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 לכבוד לכבוד

 מר בנימין נתניהו ד"ר אביחי מנדלבליט
 בהול! ראש הממשלה היועץ המשפטי לממשלה

 "לבדוא בדוא"ל

 שלום רב, 

 דבריו של ראש הממשלה בפני שוטרים בלוד "לא לחשוש מוועדות חקירה"  ן:הנדו

הריני לפנות אליכם בבהילות ולבקשכם להבהיר לאלתר ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים, לכל 

המפקדים והשוטרים הפועלים בתוך היישובים השונים במדינה, כי הם וכמי שמופקדים על אכיפת 

י חוק ובגדר הסמכות שניתנה להם ובגדרה בלבד. בתוך כך, הם בים לפעול לפהחוק והסדר, מחוי

התושבים במקום, ללא הבדל לאום ומוצא,  כלנדרשים לפעול לשם הגנה על חייהם ועל שלומם של 

 וכל סטייה מהנהלים וחריגה מסמכות עלולים לסכן את השוטרים בהעמדתם לדין.

פני זמן קצר, בפני שוטרי מג"ב בלוד, פנייתנו הבהולה מגיעה בעקבות דבריו של ראש הממשלה ל

.. .המטרה שלנו להביא תוצאותדבריו: "ל .ולפיהם הוא קורא להם לא לחשוש מוועדות חקירה

טחון לאזרחי ישראל, והדבר הזה י.. אנחנו צריכים להשיב את השקט והב.ולהביא תוצאות מהר

.. אנחנו .יקבלו את מלוא הגיבוי.. הם .מתחיל ונגמר בגיבוי לחיילים האלה, לחיילים ולחיילות שלנו

.. אנחנו ניתן לכם .ועדות חקירה מחקירות, מבדיקותואמרנו להם אנחנו שומעים רחשים של חשש מ

את כל הכלים להגן על עצמכם ולהגן על אזרחי ישראל ולמנוע את הפורענות. יש לכם את הגיבוי אל 

 ..".תחששו

ת במדינה אלימות קשה המתבטאת בפגיעה דבריו הנ"ל של ראש הממשלה, המגיעים בזמן ששורר

באזרחים וברכושם בשל מוצאם הלאומי, והנאמרים בפני לוחמי מג"ב זמן קצר לפני כניסתם לעיר 

המעורבת לוד, משמעם מתן אור ירוק מהדרג הבכיר ביותר לשוטרים הזוטרים לפעול ללא סייג גם 

שלה "לא לחשוש מוועדות חקירה תוך חריגה מסמכות. אין דרך אחרת להבין את אמירת ראש הממ

ומחקירות", מלבד קריאה לפעול בכוחניות תוך חריגה מאמות המידה ומהעקרונות המנחים את 

 טחון שנקבעו בפקודות ובנהלים הרלוונטיים. יפעילותם של כוחות הב

ועדת  –להזכיר, כי משטרת ישראל גיבשה מדיניות לטיפול בהפרות סדר בעקבות מסקנות ועדת אור 

ירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר החק

. בעקבות מסקנות הוועדה גובשו "נוהל הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )מספרו 2000

ונוהל האב של המשטרה בדבר "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" )מספרו (  90.221.111.001

המדיניות הבאה לידי ביטוי באותם נהלים אומצה . עודכן נוהל הפעלת ימ"מ. כן (90.221.111.003

שעניינה: "תורת ההפעלה של משטרת ישראל בתחום  13.6.2004מיום  2032בהחלטת הממשלה מס' 

יישום המלצות ועדת אור בנושא". החלטת הממשלה אימצה את מסקנות ועדת אור,  –הפרות הסדר 

 ול בהפרות סדר והנהלים הנגזרים ממנה.ותיקפה את השינוי בתורת הטיפ

הנהלים הנ"ל הם אשר מסדירים את פעילותם של כוחות המשטרה וקובעים את העקרונות 

 הרלוונטיים להתמודדות עם הפרות סדר.
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הכנסת לוחמי מג"ב ובהיקפים רחבים אל תוך הערים לשם אכיפת הסדר בקרב אזרחי המדינה, 

רה. ראש הממשלה, כמי שמופקד על ה המחייבת זהירות יתמהווה כשלעצמה פעולה מאתגרת ורגיש

המערכת השלטונית ובידיו מלוא המידע הרלוונטי, מודע היטב למשמעות ולהשלכות שיש לדברים 

 שאמר היום בפני לוחמי מג"ב. 

משרי  –כאמור בפתיח פנייתנו, על מנת להבהיר לכל הגורמים  כם לפעול בבהילותלכן נבקש

כי כולם, ללא יוצא מן הכלל,  –וד המשטרה ועד לאחרון השוטרים בשטח הממשלה, עבור בפיק

 מחויבים לפעול אך ורק על פי דין והם נושאים באחריות למעשיהם.

 בברכה,

 
 גדיר ניקולא, עו"ד

 

 


