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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 6467001-02"ל ובפקס' בדוא

 שלום רב,

 ראש הממשלההפלילי בחקירת מפגינים בהפגנות נגד ההליך הולכת שולל ועיוות הנדון: 

אנו פונים אליך בבקשה דחופה לפעול לחידוד הוראות הדין העוסקות בחקירת עדים וחשודים בקרב 

אשר נענו לקריאת המשטרה למסור עדות  ות, זאת לאחר שמפגינמפקדי מחוזות המשטרה השונים

הפרות לעבירות של מצאו עצמן נחקרות בחשד בתל אביב בשבוע שעבר, על תקרית הדריסה בהפגנה 

 , כמפורט להלן:וזאת עוד בטרם החלו להעיד סדר והפרות תקנות הקורונה

, שעה ןכי המשטרה הוליכה שולל מפגינים במודע וביודעיפורסם ב"הארץ", הבוקר  .1

ליל תן עדות על אירוע דריסה שהתרחש בהפגנה בתל אביב במשלכאורה זימנה אותם ל

הפרות סדר ואי שמירת תקנות חקרה אותם בחשד ל , אולם בפועל1.10.2020חמישי, 

עדי ראייה לדריסה בהפגנה בת"א )בר פלג ויהושע )ג'וש( בריינר,  במהלך ההפגנההקורונה 

אחת מהמפגינות  .(5.10.2020הארץ, , ונחקרו בעצמם בחשד להפרת סדר -זומנו להעיד 

 .היא קורבן התקרית

, ביוזמתן לתחנת לב תל אביבהגיעו , כי שתיים מתוך שלושת המפגינים נלמדמהכתבה  .2

על תקרית המשטרה לציבור המפגינים להתייצב ולמסור עדות קריאת לאחר שנענו ל

 ,נעצר בהפגנות ליל חמישי ושהה בתא עם החשוד בדריסהאשר . המפגין השלישי, הדריסה

ודרשו ממנו להילוות טרים לביתו, ובל לתחנה בניידת לאחר שאמש באחת בלילה הגיעו שוה

הוא הובל אליה בניידת, ללא שניתן לו כל הסבר, ובתחנה הושם  אליהם למתן עדות בתחנה.

המפגינות, אשר התקוממה על כך שבמקום לתת עדות מבתא וחפציו נלקחו ממנו. לאחת 

 לביצוע עבירות לכאורה,בחשד  חקרת באזהרהעל אירוע הדריסה היא מוצאת את עצמה נ

 .רישום משטרתי, נאמר כי "זו הוראה מלמעלה"ובין היתר לפליליות לסנקציות חשופה 

עולה,  ותמפגינעדויות ה. מאין זה המקרה – כי במהלך חקירה עד יכול להפוך לחשוד אף  .3

. זוהי רמייה ותולא כעד ותכחשוד ותכי הם נחקר ןעוד בטרם נפתחה החקירה הובהר להכי 

, נוגסת שוב ו של אדם להליך הוגןפוגעת בזכותהסותרת את הוראות הדין, והולכת שולל 

אינטרס הציבורי המחייב שיתוף פעולה בין הציבור ציבור במשטרה, ומחבלת בהבאמון 

 רות.ילמשטרה בפענוח פשעים ועב

הדין מכתיב, כי עיכוב חשוד וחקירתו יתבצעו רק אם קיים יסוד סביר לחשד כי הוא עבר  .4

חוק סדר ל 67עיף עומד לעבור עבירה )סשקיימת הסתברות גבוהה לכך שהוא עבירה או 
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בהפגנה אינה  (. עצם ההשתתפות1996-מעצרים(, תשנ"ו –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

למסור עדות הגיעו למשטרה מרצונן החופשי אשר חקירת מפגינות , ומקימה עילת חקירה

זהו חלק כל מפגין לחשוד פוטנציאלי.   תהופכ על בסיס חשדות קולקטיביים ולא מבוססים

עיוות ו זילות ההליך הפליליממגמה כללית ומדאיגה של רדיפת מפגינים ממניעים זרים תוך 

הבהירה לא בכדי משהתפרסמו הדברים  שימוש אסור ופסול בכוח שלטוני.ומוחלט שלו, 

 .כי "העדים אינם חשודים אלא עדי ראיה בלבד"בתגובתה לכתבה המשטרה 

א. וטריד מאוד אף המלפיהם הדבר נעשה "בהוראה מלמעלה", , יםינההסבר שניתן למפג .5

מהווה כל ראיות קונקרטיות,  םנגדאם אין אף  יםלחשודומפגינים סיון להפוך מפגינות יהנ

פעילי ההפגנות נגד כלפי ומופעלת שהופעלה המשך ישיר לאלימות המשטרתית הקשה 

נראה האשר ככל , קנסות סיטונימתן ולשל מפגינים והמיותרים מעצרים הרבים לנתניהו, 

יו וניסיונותהמשטרה,  תזו בעבודפסולה רבות עהת התבצעו אף הם "בהוראות מלמעלה".

לוחץ על מפקד בסוף יולי אשר הוקלט  –אמיר אוחנה השר לביטחון פנים הפסולים של 

שטרה על כך מנזף בעבר בשבוע שהפגנות בבלפור ו מחוז ירושלים לפעול לביטולן של

הביאה להכתיב מדיניות יד קשה כלפי מפגינים, אף  -גנות בתל אביב פשאבטחה את הה

אלה העידו אתמול, כי השר . םבמשטרה לתקוף את השר בגין התערבותו בעבודתבכירים 

הוא בא להרוס  -מנסה כל יום להתערב בעבודת המשטרה בשטח למרות שזה לא תפקידו "

בכירים במשטרה אביעד גליקמן, " )וק כפי שהרס את משרד המשפטיםאת המשטרה בדי

 (. 13, חדשות 4.10.2020, נגד אוחנה

 

בשל כל אלה, נבקשך להעמיד את משטרת מחוז תל אביב על החומרה הרבה שבהתנהלותה 

המתוארת ולפעול לחידוד הוראות הדין העוסקות בחקירת עדים וחשודים בקרב מפקדי מחוזות 

סיונותיו הפסולים, המונעים ימנלחדול עוד נבקשך להורות לשר אוחנה  השונים.המשטרה 

 משיקולים זרים, להתערב בעבודתה השוטפת ובפעילותה המבצעית של המשטרה.

 בכבוד רב ובברכה,

  
 טל חסין, עו"ד

 עו"ד עמית הררי, המשנה ליועמ"ש )פלילי(, בדוא"ל עתקים:ה

 אמיר אוחנה, בדוא"ל, השר לביטחון פנים

 , בדוא"להיועצת המשפטית למשטרה, תנ"צ עו"ד איילת אלישר

 מפקד מחוז תל אביב, ניצב דוד ביתן, בדוא"ל

 


