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כתב אישום

א .העובדות
.1

משפחתו המורחבת של הנאשם מצויה בסכסוך ממושך ועקוב מדם עם חמולת
מחמיד (להלן" :הסכסוך") .שתי המשפחות מתגוררות בשכונת השיכון באום
אל פחם ,במרחק קצר ביניהן.

.2

מוסא מחמיד (להלן" :מוסא") ,המשתייך לחמולת מחמיד ,הוא בעליו של
קיוסק ,הממוקם באום אל פחם ,בצד הדרך של כביש ( 65להלן" :הקיוסק").
כביש  65הוא כביש מהיר ,בן ארבעה נתיבים ,שני נתיבים לכל כיוון .חזית
הקיוסק פונה אל כביש  ,65וסמוכה לרחבה המשיקה לכביש זה.

.3

מוסא ובני משפחתו המורחבת מתגוררים במבנה הנמצא מאחורי הקיוסק.
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.4

מוחמד מחמיד ,המכונה "אבו עלי" (להלן" :אבו עלי מחמיד") ,המשתייך
לחמולת מחמיד ,מתגורר עם בני משפחתו המורחבת במתחם מגורים בשכונת
השיכון באום אל פחם ,המונה מספר דירות (להלן" :מתחם מחמיד") .בסמוך
למתחם נמצאים בתי מגורים רבים השייכים למשפחות נוספות.

.5

בשלהי שנת  2018נגרם מותו של קרוב משפחתו של מוסא .בגין אירוע זה,
הועמד לדין קרוב משפחתו של הנאשם.

.6

ביום  20.9.2019נגרם מותו של בן-דודו של הנאשם .הנאשם ובני משפחתו
חשדו כי בני משפחת מחמיד מעורבים בגרימת מותו.

.7

בתאריך  26.9.19לפנות בוקר ,בוצע ירי על מתחם בית משפחתו של הנאשם.
הנאשם ובני משפחתו חשדו כי בני משפחת מחמיד היו מעורבים בירי.

.8

בסמוך למתואר לעיל ,קשר הנאשם קשר עם אחרים ,שזהותם אינה ידועה
למאשימה (להלן" :השותפים") ,לנקום בבני משפחת מחמיד ,ולירות
באמצעות מספר כלי נשק על הקיוסק ועל מתחם מחמיד ,על-מנת לגרום
למותם של בני משפחת מחמיד (להלן" :הקשר").

.9

במסגרת הקשר ולשם קידומו ,במועד האמור ,הצטיידו הנאשם ושותפיו בלא
פחות משני נשקים ,ובהם רובה מסוג קלצ'ניקוב ואקדח בקוטר  9מ"מ (להלן
בהתאמה" :הנשקים"" ,הרובה" ,ו"האקדח") שסוגלו לירות כדור שבכוחו
להמית אדם ,בתחמושת רבה לנשקים ,וברעלות שבאמצעותן כיסו את פניהם.

 .10במסגרת הקשר ולשם קידומו ,באותו המועד ,בשעה  12:51לערך ,נסעו
הנאשם ושותפיו ברכבו של הנאשם ,הרשום על שם אשתו ,מסוג מזדה  3מ"ר
( 6660771להלן" :הרכב") ,מכיוון ביתו של הנאשם לכיוון הקיוסק ,כשהם
רעולי פנים ,ונושאים ומובילים עמם את כלי הנשק והתחמושת.
 .11בהמשך למתואר ,הנאשם ושותפיו נסעו ברכב על כביש  ,65לכיוון כללי מי
עמי .בהגיעם לאזור הקיוסק ,כשהרכב נוסע בנתיב הימני החיצוני של הכביש
הסמוך לקיוסק ,האטו הנאשם ושותפיו את הנסיעה ברכב ,עד לעצירת הרכב
בצד הכביש ליד הקיוסק.
.12

בשלב זה ,בשעה  13:15לערך ,ירו הנאשם ושותפיו ,בצוותא חדא ,ירי מאסיבי
משני נשקים לפחות ,וביניהם הרובה והאקדח ,לעבר הקיוסק ,בכוונה לגרום
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למותם של בני משפחת מחמיד הנמצאים בקיוסק (להלן" :הירי" או "הירי
הראשון") .באותה העת ,שהו בקיוסק מוסא ,ולכל הפחות ארבעה אנשים
נוספים ,שנשכבו על הארץ ותפסו מחסה מהירי.
.13

כתוצאה מהירי נגרמו פגיעות רבות בתוך הקיוסק וסביבתו .לאחר סיום הירי,
הנאשם ושותפיו נסעו ברכב מהמקום.

