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נגד-אמנה ג'ואד עלי מונא
ת.ז , 81042962 .ילידת  , 26/11/76תושבת ביר נבאללה
עצורה מיום 20/1/01
-הנאשמת-

כתב – אישום
הנאשמת הנ"ל  ,מואשמת בזאת בביצוע העבירות הבאות :
פרט ראשון:
מהות העבירה :גרימת מוות בכוונה  ,עבירה לפי סעיף )51א( לצו בדבר הוראות ביטחון  ,תש"ל-
 1970וסעיפים )14א() (1ו 15-לצו בדבר כללי האחריות לעבירה )יהודה והשומרון()מס' , (225
תשכ"ח – . 1968
פרטי העבירה :הנאשמת הנ"ל  ,בהיותה באזור  ,ביום  17/1/01או בסמוך לכך  ,גרמה בכוונה
למותו של אחר  ,כדלקמן :
עם פרוץ מאורעות אינתיפאדת אל אקצא  ,הנאשמת אשר עבדה כעיתונאית בעיתון "אל סנובר"
ברמאללה  ,הייתה נוכחת בעת חילופי האש בין פעילי התנזים ושוטרים פלסטינים ובין חיילי
צה"ל  .הנאשמת אף כתבה מאמרים בנוגע לאירועי אינתיפאדת אל אקצא ובנוגע ל"שאהיד"
מחמוד אל עמוואסי אשר נהרג בעת שירה על כוחות צה"ל  .הנאשמת אף הייתה נוכחת ביום
 12/10/00באירוע רציחתם של שני חיילי צה"ל בתחנת משטרת רמאללה .
באותה עת גמלה בליבה של הנאשמת ההחלטה לחטוף אזרח ישראלי  ,יהודי  ,ולהביאו לתוך
רמאללה  .לצורך ביצוע החטיפה  ,פנתה הנאשמת לחברה  ,חסן אל קאדי  ,אשר פעל עם הנאשמת
במסגרת ארגון הפת"ח והשניים אף ייסדו תנועת נוער של תלמידים במסגרת ארגון הפת"ח .
הנאשמת ידעה כי חברה  ,חסן אל קאדי  ,החזיק נשק והשתתף ברציחתו של חשוד בשיתוף פעולה
עם ישראל ובגין עבירות אלו ריצה בעבר מאסר למשך חמש שנים .
הנאשמת הציעה לחברה  ,חסן אל קאדי  ,לבצע פעולה של חטיפת אזרח ישראלי  ,יהודי  ,ולהביאו
לעיר רמאללה  .חסן אל קאדי הסכים להשתתף בביצוע החטיפה כפי שהגתה הנאשמת והשניים
קשרו קשר לביצוע העבירה .
במשך תקופה זו החל מחודש אוקטובר  , 2000יצרה הנאשמת קשר עם ישראלי  ,תושב ירושלים ,
מאיר קרני  ,דרך צ'אטים באינטרנט  .הנאשמת השתמשה בתכנת  . ICQמספרי  ICQשבהם
השתמשה הנאשמת-הראשון  82019264 :והשני . 100397733 :
במסגרת השיחות שלה בצ'אטים הציגה עצמה הנאשמת בכינוי SALI-וציינה כי היא מישראל .
כתובת ה EMAIL-של הנאשמת הייתה  . SALIHERE @HOTMAIL.COMהנאשמת נהגה
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לנהל את שיחות האינטרנט מבתי קפה אינטרנט שונים באזור רמאללה .
במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר  2000הנאשמת ניהלה מספר צ'אטים עם אותו תושב ירושלים
ששמו מאיר קרני  ,והשניים אף החליפו מספרי טלפון ושוחחו בטלפון  .הנאשמת קיבלה את
השיחות במכשיר הטוקמן שלה  . 052-976394הנאשמת תחילה הציגה עצמה בפני מאיר קרני
כישראלית  ,אולם בהמשך אמרה לו כי הינה ערביה  .הנאשמת אף הציעה לו להיפגש במקום
רומנטי ברמאללה  ,אולם הנ"ל סרב בתוקף .
