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  לכבוד

  אלוף אביחי מנדלבליט                                    
  הפרקליט הצבאי הראשי                                
  הפרקליטות הצבאית                                     

                          5694526-03באמצעות פקס: 
  

  שלום רב,

  
  שלא לפתוח בחקירה פלילית לבדיקת נסיבות מותו של תושב חברון פאיז פרג' ךחלטתההנדון: 

  6.4.11-מה 20104100101חק שלכם: 
  

על החלטתך שלא להורות על חקירת  ,הודיע לנו סא"ל רונן הירש, הפרקליט לעניינים  מבצעיים 6.4.11-ב

"בהיעדר חשד לפלילים במעשים  ,12.2.10-לבדיקת נסיבות מותו של פאיז פרג' בעיר חברון ב מצ"ח

תשובה זו הגיעה למעלה משנה לאחר האירוע ולאחר פניות חוזרות ונשנות של בצלם במהלך  האמורים".

  תקופה זו לקבל את החלטתך בנידון.

פאיז פרג' בוצע בתחקיר מבצעי שנעשה בעקבות האירוע העלה כי הירי כי  כתבנו של סא"ל הירש בתשובת

כי לאחר  מסרכן נ קד כוח סיור בחברון, אשר אף נחתך מהסכין ונפגע באורח קל.לאחר שניסה לדקור מפ

שהצליח מפקד כוח הסיור להדוף אותו, הוא ירה לכיוונו, ומשהחל פאיז פרג' להתרחק ירה שוב לעבר 

   ר, שני חיילים מהכוח ירו גם הם לרגלי פאיז פרג' כשניסה להתרחק מהמקום.סנמכך רגליו. בנוסף, 

טענה , פאיז פרג' ניסה לתקוף את מפקד הכוח בסכיןלפיהם קל בחומרת ממצאי התחקיר ו מבצלם אינ

האירוע במכתבו של סא"ל הירש חסרה כל התייחסות לעובדה  בתיאור. אולם, הצלם אין כל מידע לגבישלב

ו ירהחיילים הוא שנמסר וכתוצאה מכך הוא נפצע ולא יכול היה להימלט. כל שפאיז פרג' פגע בו בהירי ש

עליו וכי על אף הירי כי פאיז פרג' המשיך להתקדם ניסוח ממנו משתמע על מנת לעצרו,  מספר פעמיםעליו 

   .לא נפגע ממנוהוא 

 ז פרג' נפצע כבר בירי הראשוני לעברויאכם, פילאי בצלם שהועבר , על פי המידע בידלתיאור זהבניגוד גמור 

ניסה ש, בכל פעם פצע אותו פעם שנייה ופעם שלישיתו לעברו נמשך יריהוכתוצאה מכך נפל על הקרקע. 

יכול היה הכוח ברור כי , וגם אם ניסה לקום או להתרחק , גם אם היה חמוש בסכיןזהבמצבו  .לזוז

מפקד הכוח שעל פי התחקיר הצליח להשתלט עליו ולמנוע ממנו לעזוב את המקום, במיוחד בהתחשב בכך 

 גם אם נכונה טענת החיילים ביחס לניסיון הדקירה, לכן, בסכין.להדוף אותו בכוחות עצמו בזמן שהותקף 

   .להימלט מהמקוםבאפשרותו שאין פצוע  אדםירי לעבר א יכולה להיות כל הצדקה להרי של

ירי בירכו הימנית, בבטנו ובידו השמאלית, פציעות אשר אינן מתיישבות עם מהבנוסף, פאיז פרג' נפצע 

  ולה כי היריות כוונו אך ורק לעבר רגליו.תיאור המובא בתשובתכם, ממנו עה
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לאחר שנפצע.  פאיז פרג',בהרפואי הטיפול עיכוב שהעלינו בנוגע ללטענות סא"ל הירש התייחס במכתבו גם 

חובש העניק לו טיפול ראשוני ואמבולנס של הסהר האדום הגיע למקום  בעקבות הירילפי האמור במכתב, 

הכוחות במקום לא איפשרו לצוות הסהר האדום ירש מסביר כי אולם, סא"ל ה בהתאם להנחיות שניתנו.

, העבירו אותו לכן. מזירת האירוע מכיוון שרצו לקחת אותו לשטח ישראל על מנת לתחקרואת פרג'  לפנות

לניידת טיפול נמרץ. במהלך פינויו לצורך העבירו אותו לאחר מכן ו (שאינו אמבולנס) לרכב צבאיהחיילים 

  לא נמסר באיזה משלבי הפינוי השונים מותו נקבע.קבלת הטיפול, כך נמסר, נקבע מותו. 

הסרבול בפינויו בה, לפיהם שהעלינו החשדות מחזק את זהה לזה שהופיע בפנייתנו אליכם והוא תיאור זה 

חסרי הכשרה שהם לחיילים בשטח,  להצלת חייו. יצר עיכוב משמעותי בפרק זמן שהיה יכול להיות קריטי

לאחר שהפרמדיקים של לא רפואית, לא הייתה כל סמכות לקבל הכרעה בנוגע לטיפול הראוי, בוודאי 

  הסהר האדום החלו לטפל בו וקבעו כי יש לפנותו בהקדם לבית החולים. 

י שנועד רפואי מיידטיפול קת העדפת החיילים לפנות את הפצוע לשטח ישראל על מנת לתחקרו, על פני הענ

התחשב בכך שייתכן , בעיקר בחמורה ביותרהיא  –כפי שנקבע במכתבו של סא"ל הירש  – להציל את חייו

כי יינקטו "הליכים פיקודיים כנגד חלק מהמפקדים ה לא ניתן להסתפק בהמלצ .שהיא זו שגרמה למותו

ות ביחס להליכי הזיכוי הביטחוני והפינוי של שהיו מעורבים באירוע, בשל כשלים מקצועיים ביישום ההנחי

  אדם שנחשד בביצוע פיגוע כנגד חיילים". 

גם שלא לפתוח בחקירה פלילית לבדיקת נסיבות מותו של פאיז פרג'. ההחלטה לשקול מחדש את ך אבקש

הרי שלאחר , פעול על מנת לעצור את התוקף לכאורהל סיבהיתה יהר חייל ולחיילים ניסה לדקוהוא אם 

לא רק אולם, יכולים לעצור אותו ולהביאו לחקירה. הם היו שירו בו ופצעו אותו בפעם הראשונה, 

פצוע, הם ששכב להתקרב אליו בזמן לנסות עמיים נוספות מבלי על פי החשד לירות בו פ שהחיילים המשיכו

 כי עולההירש ממכתבו של סא"ל בנוסף,  גם מנעו ממנו טיפול רפואי חיוני שיכול היה להציל את חייו.

תוך , ועל עדויות החיילים התחקיר המבצעיהתבססה רק על ממצאי החלטה שלא לפתוח בחקירה ה

  פלסטינים.הראייה העדי התעלמות מראיות אחרות בשטח ומ

  של אירוע זה בהקדם האפשרי. על חקירת מצ"ח לפיכך אבקש כי תורה 

, ובכלל זה פנייה דינו בנוגע למקרה זהעל מנת שנוכל לשקול את המשך צע המהירהאודה להתייחסותך 

   .לערכאות

  ,כבוד רבב

  
  , ג'סיקה מונטל

  בצלם
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