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 לכבוד

 ניצב קובי שבתאי -רב
 המפקח הכללי

 משטרת ישראל

 שלום רב,

 דחוף

 התנהלות המשטרה בהפגנות הקרובות הנדון: 

צפויות הערב ובימים , אקצא-מתחם אללאור המתיחות הרבה סביב האירועים בירושלים, ובפרט ב

אנו קוראים לך לדחות  הקרובים הפגנות בישובים רבים של אזרחים ערבים, לרבות בערים המעורבות.

 הקוראות למשטרה להסלים את תגובתה, ולנקוט ביד קשה ל"דיכוי" ההפגנות. התבטאויותעל הסף 

היתה ובת המשטרה על כך שבחלק מהמקרים תג ותעדויות שהגיעו לידינו מהימים האחרונים מצביע

 לפציעה של מפגינים ושל שוטרים.והובילה בכך גרמה להסלמה, לא פרופורציונאלית, 

דווקא בתקופה כה מתוחה, שבה נשטפות הרשתות החברתיות במבול של סרטונים קשים, המלבים את 

רגשות הציבור, על המשטרה לגלות יכולת הכלה מקסימלית, ולאפשר לאזרחים לבטא את זעמם 

אנו קוראים לך להעביר מסר  .ולממש את זכותם לבטא את עצמם באמצעות אירועי מחאהרועים מהאי

ברור לכל הכוחות בשטח להכיל את ההפגנות, גם אם לא תואמו עמם, ולהקפיד הקפדה מלאה על 

 :העקרונות הבאים, תוך הפחתת החיכוך בין המשטרה למפגינים למינימום הנדרש

אין ספק שהמשטרה מתמודדת עם אתגרים מורכבים, ואולם  – טחריסון האלימות של הכוחות בש .1

אין להתעלם מכך שהאלימות הפכה לנגע ממאיר במשטרה, וקנתה לה שביתה בהפגנות. אירועי 

השבועות האחרונים בירושלים מלווים בתיעוד רב שבו נראים שוטרים מכים מפגינים, ואנשים 

משל, בשער שכם(. יש להנחיל לאלתר בכל אחרים שנקרו בדרכם, שלא נשקפה מהם כל סכנה )כך ל

שדרות הארגון ריסון בהפעלת כוח, איפוק בעת מגע עם הציבור ומודעות לכך שהמשטרה לא תהיה 

 סובלנית לגילויי אלימות של אנשיה. 

חשוב להזכיר לכלל הדרגים הכרזה על הפגנה כבלתי חוקית אינה עילה לשימוש באמצעים.  .2

בדבר "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" שטרת ישראל נוהל האב של מ לפיבשטח, כי 

מצדיקה כשלעצמה הפעלת אינה ( עצם אי החוקיות הלכאורית של הפגנה 220.010.11)שמספרו 

 אלימה התנהגות( לנוהל זה קובע, כי רק במקרה של 1א)5אמצעים כלשהם לפיזור ההפגנה. סעיף 

קה לשימוש באמצעים )הפרת סדר ג' או מצד המפגינים קיימת הצד רכוש או חיים מסכנת אשר

ד'(. הפגנה שהוגדרה כבלתי חוקית ללא התנהגות אלימה ומסוכנת מצד המפגינים אינה מצדיקה 

כל שימוש באמצעים )מדרג א' וב'(, וזאת אף אם קיימת הפרה של הסדר ואי ציות להוראות 

 המשטרה. 
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 – שאינו מסכן חיי אדם או רכוש באופן ,כגון חסימת כבישיםלהפרעה לשגרת החיים, סובלנות  .3

יש לאפשר למפגינים מרחב תמרון מחאתי סביר, במסגרתו יוכלו לבטא את דעתם וזעקתם באופן 

בכל הנוגע לחסימות כבישים. איפוק משמעותי שאינו מסכן חיי אדם או רכוש. כך למשל, יש להפגין 

המשטרה בנושא זה: " תקוהההפגנות בכיכר גורן בפתח יפים דבריה של השופטת חיות בעניין 

היא רשאית להגביל את זכות ההפגנה רק אם יש ... ]ו[נדרשת לנהוג בהגינות, בסבירות ובמידתיות, 

, או בשלום הציבור, ורק במידה הנדרשת דאות קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבוריו

, נ' משטרת ישראל התנועה למען איכות השלטון בישראל 6536/17בג"ץ " )למניעת פגיעה כאמור

 (.(8.10.2017חיות ))כתוארה אז( של השופטת  19סקה בפ

זכויות ועדת של  37הערה פרשנית מס'  .לציין כי הדבר נדרש גם לפי הדין הבינלאומי ראוילעניין זה, 

חובותיהן של המדינות החתומות על מפרטת את  ,אשר פורסמה לאחרונה ,האו"םהאדם של 

. והמחאה , ובהן גם ישראל, להגן על חופש האסיפהאזרחיות ופוליטיותהאמנה בדבר זכויות 

פיזור של  כי ,85בפסקה ההערה, שמשקפת את הפרשנות המשפטית הראויה של האמנה, קובעת 

 הפגנה בשל חסימת כבישים יכול להתבצע רק כאשר ההפרעה היא "משמעותית ומתמשכת"

(serious and sustained). סימת כבישים אינה מצדיקה כשלעצמה שימוש בכל מקרה, וודאי שח

 באמצעים כגון רימוני הלם, כפי שארע לאחרונה בהפגנות רבות. 

