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 מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים

 משרד המשפטים

  Dipi@justice.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

 אליםשוטר  ף בכוח, חקירה ונקיטת הליכים נגדלשימוש עוד חשדותהנדון: 
 27.7.2021; מענה מח''ש מיום 8.6.2021; מענה משטרת ישראל מיום 3.6.2021פנייתנו מיום  סימוכין:

פעם נוספת, בהמשך לפנייתנו שבסימוכין, בעניין חקירת החשדות בעניינו לפנות אליכם  הרינו .1

כי ההחלטה שלא לפתוח  של השוטר האלים שעדויות רבות נגדו הצטברו בידינו. עמדתנו היא

 להעביר, הפחות לכל, להבהיר את החלטתכם וכן נבקשכםבחקירה במקרה זה אינה סבירה. 

 . במשטרה מנהלי או פיקודי, משמעתי טיפול להמשך האירוע פרטי את

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.  19.4.2021ובהפגנה שהתקיימה ביפו ביום  ,בכלל 2021חודש אפריל 

שוטר הבכח על ידי פסול ומופרז לשימוש שהעלו חשד ממשי  ,עדויותהצטברות הות בעקב .3

, באופן שגרם פגיעה ממשית למפגינות על לא עוול בכפן, דרשנו להשעות במסגרת מילוי תפקידו

ולמצער בפן  ,מידית את השוטר עד לבחינת הטענות ולשקול פתיחה בחקירה בפן הפלילי

ולוודא  ,ר בעצימת עיניים את ההתנהלות האלימההמשמעתי. זאת על מנת שלא להכשי

 שהאירועים החמורים לא יחזרו על עצמם. 

מחייב את ה ,1982-לחוק סדר הדין הפלילי, תשמ"ב 59סעיף דרישתנו התבססה, בין היתר, על  .4

וקיים  ע''י שוטר ביצוע עבירהמתקבל בידיה מידע אודות חשד לכאשר  מח"ש לפתוח בחקירה

לחלופין  .נות קונקרטיותתלו תומוגש לא בהם יםבמקר גםאותה, וזאת  עניין ציבורי לחקור

 התבקש לפתוח בבירור משמעתי.

התקבל מענה מח''ש לפיו הוחלט שלא לפתוח בחקירת האירועים המתועדים,  8.6.2021ביום  .5

שכן מדובר באירוע אשר  ,נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות פתיחה בחקירהמשום ש"

אי נכונותן של בין היתר בשל "וזאת ", איננו מהווה מסגרת מתאימה לבירורו ההליך הפלילי

  המתלוננות לשתף פעולה עם החקירה."

נימוקים אחרים להחלטה שלא לא צוינו  "אי שיתוף הפעולה של הנפגעות" הסיבהלבד מ :נדגיש .6

 לחקור.
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מענה זה לוקה במספר מישורים. ראשית, האירועים המתוארים בפנייתנו מעלים חשד ברור  .7

לשימוש מופרז בכוח. אף אם מדובר באירוע שראוי להתברר במישור המשמעתי, הרי שמח"ש 

 קיום חקירה. העברה לבירור משמעתי אף לא נשקלה במקרה זה.להיא המוסמכת בלעדית 

דבר בעניין צעדי בדיקה ואיסוף מידע שננקטו קודם לקבלת מענה מח''ש אינו מזכיר  שנית, .8

המענה אינו מפרט דבר בעניין הצעדים שננקטו על מנת לברר ולנסות לאמת או החלטה זו. 

להפריך את האמור בתלונות ביחס לאירועים נשוא התלונות שהועברו בעניינו של השוטר. מכאן 

דוגמת תשאולו של השוטר  –סמכות מח''ש ניתן להסיק כי צעדי בירור אלמנטריים המצויים ב

עצמו, בדיקת התיק האישי למקרה שמדובר בהתנהלות סדרתית, איסוף דיווחי הפעילות של 

לא בוצעו בטרם קבלת ההחלטה  –ם וכדומה על האירועים המתוארי השוטר וחבריו לפעילות

 על המשך חקירה בתיק או על סגירתו. 

העובדות בטרם קבלת החלטה כבדת משקל לסגירת תיק  הימנעות מאיסוף ובירור ראשוני של .9

מהווה פגם בהפעלת שיקול הדעת המנהלי, שיש בו, כשלעצמו, כדי להצדיק פסילת ההחלטה 

לסגירת התיק, המשך  ולקבל החלטה מושכלת וחיוב מח''ש לקיים בירור ענייני של העובדות

ראש נ'  חיים איינהורן 1331-19בג"ץ והשוו: רק לאחר מכן )חקירה או הגשת כתב אישום 

 ((.25.12.2019)המחלקה לחקירות שוטרים 

כיוון שהיא מבוססת בעיקרה על  ,זאת ועוד, החלטת מח''ש לסגירת התלונה לוקה בהיבט נוסף .10

עדר נכונות של המתלוננות למסור עדותן יכי בה סירוב הקרבנות למסור עדות בגלוי. אין ספק

עובדתית להעמדה לדין, אולם בהינתן ריבוי העדויות וכן בפני מח"ש קיים קושי לבסס תשתית 

התיעוד המצולם של חלק מהאירועים, קיים די בסיס לפתיחה בחקירה. ההצדקה לאי פתיחה 

בחקירה בנסיבות אלה מתעלמת מחששן הטבעי של הקרבנות מנקמנות או מהתנכלות כלפיהן 

 ומיחסי הכוח בין הקרבנות לשוטר. 

המשטרה מח"ש אינה מעבירה לידי קר המדינה ביקורת נוקבת על כך שמתח מב 2017כבר בשנת  .11

התמודדות  –דו''ח ביקורת מיוחד תיקים שנסגרו אצלה וראוי לטפל בהם במישורים אחרים )

על כך שמח''ש סגרת מסקנות הדו''ח המבקר המליץ במ(. (2017המשטרה עם אלימות שוטרים )

שלא נתנה בעניינם הנחיות להעמדה לדין עביר למשטרה את חומרי החקירה בתיקים ת

שבידי המשטרה יהיה כלל המידע הנוגע  , וזאת על מנתמשמעתי או לנקיטת אמצעים אחרים

, המנהלי והמשמעתי. לצורך טיפול במישור הפיקודי להתנהלות בלתי ראויה של שוטרים

ם ההמלצה להרחיב את השימוש בכלים משמעתיים ופיקודיים במקרים שאינם מקודמי

 ,דו"ח הצוות לשיפור המענה לתלונות נגד שוטריםלחקירת מח''ש שבה ועלתה גם במסגרת 

חומר רקע לדיון ועדת הפנים )ראו גם: שפורסם ע''י משרד המשפטים רק לפני חודשים ספורים 

  ((.25.6.2018)  והגנת הסביבה בנושא הטיפול בתלונות על עבירות שוטרים

 האמור לעיל נבקשכם:לאור 

בטרם קבלת החלטה שלא  בעניין הצעדים שננקטו לבירור הטענות שהועלו נגד השוטרא. לעדכננו 

 לפתוח בחקירה, ולנמק באופן מפורט את ההחלטה שלא לפתוח בחקירה במקרה זה.

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/complaints_against_police_officers/he/Complaints_against_police_officers.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/complaints_against_police_officers/he/Complaints_against_police_officers.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d/2_197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d_11_10850.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d/2_197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d_11_10850.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d/2_197c6da9-af68-e811-80de-00155d0a0b8d_11_10850.pdf


ב. להעביר לידי המשטרה את המידע שנאסף במקרה זה לצורך המשך טיפול משמעתי, פיקודי 

 מנהלי.או 

 , 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


