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מהו פרופיילינג?
על פי הגדרה רווחת ,פרופיילינג הוא בעיקרו ייחוס מסוכנות לאדם בשל השתייכותו לקבוצה גזעית ,אתנית,
לאומית או דתית ,וזאת גם בהיעדר מידע קונקרטי על מסוכנות שכזו .בעוד שרבות מהגדרות הפרופיילינג
הקיימות מתמקדות באכיפת החוק ,פרופיילינג בהגדרה רחבה מתייחס לכל פעולה של הוצאה מן הכלל
המתבצעת בשל סיבות של ביטחון ,בטיחות או הגנת הציבור ואשר נסמכת על סטריאוטיפים ביחס לגזע ,צבע,
מוצא אתני ,דת ,ומקום מגורים ,ולא על חשד סביר 1.הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון מלווה בימים אלה תיקים
של נפגעי פרופיילינג מקהילות שונות .נוסף על הפעילות המשפטית ,ריכזנו בחוברת זו מידע על תופעת
הפרופיילינג בישראל ,לרבות עדויות של נפגעי פרופיילינג מהקהילה האתיופית והציבור הערבי ,וזאת לצד
בחינת מודלים שנוסו בעולם להתמודדות עם התופעה.

האם פרופיילינג הוא פרקטיקה חוקית?
סמכויותיהם של כוחות שיטור לערוך חיפוש ומעצר משתנות ממקום למקום .אבל פרופיילינג – הפיכתם של
אינדיבידואלים וקבוצות למטרה בהתבסס על המראה שלהם ,מהווה אפליה אסורה לפי החוק האמריקני
והאירופאי וכן על פי הדין הבינלאומי .חלק מהקושי בתיחום התופעה נובע מכך שכולנו ,בפשטות ,מקטלגים.
אך מה קורה כאשר קיטלוג שעשה אזרח מתחיל להשפיע על חופש התנועה של חברי קבוצות מיעוט במרחב
הציבורי? הסיפור של הודא אבו עבייד מדגים את הנקודה הזו.

הנוסעת אמרה :לא בא לי שתשבי פה"
הודא נכנסה לרכבת בתל אביב וביקשה לשבת במקום פנוי ליד אישה מבוגרת .היא לא ציפתה
לתגובה של האישה ,שסירבה לאפשר לה לשבת לידה במילים" :לא בא לי שתשבי פה" .הודא
ביקשה מהסדרן ברכבת להסביר לאישה שההתנהגות שלה לא ראויה" .הסדרן באמת פנה אליה
ואמר לה שזה לא מתאים לאישה מבוגרת והיא לא היתה רוצה שיקרה לה דבר כזה בעתיד",
מספרת הודא .הנוסעים האחרים גינו את התנהגותה של האישה והביעו תמיכה בהודא" .זו
היתה הפעם הראשונה שחוויתי דבר כזה ,והיה בו מימד של השפלה ,אבל מה שנחקק אצלי הוא
התגובה של שאר הנוסעים .ציפיתי לתגובה אחרת לגמרי וההתנהגות שלהם שימחה אותי".

Ontario Human Rights Commission, "Paying the Price: The Human Cost of Racial Profiling" (Inquiry
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.)Report, December 2003
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פוסט שפרסמה הודא בפייסבוק בעקבות המקרה

מי מושפע מפרופיילינג?
מיעוטים ברחבי העולם מדווחים על טיפול משטרתי הכרוך בתיוג אתני .ארגוני זכויות אדם מדווחים כי
בארה"ב תיוג אתני מוסיף להיות צורה נפוצה של אפליה וכי שוטרים מוסיפים לעצור באופן שיטתי אפרו-
אמריקאים ואנשים ממוצא לטיני .החל ב 11-בספטמבר ,2001 ,תיוג אתני הפך אף שכיח יותר ביחס לקהילות
מוסלמיות ,ערביות ומזרח-אסייתיות .אף חוקי ההגירה מאפשרים פרופיילינג מסיבי של האוכלוסיה הלטינית,
האסייתית-אמריקנית ואחרים שניתן להניח כי הם "זרים" בהתבסס על המראה או המבטא שלהם .כל אלה
הפכו לשכיחים עוד יותר עם חילופי המשטר בארה"ב והגבלת הכניסה של מוסלמים לארה"ב בצו נשיאותי.
בישראל ,מוכרים דיווחים על טיפול משטרתי מתייג ביחס לערבים-פלסטינים ויוצאי אתיופיה ,אולם התופעה
אינה מצטמצמת לקהילות אלה בלבד .על פי נתוני משטרת ישראל 60 ,אחוזים מהמעצרים שנערכו בשנים
 2011-2015הם של לא יהודים ,נתון הכולל נוסף על אזרחים ערבים גם תיירים ,עובדים זרים ,פלסטינים
2
מהגדה שנמצאים בתוך ישראל ואחרים.

