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 שלום רב, 

 שימוש בלתי מידתי ברימון הלם לפיזור הפגנות חוקיות הנדון:

 21.6.2021; תשובתכם מיום 26.5.2021מכתבנו מיום 

בפנייתנו שבנדון פירטנו כעשרה אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים בלתי  .1

אלימים בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש בכוח והוביל לפציעתם. לפניה אף צרפנו סרטונים 

 ברור, כי השימוש ברימונים היה שלא לצורך ובניגוד לנהלים.  ומהם האירועיםשתיעדו את 

למרבה הצער, מכתבכם אינו מתייחס לטענות הפרטניות שהוצגו במכתבנו ולאירועים הספציפיים  .2

. שהתרחשו בתאריכים שצוינו במכתבנואחרים כללי בלבד לאירועים מספק מענה אלא  ,שפורטו

"הושלכו אבנים ובקבוקי זכוכית"; "אירעו עימותים  הבאירועים אלבתשובתכם נכתב שוב ושוב כי 

אלימים והפרות סדר... במהלם הושלכו אבנים"; "התבצע יידוי אבנים וירי זיקוקין"; "אירעו 

התפרעויות" וכיו"ב. אלא שהאירועים שצוינו במכתבנו התרחשו ברובם בשלבים מוקדמים של 

מפגינים ניסו להתרחק מהמקום ולא היו או כאשר ה ,לא היו עדיין התפרעויותאשר ההפגנה, כ

  בקרבת ההתפרעויות.

דוי אבנים לעבר שוטרים באום אל התקיימו התפרעויות ויי 15.5.2021כך, לדוגמה, העובדה שביום  .3

 הרחק מאיזורשעמד  ,ג", יחם לא יכולה להסביר את זריקת רימון ההלם לעבר עיתונאיפ

גם העובדה כי . למכתבנו( 12את רגע פגיעת הרימון בו )סעיף ו ההתפרעויות ותיעד את האירועים

התקיימה התפרעות ברחבת אוניברסיטת בן גוריון לא יכולה להסביר את זריקתו  11.5.2021ביום 

, כפי שעולה שניסו להתרחק מהמקום ולהיכנס לתוך האוניברסיטהשל רימון לעבר סטודנטים 

"הושלכו אבנים  10.5.2021, העובדה כי ביום דומה למכתבנו(. באופן 16מסרטון האירוע )סעיף 

לעבר כוחות המשטרה, הוצת פח וכמה שוטרים נפצעו" לא יכולה להצדיק את זריקת רימוני ההלם 

כפי שעולה בבירור מסרטון  ,בניסיון להתרחק מהמקוםלעבר מפגינים שרצים ממקום האירוע 

 למכתבנו(. 10האירוע )סעיף 

, לעיין המקרהתוארו במכתבנו לא נעשה ניסיון מצידכם לבחון את לגבי אף אחד מהאירועים ש .4

שגרם לפציעות  ,בתיעוד שצורף ולקיים בחינה רצינית וביקורתית של השימוש בנשק קיצוני כל כך

 של מפגינים. 

באירועים רבים של אלימות קשה כלפי המשטרה נתקלה בחודשים האחרונים אין ספק, כי  .5

אין ספק גם שבחלק ניכר מהאירועים השימוש שוטרים, התפרעויות והפרות סדר מסוכנות ביותר. 

 אלא שדווקא בתקופה של הסלמה באירועיםברימוני הלם היה נחוץ והתבצע בהתאם לנהלים. 

http://www.acri.org.il/
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ד על עקרונות המידתיות ובמיוח ,ראוי להקפיד ביתר שאת על גבולות השימוש בכוח בידי המשטרה

, מנוגד היה בלתי מידתירימוני הלם באירועים רבים, כפי שתואר במכתבנו, השימוש בוהסבירות. 

