
  

   03-5608165: פקס, 03-5608185: טלפון, 65154א "ת, 75נחלת בנימין , האגודה לזכויות האזרח בישראל
www.acri.org.il     mail@acri.org.il   

  

  2012פברואר ב 29                     

  

  לכבוד

  5428118-02:  בפקס              רב ניצב יוחנן דנינו

  ל משטרת ישראל"מפכ

  המטה הארצי

  ירושלים

  

  

                                           , שלום רב

  
  נהלי המשטרה באשר לאופן השימוש באקדחי טייזר ושינוי  בחינה מחדשבהצורך    :הנדון

  

באשר לאופן השימוש באקדחי לבחון מחדש את נהלי המשטרה  ך בבקשהאנו פונים אלי .1

, ההתייחסות לאקדחי טייזר תהיה כאל נשק קטלני לכל דברשך ולשנותם כ, טייזר

יש לקבוע , כמו כן. מותר להשתמש בכח קטלניבהן ,  יוגבל אך ורק לנסיבותבהםוהשימוש 

בהתאם לקווים , באקדחי טייזר אשר רק בכפוף להם יותר השימושים  ברורכלליםמגבלות ו

 .להלן 15פסקה המפורטים בהמנחים 

נגד שימוש חורג ומופרז שעושה רבות תקשורת טענות כלי ההתפרסמו בבתקופה האחרונה  .2

ירו שוטרים , פורסם כי במהלך מרדף, למשל, כך. לכאורה משטרת ישראל באקדחי טייזר

והמשיכו , ם כל סכנה מן החשודמבלי שנשקפה לה, באקדח טייזר בחשוד בגניבת אופנוע

 כי שימוש דווח בכלי התקשורת עוד 1.לירות בו גם לאחר ששותק ונשללה ממנו יכולת התגובה

,  כמו כן2.חוזר ונשנה באקדח טייזר נגד אזרח הוביל לנפילתו של האזרח ולשבירת לסתו

פה ואינם התפרסמו צילומים המתעדים שימוש באקדחי טייזר נגד מפגינים השרועים על הרצ

 דווח ,שהתרחש ברכבת הקלה בירושלים ,במקרה נוסף 3.מגלים כל התנגדות לשוטרים

על על אף שוזאת , באמצעות אקדחי טייזרבשני קטינים פלסטינים ירו ם שוטריכי  בתקשורת

  4.אחריםהותקפו בידי צעירים לא היוו כל סכנה אלא דווקא הקטינים , פי עדי ראייה

                                                   

   1.6.2011 הארץ" תלונות נגד שוטרים על שימוש מופרז באקדחי הלם"יניב קובוביץ  1

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1175792 . 
  ynet 17.7.2011 "'אני לא פושע': הומם באקדח חשמלי ושבר לסת"יואב זיתון  2

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096633,00.html .  
  29.5.2011 הארץ" המשטרה השתמשה לראשונה בשוקרים נגד פעילי שמאל: וידאו"ניר חסון  3

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1175535 .  
  2.10.2011  ירושליםmynet רסם גם באתרפו; 23.9.2011 62 ידיעות ירושלים" חטפו שוק מהחוק"איתמר פליישמן  4

 http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4129387,00.html .  
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 עקבה בחודשים האחרונים אחר טיפול המחלקה לחקירות שוטרים האגודה לזכויות האזרח .3

אזרח אשר התלונן על כך שנורה על ידי שוטר , ----- בעקבות פנייתו של מר , במקרה נוסף

 ולאחר שהעיר לו על שימוש מופרז בילה בפאבבעת ש, באקדח טייזר מספר רב של פעמים

גם לאחר בו השוטר המשיך לירות , -----של מר תלונתו על פי  .ים אפריקאיםדבכוח נגד עוב

 ותומסכת ההתעללות נמשכה אף בניידת שהובילה או, ששכב כפות וחסר אונים על הרצפה

 . לתחנת המשטרה וכן בתחנה עצמה

אשר הוגש לבית משפט השלום בתל , גם פלט הנתונים של אחד מאקדחי הטייזר במרחב יפתח .4

 )29.6.2011, לא פורסם (קוזין' מדינת ישראל נ 133-12-10) א"ת(פ " במסגרת ההליך בתאביב

