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 שלום רב,

 בתל אביב השבועכלפי מבקשי מקלט אכיפה סלקטיבית אלימות משטרתית קשה והנדון: 

 

אנו פונים אליך בבקשה להנחות לאלתר את מפקדי ושוטרי מחוז תל אביב לרסן את מדיניות 

 שיטור היתר, האכיפה הסלקטיבית והיד הקשה המופעלת כלפי אוכלוסיית מבקשי המקלט

 כמפורט להלן:תקרית בשכונת נווה שאנן, ב השבוע ראינו לה תגוררים בדרום תל אביב, שביטוי מה

 

אילצו שוטרים מבקשי מקלט אשר ישבו מחוץ  למכולת  25.5.2020מוקדמת ביום  הלילבשעת  .1

שכונת נווה שאנן ולגמו בירה להנאתם להתפנות מהמקום, כשהם שופכים את רחוב צ'לנוב בב

להגעתם של השוטרים למקום לא קדמה כל תלונה בדבר רעש או מטרד הבקבוקים. תכולת 

 אחר.

שנכחו בו, עולה כי שכנים מתיעדו את האירוע, ומעדויות שגבינו מצפייה בסרטונים אשר  .2

הגיעו למקום שוטרים נוספים התפתח עימות פיזי בין השוטרים למבקשי המקלט, במהלכו 

 והפעילאשר וללא תגי שם וללא מצלמות גוף בניגוד לנהלים, רבים, במדים ובלבוש אזרחי, 

כאשר  לקרקע וריתוקו על המדרכהעצור  השכבת. בצילומים מתועדת הםאלימות קשה כלפי

שרוע על הארץ העצור על גבו של נצפה שוטר יושב ו ;שוב ושוב באגרופובו חובט השוטרים  דאח

ונזכיר, כי ) נחנקהוא , אף שנוכחים במקום צעקו לו כי פלג גופו העליוןמניח ברך על כשהוא 

אמריקאי -ממוצא אפרושל אדם מותו סערו כלי תקשורת בכל העולם מתיעוד  שלשוםרק 

וסירב להורידה גם כשהעצור במיניאפוליס, לאחר ששוטר שעצר אותו הניח ברך על צווארו 

  מעורבים בתקרית זו פוטרו מיד(.שהיו ארבעת השוטרים  .כי הוא מתקשה לנשום התלונן

 

ו של אחד תאש .רוחותוניסו להרגיע את ה מסביבשהתקבצו אלימות הופעלה גם כלפי נוכחים  .3

התקרב לבעלה, נהדפה בגסות ונפלה על הרצפה. לביקשה העצורים, אשר נשאה תינוק על גבה ו

ומשקפיו נשברו. חמור שוטר  ינדחף הצדה על ידוצילם את האירוע אדם נוסף שהיה במקום 

אנשים סמוכים שוטר צעיר שולף אקדח טייזר ומנופף בו כלפי פניהם של תיעודו של במיוחד 

 זו אין כל הצדקה.רתית משטלאלימות  אליו. 
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בחמישה ימים, ר מעצהכך התרשם אף בית משפט אשר סירב לבקשת המשטרה להאריך את  .4

דעתי אינה נחה כי " ,רועי פריוהורה על שחרור למעצר בית. בהחלטתו קבע השופט 

מהשתלשלות האירוע מושא תיקנו, לאור סרטונים וחלקי סרטונים... המתעדים גם אלימות 

ונראה כי וטר הולם באדם השרוע על הארץ שחד אציין סרטון בו נראה ובאירוע. במימשטרה 

, החלטה  Alembran Fessahaישראל נ'  מדינת 59737-05-20" )מ"י  אינו מסכן עוד איש

 (. בית משפט הורה על העברת התיק לחקירת מח"ש.26.5.2020מיום 

 
כרות ילוגמים אלכוהול ברחובות, בכבצעירים ה , גם בימים אלה,שתל אביב מלאהעל פי אף  .5

ובשדרות בשעות הערב והלילה, לא נתקלנו בתגובה משטרתית כה נחרצת ובלתי מידתית, 

ודבקות כה נחושה ואלימה ביישום הפקודה האוסרת על שתייה בשטח ציבורי בשעות הליל. 

כי קובעת,  "סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר" 12.01.09זאת בפרט שפקודת מטא"ר 

חזקת הפרת הסדר הכרוכה בשתיית אלכוהול, המהווה את הבסיס לסמכות לתפיסת המשקה 

ולהשמדתו, ניתנת לסתירה ונתונה לשיקול דעתו של השוטר בשטח. שיקול הדעת שהופעל 

 במקרה המתואר פסול ובלתי סביר, ויש לוודא שלא יישנה.

 

ן הסיור המתוקשר ביל בין האלימות המשטרתית כלפי מבקשי המקלט נמתחדומה כי קו ישיר  .6

, לתפקיד ולכניסתביום הראשון השר הנכנס לביטחון פנים, חה"כ אמיר אוחנה, ערך בשכונה ש

ללא ליאות לגירוש  יםהחותרופעילים פעילות קציני משטרה בכירים וקבוצת בהשתתפות 

לא מופרך להניח כי סיור  .ם בציבור, להסתה נגדם ולהבאשת ריחמבקשי המקלט מישראל

מי החמים עם  ושל מבקשי המקלט ויחסיגנותם ב השר זה, כמו גם התבטאויות קודמות של

מדיניות יד לו ה מצדיכציפינתפסים לסילוקם של אריתריאים וסודנים מישראל,  יםשפועל

 אלאלשיטור יתר ולהחמרת האכיפה הסלקטיבית. רוח גבית מעניקים וקשה כלפיהם, 

ועליה סמכויות האכיפה נמסרו בחוק למשטרה, לחוד.  והדיןשציפיותיו של השר לחוד 

, יתר שיטורשיקול דעת, בסבירות, במידתיות, ללא הפלייה וללא משוא פנים. בלהפעילן 

בדרישות הדין, וככל שנגלה כי  יםעומד םאינואלימות נטולת הצדקה אכיפה סלקטיבית 

המשפטיים  המשטרה מאמצת לה מדיניות שיטור בלתי חוקית שכזו, לא נהסס לנקוט בצעדים

  הדרושים כדי למנוע זאת

 כבוד רב,ב

 

 טל חסין, עו"ד

 : ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלהיםהעתק

 "כ אמיר אוחנה, השר לביטחון פניםהח

 


