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דף נתונים, פברואר 2011

נתוני מעקב יש דין
אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית

רקעא

דף נתונים זה מציג ממצאים עדכניים בנוגע לתוצאות חקירתן של תלונות שהגישו אזרחים פלסטינים 
בגדה המערבית בדבר עבירות של אזרחים ישראלים נגדם ונגד רכושם, אשר נחקרו במשטרת מחוז 

ש"י )שומרון ויהודה(. 

דף הנתונים מתפרסם במסגרת פרויקט רב-שנתי של יש דין, העוסק בחיזוק הליכי אכיפת החוק על 
אזרחים ישראלים שמעורבים בעבירות פליליות נגד אזרחים פלסטינים ורכושם בשטחים הכבושים. יש 
דין עוקב מאז 2005 אחר תוצאותיהן של חקירות המתנהלות במחוז ש"י של משטרת ישראל בדבר 
עבירות של אזרחים ישראלים בגדה המערבית נגד פלסטינים ורכושם. מטרת המעקב הוא לאמוד באיזו 
מידה מקיימת מדינת ישראל - באמצעות משטרת מחוז ש"י - את חובתה להגן על תושבי השטחים 

הכבושים ועל רכושם. 

יש דין אינו מתיימר לעקוב אחר טיפול גורמי החקירה וגורמי התביעה בכל האירועים שבהם אזרחים 
ישראלים - מתנחלים ואחרים - מבצעים עבירות נגד פלסטינים ורכושם. עם זאת, מעקב יש דין נשען 
על מדגם רחב מאוד ומייצג של חקירות. דף הנתונים מציג את תוצאותיהן של 642 תלונות שהוגשו 

בידי פלסטינים ביחידות משטרת מחוז ש"י, שהארגון עוקב אחריהן מ-2005 ועד עתה.1 

עבירה  קורבנות  הן חקירות בתלונותיהם של  דין  יש  הצוות המשפטי של  עוקב  החקירות שאחריהן 
פלסטינים המיוצגים בידי הארגון. ככל שהארגון מתבקש, יש דין מקפיד לסייע לגורמי החקירה והתביעה 
מיטבי.  טיפול  להן  שניתן  לוודא  כדי  מייצג,  שהארגון  העבירה  קורבנות  של  בתלונותיהם  המטפלים 
גורמי אכיפת  לטובת  כאן מוטות במידה מסוימת  היא שתוצאות המעקב המוצגות  משמעות הדבר 
עבירה פלסטינים,  קורבנות  בידי  כי שיעור הכישלון בחקירתן של תלונות שהוגשו  להניח  יש  החוק: 
שאינם זוכים לסיוע של ארגוני זכויות אדם או עורכי דין פרטיים, גבוה אף יותר מהנתונים שיוצגו להלן.

שדרות רוטשילד 11, תל אביב 66881

טל. 03-5168563 פקס. 03-5168563

info@yesh-din.org / www.yesh-din.org



2 www.yesh-din.org

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

מעקב יש דין: ממצאים עיקרייםב

נתוני המעקב העדכניים מצטרפים לפרסומים קודמים )אשר נשענו, מטבע הדברים, על מספר נמוך 
חוקרי  כישלונם של  על  הצבענו  במועדי הפרסום(2, שבהם  עקב אחריהם  דין  תיקים שיש  יותר של 
מלמדים  העדכניים  הנתונים  פלסטינים.  נגד  ישראלים  אזרחים  עבירות  בחקירת  ש"י  מחוז  משטרת 
גורלה של  כ-90% מהתיקים שבהם התקבלה החלטה סופית על  בעינו:  נותר  הכישלון  שיעור  כי 
בחקירותיהם:  החוקרים  כישלון  על  המצביעות  סגירה  בעילות  בסגירת התיק  הסתיימו  החקירה 

"עבריין לא נודע" ו"חוסר ראיות". 

