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 שלום רב,
 

 על אלימות תלונה  – קטין תושב ירושלים, _____, ת"ז ' ד ____ :הנדון
 

 
 ___טין הקפי סמכותך ולפתוח בחקירת תלונתו של -הינך מתבקש לפעול על .1

סוהרי  של. עניינה של התלונה בחשד למעשי התעללות , שפרטיו בנדון'ד
 .שב"סבהיותו נתון במשמורת  בקטין יחידת נחשון

בבית המשפט השלום בירושלים כשראשו  ___הופיע הקטין  29.4.2018ביום  .2
חבוש. במסגרת הדיון, ב"כ בהליך הפלילי, עו"ד מוחמד מחמוד, הצביע על 

שאליה נחשף מרשו ימים ספורים לפני. דבריו נרשמו בפרוטוקול הפגיעה 
 הדיון.

בכלא מגידו ושם הוא סיפר את מה  _____הח"מ ביקרה את  7.6.2018ביום  .3
 שאירע לו.

, מיד לאחר הדיון שהתקיים בבית משפט שלום בירושלים, 26.4.2018 ביום .4
 ו יום.להמתנה יחד עם יתר העצורים שהגיעו לדיונים באות _____הועבר 

במהלך שהייתם בהמתנה סוהרי יחידת "נחשון" שליוו את העצורים היכו  .5
והתנהגו בצורה אלימה מאד '__ ד _____באלימות רבה את העצור הקטין 

 עם יתר העצורים.

לאחר שכל העצורים סיימו את הדיונים הועברו באמצעות הפוסטה לבית  .6
ת העצורים, המעצר במגרש הרוסים. טרם ירידתם מהפוסטה. טרם הורד

 נכנסו סוהרי יחידת "נחשון" לפוסטה והתחילו לצעוק ולדחוף בעצורים. 

, הורידו אותו ולקחו אותו _____תוך כדי הצעקות, הסוהרים תפסו את  .7
אחד מן הסוהרים בין שתי הדלתות בכניסה למבנה, לתוך בית המעצר. שם, 

ה בראש , כשעודו אזוק. המכה הייתה חזקשהתלוו אליו היכה אותו מאחור
ופגעה באוזנו הימנית, בעקבותיה הוא נפל על הרצפה וראשו נטרק בחתיכת 

 ברזל.

הרגיש סחרחורת, והובא  _____בעקבות המכה היה דימום באוזן הימנית ו .8
בפני רופא במתקן המעצר. שם קיבל טיפול וחבשו את ראשו ומיד הוחזר 

   לצינוק, בהפרדה מוחלטת! 

מסר כי לאחרונה כל הזמן שומע על מקרי אלימות של יחידת  _____ .9
"נחשון" נגד קטינים בדרך מן ואל בית המשפט, אך לפי מיטב ידיעתו לא 

  ננקטו צעדים בעניין וזה ממשיך לקרות

כלפי  ומשפיל שכיחות המקרים המצביעים על יחס בלתי אנושי אכזרי .10
המשפט וחזרה אליו, נסיעתם ממתקן הכליאה אל בית עצורים במהלך 
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יות כאלה ואחרות, הפרת הדין הישראלי, האמנה בדבר מהווים, בווריאצ
כעולה מן התלונות והאמנה נגד עינויים, ידועה ומוכרת.  זכויות הילד

בטיפולנו, גם אם קיימים )האם אכן קיימים?( נהלים ברורים ומחייבים ש
ה שאלה , המציאות מראלתנאי החזקתם במעצר של קטיניםמותאמים 

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

לא נחדש דבר בקביעה, שבמערכה על מיגור התופעה של אלימות והתעללות  .11
, התנהגות ראויה של גורמי של סוהרים במהלך החזקתם של עצורים קטינים

עיגון פקודות , ולרבות ביחידות שב"ס למיניהן ים ככללסוהרוה הפיקוד
והוראות בנוהל מחייב, היא קריטית. לשם חשיפת הכשלים והעשייה 

 לתיקונם מתחייבת חקירה בשקידה ראויה.

 תופעת האלימותאשר על כן, הנכם מתבקשים לפעול בשקידה ראויה למיגור  .12
, ולקיים חקירה עניינית ונחושה בתלונה, המהווה הסוהריםשפשטה בקרב 

 קלת זו.מופע נוסף של תרבות קלו

אודה על טיפול ענייני וממצה בתלונה זו ועדכוני בדבר פתיחת החקירה  .13
  ובדבר תוצאותיה.

 

 ,הבברכ
 

 , עו"דנדיה דקה
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 של הורה יפוי כח

 


