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 לכבוד
 לת אלישרתנ"צ אי

 היועצת המשפטית
 משטרת ישראל

 שלום רב,

 וטיפול באירועים חריגים אמצעים לפיזור הפגנותלהפעלת  תנאים להסמכת שוטריםהנדון: 

במוקד השיח הציבורי בשנה החולפת, זאת על רקע  ההתנהלות המשטרה בכל הנוגע לפיזור הפגנות עמד .1

, מחאות של הציבור החרדי התגברות המחאות מול בית ראש הממשלה )המכונות "מחאת בלפור"(

נחשפנו לעיתים  . במסגרת זובטיפול באלימותשל המשטרה וההפגנות ביישובים הערביים נגד אזלת היד 

ולהפעלתם בניגוד לנהלים ובאופן בלתי הפגנות  אמצעים אגרסיביים לפיזורב שימוש פסוללקרובות 

התנות ל יש, אלו םלפציעות ואף לחיי אדם הטמון בשימוש באמצעי המשמעותי הסיכון נוכח. מידתי

כמו  .בכוח שימוש עבירותב ומשמעתי פלילי עבר היעדרב אלו באמצעים שתמשלה שוטר ה שלהסמכ

שימוש חריג באמצעים אלו )אירועי בעקבות בנהלים את הצעדים שיש לנקוט בהם הסדיר כן, יש ל

  .פציעה, חריגה מהנהלים וכו'(

להסמכת  ם)ה( תנאי4בסעיף  קובע של משטרת ישראל בדבר הפעלת מש"ח טייזר 220.003.15והל מס' נ .2

 : שוטר להפעלת הטייזר

 שוטר קבע, שהוכשר והוסמך להפעלת מש"ח. –ה. מפעיל 

רישום משמעתי הנוגע לשימוש בכוח או העדר הרשעה העדר  –תנאי מחייב ביציאה להכשרה 
. בעבירת אלימות לרבות קביעה לפיה השוטר ביצע את העבירה גם ללא הרשעה כאמור

במקרים שבהם קיים לשוטר רישום כאמור וישנו צורך מיוחד לאפשר את הסמכתו, תיבחן 
 .סמכיםבאופן פרטני השתתפותו בהכשרה חרף רישום כאמור וזאת ע"י הגורמים המו

 :בעקבות אירוע חריגנקבע הליך מסודר באשר לאמצעים שיש לנקוט לנוהל  12 סעיףבבנוסף,  

. במידה ומתברר כי הפעלת המכשיר חרגה והייתה מנוגדת להוראות נוהל זה, על הגורם א
 :תלשקול נקיטת אחת או יותר מן הפעולות הבאוהפיקודי ו/או המקצועי 

 ( נקיטת צעדים משמעתיים ככל שהדברים הינם בסמכותו. 1

לתנאים ולתקופה כפי שיקבע ע"י ק' טייזר  התליית / הקפאת המשך נשיאת מכשיר הטייזר (2
 .ארצי בלבד

על פי החלטת ק' טייזר ארצי ובאישור  –המעורב כמפעיל טייזר  ביטול הסמכתו של השוטר( 3
 .מהרמ"ח הממונה באג"

המפורטים שנקבעו ביחס לטייזר, עיון בנהלי המשטרה העוסקים ב"אמצעים פחות  בניגוד לתנאים .3

של שוטר כתנאי  המשמעתי או הפלילי לעברו התייחסות כל איןכי  ,מקטלניים" לפיזור הפגנות מגלה

בנוסף, אין בנהלים אלו הוראות כלשהן בדבר הפעולות שינקטו עקב  להסמכתו לשימוש באמצעים אלו.

אירוע שחורג מהקבוע בנהלים או במקרים שהובילו לפציעת אזרחים. אין זה סביר כי שוטר שהורשע 

בעבירת אלימות, בין ברמה הפלילית ובין ברמה המשמעתית, או שנקבע לגביו שביצע עבירת אלימות גם 

לשימוש באמצעים מסוכנים העומדים לרשות המשטרה להתמודדות עם ללא הרשעה, יקבל הסמכה 

 מקרי קצה של הפרות סדר. 
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אלא גם ביתר הנהלים הנוגעים לאופן הפעלת  ,לא רק בנוגע לשימוש בטייזר נדרשיםהסעיפים הללו  .4

, ד' לפיזור הפרות סדר-האמצעים במדרג ג' ו –נגד אזרחים, ובכלל זה  "פחות מקטלניים" אמצעים

וביניהם: מכת"ז, בואש, אלה, רימון הלם, גז מדמיע, כדור ספוג ומדוכה רב קנית )ונוס(. שימוש 