במקרה שבהפגנה משתתפים מפגינים  –תגובה נקודתית וממוקדת כלפי מפגינים אלימים  .4

ספציפיים אשר נוהגים באלימות או שנשקפת מהם סכנה לשלום הציבור, על המשטרה לנהוג בצורה 

דת כדי לעצור או לעכב אותם, מבלי שהדבר ישליך על חוקיות כלל ההפגנה ועל האמצעים ממוק

יש הצדקה  –שיופעלו כלפי כלל המפגינים. כלומר, אם יש מפגין אחד אשר נהג באלימות כלפי שוטר 

כדי הגדרת כלל האירוע המדובר כהפרת סדר המצדיקה שימוש  לא יעלהלעצור אותו, אך הדבר 

אין , שהוזכרה לעיל, בה נקבע כי 37להערה פרשנית  17, גם בהתאם לאמור בפסקה באמצעים. זאת

הפגנה זכאית להגנה מלאה  , שכןהמפגינים לכל האחרים או למארגניםלייחס אלימות מצד חלק מ

 .גם אם בתוכה יש כאלה שנוהגים באלימות

ככל שנדרש שימוש באמצעים, על  –בלבד  בהתאם לנהליםיעשה באמצעים לפיזור הפגנות שימוש  .5

הכוחות בשטח להקפיד על הפעלתם בהתאם לנהלים, זאת במיוחד לאור תיעוד מהימים האחרונים 

 על הפרת הנהלים האמורים כלפי מפגינים בשייח' ג'ראח בירושלים המזרחית ובמקומות אחרים. 

רה עושה בהם שימוש אמצעים לפיזור הפגנות, ובכלל זה מכת"זית, בואש ורימוני הלם, שהמשט

תדיר, הינם אמצעים "קולקטיביים" במהותם המופעלים באופן בלתי מובחן כלפי קבוצת מפגינים 

גדולה ועלולים לגרום לפציעות קשות. משכך, נקבע בפסיקה כי על המשטרה להקפיד על "שימוש 

קרויס נ'  5882/18)בג"ץ  בסמכויות שהוקנו לה לצורך מניעת הפרות סדר קשות"מאופק ומרוסן 

  .((קרויס)להלן: עניין ( 19.8.2020לפסק דינה של השופטת ברון ) 9 קה, פסמשטרת ישראל

לאור התיעודים האחרונים, מן הראוי להדגיש את הצורך בשמירת הנהלים ביחס לשני אמצעים 

 ספציפיים אשר נעשה בהם שימוש נרחב. 

, אשר מותז לעבר המפגינים על ידי המכת"ז. כבר נקבע בעניין נוזל הבואשהאמצעי הראשון הוא 

"אין חולק כי הבואש הוא אמצעי דרסטי )גם אם לא הקיצוני ביותר(, שכן מדובר בחומר , כי קרויס

שדבק במי שנפגע ממנו למשך זמן לא מבוטל, והחשיפה אליו מלווה , הנושא ריח חזק וחריף

בשים לב לכך, ולות להתפתח אף לסיכונים בריאותיים. בתופעות לוואי פיזיות שלפי הנטען על
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השימוש בבואש יכול שיישקל רק כאשר עסקינן בהפרות סדר אלימות וחמורות, בהיעדר ברירה 

לפסק דינה של השופטת ברון(. יש להקפיד  5)פסקה " אחרת, ובכל מקרה באופן מצומצם ומידתי

ואש, ולפיהן אסור כליל שימוש  בו לעבר במיוחד על שמירת ההנחיות הקבועות בנוהל שימוש בב

מבנים סגורים, ויש להימנע ככל הניתן משימוש באזורים עם אוכלוסיות בסיכון כמו נשים, ילדים 

 וקשישים )כפי שבוצע בשבוע האחרון באיזור שער שכם( או בשטחים בנויים וצפופים. 

