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 8023/21בג"ץ  בבית המשפט העליון בירושלים

 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 580011567ע"ר  ,. האגודה לזכויות האזרח בישראל1 :ותהעותר
 580168854 ע"ר, בישראלנגד עינויים הציבורי . הוועד 2

 ו/או אבנר או דן יקיר ( ו/26437כולם ע"י עוה"ד טל חסין )מ"ר 
 מור ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי -גיל גןו/או  או עודד פלר/ו פינצ'וק

 ו/או משכית בנדל ו/או אן סוצ'יו  חיו ו/או עביר ג'ובראן דכוור-גילד
 ו/או רוני פלי ו/או רעות שאער

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 03-5608165 ; פקס'052-8595351טל' נייד: 
talh@aci.org.ilדוא"ל : 

 עבדו נאן'גספיר ו/או -"ד אפרת ברגמןעוה"כ ב"י ע וכן
 באידסי פארחאו /ו יפרח-חזן סשה ו/או

 בישראל עינויים נגד הציבורי מהוועד
 0191046, ירושלים 4634ת.ד 
 03-9080588פקס:  03-7733134טל: 

ד- ג   -נ

 ישראלמפכ"ל משטרת . 1 המשיבים:
 מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל .2

  ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
 91010, ירושלים, מיקוד 29דין -רחוב צאלח א

 6467011פקס':  6466590-02טל': 

 עתירה למתן צו על תנאי

תקינו ילא  מדועהמופנה למשיבים והמורה להם לבוא וליתן טעם  ,מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי

, יפעילו אותן בכל בעיר העתיקה בירושלים בכל ביתני המשטרה המוצבים בכניסה לשער שכםוידאו מצלמות 

 .וישמרו את התיעוד המצולם את הקורה בביתנים אלה באופן קבועבאמצעותן יתעדו  ,שעות היממה

)דיסק און קי( ובו  בהחסן ניידקובץ דיגיטלי יחד עם עתירה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד בקשה לצירוף 

 .המתעדים את ההתרחשויות בביתני המשטרהסרטונים 

  

mailto:talh@aci.org.ilדוא%22ל
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 ואלה נימוקי העתירה:

 מבוא

, מאוישים מוצבים בכניסה לשער שכם בירושלים( קבועות )עמדות שמירהשלושה ביתני משטרה  .1

באחד מהם מותקנת מצלמה. מעדויות ומתיעוד מצולם אשר הגיעו . רק מרבית שעות היממה בשוטרים

מובלים מעוכבים מזרחי, -ביתנים שאינם מצולמים, ובפרט לביתן הצפוןלעולה כי לידי העותרות 

הרב הנפרס על פני הם. התיעוד יפלסטינים, לעתים תכופות באלימות, אשר גוברת כשהם מוכנסים אל

נות, הפלסטינים אל הרצפה, מתחת לגובה החלו נהדפיםגרתה שבמס ,חושף פרקטיקה שכיחהחודשים 

 ים ומכים אותם.אליהם שוטררוכנים כך שלא ניתן לראותם מבחוץ, ואז 

שוטרים המוצבים במקום בעל רגישות ביטחונית גבוהה, ספק הגנה ללבמטרה שהוקמו  ,המשטרהביתני  .2

ואשר פעם אחר פעם  ,מעיני הציבור בחלקונסתר , חור שחור, ה"בולעןמעין "הפכו בשנים האחרונות ל

תושבי ירושלים המזרחית יצאו רבים פלסטינים אלימות משטרתית קשה. מעוכבים סופגים בו 

 . ופצועיםמהביתנים הללו חבולים 

בשל הרגישות הביטחונית באזור, רישות העיר העתיקה במצלמות אבטחה, שהחל בסוף שנות התשעים  .3

שער שכם, הפך את האזור לאחד מהמקומות  סביבתמהן ב 60-מצלמות, כ 550-ומונה כיום כ

למרות זאת, דווקא בשני ביתני המשטרה המצולמים, המתועדים והמפוקחים ביותר במדינת ישראל. 

הממוקמים במוקד חיכוך בלתי נפסק בין תושבי ירושלים המזרחית לבין שוטרים, החליטה המשטרה 

החלטה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומעוררת חשש לשיקולים זרים נוכח הלהימנע מהצבת מצלמות. 

אירועים שהובאו לידיעת המשטרה, נחשפו  –אירועי האלימות הקשים המתרחשים בביתנים 

 .נחקר במח"שהמשפט וחלקם אף  ביתספגו ביקורת מצד  ,בתקשורת

 לעתירה הצדדים

הפועלת לקידום זכויות האדם בישראל  היא עמותה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1העותרת  .4

 הזכות לכבוד, לשוויון ולהליך הוגן, זכויות חשודים וצדק בפלילים. ובשטחים, ובהן 

שעיקר עיסוקה במאבק משפטי וציבורי  בישראל, היא עמותהנגד עינויים הציבורי , הוועד 2 תהעותר .5

מטרה להגן על זכויותיהם של נפגעי נגד עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל. העמותה שמה לה ל

 עבירות אלימות מצד שוטרים. 

 העובדתית המסכת

 ועימותים לחיכוכים וקדמ – שכם שער ורחבת העתיקה העיר .א

בעולם מבחינה דתית, לאומית וביטחונית. ביותר הרגישים היא מהמקומות העיר העתיקה בירושלים  .6

אתרים וסביבם בני אדם  35,000-כרבה מתגוררים בצפיפות  ,קילומטר מרובע אחדפחות משטח הקטן, ב
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 13%מוסלמים, -פלסטיניםם ההעיר העתיקה  מתושבי 77% .אסלאםלנצרות וליהדות, להקדושים 

ירושלים מחקר -העיר העתיקה: השכונות הערביות במזרחישראל קמחי ר' ר' יהודים ) 10%-נוצרים ו

 (.(2021לחקר מדיניות, מכון ירושלים ) 6-7, עמ' תשתית והערה

פלסטיני -שראליסכסוך הימוקד הוהקדושה הפכו לא אחת את אזור העיר העתיקה ל הדחיסות, החיכוך .7

, בסמטאות העיר העתיקה וברחבת שער שכם אקצא-אל מסגד מתחםב .למתיחות ביטחוניתלכר פורה ו

במשך יגועים שהתרחשו בו ובפשפרצו באזור זה באירועים ניכרת במיוחד. הרוגים רבים נמנו  המתיחות

השונה במהותו  ,סכסוכים במקומות קדושים הם בעלי אופי מורכבבני אדם נפצעו. מאות השנים. 

