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 שלום רב,

 

 מח"שעל ההחלטה לסגור את תיק יכם, משפ' המנוח פאדי עלון, מרשערר  הנדון:
4639/15 

 
 16/03/2017 מיום כםמכתבימוכין: ס

בהמשך להודעתנו על פתיחת תיק הערר במשרדנו ולתכתובותינו הקודמות, הריני להודיעכם כי 

, בחן את הערר שהוגש בתיק שבנדון ואת החומר אביחי מנדלבליט ד"רהיועץ המשפטי לממשלה, 

 שעמד בבסיס החלטת פרקליט המדינה דאז, נושא הערר. הרלוונטי 

( אחר קבוצת צעירים בסמוך לשער שכם, דקר נער המנוח, רדף פאדי עלון )להלן: 4.10.2015ביום 

צד לצד על , מספר דקירות באמצעות סכין ופצעו, ולאחר מכן המשיך להתקדם במהירות מ15כבן 

פסי הרכבת הקלה בירושלים, כשהוא מניף את הסכין שבידו. בשלב מסוים, בעודו מתקדם על פסי 

ידי כוח משטרתי. לצד גופתו של המנוח נמצאו סכין ומיכל -הרכבת כשהסכין כאמור בידו, נורה על

עצמו גז מדמיע. עוד עלה מחומר הראיות, כי בפוסט שפרסם בפייסבוק קודם לאירוע, העיד על 

 המנוח כי הוא מבקש להיות "שאהיד".  

בעקבות האירוע הוגשה תלונה מטעמכם למחלקה לחקירות שוטרים בבקשה לפתיחה בחקירת 

האירוע בטענה כי הירי בוצע ללא הצדקה ובניגוד לפקודות בעניין שימוש בכלי ירייה. החלטת 

אין מקום לפתוח בחקירה המחלקה לחקירות שוטרים, על דעת פרקליט המדינה דאז, הייתה כי 

 פלילית בנוגע לאירוע האמור. 

בהמשך הוגש על ידכם הערר שבנדון והוגשו השלמות לערר על החלטת המחלקה לחקירות שוטרים 

 שלא לפתוח בחקירה.  
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דינו של בית המשפט העליון -בעניין וקבלת עמדות, ובשים לב לפסק מספר דיוניםלאחר קיום 

החליט היועץ  28.4.21(, ביום 7506/19, דנג"ץ 7491/19, דנג"ץ 4845/17בג"ץ ) בעניין חמדאן

. במסגרת זו נחקרו תחת על פתיחה בחקירה של האירוע ההמשפטי לממשלה לקבל את הערר והור

 אזהרה שני שוטרים שביצעו ירי במהלך האירוע. 

ול מכל, נוכח במסגרת החקירה כי לאחר בחינת התשתית הראייתית שנאספה עוד נעדכנכם,

לקבל את עמדת ממלא הנסיבות העובדתיות והמשפטיות של העניין, מצא היועץ המשפטי לממשלה 

מקום פרקליט המדינה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(, המשנה לפרקליט המדינה 

)עניינים פליליים( ומנהלת המחלקה לחקירות שוטרים שנדרשו לעניין, לפיה משלא הונחה תשתית 

לגנוז את תיק על חשד סביר לביצוע עבירה על ידי השוטרים שנחקרו באזהרה, יש המלמדת 

 .בעילה של העדר אשמה החקירה

 

 

 ,בכבוד רב

 

 

 אמיר רבי, עו"ד

 סגן בכיר בפרקליטות המדינה

 מחלקת עררים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .כם, בצירוף תיקחלקה לחקירות שוטריםמהעתק: ה

 

 


