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 לכבוד

 איילת אלישר, היועצת המשפטית

 משטרת ישראל

 yoamash@police.gov.il בדוא"ל 

 שלום רב,

 התנהלות המשטרה עם קטינים בעיסאוויה הנדון: 

אנו פונים אליך בבקשה כי תנחי לאלתר את שוטרי מחוז ירושלים בדבר ההגנות שמעניקים חוקי 

עיסאוויה, הנוער ופקודות מטא"ר לקטינים החשודים בפלילים. התנהלות המשטרה עם קטינים ב

יווי הורים, מעצרי קטינים פומביים, הכוללת מעצרים בשעות הקטנות של הלילה, חקירות ללא ל

כניסת שוטרים חמושים במדים למוסדות חינוך בשעת הלימודים ושליפת תלמידים ללא תיאום, 

היטפלות לתלמידים ברחוב וחיטוט בילקוטים, מניעת מים והליכה לשירותים מקטינים עצורים, 

דין בנושא נוער חשוד ואף מעצר קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית, סותרת את הוראות ה

 בפלילים ואת הרציונל המכתיב את אופן טיפול רשויות אכיפת החוק בקטינים, כמפורט להלן:

כידוע, מזה חצי שנה פועלת המשטרה בשכונת עיסאוויה בירושלים המזרחית ללא לאות וביד  .1

פשיטות יומיומיות, פלישות לבתים, חסימות בשכונה מתבטאת בקשה. מדיניות המשטרה 

סגירת חנויות, מתן דו"חות בסיטונות ומאות מעצרים, תכוף, ישים, ירי רימוני גז כב

המעוררים חשש כבד כי מדובר בשיטור יתר ובענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, אשר אף 

אם אינם מתבצעים בוואקום אינם מידתיים, מהווים שימוש לרעה בסמכות שלטונית  ואך 

 מלבים את העימותים בשכונה.

על פי הערכות שונות אף מאות בני  – העצורים והנחקרים גם עשרות רבות של בני נוערבין  .2

מבדיקות שערכנו עולה כי חלקם קטינים צעירים הקרובים לגיל האחריות הפלילית.  –נוער 

 נגד רובם המכריע לא הוגש כתב אישום. 

 ,פעם באלימותהיקף התופעה, ודפוסי התנהלות המשטרה כלפי קטינים בשכונה, המלווה לא  .3

מעניקים חוקי הנוער ונהלי המשטרה עצמה לקטינים, שהמיוחדות  מעידים על כך שההגנות

אף אם הם חשודים בהפרות סדר, וחובת המשטרה לנהוג בהתאם להן, נשתכחו מלב שוטרי 

)שמות הקטינים מופיעים בראשי תיבות. ככל  מחוז ירושלים. הדיווחים הבאים מעידים על כך

 : וק מקרים קונקרטיים נעביר אליך את הפרטים המלאים(שתבקשי לבד

mailto:yoamash@police.gov.il
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  ניקה והבהלה שאחזו אהפ .ועשרה חודשים 11בן ג. .נעצר בעיסאוויה מ 18.12.2019ביום

 בילד המוקף שוטרים מתועדים בבירור בסרטון המתעד את המעצר. 

ד ומאביו עולה, כי בסביבות מעדות שגבה עובד השטח של האגודה לזכויות האזרח מהיל

נעצר. ' ברחוב עם חבר. כשראו שוטרים מתקרבים החבר ברח ומעמד מ'  15:30השעה 

תושבים שחזו בכך ניסו להסביר לשוטרים כי מדובר בילד אך ללא הועיל. הוא נלקח 

נלקח בשכונה לניידת, מלווה תחילה על ידי שכן ולאחר מכן על ידי סבתו, ולאחר סיבוב 

משטרה שלם. אביו, אשר הגיע לתחנה,  תבע לדעת מהם הגורמים למעצר הבלתי לתחנת ה

לא היה  'חוקי. השוטרים הראו לאב סרטון שבו מתועדים ילדים עם אבנים בידיהם, אך מ

שולחו  19:00קרוב לשעה אך לא נענה. לקבל תיעוד על המעצר, האב ביקש בין המצולמים. 

