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 לכבוד

 אביחי מנדלבליטד"ר 

 היועץ המשפטי לממשלה

 6467001-02בפקס': 

 

 שלום רב,

 עיסאוויהבת המשטרה יולא מידתי בסמכופסול ומדיניות ענישה קולקטיבית ושימוש הנדון: 

אנו פונים אליך בבקשה להתערבותך הדחופה בבחינת התנהלות המשטרה בעיסאוויה בחודשים 

 ,יד הקשה שמפעילה המשטרה בשכונה כוללת פשיטות יומיומיותמדיניות הולריסונה.  ,האחרונים

וחות בסיטונות מתן ד, סגירת חנויותירי רימוני גז וכדורי ספוג, פלישות לבתים, חסימות כבישים, 

חשש כבד כי מדובר  יםמעוררהדברים המצטברים  .ומאות מעצרים, רבים מתוכם של בני נוער

בשיטור יתר ובענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, אשר אף אם אינם מתבצעים בוואקום אינם 

ואך מלבים את העימותים בשכונה, עד שאפילו , מהווים שימוש לרעה בסמכות שלטונית מידתיים

 הכל כמפורט להלן: .עליהמחו שוטרים 

אלף  20-בעיסאוויה, שכונה בה מתגוררים כ לימודיםהחלה השבתת  ,2.11.2019, שבתביום  .1

תושבים, הסובלת מהזנחה ארוכת שנים ומתת שירותים מצד הרשויות. החלטת ועד ההורים 

כניסת התקבלה לאחר תלמידים,  4,500-בהם לומדים כ, להשבית את בתי הספר בשכונה

, ידה לעברם אבניםבחשד שי מעצרו של תלמיד תיכוןבכפר, מבתי הספר שוטרים לשטח אחד 

לטענת התושבים, מעצרו המוסד החינוכי. השלכת רימון הלם אל חצר בעקבות המעצר אף ו

 וה אלייהמשטרה והעיריעם לסיכום של התלמיד ופעילות המשטרה באזור בתי הספר מנוגדת 

המשטרה לא תפעל בבתי ספר ובקרבת מוסדות חינוך  ו, לפישנת הלימודיםבתחילת  והגיע

 . בשעות תחילת הלימודים, במהלכם ובסיומם

בעקבות מעצרם פרצו עימותים . יומיים לאחר פרוץ השביתה נעצרו שניים מחברי ועד ההורים .2

המשטרה )ניר חסון,  17-ו 16קטינים, בני בין המשטרה לתושבים, במהלכם נעצרו שלושה 

 (.5.11.2019, הארץ, עצרה שני תושבי עיסאוויה המובילים את השבתת הלימודים בכפר

אתמול, לקראת המגעים שהתקיימו בין ועד ההורים לנציגי העירייה, אשר בסופם הוחלט על 

מעצרם ים. בחודשים האחרונזהו מעצרם השני . שוחררו חברי הוועדהחזרת הלימודים, 

לאחר שכבר לקראת פתיחת שנת , בחשד שאיימו על מנהלים, דם התבצע בשלהי אוגוסטוהק

ומחשש לחיי  הלימודים החליט הוועד להשבית את בתי הספר במחאה על שיטור היתר בשכונה

 מאז שחרורם לא ננקטו נגדם כל הליכים.  התלמידים.

, אינטנסיביותת בפעולות שיטור הוועד הוא חוליה נוספ יושל חבר ניםמעצרם של הקטי .3

מאז, ובמשך קרוב לחמישה חודשים, נכנסים שתכליתן אינה ברורה, ואשר החלו ביוני השנה. 
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יותר מפעם אחת ביום, לא פעם בשעות הלילה בדרך כלל כוחות משטרה לכפר יום אחר יום, 

סרטונים המועלים לרשתות החברתיות, דיווחים ם, המאוחרות ולפנות בוקר. עדויות תושבי

 free Jerusalemבכלי התקשורת, ודוחות של אקטיביסטים הפועלים בשכונה )למשל פעילי 

קשה של שיבוש עמוק בשגרת החיים, שרטטים תמונה המקיימים משמרות יומיות בשכונה( מ

עם ושיטתי כוון ויצירת חיכוך מטראומות ופחדים מצטברים בקרב ילדים פגיעה בפרנסה, 

, מגביר את העימותים ונותן את האות להפעלת כוח בלתי מידתיאך חיכוך זה  .התושבים

ר דווח בכלי התקשורת כי במתגלים כמעצרי שווא. במהלך ספטמאשר לא פעם ולמעצרים 

מתוכם הוגשו כתבי  10אך רק נגד חודשי הקיץ, בני אדם נעצרו בעיסאוויה ב 350-למעלה מ

תושבי עיסאוויה נעצרו שבועות לאחר שהושגו הבנות  25 רבינוביץ וניר חסון, אהרן שום )אי

