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 לכבוד

 לב-מר עומר בר

 פנים טחוןילב השר

 sar@mops.gov.il באימייל:

 שלום רב,

 התנהלות פסולה של המשטרה באזור שער שכם בירושליםהנדון: 

דרישה לבחון את התנהלות המשטרה בשבועות האחרונים כלפי האוכלוסיה נו פונים אליך בא

ובלתי  עולה שימוש פסול, תכוףבו הפלסטינית באזור שער שכם, אשר מתיעוד נרחב של האירועים 

ובסמכויות שיטור בכלל, לרבות מעצרים  בואש, באלות וברימוני הלםובמכת"זית במידתי 

 .שרירותיים

בעיר מציאות מתוחה ומורכבת , שוב, עם המשטרהמאז תחילת אוקטובר מתמודדת אין ספק כי 

אשר לעתים מלווים  הפרות סדראירועי התקהלויות לצורך מחאה ו זו כוללתמציאות . המזרחית

ובאמצעים הגורמים ח ושימוש בלתי מרוסן בכאינם מצדיקים גם אלה לימות וונדליזם. עם זאת, בא

ם החשובים יבאחד האזורבמקום, ומשבשים את מהלך החיים התקין מסחר בעוברי אורח, בפגיעה ל

 ה שלבניגוד לנהליגם . שימוש זה עומד עירבחיים הציבוריים של החברה הפלסטינית ב ביותר

יש אשר קובעים כי בעת ההחלטה על מדרג האירוע והאמצעים אשר בהם יש להשתמש " ,המשטרה

ים של הפרת הסדר תוך התייחסות ספציפית לתכונות לבחון התאמת האמצעי למאפיינים הספציפי

דגשים למדרגי  –"הטיפול המשטרתי באירועי הפרות סדר"  220.010.10נוהל מספר ) "של כל אמצעי

 והכל כמפורט להלן:(, הפס"ד

 הבואש נוזלב"זית ובמכתנרחב ובלתי מידתי  שימוש .א

שימוש רחב ובלתי  החברתיות עולהעדויות שהגיעו לידינו ומתיעוד מצולם שפורסם ברשתות מ .1

צעירים פלסטינים באזור רחבת  להתקהלותמבוקר באמצעים לטיפול בהפרות סדר בתגובה 

תוך התעלמות  , זאתבואש שימוש נרחב ובלתי מידתי במכת"זית ובנוזל. כך, נעשה שער שכם

 בנהלי המשטרה.  מכללי הזהירות ובניגוד לכללים המנחים שנקבעו

נוהל הפעלה ושימוש בנוזל ] 220.010.13[ ונוהל הפעלה ושימוש במכת"ז] 220.010.12נוהל על פי  .2

, שהן ג'הפרות סדר מדרגה רק באירועים אשר מוגדרים כאלו  ם[, יש להשתמש באמצעיבואש

לצורך השבת הסדר הציבורי ופיזור  ,שבאות לידי ביטוי בהתנגדות אלימה הפרות סדר קשות

צריך להיעשות תוך נקיטת אמצעי אלו שימוש באמצעים ה .הפגנה או התקהלות אסורה

מאפייני התחשבות בותוך  ,כלפי ילדים, קשישים ונשים בהריון םזהירות, הימנעות מהפעלת

בשטח בנוי וצפוף רק לאחר עלתם לתוך מבנים סגורים והפ, לרבות הימנעות מהתזה המקום

 פוטנציאלי.תי על אוכלוסייה בלתי מעורבת ונזק סביבהשפעות השימוש שקילת 
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 :, כפי שמוצג בסרטונים הבאיםכל אלה לא התקיימו כאן .3

לכיוון שהותז בעוצמה שימוש במכת"זית ונוזל בואש נעשה  2021באוקטובר  12ביום  •

נזק לפעולה זו גרמה . שכם ללא סיבה ברורה אזור המסחרי הסמוך לרחבת שערחנויות ב

 אליהן כוון הסילון. ש ותרב לחנויות ולסחור

תיעוד של נשים וילדים בורחים הועלה לרשתות החברתיות  2021באוקטובר  20ביום  •

ולכיוון הסמוך לרחבת שער שכם בעת שנעשה בו שימוש במרכז מסחרי  מסילון הבואש

 ציר תנועה פעיל. 

נראית מכת"זית כאשר היא מתיזה סילוני מי  2021באוקטובר  20מיום נוסף בסרטון  •

בלי סיבה  ,והמרכז המסחרילכניסה לשער בואש לכיוון רחבת שער שכם, הרחוב הסמוך 

  .ברורה לעין

 שכם, הטריבונות המקיפות אותה וההתכנסות בהן מהוות נדבך מרכזי בתרבותרחבת שער  .4

הרחובות הסמוכים לשער שכם  .ומקום מפגש מסורתי עבורם םבזהותים, מזרח ירושלתושבי 

גם את תחנת האוטובוסים המרכזית של ירושלים  הכולל ,מהווים אזור מסחר שוקק חיים

הבנוי בצפיפות ומורכב  ,ל הולכי רגל וכלי רכבתנועה ערה שהמתאפיין בזהו אזור המזרחית. 

