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הקטין של תלונתו בחקירת ולפתוח סמכותך על-פי לפעול מתבקש הינך .1

של התעללות למעשי בחשד התלונה של עניינה בנדון. שפרטיו ,_________

שב״ס. במשמורת נתון בהיותו בקטין נחשון יחידת סוהרי

א__________הקטין את הח״מ ביקרה 30.4.2018 ביום .2 מגידו. בכל

י__________מסר בביקור, .3 משפט בבית לדיון הובא 11.4.2018 ביום כ

 הגיע עצורים, עוד עם המתנה בחדר לדיון המתין כשעודו בירושלים. השלום

לשבת. העצורים מכל וביקש ״ ״ בשם ״נחשוף׳ יחידת סוהר

 לצעוק התחיל '״ ״ כולם, עבור מקום שאין מחאה הביעו כשהעצורים .4

אותם. לדחוף והתחיל העצורים לאחד סתירה ונתן

ף__________אל התקרב הסוהר כאשר .5 ח להגן ניסה והאחרון בכוח אותו ד

 לחדר מחוץ אותו לקח הסוהר כך, בעקבות ממנו. להרחיקו בניסיון עצמו על

 את היכה ו אותו החזיקו סוהרים שלושה עוד עם ויחד ההמתנה,

 כדי בכוח אותו דוחף שהוא תוך ההמתנה לחדר אותו והחזירו בקיר ראשו

לשבת. לו לגרום

ק_________כש .6 ע ישראל השופט בפני האלימות על להתלונן הולך שהוא צ

גסות. בקללות המשפט בית ואת אותו קילל

אוזן )העורף(, מאחור בראש האלימות סימני את הקטין הציג המשפט בבית .7

פני__________הופיע מגידו לכלא כשחזר ובחזה. שמאלית אשר, רופא ב

הפגיעות. את וצילם תיעד זכרונו, מיטב לפי

ה_________ל 26.4.2018 ביום .8 בירושלים. שלום משפט בבית נוסף דיון הי

כדי תוך ._______בשם לקטין הסוהרים הרביצו בהמתנה שהייתו כדי תוך

כיפה( וחובש רזה )גבוה, הסוהרים אחד ,_______עם התעסקו שהסוהרים

הימנית. בעין אגרוף לו נתן

ח___________שוב .9 ר מקרה על לשופט שיתלונן וציין הסוהרים על צ

חובש. לראות וביקש השני האלימות

ביניהם סוהרים, כמה ועוד ״ ״ בשם הסוהר הגיע מכן, לאחר קצר זמן .10

ר__________את לקחו המכה, הסוהר ד ח לח מגבון באמצעות וניסו נפרד ל

הפגיעה. מקום את להרגיע

ד__________אם להבין ניסה בו, הטיפול כדי תוך .11 מ תלונתו על עו

בו. לחזור אותו לשכנע וניסה
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 כלפי ומשפיל אכזרי אנושי בלתי יחס על המצביעים המקרים שכיחות .12
אליו, וחזרה המשפט בית אל הכליאה ממתקן נסיעתם במהלך עצורים

 בדבר האמנה הישראלי, הדין הפרת ואחרות, כאלה בווריאציות מהווים,
 התלונות מן כעולה ומוכרת. ידועה עינויים, נגד והאמנה הילד זכויות

 ומחייבים ברורים נהלים קיימים?( אכן )האם קיימים אם גם שבטיפולנו,
 שאלה מראה המציאות קטינים, של במעצר החזקתם לתנאי מותאמים

 ליחידת השייכים שב״ס סוהרי של מבוטל לא ציבור בקרב מתה אות בחזקת
״נחשון״.

 והתעללות אלימות של התופעה מיגור על שבמערכה בקביעה, דבר נחדש לא .13
 גורמי של ראויה התנהגות קטינים, עצורים של החזקתם במהלך סוהרים של

 פקודות עיגון ולרבות למיניהן, שב״ס ביחידות ככלל והסוהרים הפיקוד
 והעשייה הכשלים חשיפת לשם קריטית. היא מחייב, בנוהל והוראות
ראויה. בשקידה חקירה מתחייבת לתיקונם

 האלימות תופעת למיגור ראויה בשקידה לפעול מתבקשים הנכם כן, על אשר .14
 המהווה בתלונה, ונחושה עניינית חקירה ולקיים הסוהרים, בקרב שפשטה

זו. קלוקלת תרבות של נוסף מופע

 החקירה פתיחת בדבר ועדכוני זו בתלונה וממצה ענייני טיפול על אודה .15
תוצאותיה. ובדבר

בברכה,

עו״ד דקה, נדיה
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