על פי נתוני משטרת ישראל שניתנו בתשובה לבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע ,מתוך  295,654המעצרים
2
שבוצעו במהלך השנים  ,2011-2015יותר מ 60%-מעצרים בוצעו כנגד לא יהודים ,וכ 59%-ממעצרים אלה הסתיימו ללא הגשת
כתב אישום .יש לציין כי על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חלקם של היהודים באוכלוסייה עומד על  74.8אחוזים.
להרחבה ראו :נעם רותם" ,חשיפה 60 :אחוז מהמעצרים בישראל הם של 'לא יהודים'" (שיחה מקומית.)1.6.2016 ,
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האם פרופיילינג הוא טקטיקת אכיפה יעילה?
בעוד שאחת התגובות הנפוצות בשיח היא הכחשה של עצם קיומו של תיוג אתני ,הרי שיש מי שאינם מכחישים
את קיומה של התופעה אך טוענים כי מדובר בכלי שימושי ומועיל נוכח משאביהן המוגבלים של רשויות
האכיפה .ואולם ,מחקרים שבחנו את הפרקטיקה של פרופיילינג בארה"ב בהקשר של אכיפת חוק ,גורסים
כי תיוג אתני הוא לא רק בלתי הוגן אלא גם בלתי נחוץ ולא מועיל .מחקרים אלה מראים כי תיוג אתני הוא כלי
כושל כיוון שהוא אינו משפר את היעילות המשטרתית ואפילו מפחית אותה ,ביחס לפעילות שאינה מבוססת
על סטריאוטיפים 3.לכל הפחות ,כפי שטוען המלומד ברנרד הרקורט ,אין כל הוכחה אמפירית ליעילותו של
פרופיילינג גזעי כפרקטיקת שיטור 4.החוקר דיוויס האריס אף סבור כי פרופיילינג גזעי דווקא מסיט את תשומת
הלב מאינדיקטורים טובים יותר למסוכנות ,כדוגמת התנהגותו של אדם 5.טיעונים אלה ואחרים הושמעו על ידי
האגודה לזכויות האזרח בעתירה שהגישה כנגד שיטת הבידוק בשדות התעופה בישראל ,אולם העתירה לא
זכתה לדיון עקרוני מצד בית המשפט העליון 6.טיעון חשוב נוסף בהקשר זה גורס כי גם אם היה התיוג נמצא
יעיל ,הרי שהוא פסול במישור החוקתי 7.פרופ' ברק מדינה סבור כי אפילו היתה נכונה הטענה שהמדיניות
הנדונה היא יעילה ,אין די בכך כדי להצדיקה שכן ההסתמכות על הכללה הנובעת מדעה קדומה מהווה
הפרה של אילוץ מוסרי וגורמת לפגיעה בכבוד האדם של חברי קבוצות המיעוט .מכאן ,שיש לבחור במדיניות
המאפשרת שמירה על עקרונות יסוד של השיטה כדוגמת כבוד האדם ,למשל על ידי בידוק שיכלול גם את
חברי קבוצת הרוב 8.טענה זו מתיישבת עם עמדה שהובעה בפסיקה הישראלית ביחס לעלות הכלכלית
9
המתחייבת משמירה על זכויות האדם.

