
1 
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   משיבה 

 
 הודעה לבית המשפט

 

מתכבדים העותרים להודיע לבית המשפט  08.06.14בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 הנכבד בזאת כדלקמן:

 

נסיבות הריגתו של הקטין בדבר  החקירתיק הבהתמשכות ההליכים עניינה של העתירה ב .1

. טענת העותרים 15.01.13ביום  בידי חייליםאשר נורה למוות )להלן: "המנוח"( סמיר עווד 

עולה לכדי  מהאירועבחלוף למעלה משנה וחמישה חודשים בתיק  האי מתן החלטכי  יאה

הבטיח שמירה על שלום הציבור וקיום הליך פלילי אפקטיבי שייתן ל המשיב הפרה של חובת

שהתנהלות המשיב לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומחייבת את , כך מענה הולם לאכיפת החוק

 .הנכבד התערבותו של בית המשפט

 

לבצע חקירה במהירות הראויה חובתו להמשיב לא התכחש  02.06.14בתגובתו מיום  .2

ציין כי נעשו המשיב . זולא טען כי פעל במקרה של המנוח בהתאם לחובה אובאפקטיביות, 

ות התקבלה חוות דעת של המחלקה לזיהוי לפני מספר שבועוסיף כי הפעולות חקירה רבות, 

 עודחקירה נוספת.  השלמתשל  ההנחיות לביצוע הבימים אלבעקבות זאת ניתנו פלילי וכי 

נמסר כי "במהלך החודשים הקרובים, ככל שהדבר יתאפשר, צפויה החקירה להסתיים 

ולעבור לבחינת הפרקליטות הצבאית לעניינים מבצעיים ולהכרעתו של הפצ"ר בנוגע להגשת 

מבקש המשיב לאפשר לו למצות את החקירה ולדחות את  ,לאור האמורכתב אישום." 

 .על הסף העתירה
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 , אלאאין כל עילה לדחיית העתירה על הסףלא זו בלבד שות. דין טענת המשיב להידח .3

שנה וחצי מהאירוע עדיין קיימות פעולות קרוב לכי בחלוף העולה מתגובת המשיב העובדה ש

חקירה חיוניות אשר טרם בוצעו, מבלי שהוצג כל הסבר לאי ביצוען, מדברת בעד עצמה 

 הירות הראויה.באפקטיביות ובמ נהלתשהחקירה אינה מתעל כך  צביעהומ

 
זאת ועוד, על אף שנמסר כי חוות הדעת של מז"פ נתקבלה כבר לפני מספר שבועות, עולה  .4

וכי הוקצב  שנתבקשוהנוספות פעולות החקירה של  החל ביצועןטרם מתגובת המשיב כי 

כי בעוד  . על רקע זה מתחזקת טענת העותריםפרק זמן ארוך ובלתי מוגדר לפעולות אלו

גוררים רגליים, המשיב אינו מקיים את חובתו להנהיג סדרי עבודה אשר שגורמי החקירה 

 .יבטיחו את האפקטיביות של הליכי החקירה וההעמדה לדין

 
ופעולות החקירה מדוע חוות הדעת של מז"פ כלשהו המשיב נמנע בתגובתו מליתן הסבר  .5

ת על מנת להצדיק את התמשכו עד כה. נערכולא שנתבקשו במסגרת השלמת החקירה 

ומבקש ות אירועי מוות חקיר ן שלמורכבות בדברטענה כללית על המשיב  נסמךהחקירה 

בהגעת צוות  אחד םיועיכוב של בכן נתיחה ו עריכתהמנוח ל ו שלבסירוב משפחתלהיתלות 

המשיב אף . לתגובה( 14)ר' ס'  מטעמי בטחוןבתגובה מצ"ח לזירה אשר נגרם עפ"י האמור 

 לעיכוב בסיום החקירה ובמתן החלטתו. גרמוהאמורות  נמנע מלהבהיר כיצד הנסיבות

 
מתן שיהוי הבלתי סביר שחל בכדי להצדיק את ה טענות המשיבבכי אין אפוא  ברור .6

במסגרת השלמת החקירה האחרונה . חוות הדעת של מז"פ והפעולות אשר נתבקשו והחלטת

במסגרת השלמת היו צריכות להתבצע זה מכבר במסגרת החקירה הראשונית ולכל המאוחר 

אי מחדלי חקירה כגון ן בהחקירה הקודמת אשר ארכה למעלה מחצי שנה. בוודאי שאי

דחיית להצדיק את  כדימהאירוע  זמן כה רבביצוען של פעולות חקירה חיוניות בחלוף 

על דווקא  המצביעהשלמת חקירה נוספת ל החזרת התיק . נהפוך הוא,על הסף העתירה

תינתן החלטת המשיב ש בטיחמשפט הנכבד על מנת להתערבותו של בית הבה הצורך

 במהירות הראויה.

 
נפרשת בפניו צריכה להתקבל כאשר בתיק החלטת המשיב שהעותרים אינם חולקים על כך  .7

על  ,כל עוד החקירה נמשכתשאין משמעות הדבר ברי כי אולם, ו. ככל הניתןתמונה שלמה 

הזמן הרב שחלף מאז פתיחת  חרףהעותרים ובית המשפט להמתין למוצא פיו של המשיב 

 החקירה. על אף ההתמשכות הבלתי מוסברת שלו החקירה

 
שבוצעו החקירה פעולות אם המתבקש בית המשפט הנכבד לבחון  העתירמסגרת הב .8

ט הישראלי סטנדרטים המתחייבים עפ"י המשפשל המנוח אכן עומדת ב ובעניינומתבצעות 

כבר לפיהן המשיב של  טענות כלליות בחינה כאמור אינה יכולה להסתמך על .והבינלאומי

החקירה תסתיים בחודשים שעושה כל מאמץ  הפרקליטות הצבאיתבוצעו פעולות רבות וכי 

להיכנס לעובי המשפט הנכבד  בית בחינה ראויה של טענות העותרים מחייבת אתהקרובים. 

פרקי על מידת נחיצותן, עיתוין, על , החקירהפעולות איכות על בין היתר לעמוד והקורה 

תואם את קצב התקדמות החקירה אם  קבועולהזמן שחלפו בין פעולות החקירה השונות 

 חובותיו של המשיב עפ"י דין.
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דיון  קיוםל חוזרים על בקשתםו על עתירתםעומדים העותרים לעיל, לאור כל האמור  .9

 בפניטענותיהם מלוא לפרוש את נאותה הזדמנות לצדדים  יתןמנת לבעתירה על בהקדם 

ולהושיט  בעתירהומבוססת ליתן החלטה ראויה  ויאפשר לאשר באופן בית המשפט הנכבד 

 לעותרים סעד אפקטיבי.

 

 

 

 
 

 גבי לסקי, עו"ד            

 ב"כ העותרים           

 


