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 שלום רב, 

   

  בחשד לתקיפת פלסטינאי יששכרוףבעניינו של סגן )מיל'( דין  החלטה בתיק החקירה הנדון:

 

)להלן:  סגן )מיל'( דין יששכרוף תיארברשת האינטרנט, בו בעקבות סרטון אשר הופץ  .1

 פלסטינאי יכהכיצד ה"שוברים שתיקה", ארגון כנס או פעילות של מהלך , ב"החשוד"(

, ללא כל הצדקה מבצעית "דימם והתעלף"שהביאו לידי כך שהנפגע  ,לפנים ולחזה "ברכיות"ב

פניות ובהן דרישה לפתוח נגדו על ידכם, הן לפצ"ר והן ליועץ המשפטי לממשלה  נשלחו, לכך

  . פלילית בחקירה

 

טיפול ההפצ"ר את וק השיפוט הצבאי, העביר יציאתו של יששכרוף מתחולת חנוכח  .2

 . מצא לנכוןהפרקליטות תפרקליטות, לכל טיפול של

 

הוחלט לפתוח  ,טען כי ביצעשוד נוכח חומרת המעשים אשר החלאחר בחינת הדברים, ו .3

. בתום החקירה המקיפה אשר בוצעה ע"י משטרת ישראל, הועבר ובחקירה פלילית נגד

המשנה לפרקליט  עו"ד נורית ליטמן, החליטההתיק לבחינתנו, ולאחר בחינת הדברים, 

לסגור את התיק נגד החשוד על דעת פרקליט המדינה, המדינה )תפקידים מיוחדים(, 

כי הדברים  , מהראיות שנאספו,, וזאת לאחר שעלה במסגרת החקירהר אשמהבעילת חוס

 אשר תוארו על ידו, לא אירעו כלל ועיקר.

 

המ"פ של החשוד בתקופה הרלוונטית, נגבו הודעות מבמסגרת החקירה, נחקר החשוד,  .4

שתואר על ידי החשוד  עהאירוממכלול הראיות עלה כי  ונאספו חומרי חקירה שונים.

חסן ג'ולאני )להלן:  אחד בלבד, שבמסגרתו נעצר פלסטינאי בשם  עירולאמתאים 

 . 2014ג'ולאני(, בפברואר 
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פרטים אודות מועד , והוסיף בחקירתו לא הכחיש החשוד את הדברים אשר נאמרו על ידו .5

החשוד אף ציין כי "הייתי חייב להפעיל כוח כדי התרחשות האירוע המדובר ונסיבותיו. 

 את הפלסטינאי ללא שימוש בכוח.אזוק לא היה אפשר ללעצור אותו" וכי 

 

 ., כפי שתיאר החשוד, אישר ג'ולאני כי נעצר לאחר שיידה אבנים לעבר החייליםהודעתוב .6

כי מעצרו לווה באלימות כלשהי מצד החיילים, מלבד שימוש בכוח  ג'ולאני הכחישאלא ש

י טען כי לא הוכה, לא ג'ולאנהתנגדותו לאיזוק. נוכח פעולה אשר נדרשה  לצורך איזוקו,

 לא הסתחרר ולא התעלף. לא דימם, נחבל, 

 
, לא עולה כל אינדיקציה המצויים בתיק שנפתח נגדו בעקבות המעצרמחומרי החקירה 

 אשר לו, כלשהן על גופו חבלותלואין תיעוד  ,שימוש בכוח נגדובדבר  ג'ולאני לתלונה של

 ברישום עפ"י הנהלים. ותמחויב והי ,ואותר

 

של מפקד הפלוגה , עולה בקנה אחד עם גרסת עהאירובאשר למהלך  יג'ולאנגרסתו של  .7

לאלה שמתאר  האשר מתאר את נסיבות המעצר, באופן זהוהחשוד אשר היה במקום, 

  .ג'ולאני

 

עד ש"דימם  לפיה הכה את ג'ולאני החשודת , עולה באופן ברור, כי גרסלעיל מכל האמור .8

חומרי חקירה של החשוד וכן על ידי  מפקדועל ידי , ני  עצמוג'ולאנסתרת ע"י והתעלף", 

ה שקרית, טענכי מדובר באפוא נוספים המצויים בתיק. מחומר החקירה ומהעדויות עולה 

שנפתח נגדו, בחשד לשימוש באלימות קשה ובלתי ומשכך הוחלט לסגור את התיק 

 בעילת "חוסר אשמה".מוצדקת, 

 

להעצים סיטואציה של שימוש בכוח מטעמיו, בחר  כי החשודלסיכום, מהראיות עולה  .9

, ותיאר י עצמו, לא ראה אותה כבלתי תקינה"נפגע העבירה" הלכאור ףכדין, אשר אשהיה 

כאמור, הראיות מראות כי  .ח מצידו, שגלש לאלימות מיותרת ואכזריותושימוש בכ

ילית, ודין עולים כדי עבירה פלאינם הדברים, כאמור, הדברים לא אירעו. מכל מקום, 

 . הדברים להתברר בזירה הציבורית

 

המשנה לפרקליט המדינה  עו"ד נורית ליטמן, אשר על כן, ונוכח האמור, החליטה .10

 .מחוסר אשמה )תפקידים מיוחדים( לסגור את תיק החקירה בעניינו של החשוד

 

 
 בברכה,                                                             

 

 שלומי אברמזון, עו"ד          

 (תפקידים מיוחדים) המדינה ותממונה בפרקליט                 


