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 ,שלום רב
 

 תלונה על אלימות שוטרים נגד הקטין  הנדון:
 ירושלים, מ______, ת"ז '_____א ____

  

 
אבו  ____פי סמכותך ולפתוח בחקירת תלונתו של הקטין -הינך מתבקשת לפעול על .1

צביח, שפרטיו בנדון. עניינה של התלונה בחשד למעשי התעללות של שוטרים בקטין 
 בהיותו נתון במשמורת המשטרה.

גורמי  מביתו בסלואן. ____נעצר הקטין  18.11.2018אור ליום  3:00סביב השעה  .2
 הביטחון אשר הגיעו לפתח ביתו לא הציגו שום צו מעצר.

מיד עם הוצאתו ממיטתו וביתו, הקטין נאזק לאחור על ידי השוטרים באמצעות  .3
 אזיקי פלסטיק וכיסו את עיניו.

אחרי כשעה הובא לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, שם המתין לחקירה תוך  .4
 שהוא חשוף לאלימות אכזרית של שוטרים.

קיבל מספר סתירות בפנים, הועבר ככל הנראה לחדר  ____ם הגעתו, הקטין מיד ע .5
 וזרקו אותו על הריצפה. 

בשתי שם הוסיפו על אזיקי הפלסטיק עוד אזיקי ברזל שלחצו מאד וגרמו לסימנים  .6
הידיים שנשארו איתו )בידינו תמונות המצביעות על פגיעה זו ופגיעות נוספות כפי 

 ל שיידרש(.שיפורט בהמשך, שיוצגו ככ

הוסיף ואמר שהמכות המשיכו גם כשהעבירו אותו לחדר אחר, כעברו  ____הקטין  .7
 בפרוזדור, ואף הטיחו את ראשו בקיר בעת המעבר. 

כשהועבר לחדר השני, שם אחד השוטרים הטיח את ראשו ברצפה והוא נפצע בפה  .8
 ובשיניים )קיים תיעוד לפציעה(.

פלג גוף  ש )גם מקדימה וגם מאחור(,המכות השתרעו על כמה חלקים בגוף: רא .9
 בטן.ו עליון )ידיים, גב, חזה(

סיפר שהוא היה זרוק על הרצפה ליד מקרר, וכל פעם שמישהו היה  ____הקטין  .10
 פותח את המקרר היה נותן לו בעיטה ברגליים כדי להרחיק אותו. 



הגן על עוד ציין הקטין, כי מכיוון שהיה אזוק גם בידיים וגם ברגליים לא הצליח ל .11
בשלב מסוים הוא אף שם לב שנשאר בלי אחת  עצמו ועל ראשו בזמן מתן המכות.

 הנעליים ונאלץ להישאר יחף זמן ארוך.

 , שעד שעות הבוקר, מנעו ממנו השוטרים שינה, שתיה אוכל.____עוד דיווח הקטין  .12
עוד ציין שהשוטרים איימו עליו לעשות שימוש במכות החשמל על מנת להכריח 

 פתוח את הטלפון. יודגש, כי דברים אלה אירעו בטרם נכנס הקטין לחקירה. אותו ל

נכנס לחקירה, דיווח לחוקר על מה שעבר, כאשר  ____בשעות הבוקר, כשהקטין  .13
סימני האלימות היו ברורים על פניו ועל גופו. החוקר לא התייחס לתלונתו ואף לא 

 הציע לו טיפול כלשהו.

הפרת זכויות הקטין בחקירה: הורי הקטין לא  החקירה עצמה התנהלה תוך כדי .14
נכחו, הסבר ומימוש מעוות לזכות להיוועץ בעורך דין בטרם החקירה, לא היה 
הסבר על זכות השתיקה ובתום החקירה הקטין נאלץ לחתום על מסמכים בעברית 

 על אף אי ידיעתו את השפה. 

לסבול מכאבים בתום החקירה הקטין שוחרר לביתו. במהלך אותה יממה המשיך   .15
דודי חשבות לגבי אירועי הלילה וסבל מנעזים בחלקים שונים בגופו וליוו אותו מ

 שינה. 

. שם נבדק על ידי צוות בשל מצבו, אביו לקח אותו לבית חולים הדסה הר הצופים .16
רופאים אשר, אישרו את קיומן של  החבלות השונות עליהן דיווח הקטין לעיל. 

 מצ"ב מסמכים רפואיים.

קטינים חות המקרים המצביעים על יחס בלתי אנושי אכזרי ומשפיל כלפי שכי .17
מהווים, בווריאציות כאלה ואחרות, הפרת הדין הישראלי, פלסטינים בעת מעצרם, 

האמנה בדבר זכויות הילד והאמנה נגד עינויים, ידועה ומוכרת. כעולה מן התלונות 
ברורים ומחייבים שבטיפולנו, גם אם קיימים )האם אכן קיימים?( נהלים 

מותאמים לתנאי החזקתם במעצר של קטינים, המציאות מראה שאלה בחזקת 
 .שוטרי "משטרת ישראל"אות מתה בקרב ציבור לא מבוטל של 

לא נחדש דבר בקביעה, שבמערכה על מיגור התופעה של אלימות והתעללות של  .18
הפיקוד  במהלך החזקתם של עצורים קטינים, התנהגות ראויה של גורמי שוטרים

למיניהן, ולרבות עיגון פקודות והוראות בנוהל  המשטרהככלל ביחידות  שוטריםו
מחייב, היא קריטית. לשם חשיפת הכשלים והעשייה לתיקונם מתחייבת חקירה 

 בשקידה ראויה.

יגור תופעת האלימות אשר על כן, הנכם מתבקשים לפעול בשקידה ראויה למ .19
עניינית ונחושה בתלונה, המהווה מופע , ולקיים חקירה שפשטה בקרב השוטרים

 נוסף של תרבות קלוקלת זו.
 

אודה על טיפול ענייני וממצה בתלונה זו ועדכוני בדבר פתיחת החקירה ובדבר 
 תוצאותיה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דנדיה דקה
 

 
 


