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  2021 באפריל 13
 

 לכבוד
 לת אלישרתנ"צ אי

 היועצת המשפטית
 משטרת ישראל

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 9.4.2021ביום  בשייח ג'ראח משמרת המחאההתנהלות המשטרה בדרישה לחקירת הנדון: 
 
 

השבועית  משמרת המחאההרינו לפנות אלייך בבקשה לחקור את התנהלות יחידות המשטרה ב .1
לפי העדויות שנאספו על ידי האגודה  ., בשכונת שייח ג'ראח2021באפריל  9-ביום שישי האחרון, ה

, מבלי השליך לעברם רימוני הלםכוח המשטרה כיתר את המפגינים וצופף אותם, לזכויות האזרח, 
להתפזר. השוטרים כיוונו נשק לעבר המפגינים, השתמשו בכוח מופרז וללא כל לאפשר להם 

. השימוש המופרז בכוח נעשה ללא כל עילה חוקית הצדקה, ובסיום ההפגנה אף עצרו שניים מהם
בניגוד מוחלט לנהלי המשטרה ובחוסר סבירות קיצוני, לאור אופיו והיקפו של אירוע המחאה, 

  כפי שיתואר להלן:הכל 

, במסגרתה למעלה מעשורהשבועית בשכונת שייח ג'ראח היא חלק ממחאה הנמשכת  ההתכנסות .2
של  תמשךמם המגיעים מדי שבוע עשרות עד מאות אנשים לשכונה על מנת למחות על נישול

בלתי אלים באופן כדרך קבע מנכסיהם. הפגנות שבועיות אלו מתנהלות תושבי השכונה פלסטינים 
ואין בהן אירועים, התפרצויות או קריאות העשויות לשקף סכנה כלשהי לגוף, לרכוש או לסדר 

שימוש יתה כל הצדקה לי. ההפגנה התנהלה באופן זה גם ביום שישי האחרון כך שלא ההציבורי
בהקשר זה יצוין ם והמסוכנים המצויים בשימוש המשטרה. באמצעים לפיזור הפגנות, מהקיצוניי

  .כי בשל מאפייניהן, הפגנות אלה אינן טעונות רישוי המשטרה

נגד פינוין של משפחות שבועית במחאה ההפגנה ה, התקיימה 2021באפריל  9ביום שישי האחרון,  .3
לרבות  פעילים ומשתתפים רבים,שבירושלים המזרחית, בהשתתפותם של  בשכונה מביתן

מנקודת ההתכנסות הקבועה  נערך סיור קצר בשכונה במסגרת המחאה,. משפחות, מבוגרים וילדים
לנקודת ההתכנסות שליד  בחזרהלעבר כמה בתים שדריהם הפלסטינים מיועדים לפינוי ולאחר מכן 

 הפארק. 

ו התייצבה באירוע לקראת סיומלפי העדויות משטרת המרחב  בפתח הדברים, נבקש לציין כי .4
הצבת עשרות שוטרים, כולל כוחות  .אותה מחאה בלתי אלימהמול  אל , וזאתנרחבת מאודבצורה 

לעובדה שמדובר באירוע ו ללא כל פרופורציה להיקף הצנוע של אירוע המחאה,הייתה , יס"מ ומג"ב
יתרה מזאת, מהמידע המצוי בידנו  וההסברתי.הבלתי אלים בעקביות על אופיו השומר שגרתי 

התנהלות המשטרה היא שהובילה, ישירות ובאופן בלתי נמנע להסלמה חריפה של האירוע עולה כי 
 שנשא אופי שקט עד לאותה נקודת זמן. 

