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 2020בנובמבר  11

 לכבוד

 מיקי חיימוביץח"כ 

 הפנים והגנת הסביבהיו"ר ועדת 

 הכנסת, ירושלים

 שלום רב, 

 ונושא לדיון  15.12ציון יום זכויות האדם הבינ"ל בכנסת בוועדת הכספים ביום  הנדון:

לדצמבר יצוין בכל העולם יום זכויות האדם הבינלאומי. כידוע ביום זה קיבלה עצרת  10 -ב .1

האומות המאוחדות את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, על רקע זוועות מלחמת 

העולם השנייה. סביב יום זה מקיימת האגודה לזכויות האזרח פעילויות רבות, ואף יזמה לפני 

ציון יום זכויות האדם בכנסת, שהפך למסורת משמעותית כשהוא מצוין עשור את למעלה מ

בועדות ובמליאה, ובאירועים נוספים. לציון יום זכויות האדם בכנסת משמעות עצומה, בשל 

תפקידו החשוב של הפרלמנט בהתוויית אמות המידה הציבוריות בכלל ובפרט להגנה על זכויות 

וזאת בתיאום עם יו"ר הכנסת  15.12.20ות האדם ביום השנה תציין הכנסת את יום זכוי האדם.

ך, בבקשה כי הוועדה שבראשותך תקיים דיון לציון יום ילפיכך אנו פונים אליומזכירות הכנסת. 

 זכויות האדם הבינלאומי במועד זה.

, בשיתוף עם הוועד נגד עינויים, אגודת יהודי אתיופיה, הקליניקה הרב להלן נושא מוצע לדיון .2

 .פרופיילינג בעבודת משטרההתופעה של  – באוניברסיטה העברית והמרכז הרפורמי תרבותית

המשטרה, שלמרות  ל ידיעהרג ואלימות בשנים האחרונות היינו עדים לשורה של מקרי ירי  .3

ההבדלים בנסיבות המקרים השונים, בכולם הופעלה אלימות מיותרת או מוגזמת כלפי אנשים 

יוצאי אתיופיה, אנשים ממוצא מזרחי, חרדים, פליטים ם, המשתייכים לקבוצות מיעוט: ערבי

ומהגרי עבודה ואנשים עם מוגבלות. חלקם אנשים המשתייכים בו זמנית לשתיים מן הקבוצות 

בין השאר ניתן להזכיר את המקרה של . שמנינו, מצב המעמיד אותם בסכנה חמורה עוד יותר

שהיה בדרכו למרכז היום בו שהה מידי יום, ההריגה של איאד אלחאלק, צעיר ערבי עם מוגבלות, 

וביניהם הריגתם של יהודה ת, וכן שורה ארוכה של אירועים שהתרחשו בשנתיים האחרונו

ג'עפר , 10-ביאדגה, סלומון טקה ושיראל חבורה, פציעתם של יענקי רוזנברג, זיסי מרגליות בת ה

 פרח ורבים אחרים. 

ומשקפים רק מעט מהאירועים שתועדו והגיעו  ,מקרים המצוינים לעיל הם רק קצה הקרחוןה .4

לאורך השנים נעשו פניות חוזרות לשרים לביטחון פנים ולמפכ"לי המשטרה . לכותרות

לדורותיהם, אולם עד היום לא נעשה די על מנת למנוע את האירוע הבא. משטרת ישראל 

לכולם: מתחקרת כל אחד מהמקרים הקשים כאירוע בודד, ולא מתייחסת לבעיה המשותפת 

אוכלוסיות מסוימות בישראל חשופות לשיטור יתר ולאכיפה בררנית כתוצאה מהטיות כלפיהן 

 .ו/או חוסר יידע מקצועי כיצד להתנהל מולן
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כפועל יוצא מכך, המשטרה אינה פועלת באופן מערכתי ושיטתי כדי להתמודד עם התופעה של   .5

נוי המצב הקיים, היא עושה זאת אלימות שוטרים. גם במצבים בהם משטרת ישראל פועלת לשי

באופן נקודתי ולא שיטתי. כך למשל, בהכשרה לעבודת המשטרה עם אנשים עם מוגבלות, שהיא 

קצרה ושטחית, משתתפים כשישים חוקרים בלבד בשנה. דוח מבקר המדינה העוסק בנושא 

ליכים הצביע גם הוא על הכשלים החמורים בתחום )הבטחת זכויות של אנשים עם מוגבלות בה

 (. 2019ב, 69משפטיים, דוח שנתי 

פרופיילינג( הם נטייה אנושית, שאינה פוסחת גם הטיות וסטריאוטיפים כלפי אוכלוסיות שונות ) .6

על שוטרים. מחקרים מדעיים מראים, כי אנשים נוטים לשפוט אחרים על פי מאפייני הקבוצה 

ולוגיות וחברתיות כלפי ומושפעים מדעות קדומות ומהעדפות פסיכ ,שאליה הם משתייכים

קבוצות מסוימות. גם ניסויים חברתיים שבוצעו בארץ ובעולם ממחישים שוב ושוב כיצד אותה 

הפעולה ממש נתפסת בצורה שונה לחלוטין בקרב עוברי אורח ושוטרים כשהיא מבוצעת בידי 

 אדם הנמנה על קבוצת הרוב לעומת אדם שאינו נמנה עליה. 

השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת )פרופיילינג( אינה תופעה  ייחוס עבריינות לאדם בשל .7

ייחודית לישראל אלא מאתגרת רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם. על משטרת ישראל ללמוד 

מהניסיון שנצבר במקומות בהם נעשו מאמצים להיאבק בתופעה זו. הכוח הרב הנתון בידי 

מידתי וללא השפעת הטיות ודעות קדומות.  המשטרה מחייב אותה להפעיל אותו באופן מקצועי,

המצב הנוכחי לא יכול להמשך ומחייב את משטרת ישראל לפעול בצורה מיידית על מנת להביא 

לשינוי עמוק ומשמעותי של המצב, כדי שהמשטרה תפעיל את הכוח שלה באופן שוויוני וללא 

 הטיות, ושלא יקופחו עוד חיי אדם. 

 כפי שהועדה נוהגת כבר שנים., לציון יום זכויות האדם הבינ"לזה  חשובודה לקיום דיון בנושא נ

ככל שיקבע דיון, נשלח לוועדה מסמך מפורט עם המלצות שלנו לפעילות שהמשטרה צריכה לעשות 

  כדי לטפל בתופעה האמורה.

 כבוד רב ובברכה,ב

 חיו, עו"ד-דבי גילד

 מקדמת מדיניות וחקיקה


