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 3250/18  בג"ץ                                       בבית משפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק                                                           

 בעניין:

 ישראלהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי ב –עדאלה  .1

 מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה  .2

מאיסאנה ו/או חסן ג'בארין ו/או סוהאד בשארה "ד העוכולם ע"י ב"כ 
  פאדי חורי  סאוסן זהר ו/אוו/או  מוראני

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –מעדאלה 
 ; 31090, חיפה 8921, ת.ד. 94רחוב יפו 

 050-7456580; 054-2490669טלפונים ליצירת קשר: 
 suhad@adalah.orgדואר אלקטרוני: 

 
                  

 העותרים                         

 -נ ג ד-

 

 צה"ל לראש המטה הכללי ש .1

 הפרקליט הצבאי הראשי .2

 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים 
 ,ירושלים 24 רחוב צלאח אלדין

 יביםהמש                               

 

 

 למתן פסק דין מיידיובקשה להוצאת צו על תנאי 

בראשית כמבוקש תנאי בקשה להוצאת צו על בפני בית המשפט הנכבד להגיש בזאת העותרים מתכבדים 

 :כמפורט להלןוהכל  - העתירה וזאת על מנת ליתן פסק דין באופן דחוף

על בסיס תשתית עובדתית המעידה כי מדיניות הפתיחה באש של  22.4.2018עתירה זו הוגשה ביום  .1

 המשיבים כנגד המפגינים בעזה הינה בלתי חוקית וגורמת לתוצאות קטלניות.

 2822ונפצעו  מאש חיה מפגינים 32נהרגו  ,מועד הגשת העתירהלועד בהתאם לנתונים שהוגשו בעתירה  .2

 -מההרוגים נורו בפלג גוף עליון )ראש, צוואר, פנים, חזה, בטן וגב(; וכ 94%כאשר . מאש חיה 1607מהם 

נורו באזור החזה  19% -נורו באזור הבטן; כ 22% -מההרוגים נורו באזור הראש, הפנים והצוואר;  כ 53%

 נפגעו ברגליים והירכיים.  6% -והגב; וכ
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וסופקו על ידי העותר  שנאספו מתוך עזה תמונותום סרטונינתמכו על ידי עדויות, תצהירים, נתונים אלה  .3

מוכיחים בצורה ברורה שהצבא פותח באש חיה וקטלנית לעבר פלג הגוף העליון של מפגינים והם .  2מס' 

 לא חמושים כאמצעי לפיזור ההפגנה. 

ר כי ההרג ופציעת האנשים מאש חיה של הצבא מתבצע באופן שרירותי ביות ,מוכיחהעובדתית התשתית ה .4

ללא הבחנה באם האדם מהווה סיכון מיידי לחיי אדם אחר או לא, קרוב לגדר או רחוק ממנה, משתתף 

 . , צופה מן הצד או מפגין פעילבהפגנה או מסייע לפצועים, ילד או עיתונאי

 שם ששני העותרים כרנזלא רק זו. המשיבים הודו בפני בית המשפט העליון במסגרת הדיונים בעניין  .5

לא רק שלא היוו סכנה כלשהי ואינם שייכים לפלג כלשהו, , רגליהם נכרתווחיה של הצבא  שנפצעו מאש

כרנז נ'  2777/18ראו: בג"ץ  ) .כשלעצמה אינה מהווה סכנה לביטחון המדינהלישראל אלא גם כניסתם 

 . ((16.4.2018)ניתן ביום  מפקד כוחות צה"ל בעזה

 צוינו בעתירה נהרגו מבלי שאף אחד מהם היה חמוש. שודוק, כל ההרוגים ששמותיהם  .6

כי  והכיראף אלא  ,הכחישו את התשתית העובדתית הנ"לרק שלא לא לעתירות בכתב  םבתגובתשיבים המ .7

 חיי אדםלסכנה מיידית נגד מי שלא מהווה , לא חמושיםנגד מפגינים מתבצעת חיה פתיחה באש המדיניות 

היא ההסבר  עמדת המשיבים הכתובה והמפורטת, כך יוצא כי. מרכזי""מסית לו נגד מה שקראו גם ו

  לתוצאות הקטלניות הללו. 

