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אודות המרכז להעצמת האזרח

המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי 

ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים 

הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל 

המרכז את מיזם "המוניטור", הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת 

והנגשתם לציבור. 

"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, 

אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת 

הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי. 

CECI

מסמך זה פורסם בתמיכה של האיחוד האירופי.

האחריות על התוכן של המסמך היא של המרכז להעצמת 

האזרח והתוכן אינו משקף בשום צורה את עמודתיו של 

האיחוד האירופי



 הדוח נכתב ע"י אביב מלין, תחקירן בפרויקט המוניטור

ובליווי ובהנחיה של מיכל שטרנברג, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח
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דו"ח מעקב  אחריותה של משטרת ישראל למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה 

3

קצרצר מנהלות

דוח זה עוקב אחר יישום החלטת ממשלה 2254, שמעגנת את המלצות ועדת פלמור הנוגעות לאחריות המשטרה בטיפול 

במאבק בגזענות, כפי שפורסמו בדוח הוועדה. 

בנוסף, הדוח עוקב אחר יישום המלצת הוועדה הנוגעת להצטיידות המשטרה במצלמות גוף, שלא נכללת בהחלטה 2254. 

מממצאי עבודת המעקב עולה ש־67% מסעיפי החלטת הממשלה ייושמו במלואם; 8% ייושמו באופן חלקי; 25% לא 

ייושמו. 

מהממצאים נובעות המסקנות הבאות:

ככלל, מדובר באחוזי יישום גבוהים יחסית, אשר יכולים להצביע על הפנמה מסוימת של המשטרה את הביקורת . 1

הציבורית שנמתחה על שיקול הדעת המשטרתי הרחב, המאפשר אכיפה בררנית כנגד יוצאי אתיופיה, בעיקר קטינים 

בני הקהילה, ועל מאמציה להגביל אותו. זאת, הן באמצעות ריענון נהלים )לשימוש בטייזר( וניסוח נהלים חדשים 

)להזדהות בפני שוטר( והן באמצעות העברת תדרוכים וסדנאות לשוטרים.

מניתוח סעיפי ההחלטה עולה שהסעיפים שלא ייושמו נוגעים לשקיפות — כמו למשל פרסום דוח שנתי ובו פירוט . 2

של תלונות כנגד שוטרים על רקע גזעני ושל ההליכים המשמעתיים שננקטו )אם בכלל( כלפי אותם שוטרים. 

לעניין זה, יצוין שהדוח כן כולל תלונות בגין התנהגות בלתי הולמת של שוטרים שזוהתה כגזענית, אך רק כאלה 

שהתקבלו ביחידה לתלונות הציבור )תל"ץ(, שעולה מהן שהתלונות שנמצאו מוצדקות בגין אותה התנהגות טופלו 

במישור הפיקודי )ולא המשמעתי( של הדרכת מפקד, שנחשב לקל יותר.

מניתוח ההסברים שנתקבלו לאי יישום סעיפים מסוימים בהחלטה עולה שישנם שלושה חסמים מרכזיים שהובילו . 3

לקשיים ביישום:

חוסר תכנון תקציבי — לא הוקצה תקציב מלכתחילה להרחבת חובת התיעוד בווידאו של חקירות קטינים   

חוסר תאום בין משרדי

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

החשודים בעבירות מסוג עוון הנוגעות לאלימות כנגד שוטרים. 

חוסר תיאום בינמשרדי — החלטת ממשלה 2254 עיגנה את המלצת ועדת פלמור להרחיב את חובת התיעוד  חוסר תאום בין משרדי 

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

לעבירות עוון — נושא שלגביו התגלעו מחלוקות בין צוות המשנה הפלילי של ועדת פלמור לבין המשטרה 

— כך  שמלכתחילה הסיכוי ליישום של נושא זה, שגם לא הוקצה לו תקציב, היה נמוך. 

"אנמיה ניהולית" — חסם זה מתייחס לסעיפים או תחומים שלא בוצעו או בוצעו באופן חלקי, וזאת מסיבות   

חוסר תאום בין משרדי

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

הנוגעות בהתנהלות הגורמים האחראים או מבלי שניתן לאי יישומם כל הסבר מהותי. 

n יושם   n יושם חלקית   n לא יושם

 יושם
67%

לא יושם
25% 

יושם 
חלקית

8% 
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רקע להחלטה 2254: על מדיניות הממשלה בטיפול במאבק בגזענות 
ובאפליה כלפי יוצאי אתיופיה ובשילובם המיטבי בחברה הישראלית

ישראלים יוצאי אתיופיה חווים פערים משמעותיים במגוון תחומים: בחינוך )שיעורי זכאות נמוכים לבגרות של תלמידים 

יוצאי אתיופיה ביחס לתלמידים אחרים(; בשירות הצבאי )מיצוי שירות נמוך ושיעורי קצונה נמוכים(; וברווחה ובתעסוקה 

)העסקה לרוב במשרות חסרות אופק תעסוקתי, שהשכר בצידן נמוך(.1 פערים אלה — אשר שועתקו במשך השנים אל 

דור ילידי הארץ של יוצאי אתיופיה2 ושיצרו מציאות המבדלת אותם משאר החברה — השתמרו )ואף התעצבו(, בין 

היתר, כתוצאה מגילויי גזענות גלויים וסמויים — הן מצד החברה והן מצד הממסד — המאופיינים באפליה המבוססת 

על סטריאוטיפים שליליים הנובעים מצבע עורם ומייחסים להם דימויים של נחשלות ושל חוסר מסוגלות.3 

באופן פרדוקסלי, גישת המדינה בתכנית החומש הראשונה לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה שאושרה בשנת 2008 )הידועה 

כהחלטת ממשלה 3116(4 — לפיה יש להפעיל תוכניות נפרדות כדי לצמצם את הפערים ולשפר את סיכויי השתלבותם 

המלאה בחברה — גרמה דווקא להגדלתם וחיזקה את דימוי חוסר המסוגלות.5 בנוסף, נמתחה ביקורת חריפה על כך 

שתכנית החומש לא תוקצבה ונוהלה כראוי ולא כללה מדדי ביצוע שיאפשרו לחזות את הצלחתה.6 לפיכך החליטה 

הממשלה בשנת 2014 )בהחלטה 1300(7 לשנות גישה — מבידול לאינטגרציה8 — במסגרת תכנית "דרך חדשה", שריכז 

משרד הקליטה ושכללה הליך היוועצות רב־מגזרי רחב.9 

במקביל לתהליך גיבוש העקרונות הכלליים לתכנית הממשלתית ולאחריו מספר אירועים שהעלו חשש כבד לגזענות 

וליחס מפלה כלפי יוצאי אתיופיה, בדגש על פרשות יוסף סלמסה10 ודמאס פיקדה11 שהביאו להסלמה ולמשבר אמון 

משרד ראש הממשלה דרך חדשה מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, עמ' 13 )2016( )להלן: דרך חדשה(.  .1

הדור הצעיר יוצא אתיופיה מונה כ־70 אלף איש, כמחצית ממספרם הכולל של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. ראו משרד המשפטים דין   .2

וחשבון הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, עמ' 41 )2016( )להלן: דוח פלמור(. 

שם, בעמ' 21. ראו גם שם, בעמ' 38 )"אחד ההסברים לכך ]שיוצאי אתיופיה מועסקים במשרות לא איכותיות וחסרות אופק תעסוקתי   .3

מובטח, שהשכר בצידן נמוך[ הוא הסטריאוטיפ הרווח בקרב קבוצת הרוב, שלפיו יוצאי אתיופיה הם בעלי מסוגלות נמוכה ולכן "מוצדק" 

להדירם או להפלותם".(.

החלטה 3116 של הממשלה ה־31 "תכנית חומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית" )10.2.2008(.  .4

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 34.  .5

ראו למשל מבקר המדינה דוח שנתי 63ג לשנת 2012 ולחשבונות שנת הכספים 2011, עמ' 21–36 )2013(.  .6

החלטה 1300 של הממשלה ה־33 "גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית" )9.2.2014(.  .7

דרך חדשה, לעיל ה"ש 1, בעמ' 14.  .8

שם, בעמ' 6–7.  .9

https://www.ha-makom.co.il/noa-burshtein- )23.10.2014( נועה בורשטיין חדד "מה הרג את יוסף סלמסה?" המקום הכי חם בגיהנום  .10

/hadad-yosef. ראו גם דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 24–25. במרץ 2014, במהלך מעצרו של סלמסה בעקבות תלונה על ניסיון פריצה 

ותקיפת שוטר, נעשה שימוש לא סביר באקדח טייזר מצד השוטרים. בנוסף, נטען שהם עשו שימוש בכוח לא סביר בעת המעצר — בעטו 

בסלמסה, אזקו אותו וגררו אותו לניידת, ולאחר מכן השאירו אותו אזוק בחצר התחנה. לטענת משפחתו, האירוע הותיר בו צלקות 

נפשיות, והוא הסתגר בביתו. בשל החשש לחייו, ביקשה המשטרה ממח"ש לחקור את האירועים שהתרחשו בזמן מעצרו. סלמסה סירב 

להגיע לחקירה, והשוטרים התקשרו פעמים רבות למשפחתו בדרישה שיתייצב ונקטו כלפיו וכלפי משפחתו בלשון מאיימת. ב־2 ליולי 

2014 יצא סלמסה להפסקת צהריים בעבודתו ולא שב. לאחר יומיים התגלתה גופתו בתחתית מצוק מחצבה בבנימינה. לטענת המשפחה, 

סלמסה נרצח. המשטרה סימנה כיוון חקירה אחד בלבד — פגיעה עצמית )התאבדות( — וסגרה את התיק בלא שמיצתה את החקירה. 

