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 4102בנובמבר  9

 לכבוד

 ניצב יוחנן דנינו-רב

 מפכ"ל

 14-8245005בפקס:                  משטרת ישראל

 

 שלום רב,

 

 בירושלים  מתמשכתמשטרתית אלימות ברכז השטח של עמותת עיר עמים ו פגיעת שוטרים :הנדון

 

 נוכחהדחופה  פונים אליך כדי לבקש את התערבותךאנו, שורה של ארגונים הפועלים בירושלים, 

הופנתה  ייםלפני כשבועבחודשים האחרונים. משטרתית קשה בירושלים אלימות  תופעות של

ואב  53 אלימות זו כלפי מר אחמד סוב לבן, רכז השטח של עמותת עיר עמים. מר סוב לבן, בן

תוך הוכה נמרצות על ידי שוטרים בעת שנעצר מעצר שווא בעיר העתיקה בירושלים, וכן בלשניים, 

התנהלות ל דוגמאכאת פרטי הפגיעה באחד מאנשי הארגונים  . אנו מביאים בפניךתחנת משטרה

 הנמשכת מאז ראשית הקיץ , תופעהבירושלים כלפי פלסטיניםשל שוטרים  אלימהוגענית ופ

 ומהווה עבירה חוזרת ונשנית על החוק בידי שוטרים האמונים על שמירתו.

 חזרה כשהיה בדרכו לזמן קצר0 מביתו בעיר העתיקהמר סוב לבן יצא , 4200104102ביום שישי בלילה, 

 מג"ב שהחלו מייד להכות אותו, וכן להפליא מכותיהם בשני שוטרי, נעצר לפתע על ידי שלושה הביתה

 םושם, בתוך התחנה, בעודהסמוכה, ת המשטרה נלתח ונלקחהשלושה 0 41-ו 01בחורים פלסטינים בני 

מר צופה בהם ואף צוחק למראה0 נוסף כששוטר  זמן רבלהכותם משך  שוטרי מג"במשיכו , היםעצור

השוטרים סוב לבן הזדהה במהלך המעצר כרכז השטח של עמותת עיר עמים וכאיש תקשורת, אולם 

הם לאחר זמן מה הדבר לא סייע להפסקת האלימות והמכות0 במקום התעלמו מכך, ובכל מקרה 

ו השלושה, בשעת בוקר מוקדמת שוחררושם נותרו אזוקים משך שעות0  ,"הקישלה"נלקחו לתחנת 

 הבחוריםכך גם שני ו ,חבול בגופומר סוב לבן שוחרר כשהוא  הם נעצרו בטעות0 ונאמר להם כי

 האחרים0 

, למרבה הצער והזעזוע, אירוע חד פעמי0 מאז החלו אינן המכות שהפליאו השוטרים במר סוב לבן

של בתקשורת עדויות כן התפרסמו המהומות בירושלים בראשית חודש יולי, הצטברו אצל הארגונים ו

 הפעלת כוח שלא כדין0 עולה תמונה שלשונות העדויות המידי שוטרים0 מ פלסטינים שספגו מכות

 ךבבתי החולים, הובאו בפני הביאו לאשפוזאף , כאלו שמידי שוטרים מאוד דוגמאות לפגיעות קשות

אין חולק כי 0 010104102מתאריך  במכתב של האגודה לזכויות האזרח לפני שלושה חודשים כבר

במהלכה השתתפו תושבים פלסטינים רבים  ,בירושליםמאוד בתקופה סוערת  התרחשועים האירו
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בכל עת, גם בבואם אולם אין חולק כי אף נשקפה סכנה לחיי שוטרים0  לעתים כשבמהלכן ,במהומות

מחויבים ובבואם להגן על חיי עוברי אורח ועל חייהם שלהם, להתמודד עם מהומות ואלימות, 

אין 0 , ואף להוות דוגמא ומופת לשמירה על החוקהמשטרה נוהלילו חוקבהתאם ללפעול שוטרים ה

אינו  שוטראדם חף מפשע; ב סוב לבן "רק" משום שהסתבר כי מדובר להצר על הפגיעה הקשה במר

בין מעשים פליליים והיו שותפים לאכן בין אם העצורים  חשודים להענישו , להפחידלהכותמוסמך 

 0 גדולה בהרבה מהחבורות על גופו של העצוראלו של שוטרים  פגיעת מעשיהםאם לאו0 

גורמים רשמיים ת ביטחון רבים נוספים לירושלים0 הוזרמו כוחוידוע לנו כי בשבועות האחרונים 

ברת ככל שגובר המתח, כך גוהצהירו על כוונה להכביד את היד ולנהוג "במדיניות של בית שמאי"0 

מקפידים על הכללים, שמטרתם לשמור על זכויות בסיסיות ולהקטין את  אחריותך לדאוג שאנשיך

ישנם הסיכון לפגיעה בחיי אדם, בשלמות הגוף ובכבוד האדם0 הישנות המעשים מעלים את החשד כי 

מפקדיהם יידרשו למצות עמם את הדין על מעשי תקיפה אינם חוששים כי ש ,שוטרים בשטח

 0 ואלימות

, כולל בהקדם הדחופה, הרצינית והמסורה, בנקיטת צעדים מעשיים על כן, נבקש את התערבותך

  ובהעברת מסרים ברורים לכל שרשרת הפיקוד0 במקרה שהבאנו כאן לפניכם,

 

 בברכה,

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 מתכננים למען זכויות תכנון  – במקום

 בצלם

 יש דין

 עיר עמים

 זכויות אדם מען רבנים ל –שומרי משפט 

 

 העתקים:

  14-1211110בפקס  לממשלה, המשפטי היועץ וינשטיין, יהודה מר

 14-8205155 מר יצחק אהרונוביץ, השר לביטחון פנים, בפקס

  14-8595955בפקס  ,ישראל במשטרת ירושלים מחוז מפקד ,משה אדרי ניצב

 15-9111241בפקס  ,ב"מג מפקד ,יעקוב עמוס ניצב

 14-8595114 ישראל, בפקס משטרת של המשפטי היועץ גורדון, שאול צ"תנ

 


