
 
 

          לכבוד
 15.7.17  

     המחלקה לחקירת שוטרים

 , הר חוצבים8רח' הרטום 

    ירושלים 

      6467794-02בפקס: 

  

 שלום רב,

 בהול ביותר!

מהעיר אום  208221879 הריגתו של מוחמד אחמד מפדל ג'בארין ת.ז  הנדון:

 אקצא -על ידי אנשי המשטרה במסגד אלאלפחם 

 

בשם הוריו של המנוח שבנדון ובעקבות אירוע הריגתו של המנוח מירי שוטרים, הרינו לפנות 

אליכם בבקשה לפתוח בחקירה מיידית של נסיבות האירוע; כמו כן, נבקשכם להורות על נתיחת 

 לן:ידי המשפחה. הכל כמפורט לה-הגופה באופן מיידי ולפני קבורתה על

אלקצא. לגרסת המשטרה, -, על ידי אנשי המשטרה במסגד אל14.7.17המנוח נורה אתמול,  .1

 הירי בוצע בתגובה לתקיפת המנוח לאנשיה שנכחו בזירה.

לאחר האירוע הנ''ל הופץ סרטון וידוא המתעד את הירי לעבר המנוח והמעלה סימני שאלה  .2

(. https://www.youtube.com/watch?v=qufB2JvGtmwלגבי אמינות גרסת המשטרה )

שכן, מהסרטון עולה כי בעת הירי לא נשקפה מהמנוח סכנה מיידית ומוחשית המצדיקה ירי 

 קטלני ואינטנסיבי לעברו. 

דת כשעל הכף מונחת חייהם של אזרחים, האירוע מעלה שאלות כבדות משקל ביחס לעמי .3

אנשי המשטרה בהוראות הפתיחה באש המפורטות בפקודת המטה הארצי לעניין השימוש 

והמסדירות את התנאים המוקדמים לפתיחה באש נגד מי  06.02.14בכלי ירייה שמספרה 

 )ג( לפקודה קובע כדלקמן:1שלכאורה נשקפת ממנו סכנה. סעיף 

ון, במידת "השימוש בכלי ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחר
הזהירות הראויה, ורק בנסיבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה 

הכל  –העולה מהשימוש בנשק לבין התוצאה שאותה מבקשים למנוע 
 בהתאם למפורט בפקודה".

https://www.youtube.com/watch?v=qufB2JvGtmw


הפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמש בכלי ירייה על ידי אנשי  .4

ביצוע מעצר ולצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם. בכולם המשטרה, ובכללם, לצורך 

השימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכשאין כל דרך אחרת למנוע 

 את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים .

-ט לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א49תלונה זו מחייבת את התערבותכם לפי סעיף  .5

לאור החשד המתעורר כי שוטר או שוטרים יחדיו ביצעו עבירה פלילית שהביאה למותו  1971

 של אדם.

  
על כן, וכאמור בראשית הדברים, אנו פונים אליכם בבקשה לפתוח באופן מיידי בחקירת האירוע, 

נסיבות הפתיחה באש וההרג ובכלל זה לפעול באופן מיידי לנתיחת גופת המנוח ללא עיכוב 

 ולפני קבורתה. כלשהו 

 

 
 

 בכבוד רב, 
    

מוחמד בסאם,             
 עו"ד

      
    

 העתקים:
 ;02-6467001היועמ"ש לממשלה בפקס: 

 .02-5428118מפכ"ל המשטרה בפקס: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          לכבוד
 15.7.17  

 חקירת שוטריםל המחלקה

 , הר חוצבים8רח' הרטום 

        ירושלים 

      6467794-02בפקס: 

  

 שלום רב,

 

 בהול ביותר!

מהעיר אום אלפחם על  207754862 ג'בארין ת.ז  חאמדהריגתו של מוחמד  הנדון:

  אקצא-ידי אנשי המשטרה במסגד אל

 

אירוע הריגתו של המנוח מירי שוטרים, הרינו לפנות בעקבות שבנדון ובשם הוריו של המנוח 

אליכם בבקשה לפתוח בחקירה מיידית לבירור נסיבות האירוע; כמו כן, נבקשכם להורות על 

 . הכל כמפורט להלן:ידי המשפחה-קבורתה עלנתיחת הגופה באופן מיידי ולפני 

אלקצא. לגרסת המשטרה, -במסגד אל, על ידי אנשי המשטרה 14.7.17המנוח נורה אתמול,  .6

 הירי בוצע בתגובה לתקיפת המנוח לאנשיה שנכחו בזירה.

