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 2021 נובמבר 4

 לכבוד

 לב-ח"כ עמר בר רב ניצב קובי שבתאי

 השר לביטחון פנים מפכ"ל המשטרה

 שלום רב, 

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

אירוע להפסיק את השימוש המשטרתי בחניקות.  אנו, הארגונים שבכותרת, פונים אליכם בדרישה .1

כתוצאה מחניקה בידי שוטר העלה לדיון ציבורי את הסיכון הטמון בשימוש  מותו של ג'ורג' פלויד

עולם הוחלט על הבעוד שברבות ממדינות . כשיטת מעצר וריסון בידי שוטרים בפרקטיקה זו

שימוש בחניקה, בישראל ממשיכים השוטרים להשתמש באמצעי זה בעת ב ה מוחלטת כמעטהפסק

ואפילו כלפי חשודים בעבירות מינוריות ובמקרים שקיימות חלופות באופן שגרתי ביצוע מעצרים 

מדובר בפרקטיקה מסוכנת שעלולה להיות אף פוגעניות פחות לביצוע המעצר. כפי שיפורט להלן, 

 וש בה. קטלנית ויש להורות על הפסקת השימ

 רקע

חניקה היא שיטה לריסון והשתלטות על חשודים ועצורים, שבמסגרתה מופעל לחץ על צווארו של  .2

; (chokehold)שמפעילה לחץ על קנה הנשימה אחיזת חנק  . קיימות שלוש שיטות חניקה:האדם

(; carotid hold/controlשילוב הזרוע סביב הצוואר והפעלת לחץ בצידי הצוואר על העורק הראשי )

המקרים מופעל לחץ על קנה כל . ב(knee on neck) כשהוא שוכבשל אדם הנחת ברך על צווארו 

 הנשימה ו/או על העורק הראשי.
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התגברות התפשטות מגפת הקורונה והופעת ההגבלות על הציבור, וכן עם , עם ותהאחרונ תייםבשנ .3

נחשפנו למקרים רבים שבהם שוטרים עשו שימוש בפרקטיקה של המחאות בכל רחבי הארץ, 

 חניקה באמצעות היד או הברך על הצוואר. 

בשנתיים  מקרים שבהם נעשה שימוש באמצעי זה 17בנספח המצורף למכתב זה פירטנו תיעוד של  .4

. מאירועים אלה ברור, כי השימוש בחניקה אינו שמור רק למקרים קיצוניים שבהם יש האחרונות

כאמצעי ורך להשתלט על חשוד בעבירה חמורה המסכן את סביבתו או את השוטרים, אלא צ

לניידת  להובלת חשודאו  לפיזור מפגינים, בעבירות קלותלהגבלת תנועתם של עצורים  שגרתי

 משטרה. 

עוד עולה מהאירועים, כי השימוש בחניקה מבוצע על דרך השגרה גם כאשר בזירה נוכחים מספר  .5

. כך, לייתר את השימוש בחניקהיכולים להשתלט ולבצע את המעצר ללא קושי ו שוטרים שהיו

לנספח( נראים חמישה שוטרים עומדים  1)סעיף  2019נובמבר מ א.בסרטון מעצרו של א לדוגמה,

 למשך כדקה.  'ללא מעש סביב השוטר שמבצע את המעצר באמצעות הישענות על צווארו של א

תבצע אף כאשר העצור כבר אזוק בידיו ולא נשקפת ממנו הבחלק מהמקרים השימוש בחניקה  .6

 . ואף במקרים שבהם העצור כלל לא התנגד למעצר ,סכנה ממשית שמצדיקה את המשך חניקתו

אמנם בישראל עדיין לא ארע, ככל הידוע לנו, מקרה של מוות כתוצאה מהשימוש המשטרתי  .7

קשיי נשימה, לאבדן הכרה ורם לבחניקה, אולם מהעדויות שאספנו ברור כי מדובר באמצעי שג

את מצבו בזמן ששוטר חנק אותו וגרר לנספח(  9)סעיף  א.כך, לדוגמה, תיאר י. נפשיתולטראומה 

