
1 

 בירושליםבית המשפט המחוזי 
 עת"מ בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 
 
 

 (580011567 )ע"ר בישראל האזרח לזכויות האגודה .1 :העותרים
 (580425700)ע"ר התנועה לחופש המידע  .2

דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק  ו/אואן סוצ'יו  ע"י ב"כ עוה"ד
 עביר ג'ובראן דכוור ו/או מור-גיל גןו/או עודד פלר ו/או 

חיו ו/או משכית בנדל -ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד
  ו/או רעות שאערו/או טל חסין ו/או רוני פלי 

  מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 65154אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 

 acri.org.ilnnea@ דוא"ל: ; 5608165-03; פקס: 6088638-052טל': 
 

 וכן ע"י עו"ד רחלי אדרי חולתא
 מהתנועה לחופש המידע

 
  

 -נ ג ד  -
 

 משטרת ישראל  :     ההמשיב

 אזרחי –באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים 
 49333, ת.ד. 9149301, ירושלים 7רח' מח"ל 

 02-6468053 ; פקס:073-3920000 טל':
 jer@justice.gov.il-ezדוא"ל: 

 עתירה מנהלית
 1998 -בעניין חוק חופש המידע, התשנ"ח 

 בית המשפט הנכבד מתכבד להורות למשיבה כדלקמן:

נהלי המשטרה המסדירים את השימוש באמצעים את ללא השמטות להעמיד לעיון הציבור  .א
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 מחוז י"ם.

 ד בעניינים הנוגעים לעתירה זו. אין הליך נוסף תלוי ועומ: הליך נוסף

 

mailto:anne@acri.org.il
mailto:ez-jer@justice.gov.il


2 

 הצדדים

לקדם את זכויות שנה  50מזה , הינה עמותה הפועלת האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1 העותרת .1

לחופש המידע בכלל, ובהקשר של זכויות אדם האדם בישראל ולהגן עליהן. האגודה עוסקת בזכות 

 .בהליך הפלילי בפרט

 ופועלת מאז, בדרכים שונות, להבטחת יישומו 2004, נוסדה בשנת  המידע לחופש התנועה, 2העותרת  .2

של חוק חופש המידע, לקידום מטרותיו, לעידוד שקיפות ברשויות, ולחיזוק הדמוקרטיה  התקין

 בישראל. 

והיא מחזיקה  חוק ושמירה על ביטחון הפנים במדינהה, אמונה על אכיפת משטרת ישראלהמשיבה,  .3

 .במידע

 מבוא

הנוגעים כי המשיבה תחשוף באופן מלא את נהלי המשטרה  ,עניינה של עתירה זו בבקשת העותרות .4

מפעילה באופן שגרתי סוגים שונים של "נשק פחות משטרת ישראל לאמצעים לפיזור הפגנות. 

לצורך התמודדות עם "( אמצעים פחות מקטלנייםובפי המשטרה " Les Lethal Weaponמקטלני" )

 . , דוגמת אלות, רימוני הלם, גז מדמיע, מכונית התזה )מכת"ז( ועודאירועי הפרות סדרהפגנות ו

סמכות המשטרה להפעיל נגד אזרחים אמצעי כוח "פחות קטלניים" היא רגישה מעין כמוה, הן בשל  .5

הפגיעה החמורה בחופש המחאה וההתאגדות ועוד יותר מכך לנוכח הפציעות הקשות שאמצעים אלה 

 –עלולים לגרום ואף גורמים בפועל. לאורך השנים האחרונות הצטברו מקרים רבים של אזרחים 

שנפצעו ואף נותרו נכים לצמיתות כתוצאה מפגיעה של אמצעים  -ועוברי אורח אקראיים מפגינים 

אלו. לאור זאת, קיימת חשיבות מכרעת להבטיח שהשימוש באמצעים לפיזור הפגנות ייעשה תוך 

 הקפדה יתרה על עקרונות המידתיות, הסבירות והנחיצות. 

הפגנות אולם השמיטה מהם את החלקים המשטרה אמנם פרסמה את נהלי השימוש באמצעים לפיזור  .6

המהותיים ביותר. כך, למרות השימוש השגרתי שהיא עושה באמצעי כוח באירועים המוניים באופן 

גלוי ולעיני כול, המשטרה מסרבת לגלות לציבור בכלל ולעותרות בפרט את החלקים הנוגעים לתיאור 

ווח השימוש המותר בכדורי ספוג לא ידוע מהו ט כתוצאה מכך,האמצעים ולאופן השימוש בהם. 

ובמכת"זית; האם מותר לחבוט באלות בפלג גופו העליון של אדם; האם מותר לכוון את זרם 

המכת"זית לעבר ראשי המפגינים; האם את רימוני ההלם יש לגלגל על הקרקע או לזרוק מעל לראשי 

 המפגינים. 

שלטון ואת תפקודה ת היועל רשו ביקורת ראויהתכליתו המרכזית של חוק חופש המידע להבטיח  .7

התקין של המערכת הציבורית. שקיפות התנהלות המשטרה בעניין שלפנינו היא תנאי הכרחי למימוש 

 הבקרה עליה ולהבטחת השמירה על זכויות הפרט בעת הפעלת הכוח המשטרתי. 

כלל  –חשש מפני חשיפת שיטות ואמצעים  -הסייגים עליהם נסמכת המשיבה לצורך הסתרת המידע  .8

שמשמשים את גורמי  ,אמצעים חשאייםבשיטות ובשלא מדובר כיוון בענייננו. זאת  םאינם רלוונטיי

 הציבור לעיני אמצעים שמופעלים , אלא עלאכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת

 ובכיכר העיר, בהפגנות ואירועי מחאה.

ולי אף בכוונת מכוון, ביקורת הציבורית הסתרת המידע המהותי ביותר בנהלים חוסמת למעשה, וא .9

אפקטיבית, ומונעת את האפשרות להתלונן במקרים המתאימים על חריגה מהנהלים ועל שימוש לקוי 

 ומסוכן באמצעי הכוח. 
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 העובדתית התשתית

 לפיזור הפגנות  אמצעיםהמשטרה בנוגע ל נהלי .א

השלימה המשיבה את פרסום ההנחיות המנהליות שלפיהן היא פועלת, בהתאם ללוח  2021בחודש מרץ  .10

פורסמו . במסגרת זו,  להלן(  6262בסעיף  דכאן )ר' 1זמנים שעוגן בפסק דין בעתירה של העותרת 

לציבור גם נהלי ההפעלה והשימוש באמצעים לפיזור הפגנות שברשות המשיבה. לתדהמתן גילו 

באשר לשימוש באמצעים  המידע המהותי והחשוב ביותרהכוללים את  עשרות סעיפיםהעותרות כי 

 – ווהפעלת האמצעי לתיאורונסתרים מעיניי הציבור. הסעיפים שהוסתרו נוגעים  חסוייםאלה, נותרו 

במקום כל אחד מהסעיפים שהוסתרו בנהלים, מופיע שוב ושוב ההסבר  .המדוברים הנהלים של הליבה

 ".סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים"הלאקוני 

יש לציין, כי בידי העותרות גרסאות קודמות של מרבית הנהלים הללו, כפי שהתקבלו במהלך השנים  .11

ידע. נהלים אלה הועברו בעבר לידי העותרות מבלי שהוסתר בהם מהמשטרה במסגרת בקשות חופש מ

כמעט דבר. משכך, יכולות העותרות להשוות בין הנהלים ולדעת מהם העניינים שאמורים להיות 

 מוסדרים בחלקים החסויים של הנהלים במתכונת שבה הם פורסמו. 

שהוא גלוי באופן שמרוקן תי כי כמעט שלא נותר בהם מידע משמעו ,מלמדכפי שפורסמו עיון בנהלים  .12

 את זכותו של הציבור לעיין בהנחיות מנהליות.מתוכן 

)ר' בנהלים   7-ו 6, 1-3פרקים  -הנהלים ערוכים לפי דפוס קבוע וכוללים מספר פרקים גלויים  .13

שבהם יש בעיקר מידע כללי, שחוזר על עצמו באופן זהה כמעט בכל  (9ע/ ;5ע/; 1ע/ –המצורפים להלן 

מפרט את "הבסיס החוקי"  2 פרקקובע את "המסגרת הכללית" של הנוהל;  1 פרקאחד מהנהלים. 

העילות המתירות שימוש  –)הפניה לסעיפי חוק רלבנטיים ופירוט ארבעת המדרגים של הפרת סדר 

רת סדר ואי ציות לשוטר; התנגדות אלימה לפיזור; אלימות הפגנה שקטה; הפ באמצעי כזה או אחר:

מפרט את  7 פרקנוגע ל"תיעוד ודיווח";  6 פרקמפרט את "תחומי אחריות";  3 פרק(; בהיקף נרחב

 דרישות ה"הכשרה". 

  שני פרקים:מרבית הסעיפים בו מטלעומת זאת, בכל אחד מהנהלים הוש .14

". פרק זה אמור להכיל תיאור ופרטים של האמצעי תיאורהמוסתר ברובו מתייחס ל" 4 פרק .14.1

האמצעי: התכונות שלו, הרכבו, גודלו, נתוניו הטכניים כמו גם ההשפעה שלו והנזק שהוא גורם 

 לגוף הנפגע. 

" ואמור להכיל פרטים באשר לאופן השימוש באמצעי, האמצעי הפעלתמתייחס ל" 5  פרק .14.2

החלות על השימוש, מקומות המרחק המינימאלי והמקסימאלי המותר לשימוש, מגבלות 

, נחסה באופן כמעט מוחלט 4 פרקל בדומה, זה פרק גםונסיבות שבהם אסור שימוש באמצעי. 

 .הפגנותבנהלים הנוגעים לפיזור 

דפוס זה של הסתרת המידע חוזר על עצמו בכל הנהלים שמסדירים שימוש באמצעי כוח לפיזור   .15

"חשש לחשיפת  שלבשל אותה עילה  5-ו 4קים פרסעיפים רבים בהפגנות. בכל אחד מהם הושמטו 

שיטות ואמצעים". עתירה זו עניינה בשלושת הנהלים שעוסקים באמצעי הכוח הקלים יחסית, 

נהלי השימוש באלות, ברימוני הלם  - שהמשטרה עושה בהם שימוש תדיר יותר בכל רחבי הארץ

 ובמכת"ז.
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 תנוהל השימוש באלו. 1א

המשטרה לצורך ביצוע מעצרים מזה שנים רבות, אולם הוא כמעט האלה היא אמצעי שמשמש את  .16

ולא שימש שוטרים בנסיבות של פיזור הפגנות והפרות סדר. עד לאחרונה, האלות דורגו כאמצעי 

בהפרות הסדר הקשות והאלימות ביותר, אך לאחרונה הוחלט  –ד' בלבד  המותר לשימוש במדרג

 גנות והפרות סדר. להפוך את האלות לאמצעי ראשון בטיפול בהפ

 .1ע/מצורף ומסומן  באלההשימוש  לנוה

ב' של  ג' ואף במדרג והשימוש באמצעי זה הותר במדרג האלות נוהלבעקבות זאת עודכן בהתאם  .17

הפרות הסדר הקלות יחסית, שעד לאותה עת לא היווה עילה לשימוש באמצעי כוח כלשהו, אלא רק 

שינוי  האחרי ה)"בידיים"(. הורדה זו של המדרג שבו מותר השימוש באלות גררלהפעלת כוח פיזי 

משמעותי בשטח: האלות הפכו לאמצעי שגרתי בהפגנות ובעקבות זאת תועדו מקרים רבים של שימוש 

חבטו  13.10.2021נמהר ובלתי סביר באלות. כך, לדוגמה, בהפגנה של חרדים בשכונת גילה ביום 

מפגינים וזאת למרות שאלה לא נקטו באלימות; בהפגנה על מותו של אהוביה שוטרים ברגליהם של ה

בירושלים תועדו שוטרים כשהם מנחיתים אלות שוב ושוב על רגלי  4.11.2021סנדק ז"ל ביום 

תועדו מספר אירועים בשער שכם בירושלים, שבהם שוטרים  2021המפגינים; במהלך חודש אוקטובר 

 ל הצדקה. היכו באלות ללא רחם וללא כ

 .2ע/ מצורף ומסומןבעניין השימוש באלות  24.11.2021ומיום  8.7.2021למשיבה מיום  1העותרת ות פני

( ו"הפעלת א4הוסתרו שלושה סעיפים בפרקים הנוגעים ל"תיאור האמצעי" )סעיף  האלה נוהלב .18

אלה והם כוללים מידע כללי שני סעיפים בלבד נותרו גלויים בפרקים . (ב5-א ו5האמצעי" )סעיפים 

 ב(4" )סעיף השימוש באלות יעשה רק באלות שאושרו לשימוש במשטרת ישראלוחסר משמעות: "

שוטר שעבר הכשרה בהתאם )מבלי לפרט אילו אלות עברו אישור שכזה( ו"שימוש באלה יעשה על ידי 

, הסתרת הסעיפים בנוהל בפועל .ג(5)סעיף  )מבלי לפרט אילו סוגי אלות הותרו לשימוש( "לסוג האלה

 הופכת אותו לחסר משמעות היות ואין בו כמעט מידע של ממש באשר לכללי השימוש באלה.

ג'  ב' לצורך "הדיפה ומעצר" ובמדרג הנוהל קובע בטבלת המדרגים, כי האלה מותרת לשימוש במדרג .19

ן כל משמעות לצורך "הדיפה, מעצר, פיזור". אלא שבהעדר פירוט באשר לאופן השימוש באלה, אי

 למושגים הדיפה, מעצר ופיזור. 

למרות שהעותרות לא יודעות מה מוסתר בסעיפים שלעיל, ניתן ללמוד על תוכנם מהשוואת הנוהל  .20

)נוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי" מס'  שפורסם אל מול הנוסח הקודם של הנוהל

90.221.111.003) . 

 בר כי: כך למשל, בנוגע לתיאור האמצעי פורט בע .20.1

מותר להשתמש רק באלה תקנית. "אלה תקנית" לעניין זה, אלה שאושרה על ידי  )א("
 ר' אג"ם וקרפ"ר כאלה תקנית. אלות שאושרו כאלות תקניות הן:

 ( אלת גומי 1)
 ( אלה פלסטיק ישרה 2)
 ( אלה מסוג "טונפה" 3)
 אסורה לשימוש מבצעי  -( אלה מעץ 4)

שימוש אלה יותר לשם הדיפה, כמפורט להלן, ופיזור מושכל של מפירי סדר,  )ב(
וההפעלה ולשם החזרת הסדר  לפי נוהל זה ולפי כללי השימוש בכפוף לכללי הזהירות

 "על כנו



5 

תחת הכותרת "מצבים אפשריים לשימוש באלה" בנוהל הישן פורטו אופני השימוש האפשריים  .20.2

 : והמגבלות על השימוש באלה

ניתן להשתמש באלה כאמצעי הגנה לשוטר )ולא כאמצעי תקיפה(, מפני  -הגנה  )א("
  ..תקיפות מצד מפרי סדר באמצעות כלי נשק קרים.

הדיפת מפרי סדר באמצעות אלה תהיה אך ורק כאשר האלה מושטת  -הדיפה  )ב(
בצורה אלכסונית לכיוון החזה של המתפרעים ולא לכיוון פלג גוף תחתון ולא לכיוון 

  ...ראש. ההדיפה תהיה רציפה ולא כלחץ משתנהה
השימוש באלה בשיטה זו נועד למצבים של  -השתלטות בשיטת לחץ בריח  )ג(

התגברות על התנדבות אקטיבית של מפר הסדר. בשיטה זו, השימוש באלה יתבצע 
על ידי יצירת לחץ מבוקר ומידתי באמצעות האלה על מפרקי הידיים והכתף, אך 

 ...כדי לגרום נזק למפרקים או חלילה להביא לשבירתם. בשום אופן לא
בעת התנגדות אקטיבית ואלימה היוצרת סיכון ממשי לשוטרים ו/או  -חבטות  )ד(

לאזרחים תמימים, יכולה האלה לשמש כאמצעי מסייע לפיזור מפירי סדר האלימים 
לחבוט אין . לכיוון הירך החיצונית בלבדבלבד באמצעות חבטות. אלה מבוקרות 

המין, האגן ואין לחבוט  רלכיוון פיקת הברק, עצם השוק )עצם עדינה ושבירה(, אב
 ...".מעל לפלג הגוף התחתון כלל

העמודים הרלוונטיים בנוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ) הנוהל הישן שהסדיר את השימוש באלות 

 .3ע/ מצורף ומסומן ((90.221.111.003ציבורי" )מס' 

כאמור, פירוט מסוג זה, הן בתיאור האמצעי והן באופן שמותר להפעילו, נעדר לחלוטין מהחלק  .21

 והפומבי בנוהל החדש. השמטה זו מותירה שאלות רבות ביחס לגדרי השימוש החוקי באלות: לאיל

" המותרת לשימוש במסגרת הדיפהאזורים בגוף מותר לכוון את האלה? מה המשמעות של שיטת ה"

ג'  " המותרת לשימוש במסגרת מדרגפיזורל פי הנוהל החדש? מה המשמעות של שיטת ה"ב' ע מדרג

בנוהל החדש? ועוד. שאלות אלו חשובות במיוחד לצורך החלטה של אזרח האם לפנות בתלונה למח"ש 

בעקבות שימוש שנעשה כלפיו באלה, ולאור הסתרת המידע האמור אין ביכולתו לדעת אם השימוש 

 אחד עם הנהלים או שמא חרג מהם.  שנעשה עולה בקנה

על חשיבות המידע המוסתר ועל השרירות המוחלטת שבהסתרתו ניתן ללמוד מתשובת המשטרה  .22

בנושא השימוש באלות. בתשובתה מפרשת המשיבה את משמעות המושג  1למכתב העותרת 

מפר  "הרחקת אדם/קהל באמצעות הצמדת האלה כחיץ בין גופו של השוטר לגופו של – "הדיפה"

במקום להצמיד הסדר". מידע זה נותר חסוי בנוהל והציבור אינו יכול לדעת כי שוטר שחובט באלה 

 "הדיפה" מפר את הנוהל וראוי להתלונן נגדו. אותה לגופו לצורך 

 .4ע/מצורף כנספח  14.7.2021תשובת המשטרה מיום 

על השרירות וחוסר הסבירות שבהסתרת המידע בנוהל זה גם ניתן ללמוד מכך, שחלק מהמידע  .23

שהוסתר בנוהל שפורסם נותר גלוי בנהלים דומים אחרים. כך, לדוגמה, בעוד שנוהל האלות שפורסם 

( מפורט תיאור של 220.003.02נמחקו כל הסעיפים בתיאור האמצעי, בנוהל "אלת טונפה" )מספר 

ומר לת הטונפה אליה מתייחס הנספח הינה אלה מסוג סופרגום דגם טונפה עשויה מחאהאלה: "

 נוהל זה אף מתאר באופן ". פלסטיק אשר אושרה ע"י הקרפ"ר

)שמספרו  "בטיחות באימונים"ו לנוהל "נספח טפרטים נוספים לגבי התיאור של האלה מופיעים גם ב .24

נתונים ו( כתקניות )אלה ישרה ואלה מסוג טונפה סוגי האלות שאושרו יםמפורט (. בנוהל זה01.01.10

 לגביהן כגון: ם יטכני



6 

 13-עשויה מפוליקרבונט מוקשח, ידית אחיזה צידית באורך של כ  –אלה טונפה "א. 
 ס"מ, באלות הישנות ישנו פין מתכתי לניפוץ שמשות.  60 –ס"מ אורך כללי כ 

התחתון קיימת רצועת  ס"מ, בקצה 60 -עשויה מפלסטיק קשיח, אורך כ – אלהב. 
 ."ע"י תפס ייעודי אחיזה, ניתנת לנשיאה בחגורה

מידע טכני זה שמופיע בנוהל אחד ומוסתר בנוהל אחר חושף גם את החשיבות שבפרסום המידע  .25

לציבור. מידע זה נחוץ כדי לבחון את הסבירות והמידתיות שבהחלטת המשטרה להכניס לשימוש 

ת את האלות שנבחרו לשימוש בישראל לעומת אלו שבשימוש אלות מסוג זה; המידע מאפשר להשוו

משטרתי במדינות אחרות; פירוט החומר יכול להיות קריטי עבור אנשים אלרגניים; לצורך טיפול 

רפואי במי שנפגע משימוש באלה; הדבר מאפשר מעקב ופיקוח כי אכן האלות המותרות לשימוש הן 

 , שאין שימוש באלות ארוכות יותר(. אלו שמשומשות בפועל על ידי השוטרים )למשל

לכאורה האלה היא אמצעי "קל" בהשוואה לאמצעי הכוח האחרים שמפעילה המשטרה, ולמרות  .26

שהשימוש בה הורחב לאחרונה גם לנסיבות בהן אין אלימות מצד המפגינים אלא רק התנגדות לפיזור, 

ים שפורסמו על ידי גופים מחקרים השוואתיים וכלל. חמורות לפציעות להוביל עלול זה אמצעי

בינלאומיים ביחס לשימוש הרצוי בכלי זה מתייחסים לאלות כאל אמצעי מסוכן, ששמור לנסיבות 

 שבהן קיים חשש לפגיעה בגוף. 

 נקבע כי  2017-כך, לדוגמה, בסקירה שפורסמה על ידי האו"ם ב .26.1

"The use of batons and similar types of equipment can cause brain injuries or 

death if the head or other sensitive areas of the body are targeted". (United 

Nations Office on Drugs and Crime, Resource Book on the Use of Force and 

Firearms in Law Enforcement, p. 80, 2017). 

ביחס לשימוש  (OCHR)נציבות זכויות האדם של האו"ם  לאחרונהרסמה פש הנחיותבגם  .26.2

כי שימוש חוקי באלות מוגבל אך ורק למקרים  נקבע קטלניים באכיפת חוק-באמצעים לא

 Office of the United Nations High Commissioner for) איום לנזק גופנישבהם מתקיים 

Human Rights, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, article, 7.1.3, 

2020 .) 

( של 01.01.10על הסיכון הטמון בשימוש באלות ניתן ללמוד גם מנוהל "בטיחות באימונים" )מס'  .27

 ט(: 7-וח 7סעיפים המשטרה שקובע את המגבלות החלות על האימון באמצעי זה )

. חבטות אלה יתורגלו כאשר שוטרים לובשים שכפ"ץ לחבטות לכיוון פלג גוף עליון, ח"

 לחבטות לאזור הירך.  TOP-Vומגן 
 ".לכוון אלה לאזור הראש ללא קסדה אין ט.

נוכח הסיכונים הטמונים בשימוש באלות לצורך פיזור מפגינים ברור שהמידע באשר לאופן השימוש  .28

יותר לצורך ביקורת ופיקוח ציבורי על השימוש בכוח שבידי המשטרה. בהן ותיאורן הוא מידע חשוב ב

לעיל( התבססו על השערות בלבד באשר  .2ע/ונספח  17למשיבה )ר' סעיף  1כך, לדוגמה, פניות העותרת 

לשימוש המותר באלות מבלי שיש בידיה אפשרות לקבוע אם השימוש המתועד באלות באירועים 

 שונים משקף חריגה מהנוהל. 

 . נוהל השימוש ברימון הלם 2א

ברעש חזק ואור מסנוור והוא מותר רימון הלם הוא אמצעי לפיזור הפגנות שמייצר פיצוץ המלווה  .29

ההמון והשפעתו רחבת היקף. בשנה האחרונה הפכו  עברג'. מדובר באמצעי שמושלך ל לשימוש במדרג
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רימוני ההלם לאמצעי כוח שגרתי בהפגנות השבועיות בשכונת שייח ג'ראח בירושלים וכן במהלך 

 6,885-נעשה שימוש ב 2021ומאי  ההפגנות והפרות הסדר ברחבי הארץ. כך, לדוגמה, בחודשים אפריל

רימוני הלם וגז וכדורי  24,675רימוני הלם על ידי משטרת ירושלים לבדה )לירן תמרי "פרסום ראשון: 

(. בנוסף, המשטרה 18.6.2021, ירושלים mynetכך נראים חודשיים של אלימות בירושלים",  –ספוג 

עשתה שימוש תכוף ברימוני הלם בניסיון לאכוף את כללי הסגר בשכונות החרדיות בירושלים ולפזר 

 התקהלויות.

 .5ע/נוהל השימוש ברימון הלם מצורף ומסומן 

 תיאורכמעט לחלוטין הפרקים " חסויים הלם ברימון השימוש נוהלבדומה לנהלים האחרים, גם ב .30

(. שני הסעיפים 9 שממוספר בטעות בנוהל כפרק 5 " )פרקהאמצעי הפעלת( ו"4 " )פרקהאמצעי

היחידים שנותרו גלויים בפרק "הפעלת האמצעי" כוללים מידע כללי וחסר כל משמעות קונקרטית: 

"השימוש ברימון הלם נועד לטיפול בהפרות סדר לצורך פיזור מפרי הסדר" וכן "שימוש ברימון הלם 

 יעשה בהתאם לתנאי הסביבה והשטח המאפשרים הטלתו". 

תר בנוהל ניתן למצוא בנוהל הישן "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי", רמזים לסוג המידע שהוס .31

שכלל בתיאור של רימון הלם את המידע שלהלן: "גוף הרימון עשוי מגומי שחור"; "זמן השהייה לפני 

ממקום הפיצוץ"; "השימוש ברימון  1.5דציבר ברדיוס  175שניות"; "עוצמת פיצוץ של  2.5-הפיצוץ כ

את המתפרעים באמצעות אפקט של הדף, רעש וסינוון לפרק זמן קצר". לעומת הלם מטרתו להמם 

 .הסעיפים הכלולים ב"תיאור האמצעי" כלהחדש נותרו חסויים  בנוהלזאת, 

)העמודים הרלוונטיים בנוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר  הנוהל הישן לשימוש ברימון הלם

 .6ע/מצורף ומסומן ציבורי"( 

פרטים בנוגע לגבולות  , ככל הנראה,לאופן הפעלת האמצעי, הסעיפים החסויים מסתיריםבאשר  .32

השימוש המותר באמצעי זה: האם מותר לזרוק רימוני הלם ישירות לעבר אנשים? האם מותר לזרוק 

את הרימון מעל לראשי האנשים? מהו הטווח המינימלי המותר לזריקת רימון? האם מותר להשתמש 

 וך מקום סגור? ברימון הלם בת

ואכן, בהעדר גישה למידע זה, מתקשים מפגינים רבים, וכמו גם ארגונים שעוסקים בנושא האלימות  .33

המשטרתית, להכריע בשאלה האם השימוש באמצעי מתבצע כדין. למידע זה חשיבות רבה במיוחד על 

פגיעה קשה  רקע הדיווחים הרבים מהחודשים האחרונים על הנזקים של השימוש ברימון הלם, ועל

 במפגינים, כולל פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם. 

 .7ע/ורף ומסומן מצ 25.5.2021מיום  1תיעוד של פציעות מרימוני הלם ראו מכתב העותרת הפירוט 

אשר עלול למרות השימוש התכוף והנרחב של המשטרה ברימוני הלם, מדובר באמצעי קיצוני ביותר  .34

למגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור התוף(, פגיעות חבלה וחדירה של עצמים לגוף, להוביל 

התנגשות בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פציעות בדרכי הנשימה וטראומה נפשית. בשנים 

האחרונות עלתה המודעות ברחבי העולם לפוטנציאל הפציעה הגבוה מרימוני ההלם ובכלל זה, פגיעה 

בהנחיות האו"ם לשימוש בנשק "פחות  . כתוצאה מכך,ה, כוויות, פצעי הדף, חתכים ואף מוותבשמיע

( שפורסמו לאחרונה, נקבע כי שימוש ברימוני הלם לעבר אדם הוא בלתי חוקי Less lethalקטלני"  )

 The use of pyrotechnic flash-bang grenades directly against a person would"בשל הסיכון לפציעה: 

be unlawful as it could cause serious burn or blast injuries and, in certain cases, there could even 

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/HJ1iLFdiO
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be a risk of fragmentation. "( .OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law 

Enforcement, 2020.) 

 השימוש במכת"ז  נוהל. 3א

זור הפגנות, שמתיז סילון מים בעוצמה חזקה לעבר מפגינים. בנוסף מכונית התזה היא אמצעי לפי .35

למים, המכת"זית מתיזה לעיתים גם צבע ונוזל "בואש" מסריח ביותר. המכת"זית היא אמצעי שמותר 

הפגנות של  80-נעשה שימוש בבואש בכ 2021ג' והשימוש בו נפוץ ביותר. במהלך שנת  לשימוש במדרג

 נה המשטרה לבקשת חופש מידע חרדים וערבים, כעולה ממע

 .8ע/מצורף ומסומן לבקשת חופש מידע בענין היקף השימוש במכת"ז/בואש  12.10.2021מיום מענה 

בדומה לנהלים האחרים, גם בנוהל המכת"ז מוסתר מידע רב הנוגע לתיאור האמצעי והפעלתו. שמונה  .36

שכותרתו "תיאור האמצעי" מוסתרים. למעשה, הדבר היחיד  4 מתוך תשעת סעיפי המשנה של פרק

לנוהל מוסתרים שני  5שגלוי הוא כי משמעות המכת"ז היא "מכונת התזה על גבי משאית". בסעיף 

 סעיפים. 

 .9ע/נוהל השימוש במכת"ז מצורף ומסומן 

, ים לתיאור האמצעי והפעלתובאופן מלא בעבר הופיע מידע רב בפרקים הנוגע נחשפובנהלי המכת"ז ש .37

: "אין לבצע התזה לעבר ראשו של אדם מתחת מגבלות השימוש באמצעי זה ובכלל זהפורטו  ובכלל זה

. ג' לנוהל(6)סעיף  מחזית המכת"ז" 20מ' מחזית המכת"ז; אין לבצע התזה מתחת למרחק של  25-ל

 פרטים מסוג זה הוסתרו לגמרי בנוהל שפורסם.

 .10ע/במכת"ז מצורף ומסומן הנוהל הישן לשימוש 

לאורך השנים שבהן נעשה שימוש במכת"זית התברר, כי מדובר באמצעי בעל פוטנציאל לפגיעה גופנית  .38

נפצעו בני זוג, מנחם רבינוביץ' ואסתר שפרינצק,  2015קשה בעוברי אורח. כך, לדוגמה, בפברואר 

האישה שברה את אגן הירכיים והגבר  –בירושלים לחייהם מפגיעת מכת"זית ברח' צפניה  60-בשנות ה

שבר את הקרסול. הפגיעה התרחשה כשהם ירדו מהאוטובוס בדרך לביתם כשלפתע זרם המכת"ז 

 20-נפגעה גב' רחל גליקסמן בת ה 2016שהופעל לעבר הפגנה סמוכה העיף אותם לקרקע. בנובמבר 

ה בצומת בר אילן בירושלים. היא איבדה מסילון מכת"ז שפגע ישירות בפניה בעודה עומדת על המדרכ

 את ההכרה, סבלה מדימום ולחץ גבוה בעין ונאלצה לעבור מספר ניתוחים. 

 .11ע/ מצורף ומסומן 8.5.2018בעניין השימוש במכת"זית בהפגנות חרדים מיום  1העותרת פניית 

נות שהתקיימו מול מעון ראש הסיכון הטמון בשימוש במכת"זית התברר שוב גם במהלך פיזור ההפג .39

)בר  נפצע בראשו מסילון מכת"זית יונתן קימל ועור התוף שלו נקרע 2020הממשלה בירושלים. ביולי 

 הארץפלג, ג'וש בריינר וניר חסון "מפגין שנפגע בירושלים מסילון מים: "נפתח לי הראש והתעלפתי" 

. במקרה זה בפרט ובמהלך הפגנות אלה בכלל, תועדו מכת"זיות מתיזות את סילון המים (25.7.2020

העוצמתי ממרחק קצר ביותר של מטרים בודדים כלפי ראשיהם של מפגינים. אלא שהסתרת הסעיפים 

הרלוונטיים בנוהל באשר לטווח השימוש המותר במכת"זית ואופן השימוש לא ִאפשרו לקיים דיון 

 טרי בשאלת חוקיות השימוש באמצעי. ציבורי ופרלמנ

זיות "מכת –ח לפיזור הפגנות וגבול השימוש בכבדיון שקיימה וועדת הפנים של הכנסת בנושא " .40

", דרשה יו"ר הוועדה מהמשטרה לחשוף את הנוהל במלואו כדי לאפשר דיון אפקטיבי בנושא: ופרשים
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על מנת שאפשר יהיה לבחון אותם". "הדבר הזה צריך להיות פתוח והנהלים צריכים להיות ברורים 

צבי, ראש חטיבת השיטור -בתגובה לביקורת על הסתרת חלקים מהנוהל טענה תנ"צ סיגל בר

כדי לא לייצר את המצב שבו  תחילה בכוונה בנוהל אותם השחרנואנחנו  …במשטרה: "המרחקים

את המכת"זית"  אנשים עוקפים את זה ומגיעים אלינו ממקומות שבהם אנחנו לא יכולים להפעיל

 ((. 42עמ'  28.7.2020ישיבת ועדת הפנים של הכנסת מיום  פרוטוקול )ר'

את דיון המשך שהתקיים בוועדה הועילה הסבר זה לא הניח את דעת חברות וחברי הכנסת ועל כן, לקר .41

המשטרה להעביר את הנוהל המלא: "הנוהל עכשיו נמצא בידינו. חבריי חברי הכנסת, הוא פתוח 

ואפשר לראות את הנוהל המפורט" )יו"ר הועדה, ח"כ מיקי חיימוביץ", ללא השחרות בפניכם 

, שהמשטרה הקטינה באופן התברר הנוהל חשיפת בעקבותאז,  רק(. 20, עמ' 15.9.2020 פרוטוקול

מטר: "ככלל אין לבצע התזה  13-מטר בנוהל הישן ל 20-דרמטי את טווח השימוש המותר במכת"זית מ

 מטרים, בהתזה ישירה לעבר גופו של אדם, מרכז מאסה או פלג גוף תחתון".  13-מתחת לכ

יך נהג של מכת"זית יודע חשיפת המידע בוועדה אפשרה לקיים דיון חיוני בשאלות מהותיות כגון "א .42

(. 19, בעמ' שםיו"ר הוועדה, ח"כ מיקי חיימוביץ',  שאלתמטרים בדיוק כזה גדול?" ) 13לאמוד 

ג'וש בריינר בעקבות חשיפה זו התקיים גם שיח ער בתקשורת על השימוש במכת"ז )ר' למשל: 

 הארץלראש"  "המשטרה: מותר להשתמש בתותח מים ממרחק קצר ממפגינים; בוטל האיסור לכוון

סעיפים  -(. למרות זאת, נוהל המכת"ז המפורסם כיום לציבור נותר חסוי בחלקו הגדול 1.10.2020

 שנדונו בתקשורת לאחר שנחשפו במהלך הדיון בכנסת עדיין חסויים, ללא כל הסבר המניח את הדעת. 

 הציבורי בחשיפת המידע  האינטרס .ב

שברשותה  באמצעיםהנהלים שבמוקד עתירה זו מסדירים, כאמור, את השימוש שעושה המשטרה  .43

כלפי מפגינים ומפרי סדר. השימוש באמצעים אלה נעשה בדרך כלל לצורך פיזור אנשים שרובם ככולם 

אינו חשוד בביצוע עבירה, ונועד בראש ובראשונה לפנותם מהמקום. יש לזכור, כי אף אם מדובר בקהל 

והגים באלימות שאינו נענה להוראת פיזור של המשטרה, לרוב מדובר במפגינים שומרי חוק, שלא נ

 ומבקשים לממש את חופש הביטוי שלהם ולמחות על עוולה מסוימת. 

בנוסף, אופיים הלא ממוקד של מרבית האמצעים מוביל באופן טבעי לפגיעה תכופה גם בעוברי אורח  .44

. ואכן, אמצעים ולעיתים גם בדרי הבתים הסמוכים שנקלעו למקום ,ילדים וקשישיםלרבות רבים, 

לא נטלו חלק ל אזרחים אחרים שאפילו שו ,רביםמפגינים של צמיתה נכות אף ליעה ואלו הובילו לפצ

גלית הראלי "מכת"זית פרועה וחסרת שליטה: המשטרה סגרה מפגינים ברחוב והתיזה בהפגנות )ר' 

ג'קי חורי "אדם נפצע קשה ; 5.7.2020 ,הנוםיהמקום הכי חם בגישירות לפנים, בניגוד לנהלים" 

איתי בלומנטל, ; 26.2.2021 ,הארץפחם, ח"כ ג'בארין נפגע" -בעימותים עם המשטרה בהפגנה באום אל

חיים גולדיטש, רענן בן צור ורועי רובינשטיין "עימותים במחאה נגד נתניהו בירושלים, מפגין נפצע 

  (.Ynet ,30.1.2021 "תבעינו ממכת"זי

רימוני הלם, אלות  -ניים פחות, ובמיוחד אלה שבמוקד העתירה השימוש באמצעים הקטל .45

 הלם רימונימתבצע כדבר שבשגרה, כמעט מדי שבוע כלפי אלפי מפגינים ברחבי הארץ.  - ומכת"ז

ניר חסון "המשטרה פיזרה ) 'ראחגבשייח'  מפגיניםמשמשים באופן תכוף בשנים האחרונות כלפי 

(; המשטרה עשתה 24.12.2021 הארץח ג'ראח, שלושה נעצרו" בכוח הפגנה נגד פינוי פלסטינים בשיי

הפגינו נגד נתניהו  2,000-ניר חסון "כ) בבלפור המפגיניםמספר פעמים כלפי  "זבמכת שימוש

נעשה  ובבואש באלות שימוש; (18.7.2020 הארץבירושלים; המשטרה פיזרה מפגינים בהתזת מים" 

נגד הריגתו של אהוביה  המיתרים בגשר המפגיניםכלפי  2021דצמבר -מספר פעמים בחודשים נובמבר

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2143515
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9197961
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 7ערוץ  "חזקי ברוך "מחאת אהוביה סנדק: טייזר ואלות נגד מפגינים בגשר המיתריםסנדק ז"ל )

כבת נגד תוואי הר שמפגינים חרדים כלפינעשה מדי שבוע כמעט  ובואש באלות; שימוש (4.11.2021

כיכר חיים גולדברג "בליל שבת: מכת"ז לעבר נערי שוליים שהתפרעו בירושלים" הקלה בירושלים )

 (. 27.11.2021 השבת

מפגינים שכלפיהם נעשה  -כי הנהלים הללו רלוונטיים עבור אלפי אנשים מדי שבוע , משמעות הדבר .46

מצעים וסובלים מהריח שימוש באמצעים אלה; תושבים שמתגוררים בשכונות שבהן נעשה שימוש בא

הנורא של הבואש או מרעשי רימוני ההלם; אנשים שנפצעים מהשימוש באמצעים והרופאים 

 שמטפלים בהם; ארגוני זכויות אדם שמבקשים להבטיח כי השימוש באמצעים נעשה כחוק וכיו"ב.

מתוכן את  מרוקנת האמוריםהמדיניות של הסתרת הסעיפים החשובים ביותר שבנהלי המשטרה  .47

. נהלי המשטרה באשר לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות כוללים כיום רק את הפרסוםתכלית 

ההוראות הכלליות, שמשותפות לכל ההנחיות בנוגע למדרגי הפרות הסדר השונים )הסבר זהה בכל 

אחד מהנהלים הללו(, הנחיות כלליות לדיווח על מקרי שימוש באמצעים, ולעיתים סעיפים הנוגעים 

זה שמפרט לגבי כל  –שרה הנדרשים. לעומת זאת, החלק המהותי שבכל אחד מהנהלים לתנאי ההכ

 אמצעי את מרכיביו, ואת ההנחיות המרכזיות לגבולות השימוש בו, דווקא הוא נותר חסוי. 

. הסעיפים החסויים הפרתם ואת הפגיעות חסרות ההצדקה באזרחיםחיסיון הנהלים מתמרץ את  .48

 היה השימוש אם לדעתמונעים מאלפי אזרחים, שנפגעים כתוצאה מהשימוש המשטרתי באמצעים, 

. כתוצאה מכך, נבלמת יכולתם של אזרחים שנפגעו לפנות במקרים אליהם בניגוד או לנהלים בהתאם

שטרה(, המתאימים לגורמים הרלוונטיים להגשת תלונה )מח"ש או היחידה לתלונות הציבור במ

ולהביא להפסקת החריגה מהנהלים בזמן אמת ולמיצוי הדין )הפלילי או המשמעתי( עם מי שאחראים 

לשימוש החורג והאסור. כך החיסיון מעניק למעשה יד חופשית לשימוש פסול שחורג מהנהלים, שהרי 

 אף אחד לא ידע שבכלל הייתה חריגה. 

למוד מתיקים שהגיעו לבית הדין למשמעת של על החשיבות שבחשיפה המלאה של נהלים אלה ניתן ל .49

המשטרה בשל שימוש בכוח ובאמצעים בניגוד לנהלים וזאת בעקבות תלונות של אזרחים )ר' למשל 

)  המפכ"ל נ' עצמון 26/20 תיק שעסק בשימוש בטייזר בניגוד לעילות הקבועות בנוהל טייזר )ביד"ם

(; 3.7.2014) מ"י נ' פלוני 28/14((; תיק שעסק בשוטר שפעל בניגוד לנוהל המרדפים )ביד"ם 9.8.2021

(; תיק 4.8.2014) מ"י נ' פלוני 25/13תיק שבו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הפעלת תכשיר פלפל" )ביד"ם 

 נ' פלוני המפקח הכללי 23/16שבו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )ביד"ם 

ללא שמות צדדים  23/11ביד"מ (; תיק בו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הפעלת ינשוף" )19.1.2017)

(20.6.2012) .) 

כמו, בנוסף, הסעיפים המוסתרים כוללים מידע קריטי המשפיע על המידתיות והסבירות של הנוהל,  .50

למשל המרחק המותר לשימוש באמצעים, לאן מותר לכוון אותם, או מקומות ונסיבות שבהם אסור 

שימוש באמצעי. כך, לדוגמה, בהעדר מידע הנוגע להשפעות של רימון ההלם, הנזק שהוא מייצר 

והמגבלות על השימוש בו )האם מותר לפגוע ישירות בבני אדם? האם הפגיעה היא לרגליים בלבד?(, 

ג' )מתוך  ין כל אפשרות לבחון את סבירות ההחלטה לסווג אותו כאמצעי שמותר לשימוש במדרגא

 ארבעה מדרגים(. 

