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 עו"ד אן סוצ'יו
 גברת סיון תהל

 האגודה לזכויות האזרח בישראל 
 
 
 

 שימוש המשטרה ברימון הלם הנדון:
  26.5.21פנייתכן מיום  בסימוכין ל: 

 

בפנייתכן שבסימוכין הלנתן על שימוש מאסיבי ובלתי מרוסן ברימוני הלם תוך הפרת נהלי  .1

המשטרה. כמו כן, דרשתן לשנות את הנהלים כך שהשימוש באמצעי זה ייעשה במדרג ד' בלבד, 

קרי בהפרות סדר בהן האלימות היא קשה וחמורה. בנוסף, דרשתן לחדד את הנהלים ולתחקר 

 ם בפניה.  את האירועים המפורטי

 נפרט את עמדת משטרת ישראל, כדלקמן:  .2

התרחשה מערכה צבאית בין מדינת ישראל לארגון החמאס  2021במהלך חודש מאי  .א

ברצועת עזה שכונתה "שומר החומות", במהלכה הייתה נתונה האוכלוסייה האזרחית 

במדינה תחת מתקפה של אלפי רקטות, זאת לצד גל התפרעויות אלימות ברחבי הארץ 

על רקע לאומני גזעני, במסגרתה אירעו מעשים אלימים ותקיפות כנגד כוחות המשטרה 

 והביטחון וכן תקיפות כנגד אזרחים יהודים וערבים.

מהבדיקות שערכנו עלה כי השימוש שהתבצע ברימוני הלם באירועים המצוינים  .ב

ירים, בפנייתכן התבצעו במהלך הפרות סדר אלימות, אשר כללו התפרעויות, חסימות צ

השלכת חפצים באופן שגרמו להפרת הסדר הציבורי וכן לפגיעות פיזיות בשוטרים. נוכח 

 חומרת אירועים אלה התבצע שימוש באמצעים "פחות מקטלנים" לפיזור הפרות סדר. 

, הושלכו אבנים ובקבוקי זכוכית 7.5.21כך למשל, באירוע שהתקיים בירושלים ביום  .ג

משטרה. המפקד בשטח הורה על פיזור הפרת הסדר  לעבר אוכלוסייה אזרחית וכוחות

שבוצע תוך שימוש בכוח ובאמצעים "פחות מקטלניים". במהלך ההתפרעויות נפצעו 

מספר שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי, ביניהם גם שוטר שנפגע בראשו ופונה לבית 

 החולים במצב בינוני. 
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ים אלימים והפרות סדר אירעו עימות 10.5.21גם ב"יום ירושלים" שהתקיים ביום  .ד

בשכונת שייח ג'ארח בירושלים, במהלכם הושלכו אבנים לעבר כוחות המשטרה, הוצת 

פח, נזק נגרם לניידת משטרה וכמה שוטרים נפצעו. לצורך פיזור הפרת הסדר נעשה 

 שימוש באמצעים "פחות מקטלניים" לפיזור הפרות סדר.

הושלכו בקבוקי  14.5.21ירעו ביום כמו כן, בהתפרעויות האלימות ובהפרות הסדר שא  .ה

תבערה, והתבצע יידוי אבנים וירי זיקוקין כל זאת תוך קריאות לאומניות. מפרי הסדר 

 לא נענו לקריאות הפיזור, ולצורך כך התבצע שימוש באמצעים "פחות מקטלניים".

, גם כן אירעו התפרעויות במהלכן התבצע 10.4.2021בהפרת הסדר שהתקיימה ביום  .ו

באמצעים "פחות מקטלנים", אולם לא נוכל להרחיב על אירוע זה עקב חקירת  שימוש

 מח"ש המתנהלת לגביו.   

, בכלל האירועים 10.4.21נבקש לציין כי מבירור עם מח"ש עולה כי מלבד האירוע מיום  .ז

 שאירעו בירושלים שצוינו בפנייתכן לא התקבלו תלונות ולא נפתחה חקירה. 

פה תהלוכה בלתי חוקית של מאות צעירים שצעדו על הכביש התבצעה בחי 9.5.21ביום  .ח

תוך חסימת ציר באופן המשבש ומסכן את התנועה. חלק מהצועדים קראו קללות לעבר 

השוטרים, ירקו עליהם, דחפו אותם ואף תקפו אותם. בהמשך החלו המתפרעים גם 

הצית שיח ליידות אבנים ובקבוקי זכוכית לכיוון המשטרה ואף נזרק בקבוק תבערה ש

סמוך למקום. כמו כן במהלך ההתפרעות הוצת פח אשפה, נגרם נזק לניידות משטרה 

ולכלי רכב אזרחיים במקום וכן נפצעו שני שוטרים. לאחר כריזת הוראת פיזור התבצע 

 שימוש באמצעים "פחות מקטלניים" לצורך ביצוע הפיזור. 

אר שבע התקהלות שהסלימה התקיימה ברחבת אוניברסיטת בן גוריון בב 11.5.21ביום  .ט

להתפרעות אלימה במהלכה התבצע יידוי אבנים לעבר אזרחים וכוחות משטרה שגרמו  

לשוטרים חבלות. במהלך התפרעות זו הושלך רימון הלם אחד. מבדיקה שערכנו עלה כי 

 הוגשו מספר כתבי אישום כנגד חלק מהפורעים.  

לתהלוכה בלתי חוקית ובהמשך אף  התקיימה הפגנה גם ביפו אשר הפכה  11.5.21ביום  .י

להפרת סדר אלימה, במהלכה הושלכו אבנים וחפצים נוספים לעבר כוחות המשטרה 

שגרמו לפציעת שני שוטרים ביניהם שוטר שנפצע בפניו ונזקק לטיפול רפואי בבית 

חולים. לצורך ביצוע מעצרים ופיזור ההתפרעות התבצע שימוש באמצעים "פחות 

 מקטלניים". 

באום אל פאחם, המתפרעים יידו אבנים לעבר  15.5.21גם במהלך ההתפרעות ביום  .יא

תחנת המשטרה וכוחות משטרה, ירו זיקוקים ואף ירי חי לעבר הכוחות, הציתו צמיגים 

ונגרמה פגיעה ברכוש לאזרחים. לצורך ביצוע מעצרים ופיזור ההתפרעות התבצע שימוש 

 באמצעים "פחות מקטלניים". 

שוטרים כתוצאה מאכיפת האירועים  300-מהלך כל התקופה נפצעו כלראייה , ב .יב

 השונים.
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נציין כי השימוש ברימון הלם מוסדר בנהלי המשטרה שם נקבע כי ניתן לעשות שימוש  .יג

באמצעי זה במסגרת טיפול המשטרה להשלטת סדר ציבורי, פיזור הפרות סדר וכן 

במדרג ג', קרי כאשר מפרי למעצר . השימוש מותר במקרים בהם הפרת הסדר נמצאת 

הסדר אינם מצייתים להוראות המשטרה תוך התנגדות אלימה והוא נעשה בניסיון 

להימנע משימוש באמצעים קטלניים וכן באכיפה פרונטלית אשר עשויה להוביל לפציעה 

נוספת של שוטרים. נציין כי המקרים המתוארים לעיל אף עולים לכדי "אלימות קשה" 

נוסף לאלימות, משתמשים המפגינים בחפצים שונים נגד כוחות שבמדרג ד', שם ב

 המשטרה.

כמו כן, נדגיש כי לא קיימת חובת אזהרה לפני שימוש בכל אמצעי ואמצעי, אלא חובת  .יד

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

 בכוח לצורך פיזור ההמון. 

נבהיר, כי מצופה מאזרחים נורמטיביים להישמע להוראות השוטרים ולהתרחק ממקום  .טו

 ההתפרעות בשעה שזו מתרחשת.   

 אנו מודים לכן על פנייתכן.   .3

 

 

 
 
 

 בברכה,

  
 עו"ד ענבל אביב  ,              רפ"ק  
 ר' תחום פיקוח ובקרה ,   לשכ"מ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


