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 לכבוד

 ניצב יוחנן דנינו-רב

                                                    2156556-15: פקסבאמצעות             משטרת ישראל ל "מפכ

 ,שלום רב

 

 ב"ומגמשטרה כוחות  התנהלותחריגות חמורות ב: הנדון

 המזרחית בירושלים פיםהחול ייםבאירועי השבוע           

 

מעדויות . פיםהחול ייםבשבוע בירושלים המזרחית על רקע האירועים הסוערים ךאנו פונים אלי

חלק מהאירועים שהתרחשו ברחבי בעולה חשש כבד כי  בישראל שהגיעו לידי האגודה לזכויות האזרח

ר הן תוך כדי פיזו, פלסטינים מופרזת כלפי תושביםואלימות קשה ב נקטו כוחות משטרה העיר

  .אשר הובילו לפגיעות גוף רבות, הפגנות והפרות סדר והן במהלך ביצוע מעצרים

 

 .ומורכבים אלה המשטרה נאלצת להתמודד עם מצבים קשיםככי בימים , ערים לעובדהבוודאי אנו 

, זהירותבעליה לנהוג בסבירות ו, י חוק"בשעה שהמשטרה ממלאת את תפקידה עפ, יחד עם זאת

לאחר מיצוי אמצעים שפגיעתם , יבאופן פרופורציונאל שבידיהמצעים ובכלל זה להשתמש בא

, מתוחיםודווקא בזמנים כה , כן-כמו. במידה שאינה עולה על הנדרש, וכמובן, בתושבים פחותה

על , על הכללים המגבילים את השימוש בכוחלדאוג שאנשיה מקפידים המשטרה מפקדי  חובתם של 

 .  בחיי אדםמות הגוף ובשלמנת להקטין את הסיכון לפגיעה 

    

 תקיפות ואלימות פיזית

הותקפו על בירושלים שונים ממקומות פלסטינים עולה כי תושבים , עדויות שהגיעו לאגודהמ .1

חלקם אף . תוך כדי שימוש באלימות מופרזתבכל חלקי גופם ב "מגאו משטרה  כוחות ידי

  .טיפול רפואי דחוף כואשר הצרי, ספגו פגיעות ישירות בראש

  ב מכים "המראה שוטרי מג, פורסם בתקשורת סרטון מזעזע במיוחד, 4.7.14ביום

הנער היה שכוב על . דיר'בשם טארק אבו ח 11מרצות ובצורה ברוטאלית נער בן נ

קראנו בתקשורת כי . ווה כל סכנה לחיי השוטריםיולא ה, ככל הנראה גם אזוק, הקרקע

הננו מצפים , משכך הם פני הדברים .יםחקירות שוטרבמחלקה לחקירה בענין זה נפתחה 

  .מהמשטרה לטפל בעניין זה בזריזות ובדחיפות ככל האפשר

  כאשר על פי עדותו הותקף קשות , ילדיםלואב חנינא תושב בית   ',ח 'ג 'ע, 4.7.14ביום

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2367196


  8191912-59: פקס, 8191916-59: טלפון, 21119ירושלים , 11451ד "ת, האגודה לזכויות האזרח בישראל
www.acri.org.ill,  mail@acri.org.i         

, בקת רובה בכל חלקי גופוהוכה  'מר ח, לפי עדותו .והיה בדרכו חזרה מהעבודה לבית

בבית חולים הדסה  הוא הובהל לטיפול רפואי דחוף, בעקבות אירוע זה. ובראש ובמיוחד

ח בשל חומרת הפגיעה ולאחר מכן הועבר למעצר עד "הוא שהה יומיים בביה. עין כרם

רם ט, היות והוא עדיין שוהה במעצר, 'של חבן משפחתו י "ממידע שנמסר לנו ע .ליום זה

 . זהש בגין מקרה "הוגשה תלונה במח

 בתאריך  דיר'ת הנער מוחמד אבו חיהיו בדרכם חזרה מהלווי 'ח 'א 'ומ 'ח 'א 'כ ',נ 'א 'מ

