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  2021נובמבר  24
 לכבוד

 ניצב יעקב שבתאי-רב
 מפכ"ל המשטרה

 שלום רב,

 דחוף – תזכורת

 הרחבת השימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנותהנדון: 

פנינו אליך בעקבות ההחלטה להוריד באופן קיצוני את הרף המתיר שימוש  8.7.2021ביום  .1

כי  ובפנייתנו טענבאלות כאמצעי לפיזור הפגנות במשטרת ישראל )ממדרג ד' למדרג ב' וג'(. 

לסכן באופן בלתי מידתי את שלמות גופם של מפגינים  ההרחבת השימוש באלות צפוי

ועומדת בניגוד למגמת ההחמרה בשימוש באלות  ,ופש המחאההמבקשים לממש את זכותם לח

 בשנים האחרונות ולסיכון הנשקף מאמצעי זה.

. בחודשים האחרונים הצטברו לא קיבלנו כל מענהלמרות הזמן הרב שחלף ממועד פנייתנו,  .2

יצרה מציאות פסולה ובלתי ההקלה בשימוש באלות עדויות רבות שממחישות בבירור כי 

. ההיתר להשתמש שימוש בכוח משטרתי חמור כלפי מפגינים בלתי אלימים חוקתית של

משקף הפעלת כוח בלתי , שבהן לא מתקיימת התנגדות אלימה, באלות במחאות במדרג ב'

 באופן מובנה. מידתית

על והן מלמדות  עדויות על שימוש נרחב באלות מצד שוטרים הציפו את הרשתות החברתיות .3

 לשימוש באמצעי זה. להלן מספר מקרים מרכזיים:הנגישות  הטמונה בהרחבתהבעייתיות 

הצליפו שוטרים בשכונת גילה בירושלים  13.10.2021במהלך הפגנה של חרדים ביום  .א

למרות שבו התבצרו וזאת  של מפגינים חרדים כדי להרחיק אותם מאתר הבנייה ברגליהם

 . (3סרטון , 2סרטון , 1 סרטון :ניםלסרטו ים)קישור שהמפגינים לא הפעילו כל אלימות

 

https://www.youtube.com/watch?v=AbgoVIeHtac
https://www.youtube.com/watch?v=AbgoVIeHtac
https://www.youtube.com/watch?v=JMtGdEjsz6w
https://www.youtube.com/watch?v=JMtGdEjsz6w
https://www.youtube.com/watch?v=JMtGdEjsz6w
https://www.youtube.com/watch?v=Vo7MU8TZnq4
https://www.youtube.com/watch?v=Vo7MU8TZnq4
https://www.youtube.com/watch?v=Vo7MU8TZnq4
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במהלך הפגנה של חרדים באזור כביש בר אילן בירושלים, השתמשו  19.10.2021ביום  .ב

. באחד על ידי הכאתם ברגליהם שוטרים באלות כלפי מפגינים כדי להרחיק אותם מהכביש

באלה ברגליהם של מפגינים בעודם הולכים לכיוון  חובטהסרטונים נראה שוטר כשהוא 

 (. תיעוד האירוע) המדרכה, כשהם בגבם לשוטר

נעשה , רים בירושליםתבגשר המי 4.11.2021גם בהפגנה על מותו של אהוביה סנדק ז"ל ביום  .ג

סיבית. באחד ח אלא רק התנגדות פושימוש נרחב באלות כלפי מפגינים שלא הפעילו כ

כדי לפנותו מהכביש  חובט שוב ושוב ברגליו של מפגיןהסרטונים נראה שוטר כשהוא 

סרטון אחר מאותה הפגנה נראה שוטר צועד לכיוונו של נער שעומד על ב (תיעוד האירוע)

ובסרטון נוסף מהפגנה זו (, תיעוד האירוע) ברגליובעוצמה וחובט הכביש, שולף את האלה 

 .(תיעוד האירוע) חובט בחוזקה בנערנראה שוטר 

 ,התפתחו הפרות סדר במאה שערים 23.11.2021מהלך פשיטה של המשטרה ביום ב .ד

ובמהלכן חבטו השוטרים באלות בחרדים במטרה להרחיק אותם מהמקום. באחד 

בבחור חרדי בידיו וברגליו גם לאחר שכבר  חובט באלההסרטונים נראה שוטר כשהוא 

 (. תיעוד האירוע) הורחק מהמקום

בכל האירועים שלעיל שוטרים חבטו והצליפו באלה באנשים כדי לפזר אותם מהמקום. אף אם  .4

ודאי שהכאתם של ה הצדקה לפיזור האנשים מהמקום והיתה אף סמכות לשימוש בכוח, הית

שאינם מפעילים לפיזור אנשים אינה אמצעי לגיטימי ח ברגליהם באמצעות אלה ואנשים בכ

 . כל אלימות מצידם

אינם מתנגדים באלימות ולא נשקף מהם סיכון לגוף או מדרג ב' מוגדר כמצב שבו המפגינים  .5

וודאי ששימוש באלות הינו בלתי  ,. בנסיבות אלה אין כל הצדקה להשתמש באמצעיםלרכוש

 מידתי באופן אינהרנטי. 

" הדיפההשימוש באלה מותר ל", )מדרג ב'( זאת ועוד, אף לפי המדרג החדש לשימוש באלות .6

ולא כפי שיושם בפועל  לכיוון החזה של המתפרעיםחזקת באופן אופקי כשהאלה מו בלבד

של  בלבד " הותר בעבר במקרים קיצונייםחבטהנזכיר, כי השימוש באלה ל". חבטהכאמצעי 

"התנגדות אקטיבית ואלימה היוצרת סיכון ממשי לשוטרים ו/או לאזרחים תמימים" )נוהל 

משכך, השימוש באלה באירועים "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי"(.  90.221.111.003

 שלעיל מפר את הנוהל. 

שימוש ל עאות שפורטו לעיל, מאז שהורחב השימוש באלות הצטברו עדויות רבות בנוסף לדוגמ .7

ה הותר מללא כל קשר לתכלית שלש ,כאמצעי לענישה וגרימת כאב פסול ובלתי חוקי באלות

הנמכת הרף לשימוש באלות והרחבת השימוש בהן השימוש בהן. עדויות אלה ממחישות כי 

 . חולשימוש לרעה בכ ןאת הסיכו ותמגדיל

התקרב למספר שוטרי מג"ב ברחבת שער  ב., צעיר פלסטיני בשם א14.10.2021לדוגמה, ביום  כך .8

, לאחר שהתלונן 'שכם על מנת לדווח על תקיפה שעבר מצד אחד השוטרים. לדבריו של מר ב

בפני שוטר מג"ב על מכות שקיבל ברגלו מאחד השוטרים, שאל אותו השוטר "אתה רוצה שאני 

. מתיעוד האירוע ניתן לחבוט בו באלה על רגליו וברכיולך ברגלך השנייה" ומיד החל  ארביץ

סבל  'מר ב (.סרטון האירוע) ללא כל סיבה 'חבטות האלה הוטחו במר בכי  לראות בבירור

  .בגין אירוע זה נפתחה חקירה במח"ש מכאבים עזים ברגליו בעקבות זאת.

https://twitter.com/DovMorell/status/1450537434060623880?s=20
https://twitter.com/DovMorell/status/1450537434060623880?s=20
https://twitter.com/arutz7heb/status/1456372044854177794?s=20
https://twitter.com/dvir_gopshtein/status/1456367901489967108?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=y5PXD93KA_U
https://www.facebook.com/100059130365443/posts/274465524534458
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במסגרת פיזור צעירים מרחבת שער שכם, רצו שוטרים עם אלות שלופות  ,19.10.2021ביום  .9

כה יה ,החזיק אותו בידו את אחד הנערים,תפס  אחרי צעירים שברחו מהמקום. אחד השוטרים

בעודו מנסה לברוח מהמקום. השימוש באלה במקרה זה  באלה אותו ברגליו ואז שוב הצליף בו

שכן השוטר החזיק בו כדי  ,בבירור לא נועד להרחיק את הנער מהמקום או לבצע מעצר שלו

כה אותו מספר פעמים ואז שחרר אותו לדרכו. הנער התרחק ישיוכל לפגוע בו ולהכאיב לו, ה

 (.סרטון האירועמהמקום עם אימו כשהוא צולע ומדדה )

 

