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 הודעה לעיתונות

עדויות וסרטונים מצביעים על חשדות חמורים להתנהלות בלתי 

 חוקית ואלימה של המשטרה בהפגנה באום אל פחם

מרכז עדאלה העביר תלונה רשמית למח"ש ודרישה לפתוח בחקירה של האירועים 

מן העדויות עולה בהפגנת המחאה נגד האלימות בחברה הערבית בה נפצעו עשרות. 

 כי שוטריםמבצעית לפזר את ההפגנה בכוח עוד לפני שהחלה, וחשד כי ניתנה פקודה 

 .באמצעים מסכני חייםו בכוח מופרזהשתמשו  במדים ומסתערבים

חה"כ יוסף ג'בארין , בשם המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בשראל –עדאלה , הגיש 30.3.2021-ב

מפגינים חי מחאמיד ושלושה ד"ר סמיר סוב ראש עיריית אום אל פחם, )חד"ש/הרשימה המשותפת(

 .26.2.2021-תלונה בפני המחלקה לחקירות שוטרים, בגין תקיפת מפגינים בהפגנה שהתקיימה ב ,נוספים

 המצביעים על מרכז עדאלה, הוצגו שורת עדויות וסרטוניםבתלונה שהוגשה באמצעות עו"ד ויסאם שרף מ

חשדות חמורים להתנהלות בלתי חוקית של כוחות המשטרה שהובילה לפציעתם של עשרות מפגינים,  על

בעשרות סרטונים שצולמו  ההשתלשלות האירועים שתועדבהם גם פצוע אחד קשה שנזקק לניתוח בראשו. 

ת בידי מפגינים מן הקרקע וכן ממצלמות רחפנים שהיו במקום, מבססות חשד כי ניתנה הוראה לפזר א

מקרים קשים של תקיפת מפגינים תוך ההפגנה בכוח עוד בטרם החלה. כמו כן נראים בסרטונים אלה 

 שימוש בכוח בלתי סביר ואף באמצעים מסכני חיים.

ארונות המסמלים את מספר  21לאחר תפילת יום השישי החלו לצעוד מעיר מפגינים כשהם נושאים 

המתינו  הכיכר שבכניסה לעיר ( לבין65בין הכביש הראשי )הנרצחים בחברה הערבית לכיוון הכניסה לעיר. 

למפגינים כוחות משטרה מלווים במכת"זית שהחלה להתיז על המפגינים מים מצחינים כמה דקות לאחר 

מן הסרטונים ניתן להבחין כי כוחות המשטרה מצד אחד של המכת"זית הדפו את  התהלוכה. שהחלה

 י של הרכב השוטרים ירו לעבר המפגינים רימוני הלם.ומצדו השנ, המפגינים באמצעות מגינים

https://www.youtube.com/watch?v=K9dgzmPJm44 

 

מחו בקריאות קצובות ובמחיאות כפיים כי קבוצת מפגינים אשר בסרטונים באירוע נוסף מאוחר יותר, נראה 

באלימות. בסרטונים אלה נראים כוחות קודם לכן בסמוך לכיכר הכניסה לעיר פוזרו לפתע, מבלי שנהגו 

מסתערבים מוציאם מפגינים בודדים מהקבוצה ומכים אותם יחד עם שוטרים אחרים. עוד נראה, כי נעשה 

שימוש בירי של גז מדמיע ורימוני הלם מטווח קצר. ירי זה הביא בין היתר גם לפציעתו הקשה של המפגין 

 לניתוח בראשו.מאוחר יותר שנזקק 

9yo-https://www.youtube.com/watch?v=KhOX3tN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9dgzmPJm44
https://www.youtube.com/watch?v=KhOX3tN-9yo


הירי והדחיפות שהובילו לפציעת עשרות מפגינים, בהם ראש העיר שנפגע בפניו ממכת קת של מלבד 

רובה, וח"כ ג'בארין שנורה האמצעים לפיזור הפגנות, בוצעו גם ארבע מעצרים תוך שימוש בכוח מופרז. 

 ואיבד את הכרתו. שהופעל על צווארו בניגוד להנחיות באחד המקרים נפגע מפגין משימוש בטייזר 

https://www.youtube.com/watch?v=xAKr6Fel2_0 

 

התצהירים שצורפות לתלונה מגוללים את סיפורם של מי שהובילו והשתתפו במחאה בלתי אלימה והותקפו 

מח"ש תחקור  ידורש מרכז עדאלה כולנוכח שאר הראיות שהעביר, בברוטליות שהביאה לפציעתם. על כן, 

יחקרו גם הדרגים  כי תבועעבירות של תקיפה חמורה וגרימת חבלה. לצד דרישה זו, מרכז עדאלה ממשיך ל

 הבכירים שקיבלו את ההחלטות באשר לניהול האירוע ונתנו את הפקודות לשוטרים במקום.

 

 לקריאת התלונה ותצהירי המתלוננים

 

 

 עו"ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה מוסיף:

מישהו נהגו בכוח מופרז בזמן עימות עם מפגינים. בודדים "לא מדובר כאן באירוע שבו כמה שוטרים 

במשטרה החליט ללא כל הצדקה סבירה או חוקית, כי יש לפזר בכוח את ההפגנה הלגיטימית שהתקיימה 

לתי באום אל פחם. הופעלו כוחות מסתערבים ונראה שימוש בכוח כבמעין מבצע צבאי שהפך הפגנה ב

שלל האמצעים שהופנו נגד אלימה, המתקיימת מדי שבוע מזה כמה חודשים, לשדה קרב של ממש. 

המפגינים בנסיבות האירוע מעידים על יחס השמור לאויב. עושה רושם שנתקבלה החלטה שרירותית שלא 

לאפשר למפגינים להתקרב אל הכביש, גם במחיר של פציעתם, החלטה שבדרך נס לא הסתיימה גם 

בידות בנפש. אם בכוונת רשויות אכיפת החוק להראות כי השתנה משהו ביחסה אל האזרחים הערבים בא

 , הרי שחייבים להימצא כאן אחראים שישאו גם באחריות פלילית למעשיהם"2000מאז אירועי אוקטובר 

 

 :למידע נוסף
 ארי רמז, רכז תקשורת עברית

 המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראלהמרכז  –עדאלה 

ari@adalah.org 
054-3077311 
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