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 לכבוד

 מתניהו אנגלמןמר 

 מבקר המדינה 

 שלום רב, 

 הצורך בקיום ביקורת – משמר הגבול הנדון:

. משמר פעילות משמר הגבול )מג"ב( בעניין ביקורתתנחה על ביצוע כי  ,אליך בבקשה ותנו פונא .1

הגבול, על אף שמהווה כיום כחמישית מהכוח המשטרתי, לא זכה לפיקוח וביקורת משמעותיים 

 ומעט מאד ידוע על יחידה זו.  ,בדו"חות מבקר המדינהבשנים האחרונות 

ואשר לוחמיו עוברים  ,משטרתי, המורכב בחלקו הגדול מחיילים-מג"ב הוא יצור כלאיים צבאי .2

שיטור למרות זאת, מג"ב פועל במגוון תחומי ח מרחיקי לכת. וי כהכשרה צבאית ומצוידים באמצע

תוך טשטוש בין ההיבטים ה"ביטחוניים"  תפקידיו מורחבים כל העתו ,"ים"אזרחיואכיפה 

עיקר פעילות היחידה  . זאת ועוד, הרחבת תפקידי מג"ב לאורך השנים יצרה מצב שבול"אזרחיים"

בעוד שהאוכלוסייה היהודית תתקל לעיתים רחוקות , בתוך גבולות המדינה ממוקד בחברה הערבית

בשנה הקרובה בעקבות פעילות מג"ב בחברה הערבית צפויה להתרחב עוד יותר  בלבד בשוטרי מג"ב.

"חיזוק יחידות  כוללת, שיישום "התוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית"

 מג"בלוחמי  הרחבת מעורבותלוביל צפוי להדבר ה ."תגבור פלוגות המילואים של מג"ב"ומג"ב" 

 . רגילה"הפלילית "הבאכיפה 

הסוגיות הבאות: ת אפורט להלן, ראוי כי מבקר המדינה יבצע ביקורת שתבחן, בין היתר, יכפי ש .3

 הליך ;רגילה מול אזרחים ותושביםפעילות שיטור בלפעול בגבולות המדינה מג"ב של  הסמכהה

פן ב פעילות ביןל ביטחוני-צבאיפעילות בפן הההבחנה בין  ;המוטלים על מג"בהתפקידים הרחבת 

הפעילות מול  ;מנגנון האחריותיות של שוטרי מג"בובנהליה;  יחידהעבודת הב ישיטור-אזרחיה

 .הטיפול בהפגנות והפרות סדר ;החברה הערבית ותושבי ירושלים המזרחית

 רקע עובדתי

גבולות לשמור על  עודו העיקרי היהיייסוד הפלוגות של חיל הספר, ו, על 1953אפריל ג"ב הוקם במ .4

 אכיפת היהמג"ב כבר בתחילת דרכו נוסף שהופקד בידי  מרכזי תפקיד המדינה ועל יישובי הספר.

, ובכלל זה תקנות שעת חירום שאפשרו בתוך מדינת ישראל םיהערביהיישובים הממשל הצבאי על 

 .טחיםהטלת עוצר, הגבלת תנועה וסגירת ש
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 1כ"כוח רב תכליתי של המשטרה לפעולות אבטחה ושיטור וללחימה בטרור". כיום מג"ב מוגדר .5

בצורה התרחבו לאורך השנים, וביתר שאת בשני העשורים האחרונים, תחומי האחריות של מג"ב 

זרוע מבצעית מקצועית של המשטרה ללחימה בטרור ולמבצעי סדר  :והם כוללים כיום ,משמעותית

ליחידות המשטרה בלחימה  סיוע ת;עתודה מרוכזת וניידת להתערבות מידי; מיוחדיםוביטחון 

בפשיעה בערים, במסגרת יחידות מבצעיות של משמר הגבול, בתיאום עם מפקדי המחוזות )לא כולל 

ליחידות המשטרה בלחימה בפשיעה במגזר הכפרי, תוך מתן דגש לטיפול סיוע בגדה המערבית(; 

