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 לכבוד     לכבוד

 אביחי מנדלבליטעו"ד     מר שרון אפק )אלוף(

 היועץ המשפטי לממשלה   רקליט הצבאי הראשיהפ

 6467001-02באמצעות פקס   5694526-03באמצעות פקס 
 
 

 שלום רב,
 
 

 פתיחה בחקירה פלילית כנגד האחראיםנתיחת גופה ולדרישה להנדון: 

 23.6.2020ביום  אבו דיסתושב  ,אחמד מוסטפא עריקאתלמותו של המנוח 

 

, ת.ז. עריקאת מוסטפא אחמדאביו של המנוח  , 00000000 מוסטפא עריקאת ת.ז.  בשם מרשינו מר 

פתיחה בחקירה פלילית נתיחת גופה ול, הרינו לפנות אליכם בדרישה לאבו דיסתושב  00000000

ביום משמר גבול  ישוטרנורה למוות על ידי אשר  עריקאת אחמדלחקירת נסיבות מותו של המנוח 

 והכל כמפורט להלן: המכונה "הקונטיינר" במחסום 23.6.2020

  

, תושב אבו דיס על ידי אחמד עריקאתנורה  16:00בסביבות השעה  23.6.2020ביום שלישי,  .1

ידי ", וכתוצאה מהירי הוא נהרג ומאז גופתו מוחזקת על הקונטיינר"מג"ב במחסום  שוטרי

ודיון בעתירה  בג"ץפני ועומדת  הצבא. סוגיית החזקת גופתו של המנוח שלא כדין תלויה

 (.4462/20בג"ץ ) 22.7.2020קבוע ליום 

 

ביום  לדברי בני משפחתו ובהתבסס על סרטוני הוידאו שהופצו על ידי הצבא לתקשורת .2

ק, איבד שליטה הגיע המנוח למחסום "הקונטיינר", ומשהתקרב לנקודת הבידו, 24.6.2020

מהרכב בלתי חמוש וידיו מורמות, נורו לעברו יריות משוטרי במהרה על רכבו ובעודו יוצא 

לדמם למוות כשעה וחצי, כאשר הצבא מונע  , המנוח נותרלאחר היריותמג"ב שהיו במקום. 

אמבולנס ישראלי. באותה עת נכח במקום האירוע לטיפול רפואי, למרות שאליו גישה 

מנוח למנע מאמבולנס של "הסהר האדום" להתקרב לאזור האירוע ולהעניק גם הצבא 

 טיפול רפואי מציל חיים. 

 

 . כדי לדעת את סיבות ונסיבות מותולהוריו של המנוח הזכות לבקש נתיחת גופת בנם ב .3

 

אי לכך, נבקשכם להורות על ביצוע נתיחה לאחר המוות של גופת המנוח, אחמד עריקאת,  .4

ות ונסיבות המוות, וכן להמציא את דו"ח הנתיחה בהקדם האפשרי וזאת לבירור סיב

 לח"מ. 



 2 

 
 =מצ"ב ייפוי כוח מטעם אביו של המנוח.

 

לפתוח בחקירה פלילית מתבקשים גם לערוך ניתוח גופה וגם האמור לעיל, הנכם  כללאור 

 לאיתור האחראים להריגת המנוח במחסום "הקונטיינר" ועל העמדתם לדין. 

 

 בכבוד רב,

 

 רכת דין, עוסאוסן זהר


