
  ח "פניות בצלם והאגודה לזכויות האזרח לפתיחה בחקירת מצ
  
  

  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  
  הפרקליטות

האם 
נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 
פתיחת / המקרה

  חקירה

  שנים וחצי4  - הרוג במחסום סאלם 15/7/2001 2/7/2001   .1

הרוגים כתוצאה מירי   16/7/2001  7/7/2001   .2
  כרם טולפגז ב

   שנים וחצי4    -

   חודשים3 כן  התקבלה  הרוג  16/9/2001  12/9/2001   .3

   חודשים11  לא  15/8/2002  הרוג  24/9/2001  12/9/2001   .4

  חודשיים לא  התקבלה  הרוג 13/11/2001  15/9/2001   .5

  שנה לא  24/10/2002  הרוג 17/10/2001  27/9/2001   .6

גז הרוג כתוצאה מירי פ 6/12/2001 22/10/2001   .7
 שמס-בנור א

 3-  שנים ו4  -
 חודשים

   חודשים4 כן 28/7/2002 ילד הרוג בבית חאנון 6/3/2002 1/3/2002   .8

הרוג בעת פיזור  18/03/2002 8/3/2002   .9
 יאמון- הפגנה באל

 שנה וחצי כן 18/08/2003

הרוג כתוצאה ממכות  03/06/2002 07/04/2002  .10
ל "שספג מחיילי צה

בעת מעצרו בבית 
 מעצר סאלם

 חודשיים כן  13/06/2002

הרוג בעת פיזור  24/6/2002 24/4/2002   .11
  בע'הפגנות בג

 9-שנתיים ו לא 24/3/2005
  חודשים

אשה ושני ילדיה  6/5/2002 5/5/2002   .12
הרוגים מפיצוץ זחל 

  נין'טנק וירי בג

  חודש לא 13/6/2002

 3-  שנים ו3  כן 21/09/2005 יאמון-הרוג באל 08/08/2002 23/06/2002  .13
 חודשים

אם ובתה הרוגות  7/7/2002 6/7/2002  .14
 בצומת נצרים

 חודשיים לא 5/9/2002

 חודשיים לא 8/10/2002 הרוגה בדיר אל בלאח 18/8/2002 1/8/2002  .15

הרוג בעת ביצוע מעצר  08/08/2002 02/08/2002  .16
 בסאלם

  חודשים4- שנה ו כן 20/10/2003

ר הרוג בעת אכיפת עוצ 13/08/2002 10/08/2002  .17
 בשכם

  חודשים5 כן 29/01/2003

נוהל "הרוג בעת ביצוע  27/8/2002 14/8/2002   .18
 בטובאס" שכן

  חודשים11 לא 9/7/2003

הרוג בעת פיזור  22/08/2002 19/08/2002  .19
 הפגנות בבורקין

  שנים3 כן 05/09/2005

הרוג בעת אכיפת עוצר  20/10/2002 05/10/2002  .20
 בנזלת זייד

  חודש כן 28/11/2002

הרוגה בעת אכיפת  14/10/2002 11/10/2002  .21
 עוצר בשכם

 חודש כן 28/11/2002

הרוג במחסום בכפר  05/12/2002 08/11/2002  .22
 תל

 שנתיים וחצי כן 04/05/2005

תינוק בן שנתייים נהרג  12/11/2002 11/11/2002  .23
  בביתו ברפיח

 9-שנתיים ו  כן 15/8/2005
 חודשים



  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  
  הפרקליטות

האם 
נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 
פתיחת / המקרה

  חקירה

 נהרג בדרכו 15 נער בן 25/11/2002 20/11/2002   .24
  ספר בטול כרם- לבית

 שנים 3    -
 וחודשיים

 נהרג בעת 8ילד בן  25/11/2002 25/11/2002   .25
חזרתו מבית ספר 

  בשכם

  חודשים4  לא 11/3/2003

הרוג מירי צלף בעת  22/1/2003 27/11/2002   .26
חזרה מעבודה באיזור 

  "קבר חילוא"

 שנים 3   -
 וחודשיים

  שנים וחודש3  - ית סאחורהרוגה בב 04/12/2002 27/11/2002  .27

בכניסה 95הרוגה בת  5/12/2002 3/12/2002  .28
 הצפונית רמאללה

 חודש כן 29/12/2002

  חודשים5 כן 14/05/2003 הרוגה בשכם 17/12/2002 09/12/2002  .29

נער נהרג מירי טנק  18/12/2002 17/12/2002  .30
-כששהה בביתו בחאן
  יונס כששהה בביתו