יש משמעות עמוקה המשלבת אמונות, לאתרים קדושים אחרים. ואתניים מסכסוכים טריטוריאליים 

במתח ת. כל אלה באים לידי ביטוי ערכים ותפיסות של זהות עצמינרטיבים היסטוריים, רגשות חזקים, 

 .המתעורר באזור מעת לעת

ת אליו, אשר עומדת במוקד העתירה, משקפ הרחבה המובילבו, באב אל עמוד, שער שכםהפעילות ב .8

, בסביבות השער .אוכלוסייתההחיים בעיר ואת הרכב את  ותהמאפייננפיצות וההמורכבות נאמנה את 

וברחובות הסמוכים אליו פועלים דוכני מזון, שוק , העתיקה היפה והמפואר בשערי חומות ירושלים

אליה אל השער והמדרגות המובילות רחבת הכניסה קטן, חנויות, מסעדות ובתי קפה שוקקי חיים. 

של תושבי העיר  ,מוקד בילוי קבוע של צעירים וצעירות מזרח ירושלמיםמקום התכנסות, מפגש ו תמהוו

 .אקצא-מסגד אל, ושל מי שיוצאים מתפילות יום השישי בהעתיקה המחפשים מפלט מצפיפות מגוריהם

נגדשת הרחבה והמדרגות המקיפות אותה ז רמדאן. אערבי הכך בימות חול, ביתר שאת בחגים ובפרט ב

שוח ר מגיעות למשפחות, אשוילדים  ,נשים, גבריםב -כיכר העיר של תושבי ירושלים המזרחית  –

הסמלית של רחבת שער שכם  ן. חשיבותודשולהתרועע, באקט המהווה סממן חברתי מובהק של הח

אקצא )ניר -והמדרגות המובילות אליו באתוס של הפלסטינים הירושלמים נופלת רק מזו של מסגד אל

 ((.2017) 326, עמ' 1967-2017, אורשלים ישראלים ופלסטינים בירושליםחסון, 

מוקד חברתי ועסקי חשוב בחיי תושבי ירושלים המזרחית, מהוות רחבת שער שכם  ןותלצד הי .9

חרדים העושים ו חילונים, דתיים –והמדרגות המקיפות אותה אף מרחב מפגש בין ישראלים יהודים 

כל אלה בין הציבור הפלסטיני. לשוטרים ומאבטחים  – המערבי הכותלהעיר העתיקה ואת דרכם אל 

 ומתבטא בעימותים קשים. פוקע מעת לעת יוצרים מארג חיים סבוך ומבעבע, אשר 

באפריל בפעם הראשונה והפרות סדר.  פעמיים בשנה החולפת הפכה רחבת שער שכם למוקד עימות .10

בין היתר במחאה על פינוין הצפוי של משפחות פלסטיניות מבתיהן בשייח , במהלך ימי הרמדאן, 2021

להציב חסימות במדרגות היורדות אל שער באפריל  12-מד הדגלים ובגין החלטת המשטרה ג'ראח, מצע

הושע )ג'וש( ניר חסון, י)ר' באפריל  24-בממנה נסוגה המשטרה ש, החלטה מהלך רמדאןשכם דווקא ב

 "חרי העימותים האלימים: המחסומים בשער שכם הוסרו בהוראת המפכ"לא"בריינר ויהונתן ליס 

הפעם השנייה הייתה בחודש אוקטובר האחרון, כאשר במהלך שבועיים התנגשו ((. 25.4.2021) הארץ

עשרות שוטרים עם צעירים פלסטינים ברחבת שער שכם, תוך שהמשטרה פועלת בכוח על מנת לפזרם. 

נעצרו  22-לשיאו: עשרות פלסטינים נפצעו ו , הגיע המתח19.10.2021-מד, במוחהנביא הולדתו של ביום 

" 16העימותים בירושלים גוברים והפלסטינים מסמנים סיבה: יום הולדת של חרדי בן )ר' ניר חסון "

 גלי עימותים אלה כיכבו אף הביתנים המשטרתיים, כפי שיפורט בהמשך. ניבש((. 19.10.2021) הארץ

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9745852
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9745852
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9745852
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10309139
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10309139
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10309139


4 

 

 ברשתות החברתיותגם הסימבולית העצומה של רחבת שער שכם מוצאת ביטויה הלאומית ומשמעותה  .11

התחקה אחר פרסומים העוסקים "כאן"  ראש תחום פלסטינים בתאגיד השידור הציבורי .ערביותה

באוקטובר, וגילה עיסוק אינטנסיבי, יום  20-ה ועד 2021ממאי  תהפלסטיניטלגרם רשת בבשער שכם 

הוא  ",האובססיה של הפלסטינים עם שער שכם"ה. בטור פרשנות שזכה לכותרת רחביומי, בנעשה ב

עימות , כוחות המשטרהשל כל תגבור כי כל מעצר, תשאול ועיכוב של פלסטיני זוכה מיד לאזכור, ו קבע

ה, בתיעוד מצולם וכתוב. מסוקר בהרחבמשטרה בין הובין פלסטינים לפלסטינים בין בין יהודים ל

, הוא כתב, והאדרתו ברשתות החברתיות הפלסטיניות היא ביטוי למאבק "לשער שכם יש חיים משלו"

 ((.0.10.20212) כאן "הפלסטינים עם שער שכםהאובססיה של " שנים על ריבונות ושליטה )גל ברגרארוך 

אובססיה או לא, העניין הרב במקום והסיקור המתמיד של רחבת השער, הניבו היקף תיעוד מצולם 

היא  בומקום במרשים, המתמקד בפעילות המשטרה, ואשר מאפשר להתחקות אחר התנהלותה גם 

 חושקת בכך פחות.

רישות העיר העתיקה  החל באזור,מתמשכת החונית הביטרקע המתיחות בסוף שנות התשעים, על  .12

 יצא, "2000 )מרכז בקרה טכנולוגי( ט"מב". הפרויקט, המכונה במצלמות אבטחהורחבת שער שכם 

היום עומד ו ,מצלמות 150כניסות אליה חילתו הותקנו בשטח העיר העתיקה ובבת. 1999שנת ב לדרך

מרכז השליטה של מחוז משדרות לביממה ושעות  24פועלות האבטחה . מצלמות 550-כ עלמספרן 

במקרים כלי הרכב, והיא מתריעה ירושלים במגרש הרוסים. המערכת מנטרת את תנועת הולכי הרגל ו

 קקיםחיישני קול מיוחדים המזבאמצעות בהם נראית חריגה מהשגרה. דבר זה מתאפשר, בין היתר, ש

מצלמות גבוה במיוחד, ולפי המספר שכם  ההערכות הן שבאזור שערוצעקות. זכוכית ר ת נפץ, שבקולו

The eyes of the Old City: 'Mabat 2000' , Cara Dorris) מצלמות 60-כעומד על שונים דיווחים 

,)Jerusalem Post (June 18, 2013, The captures all ;" גלובס" רואים לך הכלויקי אוסלנדר 

 netY " רהירושלים יחוברו למשטחי: מאות מצלמות ב בשידור"רועי ינובסקי ; (14.10.2021)

 כל העיר ירושלים "העיר העתיקה בירושלים: מורכבות ביטחונית נפיצהיפעת ראובן "(; 9.8.2012)

(13.6.2019) ;s Militarized Visual ’s Old City: Israel’Big Brother in JerusalemWho Profits, 

 (November 2018) Who Profits, Surveillance System in Occupied East Jerusalem. 

