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ב' שבט תשע"ט

באמצעות לשכת מפכ"ל
שלום רב,
הנדון :פניה למיצוי חקירה בפ"א  – 536361/2018תקיפה על רקע גזעני
ושיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה
 .1הנני פונה אליך ,כי תפעל להנחות את גורמי החקירה הרלוונטיים למיצוי החקירה בתיק
שבנדון ,לרבות פתיחה בחקירה פלילית בגין שיבוש והדחה בחקירה ,שביצעו לכאורה ,מפקד
תחנת כיבוי ברחובות וקצינים נוספים שפעלו ,לכאורה ,מטעמו.
 .2בתאריך  28.11.2018פנה ,ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות ,אלי טרונך (להלן:
"המתלונן") ,כבאי ממוצא אתיופי המכהן כראש צוות בתחנת כבאות רחובות ,ותיאר כי
בוצע בו פשע שנאה על ידי קצין בכיר בתחנת כיבוי בה הוא משרת -תחנת רחובות.
 .3לאחר ששמעתי את תיאור האירועים ,שכללו התבטאויות גזעניות ואלימות פיזית ,הצעתי לו
להגיש תלונה במשטרה ,שכן מדובר בחשדות פליליים חמורים ,שבוצעו ,לכאורה ,על ידי
עובד ציבור בתפקיד בכיר.
 .4בתאריך  ,02.12.2018בהמלצתי ,סר המתלונן לתחנת רחובות והגיש תלונה מסודרת ופירט
את האירוע שבוצע בו.
 .5במסגרת המעקב שלנו אחר הטיפול בתלונה ובשיחה שקיימתי עם המתלונן וגורמי חקירה,
עלה כי החקירה הסתיימה וכי המלצת גורמי החקירה היא :גניזת התיק בהסדר מותנה.
משמעות הדברים היא כי יש ראיות מספיקות להעמדה לדין פלילי בגין תקיפה למצער.
בוודאי שככל שהמניע הגזעני נחקר ברצינות ונאספו ראיות -יש חומרה נוספת לעבירה זו
שמקורה במניע גזעני לכאורה.
 .6יש לציין כי למרות שהמתלונן ציין בפני גורמי החקירה כי יש לו הקלטות של חשד לשיבוש
על ידי מפקד התחנה וגורמים נוספים ,לא הייתה מוטיבציה של גורמי החקירה לקבל ממנו
הקלטות אלה ,שחשיבותן הראייתית ברורות .זה מחדל חמור שבוודאי יפגע באיסוף הראיות
ובמיצוי החקירה.

 .7יש לציין ,כי פניתי אליך לא מזמן והתרעתי על אי-מיצוי חקירה בתיקים בהם מתלוננים
יוצאי אתיופיה ,זאת על רקע תלונות שונות שהגיעו ליחידה ועוסקות בחשש להתנהלות
מקלה של גורמי החקירה ביחס לחשודים כשהמתלוננים הם ממוצא אתיופי.
 .8חמור מאוד :קצינים בכירים בתחנת הכיבוי ,לרבות מפקד התחנה ,פעלו ,לכאורה ,לשבש
את החקירה ולהדיח את המתלונן לבטל את התלונה ,והגדילו לעשות ,כאשר לאחר שהכבאי
הגיש תלונה ,המשיכו בשיבוש החקירה ובהדחת המתלונן .התנהלות זו של קצינים בכירים
בתחנת כיבוי רחובות מתועדים בהקלטה (ומצוי בידי המתלונן) ויש תשתית לפתיחה
בחקירה פלילית נגדםhttps://www.kan.org.il/item/?itemId=45373 :
 .9המתלונן ,באומץ רב ,נתן הזדמנות לגורמי אכיפת החוק להוכיח נחישות בטיפול בעבירות על
רקע גזעני וחשף אירוע גזעני חמור בשירות המדינה .אופן הטיפול באירוע זה ,שחוששני כי
מטופל בעצלתיים ובחוסר מוטיבציה ,ישליך בוודאי על אמון קורבנות גזענות במערכת
אכיפת החוק.
 .10בנסיב ות אלה ,אבקשך להנחות את גורמי החקירה הרלוונטיים למצות את החקירה ,לרבות
חקירת מפקד התחנה וגורמים נוספים שפעלו ,ככל הנראה בשליחות מפקד התחנה ,לשבש
את החקירה ולהדיח את המתלונן.
 .11אודה לטיפול מהיר בפנייתי זו ועדכוני בהחלטתך.
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