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 לכבוד    לכבוד   לכבוד

    רנ"צ קובי שבתאי   ד"ר אביחי מנדלבליט   בני גנץח"כ 

     מפכ"ל המשטרה   היועץ המשפטי לממשלה  ביטחוןה שר

 

 דחוף!

 שלום רב, 

 " והטלת עוצר על העיר לודחירום אזרחיאירוע "הפעלת סמכות  הנדון:

והעוצר הלילי שהוטל בעקבות זאת.  בעיר לודבדבר ההכרזה על אירוע חירום אזרחי  כםהרינו לפנות אלי

המשטרה מתמודדת עם אתגרים כי  ,אין ספקכולנו שותפים לדאגה בשל אירועי הימים האחרונים. 

בו שעל חיי אדם ורכוש ובהשבת הסדר. ואולם, האופן מורכבים בעיר לוד, וכי יש לה תפקיד קריטי בהגנה 

ההכרזה נעשתה על פי הוראה בחוק שלא נועדה להעניק סמכות להתמודד לממש זאת אינו כדין. הוחלט 

אפילו היתה סמכות, הרי שבידי המשטרה אמצעים סבירים ומידתיים לאכוף את . אלהשכ יםעם אירוע

 ל לאלתר את ההכרזה והעוצר. בטנבקשכם ללפיכך החוק, תחת הטלת עוצר. 

 נעמוד להלן על הדברים:

 רקע

בימים האחרונים אנו עדים לגל אלימות קשה ברחבי מדינת ישראל, אשר מאופיין במיוחד בפגיעה  .1

 ,בכלל באזרחים וברכושם על רקע מוצא ולאום. המתיחות הגוברת הזו בולטת בערים המעורבות

לשיאם לאחר הלווית צעיר ערבי  האירועיםהגיעו  וניםבימים האחרובעיר לוד שבמרכז הארץ בפרט. 

כלי רכב של שריפת תועדו מקרים האירוע עדיין מתנהלת(, שלאחריהם  תשנהרג על ידי יהודי )חקיר

-עליונותיהודים. במקביל, קבוצות  תושביםאיומים על בעיר, כמו גם ובתי כנסת  יהודיםשל תושבים 

, ואמש של תושבים ערבים בלוד שביקשו לחזור לביתםלי רכב כ תקפו הגיעו לעיר, קיצוניות יהודית

 . אף ביקשו לפגוע במסגד

השר כי  תקשורתוב רשתות החברתיותפורסם ב, בסביבות השעה שתיים אחר חצות, 12.5.2020-ב .2

בעיר לוד, זאת על בסיס הסמכות הקבועה בסעיף  "אירוע חירום אזרחי"פנים הכריז על הלביטחון 

רק בשעות הערב של אותו יום  (.הפקודה)להלן:  1971-תשל"אה]נוסח חדש[, ב לפקודת המשטרה 90

(, אז התברר כי שר הביטחון הוא 9548, בעמ' 9606התשפ"א  התפרסם נוסח ההכרזה ברשומות )י"פ

בשעה שלוש אחר לשר לביטחון פנים , ומסר את הכרזתו לפקודה (3ב)ב()90שהכריז על כך, לפי סעיף 

 . תחצו
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סמכות בידי שר הככלל, השר לביטחון פנים הוא שמוסמך להכריז על "אירוע חירום אזרחי", ו .3

לגבי אירוע חירום אזרחי שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף כהגדרתו "הביטחון היא 

על מצב מיוחד בעורף, לפי  10.5.2021מיום  העיר לוד נכללה בהכרזה". בחוק ההתגוננות האזרחית

, שתוקפה הוארך לעת עתה עד ליום . הכרזה זו1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9סעיף 

וכוללת את תחום  ,ניתנה על רקע ירי טילים מרצועת עזה(, 5956, בעמ' 9607 התשפ"א )י"פ 26.5.2021

 מהרצועה והיישובים המצויים בו, בהם העיר לוד.הק"מ  80

על פי בה מופעלת הסמכות להכרזת "אירוע חירום אזרחי" ונה הראשמדובר בפעם למיטב ידיעתנו,  .4

  הפקודה. 