הנאשמת ומאיר קרני קבעו להיפגש  .הנאשמת דווחה לשותפה לקשר  ,חסן אל קאדי  ,כי הכירה
בחור ירושלמי  ,אותו היא הולכת לפגוש ושהיא רוצה להכירו ולאחר מכן תחליט בנוגע אליו האם
הוא מתאים לביצוע החטיפה  .חסן חשש שהנאשמת תלך לבדה לירושלים ותיפגש עם זר  .יום
לפני פגישתה עם מאיר קרני  ,הנאשמת התקשרה לחסן אל קאדי ודווחה לו כי היא הולכת לראות
את הבחור הירושלמי  .הנאשמת נפגשה עם מאיר קרני שלוש פעמים ולאחר שהכירה אותו
החליטה כי איננו מתאים לתכנית החטיפה שיזמה  .הנאשמת גם לאחר ההיכרות האישית ,
המשיכה להציג עצמה בפני מאיר קרני בכינוי סאלי .
הנאשמת אף ציינה בפני מאיר קרני  ,כי ברצונה לירות לעבר שכונת רמות ואח"כ היא תיהרג מאש
כוחות צה"ל .
במקביל  ,בתקופה הנ"ל  ,החלה הנאשמת לנהל שיחות )צ'אטים( באינטרנט דרך תכנת  ICQעם
נער בן  16וחצי מאשקלון  ,אופיר רחום ז"ל  .גם בפניו הציגה הנאשמת את עצמה בכינוי SALI
והשתמשה במספר  . 100397733- ICQבהמשך הציגה הנאשמת את עצמה בפני אופיר רחום ז"ל
כמי שמוצא אביה ממרוקו ומוצא אימה מישראל ואילו היא עצמה נולדה במרוקו  .כאשר נשאלה
ע"י אופיר רחום ז"ל באשר לידיעת עברית )כל הצ'אטים שניהלו השניים היו באנגלית(  ,השיבה כי
אינה יודעת עברית היטב כיוון שהגיעה ממרוקו שנה לפני כן בלבד .
הנאשמת הפצירה באופיר רחום ז"ל בשיחותיהם באינטרנט להיפגש עמה בירושלים תוך שהיא
מבטיחה לו לקיים יחסים אינטימיים .
הנאשמת דווחה לחסן על הקשר עם אופיר ועל כך שהוא מתעניין בה וכי יש אפשרות שיבוא
לירושלים  .הנאשמת החליטה כי אופיר רחום ז"ל מתאים לתכנית החטיפה שתכננה ולכן עשתה
מאמצים למשוך אותו להגיע לירושלים .
בשיחותיה של הנאשמת עם חסן אל קאדי  ,אמר חסן אל קאדי לנאשמת כי בשבוע הבא תשמע על
פעולה כלשהי  .הנאשמת הבינה כי חסן עומד לבצע פיגוע צבאי  .כן ידעה הנאשמת כי ברשותו של
חסן יש רובה .
הנאשמת והנער אופיר רחום ז"ל קבעו להיפגש בחג החנוכה  ,בחודש דצמבר  , 2000אולם פגישה
זו לא יצאה לפועל מאחר שאופיר לא יכל להגיע לירושלים .
כשהפגישה המתוכננת לא יצאה לפועל  ,המשיכו הנאשמת ואופיר רחום ז"ל להיות בקשר
אינטרנט  .בשיחה שקיימו השניים ביום  31/12/00ניסתה הנאשמת לשכנע את אופיר להגיע אליה
וסירבה להגיע לאשקלון .
בהמשך  ,בשיחות שניהלו השניים באינטרנט במועדים שונים בין התאריכים , 9/1/01-16/1/01
הפצירה הנאשמת באופיר להגיע לירושלים  ,זאת מבלי לגלות להוריו ותוך כדי שהיא מבטיחה לו
כי הוא יחזור לביתו לפני השעה בה אמור לשוב מבית הספר וכך הוריו לא ידעו על הפגישה ולא
ידאגו לו .
כמו כן הבטיחה הנאשמת לאופיר בשיחות אלה כי עם הגעתו אליה לירושלים  ,יבלו יחד בצורה
אינטימית  .הנאשמת אף ציינה בפני אופיר בשיחותיהם כי לצורך כך תשיג את דירת חברתה .
לבסוף החליט אופיר לנסוע לירושלים על-מנת להיפגש עם הנאשמת והשניים קבעו להיפגש ביום
 , 17/1/01יום רביעי  .הנאשמת אמרה לאופיר כי תאסוף אותו מהתחנה המרכזית בירושלים .
לקראת הפגישה המתוכננת  ,התקיימו בין הנאשמת ואופיר אף שיחות טלפון  ,כשאופיר מתקשר
למכשיר הטוקמן של הנאשמת שמספרו  052-976394ואילו הנאשמת התקשרה לאופיר מטלפונים
ציבוריים שונים .
כשהנאשמת הייתה בטוחה כי אופיר יגיע לירושלים  ,היא דווחה על כך לחסן אל קאדי  .הנאשמת
הייתה בטוחה בהגעתו של אופיר אליה רק בשבוע האחרון לפני הפגישה המתוכננת ביום 17/1/01
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וזאת לנוכח השיחות שניהלו השניים בשבוע זה  ,כאמור לעיל .
מספר ימים לפני היום המתוכנן לפגישה  ,דווחה הנאשמת לחסן אל קאדי כי הנער אמור להגיע
וזה אמר לה ולהכין תכנית כיצד להביא את אופיר לרמאללה ולהגדיר את המקום שאליו תביאו .
חסן הציע לנאשמת למשוך את אופיר באמצעות הצעה לקיום יחסי-מין  ,כפי שעשתה הנאשמת
מיוזמתה קודם לכן כאמור לעיל  ,וכן שתבקש כי יביא כסף על מנת שלא יחשוד בתכנית שלהם
לחטפו  .בקשת הכסף נועדה להסחה וכאשר ידעה הנאשמת כי אופיר אינו יכול להשיג את סכום
הכסף  ,כי אז היא הציעה בעצמה לתת לו כסף לנסיעות .
הנאשמת שכנעה את חסן אל קאדי להמשיך בתכנית למרות שחסן הביע ספקות בנוגע לביצוע
התכנית בשל גילו הצעיר של אופיר .
יום לפני ביצוע חטיפתו של אופיר רחום ז"ל ורציחתו  ,הגדירה הנאשמת לחסן אל קאדי את
המקום שבו תיפגש עמו  .לפי התכנית נקבע כי הנאשמת חנתה את מכוניתה בנקודת המפגש וחסן
יהיה במקום זה ביחד עם שניים אחרים  .חסן יבוא ויוציא את הנער אופיר מהמכונית של
הנאשמת ויעבירו למכונית שלהם .כך תוכנן שאחד מהשלושה ייסע עם הנאשמת והשניים
האחרים ייקחו את אופיר למקום המסתור שהכינו  .כמו כן תכננו הנאשמת וחסן אל קאדי כי
לצורך החטיפה ישתמשו ברובה טעון במחסנית שיביא עמו חסן אל קאדי  .הנאשמת אמורה
הייתה להגיע לרמאללה ולהמשיך בעבודתה באופן רגיל  .הנאשמת לא הייתה אמורה להכיר את
שני השותפים הנוספים לקשר  ,אולם היה ברור לנאשמת ולחסן כי הם מבצעים פעולה לאומנית
ובשל היותם אנשי ארגון הפת"ח  ,הרי שגם השותפים האחרים יהיו אנשי פת"ח .
הנאשמת וחסן קבעו דרך התקשרות כדי לקבוע את מקום המפגש עם המכונית שחסן אמור היה
לתת לנאשמת לצורך חטיפתו של אופיר ורציחתו .
לאחר ביצוע העבירה נשוא הקשר תכננה הנאשמת למחוק את הצ'אטים שהתקיימו בינה ובין
אופיר .
כיומיים לפני חטיפתו של אופיר רחום ז"ל ורציחתו  ,כאשר הנאשמת הייתה בטוחה כי אופיר יגיע
לירושלים  ,התקשרה הנאשמת לשותפה חסן אל קאדי  ,הודיעה לו כי אופיר יגיע וביקשה ממנו
להכין את מקום המסור ואת השותפים לביצוע העבירה שיהיו עם חסן בתוך המכונית .
הנאשמת סיכמה עם אופיר בצ'אט כי הם יפגשו ביום  17/1/01בתחנה המרכזית בירושלים ושהיא
תביא אותו משם לבית חברתה בירושלים על מנת להיות שם יחד .
