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 לכבוד
 נצ"מ בתיה בן דוד 

 ראש מחלקת המשמעת
 משטרת ישראל 

 מינוי סנ"צ שי מזרחי לשופט בבית הדין למשמעתהנדון: 

לשעבר  בקריית מלאכי קראנו בדאגה על ההחלטה למנות את סנ"צ שי מזרחי, מפקד תחנת המשטרה .1

   1.משטרת ישראל של משמעתלבבית הדין  שופט, ל("התחנה")להלן: 

התנהלות משפילה ופוגענית של על התחנה שעליה פיקד סנ"צ מזרחי גילה, שלפני כשנה תחקיר שפורסם  .2

כללו תכתובות מזעזעות  הממצאים .נורמה מושרשתכלפי יוצאי אתיופיה, היתה בגדר  התחנהשוטרי 

צת ווטסאפ בה היו חברים חוקרים, קצינים, בלשים ורכזי מודיעין, תכתובות שכללו קללות מקבו

   2וגידופים, ביטויי השפלה, בוז, וזלזול בחייהם ובזכויותיהם של יוצא אתיופיה.

העלה כי בתחנה שונו רישומים של עבירות פליליות במטרה להציג מצג שווא של שפורסם  תחקיר נוסף .3

   3עיר.ירידה בפשיעה ב

ברם כאמור, עתה מתברר  מתפקידו כמפקד התחנה.הוא הועבר סנ"צ מזרחי בעקבות החשדות שעלו נגד  .4

בתפקיד זה שימש סנ"צ בבית הדין המשמעתי. שופט כי במשטרת ישראל ראו לנכון למנותו לתפקיד 

. גזר דין מיום 17/21מזרחי שופט בהרכב שעסק בתיק חמור של שימוש לרעה בסמכות )תיק ביד"ם 

6.12.2021  .) 

השוטרים עצם התאמתם של ספק כבד באשר למעלים  תנהלות שנחשפו בתחנההיודגש, כי הלכי הרוח וה .5

 . התיעוד שפורסם מצביעמערכת אכיפת החוקלשמש כנציגי שתועדו, ובכלל זה מפקדם, סנ"צ שי מזרחי, 

התנהגות שאינה הולמת שוטר,  ובכלל זה ,על עבירות משמעתיות לכל הפחותו לטעמנו על חשדות לפלילים

 . שלא כדיןשימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד, שימוש בכוח 

הוא משקף סביר בעליל,  בלתי הוא למשמעתבבית הדין  שופטבנסיבות הקיימות, ברור כי המינוי האמור ל .6

התנהגות גזענית ואלימה כלפי יוצאי אתיופיה. בנוסף, מינוי לזלזול בכבוד האדם ומשדר מסר של סלחנות 

 פוגע באמון הציבור במשטרת ישראל, בימים בהם אמון הציבור במשטרה נמצא בשפל ממילא. זה 

                                                 
מונה לדיין בבית הדין המשמעתי של המשטרה",  –משה שטיינמץ ואוריה אלקיים "הקצין שהועבר מתפקידו אחרי תחקיר כאן חדשות  1

 . 16.1.2022, כאן חדשות
 .23.2.2020, כאן חדשותאוריה אלקיים "אלימות, גזענות והשפלות: שוטרים נגד יוצאי אתיופיה",  2
 .25.5.2020, כאן חדשות"תחקיר: כך התעמרה משטרת קריית מלאכי באזרחים וזייפה נתונים",  אוריה אלקיים 3
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למשמעת בית הדין אחר ותכליתו של הדברים צורמים במיוחד, מאף אם מדובר במינוי זמני או חד פעמי,  .7

שבעטיה הועבר, ובצדק, סנ"צ מזרחי מתפקידו להרתיע שוטרים מפני התנהגות פסולה כגון זו היא 

 למעשה מדובר בהתנגשות חזיתית בין מוסד הדין המשמעתי לבין המינוי.  .כמפקד התחנה

כמו כן, נבקש לקבל לידינו את מינויו של סנ"צ מזרחי לאלתר.  ביטולללאור האמור לעיל, נבקשך לפעול  .8

הרשימה המלאה של השופטים )ובכלל זה שופטים קבועים, מינויים לתיק מסוים, שופטי צד וכו'( וכן 

כי מן הראוי לפרסם  סבורותבנוסף, אנו שרשאים לשמש כשופטים בבית הדין למשמעת.  נציגי הציבור

 . כולו את הרשימה העדכנית לציבור

 בברכה,

 
 נסרין עליאן, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד אפרת ברגמן ספיר, עו"ד רינה אייליק גורליק, עו"ד

 הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון,  האגודה לזכויות האזרח הוועד נגד עינויים מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה
 האוניברסיטה העברית

 העתק:

 כהנא, יועמ"ש משטרת ישראל זרנצ"מ אלע