כישלונות אלו נובעים מליקויים וכשלים מערכתיים במערך חקירת העבירות של אזרחים ישראלים כלפי 
פלסטינים במחוז ש"י. בדוח "מראית חוק"3 הצבענו על כך שיותר ממחצית מתיקי החקירה שנבחנו 
אינם עומדים באמות מידה ראויות של חקירה ומתאפיינים ברשלנות, בחוסר מקצועיות ובהתעלמות 
לקיים  חובתה  בקיום  נכשלת  עדיין  ישראל  שמדינת  היא  הדבר  משמעות  בסיסיים.4  חקירה  מהליכי 
מנגנון אפקטיבי של אכיפת החוק על אלה מאזרחיה שעוברים עבירות - חלקן חמורות - נגד אזרחים 

פלסטינים בשטחים שנתונים לכיבוש צבאי בידיה.

תיקי חקירה שהתקבלה בהם החלטה: לכתב אישום או לסגירה

יש דין עוקב אחר 642 תיקי חקירה המתנהלים במשטרת מחוז ש"י. מתוכם הסתיים טיפול גורמי 
כתבי  .החקירה והתביעה ב-539 תיקים והתקבלה בהם החלטה סופית5: הוגשו  סופית(  החלטה  התקבלה  התיקים שבהם  מכלל   9% )המהווים  מהתיקים  ב-48 

אישום נגד נאשמים;6 שלושה תיקים אבדו ולא נחקרו מעולם;  . 488 תיקי חקירה )שהם 91% מכלל התיקים שבהם התקבלה החלטה סופית( נסגרו בלי שהוגש  .
כתב אישום נגד חשודים.

נסגר בלא הגשת כתב אישום

הוגש כתב אישום

אבד

488

48

3

תיקי חקירה שהטיפול בהם הסתיים והתקבלה החלטה סופית
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יש דין עוקב אחר טיפולם של גורמי החקירה והתביעה בחלוקה 
לארבע קטגוריות עיקריות של תלונות8: אלימות לסוגיה )246 תיקי 
חקירה(, עבירות ברכוש פלסטיני )249 תיקי חקירה(, השתלטות 
על אדמות פלסטיניות )110 תיקי חקירה(, וקטגוריה רביעית שבה 
תיקי   37( האחרות  לקבוצות  משתייכות  שאינן  עבירות  קובצו 

חקירה(.

כישלונות  של  במיוחד  גבוה  שיעור  על  מצביעים  המעקב  נתוני 
האישום9  כתבי  אחוז  ורכוש.  אלימות  שעניינן  עבירות  בחקירת 
נמוך במיוחד )14%  שהוגשו בכל אחת מקבוצות העבירה הללו 
בעילות  שנסגרו  התיקים  אחוז  לכך  ובהתאם  בהתאמה(,  ו-3% 
 78%( גבוה במיוחד  כישלון החקירה בעבירות אלו  המעידות על 
ו-93% בהתאמה(. משמעות הנתונים היא כי יש סיכוי קטן ביותר 
שתלונה שהוגשה בעקבות עבירת אלימות או רכוש, אשר בוצעה 
בידי אזרח ישראלי בתחומי הגדה המערבית, תסתיים בהגשת כתב 

אישום נגד העבריינים.

עילות הסגירה: מרבית התיקים נסגרים בשל כישלון החקירה

כאמור, 488 תיקי חקירה שבמעקב יש דין נסגרו בעילות שונות. בעשרה תיקים שנסגרו המשטרה לא 
הודיעה ליש דין מה עילת הסגירה, אך בחינת עילות הסגירה הידועות מראה כי 90.4% מתיקי החקירה 

315 תיקים נסגרו בעילת "עבריין לא נודע", המעידה על כישלונה של המשטרה באיתור ובזיהוי  .הללו נסגרו בעילות המצביעות על כישלון החקירה: 
חשודים בביצוע העבירות;   115 תיקים נסגרו בעילת "חוסר ראיות מספיקות", בשל כישלונם של החוקרים לאסוף ולגבש  .

