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03.05.12  
  :לכבוד

  לדור משה ד"עו ,המדינה פרקליט
  שוטרים לחקירות המחלקה באמצעות

 45208 .ד.ת
  6467794-02 :פקס ובאמצעות רשום בדואר                                                     91450 ירושלים

  
    ,.נ.א
  

  20112836/ ש"מח תיק סגירת בדבר החלטה על ערר :הנדון

  1982-ב"התשמ ,)משולב נוסח( פ"לחסד 65-ו 64 פיםסעי פ"ע 

  
 מר ,039179056 .ז.ת ,רונן בן מר ,שבנדון בתיק והעוררים והמתלוננים בצלם ארגון בשם

 הריני 025509290 .ז.ת ,הלפרין יובל ומר 104041421 'מס אמריקאי דרכון ,וויטמן כריסטופר

 מר של לתלונתו ביחס שבנדון קירההח תיק את לסגור ההחלטה על ערר להגיש בזאת מתכבדת

  .הלפרין ומר וויטמן מר של לתלונותיהם ביחס בחקירה לפתוח ושלא רונן

  

  :לערר הרקע

  
- א בכפר בהפגנה חלק לקחו 13.05.11 ביום אשר ב" ישראל וארהאזרחי הינם העוררים .1

  .המערבית שבגדה צאלח נבי

  

 שוטרי מצד סבירה בלתי באלימות שנתקלה בהפגנה היה המדובר ,בערר שיפורט כפי .2

 של לפציעתם והביאה הפגנות לפיזור באמצעים חוקי בלתי שימוש שכללה ,ב"מג

  .קשות חבלות לרבות ,שונות בדרגות אחרים ומפגינים העוררים

  

ישיר  ובכינון קצר מטווח גז מטול מירי בידו קשה באופן ונפגע באלות הותקף רונן מר .3

 מר ;פסיכולוגי טיפול היתר בין שהצריך חמור ינפש וסבל מנזק לניתוח ולשיקום ונזקק

שפגע בראשו והסב לו נזק  ,ישיר בכינון קצר מטווח גז מטול מירי הוא אף נפגע וויטמן

 כל וללא סביר תימר הלפרין הותקף במכות אלה תוך הפעלת כח בל; פיסי ונפשי חמור

 על לוננוהת באירוע נוספים ומשתתפים משתתפות מספר ,כן כמו .הצדקה או עילה

 הגוף חלקי בכל באלות תקיפה היתר בין שכללה ,במהלכו כנגדם שהופעלה קשה אלימות

 .הקרקע אל והטחה בשיער משיכות ,בעיטות ,אגרופים ,הפוכות אלות באמצעות ולעתים

  .פלפל בספריי מפגינים ריסוס על דווח כן
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 :להלן( םשוטרי לחקירות המחלקה של סבירה הבלתי בהחלטתה זה ערר של עניינו .4

 ,ראיות חוסר של מעילה רונן במר הירי בעקבות שנפתח החקירה תיק את לסגור )'ש"מח'

 והמתלוננים הלפרין מר של ותקיפתו וויטמן במר הירי עקב כלל בחקירה לפתוח שלא וכן

  .הנוספים

  

  :ש"במח ההליכים
  

 רושנעצ מפגינים משלושה התקבלה בהפגנה האלימים האירועים על הראשונה התלונה .5

 מיום בהודעותיהם כבר התלוננו אשר – תמימי ואקבאל שני אילה ,ניר ליאי – באירועים

 את המשטרה העבירה ,לכך בהמשך .כלפיהם שהופנתה הקשה האלימות על האירוע

   .ש"למח בעניינם החומר

  

 הביקורת קצינת פנתה 18.05.11 ביום ,2 ערוץ בחדשות האירוע מן תיעוד שידור בעקבות .6

 פנייה להבין ניתן לא .באירוע לטיפול בבקשה ש"למח מיוזמתה ב"במג ציבורה ותלונות

  .בחקירה ולפתיחה נסיבותיו לבירור כבקשה אלא זו

  

 .ש"למח תלונותיהם את וקסלר 'וגב שני 'גב ,הלפרין מר ,רונן מר מסרו 19.05.11 ביום .7

  .ש"למח תלונתו את וויטמן מר מסר 23.05.11 ביום

  

