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  2021באוקטובר  4  
 
 

 לכבוד
 ניצב קובי שבתאי -רב

 המפקח הכללי
 משטרת ישראל

 שלום רב,

 גיבוש נוהלדרישה ל –ביצוע מעצרי לילה הנדון: 

. לילהה ם במהלךמעצרישיסדירו את השימוש המשטרתי בנהלים בעניין הצורך בגיבוש רינו לפנות אליך ה

שנעשו תוך שבירת דלתות, פריצה  חרדיותת ומעצרי לילה בשכונ עלהגיעו לידינו עדויות  בשנה האחרונה

 אולם ברור ,ובהפתעה כי לעיתים קיים צורך לבצע מעצרים במהלך הלילה אין ספק .חולבתים ושימוש בכ

הטמונה בה בזכויות יסוד המוגברת נוכח הפגיעה  ,פרקטיקה זו צריכה להיות שמורה למקרים חריגיםש

 ,מעצרי לילההשימוש ב כי המשטרה תסדיר בנוהל אתנבקש לאור זאת,  הבית. בני והותרת צלקת נפשית לכל

  והכל כפי שיפורט להלן.

 רקע עובדתי

עימותים ונדליזם והתרחשו אירעו מקרי הקלה בירושלים נגד קו הרכבת של חרדים חלק מהמחאה כ .1

 םחלקכש ,רבים םקיימה המשטרה מעצרי בין המוחים לכוחות אכיפת החוק. על רקע אירועים אלו

השוטרים  לא אחת. ושבירת דלתות של אזרחים לבתים תוך פריצהבוצעו בשעות הלילה המאוחרות, 

עמדו על הטעות הזו רק  של יעד המעצר שלהם. בחלק מהמקריםלבתים הלא נכונים וטעו בזיהוי הגיעו 

 שהעצור הובא לתחנת המשטרה.לאחר 

-זוג מבוגרים בני למעלה מלדירתם של ב' וג',  שוטרים בכוח פרצו 2021באפריל  20 כך, לדוגמה, ביום .2

ורק  ,, זאת לאחר שלא הצליחו לקום בזמן על מנת לפתוח את הדלת. השוטרים הרסו את דלת הבית70

עקב התערבותו של בנם, שהסביר לשוטרים כי השם שבצו המעצר שונה משל הוריו, הזוג שוחרר ולא 

פרצו את הדלת עם מכשיר נו בנם, נאמר כי: "הם )המשטרה( בעדות שמסר לנלקח לתחנת המשטרה. 

, כשאני הגעתי הם התנצלו, היה להם צו לכתובת הזו אבל עבור שם משפחה אחר. אם היו חשמלי

מסתכלים ימינה או שמאלה היו רואים ששם המשפחה של ההורים שלי לא תואם את השם שעל הצו. 

ירדם, מחכה כל הלילה שלא יבואו ואז נרדם בחמש ההורים שלי חולים, אבא מאז המקרה מתקשה לה

לפנות בוקר. לא יודע איך להוציא לו את הטראומה הזאת. אני הזמנתי דלת חדשה ותיקנתי בכספי, 

 .הייתי מצפה במינימום שמישהו יבוא ויסדר את זה, יודה בטעות"

הוצא  'פ 66.1מתמודד נפש בן , פ"לביתו של י באישון ליל הגיעוכוחות שיטור  2020בחודש דצמבר  .3

ממיטתו ונעצר כשהוא יחף וללא בגדים חמים. תוך כדי המעצר הוא צולם צועק "אני באמצע שינה, מה 

למרות אך  –והוא שוחרר  רר כי נעשתה טעות בזיהוירק בתחנת המשטרה התב ".!אתם רוצים ממני?

 ,ביער ירושלים נמצא כמה שעות מאוחר יותרהוא  לחזור הביתה. יכולא הו ידאו השוטרים כימצבו לא ו

  כשהוא סובל מהיפותרמיה קשה.

