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 היועץ המשפטי לממשלה

 Yoetz@justice.gov.il-Lishkat  בדוא"ל
 

 שלום רב, 

  התנהלות בלתי חוקית של משטרת ישראל תוך שימוש לרעה בסמכות הנדון:

בשבועות האחרונים הנהיגה משטרת ישראל מדיניות מעצרים בלתי חוקית בתוך היישובים 

והשכונות הערביים. מטרתה של מדיניות זו יצירת הרתעה וענישה בקרב החברה הערבית, תוך הפרה 

ובכללן הזכות לחירות, ותוך שימוש לרעה בסמכות בוטה של זכויות חוקתיות ראשונות במעלה, 

 1996-מעצרים(, התשנ"ו –המתבטא בחריגה מהוראות חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 :מכאן פנייתנו אליכם ובה נבקשכם: חוק המעצרים( ומעקרונות יסוד בדיני העונשין. להלן)

מבצע "חוק  שלבפרט ה ומשטרהגל המעצרים שמבצעת  ו לאלתר שללהורות על הפסקת -

 ;וסדר"

להורות על בדיקת מדיניות המעצרים שהנהיגה המשטרה בשבועות האחרונים, תוך בדיקה  -

של חוקיות ותקינות ההוראות וההחלטות של המפכ"ל וכלל הדרג הפיקודי בתחום המעצרים, 

ת וכן השיקולים ואמוובפרט בנק המטרות והיעד המספרי שקבעו עבור מבצע "חוק וסדר", 

 רשימת העצורים;קביעת עליהם נשענו בבחירת והמידה 

לחדד נהלים בתחום המעצרים ולהנחות את המפכ"ל והדרג הפיקודי בדבר חובותיהם וגדר  -

 סמכויותיהם בתחום זה. 

 להלן נימוקי פנייתנו:

( תושבי 90%איש, רובם המוחלט ) 2,000-בשבועות האחרונים עצרה משטרת ישראל קרוב ל .1

שהציגה המשטרה לפי הנתונים  הם קטינים.ן העצורים מ 20%-כ .המדינה הערביםואזרחי 

 המשטרהבית, לענייני החברה הער הכנסתשל  וועדה המיוחדתפני הב 27.5.2021יום דיון בב

 343עצורים שהם יהודים והיתר ערבים.  183אנשים, מתוכם  1,892 עצרה בשבועות האחרונים

מתוכם  30, מתוך כלל העצורים 263הוגשו כתבי אישום נגד היו קטינים. עד כה מבין העצורים 

 יהודים והשאר ערבים.

עליו הכריזה  "רחוק וסדוצעו בשבוע האחרון, במסגרת מבצע "חלק נכבד ממעצרים אלה ב .2

ה לפי הנתונים שהציג. ולאחר רגיעת הרוחות , בתום גל המחאות23.5.2021המשטרה ביום 

וכל  יהודים 13אנשים, מתוכם  302עד כה במסגרת המבצע  , נעצרוהנ"ל הוועדה בדיון המשטרה

http://www.acri.org.il/
mailto:gadeer@acri.org.il
mailto:Lishkat-Yoetz@justice.gov.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ArabSociety/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=22031
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ArabSociety/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=22031
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ArabSociety/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=22031
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.9850458
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ביום חמישי  ב העצורים בגל זה כבר שוחררו.ו. רקטיניםמאותם עצורים היו  52. השאר ערבים

 נוסף. בשבועעל הארכת מבצע המעצרים  הודיעה המשטרה 27.5.2021

הדין עם מי עדה לשם מיצוי לפי הצהרות רשמיות של המשטרה, היציאה למבצע "חוק וסדר" נו .3

לשם החזרת ההרתעה והגברת המשילות "של הפרות סדר, וכן  שהיו מעורבים באירועים

יעדי המבצע סוכמו בין מפכ"ל המשטרה לשר לביטחון . "במקומות מועדים במדינת ישראל

דרישת המפכ"ל "בנק מטרות" פי קציני משטרה נדרשו להכין ל פרסומים בתקשורתלפי פנים, ו

 חשודים! 500ם של פלילי, על מנת שיתאפשר מעצר

ות רבים יעד ההפחדה וההרתעה של המבצע קיבל ביטוי באופן שבו התנהלו מעצרים אלו. כוח .4

של שוטרים וניידות משטרה נכנסו בהפגנתיות ובכוחנות לתוך הבתים ביישובים ובשכונות 

הערביים, פעמים רבות בשעות הקטנות של הלילה, כדי לבצע מעצרים של צעירים וצעירות, 

 חלקם קטינים, כאילו היו גדולי הפושעים. 

