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 123/20מספר תלונה: 

 

 

 תמצית החלטה
 

ידי שני שוטרים, ללא חקירה -מח"ש סגרה תיק חקירה של תקיפת אזרח, על

 .תשתית ראייתית לעגןבסיסית שהיה בה כדי 

מחלקת עורכת דין התלוננה על החלטת מחלקת עררים בפרקליטות המדינה )להלן: "

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה )להלן: "(, שלא להתערב בהחלטת עררים

 "( לסגור תיק חקירה על תקיפה חמורה של שני שוטרים שגרמו לחבלה. מח"ש"

מחלקת עררים ומח"ש גרסו בהתייחסותם, כי דינה של התלונה להידחות על הסף, שכן נוגעת 

פטי היא להחלטה על סגירת תיק, שהינה החלטה המצויה בליבת שיקול הדעת המש

 והמקצועי של הפרקליטות. 

 נציב לברר התלונה. הנוכח מהות התלונה וחשיבותה, מצא 

 בירור התלונה העלה את אלה: 

 במועד שצויין התפתחה הפגנה פוליטית לכלל אירוע אלים, שנדרש להתערבות המשטרה. .א

במהלך האירוע אותר המתלונן כאחד המעורבים בהתקהלות בלתי חוקית ובהפרת הסדר  .ב

הציבורי, ומשנדרש על ידי שוטרים לעזוב את המקום, לא מילא אחר הוראות השוטרים, 

 ואף הביע מורת רוחו בדחיפה ובהשמעת ביטויים עולבים.

בידי שני שוטרים, שהיכו אותו מכות  –לדברי המתלונן, במנותק מאירוע ההפגנה הותקף  .ג

 נאמנות בצוותא חדא. 

 50-, מרחק של כבמרוחק מההפגנההתרחש אירוע התקיפה החבלנית, כך המתלונן,  .ד

מטר, בעת שהיה בדרכו לביתו, לאחר שנענה להוראות השוטרים לעזוב את מקום 

 ההפגנה. 

מסרט הצילום, עליו נסמכה, בין היתר, ההחלטה שלא לחקור את התלונה, לא ניתן  .ה

שה התקיפה החבלנית הנטענת בתלונה. הסרט מתעד את הזמן עללמוד ולא כלום על מ
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מקום שבהם התקיימה ההפגנה, ואין בו כל תיעוד למעצרו של המתלונן, אשר וה

 התרחש לאחר שעזב מקום ההפגנה. 

 לציין, תיק החקירה כנגד המתלונן נגנז על ידי המשטרה בעילה של 'העדר אשמה'. .ו

תיק החקירה במח"ש נגנז בעילת 'אין עבירה', מבלי שהתוקפים לכאורה, שהינם  .ז

 שזהותם ידועה, נתבקשו למסור גרסתם למעשה התקיפה. שוטרים במשטרת ישראל

הנה נא, תלונה על תקיפה חבלנית של שוטרים נגנזת ללא חקירה, כשהיא נסמכת על 

שהתרחש,  ,דוחות פעולה וסרט, שאינם נוגעים על פני הדברים למעשה התקיפה, הנטען

 כך המתלונן, לאחר שהתרחק ממקום ההפגנה ובמנותק ממנה. 

בהחלטתו כי לנוכח המתואר לעיל, נכון היה לפרקליטות לקבל החלטה בתיק הנציב קבע 

לאחר חקירה בסיסית, שהיה בה כדי לעגן תשתית ראייתית לכאורית, אשר על פיה ניתן 

היה לדחות אחת משתי הגרסאות, שאינן מתיישבות זו עם זו. לא נכון היה לדחות תלונת 

, ודו"ח שאינו נוגע לאירוע בזמן ובמקום המתלונן כמילים ריקות מתוכן, על בסיס סרט

 . פעולה של אחד השוטרים

לחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות,  19, בהתאם לסעיף הילכך

, המליץ הנציב בפני המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, לשקול 2016-התשע"ו

 למצות החקירה על תקיפתו של המתלונן בידי השוטרים. 
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