                                                 
  .20.12.2020 הארץ" מח"ש בודקת את מעצר השווא של תושב ירושלים שהופקר וסבל מהיפותרמיהאהרן רבינוביץ " 1

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.9387182
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.9387182
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אדם עם מוגבלויות , א"לביתו של ש באישון ליל , המשטרה נכנסה בכוח2021באפריל  18ביום ראשון,  .4

ן, בתחנת המשטרה, רק חצי שעה לאחר מכ 2ועצרה אותו בזמן שישן במיטתו. בעשור השישי לחייו,

ידאו כי אכן עצרו את האדם הנכון בטרם הגיעו הייתה טעות בזיהוי. השוטרים לא והתברר לשוטרים כי 

 כשניסה להציג בפניהם את תעודת הנכות שלו.  'לתחנה, ואף התעלמו ממר א

שוטרים דפקו על דלתו , כאשר 2021 באפריל 20-ל 19בלילה שבין מקרה נוסף של טעות בזיהוי התרחש  .5

את הדלת בעצמו  , חלפה דקה בלבד בטרם הספיק לפתוח'לטענתו של הבמאה שערים.  ה"של מ

להם את תעודת הראה  'מר ה, העירו את הילדים וגרמו למהומה בבית. בכוח פרצו אותהכבר  השוטריםו

העיד  'ה חצי שבורה.ת הדלת והשאירו א את המקום עזבו ,הבינו שהם טעו בזיהוי שוטריםהזהות וה

 אם המשטרה תגיע שוב.ושואלים בחרדה מצויים הילדים עד עתה בפנינו כי 

צוות  2020באוקטובר  29אירועים דומים התרחשו גם בשכונות חרדיות בבית שמש. כך למשל, בתאריך  .6

, ובמסגרתה בלילה 2:40בשעה . הפשיטה התרחשה ------מרחוב  ט"שיטה על ביתו של בשוטרים ביצע פ

מבלי שהיה כל ניסיון לזמן אותו מול אשתו וילדיו. זאת,  'השוטרים דפקו בחוזקה על הדלת ועצרו את ב

עבירות לא חמורות כמו מה שהתגלה כ . כל זאת, בגיןאו ניסיון לעצרו בשעות היום מראש לחקירה

התברר להארכת מעצרו שלום הציבור". בדיון  "חשד להתקהלות אסורה או התנהגות שעלולה להפר את

 .והוא שוחרר ,שאין עילת מעצר

. גם לטענתו לא נעשה כל ניסיון י"גם על ביתו של מ לילה נעשתה פשיטה אגרסיבית אף יותרבאותו  .7

כי "לאחר מספר דקות השוטרים  סיפרהוא  באמצעים אחרים לזמן אותו לחקירה או ליצור איתו קשר. 

הנדהמות של אשתי וילדיי, נעצרתי תוך כדי שאני משאיר  , ועצרו אותי מול עיניהםרצו ושברו את הדלתפ

את אשתי שהיא לאחר לידה ואת התינוקת הקטנה וכל ילדיי בדירה ללא דלת, תוך כדי טראומה קשה 

 ט"שני העצורים, ביודגש, כי התיק נגד    3שוחרר. 'גם מר י .וחשש למשבר נפשי של דכאון אחרי לידה"

 לא הוגש נגדם כתב אישום.ו ,נסגר ,י"ומ

אולם לאורך השנים המשטרה  ,בשכונות חרדיותלאחרונה הפרקטיקה המתוארת לעיל אמנם נפוצה  .8

 נוהגת לבצע פשיטות ומעצרי לילה גם בשכונות בירושלים המזרחית.  

 גיםאמצעי קיצוני למקרים חרי –מעצרי לילה 

בהשוואה למעצר של אדם במהלך היום, מעצרו של אדם בלילה הוא לרוב פוגעני הרבה יותר. אנשים  .9

ובמיוחד לילדים  ,לעיני בני ביתם, תוך השארת צלקת נפשית קשה לכל המעורבים מוצאים ממיטתם

 קטנים. בנוסף, חקירתו של חשוד לאחר שנמנעה ממנו שינה ולאחר שהוצא ממיטתו פוגעת באופן מוגבר

בנוסף, כפי שעולה מהעדויות שלעיל, במעצרי לילה טמון סיכון מוגבר בזכותו להליך הוגן ולכבוד. 

במיוחד כשמדובר בשכונות צפופות שבנויות כטלאי על טלאי כמו מאה שערים.  ,לטעויות בזיהוי

 במיוחד בשעות הלילה.  ,בנסיבות כאלה קיים קושי לזהות את מיקום מגוריו המדויק של אדם

יש לבצע את המעצר בדרך שפגיעתה בזכויות הפרט  ת להבטיח כי מעצרו של חשוד יהיה מידתיעל מנ .10

מעצרים(,  –)ב( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 1כפי שנקבע במפורש אף בסעיף  ,קטנה ביותר

: "מעצרו של אדם יהיה בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל זכויותיו". 1996-התשנ"ו