 שהביאו הירי נסיבות את הן לחקור בדרישה ש"למח "בצלם" פנה 29.05.11 ביום .8

 ידי-על לשוטרים שניתנו וההוראות הפקודות לרבות( וויטמן ומר רונן מר של לפציעתם

 קיבלהש "מח .הלפרין מר בהם ,באירוע נוספים נפגעים של תקיפתם והן )מפקדיהם

  . 01.06.11 ביום" בצלם"בהם מידי , תיעוד וידאו של האירוע ממספר מקורות
  

 הודעתו נגבתה 06.07.11 ביום :בלבד שוטרים שלושה של הודעותיהם את גבתה ש"מח .9

 ,הקשות ובתוצאותיו באירוע המהותי חלקו אף-על .צפרי אליהו צ"סנ ,הכח מפקד של

 .בלבד כעד צפרי צ"סנ נחקר ,בכח סביר בלתי שימוש בדבר כנגדו מפורשת תלונה וחרף

 המפקד באזהרה נחקרו ,בהתאמה ,10.01.12-ו 02.01.12 בימים, כחצי שנה לאחר מכן

 .רונן במר היורה הוא כי מחלוקת אין אשר ,אזרזר שחר והשוטר ביידגלן רמי ר"רס

 ואף שוטר לא נחקר אך לא בגין הכאתו, ירי בבן רונן בלבדההשניים נחקרו באזהרה לגבי 

  .ן ושאר המתלונניםבכריסטופר וויטמן או תקיפתו של יובל הלפריהירי  גיןבאזהרה ב
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 לסגור הוחלט כי ש"מח הודיעה ,האירוע לאחר חודשים 9-כ ,30.01.12 מיום במכתביה .10

 ,וויטמן מר של ובעניינם ,ראיות חוסר של מעילה רונן מר של בעניינו החקירה תיק את

 בחקירה פתיחה מצדיקות אינן המקרה שנסיבות נמצא המתלוננים ויתר הלפרין מר

  .פלילית

  

 כי ,המדינה בפרקליטות עררים ענייני על הממונה ,אדרי שרון 'גב הודיעה 24.04.12 ביום .11

 להגישו ניתן וכי התקבלה התיק סגירת על ערר להגשת המועד להארכת "בצלם" בקשת

  .03.05.12 ליום עד

  

  .זה ערר מכאן .12

  

  :החקירה חומר מלוא מסירת לאחר טיעון השלמת

  
   :להלן כמפורט ,מהותי חקירה חומר דרנע "בצלם"ל שנמסר החקירה שמחומר יצוין .13

  ;המסמכים ביומן 'ב- ו 'א כמסמכים המסומנים המשטרה נוהלי. א

 וויטמן כריסטופר מר והעורר ניר איל מר המתלונן ש"למח שהעבירו הוידאו רטיס. ב

  ;בתיק ו"ל כמסמך המסומן התפיסה ח"בדו ,בהתאמה ,4-  ו3 כפריטים והמסומנים

  .הלפרין בליו העורר של 19.05.11 מיום ש"במח להודעתו 1 'מס עמוד. ג

  

 של םזכות על שומרת והריני בהקדם מ"הח לרשות יועבר החסר החומר כי אבקש .14

  .המבוקש החומר מסירת לאחר ,שיידרש ככל הערר נימוקי את להשלים העוררים

  

  :הערר נימוקי ואלו

  

 י"ע לרבות ,עררה נשוא באירוע המפגינים כלפי שהופנתה האלימות וחומרת היקף בשל .15

מחומר החקירה  שעולה כפי האירועים רצף את בקצרה לתאר נבקש ,הכח מפקדי

שהגיש בצלם המדובר בתיעוד . ההתרחשות של ברורה תמונה המייצרים,הוידאו ומתיעוד

ובתיעוד נוסף , צילומיהם של מתנדבי הארגון בלאל ונרימאן תמימיהכולל את , ש"למח

 העיתונאי י"עשהועלה לרשת , 29.05.11 ש מיום"ייתו למחבמסגרת פנ" בצלם"אליו הפנה 

  .QFGsbXuxufk=v?watch/com.youtube.www: בכתובת, ישראל פוטרמן
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 ב"מג שוטרי חסמו ,לכפר הכניסה לצומת אלימה הבלתי ההפגנה משתתפי של הגיעם עם .16

 פתוח לשטח פנו מהמפגינים חלק .סגור צבאי שטח צו בפניהם שהציגו מבלי דרכם את

 רב בכח שימוש תוך נהדפו והם הפגנות לפיזור אמצעים כלפיהם הופעלו שם ,בסמוך

 אחרים משתתפים ואילו ,אחד אדם לחקירה עוכב העת באותה .לכפר חזרה סביר ובלתי

  .השוטרים על איום כל שהיוו ומבלי לעוצרם השוטרים מצד נסיון כל ללא הותקפו

  