ביום  , 16/1/01לפני הפגישה המתוכננת עם אופיר  ,תיאמה הנאשמת עם חסן אל קאדי את
המקום שבו ימתין לה  ,מקום בשטח מרחבה בסמוך לשלט אזהרה על כניסה לשטח  Aשבשליטת
הרשות הפלסטינית  .הנאשמת קבעה עם חסן כי זה המקום שבו תמסור את אופיר רחום ז"ל לידי
חסן אל קאדי  .כן סיכמו השניים כי ידברו למחרת בבוקר על מנת שחסן יאמר לנאשמת היכן
המכונית שבה תשתמש בביצוע חטיפת אופיר רחום ז"ל .
באותו ערב  ,התקשרה הנאשמת לאופיר על מנת לוודא שהוא אכן מגיע לירושלים  .הנאשמת
סיכמה עם אופיר כי יתקשר אליה כאשר יתקרב לירושלים למחרת למכשיר הטוקמן של הנאשמת
שמספרו . 052-976394
בבוקר יום ביצוע הפיגוע המתוכנן  , 17/1/01התקשר חסן אל קאדי לנאשמת ומסר לה כי המכונית
מוכנה  .השניים ניהלו מספר שיחות טלפון  ,בהן ציינה הנאשמת כי היא ממתינה לשיחת הטלפון
של אופיר  .השניים קבעו להיפגש ברחוב אשרפה באל בירה  .בהיותה באל בירה  ,התקשר אל
הנאשמת אופיר רחום ז"ל והודיע לה כי הגיע לירושלים  .הנאשמת נפגשה עם חסן אל קאדי באל
בירה  ,והשניים יצאו יחד ברכב מסוג מאזדה בצבע לבן  ,בעל לוחיות זיהוי של הרשות הפלסטינית
לעבר המקום בו חנתה המכונית שבה הייתה הנאשמת אמורה להשתמש לצורך חטיפתו של אופיר
רחום ז"ל  .הנאשמת קיבלה מחסן אל קאדי את המפתחות למכונית מסוג פורד אסקורט בעלת
לוחיות זיהוי ישראליות  .לאחר מכן ,ביקש חסן מהנאשמת להראות לו את מקום המפגש שקבעו
בסטח מרחבה והשניים נסעו כל אחד במכוניתו לעבר המקום  .שם הראתה הנאשמת לחסן את
נקודת המפגש והצביעה על השלט המזהיר מפני כניסה לשטח הרשות הפלסטינית  .הנאשמת
החנתה את המכונית בצומת א-ראם ומשם נסעה במונית לתחנה המרכזית בירושלים  .במהלך
נסיעתה ,התקשר אליה אופיר רחום ז"ל פעמיים על מנת לבדוק מדוע היא מאחרת  .הנאשמת
השיבה כי היא מאחרת בשל פקק תנועה וביקשה מאופיר רחום ז"ל להמתין לה בשער הראשי של
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התחנה המרכזית בירושלים .
כאשר הגיעה הנאשמת לתחנה המרכזית בירושלים ,היא התקשרה לאופיר רחום ז"ל מטלפון
ציבורי ,הנמצא ליד משרד החוץ וביקשה ממנו להגיע ליד מודיעין אגד .
הנאשמת נפגשה עם אופיר ליד מודיעין אגד וזיהתה אותו עפ"י תיאור שמסר לה באינטרנט .
השניים שוחחו קצרות באנגלית והנאשמת אמרה לו כי הגיעה במונית וכי ייסעו במונית למקום בו
חונה מכוניתה  .השניים עלו למונית ונסעו לצומת א-ראם עלו הנאשמת ואופיר למכונית הפורד
שחנתה במקום  .הנאשמת הסיעה את אופיר לכיוון רמאללה ועצרה בנקודת המפגש בסטאח
מרחבה שקבעה עם חסן אל קאדי .
