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 פנייתך שבסמך הועברה לטיפולנו, ולהלן תובא התייחסותנו.  .1

  – , המתירותזור יהודה ושומרוןנטען כי יש לפעול לשינוי הוראות הפתיחה באש באבמכתבך  .2
כאשר  ,בשטחי אשבבסיסי צה"ל או ירי  – על פרסומים בתקשורתהמבוססת  טענתכםלפי 

לאחר אף  ,וכן ירי לעבר מיידי אבנים ,תחמושתו)אמל"ח( אמצעי לחימה ת עולה חשד לגניב
 שאינם מהווים עוד סכנה. 

אנו חולקים, באופן עקרוני, על העמדות המשפטיות שהוצגו בפתח הדברים יובהר, כי  .3
לא  -במכתבך. בין היתר, יצוין כי השימוש בכוח קטלני תחת פרדיגמת אכיפת החוק אפשרי 

י סכנת חיים, אלא גם לצרכי סיכול פשע מסוכן או מעצר רק בנסיבות של הגנה עצמית מפנ
אנקונינה נ' התובע הצבאי  486/88חשוד בפשע מסוכן, בכפוף לעמידה בתנאים שונים )ר' ע"פ 

 (. הראשי

על כן,  .הוראות הפתיחה באש בצה"ל הן מסווגותומשיקולי ביטחון מידע, מטעמים מובנים  .4
 מבוססים יךיטיעונעם זאת, נטעים, כי אין באפשרותנו להתייחס לתוכן הוראות אלו בפירוט. 

מן הפרסומים עליהם  חלק, להלן שיובהר כפי, שכן .מדויקת לא עובדתית תשתית על
 הפתיחה באש. כללימשקפים את  ואינם שגוייםהסתמכת 

, הפתיחה באש חלק מהוראות עדכוןלתיקוף ול בשנה החולפת נערכה בצה"ל עבודת מטה .5
 , אחת למספר שנים,עיתישגרתי ובאופן . מדובר בתהליך המתבצע ידי הרמטכ"ל-עלשאושרה 

 ותמשקפ ןוכי ה משתניםעל מנת לוודא כי ההוראות מוסיפות לתת מענה לצרכים המבצעיים ה
הצבאית,  תהפרקליטוידי -התהליך לווה עלאת הלקחים המבצעיים שנלמדו בשנים שחלפו. 

 לאומי.-מנת לוודא שההוראות עולות בקנה אחד עם הוראות הדין הישראלי והדין הבין-על

לפשט את נוסח ההוראות  מטרה, בהוראות הפתיחה באש באיו"ש במסגרת זו, עודכנו גם .6
הפתיחה  נערך שינוי בכללילא  נבהיר כי במכתבך, לאור הטענות .הקיימות ולהבהיר אותן

 . ביחס למיידי אבניםבאש 
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על מנת לעצור אדם אשר כי  יםקובעכללי הפתיחה באש  ככלל,שיובהר  למען שלמות התמונה,
מייד לאחר  "נוהל מעצר חשוד"לבצע  , ניתןממשית סכנהשיצר מיידה או יידה אבנים באופן 

שלא השתנה ו, בביצוע פשע מסוכן . במסגרת נוהל זה שתכליתו מעצר החשודיידוי האבנים
במהלך עשרות השנים האחרונות, מוזהר החשוד לעצור באמצעים שונים, ורק באופן מהותי 

כאמצעי ו הצורך במידתהובילו למעצר החשוד, ניתן, הועילו ולא כאשר אמצעים אלו לא 
 לעבר רגלי החשוד. אף לבצע ירי  ,אחרון

 ירי לבצע ניתן, ומיידית ממשית חיים סכנתבהם יידוי האבנים יוצר  במקריםרק מעבר לכך, 
 . שנערך לאחרונה כאמור, כללים אלו היו קיימים גם לפני עדכון ההוראות .הסכנה להסרת

ת אמל"ח אש כאשר עולה חשד לגניבהשטחי בבסיסי צה"ל או אשר לטענות ביחס לירי ב .7
כללי הפתיחה באש החלים ל רלוונטייםיצוין כי השינויים שנערכו בעניין זה  - ותחמושת

בהקשר  "שבאיו החלים באש הפתיחה בכללי שינויכל  חל לא. בלבד ישראלמדינת  שטחב
מוסיפה להיגזר באיו"ש,  ותחמושת חשודים בגניבת אמל"חשאלת השימוש בנשק כלפי . זה

משאלת הסכנה הנשקפת מפעילותם ומסיווגם כ"חשודים בפשע מסוכן", בהתאם לנסיבות 
 .ולכללים הקיימים המקרה

 עלנוספות שונות  מגבלות קובעות באש הפתיחה הוראות כינוסיף  ,הצורך מן למעלה עוד .8
יידוי אבנים וגניבות אמל"ח של לרבות בהקשרים דנן , מדיניות משיקוליהשימוש בנשק 

 במענה זה. ניתן להידרש בפרוטרוט לא כאמור , להם ותחמושת

אנו סבורים כי הוראות הפתיחה באש, שנועדו לתת מענה לצרכים , האמורכל לאור  .9
 המבצעיים, עולות בקנה אחד עם הדין. 

 

 בברכה,

 

 אל"ם עאסם חאמד
 היועץ המשפטי

 


