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 לכבוד

 ניצב יעקב שבתאי, מפכ"ל

 משטרת ישראל

 שלום רב, 

 התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנה באום אל פחם  הנדון:

באום אל פחם.  26.2.2021הרינו לפנות אליך בעקבות התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנה ביום  .1

עדויות שאספנו עולה כי המשטרה פעלה באלימות מופרזת וקיצונית, בניגוד ממתיעוד האירועים ו

ובכלל זה ראש עיריית  ,וגרמה להסלמה מיותרת של האירועים ולפציעתם של רבים ,גמור לנהליה

לפעול בדחיפות לחקירת  לאור חומרת האירועים יש. ג'באריןד"ר יוסף אום אל פחם וח"כ 

הן אלה שנתנו את ההוראות והן השוטרים  –נקיטה בצעדים כלפי האחראים להאירועים ו

 . בשטח

שהגיעו למקום כשהם חמושים מראש בארסנל  ,צבאית של השוטרים-המעיןראשית, היערכותם  .2

. המפגינים הערביםכלפי של המשטרה  הופסול נתעויהתייחסות משקפת  ,גדול של אמצעים

 ,סיבי בכדורי ספוג, רימוני הלם ושלל אמצעים נוספיםהשימוש המכמו גם  ,היערכות מסוג זה

על ים מעידואופן שבו מתנהלת המשטרה מול אוכלוסיות מפגינים אחרות, בניגוד גמור ל עומדים

 כשל חמור בהתנהלות המשטרה.

שנית, מסרטונים רבים שהגיעו לידינו ותיעדו את ההפגנה מראשיתה ולכל אורכה וכן מעדויות  .3

וברימוני ההלם החל דקות ספורות  )כולל בואש( השימוש במכת"זיתאספנו עולה, כי רבות ש

, 1 סרטון לדוג': הרא) אלימות מצדםכל ומבלי שהופעלה  ,לאחר תחילת הצעדה של המפגינים

ולמרות זאת המשטרה ירתה  ,ונשים , קשישיםבין המפגינים נראו בבירור ילדים רבים .(2סרטון 

טונים נראים ילדים קטנים מפוחדים, צורחים ובורחים רימונים לעבר קהל המפגינים. בסר

 מאימת רימוני ההלם וזרם המכתז"ית. 

השימוש ברימוני הלם  ( קובע כי220.010.11נוהל "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" )מס'  .4

ניסיון לחסימת ומכת"זית )מדרג ג'( מותר רק במקרים שבהם המפגינים מתנהגים באלימות. 

אינו  – ללא הפעלת אלימות וללא חשש לפגיעה פיסית בשוטרים או באנשים אחריםצירי תנועה 

. מנוהל המשטרה ברור כי עצם הניסיון לחסום כביש, אף אם מהווה עילה לשימוש באמצעים אלו

מדובר בציר תנועה "חיוני", אינו מהווה עילה לשימוש באמצעים אלו בהעדר התנהגות אלימה 

 ( לנוהל(. 3א.)5של המפגינים )סעיף 

( השימוש ברימון הלם 90.221.111.003על פי נוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי" )מס'  .5

נועד "לטיפול בהפרות סדר המסכנות את הכוח המשטרתי ו/או שלום הציבור". השימוש ברימוני 

 הלם בוצע כלפי המפגינים בעת שהתקדמו לאיטם בתהלוכה מבלי שהיוו סיכון כלשהו לשוטרים

 או לציבור. 

https://www.facebook.com/1110784659/videos/10223525245215180/
https://www.facebook.com/1110784659/videos/10223525245215180/
https://youtu.be/Mwk85quT8Do
https://youtu.be/Mwk85quT8Do
https://youtu.be/Mwk85quT8Do
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נראים שוטרים "מפוצצים" במכות מפגינים שנעצרו על ידם בעודם בנוסף, בתיעוד האירועים  .6

 :'לדוג השכובים על הרצפה, כשברור שלא נשקפת מהם כל סכנה ומסביבם שוטרים רבים )רא

 .(ynetאתר  וכן , wallaאתר

אלימות מיותרת וקשה הופעלה גם כלפי נשים המתנדבות ב"אמהות נגד אלימות משטרה" וליוו  .7

ה שוטר מעיף בעוצמה לרצפה נרא באחד הסרטוניםאת ההפגנה כשהן לובשות אפודים זוהרים. 

באמצעות המגן שלו. , 62, בת ק"שוטר הודף את א (2:16)דקה  ובסרטון אחר, 50, בת מ"את נ

  .'כתוצאה מכך נשברה ידה של א

אופן השימוש באמצעים לא זו בלבד שלא היתה כל הצדקה לעצם השימוש באמצעים אלא שגם  .8

ו לתוך קהל המפגינים ופגעו כך, רימוני הלם נור. ותוך סיכון חמור לחיי אדם בוצע בניגוד לנהלים

והוא מאושפז  ,מ"ממפגיעת רימון הלם בראשו במפגינים ואף בעוברי אורח. כתוצאה מכך, נפגע 

בעת  ,, צלמת שתיעדה את האירועיםג"רימון הלם הושלך גם לעבר מבבית החולים רמב"ם. 

 וגרם לפציעתה בכתף.  ,שעמדה הרחק מהמפגינים

לנוהל גמור זאת בניגוד  וכלפי פלג הגוף העליון. ללא הבחנהספוג נורו לעבר המפגינים כדורי גם  .9

הירי יתבצע רק לאחר שהשוטר המפעיל זיהה בוודאות את המטרה וניתן לבצע ירי הקובע כי "

ח"כ יוסף ג'בארין ומפגינים  ו(. כתוצאה מכך, נפצע90.221.111.003מס'  )נוהללפלג גוף תחתון" 

. כמו כן, כדורי ספוג נורו לעבר קהל (ג")א , אחד מהם עודנו מאושפז עם קרע בטחולםרבים נוספי

  .בניגוד לנוהל ,המפגינים שכלל אף ילדים וקשישים

כי לא מדובר בחריגה של שוטר כזה או אחר מהנהלים או  מהשתלשלות האירועים ברור .10

בוה" שיצרו את ההסלמה בהתנהלות בלתי חוקית של שוטרים יחידים, אלא בהוראות "מג

מסקנות ועדת אור טרם הופנמו כי  מצער לגלות,באירועים וגרמו לפציעתם של מפגינים רבים. 

: "המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה את התובנה, כי הציבור הערבי בכללו אינו אויב לפיהן

 ".אין לנהוג בו כאויבשלהם, וכי 

את התנהלות המשטרה באירוע, לפעול בצעדים תחקר בדחיפות יש ל נוכח חומרת האירועים .11

. עתידמידיים כנגד האחראים לאירוע ולנקוט באמצעים הדרושים כדי למנוע התנהלות דומה ב

וכדי למנוע התדרדרות דומה  ,פעולה דחופה דרושה במיוחד נוכח ההפגנות הצפויות בשבוע הבא

 בהן. 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 סוצ'יו, עו"דאן  סיון תהל

 רכזת שטח וחופש המחאה

 העתקים: 

walla
walla
walla
https://www.ynet.co.il/news/article/HyINSjPfd
https://www.ynet.co.il/news/article/HyINSjPfd
https://www.ynet.co.il/news/article/HyINSjPfd
https://youtu.be/Tyu2KxmzySM
https://www.youtube.com/watch?v=OCVbzJJG7xM
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 תנ"צ אילת אלישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל

 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים

 


