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 לכבוד

 ניצב מוטי כהן

 מ"מ מפכ"ל המשטרה

 

 שלום רב,

 השעיית סנ"צ ניסו גואטה הנדון:

בהפגנה בירושלים אמש נהגה המשטרה, שוב, באלימות כלפי המפגינות והמפגינים. בתוך כך, התבלטו 

תמונותיו של אחד הקצינים הבכירים בשטח, סנ"צ ניסו גואטה, קצין אג"ם מרחב ציון, תוקף ומכה. 

יהיו אשר יהיו הנסיבות אשר העלו את חמתו של סנ"צ גואטה, דבר אינו יכול להצדיק תגובה אלימה 

 .כזו של שוטר. אף על פי כן, תנ"צ עופר שומר, מפקד מרחב ציון, מיהר לגונן על סנ"צ גואטה

למשטרה תפקיד הרה גורל בהגנה על הציבור ובהבטחת מימושן של זכויות האדם. אנו מעריכים 

בכלל ובפרט בימים מאתגרים אלה. ואולם, אי אפשר להשלים עם האלימות  –ומוקירים את פועלה 

שקנתה שביתה במשטרה והפכה לנגע ממאיר. על הפיקוד הבכיר לקיים לאלתר בדק בית בעניין, 

דחיפות בכל שדרות הארגון ריסון בהפעלת כוח, איפוק בעת מגע עם הציבור ומודעות לכך ולהנחיל ב

 שהמשטרה לא תהא סובלנית לגילויי אלימות של אנשיה. 

כצעד ראשון של הכרה בחומרת הבעיה ובצורך הבהול בפתרון, יש להשעות מיד את סנ"צ גואטה עד 

י לפקודת המשטרה 77וזאת בהתאם לסעיף לסיום החקירה בעניינו והסקת המסקנות המתבקשות, 

 שעניינה אמצעי משמעת מינהליים.  04.04.02והוראת המשטרה  1971-]נוסח חדש[, התשל"א

(, 2017מבקר המדינה הבהיר בדוח ביקורת מיוחד בעניין הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים )אפריל 

ערכית  היא אמירה, שיש עמה קלון לעבירהלהשעות שוטר בשל חשד  יש כיבנוהל המשטרה  הקביעהכי "

 החורג מתקןלמעשה חמור,  חשדלא ייתכן ששוטר ימשיך לשרת כל עוד מרחפת מעליו עננה של  שלפיה

ששוטרים יתנהגו ללא רבב בעת מילוי תפקידם מחייב את  ההכרחהתנהגות הנדרש מאיש משטרה. 

לאבד את אמון  שלאגות, כדי המשטרה לפעול באופן ממוקד, מהיר ומידתי בעת שמתעורר חשד לחרי

 לדוח הביקורת המיוחד(. 54" )עמ' להרתיע שוטרים מלפעול שלא כדין. וכדיהציבור 

אכן, אף שוטר אינו יכול להוסיף ולשרת ולו רגע אחד אחרי שנהג כפי שנהג סנ"צ גואטה. הוא אינו יכול 

 לבוא במגע עם הציבור וחלילה שישוב ויצא לשטח. 

 הדחופה בעניין.נודה על תשובתך 

 בכבוד רב,

  
 ודד פלר, עו"דע

 מנהל המחלקה המשפטית

 : מר אמיר אוחנה, השר לביטחון פניםהעתק


