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 הריגתו של אברהים אבו ת'וריא: הנדון
 
 ,ביום שישי מר אברהים אבו ת'וריא בה נורה למוות בבקשה כי תורה לפתוח בחקירת התקרית אנו פונים אליך .1

15.12.2017. 

ביום שישי האחרון, גדר הביטחון שבין עזה לישראל. ל בסמוךבימים האחרונים אנו עדים להפגנות רבות  .2

-. לפי הדיווחים בתקשורת השתתפו בהן כעזהלבמספר מוקדים בגבול בין ישראל הפגנות , נערכו 15.12.2017

 .רה לעבר מסיתים מרכזייםילפי דובר צה"ל הצבא  .המפגינים יידו אבנים והבעירו צמיגים בני אדם. 3,500

 תגובת צה"ל ניתן לקרוא בקישורים הבאים: על פרסומים על ההפגנות ו

1.4713193-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

5057436,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

-ממחנה הפליטים א 29לפי הפרסומים, אחד ההרוגים בהפגנות ביום שישי הוא אברהים אבו ת'וריא, בן  .3

, במלחמת "עופרת יצוקה". 2008ו בעקבות פציעה מהפצצה בשנת ת'וריא היה נכה, רגליו נקטע-שאטי. מר אבו

רועי יום שישי ניתן לראות את מר אבו ת'וריא על כיסא גלגלים, ואנשים דוחפים אותו לכיוון ימא בתיעוד

במספר תמונות ניתן לראות את . בעודו זוחל על הארץ ההפגנה. בתמונה נוספת ניתן לראותו מחזיק בידיו דגל

מר  יא באותו יום שישי ואף בלא אחת מהן הוא עושה דבר מה מסכן חיים או אפילו קרוב לכך.מר אבו ת'ור

 אבו ת'וריא נהרג מירי ישיר בראשו.

הירי הזה מעורר תהיות רבות. אם הירי לעבר ראשו של מר אבו ת'וריא היה מכוון, הרי שלא היה כדין שכן  .4

הפתיחה באש על גבול עזה חסויות, אך אנו מניחים שגם נראה כי מר אבו ת'וריא לא סיכן איש. אמנם הוראות 

. אם הירי בראשו של מר אבו ת'וריא וכמוצא אחרון בהן הירי על מנת להרוג מותר רק במצבים מסכני חיים

לא היה מכוון, הרי שלא היה כדין משום שאין לירות ירי חסר אבחנה באש חיה לעבר אזרחים, גם בעת הפגנה 

 מיודות אבנים ומובערים צמיגים. ואפילו בעת הפגנה בה

ונים אנו פלפיכך שלא כדין.  היהכי הירי במר אבו ת'וריא  ,חשש כבד , כאמור,השתלשלות אירועים זו מעלה .5

 . אליך בבקשה כי תורה לפתוח בחקירה מיידית אודות הריגתו של מר אבו ת'וריא

 

 בברכה,

 רוני פלי, עו"ד
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