מהי ההשפעה של פרופיילינג על נפגעיו?
ההשפעות הישירות של פרופיילינג כוללות פגיעה באוטונומיה הפיזית של הנפגעים ,בכבודם ובפרטיותם.
בכמה מהמקרים שבהם נתקלנו מצאנו כי מושאי הפרופיילינג עברו חיפוש גופני בציבור ,לעתים גם על ידי
שוטרים בני המין השני ,ואפילו תוך הפעלת כוח כנגדם .למי שמעולם לא חווה תיוג אתני ,פרופיילינג עשוי
להיראות כלא יותר מאשר אי נעימות .אלא שמי שחוו את התופעה על בשרם ,מסבירים כי מדובר בהרבה יותר
מאשר מטרד .מי שמוצאים עצמם מתויגים באופן תדיר בהתבסס על המראה שלהם בלבד ,חשים לא פעם
שהתנהלות זו גורמת להם מבוכה ,השפלה ואפילו טראומה .התאחדות הפסיכולוגים האמריקנית ( )APAאף
מציינת כי פסיכולוגים שלמדו את ההשפעות הפסיכולוגיות של תיוג אתני מצאו שההשפעות של תיוג כוללות
Lamberth Consulting, “Racial Profiling – Effect on Our Nation”, online: Lamberth Consulting <http://
3
 .>www.lamberthconsulting.com/research_nation.aspמחקרים שונים בארה"ב חשפו כי הסיכוי למציאת הברחות
בעקבות חיפוש בקרב מיעוטים (שחורים ולטינו-אמריקאיים) היו זהים או נמוכים מהסיכויים לחשוף הברחות בקרב אנשים שאינם בני
מיעוטים .בדומה ,כאשר המכס האמריקאי ביקש לערוך חשיבה מחדש על הליכי החיפוש שלו על מנת לנטרל דעות קדומות ביחס
למוצא אתני ומגדר בחיפוש ,הוא הצליח לחולל ירידה של  75%בהיקף החיפושים מבלי להפחית את מספר החיפושים המוצלחים.
Bernard E. Harcourt, Muslim Profiles Post 9/11: Is Racial Profliling an Effective Counterterrorist Measure and Does It Violate the
4
)Right to Be Free from Discrimination? (Working Paper no. 288) (The Law School of the University of Chicago, 2006

David A. Harris, Flying while Arab: Lessons from the racial profiling controversy (Civil Rights Journal,
5
.)winter 2002
ראו בהמשך.
6
ברק מדינה" ,שמירה על ביטחון הציבור :הפליה היא אסורה גם אם היא יעילה" ,מבזקי הארות פסיקה ( 17נובמבר .)2013
7
שם ,ע' .18-19
8
דנג"ץ  4191/97רקנט נ' בית-הדין הארצי לעבודה ,פ"ד נד(.330 )5
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תסמונת פוסט טראומטית וצורות שונות נוספות של הפרעות הקשורות במתח 10.בנוסף ,שיטור ובידוק ביטחוני
בלתי הוגן משפיע לא רק על אינדיבידואלים ,אך גם על משפחותיהם ועל קהילות שלמות ,בכך שהוא מעצב
דימוי של המשטרה כמוטה ובלתי ניתנת לאמון .שיטור כזה מייצר חוסר נכונות לשתף עם כוחות השיטור,
שמחליש את יעילותם באופן משמעותי .חברי קהילות שבהן פרופיילינג הוא תופעה שכיחה מדווחים לא פעם
על תחושת חוסר אמון כלפי הרשויות ,תחושת ניכור ופגיעה בתחושת השוויון האזרחי.

סיפורו של ישראל טבג'ה ,צעיר בן  ,20שנעצר בשכונת קרית משה ברחובות ,התפרסם בכלי
התקשורת לאחר שחווה תחושת השפלה שכזו 11.לטענתו נעצר לאחר שהמשטרה ניסתה לאתר
צעירים שאיימו על בעלי חנויות בשכונה ,והשוטרים הפעילו כנגדו אלימות קשה" :לא קל לחוות
חוויה כזאת שישר מתנפלים עלינו ,מרססים אותנו .על מה ולמה? אנחנו לא עשינו כלום ,זה
הכול סטיגמות פה .המשטרה כל פעם באה לחבורה של אתיופים ,חושדת שאנחנו עבריינים.
רק אתמול בלילה שוחררתי ,אני מושפל ועם כאבים .אני מיואש מזה ,זה לא פעם ראשונה
שמשטרה מגיעה וישר חושדת שעשינו משהו" ,אמר.
נוסף על ההשפעות הפיזיות והנפשיות ,תיוג אתני גורם גם השפעות כלכליות; לאינדיבידואלים שחוו פרופיילינג
נגרם לעתים גם נזק כלכלי ,למשל על דרך של פגיעה במוניטין למי שנאלץ לאחר לפגישות עסקיות ,נעצר
בשדה התעופה וכדומה 12.גם בניתוח כלכלי קר ,פגיעה מוראלית בעובדים שהם חברי קבוצות מיעוט היא
בלתי יעילה בשל השפעותיה על תפוקה ותחושת המחויבות לארגון.