 את לקיים וניסו לכפר הכניסה בצומת חזרה מהמפגינים חלק התכנסו לכך בהמשך .17

 ב"מג שוטרת בידי תמימי אקבאל 'גב של תקיפתה עקב ,עימות התפתח במקום .מחאתם

 הופעל סביר ובלתי רב כח .בטאש כנעמה צפרי צ"סנ ידי- על וזוהתה ,בחוזקה לה שסטרה

 היתר בין .מפניה זב דם כי עד השוטרים בחזקת הייתה כשכבר גם תמימי 'גב כלפי

 .אותה ומכה בה בועט תועד צפרי צ"וסנ ,בטאש השוטרת ידי- על באגרופים הותקפה

  .הלפרין מר בהם ,נוספים מפגינים כלפי סביר בלתי כח גם הופעל מעצרה במהלך

  

 ,סמוך יתיםז ומטע הכפר לתחומי ולהרחיקם המפגינים את להכות המשיכו השוטרים .18

 שהוכה הלפרין מר ובהם ,הקרקע על שרועים היו שכבר מפגינים גם מכים שהם תוך

 מדמיע גז טילי אזרזר השוטר ירה במקביל .לדין בניגוד ,הפוכה אלה באמצעות והותקף

 השוטרים לעבר וצעק במתרחש הבחין רונן מר .מפגינים נמצאים כשבטווח הכפר לתוך

 ,הפוכה אלה באמצעות פעמים מספר הוא אף הוכה בתגובה אך ,ממעשיהם לחדול

 רימוני מטול את אזרזר השוטר אליו כיוון ספורות שניות תוך .וברגליו בידיו ,בצלעות

 עשרהכ של מטווח גז טיל לעברו ירה ,ביידגלן השוטר של ועידודו הנחייתו ולפי ,הגז

    .בידו ופגע ,ישיר ובכינון בלבד מטרים

  

 צומת באזור שהיו ועיתונאי פראמדיק ואף מפגינים להכות םהשוטרי המשיכו ,בבד בד .19

 לאישה ביחס צועק כשהוא צפרי צ"סנ תועד הדברים במהלך כאשר ,לכפר הכניסה

 בראשו נפגע מכן לאחר קצר זמן !".שתמות !שתמות מצידי" הרצפה אל שהופלה מבוגרת

   .בקרקפתו עפצ שפער גז טיל ידי-על ישיר ובכינון קצר מטווח שנורה ,וויטמן מר

  

 להיות יכולה לא ואף ואין ,ל"צילומי הוידאו הנ על כולו מסתמך לעיל העובדתי התיאור .20

    .המתוארים האירועים של התרחשותם לגבי מחלוקת
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  :ראיות חוסר של בעילה רונן מר תלונת בעקבות החקירה תיק את לסגור ההחלטה

  
 לאמץ ש"מח בחרה ,ברורה שאינה מסיבה .בוידאו מלא באופן תועד רונן במר הירי .21

 בכדי ,בתיק הראיות את והנוגד ,עצמם החשודים ידי-על הועלה שלא מגמתי תרחיש

   .בנשק חוקי בלתי שימוש של פליליים היבטים לשלול

  

 רגעים כי 03:30 מהדקה החל נראה ,תמימי בלאל מר ,"בצלם" מתנדב שצילם בסרט .22

 .מהם מי ידי-על באלימות והוכה וטריםהש אל רונן מר פנה ,רונן במר הירי לפני ספורים

 בסביבות , דלעיל15שבסעיף  בקישור "יוטיוב" באתר בסרטון נראה התקיפה של תקריב

  .01:50 דקה

  
 לכיוון גז יטיל חמישה יורה אזרזר השוטר כיצד נראה ,תמימי מר של תיעודו בהמשך .23

 בלבד ימאליתמינ בהטיה בבירור מצוי הרובה וקנה מפגינים נמצאים כשבטווח ,הכפר

 ,אזרזר לשוטר ביידגלן המפקד ניגש זה בשלב .ממש של ישיר בכינון לא אם ,מעלה כלפי

 הוידאו בסרטון ונשמע והאחרים העורר של לכיוונם הפוכה אלה באמצעות הצביע

 ההפוך לכיוון והאחרים רונן מר של מנוסתם גם ".לשם לי תן" או "בהם תן" לו כאומר

 .התכלית וחסר חוקי הבלתי הירי מול אל להם הועילה לא ,עהאירו ממוקד והרחק לירי

  עשרהכ של בטווח אליו בגבו שהיה רונן במר וירה הפקודה אחר מילא אזרזר השוטר

  .המקום את לעזוב והחל מטרים

  

