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 לכבוד
 לב-עמר בר רב ניצב קובי שבתאי

  השר לביטחון פנים  מפכ"ל המשטרה

 כלפי פלסטינים בשער שכםוענישה קולקטיבית אלימות משטרתית קשה הנדון: 

 ,שער שכם בירושליםאזור ב אתמולאליכם בעקבות האירועים הקשים שהתרחשו  ותאנו פונ .1

כלפי מאות, ואולי אף אלפי פלסטינים אלימות גורפת וחסרת גבולות שבמהלכם נקטה המשטרה ב

השימוש המשטרתי האלים כל כך בנשק "אל . "אל אסרא ואלמערג'"חג לחגיגות זור שהתקבצו בא

דים, נכים ומשפחות שלמות ופציעתם של עשרות מהם, מחייב תחקור הרג" כלפי קשישים, נשים, יל

דחוף של התנהלות המשטרה ודפוס קבלת ההחלטות בה. חומרת האירוע מחייבת חשיבה מחודשת 

באשר לאופן ההתמודדות עם התקהלויות, זאת בפרט נוכח חג הרמדאן המתקרב ולקחי השנה 

ים אינה מצדיקה בשום מקרה פגיעה גורפת הקודמת. התמודדות עם הפרות סדר שמבצעים בודד

 וענישה קולקטיבית. של אוכלוסייה שלמה בזכות לשלמות הגוף 

זור שער באמהתיעוד הרב של האירועים וכן משיחות שקיימנו עם פלסטינים שנכחו במקום עולה, כי  .2

לחגוג את חג "אל אסרא מכל רחבי הארץ פלסטינים רבים  בוקרמשעות השכם התאספו החל 

, התקיימו באזור השער כמדי שנהחברי תנועת נוער. ילדים ומשפחות רבות במקום נכחו  אלמערג'".ו

 . שונים לחג פעילויות לילדים ומופעים

 בסרטוןאל כלל החוגגים אשר שהו ברחבת שער שכם )ללא הבחנה החלו שוטרים לפנות  בשלב כלשהו .3

 .המדרגות ושוטרים דורשים מהן לפנות את המקוםנראות שתי נשים עם תינוקות שיושבות על 

הכוח אף אם להחלטה על פיזור החוגגים קדמו זריקות אבנים ובקבוקים, אין בכך כדי להצדיק את  .4

כלל הנוכחים במקום, מרביתם המכריע שהופעל על ידי המשטרה כלפי  מובחןהקיצוני, הגורף והבלתי 

אין ספק, כי זריקת ובכלל זה תינוקות, ילדים קטנים, קשישים ונכים. לא השתתפו בהפרות סדר, 

שימוש אולם . כלפי החשודים בזריקהואבנים מחייבת תגובה משמעותית מצד המשטרה  םבקבוקי

ואחד מהם כאילו היו מתפרעים שיש  תוהתייחסות לכל אחהחוגגים בכוח כלפי כל ובלתי מרוסן גורף 

ענישה קולקטיבית של  יםומהוו ,לת כוח מידתיתמפרים את חובת המשטרה להפע לפעול בכוח נגדם

תיעוד האירועים ותוצאתם מלמדים כי שוב כשלה המשטרה בהתמודדות עם . אוכלוסייה שלמה

תוך התעלמות מחגים מוסלמים, מנהגיהם וסמליהם, ותוך שימוש  ,תהפרות סדר בירושלים המזרחי

 מופרז בכוח שבידיה. 

 רחובבסרטונים נראית המכת"זית כשהיא נוסעת במהירות לאורך : שימוש בלתי מובחן במכת"זית .5

על המדרכה  והאנשים שהלכ כלופוגעת ב ,סילון מים לכל עברומתיזה ללא הפסקה  סולטן סולימאן

לשער שכם. ילדים ותינוקות רטובים נראים  הסמוכהים שישבו ברחבת הדשא מאות הפלסטינבו

https://www.youtube.com/watch?v=RhlYHmGaqJU
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 ממנו,נשים רצות עם עגלות ילדים כדי להתחמק  ,מסילון המים שפוגע בהםובורחים צורחים בבהלה 

 .(2סרטון , 1סרטון  לתיעוד: ים)לינק מהמים להתגונןואישה בכסא גלגלים מנסה 

גם השימוש ברימוני ההלם היה בלתי מבוקר ופסול.  :זריקת רימוני הלם ללא הבחנה ופציעת ילדים .6

של פלסטינים  יהםניהם וראשישירות לתוך פ ,ההומהרחבת שער שכם  נזרקו לעבר רבים רימוני הלם 

היא התמוטטה על  .11-בת ה ,"במהילדה אחד הרימונים פגע ישירות בפניה של ששהו במקום. 