מעיד על שימוש חורג ומופרז , )ההליך הפלילי שנוהל נגד החשוד בגניבת אופנוע המוזכר לעיל(

משטרתי העלתה כי בתוך פרק זמן של חודשיים בוצעו הבדיקת אקדח הטייזר . באקדחים

, בכמה מהמקרים בוצעו חמש. ת רצופות סדרות של יריו47וביניהן היו ,  יריות292באקדח 

השימוש , כפי שצוין בכתבהכי , יוער. שש ושבע יריות במרווחים של דקה וחצי לכל היותר

שימוש זה לא נעשה עובדה המעידה על כך ש, הנרחב ביותר באקדח נרשם דווקא בסוף השבוע

   5.אימוןבעת 

לקה לחקירות במחהתקבלו נים חודשים האחרוכי ב, עודדיווחים בכלי התקשורת עולה ן המ .5

בשניים  6.תלונות רבות של אזרחים בנוגע לשימוש שעושה המשטרה באקדחי הטייזר שוטרים

: מן המקרים אף נעצרו אנשי משטרה החשודים שהתעללו בעצורים באמצעות אקדח טייזר

שוטר החשוד שעשה שימוש באקדח טייזר נגד עצורים שהיו אזוקים נעצר , במקרה הראשון

עצורים הזדמנויות שונות ב קצין משטרה החשוד שהתעלל בובמקרה השני נעצר 7;דיהםבי

, - ----ככל הנראה במר וביניהם ( חוזר ונשנה באקדח טייזר שלא לצורך באמצעות ירי

  8).שתלונתו מוזכרת לעיל

 לבחון מחדש את אופן השימוש בכוונתך  כי,דווח בכלי התקשורת 2.6.2011כי ביום , יצוין .6

ש בוחנת את "מח"נמסר ממשרד המשפטים כי ,  מספר שבועות מאוחר יותר9.אקדחי טייזרב

ותעשה כל שבידה לפעול נגד , שהוכנס לשימוש באחרונה, אופן השימוש באקדח הטייזר

טרם פורסם נוהל חדש בעקבות ,   ככל הידוע לנו10".שימושים שאינם מידתיים באמצעי זה

 .דיונים אלה

                                                   

  .1ש "לעיל ה, "תלונות נגד שוטרים על שימוש מופרז באקדחי הלם"קובוביץ  5
 .ראה למשל שם 6
  8.3.2011 הארץ" שוטר סיור נעצר בחשד שתקף אסירים אזוקים"יניב קובוביץ  7

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1175792 .  
  13.7.2011 הארץ" קצין משטרה חשוד שהתעלל בעצורים באקדח טייזר"יניב קובוביץ  8

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1180190 ; התלונן נגד שוטר והותקף באקדח חשמלי"יניב קובוביץ "

  . http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1372136 9.8.2011 הארץ
  2.6.2011 הארץ" אבחן את השימוש באקדחי הלם: ל"המפכ"יהונתן ליס ויניב קובוביץ  9

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1175919 . 
  30.6.2011 הארץ" 'א כל חקירהסוגרים תיקים לל':ש"השופט מתח ביקורת על מח"יניב קובוביץ  10
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 אקדחי טייזרהבעייתיות בשימוש ב

מקרה בקנדה  אירע 2007בשנת . הינו שנוי במחלוקת ברחבי העולםהשימוש באקדחי טייזר  .7

בשדה התעופה באמצעות אקדח טייזר  פעמים מספרשל מהגר פולני אשר חושמל מוות 

הוביל להקמת ועדת חקירה ממשלתית בראשות שופט בית המשפט אירוע זה . בוונקובר

אשר הגישה את מסקנותיה , )ידוודיח ועדת בר"דו: להלן (ריידוודסטין ב'לערעורים בדימוס ג