גבולות המדינה בשיתוף עם  שלכולל בגדה המערבית(; אבטחה ושיטור  בעבירות חקלאיות )לא

י "היישובים במגזר הכפרי שבגזרת האחריות של מ אבטחתמתקנים חיוניים;  אבטחתל; "צה

האבטחה והשמירה בהם; גוף מתאם ארצי לנושאי מרחב התפר ואחריות משימתית למרחב  וארגון

 2.זה

מעורבים באופן שגרתי בשמירה על הסדר במהלך נוסף על התפקידים הללו, שוטרי ושוטרות מג"ב  .6

במסגרת סדר הכוחות של המשטרה  משולביםפעמים רבות כוחות מג"ב בנוסף,  .הפגנות ומחאות

הכחולה למטרות שונות. כך למשל, מג"ב מעורב באופן תדיר בעת האחרונה במבצעי איסוף ולכידת 

  3הערבית. נשק בחברה

שוטרים בשירות קבע ועוד  60%-מג"ב מהווה כמעט חמישית מכוח האדם במשטרה, והוא מורכב מ .7

. למעט היחידה המיוחדת למלחמה בטרור )ימ"מ(, בכלל היחידות )חיילים( בשירות חובה 40%-כ

לוחמי מג"ב עוברים טירונות קרבית הכוללת אימוני  4.בסדיר ושוטרים בקבעחיילים יש שילוב של 

 חי"ר, לוחמה בטרור ושיטור. 

 של מג"ב נשמעות קריאות להרחיב את הנוכחות מאז מבצע "שומר החומות"שחלפו בחודשים  .8

שובים יביו, תוך דגש על הגברת הנוכחות בערים המעורבות 2021כחלק מהלקחים של אירועי מאי 

תכנית לטיפול "בהדברים גם קיבלו ביטוי ממשי  5.ה החקלאיתם ולשם טיפול בפשיעיהערבי

משמר הגבול יחוזקו  יחידותכי  נקבעבה  ,"2026-2022 בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית

"ב מג יחידות יתוגברו כי שם נקבע, כן כמו. סדר בהפרות והן בפשיעה הןבחברה הערבית לטיפול 

  6.בעתיד משמעותיים סדר הפרת לאירועי כהכנה במילואים

בחינה כוללת של התנהלות  שיש למג"ב כיום, מבקר המדינה לא ביצע התפקידים הרביםעל אף  .9

מצא מבקר המדינה  2014משנת  בדו"חלא בוצעה ביקורת בעניין היחידה.  ובשנים האחרונות ,מג"ב

התמקדה  2010-מביקורת נוספת  7.שוטרים וקצינים במג"באי סדרים רבים בנוגע לרישום של 

לתם הקבועה של שוטרי מג"ב אופן הפע" בדוח נקבע, כיובין הצבא.  מג"בבמערכת היחסים בין 

שתית תב לאותן המשימות בשטחי מדינת ישראל אינה מעוגנת בג"ל ושל חיילי צה"ל ת"פ מה"ת"פ צ

                                                 
 .(2007ייעוד, תפקידים, ארגון ומבנה" ) -"משמר הגבול  02.09.01נוהל מספר  1
 שם. 2
 . 12N 11.1.2022" סום: סוכן סמוי הביא להפללת עשרות חשודים בסחר בנשק ובסמיםהותר לפראור רביד "ר' למשל  3
 . )אתר משטרת ישראל( ימ"מ -יחידות משמר הגבול  4
, ועדת 25-של הכנסת ה 35פרוטוקול מס' ; (4.10.2021) 4-3ועדת ביטחון הפנים, עמ' , 24-של הכנסת ה 5פרוטוקול מס' ר' למשל  5

אתר "" למידה נוספת בעקבות "שומר החומות דרוש משמר לאומי" אהרון חליוה וגל פרל פינקל; (13.12.2021ביטחון הפנים )
 Israel Defense "לוחמים ולהפוך למשמר לאומי 9000-פשיעה חקלאית: מג״ב צפוי לגדול ל"עמי רוחקס דומבה ; (2021) צה"ל

