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 שלום רב, 

 שימוש בלתי מידתי ברימון הלם לפיזור הפגנות חוקיות הנדון:

בעניין השימוש המשטרתי ברימוני הלם בשבועות האחרונים. מעדויות שאספנו הרינו לפנות אליכם  .1

הפרה שיטתית ברימוני ההלם תוך  שימוש מאסיבי ובלתי מרוסןשל  עולה תמונה מדאיגה

המסדירים את אופן השימוש ברימוני הלם.  היד הקלה על נצרת הרימון ומתמשכת של הנהלים 

אנשים רבים שהשתתפו בהפגנות בלתי אלימות לגמרי הובילה בשבועות אחרונים לפציעתם של 

 ושל אנשים שכלל לא היו בקרבת מפרי סדר. 

אין ספק, כי בשבועות האחרונים נתקלה המשטרה באירועי אלימות קשים והפרות סדר שהצדיקו  .2

אלא שלצד אירועים אלה, במקרים רבים מאד השימוש ברימוני ההלם היה  בכוח סבירשימוש 

 בלתי מרוסן, חסר כל הצדקה ולעיתים נראה כי כל תכליתו לייצר בהלה ופחד. 

ראוי כי  –בלתי מובחן שפוגע באופן לאור הסיכון המשמעותי הטמון ברימוני ההלם והיותו אמצעי  .3

דר חמורים ומסוכנים בלבד כפי שהיה בעבר )מדרג ייעשה באירועי הפרות סהשימוש באמצעי זה 

. כמו כן, יש לחדד את הנהלים לכלל המפקדים והכוחות ד' במקום מדרג ג'( והנוהל יתוקן בהתאם

 בשטח כך שההתנהלות המתוארת להלן תיפסק. בנוסף, יש לתחקר את האירועים המתוארים להלן. 

 :השימוש ברימוני הלם

השימוש הנרחב והבלתי חוקי באמצעי זה בשבועות האחרונים. לא  להלן נפרט מספר אירועים של .4

 ,מדובר באירועים ספוראדיים או בהתנהלות פרטנית של מספר שוטרים בודדים שחרגו מהנהלים

בנסיבות  שהובילה לפציעת מפגינים רבים אלא בהתנהלות שיטתית וכלל ארצית של המשטרה

 הפגיעות כוללות פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם. . בכחשכלל לא הצדיקו שימוש 

בהפגנה שהתקיימה בשייח ג'ראח בהשתתפות ח"כ עופר כסיף, נעשה שימוש , 10.4.2021כבר ביום  .5

מסוכן ובלתי מידתי ברימוני הלם. בתיעוד מהאירוע נראים שוטרים משליכים רימוני הלך הישר 

 .2סרטון ; 1סרטון  ים מבוגרים שהגיעו למחות במקום:על המפגינים ופוגעים בחלקם, ובהם אנש

שביקשו להביע סולידריות בשייח ג'ראח נזרקו כעשרה רימוני הלם לעבר מפגינים  7.5.2021ביום 

. המפגינים נעצרו במחסום המשטרתי שהוצב בשכונה ורימונים הפלסטינים במקום עם התושבים

של כשעה שסוקר את כל שלבי  liveתיעוד בחנה. מתיעוד האירוע )ההושלכו לתוך ההמון ללא 

נראה בבירור כי רימוני ההלם הושלכו ללא כל אזהרה לעבר המפגינים, כאשר בין  (ההפגנה

לא היה כל שימוש באלימות מצד המפגינים מבוגרים רבים ובתיעוד האירוע נראה בבירור כי 

 . (סרטוןל 18)דקה  או הפרות סדר המפגינים

https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837858270311
https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837858270311
https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837858270311
https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837676945778
https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837676945778
https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837676945778
https://www.facebook.com/102979298373496/videos/163141409071595
https://www.facebook.com/102979298373496/videos/163141409071595
https://www.facebook.com/102979298373496/videos/163141409071595
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סבלה מפצע פתוח, , נפצעה ברגלה כאשר רימון נפל בסמוך אליה. היא .דב.אחת המפגינות, מ .6

סובלת מכאבים עזים גם כיום, שבועיים לאחר האירוע,  '. מנזקקה לתפרים ואושפזה בבית החולים

 לתפקד. ומתקשה

  

 7.5.2021ד, בשייח ג'ראח, .ב.פגיעה מרימון הלם ברגלה של מפגינה, מ

. לדבריו, השוטרים זרקו את הרימונים מלמעלה 52, בן ב.ההפגנה נפצע מרימון הלם גם אבאותה  .7

