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 הפרקליט הצבאי הראשי .2

 ירושלים  פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, באמצעות

 

 קביעת דיון דחוףלמטעם העותרים בקשה 

על יוצא , וכפוהשבועעוד הנכבד מתבקש לקבוע תיק זה לדיון דחוף, וככל שניתן ית המשפט ב

 .להקדים את המועד להגשת תגובתם המקדמית של המשיבים

 ואלה נימוקי הבקשה:

בהוראות הפתיחה באש שניתנו לכוחות , לפני שבוע ימיםשהוגשה  ,עניינה של עתירה זו .1

הצבא ולכוחות הביטחון הפועלים תחת פיקודם והנוהגות בהתמודדות של כוחות אלה עם 

 "הפגנות השיבה" שמקיימים תושבי עזה בגבול הרצועה ומדינת ישראל, מצידו העזתי. 
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רה ודרשו את הסעד טרם הגשת העתי 2פנו למשיב מס'  2-ו 1כמתואר בעתירה העותרים  .2

 המבוקש בעתירה זו.

לנוכח הנושא של העתירה ובשים לב לכך שבעת הגשתה עמד מספר ההרוגים הפלסטינים  .3

ושההפגנות מתקיימות ברציפות ובעיקר בימי שישי, התבקש בית המשפט הנכבד  29על 

 לקבוע את התיק לשמיעה בהקדם האפשרי.

י המשיבים יגישו תגובתם בתוך עשרה בית המשפט הנכבד החליט ביום הגשת העתירה כ .4

באפריל. המשמעות של החלטה זו היא כי לא יתקיים  26ימים, קרי עד ליום חמישי הקרוב 

 דיון השבוע, ולפחות יום שישי אחד נוסף יחלוף בטרם בית המשפט יידרש לעתירה.

י דיווחי פ-עלבינתיים, התקיימו הפגנות נוספות ביום שישי האחרון וגם הן גבו מחיר כבד:  .5

נהרגו ארגוני זכויות אדם פלסטינים ומשרד הבריאות הפלסטיני,  ם שלהתקשורת ונתוני

ילדים,  41מפגינים ומפגינות בהם  274ונפצעו  15ביום שישי ארבעה מפגינים בהם נער בן 

 .שש נשים ועיתונאי אחד

דם עותק של ההודעה לעיתונות של המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, ארגון זכויות א

 .17ע/ ותיק ומוכר הפועל בעזה זה שנים, מצ"ב ומסומן

, מוחמד איוב, שהריגתו תועדה בוידיאו והוא נפגע 15בין ההרוגים היה כאמור גם נער בן  .6

בירי חי בראשו. הריגתו גררה תגובות קשות בארץ ובעולם אבל לא שינתה את הקו 

אני שב ואומר שלו: " אשר צייץ בחשבון הטוויטר ,של הכרזות שר הביטחוןהלוחמתי 

 ".לתושבי עזה. סגולה לאריכות ימים: אל תתקרבו לגדר

 .18ע/עותק של הציוץ של שר הביטחון מצ"ב ומסומן 

בנוסף, הראיות שנאספו עד כה בבתי החולים של עזה מלמדות שהפציעות שנגרמו מירי חי  .7

מהם מאש  1,700 ,פצועים מאז החלו ההפגנות 2,400-למעלה מידי הצבא )-נרחב שבוצע על

הן "חמורות באורח יוצא דופן, שמסובך מאוד  (ע"פ נתוני משרד הבריאות הפלסטיני – חיה

 ,כךפל בהן", כדברי ארגון "רופאים ללא גבולות" שאנשיו מסייעים בטיפול בפצועים. טל

מהפגיעות הם בראש או בצוואר.  8.2%למשל, לפי נתוני משרד הבריאות הפלסטיני 

"הפציעות יותירו את רוב הנפגעים עם נכויות גופניות חמורות, לטווח להערכת הארגון 

 ארוך".

