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 לכבוד

 ירושלמי-האלופה יפעת תומר האלוף תמיר ידעי

 הפרקליטה הצבאית הראשית אלוף פיקוד המרכז

 שלום רב,

 שינוי הוראות הפתיחה באש בגדה המערביתהנדון: 

בגדה הוראות הפתיחה באש של  יםביטול השינוינו פונים אליכם בבקשה דחופה להורות על א

לעבר מיידי אבנים לאחר בשטחי אש כאשר עולה חשד לגניבה וכן ירי המתירות ירי  ,המערבית

בלתי סביר באופן קיצוני הוא  דיתירי לעבר מי שאינו מהווה סכנה מי .סכנהיותר שאינם מהווים 

 .כפי שיפורט להלן –ומנוגד לדין הבינלאומי והישראלי, והכל 

 רקע

התקשורת ידיעות אודות שינויים בהוראות הפתיחה באש, חודשים האחרונים פורסמו בכלי ב .1

 ידית לכוח או לאזרחיםהמתירות שימוש בנשק קטלני במקרים בהן לא נשקפת סכנת חיים מ

, התיר 2021. השינוי הראשון, אודותיו פורסם בחודש נובמבר )להלן: ההוראות המעודכנות(

חשיפה: ")איתי בלומנטל  חי אש שימוש בירי לעבר חשודים בגניבת תחמושת מבסיסים ומשט

 .(14.11.2021 11 כאן "חיילים יוכלו לירות על גנבים בבסיסים –שינוי בנוהלי הפתיחה באש 

  הוראות הפתיחה באש בשטחיםנוסף של "כאן" על שינוי  החדשות דווח באתר 18.12.2021ביום  .2

 11 כאן" הקלות במדיניות הפתיחה באש לעבר מיידי אבנים"פרסום ראשון: רועי שרון )

לעבר מיידי אבנים ובקבוקי ירי אש חיה הותר בהוראות המעודכנות , לפי הפרסום. (18.12.2021

. לפי הפרסום, הירי ואינם מהווים איום נמלטיםכשהחשודים המעשה, לאחר גם  –תבערה 

  סמוך לתקרית.בד ומי ,קרי –יתבצע בגדר הזמן שמוגדר "מרחב הלחימה" 

ירי ש – מן הכלל הבסיסי ביותר ים, החורגים ומסוכניםמשמעותי יםשינוי אלו ,בקליפת אגוז .3

ידית מרק במקרים בהן נשקפת סכנת חיים  מותרבלבד, והוא  הינו מוצא אחרוןכלפי אזרחים 

 לכוח או לאחרים.

עקרון זה בא לידי ביטוי בהוראות הפתיחה באש אשר היו תקפות עד לאחרונה. הוראות אלו  .4

שהביאו ו , בעקבות שורת אירועי ירי על אזרחים לאחר שכבר לא היוו איום,2015בשנת נקבעו 

את אופן ההתמודדות של חידדה  אזצה בצבא הופש למקרי מוות ופציעות קשות. הוראת השעה

פרסומים, מספר לפי דית. יהכוחות מול אזרחים שאינם מהווים סכנת חיים ממשית ומ

נוהל , לפי יתרה מזו לירות באדם שאינו מהווה סכנה. יןי אבמסגרת הוראת השעה הובהר כ

"האם השינוי  ,בוחבוטסתיים בירי באוויר )אמיר האירוע אמור לה במקרה כזה ,מעצר חשוד

https://www.kan.org.il/item/?itemid=116857
https://www.kan.org.il/item/?itemid=116857
https://www.kan.org.il/item/?itemid=118974)
https://news.walla.co.il/item/2882410
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"צה"ל  ,גילי כהן ;  17.8.2015 וואלה בהוראות הפתיחה באש של צה"ל מבלבל את הלוחמים?"

