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 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428438 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 ה' באב, התשפ"א

 2021יולי  14
 68248421סימוכין: 

      
 

 לכבוד
 ד, עו"יו'הגב' אן סוצ

 האגודה לזכויות האזרח
 

 ח.נ.
 

 הורדת מדרג האלה הנדון:
 8.7.21פנייתך מיום  בסימוכין ל: 

 

 נמוך חומרה במדרג סדר להפרות גם באלות השימוש הרחבת בפנייתך אשר בסימוכין נטען כי: " .1

 זכותם את לממש המבקשים מפגינים של גופם שלמות את בלתי מידתי באופן מסכנת

 האחרונות בשנים באלות בשימוש ההחמרה למגמת ועומדת בניגוד המחאה לחופש הבסיסית

 .זה" מאמצעי הנשקף ולסיכון

 

. משעה הפרות סדר יאירועהקבועים בדין לים המשפטיים ראשית, אבקש להשתמש במונח .2

אין המדובר ב"מפגינים המבקשים  שהוכרזה הפגנה כ"התקהלות בלתי חוקית" על פי דין,

אשר )כהגדרתם בחוק העונשין( "מתפרעים" לממש את זכותם הבסיסית לחופש המחאה" אלא ב

הסמכויות לפעול נגדם להשבת הסדר הציבורי על כנו קיימות על פי חוק בהתאם לנסיבות 

נגד מפגינים המבקשים  או משתמשת בכח ישראל אינה פועלתמשטרת המתקיימות באותה עת. 

נערכת לשמירה על שלומם וגופם של מפגינים אף יתירה מכך, יות ותלממש את זכויותיהם החוק

 ומסייעת להם במימוש זכויותיהם החוקתיות.

 

 220.010.18 השימוש באמצעים בהפס"ד ל פי נוהלעאבקש להפנות את תשומת ליבך לכך ש .3

, שהיה קיים עוד לפני השינוי בנוהל, דבר מעצר באלות במדרג ב' אושר רק לצרכיהשימוש 

 משמעות ההדיפה, הנה .הדיפה לצורך ביצוע ןכו ,אלת טונפה 20.003.02אג"מ  בהתאם לנוהל

הרחקת אדם / קהל באמצעות הצמדת האלה כחיץ בין גופו של השוטר לגופו של מפר הסדר, 

, כאשר פעולת ההדיפה הייתה מתקיימת גם במטרה למנוע חיכוך גופני בין השוטר למפר הסדר

אין המדובר בניגוד לאמור בפנייתך, . היינו, ללא קיומה של האלה, באמצעות גופו של השוטר

 אלההשימוש ב, כי יודגש ן העלול לסכן את שלמות גופם של מפרי הסדר.בשימוש באלה באופ

, כפי שהוסבר נוסף" את השימוש של השוטר בגופו, ללא שימוש בכוח מחליף" לצורך הדיפה
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כפי שפורט, לעיל. הניסיון מלמד, כי לעיתים עצם השימוש באלה כחיץ בין השוטר למפר הסדר 

ך הפעלת כוח פחות יותר מאשר אם היה נאלץ מסייע לשוטר להרחיק את מפר הסדר תו

 להשתמש בגופו בלבד.

 
 תנגדותההשימוש באלה במדרג ב' נועד הן כצעד מניעתי לשם הרתעת מפרי הסדר מהמשך ה  .4

והסלמת האירוע ודרדורו למדרגי הפס"ד גבוהים יותר והן לשמירה על טווח  להוראת הפיזור

בטיחות בין השוטרים למפרי הסדר כאשר האלה יוצרת הפרדה בין גופם של השוטרים לגופם 

  של מפרי הסדר.

 

מוגדר כך:  ג' מדרגהמצב העובדתי ב, כאשר פיזוררק במדרג ג' אושר השימוש באלה לצורך  .5

הניתנות לצורך שמירה  תוך אי ציות להוראות השוטרים בהתנגדות אלימההפגנות הכרוכות "

 בהם אחד מאלה: על שלום הציבור והסדר הציבורי, שמתקיים

באופן העלול לגרום  לפעולות המשטרה לפיזור ההפגנה, מתנגדים באלימותהמפגינים  •

 .לחבלות בגוף או נזק לרכוש

 הפועל לפיזור ההפגנה. כוח המשטרתיכלפי ה באלימות בהיקף נרחבהמפגינים מתנהגים  •

לחבלות בגוף או לנזק  , באופן העלול לגרוםבאלימות כלפי הציבורהמפגינים מתנהגים  •

 .לרכוש

 חשש ממשיוקיים  לפעולות השוטרים לפיזור ההפגנה, מתנגדים באלימותהמפגינים  •

 למוסדות שלטון מרכזיים לחסימת צירים חיוניים ו/או חסימת גישה

 

