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 בוד:לכ

 "דעו, מנחם בר קרן 

 שוטרים לחקירות המחלקה מנהלת

 משרד המשפטים

  Dipi@justice.gov.il :דוא"ל באמצעות

 

  יעקב שבתאירנ"צ 

 משטרת ישראל  מפכ"ל

 

  lishkatmafcal@police.gov.il באמצעות דוא''ל:

 , והשעייתו המיידית מתפקידואלים ביפונגד שוטר  לבדיקת חשדותדרישה הנדון: 

 על ידי שוטר 19.4.2021 ביוםשהותקפו  נשים שלרבות  עדויותלפנות אליכם בעקבות  הרינו .1

באופן  אזרחים ואזרחיות באלימות חסרת רסןוסדרתי  באופןתוקף . השוטר באזור יפוהפועל 

משיכה בשיער, אגרופים לבטן, חניקה ודריכה היתר  ביןהעדויות כוללות  .אינה סובלתשהדעת 

מח"ש לבדוק את  עלהעדויות  לאורמעורבותכם הדחופה בעניין.  נדרשתעל הראש. לפיכך 

 1971-]נוסח חדש[, תשל"א המשטרה לפקודתט 49 סעיף לפי החשדות ולשקול פתיחה בחקירה

תו מתפקידו ולכל הפחות מכל פעילות הכוללת והשעל ישכן,  כמו, )להלן: "פקודת המשטרה"(

 .כלפיו החשדותעד תום בירור  מגע עם הציבור

 .'ג-'א ומסומן''ב מצשל השוטר כפי שתועד  ויצילומ

פועל לעיתים בלבוש אזרחי , יפו בעיר אירועים מספרבהשוטר האלים שזוהה על פי העדויות,  .2

וזאת מכיוון  לנו, פרטיו של השוטר האלים אינם ידועים. ולעיתים כשהוא לבוש במדים

  במקרים שבהם לבש מדי משטרההשוטר סירב להזדהות ולא ענד תג שם אף ש

)אורן  בכלי התקשורת סיקורזכתה לו תועדה המופעלת על ידווהמטרידה האלימות הקיצונית  .3

, שיחה מקומיתזיו, "אלימות משטרתית במחאה ביפו: 'חבורה של גברים חמושים השתוללה'" 

; לירן לוי "מדוע יחידת משטרה על אזרחי עם סמל גולגולת פועלת ביפו ויורה 22.4.2021

, למרות זאת. החברתיותברשתות  התייחסות נרחבתול( 14.5.2021, וואלהבאזרחים תמימים" 

, והשוטר מוסיף לפעול בשטח ולקבל יד חופשית לחקירת מעשיו כל פעולהלא ננקטה  עד כה

 מהממונים עליו. 
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שימוש לרעה בכוח ובסמכות ועל שוטר המצביעות על פריקת עול מצד  העדויות שיובאו להלן .4

  מכוח תפקידו: שניתנו לו

 

 :4.202119.מהפגנה שהתקיימה בעיר נגד פינוי משפחות יפואיות מביתן ביום   עדויות

 

 : )משך אותה מהשיער לרצפה ודרך עליה על הפנים( שהותקפה על ידי השוטר עדותה של נ' .5

כל האירוע לא היו הפרות במהלך  .נשים ובני נוער יהודים וערבים בעיקר במחאה השתתפו"

שהמשטרה עצרה ילד ממש קטן, מראה מאוד מטלטל  פתאום ראינו . מאודסדר והכל היה רגוע 

ולומר להם שאסור  ,ניגשנו לשוטרים כדי לנסות להבין מה קרה שם  (!) 10 –וקיצוני , ילד כבן 

לעצור קטין בצורה כזאת, לשאול שאלות, דבר שבדיעבד מסתבר מאוד הכעיס אותם כי תוך 

פתאום הרגשתי דחיפה  .דקה הם נהיו אלימים מאוד, תפסו אותו בצורה ברוטלית מאוד

מה נראה לך "היו שם, קמתי ואמרתי לו , נפלתי על אופניים שאחד השוטריםמאחורה על ידי 

השוטר  .ואז הרגשתי מאחורה משיכה מהשיער לרצפה". שאתה עושה? למה באלימות?