 (.11.5.2015 הארץ סטיני שנמלט לאחר שתקף"מחדד הנחיות: אין לירות לעבר מחבל פל

, לשימוש בנשק חי כלפי היו בתוקף הוראות הפתיחה באש הקודמותשחשוב להדגיש כי גם בעת  .5

 2021עד סוף נובמבר  2015מאז לפי נתוני בצלם, השלכות קשות.  והיפלסטינים בלתי חמושים 

. 18עד  14מהם בגילאי  22, מירי באירועים של יידוי אבנים בגדה המערבית פלסטינים 58נהרגו 

כי גם כאשר ניתן ללמוד נתונים אלה כלומר, לפי מכלל ההרוגים הללו נורו בגבם.  15לפחות 

, ללא שהוגשו כתבי מתבצע היה עדיין הרי שירי כזהירי,  לא התירוהוראות הפתיחה באש 

ההוראות המעודכנות מבקשות להתאים מה שוכעת דאישום נגד חיילים אשר חרגו מהנהלים. 

  ן.להתנהלות הבלתי חוקית בשטח, במקום לאכוף את הדין על כוחות הביטחואת הדין 

נהרגו סמוך לבסיס בנבי מוסא רס"ן  13.1.2022בליל שינוי ההוראות לא מסכן רק אזרחים.  .6

בטעות אופק אהרון ורס"ן איתמר אלחרר ז"ל, שניהם קצינים מיחידת אגוז, לאחר שנחשדו 

יניב שינוי נהלי הפתיחה באש הוביל לתאונה הקטלנית )כגנבי אמל"ח. לפי הפרסומים נבדק אם 

שני קצינים נהרגו מאש קצין אחר ביחידה בבקעת הירדן בשל טעות "קובוביץ' ועמוס הראל 

 .(13.1.2022 הארץ "בזיהוי

דו"ח פנימי של מערכת הביטחון באוגוסט  הופץ טרם שינוי ההוראות פרסום נוסף מעלה כי .7

יחה באש עלולים להביא לשימוש שגוי בנשק ולהרוגים , בו נכתב כי שינויים בהנחיות הפת2020

: שינוי הוראות 2020-דו"ח פנימי מ" עמוס הראלולפצועים בנסיבות שאינן מצדיקות זאת )

 .(15.1.2022 הארץ" הפתיחה באש יגרום לפגיעות מיותרות מירי

 בין לחימה לאכיפת חוק

הן חלות. מטבע הדברים, הוראות אלו  םמשתנות בהתאם לאירועים בההוראות הפתיחה באש  .8

 ,קרי אירועי אכיפת חוק.לעומת שונות בתכלית כאשר מדובר באירועי לחימה מובהקים 

בעת שלא , כפעילות אכיפת חוק מתקיימת הבחנה בין סיווגה של פעילות מבצעית בשטח הכבוש

ן ין בפועל, לבין סיווגה של פעילות מבצעית בשטח בו מתנהל עימות מזויימתנהל בו עימות מזוי

במצב הנפקות של הבחנה זו היא כי הנעשית בהתאם לדיני הלחימה.  ,כפעילות "לחימתית"

שימוש נרחב בכוח הינו מצב שכיח, ואילו באירועי אכיפת חוק שימוש בכוח קטלני הוא  לחימה

 מקרה חריג.

יום  מדיכמו בתחומי המדינה גם בשטח הכבוש מתבצעת פעילות סדירה של אכיפת חוק.  .9

חיפושים, מאיישים מחסומים ונקודות בדיקה, ו מבצעים כוחות הצבא סיורים, מעצרים

"פעילות וצר ומפזרים הפרות סדר. פעילות זו נחשבת אמנם מבחינה מעשית כאוכפים ע

מבצעית" לכל דבר ועניין; ואולם, מבחינה משפטית היא דומה לפעילותה של המשטרה בתחומי 

המדינה. פעילות זו מופנית, ככלל, כלפי אזרחים ולא כלפי לוחמים, וככזו היא נתונה למגבלות 

 .לות לוחמתיתיעהרבה יותר מאשר פמחמירות 

אביחי מנדלבליט, בנייר העמדה האלוף על ההבנה הזו עמד גם הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר, 

 2010במאי  31וועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום ל 2010בדצמבר שהוגש מטעמו 

 :)להלן: ועדת טירקל(

https://news.walla.co.il/item/2882410
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2705491
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2705491
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2705491
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2705491
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10534643
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10534643
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10538947
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10538947
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 מבחינה משפטית ומעשית כאחד, מערכת היחסים הקיימת בין הממשל הצבאי"

לבין תושבי שטח הנתון בתפיסה לוחמתית קרובה יותר לזו הקיימת בין המדינה 

מאשר לזו הקיימת בין מדינה המהווה צד לעימות מזוין לבין  –לבין אזרחיה 

בהתאם, כאשר הממשל הצבאי נדרש להתמודד עם  נתיני הצד שכנגד לעימות.

