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  שלו� רב,

  ירי אש חיה ואלימות משטרתית קשה כלפי אזרחי בביר הדאג' הנדו�:

  

התנהלות המשטרה בעת הדבקת צווי הריסה אנו פוני� אלי" בבקשה דחופה כי תורה לחקור לאלתר את 

, רימוני  גז, רימוני אש חיהלעבר תושבי הכפר  ובמהלכה נור, 2012באוקטובר  11!ה ביר הדאג' ביו�יישוב ב

הפרות בנהלי� העוסקי� בשימוש בכוח חוקי� וההל� וכדורי גומי. עוד נבקש" לפעול בדחיפות להנחלת ה

לאחר שמבדיקה ראשונית של אירועי יו� זה עולה כי המשטרה סדר בקרב שוטרי משטרת ישראל, וזאת 

ונקטה מ� סיו� להידבר עילא ערכה כל נ ,התנגדות התושבי�לדיכוי  דתיי�יהפעילה אמצעי� בלתי מ

  עצמו, והכל כמפורט להל�:יישוב נדרש בהות ממושכת וארוכה משהמתסיסי� לרבות פעולה בדפוסי 

הבדואי ביר הדאג' שבנגב יישוב , הגיעו ל10:00יבות השעה , בסב2012באוקטובר  11ביו� חמישי,  .1

מבני� צווי הריסה לארבעה של שוטרי�, לצור" חלוקת  בעשרות רבותפקחי משרד הפני� מלווי� 

 .הסדרהבהליכי שני� ארוכות ביר הדאג' הנו יישוב בדואי הנמצא  .יישובמכלית סולר בלו

שר בסמו" לו ניצב אחד המבני� שבו נמסר צו בתגובה, החלה התקהלות תושבי� באזור המסגד, א .2

בי� התושבי� לכוחות המשטרה, פרצו עימותי� כי  ,עולהתחקיר ראשוני של האירוע מ הריסה.

ללא כל  אש חיהכלפי התושבי�  ופעלו השוטרי� באלימות קשה וחסרת הבחנה וירבמהלכ� 

תושבת היישוב אשר  י גומי.וכדור ,הל�רימוני  ,עשרות רבות של רימוני גזוכ�  ,התראה מוקדמת

 נפגעה מכדור גומי בזרועה פונתה לקבלת טיפול רפואי בסורוקה. 

  כלי רכב שניזוק מכדור חי (צילו� יועבר א( במייל)מצ"ב צילו� של   

שימוש השוטרי� באש חיה כלפי אזרחי�, ג� א� ה� מפרי סדר, באזור מיושב ובנסיבות שעל פניו  .3

ה בניגוד לחוק ולפקודה האוסרת על ירי אש חיה לצור" פיזור נראה שאינ� מצדיקות זאת, נעש

), מהווה הסלמה חמורה ומיותרת וחציית קו אדו� בהתנהלות 06.02.14מתפרעי� (פקודת מטא"ר 

. זאת בפרט לאור ויש לפעול לאלתר למניעת הישנותוהמשטרה כלפי אזרחי ישראל הערבי�, 
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בר בנסיבות המורכבות המאפיינות את חייה� וכשמדו 2000הלקחי� שנלמדו מאירועי אוקטובר 

עמדה על הצור" של הבדואי� תושבי הנגב ואת יחסיה� ע� הרשויות. להזכיר", ועדת אור, אשר 

להבטיח שאירועי� דומי� לאירועי אוקטובר לא יישנו, קבעה כי יש להבהיר באורח חד משמעי 

  על ידי המשטרה. לגורמי אכיפת החוק כי ירי אש חיה אינו אמצעי לפיזור המו�

א( שהשימוש באש חיה מגמד לכאורה את העיסוק בתחמושת המגוונת שנורתה לעבר התושבי�   .4

בכל סוגי התחמושת, ומופרז ביר הדאג', אנו שבי� ומתריעי� מפני שימוש לא מידתי יו� זה בב

 לא קד לירי כל ניסיו� להידבר עלרבות רימוני� שוני� וכדורי גומי, וזאת בפרט כאשר 

, ולמנוע את האלימות המשטרתית הקשה. את הרוחותצנ� ניסיו� אשר עשוי היה ל התושבי

אלימות הכוחות הממוני� על אכיפת חוק לא הסתיימה בירי. בנוס( לעדויות על אלימות פיזית  .5

במהל" העימותי�, ספגו שלושה תושבי�, אחד מה� נכה, מכות נמרצות משוטרי� א( שלא היו 

שלושת התושבי�, אשר נזקקו ג� ה� לטיפול רפואי, הגישו על כ" תלונות  עימותי�.מעורבי� ב