ראיות מספיקות להעמדה לדין של חשודים שאותרו;  שלושה תיקים אבדו; . לצד אלה, 33 תיקים נוספים )כ-7% מכלל התיקים הסגורים( נסגרו בעילת "אין אשמה פלילית";  .
11 תיקים נסגרו בעילת "היעדר עניין לציבור"; ושני תיקים נסגרו בעילה "העבריין אינו בר-עונשין": 

עילות סגירה שאינן מצביעות בהכרח על כישלון החקירה.7

עילות הסגירה של תיקי חקירה במעקב יש דין

לפי  דין  יש  במעקב  חקירה  תיקי 
קבוצות עבירה

מצב הטיפול בתיקי החקירה לפי קבוצות עבירהג
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תיקים קבוצת עבירות
שבהם 

הוגש כתב 
אישום

תיקים 
שנסגרו 
בעילות 

המעידות 
על כישלון 

החקירה

תיקים 
שנסגרו 
בעילות 
אחרות 

תיקים 
שאבדו

סה"כ 
תיקים 

שהטיפול 
בהם 

הסתיים* 

151214 )7%(167 )78%(31 )14%(עבירות אלימות

2211 )1%(7 )3%(196 )93%(6 )3%(עבירות ברכוש

 עבירות השתלטות 
76 16 )21%(51 )67%(9 )12%(על אדמות

26 8 )31%(16 )62%(2 )8%(עבירות אחרות

* הטבלה אינה כוללת תיקים שבהם לא ידועה ליש דין עילת הסגירה.

עבירות אלימות

246 מבין 642 תיקי החקירה שיש דין עוקב אחריהם )כ-38% מכלל התיקים( עניינם אלימות של אזרחים 
ישראלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית. מבין תיקים אלה, 32 תיקים עניינם ירי, ויתר התיקים עניינם 

תקיפה באמצעות הכאה, ידויי אבנים, אלות, סכינים, קתות רובה, עבירות איומים ועבירות נוספות.

מתוך 32 מקרי הירי שיש דין עוקב אחר החקירה בעניינם, בחמישה מקרים הוביל הירי להריגה 
ובתשעה מקרים לפציעה. מבין חמשת מקרי הירי שהוביל להריגה, תיק אחד עודו בחקירה, בשני 
תיקים הוגשו כתבי אישום נגד חשודים10 ושני תיקים נוספים נסגרו ללא הגשת כתבי אישום. מבין 
תשעת מקרי הירי שהובילו לפציעה, תיק אחד עודו מצוי בחקירה, בתיק אחד הוגש כתב אישום 

ושבעה תיקים נסגרו ללא הגשת כתבי אישום נגד חשודים.

תיקי חקירה שבהם הסתיים הטיפול, לפי קבוצות עבירה

הטיפול בנוגע ל-218 מתיקי החקירה הנוגעים לעבירות תקיפה הסתיים. ב-31 מהם )כ-14%( הוגשו 
כתבי אישום נגד נאשמים.11

תיק חקירה אחד אבד ולא נחקר, ו-186 תיקי חקירה )85% מכלל תיקי התקיפה שהטיפול בהם 
99 תיקים )53% מכלל תיקי התקיפה שנסגרו( נסגרו בעילת "עבריין לא נודע";  .הסתיים( נסגרו בלי שהוגש כתב אישום. מתוכם: 68 תיקים )37%( נסגרו בעילת "חוסר ראיות";  . חמישה תיקים נסגרו בעילת "היעדר עניין לציבור"; שמונה תיקים נסגרו בעילת "אין אשמה  .

פלילית" ושני תיקים נסגרו בעילה "אינו בר-עונשין". בנוגע לארבעה תיקים נוספים לא ידועה ליש 
דין עילת הסגירה.