 הבן, האב והסבתא לדרכם. 

  .ד את המעצר ר' כאןהמתע ןלסרטו

 בחנות של אביו במרכז .ב.מ , נעצר הילד ע10:00, בסביבות השעה 13.12.2019יום שישי, ב

 12היה בן הוא במועד המעצר עיסאוויה, בטענה כי השליך אבנים לעבר רכב משטרה. 

, הסביר לשוטרים כי 20הכחיש כי זרק אבנים, ולמרות שאחיו, כבן ע' אף ש. פחות יום

ניידת ונסעו מדובר בילד מתחת לגיל האחריות הפלילית, העלו השוטרים את האחים ל

זימון לחקירה ' מהשכונה. בשלב מסוים, מחוץ לה, הם שיחררו את השניים ונתנו לע

ואביו הגיעו לחקירה בתחנת שלם בתאריך המיועד, ובתומה התבקש ע' בלוויית אביו. 

 . שנכתב בעבריתהילד לחתום על מסמך העדות 

  ,ח.כומ, ותשעה חודשים 12, בן .מ.כ, נעצרו האחים הקטינים א1.12.2019ביום ראשון. ,

בשעות הערב המוקדמות בביתם בעיסאוויה. כוח יס"מ שבא  ,ותשעה חודשים 16בן 

. אמם של הקטינים לא הייתה בבית. לדודם, במדים לעצרם כלל כשמונה שוטרים חמושים

הדירה נורו זיקוקים לעבר השוטרים. שגר בסמוך והגיע מיד לדירת האחים, נאמר כי מ

השוטרים החלו להפוך את הדירה, וכששאל הדוד האם יש בידם צו חיפוש השיב לו קצין 

 בשם מיכה כי אין בידם צו, ושאם הדוד ימשיך להתערב בעבודת המשטרה הוא ייעצר.

   .עצרם מתועד כאןמוב כשהם מוקפים בשוטרים. ברחהשניים הובלו 

מעדות שגבה עובד השטח של האגודה לזכויות האזרח על התקרית עולה, כי השוטרים 

הושכב על רצפת המושב  'הפרידו בין האחים והכניסו כל אחד לרכב משטרתי אחר. מ

' האחורי של הרכב, ובמהלך הנסיעה סטרו לו השוטרים. ביציאה מהכפר העבירו את א

 )תחנת שלם(. דין-לרכב בו נסע אחיו והשניים הוסעו לתחנת המשטרה ברחוב סלאח א

רק בסביבות ארצה ואחד השוטרים דרך על פניו. ' כשירדו מהרכב בכניסה לתחנה הופל מ

שלוש וחצי שעות אחרי המעצר, הם נלקחו לחקירה. השניים שוחררו , כ22:00השעה 

 מהתחנה בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר.

https://www.facebook.com/Silwanic/videos/978076762566547/
https://www.facebook.com/Silwanic/videos/1626027770872841/
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   וערכו  שתיים לפנות בוקרהגיעו כוחות משטרה לשכונה בסביבות השעה  25.11.2019ביום

תושבי עיסאוויה נעצרו  12 מבצע מעצרים. בין העצורים היו גם קטינים )ניר חסון,

 (.25.11.2019, הארץ, ילית של המשטרה בחשד ליידוי אבנים וירי זיקוקיםבפשיטה ל

  ,עוכב בן תשע בחשד להפרות סדר, ושוחרר רק לאחר שעה ארוכה 4.11.2019ביום שני ,

המשטרה עצרה שני תושבי עיסאוויה המובילים את השבתת הלימודים )ניר חסון, 

 . (4.11.2019 הארץ,בכפר, 

  שהלך ברחוב והוכנס לניידת, על אף מחאת תושבים  14בן  נעצר 2.11.2019בתאריך

 . )סרטון תיעוד המעצרשהתריעו כי מדובר בקטין, וביקשו כי המשטרה תמתין להוריו )

  אשר לטענתם השתתף ביידוי אבנים, גררו 10דלקו שוטרים אחר בן  23.10.2019ביום ,

אותו ואת אביו לניידת, והשניים נלקחו לתחנת המשטרה בגבעה הצרפתית. הילד סיפר 

לתחקירן השטח של האגודה לזכויות האזרח כי שוטרת "תפסה אותי חזק בצוואר", כי 

 מבוהל ומפוחד מאוד. הכניסו אותו "בכוח" לניידת וכי היה 

  בטענה שצילמה יידוי אבנים מגג  11שוטרים לבית בשכונה ותחקרו בת פרצו בספטמבר

תושבי עיסאוויה נעצרו שבועות לאחר שהושגו  25ביתה )אהרון רבינוביץ' וניר חסון, 

 (.23.9.2019, הארץ, הבנות על צמצום האכיפה

 בעיאסוויה. על אף שנאמר להם שילדי ח'ורי אפשטו שוטרים על בית משפחת פ 8.8.2019-ב

, סלאח פאחורי, 13המשפחה שוהים בו לבדם, הם פרצו את דלת הבית ועצרו קטין בן 

 .באלימות קשה, ללא נוכחות הוריו

 אח:לבעקבות המעצר העיד ס

"בזמן שישבתי בחדר השינה ושיחקתי בטלפון נכנסו האחים הקטנים שלי בריצה ואמרו 

 .שוטרים שמנסים לפרוץ את דלת הכניסה לבנייןלי שהם ראו דרך החלון 

ניגשתי לחלון וביקשתי מהשכן שלנו, שגר בבניין סמוך, להגיד לשוטרים שאין בבניין אף 

אחד חוץ ממני ומהאחים שלי, ושאין לנו מפתח. השכן הציע שנדבר עם ההורים. 

תו וביקשו לשכן, ואז הם דיברו אי התקשרתי אליהם והם ביקשו ממני למסור את הטלפון

דקות עד שהם יגיעו. השכן ביקש מהשוטרים לחכות  10ממנו לבקש מהשוטרים להמתין 

אבל הם פרצו את דלת הבניין ואחר כך התחילו לדפוק על דלת הבית שלנו ודרשו ממני 

לפתוח. אמרתי להם שאין לי מפתח ואז הם שברו את המנעול של הדלת ופרצו פנימה. 

 .ורצו לחדרי השינה להתחבאהאחים שלי צרחו מרוב בהלה 

בערך ארבעה שוטרים פרצו פנימה. אחד מהם תפס אותי בצוואר ודפק את הראש שלי 

בספה ואז היכה אותי בראש עם משהו קשיח, אני חושב שזה היה רימון גז. פחדתי נורא. 

הם דחפו לי את הידיים קדימה, ואזקו אותם באזיקוני פלסטיק ולקחו אותי החוצה בזמן 

 .הקטנים שלי צרחו ובכו שהאחים

https://youtu.be/EUn8HzzDjM8
https://youtu.be/EUn8HzzDjM8
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-השוטרים הכניסו אותי לרכב של יס"מ... אחר כך המכונית עצרה בתחנת הדלק של אל

עיסאוויה ושם העבירו אותי לג'יפ מג"ב והחליפו את אזיקוני הפלסטיק באזיקים ממתכת. 

בתוך הג'יפ היו שני שוטרים. הם לא תקפו אותי אבל הנהג אמר לי: 'יא חראם, אתה תעביר 

 החג בבית הכלא.'  את

דין )תחנת שלם( והכניסו -לאח אסלקחו אותי לתחנת המשטרה שליד תחנת הדואר ברחוב 

אותי לחדר. הגיע שוטר וביקש את מספר הטלפון של אבא שלי. הוא התקשר לאבא ואמר 

לו להגיע לתחנה. החזיקו אותי שעתיים באותו חדר. ואז עשר דקות לפני שהכניסו אותי 

רק אחרי שדיברתי עם עורכת הדין הרשו לי  .עורכת דין ודיברה איתי לחקירה הגיעה

חזרתי הביתה  ...לשתות מים ולהיכנס לשירותים ושחררו את הידיים שלי מהאזיקים

מותש ורעב, כשראיתי את אימא שלי ואת האחים שלי ירדו לי דמעות. לא ישנתי עד 

 .()העדות המלאה באתר בצלם  "..הבוקר, דמיינתי שהשוטרים יגיעו עוד פעם ויעצרו אותי.

  אביו ועשרה חודשים 11בן נעצר בשכונה הילד י.א, שהיה במועד זה  2019במהלך יולי .

, שעה שישב עם שני חברים 11:00סיפר לח"מ כי הילד נעצר סמוך לביתו בסביבות השעה 

בירושלים באותה עת הגיע לתחנה ברחוב. השלושה נלקחו לתחנת שלם. האב, שלא היה 

שנעצרו  , כך גם הוריהם של חבריוולפגוש בבנו לפנות ערב, אך לא הורשה להיכנס אליה

אשר היה מבוהל מאוד, סיפר הילד, לקחת את בנם. וריו של י' . לקראת חצות הותר להעמו

 כי נלקחה ממנו טביעת אצבע.

בה עורכי דין המייצגים קטינים תושבי השכונה מעידים אף הם על כך שפעמים רבות נעצרים  .4

 , ושלעתים תכופות נעצרים קטינים ללא ידיעת הוריהם קטינים בשעות הלילה המאוחרות

וחבריו לח"מ, כי כדבר שבשגרה  11לא נוכחותם. בסיור בשכונה סיפרו בן לנחקרים ממילא ו

 ים השבים מבתי הספר, ולעתים מחפשים בילקוטיהם.נטפלים שוטרים לתלמיד

להתנהלות המשטרה עם  , כאמור, דוגמאות ספורות בלבדמהווים המקרים המפורטים לעיל .5

בבירור כי שוטרי מחוז ירושלים, ובפרט שוטרי יס"מ ומג"ב  ותממחיש. אלו קטינים בשכונה

וראות חוק הנוער )שפיטה, מפגינים זלזול בוטה והתעלמות מחפירה מהעיסאוויה, הפועלים ב

)עבודת  14.01.05כמו גם מהוראות פקודת המטה הארצי  1971-ענישה ודרכי טיפול( , תשל"א

 12המשטרה עם קטינים( והוראות נוהל הטיפול המשטרתי בקטינים עוברי חוק מתחת לגיל 

  (, המסדירות את דפוסי העדת קטינים, חקירתם ומעצרם.03.300.037)נוהל 

ש לשוב ולהזכיר כי בהתאם להוראות אלה, ככלל, חקירת קטינים לא תתבצע בשעות דומה כי י .6

 ;וייחקרו בידיעת הוריהם ובנוכחותםנו לחקירה יזומכי קטינים הנחקרים כחשודים  ;הלילה

תלמידים כי כלל לא ייעצרו  ;עצרו במקום ציבורי ובוודאי לא ייאזקו בויכי קטינים לא י

; כי אין כי מעצר קטין יתבצע על ידי שוטרים בלבוש אזרחי וברכב אזרחי ;במוסדות חינוך

מעצר קטינים יתבצע כי  ובעיקרליטול אמצעי זיהוי מקטינים שאינם בגיל האחריות הפלילית, 

פחותה, וכי הפעלת  םשפגיעתה בחירותרק אם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך 

תוך שמירה על כבודם ומתן משקל ראוי לשיקולי סמכות גורמי אכיפת החוק כלפיהם תיעשה 

 שיקום.
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לחוק הנוער שפיטה, ענישה ודרכי טיפול,  14הסדרים חוקיים אלה, אשר עוגנו בתיקון מס'  .7

אינם בגדר המלצה. הם מחייבים את המשטרה בכל מגע עם קטינים, אף אם הם פלסטינים 

תפיסת הילדות וזכויות  תושבי ירושלים המזרחית. התיקון לחוק, אשר התבצע בהשראת

מקבע את חובת גורמי אכיפת ילדים ונוער המפורטים באמנה הבינ"ל בדבר זכויות הילד, 

החוק להתחשב במאפיינים הייחודיים לקטינים, בכשריהם המתפתחים ובעקרון העל של 

קובע החוק כי ככל שנדרש כלל מעצר קטין כך טובת הילד, גם כאשר הוא חשוד בפלילים. בשל 

בקבלת החלטה על מעצר  וכי המטרה, יתבצע לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת  הוא

  כזה יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו.

את הטיפול בקטינים עוברי חוק, או החשודים ככאלה,  ת הדין המסדירותו. הוראזאת ועוד .8

להשבתם שוב ושוב את השאיפה ות רה ונהליה, מדגישלרבות אלה הנקובות בפקודות המשט

 םוסימונ םנועדו למנוע את תיוגבין היתר הוראות ש תפקוד תקין בחברה. בשל כך נקבעול

, זימונם לחקירה במקום הובלתם חוק ובהן החובה שלא לבצע מעצרי קטינים בפומבי יכעובר

 על ידי שוטרים בלבוש אזרחי וברכב אזרחי. במקום שבו מעצר הכרחי לבצעו ואליה, 

הוראות הדין האמורות נזנחות בכביש המוביל לעיסאוויה, תוך התעלמות למרבה הצער  .9

מהן, במה שנדמה כמדיניות מכוונת. אנו מודעים, כמובן, לחריגים שקובע ובוטה שיטתית 

ושמים רק במקרים הדין להגנות הנרחבות המוקנות בו לקטינים, אולם אלה אמורים להיות מי

 -לעיל וכמו שמעידה המציאות ששמעידות הדוגמאות פי נדירים ויוצאי דופן. בעיסאוויה, כ

 החריג הפך לכלל.  -יום אחר יום, לילה אחר לילה 

לפני סיום נבקש להתייחס עוד לחזרת המשטרה בה מהסכמים אליהם הגיעה עם עיריית  .10

נע מפעילות כוחות יס"מ ומג"ב בעיסאוויה, ירושלים וועד ההורים בשכונה, לפיהם היא תימ

ובעיקר בסביבת בתי הספר, בשעות יציאת תלמידים אל מוסדות החינוך ובשעות החזרה מהם 

)בהתאם להסכמות שהושגו  משטרה כחולה ושיטור קהילתי יוכלו לפעול בשכונה גם בשעות 

כוונת ההורים בעקבות  – עמיים בחצי שנה האחרונה, בספטמבר ובנובמברפהלימודים(. 

הסכמות הגיעו הצדדים ל – להשבית את הלימודים בעיסאוויה מחשש לשלום ילדיהם

 , הפרה אותם המשטרהלחלוטין אולם עוד בטרם יצאו לפועל, ומטעמים לא מובנים ,האמורות

ושוטרי יס"מ בכוחות גדולים במיוחד נפרסו בסביבות ניצב דורון ידיד, בהוראת מפקד המחוז, 

ופוצצה את  –המשטרה הסכימה להתרחק מבתי הספר בעיסאוויה ר חסון, יבתי הספר )נ

שר זעם על מעורבות קציני משטרה אידיד, (. 8.11.2019, הארץ, ההסכם אחרי יומיים

ף הורה לשוטרים לפרוש מקבוצת הווטסאפ המשותפת להם, לעירייה ולוועד בהסכמים, א

שנועדו לצמצם מדוע הורה ידיד לסגת מההסכמים  ,. מה עומד בבסיס ההפרה)שם( ההורים

ומה תכלית החזרה מהם? את החיכוך בין ילדים ובני נוער לבין כוחות משטרה חמושים, 

דומה כי מחוז ירושלים, ובפרט העומד בראשו, נחושים להפעיל את . למשטרה פתרונים

של הותית תית וממדיניות היד הקשה הממושכת בעיסאוויה גם כלפי קטינים, תוך הפרה שיט

 בדיקה. תמחייבוקצרת ראות זו  תמוההמדיניות הוראות החוק. 
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טמיע בקרב שוטרי מחוז ירושלים את הוראת הדין העוסקות להבשל האמור לעיל נבקשך 

 ולוודא כי אלה נאכפות. ,אף אם הם חשודים בפלילים, בקטינים

 

  .נודה להתייחסותך

 

         
 ובברכה,בכבוד רב          

 טל חסין, עו"ד         

 

 פלילי(משפט עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )  עתקים: ה

 , מפקד מחוז ירושליםדניצב דורון ידי      

 , ראש עיריית ירושליםמשה ליאון      

 אביב קינן, ראש מנהל חינוך, עיריית ירושלים      

 יואב זמרן, משנה לראש מנהל חינוך, עיריית ירושלים      

      

       