 באופן מודעמנסה להצדיק ירי חי וקטלני ביותר. היא קיצונית תם המשפטית של המשיבים הינה עמד .8

לכן  .שלא מסכנים חיים מעלה חשדות להפרה חמורה של דיני הלחימהלא חמושים וגם לעבר אזרחים 

 מדה משפטית זו כשלעצמה מצדיקה הוצאת צו על תנאי. ע

להוציא צו על תנאי מיידי במיוחד כאשר מוגשת בפני בית המשפט במהלך הדיון ביקשו העותרים  ,כןל .9

 שהיא כשלעצמה בלתי חוקית בעליל.  תגובה

מאז של מדיניות זו הקטלניות לאור התוצאות גם מקבלת משנה תוקף להוצאת צו על תנאי  בקשהכעת ה .10

להלן נפרט את . 14/5/2018 -יום הדמים ההגיע בואשר שיאה הקיצוני הדיון האחרון בפני בית המשפט 

פתיחה באש שקיבלה צידוקים בעמדתם של מדיניות הקטלניות מאז הדיון ואשר הן תוצר  התוצאות

  המשפטית של המשיבים. 

 

 הפגנותל( 11.5.2018)והשביעי  (4.5.2018) היום השישי

אשר נפגע  19נפטר אנס שאוקי מחמד אבו עסר בן שהוגש בפני בית משפט נכבד זה,  מאז העדכון האחרון .11

  -ו 4.5.2018) בימים השישי והשביעי להפגנותכמו כן, . (3.5.2018נפטר ביום ) 27.4.2018בהפגנות מיום 

המשיכו החיילים להשתמש בירי חי לעבר המפגינים כאשר אלה לא היוו כל סכנה  (בהתאמה 11.5.2015
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ירי חי בחזהו ביום בנורה אשר  38נהרג ג'בר סאלם עבדאללה אבו מוסטפא בן לכך כתוצאה ולחיים 

 השביעי להפגנות. 

מספר פגועי  11.5.2018הוגדרו במצב קשה. ביום  3מהם  83 -הגיע ל 4.5.2018מספר נפגעי הירי החי ביום  .12

  נפגעים מוגדרים במצב קשה. 10, מהם 176 -הירי החי הגיע ל

 

 14.5.2108אירועי יום 

נהרגו בהפגזות  17 :אזרחים בעזה 59 - הגשת הודעה זורגע נכון לו -נהרגו על ידי הצבא  14.5.18 -ביום ה .13

המפגינים אשר נהרגו  שמותההפגנות. להלן אירועי נהרגו במהלך  42-ובקרבת אזור ההפגנות  ארטילריה