 (.23.9.2019 ,הארץ על צמצום האכיפה,

חמושים נכנסים לכפר יס"מ או מג"ב  עשרות שוטריאחיד למדי: המשטרתי דפוס הפעולה  .4

לבעלי מדי פעם הם מורים בשעות הלילה המאוחרות. בשעות הערב ולאחר מכן  ,ומפטרלים בו

חנויות לסגור את חנויותיהם כבר בשעות הערב המוקדמות, אף שבימי שגרה ורוגע הן פתוחות 

במקרים אחרים הם מחלקים דו"חות בסיטונות, לא פעם בגין זוטות, למשל  .22:00 עד השעה

, שילוט על בית עסק ואי הסרת ניילון מרכב חדש. כל הצבת מכונת גלידה מחוץ לחנותבשל 

  .מדמיע התגרות מצד תושבים מלווה בירי רימוני הלם וגזאקט שנתפס כ

לטענת מירי שוטר מטווח קצר.  עביד, מוחמד, 20בן צעיר בשכונה נהרג יוני  סוףכי ב ,נזכיר .5

המשטרה, הוא התכוון ליידות זיקוקים בשוטרים. הפשיטות המשטרתיות לכפר לא פסקו עם 

חלק ויעת כדורי ספוג, עשרות נעצרו, מותו. עשרות פלסטינים נפצעו בימים העוקבים מפג

מהמעצרים לווה באלימות קשה. גם ביום הלוויה עצמה נכנסו השוטרים לשכונה במפגן כוח 

מוחמד עביד נקבר, עיסאוויה עדיין בוטה, וצעדו אף ברחוב שבו התגורר ההרוג )אורן זיו, 

מחוז ירושלים סמוך  פניית האגודה לזכויות האזרח למפקד(. 2.7.2019שיחה מקומית,  בוערת,

 לאירועים אלה, בדרישה לרסן את מדיניות היד הקשה, לא נענתה עד היום )מצורף המכתב(.

את כביש היציאה מהכפר, החל משעות מדי יום במהלך שבועות ארוכים חסמה המשטרה  .6

הבוקר המוקדמות, ובדקה בדקדקנות כל רכב ורכב, התנהלות אשר יצרה פקקי ענק בעטיים 

יבלו דוחות. גם עתה נמשכת חסימת הכניסות אולם קרבים מהנהגים איחרו אלפים לעבודתם. 

פיינת בתדירות נמוכה יותר, ובמקביל מתבצעות חסימות צמתים אף בלב השכונה, המתא

במהלך שעות ארוכות  ברחובות צרים, אשר כל חסימה בהם מובילה לשיבוש ניכר בתנועה.

אקטיביסטים הפועלים ביום ובלילה נשלט המרחב הציבורי בשכונה על ידי כוחות הביטחון. 

בשכונה, אשר שמו להם למטרה לרסן בעצם נוכחותם את שיטור היתר, מדווחים כי לעתים 

י מג"ב עם נערים, מורים להם להסתלק מהאזור, ומי שמהין לסרב כופות מתעמתים שוטרת

מכות. כך גם כאשר כוחות יס"מ מחליטים להפוך רחוב סואן בומתווכח מגורש בדחיפות ו

 לסטרילי, באמצעות סילוק התושבים ממנו. 

בתום כל   free Jerusalemפעילי להמחשה נוספת, נצטט מתוך הדוחות היומיים שממלאים  .7

 נתמקד באלה מהימים האחרונים:  .בשכונהמשמרת 

  חיילי מג"ב  20-כ עלו רגלית 20:00: "בסביבות השעה 4.11.2019משמרת סיכום

משכונת עבייד אל כיוון המסגד. כנראה הושלכו לעברם אבנים. בתגובה הם יידו וירו 
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דוי אבנים ימספר רב של רימוני הלם לכיוון שנראה די אקראי ולמרחק שאין מצב שי