(22.12.2021.) 
" 2026-2022"תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית  36-, הממשלה ה45החלטת ממשלה מספר  6
(24.10.2021) 
 .(2014ב, 64)דו"ח שנתי  ממצאי מעקב -משמר הגבול  -סוגיות ארגון ותקינה מבקר המדינה  7

https://www.mako.co.il/news-law/2022_q1/Article-1566a7489974e71026.htm
https://www.mako.co.il/news-law/2022_q1/Article-1566a7489974e71026.htm
https://www.mako.co.il/news-law/2022_q1/Article-1566a7489974e71026.htm
https://www.gov.il/he/departments/guides/border_police_units?chapterIndex=7
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-34-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%94/
https://www.israeldefense.co.il/node/53086
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תפקידי חיילי רבות השנים נוצר טשטוש הולך וגובר בין תפקידי שוטרי מג"ב לבין ב .חוקית הולמת

  8.צה"ל בתחומי הלחימה הצבאיים"

מערכת של נושאים המשיקים לפעילות של  בנוסף, מבקר המדינה עסק בעקיפין במג"ב בעת בחינה .10

כך למשל הייתה התייחסות למג"ב במסגרת הדו"חות על הטיפול בפשיעה  .אכיפת החוק

ות של ידויחביטוי משמעותי לי לא ניתןעם זאת,  10במרחב הספר או ב"עוטף ירושלים". 9החקלאית,

 11.ים אלהבהקשרמג"ב 

 מג"ב כלפי הצורך בביקורת

על רקע ההרחבה המשמעותית של תפקידי מג"ב לאורך השנים, אנו סבורים כי הכרחי שמוסד  .11

פרט מספר נ . להלןפעילותומג"ב ו תפקידילמבקר המדינה יידרש לשאלות יסוד משמעותיות בנוגע 

 דגשים רלוונטיים לבדיקה כזו.

 וייעודו מג"ב תפקידיבחינת הליך הרחבת א. 

, וכיום צבאי-של מג"ב ככוח משטרתיהתפקידים לאורך השנים הלכו והתרחבו פי שתואר לעיל, כ .12

הרחבת תחומי הפעילות של  12.בעלי אופי "אזרחי" לחלוטין חלקם – תחומים רבים יםאלו מונ

 למחצה-צבאית התאמת השימוש ביחידה מבלי שנבחנהו ,נעשתה ללא הליך מוסדר ותקין מג"ב

להרחבת הסמכויות של כאמור הליך סדור  בהיעדר. הפעילות השונים שהוטלו על מג"ב לתחומי

  .של הפעילות הסמכה החוקיתל שאלות כבדות משקל בנוגע מג"ב, עולות

]נוסח משולב[,  הוראות חוק שירות בטחוןנוכח  קושי גםתחומי הפעילות של מג"ב מעוררים  .13

, שעניינן שירות חיילים ויוצאי צבא ביחידות משטרתיות ובשירות בתי (החוק: להלן) 1986-תשמ"ו

בניגוד למג"ב, מעורבותם של חיילים בשב"ס וביחידות משטרה אחרות מוגבלת ליחידות  .הסוהר

ספר ועדות ציבוריות בחנו את סוגיית שירותם מ"שעיקר פעילותן הוא בטחון המדינה ותושביה". 

צבאיות, וכולן המליצו על צמצום משמעותי במספרם של החיילים באותן -של חיילים במסגרות חוץ

, בחנה גם דאז יטחוןהמשנה ליועמ"ש משרד הב ,בינמשרדית בראשות עו"ד בני כהן המסגרות. ועד

ם כן על צמצום כמות החיילים המשרתים גהמליצה  2010נושא זה, ובדוח שפרסמה בינואר היא 

במשימות שיטור ואכיפת חוק מול עמדה על הבעייתיות בשילוב חיילים  מעבר לכךאך  ,במשטרה

 13.וקבעה כי יש להימנע מכך ,אזרחים

 14"בהפרות סדר". לטיפול ובאחריות ואביותר בפעילות של מג"ב כיום ה יםהמורכב ההיבטים דאח .14