הראייה : "הדבר הראשון שמרגישים זה פשוט חנק והתחלה של איבוד הכרה, אותו לניידת

עד  חרחורת.מיטשטשת, הגוף נחלש, וכשהתחלתי ליפול הרגשתי שאני מתחיל לאבד שליטה וס

לנספח(  11ב )סעיף .אגם . הניידת פחות היה לי חלק במה שקורה או הבנה. זאת התחלה של עילפון"

לא  ...התקף חרדה, שאני לא יכול לנשוםהרגשתי שאני מקבל "תיאור את חניקתו באופן דומה: 

 ."איבדתי את ההכרהואז  זוכר כמה זמן חנק אותי.

רבים תחושת החנק דווקא מייצרת אצל העצור תגובה של בהלה עוד עולה מהעדויות, כי במקרים  .8

והתנגדות כדי להפסיק את החניקה. התוצאה היא שדווקא השימוש בפרקטיקה זו מייצרת תוצאה 

כשבנאדם לא ניסיתי להתנגד למעצר, פשוט ": הפוכה מהרצוי ומחריפה את ההתנגדות של העצור

בפעם ; "לנספח( 4ד. סעיף ." )עדותו של אנגדות לזהחונק אותך הגוף שלך אוטומטית ננעל ויוצר הת

אמרתי שאני צריך הראשונה הרגשתי לחץ, חרדה, בגלל זה ניסיתי לברוח, לא הבנתי מה קורה, 

" )עדותו של זה גרם לי לרצות לברוח לא להשתתק ..אוויר, מים, שאני הולך לאבד את ההכרה.

 .לנספח( 11ב. סעיף .א

וכי  ,מלמדת כי בשיטה זו קיימת הגבלה של זרימת הדם או החמצן למוחואכן, הספרות המחקרית  .9

הספרות  1הפסקת אספקת הדם למוח אפילו למשך שניות בודדות יכולה להוביל לאבדן הכרה.

בכל מקרה של הפעלת  סיכון מובנההמחקרית בנושא אמנם מוגבלת, אולם קיימת הסכמה כי ישנו 

ניקה מסוג זה עלולה להוביל לנכויות, לאירוע מוחי ואף המחקרים מגלים כי ח 2לחץ על הצוואר.

                                                 
1 Mitchell JR et al, "Mechanism of Loss of Consciousness during Vascular Neck Restraint" Journal of 

Applied Physiology Vol 112:3, p. 396-402 (2012) 
2 Crime and Misconduct Commission, The Arrest of Samuel Hogan: A CMC Investigation, p. 27 (2005); Reay 

D. T and J. W. Eisele, "Death from Law Enforcement Neck Holds", American Journal of Forensic Medicine 

and Pathology Vol. 3:3, p. 257 (1982) 

  ,Neck Restraint Literature ReviewCalgary Police Service (2006)לסקירה של הספרות בנושא: 

https://www.ccc.qld.gov.au/sites/default/files/Docs/Publications/CMC/The-arrest-of-Samuel-Hogan-Report-2005.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sp-ps/PS63-2-2007-1-1-eng.pdf
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למוות. עוד מוכיחים המחקרים כי פגיעה מסוג זה בעורקי הלב עלולה להוביל לנזק קרדיולוגי או 

  3דבר שמקשה לשייך את הנזק שנגרם לאירוע החניקה. ,נוירולוגי מאוחר

 שנפסל ברחבי העולםאמצעי מסוכן  –אחיזת חנק 

ואירועי חניקה המחאה ההמונית נגד אלימות משטרתית בארה"ב בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד  .10

של הנחיות תיקוני חקיקה, וכן לשינויים משמעותיים בנהלים וגל של להובילה קטלניים נוספים 

שינויים אלה משקפים את התפיסה לפיה אחיזות חנק למיניהן כל רחבי ארה"ב. יחידות משטרה ב

 . ח קטלניואמצעי כל שוות ערך

 Use ofמשטרה, מהגדולות בארה"ב, שינו את מדיניות השימוש בכוח שלהן ) יחידות 32לפחות  .11

force policy) , ת לוס אנג'לס, ושטרכך עשו, בין השאר: מ. כמעט על הפרקטיקה באופן גורףואסרו

