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 ,שלום רב

 ברמלה תלונה על אלימות משטרתית קשה כלפי מפגינים: הנדון

ך להורות הרינו לפנות ולבקש, ב"ששמותיהם מפורטים להלן והעתקי יפוי כח מצ, בשם שבעה עשר מרשיי

חמישי ידית בחקירה של האלימות המשטרתית הקשה והבלתי מוצדקת שננקטה ברמלה ביום יפתיחה מ על

כלפי עצורים ) ייזרט(באקדחי הלם חוזר ונשנה שימוש , מעצרי שוואכללה אשר , 2012באפריל  3, האחרון

, הטרדה מינית וכן שימוש בביטויים גזעניים, הכאה באגרופים ובעיטות של עצורים כבולים, כבולים

 : ומעליבים והכל כפי שיפורט להלן משפילים

כנגד השימוש , התקיימה הפגנת מחאה מול מתחם בתי הכלא ברמלה 3.4.12, ביום חמישי האחרון .1

והשתתפו  ההפגנה התקיימה ברישיון. שות האסירים שובתי הרעבבמעצרים מנהליים ובתמיכה בדרי

ועזיבת מרבית המשתתפים את  לאחר סיום ההפגנה, 18:45בסביבות השעה . בה כמאתיים איש ואשה

ביקשו כשלושים ממשתפי ההפגנה להמשיך ולמחות וזאת על ידי קיום משמרת מחאה לצד  ,המקום

להפתעתם מיד לאחר . מהמקום בו התקיימה ההפגנה מרחק של עשרות מטרים, לכלאות הכניסאחת 

כי , למותר לציין .שהחלו ללכת התנפלו עליהם שוטרים ותוך שימוש באלימות קשה עצרו שמונה מהם

וכי הדבר הפר באופן , כמו גם השימוש בכוח המוגזם שנעשה במהלכו, פיזור ההפגנה היה בלתי חוקי

  . ביטוי וחירות ההפגנהבלתי חוקי את זכות היסוד החוקתית לחופש ה

מקצת מהנוכחים שלא נעצרו נסעו לתחנת המשטרה ברמלה על מנת לברר מה עלה בגורל העצורים  .2

שהגיעה , ד מיסא ארשיד"השוטרים סירבו לאפשר לעו. והמתינו סמוך לכניסה לתחנת המשטרה

כעבור זמן . להיכנס לתחנת המשטרה, למקום וביקשה להיפגש עם העצורים ולשוחח עם הקצין התורן

זמן קצר לאחר מכן נתנו . ללא כל עילה חוקית קצר עצרו שוטרים תשעה מהנוכחים באלימות רבה

חות לחמישה אחרים שהמתינו סמוך לכניסה לתחנת המשטרה בטענה שהם גרמו לרעש "השוטרים דו

 .ולפגיעה באיכות הסביבה

ללא כל , ומינית מילולית, פיזית ,אלימות קשה ו השוטרים כלפי העצוריםגם בתוך תחנת המשטרה נקט .3

שנקטו השוטרים כלפי עצורים ) טייזר(כל העצורים תיארו שימוש חוזר ונשנה באקדחי הלם . הצדקה
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שוטרים השפילו את העצורים . שהיו כבולים בידיהם וברגליהם וכן הכאה ברוטאלית של עצורים רבים

ואמרו לה שלא  עצורה שראייתה לקויהשוטרים לעגו ל, בקוראם לעברם ביטויים מעליבים וגזעניים

וכלפי מספר עצורות קראו שוטרים ביטויים מעליבים ומשפילים , תוכל להתלונן נגדם כי היא לא רואה

, "אני אזיין אותך", "זונה אני אפרק את הפנים שלך" וכן אמירות חמורות כמו, בהתייחס למראה גופן

, "ערביות מסריחות", "תיקח את הזונה", "נהתביא את הזו", "תמצצי לה, אני אשאיר אתכן לבד"

ד סמדר בן נתן בליל האירוע משלוש "ב העתקי תצהירים שנגבו על ידי עו"מצ. ועוד" כלבות"

ונכח , אדם שלא קשור לפרשה, ו"חכי , עוד יצוין. ב העתק התצהירים"מצ, א"ד-ו ר"ל, ז"ס, מהעצורות