לאחר מכן, פתחה המשטרה שוב את התיק. בחינה מחודשת של הראיות גילתה שהשוטרים רשמו דוחות פיקטיביים לפיהם הזהירו את 

סלסמה בטרם השתמשו נגדו בטייזר, ובכך העידו עדות שקר. 

https://www.haaretz. )14.6.2015( יניב קובוביץ "וינשטיין: לסגור את התיק נגד השוטר החשוד שהיכה חייל ממוצא אתיופיה הארץ  .11

co.il/news/law/1.2659930. ראו גם דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 25–26. ב־27 במאי 2015 פורסם סרטון שמתעד שוטר יס"מ ומתנדב 

מכים את פיקדה, חייל יוצא אתיופיה, בעת שאחז באופניו. לאחר קבלת ממצאים ראשוניים של החקירה ותוך ימים ספורים, השוטר פוטר 

והמתנדב הוצא משירות המשטרה. היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, קיבלת את המלצת מח"ש ופרקליט המדינה לסגור 

את התיק שנפתח נגד השוטר ולהפנותו למחלקת המשמעת במשטרה. זאת, מצידה, סגרה את התיק מחוסר עניין לציבור, והחליטה 

לרשום הערה בתיקו האישי של השוטר. אולם, בשל פיטוריו, ממילא לא היה צורך בהערה זו. לאחר כשנה וחצי, היועמ"ש הנוכחי — אביחי 

מנדלבליט, עיין מחדש בהחלטה לסגור את תיק החקירה והציע לשוטר הסדר מותנה, במסגרתו יודה בעובדות המופיעות בהסדר, תיק 

החקירה נגדו ייסגר ולא יוגש נגדו כתב אישום. השוטר עתר לבג"ץ, וכך גם פיקדה, שעתר כנגד החלטת היועמ"ש בנוגע להסדר המותנה. 

https://www.ha-makom.co.il/noa-burshtein-hadad-yosef/
https://www.ha-makom.co.il/noa-burshtein-hadad-yosef/
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2659930
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2659930
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קשה בין יוצאי אתיופיה לבין הממסד, בעיקר המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש(, שהציתו — בחודשים 

אפריל עד יוני 2015 — גלי הפגנות ברחבי הארץ במחאה על שיטור יתר ועל הגזענות שאותה חווים יוצאי אתיופיה 

מצד הממסד.12 

בנוסף, פרשת החטוף אברה מנגיסטו,13 שנחשפה ביולי באותה שנה, הביאה לביקורת נוקבת לפיה היעדר המאמצים 
להחזירו, והטיפול חסר הרגישות במשפחתו, נובעים ממניע גזעני.14

בעקבות אירועי המחאה, ולאחר שנפגש עם מארגני המחאה ושמע את אמירותיהם הקשות באשר לגזענות הממוסדת, 

הורה רה"מ, בנימין נתניהו, על העברת האחריות לסיום תכנית "דרך חדשה" ממשרד הקליטה למשרד ראש הממשלה, 

ועל הקמת ועדת שרים בראשותו לעניין קידום שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.15 לאחר הקמתה, אישרה 

ועדת השרים את העקרונות הכלליים של "דרך חדשה" ואת העברת הסמכויות, וכן את תוכניות העבודה של משרדי 

החינוך, הרווחה והבריאות, בהתאם למדיניות התכנית.16 החלטותיה קיבלו תוקף של החלטות ממשלה — 324 17 ו־609 18 

— ביולי ובספטמבר 2015 )בהתאמה(. עוד הורה רוה"מ על הכנת תכנית חירום משטרתית לחיזוק האמון בין יוצאי 

אתיופיה לבין המשטרה.19 בעקבות זאת, הקימה המשטרה ועדת היגוי משותפת לקציני משטרה בכירים ולנציגים מקהילת 

יוצאי אתיופיה, בראשות ניצב גילה גזיאל, ראש אגף משאבי אנוש דאז )להלן: ועדת גזיאל(.20 עבודת הוועדה הובילה 

לגיבוש תכנית לחיזוק האמון בין המשטרה לבין יוצאי אתיופיה, שמסקנותיה אומצו על־ידי השר לביטחון פנים, 
גלעד ארדן, בנובמבר 2015 )וחלקן ייקלטו מאוחר יותר לדוח ועדת פלמור ולהחלטה 2254 — שבהם עוסק דוח זה(.21

בהמשך לכך, החלטת ממשלה 22,1107 שהתקבלה בפברואר 2016, הורתה על הקמת צוות בינמשרדי בראשות מנכ"לית 

משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור )להלן: ועדת פלמור(, שלאור הדחיפות בתיקון משבר האמון, יגבש "תכנית חירום" 

אקטיבית ומידית להתמודדות עם התופעה. תכליתה של התכנית הייתה ליצור מפנה ממשי במימדיה של תופעת הגזענות 

עתירותיהם נדחו. לעניין זה ראו בג"ץ 3070/17 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, פס' 28–35 לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם 

בנבו, 28.3.2018(. ראו גם דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 24–26.

https://news.walla.co.il/ )30.4.2015( NEWS!יאיר אלטמן "עימותים אלימים בהפגנת יוצאי אתיופיה בבירה: 14 נפצעו" וואלה  .12

item/2850400; איתי בלומנטל, נועם )דבול( דביר, גלעד מורג, אלי סניור וירון קלנר "עשרות פצועים, עימותים, רימוני הלם והרס 
במחאת יוצאי אתיופיה בתל אביב" https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4653291,00.html )04.05.2015( Ynet. ראו גם אורי גופר, 

גיא בן־פורת שיטור בחברה משוסעת )2013(, על כך שליותר משליש מקהילת יוצאי אתיופיה אין אמון במשטרה.

 ;https://news.walla.co.il/item/2871132 )9.7.2015( NEWS!אמיר בוחבוט "הותר לפרסום: שני ישראלים מוחזקים ברצועת עזה" וואלה  .13

https://www.ynet.co.il/ )3.9.2017( Ynet ""איתי בלומנטל "3 שנים להיעדרו של אברה מנגיסטו: "אתה צריך להיות כאן בבית

articles/0,7340,L-5011510,00.html; דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 40. ב־8 לספטמבר 2014 חצה מנגיסטו, אזרח ישראלי יוצא אתיופיה 
בן 28, את הגדר מישראל לרצועת עזה ועד מועד כתיבת דוח זה לא חזר לביתו. עובדת היותו בשבי החמאס נשמרה בסוד במשך עשרה 

חודשים, אך לבסוף נחשפה ביולי 2015. לטענת משפחתו ופעילים מקרב יוצאי אתיופיה, מנגיסטו הופקר, והמדינה לא עושה די כדי 

להחזירו לידיה.

שם. הטענה היא שאילו היה מדובר בבן למשפחה ממרכז הקונצנזוס הישראלי שיכולה להגיע ל"אנשים הנכונים" )ולא הייתה משפחה   .14

במצוקה כמשפחתו של מנגיסטו( היו פועלים באופן שונה או מהיר יותר להשבתו, או לכל הפחות, הפרשה הייתה זוכה להתעניינות 

הציבור והממשלה והמשפחה הייתה מקבלת מידע שוטף על אודות מצבו.

שם, בעמ' 43.  .15

שם.  .16

החלטה 324 של הממשלה ה־34 "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית" )31.7.2015(.  .17

החלטה 609 של הממשלה ה־34 "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית — תכניות משרד   .18

החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי התכנית" )29.10.2015(. 

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 43.   .19

שם, בעמ' 27.  .20

שם.  .21

החלטה 1107 של הממשלה ה־34 "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית — אישור תכניות   .22

משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת תכנית המשרד לביטחון הפנים והקמת צוות לטיפול 

בגזענות" )4.2.2016(.

https://news.walla.co.il/item/2850400%60
https://news.walla.co.il/item/2850400%60
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4653291,00.html
https://news.walla.co.il/item/2871132
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5011510,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5011510,00.html
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כלפי קהילת יוצאי אתיופיה,23 בד בבד עם הנחת תשתית מספקת שתאפשר להניע מערכת הרתעתית ואכיפתית 

שתוביל לצמצום שלה בעתיד.24 

ועדת פלמור עסקה בשלושה נושאים מרכזיים — )1( ריכוז מידע על אודות התבטאויות, מקרים ואירועים המכוונים 

נגד יוצאי אתיופיה; )2( גיבוש נוהלי פעולה במקרי גזענות ואפליה כדי לצמצם את התופעה ולהגביר את ההרתעה; 

)3( גיבוש אמצעים שיגבירו את ההנכחה החיובית של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי.25 בנוסף, כדי לבדוק את יעילות 

הכלים שאותם גיבשה הוועדה, נקבעו מראש מדדי ביצוע והוצבו יעדים שאפתניים — אך ברי השגה.26 גם כאן כללה 

עבודת הוועדה הליך היוועצות רב מגזרי, בשיתוף מומחים מהאקדמיה, עובדי ציבור, בעלי תפקידים במשטרה ופעילים 

חברתיים יוצאי אתיופיה. המלצות הוועדה, שהתפרסמו ביולי 2016, ושרלוונטיות לדוח זה, כללו הקמה של יחידה 

במשרד המשפטים לתיאום המאבק בגזענות — שתהווה כתובת נגישה לטיפול וריכוז תלונות על אירוע גזעני ומפלה, 

וכן גיבוש כלים לטיפול בגזענות ובאפליה במישור הפלילי,27 שחופפות בחלקן להמלצות ועדת גזיאל אשר ייועדו 

ליישום בעתיד.28 

הגדרת הבעיה על־ידי הוועדה במישור הפלילי — שהתבססה על מדגם של 150 תיקים, כשמרבית החשודים בהם הינם 

קטינים — כללה שימוש מופרז בכוח מצד המשטרה ואכיפה בררנית )סלקטיבית( ובלתי שוויונית, הנובעים כתוצאה 

משיקול דעת רחב שמוקנה לשוטרים בשלבים השונים של ההליך הפלילי )החל בהחלטה על מעצר וכלה בפתיחה 

בחקירה, החלטה להגשת כתב אישום ועד לבחירת עילת הסגירה לתיק )לצורך הרישום הפלילי((; וכן יחס סלחני 

כלפי שוטרים שגילו יחס גזעני או מפלה כלפי יוצאי אתיופיה.29 

לפיכך, ההמלצות נועדו לצמצם ולהבנות את שיקול הדעת המשטרתי. זאת, באמצעות הגברת מנגנוני פיקוח 

ובקרה לאורך שלבי ההליך הפלילי, העלאת המודעות לחובת דיווח במקרים של גזענות ואפליה והנגשת מנגנון 

האכיפה הפלילית על ידי שינוי אופן הגשת התלונות על־ידי האזרחים. כך למשל, כמענה לשימוש המופרז בכוח 

ולאכיפה הבררנית כללו ההמלצות הצטיידות במצלמות גוף; ריענון של נוהלי השימוש בטייזר; ריענון הנהלים הקיימים 

