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 ים המשיב

 

 העותרים   מטעם עדכון הודעת

  זו  ההודע, העותרים מתכבדים בזאת להגיש 3.10.2021להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  בהתאם

 19.10.2021 מיום המשיבים מטעם העדכון להודעת בתגובה

 ואלה פרטי ההודעה: 

העותרים עומדים על עתירתם ועל הסעד שהתבקש במסגרתה, והוא  יובהר כבר בפתח דברינו כי   .1

 . העותר( –)להלן  1  בגין הירי שפגע בעותר  5לדין של המשיב   תוהעמד



לחוות .2 נתייחס  טרם  המשיבים  - עוד  מטעם  העדכון  להודעת  שצורפה  המומחה  של    1-4הדעת 

בזמנים  חס  בי  ,19.10.2021מיום  המשיבים(    –)להלן   לצילומי  לתואם  הווידיאו  סרטוני  בין 

 הסטילס, נבקש להזכיר את הפרטים הבסיסיים:  

העותר נפגע קשה במצחו מחפץ שטס לעברו מכיוון גדר ההפרדה בעת שהיה במנוסה  .א

 לכיוון הכפר וסובב את ראשו לעבר הגדר;  

להלן( העידו   12פירוט בפס'  ו מר מדיקס ומר אבו רחמה, ראצלם הסטילס, שני עדים ) .ב

 ( מכוון את 5שראו חייל שעמד ליד השער של הגדר )ואין חולק שהם מתכוונים למשיב  

 נשקו בכינון ישיר לעבר המפגינים הנסים ויורה, בדיוק ברגע שבו העותר נפגע;   

אין חולק שלא היה בכוח שהתמודד עם ההפגנה חייל/שוטר אחר שעשה שימוש במטול   .ג

 רימוני גז מדמיע; 

נזרקו מאזור  .ד וגם ההיגיון, מלמדים שאבנים  אבנים,  שיידו  לגבי המפגינים  העדויות 

ולעבר החיילים שעמדו באזור העותר ואחרים לכיוון הכפר,  שלצד הדרך שעליה נסו  

 , כלומר בכיוון הפוך ממיקומו של העותר; הגדר

לתפיסתנו   .3 זה,  דברים  המשיב  במצב  נגד  אישום  כתב  להגשת  מספיקות  ראיות  שירה    5יש 

זה למעלה מעשור.  נזקים מהם הו סובל עד היום  לו  ופגע בעותר באופן שגרם  בכינון ישיר 

אין שום תיזה אלטרנטיבית, אין מקור אפשרי אחר שיכול היה לפגוע בעותר.  שתוארו    בנסיבות

בריא והפשוט מובילים למסקנה הברורה  הראיות, האינדיקציות והנסיבות יחד עם ההיגיון ה

 . 5שהתובע נפגע מירי של המשיב 

ידיאו שמתעד את נפילת העותר לבין חותמת  ו סרטון הושל  ת הזמן  ו בין חותמוואה  שההעובדה ש  .4

מראה תואם    יורה במה שנראה ככינון ישיר  5הזמן על צילומי הסטילס שתיעדו את המשיב  

הינה תוספת לראיות המספיקות שיש   -רועים אלה  מדוייק בין זמני ההתרחשות של שני אי

וודאות לגבי עשירית השנייה המדויקת שבה תועדו שני אלו, העותר  יםכאמור. גם אם אין 

 שיש מקום להוציא צו על תנאי על בסיס כל היתר. יםסבור

ה  .5 ניתוח התיעוד  ו  חזותיאלא שגם  הזו  במסקנה  מובהק  באופן  יטענו שהתומך  חוות  עותרים 

 על כך להלן. אף מחזקת אותה! עם המשיבים הדעת מט

 המשיבים מטעםהדעת -חוות

בראש ובראשונה בטענה שהיות ומצלמת    טיל ספק בגרסת העותריםמתיימרת להחוות הדעת   .6

הוידאו לא צילמה באופן רציף ולכן יש מספר קבצי וידיאו מהאירוע, יש סרטונים שניתן למצוא  

וזאת בהתאם לאלמנטים משותפים שנקלטו בשתי    – את הסנכרון שלהם עם צילומי הסטילס  

ו  – העדשות   סרטונים,  העותר,ויש  של  הנפילה  סרטון  אל   בהם  מכילים  כאמור  שלא  מנטים 

 הניתנים לסנכרון. 



