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מה ניתן ללמוד משתי החלטות שבהן הורו שופטת השלום 
בירושלים לארי�בבלי והשופט המחוזי כדורי על שחרור הע�
צור? העוסקים בתחום יודעים שאלימות שוטרים כנגד אזרחים 
היא נפוצה. התופעה תועדה בדו"ח ועדה ציבורית מ�1994, שבו 
מופיעות המלצות שלא יושמו. גם המחלקה לחקירות שוטרים 
(מח"ש) איננה מצליחה להושיע: מתוך אלפי תלונות בשנה היא 
חוקרת רק מאות ומגישה כתבי אישום רק בכחמישית מהתיקים 
הנחקרים. כסדר גודל: רק כאחוז מהתלונות מגיע לכתב אישום.

מדוע מתקשה מח"ש להתמודד עם התופעה? ראשית, משום 
שהיא מתמקדת בהליך הפלילי, הדורש בצדק הוכחה מעבר לספק 
סביר. שנית, משום שהיא מתקשה אפילו בהגדרת תפקידה המופיע 
באתר משרד המשפטים, להתמקד במטרה "לשמור ולהגן על אזר�

חי המדינה, ובפרט על החוליות החלשות בחברה - מפני אלימות 
משטרתית, התנהלות מושחתת של שוטרים ושימוש לרעה בסמ�

כות"; ובאותה נשימה נאמר שם "כל זאת, בלא שפועלה של מח"ש 
ירתיע חלילה שוטרים הגונים וטובים מלדבוק בביצוע משימותיהם 
המקצועיות, לחתור למגע, ולבצע את המוטל עליהם ללא חשש". 
אך כשמדובר באלימות שוטרים, דווקא ראוי לוותר על "החתירה 
למגע" וראוי ליצור חשש של שוטרים אלימים מלהיכנע ליצ�

ריהם. שלישית, משום שהשוטרים אינם נוהגים לסייר לבד אלא 
בצוותים והשוטר�המכה יכול להסתייע בעדות שוטרים אחרים, 

הפועלים תחת "קשר השתיקה". 
רביעית, משום שהתובעים והשופטים נוטים להאמין לשוטרים 
ולא לאזרח. השופטים אוחזים ב"חזקת תקינות המנהל" ואינם נוטים 
לחשד בריא כנדרש כלפי בעלי סמכות וכוח: "כבדהו וחשדהו". 
חוסר החשד מאתגר את תורת ההיגיון, שאינה תומכת באפשרות 

שאזרח בודד יעז לתקוף קבוצת שוטרים חסונים. 
והנה מקרה יוצא דופן ביחסם של השופטים. מחמד אבו חומוס 
נכח בעת אירוע בעיסאוויה וצילם. השוטרים לא אהבו את התיעוד. 
הוא הותקף באכזריות על ידי כמה שוטרים. לאחר מעשה, חרף 

היתרון המספרי וחרף העובדה שמדובר באזרח המסתייע בקביים, 
לא בחלו השוטרים בטענה שניסה לתקוף שוטר וביקשו את הארכת 
מעצרו. כדבר שבשגרה גם היו מקבלים זאת, מהסיבות שלעיל. 
אלא שהשופטת לארי�בבלי, לאחר שהסניגור הציג בפניה סרטון 
שצילם אזרח אחר, דחתה את בקשת המעצר ואף כתבה בהחלטתה 
מיום 15.11.19 כך: "אם כדברי הסניגור לא קדמה לתגובת השוט�
רים כל פעולה על ידי המשיב, הרי שאין ספק שמדובר באלימות 

שוטרים ועל כן יועבר התיק למח"ש".
במקום לחקור את אלימות השוטרים כעניין משמעתי ופיקודי 
ולהסיק מסקנות לשיפור, בחרה המשטרה להגיש ערר על החל�
טת השחרור. כך תיאר הסניגור את אלימות השוטרים (פרוטוקול 
הדיון מיום 17.11.19): "מציג לבית המשפט את סרטון הודאו. 
כשהניידת מגיעה, הבחור בחולצה המשובצת עם הקביים זה המ�
שיב. האירוע האלים בצד ימין זה מסרי [אזרח נוסף שהוכה] והוא 
שוחרר. המשיב עם השוטרים, תופסים אותו כי לא רוצים שהוא 
יצלם... רואים שהמשיב נופל, חמישה שוטרים התנפלו על דלת 
הסוואנה. מדובר במשיב שהוא עם קביים... רואים את הניידת 
מגיעה והמשיב עומד. הטענה שהיה משהו קודם היא טענה שק�
רית". השופט כדורי דחה את ערר המשטרה, שחרר את העצור 
וכתב "ערר זה טוב היה אלמלא היה מוגש". בעיתונות דווח שב�
מהלך הדיון אמר לנציג המשטרה: "עשיתי אתכם חסד". אכן. אך 
עם אזרחי ישראל לא עשה השופט חסד כשנמנע מביקורת חריפה 

בהחלטתו והסתפק ברמז.
ולאלה שחלילה מתנחמים בכך שהאירוע התרחש בעיסאוויה 
שבפאתי ירושלים ואומרים לעצמם "לי זה לא יקרה" - אלימות 
משטרתית אינה יודעת גבולות. היא מופנית כלפי אזרחים ערבים 
וכלפי אזרחים יהודים; כלפי עולים וכלפי צברים; אם לא הופנתה 

כלפיך, אולי מחר תופנה כנגד ילדיך. 