 בסמכות אינה הכרזה על אירוע חירום אזרחי

מעניקה סמכויות או שר הביטחון הכרזה על "אירוע חירום אזרחי" על ידי השר לביטחון פנים  .5

כוללות . בין היתר, סמכויות אלו ד)ג( לפקודה90למשטרה אשר מפורטות בסעיף  לכת מרחיקות

אדם בשטח, להחרים ציוד של אזרחים, ולהכריז עוצר על לכל "הוראה סבירה" כל להורות אפשרות 

 שטח מסוים. 

תחת  1שישי  כפרק, 2005לפקודה בשנת  19מס' סמכות זו הוספה לפקודת המשטרה במסגרת תיקון  .6

השר ושעות,  48הכרזה תהיה תקפה למשך ודה, לפקג)א( 90לפי סעיף י". הכותרת "אירוע אסון המונ

נוספת של עד שבוע נמצאת בסמכותה של  ההארכשעות נוספות.  96עד יכול להאריכה ב שהכריז

 באישור של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ובהמשך לכך הממשלה, 

חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' אזרחי" )ראו חירום שונתה כותרת הפרק ל"אירוע  20-בכנסת ה .7

( )החלפת המונח אירוע 34. כן ראו: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' 2018-(, התשע"ח34

שינוי זה נעשה לאחר אסון (. 94, בעמ' 1169, ה"ח הממשלה השתע"ח 2017-אסון המוני(, התשע"ח

אסון המוני", בשל  רתיעה תודעתית משימוש במונח "אירוע הובהר שישאז השריפה בכרמל, 

לא שינה את מהות דעת הקהל הציבורית. השינוי הטרמינולוגי ההשלכות שעשויות להיות לכך על 

להקל על הגורמים המוסמכים להפעיל בעת הצורך את המנגנון לטיפול באירועים אלא נועד החוק 

 . מוש במונחחריגים הנכללים בגדר "אירוע אסון המוני", בלי לחשוש מהאפקט התודעתי שיש לשי

החליף, אם כן, את המונח "אירוע אסון המוני" ב"אירוע חירום אזרחי"  2018תיקון החקיקה בשנת  .8

"אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום כאירוע כזה  המגדירואולם הגדרתו לא השתנתה בדבר. הפקודה 

שיש בו חשש  הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע

מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או  לרבותלפגיעה כאמור, 

 . ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת"

( )אירוע אסון 19הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' ) 2005שנת מ דברי ההסבר להצעת החוקב .9

אסון המוני : "שכזה כךתואר אירוע ( 1072, בעמ' 194תשס"ה ה"ח הממשלה , 2005-המוני(, התשס"ה

כות ערבממתייחס לאירוע שבו יש מספר רב של נפגעים, של פגיעות רבות היקף ברכוש ושל פגיעות 
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צאה מחומרים מסוכנים, מפגעי טבע, ממפגע סביבתי, חיוניות. אסון כאמור יכול להתרחש כתו

מאירוע רדיולוגי ומתאונה בהיקף גדול. במהלך הכנת החוק המוצע הוחלט כי יש מקום להרחיב את 

 " ההסדר המוצע גם לטיפול באסון המוני הנובע מפעילות חבלנית עוינת.

המחוקק בבואו להפקיד יני עשעמדו לנגד  שהמקרים ,עולהומן ההיסטוריה החקיקתית  לשון הסעיףמ .10

מפגעי היו אסונות המוניים מסוג של או שר הביטחון  את הסמכות האמורה בידי השר לביטחון פנים

 ,רעידת אדמה( או התפזרות של חומרים מסוכנים שונים )דליפה ממפעל מזהם ,למשל ,טבע )כמו

הדברים באו לידי ם. בידי המשטרה סמכויות לסגור אזורים מסוימילתת ( באופן שמחייב הלדוגמ

 לחומרים מסוכנים ופגעי טבע,משרדית -על ידי ועדה ביןביטוי גם באופן הכנת הצעת החוק ובניסוחה: 

התארגנות נאותה של כל הגופים הממלכתיים הנוגעים בדבר להתמודדות הייתה "לאפשר מטרתה ש

 ".בבעיות המיוחדות המתעוררות בהתרחש אירוע אסון המוני

בדיונים  וני ועדת הפנים והגנת הסביבה להכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.כך עולה אף מדי .11

היקף, -מטרת החקיקה להפקיד סמכויות אלו בידי המשטרה, כאשר מדובר באסונות רחביהובהר, כי 

