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  שלום רב,

הנובעים ושל מותו של מוחמד עספור, מקרי פציעה חמורים  ה מיידית שלחקירל דרישה הנדון:

   בגדה המערבית םחיילי ירימ

  14868שבסימוכין ש.מ.  5.3.13בהמשך למכתבי מיום 
  

אך לפני יומיים פניתי אליך בדרישה כי תפתחנה חקירות פליליות בעניין פציעתם הקשה מירי כוחות 
 בינתייםו, בשבוע שעבר אירועים שונים בגדה המערביתהביטחון של חמישה אזרחים פלסטינים בחמישה 

  .אביב- איכילוב בתלהם, מוחמד עספור, בבית החולים ממפצעיו אחד  נפטר
  

, כשבועיים מותו נסיבות ה עלפתיחת חקיר תמחייבמדיניות החקירות הקיימת עספור,  נפטרעתה, מש
עספור נפגע ה בשל עיכוב זה. , נפגעכעת אין ספק כי אפקטיביות החקירה שתתבצע. לאחר קרות המקרה

חריגה הסכנה שבמפגיעת כדור מתכת מצופה גומי בראשו. לא פעם התריע בצלם בפני רשויות הצבא על 
על החקירה לבחון לא רק את הנסיבות המיידיות של לכן מהוראות הפתיחה באש בשימוש באמצעי זה, ו

גומי באירוע, כמו גם את הצעדים  יםפלשימוש בכדורי מתכת מצו שניתנו האירוע, אלא גם את ההנחיות
  .ואת אחריות הפיקוד לירי שננקטו על מנת להבטיח את בקיאות החיילים בהנחיות

  
פתח חקירה מיידית גם אודות ארבעת המקרים הנוספים שפורטו ית חוזרת על דרישתי כי אני יתרה מכך, 

לאכיותיות ההבחנה בין מקרי . פציעתו ומותו של מוחמד עספור הם ההמחשה הטובה ביותר למבמכתבי
. מדוע עצם מותו של אדם יעלה חשד להתנהגות שאינה כדין המחייבת הרג ובין מקרי פציעה חמורים

 עלה חשד דומה?תבפתיחת חקירה מיידית מבלי שפציעתו הקשה של אדם 
  

  .ממתינה להתייחסותךאני 
 

  בברכה,
  ג'סיקה מונטל

  מנכ"ל
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