 . דנברו טליוסטון, פיניקס, לאס וגאס, סאן דייגו, דאלאס, סיאוושינגטון, ניו יורק, 

את מדיניות השימוש בכוח שלה, כך שהיא השנה שינתה בחודש יוני לדוגמה, , בוסטוןמשטרת  .12

שעלולות לחסום את דרכי הנשימה או את זרימת הדם  כל שימוש בפרקטיקות של חניקה אוסרת

 4אלא במקרים שבהם מותר שימוש בכוח קטלני: למוח

Neck Restraints: Boston Police Officers are not permitted to perform 

chokeholds, strangleholds, carotid artery neck restraints, or any other similar 

tactic on any individual that restricts oxygen or blood flow to the neck or 

head, except in the very limited situations when deadly force is necessary to 

address an imminent threat of serious bodily injury or death. 

אסרה לפני כשנה על השימוש בפרקטיקות חניקה עד לבחינה מחדש של  לוס אנג'לסמשטרת  .13

וכעת נאסר לחלוטין על שוטרים להניח ברך,  ,הלי השימוש בכוח לפני כשנהושונו נ יוסטוןב. נושאה

צווארו של חשוד לצורך שליטה או ריסון תנועתו. בנוסף, הוגבלו שיטות רגל או את משקל הגוף על 

 5חניקה אחרות רק לנסיבות מצומצמות ביותר לצורך מניעת פציעה חמורה או מוות.

 A peace officer may not use a"לדוגמה עבר לאחרונה חוק שקובע כי:  וושינגטוןבמדינת  .14

person in the course of his or her duties"chokehold or neck restraint on another .6  

חבילת חקיקה היסטורית שמטרתה להביא לרפורמה  העיר ניו יורקבחודש יוני אושרה במועצת  .15

על השימוש באחיזת חנק , בין היתר, איסור הרפורמה כוללת 7משמעותית במשטרה.

(chokehold,)8  9"חניקה חמורה".החמרת הענישה על וכן  

עבר לפני כשנה חוק שאוסר על השימוש בכל סוג של הגבלה על הנשימה או זרימת הדם  טקססב .16

 באמצעות לחץ על הצוואר או הגרון:

PROHIBITED TECHNIQUES. Notwithstanding any other law, the use 

of force or deadly force against a person is not justified under Section 

9.51 if the force or deadly force is used in a manner that impedes the 

                                                 
3 Berkman Jillian et al "Carotid Physiology and Neck Restraint in Law Enforcement" JAMA Neurology Vol. 

78:3 (March 2021) 
4 Boston Police Department Rule 304 – Use of Non-Lethal Force 11.6.2020. 
5 City of Houston, Executive Order - Policing Reform: Use of Force (10.6.2020). 
6 Wash. Rev. Code 10.116.020 
7 New York City Council Council Votes on Six Bills to Reform NYPD, 18.6.2020. 
8New York Police Department Procedure No. 221-01 "Force Guidelines"  
9New York Senate 6670--B "Eric Garner Anti-Chokehold Act" 26.8.2019  

https://static1.squarespace.com/static/5086f19ce4b0ad16ff15598d/t/5ee3b80bbff1a702446f6393/1591982092629/SO20-30.pdf
https://mcusercontent.com/bbc8dea1a49ed98f626812405/files/5e4270d1-4c9f-438a-8c88-1d863ea71348/Executive_Order_1_67_Police_Reform_Use_of_Force.pdf
https://council.nyc.gov/press/2020/06/18/1990/
https://www1.nyc.gov/assets/ccrb/downloads/pdf/investigations_pdf/pg221-01-force-guidelines.pdf
https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2019/S6670B
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normal breathing or circulation of the blood of the person by applying 

pressure to the person ’s throat, neck, or torso or by blocking the person 

’s nose or mouth. 10 

 The use of neck"השימוש באחיזת חנק מכל סוג:  2017-נאסר כבר ב בוושינגטון די.סי .17

restraints of any kind including, but not limited to, the use of “trachea holds” and 