פרופיילינג בתחבורה הציבורית
הדיון המשפטי ביחס לפרופיילינג בישראל התמקד בשנים האחרונות בעיקר בהקשר של חוקתיות הבידוק
הביטחוני בשדות התעופה ,וזאת לאור עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בנושא .בחודש מאי 2007
עתרה האגודה באמצעות עו"ד עאוני בנא ,כנגד רשות שדות התעופה ,שירות הביטחון הכללי ומשרד התחבורה
בדרישה שיחדלו מלהשתמש בלאום הערבי כקריטריון בעת ביצוע הבדיקות הביטחוניות בשדות התעופה.
בתגובה לעתירה ,העלתה רשות שדות התעופה את הטיעון הכלכלי ולפיו החלת קריטריונים שווים תגדיל את
עלות הבדיקות .במרץ  2015הורה בג"ץ על מחיקת העתירה לאור שינויים טכנולוגיים בהליך הבידוק ,וזאת
מבלי שהכריע בסוגיה העקרונית של הבחנה בין אזרחים ישראלים במסגרת הליך זה.
על אף התמקדות השיח בפרופיילינג בשדות התעופה ,הרי שלקליניקה הגיעו ידיעות רבות על פרופיילינג
שמתבצע בתחבורה הציבורית ,ובייחוד בעיר ירושלים .בעדויות השונות מצאנו חזרה על הדפוסים הבאים:
ראשית ,המעוכבות הן פעמים רבות נשים לובשות חיג'אב .שנית ,על פי טענות המרואיינים ,המאבטחים
ניגשים אליהן ואליהן בלבד .שלישית ,המאבטחים מסרבים לערוך עליהן חיפוש באוטובוס עצמו ומורידים את
המעוכבות מן האוטובוס או הרכבת מבלי לאפשר להן להיבדק בכלי התחבורה הציבורית .עובדה זו חזרה על
American Psychological Association, Letter to U.S. House in Support of the End Racial Profiling Act,
10
H.R. 2074 (9 August 2001), online: American Psychological Association: <http://www.apa.org/ppo/issues/
.>pracialprof.html
דנה ירקצי" ,אחד הצעירים שנעצר באלימות ברחובות' :אני מושפל ,הכל סטיגמות'" (וואלה ניוז.)29.5.16 ,
11
 12טענה ברוח זו הועלתה על ידי התובעת ב ת"א  6783-11-09קבורקיאן נ' רשות שדות תעופה ואח' (.)15.2.15
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עצמה בכמה מהמקרים שתיעדנו ומעלה את החשש כי למעשה מאבטחי התחבורה הציבורית מונחים להוריד
נשים אלה מכלי הרכב ללא קשר לסימנים מחשידים קונקרטיים .שלישית ,בחלק מהפעמים לווה העיכוב
באלמנט של אלימות מילולית ואפילו פיזית ,בבדיקה שבוצעה למול קהל רב של אנשים ועל כן היתה כרוכה
בהשפלה ,ועוד .להלן יובאו ארבע עדויות על פרופיילינג בתחבורה הציבורית.

אחמד יאסין :המאבטחים זרקו את הניירות על הרצפה
בחודש פברואר  2017עלה אחמד יאסין ,בן  26מרמאללה ,לרכבת הקלה בירושלים יחד עם
שניים מחבריו .אחמד ,אז סטודנט באוניברסיטה העברית ,הספיק לעבור תחנה אחת בלבד
כששלושת מאבטחי הרכבת עלו אליה וביקשו ממנו את תעודת הזהות שלו .אחמד שאל את
אחד המאבטחים מדוע הוא נשאל לתעודת הזהות ,אך המאבטח סירב לענות .כיוון שהעברית
שבפיו של אחמד לא היתה טובה ,הוא דיבר עם המאבטחים באנגלית" .בתחילה הם דיברו אליי
אנגלית אבל מהר מאוד הם עברו לעברית" ,הוא מספר.
לדבריו ,כשהרכבת התקרבה לתחנה הבאה ,ארבעה מאבטחים נוספים נכנסו לרכבת ,צעקו
עליו ודחפו אותו החוצה" .הם ערכו עליי חיפוש גופני מלא וחיפשו גם בתיק שלי .הרובים שלהם
היו מכוונים אליי" ,הוא אומר .לדברי אחמד ,המאבטחים תיחקרו אותו במשך  15דקות ובדקו
את מסמכיו .בשלב מסוים זרקו את הדפים על הרצפה" .ביקשתי נואשות שיתרגמו לי או יביאו
קצין שמדבר אנגלית .הם סירבו .רק אחרי  20דקות ,הם קראו לאחראי עליהם שדיבר אנגלית.
שאלתי שוב ושוב למה הם עושים לי את זה ,אבל התשובה של האחראי היתה' :אנחנו מגנים
עליך מטרוריסטים'" .אחמד מציין כי אף אחד מהמאבטחים לא הציג בפניו תעודת זהות או תג.
אף אחד מהמאבטחים גם לא הציג בפניו את זכויותיו בזמן שעוכב.