באלה לשם חיוני שימוש אלא בדובר בשימוש באלות לפיזור מפגינים שאינם אלימים, כך שאין מ

 .באמצעיםומדורג , תוך שימוש מידתי של מפרי הסדר ביצוע הפיזור

 

ניסיונה של המשטרה נבקש להסביר כי ממדרג ד' למדרג ג',  לפיזור לעניין הורדת האלה כאמצעי .6

כי אין היתכנות  ,באירועי השנה האחרונה העלה בפיזור הפרות סדר בשנים האחרונות ובמיוחד

הפרת הסדר מדובר במצב עובדתי בו שבמדרג ד'  ,הסיבה לכך היא .לשימוש באלות במדרג ד'

המפגינים הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה עולה כדי התנהגות אלימה, קשה וחמורה בה "

ההפגנה הם עושים בנוסף שימוש מתנהגים כמפורט במדרג ג' כשבמסגרת התנגדותם לפיזור 

 באמצעים וחפצים שונים כנגד כוחות המשטרה".

 

 ,גבוההכוח רמת  מגיעה כדי הפעלתקציה בין מפרי הסדר לשוטרים אהאינטר מצב דברים זהב .7

י הן עבור השוטר והן עבור ייהיה מחד מסוכן מיד ,באמצעות גוף / אלהח ישיר, וכך ששימוש בכ

ישנה  במדרג ד'. הפרת הסדר האלימהמפר הסדר ומאידך לא יביא למטרה הרצויה, שהיא פיזור 

שימוש . ניסיון העבר מלמד, כי מרחוקבשימוש  פחות מקטלניים אמצעיםב עדיפות לשימוש
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במדרגים  באלה הינו אפקטיבי כאשר מבצעים פיזור בטווחים קרובים וכלפי אנשים ספציפיים

ועל כן  מאשר במדרג ד' מפרי הסדר הינה ברמה נמוכה יותר מצדבהן האלימות המופעלת 

השימוש באלה סל האמצעים בהתאם לאופי המדרג, כך ש נדרשה חשיבה מחודשת ובנייה של

 . שהוסבר לעילבים כפי ג' בשינויים המחוי-ב' ו חזר למדרג

 

 , גם במדרג ב',בדרגת נצ"מבכיר  של קציןאישור מחייב  דבהפס"כי השימוש באלה  ,יש לזכור .8

 . לשיקול דעתו של השוטר בשטחרק ואינו נתון 

 

 להחמיר ראוי כי נקבעוטענת כי " 2006משנת בפנייתך ציינת את ועדת החקירה לאירועי עמונה  .9

עדה קבעה, כפי שאף ואולם, לא כך הדבר. הו, "ד'( לג'   באלות )ממדרג המותר השימוש רף את

 לעומת בעמונה באירוע הסופיות בתוצאות המשווע לאור הניגוד כי " ,ציטטת בהמשך פנייתך

 ותבחן תשוב שהמשטרה הראוי שמן סבורה הוועדה ,הבשורה בנצרת בכנסיית האירוע

 סדר את ,נוספים ואירועים הללו האירועים תוצאות ניתוח ידי-ועל מומחים באמצעות

ללא כל קביעה פוזיטיבית בדבר העלאת מדרג " אלה באמצעים ומידרג השימוש העדיפויות

כי המלצתה הסופית של הועדה  ראהנח פרק ההמלצות בדו"מעבר ל. השימוש באלה למדרג ד'

את דירוג האמצעים לפיזור הפגנות  לבחון מחדשבנושא אמצעים היתה: "הוועדה מציעה 

)סוסים ואלות, גז מדמיע וזרנוקי מים( לפי מידת מסוכנותם הריאלית כפי שהיא משתקפת 

 . מ.ב.( -)ההדגשות שלי מהניסיון" ולא כפי שהוצג בפנייתך

 
מפורסם לציבור למעט הסעיפים החושפים שיטות ואמצעים של בהפס"ד אלה ב השימוש נוהל .10

  לחוק חופש המידע. (1ב)9בהתאם להוראות סעיף  המשטרה

 

 אנו מודים לך על פנייתך. .11

 

 

 

 בכבוד רב, 
  
 רפ"ק מוריה בן משה, עו"ד  
 ות     מבצעיותקמ"ד    יחיד 
 
 
 

 העתק:
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