בשעה  11:30לערך ,לאחר שהנאשמת עצרה את המכונית בנקודת המפגש ,התקרב לרכב שותפה
חסן אל קאדי כשהוא נושא רובה קלצ'ניקוב טעון במחסנית עפ"י התכנית כאמור לעיל  .חסן אל
קאדי ניגש לאופיר רחום ז"ל והורה לו להרים ידיים ולצאת מהרכב  .אופיר סירב לצאת מן הרכב
והחל לצעוק והחזיק בהגה  .חסן אל קאדי ניסה להוציא את אופיר רחום ז"ל מהרכב בכוח ,אולם
אופיר המשיך להיאחז בשתי ידיו בהגה  .כל אותה עת הייתה הנאשמת ליד המכונית בה היה
אופיר רחום ז"ל  .משלא הצליח חסן אל קאדי להוציא את אופיר רחום ז"ל מהרכב ,ירה לעברו
צרור מרובה הקלצ'ניקוב שהחזיק  .באותו זמן הגיע אל המכונית שותף נוסף למזימה הוא
ע/פתאח אל דולה .
לאחר שאופיר נורה ע"י חסן אל קאדי בצרור הראשון ,הוא הגביר את צעקותיו ונותר בתוך
המכונית  .חסן אל קאדי ירה באופיר רחום ז"ל פעם נוספת ,יריות רבות  .חמישה עשר כדורי רובה
פגעו בגופו של אופיר רחום ז"ל  .כתוצאה מפגיעת היריות שירה חסן אל קאדי ,כאמור לעיל ,נהרג
הנער אופיר רחום ז"ל .
לאחר רציחתו של אופיר רחום ז"ל סחבו חסן אל קאדי וע/פתאח אל דולה את גופתו למכונית
המאזדה והסתירו את הגופה בארגז המטען ,כשהנאשמת מתבוננת בהם .
חסן אל קאדי וע/פתאח אל דולה נסעו מהמקום ברכב המזדה והנאשמת עלתה למכונית הפורד
ונסעה במהירות מהמקום אחרי חסן אל קאדי  .לפני שנסעה ,לקחה הנאשמת את תיקו של אופיר
רחום ז"ל שנותר על הקרקע והכניסה אותו לתוך המכונית  .הנאשמת נמלטה לשטח הנתון
לשליטת הרשות הפלסטינית ,למשרדי הפת"ח באל בירה  .מאחר שבמכונית היו סימני הרצח היא
החנתה אותה בסוף הרחוב ולא ליד דלת המשרד  .במשרד הפת"ח פגשה הנאשמת את ע/פת"ח אל
דולה ולאחר מכן הגיע למקום גם חסן אל קאדי  .הנאשמת וחסן הלכו לעבר המכוניות שבהן
השתמשו לרציחתו של אופיר רחום ז"ל והנאשמת ביקשה מחסן לחפש אחר הפלאפון של אופיר
ז"ל ,אולם לא הצליחו למצוא אותו  .חסן ציין בפני הנאשמת כי ימסור את מכונית המאזדה עם
גופתו של אופיר ז"ל לידי מישהו אחר ושהגופה תיקבר .
הנאשמת עזבה את המקום ,והמשיכה את תכניותיה לאותו יום באופן רגיל  .היא הלכה למשרדה,
נפגשה עם חברתה והשתיים אכלו יחד במשרד הנאשמת ושוחחו  .אחר כך ביקרה הנאשמת את
אחותה ולאחר מכן ביקרה את דודתה בבית החולים  .בשעות אחר הצהרים הלכה הנאשמת
לקורס נהיגה מונעת שבו השתתפה בירושלים .
גופתו של אופיר רחום ז"ל נקברה בשכונת אטירה ברמאללה ולאחר מאמצים רבים של כוחות
הביטחון ,הוחזרה ע"י הרשות הפלסטינית לידי כוחות צה"ל .
פרט שני:
מהות העבירה :זריקת חפץ מבעיר מתוך כוונה לגרום מוות או חבלה לאדם ,עבירה לפי תקנה 58
)ב( לתקנות ההגנה) ,שעת חירום( . 1945
פרטי העבירה :הנאשמת הנ"ל ,בהיותה באזור ,בתחילת  1999או בסמוך לכך ,זרקה חפץ מבעיר
מתוך כוונה לגרום מוות או חבלה לאדם או נזק לרכוש ,כדלקמן:
הנאשמת השתתפה יחד עם אחרים בהפרות סדר כנגד חיילי צה"ל באזור צומת איו"ש בסמוך
למלון סיטי אין  .במסגרת הפרות סדר אלה ,זרקה הנאשמת בקבוק תבערה לעבר חיילי צה"ל
שהיו במקום ,במטרה לגרום מוות או חבלה .