 :בירי קטלניאתמול משימוש 

 ח'אן יונס. בנפת בחזה חי מירי נפגעאנס חמדאן סאלם קדיח  .1

 ח'אן יונס. בנפת בראש חי מירי נפגעעז אלדין נהרו סלמאן אלעויטי  .2

 ח'אן יונס. בנפת בחזה חי מירי נפגעעובידה סאלם עבד רבה פרחאן  .3

 ח'אן יונס. בנפת בראש חי מירי נפגעבלאל אחד סאלח אבו דקה  .4

 ח'אן יונס. בנפת בחזה חי מירי נפגעפאדי חסן סלמאן אבו סלמי )נכה בכסא גלגלים(  .5

 ח'אן יונס. בנפת בחזה חי מירי נפגעג'יהאד מופיד עבד אל מנעם אלפרא   .6

 ח'אן יונס. בנפת בראש חי מירי נפגעעבד אלסלאם יוסף עבד אלרחמן עבד אלוהאב  .7

 ח'אן יונס. בנפת בחזה  חי מירי נפגעחמדאן אחמד מחמד אבראהים  .8

 (.15ח'אן יונס )קטין בן  בנפת בחזה חי מירי נפגע אחמד עאדל מוסא אלשאער .9

 ח'אן יונס. בנפת בראש חי מירי נפגעמחמוד רבאח עליאן אבו מעמער  .10

 ח'אן יונס. בנפת ראשב חי מירי נפגעמחמד עבד אלרחמאן עלי מקדאד  .11

 ח'אן יונס. בנפת שראב חי מירי נפגעקאמל ג'האד קאמח מהנא  .12

 ח'אן יונס. בנפת ראשב חי מירי נפגעמחמוד סאבר חמד אבו טעימה  .13

 ח'אן יונס. בנפת בברך ימין וירך שמאל חי מירי נפגע מחמוד סלימאן אבראהים עקל .14

 ח'אן יונס. בנפת בחזה חי מירי נפגע מוחמד חסן מוסטפא אלעבאדלה .15

 ח'אן יונס. באגן בנפת חי מירי נפגע אחמד סאלם עליאן אלג'רף .16

 בנפת רפח. בחזה חי מירי נפגע מוחמד מחמוד עבד אלמועטי עבד אלעאל .17

 בנפת רפח. בכתף חי מירי נפגע אוזי קאמל אל תתרפאחמד  .18

 בנפת רפח. בראש חי מירי נפגע מועתסם פאוזי מוחמד אבו לולי .19

 .רפח בנפתח'אן יונס  בנפת בראש  חי מירי נפגע כפאג'ה אחמד עלי מוחמד  .20

 (.14בנפת דיר אלבלח )קטין בן  בבטן חי מירי נפגע עז אלדין מוסא מוחמד אלסמאק .21

 בנפת דיר אלבלח. בבטן חי מירי נפגע מוחמד סמיר מוחמד אדוידאר .22

 .(14)קטינה בת  בנפת דיר אלבלח שברא חי נפגעה מיריח'ליל  שיחויסאל פדל עזאת אל .23

 בנפת דיר אלבלח. בבטן חי מירי נפגע חסין במוחמד יחיא עבד אלוהא .24
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 בנפת דיר אלבלח.בטן ב חי מירי נפגע אחמד עבדאללה עבדאללה אלעדיני .25

 בנפת דיר אלבלח. בחזה חי מירי נפגע מוכתאר קאמל סאלם אבו כמאש .26

 בנפת דיר אלבלח. בראש חי מירי נפגע ל אבו מטרקמן סאמי עחעבד אלר .27

 בנפת צפון עזה. בגב חי מירי נפגע מוסעב יוסף אברהים אבו לילה .28

 בנפת צפון עזה. בחזה חי מירי נפגע מוחמד אשרף מוחמד אבו סתה .29

 (.16בנפת צפון עזה )קטין בן  בבטן חי מירי נפגע סעדי סעיד פהמי אבו סלאח .30

 בנפת צפון עזה. בחזה חי מירי נפגע מוחמד האני חוסני אלנג'אר .31

 בנפת עזה. בראש חי מירי נפגע עלאא אנור אחמד ח'טיב .32

 בנפת עזה. בחזה חי מירי נפגע מוחמד חסן עומרזאיד  .33

 בנפת עזה. בצוואר חי מירי נפגע טאהר אחד מאדי מאדי .34

 בנפת עזה. בצוואר חי מירי נפגע פאדל מוחמד עטא אלחבשי .35

 בנפת עזה. ברגל חי מירי נפגע אחמד מאגד עטא אללה .36

 בנפת עזה. בחזה חי מירי נפגע אחמד זוהיר חאמד אלשוא .37

 בנפת עזה. בבטן חי מירי נפגע אלשוא סאמר נאיל עאוני .38

 בנפת עזה. בחזה חי מירי נפגע  מוחמד ואיל מוחמד ג'נדיה .39

 בנפת עזה . בראש חי מירי נפגע ייזן אבראהים מוחמד אלטובאסי .40

 נפגע מרסיסים בכתף, צוואר וגב בנפת עזה. עמאד מוחמד ח'ליל אלנפאר .41

 (. 16)קטין בן  בראש חי מירי נפגע טלאל עאדל אבראהים מטר .42

מפגינים  2,771 -כ נפצעו במהלך היום ובהתאם לנתונים של משרד הבריאות הפלסטיני, בנוסף להרוגים,  .14

 12ילדים;  225מקליעי גומי. מבין הפצועים:  14-מגז מדמיע ו 80מהם נפגעו מירי חי;  1,359 :כאשר

 פרמדיקים. 17 -עיתונאים; ו

 : ואלה שמותיהםמפגינים , נהרגו עוד שני 15.5.2018במהלך ההפגנות של אתמול,  .15

 נאסר אחמד מחמוד ג'ראב נפגע מירי חי בחזה בנפת דיר אלבלח. .1

 (.17בלאל בדיר חסין אלאשרם נפגע מירי חי בחזה וברגל ימין בנפת דיר אלבלח )קטין בן  .2

 

מתחילת ההפגנות ביום עולה כי , 2עותר מס' נמסרו על ידי הבהתאם לנתונים העדכניים אשר  .16

נהרגו במהלך אירועי  86ילדים.  15הרוגים ביניהם  115מספר ההרוגים בעזה עומד על , 30.3.2018

מפגינים בעלי מוגבלות. משרד הבריאות הפלסטיני  3עיתונאים ו  2ילדים,  12ההפגנות עצמם ביניהם 

לאחר אירועי היומיים האחרונים אך בהתאם להערכות  טרם פרסם נתונים מדויקים על סך כל הנפגעים