היא נרחבת, ולמעשה הפגנה חוקית לחלוטין עשויה הלי המשטרה ונהגדרה של "הפרת סדר" לפי ה

                                                 
נושא (. צה"למג"ב תחת )להלן: מבקר המדינה  (6200א, 57)דו"ח שנתי  84עמ' , כוחות מג"ב תחת פיקוד צה"למבקר המדינה  8

מבקר המדינה : השירות הסדיר של חיילים במג"ב זכה להתייחסות קצרה בדו"ח על שירות חיילי חובה מחוץ ליחידות צה"ל
 (2010א, 60)דוח שנתי  127, עמ' שירות חיילי חובה מחוץ ליחידות צה"ל

  (2017, ב67דוח שנתי ) התמודדות משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאיתמבקר המדינה  9
 (2009, א59דו"ח שנתי ) ,המכשול והמעברים בעוטף ירושלים מבקר המדינה 10
הטיפול מבקר המדינה ר' למשל התייחסות מינימלית בלבד לאחריותיות של שוטרי מג"ב במערכת המשמעת המשטרתית בדוח  11

 (. שוטריםהטיפול בעבירות )להלן: מבקר המדינה  (2017, דו"ח ביקורת מיוחד) המערכתי בעבירות שוטרים
 :סקירה קצרה ולא ממצה ניתן למצוא ב 12

 Tal Misgav "Israel's Border Police: A Versatile Force Since 1948" Innovation Exchange 17 (1.11.2014). 
"כ לסד מחוץ ליחידות חובה חיילי הקצאת לבחינתמשרדית -הבין המטה עבודת סיכום הביטחון"ש, "מערכת ליועמ המשנה 13

 .17.1.10"ל", צה
 (.2019) ת יחידות משמר הגבול"ל"נוהל הפע 221.102.01נוהל מספר ר'  14 

https://www.gov.il/en/Departments/publications/reports/ie_17_border_police
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הצבתו של כוח  16בהפגנות רבות.כוחות מג"ב נוכחים , ואכן 15להפוך תוך רגעים לכדי הפרת סדר.

בטיפול בהפגנות ומעורבותם של חיילים בשירות חובה בפעילות מסוג זה מעוררים  למחצה-צבאי

  קושי ומחייבים בחינה.

, 2017מאז באופן בלעדי כך, גם עולות שאלות בנוגע לאחריות של מג"ב לטיפול בפשיעה החקלאית  .15

פשיעה שהרקע לה הוא לאומני ועל אף שאין היבטים "ביטחוניים" בלמרות שלא מדובר  זאת

 צבאית.-בפשיעה זו שמצדיקים שימוש ביחידה מעין

ה אזרחית ניתן ללמוד יי אוכלוסיעל הבעייתיות שבמעורבותם של חיילים באכיפת החוק כלפ .16

מהחלטת הממשלה שהתקבלה בתחילת משבר הקורונה להקצאת חיילים לסיוע המשטרה באכיפת 

חיילים בסדיר הוקצו ל"סיוע במשימות של נוכחות ובולטות  1000-תקנות הקורונה. למעלה מ

וב חיילים במרחב הציבורי בלבד... לצורך אכיפת תקנות לשעת חירום". נוכח הרגישות שבשיל

: החיילים לא יבצעו משימות םבפעילות אכיפה אזרחית, נקבעו בהחלטה מגבלות ברורות על פעילות

ולא ישתתפו בפעילות ליבה משטרתית; החיילים לא יישאו נשק; החיילים יפעלו לצד שוטרים 

ובהתאם להנחיותיהם; החיילים יקבלו הדרכה בנוגע להתמודדות עם אוכלוסייה אזרחית 

  17וך הישיר בין החיילים לאזרחים.כבית; צמצום החינורמטי

תפקידי השאלות הבאות: מה ההליך לקביעת  בחן אתלאור זאת, ראוי כי משרד מבקר המדינה י .17

האם יש התאמה  מהם גבולות התפקיד של מג"ב נוכח המאפיינים הצבאיים של היחידה? מג"ב?