פך את העיר העתיקה ואת הכניסות אליה, ובהן אף רחבת שער שכם, לאחד ה 2000ט "פרויקט מב .13

 המקומות המצולמים, המתועדים והמפוקחים ביותר במדינת ישראל.

https://www.kan.org.il/item/?itemid=115169
https://www.kan.org.il/item/?itemid=115169
https://www.kan.org.il/item/?itemid=115169
https://www.jpost.com/national-news/the-eyes-of-the-old-city-mabat-2000-captures-all-316885
https://www.jpost.com/national-news/the-eyes-of-the-old-city-mabat-2000-captures-all-316885
https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-14-10-21/m01.html
ynet.co.il/articles/0,7340,L-4839406,00.html
kolhair.co.il/jerusalem-news/94547
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
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 והתנהלות המשטרה בהם שכם שער ברחבת המשטרה ביתני .ב

 

 הביתן המערביבצילום: 

 

 הביתן המזרחיבצילום: 

, עצמו לשער לכניסה סמוך מוצב אחד ביתן. שכם לשערברחבת הכניסה  מוצבים משטרה ביתני שלושה .14

 האחד ;דרך שכםו סולימאן סולטאןבות רחוהבמפגש , הראשי לרחוב סמוכים נוספים ביתנים ושני

 רק כי, עולהבמקום  שנערכה מבדיקה. להן מזרח-מצפון והשני לשער המובילות למדרגות מערב-מצפון

 .מצלמה מותקנת לשער הסמוך בביתן
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ותגבור כוחות המשטרה  , על רקע תקריות אלימות של בודדים2015בשנת  ,ותהעותר ידיעת למיטב .15

לשוטרים המוצבים לספק במקום, הוקמו ברחבת השער עמדות משטרה זמניות, בין היתר על מנת 

"ארדן  2)מערכת חדשות בעמדות קבועות העמדות הזמניות הוחלפו  2018מרחב מוגן. בשנת  במקום

 ,The Media Line; ר' גם N12 (22.6.2017)חדשות "שער שכם הולך לעבור מהפכהבכנס הרצליה: "

3.3.2018)Ynet News (, Guard Tower Sparks CriticismDamascus Gate  .) 

 .1ע/על הקמת הביתנים מצורף ומסומן ה בירושלים ישל ועדת התכנון והבניהעתק ההודעה 

הביתנים העליונים, הסמוכים לכביש, מחופי אבן בחלקם התחתון צילומים כפי שניתן להבחין ב .16

שיחות עם תושבים . מטר 4X5 -כ םגודלעברים בחלקם העליון. ומוקפים בזכוכית חלבית משלושה 

עד שעה , ובתקופות מתוחות אף 23:00-ל 07:00עות שבין המאוישים העליונים הביתנים מלמדות כי 

 . יותר תמאוחר

רבים  סרטוניםמלמדים  – הגנה על כוחות הביטחון המוצבים במקום –המקורית  םרתטבנוסף למ .17

במסגרת פעולות השיטור  המתנהלת בהםפסולה משטרתית פרקטיקה על  ותעותרל שהגיעו ועדויות

סופגים אלימות ו, החלון לגובה מתחת, מושכבים על הרצפהמובלים אל הביתנים,  פלסטינים: במקום

, אגרופיםבהם  יםאליהם ומטיחרוכנים לעתים אף מספר שוטרים, ו ,אחד שוטרמשטרתית קשה שעה ש

 הם אינם מהווים כל איום.כי ר ניככאשר ובעיטות, גם  מכות

והעדויות לה הוא רב, ונמשך במקום יתני המשטרה בבהמשטרתית שסופגים פלסטינים תיעוד האלימות  .18

השורות הבאות יתארו את חלקן . ועד לכתיבת מילים אלה 2018-הקבועים במאז הקמת הביתנים 

 סרטונים המתעדים זאת:הפניה לבצירוף 

 (:5690/2018 ש"מח תיק) בביתן שהותקף, 19א' ס', אז בן  ש"במח בחקירתו 29.11.2018 ביום העידכך  .19

אותי לחדר החדש של המג"ב בבאב אל עמוד ושם הרביצו לי. שלושה הרביצו  הכניסו" 
לי. אחד שחום עם משקפיים ושניים נמוכים עם זקן. אחד הצמיד אותי לקיר והשני נתן 

לבן. מישהו הרים אותי כדי להפיל  לי מכות בראש באמצעות קופסת גז מדמיע בצבע
על הראש ונתן לי בעיטות   16M-להפיל אותי. מג"בניק ג'ינג'י נתן לי מכות ב והצליחאותי 

ברגל על הראש ודרך על ראשי ברגלו. שוטר עם שוטרת במדים הגיע)ו( לחדר של המג"ב, 
 . )הוא( נכנס )ו(משך את הג'קט שלי, הסתכל על הפציעה ודחף אותי לקיר..."

למרות שתיק מח"ש נסגר וערר על כך נדחה, השימוש המופרז בכוח נגד א' ס' לא הוכחש. נציג  .20

 השוטרים מצד ובעיטות באגרופים השימוש אם"אף הפרקליטות אשר דחה את הערר כתב, בין היתר, כי 

, פלילית בחקירה פתיחה המצדיקה בעוצמה בחריגה מדובר לא, העניין בנסיבות הסביר מגבולות חרג

)ר' יוסי  .בראיות חוסר בשל נסגר למתלונן שנפתח המשטרתי התיק". מרשכם התנהלות נוכח היתר בין

 (. (0207.1.2) 13חדשות " שוטרי מג"ב הכו פלסטיני עד שאיבד הכרה אך התיק נסגר, תיעודאלי "

 .2ע/ומסומנים  פיםמצורהעתק עדותו של א' ס' במח"ש והעתק הודעת הפרקליטות 

 שער רחבת, באפריל ובאוקטובר, הפכה פעמיים. נצבר השנה המשטרה בביתני המתרחש שלרב  תיעוד .21

 שוטרים שני, צולמו 24.4.2021, בשבת .המזרחית ירושלים לתושבי המשטרה בין לעימותים למוקד שכם

שנראית התנגדות כלשהי מצדו,  ללא המשטרתי הביתן לתוך, 'ס 'נ, 20 בן פלסטיני צעיר מובילים

https://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2017/Article-438ff79ef5ecc51004.htm
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5142404,00.html
https://13news.co.il/item/news/politics/security/violent-arrest-978593/
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, מבחוץ צופים של הראייה לטווח ומחוץ החלון לגובה מתחת אותו משכיבים, לקיר אותו מצמידים

 ימינו יד את ושוב שוב מניף, בהירים מדים לבוש, השוטרים אחד כיצד מתעד הסרטון. בו וחובטים

 .הצעיר על אגרופים ומנחית

 "(. 21דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה בסרטון האירוע תיעוד

 להארכת המשטרה בבקשת בדיון. 'ס כלפי הקשה המשטרתית מהאלימות התרשם המשפט בית אף .22

מבית משפט השלום בירושלים  בבלי-לארי שרון השופטת סירבה, 28.4.2021 ביום שהתקיים, מעצרו

