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 2022 במרץ 31

 לכבוד

 תירוש-עו"ד תמר הכהן
 קמ"ד יחידות מבצעיות

 משטרת ישראל

 שלום רב, 

 ניקה/אחיזת חנק/ברך על הצווארהפסקת השימוש בח הנדון:

 27.2.2022; תשובתכם מיום 4.11.2021מכתבנו מיום 

יה האוסרת על מודים לך על המענה לפנייתנו ומברכים על החלטת ר' אג"מ להפיץ הנחאנו  .1

טכניקת הנחת ברך על צוואר. למרות הנחיה זו, מתברר כי השוטרים בשטח ממשיכים בשימוש 

. גם באשר לשימוש באחיזת חנק )חניקה עם הזרוע(, בפרקטיקה קטלנית זו לעיתים קרובות

מצעי זה באופן נרחב ולא מידתי, למרות ההנחיה שקובעת כי ממשיכים שוטרים להשתמש בא

הדבר ייעשה אך ורק במקרים חיוניים להשתלטות ובאופן מידתי לחומרת העבירה. מכך עולה, 

ונראה כי ההנחיה שהוצאה  ,אין כל הפנמה במשטרה שחניקה היא אמצעי קטלני ומסוכןכי 

 . על ידי ר' אג"מ לא יצרה כל שינוי בשטח

לצורך  מדובר בשימוש בחניקה כלפי מפגינים , במקרים שתועדו על ידנואר להלןכפי שיתו .2

אף אם מדובר במפגינים שהפרו את הסדר, חסמו כבישים וסרבו . פיזורם מהמקום או מעצרם

אין כל הצדקה לשימוש בחניקה. "חומרת העבירה" והצורך מסוג זה  בנסיבות –להתפנות 

 כל הצדקה להשתמש בכוח מסוג זה.  ואין ,ה"חיוני להשתלטות" לא קיימים

של אדם חרדי במהלך פיזור הפגנה נגד  הנחת הברך על צווארו: מעצר באמצעות 6.3.2022 .א

ניתן לראות בסרטון, שוטרים רבים עמדו . כפי ש(לינק לתיעוד האירוע) הגיוס בירושלים

 במקום ולא היתה כל הצדקה להשתמש באמצעי חריג וקיצוני כל כך. 

של צעיר חרדי במהלך פיזור הפגנה  אחיזת חנקמעצר באמצעות שוטר ביצע : 6.3.2022 .ב

בכניסה לירושלים. הצעיר נעצר בהפגנה והובל על ידי שוטר באמצעות חניקתו במשך זמן 

היו שוטרים רבים נוספים  . גם במקרה זה(לינק לתיעוד) עיר צורח מכאביםרב, כשהצ

וכן ברור כי לא נשקפה מהצעיר  ,בסביבה שיכלו לסייע בביצוע המעצר ללא צורך בחניקה

 סכנה לשוטר או לסביבה. 

זור שער שכם בעקבות הפרות סדר : במהלך פיזור תושבים פלסטינים מא28.2.2022 .ג

הוחזק על ידי שוטר מג"ב על . הוא 17-בן ה א.ט.רעו במקום, עצרה המשטרה את זישא

 ,כלל לא נעצר בסופו של דבר 'כי ז ןיצוי. נשען עליו עם הברך על צווארוהרצפה כשהוא 
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ופונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי בעקבות האלימות שהופנתה אלא שוחרר במקום 

 כלפיו.

פינתה המשטרה מפגינים  ,במהלך הפגנה נגד גיוס חרדים לצה"ל בירושלים: 6.3.2022 .ד

נשען עם ברכו על שוטר בשם יוסי צרפתי  שחסמו את הכביש והפרו את הוראת הפיזור.

)אהרון רבינוביץ  של אחד המפגינים ותוך כדי כך הטיח את ראשו ברצפה ראשו וצווארו

, הארץ" לראשו של מפגין, וחבט בו כשהוא אזוק על הרצפהשוטר הצמיד את ברכו "

6.3.2022) . 

ויש לחדד את האיסור על שימוש  ,ברור כי אין די בהנחיה שהוצאה לשוטרים לאור האמור לעיל .3

על הפסקת השימוש בחניקה כאמצעי לאלתר הורות ליש בחניקה. אנו חוזרים על עמדתנו כי 

 ם. אלא במקרים שבהם נשקפת סכנה לחיי אד ,או ריסוןלביצוע מעצר, השתלטות 

 בהקדם נודה. ךלתשובת .4

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 סוצ'יו, עו"דאן 

 העתקים: 

 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועמ"ש לממשלה )פלילי(.
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