  –ר לשרת את מטרת המבצע המשטרה מודה בריש גלי, כי האופן בו מבוצעים המעצרים אמו .5

כתבה בעיתון לבסס הרתעה והפחדה בקרב החברה הערבית. כך לדוגמה, מצוטט קצין בכיר ב

באומרו: "כשאתה נכנס למתחם גדול של עבריינים, אתה בא עם כוח  26.5.2021מיום  הארץ

דול, באמצע היום, אזיקים בידיים, זה משפיע, בוודאי, זה עושה הרתעה... אנחנו לא אבטחה ג

אומרים שנחכה עוד חודש עד שהכול יירגע. אנחנו מגיעים לא רק בלילה אלא גם ביום, עם המון 

כוח ועוצמה. יש לנו גם מעצרים שמבוצעים עם כוחות טקטיים קטנים יותר, אבל כן, יש פה 

 ועוצמה."עניין של משילות 

בניגוד לדברים המצוטטים לעיל, רב העצורים הם צעירים ערבים שחשודים בביצוע עבירות  .6

מהשבועות האחרונים בתחום "הפרות הסדר הציבורי", "תקיפת שוטרים" ו"יידוי אבנים", 

בנוסף למספר לא מבוטל של עצורים שהם עיתונאים ופעילים פוליטיים שהחשדות נגדם עניינו 

בטאויות ברשתות החברתיות. כאמור, הרוב המכריע של העצורים במסגרת מבצע פרסומים והת

 . הובאו להארכות מעצרן העצורים מ 60-וכ"חוק וסדר" שוחרר בתום החקירה, 

מעצמו, כי לא היתה הצדקה השיעור הגבוה כל כך של המשוחררים בתום החקירה מלמד  .7

למעצר לכתחילה. המשטרה לא ניסתה לזמן תחילה לחקירה, אלא מיהרה לעצור רבים מאוד, 

 והכל בהתאם ליעד כמותי של מעצרים שקבעה לעצמה מראש.

הנתונים הנ"ל מצביעים, כי המעצרים ואופן ביצועם נועדו לשרת מטרה אחת והיא ההפחדה  .8

א מתוך שיקולים ענייניים שנקבעו בחוק ושנוגעים למסוכנות וההרתעה של החברה הערבית, ול

החשודים או חשש מבוסס של המשטרה, כי לא תהיה היענות מצד החשודים להתייצבות 

 לחקירות בתחנות המשטרה הרלוונטיות.

כגון "סגירת חשבונות", "הרתעה והפחדה", ו"החזרת  ,מעצרים אשר נועדו לשרת מטרות .9

 ,חוק המעצריםלתי חוקיים הסותרים את הוראות חוק המעצרים. המשילות", הם מעצרים ב

 יותזכועל עקרון ההליך ההוגן ולהדגיש יותר מבעבר את  , נועד לשמור1996אשר נחקק בשנת 

https://www.gov.il/he/departments/news/police_27-5-21_matpa
https://www.gov.il/he/departments/news/police_23-5-21_operation
https://www.gov.il/he/departments/news/police_23-5-21_operation
https://www.ynet.co.il/news/article/SyMVBVOKO
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9843906
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9843906
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9843906
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, ולמנוע מצבים בהם יהפוך המעצר של ובראשן הזכות לחירות ולחפותנאשמים החשודים וה

מאמץ את עקרון "המעצר כאמצעי  החשוד או הנאשם כאמצעי לענישה או הרתעה. החוק

 ומשקף את דבריו של הנשיא א' ברק מלפני למעלה משני עשורים:אחרון", 

"אין לעצור אדם, אלא אם הדבר הוא חיוני. שיטת משפט דמוקרטית 
נאורה משתחררת ממנטאליות של מעצר כאמצעי ראשון. מדינה שערכיה 

 "ת מנטליות של מעצר כאמצעי אחרון.דמוקרטיים מאמצ

 (1995) 439, 355( 3, פ"ד מט)גנימאת נ' מדינת ישראל 537/95בש"פ 

לחוק המעצרים קובע לעניין סמכותו של שוטר לעצור חשוד ללא צו של שופט רשימה  23סעיף  .10

מוגבלת של עילות מעצר, ומציב רף ראייתי גבוה לשם הפעלתן. כך לדוגמה, שוטר מוסמך לעצור 

שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר )עבירה שאינה חטא(; אדם רק אם יש לו יסוד סביר לחשד 

ויש לו יסוד סביר לחשש כי החשוד עלול לסכן את בטחונו של אדם, של הציבור או של בטחון 

המדינה; או יש יסוד סביר לחשש כי החשוד לא יופיע להליכי חקירה; או יש לו יסוד סביר 

 משפט. מעצרו יגרום לשיבוש הליכי-לחשש ששחרור החשוד או אי

כאמור, חוק המעצרים לא מכיר בעילות מעצר לצורך הפחדה או הרתעה, ומאמץ את עקרון  .11

שיוריות המעצר, כך שמעצרו של אדם יתאפשר רק כאמצעי הכרחי, לפי העילות המנויות בחוק, 

וכאשר אי אפשר לנקוט באמצעים חלופיים פוגעניים פחות, והכל תוך שמירה מרבית על הזכות 

 לחירות.