מג"ב בטיפול  יעילותהאם נבחנת ? תפקידים שמוטלים על היחידהבהתאם ל לוחמיםבהכשרת ה

  ?הפרות סדר בפרטהפגנות וובתחום בתפקידים "אזרחיים" בכלל 

 שימוש בכוח מצד שוטרי מג"בב. 

בכוח מצד מופרז בתקשורת וברשתות החברתיות ניתן למצוא באופן שגרתי תלונות רבות על שימוש  .18

הוא חיוני להרתעת שוטרים מנגנון ציבורי אמין לאחריותיות של שוטרים  קיומו של 18שוטרי מג"ב.

מסקנה זו נכונה אמון הציבור בפעולות המשטרה.  מפני שימוש לרעה בכוח שבידם ולצורך הבטחת

לפי , אשר לאור ריבוי שוטרים צעירים וחסרי ניסיון בשירות חובהיחס למג"ב. זאת, הן במיוחד ב

ח הרבים שנתונים בידם ווהן נוכח אמצעי הכ 19,םכוח ה אתצל לרענל מועדים יותרהמחקרים 

 .חווהשימוש הנרחב בכ

לפי יחידות המשטרה נתונים הפילוח של בפועל, אין במח"ש או במחלקת המשמעת במשטרה  .19

 20.לגבש מסקנות מערכתיות על האופן שבו מג"ב פועלאפשרות ומשכך אין כל  ,השונות

                                                 
ראו לעניין זה כי הפרת סדר מדרג א' היא למעשה הפגנה  ;"נוהל הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" 220.010.11נוהל מס'  15

 חוקית, אשר על ידי פעולה בלתי אלימה כמו חסימת כביש יכולה להיות מוגדרת כהפרת סדר.
ורד פלמן  ;12N ,27.6.2021 "במהלך מחאת חרדים: חיילי מג"ב זרקו אבן ורימון הלם לעבר מוחיםליה ספילקין "ר' למשל  16
 . 6.3.2021 11כאן " והושעה –לוחם מג"ב פרסם סרטון שבו התגאה שירביץ למפגינים "

אכיפת הוראות תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  –"הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל  4944החלטת ממשלה מס'  17
 (. 31.3.2020" )2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –
; 23.5.2019 הארץ" שוטרי מג"ב תועדו עוצרים באלימות צעיר עם צרכים מיוחדים בירושליםג'וש בריינר "כמה דוגמאות:  18

כתב אישום: שוטרי מג"ב שדדו גדי גולן "; 10.2.20 7ערוץ " תיעוד: אלימות שוטרי מג"ב במאחז 'גאולת ציון'" 7מערכת ערוץ 
עימות אלים במאה שערים: המשטרה פיזרה מאות חרדים ברימוני ש "חיים גולדיט; 13.8.2020 ישראל היום" והיכו פלשתינים

 . 14.7.2020 ירושלים Mynet ו"לוחם מג"ב דחף צלם חרדי בהפגנה והושעה מתפקידלירן תמרי "; netY 25.4.2021 "הלם | תיעוד
נעמי לבנקרון, תמר קריכלי־כץ, מטר בן ישי, נועה הראל ולהב פסח "שימוש פסול בכוח במשטרת ישראל בראי המשפט: תובנות  19

אלימות שוטרים כלפי אזרחים: "אברהם כרמלי ונעמה שמיר ; (2021) 210, 197 דמשפט חברה ותרבות שוניות מן הפסיקה" רא
 .(2000)המשרד לביטחון פנים, לשכת המדען הראשי  41", עמ' דו"ח מחקר

