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חקירת אירועי אלימות שוטרים בעמונה
ע"י המחלקה לחקירות שוטרים
דו"ח מקיף
 .1הקדמה:
בבוקר יום רביעי 1 ,בפברואר  ,2006ניצבו מסביב לתשעה בתים על מדרגת ההר במאחז
עמונה כמה אלפי מפגינים ,ומולם כוחות משטרה וצבא גדולים .בערבו של אותו יום ניצבו
על המדרון בעמונה שרידיהם של תשעת המבנים ,ואולם לבתי החולים הובהלו בינתיים
יותר מ 220-פצועים .בחמש השנים שחלפו מאז אירועי אוקטובר  2000במגזר הערבי ,לא
ידעה ישראל אירועים של התנגשות אזרחים עם כוחות הביטחון שהובילו למספר נפגעים
בסדר גודל דומה) ".דברי הפתיחה לדו"ח הביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית לאירועי עמונה(.
אין ספק ,שארוע עמונה היה ארוע טראומטי בקנה מידה לאומי .בסרטון הסברה שנערך ע"י ארגון
זכויות האדם ביש"ע עבור ועדת החקירה הפרלמנטרית  ,הוצגו  -זה לעומת זה  -נהלי המשטרה מחד,
ואופן פעולת השוטרים בשטח מאידך .לאחר הצפיה בסרטון אמר יו"ר הועדה ח"כ ד"ר יובל שטייניץ:
"אני מוכרח להגיד שקשה להמשיך אחרי הסרט הקשה הזה ...נצטרך לשאול שאלות לגבי חלק
מהדברים שרואים בסרט הזה .אנחנו רואים פה אלימות קשה מאוד ...עבירות על החוק ,או אלימות כזו
או אחרת ,מצד חלק מהאנשים ,לא נותנים לאף אחד זכות לאלימות בלתי מובחנת ,בניגוד לכללים
ולהוראות ,ואנחנו נבדוק את העניין".
חקירת האירועים האלימים בעמונה ,והעבירות על החוק שבוצעו במהלך אירועים אלה ע"י שוטרי
משטרת ישראל – הוטלה על המחלקה לחקירות שוטרים .מטרתו של דו"ח זה היא לבחון ,כיצד
התמודדה מח"ש עם משימת החקירה ,מה היו תוצאותיה ,וכן מה היו הכשלים והליקויים שהובילו
לתוצאות אלה .לצורך הכנת הדו"ח נלמדו לעומקם קרוב ל 100-תיקי מח"ש שנסגרו ,תוך בחינת
שיטות החקירה ודרכי קבלת ההחלטות ,ותוך ניתוח החסכים ,הסיבות והכשלים שהביאו לסגירתם.
מטרת הדו"ח היא ביקורת בונה ,ועל כן הוא מוגש בראש ובראשונה לשר המשפטים ,וליועץ המשפטי
לממשלה .בנוסף ,מוגש הדו"ח לגופים הממונים על ביקורת המדינה :מבקר המדינה ,וחברי הועדות
הרלוונטיות הכנסת .גופים אלה בחנו וביקרו לא-אחת את דרכי עבודתה של המחלקה לחקירות
שוטרים ,ואף אבחנו ליקויים בדרכי פעולתה ,אך כפי הנראה מעולם לא בוצע על ידם או הונח בפניהם
דו"ח המבוסס על ניתוח שיטתי ומעמיק של תיקי החקירה עצמם ,של שיטות החקירה ושל דרכי
קבלת ההחלטות.
הדו"ח חושף ליקויים רבים בעבודת מח"ש ,אשר רובם ככולם ניתנים לתיקון ,גם אם לא בהתייחס
לתיקי עמונה עצמם ,שלגבי רובם הסתיים כבר שלב הערעורים .חלק ניכר מהליקויים שהדו"ח מאתר
ומנתח הינם ליקויים מערכתיים ,המאפיינים את עבודת מח"ש בכללה .תקוותנו היא שהדו"ח ילמד
ע"י כל הגורמים אליהם הוא מופנה ,וישמש מקור וזרז לשיפור ולתיקון ,שכן על מנת לזכות את אזרחי
ישראל במשטרה טובה יותר ,יש צורך גם במחלקת חקירות שוטרים יעילה ומקצועית יותר.
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 .2מבוא – נתוני הבסיס של הדו"ח:
.1

נתון ראשון -

האינטרס הציבורי:

בבואנו לבחון את דרכי הפעולה ,השקעת המשאבים ,וקבלת ההחלטות של מח"ש בטיפולה בתיקי
החקירה של ארועי עמונה ,עלינו להתייחס בראש ובראשונה לשאלת האינטרס הציבורי בחקירת
אירועים אלה ובמיצוי הדין עם השוטרים החשודים והנילונים נגדם הוגשו התלונות .שכן ,חקירת
עבירות אלימות של שוטרים בכלל ,וחקירת אירועים עמונה בפרט ,הינה משימה קשה המצריכה
השקעת משאבים ומאמצים רבים ,וההחלטה האם ראוי ומוצדק להקצות משאבים ומאמצים אלה
נגזרת בראש ובראשונה מהאינטרס הציבורי שבחקירת העבירות בהן מדובר.
לצורך כך נסקור את סוגיית האינטרס הציבורי במספר מדרגים:





חקירת אירועי אלימות בכלל.



חקירת אלימות שוטרים.



חקירת אלימות שוטרים כלפי מפגינים.



וחקירת אירועי עמונה בפרט.

האינטרס הציבורי במיצוי הדין עם עברייני אלימות:
לתופעת האלימות אשר הפכה תופעה נפוצה בחברתנו ולמדיניות הענישה הראויה כלפיה ,התייחס
בית-משפט העליון בסדרה של פסקי דין .כך ,למשל "...עד כמה הפכה האלימות לתופעה נפוצה
ומדאיגה בחברתנו .ברם ,תופעה זו יש למגר וכפי שכבר נאמר על-ידי בית-משפט זה ,הגיעה
השעה להחמיר בענישתם של עבריינים בתחום זה ויפה שעה אחת קודם) ".ע"פ  523/05ויאם סלמה נ'
מדינת ישראל( ,וכן" :שעת חירום היא השעה הזאת ,באשר הכל מצווים להילחם ,וללא פשרות,
בנגע האלימות שפשה בקרבנו .לפיכך נראה כי שוב אין מנוס מלהחמיר בעונשים המושתים על
העבריינים בתחום זה) "...ע"פ  10843/05רועי רחמני נ' מדינת ישראל ( – העולה מציטוטים אלה,
ומרבים אחרים )שלא הובאו כאן מפני קוצר היריעה( ,הוא שאין חולק כי מיצוי הדין עם עברייני
אלימות הוא אינטרס ציבורי גבוה ביותר ,שעל רשויות אכיפת החוק )ומח"ש בכללן( להשקיע
משאבים ניכרים בקידומו.



האינטרס הציבורי בחקירת אלימות שוטרים:
לעניין זה נביא את דברי שופטי בג"צ )בג"צ ויתקין " :(7141/05האיסור המוחלט על שימוש באלימות
וכח בידי שוטרים ,תוך חריגה מגדר הנדרש באורח סביר להשגת תכלית שמירת הסדר ובטחון
הציבור ,אינו צריך הדגשה .הוא מהווה אבן-יסוד בשיטה החוקתית הנוגעת לפעילותם של גורמי
אכיפת החוק במדינה .הוא מתחייב ממושגי-יסוד של מוסר ציבורי הנוהג בחברה הישראלית.
הוא מהווה חוליה מרכזית במערכת המרכיבים הבונים את תשתית המשטר הדמוקרטי בישראל.
המשטרה אמורה להגן על הביטחון והסדר הציבורי ,ולהבטיח את שלומו של הפרט והכלל .היא לא
נועדה להפיל את חיתתה על הסביבה ,והיא מנועה מעשיית שימוש בכוחה שלא למטרה לשמה
הוא הופקד בידיה ....השימוש באלימות בידי גורמי אכיפת החוק אינו עולה בקנה אחד עם

4

5
הדרישה הבסיסית הראשונית כי גורמים אלה ,בראש ובראשונה ,יכבדו הם עצמם ,את החוק
במסגרת מילוי תפקידם ".ובתמצית" :תקיפת אזרח על ידי שוטר חמורה פי כמה וכמה מתקיפה
על ידי אדם אחר" – דברים אלה ,שנאמרו ע"י מי שהיה נשיא בית המשפט העליון ,השופט המנוח
יואל זוסמן ,מצביעים על האינטרס הציבורי הגבוה במיוחד במיצוי הדין דווקא עם שוטרים שעברו
עבירות אלימות .ניתן לומר שמשפט מפתח זה הוא העומד בבסיס קיומה של המחלקה לחקירות
שוטרים ,ולאורו יש לראות את תפקידה ולבחון את תפקודה של מחלקה זו.



האינטרס הציבורי בחקירת אלימות שוטרים כלפי מפגינים:
בהתייחס לסוגיה זו ,נוסיף על הדברים שהובאו לעיל את דבריו של שופט בית המשפט השלום
בתל אביב יפו חנן אפרתי ,בהכרעת הדין בתיק  , 4699/05תיק בו הורשעו שוטרים בתקיפתו של
מפגין .דבריו של השופט אפרתי מתמקדים באלימות המשטרתית בעת פיזור הפגנות ,ומכאן
חשיבותם הרבה לעניין הדו"ח שלנו" :שוטר  ...כאיש חוק ,כשאכיפת החוק ושמירתו הינו
מקצועו ודרך חיים בהם בחר ,מצופה ממנו שמירה קפדנית על החוק אגב להפעלה מידתית,
נוקדנית ,זהירה וקפדנית ביותר של הסמכויות הנוספות שהחוק מעניק לו לצורך ביצוע תפקידו
בכלל ,ועשיית שימוש בכוח ,לרבות כוח סביר בפרט .עוד מצופה ממנו כאיש משטרה מקצועי ,כי
בשונה מאזרח רגיל שאכיפת החוק איננה אומנותו ודרך חייו ,כי ירכוש ,יפנים ויישם באופן
מתמיד ובכל תנאי ובכל הזדמנות כללי ריסון ואיפוק נוספים בכלל ,ובתנאי לחץ במיוחד ,שכן זה
מקצועו וכך מצפים ממנו ,כיוון שהוא הופקד על שלום הציבור ועל אכיפת החוק ואל לו להפוך
באחת ,בגין כשל אנושי או סיבה אחרת ,לפורע חוק".
ומוסיף השופט אפרתי התייחסות לאינטרס הציבורי הגבוה שבאכיפת החוק על עבירות אלימות
בכלל ,ואלימות שוטרים בפרט" :אלימות בכל מקרה ובכל מצב הינה רעה חולה שיש לעשות את
המיטב והמירב לעוקרה מן השורש... .חומרתן של עבירות אלו "משתבחת" ומחמירה ....כאשר
אלימות מופעלת שלא כדין ע"י איש מרות ,שוטר כנגד אזרח ,שמנוע מלהגיב ,או למצער ,מוגבל
קשות מלהגיב .שוטר ,כאוכף חוק ,אמור לשמש לאזרח שומר חוק ,מגן ומחסה ולא מקור נוסף
לאיום וחרדה מפניו".
זוהי ,אם כן ,הגישה הבסיסית שצריכה היתה להנחות את מח"ש בבואה לחקור תלונות ואירועים
של אלימות שוטרים בכלל ,ואלימות שוטרים כלפי מפגינים בפרט.



האינטרס הציבורי בחקירת אירועי עמונה בפרט:
במרץ  2006החליט היועץ המשפטי לממשלה לקבל את הצעתו של עו"ד חיים כהן ,היועץ המשפטי
של ארגון זכויות האדם ביש"ע ,ולהעניק חסינות מפני הפללה עצמית למתלוננים ועדים שיעידו על
אלימות שוטרים בעמונה ,בתנאי שהם עצמם לא נקטו באלימות באותו ארוע .החלטת החסינות
ניתנה עקב העובדה ,שעד אותו מועד נמנעו רוב המתלוננים והעדים מלמסור את עדויותיהם
למח"ש ,מחשש שמא עצם מסירת העדות תהיה בבחינת הודאה בנוכחותם בשטח ההפגנה ,ותגרור
הגשת כתבי אישום נגדם בגין השתתפות בהתפרעות וכדומה .היועמ"ש מזוז הדגיש ,כי החלטת

5

6
החסינות מתייחסת לאירועי עמונה בלבד ,ולא להפגנות אחרות ,וזאת עקב החשיבות הציבורית
הגבוהה שבחקירת אירועים אלה דוקא.
החלטת החסינות נועדה להנחות את רשויות האכיפה והחקירה – מח"ש ומשטרת ישראל – באשר
לאיזונים הנכונים וסדרי העדיפויות במיצוי הדין ,כאשר היועץ המשפטי לממשלה מגדיר באופן
מובהק שחקירת האלימות המשטרתית החמורה בעמונה קודמת ועדיפה ,מבחינת האינטרס
הציבורי ,על מיצוי הדין עם מפגינים שעברו עבירות מינוריות על החוק .החלטה זו – שניתנה ע"י
מי שעומד בראש מערכת האכיפה בישראל – שידרגה את חקירת אלימות השוטרים בעמונה
מבחינת האינטרס הציבורי ,והציבה אותה במיקום גבוה בסדר העדיפויות של מערכת אכיפת
החוק.
לאור הגדרה זו ,מן הראוי היה שהגוף המופקד על חקירה זו – המחלקה לחקירות שוטרים –
תשקיע את מיטב המשאבים מבחינת כוח אדם ,תקציבים ,אמצעי חקירה ,וטכניקות חקירה ,על
מנת לפענח את התיקים ולהביא למיצוי הדין עם השוטרים החשודים והנילונים.

ב .נתון שני  -מידע בסיסי וחומרי גלם:
בפתח הדברים נבחן מהם הנתונים האובייקטיביים ,המידע הבסיסי וחומרי הגלם שהועמדו
לרשות מח"ש לצורך מיצוי החקירה:


תלונות שהתקבלו :
כמות התלונות שהתקבלו במח"ש במהלך התקופה שחלפה מארוע עמונה ועד היום
עומדת על  ,103וכמות המתלוננים עוברת את ה.150-



חומר מצולם – סרטים ותמונות:
מייד לאחר ארועי עמונה הועמדו לרשות מח"ש כל הסרטים והתמונות שצולמו ע"י
המשטרה בעמונה ,וכן כל כמעט כל החומר שצולם ע"י כלי התקשורת השונים :רשתות
הטלויזיה ,העיתונים ואתרי האינטרנט .על אלה נוספו בהמשך סרטים ותמונות שהועברו
ע"י המתלוננים ,ע"י צלמים מקרב המפגינים ,וע"י ארגון זכויות האדם ביש"ע .ביוני 2006
ציין חוקר מח"ש במזכר ,כי ברשות המחלקה "למעלה מ 100-שעות צילום".
באפריל  2008ציין חוקר מח"ש ,בעדותו בפני בית משפט השלום בירושלים ,כי ברשות
מח"ש  52תקליטורים של חומר מצולם מעמונה.



נתונים שנמסרו מהמשטרה:
למח"ש נמסרו שמותיהם של כל השוטרים שהשתתפו בפינוי עמונה .כך על פי הודעת שר
המשפטים שנמסרה בתשובה לשאילתא של ח"כ )לשעבר( אפי איתם )שאילתא ישירה מס'
" :(480במח"ש מצויות רשימות שמיות מפורטות של כל הכוחות שהשתתפו בפינוי
עמונה ,כמו גם מאגר תמונות של כל שוטרי משטרת ישראל ,וביניהם גם השוטרים
שהשתתפו בפינוי .במאגר התמונות נעשה שימוש בכל מקרה לפי נסיבותיו".
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כבר בפברואר  2006נמסר למח"ש מידע מסודר בדבר הרכב הכוחות המשטרתיים במעגל
הפינוי הפנימי ,חלוקתם למשימות ולגזרות השונות ,וזהות מפקדיהם .זאת בעדותו של
מי שהיה מפקד חטיבת הפינוי במעגל הפנימי – נצ"מ עמוס יעקב .לשאלת החוקר" :ניתן
לדעת מי נכנס לכל בית ובית וגג וגג?" ענה נצ"מ יעקב" :שוטרים ספציפיים לא ,אבל
היתה חלוקה וקביעה שלי לגבי כח לפינוי" ובהמשך הוא מפרט אפילו איזה כוח עלה על
הגגות באמצעות כף השופל ,ואיזה כוח – באמצעות הסולמות.

ג .נתון שלישי  -צוות החקירה:
מייד לאחר אירוע עמונה הוקם במח"ש צוות חקירה מיוחד )צח"מ( שמנה שלושה חוקרים ,אך
צוות זה היה "מובטל" כמעט לחלוטין במשך למעלה מחודשיים ,כיון שכל עוד לא התקבלה
החלטת החסינות של היועץ המשפטי לממשלה – נמנעו המתלוננים והעדים מלהגיע למח"ש.
מאחר שלא זכו לשיתוף פעולה מצד המתלוננים הופסקה עבודת הצוות ,והטיפול בתיקי עמונה
הועבר כאמור ל"צוות ירושלים" הכולל שבעה חוקרים ,ומטפל באירועי עמונה במקביל לעבודתו
השוטפת.
את פרק הזמן הזה )של חודשיים( ניתן וראוי היה לנצל לביצוע עבודת התשתית של מיפוי השטח,
מיפוי הכוחות המשטרתיים שהופעלו ,פילוח החומר המצולם וכדומה )כמפורט להלן בפרק מס' 1
של הדו"ח( – אך הדבר לא נעשה.
חסרונו של צוות-חקירה-מיוחד פגע אנושות ביכולת לחקור ולהגיע לתוצאות בתיקים ,אשר בסופו
של יום נסגרו בעילה של עבריין לא נודע .הדבר בא לידי ביטוי בחוות הדעת ובהמלצות שכתבו
החוקרים ,כאשר עמדה בפניהם השאלה האם ניתן לקדם את החקירה או שיש לסגור את התיק:


בתיק מח"ש  1471/06נחקרה תלונתו של י.ל )קטין(  ,שהוכה בראשו על גג בית

מס'  1עד לאיבוד הכרה .כתוצאה ממכות האלה בפניו של המתלונן נשברו בפיו 2
שיניים .למח"ש הוצגו מסמכים רפואיים ,ונמסרו שמות עדים ,אך ברשותו של
המתלונן לא היו תמונות או סרטים המתעדים את פציעתו .במזכר פנימי כתב החוקר:
"ממליץ לסגור התיק או לחקירה בצח"מ מורחב" – מח"ש בחרה באפשרות הראשונה,
והתיק נסגר.
 בתיק מח"ש  2797/06נחקרה תלונתו של ד.ו) .קטין( ,שהוכה בראשו ע"י פרש
בסמוך לבית מס'  .9המתלונן נפצע בראשו ,והציג מסמכים רפואיים המתעדים את
הפציעה .במסכר פנימי כתב החוקר" :ממליץ לסגור התיק או לחקור במסגרת צח"מ
מורחב" .גם כאן בחרה מח"ש באפשרות הראשונה ,והתיק נסגר בעילת עבריין לא נודע.


בתיק מח"ש  4749/06נחקרה תלונתו של ב.ל) .קטין( ,שנדחף והופל באלימות

וסבל מכאבים קשים בגבו .הארוע התרחש בגזרת המרפאה .המתלונן ,וכן עד-הראיה
לאירוע ,העידו כי פניו של התוקף זכורות להם היטב ,ואין להם ספק שיוכלו לזהותו.
במזכר פנימי כתב החוקר" :ממליץ לסגור התיק או לחילופין לחקירה מאומצת
במסגת צח"מ מורחב" – מח"ש בחרה באפשרות הראשונה .המתלונן פנה לארגון
זכויות האדם ביש"ע ,שביצע חקירה תוך שימוש במאגר תמונות וסרטים המתעדים את
האירועים בגזרת המרפאה .בבדיקת המז"פ של ארגון זכויות האדם ביש"ע אותר
התוקף ,והוגשה נגדו תביעת נזיקין שהסתיימה בתשלום פיצויים לנפגע.
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שאלת המשך החקירה בעזרת צח"מ הועלתה ע"י החוקרים מספר פעמים ,אולם בסופו של דבר
נגנזה ולא הועלתה עוד .ההחלטה שהתקבלה היתה שלא להקים מחדש את הצח"מ .התיקים
הרבים שנזקקו לו – נסגרו כלאחר יד.

ד .נתון רביעי  -תוצאות החקירה:
תוצאות החקירה ב 103-תיקי עמונה ,שלוש שנים לאחר האירועים ,הן כדלהלן:


כתבי אישום פליליים:



כתבי אישום משמעתיים:



תיקים שנסגרו:

 4כתבי אישום
) 1זיכוי 1 ,הרשעה 1 ,אישום ללא הרשעה 1 ,בשלב הראיות(
) 1בוטל בשל שחרור השוטר משירות(
 89תיקים

פילוח לפי עילות סגירה
 נסגרו מחוסר ראיות

 15תיקים

 נסגרו בעילת "עבריין לא נודע"

 44תיקים

 נסגרו באין אשמה

 3תיקים

 נסגרו מחוסר עניין לציבור

 9תיקים

 נסגרו ללא חקירה כלל

 18תיקים



תיקים שהועברו ליחידה לתלונות הציבור:

 5תיקים



תיקים שהועברו למחלקת משמעת:

 1תיק



תיקים שבוטלו ע"י המתלוננים:

 3תיקים
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הדו"ח  -ליקויים וכשלים בעבודת מח"ש  -ניתוח ואבחון:
"מחלקתנו תעשה כמיטב יכולה לחקור את התיק בהקדם וביעילות" – זה היה נוסח המכתב
הרשמי הסטנדרטי שקיבלו המתלוננים הראשונים אשר פנו למח"ש בתלונות על אירועי עמונה.
ואולם בפועל ,למרות ובניגוד לנוסח המכתב הנ"ל ,הרוב הגדול של המתלוננים לא זכו לקבל סיוע
ממח"ש בחקירת תלונותיהם ,וברוב תיקי החקירה שנבדקו על ידינו במהלך הכנת הדו"ח לא
נמצאו תימוכין לפעולות חקירה שתכליתן פענוח התיקים.
להלן נפרט את החסכים ,הכשלים והליקויים שמצאנו בתיקי החקירה שנבדקו.

א .ליקויים הנעוצים בשיטות עבודה וחקירה:
 (1מיפוי והכרה של השטח:
מח"ש לא ביצעה שום עבודת מיפוי בסיסית להכרת השטח בו התרחשו האירועים האלימים בעמונה.
בין היתר:


לא התבצע מספור של הבתים ,ולא הוגדרו סימני הזיהוי המיוחדים לכל בית.



לא שורטט ולא נלמד המבנה הפנימי של הבתים ,החלוקה לחדרים והפתחים השונים
מהם נכנסו השוטרים והוצאו המפגינים.



לא הוגדרו גזרות חיצוניות לבתים עצמם ,כגון :המדרון ,הטרסה ,המרפאה ,הכיכר – על
מאפייניהן השונים.

ראיות ברורות לכך שחוקרי מח"ש לא הכירו ואינם מכירים גם היום את סימני הזיהוי המאפיינים
את הבתים והגזרות השונות בעמונה ניתן למצוא במספר תיקי חקירה:
 בתיק מח"ש  3157/07מסר הצלם מתי ברנע לחוקרי מח"ש סרטונים שצילם בעמונה ,ובהם
מתועדת אלימות שוטרים .בפרוטוקול שנרשם ביום  – 17.7.07למעלה משנה וחצי לאחר
אירועי עמונה – נרשם כי הצלם וחוקרי מח"ש צופים יחד בסרטון המתעד אלימות של שוטר
כלפי נערה על גג אחד הבתים .החוקרים אינם מזהים את הגג בו מדובר ,למרות שמדובר בגג
שסימני הזיהוי שלו הם הבולטים ביותר )סולמת בצורת קשת על גג הבית(.
 בתיק מח"ש  1592/06הוגש כתב אישום פלילי נגד שוטר מג"ב אייל פרו ,שנחשד בתקיפתו
ובפציעתו של אל"מ מיל .מוטי יוגב .הארוע התרחש ליד בית מס'  ,6שהיה "בית של בנות".
לאחר שלב הסיכומים ,הגיש סנגורו של השוטר לבית המשפט סרטון ,שצולם ע"י מתי ברנע,
ואשר לטענתו של הסנגור תעד את האירוע נשוא כתב האישום .על מנת להפריך את טענת
הסנגור ,נשלחו חוקרי מח"ש בשנית אל ביתו של הצלם מתי ברנע ,כדי לצפות יחד אתו
בסרטון .במהלך הצפיה הסתבר לברנע ,כי החוקרים אינם מכירים את סימני הזיהוי של
הבתים השונים בעמונה .בסרטון הופיע בית שצמיג משתלשל מגגו אל חזית הבית – סימן
זיהוי מובהק של בית מס'  ,8ואולם החוקרים לא הכירו סימן זה – וזאת באוקטובר ,2007
כמעט שנתיים לאחר אירועי עמונה.
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חסרונו של המיפוי הבסיסי פגע אנושות ביכולתם של החוקרים להבין את דברי הנחקרים,
ולקדם את החקירה בתיקים השונים .להלן מספר דוגמאות לחוסר ההתמצאות של החוקרים
בשטח אותו היו אמורים לחקור:
 בתיק מח"ש  5693/06נחקרה תלונתו של י .דרשביץ ,שהוכה בעת ששהה על גג בית מס' .8
החוקר גבה עדות ממפקד הכוח המשטרתי שפעל על גגות הבתים  ,1,2,3וזאת כיון
שהמשטרה ספרה את הבתים בסדר הפוך מזה של המפגינים .החוקר לא הבחין במיספור
השונה ,ולא טרח לברר האם מדובר באותם בתים.
 בתיק מח"ש  7838/06נחקרה תלונתו של י.ה )קטין( .המתלונן ,ששהה בתחילת הפינוי ליד
בית מס'  ,8התלונן  ,בין היתר ,נגד השוטר איברהים ריחיאל ,וטען שהיכה אותו לאחר
שפונה מאזור בית  ,8והגיע אל הטרסה הצופה אל הבתים .החוקר זימן את השוטר הנילון
לחקירה ,ושאל אותו האם היכה את המתלונן ליד בית ...8
דוגמאות נוספות לכשלים בחקירה שהיו תוצאתיים להעדרה של עבודת מיפוי השטח כבסיס
לחקירה – נציג להלן בפרק העוסק בזיהוי השוטרים.

 (2שימוש בחומר המצולם:
ככלל ,לא התבצעה פעולת צפיה שיטתית ויעילה בחומר המצולם הרב שהגיע לידי מח"ש .מלבד
תיק חקירה אחד :תלונתו של ח"כ אפי איתם – לא נמצאו בתיקים אחרים מזכרים או תרשומות
המעידים על צפיה שיטתית ,מסודרת או ממוקדת בכמות העצומה של סרטים ותמונות שהועמדו
לרשות מח"ש ע"י המשטרה וע"י כלי התקשורת השונים .במזכר מיוחד שנרשם ביוני ) 2006כ4-
חודשים לאחר ארוע עמונה( נרשם כי "היום בבוקר שוחחתי עם אבי )-המתמחה אבי זרחי( לגבי
תיקי עמונה ,הודעתיו שטרם קיבלתי תוצאות צפיה בתמונות על ידי הפרקליטים .לציין
שהתקבלו למעלה מ 100-שעות צילום ממקורות עיתונאיים ואחרים לפני כחודשיים .אלה חולקו
בין פרקליטי /מתמחי מח" ש לצורך צפיה הדרגתית בהם לאיתור חומר מחשיד ,שאמור להיות
מועבר לחוקרים .עד היום לא הועבר עדיין אלינו חומר".
באפריל  2008העיד חוקר מח"ש בבית משפט השלום בירושלים בתיק פלילי שהוגש נגד קצין
היס"מ דוד אטיה ,שהואשם שנגח בראשו של מפגין בעמונה .בעדותו אמר החוקר כי "במהלך
החקירה של עמונה פנינו למשטרת ישראל וביקשנו לקבל את כל החומרים שיש ברשותם כולל
הסרטים" .לשאלה" :האם ראית את כל ה 52-דיסקים?" ענה החוקר" :לא .המטרה היתה
לעשות חקירה מקיפה ,אבל זה לא הסתייע ."...בהמשך מתועדת שיטת הצפיה בקלטות ,וליתר
דיוק – העדרה של שיטה כזו" :מר משה סעדה חילק את הקלטות ,ואני לא יודע מי צפה בהן"...
להלן רשימה של פעולות בסיסיות שמן הראוי היה לבצע בחומר המצולם על מנת להפוך את
השימוש בו ליעיל מבחינת קידום החקירה:
א .חלוקה וקיטלוג של החומר לפי בתים וגזרות פעולה שונות ,ויצירת "בנק" סרטים
ותמונות המתייחס לכל אחת מהגזרות השונות.
ב .חלוקה וקיטלוג של החומר לפי הכחות המשטרתיים השונים המופיעים בו ,ויצירת "בנק"
שוטרים ומפקדים תוך זיהוי השוטרים בשמותיהם ע"י מפקדיהם.
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ג .פעולות פשוטות של תקריב ,האטה ,וחלוקה ל"פריימים" – על מנת לאתר את רגעי
הפגיעה במפגינים.
ד .איתור צלמי משטרה המופיעים בחומר המצולם ,ובדיקת החומרים שצילמו ,בין היתר על
מנת לוודא שלא "הושמטו" הוא "הועלמו" תצלומים משטרתיים.
ה .איתור צלמים נוספים המופיעים בחומר המצולם הקיים ,ואשר צילמו את האירועים
מזוויות נוספות שעשויות לקדם את החקירה.
אף אחת מפעולות-בסיס אלה לא בוצעה .כתוצאה מכך ,חוקרי מח"ש שבחנו את התיקים
השונים לא יכלו למעשה להושיט למתלוננים כל סעד שיקדם את חקירת תלונתם ,והחקירה
כולה התבססה על החומרים שהובאו ע"י המתלוננים עצמם ,תוך בחינת התשתית הראייתית
העולה מהם ,ובלא שנעשה ברוב התיקים כל מאמץ להרחיב את התשתית הראייתית באמצעות
פעולות חקירה עצמאיות של מח"ש.
 תיק מח"ש  1292/06שנפתח בעקבות תלונתו של ח"כ אריה אלדד הוא דוגמא מובהקת
לעבודה הבלתי מקצועית של מח"ש בכל הנוגע לשימוש בחומרים המצולמים שהועמדו
לרשותה .ח"כ אלדד התלונן ,כי לאחר שנדחף ע"י שוטרים אל עבר הטרקטור ,נותק משם
תוך שהשוטר שמנתק אותו מכופף בכוח את האגודל לאחור וקורע את רצועת כף היד –
דבר שגרם לאלדד לאיבוד הכרה ,ובהמשך לנכות צמיתה בידו .מח"ש ניסתה לאתר את
השוטרים הפוגעים באמצעות פניה לכלל יחידות היס"מ והיסמ"ג שפעלו בעמונה ,בנוסח
הבא" :נא בדיקה בדו"חות פעולה של צוות היס"מ מיחידתך ,אם קיים דו"ח הנוגע לפינוי
ח"כ אלדד...בנוסף ,נא בירור מילולי עם אנשי הצוות שהיו בעמונה ,אם אירוע כזה מוכר
להם" .התשובות השליליות של צוותי היס"מ השונים הגיעו למשרדי מח"ש אט אט ,ולא
קידמו את החקירה במאומה.
משום מה ,המאמץ החקירתי לא הושקע כלל בצפיה בחומר המצולם הרב שכבר אז היה
מצוי בידי מח"ש ,זאת למרות שהאירוע צולם ע"י מספר צלמי משטרה ,וכן ע"י עשרות
כלי תקשורת .ח"כ אלדד פנה לארגון זכויות האדם ביש"ע ,אשר ביצע עבורו את הבדיקה
המבוקשת ,ומצא הן את זהות השוטרים והן את רגעי הפגיעה ,וזאת במספר סרטים
ותמונות סטילס .עורך דינו של ח"כ אלדד כתב למח"ש" :בהסתכלות בסרט החדש )אשר
עותק ממנו אני מעביר לידכם ( בהילוך איטי ביותר ניתן לראות רגע לפני הפלתו של מר
אלדד כי אחד השוטרים אוחד בחוזקה באגודלו של מר אלדד וקורע את הרצועה .בכדי
לשפר את היכולת להוציא ראיות מאותן שניות בודדנו מספר תמונות מתוך הסרט מהן
ניתן לראות בבירור כיצד נאחזת אגודלו של מר אלדד על ידי אחד מהשוטרים ונקרעת
כלפי מטה בחוזקה )תוך כדי נפילתו מעוצמת הכאב( – ".על העובדה שמח"ש לא הגיעה
לממצאים אלה בכוחות עצמה ,אמר ח" כ אלדד בועדת הפנים ואיכות הסביבה של
הכנסת" :תצטרכו להחליט אם מח" ש זהו גוף של חובבנים שלא מסוגל להגיע לחקר
האמת ,או גוף שאיננו רוצה להגיע לחקר האמת .אפשרות שלישית אין".
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 (3זיהוי שוטרים:
בחקירת אירועי עמונה ניצבו בפני החוקרים קשיים יוצאי דופן בכל הנוגע לזיהוי השוטרים שפעלו
בשטח .זאת כתוצאה ממספר סיבות:


באירוע השתתפו מספר גדול במיוחד של שוטרים ,שהובאו מיחידות שונות מכל רחבי
הארץ.



השוטרים לא פעלו במסגרת יחידות-האם האורגניות שלהם ,אלא צוותו בדרך כלל
ליחידות או לבנות-עבודה מעורבות ,כאשר הפיקוד היה לעתים יעודי-משימתי לאירוע– .
וזאת כתכנית הפעולה לכתחילה.



בנוסף ,במהלך האירוע ,שהיה דינאמי מאד ,גם היחידות והלבנות המשימתיות השתנו,
התפרקו ,התחברו אלה לאלה ,חלק מהשוטרים פעלו על דעת עצמם ושלא במסגרת
היחידות אליהן צוותו ,וניתן לומר ש"הבלגן חגג".

 קושי נוסף נבע כמובן מהעובדה שכמחצית מהשוטרים לא נשאו תגי זיהוי כלל.
דווקא בשל כך ,ניתן היה לצפות שכפעולת-בסיס והכנה לחקירה ,יבצעו החוקרים מיפוי של
הכוחות השונים ,יכירו את מפקדי היחידות המשימתיות ,את המשימות שהוקצו להם ואת
המשימות אותן ביצעו בסופו-של-יום ,ואת המדים היחודיים אותם לבשו באירוע – זאת על מנת
לרכוש התמצאות בסיסית שתאפשר איתור וזיהוי של השוטרים הנילונים בתלונות השונות.
ואולם ,הדבר לא בוצע.
נזכיר ,כי מידע כזה אכן נמסר למח"ש ,כפי שכבר ציינו בהקדמה ,ע"י מי ששימש כמפקד חטיבת
הפינוי במעגל הפנימי – נצ"מ עמוס יעקב .אך נראה בעליל שמידע זה ,שכלל פירוט של מבנה
הכחות ,חלוקת התפקידים ,וזהות המפקדים – לא הועבר לכל חוקרי מח"ש שעסקו בתיקי עמונה,
וברוב התיקים לא נעשה בו כל שימוש.
ב 2-תיקי חקירה הוכיחה מח"ש יכולת לבצע עבודת חקירה שיטתית ,ומיפוי של הכוחות
המשטרתיים – אם כי מדובר במיפוי של יחידה קטנה יחסית :יחידת הפרשים .מדובר בתיק
מח"ש  ,1380/06בו נחקרה תלונתו של יהודה עציון ,ובתיק מח"ש  ,7063/06בו נחקרה תלונתה של
ר .רבינוביץ' .ב 2-המקרים מדובר ברמיסת מפגינים תחת רגלי הסוסים .בתיקים אלה השתדל
חוקר מח"ש להכיר את ההרכב האנושי של יחידות הפרשים ,יחידות המוצא שלהם ,הכוחות
המשימתיים כפי שהוגדרו בעמונה ,וגזרות הפעולה שלהם .בהמשך ,הקפיד החוקר לתשאל את
העדים באופן שאפשר לו להכיר על בוריו את כל הכוח ,כולל רישום מסודר של הסוסים עליהם
רכבו ,וסימני הזיהוי שלהם.
אבל תיקים אלה הם בבחינת היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל .שכן ,עבודת-חקר תשתיתית
מעין זו לא נעשתה ולא היוותה בסיס לחקירה בשום תיק אחר .עדות לכך ניתן למצוא בדבריו של
חוקר מח"ש שהעיד במשפטו של שוטר המג"ב אייל פרו .מתשובותיו של החוקר לשאלות הסנגור
עולה כי התמצאותו בהרכב הכוחות המשטרתיים שפעלו בשטח היתה רדודה .החוקר אמר כי
" אני לא יכול לענות מה היה תפקידה של כל יחידה ...אני לא יודע איזה צבע לבשו שוטרי
יס"מ".
 בתיק מח"ש  6716/06נחקרה תלונתו של י .שליסל .המתלונן ישב על גג בית מס'  9ותעד
את האירועים האלימים במצלמתו .שני שוטרים ניגשו אליו ,היכו אותו ושברו את

12

13
המצלמה .מח"ש זיהתה את אחד השוטרים ,ואולם את השוטר השני לא הצליחה לזהות.
במסגרת הנסיונות לזהותו ,הוצגה תמונתו למספר שוטרים וקצינים ,אשר אף אחד מהם
לא השתייך לכח האורגני של השוטר החשוד .כשל זה בחקירת התיק נבע מהעדר מיפוי
מסודר של הכחות השונים ,של המדים שלבשו ,ושל גזרות הפעולה בהן פעלו.
 בתיק מח"ש  2667/06נחקרה תלונתו של א .אורבך ,שהוכה בפניו בתוך בית  .9המתלונן
הציג לחוקר מח"ש תמונה של שוטר שצולם בעמונה ,וטען כי זה השוטר שהכה אותו
בפניו ,וגרם לו לשבר באף ולשברים בשיניים .מאמציו של החוקר לאיתור השוטר
המצולם הסתכמו בהפצת התמונה לכל יחידות היס"מ והיסמ"ג ,על מנת שמפקדי יחידות
אלה יודיעו לו האם השוטר משתייך לכוח שתחת פיקודם) .בין היתר ,נשלחה התמונה גם
ליחידות יס"מ שכלל לא השתתפו במבצע המשטרתי בעמונה (.החוקר לא הבחין ,כי מדיו
של השוטר שבתמונה אינם מדי יס"מ או יסמ"ג ,וכי הוא משתייך לכח משטרתי "כחול"
שפעל בעמונה .לא בוצעה כל פניה למפקדי הכוח המשטרתי אליו השתייך השוטר
החשוד .התיק נסגר בעילה של עבריין לא נודע.
 בתיק מח"ש  2797/06נחקרה תלונתו של ד.ו) .קטין( ,שהוכה ונפצע בראשו ע"י פרש.
לאחר שהתיק נסגר במח"ש בעילה של "עבריין לא נודע" ,החליטה מחלקת העררים
בפרקליטות המדינה לאשרר את סגירתו .במכתב מטעם מחלקת העררים נכתב כי "מח"ש
הבהירה ,שלאור האנדרלמוסיה ששררה במקום ,לא ניתן לקבוע אלה כוחות פעלו במקום
מסויים בזמן מסויים".
 בתיקי מח"ש  6693/06 ,1621/06 ,8320/06 ,7036/06התקבלו תלונותיהן של נערות שהוכו
על גג בית מס'  .6לשאילתא שהגיש ח"כ צבי הנדל ובה שאל האם ידוע למח"ש אילו כחות
פעלו על גג זה ,ומי היו מפקדיהם ,השיב שר המשפטים כי "מאחר וחלוקת הכוחות במהלך
פינוי עמונה לא הייתה מאורגנת ומתועדת כראוי ,לא ניתן לדעת בוודאות מי מהשוטרים
שהיו במקום הוצבו במקום מסוים )לדוגמה גג  (6וכך גם לגבי מפקד הכוח – ".כמובן
שנתון זה יסודו )לכל הפחות( בטעות ,כיון שכפי שכבר ציינו ,הרכב הכוחות המשטרתיים
שפעלו על הגגות ,וזהות מפקדיהם ,נמסרה למח"ש עוד במהלך חודש פברואר  2006ע"י מי
שפיקד על חטיבת הפינוי – נצ"מ עמוס יעקב.
 דוגמא חמורה במיוחד ניתן למצוא בתיק מח"ש  ,1217/06שנפתח בעקבות תלונתו של
הנער י.א) .קטין( .המתלונן היה הפצוע הקשה ביותר מעמונה ,אשר למעשה במהלך
פינויו מהשטח לבית החולים הגיע למצב של מוות קליני – זאת בעקבות הכאתו בראשו
באמצעות אלה הפוכה .המתלונן מציין בעדותו כי הוכה ע"י שוטר אחד בלבד ,אשר עלה
על גג הבית באמצעות כף השופל ,והיה לבוש במדי יס"מ .בתיק החקירה ניתן למצוא
מיפוי מדוייק של הכוחות שפעלו לפינוי הגגות ,ואשר נמסר לחוקר מח"ש ע"י מי שפיקד
על חטיבת הפינוי – נצ"מ עמוס יעקב .על פי מיפוי זה ברורה בעליל זהותו של הכוח
שעלה אל הגג באמצעות כף השופל .למרות זאת ,אין בתיק כל אזכור לחקירה של מפקד
הכח ופקודיו ,או לנסיון לאתר תמונות או סרטים בהם מתועדים השוטרים שעלו בכף
השופל אל הגג נשוא התלונה .חמור מכך :חוקר מח"ש גבה בתיק זה עדות ממפקד הכוח
שפעל על הבתים שבצדו השני של הרחוב .החוקר אמנם מציין בטופס החקירה כי הציג
לעד זה מפה ,אך הוא לא הבחין שהבית שמכונה ע"י הקצין הנחקר "בית  "7הוא למעשה
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"בית  ."3מלבד חקירה זו ,שכולה בטעות יסודה – לא נחקר בתיק שום שוטר נוסף.
התיק – שאך בנס לא הפך לתיק שהאשמה בו היא הריגה ,נסגר כלאחר יד בעילה של
"עבריין לא נודע".
אפילו עבודת המיפוי של כח הפ רשים הקטן לא נוצלה כראוי בתיקי חקירה נוספים ,מעבר ל2-
התיקים שהוזכרו לעיל:
 בתיק מח"ש  2033/07נגבתה עדותו של י .רייך .העד טען בעדותו" :הוכיתי על ידי
פרש...ראיתי אותו מספר פעמים כשהכה אותי...ראיתי לאחר אירועי עמונה
תמונה שלו בעיתון...זיהיתי אותו כמי שהכה בי באלה מספר פעמים ,ממכות
אלה היו לי מכות יבשות ונפיחויות "...למרות זאת ,לא הוצגו לעד תמונות של
הפרשים ,הוא לא נשאל לגבי תאור הפרש ותאור הסוס ,ומאמציו של החוקר
לאתר את הפרש הפוגע הסתכמו בציפייה שהעד עצמו יאתר את העיתון שהזכיר
ויעביר את התמונה למח"ש.
לרשות חוקרי מח"ש לא עמדה מעבדה לזיהוי פלילי )מז"פ( משלהם ,ובמקרים הבודדים בהם
סברו החוקרים כי יש מקום להיעזר במז"פ – הם נאלצו לפנות למז"פ המשטרתי .מובן ,שיש
בכך טעם לפגם ,כאשר זיהוי השוטרים האלימים ואשר עשויים להיות מועמדים לדין מתבצע
ע"י שוטרים אחרים .במקרים הבודדים בהם התבקשה עזרת המז"פ המשטרתי – לא הניב
הדבר תוצאות ולא זוהו השוטרים הנילונים .בצר להם ,פנו החוקרים אל המתלוננים עצמם
וביקשו שיספקו בכוחות עצמם את הסיוע הטכני הדרוש לקידום התיק:
 בתיק מח"ש  4904/06נחקרה תלונתה של הנערה ק .כהן .המתלוננת ,שטענה כי הוכתה על ידי
השוטר רן לביא בהיותה על גג בית מס'  .5מאחר והמתלוננת צילמה את השוטר במצלמת
הטלפון הנייד שלה .ביקש החוקר להוציא את התמונה ממכשיר הפלאפון ,וניסה לקבל לשם
כך סיוע מהצוות הטכני של מח"ש בתיק מח"ש ,אך נענה בשלילה .במזכר שכתב הוא מציין:
"תשובתו )של הטכנאי( היתה שלילית .מאחר שכך ,ביקשתי מהמתלוננת שתפיק תמונה
במידה שתוכל ותביא אלי" .ובמזכר נוסף הוא מציין כי "היא אמרה שאיננה משיגה כבל,
אמרתי לה שתתעניין בחנות צילום ותפיק את התמונה" ....התיק נסגר מחוסר ראיות.
 3157/07 מסר הצלם מתי ברנע לחוקרי מח"ש סרטונים שצילם בעמונה ובהם מתועדים
מספר אירועים אלימים:


סרטון בו שוטרים מכים באגרופים צעיר שמגיע על מנת להגיש עזרה ראשונה
לפצוע.



סרטון בו מתועד שוטר מכה מפגינה על גג בית.

 סרטון בו מתועד מפגין יורד עצמאית גג בית באמצעות הסולם ,וכשהוא מגיע
לקרקע – מוכה קשות ע"י קבוצת שוטרים.
שלוש פעמים נפגש הצלם ברנע עם חוקרי מח"ש לצורך הגשת הסרטונים וצפייה משותפת
בהם .לאחר  2פגישות במשרדי מח"ש ,בהן הסתבר לצלם שבמחשבים במשרדי מח"ש לא
ניתן לבצע האטה ,תקריב ופעולות נוספות שתכליתן זיהוי השוטרים האלימים  -הזמין
את החוקרים לביתו על מנת להראות להם כיצד ניתן לשפר את איכות הצפייה באמצעות
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תוכנה פשוטה שהתקין במחשב הביתי שלו .בפרוטוקול הפגישה שנרשם בביתו של הצלם
ביולי  ,2007מציין חוקר מח"ש כי אכן בסרטים "רואים שבחור נותן אגרוף לבחור שבא
לעזור לפצוע...ב 12:00-נראים פני השוטר ,רואים את פרצופו מתחת לפלסטיק...אני
מנסה לראות את הדרגות ,נראה שמדובר בפקד" ,ועוד הערות כגון אלה .החוקר שואל את
הצלם" :האם אתה יכול להוציא עבורנו צילום סטילס של המכה והמוכה?" והצלם
משיב" :אני יכול לנסות...אבל לדעתי זה התפקיד של מח"ש"...
תצלומיו של ברנע הועברו למז"פ המשטרתי ,אך הבדיקה לא הניבה תוצאות .במכתב
הסגירה מטעם מח"ש נכתב כי "טענותיך ופניותיך החוזרות ונשנות נבדקו על ידי מחלקתנו
בצורה קפדנית ביותר .במסגרת הבדיקות ,נשלחו תצלומים מתוך הקלטות...למעבדת
צילום במחלקה לזיהוי פלילי ,וזאת במטרה לאתר את השוטרים המצולמים .אולם על אף
האמור ,לא הצלחנו לזהות את מבצעי העבירה ,ועל כן לא היה מנוס מלגנוז התיק מעבריין
לא נודע".
בעקבות זאת ,פנה מתי ברנע למרכז הזיהוי של ארגון זכויות האדם ביש"ע ,שם נבדק
הסרט וזוהה  -ללא קושי מיוחד  -השוטר המכה.

 (4זימון מתלוננים ועדים וחקירתם:
הפעולה הראשונית והבסיסית המונחת ביסוד החקירה של כל תיק :זימונם של מתלוננים ועדים –
לא בוצעה בחלק גדול מתיקי עמונה ,או שבוצעה באופן חלקי ורשלני) .וזאת עוד קודם להנחיות
שניתנו ע"י ראש מח"ש ,שלא לזמן את העדים והמתלוננים למתן עדות ]כפי שיפורט בפרק ד' ס' .['3
בחלק מהתיקים זומנו המתלוננים רק לאחר תזכורות חוזרות ונשנות מצד עורכי הדין שלהם ,כך
למשל:
 בתיק מח"ש  ,57/07העוסק בתלונתה של א.ש) .קטינה( ,זומנה המתלוננת להעיד באיחור של
 4חודשים ,ורק לאחר שעורך הדין שלה שלח תזכורת כתובה למח"ש.
 בתיק מח"ש  ,6048/06העוסק בתלונתו של צ.מ) .קטין( ,זומן המתלונן למח"ש שנה וחצי
לאחר שתלונתו הוגשה ,רק לאחר תזכורות חוזרות ונשנות מצד עורך הדין שלו .כשלבסוף
מסר את עדותו ,שאל אותו החוקר מדוע הגיע רק עכשיו 9 .עדים להכאתו של הקטין,
ששמותיהם ופרטיהם נמסרו למח"ש – לא זומנו כלל.
במקרים רבים "ויתרו" חוקרי מח"ש על עדים ,ששמותיהם נמסרו במכתב התלונה או ע"י

המתלוננים בעת מסירת עדותם .כך למשל:
 בתיק מח"ש  ,563/07העוסק בתלונתו של ד .השאש  ,שהוכה אנושות בתוך בית  8עד
שאיבד את ההכרה ,התקשר החוקר לאחד העדים וביקש שיחליט תוך רבע שעה אם הוא
מוכן לבוא להעיד או לא .משלא התקבלה תשובה – ויתר על העד.
 בתיק מח"ש  ,7838/06העוסק בתלונתו של י.ה) .קטין( נגד שוטר שסטר לו בחזקה ,לא

זומנה העדה שראתה את הסטירה שנתן השוטר למתלונן.
 בתיק מח"ש  2155/07המתייחס לאלימות חמורה בתוך בית  – 9נמסרו למח"ש פרטיהם
של  15מהמפגינים 10 ,מתוכם נפגעו אישית מהאלימות .מתוכם העידו במח"ש  4בלבד,
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ומלבד פניה לאחד המתלוננים ודרישה ממנו שהוא-עצמו יזמן את העדים ,לא נעשה כל
ניסיון לזמן את האחרים.
 בתיק מח"ש  ,6445/06העוסק בתלונתה של א.כ) .קטינה( ,שקיבלה מכות עם אלה הפוכה
בחזה ובגב ,מסרה המתלוננת שמות וטלפונים של  2עדות למעשה .החוקר ציין במזכר ,כי
שוחח אתן והן ישתדלו להגיע .מעבר לזימון חד פעמי זה לא נעשה דבר על מנת לגבות את
עדויותיהן .התיק נסגר.
 בתיק מח"ש  ,570/07העוסק בתלונתה של א.ש) .קטינה( ,נמסר למח"ש שמו של עד ראיה
לתקיפתה המינית של המתלוננת ע"י שוטר ולהכאתה באמצעות אלה בעורפה ,מכה
שהביאה להתעלפותה .העד לא זומן להעיד כלל.
בחלק מהתיקים נערך "בירור טלפוני" עם העדים כתחליף לגביית עדות מסודרת ומלאה:
 בתיק מח"ש  ,395/07העוסק בתלונתו של א .רוטשטיין הוזכרו  5עדים .חוקר מח"ש
הסתפק בשיחת טלפון אתם ,כדי לברר שאינם יכולים לזהות את השוטרים הנילונים.
העובדה שזכרו היטב את הארוע ואת המכות שקיבל המתלונן )ובמקרה שהשוטר האלים
היה מאותר ומזוהה על ידי מח"ש ,יכלו ודאי לעבות את התשתית הראייתית נגדו( לא
יצרה – בעיניו – הצדקה לזמנם לעדות.
 בתיק מח"ש  ,8387/06העוסק בתלונתה של א.ש) .קטינה( ,שוחח חוקר מח"ש עם עדה
שראתה כיצד השוטר דוחף אלה אל תוך בטנה של המתלוננת ,אך כיון שאמרה שאינה
יכולה לזהות את השוטר – היא לא זומנה כלל להעיד .למרות ,שגם בתיק זה ,אם השוטר
המעוול היה מזוהה במסגרת החקירה ,יכלה העדה לעבות את התשתית הראייתית נגדו.
אלא ,שהנחת היסוד של מח"ש היתה ,שאין ביכולתה וגם אין זה מתפקידה לאתר את
השוטר בכוחות עצמה.
 בתיק מח"ש  ,1592/06העוסק בתלונתו של אל"מ מיל .מוטי יוגב כנגד שוטר שהיכה ופצע
אותו בעמונה" ,ויתר" החוקר על גביית עדותו של ח" כ אורי אריאל ,והסתפק ברישום
מזכר על שיחתו הטלפונית אתו .החוקר גם לא ניסה כלל לאתר את הבנות שצולמו

כשעמדו בסמוך למתלונן בעת שהוכה" :לא ניסיתי לאתר את הבנות שהיו בזמן

האירוע .לא זכור לי שניסיתי".
באחדים מהתיקים התגלו מקרים של רשלנות חמורה בתחום הארגון והסדר ,רשלנות שפגעה
קשות בחקירת התיקים .כך למשל:
 בתיק מח"ש  ,1592/06העוסק בתלונתו של אל"מ מיל .מוטי יוגב כנגד שוטר שהכה אותו בעמונה,
כאשר בעקבות פציעתו ,ולאחר שעבר  2ניתוחים ,נרשמה לו נכות של  .10%בתיק זה נגבתה עדותו
של הצלם מתי ברנע ,אשר תעד במצלמתו את החלק השני של הארוע ,כאשר המתלונן ניגש אל
השוטר הפוגע ואל מפקדו על מנת לרשום את פרטיהם .בתיק נמצא מזכר המתעד את גביית עדותו
של הצלם ,אולם העדות עצמה נעלמה כלא-היתה .רק לאחר שהשופט צפה בסרט ללא עדותו של
הצלם ,ולאחר שכבר ניתנה הכרעת דין המזכה את השוטר מחמת הספק ,נשלחו חוקרי מח"ש אל
מתי ברנע על מנת לגבות בשנית את עדותו.
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 מקרה חמור במיוחד הוא תיק  .7892/06המתלונן א .לאווי הגיע במהלך חודש ינואר  2007למסור
עדות במשרדי מח"ש .עדותו נגבתה ע"י אחד החוקרים ,ואף הוקלדה למחשב .המתלונן מסר
לחוקר דיסק ובו תמונות וסרטונים המתעדים את הפגיעה בו ע"י קבוצת שוטרים ,אשר הפילו
אותו והיכו אותו בעת שהגיע כנושא-אלונקה לטפל בפצועה .בחומר המצולם שנמסר לחוקר
מח"ש מתועד המתלונן כשהוא מוכה ,וכשהוא מובל בסופו של דבר – פצוע בעצמו  -על גבי אותה
אלונקה שבה התכונן לפנות את הפצועה .עדותו של המתלונן ,והחומרים שמסר – נעלמו כלא היו,
והתלונה "נגנזה" 3 .מכתבים שנשלחו ע"י עורך דינו של המתלונן למח"ש עם דרישה לאתר את
העדות ואת החומר – לא נענו כלל ,ואילו בתשובה לשאילתא שהגיש ח"כ בני אלון נכתב" :לאחר
חיפוש במח"ש לא נמצאה התלונה האמורה".
 מקרה חמור אחר של רשלנות בניהול התיקים הוא תלונתה של הקטינה ח.ל) .קטינה( ,אשר
מח"ש פתחה בעניינה  2תיקי-תלונה שונים :האחד – תיק מח"ש  – 7889/06נסגר ללא חקירה
כלל בשל העדר שיתוף פעולה )כביכול( מצד המתלוננת .ואולם מסתבר ,שהמתלוננת דווקא
שיתפה פעולה ,ומסרה עדות במח"ש ,אלא שעדות זו נקלטה בתיק מח"ש מקביל שנפתח באותו
עניין – תיק מח"ש  ,8247/06וזאת בלא שיד ימין יודעת מה שיד שמאל עושה .איש במח"ש לא
הבחין שמדובר ב 2-תיקים מקבילים ,למרות ששם השוטר הנילון  -קצין משטרה בכיר בדרגת
סנ"צ – היה ידוע ונרשם בשני התיקים.
גם ליקויים קלים בחקירת העדים פגעו ביעילות הטיפול בתיקים .כך למשל:


בחלק מהתיקים נרשמו העדויות בכתב יד ,של המתלוננים או של החוקר – לעתים כתב יד
בלתי-קריא לחלוטין שפגע ביכולת להבין את דברי העד וממילא לקדם את החקירה
בהתאם לדבריו) .תיקי מח"ש  4940/06 ,7798/06 ,9011/06 ,565/07 ,1535/07ועוד(



בחלק מהתיקים נגבו העדויות ע"י  2חוקרים ויותר – דבר הפוגע בניהול השיטתי
והמרוכז של החקירה )תיקי מח"ש  7040/06 ,4940/06 ,6011/06 ,8320/06ועוד(



בחלק מהתיקים התבקשו המתלוננים להצטלם ,על מנת שחוקרי מח"ש יוכלו לנסות
לאתרם בסרטים ובתמונות מעמונה .ברור שתמונת המתלונן ,כפי שצולמה במשרדי
מח"ש ,אינה משקפת את מראהו בעמונה .משום מה ,המתלוננים לא נשאלו אילו בגדים
לבשו בעמונה – נתון שהיה מקל על זיהויים בחומר המצולם) .תיקי מח"ש (5087/06 ,2667/06

 (5זימון נילונים וחשודים וחקירתם:
ככלל ,חוקרי מח"ש מיעטו מאד לזמן לחקירה חשודים מקרב כחות המשטרה .בסך הכל נחקרו ב-
 103תיקי עמונה .פחות מ 50-שוטרים וקציני משטרה ,אשר כמחציתם היו נילונים ממש ,כלומר:
ששמם הוזכר במפורש בתלונה.
גם לא כל הנילונים זומנו ,למשל:
 בתיק מח"ש  563/07נחקרה תלונתו של ד .השאש ,אשר הוכה בתוך בית מס'  8עד לאיבוד
הכרה )ההתמוטטות ואיבוד-ההכרה מתועדים בסרטון שנמסר למח"ש( .בתיק זה הודיע
המתלונן למח"ש ,באמצעות עורך דינו ,כי זיהה את אחד השוטרים שהכה אותו ,נקב
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בשמו של השוטר – גל שגב  -וצרף סרטון המתעד את השוטר כשהוא נכנס לתוך הבית בו
הוכה המתלונן .השוטר לא נחקר .התיק נשאר סגור בעילת "עבריין לא נודע".
 בתיק מח"ש  8320/06נחקרה תלונתה של ש.ה) .קטינה( ,שהותקפה סמוך לבית מס'  6ע"י
שוטרי מג"ב .המתלוננת העבירה למח"ש סרטונים המתעדים את ההתנפלות האלימה של
קבוצת שוטרים גברתנים על הנערה הצנומה ,מעיכת ראשה אל הקרקע באמצעות רגלו של
שוטר גדל-מימדים ,והובלתה כשהיא מחוסרת ההכרה ללא אלונקה ,ותוך עיכוב של צוות
עזרה ראשונה שביקש להעבירה לטיפול רפואי .כן נקבה בשמותיהן של עדות ראיה
למצבה הרפואי לאחר מכן ,כאשר סבלה מהיפר-וונטילציה .השוטרים הנילונים ניתנים
לזיהוי בנקל באמצעות הסרטונים ,אך החוקרים לא מצאו לנכון לזמנם לחקירה באזהרה,
ולקבלת גרסה ,אלא החליטו על דעת עצמם כי מדובר בהפעלת כוח סביר וסגרו את התיק
בעילה של "אין אשמה".
 בתיק מח"ש  1345/06נחקרה תלונתה של מ.ד) .קטינה( ,שהותקפה ע"י מספר שוטרים על
גג בית מספר  ,5ופונתה במסוק לבית חולים בילינסון .המתלוננת ,שבמשך שבועיים לאחר
הארוע נזקקה לקביים ,שלחה למח"ש תמונות בהן נראה בבירור שוטר כשהוא חונק אותה
באמצעות אלה הננעצת מתחת לצוארה .משלא חלה כל התפתחות בחקירה ,שלח עורך
דינה של המתלוננת מכתב למח"ש ,בו ביקש לזהות את השוטר החונק ,ולזמנו לחקירה
באזהרה .למכתב צורפו תמונות נוספות של אותו שוטר ,על מנת להקל על זיהויו ,ובהמשך
– אף תמונה של מפקדו ,ודרישה שהמפקד יוזמן לזהות את השוטר .פניותיו ובקשותיו של
עורך הדין לא נענו .בתשובה לשאילתא של ח"כ אפי איתם נכתב כי "בתמונות
שנמסרו...לא נראה כל שימוש בכח החורג מהסביר...ועל כן לא זומן כל שוטר ספציפי
לחקירה" .כל זאת ,כאמור ,כאשר בתיק מופיעה תמונה.
 חמור במיוחד הוא המקרה של תיק מח"ש  , 6722/07בו התלונן י .בלס כנגד פרש
משטרתי ,שהכה אותו באלה בראשו ,בעת שעמד באופן פסיבי ליד בית מספר  .2למרות
שלמח"ש נמסרו שמו ותמונתו של השוטר התוקף ,וכן תמונות בהן מתועדת התקיפה –
החליטה מח"ש שלא לקיים חקירה בתיק ,תוך שהיא מנמקת את החלטתה בכך
שמפגינים אחרים שהיו על גג הבית נהגו באלימות .השוטר לא זומן כלל לחקירה .התיק
נסגר בעילה של מחסור בראיות.
 מקרה חמור נוסף הוא תיק מח"ש  ,1272/06שנפתח בעקבות תלונתו של א.מ) .קטין(.
המתלונן ,שנעצר מעצר שוא ,הוכה במהלך המעצר על ידי  2שוטרי מג"ב ,ואולם רק אחד
מהם ,שהכה אותו ברגליו ,נחקר במח"ש .השוטר השני – שהכה את הנער באלה בגבו
ללא כל הצדקה  -לא נחקר כלל ,למרות שעוד בפברואר  2006הוא זוהה ע"י חברו לפלוגה,
אשר מסר את פרטיו לחוקר מח"ש התיק נסגר בעילה של "עבריין לא נודע" בשעה
שבידי מח"ש היה שם של חשוד!!
רק באפריל  – 2008שנתיים לאחר ששמו נמסר למח"ש  -בעקבות דרישה תקיפה מצד
עורך דינו של המתלונן ,זומן השוטר החשוד לחקירה ,בה טען כי ...אינו מזהה את עצמו
בחומר המצולם .מח" ש לא ביצעה שום פעולת חקירה על מנת לאמת או להכחיש את
גרסתו )אל מול גרסת חברו לפלוגה( ,לוודא את זהותו ,ו/או לאתר שוטר אחר ,די היה לה
בגביה סתמית של עדותו על מנת לשוב ולסגור את התיק בעילה של "עבריין לא נודע".
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בנוסף ,שוטרים שזומנו לחקירה זכו לעתים לשמוע את הנוסח המלא של העדויות שנגבו נגדם,
הליך שכלל אינו מקובל במסגרת חקירה באזהרה:
 בתיק מח"ש  ,7063/06העוסק בתלונתה של הנערה ר .רבינוביץ' שנרמסה ע"י סוסים,
נמצא כי חוקר מח"ש אמר כבר בפתח החקירה לחשוד ,רפ"ק פרי מרגלית ,מפקד כח
הפרשים מהצפון " :אני החוקר מקריא בפניך את כל הודעת רבקה רבינוביץ...מתחילתה
ועד סופה .אמור לי מה תגובתך".
 בתיק מח"ש  574/07נחקר השוטר שמעון לוי על הכאתם של מספר מפגינים פסיבייים
באמצעות אלה הפוכה .בפתח טופס החקירה מציין השוטר החשוד כי "אפשרת לי לקרוא
את עדויות המתלוננים"...
 בתיק מח"ש  ,4940/06העוסק בתלונתו של י .צור ,על הכאתו והכאת מפגינים נוספים
בראשיהם בחסימה הראשית ,אמר חוקר מח"ש כבר בפתח החקירה לחשוד ,סנ"צ שלומי
יוסף ,מפקד מג"ב קלקיליה" :אני מקריא בפניך את הודעת המתלונן...מה אתה אומר?"
אין ספק ,שחשודים אזרחיים רבים היו שמחים לקבל יחס דומה בעת חקירתם במשטרה....

ב .ליקויים הנעוצים בשיבוש הליכי חקירה מצד שוטרים:
ניסיונות של שוטרים לשבש הליכי חקירה הם לחם-חוקה של מח"ש ,וחוקריה מודעים לקיומם
כתופעה .בהופעתו בפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לרגל שבוע זכויות האדם אמר
מנהל מח"ש עו"ד הרצל שבירו" :אנחנו חוקרים אנשי משטרה .כאשר אתה חוקר איש משטרה,
איש המשטרה ,בשונה מאזרח רגיל ,הוא קצת יותר מקצועי ,קצת יותר מוכן וקצת יודע יותר
בחקירה ."....לשאלת היו"ר ח"כ אופיר פינס-פז" :יש כאן ניסיון בלתי פוסק לשבש חקירה?"
השיב שבירו" :נכון" )דיון מיום  .(18.12.07ניסיונות אלה ניתנים לאבחון גם בחלק ניכר מתיקי
החקירה מארועי עמונה .בדו"ח זה ניסינו לבחון כיצד התמודדו חוקרי מח"ש עם התופעה:

 (1הטלת ספק בדברי השוטרים:
לאור העובדה ,שעדויות שקר של שוטרים במח"ש מהוות תופעה נפוצה ,ניתן היה לצפות שחוקרי
מח"ש יטילו ספק בכל נתון עובדתי הנמסר להם ע"י שוטרים בכלל ,וע"י שוטרים הנחקרים
באזהרה בפרט ,וכי ינסו לאמת או לשלול נתונים אלה במהלך החקירה .ואולם ,הדבר לא נעשה
כמעט באף אחד מהתיקים .כך למשל:
 בתיקי מח"ש  3707/07ו 8030/08-נחקר השוטר דודו אדרי בחשד שהיכה את המפגינים
בראשיהם באמצעות אלה בעודו רוכב על סוסו .השוטר החשוד טען ,כי קיבל את ההנחיה
להכות באלה ממפקדו" :הוצאנו אלות בהנחיית מפקד הרביעיה שהיתה ,ששמו זבולון
הדר ".לא נעשה כל נסיון לאמת או לשלול טענה זו ,באמצעות חקירת המפקד.
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 בתיק מח"ש  1292/06נחקר השוטר שמוליק רוזנטל בחשד לתקיפתו של ח"כ אריה אלדד.
השוטר הציג בעדותו תמונת מצב שונה במובהק מהארוע המתועד בסרטים ,שכבר היו
מצויים בידי מח"ש .כך למשל ,טען השוטר החשוד כי "כל אותה עת המשיכו לידות בנו
מכל הבא ליד" וכי "משמעות העיכוב של הטרקטור היתה ,כי אנו ממשיכים לספוג
פגיעות ופצועים ,והיה צורך מבצעי ברמה של הצלת נפשות לאפשר לטרקטור לבצע
מלאכתו כמה שיותר מהר" .ואולם ,מצפייה בסרטונים ניתן לאבחן כי בפרק הזמן עליו
מדובר לא הושלכו אבנים או כל חפץ אחר אל עבר השוטרים ,ולא נשקפה להם כל סכנה.
בהמשך תאר השוטר החשוד כיצד טיפל בח"כ אלדד" :הצגתי את עצמי כקצין
משטרה...וביקשתי את ח"כ אלדד להרפות מהטרקטור כדי לאפשר לו לנוע...המשכתי
להפציר בו שיעשה כן ,אך לא נענה "...ואולם ,מצפייה בסרטונים המתעדים את הארוע
ניתן לאבחן על נקלה שמשך הזמן שעובר מרגע שח"כ אלדד תופס בטרקטור ועד שהוא
שוכב מעולף על הקרקע חסר הכרה הוא  22שניות!! בפרק זמן זה לא מתבצעת כל
הידברות עם ח"כ אלדד ,אלא אך ורק פעולה כוחנית ברוטאלית כלפיו .משום מה ,החוקר
אינו מוצא לנכון לאמת את השוטר החשוד עם העובדות כפי שהן מופיעות ,באופן שאין
עליו עוררין ,בחומר המצולם.
 בתיק מח"ש  4940/06נחקר מפקד מג"ב קלקיליה ,רפ"ק שלומי יוסף ,בחשד שהורה
לשוטריו להכות את המפגינים בחסימה הראשית באמצעות אלות בראשיהם .המתלונן י.
צור ציין בעדותו כי המפקד החזיק בידו מגפון ובאמצעותו הורה לשוטרים "להתקדם
לעברנו ולהכות" .הקצין הנילון טען כי אכן השתמש במגאפון ,אך זאת על מנת להודיע
למפגינים שעליהם לעזוב את השטח .עוד טען ,כי השוטרים שתחת פיקודו השתמשו
באלות אך ורק בהתאם לנהלים .החוקר לא ביצע שום פעולת חקירה שתכליתה אימות או
סתירה של גרסת השוטר הנילון ,למרות שברשות מח"ש מצויים סרטים רבים המתעדים
את האירועים בגזרת החסימות ,ואשר הצפייה בהם יכלה ללמד כי הקצין שיקר בעדותו.
 בתיקים רבים טענו השוטרים הנילונים כי הם עצמם נפצעו בעמונה) .תיקי מח"ש ,1219/06

 4940/06 ,6248/06 ,565/07 ,5608/06ועוד( .בשום תיק לא ביקש החוקר מהשוטר הנחקר להציג
ראיות לפציעתו ,גם במקרים בהם השוטר השתמש בטענת ה"פציעה" כמעין-אליבי ,וטען
כי עקב אותה פציעה לא יכול היה לבצע את העבירה המיוחסת לו.

 (2התחמקות שוטרים מזיהוי חבריהם:
בדברו לפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ביום זכויות האדם בדצמבר  ,2007אמר ראש
מח"ש הרצל שבירו" :בעבירות של שימוש בכוח ,יש קשר של שתיקה בין שוטרים ....אני אומר
שבשימוש בכוח אין לנו שיתוף פעולה של השוטרים האחרים ,ולצערי הרב אנחנו צריכים לפצח
את זה למרות הקושי .השוטרים הם לא עדים שלנו בדרך כלל לאירוע שחשוד בו החבר שלהם.
זאת אחת ההתמודדויות" .ואכן ,מבדיקת תיקי החקירה של עמונה עולה ,שבמקרים רבים נתקלו
חוקרי מח"ש בשוטרים ואף בקציני משטרה ש"התקשו" לזהות את חבריהם ו/או את פקודיהם
בסרטים ובתמונות שהוצגו להם .עוד עולה ,שמח"ש ,ככלל ,אינה "מתמודדת" עם התופעה
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באמצעות הכלים העומדים לרשותה .להפך :אף שמדובר בהתנהגות שאינה ראויה אצל אנשי חוק,
והמהווה למעשה עבירה פלילית של שיבוש הליכי חקירה ,חוקרי מח"ש מקבלים אותה כמובנת-
מאליה ואינם מנסים בשום דרך ללחוץ על השוטרים להעביר את המידע החשוב שיכול לקדם את
החקירה.
 דוגמא בולטת ניתן למצוא בחקירת סנ"צ אילן מור ,אז קצין האג"מ של מרחב ירקון,
שתפקד בעמונה כמפקד כחות היסמ"ג של ת"א ויס"מ ש"י ,ונשא באחריות פיקודית
לחלק גדול ממעשי האלימות הקשים .סנ"צ מור נחקר חקירה קלילה וידידותית.
כשהתבקש לזהות שוטרים אלימים שפעלו תחת פיקודו ,ומשום מה לא הצליח לזהות
איש:


בתיק  – 565/07התיק הראשון בו מוצג לפניו סרט ,סנ"צ מור כמעט מוסר
את שם השוטר ,אך מייד מתעשת" :אני מזהה כוחות מיס"מ ירקון ,מזהה
שוטר בשם ינאי או בן ציון ,אני לא מחבר בין הפנים לשם"...



בתיק ) 5608/06תיק בו מכניסים אצבע לעיניו של מפגין( – "איני מצליח
לזהות את שיוך הכוח ולא מזהה פרצופים עקב מגיני הפנים ואיכות
הצילום"



סרטון "צביטה וחניקה בצואר" – "זה הבית שעבד עליו הכוח שלי .לא ניתן
לזהות שוטרים"

 תיק " – 2803/06אני לא מזהה מי מבין האנשים"
יצוין ,כי בכל המקרים מדובר בשוטרים מיס"מ ירקון ,המוכרים לקצין הנחקר .בניגוד לדבריו של
סנ"צ מור ,פניהם של השוטרים בסרטים ובתמונות ברורות מאד וניתנות לזיהוי בנקל .החוקר
אינו שואל את הקצין הבכיר ,כיצד מפקד אינו מזהה את פקודיו ,ואינו מוצא לנכון להפעיל עליו
לחץ כלשהו לצורך הזיהוי.
 אותה תופעה חוזרת בחקירה של שוטר היס"מ אייל כהן :מוצגים לו ממצאים מצולמים
על אלימות של חבריו ליחידה והוא שוב ושוב אומר שאינו מזהה איש...
 גם סנ"צ אמיר פארס ממג"ב איו"ש התקשה לזהות את פקודיו שצולמו בעת שהכו באלות
מפגין ללא כל הצדקה .חוקר מח"ש לא מצא לנכון להפעיל כלפיו אמצעים שונים שיגרמו
לו להיזכר בזהות השוטרים.
ככל הידוע לנו ,במקרה אחד כן פעלו חוקרי מח"ש בנחישות ,והביאו לזיהויו של שוטר אלים
באמצעות המלצה על העמדת מפקדו לדין משמעתי עקב חוסר נכונותו לזהות את השוטר .מדובר
בתיק המח"ש שנפתח עקב תלונתו של יהודה עציון ,שהתלונן כי נרמס תחת פרסותיו של סוס.
זיהוי הפרש הרומס – דודו אדרי – התאפשר תודות לצעד תקיף כזה שנקטה מח"ש כלפי מפקדו.
ואולם ,מקרה דודו אדרי הוא היוצא-מן-הכלל שאינו מלמד על הכלל" .בחקירת אירועי עמונה
מצויים קשיים רבים ,שחלקם בתחום סמכותה של מחלקת משמעת במשטרה ,עובדה המקשה
על מיצוי החקירה" – .משפט זה ,שנכתב בחוות-דעת פנימית ע"י פרקליטה מטעם מח"ש ,מצביע
על הקשיים בהם נתקלה מח"ש בניסיונות לזהות שוטרים בעזרת מפקדיהם ,ועל העדר שיתוף
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הפעולה מצד מחלקת המשמעת של המשטרה .ואולם ,בהעדר שיתוף פעולה מצד מחלקת
המשמעת ,יכלה מח"ש לנקוט בצעד הלגיטימי של העמדת השוטרים לדין פלילי ,שכן עדות
שקר ושיבוש הליכי חקירה הינן עבירות פליליות לכל דבר ועניין .צעד זה מצוי בתחום סמכותה
הבלעדי של מח"ש ,ואין ספק שבכוחו להוות צעד מרתיע שיבלום את המשך התופעה .עד כה,
הדבר לא נעשה אפילו במקרה אחד.

 (3הליכים פליליים כנגד שוטרים ששיבשו חקירה:
בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,הצביע יו"ר הועדה ,ח"כ אופיר פינס ,על כיוון
של התמודדות עם תופעת שיבוש הליכי חקירה ע"י שוטרים .היו"ר פנה אל נציג המשטרה בדיון,
ושאל אותו" :מר אברהמי ,האם זה נכון שהמשטרה רואה בעבירה על שיבוש בחקירה אחת
העבירות הקשות כלפי נחקרים? " עונה מר מוריס אברהמי" :בתפקיד שלי אני חוקר שוטרים
שחשודים בביצוע עבירות .העבירה של שיבוש הליכי משפט מסווגת כעבירה שיש עמה קלון".
שואל שוב היו"ר ח"כ אופיר פינס-פז" :זאת אומרת ,המשטרה מתייחסת לשוטרים שניסו לשבש
חקירה כעבירה שיש עמה קלון ,עד כדי סילוק מהמשטרה?" ומשיב מר מוריס אברהמי" :חד-
משמעית".
ואולם ,במקרים של שיבוש הליכי חקירה או עדות שקר של שוטרים בתיקי עמונה ,לא פתחה
מח"ש בחקירות פליליות כנגד השוטרים ,זאת למרות ,שבפתיח לכל חקירה באזהרה נאמר לשוטר
כי "אתה חייב להשיב נכונה לכל שאלה שתישאל":
 תיק מח"ש  1292/06עוסק בתלונתו של ח"כ אריה אלדד כנגד שוטרים שמשכו את
אצבעותיו על מנת לנתקו מכף הטרקטור אליה נדחף ,ובכך גרמו לו לנכות צמיתה בכף
ידו .כשהשוטר החשוד – איברהים ריחיאל – נחקר על מעשיו ,הוא מנסה לטעון כי לא
היה מודע לכך שהאדם אותו תקף היה חבר כנסת" :אני אפילו לא יכול להגיד לך את מי
משכתי ,כי אני כבר בשלב הזה חטפתי אבן וגם המשקף של הקסדה שלי חטף צבע ואני
ראיתי רק כלפי מטה" .החוקר מתבונן בתמונות ומבחין שמדובר בשקר .הוא שואל את
השוטר" :אני מפנה אותך לתמונה  7ובה רואים שהקסדה שלך לא מלוכלכת בצבע כפי
שתארת .מה תגובתך?" תשובת השוטר" :אז יכול להיות שזה היה בשלב מאוחר יותר".
השקר הזה ,שמשקר מי שאמור להיות איש החוק ,במהלך חקירתו ,עובר לסדר היום.
לא נפתח נגדו תיק על עדות שקר ושיבוש הליכי חקירה.
 תיק מח"ש  1272/06נפתח כנגד  2שוטרים שהיכו את הנער א.מ) .קטין( ללא כל סיבה או
הצדקה ועצרו אותו במעצר שוא .אחד השוטרים ,שהיכה את הנער בפלג גופו התחתון -
זוהה ,אך מח"ש התקשתה לזהות את השני – שהיכה את הנער באלה בפלג גופו העליון.
בין היתר ,נחקר בעניין זה מפקדם של השוטרים :סנ"צ אמיר פארס .פארס התקשה
לזהות את השוטר וטען כי "לא זיהיתי את השוטר...נראה לי שהוא אפילו לא קשור
לפלוגה" .גם השוטר הראשון – אסעד עלי סעד – "לא הצליח לזהות" את החשוד .במרכז
הזיהוי של ארגון זכויות האדם ביש"ע זיהו את "השוטר השני" ושלחו את תמונותיו
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הברורות ופרטיו המלאים למח"ש .במכתב שנשלח למח"ש ע"י עורך דינו של המתלונן
נכתב כי "מהסרטונים ,וכן מחומר מצולם רב הקיים בידי ארגון זכויות האדם ביש"ע,
עולה כי  2השוטרים פעלו כצוות לאורך כל אירוע עמונה ,וניכר כי קיימת ביניהם
היכרות וכי הם משרתים באותה יחידה .אם אכן יתברר – כפי שסביר להניח – שהשוטר
)הראשון( הכיר היכרות מוקדמת את השוטר הנילון השני ,וכי עדותו הקודמת במח"ש,
בהתייחס לשאלת זיהויו של השוטר הנילון השני ,היתה עדות שקר – כי אז יש להעמידו
לדין גם בגין עדות שקר ושיבוש הליכי חקירה ומשפט .בקשה דומה נשלחה גם בהתייחס
למפקד – סנ"צ אמיר פארס .מח"ש העבירה את הפניה ,כמות שהיא ,למחלקת העררים
בפרקליטות המדינה .השוטר לא זומן לחקירה ,ולמותר לציין שעדויותיהם התמוהות של
חבריו ומפקדו שלא הצליחו לזהות אותו – לא נבחנו מחדש.
 גם בתיק מח"ש  1219/06התגלו ממצאים המלמדים על עדות שקר מצדו של סנ"צ אמיר
פארס .התיק עוסק בתלונתו של מ .לב ,איש צבור בשנות ה 40-לחייו ,שטען כי נדחף ע"י
הקצין באלימות רבה מספר פעמים ,וסבל לאחר מכן מכאבים במשך מספר שבועות.
בחקירתו אמר הקצין כי "אני על הדקה הראשונה חטפתי  2בלוקים...לציין שהלכתי
למרפאה לחובש ,שמו לי על היד קרש תמיכה...אני הייתי פצוע ביד ולא נראה לי שאני
הייתי יכול לעשות דבר כזה" .החוקר לא מצא לנכון לבדוק את אמיתות גרסתו של
הקצין ,וחמור מכך :בהמשך החקירה החוקר והקצין צפו יחד בסרטון המתייחס לתלונה
אחרת ,ואשר בו נראה הקצין פארס כשהוא מפעיל באופן חופשי ומלא את  2זרועותיו,
ומבצע בין היתר את הפעולות הבאות :מניף אלה ביד ימין ,מוריד את מכסה הקסדה ביד
שמאל ,טופח טפיחה על שכמו של אחד המפגינים ביד שמאל ,ומנופף בשתי הידיים
שוב ושוב .מן הסרטון ניכר בעליל ,שהקצין הנילון לא נפצע באף אחת מידיו ,לא נזקק
לקרש תמיכה ,ולא היה מוגבל בתנועותיו בשום אופן .ואולם ,משום מה ,לא מצא החוקר
לנכון לעמת את הקצין במהלך החקירה עם הסתירה הברורה בין הסרטון ובין דבריו
שנמסרו תחת אזהרה באותו מעמד .עורך דינו של המתלונן פנה למח"ש על מנת להסב את
תשומת הלב לעדות השקר של הקצין .במכתבו דרש לפתוח בחקירה נגד הקצין בגין עדות
שקר ושיבוש הליכי חקירה .תשובת מח"ש לדרישה זו ,שנשלחה בראשית פברואר 2008
– טרם התקבלה.
 תיק מח"ש  6011/06נפתח כנגד קצין המשטרה סנ"צ עוזי זומר ,אשר לפי עדויות
המתלוננים חנק נער צעיר באלימות רבה ,רק משום שהתגרה בו ,וללא כל תועלת מבצעית
או הצדקה חוקית .קצין בכיר נוסף ,סנ"צ יעקב בן משה ,העיד לטובתו של הקצין הנילון,
ואמר בעדותו כי " אני לא זוכר שראיתי את עוזי זומר פוגע או מכה" .עורך הדין המייצג
את המתלונן שלח למח"ש סרטון המתעד את הקצין זומר פועל באלימות ,ואת הקצין בן
משה מחפה על ההתנהגות האלימה ודורש מצלם שנכח בשטח שלא לצלמה .מובן,
שהסרטון מצביע על עדות שקר ושיבוש הליכי חקירה מצד הקצין בן משה .מח"ש
התבקשה לפתוח בחקירה בגין עבירות אלה .חקירה לא נפתחה ,והמכתב הועבר כלאחר
יד למחלקת העררים.
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 מקרה חמור במיוחד הוא סירובה של מח"ש לפתוח בחקירה בתיק מח"ש .4439/08
התלונה בתיק זה הוגשה נגד קצין החקירות אמיתי עמוסי ,אשר היווה חלק ממערך
התיעוד המשטרתי בעמונה ,ותעד במצלמת וידאו את האירועים .הקצין תועד כשהוא
מצלם מטווח קרוב ביותר את ארוע התקיפה של ח"כ אריה אלדד ,ארוע שבסיומו הוטל
אלדד ארצה מחוסר הכרה ,ונפגע בכף ידו ונקבעו לו  10%נכות צמיתה .ואולם ,החומר
שצולם ע"י הקצין עמוסי לא הגיע מעולם לידי מח"ש או לידי המשטרה .עורך דינו של
ח"כ אלדד ,ביקש ואף קיבל מן המשטרה את כל החומרים שצולמו ע"י כל השוטרים
שתעדו את אירועי עמונה .הסרט שצולם ע"י עמוסי לא היה בתוכם .בדיון שהתקיים
בבית המשפט בתביעה הנזיקית של ח"כ אלדד ,אמרה הפרקליטה מטעם המדינה" :קיים
חשש שהסרט הזה הושמד"!! עקב כך הוגש תלונה למח"ש ,בחשד לשיבוש הליכי
חקירה .מאוחר יותר ,משאותר הסרט של עמוסי והועבר לידי עורך דינו של אלדד ,התברר
כי הסרט מתחיל דקות ספורות לאחר ארוע התקיפה – נתון שחיזק את החשדות נגד
עמוסי.
מח"ש סירבה לפתוח בחקירת התלונה ,בנימוק של "העדר עניין לציבור"...

ג .ליקויים הנעוצים בהעדר מאמץ חקירתי ו/או רשלנות מקצועית:
ככלל ,למעט מקרים בודדים ,המאמץ החקירתי שהושקע ע"י מח"ש בתיקי עמונה היה דל ביותר,
כמעט אפסי .להלן ננתח את התופעה ,תוך חלוקה לעילות הסגירה של התיקים.

 (1תיקים שנסגרו מחוסר ראיות:
בהודעת הסגירה הנשלחת מח"ש שנשלחה למתלוננים עם פתיחת התיק ,נכתב כי "מחלקתנו
תעשה כל שביכולתה לחקור את התיק בהקדם וביעילות" .ואולם ,ככלל ,מהעיון בחומר החקירה
שבתיקים ניכר העדר מאמץ חקירתי מינימלי לעיבוי התשתית הראייתית .למעשה ,גישת מח"ש
בכל הנוגע לבחינת התשתית הראייתית בתיקי עמונה התבטאה בהעברת נטל הראיה אל
המתלונן :אם המתלונן לא הצליח למצוא בכחות עצמו תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב
אישום – לא ראתה עצמה מח"ש כאחראית על המשימה של איתור עדים או ראיות מצולמות
לצורך הרחבת או עיבוי התשתית הראייתית בתיק .מח"ש העמידה עצמה כמי ש"בוחנת" את
הראיות שהוגשו לה ע"י המתלוננים ,ולא כמי שחוקרת ומשקיעה מאמצים ומשאבים בפיצוח
התיקים .גישה זו משקפת עמדה בסיסית ולפיה ,האינטרס בחקירת התלונות הוא של המתלונן
ולא של המדינה ושל מח"ש ,כממונה מטעמה על חקירת עבירות אלימות של שוטרים.
חמור מכך :בחלק ניכר מהתיקים שנסגרו מחוסר ראיות ניכרת התעלמות בוטה מקיומה של
תשתית ראייתית משמעותית ,אשר במאמץ חקירתי קל ניתן להשלימה ,להרחיבה ולעבותה –
ואולם הדבר לא נעשה .להלן נסקור מספר דוגמאות:
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א( התעלמות מממצאים מצולמים:
הקריטריונים המנחים את מח"ש בכל הנוגע לתשתית הראייתית הנדרשת להגשת כתבי אישום
נגד שוטרים ,הינם קריטריונים מחמירים במיוחד )על כך נרחיב בפרק ד' סעיף  .(1ראש מח"ש הרצל
שבירו הגדיר את התשתית הראייתית הנדרשת כ"ראיות שיכולות להביא להרשעה מעבר לכל
ספק סביר ,מעבר ל) ".90%-פרוטוקול ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מיום  .(8.12.07גם במכתב
הסגירה הסטנדרטי הנשלח ע"י מח"ש למתלוננים נכתב כי "נדרשת רמת וודאות גבוהה".
ואולם ,גם קריטריונים מחמירים אלה אינם יכולים להסביר בשום אופן את סגירתם של תיקים
שהתשתית הראייתית בהם מבוססת על חומר מצולם ועל עדי ראיה .ללא ספק ,חלק מהחלטות
הסגירה בתיקי עמונה בעילה של "חוסר ראיות" הינן יותר מתמוהות .להלן מספר דוגמאות:
 בתיקי מח"ש  3707/07ו 8030/08-התלוננו ר.א) .קטין( וב .פרנקל נגד הפרש המשטרתי דודו
אדרי כי היכה אותם באלה ,בעודו רכוב על סוסו ,בראש ובעורף .לאחר המתלוננים נגרמה
נכות של  .10%המתלוננים הגישו לחוקר מח"ש סדרת תמונות המתעדת את האירוע,
ומסמכים רפואיים המעידים על הפגיעה בהם .כן נחקרו עדי ראיה שראו במו-עיניהם את
ההכאה באלה .הפרש ,שנחקר תחת אזהרה ,זיהה את עצמו )"אני מזהה את הסוס מואב ולפי
הסוס זה אני רוכב עליו...אף אחד לא רכב עליו באותו היום חוץ ממני"( ,ולא ידע להסביר את
מעשיו .מפקדו ,שנחקר אף הוא ,הגדיר הכאה בראש ובעורף כ"אסורה בכל מקרה" .למרות
כל אלה ,התיק נסגר מחוסר ראיות.
 בתיק מח"ש  5608/06התלונן צ .הר שפי כנגד קבוצת שוטרים אשר תקפה אותו בעת שעמד
פסיבי ליד בית  .9למח"ש נמסרו  2סרטונים שונים המתעדים את האירוע מזוויות שונות,
ובהם נראים השוטרים כשאחד מהם מכניס אצבע לתוך עינו של המתלונן ,השני חובט בפניו
במכת אגרוף ,והשלישי בועט באשכיו לאחר שכבר התמוטט ונפל ארצה .השוטרים ,שנחקרו
במח"ש ,צפו בסרטונים ,וזיהו את עצמם ,תוך שהם עצמם מציינים כי "עובדתית מכניסים
אצבע לעין" .גם במקרה זה ,קשה להבין כיצד התקבלה ההחלטה לסגור את התיק בעילה
של מחסור בראיות.
 גם מהעיון בתיק מח"ש  - 1508/06תלונתו של ח"כ אפי איתם ,עולה השאלה מדוע לא
העמידה מח" ש לדין את השוטרים שפגעו במתלונן באמצעות מכות אלה ברגליו .הפגיעה
מתועדת במספר סרטים ,כולל סרטים משטרתיים ,והשוטרים הפוגעים ניתנים לזיהוי בקלות
יתרה .הסיטואציה בה מוכה ח"כ איתם ברגליו תואמת באופן מדוייק את התאור שמסר
בעדותו במח"ש" :צעקתי לשוטרים :אני ח"כ אפי איתם ,אני מבקש לדבר עם המפקד
שלכם .בתגובה הסתערה עלי שורת השוטרים הראשונה...תוך מתן מכות עם אלות בברכיים
ואמירות עוף מפה תסתלק מפה" – הארוע מתועד במלואו במספר סרטים .מדובר בהכאה
של איש ציבור ,חבר כנסת ,אשר כל פעילותו במקום הסתכמה בהרגעת הרוחות .קשה להבין
מדוע לא מצאו מקבלי ההחלטות במח"ש מקום להעמיד לדין את השוטרים המכים.
דוגמאות נוספות להחלטות תמוהות על סגירת תיקים מחוסר ראיות ,למרות קיומן של ראיות
מצולמות – נביא להלן בפרק ד' סעיף .1
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ב(

התעלמות מקיומם של עדים:

חלק מהתיקים נסגרו בעילה של העדר תשתית ראייתית – בלא שעדי-מפתח ,ששמותיהם נמסרו
למח"ש ,זומנו להעיד .כך למשל:
 בתיק מח"ש  6722/07התלונן י .בלס כנגד פרש משטרתי ,שהכה אותו באלה בראשו ,בעודו
רכוב על סוסו .המתלונן ,רב בשנות החמישים לחייו ,הגיש למח"ש סדרת תמונות המתעדת
את הארוע ,מסמכים רפואיים המתעדים את הפציעה בראשו ,וכן העביר רשימת עדים
שראו במו-עיניהם את הכאתו ע"י הפרש .מח"ש החליטה לסגור את התיק בשל מחסור
בראיות .בדברי ההסבר שנשלחו לעורך דינו של המתלונן נומקה ההחלטה כדלהלן:
"המתלונן אינו יכול לשלול את האפשרות שנחבל מאחת האבנים שהושלכו ,היות והוא
מאשר שהיה עם גבו לפרשים בעת שניחתה המכה" .העובדה ,שעדי הראיה לאירוע
יכולים להפריך "אפשרות" זו – לא נלקחה בחשבון כלל .לא נעשה כל נסיון לעבות את
התשתית הראייתית ,אלא להפך :חקירת המתלונן התבצעה ,כביכול ,מתוך מגמה
להוכיח שהתשתית הראייתית אינה מספקת.
 מקרה חמור במיוחד הוא תיק מח"ש מס'  ,8247/06בו התקבלה תלונתה של ח.ל.
)קטינה( ,שהיתה בת  16.5באירועי עמונה ,שטענה שהוכתה קשות ע"י יעקב בן משה,
קצין בדרגת סנ"צ ,לעיני עדים רבים .לטענת המתלוננת ,הקצין המשיך לבעוט בה
בחמת-זעם גם לאחר שכבר היתה שרועה על הקרקע באפיסת כוחות .לאחר שהמתלוננת
העידה במח"ש ,נעשה ניסיון שלא צלח לזמן את אחת העדות ,והתיק נסגר בעילה של
מחסור בראיות .רשימה של עדים נוספים לארוע החמור ,לא טופלה כלל .מה שהביא
לפתיחה מחודשת של התיק לאחר שכבר נסגר "מחוסר ראיות" ,היתה פנייתו של הקצין
הנילון ,שהגיש ערר על החלטת הסגירה ודרש לשנות את עילת הסגירה ל"אין אשמה",
על מנת שלא לפגוע בקידומו בתוך שורות המשטרה .או-אז החליטה מח"ש ,בצעד נדיר,
לבצע בדיקת פוליגרף ל...מתלוננת .לעומת זאת ,השוטר הנילון עצמו לא נדרש לבצע
בדיקת פוליגרף .במכתב למח"ש שואל עורך דינה של המתלוננת שאלות מתבקשות
מאליהן כגון:


האם זימון הקטינה לבדיקת פוליגרף נועד אך ורק לצורך טיפול בעררו של הנילון?
האם לזימון הקטינה לבדיקת הפוליגרף אין כל חשיבות לבחינה מחודשת של תלונת
הקטינה המתלוננת?



האם יש בכוונת המחלקה לגבות עדויות מעדי הראיה ולבצע השלמת חקירה בעניין
תלונתה של הקטינה המתלוננת?



האם נחקר הנילון בעקבות התלונה של המתלוננת ?



האם נדרש הנילון לבצע בדיקת פוליגרף?

המכתב נותר ללא מענה .במזכר שרשם חוקר מח"ש ,תחת הכותרת "הבהרה" נמצאו
הדברים הבאים" :לאחר שהוברר שיש במח"ש תיק נוסף...עיינתי בתיק זה ומצאתי בו
מכתב מאפריל  2007ובו רשימת עדים .מאחר ורשימת עדים זו נתגלתה לי רק במהלך
חודש פברואר ...2008לא מצאתי לנכון לזמנם"...
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מדובר במקרה חמור של העדפה ברורה של זכויותיו וטובתו של הנילון ,קצין משטרה
בכיר ,על פני זכויותיה וטובתה של המתלוננת – נפגעת העבירה ,וזאת בניגוד לחוק זכויות
נפגעי עבירה ולחוק סדר הדין הפלילי.

 (2תיקים שנסגרו בעילת "עבריין לא נודע":
רוב תיקי עמונה נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע" ,ולא בכדי.
הליקויים בשיטות העבודה של מח"ש ,שנסקרו בפרק  1לעיל ,חיבלו קשות ביכולתה של מח"ש
להגיע לממצאים בתיקים ,ככל שהדבר כרוך בזיהוי ואיתור השוטרים החשודים .כתוצאה מכך,
הרוב הגדול של התיקים נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע".
"לא הצלחנו ,למרות מאמצינו ,לאתר את החשוד בביצוע העבירה" – .זהו נוסח ההודעה
הסטנדרטית ששלחה מח"ש למתלוננים אשר תיק החקירה שלהם נסגר בעילה של עבריין לא נודע.
ואולם ,בפועל ,מעיון בחומר החקירה שבתיקים עולה ,כי בתיקים רבים לא נעשו מאמצים
כלשהם לאיתור השוטרים האלימים ,ובחלק מהתיקים ניכרת התעלמות מקיומן של ראיות
שבכוחן להוביל את החוקר אל השוטרים החשודים.

א( התעלמות ממצאים מצולמים:
חלק מהתיקים נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע" למרות שלמח"ש נמסרו ממצאים מצולמים
המתעדים בבירור את השוטרים המעוולים או המהווים לכל הפחות קצה-חוט לזיהוי השוטרים
הנילונים ולאיתורם .כך למשל:
 תיק מח"ש  358/07עוסק בתלונתה של ה .טוויטו ,שנרמסה ,יחד עם מפגינות נוספות,
תחת רגליהם של שוטרים ,בעת שישבה בחסימה פסיבית בכניסה לרחוב הבתים.
בתמונות המצולמות ניתן לזהות בבירור את השוטר שרומס את המתלוננת ,ובכל זאת
כתב חוקר מח"ש במזכר פנימי כי "לא ניתן לזהות שוטר ספציפי" .התיק נסגר בעילת
עבריין לא נודע.
 תיק מח"ש  1621/06עוסק בתלונתה של ע.ק) .קטינה( ,שהוכתה בגבה באמצעות אלה על
גג בית מס'  .6החוקר ציין ,שהמתלוננת זיהתה את עצמה בסרט ,וכן זיהתה את השוטר
שפגע בה מהגב אם כי "לא ניתן לדעת מי הוא כי הוא נראה בגבו" .אולם ,החוקר לא מצא
לנכון לבצע לבצע המשך חיפוש בחומר המצולם ,על בסיס הזיהוי הראשוני שכבר נעשה.
התיק נסגר.
 התנהלות תמוהה במיוחד של מח"ש נרשמה ביחס ל 5-תיקי חקירה שהשוטר החשוד
בכולם הוא יואב שפירא מיס"מ ש"י) .תיקי מח"ש ,7800/06 ,5266/06 ,3500/06
 7892/06ו .(1535/07-מדובר בשוטר אשר בלט בנוכחותו בעמונה ,בשל העובדה שהיה
מצוייד באלה קפיצית בלתי-תקנית ,שפגיעתה קשה ומסוכנת .מרכז הזיהוי של ארגון
זכויות האדם ביש"ע אסף והעביר למח"ש ראיות מצולמות ,ולפיהן יואב שפירא הוא
השוטר המעוול ב 5-תיקי חקירה שונים ,אשר כולם נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע".
במכתב הוזכרה גם העובדה ,שלפחות  3מבין  5הנפגעים בתיקים אלה סובלים מנכויות
שונות כתוצאה מפגיעת השוטר בהם בעמונה.
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המאמצים לשכנע את מח" ש לפתוח מחדש בחקירת התיקים לאור זיהויו של השוטר
התפרשו על פני ארבעה ) (4חודשים .בחילופי תכתובת תמוהים ,הודיעה מח"ש בתחילה
כי התיקים נסגרו כבר בעילה של "עבריין לא נודע" .במכתב שני נכתבו שלל תירוצים על
מנת להסביר מדוע ישארו התיקים סגורים בעילת "עבריין לא נודע" למרות שקיים נילון
או לפחות חשוד.
לבסוף ,בתום תכתובת שהתמשכה  4חודשים חודשים ,הסכימה מח"ש לעיין בראיות
המצולמות ,ובתום בדיקה ארוכה ,שנמשכה חצי שנה נוספת ,הודתה כי אכן השוטר
זוהה ,וכי החומר המצולם שהוגש בעניינו מאשר שאכן הוא השוטר הנילון .ואולם,
בשלב זה – באיחור של שנה שלמה  -כבר לא ניתן היה לחקור אותו באזהרה ,כיון שהוא
פרש מהמשטרה ויצא לחו"ל"....התיק נמצא בשלבי הקפאה" – נכתב ע"י מח"ש.
הזיהוי הצליח .השוטר ברח.

ב( הימנעות מחיפוש בחומר המצולם הקיים בידי מח"ש:
ברוב התיקים לא התבצע כל חיפוש אחר הארוע נשוא התלונה בחומר המצולם הקיים בידי
מח"ש.
 תיק מח"ש  6942/06עוסק ב 3-מתלוננים אשר הוכו בתוך בית  .7למח"ש נמסרו תמונות
וסרטונים המתעדים את המתלוננים דקות ספורות לאחר שהוכו .החוקר רשם במזכר ,כי
צפה בחומרים שנשלחו אליו ,אך לא מצא בהם תיעוד לפעולות אלימות של שוטרים ,אלא
רק לעובדת פציעתם של המתלוננים .החוקר לא העלה כלל בדעתו שעליו להיעזר
בתצלומים ,בהם מופיעות בבירור תמונותיהם של המתלוננים כפי שנראו באירוע ,על מנת
להוסיף ולחפש בחומר המצולם הקיים בידי מח"ש )למעלה מ 100-שעות צילום!( את רגעי
הפגיעה במתלוננים .התיק נסגר בעילת עבריין לא נודע.
 תיק מח"ש  7798/06עוסק בתלונתה של ב .הכהן ,שהוכתה מחוץ לבית מס'  3בכל חלקי
גופה עד שהתמוטטה והובהלה במסוק לבית החולים .המתלוננת הציגה לחוקר מח"ש
תיעוד רפואי על הנכויות השונות מהן היא סובלת עד היום כתוצאה מהאלימות שהופעלה
כלפיה בעמונה ,ציינה בפניו כי היא יכולה לזהות את השוטרים והשוטרות שהכו אותה,
ונתנה תאור מדוייק של הבגדים שלבשה .החוקר מיקד את מאמציו בתחום גביית
העדויות ,אך לא ביצע שום פעולת חקירה שעניינה צפייה בחומרים המצולמים הרבים
שבידי מח"ש לצורך איתור המתלוננת ,והארועים האלימים שתארה.
 תיק מח"ש  1321/06עוסק בתלונתו של ר .קדמון ,שהוכה בראשו ובכתפיו באלות.
המתלונן ,אדם בשנות ה 60-לחייו ,הציג לחוקר מח"ש מסמכים רפואיים המתעדים את
הפצע העמוק שנפער בראשו עקב מכות האלה .כן ציין בפניו ,כי הארוע צולם ושודר בערוץ
 .10החוקר צפה יחד עם המתלונן בסרט "עמונה – הסיפור האמיתי" ,אך לא מצא לנכון
לחפש את האי רוע ואת השוטרים המכים בסרטים של ערוץ  ,10המצויים בידי מח"ש.
תיק החקירה נסגר בעילה של עבריין לא נודע.
 תיק מח"ש  1592/06עוסק בתלונתו של אל"מ מיל .מוטי יוגב ,שהוכה באלה ,הופל ונפצע
ונגרמה לו נכות צמיתה .המתלונן דיווח לחוקר מח"ש ,כי התראיין מייד לאחר הפגיעה
בערוץ  ,2ובשידור חי נקב בשמו של השוטר שהכה אותו .מובן ,שהקלטת של ערוץ 2
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מהווה ראיה חשובה להוכחת זהותו של השוטר ,ומן הראוי היה לאתרה" .לא זכור לי אם
עשיתי פעולה לאתר את הראיון של ערוץ  – ".2העיד חוקר מח"ש בבית המשפט.
 תיק מח"ש  8350/06עוסק בתלונתו של א.ה) .קטין( ,שהוכה קשות בהיותו על גג בית
מספר  .9המתלונן העיד ,ששוטר היכה אותו באמצעות אלה בראשו ובפניו ,ואף דרך עליו.
עוד ציין ,כי השוטר לא הסתפק באלימות הפיזית ,אלא נקט גם אלימות מילולית ,כינה
אותו "נאצי!" ושאל אותו "אתה מאמין שאני יכול לקבור אותך פה?" .בתגובה לתשובה
חיובית ,היכו אותו שוטרים נוספים בכל חלקי גופו ,בעטו בו ,והכניסו אצבעות לאפו .אף
שגג  9היה אחד הגגות המצולמים ביותר בעמונה ,לא הוצגו למתלונן כל סרטים או
תמונות מגג זה ,והתיק נסגר בעילה של "עבריין לא נודע" .לאחר שעורך דינו של המתלונן
פנה למח"ש תוך שהוא מציין כי "המתלונן עומד על כך כי ביכולתו לזהות את החשודים
בביצוע העבירה ,ובלבד שתוצגנה לו תמונות השוטרים שפעלו על גג בית מס'  ".9וכי
"בידי מח"ש רשימת השוטרים שפעלו על גג בית מס'  9ותמונותיהם כפי שגם אושר
בתשובת שר המשפטים לשאילתא ישירה שמספרה  480אותה הגיש ח"כ אפי איתם".
והזהיר כי "אי נקיטת הליך בסיסי ומינימאלי זה ,בתהליך החקירה ,המאפשר לאתר
את החשודים בביצוע העבירה ,ייראה כניסיון להתחמק ממיצויה – ".רק אז זומן
המתלונן בשנית למח"ש ,כאשר הוא מביא עמו סרטון בו נראית הכאתו על גג הבית .לאור
עדותו השניה של המתלונן ,שונתה עילת הסגירה של התיק ,בוטלה העילה של "עבריין
לא נודע" ,ונבחרה העילה של "מחסור בראיות" ,כפי הנראה משום שבסרטון לא נראה
המתלונן אלא רק אותר המקום בו ישב בעת שהוכה ,ועל כן התיק לא עמד ברף הראייתי
הגבוה שנדרש ע"י מח"ש להגשת כתב אישום נגד שוטרים .לא נעשה שום ניסיון יזום
על ידי מח"ש לחפש את אירוע ההכאה בסרטים הרבים הנוספים הקיימים מגג זה
)קרוב ל 10-סרטים( ,ולבחון האם סרטים נוספים יספקו תשתית ראייתית רחבה
ואיתנה יותר.
 בתיק מח"ש  ,3157/07העוסק בתצלומים שנמסרו ע"י הצלם מתי ברנע ,והמתעדים
אלימות שוטרים ,התקשתה מח"ש לזהות את השוטרים האלימים ,ואף העבירה את
החומר לבדיקת מז"פ )שלא הביאה לתוצאות( .ואולם ,בטופס החקירה המתעד את
הצפיה המשותפת נרשם ,כי בסרטון הראשון "נראה צלם משטרתי עם כובע פלדה ,סרט
לבן סביב הכובע...ותג יחידה על הכתף .הצלם המשטרתי מצלם אף הוא את הארוע וזז
הצדה בגלל שמסתירים לו" – .אף שסביר להניח שהסרט של הצלם המשטרתי ,שצילם
את הארוע מקרוב ,יכול לתרום לקידום החקירה בתיק ואף לאיתור השוטרים החשודים,
ואף שתצלומי המשטרה מעמונה נמסרו כולם למח"ש ,בצירוף שמות הצלמים  -מח"ש
לא מצאה לנכון לחפש את הסרט המדובר ,או לפנות למשטרה על מנת לזהות את הצלם
המשטרתי ,לזמנו לעדות ולקבל את הסרט שצילם מאותו ארוע אלים .הצלם מתי ברנע
כתב לראש מח"ש" :תחושותי הינן שנעניתי...רק כדי יציאת חובה...הנכם כותבים:
"תוכל לפנות אלינו ואנו נשתדל לסייע בדבר ".ואני חשבתי שתפקידכם הינו לחקור ומי
שמסייע זה אני ולא ההפך .אני איני צריך שום סיוע .כל רצוני הוא לעזור לכם במילוי
תפקידכם"...
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בחלק מהתיקים התבצע חיפוש שטחי בלבד בחומר המצולם ,בדרך כלל כאשר החוקר והמתלונן
צופים יחד בסרטון אחד או שניים ,ותו לא .מדובר גם בתלונות על אירועים חמורים ביותר.
כך למשל:
 תיק מח"ש  570/07עוסק במתלוננת א.ש) .קטינה( ,שנזרקה לכף השופל באופן ששיני הכף
ננעצו בגבה ,שבעודה בכף השופל הותקפה מינית ע"י שוטר ,ובעת הוצאתה מהכף הוכתה
באלה בעורפה ,והתעלפה .המתלוננת סובלת מאז מבעיות רפואיות קשות .החוקר ציין
בטופס החקירה כי " בזמן זה צפינו אני והמתלוננת בתקליטור עמונה הסיפור האמיתי,
וכן באינטרנט ,ללא זיהוי כלשהו ".משך הזמן שהוקדש לצפיה בחומר המצולם לא עלה
על שעה ,אך מאמץ מינורי זה מצא ביטוי בהודעת מח"ש למתלוננת בנוסח הכתוב הבא:
"לא הצלחנו ,למרות מאמצינו ,לאתר את החשוד בביצוע העבירה".
 תיק מח"ש  1535/07עוסק בתלונתם של  3מתלוננים בשנות ה 40-לחייהם ,שעמדו
בשרשרת אנושית פסיבית סביב בית מס'  .8השלושה הוכו באלות בראשיהם ,בכתפיהם,
וכן בידיים שהורמו על מנת להגן על הראשים .הם הציגו למח"ש מסמכים רפואיים
המתעדים את הפגיעות בהם ,כולל תעוד של שבר פתוח ביד ,אצבע מרוסקת ,ואיבוד
תחושה בכף היד לצמיתות .החיפוש שערך חוקר מח"ש בחומר המצולם כלל צפיה
"בסרטים באיכות ירודה שהובאו ע"י המתלונן" ,ותו לא .זאת למרות שהאזור בו הוכו
המתלוננים צולם ע"י כל רשתות הטלויזיה ,וכן ע"י צלמי משטרה שצילמו את פעולות
השוטרים מקרוב .התיק נסגר בעילה של עבריין לא נודע.
למעשה ,חיפוש שיטתי בחומר המצולם התבצע בתיקים בודדים ו"מיוחסים" בלבד ,כמו למשל:
תיק החקירה בתלונתו של ח"כ אפי איתם )תיק מח"ש  .(1508/06בתיק זה מתועדת צפייה בסרטים
המשטרתיים שצולמו באזור בו הוכה ונפצע המתלונן – אזור החסימה הראשית ,כאשר החוקרים
שצפו בסרטים מנסים לאתר את רגע הפגיעה בראשו של איתם .המתמחה ציין בדו"ח שרשם ,כי
"רוב הסיכויים שאיתם נפגע ממכת אלה ,שכן הוא צץ לפתע מבין המפגינים כשידו על ראשו
כשקדם לכך אין-ספור מכות שנראות נוחתות על ראשי/פלג גוף עליון של המפגינים .אולם לא
רואים דבר כזה בבירור ,למרות שניתן לראות שהשוטרים מכים ללא אבחנה כל מי שעומד בסמוך
אליהם" .בהמשך מציין המתמחה ,כי מתוך הצפייה בסרטים המשטרתיים "עולה חשד שמא
הדיסקים-צילומים נערכו" .האבחנה המדוייקת של המתמחה מלמדת על השקעת זמן ומשאבים
בחומר המצולם .אמנם במקרה זה המאמץ החקירתי לא הניב תוצאות ,אך אין ספק שלו היה
מתבצע מאמץ חקירתי דומה בתיקים אחרים – ניתן היה לאתר את רגעי הפגיעה ואת השוטרים
המעוולים ,בחלק ניכר מהתיקים.
להלן נביא מספר דוגמאות לתלונות ,אשר בהן ניתן היה בקלות יתרה לאתר בחומרים המצולמים
הקיימים בידי מח"ש את השוטרים החשודים ,אך הדבר לא נעשה:
 בתיק מח"ש  7800/06נחקרה תלונתה של י .כהן ,שהוכתה באלה בראשה וסובלת
כתוצאה מכך מבעיות רפואיות שונות .החוקר ציין כי "שוחחתי עם )חוקר אחר( בנושא
העשרה ) -של התיק באמצעות חומר מצולם( .לדבריו אין לו חומר ספציפי להוסיף ולפיו
יהיה ניתן לקדם את החקירה" .התיק נסגר .בחקירת ארגון זכויות האדם ביש"ע התברר,
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כי האירוע תועד במצלמות ערוץ  1ואף שודר במהדורת החדשות המרכזית של הערוץ.
למותר לציין ,שכל החומר המצולם של ערוץ  1נמצא בידי מח"ש.
 בתיק מח"ש  563/07נחקרה תלונתו של ד .השאש .המתלונן טען כי הוכה אנושות בתוך
בית מס'  ,8ואף הציג למח"ש סרטונים בהם הוא מצולם כשהוא מוצא מחלון הבית,
ולאחר מכן מתמוטט ומתעלף מחוץ לבית בו הוכה .למרות שהמתלונן טען בעדותו במח"ש
במפורש ,כי אם יוצגו בפניו תמונות שוטרים יוכל להצביע בוודאות על השוטר שהכה
אותו ,ואף נתן תאור של השוטר )"בעל מראה הודי"( – לא נעשה כל ניסיון לאתר את
השוטר .למעשה ,בידי מח"ש קיים סרטון המתעד את כניסת השוטרים לבית מס'  8דרך
החלון )הסרטון נמסר למח"ש במסגרת תלונה אחרת בתיק מח"ש  .(6716/06עיון בסרטון
היה מעלה את דמותו הברורה של קצין יס"מ "בעל מראה הודי" נכנס לתוך הבית .אך
הסרטון לא נבדק ע"י החוקר )למרות שמדובר באותו חוקר שמטפל ב 2-התיקים( ולא
הוצג למתלונן .לאחר שהמתלונן פנה למרכז הזיהוי של ארגון זכויות האדם ביש"ע ,וזיהה
את הקצין המתועד בסרטון כמי שהכה אותו בתוך הבית  -נשלח ע"י עורך דינו של
המתלונן מכתב עדכון למח"ש ,בצירוף דרישה לחידוש החקירה ,ולזימון הקצין הנילון
לחקירה באזהרה .מח"ש לא חזרה בה מהחלטתה לסגור את התיק בעילת "עברין לא
נודע" ,העבירה את המכתב למחלקת העררים בפרקליטות המדינה ,ונמנעה מלחקור את
הקצין שזוהה.

ג( התעלמות מעדויות מפורשות:
בחלק מהתיקים שנסגרו בעילה של "עבריין לא נודע" התקבלו ההחלטות תוך התעלמות מקיומן
של עדויות שיש בכוחן להביא לזיהוי השוטר הנילון.
 בתיק מח"ש  ,395/07התלונן א .רוטשטיין  ,כי הוכה בבעיטות ואגרופים עד לאיבוד
הכרה ,בשעת לילה לאחר הוצאת צו הביניים של בג"צ )קרי :בשעה שנאסר על הכוחות
לנקוט פעולת פינוי או הפעלת כוח כלשהי!( .המתלונן ,שנזקק בעקבות הכאתו לאשפוז
ונעזר במשך שבועיים בקביים ,ציין בעדותו שהשוטרים המכים היו ממג"ב קלקיליה,
ושיתכן שיוכל לזהותם אם יראה את תמונותיהם .למרות זאת:


אף שוטר ממג"ב קלקיליה לא נחקר בתיק.



לא הוצגו למתלונן תמונות של שוטרי מג"ב קלקיליה.



לא נעשה שום ניסיון לאתר סרטים שצולמו באזור האירוע ובשעת
האירוע ,ביניהם סרטים שצילמה המשטרה ושקיימים בוודאות בידי
מח"ש.

 בתיק מח"ש  8387/06התלוננה הנערה א.ש) .קטינה(  ,כי בזמן שפונתה מתוך בית מס' ,6
שוטר דחף אלה לתוך הבטן שלה וסובב אותה .כתוצאה מכך סבלה המתלוננת במשך
למעלה משנה מכאבים וסיבוכים רפואיים באיברי הבטן הפנימיים .למרות שהמתלוננת
ציינה בעדותה במח"ש שהיא מסוגלת לזהות את השוטר ,ואף תארה אותו )"כהה ,רזה,
שחום ונמוך"( ,לא נעשה כל נסיון לאתר אותו.
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לא הוצגו למתלוננת תמונות של שוטרים העונים לתאור שנתנה.



לא נעשה נסיון לצפות בסרטים ובתמונות שצולמו ע"י המשטרה בתוך
הבתים ,ואף בתוך הבית בו שהתה המתלוננת ,למרות שסרטים אלה
מצויים בידי מח"ש.



לא נעשה נסיון לברר מי היה מפקד השוטרים בבית מס'  ,6ולזמנו לעדות.

 בתיק מח"ש  6088/06התלונן נ .רום כי לאחר שהפינוי כבר הסתיים הבחין בקבוצת
שוטרים שעמדו להתפלל תפילת מנחה .במר ליבו צעק לעברם" :למי אתם מתפללים?",
והשוטרים בתגובה הפסיקו את תפילתם ,נטלו את האלות והיכו אותו נמרצות ,עד שאחת
האלות נשברה עליו .למרות שהמתלונן ו 2-עדי ראיה אמרו בעדותם במח"ש שיוכלו
לזהות את השוטר המכה ,וגם מסרו תאור שלו )"גובה  ,175שער שחור לא מקורזל ,זקן
צרפתי ,פנים שחומות ,נראה מזרחי"( לא נעשה כל ניסיון לרכז ולהציג בפניהם את תמונות
השוטרים הדתיים שהיו בעמונה.
 בתיק מח"ש  8350/06התלונן א.ה) .קטין( שהוכה קשות ע"י שוטרים בהיותו על גג בית
מס'  .9המתלונן אמר במפורש בעדותו במח"ש ,שהוא יכול לזהות את אחד השוטרים
שתקף אותו בבעיטות רבות ,וגם נקב בשמו הפרטי )שבו שמע את השוטרים האחרים
מכנים אותו( "מיכאל" .למרות זאת ,ולמרות שלמח"ש היה ידוע הרכב הכוחות
המשטרתיים שפעלו על הגג המדובר ,לא הוצגו למתלונן תמונות של שוטרים לצורך זיהוי,
ולא נעשה כל נסיון לאתר בקרב השוטרים שעלו לגג שוטר העונה לשם "מיכאל".
 בתיק מח"ש  5087/06התלוננה ל .קוזניץ כי הוכתה באלה בראשה ובידיה בעת שעמדה עם
מפגינות פסיביות אחרות סביב בית מס'  .6כתוצאה מכך ,ראשה נפתח ,וידה נשברה ,בעת
שהורמה על מנת להגן על הראש .עדת ראיה שהגיע למח"ש טענה בתוקף בעדותה במח"ש,
שהיא מסוגלת לזהות את השוטר התוקף .למרות זאת ,לא הוצגו בפניה סרטים או
תמונות כלשהם.
 בתיק מח"ש  2155/07העיד המתלונן צ .קליין ,הסובל מנכות כתוצאה מהאלימות
שהופעלה עליו ,על השוטר שהיכה אותו" :דמותו חרותה עמוק בזכרוני ואוכל לזהותו אם
תנתן לי האפשרות ע"י מסדר זיהוי וכו' ,ובאמת ברצוני לזהותו אם זה אפשרי...אני
חושב שלא יהיה קשה בכלל לשים את האצבע על אותו האיש" .מבוקשו לא ניתן לו .לא
הוצגו בפניו שום תמונות או סרטים .המתמחה שנתנה המלצה בתיק כתבה ":גם אם היה
זיהוי היה זה בעייתי ,שכן עברה שנה וחצי מיום הארוע ,ועל כן יהיה קיים ספק בוודאות
הזיהוי".

ד .ליקויים הנעוצים בקריטריונים ובהנחיות:
חלק ניכר מהתיקים נסגרו כתוצאה מהקריטריונים המנחים את מח"ש בדרך כלל ,שהינם
מחמירים ובעייתיים במיוחד ,וכן כתוצאה מהנחיות ספציפיות שניתנו בהתייחס לתיקי עמונה
דווקא.
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 .iהתשתית הראייתית הנדרשת להגשת כתב אישום נגד שוטרים:
ככלל ,קיים אי שוויון בסיסי המעוגן בהנחיות בכל הנוגע לתשתית הראייתית הנדרשת להגשת
כתב אישום נגד שוטר ,לעומת אזרח  .ראש מח"ש הרצל שבירו הסביר את הנושא לאחרונה בדברו
בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בישיבה לציון יום זכויות האזרח" :אני צריך
להביא לבית המשפט במשפט פלילי ראיות שיכולות להביא להרשעה מעבר לכל ספק סביר,
מעבר ל ".90%-רף גבוה זה ,שנקבע ע"י מח"ש ,הוא שונה לכתחילה מהרף המנחה את פרקליטות
המדינה או את מחלקת התביעות של משטרת ישראל ,בבואן להחליט על הגשת כתב אישום פלילי
נגד אזרח .נוצר אי-שוויון בסיסי בין השוטר לאזרח ,אי שוויון המעוגן בהנחיות .במסמך שהוגש
לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בנובמבר  ,2004הסביר ראש מח"ש הרצל שבירו כי
" הקריטריון הקובע אם להעמיד לדין שוטרים הוא הסבירות של ההרשעה...לגבי שוטרים יש
סבירות יותר נמוכה של הרשעה ,כאשר במצב של עדות מול עדות – סביר יותר שהשופט יאמין
לשוטר".
ואכן ,במכתב הסגירה ששולחת מח"ש למתלוננים במקרים של סגירת התיק בשל מחסור בראיות,
נכתב כי "נבקש להבהיר ,כי לשם העמדת אדם לדין פלילי והרשעתו בהליך שכזה ,נדרשת רמת
וודאות גבוהה כי אותו אדם אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו .במקרה דנן ,ניתוח הראיות
והגרסאות השונות העולות מחומר החקירה ,הביאנו לכלל מסקנה ,כי סיכויי ההרשעה בתיק
אינם סבירים .בנסיבות אלה ,ראינו לנכון לסגור את התיק"...
רף גבוה ובלתי-שוויוני זה הביא לסגירתם של מספר תיקים בעילה של מחסור בראיות ,כאשר
למעשה קיימת בתיקים אלה תשתית ראייתית ,אך לאור העובדה שהשוטרים מכחישים את
העבירות המיוחסות להם ,ההרשעה במשפט אינה מובטחת .במקרים אלה ,מח"ש בחרה לקבל
את ההחלטה במקום בית המשפט ,ולסגור את התיק .להלן מספר דוגמאות:
 בתיק מח"ש  6011/06נדונה תלונתו של א .דודקביץ כנגד קצין המשטרה סנ"צ עוזי זומר.
המתלונן טען כי היה עד לחניקתו של נער צעיר באלימות רבה ע"י הקצין הבכיר .לגרסתו
של המתלונן נמצאו תימוכין בעדויות של עדי-ראיה נוספים ,ואולם הקצין הכחיש את
המיוחס לו ,וטען כי אמנם התעמת עם הנער אך "ללא כל שימוש בכח" .לו היה הנילון
אזרח ,אין ספק שהתיק ,ובו עדויות של מספר עדי ראיה ,היה מוגש לבית המשפט .אך
כיון שמדובר בשוטר – נסגר התיק בעילה של מחסור בראיות.
 בתיק מח"ש  565/07התלונן א.ש) .קטין( כנגד שוטר שגרר אותו באוזנו והפיל אותו ארצה
ללא כל הצדקה .המתלונן נפצע באזנו ,ושמיעתו נפגעה .הוא הציג תעוד רפואי לפציעה זו.
כן נמסר למח"ש סרטון ובו מתועד הארוע ,אם כי היד האוחזת באוזן לא נקלטה בעדשת
המצלמה .כן נגבו עדויות של עדי ראיה ,והוגש סרטון נוסף ,המתעד את המתלונן כשהוא
פצוע באזנו זמן קצר לאחר שהותקף ע"י השוטר ,וסרטון נוסף המתעד את השוטר
המכה .באופן יוצא דופן ,הצליחה מח"ש לזהות את השוטר שביצע את התקיפה .למרות
זאת ,התיק נסגר בעילה של מחסור בראיות.
 מקרה חמור במיוחד הוא עניינו של שוטר היס"מ שמעון לוי .לוי תועד במצלמת וידאו
כשהוא פורץ לתוך בית  8ומכה באלה את המפגינים הפסיביים שישבו בבית .כשהבחין
בצלם שתעד את מעשיו – י .שליסל ,שישב על דוד שמש במרומי גג מס'  – 9הסתער
עליו ביחד עם שוטר יס"מ נוסף ,ויחד ה כו אותו באלה הפוכה בראשו ושברו את
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מצלמתו .גם מעשה חמור זה תועד במצלמות טלויזיה רבות .למעשה ,היה שמעון לוי
אחד השוטרים המצולמים ביותר בעמונה ,בולט בשל מראהו החיצוני ובשל אלימותו
הרבה .תמונתו ,כשהוא אוחז בידו אלה הפוכה ,הפכה לאחד מסמלי הארוע האלים.
מספר תיקי החקירה שנפתחו נגדו ,ואשר בכולם הוגשו למח"ש סרטים המתעדים את
מעשיו ,הגיע ל 7-תיקים ) 3742/06 ,1321/06 ,6161/06 ,8350/06 ,574/07 ,8280/06ו.(2088/07-
הזיהוי היה ודאי ,שכן השוטר זיהה את עצמו .ובכל זאת ,כל התיקים נסגרו בעילה של
מחסור בראיות.
 גם שותפו-לעבירה של לוי ,שוטר היס"מ ויצסלב ניצקנסקי ,אשר תועד בכל רשתות
הטלויזיה כשהוא מכה באלה הפוכה בראשו של הצלם י .שליסל ,זכה ליחס דומה
ממח"ש .במשך שנה וחצי התקשתה מח"ש לזהות את ניצקנסקי ,שהוגדר כ"עבריין לא
נודע" .משזוהה השוטר ע"י מרכז הזיהוי של ארגון זכויות האדם ביש"ע ,זומן לחקירה
באזהרה ,ובה זיהה את עצמו בסידרה של תמונות וסרטים ,אך לא באותם סרטים
המתעדים את האירוע האלים .לאור מה שהוגדר "קושי בזיהוי" ,או ליתר דיוק :לאור
סירובו של השוטר לזהות את עצמו – נסגר גם התיק הזה בעילה התמוהה של מחסור
בראיות.

 (2הקפאה וביטול של הליכים משמעתיים:
במקרה שמח"ש ממליצה על העמדת שוטר לדין משמעתי – היא נוהגת להודיע למתלוננים על
זכותם לערער ולדרוש העמדה לדין פלילי ,בצירוף אזהרה כי "הטיפול בערר יוביל להקפאת הדיון
המשמעתי ,ובמקרה זה עלולה לחלוף תקופת ההתיישנות הרלוונטית להעמדה לדין משמעתי".
הודעה זו ,שהחלה להופיע על המכתבים הסטנדרטיים של מח"ש החל משנת ) 2004וזאת בעקבות
ביקורת שנמתחה על ידנו בדיון שהתקיים בועדת הפנים של הכנסת ,תוך אזכור מספר תיקים בהם
הדיון בערר נמשך זמן רב והשוטרים "זכו מן ההפקר" ולא הועמדו לדין( – היא עדיין בעייתית
במספר מובנים:
ראשית ,חוק המשטרה החדש ) דין משמעתי( )התשס"ו (2006-אינו מחייב כלל גישה זו .החוק,
בסעיף ) 12א( קובע כי " הוגש נגד שוטר כתב אישום לבית דין למשמעת או כתב תלונה לדן יחיד
והוגש נגד השוטר בשל אותו מעשה גם כתב אישום לבית משפט בשל עבירה פלילית או שהיועץ
המשפטי לממשלה הודיע שבכוונתו להגיש כתב אישום כאמור ,יעוכבו ההליכים המשמעתיים ,על
אף הוראות סעיף  ,11עד גמר ההליכים הפליליים ,והוא הדין אם כתב האישום או כתב התלונה
הוגש נגד השוטר לאחר הגשת כתב האישום לבית המשפט בשל העבירה הפלילית" – .כלומר :עצם
קיומו של הליך ערר ,שיתכן שבסיומו יוחלט על הגשת כתב אישום פלילי ,אינו צריך לעכב את
ניהול ההליך המשמעתי נגד השוטר.
יתרה מכך ,סעיף  11לחוק קובע כי "אחריותו של שוטר בשל עבירת משמעת אינה גורעת
מאחריותו הפלילית בשל מעשה ,ומותר לנקוט נגדו הליכים משמעתיים ,אף אם הורשע או זוכה
בשל המעשה בבית משפט – ".כך שלמעשה אין שום צורך ואף שום הצדקה להקפיא את ההליכים
המשמעתיים נגד השוטר בשל עצם הגשת הערר ,אשר ספק רב אם תביא להגשת כתב אישום
פלילי.

34

35
שנית ,באזהרה המצוטטת לעיל מח" ש אינה מזכירה למתלונן את האפשרות שהשוטר יפרוש
משורות המשטרה ,למרות שקיים סיכוי גדול להתפתחות כזו ,במיוחד כשמדובר בשוטרי מג"ב,
המשרתים במשטרה במסגרת שירות החובה שלהם .חוק המשטרה ,בסעיף ) 14א( קובעי כי ככלל
"מי שעבר עבירת משמעת בהיותו שוטר ולאחר ביצוע העבירה חדל להיות שוטר ,לא יידון בדין
משמעתי" )אם כי בהמשך מפורטים סייגים לכלל זה( .אולם ,המתלונן אינו מוזהר מפני התפתחות
כזו.
 שוטר מג"ב אסעד עלי סעד היכה את הנער א.מ) .קטין( באלה ועצר אותו במעצר -שוא )תיק

מח"ש  .(1272/06הארוע צולם והחומר הועבר למח"ש ,אשר המליצה על העמדתו לדין משמעתי.
עורך דינו של הנער הגיש ערר בדרישה להעמיד את השוטר לדין פלילי ,לאור העובדה שהוא
הוכה ללא כל סיבה והצדקה .במכתב הערר ,שהועבר באמצעות מח"ש ,הדגיש עורך הדין כי
"בהתאם לסעיף  12לחוק המשטרה  ...אין כל מניעה כי יהיו שני הליכים תלויים ועומדים
נגד השוטר :האחד הליך משמעתי והשני הליך פלילי .במידה ואכן יוחלט כי ישנו מקום
לנקוט בהליך פלילי נגד השוטר ,לאחר בחינת הערר ומתן החלטה ,כי אז יעוכבו ההליכים
המשמעתיים ,ואין נפקות איזו מן ההליכים החל קודם ,הכל כקבוע בחוק .אשר על כן הננו
מתנגדים בכל תוקף ,כי הטיפול בערר יעכב את המשך נקיטת ההליכים המשמעתיים נגד
השוטר – ".פנייתו של עורך הדין נותרה ללא כל התייחסות .הערר הועבר למחלקת העררים,
ההחלטה ניתנה רק לאחר שנה וחצי ,בינתיים הספיק השוטר לסיים את שירות החובה
ולפרוש משורות המשטרה .או-אז הודיעה מח"ש למתלונן כי השוטר לא יועמד לא לדין
משמעתי ולא לדין פלילי.

 (3הנחיות מיוחדות לתיקי עמונה:
בפרק ההקדמה סקרנו את סוגיית האינטרס הציבורי בחקירת אירועי עמונה .הוכחנו ,כי חקירת
אירועי אלימות שוטרים בכלל ,ואירועי עמונה במיוחד – הוגדרה במדרג גבוה ביותר מבחינת
האינטרס הציבורי .על כך ניתן להוסיף את דבריו של ראש מח"ש הרצל שבירו ,בפני ועדת הפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי בדצמבר " :2007אני רוצה להבהיר
ולסבר את האוזן :אני האחרון שלא אראה עניין ציבורי בחקירה של אלימות שוטרים .זה
התפקיד שלי ,זה הייעוד שלי ,לכן המחלקה הזאת הוקמה .שלא תצטייר תמונה שהמחלקה רואה
איזושהי אלימות ומחליקה ואומרת שאין עניין ציבורי .אין דבר כזה .אלימות שוטרים נחקרת
ותיחקר ,כי זאת המטרה שלנו ,זה הייעוד שלנו .לא תהיינה הנחות לאף שוטר שישתמש לרעה
בכוח שניתן לו .וזה לא משנה אם המתלונן יהיה מחבל או אזרח רגיל או עבריין ונרקומן .לא
תהיינה הנחות".
ואולם ,בניגוד מוחלט לכל האמור לעיל ,התקבלו במהלך השנתיים האחרונות מספר החלטות
והנחיות של ראש מח"ש ,שהביאו לסגירת חלק משמעותי מתיקי עמונה בעילה של "חוסר עניין
לציבור":
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א .הנחיה לסגור תיקים בהם הנפגעים זומנו ולא הגיעו להעיד:
בנובמבר  – 2006פחות משנה לאחר אירועי עמונה – נכתב במזכר מיוחד ,תחת הכותרת "הנחיית
ראש מח"ש" כי "הרצל הנחה באופן חד משמעי כי אם לא תהיה הענות – לסגור התיקים".
הנחיה זו ניתנה עקב חוסר הענות מצד חלק ניכר מהעדים ,ואף מהמתלוננים עצמם ,אשר גם
לאחר הגשת התלונות הרשמיות בכתב היססו וחששו להגיע למסור עדות ,בעיקר עקב חוסר-אמון
במערכת אכיפת החוק בכלל ובמח"ש בפרט) .תחושות אלה של המתלוננים והעדים התחזקו
בעקבות חוויות בלתי-נעימות שעברו חלק מהאזרחים שכן העידו ,ואשר מצאו עצמם נחקרים
כנאשמים ולא כנפגעים )ראה להלן פרק ה' סעיף .(1
המענה שנתן ראש מח" ש לבעיה זו משקף את הגישה הבסיסית של מח"ש בחקירת אירועי עמונה,
ולפיה האינטרס העיקרי בחקירת התלונות אינו האינטרס הציבורי אלא האינטרס האישי של
הנפגעים .גישה זו מנוגדת ,כמובן ,לחלוטין לעמדה הרשמית והמוצהרת של בית המשפט
העליון ,של ועדת החקירה הפרלמנטרית ,ושל היועץ המשפטי לממשלה  -עמדה המציבה את
האינטרס הציבורי בחקירת אירועי עמונה כאינטרס גבוה במיוחד.
חלק מהתלונות שנסגרו מחוסר עניין לציבור בעקבות הנחיה זו ,הינן תלונות חמורות ביותר
המצביעות על אלימות קשה ,אכזרית וסדיסטית ,כמו גם על התפרעות ,איבוד שליטה ופורקן
יצרים מצדם של שוטרים .חלקן נסגרו בהעדר עניין לציבור ,תוך התעלמות בוטה מעדויות
וממצאים מצולמים:
 בתיק מח"ש  358/07התלוננה הנערה ה .טוויטו ,כי בעת שחסמה עם חברותיה את כביש
הכניסה לרחוב הבתים בעמונה ,באמצעות ישיבה פסיבית על הכביש ,החלו השוטרים
לרמוס אותה ואת חברותיה תחת רגליהם ,ולהכות אותם באלות שבידיהם .לתלונה צורפה
סדרת תמונות המתעדת את הארוע .זמן מה לאחר הגשת התלונה ,שלחה המתלוננת פקס
לחוקר מח"ש ובו כתבה כי "ברצוני לבטל את התלונה" ,אולם הוסיפה וכתבה כי "יש
לציין שאני מבטלת את התלונה עקב קשיים טכניים אך העבירה עומדת בעינה ואינה
פוטרת את העבריין מענישה" .מכתב זה הספיק למח"ש על מנת להחליט על סגירת התיק
ללא חקירה ,בעילה של העדר עניין לציבור .זאת ,למרות קיומם של תצלומים ברורים בהם
נראים השוטרים רומסים את הבנות .אחד המסמכים הבודדים המצוי בתיק החקירה הוא
מזכר שרשם חוקר מח"ש ,ובו נאמר כי "צפיתי בתקליטור...לא ניתן לזהות שוטר
ספציפי" .מזכר זה הוא על פניו תמוה ,שכן פניהם של השוטרים נראות בתמונות בבירור
רב .בערר שהגיש עורך דינה של המתלוננת ,הוא ציין כי הנערה כבר מוכנה ומעוניית
להעיד במח"ש ,וצרף את תמונתו הברורה של שוטר המצולם כשהוא פוגע בה .עורך הדין
ביקש לפתוח בחקירת התלונה ,לאור קיומם של ממצאים מצולמים ,תמונה ברורה של
השוטר הנילון ,עדת ראיה לארוע ,ונכונות מצד המתלוננת להעיד.
"אין כל ספק" – כתב עורך הדין – " שרמיסת מפגינים תחת רגלי השוטרים אינה יכולה
בשום אופן להוות אמצעי לפיזור הפגנות...מדובר בפגיעה חמורה בכל המקובל במסגרת
הנורמטיבית של יחסי מפגינים-משטרה במדינה חופשית ודמוקרטית .האינטרס
הציבורי צריך להיות חקירה יסודית וממצה ,הן בהתייחס למפקדים שנתנו את הפקודה
לרמוס את המפגינות ,והן בהתייחס לשוטרים שביצעו אותה".
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מח"ש סרבה ,והעבירה את המכתב למחלקת העררים בפרקליטות המדינה .התיק נותר
סגור בעילת העדר עניין לציבור.
 גם תיק מח"ש  360/07עוסק בתלונה דומה ,של נערה נוספת שנרמסה תחת רגלי השוטרים.
המתלוננת ,מ .שטאל ,הציגה לחוקרת מח"ש תמונות בהן היא נראית כשהיא שכובה על
הקרקע מתחת לרגלי השוטרים ,ולאחר מכן – כשהיא פצועה ומדממת מראשה .עורכת הדין
שלה העבירה למח"ש את ממצאי מרכז הזיהוי של ארגון זכויות האדם ביש"ע ,ולפיהם
השוטר שרמס והיכה את המתלוננת הוא חובש של מג"ב ,אשר קודם לכן היכה את ח"כ אפי
איתם .תמונתו הברורה של השוטר נשלחה בשנית למח"ש ,בצירוף כל הראיות לכך שהוא-הוא
השוטר המכה ,ובדרישה לחדש את החקירה בתיק" .ראוי שנתון חדש זה ,על פיו מדובר
בשוטר החשוד במספר עבירות – ישפיע על ההחלטה לגבי האינטרס הציבורי בקידום
החקירה בתיק" – כתבה למח"ש עורכת הדין של המתלוננת – "המאמץ החקירתי והשקעת
המשאבים הנדרשת מצדה של מח" ש לצורך זיהויו ואיתורו של השוטר וביסוס התשתית
הראייתית בתיק אינם גדולים .בשקלול של המשאבים הנדרשים ,אל מול חומרת העבירה –
מן הראוי היה לקדם את החקירה בתיק" .מח"ש סירבה ,והעבירה את המכתב כערר
למחלקת העררים בפרקליטות המדינה.

 בתיק מח"ש  2819/07התלונן ל.מ) .קטין( ,שהוכה בתוך בית מס'  8ולאחר מכן מחוץ לבית.
למרות שלמח"ש נשלחו תמונות ,סרטונים ואף "פריימים" המתעדים את רגע הפגיעה
במתלונן ואת השוטר הפוגע ,וכן מסמכים רפואיים המצביעים על פציעתו ,ושמו של עד-ראיה
לתקיפה – לא נעשתה כל פעולה ע"י מח"ש על מנת לקדם את התיק ,והוא נסגר ללא חקירה
כלל.
 חמור ותמוה ביותר הוא הטיפול בתיק החקירה שנפתח עקב תלונתו של י .גרינבאום )תיק

מח"ש  .(1148/06המתלונן הותקף פעמיים ,בתחילה בתוך בית  – 7שם בין היתר נפגעה ידו.
לאחר שיצא מהבית ,סידר לעצמו "קיבוע" זמני ליד הפגועה ,והחל לצעוד לעבר המרפאה.
בדרכו ,הותקף ע"י קבוצת שוטרים ,שהורידו באלימות את הקיבוע מידו ,וחנקו אותו ,עד
שנפל ונזקק לפינוי על גבי אלונקה .כתוצאה מהאלימות שהופעלה כלפיו ,סובל המתלונן מ-
 10%נכות אורתופדית צמיתה .מח"ש הודיעה למתלונן ,כי השוטר שפגע בו בתוך בית  7יועמד
לדין פלילי ,ואילו תיק החקירה הנוגע לאירוע השני יסגר בעילה של "עבריין לא נודע".
המתלונן פנה לארגון זכויות האדם ביש"ע ,אשר החל בחיפושים אחר האירוע נשוא התלונה,
ואיתר סרטון המתעד את התקיפה ,וכן סדרת תמונות המתעדת מקרוב את פניהם של
השוטרים התוקפים .החומר נשלח למח"ש ע"י עורך דינו של המתלונן ,בצירוף שמותיהם של
חלק מהשוטרים ,ותמונותיהם ופרטיהם המזהים של כל השוטרים המעורבים בתקיפה.
תגובת מח" ש לחומר הראייתי החשוב שהועבר אליה הגיעה בתוך ימים ספורים":לא מצאנו
לנכון לשנות מהחלטתנו בדבר גניזת התיק .יחד עם זאת ,בכל הנוגע לעילת הגניזה ,לנוכח
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התמונות והסרטון שהועברו לעיוננו ,סברנו שיש לשנות את עילת הגניזה להעדר עניין
לציבור"!!

 (1הנחיה שלא לזמן מתלוננים ועדים:
החל מחורף  2007החלה מח"ש להתעלם בפועל ממכתבי התלונה הרשמיים שנשלחו אליה ,גם
אם מכתבים אלה הכילו תאור של האירועים החמורים ,תצהירים ,מסמכים רפואיים ,שמות
עדים ואף חומרים מצולמים שצורפו אליהם  -והסתפקה בהודעה למתלוננים או לעורכי הדין
שלהם ,כי המכתב אינו מהווה "תלונה" וכי מוטל על המתלונן ליזום בעצמו מסירת עדות בפני
חוקר מח"ש" .אנא הפנה את מרשך בתוך  30יום למסירת תלונה ישירה במשרדנו .אי הגעה
תוביל לגניזת תלונתו" – נכתב בהודעת מח"ש .בהתאמה ,הפסיקה מח"ש לחלוטין לזמן את
המתלוננים והעדים למשרדיה.
גישה זו ננקטה ע"י מח"ש רק בתיקי עמונה ,והיא שונה מהגישה המקובלת בתיקי חקירה אחרים.
ההנחיה משקפת ואף מעצימה את ההתייחסות לתיקי עמונה כאל תיקים ואירועים שאין כל
אינטרס ציבורי בחקירתם ,וכאילו נפגע העבירה או המתלונן הם בעלי האינטרס בחקירת התיק,
ותו לא .למותר לציין ,שגישה זו עומדת בסתירה לעמדת היועמ"ש לגבי האינטרס הציבורי
בחקירת אירועי עמונה ,גישה שהתבטאה בהנחיה להעניק חסינות למתלוננים ולעדים מעמונה.
גם במקרים חמורים במיוחד ,פעלה מח"ש כאילו אין לה כל אינטרס משל עצמה לחקור את
התיקים ,ובהעדר יוזמה מצד המתלוננים היא לא פעלה כלל.
כך למשל:
 בתיק מח"ש  7034/06התלונן ש .אורזי  ,שהוכה בתוך בית  7באלות,לאחר ולמרות שציין בפני
השוטרים שהיכו אותו כי הוא אדם חולה .למכתב התלונה צורפו סרטים ותמונות המתעדים
את מצבו הקשה של המתלונן לאחר שהוכה ,שם ופרטים מזהים של עד ראיה להכאתו של
המתלונן ,ומסמכים רפואיים המצביעים על פציעת המתלונן בראשו ,ועל טיפולים
פיזיותרפיים להם נזקק בעקבות פציעתו .למרות כל אלה ,לא נעשו ע"י מח"ש כל פעולות
לזימון המתלונן והעדים ,והתיק נסגר מחוסר עניין לציבור.
 בתיק מח"ש  7127/06התלוננו מספר נערים צעירים ,כי הוכו בתוך בית מס'  9באלות ובאלות
הפוכות .התלונה והעדויות נשאו אופי דומה במובהק לארוע שהתרחש בתוך בית  ,7ואשר
תועד במצלמתו של אחד המפגינים ,ופרסם בכלי תקשורת רבים :שוטרים מכים באלות
ובאלות הפוכות מפגינים פסיביים הישובים בתוך בית .ואולם ,בעוד שלגבי הארוע שתועד
בבית ) 7תיק מח"ש  (1148/06הגישה מח"ש כתב אישום פלילי נגד השוטר המכה ,הרי שבתיק
המקביל ,המתייחס לארוע דומה באופן מובהק – אפילו לא זומנו המתלוננים והעדים ,והתיק
נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור.

 (2הנחיה לסגור תיקים ללא חקירה כלל:
הנחיה נוספת ,וחמורה עוד יותר ,של ראש מח"ש  ,ניתנה כפי הנראה בקיץ  .2007בהתאם
להנחיה זו ,שאינה מצויה בידינו ,החלה מח"ש לסגור תיקים ללא חקירה כלל ,תוך חוסר נכונות
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לקבל את עדויותיהם של המתלוננים והעדים גם אם ירצו ויבקשו להעיד – וזאת בנימוק
שהזמן הרב שחלף עלול לגרום "פגיעה משמעותית בסיכוי להגיע לממצא".
נימוק זה מתעלם ,כמובן ,לא רק מתקופת ההתיישנות הקצובה בחוק לעבירות אלימות ,אלא גם
מקיומם של חומרים מצולמים בכמות עצומה ,אשר גם עם חלוף הזמן הם מתעדים – לעתים
בדיוק רב – את האירועים האלימים ומאפשרים תשתית ראייתית מצויינת .להלן מספר
דוגמאות:
 בתיק מח"ש  3256/07התלוננו י.י) .קטין( וש.פ) .קטין( כי בעת ששהו על גג בית מס'  8הוכו
באמצעות אלות בראשיהם ,בחזה ובבטן 2 .המתלוננים נפצעו ,ואחד מהם אף נשלח
לאשפוז ,והציג את מסמכי השחרור מבית החולים .התלונה הוגשה ביוני  .2007מח"ש
שלחה למתלוננים מכתב בו ציינה "כי לא יהיה זה נכון לפתוח בחקירה פלילית במקרה זה,
וזאת מטעמים הנוגעים לבחינת העניין הציבורי הכולל בחקירת התיק ".עוד ציינה כי
" התיק נגנז מעילה זו עקב הגשת התלונה על ידכם זמן רב לאחר קרות הארוע ובכך
למעשה נגרמה פגיעה משמעותית בסיכוי להגיע לממצא" - .עמדה זו של מח"ש
מתעלמת לחלוטין מעובדת קיומם של חומרים מצולמים בכמות עצומה ,ומהאפשרות
לחפש את הארוע נשוא התלונה באמצעות צפיה בחומרים אלה .גג  ,8עליו שהו
המתלוננים ,צולם ע"י אמצעי תקשורת רבים ,כולל ע"י צלם ערוץ  2ארנון מאיר אשר שהה
על הגג וצילם את המתרחש מטווח קרוב ביותר .למח"ש ידוע היטב ,שעל הגג הסמוך ,גג ,9
שהה צלם חובב אשר תעד במצלמתו את המתרחש – צילומים אשר הועברו למח"ש
ושימשו כתשתית ראייתית מצויינת במספר תלונות .הסיכוי שצלם עיתונות מקצועי
מצוייד במצלמה איכותית תעד במצלמתו את האירועים על הגג – אפילו לא נבדק .כן לא
נבדקו סרטים ותמונות של כלי תקשורת נוספים ושל המשטרה עצמה ,אשר תעדו את
המתרחש על הגג .התיק נסגר כלאחר יד אך ורק בשל הזמן הרב שחלף.
 אחת התלונות החמורות שמח"ש החליטה שלא לחקור כלל היא תלונתם של קבוצת
נערים ששהו על גג בית מס'  .1הנערים נפגעו קשות הן מהתזה רבת עוצמה של מים
מהמכת"זית ,בניגוד גמור לנהלי ההפעלה שלה ,הן מהתזה ממטף כיבוי אש לתוך פניהם,
הן מאבנים שהושלכו עליהם ע"י השוטרים ,והן ממכות אלות ואלות הפוכות בראשיהם.
עורך דינם של הנערים שלח למח"ש מסמכים רפואיים המעידים על פציעות חמורות ,כולל
שבירת שיניים ,פגיעות בעיניים ובדרכי הנשימה ,על אשפוז ממושך של חלק מהנפגעים,
ועל נכויות מהן סובלים חלקם ,וכן תמונות וסרטונים בהם נראים חלק מהנערים בעמונה,
כשהם פצועים ,האחד מהם מונשם )לאחר שאבקה ממטף-כיבוי הותזה לתוך פיו( ,השני
רועד בכל גופו באופן בלתי-נשלט ,האחרים מדממים מראשיהם .כן הועברו למח"ש
סרטונים המתעדים את הפעלת המכת"זית ,מטפי-הכיבוי ,והאלות כלפי המפגינים ,ואף
תמונותיהם ושמותיהם של  2שוטרים שזוהו ע"י המתלוננים כמי שהיכו אותם על הגג.
התיק נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור ,כשבהמשך נמסר הסבר מפורט ותמוה:


התלונה הוגשה בשיהוי ניכר ללא הסבר



חלק מהמתלוננים מסרו עדויות קודמות במח"ש "הסותרים את גרסתם בתלונה
זו"

39

40


"קיים קושי ניכר באיתור חשודים ספציפיים ,לאור העובדה שרבים מהמתלוננים

אינם יכולים למסור את פרטי השוטרים אשר לטענתם תקפו אותם"
במכתב הערר כתב עורך דינם של הנערים כי:


אין בזמן שחלף כדי ליצור כל קושי ראייתי או חקירתי ,בפרט כאשר האירוע תועד
במאות שעות צילום )חלקן צורפו לתלונה ,חלקן מצוי בידי משטרת ישראל ו/או
מח"ש( וכשבידי משטרת ישראל פרטי הכוחות והמשימות ...עסקינן בעבירות
לכאורה אשר תקופת התיישנותן הנה  10שנים ,כך שטענת השיהוי במקרה של
הגשת תלונה לאחר כשנה וחצי אינה במקומה.



הטענה לקיומן של סתירות בין גרסאות שמסרו בתיק אחר מי מבין המתלוננים
בתיק זה הנה תמוהה .לתלונה צורפו גרסאות כלליות של חלק מהמתלוננים,
שנמסרו שלא תחת חקירה ,ולא ברור כיצד זה ניתן לטעון על בסיסן לקיומם של
"פרטים סותרים".



אך החמור מכל ,תוהה עורך הדין כיצד ניתן "לקבל את הטענה בדבר הקושי

באיתור חשודים ספציפיים .כאשר בתלונה עצמה נמסרו שמות ותמונות של שני
שוטרים אותם זיהו חלק מהמתלוננים בוודאות כמי שתקפו אותם .כמו כן ,רבים
מהמתלוננים מסרו כי יוכלו לזהות את השוטרים שתקפו אותם אם יראו אותם.
מאחר ובידי המשטרה פירוט מלא של הכוחות שפעלו במקום ,אין כל קושי לערוך
למתלוננים מסדר זיהוי רגיל/מצולם על מנת לאתר חשודים ספציפיים – ) .עורך
הדין שכתב את הדברים לא ידע ,שלפחות אחד מ 2-השוטרים הללו מוכר למח"ש
כמפקד הכח שפעל על גג  ,1שמו נמסר למח"ש בעדויותיהם של מספר שוטרים
וקצינים ,אך מח"ש נמנעה מלזמן אותו לחקירה והעדיפה לסגור את התיק ללא כל
חקירה(.
"ביחס לציבור שלם ,ובפרט לציבור נפגעי האירוע עצמם ,האירוע עודנו חי ומדמם כפצע פתוח.
לציבור זה עניין ברור ומהותי בחקירת האירוע ובמיצוי הדין עם האשמים ,וזכותו כי רשויות
האכיפה יעשו את תפקידן בעניין .ההחלטה שלא לחקור מהווה סתימת פיות לנפגעי אלימות,
שמקומה לא יכירנו ע"י רשויות אכיפת החוק ,והמנוגדת לחוק זכויות נפגעי עבירה – ".סיכם עורך
הדין .מח"ש לא פתחה בחקירה ,אלא העבירה את הערר למחלקת העררים בפרקליטות המדינה.
בין התלונות שנסגרו ללא כל חקירה מצויות גם תלונות אשר הוגשו למח"ש בצירוף חומרים
מצולמים :סרטים ותמונות ,המתעדים במדויק את המעשים האלימים של השוטרים ,ולעתים אף
בצרוף שמותיהם של השוטרים האלימים.
המאפיינים הבאים משותפים לכל התלונות שהוחלט שלא לחקור אותן:
 התלונות הוגשו בשם נפגעים ידועים ,שפרטיהם נמסרו למח"ש
 גם פרטי השוטרים הנילונים ידועים ,ושמותיהם נמסרו למח"ש בתוך מכתבי התלונה
 הארועים נשואי התלונות תועדו במצלמות וידאו – והסרטים נמסרו אף הם למח"ש,
בצירוף שמותיהם ופרטיהם של הצלמים
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בהודעות ששלחה מח"ש נכתב כי "לאחר שבחנו בכובד ראש את מכלול הנסיבות הרלוונטיות
לתלונה זו ,הגענו לכלל מסקנה ,כי לא יהיה זה נכון לפתוח בחקירה פלילית במקרה זה ,וזאת
מטעמים הנוגעים לבחינת העניין הציבורי הכולל בחקירת התיק"
להלן נפרט בקצרה את התלונות ,אשר "הנסיבות הרלוונטיות" שלהן מהוות נימוק או תירוץ
להמנע מחקירתן:
 תיק מח"ש  511/08עוסק בתלונתו של א .קראוס כנגד שוטר שהיכה ופצע אותו בבטנו
ובשפתו ,באמצעות קנה של מטול גז .למח"ש נמסרו שמו של השוטר המכה ,תמונתו של
שוטר נוסף שהיכה את המתלונן ,וכן סרט ותמונות המתעדים את הארוע האלים באופן
מלא .התיק נסגר ללא חקירה בשל העדר עניין לציבור.
 תיק מח"ש  513/08עוסק בתלונתם של  3צלמים ,אשר תעדו במצלמותיהם את אלימות
השוטרים בעמונה ,ובשל כך הוכו ע"י מספר שוטרים ,כולל הכאה באלות בראשיהם.
למח"ש נמסרו :שמו של אחד השוטרים האלימים – קצין היס"מ דוד אטיה ,אשר נגדו
כבר הוגש כתב אישום פלילי אחר מאירועי עמונה ,תמונותיהם הברורות של  3שוטרים
נוספים שהיכו את הצלמים ,וכן סרטים ותמונות המתעדים את האירועים באופן מלא.
התיק נסגר ללא חקירה בשל העדר עניין לציבור.
 תיק מח"ש  1203/08עוסק בתלונתם של  2מפגינים ושל צלמת עיתונות ,אשר הוכו באלות
ע"י  2שוטרי מג"ב .הכאתם התבצעה בניגוד לנהלי המשטרה ,ובלא שקדמה לכך פעילות
אלימה כלשהי מצדם .אחד השוטרים המכים הוא חובש ,אשר היכה את המפגינים
במקום להעניק טיפול רפואי לח"כ אפי איתם ,שבדיוק באותם רגעים הגיע למקום
כשהוא מדמם מראשו .למח"ש נמסרו תמונותיהם הברורות של השוטרים ,וכן סרטים
ותמונות המתעדים את הארועים האלימים באופן מלא .התיק נסגר ללא חקירה .במכתב
הסגירה נאמר כי "לא הונחה תשתית המלמדת על ביצוע עבירה ע"י הנילון".
 תיק מח"ש  4063/08עוסק בשוטר יוסי שניידר אשר צולם בתמונות סטילס ובסרט וידאו
כשהוא מכה מפגינים באמצעות אלה הפוכה ,בפלג גופם העליון .גם תיק זה נסגר ללא
חקירה בנימוק של העדר עניין לציבור ,למרות שבתיקי מח"ש אחרים מעמונה מצויים
עשרות טפסי-חקירה במח"ש בהם ניסו חוקרי מח"ש לשאול את השוטרים ואת המפקדים
הם ידוע להם מי היכה מפגינים באמצעות אלה הפוכה ,למרות שנוהל שימוש מבצעי באלה
אוסר על הכאה כלפי פלג הגוף העליון בכל מקרה ,גם באלה שאינה הפוכה ,ולמרות
שהאלה ההפוכה הפכה לאחד הסמלים של אירועי עמונה.
 תיק מח"ש  3119/08עוסק בתלונתה של א.פ) .קטינה( ,אשר בתום הפינוי ,כנגד שוטר
היס"מ דניס בלנקי ושוטר נוסף 2 .השוטרים תועדו במצלמות הטלוויזיה כשהם
מתעללים בנערה שוב ושוב ,וזאת בזמן שהיתה חסרת-אונים לחלוטין ,בעת ש 4-שוטרי
יס"מ אחזו בכל אחת מגפיה על מנת לפנותה מהגג אל כף השופל .למרות הסרט המתעד
את ההתעללות – התיק נסגר ללא חקירה בשל העדר עניין לציבור.
 מקרה חמור במיוחד הוא תיק מח"ש  6735/07עוסק בקבוצת שוטרי מג"ב ,אשר תועדו
בעת שהיכו באלות נער צעיר ,במדרון מתחת לבתים שנהרסו .בסרטים שהועברו למח"ש
מתועד הנער המוכה כשהוא מפרפר ומחרחר ,וכן מתועדים עדי ראיה המספרים את אשר
ראו .עוד הועברו למח"ש שמותיהם ופרטיהם של  4עדי ראיה ,של  2הצלמים האזרחיים
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שצילמו את הארוע ) 2הצלמים האחרים היו שוטרים( ,תמונות ברורות של השוטרים
המעורבים ושמו של אחד מהם בצירוף הכח אליו השתייך .במכתב התלונה הובהר גם,
שהכאת הנער במדרון התבצעה ללא כל קשר למשימת הפינוי ,וכי היא בוצעה כפעולת
עונשין גרידא ,כאשר למעשה מדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות ובצוותא חדא של מספר
שוטרים כלפי נער שלא סיכן איש.
בתום  8חודשים מיום הגשת התלונה הודיעה מח"ש כי גם תלונה זו לא תחקר .ואולם,
הפעם צורפו להחלטה סידרה של נימוקים:


בסרטים לא נראית הכאתו של הנער )אכן ,רק נשמעים עדי ראיה מתארים
את הכאתו(



הנער לא אותר ולא ניתן לזהותו



יש קושי באיתור השוטרים המעורבים ,על אף התמונות והפרטים המזהים



לא אותרו עדי ראיה אובייקטיביים לארוע

ואולם ,כשניסינו לברר אילו בדיקות נערכו על ידי מח"ש במהלך  8החודשים שקדמו
להחלטה ,כיצד ועל סמך מה נקבע כי לא ניתן לאתר את הנער ,או כי לא ניתן לזהות את
השוטרים ,וכיצד הוכתרו כל עדי הראיה כ"בלתי אובייקטיביים" – נענינו כי "לא בוצעו
כל פעולות חקירה" וכי למעשה שלל הנימוקים שהועלו במכתב הסגירה אינם נשענים
על שום בדיקה ונכתבו בעלמא.
במח"ש ובמשרד המשפטים מכחישים כי מדובר במדיניות גורפת .במכתב ששלח שר
המשפטים פרופ' דניאל פרידמן לח"כ אורי אריאל באוגוסט  ,2008נכתב כי" :הוחלט במח"ש
כי פתיחה בחקירה בגין תלונות המוגשות בעת האחרונה בעניין אירועי עמונה תעשה אך מקום
בו מצביעה התלונה – או חומר אחר המצוי בידי מח"ש – על סיכוי ממשי להגיע לממצאים
בתיק" .גם בתגובה של דובר משרד המשפטים לפנייתו של העיתונאי אורי פז מ"מקור ראשון",
ביולי  ,2008נאמר כי" :על נפגעי עמונה לבוא ולהתלונן" .ואולם ,בפועל ,אף תלונה שהוגשה
למח"ש לאחר אוגוסט  2007לא נחקרה ,למרות שכל התלונות שהוגשו במועדים אלה הוגשו
על בסיס תעוד מלא בחומרים מצולמים ,אשר גם עם חלוף הזמן מהווים תשתית ראייתית
יציבה ומוצקה.

ה .ליקויים הנעוצים ביחס למתלוננים ולנפגעי העבירה:
אין ספק ,שהפגיעה החמורה והאנושה ביותר בנפגעי אלימות השוטרים מעמונה ,היא הפגיעה
הנובעת והמתבטאת בעצם העברת נטל הראיות בתיקים – אליהם .למעשה ,נוצר מצב בו אדם
שנפגע ופנה למח"ש ,לא יכול היה לצפות ממנה לסעד חקירתי כלשהו .ברוב המקרים מח"ש לא
התכוונה ,לא ניסתה ומובן שגם לא הצליחה לאתר עבורו צילומים ,עדים ו/או את זהות השוטרים
שפגעו בו .למעשה ,הוטל על המתלונן לאתר בעצמו את חומר החקירה ,ואז להעמידו לבחינת
המחלקה לחקירות שוטרים ,אשר תקבע האם החומר שבידו עבר את מבחן הסף הגבוה שהיא
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קבעה להגשת כתב אישום נגד השוטר .בכך למעשה נטלה מח"ש מנפגעי האלימות המשטרתית
בעמונה את זכותם האלמנט רית לקבל מהמדינה שירותים להם הם זכאים כאזרחים שווי-
זכויות.
יחד עם זאת ,ומעבר לפגיעה אנושה זו ,לא נוכל לסיים דו"ח זה מבלי להתייחס למספר ליקויים
נוספים ופגיעות נוספות בזכויותיהם של המתלוננים והנפגעים מאירועי עמונה.

 (1התייחסות למתלוננים כאל נאשמים:
בבסיס הקשר בין ציבור המפגינים בעמונה ובין המחלקה לחקירות שוטרים עמד חוסר אמון בסיסי
שחש חלק ניכר מאותו ציבור כלפי מערכת אכיפת החוק בכלל ,וכלפי מח"ש בפרט .תחושות אלה
החמירו במהלך התקופה בה נחקרו אירועי עמונה ,בין היתר לאור העובדה ,שבמהלך גביית העדויות
במח"ש ,מצאו עצמם חלק מהעדים והמתלוננים מואשמים ע"י החוקרים בשל עצם נוכחותם
כמפגינים פסיביים במקום .זאת ,בניגוד מוחלט לעמדת היועמ"ש מזוז המשתקפת בהחלטת החסינות
שנתן .להלן מספר דוגמאות מתוך רבות אחרות:


"ידעת שההפגנה אינה חוקית?" )החוקר יאיר נהרי למתלונן ב .פרנקל בתיק (8030/2006



"הבנת שאתה אמור להתפזר? אז למה לא עזבת מרצון?" )החוקר יאיר נהרי למתלונן ר.ד) .קטין( בתיק
(3707/2007



"מדוע המתנתם? מדוע לא יצאתם? הרי ידעת שהם באים לפנות אתכם!" )החוקר שוקי גולדאפפל
בתיק (2155/07



" האם נכון שבמידה והיית נענה לקריאת השוטרים לעזוב את עמונה לא היית נפגע?" )החוקר
נסים כהן למתלונן מ.ק) .קטין( בתיק (6942/06

גישתם המאשימה של החוקרים כלפי המתלוננים באה לידי ביטוי גם בחוות הדעת שכתבו .כך למשל:
 בתיק מח"ש  ,2797/06העוסק בתלונתו של ד.ו) .קטין( שהוכה באלה ע"י פרש ,נפצע ,וסובל
מנזקים רפואיים עד היום ,כתב החוקר שלום עמר" :ספק אם )המתלונן( עומד בקריטריון אותו
קבע היועמ"ש כמי ש"אך היה במקום" שכן הוא בעצמו מספר :עשינו חצי עיגול ועמדנו כדי
לחסום ."...כלומר :עצם העמידה הפסיבית כדי לחסום מתפרשת ע"י החוקר כמעשה אלימות
מצדו של המתלונן.
 בתיק מח"ש  2155/07במסגרת חוות דעת של מתמחה והמלצתה על סגירת התיק ,נפלה טעות
"פרוידיאנית" ,כאשר המתמחה אודליה זלצמן כינתה את המתלוננים בתיק "החשודים" .טעות
זו מדברת בעד עצמה ומעידה על יחס בסיסי שלילי כלפי המתלוננים ,לפחות מצדם של חלק
מהצוות הפעיל של מח"ש.

היחס החשדני והמאשים כלפי המתלוננים והעדים בא לידי ביטוי גם במקרים נוספים .כך למשל:
 המתלונן צ.מ) .קטין( )תיק מח"ש  – ( 6048/06זומן לחקירה ע"י חוקר מח"ש שלום עמר,
שבאותה הזדמנות תקף אותו והוכיח אותו על כך שלא פנה ישירות למח"ש ,ובחר להיעזר
בשירותיו של עו"ד בטרם הגיש תלונה.
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 המתלונן נ .רום )תיק מח"ש  (6088/06זומן למסור עדות ע"י חוקר מח"ש יוסי מור ,שבאותה
הזדמנות מצא לנכון "הזכיר לו" שהוא זוכר אותו מהימים בהם הוא כשוטר חקר את
המתלונן כחשוד.
 בתיק מח"ש  549/07מצאנו טופס חקירה בו חוקרת מח"ש בת שבע אלה שואלת את
המתלוננת ע.ר) .קטינה( סדרת שאלות המעידות על יחס חשדני עד עוין:


"למה לא יצאת ופינית את הבית כחוק?"



"למה לא יצאת לפני הגעת השוטרים לבית?"



"מאד מוזר שמצאת לנכון ללכת לאחר שמונה ימים לבדיקה רפואית"...



"האם זה נכון שהלכת לרופא לאחר שמישהו אמר לך לעשות זאת?"

 דוגמא מזעזעת נמצאת בתיק מח"ש  .360/07חוקרת מח"ש בת שבע אלה שגבתה את עדותה
של מ .שטאל ,הצליחה להביא אותה לידי בכי בכך שתחילה האשימה אותה בעצם הנוכחות
הפסיבית בשטח ,לאחר מכן טענה בפניה בתוקף שהשוטרים כלל לא דרכו עליה ,ולבסוף
ביקשה ממנה שהיא עצמה )המתלוננת( תזהה את היחידה של השוטרים שפגעו בה :זאת
בשעה שהמתלוננת מספרת על חוויה קשה מאד שעברה" :לא זוכרת כמה שוטרים דרכו
עלי ...כל הגוף כאב כי זה כואב כשדורכים עליך...הרגשתי הכי משפיל בעולם כי גברים
דרכו עלי . "...ניתן היה לצפות מהחוקרת לקצת יותר אמפטיה למתלוננת והרבה יותר
אכפתיות למיצוי החקירה בתיק .התיק נסגר בלא שבוצעה בו כל פעולת חקירה נוספת.
רשמיהן של חוויות אלה ,שחוו מתלוננים ועדים שהגיעו למשרדי מח"ש ,פשטו בקרב חבריהם
והציבור אליו הם משתייכים ,והשפיעו על נכונותם של מתלוננים אחרים להגיע למסור את
עדויותיהם.

 (2פגיעה בזכויות קטינים:
 פגיעה חמורה בזכויותיה של מתלוננת קטינה התבצעה בתיק מח"ש  ,8247/06כאשר חוקר
מח"ש פנה ישירות למתלוננת ח.ל) .קטינה( ,וביקש ממנה להגיע לבדיקת פוליגרף ,וזאת
בלא ליידע או לבקש את רשות הוריה או עורכי הדין שלה .המתלוננת אכן התייצבה
לבדיקה האמורה ,בלא ידיעת הוריה ועורכי דינה ,אלא שהבדיקה "לא הצליחה" – לדברי
החוקר ,ועל כן התבקשה לעבור בדיקה נוספת .יצויין ,כי בדיקת הפוליגרף נערכה לבקשתו
של השוטר הנילון ,קצין בדרגת סנ"צ ,אשר מבקש לשנות את עילת הסגירה של התיק נגדו
מ"חוסר ראיות" ל"אין אשמה" .עד היום טרם נמסר הסבר ממח"ש לשאלות עורך הדין
של הנערה :מדוע לא נמסרה למתלוננת הודעה מסודרת על הערר שהגיש השוטר?

 (3פגיעה בזכויות נפגעי העבירה:
על פי חוק זכויות נפגעי עבירה" ,נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על ....שלבים בהליך פלילי בקשר
לעבירה שממנה נפגע" ובין היתר" :החלטה שלא לחקור...החלטה שלא להעמיד את החשוד
לדין" וכן זכות "לעיין בכתב האישום ולקבל העתק ממנו" ,לקבל מידע "על כוונה לעכב את ההליך
הפלילי נגד הנאשם ,כאשר יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביא את
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עמדתו בעניין" וכן " על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם ,זכאי שתינתן לו
הזדמנות להביע את עמדתו בענין זה לפני התובע ,לפני קבלת החלטה בענין".
למרות לשונו הברורה של החוק ,מח"ש לא תמיד הקפידה לשמור על זכויות אלה ככל שהדבר נוגע
לנפגעי עבירות האלימות המשטרתית בעמונה.

פגיעה בזכותו של הנפגע לקבל מידע לגבי זהות השוטר שפגע בו:
אף שבלשון החוק לא מוזכר במפורש ,שנפגע העבירה זכאי לקבל מידע לגבי פרטיו המזהים של
החשוד שפגע בו ,הדעת נותנת שזכות זו מוקנית לו כדבר המובן מאליו .זכות זו משתמעת גם
מתשובתו של שר המשפטים לשאילתא של ח"כ צבי הנדל )שאילתא " :(1908המדיניות היא שלא
למסור פרטי חשודים במהלך חקירת התיק...עם סיום החקירה וקבלת החלטה בתיק נמסרים
פרטי החשוד לידי המתלוננים" .בכל זאת ,בפועל ,נשללה זכות זו ממתלונני עמונה .ברוב התיקים
שנסגרו ושצולמו במח"ש ,הוסתרו פרטיהם של השוטרים שנחקרו על מנת שהמתלוננים לא
יוכלו לזהות אותם.

 פגיעה בזכותו של הנפגע לקבל מידע על הפסקת החקירה בתלונתו:
ככלל ,נוהגת מח"ש להודיע למתלוננים ולנפגעי העבירה על הפסקת החקירה בתלונתם .אולם,
במקרים בהם מדובר במספר שוטרים נילונים ,מסתפקת מח"ש לעתים בהודעה על "חצי הכוס
המלאה" – קרי :על ההחלטה להעמיד לדין את אחד הנילונים או מקצתם ,ואינה מאזכרת כלל
את הפסקת החקירה וסגירת התיק כנגד שוטרים אחרים החשודים אף הם בפגיעה במתלונן .נוהג
זה ,אותו מצאנו בתיקי מח"ש רבים שאינם תיקי עמונה ,הופעל גם בתיקי עמונה שנבדקו על ידינו.
 בתיק מח"ש  1272/06הודיעה מח"ש למתלונן ,הנער א.מ) .קטין( ,כי הוחלט
"להעמיד את השוטר לדין משמעתי בגין עבירה של שימוש בכוח שלא כדין" .רק
שנה וחצי לאחר מכן ,באמצעות מחלקת העררים בפרקליטות המדינה ,נודע
למתלונן כי "השוטר שנצפה בסרט כמי שהיכה את העורר )כלומר :את המתלונן(
בגבו לא זוהה" .העובדה שנתון משמעותי זה ,הנוגע לשוטר אשר פגע בו באופן
יותר אנוש ,ואשר לא זוהה והחקירה בעניינו הופסקה  -לא נמסר למתלונן באופן
רשמי עומדת בסתירה לחוק זכויות נפגעי עבירה.
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סיכום :מסקנות והמלצות
הנתונים העולים מן הדו"ח מלמדים על אי-התאמה קיצונית בין האינטרס הציבורי בחקירת
אירועי עמונה ,כפי שהוגדר ע"י היועץ המשפטי לממשלה ,ובין הביצוע של חקירה זו על ידי
המחלקה לחקירות שוטרים .אי-התאמה זו התבטאה בין היתר במאפיינים הבאים:


העדר יכולת בשל מחסור במשאבים ,בכוח אדם ובכלי חקירה מתאימים



התנהלות רשלנית ובלתי מקצועית



חוסר מעש מול שיבוש הליכי חקירה מצד שוטרים



העדר מאמץ חקירתי מינימאלי לעיבוי התשתית הראייתית ו/או לאיתור החשודים



קביעת קריטריונים החורגים מגדרי החוק

אבל מעל הכל ,התבטאה אי-ההתאמה בגישה בסיסית של העברת נטל הראיה אל המתלונן.
מח"ש העמידה את עצמה כמי ש"בוחנת" את הראיות שהוגשו לה ע"י המתלוננים ,ולא כמי
שחוקרת ומשקיעה מאמצים ומשאבים בפיצוח התיקים .גישה זו משקפת עמדה בסיסית ולפיה,
האינטרס בחקירת התלונות הוא של המתלונן ולא של המדינה ושל מח"ש ,כממונה מטעמה על
חקירת עבירות אלימות של שוטרים.
אי-התאמה זו אומרת דרשני ,אך חמור מכך :העדר כל ביקורת פנימית והעדר כל הכוונה מצד
הגורמים הבכירים והממונים על מח"ש :היועץ המשפטי עצמו ,והפרקליט הממונה על ידו – עו"ד
שי ניצן – מעוררים דאגה וסימני שאלה באשר לכוונותיה האמיתיות של מערכת אכיפת החוק
ביחס לחקירת אירועי עמונה בפרט ,ואירועי אלימות שוטרים בכלל .בהקשר זה יוער ,כי באורח
תמוה ובלתי סביר ,הגורם המופקד על בדיקת העררים בתיקי עמונה ,הינו ברוב המקרים )למעלה
מ  (75%עו"ד שי ניצן ,אשר בתוקף תפקידו ) השנוי במחלוקת( כראש צוות אכיפת החוק
ב"שטחים" היה שותף מלא לתכנון וניהול אירוע עמונה .לטעמנו ,מדובר בחשש לניגוד אינטרסים.
הפער בין יכולתה ,מניעיה ושאיפותיה ,והגדרת תפקידה )ע"י עצמה( של המחלקה המופקדת על
חקירות שוטרים ,ובין כל הסממנים הללו כפי שהם באים לידי ביטוי במשטרת ישראל ,הגוף
המופקד על חקירות אזרחים  -יוצר פער בלתי נסבל בכל הנוגע לשוויון בפני החוק ,ומעורר דאגה
כבדה בכל הנוגע לסיכוי למגר אלימות שוטרים כלפי אזרחים.
נשוב ונצטט את דברי שופטי בג"צ בנוגע לאלימות שוטרים" :האיסור המוחלט על שימוש
באלימות וכח בידי שוטרים ,תוך חריגה מגדר הנדרש באורח סביר להשגת תכלית שמירת הסדר
ובטחון הציבור ,אינו צריך הדגשה .הוא מהווה אבן-יסוד בשיטה החוקתית הנוגעת לפעילותם של
גורמי אכיפת החוק במדינה .הוא מתחייב ממושגי-יסוד של מוסר ציבורי הנוהג בחברה
הישראלית .הוא מהווה חוליה מרכזית במערכת המרכיבים הבונים את תשתית המשטר
הדמוקרטי בישראל) ".בג"צ ויתקין (7141/05

ב  , 1/2/10עת ימלאו  4שנים לאירוע עמונה ,יציין היועץ המשפטי לממשלה הנכנס
– עו"ד יהודה ויינשטיין – את היום הראשון בתפקידו החדש .אנו מקווים שיקח
את הדו"ח הזה לתשומת לבו ,ויפעל לביצוע השינויים הדרושים במחלקה
לחקירות שוטרים.
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