 לשימושחשד ב ה חקירתפתיח דווח על ,2011 באפריל ,לאחרונה. 18.6.2010והמלצותיה ביום 

ביקורת התעוררה בחודש אוגוסט האחרון גם בבריטניה  11.11טייזר נגד ילד בן אקדח ב

 יעל ידאזרחים מתו לאחר שנורו ששלושה  לאחר, על השימוש באקדחי טייזרציבורית נרחבת 

במהלך העשור האחרון לאחר ש, ב"ת גם בארהו השימוש באקדחי טייזר ספג ביקור12.שוטרים

ביקורת נשמעה . אשר היו מעורבים בתקריות מינוריות, מתו שלושה נערים בלתי חמושים

ניות רצופות  ש49גבר בריא שספג הלם חשמלי במשך לאחר מותו של  ,2010במאי ב גם "בארה

  13.בהיתקלות עם שוטרים בטקסס

טוענת כי השימוש באקדח הטייזר , יצרנית האקדחים, אינטרנשיונלעל אף שחברת טייזר  .8

, ב" על פי נתונים שאסף ארגון אמנסטי אינטרנשיונל בארה14,אינו יכול להסתיים במוות

במרבית  15.זר טיישנורו באמצעות אקדח אזרחים לאחר 390-למעלה מבעשור האחרון מתו 

כגון שימוש אחרים אלא לגורמים , הטייזרירי אקדח לא יוחס באופן ישיר להמקרים המוות 

מרבית ל – אם לא קשר ישיר –הטייזר היה לכל הפחות תרומה ירי ברי כי לאולם , בסמים

 :בריידוודח ועדת "דווכך נאמרו הדברים ב .מוותמקרי ה

"…I am satisfied that conducted energy weapons do have the capacity (even 

in healthy adult subjects) to cause heart arrhythmia, which can lead to 

ventricular tachycardia and/or fibrillation which, if not treated immediately, 

can cause death, and that risk increases in certain circumstances, such as 

when the subject has certain pre-existing medical conditions or is in a 

fragile emotional state."16  

, השימוש באקדחי הטייזרהרפואיות של ת ושפעהכי מרבית המחקרים שנערכו בנושא ה, יצוין .9

על  מחקרים אלו נערכו. כאמור ,יצרנית האקדחים –נערכו על ידי חברת טייזר אינטרנשיונל 

מבוקרים שאינם תואמים את האופן בו מתרחש הירי במציאות בתנאים  ,נבדקים בריאים

                                                                                                                                                  

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1178848.  
11 "Police use of Taser on boy, 11, questioned" CBC News 11.4.2011  
 http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/04/11/taser-boy-inquiry-

braidwood.html.  
   26.8.2011 הארץ" ביקורת בבריטניה על שימוש באקדחי הלם לאחר ששלושה נהרגו בשבוע"דנה הרמן  12

http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1373108 . 
  ) 2010 (73" 2010ח שנתי "תקציר דו"אמנסטי אינטרנשיונל  13

http://amnesty.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HAIR2010(1).pdf .  
 .1ש "לעיל ה, "תלונות נגד שוטרים על שימוש מופרז באקדחי הלם"קובוביץ  14
  . שם, 13ש "לעיל ה, אמנסטי אינטרנשיונל 15
16 Braidwood Inquiry, Part 10, 18.6.2010  
 http://www.braidwoodinquiry.ca/report/P1_html/10-Recommendations.php.   
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בעוד שהסטנדרט המקובל ,  שניות בממוצע2.4ורו הנבדקים במשך במחקר אחד נ, למשל, כך(

על . בעלי חייםנערכו על ,  בידי מדעניםבוצעוש, מחקרים אחרים. ) שניות5לירייה אחת הינו 

אף אחד מהם ,  על בני אדםמספר מחקרים עצמאייםשבשנים האחרונות נערכו בכל זאת אף 

, לאור בעייתיות זו 17.יכון מוגברת לפגיעהלא בוצע על נבדקים פגיעים הנמצאים בקבוצת ס