 עבירה ושכבר ביצע יםכאשר הם יימצאו בידי שוטר מוגברגלם פוטנציאל מסוכנות מבאמצעים אלו 

 . ואין זה סביר להסמיכם להפעיל אותם ,הנוגעת להפעלת כוח

לדוגמא, השימוש בכדור ספוג  ,כך .יותרוחלקם אף  ,לא פחות מאשר הטייזר מסוכנים הללו האמצעים .5

וביל לפציעתם של רבים, השימוש ברימוני הלם ה גם 1בתקריות שונות. למוות ולפציעתם של רביםהוביל 

 נה נגד אוזלת היד של המשטרה במאבק בפשיעה בחברה הערביתגפרק לאחרונה בפיזור ההכפי שארע 

  3ילות המשטרה במאה שערים בשנה האחרונה.ובפע 2פחם-באום אל

ברור שההבחנה בין תנאי , אדם ולחיי הגוף לשלמות צעים אלומהנשקף מא המשמעותי הסיכון לאור .6

עדר תנאים כלשהם להסמכת שוטר לשימוש באמצעים יהסף להסמכת שוטר לשימוש בטייזר לבין ה

סטנדרטיזציה בכל הנוגע להסמכה של נדרש כי תהיה . היא בלתי סבירה –"פחות מקטלניים" אחרים 

בדומה לאלו ו ולנהלי הטיפול באירועים חריגים, על ידי אימוץ כללים שוטרים להשתמש בכלים אל

 .בנוהל הפעלת טייזר ושנקבע

העובדה שמדובר באמצעים שמשמשים את המשטרה לפיזור הפגנות מחזקת עוד יותר את החובה לקבוע  .7

 פיזור הפגנה חותר תחת זכות היסוד העומדת לאזרח או לקבוצהי "יש לשוב ולהדגיש כתנאים אלו: 

בסמכויות שהוקנו לה לצורך  שימוש מאופק ומרוסןלהביע את מחאתם. לכן שומה על המשטרה לעשות 

לפסק דינה של השופטת  9, פס' קרויס נ' משטרת ישראל 5882/18בג"ץ  ) ."..מניעת הפרות סדר קשות

  .(דגשה הוספהה, ה19.8.2020-)ניתן בברון 

בנוסף, החובה לשקול את עברו הפלילי והמשמעתי של שוטר בהחלטה על הסמכתו להפעיל אמצעי כזה  .8

 חובתהממעמד הנאמנות של הרשות הציבורית נגזרת ": או אחר נגזרת מחובת הנאמנות של המשטרה

מינוי עובד ציבור בעל עבר פלילי משפיע על  להתחשב בעברו הפלילי של מועמד בטרם ייערך המינוי.

לו השלכות )ישירות ועקיפות( על אמון  תיפקודה של הרשות הציבורית ועל היחס של הציבור אליה. יש

לפסק  42, פס' 229( 2מז)פ"ד , אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון 6163/92בג"ץ ) ברשות הציבורית"הציבור 

 (. דגשה הוספהה, ה(1994דינו של השופט ברק )

)במדרג נבקשך לפעול לתיקון נהלי השימוש באמצעים השונים לפיזור הפגנות והפרות סדר  ילעלאור האמור ל

תנאי סף להסמכת שוטרים לשימוש באמצעים אלו, וכן צעדים לטיפול במקרים כך שיכללו הפס"ד ג' וד'( 

 גים בדומה להסדר הקבוע בנוהל הטייזר.ישל אירועים חר

  בכבוד רב, 

 ן סוצ'יו, עו"דא

 פלילי(משפט עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ) העתק:

                                                 
הפנים שמאחורי (; טלי מאייר "13.3.2016)" הארץ פצועים ואפס כתבי אישום 30כדורי הספוג השחורים: הרוג, ניר חסון " 1

ילד בן תשע נפצע מירי כדור ספוג של ; מאיה הורודניצ'אנו ויפעת רוזנברג "(14.7.2016)" הארץ "כדור הספוג" קורבנות
 (.15.2.2020)" וואלה! המשטרה במזרח ירושלים

 ואח' ; אבי בלכרמן(27.2.2021) ית" שיחה מקומפחם: המשטרה הפכה את ההפגנה לזירת קרב-עדויות מאום אלאורן זיו " 2
 (.3.5.2015)" שיחה מקומית ני הלם, כדורי ספוג ועשרות פצועים ועצוריםהפגנת יוצאי אתיופיה: רימו"
 .Ynet ,17.4.2020גלעד כהן, זיסי בת התשע נפגעה מרימון הלם בירושלים: 'הרגשתי שהראש שלי נשרף'",  3
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https://www.mekomit.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5716207,00.html

