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כתב אישום נגד שוטרים מנתיבות שהכו חשוד והשמידו ראיות
כתב אישום הוגש נגד שלושה שוטרים וכנגד אזרח נוסף תושב נתיבות בגין תקיפה בנסיבות מחמירות
והשמדת ראיה .לפי כתב האישום ,השוטרים ביצעו עבירות אלימות באדם החשוד בעבירות סמים .לאחר
שהבינו כי התקרית תועדה במצלמות אבטחה – השיגו את הצילום במרמה.
בית המשפט השלום בבאר-שבע הגיש כתב אישום נגד שלושה שוטרים ואדם נוסף בגין שימוש לרעה בכוח המשרה ,תקיפה בנסיבות
מחמירות ,שיבוש הליכי משפט ,השמדת ראיה ועבירות נוספות.
על פי כתב האישום ,בלשי המשטרה החליטו לבצע חיפוש על אדם שישב מתחת לבניין מגוריו בנתיבות עם חברו .במהלך החיפוש
השוטר היכה את המתלונן בבטנו .לאחר מכן השוטרים הורו לשניים לעלות על הרכב ללא כל הסבר נוסף .הללו הגיעו לחורשה
נטושה שם השוטרים הכו את המתלונן באופן חמור .יומיים לאחר אירוע זה ,השוטרים זיהו את המתלונן במהלך פעילות משטרתית
יחד עם אחיו ברכב .השוטרים הורו לשניים לצאת וערכו חיפוש בגופו של המתלונן .במהלך החיפוש ,השוטר הכה את המתלונן ,כאשר
זה מורה להם להמשיך ,בטענה כי האלימות כלפיו מתועדת במצלמות .למחרת האירוע ,השוטרים הגיעו לזירה בו תקפו את המתלונן
וביקשו מבעלת הדירה את מצלמות האבטחה .בתחילה ,בעלת הדירה סירבה אולם לאחר התעקשותם ושיחה עם בעלה ,הצילומים
נלקחו על ידם .השוטרים הורו לבעלת הדירה לא למסור זאת לאיש .לאחר שהתקרית הובאה לידיעת מח”ש השוטרים הפצירו
בבעלת הדירה שלא תספר כי הם לקחו את הצילומים.
על פי סעיף  242לחוק העונשין ,המשמיד ראיה שעשויה להשפיע בהליך השיפוטי ,במזיד ,או עושה את הראיה לבלתי ניתנת לקריאה,
לפיענוח או לזיהוי תוך כוונה למנוע את השימוש בה דינו מאסר של עד חמש שנים.
לפי סעיף  380לחוק העונשין ,התוקף אדם וגורם לו חבלה של ממש דינו מאסר של עד שלוש שנים .סעיף  382מתייחס לעבירת
תקיפה בנסיבות מחמירות ולפיו כאשר העבירה בסעיף  380נעשית כאשר נכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה ,המאסר
עולה לשש שנים.
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