 שהחשד הרי, שוטרים על מים בקבוק השליך שהמשיב מסוים חשד שקיים הגם" כי וקבעהבקשה, ל

. "בסרטון היטב נחזה והדבר, השוטרים ידי על ביותר אלים באופן הותקף שהמשיב הוא יותר הסביר

  .(סכאפי' נ ישראל מדינת 50287-04-21 י"מ) האירוע את לחקור ש"למח הורתה אף השופטת

 .3/עומסומן  מצורףההחלטה  העתק

 :בביתןהשוטרים מידי האלימות שספג את תיאר הוא למח"ש בעקבות התקיפה  'סבתלונה שהגיש  .23

וכאשר נכחתי באזור שער שכם מצד השני של הרחוב,  23:50בשעה  24.4.21ביום  "...
ניגש אלי שוטר... הוא חנק אותי  -ממול חדר המשטרה אשר מוצב באזור שער שכם 

בצוואר והיה עוד שוטר שליווה אותו וכשהייתי בהליכה איתו קילל אותי וגידף. הגענו 
תי על הרצפה על הישבן. הרביץ לי ללא לחדר המשטרה, הכניס אותי פנימה, השכיב או

סיבה על ראשי ועל הכתפיים שלי. קיבלתי בעיטה בראשי. השוטרים שתקפו אותי הם 
ניסאן ועוד שוטר היה איתו כאשר ביצע המעצר. השוטר השני רק בעט בי ברגליו. 
שוטרים שנכחו בחדר ראו שאני הותקפתי ואף אחד לא עזר לי ו/או ניסה למנוע את 

 ".התקיפה

  .4ע/מצורף ומסומן למח"ש  'תצהירו של סהעתק 

משטרת ישראל עוצרת "סרטון אשר כותרתו היא  Alghad TVפרסמה רשת החדשות , 22.4.2021 ביום .24

. בסרטון נצפים אב ובנו מובלים לביתן על ידי מספר גדול "היא מרביצה להםשאנשים בשער שכם תוך 

 חוטפים אגרופים. להבין שאפשרשל שוטרים, מושכבים לרצפה וככל 

 "(.24סעיף דיגיטלי ומסומן " בהחסן)הסרטון מצורף גם  בסרטון זהתיעוד האירוע 

 בשני ,טרהשבביתני המ פלסטינים כלפי שוטרים שהפעילו קשה אלימות תועדהשוב  30.4.2021ביום  .25

 חניקה טכניקת הפעלת תוך, לביתן בכוח נגרר צעיר המצלמה תיעדה הראשון במקרה. שונים מקרים

 ששוטר תוך הרצפה אל הורד הוא, הביתן בתוך, מכן לאחר. ובפניו בראשו אגרופים בהטחת שלוותה

 באנשי מלאהיה  עצמו הביתן. בו בעט שלצדו השוטרכי  עוד נראה בסרטון .מרץב בו וחובט אליו רוכן

 בהמשך. מאוימים חשיםאינם ו, עמיתיהם מהתנהלות זה כהוא מוטרדים נראים שאינם משטרה

 תוך, רב בכוח פלסטיני צעיר לביתן גוררים שוטרים שלושה בו, נוסף אלימות מקרה מתועד הסרטון

 .לביתן הכנסתו לאחר הוכה הוא גם .פיו וסתימת בצווארו אחיזה

 "(.25 דיגיטלי ומסומן "סעיף בהחסן)הסרטון מצורף גם  בסרטון זהתיעוד האירוע 

https://www.youtube.com/watch?v=4WfcJvQ-xYM
https://www.youtube.com/watch?v=gpvF1NXckFM
https://www.youtube.com/watch?v=NXTm0oaeuNk
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 בתגובה. ניסה לפתוח את החלוןהה בו לביתן ובזמן שש פלסטיני צעיר הוכנס, 11.5.2021, שלישי ביום .26

 הורד הוא כיצד המצלמה מתעדת כאן גם. פעם אחר פעם, יחדיו אותו להכות החלו שוטרים ארבעה לכך

 . צלחה שלא מטרה, בפנים הנעשה של תיעוד למנוע במטרה הנראה ככל, החלון לגובה מתחת אל

 "(.26 דיגיטלי ומסומן "סעיף בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה בסרטון האירוע תיעוד

 לראות ניתן בסרטון. הסמוך לשער בביתן משטרתית אלימות המצלמות תיעדו, 18.5.2021, שלישי ביום .27

 .ורוכנים לעברם הרצפה אל אותם מורידים, פלסטינים צעירים שני סביב עומדים שוטרים מספר

 "(.27דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה בסרטון האירוע תיעוד

שער שכם. בשלב מסוים ברחבת בית חנינא בירושלים, שכונת , תושב 'א' , ביקר ס19.6.2021בשבת,  .28

מקהל הנוכחים בהן, תוך שהיא המדרגות המובילות אל השער ו הרחבההחלה המשטרה לפנות את 

, ברגליו ניתוחים מספר שעבר, הצעיר. 'א גם בהם, המתפזרים שלמשתמשת באלות ומכה ברגליהם 

המשטרה תוך שהם מכים  ביתןבתגובה התנפלו עליו שוטרים וגררו אותו לתוך את השוטר המכה.  קילל

המשטרה בשער שכם הפכו לעמדות הכאה  נקודות" ר' ניר חסוןהמכות ) משיכואותו. בתוך העמדה ה

אגודה לזכויות האזרח ל 'שנתן א מעדותו רועיהא את המתעד מסרטון. (21.6.2021) הארץ "לפלסטינים

  :שםמהוא נתקף בפאניקה וניסה לצאת בעקבות האלימות הופנתה כלפיו בתוך הביתן , כי עולה

בימי החופש שלי או כאשר  ."ביום האירוע בשעות אחר הצהריים הייתי בעיר העתיקה
בשלב בדרך חזרה הביתה עברתי במדרגות שער שכם. שם. אני לא עובד אני נוהג לבקר 

מסוים החלה המשטרה לפנות את הרחבה והמדרגות המובילות אל השער מהנוכחים. 
הם השתמשו באלות והכו ברגליים שלנו. אני במקור עם בעיות ונכות ברגל, יש לי פלטינה 

וא מחזיק שוטר עצר אותי כשהבתוך הרגל. אני צילמתי את כל ההתרחשות במקום ואז 
 לי בצוואר, ויחד עם עוד שוטרים התחילו לגרור אותי למעלה לכיוון החדר, הבוקס

 אנשים.ה, שעוצרים בתוכו את ט' ח'( –)הביתן המשטרתי 

גררו אותי והכניסו אותי לתוך הבוקס, והושיבו אותי על הרצפה. חשמלו אותי בטייזר 
ואז הוא ריסס על הפנים שלי גז ואז אחד החיילים אמר לי תסתכל עליי, הסתכלתי עליו 

הגז השפיע עלי בצורה לא נורמלית וגם  פלפל שנכנס לי לעיניים, לפה, ולכל הפנים שלי.
הרגשתי חשמל בגוף. נכנסתי להתקף פאניקה והרגשתי שאני חייב לצאת מהמקום. 

