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 לכבוד

 ח"כ מירב בן ארי

 יו"ר ועדת בטחון פנים

 הכנסת

 שלום רב,

 המזרחית ובירושלים החרדית בחברה ב"בואש" שימוש – 7.12 ביום לדיון הנדון:

פנים בנושא "שימוש בבואש בהפגנות במאה  טחוןיועדה לבוב 7.12לקראת הדיון ביום שלישי 

נו בעניין זה. בפתח הדברים נציין שאנו מברכים על תנו ועמדישערים", אנו מתכבדים להגיש ממצא

משטרה בנושא, שמטרתו להבטיח האזרח לקיומו של דיון חשוב זה, בעקבות מכתב האגודה לזכויות 

משטרה ושימוש באמצעים קיצוניים את חופש הביטוי והמחאה במדינת ישראל, ולמנוע אלימות 

 כשהדבר אינו נדרש.

את בשנתיים וביתר ש ,שנים 6-מעל לכבר  ץנפו השימוש בבואש כלפי החברה החרדית .1

שהגיעו אלינו עולה, כי המשטרה עושה שימוש נרחב בבואש הן רבות מעדויות האחרונות. 

בהם במקרים שלרוב  – בשכונות חרדיות והן בשכונות בירושלים המזרחית שלא על פי הנהלים

 .כלפי בתים ולעבר אנשים שהולכים על המדרכהישירות אין התנגדות אלימה של מפגינים, 

, ואין כל שימוש מידתי השימוש בבואש הינו פסול מן היסודהיא שהעקרונית יודגש כי עמדתנו  .2

ולגיטימי שניתן לעשות בו בכלל, ובשכונות מגורים בפרט. הבואש הינו מעצם טבעו אמצעי בלתי 

נזק סביבתי למשך ומותיר  לעבר תאי שטח גדולים מי הבואש המסריחיםמתיז את ש ,ממוקד

 . מדובר באמצעי שמייצר ענישה קולקטיבית. משכך, ימים רבים

הלי המשטרה עצמה ומהכללים המנחים שנקבעו בפסיקת בית ופילו מנחורג א בואשהשימוש ב .3

השימוש ב"בואש" שמור להפרות סדר קשות, שבאות לידי ביטוי לפי הכללים,  .המשפט העליון

בהתנגדות אלימה, וכאשר צפויה פגיעה קשה, בדרגת ודאות קרובה לביטחון הציבור, לגוף או 

  לרכוש.

הפעלת בפועל,  .יקול דעת בעת שימוש בבואש בשטח בנוי וצפוףכי יש להפעיל ש ,עוד קובע הנוהל .4

לא מתקיימות בהם הפרות ברחובות שקטים ופנויים, שלעיתים קרובות מתקיימת בואש ה

ולעבר עסקים  התזה ישירות לתוך מבנים סגורים, לעבר חלונות בתים ומרפסותסדר, וכן 

אירועים שהגיעו  ורכבים, תוך פגיעה במי שאינם מעורבים בהפרת סדר, ובהם ילדים ותינוקות.

על שיקול דעת לקוי ביותר, שהתעלם לחלוטין ממאפייני המקום ומהנזק שייגרם  יםאלינו  מעיד

 לסביבה.
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שלא אחת  ,ימשפיל ופוגענמעבר לפגיעה הפיזית הלא מידתית, שימוש באמצעי זה מכיל היבט  .5

  מותיר אזרחים ואזרחיות בטראומה גדולה.

"יצאתי ביום ראשון בתאריך י''א שבט  שנפגעה מהבואש סיפרה כי:)הפרטים אצלנו( אישה  .6

באזור השעה עשר לרחוב על מנת לבצע קניות... פתאום אני חוטפת שפריץ של מים מסריחים 

עקב כך שהיתי צריכה  יום עבודהכל בגדיי הלכו לאיבוד הפסדתי נהיתי ספוגה במי הבואש 

 ".הזה ועדיין לא מפסיק להריח ממניריח לנקות את ה

"הלכתי בגאולה ביום ראשון, י"א שבט חודשים:  5במקרה אחר פגע הבואש באישה ותינוקה בן  .7

חודשים לכיוון בית המרקחת ברחוב עמוס. פתאום ראיתי  5בצהריים עם תינוק בן  12:30בשעה 

התחלתי לרוץ וכמעט  .א מתחיל להתיז מי בואש במרחק של מאות מטריםמרחוק מכתז"ית והו

. הוא התחיל התגלשתי כי הכל היה רטוב. נרטבתי כל כולי עם מי הבואש וגם על התינוק היה

. לא יכולתי אפילו להתפנות ראיתי שכל הפנים שלו אדומות וצורב לו בעינייםלצרוח מכאבים, 

, רצתי הביתה כל עוד רוחי בי. בבית הפשטתי לו את הבגדיםאליו כי כל כולי רטובה ומסריחה ו

שטפתי לו את הפנים והוא עדיין סבל ובכה ומלא כוויות. המים חדרו גם לרגליים מבעד לבגדים. 