לאחזקת עצורים בתחנות המשטרה וחובת תיעוד חקירות חשודים קטינים בווידאו בעבירות מסוג פשע ועוון; הוצאת 

נוהל ברור בעניין דרישת שוטר להזדהות שיכלול גם התייחסות לאפשרות השימוש בכוח אם האזרח מסרב להזדהות; 

עריכת בקרה על עילות הסגירה של תיקי משטרה; העלאת המודעות של התובעים המשטרתיים, באמצעות העברת 

תדרוכים, בנוגע לעובדה שמספר התיקים שנפתחים נגד יוצאי אתיופיה עולה באופן ניכר על שיעורם באוכלוסייה, כל 

שכן כשאותם תיקים מבשילים לכדי כתבי אישום;30 עריכת תדרוכים לשוטרים באופן תדיר; והטלת חובה על המשטרה 

לדאוג לנוכחות של מתורגמן לאמהרית או טיגרית בחקירות, בפגישות עם קצין המבחן ואף בישיבות שבהן נוכחים 

הורים של חשודים שאינם דוברים עברית. כמענה ליחס הסלחני כלפי שוטרים כללו ההמלצות קביעת הנחיה לפיה 

יש ליידע את מחלקת המשמעת במשטרה על כל תלונה שעניינה התנהלות בלתי ראויה של שוטר; קביעת נוהל בדבר 

חובת דיווח על אירועים המעוררים חשד להתנהלות פסולה; הסמכה מפורשת של מחלקת המשמעת במשטרה לחקור 

גם מקרים של שימוש בכוח, ככל שמח"ש החליטה שהמקרה אינו מצדיק פתיחה בחקירה פלילית, ולהחליט בשאלת 
העמדה לדין משמעתי בגינן; ולבסוף פרסום של דוח מחלקת המשמעת לציבור.31

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 46.  .23

שם, בעמ' 49.  .24

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 45.  .25

שם, בעמ' 49.  .26

שם, בעמ' 17.  .27

שם, בעמ' 77.   .28

שם, בעמ' 75.  .29

שם, בעמ' 76. בעוד ששיעורם של יוצאי אתיופיה באוכלוסייה הוא 1.6%, בשנים 2014–2015 3.2% ו־3.5% מכלל התיקים הפליליים נפתחו   .30

נגד אזרחים יוצאי אתיופיה והביאו להגשת כתבי אישום )בהתאמה(.

שם, בעמ' 79–93.  .31
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המלצות ועדת פלמור, ללא ההמלצות במישור הפלילי הנוגעות להתנהלות המשטרה, אומצו באוגוסט 2016, בהחלטה 

32.1958 ההמלצות במישור הפלילי אומצו בנפרד, בהחלטת ממשלה 2254, שהתקבלה ב־33.5.1.2017 

חודש לאחר מכן, בפברואר 2017, הוקמה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות )להלן: יחידת התיאום(. 

מידי שנה מוציאה היחידה דוח פעילות שנתי הכולל, בין היתר, סקירה של פעילות היחידה בנושא המאבק בגזענות 

הממסדית, מצב יישום החלטות 1958 ו־2254 )עליו מוסיף המרכז להעצמת האזרח( וטיפול בתלונות בנושא גזענות. 

היחידה הוציאה דוחות פעילות לשנים 2017–2018 34 ולשנים 2018–35.2019 

לסיכום חלק זה יצוין, שגם במשך השנתיים שחלפו מפרסום החלטה 2254 ועד למועד פרסום דוח זה, סוגיית הגזענות 

החברתית והממסדית כלפי יוצאי אתיופיה לא נעלמה מתחת לפני השטח. 

לעניין זה נציין את פרשת יקבי ברקן )מניעה של מעסיק, בעל יקב, מעובדיו יוצאי אתיופיה לעסוק בייצור יין(;36 
ופרשות יהודה ביאדגה37 וסלומון טקה,38 שהציתו מחאות של יוצאי אתיופיה בינואר וביולי 2019 )בהתאמה(.39

החלטה 1958 של הממשלה ה־34 "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית — אימוץ המלצות   .32

למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" )19.8.2016(. 

החלטה 2254 של הממשלה ה־34 "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית — תוספת להחלטה   .33

מס' אתפ/10 מיום 19.8.2016 בעניין אימוץ המלצות הוועדה למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" )5.1.2017(.

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות דו"ח פעילות ראשון פברואר 2017–פברואר 2018 )2018( )להלן: דוח מס' 1 של יחידת   .34

התיאום(.

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות דו"ח פעילות לשנת 2018 )2019( )להלן: דוח מס' 2 של יחידת התיאום(.  .35

אהרן רבינוביץ ויהונתן ליס "יקבי ברקן מנעו מיוצאי אתיופיה לעבוד בייצור יין מטעמי כשרות; הרב הראשי יוסף: 'גזענות טהורה'"   .36

.https://www.haaretz.co.il/news/education/1.6213591 )26.8.2018( הארץ

https://www.maariv. )19.1.2019( אלון חכמון "הותר לפרסום: יהודה ביאדגה הוא הצעיר שנורה למוות על ידי המשטרה בבת ים" מעריב  .37

co.il/news/israel/Article-680883; אלון חכמון "מח"ש: הירי ביהודה ביאדגה היה מוצדק, אין חשד לפלילים אצל השוטר" מעריב )7.5.2019( 
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-697766. באותה פרשה, ביאדגה, שלטענת משפחתו היה הלום קרב, הסתובב ברחובות בת ים 
כשהוא נושא סכין ונורה על ידי המשטרה. במאי 2015 קבעה מח"ש שהשוטר שירה בביאדגה אינו חשוד בפלילים משום שנבעה מתחושה 

של סכנת חיים קרובה ומידית, בנסיבות בהן קמה הצדקה חוקית לשימוש בנשק.

 News!יואב איתיאל ואבי אשכנזי "'לא באנו לישראל כדי שירצחו את ילדינו': סלומון טקה, שמת מירי שוטר, הובא למנוחות" וואלה  .38

 .https://news.walla.co.il/item/3245101 )2.7.2019(

אבי אשכנזי, אור רביד, יניר יגנה, יואב איתיאל ושלומי גבאי "מחאת יוצאי אתיופיה: מפגינים השליכו חזיזים — המשטרה הגיבה ברימוני   .39

הלם" וואלה!https://news.walla.co.il/item/3245071 News; "מחאת יוצאי אתיופיה: עשרות פצועים בעימותים קשים ברחבי הארץ" 

.https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001291959 )2.7.2019( גלובס

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.6213591
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-680883
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-680883
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-697766
https://news.walla.co.il/item/3245101
https://news.walla.co.il/item/3245071
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001291959


המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

8

CECI

מעקב המרכז להעצמת האזרח אחר המדיניות לשילובם המיטבי של 
יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

בשנים האחרונות מבצע המרכז להעצמת האזרח, במסגרת פרויקט "המוניטור", מעקב אחר ההחלטות אותן קיבלה 

הממשלה בנוגע לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. כך למשל, נערך מעקב אחר החלטות 1107 

)ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה במגזר הציבורי(,40 1958 )דוח פלמור, ללא המלצות המשטרה(,41 ו־3649 )הסדרת שירותי 

הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת(.42 

דוח מעקב זה מתמקד בבחינת יישום המלצות תת הצוות הפלילי הנוגעות לאחריות המשטרה בטיפול במאבק 

בגזענות, המופיעות בדוח ועדת פלמור. רוב המלצות הוועדה נקלטו אל החלטת ממשלה 2254. יוצאת דופן היא 

ההמלצה הנוגעת להצטיידות במצלמות גוף — הנכללת בדוח פלמור אך לא בהחלטה 2254 — שאותה המשטרה החלה 

ליישם עוד בטרם הקמת הוועדה, עת שאומצו מסקנות ועדת גזיאל. הדוח עוקב גם אחריה.

לדוח כמה מטרות: ראשית, מעקב אחר סטטוס יישום החלטה 2254 והצבעה על החסמים והקשיים שהובילו לאי־

יישום של חלק מסעיפי ההחלטה, כמו גם על תחומים מרכזיים המחייבים בדיקה. תוצרי המעקב המפורטים בו הם 

פרי עבודת מעקב אזרחית. הם נכתבו לאחר עבודת בדיקה מעמיקה ומקיפה, הכוללת איסוף מידע, שיחות ובקשות 

חופש מידע אל מול משטרת ישראל, והתכתבויות עם גורמי ממשל וארגוני החברה האזרחית. שנית, בעצם ההצבעה 

על החסמים ביישום המדיניות, מטרת הדוח היא לדחוף לקידום משימות מרכזיות הזקוקות לזירוז, ובכך להעמיד סיוע 

אזרחי לטובת קידום ומימוש אותה מדיניות, שהתקבלה לטובת הציבור. לבסוף, להוסיף פרטים על סטטוס היישום 

שמפורסם בדוחות יחידת התיאום, ובכך להוות בקרה נוספת של ארגוני החברה האזרחית על הבקרה שהרשות המבצעת 

מבצעת על עצמה.

http://www.ceci.org.il/sites/citizens/ )2018 נועה דביר, סהר אלימלך "דוח מעקב — ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה במגזר הציבורי" )מרץ  .40

.UserContent/files/EthiopeanRepresentation(1).pdf
עטר ידין "דוח מעקב — יישום החלטות הממשלה ליישום המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה )דוח פלמור(" )יולי 2018(   .41

.http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/PalmorHEB_4.pdf
נעה ברניר "דוח מעקב — הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת" )אפריל 2019(.  .42

http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/EthiopeanRepresentation(1).pdf
http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/EthiopeanRepresentation(1).pdf
http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/PalmorHEB_4.pdf
http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/monitor/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8 %D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA %D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99 %D7%93%D7%AA %D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8 %D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99 %D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94.pdf
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פירוט סעיפי ההחלטה וסטטוס יישומם

הכרעה בשאלת זהות הגורם שיוסמך לקיים חקירה במישור המשמעתי באירועים בהם . 1
התעורר חשד לשימוש בכוח שלא כדין על־ידי שוטר, כשלפי קביעת מח"ש האירוע אינו 

עולה כדי עבירה פלילית

סעיף 1.א. להחלטה קובע ש"הממשלה רושמת לפניה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה כי בכוונתו לקיים דיון 

ולהכריע בעניין שאלת הגורם שיוסמך לקיים חקירה במישור המשמעתי באירועים בהם התעורר חשד לשימוש 

בכוח שלא כדין על־ידי שוטר, כאשר לפי קביעת מח"ש האירוע אינו עולה כדי עבירה פלילית".43 

הרקע לקביעת הסעיף הוא הממצא שהובא בפני ועדת פלמור, לפיו קיים מספר לא מבוטל של תלונות נגד שוטרים 

שאינן נבחנות כלל משום שאין סמכות לאף גורם לערוך חקירה משמעתית באותם מקרים.44 

המדובר בתיקים שקיימת בהם תלונה על שימוש מינורי בכוח מצד שוטרים. מצד אחד, תיקים אלה אינם מתאימים 

לטיפול במישור הפלילי, ולכן משהם מגיעים למח"ש הם נסגרים ואינם מטופלים; מצד שני, גם אם התיק נסגר 

באחת מהעילות הקבועות בחוק סדר הדין הפלילי )חוסר בראיות; חוסר עניין לציבור; חוסר אשמה( — עדיין עשוי 

להיות לפעולת השוטר באותו מקרה פוטנציאל להוות עבירת משמעת. 