ב-28 מתוך 246 התיקים שעניינם אלימות טרם הסתיים הטיפול.12
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תיק החקירה נסגר ביום שבו החוקר שלח בקשות למידע 

ב-16 במאי 2008 הותקף ביתו של קאסם מוחמד חסן סאלח, תושב עסירה אל-קבלייה. אזרחים 
ישראלים, שהגיעו לדברי המתלונן מכיוון ההתנחלות הסמוכה יצהר, יידו אבנים, ירו לעבר הבית 
וניסו להצית אש בחלקת אדמה קטנה הסמוכה לביתו של סאלח. כתוצאה נגרם נזק למכל מים, 
לקירות ולחלונות הבית. במהלך האירוע נכחו במקום חיילים, שלא עשו דבר על מנת לעצור את 

הפורעים. ב-20 במאי 2008 הגיש סלאח תלונה אצל השוטר המוצב במת"ק שכם הישראלי.

בלבד, שכללו  בודדות  פעולות חקירה  נעשו במסגרת התיק  עדותו של המתלונן  פרט לגביית 
בקשה למידע מודיעיני מהיחידה המרכזית של מחוז ש"י, בקשה לצילום יומן מבצעים צבאי מיום 
האירוע ופנייה למצ"ח לבדוק את טענותיו של סאלח בנוגע להתנהגות החיילים. עם זאת, תיק 

החקירה נסגר בעילה "עבריין לא נודע" עוד ביום שבו נשלחו שלוש הפניות האמורות.13

בעקבות סגירתו החפוזה של התיק בלי שמוצו פעולות החקירה, הגיש יש דין ערר על ההחלטה.14 
ב-16 במאי 2010 הודיעה מחלקת העררים בפרקליטות המדינה כי לא מצאה לנכון לשנות את 

החלטת המשטרה לסגור את תיק החקירה.15

עבירות ברכוש

249 תיקי חקירה שבמעקב יש דין עניינם עבירות הנוגעות לגרימת נזק לרכוש, הכוללות עבירות כגון 
גניבה, הצתה, פגיעה ברכוש, פגיעה בגידולים חקלאיים, גניבת יבול חקלאי ועוד.

הטיפול ב-213 תיקים שעניינם עבירה ברכוש הסתיים. בשישה מהתיקים הוגשו כתבי אישום, שני 
תיקים אבדו, ו-205 תיקים )כ- 96% מכלל התיקים שהטיפול בהם הסתיים( נסגרו בלא שהוגש כתב 

170 תיקים )כ-83%( נסגרו בעילה "עבריין לא נודע";  .אישום. מתוכם: 26 תיקים )כ-13%( נסגרו בעילה "חוסר ראיות"; . "חוסר  . בעילה  נסגרו  תיקים  וחמישה  לציבור"  עניין  "היעדר  בעילה  נסגרו  נוספים  תיקים  שני 
אשמה". 

לגבי תיק אחד ציינה המשטרה את המילה "חטא" כעילת הסגירה.16 בנוגע לתיק נוסף לא ידועה לנו 
עילת הסגירה.

ב-36 מתוך תיקי החקירה שעניינם עבירות ברכוש טרם הסתיים הטיפול.17

עבירות השתלטות על אדמות

110 תיקים מתוך 642 תיקי החקירה שבמעקב יש דין )כ-17% מכלל התיקים( עניינם עבירות השתלטות 
סילוק פלסטינים  עיבוד, הצבת מבנים, קרוואנים או חממות,  על אדמות פלסטיניות, הכוללות גידור, 

מחלקותיהם, מניעת גישה מפלסטינים לחלקותיהם וכדומה. 

הטיפול ב-81 תיקים שעניינם השתלטות על אדמות הסתיים. בתשעה תיקים הוגשו כתבי אישום נגד 
חשודים ו-72 תיקים )כ-89% מכלל תיקי השתלטות על אדמות שהטיפול בהם הסתיים( נסגרו מבלי 

34 תיקי חקירה )כ-47% מכלל תיקי החקירה הסגורים( נסגרו בעילה "עבריין לא נודע"; .שהוגשו כתבי אישום. מתוכם: 17 תיקים )כ-24% מכלל תיקי החקירה הסגורים( נסגרו בעילה "חוסר ראיות";  . 13 תיקים נסגרו בעילה "חוסר אשמה פלילית" )כ-18% מכלל התיקים שנסגרו(; שלושה תיקים  .
נסגרו בעילה "היעדר עניין לציבור". 