עדי התביעה:
 . 1פקד משה כחלון ,מ.א ,963074.יאחב"ל ) ,גובה אמרות הנאשמת ותרגומן +שחזור +דו"ח
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שחזור +מזכר + 5/3/01דו"ח תפיסה( .
 . 2פקד צבי גלבר ,מ.א ,933036.יאחב"ל) ,זכ"דים +קבלת מוצגים +קלטות  8/01ו+ 9/01-דו"ח
פעולה( .
 . 3רס"ל יצחק יעקובוף ,מ.א ,1008358.לח"ק חברון )גובה אמרת הנאשמת( .
 . 4מאיר קרני  ,ת.ז ,33967860.פרטים בתביעה .
 . 5מנאף עבד אל חמיד אל מאזוני ,ת.ז ,905082715.פרטים בתביעה )באמצעותו יוגש גם שרטוט( .
 . 6דוד חזן ,ת.ז ,043546639.פרטים בתביעה .
 . 7האני אבו חאלד ,ת.ז ,026408096.פרטים בתביעה .
 . 8ניסים כהן ,ת.ז ,000440347.פרטים בתביעה ) .באמצעותו תוגש קבלה מסומנת צ.גלבר 2
. (22/1/01
 . 9סוהא סלאח ,ת.ז ,026403881.פרטים בתביעה .
 . 10אורן לוי ,ת.ז ,022717218.פרטים בתביעה .
 . 11יעקב גרנות ,ת.ז" ,005877592.פרטנר תקשורת" )איכון מכשיר אורנג' של אופיר רחום ז"ל
+פלט שיחות(.
 . 12סא"ל רדואן מנצור ,מ.א DCO ,3353438.רמאללה .
 . 13סרן גלעד גולדברג ,מ.א ,5012947.חטמ"ר בנימין )באמצעותו יוגשו גם צילומים מזירת הרצח(
 . 14יניב עזאני ,ת.ז ,29402666.פרטים בתביעה .
 . 15אמיר הרמן ,ת.ז ,57537354.פרטים בתביעה .
 . 16סא"ל מיכאל מרש ,ת.ז ,13092440.פרטים בתביעה .
 . 17עאליה דאר עלי ,ת.ז ,943922112.פרטים בתביעה .
 . 18מיסון שלה ,ת.ז ,935875096.פרטים בתביעה .
 . 19נוריז נג'ם אדין ,ת.ז ,962040820.פרטים בתביעה .
 . 20אחמד נגיב אדין ,ת.ז ,954295093.פרטים בתביעה .
 . 21סגן נעמי מלכה ,ת.ז ,17853441.חטמ"ר בנימין .
 . 22סגן עזריאל שרעבי ,מ.א ,6338569.פרטים בתביעה .
 . 23שלום רחום ,ת.ז , 55868962.פרטים בתביעה +הודעה על נעדר .
 . 24אנה שולמן ,ת.ז ,310990767.פרטים בתביעה .
 . 25שלומי אברג'ל ,ת.ז ,66545195.פרטים בתביעה .
 . 26פקד גל גלעד -קבלת מחשב לבדיקה משלום רחום +תשאול קטינים .
 . 27פקד אייל פטרבורג ,מ.א ,91738.יאח"ה ,דו"ח ריכוז ראיות שנמצאו במחשבים +דו"ח פעולה
שחזור נתונים +דו"חות פעולה + 22/1/01 ,24/1/01דיסקטים +נספחים לדו"חות .
 . 28ניר אלקבץ ,יאח"ה ,דו"ח פעולה + 23/1/01נספחים לדו"חות .
 . 29מפקח קובי פורלטייר ,מ.א ,992479.יאח"ה ,דו"ח פעולה ,תפיסה וסימון 22/1/01+ 19/1/01
)שני דו"חות( ) 24/1/01+ 23/1/01+שני דו"חות( +נספחים לדוחות .
 . 30קלטות מ"ט  – 5/01+ 8/01+ 9/01צילום הודאות הנאשמת+ 4/3/01+ 26/2/01 ,הפגשה עם
מאיר קרני ,באמצעות ע"ת . 2
 . 31רנ"ג אבי ששון ,מ.א ,27956.מפל"ג מיעוטים ,דו"ח ביצוע עבודות מ"ט .