ראה את האלימות שהשוטרים ד בן נתן ש"אמר לעו, בתחנת המשטרה ככל הנראה כעצור או נחקר

 )....' טל( הת המשטרנקטו כלפי העצורים בתוך תחנ

שם הורה השופט , העצורים הושארו במעצר והובאו למחרת היום לבית משפט השלום בפתח תקווה .4

 . לצורך השלמת החקירה 14:00בשעה  2012באפריל  7חגי טרסי על שחרורם למעצר בית עד ליום שני 

רבות  הנופלים לגדר עבירות, מעשיהם של השוטרים המתוארים לעילאין להכביר מלים על חומרת  .5

מעשיהם . כבוד האדם וחירותו: חוק יסודואת הוראות , פקודות המשטרה מפרים את ,חוק העונשיןב

משטרתית קשה דוגמא נוספת לתופעה החוזרת ונשנית של אלימות החמורים של השוטרים מהווים 

כל חטאם היה שביקשו לממש את זכותם החוקית להפגין וסברו שחירות  אשר , רחים ערביםכלפי אז

השוטרים לא היססו לפזר  כמו במקרים דומים כך גם הפעם. הביטוי בישראל חלה גם עליהם

לא היתה כל עילה חוקית לפיזורן או זאת על אף שו תוך שימוש בכח רב ת חוקיות לחלוטיןיוהתקהלו

גם לאחר הפיזור הבלתי חוקי נקטו השוטרים באלימות . משתתפיהןמי מהו כלפי לשימוש בכח כלש

 . קשה ובאמצעים של השפלה כלפי העצורים והפרו את זכויותיהם באופן קשה ביותר

אלימות משטרתית קשה כלפי אזרחים ערבים בניסיון למנוע קיום הפגנות נקיטת  התופעה החוזרת של .6

החקירה הממלכתית הפנימה את המלצותיה הברורות של ועדת מחאה מלמדת על כך שהמשטרה טרם 

אשר חקרה את , 2000באוקטובר  בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים לבירור התנגשויות

 : כי 2003ח שפרסמה בספטמבר "והדגישה בדו, 2000האלימות הקשה של המשטרה באירועי אוקטובר 

תה של התנהלות שקולה ומתונה את חשיבו, בכל דרגי המשטרה, חשוב להטמיע"
חשוב לפעול על מנת לעקר תופעות של דעות  ..].[ ביחסים עם המגזר הערבי

כלפי המגזר , גם אצל קציני משטרה ותיקים ומוערכים, קדומות שליליות שנתגלו
הציבור הערבי  כי, המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה את התובנה. הערבי

 " .ין לנהוג בו כאויבוכי א, בכללו אינו אויב שלהם
 http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside6.htm                    .15פסקה , 768' עמ, אורועדת ח "דו

 

לפקודת המשטרה ) יא-ט(49עיפים לאור כל האמור לעיל נבקשך לעשות שימוש בסמכויות המוקנות לך בס

להורות על פתיחת חקירה פלילית כנגד השוטרים האחראים למעשים הבלתי , 1971-א"תשל] נוסח חדש[

 . ולאחר סיום החקירה להגיש נגדם כתבי אישום, ל ועל השעייתם עד למיצוי החקירה"חוקיים הנ

שכידוע כוללים שבב , )טייזר(קדחי הלם היות והעצורים התלוננו על שימוש חוזר ונשנה שנעשה כלפיהם בא

 . נבקשך להורות על תפיסת האקדחים ובדיקת התיעוד המצוי בהם, אלקטרוני המתעד את השימוש באקדח

היות והמדובר , עוד נבקש לאפשר למתלוננים שיחפצו בכך להיות מלווים בעורך דין בזמן גביית עדותם

 . 2001-א"התשס, לחוק זכויות נפגעי עבירה 14יף בקרבנות של עבירות אלימות ובהתאם להוראות סע
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 :להלן םמפורטיניתן ליצור קשר עם מרשי באמצעות מרכז עדאלה או ישירות בטלפונים ה

[...] 

 

 

 

 ,בכבוד רב         

 

         

 

 ד"עו, ארנה כהן         

 

 

 

 

 :העתקים

 ,היועץ המשפטי לממשלה

 ;שר המשפטים

 .השר לבטחון פנים