6 www.yesh-din.org

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

לגבי תיק נוסף נמסר מהמשטרה כי נסגר בשל "חוסר שיתוף פעולה של המתלונן",18 ולגבי ארבעה 
תיקים לא ידועה לנו עילת הסגירה.

ב-29 מתוך התיקים שעניינם השתלטות על אדמות טרם הסתיים טיפולן של רשויות האכיפה.19

עבירות אחרות

37 מתוך 642 תיקים שבמעקב יש דין עניינם עבירות אחרות, הכוללות הרג בעלי חיים, חילול מסגדים 
ובתי קברות, הזרמת שפכים ממפעלי תעשייה בהתנחלויות לאדמות חקלאיות של פלסטינים, השלכת 

פסולת ועוד.

ב-27 תיקים העוסקים ב"עבירות אחרות" הטיפול הסתיים. בשניים מתוכם הוגשו כתבי אישום ו-25 
12 תיקים נסגרו בעילה "עבריין לא נודע";  .תיקים נסגרו ללא הגשת כתב אישום. מתוך תיקי החקירה שנסגרו:  ארבעה תיקים נסגרו בעילה "חוסר ראיות";  . שבעה תיקים נסגרו בעילה "חוסר אשמה" ותיק אחד נסגר בעילה "חוסר עניין לציבור".  .

לגבי תיק נוסף לא ידועה ליש דין עילת הסגירה. 
הטיפול בעשרה תיקים שעניינם "עבירות אחרות" טרם הסתיים.20

החשוד זוהה בידי המתלונן אך לא זומן לחקירה

בבעלותו של א"ט21 אדמות המצויות במרחק של כ-300 מטרים ממאחז ותיק. ב-3 בספטמבר, 
2009 בעודו קוטף תאנים מהעצים שעל אדמתו, הותקף א' בידי שלושה אזרחים ישראלים, שניים 
מהם רעולי פנים וגרזנים בידיהם ואחד גלוי פנים שבידו מקל ואיתו כלב גדול. השלושה התנפלו 
עליו והיכו אותו בגב ובחזה במקל ובקתות הגרזנים. תוך כדי מעשה הצטרפו לתקיפה עוד שלושה 
רעולי פנים. התוקפים הורידו מא' את חגורת מכנסיו והיכו אותו באמצעותה בראשו ובפניו. אחר 
כך הפשיטו ממנו את בגדיו ונעליו, ולקחו עמם את הבגדים וארנק עם תעודות ובו 200 ש"ח, 
כשהם מותירים אותו בתחתוניו. כאשר החל א' ללכת לכיוון ביתו, יידו עליו אבנים. מאוחר יותר  

נלקח א' על ידי בני משפחתו לבית החולים בקלקיליה.

שנמנה  הפנים  גלוי  האדם  של  תיאורו  את  א'  מסר  אריאל  במשטרת  תלונה  הגשת  במהלך 
עם תוקפיו ואף זיהה אותו במסדר תמונות. לאדם שזוהה רקע עשיר בעבירות אלימות כלפי 
פלסטינים באזור השומרון, והוא הורשע בעבר בעקבות שימוש שעשה בנשקו כלפי פלסטינים. כן 

נחקר בעבר כחשוד בתקיפה בנסיבות מחמירות ובחטיפת נער פלסטיני.

טרם חקירתו ביקש החוקר מהיחידה המרכזית של מחוז ש"י לבדוק אם החשוד שזוהה על ידי א' 
קשור לאירועי הפרת סדר בגזרת שומרון. התשובה לבקשת המידע המודיעיני היתה כי לחשוד 
אין קשר לגזרה ולאירוע. מיותר לציין כי הנפקת הרישום הפלילי של החשוד היתה חושפת כי 
יש לו היסטוריה של מעורבות בעבירות אלימות נגד פלסטינים באזור השומרון, אך פעולה זו לא 

נעשתה, והחשוד, אף כי זוהה במסדר התמונות, לא זומן לחקירה.22

ב-31 בספטמבר 2009 נמסר ממשטרת שומרון כי התיק נגנז בעילת "עבריין לא נודע".23 בעקבות 
ההחלטה התמוהה על סגירת התיק בלי לזמן את החשוד לחקירה הגיש יש דין ערר.24 ב-22 ביולי 
2010 הודיעה מחלקת העררים בפרקליטות המדינה כי החליטה לקבל את הערר ולהשיב את 

התיק למשטרה לצורך ביצוע השלמת חקירה.25
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לשם השוואה, המשטרה דיווחה ליש דין כי בשנת 2009 הוגשו 256 תלונות בידי פלסטינים בדבר עבירות אזרחים . 1
ישראלים נגדם בקטגוריה המכונה "הפס"ד ישראלי", כלומר עבירות של אזרחים ישראלים על רקע אידיאולוגי. מקור 

הנתון: תשובת משטרת ישראל לבקשת מידע 1899, מיום 10 במאי 2010.

נתונים קודמים של מעקב יש דין פורסמו בדוחות יש דין מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה . 2
המערבית )יוני 2006( ומעט מדי ומאוחר מדי: פיקוח פרקליטות המדינה על חקירת עבירות אזרחים ישראלים נגד 

פלסטינים בשטחים )יולי 2008(. נתוני המעקב באותם דוחות נשענו על חקירתם של 92 ו-205 תיקים, בהתאמה.

מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית, יש דין, יוני 2006, עמ' 97-75.. 3

בדוח זה שולבו שתי דוגמאות לתיקי חקירה שבבחינתם מצא יש דין ליקויים חמורים. דוגמאות אלו נבחרו מבין מאות . 4
תיקים שבהם מצא יש דין כשלים בחקירה.

מבין יתר התיקים שיש דין עוקב אחריהם, 60 עודם מצויים בחקירה; 28 מצויים בעיון תובע )בפרקליטות המחוזית . 5
או ביחידת התביעות של משטרת מחוז ש"י( שתפקידו להחליט אם להגיש כתב אישום או לסגור את תיק החקירה. 
בארבעה תיקים טרם נתקבלה תשובת המשטרה לפניות יש דין שמטרתן לברר מה מצב תיק החקירה. בנוגע ל-11 

תיקים מהעת האחרונה, יש דין טרם פנה למשטרה בבקשה להתעדכן במצב תיק החקירה.

הכפר . 6 לתושבי  השייכות  פרטיות  קרקעות  על  שהוקם  האור,  גבעת  למאחז  בקשר  הוגשו  האישום  מכתבי  שישה 
הפלסטיני ביתין )תיקי יש דין  1394/08 ו-1395/08(.

לגבי שני תיקים נוספים המשטרה לא מסרה עילת סגירה, אך נמסר כי תיק אחד נסגר בשל "חוסר שיתוף פעולה . 7
של המתלונן" וסגירתו של תיק נוסף נומקה באמירה הסתומה "חטא". בהקשר זה יש לציין כי פקודת משטרת 

ישראל מפרטת תשע עילות סגירה שבגינן יכול התובע המשטרתי להורות על סגירת תיק חקירה: היעדר אשמה, 
העבריין לא נודע, חוסר ראיות מספיקות, אין במשפט עניין לציבור, מות החשוד או הנאשם, התיישנות העבירה, 

קטינות, אי-שפיות הדעת, יש רשות אחרת המוסמכת לחקור. ראו פקודת משטרת ישראל, פקודת המטא"ר 
 14.01.50: סמכות תובע משטרתי לסגור תיק חקירה:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4B4F6000-AE76-43E3-A4FF-7779D5E17E0F/20100/6083.pdf

יש דין עדכן לאחרונה את חלוקת האירועים לקטגוריות. בהתאם לכך, דף נתונים זה נעזר בחלוקה העדכנית, השונה . 8
במקצת מזו שהופיעה בפרסומים קודמים של הארגון.

