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  2023 במרץ 4
  ,לכבוד

  יארהמ-עו"ד גלי בהרב  רð"צ יעקב שבתאי
  היועצת המשפטית לממשלה  מפכ"ל המשטרה

  המשפטיםמשרד   משטרת ישראל
  ירושלים  ירושלים

  -בהול-

רבותו הפוליטית הפסולה והאסורה של השר לבטחון לאומי מעו הðדון:
  בðיהול משטרת ישראל

אðו מתכבדים לפðות  ")התðועה(להלן: " 580178697בשם התðועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר 
  , כדלקמן:בפðייה בהולה זו כםאלי

התמוðה את  –עם כל הציבור בישראל ביחד  –אות ðחרדðו לר 1.3.23יותר השבוע, ביום רביעי וקדם מ .1

ק המשטרתי המðהל את אירועי "שהפיץ השר לבטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעודו ðמצא בחפ

 המחאה, עד כדי מתן פקודות בשטח לשוטרים ולגורמי השיטור.

ביום רביעי האחרון, חלה תפðית מדאיגה ביותר בðיהול ההפגðות, ממציאות של ðיהול מכיל  זכור,כ .2

השוטרים בשטח החלו  –דר הציבורי ומאפשר, לצד ðקיטת יד קשה במקרה הצורך של הפרת הס

שר חטאם היחיד היה לידות רימוðי הלם אל תוך ריכוזי קהל, והביאו לפציעות קשות של אזרחים א

 .לממש את זכותם הדמוקרטית להפגיןכי יצאו 

השליטה באירועים, את  –שוטריה ומפקדיה על , בדה המשטרהי, אזההיה, כי ביום רביעי דומה  .3

תו של פוליטיקאי ובשליח –ומðיהול מקצועי ומדוד הפכה תגובת המשטרה לתגובה אלימה ודורסðית 

 כלפי הממשלה בה הוא מכהן.אשר ההפגðות בחלקן מופðות כלפיו ו

התבשרðו כי אתמול בצהריים העביר אליך השר לבטחון לאומי מכתב ובו הוראותיו כיצד הבוקר  .4

בכסות של  כך,צפויה להערך ההפגðה המרכזית.  םש –ה הערב, לרבות ברחוב קפלן לðהל את המחא

הסתתרה הורדת פקודה של ממש ובה הוראות כיצד לðהל הערכות מקצועית של , "מדיðיות"

 משטרת ישראל בðיהול הסדר הציבורי.

בישראל, צריכה בהגðתה על האיזון העדין הקובע את זכויות האדם "את המובן מאליו, כי ðזכיר  .5
המשטרה לפעול בדומה לשופט. היא חייבת לפעול מתוך עצמאות ואי־תלות. כמו שופט, אין על 
המשטרה מרות, זולת מרותו של החוק. המשטרה היא אמðם חלק מהרשות המבצעת, אך אין היא 

מבחר " המשטרה וזכויות האדם בישראל[אהרן ברק " "המשטרה של הממשלה. היא המשטרה של המדיðה

  ])2000עורכים  חיים ה' כהן ויצחק זמיר( 680, 667כרך א כתבים 

ר ש –אותה התðהלות ממðה חששðו ועליה התרעðו א בדיוק הי –זו של השר לבטחון לאומי התðהלות  .6

שעושה שימוש במשטרה כבמיליציה הפרטית שלו, ועל מðת לðגח מחאה ציבורית אשר איðה ðוחה 

 ."השוטרים בשטח "יגיבו"לו, תוך שימוש באלימות משטרתית קשה ו
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משטרת ישראל, אðו קוראים לך שלא להשמע לפקודות אלו של השר, שדגל שחור מתðוסס מפקד כ .7

מדיðיות "כות ותוך ðיסיון להסוותן כסממעליהן, פקודות שהן איðן חוקיות בעליל, וðיתðות בחוסר 

 ."השר

הðחיה האוסרת על השר להתערב קוראים ליועצת המשפטית לממשלה להוציא באופן מיידי אðו  .8

 בðיהול עðייðיה המקצועיים של משטרת ישראל, ולהותירם בידי הדרג המקצועי והפיקוד בשטח.

מחזקים את ידיהם של שוטרי ומפקדי משטרת ישראל, וðפעל בכל דרך חוקית על מðת להגן על אðו  .9

מפðי  –השיטור האחראי על שלומם ובטחוðם של אזרחי מדיðת ישראל גוף  –משטרת ישראל 

ימים שחורים בדברי לו א !איתןעמוד  –ואðו קוראים לך אדוðי מעורבות פוליטית אסורה ופסולה, 

מðסה השלטון באמצעות השר הממוðה לעשות שימוש ימים בהם הימים של מדיðת ישראל, 

ðע.מורה באזרחים חפים מפשחת להביא לפגיעה פוליטי פסול במשטרת ישראל על מ 

על שלטון החוק ועל ערכיה הדמוקרטיים  הגðההמשא הכבד של מוðח  –אדוðי, ועליך גברתי  עליך, . 10

פגיעה בðפש בחסות הוראותיו הבלתי חוקיות ולמðוע  –של מדיðת ישראל, להðמיך את גובה הלהבות 

 של השר.

סומכים ידיðו עליכם כי תעשו את הדרוש על מðת להגן על משטרת ישראל, ועל מðת להגן על אðחðו  . 11

 יðים.ציבור המפג

 כם לדברים האמורים בהקדם האפשרי.התייחסות את לקבל ðבקש . 12

 

 ,בכבוד רב

  

________________________  
 תומר ðאור, עו"ד

  ראש האגף המשפטי
  :העתק

  עמיחי אשד, מפקד מחוז תל אביבðיצב 