ם גילויי אלימות גורמים עוינים הפועלים מקרב התושבים הנתונים למרותו או ע

מצידם של האחרונים )אשר אינם מגיעים לרף העצימות הדרוש להכרה בקיומו 

הוא עושה זאת מתוקף סמכויותיו של עימות מזוין בינו לבין אותם גורמים(, 

ובמסגרת זאת הוא פועל באופן דומה לזה שהמדינה  -ואחריותו האמורים לעיל 

נייר ' ]..[" )לים של 'אכיפת חוקקרי, בכ –נוהגת בו בסיטואציות מעין אלה 

 .( )ההדגשות במקור(33, עמ' העמדה של הפרקליט הצבאי הראשי לוועדת טירקל

גם כאשר מדובר  ,זאתם אירועים המסווגים באופן מובהק כאירועי אכיפת חוק. אירועי גניבה ה .10

 בגניבה של ציוד לחימה.

כאירועים בודדים המבוצעים ע"י הפגנות או  מהלךאירועי יידוי אבנים מתרחשים לרוב ב .11

מו אינו . אף שמדובר באירועים אלימים במהותם, יידוי אבנים כשלעצדים או קבוצה קטנהייח

כזו. למעשה, כוחות הביטחון בגדה המערבית שמהווה פעולת לחימה או אינדיקציה לפעולה 

תושבי השטח הכבוש, פלסטינים מצד כלל מתמודדים עם אירועים הכוללים יידויי אבנים 

 .כאחד וישראלים

בחודשים האחרונים לבדם דווח בתקשורת אודות מספר לא מבוטל של אירועי יידויי אבנים  .12

מתנחלים  4יואב זייתון ": דוגמאות ספורות ניתן לראות כאן"י ישראלים בגדה המערבית )ע

הגר שיזף  ;YNET 15.10.2021, "נעצרו בחשד לתקיפת פלסטינים שמסקו זיתים בשומרון

 הארץ "מתנחלים זרקו אבנים על בית מגורים בכפר בורין והציתו אש, שני פלסטינים נפצעו קל"

עימות בין מתנחלים לפלסטינים ליד הכפר "ליה ספירלין, ניר דבורי ויואב חמו  ;16.10.2021

שני פלסטינים נפצעו מירי בעימות "הגר שיזף  ;N12 6.11.2021" החיילים לא מתערבים -בורין 

אלישע בן קימון  ;11.11.2021 הארץ "3נפצעו מיידוי אבנים 5עם מתנחלים בדרום הר חברון, 

 . (YNET 24.11.2021 "פלסטיני נפצע קשה בתאונת דרכים. חשד: התהפך בגלל יידוי אבנים"

מכוון  כלפיהםעל אף שאירועים אלו דומים במהותם, במועדם ובמיקומם למקרי יידוי האבנים  .13

אזרחים שאיש לא יטען שאירועי יידוי אבנים מצד נראה השינוי בהוראות הפתיחה באש, 

אבן שנזרקת מידו של ישראלי ראוי להזכיר ולהדגיש: . פעולה לוחמתית םה הדישראלים בג

ועל כן, דין אבן אחת נדרש להיות כדין אבן אחרת. בהתאם, יש להחיל  – אינה מסוכנת פחות

את דיני אכיפת החוק ולא  –פלסטיני  מצד ישראלי וביןמצד בין  –על כל אירוע של יידוי אבנים 

 .לחימההדיני את 

 עדר סכנת חיים אינן חוקיותיהוראות המתירות שימוש בנשק בהה

. בהתאם לכך, הדין החל עשרות שניםזה  מתמשךצבאי הגדה המערבית נתונה תחת כיבוש  .14

)להלן: "תקנות  1907-בראשן תקנות האג מ ההומניטרי, הבינלאומיהוראות הדין בשטח הן 

בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה )להלן: "אמנת ג'נבה  1949-האג"( ואמנת ג'נבה הרביעית מ

 הרביעית"(.

