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  ב יוחנן דנינורב ניצ

  משטרת ישראלל  "מפכ
  

  02-5428118 :בפקס

  
  
  

   בירושלים המזרחית"בואש"השימוש בהפסקת : הנדון
  

" בואש"שעושה המשטרה ברכב הוחסר התקדים הריני לפנות אליך בעקבות השימוש המאסיבי  .1

מהעדויות . צעי לפיזור הפרות סדרירושלים המזרחית בחודשים האחרונים כאמתוככי שכונות ב

, כי שימוש באמצעי זה בשכונות המאוכלסות בצפיפות פוגע באופן חמור, שהגיעו אלינו עולה

   .אמצעי בלתי מידתי ומהווה מתמשך ונרחב בחייהם של כלל התושבים

על חוסר המידתיות שבשימוש בבואש בירושלים המזרחית התרענו בפניך כבר בפנייתנו מיום  .2

שכללו , 27.10.14 ומיום 5.8.14 וכן בפני מפקד מחוז ירושלים במשטרה בפניותינו מיום 16.7.14

 .פניותינו מצורפות למכתב זה. פירוט של עדויות רבות משכונות שונות

מעדויות שאספנו . שכונות ירושלים המזרחית הן רובן ככולן שכונות מגורים צפופות ביותר, כידוע .3

,  שטח נרחב בנוזל מצחיןמכסהאשר , השימוש בבואש  כי,נו עולהמסרטונים שהועברו לידוכן 

ורחבת היקף ברחובותיהן הצרים והמפותלים ובסמטאות של השכונות השונות מביא לפגיעה קשה 

לנזקים , לבחילה ולהקאותגורם  הבואש.  ובחוליםובכלל זה בילדים, בתושבים בלתי מעורבים

את השכונות עם צחנה קשה ומחניקה במשך ימים רבים  ומותיר ,לחנויות ולרכבים, לבתיםכבדים 

 . לאחר השימוש

 כוסו רחובות רבים בכמות אדירה של נוזל הבואש כמעט בכל שכונה בירושלים 2014מאז יולי  .4

אשר , המזרחית מתושבי ירושלים עשרות אלפיםנפגעו חיי היום יום של , כתוצאה מכך. המזרחית

, לצד הקושי לנשום בחופשיות. נאלצו לחיות ימים ארוכים עם צחנה כבדה המעוררת בחילה

 . התושבים דיווחו על תחושת השפלה קשה, לאכול ולישון במקום שבו שוררת צחנה קשה כל כך

הפעלה ושימוש בנוזל  "90.221.111.008' נוהל מס(הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בבואש  .5

נועד לפיזור המון "אשר , ששימוש באמצעי זה, קובע מספר כללים שנועדו להבטיח, ")'ואשב'

קובע , למשל,  כך.לא יפגע באוכלוסיה מעבר לנדרש, )'ו1סעיף )" (הפרות סדר(ד "בתרחישי הפס

שאסור להשתמש בו בנסיבות שעלולות להביא , הנוהל שיש לעשות בו שימוש רק בשטחים פתוחים

בילדים ובנשים בהריון וכן שאין להתיז את הנוזל כלפי מקומות גבוהים בשל , יםלפגיעה בקשיש

 . החשש לנפילה

י השימוש בבואש בשכונות כ,  האחרונים מלמד באופן מובהקהחודשיםניסיון , כפי שיפורט להלן .6

בלתי הצפופות של ירושלים המזרחית אינו מאפשר לקיים כללים אלא ומביא בהכרח לפגיעה 
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, ובמיוחד בקבוצות פגיעות כגון קשישים, לל האוכלוסייה המתגוררת בשכונותבכמידתית 

 . תינוקות ובעלי מוגבלויות

" הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות "90.221.012' כי נוהל המשטרה מס, יוזכר בהקשר זה .7

למאפיינים של הפרת הסדר שבו נוקטת המשטרה  התאמת האמצעי כי יש לבחון את ,קובע

נקבע ,  כמו כן.)11-12'  בעמ3.א5.ד3סעיף  (סוג הקהל ומיקום האירועויות מיוחדות כגון ולרגיש

במסגרת המגבלות הטופוגרפיות של "בנוהל השימוש בבואש כי השימוש במכונת התזה ייעשה 

הבואש אינו האמצעי ". להימנעות מפגיעה באוכלוסייה תמימהאזור ההפגנה ותוך תשומת לב 

, ואכן. וגרפיה ובאירועים דוגמת אלה המתרחשים בירושלים המזרחיתהמתאים לשימוש בטופ

 הבואש לא שימש לפיזור הפרות סדר באזורי מגורים 2014עד לחודש יולי , למיטב ידיעתנו

 .עירוניים

עקרונות המידתיות והסבירות בהפעלת אמצעים לצורך שמירה על הסדר הציבורי הינם מאבני  .8

 : היסוד של כל פעולה משטרתית

תוך חריגה מגדר , האיסור המוחלט על שימוש בכח ואלימות בידי שוטרים"

