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 2021ביוני  24

 לכבוד

 ניצב יעקב )קובי( שבתאי-רב

 מפכ"ל משטרת ישראל

 שלום רב,

 שימוש ברובה רוגר במשטרת ישראלהרחבת ההנדון: 

בתקשורת בימים  דווחכוונת משטרת ישראל, כפי ש בענייןהרינו לפנות אליך בדאגה עמוקה  .1

אנו מתנגדים להרחבת השימוש  1.(0.22)קוטר  "רוגר"האחרונים, להרחיב את השימוש ברובה ה

השימוש  והלנבקש כי נ בנוסף,באמצעי קטלני זה, למעט כתחליף לנשק חי, כפי שיפורט להלן. 

 היו שקופים לציבור.פורסמו וי, ולכל הפחות הנסיבות המתירות את השימוש בו, ברוגר

הפרות חלק ממנגנון ההתמודדות עם ריבוי כ ,ראשונהרובה הרוגר נכנס לשימוש בימי האינתיפאדה ה .2

הוחלט בפיקוד המרכז , 2001יידוי אבנים. אך כמה חודשים לאחר תחילת השימוש בו, בסוף שנת סדר ו

אלא שהשימוש ברוגר  2.מעורבים-להפסיק את השימוש בו לאור הפגיעה הנרחבת בפלסטינים בלתי

בגדה ואף אף הורחב השימוש בו כמענה לפיגועי היחידים  2015בגדה המערבית המשיך ובשנת 

)יניב קובוביץ' "אחרי שכבר נעשה בו שימוש במזרח ירושלים: המשטרה הקפיאה  בירושלים המזרחית

 (. 21.9.2015, הארץאת השימוש ברובה רוגר" 

, האלוף מנחם דאז הפצ"ר 2001. בשנת כלפיו ביקורת רבה נשמעה, רוגר בצבאכבר מראשית השימוש ב .3

 הבהיר 2009פינקלשטיין, קבע כי הרוגר אינו נשק "אל הרג" ועל כן יש להגביל את השימוש בו. בשנת 

מוגדרים כאמצעים לפיזור הפגנות  אינם"הרוגר ואמצעים דומים הפצ"ר דאז ד"ר אביחי מנדלבליט כי 

לכללי ה באזור יהודה והשומרון מחמירים ומקבילים או הפרות סדר. הכללים לשימוש באמצעים אל

הביקורת על הרחבת השימוש , על רקע 2015בשנת )ההדגשה הוספה(.  3הפתיחה באש בתחמושת 'חיה'"

, התראיין סנ"צ )בדימ'( יוסף יקותיאלי, שהיה מהאחראים להכנסת הרוגר לשימוש ברובה הרוגר

  4נשק שהורג".זה  -הרג' -"זה לא נשק 'אלכי  הזהירבמשטרה ו

ואכן, לאורך השנים תועדו מקרים רבים שבהם השימוש ברוגר הוביל למותם ולפציעתם של רבים  .4

, מירי רובה רוגר בעת , איימן עלי אבו אימן15בגדה המערבית. לאחרונה דווח על הריגתו של נער בן 

                                                 
 20.6.2021 כאן" הרפורמה של המפכ"למשה שטיינמץ " 1
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בעת שתיעד , , מועאד אמארנהצע צלם העיתונותנפ 2019-וב 5השתתפותו בהפגנה בכפר אל מוראר

   6.ואיבד את עינוהפגנות בכפר צוריף 

או את  יש לפסול מכל וכל את סיווגו של הרוגר כאמצעי לפיזור הפרות סדרלאור האמור לעיל,  .5

הרוגר אינו אמצעי פיזור הפרת סדר, אלא כלי . הרג או פחות מקטלני-ההתייחסות אלי כאמצעי אל

לנשק  תחליףהרוגר יכול להיות נשק חם לכל דבר ועניין, אשר עשוי להוביל לפציעות קשות ואף למוות. 

, כפי שנקבע ב"נוהל פתיחה באש": "גם במקום בו קמה עליוכללי הפתיחה באש תוך החלת  –חי 

יתן, שימוש בירי באופן המינימלי הנדרש למניעת סמכות לפתוח באש לפי נוהל זה, ייעשה, ככל הנ

 הסכנה )דוגמאות: מתן עדיפות לירי ברובה "רוגר" במקום בו הדבר אפשרי...."(. 

מסקנה זו מתבקשת גם נוכח המסקנות של ועדת החקירה הממלכתית לאירועי אוקטובר בראשות  .6

משמעי, כי ירי של -באופן חדהוועדה סבורה כי יש להבהיר, השופט אור. שם, נקבע בין היתר כי "

ירי חי הוא אמצעי  אש חיה, לרבות ירי על ידי צלפים, אינו אמצעי לפיזור המון על ידי המשטרה.

 7"לטיפול במצבים מיוחדים, כמו מצב של סכנת חיים ממשית ומיידית, או של חילוץ בני ערובה.

אין כל הצדקה . לעיון הציבורמסוג רוגר" לא מפורסם  0.22נוהל "הפעלה ושימוש ברובה , בנוסף .7

להימנע מפרסום גורף של נוהל זה. נהלים דומים אחרים כבר פורסמו ואין הצדקה להחריג נוהל זה 

לחוק חופש  9מחובת הפרסום. העניין הציבורי הרב במידע זה גובר על האינטרסים המוגנים בסעיף 

מתירות שימוש באמצעי קטלני מסוג המידע. לציבור זכות לדעת, לכל הפחות, מהן העילות והנסיבות ה

 . ומהם כללי השימוש בו זה

 לתשובתך בהקדם נודה.  .8

 

 בכבוד רב,

 
 , עו"דאן סוצ'יו

 העתקים: 

 לב, השר לביטחון פנים-עמר ברח"כ 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 נ"צ אילת אלישר, היועצת המשפטית של משטרת ישראל ת
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 . 17.11.2019, הארץ" צלם פלסטיני התעוור באחת מעיניו מירי מג"ב בהפגנה ליד חברוןג'קי חורי והגר שיזף " 6
 . 32בראשות השופט אור, פרק שישי, פס'  2000ועדת החקירה הממלכתית לאירועי אוקטובר  7
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