 ויתור כתב עם יחד ש"למח הועברו רונן מר של הקשה פגיעתו על הרפואיים המסמכים .24

 פגיעה הגז טיל מירי נפגע רונן העורר כי מחלוקת אין הז בעניין וגם רפואית סודיות על

 ניתוח הצריכה ,לצמיתות נזק לעורר שהסבה ומורכבת קשה בפציעה מדובר .בידו קשה

 לשיקום העורר נזקק אף ולאחריה ,מסמרים באמצעות העורר של אצבעותיו וקיבוע

   .פסיכולוגי ולטיפול

  

 .ישיר בכינון נשקו את אליו מכוון רההיו את לראות הספיק הירי טרם כי העיד העורר .25

 התנהגות .לגמרי כמעט מישורי שטח בתוואי ,השמאלית בידו 5-  ו4 באצבעות נפגע העורר

 וכי מהימנה הינה העורר גרסת כי מלמדות ,הקשה תוצאתו גם כמו ,לירי עובר השוטר

 וכמה כמה אחת על ,קרוב כה מטווח אדם על ירי .לכך בקירוב או ישיר בכינון בוצע הירי

   .באש הפתיחה להוראות בניגוד מוחלט עומד ,המקום את עזב העוררכאשר 
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 להרחיק אזרזר השוטר תחילה ניסה, האירוע לאחר חודשים כשמונה ,ש"במח בחקירתו .26

 י"ע שזוהה שהובהר לאחר בו חזר אך ,היורה ואינו שיתכן לטעון ואף מהאירוע עצמו

 ,העורר ובהם ,האנשים קבוצת לעבר רהי כי הודה אזרזר השוטר .ביידגלן המפקד

   ".אחד אף על ישיר בכינון בכוונה יריתי לא" כי והוסיף

  

 כשוטר היורה את זיהה הוא .האירוע לאחר חודשים כשמונה נחקר ביידגלן המפקד גם .27

 לקבוצה כללי לכיוון לירות" לשוטר הורה וכי וחבריו העורר על שהצביע והודה ,אזרזר

   ".מתפרעים של

  

 ובהתייחס ,ישיר בכינון והירי הגז יטילב שנעשה השימוש אודות צפרי המפקד אלמשנש .28

 פעל מהשוטרים שמי חושב שלא ואמר בלבד כללי באופן השיב ,בפרט וויטמן במר לירי

   .בזדון

  

  :בתיק הראיות ניתוח

 לתיעוד דומים בה המתוארים והדברים ,וקוהרנטית מפורטת הינה רונן מר של עדותו .29

 ,האחרים המתלוננים של בעדויותיהם חיזוק מקבלת אף העורר של ותועד .הוידאו

  .רפואי ובחומר בתמונות המגובות

  

 ראש סגן ,אשר גיא מר תיאר ',והבהרה צפייה ח"דו' שכותרתו 10.01.12 מיוםבמסמך  .30

 אל בגבו נורה כי העורר טענת את ואישש הירי נסיבות את ,ש"במח ירושלים צוות

ח בהמלצה "מר אשר מסכם את הדו. המקום את לעזוב החל רשכב לאחר אזרזר השוטר

שכן השוטר היורה בצע , מחוסר ראיות לכל הפחות או מחוסר אשמה"לסגור את התיק 

כדי לפטור את , לשיטתו, לא ברור כיצד יש בכך .]"ביידגלן המפקד[לבקשת שוטר אחר ירי

  .המפקד מאחריות פלילית

  

 הפרש בשל ,ישיר בכינון בוצע כאילו נחזה רק יריוה יתכן כי אשר מר קבע ,תמוה באופן .31

. בשטחש "י מח"עזאת למרות שהשערה זו כלל לא נבדקה  .השטח בתוואי כביכול גובה

 ואין בלבד מ"ס 30-50 בין נע הוא ,כלשהו גובה פער שהיה שככל נראה מהתיעוד כי יודגש

 השוטרים ידי- על הוצע לא אף זה הסבר .אשר מר התייחס אליו המצב את ליצור כדי בו

ככל שאכן היה פער  .האירוע מפקד ידי- על כללית כסברה הועלה אלא בירי המעורבים

מנע פער גובה זה פגיעה בנקודה , גובה בין מיקום השוטר היורה אזרזר ובין העורר בן רונן