תפים במחאה, באופן תמשהכוח המשטרה ומפקדיו סירבו במפגיע לבוא בדברים עם נציגי  ,בנוסף .5
עם החזרה לנקודת  המחאהשל מוסכם מסודר ו את האירוע לסיוםשיכול היה, בקלות, להוביל 

ניסיונו של חה''כ כסיף לפנות למפקד הכוח ולהגיע להסכמה  ,כךכמתוכנן.  - היציאה לסיור
 . מיידי כך שנדרש לו טיפול רפואיתקיפתו על ידי  הכוח, הסתיים ב

וקרטי, כפי שעולה הדמ יסוד מרכזית במשטרזכות המחאה היא זכות נקודת המוצא היא כי  .6
מקובל במשפטנו, כמו גם במשפטן של מדינות דמוקרטיות " לוימדבריו של השופט ברק בעניין 

 "נאורות אחרות, כי לזכות ההפגנה והאסיפה מוכר מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם.
 (. (1984) 398, 393( 2, פ"ד לח)לוי נ' משטרת ישראל 153/83ג"ץ )ב

https://www.youtube.com/watch?v=TkD5Dbtgtxs
https://www.youtube.com/watch?v=TkD5Dbtgtxs
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3931275,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3931275,00.html
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חרגה מהכללים המנחים שנקבעו בפסיקה,  המשטרתית בהפגנה ביום שישי האחרון ההתנהלות .7
חקירה מעמיקה והפקת מחייבת  מנהלי המשטרה ומכל אמת מידה של שימוש מידתי בכוח, ומשכך

 .לקחים מצד משטרת ישראל לקראת מחאות עתידיות

אירוע המחאה כל הצדקה להורות על פיזור המחאה. זאת הן משום ש לא היתהנבהיר כי  ,ראשית .8
והן לאור אופיו של האירוע שלא הצדיק את ההחלטה על  משטרתי רישוי ןטעו ואינ האמור כלל

 . פיזורו

אירועי מחאה שהם בגדר "אסיפה" או כידוע, על פי פקודת המשטרה רישוי נדרש אך ורק ל .9
בית המשפט . 1971-, התשל"א(נוסח חדש)המשטרה "תהלוכה" בהתאם להגדרות שבפקודת 

לאור המשקל המכריע שניתן לחופש המחאה והתהלוכה, באופן את המונח "אסיפה" פירש העליון 
נאום או הרצאה על נושא  שבה מושמעיםרישוי להתקהלות שצמצם את אירועי המחאה הטעונים 

 השלטון בישראל נ' משטרת ישראלהתנועה למען איכות  6536/17בג"ץ ) במובן הצר""מדיני 
 .(עניין גורן, להלן: 8.10.2017)פורסם בנבו, 

בזמן קיום  בשכונהשנערך הסיור גם באירוע שבנדון, לא התקיימו נאומים, ודאי לא מדיניים.  .10
בשל היקפו המצומצם, משכו הקצר ומטרתו  עולה כדי "תהלוכה"אינו משמרת המחאה 

כמעט תנועת כלי  בהןאו בסמטאות שאין  ,על מדרכה הלכו המשתתפים בסיור זה .ההסברתית
של  הרמלכתחילה לא הייתה כל הצדקה לפיזו. מכאן, שמבלי להפר את הסדר הציבורי רכב, 

לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות ובטח לא שלא פגעה בסדר הציבורי כלל, , משמרת המחאה
 . שיתואר בהמשך הדבריםובאלימות, כפי 

התראה לפיזור ההפגנה בטרם שימוש בכוח לא ניתנה  במקרה זה ,על פי עדויות שנאספו ,יתר על כן .11
לפני תחילת  משתתפיםהמספקת להתפזרות לא ניתנה שהות ממילא ו ובאמצעים מסוכנים,

הפעלת לנוהל  6)סעיף  נהלי המשטרהכמתחייב על פי  ר,דפרות סהשימוש באמצעים לפיזור ה
  .(נוהל הפס''ד, להלן: 220.010.11)מס'  אמצעים באירועי הפרות סדר

נזכיר כי פיזור הפגנה פוגע קשות בחופש המחאה והתהלוכה. כפי שנקבע לא אחת בפסיקת בית  .12
מדובר בסמכות שעל המשטרה להפעיל בריסון, בהתאם למבחן הוודאות הקרובה  ,המשפט העליון

