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 המאשימה           

 

 נ    ג    ד          

 
 

   1.       ******* 

      

 (כעת במעצר)    

    

   2.        *******  

 (כעת במעצר)     

 

   3.        ********* 

 (כעת במעצר)     

              

 םמיהנאש           

 כתב אישום

 

 בזאת , כדלקמן: מיםמואש מיםהנאש 

 

 
 כלליחלק 

 

 .של השניים הוא ****** 1****** והנאשם הינם  3 -ו 2הנאשמים  .1
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וברשותו רכב החנות).  –בירושלים (להלן ******* חנות משקפיים בשכונת  1לנאשם  .2

מטופל בתרופות  1 הנאשם ).ההונדה -(להלן  ********מספר  מסוג הונדה

 .OCD  -פסיכיאטריות מזה מספר שנים. בין השאר, סובל הנאשם מ 
 
 ישיבה.תלמיד  הינו 2הנאשם  .3

 
, ולאחר מכן עבד בחנות 2014למד בישיבה עד מועד סמוך לתחילת שנת  3נאשם  .4

מתוך כוונה לחזור  לעבוד 3למכירת צעצועים מספר חודשים. לאחרונה הפסיק נאשם 

ונוטל תרופות פסיכיאטריות לטיפול   OCD -סובל מ 3הנאשם ללמוד בישיבה. 

 בנושא.
 
להגיע מעת לעת  3 -ו 2בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, נהגו הנאשמים  .5

 .ולסייע לו בעבודתו 1 לחנות להתרועע עם הנאשם
 
י פרנקל, גלעד שאער ואייל נפתלעל רקע אירוע חטיפתם של הנערים  1.7.14בתאריך  .6

 הנאשמים, יצאו החטופים) הנערים –(להלן  ז"ל, שנחטפו ונרצחו בפיגוע לאומני יפרח

מידיה שנים   7.5ניסו לחטוף קטין בן פעולת נקם" בחפים מפשע, במסגרתה ", ל2 -ו 1

הקטינים כשהיא דוחפת עגלת  של אימו שעה שהילכה בטבורה של עיר עם ילדיה

, ניסו השניים לשרוף מכוניות לילה. בהמשך אותו פיזית בקטין ובאימו , ופגעותינוק

  בשכונת צור באחר.של ערבים 
 
פעולת נקם" נוספת "כי ייצאו ל 2 -ו 1סיכמו הנאשמים  2.7.14למחרת היום, בתאריך  .7

לתוכניתם הזדונית. בשעות הערב המאוחרות, לאחר הכנה  3צירפו את נאשם ו

. הנאשמים יצאו הנקם"פעולת את "הנאשמים לבצע והצטיידות מוקדמת, יצאו 

ל"מסע צייד אדם" שנמשך מספר שעות, במסגרתו חטפו ורצחו באכזריות את הקטין 

ערבי. , על לא עוול בכפו, אך ורק משום היותו )"הקורבן" (להלן ז"ל מוחמד אבו חדיר

ת על נחנק והוכה בראשו על ידי הנאשמים, ובעודו מחוסר הכרה נשרף למווהמנוח 

  .הראשוןהכל כמפורט באישום ידם, 
 

 .פרק כללי זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום .8
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 אישום ראשון 

 העובדות .א

 
 )2 -ו 1נסיון חטיפת קטין ותקיפה (נאשמים 

 
לאחר שנודע להם כי נמצאו גופותיהם של הנערים החטופים, אמר  ,1.7.14בתאריך  .9

  לכך. הסכים 2מה בערבים ונאשם קכי עליהם לבצע פיגוע נ 2לנאשם   1הנאשם 

 

 חטוף ערבי.תקוף ולתכננו לפגוע פיזית בערבים, בשלב כשלהו, תכננו ל 2 -ו 1נאשמים  .10
 
בהונדה מתחנת דלק בשכונת נווה  2את הנאשם  1אסף הנאשם , סמוך לחצות הליל .11

, לשכונת בית חנינא והחלו לתור אחר קורבנות פוטנציאליםיעקב והשנים נסעו 

 .התגבר עליהם ולחוטפםשיוכלו ל
 
במושב האחורי בהונדה, כדי שיוכל להכניס  2, התיישב הנאשם 1בהוראת הנאשם  .12

דיו כדי לטשטש את חזותו החליף את בג 2הנאשם  את החטוף למושב האחורי.