.14

בשלב זה ,בעקבות הירי הראשון ,הגיעו לאזור הקיוסק אנשים רבים ,ובכללם
אברהים מחמיד (להלן" :המנוח") ,שעבד בעסק לחלקי חילוף הסמוך
לקיוסק ,וכן איאד מחמיד ,בנו של מוסא (להלן" :איאד") ,ואברהים מחאג'נה,
המתגורר בשכנות למוסא (להלן" :איברהים") .באותו המעמד ,באזור רחבת
הכניסה מחוץ לקיוסק ,הסמוכה לכביש  ,65התגודדו כעשרים איש ,אשר
התעניינו

ודרשו

בשלום

האנשים

שהיו

בקיוסק

בזמן

הירי

(להלן:

"המתגודדים").
 .15בחלוף דקות ספורות מהירי הראשון ,הנאשם ושותפיו ביצעו פניית פרסה בניגוד
לרמזור אדום באזור צומת מי עמי ,ושבו על עקבותיהם ,הפעם בנתיב הנגדי,
בחזרה לכיוון הקיוסק ,כדי לבצע ירי נוסף לעבר הקיוסק ולגרום למות הנוכחים
במקום.
 .16בשעה  13:18לערך ,כשהנאשם והשותפים הגיעו לאזור הקיוסק ,והקיוסק
משמאלם,

הם האטו את נסיעתם .בשלב זה ,הנאשם ושותפיו ביצעו ירי

מאסיבי ,בצוותא חדא ,משני נשקים לפחות ,וביניהם הרובה והאקדח ,לעבר
הקיוסק והמתגודדים ,שעמדו באזור רחבת הכניסה לקיוסק ,וזאת בכוונה
לגרום למותם (להלן" :הירי השני") .במהלך הירי השני ,המתגודדים תפסו
מחסה באזור הקיוסק ,והסתתרו מאחורי רכבים שחנו במקום ואשר נפגעו
מהירי .בעקבות הירי השני ,נורו מספר יריות ,באמצעות אקדח ,על-ידי אדם
שנכח באזור הקיוסק.
 .17במהלך הירי הראשון והשני ,ירו הנאשם ושותפיו ,בצוותא חדא ,לכל הפחות
חמישים כדורים לעבר השוהים בקיוסק והמתגודדים ,בכוונה לגרום למותם,
וזאת לאחר תכנון ולאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית ,תוך
יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על המנוח.
 .18כתוצאה מהירי השני שביצע הנאשם בצוותא עם שותפיו ,נפגע המנוח ממעבר
קליע דרך הגו עם פגיעה בריאה השמאלית .מותו של המנוח נגרם מהלם תת
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נפחי (אבדן דם) ,יתכן עם מרכיב של אי ספיקה נשימתית עקב חזה דם ואוויר
משמאל.
 .19כמו-כן ,כתוצאה מהירי השני שביצע הנאשם בצוותא עם שותפיו ,נפגע איאד
מחדירת קליע לגופו ,ונגרם לו פצע כניסה בירך ימין באספקט פוסטירמודיאלי
ופצע יציאה באספקט לטיראלי בחלק פרוקסמאלי של הירך ,והוא אושפז
בבית החולים למשך שמונה ימים.
 .20בנוסף ,כתוצאה מהירי השני שביצע הנאשם בצוותא עם שותפיו ,נפגע אברהים
מחדירת שני קליעים לגופו ,ונגרמו לו פצעי כניסת ויציאת קליע בזרוע ימין,
ופצע כניסת ויציאת קליע בכף רגל שמאל עם שבר בקרסול שמאל .כמו-כן,
נגרם לו פצע ירי  -שפשוף בבית חזה קדמי עם עכירות שומן ואמפיזמה תת
עורית .אברהים אושפז בבית החולים למשך עשרים ושניים ימים.
 .21מיד לאחר הירי השני ,עזבו הנאשם ושותפיו את המקום ,ובמסגרת הקשר,
נסעו ברכב למתחם מחמיד .בהגיעם למתחם מחמיד ,הנאשם ואחד משותפיו
(להלן" :השותף") ,ירדו במהירות מהרכב ,כשהם רעולי פנים ,כשהנאשם
נושא את הרובה והשותף נושא את האקדח.
 .22בהמשך למתואר ,הנאשם ושותפו ,בצוותא חדא ,רצו במהירות לכיוון המתחם,
והתקרבו לכניסת דירותיהם של בני משפחת אבו עלי מחמיד (להלן:
"הדירות") .אז ,ירה הנאשם מהרובה על הדירות ,לפחות  14כדורים ,ובכלל
זה לתוך פנים הדירות שבקומת הקרקע ,דרך חלונות הדירות .בד בבד ,ניסה
השותף לירות מהאקדח ,אולם בשל תקלה ,האקדח לא ירה .כל זאת עשו
הנאשם ושותפיו ,בכוונה לגרום למותם של דרי הדירות במתחם.
.23

