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אירועי סוף השבוע האחרון בשייח שבסימוכין ובעקבות הארוכה בהמשך להתכתבות  .1

להפסקת אלימות השוטרים כלפי  להתערבותךבבקשה  שובאנו פונים אליך , ראח'ג

ישה כלפי המפגינים והפסקת הפסקת השימוש במעצרים ככלי ענ, ראח'המפגינים בשייח ג

  . האכיפה הבררנית בשכונה

שייח  בגן הציבורי בשכונת םפעיליתושבים ומחאה של משמרת נערכה ביום שישי האחרון  .2

מחאה משמרת כי , קבעו בתי המשפט במספר החלטות נפרדות, כידוע.  בירושליםראח'ג

ות פיזית מצד מבלי שננקטה כל אלימ התנהלה והיא,  לרשיוןאינה זקוקה מסוג זה

 . המפגינים

 סמוך למחסום החוסם את הכניסה לרחוב לאחר שחלק מהמפגינים התיישבו על הכביש .3

במעשיהם גרמו . באלימות פיזית קשהבפינויים תוך שימוש כוחות המשטרה החלו  ,המריבה

בין  .אשר נזקקו לטיפול רפואי, מפגיניםגדול יחסית של חבלות של ממש למספר השוטרים 

תוצאת הדברים . ונשברו גפיים של מפגינים אחריםנשברו צלעותיו של אחד המפגינים , היתר

נגד מפגינים שלא נהגו כלל ולא מידתית  אלימות פיזית חמורהמלמדת כי השוטרים נהגו ב

והדברים מעלים סימני שאלה גדולים וחשש לנקיטת כוח שלא לצורך על ידי , באלימות

 .המשטרה
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את תגי הזיהוי רבים הסירו שוטרים , כמו במקרים דומים בעבר, זה גם במקרהכי , יצויין .4

, התנהגות זו. על מנת להקשות על הגשת תלונות נגדם, )או קיפלו אותם פנימה (שלהם

לפקודת ) א(א5הוראת סעיף ועומדת בניגוד ל, חוזרת על עצמה לעתים קרובות, כאמור

 .1971-א"תשל, ]נוסח חדש[המשטרה 

לאור כך , צורמת במיוחדנגד המפגינים שביקשו להיכנס לשכונה ה התנהלות זו של המשטר .5

אישרה המשטרה את צעדתם , "יום ירושלים"במסגרת אירועי , רק מספר ימים קודם לכןש

גם כאשר הצועדים , ונמנעה מכל וכל מלהתערב, ראח'של אנשי הימין הקיצוני בשכונת שיח ג

קראו קריאות נאצה , ם של השכונהפתחו בפרובוקציות מכוונות כלפי תושביה הערביי

  . ושרו שירים בגנותםהתושביםחריפות נגד 

במקום , להשתמש בנשק המעצריםביום שישי האחרון בחרה המשטרה , בנוסף לאמור לעיל .6

לפי , כידוע. העצורים הושארו במעצר לכל השבת: ולא רק זאת, לעכב את החשודים לחקירה

רק כאשר האדם מסוכן לציבור או ת לבצע מעצר נתונה בידי המשטרה סמכו,  המעצריםחוק

ספק אם מתקיימות עילות המעצר בהם מדובר מפגינים ביחס ל. עלול לשבש את החקירה

ודאי , מכל מקום. שכן הם אינם מסוכנים לציבור ואין סכנה כי ישבשו את החקירה, שבחוק

וגם אם היו ביניהם מי ,  שעות במהלך השבת24-לבמעצר אותם להשאיר שלא היתה עילה 

  . היה מקום לשחררם ולהזמינם לדיון ביום ראשון, שסירבו לחתום על תנאי שחרור

פגומה במספר , אם כן, ותם של כוחות המשטרה שנכחו באירוע ביום שישי היתהגהתנה .7

, פרופורציונלית כלפי מפגינים לא אלימים-נקיטת אלימות פיזית מופרזת ובלתי: מישורים

 14מעצרם של , ולבסוף; נשקפה כל סכנה לתושבים או לכוחות המשטרהוכאשר לא 

 . ללא כל עילה חוקית ולמשך פרק זמן ארוך מן הדרוש- על רקע כל אלה - מפגינים

האגודה לזכויות האזרח פנתה כבר במספר הזדמנויות שונות בעבר בעניין האכיפה  .8

המוחים נגד ,  פעילים כלפיבמסגרתה היא פועלת ביד רמה, הסלקטיבית בה נוקטת המשטרה

ומעלימה עין מהתנהלותם הפוגענית והאלימה של , ראח'נישול פלסטינים מבתיהם בשייח ג

כי המשטרה בוחרת באופן מכוון לדכא את , הרושם המתקבל הוא. פעילי הימין הקיצוני

כי אופן , ברי לכל.  במקוםראח ולעודד את המתיישבים היהודים'פעילויות המחאה בשיח ג

  . על משטרת ישראלהאסורה, תנהלות שכזה מהווה אפליה אסורהה

משטרת מחוז ירושלים לאימוץ את הנחייתך  לעבדיקת הנושא על ידך ו ללך ענודה  .9

זכויות היסוד כך שיובטחו ,  שמגשימה את מטרות המשטרה בחברה דמוקרטית,מדיניות

גוף והרכוש ל שלמות הכמו גם הזכות לשמירה ע, תנועהה ולחופש ביטויה לחופש ,להפגנה

  . ראח'של כל המעורבים בשייח ג

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, קרן צפריר

 

 


