נגישות
עמוד הבית < פעילות הכנסת < הוועדות < ועדת הפנים והגנת הסביבה < חדשות הוועדה < קצינת הקישור לקהילת
הלבט"ב במשטרה ,על יחס שוטרים :זה לא ייפתר ביום .זה צריך לחלחל .המשטרה היא ראי החברה

קצינת הקישור לקהילת הלבט"ב
במשטרה ,על יחס שוטרים :זה לא
ייפתר ביום .זה צריך לחלחל.
המשטרה היא ראי החברה
 6%מהתלונות על אלימות או אפליית
להט"בים בחודשים האחרונים נגעו
למשטרה או לשב"ס
 21בפברואר  ,2017כ"ה בשבט תשע"ז,
בשעה 16:00

יו"ר הוועדה דודי אמסלם:
קצינת הקישור חייבת להתערב מידי בכל תלונה ולוודא מול מפקד התחנה
שההתנהלות מכבדת ולא מפלה
"המשטרה עובדת לא בתנאי מעבדה .ההחלטות של השוטר בשטח לא תמיד מושלמות.
קרו דברים שלא צריכים לקרות" ,אמרה רב פקד מיכל דיין ,ראש תחום אוכלוסיות
במשטרה ,שמונתה לאחרונה כקצינת קישור לקהילה הלהט"בית ,בדיון ועדת הפנים
בראשות ח"כ דודי אמסלם על יחס רשויות אכיפת החוק לקהילה ,במסגרת יום זכויות
הקהילה הגאה בכנסת .עוד אמרה רפ"ק דיין" :אנחנו רוצים לייצר מנגנון הכשרות
לשוטרי השטח .זה לא ייפתר ביום .זה צריך לחלחל .המשטרה היא ראי החברה ,וכמו
בכלל החברה ,יש גם בה איים של חוסר הבנה לנושא הלהט"ב .המסר שלנו לשוטרים
הוא שכשאתה מתפקד כשוטר המענה לאזרח צריך להיות ללא שום אפליה".
ד"ר גיל פישהוף ,רכז מרכז ניר כץ" :בפגישה של האגודה עם המפכ"ל הצגנו מודל של
קצין קישור לקהילה .בברלין יש קצין וקצינה שזה כל תפקידם .דרשנו תקן ייעודי .זה
היעד .כרגע המצב שאין תקן ייעודי .מיכל בתפקידה ממלאה את תפקיד קצינת הקישור,
יחד עם תפקידים נוספים שלה .מאז אוגוסט  ,2016במשך  7חודשים הגיעו למרכז
הדיווח שלנו  250מקרים של אלימות או אפליה ,מתוכם  6%נגעו למשטרה או לשב"ס".
יו"ר הוועדה ,ח"כ דודי אמסלם" :כשהמפכ"ל ממנה מישהו לתפקיד ,הוא עובד מול
המפכ"ל .אם הוא משרשר את בעל הפקיד בתוך המערכת לא עשינו כלום .קצין קישור
חייב להתערב באירוע .הוא יודע למי להתקשר ויש לו סמכות .את כנציגת המפכ"ל
כשאת מקבלת תלונה ,את צריכה לומר למפקד התחנה – תחזור אלי תוך  10דקות עם
תשובה .הרעיון הוא לא לפתור עניין נקודתי אלא לשקם את אמון הקהילה במשטרה.
לכן חייבים להגיב מיד באמצעות הגורמים הכי בכירים בשטח".
ח"כ שרן השכל ,יוזמת הדיון" :יש בעיה ,כשחברי הקהילה מגיעים להתלונן על אלימות,
והם סופגים הרבה מקרים של אלימות פיזית ומילולית ואלימות רשת ,לא מתייחסים
לתלונות שלהם .בתלונות על אונס תיקים נסגרים .מטרת הדיון ליצור שיח".
עו"ד עידו קטרי" :מדיניות השב"ס היא להפריד בין מי שזהותו המינית ברורה וחד
משמעית ,למי שזהותו אינה חד משמעית .מי שלא ,מושם בבידוד ,ולפעמים זה אומר
צינוק .יש אשה טרנסג'נדרית מאופקים שהגיעה למעצר בגלל סכסוך שכנים ובילתה
שבוע בצינוק בכלא גברים ,לא כי הייתה מסוכנת ,רק כי היא טרנסג'נדרית .המדיניות של

נגישות

הפרדה בין זהות מינית ברורה שזהות מינית לא ברורה ,מביאה לכך שבפועל תמיד
הזהות שלך לא חד משמעית לדעת השב"ס".
יו"ר הוועדה ,ח"כ אמסלם" :ומה אתם מציעים כפתרון?" עו"ד קטרי" :אנחנו באוטומט
נזרקים לקצה .יש לנו מודלים .א .ככל שניתן בנסיבות המקרה ,למצוא חלופות מאסר.
פתרון נוסף – לבדוק עם האסיר איפה הבנאדם מרגיש הכי בטוח" .יו"ר הוועדה ,ח"כ
אמסלם" :בעניין חלופות מאסר אני מסכים .אני בכלל בעד הרחבת חלופות מאסר
לאסירים מכלל האוכלוסייה  ,ובפרט יש לשים דגש במקרים כאלה .בעניין בחירת האסיר
את מתקן הכליאה ,זה קצת בעייתי ,כי לאסירים יש כל מיני רצונות .אסיר רגיל לא
שואלים אותו איפה הוא רוצה להיכלא".
עדכונים נוספים בעמוד הפייסבוק והטוויטר
של הכנסת
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