לתוך ההמון והוא נפצע כשעמד הרחק מהמחסום המשטרתי. לזריקת הרימונים לא קדמה כל 

 ובזרועבשתי הרגליים  ונגרמו לו המטומה ושפשופיםאזהרה. רימון הלם נחת בסמוך לרגלו 

 יון בביה"ח הדסה(.)בהתאם לגליון השחרור ממ

   

 7.5.2021, בשייח ג'ראח .בשל מפגין, אובידו פגיעה מרימון הלם ברגלו 

נעשה שימוש ברימוני הלם לעבר  9.5.2021חיפה ביום בעיר גם בהפגנה שהתקיימה ברח' בן גוריון  .8

הרימונים  .של האירוע מהתיעודלמרות שההפגנה לא היתה אלימה, כפי שניתן להיווכח , המפגינים

לסמטאות ולמדרכות שאליהן  –נזרקו לא רק לעבר הכביש שבו התקיימה ההפגנה אלא גם לצדדים 

נעלה נעל נפגעה מרימון שנחת על רגלה. למרות שהיא  ,59ב, בת .א ברחו המפגינים. אחת המפגינות,

סיפרה שעמדה על המדרכה מפגינה נוספת ברגלה, לכאבים ולנפיחות. סגורה, הרימון גרם לשטף דם 

כשרימון נפל לצידה. שמיעתה נפגעה ועד היום היא סובלת מירידה בשמיעה. בנוסף, הרימון חרך 

  .ברגלה את מכנסיה ופצע אותה

https://fb.watch/5HxigBfqvg
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 .9.5.2021, בהפגנה בחיפה, וברגלה של מפגינה נוספת ב.פגיעת רימון ברגלה של א

לעבר  הלם שייח ג'ראח השליכו שוטרים רימונידרך שכם בב 10.5.2021בהפגנה שהתקיימה ביום  .9

הרגע שבו החלו להיזרק רימוני הלם  תיעודמפגינים ללא כריזה ומבלי שקדמה לכך אלימות. מ

את נראים המפגינים כשהם שרים ומדברים עם השוטרים כאשר לפתע מתחילים השוטרים לזרוק 

 רימונים מעל ראשיהם של המפגינים ללא אזהרה וללא הבחנה. ה

למרות לאחר השלכת הרימונים לעבר המפגינים הם החלו לרוץ מהמקום לעבר רחוב דלמן.  .10

, שוטרים שצפו במפגינים המתרחקים החליטו להסתער לעברם תוך זרו מהמקוםשהמפגינים התפ

האירוע נשמע אחד השוטרים אומר "הסתערות לשם חזקה  תיעוד. בלכיוונם זריקת רימוני הלם

ולזרוק עליהם  עם רימוני הלם" ואז השוטרים החלו לרוץ אחרי המפגינים שבורחים מהמקום

 רימוני הלם. 

בחנה ברימוני הלם. אחת הבשייח ג'ראח נעשה שימוש חסר  14.5.2021ה ביום התקיימגם בהפגנה ש .11

ונפצעה בבטנה וברגלה מרימון נגד פינוי בתים בשייח ג'ראח , השתתפה בהפגנה 70' בת המפגינות, ח

מפגינים שצעדו עד למחסום כיוונה. ההפגנה היתה שקטה, ללא כל אלימות מצד השהושלך ל הלם

איזור ההפגנה נזרקו החלה להתרחק מח' בתום ההפגנה כשהמשטרתי שהוצב בכניסה לשכונה. 

האירוע  תיעוד. בשעמדו הרחק מהשוטריםלכיוונם של מפגינים  ללא כריזה או אזהרהרימוני הלם 

ניתן לראות כי השוטרים זרקו את הרימונים מעל לראשיהם של המפגינים לעבר מפגינים שעמדו 

 במרחק מהשוטרים ללא כל הצדקה. 