את הנחיות המשטרה באשר  לבקר באופן ענייני ומקצועיהסתרת המידע מונעת מהציבור את הזכות  .51

אלו הנחיות לנסיבות שיצדיקו הפעלה של אמצעי הכוח נגד אזרחים, אופן השימוש הראוי, וכיוצא ב

שהן תנאי למידתיות ולחוקיות. יתר על כן, תחת מעטה החיסיון המשטרה יכולה, כפי שעשתה לא 

https://www.nevo.co.il/psika_html/police/POLICE-20-26.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-14-28.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-13-25-1.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-16-23.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
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אחת, לשנות את כללי השימוש באמצעים, מבלי שהציבור ידע על כך, וממילא גם ומבלי שתהיה לו 

טווח אפשרות לבקר את ההחלטה. כך למשל, במשך שנים רבות אסרו הנהלים על שימוש במכת"זית ב

 13-מטר על מנת למנוע פגיעות גוף קשות. והנה לפני כשנה קיצרה המשטרה את הטווח ל 20-שצר מ

מטרים. שינוי זה הוסתר מהציבור ואף מהכנסת, והוא התגלה רק בעקבות לחץ שהופעל מצד ועדת 

 לעיל(.  41הפנים של הכנסת )ר' עוד בסעיף 

כמו כן, הציבור רשאי לבקר את ההחלטות המשטרה לגבי הכללים החלים על אמצעי הכוח שברשותה  .52

ניהלה  1באמצעות ממצאים סותרים או חוות דעת של מומחים אחרים. כך, לדוגמה, העותרת 

מוש בטייזר ובעקבות זאת שונו מספר הוראות התכתבות ענפה עם ראש אגף המבצעים בעניין נוהל השי

בנוהל; בדומה לזה, ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית העבירה ביקורת בעניין הסכנות 

הבריאותיות הטמונות בשימוש בטייזר, וזאת בין היתר על בסיס המידע שנחשף בנוהל )ההסתדרות 

 "(.השימוש באקדח טייזר" 10.2013הרפואית, תקציר דיון בלשכת האתיקה מס' 

 .12ע/ ןמצורף ומסומ עם המשיבה בעניין נוהל הטייזר 1התכתבות העותרת העתק 

המידע המוסתר עשוי להיות משמעותי למגוון צרכים נוספים: מידע לגבי הרכב החומר דרוש לאנשים  .53

אלרגניים; הוא דרוש לרופאים כדי לדעת כיצד לטפל בפגיעה מאמצעי כזה או אחר; לצור השוואה של 

 האמצעי המופעל על ידי משטרת ישראל אל מול מקביליו בעולם. 

שרות של אזרחים שנפגעו משימוש באמצעי כזה או אחר לממש הסתרת המידע חוסמת גם את האפ .54

תלויה  -האם היתה התרשלות  –את זכותם לתבוע בנזיקין את המשטרה. שאלת המפתח בדיני נזיקין 

 במידה רבה בסטנדרטים הנקבעים בנהלי השימוש ובחינת הסטייה מהם. 

מכת"ז וברימון הלם במקומות  , נהלי השימוש באלה,ת המידע בנהלי המשטרה בישראלבניגוד להסתר .55

וגלויים לציבור. כך למשל, המשטרות בשיקגו ובולטימור פרסמו באופן מלא אחרים בעולם מפורסמים 

 Chicago Police Department General Order ‘Baton Useביחס לשימוש באלות )מפורטים נהלים 

Incidents’ (28.2.2020) (https://home.chicagopolice.org/wp-content/uploads/2020/02/G03-02-

07_Baton-Use_DRAFT_28FEB20.pdf) ;)Baltimore Police Policy 1111 'Batons’ (24.9.2018) 

(https://public.powerdms.com/BALTIMOREMD/documents/51034) . בעיר סקרמנטו במדינת גם

הכולל התייחסות נרחבת גם  את נוהל הטיפול בהפגנות ובהפרות סדר, פרסמהקליפורניה, המשטרה 

 Sacramento Policeלאופן השימוש המותר באלות וברימוני הלם, כמו גם באמצעים נוספים )

Department Crowd and Riot Control Manual cityofsacramento.org/-

/media/Corporate/Files/Police/Transparency/RMs/RM-53211-Crowd-and-Riot-as-of-

1298.pdf?la=en .) 

גם בבריטניה יש שקיפות נרחבת של השימוש באמצעים אלו. כך למשל, השימוש במכת"ז מוגבל אך  .56

 Guidance on)ר'  יבור באופן מלאוהוא מסודר בנוהל מפורט ביותר שמפורסם לצ ורק לצפון אירלנד

the Deployment and Use of Water Cannon (2004) 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldlwa/40316wa1.pdf באופן דומה, ניתן למצוא .)

 PSNI Manual of Policyירלנד גם מדריך מפורט בנוגע לאופי השימוש באלות על ידי שוטרים )בצפן א

Procedure and Guidance on Conflict Management, pp.59-62 

-publications/conflict-information/our--https://www.psni.police.uk/globalassets/advice(

_batons.pdf-manual/chapter_5_-management) 

https://www.ima.org.il/main/ViewContent.aspx?CategoryId=8123
https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldlwa/40316wa1.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf)
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf)
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf)
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf)
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 מיצוי הליכים

העותרות פנו למשיבה בדרישה לפרסם את המידע שהוסתר בנוהלי האמצעים לפיזור  12.4.2021ביום  .57

הפרות סדר. העותרות התייחסו בפנייה בהרחבה לאינטרס הציבורי שבחשיפת המידע וכן להעדר 

הבסיס החוקי להסתרת המידע. העותרות הראו כי אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר 

 בנהלים לבין יכולת המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה.

 .13ע/מצורפת ומסומנת  12.4.2021ום פניית העותרות מי

השיבה המשטרה כי המידע בנהלים הוסתר מכוחם של שלושה סעיפים בחוק חופש  12.6.2021ביום  .58

(. המשיבה הודיעה כי בבדיקה חוזרת שבוצעה על ידה 8)ב()9( וסעיף 1)ב()9(, סעיף 1)א()9המידע: סעיף 

וסתרו בנהלים למעט מספר מצומצם מאד של סעיפים. נמצא כי לא ניתן לחשוף את הסעיפים שה

סעיפים מעטים אלו, שאכן נחשפו בנהלים שפורסמו לציבור כוללים ברובם מידע לאקוני באשר לחובת 

 השוטר לעבור הכשרה כתנאי להפעלת האמצעי. 

  .14ע/ מצורף ומסומן12.6.2021מיום המשיבה מענה 

כי אין בתשובה כל התייחסות לטענות לגבי  ,ות לתשובת המשטרה וטענוהגיבו העותר 29.7.2021ביום  .59

חוסר החוקיות שבהסתרת המידע. כמו כן, נטען כי המענה אינו עומד בחובה הקבועה בחוק חופש 

המידע לנמק את הסירוב למסירת המידע וכי עליה לציין את הסייג הספציפי שמכוחו הוחלט להסתיר 

תרות כי העובדה שסעיפים כמו אלו הנוגעים להכשרה הוסתרו מלכתחילה את המידע. בנוסף, טענו העו

 מעידה על פגם חמור בשיקול הדעת של המשטרה. 

 .15ע/למענה המשטרה מצורף ומסומן  29.7.2021 תגובת העותרות מיום

המשטרה , ודחתה את טענותינו בשנית. לטענת 2.11.2021המשטרה השיבה לפנייה שנייה זו בתאריך  .60

חשיפת סעיפים אלה, עלולה להביא לפגיעה באפקטיביות אותו האמצעי הנועד כאמור לפיזור הפרות "

". בנוסף, המשטרה חזרה חובה למסור פרפראזה על כל סעיף שהושחר" וכי "אין דיןסדר על פי 

, (1)א()9והבהירה כי השחרת המידע מבוססת על שלושה סעיפים שונים בחוק חופש המידע: סעיף 

 (.8)ב()9( וסעיף 1)ב()9סעיף 

  .16ע/ מצורף ומסומן 2.11.2021 מענה המשטרה מיום

לעניין המועד להגשת העתירה יציינו העותרות, כי ב"כ העותרות החתומות מטה שהו לסירוגין  .61

בחודשיים האחרונים בבידודים עם ילדיהן הקטנים ומשכך התעכב מועד הגשת העתירה. בנוסף, 

העתירה דנן עוסקת בעניין עקרוני ולא חל כל שינוי בפרק הזמן שחלף ממועד תשובת המשיבה ועד 

 ((.28.3.2015לפסק הדין )  5-6, עמ' סומך נ' מדינת ישראל 2926-09-11שת העתירה )עת"ם למועד הג

 הטיעון המשפטי

  נקודת המוצא: שקיפות מלאה של הנחיות מנהליות .א

דומה שאין צורך להרבות במילים על חשיבותה הגדולה של שקיפות שלטונית בכלל, ושל פרסום  .62

את כלל הנהלים המעודכנים שעל פיהם היא  לחשוףה מחובתה של המשטרהנחיות מנהליות בפרט. 

"להביא לידיעת הציבור  היאלחוק,  6ולהלכה הפסוקה. תכלית סעיף  )א( לחוק6סעיף פועלת בהתאם ל

" )בג"ץ  , כך שלא יהיו בגדר 'תורת הנסתר'את ההנחיות המנהליות שלפיהן רשות ציבורית פועלת

 בהנחיות כשמדובר במיוחד, זאת((. 2003) 192-491, 481( 3)נז"ד פ, הפנים שר' נ בצה-עבאס 7139/02

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144m1_001.htm#Seif3
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0207139-padi.htm
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 513, 501( 3, פ"ד מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91)בג"ץ  כבענייננו, הפרט זכות על לאצול כדי בהן שיש

דכאן  1 חרף זאת, במשך שנים נמנעה המשטרה מלמלא אחר חובה זו, ורק לאחר שהעותרת((. 1992)

 65106-07-18 םעת")עתרה בעניין זה פורסמו הנהלים בהתאם ללוח זמנים שהוסכם ועוגן בפסק דין 

 (.(28.6.2020) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

 .17ע/ מצורף ומסומן 28.6.2020העתק פסק הדין מיום 

חלה ביתר שאת,  ם במלואםנהליההחובה לפרסם את  נקודת המוצא היא שהנהלים יפורסמו במלואם. .63

ומפגינים  אזרחים בכללשימוש המשטרתי באמצעי כוח כלפי נהלים המסדירים את השעה שמדובר ב

זכותם של אזרחים שיוצאים להפגין או כאלה שחולפים או מתגוררים בסמוך למקום הפגנה . בפרט

 ם להם. לקבל מידע מלא באשר לכוח שרשאית המשטרה להפעיל כלפיהם ולסיכונים הפיזיים שצפויי

עקרון השקיפות העומד ביסודו של חוק חופש המידע מבטיח את יכולתו של הציבור לבקר את השלטון  .64

בסבירות, במידתיות, ללא משוא פנים, בשוויון, את סמכויותיה בהתאם לדין, ל ירשות תפעשהומבטיח 

להפעלת ותוך הפעלת שיקול דעת ראוי. עקרון זה מתחזק שבעתיים כאשר מדובר בגילוי נהלים 

סמכויות פוגעניות, שמכוחן יכולה המשטרה לשלול את חירויותיו של הפרט, לפגוע בזכותם של 

 אזרחים לשלמות הגוף ובזכות לחופש ביטוי, כבענייננו:

לטון חיוני הוא ליכולתו של הציבור אודות דרכיו ואורחותיו של הִש -"קבלת מידע על
לטון כי חשופות הן של רשויות הִש  לפקח על פעילותן של רשויות השילטון; וידיעתן

סדר ומישטר, ותרתיע אותן מעשיית מעשים החורגים מן  ליתרלביקורת תביא מצידה 
לפסק דינו  6-7, פסקה המדינה בקר המדינהמ' נהארץ  8282/02עע"ם )המותר והראוי" 

, פ"ד ציטרין נ' שר המשפטים 5771/93((; ראו גם: בג"ץ 23.11.2003של השופט חשין )
 .((1993) 673, 661( 1מח)

על מנת לאפשר לציבור  חיוני םואופן הפעלת הפגנות לפיזור האמצעים לתיאור הנוגע המידעפרסום  .65

לקבל מידע הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים כלפיו.  בהפגנותהבא במגע עם שוטרים 

, נשללת אלו באמצעים המותרבמצב כיום, בו הציבור אינו יכול לדעת מהם גבולות השימוש 

נשללת  הזכות לדעת מתי ובאיזה אופן רשאים השוטרים להפעיל כלפיהם כוח וממילא מהאזרחים

התלונן לגופים הרלוונטיים )כמו למשל מח"ש, מחלקת המשמעת במשטרה ל האפשרותמהם למעשה 

ו להגיש תביעה נזיקית במקרה אכנגד שוטרים שחרגו מהנוהל  או היחידה לתלונות הציבור במשטרה(

 שנפגעו. 

, הסתרת הנהלים מובילה לפגיעה משמעותית במיצוי זכויות משפטיות של האזרח ובזכות משכך .66

הגישה לערכאות )לקשר בין הזכות לחופש המידע לזכות הגישה לערכאות במשפט משווה ר' יורם רבין 

 ((. 2009) 478-477, 463 נרספר דליה דור תוךרועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" בו

 - לדעת הציבור זכות בבסיס המרכזית התכליות אחת את גם מסכלת האמורים הסעיפים הסתרת .67

  :השלטון רשויות על ציבורית וביקורת פיקוח קידום

ידי פרסום אופן פעולתה של הרשות הציבורית -של זכות הציבור לדעת על מימושה"
ורי ומסייעת לפרטים בחברה לגבש את ברבים, תורמת לגיבוש סדר היום הציב

בסיס המידע -ידי ליבון גלוי של הבעיות והחלפת דעות באופן חופשי על-עמדותיהם על
גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת ארועי  258/07ץ )בג" שמתפרסם."

 )להלן: (2007לפסק דינה של הנשיאה ביניש ) 6, פס' 648( 1, פ"ד סב)המערכה בלבנון

 (.וועדת וינוגרדעניין 

https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-18-07-65106-33.pdf
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לשלמות הגוף וחופש זו גוברת במיוחד כאשר עסקינן בהקשרים של זכויות יסוד, כמו הזכות  חשיבות .68

לפסק דינה של  34, פס' אחריות לאומית ישראל הבית שלי נ' ממשלת ישראל 5469/20)בג"ץ ההפגנה 

ח על התנהלות חשיפת המידע לצורך הבטחת ביקורת ופיקו תכלית((. 4.4.2021הנשיאה חיות )

בפסק הדין בעתירה שעסקה בחוקיות השימוש המשטרה בהפעלת אמצעים לפיזור הפגנות עלתה 

קבע העליון  . בית המשפט ((19.8.2020) נ' משטרת ישראל קרויס 5882/18 "ץגבבמכת"זית ובבואש )

 חרגאש כי "מהסרטונים שהוגשו לבית המשפט דומה היה כי על פניו ישנם מקרים שבהם השימוש בבו

ברי, כי לפסק דינה של השופטת ברון(.  4" )פסקה ההתזה וכיוון זווית מבחינת למשל, הנהלים מן

, אך זית"נוהל הפעלת מכתבהאפשרות לבקר את אופן ההתזה מותנית בידיעה של המידע הרלבנטי 

 .המידע מוסתר בנוהל כיום

 באמצעים:הצורך במעקב אחר השימוש הוא  קרויסהודגש בעניין דבר נוסף ש .69

בהתאם להוראות לבחון את היישום שלהם "משעה שהנהלים עודכנו יהא מקום 
שנקבעו בנהלים המעודכנים... לצד עדכון הנהלים, נערכו שיפורים מבצעיים באמצעים 
המאפשרים שימוש והפעלה שלהם באופן מדויק ובטוח יותר )למשל, ביחס לטווח 

לפסק  8, פס' שם) "ביישומם יהיה מבחןהוההתזה ויכולת השליטה בכיוון ההתזה(... 
 דינה של השופטת ברון(. 

 אפשרות כל מונע ,בהם השימוש וגבולות האמצעים הפעלת לאופן הנוגעים ,הסעיפים הסתרת כי ברי .70

 הלגיטימציה בשאלת ציבורי דיון לקיום ואפשרות עליהם ציבורי פיקוח, הנהלים יישום לבחינת

 . באלה לשימוש

חשיפת המידע לא משרתת רק את הציבור, אלא גם את המשטרה עצמה שכן קידום המודעות  .71

לזכויותיו של אזרח בהתקלות עם המשטרה בהפגנות יבטיח כי הנהלים הכתובים ימומשו בפועל, ולא 

לפסק דינה של הנשיאה בייניש  27פסקה , בן חיים נגד מדינת ישראל 10141/09''פ רע)יהפכו לאות מתה 

(6.3.2012)). 

 בניגוד לחוק –הסתרת הסעיפים  .ב

המידע  לפרסם את הסירוב המשיבה מבססת את. אין כל בסיס חוקי להטיל חיסיון על המידע האמור .72

( לחוק, חשש 1)א()9: חשש לפגיעה בביטחון הציבור לפי סעיף שוניםחריגים  שלושה עלהמבוקש 

נראה  להלן. (8)ב()9באכיפת החוק לפי סעיף  ( וחשש לפגיעה1)ב()9לפגיעה בתפקוד הרשות לפי סעיף 

היו אפילו  –למצער , והאמורים חריגים נסיבות העניין שלפניניו אינן מבססות הסתמכות על הכי 

 ר. ובהאינטרס הציבורי בפרסום המידע געדיין  – מתקיימים החריגים

ילה באופן גלוי בטרם נתייחס לכל אחד מהחריגים יש להזכיר, כי מדובר באמצעים שהמשיבה מפע .73

וחשוף לגמרי ולא באמצעים חסויים שמופעלים בחשאי, דוגמת החדרת רוגלה כמו "פגסוס" לטלפונים 

ניידים. מדי שבוע הציבור כולו נחשף להפעלת האמצעים דנן ויכול ללמוד ללא כל קושי על האופן שבו 

לעבר אזרחים ועל השוטרים משתמשים באלות, על האופן שבו מתיזה המכת"זית את סילון המים 

 ההשפעה שיש לרימוני ההלם. 

 לחוק( 1)א()9סעיף  -חשש לפגיעה בביטחון הציבור . 1ב

כי הרשות ציבורית לא תמסור מידע "אשר בגילויו יש חשש  קובע המידע חופש לחוק( 1א)9 סעיף .74

 טחונו או בשלומו של אדם". יטחון הציבור או בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבילפגיעה בב

 ביטחוניים ענייניםהשימוש בסעיף זה אינו רלוונטי לענייננו שכן תכליתו למנוע מסירת מידע ב .75

)ראו למשל  בה החי והציבור ישראל מדינת של קיומה על המרכזיים לאיומים הקשורים ודיפלומטיים
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עת נאמני הר הבית בארץ תנו 3989/11בעניין הרגישות הדיפלומטית של מתחם הר הבית בבג"ץ 

הקשור לחקירות השב"כ בבג"ץ  בעניין או(; 27.12.12) ישראל נ' ועדת הכנסת לביקורת המדינה

 ((. 4.1.2011)התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה  2662/09

הפסיקה פרשה באופן , ת של המדינהוהדיפלומטי תביטחוניה לפעילות הקשורים בעניינים אף .76

 לאחר, דיפלומטיים לנושאים בקשר נקבע, למשל כך. ל את החריג הקבוע בסעיף זהמצומצם ומגבי

"הניסיון המצטבר מעלה כי חריג יחסי החוץ מוחל  כישל הסדרים מקבילים בעולם,  השוואתית בחינה

. כך, הוא מוחל פעמים רבות על בליבת התחום של יחסי החוץבעיקרו של דבר במצבים הנמצאים 

 8282/02עע"ם לשיתוף פעולה עם ממשלות זרות בנושאים מודיעיניים או ביטחוניים" )מידע הנוגע 

משכך, השימוש  (.(23.11.2003)לפסק דינה של השופטת ברק ארז  31פסקה , בקר המדינהמ' נ הארץ

 המשטרתי באמצעים לפיזור הפגנות רחוק מלהיכנס לגדרי סעיף זה.

וועדת המשנה לחוק חופש ועדת חוקה, חוק ומשפט ושל פרשנות זו עולה גם מקריאת הפרוטוקול של  .77

( יצא מנקודת הנחה שמדובר בחריג שעוסק כל 1)א()9הדיון בסעיף את נוסח החוק.  והמידע, שהכינ

שמסמיך את שר  -. הוועדה גם התייחסה לסעיף העוקב בשאלות הנוגעות לביטחון המדינהכולו 

כאל הסדר משלים. וכפי  -" ה על בטחון המדינהמטעמים של שמירהביטחון להחריג מידע ספציפי "

"למערכת הביטחון יש בעצם שני שערים שדרכם היא יכולה  עדה, ח"כ דוד צוקרושהסביר יו"ר הו

((. 4.11.1997) 16 , עמ'של ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע 4פרוטוקול ישיבה להכנס" )

( 2)א()9היועץ המשפטי למערכת הביטחון שהשתתף בדיון, ישי יודקביץ, הבהיר בדיון כי בעוד בסעיף 

הוויכוח בבית המשפט יהיה על סבירות שיקול הדעת של שר הביטחון לגבי הצווים שיוצאו על ידו, 

 (. 17" )שם, בעמ' המדינה טחוןיבב הפגיעה לשורשי(, אנחנו מול האזרח, הנימוקים ירדו 1"בסעיף )

לא נועד להסתרת מידע הקשור לסכנה ביטחונית  הואגם מלשון הסעיף והפסיקה שלפיו ניתן ללמוד, ש .78

-ולא מידע הקשור לחשש להפרות סדר מצד מפגינים. אדרבא, לחוק קדמו שתי הצעות חוק, אחת מ

מדינה, ביטחון הציבור . בעוד שבהצעה הראשונה נכתב "פגיעה בביטחון ה1997-והשנייה מ 1995

הוסיפו  – הנוסח שהתקבל בסופו של דבר בחוק –" הרי שנוסח ההצעה השנייה וביטחונו של אדם

(, ביטחונו" )להבדיל משלום הציבור" אך נמנעו מלהוסיף תיבה כמו "של אדם ושלומוביטחונו וכתבו "

הסדר " או "ורשלום הציבללמדך שהמחוקק לא התכוון שהחריג יחול גם על מידע הקשור ב"

סיטואציות של הפרת סדר שאליהן מתייחסים הנהלים שבמוקד עתירה זו )והשוו:  –", דהיינו הציבורי

 (.397עמ'   2630ה"ח תשנ"ז מס' , 609עמ'   2523ה"ח תשנ"ו מס' הצע"ח חופש המידע, 

בהקשר  "נכלל בגדר דברים הקשורים "לביטחון אף אם נניח כי אופן השימוש באמצעים לפיזור הפגנות .79

סיקה קבעה . הפלסעיף זה נקבעבמבחן האיזון אשר  עומדתלא הסעיפים  הסתרתשל הסעיף האמור, 

פגיעה ממשית ( מחייבת את הרשות להניח בסיס מספיק ל1)א()9כי עמידה בחריג הקבוע בסעיף 

 לפיש(. לפסק דינה של הנשיאה בייני 8פסקה ועדת וינוגרד, עניין  )ר' העומדת במבחן אובייקטיבי

 מפני פגיעה אמורה: חשש על להצביע הרשות על, בפסיקה הכללים

( לחוק חופש המידע הוא מבחן 1)א()9המחוקק בסעיף  שקבע ההסתברותי"המבחן 
החשש...אכן, אין זה מבחן העולה לכלל 'ודאות קרובה'...אולם אין זה גם מבחן 
המסתפק באפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, לפגיעה כאמור. בפועל, מדובר במבחן 

הציבור או בשלומו. מכפלת עוצמת הסיכון  ביטחוןהנדרש לתוחלת הפגיעה ב
 2007/11)בג"ץ  בהסתברותו מצביעה על תוחלת הסיכון לשלום הציבור או לבטחונו"

 ((5.2.2012)  4בסעיף , השופט ריבלין שני נ' המשרד להגנת הסביבה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
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לביסוס הטענה כי חשיפה מלאה של הנהלים תוביל לסיכון כלשהו  כל תשתיתהמשיבה לא הניחה  .80

חון, לא הבהירה מהו אותו סיכון ומהי הפגיעה הצפויה. בג"ץ הבהיר בעניין זה, כי "לא ניתן לביט

להסתפק בהערכה כוללנית וגורפת של הסיכון לביטחון הציבור הנשענת על טיבן הכללי של הסוגיות 

 לפסק דינה של הנשיאה בייניש(.  8, סעיף ועדת וינוגרדהנדונות." )עניין 

תוך השמטה של העליון ר בית המשפט ואישל הפתיחה באש של המשיבה פורסם בראוי לציין, כי נוה .81

בתוכו, ושל  בן ערובהכשרכב נמלט ועל מחבלים מתאבדים על הפתיחה באש המסדירות את  ,הוראות

בית המשפט ציין, שאין מקום לפרסום חלקי של הוראות השימוש  שימוש ברובה רוגר.ההוראות 

יביא להצגת תמונה חלקית בלבד" ועלול "לפגום ביכולות ההרתעה של כיוון שהדבר "הרוגר ברובה 

 משטרת ישראל נ' עדאלה 10030/16המשטרה באירועים בהם נעשה שימוש בכלי נשק זה" )עע"ם 

((. אלא שבניגוד לנהלים שבמוקד העתירה, הרוגר הינו אמצעי קטלני שמשמש בעיקר 25.6.2017)

די צלפים באופן נסתר מעין הציבור. משכך, וודאי שההצדקות לטיפול באירועי פח"ע והוא מופעל בי

לחיסוי המידע בנוגע לרוגר אינן רלוונטיות בענייננו. אדרבא, השמטת הסעיפים שהם ליבת הנהלים 

 מביא "להצגת תמונה חלקית בלבד" של הנוהל. 

 (1)ב()9 סעיף -חשש לשיבוש בִתפקוד הרשות . 2ב

למסור "מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין  חייבת אינה(, קובע כי הרשות 1)ב()9 סעיף .82

 של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה". 

 זכות של"שיבושה שעלול להביא לכי לאור הלשון הרחבה בה הסעיף נוקט, באופן  ,נקבע בפסיקה .83

 ,לג( )להלן: ס2000) 199' , עמזכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידע" )זאב סגל, לדעת הציבור

 : קרובה ודאות יהיה((, המבחן להפעלת החריג לדעת הציבור זכות

"אכן, קיים אינטרס ציבורי חשוב בשמירה על תקינות פעולתה של הרשות הציבורית, 
תקום עילה מספקת  –אולם רק מקום בו קיימת ודאות קרובה לפגיעה באינטרס זה 

משרד התחבורה נ'  6013/04ופש הביטוי" )עע"מ , כמרכיב של חלהגבלת חופש המידע
 ((.2004לפסק דינו של השופט ריבלין ) 22, פסקה חברת החדשות

, קרובה ודאותאשר הסתברות התרחשותו היא  וחמור רציני, קשה שיבושרק "פרופ א' ברק מדגיש כי  .84

 ((. 2003) 103ג, עמ'  המשפט קרייתמאפשר למניעת מידע" )אהרן ברק "חופש המידע ובית המשפט" 

 על פירוט כל ניתן לא. המשטרה טענות לדחיית להביא צריכהמבחן זה על המקרה שבפנינו  הפעלת .85

קרובה, לשיבוש  בוודאותלא  וודאיעלולה להביא,  םהפעלתאופן ו םהאמצעי תיאור חשיפת בו האופן

חשיפת המידע החסוי  – נהפוך הוא. המשיבהשל או לפגיעה באפקטיביות פעולותיה עבודתה התקינה 

צפויה להיטיב ולשפר את תפקודה התקין של המשטרה משהיא תבטיחה פיקוח ובקרה אפקטיביים 

 על הפעלת סמכויות המשטרה ואף תגביר את אמון הציבור בעבודת המשטרה. 

  ית המשפט העליוןדברים זה, טענת המשטרה היא ספקולטיבית ולא עומדת במבחן שקבע ב במצב .86

  לחריג אותו הם מבקשים להפעיל.

 (8)ב()9 סעיף -חשש לפגיעה באכיפת החוק בשל חשיפת נהלים . 3ב

למסור מידע "אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות  חייבת אינהכי רשות ציבורית  קובע זה סעיף .87

דין, ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי 

פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של   אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: )א(
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הרשות; )ב( פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן; )ג( גילוי או מתן אפשרות 

 ת על סעיף קטן )א(.לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי". לענייננו, נראה שהמשטרה נסמכ

(, אין כל בסיס לטענה 1)ב()9. ראשית, וכפי שתואר לעיל בעניין סעיף לענייננו רלוונטי אינו זה סייג גם .88

אכן יובילו לפגיעה בפעולות  םבה השימוש ואופן האמצעים לפיזור הפגנותשהסתרת המידע על 

  האכיפה, שכן פרסום המידע אינו אמור להשפיע על עצם יישום הנוהל.

, יסודו על מידע לחסות המבקשת רשות מחייבת לחוק( 8)ב()9 סעיף לסייג המקובלת הפרשנות .89

שהתוצאות  ,קונקרטית עובדתית תשתית באמצעות, להוכיח יכולתה על ההחלטה את לבסס

, בפסיקה קיימים לכך ברורים תימוכיןהקבועות בסעיפיו הקטנים של הסעיף אכן עלולות להתרחש. 

 שהוראותיו, המידע לחופש הממשלתית היחידה ובנוהל בכנסת החקיקה מהליך בפרוטוקולים

 (;27.8.2001) אנדראוס נ' המוסד לביטוח לאומי 110/00' ה"פ )מחוזי נצ'( ר) המשטרה את מחייבות

, פס' קר שרותי רפואה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית מחוז דן 35783-07-18עת"ם )מינהליים ת"א( 

 46 , עמודשל ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע 9' מס ישיבה פרוטוקול (;8.11.2018) 16

של היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין "דרישות המענה בדחיית  3.1נוהל מס' (; 5.11.1997)

  ((.2013) 5דע" בקשת חופש מי

 בפסיקה()א( לחוק, פורשה 8)ב()9, הדרישה ל"פגיעה בפעולות האכיפה" לצורך תחולת סעיף שנית .90

עת"ם " לקרות הפגיעה )קרובה וודאות"ל אף ולעתים", ממשית פגיעהככפופה למבחן מחמיר של "

)נבו  31-30 פס', ויס נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים 49897-06-13ם( -)מינהליים י

 ((. 16.6.2015) עיזבון נמארנה נ' מדינת ישראל 20708-11-12; ת"א )שלום נצ'( (4.3.2015

"אינה מציינת  שהוראתו אף על ולפיה, האמור בסייג שעסקה המשפטית ספרותגם בזו נתמכת  פרשנות .91

את חומרתה של הפגיעה, שיש בה כדי להצדיק את חיסויו של המידע הציבורי", הרי ש"הגישה הראויה 

רק נוכח סכנה ברורה לכך, שהגילוי יביא לפגיעה קשה  היא זו שלפיה לא תגלה הרשות מידע לציבור

 אכיפה סלקטיביתטמיר  ; מיכל217' עמזכות הציבור לדעת, ." )סגל ורצינית בפעולות הנזכרות בסעיף

 ((. 2009)מהדורה שנייה,  413 הגנה מן הצדקון (; ישגב נקדימ2008) 414

שהבחירה בלשון  עולה, שם. בכנסת החוק את שחוקקה הוועדה בדיוני מעיון מתבקש הדבר, כן כמו .92

( לחוק, מבטאת כוונה מפורשת של 1)ב()9" שבסעיף שיבושבפעולות אכיפה", חלף המונח " פגיעה"

( לחוק לטובת זכות הציבור לדעת. על כך מעידים 8)ב()9להצר את גדרי תחולתו של סייג סעיף המחוקק 

של ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש  10פרוטוקול ישיבה מס' במובהק חילופי הדברים הבאים מ

 (: 8)ב()9 לסעיף בנוגע(, 6.1.1998) 1997-המידע, התשנ"ז

היו"ר ח"כ דוד צוקר: 'אם אין חובה למסור אותו במקרה של שיבוש, זאת אומרת, "
..אם כך, עדיף לנו פגיעה מבחינת מי שרוצה יותר חופש .שמעט מידע ישתחרר.

 פגיעה...'  שיש ה..כלומר, רק במיד.מידע.
 שמואל סף ]נציג לשכת עורכי הדין[: שחייבים להוכיח אותה.' 

 אנחנו לא משחררים מידע.'  -היו"ר דוד צוקר: '
 (.30-29ש רשות ני''ע[: מצד המבקש עדיף פגיעה." )שם, בעמ' שמעון וייס ]יועמ"

יביא  םהפעלתו םאמצעיתיאור ה שלדברים אלה על ענייננו, ברי שאין כל יסוד לטענה כי גילוי  ביישום .93

. זאת, כפי שתואר בהפגנות הסדר את לאכוף המשטרה של ביכולתה ממשית פגיעהבוודאות קרובה ל

 וחשופיםשסעיפים דומים פורסמו בעבר, מפורסמים בנהלים אחרים  הקודם לכן, במיוחד נוכח העובד

  גם ברחבי העולם.

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%A8,%20%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/tamir-373.pdf#page=42
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F,%20%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%20(%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94)/nakdimon-383.pdf#page=31
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
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את תפקודה  לשפרהפגנות עשויה דווקא של נהלי המשטרה בכל הנוגע לפיזור  השקיפותמזו,  יתרה .94

 (: 6.9.2006) גבע נ' גרמן 7024-03 םכפי שעולה מדברי השופטת פרוקצ'יה בעע"התקין בנדון, 

"חופש המידע מבטיח ביקורת ראויה על הרשות הציבורית; קיומה של ביקורת כאמור 
מחזק את אמון הציבור ברשויות; שקיפותן של פעולות השלטון היא תנאי חשוב 
לתפקודה התקין של המערכת הציבורית, והיא ערך מרכזי בקיום מנגנוני בקרה יעילים 

 על פעולות השלטון". 

( היא להגן על השיטות והאמצעים החשאיים שמשמשים 8)ב()9ג סעיף , תכליתו של סיישלישית .95

 הציבור לעיני ננקטיםאלו ש עלולא  –את גורמי אכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת 

 ובכיכר העיר, כבעבודת השיטור הרגילה שמתבצעת מול אזרחים בהפגנות ואירועי מחאה.

 ולפיהם החוק נחקק יסודה שעל הממשלתית החוק בהצעת לסעיף ההסבר מדברי נלמדת זו תכלית .96

רשויות האכיפה "מתמודדות עם עבריינות ההולכת וגוברת, וקיים חשש, כי גורמים שונים ינסו לעשות 

שימוש בחוק המוצע, כדי לשבש את פעולתן של רשויות אכיפת החוק, ובכך תיפגע יכולתן להילחם 

, ה"ח הממשלה 1997-הצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז)בעבירות בתחומים שעליהם הן מופקדות." 

  מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' משרד המשפטים 1416/04; עת"ם )מינהליים ת"א( 403, 397, 2630

 (. 218' בעמ ,המידע חופש חוק סגל' פרופ של הנכוחים דבריו את גם' ר( 14.3.2004)

פרשנית שלפיה חלופה זו של הסייג תחול רק הגישה המצויות דוגמאות ברורות לאימוץ  הבפסיק גם .97

לחמוק מעיני אפשר לגורמים עברייניים שי בכך, אכיפה בפעולות לפגועהיכן שגילוי המידע עלול 

גרוס נ'  48298-10-18ם( -עת"ם )מינהליים י עניין, מיקום מצלמות מהירות בלמשל) רשויות החוק

 (.(15.5.2019) 7, פס' משטרת ישראל

כלל לאמצעים חשאיים ולעבריינות  יםקשור םאינ נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות, בענייננו .98

הפגנות חלק מהציוד הבסיסי שניתן לשוטרים לצורך טיפול ב אמצעים אלו הםלהפך,  .מתוחכמת

כשאין כל  –ב' בלבד  מדרגבהם הפרת הסדר היא ב במצבים אףהותר  םבה והשימוש סדר הפרותוב

לכל  נורמטיביים אזרחיםאמצעים אלו משמשים לרוב נגד התנגדות אלימה מצד המפגינים. כלומר, 

 וידוע.  חשוףוהשימוש נעשה באופן  דבר

 ובלתי מידתי סביר בלתי הוא האינטרסים בין הרשות איזון .ג

נייננו, וכי האיזון שהרשות עשתה היה סביר, אין מדובר בסוף לו היה נקבע כי החריגים תקפים לע גם .99

לחוק מעגנים מבחני סבירות ומידתיות ומורים כי בחינתם תהא מלאכה של  11-ו 10פסוק. סעיפים 

 עמית השופט של דינו לפסק 11-10' פס, גישה' נ הביטחון משרד 3300/11שקילה ואיזונים )עע"ם 

(5.9.2012.)) 

 מחובת, לחוק 9-8 סעיפים סייגי מכוח מידע למסירת לסירוב עובר, לחוק 10 סעיף להוראות בהתאם .100

 הציבור בריאות על שמירה של מטעמים המידע שבגילוי הציבורי( "לעניין היתר)בין  דעתה לתת הרשות

 סעיפי בפרסום הציבורי האינטרס גובר שבענייננו ברי, לעיל האמור לכל לב בשים". בטיחותו או

 לנוכח הן, זאת. בחיסויים תומך שלכאורה הסייג סעיף שביסוד הערכים על, סתרושהו הנהלים

 לאור הן, הציבור ובריאות בטיחותל הפגנות לפיזור באמצעים בשימוש שטמון הרב הנזק פוטנציאל

 המידע שבפרסום הרבה הציבורית לחשיבות לב בשים והן, וההפגנה הביטוי חופש של הרם מעמדם

 כמפורט, בנדון המשטרה נהלי על ופיקוח בקרה, ציבורי דיון לקיים היכולת ועל אלה כל על הגנה לשם

 .לעיל

https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
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את סייגי החוק, לרבות  בצמצוםלפרש  ציבורית, יש להזכיר כי ההלכה הפסוקה מורה לרשות בנוסף .101

)ב(. נקבע כי בעת בחינתם, הרשות צריכה לשקול את העניין הציבורי במידע, לצד 9אלו בסעיף 

האינטרס שבשקיפות פעולותיה לעיני הציבור, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית אפקטיבית וראויה 

הנהלת בתי  3908/11הגשמת חירותם הבסיסית וזכויותיהם של הציבור והפרטים בתוכו )עע"ם  ואת

ז לפסק דינו של השופט )כתוארו אז( רובינשטיין  קה, פסהמשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ

 ((.22.9.2014לפסק דינה של השופטת ארבל ) 52 קהופס

לחוק מבטא את חובת הרשות לפעול לפי עקרון המידתיות, בהטילו על הרשות את הנטל  11 סעיף .102

אם ניתן בכל זאת לגלותו  –לחוק  9שעל גילוי המידע חל סייג מסייגי סעיף  לבחון, אף היכן שמצאה

 לפגיעה להביא עלול מסוימים סעיפים שפרסום נמצא אם גם, כך ולו חלקית, בשינויים או בתנאים.

, כמו למשל תיאור האמצעי והפעלת מחאה באירועי תפקידיה את לבצע המשטרה של ביכולתה ממשית

 הספציפייםכוללים את הפרטים  שאינםר שהציבור לא יהיה חשוף, לחלקים בו האמצעי, אין זה סבי

 , לכאורה. להסתירםשיש עילה 

, חלף פרסום חלקי של הוראותיהם ו/או הצגת הוראות אלה האמורים הסעיפים הסתרתכן,  על .103

לוקה בחוסר מידתיות בוטה  –בפרפראזה, בדרך שתאפשר להיוודע על תוכנם ולו ברמת ההקשר 

 ומנוגדת לדין.

 דבר סוף

לעמוד בחובת להביא בפני בית המשפט הנכבד סוגיה חשובה הנוגעת לחובת הרשות  מבקשת זו עתירה .104

לחוק חופש המידע והיא למעשה תוצר של פעולות ארוכות  6פרסום נהלים בהתאם להוראות סעיף 

 מי השלטון.שנים שעושות העותרות לקידום שקיפותן של הנחיות בשלל חזיתות אל מול גור

על השיטות והאמצעים החשאיים שמשמשים את גורמי המבצעי להגן  העותרות מבינות את הצורך .105

אלא שעתירה זו עוסקת בהנחיות הנוגעות  .אכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת

 כנגדו קטיםלציבור כולו, לציבור היוצא להפגין כחלק מזכות יסוד במדינה דמוקרטית ואמצעים אלו ננ

. אין כל הצדקה להסתיר מעיני הציבור את המידע הנוגע לשימוש ברימוני ובכיכר העיר הציבור לעיני

אמצעים שמשפיעים על זכותם של רבים כל כך לשלמות הגוף, לכבוד ולחופש  –הלם, אלות ומכת"זית 

 ביטוי. 

 מן הדין ומן הצדק לקבל עתירה זו. .106

 

 

 2022 בפברואר 9

 

 

 חולתא, עו"ד-רחלי אדרי עו"דאן סוצ'יו, 

 באות כוח העותרות
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 לוח נספחים

 

 

 22 באלההשימוש  לנוה 1ע/

ומיום  8.7.2021למשיבה מיום  1העותרת ות פני 2ע/

 בעניין השימוש באלות 24.11.2021

29 

 38 הנוהל הישן לשימוש באלות 3ע/

 42 14.7.2021תשובת המשטרה מיום  4ע/

 46 נוהל השימוש ברימון הלם 5ע/

 53 הנוהל הישן לשימוש ברימון הלם 6ע/

מכתב  ,תיעוד של פציעות מרימוני הלםהפירוט  7ע/

 25.5.2021מיום  1העותרת 

55 

בענין לבקשת חופש מידע  12.10.2021מיום מענה  8ע/

 היקף השימוש במכת"ז

64 

 71 נוהל השימוש במכת"ז 9ע/

 78 הנוהל הישן לשימוש במכת"ז 10ע/

בעניין השימוש במכת"זית בהפגנות  1העותרת פניית  11ע/

 8.5.2018חרדים מיום 

90 

 97 עם המשיבה בעניין נוהל הטייזר 1התכתבות העותרת  12/ע

 119 12.4.2021פניית העותרות מיום  13ע/

 132 12.6.2021המשיבה מיום מענה  14ע/

 136 רהלמענה המשט 29.7.2021 תגובת העותרות מיום 15ע/

 139 2.11.2021 מענה המשטרה מיום 16ע/

 142 28.6.2020פסק הדין מיום  17ע/



|
|
|

נספח 1
|
|

ע/1 - נוהל השימוש באלה
עמודים 22 עד 28
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 משטרת ישראל

 אגף המבצעים
 

 -שמור-

 6מתוך  1עמוד    220.010.18נוהל אג"מ 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 יס"מ, טרור והפס"ד

 מספר:
220.010.18 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: הפעלה ושימוש באלה באירועי הפרות סדרנוהל 

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  2 :נוסח

 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 90.221.111.003מספר נוהל קודם: 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 טרור והפס"דיס"מ, 

 מספר:
220.010.18 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: נוהל הפעלה ושימוש באלה באירועי הפרות סדר

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  2 :נוסח

 

 כללי: .1

הציבורי, מ"י נדרשת במסגרת מילוי תפקידה עפ"י חוק, לשמור על הסדר  .א

 ביטחון הנפש והרכוש, תוך הקפדה על זכויות היסוד של הפרט.

