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 לכבוד

 תנ"צ אלעזר כהנא
 המשטרה יועמ"ש

 שלום רב, 

  הלי המשטרהוהתייחסות ל"בני מיעוטים" בנ הנדון:

עיון הלי משטרה. ול"בני מיעוטים" במספר נהמפלה והגזענית הרינו לפנות אליך בעניין ההתייחסות  .1

הלי המשטרה שפורסמו לציבור מגלה, כי בחלקם קיימת התייחסות לערבים ככלל כקבוצה ובנ

  מסוכנת ועוינת.

 להלן הנהלים:  .2

 :(13.7.2020"נהיגת רכב אזרחי ע"י שוטר" )תאריך פרסום  220.002.16נוהל אג"מ  .א

( הרכב 1אם מתקיימת לפחות אחת מהעילות הבאות: )( "שוטר ינהג ברכב אזרחי רק 1)א()3סעיף 

 .שכונה עבריינית וכו'(, שבה נשקפת לשוטר סכנה" ,אזור ערבי עויןנמצא בסביבה עוינת )

 :"עצירת רכב ע"י סייר תנועה" 02.241.10נוהל את"ן  .ב

ר )ח( "במידה ומדובר בעצירת רכב עם כמות נוסעים גדולה והשוטר פועל לבדו, ידווח השוט3סעיף 

, גורמים בני מיעוטיםלמוקד ויבקש סיוע על מנת לאבטחו בעת בדיקת הנהג והרכב, בדגש על 

 פליליים". 

  :"סיוע ללוכדי עריקים" 220.004.04נוהל אג"מ  .ג

יתבצע מעצר  – בני מיעוטים()ה( "יודגש, כי פעילות ללכידת עריקים בכפרים של 6)א()4סעיף 

 כן תואם אחרת עם תחנת משטרת ישראל הרלוונטית". עריק על ידי שתי חוליות לאו"ם אלא אם 

"הפעלת בני נוער ומתנדבים צעירים במשא"ז" )תאריך פרסום:  220.70.06נוהל אג"מ  .ד

13.8.2020): 

( "חל איסור מוחלט לשתף בני נוער בפעילות יזומה לאכיפה בתחום הפשיעה 2)ה()6סעיף 

 כמדובבים, קניית סמים..." ,מיעוטים-בניוהעבריינות, בביצוע ביקורות באכסניות 

 :(1.2.2014"שימוש בקלסתרון לצרכי חקירה" )תאריך פרסום  300.04.054נוהל  .ה

)ה( "במקרים בהם העד המרכיב את הקלסתרון אינו "מתקשר" עם חוקר הזירה )לדוגמה 5סעף 

ועוד...( יש להפסיק את הרכבת הקלסתרון ובאחריות  בן מיעוטיםאישה דתיה מול חוקר זירה 

 ין הזיהוי היחידתי לאתר בזמן הקצר ביותר חוקר זירה מתאים". קצ

"הטיפול בכלואים בתאי מעצר שבאחריות משטרת ישראל" )תאריך פרסום  10.03.01נוהל  .ו

25.10.2017): 
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)ד( "היומנאי יוודא שקיימת התאמה בין זהות הכלוא ובין פרטים המופיעים בצו השחרור 9סעיף 

בני על פי תצלומו ופרטי תעודת הזיהוי שלו, לרבות שם האב, ובייחוד כשמדובר בכלואים 

 ."מיעוטים

נהוג כלפיהם באמצעים מיוחדים בשל כאלה שיש לכהתיוג של הערבים בישראל כמסוכנים יותר ו .3

באכיפת  הפליה שיטתית וממוסדת כלפי הערבים מצד המשטרהכון המוגבר הטבוע בהם מייצר הסי

. ואכן, לעיתים קרובות, אנו נתקלים באירועים שבהם ידו של שוטר קלה יותר על ההדק כאשר החוק

 מולו ניצב מפגין או חשוד ערבי. 

מבזה ופוגעני כלפי מלבד המסר שנהלים אלה משדרים לשוטרים עצמם, הם גם מעבירים מסר  .4

האזרחים הערבים אודות האופן בו הם נתפסים בעיני המופקדים על אכיפת החוק. תפיסת "לאומם" 

כאינדקציה לסיכון בטחוני ולעוינות פוגעת בזכויותיהם החוקתיות של האזרחים הערבים לכבוד 

רות ונשנות, ולשוויון. למותר לציין, כי דברים אלה סותרים חזיתית את הצהרות המשטרה החוז

את האמון  חזקובפרט במסגרת התוכנית לטיפול באלימות ובפשיעה בחברה הערבית, בדבר הצורך ל

 .במשטרההחברה הערבית  של

וכן להבהיר לכלל השוטרים כי היחס לערבים בישראל צריך להיות  ,נבקשכם לפעול לתיקון הנהלים .5

יר את הצורך "לפעול לעקר תופעות של וטיפים ותיוג. נראה כי יש לשוב ולהזכאשוויוני ונטול סטרי

דעות קדומות שליליות שנתגלו, גם אצל קציני משטרה ותיקים ומוערכים, כלפי המגזר הערבי. 

המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה את התובנה, כי הציבור הערבי בכללו אינו אויב שלהם, וכי 

 ((. 2003)אוגוסט  15ף אין לנהוג בו כאויב." )דו"ח ועדת אור, סיכום ומסקנות, סעי

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אן סוצ'יו, עו"ד ג'דיר ניקולא, עו"ד

 : העתק
 לביטחון פניםתומר לוטן, מנכ"ל השמרד 

 עו"ד אווקה זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים


