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 _______ז "ת,  אבו גווילה______מר  להבטחוןהתנכלות מצד גורמי  :הנדון

משטרת גורמי מיידית בעניין התנהלות הכם ולבקש את התערבותכם אבקש לפנות אלי .1
 .שפרטיו בנדון, כלפי מרשיכ "והשבישראל 

  בעל תעודת זהות במעמד הוא . המתגורר בירושלים,  בלבד19בן , מרשי הוא בחור צעיר .2
  במסגרת ועדת ההשגה לזרים ,  ומצוי כעת בהליכים לשדרוג מעמדו למעמד קבע5/א

 .במשרד הפנים

א עצמו מרשי לפתע נרדף באופן קבוע על ידי שוטרי משטרת מצ, מאז תחילת השנה, והנה .3
בלא כל שוב ושוב מעוכב מרשי . כ"י אנשים בלבוש אזרחי הנחזים כאנשי שב" וכן עישראל

נלקח בניידת ומוחזר , כעבור כמה שעותנעצר בלא הסברים ומשוחרר , סיבה נראית לעין
מקבל שיחות , שאלות סתמיותנשאל , מצולם, מאוים בפתיחת תיק פלילי, לאחר זמן קצר

 .טלפון מסתוריות ועוד ועוד

נראה כי אין צורך להכביר מילים בדבר החרדה העצומה בה מצוי מרשי בשל ההתנהלות  .4
חוסר ודאות וחוסר , כאשר כל יציאה מהבית מלווה בתחושות של פחד נורא, האמורה

  .אונים

למעט אמירות סתמיות לפיהן , מן השוטרים לא נמסר כל הסבר על הסיבה למעצרו ועיכובו .5
כל נסיונותיו של מרשי להבין את פשר העניין נענו בתשובה כי השוטרים אינם ". דרוש"הוא 

 !כלל" דרוש"יודעים מדוע הוא 

טרת נווה לסגור את העניין עם מש"באחת הפעמים מסרו לו השוטרים שעיכבו אותו כי עליו 
מסר רכז החקירות של התחנה כי אין להם כל , אולם בתשובה לפנייתנו הטלפונית, "יעקב

 .נגיעה לעניין

 . כי מדובר בהתנהלות בלתי חוקית לחלוטין, אין זאת .6

; לא פורסם ('שוקן ואח' עלי נ 22396/00) ם-שלום י(א "נבקש להזכיר את פסק הדין בת .7
קבע בית המשפט כי עיכובים והתנכלויות ,  מוכר לכםאשר בודאי, באותו מקרה). 17.8.09

חייב את ו, הם בלתי חוקיים לחלוטין" דרוש לחקירה"דומות אך בשל הכללתו של אדם כ
 40,000בכך בתשלום פיצוי בגובה אשר היו מעורבים כ "ואנשי השבהמדינה ואת השוטרים 

 ).365) 3(ד לח" פ,מדינת ישראל' יל נ'אברג 325/84פ "עגם ' ר. (₪

מכל רשימת   שמו של מרשילהסרת  הדחופהכםנבקש את התערבות, לאור כל האמור .8
להפסקתה המיידית של ו, )ככל שאלה קיימים(או כל רישום דומה " דרוש לחקירה"כהכללה 

 .ומסכת הרדיפה וההתנכלות כלפי

  . המהירה אודהכםלתשובת .9
  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, עידו בלום                 