 להשעיה מוחלטת של השימוש באקדחי טייזר עד להשלמת קרא ארגון אמנסטי אינטרנשיונל

 לכל 18. אודות ההשפעות הרפואיות של השימוש באקדחי טייזרובלתי תלוי מעמיקמחקר 

ועה אמנסטי אינטרנשיונל והתנארגון על ידי חוק הרשויות אכיפת קראו נ, הפחות

 ילהגביל את השימוש באקדח) ACLU-NC ( בצפון קליפורניההאמריקאית לזכויות האזרח

קווים מנחים נוקשים לאמץ נסיבות בהן מותר להשתמש בכח קטלני ולאך ורק טייזר 

  19.וברורים והמלצות לשימוש באקדחי טייזר

 הנוהל המשטרתי העדכני

 עדכניהנוהל המשטרתי הש  בכךהטמונבולטת במיוחד הבעייתיות ה, על רקע דברים אלו .10

שכותרתו , 90.221.050פ מספר "מטו/נוהל אגף המבצעים,  בישראללשימוש באקדחי טייזר

מקבל כעובדה שאינה נתונה , )הנוהל: להלן ()5.4.11מיום  ()"M-26(ח טייזר "הפעלת מש"

 לפיהם הסיכוי ,)חברת טייזר אינטרנשיונלככל הנראה של ( הדיווחיםבמחלוקת את 

נמוך הינו טייזר הכתוצאה מן השימוש באקדח פציעות מסכנות חיים ופציעות חמורות ל

20.מאד
 

אקדח במקום ש, אולם. נשק חםאמצעי קטלני פחות מטייזר מהווים האקדחי , ללא ספק .11

 ויביא לצמצום מקרי המוות והפציעות ייזר ישמש כתחליף קטלני פחות לנשק חםהט

או  "נשק לא קטלני"כאקדח הטייזר  מסווג, הנגרמות כתוצאה מהשימוש בנשק חם

שאינן מצריכות שימוש  שימוש גם בסיטואציות וונעשה ב" אמצעי פחות מקטלני"כ

שפגיעתם פחותה במידה ניכרת מזו של אקדח אמצעים כתחליף לאו , באמצעים כלשהם

ח מרכז המחקר והמידע של " כפי שגורס דו.תרסיס פלפלאו מכונת התזה כגון , הטייזר

  –גלאון זהבה אשר נכתב לבקשת חברת הכנסת , 10.8.2010סת מיום הכנ

אזי אפשר , קטלני נעשה במקומו של שימוש בנשק חם-אם השימוש בנשק לא"
 .קטלני חוסך בפציעות ובמוות הן של שוטרים והן של החשודים-לומר שנשק לא

 ...מכשיר הטייזר" נכתב כי 2009העת מראות המשטרה מספטמבר -במאמר בכתב
תפקידו לסייע לסייר להשתלט על חשודים אלימים . אינו מהווה תחליף לאקדח

                                                   

 American Civil Liberties Union of Northern California, "Stun Gun-המידע על הניסויים שבוצעו לקוח מ 17

Fallacy: How the Lack of Taser Regulation Endangers Lives" pp.4-5 (2005) ומ -  
;http://www.aclunc.org/issues/criminal_justice/police_practices/asset_upload_file389_5242.pdf 

Amnesty International, "`Less than Lethal`? The Use of Stun Weapons in US Law Enforcement" 

pp.50-51 (2008)  

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/010/2008/en/530be6d6-437e-4c77-851b-

9e581197ccf6/amr510102008en.pdf.  
  . שם 18
 .16-15' בעמ, 17ש "לעיל ה, American Civil Liberties Union of Northern California; 55-50' בעמ, שם 19
 .לנוהל) רפואה('  לנספח ה4.3סעיף  20
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, אולם". תוך גרימת נזק מינימלי לשוטר ולחשוד, במיוחד המתנגדים למעצר
נשאלת השאלה כיצד היה מסתיים מפגש בין שוטר לחשוד אילולא היה לשוטר 

ימוש בנשק ייתכן כי מפגש בין שוטר לחשוד לא מצריך ש. קטלני כלל-נשק לא
   21..".ידיו-כלשהו מצדו של השוטר והוא מסוגל להשתלט על החשוד במו

מתיר את השימוש באקדח הטייזר  לשימוש באקדחי טייזר עדכניהנוהל המשטרתי ה, ואכן .12

אלא גם ,  או באותם מקרים בהם מותר לעשות שימוש בכוח קטלנילא רק לצרכי הגנה עצמית

) מעצר וחיפוש(קודת סדר הדין הפלילי  לפ19תאם לסעיף בה ("כסמכות נלווית לביצוע מעצר"