בהם  כויוהרעולי פנים התנפלו עליהם  העידו על כך שמספר שוטרים שלושתם .4.7.14

נמסר . 'כעד כדי איבוד הכרה של , הן בפנים והן בכל חלקי הגוף כהגדרתם "מכות רצח"

השוטרים המשיכו לבעוט בהם גם לאחר שנעצרו ותוך כדי הובלתם אזוקים  כי, עוד

 19הם נלקחו לבית חולים הדסה עין כרם וכעבור . ברכב המשטרתי לתחנה בנווה יעקב

בשלב זה טרם הוגשו תלונות , ככל הידוע לנו. שעות הוארך מעצרם והועברו למעצר

 .  ש בגין אירועים אלו"במח

  בית מ שה עוברי אורחוניסה רכב לדרוס של, גבעה הצרפתיתבצומת ה, 1.7.14ביום

הרכב חזר שוב בנסיעה , ניסיון הדריסה נכשל. 91-די זיד רביע בן ה'מגכך לפי , חנינא

ושה הצליחו להוריד את השל, וכאשר גם ניסיון זה נכשל, אחורנית כדי לדרוס אותם

, הייתה נוכחת במקוםש, המשטרה. יהודי-היה ישראלי שלדברי התושבים ,הנהג מהרכב

 להימלט מהמקום לנהגהשוטרים נתנו  .רק בשלב זה ו של רביעהתערבה לפי עדות

 השלושה הובהלו. כל חלקי הגוףבו לתושבים בראש ה קשותרביצמשטרה דווקא הוה

טרם הוגשה תלונה , למיטב ידיעתנו. לבית חולים הדסה עין כרם לקבלת טיפול רפואי

  .ש"למח

 

 עיתונאיםוירי לעבר  בכדורי ספוג בלתי מבוקר שימוש

המשטרה  במקרים שונים עשתה כיחשד עולה , י עדויות נוספות שהגיעו לאגודה"עפ .9

במהלך פיזור  בכדורי ספוג, הנראה גם בלתי מבוקרוככל , שימוש באופן מאסיביבירושלים 

חשד  מעלהמכדורי ספוג באירועי השבועיים החולפים היקף הפגיעות . הפרות סדרהפגנות ו

מדובר באמצעי שפגיעתו בפלג גוף "המדגיש כי , כי השימוש נעשה בניגוד לנוהל המשטרתי

י "עפ".  י הכללים וההוראות"ועל כן יש להקפיד לפעול עפ, עליון עלולה להיות מסוכנת

 .כולל בראשם, בפלג גוף עליוןמכדורי ספוג נפגעו תושבים פציעות , עדויות שהגיעו לידינו

מדובר בעדויות . תושבים היה שימוש בשבועיים האחרונים גם בכדורי גומילדברי , כמו כן .1

 מסקנות ועדת אור ונוהל. שלא הצלחנו לאמת היות והתושבים אינם מומחים לתחום

, משמעי-חדהצביעו באופן  "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" 25.991.519משטרתי 

להפסיק את  ולכן קבעה כי יש, י הגומיכי ישנם סיכונים רבים הכרוכים בשימוש בגלילונ

כרוך בסיכון של פגיעה קטלנית עקב טעות  כדורי גומי שימוש בה. השימוש באמצעי האמור

אסור  השימוש בכדורי גומי . סטייה של הגלילון ופגיעה באיבר רגישעקב בהערכת טווח או 

בלת אישור י הנוהל האמור ומהווה אך ורק אמצעי אחרון וחמור ביותר שמחייב ק"עפ

  .ל"מפכמה

 שהינו לקוי ראיה מלידה , תושב שועפט, ייסיר סנדוקההגיעה לאגודה  עדות של ת כך

כדור  נורה לעבר תייסיר ל"דיר ז'ביום הלווית הנער מוחמד אבו ח. ורואה רק בעין אחת

והוא ייאלץ , ה כשלויח להחזיר לו את הראי"הניסיונות בביה .שפגע בעינו הבריאה
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ידוע לנו על לפחות מקרה נוסף אחד של  ,כן-כמו .ייו ללא מאור עיניולהמשיך את ח

