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 הודעה לעיתונות

 מכתב דחוף למפכ"ל המשטרה לפני הגשת עתירה לבית הדין הגבוה הצדק

 חזרתו לשירות פעיל במשטרת ישראל הלמנוע את : דרישה ה

 של הקצין העומד לדין

 בעבירה של גרימת מותו ברשלנות של סלומון טקה ז"ל 

 

באמצעות  דחוף, משותףבמכתב פנו ,, צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה –עמותות טבקה ואגודת יהודי אתיופיה בישראל 

רב ניצב יעקב ה, רודרשו ממפכ"ל המשט  ,הקליניקה לקידום שוויון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

הקצין העומד לדין בעבירה של גרימת מותו ברשלנות של סלומון טקה ז"ל לשירות למנוע את החזרתו של  שבתאי

דורשים  כבר הוחזר לשירותהקצין ככל ש. משפטוכל עוד לא הסתיים פעיל במשטרת ישראל, בתפקיד כלשהו, 

 יופסק והקצין יושעה משירות במשטרה.שירותו כי  הארגונים

 

ההחלטה לספח את קצין "בזו הלשון: , 17.2.2021 יוםמביעים את מורת רוחם על ההודעה שנמסרה ב הארגונים 

המשטרה שהיה מעורב באירוע הטראגי בו נהרג סלומון טקה ז״ל למערך הכבאות וההצלה עומדת בעינה ותצא אל 

מסגרתו הוא יהיה אחראי מדובר בסיפוח של קצין משטרה לתפקיד נציג המשטרה במערך הכבאות וההצלה, ב הפועל.

יודגש כי החלטה תואמה  עד לסיום ההליך המשפטי המתנהל בעניינו. הינוכאמור, שיבוץ זה  על תיאום בין הארגונים.

 עם כלל הגורמים הרלוונטיים וקיבלה את כל האישורים הנדרשים למימושה".

 

שרת של  יתההשיב לפני, הרשקוביץ, פרופ' דניאל נציב שירות המדינהמועד בו נמסרה באותו  הודעת המשטרה

ביקשה כי הנציב יפעל "בדחיפות למניעה ועצירת ההחלטה  אשרשטה, -פנינה תמנו השרההעלייה והקליטה, 

, והודיע כי השערורייתית להעביר את השוטר שירה למוות בער סלומון טקה ז"ל לעבוד כעובד במערך הכבאות"

קליטתו ]...[ " נה אינה עומדת על הפרק, אף לא בדרך של סיפוח: קליטתו של הקצין היורה לתפקיד בשירות המדי

לאחר  ] ...[ של השוטר המואשם שירה למוות בנער סלומון טקה ז"ל כעובד בשירות המדינה אינה עומדת על הפרק

 "שנדרשתי לנושא, קבעתי כי אין לקלוט את השוטר לתפקיד בשירות המדינה, אף לא על דרך של השאלה או סיפוח.

 

קצין המשטרה שהיה מעורב באירוע " –בהודעת המשטרהמלבד ההתנסחות האומללה במכתב הפניה מצוין ש

מדובר בקצין העומד למשפט פלילי בעבירה של גרימת מותו ברשלנות בעוד מ", הטראגי בו נהרג סלומון טקה ז״ל

]...[ ההחלטה לספח את קצין המשטרה "אין ליישב בין לוקה בסתירה פנימית. ההודעה  –של סלומון טקה ז"ל 

ידי נציב שירות המדינה, לבין "סיפוח של קצין משטרה -", שהיא ההחלטה שנפסלה עללמערך הכבאות וההצלה
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)ההדגשה הוספה(, שמשמעותה שירות במשטרה כרפרנט,  במערך הכבאות וההצלה" נציג המשטרהלתפקיד 

אשר  שנמסרה על ידי המשטרה  עהיהיה פירושה של ההוד בפניה מדגישים כיהאחראי לתיאום בין הארגונים. 

 יהיה, כל אחת מהחלופות היא פסולה. 

 המשפט.-בעתירה לביתיפנו  ,בוייתם בחינאם מפכ"ל המשטרה לא יענה לפבפניה מתריעים הארגונים ש

 