 . אירועים אלה מחייבים בחינה והסקת מסקנות – ושלא לצורך לנהלים

מצופה מהמשטרה, כי במקרה שבו קיים דיווח על הפרה שיטתית של נהליה או שימוש לרעה  .6

ו, תתבצע בדיקה מקצועית ואמיתית של האירועים. חובת המשטרה לבצע פיקוח באמצעי כלשה

הקובע כי  ,ובקרה בנסיבות אלה נובעת גם מהוראת הנוהל "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר"

למילוי אחר ההנחיות וההוראות המפורטות  מפקדים בכל הרמות ביצוע פיקוח ובקרה"באחריות 

 (. 9בנוהל זה" )סעיף 

ה שקיבלנו מעידה, כי לא בוצע במשטרה כל שינוי בעקבות הביקורת שהועלתה כלפי תפקוד התשוב .7

: "ממצאיו של דוח זה מצביעים בראש ובראשונה על כך 2016המשטרה בדוח מבקר המדינה משנת 

רוב התלונות והמידע המתקבלים אינם  –הטיפול המערכתי בנושא זה סובל מבעיה יסודית ש

הרלוונטיים... ]על המשטרה[ לרכז את המידע על אירועי אלימות שוטרים  נבחנים בכל המישורים

ערוך תחקירים מתאימים ולהסיק מסקנות, ועבירות אחרות כדי שתוכל ללמוד על שכיחותם, ל

 (. 2016, הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים)מבקר המדינה,  ."במישור האישי ובמישור המערכתי

"מצופה מאזרחים נורמטיביים  :במיוחד מקוממת הטענה שחוזרת לעיתים קרובות בתשובותיכם .8

מהסרטונים להישמע להוראות השוטרים ולהתרחק ממקום ההתפרעות בשעה שזו מתרחשת". 

ולעיתים אף  ,בוצעה בהפתעה, ללא כל הודעה מוקדמתכי השלכת הרימונים  שצורפו למכתב ברור

כמו כן, בחלק ניכר כלפי מפגינים שהיו רחוקים ממקום האירוע וניסו להתרחק מהמקום. 

מהאירועים שתוארו במכתבנו, רימוני ההלם נזרקו בזמן שההפגנה היתה שקטה ולא כללה 

 התפרעויות. 

עוד מדאיגה טענתכם כי "לא קיימת חובת אזהרה לפני שימוש בכל אמצעי ואמצעי, אלא חובת  .9

כריזה כללית על כך שההתקהלות איננה חוקית וכי בכוונת המשטרה לעשות שימוש בכוח לצורך 

 פיזור ההמון". 

הודעה כללית על כוונת המשטרה להשתמש בכוח אינה עונה על חובת המשטרה לפעול באופן  .10

. חובת האזהרה המוקדמת ביחס לכל סוג נשק היא אמצעי זהירות דתי ולמנוע סיכון מיותרמי

, בין היתר, כדי לממש את החובה הקבועה בנוהל וזאת ,בסיסי שהמשטרה מחוייבת לנקוט בו

"שימוש באמצעים ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות על מנת למנוע סיכון מיותר" )סעיף 

 "נוהל הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר"(.  220.010.11לנוהל  5

נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות קבעו בעבר באופן ברור כי חובת אזהרה קיימת ביחס לכל  .11

: "חלה חובה על אזהרת קהל המתפרעים במערכת אמצעי ואמצעי כתנאי מוקדם להפעלת האמצעי

לפני שימוש בכל סוג ור המתפרעים כריזה מתאימה בדבר כוונת המשטרה להפעיל אמצעים לפיז

 "טיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" 90.221.012והל " )ההדגשה במקור( )נ.של אמצעי פיזור

אף כי ((. 8)א()12"הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )סעיף  90.221.111.001גם נקבע בנוהל וכך 

 הלים שבתוקף כיום, היא מתחייבת מחובת המידתיות והזהירות. זו הוסרה מהנמפורשת דרישה 

  :כם שוב, נבקשלאור כל האמור לעיל .12

הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר אמצעי זה בחון את הצורך בהחמרת ל .א

 למדרג ד'. 

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_582/b7a82f18-86cd-4b6d-a897-a58f105369b8/30-police.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_582/b7a82f18-86cd-4b6d-a897-a58f105369b8/30-police.pdf
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לתחקר את האירועים המפורטים לעיל ולנקוט בצעדים הנדרשים )פיקודי, מינהלי וכו'( ככל  .ב

 שנדרש על מנת למנוע את הישנותם. 

 להוסיף דרישה להזהרת קהל המפגינים לפני שימוש בכל סוג של אמצעי לפיזור הפגנות. .ג

סיכונים המגבלות השימוש ברימוני ההלם ודרגי השטח בדגש על מפקדים ולהנהלים ללחדד  .ד

 הטמונים בשימוש בהם. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 סיון תהל, רכזת שטח צ'יו, עו"דאן סו

 : עתקיםה
 היועצת המשפטית, משטרת ישראל  – אלישראילת עו"ד סנ"צ 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים –עו"ד עמית מררי 