 .11,000 -ב לורשל משרד הבריאות  מספר הפצועים הכולל ק
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אשר ו 30.3.2018 -מאז הכולל פילוח של מיקום הפגיעות מירי חי במפגינים שנהרגו  להלן טבלה אשר  .17

 :86עומד על  םמספר עד רגע זה

 אחוז מספר הרוגים מקום הפגיעה

 45% 39 וצווארראש, פנים 

 19% 16 בטן

 29% 25 חזה וגב

 93% 80 סה"כ פלג גוף עליון

 5% 4 רגליים וירכיים

 2% 2 אחר

  86 "כ ההרוגים בהפגנותהס

 

המועד המציין את כיבוש  5/6/2018ליום ו עד כיצוין כי מארגני ההפגנות בעזה החליטו כי ההפגנות יימש .18

  .1967בשנת  חים הכבושיםהשט

 נתמכת בתצהיר המתייחס לנתונים החדשים שהועלו בבקשה זו.בקשה זו  .19

 תגובת ב"כ המשיבים, עו"ד אבי מיליקובסקי, להודעה זו:  .20

"המדינה תשוב על עמדתה כי דין העתירות שבכותרת להידחות, וממילא דין הבקשה להוצאת 
להידחות. מבלי שתהיה בכך התייחסות ממצה להודעת ובקשת העותרים  -צו על תנאי 

)שטיוטה שלה הועברה לעיון המדינה אתמול בשעות הערב(, תשוב המדינה ותציין, כמפורט 
לאומי, וכי אין ממש -בכתבי הטענות מטעמה, כי עמדתה עולה בקנה אחד עם המשפט הבין

  בטענות העותרים בהקשר זה.
 כפי שעשו בעתירתם, גם בהודעתם זו העותרים מבקשים -אשר לצירוף הנתונים העובדתיים 

להביא בפני בית המשפט הנכבד תמונה עובדתית חלקית ומטעה, וזאת בלשון המעטה, שכן 
הם שבים ומתארים את האירועים לאורך המכשול הביטחוני בעזה כהפגנות, ונמנעים מלציין 
את טיבן ומהותן של הפרות הסדר האלימות, המשמשות גם ככסות לביצוע מעשי טרור, הכל 

העותרים, שהם עותרים ציבוריים, נמנעים מלציין כי, כפי הנמסר   כמפורט בתגובת המדינה.
מן המשיבים, בין ההרוגים נמנים פעילי טרור אשר נשאו נשק ונורו בזמן שהם מבצעים 
פיגועים וירי לעבר חיילי צה"ל, כמו גם פעילים בזרוע הצבאית של החמאס. נזכיר עוד כי 

נה ביקשה להציג במעמד צד אחד בפני בית העותרים התנגדו להצגת החומר המודיעיני שהמדי
המשפט הנכבד, ולפיכך ממילא מונעים את הצבת התשתית העובדתית המלאה בפני בית 
המשפט הנכבד. בנסיבות אלו, עמדת המשיבים היא כי העותרים מביאים, בכל הכבוד, 
להסתרה מעיני בית המשפט הנכבד של הקשר הישיר שבין הפרות הסדר האלימות לבין 

רועי הטרור, ושל הסכנה הממשית שיצרו הפרות הסדר לחיילי צה"ל ולתושבי מדינת אי
ישראל, הכל כמפורט בתגובת המדינה. לאור כל זאת המשיבים יטענו כי הנתונים המוצגים 
על ידי העותרים, בהכרח יעמידו בפני בית המשפט הנכבד תשתית עובדתית שהיא חסרה, 

שתם. בכפוף לכך, תותיר המדינה את ההכרעה ביחס פגומה ומטעה, ועל כן אין טעם בהג
 להגשת הודעת עדכון בנוגע לנתונים העובדתיים, לשיקול דעת בית המשפט הנכבד".
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ועל רקע התוצאות הקטלניות של מדיניות הפתיחה באש מטעם המשיבים ולאור לאור האמור לעיל,  .21

מעוררת חשדות אשר ניות זו עמדתם המשפטית של המשיבים שמעידה כשלעצמה על אי חוקיות מדי

מתבקש בית לביצוע עבירות חמורות על פי המשפט הבינלאומי, ולאור העובדה שההפגנות נמשכות, 

באופן סופי פסק דין  לתתכן וכמבוקש בראשית העתירה צו על תנאי באופן מיידי הוציא להמשפט הנכבד 

 . דחוף ביותר

 

 

 

_________                        __________                                       _____________________ 

 חסן ג'בארין, עו"ד                                                                                סוהאד בשארה, עו"ד     

 ב"כ העותרים                                                            

 

 

  16.5.2018חיפה, 