, תקפו אותי שוטריםקמתי והתחלתי לצאת בלי להרגיש את עצמי ואז ביציאה באו ה
ותי שוב בגז והתחילו להרביץ לי עם הידיים ועם האלות שיש להם. גם תוך כדי וריססו א

כתוצאה מהמכות של השוטרים ... המעצר הרביצו לי על הרגליים, על הגב ועל הידיים
 ".אני עדין לא מרגיש טוב עם הרגל שליוקיבלתי שבר ביד ופצע בגב, 

 "(.28דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה ןבסרטותיעוד האירוע 

הארץ "מעיתון  הכתבה והעתק ,העדות תאאשר גבה  ,אזרח לזכויות האגודהמ ענאתי מוהנד מרשל  תצהירו
 .5/ע ומסומנים פיםמצור"

בביתן המשטרה, בעוד השוטרים סוגרים את החלונות עומד נראה צעיר פלסטיני  17.8.2021תאריך ב .29

מחוץ לביתן וטר מגיע אליו אף מתעד שסרטון האוזקים אותו תוך חניקה. וומצמידים את ראשו לחלון 

 אלה.עם  וחובט בו

https://www.youtube.com/watch?v=5UztkIFDK5Y
https://www.youtube.com/watch?v=0F3iITjnUTU
https://www.youtube.com/watch?v=wr2lTMG8zAI
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 "(.29דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסןצורף גם )הסרטון מ בסרטון זהתיעוד האירוע 

באגרופים בו פלסטיני לרצפת הביתן, והולמים נער שלושה שוטרים מורידים תועדו  10.10.2021ביום  .30

  ו.מולשלושת השוטרים החמושים סכנה להנער לא היווה נראה כי ובבעיטות. גם במקרה זה, 

 "(.03דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  בסרטון זהתיעוד האירוע 

מערבי -סמוך לרחבת השער, הובילו אותו אל הביתן הצפוןשוטרי מג"ב נער עצרו  18.10.2021בתאריך  .31

מדים כחולים מגיע בנצפה אף קצין משטרה  ןו אל הרצפה כשהם רוכנים מעליו. בסרטותוהורידו או

 .הפעלת הכוחלמקום, ודומה שהוא מנסה לרסן את 

 "(.31דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  בסרטון זהאירוע תיעוד ה

 למר ענאתיעדות שמסר מ בביתן.אלימות משטרתית  'ס' א 'גם אחווה בשעות אחר הצהריים  באותו יום .32

כי שוטרים תקפו אותו לאחר שתיעד את האירועים בשער שכם האגודה לזכויות האזרח עולה, מ

הפילו אותו  ,אותושוטרים דחפו  'ס 'לדברי א .צעירה פלסטיניתיחד עם  הסלולרי שלובאמצעות הטלפון 

ודרכו על , בעטו בו הצמידו את פניו לקירהסלולרי שלו, , לקחו אותו לביתן, החרימו את הטלפון לרצפה

 מעדותו:להלן חלק צווארו. 

קרעו לי את , הפילו אותי על הרצפה ."הם התנפלו עליי והיכו אותי בכל חלקי גופי
בבוטקה  .לקחו אותי לתוך הבוטקהמאחור והבגדים, היכו אותו באגרופים, אזקו אותי 

לקחו לי את הטלפון כי הוא  .עלי עם גז פלפל ם , ולאייבא שוטר והתחיל לקלל אותי
ל כהשוטרים רצו שאשכב על הבטן ו .על הרצפה עם הפנים לקירהייתי בוטקה . בלצליצ

שנתנה לי מכות . הייתה שם גם שוטרת על הצווארהכו אותי. גם דרכו לי פעם שהתנגדתי 
שם מיכל גז ואחד השוטרים כמעט חנק אותי רגליים והידיים שלי. עם הרגל שלה על ה

 "?שהוא ישתמש בגז נגדישלי ולחץ בחוזקה. הוא איים קטן על החזה 

 .5ע/כנספח שצורף  ענאתי, מרת המלאה מפורטת בתצהירו של והעד

 יתןמעכבים ילד על ידי אחיזה בצווארו ומובילים אותו לבכוחות מג"ב תועדו  19.10.2021בתאריך  .33

 .אל הרצפהם דוחפים אותו ומורידים אותו המשטרתי. שם, ה

 ."(33דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה בסרטון האירוע תיעוד

 .החלוןאותה אל מתחת לקו  הפילו. שוטרות תפלסטיני צעירההובלה לביתן אף  יום באותו .34

 "(.34דיגיטלי ומסומן "סעיף  בהחסן)הסרטון מצורף גם  רטון זהסבתיעוד האירוע 

לפחות במקרה אחד ממוקמים במעלה המדרגות, שטרה המלמרות שעיקר האלימות מתרחשת בביתני ה .35

 18.10.2021שהחלונות בו אינם מזוגגים. ביום לשער, אף פרקטיקה דומה גם בביתן הסמוך תועדה 

 .מספר שוטרי מג"ב מקיפים צעיר פלסטיני, מורידים אותו לרצפה וחובטים בוצולמו 

 "(.35 דיגיטלי ומסומן "סעיף בהחסן)הסרטון מצורף גם  זה בסרטון האירוע תיעוד

https://www.facebook.com/Silwanic/videos/3538347819598943
https://youtu.be/Cg_lutcWzMw
https://youtu.be/GdCVSscA54M
https://youtu.be/au4Mu7fIwEs
https://www.facebook.com/143278872384071/posts/4665236680188245
https://www.youtube.com/watch?v=f91p3TBPBmM
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  העתירה להגשת עוברלמשיבים  פניותה .ג

ביום  ותבעקבות אירועי האלימות בביתני המשטרה במהלך החודשים אפריל ומאי השנה, פנו העותר .36

הפכו בשער שכם רה טה נכתב כי ביתני המשיבפני. אל מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז ירושלים 7.6.2021

ומופעל על ידי שוטרים ומתבצעת בו  שטח שאף שהוא מאויש –טריטוריאלי -לשטח משטרתי אקס

גבולות השימוש בכוח אינם חלים בו, מעשי השוטרים אינם מתועדים ואיש  נראה כי פעילות משטרתית

פנו את המשיבים יהתרות . העומעוכביםהכלפי  אינו נדרש ליתן דין וחשבון בגין האלימות הקשה

ותקנו מצלמות בכל הביתנים המוצבים דרשו כי ילסרטונים רבים אשר תיעדו את אלימות המשטרה, ו

במקום, דבר שירתיע שוטרים מדפוסי פעילות אלימים ופסולים, יגביר את שקיפות הפעילות 

בשל חשיבותו מהביתנים המשטרתית ויתרום לאמון הציבור בה, וכן כי יותוו הדרכים לשמירת התיעוד 

ותרו ושמותיהם יעברו למח"ש וכי טרים המכים יאוהעותרות כי השביקשו עוד הראייתית והמשפטית. 