 כשלא קיימת ברירה אחרת.  ,בטיח כי מעצר בלילה יתבצע רק במקרים חריגיםמשכך, יש לה

                                                 
 .18.4.2021 כיכר השבת" לפנות בוקר: בלשים פשטו על מאה שערים; חשודים נעצרוחיים גולדברג " 2
תלונה לנציב תלונות השופטים נגד השופט שאישר את צו המעצר נגדם  10.11.2020בנימין צבי ומשה שמואל הגישו ביום  3
 שלום ירושלים(. התלונה נדחתה משום שהיא אינה נוגעת לשופט אלא להתנהגות המשטרה. /742/20)

https://www.kikar.co.il/389874.html
https://www.kikar.co.il/389874.html
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כי התכלית העומדת בבסיס המדיניות האמורה של המשטרה היא להקל על פעילות אכיפת החוק  נראה .11

לתלונה שהגיש בעניין תשובת המשטרה בנגד המשטרה. להיות בהן גילויי עוינות  יםבשכונות אשר עשוי

"במסגרת פעילות התחנה ומשיקולים מקצועיים, כי נכתב, מבית שמש שענייננו מפורט לעיל  ט"זה ב

הוחלט על ביצוע מעצרים בשעות הלילה, בין היתר, כדי לצמצם את אפשרות הפגיעה בשגרת היום של 

  .תושבי השכונה"

 ת א'תשובת המשטרה מצורפת מסומנ

בתוך תכלית זו היא ראויה ומובנת נוכח המורכבות של עבודת המשטרה וגופים ממשלתיים אחרים  .12

כדי להצדיק שימוש בפרקטיקה של  לבדה . עם זאת, ספק רב אם יש בתכלית אמורה זושכונות מסוימות

ו הוביללילה המעצרי שכן  ,האמצעי לא השיג את התכלית הרצויהמעצרים ליליים. יתרה מזו, נראה כי 

, כך שמתוך רצון למנוע פגיעה לעיתים קרובות להפרות סדר שהובילו לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות

  4.בשגרת היום של תושבי השכונה נגרמה הפרעה קשה ל"שגרת הלילה" שלהם

, המשטרה נכנסה בכוחות משמעותיים לשכונת מאה שערים 2021באפריל  20כך, לדוגמה, ביום שלישי,  .13

ובתגובה נעשה שימוש באמצעים  ,מבצע האכיפה הוביל להפרות סדר 5די לבצע מעצרים.לפנות בוקר כ

כך מתאר את האירוע א', עובר  כמו רימוני הלם, על אף השעה המאוחרת והסיכון לפגיעה בעוברי אורח.

אורח שנקלע להפרות הסדר: "אני אברך שקם בכל יום לפנות בוקר כדי ללמוד לחברותא ולהתפלל, 

גן עם , לפתע הבחנתי בבלסתנהכת בשעה ארבע הלכתי מביתי בשכונת בית ישראל בירושלים לבי

, פשוטו עלי רימון הלםבאמצע הליכתי נחת אספסוף של אנשים, לא התייחסתי לזה והמשכתי לדרכי, 

 כמשמעו, על לא עוול בכפי, ופצע אותי בצווארי, אושפזתי בבית חולים שם טיפלו בי".

לאור האמור לעיל, נראה שהמדיניות הנוכחית ביחס למעצרי לילה אינה עומדת בדרישת המידתיות.  .14

אדם לחקירה: ראשית, יש לוודא כי בטרם נעשה שימוש במעצר לילה ימוצו אפשרויות אחרות להבאת 

זימון לחקירה בתיאום מראש, מעצר בשעות היום, מעצר החשוד במקום שאין בו ילדים וכיו"ב.  שנית, 

יש לשקול את חומרת העבירה של החשוד הפוטנציאלי לעומת הנזק שצפוי להיגרם מביצוע מעצר 

 ות בזיהוי. לילי. שלישית, יש להבטיח כי מעצר לילה יתבצע לאחר בירורים מקיפים שימנעו טעוי

 הצדקה לפשיטה בכוח לבית מגורים במסגרת מעצר לילי

בכוח לבית  כניסהשאלה נוספת שעולה ביתר שאת בכל הנוגע למעצרי לילה היא מתי יש הצדקה ל .15

זמן ההמתנה עד לכניסה בכוח לבית המגורים משמעותי במיוחד כאשר מתבצע מעצר בלילה. מגורים. 