לחוק סדר  )א(10בהתאם לסעיף  ()"ים(כאמצעי לריסון עצור" ו)1969-ט"תשכ, ]נוסח חדש[

שניתן לעשות שימוש , כך יוצא 22.)1996-ו"תשנ, )מעצרים-סמכויות אכיפה(הדין הפלילי 

" עצר או מנסה להתחמק ממנואם האדם מתנגד למ", בטייזר כסמכות נלווית לביצוע מעצר

 באופן 23.אם החשוד מהווה כרגע סכנה לזולת,  וזאת ללא כל קשר לשאלה–) האמור 19סעיף (

שקיים חשש כי הוא עומד להימלט או לגרום , כנגד עצור"ניתן לעשות שימוש בטייזר , דומה

ר במקום וכדי להשליט סד, כדי למנוע את הבריחה או את הנזק כאמור, נזק לגוף או לרכוש

טרם השימוש כי יש להזהיר את העצור ,  אמנם הנוהל מבהיר24).האמור) א(10סעיף " (המעצר

גבילה את מאולם אין כל קביעה אשר , וכי על השימוש להיות סביר ומידתיבאקדח הטייזר 

לפיה , כי אנו מברכים על הקביעה בנוהל, יצוין. למקרים קיצוניים של סכנהאקדח השימוש ב

 קביעה זואין באולם אנו סבורים כי , טיפול בהפרות סדרשימוש בטייזר במסגרת אין לעשות 

 . די

למרות מראהו הדומה לאקדח ולמרות היותו יורה חיצים ", הטייזרכי ציין מהנוהל , כמו כן .13

 כי נוהל הפתיחה באש אף מדגיש ו25,"אינו מהווה תחליף לכלי ירייה הנמצא ברשות שוטר

  26.חל על השימוש באקדח הטייזר איננוהחל על כלי ירייה 

 המלצות

אך  להיות מוגבל צריך כאמור השימוש באקדח טייזר אנו סבורים כי, לאור כל האמור לעיל .14

מסקנה זו תואמת את  .קטלניהעשויות להצדיק שימוש בכוח , קיצוניותהלנסיבות ורק 

 בצפון רחהמלצותיהם של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל והתנועה האמריקאית לזכויות האז

 .קליפורניה

השימוש באקדח טייזר יש להגביל את  אנו סבורים כי , לגרוע מהאמור לעילומבלי ,כמו כן .15

 ארגון אמנסטי יהם שלהמלצותמכלול המבוססים על , בהתאם לקווים המנחים להלן

  27:וועדת בריידווד  בצפון קליפורניה התנועה האמריקאית לזכויות האזרח,אינטרנשיונל

                                                   

ההדגשה  (10.8.2011" וה סקירה משו–קטלני שבשימוש המשטרה - סוגי נשק לא"מרכז המחקר והמידע של הכנסת  21
  .)אינה במקור

  . לנוהל בהתאמה 1.ג.3- ו 3.ב.8סעיפים ו 1.א.3-ו 1.ב.8סעיפים  22
  . א לנוהל.12- ו1.א.3 סעיפים 'ר 23
 .לנוהלא .12- ו1.ג.3  סעיפים'ר 24
 .ז לנוהל.1סעיף  25
  .ח לנוהל.1סעיף  26
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השימוש באקדחי טייזר כלפי קבוצות אוכלוסיה רגישות  ן מוחלטבאופייאסר   .א