  מחנויות, עסקים ובתי מגורים.

מנוגד להגבלות , אשר כאמור הנרחב במכת"זית ובמיוחד בנוזל הבואש באזור זההשימוש  .5

, הווה ענישה קולקטיבית כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, מהלי המשטרהוהמפורטות בנ

וברי אורח, ובין שטח פתוח לאזור מסחרי ובתי בין מפרי סדר לבין ע בחנההללא והתבצע 

, העז אשר נפגעים מהזרם נזקים כבדים לסוחרים ולחנויותלם מימי הבואש גורמגורים. 

ימים מרקם החיים לאור הצחנה שנשארת באזור ב ותמתמשכ פגיעהוהשימוש בו כרוך ב

 לאחר תום האירוע.ארוכים 

 הלם וברימוני אלות, כוחב סביר ולא מופרז שימוש .ב

הלם לצורך ביצוע מעצרים  ניוכן השימוש ברימו ,לצורך הדיפה, מעצר ופיזור ותבאלהשימוש  .6

רים את ימותרים רק באירועים אשר מוגדרים כהפרות סדר מדרגה ג'. בנהלים המסד ,ופיזור

 220.010.18[ ונוהל נוהל הפעלה ושימוש ברימון הלם] 220.010.15נוהל  ,השימוש באמצעים אלו

כי יש להשתמש בהם תוך נקיטה  פורטמ ,[ושימוש באלה באירועי הפרות סדר נוהל הפעלה]

בלתי מעורבת וכן באוכלוסיות מיוחדות כגון  המפגיעה באוכלוסיי תבאמצעי זהירות, הימנעו

, בנוהל המסדיר את השימוש ברימוני בנוסףותוך התחשבות בתנאי המקום.  ,קשישים וילדים

 הלם מודגש כי השימוש בו צריך להיעשות בהתאם לתנאי הסביבה והשטח. 

כי במהלך אירועי השבועות האחרונות עשתה המשטרה שימוש  עולהמדיווחים שהגיעו אלינו  .7

תוך פגיעה  ,בלתי סביר ברימוני הלם ובאלות על מנת לפזר את הקהל באזור רחבת שער שכם

התחשבות בתנאי המקום והיותו מקום התכנסות ציבורי ואזור מסחרי כל ללא וברי אורח בעו

 עמוס.

 :סרטונים המדגימים זאתמספר להלן  .8

https://www.youtube.com/watch?v=hLFJDy-MzBc
https://www.youtube.com/watch?v=hLFJDy-MzBc
https://www.youtube.com/watch?v=CXqyQc5WDXE
https://www.youtube.com/watch?v=CXqyQc5WDXE
https://www.youtube.com/watch?v=bKTsteb-cVs
https://www.youtube.com/watch?v=bKTsteb-cVs
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באלה תוך  שוטר דוחף ומכה צעיר פלסטיניהתפרסם תיעוד של  2021באוקטובר  11ביום  •

נוסף שבא לעזרת בעוד שוטר נוסף דוחף באלימות צעיר  ,עק עליו "לעוף מפה"שהוא צו

 חברו וקורע את חולצתו. 

העלה העיתונאי לירן תמרי לדף הטוויטר שלו סרטון בו נראה  2021באוקטובר  13ביום  •

 להתלונן בפניו כי חווה אלימות מצד שוטר אחר. שבא  שוטר מכה באלה צעיר פלסטיני

שוטר כאשר הוא מפזר באמצעות אלה התקהלות נראה  2021באוקטובר  19תיעוד מיום ב •

ואז דוחף מסיבה לא ברורה באמצעות אלה קטין פלסטיני  ,באזור רחבת שער שכם

 להתרחק מהמקום תוך שהוא צועק עליו "עוף מפה". המנסה 

שוטרים ת בו נראית קבוצפורסם ברשתות החברתיות סרטון  2021באוקטובר 19יום ב •

זורק ואז  ,נשים וילדיםחבורת אנשים, בהם אל במסדרון הכניסה לשער שכם מתקדמת 

 . מהשוטרים רימון הלם לכיוון האזרחיםאחד 

תוך  שוטרים מתקדמת לכיוון רחבת שער שכםת קבוצתועדה  2021באוקטובר  20ביום  •

. הקהלאת אשר סיכנה למנוסה המונית , אשר גרמה זריקת רימוני הלם למרכז הרחבה

אחרי נשים וילדים על מנת שלופות באלות בשימוש איום דפו תוך רהשוטרים  לאחר מכן

 להרחיקם מהאזור. 

