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תאריך19/12/2021 :
מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
השר לביטחון פנים מר עומר בר לב
מפכ"ל המשטרה – רב ניצב קובי שבתאי
א,נ;

הנדון :התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים  -מכתב מיצוי הליכים
בשם ועדת החקירה האזרחית ועדת העם בע"מ (חל"צ  )516449428הננו פונים בזאת כדלקמן:
 .1אתמול ,מוצאי שבת ה –  ,18/12/2021נשלחה משטרת ישראל לתקוף את אלפי המפגינים
שהגיעו להפגנה שקטה בסמוך לביתו של ראש ממשלת ישראל ברעננה .גם הח"מ היו
שם.
 .2לאחר כשעה מתחילת ההפגנה ,לשוטרים שהוצבו במקום ניתנה פקודה לחסום הרמטית
את רחוב רבי עקיבא ליציאת המפגינים ממקום ההפגנה .מטרת ההוראה היתה לייצר לחץ
של המפגינים זה על זה ולגרום למהומה ולאלימות .בשלב מסוים ניתנה לשוטרים הפקודה
לתקוף את המפגינים באמצעות פרשים ,מכתזית ולהכות מכות נמרצות את כל מי שהיה
בטווח אגרופיהם .לא קדמה להוראה זו כל אלימות ,לא היתה שום התגרות והשוטרים
תועדו כשהם אומרים בגלוי שאלה הפקודות שניתנו להם .הארועים הללו כולם מתועדים
ומוקלטים בעשרות סרטוני וידאו.
 .3משטרת ישראל נשלחה אתמול לתקוף ,לפגוע ,לגרום פציעות ואולי אפילו לגרום למותם
של מפגינים ובהם רופאים ,אחיות ,צוותים רפואיים ,נשים ,ילדים ואף קשישים.
 .4כתוצאה מהתנהגות משטרת ישראל ,נרשמו פציעות רבות אצל מפגינים רבים ובנס איש
לא שילם בחייו על מעשה נפשע זה.
 .5לאור האמור לעייל ,הינכם נדרשים להשיב בתוך  7ימים לח"מ ,מי הורה למשטרת ישראל
ליזום את כליאת המפגינים ותקיפתם .ובמילים בעלות קונוטציה היסטורית  -מי נתן את
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ההוראה? האם ההוראה הגיעה מהשר ו/או המפכ"ל או שמא מדובר על יוזמה אישית
פרטית של מפקד התחנה או המחוז?
 .6יובהר כי המידע נדרש לשם נקיטת הליכים משפטיים כנגד מי שנתן את ההוראה.
 .7לח"מ אין כל ספק כי ארועי מירון היו חוזרים על עצמם אתמול אלמלא ערנות המפגינים
והסיוע ההדדי ,שכן משטרת ישראל יצרה במכוון לחץ של ציבור המפגינים בכדי לתקוף
אותם ,ואף תקפה אותם באלימות קשה .הכל מוסרט ומתועד.
 .8בהעדר תשובה ובמועד שנקצב ,יהיה ברור לח"מ שיוזמי המעשה ונותני ההוראה הם
הממוענים – השר והמפכ"ל ומשכך ינקטו ההליכים הנדרשים כנגד השר והמפכ"ל.
 .9על קצה המזלג ,ולשם הבנת כב' למה הם נותנים יד ואולי אף למה נתנו הוראה נפשעת,
להלן צילום המכתזית הפועלת באלימות מכוונת נגד ילד! הילד הועף ,נחבט ובמזל גדול לא
נפגע קשה מהתקיפה האלימה .מדובר בילד כבן  !10בושה למשטרת ישראל!!

 .10לא תישלח התראה נוספת.
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