, אשר נעשה בו שימוש נרחב ביותר גם בירושלים המזרחית וגם רימון הלםהאמצעי השני הוא 

במוקדים אחרים ברחבי הארץ בימים האחרונים בניגוד לנוהל אשר מסדיר את השימוש בו )נוהל 

( ובאופן בלתי מובחן. רימון הלם הוא אמצעי שניתן להשתמש בו רק באירועים אלימים 220.010.15

כלומר, רק כאשר יש אלימות  .מדרג ג' של הפרת סדר שהוכרזו ככאלו העולים כדי –במיוחד 

אמצעי אשר עלול להוביל  העלולה לפגוע בחיי אדם או ברכוש. חשוב להדגיש כי רימון הלם הוא

(, פגיעות חבלה וחדירה של עצמים לגוף, התנגשות התוףלמגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור 

יעות בדרכי הנשימה וטראומה נפשית )ראו פירוט: בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פצ

  (. לםרימון ה –דפי מידע אמצעים לפיזור הפגנות האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם, 

במוקדים שונים של מחאה שהיו בימים האחרונים נוצר  –שמירה על הפרדה בין קבוצות מפגינים  .6

שבירושלים המזרחית  חיכוך משמעותי בין שני הצדדים המפגינים. כך למשל, בשכונת שייח' ג'ראח

עמותות המתנחלים הפגינו בצמוד לישראלים ולפלסטינים שביקשו למחות על נישול הקרקעות 

בשכונה. עקב פרסומים על כוונות של קבוצות ימין יהודיות קיצוניות להגיע למוקדים שונים בערים 

כי רבה יש חשיבות  –המעורבות, שבהם עשויים להתקיים אירועי מחאה של אזרחים ערבים 

אשר תפריד בין קבוצות המפגינים, תשמור על ביטחון אחידה ושוויונית המשטרה תקיים מדיניות 

 כלל המפגינים ותבטיח את הזכות להפגין. 

הפעלת שוטרים סמויים  – רק לפי מודיעין קונקרטי יכול להיעשות שימוש בשוטרים סמויים .7

ת המפגינים פוגעת קשות בחופש הביטוי שמתחזים למפגינים, מבצעים מעצרים ומתעדים את פעילו

של המפגינים ומרתיעה את הציבור כולו ממימוש זכות ההפגנה. פרקטיקה זו אף חורגת בבירור 

מהעקרונות הכלליים החלים על השוטרים ומחובתו של כל שוטר לפעול באופן גלוי כשהוא מזוהה, 

ים שימוש בשוטרים סמויים הן במדים והן בתג שם. אף אם יש מקרים חריגים ביותר המצדיק

במהלך הפגנות, ודאי ששיטה זו, שנועדה בדרך כלל להתמודד עם פשיעה חמורה, אינה ראויה 

והיא אינה יכולה להפוך לכלי שגרתי נוכח הפגיעה הבלתי מידתית  ,לטיפול בהפגנות בלתי אלימות

ואין ספציפיים  מפגיניםזאת, למעט במקרים בהם יש מודיעין קונקרטי כלפי  בזכויות הפרט.

 במטרת השימוש באמצעי למנוע או לדכא את המחאה כולה. 

בטרם שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, במיוחד כאלו אשר  –מתן זמן סביר לפיזור ההפגנה  .8

מהווים סכנה לשלמות גופם של המפגינים, על המשטרה להתריע באופן ברור בכריזה כי היא עומדת 

זמן סביר להתפזר בטרם ר מכן, חשוב לאפשר למפגינים להשתמש באמצעים האמורים. לאח

המפקד לנוהל האב שצוין לעיל הקובע כך: " 6. זאת, כמתחייב מסעיף ייעשה שימוש באמצעים

, יודיע להם על נוכחותו וציון שמו, דרגתו יפנה למפגינים באמצעות מערכת כריזההבכיר בשטח 

ותפקידו, ויורה למפגינים להתפזר בשקט, תוך ציון העובדות האלה: א. שהם מבצעים עבירה 

פלילית של התקהלות אסורה או התפרעות. ב. שהמשטרה תשתמש בכוח הדרוש לפיזור ההתפרעות 

או שמתן ההוראה נמנע בכוח הוראת הפיזור  אם כעבור זמן סביר לאחר מתןולביצוע מעצרים. 

. כוחות המשטרה בשטח "וההתפרעות ממשיכה, ניתנת הסמכות לפיזור המתפרעים ו/או לתפיסתם

https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Disorientation-Devices.pdf
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לא הקפידו על קיום הנחיות אלה בהפגנות רבות שהתקיימו בימים האחרונים, ומיהרו להשתמש 

 באמצעים לפיזור הפגנות מבלי לכרוז על כך ולתת זמן סביר לפיזור.

 להקפידבימים הקרובים, על משטרת ישראל הערב וור הרגישות הרבה באירועים הצפויים לאאם כן, 

עקרונות אלה. המציאות מלמדת, כי אי הקפדה על הנהלים, חיכוך ועל  רמה גבוהה מאוד של ריסוןעל 

באופן אמצעים לפיזור הפגנות מלבים את הרוחות, אסורה ולא מידתית של  המיותר עם מפגינים והפעל

 חריף את האלימות.מוההפוכה ג את המטרה שימש

 ,בברכה

 אן סוצ'יו, עו"ד

 משטרת ישראללמשפטית היועצת ה ,אילת אלישרעו"ד תנ"צ עתק: ה


