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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

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

 שלום רב, 

 מעורבות משטרת ישראל ב"סולחות" בחברה הערבית הנדון:

ך להורות למשטרת ישראל להימנע מלהתערב ולקחת כל שבנדון, ולבקשן יבעני ךלפנות אלי יהרינ

ם נימוקיחלק ב"סולחות" הנערכות בחברה הערבית בין משפחות או צדדים מסוכסכים, מה

 : שיפורטו להלן

בתקופה האחרונה חזרו ועלו שוב ושוב ידיעות בדבר מעורבותם של שוטרים ומפקדים בהליכי  .1

 5.2.2021-ראיון שהתפרסם במסוכסכים בחברה הערבית. בסולחות בין משפחות וצדדים 

מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, ניצב שמעון לביא, של ידיעות אחרונות עם  "סף לשבתומ"ב

כי המשטרה מתערבת ופועלת לעשיית סולחות בין חמולות וצדדים מסוכסכים  ,הסביר האחרון

ידו בראיון היתה הסולחה שנערכה לאחרונה בין -על הבחברה הערבית. אחת הדוגמאות שהובא

טיביים והייתה ציפייה שהם משפחות מסוכסכות בכפר טורעאן: "בסוף מדובר באנשים נורמ

יישבו כמו אנשים בוגרים ויסגרו ביניהם את הסיפור, אבל לא הייתה שם מנהיגות שתיקח 

אחריות. אנחנו המשטרה נאלצנו להיכנס לתוך הוואקום הזה, להיות המבוגר האחראי ולקדם 

 סולחה. אף אחד אחר לא היה מסוגל לעשות את זה."

פון ומבהיר, כי להבדיל מסכסוכים בין חמולות ו"אנשים באותו ראיון ממשיך מפקד מחוז צ .2

נורמטיביים" לדבריו, הוא לא יסכים להיות מעורב בסולחות בין עבריינים: "בעבר, משטרת 

ישראל בכל מקום בארץ הייתה מעורבת בסולחות בין עבריינים במגזר. אני מהיום הראשון שלי 

ה מעורב בסולחה של עבריינים אתה בעצם פה בתפקיד הודעתי 'רבותיי, אין מצב'. ברגע שאת

הכל יורד לטמיון כי  –מוותר להם על הפשיעה שהיו מעורבים בה. אם חקרת ואספת ראיות 

בוא'נה, מארגנים פה סולחה. אז זה לא עובד ככה יותר, לפחות מבחינתנו. ביניהם, שיעשו מה 

אהיה שותף לדבר הארור  שהם רוצים, זה לא מעניין אותי, אבל המשטרה לא תהיה שם, אני לא

 הזה."

בחנה שיוצר מפקד המחוז בין "סוג" הצדדים המסוכסכים לפי מידת "הנורמטיביות" שלהם הה .3

אינה מסייעת במתן הכשר למעורבות המשטרה בהליכי הסולחות. הרי גם הסולחות בהן מעורבת 

קטו ופעלו המשטרה נערכות בעקבות סכסוכים אלימים במיוחד, בהם אחד הצדדים או שניהם נ

 באלימות כלפי הצד שכנגד, תוך פגיעה בחיים, בגוף או ברכוש ותוך עבירה על החוק. 
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 ,בהליכי סולחות הפלילי, המופקד על חקירת עבירות ואכיפת החוק ,מעורבותו של גוף שלטוני .4

מוסד  הסולחה הינההיא דבר פסול ללא קשר למידת הנורמטיביות של הצדדים המסוכסכים. 

מסורתי מוכר ליישוב סכסוכים בחברה הערבית, בו מעורבים בדרך כלל מנהיגי ונכבדי הקהילה 

בשל אופיו של מוסד זה  שפועלים כמתווכים לשם כריתת ברית שלום בין הצדדים המסוכסכים.

ואת  מעורבות כאמור מציבה את המשטרהציבוריים.  יםאין מקום לגופים ולנושאי תפקיד

הסכמי סולחות בהרבה מקרים נועדו מלבד  .במצב של ניגוד עניינים החוק ככללמערכת אכיפת 

עומדים לדין להקל בעונש שלו הם צפויים לסייע לעבריינים הגם כדי עצירת סכסוך הדמים, 

בתום ההליך בבית המשפט. במקרים רבים השגת הסכמי הסולחות מתרחשת ימים ספורים לפני 

מת לעדים בתיק לשנות את גרסתם או לא להופיע כלל לעדות הדיון בפני בית המשפט, ואף גור

 בפני בתי המשפט. 

עדים או מתלוננים את גרסתם בשל הסכמי סולחה שנכרתו או שעתידים היו  למקרים שבהם שינו

עקל נ'  1745/20(; ע"פ 2013) 772( 2, פ"ד סו)סעד נ' מדינת ישראל 8641/12להיכרת ראה: ע"פ 

 ((.11.2.2021בו, )פורסם בנ מדינת ישראל

הסכמי הסולחות מובאים בפני בתי המשפט ומשמשים להגנתם של נאשמים ולתמיכה  .5

דוגמה מהתקופה האחרונה ניתן למצוא בהחלטת בשיקולים להקלה בעונשם או בתנאי מעצרם. 

