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  ק"רפ, ד לינס חמד"עו

  מ"תיאום וארגון לשכ' ק

  משטרת ישראל

  02-5428118: בפקס

  

  ,שלום רב

  

   התנהלות משטרת ישראל כלפי מפגינים במהלך הפגנות יוצאי אתיופיה:הנדון

  19.5.15תשובתכם מיום , 18.5.15פנייתנו מיום : סימוכין

  

שכלל פירוט רב ומרשים בנוגע לממשקי משטרת ישראל , אנו מודים על מתן המענה המהיר לפנייתנו

והתאמת המענה , עם ישראלים ממוצא אתיופי לצורך המטרה הראויה של חיזוק הקשר עם הקהילה

בכל הנוגע לטענותינו בדבר התנהלות המשטרה בהפגנות , בראייתנו, עם זאת. המשטרתי לצרכיה

ועולה ממנה הרושם כי לא נעשתה , התשובה שקיבלנו דלה ואינה מפורטת דיה, נייתנונשואות פ

  . בחינה יסודית ומעמיקה של טענותינו

באמצעים , במידה שהתרחשו, אין ספק כי חובתה של המשטרה לפעול לנוכח הפרות סדר אלימות

הדיווחים הרבים כולל , אולם הפער בין העדויות הרבות והמפורטות שאספנו. שעומדים לרשותה

ל לפיהם עולה חשש כבד כי השימוש באמצעים לפיזור "שהופצו בתקשורת לאחר ההפגנות הנ

ל "לפיה התנהלותה המשטרה בהפגנות הנ, לבין תשובתכם הלקונית, ההפגנות נעשה בניגוד לנהלים

ום שיש מק, לפיכך אנו סבורים. הייתה תקינה ובהתאם לנהלים מעורר תהיה ודורש בירור מעמיק

ל בנוגע להפעלת אמצעים לפיזור הפגנות אכן נעשה באופן זהיר "להבטיח כי יישום נהלי המפכ

  . כפי שמתחייב במפורש מלשון הנהלים עצמם, תוך הקפדה יתרה על הוראות השימוש בהם, ומידתי

למשטרה , "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" בדבר 90.221.111.001' לנוהל מס' ב12על פי סעיף 

התיעוד יתבצע בכתב . תיעוד ודיווח לאחר כל מקרה של שימוש בכל אמצעי לפיזור התפרעותחובת 

הדיווח כולל , על פי הנוהל. והמפקד שנתן את ההוראה, על ידי השוטרים שהשתמשו באמצעי הפיזור

הערכת , מהות האירוע, תאריך ושעת האירוע, מקום, פרטי מפקד האירוע: את הפרטים הבאים

כ "הסד, הסיבה לשימוש באמצעים, האמצעים שהופעלו לפי סדר השימוש בפועל, םמספר המפגיני



  

  03-5608165: פקס, 03-5608185: 'טל,  תל אביב75נחלת בנימין , האגודה לזכויות האזרח

 il.org.acri@sharona: אימייל, il.org.acri.www: אתר

 

2

אי קיום הוראות /קיום, ה בחלוקה לפי סוג האמצעי"הכוח שהפעיל את אמצעי האלפ, שהופעל

הגורם המאשר את , דיווח של נפגעים במידה והיו, כריזה למתפרעים על שימוש באמצעים אלו

  . השימוש באמצעים

נבקש לקבל לידינו העתק של תיעוד המשטרה אודות שתי ההפגנות שלגביהן , לעיללאור האמור 

נבקש לקבל את הנתונים שיש , ככל שחשיפת התיעוד המקורי אינה אפשרית.  ל"פנינו אל המפכ

  .   כמפורט לעיל, ל"לפרט בדיווח על פי הנהלים לגבי בכל אחת מההפגנות הנ

  

  ,בכבוד רב                  

  ד"עו,                      שרונה אליהו חי                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : העתקים

  משטרת ישראל, ל"המפכ, רב ניצב יוחנן דנינו

  השר לביטחון פנים', מר יצחק אהרונוביץ

  היועץ המשפטי למשטרת ישראל, צ שאול גורדון"תנ

  משטרת ישראל, מפקד מחוז ירושלים, ניצב יוסי פריינטי

  משטרת ישראל , מפקד מחוז תל אביב, ניצב בנצי סאו


