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לכבוד
ד"ר חן קוגל
מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית
בפקס03-6833813 :

לכבוד
רב-ניצב רוני אלשיך
מפכ''ל המשטרה
בפקס02-5428118 :

לכבוד
המחלקה לחקירות שוטרים
בפקס02-6467794 :

שלום רב,

בהול ביותר!
הנדון :בקשה לקבלת דו"ח הנתיחה של גופת המנוח יעקוב אבו אלקיעאן ת.ז02762397 .
בשם אשתו של המנוח יעקוב מוסא אבו אלקיעאן ת.ז( 02762397 .להלן :המנוח) ,הריני לפנות אליכם
בבקשה להעביר לידינו באופן מיידי את ממצאי דו"ח נתיחת גופתו של המנוח אשר בוצעה במכון
לרפואה משפטית אבו כביר.
 .1בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי  18.01.2017נורה המנוח למוות על ידי שוטרים בכפר
אום אל-חיראן בנגב ,ועד כמה שידוע לנו ,גופתו נמסרה עוד באותו יום למכון לרפואה משפטית
אבו כביר .בערב אותו יום ,הגשנו בקשה דחופה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) לחקור את
נסיבות מותו של המנוח ,ולרבות לפעול לנתיחת גופתו לצורך ניהול יעיל וממצה של החקירה.
 .2זמן קצר לאחר מכן ,נודע לנו מפרסומים בתקשורת כי הנתיחה בוצעה וכי ממצאיה הראשוניים
של הנתיחה ,אשר הועברו לגופי התקשורת ,מעלים כי המנוח נפגע מקליע אחד בברכו הימינית
וקליע נוסף שפגע בו בחזה.
 .3נוכח בקשת בני משפחתו של המנוח לקבלת מידע אודות סיבות ונסיבות מותו ,נבקשכם להמציא
לידינו את דו"ח הנתיחה הראשוני באופן מיידי ,וככל שיתקבלו הממצאים המלאים של דו"ח
הנתיחה ,אנו מבקשים להתעדכן בהם.
 .4למותר לציין כי הואיל והממצאים הראשוניים הודלפו זו מכבר לאמצעי התקשורת הרי שאין כל
טעם המצדיק אי היעתרות לבקשה זו .הסתרת המידע מהמשפחה ,שעה שמתנהל דיון ציבורי
ותקשורתי בעניין זה פוגעת ברגשותיהם ,בכבודם ובזכותם של בני המשפחה וכן פוגע בזכותם
לדעת את נסיבות מותו ,במיוחד לאור ההאשמות חסרות הבסיס שיוחסו למנוח.
 .5לדחיפות הנושא ,אודה לטיפולכם המיידי.
== מצ''ב ייפוי כוח מטעם אשת המנוח.

בכבוד רב,
מוחמד בסאם ,עו"ד
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