 

 14.5.2021, בשייח ג'ראח ביום 'פגיעת רימון הלם במפגינה ח

https://www.youtube.com/watch?v=LVF3lAiC8jk
https://youtu.be/qhl8mpjjRtY
https://youtu.be/9gxB-1yAJHU
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יעד את שת עיתונאיאירעו עימותים בין מפגינים לכוחות משטרה באום אל פאחם.  15.5.2021ביום  .12

מרימון הלם שנזרק לעברו. זאת למרות שהוא לא עמד ברגלו , נפצע 'ג.האירועים ממרחק רב, י

 .(תיעוד האירועבקרבת המפגינים אלא בכיוון ההפוך ובקרבתו לא היו כלל אנשים )

  

 15.5.2021 ג' בעת שתיעד עימותים באום אל פאחם,.פציעתו של י

-נערכה הפגנת מחאה ביפו. לקראת סיום ההפגנה רוב האנשים התפזרו ונותרו כ 11.5.2021ביום  .13

כדי להפגין מולו. השוטרים במחסום  המשטרתילעבר המחסום  על רח' יפת מפגינים שהתקדמו 100

אה כתוצ ללא כריזה ולמרות שלא היתה אלימות מצדם. החלו לזרוק רימוני הלם לעבר המפגינים

 מכך אנשים החלו לרוץ אחורה ונפלו תוך כדי ריצה. 

צעה מרימון הלם שנפל על רגלה וגרם לה לשטף דם. כתוצאה מהפיצוץ , נפל.אחת המפגינות, א .14

 ש.., יאחרפגע ברגלו של מפגין  ףסונרימון  .ונפער בה חורחולצתה  רכהחנ

   

 11.5.2021, יפוהפגנה בש מרימון הלם ב.י ל ופציעתו של.פגיעת הרימון ברגלה של א

נראים שוטרים כשהם הולכים ברחוב ביפו כשלפתע אחד מהם נעצר וזורק  14.5.2021מיום  תיעודב .15

 כלאחר יד רימון הלם לעבר סמטה שממנה נשמעו קריאות לעבר השוטרים.

. 11.5.2021ברימוני הלם לעבר סטודנטים בכניסה לאוניברסיטה ביום גם בבאר שבע נעשה שימוש  .16

בהמשך לעימותים שהתרחשו בכניסה לאוניברסיטת בן גוריון ביצעו השוטרים מעצרים של מספר 

, סטודנטים רבים עמדו בכניסה תיעוד האירועסטודנטים. בשלב זה וכפי שניתן לראות ב

לאוניברסיטה וקראו קריאות לעבר השוטרים כשלפתע וללא כל אזהרה נזרקו לעברם רימוני הלם. 

בתגובה, החלו הסטודנטים לרוץ לתוך האוניברסיטה כשהמשטרה ממשיכה לזרוק רימונים 

כתוצאה שהיה בתוך האוניברסיטה וצפה במתרחש.  לכיוונם. אחד הרימונים פגע ברגלו של סטודנט

 מכך נגרמו לו כוויות בשוק, שטפי דם ופצעים.

https://youtu.be/ahmdHq5VOqY
https://youtu.be/l28QODepXnc
https://youtu.be/XpnPY7O0RBI
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 11.5.2021פציעתו של סטודנט באונ' בן גוריון מרימון הלם, 

 :שינוי הנהלים והקלת תנאי השימוש –רימון הלם 

רימון הלם הוא אמצעי אשר עלול להוביל למגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור התוף(, פגיעות  .17

חבלה וחדירה של עצמים לגוף, התנגשות בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פציעות בדרכי 

הנשימה וטראומה נפשית. בשנים האחרונות עלתה המודעות ברחבי העולם לפוטנציאל הפציעה 

בארגוני  1ה מרימוני ההלם ובכלל זה, פגיעה בשמיעה, כוויות, פצעי הדף, חתכים ואף מוות.הגבו

נגד השימוש באמצעי זה לאור הסכנות הטמונות חברה אזרחית ובספרות האקדמית הועלו טענות 

  2בו והחשש לפגיעה ב"בלתי מעורבים".

ה לאמצעי זה כאמצעי השימוש המאסיבי והבלתי מובחן ברימוני הלם משקף התייחסות פסול .18

. בפועל, מדובר באמצעי מסוכן שמוביל לפציעות חמורות כמתואר לעיל. בטוח שפגיעתו מזערית

השילוב בין היותו של רימון ההלם אמצעי "לא מדויק" שלא ניתן לכוון אותו לעבר מפר סדר בודד 

בה יותר המגבילה מחייבים התייחסות זהירה הר –או אדם אלים לבין הסיכון הגופני שנשקף ממנו 

עמה את השימוש ברימוני הלם לנסיבות קיצוניות בלבד של אלימות קשה שלא ניתן להתמודד 

 בדרכים אחרות. 

כפי שהיה בעבר. בשנים  יש לבחון בדחיפות את החזרת השימוש באמצעי זה למדרג ד', לאור זאת .19

סוכן ששמור האחרונות חלה התדרדרות מדאיגה ביחס המשטרתי לרימוני ההלם מאמצעי מ

עוד לפני מכת"זית  כאמצעי ראשוןלהפרות סדר קשות במדרג ד' לאמצעי שניתן להשתמש בו 

 ופרשים. 