“carotid artery holds” as they are defined in D.C. Official Code § 5-125.02 are not 

tions and are prohibited.authorized use of force op.11  

משרד המשפטים שונו הנהלים ביחס לאמצעי זה. לפני כחודש הוציא  ברמה הפדרליתגם  .18

יש אישור לשימוש  שבהםמקרים לרק בחניקה בעת מעצר האמריקאי הנחיה המגבילה שימוש 

לשנות מחייב את יחידות האכיפה הפדרליות לחדד את הנהלים בנושא והנוהל . באמצעים קטלניים

 12.את מערכי ההדרכה הרלוונטיים

The use of certain physical restraint techniques - namely chokeholds and 

carotid restraints - by some law enforcement agencies to incapacitate a 

resisting suspect has too often led to tragedy. Chokeholds apply pressure to 

the throat or windpipe and restrict an individual's ability to breathe. The 

carotid restraint technique restricts blood flow to the brain causing 

temporary unconsciousness… Given the inherent dangerousness of 

chokeholds and carotid restraints, and based on feedback from our law 

enforcement components on these techniques, Department law 

enforcement agents and correctional officers are hereby prohibited from 

using a chokehold or a carotid restraint unless that standard of 

necessity for use of deadly force is satisfied. Accordingly, Department 

law enforcement components will revise their policies to reflect this 

guidance prohibiting the use of chokeholds or carotid restraints by 

Department law enforcement agents and correctional officers, including 

federal task force officers, unless deadly force is authorized. Component 

heads will also ensure that personnel receive notice of this policy and that 

it is appropriately incorporated into training. 

יצוין, כי על בחינה מחדש של השימוש בטכניקה זו על ידי שוטרים.  2020הוחלט ביוני  בקנדה .19

שאסור לשימוש  chokehold -סוגים מסוימים של חניקה נאסרו בקנדה לפני שנים רבות, כגון ה

" grievous bodilyשל קיצוניים מותר לשימוש רק במקרים  carotid control -האילו ו ,1979מאז 

"hharm or deat. ימוש בברך על הצוואר, הובהר לאחרונה כי מדובר בטכניקה אסורה באשר לש

  13שלא נלמדת במסגרת הכשרת שוטרים.

במדינות אירופה, השימוש בפרקטיקה של חניקה לצורך השתלטות על חשוד נחשבת לחריגה כבר  .20

, כי אמצעי 2020לדוגמה הודיע שר הפנים ביוני  צרפתבהיא אסורה. בחלק מהמדינות שנים רבות, ו

וכי תבוצע עבודת מחקר לבחון חלופות לריסון  ,החניקה לא יילמד יותר בהכשרות של שוטרים

אמנם אין איסור  בבריטניהאסורה הפעלת לחץ על הצוואר אלא רק על הראש.  גרמניהב 14חשודים.

                                                 
10 Texas SB 69, The Use of Force by Peace Officers (14.6.2021) 
11 Metropolitan Police D.C General Order Use of Force (GO-RAR-901.07). 
12 The United States Department of Justice, New Policy Limits Circumstances in Which Federal Law 
Enforcement Can Use Chokeholds and “No-Knock” Entries (14.9.2021)  
13 Public Safety Canada, Use of Carotid Control Technique (2.3.2021) 
14 "France to ban police chokeholds after protests over George Floyd death" France 24 (8.6.2020) 

https://legiscan.com/TX/text/SB69/id/2407739
https://go.mpdconline.com/GO/GO_901_07.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-department-wide-policy-chokeholds-and-no-knock-entries
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-department-wide-policy-chokeholds-and-no-knock-entries
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20210722/032/index-en.aspx


 

5 

מופעל על אזור הצוואר עלול להיות מסוכן נקבע שכל סוג של לחץ שאולם  ,על שימוש בפרקטיקה זו

 15.ולכן נקבע כי יש להימנע ככל הניתן משימוש באמצעים אלו ,ביותר

 סיכום

הגיעה העת לשנות מן היסוד את ההתייחסות של המשטרה בישראל כי  רמהאמור לעיל ברו .21

אחרות. לריסון והגבלת תנועתו של עצור או למטרות לאמצעי החניקה כשיטה לגיטימית ונפוצה 