באותה העת ,שהו בתוך הדירות אבו עלי וארבעה בני משפחה נוספים ,אשר
בעת הירי תפסו מחסה .כמו כן ,ברחוב הסמוך לדירות ,שהו עוברי אורח שעברו
במקום.

.24

כתוצאה מהירי נגרמו פגיעות רבות בדירות ,ובכלל זה חדרו קליעים לתוך
הדירות.

.25

במעשים המתוארים בסעיפים  ,21-24ניסה הנאשם לגרום למותם של דרי
מתחם מחמיד ,בכך שירה מהרובה ,בצוותא עם שותפיו ,לכל הפחות ארבעה
עשר כדורים על הדירות במתחם מחמיד ,בכוונה לגרום למותם.
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 .26במעשיו כמתואר לעיל ,ובצוותא עם אחרים ,הנאשם :
 .1גרם בכוונה למותו של המנוח ,והמעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך
ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית ,תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של
אדם אחר נוסף על המנוח;
 .2ניסה לרצוח את איאד ,את אברהים ואת דרי מתחם מחמיד ,והמעשים נעשו
לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית ,תוך
יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על המנוח;
 .3החזיק ,הוביל ונשא ,בלא רשות על פי דין ,שני כלי נשק לכל הפחות ,אשר
סוגלו לירות כדורים שבכוחם להמית אדם ,ובכללם רובה ואקדח וכן תחמושת
רבה לכלי הנשק;

ב .הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם:
 .1רצח בנסיבות מחמירות  -עבירה לפי סעיף 301א(א)( )9(+)1בצירוף סעיף 29
לחוק העונשין ,תשל"ז – ;1977
 .2ניסיון רצח  -עבירה לפי סעיף  305בצירוף סעיף  29לחוק העונשין ,תשל"ז –
( 1977שלוש עבירות);
 .3עבירות בנשק ,החזקה ,הובלה ונשיאה  -עבירות לפי סעיפים (144א) ו (ב)
רישא וסיפא בצירוף סעיף  29לחוק העונשין ,תשל"ז – ;1977

מיטל חן רוזנפלד ,עו"ד
ממונה בפרקליטות מחוז חיפה -פלילי
שני 11נובמבר 2019
11נובמבר 2019

ג .רשימת עדי התביעה

6

הודעה לנאשם:
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות
נאשם לייצוג המנויים בסעיף (18א) לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו .1955 -
הודעה לנאשם:
בהתאם להוראת סעיף 15א(א)( )1לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,תשמ"ב –
 ,1982מודיעה המאשימה כי קיימת אפשרות לפיה לאחר הכרעת דין מרשיעה
המאשימה תבקש מבית המשפט להשית על הנאשם ,בין היתר ,עונש של מאסר
בפועל.