  דין-עורכות משרד ',ושות לסקי גבי
GABY LASKY & PARTNERS, LAW OFFICES 

  تمحاميا مكتب ,وشرآاء السكي جابي
 61570 ,יפו-אביב-תל ,57092 .ד.ת ,18 אביגדור בן 'רח

 18 Ben Avigdor St., P.O Box 57092, Tel-Aviv-Jaffa, 61570 
   :03-6244387fax :פקס  :03-6243215tel :טל

Email: laskylaw@yahoo.com 
  

 לימור Gaby Lasky, Adv.                             محامية ,السكي ابيج                       ד"עו ,לסקי גבי
 Lymor Wolf Goldstein, Adv.محا   ,غولدشتاين وولف ليمور      ד"עו ,גולדשטיין וולף
 Nery Ramati, Adv.                          محامي ,رماتي نري                       ד"עו ,רמתי נרי

  

7  
  

, כך שבכל מקרה אין בו כדי לגרוע מחומרת המעשה, גבוהה ומסוכנת יותר בגופו של רונן

  .אלא דווקא להיפך

  

 כוונה היעדר על המעידה ,מקלה נסיבה העורר של בידו בפגיעה ראה אשר מר ,ועוד זאת .32

 .לעורר שנגרם הכבד הנזק אף- על זאת – בנשק הדיוק רמת את כלל לבחון מבלי בו לפגוע

 אשר מר המליץ ,אחר שוטר לבקשת ירי ביצע שהשוטר שהתרשם ולאחר ,דבריו לסיכום

  .ראיות חוסר הפחות לכל או אשמה חוסר של מעילה התיק את לסגור

  

 כיצד ברור זה אין .כנן על להישאר יכולות אינן ש"מח והחלטת אשר מר של קביעותיו .33

 בביצוע מודים הירי על המורה והן היורה הן כי מחלוקת אין בו הדברים במצב

 בעת אלים בלתי במפגין קצר מטווח חוקי בלתי ירי קרי ,להם המיוחסת ההתנהגות

 את לבסס כדי בתיק ראיות די אין כי למסקנה ש"מח הגיעה ,השוטרים אל בגבו שהיה

 מממדיו להפחית כדי ,האירוע של הקשה בתוצאתו המעיט אף אשר מר .הרשעתם

 ישיר ינוןבכ ירי בדבר הטענה כי ויודגש ישוב. המעורבים השוטרים של אשמתם וממידת

 בוצע עצמו הירי כי בכך ודי ,ומפקדו היורה של לדין להעמדתם בלעדי מבחן מהווה אינה

  .באש הפתיחה כללי הפרת תוך

  

 ליסוד של בהתייחס ,אשר מר של ודבריו השוטרים דברי על להתעכב שלא ניתן לא .34

 גוןכ ,בירי המעורבים מהתנהגות המתגבשות העבירות כי הם ראשונים מושכלות .כוונה

 אינן ,1977-ז"תשל ,העונשין לחוק 335 סעיף לפי מחמירות בנסיבות ופציעה חבלה

 והמפקד אזרזר שהשוטר בכך די .מיוחדת מטרה או כוונה של נפשי יסוד מצריכות

 שעולה  כפי- התוצאה  גרימת לאפשרות פעלו בקלות דעת או באדישות ביחס ביידגלן

 אף ,כן כמו .להרשעה הנחוץ הפלילית שבההמח רף את לגבש  כדי-מהודעותיהם  בבירור

 זהיר בלתי שימוש של עבירה מגבשת שהתנהגותם הרי ,בלבד ברשלנות השוטרים פעלו לו

  .העונשין לחוק )5)(א(338 סעיף לפי עבירה ,בנשק

  

 פלילית מאחריות פטור ולהיעדר לאירועים ביידגלן המפקד של הישירה לאחריותו באשר .35

 אשר ',בורברג ואח עומרי ל"סא בעניין הדין לפסק להפנות יש אזרזר השוטר של בעניינו

ת ובגין מתן כפו בפלסטיני גומי כדור  יריבגין הצבאי הדין בבית והורשעו לדין הועמדו

    ).בנבו פורסם( 'ק ר"וסמ ב ל"סא 'נ הצבאי התובע 5/08/מ 'ר(הוראה לביצוע ירי כאמור 
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 סיכוי לבסס כדי בתיק הקיימת הראיות תבמסכ די כי לקבוע אלא אין לעיל האמור לאור .36

   .להרשעה סביר

  

  ש"מח של והחלקית הפגומה חקירתה
  

 עליה היה ,ראיות די אין זה בשלב וכי הדברים פני אלו אין כי ש"מח סברה לו אף .37

   .מבוססת מסקנה לגבש כדי בו שיש באופן החקירה את להשלים

  

