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 רוביק דנילוביץ'מר  רנ"צ יעקב שבתאי
 באר שבעראש עיריית  מפכ"ל המשטרה

 בנגבסיירת "בראל" הקמת  –הפרטת השיטור   הנדון:

המתארגנות בנגב הרינו לפנות אליכם בדרישה להימנע מתמיכה ביוזמות השיטור האזרחיות  .1

. הצורך בחיזוק הביטחון של התארגנויות של אזרחים יהודים חמושים –ושיתוף פעולה עמן 

ולא  ,המשטרה עצמהאינו מוטל בספק, אלא שיש לתת מענה לצורך זה באמצעות  הנגבתושבי 

לפעולות  לאומניתחדירה של השקפת עולם וחשש ל הפרטה פסולה של תפקיד השיטורלאפשר 

 ולהסלמת אירועים עתידיים.  נגבבלהוביל להחרפת המתח  . הדבר עלולשיטור ואבטחה

קמת "סיירת בראל". על פי הפרסומים, בכנס כנס ה בבאר שבעצפוי להתקיים  20.3.2022ביום  .2

ישתתפו נציגי הרשויות והמשטרה. עיון בפרסומים מלמד, כי מדובר ביוזמה מטעם "הוועד 

ראש מחוז דרום של  , בין היתר,עמותה שנרשמה לאחרונה ובראשה עומד –להצלת הנגב" 

 . (פרטי העמותה באתר "גיידסטאר") עוצמה יהודית, אלמוג כהן

כי מדובר ב"כוח עצמאי" שאינו חלק מסביר, ת סיירפעילות ההאתר שהוקם לגיוס כספים ל .3

סמכויות חיפוש, מעצר ועיכוב "גם כשאינו צמוד מהמשטר האזרחי ושבמסגרתו יקבל הלוחם 

  לשוטר".

ראיונות שקיים כהן בעניין הקמת הסיירת סיפר, כי הסיירת תפעיל ניידות מיוחדות ב .4

באר שבע והמשטרה תספק מכשירי קשר ונשקים )ארנולד נטייב "סיירת בראל יוצאת לדרך" 

 ((. 13.12.21) נט

התהליך המתואר לעיל משקף הפרטה של סמכויות שלטוניות מובהקות. אין לאפשר הקמת  .5

כוחות מאורגנים חמושים הפועלים לצד המשטרה או בשיתוף איתה בכלל ועל אחת כמה וכמה 

ש להימנע מכך במוקדי חיכוך רגישים כל כך. בניגוד למשטרה, הכוחות ההתנדבותיים אינם שי

חייבים בדין וחשבון לציבור, אין גורם המפקח עליהם והם נעדרים את ההכשרה והניסיון 

הדרושים לתפקידי שיטור. מתן לגיטימציה להתארגנויות אלה משקפת השלמה עם אזלת ידה 

 פול של המדינה להפעיל כוח מאורגן וחמוש. של המשטרה ופגיעה במונו

זאת ועוד, המשטרה מחויבת לפעול ללא משוא פנים ובשוויון כלפי כלל האזרחים. לעומת זאת,  .6

ההתארגנויות האזרחיות שהוקמו משרתות רק את הציבור היהודי ורואות בציבור הערבי 

זרים ולאומיים לפעילות  איום. התארגנויות אלה טומנות בחובן סיכון ממשי להכנסת שיקולים

 השיטור. 

אכן, המשטרה רשאית להסתייע במתנדבים לשם ביצוע פעולותיה. פקודת המשטרה ]נוסח  .7

הסדירו את  1996-ותקנות המשטרה )המשמר האזרחי(, התשנ"ז 1971-חדש[, התשל"א

הפעלתם של המתנדבים במסגרת המשמר האזרחי, את הכשירות, הסמכויות, הפיקוח 

https://www.guidestar.org.il/organization/580737997/people
https://www.guidestar.org.il/organization/580737997/people
https://www.b7net.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A-493056
https://www.b7net.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A-493056
https://www.b7net.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A-493056
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לות על פעילותם. מדובר בהסדר ממצה שמשקף את האיזון הראוי בין השמירה וההגבלות הח

על המשטרה ככוח אכיפה מקצועי בעל מונופול על השימוש בכוח לבין הצורך להיעזר באזרחים 

 מתנדבים לביצוע תפקידיה. 

ולעצור את  20.3.2022-בלאור האמור לעיל, אנו קוראים לכם להימנע מהשתתפות בכנס שצפוי  .8

היוזמות להפרטת השיטור באמצעות הקמת כוחות אבטחה חמושים פרטיים. על המשטרה גל 

 לתת מענים ציבוריים לצרכי הביטחון של כלל תושבי העיר.   רשויות המקומיותוה

 בכבוד רב,

 

 סוליציאנו-אמנון בארי ו ראסד"ר ת'אבת אב אן סוצ'יו, עו"ד

 יוזמות אברהם האגודה לזכויות האזרח

 העתק:

 עו"ד עמית מררי, משנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט פלילי(
 נצ"מ אלעזר כהנא, היועץ המשפטי, משטרת ישראל

 תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לבטחון פנים