עם זאת, מחלקת המשמעת במשטרה סבורה שאין לה סמכות לחקור תיקים מסוג זה, שכן הגורם המוסמך לעשות 

כן — כפי שקבוע בתוספת הראשונה לחוק המשטרה45 — הוא מח"ש )שמצידה סוגרת את התיק כאמור(. התוצאה: 

אלפי תיקים שנפתחו עקב טענות בנוגע להתנהגות פסולה של שוטרים, בדרגות חומרה שונות, נגנזים דה־פקטו 

בהמשך לסגירתם במישור הפלילי, לא מקבלים טיפול משמעתי ואף לא טיפול מערכתי־ארגוני שכולל, בין היתר, 
הפקת לקחים מבצעיים, ניתוח נתונים וזיהוי דפוסי התנהגות.46

סטטוס: יושם חלקית. 

היועץ המשפטי לממשלה קיים דיון והכריע בדבר הקמת גוף משטרתי עם סמכויות חקירה לעניין הטיפול בדין 

משמעתי. בהתאם להחלטתו, יישום החלטה זו מצריך תיקון הנחיות רלוונטיות על־ידי פרקליטות המדינה והעברת 

כתב הסמכה מסודר למשטרה, כדי שתקים גוף חדש עם סמכויות חקירה לאיסוף ראיות במישור המשמעתי.47 נכון 

לתאריך כתיבת דוח זה, כתב הסמכה בנושא טרם הועבר.

ריענון הנהלים הקיימים בנוגע לשימוש בטייזר והגברת הפיקוח והבקרה על השימוש בטייזר. 2

סעיף 1.ב. להחלטה קובע שהמשטרה תבחן את הסוגיות שעלו בנוגע לשימוש בטייזר )אקדח הלם חשמלי( 

בעקבות דוח פלמור. 

התרשמות הוועדה הייתה שהנהלים הקיימים לשימוש בטייזר ככלי למעצר חשוד מאפשרים שימוש נרחב בכלי זה 

ואינם נותנים משקל ראוי להשלכות על החשוד. השלכות אלה כוללות השפעה על המערכת העצבית המוטורית 

של החשוד )כשהשימוש במכשיר שולל את יכולת התנועה שלו( ועל המערכת העצבית החושית )הכאב הנגרם 

ההדגשות שלנו.  .43

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 89.  .44

חוק המשטרה, תשס"ו–2006.  .45

מבקר המדינה דוח ביקורת מיוחד "הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים", עמ' 193 )2017( )להלן: דוח המבקר — הטיפול המערכתי   .46

בעבירות שוטרים(.

דוח מס' 2 של יחידת התיאום, לעיל ה"ש 37, בעמ' 62–63.  .47
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כתוצאה מהזרם החשמלי(. לפיכך הוועדה המליצה שיש לבחון מחדש את הנהלים באופן שישקף איזון ראוי בין 

האינטרס בשמירה על הסדר הציבורי ובצורך בהגנה עצמית של השוטר בעת ביצוע תפקידו לבין זכויותיו של 
החשוד שעלולות להיפגע במקרים של התנהגות פסולה מצדו של השוטר.48

בנוסף, המליצה הוועדה על הגברת הפיקוח והבקרה על השימוש בטייזר. כך למשל, הומלץ שיש להעביר לבחינה 

מידית של קצין הטייזר הארצי במשטרה את כל התיקים שבהם נעשה שימוש בטייזר, או שעולה בהם טענה על־

ידי החשוד על שימוש בטייזר )גם אם הדבר לא צוין בדוחות הפעולה של השוטר(.49 עוד הומלץ שככל שנעשה 

שימוש בטייזר במהלך מעצרו של חשוד, יצורפו דוח השימוש בטייזר שממולא דרך קבע ע"י השוטר וכן פלטי 
הטייזר לתיק החקירה.50

סטטוס: יושם. 

הנוהל הקודם51 עודכן ב־1.4.2017, לנוהל חדש. הנוהל החדש הינו בתוקף עד ל־52.1.4.2021 

מעיון בנוהל החדש עולים מספר אמצעים שאותם הוסיפה המשטרה כדי לצמצם את השימוש בטייזר: 

פיקוח ובקרה על הורדת נתונים מכלל מכשירי הטייזר יבוצעו גם ביחידות המחוז.53 . 1

הוספת זמן ללחיצות השנייה והשלישית על המכשיר ככל שהחשוד ממשיך בהתנהגותו — לא יותר מ־15 שניות.54. 2

נקיטה בלשון של איסור להצמיד שוקר חשמלי לאזורי גוף רגישים )ראש, צוואר, מפשעה( במקום לשון של . 3
מניעה.55

בהמשך להמלצת ועדת פלמור, עדכון פעולות הדיווח על השימוש במכשיר, כשעל השוטר לפרט בדוח . 4

הפעולה כל שלב ושלב מרגע ההחלטה על הוצאת המכשיר, הפעלתו, התנהגות החשוד ומיקום פגיעת החצים 
)או השוקר( בגוף החשוד.56

בהמשך להמלצת ועדת פלמור, ביצוע בקרה משולשת אחר תקינת הפעולה בידי רפרנט היחידה, הרפרנט . 5

המחוזי/אגפי וקצין טייזר ארצי, כשהדיווח לאחרון יימסר תוך 72 שעות. 57 

הקפאת המשך נשיאת מכשיר טייזר לתנאים ולתקופה בעקבות אירוע חריג, שייקבעו ע"י קצין טייזר ארצי.58 . 6

מהנתונים שמסרה המשטרה למרכז להעצמת האזרח בנוגע להיקף השימוש בטייזר עולה כי בעוד שבשנת 2015 היו 

274 אירועים שבהם נעשה שימוש בטייזר, בשנת 2016 היו 340 אירועים כאלה; ב־2017 — 471 אירועים; וב־2018 — 

307 אירועים. נתונים אלה נוגעים לכלל השימוש שנעשה בטייזר, ואינם מתייחסים לנסיבות או למניעים להפעלתו.

בכל הנוגע לבקרה על השימוש בטייזר, בדוח יחידת התיאום שכלל, קצינת טייזר בודקת באופן אקראי 10% מכלל 

האירועים שדווחו לה על אודות השימוש בטייזר. בשנת 2018 נבחנו בסך הכל חמישה אירועים של שימוש בטייזר, 

כשבשניים מהם נעשה בו שימוש חורג.59 

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 80–81.  .48

שם.   .49

שם.  .50

משטרת ישראל "נוהל הפעלת מכשיר שליטה חשמלי טייזר" מס' 90.221.103.003 )2015( )להלן: נוהל טייזר הקודם(.  .51

משטרת ישראל "נוהל הפעלת מכשיר שליטה חשמלי טייזר" מס' 02.220.006 )2017( )להלן: נוהל טייזר המחודש(.  .52

שם, בעמ' 2.   .53

שם, בעמ' 6.   .54

שם, בעמ' 7.   .55

שם, בעמ' 10.  .56

נוהל טייזר המחודש, לעיל ה"ש 54, בעמ' 10.  .57

שם, בעמ' 12.  .58

דוח מס' 2 של יחידת התיאום, לעיל ה"ש 37, בעמ' 46–47.  .59
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תיעוד בווידאו של חקירות קטינים בעבירות נגד שוטרים מסוג פשע והרחבתו גם לעבירות . 3
מסוג עוון

סעיף 1.ג. להחלטה קובע שעם השלמת יישום המלצות הוועדה המייעצת לשרת המשפטים בראשות השופטת תחיה 

שפירא בנושא חיזוק ההגנה על זכויות קטינים,60 המשטרה תתעד בווידאו חקירות קטינים החשודים בעבירות מסוג 

פשע )עונש מקסימלי שעולה על 3 שנות מאסר(, ותורחב בהדרגה חובת התיעוד החזותי גם לחקירות קטינים 

החשודים בעבירות מסוג עוון לפי סימן ג' לפרק ט' לחוק העונשין )תקיפת שוטר, איומים על שוטר, הפרעה 

לשוטר והעלבת עובד ציבור; עונש מקסימלי בין 3 חודשי מאסר ל־3 שנות מאסר(. עוד קובע הסעיף בהחלטה 

2254 שהרחבת התיעוד לעבירות העוון מותנית בהקצאת מקור תקציבי לכך.

הרציונל להרחבת התיעוד הינו שעיקר הטענות בדבר אלימות פסולה של שוטרים מועלות במסגרת תיקים שעניינם 

היתקלות מול שוטרים במסגרת אירועי סדר ציבורי, מצבים בהם יחסי הכוחות בין הקטין לשוטר אינם שווים; 

ושתיעוד מסוג זה יהווה כלי חיוני ומרכזי לבחינת מצבו הפיזי והנפשי של הקטין סמוך לאחר מעצרו, וכן לבחינת 
טענות החשודים בקטינים בעניין אלימות פסולה כלפיהם.61

סטטוס: לא יושם. 