 . 32מוצג – מכשיר פלאפון ,באמצעות ע"ת . 2
 . 33רפ"ק עופר שלוש ,מ.א ,916718.צילום שחזור ,העתק  + 1004/01דו"ח ביקור ראשוני בזירת
העבירה  +דו"ח תפיסת מוצגים ,מעבדה ניידת .
 . 34רס"ל דניאל תורג'מן ,מ.א ,1013796.תעודת עובד ציבור ,שרשרת מוצגים .
 . 35רפ"ק אסיה וינוקורוב ,בדיקת בגדים והערכת מרחק ירי –מז"פ ,מעבדת סימנים וחומרים .
 . 36מפקח רומן ז'לייזקו ,יאחב"ל ,תפיסת דיסקים קשיחים למחשב רישום מוצגים +דגימות
שיער +דו"חות זכ"ד .
 . 37חוות דעת מומחה ,ענת גסט-המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,תל אביב .
 . 38רס"ב עזרא אפיף ,מ.א ,464974.תעודת עובד ציבור ,שרשרת מוצגים .
 . 39ציון שדה ,תעודת עובד ציבור ,שרשרת מוצגים .
 . 40טופס לוואי למוצגים)-קליע( ע"י ע"ת . 2
 . 41רס"מ אורי חמו ,מז"פ לכיש .
 . 42רס"ב יוסי בן ישראל ,מ.א ,44771.תעודת עובד ציבור ,שרשרת מוצגים .
 . 43פקד אלנקרי משה ,יאחב"ל ,זכ"ד +דו"חות פעולה +תדפיסי בנק של הנאשמת +רשימת
נוכחות בקורס ריענון .
 . 44רפ"ק גדעון גבאי ,יאחב"ל ,דו"ח ביקור במקום +זכ"ד +אישור קבלת מוצגים +טופס לוואי
למוצגים +דו"ח פעולה . 19/1/01
 . 45חוות דעת מומחה ,ברנרד שכטר ,מטא"ר ,מז"פ ,מעבדת נשק .
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 . 46חוות דעת מומחה ,פרופ' יהודה היס ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,אבו כביר ,תל אביב .
 . 47שוש אדי ,המכון הארצי לתחבורה – רשומה מוסדית .
 . 48אברהם נחליאלי ,פרטים בתביעה ).העתק קבלה( .
 . 49פקד אריק שרוני ,מ.א ,937722.יאחב"ל ,דו"ח תפיסה ).העתק קבלה פוטומכניק( .
 . 50רפ"ק אלי חלפון – קבלת קליע ממכון לרפואה משפטית .
 . 51סנ"צ פיני סלארי – דו"ח זכ"ד .
 . 52המכונה "כהן" ,שרות הביטחון הכללי ,מוצגים .
 . 53המכונה "רז" ,שרות הביטחון הכללי ,מוצגים .
 . 54רס"ר נתי טרבלסי ,תשאול לכיש ,איתור כתובת +הפקת חומר ממחשב .
 . 55רס"ל משה משה ,ת .אשקלון ,זכ"דים .
 . 56רשומה מוסדית -תדפיס חשבון בנק .
 . 57רס"ר מובדא גדבאן ,חקירות גבעת זאב ,תפיסת מוצגים )פלאפון +מוצגים מבית הנאשמת
קבלות( .
 . 58רס"מ קובי סבג ,ת.בנימין ,זכ"דים +דו"ח תחקור .
 . 59פקד עודד חביב ,זיהוי גופה ראשוני .
 . 60רפ"ק עמי גרייבר ,ת.בנימין ,דוח תפיסה +העברת גופה .
 . 61ד"ר ליפשיץ אלכסנדר ,מ.ר ,25075.הודעת פטירה .
 . 62רשומה מוסדית-פלטי שיחות בזק .
 . 63רשומה מוסדית-פלטי שיחות אורנג' .
 . 64רשומה מוסדית-פלטי שיחות סלקום .
 . 65רפ"ק יוסי עזרא-תשאול אשקלון ,דו"ח פעולה +זכ"ד .
 . 66רס"ר מורן אלמוזלינו ,תשאול לכיש .
דליה קאופמן ,סרן
צבאית
תובעת
תאריך18/3/01:
סימוכין:כאמונא
דק/דק

Copyright © 2002 4Law.co.il All rights reserved

