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  , שלום רב

  
  ימוש במסיכות פנים על ידי שוטריםש:   הנדון

  12.8.12מכתבך מיום 
  
  

בטיפול , ככללכי  ,כפי שעולה מתשובתך, קובעותהחדשות ה ל"הנחיות המפכאנו מברכים על  .1

 רק כשהם גלויייפעלו השוטרים ו, שימוש במסכות פניםיעשה ית סדר על ידי המשטרה לא בהפרו

 . פנים ועונדים תג שמי כנדרש על פי חוק

  

עולה החשש כי , ילנוכח הפרות חוזרות ונשנות של החובה המפורשת בחוק לענוד תגי זיהו, עם זאת .2

אשר יחליט , במטה או בשטח, כל מפקד  יהיו נתונים לשיקול דעתו שלהחריגים להוהנחייה זו 

פוטנציאל . ההזדהות של שוטריםלסטייה מחובת קיים היתר אימתי מתקיימות הנסיבות שבהן 

 . הוא רב,  בהנחיות אלה באיזונים שבין סמכויות השוטרים לבין החובות הנלוות להןהטמוןהפגיעה 

  

 שיש מקום להבטיח כי ההנחה אשר ציינת במכתבך הנוגעת ליישום נוהלי ,לפיכך אנו סבורים .3

שנקבעו ל " המפכות ונהליהנחיכך ש, ל באופן זהיר ומידתי עולה אף מלשון הנהלים עצמם"המפכ

ן וכי אי ,יםחריגם  אותוווקני את הנסיבות שבהן יחולברור וד,  באופן מפורטבנושא זה קובעים

 שלגביהן נקבעו החריגים , גורף מחובת ההזדהות גם באשר ליחידות המיוחדותמדובר בפטורה

 .להנחיה
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ל "נודה לך אם תעביר אלינו את הנחיות המפכ, על מנת שנוכל להשמיע את דעתנו ועמדתנו בעניין .4

וכן את ההנחיה המפורשת המתירה שימוש במסכות פנים בפעילות של מספר , אשר ציינת במכתבך

נבקש לדעת את , ככל שחשיפת שמותיהן של היחידות המיוחדות אינו אפשרי. יחידות מיוחדות

 .ל שלהןתחום הטיפו

  

כי ניתן יהיה לזהות שוטרים שפעלו , כאמור במכתבך, כן נבקש לדעת האם גובשו הנהלים שיבטיחו .5

ככל שגובשו נהלים . לצורך הגשת תלונה במקרה שבו יחרגו אלה מן ההנחיות,  במסגרת יחידות אלו

אין , יםכל עוד לא נקבעו הנהלים האמור, למותר לציין כי לעמדתנו. נבקש לקבל אף אותם, אלה

 . לאפשר שימוש במסכות פנים גם באותן יחידות מיוחדות

  
  

  ,בברכה  
  

  חי-ד שרונה אליהו"עו  
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