 ויוצאו הנחיות מתאימות לשוטרים הפועלים בשטח.מערכתיות מסקנות מהם , יוסקו האירועים יילמדו

 .6/עהמכתב מצורף ומסומן  העתק

 טחון פנים, בבקשה להתערבותו.ינשלח העתק מהמכתב אף לשר לב 22.6.2021ביום   .37

 .7/עהפניה לשר לביטחון פנים מצורף ומסומן  העתק

. במענה , סנ"צ עו"ד ג'ורג' קיוורקיאןהשיב לפנייה היועץ המשפטי של מחוז ירושלים 15.6.2021ביום  .38

עמדות האבטחה נשוא פנייתך נועדו לאבטח את הציבור ואת השוטרים שמוצבים "הלקוני נכתב, כי 

ם מקצועיים אשר לא העלו צורך מבצעי בהתקנת מצלמות במקום. בינוי העמדות נעשה על בסיס שיקולי

דרישת העותרות לתחקור האירועים "אינה נהירה", וכי השוטרים פועלים כי , עוד נכתב "בתוך העמדות.

 בכפוף לחוק ומתוכו. 

 .8ע/ ןומסומ ףמצור 15.6.2021תשובת המשטרה מתאריך העתק 

בפניית העותרות, ת וקונקרטידרישות הטענות ולמאחר שמענה המשטרה לא כלל התייחסות כלשהי ל .39

לבחון שוב את הצורך בהצבת מצלמות בדרישה , 8.8.2021ביום סנ"צ קיוורקיאן  שבו העותרות ופנו אל

 בביתנים נוכח התנהלות המשטרה במקום, אשר מחייבת את התקנתן. 

  .9/עומסומן  מצורף 8.8.2021מיום  יההפני העתק

ברחבת המשטרה ה כלל, ובשל הימשכות אירועי האלימות המשטרתית בביתני ה זו לא נענתימאחר ופני .40

 שער שכם, מוגשת עתירה זו.

 הטיעון המשפטי

לשלמות מתושבי ירושלים המזרחית התנהלות המשטרה בביתנים בשער שכם פוגעת בזכותם של רבים  .41

השיטתית על אף האלימות המשטרתית  ,מצלמותבהם של המשיבים להתקין  סירובםהגוף ולכבוד. 

אליה בהם ואשר הובאה לפתחם, ולמרות הרישות הגורף של העיר העתיקה והכניסות המתרחשת 

מעלה חשש לשיקולים : הוא , לוקה בחוסר סבירות קיצונישבהפעלתן שולטים המשיביםבמצלמות 
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יזונים אשר התבצעו זרים ומעורר תהיות באשר לאופן שיקול הדעת אשר הופעל, אם הופעל, והא

 במסגרת ההחלטה שלא להתקינן.

"(, מקנה למשטרה סמכויות פקודת המשטרה" -)להלן  1971-פקודת המשטרה )נוסח חדש(, התשל"א .42

ין היתר, ב(. לפקודת המשטרה 3)סעיף  "קיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש"למרחיקות לכת 

"מצא שוטר כי קיים חשש ממשי לכל אדם אם  ניתנה לשוטרים סמכות כללית ליתן הוראות שונות

סביר לצורך כמו גם לעשות שימוש בכוח  ,לפקודה( 4)סעיף לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש" 

 -)נוסח חדש(, תשכ"ט (לפקודה(. פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש 27הצלת נפש או רכוש )סעיף 

כי "מי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש לביצוע  ,קובעת 1969

(, ופקודת המשטרה מוסיפה 19המעצר, אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו" )סעיף 

ומעגנת את הכלל לפיו שוטר המבצע מעצר כדין רשאי להשתמש בכוח כדי להתגבר על התנגדות או 

לפקודת  77)סעיף  כך גם בעת ביצוע עיכוב .ובלבד שהשימוש בכוח יהיה סבירהפרעה לביצוע המעצר, 

 (.המשטרה

 ר') הסמכויות המפליגות שהוקנו למשטרה כוללות את החובה לבצען תוך הקפדה יתרה על זכויות אדם .43

, בנבו)פורסם  ברון השופטתלפסק דינה של  5 קה, פסקרויס נ' משטרת ישראל 5882/18בג"ץ  למשל

הותוו כללים לאופן השימוש המשטרתי כך,  בשל .הןלבכוח חוטא מופרז שימוש , אשר ((19.8.2020

בכוח. המשטרה מצווה להפעילו בסבירות ובמידתיות, בהתאם לרמת הסיכון הנשקפת לציבור ובהתאם 

להישמר מאלימות מיותרת ומשימוש כמו גם לתכלית המבצעית שאותה היא מבקשת להשיג בפעולתה, 

 : אששלרעה בו. לעניין זה יפים דברי השופט בייסקי בעניין 

"שוטרי ישראל, מלאכתם קשה ואחראית, מלווה לא אחת סיכונים והתנכלויות, והינם 
ראויים לכל אהדה שיכולים בתי המשפט לתת להם. אך במה דברים? כל עוד הם זוכרים 

שהוענקו להם, רק לצרכי ביצוע התפקיד ניתנו ואסור  וערים לכך שהסמכות והמרות
קא משום ושיעשה בהם שימוש לרעה. עליהם לשנן זאת לעצמם השכם והערב, דו

שמלאכתם מחייבת לעתים קרובות נוקשות ואפילו שימוש בכח. המעבר מ"כח סביר" 
ין לאלימות מיותרת הוא מהיר ומפתה וחלילה להם לעבור את הגבול. עליהם לדעת ולהב

כי אם יעברו את הגבול ואם ישתמשו לרעה בסמכויות שנתנו להם, ובעיקר אם ינהגו 
באלימות מיותרת, לא יעניקו להם בתי המשפט אהדה, וימצו עמם את הדין ומן העבר 
השני, אזרח הבא במגע עם אנשי משטרה, אפילו הוא חשוד או עברין, זכאי לצפות ולהניח 

לפסק  4פסקה , אשש נ' מדינת ישראל 64/86עה" )ע"פ שאם יתנהג כהלכה לא יגעו בו לר
 ((.20.7.1986)פורסם בנבו,  דינו של השופט בייסקי

ואכן, כפי שפסק השופט בייסקי, וכמו שמעידים הסרטונים המתעדים את פעילות המשטרה בביתניה  .44

מהתיעוד בשער שכם והעדויות שהובאו לעיל, המעבר מכוח סביר לאלימות מיותרת הוא מהיר ומפתה. 