 שהודעות העובדה היתר ןבי תעיד כך ועל ,ראויה חקירה ניהלה לא ש"מח אולם .38

 הסתפקה ש"מח. האירוע לאחר חודשים כשמונה רק נגבו בירי המעורבים השוטרים

 את גבתה ולא ,בלבד כעד צפרי צ"סנ חקירתבו החשודים משני קצרות הודעות בגביית

 גבתה ש לא"מח, בנוסף. לאירוע עדים שהיו נוספים )חיילים או( שוטרים של הודעותיהם

 לא; רונן מר על הירי ביצוע אופן על להעיד יכול אשר ,תמימי לבלא מהצלם הודעה

 נכח אשר הצבאי ד"מהמג הודעה גבתה לא; פוליגרף בדיקת לעבור לחשודים הציעה

 נקטו בהם האמצעים אישור לרבות ,במקום ההחלטות בקבלת מעורב והיה בשטח

 ,באוהצ ב"מג פלוגות של מבצעים ויומני משימה חות"דו תפסה לא ;השוטרים

 במשטרה והודעות חות"דו לא תפסה ;אמת בזמן ההתרחשות על אור לשפוך שביכולתם

 של להודעתו 22 בשורה המוזכר המודיעיני ולא ביקשה את הדיווח נוספים שוטרים של

   .צפרי צ"סנ

  

 אודות תלונתו כאשר ,בלבד בן רונן של פציעתו לחקירת הנוגעים בהיבטים המדובר .39

  חרף קיומן של ראיות, כלל נחקרה לא באלות תקיפתו

  

 קיימותו חסרה הייתה רונן מר של בעניינו ש"מח שחקירת למרות כי עולה האמור מכל .40

 כזה ראייתי חוסר ישנו כי שיימצא ככל .לדין העמדה לצורך מספיקות ראיות עתה כבר

 .התיק סגירת על ולא כנדרש החקירה השלמת על להורות שיש הרי ,אחר או

  

  :הלפרין יובל של ותקיפתו וויטמן כריסטופר של פציעתו אודות בחקירה לפתוח שלא ההחלטה

  
 במסגרת .האקדמאיים לימודיו במסגרת לישראל שהגיע ,ב"ארה אזרח הינו וויטמן מר .41

   .פעיל חלק בהן לקח ולא ההתרחשויות את תיעד הוא הערר נשוא האירוע
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 יטילירו  ב"מג שוטרי צדכי תיאר ,האירוע לאחר ספורים ימים ,23.05.11 מיום תלונתוב .42

 תיאר וויטמן מר .לשלומם ממשית סכנה שהיווה באופן ,המפגינים לעבר ישיר בכינון גז

 .המפגינים לעבר כיוונו אותם ,רגילים קליעים כבתור גז בטילי הכוחות השתמשו כיצד

 שנורה ,אחר טיל מפגיעת כתוצאה בראשו וויטמן מר נפצע ,אחד גז מטיל שחמק לאחר

 ניתן כי ומסר ,וידאו תיעוד ש"למח הגיש וויטמן מר .קצר ומטווח ישיר כינוןב לעברו

  .היורה השוטר את בו לזהות

  

 בתיעוד שנצפה כפי ,מראשו מדמם כשהוא לאמבולנס וויטמן מר הוכנס הפגיעה לאחר .43

 שם ,ברמאללה ח"לביה העורר הובהל .ידי מר בלאל תמימי- וצולם על" בצלם" שמסר

 החקירה בתיק .מקרקפתו נתלש מ"ס 2X3-כ של בגודל וחלק בראשו נפער פצע כי נמצא

 מ"הח בידי מצויים אלו אך ,לבקשם טרחה לא אף ש"ומח ,רפואיים מסמכים נמצאו לא

  .דרישה פי-על ויימסרו

  

 לעבר פניו עם שעמד שעה ,רונן במר הירי לאחר בוצע וויטמן במר הירי כי יודגש .44

 רוב התפזרו כבר העת באותה ,כן כמו .לכפר הכניסה בצומת שהיו ממוקמיםהשוטרים 

   .וחובשים פצועים ,עיתונאים בעיקר בו ונשארו ,מהמקום המפגינים

  

 השוטרים מצד הפנמה היעדר על מעידה ,האירוע מפקד ובראשם ,ב"מג שוטרי התנהלות .45

 בהם שנעשה השימוש ,הגז בטילי הגלום הקטלני לפוטנציאל ביחס בשטח והמפקדים

   .המפגינים של גופם בשלמות ילותוהז יד כלאחר

  

