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11.10.2021 

 לכבוד:

 רנ"צ יעקב שבתאי, מפכ"ל 

 משטרת ישראל 

  lishkatmafcal@police.gov.ilבאמצעות דוא''ל: 

 אליםנגד שוטר ונקיטה בהליכים משמעתיים או פיקודיים  חשדותבדיקת דרישה חוזרת להנדון: 

 27.7.2021; מענה מח''ש מיום 8.6.2021מענה משטרת ישראל מיום ; 3.6.2021פנייתנו מיום  סימוכין:

בעניינו החשדות לבירור פעם נוספת, בהמשך לפנייתנו שבסימוכין, בדרישה לפנות אליכם  הרינו .1

 ., ונקיטה בהליכים נגדושעדויות רבות נגדו הצטברו בידינו אליםהשוטר השל 

בפנייתנו שבסימוכין הצגנו שורה של עדויות בעילום שם, כמו גם תיעוד ממספר מקורות שונים  .2

לאלימות ולשימוש מופרז ובלתי מוצדק בכוח מצדו של שוטר מסוים שפעל באזור יפו במהלך 

 בפרט.  19.4.2021ביפו ביום הפגנה שהתקיימה בו ,בכלל 2021חודש אפריל 

שוטר הח על ידי ובכפסול ומופרז לשימוש שהעלו חשד ממשי  ,עדויותהצטברות הבעקבות  .3

השוטר עד לבחינת הטענות ולשקול פתיחה  אתמידית  להשעותדרשנו  ,במסגרת מילוי תפקידו

זאת על מנת שלא להכשיר בעצימת עיניים את ו ,בחקירה בפן הפלילי ולמצער בפן המשמעתי

 לוודא שהדברים לא יחזרו על עצמם.ו ,ההתנהלות האלימה

ה הועברה לטיפול הגורם המקצועי הרלוונטי. בהמשך יהפנינמסר, כי המשטרה בתשובת  .4

משום התקבל מענה מח''ש לפיו הוחלט שלא לפתוח בחקירת האירועים המתועדים, 

שכן מדובר באירוע אשר ההליך  ,אינן מצדיקות פתיחה בחקירהשנסיבות העניין בכללותן ש"

 שלוזאת בין היתר בשל חוסר שיתוף הפעולה ", הפלילי איננו מהווה מסגרת מתאימה לבירורו

 הקרבנות.

לנוכח ההחלטה  בעניין העדר הצדקה לפתיחה בחקירה פלילית, מבלי לקבל את עמדת מח''ש .5

, עולה צורך, לכל הפחות, לברר את הטענות באופן לברר את התלונה במישור הפלילישלא 

לבדוק את ולשקול נקיטה בצעדים פיקודיים או מנהליים וכן במישור המשמעתי יסודי 

 .התאמתו של השוטר הנ''ל לתפקידו

ההצדקה לאי פתיחה בחקירה בנסיבות אלה מתעלמת מחששן הטבעי בנוסף, ברצוננו לציין כי  .6

 לות כלפיהן ומיחסי הכוח בין הקרבנות לשוטר. של הקרבנות מנקמנות או מהתנכ

לקיים בדיקה ובירור משמעתי של האירועים נובעת מאחריות פיקוד המשטרה  חובת המשטרה .7

, של כל רשות מנהלית לפעול בסבירות הפקודים הפועלים בשטח, וזאת בדומה לחובתהלמעשי 

 ת כוחנית ואלימה כלפי אזרחים וכןהתנהלו. ולהפעיל את סמכויותיה כדין לדאוג למנהל תקין
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בשלטון  ותפוגע , כפי שהיה במקרה זה,שוטרים המבוצעות על ידיאחרות משמעתיות עבירות 

קיים אינטרס . החוק, בזכויות אדם, באמון הציבור במשטרה וכן ביכולתה למלא את תפקידיה

 ם די למגר את התופעה.ציבורי ראשון במעלה לפעול כמיטב היכולת ובכל האמצעים המתאימי

המשטרה )דין משמעתי,  בחוקאף מעוגנת  לחקור עבירות שוטרים ולמנוע הישנותן סמכותה .8

ג לפקודת המשטרה 24, בסעיף 2006-התשס"ו בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(

