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 משטרת                         ישראל 
 מטה          מחוז          ירושלים
 לשכת       הייעוץ       המשפטי

 ,        ירושלים1רח'     חשין     
 02-5391208/368 טלפון:

 02-5898921 פקס:
 כ"ב בשבט, התשפ"א

 2021פברואר  4
 14409821סימוכין: 

 
 
 

 לשכת מפכ"ל
 

 שלום רב, 
 

החרדי בירושלים השימוש במכת"ז ובבואש באירועים במגזר  הנדון:
 ובבית שמש

של האגודה לזכויות האזרח בישראל  28.1.2021פנייה מיום  בסימוכין ל: 
 והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל אל מפכ"ל המשטרה

 
 

 לפנייה שבסימוכין : מטעם מחוז ירושלים, להלן הצעת מענה

 

, את המובן מאליו : שאינה משתמעת לשני פניםנבהיר בצורה  יםכבר בפתח הדבר .1

וללא משוא פנים  , שוויוניתהמשטרה היא גוף לאומי שפועל בצורה אובייקטיבית

מתן יחס אחר לקבוצות אוכלוסייה שונות.  ללא העדפה או ,לטובת החברה כולה

ך קיום אחריותנו לסדר הציבורי, לשלום ולביטחון. מטרתנו היא לשרת את הציבור תו

שוטרינו משקיעים כל מאמץ על מנת לעמוד במשימתם המורכבת, תוך שהם מציבים 

ממש. צר לנו על כל רמיזה שממנה משתמע כי המצב הוא העשייה את עצמם בחזית 

 אחרת.

 

 לימותא הפרות סדרהתקיימו במהלך החודשים האחרונים לגופן של טענות, כידוע,  .2

הפרות סדר אלה התאפיינו בעיקר בחסימות צמתים, כבישים, השלכת  במגזר החרדי.

 .בהשתתפותם של מאות פורעי חוקוזאת , חפצים ופגיעה באוטובוסים

 
, כאשר הפרות הסדר במגזר החרדיאנו עדים להסלמה ב אחרונה, למרבה הצערל .3

התפרעויות קשות בהשתתפות קיצוניים יותר, עד כדי להאירועים הפכו לאלימים ו

 מאות ואלפים.
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שמוצב בכבישים, נוסף רכוש ציבורי והשמדת ציוד הרכבת הקלה  כללוהתפרעויות אלה  .4

שריפת טרקטורים, שבירת רמזורים, שריפת רמזורים, תקיפת תוך סיכון חיי אדם, 

אבנים, כמו כן, יידו המתפרעים  רכבים.לזק רב לאוטובוסים וגרימת נוכן  ,עוברי אורח

ברזלים, בקבוקי זכוכית וחפצים אחרים לעבר כוחות המשטרה לרבות יריר זיקוקין 

 וממרפסות הבניינים. גגותוכן מצמתים המרכזיים ישיר, ברחובות העיר, ב

 
 .לבתי חולים הפונאף חלקם , שוטרים רביםגם באירועים אלה נפגעו יצוין כי   .5

 
 הסדר על כנו.החזרת פעולה למען חייבו  אלהשים קאירועים  .6

 
המשטרה פעלה לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון הנפש והרכוש תוך הקפדה על  .7

לעבר  מיםזכויות היסוד של הפרט. במסגרת פעילות המשטרה נעשה אף שימוש בהתזת 

שימוש בנוזל הבואש. השימוש באמצעים תוך המתפרעים לרבות, בחלק מהמקרים, 

, כדין. זאת שיקולים מקצועיים ומבצעייםועל פי נעשה בהתאם למדרגי הפרת הסדר, 

 תוך נקיטה באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. 

 
אך המשיכו  הוזהרו מראשהמתפרעים ז במילוי בואש בוצע לאחר ש"השימוש במכת .8

, ולא לפני שנעשה שימוש פעילותםאת להפסיק  סביר זמןלהם  ניתןבמעשיהם, ולאחר ש

 .במכת"ז במילוי מים בלבד

 
של מתפרעים, באופן מידתי שצמצם את ריכוז ככלל, השימוש במכת"ז בוצע לכיוון  .9

 ותוך הימנעות משימוש באמצעי פיזור במדרגים גבוהים יותר. הסיכון ככל הניתן

 
כידוע, בימים אלה, פועלת משטרת ישראל בריכוז מאמץ לאכיפת הוראות הסגר לפי   .10

תקנות הקורונה. במסגרת זו, נדרשת משטרת ישראל לבצע אכיפה של אירועים אסורים 

ומוגבלים שמטבעם עלולים להוות השפעה שלילית וחמורה על רמת התחלואה בציבור. 

משטרת ישראל פועלים במסירות אין חולק כי מדובר במשימה מורכבת ששוטרי 

למימושה כחלק מהמאבק הלאומי בהתפשטות נגיף הקורונה. מיותר לציין כי גם 

בתחום זה פועלת המשטרה באובייקטיביות, ללא משוא פנים וללא הבדלים מגזריים 

או אחרים. עסקינן במלאכה מורכבת ורגישה, הנדרשת לשינויים תכופים ומהירים 
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, בגופם . במסגרת זו, שוטרי משטרת ישראל מציבים את עצמםנוכח השינויים בתקנות

 בחזית הראשונה במלחמה במחלה המתפשטת.  ממש,

 

, המשטרה בנוגע לחוקי הקורונה במסגרת זו, במהלך אכיפה שבוצעה בעיר בית שמש .11

 על חתונה חהתקבל דיוומשחריפה בחומרתה. כך למשל,  ,נתקלה בהתנגדות אלימה

למקום על מנת לבצע אכיפה  המשטרה הגיעה, בעירבאולם  מאותם של בהשתתפות

אתם, החלו מאות  מתפרעים להתעמת  מהגעת השוטרים למקום,  תוך זמן קצרכחוק. 

