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הודעה לעיתונות

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל דורש ממח"ש לחקור אירוע בו הותקפו יותר
ממאה מתפללים ואנשי צוות רפואי במסגד במתחם אל אקצא
בתקרית ,שאירעה לפני שבועיים ,הותקפו כמאה ועשרים מתפללים במסגד במתחם אל אקצא כאשר
כוח של  100שוטרים פרץ למקום התפילה והחל לירות רימוני הלם ולהכות את המתפללים .בנוסף,
הותקפו שלושה חובשים בתפקיד כאשר אחד השוטרים הורה להפשיטם תוך שהוא אומר" :אין פה
חובשים" "תזיינו את כולם".
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל שלח תלונה דחופה למח"ש בבקשה לחקור אירוע שבו הותקפו
כמאה עשרים מתפללים במסגד במתחם אל אקצה .האירוע אירע ביום שבו הורתה הממשלה על
הסרת המגנומטרים (גלאי המתכת) ממתחם הר הבית .באותו יום בשעות הערב פרץ כוח המונה
כמאה שוטרים למסגד ,החשיכו את המקום והחלו יורים רימוני הלם וכדורי ספוג במקום סגור מה
שגרם פציעות לחלק מהמתפללים ששהו במקום.
השוטרים הורו לקבץ את כל המתפללים ,צעירים ומבוגרים כאחד ,בפינת המסגד תוך שהם מכים
אותם באלות ,אגרופים ובעיטות ,מפילים אותם על רצפת המסגד ואוזקים אותם באלימות ובאופן
משפיל לעיני הקהל באיזוק מכאיב באזיקוני פלסטיק הדוקים .השוטרים דרכו על ראשי וידי חלק
מהאנשים בעודם אזוקים.
במסגרת התקרית הותקפו גם שלושה חובשים בתפקיד ,למרות שלבשו וסטים זוהרים המזהים אותם
כחובשים ,בעודם ניגשים לסייע לפצוע מחוסר הכרה מירי כדור ספוג .אחד מקציני המשטרה במקום
הורה לקחת מהם את כרטיסי החובשים ולהפשיט אותם מהווסטים בעודו קורא בקול" :אין כאן
חובשים" ,תזיינו את כולם".
השוטרים עצרו במסגרת התקרים כמאה מתפללים ששהו באותה עת במקום ,אך כל העצורים
שוחחרו זמן קצר לאחר מכן ללא הארכת מעצר – מה שעשוי להעיד שלא היה ממש בחשדות נגדם
וכי המעצר ,כמו גם האלימות שבה היה מלווה ,נעשו באופן שרירותי וחסר הבחנה.
עו"ד נועה לוי ,רכזת הפרויקט למאבק באלימות המשטרתית בוועד נגד עינויים מסרה בתגובה:
"הארוע שארע במסגד אלקבלי מהווה דוגמא קשה ליחס בלתי סביר של משמר הגבול כלפי
מתפללים ולזלזול ברגשות דתיים .המשבר באל אקצא היה משבר בין דתי מסוכן מאוד שכל העיניים
במזרח התיכון היו נשואות אליו ,ושוטרי מג"ב התנהגו כפיל בחנות חרסינה .כניסת שוטרי מג"ב עם
רימונים וכדורי ספוג לתוך מסגד בשעת תפילה היא חציית קו אדום ,ואנו דורשים ממח"ש לקדם
חקירה רצינית על מנת להעמיד לדין את האחראים לאירוע".
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 055-883-5945-

