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שלום רב,

הנדון :הקמת יחידת מסתערבים במשטרת ישראל אשר תפעל ביישובים הערבים
סימוכין :מכתבנו מיום  ;7.4.21תשובתכם מיום 25.5.2021

בהמשך למכתבנו שבסימוכין ,הרינו פונים אליכם בשנית בעניין הקמת יחידת מסתערבים אשר
תפעל ביישובים הערבים כנגד ארגוני הפשיעה ,והכל כדלקמן:
 .1כזכור ,ביום  7.4.2021פנינו אליכם בעקבות פרסומים בתקשורת על הקמת יחידת מסתערבים
אשר תפעל ביישובים הערביים והסברנו את אי החוקיות של הקמת יחידה זו .ביום 25.5.2021
נתקבלה התייחסותה של עו"ד אביב מלשכת המפכ"ל ולפיה:
הפרסום אליו אתה מתייחס בסעף  1למכתבך איננו פרסום נכון.
הלכה למעשה ,לא הוקמה יחידת מסתערבים שמטרתה לפעול בתוך
ישובים ערביים וכנגד אזרחי ישראל
 .2להפתעתנו הרבה ,גילינו אתמול כי התשובה שניתנה על ידי עו"ד אביב היא זו שאינה נכונה.
 .3שכן ,אתמול פרסמה המשטרה באתר הרשמי שלה הודעה בדבר טקס הקמת יחידת מסתערבים
חדשה "שייעודה המרכזי היא פעילות מסוות נגד כנופיות הפשע ברחבי הארץ ,טיפול בהפרות
סדר עם יכולות מתקדמות ולחימה בטרור" .בנאומו הבהיר המפכ"ל כי יחידה זו תופעל נגד
הפשיעה ביישובים הערביים:
אנחנו מגדירים את המאבק בפשיעה בחברה הערבית ,הרציחות,
אירועי הירי וגביית דמי החסות כטרור מבית שמאיים על אזרחי
ישראל הערבים והיהודים כאחד ,ולכן אנחנו מקימים היום לראשונה
יחידה שכל תכליתה פעילות משטרתית התקפית למיגור הפשיעה.
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 .4יתרה מכך ,מתברר ,ובניגוד לתשובת של עו"ד אביב ,כי ההכשרה של היחידה האמורה ,החלה
מזה זמן רב  -מספר שבועות לאחר ההחלטה של המפכ"ל מחודש אפריל  -כאשר החלק הראשון
של ההכשרה כלל "קורס מסתערבים בסיסי של משמר הגבול".
== את ההודעה של המשטרה ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/departments/news/police_31-8-21_yamas_sinai
 .5לאור התפתחות זאת ,מעבר הזמן מאז פנייתנו והעובדה כי היחידה כבר החלה לפעול ,אבקש
לקבל בצורה מיידית את התייחסותכם העניינית לטענות שהעלינו במכתבינו מיום .7.4.2021
לנוחיותכם ,נדגיש בשנית את עיקר הטענות.
 .6ההחלטה האמורה נופלת 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 .שכן ,היחידה הנ"ל
תפעל ביישובים הערבים בלבד ,תוך שימוש בהתחזות סטראוטיפית לדמותו של אזרח ערבי,
ואילו בקרב אזרחים יהודים עבודת המשטרה כנגד הפשיעה היא עבודה של שיטור "כחול".
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.
 .7הקמת יחידת מסתערבים אשר תפעל בחברה הערבית הינה החלטה לא חוקית המנוגדת
לשלטון החוק .שכן ,אין חוק אשר מסמיך את משטרת ישראל להקים יחידה זו .דרישה זו
להסמכה חוקית מקבלת משנה תוקף לאור הפגיעה בזכות לכבוד ,ובעקרון השוויון בפני החוק.
 .8הפעלת מסתערבים אשר יפעלו "להיטמע בשטח" בצורה סמויה מנוגדת מרוקנת מתוכן אף את
חובת הזדהות השוטר ואשר מעוגנת בס' 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א – .1971
לא למיותר לציין ,כי הפעלת שוטרים עם כלי נשק מתוחכמים ללא כל אמצעי זיהוי הופכים כל
מפגש עם האזרחים ליותר מאיים ומסוכן הן לאור העובדה שהאזרח אינו מודע שהגורם שמולו
הינו גורם משטרתי ולא אזרחי ,והן לאור העדר אפשרות לזהות את השוטרים ולהגיש תלונות
נגד ההתנהלות שלהם ככל שנפלו בה פגמים .בכך ,מעטה סודיות זה יוצר חור שחור שאין בו
אחריותיות.
 .9עוד נדגיש כי ניסיון העבר מלמד כי פעילותם של מסתערבים בתוך אוכלוסייה אזרחית עלולה
לגרום להגברת החיכוך האלים בין המשטרה לאזרחים ואף לאובדן נפש מיותר .חשש זה
מתעצם לאור זאת שתכליתה של היחידה הינה "לחימה בפשיעה החמורה ,בהפרות הסדר על
רקע לאומני ובטרור" .קישור זה של הלחימה בפשיעה לתפיסה "ביטחונית" ,בשילוב עם יחסה
ארוך השנים של המשטרה לאזרחים הערבים כאל אויבים (ראו מסקנות דו"ח ועדת אור) הינו
מסוכן ועלול להביא לאובדן בנפש.
 .10כך למשל ,רק 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.
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 .11כמו כן ,בתלונה שהגשנו למח"ש פירטנו את הפעלוה הלא חוקית של המסתערבים ומעורבותם
בתקיפת המפגינים בעיר אום אל-פחם בהפגנה שהתקיימה ביום שישי 26.2.2021 ,עת השתתפו
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 שלהלןwww.mediafire.com/file/hle4t5u0ic9ofj4/7777.mp4/file :
 .12תלונות דומות רבות נתקבלו במשרדנו במהלך אירועי חודש מאי .2021

לאור האמור לעיל ,נבקשכם להפסיק בצורה מידתית את הפעילות של יחידת המסתערבים בחברה
הערבית.
נודה לתשובתכם בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,
_____________________
מאיסאנה מוראני ,עו"ד

העתקים:
מר עמר בר-לב ,השר לביטחון פנים ,באמצעות דוא"לsar@mops.gov.il :
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