פרופ' בועז סנג'רו מלמד במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ובמכללה האקדמית ספיר 
ומייסד האתר ביקורת מערכת המשפט הפלילי

בועז סנג'רו

אלימות שוטרים בין השורות 

היום מציינים בארץ וברחבי העולם את יום המאבק 
באלימות כלפי נשים. התופעה הזאת מלווה אותנו כל 
השנה, אבל מגיעה לכותרות רק במקרי הרצח המזעזעים 
של נשים; 13 במספר מתחילת השנה. כולנו זוכרים את 
המקרים האחרונים של רצח מיה טל בידי בעלה, רצח אסתר 
אהרונוביץ' בידי בעלה הרופא ורצח מיכל סלע בת ה�32 
שנרצחה באכזריות בביתה בירושלים לעיני בתה התינו�

קת בחודש שעבר. 
על פי נתוני משרד הרווחה, מאז 2004 נרצחו 163 נשים 
על ידי בני זוגן, כמחצית מהן היו מוכרות לשירותי הר�

ווחה. אלו רק מקרי הקצה שמגיעים לכותרות, אבל מה עם 
כל המקרים שלא מסתיימים ברצח; מה עם אלפי הנשים 
שחיות בפחד במקלטים לנשים מוכות או אלו שחיות בפחד 

לצד הבעלים שלהן וחוששות לעזוב? 
היום הזה הוא הזדמנות מצוינת להקדיש תשומת לב 
לתהליך הדיכוי שעוברת אישה שחיה בזוגיות אלימה. 
היא לרוב תחווה אלימות נפשית, אלימות כלכלית (בע�

לים שמאלצים את נשותיהם לא לצאת לעבוד כדי להיות 
תלויות בהם כלכלית), אלימות מילולית ואלימות פיזית. 
בישראל של 2019 התופעה המזעזעת הזו לא פוקדת רק 
נשים במגזר הערבי או נשים שמשתייכות לאוכלוסיות 

מוחלשות, היא פוגעת בכולן. 

גם הפגיעות המיניות ראוי שיצוינו ביום זה. מרכזי הסיוע 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מדווחים על עלייה של 
40% בפניות בחמש השנים האחרונות. מתוך 6,220 תיקי 
עבירות והטרדה מינית שנפתחו השנה, 83% נסגרו בפ�

רקליטות ולא הוגש כתב אישום. האומץ שנדרש מאישה 
לקום ולהתלונן על הטרדה מינית, תקיפה מינית, אונס 
או אלימות מצד בן זוגה הוא קשה מנשוא. הידיעה שיותר 
מ�80% מהתיקים נסגרים לא בדיוק מעודדת נשים נוספות 
לצאת ולהתלונן. העובדה שאישה מוכה צריכה להסתתר 
מבעלה חודשים ארוכים במקלט לנשים מוכות, מפוחדת 
ומבוהלת, בזמן שהבעל ממשיך בחייו כרגיל ובאין מפריע, 
צריכה להטריד את כולנו. לא היא זו שצריכה להסתתר, 
הוא זה שצריך. האישה לא צריכה להתבייש לספר למש�

פחה או לחברים - הבעל צריך להתבייש. 
יש לקוות שהיום הזה יגביר את המודעות ויאפשר לנ�
שים שנפגעו להרים ראש ולהתלונן, לאזור אומץ ולצאת 
מהסיטואציה המפחידה, השתלטנית והחונקת הזו, למצוא 
את כוחות הנפש ולצאת לבקש עזרה. על רשויות הרווחה 
והחוק במדינה להבין שהטיפול הוא לא רק מתן הגנה 
לאישה, אלא גם החמרת הענישה בגברים המתעללים 

ובאלו שתקפו מינית.
כשהסטטיסטיקה מדברת על כך שכל אישה שנייה חווה 
הטרדה מינית וכל כך הרבה נשים חוות התעללות פיזית 
מצד בני זוגן, כדור השלג הזה חייב להפסיק להתגלגל. 
אנחנו עוד רגע בשנת 2020 ואנחנו חייבות, כולנו, להרים 

ראש ולומר בקול: "לא עוד".

מעבר למקרי הרצח המזעזעים, אלפי נשים 
חיות בפחד במקלטים לנשים מוכות או חוות 
אלימות פיזית ורגשית מבלי שנשמע עליהן. 

הן זקוקות לנו כדי להרים את ראשן

ליטל שמש

על כולנו 
לעזור להן להיחלץ

"וכעת, יש להקדים את הפריימריז בליכוד כדי שהמתפקדים יוכלו לבחור באופן דמוקרטי 
את מועמדם הבא להגשת כתב אישום חמור"

זיו תדהר (בפייסבוק) מחזיר את האמון בפוליטיקה ובמערכות החוק

ברשתנתפס