היה יכול להגיע אליהם ממנו. הם המשיכו רגלית לכיוון המסגד ואחרי שעברו אותנו 

מה שגרם להם לצאת  –אף השליכו רימון הלם לעברנו. לסיום פיזרו גז מדמיע 

הרבה יותר ממה שאני  –מהשכונה. השפעת הגז ניכרה בסביבת המסגד זמן ממושך 

ת קופת החולים ועצרו בו קצת אחר כך שוטרים פרצו אל בית מתחת לצומ .מכיר

שלושה נערים. השכנים לא ידעו למסור את שמות העצורים ודיווחו שהם הוכו 

 "ת.נמרצו

  היה רחפן וסוואנה אחת שנכנסה  20:00-ל 19:30: "בין 28.10.2019משמרת  סיכום

 .דקות 20-כ מ עמדו שם בכניסה לאחד הבתים"למגרש בעיקול שמתחת למסגד. יס

לאחר מכן  ..נראה שהבית נבחר באקראי ולא בגלל משהו או מישהו שקשורים אליו.

 .21:30היה מאוד שקט וללא נוכחות משטרה עד 

הייתה כניסה מאסיבית של כוחות. בהתחלה עשו סיבובים בכלי  23:00-ל 21:30בין 

גם עצרו בנקודות שונות בשכונה, נכנסו רגלית לסמטאות  22:00הרכב ומהשעה 

מ נטפלו לשלושה נערים "במקרה אחד יס. חות במקרה אחד עלו לגג של ביתולפ

מ צעדו לאורך הרחוב הראשי אל "יס ...שהלכו ברחוב ועשו עליהם חיפוש גופני

ב עלה אל כיוון היציאה "רכב אחד של מג ה.היציאה המזרחית ונסעו משם החוצ

 ."ואנחנו היינו בחוץ הם 23:00-ב .המערבית ועצר לסיבוב רגלי באזור קופות החולים

 טרנזיטים של יס"מ וג'יפ  2היינו חמישה במשמרת.  :27.10.2019 סיכום משמרת

פגשנו אותם בשכונת נאספנו. מג"ב הקדימו אותנו ונכנסו לעיסאוויה עוד לפני ש

עובייד, מול החנויות, מורים באלימות )דחיפות ובעיטות לרגליים( לבעלי החנויות 

)סגירת החנויות מתועדת  ..חוקית, וכמובן, ללא הסבר כלשהו.לסגרם, ללא סמכות 

את הניידת פירקו לו 'הטענה של אחד מהשוטרים בסרטונים אלה כי (. זההבסרטון 

  היא, כמובן, שקרית. 'לפני דקה

שהתקהלו מולם שהם   כשהשוטרים שמעו אותנו אומרים לבעלי החנויות ותושבים

פועלים בניגוד לחוק, הם הבינו שנחשפו, אבל, כרגיל, לא ידעו איך לסיים את האירוע. 

כו כדי להוציא את שוטרי יס"מ משם, ועד אז הם המשי 'כחול'נדרשה הגעה של קצין 

 להטריד עוברים ושבים.

אף אבן לא נזרקה במהלך האירוע על השוטרים. נורה זיקוק אחד, אבל לעבר 

ון השוטרים. אבו חומוס פעל ללא ליאות להפרדת כוחות בין והשמיים ולא לכי

לגרסת כמה מהסוחרים, מהלך סגירת החנויות נועד לאפשר  השוטרים לתושבים.

הם הוסיפו שכל פעולה כזו של המשטרה  לשכונה.כניסה שקטה של רכב מסתערבים 

  הכנסה שלהם.-פוגעת בעבודה

תה יהתחנה הבאה שלנו, לאחר שווידאנו שכוחות יס"מ ומג"ב יצאו מעיסאוויה, הי

נעצר באותו יום באלימות )שוטר  17ועד ההורים המקומי. בנו בן חבר בביתו של 

לי שהתנגד בכלל למעצר, לפי יס"מ השכיבו, ישב עליו והצמיד את ראשו לקרקע, מב

(, בדרכו חזרה הביתה מבית ספר שמחוץ לכפר, רק בגלל ששוטרי יס"מ חשדו אביו

https://www.facebook.com/nir.hasson.9/posts/10156952175378472
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שחבר שלו זרק אבנים. הוא שוחרר לאחר שש שעות, ללא ערבות, אך למעצר בית של 

 "יום. 15חמישה ימים ואיסור לדבר עם חבריו על החקירה למשך 

י נדים שאינם בליללרבות קטינים, רה בעיסאוויה לנזק קשה במיוחד גורמת מדיניות המשט .8

רו רקטינים נעצרו במהלך חודשי המבצע, רובם שוחעשרות ן. מדיווחי תושבים עולה כי ישעונ

דומה כי ההגנות המיוחדות המעניקים חוקי הנוער ונהלי ללא שהוגש נגדם כתב אישום. 