ם. לוקח זמן מה מהזמן בו נשמעת יהישנים בחדר –כמו גם יעד המעצר  –בלילה, לרוב, תושבי הבית 

דפיקה בדלת על ידי השוטרים ועד שמישהו ישמע זאת, יקום, ילבש בגדים מתאימים ויגיע לפתוח את 

שך הזמן עלול להתארך ככל שמדובר באדם בעל מוגבלות או קשיש. לכניסה בכוח לבית מגורים הדלת. מ

 ,אלא גם נזק פיזי לרכוש. בני המשפחה נותרים ללא דלת מתפקדת לביתםמלווה לא רק השפלה ובהלה 

 ולפעמים עם נזק נוסף לרכושם. זהירות יתרה משימוש בכוח נדרשת לאור החשש מפני טעויות בזיהוי. 

ברור שבנסיבות מסוימות קיים צורך להיכנס במהירות לבית כדי לבצע מעצר ולמנוע בריחה או העלמת  .16

 –ראיות. אלא שלאור הפגיעה הקשה שפרקטיקה זו מייצרת, יש להגביל אותה למקרים חריגים בלבד 

עדויות ה כאשר מדובר בעבירה חמורה וכן כשקיימת סבירות גבוהה שהחשוד יברח או יעלים ראיות. רק 

 על מנת לתחום אתנוהל והסדרה של הפרקטיקה האמורה  יםנדרשמצביעות על כך ש שפורטו לעיל

                                                 
 .22.4.2021 יוטיוב "הרימונים | עשרות רימוני הלם הושלכו באמצע הלילה לילהאגודה לזכויות המפגין " -בצדק  4
 .20.4.2021 כיכר השבת" רימונים ומעצרי שווא של קשישים באמצע הלילהחיים גולדברג " 5

https://www.youtube.com/watch?v=k9wXipFzZvg
https://www.kikar.co.il/390020.html
https://www.kikar.co.il/390020.html
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השוטרים בשטח. במסגרת תחימת שיקול הדעת יש להתחשב, בין היתר, גם בהימצאות  של םשיקול דעת

רוע באופן הקשה ביותר מאי להיפגע נפשיתילדים או קטינים בבית המגורים המדובר, שכן אלו עשויים 

 כזה. 

 לילה בארה"ב פשיטותמדיניות 

או  Raidsלבתים )מכונות  ראוי להתייחס לשינויים שנעשים בארה"ב בכל הנוגע לפשיטות בהקשר זה .17

No-Knock Warrants .פשיטות על בתים (, אשר עלו לכותרות במיוחד עקב מקרים של פשיטות ליליות

אכיפת החוק בעיקר לצורך  משמשותו ,פעמים רבות בלילהנעשות פרטיים, כולל על ידי יחידות מיוחדות, 

כולל אלו במדרג נמוך כמו אחזקת סמים קלים לשימוש עצמי. על פרקטיקה זו  –נגד עבירות סמים 

-לית של פשיטות אלו על אפרוחד לאור ההשפעה הבלתי פרופורציוננמתחה ביקורת חריפה, במיו

שהתקיימו על פי רוב  ,מעורבים באירועים אלו-ים בלתיאמריקאים, ועקב ריבוי נפגע-אמריקאים ולטינו

מהפשיטות שבוצעו על ידי משטרת ניו יורק  10%כך, לדוגמה,  6., במיוחד בלילהבשכונות מגורים צפופות

 7היו בכתובת שגויה. 2003-ב

מדינות אימצו חקיקה ונהלים  20-למעלה מ פשיטות.השינוי מגמה במדיניות חל  בשנים האחרונות .18

מרחב שיקול שינויים אלה כוללים צמצום  ntsaknock warr-no.8 שאוסרים או מגבילים פרקטיקה של 

כניסה בכוח לבתים תוך הפרת הזכות  שבהן יש פשיטותהדעת של המשטרה ושל מערכת המשפט לבצע 

קי, בתמיכה אהסנאט של מדינת קנטם העביר דשיכך, לדוגמה, לפני מספר חו 9לפרטיות והזכות לחירות.

אלימות עבירות מפלגתית גורפת, חוק המגביל הוצאת צווי מעצר הכוללים כניסה בכוח לבית ל-דו

, ובמסגרת הדיונים בו הודגשה 2020ם במדינת וירג'יניה במהלך שנת ה עבר גחוק דומ 10בלבד.חמורות 

, 2021לאחרונה, באמצע ספטמבר  11בשכונות מגורים.הבעייתיות של פשיטות אלו כשמתבצעות בלילה 

 המגבילה ,לדרגים הפדרליים ההנחימשרד המשפטים האמריקאי והתובע הכללי של ארה"ב הוציא 

 .לאלימותששימוש בכלי מעצר רגילים יובילו חשש ממשי מקרים בהם יש לרק שימוש בפריצה לבתים 

גם במקרה שבו קיים חשש שהדבר יוביל להעלמת  כי הגבלת השימוש בפריצה לבתים חלה שמדגיהנוהל 

 12ראיות.

