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מר קובי שבתאי
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שלום רב,

הנדון :הקמת יחידת מסתערבים במשטרת ישראל אשר תפעל ביישובים הערבים
הרינו פונים אליכם בעניין ההחלטה בדבר הקמת יחידת מסתערבים אשר תפעל ביישובים הערבים
בלבד כנגד ארגוני הפשיעה ,והכל כדלקמן:

 .1אתמול ,6.4.2021 ,פורסם בכלי תקשורת כי בכוונת משטרת ישראל להקים יחידת
מסתערבים אשר תפעל ביישובים הערבים בלבד (להלן :ההחלטה) ,בין היתר ,כנגד ארגוני
פשיעה בחברה הערבית .לפי הפרסום היחידה תכלול עשרות מסתערבים ,שיפעלו במטרה
להטמעתם בתוך היישובים הערבים כאזרחים.
 .2ראשית ,ההחלטה הינה החלטה לא חוקית ,המנוגדת לשלטון החוק .זאת ועוד ,סעיף 5א
לפקודת המשטרה [נוסח חדש] התשל"א – ( 1971להלן :הפקודה) קובע כי חובה על שוטר
הלבוש במדים לענוד תג זיהוי גלוי לעין הכולל את שמו ושם משפחתו ,ואילו חובה על שוטר
שאינו לבוש במדים לזהות את עצמו לפני השימוש בסמכויותיו כלפי אדם .סעיף 5א(ה)
קובע כי חובת ההזדהות לא תחול רק אם מילויה עשוי לסכל את קיום הסמכות או שמילויה
עלול לפגוע בביטחון השוטר או הציבור.
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 .3ההחלטה להקים יחידת מסתערבים מנוגדת היא לחוק ומרוקנת את חובת הזדהות השוטר
מתוכן .נציין כי אין חוק אשר מסמיך את משטרת ישראל להקים יחידה זו ,במיוחד לאור
הפגיעה בזכות לכבוד ,ובעקרון השוויון בפני החוק.
 .4שנית ,ההחלטה הינה גזענית ונופלת בתחום התיוג האתני ( .)Racial Profilingהדברים
מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שטיפול היחידה הייעודי באוכלוסייה הערבית מייצר,
הלכה למעשה ,שתי מערכות "אכיפה" מופרדות ומובחנות על רקע השתייכות לאומית ותו
לאו.
 .5היחידה הנ"ל תפעל ביישובים הערבים בלבד ,תוך שימוש בהתחזות סטיריוטיפית לדמותו
של אזרח ערבי ,ואילו בקרב אזרחים יהודים עבודת המשטרה כנגד הפשיעה היא עבודה של
שיטור "כחול" שאין בה התחזות של השוטרים לדמותו של אזרח יהודי .יצירת הפרדה זו
על ידי הקמת יחידת מסתערבים מיוחדת לחברה הערבית יוצרת הבחנה על רקע לאום
הפוגעת בעקרון שוויון הכל בפני החוק ,ומהווה תיוג אתני אשר עולה לכדי פגיעה בזכות
התושבים הערבים לכבוד.
 .6לא למיותר לציין כי ביום  30.3.2021העברנו תלונה למח"ש בקשר לחקירת השוטרים
המעורבים בתקיפת המפגינים בעיר אום אל-פחם בהפגנה שהתקיימה ביום שישי,
 ,26.2.2021במסגרתה ציינו שנעשה באותה הפגנה שימוש פסול בכוח של מסתערבים .הכוח
השתתף בדיכוי אלים של הפגנה לגיטימית ,בפגיעה באזרחים המבקשים לממש את זכותם
לחופש המחאה ,ובמעצרים שאינם כדין .את הפעילות הפסולה של המסתערבים בהפגנה
ניתן לראות בסרטון שבלינק שלהלן:
https://www.mediafire.com/file/hle4t5u0ic9ofj4/7777.mp4/file
 .7כמו כן ,ביום  ,1.2.2021במסגרת פעילות של כוח משטרתי סמוי אשר נתפס ככוח של
מסתערבים בעיר טמרה ,נהרג אזרח חף מפשע ,מר אחמד חיג'אזי ,ונפצע אזרח נוסף.
 .8מכאן שניסיון העבר מלמד כי פעולותיהם של מסתערבים בתוך אוכלוסייה אזרחית עלול
לגרום להגברת החיכוך האלים בין המשטרה לאזרחים ואף לאובדן נפש מיותר.
 .9לאור האמור לעיל ,נבקשכם:
 )1לפעול למנוע את הקמת יחידה המסתערבים במשטרת ישראל אשר תפעל ביישובים
הערבים כנגד הפשיעה.
 )2למסור לידינו את ההחלטה על הקמת היחידה אשר מפרטת ,בין היתר ,את ייעודה,
מטרותיה ואופן הפעלתה.
בכבוד רב,
ויסאם שרף ,עו"ד
חיפה7.4.2021 ,