http://www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs/9111emPatzar.PDF
http://www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs/9111emPatzar.PDF
https://www.ynet.co.il/news/article/s100tpevrf
https://www.ynet.co.il/news/article/s100tpevrf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10300403
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q4/Article-0a0d1be64a6fc71026.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q4/Article-0a0d1be64a6fc71026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10375343
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10375343
https://www.ynet.co.il/news/article/skyxlknoy
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 ןבמסגרתני זכויות האדם, אשר בדי ההוראות שמקורן בשטח גם ותחל במקביל להוראות הללו .15

השתרשו  ידי גורמי אכיפת החוק. במסגרת זו לשימוש בכוח ע העקרונות והמגבלות על סדריםומ

 ,לשימוש הדרגתי בכוח החובה –בין העקרונות הללו  עקרונות יסוד המהווים דין מנהגי. מספר

. וחמורה לחיי אדםדית סכנה מירק מקרים בהם יש  יעשהכי שימוש בנשק חם  חובהה וכן

בנוסף, נקבע כי שימוש בכוח על ידי גורמי אכיפת החוק נדרש לעמוד בדרישות הצורך 

מנהגיים הכללים ה)חלק מ והמידתיות, אשר ייבחנו באופן דווקני יותר מאשר בדיני המלחמה.

 בכנס האו"ם על מניעת פשע וטיפול בעבריינים, שהתקיים בהוואנהבאופן דקלרטיבי הללו עוגנו 

 –  1990Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcementבשנת 

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of  Officials

Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 

 European Code-ל 37-ו 35כללים דומים אומצו גם ידי האיחוד האירופי )ר' סעיפים  ; 1990

of Police Ethics.) 

כללים אלו קובעים כי שימוש בנשק חם כלפי אזרחים לא חמושים יותר רק במקרה של הגנה  .16

או כדי  ,ידית לחייו של אדם או לפגיעה קשה בגופועצמית או הגנה על אחרים מפני סכנה מ

 לכללים(. 9)ר' סעיף  למנוע עבירה חמורה המסכנת חיי אדם

למסקנה כי  ההכללים המנהגיים של המשפט הבינלאומי בכל הנוגע לאכיפת חוק מובילהחלת  .17

 הוראות הפתיחה באש, לפי הפרסומים, והוראות הפתיחה באש המעודכנות אינן חוקיות. ודוק

אבנים או ביידוי אם החשודים בגניבה או גם יאפשרו לחיילים להשתמש בנשק חם  החדשות

דית וברורה לחייהם או לשלמות גופם. מדיניות מהווים סכנה מיאינם נסים על נפשם וחפצים 

בו השימוש בנשק חם כלפי אזרחים לא חמושים הוא  ,זו אינה הולמת את העקרון הבסיסי

 אחרים. אמצעי אחרון, שיותר לשימוש במקרים חריגים בלבד בהם יש סכנה ברורה לחיים של 

ועדת  .יישראלדין האת ההוראות החלות ב גם יםלהוראות הפתיחה באש סותר התיקונים .18

החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 

הגנה עצמית של רשויות  הסבירה כי , בראשות השופט תיאודור אור )להלן: "ועדת אור"(,2000

ית והגנת הצידוק )סעיף אשר ביניהם הגנה עצמ ,אכיפת החוק מורכבת ממספר נדבכים חוקיים

  .)להלן: חוק העונשין( בהתאמה( 1977-יג לחוק העונשין, התשל"ז 34י וסעיף 34

לאנשי אכיפת חוק להשתמש  בהם יינתן אישורשהמקרים ועדת אור קבעה כי יש לצמצם את  .19

   :למצבים בהם יש איום ממשי ומסכן חיים כלפי השוטריםרק בנשק חי 

מובילות כולן לתוצאה, כי ירי כאמור יכול להתבצע רק מערכות דינים אלה "

ידית, ורק אם אין די באמצעים חמורים במצב של סכנת חיים ממשית ומ

 , שער רביעי, פרק ב'(. )שם פחות כדי להשיג את המטרה האמורה."