במשך כמה ימים הרגשתי  .המדובר פשוט הוריד אותי למטה והרגל שלו דרכה לי על הפרצוף

הפעם בלבוש  – ביפו כמה ימים לאחר מכן הוא היה שם שוב, בהפגנה נוספת שריפה בקרקפת.

אז ניגשתי  .ניגשתי אליו וביקשתי את הפרטים שלו והוא אמר לי שהוא לא שוטר אזרחי.

 .עליי תקף אותי וכולם עמדו וצחקוש נגד האדםוביקשתי ממנו להתערב  וליד שעמד  לשוטר

 ."השוטרים יתר גם וכך סירב הוא אבל השוטר של פרטיו את לקבל ושוב שוב דרשתי

 

 :שהותקפה על ידי השוטר עדותה של ס' .6

היו –עם משפחה שמפנים מביתה, זה היה באמצע הרמדאן ביפו דריות יסול מחאתהתקיימה "

. בשלב או הפרת סדר  , ללא אלימותסיסמאותהמון ילדים, ובמהלך הצעדה עצרנו, קראנו כמה 

אנשים בלבוש אזרחי שמכניסים בכוח ילד לרכב. לקח  ומיד לאחר מכן ראינו התקהלות  מסוים

סמויים. פנינו  לשוטרים להבין למה עצרו ילד שוטרים בבכלל לי כמה דקות כדי להבין שמדובר 

לא היה לי  .אותי מהשיער ךומשהשוטר ניגש אליי, לקח לי את היד  פתאוםו, 11בן שנראה 

   ". שהגענו לסיטואציה הזו מושג מי זה או מה קרה

 

 :ותעדותה של  של ש' שהייתה עדה לתקיפ .7

התקיימה הפגנה שקטה לחלוטין, היו המון ילדים. בשלב מסוים ראינו גברים בבגדים אזרחים "

איך לא נגן על ילד ? ידענו מי אלה בכלל, אז  לאשתופסים ילד ודוחפים אותו לרכב אזרחי, 

עמדנו וניסינו לעצור את הפעולה הזו, ותוך שניות התחילה האלימות תוך כדי שמעיפים אותנו 

: דחיפות, משיכות בשיער,  והבחור הזה פשוט נכנס בכולנוכמה מטרים קדימה עם מרפקים, 

את , ופתאום ראיתי אותו זורק נשים עלובעיקר באופן מובהק  אגרופים פשוט השתולל שם

 , ע', לא מזוהה בכלל. אחת הנשיםהוא היה עצמו קדימה על מפגינות, מזכירה שכל הזמן הזה 

 )כפי שניתן לראות פשוט אחז בה ביד אחת ובשנייה חנק אותהניסתה לעמוד כחוצץ ואז הוא 

ברמה שפשוט כולה הייתה (  https://www.youtube.com/watch?v=CU7vnSlIHRI כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=CU7vnSlIHRI


ניסיתי לסייע לה איכשהו לשחרר את האחיזה שלו ממש פחדתי שתיכף היא נחנקת אז אדומה, 

כאן:  )כפי שניתן לראות למפגינה אחרת אגרוף והכניסשחרר אותה אז ממנה, 

https://www.youtube.com/watch?v=8ndS6MNX7gk  ) בחיים לא ציפינו שהפגנה מהסוג

הזה, סולידרית , שקטה עם ילדים תהיה אלימות כזו. אני חושבת שהרבה מאיתנו לא מעכלות 

אותי כלפיי .  זכרתי את התקיפה שלו לא! ילדה שחטפה התקף חרדההייתה שם ובטראומה, 

 אח"כ הבנתי מה קרה" בווידאורק כשראיתי  הוא אחז ודחף בחוזקה

 

 עדותה של י' שהותקפה ע"י השוטר :  .8

לא ראיתי בכלל נוכחות של  אני .בעיקר נשים וילדיםשכללה  הפגנה רגועה ממשהתקיימה 

בערך הופיעו פתאום ו ,קראנו קריאות במגפוןולאזור הישיבה ביפו צעדנו המשטרה בהתחלה. 

