
 

 

 

 

 

 

 

 2020 בינואר 5           לכבוד

 מ"מ מפכ"ל, מוטי כהן
 משטרת ישראל

 
 שלום רב,

 

 אנשים עם מוגבלותל לצורך הנגשת השירות המשטרתיהכשרות לשוטרים הנדון: 

בדגש , המשטרה לאנשים עם מוגבלות של העדר הנגשה והתאמה שלאקוטי ביותר הבנושא ך אנו פונים אלי .1

על אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלות נפשית. מצב דברים זה מוביל פעם אחר פעם לפגיעה 

  בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

אנשים עם  כלפיח לא מותאם ושוטרים מפעילים כנראה כי חדשות לבקרים, אנו נחשפים למקרים בהם  .2

אפילו ברמה הבסיסית  וחסר ידע כיצד להתנהל, , בעיקר כאשר מדובר במוגבלות בלתי נראית,מוגבלות

של הקושי  מהמפגש הראשוני, מעצםכבר  העדר הידע וההכשרה בולטיםאנשים עם מוגבלות. מול ביותר, 

ויכולה להסתיים עם השלכות זם, העובדה שמדובר באדם עם מוגבלות דוגמת אוטיבזיהוי השוטרים 

התקשורת  זמינותמדובר בתופעה חדשה אך  אין .חמורות לחייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות

 יענקיבו צעיר עם אוטיזם,  ,האחרוןמחודש יוני כך המקרה זאת ביתר שאת. והרשתות החברתיות מאירות 

 י לא ידעו שמדובר באדם עם אוטיזם.טענו כ . השוטרים אחר כךעד זוב דם על ידי שוטרים , הוכהרוזנברג

 "לא מותאם"באופן שנחשב ברכבת הקלה בירושלים בחור עם אוטיזם שדיבר לפקח  ,חודשיים לאחר מכן

על המשטרה שלם. מקרים אלו מתרחשים מדי יום ו , ונעצר למשך לילהמצא עצמו במרדף מול שוטרים

 שנות מקרים אלו. לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה כדי למנוע הי

אשר עסק  ב'(69)דוח שנתי  2019תחושות קשות אלו מהשטח נתמכות בדוח מבקר המדינה האחרון מיוני  .3

המשטרה מתוך הדוח עולה בבירור כי  .בהבטחת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בהליכים משפטיים

והדוח  בנוגע למתן השירות לאנשים עם מוגבלות ,לא סיימה להכשיר את השוטרים הבאים במגע עם הציבור

  .על המשטרה להתחיל לאלתר בעבודת המטה להכשרת שוטרים נותני שירותכי אף קובע 

בראש סדר פונים אליך בבקשה לשים  ,אנו, ארגונים המייצגים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות .4

הנגשת השירות המשטרתי לאנשים בהעברת הכשרה לצורך . יש לשוטריםאת נושא ההכשרות העדיפויות 

. בנוסף יש הבאים במגע יומיומי עם אוכלוסייה אזרחית הפעילים כיום , לכלל השוטריםעם מוגבלות

ידוע לנו כי לפני מספר שנים הנושא נבדק ואף הוכנה ערכת  השוטרים הבסיסי. לקורסהכשרות אלו  להכניס

שוב לציין, כי הנהלת בתי המשפט החלה במהלך דומה ובימים חהכשרה ייעודית שלא נעשה בה שימוש. 

אלו כל השופטים עוברים הדרכות בתחום ומהתגובות של השופטים ניכר הצורך והחשיבות של הדרכות 

 והכשרות אלו.

לפעול יחד על  אשר על כן, נבקש לקיים פגישה איתך ועם גורמי המקצוע במשטרה כדי לבחון כיצד ניתן .5

ויש של אנשים עם מוגבלות  ורווחתם הכשרות אלו הן קריטיות עבור חייהם ,נדגישושא. מנת לקדם את הנ

  לפעול בעניין בהקדם האפשרי.

 



 

 בכבוד רב,
 

 איילת דיין, עו"ד                
 , אלו"טקידום זכויות, חטיבת קהילהמנהלת אגף                                                                                             

 
 בשם:

 )עמותה בהקמה( המשרד לענייני אוטיסטיםאודי הלר מטעם 
 בזכות

 אק"ים
 שאנו

 פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל – אס"י
 אספרגר יאפ

 לשמ"ה
 בר אילן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ,מוגבלויותהקליניקה לזכויות אנשים עם 

 אבני דרך
 משתלבים ברצף

 
 

 העתקים:
 השר לביטחון פניםגלעד ארדן, 
 מנכ"ל המשרד לביטחון פניםמשה אדרי, 

 אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 ניצב אבשלום פלד, ראש אגף הדרכה, משטרת ישראל

 תנ"צ כורש ברנור, מפקד המכללה הלאומית לשוטרים
 לממשלה )משפט פלילי(עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי 

 ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםגבי פיסמן, 