 החרדית.
 
 ותרו אחר קורבן. כשעההנאשמים נסעו ברחבי השכונה  .13
 
 ב******** 2  -ו 1ינו הנאשמים סמוך למסגד בבית חנינא, הבחלערך,  01:00בשעה  .14

 11.10.2006ומאחוריה שני בניה הקטנים מ' יליד  דוחפת עגלת ילדים )םהא –(להלן 

 ).י'והקטין  מ'להלן (הקטין  4.10.05וי' יליד   )7.5(בן 
 
 בסמוך אליהם 2והוריד את נאשם  תקרב אליהם ברכבוה 1נאשם  .15
 
ה את גרונו מאחור בתנוחת חניק הקיף עם זרועו ,מ' הגיח מאחורי הקטין 2נאשם  .16

 לצעוק.  והחלמ' וי'  .והחל לגרור אותו לכיוון ההונדה
 
במטרה להציל את  2על נאשם תוך כדי צעקות  והסתערה אמםבתגובה, הסתובבה  .17

במהלכו משכה האם בשערותיו של  בין השניים התפתח עימות פיזי .מידיומ' בנה 

להזעיק את עזרתם של  י'יל, רץ הקטין במקב .וניסתה לשחרר את בנה מידיו 2נאשם 

 תושבים במקום.
 
שנפלה לרצפה כתוצאה מכך. הנאשם  םהאהיכה באגרופו בעוצמה בפניה של  2נאשם  .18

בה בחלקי גופה השונים וניסה לסכור את פיה כדי למנוע המשיך להכות ולבעוט 

  ממנה לצעוק.

 כב.להכניס את הקטין מ' לר 2לנאשם  1במהלך האירוע, צעק נאשם  .19
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כנס ימיהר לה 2הנאשם  י', שהוזעקו על ידי הקטין אנשיםבשלב זה התקרבו למקום  .20

 מלטו מהמקום.נ 2 -ו 1להונדה, והנאשמים 
 
נפשי, נשארה ישובה במקום מבלי יכולת לתקשר עם  הלםשנכנסה למצב של  םהא .21

 הסביבה.

 
 
ית חולים. ואימו מהמקום באמבולנס לקבלת טיפול רפואי בב מ'בהמשך, פונו הקטין  .22

נכנסה למצב  אימוושפשופים בגרונו והוא סבל מכאב מ' כתוצאה מהמעשים נגרמו ל

בחדר נשלחה לבדיקה על ידי פסיכיאטר  האם. של בלבול וחוסר אורייטציהנפשי 

 תרופות אנטי פסיכוטיות.שהתווה לה המיון 
 

 נסיון לשריפת כלי רכב
 

שסעדו את ושת אכזבה. לאחר , בתחבמסעדהנסעו לחולון לאכול  2 -ו 1הנאשמים  .23

בכלי רכב קם בערבים בכך שיפגעו לבצע פעולת נ 2 -ו 1, החליטו הנאשמים ליבם

 .השייכים להם
 
בצמוד  1הנאשם  עצר ,למקוםבירושלים. בהגיעם צור באחר הנאשמים נסעו לשכונת  .24

שפך על שני כלי הרכב בנזין. לאחר  2ונאשם לשני כלי רכב , אחד מהם מסוג יונדאי, 

, אך הסמרטוט פגע ברצפה. ה"יונדאי"סמרטוט בוער לעבר  2 הנאשם זרקמכן, 

 את הסמרטוט והשליכו על אחד מכלי הרכב.  2הרים נאשם  1לבקשת נאשם 
 
 .3 -ו 1רח למקום, נמלטו הנאשמים בשלב זה בשל הגעתם של עוברי או .25
 

 

