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  ,שלום רב

  

  ________ז " ת,________מר   : הנדון
או מחדל /ו  באמצעים אסורים כנגד עצורשימושל  חשדתלונה בדבר

  כ "ס וחוקרי שב"שבגורמים ב – בנקיטת פעולות שבחובה

 
. כ" וחוקרים בשבס"גורמים בשב: כלפי גורמים שלטוניים בחשדות ,עניינה של התלונה שבנדון

שמורת חוקית של שלוחי זרועות  נתון במ________היה מר , ה הרלבנטיים לתלונבכל הזמנים
נקטו כלפיו באמצעים , עת פעלו הללו במסגרת תפקידם, ובאותם מועדים; טחון הנזכרותהבי

ככל שחשדות אלה יתבררו כנכונים עולים המעשים כדי . או נמנעו מלפעול על פי חובתם/אסורים ו
  .  דיןפי כל-או עינויים אסורים באופן מוחלט על/התעללות ו

  
והממונה על , ס" בעניין הגורמים בשב,היועץ המשפטי לממשלהכבוד  -כם מתבקשים לפיכך הנ

ולהורות על חקירת תלונתו של מר , פי סמכותכם- לפעול על-כ "בעניין חוקרי השב,  ן"המבת
  :הכול כמפורט להלן .________

  
  ס"שב

  
  חשש להתנהלות לא תקינה של הגורם הרפואי

 
הועבר , לאחר מעצרו. אידי חיילי הצב-על, לפנות בוקר, 19.12.08 נעצר ביום ________מר  .1

מר .  לגבי מצבו הבריאותי________ מר נשאל, בזמן שהותו שם. למה'עצר בגלמתקן המ
 ________ עם הגיעו של מר .יתשמאלה וכי הוא סובל מדלקת בברך של רגל מסר ________

על  .לקח ראשית לראות רופא נהוא,  יומיים וחצי לאחר מכן,תקוה- בפתחמתקן החקירותל
שהחוקרים לא איפשרו לו להגיע למרפאה לצורך טיפול בברכו ,  מסר________מר , אף זאת

גם בפעם זו טופל . מלבד פעם אחת, שכאבה לו מאוד במהלך חקירתו הממושכת, הדלקתית
 . באמצעות אקמול בלבד________מר 

 
או לא התקיים /ראות טיפול מחייבות וכי מצד הגורם הרפואי לא ניתנו הו, לכאורה, נראה .2

הפקרת טיפול רפואי לגחמות החוקרים . פי מצבו-כמתחייב על, מעקב אחר אי ביצוע הטיפול
. מהווה מחדל רפואי העולה כדי מתן יד להתעללות בעצור, או הממונים על מתקן החקירות/ו

א ישוב משך תוך שהו,  נחקר משך ימים ארוכים מאוד________מר , כפי שיפורט להלן
במיוחד בחלקי גוף שונים ו, קשיםעובדה זו גרמה לו לכאבים . החקירהשעות ארוכות על כסא 

כן לחקור את מעורבות -נדרש על. עליה הלין עוד לפני הגעתו למתקן החקירות, בברכו הפגועה
ממעורבות על דרך אי  הימנעותולרבות ב, כוונת גורמי החקירה במקרה דנןהגורם הרפואי בה



שום ואי הקפדה על ביצוע טיפולים רפואיים שוטפים כאשר הדבר נדרש בהתאם למצבו של רי
שבענייני רפואה חייבת לגבור עמדתו של הרופא גם על , לא יכול להתקיים ספק בכך. העצור

 מלין על אשר, מצבו הרפואי של עציר, זאת ועוד. ויהיו דוחקים ככל שיהיו, צרכי חקירה
בפתח ו למה'מתקני המעצר בגבהגיעו ל ________כפי שהיה עם מר , בעיות רפואיות שונות

  . חייב להיות מתועד לפרטי פרטיו ואין צורך להוסיף, תקוה
 

  תקוה מעבר לזמן הנדרש לצורכי חקירתו- החזקת העצור במתקן החקירות בפתח
  

קוה ת-  הוחזק במתקן החקירות בפתח________מר ,  )10ראו סעיף (כפי שיפורט להלן  .3
ולמרות , של חקירה אינטנסיווית והחזקה בבידוד כחודשלאחר . בה מעבר לזמן חקירתוהר

 16.2.09כחודש נוסף ורק ביום  תקוה-מעצרו בצינוק של המתקן בפתחנמשך , שלא נחקר יותר
כי החזקתו של עצור במשך תקופה כה ארוכה בתנאים בלתי ,  ברי.הועבר לכלא מגידו

זאת בלא שתהיה לכך , )ובעניין זה לא נרחיב כאן, ס" השבהידועים היטב לגורמי(אנושיים 
 לשוב ________מצב זה הביא את מר . הינה פסולה מכל וכל, "צורכי חקירה"הצדקה של 

המגיעים לו , בו יוכל ליהנות מתנאי כליאה מינימליים, ולדרוש את העברתו למתקן כליאה
 באופן כה, פי דין-וקנות לעציר עלמה, שלילת זכויות .ללא הועיל, כאמור,  זאת.פי דין-על

 . דורש חקירה יסודית וממצה, בוטה
   

  כ"שב

 
 עם .תקוה- למתקן החקירות בפתח ________מר הובא  ביום השלישי או הרביעי למעצרו .4

הושב על כיסא החקירה שם ,  לחדר החקירות הוא הועבר, ולאחר שראה רופא,הגעתו
נחקר מר , כך . בחדר החקירות נותר עד הערב.כשידיו אזוקות לאחור, המקובע לרצפה

