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                    לכבוד

  ל"מפכ, רב ניצב יוחנן דנינו

  משטרת ישראל

  ירושלים, המטה הארצי

  02-5428118: בפקס

  

  ,שלום רב

  תוך חודשב אירוע שני – ' אלימות משטרתית קשה כלפי אזרחים בביר הדאג:הנדון

שהתלוותה לפקחי שטרה בעת אנו פונים אליך בבקשה דחופה כי תורה לחקור לאלתר את התנהלות המ

נעשה שימוש בגז מדמיע כלפי במהלכה , 2012  בנובמבר12 ביום' ביר הדאגיישוב משרד הפנים אשר הגיעו ל

,  אלימות קשה לרבות כלפי קטינים תוך נקיטת, יסודיבית ספרשטח  לתוך ובכלל זה בוישהאזרחים בשטח 

אנו מתריעים בפניך .  מכוניות ורכושתשחתתים והבל הפריצ,  מטווח קצרכולל ,גומיהלם וכדורי  כדורי וירי

 ' בביר הדאג אזרחיםכלפיתוך חודש בו מדווח על אלימות קשה ביותר של המשטרה בזהו האירוע השני כי 

  :והכל כמפורט להלן

שבנגב ' הגיעו ליישוב הבדווי ביר הדאג, בבוקר 6:30סביבות השעה ב, 2012 בנובמבר 12', ביום ב .1

 ככל הנראה בבניה ללא היתר פעילות הקשורהלצורך ,  שוטריםמאותנים מלווים בפקחי משרד הפ

 למרות ,זאת. )חלוקת צווי הריסה או צילום חריגות בניהאם לצורך ישנו חוסר בהירות ה( .ישוביב

   . בהליכי הסדרההנו יישוב בדווי הנמצא שנים ארוכות' ביר הדאגש

 ,) לערך11:30עד לשעה  (יישובשטח הבוכה הארבמהלך שהותם מעדויות התושבים עולה כי  .2

,  ובאופן שנראה אקראיללא כל עילה, שלא כדין, הפעילו השוטרים אלימות פיזית קשה ביותר

כדורי הלם וכן , כמו כן עשו השוטרים שימוש בירי כדורי גומי. כלפי תושבים בכלל וקטינים בפרט

עשו השוטרים שימוש נרחב , ף לכל אלובנוס. פרצו לבתים פרטיים והשחיתו מכוניות ורכוש נוסף

בו  ,ר בית ספלתוךירי גז מדמיע לתוך בתים פרטיים ובגז מדמיע בתוככי השטח המיושב ובכלל זה 

 . שהו באותה עת עשרות רבות של ילדים

לבית , שטחו ילדים אשר שהו ב30-כפונו , כתוצאה מהשימוש בגז מדמיע אל עבר בית הספר .3

יודגש בהקשר זה כי . לשם קבלת טיפול רפואי לאחר ששאפו גז מדמיעהחולים סורוקה בבאר שבע 
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, א לשטח היישוב לפנות את הנפגעים"כוחות המשטרה מנעו את כניסתם של כוחות מדש דווחנו

מנהל בית הספר ומספר מורים נאלצו לפנות את הילדים ברכבים פרטיים לכניסת , וכתוצאה מכך

. שר פינו את הילדים הנפגעים לבית החולים סורוקהא א"שם המתינו להם כוחות מד, היישוב

לאורך כל שהופעלה מהאלימות הפיזית הקשה מירי כדורי הגומי וכדורי ההלם וכתוצאה , בנוסף

  .  לרבות נשים,לטיפול רפואילפחות תושבים שלושה  עוד נזקקו, האירוע

פגיעה בנוסף ל. תושבי היישובחומרה יתרה יש לייחס להתנהלות השוטרים אל מול קטינים  .4

,  על אלימות פיזיתחמורות עדויות  מספר לא מבוטל שלהצטבר, הגז המדמיעירי כתוצאה מ

זכויות של נוספות חמורות  הפרותו ללא נוכחות מבוגרכליאה בחדרים , איומים מילוליים

לחוק , 1971-א"לתש, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער  לגמור כל זאת בניגוד .בסיסיות

 . ומית בדבר זכויות הילדלאמנה הבין לאכבוד האדם וחירותו ו: סודי

גם ,  באוקטובר11מעדויות התושבים נלמד כי בדומה לאירוע הקודם ביישוב ביום . זאת ועוד .5

 בניגוד להנחיה מפורשת שלך ,באירוע זה פעלו שוטרים רבים כשהם רעולי פנים ועוטי קסדות

פרות סדר יפעלו שוטרי משטרת ישראל כשהם גלויי פנים שניתנה אך באחרונה ולפיה בטיפול בה

ד דן אלדד מפרקליטות המדינה לאגודה מיום "על הנחיה זו למדנו ממכתבו של עו(ועונדי תג שם 

12.8.2012.( 

 זה אירוע החמור הקודם אשר התרחש ביישובעניין ה באוקטובר ב17בתשובתכם למכתבנו מיום  .6

מונה קצין בודק לבדיקת התנהלות כוחות המשטרה לרבות סוגיית הפעלת : "השבתם כי, לא מכבר

, עם זאת .)'מצורף ומסומן א,  באוקטובר25מכתבכם מיום " (הכוח והשימוש באמצעים באירוע זה

 ,נשוא מכתב זהגם באירוע  מכל המפורט לעיל עולה בבירור כי, כאילו לא היו דברים מעולםו

תוך הפעלת , וש באמצעים בלתי מידתיים ומופרזים בסוגי תחמושת שוניםשימהמשטרה עשתה 

אף אם התגלעו הפרות סדר  . ונשיםזה קטיניםבכלל ואלימות פיזית קשה כלפי תושבי היישוב 

על המשטרה היה לפעול באיפוק וביתר ,  האירוע הראשוןנוכחבוודאי שהרי , במהלך האירוע

 . ש"אף הוגשו תלונות למח, בעניין זה. בורי בניסיונה לשמור על הסדר הציזהירות

 המשטרה הםב, מסוג זהשו שני אירועים בסדר גודל יתרחימים לא יעלה על הדעת שבתוך חודש  .7

בוודאי שלא לאחר שהמשטרה עצמה ,  חוקי כנגד אזרחיםבלתי קשה ובאופן פועלת באלימות

 הראשון ניתן היה לטעון כי באם לאחר האירוע.  בדיקה לבחון את התנהלות הכוחות בשטחעורכת

, נוסף אירועהתרחשותו של  לנוכחהרי ש, לחוקים ולנהליםשל מספר שוטרים מדובר באי ציות 

ן במדיניות מכוונת עסקינ כי ששעולה הח, ובתכוף לוחומרתו לאירוע הראשון דומה במימדיו וב

 ,כאמור, שהוא , ננקטת אלימות קשה ובלתי מידתית לאירועמסגרתהב ,בדוויםביחס לתושבים 

 .ליווי פקחי משרד הפנים
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 12ביום ' נבקשך להורות על חקירה מיידית של התנהלות המשטרה בביר הדאג, לאור כל האמור לעיל

כיצד ייתכן כי נבקש לקבל תשובה , כמו כן. השוטרים אשר פעלו בניגוד לחוקהדין עם תוך מיצוי נובמבר ב

קבילות שנשלחו לאחר וזאת אף  באותו החודש פעמיים' גופעלת אלימות כה קשה כלפי תושבי ביר הדאמ

 ,ה בחומרה את התנהלותואההמשטרה עצמה רנדמה היה כי  ואף לאחר ש, האירועהישנותוהתרעות מפני 

לפעול להטמעת החוקים והנהלים המסדירים את הטיפול  ,בשנית ,נבקשך, בנוסף .עד כדי מינוי קצין בודק

  .ושוטרי מרחב דרום בפרטבכלל ישראל בהפרות סדר בקרב שוטרי משטרת 

  

  .נודה לתשובתך המהירה, תוארת במכתבנומבשל חומרת האירועים ה

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב                  

  

  ד"עו, ראויה אבורביעה                  

  

  

  : יםהעתק

  02-6467001: היועץ המשפטי לממשלה בפקס,  יהודה וינשטייןד"עו
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  08-6464531: בפקס, משטרת ישראל, מפקד מחוז דרום, ניצב יורם הלוי
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