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שלום רב,

הנדון :סירוב להעניק טיפול רפואי לעצורים שנעצרו במהלך ההפגנות בחיפה ובנצרת ביום
 9.5.2021בערב
הריני לפנות אליכם בדרישה דחופה להנחות ולחקור את המדיניות הלא חוקית שיושמה על ידי מפקדי
תחנות המשטרה בחיפה ובנצרת לאחר שסירבו לאפשר לפצועים שנעצרו במהלך ההפגנות שנערכו בערים
אלו בערב יום  9.5.2021מלקבל טיפול רפואי ,והכל כמפורט להלן:
 .1ביום  9.5.2021בשעות הערב התקיימו הפגנות בערים חיפה ונצרת ,בין היתר ,כנגד השימוש בכח
המופרז על ידי השוטרים במתחם מסגד אלאקצא וכנגד פינויים של המשפחות בשכונת ש'יח ג'ראח
לטובת המתנחלים.
 .2במהלך ההפגנות הנ"ל ,עצרו כוחות המשטרה עשרות מפגינים תוך כדי שימוש באלימות מופרזת
נגדם ,דבר אשר חייב את פינויים המיידי לבתי החולים לצורך קבלת טיפול רפואי .נציין כי כנגד
השימוש באלימות המופרזת כנגד המפגינים בשתי ההפגנות הנ"ל ,שלחנו היום ( )10.5.2021פניות
נפרדות ליו"ר מחלקת חקירות שוטרים בפרקליטות המדינה בדרישה לפתוח בחקירה נגד תקיפת
המפגינים.
 .3לאחר הבאת הפצועים אל תחנות המשטרה ,נכחו עורכי דין מטעם מרכז עדאלה ועו"ד מתנדבים
נוספים הן בתחנת המשטרה בחיפה והן בנצרת .עורכי הדין ביקשו להעביר את הפצועים באופן
מיידי לבתי החולים לצורך קבלת טיפול רפואי אך בשני המקרים הם סורבו ורק לאחר מספר רב
של שעות הסכימו להעבירם לבתי החולים.
 .4לצורך כך ,במהלך הלילה בין  9.5.2021לבין  10.5.2021ובמטרה לאפשר את פינוי הפצועים לבתי
החולים ,פנינו בכתב גם אל מפקד תחנת משטרת חיפה ודרשנו כי ארבע מהפצועים העצורים
יועברו לטיפול רפואי מיידי .פנייה ראשונה נשלחה בשעה ,10.5.2021 ,00:01על ידי עו"ד מאיסאנא
מוראני אשר נכחה בתחנת המשטרה בחיפה ובה ביקשה ממפקד התחנה לאפשר לאחד הפצועים,
מר עבאדללה בדר ,להתפנות לבית החולים בעקבות החבלות בגופו ולאחר שהבחין בדם בשתן
במהלך שהותו בתחנת המשטרה .לאחר שפנייה זו סורבה ,נשלחה פנייה נוספת מטעם הח"מ בשעה
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 ,10.5.2021 ,00:10ובה נדרש להעביר ארבע פצועים לטיפול רפואי .לאחר כשעתיים וחצי ,היינו
בשעה  )10.5.2021( 02:30ולאחר שהפצועים לא פונו לבתי החולים ,נשלחה פנייה שלישית .כל
הפניות הנ"ל ,הועברו לידיעת מפקד התחנה הן בפקס והן בדואר אלקטרוני והן במסירה ביד
ועורכי הדין שנכחו בתחנה נתקלו בסירוב העברת הפצועים לבתי החולים.
** רצ"ב שלושת הפניות הנ"ל מהשעות  00:10 ,00:01והשעה  02:30ביום .10.5.2021
 .5לא זו בלבד ,אלא כפי שעולה מפנייתנו השלישית מהשעה  ,02:30חוקרי המשטרה התנו הפניית
הפצועים לבתי החולים בקיום החקירה תחילה .למרות שנמסר לחוקרים כי החלטה כזו הינה בלתי
חוקית וכי יש קודם כל להפנות את הפצועים לטיפול ולאחר מכן להביאם לחקירה ,נאלצו עורכי
הדין תחת הלחץ ולטובת הפצועים להעניק להם ייעוץ משפטי לפני החקירה על מנת לסיימה
ולהעבירם מהר ככל האפשר לבתי החולים .התרעות עורכי הדין על אי חוקיות פעולה והתנייה זו
לא סייעה כלל.