ב־26.5.2016 הופץ תזכיר חוק הנוער )חקירות קטינים(,62 שכולל בין היתר הצעת תיקון חקיקה שירחיב את חובת 

תיעוד החקירה של קטינים לכל עבירה מסוג פשע. )לפני הפצת התזכיר, חובת התיעוד חלה רק על חקירת עבירות 

שהעונש המירבי הקבוע בגינן הוא עשר שנות מאסר ויותר(. במהלך עבודת הוועדה, החלה המשטרה ביישום חלקי 

של ההמלצה )שחופפת להמלצת ועדת גזיאל( על עבירות הפשע, אך התנגדה להחלת ההמלצה על עבירות מסוג 

עוון.63 בנוסף, הרחבת חובת התיעוד על עבירות מסוג עוון לא תועדפה על־ידי המשרד לביטחון פנים ולא נכללה 

בסיכום תקציב המשטרה לשנים 2017–2018.

ריענון הנהלים הקיימים בנוגע להחזקת עצורים בתחנות המשטרה, ובייחוד להחזקת עצורים . 4
קטינים

סעיף 2.א. להחלטה קובע שיש לבחון מחדש את ריענון הנהלים הקיימים להחזקת עצורים בתחנות המשטרה, 

ובייחוד להחזקת עצורים קטינים.

סטטוס: לא יושם.

נוהל "הפעלת תאי מעצר ותאי המתנה" רוענן לאחרונה בשנת 2014. נוהל "ליווי עצורים" רוענן במהלך 2013. 

נכון למועד כתיבת דוח זה, טרם יצא נוהל מעודכן.

המשך הדרכה של שוטרים למניעת התנהגות גזענית או לא ראויה ממניע גזעני. 5

סעיף 2.ב. להחלטה קובע שעל המשטרה לתדרך את השוטרים במסגרת סדנת "כשירות תרבותית", וזאת על מנת 

למנוע התנהגות גזענית או התנהגות לא ראויה ממניע גזעני בעתיד.

https://www.news1.co.il/Archive/001-D-379424-00. )27.5.2016( News1 "איתמר לוין "משרד המשפטים מציע: רפורמה מקיפה בחקירות קטינים  .60

.html
דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 83.  .61

תזכיר חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תיקון( )חקירת קטינים(, התשע"ו–2016.  .62

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 83.  .63

https://www.news1.co.il/Archive/001-D-379424-00.html
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-379424-00.html
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סטטוס: יושם. 

בשנת 2018 הועברו 181 סדנאות "כשירות תרבותית" לקצינים ולשוטרים במסגרת מסלול הכשרתם, וכן כ־80 

הרצאות לקצינים ולשוטרים שלא במסגרת מסלול הכשרתם לתפקידים, כלומר בעבודתם השוטפת, בהתאם 

לאתגרים שמיפו יחידות השטח. בנוסף, מפקדי התחנות קיבלו ליווי באמצעות יועץ חיצוני לבניית תיק "כשירות 

תרבותית" ולגיבוש שגרת מטה של תחנה כשירה תרבותית.

העברת העתק של כל תלונה שעניינה התנהגות גזענית או פסולה לידיעת מחלקת המשמעת . 6
במשטרה

סעיף 2.ג. להחלטה קובע שהמשטרה תנחה את יחידת תלונות הציבור )ית"ץ( להעביר העתק של כל תלונה 

שעוסקת בהתנהגות גזענית או פסולה לידיעת מחלקת המשמעת, לשם גיבוש מדיניות מתואמת. 

ככלל, ית"ץ מוסמכת לטפל בתלונות ציבור על מעשה או מחדל של שוטר בעניין הקשור במילוי תפקידו או בתפקוד 

המשטרה — שיש בהם התנהגות לא הולמת של השוטר או שיש בהם מילוי תפקידו באופן לקוי.64 

בנוסף, היחידה מטפלת גם בתלונות על התנהגות שוטר שלא במילוי תפקידו, שיש בה זיקה לתפקידו כשוטר, 

שימוש בסמכויותיו כשוטר, ניצול מעמדו כשוטר ו/או התנהגות הפוגעת בתדמית המשטרה.65 ככלל, חשד לעבירת 

משמעת בגין התנהגות לא הולמת נחקר על ידי יחידות החקירה של המשטרה וקציני תלונות הציבור )קת"צים(, 

שהם חלק מית"ץ. 66 

עם זאת, היחידה אינה מוסמכת לחקור מקרים שבהם ישנו חשד להפעלת כוח בידי שוטר במסגרת מילוי תפקידו, 

גם אם עולה חשד לביצוע עבירת משמעת בלבד. מקרים אלה ייחקרו על ידי מח"ש.67 

סטטוס: יושם. 

בשנים 2016–2018 אכן הועברו לרכזת יחידת תלונות הציבור במשטרה 20 תלונות שעוסקות בהתנהגות בלתי 

ראויה של שוטרות ושוטרים ושלפיהן זוהתה כהתנהגות גזענית. התלונות הועברו למחלקת המשמעת, כך שההוראה 

שבהחלטה 2254 יושמה במלואה.

מהנתונים שהועברו למרכז להעצמת האזרח מהמשטרה עולה כי 18 מהתלונות לא נמצאו מוצדקות על־ידי ית"ץ; 

שתיים מהתלונות נמצאו מוצדקות, ובהן נערכה הדרכת מפקד לשוטר שהתנהג התנהגות שאינה הולמתפירוט 

התלונות מצורף בנספח לדוח זה.

ניתוב תלונות בעניין התנהגות גזענית או מפלה של שוטרים שנמצאו מוצדקות להליכים . 7
משמעתיים 

סעיף 2.ד. להחלטה קובע שמפכ"ל המשטרה ינחה את הגורמים הפיקודיים לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית 

או מפלה של שוטרים, שנמצאו מוצדקות, להליכים משמעתיים, בנוסף להליכים פיקודיים )כמו למשל הדרכת 

מפקד או הערת מפקד(. עוד קובע הסעיף שיישום ההנחיה ייעשה החל מינואר 2017.

סטטוס: יושם. 

דוח מבקר המדינה — הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים, לעיל ה"ש 48, בעמ' 183.   .64

פקודת המטה הארצי )מטא"ר( 06.03.03 בנושא "חקירת אנשי משטרה על ידי המשטרה ועל ידי המחלקה לחקירות שוטרים שבמשרד   .65

המשפטים" )1996(.

דוח המבקר — הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים, לעיל ה"ש 48, בעמ' 183.  .66

שם.   .67
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מדוחות יחידת התיאום עולה שהמפכ"ל הוציא מכתב בנושא זה, והורה לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית.68 
הניתוב נעשה לרכזת יחידת תלונות הציבור בתחילת כל חודש.69

פרסום דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שננקטו נגד שוטרים בגין . 8
אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני, להגברת השקיפות והאמון

סעיף 2.ה. להחלטה קובע שהמשטרה תפרסם דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שננקטו נגד 

שוטרים בגין אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני, לשם הגברת השקיפות והאמון. עוד קובע הסעיף לוח 

זמנים מחייב, כשצוין שהדוח הראשון יפורסם ברבעון הראשון של שנת 2018.

סטטוס: לא יושם. 

נכון למועד כתיבת הדוח )אוגוסט 2019(, לא פורסם דוח מטעם המשטרה בנושא.

ביצוע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של תיקים בדגש על סגירת תיקי קטינים. 9

סעיף 2.ו. להחלטה קובע שהמפכ"ל ינחה לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של תיקים על־ידי 

מח"ש, בדגש על סגירת תיקי קטינים. זאת, לאור מסקנת הוועדה, לפיה ממדגם התיקים שהובאו בפניה עולה 

שעילות הסגירה במקרים מסוימים של תיקי חקירה אינן תואמות לנסיבות התיק.70 ביתר פירוט, בעוד שבמקרים 

מסוימים היה ראוי שהתיקים היו נסגרים בעילה של "חוסר אשמה" — ובהתאם לא יוצגו כלל ברישום המשטרתי 

של ה"חשוד" — בפועל התיקים נסגרו בעילה של "חוסר ראיות מספיקות" והם מופיעים ברישום המשטרתי של 

אותו מעורב.71 

עוד קובע הסעיף שהבקרה תתקיים אחת לשנה במשך שלוש שנים, כשבכל שנה, לאור ממצאי הבקרה, תיערך 

הפקת לקחים וירועננו הנהלים וההנחיות בנושא. בתום שלוש השנים, ייבחן האופן היעיל ביותר לפיקוח ובקרה 

על עילות הסגירה.

סטטוס: יושם. 

מדור נוער במשטרה מבצע שתיים עשרה בקרות מידי שנה, במסגרתן נבדקים גם תיקים בהם החשוד הוא ממוצא 

אתיופי. נכון למועד כתיבת הדוח, בוצעו בשנת 2019 חמש בקרות, רק בתחנות שנמצאות במקומות שיש בהן 

ריכוז של יוצאי אתיופיה. 

בדוח יחידת התיאום לשנת 2018 פורסמו הממצאים הבאים המשווים בין נתונים שהתקבלו מהמשטרה בנוגע 

לעילות הסגירה בשנת 2015 לבין נתונים בנוגע לאותן עילות שהתקבלו בשנת 72.2018 להלן עיקרם:

חלה ירידה משמעותית )22.1%( במספר התיקים שנפתחו נגד קטינים יוצאי אתיופיה.	 

חלה ירידה של יותר ממחצית )50.4%( במעצרם של קטינים יוצאי אתיופיה.	 

חלה ירידה של 31% במספר התיקים שנפתחו כנגד קטינים יוצאי אתיופיה בעבירות מגע; בעוד שהתיקים 	 

שנפתחו בשנת 2015 בגין עבירת מגע כנגד קטינים יוצאי אתיופיה מהווים 9.9% מכלל התיקים שנפתחו בקרב 

דוח מס' 1 של יחידת התיאום, לעיל ה"ש 36, בעמ' 36.  .68

דוח מס' 2 של יחידת התיאום, לעיל ה"ש 37, בעמ' 47.   .69

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 85.  .70

שם.  .71

להרחבה על אודות ממצאי הבקרה הנושאית ראו דוח מס' 2 ש ליחידת התיאום, לעיל ה"ש 37, בעמ' 49–56.  .72
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קטינים מכלל האוכלוסייה בגין עבירה זו, ב־2018 הם היוו 7% מכלל התיקים הללו. כלומר, ישנה ירידה של 

כ־3% בקטגוריה זו.