 

 אבו חדיר ז"ל מוחמד הנער תו שלחיורצ וחטיפת

 

 והכנתה תכנון פעולת החטיפה

 
הלוויתם של הנערים  התקיימה, 2.7.14, בתאריך האירועים שתוארו לעיל למחרת .26

נאשם  .1בחנות עם הנאשם  3 -ו 2הנאשמים  שהובשעות הערב,  .החטופיםהיהודים 

  הסכים לכך. 2כי עליהם לבצע פיגוע נקם נוסף ונאשם  2 לנאשםאמר  1

 

 אמש ת פעולות הנקם שביצעו בלילאודו 3לנאשם  2 -ו 1לאחר מכן, סיפרו הנאשמים  .27

לאמם של הקטינים. הנאשמים  2ותיארו בפניו את האגרוף והבעיטות שנתן הנאשם 

כי  העלו אפשרויות שונות, בין השאר,סיכמו כי יבצעו פעולת נקם בערבים. הנאשמים 

 יחטפו ערבי וירצחו אותו ואם לא יעלה הדבר בידם יפגעו ברכושם של ערבים. 
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בו נפלו משקפיו  כלקח מאירועי הלילה הקודםת את זהותם היהודית, ובמטרה להסוו .28

כי ייתן לו עדשות  1מנאשם  2בהונדה במהלך פעולת הנקם, ביקש נאשם  2של נאשם 

 עדשות מגע. 3 -ו 2סיפק לנאשמים  1מגע לשימוש בעת ביצוע פעולת הנקם. נאשם 
 
יחליפו את  3 -ו 2שמים מהלך הערב, סיכמו הנאשמים כי הנאבשלב כלשהו כמו כן, ב .29

חזות חרדית בבגדים שיישוו להם חזות חילונית או  הינם בעליבגדיהם הרגילים ש

יצפור להם יהיה זה סימן עבור  1עוד סיכמו הנאשמים כי כאשר נאשם ערבית. 

 לחזור להונדה. 3 -ו 2נאשמים 
 
וף אותו יאס 1ונאשם  בשכונת הר נוףייסע לביתו  2סיכמו כי נאשם  2 -ו 1נאשמים  .30

המשיכו לשוחח  3 -ו 1נאשמים  עזב את המקום. 2בשעות הערב המאוחרות ונאשם 

 על פעולת הנקם שבדעתם לבצע.
 
נסעו לביתו של הנאשם ביישוב הצטיידו באזיקונים שהיו בחנות ו 3 -ו 1נאשמים  .31

                                 בהכנות לקראת ביצוע פעולת הנקם המתוכננת.  והמשיכואדם 
 אחרת העבירו את כיסא התינוק שהיה בהונדה למכונית 3 -ו 1בתוך כך, הנאשמים 

הם  .לרכב להכנסת חטוף כדי לפנות מקום במושב האחורי זאת  ,השייכת לנאשם

, והצטיידו "הלום") -(להלן    להונדה אחרתמכונית הההעבירו מפתח ברגים מ

 . לשם מילויים בבנזין בבקבוקים ריקים

 

חיזמא, מילאו את לתחנת דלק ב 3 -ו 1הנאשמים לערך, נסעו  23:20בשעה  .32

 בדלק ותדלקו את ההונדה. הריקים הבקבוקים
 
לתחנה המרכזית בירושלים לאסוף  סמוך לחצות הליל, 3 -ו 1משם נסעו הנאשמים  .33

נשא על גופו אותה עת  2נאשם  ולצאת עימו לפעולת הנקם המתוכננת. 2את נאשם 

 , תוך שהוא מציין כי יוכלו להשתמש בה בשעת הצורך.1שם סכין והראה אותה לנא
 
  .הסירו את כיפותיהםוהחליפו את בגדיהם  3 -ו 2נאשמים  .34
 

 