תחת  , הכולל את הערכת הרופאים ונתוני הפגיעות,עותק של הדיווח בעיתון הארץ

החמורות ביותר מאז צוק איתן, רוב  –הכותרת "רופאים בעזה: הפציעות מאש חיה 

 .91ע/מסומן , מצ"ב ו21.4.2018הנפגעים יסבלו מנכות", מיום 

במאי, ברור שכל  15-משך עד לילאור האמור, ובשים לב לעובדה שההפגנות מתוכננות לה .8

עיכוב בבירור העתירה יביא לכך שהפרקטיקה הנוהגת בשבועות האחרונים, של ירי על 

ידי -מפגינים גם בעת שהם אינם מסכנים חיים באופן מיידי, תימשך מבלי שתיבחן על
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ורת שיפוטית. לצערנו המשמעות היא שככל הנראה עוד מפגינים הערכאה האמונה על ביק

 יאבדו את חייהם או את שלמות גופם.

לפיכך בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע את התיק לדיון השבוע ובהתאם להורות  .9

 עובר לדיון. למשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירה 

בהקשר זה כי במכתבו של הפרקליט הצבאי הראשי שהוגש במסגרת ההודעה  יצויין .10

, צויין במפורש כי מענה לגופו של עניין לטענות 16ע/-המעדכנת מטעם העותרים וצורף כ

המשפטיות שהעלו העותרים במכתבים ששיגרו טרם הגשת העתירה אמור היה להיות מוכן 

כי לנוכח הגשת העתירה המענה ינתן )בהמשך נמסר לב"כ העותרים  למחרת יום הגשתה

 . מכאן שלא אמור להיות קושי למשיבים להקדים את הגשת תגובתם.במסגרת תגובתם(

"המדינה תותיר את ההכרעה : , עו"ד מיליקובסקי מסר בתגובה לבקשההמשיבים ב"כ .11

בבקשה לקביעת דיון דחוף לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, זאת מבלי שתהיה בכך כל 

 2.5.18לתוכן הבקשה, ובכפוף לכך שמועד הדיון ייקבע לכל המוקדם ליום  התייחסות

)דהיינו, במחצית השניה של השבוע הבא(, זאת כדי שיעלה בידי המדינה להגיש תגובתה 

לעתירה בטרם מועד הדיון שייקבע. ככל שאכן ייקבע מועד דיון דחוף כאמור, מוצע לקבוע 

ם מועד הדיון.יוזכר כי המועד הנוכחי להגשת שעות בטר 48כי תגובת המדינה תוגש עד 

, אולם המדינה זקוקה למספר ימים מעבר לכך, לשם 26.4.18תגובת המדינה קבוע ליום 

למען שלמות התמונה, בשים לב לאמור בסעיף  גובתה, בשים לב לנסיבות ענייננו.הגשת ת

העותרים שקדמו לבקשה, יצוין כי אכן מענה מטעם הפרקליט הצבאי הראשי, לפניות  10

להגשת העתירה, עמד להישלח לעותרים, והפרקליטות הצבאית נזקקה למספר שעות 

, 15.4.18נוספות בלבד לשם שליחת המענה )ראו מכתב עוזר הפרקליט הצבאי הראשי מיום 

לעתירה(. ואולם, מטבע הדברים, אין היקף המענה הנדרש כתגובה לעתירה זהה  16נספח ע/

הישלח בתשובה לפניית העותרים, ואף יש לציין כי היקף הטענות להיקף המענה שעמד ל

המועלות בעתירה, הוא רחב מכדי הטענות שהועלו בפניותיהם המקדימות של העותרים. 

גם בשים לב לכך, למדינה נדרש פרק זמן נוסף לשם הגשת תגובתה, ולשם הצבת תמונת 

ית המשפט הנכבד, בטרם קיום מצב משפטית ועובדתית, עדכנית ומלאה ככל הניתן, בפני ב

  דיון בעתירה". 

 22.4.2018היום 

 

_____________ __________  __________ 

 , עו"דרוני פלי  דן יקיר, עו"ד מיכאל ספרד, עו"ד

 יםב"כ העותר


