
 

P.O. Box 510  Shafa'amr 20200  Israel   Tel: (972)-4-950-1610  Fax: (972)-4-950-3140 

 
Email:  adalah@adalah.org            http://www.adalah.org 

          

 2000 בנובמבר 5        

 

 לכבוד       לכבוד

 ד ערן שנדר"עו     מר אליקים רובינשטיין

 מנהל המחלקה לחקירת שוטרים     היועץ המשפטי לממשלה

 29דין -רחוב סלאח אל     29דין -רחוב סלאח אל

 ירושלים       ירושלים

 

 ,שלום רב

 אזרחים ערבים פלסטינים, ירי על מפגינים חקירת שוטרים ומפקדיהם המעורבים ב:הנדון

 :הריני לפנות אליכם כדלקמן, 18.10.2000בהמשך למכתבי אל היועץ המשפטי לממשלה מיום 

או אלימות אחרת שהופעלה על ידיהם נגד אזרחים ערבים פלסטינים /אבקש לדעת האם נחקרו שוטרים בגין שימוש בירי ו .1

 .  בסוף ספטמבר ותחילת אוקטובר השנהבמהלך ולאחר הפגנות המחאה של האחרונים

 

נא ליידע אותנו בדבר תוצאותיהן , במידה וישנן חקירות אשר הסתיימו. נא ליידע אותנו באיזה שלב נמצאות החקירות, אם כן .2

 . ומסקנותיכם לגביהן

 

משרד המשפטים למחלקה לחקירת שוטרים שב, 1971 –א "תשל, ]נוסח חדש[ט לפקודת המשטרה 49על פי סעיף , כידוע לכם .3

לסמכות היועץ , כמובן, זאת בנוסף. ואשר מפורטת בתוספת הראשונה לפקודה, סמכות לחקור עבירה החשוד בקיומה שוטר

 .המשפטי לממשלה להורות על פתיחה בחקירה אודות חשדות לקיום דבר עבירה

 

 השנה נהרגו שלושה עשר מהם  במהלך הפגנות המחאה של האזרחים הערבים פלסטינים בסוף ספטמבר ותחילת אוקטובר .4

הרבה מהפגיעות הקטלניות והפוצעות היו בחלק הגוף . ונפצעו מאות מירי של כדורי גומי וכדורים חיים של כוחות המשטרה

בעקבות . בעקבות הירי על אזרחים ערבים, בין היתר, ערך חקירה משלו  Amnesty International ארגון. העליון

 : כי9.10.2000הודיע ביום חקירה זו הוא 

 

 "Since 29 September, Israeli security forces have frequently used excessive 
force on demonstrators when lives were not in immediate danger…In many 
cases the Israel Defence Forces (IDF), the Israel Police and the Border Police 
have apparently breached their own internal regulations on the use of force, as 
well as international human rights standards on the use of force and firearms"   

 
 

במקרה זה . בדבר קיום עבירה מצד השוטרים היורים ושולחיהם אשר נתנו את ההוראה לירות, לפחות, לדעתנו מתקיים חשד .5

' נ' ברגר ואח 297/82ץ "כך קבע בית המשפט העליון בבג. מכות לפתוח בחקירה נגד השוטרים כמוה כמו חובה לעשות כןהס

 :שם נאמר כי, 45-47, 29) 3(ד לז "פ, שר הפנים

, המקנים לנושא תפקיד פלוני את הכוח להפעיל סמכות בנסיבות נתונות, קביעת הסדרים ראשוניים בחוק"...
הטלת הלובשות גם לבוש של , אלא נגזרות ממנה משמעויות עיקריות, ענקת כוח ושררהאינה רק בגדר ה

החובה לשקול את הצורך בהפעלתה ואת הדרכים הראויות שיש , בין היתר, כך טמונה בהענקת הסמכות. חובה



 

 2

 שהוקנתה, אם הוא מותיר את הסמכות, בעל הסמכות עלול להיחשב למי שחוטא לחובתו... לנקוט בהקשר זה
ואינו שוקל , בין לחיוב ובין לשלילה, שאינו נותן דעתו עליה מטוב ועד רע, כאבן שאין לה הופכין במובן זה, לו

 ..." אם ואימתי יפעילנה, כלל
 

אבקש כי תפעילו את סמכותכם בין על ידי מתן הוראה לחקור את החשדות נגד האחראים על , אם כן, על יסוד האמור לעיל .6

ובין על ידי חקירה בפועל , חים במהלך הפגנות המחאה של הציבור הערבי פלסטיני ופציעת מאות מהםהריגת שלושה עשר אזר

 . והעמדת האחראים לדין, את אותן חשדות

 

 .אודה לתגובתכם בהקדם

    

 ,בכבוד רב         

 

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

 ד"עו, מרואן דלאל         

 

 

 :ב"רצ

 . 18.10.2000ו אל היועץ המשפטי לממשלה מיום מכתבנ

 

 :העתק

 . שר המשפטים, יוסי ביילין

 


