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 לכבוד

 לב-ח"כ עומר בר

        טחון פניםיהשר לב

 בדואר אלקטרוני

 שלום רב,

 משטרתית בהםהאלימות הוחקירת  התקנת מצלמות בביתני המשטרה בשער שכםהנדון: 

 בכלולמפקד מחוז ירושלים, בדרישה להציב מצלמות המשטרה פנינו למפכ"ל  7.6.2021ביום  .1

בשער שכם, אשר אחד מהם לפחות הפך לעמדה אליה המוצבים הביתנים המשטרתיים 

חוטפים מכות , מורכנים אל מתחת לגובה החלון ומובלים מעוכבים ועצירים פלסטינים

 משוטרים.

על דפוס המעידים מהחודשיים האחרונים, מקרים  שבעהתבנו צורף תיעוד מצולם של למכ .2

תוך פגיעה קשה בזכויותיהם  ,התנהגות אלים ובלתי חוקי של שוטרים כלפי פלסטינים

בכל המקרים שתוארו חומרה מיוחדת נודעת לדברים מאחר וכחשודים, בכבודם ובגופם. 

מעצר או עיכוב, כאשר האדם  לאחרהתבצעה הקשה שהפעילו שוטרים אלימות הבמכתב 

ותמיד בנוכחות  ;כלשהי לשוטרים או לציבור סכנהכלפיו הופנתה האלימות אינו מהווה 

 שוטרים אחרים אשר לא עלה בדעתם לעצור את המכות ואשר חלקם אף הצטרף לחגיגה.

 תקנת מצלמה,הביתנים מושלושת י רק באחד מכמאחר שמבדיקה שערכנו במקום עולה  .3

שנוכחות מצלמות תרתיע שוטרים ה יבציפיהן  – להתקין מצלמות בכולםכאמור דרשנו 

. עוד למיצוי הדין עמםלאחר מכן שהמעשים יתועדו וישמשו מהתנהגות אלימה והן על מנת 

שמות העברת ביקשנו כי האירועים ייחקרו, מסקנות יוסקו וייצאו הנחיות הולמות, כמו גם 

 השוטרים המכים למח"ש.

אשר לחיצה על הקישוריות בו מאפשרת צפייה ברורה באלימות  המכתב,לנוחותך מצורף 

 .המשטרה בשער שכם בביתני תהמשטרתית המתרחש

על המכתב שהתפרסמו בתקשורת לדיווחים נדרשה להגיב נענינו, משטרת ישראל  טרםאף ש .4

הנושא כך, פורסמה אתמול ב"הארץ" כתבה ארוכה על  .ותהמשטרתיעמדות ועל המתרחש ב

אשר סקרה את המקרים המתועדים במכתב והציגה מקרה נוסף של אלימות משטרתית קשה 

)ניר חסון, כלפי פלסטיני נכה הסובל מאפילפסיה  ,רק שלשוםמשטרתי שהופעלה בביתן 

בתגובתה (. 21.6.2021הארץ,  נקודות המשטרה בשער שכם הפכו לעמדות הכאה לפלסטינים,
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לא אלימות עמן היא נאלצת להתמודד, אך העמדה המשטרה על ריבוי הפרות סדר ולכתבה 

גם לדיווח על המכתב אלה. לאלימות הסדרתית כלפי פלסטינים בעמדות התייחסה כלל 

 אתמול ביומן הצהריים ברשת ב, בהגשת אסתי פרז, לא נמסרה כל תגובה עניינית.

פלסטינים בעמדות המשטרה בשער שכם נמשכת, חשודים מאחר והאלימות המשטרתית כלפי  .5

בהוצאת הנחיות בשלטון החוק, נדרשת התערבותך הדחופה והם ב ועמה הפגיעה הקשה

 קץ. ךברורות שישימו לכ

 .נודה להתייחסותך המהירה

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 ניצב יעקב שבתאי, מפכ"ל המשטרה, בדואר אלקטרוני-רב העתקים:

 ירושלים במשטרה, בדואר אלקטרוני וזמפקד מחניצב דורון תורג'מן, 