 לטיפול נזקק הוא ארוכים חודשים במשך .וויטמן מר של חייו השתנו מהפציעה כתוצאה .46

 ,ובבטנו בראשו בכאבים לחוש מבלי פיסית פעילות לבצע היה יכול לא ,כאבים במשככי

 פגעונ אף ובכך נפגמה וייטמן מר של הריכוז יכולת ,בנוסף .ברכב בנסיעה מבחילות וסבל

   .לימודיו

  

 שהופנתה קשה אלימות על 19.05.11 מיום בעדותו התלונן הלה ,הלפרין למר ביחס .47

 שהשוטר תוך לעתים ,הוכה העורר כי היטב ניכר ש"למח שנמסר הוידאו בתיעוד .כלפיו

 בדקה התיעוד למשל 'ר( להכותו כדי האלה בקת ומשתמש האלה בקצה אוחז המכה

 מר ). וצילומיו של מר בלאל תמימי15 בסעיף ל"הנ "וטיובי" לאתר בקישור 01:20-01:50
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 אופניים קסדת על והתפוצץ קצר מטווח עליו שנזרק הלם רימון על הלין אף הלפרין

   .לראשו שחבש

  

 כלפי בכח שימוש נעשה שבה נסבלת הבלתי הקלות את משקפת הלפרין מר של תלונתו .48

 ,האירוע אורך לכל נמשכה זו התנהלות .כלשהו איום היוו לא כאשר גם ,המפגינים

 אצל יבשות לחבלות הנמוך וברף מפגינים של לפציעה הובילה שלה הגבוה ברף כאשר

   .מהם רבים

  

 וויטמן מר של פציעתו נסיבות את לחקור שלא ש"מח החליטה 30.01.12 ביום ,כאמור .49

 םהג ,לשמה חקירה ש"מח ניהלה לא זו להחלטה עובר אף ,ברם .הלפרין מר של ותקיפתו

  .רונן במר הירי את במקביל שחקרה

  

 שיכולות ראיות ומתפיסת באירוע המעורבים שוטרים מאיתור ש"מח נמנעה ,למשל כך .50

 ,וויטמן מר של פציעתו תיעוד עם צפרי צ"סנ עומת כאשר גם .עמם הדין למיצוי להביא

 התייחס ש"מח חוקר שערך הצפייה ח"דו .היורה זהות את לברר ש"מח חוקר ניסה לא

 מפעילים ,צפרי צ"סנ ובהם ,שוטרים זיהה כאשר גם אולם ,בלבד חלקי באופן ירועיםלא

 סרט כי יוער( בלבד כעד אלא כחשוד הכח מפקד נחקר לא ,מפגינים כלפי סביר בלתי כח

 ח"דו אולם ,צפרי צ"סנ של לחקירתו עובר כחודש" בצלם"י "ע ש"למח נמסר הוידאו

 צ"סנ את מלזמן ש"מח נמנעה ,מקרה בכל .והודעת גביית לאחר כשבוע נערך הצפייה

 בשוטר הבחין כי הודה צפרי צ"שסנ למרות ,בכך די לא אם ).נוספת לחקירה צפרי

 מכה שתועדה השוטרת של שמה את גם כמו ,שמו את ומסר לדין בניגוד באלה משתמש

 לפתוח מקוםהחליטה כי אין לפני שש לא זימנה אותם "מח ,תמימי אקבאל 'גב את

   .בחקירה

  

 החמורה פציעתו בחקירת ציבורי עניין אין כי למסקנה ש"מח הגיעה כיצד ברור זה אין .51

 של תקיפתם בחקירת גם כמו ,קטלני פוטנציאל בעל גז מטול מירי מר וויטמן של

 ולנהלים לחוק בניגוד ברור באופן פעלו שהשוטרים ברור כאשר ,עילה כל ללא מפגינים

   .המחייבים

  

 לפיו מסוכן מסר ומעבירה, ה פגיעה נוספת בעוררים ובזכויותיהםהמהוו בהחלטה מדובר .52

 מפגיעת כתוצאהשני מפגינים נהרגו כבר  .לחסינות זוכים לדין בניגוד הפועלים שוטרים
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. בהם חוקי בלתי משימוש כתוצאה ואחרים נפצעו צאלח נבי-וא בלעין בכפרים גז יטיל

   .התלונות לחקירת במעלה אשוןר ציבורי אינטרס קיים כי כך עלזו מעידה מציאות 

  