סג'א גרא :מרגישה בסכנה בגלל החיג'אב
בתחילת שנת הלימודים הנוכחית נסעה סג'א גרא ,סטודנטית בת  23לעיתונאות לתחנה
המרכזית בירושלים בדרכה חזרה לביתה שבצפון .האוטובוס עמד לצאת וסג'א ,עם תיק גב של
אדידס ,נכנסה במהירות לתחנה המרכזית כשנעצרה על ידי המאבטח" .המאבטח ביקש ממני
להזדהות ולא הספיקה לו תעודת הסטודנט שלי ,הוא שאל אותי הרבה שאלות ,מה אני עושה
בירושלים ועוד .בהמשך הוא בדק את התיק שלי ושאל אותי על קופסאות האוכל שהיו בתוכו".
לדברי סג'א ,היא הרגישה לא בנוח בגלל הקושי להתבטא בשפה העברית והעובדה שאיחרה
לאוטובוס ,והמאבטח שחש בכך שאל אותה על כך" .הסברתי לו שאני ממהרת ועלולה לפספס
את האוטובוס ,אבל הוא המשיך לשאול שאלות" .בסופו של דבר סג'א פספסה את האוטובוס
ונאלצה להמתין זמן רב לאוטובוס הבא" .מה שחשוב הוא הפגיעה האישית ,התחושה שמזלזלים
בזמן שלי והידיעה שזו כנראה לא הפעם האחרונה שזה יקרה .בגלל החיג'אב שאני לובשת
אני תמיד מרגישה בסכנה .היו עוד מקרים שהרגשתי עוינות מהסביבה בגלל המראה שלי ולכן
ההורים שלי מעדיפים שאסע ברכב או בהסעה מאורגנת ולא בתחבורה הציבורית".
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הנא עביד :העובדים האחרים לא התבקשו להזדהות
הנא ,סטודנטית לתואר שני בת  30מירושלים ,היתה בדרך לטיול עם הקולגות שלה לעבודה
במיניבוס מושכר .הנא ישבה במושב הראשון מאחורי הנהג ,וכשעברו במחסום הסמוך למעלה
אדומים ,עלתה מאבטחת על המיניבוס ועצרה את הרכב .הנא התבקשה להציג בפני המאבטחת
תעודת זהות וכך עשתה .העובדים האחרים לא התבקשו להזדהות .בדרך חזרה ,באותו מחסום,
הנא שוב התבקשה להזדהות ולרדת מן האוטובוס .הפעם ,לאחר שירדה מהאוטובוס ,ביקשה
לדעת מדוע היא היחידה שמתבקשת להציג תעודה" .המאבטח הסביר לי שזה למטרות ביטחון.
אמרתי לו שלא הגיוני שמי שצריך לחשוש הוא מי שנושא נשק .קשה להאמין שבגלל שאני לובשת
חיג'אב עליי לחוות דברים כאלה שוב ושוב .אני לא מרגישה שאני מפחידה למרות שאנשים
מרגישים ככה".

נאוראס חידרי :המאבטח חיפש בתיק
בראשית השנה שעברה נסעו נאוראס וחבריה באוטובוס בירושלים כשמאבטח פנה אל נאוראס
וביקש ממנה לרדת מהאוטובוס על מנת לערוך חיפוש .היא סירבה ואמרה לו שהיא לא צריכה
לרדת וביקשה שיחפש בתיק שלה באוטובוס .לבסוף המאבטח ערך את החיפוש באוטובוס.
"אחרי שהמאבטח ירד נהג האוטובוס שאל אותי מה קרה ,עניתי לו שזה בגלל החיג'אב .לצערי
כבר התרגלתי".