כשעל הכף מונחת חייהם של אזרחים, האירוע מעלה שאלות כבדות משקל ביחס לעמידת  .7

בפקודת המטה הארצי לעניין השימוש  שטרה בהוראות הפתיחה באש המפורטותאנשי המ

את התנאים המוקדמים לפתיחה באש נגד מי  דירותוהמס 06.02.14י ירייה שמספרה בכל

 )ג( לפקודה קובע כדלקמן:1שלכאורה נשקפת ממנו סכנה. סעיף 

"השימוש בכלי ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחרון, במידת 
הזהירות הראויה, ורק בנסיבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה 

הכל בהתאם  –אותה מבקשים למנוע העולה מהשימוש בנשק לבין התוצאה ש
 למפורט בפקודה".

ש בכלי ירייה על ידי אנשי הפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמ .8

לצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם. בכולם ובכללם, לצורך ביצוע מעצר ו המשטרה,

אחרת למנוע אין כל דרך שהשימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכ

 את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים .



 

-ט לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א49תלונה זו מחייבת את התערבותכם לפי סעיף  .9

לאור החשד המתעורר כי שוטר או שוטרים יחדיו ביצעו עבירה פלילית שהביאה  1971

 למותו של אדם.

אירוע, לפתוח באופן מיידי בחקירת הבבקשה אנו פונים אליכם וכאמור בראשית הדברים,  ,על כן

ללא עיכוב  ובכלל זה לפעול באופן מיידי לנתיחת גופת המנוחנסיבות הפתיחה באש וההרג 

 כלשהו ולפני טמינתה. 

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
    

, מוחמד בסאם            
 עו"ד

 
 העתקים:

 ;02-6467001 היועמ"ש לממשלה בפקס:
 .02-5428118המשטרה בפקס: מפכ"ל 

 
           

 
 

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          לכבוד
 15.7.17  

 חקירת שוטריםל המחלקה

 , הר חוצבים8רח' הרטום 

        ירושלים 

      6467794-02בפקס: 

  

 שלום רב,

 

 בהול ביותר!

מהעיר אום  301151742 הריגתו של מוחמד אחמד מוסא ג'בארין ת.ז  הנדון:

  אקצא-אלפחם על ידי אנשי המשטרה במסגד אל

 

אירוע הריגתו של המנוח מירי שוטרים, הרינו לפנות בעקבות המנוח שבנדון ובשם הוריו של 

נסיבות האירוע; כמו כן, נבקשכם להורות על  לבירוראליכם בבקשה לפתוח בחקירה מיידית 

 . הכל כמפורט להלן:ידי המשפחה-קבורתה עלנתיחת הגופה באופן מיידי ולפני 

אלקצא. לגרסת המשטרה, -משטרה במסגד אל, על ידי אנשי ה14.7.17המנוח נורה אתמול,  .10

 הירי בוצע בתגובה לתקיפת המנוח לאנשיה שנכחו בזירה.

כשעל הכף מונחת חייהם של אזרחים, האירוע מעלה שאלות כבדות משקל ביחס לעמידת  .11

בפקודת המטה הארצי לעניין השימוש  שטרה בהוראות הפתיחה באש המפורטותאנשי המ

את התנאים המוקדמים לפתיחה באש נגד מי  והמסדרות 06.02.14י ירייה שמספרה בכל

 )ג( לפקודה קובע כדלקמן:1שלכאורה נשקפת ממנו סכנה. סעיף 

"השימוש בכלי ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחרון, במידת 
הזהירות הראויה, ורק בנסיבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה 

הכל בהתאם  –העולה מהשימוש בנשק לבין התוצאה שאותה מבקשים למנוע 
 למפורט בפקודה".

י ירייה על ידי אנשי ש בכלהפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמ .12

לצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם. בכולם ובכללם, לצורך ביצוע מעצר ו המשטרה,

אין כל דרך אחרת למנוע שהשימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכ

 את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים .



 

-ט לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א49סעיף תלונה זו מחייבת את התערבותכם לפי  .13

לאור החשד המתעורר כי שוטר או שוטרים יחדיו ביצעו עבירה פלילית שהביאה  1971

 למותו של אדם.

אירוע, לפתוח באופן מיידי בחקירת הבבקשה אנו פונים אליכם וכאמור בראשית הדברים,  ,על כן

ללא עיכוב  מיידי לנתיחת גופת המנוח ובכלל זה לפעול באופןנסיבות הפתיחה באש וההרג 

 כלשהו ולפני טמינתה. 

 
 
 

 בכבוד רב, 
    

, מוחמד בסאם            
 עו"ד

 
 העתקים:

 ;02-6467001 היועמ"ש לממשלה בפקס:
 .02-5428118מפכ"ל המשטרה בפקס: 

 
           

 
 

 
           

 

 