במסגרת זו מתמודדת מ"י מעת לעת עם אירועי הפרות סדר הפוגעים  .ב

 בסדר הציבורי במתארים, בהיקף וברמות חומרה משתנות. 
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 6מתוך  2עמוד    220.010.18נוהל אג"מ 

 

במסגרת טיפול מ"י בהשלטת סדר ציבורי ופיזור הפגנות קיימת אפשרות  .ג

צורך פיזור מפרי סדר מתפרעים ו/או לביצוע אלה משטרתית ל-לשימוש ב

 מעצר. 

לציין כי שימוש באלה נעשה גם בפעילויות משטרתיות נוספות כאמצעי  .ד

 שימוש בכוח. 

 

 הבסיס החוקי: .2

 הוראות החוק: .א

 (.1977חוק העונשין )תשל"ז,  (1

 (.1996סמכויות אכיפה/מעצרים )תשנ"ו,  -חוק סדר הדין הפלילי  (2

 (.1971פקודת משטרה ) תשל"א,  (3

 (.1969פקודת סדר הדין הפלילי )תשכ"ט,  (4

 :נהלים .ב

 .220.010.10נוהל הטיפול המשטרתי בהפרות סדר מס' נוהל  (1

 .220.010.11נוהל שימוש באמצעים בהפרות סדר מס' נוהל  (2

 :מדרגים .ג

 :שימוש באלה ייעשה בהתאם לטבלת המדרגים ובהפרות סדר (1

 , מעצר.  הדיפה  -ב'מדרג  (א

 מעצר , פיזור.,  הדיפה  -מדרג ג'  (ב

 :להלן פירוט מדרגי הפס"ד (2

 אין הפרה של הסדר הציבורי: –הפגנות שקטות  –מדרג א'  (א

  אסיפה או תהלוכה הפועלת בהתאם לתנאי הרישיון ואינה מלווה

 בהפרות סדר.

  אסיפה או תהלוכה בלתי חוקית )שלא ניתן לה רישיון או החורגת

גורמים להפרעה מתנאי הרישיון שניתן לה( אולם המפגינים אינם 

 לשגרת החיים, לרבות שימוש באמצעים המשבשים את התנועה.

 .משמרת מחאה שאיננה כרוכה בהפרות סדר 

 הפרת סדר ציבורי ואי ציות להוראות המשטרה: –מדרג ב'  (ב

  קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך אי ציות להוראות שוטרים

הנדרשות לשמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי ו/או 

 בהפעלת התנגדות לפעולות השוטרים לפינויים מהמקום.
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 6מתוך  3עמוד    220.010.18נוהל אג"מ 

 

הפרת הסדר הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה תוך  -מדרג ג'  (ג

 התנגדות אלימה:

הפגנות הכרוכות בהתנגדות אלימה תוך אי ציות להוראות השוטרים 

הניתנות לצורך שמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי, שמתקיים 

 בהם אחד מאלה:

 ם מתנגדים באלימות לפעולות המשטרה לפיזור ההפגנה, המפגיני

 באופן העלול לגרום לחבלות בגוף או נזק לרכוש.

  המפגינים מתנהגים באלימות בהיקף נרחב כלפי הכוח המשטרתי

 הפועל לפיזור ההפגנה.

  המפגינים מתנהגים באלימות כלפי הציבור, באופן העלול לגרום

 לחבלות בגוף או לנזק לרכוש.

 ים מתנגדים באלימות לפעולות השוטרים לפיזור ההפגנה, המפגינ

וקיים חשש ממשי לחסימת צירים חיוניים ו/או חסימת גישה 

 למוסדות שלטון מרכזיים.

הפרת הסדר הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה תוך  -מדרג ד'  (ד

 התנהגות אלימה, קשה וחמורה:

  המפגינים מתנהגים כמפורט במדרג ג' כשבמסגרת התנגדותם

לפיזור ההפגנה הם עושים בנוסף שימוש באמצעים וחפצים 

 שונים כנגד כוחות המשטרה.

 השימוש באמצעים יעשה עפ"י טבלת המדרגים הבאה: (ה

 מדרג הפס"ד אמצעים סמכות מאשרת

 ללא שימוש בכוח ובאמצעים ---
 מדרג א' 

הפרה של  אין –הפגנות שקטות 
 הסדר הציבורי

 מפקד האירוע
 

 מדרג ב'  שימוש בכוח

קיימת הפרה של הסדר הציבורי ואי 
להוראות המשטרה הנדרשות ציות 

לשמירה על שלום הציבור והסדר 
 הציבורי

 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

מפקד מפקדה משימתית או סגנו 
 בהיעדרו

 הדיפה, מעצר –אלה 
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 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

מפקד מפקדה משימתית או סגנו 
 בהיעדרו

  הדיפה, מעצר, פיזור –אלה 

 'מערכת אקוסטית 'צעקה 

  רימון הלם 

 סוסים / פרשים 

 )מכת"ז )מים, צבע, בואש 

 'אביב' 

 מדרג ג'

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
כלפי כוחות התנגדות אלימה 

ו/או הציבור באופן העלול המשטרה 
 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 מפקד מחוז או סגנו בהיעדרו

  מ"מ ספוג 40כדור 

 FN303 

  ,גז מדמיע )רימון גז ידני
 לסוגיו( 1.5כד' גז 

 'מדוכה רב קנית 'ונום 

 רחפן מטיל קפסולות גז 

 מדרג ד'

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
התנגדות אלימה קשה וחמורה 

הכוללת שימוש בחפצים ובאמצעים 
שונים מצד מפרי הסדר  כלפי כוחות 
המשטרה ו/או הציבור באופן העלול 

 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 

 הערות למדרגי הפס"ד:

  ,'ניתן לתת היתר מיוחד לשימוש ברימון גז מדמיע בהטלה ידנית במדרג ג

סל האמצעים  זאת בהתאם לנסיבות האירוע, במידה ולא קיימים לשוטר

המופיעים במדרג ג' )למעט רימון הלם( וזאת לאחר אישור שימוש עפ"י 

 הסמכות המאשרת המופיעה במדרג ג'.

  .השימוש באמצעים יעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים ומבצעיים 

  שימוש באמצעים ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות על מנת למנוע

 סיכון מיותר.

 צעי למאפיינים הספציפיים של הפרת הסדר תוך יש לבחון התאמת האמ

 התייחסות ספציפית לתכונות של כל אמצעי.

   :יש להימנע ככל הניתן מהפעלת האמצעי כלפי אוכלוסיות מיוחדות כגון

 ילדים, נשים הנחזות בהיריון, קשישים וכיו"ב. 

  סביבת בית חולים, בית  –במסכת השיקולים יילקח בחשבון מיקום ההפגנה

 מקומות קדושים, מוסדות שלטון, צירי גישה וכד'. ספר, 

  הפעלת אמצעים תעשה על ידי מי שהוסמך לכך תוך הכרת הנהלים

 הרלבנטיים.

 

אין בהוראות נוהל זה בכדי לגרוע מסמכויות שוטר על פי כל דין, לרבות  .ד

 בכל הנוגע לסמכויות שימוש בכוח.

 

 תחומי אחריות: .3

www.netsign.co.il 26 מתוך 70 



 

 6מתוך  5עמוד    220.010.18נוהל אג"מ 

 

ניין הכוח של מ"י בתחום אחריות מטה כוללת לב –אגף המבצעים .א

הפרות הסדר הכוללת כתיבת תורת הפעלה, נהלים, הנחיה מקצועית, 

 קביעת רמת ההכשרה, אימוני שמירת כשירות, אמצעים, פיקוח ובקרה.

אחריות כוללת לתחום ההדרכה, ההכשרה והאימונים  – אגף ההדרכה .ב

 במ"י. 

 אחריות ביצוע הכשרות ואימונים בתחום הפרות הסדר. – מג"ב .ג

 אחריות לניהול מלאי ותחזוקת צל"מ תחמושת אלפ"ה.   – את"ל .ד

 הוצאת חוות דעת לאמצעים פחות מקטלניים בהיבטי רפואה. – קרפ"ר .ה

הוצאת חוות דעת לאמצעים פחות מקטלניים אפ"ק בהביטי  – יועמ"ש .ו

 ייעוץ משפטי. 

 יה ודגשי בטיחות. אחריות הנחי – בטיחות .ז

 אחריות הפעלת הכוח והאמצעים בתחומן.  – מחוזות .ח

 

 תיאור האמצעי: .4

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .א

 ייעשה רק באלות שאושרו לשימוש במשטרת ישראל.  -שימוש באלות  .ב

 

 הפעלת האמצעי: .5

 שימוש באלה יעשה על ידי שוטר שעבר הכשרה בהתאם לסוג האלה.  .א

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .ב

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .ג

 

 

 תיעוד ודיווח: .6

שימוש באלה מחייב תיעוד ודיווח אשר יתבצע באמצעות מערכת הדיווח  .א

 המשטרתית בשירת הסירנה.

יש למלא דו"ח שימוש באמצעי אשר יפרט לגבי הפעילות המבצעית  .ב

ויכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעה, מקום, מס' אירוע, נסיבות 

האירוע, מס' משוער של מפגינים, סמכות מאשרת להפעלת האמצעי, 

 האם נפגעו אנשים וכל פרט רלבנטי אחר.

 אירועים חריגים ידווחו מידית לרמה הממונה במחוז לרמה הארצית. .ג
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 הכשרה ושמירת כשירות: .7

וטר שעבר הכשרה ע"י מדריכים שהוסמכו שימוש באלה ייעשה ע"י ש .א

לכך מבה"ד מג"ב ו/או מדריכים מאגף ההדרכה/המכללה הלאומית 

 שהוסמכו לכך.

 ההכשרה תתבסס עפ"י תיק יסוד של אגף ההדרכה. .ב

 שמירת כשירות תתבצע במסגרת אימוני היחידות. .ג
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  2021ביולי 8
 לכבוד

 ניצב יעקב )קובי( שבתאי, המפכ"ל -רב
 משטרת ישראל

 
 שלום רב,

 
 דחוף
 

  שימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנות הרחבת ההנדון: 
 

אלות כאמצעי בשימוש  את הרף המתירעקבות ההחלטה להוריד באופן קיצוני הרינו לפנות אליך ב .1

שוטרים בשימוש  הכשירהלפיזור הפגנות במשטרת ישראל. בחודש האחרון התפרסם כי משטרת ישראל 

את השימוש באמצעי זה במסגרת הטיפול בהפרות סדר. לטענת גורמים  להרחיבבאלות, ומעוניינת 

במשטרה, הדבר נעשה כחלק מהסקת מסקנות מאירועי הפרות סדר שהיו ברחבי הארץ, ובמיוחד בערים 

(, השימוש 220.010.18)מס' אכן, כפי שניתן לראות מהנוהל המעודכן . 2021המעורבות במהלך חודש מאי 

 מאושר כיום לשימוש כבר בהפרות סדר במדרג ב'. באלות 

מסכנת באופן בלתי כפי שיפורט להלן, הרחבת השימוש באלות גם להפרות סדר במדרג חומרה נמוך  .2

מידתי את שלמות גופם של מפגינים המבקשים לממש את זכותם הבסיסית לחופש המחאה ועומדת 

 . ולסיכון הנשקף מאמצעי זה רה בשימוש באלות בשנים האחרונותבניגוד למגמת ההחמ

 מדרג ב' אינו מצדיק שימוש באמצעים

מנוגד לחלוטין לתפיסה שהנחתה את המשטרה ההיתר שניתן לשוטרים להשתמש באלות במדרג ב'  .3

 קיימת. מדרג ב' מוגדר כמצב בו "במדרג ב' אין כל הצדקה לשימוש באמצעיםהשנים לפיה כל לאורך 

הפרה של הסדר הציבורי תוך אי ציות להוראות שוטרים הנדרשות לשמירה על שלום הציבור והסדר 

". במדרג זה המשתתפים בהפגנה הציבורי ו/או בהפעלת התנגדות לפעולות השוטרים לפינויים מהמקום

 משכך, שימוש באלות בנסיבות אלה. לגוף או לרכוש אינם מתנגדים באלימות ולא נשקף סיכון מהם

  הינו בלתי מידתי באופן מובהק.

אלות הן אמצעי שיטור שנעשה בו שימוש בקרב גורמי אכיפת חוק ברחבי העולם. מחקרים השוואתיים  .4

וכללים שפורסמו על ידי גופים בינלאומיים ביחס לשימוש הרצוי בכלי זה מתייחסים לאלות כאמצעי 

 -ה ך, לדוגמה, בסקירה שפורסמה על ידיכמסוכן ששמור לנסיבות שבהן קיים חשש מפני פגיעה בגוף. 

United Nations Office on Drugs and Crime נקבע כי  2017-בThe use of batons and similar 

types of equipment can cause brain injuries or death if the head or other sensitive areas 

"of the body are targeted.1  כל גם נהלי השימוש באלות של המשטרה בצפון אירלנד קובעים כי

 . שימוש באלות הוא בעל פוטנציאל מובהק לגרום לפגיעה בפרט או לנזק לרכוש

                                                 
1 United Nations Office on Drugs and Crime, Resource Book on the Use of Force and Firearms in Law 

Enforcement, p. 80, 2017 

(https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf) 
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-ביחס לשימוש באמצעים לא (OCHR)נציבות זכויות האדם של האו"ם  לאחרונהרסמה פש הנחיותב .5

כי שימוש חוקי באלות מוגבל אך ורק למקרים  הנציבות( נקבע הנחיות)להלן:  קטלניים באכיפת חוק

 : איום לנזק גופנישמתקיים 

Batons are, in general, a weapon designed for use against individuals who are either 

inflicting or threatening to inflict injury on a law enforcement official or a 

member of the public... Batons shall not be used against a person who is neither 

engaged in nor threatening violent behaviour; such use is likely to amount to 

cruel, inhuman or degrading treatment, or even torture.2  

אינו בא לידי ביטוי בנוהל המעודכן של  –של שימוש באלה למול איום קונקרטי לנזק  –עקרון זה  .6

שאין בהן כל סכנה המשטרה, שבמסגרתו נקבע כי השוטר יוכל להשתמש באלה גם בהפרות סדר קלות 

 כמו אלו במדרג ב'. –לפגיעה בגוף או ברכוש 

 החלטה בלתי סבירה –הורדת האלות למדרג ב' וג' 

משקפת סטייה  -ישירות ממדרג ד' למדרג ב'  - ההחלטה על שינוי המדרג שבו מותר השימוש באלות .7

והיא  דרמטית ובלתי סבירה מההתנהלות שהיתה נהוגה במשטרה לפחות בשני העשורים האחרונים

 . מתעלמת מהסיכון הרב הטמון בשימוש באמצעי זה

 הגדיר את האלה 2003-" שנכנס לתוקף בהמשטרתי בהפרות סדר בהפגנותהטיפול " 90.221.012נוהל  .8

 כאמצעי לפיזור הפרות סדר ברמה ג' ומעלה. 

 

רק בטיפול  , כך שתהיה רלוונטיתהוחמרו התנאים לשימוש באלה, במסגרת עדכון הנהלים, 2014בשנת  .9

 במדרג ד':אלימות במיוחד בהפרות סדר 

 

 נותרו האלות אמצעי מותר במדרג ד' בלבד.  2021מרץ הנהלים בעדכון גם ב .10

                                                 
2 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Guidance on Less-Lethal 

Weapons in Law Enforcement, article, 7.1.3, 2020 

(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf) 
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 , הועברו האלות ממדרג ד' למדרג ב' וג': 1.6.2021-לפתע, בעדכון שבוצע ב .11

 

של הרף המתיר שימוש באלות לאחר עשרות שנים שבהן נאסר ופתאומית הורדה קיצונית כל כך  .12

סבירה שנראה כי השימוש בהן אלא בנסיבות של הפרות סדר קשות במיוחד, היא החלטה בלתי 

 ללא בדיקה מעמיקה ויסודית של הסכנות הטמונות באמצעי זה. התקבלה בחופזה ו

מסקנה זו מתבקשת גם נוכח המלצות העבר בנושא, כפי שניתן ללמוד מדו"ח ועדת החקירה  .13

. ועדת החקירה התייחסה לפציעתם של מאות אנשים באירוע 2006הפרלמנטרית לפינוי עמונה משנת 

 להחמיר את רףזה, בין היתר, כתוצאה מהשימוש באלות ובעקבות תוצאות קשות אלה נקבע כי ראוי 

 :השימוש המותר באלות )ממדרג ג' לד'(
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הוועדה מודעת לנוהל "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" שלפיו השימוש "

עד לרמה ג' של הפרות סדר קשות, הכוללות אלימות מול כוחות באלות וסוסים מיו

לאור הביטחון, ואילו השימוש בגז מדמיע נועד רק לרמה ד' של הפרות קשות אף יותר. 

הניגוד המשווע בתוצאות הסופיות באירוע בעמונה לעומת האירוע בכנסיית הבשורה 

-צעות מומחים ועלהוועדה סבורה שמן הראוי שהמשטרה תשוב ותבחן, באמ בנצרת,

ידי ניתוח תוצאות האירועים הללו ואירועים נוספים, את סדר העדיפויות ומידרג 

  3".השימוש באמצעים אלה

בוצע שינוי בדירוג האמצעים לפיזור  מסוכנותם המוכחת של האלותבעקבות מסקנות הועדה וואכן,  .14

כעת, ללא בחינה רצינית של מסוכנותן של האלות ביחס לאמצעים ממדרג ג' לד'. הועברו אלות הפגנות וה

 האחרים, הוחלט באופן בלתי סביר בעליל על הורדת הרף ממדרג ד' לב'. 

 9"לפעמים עדיף להשתמש באלה על פני אקדח כי לפני מספר שבועות טענת, לפי פרסומים בתקשורת,  .15

אחרים לפיזור הפגנות, על פני שימוש בירי  . אין חולק כי עדיף שימוש באלות, כמו גם באמצעיםמ"מ"

. אלא שהורדת הרף המתיר שימוש באלות אינו נוגע כלל למצבים מסכני חיים שמאפשרים שימוש חי

, אלא מתיר את השימוש באלות כלפי מפגינים לא אלימים. אין כל צורך בשינוי הנהלים כדי בנשק חי

 לאפשר שימוש באלות במקום ירי חי. 

חסוי ברובו ואינו מאפשר לציבור לדעת פרטים בסיסיים נציין לבסוף, כי הנוהל בנוגע לשימוש באלות  .16

כי הדבר יביא לחשיפה של "שיטות ואמצעים"  ,סעיפים אלו חסויים בטענהבאשר לשימוש באמצעי זה. 

כות לטעמנו, מדובר בהסתרה בלתי חוקית של המידע שמנוגדת לחוק חופש המידע ולזשל המשטרה. 

דבר זה חשוב במיוחד נוכח הזהירות  4הציבור לדעת כיצד רשאית המשטרה להפעיל את הכוח שברשותה.

הרפואית הנדרשת בשימוש באלה כלפי אזורים רגישים בגוף, כמו הראש, הגב, והמפרקים זאת בהתאם 

  5למחקרים בינלאומיים.

השינוי שבוצע בנהלים ולהחזיר את תורה למשטרה להקפיא את אנו מבקשים כי לאור האמור לעיל,  .17

ביטחון הפנים למשרד כמו כן, נבקש כי ה האלות למדרג ד' עד לבחינה מקיפה ומקצועית של אמצעי זה.

, בין היתר, מהמשטרההשקיפות הנדרשת חובת זכותו של הציבור למידע ולמימוש ידאג בהובלתך 

 ת. בחשיפת המידע הנוגע לשימוש המשטרתי באמצעים לפיזור הפגנו

 לתשובתך בהקדם נודה.  .18

 

 בכבוד רב,

 , עו"דאן סוצ'יו

 העתק: 
   סנ"צ עו"ד אילת אלישר, יועמ"ש המשטרה 

  עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

                                                 
 . 23, עמ' 19.3.2006 הועדת החקירה הפרלמנטרית לאירועי עמונ 3
לפי למשטרה בעניין "הפרת חובת המשטרה לפרסם נהליה  12.4.2021האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע מיום  פנייתראו  4

 )א( לחוק חופש המידע" 6סעיף 
The Human Rights Impact of  ,Amnesty Internationalלעיל; ראו גם  2להנחיות הנציבות, ה"ש  7.1.5ראו הוראה   5

Less Lethal Weapons and Other Law Enforcement Equipment (2015)  
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  2021נובמבר  24
 לכבוד

 ניצב יעקב שבתאי-רב
 מפכ"ל המשטרה

 
 שלום רב,

 דחוף -תזכורת
 

   הרחבת השימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנותהנדון: 
 

פנינו אליך בעקבות ההחלטה להוריד באופן קיצוני את הרף המתיר שימוש באלות  8.7.2021ביום  .1

כי הרחבת השימוש  בפנייתנו טענו,כאמצעי לפיזור הפגנות במשטרת ישראל )ממדרג ד' למדרג ב' וג'(. 

ופש באלות צפוי לסכן באופן בלתי מידתי את שלמות גופם של מפגינים המבקשים לממש את זכותם לח

המחאה ועומדת בניגוד למגמת ההחמרה בשימוש באלות בשנים האחרונות ולסיכון הנשקף מאמצעי 

 זה. 

. בחודשים האחרונים הצטברו עדויות רבות לא קיבלנו כל מענהלמרות הזמן הרב שחלף ממועד פנייתנו,  .2

שימוש בכוח  יצרה מציאות פסולה ובלתי חוקתית שלההקלה בשימוש באלות שממחישות בבירור כי 

, שבהן לא . ההיתר להשתמש באלות במחאות במדרג ב'משטרתי חמור כלפי מפגינים בלתי אלימים

 באופן מובנה. משקף הפעלת כוח בלתי מידתיתמתקיימת התנגדות אלימה, 

על הבעייתיות והן מלמדות  עדויות על שימוש נרחב באלות מצד שוטרים הציפו את הרשתות החברתיות .3

 לשימוש באמצעי זה. להלן מספר מקרים מרכזיים:  הנגישות  הטמונה בהרחבת

של  הצליפו שוטרים ברגליהםבשכונת גילה בירושלים  13.10.2021במהלך הפגנה של חרדים ביום  .א

למרות שהמפגינים לא הפעילו שבו התבצרו וזאת  מפגינים חרדים כדי להרחיק אותם מאתר הבנייה

 ; https://www.youtube.com/watch?v=AbgoVIeHtac: נים)קישור לסרטו כל אלימות

https://www.youtube.com/watch?v=JMtGdEjsz6w;https://www.youtube.com/watch?v=Vo7MU8TZnq4 .) 

     

 

במהלך הפגנה של חרדים באזור כביש בר אילן בירושלים, השתמשו שוטרים  19.10.2021ביום  .ב

. באחד הסרטונים נראה על ידי הכאתם ברגליהם באלות כלפי מפגינים כדי להרחיק אותם מהכביש

באלה ברגליהם של מפגינים בעודם הולכים לכיוון המדרכה, כשהם בגבם  חובטשוטר כשהוא 

 )תיעוד האירוע: . לשוטר

?s=20https://twitter.com/DovMorell/status/1450537434060623880 .) 
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נעשה שימוש , רים בירושליםתבגשר המי 4.11.2021גם בהפגנה על מותו של אהוביה סנדק ז"ל ביום  .ג

נרחב באלות כלפי מפגינים שלא הפעילו כח אלא רק התנגדות פאסיבית. באחד הסרטונים נראה 

כדי לפנותו מהכביש )תיעוד האירוע:  חובט שוב ושוב ברגליו של מפגיןשוטר כשהוא 

https://twitter.com/yehodavald/status/1457097183505813509?s=20 .) בסרטון אחר מאותה

  ברגליובעוצמה וחובט הפגנה נראה שוטר צועד לכיוונו של נער שעומד על הכביש, שולף את האלה 

ובסרטון (, https://twitter.com/arutz7heb/status/1456372044854177794?s=20: )תיעוד האירוע

 חובט בחוזקה בנערנוסף מהפגנה זו  נראה שוטר 

(https://twitter.com/dvir_gopshtein/status/1456367901489967108?s=20 .) 

התפתחו הפרות סדר ובמהלכן חבטו  במאה שערים 23.11.2021מהלך פשיטה של המשטרה ביום ב .ד

השוטרים באלות בחרדים במטרה להרחיק אותם מהמקום. באחד הסרטונים נראה שוטר כשהוא 

)תיעוד האירוע:  בבחור חרדי בידיו וברגליו גם לאחר שכבר הורחק מהמקום חובט באלה

https://www.youtube.com/watch?v=y5PXD93KA_U .) 

ה בכל האירועים שלעיל שוטרים חבטו והצליפו באלה באנשים כדי לפזר אותם מהמקום. אף אם הית .4

הצדקה לפיזור האנשים מהמקום והיתה אף סמכות לשימוש בכוח, וודאי שהכאתם של אנשים בכח 

 . שאינם מפעילים כל אלימות מצידםלפיזור אנשים אינה אמצעי לגיטימי ברגליהם באמצעות אלה 

. אינם מתנגדים באלימות ולא נשקף מהם סיכון לגוף או לרכושמדרג ב' מוגדר כמצב שבו המפגינים  .5

בנסיבות אלה אין כל הצדקה להשתמש באמצעים וודאי ששימוש באלות הינו בלתי מידתי באופן 

 אינהרנטי. 

 בלבד" הדיפההשימוש באלה מותר ל", )מדרג ב'( זאת ועוד, אף לפי המדרג החדש לשימוש באלות .6

. חבטהכאמצעי ולא כפי שיושם בפועל  לכיוון החזה של המתפרעיםחזקת באופן אופקי כשהאלה מו

של "התנגדות אקטיבית  בלבד " הותר בעבר במקרים קיצונייםחבטהנזכיר, כי השימוש באלה ל"

"הפעלת  90.221.111.003ואלימה היוצרת סיכון ממשי לשוטרים ו/או לאזרחים תמימים" )נוהל 

 משכך, השימוש באלה באירועים שלעיל מפר את הנוהל. אמצעים להשלטת סדר ציבורי"(. 

שימוש פסול אות שפורטו לעיל, מאז שהורחב השימוש באלות הצטברו עדויות רבות של בנוסף לדוגמ .7

ה הותר השימוש בהן. מללא כל קשר לתכלית שלש ,כאמצעי לענישה וגרימת כאב, ובלתי חוקי באלות

 ןאת הסיכו ותמגדילהנמכת הרף לשימוש באלות והרחבת השימוש בהן עדויות אלה ממחישות כי 

 . לשימוש לרעה בכח

, צעיר פלסטיני בשם אברהים בכרי, התקרב למספר שוטרי מג"ב ברחבת 14.10.2021כך, לדוגמה, ביום  .8

שער שכם על מנת לדווח על תקיפה שעבר מצד אחד השוטרים. לדבריו של מר בכרי, לאחר שהתלונן 

 בפני שוטר מג"ב על מכות שקיבל ברגלו מאחד השוטרים, שאל אותו השוטר "אתה רוצה שאני ארביץ

. מתיעוד האירוע ניתן לראות בבירור, כי לחבוט בו באלה על רגליו וברכיולך ברגלך השנייה" ומיד החל 

)סרטון האירוע:  חבטות האלה הוטחו במר בכרי ללא כל סיבה

https://www.facebook.com/100059130365443/posts/274465524534458.)  מר בכרי סבל מכאבים

  .בגין אירוע זה נפתחה חקירה במח"ש עזים ברגליו בעקבות זאת.

במסגרת פיזור צעירים מרחבת שער שכם, רצו שוטרים עם אלות שלופות אחרי צעירים  19.10.2021ביום  .9

הכה אותו ברגליו ואז שוב  ,החזיק אותו בידו את אחד הנערים,תפס  שברחו מהמקום. אחד השוטרים
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בעודו מנסה לברוח מהמקום. השימוש באלה במקרה זה בבירור לא נועד להרחיק את  באלה הצליף בו

הנער מהמקום או לבצע מעצר שלו שכן השוטר החזיק בו כדי שיוכל לפגוע בו ולהכאיב לו, הכה אותו 

מספר פעמים ואז שחרר אותו לדרכו. הנער התרחק מהמקום עם אימו כשהוא צולע ומדדה )סרטון 

 (.KQ-ap-https://www.youtube.com/watch?v=4IUaTהאירוע: 

 

 

מחקרים השוואתיים וכללים שפורסמו על ידי גופים בינלאומיים ביחס , הקודם כפי שהבהרנו במכתבנו .10

 . פגיעה בגוףליים חשש קלנסיבות שבהן רק לשימוש בכלי זה מתייחסים לאלות כאמצעי מסוכן ששמור 

מידתי באלות על ידי -שיצא לאחרונה בעניין שימוש בלתי "אמנסטי אינטרנשיונל"בדו"ח מיוחד של  .11

הניסיון רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם, פורטו הסכנות הבריאותיות הנשקפות מהשימוש באלות. 

חבלות, דימומים ושריטות, אשר להביא למגוון רחב של פגיעות, לול כי השימוש באלות ע בעולם מלמד

 ,Amnesty International) נעים מפגיעה קלה ועד למקרים שעשויים להוביל לנזק קבוע, נכות ואף מוות

(September  d related weapons: Investigating the misuse of police batons anBlunt Force

2021)  .) 

ברחבי העולם. כך למשל, בהן הוביל להגבלות משמעותיות על השימוש  הסיכון הטמון בשימוש באלות .12

-ביחס לשימוש באמצעים לא (OCHR)נציבות זכויות האדם של האו"ם  לאחרונהרסמה פש הנחיותב

 : איום לנזק גופניכי שימוש חוקי באלות מוגבל אך ורק למקרים שמתקיים  נקבע קטלניים באכיפת חוק

Batons are, in general, a weapon designed for use against individuals who are either 

inflicting or threatening to inflict injury on a law enforcement official or a 

member of the public... Batons shall not be used against a person who is neither 

engaged in nor threatening violent behaviour; such use is likely to amount to 

cruel, inhuman or degrading treatment, or even torture.1  

לציבור לדעת פרטים בסיסיים נציין לבסוף, כי הנוהל בנוגע לשימוש באלות חסוי ברובו ואינו מאפשר  .13

באשר לשימוש באמצעי זה. סעיפים אלו חסויים בטענה, כי הדבר יביא לחשיפה של "שיטות ואמצעים" 

של המשטרה. לטעמנו, מדובר בהסתרה בלתי חוקית של המידע שמנוגדת לחוק חופש המידע ולזכות 

ה חשוב במיוחד נוכח הזהירות דבר ז 2הציבור לדעת כיצד רשאית המשטרה להפעיל את הכוח שברשותה.

הרפואית הנדרשת בשימוש באלה כלפי אזורים רגישים בגוף, כמו הראש, הגב והמפרקים. כמו כן, 

                                                 
1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Guidance on Less-Lethal 

Weapons in Law Enforcement, article, 7.1.3, 2020 

(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf) 

 
למשטרה בעניין "הפרת חובת המשטרה לפרסם נהליה לפי  12.4.2021האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע מיום  פנייתראו  2

 )א( לחוק חופש המידע" 6סעיף 
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פרסום המידע בציבור חשוב במיוחד על מנת לשפר את האחריותיות של השוטרים ולאפשר לנפגעים 

   למצות את זכויותיהם כאשר נעשה השימוש באלות בוצע בניגוד לנהלים. 

 כי: חוזרים ודורשים אנו  לאור האמור לעיל, .14

בהעדר התנגדות אלימה וסיכון לפגיעה בגוף, אין הצדקה  – יבוטל ההיתר לשימוש באלות במדרג ב' .א

 להשתמש באלות. 

 כאמצעי "חבטה". יחודד האיסור על שימוש באלה  .ב

 המפורטים לעיל ויינקטו הצעדים הנדרשים.  ייחקרו האירועים  .ג

 אופי הפעלת האמצעי. במלואו ויוסר החיסיון שהוטל על  באלות יפורסםנוהל השימוש  .ד

 

 לתשובתך בהקדם נודה.  .15

 

 

 בכבוד רב,

 , עו"דאן סוצ'יו

 

 

 העתק: 
 לב, השר לביטחון פנים-עמר בר

   , יועמ"ש המשטרה נצ"ב אלעזר כהנא
  עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(
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 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 

 3מתוך  1עמוד  

 

 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428438 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 ה' באב, התשפ"א

 2021יולי  14
 68248421סימוכין: 

      
 

 לכבוד
 ד, עו"יו'הגב' אן סוצ

 האגודה לזכויות האזרח
 

 ח.נ.
 

 הורדת מדרג האלה הנדון:
 8.7.21פנייתך מיום  בסימוכין ל: 

 

 נמוך חומרה במדרג סדר להפרות גם באלות השימוש הרחבת בפנייתך אשר בסימוכין נטען כי: " .1

 הבסיסית זכותם את לממש המבקשים מפגינים של גופם שלמות את בלתי מידתי באופן מסכנת

 ולסיכון האחרונות בשנים באלות בשימוש ההחמרה למגמת ועומדת בניגוד המחאה לחופש

 .זה" מאמצעי הנשקף

 

. משעה הפרות סדר יאירועהקבועים בדין לים המשפטיים ראשית, אבקש להשתמש במונח .2

אין המדובר ב"מפגינים המבקשים לממש  שהוכרזה הפגנה כ"התקהלות בלתי חוקית" על פי דין,

אשר )כהגדרתם בחוק העונשין( "מתפרעים" את זכותם הבסיסית לחופש המחאה" אלא ב

הסמכויות לפעול נגדם להשבת הסדר הציבורי על כנו קיימות על פי חוק בהתאם לנסיבות 

נגד מפגינים המבקשים  או משתמשת בכח ישראל אינה פועלתמשטרת המתקיימות באותה עת. 

נערכת לשמירה על שלומם וגופם של מפגינים אף יתירה מכך, יות ותלממש את זכויותיהם החוק

 ומסייעת להם במימוש זכויותיהם החוקתיות.

 

 220.010.18 השימוש באמצעים בהפס"ד ל פי נוהלעאבקש להפנות את תשומת ליבך לכך ש .3

, בהתאם שהיה קיים עוד לפני השינוי בנוהל, דבר מעצר באלות במדרג ב' אושר רק לצרכיהשימוש 

הרחקת אדם  משמעות ההדיפה, הנה .הדיפה לצורך ביצוע ןכו ,אלת טונפה 20.003.02אג"מ  לנוהל

קהל באמצעות הצמדת האלה כחיץ בין גופו של השוטר לגופו של מפר הסדר, במטרה למנוע  /

, כאשר פעולת ההדיפה הייתה מתקיימת גם ללא קיומה של חיכוך גופני בין השוטר למפר הסדר

אין המדובר בשימוש באלה בניגוד לאמור בפנייתך, . היינו, האלה, באמצעות גופו של השוטר

 לצורך הדיפה אלההשימוש ב, כי יודגש ן העלול לסכן את שלמות גופם של מפרי הסדר.באופ

, כפי שהוסבר לעיל. הניסיון נוסף" את השימוש של השוטר בגופו, ללא שימוש בכוח מחליף"
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מסייע לשוטר כפי שפורט, מלמד, כי לעיתים עצם השימוש באלה כחיץ בין השוטר למפר הסדר 

 ך הפעלת כוח פחות יותר מאשר אם היה נאלץ להשתמש בגופו בלבד.להרחיק את מפר הסדר תו

 
 תנגדותההשימוש באלה במדרג ב' נועד הן כצעד מניעתי לשם הרתעת מפרי הסדר מהמשך ה  .4

והסלמת האירוע ודרדורו למדרגי הפס"ד גבוהים יותר והן לשמירה על טווח  להוראת הפיזור

בטיחות בין השוטרים למפרי הסדר כאשר האלה יוצרת הפרדה בין גופם של השוטרים לגופם של 

  מפרי הסדר.

 

מוגדר כך:  ג' מדרגהמצב העובדתי ב, כאשר פיזוררק במדרג ג' אושר השימוש באלה לצורך  .5

הניתנות לצורך שמירה על  תוך אי ציות להוראות השוטרים בהתנגדות אלימההפגנות הכרוכות "

 בהם אחד מאלה: שלום הציבור והסדר הציבורי, שמתקיים

באופן העלול לגרום  לפעולות המשטרה לפיזור ההפגנה, מתנגדים באלימותהמפגינים  •

 .לחבלות בגוף או נזק לרכוש

 הפועל לפיזור ההפגנה. כוח המשטרתיכלפי ה באלימות בהיקף נרחבהמפגינים מתנהגים  •

לחבלות בגוף או לנזק  , באופן העלול לגרוםבאלימות כלפי הציבורהמפגינים מתנהגים  •

 .לרכוש

 חשש ממשיוקיים  לפעולות השוטרים לפיזור ההפגנה, מתנגדים באלימותהמפגינים  •

 למוסדות שלטון מרכזיים לחסימת צירים חיוניים ו/או חסימת גישה

 

באלה לשם חיוני שימוש אלא בדובר בשימוש באלות לפיזור מפגינים שאינם אלימים, כך שאין מ

 .באמצעיםומדורג , תוך שימוש מידתי של מפרי הסדר ביצוע הפיזור

 

ניסיונה של המשטרה נבקש להסביר כי ממדרג ד' למדרג ג',  לפיזור לעניין הורדת האלה כאמצעי .6

כי אין היתכנות  ,באירועי השנה האחרונה העלה בפיזור הפרות סדר בשנים האחרונות ובמיוחד

הפרת הסדר מדובר במצב עובדתי בו שבמדרג ד'  ,הסיבה לכך היא .לשימוש באלות במדרג ד'

המפגינים הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה עולה כדי התנהגות אלימה, קשה וחמורה בה "

ההפגנה הם עושים בנוסף שימוש מתנהגים כמפורט במדרג ג' כשבמסגרת התנגדותם לפיזור 

 באמצעים וחפצים שונים כנגד כוחות המשטרה".

 

כך  ,גבוההכוח רמת  מגיעה כדי הפעלתקציה בין מפרי הסדר לשוטרים אהאינטר מצב דברים זהב .7

י הן עבור השוטר והן עבור מפר ייהיה מחד מסוכן מיד ,באמצעות גוף / אלהח ישיר, וששימוש בכ

ישנה  במדרג ד'. הפרת הסדר האלימההסדר ומאידך לא יביא למטרה הרצויה, שהיא פיזור 

שימוש באלה . ניסיון העבר מלמד, כי מרחוקבשימוש  פחות מקטלניים אמצעיםב עדיפות לשימוש

במדרגים בהן  הינו אפקטיבי כאשר מבצעים פיזור בטווחים קרובים וכלפי אנשים ספציפיים
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ועל כן נדרשה  מאשר במדרג ד' מפרי הסדר הינה ברמה נמוכה יותר מצדהאלימות המופעלת 

 השימוש באלה חזר למדרגסל האמצעים בהתאם לאופי המדרג, כך ש חשיבה מחודשת ובנייה של

 . שהוסבר לעילבים כפי ג' בשינויים המחוי-ב' ו

 

 , גם במדרג ב',בדרגת נצ"מבכיר  של קציןאישור מחייב  דבהפס"כי השימוש באלה  ,יש לזכור .8

 . לשיקול דעתו של השוטר בשטחרק ואינו נתון 

 

 להחמיר ראוי כי נקבעוטענת כי " 2006משנת בפנייתך ציינת את ועדת החקירה לאירועי עמונה  .9

עדה קבעה, כפי שאף ואולם, לא כך הדבר. הו, "ד'( לג'   באלות )ממדרג המותר השימוש רף את

 לעומת בעמונה באירוע הסופיות בתוצאות המשווע לאור הניגוד כי " ,ציטטת בהמשך פנייתך

 באמצעות ותבחן תשוב שהמשטרה הראוי שמן סבורה הוועדה ,הבשורה בנצרת בכנסיית האירוע

ומידרג  העדיפויות סדר את ,נוספים ואירועים הללו האירועים תוצאות ניתוח ידי-ועל מומחים

ללא כל קביעה פוזיטיבית בדבר העלאת מדרג השימוש באלה למדרג " אלה באמצעים השימוש

כי המלצתה הסופית של הועדה בנושא אמצעים היתה:  ראהנח פרק ההמלצות בדו"מעבר ל. ד'

את דירוג האמצעים לפיזור הפגנות )סוסים ואלות, גז מדמיע  לבחון מחדש"הוועדה מציעה 

וזרנוקי מים( לפי מידת מסוכנותם הריאלית כפי שהיא משתקפת מהניסיון" ולא כפי שהוצג 

 . מ.ב.( -)ההדגשות שלי בפנייתך

 
מפורסם לציבור למעט הסעיפים החושפים שיטות ואמצעים של בהפס"ד אלה ב השימוש נוהל .10

  לחוק חופש המידע. (1ב)9בהתאם להוראות סעיף  המשטרה

 

 אנו מודים לך על פנייתך. .11

 

 

 

 בכבוד רב, 
  
 רפ"ק מוריה בן משה, עו"ד  
 ות     מבצעיותקמ"ד    יחיד 

 
 
 

 העתק:
      
 
 
 
 

www.netsign.co.il 45 מתוך 70 

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


|
|
|

נספח 5
|
|

ע/5 - נוהל השימוש ברימון הלם
עמודים 46 עד 52

www.netsign.co.il 46 מתוך 70 



 משטרת ישראל

 אגף המבצעים
 

 -שמור-

 6מתוך  1עמוד    220.010.15נוהל אג"מ 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 יס"מ, טרור והפס"ד

 מספר:
220.010.15 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: הפעלה ושימוש ברימון הלםנוהל 

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  2 :נוסח

 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 90.221.111.003מספר נוהל קודם: 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 יס"מ, טרור והפס"ד

 מספר:
220.010.15 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: נוהל הפעלה ושימוש ברימון הלם

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  2 :נוסח

 

 כללי: .1

מ"י נדרשת במסגרת מילוי תפקידה עפ"י חוק, לשמור על הסדר הציבורי,  .א

 תוך הקפדה על זכויות היסוד של הפרט.ביטחון הנפש והרכוש, 

במסגרת זו מתמודדת מ"י מעת לעת עם אירועי הפרות סדר הפוגעים  .ב

 בסדר הציבורי במתארים, בהיקף וברמות חומרה משתנות. 
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במסגרת טיפול מ"י בהשלטת סדר ציבורי ופיזור הפגנות קיימת אפשרות  .ג

 לשימוש ברימון הלם לצורך ביצוע מעצר ופיזור מפרי סדר.

