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      משיבה 

  

  תירה למתן צו על תנאיע

  

  : לבוא וליתן טעםו וגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המופנה אל המשיב והמורה למ

  

קטין הריגתו של ה סיבותנ דברב 26/13רושלים י צ"חמיק בת ת החלטתוא אלתרלן ייתדוע לא מ

  .ליד הכפר בודרוסם חיילי בידי טווח קצרמורה למוות נ 15.01.13יום בשר , אסמיר עווד

              

  קשה לדיון בהקדםב

  

  בעתירה. ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון בהקדםב

  

בעניין ו בהפעלת סמכויותי שיבמניינה של העתירה הוא בסחבת הבלתי נסבלת בה נוקט הע

 יוםב במותו 16ותו של המנוח סמיר עווד, שהיה קטין כבן מם לדין של האחראים להבאת

 כבר היהשלמרות  נהרג לאחר שחיילים ירו בו ופגעו באחורי ראשו ובכתפו, זאת מנוח. ה15.01.13

  .א היה חמוש ולא סיכן אדםשלל אף , ועמירי קודם שפגע ברגלו פצוע

טות לעניינים מבצעיים כי חקירת מצ"ח אודות האירוע פרקליהל ידי עבצלם למסר נ 17.1.13ום בי

   נפתחה באופן מיידי.

רם ניתנה החלטת המשיב , טחודשייםומעלה משנה ו למרות זאת, ועל אף שמאז ועד היום חלפל

  .בדבר העמדה לדין או סגירת התיק
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י של המשיב, הולך ופוחת הסיכוי כו חלטתת הו מתעכבשבמפורט בגוף העתירה, עם כל יום כ

הליך פלילי אפקטיבי. לפיכך, מחריפה עם כל יום נוסף הפגיעה  עבירהליינקט נגד האחראים 

אינטרס הציבורי במיצוי הדין עם בשלטון החוק ובבזכויותיהם של העותרים ומתעצמת הפגיעה 

  .פרי החוקמ

 מן האמור עולה כי, אי קיום דיון בהקדם עלול לייתר את העתירה ולסכל מתן סעד אפקטיבי

  .עותריםל

  

  :תשתית העובדתיתה

  

  צדדים:ה

   
שר ארמאללה,  לידשוא אביו של המנוח סמיר עווד, קטין תושב הכפר בודרוס, ה 1 עותרה .1

במותו (להלן:  16מירי של כוחות הביטחון, ומת מפצעיו, והוא בן  15.01.13נפגע ביום 

  ").מנוחה"

  

ונאבקת  האדם בשטחים נו עמותה הפועלת לקידום זכויות") הצלםבלהלן: "( 2 עותרה .2

ולידיעת מקבלי  באתן לידיעת הציבור הרחבהשונות, הבאמצעות תיעוד ההפרות , בהפרתן

  וקובעי המדיניות. ההחלטות

  

לחוק השיפוט הצבאי,  177 משיב הוא הפרקליט הצבאי הראשי, המכהן על פי סעיףה .3

הסמכות  המשיב הנו בעל"). ש"צח"או " וק השיפוט הצבאיח"להלן: ( 1955- התשט"ו

פי -להורות על חקירת תלונות וחשדות בדבר עבירות המיוחסות לחיילי צה"ל, וזאת על

  .צש"לח 178 סעיף

  

משיב מוקנות סמכויות נרחבות בעניין ניהול החקירה הפלילית בצבא. המשיב מוסמך ל .4

להורות על עריכת חקירה, על השלמתה או סיומה, להעבירה מחוקר לחוקר, לקבל את 

או להורות על העמדת ה ה לידיו בכל שלב של החקירה, לבטל את התלונחומר החקיר

  א לחש"צ.282-ו 282, 281, 280, 279, 278 זאת על פי סעיפים. חשוד לדין

  

  אירוע:ה

  
לאחר שסיים את הבחינה האחרונה לפני חופשת מחצית השנה, יצא , 15.01.13בוקר יום ב .5

ממוקמת האזור גדר ההפרדה, לרוס בית הספר בכפר בודמחבריו מ מהכיחד עם במנוח ה

  .פרהסמטרים מבית  300-כל שרחק מב

  

תחקיר שערך בצלם . מתיל דרותגשר לפניה אדר ההפרדה במקום מורכבת מגדר ראשית ג .6

ד הנערים נכנס בעד פתח מאולתר בגדר התיל הראשונה, לא ראה דבר, וחזר על אחעולה כי 

  .שיך לעבר הגדר הראשיתתח והמפלבדו ב מנוחהעקבותיו. לאחר מכן, עבר 
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ו יחגדר הראשית, הגדר התיל לגהיה בין  מנוחהולה כי בעת שע בצלם לשחקיר מהת .7

ניסה ככל הנראה בשלב זה  מנוחהפר. כה יווןלכארבעה חיילים ויתר הנערים ברחו בחזרה 

אך היה לכוד בין הגדרות. החיילים קראו לו לעצור וירו באוויר ולאחר מכן ירו בו , לברוח

אך כשניסה להמשיך ולהימלט, ירו , לו בעת שניסה להימלט. הוא נפצע ונפל על הקרקעברג

  .מטווח קצר של לא יותר מעשרה מטרים אחורמבו החיילים 

  
ו. בו ויצא מחזהגאת  ילחפשל המנוח ויצא ממצחו. קליע נוסף  ורפועחדר לד ליע אחק .8

  מותו של המנוח נקבע כעבור זמן קצר בבית החולים ברמאללה.

  
  

  :ומיצוי הליכים מצ"חת קיר, חתלונהה

  
עניינים לצבאי הפרקליט ם ההיבאיים, בינצמספר גורמים ליום האירוע פנתה הח"מ בוד ע .9

צלמות המיעוד תביקשה כי וודיעה על הריגתו של המנוח , הסא"ל רונן הירש, בצעייםמ

  ה זו.חשובה של ראיה ייתפס לאלתר כדי להבטיח את שמירת מותקנות באזור האירועה

  .1 ספחנככתבה של הח"מ מצ"ב ומסומן מ

  

תחה פכי נ יקוד המרכזפמפקד ם יבלין מטערגן רוני סדי י וד באותו היום נענתה הח"מ עלע .10

  חקירת מצ"ח בעניין.

