18.1.17

לכבוד
מחלקת חקירת שוטרים
רח' הרטום  ,8הר חוצבים
ירושלים
ובפקס02-6467794 :

שלום רב,

בהול ביותר!
הנדון :הריגתו של יעקוב אבו אלקיעאן מכפר אום אלחיראן על ידי אנשי המשטרה

בעקבות אירוע הריגתו של האזרח יעקוב מוסא אבו אלקיעאן ת.ז 02762397 .מירי שוטרים היום,18.1.17 ,
ובשם הורי המנוח ,אנו פונים אליכם כדלקמן:
 .1היום  18.1.17נורה המנוח על ידי שוטרים בכפר הבדואי הבלתי-מוכר אום אלחיראן .הירי
בוצע במהלך ההכנות להריסת מבנים בכפר.
 .2לאחר

האירוע

הנ"ל

הופץ

סרטון

וידאו

שתיעד

).)https://www.youtube.com/watch?v=DR8OHITtoi8

כמו

חלקית
כן,

את

האירוע

מספר

תושבים

מקומיים ופעילים שנכחו במקום בזמן האירוע העידו בפנינו על הנסיבות בהן בוצע הירי.
== מצ''ב עדותו של הפעיל קובי סניץ שנכח במקום בזמן האירוע.
 .3כפי שניתן לראות בסרטון הנ''ל וכפי שעולה מהתצהיר המצורף ,מהמנוח לא נשקפה סכנה
כלשהי לשוטרים בעת תחילת האירוע .שכן ,ההאצה של רכבו של המנוח החלה לאחר ירי
השוטרים לעברו וסביר להניח שהנסיעה בכיוון השוטרים נגרמה כתוצאה מאיבוד השליטה
על הרכב ולא מתוך כוונה תחילה לפגוע בשוטרים.
 .4יתרה מזאת ,לאחר הירי במנוח ,ובמשך שלוש שעות ,מנעו אנשי המשטרה מרכב אמבולנס
שהוזעק למקום לטפל בו .עובדה זו כשלעצמה מבססת חשד לעבירות על החוק מצד אנשי
המשטרה וכן מעלה סימני שאלה לגבי אמינות גרסתה לגבי השתלשלות האירועים.
 .5כפי שעולה מהסרטון והתצהיר לעיל ,השוטרים פעלו באופן מנוגד לפקודת המטה הארצי
לעניין השימוש בכלי ירייה שמספרה  .06.02.14סעיף (1ג) לפקודה אומר כי:
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"השימוש בכלי ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחרון ,במידת
הזהירות הראויה ,ורק בנסיבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה העולה
מהשימוש בנשק לבין התוצאה שאותה מבקשים למנוע – הכל בהתאם למפורט
בפקודה".
 .6הפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמש בכלי ירייה על ידי אנשי
המשטרה .בכללם ,לצורך ביצוע מעצר ,לצורך פיזור מתפרעים ולצורך מניעת סכנה מיידית
לחיי אדם .בכולם השימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכאשר אין כל
דרך אחרת למנוע את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים.
 .7כך למשל הפקודה מחייבת את אנשי המשטרה ליתן אזהרה לפני השימוש בכלי הירייה.
כאשר מתקיימים שאר התנאים לשימוש ,על אנשי המשטרה לתת אזהרה מוקדמת וזאת
בשלבים .בשלב הראשון ,קריאה בכל רם ובשפה מובנת לחשוד לגבי השימוש בכלי הירייה
ובשלב השני ביריות באוויר.
 .8תלונה זו מחייבת את התערבותכם לפי סעיף 49ט לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,תשל"א-
 1971לאור העובדה כי מתעורר חשד ששוטר או שוטרים יחדיו ביצעו עבירה פלילית שהביאה
למותו של אדם.
 .9על כן אנו פונים אליכם לפתוח באופן מיידי בחקירת האירוע ,נסיבות הפתיחה באש וההרג
ובכלל זה לפעול באופן מיידי לנתיחת גופת המנוח וללא עיכוב כלשהו ולפני טמינתה .כמו
כן ,להשלמת החקירה נבקשכם לנתח את גופתו של השוטר שנפגע לכאורה על ידי כלי
הרכב.
בכבוד רב,
מוחמד בסאם ,עו"ד

נדים שחאדה ,עו"ד

העתקים:
היועמ"ש לממשלה בפקס02-6467001 :
מפכ"ל המשטרה בפקס02-5428118 :
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