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הנדון :פתיחה בחקירה בשל תקיפת מפגינים ע"י המשטרה ביום
 9.5.2021בשדרות בן גוריון בחיפה
אנו פונים אליכם בבקשה דחופה להורות על פתיחה בחקירה בגין תקיפת המפגינים בשדרות בן
גוריון בעיר חיפה בידי השוטרים בערב יום  ,10.5.2021והכל כמתחייב מסעיף 49ט לפקודת
המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א –  ,1971וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:
 .1ביום ראשון ,9.5.2021 ,בסביבות השעה  ,21:00נערכה בעיר חיפה הפגנה בשדרות בן גוריון
בעיר לאות הזדהות עם המשפחות הפלסטיניות המאוימות בפינוי בשכונת שיח' ג'ראח
במזרח ירושלים .בהפגנה השתתפו מאות מפגינים ,ובמקום נכחו כוחות משטרה רבים.
 .2המשטרה פיזרה את ההפגנה תוך שימוש באמצעים חריגים של פיזור הפגנות ובאלימות
מופרזת נגד המפגינים ,וזאת על אף היות ההפגנה חוקית ולגיטימית ,ועל אף שלמשטרה
אין כל סמכות לפזר הפגנה שכזו.
 .3בסרטונים שפורסמו בכלי תקשורת נראה כי המפגינים עומדים במקומם ,ואילו באופן
פתאומי ,וללא כל התגרות ו/או אירוע חריג ,המשטרה התנפלה על המפגינים ,תקפה אותם
באלימות ,ועצרה  17מפגינים (תיעוד של תקיפת המשטרה למפגינים נמצא בלינק הבא:
https://www.mediafire.com/file/iln5457qoih8ehu/WhatsApp_Video_2021-0510_at_10.00.41.mp4/file
 .4בהמשך האירוע ,המשטרה החלה לירות רימוני הלם לכיוון המפגינים ,ולהשתמש בכוח
מופרז ובמכות הן כנגד המפגינים והן במהלך המעצרים (תיעוד אשר מציג חלק מהמעצרים
הבא:
בלינק
מצורף
המשטרה
של
האלימים
https://www.mediafire.com/file/cjgozwurs7350kq/VID-20210510WA0027.mp4/file
 .5אלימות המשטרה גרמה לפציעתם של  6מפגינים אשר הועברו לטיפול רפואי בבית החולים
רמב"ם בעיר .אחת המפגינות אושפזה במהלך הלילה בשל פגיעת רימון הלם ברגלה .זאת
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ועוד ,שאר הפצועים ,אשר גם נעצרו על ידי המשטרה ,עוכבו בתחנה למשך שעות ולא
הועברו באופן מיידי לטיפול רפואי ,על אף הבקשות החוזרות ונשנות של סניגוריהם בעניין.
 .6מן הסרטונים לעיל עולה כי קיים חשש כבד וממשי שהשוטרים הפרו את חוק העונשין
לאחר שתקפו והיכו את המפגינים .התנהגות זו עולה לכדי עבירה של תקיפה שגרמה לחבלה
של ממש לפי סעיף ( 379תקיפה) וסעיף ( 380תקיפה הגורמת לחבלה של ממש) לחוק
העונשין ,התשל"ז –.1977
 .7תלונה זו על השתלשלות האירועים בה ,מחייבת את התערבותכם לפי סעיף 49ט לפקודת
המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א –  1971וזאת לאור העובדה כי מתעורר חשד ממשי ששוטר
ו/או שוטרים ו/או מפקדיהם ביצעו עבירות פליליות כנגד המפגינים בהפגנה בחיפה ביום
.10.5.2021
 .8אשר על כן ,אנו פונים אליכם לפתוח באופן מידי בחקירת האירוע.
בכבוד רב,
ויסאם שרף ,עו"ד
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