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   : העובדות .א

ברהט, בצומת  20, התפתחה קטטה בשכונה 22:30, בסמוך לשעה 27/07/19בתאריך  .1

 . )להלן: "הקטטה"( אלמידאן, בין משפחת אלנססרה למשפחת אלקאדי אלסלאם

 בתאריך זה הנאשם היה פסול מלהחזיק רישיון נהיגה. .2

הנאשם, שנמנה על משפחת אלקאדי, עבד בהקמת אוהלים בסמוך למקום הקטטה.  .3

כאשר הבחין בקטטה, רץ הנאשם לעבר הקטטה, והצטרף אליה. במהלך הקטטה 

 הוכה הנאשם בראשו, בגבו ובצווארו. 

כעבור זמן מה, התרחק הנאשם ממקום הקטטה. הנאשם רץ לקצה הרחוב, נכנס  .4

)להלן: "הרכב"( שעמד מונע בצד  6210050ו, מ.ר.לתוך רכב מיצובישי מסוג פג'ר

 הכביש, והחל לנסוע ישירות לעבר מקום הקטטה. 

בשלב זה, עמדו על הכביש באיזור הקטטה והצומת עשרות אנשים, חלקם השתתפו  .5

בקטטה וחלקם צפו במתרחש )להלן: "ההמון"(. בין האנשים שעמדו במקום היו גם 

להלן: "חדרה"(, נסים אבו בלאל )להלן: חדרה אבו בלאל, דודתו של הנאשם )



"נסים"( ועאטף אבו בלאל, גיסו לעתיד של הנאשם )להלן: "המנוח"(, המשתייך 

 למשפחת אלנססרה.

הנאשם, בשלב זה, לחץ על דוושת הגז ברכב המונע, עבר בין שתי מכוניות ונסע  .6

עתו, פגע במהלך נסי ., בכוונה לגרום למותםישירות אל תוך ההמון, במהירות גבוהה

 הרכב, והעיף אותה אל צידי הכביש.קדמת הנאשם בחדרה, באמצעות 

הנאשם לא חדל מנסיעתו ולא הגיש עזרה לחדרה, ובמקום זאת המשיך בנסיעה  .7

מהירה בתוך ההמון. המנוח, כאשר הבחין בנאשם כשהוא שועט לעברו, סימן לנאשם 

ושל נסים שעמד באותה בידיו שיעצור, אך הנאשם המשיך ונסע לכיוונו של המנוח, 

באופן שהמנוח  ,באמצעות הרכב ח, במהירות גבוהה, עד שפגע במנוחעת סמוך למנו

 על שמשת הרכב ואז נפל ארצה. הוטח

נסים הצליח למנוע את פגיעתו של הנאשם בו, בכך שזינק הצדה מדרכו של הנאשם,  .8

 בטרם פגע הנאשם במנוח.

ו, נסע אל מחוץ לרחוב, עשה סיבוב הנאשם, גם לאחר שפגע במנוח, לא חדל מנסיעת .9

פרסה תוך כדי שהוא מתנגש באבני השפה של המדרכה, עלה על המדרכה וחזר 

 לאיזור הקטטה. 

הנאשם נעצר רק לאחר שהרכב התנגש ברכב סקודה שחנה בצד הכביש. לאחר  .10

שהרכב נעצר, נמלט הנאשם מהמקום. כעבור זמן קצר, פנה  הנאשם לקבלת טיפול 

 לנס שהמתין סמוך למרפאה, שם נעצר.רפואי, באמבו

כוחות הצלה שהוזעקו למקום טיפלו במנוח, שהיה ללא רוח חיים, ומותו נקבע סמוך  .11

 לאחר מכן, במרכז הרפואי סורוקה.

מותו של המנוח נגרם בשל פגיעה עיקרית בראשו וכן פגיעות מרובות בכל חלקי גופו,  .12

 הנאשם.אשר נגרמו מהפגיעה בו באמצעות הרכב בו נהג 

קרובי משפחתה של חדרה שהיו במקום, פינו אותה למרפאה ומשם פונתה למרכז  .13

אושפזה למשך הלילה. בבדיקה נצפו חבלה במצח משמאל,  הרפואי סורוקה, שם

בכתף שמאל, יד שמאל, בצוואר וברגל ימין. חדרה סבלה מכאבים והתקשתה 

 בהליכה.

ח, תוך יצירת סכנה ממשית הנאשם, במעשיו הנ"ל, גרם בכוונה למותו של המנו .14

 ח. בנוסף, הנאשם ניסה לגרום למותהלחייהם של אנשים אחרים שעמדו בסמוך למנו

והכול כשהוא נוהג בעת שרישיונו וגרם לה חבלה של ממש של חדרה באותן נסיבות 

 פסול.

 



 : מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 1977-לחוק העונשין התשל"ז( 9) א)א(301עבירה לפי סעיף  –רצח בנסיבות מחמירות  .1

 "החוק"(.)להלן: 

 .( לחוק1)305לפי סעיף עבירה  –ניסיון לרצח  .2

  .1961-התעבורה, תשכ"א לפקודת 67עבירה לפי סעיף  –נהיגה בפסילה  .3

 לחוק. 380עבירה לפי סעיף  –תקיפה הגורמת חבלה של ממש  .4

 

  : עדי התביעה .ג
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 הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 

 .1995 –וריה הציבורית, תשנ"ו )א( לחוק הסנג18המנויים בסעיף 

 המשפט-הודעה לבית

המאשימה  1982 –א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, 

 אם יורשע בתיק זה.

 