  .2ספח נכצ"ב ומסומן מ 15.01.13יום מכתב התשובה מ

  

בעניין עניינו של המנוח וב ירשהסא"ל ל צלםבטעם מפנה מר איתמר ברק  מחרת היוםל .11

ות חקירו נפתח םא ררבל ביקשואדם נוסף שנהרג מספר ימים לפני המנוח מאש חיילים, 

  לגבי שני ההרוגים. מצ"ח

  .3 ספחנמצ"ב ומסומן כ 16.01.13של מר ברק מיום ו כתבמ

  

לעניינים  טעם הפרקליט הצבאימ סרן אפרת סוקולובר ודיעהה 17.01.13ום יתשובתה מב .12

העביר למצ"ח לוביקשה , יידפתחה באופן מינ ניין המנוחעבי חקירת מצ"ח כ מבצעיים

  כל שמידע זה מצוי בידי בצלם.כידע רפואי הקשור לטיפול במנוח בבית החולים, מ

  .4ספח נכמסומן וצ"ב מ 17.01.13יום מובר ולכתבה של סרן סוקמ

  

ם יווב העביר בצלם למצ"ח ירושלים את הדו"ח הרפואי בעניינו של המנוח 20.01.13 יוםב .13

מנוח בחדר הופת גוידיאו של פינוי המנוח ממקום האירוע וכן תמונות של  ועברה 21.01.13

המנוח ממקום  שלו מונות נוספות מפינויתמצ"ח ל צלםיר בעבה 24.01.13יום ב המתים.

  האירוע.

  

צורך לבקשת מצ"ח ירושלים את זימונם של מספר עדים פלסטינים לצלם בוסף תיאם בנ .14

גבו , נכשלים מצד מצ"ח ספרמבשל  ולם,. א29.01.13ום ליירוע, עדות בנוגע לא מתן

  .04.02.13יום בק רהעדויות 
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 ספרמדכון בנוגע למצב הטיפול בעביקש לקבל ו סא"ל הירשלפנה מר ברק  24.03.13יום ב .15

פויי כח מבני משפחות יפנייה צורפו ל מנוח.הל ש כללם התיקובנים, יטסתיקי הרוגים פל

  .10.04.13יום בזכורת ת סא"ל הירשל שלחהנקבל מענה, משלא נת ההרוגים.

  .5ספח נכמצ"ב ומסומן  24.03.13כתבו של מר ברק מיום מ

  .6ספח נכ תנמצ"ב ומסומ 10.04.13מיום  תזכורתה

  

שימה של כלל התלונות רא"ל הירש לסצלם בטעם מהגב' נועה טל  לחהש 04.04.13יום ב .16

יינים מבצעיים ושהטיפול בהן טרם הסתיים, שהועברו ע"י בצלם לפרקליטות הצבאית לענ

  ובכללן התלונה בעניין המנוח, וביקשה לקבל עדכון מפורט לגבי כל התלונות.

  .7 ספחנכצ"ב ומסומן מהעמודים הרלוואנטיים) ( 04.04.13 יוםמב' טל הגכתבה של מ

  

יע ודה 10.04.13ום יומ 24.03.13ום יפניותיו של מר ברק מל 23.04.13ום יתשובתו מב .17

  צוי בטיפול.מל המנוח שסא"ל הירש כי תיק חקירת מצ"ח 

  .8ספח נכמצ"ב ומסומן  23.4.13כתבו של סא"ל הירש מיום מ

  

וך התייחסות לתלונות שפורטו תהשיב סא"ל הירש למכתבה של הגב' טל  13.05.13יום ב .18

ומר החקירה חי כוח השלמת חקירה במצ"לשלח נ תיקההמנוח נמסר כי  גביל בבקשה.

  .ייםבצערקליטות הצבאית לעניינים מפיינו טרם התקבל בבענ

  .9ספח נכצ"ב ומסומן מ(העמודים הרלוואנטיים)  13.05.13יום מכתבו של סא"ל הירש מ

  

בתאום גביית  יועת סמצ"ח לבצלם בבקש טעםמ ב"ט ליזה לשינקררנתה פ 21.05.13ום בי .19

 עדות ביית. ג26.05.13ם גבתה ביונ םיופאהר ל אחדשעדותו  ופא שטיפל במנוח.ת מרעדו

  .לא נתאפשרה ופא נוסף ופרמדיק שטיפלו במנוחמר

  

הליך של המנוח בו זבונעהמייצגת את , פנתה רב"ט לשינקר לעו"ד לאה צמל 17.07.13יום ב .20

 אלהשסמכים רפואיים נוספים אודות האירוע ומקבל ל ביקשה, והריגתו בעקבות הנזיקי

  אם המשפחה מסכימה לנתיחת הגופה.

  .10 ספחנמצ"ב ומסומן כ 17.07.13בה של רב"ט לשינקר מיום כתמ

  

תיקי  ספרמצב הטיפול במת א ביקש לבררו א"ל הירשסשב ופנה מר ברק ל 18.07.13יום ב .21

  מנוח.התיק של ההרוגים, בהם 

  .11ספח נכצ"ב ומסומן מ 18.07.13כתבו של מר ברק מיום מ

  

ד צמל למצ"ח את התיעוד הרפואי עו"ד גאדה חליחל מטעם עו"ה בירעה 21.07.13יום ב .22

העובדה כי האירוע והפגיעה במנוח  רףח הגופהת יקשה לברר מדוע נדרשת נתיחבשבידה ו

  כתבה של עו"ד חליחל לא נענה.מתועדו ע"י מצלמות האבטחה המותקנות בזירת האירוע. 

  . 12 ספחנמצ"ב ומסומן כ 21.07.13כתבה של עו"ד חליחל מיום מ
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ומסר  18.07.13יום מל בצלם שבקשת העדכון לא"ל הירש סהשיב  24.07.13ום יכתב מבמ .23

שלמת חקירה וכי חומר החקירה בעניינו טרם בהצוי מ ודועל המנוח כי התיק שבעניינו 

  התקבל.