המשטרה עצמה לקטינים, אף אם הם חשודים בהפרות סדר, נשתכחו מלב שוטרי מחוז 

בטענה  11: שוטרים פרצו לבית ותחקרו בת מעידים על כךירושלים. הדיווחים הבאים 

אביו של בן  ;(ה נעצרותושבי עיסאווי 25שצילמה יידוי אבנים מגג ביתה )רבינוביץ וחסון, 

דלקו שוטרים אחר בן  23.10.2019-ב ;חמש זומן לתשאול בטענה כי בנו יידה אבנים אל ניידת

, אשר לטענתם השתתף ביידוי אבנים, גררו אותו ואת אביו לניידת, והשניים נלקחו לתחנת 10

 המשטרה בגבעה הצרפתית. הילד סיפר לתחקירן השטח של האגודה לזכויות האזרח כי

שוטרת "תפסה אותי חזק בצוואר", כי הכניסו אותו "בכוח" לניידת וכי היה מבוהל ומפוחד 

מאוד. אביו הוסיף, כי בתחנה אמר לו שוטר לא לשוחח על המקרה עם התקשורת ולא לפרסמו 

שהלך ברחוב  14בנובמבר נעצר בן  2-ב ;דקות 45-הם שהו בתחנה כ ברשתות החברתיות.

כי המשטרה תמתין מחאת תושבים שהתריעו כי מדובר בקטין, וביקשו והוכנס לניידת, על אף 

עוכב ילד בן תשע בחשד להפרות  ,4.11.2019, . ביום שני השבוע)תיעוד המעצרסרטון )להוריו 

 אלה הן דוגמאות ספורות בלבד.רק לאחר שעה ארוכה. סדר, ושוחרר 

ילדים ובני דמיון רב או מומחיות מיוחדת על מנת להבין שחוויית הילדות שחווים  ציםלא נחו .9

בפלישות ליליות  ,ת של שוטרים חמושיםמיעיסאוויה, המשובצת בנוכחות יומיונוער תושבי 

תקלות לבתים, במעצרים תכופים של חברים, בני משפחה ולעתים אף שלהם עצמם ובהי

הווה , לא פעם אלימה, משליכה אנושות על ההווה שלהם ומאינסופית עם כוחות הביטחון

 , לרבות יחסם לחברה בישראלמרכיב משמעותי בעיצוב אישיותם, אמונתם ותפיסת עולמם

 . ולרשויות אכיפת החוק

הילדים בשכונה. מנהל בקרב אנשי חינוך בעיסאוויה מספרים על מצב של טראומה מתמשכת  .10

חטיבת הביניים בעיסאוויה סיפר שהוא אובד עצות. לדבריו, גם כשתיפסק אלימות המשטרה, 

יהיה על מערכת החינוך בעיסאוויה להתמודד עם ההשלכות הנפשיות על ילדים שעברו קיץ 

, אחרי שהודיעו על השבתת הלימודים נציגי ההורים בעיסאוויה נעצרומסויט )נעה דגוני, 

הורים מדווחים על פחד ניכר בקרב הקיץ חלף, אך הסיוט נמשך. . (29.8.2019מקומית, שיחה 

לדים בשל המפגש היומיומי עם דמויות חמושות במדים, על ילדים שנחבלים שוב ושוב י

)מאיה  ביעותים, על שינה רדופת על ילדים ששבו להרטיבבמנוסתם מפני שוטרים, 

, ם מהמבצע המשטרתי המתמשךכמעט כמו עוצר: תושבי עיסאוויה מיואשיהורודניצ'אנו, 

 (. 30.7.2019וואלה, 

היא תכליתה של מדיניות המעצרים, הפשיטות והעימותים היומיומיים שמפעילה לא ברור מה  .11

נוסתה, כבר וכת שנים, אשר מדובר במדיניות אר, אך ברי כי משטרת ירושלים בעיסאוויה

משטרתיים שמילאו שוטרים פורסם כי בדוחות  2016נבחנה, ולא הביאה לכל תוצאות. בשנת 

שוטרים שפעלו בשכונה נקבע כי מטרת הפעילות היא "לבצע חיכוך עם התושבים" )ניר חסון, 

הכניסה  2017(, ובשנת 13.10.2019, הארץ, בעיסאוויה תועדו מתלוננים על פעילותם בשכונה

https://youtu.be/EUn8HzzDjM8
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אבנים  דוייהמשטרה לעיסאוויה אוטובוס מלא בשוטרים מחופשים לחיילים במטרה לגרום לי

  וללכוד את המיידים )שם(.