לל שמדובר לא הבנו בכ .ילד קטן והכניסו אותו לרכבאחזו בגברים על אזרחי ופשוט  חמישה

הרכב כי לא  ניסינו להקיף אתואז ! אותם ואמרנו להם מי אתם ? תזדהו  הקפנובמשטרה, 

התחילו להשתולל , לא  הם מייד. "תשחררו את הילד"המשכנו לצעוק ו רצינו שיקחו את הילד

ת כזו. אחד הגיע על קורקינט וממש דרס אנשים. הבחור עם החולצה ראיתי הרבה זמן אלימו

בסוג של  היההירוקה לא הפסיק לתקוף נשים, לאחת מרפק לשנייה בוקס. זה הרגיש כאילו 

אותי וחנק אותי,  סובבטירוף. הוא זינק על מישהי, ואני ניסיתי למשוך אותו ממנה ואז הוא 

ניסו לסייע לי כמה נשים והצלחתי להשתחרר מהאחיזה הרגשתי שאני מאבדת הכרה לרגע, 

 גם.  וחטפו ממנ שעזרו לישהנשים והבנתי בסרטונים  יתימאוחר יותר צפ .לצדברחתי שלו ו

 

 

  :22.4.21באתר "שיחה מקומית" ביום ו ת נוספת שפורסמיועדו

 

השוטר עם החולצה הירוקה פשוט "ההשתוללות היתה בעיקר של הסמויים.  :'ע של עדותה .9

כל אישה שעמדה מולו הוא כיסח. ראיתי שהוא מזנק על אחת הפעילות, היא היתה תקף נשים. 

עם כאפיה, חשבתי שהוא הולך לרצוח אותה, פשוט משכתי אותו ממנה אחורה. הוא הסתובב 

. הרגשתי שאני עומדת לאבד ההכרה. איך שהוא שיחרר אותי ולפת לי את הצוואר וחנק אותי

אם המפגינות מסביב לא היו מעורבות, הייתי   .' לרצפההעיף את רברחתי לצד השני, והוא 

 ."מאבדת הכרה

נותן מרפק לחזה של "השוטר שלבש חולצה ירוקה ממש תקף נשים. ראיתי אותו  עדות שנייה: .10

, הוא היטה את הראש שלה לאחור והיה נדמה שהיא לא מצליחה מישהי. את ע' הוא חנק ממש

מבהיל. בגלל זה התקרבתי אליו. רק בגלל ההתערבות לנשום ועלולה לאבד הכרה. זה היה ממש 

כשהתקרבתי ניסיתי לוודא שהוא יפסיק לתקוף  .של המפגינות הוא שיחרר את הלפיתה שלו

והפיל , דחף אותי הכניס לי אגרוף חזק לבטןנשים ולראות מקרוב מה הוא עושה, והוא פשוט 

ובמהלך הלילה והיום למחרת . כעבור כמה דקות הבטן התחילה לכאוב לי, אותי על הקרקע

 ”ניסיתי לבקש מהקצין שהגיע את שמו של התוקף, אבל הוא לא התייחסהכאב הלך והתגבר. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ndS6MNX7gk


השוטר כאשר הוא דוחף מפגינה במרפקו באופן מכוון נצפה  ,ביפו אחרמחאה אירוע בתיעוד מ .11

: )כפי שניתן לראות כאן  הנראית לעיןוללא כל סיבה 

P2Qdgs-https://www.youtube.com/watch?v=FR5y .) 

 

 : לא לקחה חלק בהפגנהשכלל  העיר של תושבתעדות נוספת  .12

 הוא,  יעבר לצד של שבא מהכיוון ההפוך פשוטומישהו  ברחוב הלכתי פשוט 12.5"בתאריך 

ואמר לי "לא ראיתי" ורק כאשר פורסמו הצילומים בתקשורת  בכתף ,בכוונה, בכוח ינכנס ב

חשבתי  -וברשתות הבנתי שמדובר באותו אחד, ושהוא בכלל שוטר, לא הייתה הפגנה לא כלום

 .שזה גבר שרודף אחריי"

 

 ולהשעות את השוטר מתפקידו בדוק את החשדותלהחובה 

העדויות הרבות והדיווחים שפורסמו בדבר התנהלותו האלימה והמסוכנת של השוטר האמור  .13

 איסוףאו לכל הפחות  די בהן כדי לחייב פתיחה בחקירת מח''ש בעניין התנהלותו של השוטר –

פעולה מהמועדים  חות''דו איסוף  :פלילי חקירה תיק בפתיחת הצורך בדיקת לשם פנימי מידע