קבע כי  2003-" שנכנס לתוקף בהטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" 90.221.012נוהל  .20

ייעשה במדרג ד' בלבד ולאחר השימוש באמצעים "קלים" יותר ובכלל זה  השימוש ברימון הלם

פרשים ומכת"ז. הנוהל קובע עוד כי "ניתן לעשות שימוש באמצעי זה החל מרמה ד' )לאחר שימוש 

                                                 
1 Virginia Hennessey, “Monterey County Agrees to Pay $2.6 Million in ‘Flash-Bang’ Death of Greenfield Man” 

Monterey Herald, 19.8.2013; Cory Mitchell, “Disquiet Builds Nationwide over Police Flash-Bang Use” Star 

Tribune, 13.12.2013;  “Police Stun Grenade Blamed for Student’s Eye Injury,” CBC News, 8.3.2012. 
2  Internation Network of Civil Liberties Organizations and Physicians for Human Rights, Lethal in Disguise: 
The Health Consequences of Crowd Control Weapons, p. 95 (2016); Joseph Rychlak, "'Good Time Had by All': 

Regulating Police Use of Flash-Bang Grenades in the Execution of Search Warrants" Missisipi Law Journal, 

(2019); Bing v. City of Whitehall, 456 F.3d 555, 570 (6th Cir. 2006). 

http://law.acri.org.il/pdf/nohal90-221-012.pdf
https://www.montereyherald.com/2013/08/19/monterey-county-agrees-to-pay-26-million-in-flash-bang-death-of-greenfield-man/
https://www.startribune.com/disquiet-builds-nationwide-over-police-flash-bang-use/135482398/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/police-stun-grenade-blamed-for-student-s-eye-injury-1.1170655
https://www.inclo.net/pdf/lethal-in-disguise.pdf
https://www.inclo.net/pdf/lethal-in-disguise.pdf
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 90.221.111.001נכנס לתוקפו נוהל  2014". החל משנת בהפרות סדר חמורות ומסוכנותבמכת"ז( 

לאחר מכת"ז " ולפיו השימוש ברימון הלם הועבר למדרג ג' הטיפול המשטרתי בהפרות סדר"

. נוהל זה מדגיש כי, ככלל, יש בכל מדרג ומדרג יש להקפיד על שימוש מדורג באמצעים: ופרשים

ותר לפני שנעשה שימוש באמצעים קלים ממנו". בנוהל "אין לעשות שימוש באמצעי חמור י

רימון ההלם  2021-" החדש שנכנס לתוקף בהפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" 220.010.11

  .אמצעי ראשון במדרג ג'מותר לשימוש כ

 :2003-מ 90.221.012נוהל 

 
 

 :2014-מ 90.221.111.001נוהל 

 
 

  

http://law.acri.org.il/pdf/nohal90-221-111-001.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/90.220.010.11_2.pdf
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 2021-מ 220.010.11נוהל 

 
 

 :הפרת נהלי השימוש ברימון הלם

אף נהלי השימוש אלא שלא זו בלבד שהמשטרה שינתה את ההתייחסות לאמצעי זה בנהליה,  .21

אירועים המתוארים לעיל, נעשה שימוש בלתי חוקי מופרים. ב -המקלים הרבה יותר  –הקיימים 

לפי נוהל האב של משטרת ישראל ברימוני הלם בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש באמצעים. 

( עצם אי החוקיות הלכאורית 220.010.11בדבר "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" )שמספרו 

( לנוהל זה קובע 1א)5גנה. סעיף מצדיקה כשלעצמה הפעלת אמצעים לפיזור ההפאינה של הפגנה 

הצדקה מצד המפגינים קיימת  רכוש או חיים מסכנת אשר אלימה התנהגותכי רק במקרה של 

)הפרת סדר במדרג ג' או ד'(. הפגנה שהוגדרה כבלתי  בכלל וברימוני הלם בפרט לשימוש באמצעים

ש באמצעים )מדרג חוקית ללא התנהגות אלימה ומסוכנת מצד המפגינים אינה מצדיקה כל שימו

 .הא' וב'( וזאת אף אם קיימת הפרה של הסדר ואי ציות להוראות המשטר

היה פסול ויצר סיכון בלתי מידתי לגוף ברימוני ההלם כמתואר לעיל  אופן השימושאף בנוסף,  .22