והוציא התנהלות המשטרה בעיסאוויה סותרת את מודל הפעולה בשכונות הפלסטיניות שיזם  .12

 ,סיפר הלויתו שן שנתן לקראת פריובראי. מפקד מחוז ירושלים הקודם, ניצב יורם הלוילפועל 

כי במטרה להרגיע את הרוחות בירושלים המזרחית, החליט להוציא את אנשי מג"ב 

כחול במקום ירוק, שוטרים במקום מג"ב". הלוי הוסיף כי "אני "מהשכונות הפלסטיניות, 

הייתי מפקד מג"ב ויודע שיש קושי של שוטרים צעירים להתעסק עם אוכלוסייה אזרחית 

ים מכות, זורקים עליהם אבנים. חלק גדול מהאירועים ערבית. מהר מאוד יש חיכוכים, הולכ

שנרשמו מול שוטרי מג"ב, ואני לא אומר את זה בזלזול, נוצרו על ידי מג"ב כי לא הייתה להם 

את הרגישות הזאת. לקחתי את כל שוטרי מג"ב שנמצאים בתפר והכנסתי אותם למערב העיר, 

שואים עם ילדים ושמתי אותם שיטפלו ביהודים. לקחתי שוטרים כחולים, ותיקים, נ

באירועים, אבל הנתון היותר מעניין הוא שיש לנו  60%-במקומם. יש לנו ירידה של למעלה מ

)נופר רומי,  "במקומות מסוימים של דרישה לשירותי משטרה. 70%עלייה של עד 

  mynet, מפקד מחוז ירושלים מסכם קדנציה מאינתיפאדת הסכינים ועד הפגנות החרדים:

מתבצעות הפשיטות לעיסאוויה בעיקר על ידי כוחות , כאמור, כיום(. 10.2.2019לים, ירוש

 םאף ה וחזון המשטרה הקהילתית בעיסאוויה ובניית אמון עם התושבים ירד מג"ב ויס"מ.

 לטמיון.

עד ששוטרים שהשתתפו בפעילות בעיסאוויה תועדו מלינים  חריגה,היא כה  המשטרהמדיניות  .13

, לכתב הארץ והגיעתכניו בסרטון אשר צולם במצלמת גוף שנשא אחד השוטרים, ואשר עליה. 

אחד . באפריל השנה שכונהבמשוחחים ביניהם במהלך פעילות משטרתית נשמעים שוטרים 

. בהמשך שואל עמו מסכיםני "זה אשכרה להתגרות בהם סתם", והש :אומר לאחרנשמע מהם 

"המדיניות שלנו דפוקה  :וונה", וחברו עונה"למה לעשות את זה בכ :השוטר הראשון

, "תן להם לחיות אחי, אתה פה סתם מתגרה בהם" :לומשיב . השוטר הראשון מהשורש"

לא גורם לעוד בעיות מה שאנחנו עושים  הואומר לשוטר שלישי: "אחי, יש לי שאלה אליך, ז

"זה לא פח"ע,  :בשכונה. בהמשך מתייחסים השוטרים ליידוי אבנים פה"? והלז משיב: "כן"

"בשבילם זה משחק, לא זורקים כדי לפגוע"  :וסיףמ, אמר אחד מהם, והשני כולה אבנים"

 (. ושוטרים תועד)ניר חסון, 

 ,של תושב השכונה שהואשם ביידוי אבנים לעבר שוטריםמשפטו בדיון באף הסרטון נחשף  .14

כי "אין בית משפט השלום ירון מינטקביץ',  שופטקובע בגזר הדין, ביום בו צולם הסרטון. 

