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 לכבוד

 אביחי מנדלבליט ד"ר

 היועץ המשפטי לממשלה

 שלום רב,

 פנים לשוטריםההנחיות השר לביטחון הנדון: 

הפוסט פנים השעות ספורות לפני כניסת חג השבועות הועלה לעמוד הפייסבוק הרשמי של השר לביטחון 

 :הבא

Amir Ohana - אמיר אוחנה 
4 hrs ·  

 והרים ואת לוחמי האש.החלטתי על נוהג: בערבי החג, לבוא לבקר את השוטרים, את הס

 כל ערב חג, במקום אחר.

 התחלתי הבוקר בתחנת שרת, שתחת תחומי האחריות שלה בין היתר שכונות דרום תל אביב.

 תחנת שרת היא אחת מתחנות הדגל במשטרת ישראל.

 תא שטח קטן יחסית, אבל היקף פעילות רב מאוד, עם מאפיינים ייחודיים.

ובימים האחרונים אני שומע מהם על יותר נוכחות משטרתית, יותר פעילות תושבי השכונות קרובים לליבי, 
 ויותר ביטחון אישי )מאז ביקורי שם בשבוע שעבר(.

 באתי להודות לשוטרים על הפעילות ולבקש כי תימשך באותם מאפיינים.

 יקבלו את מלוא הגיבוי. —באתי גם להבהיר לכל השוטרים והמפקדים כי במידה ויותקפו 

 כל אדם*, שיבוא לתקוף שוטר, *כל שוטר*, חייב לדעת שדמו בראשו.אדם, *

 תהיה יד קשה לגבי תקיפות שוטרים.

 והשוטרים יקבלו את מלוא הגיבוי. אל תהססו, אל תפחדו.

 עוד אחזור לבקר בתחנת שרת. —שמעתי הערות חכמות ומלמדות מצד השוטרים והמפקדים, ואין לי ספק 

 חג שבועות שמח, בטוח ושליו. —לכל עם ישראל  ובעצם, —לשוטרים ולתושבים 

אחרי מעצר אלים של מבקשי מקלט, אוחנה כתב שמי שיתקוף שוטר יהושע )ג'וש( בריינר ובר פלג "

 .28.5.2020, אתר הארץ", "דמו בראשו"

דיע מו ,לו לרשת החברתיתעתו עימם או רק הושר אם נאמרו בעל פה בפגיבדבריו לשוטרים, שלא ברו

ומעודד את השוטרים לפעול ללא היסוס וללא פחד תוך שהוא  ,ל מי שתוקף שוטר דינו מיתהכהשר ש

 מבטיח להם את מלוא הגיבוי.

פנים חרג מסמכות כשהתיימר להנחות את הלא רק שהשר לביטחון  –התבטאות זו חמורה ביותר 

השוטרים כיצד לנהוג, אלא שבדברים אלה הוא מעודד אותם לעבור עבירות חמורות ולהמית כל תוקף 

ממנו סכנה וגם אם עמדו לרשות השוטר אמצעים מידתיים יותר להפסיק את  תגם אם לא נשקפ

 התקיפה ולעצור את התוקף. בדבריו אלה השר חוטא ומחטיא את הרבים.
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שביצעו שוטרי ביום שני בלילה  יו של השר על רקע המעצר האליםרה כפולה ומכופלת נודעת לדברמחו

באחד הסרטונים של  ,תחנת המשטרה אותה ביקר השר. כפי שקבע בית משפט השלום בתל אביב

)בר פלג  "שוטר הולם באדם ששרוי על הארץ ונראה כי אינו מסכן אף אחד"מצלמות האבטחה תועד 

 .(27.5.2020, אתר הארץ" ביהמ"ש הורה למח"ש לבדוק מעצר אלים של מבקשי מקלט בדרום ת"א"

פנים על החומרה המופלגת של דבריו ולהנחותו כי אל לו הנבקשך להעמיד ללא דיחוי את השר לביטחון 

 לחלק הוראות כלשהן לשוטרים.

 ,ובברכת חג שמח בכבוד רב

 

 , עו"דדן יקיר

 היועץ המשפטי

 העתקים: ניצב מוטי כהן, מ"מ המפכ"ל

 תנ"צ אילת אלישר, יועמ"ש משטרת ישראל
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