 המסע לאיתור קורבן לחטיפה

 
במטרה למצוא קורבן לביצוע זממם.  לאיזור המזרחי של ירושלים,הנאשמים נסעו  .35

אותו יוכלו לחטוף  במשך כשלוש שעות, תרו הנאשמים אחר קורבן פוטנציאלי חלש,

מההונדה  3 -ו 2ולהתגבר על התנגדותו. במהלך נסיעתם בשעות אלה, ירדו הנאשמים 

מלווה אותם בהונדה. בחלק מהמקרים ירד  1כשנאשם  ,מעת לעת בכדי לאתר קורבן

 מהרכב כש"הלום" מוסתר על גופו.  3נאשם 
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. 10י ילדים כבני עד שראו שנ ואדי ג'וזובשכונת שער שכם  איזורהנאשמים נסעו ב .36

כעסו  3 -ו 2ירד מהרכב לבדו, שוחח עם אחד הילדים וחזר להונדה. נאשמים  3נאשם 

 שאר צמודים יחד.ילה 3 -ו 2שכן לפי תוכניתם היה על נאשמים  3על נאשם 
 
. 10-12הנאשמים המשיכו בחיפושיהם אחרי קורבן והבחינו בחמישה ילדים כבני  .37

ירדו מהרכב במטרה  3 -ו 2יהם ונאשמים עצר את ההונדה בסמוך אל 1נאשם 

להתיידד עם הילדים ולהכניס את אחד מהם לרכב. הנאשמים שהו בקרבתם של 

, מסיבה שאינה ידועה בסופו של דבר .חילקו להם סיגריותוהילדים כעשרים דקות 

במדוייק למאשימה, החליטו הנאשמים שאין בידם למצות את נסיון החטיפה כנגד 

 המשיכו בדרכם לחיפוש אחר קורבן.ו ילדים אלה
 
בעת שחזרו לרכב, החלו הנאשמים להתווכח ביניהם ולהביע כעס ומורת רוח על כך  .38

 שלא ביצעו את החטיפה.
 
נסעו לערך,  02:00בשעה משהתייאשו ממציאת קורבן "מתאים" בוואדי ג'וז,  .39

טרה לשכונת בית חנינא. הנאשמים נסעו הלוך ושוב ברחבי השכונה במ הנאשמים 

החלו הנאשמים להתייאש מהסיכוי למצוא קורבן  כשעהלמצוא קורבן. כעבור 

לחנות בשכונת בית הנאשמים סעו לערך, נ 03:00בשעה "מתאים" אותו יוכלו לחטוף. 

שתו את עישנו וחנינא, וקנו לעצמם משקאות אנרגיה וסיגריות. הנאשמים 

 עד שתחושת הייאוש שלהם התפוגגה. המשקאות
 
, הבחינו הנאשמים כעבור זמן מהרו לתור אחר קורבן לביצוע זממם. הנאשמים חז .40

ם, אך אותבגבר ואישה כבני חמישים. הנאשמים שקלו לתקוף את השניים ולחטוף 

 אפשרות זו. 1בסופו של דבר פסל נאשם 
 
("הקורבן") כשהוא לבדו. ז"ל בהמשך, הבחינו הנאשמים בנער מוחמד אבו חדיר  .41

המשיך בנסיעה במטרה  1כב במטרה לחוטפו והנאשם ירדו מהר 3 -ו 2נאשמים 

  להגיע אליהם.
 
באדם המבקש "טרמפ". הנאשם שוחח עימו ואמר  1במהלך נסיעתו הבחין הנאשם  .42

מיהר בנסיעה לעבר  1. נאשם להונדה לו כי יסיע אותו לאחר שיעלה את חבריו

חזרו  3 -ו 2. נאשמים להונדהוצפר לעברם כמוסכם כדי שיחזרו  3 -ו 2נאשמים 

השיבם כי הוא  1כי היו יכולים לבצע את החטיפה. נאשם  1ואמרו לנאשם  להונדה

מצא יעד לחטיפה בדמות האדם שחיפש "טרמפ". הנאשמים נסעו לעבר האדם 

 "טרמפ" אחר, וחייו ניצלו. זה עלה עלבמטרה לחוטפו, אך 
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 חטיפתו ורציחתו של מוחמד אבו חדיר ז"ל