 

 הבסיס החוקי: .2

 הוראות החוק: .א

 (.1977חוק העונשין )תשל"ז,  (1

 (.1996סמכויות אכיפה/מעצרים )תשנ"ו,  -חוק סדר הדין הפלילי  (2

 (.1971פקודת המשטרה ) תשל"א,  (3

 (.1969פקודת סדר הדין הפלילי )תשכ"ט,  (4

 :נהלים .ב

 .220.010.10נוהל הטיפול המשטרתי בהפרות סדר מס' נוהל  (1

 .220.010.11בהפרות סדר מס' נוהל  נוהל שימוש באמצעים (2

 :מדרגים .ג

שימוש ברימוני הלם ייעשה בתרחישי הפרות סדר בהתאם לטבלת  (1

 .במדרג ג'המדרגים 

 :להלן פירוט מדרגי הפס"ד (2

 אין הפרה של הסדר הציבורי: –הפגנות שקטות  –מדרג א'  (א

  אסיפה או תהלוכה הפועלת בהתאם לתנאי הרישיון ואינה מלווה

 בהפרות סדר.

  אסיפה או תהלוכה בלתי חוקית )שלא ניתן לה רישיון או החורגת

מתנאי הרישיון שניתן לה( אולם המפגינים אינם גורמים להפרעה 

 לשגרת החיים, לרבות שימוש באמצעים המשבשים את התנועה.

 .משמרת מחאה שאיננה כרוכה בהפרות סדר 

 הפרת סדר ציבורי ואי ציות להוראות המשטרה: –מדרג ב'  (ב

 מת הפרה של הסדר הציבורי תוך אי ציות להוראות שוטרים קיי

הנדרשות לשמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי ו/או 

 בהפעלת התנגדות לפעולות השוטרים לפינויים מהמקום.

הפרת הסדר הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה תוך  -מדרג ג'  (ג

 התנגדות אלימה:

ציות להוראות השוטרים הפגנות הכרוכות בהתנגדות אלימה תוך אי 

הניתנות לצורך שמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי, שמתקיים 

 בהם אחד מאלה:
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 6מתוך  3עמוד    220.010.15נוהל אג"מ 

 

  ,המפגינים מתנגדים באלימות לפעולות המשטרה לפיזור ההפגנה

 באופן העלול לגרום לחבלות בגוף או נזק לרכוש.

  המפגינים מתנהגים באלימות בהיקף נרחב כלפי הכוח המשטרתי

 ור ההפגנה.הפועל לפיז

  המפגינים מתנהגים באלימות כלפי הציבור, באופן העלול לגרום

 לחבלות בגוף או לנזק לרכוש.

  ,המפגינים מתנגדים באלימות לפעולות השוטרים לפיזור ההפגנה

וקיים חשש ממשי לחסימת צירים חיוניים ו/או חסימת גישה 

 למוסדות שלטון מרכזיים.

ציות להוראות המשטרה תוך  הפרת הסדר הציבורי ואי -מדרג ד'  (ד

 התנהגות אלימה קשה:

  המפגינים מתנהגים כמפורט במדרג ג' כשבמסגרת התנגדותם

לפיזור ההפגנה הם עושים בנוסף שימוש באמצעים וחפצים 

 שונים כנגד כוחות המשטרה.

 השימוש באמצעים יעשה עפ"י טבלת המדרגים הבאה: (ה

 מדרג הפס"ד אמצעים סמכות מאשרת

 שימוש בכוח ובאמצעיםללא  ---
 מדרג א' 

אין הפרה של  –הפגנות שקטות 
 הסדר הציבורי

 מפקד האירוע
 

 מדרג ב'  שימוש בכוח

קיימת הפרה של הסדר הציבורי ואי 
להוראות המשטרה הנדרשות ציות 

לשמירה על שלום הציבור והסדר 
 הציבורי

 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

משימתית או סגנו  מפקד מפקדה
 בהיעדרו

 הדיפה, מעצר –אלה 

 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

מפקד מפקדה משימתית או סגנו 
 בהיעדרו

  הדיפה, מעצר, פיזור –אלה 

 'מערכת אקוסטית 'צעקה 

  רימון הלם 

 סוסים / פרשים 

 )מכת"ז )מים, צבע, בואש 

 'אביב' 

 מדרג ג'

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
כלפי כוחות התנגדות אלימה 

המשטרה ו/או הציבור באופן העלול 
 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש
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 מפקד מחוז או סגנו בהיעדרו

  מ"מ ספוג 40כדור 

 FN303 

  ,גז מדמיע )רימון גז ידני
 לסוגיו( 1.5כד' גז 

 'מדוכה רב קנית 'ונום 

 רחפן מטיל קפסולות גז 

 ד' מדרג

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
התנגדות אלימה קשה וחמורה 

הכוללת שימוש בחפצים ובאמצעים 
שונים מצד מפרי הסדר  כלפי כוחות 
המשטרה ו/או הציבור באופן העלול 

 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 

 הערות למדרגי הפס"ד:

  ידנית במדרג ג', ניתן לתת היתר מיוחד לשימוש ברימון גז מדמיע בהטלה

זאת בהתאם לנסיבות האירוע, במידה ולא קיימים לשוטר סל האמצעים 

המופיעים במדרג ג' )למעט רימון הלם( וזאת לאחר אישור שימוש עפ"י 

 הסמכות המאשרת המופיעה במדרג ג'.

  .השימוש באמצעים יעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים ומבצעיים 

  אמצעי זהירות ובטיחות על מנת למנוע שימוש באמצעים ייעשה תוך נקיטת

 סיכון מיותר.

  יש לבחון התאמת האמצעי למאפיינים הספציפיים של הפרת הסדר תוך

 התייחסות ספציפית לתכונות של כל אמצעי.

  :יש להימנע ככל הניתן משימוש באמצעי כלפי אוכלוסיות מיוחדות כגון

 ילדים, נשים הנחזות בהיריון, קשישים וכיו"ב. 

 סביבת בית חולים, בית  –השיקולים יילקח בחשבון מיקום ההפגנה  במסכת

 ספר, מקומות קדושים, מוסדות שלטון, צירי גישה וכד'. 

  הפעלת אמצעים תעשה על ידי מי שהוסמך לכך תוך הכרת הנהלים

 הרלבנטיים.

 

אין בהוראות נוהל זה בכדי לגרוע מסמכויות שוטר על פי כל דין, לרבות  .ד

 ויות שימוש בכוח.בכל הנוגע לסמכ

 

 תחומי אחריות: .3

אחריות מטה כוללת לבניין הכוח של מ"י בתחום  –אגף המבצעים .א

הפרות הסדר הכוללת כתיבת תורת הפעלה, נהלים, הנחיה מקצועית, 

 קביעת רמת ההכשרה, אימוני שמירת כשירות, אמצעים, פיקוח ובקרה.

מונים אחריות כוללת לתחום ההדרכה, ההכשרה והאי – אגף ההדרכה .ב

 במ"י. 

 אחריות ביצוע הכשרות ואימונים בתחום הפרות הסדר. – מג"ב .ג
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 אחריות לניהול מלאי ותחזוקת צל"מ תחמושת אלפ"ה.   – את"ל .ד

 הוצאת חוות דעת לאמצעים פחות מקטלניים בהיבטי רפואה. – קרפ"ר .ה

הוצאת חוות דעת לאמצעים פחות מקטלניים בהביטי ייעוץ  – יועמ"ש .ו

 משפטי. 

 אחריות הנחייה ודגשי בטיחות.  – בטיחות .ז

 אחריות הפעלת הכוח והאמצעים בתחומן.  – מחוזות .ח

 

 תיאור האמצעי: .4

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .5

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .6

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .7

 חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. סעיף זה נמחק לאור אי .8

 

 הפעלת האמצעי: .9

 השימוש ברימון הלם נועד לטיפול בהפרות סדר לצורך פיזור מפרי הסדר. .א

שימוש ברימון הלם ייעשה בהתאם לתנאי הסביבה והשטח המאפשרים  .ב

 הטלתו.

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .ג

 פעולה ואמצעים.סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות  .ד

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .ה

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים. .ו

 

 תיעוד ודיווח: .10

תיעוד ודיווח שימוש ברימון הלם יתבצע באמצעות מערכת הדיווח  .א

 המשטרתית בשירת הסירנה.

עית ויכלול יש למלא דו"ח שימוש באמצעי אשר יפרט את הפעילות המבצ .ב

את הפרטים הבאים: תאריך, שעה, מקום, מס' אירוע, נסיבות האירוע, 

מס' משוער של מפגינים, סמכות מאשרת להפעלת האמצעי, האם נפגעו 

 אנשים וכל פרט רלבנטי אחר.

 אירועים חריגים ידווחו מידית לרמה הממונה במחוז ולרמה הארצית. .ג

 

 הכשרה: .11
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שעבר הכשרה להפעלת אמצעים  שימוש ברימון הלם ייעשה ע"י שוטר .א

רימון הלם וגז מדמיע"( ע"י  -לפיזור המון )"הכשרת מפעיל אלפ"ה 

 מדריכי בט"פ/הפס"ד שהוסמכו לכך.

 ההכשרה תתבסס עפ"י תיק היסוד של בה"ד מג"ב.  .ב

 .7שוטר שהוסמך ועבר בהצלחה את ההכשרה יקודד בקוד  .ג

 

 אימוני שמירת כשירות: .12

אימוני שמירת כשירות להפעלת אמצעי אלפ"ה )רימון הלם וגז מדמיע(  .א

מיום ביצוע ההכשרה או אימון שמירת הכשירות, האחרון  עד שנהתתבצע 

 מבניהם.

 אימון שמירת כשירות יתבסס עפ"י תיק היסוד של בה"ד מג"ב. .ב

 .49שוטר שעבר אימון ריענון יקודד בקוד  .ג

 

 בטיחות: .13

 סינוור תקני שאושר לשימוש.יש להשתמש רק ברימון הלם  .א

 שליפת הנצרה תתבצע בסמוך להטלת הרימון. .ב

 אין להחזיר ניצרה לרימון הלם לאחר הוצאתה. .ג
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ברימון הלם
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 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)      جمعية حقوق المواطن في اسرائيل      האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75      تل ابيب  ٧٥شارع نحالت بينيامين         6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
 Fax:       www.acri.org.il    mail@acri.org.il 5608165-03: فاكس  פקס       :Phone 5608185-03: هاتفטלפון  

 2021במאי  26
 לכבוד

  ניצב יעקב שבתאי-רב
 המפקח הכללי

  משטרת ישראל
 lishkatmafcal@police.gov.il :בדוא"ל

 שלום רב, 

 שימוש בלתי מידתי ברימון הלם לפיזור הפגנות חוקיות הנדון:
  

בעניין השימוש המשטרתי ברימוני הלם בשבועות האחרונים. מעדויות שאספנו  הרינו לפנות אליכם .1

הפרה שיטתית ברימוני ההלם תוך  שימוש מאסיבי ובלתי מרוסןשל  עולה תמונה מדאיגה

המסדירים את אופן השימוש ברימוני הלם.  היד הקלה על נצרת הרימון ומתמשכת של הנהלים 

הובילה בשבועות אחרונים לפציעתם של אנשים רבים שהשתתפו בהפגנות בלתי אלימות לגמרי 

 ושל אנשים שכלל לא היו בקרבת מפרי סדר. 

דיקו אין ספק, כי בשבועות האחרונים נתקלה המשטרה באירועי אלימות קשים והפרות סדר שהצ .2

אלא שלצד אירועים אלה, במקרים רבים מאד השימוש ברימוני ההלם היה  בכוח סבירשימוש 

 בלתי מרוסן, חסר כל הצדקה ולעיתים נראה כי כל תכליתו לייצר בהלה ופחד. 

ראוי כי  –בלתי מובחן שפוגע באופן לאור הסיכון המשמעותי הטמון ברימוני ההלם והיותו אמצעי  .3

יעשה באירועי הפרות סדר חמורים ומסוכנים בלבד כפי שהיה בעבר )מדרג יהשימוש באמצעי זה 

. כמו כן, יש לחדד את הנהלים לכלל המפקדים והכוחות ד' במקום מדרג ג'( והנוהל יתוקן בהתאם

 בשטח כך שההתנהלות המתוארת להלן תיפסק. בנוסף, יש לתחקר את האירועים המתוארים להלן. 

 :רימוני הלםהשימוש ב

נפרט מספר אירועים של השימוש הנרחב והבלתי חוקי באמצעי זה בשבועות האחרונים. לא להלן  .4

 ,מדובר באירועים ספוראדיים או בהתנהלות פרטנית של מספר שוטרים בודדים שחרגו מהנהלים

בנסיבות  שהובילה לפציעת מפגינים רבים אלא בהתנהלות שיטתית וכלל ארצית של המשטרה

 הפגיעות כוללות פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם. . בכחשכלל לא הצדיקו שימוש 

בהפגנה שהתקיימה בשייח ג'ראח בהשתתפות ח"כ עופר כסיף, נעשה שימוש , 10.4.2021כבר ביום  .5

מסוכן ובלתי מידתי ברימוני הלם. בתיעוד מהאירוע נראים שוטרים משליכים רימוני הלך הישר 

ם אנשים מבוגרים שהגיעו למחות במקום: על המפגינים ופוגעים בחלקם, ובה

https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837858270311. ; 

https://www.facebook.com/1110784659/videos/pcb.10223837678345813/10223837676945778  . 

שביקשו להביע סולידריות בשייח ג'ראח נזרקו כעשרה רימוני הלם לעבר מפגינים  7.5.2021ביום   .6

. המפגינים נעצרו במחסום המשטרתי שהוצב בשכונה ורימונים במקום הפלסטינים עם התושבים

של כשעה שסוקר את כל שלבי  liveבחנה. מתיעוד האירוע )תיעוד ההושלכו לתוך ההמון ללא 

נראה בבירור  (https://www.facebook.com/102979298373496/videos/163141409071595:  ההפגנה
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כי רימוני ההלם הושלכו ללא כל אזהרה לעבר המפגינים, כאשר בין המפגינים מבוגרים רבים 

)דקה  או הפרות סדר לא היה כל שימוש באלימות מצד המפגיניםובתיעוד האירוע נראה בבירור כי 

 . (סרטוןל 18

סבלה מפצע פתוח, נזקקה , נפצעה ברגלה כאשר רימון נפל בסמוך אליה. היא 'ד' אחת המפגינות, מ .7

. מרים סובלת מכאבים עזים גם כיום, שבועיים לאחר האירוע, לתפרים ואושפזה בבית החולים

 לתפקד.  ומתקשה

 
 7.5.2021, בשייח ג'ראח, 'ד' פגיעה מרימון הלם ברגלה של מפגינה, מ

. לדבריו, השוטרים זרקו את הרימונים מלמעלה 52בן  ',ב' ההפגנה נפצע מרימון הלם גם אבאותה  .8

לתוך ההמון והוא נפצע כשעמד הרחק מהמחסום המשטרתי. לזריקת הרימונים לא קדמה כל 

 ובזרועבשתי הרגליים  ונגרמו לו המטומה ושפשופיםאזהרה. רימון הלם נחת בסמוך לרגלו 

 ממיון בביה"ח הדסה(. )בהתאם לגליון השחרור 

                 

 7.5.2021, בשייח ג'ראח 'ב' של מפגין, אובידו פגיעה מרימון הלם ברגלו       

נעשה שימוש ברימוני הלם לעבר  9.5.2021חיפה ביום בעיר גם בהפגנה שהתקיימה ברח' בן גוריון  .9

למרות שההפגנה לא היתה אלימה, כפי שניתן להיווכח מהתיעוד של האירוע: , המפגינים

https://fb.watch/5HxigBfqvg/ הרימונים נזרקו לא רק לעבר הכביש שבו התקיימה ההפגנה אלא .

נפגעה  59, בת 'ב' נות, אלסמטאות ולמדרכות שאליהן ברחו המפגינים. אחת המפגי –גם לצדדים 

, הרימון גרם לשטף דם ברגלה, לכאבים נעלה נעל סגורהמרימון שנחת על רגלה. למרות שהיא 

מפגינה נוספת סיפרה שעמדה על המדרכה כשרימון נפל לצידה. שמיעתה נפגעה ועד היום  ולנפיחות.

 גלה. היא סובלת מירידה בשמיעה. בנוסף, הרימון חרך את מכנסיה ופצע אותה בר
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 .9.5.2021, בהפגנה בחיפה, וברגלה של מפגינה נוספת 'ב 'פגיעת רימון ברגלה של א

לעבר  הלם שייח ג'ראח השליכו שוטרים רימונידרך שכם בב 10.5.2021בהפגנה שהתקיימה ביום  .10

מפגינים ללא כריזה ומבלי שקדמה לכך אלימות. מתיעוד הרגע שבו החלו להיזרק רימוני הלם 

את נראים המפגינים כשהם שרים ומדברים עם השוטרים כאשר לפתע מתחילים השוטרים לזרוק 

רימונים מעל ראשיהם של המפגינים ללא אזהרה וללא הבחנה:  ה

https://www.youtube.com/watch?v=LVF3lAiC8jk . 

למרות לאחר השלכת הרימונים לעבר המפגינים הם החלו לרוץ מהמקום לעבר רחוב דלמן.  .11

, שוטרים שצפו במפגינים המתרחקים החליטו להסתער לעברם תוך שהמפגינים התפזרו מהמקום

. בתיעוד האירוע נשמע אחד השוטרים אומר "הסתערות לשם חזקה לכיוונם זריקת רימוני הלם

עם רימוני הלם" ואז השוטרים החלו לרוץ אחרי המפגינים שבורחים מהמקום ולזרוק עליהם 

 . https://youtu.be/qhl8mpjjRtYרימוני הלם: 

בחנה ברימוני הלם. אחת הבשייח ג'ראח נעשה שימוש חסר  14.5.2021ה ביום התקיימגם בהפגנה ש .12

ונפצעה בבטנה וברגלה מרימון נגד פינוי בתים בשייח ג'ראח , השתתפה בהפגנה 70' בת המפגינות, ח

כיוונה. ההפגנה היתה שקטה, ללא כל אלימות מצד המפגינים שצעדו עד למחסום שהושלך ל הלם

איזור ההפגנה נזרקו החלה להתרחק מח' פגנה כשבתום הההמשטרתי שהוצב בכניסה לשכונה. 

. בתיעוד האירוע שעמדו הרחק מהשוטריםלכיוונם של מפגינים  ללא כריזה או אזהרהרימוני הלם 

ניתן לראות כי השוטרים זרקו את הרימונים מעל לראשיהם של המפגינים לעבר מפגינים שעמדו 

 (.  https://youtu.be/9gxB-1yAJHUבמרחק מהשוטרים ללא כל הצדקה )

             
 14.5.2021, בשייח ג'ראח ביום 'פגיעת רימון הלם במפגינה ח

שתיעד את  עיתונאיאירעו עימותים בין מפגינים לכוחות משטרה באום אל פאחם.  15.5.2021ביום  .13

מרימון הלם שנזרק לעברו. זאת למרות שהוא לא ברגלו האירועים ממרחק רב, ינאל ג'בארין, נפצע 

 עמד בקרבת המפגינים אלא בכיוון ההפוך ובקרבתו לא היו כלל אנשים )תיעוד האירוע:

https://youtu.be/ahmdHq5VOqY) . 
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 15.5.2021פציעתו של ינאל ג'בארין בעת שתיעד עימותים באום אל פאחם,        

-נערכה הפגנת מחאה ביפו. לקראת סיום ההפגנה רוב האנשים התפזרו ונותרו כ 11.5.2021ביום  .14

כדי להפגין מולו. השוטרים במחסום  המשטרתילעבר המחסום  על רח' יפת מפגינים שהתקדמו 100

כתוצאה  ללא כריזה ולמרות שלא היתה אלימות מצדם. החלו לזרוק רימוני הלם לעבר המפגינים

 מכך אנשים החלו לרוץ אחורה ונפלו תוך כדי ריצה. 

צעה מרימון הלם שנפל על רגלה וגרם לה לשטף דם. כתוצאה מהפיצוץ , נפ'ל' אחת המפגינות, א .15

 . 'ש ', יאחררימון נוסף פגע ברגלו של מפגין . ה ונפער בה חורנכרכה חולצת

                 
 11.5.2021, יפוהפגנה במרימון הלם ב 'ש 'י ופציעתו של 'ל 'פגיעת הרימון ברגלה של א

 

נראים שוטרים כשהם הולכים ברחוב ביפו כשלפתע אחד מהם נעצר וזורק  14.5.2021בתיעוד מיום  .16

כלאחר יד רימון הלם לעבר סמטה שממנה נשמעו קריאות לעבר השוטרים: 

https://youtu.be/l28QODepXnc. 

. 11.5.2021ברימוני הלם לעבר סטודנטים בכניסה לאוניברסיטה ביום גם בבאר שבע נעשה שימוש  .17

בהמשך לעימותים שהתרחשו בכניסה לאוניברסיטת בן גוריון ביצעו השוטרים מעצרים של מספר 

, (https://youtu.be/XpnPY7O0RBI) סטודנטים. בשלב זה וכפי שניתן לראות בתיעוד האירוע

סטודנטים רבים עמדו בכניסה לאוניברסיטה וקראו קריאות לעבר השוטרים כשלפתע וללא כל 

אזהרה נזרקו לעברם רימוני הלם. בתגובה, החלו הסטודנטים לרוץ לתוך האוניברסיטה 

כשהמשטרה ממשיכה לזרוק רימונים לכיוונם. אחד הרימונים פגע ברגלו של סטודנט שהיה בתוך 

 כתוצאה מכך נגרמו לו כוויות בשוק, שטפי דם ופצעים. מתרחש. האוניברסיטה וצפה ב
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 11.5.2021פציעתו של סטודנט באונ' בן גוריון מרימון הלם, 

 

 :שינוי הנהלים והקלת תנאי השימוש –רימון הלם 

 רימון הלם הוא אמצעי אשר עלול להוביל למגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור התוף(, פגיעות .18

חבלה וחדירה של עצמים לגוף, התנגשות בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פציעות בדרכי 

הנשימה וטראומה נפשית. בשנים האחרונות עלתה המודעות ברחבי העולם לפוטנציאל הפציעה 

בארגוני  1הגבוה מרימוני ההלם ובכלל זה, פגיעה בשמיעה, כוויות, פצעי הדף, חתכים ואף מוות.

נגד השימוש באמצעי זה לאור הסכנות הטמונות רחית ובספרות האקדמית הועלו טענות חברה אז

  2בו והחשש לפגיעה ב"בלתי מעורבים".

השימוש המאסיבי והבלתי מובחן ברימוני הלם משקף התייחסות פסולה לאמצעי זה כאמצעי  .19

מתואר לעיל. . בפועל, מדובר באמצעי מסוכן שמוביל לפציעות חמורות כבטוח שפגיעתו מזערית

השילוב בין היותו של רימון ההלם אמצעי "לא מדויק" שלא ניתן לכוון אותו לעבר מפר סדר בודד 

מחייבים התייחסות זהירה הרבה יותר המגבילה  –או אדם אלים לבין הסיכון הגופני שנשקף ממנו 

עמה ד את השימוש ברימוני הלם לנסיבות קיצוניות בלבד של אלימות קשה שלא ניתן להתמוד

 בדרכים אחרות. 

כפי שהיה בעבר. בשנים  יש לבחון בדחיפות את החזרת השימוש באמצעי זה למדרג ד', לאור זאת .20

האחרונות חלה התדרדרות מדאיגה ביחס המשטרתי לרימוני ההלם מאמצעי מסוכן ששמור 

עוד לפני מכת"זית  כאמצעי ראשוןלהפרות סדר קשות במדרג ד' לאמצעי שניתן להשתמש בו 

 ופרשים. 

קבע כי  2003-" שנכנס לתוקף בהטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" 90.221.012נוהל  .21

השימוש ברימון הלם ייעשה במדרג ד' בלבד ולאחר השימוש באמצעים "קלים" יותר ובכלל זה 

                                                 
1 Virginia Hennessey, “Monterey County Agrees to Pay $2.6 Million in ‘Flash-Bang’ Death of Greenfield Man” 

Monterey Herald, 19.8.2013; Cory Mitchell, “Disquiet Builds Nationwide over Police Flash-Bang Use” Star 

Tribune, 13.12.2013;  “Police Stun Grenade Blamed for Student’s Eye Injury,” CBC News, 8.3.2012. 
2  Internation Network of Civil Liberties Organizations and Physicians for Human Rights, Lethal in Disguise: 

The Health Consequences of Crowd Control Weapons, p. 95 (2016); Joseph Rychlak, "'Good Time Had by All': 

Regulating Police Use of Flash-Bang Grenades in the Execution of Search Warrants" Missisipi Law Journal, 

(2019); Bing v. City of Whitehall, 456 F.3d 555, 570 (6th Cir. 2006). 
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כת"ז. הנוהל קובע עוד כי "ניתן לעשות שימוש באמצעי זה החל מרמה ד' )לאחר שימוש פרשים ומ

 90.221.111.001נכנס לתוקפו נוהל  2014". החל משנת בהפרות סדר חמורות ומסוכנותבמכת"ז( 

לאחר מכת"ז פיו השימוש ברימון הלם הועבר למדרג ג' " ולהטיפול המשטרתי בהפרות סדר"

. נוהל זה מדגיש כי, ככלל, יש בכל מדרג ומדרג יש להקפיד על שימוש מדורג באמצעים: ופרשים

"אין לעשות שימוש באמצעי חמור יותר לפני שנעשה שימוש באמצעים קלים ממנו". בנוהל 

רימון ההלם  2021-" החדש שנכנס לתוקף בהפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" 220.010.11

 .  אמצעי ראשון במדרג ג'מותר לשימוש כ

 :2003-מ 90.221.012נוהל 

 
 :2014-מ 90.221.111.001נוהל 

 
 2021-מ 220.010.11נוהל 
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 :הפרת נהלי השימוש ברימון הלם

אף נהלי השימוש אלא שלא זו בלבד שהמשטרה שינתה את ההתייחסות לאמצעי זה בנהליה,  .22

אירועים המתוארים לעיל, נעשה שימוש בלתי חוקי מופרים. ב -המקלים הרבה יותר  –הקיימים 

לפי נוהל האב של משטרת ישראל ברימוני הלם בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש באמצעים. 

( עצם אי החוקיות הלכאורית 220.010.11אירועי הפרות סדר" )שמספרו בדבר "הפעלת אמצעים ב

( לנוהל זה קובע 1א)5מצדיקה כשלעצמה הפעלת אמצעים לפיזור ההפגנה. סעיף אינה של הפגנה 

הצדקה מצד המפגינים קיימת  רכוש או חיים מסכנת אשר אלימה התנהגותכי רק במקרה של 

)הפרת סדר במדרג ג' או ד'(. הפגנה שהוגדרה כבלתי  בכלל וברימוני הלם בפרט לשימוש באמצעים

חוקית ללא התנהגות אלימה ומסוכנת מצד המפגינים אינה מצדיקה כל שימוש באמצעים )מדרג 

 .הא' וב'( וזאת אף אם קיימת הפרה של הסדר ואי ציות להוראות המשטר

היה פסול ויצר סיכון בלתי מידתי לגוף לעיל ברימוני ההלם כמתואר  אופן השימושאף בנוסף,  .23

ישירות לעבר בני אדם או מעל לראשיהם של ולחיים. כך, במקרים רבים רימוני ההלם הושלכו 

 גם בהנחיות האו"ם לשימוש בנשק "פחות קטלני"  .. שימוש זה מנוגד לנהלי המשטרהמפגינים

(Less lethal)  בשל  לעבר אדם הוא בלתי חוקיהלם שפורסמו לאחרונה, נקבע כי שימוש ברימוני

 הסיכון לפציעה: 

The use of pyrotechnic flash-bang grenades directly against a person would be 

unlawful as it could cause serious burn or blast injuries and, in certain cases, 

there could even be a risk of fragmentation. " 3 

בטרם השימוש למפגינים בהעדר כריזה ואזהרה הפרה שיטתית נוספת של הנהלים מתבטאת  .24

זריקת הרימונים החלה בהפתעה מבלי שניתנה למפגינים שהות שתועדו . במקרים רבים ברימון

ולהעניק לפני השימוש בכוח להזהיר את המפגינים להתרחק מהמקום. על פי נהלי המשטרה, יש 

כתנאי מוקדם להפעלת  ובת האזהרה קיימת ביחס לכל אמצעי ואמצעיחזמן סביר להתפזרות. 

. למרבה הצער, ההוראות המפורטות באשר לחובת האזהרה לפני השימוש בכל אמצעי האמצעי

ואמצעי הוסרה מהנוהל החדש אולם חובה זו חלה על המשטרה מתוקף העקרונות הכלליים באשר 

 לשימוש בכח. 

אירועים אלימים של האחרונים המשטרה לא השכילה להפריד בין נראה כי בשבועות באופן כללי,  .25

 אלימות שלא עולות כדי הפרת סדר אלימה במדרג הרלוונטי-מחאות בלתיהפרות סדר לבין 

 לשימוש ברימוני הלם. 

יש להדגיש, כי גם אם מפגינים בודדים נוהגים באלימות, אין בכך כדי להפוך את ההפגנה כולה  .26

ה שימוש באמצעים שפגיעתם נרחבת ולא ניתן לכוונם רק לעבר מפגינים להפגנה אלימה המצדיק

, אשר האו"םזכויות האדם של ועדת של  37ההערה פרשנית מס' מזאת, גם כמתחייב אלימים. 

חובותיהן של המדינות החתומות על האמנה בדבר זכויות מפרטת את  . הערה זופורסמה לאחרונה

להערה הפרשנית  86בסעיף . והמחאה להגן על חופש האסיפה , ובהן גם ישראל,אזרחיות ופוליטיות

נקבע, בין היתר, כי "ככל האפשר, כל שימוש בכוח יכוון כנגד אנשים ספציפיים או קבוצות אשר 

 : מעורבות או מאיימות באלימות"

                                                 
3 OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020 

(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf) 
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86. 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. 4 

מדיניות המשטרה בשבועות האחרונים והיד הקשה עבר לפגיעה הפיסית והנפשית במפגינים, מ .27

חופש חופש הביטוי ו על כבדאפקט מצנן שהיא מפעילה כלפי מפגינים בלתי אלימים יוצרים 

זאת  –המחאה. אזרחים רבים, המעוניינים להצטרף למחאות שונות ברחבי הארץ נמנעים מלהגיע 

 ההלם.  ניברימוהמאסיבי מוש בין היתר נוכח השי

  :, נבקשךלאור כל האמור לעיל .28

להחמיר את הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר את האמצעי הזה  .א
 למדרג ד'. 

לתחקר את האירועים המפורטים לעיל ולנקוט בצעדים הנדרשים )פיקודי, מינהלי  .ב
 וכו'( ככל שנדרש על מנת למנוע את הישנותם. 

מגבלות השימוש ברימוני ההלם דרגי השטח בדגש על מפקדים ולל הנהליםלחדד  .ג
 סיכונים הטמונים בשימוש בהם. הו

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

                                                                                                                        

 סיון תהל, רכזת שטח אן סוצ'יו, עו"ד                   
 

 

 

 

 

 : העתקים
 היועצת המשפטית, משטרת ישראל  – אילת אלישרעו"ד סנ"צ 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים –עו"ד עמית מררי 

                                                 
4 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, principle 13; and 

A/HRC/26/36, para. 75. 
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לבקשת חופש מידע בעניין היקף
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 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח  : משטרתכתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 תהמשפטי                  צת היוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2221אוקטובר  12   ,                  ' בחשון, התשפ"בו 
 12676721: סימוכין 
      21762(: י"מש) פניות תיק' מס 
 22/521 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 משה בלוימר 

 :ל"דוא באמצעות
gmail.com089741@ 

 ,שלום רב
 
 

 : מידע על שימוש במכת"ז22/521בקשת חופש מידע  :הנדון

 2082980200פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 0682980200מיום מייל הבהרה 

 

 

 :ביקשת לקבל המידע הבא שבסימוכין בפנייתך .1

 ההפגנה פירוט כולל ז"במכת 0200 -0202 שניםין הב השתמשו אירועים אילוב/ 

 ?להפגנה אישור התקבל והאם ההפגנה נושא /השתייכה מגזר לאיזה. מחאה

 מים  /רגילים מים) באירוע שימוש נעשה ז"מכת סוג באיזה אירוע בכל פירוט

 . (בואש מי /כחולים

 ז?"במכת להשתמש החלו הכביש מחסימת זמן כמה תוך 

 אותם מילאו פעמים וכמה אירוע לכל הגיעו מכוניות כמה פירוט? 

 שלו הדרגה ומה זית"המכת את להפעיל ההוראה את שנתן הקצין היה מי 

 . האירוע באותו בשרשרת הפיקוד

 
 להיענות החלטנו נטייםווהרל השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .באופן חלקי לבקשתך

 

אלא באירועים  ,משטרת ישראל לא מבצעת שימוש במכת"ז בהפגנותתחילה יובהר כי  .3

הפגנות ולכן לא ניתן לפלח  ןהפרות סדר. ישנם מקרים של הפרות סדר שאינ ןנבהם יש

 את הנתונים. 

 קבלתלא נדרש היות ושומרת מאגר הפגנות איננה משטרת ישראל עוד יובהר כי 

 אישור לפני קיום הפגנה.
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 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  0עמוד 

 

בהם נעשה  אירועיםכלל התוני שימוש מלאים בבידי הגורמים הרלוונטיים קיימים נ .4

תונים עבור השנים , אולם בכל הנוגע לנ0209-0200בין השנים  שימוש במכת"זיות

לא ניתן להפיק באמצעות  –וכן שאר הנתונים המבוקשים בבקשתך  0202 -0202

, אלה נתונים לקבלת בקשתך דוחים אנו ולפיכך הזהמערכות המחשוביות מידע 

 ציבורית רשות כי הקובע, 0889-ח"התשנ, המידע חופש לחוק( 5) 9 לסעיף בהתאם

 מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית

 .ברשותה

 

כפי שקיימים בידי , אירועיםכלל הנתוני שימוש מלאים במפורט בטבלאות הבאות  .5

 בהם נעשה שימוש במכת"זיות:הגורמים הרלוונטיים, 

 

 :2222-2212שנת 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

מאה ם-י

שערים

בואשחרדי29825809

מאה ם-י

שערים

בואשחרדי00825809

בואשחרדי00825809בני ברקא"ת

מאה ם-י

שערים

בואשחרדי25822809

מאה ם-י
שערים

בואשחרדי09800809

מאה ם-י
שערים

בואשחרדי22825808

בואשערבי02826808עיסוויהם-י

מאה ם-י

שערים

בואשחרדי29800808

מאה ם-י
שערים

בואשחרדי02800808
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 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  3עמוד 

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

קוב בואש2  חרדי06820802מאה שעריםם-י

קוב 5.0 -בואש ערבי02820802ואדי ערהמנשה

צבע8 מים8קוב  6בואש  חרדי00800802ב"לה.תם-י

קוב 2  -בואש   חרדי02800802בני ברקא"ת
 

 

 :2221שנת 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

או אל חוף

פחם
בואשערבי20820

בואשערבי02820קרע

אום אל 
פחם

בואשערבי06820

בואשערבי26820צומת קרע

בואשערבי02820צומת פחם

בואשערבי02820צומת פחם

בואשערבי08820צומת פחם

בואשחרדי02820בני ברקא"ת

  כניסהירושלים
לעיר

בואשימין20820

מאה 

שערים
בואשחרדי02820

מאה 
שערים

בואשחרדי02820

מאה 
שערים

בואשחרדי00820

מאה 

שערים

בואשחרדי06820

בואשערבי20825עיסוויה

בואשערבי25825עיסוויה
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 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  7עמוד 

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז
בואשערבי09.22מנדאצפון

בואשערבי25822עיסאוויהם-י

בואשערבי04/04עיסאוויה

בואשערבי00822שכם שער

בואשערבי00822שער שכם

בואשערבי05822עיסאוויה

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז
בואשערבי00822בית חנינהם-י

בואשערבי08822שער שכם

בואשערבי08822עיסוויה

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

בואשערבי29820שער שכםצפון
 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

בואשערבי05820עכוחוף

בואשערבי02820עכו

בואשערבי02820וואדי ערה

בואשערבי00820וואדי ערה

בואשערבי00820גסר

בואשערבי02820ואדי ערה

בואשערבי08820מרום
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 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  9עמוד 

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

בואשערבי02820פזורהדרום

בואשערבי02820פזורה

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

  שייחם-י
גראח

בואשערבי25820

  שייח

גראח

בואשערבי22820

  שייח
גראח

בואשערבי20820

  שייח
גראח

בואשערבי26820

  שייח
גראח

בואשערבי22820

בואשערבי29820שער שכם

  שייח
גראח

בואשערבי28820

בואשערבי28820שער שכם

בואשערבי02820שער שכם

שייח  
גראח

בואשערבי00820

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז
בואשערבי06820בית חנינהם-י

בואשערבי06820בית חנינה

ראס אל 
עמוד

בואשערבי02820

בואשערבי09820שער שכם

פ "מ

שועפט

בואשערבי09820
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 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 6מתוך  6עמוד 

 

בהפעלה אמצעי מ זר    תארי מקו מחוז

ם-י
חרדים ד"הפס2082680200מרחב ציון

בואש

טור -א2982680200מרחב קדם

בואש

בר אילן2882680200מרחב ציון

בואש

ריקוד הדגלים0082680200מרחב קדם

בואש

ריקוד הדגלים0082680200מרחב קדם

בואש

ריקוד הדגלים0082680200מרחב קדם

בואש

שער שכם0282680200מרחב קדם

בואש

שער שכם0882680200מרחב קדם

בואש

ראח גשייח 0082680200מרחב קדם

בואש

עיסוויה0082680200מרחב קדם

בואש

עיסוויה0282680200מרחב קדם

בואש

חרדים0882680200מרחב ציון

מבואש

סילוואן0882680200מרחב קדם

בואש

 

 

, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו

 
 

 

 ,רכהבב 
  
 ד"עו,             ארקוס יניב ק"רפ 
 ארצי ציבור  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  על  הממונה5   ע 
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 9נספח 

 

 9ע/

 נוהל השימוש במכת"ז



 משטרת ישראל

 אגף המבצעים
 

 -שמור-

 7מתוך  1עמוד    220.010.12נוהל אג"מ 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 יס"מ, טרור והפס"ד

 מספר:
220.010.12 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: הפעלה ושימוש במכת"זנוהל 

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  3 :נוסח

 

 

 נוהל זה הינו נוסח חלקי שהותר לעיון על פי חוק חופש המידע

 נהלי אג"מ

 
 90.210.111.004מספר נוהל קודם: 

 פרק: 
 שיטור וקהילה

 פרק:-תת
 יס"מ, טרור והפס"ד

 מספר:
220.010.12 

     

 שם:   01/06/2021 תאריך פרסום:

  01/06/2021 תאריך תחילה: נוהל הפעלה ושימוש במכת"ז

  01/01/2025   תאריך ביטול:

  3 :נוסח

 

 כללי: .1

מ"י נדרשת במסגרת מילוי תפקידה עפ"י חוק, לשמור על הסדר הציבורי,  .א

 על זכויות היסוד של הפרט. ביטחון הנפש והרכוש, תוך הקפדה

במסגרת זו מתמודדת מ"י מעת לעת עם אירועי הפרות סדר הפוגעים בסדר  .ב

 הציבורי במתארים, בהיקף וברמות חומרה משתנות. 



 

 7מתוך  2עמוד    220.010.12נוהל אג"מ 

 

במסגרת טיפול מ"י בהשלטת סדר ציבורי ופיזור הפגנות קיימת אפשרות  .ג

 לשימוש במכת"ז באמצעות התזת נוזלים לעבר מפרי סדר בהתאם למדרגי

 הפעלה.

 

 הבסיס החוקי: .2

 הוראות החוק: .א

 (.1977חוק העונשין )תשל"ז,  (1

 (.1996סמכויות אכיפה/מעצרים )תשנ"ו,  -חוק סדר הדין הפלילי  (2

 (.1971פקודת המשטרה ) תשל"א,  (3

 (.1969פקודת סדר הדין הפלילי )תשכ"ט,  (4

 נהלים: .ב

 :הפעלת מכת"ז תעשה בהתאם לנהלים הבאים

 .220.010.10סדר מס' נוהל  נוהל הטיפול המשטרתי בהפרות (1

 .220.010.11נוהל שימוש באמצעים בהפרות סדר מס' נוהל  (2

 .220.010.13נוהל שימוש בנוזל מסוג בואש  מס' נוהל  (3

 :מדרגים .ג

 מים, צבע, בואש. –באמצעות נוזלים  -הפעלת מכת"ז תעשה במדרג ג'  (1

 :השימוש באמצעי יעשה כאמור עפ"י מדרגי השימוש באמצעים כדלקמן (2

 אין הפרה של הסדר הציבורי: –הפגנות שקטות  –מדרג א' 

אסיפה או תהלוכה הפועלת בהתאם לתנאי הרישיון ואינה מלווה  (א

 בהפרות סדר.

