
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  2458/19

כבוד השופט ג' קרא לפני:
כבוד השופט ע' גרוסקופף

כבוד השופט א' שטיין

1. עימאד ריזקה העותרים:
2. "יש דין" - ארגון מתנדבים למען זכויות האדם

נ  ג  ד

1. היועץ המשפטי לממשלה המשיבים:
2. פרקליט המדינה

3. הפרקליט הצבאי הראשי
4. התובע הצבאי הראשי

5. סמ"ר (מיל') גבריאל

עתירה למתן צו על תנאי 

י"א בשבט התשפ"א (24.1.2021) תאריך הישיבה:

עו"ד מיכאל ספרד; עו"ד חגי בנזימן בשם העותרים:
עו"ד רועי שויקה בשם המשיבים 4-1:

החלטה

ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיבים 4-1 להתייצב וליתן טעם מדוע לא יוגש 

כתב אישום נגד המשיב 5, בעבירה של חבלה חמורה ולחילופין בעבירה של סיכון החיים 

והבריאות ו/או עבירות רשלנות בנשק, בגין פציעתו של העותר 1 בהפגנה בבלעין ביום 

.23.4.2010

לא מצאנו עילה למתן צו על תנאי ביחס למפקדיו של המשיב 5.

תשובה לצו על תנאי – תוך 60 ימים.

ניתנה היום, כ"ה בכסלו התשפ"ב (29.11.2021).
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צו על תנאי

על יסוד עתירה זו מורה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על-תנאי המכוון אל 

המשיבים 4-1 והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע לא יוגש כתב אישום נגד המשיב 

5, בעבירה של חבלה חמורה ולחילופין בעבירה של סיכון החיים והבריאות ו/או עבירות 

רשלנות בנשק, בגין פציעתו של העותר 1 בהפגנה בבלעין ביום 23.4.2010.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 60 ימים מיום המצאת כתב זה, 

לבית המשפט ולבעלי הדין ישירות. 

ניתן היום, כ"ה בכסלו התשפ"ב (29.11.2021).

עידית מלול
מזכירה ראשית

_________________________
   Q19.docx_19024580   סח

https://supreme.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט

2

https://supreme.court.gov.il/