 לעבר השוטרים ותיידוי אבנים וחפצים ישיר, עימות פיזי, קריאות נאצהתוך השמעת 

הצריכו  פה זמן קצר הגיעו למקום מאות מתפרעים. רמת האלימות והיקבחלוף ועוד. 

, בזמן יציאת הכוחות טיפול באירועהסיום שימוש באמצעים, אולם, גם לאחר 

, אבנים וביצים  לעבר  השוטרים ,חפציםהמשיכו להשליך  מתפרעיםמאות מהמקום, 

 .עד כדי שהיה צורך להשתמש באמצעים גם לצורך יציאה בטוחה מהמקום

הכוללים  הצתת  פחים באזור, רב של  אירועי הפס"ד  פראירעו  מס, בשעות שלאחר מכן

. גם ככר רבי יהודה הנשיאב,חסימת  ציר התנועה לכלי רכב וכן הצתת עמוד מצלמות 

לצורך פיזור ההמון  אז נאלצה המשטרה לפעול ולהפעיל אמצעי פיזור לרבות מכת"ז

וע נרחב אירדובר ב .שוטרים מיידוי אבנים פרבמהלך האירוע נפגעו מס. המתפרע

 וזירות. רחובות פרמספני על זמנית -בושהתפרס 

 

, עשרות בעיר בית שמשבאולם שהתקיימה  המונית באירוע אכיפה נוסף נגד חתונה .12

על מנת למנוע את הגעת כוחות המשטרה למקום. את הכניסה לרחוב   מתפרעים חסמו

 שמעתכדי ה תוךאותם עשרות מתפרעים ליוו כניסת השוטרים אל האזור, מרגע  

התקבצו  סביב , למקום החתונה םבהגיע. קללות והשלכת חפציםו גידופים ,צעקות

השליכו לעברם אבנים, ברזלים   ,אשר תקפו את השוטרים מתפרעיםהשוטרים מאות 

בכניסה למקום  שפכו שמן על גרם המדרגות כדי ששוטרים יחליקו, כמו כן. וביצים

תריס סורג בחפצים ואמצעים שונים כגון הכניסה  לאולם הייתה חסומה  החתונה.

בעבודתם כאשר מצד קושי רב . השוטרים נתקלו בשהורד עד הקרקע וננעל עם מנעול

אחד הם מנסים לבצע אכיפה של חוק הקורונה ותקנותיו למען בריאות הציבור, ומצד 

אשר צובאים על השוטרים ומיידים לעברם שני נאלצים להתמודד עם מאות מתפרעים 

 בא ליד.מכל ה
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התפזרו רוב  למקום ורק עקב הפעלתה מכת"ז , הוזעקה ממשיהסיכון נוכח ה  .13

 .המתפרעים

. אחד ונפתח תיק פלילי קנסות, ניתנו משתתפים בחתונהבכניסה לאולם אותרו עשרות 

 ללא מסיכה.אף הגדיל להיות נוכח באירוע חולה קורונה מאומת אשר המארגנים היה 

 

מתפרעים מאות באירוע, בעת יציאת הכוחות מהמקום, בסיום הטיפול גם במקרה זה,  .14

גם  , בשל כך. יידוי אבנים וחפצים ,גידופיםוקללות השמעת תוך ליוו את הכוחות 

אבנים  לעבר היידוי  ךנמשנאלצה המשטרה להשתמש במכת"ז. על אף זאת, ביציאה 

. חסמונכבישים ובשל הסכנה הנובעת מכך ה, הוצתו פחים ,כמו כןהשוטרים. 

 ההתפרעות עוד נמשכו אל תוך הלילה.

 

פחי  תאירועי הצת 44-לא פחות מ נפתחובלבד,  2020במהלך חודש ינואר באותו הקשר,  .15

 העיר בית שמש, תוך גרימת מפגעים חמורים. אשפה  ברחובות 

 
לסיכום, המשטרה עושה כל מאמץ על מנת לעמוד במשימתה המורכבת תוך שימוש  .16

רה מידתית, סבירה ונכונה. בתיאור לעיל, הבאנו רק חלק מהאירועים באמצעים בצו

שמהם ניתן ללמוד על עוצמת ההתפרעויות אתם נאלצת המשטרה להתמודד על מנת 

מתקבלות החלטות רבות ונעשות לקיים את החוק והסדר. באירועים עוצמתיים כאלה, 

נראה כי לא ראוי חוכמה שבדיעבד, פעולות מורכבות. גם אם קיימת בלבנו הטיה של 

הרחיק לכת עד כדי העלאה על הכתב של קביעות נחרצות לפיהן המשטרה פועלת "תוך ל

התעלמות מכללי הזהירות ובניגוד לכללים" ותוך "ענישה קולקטיבית כלפי אוכלוסייה 

שלמה" ובשימוש "בלתי מרוסן בכוח". אנו מסתייגים מהסגנון בו בחרתם להשתמש 

ם, ומקווים שהמאמצים להשיב את הסדר והחוק יזכו לשיתוף פעולה מצד בפנייתכ

 הציבור כולו. 

 

 
 
 
 
 

 בברכה, 
  
 סנ"צ    ,אןיק'ורג' קיוורגעו"ד  
 היועץ המשפטי מחוז ירושלים 
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