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 שלום רב,

 

לפתיחה בחקירה פלילית במאורעות הריגתו של יעקוב אבו  דרישה הנדון:
 גביית עדות מסגן ראש מח"ש לשעבר משה סעדה ואלקיעאן 

 

והתגלותן של עם סגן ראש מח"ש לשעבר, משה סעדה,  25.07.2022בעקבות הריאיון ששודר ביום 

אירוע הריגתו  חקירת בדבר השפעה חיצונית, שיקולים זרים וניגוד עניינים בענייןברורות ראיות 

הן במאורעות  , הנכם מתבקשים להורות על פתיחה בחקירה פליליתיעקוב אבו אלקיעאןהמנוח של 

הכל  ממר סעדה, מפורטת עדות באופן מיידי גבות לכן הריגתו של אבו אלקיעאן על ידי שוטרים, ו

 כמפורט להלן:

, אשר " ראיון עם סגן ראש מח"ש לשעבר, משה סעדה12שודר בערוץ ", 25.07.2022ביום  .1

 . בראיון,במערכת אכיפת החוק שחיתות, טיוח ושיבוש הליכי חקירהטענות בדבר מעלה 

 לקיעאן ז"ל, ואמצעיא-יעקוב אבו אירוע הריגתו שלמר סעדה בהרחבה אודות  מתייחס

הרבים שהופעלו עליו ועל מח"ש על מנת להביא לכדי סגירת התיק ומניעת כל חקירה  הלחץ

היתר, שיבוש מכוון לחקירה עוד בטרם תחילתה על ידי  פעולות אלו כללו, בין פלילית בנדון.

המשטרה ובכיריה, לרבות מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, לחצים ואיומים לסגירת 

התיק שהופנו למר סעדה ולראש מח"ש דאז, אורי כרמל, וכן הצעות רבות ומגוונות שיביאו 

 , או פרישתו מהתפקידלשתיקתו של מר סעדה

מח"ש אינם נופלים כהפתעה, אלא מדגישים את הנאמר כבר מזמן:  דבריו של סגן ראש .2

 רים, שנבדק אך מעולם לא נחקר, נסגר משיקולים זאירוע הריגתו של יעקוב אבו אלקיעאן

החשד המבוסס לירי בלתי חוקי, הפקרת פצוע במשך שלוש שעות  חרף ,קיצוניוניגוד עניינים 

  וכשלים חמורים בחקירת התקרית הנדונה. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 

 

שהועלו כבר בעתירה שהוגשה בנדון )בג"ץ העותרים לטענות  נציין כי פרסום זה מתווסף .3

מספר פרסומים קודמים חזק מוהוא גם  (סארה אבו אלקיעאן נ' פרקליט המדינה 1504/20

גירת סההחלטה בדבר , לפיהם, בין היתר, עולה חשד חמור כי 2020אשר הועלו כבר בשנת 

  1.ענייניםניגוד ובמשיקולים זרים התיק נעשתה 

יעאן ז"ל, שנבדק אך דברים אלו מעלים את החשד כי אירוע הריגתו של יעקוב אבו אלק .4

יסודית ומקיפה הן בדבר הנסיבות אשר הביאו למותו של חקירה מחייב מעולם לא נחקר, 

 אבו אלקיעאן, והן באשר לסיבות שהובילו לסגירת התיק בעניינו.

לאור דבריו החשובים ביותר והמפורטים הנ"ל של מר סעדה ואשר בכוחם להטות את הכף  .5

למען פתיחת חקירה פלילית בדבר הריגתו של המנוח אבו אלקיעאן, קיימת חובה משפטית 

 לגבות ממנו עדות מקצועית ובכתב ובאופן מיידי.  

יקולים זרים בחקירת שאור האמור לעיל, ובשים לב לחומרת האירוע והחשד לטיוח והפעלת ל

, הנכם מתבקשים להורות על למוות על ידי שוטרים יעקוב אבו אלקיעאןח המנו האירוע שבו נורה

הן בדבר מאורעות הריגתו והן בדבר הנסיבות והפעולות שהובילו פתיחה בחקירה פלילית בנדון 

אם לא ייעשה כן, . ממר סעדה בדבר האירועמפורטת ובכתב , וכן לגבות עדות לסגירת התיק בעניינו

 נשקול לפנות לערכאות בנושא.

 

  נודה לתגובתכם בהקדם האפשרי.

 

 בכבוד רב,

 

_______________           _______________ 

 חסן ג'בארין, עו"ד          , עו"דעדי מנסור  

                                                             
 

 

אבל לא נפעל נגדו כי הדבר יסייע  –ראו עמית סגל, "שי ניצן מנע חקירה נגד אלשיך וקבע: התנהגותו שערורייתית  1
.law/2020_q3/Article-il/newshttps://www.mako.co-(, N12 ,07.09.2020לנתניהו" )

31677483d1a6471027.htm?Partner=interlink, יהושע )ג'וש( בריינר, "שב"כ קבע כי אין כל ראיות לפיגוע באום אל-
ty-09-https://www.haaretz.co.il/news/law/2020/09-(, 09.09.2022חיראן, בניגוד לטענת אלשיך )הארץ, 

fc9fac7b0000-a17f-dc91-e89b-article/.premium/0000017f . 
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