
 
 השלום בנצרתבית משפט 

  

 מדינת ישראל נ' . 3439-02-21 פ"ר
 

                                                                   
    167930/2021תיק חיצוני: 

  

 3מתוך  1

  
 סדניאל קיר שופטה כבוד פני ב

 
 

 המבקשים
 
 . ג'בר חג'אזי1
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  –. עדאלה 2

 בישראל
מרכז התקשורת לחברה הערבית  –. איעלאם 3

 הפלסטינית בישראל
 . חולוד אבו זרקי4
 . יאסמין עאבד5
 . בכר זועבי6
 . אינאס מריח7
 . עומר דלאשה8

 באמצעות ב"כ עוה"ד ויסאם שרף, עוה"ד סאוסן זהר
 

 נגד
 

 . מדינת ישראל1 המשיבות

 
 פרקליטות המדינה –לחקירת שוטרים  ה. המחלק2

 באמצעות מר מהאדי בשיר, מח"ש צפון
 
 משטרת ישראל –. תחנת טמרה גליל צפון 3

 באמצעות עו"ד אלי מלכה
 
 
 
  

 
 

 
 נספח להחלטה – 

 נתונים המותרים לפרסום בענין מעורבות השוטרים באירוע 
 ובענין פגיעה בעוברי אורח 

 
 1 

 2לסיכול עבירה  מארב , אשר שהומספר שוטרים בלילה 1.2.2021ביום בטמרה באירוע  .1

 3 פתחו באש לעבר בית.אשר  M-16המצוידים בין היתר ברובי  רעולי פניםנתקלו במספר  ,פלילית

 4או חלקם באש לכיוון  בשלב זה פתחו אותם רעולי פנים. ירו באוויר לשם אזהרההשוטרים 

 5 השוטרים. השוטרים השיבו אש.

 6 
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 1נהרג אחד מרעולי הפנים, ואחד  בין המשטרה לבין רעולי הפנים כתוצאה מחילופי האש .2

 2 נוסף נפצע.

 3 

 4חומר ראיות בתיק לרבות של תושב המקום לפיו השוטרים צעקו תעצור והזדהו  ישנו .3

 5 כשוטרים לפני שהחלו לירות באירוע.

 6 

 7כתוצאה מחילופי האש נהרג אחמד חיג'אזי ז"ל, סטודנט לסיעוד אשר היה מיועד להתחיל  .4

 8רופא פצע אדם נוסף, נילופי האש חבאת התמחותו, ולגביו אין חשד שהיה מעורב בפלילים. 

 9 שאף לגביו אין חשד כאמור.במקצועו, 

 10 

 11שהיו מעורבים בחילופי האש היו במשטרה ה"כחולה", וחלק במשמר חלק מהשוטרים  .5

 12 .הגבול

 13 

 14ים הנזכרים היו בלבוש אזרחי חלקי וחלק היה בלבוש מהשוטרעולה מחומר הראיות שחלק  .6

 15 אזרחי.

 16 

 17ז"ל והרופא יצאו מהבתים שבהם שאחמד חיג'אזי יש בחומר הראיות אינדיקציות לכך  .7

 18 ., והתקרבו לחילופי האשלאחר ששמעו יריות בחוץ ,שהו

 19 

 20יש בחומר הראיות אינדיקציות לכך שאחד מהשוטרים כיוון את נשקו על אחמד חיג'אזי  .8

 21 ז"ל וירה בו. יש בחומר הראיות גם אינדיקציות לכך שאותו שוטר לא ירה לכיוונו.

 22 

 23שהשוטרים לא ירו ירי אוטומטי. אין עדות בתיק על כך ששוטרים עד תושב המקום מסר  .9

 24 ירו ירי אוטומטי.

 25 

 26 משפחתו של אחמד חיג'אזי ז"ל הסכימה לנתיחה לאחר המוות. .10

 27 

 28 מותר לפרסם את תוכן הריאיון של מפקד מחוז הצפון שהושמע בדיון בבקשה. .11

 29 

 30 )ללא פרטים כאב משפחתו וחבריו , ועלאחמד חיג'אזי ז"ל היהמותר לפרסם בענין האדם ש .12

 31בענין הרופא שנפצע )ללא כלשהם בנוגע לנסיבות פציעתו ומותו(. מותר לפרסם פרטים אישיים 

 32 פרטים בנוגע לנסיבות פציעתו(.

 33 

 34 
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 1 , בהעדר הצדדים.2021פברואר  07, כ"ה שבט תשפ"אהיום,  נהנית

      2 

    3 

 4 
 5 

 

 , שופטדניאל ֵקיֹרס

 