אינו צריך , הנדרש באורח סביר להשגת תכלית שמירת הסדר ובטחון הציבור

יסוד בשיטה החוקתית הנוגעת לפעילותם של גורמי -הוא מהווה אבן. הדגשה

, וריהמשטרה אמורה להגן על הסדר והבטחון הציב. (..) אכיפת החוק במדינה

היא לא נועדה להפיל את חיתתה על . ולהבטיח את שלומו של הפרט והכלל

והיא מנועה מעשיית שימוש בכוחה שלא למטרה לשמה הוא הופקד , הסביבה

 12פסקה , )2006 (ל המשטרה"מפכ' עקיבא ויתקין נ 7141/05ץ "בג." (בידיה

  ). יה'ד של השופטת פרוקצ"לפסה

 בין .ענישה קולקטיבית של כלל התושבים, בפועל, השימוש בבואש בירושלים המזרחית יוצר .9

מחובתכם להפסיק את הפגיעה שלא כדין , ובין אם זו תוצאה לא מכוונתהשימוש בו אם זו מטרת 

 .שכל חטאם הוא מקום מגוריהם, אלפי תושביםעשרות בחיי היום יום של 

מאז יולי עשתה המשטרה שימוש מופרז ושרירותי בבואש בניגוד , וכפי שנפרט להלן, בנוסף .10

תיאור האירועים מעלה חשד לשימוש מכוון . לנהלים במספר אירועים נפרדים בשכונות שונות

 . ובלתי חוקי בבואש כלפי בלתי מעורבים

מהסרטונים שיש בידנו עולה ספק רב באשר לאפקטיביות של הבואש מהעדויות ו, זאת ועוד .11

רכב הבואש המתקדם באיטיות רבה . כאמצעי לפיזור הפרות סדר המתרחשות בשכונות מגורים

אשר נעלמים במהירות בין הבתים , לרוב אינו משפיע על מפרי הסדר, ומתיז את הנוזל מצד לצד

, רובו ככולו של החומר המצחין מותז על בבניינים. ברחובות הצרים שאליהם הבואש אינו מגיע

  . מדרכות וחנויות שבצידי הכביש והוא חודר לחלונות ולכניסות לבתים, רכבים, חלונות

כי השימוש בבואש הוא אפקטיבי כאמצעי לפיזור הפרות סדר גם , אף אם ניתן יהיה להראות .12

, כאמור, אנו סוברים,  פי הנהליםעליפעילו אותו כוחות בשטח ואף בהינתן שה, בשכונות מגורים

היחס בין התכלית .  היקף ומשך הפגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת אינם פרופורציונאליים כי

, לבין ההרס והפגיעה בתושבים בלתי מעורבים, קרי פיזור הפרות סדר, של השימוש בבואש
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יש להפסיק את השימוש  בלתי מידתי ועל כן הוא, הנמשך ימים רבים לאחר השימוש בבואש

  . באמצעי זה בירושלים המזרחית בפרט ובשכונות מגורים צפופות בכלל

  

  :השפעות הבואש

   התושבים לאורך זמן שלשגרת החייםפגיעה ברכוש וב  .א

הריח החריף גורם . הדומה לריח כבד של ביובנוזל הבואש מפיץ ריח בלתי נסבל וחריף ביותר  .13

ריח הבואש נותר חריף ובלתי נסבל גם מספר ימים לאחר . אף להקאותעשוי לגרום לבחילות ו

השהות . ברהיטים ובשטיחים ואף במדרכות ובכבישים,  והוא נספג בקירות הבתיםהשימוש בו

 אפילו היא קשה ביותרבבית שאליו חדר הבואש או אף ברחוב שבו הותזה כמות גדולה של בואש 

צו להתפנות מחדרים שאליהם חדר תושבים רבים נאל. ארבעה ימים מהשימוש-לאחר שלושה

 . הבואש ואף להתפנות כליל מבתיהם למשך מספר ימים

 דימוי -הלוך ושוב-כי יש להתיז את הבואש לצדדים, הנוהל המסדיר את השימוש בבואש קובע .14

כי רכב , מהסרטונים שהועברו לידנו ניתן לראות בבירור, ואכן). לנוהל' ב8סעיף (אפקט הממטרה 

טיות באזורי מגורים הבנויים בצפיפות ומתיז מצד לצד את הנוזל המצחין הבואש נוסע באי

בתי עסק , גגות, חלונות בתים, כניסות לבניינים, מדרכות, מכוניות: המכסה את כל הנקרא בדרכו

 . ועוד

 וגרם לפגיעה קשה בפרנסתם של הבואש הותז מספר רב של פעמים לעבר אזורים מסחריים, בנוסף .15

חדירתו של הבואש לתוך חנויות ומסעדות מביאה לפגיעה מיידית ברכוש ובסחורה . בעלי העסקים

, לדוגמה, כך. ולנזק המתמשך מספר ימים שכן לקוחות נמנעים מלהיכנס לבתי עסק מצחינים

ך מסעדות וחנויות דין וחדר לתו-זאהרה וצלאח א- הבואש הותז לאורך הרחובות א24.7.14ביום 

 למפקד 30.7.14על הנזקים הרבים שנגרמו לבעלי העסקים פירטנו במכתבנו מיום . רבות ברחוב