 במשך כל ,כאשר בשבועיים הראשונים היה נחקר מידי יום ביומו .חודשכ במשך ________
  סבל________הסבה למר ,  שתוארה לעילבתנוחה, השהות הארוכה בחדר החקירה. היום
מה והן היו חסזרימת הדם בידיו נ ,כאבים באזור האגן, הוא החל לסבול מכאבי גב–רב 

לא למותר . כפי שצוין לעיל, בברכו הדלקתית התפתחכאב חריף במיוחד  .רדומות ונטולות כח
 לאורך כל  והוא סבל מכאבים קשים, בהקשר זה לא נענו________של מר לציין כי תלונותיו 

 . ועולה כדי התעללות אסורה בנחקר, עניין זה הוא חמור. תקופת החקירה
  
. ________קבלת ארוחה בשיתוף פעולה מצידו של מר  נהג להתנות "ירתמ"החוקר המכונה  .5

,  במשך שעות ארוכותאוכל" תמיר"מנע ממנו ,  לשתף פעולה________ירב מר כאשר ס
כאמצעי סחיטה " תמיר"במתן ארוחות והליכה לשירותים השתמש . הליכה לשירותיםו

  .  מכל וכלכן פסול- על ו,אכזרי ומשפיל כעניין שבשגרה

      
באחת  . באלימות פיזית________כלפי מר , "עקיבא"המכונה ,  החוקריםנקט אחד, ףבנוס .6

תוך , ר הסנטר בחוזקה רבה באזו________את ראשו של מר " עקיבא"אחז , החקירות
טלטול ראשו של נחקר מהווה אמצעי חקירה אסור .  מצד לצדשהוא מנענע את ראשו

  .  ללא הרף________ילל את מר אותו חוקר אף ק,  זאת ועוד.בתכלית
  

הוא נהג להכות את מר . גם כן בהפעלת אלימות פיזית ומילולית" התמחה" "מיקי"החוקר  .7
 ,הן האלימות הפיזית .את אימו ואחותו ולקלל ,ולירוק לעברו שוב ושוב,  על ברכיו________

 .משמעי-ופן חדוהינן אמצעי חקירה לא לגיטימיים בא, הן פסולות ואסורות, הן המילולית
  

. לא טמן ידו בצלחת בכל הנוגע להתעללות נפשית בנחקר, "אהוד"המכונה אף החוקר  .8
,  שאם לא ישתף פעולה________ איים על מר ;נקט בשיטה של איומים מפורשים" דאהו"

כללו האיומים , כן- כמו. תקוה- בפתחיו ויביאו אותם גם כן למתקן החקירותיעצרו את הור
ואף , עד שייאות לשתף פעולה, בצינוק,  יושאר בבידוד________כי מר גם איום מפורש 

י יהיה ניתן להחזיקו נאמר לו כ(נאמר לו כי עונשו במשפט ייגזר לחומרה אם לא ישתף פעולה 
ברי כי שימוש פסול זה באמצעי לחץ נפשיים ואיומים הינו !).  שנים תמימות3במעצר עוד 
 . פי דין-סור עלאו, חמור ביותר

  

 ובעוד הוא ממתין במתקן החקירות, ________לאחר שנסתיימה חקירתו הממושכת של מר  .9
המכונה . כ" נעשה ניסיון לגרום לו לשתף פעולה עם השב, כפי שפירטנו לעיל,תקוה-בפתח

 לשיתוף פעולה תוך הבטחת הבטחות ________ניסה לשדל את מר , "קפטן מוניר"
עבור בהבטחה למימון לימודיו , לו במשפטו מהקלה בעונש הצפוי –מהבטחות שונות 



  לאביו חולהל" בחווכלה בהצעה לממן טיפולים רפואיים, ________האקדמיים של מר 
 .הלב

  
  

 ובמצטבר
  

עות הביטחון של מדינת  גורמים הנמנים עם זרומתייחסת לשני ________התלונה של מר  .10
שלוחיה של כל אחת . חדאבצוותא , כעניין שבשגרה, ס הפועלים"כ והשב" השב–ישראל 

בלתי , יחס אכזרי-עללות  הנופלים בגדרי האיסור בדבר התמזרועות אלה עשה בו מעשים
הנעשים בסמיכות זה לאחר ,  הצטברות המעשים.כל מעשה חמור בפני עצמו. פילמש ואנושי

 אשר חוסה תחת האיסור המוחלט - מצב דברים -יוצרת מכלול של נסיבות , זה וזה בתוך זה
ה באי סבירות  לוקמכלול מאפיינים זה .התקיימותו עולה כדי כשל מערכתי. בר עינוייםבד

לשלוחיהם לנהוג , לכאורה, מאפשריםהנזכרים התלונה מגלה על פניה שהגורמים . מטרידה
 . פי כל דין-בעצורים הפלסטינים בניגוד לאיסורים מוחלטים על

 
 ו חומרת.יעילה וממצה,  ענייניתקירהאבקשכם להורות על פתיחת ח, לאור כל הנאמר לעיל .11

לפעול  ,מחייבת לטעמנו, באיסור המוחלט לענותובמיוחד הפרות שעניינן ,  ההפרותמכלול של
עקירה מן השורש ולעשות בשקידה ראויה ל, ללא דיחוי ובנחישות למיצוי הדין עם העבריינים

 .המתגלים בתלונה זו, של הנוהגים הפסולים והאסורים בעליל
  

 .על עדכוני בכל הנוגע לפתיחת החקירה ותוצאותיהאודה  .12
  

  , בכבוד רב

  ד"עו, דניאל שנהר

  : יםהעתק
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אישור + דואר רשום:72100 רמלה 31ד "ת, ס"ש שב"יועמ, לביץאד חיים שמו"עו, תת גונדר
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