  .13ספח נכמצ"ב ומסומן  24.07.13כתבו של סא"ל הירש מיום מ

  

שנים בקבלת הנו וזריםהחיכובים העבעניין  א"ל הירשלספנה מר ברק  01.08.13יום ב .24

המקרה של המנוח. ם היבינ, יקי חקירה של מקרי הריגה של פלסטיניםת ספרמהחלטה ב

ך כי עיכובים בלתי סבירים אלו פוגעים פגיעה של ממש כל עעמד מר ברק  ותבפניי

פני ביצוע מעשים מלמנט ההרתעה אלטון החוק ובשפקטיביות של ההליך הפלילי, באב

י הימשכות ההליכים מנוגדת לרציונל של מדיניות החקירה כפנייה ב ודגשהן . כדומים

צלם והאגודה לזכויות ב 9594/03ץ ג"בבמסגרת  2011המשיב באפריל  דיעוהחדשה עליה ה

בהקדם  אמוריםהי על הפרקליטות הצבאית ליתן החלטה בתיקים , וכהאזרח נ' הפצ"ר

  .ה זוזכורת לפניית 29.08.13שלא נתקבל מענה, נשלחה ביום . מהאפשרי

  .14 ספחנמצ"ב ומסומן כ 01.08.13כתבו של מר ברק מיום מ

  .15 ספחנכ תנמצ"ב ומסומ 29.08.13מיום  תזכורתה

      

השיב סא"ל הירש כי מצ"ח והפרקליטות הצבאית עושות כל  03.09.13מכתב מיום ב .25

לקדם במהירות את כלל התיקים המבצעיים, ובמיוחד תיקים העוסקים  נתל משביכולתן ע

ורכבותן של מהתמודדות עם ה יכירש הרי מוות של פלסטינים. עם זאת, הדגיש סא"ל במק

  מן.זלו מצריכה אחקירות 

  .16ספח נכמצ"ב ומסומן  03.09.13כתבו של סא"ל הירש מיום מ

  

 ספרמעניין מצב הטיפול בבוספת נבבקשת עדכון  א"ל הירשספנה מר ברק ל 16.09.13יום ב .26

  תזכורת. 01.10.13בהיעדר מענה נשלחה ביום  נוח.תיקי חקירה, בהם תיקו של המ

  .17 ספחנכמצ"ב ומסומן  16.09.13כתבו של מר ברק מיום מ

  .18 ספחנכ תנמצ"ב ומסומ 01.10.13מיום  תזכורתה

  

 ומסר מידע אודות סטטוס הטיפול בתיקים המבוקשים. שרהשיב סא"ל הי 03.10.13יום ב .27

  שלמת חקירה.בה יצומ תיק עודוהנמסר כי  של המנוח עניינוב

  .19 ספחנכצ"ב ומסומן מהעמודים הרלוואנטיים) ( 03.10.13יום מכתבו של סא"ל הירש מ

  

אשר למצב ב דכוןע נה מר נועם רז מטעם בצלם לסא"ל הירש וביקשפ 09.10.13יום ב .28

  .של המנוח קרהן המובכלל, לונותת הטיפול ברשימה של

  .20 ספחנכצ"ב ומסומן מואנטיים) העמודים הרלו( 09.10.13יום מכתבו של מר רז מ

  

לסא"ל הירש וביקש לברר את מצב  קשת עדכון נוספתבבר ברק מנה פ 29.10.13יום ב .29

 14.11.13בהיעדר מענה נשלחה ביום  תיקו של המנוח.ם בהוהטיפול במספר תיקים, 

  תזכורת.

  .21 ספחנכמצ"ב ומסומן  29.10.13כתבו של מר ברק מיום מ
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  .22ספח נכמצ"ב ומסומן  314.11.1תזכורת מיום ה

  

מסר בעניינו של ול מר רז ומר ברק שיב סא"ל הירש לבקשות העדכון שה 14.11.13יום ב .30

  מצוי בהשלמת חקירה. ודוק עיהתי כהמנוח 

  .23 ספחנכצ"ב ומסומן מהעמודים הרלוואנטיים) ( 14.11.13מיום  כתבו של סא"ל הירשמ

  

 שלם איתורבע ייסיי כצלם בבקשה לבמצ"ח  לי ברדוגו מטעםשפנתה סגן  05.12.13יום ב .31

עדותו של העד בעניינו של . חד העדים שנחקר בעניינו של המנוח ושל עד נוסף בתיק אחרא

  .24.12.13ום של בצלם ביום יאהמנוח נגבתה לאחר ת

  .24 ספחנכצ"ב ומסומן מ 05.12.13רדוגו מיום בכתבה של סגן מ

  

מנוח ומספר תיקים נוספים נשלחה לסא"ל קשת עדכון נוספת של בצלם בעניינו של הב .32

  .22.12.13הירש ביום 

  .25 ספחנכ תנמצ"ב ומסומ 22.12.13מיום  קשת העדכוןב

  

שלמת הדכון ומסר בעניינו של המנוח כי העשיב סא"ל הירש לבקשת ה 05.01.14יום ב .33

  בחינת הפרקליטות הצבאית.לאותם ימים בוכי חומר החקירה הועבר ה הסתיימה קירהח

  .26 ספחנכצ"ב ומסומן מהעמודים הרלוואנטיים) ( 05.01.14מיום  א"ל הירשסו של כתבמ

  

תיקי הרוגים  ספרמבבקשת עדכון בנוגע ל סא"ל הירשל צלםבשב ופנה  28.01.14יום ב .34

  פלסטינים, ובכללם תיקו של המנוח.

  .27 ספחנכצ"ב ומסומן מהעמוד הרלוואנטי) ( 28.01.14יום מ בצלם כתבמ

  

עמדה על כך שבחלוף למעלה משנה ושיב למעניינו של המנוח בפנתה הח"מ  05.02.14יום ב .35

ל אף חומרת החשדות וחרף קיומו של תיעוד חזותי של האירוע, טרם עמפתיחת החקירה, 

ניתנה החלטה בדבר העמדה לדין של האחראים למותו של המנוח או סגירת התיק. הח"מ 

יק הנו בלתי סביר בעליל ופוגע באופן י העיכוב במתן ההחלטה בתכעם נוספת פ דגישהה

ך, הודיעה כפילשלטון החוק. בזכויות נפגעי עבירה ובקיצוני באפקטיביות של ההליך, 

 לעותרים תמליץ, בועיים ימיםשהח"מ כי במידה ולא תימסר החלטה עניינית בתיק בתוך 

  בית המשפט לצורך מיצוי זכויותיהם.לעתור ל

  .28ספח נכומסומן  ב"צמ 05.02.14יום מכתבה של הח"מ מ

  

השיב רס"ן הראל וינברג, סגן הפרקליט הצבאי לעניינים מבצעיים, לבקשת  17.02.14יום ב .36

  ומסר בעניינו של המנוח כי תיק החקירה נמצא בטיפול. 28.01.14העדכון מיום 

  .92ספח נכמצ"ב ומסומן  02.14.17כתבו של רס"ן וינברג מיום מ

  

אשר למצב הטיפול ב דכוןע עם בצלם לסא"ל הירש וביקשנה מר ברק מטפ 18.02.14יום ב .37

  זו טרם נענתה.יה פני. קרה של המנוחן המובכלל, לונותת ברשימה של

  .30ספח נכהעמודים הרלוונטיים) מצ"ב ומסומן ( 18.02.14ום יכתב בצלם ממ
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ל ומסר כי הוחלט להורות ע 05.02.14השיב רס"ן וינברג לפניית הח"מ מיום  23.02.14יום ב .38

השלמת חקירה נוספת בתיק אשר כוללת בין היתר קבלת חוות דעת מקצועיות בנושאים 

 שונים.

