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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 , ע

שב״ס. במשמורת נתון בהיותו בקטין נחשון יחידת סוהרי

מגידו. בכלא ר׳____הקטין את הח״מ ביקרה 17.10.2018 ביום .2

י_____מסר בביקור, .3 המחוזי משפט בבית לדיון הובא 15.10.2018 ביום כ

 ממנו וביקש מרחוק עמד שלו אבא הדיונים, מאולם ביציאה בירושלים.

עצמו. על לשמור

 שנסגרו ואיך אביו את לקלל התחילו הקטין את שליוו ״נחשוף׳ יחידת סוהרי .4

 גם מכות. לקבל האחרון התחיל הקטין, את הובילו שאליה המעלית, דלתות
שני ביום שנכחו הקטין הורי  דלתות נסגרו שעת אישרו וסבו( הוריו הדיון)

ממנה. שיוצאים מהומה של ורעשים קולות נשמעו המעלית

ר_____הקטין .5 ס אותו היכו 1א/ בתמונה המופיעים הסוהרים כל כי מ

 החזה באזור התמקדו המכות במעלית. כשהיה אותו ודחפו באגרופים

 על להגן כדי ידיו בין ראשו את להחביא ניסה כי הדגיש והקטין והראש,

עצמו.

ימין בלחי אגרוף שקיבל האירוע, לאחר יומיים לח״מ סיפר ,_____הקטין .6

 שככל ברור סימן היה השמאלית עינו מעל כי הח״מ תציין עוד לו. כאב שעוד

המפגש. לפני יומיים שקיבל המכות התירו הנראה

 הקטין את לדחוף והמשיכו סוהרים עוד התווספו המעלית מן כשיצאו .7

 שמופיע כפי מנעליו באחת שמחזיק בסוהר להבחין אפשר ואף אותו ולהכות

.2א/ בתמונה

 עד הקטין את קיללו שהסוהרים כדי תוך זו בצורה המשיכו הדברים .8

הברכיים. על אותו שהושיבו

 והמשיכו והמילולית הפיזית האלימות הספיקה לא ״נחשוף׳ יחידת לסוהרי .9

 אותו הכניסו הם הקטין, לדברי אותו. משפילים שהם תוך הקטין את לענות
 בשל לשבת. והתבקש לרגליו קשורות כשהן לאחור ידיו את ואזקו קטן לחדר

 בשיפוע לשבת נאלץ והוא נוחה ולא קשה הייתה התנוחה המוזר, האיזוק

שעה. במשך

 שעד נעליו את לנעול לחזור הקטין הצליח מרגליו ידיו את ששחררו אחרי רק .10
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 ועל ידיו כפות מפרקי על מאוד לחצו האזיקים כי הקטין הדגיש עוד .11
 הסימנים את האירוע, אחרי יומיים הח״מ, בפני הציג ואף הקרסוליים

שהשאירו. והפצעים

 המופיעים הסוהרים אחד מגידו, לכלא חזרה ובדרך לפוסטה עלייתו לפני .12
 הראייה מטווח שנעלם עד בו לבהות המשיך ב׳ באות והמסומן 1א/ בתמונה

ומאיימים. מפחידים היו מבטיו כי סיפר הקטין שלו.

 זה למכתב המצורפות בתמונות המופיעים הסוהרים כי לציין, למותר לא .13
 סוכרת ממחלת סובל הקטין כי מפורש באופן נאמר בו הדיון בעת נכחו

 לא המשפט לבית הנסיעות בזמן כי דיווח ואף אינסולין, בזריקות ומטופל
הדבר. של ההשלכות את מרגיש הוא וכי בזמן הטיפול את לו לתת מקפידים

 זאת ובכל הרגיש הבריאותי מצבו על ידעו שהסוהרים כך על מעידה זו עובדה
במשמורתם. הנתון קטין כלפי לחוק ובניגוד בברוטאליות להתנהג החליטו

 מה על עת באותה שנכחו הקצינים לאחד דיווח הקטין מגידו לכלא בהגיעו .14
התייחסות. כל קיבלה לא שתלונתו ונראה עליו שעבר

 כלפי ומשפיל אכזרי אנושי בלתי יחס על המצביעים המקרים שכיחות .15
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 .16
 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 .17
 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 .18
תוצאותיה. ובדבר

בברכה,

עו״ד דקה, נדיה

לוט:
 2וא/ 1א/ המסומנות תמונות
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