( ובעניין 06.01.01, ובנהלי המשטרה בעניין עבירות משמעת )פקודת מטא''ר 1971-תשל"אה

 (.03.345.301תפקיד )נוהל התאמה ל

על  עבירות משמעת חמורותשורת חשד כבד לביצוע  התיעוד והעדויות שצורפו לפנייתנו מעלים .9

סעיפים ג', ד', ט', כ''ז, ט''ז, י''ח, י''ט לפקודת בהתאם לבעבירות בין היתר מדובר  .שוטרהידי 

ולשחיתות בקרב  ועל מנת שלא לתת יד לאלימות ,מטא''ר בעניין עבירות משמעת. לפיכךה

בהליך  פתיחהלבחון  הדרג הבכיר במשטרה לעשות שימוש בסמכות מתחייב – כוחות המשטרה

חוי ובטרם יגרם נזק , ללא דיביחס לעבירות שבסמכות המשטרה לחקור נגד השוטר משמעתי

 ראייתי נוסף.

 ו. התאמתו של השוטר לתפקיד בענייןית דיבנוסף, העדויות והתיעוד מצדיקים קיום בדיקה מ .10

לוודא כי " מטרת הליך בדיקת ההתאמה לתפקיד התאמה לתפקיד, על פי האמור בנוהל .11

המועמדים לשרת במשטרה, המשרתים בה וכל מי שממלאים בה תפקיד, עומדים בדרישות 

עדר קיום קשרים עם גורמים פליליים, ה, משטרת ישראל בכל הנוגע לטוהר מידות, אמינות

וכל זאת כדי למנוע פגיעה משמעותית בתפקוד המשטרה או פגיעה  ...העדר עבירות פליליות 

 ."באמון הציבור במשטרה

ביחס לשוטר, בין היתר,  ראש יחב"מ רשאי לבצע בדיקת התאמה תעסוקתית על פי הנוהל, .12

נו. מידע תעסוקתי שלילי )כהגדרתו בנוהל( בעניי כפועל יוצא של קבלת מידע תעסוקתי שלילי

מידע מכל מקור שהוא המעלה חשד למעורבות הנבדק בפלילים, או בעבירות משמעת הוא "

חמורה, או המצביע על התנהגות הנבדק כפוגעת או עשויה לפגוע באופן ממשי בשירות לציבור 

 ."או בתדמית הארגון

אף ממקורות שונים רבים. העדויות  עדויותמספר בענייננו מדובר בשוטר שהצטברו לחובתו  .13

על פי התיעוד הקיים ועל פי האמור בעדויות  ם.גורמי תקשורת מרכזייאומתו על ידי מספר 

שלא לצורך, בכוחניות ובאלימות השוטר ביצע עבירות משמעת חמורות ומעל בתפקידו, נהג 

ופגע באמונם של אזרחים  , עשה שימוש לרעה בכוחו ובסמכויותיוזלזל בשמירת החוק

 ואזרחיות.

שוטר שינהג כלפי  לכלל השוטרים מסר ברור ולפיו להעביר נחזור ונדגיש, כי מחובת המשטרה .14

שוטר כי  וכיחמניסיון העבר . אזרח באלימות ללא הצדקה ובחריגה מן הסביר ייענש בחומרה

אם  יצוניות יתרהאף בק ,ולעיתים ישוב להשתמש באלימות ,שמתנהל באלימות באירוע אחד

 לא יתן את הדין על כך.
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 לקיים בירור מעמיק, מחובת המשטרה לעשות שימוש בסמכויותיה על מנת לנוכח כל האמור .15

לבצע הערכה מחודשת ביחס  או פיקודי בעניינו של השוטר הנ''ל, וכן בירור משמעתי ולנקוט

על ידי  שננקטונבקשכם לעדכננו בהקדם בעניין הצעדים תפקידו. לביצוע להתאמתו 

ר לבירור הטענות שהועלו נגד השוטר, בין במישור המשמעתי במסגרת בירו המשטרה

 התאמה לתפקיד או בכל דרך אחרת.

 , בכבוד רב ובברכה

 
 חזן, עו"ד  -סשה יפרח רעות שאער, עו"ד סיון תהל

 משטרה פרויקט רכזת מנהלת פניות הציבור רכזת שטח וחופש המחאה

 ועד הציבורי נגד עינוייםוה האגודה לזכויות האזרח

 העתק:

 משטרת ישראל –פניות הציבור 

 ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל

 המבקר הפנימי במשרד לביטחון פנים 