חשודים , חשודים רזים במיוחד, נשים בהריון, קשישים, כגון ילדיםופגיעות 

 ,חשודים בעלי התקפים אפילפטיים, או בעלי קוצב לב/ והסובלים מבעיות לב

חשודים בעלי מוגבלויות פיזיות  ,חשודים בעלי בעיות נשימה כגון אסטמה

, חשודים תחת השפעת סמים, חשודים במצב בריאותי ירוד ביותר, ומנטליות

נתן סכנת יאלא בה – ק או כבילהחשודים בעלי יכולת תנועה מוגבלת עקב איזוו

 כי הנוהל ,יצוין. חיים מיידית שלא ניתן להתמודד עימה באמצעים קיצוניים פחות

אינו קובע  אך 28,הרותעל הפעלת אקדח הטייזר נגד נשים הנוכחי אוסר כיום 

מתיר הנוהל הפעלת , בכלל זה .מגבלות מיוחדות לעניין קבוצות אוכלוסיה אחרות

לעניין , וא מגדיר אותםשהוזאת על אף ,  חולי לב וצרכני סמיםאקדח טייזר נגד

בעלי סיכון לפתח הפרעות בקצב "כ, הצורך בטיפול או פינוי רפואי לאחר הירי

לא זו בלבד שהנוהל אינו אוסר על , כמו כן 29.ב לבוכך גם נגד בעלי קוצ, "הלב

אחת , אלא שכאמור, הפעלת אקדח טייזר נגד עצורים בעלי יכולת תנועה מוגבלת

מן הסיטואציות בהן מתיר הנוהל לעשות שימוש באקדח הינה כאמצעי לריסון 

 ;  עצורים

בסיטואציות בהן המיקום או נסיבות אחרות ייאסר השימוש באקדחי טייזר   .ב

 חשודשימוש באקדח נגד כגון , פציעהל להגביר את הסיכון למוות או יםלולע

, בתוך או ליד מים, המועד לנפילה גבוה ם במקו,בסביבת חומרים דליקים הנמצא

הנוהל הנוכחי אוסר על השימוש . ותוך כדי נהיגה בכלי רכב מכל סוג שהוא

30;באקדח הטייזר בשתי הסיטואציות הראשונות בלבד
 

אין , כמו כן. ביותר מאקדח טייזר אחד בו זמניתכלפי חשוד ש אין להשתמ  .ג

בשילוב עם אמצעים אחרים המגבילים את היכולת להשתמש באקדח טייזר 

הנוהל . הפעלת לחץ על החזה וכדומה, כגון חומרים כימיים למיניהם, לנשום

 ; הנוכחי אינו מתייחס להנחיות אלו

, הראש, ייזר אל עבר בית החזהירי באמצעות אקדח טמנע ככל האפשר מייש לה  .ד

וכיוונו אקדח הטייזר הפעלת על אמנם הנוהל הנוכחי אוסר . הצוואר ואיברי המין

במקום לאסור על  אך 31,פיו ומפשעתו,  עיניו,פניו, צווארו,  של החשודראשואל 

                                                                                                                                                  

 American Civil Liberties Union of Northern;55-50' בעמ, 17ש " לעיל ה,Amnesty International' ר 27

California ,16-15' בעמ, 17ש "לעיל ה ;Braidwood Inquiry ,11-10בחלקים  ,16ש "לעיל ה.  
  . לנוהל4.ב.16סעיף  28
  .לחשוד טיפול רפואייש להעניק , על פי הנוהל, יצוין כי במקרים אלו. לנוהל) רפואה('  לנספח ה8- ו10סעיפים  29
לנוהל מציין אמנם כי השימוש באקדח טייזר עשוי ) רפואה('  לנספח ה11.1סעיף .  לנוהל4.ב.16-  ו3.ב.16סעיפים  30

 .גוף הנוהל אינו מציין כי השימוש באקדח בסביבה זו אסור, ואולם, לגרום להתחשמלות בסביבה רטובה
 .ד לנוהל.13-  ו1.ב.16סעיפים  31
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את השוטר היורה מנחה דווקא הוא  32,הפעלת האקדח וכיוונו לעבר בית החזה