אסיפה או תהלוכה בלתי חוקית )שלא ניתן לה רישיון או החורגת  (ב

מתנאי הרישיון שניתן לה( אולם המפגינים אינם גורמים להפרעה 

 באמצעים המשבשים את התנועה. לשגרת החיים, לרבות שימוש

 משמרת מחאה שאיננה כרוכה בהפרות סדר. (ג

 הפרת סדר ציבורי ואי ציות להוראות המשטרה: –מדרג ב'  (3

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך אי ציות להוראות שוטרים 

הנדרשות לשמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי ו/או בהפעלת 

 ם מהמקום.התנגדות לפעולות השוטרים לפינויי

הפרת הסדר הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה תוך  -מדרג ג'  (4

 התנגדות אלימה:



 

 7מתוך  3עמוד    220.010.12נוהל אג"מ 

 

הפגנות הכרוכות בהתנגדות אלימה תוך אי ציות להוראות השוטרים 

הניתנות לצורך שמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי, שמתקיים 

 בהם אחד מאלה:

ר ההפגנה, המפגינים מתנגדים באלימות לפעולות המשטרה לפיזו (א

 באופן העלול לגרום לחבלות בגוף או נזק לרכוש.

המפגינים מתנהגים באלימות בהיקף נרחב כלפי הכוח המשטרתי  (ב

 הפועל לפיזור ההפגנה.

המפגינים מתנהגים באלימות כלפי הציבור, באופן העלול לגרום  (ג

 לחבלות בגוף או לנזק לרכוש.

לפיזור ההפגנה, המפגינים מתנגדים באלימות לפעולות השוטרים  (ד

וקיים חשש ממשי לחסימת צירים חיוניים ו/או חסימת גישה 

 למוסדות שלטון מרכזיים.

הפרת הסדר הציבורי ואי ציות להוראות המשטרה תוך  -מדרג ד'  (5

 התנהגות אלימה קשה:

המפגינים מתנהגים כמפורט במדרג ג' כשבמסגרת התנגדותם לפיזור 

ים וחפצים שונים כנגד כוחות ההפגנה הם עושים בנוסף שימוש באמצע

 המשטרה.

 השימוש באמצעים יעשה עפ"י טבלת המדרגים הבאה: (6

 מדרג הפס"ד אמצעים סמכות מאשרת

 ללא שימוש בכוח ובאמצעים ---
 מדרג א' 

אין הפרה של  –הפגנות שקטות 
 הסדר הציבורי

 מפקד האירוע
 

 מדרג ב'  שימוש בכוח

קיימת הפרה של הסדר הציבורי ואי 
להוראות המשטרה הנדרשות ציות 

לשמירה על שלום הציבור והסדר 
 הציבורי

 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

מפקד מפקדה משימתית או סגנו 
 בהיעדרו

 הדיפה, מעצר –אלה 
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 מפקד מרחב או סגנו בהיעדרו

 מפקד תחנה בדרגת נצ"מ

משימתית או סגנו מפקד מפקדה 
 בהיעדרו

  הדיפה, מעצר, פיזור –אלה 

 'מערכת אקוסטית 'צעקה 

  רימון הלם 

 סוסים / פרשים 

 )מכת"ז )מים, צבע, בואש 

 'אביב' 

 מדרג ג'

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
כלפי כוחות התנגדות אלימה 

המשטרה ו/או הציבור באופן העלול 
 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 מחוז או סגנו בהיעדרומפקד 

  מ"מ ספוג 40כדור 

 FN303 

  ,גז מדמיע )רימון גז ידני
 לסוגיו( 1.5כד' גז 

 'מדוכה רב קנית 'ונום 

 רחפן מטיל קפסולות גז 

 מדרג ד'

קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך 
התנגדות אלימה קשה וחמורה 

הכוללת שימוש בחפצים ובאמצעים 
שונים מצד מפרי הסדר  כלפי כוחות 
המשטרה ו/או הציבור באופן העלול 

 לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש

 

 הערות למדרגי הפס"ד:

  ,'ניתן לתת היתר מיוחד לשימוש ברימון גז מדמיע בהטלה ידנית במדרג ג

זאת בהתאם לנסיבות האירוע, במידה ולא קיימים לשוטר סל האמצעים 

אישור שימוש עפ"י המופיעים במדרג ג' )למעט רימון הלם( וזאת לאחר 

 הסמכות המאשרת המופיעה במדרג ג'.

  .השימוש באמצעים יעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים ומבצעיים 

  שימוש באמצעים ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות על מנת למנוע

 סיכון מיותר.

  יש לבחון התאמת האמצעי למאפיינים הספציפיים של הפרת הסדר תוך

 לתכונות של כל אמצעי. התייחסות ספציפית

   :יש להימנע ככל הניתן מהפעלת האמצעי כלפי אוכלוסיות מיוחדות כגון

 ילדים, נשים הנחזות בהיריון, קשישים וכיו"ב. 

  סביבת בית חולים, בית  –במסכת השיקולים יילקח בחשבון מיקום ההפגנה

 ספר, מקומות קדושים, מוסדות שלטון, צירי גישה וכד'. 

 ם תעשה על ידי מי שהוסמך לכך תוך הכרת הנהלים הפעלת אמצעי

 הרלבנטיים.

 

אין בהוראות נוהל זה בכדי לגרוע מסמכויות שוטר על פי כל דין, לרבות בכל  .ד

 הנוגע לסמכויות שימוש בכוח.

 

 תחומי אחריות: .3
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אחריות מטה כוללת לבניין הכוח של מ"י בתחום הפרות  –אגף המבצעים .א

, נהלים, הנחיה מקצועית, קביעת רמת הסדר הכוללת כתיבת תורת הפעלה

 ההכשרה, אימוני שמירת כשירות, אמצעים, פיקוח ובקרה.

 אחריות כוללת לתחום ההדרכה, ההכשרה והאימונים במ"י.  – אגף ההדרכה .ב

 אחריות ביצוע הכשרות ואימונים בתחום הפרות הסדר. – מג"ב .ג

  אחריות לניהול מלאי ותחזוקת צל"מ ותחמושת אלפ"ה.  – את"ל .ד

 הוצאת חוות דעת לאמצעי פחות מקטלני בהביטי רפואה. – קרפ"ר .ה

 הוצאת חוות דעת לאמצעי פחות מקטלני בהביטי ייעוץ משפטי.  – יועמ"ש .ו

 אחריות הנחייה ודגשי בטיחות.  – בטיחות .ז

 אחריות הפעלת הכוח והאמצעים בתחומן.  – מחוזות .ח

 

 תיאור האמצעי: .4

 מכונת התזה על גבי משאית.  -מכת"ז  .א

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ב

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ג

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ד

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ה

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ו

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ז

 חק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים.סעיף זה נמ .ח

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ט

 

 הפעלת האמצעי: .5

שימוש והפעלת מכת"ז ייעשה אך ורק ע"י שוטרים שהוסמכו כמפעילי  .א

 מכת"ז.

התזת סוג החומר תהיה בהתאם למדרג ההפעלה ובכפוף לאישור המפקד לו  .ב

 קיימת הסמכות בהתאם למדרג.

 לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים.סעיף זה נמחק  .ג

 סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות/אמצעים. .ד

 אין לבצע שימוש והתזה של נוזלים לתוך מבנים סגורים. .ה

 יש להימנע ככל הניתן מהתזה לעבר נשים הנחזות בהיריון, קשישים וילדים. .ו
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תעשה רק לאחר שנשקלו ההשפעות של  בשטח בנוי וצפוףהפעלת מכת"ז  .ז

הפעלתו על אוכלוסייה תמימה והנזק הסביבתי שעלול להיגרם. בין היתר, 

 את השיקולים הבאים: בעל הסמכותישקול 

 רוחב הציר. (1

 חיוניות הציר. (2

 מאפייני המקום.  (3

 מאפייני הסביבה שעלולה להינזק. (4

 היקף הפרת הסדר, חומרתה ומשכה.  (5

העומדים לרשות  מפקד האירוע לטיפול בהפרת האמצעים החלופיים  (6

 הסדר.

 

 תיעוד ודיווח: .6

באחריות מפעיל מכת"ז לדווח במערכת הדיווח המשטרתית בשירת הסירנה  .א

 דו"ח מפורט לגבי הפעילות המבצעית והשימוש באמצעי. 

יש למלא דו"ח מפורט אשר יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעה, מקום,  .ב

מס' אירוע, נסיבות האירוע, מס' משוער של מפגינים, סמכות מאשרת 

שאישרה את הפעלת המכת"ז, האם נצפו ו/או נפגעו אנשים כתוצאה משימוש 

 במכת"ז, האם קיים תיעוד לאירוע וכל פרט רלבנטי אחר. 

 ווחו מידית לרמה הממונה במחוז ולרמה הארצית. אירועים חריגים יד .ג

 

 
 הכשרה: .7

 הכשרת מפעיל מכת"ז: .א

הכשרת מפעיל מכת"ז תתבצע ע"י רפרנט מכת"ז מהיחידה שאושר על ידי  (1

 אגף המבצעים.

הכשרת מפעיל מכת"ז תהיה בהתאם למפתח ביחס למצבת רכבי מכת"ז  (2

 ביחידה.

מכת"ז, בטיחות ותנאי בהכשרת מפעיל מכת"ז יינתן דגש לנוהל הפעלת  (3

  שמירת כשירות מחייבים.

בסיום הכשרת מפעיל מכת"ז באחריות הרפרנט היחידתי לרכבי המכת"ז  (4

, הקידוד יתבצע 12941לקודד את השוטר המפעיל במערכת אמ"ש בקוד 

 מול הגורמים האחראים לכך )אמ"ש, הדרכה(. 

יל בנוסף, רפרנט מכת"ז יבצע פיקוח ובקרה על פעילותו של המפע

 באימונים ובפעילויות מבצעיות.
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 הכשרת נהג מכת"ז: .ב

הכשרת נהג מכת"ז תהיה בהתאם לתנאי הסף הנדרשים הנקבעים ע"י  (1

 את"ל/מת"ח בהתאם לתיק יסוד הכשרת נהג מכת"ז.

הכשרת נהג מכת"ז תהיה בהתאם למפתח ההכשרה ביחס למצבת כלי  (2

 הרכב ביחידה.

ההדרכה ואת"ל עפ"י תכנית הכשרת נהג מכת"ז תהיה באחריות אגף  (3

ההכשרה המפורטת בתיק היסוד ובכפוף למעבר מבחן רישוי ע"י בוחן 

 מוסמך.

 .19355בסיום הכשרת נהג מכת"ז יקודד השוטר במערכת אמ"ש בקוד  (4

 ככלל, נהג המכת"ז יהיה בהכשרתו גם מפעיל מכת"ז. (5

 
 

 שמירת כשירות: .8

 מפעיל מכת"ז: .א

יועברו ע"י רפרנט מכת"ז  אימוני שמירת כשירות למפעילי מכת"ז (1

 יחידתי.

 מפעיל מכת"ז נדרש בביצוע של אימון שמירת כשירות אחד לחציון. (2

 .15850בסיום אימון שמירת כשירות יקודד השוטר במערכת אמ"ש בקוד  (3

 

 נהג מכת"ז: .ב

נהג מכת"ז נדרש לבצע אימון שמירת כשירות אחת לשנה ובהתאם  (1

 להנחיות את"ל/מחלקת תחבורה.

 

 :בטיחות .9

בכל הפעלה משולבת עם שוטרים מצדי מכת"ז יש לשמור על מרחק בטיחות 

 באחריות מפקד הכוח. –מטרים מצדי הרכב  3-של כ
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 10נספח 

 

 10ע/

 הנוהל הישן לשימוש במכת"ז



 
 

נוהל מבצעי
היחידה המוציאה את הנוהל

/ אג"מ/חטיבת המבצעים / מטא"ר 
 חרוםמחלקת 

פרק נהלים מבצעייםהפעלת מכת"זנוהל 
 הפס"ד

90.10..19. –תאריך עדכון  01.09.2018-תוקף תאריך  שמור 11.229.999.114  -מספר הנוהל   

12מתוך  1עמוד 

משטרת                 ישראל

-:כ ל ל י 19

במסגרת טיפול יח' מ"י בהשלטת סדר קיים אמצעי יעיל העומד לרשות היחידות והוא  9א
 המכת"ז9

המכת"ז מאפשר פיזור הפגנות בהתאם לתו"ל ההפס"ד ע"י התזת נוזלים לעבר מפגינים9 9ב

19..900191119..שימוש במכת"ז כפוף למגבלות השימוש בנוהל הפעלת אמצעים  9ג

-סוגים: 0 -ברשות מ"י מחולקים ל המכת"זים המצויים  9ד

9דאבל קבינהמכתז דגם ישן  (1

0X09מכת"ז דגם חדש   (0

המכת"זים יוצרו ע"פ מפרט מ"י ובהתאם לצרכים המבצעיים9 9ה

:מכת"זיםמבצעיות הקיימות בלהלן פירוט יכולות  9ו

 יכולת התזת מים , גז וצבע ביחד או לחוד9 (א

 ..90019.0.בהתאם לנוהל  –יכולת התזת חומר ה"בואש"  (ב

 מ'9 .0 -כ יעיל טווח התזה (ג

 יכולת הגנה עצמית ע"י התזת גז מדמיע סביב הרכב9  (ד

 יכולת שטיפה עצמית ע"י התזת מים על גוף הרכב9  (ה

 יכולת התזת נוזלים בפולסים קצרים או ארוכים ע"פ הצורך9  (ו

 יכולת כיבוי עצמית על גוף הרכב באמצעות קצף כיבוי9  (ז

 יגים בוערים בתחתית הרכב9יכולת כיבוי שריפה כגון צמ (ח

 יכולת פינוי מכשולים באמצעות מגב קדמי9 (ט

צילום ותיעוד אירוע באמצעות מצלמה מקבילת תותח, בצירוף יכולת   (י

 מוניטור לצפייה וביצוע הקלטה9
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יכולת צפייה ושמיעה לאחור באמצעות מצלמה ומוניטור צפייה לנהג  (יא

 בשילוב מיקרופון9

 פרוז'קטור רב עוצמה מקביל תותח9 יכולת הארת שטח/ סנוור ע"י (יב

רוע וע"פ החלטת הפיקוד בשטח9יהפעלת האמצעים במכת"ז ועוצמתם תהא ע"פ חומרת הא 09

:להלן חלוקת המכת"זים כיום במ"י 19

מס"ד מחוז יחידת הצבה שנת ייצור דגם מס' רישוי

1 חוף יס"מ חוף 2..0 איווקו/דור 0 01-001
MAN 0..2 טון 10 .001-01
10..0MAN01-0.1 10 טון
0

צפון יס"מ צפון מרכז 

יס"מ מרכז
MAN 0..2 טון 10 01-010

20..1MAN00-0.1 10 טון
6 ת"א סמ"ג MAN 10 0..1 1 טון 01-0.0

יס"מ נגב MAN 10 0..2 טון 01-011דרום7
2
י-ם.

יס"מ לכיש MAN 10 0..0 טון ..01-0 יס"מ י-ם 
MAN 10 0..2 טון .01-00

DAF01-1.1 122..0סמ"ג י-ם.1
בה"ד מג"ב 11DAT 22 01-1.0 0..1 בה"ד מג"ב

 -:ה מ ט ר ה 09

להגדיר את אופן הזעקת המכת"זים, הפעלתם, אחזקתם, האימון בהם ובדיקת מערכותיהם9

-:ה ש י ט ה 29

-:כ ל ל י 9א

לטיפול בו, כל יחידה במ"י שבה ימצא מכת"ז, תהיה אחראית לאיושו, להפעלתו ו (1
 כפי שיפורט בהמשך9

המכת"זים יהיו מוכנים להפעלה מיידית עם הזעקתם ע"י מב"צ/ מבצעים או  (0
 המחוז הנוגע )באישור ממ"ז(9

-:מפעילי מכת"ז 69

-:עפ"י הפרוט הבא –שוטרים  0המכת"ז יופעל ע"י  9א

בוגר קורס פיקודי9 –מפקד/ מפעיל  (1

לסוג הרכב9נהג בעל רשיון נהיגה מתאים  (0

-:הכנת צוותים והכשרתם 9ב
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ים צוותשני   ומפקד יחידה שברשותה ימצא מכת"ז ידאג שביחידתו ימצא (1

 )אחד בכוננות ואחד כצוות גיבוי/החלפה(9 להפעלה מוסמכים 

 -:בעלי הכשרה כדלקמן השוטרים שיוסמכו להפעלת המכת"זים יהיו (0

ם/ מח' חירונציג הכשרה במפעל הייצור או לחילופין עברו הכשרה ע"י  (א

להכשיר  מח' חירום/ מדור טו"פשהוסמך להעביר הכשרה ע"י  מדור טו"פ

 9בתחום

רשימת השוטרים  מח' חירום/ מדור טו"פ ללהעביר  היחידות באחריות מפקדי (1

 כולל עדכונים שוטפים על שינויים9 שהוסמכו להפעלת המכת"ז

ות עם כניסתו למצב כוננות, יבצע מפקד הצוות עם צוותו את הפעולות הנדרש (0

 בבדיקה שבועית כמופיע בנספח ב'9

מפקד היחידה בה נמצא המכת"ז יאתר מקום בו יבוצעו האימונים והבדיקות   (2

 דרך קבע9

סיכומי הבדיקה ירשמו בטופס הרצ"ב כדוגמא בנספח ב' ויתוייקו בתיק היחידה   (6

 הנוגעת9 דיווח כפי שיפורט בהמשך9

 הנחיות ודגשים למפעיל המכת"ז: 9ג

מ' מחזית המכת"ז9 02 –עבר ראשו של אדם מתחת ל אין לבצע התזה ל (1

מ' מחזית המכת"ז9 .0אין לבצע התזה מתחת למרחק של  (0

יש להשתמש במסך המוניטור ע"מ לדייק בהתזה רק לעבר מפירי סדר שהוחלט  (1

 ע"י מ' הכח לפזרם בכח9

עפ"י החלטת מ' הכח ניתן להשתמש במע' הכריזה בכדי להזהיר את המפגינים  (0

 המכת"ז9 לפני הפעלת

בשטח, כגון שטח בנוי או בנסיבות אחרות, שהשימוש במכת"ז עלול להביא  (2

לפגיעה באוכלוסיה תמימה או לנזק סביבתי, יש להמעיט ככל הניתן את השימוש 

בו ורק בנסיבות שבהם הדבר אומנם מביא תועלת והשימוש סביר בהתחשב 

 בפוטנציאל הפגיעה והנזק9

"ז יש להקפיד ולהימנע מפגיעה סביבתית ככל שהוחלט שסביר להשתמש במכת (6

 מעבר לסביר בעת השימוש במכת"ז לנדרש9

 מצב המכת"זים בכוננות: 79

באין צפי לפעילות עם המכת"ז וכשהוא במצב של כוננות ביחידה, יש לוודא ביצוע  9א

 הפעולות הבאות:

ריקון מיכל המים ע"מ  שלא לפגוע במערכות הרכב האוטומטיביות ובמבנה  (1

 הצמיגים9
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יש להעביר את שני  –יבוי צרכני החשמל במערכות היעודיות והאוטומטיביות כ (0

 למצב סגור )הברזים ממוקמים בסמוך למצברי הרכב(V 00 9ברזי 

 הורדת קנה התותח למטה לכיוון הנסיעה9 (1

 במכת"זים דגם חדש יש לוודא כיסוי מסכי המוניטורים9 (0

 יש לוודא כי מיכל הדלק מלא9 (2

 רו מלאים עפ"י הוראות המופיעות בספר ההפעלה9והצבע יישא מיכלי הקצף 9ב

 9ממ"ז בלבדיישאר בשגרה ריק מחומר מדמיע, מילוי המיכל באישור  מיכל הגז 9ג

 שימוש בנוזל הבואש .90019.0..בהתאם לנוהל  -בואש 9ד

 -:הזעקת המכת"ז בתגבור ארצי 29

, במברק שיפרט את הארוע/ הצפי שולביםהזעקת המכת"ז תעשה באמצעות מב"צ/ מ 9א

 רוע9 )בהפעלה מחוזית יופעלו ישירות ע"י הממ"ז שבתחומו נמצא המכת"ז(9לא

 ההזעקה תעשה בזמן סביר לפני הארוע9 9ב

בתום המבצע, ימולא ע"י הצוות שהפעיל את המכת"ז דו"ח מסכם על הפעילות שנעשתה   9ג

ופעולת המכת"ז9 הדו"ח יתוייק בתיק היחידה המפעילה9 במידה ויתגלו ליקויים, הם 

 )כולל ליקויים טכניים ומבצעיים(9 מח' חירום/ מדור טו"פ למסמך מפורט יועברו ב

 בסיום הפעילות יש לוודא בדיקת המכת"ז 9ד

ניוד המכת"זים יהיה ללא מים במיכלים, כדי להקל על ניידותם ולמנוע  מומלץ כי 9ה

 שחיקת הצמיגים9

 -:א י מ ו ן 9.

9 חודש, אחת לזעלת המכת"לעיל, יעבור כל צוות אימון מלא בהפ 6בנוסף למוזכר בסעיף  9א
 האימון יערך בנוכחות ופיקוד מפקד היחידה הנוגעת9

כל שלושה חודשים יבוצע גם אימון משולב המפעיל את כלל המערכות כולל גז וצבע  9ב
 9באופן מדגמי ושימוש בקצף כיבוי באופן מדגמי במכת"זים החדשים

-:האימון יכלול  9ג

)באופן חלקי(9 מילוי והרקת מיכל המים (1

הפעלת תותחים בהפעלה רצופה ולסירוגין9 (0

צידוד והגבהת התותחים9  (1

הפעלה תוך כדי תנועה ובמצב סטטי, התזה על מטרה סטטית וניידת לבחינת   (0

 )האימון החודשי לא יכלול הפעלת גז וצבע(9 יכולת הפגיעה של המפעיל

 הפעלת מערכת הצילום והתיעוד 9 (2
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בדיקת מערכות הקשר9 (6

יירשמו בטופס אימון הרצ"ב ויתוייקו בתיקי היחידה המתאמנת9תוצאות האימון  9ד

-:ביקורת ודיווח על תקלות 1.9

9בעת אימון ובהפעלת אמת, יתכן ויתגלו תקלות במכת"ז 9א

גילוי תקלות הקשורות למערכות הרכב  האוטומטיביות, ייעשו הפעולות הבאות:ב 9ב

כנסת הרכב לתיקון ולה מפקד היחידה ידאג לדיווח על התקלות למת"ח/ סדנאות (1
 בסדנא האזורית או במוסך חוץ9

התקלה תירשם בטופס שימצא ביחידה ויתוייק בתיק המכת"ז ביחידה9 (0

על תקלה המשביתה את המכת"ז מכלל פעולה, ידווח מפקד היחידה למב"צ/   (1
מיד עם  במברק מיידי ובגיבוי הודעה טלפונית  מח' חירום/ מדור טו"פולמבצעים 

 ההשבתה9

 י תקלות הקשורות למערכות הייעודיות, ייעשו הפעולות הבאות:בגילו 9ג

 9מח' חירום/ מדור טו"פ מפקד היחידה ידווח מיידית על התקלות ל (1

מח' העברת הרכב לחברה בה יתבצע התיקון לתיקון ועפ"י אישור ותאום עם  (0

 9חירום/ מדור טו"פ

 אישור התיקון ע"י מכ"מ לאחר קבלת הצעת מחיר מהחברה9 (1

 -:תחזוקתיות יבוצעו במכת"זים בשתי רמות כדלקמןביקורות  9ד

ביקורת שבועית9 (1

תכלול בנוסף גם את נושאי הביקורת השבועית9 – ביקורת חודשית (0

+ג'9 דו"חות הביקורות מפורטות בסעיף בנספח ב' 9ה

-:מיגון בפני גז מדמיע 119

לדאוג שברכב ימצאו דרך קבע ערכות גז   באחריות מפקד היחידה המפעילה את המכת"ז 9א

מנ"פים  0בנוסף יימצאו  SCומסנני גז  M – 12הכוללות מסכות מגן כמספר אנשי הצוות 

 שנופקו עם המכת"זיםBAR 9 ..1ובלוני אוויר בלחץ של 

 הצוות ישתמש בערכות אלו כל אימת שקיים שימוש בגז מדמיע באתר הארוע9 9ב
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ת ולחץ אוויר חיובי למניעת חדירת גז מדמיע במכת"זים קיימת אטימה בתא הצוו 9ג

כשהחלונות והדלתות נעולות ואטומות כנדרש ובמקרה של חדירת גז עקב תקלה יש 

 לפעול כאמור עפ"י סעיף ב' לעיל9

-:ש ל י ט ה 109

-:ק ש ר 9א

 במקום הארוע יימצא צוות המכת"ז ברשת הקשר של היחידה המזעיקה9 (1

נועה בדרך בין עירונית למקום האירוע בהפעלה מבצעית ארצית של המכת"ז בת (0

 19..1יימצא צוות המכת"ז ברשת הקשר הארצית 

משל"ט ארצי מכת"ז קשר עם העם תחילת התנועה למקום הארוע יקים מפקד  (1

 ברשת הארצית וידווח על צאתו ועל הגעתו למקום האירוע אליו הוקפץ9

חוזית עם התקרבות המכת"ז לאזור היחידה המזעיקה יקים קשר ברשת המ (0

 וידווח על הגעתו9

 לשימוש בכל הרשתות בהן יעבוד9 בקשר קבועקריאה  למכת"ז יהיה קוד  (2

-:נ ס פ ח י ם 119

טופס דו"ח אימון9 – נספח  א'

טופס ביקורת שבועי/ חודשי9 – נספח  ב'

מילוי וריקון מיכלי גז9 – נספח  ג'

מילוי וניקוז מיכל הצבע9 – נספח ד'

שימוש בנוזל הבואש. 11.229.141" יהיה בהתאם לנוהל ל ה"בואשמילוי וריקון נוז* 
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פח  א'נס
טופס דו"ח אימון

תאריך                           שעת האימון

מקום האימון

(0( מפקד   1הצוות המשתתף: 

-:מילוי והרקת המים מהמיכל 19

וי   משך ההורקהמשך המיל א9

משך התזה באופן רצוף 9ב

משך התזה לסירוגין 9ג

הערות לגבי יכולת הפעלת המערכות ע"י אנשי הצוות 09

בנסיעה ובמצב סטטי  הערות לגבי הפעלת המכת"ז 19

הערות לגבי קשר בין הצוות לגורם מחוץ למכת"ז 09

סיכום ומסקנות 29

חתימת המפקד   תאריך
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נספח  ב'

מערכת אוטומטית –בדיקה שבועית במכת"ז       

 תאריך בדיקה  

משפחהפרטי הבודק :  מ9א9                  דרגה                        שם ו 

הערותביצועסוג הבדיקה

הכנסת נייר טכוגרף )לפני נסיעה(

בדיקת שמן מנוע

בדיקת נוזל קירור

בדיקת מים לניקוי שמשות

תקינות מערכת חיבורי אויר ובלמים

נזילות שמן ומים

שמן במיכל מצמד

תקינות צמיגים

מערכת חשמל

בדיקת מצברים

מילוי אויר במערכתהתנעה ו

תקינות בלם החניה )מקסיברקס(

:ה ע ר ו ת

העברת הילוכים כשמד הטורים בתחום הירוק בלבד9 19

כיבוי המנוע במפתח בלבד9 09
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מערכת יעודית –בדיקה שבועית למכת"ז 

תאריך בדיקה

הערותביצועסוג הבדיקה

מיכל מים מלא

שמן מנוע אחורי

שמן משאבה אחורית

מים במצנן אחורי

בדיקת נזילות ודליפות

בדיקת מערכת חשמל ולוח הפיקוד

תקינות מערכת צילום ומוניטורים

ניקוי עדשות מצלמות

תקינות פנסים

בדיקת גובה מפלסי הנוזלים בלוח הבקרה

בדיקה וניקוי מסנן אויר אחורי

הבדיקת מוקדי חלוד

חיזוק ברגים כללי למנוע ומשאבה

הגבהה הנמכה –תקינות מיכלול המגוב 

צידוד והגבהה –בדיקת מיכלול תותח 

ירי מים צבע –בדיקת מיכלול תותח 

בדיקת מערכת הקשר והכריזה
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בדיקה חודשית במכת"ז        

 אריך בדיקהת  

פרטי הבודק:  מ9א9                  דרגה                       שם ומשפחה 

הערותביצועסוג הבדיקה

הכנסת נייר טכוגרף )לפני נסיעה(

בדיקת שמן מנוע

בדיקת נוזל קירור

בדיקת מים לניקוי שמשות

תקינות מערכת חיבורי אויר ובלמים

נזילות שמן ומים

שמן במיכל מצמד

תקינות צמיגים

מערכת חשמל

בדיקת מצברים

התנעה ומילוי אויר במערכת

תקינות בלם החניה )מקסיברקס(

-:פעולות שיש לבצע טרם הרמת הקבינה

 פרוק מגן רדיאטור9 19
 הורדת מגוב מקסימום למטה9  09
 צידוד תותח מקסימום ימינה9  19
ידית הילוכים למצב ביניים9 העברת  09
 סגירת דלתות הרכב9  29
 פינוי חפצים פזורים בתא הרכב9  69

:ה ע ר ו ת

 -הרמת הקבינה בעזרת שתי משאבות הממוקמות בתא ימני תחתון: 19
 שחרור נעילת הקבינה9 –משאבה ראשונה עליונה  9א
 הרמה הידראולית של הקבינה9 –משאבה שניה תחתונה   9ב

 שעוני לחץ וחום מנוע9 בעת הנסיעה יש לבדוק מצב 09
 כל תקלה המצוינת בדו"ח הבדיקה תועבר ישירות למב"צ/חירום ור' מת"ח9  19
לציין כי כל הבדיקות שלעיל אינן גורעות או מבטלות חובת הטיפולים התקופתיים ברכב כפי   09

 שהוגדרו ע"י היצרן9
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נספח  ג'

מילוי וריקון מיכלי גז

ן מיכלי גז וצבע יש לשחרר לחץ מהמיכל9: לפני מילוי/ ריקוא ז ה ר ה

-:מילוי מיכל הגז 19

ודא שאין לחץ במיכל9 9א

פתח מכסה, פתח מילוי ומלא, המיכל בגז9 9ב

סגור מכסה, פתח מילוי והדק היטב9  9ג

 אל תשטוף באמצעות מים: באם הייתה נזילה של גז מסביב למיכל ועליו א ז ה ר ה
 קציה כימית( אלא נגב באמצעות מטלית יבשה9)הדבר יגרום לריא       

 :ריקון המיכל 09

-: פעולה זו יש לבצע לעיתים רחוקות אך ורק לצורך תחזוקה וטיפול:ה ע ר ה

ודא שאין לחץ במיכל9 9א

הכן כלי קיבול בנפח דרוש9 9ב

: כלי הקיבול אליו אתה מרוקן את הגז חייב להיות יבש לחלוטין9א ז ה ר ה

בול על הארץ מתחת למיכל והכנס לתוכו את צינורית הניקוז9הנח את כלי הקי 9ג

פתח את ברז הניקוז ורוקן את הגז לתוך הכלי9 9ד

סגור היטב את הברז9 –עם סיום הניקוז   9ה
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 12מתוך  12עמוד 

 נספח  ד'
 

 מילוי וניקוז מיכל הצבע
 
 -:כ ל ל י 19
 

 נזק כלשהו9הצבע הוא צבע מאכל אשר אינו מסוכן לשימוש ומגע ואינו יכול לגרום ל 9א
 
 הצבע מגיע בצורת אבקה אותה יש למהול במים נקיים9 9ב

 

ליטר9 הוספה או הפחתה של הכמות הנ"ל  .6ק"ג אבקה במיכל של  1 -הכמות הרצויה כ  9ג
 תשפיע על ריכוז הצב בזמן הירי9

 

 -:מילוי המיכל 09
 

 ודא שהמיכל אינו תחת לחץ9 9א
 
 פתח מכסה פתח המילוי9 9ב

 

 כלי קיבול אחר, מלא במים ובחש היטב9שפוך אבקת צבע לתוך דלי או   9ג
 

 שפוך התמיסה לתוך מיכל הצבע9  9ד
 

ד' עד אשר מיכל הצבע מלא ובכל מקרה אל תשתמש בכמות אבקה  -חזור על פעולות ג' ו  9ה
 מעבר לדרוש9

 

סגור מכסה פתח המילוי והדק היטב כדי לקבל אטימות מקסימלית9 )ודא שגומי   9ו
 האטימה נלחץ בין המכסה והתושבת(9

 
 : חובה לשחרר הלחץ מהמיכל לפני פתיחת מכסה פתח המילוי9א ז ה ר ה

 
 :ה ע ר ו ת

 
 שטוף בעזרת מים ויבש במטלית יבשה9 –במקרה של נזילת צבע מחוץ למיכל  9ז
 
 האבקה "נוטה" לשקוע במים ולכן יש לבחוש היטב לפני שפיכה למיכל9 9ח

 
 -)לצורך שטיפה(: ניקוז המיכל 19
 

 רץ מתחת למיכל הכנס לתוכו את צינורית הניקוז9הנח כלי קיבול ריק על הא 9א
 

 פתח את ברז הניקוז ורוקן הצבע לתוך הכלי9 9ב
 

 שטוף המיכל במים עד אשר יוצאים מים נקיים דרך פתח הניקוז9  9ג
 

 סגור ברז הניקוז9  9ד
 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11נספח 

 

 11ע/

למשיבה  1פניית העותרת 
 בעניין השימוש במכת"ז
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2018 במאי 8  

 לכבוד
 תנ"צ אילת אלישר
 היועצת המשפטית

 משטרת ישראל
 במייל

 החרדים בהפגנותובבואש שימוש במכת"זית הנדון: 

 

. בעת האחרונה בעניין השימוש המשטרתי במכת"זית ובבואש בהפגנות חרדיםהרינו לפנות אליך  .1

בלתי באמצעי זה נעשה באופן בלתי מידתי,  עולה, כי השימוש מעדויות ומסרטונים שהגיעו לידנו

, ובכלל זה לילדים, נשים פציעות קשות לעוברי אורחובניגוד גמור לנהלים תוך גרימת  זהיר

בשימוש באמצעי זה,  פגם רוחביהיות ומדובר על מספר רב של אירועים המעידים על . וקשישים

  .בענייןהדחופה את התערבותך מצאנו לנכון לפנות אליך ולבקש 

את הסדר  לעיתים המשבשותמתמודדת עם אתגרים קשים של הפגנות המשטרה  אין ספק כי .2

ברור לנו גם, שמיקומן של ההפגנות בלב איזורי מתדרדרות אף לאלימות והפרות סדר. הציבורי ו

אולם מגורים ובמקומות הומי אדם מקשה עוד יותר על עבודת השוטרים בבואם לפזר את ההפגנות. 

דווקא באירועים כאלה על המשטרה להקפיד ביתר שאת כי אכיפת החוק כלפי מפרי הסדר תיעשה 

 . בלתי מעורבתתוך הימנעות מפגיעה באוכלוסייה  באופן סביר ומידתי

( אינו מפורסם לציבור ובקשתנו לקבלו במסגרת 90.221.111.004לצערנו, נוהל הפעלת המתכ"ז )מס'  .3

בקשת חופש מידע נענתה בשלילה. משכך, אין באפשרותנו להתייחס לנהלים הספציפיים לשימוש 

פרות סדר במכת"זית אלא רק לנהלים הכלליים המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות וה

 וכן לנוהל השימוש בבואש.  

 המתוארים בנספח המצורף לפנייתנו מעידים על מספר כשלים:המקרים  .4

 שימוש ישירות לכיוון ראשי מפגינים;  .א

 שימוש כלפי ילדים; .ב

 ;כלפי עוברי אורח מחוץ למוקד ההפגנהשזורים התזה בלתי מובחנת לא .ג

 עסקים;בתי לתוך ו , לתוך בתיםהתזה לעבר בנייני מגורים .ד

 :חלק בהפגנות נטלו כלשלא כתוצאה מכך, נפצעו מפגיעת המכת"זית מספר אנשים  .5

 60-, בשנות ה.שוא .רנ.נפצעו מעוצמת סילון המכת"זית מברח' צפניה בירושלים  2.2.15ביום  .א

 .ונזקק לניתוח שבר את הקרסול  'ומר ר שברה את אגן הירכיים 'גב' שלחייהם. 

ברח' בר אילן בירושלים.  20-ג בת ה.ר ישירה של סילון מכת"זית גב' נפצעה מפגיעה 6.11.16ביום  .ב

 . ונאלצה לעבור ניתוח בראשה איבדה את הכרתההיא 
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. היא הוטחה 21העיף סילון מכת"זית צעירה בת  ברח' יפו/שרי ישראל בירושלים 26.11.17ביום  .ג

 .סדק בצלעותונגרם לה באדמה 

בת  ס.מו 7-ן הבש .נפגעו מפגיעת בואש ברגליהם ש ברח' שבטי ישראל בירושלים 2.4.18ביום  .ד

 . שטפי דם וכאבים עזים ברגליים. נגרמו להם ביתהשעמדו בחלון , בזמן 8-ה

שאינם לוקחים כל חלק  עוברי אורחעלול לפגוע באשר אופיה של המכת"זית כאמצעי שאינו מדויק ו .6

פעיל אותו תוך הקפדה להזה ונקוט משנה זהירות בשימוש באמצעי להמשטרה מחייב את , בהפגנות

זאת במיוחד כאשר ההפגנות מתרחשות בלב הערים, בתוך שכונות מגורים יתרה על הנהלים. 

 במקומות הומי אדם כפי שארע במרבית ההפגנות המתוארות בנספח. ו

השימוש הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בבואש קובע מספר כללים שנועדו להבטיח ש .7

כך, למשל, נקבע בו שאין להשתמש בבואש  מעבר לנדרש ועוברי אורח לא ייפגעו.באמצעי זה לא יהיה 

בנסיבות שעלולות להביא לפגיעה בקשישים, בילדים ובנשים בהריון, שאין להתיז את הנוזל באופן 

משפסק הצורך בכך, שאין להתיז לעבר רכוש פרטי,  מידישיר, שיש להפסיק את השימוש באמצעי זה 

 "תמימה באוכלוסייה מפגיעה להימנעות וכן שהשימוש במכונת התזה ייעשה תוך תשומת לב

מהעדויות והסרטונים המצורפים עולה, כי . המתוארים בנספח יםלא כך פעלה המשטרה במקר .8

האמורים תוך התעלמות חרגה מהוראות הנהלים שהפעילו את המכת"זית התנהלות השוטרים 

 .מעקרונות המידתיות והסבירות, שהינם מאבני היסוד של כל פעולה משטרתית

מקום לעשות שימוש כל ברחובות צפופים דוגמת רח' שבטי ישראל בירושלים אין עמדתנו היא, כי  .9

אמצעי זה אינו . כאלהבמקומות  מנע משימוש בבואשיבמכת"זית ועל אחת כמה וכמה שיש לה

לפגיעה בכלל האוכלוסייה המתגוררת  בהכרחאלה מכיוון שהוא גורם במקומות מתאים לשימוש 

עסקים בצידי הכביש. נדגיש, פגיעה זו במכוניות חונות ובאנשים ההולכים במדרכות, בבמקום, 

מתרחשת גם כאשר השימוש נעשה לכאורה בהתאם לנהלים, שכן חל איסור לכוון את הסילון 

. בנוסף, ברחובות ירות לעבר אנשים בשל עוצמתו אלא יש לפזר את הנוזל מצד לצד וכלפי מעלהיש

צרים וצפופים אין לאנשים כל אפשרות לברוח ולתפוס מחסה וסילון המכת"זית העוצמתי לוכד 

 אותם וגורם לפגיעות קשות גם לאנשים שאינם לוקחים חלק בהפגנות.

שהותז לעבר בתי מגורים וחנויות נותר באוויר למשך ימים  הבואשמהעדויות שצרפנו עולה, כי ריח  .10

במהלך כל חג  רבים לאחר התזתו ופגע בחיי היום יום של אנשים רבים שלא נטלו כל חלק בהפגנות

 . כפי שטענו בפניותינו בעניין הבואש בעבר, השימוש בבואש מהווה אמצעי לענישה קולקטיביהפסח

 ומשכך השימוש בו פסול. 

הפגנה בתוך איזור הומה אדם באופן שמפגינים ועוברי אורח כן, במקום שבו מתקיימת כמו  .11

אשר מטבעה מכסה תא שטח גדול יחסית במים  ת שימוש במכת"זיתמעורבים אלה באלה, אין לעשו

בין המותזים בעוצמה גדולה. במרבית האירועים המתוארים בנספח, לא היתה כמעט הפרדה 
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המפגנים לבין עוברי אורח שעברו במקום כדי להגיע לביתם או למקום עבודתם וכיו"ב. הפעלת 

 המכת"זית בנסיבות אלה אינה סבירה.   

, בין אם הם חלק יש לאסור על שימוש במכת"זית בהפגנות שבהן מעורבים גם ילדיםבנוסף,  .12

יוזכר, כי על פי הנוהל נות החרדים. , כפי שארע פעמים רבות בהפגהם עוברי אורחמההפגנה ובין אם 

(: "יש לבחון את התאמת 90.221.111.001המשטרתי "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )מס' 

האמצעי למאפיינים הספציפיים של הפרת הסדר, בהתאם למפורט בהתייחסות הספציפית לכל 

ין )ילדים, זקנים סוג הקהל המפגאמצעי ואמצעי תוך לקיחה בחשבון של רגישויות מיוחדות כגון 

עולה, כי פגיעת סילון מכת"זית בגופו של ילד מהעדויות והסרטונים ...". וכו'(, מיקום הפגנה

 מסוכנת ביותר משהוא מעיף אותו מרחק רב תוך הטחתו ברצפה. 

 

 לסיכום

נוכח העדויות הרבות שנאספו בעת האחרונה על התנהלות לקויה של המשטרה בשימוש במכת"זית  .13

 חקרוהפגנות החרדים ולאור הפציעות הקשות שנגרמו לעוברי אורח, ראוי כי המקרים ייבמסגרת 

  .השימוש באמצעי זהאופן כי המשטרה תבחן באופן מערכתי את ובאופן פרטני 

 ,כפי שפורט לעיל, עמדתנו היא כי יש להימנע כליל משימוש במכת"זית באיזורים עירוניים צפופים .14

כאשר ישנם ילדים וניתן לאבחן את המפגינים מיתר האוכלוסייה  באיזורים הומי אדם שבהם לא

 באיזור ההפגנה. 

