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  ,שלום רב

  המשך ירי רימוני גז בכינון ישיר : הנדון

ן ישיר ירה חייל רימון גז מדמיע בכינו, נבי סאלח-במהלך ההפגנה השבועית בא, 9.12.11-  ה,ביום שישי

למחרת  מת מפצעיו  והואתמימיהרימון פגע ישירות בראשו של . מטווח קצר מאוד ,מוסטפא תמימי לעבר

  .בבוקר

שנפגע בחזהו מירי רימון גז ,  באסם אבו רחמה מהכפר בילעין–  מפגין נוסףלמותו שלעד היום גרם ירי כזה 

-בילעין בבקריסטינה פרבס בהם  ,אים ועיתוננוספיםמפגינים של   ולפציעתם– 17.4.09-בבכינון ישיר 

עימאד רזקה , 22.4.11-נבי סאלח ב- תמימי בא- מוחמד א, 13.3.09-טריסטאן אנדרסון בניעלין ב, 23.1.09

אלו רק מקרי הפציעות כתוצאה  .13.5.11- נבי סאלח ב- ובן רונן וכריסטופר ויטמן בא, 23.4.10-בבלעין ב

  . אינם מהווים תיעוד ממצה של כל פציעה ופציעה שכזווהם , אותם בצלם תיעדשמירי בכינון ישיר 

במהלך השנים פנה בצלם כמה פעמים למפקדים האחראים על פעילות כוחות הביטחון בגדה המערבית על 

ב אל עבר "מנת להתריע על הירי המתמשך של רימוני גז מדמיע בכינון ישיר בידי חיילים ושוטרי מג

שלוש פעמים , ש"אז מפקד אוגדת איו, ל ניצן אלון"שתי עם תא לבדה נפג2011במהלך שנת  .מפגינים

הדגשתי בפניו כי כוחות הביטחון פגישות כל הב .במיוחד בנושא ירי בכינון ישירכדי לדון אחת מהן , שונות

דיסקים ידיו דאגתי להעביר ל ואף עדיין ממשיכים לירות רימוני גז בכינון ישיר במהלך פיזור הפגנות בגדה

כפי . גדה במהלך השנההרחבי בהפגנות שונות שהתרחשו בשנעשה  צילומים של ירי בכינון ישיר ובהם אוסף

אינה מפחיתה מחומרת בנפגעים העובדה שאירועים אלו לא הסתיימו  ,ל אלון"שהדגשתי בפניו של תא

  . פרקטיקה מסוכנת זוהשימוש ב

אך טען כי כוחות , לעבר אדם אינו חוקיכי ירי של רימוני גז ישירות אמנם בפגישות אלה ל אלון אישר "תא

אולם עד היום , הוא הבטיח לצפות בצילומים שהעברנו לו עוד לפני הפגישה. הביטחון אינם נוהגים כך

  . בנושא זהעניינית כל מענה או התייחסות בצלם לא קיבל 

- ב. ש"ש איו"יועמלנושא ירי רימוני גז בכינון ישיר היו מלשכת עד היום ההתייחסויות היחידות שקיבלנו 

נקבע איסור על ירי בכינון ישיר לעבר "כי , ש"ש איו"אז יועמ, מ שרון אפק"נמסר לבצלם על ידי אל 30.4.09

" שתאסור ירי גז בכינון ישיר לעבר אדם, בקרוב ממש עתידה להתפרסם הנחיה מפורשת ורחבה"וכי " אדם



שבנו , בעקבות האמור במכתבכם"כי ש "היועמ מלשכת  נמסר לבצלם7.7.11 -ב). 696298 293/00סימוכין (

ובהם הכלל , וחידדנו בפני הכוחות הפועלים בפיקוד המרכז את הכללים הנוגעים לירי רימוני גז בכינון ישיר

  . )723479 293/00 בסימוכין( "האוסר על ירי רימון גז בכינון ישיר במישרין לעבר אדם

הדרך בה אלה לבין ברורות בלתי נסבל בין הצהרות כי קיים פער ברור מן המציאות המצערת , אולם

מהפוטנציאל להתעלמות היא עדות קשה נוספת הריגתו של מוסטפא תמימי . הכוחות בשטחפועלים 

 זהכבהפגנות אינם מונעים ירי בעצמם קצינים הנוכחים על פי רוב . הקטלני של ירי רימוני גז בכינון ישיר

הפיקוד הבכיר  . ושל עיתונאים וצלמים המסקרים את ההפגנותוממשיכים לסכן את חייהם של מפגינים

האחריות לירי , משכך. בוחר להתעלם מראיות המובאות לפתחו בנוגע להתמשכותה של פרקטיקה זו

  .על כתפיובעיקר הבלתי חוקי ולתוצאותיו הקשות מוטלת 

י של רימוני גז בכינון אני קוראת לך לפעול לאלתר בכל האמצעים העומדים לרשותך כדי להפסיק את היר

  . ישיר ולדאוג שכל המפר את האיסור על ירי כזה ייענש בחומרה

  

  
  ,כבוד רבב
  
  ,סיקה מונטל'ג

  בצלם
  
  
  

   :יםהעתק
  6976218-03: באמצעות פקס, שר הביטחון, אהוד ברק

    5694526-03: באמצעות פקס, הפרקליט הצבאי הראשי, ל דני עפרוני"תא
  9970436-02: באמצעות פקס, ש"גדת איומפקד או, ל חגי מרדכי"תא
  6997732-02: באמצעות פקס, ש"ש איו"יועמ, און-מ אלי בר"אל

      9770420-08: באמצעות פקס, מפקד משמר הגבול, ניצב ישראל יצחק
  9770300-08 : פקסבאמצעות, משמר הגבול, ביקורת ותלונות הציבורקצינת ,  ברוקהצ נאוו"סנ

 

 

  