פרופיילינג וקהילת יוצאי אתיופיה
גם בקהילה האתיופית שכיחים מאוד דיווחים על פרופיילינג ,במקרה זה בהקשר של צבע עור ומצד גורמי
שיטור .עם זאת ,נתונים מסודרים על פרופיילינג של יוצאי הקהילה האתיופית אינם בנמצא כיוון שהמשטרה
אינה מתעדת מקרים שבהם עיכבה אזרחים וזאת בטענה שאינה עורכת פילוח אתני .למרות פערי המידע,
גורמים בקהילה טוענים כי ההתבטאויות של גורמי משטרה בכירים ובהם גם מפכ"ל המשטרה ,רנ"צ רוני
אלשיך ,נותנות רוח גבית לתיוג אתני משטרתי 13.כך ,בכנס לשכת עורכי הדין התייחס רנ"צ אלשיך להתנהגות
אלימה של שוטרים כלפי בני קהילת יוצאי אתיופיה ועורר סערה כשאמר כי "הוכח שמהגרים וצעירים מעורבים
יותר בפשיעה .טבעי שיחשדו בהם יותר".
האחוז הגבוה של עצורים ,נאשמים וכלואים מקרב יוצאי אתיופיה מלמד לדעת פעילים חברתיים על שכיחות
גבוהה של פרופיילינג כלפי הקהילה .כך ,בשנת  2015היה אחוז כתבי האישום נגד אזרחים יוצאי אתיופיה גבוה
יותר מפי שניים משיעורם באוכלוסייה ( .)5.3%בנוסף ,אחוז כתבי האישום נגד קטינים יוצאי אתיופיה עמד על
יותר מפי ארבעה מחלקם באוכלוסיה הכללית ( ,)8.5%וזאת כאשר אחוז הקטינים הנשלחים לרצות מאסר
14
בפועל הוא כמעט פי עשרה משיעורם באוכלוסיה ( 18.5%מכלל הכלואים בכלא אופק נכון ליוני .)2016
אף דו"ח הוועדה למיגור הגזענות ,אשר פורסם ביולי  ,2016עמד על תופעות של שיטור יתר כלפי יוצאי
" 13המפכ"ל על האלימות נגד אתיופים :מטבע הדברים ,שוטרים חושדים בהם יותר" (.)30.8.16
 14הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה ,דו"ח מסכם (יולי  ,)2016ע' .75-77
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אתיופיה ,ולמולן על חוסר אמון הולך וגובר של קהילת יוצאי אתיופיה בכוחות המשטרה .צוות זה עמד בין היתר
על היעדר הנחיה המתווה את שיקול הדעת של שוטרים בבואם להפעיל את סמכותם לבקש מאזרח להזדהות.
עוד נמצא כי מספר לא מבוטל של אירועים אלימים החל בדרישה מטעם השוטרים להזדהות שעל פניו לא היה
15
לה בסיס .בהקשר זה ,המליץ הדו"ח על קביעת נוהל ברור בעניין דרישת שוטר מאזרח להזדהות.
על אף הטענות על שכיחות הפרופיילינג בקרב הקהילה האתיופית ,הרי שלקושי בהשגת המידע מהמשטרה
בעניין זה הצטרף גם הקושי באיתור מרואיינים שיעידו על התופעה .למרות זאת ,דיווחים בכלי התקשורת
על מקרי אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה חשפו את שכיחותו לכאורה של פרופיילינג כלפי הקהילה
האתיופית וכן את הקשר שבין פרופיילינג לאלימות של גורמי שיטור ופיקוח.

צעיר אתיופי הואשם לשווא בגניבה
בחודש פברואר  2017דווח בגלי צה"ל כי ליאור ,צעיר ממוצא אתיופי מראשון לציון ,הותקף
ע"י פקחי העירייה לאחר שהואשם לשווא בגניבה .על פי הדיווח ,הצעיר טייל עם הכלבה שלו
כשלפתע ,פקחי העירייה ניגשו אליו וביקשו לעצור אותו בטענה שהכלבה נגנבה מאחד הפקחים.
לאחר שהכלבה נבהלה וברחה הצעיר החל לרדוף אחריה והשוטרים ,בתגובה ,תקפו אותו.
"עשו לי מעצר חשוד כאילו אני מחבל .זה ממש הזוי .אמרתי להם 'תקשיבו' ,אתם הזויים" ,אמר
העצור .בסרטון המתעד את האירוע נצפה הצעיר כשהוא שרוע על הרצפה ומפציר בשוטרים
16
לשחרר אותו כיוון שמדובר בטעות.