חלה ירידה של 8.3% במספר כתבי האישום שהוגשו כנגד קטינים יוצאי אתיופיה; אך ישנה עלייה בכתבי האישום 	 

שהוגשו כנגד קטינים יוצאי אתיופיה מתוך כלל האוכלוסייה )8.7% ב־2018 לעומת 8.4% ב־2015(.

לעומת זאת, כשמדובר בבגירים יוצאי אתיופיה, חלה עלייה של 10.3% במספר התיקים שנפתחו נגדם.	 

בעוד שב־2015 אחוז הבגירים יוצאי אתיופיה שנעצרו היווה 2.9% מכלל העצורים הבגירים, ב־2018 היה מדובר 	 

ב־2.7%. ירידה קלה )לעומת הירידה המשמעותית אצל הקטינים(.

הירידה במספר התיקים שנפתחו כנגד בגירים בגין עבירות מגע נמוכה בהרבה, של 0.6%.	 

חלה עלייה של 19.9% במספר התיקים של בגירים יוצאי אתיופיה שהוחלט להגיש בהם כתב אישום, וזאת 	 

בצורה גדולה ומשמעותית לעומת העלייה בקרב כלל האוכלוסייה, של 0.8%.

לבסוף עולה שחלה עלייה של 8% במספר תיקי עבירות מגע נגד בגירים בהם הוחלט להגיש כתב אישום.	 

עוד מצוין בדוח יחידת התיאום שלאור הממצאים שלעיל, רועננו ההנחיות בנושא, אך לא מפורט מעבר לכך 
)כלומר, מהו האופן היעיל ביותר לביצוע הבקרה על עילות הסגירה(.73

עריכת תדרוכים לתובעים במשטרה להעלאת מודעות לנתונים חריגים, בעיקר ריבוי תיקים . 10
של קטינים

סעיף 2.ז. להחלטה קובע שעל המשטרה לערוך תדרוכים לתובעים משטרתיים לשם העלאת המודעות לנתונים 

חריגים, בעיקר ריבוי תיקים של קטינים. זאת, במטרה להבטיח שיקול דעת שוויוני בעת קבלת החלטה על הגשת 
כתב אישום.74

סטטוס: יושם. 

הועברו תדרוכים והרצאות במהלך ימי עיון וקורסים שונים, תחת השם "חיזוק האמון בין המשטרה לקהילה 

האתיופית": ב־2017 עברו את ההדרכה 105 אנשי מערך התביעות; ב־2018 עברו אותה 160 איש. בנוסף, הועברה 

הרצאה של מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, במסגרת הדרכה של פורום מפקדים של חטיבת התביעות 

במשטרה. המשטרה גם ציינה שבמסגרת ההכשרות הכלליות, מועברות הדרכות נוספות, במסגרת קורסים שונים 

— קורס קצינים, קורס מתקדם, קורס שוטרים בסיסי, וכיוצא באלה.

המשך יישום תרגום לאמהרית של מסמכים המוצאים על ידי המשטרה שעניינם זכויות . 11
חשודים, לרבות קטינים, והמופנים לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם

סעיף 2.ח. להחלטה קובע שהמשטרה תמשיך ביישום תרגום לאמהרית של מסמכים המוצאים על ידה שעניינם 

זכויות חשודים, לרבות חשודים קטינים, והמופנים לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם, וזאת החל 

מנובמבר 2015. 

סטטוס: יושם. 

שם, בעמ' 49.  .73

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 86.  .74
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המשטרה תרגמה לשפה האמהרית מספר טפסים בסיסיים, ביניהם )1( טופס תלונה למח"ש; )2( דף הסבר למתלונן 

הנלווה לאישור הגשת התלונה; )3( טופס יידוע חשוד בדבר זכויותיו בטרם חקירה; )4( דף מידע אודות נתיחה 
לאחר המוות וכן הסכמת בן משפחה לנתיחה לאחר המוות; )5( הודעה תחת אזהרה.75

גיבוש טופס תלונה ייעודי למח"ש שיימסר למתלונן על עבירה פלילית נגד שוטר במעמד . 12
החקירה ושיועבר למח"ש לצורך בירור התלונה

סעיף 2.ט. להחלטה קובע שהמשטרה, בתיאום עם משרד המשפטים, תגבש טופס תלונה ייעודי למח"ש שיימסר 

למתלונן על עבירה פלילית כנגד שוטר במעמד החקירה, ושיועבר למח"ש לצורך בירור התלונה. עוד קובע הסעיף 

שהטופס יגובש ויחל השימוש בו ברבעון הראשון של שנת 2017. 

סטטוס: יושם. 

גובש טופס תלונה בנושא.76

קביעת נוהל הזדהות בפני שוטר. 13

סעיף 3 להחלטה קובע שיש להסדיר סמכות שוטרים לפנות לאזרחים בבקשה להזדהות ואת אופן מימוש הסמכות 

כשהתעודה לא מוצגת כמבוקש. זאת, לאור מסקנת הוועדה לפיה אין הנחיה פנימית אשר מתווה של שיקול 

הדעת של שוטרים בבואם להפעיל את סמכותם לבקש מאזרח להזדהות, מכוח סעיף 2 לחוק החזקת תעודת זהות 

והצגתה, תשמ"ג–77.1982 כלומר, אותו סעיף בחוק תעודת זהות, שהוא מקור הסמכות של השוטר לדרוש תעודת 

זהות מאזרחים, אינו קובע עילה לדרישה זו של השוטר, ולכאורה מאפשר לו לבקש מאזרח להזדהות בכל מקום 
ובכל זמן, ללא חשד קונקרטי.78

סטטוס: יושם.

נוהל "הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר",79 שיצא מטעם מחלקת שיטור וסיור באגף השיטור, אושר 

ב־6.3.2019 ופורסם ב־20.6.2019.

הנוהל עורך הבנייה של שיקול הדעת של השוטר בעת הפעלת הסמכות לדרוש מהאזרח להזדהות בפניו:

נקבע ששוטר ידרוש מאדם להזדהות רק אם מתקיימת אחת מן העילות הסבירות לדרישה זו, אשר קבועות 	 

בסעיף 23 לחוק המעצרים )חשש לסיכון בטחונו של אדם, בטחון הציבור והמדינה; חשש שהחשוד לא יופיע 

לחקירה; חשש ששחרורו יביא לשיבוש הליכי משפט; החשוד שוחרר בערבות(.

נקבע שפרק הזמן שבו יפעיל השוטר את סמכותו לדרישה להזדהות אמור להימשך מספר דקות בודדות, עד 	 

20 דקות לכל היותר. ככל שיש הצדקה להאריך הבדיקה, עליו למלא דוח עיכוב במקום.

בעיקר — צוין ש"הפעלת הסמכות תעשה באופן ענייני ושוויוני, תוך דגש על העדר אפליה בשל הבדלי דת, 	 

גזע, מוצא אתני, לאום, מין או נטייה מינית, ותוך שמירה מירבית על כבודו של האדם שמתבקשת זהותו".80 

דוח מס' 1 של יחידת התיאום, לעיל ה"ש 36, בעמ' 37.  .75

שם.  .76

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 84.  .77

שם.  .78

משטרת ישראל אגף השיטור/מחלקת שיטור וסיור נוהל מס' 02.220.008 בנושא "הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר" )2019(   .79

)להלן: נוהל הזדהות בפני שוטר(.

שם.  .80



המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

16

CECI

הושם דגש לנושא חשודים קטינים, כשנקבע ש"דרישת הזדהות כלפי מי שנחזים כקטינים תיעשה בזהירות 	 
הראויה ובשים לב לכך שבמקרים רבים לקטין אין תעודת זהות".81

נקבע שהשוטר ימסור את פרטי זהותו ואת מספרו האישי, ככל שהאזרח מבקש זאת ממנו. ככל שישנה תלונה 	 

לפיה השוטר לא פעל על־פי אמות המידה של הנוהל, היא תעבור לית"ץ.

עוד נקבע שככל שבעקבות דרישת ההזדהות יעלה הצורך בהפעלת סמכות עיכוב או מעצר, על השוטר ליידע 	 

את הממונים עליו.

ככל שישנו סירוב להזדהות, אמנם קמה לשוטר סמכות לעיכוב החשוד במקום מכוח סעיף 67 לחוק המעצרים, 	 

אך הנוהל מציין מהו האופן שבו יש להפעילה: על השוטר לשקול את מכלול הנסיבות של הסיטואציה שבה 

הוא נמצא, ובהתאם — את ההכרח להפעלת סמכות העיכוב.

הצטיידות במצלמות גוף. 14

כמצוין ברקע לדוח זה, המדובר בנושא שאינו נכלל בהחלטה 2254 — אך כן נכלל בדוח ועדת פלמור. 

הוועדה מצאה שקיים קושי ממשי בבירור נסיבות המפגש הראשוני בין שוטרי הסיור לבין אזרחים יוצאי אתיופיה, 

בפרט קטינים.82שכן, לא מעט מ־150 מהתיקים שנדגמו על־ידי הוועדה, התחילה על רקע של "עניין של מה בכך" 

)בקשה להזדהות; בקשה לשפוך אלכוהול וכדומה( ועד מהרה מפגש זה מידרדר ומסלים לאירוע אלימות ממשית, 

מעצר חשוד ופתיחת תיק פלילי.83השוטרים והחשודים טוענים טענות סותרות, כך שבהיעדר תיעוד אובייקטיבי 

של האירוע, לא ניתן לקבוע את הסיבות להסלמת האירוע. התוצאה — פעולת שיטור סטנדרטית ומפגש ראשוני 

עם השוטר מובילים לפתיחת תיקים נגד נערים יוצאי אתיופיה והכנסתם למעגל העבריינות.84 לפיכך, המליצה 

הוועדה — בהמלצה שחופפת להמלצת ועדת גזיאל — לצייד את שוטרי הסיור במצלמות על גופם כדי שניתן יהיה 

לתעד את האירוע שקדם להליך המעצר; וליישם את הפיילוט בנושא תחילה בתחנות המשטרה שיש בהן ריכוז 

אוכלוסיה גבוה של יוצאי אתיופיה.85 

סטטוס: יושם. 

בספטמבר 2016 החל פיילוט בנושא.86 ב־8 ליוני 2017 פורסם מכרז הרכש במשטרה לציוד מצלמות. ב־25 לאוקטובר 

2018 הוצאה הזמנה. החל מינואר 2019 ועד לסוף השנה צפויה המשטרה לצייד את השוטרים בכ־6,000 מצלמות 

גוף באופן מדורג; כשתחילה חולקו המצלמות )בחודש ינואר 2019( לשוטרי מחוז תל אביב.

