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 תירוש-תמר הכהןו"ד מוריה בן משה העו
 קמ"ד יחידות מבצעיות

 יועמ"שהלשכת 
 משטרת ישראל

 ירושלים

 חריגה מהנהלים –השימוש המשטרתי באלות הנדון: 
 ; 24.11.2021ומיום  8.7.2021ניותינו מיום פ

 (20.12.2021)הגיעה לידינו ביום  14.7.2021תשובתכם מיום 

הרינו לפנות אליכן שוב בעניין השימוש המשטרתי באלות. מאז הורד הרף המתיר שימוש  .1

באלות בנסיבות שכלל לא מצדיקות  יחוק באלות, הצטברו בידינו עדויות רבות לשימוש בלתי

 שימוש בכוח. 

עדר יהתרענו על הפסול שבהורדת רף השימוש באלות למדרג ב', על ה 2021בפנייתנו מיולי  .2

המידתיות שבשימוש באלות בנסיבות אלו ועל הסיכון הטמון באלות לשלמות הגוף. משפנייתנו 

ט של אירועים מתועדים, שבהם בתזכורת ובה פירו 24.11.2021לא נענתה שבנו ופנינו ביום 

 ושוטרים היכו באלות מפגינים לא אלימים כדי לפזר אותם מהמקום בנסיבות שלא הצדיק

( 24.11.2021פנייתנו זו )מיום נועד לגרום לכאב. לא מותיר ספק שהוא שימוש בכוח ובאופן ש

 .לא נענתה

 למתפרעיםבין מפגינים 

 שהוכרזה משעה"כי  ,ברתןס, 20.12.2021ביום  , שהגיע לידינו רק14.7.2021מכתבכן מיום ב .3

 זכותם את שמממשים מפגינים'ב עוד מדובר איןפי דין  על 'חוקית בלתי התקהלות'כ הפגנה

ניתן לפעול נגדם להשבת ש ,"(העונשין בחוק' )כהגדרתם מתפרעים'אלא ב 'מחאה לחופש

 הסדר הציבורי על כנו. 

 ,ת ישראלשרווחת במשטר התפיסה הבעייתיתזו משקפת לטעמנו את תמצית מוטעית בחנה ה .4

 ואשר מובילה לשימוש נרחב ובלתי מידתי בכוח כלפי מפגינים. 

אין בכך כדי להפוך דין, כ" נעשתה אסורהאף במקרים שבהם ההכרזה על הפגנה כ"התקהלות  .5

עבירת לצורך התגבשות . "מתפרעים"ל –הנוכחים במקום  כלאת  ולבטח לא –את המפגינים 

; 151שהוביל להכרזה לפי סעיף לא די בחשש לחוק העונשין,  152סעיף כאמור ב ההתפרעות

מעשה שמהווה "הפרת השלום"; יתר על כן, לא  בפועלנדרש גם שהמתקהלים "התחילו לבצע" 

בהסתברות של  –" "הפרת השלום שיש בהה, אלא רק כל "הפרת שלום" משכללת את העביר

סיבית להוראות די בהתנגדות פלבטח שלא . על הציבור" אימה להטילדי כ" –קרוב לוודאי 

ובוודאי שהתנהגות של קומץ "מתפרעים" אינה  ,"מתפרע"ל "מפגין"פיזור כדי להפוך 

 .משליכה על כלל המפגינים

mailto:mail@acri.org.il
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif155
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif155
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif155
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שהוכרז בו על "התקהלות  האנשים שנמצאים במקוםלכלל השגויה זאת ועוד, התייחסותכם  .6

ח כלפי כל מי שנמצא במקום ונותנת יד חופשית לשוטרים להפעיל כ "כמתפרעים" בלתי חוקית"

בין אם הוא עצמו מתנגד באלימות לפיזור ובין אם לאו. משמעות הדבר, כי די בכך שקומץ  –

בכוח כלפי כל המפגינים. ואכן, זו המפגינים נוהג באלימות, כדי להצדיק שימוש מקרב קטן 

מרגע מתן הוראת פיזור, הופכים כל הנוכחים במקום ליעד  –בדיוק התנהלות המשטרה בשטח 

 ובין אם בקטין. שעומד על המדרכה מפגיןלגיטימי להפעלת כוח משטרתי בין אם מדובר ב

שישראל מחויבת  ,(ICCPR)על פי האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות כי  בהקשר זה יש לציין .7

התאמה החזקת היא מהווה חלק מהדין הישראלי מכוח  עדר הוראת חוק נוגדתיובה, לה

, זכותו של אדם להפגין אינה מתבטלת בשל התנהגות אלימה של חלק ממשתפי פרשניתה

 :מפגינים שנהגו באלימות לבין האחריםעל המשטרה להבחין בין הו הפגנהה

"(I)solated acts of violence by some participants should not be 

attributed to others, to the organizers or to the assembly as such. Thus, 

some participants in an assembly may be covered by article 21, while 

others in the same assembly are not." (Human Rights Committee, 

General comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 

21) sec. 17 (2020)). 