עוד ראוי לטעמנו כי המשטרה תחדד ותטמיע בקרב השוטרים את נהלי המשטרה בנושא הטיפול  .15

 בהפרות סדר בכלל ונהלי השימוש במכת"זית ובבואש בפרט. 

 לתשובתך המהירה נודה.  .16

 

 

  בברכה,

 אן סוצ'יו, עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

 העתק:

 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים

 סנ"ץ עו"ד קלוד גוגנהיים, לשכת היועץ המשפטי, משטרת ישראל
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 נספח : עדויות שימוש במכת"זית ובואש

 

 ברח' צפניה בירושלים  2.20152.שימוש במכת"זית ביום  .א

לפציעתם במהלך הפגנה נגד הגיוס אשר התדרדרה לכדי הפרות סדר נעשה שימוש במכת"זית אשר גרם  .17

 22-23. בסביבות השעה מנחם נחום רבינוביץ' ואסתר שפרינצק, לחייהם 60 -הקשה של בני זוג בשנות ה

ירדו בני הזוג מהאוטובוס בתחנה ברחוב בר אילן ובדרכם לביתם ברחוב צפניה נפגעו באופן פתאומי מעוצמת 

שבר את ופונתה לבית חולים והגבר  שברה את אגן הירכייםהאישה זרם חזקה שהעיפה אותם על הקרקע. 

 על ידי המדינה.₪  220,000ג פוצו ב . בני הזוולתקופת החלמה ארוכה מאד ונזקק לניתוח הקרסול

 

  בצומת בר אילן בירושלים 6.11.2016שימוש במכת"זית ביום  .ב

במהלך השימוש במכת"זית לפיזור מפגינים שחסמו את הצומת נעשה שימוש מאסיבי במים ללא אבחנה גם  .18

חנויות ובתי עסקים בצידי הכביש שבתוכם תפסו  ,לעבר עוברי אורח שהלכו על המדרכה ואף לעבר מכוניות

ניתן לראות בבירור כיצד המכת"זית מתיזה מים כחולים  מהאירוע סרטוןאנשים מחסה מפני המים. ב

של אנשים שנמצאים על המדרכות ומנסים לתפוס מחסה ולנוס על נפשם.  לעבר ראשיהםבעוצמה רבה 

ומתיזה מים גם לתוך  המכת"זית אף נראית נוסעת במהירות אחרי נערים ונערות שרצים ממקום ההפגנה

 . חנויות

, אשר 20-, גב' רחל גליקסמן בת הלפציעתה הקשה של עוברת אורחהשימוש במכת"זית באירוע זה גרם  .19

ניתן לראות את הרגע שבו סילון המכת"זית פוגע  בסרטוןבעינה וכמעט איבדה את ראייתה. נפגעה קשה 

ישירות בפניה של רחל, בעודה עומדת על המדרכה מבלי שיש במקום כל התפרעות או הפרות סדר. כתוצאה 

מההדף נפלה רחל על הקרקע ואיבדה את הכרתה. רחל אושפזה למשך שבועיים בבית החולים שערי צדק שם 

עברה ניתוח עקב דימום ולחץ גבוה בעין )גלאוקומה(. בהמשך עברה רחל טיפולים וניתוחים נוספים בעיניה 

 למיטב ידיעתנו, מקרה זה טופל על ידי מחלקת המשמעת במשטרה.  כתוצאה מפציעתה. 

 

 26.11.17שימוש בבואש בצומת הרחובות יפו ושרי ישראל בירושלים ביום  .א

, ללא הבחנה ובכינון ישיר לעבר חזק ביותרהבואש הותז בלחץ כי  נראה בבירור המתעד את האירוע סרטוןב .20

, עובדת עיריית ירושלים 21השימוש בבואש גרם לפציעתה של  צעירה בת . ואף לכיוון ראשם המפגינים

המתגוררת בירושלים המזרחית, אשר חצתה את הכביש בדרכה מהעבודה הביתה בסמוך למקום ההפגנה. 

י שנראה , כפעוצמת סילון המים העיפה אותה באויר והטיחה אותה ארצה כשבגדיה העליונים עפים מעליה

. הצעירה פונתה לבית החולים שערי צדק עם כאבים חזקים בצלעות 1(0:05-0:03בבירור בסרטון )שניה 

. מעבר לכך, ריח הבואש שדבק בגופה גרם לה להקאות במשך ימים סובלת מסדק בצלעותוהתברר שהיא 

 רבים לאחר האירוע.

-0:13צמה והעיפה אותם זה על זה. בשניה עוד נראה בסרטון כי עוצמת הסילון הפילה מפגינים לרצפה בעו .21

 אשר מוטח על הקרקע כשעוצמת הזרם פוגעת בראשו 4-5ילד כבן ניתן לראות כי בין המפגינים עמד גם  0:14

ולאחר שהוא מצליח להתרומם הזרם שוב מעיף אותו ארצה ומגלגל אותו למרחק של כמה מטרים )שניה 

0:16-0:19  .) 

                                                           
 http://www.kikar.co.il/257665.html: לתיעוד נוסף של האירוע 1

http://www.acri.org.il/
mailto:anne@acri.org.il
https://drive.google.com/file/d/1La4OLjGY5aFh9OJIsI9P0WzENzijeTZJ/view
https://drive.google.com/file/d/1gfJ-DEWbL9T8MoZxY2yx_FHGG7RlIOGZ/view
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1995531524027077&id=1443071125939789
http://www.kikar.co.il/257665.html
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 בהפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים  728.11.1שימוש בבואש ביום  .ב

לאחר פיזור ההפגנה שנערכה מול לשכת הגיוס בירושלים, נסע רכב הבואש באזור תעשייה מקור ברוך )בין  .22

רח' רש"י, רח' יהודה המכבי ורח' גשר החיים( כשהוא, ככל הנראה, רודף אחרי מפגינים שברחו ממקום 

תיז ישירות מהזרנוק לעבר בנייני עסקים בצד הכביש ו נראה הבואש מפנה את מסרטון האירועההפגנה. 

 לעבר מרפסות וחלונות. 

 

 בירושלים שמואל הנביא/ברח' חיים בר לב/שבטי ישראל 4.4.18וביום  2.4.18שימוש בבואש ביום  .ג

במהלך ניסיונות המשטרה לפזר הפגנת חרדים נגד ניתוח גופת תינוקת, נעשה  4.4.18בערב וביום  2.4.18ביום  .23

שימוש במכת"זית עם מי בואש נגד המפגינים. מעדויות שאספנו עולה, כי הבואש הופעל בעוצמה רבה גם 

דרכה, כלפי בניינים כלפי הבניינים שבצידי רח' שבטי ישראל וברח' שמואל הנביא כלפי עוברי אורח שהלכו במ

וחנויות. כתוצאה מכך פגע נוזל הבואש בעוצמה רבה באנשים ששהו במרפסות ובאנשים שהלכו באותה עת 

 ברחוב ובכלל זה בילדים ובנשים עם עגלות. יצוין, כי מדובר ברחובות צרים והומי אדם. 

מר אליהו סולרש ומשפחתו  2.4.18בבניין שברחוב שבטי ישראל פינת שומרי אמונים שהו בזמן ההפגנה ביום  .24

יחד עם משפחתה של גיסתו בבית חמותו אשר בקומה הראשונה וצפו ממרפסת החלון בנעשה ברחוב. 

. לפתע, זרנוק הבואש פנה לעבר מרפסת 3-12מילדי המשפחה בני  12שהו במרפסת  21:30בסביבות השעה 

 הדירה והתיז את הנוזל המצחין בשלושה מטחים קצרים ועוצמתיים. 

שעמד באותה העת במרפסת, הדף אותו כמטר וחצי אחורה והפיל  7-זרם הבואש פגע בשמואל שפירא בן ה .25

אותו ארצה. עוצמת הזרם שפגעה ברגליו גרמה לו לשטפי דם, לכאבים עזים ולנפיחות ברגלו )מצ"ב סיכום 

מכאבים והתקשה ביקור במוקד רפואי בליל האירוע(. במשך מספר ימים לאחר הפגיעה סבל שמואל שפירא 

 ללכת ועד היום הוא סובל מחרדות ושינוי בהתנהגותו )סיכום פגישה עם עובדת סוציאלית מצ"ב(. 

, נפגעה מעוצמת הזרם שפגע בה עת שהתה במרפסת ונגרמו לה שטפי דם 8-ילדה נוספת, מרים סולרש בת ה .26

ו לפיהם. לטענתם, הבגדים ברגליים. מי הבואש כיסו את כל הילדים ששהו במרפסת באותה העת ואף נכנס

 והנעליים שריח הבואש דבק בהם יצאו מכלל שימוש. 

באירוע זה נפגעה גם גיסתו של מר סולרש אשר החליקה כאשר תינוקה בן השבועיים בידיה כתוצאה מהמים  .27

שהציפו את המרפסת. נגרמו לה שטפי דם ונפיחות ברגלה. ריח הבואש דבק בבית למשך ימים רבים לאחר 

לצה משפחת הגיסה יחד עם ילדיה הקטנים לעזוב את הבית בו התכוונו להתארח וכתוצאה מכך נא האירוע

 . ימי החגשכור דירה למשך במשך כל חג הפסח ול

נעשה שוב שימוש בבואש באותו הרחוב אך הפעם על פי העדויות ריכוז חומר הבואש היה חזק  4.4.18ביום  .28

ך רחוב שמואל הנביא )בקטע שבין רח' מזה זקס לבין כיכר יותר. מהעדויות שקיבלנו, הבואש נסע לאור

מנדלבאום( תוך שהוא מתיז את הבואש מצד לצד ישירות לעבר בניינים, בתי עסק ועוברי אורח שעמדו ברחוב. 

נוזל הבואש חדר לתוך בתים והריח נותר בבתים וברחוב למשך ימים רבים אחרי השימוש וזאת במהלך חג 

 הפסח. 

גם לעבר החנויות שברחוב שבטי ישראל ולפי עדויות של בעלי חנות טמבור הנמצאת  הבואש התיז את הנוזל .29

שומרי אמונים, הנוזל חדר לתוך החנות, גרם לבחילות לאנשים ששהו בחנות -בפינת הרחובות שבטי ישראל

 למשך שבועות לאחר השימוש.  והריח דבק במקום

 

http://www.acri.org.il/
mailto:anne@acri.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=ZV3zMjGCRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pTWIxG5IlrA
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  15.4.18שימוש בבואש בהפגנת חרדים מול לשכת הגיוס בירושלים מיום  .ד

במהלך הפגנת חרדים מול לשכת הגיוס נעשה שימוש באמצעים רבים לפיזור הפגנות ובכלל זה במכת"זית.  .30

אשר עף באוויר כתוצאה מהפגיעה ונוחת  12המתעד את האירוע נראית המכת"זית פוגעת בילד בן  בסרטון

כדי לקבל על גבו. המכת"זית המשיכה להשפריץ לעבר הילד גם בזמן ששני גברים ניסו להוציאו מהמקום 

 טיפול רפואי. 
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 דולכב
 רב ניצן יוחנן דנינו

 מפכ"ל המשטרה

 

 השימוש באקדח הטייזר במשטרת ישראל הנדון: 
  14.5.2012; תשובתכם מיום 29.2.2012מכתבנו מיום        

ובהמשך להתכתבות שבנדון,  6.10.13בעקבות קבלת "נוהל הפעלת מש"ח טייזר" המעודכן מיום  .1

לבחון מחדש את אופן השימוש באקדחי הטייזר לפנות אליך שוב ולבקש ממך אנו מוצאים לנכון 

פגיעה למקרים קיצוניים בלבד בהם קיים חשש ממשי לרק במשטרה ולצמצם את השימוש 

 .באדם

לעניין השימוש בטייזר כלפי ובמיוחד  ,אנו מברכים על השינויים שהוכנסו בנוהל המעודכן .2

ג' לנוהל(. למרות 6עלת המכשיר בנסיבות מסוימות )סעיף האיסורים על הפו אוכלוסיות רגישות

 ,עילות להפעלת המכשירוב "קטלנימ פחותאמצעי "בתפיסת הטייזר כזאת, אין בנוהל כל שינוי 

 המתירות שימוש נרחב בטייזר אף במקרים בהם לא קיימת סכנה ממשית ומיידית לפגיעה באדם. 

ייזר. כך, בעוד הנוהל הישן אסר על הפעלת חמור מכך, הנוהל העדכני מרחיב את השימוש בט .3

שניות כל אחת, הנוהל החדש מתיר שימוש  5ו שתי לחיצות של שניות א 10 -הטייזר למשך יותר מ

 ב לנוהל(. 9שניות או שלוש לחיצות )סעיף  15במכשיר של עד 

)סעיף  בנוסף, בעוד שבנוהל הישן היה איסור ברור לשימוש בטייזר במסגרת "טיפול בהפרות סדר" .4

 יש ללמודמשינוי זה האם נבקשכם להבהיר: ג לנוהל הישן(, איסור זה הושמט מהנוהל החדש. 8

  ?הפרות סדרבכי הטייזר מותר היום לשימוש בפעילות המשטרה בהפגנות ו

סכנה  קיימתלמקרים ש טייזרלהגביל את השימוש בכי יש  ,כפי שיפורט להלן, עמדתנו היא .5

סת הן על ממצאים מחקריים ואמפיריים המעידים על קיומו של . עמדה זו מבוסלאדםמוחשית 

קשר בין השימוש בטייזר לבין פציעתם ומותם של אזרחים בעקבות שימוש שנעשה כנגדם )בין 

 באופן ישיר ובין באופן עקיף( והן על בחינה של נהלים מקבילים במדינות אחרות. 

הקיימים אינו נותן מענה לחששות א הינו "מתירני" בהרבה מהמקובל בעולם, הוהנוהל החדש  .6

 אדם. פגיעה בומתיר שימוש יתר במכשיר, אף במקרים שבהם לא נשקפת סכנה ממשית ל

 אמצעי שאינו קטלני? -הטייזר

במכתבנו שבנדון עמדנו בהרחבה על המידע שהצטבר בעולם, המעיד על הסכנות הטמונות בשימוש  .7

הקיים ספק ר יפורטו להלן מחזקים את האשמהתקופה האחרונה מקרים ומחקרים בטייזר. 

 באשר להיותו של הטייזר אמצעי שאינו מקטלני, כפי שהוא מוגדר על ידי המשטרה. 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
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)סוכנות המחקר של משרד   NIJ -על עמדת ה בעיקרןת ומבוססתשובותיכם לטענותינו  .8

כנות שמידת המסו אשר לפיה הטייזר מוגדר כטכנולוגיה פחות מקטלניתהמשפטים האמריקאי(, 

מראה כמה חשוב  אליו הנכם מפנים NIJ-עיון בדו"ח האלא שדווקא . שלו לחיים ולגוף נמוכה

.  הרבה יותר מאלה שאומצו בנוהל החדש להכפיף את השימוש באקדחי טייזר לכללים מחמירים

לא שוכנעה בקיומם של ממצאים חד משמעיים, המצביעים על  NIJ-ועדת המומחים של האמנם, 

, אולם גם היא הצביעה על קיומם של 1בין גרימת מוותלוכח בין השימוש בטייזר קשר סיבתי מ

מקרים, בהם אנשים מתו לאחר השימוש במכשיר, מבלי שהיו קיימים גורמי סיכון משמעותיים 

קובעים מפורשות כי המסקנות לגבי בטיחות השימוש במכשיר  NIJ -כמו כן, מחקרי ה 2אחרים.

ית עדכנית נוכח ספרות מחקרית עצמא  -זאת ועוד  3יה בוגרת ובריאה.חלות אך ורק לגבי אוכלוסי

    מוטלות בספק. NIJ-מסקנות ה יותר, כפי שהוצגה לעיל

הופך השימוש בטייזר הנתונים מראים, שכי  ,היא NIJ -מסקנה מדאיגה נוספת העולה מדו"ח ה .9

 : באמצעים אחריםונעשה בו שימוש נרחב הרבה יותר מאשר  במהרה לתחליף לאמצעים אחרים

"…they are rapidly overtaking other force alternatives…their ease of use and popularity 

among officers raise the specter of overuse."4
  

 ,וטענתם Braidwoodח ועדת "דוהתייחסתם למסקנת  )ב( לתשובתכם שבנדון3בסעיף כמו כן,  .10

לגבי סיבת מותו של הנפטר וכי לא מצאו לנכון להמליץ המלצה להסכמה  לא הגיעה כי הועדה

התייחסותכם מתעלמת מהמסקנה החד משמעית של . שלילית כלשהיא לגבי עצם השימוש בטייזר

. אמנם הטייזר יכול לגרום למוות גם באוכלוסיה בריאהבאופן ברור כי הועדה לפיה הועדה מצאה 

יצה על שינויים מרחיקי לכת וש בטייזר, אולם המלהועדה לא מצאה לנכון לבטל לגמרי את השימ

בנהלים תוך הגבלה ניכרת של הנסיבות בהן מותר לעשות שימוש במכשיר. המלצות הוועדה לגבי 

 , כפי שיפורט להלן. הנסיבות המתירות שימוש בטייזר רחוקות מהקבוע בנוהל המשטרה בישראל

 עדויות ומחקרים 

איש מתו לאחר שנורו  540 2001, מאז שנת 2013ל ממאי על פי דוח של ארגון אמנסטי הבינ" .11

מהמקרים נמצא שהטייזר היה גורם ישיר או מסייע למוות. כמו כן, מהדוח  60 -מאקדח טייזר. ב

אנשים שמתו בעקבות ירי הטייזר כלפיהם, לא היו חמושים ולא היוו סכנה מרבית העולה כי 

  5.חמורה כאשר נורו

                                                 
 
1 U.S Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Study of Deaths 

Following Electro Muscular Disruption, p. 23. May 2011. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/233432.pdf.  
2 Ibid, p. 23 
3  U.S Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Police Use of Force, 

Tasers and Other Less-Lethal Weapons, p.4, May 2011.  
4  Ibid, p. 15 
5  http://www.amnesty.org/en/region/usa/report-2013 
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mailto:mail@acri.org.il
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/233432.pdf
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נוספים של מוות בעקבות שימוש בטייזר המעלים שוב את החששות לאחרונה ארעו מספר מקרים  .12

במיאמי אשר נתפס כשהוא מצייר גרפיטי ונורה  18מת צעיר בן  6.8.13 -בבדבר בטיחות המכשיר: 

מת אדם במונטריאול לאחר שנורה  11.11.13 -; ב6מאקדח טייזר במהלך המרדף המשטרתי אחריו

 . 8במנצ'סטר בעקבות שימוש באקדח טייזר נגדו 23ן מת צעיר ב 2013; ביולי 7מאקדח טייזר

הסכמה חד  לא קיימתכלפי אדם, מכשיר הטייזר  השפעות הפעלתספרות המחקרית הבוחנת את ב .13

 בקרב אנשי רפואהמחלוקת קיימת . מסכן חייםשאינו משמעיות להיותו של הטייזר מכשיר 

והגבלת השימוש בו למקרים כלפי המכשיר המחייבת התייחסות זהירה וחשדנית  ,בנושא זה

 שבהם נשקפת סכנה ממשית לאדם.  בלבדקיצוניים 

כפי . השימוש בטייזר אחראי למקרים של מוות פתאומימחקרים מהתקופה האחרונה מצאו כי  .14

 American Heart -בכתב העת של ה 2012במחקר שפורסם במאי שכבר הצגנו בפניכם בעבר, 

Association  8עשוי להוביל להתקף לב פתאומי ואף למוות. המחקר בחן נמצא, כי שימוש בטייזר 

שבהם אנשים בריאים איבדו את הכרתם בעקבות השימוש  2006-2009מקרים שארעו בין השנים 

  9מהם מתו. 7-בטייזר נגדם ו

שנורה מאקדח  32מאמר נוסף מהעת האחרונה בדק מקרה של שבץ מוחי שנגרם לבחור בריא בן  .15

אחרת לגרימת השבץ. המחקר מצא כי ייתכן וקיים קשר בין השימוש  טייזר ולא נמצאה סיבה

 10בטייזר לבין שבץ מוחי.

מקרים של שימוש בכוח על ידי  14,000 -, נבדקו כNIJ-אשר מומן על ידי ה 2012במחקר משנת  .16

, כי מקרים נעשה שימוש בטייזר. המחקר מצא 2600 -ארה"ב, מתוכם בבהמשטרה בשבע ערים 

לעומת על ידי השוטר שימוש בטייזר כאשר נעשה  בהרבה הגבוה יםאזרחלפגיעה ב הסכנה

 השימוש באמצעים אחרים: 

"[C]itizens were injured 41.2% of the time (322 of 781  encounters) when 

officers used a CED only, 47.0% of the time (858 of 1,826 encounters) 

when officers used a CED with some other form of force, and 28.9% of the 

time (3,267 of 11,306 encounters) when no CED was used. As a 

result…citizens were significantly more likely to be injured in cases 

involving a CED compared to those cases when no CED was used…"11 

                                                 
6  http://www.reuters.com/article/2013/10/12/us-usa-tasers-idUSBRE99B06E20131012 
7  http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-24915813 
8  http://www.theguardian.com/uk-news/2013/jul/11/man-dies-tasered-by-police 
9   Douglas P. Zipes, "Sudden Cardiac Arrest and Death Following Application of Shocks from a TASER 

Electronic Control Device," Circulation, Vol. 125, p. 2417-2422 (2012). 

(http://circ.ahajournals.org/content/125/20/2417.full). 
10  Nicholas Bell, Matthew Moon & Peter Dross, "Cerebrovascular Accident (CVA) in Association with a Taser-

induced Electrical Injury," Emergency Radiology (November 2013). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10140-013-1180-2#page-1. 
11  William Terrill and Eugine A. Paoline, "Conducted Energy Devices (CEDs) and Citizen Injuries: The 

Shocking Empirical Reality," Justice Quarterly, vol. 29(2), p. 165-166 (2012). 

http://www.acri.org.il/
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http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-24915813
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/jul/11/man-dies-tasered-by-police
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כי אותם חוקרים מצאו במחקר שפורסם באותה השנה, כי הסיכוי לפגיעה  יש לציין, עם זאת, .17

כאשר הוא עושה שימוש בטייזר לעומת מקרים בהם נעשה שימוש  50%-כמעט בבשוטר יורדת 

  12באמצעים אחרים.

נערכה השוואה בין מספר אירועי המוות הפתאומיים של עצורים במספר  2009במחקר משנת  .18

כי השימוש בטייזר העלה באופן  ,כנסת השימוש בטייזר ולאחריו ונמצאערים בקליפורניה לפני ה

משמעותי את מספר מקרי המוות בשנה הראשונה שלאחר הכנסת השימוש. בשנים שלאחר מכן 

הטייזר לא  -הפער הצטמצם ומספר המקרים חזרו להיות דומים לתקופה שלפני השימוש בטייזר

  13.לצפות ניתן היההקטין את מספר מקרי המוות כפי ש

בנוסף למחקרים שלעיל שמעידים על קיומו של קשר סיבתי ישיר בין השימוש בטייזר לבין מקרי  .19

מוות,  מחקרים רבים מצביעים על קיומן של אוכלוסיות הנמצאות בקבוצת סיכון מוגברת למות 

ם כתוצאה מירי טייזר. בין היתר הצביעו המחקרים על אוכלוסיות בעלות רגישות מיוחדת: אנשי

  14.ועוד מחלות נפשיות הסובליםתחת השפעת סמים ואלכוהול, חולי לב, קשישים, 

אין להתעלם גם מהנזק הנפשי הנגרם לאדם אשר שני חצים ננעצים בגופו ומעבירים בגופו זרם  .20

 חשמלי אשר גורם לו לשיתוק אף אם מדובר בשיתוק זמני. 

 :עילות לשימוש בטייזר

 וףא. הכלל: רק במקרה של פגיעה בג

נוכח האמור לעיל, השימוש בטייזר צריך להיות מוגבל אך ורק למקרים שבהם החשוד או העצור  .21

 . פגיעה באדםל סכנה מיידית ממנו מסכן את הזולת או שנשקפת

לים יאינם מגבו הינם נרחבים המעודכן מכשיר הטייזר על פי הנוהלב המתירים שימוש התנאים .22

. הטייזר מותר לשימוש באחד משלושה מצבים: הסכנלאדם למקרים בהם נשקפת את השימוש 

ההיתר הכללי כסמכות נלווית לביצוע מעצר, לצורך הגנה עצמית או כאמצעי לריסון עצורים. 

שניתן לשימוש בטייזר במקרים של "סמכות נלווית לביצוע מעצר" ו"כאמצעי לריסון עצורים" 

אוי להשתמש באמצעים חמורים פותח פתח רחב ביותר לשימוש יתר במכשיר גם במקרים שבהם ר

  ומסוכנים פחות מהטייזר. 

, שהינו הבסיס 1996-מעצרים(, התשנ"ו-)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה10סעיף  .23

 קובע כי: לנוהל(,  3)א(7החוקי המתיר שימוש בטייזר "כאמצעי לריסון עצורים" )סעיף 

                                                 
12 Eugine A. Paoline, William Terrill and Jason R. Ingram,"Police Use of Force and Officer Injuries: Comparing 

Conducted Energy Devices (CED's) to Hands-and Weapon-Based Tactics," Police Quarterly, Vol 15(2), p. 

115-136 (2012). 
13  Lee BK., Vittinghoff E., Whiteman D., Park M., Lau LL. & Tseng ZH. "Relation of Taser (Electric Stun 

Gun) Deployment to Increase in in-Custody Sudden Deaths," American Journal of Cardiology, Vol. 103 (6) 

(2009). 
14 Ederheimer, J., Warner, M., Johnson, W. & Fridell, L. "Conducted energy devices: Research on proximate 

deaths." American Society of Criminology (2006); Strote, J. & Hutson, H. "TASER use in restraint-related 

deaths," Prehospital Emergency Care, 10(4):447 – 450 (2006). 
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כנגד עצור, שקיים חשש כי , לרבות שימוש בכוח, אמצעים סבירים"ניתן לנקוט  
, כדי למנוע את הבריחה או את עומד להימלט או לגרום נזק לגוף או לרכושהוא 

 הנזק כאמור, וכדי להשליט סדר במקום המעצר".

סעיף זה מתיר, על פניו, שימוש נרחב ביותר בטייזר אף לצורך מניעת נזק לרכוש. שימוש בטייזר  .24

אינו סביר ואינו  ,לא נשקפת כל סכנה לפגיעה באדםכאשר  ,לצורך מניעת גרימת נזק לרכוש

 מידתי. 

כי העילות המתירות שימוש  ,מהשוואת הנוהל של משטרת ישראל לנהלי מדינות אחרות עולה .25

בטייזר בישראל רחבות הרבה יותר מהנהוג בעולם, ומעלות חשש כבד לשימוש יתר בטייזר 

צריך להיות סביר ומידתי להשגת המטרה, כי השימוש  ,למרות שהנוהל קובעולפגיעה בחיי אדם. 

השימוש בטייזר צריך להיות שמור למקרים יש לקבוע מפורשות בנוהל כי אין בקביעה זו די. 

 . לפגיעה באדם מוחשיתסכנה  בהם נשקפת

הטייזר נועד  תכי השימוש באמצעים פחות מקטלניים כדוגמ ,ציינתם 14.5.12במכתבם מיום  .26

מוש בכלי ירייה קטלניים ובכך להפחית גם את הסיכונים של "להמעיט ככל הניתן את השי

האוכלוסייה שלעברה נדרש להפעיל כוח לצורך ביצוע תפקידי המשטרה". מטרה זו הינה מבורכת 

וראויה אלא שבפועל, הטייזר אינו מהווה תחליף לשימוש בכלי ירייה קטלניים. על פי הנוהל וכן 

יזר משמש תחליף לאמצעים כגון תרסיס פלפל או מהמקרים שדווחו בתקשורת עולה, כי הטי

שימוש בכוח פיזי. ברי, כי לשוטר נוח יותר להשתלט על חשוד מתפרע באמצעות ירי בטייזר 

אולם במרבית המקרים סביר להניח שמספר שוטרים יחדיו מסוגלים  ,מרחוק וללא מגע בחשוד

נוכח שית בחשוד או בעצמם. להתגבר על התנגדות של אדם למעצר ללא חשש לפגיעה גופנית ממ

ובמיוחד לאור החשש לשימוש יתר, כפי  החששות שהועלו לעיל לגבי השלכות השימוש בטייזר

יש להגביל את הטייזר לנסיבות חמורות בלבד שמתקיים חשש מיידי , NIJ -שאף עולה מדוח ה

 . לפגיעה בגוף

נוכח הסכנות כי  ,2013גם ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל קבעה באוקטובר  .27

יש להתייחס לטייזר כאל נשק חם לכל דבר הטמונות בשימוש במכשיר לבריאותו ולחייו של אדם, 

 15ומשכך הוראות השימוש בטייזר חייבות להיות זהות להוראות השימוש בנשק חם.

להלן מספר דוגמאות לנהלים ממדינות שונות הקובעות הגבלות מחמירות בהרבה לשימוש בטייזר  .28

נהוג בישראל, ובכל מקרה מתירות את השימוש רק במקרים של פגיעה באדם או חשש מיידי מה

 לפגיעה כזו. 

השימוש כי  ,קובעים בבריטניה ווילסמחוז דרום כך, לדוגמה, נהלי השימוש בטייזר ב .א

  16:במקרים הבאיםמותר במכשיר 

• Protect human life; 

                                                 
רות הרפואית. השימוש באקדח טייזר, אתר ההסתד -10.2013 15

http://www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=8123 
16  New South Wales Police Force, Use of Conducted Electrical Weapons (Taser), par. 8, July 2013. 

https://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/188322/TASER_Use_Public_Information.pdf 
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• Protect yourself or others where violent confrontation or violent 

resistance is occurring or imminent ; 
• Protect an officer(s) in danger of being overpowered or to protect 

themselves or another person from the risk of actual bodily harm; or  
• Protection from animals. 

 :17ה הוראה דומהבנהלי משטרת פורטנלנד, אורגון נקבע .ב

Except in situations specifically described below, members are authorized to use 

Taser in probe mode only in response to active aggression or active resistance 

that, in the member's reasonable judgment, may result in physical injury to the 

member or another. 

גם בנהלי משטרת קנדה השימוש בטייזר מוגבל למקרים בהם נגרמת פגיעה גופנית או  .ג

 : 18דיישיש חשש שתגרם פגיעה באופן מי

When a subject is causing bodily harm or the member believes on reasonable 

grounds, that the subject will imminently cause bodily harm as determined by 

the member’s assessment of the totality of the circumstances. 

נקבע הכלל לפיו השימוש בטייזר יעשה אך ורק במקרים של פגיעה   Braidwoodגם בדו"ח ועדת  .29
 :19בגוף

I recommend that officers of provincially regulated law enforcement agencies be prohibited 

from deploying a conducted energy weapon unless the subject’s behaviour meets one of the 

following thresholds: 

•     the subject is causing bodily harm; or 

•     the officer is satisfied, on reasonable grounds, that the subject’s behaviour will 

imminently cause bodily harm. 

 

 התנגדות פאסיבית אינה עילה לשימוש בטייזרב. 

לנוהל המעודכן, הטייזר מותר לשימוש כסמכות נלווית לביצוע מעצר וזאת על בסיס  7על פי סעיף  .30

. 1969-לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(]נוסח חדש[, תשכ"ט 19הסמכות הקבועה בסעיף 

רוש לביצוע המעצר, אם האדם מתנגד לפקודה מתיר "שימוש בכל אמצעי סביר הד 19סעיף 

 למעצר או מנסה להתחמק ממנו". 

                                                 
17  City of Portland Oregon, Police Bureau, Directive 1051.00: Taser, Less Lethal Weapon System.  

http://www.portlandoregon.gov/police/article/416401 
18  Royal Canadian Mounted Police, Operational Manual-Conducted Energy Weapon, 6.2.2012. 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/cew-ai/operations-17-7-eng.htm 
19  Braidwood Inquiry, Part 10, Recommendation 3, 18.6.2010. 

http://www.braidwoodinquiry.ca/report/P1_html/10-Recommendations.php 
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כי רק במקרה של  ,נקבע מפורשותבמספר רב של נהלים ומסמכים הנוגעים לשימוש בטייזר,  .31

כי  ,תוקפנות אקטיבית או התנגדות אקטיבית למעצר, קיימת עילה לשימוש בטייזר והודגש

 . התנגדות פאסיבית אינה מהווה עילה

 The Police Executive -שגובשו על ידי משרד המשפטים האמריקאי ו ,בנהליםדוגמה, כך, ל .32

Research Forum נהלי משרד המשפטים " -)להלן)לגבי השימוש במכשיר הטייזר  2011 -ב

 : 52נקבע בסעיף , 20("(האמריקאי

ECWs should be used only against subjects who are exhibiting active aggression or who are 

actively resisting in a manner that, in the officer’s judgment, is likely to result in injuries to 

themselves or others. ECWs should not be used against a passive subject.  

ת שימוש בטייזר כי לצורכי ביצוע מעצר ניתן לעשו ,גם בנהלי משטרת פורטנלנד נקבע מפורשות .33

 לפגיעה באדם: קיימת התנגדות פיסית למעצר היוצרת סכנהכאשר 

Members are authorized to use Taser to take a subject into custody when the subject makes or 

is a credible threat to engage in physical resistance that is likely to create a risk of injury 

to members or others. 

 בנהלי המשטרה בדרום ווילס נקבע כי:גם  .34

A taser shold not be used in any mode:  

against passive non-compliant subjects who are exhibiting non-threatening behaviour which 

may include:  
a) Refusing to move or offering little or no physical resistance  
b) Refusing to comply with police instructions  
c) Acting as a dead weight or requiring an officer to lift, pull, drag or push them in order to 

maintain control 

אינו אין זה סביר להשתמש במכשיר הטייזר כנגד אדם שאינו משתף פעולה עם ניסיון המעצר אך  .35

גם בהקשר של ביצוע לאור זאת, . מתנהג באופן שעשוי לסכן את השוטר, את עצמו או אדם אחר

מעצרים, יש להגביל את הסמכות להשתמש בטייזר למקרים בהם הדבר נדרש כדי למנוע סכנה 

איסור מפורש על שימוש בטייזר גופנית לאדם.  בנוסף, ולמען הסר ספק, מן הראוי להוסיף לנוהל 

 שודים אשר מתנגדים באופן פאסיבי בלבד למעצר )אינם משתפים פעולה(. כנגד ח

 

 מספיקה לשימוש בטייזרעילה בריחה כשלעצמה אינה ג. 

                                                 
20  Police Executive Research Forum and Community Oriented Policing Services, U.S Department of Justice, 

Electronic Control Weapon Guidelines, 2011. http://cops.usdoj.gov/Publications/e021111339-PERF-

ECWGb.pdf  
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. לשימוש בטייזר המספיקה כשלעצמהיש לקבוע כי בריחה ממעצר אינה עילה באופן דומה,  .36

ק מסוג זה. שנית, ראשית, אדם בורח אינו מהווה, בדרך כלל, סכנה לזולת המצדיקה שימוש בנש

ירי לעבר אדם שנמצא בתנועה מגביר את הסכנה לפגיעה חמורה בו )בשל סכנת נפילה וכן בשל 

  הקושי לשלוט במקום פגיעת חיצי הטייזר(.

בנהלי המשטרה בדרום ווילס נקבעו מספר מקרים בהם אין להשתמש בטייזר אלא בנסיבות  .37

 (:8.2יוצאות דופן, ובין היתר )סעיף 

vii. against a subject who is fleeing. Fleeing should not be the sole justification for using a 

Taser against a subject. Officers should consider the subject’s threat level to themselves or 

others and the risk of injury to the subject before deciding to use a Taser . 

כי בריחה כשלעצמה אינה עילה מספקת  ,לנוהלי משרד המשפטים האמריקאי קובע 26גם סעיף  .38
 לשימוש בטייזר: 

Fleeing should not be the sole justification for using an ECW against a subject. 

Personnel should consider the severity of the offense, the subject’s threat level to others, and 

the risk of serious injury to the subject before deciding to use an ECW on a fleeing subject. 

 אדם רץ: כלפיכך גם נהלי משטרת פורטלנד, אורגון מתייחסים לאיסור על הפעלת הטייזר  .39

Members shall not use Taser to stop a subject who is running unless the member has 

reason to believe the subject presents an immediate threat of physical injury, or the escape of 

the subject presents a significant danger to the public, officers or the subject. This threat must 

outweigh the risk of injury to the subject that might occur as a result of an uncontrolled fall 

while the subject is running. 

לאור זאת, יש להוסיף לנוהל איסור על שימוש בטייזר כדי לעצור אדם הבורח אלא בנסיבות  .40

 לציבור. מיידית סכנה מהווהשבריחתו 

 איסור מוחלט על שימוש בטייזר כנגד עצורים כבוליםד. 

כי השימוש בטייזר כלפי עצורים כבולים/אזוקים יעשה "ככלל" במקרה של  ,ובעהנוהל ק .41

הוראה זו הינה מעורפלת ולא ברור ממנה באילו מקרים אפשר לעשות הגנה עצמית בלבד. 

עשויה להוביל  עמימות זושימוש במכשיר כנגד עצור כבול שלא במסגרת הגנה עצמית. 

שלא צפויה מהם כל סכנה לאדם. יש לקבוע כלל לשימוש בטייזר גם כלפי עצורים כבולים, 

לכל הפחות, יש   .האוסר על שימוש בטייזר כלפי עצורים כבולים/אזוקיםברור וחד משמעי 

לקבוע כלל ברור לפיו השימוש בטייזר כלפי עצורים כבולים ייעשה אך ורק במקרים 

 .מובהקים של הגנה עצמית

ת, נקבע, כי ראוי לקבוע בנהלים איסור עליו נסמכת המשטרה רבו NIJ -אפילו בדו"ח ה .42

על שימוש בטייזר נגד חשודים כבולים או להגביל שימוש כזה לנסיבות חמורות  מוחלט

 המוגדרות באופן ברור. 
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Policies and training should address the use of CEDs on suspects who are controlled (e.g., 

handcuffed or otherwise restrained) and should either prohibit such use outright or limit 

them to clearly defined, aggravated circumstances21. 

לנהלי משרד המשפטים האמריקאי קובע איסור גורף על שימוש בטייזר  18סעיף בנוסף,  .43

לעצמו או  אלא אם הדבר הכרחי כדי למנוע ממנו פגיעה גופנית רצינית ,כלפי אנשים אזוקים

 כאשר אמצעים חמורים פחות שבהם נעשה שימוש לא היו יעילים:  ובנוסףלאחרים 

ECWs should not be used on handcuffed subjects unless doing so is necessary to prevent  
them from causing serious bodily harm to themselves or others and if lesser attempts of  
control have been ineffective. 

 הוראה דומה קיימת גם בנהלי משטרת פורטלנד, אורגון:  .44

Taser shall not be used on a handcuffed subject unless the subject is actively engaged in 

behavior that is a substantial risk to the subject, member or others, and no other 

reasonable force options are available. 

 אוכלוסיות רגישות

אשר כלפיהן אין  ,לאוכלוסיות רגישותמהנוהל הישן התייחסות נרחבת יותר  הנוהל החדש כולל .45

)קשישים וילדים, אישה בהריון, אנשים הסובלים אלא לצורך הגנה עצמית להפעיל את המכשיר 

לא יכול שוטר הנמצא  במקרים רביםבורך, ברי, כי מבעיה רפואית(. למרות שתיקון זה הינו מ

 בזמן פעילות מבצעית להעריך את מצבו של החשוד. 

גם מתשובתכם שבנדון:"לרוב, במקרים של עימותים...קיים קושי אובייקטיבי לזהות כפי שעולה  .46

את מצבו הבריאותי או הפיזיולוגי של אדם )אדם בעל היסטוריה רפואית קרדיולוגית, אדם 

 )ז((. 2פל בקוצב לב, אישה בשבועות הראשונים להריונה, או אדם הנוטל סמים(." )סעיף המטו

במגע סביר להניח שתמצא בנוסף, דווקא האוכלוסיה הנמצאת בקבוצת הסיכון המוגבר היא זו ש .47

אינטנסיבי יותר עם המשטרה )אנשים תחת השפעת סמים ואלכוהול ואנשים הלוקים בנפשם(. 

השימוש בטייזר נעשה לרוב כלפי אוכלוסיות שלגביהן הוכח הניח, כי בפועל כתוצאה מכך, סביר ל

 מגביר את הסיכון למוות.  הואכי  ,במחקר המדעי

כי החשוד נמנה עם  ,השילוב בין חוסר האפשרות להעריך את מצבו של החשוד לבין הסיכוי הרב .48

בעל כאל מכשיר להתייחס לטייזר מחייב את המשטרה  ,האוכלוסיה בעלת הרגישות המיוחדת

 . פוטנציאל קטלני בכל מקרה

השפעת סמים לכל הפחות, יש להוסיף לרשימת האוכלוסיות הרגישות גם חשודים תחת  .49

  .מות, מצויים בקבוצת סיכון מוגבר לשהוצגו לעיל , אשר על פי המחקריםואלכוהול

  .אין להפעיל את המכשיר כלפי קשישים וילדיםכי  ,כמו כן, יש לקבוע מפורשות .50
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 כי:  ,נקבע, נהלי משרד המשפטים האמריקאיבכך, לדוגמה,   .51

Some populations currently believed to be at a heightened risk for serious 

injury or death following an ECW application include pregnant women, 

elderly persons, young children, visibly frail persons or persons with a 

slight build, persons with known heart conditions, persons in 

medical/mental crisis, and persons under the influence of drugs 

(prescription and illegal) or alcohol.22 

 

 :נהלים מעורפלים ונתונים לפרשנות

יזר על פי הנוהל אינן חד משמעיות, הן הנסיבות המתירות שימוש בטינוסף לאמור לעיל,  .52

" משימוש ככל הניתןנקבע כי יש להימנע " 1)ג(9מעורפלות ונתונות לפרשנות. כך, לדוגמה, בסעיף 

כי נגד עצורים כבולים/אזוקים ניתן לעשות  כאמור נקבע 7)ג(9כלפי קשישים וילדים ובסעיף 

 " במקרה של הגנה עצמית בלבד. ככללשימוש "

ל הניתן" ו"ככלל" פותחים פתח נרחב לפרשנות מגוונת ובלתי אחידה באשר לשימוש המושגים "ככ .53

בטייזר כלפי אוכלוסיות אלו מבלי שברור מהם המקרים החריגים בהם ראוי לעשות שימוש 

 בטייזר כלפי קשישים וילדים וכן כלפי עצורים כבולים/אזוקים שלא במסגרת הגנה עצמית. 