ישירות לעבר בני אדם או מעל לראשיהם של ולחיים. כך, במקרים רבים רימוני ההלם הושלכו 

 גם בהנחיות האו"ם לשימוש בנשק "פחות קטלני"  .שימוש זה מנוגד לנהלי המשטרה. מפגינים
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(Less lethal)  בשל  לעבר אדם הוא בלתי חוקישפורסמו לאחרונה, נקבע כי שימוש ברימוני הלם

 הסיכון לפציעה: 

The use of pyrotechnic flash-bang grenades directly against a person would be 

unlawful as it could cause serious burn or blast injuries and, in certain cases, 

there could even be a risk of fragmentation." 3 

בטרם השימוש למפגינים בהעדר כריזה ואזהרה הפרה שיטתית נוספת של הנהלים מתבטאת  .23

שניתנה למפגינים שהות  זריקת הרימונים החלה בהפתעה מבלישתועדו . במקרים רבים ברימון

ולהעניק לפני השימוש בכוח להזהיר את המפגינים להתרחק מהמקום. על פי נהלי המשטרה, יש 

כתנאי מוקדם להפעלת  חובת האזהרה קיימת ביחס לכל אמצעי ואמצעיזמן סביר להתפזרות. 

י . למרבה הצער, ההוראות המפורטות באשר לחובת האזהרה לפני השימוש בכל אמצעהאמצעי

ואמצעי הוסרה מהנוהל החדש אולם חובה זו חלה על המשטרה מתוקף העקרונות הכלליים באשר 

 לשימוש בכח. 

אירועים אלימים של נראה כי בשבועות האחרונים המשטרה לא השכילה להפריד בין באופן כללי,  .24

 אלימות שלא עולות כדי הפרת סדר אלימה במדרג הרלוונטי-מחאות בלתיהפרות סדר לבין 

 לשימוש ברימוני הלם. 

יש להדגיש, כי גם אם מפגינים בודדים נוהגים באלימות, אין בכך כדי להפוך את ההפגנה כולה  .25

להפגנה אלימה המצדיקה שימוש באמצעים שפגיעתם נרחבת ולא ניתן לכוונם רק לעבר מפגינים 

, אשר או"םהזכויות האדם של ועדת של  37ההערה פרשנית מס' מזאת, גם כמתחייב אלימים. 

חובותיהן של המדינות החתומות על האמנה בדבר זכויות מפרטת את  . הערה זופורסמה לאחרונה

להערה הפרשנית  86בסעיף . והמחאה , ובהן גם ישראל, להגן על חופש האסיפהאזרחיות ופוליטיות

ת אשר נקבע, בין היתר, כי "ככל האפשר, כל שימוש בכוח יכוון כנגד אנשים ספציפיים או קבוצו

 : מעורבות או מאיימות באלימות"

86. Where a decision to disperse is taken in conformity with domestic and 

international law, force should be avoided. Where that is not possible in the 

circumstances, only the minimum force necessary may be used. As far as 

possible, any force used should be directed against a specific individual or 

group engaged in or threatening violence.4 

מדיניות המשטרה בשבועות האחרונים והיד הקשה מעבר לפגיעה הפיסית והנפשית במפגינים,  .26

חופש חופש הביטוי ו על כבדאפקט מצנן שהיא מפעילה כלפי מפגינים בלתי אלימים יוצרים 

זאת  –המחאה. אזרחים רבים, המעוניינים להצטרף למחאות שונות ברחבי הארץ נמנעים מלהגיע 

 ההלם.  ניברימוהמאסיבי בין היתר נוכח השימוש 

                                                 
3 OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020. 
4 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, principle 13; and 

A/HRC/26/36, para. 75. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
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  :, נבקשךלאור כל האמור לעיל .27

להחמיר את הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר את האמצעי הזה  .א

 למדרג ד'. 

לתחקר את האירועים המפורטים לעיל ולנקוט בצעדים הנדרשים )פיקודי, מינהלי  .ב

 וכו'( ככל שנדרש על מנת למנוע את הישנותם. 

מגבלות השימוש ברימוני ההלם דרגי השטח בדגש על מפקדים ולהנהלים ללחדד  .ג

 סיכונים הטמונים בשימוש בהם.הו

 בכבוד רב ובברכה,

 
 רכזת שטחסיון תהל,  אן סוצ'יו, עו"ד

 העתקים: 
 היועצת המשפטית, משטרת ישראל  – אילת אלישרעו"ד סנ"צ 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים –עו"ד עמית מררי 