 . 236, בעמ' שוטריםהטיפול בעבירות ; ר' מבקר המדינה 426-ו 419עמ' "גירעון אחריותיות", ראו לעיל ה"ש,  לוריא 20

https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q2/Article-3b601e6a97c4a71027.htm
file:///C:/Users/eyal.l/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TYQDY3U/kan.org.il/item/%3fitemid=101613
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4944_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4944_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4944_2020
file:///C:/Users/eyal.l/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TYQDY3U/haaretz.co.il/news/law/1.7277883
https://www.inn.co.il/news/426863
https://www.israelhayom.co.il/article/790577
https://www.israelhayom.co.il/article/790577
file:///C:/Users/eyal.l/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TYQDY3U/ynet.co.il/news/article/BJA0gQXvd
file:///C:/Users/eyal.l/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TYQDY3U/ynet.co.il/news/article/BJA0gQXvd
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/HyerHGj1D
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לבחון את השאלות הבאות: מה ההבדל בין כמות התלונות כלפי שוטרי  ראויבין היתר בהקשר זה,  .20

מהי המשטרה הכחולה ובין שוטרי מג"ב? האם יש הבדל בחומרת ההאשמות כלפי השוטרים? 

, בתלונות נגד איכותיהאם יש הבדל, כמותי או ההתפלגות של התלונות בין המחוזות השונים? 

מהם  ף הפעולה מצד הדרג הפיקודי במג"ב מספק?שיתושוטרי מג"ב בקבע לעומת בסדיר? האם 

האם יש דוגמאות לשינויים מערכתיים הליכי השינויים המערכתיים במג"ב בהתאם לטענות? 

 קבות קבלת תלונות על פעילות מג"ב?כלשהם שחלו בע

 פעילות מג"ב מול החברה הערביתג. 

הערבית בישראל. אכיפת החוק כלפי ערבים  יהימרבית פעילותו של מג"ב מתבצעת כלפי האוכלוס .21

 .בישראל מתבצעת על ידי שוטרי מג"בם יהערביבנגב, בירושלים המזרחית ובחלק גדול מהיישובים 

שכמעט ולא יתקלו בשוטרים מג"ב בסביבתם. די בעובדה  ,זאת לעומת אזרחים יהודיים בישראל

 .זו כדי לחייב בדיקה מעמיקה של מציאות זו מצד מבקר המדינה

ריבוי ונוכח  למחצה-הצבאייםהמאפיינים היחסים של מג"ב מול החברה הערבית מורכבים לאור   .22

מבחינת היסטורית, מג"ב נחשב ככוח הדומיננטי  אלימות משטרתית כלפי אזרחים ערבים. אירועי

בערים הערביות, תוך שימוש בכוח רב  1966-1948 שאכף את תקנות הממשל הצבאי בין השנים

רציות. בראש התקריות עומדת הטרגדיה של טבח כפר קאסם, שבוצע על ידי פלוגת וחסר פרופו

 אגרסיבית קרובות לעיתיםהייתה  תהתנהלות מג"ב מול החברה הערביבמרוצת השנים  21מג"ב.

 22.מעל הרף המוכר מול אזרחי המדינה היהודים הרבה

אמפיריים הצביעו על כך שהנפגעים העיקריים משימוש בכוח שלא כדין על ידי כמו כן, מחקרים  .23

מהתלונות למח"ש נגד  60%מצא, כי  2000מחקר שפורסם בשנת  הם בני החברה הערבית. מג"ב

היו מצד  מהתלונות נגד שוטרים "כחולים" 25% רקזאת  לעומתו ,שוטרי מג"ב היו מצד ערבים

  23.ערבים

, הצביעו השוטרים כי בעיית האלימות מצד הנ"ל מחקרהרים עבור בראיונות שנערכו בקרב שוט .24

נטייתם "לחפש בווכי הדבר קשור בגילם הצעיר  ,י החובהחיילכוחות מג"ב נעוצה בעיקר בקרב 

"בקרב חלק משוטרי מג"ב המוטיבציה לגיוס לשירות חובה בחיל נעוצה בתפיסה כי ו ,אקשן"

ואיינים עוד הצביעו כי שוטרי מג"ב מקבלים המר". 'להרביץ לערבים'שהתפקיד במג"ב מאפשר 

השוטרים הצעירים נוטים לעיתים לפרש "בסוף הטירונות תעודת שוטר עם כל הסמכויות לכך, וכי 