עיכובם, בדרך כלל לאחר עולה, כי פלסטינים חוטפים מכות בביתני המשטרה בעתירה הנרחב שהוצג 

בשעה שהם אינם מהווים סכנה לציבור או לשוטרים לרוב ו, תה כזויככל שהי שהוכנעה התנגדותם אחרי

שמולם. אף יחסי הכוחות בסיטואציות המתועדות תומכים בכך. לעולם יותר משוטר אחד )ולעתים אף 

הפך לפרקטיקה: השכבתו לרצפה והמשך אלימות כאמור ארבעה( מול פלסטיני אחד, במה שושלושה 

, חוזה אינו שימוש סביר בכ. חוץן המוי למבט משנדמה כסקום נטולת תכלית מתחת לגובה החלון, במ

 נדרש כלל.היה ככל שהשימוש בו 
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הרי שריבוי האירועים והפיכת האלימות  ,יתרה מכך. גם אם לעתים יש הצדקה להפעלת כוח .45

בוודאי מצדיקים הליכים משמעתיים, הסקת מסקנות מערכתיות,  ,המשטרתית לדפוס פעולה שכיח

רציף מהביתנים, ותיעוד מצולם  ללאכל אלה לא יתבצעו  והנחיית השוטרים הפועלים בשטח בהתאם.

כזכור, דרישת העותרות מהמשיבים  ייאלץ את המשיבים להתייחס לאלימות ולפעול לריסונה.אשר 

ולהנחות מסקנות מערכתיות ממנה להסיק בביתנים, וטרים להתייחס לתיעוד המצולם של אלימות ש

העותרות מניחות  (.8/ענהירה )ר' נספח היא אינה נענתה בתשובה כי בהתאם את השוטרים בשטח 

צילומי אלימות משטרתית המתבצעת שוב ושוב באותו להתעלם מרצף יהיה ומקוות, כי קשה יותר 

 נוחתים הישר בחדרי הבקרה.מקום וכלפי אותה אוכלוסייה, כאשר אלה 

. לאורך ימיםאזרחים היא תופעה ארוכת תושבים ובכוח כלפי מופרז  שימושתוך אלימות משטרתית  .46

הוקמה ועדה ציבורית  1979ולצמצם אותה. כבר בשנת עמה השנים ניסו ועדות ציבוריות רבות להתמודד 

וועדת )ומעצר של חשודים  שתפקידה היה לבדוק טענות בדבר שימוש בכוח שלא כדין בעת חקירה

פרסם המבקר הפנימי של  1994ובשנת  ((1980" )השימוש לא חוקי בכוח של שוטריםאיתן, "-סירוטה

משרד המשטרה דו"ח על הטיפול המערכתי באלימות שוטרים )משרד המשטרה, דו"ח הוועדה בנושא: 

עדה בנושא בראשות פרופ' , אשר בעקבותיו הוקמה ו((1994)יוני הטיפול המערכתי באלימות שוטרים 

פורסם דו"ח מבקר המדינה אשר בחן את הטיפול המערכתי בעבירות  2016בשנת מרדכי קרמניצר. 

רוב התלונות והמידע  –הטיפול המערכתי בנושא זה סובל מבעיה יסודית המבקר מצא, כי "שוטרים. 

את המידע על אירועי המתקבלים אינם נבחנים בכל המישורים הרלוונטיים... ]על המשטרה[ לרכז 

ערוך תחקירים מתאימים ולהסיק אלימות שוטרים ועבירות אחרות כדי שתוכל ללמוד על שכיחותם, ל

, הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים מבקר המדינה". )מסקנות, במישור האישי ובמישור המערכתי

 (.(2016) 169עמ' 

גבר בשנים האחרונות בכלל  ,ברתיותהודות לתיעוד והפצה של אירועי אלימות שוטרים ברשתות הח .47

ובתקופה האחרונה בפרט, העיסוק הציבורי, התקשורתי והפרלמנטרי בתופעה זו. כך, לדוגמה, המאבק 

יחד עם ההפגנות , וברשתות החברתיותהחל של הקהילה האתיופית למיגור שיטור היתר כלפיה 

ין מיגור הגזענות נגד יוצאי ההמוניות הביאו בסופו של דבר לאימוץ מספר החלטות ממשלה בעני

 . 2016אתיופיה וכן לפרסום "דו"ח הצוות למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה" ביולי 

הצטברות מקרי האלימות הרבים בתקופת הקורונה, תיעודם, והפצתם ברשתות החברתיות הובילו  .48

לימות מופרזת עדות הכנסת ולהפחתה של השימוש המשטרתי באולקיום דיונים רבים בנושא זה בו

ובאמצעים לפיזור הפגנות כגון המכת"זית. דיונים אלה התבססו במידה רבה על עדויות שהופצו 

נערך  21.7.2020ברשתות החברתיות ויצרו שיח ער בעניין האלימות המשטרתית. כך, לדוגמה, ביום 

מקרי אלימות מצד שוטרים בעקבות אכיפה מוגברת של "עדת הפנים והגנת הסביבה דיון בנושא ובו

ח סביר וגבול השימוש בכנערך דיון בנושא " 28.7.2020" וביום תקנות החירום בעניין נגיף הקורונה

 ". מכת"זיות ופרשים –ות לפיזור הפגנ

הוא להבטיח שהכוח המופעל על ידה יהיה מידתי וסביר  כדיאחד הכלים המרכזיים שיש בידי המשטרה  .49

כדי ואכן, . ומייצר הרתעה מפני שימוש לרעה ב, אשר באמצעות מצלמותהתנהלות השוטרים תיעוד 

בדומה למדינות רבות להתמודד עם טענות לאלימות משטרתית יזמה בשנים האחרונות המשטרה, 

http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_578473.doc
http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_578473.doc
http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_580152.doc
http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_580152.doc
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רתיע שוטרים מהפעלת כוח מופרז, להגביר אחרות, את פרויקט מצלמות הגוף. מצלמות אלה נועדו לה

נוהל השימוש במצלמות גוף )נוהל  .שקיפות ולהבטיח פיקוח אפקטיבי על אירועים של חריגה מסמכות

המשטרה ולשפר את אמון ( קובע מפורשות כי השימוש בהן נועד ליצור שקיפות בעבודת 220.003.16

הציבור בה, כי מפגש מתועד בין שוטר לאזרח ישפיע על ריסון כלל המעורבים במפגש ויעניק תיעוד 

אובייקטיבי של האירוע, וכי לשימוש בהן יש השלכות כבדות משקל בין היתר בהיבטים של זכויות 

 חשודים. 