ן באופן ספציפי כלפי ווד נקבע באמנה, כי השימוש בכוח לצורך פיזור הפגנה צריך להיות מכוע .8

ולא באופן כללי כלפי כל המפגינים. בנוסף, נקבע כי  ,באלימות ליםהאנשים או הקבוצה שפוע

 שפגיעתו אינה זניחה: אינה מתירה שימוש בכוח סיביתהתנגדות פ

"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. Force that is 

likely to cause more than negligible injury should not be used against 

individuals or groups who are passively resisting." (Ibid, Sec. 86) 

 באלות פסולשימוש 

 חבטו והצליפושבהם שוטרים  ,פירטנו מספר אירועים מתועדים 24.11.2021מכתבנו מיום ב .9

באנשים כדי לפזר אותם. בכל המקרים השימוש באלות בוצע כלפי מפגינים שלא התנגדו  באלה

באלימות לפיזור ולא נשקף מהם כל סיכון לגוף או לרכוש. בנוסף, פירטנו במכתבנו מספר 

 שבהם נעשה שימוש באלות כאמצעי לענישה וגרימת כאב.  ,אירועים

ש באלות והרחבת השימוש בהן מגדילות הנמכת הרף לשימו , שלפיהתנועמדאנו חוזרים על  .10

, ולא פעם גם מידתי בכוח ינואשלשימוש  ותמוביל ,אמצעי זהבפועל את השימוש לרעה ב

. להלן מספר אירועים נוספים מהתקופה האחרונה נגד אזרחים ליתלהשתוללות ברוט

 .עמדתנו זואת שוב  יםשמבסס
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 בשייח ג'ראח  18.2.2022ביום  הפגנה

נעשה שימוש נרחב ויוצא דופן  ,שהתקיימה בשבוע שעבר בשייח ג'ראח ,הפגנה השבועיתב .11

. םהמפגיני מצד כל אלימות או איום אחר קדמה לכך, למרות שלא באלות לצורך פיזור ההפגנה

מדרג "האירוע הגיע לכדי ש , וגם לו היינו מניחיםבאירוע זה לא היתה כל הצדקה לשימוש בכוח

 השימוש באלות בוצע בניגוד לנוהל. עדיין , "ב'

 חבטההשימוש באלות לצורך הדיפת המפגינים בוצע במקרים רבים באמצעות ראשית,  .12

בין גופו של השוטר לגופו של מפר הסדר", כפי  הצמדת האלה כחיץבמפגינים ולא באמצעות "

  .(2סרטון , 1סרטון  )להלן מספר תיעודים: שמוסבר במכתבכם

כאלה , ואף שכבר החלו להתרחק מהמקום והיו בגבם לשוטריםלעיתים הוכו באלות מפגינים  .13

 . (2סרטון , 1סרטון  :תיעודראו ) שנפלו לרצפה בעת מנוסתם

למרות על כאבים עזים מאד ועל הטחת מכות בכל חלקי גופם, דיווחו מפגינים שהוכו באלות  .14

לאור זאת עצם שכן המפגינים החלו כבר להתרחק ו ,כל הצדקהלכך שבמקרים רבים לא היתה 

נועדה לגרימת כאב גרידא, כדי ללמד אותם לקח או  , כמו גם האופן שבו היא נעשתה,הכאתם

 להענישם. 

 

הוכה בירך שמאל ובשוק ימין למרות שהתקדם לכיוון  צד, כיעידה אחד המפגינים באירוע .15

ניסה להגן על גופו ממכות האלה בידיו ונפגע  הואשאליו נדחפו המפגינים על ידי השוטרים. 

פנה למחרת למוקד הוא . בעקבות נפיחות וכאבים עזים ברגלו ובידו היד ממכת האלה ףבשורש כ

כי קיבל מכות אלה בברכו והדבר גרם לו לכאבים דיווח מפגין אחר . תיעוד רפואי( להלן) רפואי

 . לזרז אותוכדי השוטרים הפליאו בו את מכות האלה  כךועקב עזים שהקשו עליו את ההליכה 

 

https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/P2BOLlt1HrA
https://youtu.be/q1c1PqOwUQw
https://youtu.be/q1c1PqOwUQw
https://youtu.be/q1c1PqOwUQw
https://youtu.be/geo-wjU7ZJg
https://youtu.be/geo-wjU7ZJg
https://youtu.be/geo-wjU7ZJg
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 14.2.2022הפגנת חרדים בשכונת גאולה ביום 

 שוטרים חבטומסגרת הפגנה המונית שהתקיימה נגד בעלי חנויות סלולר בשכונת גאולה, ב .16

. בתיעוד של האירוע ניתן לראות שוטר אוחז באחד שמפגינים שסירבו להתפנות מהכביבאלות ב

לסרטון(.   0:20)שניה  החל לעלות למדרכההמפגינים ומכה בו ברגליו למרות שהמפגין כבר 

עמד על המדרכה, העיף אותו על ראשו מעבר עדיין ש, ר השוטר למפגיןאחר מספר שניות, חזל

 בעקבות האירוע פנה המפגין לטיפול רפואי והתברר כי נגרם לו שבר ביד(. 0:45לגדר )שניה 

 (.תיעוד האירוע. ))להלן תיעוד רפואי(

 

לאור האמור לעיל, אנו חוזרים על עמדתנו כי הורדת הרף לשימוש באלות הינו פסול ואין כל הצדקה 

לשימוש באמצעי זה בנסיבות של מדרג ב'. בנוסף, גם בהפגנות במדרג ג' השימוש באלות ובכל אמצעי 

 אחר צריך להיות מכוון ספציפית כלפי אנשים שפועלים באלימות. 

וכן למכתבנו עמדתנו זו ולמקרים ההולכים ומתרבים שמתקפים אותה, נבקש את התייחסותכן ל

 , שטרם נענה. 24.11.2021מיום 

  בכבוד רב ובברכה

 סיון תהל, רכזת חופש מחאה ושטח  ן סוצ'יו, עו"דא

 

 העתק: 

  משנה ליועמ"ש לממשלה )משפט פלילי( –עו"ד עמית מררי 

https://youtu.be/aE2a8sAe2lo