לפלג גוף כאמור הוראות המשטרה יש לכוון נוהל ועל פי . פגיעת כדור בעינו של נער

  .תחתון בלבד

, עיתונאים ועובדי שטח, של צלמים הן דווקא ירימספר רב של פגיעות ופציעות , לא זו אף זו .4

 .הניתנים לזיהוי מרחוק אפודהאינם מעורבים בהפרות סדר ועל פי רוב לבושים בקסדה או ש

וכעת צפוי לה , הלסת שלה נשברהבפניה ו ספגה כדור ספוג, טלי מאייר, וואלהצלמת אתר 

. בעת שנפגעה היא עמדה בצד כאשר סביבה עיתונאים וצלמים נוספים .שיקום ארוך

, באזור הכתף ספוג כתוצאה מפגיעה ישירה של כדורעה נפצ ויוכרסטין רינאהעיתונאית 

ספג כתב , 4.7.14פורסם בתקשורת כי ביום , כן-כמו .טיפול רפואי כהשהצריפציעה 

מקרים אלו מעלים חשד . או ספוג פגיעה ישירה בראש מכדור גומי בן ודמן. אן.אן.הסי

 .הוראותהלחריגה בוטה מ

 

 שימוש בגז מדמיע

, עם זאת. אמצעי הולם לפיזור הפרות סדר, במקרים המתאימים ,עשוי להיותגז מדמיע  .1

. במיוחד כאשר מדובר בשכונות מגורים, שימוש בגז מדמיע צריך להיעשות בצורה מושכלת

המשטרה שימוש בלתי סביר בגז מדמיע בכמה מקרים עשתה כי עולה , ממידע שהגיע לידינו

 .פרטיים בשכונה של בתים ותחצררימוני גז אל תוך מספר  נזרקוכאשר , בשכונת שועפט

ובמיוחד פגע , בעיות בנשימה אצל התושבים שהיו בתוך הבתיםללחנק והדבר גרם 

 . בבריאותם של ילדים

המוקפים , מתאפיינות שכונות ירושלים המזרחית בבנייה צפופה וברחובות צרים, כידוע לכם .8

הן בקרב , ה בחפים מפשעסיכון לפגיעיוצר בתוך שכונות גז מדמיע בשימוש . בבתי מגורים

יש להגביל את המינון , משום כך. עוברי אורח ברחוב והן בקרב תושבים המתגוררים בסמוך

 אף בשעה של הפגנות, זאת. תוך התחשבות בתנאי השטח ובפיזור הגז, המותר בגז מדמיע

 .והפרות סדר בלתי חוקיות

 