לפגיעה בסדר הציבורי. שימוש בכוח לפיזור הפגנה הוא אמצעי אחרון בלבד, לאחר בחינת כל 
)בג"ץ החלופות האפשריות ולאחר ניסיון לבוא בדברים ולהגיע להסכמות עם נציגי המפגינים 

(; 19.8.2020 -לפסק דינה של השופטת ברון )פורסם בנבו  9, פס' לקרויס נ' משטרת ישרא 5882/18
 (.(08.10.2017חיות ))כתוארה אז( של השופטת  19סקה , בפעניין גורן

ומסוכן. במהלך  פסולהמפגינים כותרו על ידי השוטרים לאחר שהורו להם להתפזר, באופן  ,שנית .13
הסיור הקצר בשכונה, עשרות שוטרי יס"מ ומג"ב חסמו את הדרך בפני המשתתפים, לא אפשרו 

החלו לסגת לאחור בהתאם להם להמשיך בסיור ודרשו שיחזרו לאחור ויתפזרו. כאשר המפגינים 
( שלא "Kettling"הגיעו שוטרים מן העבר השני ויצרו "מכלאה אנושית" )להוראות השוטרים, 

 למפגינים להתקדם או להתפזר, בעת שהשוטרים הקיפו אותם. הפשרא

אינה חוקית משהיא פוגעת בזכויות יסוד כפרקטיקה לפיזור הפגנות  כיתור מפגיניםמדיניות של  .14
 פנייתנו ליועץ המשפט לממשלהבבהרחבה כפי שפורט  ,להוראות החוק בדבר עיכוב ומעצרומנוגדת 

ת הזו עפרקטיקה זו פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות להפגין, בחופש התנועה וב  .12.10.2020מיום 
בריאות המפגינים. בנוסף, היא עומדת בניגוד להוראות  אף מסכנת אתקורונה היא בצל מגפת ה

כי הגבלת חירותו  ותהקובע 1996 –מעצרים(, התשנ"ו  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
 חשד קונקרטי וספציפי כלפי אותו אדם.  כאשר קייםשל אדם תיעשה רק 

, ברחוב לשימוש ברימוני הלםה במקביל השימוש בפרקטיקה זו בענייננו חמור במיוחד משום שנעש .15
שימוש באמצעים לפיזור הפגנות במקרה שבו למפגינים אין לאן להתפזר מסכן צר וצפוף ממילא. 

יל המפגינים הגדאת חייהם ובריאותם של המפגינים באופן חמור ובלתי מידתי בעליל. כיתור 
והגביר את הפגיעה של השימוש בכוח וברימוני הלם מצד משטרת ישראל, צמצם את מרחב התנועה 

של המפגינים והגדיל את עוצמת הפגיעה ואת מספר הנפגעים באירוע. בנוסף, כליאת  האפשרי
מהמפגינים להתפזר ולא להמשיך במחאה, וזאת גם מונעת שכן היא  ,טרההמפגינים חוטאת למ

 הפיזור הייתה חוקית ומוצדקת.אילו הוראת 

https://www.police.gov.il/menifa/90.220.010.11_2.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e080953f9ec8421b91b6116cc474c1fa.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e080953f9ec8421b91b6116cc474c1fa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kcaIQkGV9yw
https://www.youtube.com/watch?v=kcaIQkGV9yw
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השימוש הפס''ד הל נוכפי שעולה מ. בניגוד מוחלט לנהלים ברימוני הלםנעשה שימוש , לישיתש .16
ברימוני הלם מתאפשר רק בהפרות סדר במדרג ג', מצב אשר מצריך את אישורו של מפקד המרחב 

 : ( לנוהל3א)5המצוינים בסעיף  התנאים הבאיםאחד מאו סגנו, ורק בהתקיים 

לגרום לחבלות בגוף לפעולות המשטרה לפיזור ההפגנה, באופן העלול  מתנגדים באלימותהמפגינים  (א
 . או נזק לרכוש