בכבוד האדם  ת, פוגעגם השפלה קשה תמייצר יאה בשיטה זושימוש מעבר לסיכון הפיסי הטמון ב

 השלכות נפשיות מתמשכות.  תובעל

 נקבע כי  1969-לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט 19בסעיף  .22

וע המעצר, אם האדם הדרוש לביצ בכל אמצעי סביררשאי להשתמש "מי שמוסמך לעצור אדם 

" הוראות דומות קיימות גם בנהלים בנושא )ראו למשל מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו.

עומד שאמצעי (. כפי שפורט לעיל, חניקה אינה 14.01.34פקודת המטה הארצי מס' ל ה2סעיף 

רים בדרישות הסבירות והמידתיות להפעלת כוח אלא בנסיבות חריגות ביותר, שלא התקיימו במק

 המתוארים בנספח. 

נבקשכם  ,בין אם מדובר באמצעי משטרתי "רשמי" או בפרקטיקה ששוטרים משתמשים בה בפועל .23

אלא  ,על הפסקת השימוש בחניקה כאמצעי לביצוע מעצר, השתלטות או ריסוןלאלתר הורות ל

 במקרים שבהם נשקפת סכנה לחיי אדם. 

 לתשובתכם בהקדם נודה. .24

 בכבוד רב ובברכה, 

         
 אן סוצ'יו, עו"ד

 העתקים: 

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

  

                                                 
15 AP "Dangerous: Around the world police chokeholds scrutinized" Ynet, (6.3.2020) 

https://www.ynetnews.com/article/HJZcckH3U
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 נספח עדויות

א.א נעצר בירושלים בעקבות רכיבה על קורקינט חשמלי ללא קסדה וסירוב  :2019נובמבר  .1

להזדהות. בסרטון האירוע שהתפרסם וכן בתמונות שצולמו בעת המעצר, ניתן לראות כי שוטר 

, כשהוא שכוב על הרצפה. זאת למרות שבמקום נכחו למשך כדקהנשען ברגלו על צווארו של א' 

את המעצר מבלי להזדקק לחניקתו. א' נותר בתנוחה שיכלו לבצע בקלות  חמישה שוטרים

, וניתן לשמוע אותו צועק שהוא לאחר שהיה כבר אזוקמסוכנת זו כשברך השוטר על צווארו גם 

  .)תיעוד האירוענחנק )

וטרים שסיירו בשכונת נווה שאנן בתל אביב פינו מבקשי מקלט שישבו מחוץ ש :2020במאי  25 .2

למכולת. לאחר שאחד ממבקשי המקלט התווכח עם השוטרים בנוגע לסמכות שלהם לדרוש 

מהם שלא להיות ברחוב, החלו השוטרים לעצור אותם תוך שימוש בכוח רב. במסגרת המעצר 

ם ברכו על גבם כשהם שוכבים אזוקים על נשען עשל שניים ממבקשי המקלט אחד השוטרים 

רועי פרי, שנחשף  ם. שוטר נוסף נשען בברכו על צווארו של עצור אחר. שופט המעצריהרצפה

והמקרה הועבר למח"ש  ,קבע כי דעתו "אינה נוחה מהשתלשלות האירוע" ,לסרטונים מהאירוע

 הארץ, ביהמ"ש הורה למח"ש לבדוק מעצר אלים של מבקשי מקלט בדרום ת"א)בר פלג, 

(27.5.2020)). 