 .בבאר שבע מח"שליחידת 

כי שוטרי� רבי� פעלו ביישוב כשה� רעולי פני�, עוטי קסדות, נלמד מעדויות התושבי� זאת ועוד.  .6

א 5חובת ההזדהות המעוגנת בהוראות ס' , זאת בניגוד להוחלק� הגדול א( לא נשא תג מזה

, והנחיה מפורשת של" שניתנה א" באחרונה ולפיה 1971!לפקודת המשטרה (נוסח משולב), תשל"א

בטיפול בהפרות סדר יפעלו שוטרי משטרת ישראל כשה� גלויי פני� ועונדי תג ש� (על הנחיה זו 

 ).12.8.2012ו� מפרקליטות המדינה לאגודה מי דלמדנו ממכתבו של עו"ד ד� אלד

אי� חולק כי על המשטרה לפעול לשמירה על הסדר הציבורי ולמניעת התפרעויות, וכי היה עליה  .7

נושאי בשורת הריסה. תה פקחי� וולהתמודד ע� אווירה טעונה ומורכבת בביר הדאג' בשעה שלי

 כוי�,ולפעול באמצעי� מידתיי� לדי נסות להימנע ככל האפשר מעימותי�לנדמה כי במקו� אול� 

הבחירה להגיע ליישוב בכוחות סיטואציות מתסיסות ומלבות יצרי�: בחרה המשטרה ליצור 

ההחלטה לשהות בשטח שעתיי� פני השוטרי� ואי נשיאת תגי� מזהי�, ווואת משטרה גדולי�, הס

בקשות מפורשות של חברי הנהגת הסתיימה חלוקת הצווי�, תו" התעלמות משוחצי נוספות לאחר 

כי פנייתו  ,אחד מה� סיפר כי יעזבו את המקו� לאחר שמשימת� הושלמה.טרי� מהשו היישוב

בנוס(, המפקדי� נענתה בתשובה "נהיה כא� כמה שנרצה, אולי נבנה עליכ� בסיס של�". אחד ל

ב� עו( מפה יא ובביטויי� דוגמת " ,כלפיה� עולבתאדנותית והתושבי� על שימוש בשפה קבלו 

 ". אתה ערבי, הכוח בידיי� שלי"זונה", "אזיי� את אחות"", 

בהסלמת התנהלות וחמורה במכתבנו מהווה חוליה נוספת השתלשלות האירועי� המפורטת  .8

באוקטובר, צפויה להתקיי� בבאר  18מחר, יו� חמישי, . הבדואי�תושבי הנגב המשטרה כלפי 

תורה כנגד צווי ההריסה, הריסת הבתי� והאלימות המשטרתית. אנו מבקשי� כי  השבע הפגנ

טיפול המשטרתי לאלתר לכוחות המשטרה במחוז הדרו� לפעול בהתא� לנהלי� המסדירי� את ה

 ולשמור על איפוק מרבי במהל" הפגנה זו. בהפגנות, 
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 11!הביו� לאור כל האמור לעיל, נבקש" להורות על חקירה מיידית של התנהלות המשטרה בביר הדאג' 

ירי אש חיה לצור" ש. מאחר ולמצות את הדי� ע� מבצעיה לחקור את ירי האש החיהובפרט באוקטובר, 

מנ� והאעוד ) נבקש לדעת א.3 'ס 06.02.14פיזור מתפרעי� אסור אלא א� נתת לכ" היתר (פקודת מטא"ר

כמו כ�, נבקש" לפעול להטמעת החוקי� והנהלי� המסדירי� את אירוע זה. אישרת ירי כדורי� חיי� ב

  ושוטרי מרחב דרו�, המועד לפורענות, בפרט.בכלל שטרת ישראל הטיפול בהפרות סדר בקרב שוטרי מ

  

  

  המהירה. התייחסות"תוארת במכתבנו, נודה למבשל חומרת האירועי� ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,                    

  

  טל חסי�, עו"ד                    

  

  

  

  

  : י�העתק

  6467001!02יהודה וינשטיי�, היוע. המשפטי לממשלה בפקס:  עו"ד

  5898762!02ורדו�, היוע. המשפטי למשטרת ישראל, בפקס: תנ"צ שאול ג

  6464531!08דוד בית�, מפקד מחוז דרו�, משטרת ישראל, בפקס:  נ"צת

  6467039!02עו"ד ד� אלדד, מנהל תחו� בכיר (תפקידי� מיוחדי�), פרקליטות המדינה, בפקס: 
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