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20.8.2017 
  לכבוד

 ניצב רוני אלשיך, מפכ"ל-רב
 משטרת ישראל
 ירושליםהמטה הארצי, 

  02-5428118בפקס: 

 רב,  שלום

 גלגלים ותמפגינים בכיסאכלפי  משפילשיטור  : הנדון

 "לפני עיוור לא תיתן מכשול"

, 13.8.2017בעקבות אירועים שהתרחשו במהלך הפגנת הנכים שהתקיימה ביום  פונים אליך אנו .1

ושתוכננה להגיע עד לאשדוד. במסגרת מאמצי השוטרים למנוע את מעבר המפגינים פוזרו דוקרנים 

 בדרכם, על מנת שהמפגינים שמרותקים לכיסא גלגלים לא יוכלו לעבור אותם.

ועל שלום הציבור. הציבורי לשמור על הסדר רכים שונות על מנת המשטרה מוסמכת לפעול בדאכן,  .2

 תוך הקפדה על כבוד האדם.  -אולם השימוש בסמכויות חייב להיות סביר מידתי, ומעל הכול 

מבטא מתניידים באמצעות כיסא גלגלים, האפליה מכוונת של שיש בו השימוש בדוקרנים, מעבר לכך  .3

רשות . מוגבלותו הפיסית -מרכזית ודומיננטית יחס משפיל ומבזה, שמצמצם אדם לכדי תכונה 

שלטונית שאינה נוקטת באמצעים על מנת לנטרל שונות רלבנטית חוטאת לעקרון השוויון ולכבוד 

ל וניצו, ((8.11.1995) 132-131, 120, 94( 4מט) , פ"דאליס מילר נ' שר הביטחון 4541/94)ר' בג"ץ  האדם

 ציני ומרושע של מוגבלותו של אדם מהווה מקל וחומר הפרה חמורה של הזכויות החוקתיות הללו.

חשוב להבהיר שניצול מאפיינים ורגישויות ספציפיים של אנשים או קבוצות לשם השגת תכליות  .4

. באופן מהותי לא שונה , בין אם מדובר במאפיינים שבבחירה או לאוקומםומ שיטוריות הוא פסול

הדבר משימוש בבשר חזיר על מנת למנוע גישה מיהודים ומוסלמים דתיים או מצמחונים אדוקים, 

 .מהשתתפות בהפגנותנשים או משימוש במגע פיזי מופרז על ידי שוטרים על מנת להרתיע 

באופן שיבהיר שאין לאפשר מצב שבו עבודת שיטור שיחודדו הנהלים  נבקשלעיל, האמור  לאור

 מתבצעת תוך השפלה ופגיעה בכבודם של בני אדם.

 רב ובברכה, בכבוד 

 ארז וול 

 המחלקה המשפטית

 02-6467596, בפקס: אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות :עתקה
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