: שלושה שוטרים ביקשו לעצור אדם ברח' בנימין ברחובות, ככל הנראה עקב 2020ביולי  16 .3

ריתקו אותו באמצעות הפרה של הנחיות הקורונה. במהלך המעצר הפילו את העצור לרצפה ו

ינו מתנגד שניות(. זאת למרות שהעצור צעק שוב ושוב שא 30-)במשך כ הישענות בברך על צווארו

 (. תיעוד האירוע) ועל אף שהיו במקום שלושה שוטרים נוספים

במהלך הפגנה שהתקיימה ברח' בלפור בירושלים עשו שוטרים שימוש תכוף  :2020ביולי  21 .4

על ידי י, רותק לרצפה .בחניקה לצורך ביצוע מעצרים של מספר מפגינים. אחד המפגינים, א

המפגין ששוטר דרך על התקשה לנשום בזמן זה )ניר חסון,  'שוטר שדרך בברכו על צווארו. י

 (.22.7.2020, הארץ, צווארו: "אם הוא היה מפעיל עוד קצת כוח, לא הייתי נושם"

נגררה מהמקום ש ,נגד המפגינה נ.ש תבמהלך ההפגנה נעשה שימוש גם בפרקטיקת חניקה ידני .5

 .על ידי שוטר שמשך אותה בצווארה

לופת כששוטר  'ד. בסרטון האירוע נראה ד.שימוש בחניקה גם המפגין אבאותה הפגנה נעצר תוך  .6

ומוביל אותו מחוץ להפגנה לאוטובוס המעצרים: "פתאום הרגשתי בתוך  אותו בצווארו בעוצמה

הגרון שלי יד מהודקת כמו סכין כהה שהלהב שלה הוא אצבעות מיושרות של השוטר... השוטר 

ולהפיל אותי לרצפה תוך פציעה של הצוואר. לא ניסיתי  שלידו החליט לקפוץ עלי, לחנוק אותי

להתנגד למעצר, פשוט כשבנאדם חונק אותך הגוף שלך אוטומטית ננעל ויוצר התנגדות לזה... כל 

 הזמן אמרתי לו "אני לא מתנגד" והוא המשיך לחנוק". 

 (. , יחד עם הסרטון של המעצר'לפוסט העדות המלא של א)

מאוחר יותר באותה הפגנה פונה גם ד.צ באמצעות חניקה. שוטר לפת אותו בצווארו בעודו יושב  .7

על הרצפה, הרים אותו מצווארו וגרר אותו מהמקום. זאת למרות שצ' לא התנגד למעצר ולא 

   (.לסרטון של האירוענהג באלימות. )

שרכב על אופניו וביצע עבירת תנועה. הנער  16קצין משטרה עצר נער בן  :2020בספטמבר  21 .8

ובמסגרת המעצר ריתק אחד השוטרים את הנער לכביש תוך שהוא מניח את  ,סירב להזדהות

, אני לא מתנגד". יצוין, כי הנער היה אזוק ברכו על הצוואר של הילד שצעק "אתה חונק אותי

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-484b50bc1849271026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8876341?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native&fbclid=IwAR1gjHIWEh3nhNs6OPyk2k2Li4JUBozaaGgj-UDcEB-c8oKxv-A-rlBsocM
https://www.facebook.com/watch/?v=1046821579112453
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9013164
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9013164
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223020940780079&id=1476634056
https://www.facebook.com/Golfimbullroarer/videos/10219186970848658/
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'אתה חונק אותי': קצין בידיו בזמן שרותק לרצפה וכי במקום היו שני שוטרים )כרמל ליבמן, "

  (.21.9.2020) 12חדשות " 16משטרה תועד עוצר בכוח נער בן 

י.א רכב על אופניים בצעדת מחאה שהתקיימה ברחובות תל אביב, במסגרת  :2020באוקטובר  1 .9

שוטר ניגש אליו וביקש כי יזוז הצידה  המחאות נגד ראש הממשלה דאז נתניהו. ליד רחוב מלצ'ט

על מנת לא להפריע לתנועה. י' נעתר לבקשתו ובעודו מנסה לרדת מהאופניים, השוטר התנפל 

זו מספר מטרים לתוך ניידת  חנק אותו באמצעות זרועו והחל לגרור אותו באחיזת חניקהעליו, 

ין האירוע הוגשה תלונה משטרה. לאחר מספר דקות של המתנה בניידת הוא שוחרר לדרכו. בג

 (.זה סרטון זמין בלינקלמח"ש )

במהלך ההפגנות נגד השחיתות בעיר תל אביב נעצר מפגין באמצעות חניקה  :2020באוקטובר  2 .10