יעוד, הצלבת עדויות ותלונות שהתקבלו מאזרחים ומשוטרים נוספים שהיו האמורים, איסוף ת

 .כל ראייה או מידע רלוונטי נוסףובמקום האירועים 

 

מחייב את המח"ש לפתוח בחקירה כאשר נועד  1982-תשמ"ב, לחוק סדר הדין הפלילי 59סעיף  .14

. תלונה מוגשת לא שבו במקרה גםוזאת  ,לה על ביצוע עבירה וקיים עניין ציבורי לחקור אותה

 לאור השוטר של התנהלותו את לבדוק ביותר משמעותי ינטרסבמקרה זה אין ספק כי קיים א

, ובשל הכוח והסמכויות שבידיו והסכנה לכך שלו התוקפנית וההתנהגות נגדו העדויות ריבוי

 מרותו את מנצל משטרה איש בו מצבלאפשר  ואיןלקבל  איןשיחזור ויעשה בהן שימוש לרעה. 

, המדינה אזרחי ביטחון ועל הציבורי הסדר על לשמור מנת על, בדין לו שהוקנו הסמכויות ואת

 .להגן אמור הוא שעליו ציבור אותו כלפי חמורות פליליות עבירות ולבצע אימים להלך כדי

 

הנפגעות בחרו שלא למסור תלונה למח''ש בשל חששן מהתנכלות ואלימות נוספת כלפיהן. חלקן  .15

תקל באותו שוטר בלבוש אזרחי ובלבוש משטרתי באירועים שונים והן עדות יממשיכות לה

 להמשך ההתנהלות האלימה מצדו. 

 

התנהלותו משולחת הרסן של השוטר הייתה בעת שלא היה מזוהה, וניתן להניח שהדבר אף  .16

לא ענד תג שם כמתחייב  השוטר לתת את הדין על מעשיו. ךתחושה שלא יצטרחיזוק ההוביל ל

 חובת" 12.02.21 שמספרה ר"מטא ולפקודת המשטרה לפקודת( ד)-ו( ב)א5 סעיףפי  הוראת  על

זאת ממנו  ולהזדהות גם כאשר אזרחים דרש סרב וכן "הציבור מן אדם לפני להזדהות שוטר

, וזאת, בין אם לבש מדים או היה בלבוש אזרחי אך הפעיל סמכות מתוקף תפקידו במפורש

 . כדין שלא

 

https://www.youtube.com/watch?v=FR5y-P2Qdgs


מתפקידו באופן מיידי של השוטר השעייתו  ותמחייב ומשקלן המצטבר, העדויותומרת ח .17

מבקר . , עד לקיום בדיקה מעמיקה בעניין התנהלותוי' לפקודת המשטרה77בהתאם לסעיף 

( 2017המדינה הבהיר בדוח ביקורת מיוחד בעניין הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים )אפריל 

בשל חשד לעבירה שיש עמה קלון, היא אמירה ערכית "הקביעה לפיה יש להשעות שוטר כי 

שלפיה לא ייתכן ששוטר ימשיך לשרת כל עוד מרחפת מעליו עננה של חשד למעשה חמור, 

החורג מתקן התנהגות הנדרש מאיש משטרה. ההכרח ששוטרים יתנהגו ללא רבב בעת מילוי 

תעורר חשד תפקידם מחייב את המשטרה לפעול באופן ממוקד, מהיר ומידתי בעת שמ

 54)עמ'  לחריגות, כדי שלא לאבד את אמון הציבור וכדי להרתיע שוטרים מלפעול שלא כדין."

 לדוח הביקורת המיוחד(.

 
 

 ,בתקופה האחרונה, שוטר שמתנהל באלימות באירוע אחד במיוחדכפי שניסיון העבר הוכיח ו .18

אף  ,לעיתיםישוב להשתמש באלימות גם באירועים נוספים ו ,ולא נותן את הדין על כך

 בקיצוניות יתרה. 

 

חקירה קיום  ולחלופין בחקירה פלילית אסוף מידע ולבחון פתיחהיש ללנוכח כל האמור,  .19

 . יש להורות על השעייתו המיידית, עד לסיום הבדיקה.השוטרמשמעתית בעניינו של 
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