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, סמוך לפני המתואר להלן, גמלה בליבו של הנאשם החלטה או בסמוך לכך 19.7.22בתאריך  .1

של יהודי  דקירות באמצעות מברג בצווארולבצע פיגוע רצחני ממניע לאומני וזאת בדרך של 

 אקראי שיזדמן בדרכו. 

מרי או בסמוך לכך, הגיע הנאשם אל חנות חו 16:30בשעה  19.7.22בעקבות כך, בתאריך  .2

בניין הסמוכה למשתלה בה עבד באותו היום בסמוך לגבעת זאב. הנאשם קנה במקום מברג 

ס"מ( וזאת תמורת עשרה שקלים )להלן:  11 כשאורך הידית הינהס"מ ) 26באורך כולל של 

"המברג"(. הנאשם שם את המברג בתוך שקית שחורה על מנת שאחרים לא יראו אותו 

 מחזיק במברג. 

מגבעת זאב לירושלים. הנאשם  137נאשם על אוטובוס הנוסע בקו לאחר מכן עלה ה .3

התיישב באחד מהספסלים האחוריים באוטובוס כאשר בספסל שלפניו ישבה אישה 

)להלן: "המתלונן"(. המתלונן חבש כיפה לראשו וכן  1980ובספסל שלפניה ישב א.מ., יליד 

 . ודתי חולצה לבנה באופן שבו ניתן לזהות כי הוא יהודי

שלב מסוים של הנסיעה, בזמן שהאוטובוס נסע ברחוב גולדה מאיר ביציאה משכונת רמות ב .4

בירושלים, שלף הנאשם את המברג מהשקית השחורה וקפץ לעברו של המתלונן. הנאשם 

, מתוך מניע לאומני אידאולוגי ובמטרה לעורר פחד ובהלה החל לדקור את המתלונן

הנאשם דקר  רו של המתלונן על מנת להרוג אותו.שהוא מכוון את הדקירות לצוואכ בציבור,

במהלך הדקירות צעק הנאשם "אללה אכבר".  את המתלונן מספר רב של דקירות, כאשר
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בשלב מסוים המתלונן הצליח לקום ולהיאבק עם הנאשם, אך הנאשם המשיך לדקור את 

 המתלונן עם המברג. 

 מיד לאחר מכןת דלתותיו. , נהג האוטובוס בלם את האוטובוס ופתח אבעקבות המתואר .5

ניסה המתלונן לברוח מדקירות הנאשם ולצאת אל מחוץ לאוטובוס, אך במקביל לכך דחף 

הנאשם את המתלונן אל מחוץ לאוטובוס באופן שגרם למתלונן ליפול על המדרכה 

לאחר מכן הנאשם שב וקפץ על המתלונן והמשיך לדקור אותו מספר רב של מיד הסמוכה. 

שם ממשיך לכוון את הדקירות לצווארו של המתלונן על מנת להורגו דקירות, כשהנא

 וכאשר המתלונן מנסה להיאבק עם הנאשם בידיו וברגליו.

מיד בשלב כלשהו עובר אורח זרק על הנאשם אבן וגרם לנאשם להפסיק בדקירות המתלונן.  .6

לעצור  לעבר מ.ב. שעצר במקום להושיט עזרה. מ.ב. קרא לנאשםונע לאחר מכן הנאשם קם 

. , אך הנאשם המשיך להתקדם לעבר מ.בוזאת תוך שהוא מכוון לעבר הנאשם את אקדחו

 . ירה בנאשם והנאשם נפל לרצפה. ובעקבות כך מ.ב

העליון והוא  ונגרמו למתלונן דקירות שטחיות ועמוקות בפלג גופ כתוצאה מהמתואר לעיל .7

לכך, . בנוסף וכן שברים בשני צדדיו של האף , שבר בצלע הראשונהשבר בעצם הבריחסבל מ

אמפיזמה תת עורית פרימקסילרית הימנית ו בפסגת הריאה)חתך( לצרציה נגרמו למתלונן 

גדולה ומחזה דם -בינוניתבכמות  חזה אווירכתוצאה מכך הוא סבל מו)אויר בתת עור( 

בקרקפת  פצעי דקירות רבים מעל לכתף ימין, פצע דקירהכן נגרמו לו בכמות קטנה. 

בעקבות כך המתלונן נזקק לאשפוז של  .וכן פצעי דקירות בזרועות שפשופים רבים בראשו

מספר ימים בבית החולים, במהלכו הוא נזקק, בין היתר, להכנסת נקז חזה, לאיחוי 

 השברים באף ולתפירה.

במעשיו המתוארים לעיל ניסה הנאשם שלא כדין לגרום למותו של מתלונן א' וזאת מתוך  .8

 יע לאומני ואידאולוגי ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור. מנ

 

 הוראות החיקוק לפיה מואשם הנאשם: ב.

 1977 –( לחוק העונשין, התשל"ז 1)305עבירה לפי סעיף  –מעשה טרור של נסיון לרצח

  .2016 –חוק המאבק בטרור, התשע"ו ל 37בצירוף סעיף 

 

 

 די התביעהע

 

 

 2022אוגוסט,  4 - ז' אב תשפ"בירושלים, 

 אביעד דוויק

 מחוז ירושלים )פלילי( בפרקליטות א' סגן בכיר

 

 מת"מ 336431/22פל"א 
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 3339/22פמ"י 

 

 
 הודעה לנאשם

 

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

 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ 15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

 1982 –התשמ"ב 

 ה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשםהמאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפי

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 


