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המאשימה
נגד

פלוני
הנאשם

כתב אישום
הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:
א .העובדות
 .1בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ,שירת הנאשם כשוטר מג"ב במשטרת ישראל והיה
מוצב בעיר העתיקה בירושלים.
 .2בתאריך  ,30.5.2020בשעות הבוקר המוקדמות ,סמוך לשעה  6בבוקר ,השוטרים מ.ב וע.ע
היו במשמרת והוצבו בעמדה המצויה בשער השבטים בעיר העתיקה .בסמוך לעמדה זו,
קיימת עמדה נוספת ,בשער האריות ,בה שהו אותה עת במסגרת תפקידם הנאשם ומפקדו
ל.ל (להלן' :המפקד' או 'ל.ל').
 .3באותה העת ,איאד חלאק ז"ל (להלן' :איאד') ,שעטה על פניו מסיכה כירורגית ולבש כפפות
שחורות חד פעמיות  ,היה בדרכו למקום עבודתו בעיר העתיקה .השוטרים הבחינו באיאד
שעמד בסמוך לפתח עמדת מג"ב בשער האריות.
 .4מאפיינים מסוימים בהתנהגותו של איאד ,בחור בעל צרכים מיוחדים ,עוררו את חשדם
של השוטרים ,שחששו שמדובר במחבל שמטרתו לפגע .השוטרים עקבו אחר איאד והחלו

להתקדם לכיוונו ,תוך שאיאד המשיך בהתנהגות שנתפסה על ידם כחשודה בסמוך לעמדה.
לאור האמור ,הכריז מ.ב ברשת הקשר המשטרתית על הימצאותו של מחבל בזירה,
ובמקביל השוטרים החלו במרדף גלוי אחר איאד תוך שהם קוראים לעברו בעברית
ובערבית לעצור ולהזדהות .איאד החל לנוס מפניהם לאורך רחוב 'ויה דולרוזה' בעיר
העתיקה.
 .5הנאשם ומפקדו ,שהיו מוצבים כאמור בעמדה אליה התקרב איאד ,שמעו דיווח בקשר על
הימצאותו של מחבל במקום ,יצאו מהעמדה ,הבחינו באיאד רץ ובשוטרים אחריו,
והצטרפו למרדף.
 .6תוך כדי המרדף ,ל.ל קרא אל איאד בעברית "עצור"" ,עצור או שאני יורה" .איאד לא עצר
והמשיך במנוסתו ,ובתגובה ,תוך כדי המרדף ,ירה ל.ל  2כדורים מאקדחו לעבר רגליו ,אשר
לא פגעו בו.
 .7מספר שניות לאחר מכן ,פנה איאד למתחם אשפה סגור בעל פתח אחד ,השייך לעיריית
ירושלים ומנוהל על ידי חברת ניקיון פרטית (להלן' :המתחם') .במתחם באותה עת נכחו
איאד ,עובד נקיון ועובד ווקף ,וכן הגב' ו.ח ,אותה הכיר איאד היכרות מוקדמת .ו.ח נכנסה
למתחם בעקבות הירי המתואר לעיל ואיאד נכנס אחריה.
 .8הנאשם ול.ל נכנסו למתחם בעקבות איאד .עם כניסתו של הנאשם למתחם ,בעת שעמד
בכניסה למתחם ,הבחין הנאשם באיאד בפינת המתחם כשהוא עם פניו לכיוון הנאשם
ומפקדו ,ועם גבו אל הקיר ,וביצע לעברו ירי (להלן" :הירי הראשון") .כתוצאה מהירי
הראשון נפגע איאד בבטנו התחתונה ונפל ארצה על גבו .מיד לאחר הירי הראשון צעק ל.ל
'חדל'.
 .9מיד לאחר הירי הראשון ,נכנסו גם השוטרים למתחם .בד בבד הנאשם צעק לעברו של
איאד בעברית 'אל תזוז' .במקביל לכך ,ע.ע פנה לאיאד בערבית ושאל אותו "איפה
האקדח?" במענה ,איאד ,שהיה פצוע כתוצאה מהירי הראשון ,התרומם מעט ,הצביע לעבר
ו.ח ומלמל דבר מה .בתגובה לכך פנה ע.ע לו.ח ושאל אותה בערבית "איפה האקדח?" והיא
השיבה איזה אקדח?
 .10במקביל למענה של ו.ח ,ולמרות שאיאד היה על הארץ כשהוא פצוע כתוצאה מהירי
הראשון ,לא החזיק בידיו דבר ,ולא ביצע דבר שהצדיק זאת ,ירה הנאשם לעבר פלג גופו
העליון של איאד וזאת תוך שהוא נוטל סיכון בלתי סביר כי יגרום למותו של איאד (להלן:
"הירי השני").
 .11כתוצאה מהירי השני ,קליע חדר לבית החזה של איאד בצידו השמאלי ,קו בית השחי
האמצעי ,ועבר דרך הגו ,הכליות ,הריאה הימנית והכבד ,וגרם להלם תת נפחי ,אשר הוביל
למותו של איאד.
 .12במעשיו אלו גרם הנאשם בקלות דעת למותו של איאד.

ב .הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם
המתה בקלות דעת  -עבירה לפי סעיף 301ג לחוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
ג .עדי התביעה

קרן לביא ,פרקליטה

ליאת יוניניאן ,פרקליטה

עוזרת בכירה במחלקה
לחקירות שוטרים

סגנית בכירה א' במחלקה
לחקירות שוטרים

הודעה לנאשם
נאשם יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי ,אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם
לייצוג המנויים בסעיף (18א) לחוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו .1995 -
הודעה לבית משפט
בהתאם לסעיף  15ו 15 -א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982 -
מודיעה בזאת המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.
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