 (.1:15בדקה  ,סרטון זמיןידנית. השוטר הרים את המפגין מהרצפה באמצעות חניקתו )

כי  'ב הפגין במסגרת מחאות בלפור בירושלים. במהלך ההפגנה הבחין א.א :2020באוקטובר  19 .11

התקרב לרכב  'כמה אנשים, שאחר כך התברר שהיו שוטרים סמויים, הכניסו חבר שלו לרכב. א

רכן עליו עם הברך על ואז הוא הוכנס לתוך הרכב ואחד השוטרים  ,וניסה לבקש מהם להזדהות

... לא התקף חרדה, שאני לא יכול לנשום"הרגשתי שאני מקבל מסר לנו:  'א הצוואר וחנק אותו.

 . בפעם הראשונה הרגשתי לחץ, חרדה, בגללאיבדתי את ההכרהזוכר כמה זמן חנק אותי. ואז 

זה ניסיתי לברוח, לא הבנתי מה קורה, אמרתי שאני צריך אוויר, מים, שאני הולך לאבד את 

ההכרה... זה גרם לי לרצות לברוח לא להשתתק. לא היה צורך בחניקה, הם היו שלושה או 

 (.זה ב בלינק.עדותו המצולמת של אארבעה." )

שוטרים עצרו גולש באילת אשר נחשד בהפרת כללי הקורונה. במשך כדקה וחצי  :2021בינואר  9 .12

 (. תיעוד האירוענשען אחד השוטרים עם ברכו על צווארו של העצור )

בירושלים נעצר חבר הכנסת עופר כסיף תוך  במסגרת הפגנה בשכונת שייח ג'ראח :2021אפריל  .13

 (. סרטון זמיןשימוש בחניקה באמצעות הברך כשהוא מרותק לרצפה )

תוך שימוש בכריעה על צווארו באמצעות  בוצע בשייח ג'ראח מעצר של מפגין 2021באוגוסט  5 .14

 (.לתמונות מהמעצרהברך )

: בהפגנה של תושבים פלסטינים בשער שכם נגד צעדת הדגלים שהתקיימה באותו 2021ביוני  17 .15

אמצעות חניקה )גלעד כהן, ובוצעו מעצרים ב ,שבוע התפתחו עימותים בין המפגינים לשוטרים

 ynet (17.6.2021)" שמונה נעצרו בהפגנה בשער שכם בירושלים:'תגובה לפגיעה בנביא מוחמד'"

ניידת משטרה עצרה את א.א בכניסה לכפר כנא, בטענה כי עבר ברמזור  :2021באוקטובר  6 .16

אדום. שתי ניידות עצרו, ואמרו לא' כי יירשם לו דו"ח. לאחר דין ודברים והמתנה זמן ארוך 

לקבלת הדו"ח יצא א' מהרכב. בתגובה, אחד השוטרים התנפל עליו, תפס אותו מהגרון, דחף 

שדרך עם הברך על הצוואר שלו במשך  ,די אחד השוטריםא' רותק לרצפה על יאותו וסטר לו. 

 הוא נאזק אולם לאחר מכן שוחרר וניתן לו הדו"ח. מספר דקות. 

במהלך הפגנה בשייח ג'ראח הניף א.ק דגל פלסטין. בתגובה אחד השוטרים  :2021בספטמבר  24 .17

ו. א' נלקח משך את א' בגבו, ריתק אותו לרצפה, חנק אותו בידו והרכין את ברכו על צוואר

 לתחנת משטרה, אך לא נחקר ולאור פציעתו פונה למיון. 

https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-452763ed720b471026.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-452763ed720b471026.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-452763ed720b471026.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-452763ed720b471026.htm?Partner=rss
https://youtu.be/UOmJrx1zqX
https://www.facebook.com/naama.riba/videos/10157487891010108
https://www.youtube.com/watch?v=ASjZfbO12Lg
https://youtu.be/Jqg5Jq9GN7A
https://www.ynet.co.il/news/article/BJVj1gAS00
https://www.instagram.com/p/COfFwMULSlz/
https://www.ynet.co.il/news/article/rJU1mbti00

