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 שלום רב, 

 דחוף! 

 13.1.21הפגנה שנערכה בנצרת ביום שימוש באלימות משטרתית לצורך דיכוי : הנדון 

 

בהפגנה שנערכה בנצרת   משטרת ישראלבעניין האלימות הקשה שננקטה על ידי    הריני לפנות אליכם בדחיפות

 והכל כמפורט להלן: וכן לעניין המעצרים הבלתי חוקיים שננקטו כלפי המפגינים,   13.1.21ביום 

 

, נערכה הפגנה בעיר נצרת כנגד ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו  13.1.2021בצהרי יום רביעי,   .1

 לעיר. במהלך ההפגנה המשטרה דיכאה באופן אלים את המפגינים והשתמשה באלימות מופרזת 

נגד עצרה    .םופוגענית  גם  היא  כך  כדי  בעיר   כעשריםתוך  המשטרה  לתחנת  הובלו  אשר  מפגינים 

 )המסקובייה(. 

 

על מנת למנוע מהאזרחים שנכחו  .2 ובלתי מוצדק  רב  עשו השוטרים שימוש בכוח  באירועים אלה, 

. חלק מהמפגינים שנעצרו, גם הוכו על ידי השוטרים לדיןבמקום לממש את זכותם להפגין בהתאם  

המרכזת פרוייקט "הזכות להפגין"  ובהם גם עובדת במשרד הח״מ  מהלך ביצוע המעצר  והושפלו ב

אשר נחבלה ונאלצה לפנות לטיפול רפואי בבית חולים בחיפה עקב אלימות מצד שוטרים במהלך 

 . ביצוע המעצרים  אופןתיעוד האלימות המשטרתית ו

את האלימות המשטרתית   שפורסמו אתמול ואשר תיעדוסרטונים  להלן ריכזנו  ואיגדנו חלק מה

 המופרזת והבלתי חוקית:

https://www.youtube.com/watch?v=tLDmj_DU884&ab_channel=iadalah 

 

לפזר, להכות, להפחיד,  המשטרה הגיעה למקום עם כוונה תחילה  היה נהיר כי  לפי עדויות מהשטח,   .3

מהניידות  ירדו  השוטרים  ההפגנה,  למקום  המשטרה  ניידות  הגעת  עם  מיד  במפגינים.  ולפגוע 

תוך שהם משתמשים בכוח פיזי, אלימות מוקדמת. כל זאת,    ללא כל התראהוהתנפלו על המפגינים,  

המשטרה מיהרה לפזר את ההפגנה בטרם הגעתו של ראש הממשלה לנצרת,   מופרזת, ואיזוקים.

בנוסף המשטרה השתמשה באופן פסול ושרירותי במעצרים המוניים למרות שההפגנה נערכה כדין.  

באקראי שנכח בשטח    15עצר של קטין בן  . היה אף מקרה של משל מפגינים ללא כל עילת מעצר

ימים. בגין כך הגיש   5  -לאחר שעות של חקירה עם תנאי של מעצר בית לואף שוחרר    באותה עת

 משרדינו ערר לבית המשפט השלום בצרת.
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המשטרה השתמשה במעצרי שווא, באופן בלתי מוצדק, במטרה לדכא את ההפגנה ואת המפגינים,  .4

פות בהפגנה לגיטימית. דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור העובדה ולהענישם על עצם ההשתת

 כי רוב העצורים שוחררו לאחר הופעתם בפני שופט, ללא כל תנאי.

 

התנהלות המשטרה מצביעה על פרשנות שגויה הן באשר לחירות ההפגנה והן באשר לעילות המעצר  .5

ובהנחיי  המיידית  בהתערבותכם  הצורך  ומכאן  העצורים,  לאווזכויות  במיוחד  הישנות   רתכם, 

 המקרים של שימוש באלימות מופרזת בהפגנות מצד משטרת ישראל. 

 
העצורים זכו ליחס משפיל והוחזקו ברכבים משטרתיים, בצפיפות ולזמן רב, בטרם הובאו בנוסף,   .6

תחלואת נגיף הקורונה בימים אלה היא בשיאה וסכנת ש  לכך לתחנת המשטרה, מבלי לתת את הדעת  

מיותר לציין, כי   ההדבקה מחריפה עת מצויים חמישה או שישה עצורים ברכב אחד ולאורך זמן.

חמישה עצורים בניידת משטרה אחת לזמן רב מנוגד להנחיות משרד הבריאות החזקתם של שישה  

()ח( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  1)א()  7ומנוגד לסעיף  

פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף   )הגבלת  ישהו רק    2020  –שעה(  בכלי רכב  כי   50%המחייבת 

 .מהמספר הקבוע ברישיון הרכב

 
זאת ועוד, השוטרים בתחנת המשטרה בנצרת סירבו להעביר שני פצועים שנחבלו כתוצאה מאלימות  .7

עד  וזאת  אחר  מיידי  רפואי  טיפול  כל  להם  להעניק  ו/או  חולים  בבית  רפואי  לטיפול  המשטרה 

 לתחנת המשטרה.  שיגור מכתביםהן באמצעות התחנה  בשטחמשרדינו הן  להתערבות

 א. מסומן כנספח  13.1.21=העתק מהמכתבים שנשלחו מיום 

 

המשפט   .8 בית  הורה  אמנם  בנצרת  שחרור  השלום  הפגיעות העל  אך  מגבילים,  בתנאים  עצורים 

הזכות להפגין שעל מעמדן כזכויות יסוד אין עוררין, נותרו בעינן.    החמורות בחופש הביטוי וההפגנה

היא בעלת מעמד חוקתי במשפט הישראלי, הנובעת מהזכות לחופש ביטוי ומכבוד האדם. תפקידה 

של המשטרה הוא לאפשר הפגנות, לסייע לאזרחים לממש את זכותם להפגין, ולשמור את זכותם 

מנוגדת למטרות אלו והיא לחופש הביטוי והמחאה. ההתנהלות הפוגענית והמשפילה של המשטרה 

 . ווקא פוגעת בזכויות שהיא שעליהן היא אמונה שלמור ולהגןד

 

שנראו אתמול בהפגנה אינה של אירועים נקודתיים   האלימים  התמונה הקשה המצטיירת מהמראות .9

פי דפוס קבוע של המשטרה.   זו הפעם הראשונה בה אלא של פעולות שהתבצעו על  נדגיש כי אין 

ובלתי  נוקטת המשטרה באלימות בלתי חוקית לפיזור   לאור כל האמור אלימות.  הפגנות חוקיות 

לעיל, נבקשך להורות על חקירת ובדיקת התנהלות של המשטרה נגד המפגינים בהפגנה שהתקיימה 

אתמול, וכן הוצאה ופרסום הנחיות ברורות למשטרה, על כל דרגיה, בדבר משמעות מעמדם של 

 . זכויות העצירים בר בדוכן  חופש הביטוי וחופש ההפגנה בזכויות יסוד חוקתיות
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אל  .10 פרטנית  בתלונה  לפנות  הזכות  את  לעצמם  שומרים  מהנפגעים  אחד  וכל  אנו  כי  לבסוף,  נציין 

 המחלקה לחקירת שוטרים בדרישה לפתיחה בחקירה קונקרטית אודות הארועים שהתרחשו. 

 

 

 לטיפולכם הדחוף, נודה. 

 

 

 

 

 בכבוד רב,      

 ויסאם שרף, עו"ד        סאוסן זהר, עורכת דין


