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     מחלקת חקירת שוטרים

 , הר חוצבים8רח' הרטום 

    ירושלים 

      6467794-02ובפקס: 

  

 שלום רב,

 בהול ביותר!

  המשטרההריגתו של פאדי עלון מעיסאוויה על ידי אנשי  הנדון:

 

ובשם בירושלים  4.10.2015מירי שוטרים  ביום  86097706אירוע הריגתו של הצעיר פאדי עלון ת.ז. בעקבות 

 כדלקמן: כםאלי ן, אנו פוניםהורי המנוח עלו

נורה המנוח על ידי שוטרים בשכונת מוסרארה בירושלים. הירי בוצע , 4.10.2014ראשון יום ב .1

 בעקבות קריאות קהל הנמצא ברחוב אשר קראו לשוטרים לירות בו ולהרוג אותו.  

 וידאובמהלך היום הופץ סרטון לאחר הארוע הנ"ל פורסם  .2

(https://www.youtube.com/watch?v=wETAMJqc5nA) הסרטון שתיעד את האירוע .

ממשית המצדיקה את מיידית ונשקפה סכנת חיים   מהמנוח לא באופן ברור כיהזו מעיד 

יוצאים משני רכבי משטרה ובאופן מיידי כיצד השוטרים הסרטון מתעד  ,. כמו כןהירי וההרג

אנשים ושוטרים ניגשים שמתחילים במטח של יריות על המנוח. בסוף התיעוד, אפשר לראות 

 ברגליהם. אותה מנוח ומזיזים והופכים הגופתו של אל 

כפי שעולה מהסרטון לעיל, השוטרים פעלו באופן מנוגד לפקודת המטה הארצי לעניין  .3

 )ג( לפקודה אומר כי:1. סעיף 06.02.14השימוש בכלי ירייה שמספרה 

"השימוש בכלי ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחרון, במידת 
יבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה העולה הזהירות הראויה, ורק בנס

הכל בהתאם למפורט  –מהשימוש בנשק לבין התוצאה שאותה מבקשים למנוע 
 בפקודה".

הפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמש בכלי ירייה על ידי אנשי  .4

סכנה מיידית  המשטרה. בכללם, לצורך ביצוע מעצר, לצורך פיזור מתפרעים ולצורך מניעת

לחיי אדם. בכולם השימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכאשר אין כל 

 דרך אחרת למנוע את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים .
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כך למשל הפקודה מחייבת את אנשי המשטרה ליתן אזהרה לפני השימוש בכלי הירייה.  .5

ם לשימוש, על אנשי המשטרה לתת אזהרה מוקדמת וזאת כאשר מתקיימים שאר התנאי

בשלבים. בשלב הראשון, קריאה בכל רם ובשפה מובנת לחשוד לגבי השימוש בכלי הירייה 

 ובשלב השני ביריות באוויר.

בסרטון הנ"ל אפשר לראות בבירור כי לא נשקפה סכנת חיים ממשית ומיידית לאותם  .6

שוטרים אשר ירו בו או לאחרים, ברגעים שבוצע בהם הירי וכי הירי לעבר המנוח שגרם 

למותו נורה ללא נקיטת אמצעים מקדמיים ברורים. השוטרים במקרה זה בחרו בשימוש 

 רון, ובבחינת האופציה היחידה. בנשק קטלני כמוצא ראשון ולא כמוצא אח

-ט לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א49תלונה זו מחייבת את התערבותכם לפי סעיף  .7

לאור העובדה כי מתעורר חשד ששוטר או שוטרים יחדיו ביצעו עבירה פלילית שהביאה  1971

 למותו של אדם.

ות מותו של המנוח נדחתה יצויין, כי פניה קודמת למשטרה לערוך ניתוח פתולוגי לבירור סיב .8

על ידי המשטרה. פניה לבית משפט בעניין נדחתה מטעמים פרוצודרליים ובית המשפט העיר 

כי יש למצות הליכים באמצעות תלונה למח"ש בנושא. וכלשון בית המשפט: "דומה כי 

המבקשים טרם מיצו את כל הסעדים העומדים לרשותם טרם פנייה לביהמ"ש. לא נעשתה 

 "ש ...".פנייה למח

התנגדותה של המשטרה לנתיחת הגופה מעלה חשד רציני לביצוע עבירות מתוך ניגוד עניינים  .9

מובהק. שכן, על אף קיומה של סמכות של מח"ש לחקור אירועים ששוטרים מעורבים בהם 

או חשודים בביצועם, המשטרה או שוטרים מטעמה עושים כדי לפגוע בממצאים חשובים 

אשר הם נמצאים במצב ניגוד עניינים ואמורים להיחקר על פי החוק. לצורך החקירה וזאת כ

הניסיון להימנע מניתוח גופה במקרה דנן על אף שמדובר במוות לא טבעי מעורר חשד רציני 

שהמשטרה מבקשת לפגוע בראיות ולשבש את החקירה מראש ובכלל זה פגיעה בממצאים 

 ו מתקיים צורך מיידי בפתיחת החקירה..   עובדתיים חיוניים ביותר. לכן, ולאור ההתנהלות ז

ן אנו פונים אליכם לפתוח באופן מיידי בחקירת האירוע, נסיבות הפתיחה באש וההרג  על כ .10

 ובכלל זה לפעול באופן מיידי לניתוח הגופה וללא עיכוב כלשהו ולפני טמינתה. 

 
 
 

 בכבוד רב, 
    

 מוחמד מחמוד, עו"ד     סוהאד בשארה, עו"ד
 אלדמיר, אגודה למען זכויות      עדאלה, המרכז המשפטי  

 אסיר וזכויות אדם    לזכויות המיעוט הערבי בישראל
 

 העתקים:
 02-6467001 היועמ"ש למשטרה בפקס:

 02-5428118מפכ"ל המשטרה בפקס: 
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