באופן מוטעה את הסמכויות הניתנות להם, כאילו הן אינן מוגבלות. תחושת הכוח הבלתי מוגבל 

ם וזלזול בזכויות האזרח ובחוק: שהם מקבלים מובילה לעיתים לניצול לרעה של סמכויותיה

  24ם"."הטיפול באזרחים ובזכויות הוא לא חלק מהתפיסה העצמית שלהם כחיילי

                                                 
; לבחינה ביקורתית יותר של אירועי טבח כפר (1996)משרד הביטחון,  48-47, עמ' הגבול: פרשיות בתולדות מג"ביוסף ארגמן  21

מוסטפא כבהא "המזימה והקורבן: טבח כפר קאסם בהיסטוריוגרפיה הערבית קאסם והשפעתם על הקהילה הפלסטינית ר' 
(,; רוביק רוזנטל "מי הרג את 2000)קו אדום,  90-91עמ' , )רוביק רוזנטל עורך( : אירועים ומיתוסכפר קאסםהפלסטינית", בתוך 

-13עמ' , כפר קאסם: אירועים ומיתוספאטמה סרסור: הרקע, המניעים והשתלשלות האירועים בפרשת טבח כפר קאסם", בתוך 
 .(2000)רוביק רוזנטל עורך( )קו אדום,  14
באדי (; ר' בהקשרים אלו גם 2003) עדאלה 31-23, עמ' משפט ופוליטיקה בפני ועדת אור" :2000קטובר עו"ד מרואן דלאל "או 22

חסייסי ויעל ליטמנוביץ "משילות ויעילות בשיטור מיעוטים בחברות שסועות: נקודת המבט של מפקדי תחנות משטרה על החברה 
 .(2021) 271-272, 265ד  ותרבות משפט, חברההערבית בישראל" 

 .ilians_2000.pdf (2000המשרד לביטחון פנים ) ,אלימות שוטרים כלפי אזרחים, אברהם כרמלי ונעמה שמיר 23
 .71שם, עמ'  24

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p_violence_against_civilians_2000/he/p_violence%20against%20civilians_2000.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p_violence_against_civilians_2000/he/p_violence%20against%20civilians_2000.pdf
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באדי חסייסי ויעל של החדש חוסר האמון של החברה הערבית כלפי מג"ב ניתן ללמוד ממאמרם על  .25

 חברה הערבית:במפקדי תחנות משטרה  שסוקר את תפיסתם של ,ליטמנוביץ

התפקיד הכפול מזמן אתגר ליחסים של המשטרה עם החברה הערבית, והמפקדים "
ובין מודעים להבחנה שיש ברחוב הערבי בין המשטרה הכחולה שנותנת שירות 

המשטרה הירוקה, משמר הגבול ויחידות מיוחדות, שבעיני האזרחים היא כוחנית, לא 
עת מההבדלים הקיימים בין . המשגה זו נובהוגנת ולעיתים גם לא איכותית ולא יעילה

המשטרה הרגילה ששוטריה לובשים מדים כחולים, לכוחות מג"ב הלובשים ירוק. 
אומנם מג"ב הוא חלק מהמשטרה, ושוטרי מג"ב מבצעים גם תפקידי שיטור קלאסיים, 

חווים.  (וגם מפקדי התחנות)אך הדיכוטומיה שנוצרה משקפת את שניּות שהאזרחים 
שמג"ב נמצא בחלקו בפיקוד המשטרה וחלקו בפיקוד הצבא, הדואליות מועצמת מכך 

ושם הוא אחראי למשימות שיטור צבאיות למחצה מול האוכלוסייה הפלסטינית בגדה 
  25".המערבית

 פעילות מג"ב בירושלים המזרחיתד. 