 בהיקף נרחב כלפי הכוח המשטרתי הפועל לפיזור ההפגנה.  מתנהגים באלימותהמפגינים  (ב

 . לרכושהעלול לגרום לחבלות בגוף או לנזק כלפי הציבור, באופן  מתנהגים באלימותהמפגינים   (ג

חשש ממשי לחסימת לפעולות השוטרים לפיזור ההפגנה, וקיים  מתנגדים באלימותהמפגינים  (ד
 .צירים חיוניים ו/או חסימת גישה למוסדות שלטון מרכזיים

כלפי הציבור או באלימות נוהגים כי המפגינים ממשיות ארבע האפשרויות הללו מצריכות ראיות  .17
התקיים אף אחד מהתנאים לסיווגו של האירוע כהפרת סדר לא . באירוע שבנדון כלפי השוטרים

ומשכך, על פי  שאינו כולל הפרות סדר כלל -, ולמעשה מדובר בבירור באירוע במדרג א'במדרג ג'
 . הנוהל, חל איסור על שימוש באמצעים במסגרתו

להוביל למגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור התוף(, פגיעות  עלולההלם, רימוני השלכת  .18
חבלה וחדירה של עצמים לגוף, התנגשות בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פציעות בדרכי 

דפי מידע האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם, )ראו פירוט:  הנשימה וטראומה נפשית
 (. רימון הלם –( 2אמצעים לפיזור הפגנות )

של האירוע עולה כי הרימונים הושלכו קרוב מאד לגופם של המפגינים בניגוד לנהלים.  מסרטונים .19
נפצעו כעשרה מהמפגינים לכל הפחות רבים מהמפגינים נפלו,  ההלםמהשלכת רימוני  כתוצאה

מבוגרים  היו גם אנשים המשתתפים ןנזכיר כי בי, וחלקם נדרשו לטיפול רפואי בהמשך לכך. ונכוו
על פי הערכתם של עדים  .מלהמשיך בשימוש באמצעי זה וילדים, דבר שלא הרתיע את השוטרים

   .רימוני הלם בתוך דקות ספורות 10-15 -לתוך קהל המשתתפים הושלכו כ ,שנכחו במקום
  משתתפות במחאה: וכך העיד

היינו ברחוב די צר, והמשטרה גם ככה דחפה אותנו  בסך הכל י.הפיצוץ הראשון הפתיע אות"
לא היה לאן  .לעצמי שיזרקו רימוני הלם בדיוק לאיפה שהיינו יתיארתבצפיפות לכיוון אחד. לא 

ראיתי בצד מישהי  .. פתאום.מצאתי את עצמי נדחסת במעבר צר בין קיר לרכב שחנה ...לברוח
 ס."נשוכבת על הרצפה עם פציעות בגב ואנשים צועקים לאמבול

ניגשתי לסייע לו. ואז התפוצץ והלכתי על המדרכה, ראיתי שנפל איש מבוגר מההלם של הרימון "  
היה לאן לברוח ופשוט  אונפגעתי מרסיס ביד. הם סגרו אותנו משני הכיוונים, ל –שם עוד רימון 

 "זרקו רימוני הלם לתוך ההמון.

רימונים אחד אחרי השני, אחד פגע בי בפגיעה ישירה, קילף שני ניסיתי לברוח והרימון נזרק עליי "
 "נגעים כאלו. שלושהמהגב ולמטה, ל הגוף שלי את העור בכל צד ימין 

, מעדויות שאספנו וכן מתמונות מהאירוע עולה, כי חלק מהשוטרים כיוונו את נשקם לעבר רביעית .20
אינם ראוי להדגיש, כי כיוון נשק לעבר מפגינים אשר . )ראה תיעוד מצולם במצ''ב( מפגינים

הוראות סותרת את  ,שימוש בו לעשות כוונה אין אם גם, משקפים סכנת חיים ברורה וממשית
של האגף לכלי ירייה במשרד לביטחון  בטיחות בנשק, נוהל שימוש בנשק והוראות פתיחה באש