עם  ."בידי להגיע על סמך שיחה זו למסקנות ברורות ביחס לאופי הפעילות המשטרתית בכפר

כי יינתן להם ביטוי בקביעת העונש )ת"פ וכי לא ניתן להתעלם מהדברים, , הוא הוסיף זאת

אין עניין הקונקרטי ות ה. אכן, בנסיב((7.10.2019) פאמוסטמדינת ישראל נ'  8432-05-19

לבית המשפט כלים לבחון את מדיניות המשטרה בשכונה ולהכריע לגביה, אך מתבקש כי 

כראש מערכת הייעוץ  ש, שבין תפקידיו משמהדבר יתבצע על ידי היועץ המשפטי לממשלה

 .והוא שמופקד על שמירת האינטרס הציבורי בתחום המשפטי המשפטי לרשות המבצעת

אין חולק אף על כך , ובחלל ריק היתר לא נולדוופעילות שיטור בעיסאוויה ה מדיניות המשטר .15

בתגובות המשטרה למבצע הנוכחי ואכן, שתפקיד המשטרה הוא לשמור על החוק והסדר. 
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כי הם פועלים "לשמירה על הסדר הציבורי ואכיפת החוק בכל זמן ובכל  ,ההודיעו נציגי

ר ותיהפרות סדר ולאעם  ותשונים להתמודדלרשות המשטרה עומדים כלים אלא שמקום". 

 ,, שרובם לא יידה אבן מימיוהפעלת שיטור יתר יומיומי, שיטתי, כלפי אלפי בני אדםמפרי דין. 

ם אמצעים לגיטימיים אינ –גלי מעצרים, הטלת אימים וירי כדורי ספוג, גז ורימוני הלם 

סיסה ומחוללת בעצמה גבירה את העימותים והתזו מדיניות שרק מלהשלטת חוק וסדר. 

רובה שנועדו להעניש, להשפיל ולדכא אוכלוסייה שלמה, תוך שימוש באמצעים  הפרות סדר, 

 חף מפשע ועוון.

שנלווה לשוטרי  ,מצוי במחקר שערך האנתרופולוג דדייה פאסין. החוקרלכך הסבר אפשרי  .16

במשך שנה וחצי, מצא כי שוטרים מאמינים שאוכלוסיות מיעוטים עניות  ריזתחנת משטרה בפ

מבצעות פשעים, מסתירות פשעים שהתבצעו בקהילתם ועוינות את המשטרה. את המפגש 

פעלת , ועל כן הושעים בפוטנציהעמם הם תופסים כמפגש עם פושעים, שותפים לפשע או פ

עונש בפני עצמו ולא כעל אדם מתפקד כי חיפוש  אאלימות נגדם היא לגיטימית. המחקר מצ

מצעי לבדיקת תוקפו של ולא א הטרדת נהגים היא עונש, כי גילוי חומרים אסוריםאמצעי לכ

רים צמכות, איזוק והשפלות הן עונש, ולא אמצעי להובלת אדם לחקירה, כך גם מערישיון, כי 

המשטרה מתפקדת ן, קבע פאסו(. בפועל, 21.10.2019, הארץ, המשטרה היא העונש)גיא שלו, 

הדבר נכון במיוחד שעה שמדובר בתושבים דומה כי כמערכת ענישה בלתי פורמלית. 

 פלסטינים, אשר אינם אזרחי המדינה.

באישון ליל לא מכבר בביתו של תושב השכונה  נערךקו ישיר מחבר בין החיפוש המשטרתי ש .17

אדישות הפגנת תוך , במרתפו M-16רובה ובשתילת , "מחוז ירושלים"במסגרת הסדרה 

 והפעלת הכוח לשכונהלבין כניסת הכוחות המסיבית  ,בבני הביתהקשה פגיעה מוחלטת ל

פטרה אולם בעוד שבמקרה הראשון הבלתי מידתי כלפי תושביה בחודשים האחרונים. 

את האחריות על  הוהטיל ,המשטרה עצמה בכך שהשוטרים שכיכבו בסדרה לא תודרכו כראוי

תה זאת בתוקף(, אירועי החודשים האחרונים בעיסאוויה מלמדים ההפקה )שמצדה דח

אי אשר ועל שימוש פסול בסמכות שלטונית, שיטתית ומכוונת דיכוי ת ושמדובר במדיני

  אינו נראה באופק. םהקץ להו, פגיעתם בתושבים אנושה ניכרת םחוקיות

 בשל כל אלה, נדרשת התערבותך.

  נודה להתייחסותך,

 כבוד רב, ב

 טל חסין, עו"ד

 02-5898988, בפקס' העתק: ניצב דורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים


