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מפקד משטרת חיפה
בפקס 04-6458766 :ובדואר אלקטרוני
שלום רב,
דחוף!
הנדון :דרישה להפנייה מיידית של פצועים שנעצרו במהלך ההפגנה היום בחיפה
בהמשך לפנייתנו הקודמת בעניין שבנדון ,הריני לפנות אליכם כדלקמן:
 .1בפנייתנו הקודמת ביקשנו כי ארבעת הפצועים מבין העצורים שנעצרו אתמול בלילה במהלך
ההפגנה בחיפה ,יועברו לטיפול רפואי מיידי .הפצועים הינם:
-

מועאז' מאי ,אשר סובל מקשיי נשימה עקב פגיעה בצוואר וסובל מכאבים עזים ונימול ברגל.
עבדאללה בדר ,אשר נפגע קשות בגב ובבטן מצד ימין .במהלך שהותו בתחנה ולאחר שנכנס
לשירותים ,הוא הבחין בדם בשתן .המשטרה נקראה באופן מיידי אך לא נעשה דבר.
אדם מסארווה ,נפגע קשות בעין ,סובל מנפיחות בעין ,משטף דם בעין ומטשטוש בראייה.
אמיר אמארה ,נפגע בשתי רגליו ובבטן והוא סובל מבחילות.

 .2למרות דרישתנו ולמרות הפציעות החמורות שנגרמו להם במהלך המעצר ,נמסר לנו מעו"ד
מאיסאנא מוראני אשר נפגשה עם העצורים בתחנת המשטרה כי עד לשעה זו ,טרם הועברו
הפצועים לבתי החולים לקבלת טיפול רפואי .כמו כן נמסר כי צוותי מד"א אשר הגיעו למשטרה
ובדקו באופן ראשוני את מועאז' ,אדם ואמיר ביקשו להפנותם לבית החולים באופן מיידי אך נענו
על ידי המשטרה כי אין להם מספיק צוות כדי ללוות את הפצועים באמבולנסים ועל כן הותרו
הפצועים בתחנה ללא כל טיפול.
 .3נדגיש ,כי הפצועים הנ"ל נפגעו בגופם במהלך מעצרם בהפגנה תוך שימוש בכח ואלימות על ידי
השוטרים וזאת סמוך לשעה  22:00בלילה שעבר ( .)9.5.2021כך שמאז השעה  22:00ועד לכתיבת
שורות אלו ( )02:30עברו יותר מארבע שעות מבלי שיוענק להם טיפול רפואי וזאת למרות
בקשותיה החוזרות ונשנות של עו"ד מוראני.
 .4בנוסף ,נמסר לנו מעו"ד מוראני כי בשלב זה מובאים ארבעת הפצועים לחקירה ,כאשר המשטרה
הציבה תנאי לפיו לא יועברו לקבלת טיפול רפואי מבלי שייחקרו בתחנת המשטרה .על כן נאלצה
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עו"ד מוראני להעניק להם ייעוץ משפטי על מנת לאפשר להם להתפנות לטיפול רפואי בבית
החולים.
 .5בנסיבות אלו ,אין כל ספק כי פעולת צוות החקירה במשטרה ובראשם מפקד המשטרה הינה בלתי
חוקית ,מסכנת את שלמות גופם ובריאותם של הפצועים והופכת את המעצר עצמו לבלתי חוקי.
לאור האמור לעיל הנכם נדרשים לפנות את הפצועים באופן מיידי לבתי החולים לצורך קבלת טיפול רפואי
אחרת נאלץ לפנות לערכאות.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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