כחלק מהפעילות של מבחינה היסטורית, . בירושלים המזרחיתשל מג"ב הטיפול מורכב לא פחות  .26

בגבול מול ירדן, הפעילות שלו בירושלים המערבית הייתה נוכחת, במידה כזו או  משמר מג"ב ככוח

בעקבות אירועי  .1967ש ירושלים המזרחית בשנת . נוכחות זו גברה לאחר כיבוהקמתואחרת, כבר מ

  26את מחוז ירושלים במג"ב. באופן משמעותי הוחלט להרחיב, 1990אקצא באוקטובר -מסגד אל

וקיים טשטוש בין התפקיד הצבאי של  ,מאוד בירושלים המזרחיתל מג"ב בולטת הנוכחות שכיום  .27

ובאמצעים שמאפיינים את התנהלות בפרקטיקות  תכוף שימושמג"ב לזה המשטרתי. מג"ב עושה 

שימוש  28נרחבים; מעצרי קטינים 27;שכונות בירושלים המזרחיתב מחסומים הצבא בגדה: הצבת

בשער מג"ב שמירה קבועות של עמדות הצבת קיצוניים דוגמת כדורי ספוג ורוגר;  חונרחב באמצעי כ

 29.שכם

בפועל, שוטרי מג"ב המוצבים בירושלים המזרחית לא מטפלים רק באירועי פח"ע, הפרות סדר  .28

אלא מעורבים באכיפת עבירות "אזרחיות" לחלוטין. ואכן, לפני כשנתיים דווח בתקשורת  ,וכדומה

 מג"ב בשוטרים "כחולים" )"מירוק לכחול"(י חדש שנועד להחליף את שוטרי על פרויקט משטרת

  30.לצורך חיזוק האמון במשטרה והתמודדות יעילה יותר עם עבירות אזרחיות

ובכלל זה להתייחס לסוגי  ,לאור האמור לעיל, ראוי לבחון את פעילות מג"ב בירושלים המזרחית  .29

מספר השוטרים בקבע הפרקטיקות והאמצעים שמופעלים; הפעילות שמופעלת על ידי מג"ב; סוגי 

בחינה של כמות התלונות על שימוש בכוח נגד שוטרי  ;לעומת שוטרים בסדיר במג"ב בירושלים

 .רושלים המזרחיתמג"ב בי

                                                 
 .279לעיל, עמ'  24חסייסי וליטמנוביץ, ה"ש  25
 . 252עמ' לעיל,  23, ה"ש ארגמן 26
נייר עמדה מטעם הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות  גל כהן, אלון ספיר ובאנה שגרי "הזכות לחופש התנועה בעת חרום", 27
; 30.7.2019 וואלה!" כמעט כמו עוצר": תושבי עיסאוויה מיואשים מהמבצע המשטרתי המתמשך"" מאיה הורודניצ'אנו; (2015)

בשים גישה לשירותים, למרות מכשולי תנועה בירושלים המזרחית מש"( OCHAמשרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים )
 ;(8.12.2015" )הקלות שהוחלו לאחרונה

 ; (2017)אוקטובר  לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחיתבצלם והמוקד להגנת הפרט ר'  28
האגודה לזכויות האזרח  8023/21בג"ץ ; 21.6.2021" רה בשער שכם הפכו לעמדות הכאת פלסטיניםנקודות המשטניר חסון " 29

חסימות ואלימות " -ראו מספר פניות של האגודה לזכויות האזרח בנושא טרם הוכרע(; ) בישראל נ' מפכ"ל משטרת ישראל
 .26.10.2021בירושלים"  התנהלות פסולה של המשטרה באזור שער שכם"-ו 19.4.2021" בלילות רמדאןמשטרתית בשער שכם 

 (15.1.2020) הארץניר חסון "מהפכת השיטור השקטה במזרח ירושלים: נידות כחולות תופסות את מקום היס"מ"  30
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שמשרד מבקר המדינה יקיים ביקורת בנוגע לפעילות יחידת לאור כל האמור לעיל, אנו סבורות כי ראוי 

 משמר הגבול במשטרה. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

משרד הבריאות נסוג מתוכנית לצמצום פערים בשירותי הרפואה במזרח  ג'דיר ניקולא, עו"ד

 ירושלים

-https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium
 אן סוצ'יו, עו"ד1.10640486

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.10640486
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.10640486

