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 זרקא-ג'סר א  

  
 כתב אישום

 
 הנאשם מואשם בזה כדלקמן:

 
 א. העובדות:

ג'רבאן )להלן: "( הם בני דודו של חמדאן זאהי)להלן: " זאהי ג'ורבאןהמנוח הנאשם ואחיו  .1

 "(.חמדאן"

 סמוך מחוץרבאן שהו ועד ג'ואחיינו ולערך, בעת שחמדאן  20:00בשעה  ,28.10.22בתאריך  .2

 בוצע לעברם ירי, אשר גרם לפציעתם זרקא,-ברחוב מכה בג'סר א חצר ביתו של חמדאן,ל

 . "(אירוע הירי)להלן: "

באיזור ביתו של על רקע המתואר לעיל, התמקם כוח משטרה המונה מספר שוטרים  .3

 השוטרזרקא, בסאם עליאן )להלן: "-כוח המשטרה כלל את מפקד תחנת ג'סר א חמדאן.

 "(.  השוטר חורי"( ואת קצין השיטור העירוני בתחנה, חאלד חורי )להלן: "עליאן

-חטאב בג'סר א, הנאשם וזאהי הלכו ברחוב עומר בן 22:00במועד האמור, עובר לשעה  .4

 FNבצוותא באקדח חצי אוטומטי מסוג  ומובילים נושאיםכשהם  ,או בסמוך לו זרקא

ובחפץ  לאקדחמתאימה, טעונה בכדורים התואמים "( ובתוכו מחסנית האקדח)להלן: "

מתאימה, טעונה בכדורים "( ובתוכו מחסנית תת המקלעמקלע מאולתר )להלן: " דמוי תת

 לתת המקלע. התואמים 

 וזאהי להמית אדם והנאשם םלירות כדור ובכוח ושסוגל םכלי םהותת המקלע האקדח  .5

 בלא היתר כדין לעשות כן.  ם בצוותא,אותנשאו והובילו 

בעודם ברחוב עומר בן חטאב, באיזור מגורים, במהלך אירוע שנסיבותיו אינן ידועות  .6

למאשימה, התבצע ירי מכלי נשק על ידי אחר או אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, 

לפחות שני כדורים באמצעות באמצעות האקדח וירו לפחות שני כדורים הי, הנאשם וזאוכן 

 תת המקלע, שלא כדין, באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם.  

 לעיל, נפגעו הנאשם וזאהי כתוצאה מהירי. 6בסעיף  במהלך המתואר .7



כחלק מהכוח , עומר בן חטאב בעודם עומדים ברחובלערך,  22:00, בשעה לכך בהמשך .8

רעש של צרורות ירי בקרבת מקום ונסעו  השוטר עליאן והשוטר חורישמעו המשטרתי, 

"( עם אורות כחולים מהבהבים, המשטרתי הרכבלאיזור הירי ברכב משטרתי )להלן: "

 ימני ברכב. -יושב במושב הקדמי והשוטר חורי המשטרתי נוהג ברכב השוטר עליאןכאשר 

כאשר ובזאהי, בנאשם השוטר עליאן והשוטר חורי ם, הבחינו לאחר נסיעה של עשרות מטרי .9

 את תת המקלע.  וזאהי אוחז בידיו את האקדחהנאשם אוחז בידיו 

 אבן ונכנס לרחוב אשר הבחין ברכב המשטרתי, החל להימלט מהמקום בריצה הנאשם, .10

 ו את האקדח. י, כשהוא אוחז בידסינא

לנאשם לעצור, אולם הנאשם המשיך השוטרים נסעו אחרי הנאשם והשוטר חורי הורה  .11

במנוסתו ואז הסתובב לעבר הרכב המשטרתי, בעודו אוחז באקדח. השוטר חורי אשר חש 

 סכנה לחייו, ירה לעבר הנאשם כדור אחד מנשקו המשטרתי.

בתנוחת  , אשר היההתקדם לעבר זאהיהשוטר עליאן מיהר לצאת מהרכב המשטרתי ו .12

 . המשטרתיאשר חש סכנה לחייו, ירה לעבר זאהי כדור אחד מנשקו  ,השוטר עליאןכריעה. 

 לעיל, נגרם מותו של זאהי.  6כתוצאה מהירי המתואר בסעיף  .13

, הנאשם נשק והוביל נשאאותם ביצע בצוותא חדא עם זאהי, במעשיו כמתואר לעיל,  .14

וכן ירה מנשק חם שלא  ולהובלתם לנשיאתםבלא רשות על פי דין  ואביזר לנשק תחמושת

 כדין באזור מגורים או באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם. 

 
 מואשם הנאשם: ןת החיקוק שלפיהוב. הורא

  לחוק  29+ סעיף )רישא + סיפא(  )ב( 144 עבירה לפי סעיף –( והובלה עבירות בנשק )נשיאה.  1

 .1977 –העונשין, התשל"ז       

   .1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  29+ סעיף ( בא)340עבירה לפי סעיף  – ירי מנשק חם. 2

 
  ג. עדי התביעה:

... 
 (ימ"ר חוף)  487768/22פל"א 

 , עו''דזך-אבי אור          

 פלילי -מחוז חיפה בפרקליטות א' סגן בכיר                                                                                  

 (.2022נובמבר,  24) ל' חשון, תשפ"ג

 

 הודעה לנאשם

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

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

 
מודיעה המאשימה  1982 -ק סדר הדין הפלילי ) נוסח משולב ( תשמ"ב ( לחו1א)א()15על פי סעיף 

 כי קיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.

  
 