  .31ספח נמצ"ב ומסומן כ 23.02.14כתבו של רס"ן וינברג מיום מ

 

עולות החקירה הנדרשות היו צריכות פי כ יינהצפנתה הח"מ לרס"ן וינברג ו 25.02.14יום ב .39

למת החקירה הקודמת אשר נמשכה למעלה להתבצע זה מכבר ולכל המאוחר במסגרת הש

מחצי שנה. הח"מ הודיעה לרס"ן וינברג כי ככל שלא תינתן החלטה עניינית בתוך חודש 

 ימים, תמליץ לעותרים לפנות לבית המשפט.

  . 32ספח נמצ"ב ומסומן כ 25.02.14כתבה של הח"מ מיום מ

 

ף אם ניתנה החלטה בתיק וטר, ס"ן וינברגלראולם, גם בחלוף המועד שצוין בפניית הח"מ ו .40

 כך שלא נותר לעותרים אלא לפנות לבית המשפט.ה, א נתקבל מענה לפנייל

 

  כאן העתירה.מ .41

  

  :טיעון המשפטיה

  

מתן בחקירה בעניינו של המנוח והחל בסיום שממושך העיכוב העותרים יטענו כי ה .42

ובת ח עולה לכדי הפרת ו סגירת התיקאלדין של החשודים ה בדבר העמד החלטת המשיב

יום הליך קמירה על שלום הציבור ושלהבטיח  עפ"י המשפט הישראלי והבינלאומי משיבה

ו משדרת מסר זלתי סבירה בפלילי אפקטיבי שייתן מענה הולם לאכיפת החוק. התנהלות 

זכויותיהם של בגיעה של ממש בשלטון החוק ופוגעת פו פסול ומסוכן של זילות חיי אדם

ב דברים זה מחייב את התערבותו של בית המשפט ומתן מצ. העותרים בהליך הפלילי

 נת למנוע את המשך הפגיעה.מ הסעד המבוקש על

  

  ין הישראלי:הד

  

 59סעיף בהן  עוגנתמל אימת מתעורר חשד לביצוע עבירה פלילית כלחקור  המדינהת ובח .43

ט הן בחוק השיפו') וסד"פח'להלן: ( 1982–נוסח משולב], תשמ"ב[וק סדר הדין הפלילי חל

 הצבאי.

 

וגנת עהניבה ראיות המספיקות לאישום מ חקירההלהעמיד חשודים לדין מקום בו ה ובהח .44

 א לחש"צ.282–280 יפיםובסע לחסד"פ 62בסעיף , וקיםהחאף היא בשני 

  
וראות חוק יסוד: הובת המדינה לפעול למימוש מחם גנגזרות  אמורותהובות החנוסף, ב

הגנה על לאשר הוא אדם ב החוקתית של כל אדםו כותזת את ומעגנ, הכבוד האדם וחירותו

  .בזכויות חוקתיות אלו וכן איסור לפגועו בודכל ועל גופו ו, עחיי
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לחוק  11עיף סחש"צ אינו קובע מסגרת זמן להפעלת סמכויותיו של המשיב. אולם, ה .45

קובע כי חיוב לעשות דבר בלי קביעת זמן לעשייתו משמע כי יש  1981-התשמ"א, הפרשנות

סמכות הלעניין זה יפים דבריו של המלומד י' זמיר בספרו "." מהירות הראויהבותו "לעש

  ):1996( 717 כרך ב', עמ'" המנהלית

  
ן המושכלות הראשונים של מנהל תקין. מהחובה לפעול במהירות הראויה היא "

היא מובנת מאליה, עד כדי כך שבית המשפט מחיל אותה לא פעם אף בלי 

  "וק הפרשנות.להסתמך במפורש על ח

  

קבל לל הרשויות לסיים את החקירה ועאלה מהי המהירות הראויה בה שתשובה לה .46

ספציפיות של כל הנסיבות במובן כלויה ת דבר העמדה לדין או סגירת התיק,בהחלטה 

 נזק שעלול להיגרם מהשיהויהואת  נייןעיש לבחון מצד אחד את מהות ה. לגופו קרהמ

  מים לשיהוי.ומצד שני את הטע במתן ההחלטה

  

ית ופעולת אכיפה מהירה ידענייננו, מהות העבירה ונסיבותיה מחייבות תגובה מיב .47

 בלתי חמוש ערנל הריגת שיותר בדובר בחקירת אירוע חמור מכל הניתן. הכ אפקטיביתו

 מנו סכנהמא נשקפה לכי  חלוקתמין אהן שבנסיבות בטווח קצר מידי כוחות הביטחון ב

, ראשונה והחשובה מכל זכויות האדם, ההזכות לחיים לילתאשר עסקינן בש. ככלשהי

 משדר, הגנה על הציבורהוגע באינטרס פירי ל חראיםאגד הנ יתידהרי שהיעדר אכיפה מי

וגע באמון פף או סר מסוכן של זילות חיי אדםמכלל ולכוחות הבטחון בפרט כלחברה 

  הציבור ברשויות אכיפת החוק.

  

יפים דבריו של המלומד י' זמיר , ת הרשות עלול לגרוםעלת סמכופיהוי בהשזק שלנ אשרב .48

  ):1996( 705 כרך ב,", סמכות המינהליתהבספרו" 

  
מבחינתו של אדם הנזקק להחלטת הרשות, שיהוי במתן החלטה עלול לגרום נזק "

נזקו של שיהוי , רב. זמן, כמאמר חכמים, הוא כסף. לעתים, כאשר העניין דחוף

ו של סירוב. תשובה חיובית שעבר זמנה כמוה כתשובה יכול להיות שקול כנגד נזק

י שיהוי יהיה גרוע מתשובה שלילית. בין היתר, תשובה כשלילית. אפשר אפילו 

שלילית ניתן לתקוף מייד בבית המשפט, לברר אם ניתנה כדין, ולחייב את הרשות 

אך מה יעשה אדם שנזקק לרשות מנהלית, ואין . לעשות מעשה אם לא ניתנה כדין

היא משיבה לו בשלילה, אלא מודיעה לו שהיא מטפלת, בודקת ושוקלת את 

  .עניינו, עוד ועוד?"