באמצעים לפיזור הפרות שימוש שה המשטרה וע לפיהתמונה מטרידה  מתיעוד האירועים עולה .9

ללא הבחנה בין מי שחשודים בהפרת תושבים, מ הסמוך לה ריקון הרחבה והאזורלצורך סדר 

ברשתות שפורסמו לאחרונה מסרטונים חמור מכך,  סדר לבין אוכלוסייה בלתי מעורבת.

על מנת להרחיק תושבים מהאזור, אף אם אינם חשודים במאום, מתבצע נראה כי החברתיות 

  , כמודגם בסרטונים הבאים:בכוח ובמעצרים שרירותייםשימוש 

המראה  סרטוןהעלה העיתונאי ניר חסון לעמוד הטוויטר שלו  2021באוקטובר  13ביום  •

כיצד חוליה של שוטרי מג"ב מתקדמת לכיוון שלושה צעירים היושבים בשולחן מסעדה 

ומסלקת אותם תוך שימוש בכוח בלי כל סיבה  ,המסחרי הסמוך לשער שכם באזור

 נראית לעין. 

בו נראים שלעמוד הטוויטר שלו  סרטון נוסףהעלה חסון  2021באוקטובר  18ביום  •

. הצעיריםמסלקים צעירים וילדים מדוכן קבב באזור ללא כל פרובוקציה מצד  שוטרים

במהלכו נהוג ו ,םאסלאמוחמד אשר מהווה יום חג בהנביא ביום זה צוין יום הולדתו של 

 ולבלות במרחב הציבורי יחד עם משפחה, חברים ומכרים.  להתכנס

של צעיר  רירותיהשקצין המורה על מעצרו פורסם תיעוד של  2021באוקטובר  20ביום  •

 "מה אכפת לך?".שסילקו מהמקום קצין לאחר שהשיב לפלסטיני 

תפקידה של משטרת ישראל הינו בראש ובראשונה להגן אוכלוסייה אזרחית מפני פגיעה בנפש  .10

כלפי כלל רכוש תוך שמירה על הסדר הציבורי. תפקיד זה צריך להתבצע באופן שוויוני בו

ראה לדוגמא את הנוהל ) נהלי המשטרה והפסיקהאוכלוסיית העיר, ובהתאם להוראות החוק, 

. שוטרי (19.8.2020פורסם בנבו,  ,קרויס נ' משטרת ישראל 5882/18בג''ץ  שנקבע במסגרת

https://www.youtube.com/watch?v=EIcxZ2XE4IY
https://www.youtube.com/watch?v=4mRckyEIYtQ
https://www.youtube.com/watch?v=8dcyv1lpG4I
https://www.youtube.com/watch?v=8dcyv1lpG4I
https://www.youtube.com/watch?v=h79GjugX7-E
https://www.youtube.com/watch?v=h79GjugX7-E
https://www.youtube.com/watch?v=h79GjugX7-E
https://www.youtube.com/watch?v=h79GjugX7-E
https://www.facebook.com/watch/?v=3181799638800892&ref=sharing
https://twitter.com/nirhasson/status/1448377992107986949?t=HoxxScL-QgPTkPJMtpPbwg&s=08
https://twitter.com/nirhasson/status/1450150086957273091?t=IjRKzRTDwXHPowkXV5EeiQ&s=08
https://fb.watch/8Sa2OAoNas/
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. זמנים מתוחיםבו ים למלא תפקיד זה גם באירועים מורכביםוקציני משטרת ישראל נדרש

התנהלות המשטרה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית במהלך השבועות האחרונים באזור שער 

תוך שימוש נרחב ובלתי מידתי  ,חשד כבד כי המשטרה מועלת בתפקידהמעוררת שכם 

, גרימת נזק אזורללהגיע מהתושבים הרתעה גורפת של כל מטרתם היא שבאמצעים שונים 

 כלל תושביה הפלסטינים של העיר.של ענישה קולקטיבית ארוך טווח לעסקים ולמבנים ו

 ך להורות כדלקמן:לאור האמור לעיל נבקש .11

עשתה המשטרה שימוש חריג באמצעים לפיזור הפרות סדר בהתאם אירועים בהם תחקור ה .א

 .המסדירים את השימוש בהם נהליםל

אמצעים שונים להתמודדות עם הפרות סדר, תוך דגש על הצורך  תהפעלנושא ההנחיות בחידוש  .ב

 רכוש.עסקים ולגרימת נזק לממפגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת ו עלהימנ

בחינה כוללת של התנהלות ומדיניות המשטרה בירושלים המזרחית בכל האמור ביצוע  .ג

 מחאה על ידי התושבים.  וביטויילהתמודדותה עם התקהלויות 

 ,וד רבכבב

 

 שירה ליבנה

 מנהלת היחידה לזכויות אדם בשטחים הכבושים

 העתק:

 ניצב קובי שבתאי-רבמפכ"ל המשטרה, 

 תנ"צ דורון תורג'מןמפקד מחוז ירושלים, 