התמודדות עם פרופיילינג :שני מודלים
מדינות רבות ברחבי העולם מתמודדות עם תופעת הפרופיילינג כלפי קבוצות שונות ומגוונות באוכלוסייה.
בחלק זה נתמקד בקצרה בשני מודלים להתמודדות עם התופעה ,האחד מקורו באונטריו ,קנדה ,והשנייה
בפורטלנד (אורגון) בארה"ב .בחרנו במודלים אלה משום שלטעמנו עולים מהם תובנות שניתן ליישמן בישראל.
נציג תחילה את המודל המוצע באונטריו ,ולאחר מכן את התוכנית של משטרת פורטלנד למאבק בפרופיילינג,
ולבסוף נדון באפשרות של החלת מודלים אלה בישראל.

המודל הקנדי
1בשנת  2016הורתה ממשלת אונטריו ל)Ontario Human Rights Commission) OHRC-
.1
לערוך סקירה אודות דרכי ההתמודדות של גורמי אכיפת החוק עם הטיה גזעית .בחודש נובמבר ,2016
פרסם גוף זה מסמך ובו  21המלצות להתמודדות עם תופעת הפרופיילינג 17.שלוש ההמלצות העיקריות
15
16
17

הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דוח מסכם-יולי  ,)2016ע' .84-83
"צעיר ממוצא אתיופי מעיד :כך הותקפתי על ידי שוטרים" (הדס שטייף ,גל"צ.)22.22.17 ,
Ontario human rights commission, "Under Suspicion: Research and Consultation Report on Racial
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שעלו בדו"ח זה הן כדלקמן:
2הקמה בחקיקה של מוסד עצמאי אשר ינטר ויאכוף תופעות של אפליה שיטתית בשיטור .על המוסד
.2
להיות בעל מנדט מוגדר מראש שיאפשר לו למנוע אפליה שיטתית בשיטור ,לפתח כלים להבנת מורכבות
היחסים בין שוטרים ובין חברי מיעוטים ,להיות עצמאי מהממשל ,לשמור על נגישות ושקיפות ,להיות בעל גישה
למקורות רלוונטיים ובעל סמכות לבצע חקירות הנוגעות לגזענות ולפרופיילינג בקרב כוחות השיטור.
3יש להורות לכוחות השיטור על הקמת מאגר מידע ,אשר יתעד בין היתר עצירות של אזרחים,
.3
תקריות של שימוש בכוח ואינטראקציות שבהן כוחות שיטור מתשאלים אודות סטטוס ההגירה של נבדקים.
מאגר המידע יתעדכן באופן שוטף ,תוך סטנדרטיזציה וארגון המידע ,ודיווח למוסד העצמאי המוזכר בסעיף 1
לעיל .המידע יכלול נתונים על גילו של הנבדק ,המגדר שלו ,ההשתייכות האתנית הנחזית שלו ,ונקודת המבט
של השוטר ביחס לקיומה של מוגבלות אצל הנבדק ,לרבות מוגבלות נפשית.
4מוסדות המפקחים על כוחות השיטור יפעלו ליידע מתלוננים על הטיה גזעית אודות זכויותיהם.
.4
בנוסף ,גופים אלה יידעו את המוסד המוזכר בסעיף  1על מקרים כאלה ויפרסמו דיווחים על מקרים של פציעה
חמורה או מוות הקשורים למשטרה .גופים אלה יפרסמו באופן קבוע ,בצורה אנונימית ,את מספר התלונות,
החקירות וכתבי האישום הקשורים לפרופיילינג ואפליה.

מודל פורטלנד
בשנת  2009משטרת פורטלנד ייסדה תכנית שמטרתה התמודדות עם תופעת הפרופיילינג הגזעי ,וזאת
בעקבות "מפגשי הקשבה" שקיימה המשטרה המקומית עם הקהילה 18.במסגרת התכנית הועלו מספר
אסטרטגיות רלוונטיות ,שכמה מהעיקריות שבהן מפורטות להלן:
1יצירת משטרה מגוונת יותר על ידי גיוס עובדים המייצגים את המגוון האתני והגזעי הקיים באוכלוסייה,
.1
זאת לצד הסרת חסמים המונעים מחברי קבוצות המיעוט להצטרף לשורות המשטרה (כדוגמה ,מובא בדו"ח
ביטול הדרישה לתואר מקולג' ממועמדים לשיטור ,אשר הוחלפה באיזון בין השכלה וניסיון רלוונטי) .בנוסף,
הוצע שיועץ מיוחד יעסוק בניתוח מדיניות גיוס השוטרים.
2פיתוח מיומנויות שירות והכשרת שוטרים בנושאי גזע ומעמד ובסוגיות אחרות שעשויות להשפיע
.2
על פעולות השיטור .במוקד ההכשרה ,עומד המושג של "שירות לקוחות" לציבור ,וזאת בניסיון לערוך שינוי
באופן התייחסות השוטרים לתפקידם ,כך שיראו עצמם כנותני שירות ולא רק כגורמים האמונים על אכיפת
החוק ושמירת הסדר .כחלק משיפור השירות ,שוטרים הונחו לחלק את כרטיסי הביקור שלהם במעברי חציה,
וכן דוחות המתארים את סיבת העצירה של אדם .בנוסף ,כוחות השיטור יעבדו עם גורמים חיצוניים לקבל
מידע על כשירות תרבותית ונושאים של הוגנות.
3יצירת קשר המבוסס על אמון הדדי בין המשטרה לבין מנהיגי קהילה וקבוצות חברתיות ,בייחוד
.3
בזמני רגיעה .זאת על מנת ליצור קשרים בהם קיימת הבנה הדדית שתצמצם את החשד והטינה בין הצדדים
ותוביל ליצירת דרכים קונסטרוקטיביות לפתרון מחלוקות.