שמתי לו מיד ספריי של אלוורה לכוויות ועשיתי לו כמה אמבטיות ועדיין לא הוטב לו והריח 

 ".לא עבר

גם בתגובה להתקהלות צעירים מתבצע רחב ובלתי מבוקר נבאופן שימוש פסול בבואש  .8

נעשה שימוש נרחב ובלתי מידתי בנוזל בחודשים האחרונים פלסטינים באזור רחבת שער שכם. 

רים הסמוכים לשער שכם וכן כלפי עוברי אורח רבים שנמצאים וכלפי בתי עסק ובתי מג בואש

 מות. זור, אף שאינם נוטלים כל חלק בהפרות סדר או אליבא

התנהלות זו מעוררת חשד כבד כי מטרתה היא הרתעה גורפת של התושבים מלהגיע לאזור,  .9

גרימת נזק ארוך טווח לעסקים ולמבנים וענישה קולקטיבית של כלל תושביה הפלסטינים של 

 .העיר

רבים של השימוש בבואש בשכונות האמורות, המדברים  לסרטונים םלינקי –מצורף נספח א'  .10

 עדה תקרין אותם בדיון.ונו מבקשים כי הובעד עצמם. א

לגבי השימוש שנעשה בבואש ע"י המשטרה, ממנה עולה כי  מידע מענה לבקשת חופש מצורף .11

 השימוש נעשה נגד ערבים וחרדים באופן כמעט בלעדי, ובאופן מסיבי.

באמצעי זה באופן הנוגד את  השימוש על וחשבון דין מהמשטרה לדרושקוראים לוועדה  אנו

ההוראות תוך פגיעה קולקטיבית, בלתי מידתית ומשפילה, ולפעול להפסקת השימוש בו באזורי 

 מגורים ובכלל.

 בכבוד רב,

 גב' סיון תהל

 פרויקט חופש מחאה
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 :  של שימוש בבואש לינקים לתיעודים -נספח א' 

; התזת בואש באופן הרחוב ריק ממפגינים; לתוך חצר פרטית כאשר חלון של בית פרטיהתזה לתוך 

שבירת חלון, כאשר ; התזה ישירות לעבר חלון בית פרטי, תוך פגיעה בעוברי אורחחסר הבחנה תוך 

 .הרחוב ריק ממפגינים

שימוש נוסף במכת''זית, הפעם ברחוב בר אילן בירושלים, בליבה של שכונה חרדית צפופה. 

 "יורה" זרנוקים של נוזל ישירות לתוך הקומות הראשונותבווידאו כאשר היא  המכת''זית תועדה

 .יםולעבר המדרכות, בזמן שהרחוב עצמו ריק ממפגינשל בנייני המגורים 

בלילה בשעה שלא התקיימה כל הפרת סדר, ללא התראה וללא  23:00וש בבואש לאחר השעה שימ

 . עוברי אורח ורכבים, ולעבר בתי מגורים ובית כנסתהבחנה, וישירות לעבר 

 .בבר אילן לעבר מפגין  ישיר של הבואשכינון 

 בשער שכם. התזה לעבר מבנים

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eJn8St2TCc
https://www.youtube.com/watch?v=ESHYfdTRysk
https://www.youtube.com/watch?v=Inkg_3SFrt0
https://www.youtube.com/watch?v=T_qONNL6t1s
https://www.youtube.com/watch?v=T_qONNL6t1s
https://www.youtube.com/watch?v=T_qONNL6t1s
https://www.youtube.com/watch?v=T_qONNL6t1s
https://www.youtube.com/watch?v=KDdy4wizppU
https://www.youtube.com/watch?v=Ko690raeQ0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ko690raeQ0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ko690raeQ0s
https://www.youtube.com/watch?v=pjovswh-uKw
https://youtu.be/H-RdCG0gNhQ
https://youtu.be/H-RdCG0gNhQ
https://youtu.be/H-RdCG0gNhQ
https://www.youtube.com/watch?v=PU3c7Rfx7No

