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 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428718 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 א"ט באב תשפ"י

 2021לי וי 28
 71363221סימוכין: 

      
 
 

 עו"ד אן סוצ'יו
 גברת סיון תהל

 האגודה לזכויות האזרח בישראל 
 

 שלום רב, 
 
 

 שימוש המשטרה ברימון הלם הנדון:

 6.7.21ומיום  26.5.21מכתבכן מיום  בסימוכין ל: 
 21.6.21מכתבנו מיום 

 

בפנייתכן האחרונה בנושא שבנידון טענתן כי המענה שניתן לפנייתכן הראשונה לא כלל  .1

התייחסות לטענות הפרטניות ולאירועים הספציפיים שפורטו בו. כמו כן, ביקשתן כי משטרת 

ישראל תבחן את הצורך בהחמרת הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם והחזרתו למדרג 

לאזהרת פורטים בפניות ותנקוט צעדים מתאימים; תוסיף דרישה ד'; תתחקר את האירועים המ

קהל המפגינים לפני שימוש בכל סוג של אמצעי לפיזור; וכן תחדד את הנהלים למפקדים ולדרגי 

 השטח בנוגע למגבלות השימוש ברימוני הלם והסיכונים הטמונים בשימוש בהם. 

רור בנוגע להפרות הסדר שאירעו מול ראשית נבקש להדגיש כי המענה לפנייתכן התבצע לאחר בי .2

כן תלונה נקודתית אגב אירוע ספציפי בו לדעתכן תייגורמי המחוז הרלוונטיים. באם יש בפנ

התבצע שימוש לא כדין בכוח, הרי שהגורם המוסמך לטפל באותה תלונה הוא מח"ש, ומשטרת 

 בעצמה. ובדיקות ישראל מנועה מלבצע על כך בירורים 

מאושר במדרג ג', קרי,  באמצעי זההשימוש וש ברימון הלם, נבהיר כי רג השימדלעניין מ .3

כלפי כוחות המשטרה ו/או  הפרה של הסדר הציבורי תוך התנגדות אלימהבמצבים בהם קיימת 

. כלומר אין שימוש באמצעי זה באירועים הציבור באופן העלול לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 ללא כל פעילות אלימה.  

מוש ברימון הלם כולל גם הוראות לגבי הכשרה ע"י גורמי משטרה מוסמכים וכן אימון נוהל השי .4

 שמירת כשירות. הכשרות אלה כוללות מעבר על הוראות ההפעלה והוראות בטיחות. 
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יש רימון הלם בהתאם לנוהל, לאחר שימוש בלעניין הדיווח בשימוש באמצעי זה, נבהיר כי  .5

עוד נציין באופן די. לרמה הממונה באופן מירועים חריגים לדווח על איכן למלא דו"ח מפורט ו

שומר ספציפי כי מתבצעים תהליכי הפקת לקחים בעקבות אירועים שאירעו בזמן מבצע "

 ." גם במחוזות וגם ברמה הארציתהחומות

טרם הפעלת כוח משטרתי באירוע הפרת סדר, ניתנת הוראת התפזרות על ידי המפקד נדגיש כי ב .6

להתפזר בשקט ובזמן  יהםבאמצעות מערכת כריזה, לפיה על למפגינים הפונה ,הבכיר בשטח

סביר וכי אם לא יעשו כן תשתמש המשטרה בכוח הדרוש לפיזור ההתפרעות, לרבות שימוש 

על מפרי סדר הנשארים במקום לאחר קבלת התראת התפזרות לדעת באמצעים וביצוע מעצרים. 

על כן, הדרישה של התרעה אמצעים לפיזור הפס"ד. כי התנהגותם זו עלולה להביא לפגיעתם מ

 וכריזה לפני כל שימוש בכל אמצעי איננה סבירה. 

 אנו מודים לכן על פנייתכן.  .7

 

 בברכה, 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 
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