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צר וריסון בידי עמשטרתי בחניקות כשיטת מבסימוכין דרשת להפסיק את השימוש הבמכתבך ש .1

שוטרים. זאת, בשל הסיכונים הטמונים בפרקטיקה זו שעלו בעקבות אירוע מותו של ג'ורג' 

 פלויד בארה"ב. 

 להלן תפורט עמדת המשטרה: .2

קובע כי  ,1969 -נוסח חדש[, תשכ"ט] לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( 19סעיף  .א

"מי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש לביצוע 

)א( לחוק 10המעצר, אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו. כמו כן, סעיף 

ניתן לנקוט ", קובע כי 1996-מעצרים(, תשנ"ו –סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

, כנגד עצור, שקיים חשש כי הוא עומד להימלט או אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח

לגרום נזק לגוף או לרכוש, כדי למנוע את הבריחה או את הנזק כאמור, וכדי להשליט 

כי שוטר רשאי להשתמש בכוח סביר לשם ביצוע קובע א 72. סעיף "סדר במקום המעצר

 חיפוש במקרה שהחשוד בעבירה מתנגד לכך. 

בנושא "עיכוב, מעצר ושחרור" כי  14.01.34"ר מס' בהתאם לכך, נקבע בפקודת מטא .ב

רשאי להשתמש בכוח סביר, בהתאם לנסיבות המקרה, לצורך  –שוטר המבצע מעצר "

 ".ביצוע המעצר, אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו

, מאפשר שימוש בכוח סביר, זאת 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 154נוסיף כי גם סעיף  .ג

לשם פיזור התפרעות. כך, קובע הסעיף כי אם לאחר מתן הודעת התפזרות מוסיפים 

http://www.police.gov.il/


 משטרת
 

 ישראל

 - בלמס -

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 

 
 110328221סימוכין: 

 2מתוך  2עמוד 

 

אנשים להתפרע, רשאי שוטר לעשות כל הדרוש כדי לפזר את ההתפרעות וכן "להשתמש 

 תנגדות".בכוח הדרוש בדרך סבירה כדי להתגבר על הה

כי במסגרת מעצר ניתן להשתמש בכוח  ותאם כן, הן לשון החוק והן לשון הפקודה קובע .ד

על הפעלת אין חולק כי . בהתאם לנסיבות המקרה והיקף ועוצמת הכוח יקבעסביר. 

דתית, והדבר תלוי כמובן באיום הנשקף מחב המעצר /העצור, עוצמת יהכוח להיות מ

כידוע, בנסיבות מסוימות, ועלים בזירת המעצר וכו'. התנגדותו למעצר, שאר הכוחות הפ

אף להשתמש בנשק חם לצורך ביצוע המעצר. באמצעים שונים ולהשתמש רשאי שוטר 

העצור משתף פעולה ונשמע להוראות השוטרים אין מקום  הםכמובן שבמקרים ב

 כוח. נגדולהפעיל 

ובהר כי ה, בה הנחיה בנושא 24.2.22ביום אג"מ ר'  הפיצהלצד האמור, ולמען הסר ספק,  .ה

ככלל יש לשאוף ליישום פרקטיקות שימוש בכוח בהתאם לטכניקות ההשתלטות 

הנלמדות בהכשרות וכי השימוש בחניקה ייעשה אך ורק במקרים חיוניים להשתלטות 

כי יש להימנע מטכניקת הנחת ברך על ודגש כמו כן הבאופן מידתי לחומרת העבירה. ו

  .צוואר

במקרים המפורטים בפניה כדין,  שלאימוש בכוח עולה טענה לשל שככי כ ,נציין כמובן .ו

, למח"ש או למדור תלונות ציבור תלונה בערוצים המקובלים,ניתן להגיש או באחרים, 

 לשם בירורה.

 אנו מודים לך על פנייתך.  .3

 

 

 בברכה, 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 
 
 

 העתק:
 בן מרדכי, רח"ט שיטור וסיורתנ"צ אנה 

 שסנ"צ מיכה פרנקנבורג, רמ"ד יח' מבצעיות ביועמ"
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