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 לכבוד

 מר גיל שפירא 

 סגן למנהל המחלקה לחקירות שוטרים

 בדואר     המחלקה לחקירות שוטרים 

 02-5412469: ובפקס       45208. ד.ת

 91450ירושלים 

 

 ,שלום רב

 

 ש בעניין הריגת יקיריהם" אודות חקירת מח2000 עדכון משפחות הרוגי אוקטובר :הנדון

 16.3.05מכתבנו מיום : יןסימוכ

 4.4.05מכתבכם מיום 

 

 :הריני לפנות אליך בנושא שבנדון כדלקמן, בהמשך למכתבנו ותשובתכם שבסימוכין

 לדעת אודות החקירה המתנהלת 2000זכות יסוד ובסיסית היא למשפחות הרוגי אוקטובר  .1

 . אנשי המשטרה, בעניין הרג בניהן על ידי שליחי המדינה
 

, לחוק זכויות נפגעי עבירה) א(8כבר בסעיף , ואף הדגיש, בקיומה של זכות זוהמחוקק הכיר  .2

פגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה נ" כי 2001 –א "התשס

 ."  כפי שיקבעו השריםמתנהל הליך פלילי

 

ולא , "ך פליליהדרך שבה מתנהל הלי"מדובר בזכות של נפגע עבירה לדעת אודות , הנה כי כן .3

כבר מופיעה , הברורה והמפורשת, ן כי זכות זולמותר לציילא . רק על שלבי ההליך האמור

,  ללמדך על חשיבותה ומעמדה הנעלה.ואינה מסויגת ,זכויות נפגעי עבירהלחוק ) א(8בסעיף 

,  נפגע העבירהיותג זכוושדראינן אלא תכליתו ומטרתו בייחוד במסגרת חוק חדש יחסית ש

 .  ליוצא מן הכלל שאינו מיושם לעולםןולא לצמצמ
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ש מקבלת " לדעת אודות הדרך שבה מתנהלת חקירת מח200זכות משפחות הרוגי אוקטובר  .4

 מחדלים שראשיתם בחוסר .רשות חוקרת זושל , הרבים מספור,  לאור מחדליה, משנה תוקף

נמשך במהלך ש, 2000 אוקטובר מעש מהדהד מייד לאחר ההרג על ידי המשטרה בתחילת

 . 1.9.2003 ביום זו הח ועד"ולא נפסק גם לאחר פרסום דו, דיוניה של ועדת אור
 

וראוי , נראים לנו דבריך בסוף מכתבך שבסימוכין מיותרים לחלוטין, 4לאור האמור בסעיף  .5

, ל כלשהומשקלו של מכתבך היה יכול לקבל משק. היה לא להעלותם על הכתב כלל וכלל

    . בהעדר שולי דבריו המציינים את המובן מאליו, ליאו
 

ש שוב מתבקשת לערוך מפגש עם כל משפחה ממשפחות הרוגי "מח, על יסוד כל האמור לעיל .6

 . אוקטובר כדי לעדכנה אודות חקירת הרג בנה על ידי אנשי משטרה
 

 

 

 . אודה לתגובתך בהקדם

 

 

 

 

 ,בכבוד רב         
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 ד"עו, מרואן דלאל         

 

 

 :העתק

 עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה , מר רז נזרי