אפשרית   .7 המשיבים  מטעם  המומחה  של  זו  טענה  שקבלת  שבשניות  אלא  מקבלים  אם  רק 

שחלפו הדעת(    5-ל  4)בין    הבודדות  שבחוות  הזמן  חותמות  לפי  הסטילס  שניות  תצלומי  בין 

ם  אינם ניתני  אשר, לעמדת המומחה,  והווידאו הניתנים לסנכרון, לתצלומי הווידיאו והסטילס 

יש  - אין שום הסבר בחוות  .ההשעון הפנימי של אחת המצלמות השתנ,  ןלסנכרו  למה  הדעת 

 ייתכנות שכך יקרה. 

 :ות המסקנות הבאותמחוות הדעת עול  .נסביר .8

 שניה  עשיריות  כוללת  לא  הסטילס  מצלמת  של  הזמן  וחותמת  שהיות  הסביר  המומחה .א

 שניה   במהלך  רגע  בכל  להתרחש  היה   יכול  מתעדת   שהיא  האירוע,  עגולות  שניות  רק   אלא

 מצלמת  של  הזמן  חותמת   זאת,  לעומת.  לתוצאות ומסקנות חוות הדעת(  2)פס'    שלמה

 . השנייה  אלפית עד  זמן של  ציון כוללת הוידאו

אותה   לסנכרון  ניםשנית   וסרטון  מיםצילו  מצא  חהמהמו .ב את  מתעדים  שהם  מכיוון 

מצולם שטח  תא  וחולקים  הגדר(,  ליד  וחייל  ישראלי  צלם  בין  )מאבק   - ההתרחשות 

 בהתאמה(;   1509- ו  1508  -)להלן  DSC_1509.NEF -וDSC_1508.NEF   צילומים 

 לתוצאות ומסקנות חוות הדעת(.   3( )פס' 0220  -)להלן   m2ts2010042320220. וסרטון

 ההפרשש  תמלמד,  רגע  באותו  צולמו  שהם  ביודענו,  שלהם  זמןה  חותמות  בין  השוואה .ג

זאת משום     -  שניות   16.6-ל  15.9  בין   על  עומד  המצלמות  של   הפנימיים   השעונים  בין

קובץ  ש כי חותמת הזמן המסונכרנת של  לכל   1508בחוות הדעת קבע המומחה  היא 

בווידיאו  14:03:18.533הפחות   הזמן  חותמת  בו  הרגע  באותו  היא   0220, 

, 14:03:19.467לא תעלה על    1509חותמת הזמן המסונכרנת של קובץ  ; ו14:03:35:133

. משמע, הפרש הזמן  14:03:35.367היא    0220באותו הרגע בו חותמת הזמן בווידיאו  

לתוצאות ומסקנות   3)פס'  שניות    15.9-16.6    בין החותמות של המדיות השונות עומד על

 . חוות הדעת(

מכוון    5  , המתעדת את המשיבDSC_1519.NEF  זה לתמונת הסטילס  הפרשהוספת   .ד

כינון ישיר )אשר צולמה, בהעדר חיווי זמן אחרי נקודת השניות, בין חותמות  את נשקו ב

לבין    14:03:51.9  בין  ( מביא למסקנה כי תמונה זו צולמה14:03:37-ל  14:03:36הזמן  

14:03:53.6  . 

, המתעדת את המשיב לאחר הירי DSC_1520.NEFסטילס  הוספת טווח זה לחותמת ה .ה

( מביא למסקנה  14:03:39-ל  14:03:38)אשר, לפי אותו סעיף צולמה בין חותמות הזמן  

 .  14:03:55.6לבין  14:03:53.9 כי היא צולמה בין 

(  0334  – )להלן    m2ts20100423120344.של וידיאו    נקודות על ציר הזמן  6המומחה מצא   .ו

א  4)פס'    14:03:52.228בחותמת הזמן  מתרחשת    ןשבה  נהקול ירי, כשהאחרו בהן נשמע  

 לתוצאות ומסקנות חוות הדעת(.