33; מרכז הגוףלכוון את האקדח לעבר
 

חיצי אקדח . עניק לחשוד טיפול רפואייש לה, כל שימוש באקדח טייזרלאחר   .ה

הטייזר יוצאו מגוף החשוד על ידי אדם שקיבל הכשרה רפואית ככל שהדבר 

הנוהל הנוכחי אוסר על שוטר להוציא חיצים שחדרו לאזורים רגישים . אפשרי

אך מתיר ,  הוצאתם על ידי רופאומחייב את, עיניים או איברי מין, פנים, כגון ראש

הנוהל אינו מחייב הענקת ,  כמו כן34.לשוטר להוציא את החיצים במקרה אחר

למשל כאשר לחשוד קוצב לב או , אלא במקרים מסוימים בלבד, טיפול רפואי

35;שנטל סמים
 

קפדניים על השוטרים המוסמכים להשתמש באקדחי טייזר לעבור אימונים   .ו

תוכנית האימונים תהיה עצמאית וחפה מכל אינטרס . רישאינם פחותים מאימוני י

על פי הנוהל . אקדחהמסחרי של חברה המעורבת בתהליך הייצור או השיווק של 

 7.5 מוקדש פרק זמן שללהסמכתו של שוטר להשתמש באקדח טייזר , הנוכחי

אקדח שימוש בה בנושאי תוליא פרונטותהדרכלתוכן נדחסות , שעות בלבד

 לרענון 36.תרגול מעשי ומבחן, עזרה ראשונהות השימוש באקדח סמכויו, הטייזר

 ספק אם יש בכך כדי 37 . שעות בלבד4.45השימוש באקדח מוקדש פרק זמן של 

 ; להספיק

על מנת לוודא שהם אינם פורקים , בדק באופן תקופתייאקדחי הטייזר צריכים לה  .ז

על אקדחי , יעל פי הנוהל הנוכח. לי במידה העולה על הוראות היצרןמתח חשמ

פירוט הבדיקה אינו כולל , ואולם, בדק אמנם פעמיים או שלוש בשנהיהטייזר לה

38; רמת המתח החשמלי שהאקדחים פורקיםתמדידאת ככל הנראה 
 

מבנהו , ובכלל זה על גיל החשוד, יש לדווח על כל שימוש שנעשה באקדח טייזר  .ח

כל פרט מהו הצידוק לעל הדיווח ל, כמו כן.  ומשכן מספר היריות שנורו,הגופני

במקרה . לדיווח יצורף פלט הנתונים של האקדח בו נעשה שימוש. ירייה שנורתה

הנוהל הנוכחי אכן מחייב דיווח על כל .  השוטר את האקדח לבדיקהיפקיד, מוות

, )ח הפעלה ושימוש"דו(לנוהל ' בהתאם לנספח ג, הפעלה ושימוש באקדח טייזר

על השוטר הטופס שאולם  39, של האקדחמחייב את צירוף פלט הנתוניםואף 

                                                   

   .53' בעמ, 17ש "לעיל ה, ח אמנסטי אינטרנשיונל" בדו5'  מסבהתאם להמלצה 32
 .ג לנוהל.13סעיף  33
  .ב לנוהל.14-א ו.14סעיפים  34
  .לנוהל) רפואה('  לנספח ה3.9- ו3.8סעיפים  35
 .לנוהל) מערך שיעור הסמכת טייזר(' נספח א 36
  .לנוהל) מערך שיעור רענון טייזר(' נספח ב 37
 .לנוהל) M-26תחזוקה למכשיר טייזר נוהל (' ב לנספח ו.6סעיף  38
 .ז לנוהל.17-ו ו.17סעיפים  39



8  

  

   03-5608165: פקס, 03-5608185: טלפון, 65154א "ת, 75נחלת בנימין , האגודה לזכויות האזרח בישראל
www.acri.org.il   mail@acri.org.il  

הנוהל אינו כולל ,  כמו כן40.שצוינו לעיל רובריקותה את אינו כולל  למלאהמפעיל

 ;הפקדת האקדח במקרי מוותכנראה את הדרישה ל

חות תקופתיים אודות השימוש שנעשה באקדחי "המשטרה תפרסם דוראוי כי   .ט

הנוהל הנוכחי .  לציבור הרחבנגישים אשר יכללו נתונים סטטיסטיים ויהיו ,טייזר

הדיווחים לצורך ניתוח ממצאים והפקת פנימי של אמנם כולל הנחיות בדבר ריכוז 

41; הפומביאך הוא אינו מחייב את פרסומם, קנותלקחים ומס
 

ונודה לך ,  לעילאנו פונים אליך בבקשה לבחון מחדש את הנהלים כמפורט, לאור האמור .16

  .מאד על תשובתך המהירה

 

  
  

  ,ד רבבכבו
  
  
  
  

  ד"עו, לילה מרגלית
  
  
  

   :יםהעתק

  היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין

 ירושלים, היועץ המשפטי למשטרת ישראל,  שאול גורדוןצ"תנ

                                                   

 .לנוהל) ח הפעלה ושימוש"דו(' נספח ג 40
 .ב לנוהל.19סעיף  41