קובע, כי יש לקבוע נהלים ברורים  NIJ-הטייזר, דו"ח ה נוכח החשש לשימוש יתר במכשיר .54

לשוטרים לגבי התנאים המצדיקים שימוש בטייזר ולגבי המקרים בהם אין לעשות שימוש 

  23במכשיר.

יש לקבוע בנוהל תנאים ברורים ונוקשים לשימוש באקדחי טייזר וזאת נוכח העדויות על שימוש  .55

העובדה כי השלכות השימוש בטייזר אינן חד  מופרז שעושה המשטרה באקדחי טייזר ולאור

 משמעיות והן שנויות במחלוקת בספרות המדעית. 

 לסיכום

הנוהל העדכני המסדיר את השימוש של המשטרה במכשיר הטייזר קובע עילות רחבות מדי  .56

לשימוש בטייזר ומתיר מרחב שיקול דעת גדול בידי השוטרים, הפותח פתח לשימוש יתר במכשיר. 

קיימת סכנה לפגיעה בזולת הינה בלתי סבירה  לאמוש בטייזר גם במקרים שבהם התרת השי

ובלתי מידתית, והיא מנוגדת בבירור להמלצות שנקבעו על ידי גופים בינלאומיים ולנהלים 

 שאומצו במדינות אחרות. 

                                                 
22  U.S Department of Justice and Police Executive Research Forum, Electronic Control Weapon Guidelines, 

p.14, 2011 (http://www.policeforum.org/library/use-of-force/ECWguidelines2011.pdf). 
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ר ותבחן את הנהלים כמפורט לעיל. נודה על תשובתכם לאור האמור לעיל, ראוי כי המשטרה תחזו .57

 הקדם. ב

 

 בברכה, 

 אן סוצ'יו, עו"ד
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 נספח: סיכום המלצות לתיקון הנוהל

 

 

 

 למקרים בהם נשקפת סכנה ממשית לפגיעה באדם או שקיים חשש יוגבל השימוש בטייזר  .1

 א' לנוהל(. 7באדם )וזאת במקום שלושת המצבים המופיעים בסעיף מיידית לפגיעה 

בי בלבד למעצר שמתנגד באופן פאסי אין להשתמש בטייזר במסגרת ביצוע מעצר כנגד חשוד .2

 ג' "דגשים כלליים"( 6)תוספת לסעיף 

אין להשתמש בטייזר כדי לעצור אדם שבורח אלא בנסיבות שבריחתו עשויה להוות סכנה  .3

 .ג' "דגשים כלליים"(6)תוספת לסעיף  לציבור

גם חשודים  ,לא ייעשה שימוש בטייזר שות, אשר כלפיהןיש להוסיף לרשימת האוכלוסיות הרגי .4

 .( "אוכלוסיות רגישות"(1ג')6)בסעיף  השפעת סמים ואלכוהול המצויים תחת

 ((. 7ג')6ייזר כנגד עצורים כבולים/אזוקים )במקום סעיף בטאין להשתמש  .5

 (ב'(. 1ג')6אין להשתמש בטייזר כנגד קשישים וילדים )במקום סעיף  .6
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  12 2021 באפריל 

 לכבוד
 עו"ד חן כינורסנ"צ 

 הממונה על חופש המידע
 hofeshm@police.gov.ilבאמצעות דוא"ל:                                                                          משטרת ישראל

 
 
 

 )א( לחוק חופש המידע6הפרת חובת המשטרה לפרסם נהליה לפי סעיף הנדון: 

נהלי המשטרה המעודכנים )להלן: הנהלים החדשים( ביחס לאמצעים לפיזור הרינו לפנות עליך בעניין  .1

האגודה לזכויות האזרח  65106-07-18 םעת" פסק הדין בעניין בעקבות באתר המשטרה הפגנות, שפורסמו

אלה לעומת עיון בנהלים  (.האגודה לזכויות האזרח)להלן: עניין  (28.6.2020) בישראל נ' משטרת ישראל

סעיפים בהם  סה חלקית ביותר ומוסתריםרפורסמו בגהחדשים הנהלים מגלה כי הנהלים שקדמו להם 

, הסכנות הטמונות בהם, מגבלות השימוש קריטי באשר לשימוש באמצעים אלההכוללים מידע מאד רבים 

"סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת מופיע ההסבר הלאקוני  יםנהלב תרו. במקום הסעיפים שהוסבהם ועוד

  ."שיטות פעולה ואמצעים

 ,יות האזרחבעקבות עתירת האגודה לזכוכפי שנדרש ממנה בפועל, במקום לנקוט בהליך של גילוי ושקיפות  .2

, תוצאת ההסתרה של ו. בין אם לכך התכוונה המשטרה או לאנוקטת המשטרה בהליך של הסתרה וחיסיון

 . על המשטרה ופגיעה בזכויות הפרטהפיקוח והמידע היא בהכרח צמצום הביקורת 

חופש המידע, התשנ"ח  )א( לחוק6התנהלות זו מפרה את חובת המשטרה לפרסם את נהליה בהתאם לסעיף  .3

 הסעיפים סתרתהלחוקית אין כל הצדקה . 9הקבועים בסעיף  סייגיםואינה עומדת ב )להלן: החוק( 1998 –

 . לפעול בדחיפות לפרסום מלא של הנהלים בהתאם לחוקמהנהלים שיפורטו להלן ויש 

 המידע שהוסתרא. 

 נהלים הבאים: נוגעים לס לאמצעים לפיזור הפגנות ביח החדשיםמשטרה הפרסום נהלי הפגמים ב .4

 . נוהל הפעלה ושימוש במכת"ז - 220.010.12נוהל מס'  .א

  .נוהל הפעלה ושימוש בנוזל בואש - 220.010.13נוהל מס'  .ב

 . נוהל הפעלה ושימוש בכדור ספוג - 220.010.14נוהל מס'  .ג

 . נוהל הפעלה ושימוש ברימון הלם - 220.010.15נוהל מס'  .ד

 . נוהל הפעלה ושימוש בפריטי גז מדמיע - 220.010.16נוהל מס'  .ה

 .נוהל הפעלה ושימוש במדוכה רב קנית 'ונום' - 220.010.17נוהל מס'  .ו

 . נוהל הפעלה ושימוש באלה באירועי הפרות סדר - 220.010.18נוהל מס'  .ז

 . סטית 'צעקה'נוהל הפעלה ושימוש במערכת אקו - 19.010.2נוהל מס'  .ח

 . נוהל הפעלה מבצעית של יחידות הפרשים - 06.013.2נוהל מס'  .ט

שיש בו כדי לממש את זכותו של גלוי כי כמעט שלא נותר בהם מידע משמעותי  ,עיון בנהלים אלה מלמד .5

בהשוואה  המנהליות המסדירות את השימוש של המשטרה באמצעים לפיזור הפגנות.הציבור לעיין בהנחיות 

אנו עדים לתופעה בין הנהלים הישנים והנהלים החדשים בדבר הפעלת האמצעים האמורים על ידי המשטרה, 

)ראו פירוט  שהועברו לידינו מידע קריטי לציבור, אשר היה גלוי בנהלים הקודמים רוחבית של הסתרת

תיאור האמצעי, לשלוש הקטגוריות הבאות:  נוגע ברובונהלים החדשים שהוסתר בהמידע . המצ"ב( א נספחב

  :מספר דוגמאות להלן .הפעלת האמצעי והוראות הבטיחות
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תיאור כל מידע באשר לניתן  לא (220.010.15' מס) הלם ברימון ושימוש הפעלה בנוהל –תיאור האמצעי  .א

עוצמת פיצוץ "כי הרימון גורם ל , בין היתר,( פורסם90.221.111.003מס' האמצעי, בעוד בנוהל הקודם )

 מטר ממקום הפיצוץ".  1.5דציבל ברדיוס של  175של 

ישנם סעיפים רבים המוסתרים  (220.010.14' מס) ספוג בכדור ושימוש הפעלה בנוהל –הפעלת האמצעי  .ב

ניתן היה למצוא  ( תחת כותרת זו90.221.111.003מס' תחת הכותרת "הפעלת האמצעי". בנוהל הישן )

יעה ג"הפכי משל כמו ל באשר לסכנות הטמונות בשימוש באמצעי והמגבלות החלות על השימוש,מידע 

כי פגיעה באזור  בהתאם למקום הפגיעה. יודגש קשה-בפלג גוף עליון יכולה להביא לפציעה בינונית

  ."מאודצוואר וראש יכולה להביא לפציעה קשה 

 14ישנם  "בטיחות"תחת הכותרת  (220.010.17' מס) קנית רב במדוכה ושימוש הפעלה בנוהל –בטיחות  .ג

בין  ,יה, שקבעה( הייתה רשימה ארוכה וגלו90.221.111.003מס' סעיפים מוסתרים, בעוד שבנוהל הישן )

 ( אין לירות רימוני גז לתוך פתחים במבנה".13ות רימוני גז לתוך מקומות סגורים; )רי( אין ל12")היתר: 

במיוחד מטרידה ההסתרה . גישות של המידע האמור לציבורהחשיבות בנדוגמאות הללו מבהירות את ה .6

: המרחק המותר לשימוש השימוש באמצעים השונים ם והגבולות שלכלליה עלהמוחלטת כמעט של מידע 

. כך, לדוגמה, נהלי מקומות ונסיבות שבהם אסור שימוש באמצעי באמצעים; לאן מותר לכוון אותם;

 הנתונים באשר למרחק המינימאלי המותר להתזה באמצעי;השימוש בבואש ובמכתז"ית מסתירים את 

נוהל הספוג מסתיר את הנתון  נוהל המכת"זית מסתיר את ההוראה שנוגעת לדיוק ההתזה לעבר מפרי סדר;

 טווח השימוש המינימאלי המותר והגבלת הירי לעבר פלג גוף תחתון בלבד.באשר ל

  ו הסעיפים שהוסתרתכלית גילוי האינטרס הציבורי: ב. 

"להביא לידיעת הציבור  לחוק 6חוטאת לתכלית סעיף  המשטרה של סעיפים בנהליכל כך נרחבת  הסתרה .7

 7139/02דר 'תורת הנסתר'" )בג"ץ גאת ההנחיות המנהליות שלפיהן רשות ציבורית פועלת, כך שלא יהיו ב

בהנחיות שיש בהן כדי לאצול זאת, במיוחד כשמדובר  .((2003) 491-192, 481( 3, פ"ד נז)בצה נ' שר הפנים

 (.  (1992) 513, 501( 3, פ"ד מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91בג"ץ על זכות הפרט, כבענייננו )

החובה לפרסם את נהלי המשטרה באופן מלא ומפורט חלה ביתר שאת שעה שמדובר בשימוש המשטרתי  .8

הם ההסדרים הנורמטיביים באמצעי כוח כלפי מפגינים. בהקשר זה מתעצמת זכותו של הפרט לדעת מ

שעשויים להשפיע עליו, על הזכויות והאינטרסים שלו וכן למנוע ניצול לרעה של הכוח הנתון בידי המשטרה. 

נדרש על מנת לשמור על זכויותיהם שמונעת מהאזרחים גישה קריטית למידע  ת הסעיפים בנהליםסתרה

   חופש הביטוי והמחאה. לשלמות הגוף, לחיים, ל –הבסיסיות 

לקבל מידע הנוגע בהפגנות לאפשר לציבור הבא במגע עם שוטרים  חיוני כדיפרסום הסעיפים הללו  .9

במצב שבו הציבור אינו יודע מהם גבולות השימוש . וכלפי לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים

להגשת תלונה במקרה לביקורת ופיקוח על השימוש באמצעים ובאמצעי מסוים, נסגרת בפניו הדרך המותר 

 השימושאם מהפעלת סמכויות המשטרה לדעת  ומאזרחים שנפגע תמונע הסעיפיםת סתרההמתאים. 

במקרים למח"ש אפשרות לפנות ה ומשכך נמנעת מהם ,נעשה בהתאם לנהלים או בניגוד אליהםבאמצעים 

 ולהביא להפסקת החריגה מהנהלים. של פעולה בניגוד לנהלים 

אין לחבוט לכיוון פיקת הברק, "( הנוגע לשימוש באלות נקבע, כי 90.221.111.003מס' ן )בנוהל הישכך למשל,  .10

בנוהל החדש  .המין, האגן ואין לחבוט מעל לפלג הגוף התחתון כלל" יבראעצם השוק )עצם עדינה ושבירה(, 

להתלונן ומשכך נמנעת מאזרחים האפשרות הוסתר כל המידע ביחס למגבלות החלות על השימוש באלות 

  .מצד שוטריםבאלה כנגד שימוש שלא כדין 
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 ,(90.221.111.003מס' ) , אשר פורטו בנוהל הקודםדוגמא נוספת לכך הם כללי הזהירות לשימוש בגז מדמיע .11

נוכח הסכנה לכך שאלו  "לדאוג לאיסוף השאריות במקומות שהדבר ניתן ולקוברן באדמה"  וכללו חובה

; "אין לירות תחמושת גז למקומות סגורים"; "אין לגעת ברתמיל ביד יימצאו על ידי ילדים וייגרמו לפגיעה

מידע זה דרוש לציבור הן כדי לפקח על ביצוע . לגרום לכוויה"חשופה בסיום הירי, התרמיל חם מאד ועלול 

. הסתרת הסיכונים הנשקפים מאמצעי זהוהן כדי לדעת מהם  מקוימים,הכללים ולהתלונן כאשר הם לא 

למצות את זכויותיהם הנזיקיות מול המשטרה על כך אפשרות למנוע מאזרחים גם  המהציבור עשוי המידע

 . ה את חובת הזהירות שלהוהפר שפעלה בניגוד לנהלים

 הםאת היכולת לבחון אם הפעלת הסמכויות המוסדרות בגם הסתרת הסעיפים בנהלים החדשים מסכלת  .12

מטעם זה, לחשיפת אותם סעיפים לעיני הציבור משנה חשיבות  נעשית בצורה שוויונית והוגנת, ללא אפליה.

 אזרחים המוחים כלפיו. שלקבוצות שונות עניינם באמצעי כוח שמפעיל השלטון כלפי  באשר

תכלית חשיפת המידע לצורך הבטחת ביקורת ופיקוח על התנהלות המשטרה בהפעלת אמצעי כוח שונים  .13

. בית (קרויס( )להלן: עניין 19.08.2020נבו ) נ' משטרת ישראל קרויס 5882/18 ץג"בבשברשותה עלתה גם 

המשפט קבע כי "מהסרטונים שהוגשו לבית המשפט דומה היה כי על פניו ישנם מקרים שבהם השימוש 

(. מידע נה של השופטת ברוןלפסק די 4 פסקה" )חרג מן הנהלים, למשל מבחינת זווית וכיוון ההתזהבבואש 

כך שוודאי שכיום לא ניתן לבחון האם  ,נוהל העדכניב סתרוהוהמותרים זה באשר לזוויות וכיוון ההתזה 

 השימוש חורג מהנהלים בהקשר זה. 

לבחון "משעה שהנהלים עודכנו יהא מקום  :הצורך במעקב אחר השימוש באמצעים קרויסעוד הודגש בעניין  .14

לצד עדכון הנהלים, נערכו שיפורים  ...בהתאם להוראות שנקבעו בנהלים המעודכניםאת היישום שלהם 

צעים המאפשרים שימוש והפעלה שלהם באופן מדויק ובטוח יותר )למשל, ביחס לטווח מבצעיים באמ

(. של השופטת ברון לפסק דינה 8 ')פס "המבחן יהיה ביישומםו (...ההתזה ויכולת השליטה בכיוון ההתזה

ברי, כי הסתרת הסעיפים הנוגעים לאופן הפעלת האמצעים וגבולות השימוש בהם מונע כל אפשרות לבחינת 

 יישום הנהלים. 

נהלי המשטרה ואופן יישומם רלוונטי במיוחד נוכח העובדה שמדובר בסמכויות רגישות עם פיקוח ציבורי על  .15

לא בכדי נקבע בפסיקה הפגנות ובאירוע מחאה.  במהלךפוטנציאל סיכון ממשי לשלמות הגוף ולחיי אדם 

בדרגת ודאות קרובה, פגיעה קשה בביטחון רק במצבים שבהם צפויה, ניתן להפעיל אמצעים להגבלת הפגנה ש

)ר'  מקרהואף זאת רק בתנאי שהאמצעי המופעל לא עולה על הנדרש בנסיבות ה –או בנפש  שהציבור, ברכו

חשיפת הסיכונים הבריאותיים והבטיחותיים הטמונים , בהתאם וההפניות שם(. 5, בפס' קרויסעניין 

בורי בשאלת הלגיטימציה לשימוש באמצעי כזה או אחר לצורך קיום דיון צי תחיוני ,באמצעים השונים

רימון הלם הקודם והאיזונים הראויים. דוגמה לסיכון בריאותי שמוסתר בנוהל החדש ניתן למצוא בנוהל 

ום סגור עקב חשש לפגיעה בשמיעה למרות אין להשתמש ברימון הלם במק" (:90.221.111.003מס' )

 ."שהשפעתו מקסימלית במקומות אלה

כאחת התכליות המרכזיות של זכות  הוכרה בפסיקההחשיבות של פרסום המידע לקידום דיון ציבורי שכזה  .16

ידי פרסום אופן פעולתה של הרשות הציבורית ברבים, -"מימושה של זכות הציבור לדעת על :הציבור לדעת

ידי ליבון גלוי של -לגיבוש סדר היום הציבורי ומסייעת לפרטים בחברה לגבש את עמדותיהם עלתורמת 

גלאון נ' ועדת הבדיקה  258/07בג"ץ ) ".בסיס המידע שמתפרסם-הבעיות והחלפת דעות באופן חופשי על

 ((.2007)לפסק דינה של הנשיאה ביניש  6, פס' 648( 1, פ"ד סב)הממשלתית לבדיקת ארועי המערכה בלבנון

לשימוש באמצעים  המעודכניםעל נהלי המשטרה  ציבוריתיוטעם שהיכולת לקיים בקרה  לאמורבהמשך  .17

כל לציבור אין במצב זה  , נפגעת מאד מהשמטת סעיפים שהופיעו בגרסתם הקודמת. שהרי,לפיזור הפגנות

נותר ללא כלים לבקר ולפקח על תקינות הכללים  הואדרך לדעת אם הוכנסו שינויים בסעיפים שהושמטו, ו
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שהנהלים עוסקים באמצעים שפוגעים גם בהקשר זה נודעת חשיבות מיוחדת לכך  .שנקבעוהמעודכנים 

אחריות  5469/20בג"ץ ) באחרונה הפסיקהבזכות ההפגנה, שהיא מהחשובות שבזכויות היסוד, כפי ששנתה 

  .((4.4.2021לפסק דינה של הנשיאה חיות )נבו  34פס' , לאומית ישראל הבית שלי נ' ממשלת ישראל

  בניגוד לחוק –הסתרת הסעיפים ג. 

באופן יזום ושוטף את כלל הנהלים המעודכנים שעל פיהם היא  להעמיד לעיון הציבורמחובתה של המשטרה  .18

מקומם כי גם לאחר פסק הדין הברור של ביהמ"ש  .ולהלכה הפסוקה )א( לחוק6סעיף לוזאת בהתאם  ,פועלת

רב , אנו נדרשים לבקש בשנית גילוי של מידע האגודה לזכויות האזרחעניין בהמחוזי לעניין פרסום הנהלים 

 .ובניגוד לדין חיסיון ללא הצדקה קריטי לציבור אשר נחסה במעטפתו

לחוק קבועים רשימת סייגים לזכות  9-8. בסעיפים המידע האמורלהטיל חיסיון על  אין כל בסיס חוקי .19

כפי  .)ב( לו6סעיף אמור ב, בהתאם ל)א( לחוק6נהלים לפי סעיף  פרסוםגם בנוגע ל חליםאשר הציבור לדעת, 

אינה )ב( לחוק, המפרט סוגי מידע שרשות ציבורית 9שנראה להלן, הסייג הרלוונטי לענייננו קבוע תחת סעיף 

 . לפרסמולאור הנסיבות אף חייבת למסור, אך ודאי שהיא רשאית ו חייבת

את סייגי החוק, לרבות הסייגים  בצמצוםלפרש ציבורית בהקשר זה נזכיר שההלכה הפסוקה מורה לרשות  .20

)ב( לו, שלגביהם נקבע כי בעת בחינתם, השיקול העיקרי שעל הרשות לשקול הוא העניין 9המנויים בסעיף 

לעיני הציבור, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית  הציבורי במידע, לצד האינטרס שבשקיפות פעולותיה

)עע"ם הגשמת חירותם הבסיסית וזכויותיהם של הציבור והפרטים בתוכו את ואפקטיבית וראויה על הרשות 

, פס' ז לפסק דינו של השופט )כתוארו הנהלת בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ 3908/11

 ((.22.9.2014דינה של השופטת ארבל )נבו לפסק  52אז( רובינשטיין ופס' 

סעיף זה נמחק לאור אי "הוא כי בנהלים החדשים להשמטת הסעיפים שניתן החוזר ההסבר , לעיל כאמור .21

. עם המידע הוסתר בחוק שמכוחוהספציפי  סעיף הסייגואין בו ציון של , חשיפת שיטות פעולה ואמצעים"

שיטות עבודה ונהלים "מידע על אודות , שחל על קוחל )א((8)ב()9סעיף שב סייגכי מדובר ב להניחזאת, ניתן 

, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי של רשות ציבורית העוסקת באכיפת החוק

או הביקורת או בירור התלונות של  פגיעה בפעולות האכיפהדין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: )א( 

 ., כפי שיפורט להלןמהנהלים החדשים ושנמחק פיםילוי הסעימצדיק את אי ג ואינ זה סייג. הרשות"

 ()א( לחוק8)ב()9סייג סעיף אין כל בסיס לחיסוי המידע על יסוד . 1ג.

במרבית ברם, . בפעולות האכיפה של המשטרהאת אי הגילוי בפגיעה  המתנעל פי לשונו, סייג זה , ראשית .22

אין כל בסיס לטענה כי המידע המוסתר עלול  החדשים ומופיעים בקודמיהם, בנהלים הסעיפים שהוסתרו

לבין  בנהלים שהוסתרהמידע  גילויאין כל קשר סיבתי בין שהרי, . בהקשר זה ד המשטרהולפגוע בתפק

לא ברור מדוע  ,א. כך, לדוגמבאכיפת הסדר באירועי מחאהעבודתה  אתתקין  באופן לבצעהמשטרה  יכולת

מס' בנוהל השימוש בגז מדמיע המעודכן נעדר הפירוט על אורך, רוחב וקוטר הכדור שהופיע בנוהל הישן )

 ,קנית-כה רב(. באופן דומה, לא ברור כיצד חשיפת המידע על נהלי הבטיחות בהפעלת מדו90.221.111.003

 "יש לבדוק את כיוון הרוח לפני הכנסת הרימון למדוכה וטעינת התחמיש"שהופיעו בנוהל הישן, כמו למשל ש

 .פגיעה בפעולות אכיפהלהביא ל העשויי –

מחייבת רשות המבקשת לחסות מידע על  לחוק (8)ב()9לעניין זה יודגש כי הפרשנות המקובלת לסייג סעיף  .23

שהתוצאות  ,תשתית עובדתית קונקרטיתאמצעות ב ,להוכיחיסודו, לבסס את ההחלטה על יכולתה 

הקבועות בסעיפיו הקטנים של הסעיף )בענייננו, "פגיעה בפעולות אכיפה" בס"ק )א(, רישא( אכן עלולות 

ולים מהליך החקיקה בכנסת ובנוהל היחידה להתרחש. תימוכין ברורים לכך קיימים בפסיקה, בפרוטוק

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
http://law.acri.org.il/pdf/nohal90-221-111-003new.pdf
http://law.acri.org.il/pdf/nohal90-221-111-003new.pdf
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אנדראוס נ' המוסד  110/00ה"פ )מחוזי נצ'( הממשלתית לחופש המידע, שהוראותיו מחייבות את המשטרה )

ויס נ' הממונה על חוק חופש המידע  49897-06-13ם( -עת"ם )מינהליים י(; 27.8.2001)נבו  לביטוח לאומי

קר  35783-07-18עת"ם )מינהליים ת"א( ;  (ויס)להלן: עניין  (4.3.2015)נבו  31-30 , פס'במשרד המשפטים

של  10טוקול ישיבה מס' פרו; (8.11.2018)נבו  16, פס' שרותי רפואה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית מחוז דן

של ועדת המשנה  9פרוטוקול ישיבה מס' ; (6.1.1998) 29-30 ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע

של היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין  3.1נוהל מס' (; 1.19975.1) 46 לדיון בהצעת חוק חופש המידע

 .  ((2013) 5קשת חופש מידע" "דרישות המענה בדחיית ב

()א( לחוק, פורשה בפסיקת בתי 8)ב()9, הדרישה ל"פגיעה בפעולות האכיפה" לצורך תחולת סעיף שנית .24

" לקרות וודאות קרובה", ולעתים אף ל"פגיעה ממשיתהמשפט המחוזיים ככפופה למבחן מחמיר של "

 (. (16.6.2015)נבו  נמארנה נ' מדינת ישראל עיזבון 20708-11-12; ת"א )שלום נצ'( , שםויסעניין הפגיעה )

אינה מציינת את פרשנות זו נתמכת בידי הספרות המשפטית שעסקה בסייג האמור, ולפיה על אף שהוראתו " .25

הגישה הראויה היא זו חומרתה של הפגיעה, שיש בה כדי להצדיק את חיסויו של המידע הציבורי", הרי ש"

רק נוכח סכנה ברורה לכך, שהגילוי יביא לפגיעה קשה ורצינית  שלפיה לא תגלה הרשות מידע לציבור

(; מיכל טמיר 2000) 217 זכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידע)זאב סגל  ."בפעולות הנזכרות בסעיף

  ((.2009)מהדורה שנייה,  413 הגנה מן הצדק(; ישגב נקדימון 2008) 414 אכיפה סלקטיבית

בפעולות אכיפה", חלף המונח  פגיעהשהבחירה בלשון "אף מדיוני הוועדה שחוקקה את החוק בכנסת עולה  .26

( לחוק, מבטאת כוונה מפורשת של המחוקק להצר את גדרי תחולתו של סייג סעיף 1)ב()9" שבסעיף שיבוש"

פרוטוקול ישיבה ם מעל כך מעידים במובהק חילופי הדברים הבאי( לחוק לטובת זכות הציבור לדעת. 8)ב()9

: (8)ב()9, בנוגע לסעיף (6.1.1998) 1997-של ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז 10מס' 

מסור אותו במקרה של שיבוש, זאת אומרת, שמעט מידע ישתחרר. "היו"ר ח"כ דוד צוקר: 'אם אין חובה ל

שיש פגיעה...' שמואל  ה...אם כך, עדיף לנו פגיעה מבחינת מי שרוצה יותר חופש מידע. ...כלומר, רק במיד

אנחנו לא משחררים מידע.' שמעון  -.' היו"ר דוד צוקר: 'שחייבים להוכיח אותהסף ]נציג לשכת עורכי הדין[: 

 (.30-29ועמ"ש רשות ני''ע[: מצד המבקש עדיף פגיעה." )שם, בעמ' וייס ]י

תיאור האמצעי, הפעלת האמצעי וכללי של גילוי לטענה כי  כל יסודאין ברי שביישום דברים אלה על ענייננו,  .27

ביכולתה של המשטרה לאכוף את  פגיעה ממשיתבוודאות קרובה ליביא  ,הבטיחות בסעיפים המוסתרים

  :וזאת מכמה טעמים, הסדר בהפגנות

בנהלים הקודמים סעיפים נחשפו לציבור , במקרים רבים נספח אהוצג לעיל וכמפורט בכפי ש .27.1

כי חשיפתם לא סביר להניח . על כן, לאלה שהוסתרו עתה דומים בעיקרםזהים או בנושאים שעוסקים 

 , וודאי לא בוודאות קרובה.פגיעה כזועלולה להביא ל כעת

בדבר הפעלת מש"ח טייזר, אין כל סעיף אשר  02.220.006 מס'דוגמת נוהל  בנהלים עדכניים דומים, .27.2

נוהל זה כולל פרטים גלויים רבים באשר לתיאור שעה ש ,הוסתר מהטעם האמור על ידי המשטרה

 וסיכונים.האמצעי, אופן הפעולה שלו, כללי בטיחות 

, נדוןאת תפקודה התקין ב לשפרלפיזור הפגנות עשויה דווקא שקיפות של נהלי המשטרה בכל הנוגע ה .27.3

(: "חופש המידע 6.9.2006נבו ) גבע נ' גרמן 7024-03 םכפי שעולה מדברי השופטת פרוקצ'יה בעע"

הציבור קיומה של ביקורת כאמור מחזק את אמון מבטיח ביקורת ראויה על הרשות הציבורית; 

, קיפותן של פעולות השלטון היא תנאי חשוב לתפקודה התקין של המערכת הציבוריתברשויות; ש

והיא ערך מרכזי בקיום מנגנוני בקרה יעילים על פעולות השלטון". דברים אלו חשובים במיוחד נוכח 

 .אכיפת הסדר בהפגנותלטובת במשטרה  חיזוק אמון הציבורהצורך האינהרנטי ב

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%A8,%20%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/tamir-373.pdf#page=42
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F,%20%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%20(%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94)/nakdimon-383.pdf#page=31
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.police.gov.il/menifa/90.220.003.15_1.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/90.220.003.15_1.pdf


6 

 

 
 03-5608165, פקס: 03-5608185תל אביב, טל':  75האגודה לזכויות האזרח, נחלת בנימין 

 mail@acri.org.il, אימייל: www.acri.org.ilאתר: 
 

שמשמשים  החשאייםלהגן על השיטות והאמצעים  היא (8)ב()9סעיף סייג תכליתו של זה העיקר: ו, שלישית .28

ובכיכר  לעיני הציבור ננקטיםאלו שעל ולא  – עבריינות מתוחכמתלאכיפה וסיכול של  את גורמי אכיפת החוק

 ., כבעבודת השיטור הרגילה שמתבצעת מול אזרחים בהפגנות ואירועי מחאההעיר

שנזכרים בפסיקה תכלית זו נלמדת מדברי ההסבר לסעיף בהצעת החוק הממשלתית שעל יסודה נחקק החוק,  .29

קיים חשש, כי , ועבריינות ההולכת וגוברתרשויות האכיפה "מתמודדות עם  שפירשה את הסייג, ולפיהם

חוק, ובכך גורמים שונים ינסו לעשות שימוש בחוק המוצע, כדי לשבש את פעולתן של רשויות אכיפת ה

, 1997-הצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז) בתחומים שעליהם הן מופקדות." תיפגע יכולתן להילחם בעבירות

 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' משרד 1416/04עת"ם )מינהליים ת"א( ; 403, 397, 2630ה"ח הממשלה 

 .(14.3.2004)נבו  6 המשפטים

, בהתייחס לסייג האמור: 218לעניין זה ר' גם את דבריו הנכוחים של פרופ' זאב סגל בספרו הנ"ל, בעמ'  .30

ה ל"ההסמכה למנוע גילויו של מידע בהקשר זה מתחייבת במיוחד נוכח הצורך למנוע פגיעה בפעולתן היעי

ידי עבריינים, -נוע שימוש בחוק חופש המידע עללמ. היא נועדה נוכח פשיעה מתוחכמתשל הרשויות, 

. עם זאת, ייתכן גם, שהאינטרס הציבורי בגילוי שישתמשו בחוק ככלי משחק לשיבוש דרכי השלטת הדין

  המידע יגבר על הצורך שלא לגלותו."

חול רק היכן חלופה זו של הסייג ת פרשנית שלפיההגישה המצויות דוגמאות ברורות לאימוץ  הבפסיקגם  .31

 לחמוק מעיני רשויות החוקאפשר לגורמים עברייניים בכך שי ,לפגוע בפעולות אכיפהשגילוי המידע עלול 

 7, פס' גרוס נ' משטרת ישראל 48298-10-18ם( -עת"ם )מינהליים יעניין מיקום מצלמות מהירות בלמשל, )

גורמי האכיפה אפיון של המערכת הממוחשבת המשמשת את ה; מסמכי (גרוס)להלן: עניין  (15.5.2019)נבו 

עת"ם עניין משרד העבודה לבדיקת רמת הבטיחות של ציוד, כנושאים פוטנציאל לעקיפת המערכת בב

חלים שונים הנהלים ו; (9.1.2011)נבו  25, פס' מצדה מ.מ. בע"מ נ' משרד התמ"ת 1934-09ם( -)מינהליים י

להפרות משמעת ועבירות אלימות, בידי אסירים טנציאל לשימוש לרעה על עובדי בתי הסוהר כנושאים פו

(, 24.3.2005)נבו  9, פס' האגודה לזכויות האזרח נ' משרד האוצר 2898/04עת"ם )מינהליים ת"א( עניין ב

 (.(30.12.2013)נבו  7-6, פס' מאגדבה נ' שירות בתי הסוהר 34709-10-12עת"א )מינהליים מר'( עניין בו

נתן בית המשפט המחוזי משקל  הנ"ל גרוסבעניין ניתן ללמוד היקש )הפוך( מכך שבענייננו זה יוער שבהקשר  .32

)שם,  פגיעה בפעולות אכיפה עקב חשיפת שיטות עבודההבעילת  של מידע וכתומך באי גילוי הרתעהלרציונל ה

לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות, דווקא באשר בכל הנוגע לנהלי המשטרה  . שהרי,מיקום מצלמות מהירות(

, תוביל להרתעה יעילה יותר של מפגינים ולא הסתרתם, אמצעים אלהשל כללי השימוש ב ה מירביתחשיפ

  .הפעלת אמצעי כוח משטרתיים נגדםמפני הפרות סדר שיצדיקו 

  לוקה בחוסר סבירות וחוסר מידתיותשהושמטו ההסתרה הגורפת של הסעיפים  .2ג.

ניתן היה להוכיח שגילוי המידע עלול להוביל, בוודאות קרובה, לפגיעה ממשית ביכולתה של המשטרה גם לו  .33

הלכה היא שסעיפי הסייגים שבחוק אינם "סוף ממילא  – ()א( לחוק8)ב()9במובן סעיף  לבצע פעולות אכיפה

מורים שתחולת שר ואלו, בהתאמה,  11-ו 10מעוגנים בסעיפים ש מבחני הסבירות והמידתיותפסוק", נוכח 

משרד  3300/11בחינתם לעולם תהא מלאכה של שקילה ואיזונים )עע"ם כי הסייגים כולם אינה מוחלטת, ו

 ((.5.9.2012לפסק דינו של השופט עמית )נבו  11-10, פס' הביטחון נ' גישה

מחובת הרשות  ,חוקל 9-8י סעיפים עובר לסירוב למסירת מידע מכוח סייגלחוק,  10להוראות סעיף  בהתאם .34

 לתת דעתה )בין היתר( "לעניין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו".

על  ,בשים לב לכל האמור לעיל, ברי שבענייננו אנו גובר האינטרס הציבורי בפרסום סעיפי הנהלים שהוסתרו

פוטנציאל הנזק הרב שטמון בשימוש לנוכח הן . זאת, בחיסויים סעיף הסייג שלכאורה תומךהערכים שביסוד 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
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 ,הרם של חופש הביטוי וההפגנה םלאור מעמדהן  באמצעים לפיזור הפגנות עבור בטיחות ובריאות הציבור,

ועל היכולת לקיים דיון  פרסום המידע לשם הגנה על כל אלהבחשיבות הציבורית הרבה של והן בשים לב

 , כמפורט לעיל.בנדוןציבורי, בקרה ופיקוח על נהלי המשטרה 

עקרון המידתיות, בהטילו על הרשות  לפילחוק מבטא את חובת הרשות לפעול  11בד בבד, הלכה היא שסעיף  .35

 ואם ניתן בכל זאת לגלות –לחוק  9אף היכן שמצאה שעל גילוי המידע חל סייג מסייגי סעיף , את הנטל לבחון

 יחסניתן ביטוי לעיקרון זה ב האגודה לזכויות האזרחעניין ל 5פס' ב ולו חלקית, בשינויים או בתנאים.

נרשמת התחייבות המשיבה לפיה לגבי נהלים ארציים או מקומיים )נהלי לפרסומם של נהלי המשטרה: "

לחוק חופש המידע, תירשם הערה בפרסום באתר  9מחוז משטרתיים( שתוכנם לא יפורסם בעילה לפי סעיף 

)אלא אם כן החיסיון  שם הנוהל או פרפרזה לגביומספר הנוהל;  האינטרנט של המשטרה במסגרתה יצוין

 אינו מאפשר זאת(; וכן העילה בעטיה תוכן הנוהל לא מפורסם."

סעיפים שהושמטו מנהליה ביחס לאמצעים לפיזור הההיגיון שביסוד התחייבות זו של המשטרה, חל אף לגבי  .36

ביכולתה של המשטרה  תפגיעה ממשיל הביאל עלולהפגנות. כך, גם אם נמצא שפרסום סעיפים מסוימים 

או  ,לבצע את תפקידיה באירועי מחאה, אין זה סביר שהציבור לא יהיה חשוף לנושא שבו עוסק הסעיף

 שיש עילה להחסייתם, לכאורה.  הספציפייםלחלקים ממנו שאינם כוללים את הפרטים 

פרסום חלקי של הוראותיהם ו/או הצגת  חלף של סעיפי הנהלים שהושמטו, הגורפת, ברי שהסתרתם על כן .37

 לוקה בחוסר מידתיות – ולו ברמת ההקשרבדרך שתאפשר להיוודע על תוכנם  ,בפרפראזה אלה הוראות

 ומנוגדת לדין.בוטה 

 סיוםד. 

 נבקשכם לפרסם בדחיפות את הנהלים המפורטים לעיל באופן מלא ובהתאם לחוק.האמור לעיל, כל לאור  .38

ו לנכון להותיר חסויים את הסעיפים שהוסתרו בנהלים אלה, כולם או חלקם, לחלופין, במידה שתמצא .39

 :הנ"ל( 3.1נוהל מס' להוראות לחוק ו)בהתאם  אותם סעיפיםלגבי כל אחד מ נבקשכם להשיבנו כדלקמן

 מהו סעיף הסייג בחוק שמכוחו הוחלט שלא לפרסם את סעיף הנוהל?  .39.1

 הנמקה לכך שהמידע הכלול בסעיף הנוהל חוסה תחת הסייג שצוין?מהי ה .39.2

גילוי המידע -מדוע הוחלט, במכלול השיקולים, לרבות העניין הציבורי בגילוי המידע, להעדיף את אי .39.3

 שבסעיף הנוהל על פני חשיפתו?

 ?מדוע נבצר מכם לפרסם את המידע הכלול בסעיף הנוהל באופן חלקי או בשינויים .39.4

 בכבוד רב,

 

          

  אן סוצ'יו, עו"ד     איה מרקביץ', עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח      יועצת משפטית

 התנועה לחופש המידע

 

 העתק:

 , היועמ"ש, משטרת ישראל אילת אלישרתנ"צ 

 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
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 החדשים  נהליםהמוסתרים בהסעיפים  –נספח א' 

 נוהל הפעלה ושימוש במכת"ז - 220.010.12נוהל מס'  .א

 מוסתרים.  ט4-ב4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1
 : ב"תיאור האמצעי" המידע שלהלן ( הופיע90.221.11.004בנוהל הקודם )

 .יכולת התזת מים, גז וצבע ביחד או לחוד (א)

 .יכולת התזת חומר הבואש (ב)

 .מטר 90-טווח התזה יעיל כ (ג)

 .מית עיי התזת גז מדמיע סביב הרכביכולת הגנה עצ (ד)

  .התזת מים על גוף הרכביכולת שטיפה עצמית ע"י  (ה)

  .יכולת התזת נוזלים בפולסים קצרים או ארוכים ע"פ הצורך (ו)

ון צמיגים בוערים יכולת כיבוי עצמית על גוף הרכב באמצעות קצב כיבוי; יכולת כיבוי שריפה כג (ז)
 .בתחתית הרכב

יה יכולת פינוי מכשולים באמצעות מג"ב קדמי; יכולת צילום ותיעוד אירוע באמצע; יכולת צפי (ח)
ב מיקרופון; יכולת הארת מצלמה ומוניטור צפייה לנהג בשילוושמיעה לאחור באמצעות 

  .י פרוז'קטור רב עוצמה מקביל תותחשטח/סנוור ע"

 ים. ד  מוסתר5-ג5 סעיפים –הפעלת האמצעי  .2
 : ( הופיע המידע שלהלן ב"הפעלת האמצעי"90.221.11.004בנוהל הקודם )

 .תהא ע"פ חומרת האירוע וע"פ החלטת הפיקוד בשטחהפעלת האמצעים במכת"ז ועוצמתם  (א)

מ' מחזית המכת"ז; אין לבצע התזה מתחת  25-אין לבצע התזה לעבר ראשו של אדם מתחת ל (ב)
 . מחזית המכת"ז 20למרחק של 

 

  נוהל הפעלה ושימוש בנוזל בואש - 220.010.13נוהל מס'  .ב

 ה מוסתרים. 5-ד5סעיפים  –הפעלת האמצעי  .1
 :( הופיע המידע שלהלן ב"הפעלת האמצעי"90.221.11.008)בנוהל הקודם 

 השימוש בבואש כאפ"ק יתבצע בשיטת הרטבה/התזה לא ישירה.  (א)

ניתן להתיז  התזת החומר תעשה מעל הראשים של המפגינים )דימוי אפקט גשם(. לחילופין, (ב)
  .לכיוון הרגליים ומטה

ים מתית באזורולפגיעה טראבכל מקרה אין להתיז ישירות לכיוון ראשי המפגינים מחשש  (ג)
 .רגישים כתוצאה מעוצמת הסילון

 .דימוי אפקט הממטרה -הלוך ושוב  -יש להתיז את החומר לצדדים  (ד)

יש להפעיל את החומר באופן מדורג: לבצע התזה קצרת משך, להפסיק, לבחון לפי תגובות  (ה)
)וחוזר  המפגינים האם התקבל האפקט הנדרש ובמידת הצורך לבצע התזה קצרת משך נוספת

 .חלילה(

 .יש לבצע התזות קצרות  (ו)

אשר מוערך כי תתבצע  כד'אש לעבר רכוש פרטי )גגות בתים ואין לבצע התזה מקדימה של נוזל בו (ז)
 .ד"מהם פעילות הפס

 .מערכת הפעלה -י זרנוק ייעודי שמחובר לכלי קיבול "שימוש יתבצע עה (ח)

 .צינור הזרנוק יהיה עם יכולת לשינוי מפתחים וזווית התזה (ט)

ד יודיע ויזהיר את מפירי הסדר בדבר הפעלת החומר "לפני ההפעלה, הכוח שיתמודד מול הפס (י)
 .'פ נוסח הכריזה שבנספח ה"ע

 .ול יועבר לחזית הכוחבטרם השימוש בנוזל הבואש, כי הקי (יא)

מ "ע ק אחר במקביל, תוך כדי, או אחרי"נוזל הבואש יופעל באופן מדרגי ומידתי גם יחד עם אפ (יב)
 .לות המבצעיות באופן המיטבילממש את היכו

 . יפורטו בנספח הוראות וכו'(ז "ת כלי הקיבול השונים )מנשא גב, מכתלהפע (יג)

נוהל החדש, הושמטו מהנספחים אשר הופיעו בנוהל הישן, ה כלבנוסף לסעיפים אלו,  –נספחים  .2
בואש;  וביניהם: אישור ודגשי קרפ"ר; אישור ודגשי יועמ"ש; הוראות בטיחות; טופס דיווח הפעלת

 תכנית הסברה והטמעה.
 