 באותו מקרה העלו .ג'ואברה-מדינת ישראל נ' אל 556/21בבש"פ  7.2.2021מיום  השופט ג' קרא

העובדה את  דרישתם לבחינת חלופות למעצרם עד תום ההליכיםב ךהתומשיקול כהנאשמים 

סולחה שנחתמה בנוכחות ראש העיר שנערכה סולחה בין משפחתם לבין משפחת המתלוננים, "

וועדות סולחה הכוללת מספר נכבדים, כאשר המשיבים  מפקד תחנת משטרת קסםכפר קאסם, 

 להחלטה(. 6)ההדגשה לא במקור. פסקה ..." עצמם אף הם חתומים על הסכם הסולחה

 קיוםלבחינת חלופת מעצר על רקע  םלעריכת תסקיריבית המשפט דחה את בקשת הנאשמים  .6

הינו בבחינת רך שנולד זה עתה, התפתחות חדשה "הסכם , תוך שהוא מנמק זאת שההסולחה

רק "עומק סכסוך הדמים ארוך השנים בין הצדדים, בית המשפט הוסיף, כי לאור  ."ובלתי צפויה

להפסקת 'בחלוף זמן מעריכת הסכם הסולחה ולאחר שיוכח כי פני הצדדים אכן לשלום יציב ולא 

זמנית, ניתן יהיה לשקול נתון זה של עריכת סולחה במכלול השיקולים בבוא בית המשפט  'אש

 להחלטה(. 7" )פסקה להורות על חלופת מעצר כלשהי.

נוסף לפגם בעצם מעורבות המשטרה בהליכי הסולחה קשור לכך שלא תמיד הליכים אלה  טעם .7

ה ותחת איומים, ימתקיימים מרצונם החופשי של הצדדים. בהרבה מקרים סולחות נערכות בכפי

תוך אף לפעמים, במיוחד בשנים האחרונות, תוך ניצול פערי הכוחות בין הצדדים המסוכסכים, ו

להביאו  מטרההצדדים באחד על  "םהלחציאת "יפעילו שאלה על מנת  העיעירובם של ארגוני פש

גם השיקולים מאחורי הלחצים לכריתת ההסכם והדחיפות בכריתתו  סביב שולחן הסולחה.

קשורים במקרים רבים למועדי הישיבות ולהליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט נגד 

 פליליות. בני משפחה שהיו מעורבים במעשי אלימות ובעבירות

השיקולים הנ"ל מחייבים את מערכות אכיפת החוק ובראשן המשטרה להישאר מחוץ לתמונה  .8

גם אם הם משכינים שלום בין  ,ולא להתערב ולקחת חלק בהליכי הסולחות. הסכמים אלו
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מספקים מענה, בהחלט לא מלא, לדין הפלילי ולמטרות הדין  אינם ,הצדדים המסוכסכים

השופט י' אלרון, דבריו של  םשים וסותרים את אותן מטרות. רלוונטייולפעמים אף מתנג ,הפלילי

כי יש ליתן משקל מוגבל בלבד לקיומה של סולחה בין הצדדים לצורכי הקלה בעונש לאור הצורך 

 במיצוי האינטרס הציבורי בהרתעת אחרים:

כפי שציינתי בעבר, איני סבור כי יש בעצם יישוב הסכסוך בין הצדדים כדי מיצוי "
, והוא אינו ...האינטרס הציבורי שבהרתעת הרבים מפני ביצוע מעשים דומים

 ...מאיין את הצורך כי מבצעי העבירה ייתנו את הדין על מעשיהם

לדרכי הענישה הקבועים בדין, יש  'מרכיב משלים'כמעין  'סולחות'מתן גושפנקה ל
אין במערך בו כדי להוות מעין הפרטה פסולה של ההליך הפלילי. לא זו בלבד ש

ההסכמות בין משפחת העבריין לבין משפחת הקורבן כדי להוות חלופה לדין 
הפלילי, אלא שהשלמה עם מעגל אלימות הכולל שימוש בנשק חם בטרם הצדדים 

חותר תחת יסודות הדין הפלילי.  'בדרכי שלום'פועלים ליישוב מחלוקותיהם 
לה משמעותית בעונשו עשויה להביא להק 'סולחה'איתותה של מערכת המשפט כי 

של העבריין מחליש את ההרתעה מפני ביצוע עבירות וחושף את קורבן העבירה 
 "ואת משפחתו ללחצים פסולים.

 ((.5.11.2019, פורסם בנבו) נ' סובחדינת ישראל מ 4406/19ע"פ ) 

נבקשך, כאמור בפתיח פנייתנו, להורות למשטרת ישראל להימנע מלהתערב  אמור לעיללאור כל ה

  ולקחת כל חלק ב"סולחות" הנערכות בחברה הערבית בין משפחות או צדדים מסוכסכים.

 למענה בהקדם נודה.

 בברכה,

 גדיר ניקולא, עו"ד

 

  :העתק

 קובי שבתאי רנ"צ מפכ"ל המשטרה,

 