  חודשים3  לא 23/3/2003

הרוג בעת  16/1/2003 26/12/2002   .31
 מעצרברמאללה

 10- שנה ו לא 21/11/2004
 חודשים

 14,15 נערים בני 2 16/1/2003 12/1/2003   .32
הרוגים כתוצאה מירי 

  יונס-מסוקים בחאן

  שנים3  -

הרוג כתוצאה מסיור  18/02/2003 03/02/2003  .33
 גבול בעזה

 11-שנתיים ו  -
 חודשים

בעת 65הרוגה בת  6/2/2003 5/2/2003   .34
 הריסת ביתה בעזה

  חודשים3 לא 12/5/2003

הרוג לוקה בשכלו  14/04/2003 19/02/2003  .35
 בשכם

 9-שנתיים ו  -
 חודשים

 הרוגים כתוצאה 3 20/2/2003 19/2/2003   .36
  מהריסת בית בעזה 

  חודשים3  לא 12/5/2003

  חודשים4- שנה ו לא 12/7/2004 הרוגים בשכם 16/03/2003 20/02/2003  .37

 11- שנה ו לא 21/2/2005 הרוג בשכם 16/03/2003 22/02/2003  .38
 חודשים

 נהרג 13ילד בן  2/3/2003 25/2/2003  .39
במהלך נסיעה ברכב 

 ברפיח

  חודשים10 לא 24/12/2003

40.   18/2/2003 – 
28/2/2003 

-  ו16- ו14 ילדים בני 2 23/3/2003
 מבוגרים נהרגו 4

כתוצאה מירי לעבר 
 עוברי אורח בשכם

  חודשים9 לא 23/12/2003

 11- שנה ו לא 21/2/2005 הרוג בעזה 27/3/2003 3/3/2003  .41
 חודשים

ב "הריגת אזרחית ארה 31/3/2003 16/3/2003   .42
פעילת זכויות אדם 

 ברפיח 

  חודשים3 כן 1/6/2003

 10-שנתיים ו  - הרוגה בעזה 27/03/2003 17/03/2003  .43
 חודשים

  חודשים וחצי7 לא 18/12/2003  הרוגה בבית לחם 30/4/2003 25/3/2003  .44



  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  
  הפרקליטות

האם 
נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 
פתיחת / המקרה

  חקירה

 חודש כן 30/04/2003 הרוג בקלנדיה 13/04/2003 28/03/2003  .45

 בגירים 2-  נערים ו2 7/2/2003 2/4/2003   .46
נהרגו כתוצאה מירי 

 מסוק ברפיח

 11-שנתיים ו  -
 חודשים

 9-שנתיים ו  - הרוג בקלקילה 15/04/2003 03/04/2003  .47
 חודשים

 3- ילדים ו2הריגת  10/4/2003 8/4/2003   .48
מבוגרים בעזה 

  כתוצאה מירי מסוקים

 9-שנתיים ו   -
 ודשיםח

-שנתיים ו לא 2/8/2005 הרוגה בשכם 1/6/2003 19/4/2003   .49
 חודשיים

 מבוגרים 3-  ילדים ו2 24/4/2003 19/4/2003   .50
הרוגים ברפיח כתוצאה 
מפעולה משולבת של 