מחקרים השוואתיים וכללים שפורסמו על ידי גופים , הקודם כפי שהבהרנו במכתבנו .10

לנסיבות רק ששמור  ,בינלאומיים ביחס לשימוש בכלי זה מתייחסים לאלות כאמצעי מסוכן

 . פגיעה בגוףליים חשש קשבהן 

מידתי באלות -שיצא לאחרונה בעניין שימוש בלתי "אמנסטי אינטרנשיונל"בדו"ח מיוחד של  .11

על ידי רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם, פורטו הסכנות הבריאותיות הנשקפות מהשימוש 

חבלות, להביא למגוון רחב של פגיעות, לול כי השימוש באלות ע הניסיון בעולם מלמדבאלות. 

דימומים ושריטות, אשר נעים מפגיעה קלה ועד למקרים שעשויים להוביל לנזק קבוע, נכות ואף 

Investigating the misuse of police Blunt Force ,nternationalAmnesty I :) מוות

(September 2021) d related weaponsbatons an  .) 

ברחבי העולם. כך בהן הוביל להגבלות משמעותיות על השימוש  הסיכון הטמון בשימוש באלות .12

ביחס לשימוש  (OCHR)נציבות זכויות האדם של האו"ם  לאחרונהרסמה פש הנחיותבלמשל, 

כי שימוש חוקי באלות מוגבל אך ורק למקרים  נקבע קטלניים באכיפת חוק-באמצעים לא

 : איום לנזק גופנישמתקיים 

Batons are, in general, a weapon designed for use against individuals who 

are either inflicting or threatening to inflict injury on a law enforcement 

official or a member of the public... Batons shall not be used against a 

person who is neither engaged in nor threatening violent behaviour; such 

use is likely to amount to cruel, inhuman or degrading treatment, or even 

torture.1  

לציבור לדעת פרטים ואינו מאפשר  ,כי הנוהל בנוגע לשימוש באלות חסוי ברובו נציין לבסוף .13

כי הדבר יביא לחשיפה של  בסיסיים באשר לשימוש באמצעי זה. סעיפים אלו חסויים בטענה

שמנוגדת  ,מדובר בהסתרה בלתי חוקית של המידע "שיטות ואמצעים" של המשטרה. לטעמנו

                                                 
1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Guidance on Less-

Lethal Weapons in Law Enforcement, article, 7.1.3, 2020). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4IUaT-ap-KQ
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/blunt-force/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/blunt-force/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
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 2לחוק חופש המידע ולזכות הציבור לדעת כיצד רשאית המשטרה להפעיל את הכוח שברשותה.

ה חשוב במיוחד נוכח הזהירות הרפואית הנדרשת בשימוש באלה כלפי אזורים רגישים דבר ז

בגוף, כמו הראש, הגב והמפרקים. כמו כן, פרסום המידע בציבור חשוב במיוחד על מנת לשפר 

השימוש באלות את האחריותיות של השוטרים ולאפשר לנפגעים למצות את זכויותיהם כאשר 

 בוצע בניגוד לנהלים.

 כי: חוזרים ודורשים אנו  לאור האמור לעיל, .14

עדר התנגדות אלימה וסיכון לפגיעה בגוף, יבה – יבוטל ההיתר לשימוש באלות במדרג ב' .א

 אין הצדקה להשתמש באלות. 

 כאמצעי "חבטה". יחודד האיסור על שימוש באלה  .ב

 המפורטים לעיל ויינקטו הצעדים הנדרשים.  ייחקרו האירועים  .ג

 אופי הפעלת האמצעי. במלואו ויוסר החיסיון שהוטל על  באלות יפורסםנוהל השימוש  .ד

 לתשובתך בהקדם נודה.  .15

 בכבוד רב,

 
 , עו"דאן סוצ'יו

 העתק: 
 לב, השר לביטחון פנים-עמר בר

 , יועמ"ש המשטרהנצ"ב אלעזר כהנא
  עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

                                                 
למשטרה בעניין "הפרת חובת המשטרה לפרסם  12.4.2021האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע מיום  פנייתראו  2

 )א( לחוק חופש המידע" 6נהליה לפי סעיף 

https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_0aae7b6f740d4791a581c1cb9918c1c1.pdf