 לחקירת בבקשה ש"למח פנו "בצלם" וארגון העוררים רק לא כי יודגש זה לעניין .53

   .ב"במג הציבור ותלונות הביקורת קצינת גם אלא ,המקרה

  

 הן מעוגנת תלונה מוגשת כאשר בחקירה לפתוח החוקרת הרשות של חובתה ,כידוע .54

 לדוגמא כך .בפסיקה והן ,1982-ב"תשמ ,]משולב נוסח[ הפלילי הדין סדר לחוק 59 בסעיף

 ,167 ,)5(נח ד"פ ,ואח וייס משה 'נ ישראל מדינת 1678/01 א"בע דורנר 'הש 'כב קבעה

184-185 )2004(:  

  
 עבירה מעשי על מגיש שאדם בתלונות לטפל חייבת המשטרה"

 בו שייעשו חושש שהוא או ,בהווה בו שנעשים ,בעבר בו שנעשו

 המשטרה אל המתלוננים "מתקרבים" התלונה שתהג בעצם .בעתיד

 ,אומנם .כלפיהם קונקרטית לחובה הכללית חובתה את והופכים

 המשטרה בידי .הטיפול אופן בדבר רחב דעת-שיקול נתון למשטרה

 שאין אלא .המתאים הפעולה קו על להחליט הנדרשת המומחיות

 .בתלונה הטיפול עצם בדבר דעת-שיקול למשטרה מותיר הדין

 החלטתה ,וכאמור ,מתלונה כליל להתעלם רשאית אינה משטרהה

  ."מנומקת ולהיות דעת-שיקול מתוך להתקבל צריכה לחקור שלא

  

 לקבלתו להביא בכדי העוררים של מתלונתם ש"מח של המופגנת בהתעלמותה ,כן אם די .55

 החקירה פעולות את ולבצע תלונותיהם את כראוי לחקור לה ולהורות זה ערר של

   .טענותיהם את להפריך או לאשש מנת על הנדרשות

  

 התייחסות מחייבת המדינה נציגי י"ע הופעלה הסביר מגדר שחרגה אלימות כי החשש .56

 ויתקין 7141/05 ץ"בבג ה'פרוקצ 'הש קבעה כך .העוררים של לתלונתם ורצינית מעמיקה

  ):בנבו פורסם ,27.02.06 מיום( המשטרה ל"מפכ 'נ

  
 תוך ,שוטרים בידי ואלימות בכח שימוש על המוחלט האיסור"

 הסדר שמירת תכלית להשגת סביר באורח הנדרש מגדר חריגה

 בשיטה יסוד-אבן מהווה הוא .הדגשה צריך אינו ,הציבור ובטחון
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 הוא .במדינה החוק אכיפת גורמי של לפעילותם הנוגעת החוקתית

 ;הישראלית בחברה הנוהג ציבורי מוסר של יסוד-ממושגי מתחייב

 תשתית את הבונים המרכיבים במערכת מרכזית חוליה והמהו הוא

 הסדר על להגן אמורה המשטרה .בישראל הדמוקרטי המשטר

 לא היא .והכלל הפרט של שלומו את ולהבטיח ,הציבורי והבטחון

 שימוש מעשיית מנועה והיא ,הסביבה על חיתתה את להפיל נועדה

 שכלותממו סטייה .בידיה הופקד הוא לשמה למטרה שלא בכוחה

 בחינה מחייב ,כזו לסטייה חשש של קיומו אף או ,אלה יסוד

 או הנחשד הפרט לגבי הן מכך המתחייבות ההשלכות של מעמיקה

 אלה וכל ,השלטון של מרכזית כזרוע המשטרה לגבי הן ,המואשם

 גופי את לאפיין הצריכים פעולה ואורחות לנורמות בהתייחסם

  .)ל.ג ,במקור לא ההדגשה( ".בישראל השלטון

  

 החשדות למרות ,העוררים של בעניינם החקירה תיק את לסגור ההחלטה כי ,מכאן .57

 חקירה לבצע מבלי ,המדינה נציגי של סבירה בלתי לאלימות מתלונתם העולים החמורים

   .להיפסל שדינה סבירה בלתי החלטה הינה ,ממצה

  

 על ולהורות פריןוהל וויטמן לעוררים הנוגע בכל גם הערר את לקבל אבקשך ,כן על אשר .58

   .הראויה ברצינות וזאת ממצה החקיר של פתיחתה

  

  .בהקדם תשובתך קבלת ועל בערר המהיר טיפולך על אודה .59

  
  

  ,רב בכבוד    

  

  ד"עו ,לסקי גבי    

  

 