פרקטיקה של ל להתייחסבדומה למסקנות של הכתיבה האקדמית בנושא בארה"ב, גם בישראל ניתן  .19

מעצרי לילה רחבים, כולל כניסות בכוח לבתים, כחלק מתהליך מיליטריזציה של המשטרה. הפרקטיקה 

מבלי  13.נגד הפלסטינים על ידי מערכת הביטחון המערביתבגדה שתוארה לעיל מבוצעת במשך שנים 

ויש  ,התנהלות כזו בידי המשטרה היא ככלל פסולהלהתייחס לחוקיות מדיניות זו בגדה המערבית, 

  להגבילה למקרים חריגים בלבד. 

                                                 
 . ,pp. 32War Comes Home: The Excessive Militarization of American Policing ACLU ,(2014)-42ראו להרחבה:  6

7  Lind Dara “Cops Do 20,000 No-Knock Raids a Year. Civilians Often Pay the Price When They Go Wrong.” 
Vox 15.5.2014. 
8  Council on Criminal Justice, No-Knock Warrants and Police Raids (January 2021). 
9 Radley Balko "How To Reform (and How Not To Reform) Laws Governing Police Raids" The Washington 
Post 30.1.2015. 
10  Rachel Treisman "Kentucky Law Limits Use Of No-Knock Warrants, A Year After Breonna Taylor's Killing" 
NPR 9.4.2021. 
11 Ray Sanchez and Nakia McNabb "Virginia's governor signs legislation banning no-knock warrants" CNN 
28.10.2020. 
12 The United States Department of Justice "New Policy Limits Circumstances in Which Federal Law 
Enforcement Can Use Chokeholds and 'No-Knock' Entries" 14.9.2021. 

)רופאים לזכויות  16-11ראו מריים ויילר וזיו שטהל "חיים חשופים: פלישות צבאיות לבתי פלסטינים בגדה המערבית", עמ'  13
קטינים פלסטינים בגדה המערבית" )המוקד  ; שלי כהן "בחסות החשכה: מעצרי לילה של(2020אדם, שוברים שתיקה ויש דין, 

בעג'אווי ואח' נ' המפקד הצבאי   8092/20בג"ץ  -(; עתירה בנושא זה תלויה ועומדת בפני בג"ץ בימים אלו 2020להגנת הפרט, 
 ואח'.בשטחים הכבושים 
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 סיכום

להסדיר ו ,ם של חשודיםיהתבב , ראוי לבחון את הפרקטיקה הנהוגה של מעצרי לילהלאור האמור לעיל .20

 : שיתייחס להיבטים הבאים את השימוש במעצרי לילה בכלל ובכניסה לבתים בכוח בפרט בנוהל ייעודי

   .מוצו אפשרויות אחרותולאחר ש עבירות חמורותמקרים של רק לביצוע מעצרים ליליים הגבלת  .א

חשד עבירות חמורות כשקיים רק ב – בעת מעצרים לילייםכניסה בכוח בהפתעה לדירת מגורים  .ב

הימצאותם של יש להימנע ככל הניתן מכניסה בכוח בעת לבריחה או העלמת ראיות. כמו כן, ממשי 

 . בביתילדים 

איסוף נתונים ומידע מוקדם ביחס למקום המגורים של החשוד כדי להפחית את הסיכון לטעות  .ג

 בזיהוי.

 ,לביתשל השוטרים בעת ביצוע הכניסה מצלמות גוף הפעיל את על השוטרים לבקש רשות לחובה  .ד

  כך שיהיה בידי החשוד את האפשרות לתעד את אופן הפעילות של השוטרים בביתו. 

ת פעילות מעצרי עתרבותיים של שכונת המגורים בהם מבוצ-התחשבות במאפיינים הקבוצתיים .ה

 לילה כזו. 

 קביעת חובה לפירוט בדו"ח האירוע את האמצעים החלופיים שנבחנו לביצוע מעצר שלא בלילה. .ו

לקבל מענה למקרים הספציפיים שהובאו במכתב זה. אלו הן  פניה זו לא נועדהנבקש להדגיש כי  .21

 שאנו מבקשים כי תבחנו מחדש. לתשובתכם המהירה נודה.למדיניות כללית דוגמאות 
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