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שוטרים
שלום רב,

הנדון :דרישה לפתוח מחדש את תיק חקירת מח"ש  – 6651/2013מר טאלב אלטורי
(ת.ז  ,)026211441מר ראוף אלטורי (ת.ז  ,)316176502ומר נידל אלטורי
(ת.ז )312194202
 .1התלונה בתיק שבנדון הוגשה לאחר שמרשיי עברו מסכת עינויים סדיסטית על ידי שוטרים
מיחידה מיוחדת של המשטרה .בין היתר :ללא התראה מוקדמת השוטרים תקפו את מרשיי
באלימות פראית ,והכו אותם נמרצות באמצעות אגרופים ,בעיטות ומקלות ,על לא עוול בכפם.
גם כאשר מרשיי היו אזוקים ושכובים עם בטנם על האדמה ,אלימות השוטרים האכזרית לא
פסקה .בין היתר ,מי מהשוטרים ירה רימון על גבו של מר נידל אלטורי מ"טווח אפס" ומי
מהשוטרים השתין על פניו של מר טאלב אלטורי .השוטרים פתחו את הרגליים של נידל וראוף
אלטורי כדי להכות במפשעתם .אחד השוטרים אף אמר "בשביל מה אנחנו שומרים עליהם? בוא
ניתן כדור בראש לכל אחד ונשאיר בשטח ,אף אחד לא רואה בחושך" .רק כאשר השוטרים הגיעו
עם מרשיי לאזור מואר ליד הניידות הם הפסיקו את אלימותם; עקב כך ,נגרמו למרשיי חבלות
בכל חלקי גופם והם נזקקו לטיפול רפואי (טלב ונידל פונו לבית החולים סורוקה).
 .2פניהם של השוטרים המענים היו מכוסות בקסדות ,הם לא מילאו דו"חות פעולה ,עיכוב ומעצר
לגבי מרשיי ,וגם מסרו פיזית את מרשיי בשטח לשוטרים אחרים שהובילו אותם לתחנת
המשטרה (אלה העידו במח"ש שאינם יודעים את זהות השוטרים שקיבלו מהם את מרשיי) .לכן
תיק החקירה נסגר והערר שהוגש נדחה ,בשל העדר יכולת לזהות את השוטרים .כך נכתב
בהחלטת הערר (מס' " :)1667/15/14-1נוכח היקף האירוע והאנדרלמוסיה ששררה במקום ,לא
נכתבו דוחות מעצר ועיכוב ,בין היתר לעוררים ,העניין נבדק על ידי המשטרה והופקו לקחים.
מאחר ולא עלה בידי העוררים למסור אי אילו פרטים מזהים אודות השוטרים שלכאורה פגעו
בהם לא ניתן להצביע על הנילונים בפרט או על מי ממאות השוטרים שנכחו במקום כאלו
שלכאורה פגעו בעוררים".

 .3לתדהמת מרשיי ,אלמוג כהן ,מועמד  7ברשימת ה"ציונות הדתית" בבחירות לכנסת ה ,25-פרסם
לאחרונה בגאווה בדף הפייסבוק שלו כי הוא היה אחד מאותם השוטרים שעינו את מרשיי ,יחד
עם תמונה שלהם מהאירוע:1

 .4על אף שפורסמו עשרות תגובות מסיתות וגזעניות לפוסט ,המועמד לכנסת כהן ממשיך לראות
בהשתתפותו האישית בעינויים של מרשיי כעובדה שאמורה לעודד אזרחים להצביע לרשימת
"הציונות הדתית":

 .5לאור כל האמור לעיל ,מאחר שאחד השוטרים שהיו מעורבים בעינויים של מרשיי בחר מטעמיו
להזדהות בפומבי ,עליך להורות לאלתר על פתיחה מחדש של התיק שבנדון ,לחקירתו
ולהעמדתו לדין יחד עם השוטרים האחרים אשר אין צל של ספק שכהן יוכל לזהותם.
 .6אודה להתייחסותך ללא דיחוי.
בכבוד רב
איתי מק ,עו"ד

1
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