Profiling In Ontario 2017, http://ohrc.on.ca/sites/default/files/Under%20suspicion_research%20and%20
.consultation%20report%20on%20racial%20profiling%20in%20Ontario_2017.pdf
לדו"ח של משטרת פורטלנד ראוPortland Police Bureau, "Plan To Address Racial Profiling" (Updated :
18
.August 2009), https://www.portlandoregon.gov/police/article/230887
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4איסוף מידע אודות עצירת אזרחים על ידי המשטרה – מידע זה ינותח וממנו יגזרו אסטרטגיות
.4
פעולה שיסייעו לצמצום את ההטיה הגזענית .המידע ייגזר מתוך דו"חות מוגדרים שהשוטרים ימלאו כשמגיעים
לאינטראקציה עם אזרח .דוגמה לדו"ח מצורפת כנספח א' לנייר זה.

דיון והמלצות
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) ,התשנ"ו ,1996-מגדיר שורה של כללים המסדירים
סוגיות של עיכוב ומעצר אזרחים .עילות המעצר והעיכוב קובעות כי שוטר יכול לעכב או לעצור אדם כאשר
יש לו יסוד סביר לחשש כי האדם סכן את בטחונו של אדם אחר ,את בטחון הציבור ,או את בטחון המדינה.
לצד חוק זה ,קובע חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה( 2005-להלן חוק הסמכויות),
שורה ארוכה של סמכויות למאבטחים ולשוטרים ,המאפשרות הלכה למעשה ,לעכב אדם בתחבורה הציבורית
ובסביבותיה ללא כל חשד מוקדם .סעיף  1לחוק הסמכויות הנ"ל אמנם קובע כי השימוש בחוק ייעשה בדרך
שתבטיח שמירה מירבית על כבוד האדם ופרטיותו ,אולם בפועל ,פותח החוק פתח לפרופיילינג על בסיס גזעי
של קבוצות מיעוטים ,בפרט נוכח מה שמוגדר כשיקולים ביטחוניים.
שני המודלים שנסקרו כאן ,האחד שהינו פרי יוזמתה של המשטרה המקומית בפורטלנד ,והשני שהינו תוצר
עבודת הדרג הממשלתי באונטריו ,מגלמים בתוכם פוטנציאל לשינוי באופן שבו כוחות הביטחון מתנהלים
למול חברי קהילות של מיעוטים.
19
נדגיש ,כי על אף קיומן של תוכניות מקבילות במשטרת ישראל ,לביסוס ויצירת האמון עם אוכלוסיות
מיעוטים ,הרי שנראה כי יש אפיקי פעולה שעדיין לא מוצו בהקשר זה .לתשומת לב מיוחדת ראוי ההבדל
שבין אסטרטגיות המתמקדות ב"למידת המיעוט" כדוגמת הכשרות תרבותיות ,לעומת כאלה המתמקדות
בזיהוי וניטרול סטריאוטיפים בעבודת השיטור ,בדגש על איסוף מידע במקרים של עצירת אזרחים שיבטיח
פיקוח על שוטרים המתייגים אזרחים על דרך של דרישה להזדהות .אנו סבורים כי באסטרטגיות דוגמת יצירת
הליכי דיווח מתאימים ,שיפור ההכשרה התרבותית לשוטרים והקמה של מוסד מפקח בנושא ,יהיה משום סיוע
בצמצום תופעת הפרופיילינג בישראל.

19

ראו למשל את התוכנית לחיזוק האמון בין המשטרה לבין יוצאי אתיופיה.

12