 

הבחינו שוב במוחמד אבו , 03:45ה ולפתע, סמוך לשעה הנאשמים המשיכו בנסיע .43

 ז"ל (הקורבן).חדיר 

 

ירדו מההונדה ופנו לעבר הקורבן. במטרה לוודא כי הקורבן "ערבי"  3 -ו 2נאשמים  .44

כיצד מגיעים לשער שכם ולתל אביב.  3 -ו 2וכדי להתקרב אליו, שאלו אותו נאשמים 

קורבן קם על רגליו וניסה להתקשר הקורבן החל להשיב להם עד שלפתע חשד בהם. ה

, 3 -ו 2את הקורבן. הקורבן החל לצעוק ונאשמים  3נאשם היכה לחברו. בשלב זה, 

 בידו.של הקורבן את פיו  סוכר 3נאשם כשבכח לעבר ההונדה  אותו למשוך החלו 
 
 דודו של הנאשם שעמד מעברו השני של הכביש צעק לעבר הנאשמים "הלו" "הלו". .45
 
נכנס להונדה  3סמוך אליהם. נאשם  צרלעברם עד שנע 1הנאשם במקביל, נסע  .46

כשפיו סכור.  2מאחור כשהוא מושך אחריו את הקורבן בו אחז אותה עת נאשם 

לפתח הדלת ומנע , ושלח את רגלו למעשה הקורבן ניסה להתנגד בכל כוחו

החל בנסיעה  1נאבקו בקורבן שעה שנאשם  3 -ו 2מהנאשמים לסוגרה. הנאשמים 

נאלץ לעזוב את פיו של הקורבן כדי לגבור על התנגדותו לסגירת  2ום. נאשם מהמק

שבתגובה הטיח  2הקורבן בעט בראשו של הנאשם החל לזעוק מרה.  והקורבן הדלת

 בקורבן שהוא ישלם על הבעיטה.
 
הצליח לסגור את הדלת.  2הנאשמים התגברו על התנגדותו של הקורבן ונאשם  .47

 פתח בנסיעה מהירה לכיוון יער ירושלים.ב ונעל את דלתות הרכ 1הנאשם 
 
 3נאשם  .הקורבן להלחם על חייו וברכב התפתחה מהומהבשארית כוחותיו, המשיך  .48

סוכר את עלה על הקורבן בגופו תוך שהוא  2המשיך לאחוז בידיו של הקורבן ונאשם 

חנק את הקורבן בכך  2"תגמור אותו" ונאשם  2צעק לעברו של נאשם  1פיו. נאשם 

 גרת. ואחז בו בגרש
 
את הקורבן בגרונו תחילה בכך שאחז  2במהלך הנסיעה, ליער ירושלים, חנק הנאשם  .49

גרתו ובהמשך בכך שלחץ בכוח על צווארו של הקורבן עם מרפקו כשידו השניה ובגר

מהמאמץ הכרוך בחניקה ונאשם  2דוחפת את המרפק. בשלב מסויים התעייף נאשם 

 . 2של נאשם  סייע לו בכך שלחץ על מרפקו 3
 
חדל הקורבן מנסיונותיו לצעוק בעקבות האמור, סמוך לאחר תחילת פעולת החניקה  .50

 והכרתו התערפלה לחלוטין עד שאבדה. 
 
 1אמר נאשם סמוך לכניסה ל"יער ירושלים", בשלב שאינו ידוע במדוייק למאשימה,  .51

קטילת כי אם הוא אינו מסוגל לכך, הוא אינו חייב להשתתף בפעולות ל 3לנאשם 

 חייו של הקורבן ובשריפתו ואף לא לצפות במעשה.
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את  ידיולקבל ל 3 -ו 2מנאשמים  1מעט לפני כניסתם ליער ירושלים, ביקש הנאשם  .52

זרק את הבטרייה של הטלפון והשמיד כרטיס  1מכשיר הטלפון של הקורבן. הנאשם 

 של הטלפון בסוברו כי מדובר בכרטיס ה"סים".
 
