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 2022 ביוני 27

 לכבוד

 אלעזר כהנא, יועמ"שעו"ד 
 משטרת ישראל

 שלום רב, 

 ניקה/אחיזת חנק/ברך על הצווארהפסקת השימוש בח הנדון:

 27.2.2022; תשובתכם מיום 31.3.2022ומיום  4.11.2021מכתבנו מיום 

ולאחר שהועברה לידינו ההנחיה שהוצאה על ידי ר' אג"מ )מיום  להתכתבות שבנדון בהמשך .1

 . , הרינו לפנות אליך שוב(17.2.2022

ויש ההנחיה קובעת כי "טכניקה של הנחת ברך על צוואר החשוד לא נלמדת במשטרת ישראל  .2

תחת שפו ,מעורפלת לחלוטיןבלתי מספקת ו". מדובר בהנחיה עד כמה שניתן להימנע ממנה

פתח לפרשנות נרחבת מצד שוטרים. המושג "עד כמה שניתן" הינו עמום ואינו קובע גבולות 

 .ברורים בנוגע לשימוש באמצעי זה

על שימוש באמצעי  יםנציין, כי בניגוד להנחיות וחוקים ברורים במדינות רבות בעולם שאוסר .3

כוללת מושגים א והי ,רחוקה מלהיות חד משמעיתזה, ההנחיה שהוצאה על ידי ר' אג"מ 

אמורפיים כגון "ככלל"; "יש לשאוף"; "יש להימנע"; "עד כמה שניתן". הנחיה זו לא משקפת 

 את הסיכון הטמון באמצעי זה ואת חומרתו.

רק לאחרונה הוציא נשיא ארה"ב צו שמורה לכל סוכנויות האכיפה הפדרליות לשם השוואה,  .4

 :ח קטלניוכאמצעי כ( התייחס לחניקה )ברך על הצוואר וחסימת קרוטידל

 Sec. 7. Banning Chokeholds and Carotid Restraints. (a) The heads of 

Federal LEAs shall, as soon as practicable, but no later than 90 days 

from the date of this order, ensure that their respective agencies issue 

policies with requirements that are equivalent to, or exceed, the 

requirements of the policy issued by the DOJ on September 13, 2021, 

which generally prohibits the use of chokeholds and carotid 

restraints except where the use of deadly force is authorized by 

law. (b) The head of every Federal LEA shall incorporate training 

consistent with this section.1 

                                                 
1 The white House, Executive Order on Advencing Effective, Accountable Policing and Criminal Justice 

Practices to Enhance Public Trust and Public Safety, Sec. 7 (25.5.2022) 
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, השימוש בחניקה מוביל לקשיי נשימה, 4.11.2021כפי שפירטנו בהרחבה במכתבנו מיום  .5

לאבדן הכרה וכן לטראומה נפשית. הספרות המחקרית מלמדת כי הפסקת אספקת הדם למוח 

אפילו למשך שניות בודדות יכולה להוביל לאבדן הכרה ויש בה סיכון מובנה שעלול להוביל 

 וות. לנכות, לאירוע מוחי ואף למ

, ההנחיה שהוצאה על ידי ר' אג"ם לא 31.3.2022וכפי שכבר הראנו במכתבנו מיום  ,בנוסף .6

שינתה את המצב בשטח. שוטרים ממשיכים להשתמש בחניקה כאמצעי שגרתי לביצוע מעצר 

 . לצורך הרחקת אדם מהמקוםאף ו

ים השוטר עבד נערני, שהיה מעורב באינספור אירועי אלימות בשנ 23.4.2022ביום  .א

בעיר העתיקה בירושלים כדי לדחוק  בגרונו של אדם לוחץ בחוזקההאחרונות, תועד כשהוא 

 אותו ולהרחיק אותו מהמקום, למרות שהוא לא התנגד והיו במקום שוטרים רבים נוספים

 (.תיעוד האירוע)

בוצע מעצר של אדם חרדי ברח' ירושלים בבני ברק באמצעות הנחת הברך  6.6.2022ביום  .ב

שהאדם תקף  המעצר בוצע לאחר ,על צווארו זמן ממושך. על פי הודעת דוברות המשטרה

עם בברכו את השוטר והפקח וסירב להזדהות. בסרטון נראה בבירור השוטר כשהוא נשען 

 (.תיעוד האירוע)במשך זמן רב  כל גופו על צווארו של העצור

על הפסקת הוראה ברורה תכלול כך שנבקשך לפעול לתיקון ההנחיה לאור האמור לעיל,  .7

במקרים שקיים סיכון  , אלאכאמצעי לביצוע מעצר, השתלטות או ריסון ההשימוש בחניק

 . לחיי אדם

 בהקדם נודה. ךלתשובת .8

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 סוצ'יו, עו"דאן 

 העתקים: 

 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועמ"ש לממשלה )פלילי(.
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