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 3250/18  בג"ץ         בבית משפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוהה לצדק                                                           

 בעניין:

 ישראלהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי ב –עדאלה  .1
 רכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה מ .2

ו/או חסן  מאיסאנה מוראניסוהאד בשארה ו/או "ד הכולם ע"י ב"כ עו
  פאדי חורי  ג'בארין ו/או סאוסן זהר ו/או

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

 050-7456580; 054-2490669 טלפונים 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 24רחוב צלאח אלדין 

 יביםהמש        

 

  הודעת עדכון מטעם העותרים

 ללא התנגדות מטעם המשיבים

 

די יום ששי מתחדשות ההפגנות בעזה, לאור העובדה כי העתירה דנן מתייחסת לאירועים מתמשכים, ומי

 כדלקמן:מבקשים בזאת העותרים למסור הודעת עדכון 

תגובת ב"כ המשיבים, עו"ד אבי מיליקובסקי, להודעה זו: "המדינה מותירה את ההכרעה בבקשה להגשת 

 מבלי שתהיה בכך כל התייחסות לתוכן הבקשה או ההודעה". ההודעה לשיקול דעת בית המשפט הנכבד,

הודעה זו הנה חשובה מאוד לצורך גיבוש התשתית העובדתית שתסייע לעשיית צדק ובמיוחד כי מדובר  .1

 באירועים מתמשכים שמטבעם של דברים חלקם התרחש לאחר הגשת העתירה.

מביניהם שלושה אנשים, , נפטרו ולאחר הגשת העתירה תחילה יציינו העותרים, כי במהלך השבוע שעבר .2

 :להלן שמותיהםכתוצאה מפגיעותיהם מירי חי של חיילי הצבא ו ,עיתונאי

 חי בראשו. יריבנורה ש 18תחריר מחמוד סעיד והבה בן  .א
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 .וירי חי בחזהבנורה ש 19שמאלי בן -עבדאללה מחמד ג'בריל אל .ב

מילא את תפקידו  תירי חי בבטנו עב נורהש )עיתונאי( 24אחמד מחמד אבו חסין בן  .ג

  בולטת. PRESSולבש וסט עליו כתובית  V.Tכעיתונאי  כאשר חבש קסדה עם כיתוב 

 46בסעיף  14לעתירה )סרטון  קישורכ ףסרטון הירי בעיתונאי המנוח אבו חסין צור

 .לעתירה(

 

 (27.4.2018להפגנות ) היום החמישי

החיילים להשתמש בירי חי לעבר המפגינים כאשר אלה לא היוו כל גם ביום החמישי להפגנות המשיכו  .3

 : ולהלן שמותיהם 15מפגינים וביניהם קטין בן  4סכנה לחיי החיילים. כתוצאה מהירי נהרגו 

  ירי חי בבטנו;בנורה ש 33עבד אלסלאם זוהדי בקר, בן  .א

 ; ירי חי בראשובנורה ש 21מחמד אמין אחמד אלמקיד, בן  .ב

 ; טרם הובררו נסיבות מותו. 22ח'ליל נעים מוסטפא עטאללה, בן  .ג

 ירי חי בראשו.בנורה ש 15עזאם הלאל ריאד עווידה, קטין בן  .ד

 %38 -כ , כאשר456 -מספר הנפגעים המאושפזים מאותו יום הגיע ללפי נתונים ראשוניים אשר פורסמו,  .4

 .געו מירי חיפמפגינים( נ 741)מהם 

 זה רגע עד סיכום

 -, נכון לUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)על פי  .5

 הבמספר( 3897מהנפגעים ) %61מהם ילדים.  530כאשר מפגינים נפגעו,  6400, 21:00שעה  27.4.2018

 מהנפגעים שנזקקו לאשפוז נפגעו מירי חי.  %49 -דהיינו, כ נפגעו מירי חי.  1917 , כאשרנזקקו לאשפוז

 .24ע/כנספח  OCHA== מצ"ב הודעת 

. 21:00שעה  27.4.2018הרוגים, אך הנתונים שהיו בידיהם נכונים ליום  38דווח על  OCHAאמנם בהודעת  .6

 עזאם הלאל ריאד עווידה. 15 -לקראת בוקר של היום למחרת, מת מפצעיו הקטין בן ה

 39סה"כ  עיתונאים. 2 -בנוסף לילדים,  4 יםכוללש  נהרגו מירי חיילי הצבא 37: ההרוגים עד כה םולסיכו .7

  נהרגו מירי חיילים.

 

 :ההרוגיםשל  פגיעותה יסוג סיכום

 -מבין ההרוגים נורו באזור הראש, הפנים והצוואר )כ 20במספר( נורו בפלג גוף עליון.  36מההרוגים ) 92% .8

הרוגים נפגעו באזור  2 -( ו23%נפגעו באזור הבטן ) 9(, 18% -מההרוגים נפגעו באזור הגב והחזה )כ 7(, 51%

 הרגליים והירכיים(.
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לעתירה, כי עדויות של רופאים בבתי חולים בעזה מלמדות על נזקים  55נדגיש שוב, וכפי שהוזכר בסעיף  .9

. פצעים אלה אובחנו, בין 2014בשנת  גדולים במיוחד לגוף, כתוצאה מהירי, אשר לא ראו מאז המלחמה

על פי  ד.יעה ופתח יציאת קליע גדול במיוחצהיתר בנזקים חמורים ביותר לעצמות ולרקמות באזורי הפ

  :Amnesty Internationalהודעה מיוחדת מארגון 

"Doctors at the European and Shifa hospitals in Gaza City told Amnesty 

International that many of the serious injuries they have witnessed are to the lower 

limbs, including the knees, which are typical of war wounds that they have not 

observed since the 2014 Gaza conflict. 

Many have suffered extreme bone and tissue damage, as well as large exit wounds 

measuring between 10 and 15mm, and will likely face further complications, 

infections and some form of physical disability, such as paralysis or amputation. 

Reports of the high number of injuries to the knees, which increase the probability 

of bullet fragmentation, are particularly disturbing. If true, they would suggest that 

the Israeli army is intentionally intending to inflict life-changing injuries." 

סוג נוסף של פגיעות חמורות אופיין ביצירת חללים פנימיים גדולים בגוף הנפגע, עם שאריות פלסטיק וללא  .10

 פצע יציאה:

"Doctors also said that they have observed another type of devastating injury 

characterized by large internal cavities, plastic left inside the body but no exit 

wounds." 

נזקים אלה נבעו כתוצאה משימוש ברובים רבי  , כי ככל הנראהלפי מומחים לנושא, דווחו באמניסטי .11

 עוצמה וקליעים ייחודיים שחלקם משמשים אף לצייד.

"According to military experts as well as a forensic pathologist who reviewed 

photographs of injuries obtained by Amnesty International, many of the wounds 

observed by doctors in Gaza are consistent with those caused by high-velocity 

Israeli-manufactured Tavor rifles using 5.56mm military ammunition. Other 

wounds bear the hallmarks of US-manufactured M24 Remington sniper rifles 

shooting 7.62mm hunting ammunition, which expand and mushroom inside the 

body." 

 .25ע/כנספח  27.4.2018== מצ"ב העתק הודעת אמניסטי אינטרנשיונל מיום 

 

 

 

_______________ 

 סוהאד בשארה, עו"ד

 ב"כ העותרים

 29.4.2018חיפה, 