עצר את  1הנאשמים לנקודה באמצע יער ירושלים ונאשם ו , הגיע04:00סמוך לשעה  .53

נשמטו אל  העליון גופופלג יצא מההונדה וראשו של הקורבן וחלק מ 3ההונדה. נאשם 

 מחוץ לכלי הרכב והוא השמיע קולות חרחור.
 
ו מגופו של הקורבן וממעשי הנאשמים. נכנס חזרה להונדה והסב את מבט 3נאשם  .54

כי הלה הבטיח לו שלא יצטרך  3, הזכיר לו נאשם 1אשם בתגובה לפניה מצידו של נ

אמר לו שלא יביט בהם כדי שלא תיוותר לו צלקת  1ליטול חלק במעשה ונאשם 

 נפשית.
 
  3וא ונאשם כי ידיו כואבות וכי ה 1שהיה מותש מהמאמץ, אמר לנאשם  2נאשם  .55

ביקש ה שעמד מחוץ להונד 1כל העבודה" והוא אינו עושה דבר. נאשם עושים את "

 הלום. להעביר לידיו את 
 
הניף את הלום והיכה בראשו של הקורבן שתי מכות תוך שהוא צועק  1הנאשם  .56

לעברו "זה בשביל משפחת פוגל" במכה הראשונה, ו"זה בשביל שלהבת פס", במכה 

השניה. בעקבות זאת נפצע הקורבן בראשו ושני כתמי דם החלו להתפשט בכובע 

 ו.ה"סווטשרט" שכיסה את ראש
 
יצא אף  2את גופו של הקורבן אל מחוץ להונדה והנאשם  1לאחר מכן, משך נאשם  .57

 הוא מההונדה.
 
מחוסר ההכרה, ובעט בו שלוש פעמים תוך שהוא אומר נעמד ליד הקורבן  1נאשם  .58

"זה בשביל אייל", "זה בשביל גלעד", "זה בשביל נפתלי", בהתייחסו לנערים 

 החטופים.
 
לא כי עליהם לשרוף את הקורבן, כדי שהקורבן " 2שם לנא 1נאשם בהמשך, אמר  .59

 לקשרם למעשה. שעלולותיקום עליהם" וכדי להשמיד ראיות 
 
שפכו דלק מהבקבוקים על כל גופו של הקורבן, שהיה מחוסר הכרה  2-ו 1נאשמים  .60

. כתוצאה את גופו של הקורבן באמצעות מצית 1באותה עת. לאחר מכן, הצית נאשם 

 סר הכרה.וחמבעודו נשרף למוות  והקורבן שריפה גדולהמכך, נגרמה באחת 
 
ניסה להניע  1נכנסו בבהילות להונדה שעמדה בסמוך לשריפה. נאשם  2 -ו 1נאשמים  .61

, שחרד מהאש שפרצה בסמוך להונדה, ירד 3את הרכב פעמיים ללא הצלחה. נאשם 

ע את להני 1הבחינו בדבר. משעלה בידו של נאשם  2 -ו 1מהרכב מבלי שהנאשמים 
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שצעק  3לסוע מהמקום כשהוא מותיר אחריו את נאשם  1ההונדה, החל נאשם 

 להונדה. והמתינו לו עד שעלה 3הבחינו בשלב זה בנאשם  2 -ו 1לעברם. הנאשמים 
 
מההונדה  3לאחר מכן, נסעו הנאשמים ל"גן סאקר". בהגיעם למקום, יצא הנאשם  .62

נעליו של הקורבן ואת הלום.  שרפו את 2 -ו 1עם גיטרה והתרחק מהמקום. נאשמים 

 את הלום לפח אשפה. 1לאחר מכן, השליך נאשם 
 
משם נסעו הנאשמים לחניון סמוך וניקו את ההונדה. הנאשמים ריססו ספריי ניקוי  .63

 על המושב האחורי כדי לנקות נוזלי רוק רבים שהגיר הקורבן במהלך הנסיעה.