 פגיעה ברכוש פרטי

מי ביוב לעבר חלונות שכיוון " בואש"רכב  המשטרה בשעות הלילההפעילה  8.7.14ביום  .7

משך כמה ב, עמוד-טור ועד לשכונת ראס אל-משכונת א רחוב הראשירבים לאורך הבתים 

-בשכונת א להפטר מהסירחון בתוך הבתיםו כי יום שלם ניסו לנקות העידו  תושבים .שעות

" בואש"על רכב הופ 11.7.14ביום  כמו כן יש בידינו עדויות כי. אך ללא תועלת ,'חאשיי

וויה את עיסומי ביוב לעבר הבתים והחנויות בכניסה למחנה פליטים שועפט ובשכונ שכיוון

הפעלת הבואש באופן שפוגע בבתים ובחנויות רבים מעלה חשד כי הוא הופעל  .ואבו טור

לפי עדות שבידינו הובהל ילד אחד  .סוג של ענישה קולקטיבית לתושביםמהווה באופן ה

  .רפואי עקב חדירת מי הבואש לביתו לקבלת טיפול

בשעה שבשכונת שועפאט בשעה שהמשטרה פרצה לביתו , 'ח 'פ' עהותקף קשות  1.7.14ביום  .6

, הוא העיד על אלימות בלתי סבירה וחסרת כל פרופורציה מצד המשטרה. לפנות בוקר 4:55

הוא הותקף קשות  ,נוסף על כך. תוך כדי הליך החיפוש והמעצר, אשר הרסה רכוש רב בביתו
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ושהם רוצים " כמעשה נקמה"שהם עושים זאת , לדבריו, שהקפידו לציין, על ידי השוטרים

  .את התושבים" לחנך"

כי כוחות י עדויות וסרטונים שפורסמו בתקשורת "עפבימים האחרונים נודע לנו , זאת ועוד .2

ם הפרטי של פגעו במהלך האירועים האלימים בירושלים המזרחית ברכוש ב"המשטרה ומג

ב סרטון בו נראים "מצ .הנראית לעין תושבים שונים בצורה בוטה וללא כל סיבה מוצדקת

 :שוברים חלונות של רכב עומד משטרה כוחות

https://www.facebook.com/photo.php?v=252625621612986&set=vb.1000059664937

86&type=2&theater 

 

 סיכום

נדרשת התערבותך המיידית כדי להבטיח שהתנהלות כוחות משטרה  ,לעיל המתוארלאור  .15

כל שכן התנהלות פלילית לא , נהלים ומסמכותהב בירושלים המזרחית אשר חורגת מ"ומג

יש לצפות כי על אלימות ותקיפה ש "תלונות במח ככל שיוגשו. תיפסק לאלתר, של ממש

מהיכרותנו עם המציאות , עם זאת. הדין עם התוקפים וימוצהתתנהל חקירה מקיפה 

 בשלוזאת  בים שלא להגיש תלונות נגד שוטריםלא פעם בוחרים תוש, בירושלים המזרחית

א ניתן להסתפק ל, לאור זאת. כי תלונות אלה יזכו לטיפול ענייני והולםמצדם חוסר אמון 

מצדך ומצד , בליווי צעדים מעשיים, ונדרשת העברת מסר ברור, ש"במנגנון של תלונות במח

השורש אלימות לעקור מן  כדי, הדרגים הבכירים האחראים על פעילות המשטרה בירושלים

   .משטרתית המופנית כלפי תושבי ירושלים המזרחית

להשתמש באמצעים שבו בחרה המשטרה  לבחון מקרוב האם האופןהנכם נדרשים , כן-כמו .11

האם היו , האם הדבר נעשה בהתאם לנהלים, היה מידתי וסביר והפרות סדר לפיזור הפגנות

ועד כמה השימוש בכוח עמד במסגרת כללי , אמצעים חלופיים בהם היה ניתן להשתמש

את הנהלים בקרב כוחות המשטרה מיידית יש לרענן , בהתאם לתוצאות הבירור. החוק

  .עילים בשטח ולאסור על חריגה מהם באופן מוחלטהפ

 

 .נודהתגובתכם המהירה ל

 , רב              בכבוד    

 ד "עו, כראם. מיוסף  

 :העתקים

 59-1416561 פקסב ,השר לביטחון פנים' כ יצחק אהרונוביץ"חה

 59-1121178 פקסב ,היועץ המשפטי של משטרת ישראלצ שאול גורדון "תנ

 59-1121488 פקסב ,ת ישראלבמשטר מפקד מחוז ירושלים, נטיניצב יוסי פריי

 56-2775151 פקסב ,ב"מפקד מגניצב עמוס יעקוב 

 59-8487551 פקסב ,היועץ המשפטי לממשלהמר יהודה וינשטיין 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.i
https://www.facebook.com/photo.php?v=252625621612986&set=vb.100005966493786&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=252625621612986&set=vb.100005966493786&type=2&theater

