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Judea Military Court 

Before the Honorable President of the Court: Lieutenant Colonel Shlomi Kochav 

   Judge: Major Menachem Lieberman 

   Judge: Captain Shlomo Katz 

The military prosecution 

(By Judicial Officer Ruthi Tzviel) 

-v- 

The Defendant: Ramadan Eid Ramadan Mushahara, Identity No. 33251034 / IPS – Present 

The President of the Court opens the session and identifies the Defendant. 

Sentence 

Honorable Judge Captain Shlomo Katz: 

In the verdict, the Defendant was convicted of the following offenses: 

A. An offense of membership in an illegal organization, an offense pursuant to Section 85(1) of the Defense 

Regulations (Time of Emergency), 1945, insofar as from the beginning of 2002 until the day of his arrest, 

he was a member or acted as a member of the Izz al-Din al-Qassam Brigades, the military arm of the 

Hamas Organization, which was an illegal organization. The Defendant had constant contact with a 

military operative in the organization by the name of Ali Alan. 

B. An offense of performing a service for an illegal organization, an offense pursuant to Regulation 85(1)(C) 

of the Defense Regulations (Time of Emergency), 1945, insofar as in early June 2002 or thereabouts, he 

enlisted his brother Fahmi Eid Ramadan Mushahara into the ranks of the Izz al-Din al-Qassam Brigades, 

the military arm of the Hamas Organization, which is an illegal organization. 

C. 19 offenses of causing intentional death, an offense under Section 51(A) of the Security Provisions Order 

(Judea and Samaria) (No. 378) 5730-1970 and Section 14 of the Order regarding Rules of Liability for an 

Offense (Judea and Samaria), 5728-1968, in that he took part in the dispatch of the suicide terrorist 

Muhammad al-Ghul, who blew himself up on June 18, 2002 on a bus that was traveling towards Patt 

Junction, killing 19 people and injuring 57 other people. The Defendant was the one who provided his 

brother with NIS 1,000 in order for the latter to have his vehicle tested, insured and refueled. Using this 

vehicle, according to the instructions of the Defendant, his brother conducted reconnaissance of Jerusalem 

in order to find a location for the planned attack. In addition, the Defendant instructed the same Fahmi 

Mushahara to purchase a multi-ticket for the suicide terrorist so that he would not be suspected when 

boarding the bus, and also, along with another person, inspected the bus stop at which the suicide terrorist 

was scheduled to board. On the day of the attack, according to the instructions of the Defendant, Fahmi 

Mushahara picked up the suicide terrorist and brought him to the attack location. The Defendant 

maintained continuous contact with the escort of the suicide terrorist, while checking that there was no 

presence of Israeli security forces on the way. 

D. An offense of attempting to cause intentional death, an offense pursuant to Section 51(A) of the Security 

Provisions Order (Judea and Samaria) (No. 378) 5730-1970 and Sections 14(A) and 19 of the Order 

regarding Rules of Liability for an Offense (Judea and Samaria) 5728-1968, in that by carrying out his 

actions as described above, he attempted to cause the deaths of all of the persons who were in the vicinity 

of that suicide terrorist. 57 persons were actually injured. 

This case deals with an attack on a bus that was on its way to Patt Junction in Jerusalem. As a result of this attack, 

nineteen people were killed: 

A. Baruch Grauni of blessed memory. 

B. Rafael Berger of blessed memory. 

C. Michal Biazi of blessed memory. 

D. Boaz Aluf of blessed memory. 
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E. Alfu Irit Haila of blessed memory. 

F. Helena Plagov of blessed memory. 

G. Leah Baruch of blessed memory. 

H. Shiri Nagari of blessed memory. 

I. Tatiana Braslavsky of blessed memory. 

J. Giselle (Gila) Nakav of blessed memory. 

K. Liat Yagen of blessed memory. 

L. Rachamim Tzidkiyahu of blessed memory. 

M. Shani Avi Tzedek of blessed memory. 

N. Galila Bugala of blessed memory. 

O. Mendel Bereson of blessed memory. 

P. Helena Ivan of blessed memory. 

Q. Iman Kabha of blessed memory. 

R. Moshe Gottlieb of blessed memory. 

S. Raisa Dickstein of blessed memory. 

In the same hei nous attack, fifty seven people were injured and a large amount of property damage was caused. 

Reading the results of the attack causes one’s hands to shake, and the list of victims stands as a silent cry of the 

outcomes of the acts of the Defendant. 

The learned Prosecutor asked us to sentence the Defendant to 19 cumulative terms of life imprisonment, each life 

imprisonment for each soul that was taken from us in that attack, and an additional term of life imprisonment for the 

additional offenses that he had committed. The Prosecutor argued before us that the Defendant must be considered 

as a full accomplice to the attack, in view of the actions he took and the instructions he gave, without which the 

attack may not have taken place. As stated above, there is no doubt that his contribution to the commission of the 

attack is no less that of the other accomplices. 

The Defendant has raised before us various arguments, including arguments concerning the manner in which the 

trial has been conducted and the conduct of his defense counsel. It was made clear to the Defendant that these 

arguments were available to him in the appeal proceeding, to which he is entitled by law. The Defendant stated 

before us that a proceeding had been filed on his matter before the High Court of Justice and that he asked for his 

sentence to be deferred until a decision on his matter could be handed down. The attention of the Defendant is 

referred to the statements of his defense counsel in the session on April 30, 2013, in which it was mentioned that a 

decision in his case had to be handed down in the next few days. It is presumed that if there had been a decision that 

could have influenced this trial, the latter would have been brought forth before us with due haste, and as this was 

not done and no interim relief was handed down on this matter, once more there is nothing preventing us from 

continuing with the act of sentencing that has been imposed on us. 

This being the case, the work that we have before us is clear and easy. Since the Defendant participated in taking 

one life, he has no place in the company of humans and his sentence must distance him permanently from society, 

even more so considering the case is of nineteen lives. Therefore, the response must be measure for measure, and he 

is to be distanced from society permanently for each life. 

Therefore, we sentence the Defendant to 19 life imprisonment terms that are to be served cumulatively. For the 

remaining offense we can only sentence the Defendant to another life imprisonment term that will also be served 

cumulatively. 

Honorable President of the Court Lieutenant Colonel Shlomo Kochav: I agree. 

Honorable Judge Major Menachem Lieberman: I agree. 

Conclusion – We sentence the Defendant to 20 cumulative life imprisonment terms. 

A right of appeal within thirty days of today is conferred. 

Handed down and announced today, July 31, 2005, in public and in the presence of the parties. 

     

Judge  President of the Court  Judge 
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