נוהל הזדהות בפני שוטר, לעיל ה"ש 84.  .81

שם, בעמ' 79.  .82

שם.  .83

שם.  .84

שם, בעמ' 80.  .85

שם.  .86
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טבלה מסכמת 

סטטוסתמונת מצבהוחלטמס’

יש לבחון את זהות הגורם שיוסמך לקיים חקירה 1

במישור המשמעתי במקרים שבהם התעורר חשד 

לשימוש בכוח שלא כדין על־ידי שוטר, כאשר 

לפי קביעת מח”ש האירוע אינו עולה כדי עבירה 

פלילית.

עם  משטרתי  גוף  להקים  החליט  היועמ”ש 

סמכויות חקירה בדין המשמעתי, אך יישום 

החלטתו מצריכה העברת כתב הסמכה מסודר 

מהפרקליטות למשטרה, אשר טרם הועבר.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

יש לרענן את הנהלים הקיימים בנוגע לשימוש 2

בטייזר על מנת להבטיח איזון ראוי בין שמירה 

על הסדר הציבורי לבין זכויות החשוד; ולבצע 

בקרה על השימוש בטייזר.

הנוהל עודכן, והוא בתוקף עד 2021; ישנה מגמה 

מעורבת בנוגע לעלייה וירידה בהיקף השימוש 

בטייזר; קצינת הטייזר הארצית בודקת באופן 

אקראי 10% מכלל האירועים שבהם נעשה שימוש 

בטייזר.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

יש להרחיב את התיעוד בווידאו של חקירות 3

קטינים בעבירות נגד שוטרים מסוג פשע, גם 

לעבירות מסוג עוון )תקיפת שוטר, איומים על 

שוטר, הפרעה לשוטר(.

הרחבת חובת התיעוד על עבירות מסוג עוון 

לא תועדפה על־ידי המשרד לביטחון פנים ולא 

נכללה בתקציב המשטרה לשנים 2017–2018.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

רענון הנהלים הקיימים בנוגע להחזקת עצורים, 4

בייחוד קטינים

הנוהל לא עודכן.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

“כשירות הדרכה של שוטרים למניעת התנהגות גזענית5 181 סדנאות  2018 הועברו  בשנת 

תרבותית” לקצינים ושוטרים במסגרת מסלול 

לקצינים  הרצאות  כ־80  הועברו  הכשרתם; 

ושוטרים בעבודתם השוטפת.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

על היחידה לתלונות הציבור להעביר העתק של 6

כל תלונה שעניינה התנהגות גזענית לידיעת 

מחלקת המשמעת במשטרה

בשנים 2016–2018 הועברו 20 תלונות שעוסקות 

בהתנהגות בלתי הולמת שזוהתה כגזענית. 18 

2 נמצאו מוצדקות,  נמצאו בלתי מוצדקות; 

וטופלו על דרך הליך פיקודי של הדרכת מפקד.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

על הגורמים הפיקודיים לנתב תלונות בעניין 7

התנהגות גזענית או מפלה של שוטרים, שנמצאו 

מוצדקות, להליכים משמעתיים, נוסף על הליכים 

פיקודיים 

מפכ”ל המשטרה הוציא מכתב בנושא. הניתוב 

ליחידה לתלונות הציבור נעשה בתחילת כל 

חודש.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

פרסום דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים 8

המשמעתיים שנקטו נגד שוטרים בגין אלימות 

או מעשים פסולים על רקע גזעני

הדוח לא פורסם.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

יש לבצע בקרה נושאית בנושא עילות הסגירה 9

של תיקים, בדגש על סגירת תיקים של קטינים

נכון ליולי 2019 נערכו 5 בקרות )מתוך 12(, 

בהם נבדקים תיקים בהם החשוד ממוצא אתיופי; 

פורסמו ממצאים בנוגע לפתיחת תיקים נגד 

קטינים ובגירים יוצאי אתיופיה, כמו גם בנושא 

תיקים שנסתיימו בהגשת כתב אישום. לאור 

לעילות  בנוגע  ההנחיות  רועננו  הממצאים, 

הסגירה.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם
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סטטוסתמונת מצבהוחלטמס’

משטרתיים 10 לתובעים  תדרוכים  לערוך  יש 

להעלאת מודעות לריבוי תיקים של קטינים

הועברו תדרוכים והרצאות, כולל הרצאה של 

מנכ”לית משרד המשפטים, אמי פלמור, בימי 

עיון וקורסים שונים, תחת השם “חיזוק האמון 

בין המשטרה לקהילה האתיופית”. ב־2017 עברו 

את ההדרכה 105 אנשי מערך התביעות; ב־2018 

עברו אותה 160 איש.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

תרגום לאמהרית של מסמכים המוצאים על־ידי 11

המשטרה שעניינם זכויות חשודים, לרבות קטינים

תורגמו טופס תלונה למח”ש; דבר הסבר למתלונן 

הנלווה לאישור הגשת התלונה; טופס יידוע חשוד 

בדבר זכויותיו בטרם חקירה; דף מידע אודות 

נתיחה לאחר המוות; הודעה תחת אזהרה

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

קביעת נוהל הזדהות בפני שוטר שיבנה את שיקול 12

הדעת המוקנה לשוטר במסגרת סמכותו החוקית 

לדרוש מהאזרח להזדהות בפניו

פורסם נוהל מטעם אגף השיטור ב־20.6.2019, 

בו צוין שהפעלת הסמכות תיעשה באופן ענייני 

ושוויוני, תוך דגש על היעדר אפליה בשל הבדלי 

דת, גזע ומוצא אתני, מין ונטייה מינית; וכי 

דרישת הזדהות כלפי מי שנחזים כקטינים תיעשה 

בזהירות הראויה.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הצטיידות במצלמות גוף לשם תיעוד האירוע 13

שקדם לתהליך המעצר

לאחר שבוצע פיילוט בנושא בשנת 2016, פורסם 

ביוני 2017 מכרז רכש לציוד מצלמות. הזמנה 

הוצאה באוקטובר 2018; והחל מינואר 2019 — 

עת שחולקו מצלמות לשוטרי מחוז תל אביב 

— ישנו צפי לציוד השוטרים בכ־6,000 מצלמות 

גוף, באופן מדורג.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם
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תובנות ומסקנות

הקשר בין שקיפות לבין חיזוק אמון הציבור במשטרה ובינם לבין החשיבות שביישום החלטה 2254

לטענת חוקרים בתחום השיטור, הסיבה העיקרית לשיתוף פעולה של הציבור עם המשטרה היא שהוא רואה בה רשות 

חוקית ולגיטימית שראוי לציית לה ולתת בה אמון.87 הגורם העיקרי שבגללו הציבור ייתן אמון במשטרה הוא קיומו 

של הליך הוגן, במסגרתו הוא ייחשף לא רק להישגיה ולמאמצים שהיא עושה כדי להשתפר, אלא גם להסברים כיצד 

המשטרה משנה את גישתה כדי לטפל בבעיות מתמשכות.88 במילים אחרות, הגברת השקיפות מצד המשטרה באשר 

לטיפול שהיא עורכת בבעיות מערכתיות שקיימות בה מובילה לחיזוק אמון הציבור. 

החלטה 2254 קובעת שעל המשטרה לפרסם "דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שננקטו נגד שוטרים 

בגין אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני, להגברת השקיפות והאמון",89 אך כאמור דוח זה לא פורסם. 

חלק הארי של ההחלטה )67%( אכן יושם, דבר המצביע על הפנמה מסוימת של המשטרה את הביקורת הציבורית ואת 

הצורך בשינוי מדיניות. בנוסף, נעשו צעדים מטעמה להגברת השקיפות — כמו למשל פרסום התלונות בנושא גזענות 

שהתקבלו ביחידה לתלונות הציבור ומצורפים בנספח לדוח זה.

עם זאת, מן הראוי שנוכח המציאות הקיימת — בה ישנם יחסים מתוחים בין המשטרה לבין קהילת יוצאי אתיופיה 

— ובחלוף שלוש שנים מאז פרסום דוח פלמור, שהמשטרה תפעל ליישום הסעיפים שנותרו בהחלטה 2254 בהקדם 

האפשרי לפני שמייצרים ועדות חדשות שיחליטו על מדיניות חדשה.90 במסגרת היישום, יש להעניק משנה חשיבות 

להשלמת יישום הסעיפים שנוגעים לשקיפות, בטח ובטח כשהיישום שלהם יוביל לחיזוק האמון במשטרה של קהילת 

יוצאי אתיופיה ושל הציבור בכללותו. 

החסמים שהובילו לקשיים ביישום ההחלטה

חוסר תכנון תקציבי — לפי חסם זה, אי־הקצאת תקציב מלכתחילה למדיניות שאותה הממשלה מבקשת   

חוסר תאום בין משרדי

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

לקדם מקשה על יישום המדיניות )או מקטינה את הסיכוי לכך שהיא תיושם(. ניכר בהחלטת הממשלה שחלק 

מהתקציב, לדוגמת זה המיועד להרחבת חובת התיעוד בווידאו לחקירות קטינים החשודים בעבירות מסוג 

עוון, הינו "בכפוף להקצאת המקורות התקציביים הדרושים לנושא ולסדר עדיפויות תקציבי".91 כלומר, 

לשון ההחלטה אינה מציינת במפורש מנין יגיע המימון הנדרש להרחבת התיעוד. ואכן, ניתן לומר 

שהיעדר מקור תקציבי הוא שהביא לחוסר היישום. )על פי התייחסות המשטרה, הנושא לא נכלל בסיכום 

תקציב המשטרה לשנים 2018–2017.(

חוסר תיאום בינמשרדי — לפי חסם זה, חוסר הסכמות של הגורמים הממשלתיים בינם לבין עצמם על תוכן  חוסר תאום בין משרדי 

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

המדיניות ועל האופן שבו תיושם מוביל לקשיים ביישום המדיניות. החלטה 2254 מעגנת את המלצות ועדת 

פלמור — ועדה מייעצת שאינה בעלת סמכות ביצועית כלשהי — כדי לתת להן תוקף אופרטיבי, ובכך להוביל 

ליישום מדיניות הממשלה. באופן ספציפי, ההוראה בדבר הרחבת חובת התיעוד לעבירות מסוג עוון מהווה 

עיגון של המלצת הוועדה. אולם, מעיון בדוח פלמור עולה שההמלצה אינה תואמת למדיניות המשטרה, 

מרים גולן ועמיקם הרפז משפט ושיטור זכויות אדם וסמכויות משטרה 8 )2018(.  .87

שם. ראו גם קרן ראנד למדיניות ציבורית בישראל "שיטור יעיל לישראל של המאה ה־21", עמ' 60–61 )2013(.  .88

ההדגשות שלנו.  .89

לביקורת של פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה על דוח פלמור ראו סיגל בן דוד "'הממשלה עושה לנו דה־לגיטימציה, זה פלסטר שמנסה   .90

.https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-706474 )3.7.2019( להרגיע את הציבור'" מעריב

ההדגשות שלנו.  .91

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-706474
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שכן צוין בו שהמשטרה מתנגדת להרחבת חובת התיעוד.92 העובדה שלא הייתה הסכמה בנושא זה מהווה 

הסבר לכך שההוראה בהחלטה לא יושמה. למעשה, החלטה 2254 עיגנה סעיף שמלכתחילה הסיכוי ליישום 

שלו היה נמוך, בגלל אותה מחלוקת. 

״אנמיה ניהולית" — חסם זה מתייחס לסעיפים או תחומים שלא בוצעו או בוצעו באופן חלקי, וזאת מסיבות   

חוסר תאום בין משרדי

חוסר תכנון תקציבי 

חוסר ביצוע תקציבי 

התקשרויות

הרשויות המקומיות 

פורס מז'ור 

משפטי

כוח אדם

מדיניות צבועה 

חוסר חלחול לדרגים נמוכים/ 
גופים מפוקחים 

אנמיה ניהולית

הנוגעות בהתנהלות הגורמים האחראים או מבלי שניתן לאי יישומם כל הסבר מהותי. כזכור, החלטה 2254 

קובעת שעל המשטרה לפרסם דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שננקטו נגד שוטרים 

בגין אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני, ואף קבעה לכך לוח זמנים מחייב — רבעון ראשון של שנת 

2018. אולם, למרות האמור בהחלטה, הדוח לא פורסם במועד זה. למרות שביקשנו הסבר או חיפשנו את 

סיבת אי הביצוע — לא נמצא הסבר מניח את הדעת.

דוח פלמור, לעיל ה"ש 2, בעמ' 83.  .92
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נספח: פירוט תלונות שעניינן התנהגות גזענית או פסולה של שוטרים 
שהתקבלו במחלקה לתלונות הציבור במשטרת ישראל ושהועברו לידיעת 

מחלקת המשמעת

פירוט תלונות שהתקבלו בשנים 2016–2017

תאריך מס’

האירוע

ממצאי הבירור וצעד תיאור תמציתי של התלונה

משמעתי

מדובר בפוסט בפייסבוק על נער שעוכב על־ידי בלשי תחנת ראש 115.10.2016

העין ללא כל סיבה. מבירור התלונה עלה כי הנער הגיע בשעת לילה 

מאוחרת לעיר שוהם מבלי שידע לספר פרטים לאן הולך. לאחר שנבדק 

שוחרר לדרכו.

תלונה לא מוצדקת

המתלונן מלין על התנהגות לא ראויה של שוטרים בעת שדרשו ממנו 23.11.2016

לבצע בדיקת נשיפון, סירבו להזדהות וללא סיבה חוקית עיכבו אותו. 

טוען שמדובר בהתנהלות ממניעים גזעניים כלפי עדתו. 

הוגש ערר על החלטת 

מח”ש, לאור זאת בשלב 

זה נסגר כלא בורר עד 

תום.

תלונה לא מוצדקתהמתלונן מלין על אמירות גזעניות כלפיו מצד השוטר הנילון.320.12.2016

המתלונן מלין על כך שהשוטר ממוצא ערבי לא עזר לו ואף צרח עליו 420.12.2016

באירוע הקשור לשני בני מיעוטים שנראו חשודים בעיניו ובגינם הזמין 

ניידת. בנוסף אמר לו שלא כל ערבי הוא מחבל או גנב.

תלונה לא מוצדקת

הנ”ל צד שלישי — מתלוננת על שוטר שעלה לאוטובוס והחליט לבדוק 59.1.2017

ידיד שלה, לטענתה רק בגלל מוצאו האתיופי. הנ”ל לא נכחה במקום, 

והידיד שלה סירב למסור פרטים מזהים נוספים.

בהיעדר פרטים בסיסיים, 

להמשיך  ניתן  היה  לא 

לברר את התלונה והיא 

סווגה כפניה ונסגרה.

תלונת עמותת “טבקה — צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה”; המדובר בחיפוש 614.2.2017

באמצעות צו שבוצע על־ידי שני שוטרים מתחנת קרית מלאכי. לטענת 

המתלונן, החיפוש בוצע בצורה ברוטלית ומשפילה. כן נטען כי בתו בת 

העשר של המתלונן שהתה במקום, ונשאלה על־ידי השוטרים שאלות 

מבלי שהללו יזדהו בפניה.

תלונה לא מוצדקת

רישום דוח — מלין על התנהגות שוטר, ללא מדים, בגין סירוב חוזר 728.3.2017

להזדהות, התבטאויות גזעניות ולא ראויות כלפיו, התנהגות אגרסיבית 

ותוקפנית. המתלונן מציין כי זומן על־ידי חוקר לחקירות עכו. צירף 

הקלטה המתעדת חלקית את התנהגות השוטר.

תלונה מוצדקת

עדכון 21.5.2018 — ניתן 

ראיון הדרכת מפקד

הנ”ל טען ששוטרת סיור דרשה ממנו לעזוב מקום ציבורי על רקע 830.5.2017

היותו בן מיעוטים.

תלונה לא מוצדקת

השוטר נקרא למקום על רקע דיווח על חסימת חניה מצד המלין. לטענת 94.12.2017

המלין, בעת שנכנס לרכבו על מנת להזיזו, אמר לו השוטר שיחזור 

לגרוזיה וייקח איתו את אשתו ואת הילדים.

תלונה לא מוצדקת

תלונה על החוקרת )ממוצא אתיופי( אשר נתנה יחס מועדף וקידמה 1023.12.2017

בתור הממתינים משפחה ממוצא אתיופי.

תלונה מוצדקת

נערך ראיון הדרכת מפקד

שוטרי יס”מ בדקו את המתלונן, מאבטח ממוצע אתיופי ואת חברו 1127.12.2017

וביצעו חיפוש ברכבם. המתלונן טעם שהבדיקה נערכה על רקע גזעני.

תלונה לא מוצדקת
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פירוט תלונות שהתקבלו בשנת 2018

תאריך מס’

האירוע

ממצאי הבירור וצעד תיאור תמציתי של התלונה

משמעתי

כנגד המתלונן נרשם דוח בגין שימוש בטלפון בזמן נהיגה. לדברי המתלונן 13.1.2018

האכיפה נערכה על רקע היותו מוסלמי. לטענתו, השוטרים שוחחו עמו 

על הרגלי התפילה שלו ובסיום השיחה אמרו לו "אנחנו מחפשים אתכם", 

כשהכוונה היא למוסלמים.

התלונה בלתי מוכחת

בסמוך 2

ל־20.2.2018

המתלונן שהגיע לחקירה רצה לדבר בטלפון עם אחר. לטענתו הנילון 

אמר לו "אתה מדבר עם הבן הזה, אתה בדואי, הוא נוצרי ואני יהודי 

ואני מחליט פה" וכן אמר לו "טפו עליך ועל כל הבדואים".

התלונה בלתי מוכחת

בעקבות תאונת דרכים ביקש המתלונן לקבל את פרטי הנהג השני ללא 325.2.2018

הצלחה. כשפנה לנילון, הנילון החל להשתולל כאשר נשאל את אותן 

השאלות ואפילו הזכיר את מוצאו הרוסי של המתלונן.

התלונה בלתי מוכחת

תלונה על חוקר אשר לכאורה צחק על מבטאו התימני של הנאשם 426.3.2018

)המתלונן בתיק זה( ובכך הצטרף לצחוקה של השופטת והתובעת על 

מבטאו של הנאשם

תלונה לא מוצדקת

המתלונן טרנסג’נדר. היה מעורב באירוע תאונת דרכים כנוסע. לטענתו, 57.4.2018

הנילון שהגיעו לטפל באירוע דרש ממנו להזדהות בתעודה מזהה אך 

הוא ענה לו שהתעודה נמצאת במשרד הפנים בשל תהליך לשינוי מין 

שאותו הוא עובר. לאור זאת לטענתו, הנילון התבטא כלפיו לא יפה 

באמירות פוגעניות ואיים שיעצור אותו.

התלונה בלתי מוכחת

התלונה בלתי מוכחתמלינה על התבטאות בפייסבוק מצד שוטרת.63.6.2018

המתלונן הינו יהודי ולטענתו הוא החנה את רכבו במקום של חניית 726.6.2018

נכה. בהמשך הגיע אליו שוטר בן מיעוטים שרשם לו דוח על החניה. 

המתלונן מתרעם כי כשהשוטר הגיע אליו, חנה לידו רכב אחר בחניית 

נכה, כשהנהג ברכב היה בן מיעוטים, ובשל כך השוטר הורה לכאורה 

לנהג בן המיעוטים לנסוע מהמקום, בעוד שלמתלונן נרשם דוח. לטענתו 

מדובר באכיפה בררנית על רקע גזעני.

דוח  תום  עד  בורר  לא 

התנועה; התלונה עדיין 

באגף  בבירור  נמצאת 

התנועה

המלין הינו שוטר ממג”ב טוען כי הנילון השתמש בעגה השייכת לעדתו 89.10.2018

של המתלונן )דרוזי( על מנת לגרום לו לצאת ממקום מסוים.

התיק עדיין בבירור

כנגד המתלונן הוגש כתב אישום על הסעת ילד מתחת לגיל 8 שאינו 921.10.2018

רתום במושב מגביה. לטענת המתלונן השוטרת ענתה לנהג, כשאמר לה 

שהילד ישב על הבוסטר "מה פתאום אין סיכוי שהוא ישב על הבוסטר 

אתם החרדים עברייני תנועה הכי גדולים".

בהליך בירור; ממתינים 

להתייחסות השוטרת
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