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העובדות:א.

ביחידת חובה כשוטר הנאשם שימש החשדות לכתב הרלוונטית בתקופה.1

ישראל. במשטרת בנימין תחנת של הסיור

תפקידו, בניידת במסגרת הנאשם , הגיע09:27 , בשעה2.3.17 בתאריך.2

אחת נ.י., אל הניידת מפקדת ידי על נהוגה "( שהייתההניידת)להלן: " סיור

)להלן: טובלאס כניסת "( המכונההכפר)להלן: " חיזמא לכפר הכניסות

"(.הכניסה"

בעוד בדרכה הכפר גבולות מתוך הכניסה אל הגיעה הניידת.3 החוצה, 

חברו נהג "( בוהרכב)להלן: " ברכב המתלונן, שנסע הגיע העת שבאותה

פנימה. בדרכו הכניסה ע.כ. , אל

על אחורי בהילוך הרכב רכבים, נסע שני למעבר צרה בכניסה שמדובר כיוון.4

מהכפר.  יציאתה את להשלים לניידת לאפשר מנת



ירד פני על הניידת שחלפה לאחר.5 ובעודו מתוכה הרכב,  עומד הנאשם, 

הרכב. לעבר מאקדחו ירי הרכב, ביצע מאחורי

של השמאלית ידו ובכף ברכב פגע הנאשם של מאקדחו שנורה הקליע.6

והנהג. הנוסע כיסאות שבין המשענת על מונחת המתלונן, שהייתה

בכף4, 3 באצבעות שברים למתלונן נגרמו הפגיעה בעקבות.7 שמאל, יד  

מסמרים. בהמשך באמצעות וקיבוע פתוח שחזור ועבר אושפז בעקבותיהם

האצבעות. של התנועה בטווחי והגבלה מכאבים וסבל לפיזיותרפיה נדרש

ודיכאון טראומטית פוסט דחק מהפרעת כסובל המתלונן אובחן כן כמו

ותרופתי. פסיכיאטרי לטיפול והומלץ

כדין, כשהוא שלא המתלונן את הנאשם לעיל, פצע המתוארים במעשיו.8

חם. נשק נושא

  הנאשם:     מואשם     לפיה     החיקוק     הוראתב. 

לחוק1)א()334+335 סעיף לפי עבירה – מחמירות בנסיבות פציעה  )

.1977-  התשל"ז העונשין

  לנאשם     הודעות

לזכאות התנאים אחד בו מתקיים ציבורי, אם סניגור לו שימונה לבקש יכול הנאשם

.1995-  הציבורית, התשנ"ו הסניגוריה )א( לחוק18 בסעיף המנויים לייצוג נאשם

1982 – משולב[, התשמ"ב ]נוסח הפלילי הדין סדר א' לחוק15 ו-15 לסעיף בהתאם

בפועל. למאסר תעתור שהתביעה אפשרות ישנה המאשימה, כי מודיעה
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