ר אם כן, כי התנהלות המשטרה ומדיניות המעצרים אשר הנהיגה כלפי החברה הערבית אינן ברו .12

 עומדות בהוראות חוק המעצרים וחורגות מגדר הסמכויות שניתנו לה. 

הדברים הנ"ל מקבלים משנה תוקף בצל העובדה עליה הצביעו מחקרים אקדמיים רבים, והיא  .13

תר במעצרים פליליים ומיעוטים, ובראשם כי מערכת אכיפת החוק בישראל עושה שימוש י

מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה המיעוט הערבי, הם הנפגעים העיקריים מכך. במחקרו "

( ועל אף הירידה 2017-2013גיא לוריא, כי בשנים האחרונות ), מציין 2018" מאוגוסט בשוויון

המתונה במספר המעצרים של יהודים לצורכי חקירה, נרשמה עלייה במספר המעצרים של 

( 48%-ערבים. "שיעור הערבים שנעצרו לצורכי חקירה מקרב כלל העצורים אזרחי ישראל )כ

וגם יחסית לחלקם בקרב  (20%-גבוה במיוחד יחסית לחלקם באוכלוסייה הכללית )כ

 ( בישראל".42%( ובקרב האסירים בישראל )34%המורשעים )

פגם נוסף בהתנהלות המשטרה בשבועות האחרונים הוא אימוצה של מדיניות מעצרים כוללנית  .14

כלפי כלל העצורים מקרב החברה הערבית, דבר המעיד על סטייה בוטה מעקרון האחריות 

"איש בשל עבירתו  – תלי, המחייב הסתכלות אינדיבידואליהאישית, עקרון יסוד במשפט הפלי

ייענש". מבצע המעצרים ומדיניותה של המשטרה בתחום לא הבדילו בין חשוד לחשוד ולא בין 

עבירה לעבירה. המשטרה הנהיגה מדיניות אחת של מעצרים כוחניים כלפי כל אחד ואחת מבני 

 ובנות החברה הערבית.

https://www.idi.org.il/media/11152/excessive-arrests-and-their-blow-to-equality-under-the-law.pdf
https://www.idi.org.il/media/11152/excessive-arrests-and-their-blow-to-equality-under-the-law.pdf
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המשטרה לא נקטה מדיניות מעצרים דומה כלפי עצורים מהחברה היהודית. כמו כן, וכפי שניתן  .15

להסיק מהנתונים המספריים שסקרנו לעיל, חלקם של העצורים היהודים מתוך כלל העצורים 

במבצע "חוק וסדר" כמו גם חלקם מתוך כלל העצורים בגל המעצרים שביצעה המשטרה 

ן משמעותית מחלקם של העצורים הערבים ומצביע על אכיפה בשבועות האחרונים, הוא קט

 בררנית, הפוגעת בעקרון השוויון במובנו הבסיסי ומעידה על הפליה ושיקולים זרים.

לצערנו על הימשכות היחס העוין של משטרת ישראל כלפי  המעיד תמונת המצב המתוארת לעיל .16

בין כוחות  ועדת חקירה ממלכתית לבירור התנגשויות) ועדת אורהחברה הערבית, עליו עמדה 

על ו ,2003דין וחשבון מאוגוסט ב (2000בחודש אוקטובר  הביטחון לבין אזרחים ישראלים

להטמיע בקרב שוטריה את התובנה, כי הציבור "הוועדה:  המלצותכישלון המשטרה לממש את 

 ."אויב שלהם, וכי אין לנהוג בו כאויבהערבי בכללו אינו 

 לאור כל האמור לעיל, נבקשכם לפעול בדחיפות כאמור בפתיח פנייתנו זו.

  בברכה,

 
 דגדיר ניקולא, עו"

 העתקים:

 Lishkatmafcal@police.gov.ilרנ"צ יעקב שבתאי, מפכ"ל המשטרה, בדוא"ל: 

 attorney@justice.gov.il-state  :בדוא"ל המדינה,מ"מ פרקליט , עו"ד עמית איסמן
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