היועצת סגנית למשל,  ,המתאימים למפגעי טבע שונים כמו רעידות אדמה, צונאמי, שריפות וכיו"ב. כך

"הכוונה היא להיקף גדול, למצב , עו"ד רחל גוטליב, הסבירה כי של המשרד לביטחון פנים המשפטית

. ((30.6.2003) 3, עמ' 38ועדת הפנים והגנת הסביבה, פרוטוקול מס' , 16-)הכנסת השל קטסטרופה" 

 ,למשל ,מפגעי טבע )ראולבהמשך הדיון האמור, כמו גם בדיונים נוספים, הדוגמאות נגעו לאסונות ו

, ועדת הפנים 16-הכנסת ה; (28.7.2004) 271ה, פרוטוקול מס' , ועדת הפנים והגנת הסביב16-הכנסת ה

 .((19.1.2005) 370והגנת הסביבה, פרוטוקול מס' 

 2006ד)ז( לפקודה בשנת 90הדברים באו לידי ביטוי גם ביחס לסמכויות שר הביטחון בתיקון סעיף  .12

בוטלה האפשרות, . במסגרת אותו תיקון (2006-התשס"ו(, 22חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' )

לפי על "אירוע אסון המוני" )כאמור, לימים, "אירוע חירום אזרחי"(  ולפיה שר הביטחון, שהכריז

בהירו, (, יוכל להסמיך את הצבא לבוא בנעלי המשטרה. דברי ההסבר להצעת החוק ה3ב)ב()90סעיף 

גביו מצב מיוחד לירוע אסון המוני שמקורו בשטח שהוכרז כי "כיוון שמלכתחילה הכוונה היתה כי בא

((, וכן באירוע 3ב)ב()90)כאמור בסעיף  1951-בעורף כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

((, תישאר האחריות לטיפול 6ב)ב()90אסון המוני שמקורו באירוע כימי או ביולוגי )כאמור בסעיף 

ד)ז( האמור ולמחוק את 90על רקע זה הוצע "לתקן את סעיף  יטה באירוע בידי המשטרה...".לולש

ות לגביהם תועבר ממשטרת ישראל כב)ב( מרשימת הסעיפים שהסמ90( של סעיף 6)-( ו3פסקאות )

, ה"ח 2005-(, התשס"ו20הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס'  אולצבא הגנה לישראל." )ר

 (.200, בעמ' 228הממשלה תשס"ו 

מס'  המשרד לביטחון פנים נוהל הכרזה על אירוע אסון המוני )נוהלידי ביטוי גם בהדברים באים ל .13

 ,ה3נקבע בסעיף  בנוהל( שנקבע לצורך ביצוע החוק. הנוהל)להלן:  (2016בינואר  6-, עודכן ב1/2016

אירוע חמור וקיצון אשר לגביו ניתן לשקול הכרזה על אירוע אסון המוני, יתקיים באחת או יותר כי "

אירוע הגורם להרס ( 2)ים רבים ו/או צפי לנפגעים רבים. אירוע בו יש נפגע( 1)מהאפשרויות הבאות: 

פגיעה בתשתית חיונית שלה השלכות רחבות היקף על ( 3)ו/או נזק בשטח טריטוריאלי נרחב. 
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אירוע המצריך פעילות רב תחומית ברמה הלאומית לרבות הקצאת ( 4)אוכלוסייה ומרקם החיים. 

 "משאבים רבים ו/או הוצאת צווי ריתוק משקיים.

כידוע, עקרון חוקיות המנהל קובע כי פעולה של רשות שלטונית נדרשת להיות על בסיס הסמכה בחוק,  .14

לחוק יסוד:  8סעיף  אוסמכה ברורה ומפורשת )רה יכולה להתבסס רק עלוכי פגיעה בזכויות הפרט 

 ((.2010ואילך ) 97א'  משפט מינהלי; דפנה ברק ארז כבוד האדם וחירותו

. בנסיבות לאור הפגיעה הקשה בחירויות ובזכויות פרט בסיסיות אין מדובר בהסמכה מספקת .15

ל חקיקה שנועדה תוך הסתמכות ע בפעם הראשונה בהיסטוריההעניין, שר הביטחון הפעיל סמכות זו 

להתמודד עם אירועים אחרים בתכלית, וודאי לא נועדה להפרות סדר, שבדרך המקרה מתרחשות 

למרבה הצער, לא רק לוד סוערת בימים וסובלת מהפרות סדר באיזור שהוכרז בו מצב מיוחד בעורף. 