  

ת התמשכותה של החקירה ואי מתן החלט קבעאין ספק כי הנזק הנגרם , נןדמקרה ב .49

ילו החליט המשיב כי אין מקום להעמיד א עולה על הנזק שבגניזת התלונה.ן, בעניי המשיב

ולעיין  לידיהם את נימוקי החלטת המשיבל ותרים זכאים לקבאת החשודים לדין, היו הע

 כאים העותרים להשיג על, זעל בסיס מידע זהו. שעמד בפניה במלוא חומר החקיר

ל את סמכותו, ואולם, כל עוד נמנע המשיב מלהפעי ע"י הגשת ערר ו/או עתירה.טה ההחל

אין ביכולתם של העותרים והציבור כולו להתחקות אחר פעולות החקירה והחלטות 
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כך נחסמת דרכם של העותרים לקבלת סעד . סבירותןו לבחון את איכותן ל מנתע משיבה

אפקטיבי ונוצר מצב בלתי ראוי של היעדר פיקוח ציבורי ומניעת ביקורת שיפוטית 

  .ירה והתביעהעולות רשויות החקפמהותית על 

  

ם התכלית ה וקהחיצוי הדין עם מי שעברו על ומ ובעיקר, חקר האמתך, נוסף על כב .50

של  ינטרס ציבורי מובהק ממעלה ראשונהא בטאיםמהם . המרכזית של ההליך הפלילי

 תעצם מ אינטרס זה. אויהרתוויית נורמות התנהגות וההגנה על ערכים חברתיים מוגנים 

יכוב הבלתי סביר העויותיהם החוקתיות של נפגעי העבירה. לנוכח חובת ההגנה על זכ

פגיעה אנושה באינטרס זה. ככל שיתברר  םיתן החלטת המשיב פוגעמבסיום החקירה ואי 

כי נדרשת השלמת חקירה נוספת, הרי שהסיכויים לקיים חקירה שכזו ביעילות הולכים 

הסיכוי לאסוף ראיות  פרטים רבים נשכחים מזכרון העדים,. כל שהזמן חולףכופוחתים 

אובייקטיביות הולך ונעלם וכך נפגמת עד מאד היכולת להתחקות אחר נסיבות האירוע 

  ולהגיע לחקר האמת.

  
יום (מ 93), 3א(ס דינת ישראל נ' בית המשפט המחוזי באר שבע,מ 11339/05ץ ג"בב .51

פלילי עמד בית המשפט על כך שהתמשכות ההליך ה, בעניין ביטול הלכת קינזי) 08.10.06

פוגעת פגיעה של ממש באפקטיביות של המשפט הפלילי ובאינטרס הציבורי כי ההליך 

וי  הדגיש בעניין זה כי רק אכיפה לייתן מענה הולם לאכיפת החוק. כב' הש' (בדימ') א' א' 

  מידית היא אפקטיבית:

  

פן אחר של התמשכות ההליכים, הוא פגיעה באינטרס כי חשיפת האמת "

נאשמים יעשו במהירות סבירה, באשר, בלשונה של ד"ר ח'  ומיצוי הדין עם

ל מנת להגשים את מטרות דיני העונשין נדרש גם כי הענישה ע'זנדברג 

 הפלילית שתושת על הנאשם תהיה אפקטיבית. אפקטיביות פירושה מיידיות.

שכן, אפקט הענישה הפלילית הוא בעל משמעות רק כאשר הענישה היא 

ראו  ;27 אשמים: הזכות למשפט נפרד (תשס"א)נכויות ח' זנדברג ז' (מיידית

 19 קה(פס." 75, 57) 1(פ"ד ל, ירום בע"מ נ' מדינת ישראלמ 125/74 פע"גם 

  )ג.ל. –הדגשה הוספה ) (הפסק דינו של כב' הש' לויל

  

על הגשת  חלטוביכולת לנהל משפט פלילי אפקטיבי אם ית וגעפ ףא תמשכות ההליכיםה .52

כתבי אישום. גם המשפט הפלילי נפגם בשל טשטוש זכרון העדים, זאת בעיקר כאשר 

הקושי להביא בפני . י הרשות החוקרתע"הוחסרו שאלות מהותיות בגביית הודעותיהם 

מכביד על ניהול  ברבית המשפט ראיות מלאות ואמינות הולך וגדל עם חלוף הזמן, והד

 לקיימו כראוי. פשרותאל לפגום בוהמשפט ועל

 

את ועוד, ככל שהזמן חולף עלולה להיטען טענה אפשרית של הנאשמים כי יש לבטל את ז .53

כתב האישום נגדם בשל השיהוי הרב אשר ייטען כי הוא פוגע ביכולתם לאסוף ראיות 

לוף הזמן מביצוע העבירה חיה והנאשמים הורשעו, המזכות ולנהל את הגנתם כראוי. 

ע"פ רב נקבעום שבריהדפים לעניין זה יהקלה בעונש. לשמעותי משיקול  הוותל שויע
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, פורסם 14.04.10מיום ( דינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"ממ 11476/04

 :)באתר בית המשפט

  

למעבר הזמן בין ביצוע המעשה הפלילי לבין השלמת ההליך הפלילי ישנה "

משמעות בעלת משקל. לחלוף הזמן יש השלכה הן על האחריות הפלילית, והן 

על מידת העונש. הוא מקהה את הטעם החברתי והמשפטי שבמיצוי הדין. הוא 

הוא מביא עמו טעם של '... דמוןזכרון המעיק של החטא הק'הפועל לשחרור 

  לפסה"ד) 46פס' (" מחילה והקלה.

  

לול לעשות את ההליך הפלילי נגד עעיכוב הרב בהפעלת סמכותו של המשיב הפיכך, ל .54

רוקנו מתוכן ולפגוע בזכויותיהם של העותרים , לחראים למותו של המנוח לפלסתרהא

סוגיה זו ולפגיעה ל הנ"ל, 11339/05ץ ג"ברוקצ'יה התייחסה בפבדימ') (בהליך. כב' הש' 

  :שחלוף הזמן גורם למערכת הפלילית

  

התמשכות ההליכים השפעה קשה גם על קרבנות העבירה, המצפים לכך "ל

 ואחרון, שנאשם שפשע כלפיהם יתן את הדין ויחל בריצוי עונשו תוך זמן סביר.

תמשכותם הבלתי סבירה של הליכי המשפט פוגעת באפקטיביות ובכוחו ה

פוגעת בהכרה ...  ע של ההליך הפלילי. התמשכות המשפט הפליליהמרתי

החברתית בדבר הצורך לסיים הליכים ביעילות כדי להגן על האפקט ההרתעתי 

הגלום בהם. יש לכך השלכה ישירה על יכולתה של המערכת הפלילית להילחם 

ביעילות בפשיעה, ולהתמודד במשימה החשובה של שמירה על שלום 

  של כב' הש' פרוקצ'יה) לפסק דינה 15 פסקהב שם,( הציבור."

  

  ):1996( 705 כרך ב,", סמכות המינהליתהעניין סיבת השיהוי נאמר בספרו של י' זמיר, "ל .55

  

אכן, יש שעניין צריך בדיקה יסודית וממושכת, אך יש גם שהבדיקה "

מתמשכת מעבר לזמן סביר. הצורך לקיים בדיקה יסודית עשוי לפעמים לשמש 

יהוי כזה, שמקובל לקרוא לו בשם שא כיסוי לשיהוי ללא צידוק. תירוץ לל

המוטל על הרשות, מסדרי מנהל פגומים,  "סחבת", עשוי לנבוע מעומס עבודה

משל, יתכן כי רשות, שכבר גיבשה לעצמה למרשלנות, או, אפילו, מכוונה רעה. 

 כוונה שלא להיענות לבקשה של אדם מסוים, לא נוח לה לסרב במפורש, שכן

  "ושוב. לךבסירוב חשוף לביקורת, ולכן היא מעדיפה לדחות אותו 

  

טענה כי החקירה בת השיהוי במתן ההחלטה אצבאית ה הפרקליטותה ו נימקננענייב .56

עובדה כי האירוע תועד במצלמות האבטחה המותקנות הורכבת. טענה זו אינה ברורה. מ

א לפס מיד לאחר האירוע. יעוד זה היה צריך להיתותבמקום לא הוכחשה על ידי המשיב 

ואכן עדויותיהם של מספר עדים , או עדי הראיה היריי ושי בזיהוי מבצעקל כהיה 

עולות חקירה פאחר מכן לאם נותרו  פילואתוך שלושה שבועות מהאירוע. ו פלסטינים נגב

ין בפעולות אלו אראיות המקימות סיכוי סביר להרשעה,  בושיג םשחוצות לנהיו שנוספות 

 לה משנה במתן החלטת המשיב.עצדיק עיכוב של למכדי לה
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ראשונה לבחינת המשיב, אך לחקירה העותרים לא ידוע מתי במדויק הועבר תיק ל .57

משכה למעלה מחצי נשלעצמה כמתשובותיו של סא"ל הירש עולה כי השלמת החקירה 

חוסר הסבירות שבהתנהלות זו . שנה. אין ספק כי מדובר בפרק זמן בלתי סביר בעליל

תעצם לאור העובדה כי במסגרת השלמת החקירה הממושכת לא בוצעו כל פעולות מ

החקירה הנחוצות ועדיין נדרשת השלמת חקירה נוספת אשר ככל הידוע לעותרים טרם 

קסם שתפטור ת יסמסה יכולה לשמש ננמורכבות החקירה אי, בנסיבות העניין  הסתיימה.

דה לדין יתבצעו במהירות הראויה מעי הליכי חקירה והכ בטיחהאת המשיב מחובתו ל

  ותוך זמן סביר.

 

הטענה בדבר  ולה כי) ע16ספח נ( 03.09.13א"ל הירש מיום סל ו שאת ועוד, ממכתבז .58

נטענת ע"י המשיב באופן א אל, ה של המנוחרינה טענה ספציפית למקא מורכבות החקירה

, של פלסטינים כל החקירות שעניינן מקרי מוותבלהצדיק עיכובים מתמשכים  כללי כדי

ומטעם זה מושקעים , ותריקירות פליליות מורכבות וסבוכות בבח דובר"מלגביהן נטען כי 

אסור ומוהה ת איגורפת זו הה ענ". טרבה יותרהבים רג.ל.] משאבים  –בהם [כך במקור 

גיעה באפקטיביות של הליכי האכיפה נגד האחראים למותם של פשתשמש הצדקה ל

 בה לקיים הליך פלילי אפקטיבי במהירות הראויה איננה יחסיתחוהאזרחים פלסטיניים. 

ל המשיב , עוגברת כאשר מדובר בשלילת הזכות לחיים. לפיכךמף אהיא ת ואלא מוחלט

במקרים ו הנהיג סדרי עבודה נאותים אשר ימנעו סחבת בלתי ראויה בהפעלת סמכותל

ץ ג"בתקין נקבעו בחמורים כגון המקרה של המנוח. יסודות מושכלים בסדרי המנהל ה

  שם נפסק:, 1237 פ"ד ט יין נ' עיריית רמת גןד 56/54

  

ה שברור הוא כי העיריה חייבת לטפל בבקשה כזאת במהירות ובזריזות מ"

מתקבלת על הדעת, ככל שהעניין מחייב זאת, וכי לשם כך עליה להנהיג סדרי 

כי לא  עבודה נאותים ויעילים אשר ימנעו השהיה בלתי מוצדקת, וכל הוכחה

  "נהגו כך תביא להתערבות של בית משפט זה.

  

ש לקבוע כי התנהלות המשיב יאור ההלכה הפסוקה, ובהעדר הסבר המניח את הדעת, ל .59

בעניינו של המנוח עולה לכדי הפרה בוטה של חובותיו עפ"י המשפט הישראלי ולחייבו ליתן 

  את החלטתו ללא דיחוי נוסף.

  

  משפט הבינלאומי:ה

  

, חקור ולהעמיד לדין בשטחים הכבושים אינה מעוגנת רק בדין הישראלילובת המדינה ח .60

 שפט הבינלאומי הפומבי.ממה םגובעת נלא א

 

נתונים לשליטתה מעוגנת החקור ולהעמיד לדין חשודים בפגיעה באזרחים למדינה ת החוב .61

עמדת העותרים היא כי ההוראות . שפט זכויות האדם הבינלאומימבראש ובראשונה ב

ת של משפט זכויות האדם חלות ישירות על הגדה המערבית בהיותה נתונה לשליטה המנהגיו

מייעצת ה בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בחוות דעתו אפקטיבית של ישראל. כך אף קבע
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 Legal Consequences of the Construction of a Wall in theההפרדה דרגן יינבע

sory Opinion of 9 July 2004, Occupied Palestinian Territory, Advi181-177I.C.J. 

Reports 2004, p. 136, paras. . 

  
כי המנוח  ין מחלוקתאמקור נוסף לחובה האמורה מצוי במשפט הבינלאומי ההומניטארי.  .62

ידוע, דינים . כאזרח מוגן אשר נהרג בשטח כבוש עליו חלים דיני התפיסה הלוחמתית היה

דבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה בג הרביעית האת מנאבם עיקרב םיעוגנמאלו 

אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים במו גם , כתקנות הנספחות להוב 1907 שנתמ

דינים אלו מטילים על ישראל בהיותה הכוח הכובש חובה לשמור על  .1949בימי מלחמה, 

  בטחונה ורווחתה של האוכלוסייה האזרחית בשטח הכבוש.

  
תה של ישראל לשמור על שלומם של האזרחים המוגנים נגזרת חובתה לחקור אחריומ .63

ות יסוד שאינם שנויים למדובר במושכהולהעמיד לדין חשודים בפגיעה באזרחים מוגנים. 

לדוגמא דברי כב' הנשיאה (בדימ') ד' ר'  ין צורך להרחיב עליהם את הדיבור.אבמחלוקת וש

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' היועץ  - דאלהע 3292/07"ץ גבבייניש ב

 :)פורסם באתר בית המשפט, 08.12.11יום (מ) 12פס' ( המשפטי לממשלה

  
        

חס לאירועים נקודתיים המקימים על פניהם חשדות קונקרטיים לביצוע "בי

ליליות, אף המדינה אינה חולקת על החובה לחקור חששות להפרת עבירות פ

הדין. חובה זו נגזרת ישירות מחובתה של ישראל להגן על חייהם של האזרחים 

המוגנים בשטחים המוחזקים בתפיסה לוחמתית מפני פגיעה מכוונת; והיא 

לאמנת  146מעוגנת גם בהוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי, כך בסעיף 

ה ויש הגורסים כי כך מתחייב גם על פי אמנות זכויות האדם (ראו למשל ג'נב

  )."22-24כהן ושני, בעמ' 

  
פ"י משפט זכויות האדם עההעמדה לדין עפ"י המשפט ההומניטארי ווחקירה הובת חטרת מ .64

 ריבכן, ן. להדין עם האחראים לה למיצויומשפט הלהביא להפסקת הפרות  ההנבינלאומי ה

חייבים קיום חקירה יעילה שיש בה כדי להגשים את מטרת הנורמה כי שני הדינים מ

משפט הבינלאומי ההומניטארי אינו מספק הנחיות מפורטות באשר הש אחרמהמשפטית. 

 יתחפשפט זכויות האדם הבינלאומי מבעוד ש קירה,החלסטנדרטים המתחייבים לביצוע 

החלים על חקירות: ים ללית העקרונות הכאהאחרון מיתן לשאוב נבעניין,  כללים מקיפים

 קיפות.ושעצמאות, העדר משוא פנים, אפקטיביות, יסודיות, מהירות 

 

עדת זכויות וקרון המהירות מחייב כי הליכי חקירה והעמדה לדין יתבצעו תוך זמן קצר. ע .65

 בעהק פוליטיותו זרחיותא כויותז דברב אמנהה ישוםי לעם "אוה טעםמהאדם המופקדת 

 מדינותה לע מוטלתה כלליתה משפטיתה חובהה לש ופיהא ענייןב 31' סמ לליתכ הערהב

 יימתק אמנההי "פע זכויותה לש פקטיביתא מירהש הבטיחל נתמ לע יכ), 15ס' ( חתומותה

 יחשבי וז ובהח יוםק י. אהפרותל שדח לש אפקטיביתו סודית, יהירהמ קירהח ערוךל ובהח

 .אמנהה לש הפרהכ
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ת קובע) 1984( ונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפיליםמנה נגד עינויים ונגד יחס ועהא .66

חשד סביר לביצוע מעשה עינוי, על רשויות המדינה  תעוררשמכי כל אימת  13-ו 12בסעיפים 

גד עינויים נ וועדה"). הprompt and impartial(" לערוך חקירה ללא דיחוי וללא משוא פנים

 .n Blanco Abad vףEncarnaci ןייענה בבעקל יישום האמנה עטעם האו"ם מממונה ה

Spain, Communication No. 59/1996, U.N. Doc. CAT/C/20/D/59/1996 (1998) יכ 

 .ם היו משך זמן בלתי סביר לחקירהיחודש שרהע

  
אירופי לזכויות אדם שב והדגיש בפסיקתו כי החובה לקיים חקירה המשפט הית ב .67

 ותושלם במהירות הראויה. לדוגמא: אפקטיבית מחייבת כי החקירה תיפתח ללא דיחוי

  
  

68. Jordan v. UK (Application no. 24746/94)  107פס'  04.05.01מיום:  

  

"…a prompt response by the authorities in investigating a use of 

lethal force may generally be regarded as essential in maintaining 

public confidence in their adherence to the rule of law and in 

preventing any appearance of collusion in or tolerance of unlawful 

acts."              

  

69. Edwards v. UK (Application no. 46477/99)  86פס'  14.03.02 יוםמ:  

  

"The Court reiterates that it is crucial in cases of deaths in contentious 

situations for the investigation to be prompt. The passage of time will 

inevitably erode the amount and quality of the evidence available and 

the appearance of a lack of diligence will cast doubt on the good faith 

of the investigative efforts, as well as drag out the ordeal for the 

members of the family." 

 

   17.10.13יום מ Hemsworth v. UK (Application no.58559/09)לאחרונה ו .70

  :74פס' 

 

"…the investigative process, however, it be organised under national 

law, must be commenced promptly and carried out with reasonable 

expedition. To this extent, the foregoing finding of excessive 

investigative delay, of itself, entails the conclusion that the 

investigation was ineffective…" 
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קירות פליליות חלזכויות אדם קבעה זה מכבר כי יש לנהל  אמריקאית–ם הוועדה הביןג .71

 Marco Antonioלהבטיח את אפקטיביות ההליך. ר' לדוגמא תמנת הראויה על במהירו

Servellón García et al. v. Honduras, Petition 12/331, Report No. 16/02, Inter-

Am. C.H.R.,Doc. 5 rev. 1 at 348: 

 

72. "The Commission finds that, as a general rule, a criminal investigation 

should be carried out promptly to protect the interests of the victims 

and to preserve evidence, and that, in this case, the time elapsed 

without an effective investigation, prosecution, and punishment of all 

those responsible, constitutes unwarranted delay and is an indication of 

the scant probability of the effectiveness of this remedy…" 

 

מכוח החלטת , 2010במאי  31וועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום הם גאת ועוד, ז .73

ובה לקיים הליכי החי כ דו"ח השני שפרסמהבבעה ") קעדת טירקל"ו(להלן:  1796ממשלה 

ירות הראויה מעוגנת היטב הן במשפט הבינלאומי ההומניטארי חקירה והעמדה לדין במה

ין היתר את מקורות המשפט בקרה בדו"ח סוהן במשפט זכויות האדם הבינלאומי. הוועדה 

מדה על החשיבות של עובאו לעיל, שהחלק מהמקורות ם ובכלל, ובה האמורהלחהבינלאומי 

, 117עמ' ( לו ף הזמן עלול לגרוםוך זמן קצר והתייחסה לפגיעה שחלותפלילי הקיום ההליך 

 :)85פס' 

  

ורם מרכזי ביכולת לאסוף ולשמר ראיות, שכן זירות פשע משתנות, ג ואה מןז"

רונות דוהים ועדים עשויים לעמוד תחת איומים או יכן השטח, זמ ראיות נעלמות

רסאות. איסוף ראיות במהירות הראויה משלים, אפוא, את ג שהם עלולים לתאם

היסודיות. בנוסף, בביצוע חקירה במסגרת זמן סבירה יש ו טיביותעקרון האפק

  ".חוק נאכף והצדק נעשהה כדי לתרום לתחושה כי

  
פרות של כללי המשפט הבינלאומי בישראל ה דברבי בעוד שחקירות כמצאה  טירקלת עדו .74

קרון המהירות מכתיב שחקירה תיפתח ע" ),64, פס' 332עמ' ( רבות שנים עיתיםל משכותנ

). כן 85, פס' 117עמ' " (ירות האפשרית, וכי היא תימשך ללא עיכובים בלתי סבירים.במה

קירה אפקטיבית' חייבת להתנהל במהירות. עיכובים בפתיחה בחקירה או ח'נקבע כי  "

" במשכה עלולים לגרום לבעיות ראייתיות ולפגוע באמון הציבור בכך שהצדק ייצא לאור.

 )89, פס' 119עמ' (

 

לסיום הליך  מן מרביזל קביעת מסגרת ע משך החקירהין בעני טירקלת צה ועדפיכך ממליל .75

 :)66, פס' 332, עמ' 10המלצה מס' ( החקירה וההעמדה לדין

  

ם ע וועדה הגיעה למסקנה, כי יש לקבוע משך זמן לחקירה. על הפצ"ר, בתאום"ה

 פתוחל היועץ המשפטי לממשלה, לקבוע את משך הזמן המרבי שבין ההחלטה
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ו לסגור את א ירה לבין החלטה לנקוט צעדים משפטיים או משמעתייםחקב

נת להבטיח עמידה במשך הזמן שיוסדר, ולאפשר ביקורת נאותה על מ התיק. על

פרסם, אחת לשנה לפחות, נתונים סטטיסטים בדבר משך זמן י כך, הפצ"ר

  ".הטיפול בתיקים

  
 וההעמדה לדין בעניין הריגתוובת המשיב להבטיח כי הליכי החקירה חן האמור עולה כי מ .76

יתבצעו ביעילות ובמהירות הראויה, אינה נובעת רק מהמשפט המינהלי  של המנוח

זמן הרק פנסיבות העניין, באלא מוטלת עליו גם מכוח כללי המשפט הבינלאומי. , הישראלי

ינו יכול להיחשב בשום פנים אעד היום ומאז האירוע  חלףשחודשיים ו נהה משעללמשל 

קבוע כי השיהוי הבלתי סביר לכן יש . לכעונה על דרישת המהירות והאפקטיביות ואופן

המשפט הבינלאומי ועל בית י במתן החלטת המשיב עולה לכדי הפרת חובתה של ישראל עפ"

 המשפט למנוע את המשך ההפרה.

  

  סיכום:ל

 

טווח מ ,ראשו ובכתפוי חורבא שפגע ייליםחירי מ 15.01.13יום ב גרה, נ16בן  ערנמנוח, ה .77

קירת . חלא נשקפה ממנו סכנה כלשהיולא היה חמוש, , ברגלו קצר, כאשר כבר היה פצוע

רם ניתנה החלטת טחודשיים וך בחלוף למעלה משנה אמצ"ח נפתחה עוד באותו היום, 

 .דבר העמדה לדין של האחראים לירי או סגירת התיקבהמשיב 

 

שלמת חקירה שערכה למעלה מחצי לאחרונה אף נמסר לעותרים כי לאחר ה, א זו אף זול .78

שר למיטב ידיעתם של העותרים טרם אתיק בשלמת חקירה נוספת הדרשת נשנה, 

 .הסתיימה

  
, ת רשויות האכיפהוטוקה נב עניינו של המנוחבסבלת נוסברת והבלתי מסחבת הבלתי ה .79

המשפט  פי-עלן ן ההווה הפרה בוטה של חובותיהמף חומרת החשדות, א- לעבראשן המשיב, ו

וגעת באופן פו זהתנהלות בלתי סבירה . המשפט בינלאומי יפ- עלן הו מנהלי הישראליה

נת למנוע את מ על. שדרת זלזול בחיי אדםומ עותריםה כויותזלטון החוק ובשב יצוניק

 .ללא דיחוי נוסףו לחייב את המשיב ליתן את החלטת שיהמשך הפגיעה, 

  
צו על תנאי כמבוקש, ולאחר שמיעת אור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא ל .80

 להפכו לצו מוחלט., ודיון בעל פה תשובת המשיב

  
מו כן מתבקש בית המשפט להשית על המשיב את הוצאות העותרים ושכ"ט עו"ד בתוספת כ .81

  מע"מ כחוק.
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  ב"כ העותרים             

  


