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תלונה על כניסה לילית אלימה, בלא הודעה מוקדמת, לבית משפחת  :הנדון
 אעואודה בכפר אידנ

 
 הריני לפנות אליך בתלונה בנושא שבנדון, כדלקמן6 66

, _________עואודה, ת"ז ________ המוקד להגנת הפרט מייצג את מר  06
מהכפר אידנא שבנפת חברון, בהשגה על כוונת המפקד הצבאי להרוס את 

על הכוונה להרוס את הבית ביתו6 במסגרת זו, הגיש המוקד את ההשגה 
 056.6626-אתמול, ה

זאת, ובלא כל התראה מוקדמת, הגיע כוח גדול, שמנה עשרות  על אף 36
לפנות בוקר )אור  6חיילים, לביתו של מרשנו באישון ליל, סביב השעה 

 להיום(6

באותו זמן שהו בני המשפחה המורחבת בבית, כולל נשים מבוגרות וקטינים,  26
בני המשפחה ישנו, חלק מואף תינוקות6 על אף השעה המאוחרת, והעובדה ש

 6ותיהםוציאו אותם החיילים ממיטה

מבנהו יושביו, קצין שנלווה לכוח החל לתחקר את מרשנו לגבי הבית,  56
6 נראה שהשאלות התבססו על תוך כדי הכוונת נשק לעברו והבעלות עליו

ידי -ההשגה שהוגשה6 מר עואודה ניסה להסביר לקצין כי הוא מיוצג על
ין לא שעה לדבריו, הקצ 6ולכן מבקש שההליך יתנהל באמצעות ב"כעו"ד, 

 והמשיך בתחקור ואף איים עליו6

לא זו אף זו, הקצין אף תחקר את גיסתו של מר עואודה, שהיא אשתו של  6.
, אמו של מרשי רה התבצעה באחד מחדרי הביתיק6 הח____ור עצאחיו ה

ביקשה להיות יחד אתה בחדר, הקצין איים על האם כי במידה ולא תעזוב 
 יעיף את ראשה6

)בין התחקור נעשה בתוקפנות, תוך נקיטת לשון גסה ומשתלחת בבני הבית  76
היתר כינוים "אח של רוצח", "אשתו של רוצח"(, בצעקות ובאיומים6 
התנהלות זו של החיילים ושל הקצין החוקר הפחידה מאוד את בני הבית, 
ובעיקר את הקטינים שבהם )בנו של מרשנו עשה את צרכיו במכנסיים מרוב 

תוך כדי התחקור, חיילים אחרים עסקו במדידת המבנה ודפקו על  6בהלה(
 הקירות6

לאחר שסיימו לשאול את השאלות, השליכו החיילים שלוש תמונות של האח  86
 העצור מהחלון, וביציאתם מהבית דרכו עליהן וניפצו אותן6
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 ברי כי התנהלות זו של הצבא אינה מקובלת כלל וכלל6  16

ידי עורך דין, ימצא עצמו חשוף ולא מוגן בפני -ייתכן שאדם, המיוצג עללא  6.6
הרשויות6 לא יתכן שהרשויות יתחקרו אותו כך, בלא תיאום ובלא כל הודעה 

כוחו6 לא יתכן כי תיחקור שכזה ייעשה באישון ליל, תוך -מראש, לו או לבא
הפעלת אלימות מילולית גסה, שגרמה לפגיעה ברגשות בני הבית, ובמיוחד 

 נים6 בבני המשפחה הקטי

בירה את כל צעדי החקירה והבדיקה שתוארו לעיל ניתן היה לבצע בדרך ס 666
בלא לעורר בהלה ובעתה בקרב בני ומסודרת, בתיאום מראש, בשעות היום, 

 הבית, שנפגעו על לא עוול בכפם6

לאור כל זאת, נבקשך לבדוק את הדברים, ולהורות שלא יינקטו עוד צעדים  606
לעורכי הדין של המוקד  מראשלהודיע ו6  כדוגמת אלה כנגד מרשנו ומשפחת

 אודות כל פעילות עתידית6 להגנת הפרט, המייצגים את מר עואודה,

 לטיפולך והתייחסותך המהירים אודה6  636

 

 בכבוד רב,
 

 דכוור, עו"ד-עביר ג'ובראן
 


