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         51.2.5.32 

 לכבוד 

 מחלקת חקירת שוטרים

 הר חוצבים, 2רחוב הרטום 

 ירושלים

 5.-7676646: ובפקס

 

 ,שלום רב

 

 81.2.5.81י המשטרה ביום "ד ענאן עודה בעקבות מעצרו ע"תלונה בשם עו: הנדון

 

בגין נבקש להורות על פתיחה בחקירה , 1.917050.. ז.ד ענאן מוחמד עודה ת"עו, בשם מרשינו

והכל כמתחייב מסעיף , טענות מרשי להפרת זכויותיו בידי שוטרים לפני ובמהלך מעצרו בחיפה
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החליט , של חודש רמדאן פתאריאחר ארוחת אלאלשעות הערב וב 32.2.5.32 בתאריך .3

ם הגיעו ה 4בסמוך לשעה . התחתית בחיפה צאת לטיול בעירלמרשי יחד עם אשתו וילדיו 

שעמדו במקום צעירים אז הבחינו בקבוצה של שוטרים וקבוצה של , לרחוב נתנזון

 . במחאה נגד הריגת מפגינים פלסטינים ברצועת עזה

 

ושוטרי  מניקים"יסלרבות  ,של שוטרים (עשרות) מספר רבהבחין בורות פלאחר דקות ס .5

הוא  ,כתוצאה. ל אזהרהככל האנשים ששהו במקום ללא את לתקוף מתחילים  ,ב"מג

בועטים , בשוטרים תוקפים הוא הבחין. אך לא הצליח ביקש לפנות ולצאת מהמקום

מאחור מרשי נתפס לפתע . נפלו על הרצפהאנשים רבים . ומכים באנשים שהיו במקום

ומסר להם , וםשהיו במק ב"שוטרי מגדחף אותו לכוון שני י אחד השוטרים אשר "ע

ו היּכהשוטרים . בכוח וודחפו אותשני השוטרים תפסו אותו משני צדדיו . לקחת אותו

ליד ניידת משטרתית הוא הועמד . לצומת הקרובה ולקחו אותולאחר מכן את מרשי 

 .שם היה עצור נוסף, לתוך ניידת שניהמכן הוכנס אחר לדקות ו .3למשך כ 

 
ויחד עם עצורים , בתוך התחנה. (תחנת חוף) חיפהב לתחנת המשטרהמרשי הוסע בניידת  .1

לאחר כאשר שוטר ושוטרת מולם ישבו  .הועברו אזוקים אל תוך חדר קטןהם נוספים 

את מרשי ואת יתר השוטר את טלפון הנייד שלו והתחיל לצלם שלף מספר דקות 

מרשי . העצורים שהיו בחדר כשהם אזוקים ושוכבים על הרצפה בצורה משפילה

. משיך לצלםוה השוטר לא נענה. ם התלוננו וביקשו מהשוטר להפסיק לצלםוהעצורי

התג עליו רשום שמו מרשי ביקש מהשוטר שימסור את שמו ובתגובה הסתיר השוטר את 

של המדים ונשאר בחולצה שחורה יון החלק העלאת הוריד לאחר מכן שעל גבי המדים ו
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טרת שנכחה במקום למסור בקשות מרשי ויתר העצורים מהשו. שםתג מזהה עם ללא 

שמן כגבר ל "השוטר הנמרשי תיאר בפנינו את  .את שמו של השוטר לא הצליחו אף הם

  .עם שער שחור

 
לבניין אחר ובו חדר השוטרים י "מרשי יחד עם יתר העצורים עהועבר לאחר מספר דקות  .6

יקים האזאת  לעצורים הורידו השוטרים, שם .אליו הגיעו עצורים נוספים, גדול יותר

עד האזיקונים  תאהידקו השוטרים . אזיקונים מפלסטיקוהחליפו אותם במהידיים 

, שנכח במקום מסר לשוטרמרשי . היו מאחורי הגבידי העצורים מקסימום כאשר ל

זה לא מעניין : "י השוטר"וגרם לו לכאבים ונענה ע לידיו חזק מאודקשור שהאזיקון 

 !"יאות

 
ביניהם עצור שדימם בראשו באזור , נוספים וריםהשוטרים עצהביאו , לאחר זמן מה .2

לאחר מכן ) מרשי אותו בכוח וזרקו אותו על הרצפה ליד הם דחפו. העין מצד שמאל

מרשי בירר עם השוטרים (. הבחור עבר תאונת דרכים בדרך לתחנה למרשי כיהתברר 

וא שה מרשי מסר. אינו מקבל טיפול רפואי אך הוא נתבקש לשתוקפצוע מדוע הצעיר ה

בתגובה . חייב לקבל טיפול רפואיצור זכאי וולפי הוראות החוק הע וד במקצוע"עו

ולקלל אותו ואף איים עליו שאם ימשיך וידבר לצעוק השוטר החל , לבקשות מרשי

שהיו סביב יד מרשי והרים את ידו בכוונה אזיקים השוטר תפס ב". ארביץ ואזיין אותך"

אותו שוטר היה , לפי עדות מרשי. הפסיק לדברמרשי , כדי להימנע ממכות. להרביץ לו

מעצורים הבין מרשי  לאחר מכן. שזיהה את שמומ ללא "צה שחורה של יסלש חוולב

מרשי מסר לנו כי . לאור חטובשכנראה קוראים לו , אחרים ששמעו את שמו קודם לכן

 . זקןעם שיער שחור וללא , מ"ס .32מדובר בגבר בגובה כ 

 
מרשי . מנהל מרכז מוסאווא, עפר פרח'עצור מר גה אותו חדרל ובאאחרי מספר דקות ה .7

, על הרצפהליד מרשי הפצוע שישב העצור הבחור את ראה  פרחהעיד בפנינו כי כאשר מר 

, אותו שוטר שקוראים לו לאור. מעבירים אותו לבית חוליםעל כך שלא התחיל להתלונן 

והתחיל לתת לו מכות בידיים הוא דחף אותו . והתחיל לצעוק עליו פרחמר  התעצבן על

ודחף אותו עפר 'על רגליו של גנפל חלקית ואז אותו שוטר בעט ברגלו  עפר'ג. וברגליים

בשטח שהיה בין מרשי לבין אותו פצוע אשר לאחר מכן התברר נפל עפר 'ג. לכוון הרצפה

 עפר ועל כל'השוטר המשיך לצעוק ולקלל ולאיים על ג. עפר'כי מדובר בבנו של ג מרשיל

  .מאחורי הגב ותנשכבו על הרצפה כשידיהם אזוקהעצורים אשר באותו זמן 

 
תוך " לך יא בן זונהאני אראה " עפר ואמר לו'על גצעק השוטר לאור , כשתי דקותלאחר  .6

עפר ענה לו בתחושת כאב 'אך ג קוםעפר ל'לאחר מכן הורה לג. שהוא מסמן שירביץ לו

 ואז. עפר ניסה לקום אך ללא הצלחה'ומר ג, השוטר צעק עליו. שאינו מסוגל לקום

למעלה  ןמאחורי הגב והרים אות ותעפר מהידיים שלו שהיו אזוק'השוטר תפס את ג

  .רוןדעפר למז'השוטר משך את ג .עפר לצעוק'ומרוב כאבים התחיל ג בצורה ברוטאלית

 
 עורבעל מ "ס .36 כ גובהבשמן  ,מ נוסף"יחד עם שוטר יס, לאור, תו שוטראו ,בהמשך .2

, הם החלו לצעוק. בו שהה מרשי יחד עם יתר העצוריםנכנסו לחדר , עם זקןושיער כהים 

, את העצוריםאחר זמן מה השוטרים העבירו ל .כל סיבהת העצורים ללא לאיים ולקלל א

מאחורי כשידיהם הרצפה אזוקים ו על והם הושבמול חדרי החקירה אל , כולל מרשי
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למרות שמרשי ויתר העצורים ביקשו לשחרר להם במקצת את האזיקים עקב . הגב

 . הם לא נענו, הכאבים וחסימת הדם שנגרמה בידיים

 
עורכי דין ואז הם הורידו את מפגשים עם לאחר מכן התחילו להעביר את העצורים ל .4

התחילו לחקור את העצורים החוקרים  .קשרו אותם מקדימהאחורי הגב ומהאזיקים 

החקירה התנהלה באופן מהיר עם דלתות פתוחות כך שכל העצורים . במשרדים ממול

לפגוש ו אם ברצונלפני שמרשי נחקר הוא נשאל . מהלך החקירהאת היו מסוגלים לשמוע 

ד ד בפינה בכניסה לבניין ולא במשר"מרשי הועבר לפגישת הייעוץ עם עו. וענה בחיובד "עו

במהלך הפגישה עם את האזיקים הוא ביקש מהשוטרים שיורידו לו . ותוך כדי עמידה

ד ובתגובה לכך הוחזר מרשי למזדרון ונמסר לו שימתין להיות האחרון בתור למפגש "העו

ואז בדרך לשם הבחין  לשירותיםביקש מרשי להיכנס חצי שעה יותר מאחרי  .ד"עם עו

עפר מסר לו שאינו מרגיש 'מר גהוא בירר לשלומו ו. עפר עומד ועייף מאוד'מרשי במר ג

 .טוב ושהוא חש בכאב

 
ד הוא הופנה "שעה וחצי כאשר ישב מרשי על הרצפה בהמתנה למפגש עם עולאחר כ ..3

ד "הייעוץ עם עולאחר  .את האזיקוניםלפגישת הייעוץ תוך סירוב השוטרים להוריד 

, כן הועבר להמתנהולאחר מ לחקירה על ידי חוקרת למספר דקותהועבר מרשי 

בעקבותיה לחדר צילום ורק בשעות לפנות בוקר הועבר מרשי אל קצינה שמסרה לו 

 . שעות 62עצור למשך שהוא 

 
, כי למרות שהוא ועצורים נוספים ביקשו לאכול, מרשי מסר בעדותו בפנינו, בנוסף .33

בבית זמן שהותו  לכמו כן במהלך כ .שעות מהמעצר 52דרישותיהם נענו רק לאחר עבור 

החקירות או מפקד התחנה ביקש מרשי מספר רב של פעמים להיפגש עם קצין , המעצר

ף מסר א אוריוא סורב והשוטר לשל השוטרים אך ההמשפיל בכוונה להתלונן על היחס 

ד לא "שהוא עו ןהעובדה שמרשי ציי, כמו כן". אין לך זכות לשום דבר"לו לשתוק וש

 .עניינה אף אחד מהשוטרים בתחנה

 
כפי שנמסרו מפיו של מרשי מעידים על יחס , כי השתלשלות הארועים לעיל, קש לצייןנב .35

לכדי הפרה של  ההמגיע ,משפיל ופוגעני מאת השוטרים כלפי מרשי וכלפי יתר העצורים

עולה בבירור כי יחס , יתר על כן. ד האדם וחירותווכב: לכבוד המעוגנת בחוק יסודהזכות 

 .העצוריםבמטרה להשפיל את  דוןבזבוצע משפיל זו היה מכוון ו

 
הפרו את חוק העונשין לאחר שתקפו  השוטריםקיים חשש כבד וממשי שעולה כי , כמו כן .31

שהוכה בתחנת המשטרה פרח עפר 'גלרבות את מר , ואת יתר העצורים והיכו את מרשי

עבירה של תקיפה שגרמה לחבלה של ממש  התנהגות זו עולה לכדי. אל מול עיני מרשי

, לחוק העונשין( תקיפה הגורמת לחבלה של ממש) .12וסעיף  (תקיפה) 164יף לפי סע

 .3466 –ז "התשל

 
בלתי , מהווה יחס אכזרי, השימוש בכח תוך כדי השפלה וביזוי מרשי ויתר העצורים .36

אנושי ומשפיל העולה לכדי עינויים ועומד בסתירה להתחייבות מדינת ישראל לפי 

 37 -ו 3ים פית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ולפי סעילאמנה הבינלאומ .3 -ו 6סעיפים 

 .לאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתי אנושיים או משפילים
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ט לפקודת 64מחייבת את התערבותכם לפי סעיף  ,תלונה זו על השתלשלות הארועים בה .32

ששוטר או  וזאת לאור העובדה כי מתעורר חשד 3463 –א "תשל, (נוסח חדש)המשטרה 

עפר 'לרבות מר ג, שוטרים יחדיו ביצעו עבירות פליליות כנגד מרשי וכנגד יתר העצורים

 .פרח

 
 .אנו פונים אליכם לפתוח באופן מיידי בחקירת הארוע, אשר על כן .37

 

 
            

 ,בכבוד רב  

 דין - עורכת, סאוסן זהר                         

 

 

 :העתקים

 3..5-7676.: בפקס, היועץ המשפטי לממשלה

 5-2652332.: בפקס, ל המשטרה"מפכ

 
 


