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חבר הכנסת מרגי במליאת הכנסת על מפקד בכלא  4שהתעלל בעציר חרדי ונשפט ל10-
ימי מחבוש על תנאי בלבד “ :מה המסר שהצבא מעביר לחברה הישראלית?”
בעקבות הטיפול והחשיפה של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,העלה היום (ד') חבר הכנסת
יעקב מרגי מש"ס הצעה לסדר היום במליאת הכנסת בעניינו של מפקד בכלא  4שהתעלל בעציר
חרדי ולמרות זאת נשפט לעונש של  10ימי מחבוש על-תנאי בלבד .בוועד מטופלת תלונה של צעיר
חרדי נוסף שעבר התעללות על-ידי אותו קצין.
בדיון במליאה אמר חבר הכנסת מרגי" :מדובר בצעיר חרדי שזה המפגש הראשון שלו עם הצבא
ועם גורמי הפיקוד שלו .סגן אדיר מלכה מכלא  4יכול להטיח את ראשו של חייל חרדי בקיר ,ללפות
את צווארו ,להשכיב אותו על רצפה רטובה ,לאזוק אותו ולהשאיר אותו במצב הזה  5שעות .הקלות
שבה חיילים ושוטרים יכולים להתעלל בלתי נסבלת .הסביבה של אדיר מלכה יודעת שניתן לפרוק
תסכולים וזה יעבור להם בקלות .מה המסר שהצבא מעביר לחברה הישראלית?”
סגן שר הביטחון אלי בן דהן אמר בתגובה להצעה לסדר היום" :צה"ל לא ישלים עם אירועי אלימות
כלפי חיילים ,ביתר שאת כאשר אלו מתרחשים כלפי גורמי הכליאה .לטענת גורמי הכליאה הופעל
כוח סביר בשל התנגדות .אחת הסיבות לקולת העונש היא שמאז האירוע עברו שנה וחודשיים,
הקצין סיים את תפקידו בכלא  4והחייל עצמו השתחרר".
עו"ד נועה לוי המייצגת את הקרבנות מטעם הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,מסרה בתגובה:
ראוי היה שהמערכת תחמיר ולא תקל כל-כך עם קצין בצה״ל שמקבל אחריות על בריאותם הנפשית
של צעירים שכלואים בתנאי בידוד ,תנאים שהוכחו בכל העולם כבעלי פוטנציאל לייצר נזק נפשי
גדול .ההתעללות באותם צעירים באגף הבידוד ,עולה לכדי עינוי כהגדרתו באמנה הבינ״ל נגד
עינויים שישראל חתומה עליה ,וקלות העונש המושת על המענים והמתעללים בלתי נסבלת.
כזכור ,לפני כחודש פורסם כי שני צעירים חרדים שנכלאו בכלא  4על עריקות עברו התעללות קשה
על -ידי קצין בדרגת סגן ,מפקד אגף הבידוד במקום .לאחר שהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
התלונן בשמם למצ"ח ,הודתה הפרקליטות הצבאית בסעיפי ההתעללות ,אך גזרה על הקצין  10ימי
מחבוש על תנאי בלבד ולא מצאה לנכון להעבירו מתפקידו או להורידו בדרגה.
בתשובה שהתקבלה בוועד נגד עינויים ,יותר משנה לאחר המקרה ,הודתה התביעה הצבאית כי
הקצין "חרג מסמכותו"" ,השתמש באלימות שחורגת מכוח הסביר" וכי הטיח את ראשו של הקרבן
בקיר ללא סיבה מוצדקת .הוועד הגיש תלונה של צערי חרדי נוסף שעבר התעללות חמורה ועינויים
על-ידי אותו קצין שנמצאת עדיין בבירור .כחלק מההתעללות הפגינו הקצין המתעלל וחיילים
נוספים במתקן הכליאה זלזול ברגישותם הדתית של הקרבנות ,כמו אי מתן גישה לספרי קודש
ולתפילין.
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