פקודת מטא''ר בעניין השימוש בכלי ירייה )פקודה מס'  את(, וכן 29.4.2019הפנים )עודכן 
בנשק ברגע נתון, יש  לשימוש(.  לפי הוראות המשרד לביטחון פנים, ככל שאין הצדקה 06.02.14

חם לעברם  נשקבלתי מאיים. כיוון  מכיוונו כלפי  אדם תהימנעולכוון את הנשק  באופן בטוח,  תוך 
הפרת  .פגם חמור בהפעלת שיקול הדעתעל מעיד  של מפגינים לא חמושים בנסיבות המתוארות

דורשת חקירה על ידי הגורמים המוסמכים לכך, וכן הפקת לקחים למניעת כשלים חמורה זו נהלים 
 . ותדרוך הכוחות בהתאם למסקנות החקירה דומים בעתיד

בניגוד לחוק מסוכנים, ובאמצעים בכוח מופרז שימוש עשתה המשטרה כי , עולה הדבריםממכלול  .21
 בכך הפרה המשטרה את חובתה להגן על מימוש הזכות לחופש ההתאספות וההפגנהוללא צורך. 

 200( 1פ"ד סב) משטרת ישראל 'נ מטה הרוב 2557-05בג"ץ ) להבטיח את שלומם של המפגיניםו
 ,זאת. במקום  (20.6.2007)נבו,  מפקד משטרת מחוז ירושלים 'נ ברוך מרזל 5277/07 בג"ץ (;2006)

https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Disorientation-Devices.pdf
https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Disorientation-Devices.pdf
https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Disorientation-Devices.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=or_-ZJ_rp08
https://www.gov.il/he/departments/general/safety-rules-and-when-to-open-fire#%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C
https://www.gov.il/he/departments/general/safety-rules-and-when-to-open-fire#%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C
https://www.gov.il/he/departments/general/safety-rules-and-when-to-open-fire#%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C
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, תוך הרתעת הציבור למפגינים פציעות חמורות ומיותרותוגרמה  קשהפעלה המשטרה באלימות 
  .מפני הגעה לאירועי מחאה דומים בעתיד

אלא על ההנחיות שניתנו "מגבוה"  .או אחר ההתנהלות של שוטר בודד זלא מדובר רק על כי  ,יודגש .22
ההחלטה על פיזור  ,ברימוני הלם יםומצויד יםחמוש באשר להתייצבות הכוחות במקום כשהם 

  שתתפים בסיור.ב לבוא בדברים עם המוסירהוהמחאה בכוח, האישור לעשות שימוש ברימוני הלם 
יים באירוע זה, יש לאור האמור לעיל, ונוסף על חקירת מח"ש שמתנהלת באשר לאירועים נקודת

ובכלל זה את ההחלטה להציב  בכלל, משמרת המחאההתנהלות המשטרה בפיזור לחקור את 
השימוש בפרקטיקה של "כיתור" מפגינים, ההחלטה על השימוש ברימוני  כמות כוחות כה גדולה,

חקירה זו הכרחית על מנת למנוע את הישנותם . הלם בניגוד לנהלים וכיוון רובים לעבר מפגינים
 של אירועים מסוג זה ולצורך הפקת לקחים וחידוד הנהלים. 

 ת שייח ג'ראחבשכונ המחאהאירועי לאפשר את המשך קיום בנוסף, יש להנחות את שוטרי המחוז  .23
 ומיותר מופרז ומשימוש לנהלים בניגוד''ד הפס לפיזור באמצעיםמשימוש  מנעיבימי שישי ולה

 באירועים עתידיים. ,המשתתפים נגד בכוח
  לתשובתכם בהקדם נודה.  .24

 

  

 

 

 

 

   

 

  

    

 

  העתק:

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

 המשטרה מפכ''ליעקב שבתאי, 

 מפקד מחוז ירושליםדרון תורג'מן, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רעות שאער, עו''ד סיון תהל שירה ליבנה

 מנהלת פניות הציבור רכזת שטח וחופש מחאה מנהלת יח' השטחים  הכבושים