 ל "צה

  חודשים3 לא 24/7/2003

 3-שנתיים ו לא 2/8/2005 הריגת עיתונאי משכם 24/4/2003 19/4/2003  .51
 חודשים

52.  24/04/2003; 
21/5/2003; 
26/5/2003 

הרוגים בקרוואת בני  15/06/2003
 זייד

  חודשים4 כן 21/10/2003

 5 ילדים ו2, תינוק 4/5/2003 1/5/2003   .53

  מבוגרים הרוגים בעזה

 חודשיים וחצי  לא 24/7/2003

 שנה וחודשיים  לא 25/7/2004  יונס- תינוק הרוג בחאן 11/5/2003 7/5/2003   .54

 8-שנתייים ו   -   הרוג בעזה14נער בן  21/5/2003 15/3/2003  .55
 חודשים

הרוג במחסום בבית  9/6/2003 16/5/2003  .56
 בורקה-אומרין

 8-שנתיים ו לא 18/2/2005
 חודשים

נער ואישה הרוגים  22/5/2003 21/5/2003   .57
צפונית מערבית 

 ללהלרמא

  חודשים5 כן 21/10/2003

 נהרג 11ילד בן  27/5/2003 26/5/2003  .58
מערבית -צפונית

 לרמאללה

  חודשים6 כן 9/11/2003

  נהרג בטול 16נער בן  27/5/2003 25/5/2003  .59
 כרם

 8-שנתיים ו  
 חודשים

 חודש כן 14/09/2003 יאומן-הרוג באל 21/08/2003 08/06/2003  .60

 70גת קשיש בן הרי 28/8/2003 26/8/2003  .61
בעת ניסיון התנקשות 

 בעזה

  חודשים5 לא 5/2/2004

 נהרגה 9ילדה בת  31/8/2003 30/8/2003  .62
 יונס- בחאן

 5-שנתיים ו  -
 חודשים

 נהרג 12ילד בן  10/9/2003 9/9/2003  .63
 בחברון

 4-שנתיים ו  -
 חודשים

 80הריגת קשיש בן  14/9/2003 13/9/2003   .64
 בשכם

  חודשים9 לא 20/6/2004

 11- שנה ו  -הרוג בעת הריסת בית  10/02/2004 10/10/2003  .65



  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  
  הפרקליטות

האם 
נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 
פתיחת / המקרה

  חקירה

 חודשים ברפיח

   חודשים3- שנה ו לא  9/5/2005 הרוג בטול כרם 5/2/2004 18/10/2003  .66

   חודשים5  לא 26/4/2004  נין' נהרג בג10ילד בן  23/11/2003 22/11/2003  .67

סטודנטית הרוגה  14/12/2003 13/12/2003   .68
  כםבמחסום ליד ש

  חודשים וחצי8  לא 30/8/2004

 וחודש שנתיים   -   נהרג בשכם5ילד בן  22/12/2003 21/12/2003   .69

  

  
  
  
  2005-2004פניות בשנים 

  
  

  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  

  הפרקליטות

האם 

נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 

פתיחת / המקרה
  חקירה

70.  3/1/2004; 
5/1/2004 

  שנה וחודש  לא 27/2/2005  הרוגים בשכם 6/1/2004

הרוג בעת ביצוע מעצר  18/3/2004 2/3/2004   .71
 ביטא

 שנה לא 20/3/2005

  חודשים8- שנה ו  - נין'הרוגים בג 29/04/2004 10/03/2004  .72

  חודשים11 לא 28/3/2005  ילד הרוג בשכם 25/4/2004 27/3/2004   .73

הרוג בעת ביצוע מעצר  28/4/2004 11/4/2004  .74
 בשכם

 חודשיים לא 28/6/2004

  חודשים7- שנה ו  -  הרוג בבידו 01/06/2004 18/04/2004  .75

הרוג בעת מעצר סמוך  16/05/2004 19/04/2004  .76
 לחברון

  חודשים8- שנה ו  -

  חודשים8- שנה ו  -  הרוג בעזה8ילד בן  6/5/2004 1/5/2004   .77

 שנה וחודש  - הרוג בשכם 21/12/2004 25/06/2004  .78

79.    28/6/2004   דשים חו6- שנה ו      הרוגים בבית חאנון18 18/7/2004 

הריגת קשיש נכה בן  13/7/2004 12/7/2004   .80
 בעת הריסת ביתו 75

  בעזה

  חודשים11  כן 1/6/2005

  חודשים7 לא 6/6/2005 הרוג בשכם 8/11/2004 15/9/2004   .81

הרוגים בעת ביצוע  9/12/2004 1/11/2004   .82
 מעצר בשכם

  חודשים9 לא 5/9/2005

 שנה - - הרוג ברפיח 27/01/2005 28/11/2004  .83

הרוג בעת ביצוע מעצר  31/1/2005 27/12/2004  .84
 בשכם

  חודשים6 לא 27/7/2005

  חודשים10  - הרוג בטובאס 06/02/2005 20/01/2005  .85

  חודשים11  - הרוג בחברון 23/02/2005 14/02/2005  .86

הרוג בעת סיור גבול  27/07/2005 20/06/2005  .87
 בעזה

  חודשים6  -



  תשובת תמצית האירוע תאריך פניה תאריך אירוע  
  הפרקליטות

האם 
נפתחה 
חקירת 

 ח"מצ

משך זמן בירור 
פתיחת / המקרה

  חקירה

  חודשים3   הרוג בטולכרם 10/10/2005 08/08/2005  .88

  חודשים3  - הרוג באיזור חברון 10/10/2005 13/09/2005  .89

הרוג בעת מעצר  08/11/2005 23/10/2005  .90
 בטולכרם

 חודשיים  -

הרוג בעת מעצר  24/11/2005 17/11/2005  .91
 חיפב- נין'בכביש ג

 חודשיים  -

 