מתוך התיקים שהטיפול בהם הסתיים.. 9

הנאשם אשר וייסגן הורשע ברציחתם של ארבעה בני אדם ונידון לארבעה מאסרי עולם. וייסגן התאבד בכלאו . 10
בדצמבר 2006.

אחד מהם בעקבות ערר שהגיש יש דין בשם המתלונן, לאחר שבתחילה הוחלט לסגור את תיק החקירה ללא הגשת . 11
כתב אישום )תיק יש דין 1079/05(.

12 תיקים מצויים בחקירה; 11 תיקים הועברו לעיון תובע על מנת שיחליט אם להגיש כתב אישום נגד חשודים או . 12
לסגור את התיק. בנוגע לארבעה תיקים טרם פנינו למשטרה בבקשה להתעדכן במצב תיק החקירה. לגבי תיק נוסף 

טרם נענו פניותינו למשטרה בבקשה להתעדכן במצב תיק החקירה.

ערר בתיק יש דין 1476/08 על ההחלטה לסגור את תיק פ"א 31732/09 של משטרת מרחב שומרון ]הערר נדחה[.. 13

ערר בתיק יש דין 1476/08 על ההחלטה לסגור את תיק פ"א 31732/09 של משטרת מרחב שומרון. הוגש ב-27 . 14
בינואר 2009.

מכתבה של הגב' נחמה זוסמן, סגן בכיר א' לפרקליט המדינה, תחום עררים, מיום 16 במאי 2010. מענה לערר.. 15

ראו הערה 7 לעיל.. 16

25 תיקים עודם מצויים בחקירה, חמישה תיקים הועברו לעיון תובע לצורך קבלת החלטה אם להגיש כתב אישום או . 17
לסגור את התיק. טרם פנינו למשטרה על מנת להתעדכן במצבם של חמישה תיקי חקירה, ובנוגע לתיק נוסף טרם 

נענו פניותינו לבירור מצב תיק החקירה.

ראו הערה 7 לעיל.. 18

18 תיקים עודם מצויים בחקירה ושבעה תיקים הועברו לעיון תובע לשם קבלת החלטה אם להגיש כתב אישום או . 19
לסגור את תיק החקירה. בנוגע לשני תיקים נוספים טרם פנינו למשטרה כדי להתעדכן במצב תיק החקירה; לגבי 

שני תיקים נוספים טרם נענו פניותינו לברר מה מצב תיק החקירה.

חמישה תיקים עודם מצויים בחקירה וחמישה תיקים מצויים בעיון תובע לשם קבלת החלטה אם להגיש כתב אישום . 20
או לסגור את התיק.

מתיאור זה הושמטו פרטים מזהים מכיוון שהתיק מצוי בהשלמת חקירה בידי המשטרה.. 21

ערר בתיק יש דין 1894/09 על ההחלטה לסגור את תיק פ"א 34411/09 של משטרת מרחב שומרון.. 22

מענה לפניית יש דין למשטרת שומרון, בקשת עדכון תיקים, 31 בדצמבר 2009 )התשובה התקבלה על גבי הפנייה(.. 23
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ערר בתיק יש דין 1894/09 על ההחלטה לסגור את תיק פ"א 34411/09 של משטרת מרחב שומרון ]הערר . 24
התקבל, תיק החקירה נפתח מחדש להשלמת החקירה[.

מכתבה של נחמה זוסמן, סגן בכיר א' לפרקליט המדינה, תחום עררים, מיום 22 ביולי 2010. בעת כתיבת דף נתונים . 25
זה טרם נענתה בקשתנו להתעדכן במצב תיק החקירה.