צויה בתחום חמורות. אירועים דומים אירעו גם במקומות אחרים, כמו עכו. אלא שהעיר עכו אינה מ

, וכפועל יוצא שר הביטחון מצב מיוחד בעורףהק"מ מרצועת עזה, ולכן אינה כלולה בהכרזה על  80

לאפשר למשטרה להחיל בה עוצר.  מכך בה על "אירוע חירום אזרחי", וכתוצאה להכריזאינו רשאי 

רועי אסון אף דברים אלה מלמדים מעצמם, שאין לקשור בין סמכותו של שר הביטחון להכריז על אי

 עם הפרות סדר.  ותהתמודד לבין במהלך מצב מיוחד בעורף

 לא באמצעות עוצר –טיפול בהפרות סדר 

הופעלה כדין, כל פעולה וסמכות זו  ,"חירום אזרחי אירוע"על אפילו היתה בידי השר סמכות להכריז  .16

המשטרתי בעיר נראה כי העוצר . נדרשת להיעשות באופן מידתי וסבירשל המשטרה מכוח סמכות זו 

 סביר, בהינתן מכלול הנסיבות. אינו לוד אינו מידתי ו

צריך להיות לעולם מוצא  , לו היתה סמכות להטילו,שימוש בעוצר לצורך בלימת הפרות סדרראשית,  .17

במקרים  ,הכלים האחרים שבידי המשטרה להשלטת סדר ציבוריאת כלל תחילה למצות  אחרון. יש

  .לה להסב נזק לחיי אדם או לרכושבהם יש התנהגות אלימה העלוש

ועדת החקירה  –משטרת ישראל גיבשה מדיניות לטיפול בהפרות סדר בעקבות מסקנות ועדת אור  .18

. 2000הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 

(  90.221.111.001פרו "נוהל הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )מס הוועדה גובשובעקבות מסקנות 

. כן (90.221.111.003מספרו )בדבר "הפעלת אמצעים באירועי הפרות סדר" האב של המשטרה נוהל ו

המדיניות הבאה לידי ביטוי באותם נהלים אומצה בהחלטת הממשלה מס' . עודכן נוהל הפעלת ימ"מ

יישום  –שעניינה: "תורת ההפעלה של משטרת ישראל בתחום הפרות הסדר  13.6.2004מיום  2032

החלטת הממשלה אימצה את מסקנות ועדת אור, ותיקפה את השינוי המלצות ועדת אור בנושא". 

 בתורת הטיפול בהפרות סדר והנהלים הנגזרים ממנה.

בגין מעשיהם של מעטים,  –ערבים ויהודים  –הפעלת עוצר מהווה ענישה קולקטיבית לרבים  ,שנית .19

המשטרה היה להעניק על  המסגרת שיקוליין יתר הדברים, בבופוגעת בקשת של זכויות וחירויות. 

, וביום החג המציין את סיומו של חודש הרמדאןפיטר, -עיד אלתקופת החגים. אמש החל משקל רב ל
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מתן אפשרות ים ובהתחשבות רבה יותר באזרח כיםצרימ החגים. ראשון הקרוב ערב חג השבועות

מיותר פיטר ולא בשבועות. -לעת עתה העוצר אמור לחול בעיד אל. הםאת מנהגירחבה לממש ולקיים 

המתיחות עקב ולאחר  ,לציין, כי לאחר שבשנה שעברה נמנעו חגיגות החג בהתאם להנחיות הקורונה

נדרש אף יותר לאפשר את חופש הפולחן  ,בשבוע האחרוןאקצא -במתחם מסגד אל האירועים

 ., רובם המכריע אזרחים שומרי חוקוהזכויות התרבותיות של התושבים המוסלמים בעיר

 ההכרזה והעוצר.לאלתר את  בטללרקע הדברים נבקשכם, כאמור, על 

 

 בברכה,

       

 עודד פלר, עו"ד

 מנהל המחלקה המשפטית

 

 :העתקים

 י למערכת הביטחוןהיועץ המשפט עו"ד איתי אופיר,

 עו"ד אילת אבישר, היועצת המשפטית למשטרת ישראל

 

 

  

 