 0334בווידיאו    14:03:54:318המומחה מצא כי "רגע הצעקה" מתחיל בחותמת הזמן   .ז

 . א לתוצאות ומסקנות חוות הדעת(4)פס' 



ר נופל כשהוא אפוף עשן  )הרגע בו ניתן לראות את העות  "פגיעהה המומחה מצא ש"רגע   .ח

ב לתוצאות ומסקנות  4)פס'    0334בווידיאו    14:03:55:967הוא בחותמת הזמן    לבן(  

 . חוות הדעת(

  53.6-לשנייה ה   51.9- ה  ייהדקות בין השנ   3- ו  14מכל המקובץ עולה כי בחותמת הזמן   .ט

ול נשמע ק  52.228בשנייה    ;כאשר הוא מכוון את נשקו בכינון ישיר   5תועד המשיב  

תועד העותר   55.967-ובשנייה ה  ;קול צעקה מתחיל להישמע 54.318- בשנייה ה ירי;

 אפוף עשן לבן ונופל על הקרקע.

ונזכיר את המובן מאליו, על אף שתיעוד סטילס נעשה בטווח אלפיות השנייה, תנועה ותגובה   .9

  נמשכים זמן רב יותר.נושית,  א

המשיב   .10 של  לאחריותו  ביחס  נוספים  שאלה  סימני  מעוררת  הדעת  חוות  המשיבים,    5לטענת 

המחזקים את מסקנתם לפיה לא קיים ביסוס ראייתי, ברף הנדרש במשפט פלילי, לכך שירי  

באופן    הוא אשר הביא לפציעת העותר וכן לכך שהירי בוצע בניגוד לכללי הפתיחה באש  5המשיב  

)פס'   בפלילים  להרשעה  סביר  סיכוי  המשיבים  ל   23המקים  מטעם  עדכון  מיום    1-4הודעת 

 הפעילו  המשיבים  כי,  לדברים  שחר  איןהעותרים יטענו כי    )להלן: "הודעת העדכון"((.  19.10.21

נקבע    פלילי  לדין  העמדה  לשם  הנדרש  לרף  קשר  שום  להם  שאין  סטנדרטים שזה  כפי 

משפט    שאםו,  בפסיקה בית  אם  ספק  כסניגורים  כך  טוענים    את   מקבל  היה  כלשהוהיו 

  .טענותיהם

חוות הדעת, לצד הראיות והאינדיקציות הרבות שהוזכרו בעתירה ובטיעון  העותרים יטענו ש .11

, שבוצע בניגוד להוראות הפתיחה  5בעל פה, מלמדים כולם כי העותר נפגע מהירי של המשיב  

 .באש

העובדה שהמומחה מצא שישה קולות שנחזים כקולות ירי מעוררת "לכל  המשיבים טוענים כי   .12

להודעת    17." )פס'  5הפחות ספק, שמא בוצע בפרק הזמן הרלוונטי ירי נוסף, שלא על ידי המשיב  

 העדכון( עמדתנו היא כי העדויות בתיק החקירה מעלות שלא בוצע כל ירי נוסף בזמן הרלוונטי: 

לא יכול היה להתבצע ירי מעמדות אחרות אל עבר    מתצהירו של מר מדיקס עולה כי .א

"למעט בחצי השנייה שבה הסתכלתי על הקהל   המפגינים. לא זו אף זו, הוא מצהיר כי:

)והיא אחרי הצרחות, כלומר הפגיעה ובזמן הזה לא היו יריות( כל הזמן הסתכלתי אל 

ן המפגינים ולא וראיתי בוודאות מוחלטת שלא נורו שום יריות, לא לכיווכיוון השער,  

בכלל, למעט מאשר בידי אותו חייל הנ"ל ובעזרת אותו נשק, וכל הירי התבצע באותו 

 לעתירה(. 9לנספח מס'   13-15שורות  " )אופן ובאותה זווית

של  .ב חיילים  היו  בתמונות  הנראים  החיילים  שאר  כי  מעלה  מאור  סמ"ר  של  עדותו 

א היחיד בתמונות שירה גז מדמיע  הו  5קרי, המשיב    –החולייה שלו או זורקי גז ידני  

 לעתירה(.  17לנספח מס'  7-9)שורות 



מג"ד הגזרה באירוע, סא"ל חובב )שלא נכח באירוע עצמו( העיד כי ערך ניסוי שטח של  .ג

ניתן לפגוע בזריקה ידנית במרחק כזה בטווח  ידנית, ממנו עלה שלא  זריקת אמל"ח 

 לעתירה(.  13)נספח  השטח הזה.

ם ארגון בצלם, שעמד ליד העותר בעת פציעתו, מסר לחוקרים כי  חמדי אבו רחמה, צל .ד

היה רק חייל אחד שירה לעבר המפגינים, הוא ירה ישירות לכיוונם והוא החייל אשר 

מופיע בתמונות. הוא גם מסר שהבחין שהחפץ שפגע בעותר היה "כדור רגיל אבל יותר 

 . לעתירה( 18נספח מס' )  גדול שעשוי מברזל או אלומיניום".

חוות הדעת מעלה שלא ניתן ללמוד מהתמונות כי בוצע ירי בכינון ישיר  שהמשיבים טוענים  עוד   .13

העדכוןל   14)פס'   המשיב  הודעת  תיעוד  כי  היא  עמדתנו  הזמן   5(.  בטווח  ישיר  בכינון    מכוון 

גם נתמכת ביתר הראיות    המדויק  בו נשמע קול ירי מעלה כי אכן בוצע ירי שכזה. מסקנתנו 

 :  בתיק החקירה

תצהירו של הצלם עדו מדיקס מעלה כי "כל היריות נורו בדי אותו חייל מאותו נשק,  .א

 לעתירה(.  139לנספח מס'  13וכולן בזווית שטוחה או אפילו שלילית" )שורה  

, כאשר ל שנראה בתמונות נראה יורה בכינון ישירסמ"ר מאור מסר לחוקרים שהחיי  .ב

כאמור,  ו  לעתירה(   17, נספח  2, עמ'  10-13מעלות )שורות    60-ירי כזה צריך להתבצע ב

 כי החייל הוא היחיד בתמונות שירה גז מדמיע. 

  וכי לפי התמונות    5סמ"ר הדר העיד בפני החוקרים כי החייל בתמונות הנו המשיב   .ג

   .לעתירה( 16, נספח 6, עמ'  12-14)שורות   ישיר"  "כיוון  נראה שהוא מבצע

, סמ"ר גבריאל, לא סיפק כל גרסה חלופית למה שהתרחש באירוע, בטענה 5המשיב   .ד

 . לעתירה( 20)נספח מס'  אך זיהה את עצמו בתמונות ,שאינו זוכר

ספקולציה שלא נאחזת בשום הסבר ובוודאי    שגרסת המשיבים מבוססת על  מכל האמור עולה .14

יוצרת חלל ראייתי שמונע את הרף של ראיות מספיקות לאישום )ונזכיר שהחלטה על  שאינה  

 הגשת כתב אישום דורשת רף זה ולא את הרף של מעבר לכל סביר הנדרש להרשעה עצמה(.

לאור כך, העותרים מבקשים כי יוצא צו על תנאי ויקבע דיון נוסף בעתירה, במסגרתו ניתן יהיה   .15

ל את הסברי המומחה ולשמוע את טיעוני העותרים תוך הפנייה  לצפות בתיעוד החזותי, לקב

 בלתי אמצעית לתיעוד. 

 04.11.2021היום: 

 

                                        ________________ __________________ 

 ד , עו"אלי שבילי                                       מיכאל ספרד, עו"ד

 