 ושרפו אותם. הנאשמים זרקו חלק מבגדיהם
 
 
בשכונת   1נסעו הנאשמים לשותף עיסקי של הנאשם , 05:00וך לשעה סמב, משם .64

ארמון הנציב והשאירו לו מסגרות למשקפיים. משם נסעו הנאשמים לביתו של 

 ביישוב אדם שם ניגנו על גיטרות והלכו לישון. 1הנאשם 

 

  ,המתוארים לעיל הםבמעשי  .65

 מוחמדלהמית את  ום החליטמיבכוונה תחילה. הנאשגרמו הנאשמים למותו של אדם 

בדם קר, בלי שקדמה התגרות בתכוף למעשה, בנסיבות  והווהמית ז"ל אבו חדיר

 .ולהמית םעצמ נו, ולאחר שהכיהםלחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו הי יםלושבהן יכ

 .כדי להעמידו בסכנת רצחחטפו הנאשמים אדם כמו כן, 

שלא כחוק, תקפו קטין לחטוף אדם בכוונה שייכלא  2 -ו 1בנוסף, ניסו הנאשמים 

וגרמו לו חבלה של ממש, תקפו אדם כשהיו חברים שניים או יותר וניסו לשלח אש 

 במזיד בנכס לא להם. 

 

 

 ם:מים הנאשמימואש ןת החיקוק לפיהוהורא ב. 

   

 כל הנאשמים:        

חוק  –(להלן  1977 –לחוק העונשין התשל"ז  )2(א)(300עבירה לפי סעיף  - רצח  .1

 העונשין)

 .לחוק 372 עבירה לפי סעיף – חטיפה לשם רצח .2
 

 :בלבד 2 -ו 1נאשמים 

 .לחוק 25בצירוף סעיף  371עבירה לפי סעיף  – לשם כליאה חטיפהנסיון ל .3

 לחוק.  380(א) בנסיבות סעיף  382עבירה לפי סעיף  –תקיפה הגורמת חבלה של ממש  .4

 .לחוק 25בצירוף עם סעיף רישא  448עבירה לפי סעיף  -נסיון הצתה   .5
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 )2 -ו 1(נאשמים  שניאישום 

 

 העובדות .א

 
 החנות). –ראאד) הינו בעליה של חנות בכפר חיזמא (להלן  -ראאד אבו חליל (להלן  .1

 

נטר לראאד מסיבה שאינה ידועה במדוייק למאשימה, על רקע קניה שביצע  1נאשם  .2

 בחנות.
 
 לראאד את החנות.כי הוא מעוניין לשרוף  2לנאשם  1, אמר נאשם 15.6.14בתאריך  .3

 
ניפצו את  2 -ו 1נסעו לחנות כשברשותם דלק בבקבוק. הנאשמים  2 -ו 1נאשמים  .4

 חלונות החנות בעזרת לום ושפכו את הדלק לתוך החנות.
 
 השליך אותו לתוך החנות. 2דלק ונאשם הדליק נייר "טישו" ספוג ב 1נאשם  .5

 
 ₪. 15,000 -שגרמה לנזק בשיעור של כ כתוצאה מכך, פרצה בחנות שריפה .6

 
 במעשיהם המתוארים לעיל, שילחו הנאשמים אש במזיד, בנכס לא להם. .7
 

  

 ם:מים הנאשמיהוראת החיקוק לפיה מואש ב. 

   

         

 רישא לחוק. 448עבירה לפי סעיף  -הצתה  

 

 

 

 

 

 י"ט תמוז תשע"ד  ירושלים, 

 2014יולי  17  

 

 אורי קורב, עו"ד                                                                                                     

 (פלילי) מחוז ירושלים מנהל מחלקה בפרקליטות  