 .6יתר על כן ,עולה מאותה פנייה כי הגם שאנשי מד"א הגיעו לתחנת המשטרה בחיפה על מנת לבדוק
את הפצועים ,ולמרות שלאחר בדיקה ראשונית הצוות הרפואי דרש העברת הפצועים לבתי
החולים ,הם נענו על ידי חוקרי המשטרה ,כי אין להם מספיק צוות ללוות את הפצועים באמבולנס
ומסיבה זו הם הסכימו לפנותם לבתי החולים!
 .7סירובים דומים דווחו על ידי עורכי הדין שהעניקו ייעוץ משפטי לעצורים בתחנת המשטרה בנצרת.
 .8בסופו של דבר ורק בסביבות השעה  05:00לפנות בוקר ,היינו כ 7 -שעות לאחר המעצר פונו
הפצועים בלתי החולים .עיכוב מכוון זה בפינוי לבתי החולים לצורך קבלת טיפול רפואי הינו בלתי
חוקי .ראשית ,מעבר לטענה כי המעצרים בוצעו באופן לא חוקי ,הרי הסירוב להעניק טיפול רפואי
באופן מיידי ותוך עיכוב של כ 7 -שעות מאז המעצר ,פגע בזכותם החוקתית לשלמות הגוף
ולבריאות .מדובר בפצועים שעקב אלימות השוטרים שהופעלה נגדם במהלך המעצר ,נחבלו
בצוואר ,בגב ,ברגליים .פצוע אחד סבל מקשיי נשימה עקב פגיעתו בצוואר ,אחר סבל מחבלה קשה
בבטן ,אחר מחבלה קשה בעין שגרמה לטשטוש בראייה ,ואחר סבל מחבלה בבטן שגרמה לו
לבחילות קשות ,ואחר נפגע בגב ובבטן והבחין בדם בשתן עם כניסתו לשירותים בתחנה ועוד.
מדובר בפגיעות רציניות שהיו מחייבות הפנייה לטיפול רפואי מיידי עוד בטרם ביצוע החקירה.
 .9מלבד הפגיעה בזכויות החוקתיות וסיכון חייהם של הפצועים ,הרי הסירוב להעניק טיפול רפואי
בנסיבות לעיל ,הינו בלתי חוקי כשלעצמו .סעיף  16לתקנות סדר הדי הפלילי (סמכויות אכיפה –
מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) ,תשנ"ז –  1977קובע כי "כל עצור המבקש טיפול רפואי זכאי
להיבדק בידי חובש או רופא במקום המעצר; כל עצור זכאי לקבל טיפול רפואי הנחוץ לו לשם
שמירה על בריאותו .",כמו כן פקודות המטה הארצי מס' " ,14.01.34פיקוד ,מעצר ושחרור",
 ,8.10.2013אשר קובעת בסעיף (4ה) תחת הכותרת "הבאת עצור לתחנת המשטרה" כי" :עצר שוטר
אדם ולא שחררו בטרם הביאו לתחנת המשטרה ,יביאו ללא דיחוי ,לתחנת המשטרה אל הקצין
הממונה ,למעט בנסיבות חריגות ,המפורטות להלן( :א) הבאת העצור למקום אחר ,כדי שיקבל
טיפול רפואי דחוף".
 .10הנה כי כן ,הסירוב לפנות את הפצועים לבתי החולים לטיפול רפואי ,לא רק שפוגע בזכויות
החוקתיות אלא הוא מנוגד ומפר את הוראות הדין ועל כן הוא בלתי חוקי.
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 .11אי לכך הנכם מתבקשים להנחות ולהורות למפקדי תחנות המשטרה לחדול ממדיניות הסירוב הנ"ל
ולרענן את הנהלים בהקשר זה .לכך חשיבות מירבית במיוחד לאור המשך קיומן של הפגנות
ביישובים וערים רבות בימים הקרובים.
לטיפולכם המהיר ,נודה.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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