. מבירור שערכנו, ('פציעתה של ב תיעוד) המדרגות ופונתה משם לאמבולנס כשהיא מדממת מפניה

לניתוח.  נזקקהלשבר בלסת והיא לה פגיעת הרימון גרמה אשר בעלת צרכים מיוחדים,  ילדהמדובר ב

 על פי העדויות, מרסיסי רימון הלם נפגע גם תינוק שפונה לבית חולים ונזקק לטיפול בפניו. 

ללא הבחנה כי שוטרים חבטו באלות בפלסטינים  העדויות,עוד עולה מ :שימוש מופרז ופסול באלות .7

להדוף אותם ולהרחיק אותם מהמקום. כמו כן, שוטרים עשו שימוש באלה לצורך חניקתה במטרה 

 (.המעצר תיעודתוך שהם סוטרים לה ) ,שנעצרה באלימות על ידי מספר שוטרים 12של ילדה בת 

אחד העצורים באירוע הוחזק על ידי שוטר מג"ב על הרצפה  :מעצר באמצעות שיטת "ברך על הצוואר" .8

לשכת מ תשובה, קיבלנו 27.2.2022 ביום כשהוא נשען עליו עם הברך על צווארו. רק לפני יומיים,

לל השוטרים כי "יש להימנע הוצאה הנחיה לכולפיה  ,זו פסולה ועמ"ש המשטרה בעניין פרקטיקהי

הבחור שנחנק כלל לא נלקח לתחנת מבירור שערכנו, מטכניקת הנחת ברך על הצוואר". נציין, כי 

אלימות שהופנתה ופונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי בעקבות ה ,משטרה אלא שוחרר במקום

 .כלפיו

כפי שתואר לעיל, השימוש פצועים, בהם תינוק וילדים.  35-בסיומם של האירועים נמנו למעלה מ .9

הלי ובאמצעים ובכוח משטרתי סוטה באופן ברור מהמגבלות לשימוש בכוח ומהכללים שנקבעו בנ

השימוש באמצעים לא נעשה "תוך  בניגוד לקבוע בנהליםהשימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר. 

ובאופן ברור לא נעשה כל ניסיון "להימנע  ,זהירות ובטיחות על מנת למנוע סיכון מיותר" נקיטת אמצעי

ככל הניתן מהפעלת האמצעי כלפי אוכלוסיות מיוחדות כגון: ילדים, נשים הנחזות בהיריון, קשישים 

 וכיו"ב".

ת מדאיג במיוחד הוא זיכרונה הקצר של המשטרה, אשר רק אשתקד החליטה לחסום את הטריבונו  .10

המובילות לשער שכם במהלך לילות הרמדאן והציתה גל אלימות אשר התפשט בכל הארץ. אף  שלא 

מכבר היא הודיעה כי השנה תימנע מחסימת המדרגות, אמש כבר צוטט גורם בכיר בה שאמר כי 

החלטה זו תישקל בשנית. מדיניות קצרת ראות זו, והכוח הבלתי מרוסן אשר הופעל כלפי מאות ואלפי 

מהווה המשך ישיר ונטול התנהלות המשטרה בשער שכם אתמול כבד כי מעוררים חשש אדם, בני 

סותרת זו ר. מדיניות תכלית למדיניות היד הקשה שמפנה המשטרה אל תושביה הפלסטינים של העי

 ושבים ולהסתפק בהפעלת כוח מידתית וסבירה בעת הצורך. תאת חובתה לספק הגנה לכלל ה

ולהעביר לחקירה פלילית או משמעתית כל האירועים שהתרחשו אתמול את תחקר ל חובהמעבר ל  .11

לדפוס השימוש באמצעים להסיק מסקנות מערכתיות בנוגע מקרה של שימוש בכוח של כדין, יש 

ולמנוע הישנות של אירועים מסוג זה.  ,אשר גרמו לפציעתם של עשרות בני אדם ,לפיזור הפרות סדר

 שבמהלכו צפויות התכנסויות רבות מסוג זה. ,קרבקראת חודש הרמדאן המתזאת במיוחד ל

 לתשובתכם בהקדם נודה.  .12

 בברכה,

https://youtu.be/-21bUCBa940
https://youtu.be/-21bUCBa940
https://youtu.be/-21bUCBa940
https://youtu.be/q6Jp8onum38
https://youtu.be/q6Jp8onum38
https://youtu.be/q6Jp8onum38
https://youtu.be/2fqEf81Pxck
https://youtu.be/d7fjrpFGpso
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