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הודעה לעיתונות

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל בפניה דחופה לראש מח"ש :חקור את החשדות
לאלימות שוטרים באירועים במזרח ירושלים
"במהלך הימים האחרונים הגיעו אלינו פניות הנוגעות לאלימות קשה של שוטרים במזרח
ירושלים ,במיוחד בתום תפילת צהריי יום שישי האחרון" .כך מציין הארגון במכתב ,שנשלח
אתמול בערב (א') לראש מח"ש .בין היתר מתוארים במכתב מקרה שבו נשברה רגלו של
תושב מזרח ירושלים על ידי שוטרים ,ומקרה שבו תושב אחר הוכה קשות בפניו.
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל שיגר אתמול בערב פניה דחופה לראש מח"ש אורי כרמל,
בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות מקרים קשים של אלימות שוטרים ושוטרי מג"ב כלפי
תושבי מזרח ירושלים בימים האחרונים.
המכתב נשלח בעקבות עדויות המצטברות בארגון האחרון בימים האחרונים ,על אלימות ושימוש
מופרז בכוח מצד שוטרים כלפי תושבי שכונות במזרח ירושלים“ .במהלך הימים האחרונים הגיעו אלינו
מספר פניות הנוגעות לאלימות קשה מצידם של שוטרים ושוטרי מג"ב במזרח ירושלים" ,נכתב בפניה.
“במיוחד נציין מקרי אלימות בתום תפילת צהרי יום שישי האחרון .אירוע אחד שהובא לידיעתנו
התרחש בעת ביצוע מעצרים אלימים באיזור ואדי ג'וז ביום  .21.7.2017כתוצאה מאלימות שוטרים
נשברה רגלו של אחד התושבים ותושב אחר ספג מכות בפניו על-ידי השוטרים".
עוד מציינים בוועד כי אלימות השוטרים אף מוזכרת בפרוטוקולים של דיוני הארכת מעצר שנערכו
למספר חשודים שנעצרו באופן קולקטיבי באירועי הימים האחרונים ,ומתועדת בסרטונים המופצים
ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת .דוגמה לסרטון כזה עליו דווח גם בכלי תקשורת ישראליים,
הוא סרטון שבו נראה שוטר מג"ב בועט במתפלל מוסלמי במהלך תפילה .בסרטונים אחרים נראים
שוטרים דוחפים אישה שנופלת לקרקע.
הוועד דורש מראש מח"ש להורות בדחיפות על חקירות פליליות של התקריות האלימות .עוד מציינים
בוועד כי אלימות השוטרים המתועדת מנוגדת לאיסור על עינויים ויחס אכזרי הקבוע באמנה נגד
עינויים עליה חתומה ישראל ואליה היא מחוייבת לפי החוק הבינלאומי .בארגון מתכוונים להגיש
בשבועות הקרובים תלונות פרטניות בשם בגירים וקטינים שנפגעו מאלימות שוטרים בתקריות אלו.
"מהמידע שמגיע אלינו מצטיירת תמונה של אלימות חמורה מצד שוטרים" ,מסרה עורכת הדין אפרת
ברגמן-ספיר ,מנהל המחלקה המשפטית בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל“ .אנחנו נמצאים כעת
בשלב איסוף העדויות ונערכים ללוות משפטית את הנפגעים".

על הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל:
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל פועל למען בני אדם באשר הם – ישראלים ,פלסטינים ,מהגרי
עבודה ונתינים זרים נוספים ,השוהים בישראל ובשטחים ,במטרה להגן עליהם מפני עינויים
והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות ולתמוך בבני אדם שמצויים כעת בחזקת
הרשויות הישראליות לאחר שעברו עינויים במדינות מוצאם.
לפרטים נוספים :מיה אפשטיין

