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 לכבוד

 ד הרצל שבירו"עו

 בדואר      מנהל המחלקה לחקירת שוטרים

 02-5412469: ובפקס       29דין -רחוב סלאח אל

 ירושלים

 

 ,שלום רב

 ח ועדת אור"קיום המלצות דו: הנדון

 :הריני לפנות אליך בנושא שבנדון כדלקמן

ית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין  פרסמה ועדת החקירה הממלכת1.9.03ביום  .1

 ). ח ועדת אור"דו: להלן( את הדין וחשבון שלה 2000אזרחים ישראלים באוקטובר 
 

המלצה מפורשת למחלקה לחקירת שוטרים לחקור שורה של , בין השאר, ח ועדת אור כלל"דו .2

  :)ח"דו ל766' עמ (המלצת ועדת אור בהקשר זה היתה. 2000אירועים מאוקטובר 

, לגבי שורה של אירועים.  המלצות על קיום חקירה         .11"
המלצנו על קיום חקירה מטעם המחלקה לחקירות שוטרים במשרד 

אם יש מקום , על מנת שהרשויות המוסמכות יחליטו, המשפטים
לנקוט הליכים פליליים או אחרים כנגד מאן דהוא בגין מעורבותו 

נרכז אירועים אלה כאן לפי סדר , ותלמען הנוח. באותם האירועים
  : התרחשותם הכרונולוגי

  . 1.10.00ביום , ת' אירוע מותו של המנוח ראמי גרה בכפר ג      .א

 אירוע או אירועי מותם של המנוחים אחמד איּבראהים       .ב
ביום , פחם-באירועי אום אל, ּבארין'ומוחמד אחמד ג, ּבארין'ג

1.10.00 .  

ביום , טענות לשימוש בכוח חריג מצד כוחות משטרה          .ג
  . 21בן , כלפי נזים עומר טאהא, בכפר כנא, 2.10.00

באזור , 2.10.00ביום , שבוצע על ידי גיא רייף,  אירוע הירי      .ד
בו נגרם מותם של המנוחים וליד אבו סאלח ושל , מפעל פטרוס
  .עימאד גנאים

    .2.10.00ביום ,  אירוע מותו של המנוח איאד לואבנה בנצרת      .ה

 1



 2

סמוך , 2.10.00ביום ,  אירוע מותו של המנוח אסיל עאסלה       .ו
  . לצומת לוטם

, 2.10.00ביום ,  אירוע הפגיעה הקטלנית במנוח עלאא נסאר      .ז
  . בסמוך לצומת לוטם

ביום , מאייסי בכפר כנא'ד ח אירוע פגיעתו של המנוח מוחמ      .ח
3.10.00 .  

, 3.10.00ביום ,  אירוע הפגיעה הקטלנית במנוח ראמז בושנאק      .ט
  . בכפר מנדא

 3.10.00-ו) אום אל פחם ונצרת (2.10.00 האירועים בימים          .י
 ".בהם נעשה שימוש בירי צלפים) נצרת(

 ועדת אור כאמור תקיים את המלצאבקש לדעת האם המחלקה לחקירת שוטרים מתכוונת ל .3

 ?לעיל
 

חקירותיה להתחיל את אבקש לדעת מתי מתכוונת המחלקה לחקירת שוטרים , אם כן .4

 .ל" הנח ועדת אור"בהתאם להמלצת דו
 

 אירוע הירי ברחוב - לגבי שני אירועים נוספים "כי , ח ועדת אור הזכיר עוד"כי דו, יצוין .5

כי ,  ידוע לוועדה- 8.10.00ביום ,  הקניון בנצרתואירוע, 2.10.00ביום , הבנקים בנצרת

 ".ועל כן אין צורך בהמלצה דומה לגביהם, מתקיימת חקירה של המחלקה לחקירת שוטרים
 

זה על ידי  למכתב 5חקירת הנושאים המוזכרים בסעיף תוצאת  י אבקש לדעת מה,לפיכך .6

יזה שלב היא אבקש לדעת בא, אם חקירה זו לא הסתיימה. המחלקה לחקירות שוטרים

  .נמצאת
 

 . אודה לתגובתך בהקדם

    

        

 ,בכבוד רב         

 

         -----------------------  

 ד"עו, מרואן דלאל         

 :העתק

 מר יוסף לפיד, שר המשפטים

 היועץ המשפטי לממשלה