 
 
 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
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  נוהל הפעלה ושימוש בכדור ספוג - 220.010.14נוהל מס'  .ג

 החדש.  בנוהל מוסתריםג 4-ב4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1
 : (  הופיע המידע שלהלן ב"תיאור האמצעי"90.221.057בנוהל הקודם )

-מהירות לוע  ;מ"מ 100 -אורך  ;מ"מ 40 -קליבר ; מ"מ תוצרת חברת "דיפטק" 40ספוג כדור  (א)
 גר'.  26.7-משקל קליע ; 12.3 -משקל כדור ; מ"ש 100

מ"מ; משקל רובה  700 -מ"מ סלול; אורך  40רובה בקליבר  - תיאור הרובה מתוצרת החברה (ב)
 .דור בודדכק"ג; מודל פעולה  2.2

  .כוונות ברזל אינטגראליות קבועות לנשק (ג)

 .לבדניתן לטעון את הרובה בכדור אחד ב (ד)
 . X1מ"מ; הגדלה  30כוונת השלכה: מותקנת על גבי הרובה, גודל העדשה  (ה)

 . בנוהל החדשמוסתרים יג 5-ב5סעיפים  –הפעלת האמצעי  .2
 : הופיע המידע שלהלן ב"הפעלת האמצעי"(, 90.221.111.003) הקודםבנוהל 

 .לפני כל הפעלה מבצעית יבוצע ירי 'כדור קר' (א)
 27פלג גוף תחתון הוא סף האנרגיה המרבי לפגיעה ב -גבר מ"מ מו 40הערכת סיכונים לכדור  (ב)

 .ניאול סמ"ר
ר צוואר וקשה וכי פגיעה באז-הדגשה כי פגיעה בפלג גוף עליון יכולה להביא לפציעה בינונית (ג)

 .וראש יכולה להביא לפציעה קשה מאוד
 .הפעלת האמצעי תתבצע ממצב נייח בלבד (ד)
בדבר הכוונה לבצע  .באירוע הזהיר את המפגיניםהפעלת האמצעי תתבצע לאחר שמפקד הכוח  (ה)

 .שימוש באמצעים לפיזור הפגנות
בטיחות הפעלת האמצעי תתבצע לאחר ביצוע אמידת טווחים ווידוא עמידה בתנאי טווח  (ו)

  .דור ראש שחורכמ' ל 10-דור ראש כחול וכמ' ל 5: הקרפר מינימאלי לירי ע"פ הנחיות
  .מטר 40ר של כחול עד לטווח משוע /כדור ספוג ראש (ז)

 .מטר 70ירי כדור ספוג ראש שחור יתבצע עד טווח משוער של  (ח)
 .הפעלת האמצעי תתבצע לאחר וידוא כי כוח הפיזור נמצא מאחורי קו הירי (ט)
רה וניתן לבצע ירי לפלג גוף שוטר המפעיל זיהה בוודאות את המטהירי יתבצע רק לאחר שה (י)

 .תחתון
יש להרים את תפס הקנה ולשבור את הקנה כלפי טעינה, ירי ופריקה: לצורך טעינת הרובה  (יא)

  .מטה

  .לוודא שהקנה ריק מקליעים (יב)

 .גופו התחתון של המתפרע גכיוון של הנקודה אל פל (יג)
 .פריקת הרובה מכדור/תרמיל (יד)

 ב מוסתרים בנוהל החדש. 9-א9עיפים ס –בטיחות  .3
 : (, הופיע המידע שלהלן ב"כללי בטיחות"90.221.111.003בנוהל הקודם )

  .להתייחס לרובה כאל נשק חייש  (א)

  .את הרובה אלא לקראת ביצוע ירי אין לטעון (ב)

  .דור בבית הבליעה והקנה סגוראין לנוע עם הרובה כאשר יש כ (ג)

  .ה בודדת אלא לקראת ירי בלבדאין לדרוך את הפטיש למצב של פעול (ד)

 .י מתוך רכב נוסעאין לבצע ירהירי יבוצע ממצב נייח בלבד. אין לבצע ירי תוך כדי תנועה רגלית ו (ה)

  .הירי יתבצע עם משקף סגור (ו)

  .יתמקם היורה לפני שאר הכוחותבזמן ביצוע הירי,  (ז)

המיועדים לירי כדורי ספוג  DEFTECHיש להקפיד על הפרדה וסימון של רובים מתוצרת  (ח)
 .מהרובים מאותה תוצרת המיועדים לירי תחמושת גז בשל הבדלי קוטר קנה

 

  הפעלה ושימוש ברימון הלם נוהל - 220.010.15נוהל מס'  .ד

  בנוהל החדש. מוסתריםד 4-א4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1
 : (, הופיע המידע שלהלן ב"נתונים טכניים"90.221.111.003בנוהל הקודם )

 .גוף הרימון עשוי מגומי שחור המסומן בהיקפו בפס לבן עם כיתוב (א)
 .גר' 276ס"מ, משקל:  8ס"מ, קוטר  13אורך  (ב)
 .שניות 2.5-השהייה לפני הפיצוץ כ זמן (ג)
 .מטר ממקום הפיצוץ 1.5דציבל ברדיוס  175עוצמת פיצוץ של  (ד)
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  בנוהל החדש. מוסתרים ב6ו ה5-ג5סעיפים  – ובטיחות הפעלת האמצעי .2
 : (, הופיע המידע שלהלן ב"כללי זהירות"90.221.111.003בנוהל הקודם )

 .מ' בשטח פתוח 30 -טווח בטיחות מהרימון  (א)
 .שליפת הנצרה יש לבצע בסמוך להטלת הרימוןאת  (ב)
 .בזמן הפעלת הרימון יש לתת הדעת לתנאי הסביבה (ג)
 .לאחר הטלת הרימון אין להתקרב לאזור שבו הוטל עד פיצוצו (ד)
אין להשתמש ברימון הלם במקום סגור עקב חשש לפגיעה בשמיעה למרות שהשפעתו  (ה)

 מקסימלית במקומות אלה.
ל בהפרות סדר המסכנות את הכוח המשטרתי ו/או שלום השימוש באמצעי זה נועד לטיפו (ו)

הציבור ואינן מאפשרות מגע פנים אל פנים עם המפגינים ללא פגיעה בשוטרים השימוש 
 .באמצעי זה מטרתו פיזור המפגינים והשתלטות עליהם

השימוש ברימון הלם מטרתו להמם את המתפרעים באמצעות אפקט של הדף, רעש וסינוור  (ז)
 .לפרק זמן קצר

 אין להטיל את הרימון במדרון עולה מחשש לחזרתו לכיוון כוחותינו (ח)

 

 נוהל הפעלה ושימוש בפריטי גז מדמיע - 220.010.16נוהל מס'  .ה

 . בנוהל החדשמוסתרים ב 4-א4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1
 ב מוסתרים בנוהל החדש.5-א5סעיפים  –הפעלת האמצעים 

 :  22-23(, הופיע המידע שלהלן בעמ' 90.221.111.003בנוהל הקודם )

 : 323מ דגם מ" 37"/1.5כדור גז  (א)
 .כדור גז המיועד לירי מרובה גז פדרל/דיפטק/תופי (1)

 ."בארה C.T.Sתוצרת  (2)

  .גוף אלומיניום (3)

 ."מס 12.2אורך  (4)

 .גר' 196משקל  (5)

 .מעלות( 45מטר )בזוית  130-יעיל כטווח  (6)

  .בכינון ישירחל איסור על ירי  (7)
 :323דגם  3-מתפצל ל 1.5כדור גז  (ב)

 .כדור גז המיועד לירי מרובה גז פדרל/דיפטק/תופי (1)

 40תאים לירי )עקב מבנה כרכוב המ M-203ניתן להשתמש בכדור זה גם לירי במטול  (2)
 ."מ(מ

  .מטר האחד 10-מיכלי קילוח הנופלים במרחק של כ 3-לאחר הירי הכדור מתפצל ל (3)

 ( אך ניבדל בכיתוב ברשום על גוף הכדור 1)323הגדור דומה במבנהו לכדור גז  (4)

 .ארה"ב C.T.Sתוצרת  (5)

  .גוף אלומיניום (6)

 ."מס 12.2אורך  (7)

 .גר' 194משקל  (8)

  .מעלות( 45מטר )בזוית  100-טווח יעיל כ (9)

 .שניות 20-זמן קילוח כ (10)

  .חל איסור על ירי בכינון ישיר  (11)
 :323דגם  5-מתפצל ל 1.5כדור גז  (ג)

 .M-203כדור גז המיועד לירי מרובה גז פדרל/דיפטק/תופי ממטול  (1)

  .מטר האחד 10-מיכלי קילוח הנופלים במרחק של כ 5-לאחר הירי הכדור מתפצל ל (2)

  .כדור זה ארוך במיוחד וקל להבחין בנו לבין סוגי כדורי הגז האחרים (3)

  ."בארה C.T.Sתוצרת   (4)

  .גוף אלומיניום (5)

 ."מס 20.3אורך  (6)

 .גר' 335משקל  (7)

   .מטר 70-טווח יעיל כ (8)

 .שניות 20-זמן קילוח כ (9)
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  .חל איסור על ירי בכינון ישיר (10)
 בנוהל החדש.  מוסתריםד 9-ב9סעיפים  –בטיחות  .2

 :(, הופיע המידע שלהלן ב"כללי זהירות ודגשים כלליים"90.221.111.003בנוהל הקודם )

תפילה/בתי ספר/בתי אישור מיוחד מממ"ז/סממ"ז לשימוש במקומות רגישים בריאותית )בתי  (א)
 .חולים(

 .איסור על הפעלת אמצעי גז בתוך מבנים סגורים (ב)
רוע שאריות המכילות ריכוז גבוה של יה של אמצעי גז, נותרות באזור האלככתוצאה מירי/הש (ג)

 .קשישים וחולים שיבואו איתו במגע גז מדמיע, הגז עלול לסכן ילדים,
י ילדים ואחרים, יש לדאוג לאיסוף השאריות במקומות כדי למנוע מציאת שאריות אלה ע" (ד)

בר ניתן ולקוברן באדמה. האיסוף ייעשה במקומות בהם קיימת גישה אל השאריות ללא הדש
 סיכון הכוח. 

וטרים ומומלץ לאוספן "י השבאמצעי זהירות למניעת שאיפת גז עבעת האיסוף יש לנקוט  (ה)
 .ת כפפות ניילון לתוך שקית ניילוןבאמצעו

 

 נוהל הפעלה ושימוש במדוכה רב קנית 'ונום' - 220.010.17נוהל מס'  .ו

 ז חסויים בנוהל החדש. 4-א4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1
 : המידע שלהלןהופיע ( תחת הכותרת "תיאור המדוכה" 90.221.111.003נוהל הישן )ב

  .515, 606, 523המורכבת על קצה הקנה ברובה גז לירי רימוני גז מדוכה  (א)
 .ג"ק 1 -משקל  (ב)
  .מ"ס 21אורך מדוכה:  (ג)
 .מ"מ 64קוטר המדוכה  (ד)

 בנוהל החדש.  מוסתריםיג 5-א5סעיפים  –הפעלת האמצעי  .2
 (, הופיע המידע שלהלן ב"הפעלה וביצוע ירי":90.221.111.003בנוהל הקודם )

מכופף מעט, אם יבוצע כיפוף גדול עלול הדבר לגרום לתקלות בעת ערה: יש לוודא שהמנוף ה (א)
  .יציאת הרימון מהמדוכה

  .וודא זיהוי ברור של המטרה (ב)
  .זהה במבט שמסלול תנועת הרימון אל המטרה פנוי (ג)

  .הפנה את המדוכה אל המטרה (ד)
  .ף את ניצרת הרימוןשלו (ה)
  .הכנסת תחמיש לפדרל, סגור, כוון ובצע ירי אל המטרה (ו)
שליפת הניצרה והכנסת תחמיש, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור ובסמוך מאוד לירי בכל מקרה  (ז)

לאחר שנשלפה הניצרה ומסיבה כלשהי לא בוצע ירי אל עבר המטרה המיועדת, יש לאתר מקום 
  .בטוח אחר לבצע את הירי ולפרוק את הרובה

, להוציא את התחמיש במקרה של תחמיש עקר, יש לפרוק את הפדרל בזהירות לכיוון המטרה (ח)
  .העקר, להכניס תחמיש אחר ולבצע יחרי אל המטרה

 מעלות אל כיוון המטרה  60-בכל מקרה של עיכוב בביצוע הירי יוחזק הפדרל שקנהו ב (ט)
 .בסיום הירי יש לבצע פריקה ע"פ אותם כללים כמו ברובה פדרל (י)

  בנוהל החדש. מוסתריםכ 9-יא9-ט ו9 ו,9ג, 9-א9סעיפים  –בטיחות  .3
 ( הופיע המידע שלהלן ב"בטיחות":90.221.111.003נוהל הקודם )ב

 .ז באמצעות ברגים או רצועות הידוקהמדוכה מורכבת ומחוברת לקצב קנה רובה הג  (א)
 .360או  457המדוכה נטענת ברימון גז בודד הנורה באמצעות תחמיש  (ב)
 .לא ניתן לירות בו זמנית כדור גז ורימון גז (ג)
 .לפני ההוראה על אישור הירי הכנסת רימון למדוכה תהא רק (ד)
 .לבית הבליעה ברובה הגז 457/360לפני השימוש יש להכניס תחמיש  (ה)
  .הכנסת רימון למדוכה תעשה תוך הכנסת מנוף הרימון דרך התפס לאבטחת המנוף המיועד לכך (ו)
  .כיפוף קל של המנוף ושליפת הניצרה )לקראת ירי בלבד( למניעת נפילת הרימון בזמן תנועה (ז)
 מעלות להשגת הטווח המירבי.  45ווית מעלה של עד ירי בז (ח)
 .התנועה עם רובה ורימון בקנה תעשה רק כשהקנה כלפי מעלה למניעת נפילת הרימון החוצה (ט)
  ."פ הנחיות המפקדיםן לאחר הוצאתה ויש לשגרו עאין להחזיר ניצרה לרימו (י)
  .יש לבדוק את כיוון הרוח לפני הכנסת הרימון למדוכה וטעינת התחמיש (יא)
  .אין לירות רימוני גז לתוך מקומות סגורים (יב)

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il


12 

 

 
 03-5608165, פקס: 03-5608185תל אביב, טל':  75האגודה לזכויות האזרח, נחלת בנימין 

 mail@acri.org.il, אימייל: www.acri.org.ilאתר: 
 

 .אין לירות רימוני גז לתוך פתחים במבנה (יג)

 

 נוהל הפעלה ושימוש באלה באירועי הפרות סדר - 220.010.18נוהל מס'  .ז

 . בנוהל החדש מוסתריםג 5-ב5סעיפים  –הפעלת האמצעי  .1
 : לשימוש באלה"( הופיע המידע שלהלן ב"מצבים אפשריים 90.221.111.003בנוהל הקודם )

ניתן להשתמש באלה כאמצעי הגנה לשוטר )ולא כאמצעי תקיפה(, מפני תקיפות מצד  - הגנה (א)
מפרי סדר באמצעות כלי נשק קרים. סכין/אלות/מוטות ברזל או מפני תקיפות פיזיות מצד מפרי 

 .סדר ללא אמצעים כגון בעיטות, מכות באגרופים
יה אך ורק כאשר האלה מושטת בצורה אלכסונית הדיפת מפרי סדר באמצעות אלה תה -הדיפה  (ב)

פלג גוף תחתון ולא לכיוון הראש. ההדיפה תהיה רציפה  לכיוון החזה של המתפרעים ולא לכיוון
האלה לכיוון החזה, הראש,  ולא כלחץ משתנה. הדיפה בעזרת האלה לא תהיה באמצעות קצה

ה בעצמות החזה, כבד וכו' עלולה "מ לא לפגוע בחלקים פנימיים של גוף מפר הסדר. פגיעהבטן ע
לגרום לנזק בלתי הפיך העלול לגרום למוות. בשום מקרה אין להדוף מפרי סדר באמצעות אלה 

 .כאשר יש מגע בין האלה לראש המפגין
ש באלה בשיטה זו נועד למצבים של התגברות על השימו  - תלטות בשיטת לחץ בריחהש (ג)

השימוש באלה יתבצע על ידי יצירת לחץ מבוקר  התנדבות אקטיבית של מפר הסדר. בשיטה זו,
ומידתי באמצעות האלה על מפרקי הידיים והכתף, אך בשום אופן לא כדי לגרום נזק למפרקים 
או חלילה להביא לשבירתם. מטרת השימוש בשיטה זו: להביא לריתוק מפר הסדר ולהובלתו 

נגדות האקטיבית של מפר במידת הצורך. השימוש חייב להיות ביחס סביר ומותאם לרמת ההת
  .הסדר

בעת התנגדות אקטיבית ואלימה היוצרת סיכון ממשי לשוטרים ו/או לאזרחים   - חבטות (ד)
מים בלבד באמצעות פיזור מפירי סדר האליתמימים, יכולה האלה לשמש כאמצעי מסייע ל

השוק  ונית בלבד. אין לחבוט לכיוון פיקת הברק, עצםת. אלה מבוקרות לכיוון הירך החיצחבטו
)עצם עדינה ושבירה(, אבן המין, האגן ואין לחבוט מעל לפלג הגוף התחתון כלל. יש לזכור כי 
החבטה נועדה לסיוע בפיזור/הפסקת הפרת הסדר והחזרת הסדר על כנו ולא כענישה. יש לחדול 
מפעולת החבטה מיד עם הפסקת הפרת הסדר מצד הנחבט הספציפי. עוצמת החבטה ו/או זמן 

 תהיה מעבר לנדרש בהתאם להתנהגותו של מפר הסדר.החבטה לא 

 א מוסתר בנוהל החדש.  7סעיף –הכשרה ושמירת כשירות  .2
 : (, הופיע המידע שלהלן ב"הכשרות"90.221.111.003בנוהל הקודם )

 אין לעשות שימוש באלה ללא קבלת הכשרה מתאימה.  (א)

  .מגמת הפס"ד, בסכ"מ( –גורמי ההכשרה המוסמכים הם בתי ספר במ"י )בה"ד מג"ב  (ב)

ן זה יירשם בתיק האישי, ע תרגולות ורענון אחת לשנה. רענוביצוכל שוטר מבצעי יחויב ב (ג)
( תרגולת 2( הכשרה מנטלית מתי להשתמש באלה )1: )2-ההכשרות שיקבל השוטר יתחלקו ל

 שימוש באלה. 

דריכי מגמת הפס"ד הכשרה ותרגולות לאלות מסוג טונפה יבוצעו על ידי מדריכי הגנה עצמית ומ (ד)
 שהוסמכו לכך במיוחד. 

 התרגולות במ"י יהיו אחידות, הן באלה רגילה והן באלה מסוג "טונפה".  (ה)

 כל התרגולות כפופות לאישור קרפ"ר ור' אג"ם.  (ו)

 

 נוהל הפעלה ושימוש במערכת אקוסטית 'צעקה' - 19.010.2נוהל מס'  .ח

  .בנוהל החדש מוסתריםב 4-א4סעיפים  –תיאור האמצעי  .1

 .מוסתרים בנוהל החדשיא 5-ג5סעיפים  –הפעלת האמצעי  .2

 . מוסתרים בנוהל החדש 6סעיף  –הכשרה  .3

 . מוסתרים בנוהל החדשב 8סעיף  –בטיחות  .4

 

  נוהל הפעלה מבצעית של יחידות הפרשים - 06.013.2נוהל מס'  .ט

 מוסתרים בנוהל החדש.יא 3-י3סעיפים –הגדרות  .1

 מוסתר. ()ג( 4ז)4בנוהל החדש סעיף  –פיזור התקהלויות אסורות והתפרעויות  .2

 מוסתרים בנוהל החדש. ( 5()ה()4ז)4-(3)ה()4ז4 סעיפים – הוראות בטיחות .3

  מוסתר בנוהל החדש.  (4()ו()4ז)4סעיף  -ביצוע פיזור  .4
 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
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מענה המשיבה מיום 
12.6.2021 



 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 

 3מתוך  1עמוד  

 

 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428718 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 2021ביוני  12

 תשפ"א באב ג'
 56598221סימוכין: 

      
 
 
 

 ביץ'עו"ד איה מרק
 התנועה לחופש המידע

 עו"ד אן סוצ'יו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 
 שלום רב,

 
 פרסום נהלים בהתאם לחוק חופש המידע הנדון:

 12.4.21פנייתכן מיום  בסימוכין ל: 
 

 

על כך שבפרסום הנהלים החדשים באתר משטרת ישראל, הושחרו  ןבפנייתכן שבסימוכין הלנת .1

על  . כמו כן, הלנתןסעיפים רבים הנוגעים למידע קריטי באשר לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות

 ודרשתן לפעול בדחיפות לפרסום מלא של הנהלים.  נימוקי ההשחרה

 : נפרט את עמדת משטרת ישראל כדלקמן .2

התבצעה עבודה מקיפה באגף המבצעים של משטרת ישראל לצורך  2019-2020בשנים  .א

עדכון כלל נהלי האמצעים בהם משתמשת המשטרה בפיזור הפרות סדר. מטרת עבודה זו 

 עדכניים, אחידים וברורים לצורך יישומם באופן מיטיבי בשטח.  הייתה ליצור נהלים 

לאחר סיום עבודת העדכון של כלל הנהלים, התבצעה עבודה נוספת אשר בחנה אילו  .ב

חלקים נדרש לחסות, בשל החשש שגילויים יחשוף את שיטות הפעולה של המשטרה באופן 

 שיפגע בעבודתה. 

את המידע אשר אין  9בסעיף  מפרט(, וקהח)להלן:  1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח  .ג

( קובע כי רשות ציבורית 1)א()9למסור אותו או אין חובה למסור אותו. כך למשל, סעיף  

טחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, ילא תמסור "מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בב

כי רשות לחוק קובע ( 1)ב()9סעיף  ".טחונו או בשלומו של אדםיטחון הציבור או בביבב

עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות  "אשר גילויוציבורית אינה חייבת למסור מידע 

( קובע כי רשות 8)ב()9". כמו כן, סעיף הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

"אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית ציבורית אינה חייבת למסור מידע 

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


 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
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 3מתוך  2עמוד  

 

שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי העוסקת באכיפת החוק, או 

 דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה:

 "...או הביקורת או בירור התלונות של הרשות; פגיעה בפעולות האכיפה (א)

פת של הקטעים החסויים במהלך השבועות האחרונים, בוצעה בדיקה מעמיקה נוס .ד

חלק הארי של ההשחרות היה מוצדק ושאת ינו בפנייתכן, במהלכה עלה כי בנהלים שצו

רוב הסעיפים החסויים יש להמשיך לחסות בשל החשש שחשיפתם תפגע בפעולות האכיפה 

ובכך אף עלולה  , תשבש את תפקודה או את יכולתה לבצע את תפקידיהשל המשטרה

חשיפת אותם חלקים עשויה להביא לפגיעה טחון הציבור ובשלומו של אדם. ילפגוע בב

 ות ולפגיעה באפקטיביות האמצעי. במבצעי

ים פורסמו בעבר, לא לקים מהנהלים העוסקים באמצעי מסוכמו כן, אציין כי העובדה שח .ה

לפרסומם אוטומטית בשנית. כפי שנכתב לעיל, התבצעה טילה חובה על אותה רשות מ

במסגרתה עודכנו חודדו ודוייקו הנהלים, וכן התבצעה  ,עבודה מקיפה בשנים האחרונות

 בחינה מחודשת בנוגע לפגיעה אפשרית שעשויה להיות בחשיפתם. 

יחד עם זאת, מצאנו בבחינה הנוספת מספר סעיפים לגביהם הוחלט כי כן ניתן לחשוף  .ו

ואת הנהלים המעודכנים באתר האינטרנט של  אותם לציבור )ר' טבלה בנספח א'

 (.המשטרה

 אנו מודים לכן על פנייתכן.   .3

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 

 
 

 העתק:
 סנ"צ חן כינור, רמ"ד תלונות ציבור וחופש מידע
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 נספח א'
 

 סעיף מושחר אותו ניתן לחשוף סוג אמצעי

 )ב( 5ס'  ספוג

 )א( 7ס' 
 )ב( 9

 )א(  7ס' גז מדמיע
 )ב(  6בסעיף  ונום

 )א(, )ב(, )יג(, )יד(, )טו(, )טז( 9
 )א( 7ס'  אלה

 )י( , )יא(   3בחלק של ההגדרות בס'  פרשים

 

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


136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 15נספח 

 

 15ע/

גובת העותרות מיום ת
 למענה המשיבה 29.7.2021



 

1 
 

  2021 ביולי 29
 
 

 לכבוד
 תירוש-עו"ד תמר הכהן

 קמ"ד יחידות מבצעיות
 משטרת ישראל

 

 שלום רב,

 

 פרסום נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנותהנדון: 
 12.7.2021; תשובתכם מיום 12.4.2021מכתבנו מיום                

 

. אלא שתשובה זו מתייחסת באופן חלקי בלבד לדרישות 12.7.2021מיום קיבלנו בברכה את תשובתכם  .1

 שהועלו בפניתנו. 

 לציין את תכםחובמהטענות הקונקרטיות שהועלו במכתבנו ביחס ל תשובתכם מתעלמת כלילראשית,  .2

בחרתם )ג( לתשובתכם 2בסעיף  .ולנמק את ההחלטה הסייג בגינו הוחלט להשחיר את המידע בנהלים

בסיסם הוחלט לחסות בחוק חופש המידע שעל  תתי סעיפים השלושהפניה ללענות בכלליות, תוך 

 סעיפים רבים בנהלים. 

סייג הלנמק ולציין את מענה זה אינו מספק והוא מתעלם מהחובה הקבועה בחוק חופש המידע  .3

כפי שציינו במכתבנו, המשטרה ככל . להימנע ממסירת מידע כלשהושבגינו מחליטה הרשות  הספציפי

רשות ציבורית אחרת מחויבת לנמק את הסירוב לפרסם מידע שנתבקש: "רשות ציבורית אינה רשאית 

להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר למבקש 

מועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת ה 9135/03המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול את מהלכיו" )עע"ם 

(. משכך, וודאי שלא די בהפנייתנו לשלושה סעיפים שונים בחוק חופש המידע 23, סעיף עיתון הארץ

 . עשרות סעיפים בנהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות דוגמה לחריגים שמכוחם הוחלט לחסותכ

 39כמפורט בסעיף  שהוסתרלגבי כל סעיף וסעיף על המענה להיות מנומק ולכלול התייחסות  .4

למכתבנו: ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה; העילה בגינה המידע חוסה תחת חריג זה; האינטרסים 

"דרישות  3.1השונים שנבחנו והאיזון ביניהם; מדוע לא ניתן לפרסם את הסעיף באופן חלקי )נוהל מס' 

 המענה בדחיית בקשת חופש מידע"(. 

נות באופן מנומק לבקשת חופש המידע שהוגשה על ידנו ביחס לכל סעיף יודגש, כי מעבר לחובתכם לע .5

במסגרת הנהלים שנחשפו לציבור וסעיף שהוחלט שלא לחשוף, מחובתכם גם לפרסם פירוט זה לציבור 

, ועל אחת כמה וכמה כזה שנוגע לאמצעים לפיזור כך, אדם שפותח נוהל משטרתי כלשהובאופן חלקי. 

שמכוחו הוסתר  9בסעיף  הספציפיכל סעיף וסעיף שהוסתר מהו החריג  זכאי לדעת לגבי הפגנות,

 . הנימוק להחלטההמידע ומהו 

סעיפים שהיו מושחרים.  14פרסם עוד עולה מתשובתכם, כי לאחר בחינה נוספת שביצעתם, הוחלט ל .6

ר וקובעים כי הפעלת האמצעי תיעשה על ידי שוטר שעב להכשרת השוטריםאלה נוגעים ברובם סעיפים 

הכשרה והוסמך לכך. הא ותו לאו. החלטתכם לכסות מידע זה בבחינה הראשונית שביצעתם ולהגדירו 



2 

 

 

מעידה על פגם חמור בשיקול הדעת המופעל במשטרה  ,כמידע ש"עלול לחשוף שיטות פעולה ואמצעים"

ומחזקת את הצורך במתן הנמקה מפורטת כדין לכל יתר  בעת החלטה על חיסיון מידע בנהליה

 ים שנותרו מושחרים.הסעיפ

טענות שלא קיבלו  –אנו חוזרים על דרישתנו לפרסם את הנהלים באופן מלא. כפי שטענו במכתבנו  .7

אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר בנהלים לבין יכולת המשטרה  –התייחסות בתשובתכם 

לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה והפרות סדר. החלטתכם להשחיר את 

בפעולות  פגיעה ממשיתלהתרחשות  הוכחת תשתית עובדתית קונקרטית חייבת להתבסס עלהמידע 

 האכיפה. 

את הנהלים ובאופן מלא לפרסם בדחיפות שוב נבקשכם נו לערכאות משפטיות, לאור זאת ובטרם פניית .8

ספציפיים כי ישנם סעיפים חריגים ככל שייקבע  .המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות

 ., ובהתאם לדיןלמכתבנו 39כאמור בסעיף  מענה מפורט ומנומקקבל שראוי לחסות אנו מבקשים ל

 . ימים 30בתוך לתשובתכם  .9

 

 בכבוד רב,

 

          

  אן סוצ'יו, עו"ד     איה מרקביץ', עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח      יועצת משפטית
 התנועה לחופש המידע
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טרה מיום מענה המש
2.11.2021 



 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
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 2מתוך  1עמוד  

 

 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428718 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 בחשוון התשפ"ב כ"ז
 2021בר, נובמב 2

 92207821סימוכין: 
      

 עו"ד איה מרקביץ'
 התנועה לחופש המידע

 עו"ד אן סוצ'יו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 
 
 

 פרסום נהלים בהתאם לחוק חופש המידע הנדון:
 12.6.21תשובתי מיום  29.7.21-ו 12.4.21פנייתכן מיום  בסימוכין ל: 
   

בפנייתכן השנייה שבסימוכין, הלנתן על כך שבמענה מטעמנו הפננו לשלושה סעיפים מחוק חופש  .1

( ולא לסעיף יחיד ספציפי. כמו כן, חזרתן על דרישתכן החוק)להלן:  1998-המידע, תשנ"ח 

קשר סיבתי בין גילוי המידע טענתכן כי אין לפרסם את נהלי האמצעים באופן מלא לאור 

לבין יכולת המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי  ,שהוסתר בנהלים

 מחאה והפרות סדר. 

 במסגרתה נבחנו ים האחרונות התבצעה עבודה מקיפה הראשונה, בשנ בתשובתיכפי שהשבתי   .2

, לאור הסעיפים אותם נדרש לחסותבכלל זה סוגיית היקף הפרסום לציבור ונהלי האמצעים ו

 פנייתכן נערכה בחינה נוספת.

נציין כי עיקר הסעיפים אותם נדרש לחסות, מופיעים בחלקי הנוהל המתארים את האמצעי ואת  .3

אופן הפעלתו. אנו סבורים שחשיפת סעיפים אלה, עלולה להביא לפגיעה באפקטיביות אותו 

ירידה באפקטיביות אמצעי הפיזור, עלולה  הפרות סדר על פי דין.האמצעי הנועד כאמור לפיזור 

ר עצמם וכן דברכוש, בגוף, ובשלומם של הנמצאים במקום, ביניהם מפרי הס להביא לפגיעות

כוחות הביטחון. מעבר לכך, ירידה באפקטיביות אמצעים אלה המוגדרים "פחות מקטלניים" 

בהעדר חלופה אפקטיבית אמצעים חריפים יותר ב שימוש ,במקרים מסוימים ,לחייבעלולה 

 א חוקית והשבת הסדר הציבורי. לצורך פיזור יעיל של ההתקהלות הל אחרת

לדעתנו, בעת פרסום יזום של נהלים אין חובה למסור פרפראזה על כל סעיף עוד נוסיף כי  .4

לא ניתן למסור שהושחר ודי בציון העילה ע"י הפנייה לסעיף החוק הרלוונטי. מעבר לכך, 

לחטוא  פרפרזה על כל סעיף וסעיף שהושחר, מבלי לרמוז על תוכנו המפורש ובכך למעשה

 לרציונל שבבסיס הצורך בחיסיון.

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


 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 

 2מתוך  2עמוד  

 

הנימוקים המפורטים לעיל, על בסיסם הוחלט לחסות חלק מן הסעיפים בנהלים אלה מופיעים  .5

בשלושה סעיפים שונים בחוק. כאמור, ישנו חשש שחשיפת אותם סעיפים המופיעים בנהלי 

( לחוק(, 1)א()9)סעיף האמצעים תביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם 

ושחשיפתם עלולה לשבש את תפקודה התקין של המשטרה ולפגוע ביכולתה לבצע את תפקידיה 

( לחוק(. כמו כן, מדובר בסעיפים הכוללים שיטות עבודה וחשיפתם עלולה לפגוע 1)ב()9)סעיף 

ים זה ( לחוק(. אנו סבורים כי סעיפים אלה שלוב8)ב()9בפעולות האכיפה של המשטרה )סעיף 

בזה, שכן פגיעה בפעולות האכיפה של המשטרה היא למעשה פגיעה ביכולתה לבצע את תפקידה 

 ובכך עלולה היא להביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם. 

 אנו מודים לכן על פנייתכן.  .6

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

 העתק:
 סנ"צ חן כינור, רמ"ד תלונות ציבור וחופש מידע

 

http://www.police.gov.il/
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  לקח-שופטת דנה כהןה לפני כבוד

 580011567 עמותות האגודה לזכויות האזרח בישראל  תעותרה

 נגד

 570000592 משרדי ממשלה משטרה המשיבה

<#2#> 1 
2 נוכחים:

 3
 4 פיצוק אן סוציו ועו"ד אבנרו"ד ב"כ העותרת ע

 5 ב"כ המשיבה עו"ד יצחק ברט 
 6מהלשכה המשפטית במשטרה –ציה ברחל  רפ"ק עו"ד מטעם המשיבה
 7 במשטרה פקודות ראש מדור –ם יודית אפרי סגן ניצבמטעם המשיבה 
89 במשטרהפקודות קצינת מדור  –שרון ארבל  רפ"קמטעם המשיבה 

10 
11 

 12פרוטוקול

13 
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1 

23 
24 

<#8#> 25 

 26פסק דין

27 

 28: כדלקמןלאחר שמיעת הערות בית המשפט ניתן תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה בין הצדדים . א

29 

 30)ד( לפקודת המטה הארצי 1. לצורך ההסדר שיפורט להלן, "נוהל משטרתי" משמעותו כאמור בסעיף 1

 31. 25.6.20שכותרתה "עבודת המטה לגיבוש ולפרסום נהלים" כפי שפורסמה ביום  01.02.01מספר 

32 

 33רשמת התחייבות המשיבה לפיה תהליך הפרסום לציבור של נהלי המשטרה בעלי תחולה כלל . נ2

 34. הפרסום ייעשה באתר 31.3.2021לחוק חופש המידע, יגיע אל סיומו עד יום  6ארצית לפי סעיף 

 35 האינטרנט של המשטרה.

36 
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 1מקומית  . נרשמת התחייבות המשיבה לפיה תהליך הפרסום לציבור של נהלי המשטרה בעלי תחולה3

 2. הפרסום 31.8.2021לחוק חופש המידע, יגיע אל סיומו עד יום  6)נהלי מחוז משטרתיים( לפי סעיף 

 3 ייעשה באתר האינטרנט של המשטרה.

4 

 5לעיל אינן חלות על גופים במשטרה המנויים בסעיף  2-3. למען הסר ספק, ההתחייבויות בפסקאות 4

 6 לחוק חופש המידע  או מכוחו.  14

7 

 8תחייבות המשיבה לפיה לגבי נהלים ארציים או מקומיים )נהלי מחוז משטרתיים( . נרשמת ה5

 9לחוק חופש המידע, תירשם הערה בפרסום באתר האינטרנט  9שתוכנם לא יפורסם בעילה לפי סעיף 

 10של המשטרה במסגרתה יצוין מספר הנוהל; שם הנוהל או פרפרזה לגביו )אלא אם כן החיסיון אינו 

 11 עילה בעטיה תוכן הנוהל לא מפורסם. מאפשר זאת(; וכן ה

12 

 13. נרשמת התחייבות המשיבה לפיה אם יהיו נהלים ארציים או מקומיים )נהלי מחוז משטרתיים( 6

 14לחוק חופש המידע, תירשם  6שלא יפורסמו בעילה לפיה אין להם נגיעה או חשיבות לציבור לפי סעיף 

 15י שפורסמו ע"י המשטרה אינם כוללים הערה בפרסום באתר האינטרנט של המשטרה לפיה הנהלים כפ

 16 לחוק.  6נהלי משטרה שאין להם נגיעה או חשיבות לציבור כאמור בסעיף 

 17ככל שתיכלל הערה כאמור, תישמר לעותרת הזכות לעתור כנגד כך, כאשר כל טענותיה שמורות לה 

 18לאמור לרבות הטענה לפיה חובה על המשטרה לפרסם פרטים לגבי נהלים מן הסוג האמור, בדומה 

 19 לעיל.  5בפסקה 

20 

 21. נרשמת בזאת הערת המשטרה לפיה נוהל שלא יפורסם בהתאם לפקודת המטה הארצי שהוזכרה 7

 22 )ג( לפקודה הנ"ל.  3לעיל, יחול עליו ההסדר הקבוע בסעיף  1בפסקה 

23 

 24תושב בהתאם לתקנות.  האגרה. ב

25 

 26עתירה שבכותרת הייתה רבה. היה בה כדי לתמרץ את ה שיבותה שלח –. בכל הנוגע להוצאות ג

 27פרסום נהלי המשטרה, סוגיה שהמתינה לטיפול במשך  של סוגיהאת ההמשטרה להעלות על סדר יומה 

 28אף אם אניח לטובת המשטרה כי . 1998שנה מאז חקיקתו של חוק חופש המידע בשנת  20-למעלה מ

 29לכל הדעות פרק  – 2018ירה הוגשה באמצע שנת , העת2014הטיפול בסוגית פרסום הנהלים החל בשנת 

 30הדיון בעתירה חשף כשלים בתהליך פרסום נהלי המשטרה וכן חידד זמן ארוך לאחר תחילת הטיפול. 

 31את הצורך לטפל בסוגיה זו לא רק בנוגע לנהלים בעלי תחולה כלל ארצית אלא גם בנוגע לנהלים ברמה 

 32העתירה והערות בית המשפט נטלה על עצמה  מחוזית. יש לציין כי בעקבות הגשת –המקומית 

 33המשטרה את המשימה ברצינות הראויה כאשר מונה צוות מיוחד להובלת עבודת פרסום הנהלים 

 34 ופקודות מדור המביא עימו ניסיון קודם בפרסום הוראות –ברשותה של ראש מדור פקודות המשטרה 

 35ירה נקבע בהסכמה לוח זמנים כתוצאה מהדיון בעתללת בתוך הארגון. מתכהמשטרה וכן ראייה 

 36באתר האינטרנט  הנהלים לסיום פרסום הנהלים הן הארציים והן המקומיים וכן נקבע מתווה לפרסום
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 1 ןשל המשטרה. כמו כן, חודד בהסכמה הצורך לפרסם אודות קיומם של נהלים חסויים בנסיבות בה

 2הוצאות יקת לפס ראויהעצם קיום הנוהל אינו חסוי. בהתחשב בכל אלה אני סבורה כי העותרת 

 3תה בגין התהליך החשוב שהובילה באמצעות הגשת עתירתה והטיפול בה. במישור שיעור לטוב

 4לקחתי בחשבון שהתנהל דיון אחד בלבד, אולם התקיימה התדיינות ענפה שנעשתה על   -ההוצאות 

 5נתיים, יסוד הכתובים בהתייחס להחלטות שיפוטיות שונות ומגוונות לאורך תקופה של קרוב לש

 6במהלכה הוגשו מספר רב יחסית של תגובות ותשובות שהובילו להתקדמות הטיפול בעתירה עד לסיום 

 7 בהסכמה היום. 

 8 ₪. 12,000בהתחשב במכלול הנסיבות אני פוסקת לעותרת הוצאות בסך כולל של 

9 

 10המזכירות תסגור את ההליך. 

11 
<#4#> 12 

13 

 14במעמד הנוכחים. 28/06/2020, ו' תמוז תש"פהיום ניתן והודע 

15 

16 

שופטת, לקח-כהן דנה

17 

 18תמים ליאל ידי על הוקלד
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