גם בפסיקה נקבע כי כוחות הביטחון מוסמכים להשתמש בנשק חי רק במצבים בהם יש סיכון  .20

( 1990) 371, 353( 2, פ"ד מד )אנקונינה נ' התובע הצבאי הראשי 486/88)ע"פ אמיתי לחיי אדם 

בכוח בעל פוטנציאל קטלני ללא נקבע כי שימוש אנקונינה בעניין  .((אנקונינה)להלן: עניין 

 גם בלתי חוקי. ,ולפיכך –בלתי מידתי ו ייחשב לשימוש בלתי סבירסכנה גופנית קיומה של 

, הסבירות המידתיותהודגש בפסק הדין כי השימוש בנשק חי ייבחן בראי עקרונות  בנוסף

 .בין מידת הכוח המופעלתליש להוכיח יחס סביר ומידתי בין מידת הסיכון  :והיחסיות. קרי

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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אמצעי קטלני נדרשת להיות האמצעי האחרון, שמשומש רק אם  הפעלתנקבע כי  ,בהמשך לכך

 (373-374, עמ' שםיש הכרח לנקוט בו )

 אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי 7195/08יה בבג"ץ 'גם דבריה של השופטת פרוקצ לעניין זה יפים .21

 (: 2009) הראשי

"השמירה על שלטון החוק, וההכרה בחירויות הפרט, הם מאפיין של תפיסת 

הדמוקרטיה העומדת בבסיס המשטר בישראל. היא גם מרכיב חשוב 

(. כיבוד זכויות 845בתפיסת הבטחון בישראל )בג"צ הועד הציבורי, בעמ' 

אדם, והשמירה על כבוד האדם גם כאשר הוא נמנה על האויב, טבועים 

מדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. ערכים אלה צריכים באופייה של ה

למצוא את ביטויים גם באכיפת החוק הפלילי כלפי מי שבהתנהגותו הפר 

עקרונות אלה. אכיפה זו היא מרכיב חשוב גם בתפיסת הבטחון של ישראל, 

ובעמידה על כושרו ורמתו של צה"ל. "כוחו של צה"ל תלוי ברוחו לא פחות 

, קלכמן נ' הרמטכ"ל 585/01ית ובשכלול כליו" )בג"צ מאשר בעוצמתו הפיז

((. רוחו וצביונו המוסרי של הצבא תלויים, בין 2003) 719, 694( 1פ"ד נח)

היתר, בשמירה על טוהר הנשק ובהגנה על כבודו של הפרט, באשר הוא" 

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה(.  90בפסקה שם, )

ניסיונות גניבת ציוד בבסיסי צה"ל מהווים מקרה ברור , על רקע העקרונות האמורים לענייננו, .22

די . על כן, אין לאשר בהם שימוש בנשק חי כל עוד אין איום מוחשי ומיאכיפת חוקשל אירועי 

 .לכוח הלוחם

בידי הצבא כאשר הצדקה לשימוש בנשק חי,  איןי אבנים באירועים של יידובאופן דומה,  .23

לטיפול באירועי הפרות סדר. לא זו מים ותאאשר מישנם אמצעים פחות קטלניים והמשטרה 

לאחר  תקפהאם ישנם מצבים בהם יידוי אבנים מצדיק ירי בנשק חי, הצדקה זו אינה אף זו, גם 

חיי אדם. על כן, הנוהל לשמיידה האבנים אינו מהווה סכנה מוחשית לכוחות הביטחון או 

 ובלתי מידתי.המעודכן הוא בלתי סביר 

 וירי על מיידה אבנים אשר לא נשקפת ממנו סכנה יותר, אינ נבקש להבהיר כי למעלה מן הצורך .24

  טעמים. בקנה אחד גם עם דיני הלחימה, וזו ממספר העול

ראשית, עקרון היסוד של דיני הלחימה הוא עקרון ההבחנה, הקובע כי אזרחים אינם מטרה  .25

הוא ו ,המשותף לכל אמנות ג'נבה 3זרחים קיימת בסעיף לגיטימית לתקיפה. ההגנה הזו על א

החריג לכלל זה הוא במקרה בו האזרחים לוקחים המשפט הבינלאומי המנהגי. מוכר כחלק מ

זכאים להגנות מכוח עקרון ההבחנה )ר' סעיף  יהיו לא במקרה כזהו – בלחימהחלק באופן ישיר 

   (.לאמנת ג'נבה ( לפרוטוקול הראשון3)51

 במסגרת מסמך "רוח צה"ל" בסעיף טוהר הנשק: גם עוגןעקרון זה  .26

"החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, אך ורק במידה 

החייל לא ישתמש בנשקו הנדרשת לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחימה. 

ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו ובכוחו כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים 

 (.ההוספ ה)ההדגש בגופם, בכבודם וברכושם" למנוע פגיעה בחייהם,
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הפועלים  זאת גם כאשר הלחימה היא נגד ארגוני טרוראבנים אינו הופך אדם ללוחם. יידוי  .27

  עקרון ההבחנה מורכב יותר מאשר בשדה הלחימה "הקלאסי"יישום שבו בשטח אזרחי, 

 ,בישראל נ' ממשלת ישראלהוועד הציבורי נגד העינויים  769/02הנושא נדון בהרחבה בבג"ץ )

 לחלק (. יידוי אבן אינו הופך אדם)להלן: "בג"ץ החיסולים"( (2006) 555-569, 507( 1פ"ד סב )

ואינם מחזיקים של ארגון כלשהו מטעמו  בהכרחאינם פועלים מיידי אבנים ארגון טרור, מ

, ינלאומימשפט הבב ה המוקנית להםהגנהעל כן, מדובר באזרחים שלא איבדו את בנשק חי. 

 .לפי הפרשנות שלו בפסיקה הישראליתגם 

בו נדונו הוראות הפתיחה באש במהלך (, 2018) יש דין נ' הרמטכ"ל 3003/18בג"ץ בשנית,  .28

הפגנות השיבה על גבול עזה, נקבעו נסיבות בהן ירי מוצדק במסגרת של התמודדות עם הפגנות. 

פריצה זו לתוך ישראל וההנמקה המרכזית היתה החשש מפריצת גדר הביטחון ע"י ההמון, 

ין כי ההפגנות על נקבע בפסק הד ידית. בנוסףיכולה כשלעצמה להוות סכנת חיים ממשית ומ

נו ע"י חמאס, שהוא ארגון טרור ומחאה עממית, אלא "תואמו, אורגנו והוכוגבול עזה לא היו 

ניתן  לפסק דינו של המשנה לנשיאה מלצר(. 53-55 אותפסק) המצוי בעימות מזויין עם ישראל"

 הוראות הפתיחה באש מושא פנייה זו אינן עוסקותלחלוק על קביעות אלו. על כל פנים 

ההוראות הללו עוסקות באירועים קטנים  .באירועים חוצי גבול או בהפגנות של חמאס

מילים ב בודדים, וכולם בתוך השטח הכבוש.ולעיתים מאורגנים שהם לעיתים כגדולים, 

השיבה, הוראות הפתיחה באש  הפגנותשניתנו באירועי הפתיחה באש אחרות, בניגוד להוראות 

  ודד עם מצבי קיצון אלא עם השגרה.נועדו להתמ לאה זו ימושא פני

דיני עקרון בסיסי באזרח, אבן  מי שיידהגם אם יש סברה פרשנית כי אין לראות ב ,שלישית .29

שמחייב "לבחור באותו אמצעי שפגיעתו בזכות האדם של  –עקרון המידתיות הוא הלחימה 

פרשנות מרחיקת לכת אם נקבל כן, גם (. על 372בעמ'  בג"ץ החיסולים,הנפגע היא הפחותה" )

כאשר לא נשקפת סכנה  –נשק חי שרואה במיידה אבן לוחם לפי המשפט הבינלאומי, שימוש ב

 ואינ –קטלניים פחות לפיזור הפרות סדר  רבים שהם דאית מאותו אדם וכאשר ישנם אמצעיםו

 עולה בקנה אחד עם עקרון המידתיות. 

בכל  דיני הלחימה, המחמירים פחות את םרועי יידוי אבנייאעל  מנסים להחילעל כן, גם אם  .30

 – הרי שאלו אינם מצדיקים את העדכון האמור להוראות הפתיחה באש, הנוגע לשימוש בכוח

  ייחשב בלתי מידתי ובלתי חוקי.העדכון  םוגם על פיה

הוראות הפתיחה באש  את ללא דיחויפונים אליכם על מנת שתתקנו בהתאם לאמור לעיל, אנו  .31

 וא ,די לחיי אדםירי לעבר מיידי אבנים לאחר שאלו כבר לא מהווים איום מי אסורבאופן שי

 .חשודים בגניבת תחמושת מבסיסים ומשטחי אשלעבר 

 בברכה,

 
 רוני פלי, עו"ד

 


