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  העובדותא.      

בפלוגה ל"ח במשמר  טית לכתב האישום, שירת הנאשם כמפקד כיתההתקופה הרלבנבמהלך  .1

 . ")הפלוגה(להלן: " הגבול

במספר  ביתוניאה הפלוגה באיזור הכפר ערכות ל"יום הנכבה" הוצביכחלק מה 15.5.14ביום  .2

 . עמדות

המשקיפה עמדה שלטת בומתעד צבאי,  אחרים מהפלוגה 6, הנאשם מוקמו 11:00סמוך לשעה  .3

וף ולמנוע כניסת מפגינים במטרה להד, "), לעבר ציר מרכזי בביתוניאהמרפסתגובה (להלן: "מ

 .ביתוניא מחסוםלכיוון 

ירי גומי לפיזור מפגינים, כמי שיבצעו הוגדרו  המרפסתמתוך הכח שהוצב על  אחרהנאשם ו .4

) (אמצעים לפיזור הפגנות הכלליים לשימוש באלפ"ה בהתאם לנהלים זאת ,במידת הצורך

   .בעת הארועשיתקבלו המידיות ולהנחיות 

. רומה לירי גומי, עליו מורכב 9179478 רושמספ M-16 סער רובה הנאשםבהתאם, נשא  .5

 תרמילים "חסרי קליע" מחסניות תחמיש הכוללות, ובכדורי גומיהנאשם היה חמוש ב

צבע בועות בהיותן צבממחסניות רגילות, מובחנות המשמשים לירי כדורי גומי. מחסניות אלה 

 כמו כן היו ברשותו מחסניות עם כדורים חיים.   .") מחסנית תחמישאדום (להלן: "

 60-80-שהתפרעו במרחק של כ מפירי סדר הגיעו לאזורשאינו ידוע במדויק למאשימה, בשלב  .6

לעבר קלע דוד בידיהם ובאמצעות ובין היתר ידו אבנים ") האזור(להלן: " מ' מהמרפסת

 המרפסת. 

 . )"המנוח"(להלן:  25.3.97 נ', יליד רי הסדר היה בין מפי .7

 . גומי לעבר מפירי הסדרכדורי ירי  , במידת הצורך,במהלך הארוע קיבל הנאשם הוראה לבצע .8



  

 .  כוחות הבטחוןלעבר  או בסמוך לה יידה המנוח אבנים 13:41בשעה  .9

חי למחסנית תחמיש, בכוונה  במדויק למאשימה, הכניס הנאשם כדורבשלב שאינו ידוע  .10

. הנאשם השתמש במחסנית התחמיש כדי שלא יבחינו בכך שהוא לירותו לעבר מפירי הסדר

  מבצע ירי חי ולא ירי גומי.

כיוון הנאשם מהמרפסת את  ,כשידיו לצידי גופו באזורעד בעת שהמנוח צ, 13:45סמוך לשעה  .11

י במטרה לגרום לו חבלה חמורה, תוך וירה לעברו קליע ח גופו של המנוח, נשקו לעבר מרכז 

  .מותושיגרום להאפשרות שהוא צופה את 

 הנאשם פגע במנוח באיזור החזה והמנוח התמוטט במקום. .12

 ס"מ ימינה לקו האמצע הקדמי, עבר דרך הוריד הנבוב 2של המנוח,  לחזה הקליע חדר .13

 .התחתון, הכבד והכליה הימנית ויצא דרך הגב מימין

י, במהלכו נקבע מותו עבר ניתוח רפוא ברמאללה, המיון בבית החולים הובהל לחדר מנוח ה .14

 לערך. 14:45בשעה 

  .למותו של המנוחבמעשה אסור גרם הנאשם  אלה ובמעשי .15

  ם:מים הנאשמיהוראות החיקוק לפיהן מואש
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