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 תנ"צ איילת אלישר

 יועצת משפטית
 משטרת ישראל

 שלום רב, 
 תזכורת

 התנכלות משטרתית לאזרחים המתעדים פעולות אכיפה  הנדון:  

, פנינו אלייך בעניין שבנדון ופירטנו עדויות שממחישות את התופעה 10.8.2020לפני חודשיים, ביום  .1

 טרם קיבלנו מענה לפנייתנו. והצורך בבחינה מערכתית והנחייה ברורה לשוטרים בעניין זה. 

בחודשיים שחלפו ממועד פנייתנו, קיבלנו תזכורת נוספת לחומרת התופעה ולהמשך ההתנכלות של  .2

וטרים לאזרחים שמתעדים אותם בעת הפעלת סמכויותיהם. אירועים אלה אינם מותרים מקום ש

 תופעה של ממש המחייבת את מעורבותך הדחופה. לספק כי מדובר ב

 להלן פירוט העדויות הנוספות שהגיעו אלינו:  .3

חבריו בכיכר , ממודיעין עילית יחד עם 17, בן .ב, לפנות בוקר ישב הנער א8.10.2020ביום חמישי,  .א

)ככל  השבטים. לפתע הגיעו מספר ניידות ושוטרים רכובים על אופנועים ועצרו את אחד הנערים

ללא כל וצילם את המתרחש ממרחק  א.ב. זור מוקדם יותר(הנראה, בעקבות הפגנות שהיו בא

שם לב  ,.מ., יאחד השוטריםכפי שניתן לראות בבירור בסרטון האירוע, הפרעה לשוטרים. לפתע, 

בכוח ולמרות שהיה רחוק ממנו מספר מטרים, קפץ לעברו, תפס אותו  ,מצלם את האירוע א.בש

אתה גם עצור על זוז מפה. בוא. אתה מסריט? אין בעיה. וגרר אותו לניידת בזמן שאומר לו "

". השוטר איים שייקח לו את הכשלת שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בוא. תעמוד כאן

 א.ב. הורה לו "עוף הביתה"ויתר וובסופו של דבר  ,במשך כרבע שעה והמשיך לעכב אותוהטלפון 

 (. לינק לתיעוד האירוע) למח"ש בגין האירוע ההגיש תלונ

ונאי יונתן המפל עיכוב של תיעד העית ,במהלך הפגנה בשדרות רוטשילד ,3.10.2020במוצ"ש  .ב

אדם. בעודו מתעד את האירוע מבלי שהוא מפריע לשוטר המעכב התקרבו אליו שוטרים אחרים 

. רצפהלאותו  פילוהתפסו אותו בגרונו וובתוך מספר שניות  ,לדחוף אותו בכוח מהמקוםוהחלו 

. המפל ניסה לשווא לומר לשוטרים כי הוא עיתונאי. בהמשך המפל התבקש להציג תעודה מזהה

בתיעוד האירוע ניתן לראות כי השוטרים ניסו למנוע גם מאנשים אחרים מלתעד את העיכוב בידי 

  (.לתיעוד האירוע לינקים)השוטר. בגין האירוע הוגשה על ידי המפל תלונה למח"ש 

הוציאו שוטרים אוויר מגלגלי אופניים.  ,, במהלך ההפגנה בכיכר הבימה10.10.2020במוצ"ש,  .ג

, צילם את השוטרים שמוציאים את עצמאי במגזין "המקום הכי חם בגיהנום" איתי רון, צלם

. השוטר לקח את הטלפון בעט בטלפון של רון והעיף אותו לרצפהובתגובה שוטר יס"מ  ,האוויר

. השוטר ביקש מרון להזדהות וצילם בנייד ושהטלפון נלקח כראייהוהודיע לרון שהוא מעוכב 

שה ובתגובה שוטר את תעודת הזהות של רון. רון ניסה לפנות לקצין במקום כדי שיתערב בנע

https://youtu.be/kS9bHNRTJD8
https://youtu.be/c5x3AUFXt34
https://youtu.be/4nZDwOJma8E
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היס"מ חנק אותו והעיף אותו לרצפה וצעק "אני לוקח לך את הטלפון כראייה, אתה הבנת את 

 .(לתיעוד האירוע לינקים) זה"

באשר לחובתם של שוטרים  להוציא נוהל ברור ומפורטאנו חוזרים על דרישתנו לאור האמור לעיל,  .4

לאפשר את התיעוד של פעילותם במרחב הציבורי. כמו כן, יש להבהיר לשוטרים כי חל איסור לדרוש 

מאדם למחוק סרטונים שצולמו על ידו וכי תפיסת הטלפון שלא על פי צו מותרת רק במקרים חריגים 

 . 1969-בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"ט

כמו כן, לאור הטענה שעולה שוב ושוב כי צילום מהווה עבירה של הפרעה לשוטר או הכשלת שוטר,  .5

לקבוע באופן ברור בנוהל כי תיעוד שאינו מפריע גם אם האזרח מתעד את האירוע ממרחק, יש 

 .אין בו ככלל עבירה –לתנועותיו של השוטר, אינו נוגע בו ואינו מגביל את טווח הפעולה שלו 

 בכבוד רב ובברכה,

 ו"ד אן סוצ'יו, האגודה לזכויות האזרח בישראלע

 עו"ד נועה לוי, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

 מזל ביסהוור, מ"מ מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה

 תרבותיות ומגוון, האונ' העברית-, הקליניקה לרבנסרין עליאןעו"ד 

 עתק:ה

 עו"ד עמית מררי, משנה ליועמ"ש המשטרה )פלילי(, בדוא"ל. 

 ד"ר יואב ספיר, הסניגור הציבורי הראשי. 

https://youtu.be/_AyIgA9lJoI
https://youtu.be/x4gEmN31E9M