ל כך שלא כל השוטרים מצוידים בהן, אלא שמצלמות גוף אינן מהוות פתרון מספק בענייננו; זאת בש .50

)ר' אלון וף את הצילומים מופעלות מסרבת המשטרה לעתים לחשהן גם כאשר ו הפעלתן וולונטרית

 מעריב" כתבי אישום יוגשו נגד שוטרים שירו באקדח טייזר על צעיר שלא עטה מסכה" חכמון

 . של מצלמות הגוף מעוכבים על הרצפה מוציאה אותם מטווח הצילוםההשכבת בנוסף,  (.(1.11.2020)

אודות אלימות הננקטת הצבת מצלמות בביתנים תסייע למשטרה ולמח"ש בחקירת תלונות  .יתרה מכך .51

טיבי תיעוד ראייתי אובייקמהווים צילומים  ., הן מצד שוטרים והן מצד תושביםהמשטרה בביתני

הצבת המצלמות עשויה אף לעודד הגשת תלונות . לחקר האמתמסייעים ו להשתלשלות האירועים

במרבית המקרים הידועים לעותרות נמנעו הפלסטינים . כיום, למח"ש מצד נפגעי אלימות משטרתית

במחלקה לחקירת בשל חוסר אמון והן משטרה מה םהן בשל חשששהותקפו בביתנים מפנייה למח"ש, 

 2.5%מהתלונות המובאות לפתחה מסתיימות בהליך כלשהו נגד השוטר, ורק  5%, אשר רק שוטרים

 50-51, עמ' 2019סיכום שנה פרקליטות המדינה ) מתוכן מסתיימות בהגשת כתב אישום נגד שוטר

(2020.)  

אינטרס מובהק גם יא אם כן הסעד המבוקש בעתירה זו ישרת אותה, שקיפות פעילות המשטרה, שה  .52

דו"ח שהוכן לאחרונה במשרד לביטחון פנים מעלה על נס את המשמעות שבשקיפות של המשיבים. 

( של גופי האכיפה, accountabilityפעולות המשטרה, בין היתר לצורך שיפור תחושת האחריותיות )

טרה תמיכה בפיקוח הציבור על הנעשה במשטרה ובצמצום השחיתות והעצמת הלגיטימציה של המש

, סקירה משווה –שקיפות ושיתוף הציבור בנתוני פשיעה ופעילות משטרה  דוד לוין בעיני הציבור" )ר'

 ((. 2021)המשרד לביטחון פנים,  2-3עמ' 

להוכיח את חפותם ולמנוע את יסייע לחשודים ונאשמים צילום קבוע בביתני המשטרה זאת ועוד.  .53

במרבית המקרים נעצרים הפלסטינים מלמדת כי  זאת בפרט כאשר המציאות, שלילת חירותם לשווא

ונזכיר, כי תיעוד מצולם של אלימות  .ונחקרים באשמת תקיפת שוטרים לאחר שהוכו בביתנים

, תוך שבית המשפט בוהמשטרה באחד הביתנים הביא לשחרורו ממעצר של צעיר פלסטיני אשר הוכה 

קובע כי "הגם שקיים חשד מסוים שהמשיב השליך בקבוק מים על שוטרים, הרי שהחשד הסביר יותר 

 22ר' סעיף הוא שהמשיב הותקף באופן אלים ביותר על ידי השוטרים, והדבר נחזה היטב בסרטון" 

  לכתב עתירה זה(.

רה, באזור שהוא המצולם והמפוקח להתקין מצלמות בביתני המשט םלסירובו המשיבים מה טעם נתנ .54

להתקנת מצלמות בביתנים הוא, כי "בינוי ת העותרות ? כל שהשיבה המשטרה לדרישבישראלביותר 

העמדות נעשה על בסיס שיקולים מקצועיים אשר לא העלה צורך מבצעי בהתקנת מצלמות בתוך 

)ונזכיר כי בעמדה  כזה(. אלא שגם אם בעת הקמת הביתנים לא נצפה צורך 8/עהעמדות" )ר' נספח 

https://www.maariv.co.il/news/law/Article-799337
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התיעוד הנרחב לאלימות המשטרתית בהם הקרובה לשער, נטולת הזגוגיות, דווקא הותקנו מצלמות(, 

נדרשת פעולה תקיפה ונחושה על מנת לוודא . בחון את הנחת המוצאשוב וללעל המשיבים היה מלמד כי 

מהישנות שכם תרתיע המשטרה בשער  בביתניהתקנת מצלמות . כי אלימות זו לא תשוב על עצמה

 ותאפשר פיקוח אפקטיבי על המתחולל בהם.  המעשים

מבחן הסבירות נוכח כל אלה, לוקה ההחלטה שלא להתקין מצלמות בביתנים בחוסר סבירות מהותי.  .55

דעת מינהלי אשר -עקרון הסבירות יביא לפסילתו של שיקול, ודעת מינהלי-חל על הפעלתו של כל שיקול

דפי  389/80ץ ")בג הלאינטרסים השונים שעל הרשות להתחשב בהם בהחלטתאינו נותן משקל ראוי 

 .(1980) 436, 421, (1לה)פ"ד ) זהב נ' רשות השידור

הרשות פוגעניות יותר, כך נדרשת הקפדה יתרה, דווקנית ונוקשה על האיזונים ת וככל שהחלט  .56

חוסר עניין למשל,  ,כמו)גם אם החלטות הרשות אינה מונעת משיקולים זרים  .שהתבצעו עובר לקבלתה

. בעניין זה (ירושלים המזרחית בפרטשטח הנפיץ של בכלל, ובבבקרה ובביקורת על פעולות המשטרה 

  –כי נשיא שמגר הכבר פסק 

ידי הרשות המיניסטריאלית שיקול זר, -שייווצרו נסיבות בהן לא נשקל על יכול... "
ן, אולם לשיקולים הרלבנטיים יובאו בחשבון אך ורק שיקולים שהם רלבנטיים לעניוה

השונים יוחס משקל בפרופורציה כה מעוותת ביניהם לבין עצמם, עד שהמסקנה הסופית 
 שר' נ דקה 156/75)בג"ץ  ".סבירה לחלוטין-הפכה מופרכת מעיקרה ובשל כך לבלתי

 .((1976) 105 ,94( 2ל) פ"ד, התחבורה

, ואף עיינו להתקנת המצלמות בביתנים כלל בדרישת העותרותהמשיבים י ככל שהתחבטו כדומה  .57

משקל לאינטרסים השונים הנדרש ולא נתנו לערוך את האיזון מהם כשלו , בעדויות הרבות התומכות בה

 הרתעת שוטריםזכויות היסוד לשלמות הגוף ולכבוד של הפלסטינים שנגררים אל הביתנים, שעל הפרק: 

הגברת ושקיפות  ,בלתי סביר בכוחשל שימוש מופרז ושכיחה ה טיקפרקיריסון מדפוסי פעילות אלימים, 

 במיוחד שעה שמדובר בתושבי ירושלים תחיוני. יצירת אמון כזה המשטרה עבודתאמון הציבור ב

 . ניכר בעיקר בהעדרוהוא , בקרבם המזרחית

נתונים השוטרים, תחושת הדריכות המתמדת לחץ שבו המורכבות עבודת המשטרה באזור,  ו:ודוק .58

מעוכבים כל הצדקה לאלימות קשה ושיטתית כלפי אין באלה  –הפעילות במקום  המאפיינת את

  ולסירוב לתעד אותה ולפקח עליה. חשודיםו

מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, ולאחר קבלת תשובת המשיבים האמור לעיל לאור כל 

 למוחלט.להפכו 

 21.11.2021היום, 

 
_____________________ 

 , עו"דטל חסין
 ב"כ העותרת