 .המצורף למכתב זה, מחוז ירושלים

, כביש, כי זמן ההשפעה של החומר במגע עם מבנים, בנוהל המסדיר את השימוש בבואש נכתב .16

מדובר בטענה חסרת שחר ורחוקה ). והללנ' י1סעיף (קרקע קשה ורכה וצמחים הינו כחצי שעה 

ארבעה ימים לאחר , 23.9.14ביום מ ביקרה ברחוב הראשי בעיסאוויה "הח. ביותר מהמציאות

 ברחוב 16.11.14גם בביקור ביום . ובמקום שרר ריח בלתי נסבל , בבואש שימושבמקוםשנעשה 

הריח באוויר היה חריף ביותר , שלושה ימים לאחר שנעשה שם שימוש בבואש, הראשי בצור באהר

 . ומעורר בחילה

 

 סיכונים בריאותיים  .ב

). לנוהל' ט1סעיף " (אינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם"נוהל הבואש מציין כי השימוש בנוזל  .17

 ף שבאים במגע עם החומר חושלשוטריםנשקפים ההסיכונים ט את המפר' נספח ג, למרות זאת

נשימת החומר עשויה להביא לפגיעה ונטרול השוטר מבצוע : את הסכנות הקיימות בחומר

חנק כתוצאה ; גם ספיגת החומר בבגדים יכולה להביא לפגיעה ונטרול השוטר; תפקידו
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הוראות , כמו כן. רים המרכיבים לאחד או יותר מהחומרגישות אלרגית; שיעול יתר/מהשתנקות

הבטיחות לשוטרים קובעות כי הרחת החומר תותר במינון נמוך בלבד לשוטרים וכי מפעיל מכשיר 

  . P2במגן פה ואף ובמסנן , ההתזה ישתמש בכפפות

התייחסות לחומר כבלתי מזיק ככל שהדבר נוגע לאוכלוסיה שכלפיה מתיזים את ההפער בין  .18

 .מקומם במיוחד, הבאים במגע עם החומרשוטרים לסיכונים כלפי ה  לעומת ההתייחסות,החומר

וודאי שהסיכונים הנשקפים לשוטרים המתיזים את החומר או נמצאים בסביבה בעת שהחומר 

ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר , עשויים לסכן גם את התושבים שכלפיהם החומר מותז, מותז

 .חולים או קשישים, בילדים

 המייצרת את המוצר מפרט את הסכנות Odortec Ltdרסמת חברת עלון הבטיחות שמפ .19

כאב ואדמומיות במגע עם העיניים ולכאבי בטן , עלול לגרום לגירוי בעור: הבריאותיות שלו

 . במקרה של בליעה המחייבים טיפול רפואי

טן לבחילות וכאבי ב, לכאבי ראש,  לקשיי נשימהאכן גרםכי הבואש , מעדויות שהגיעו לידנו עולה .20

כי ביום , טור סיפר-תושב שכונת א, ואד עלמי'מר ג, לדוגמה, כך. וכן לפריחה וגירויים בעור

החלונות היו סגורים אולם . בקומה השלישית הותז הבואש ישירות לעבר חלונות ביתו 13.7.14

 שעמד בסמוך לחלון נפגע מהחומר וסבל 14-טיפות של החומר חדרו דרך החלון ובנו הקטן בן ה

הילד נלקח למרפאה ונזקק . ה ומגירוי במקומות שונים בגופו שבאו במגע עם החומרמפריח

 . לטיפול

) 24-26.7.14(השימוש התכוף בבואש בשכונה , טור-תושב שכונת א, גם לדבריו של מר חמזה דוויק .21

 . גרם למקרים של בחילות והקאות בקרב ילדים וקשישים

נוהל . ילון חזק שעוצמתו יכולה לגרום לפגיעות רבותכי רכב הבואש יורה את הנוזל בס, יצוין עוד .22

 לסילון המים המותז השפעה רבת עוצמה  קובע כי יש"הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות"

נקבע , כמו כן". יש לעשות באמצעי זה שימוש זהירולפיכך , לגרום לנזק פיזי חמור"העשויה 

 של אזור ההפגנה במסגרת המגבלות הטופוגרפיות"כי יש לעשות שימוש במכונות התזה , בנוהל

 ". להימנעות מפגיעה באוכלוסייה תמימהותוך תשומת לב 

, כך. השימוש בבואש בירושלים המזרחית גרם לניפוץ חלונות ולנזקים קשים אחרים, ואכן .23

הנוזל הותז . נעשה שימוש מאסיבי בבואש בשכונת עיסאוויה 17.10.14- ו15.10.14בימים , לדוגמה

 בתחילת בקומה השניה לעבר ביתו של מר עבדאללה עלי דארוויש הנמצא ,בין היתר, בעוצמה רבה

כתוצאה מכך ). הנמצאת בסמוך לביתו(הרחוב הראשי של השכונה וכן לעבר המספרה שבבעלותו 

נשבר תריס הברזל שהיה סגור והגן מפני כניסת המים לבית וכן נוצר סדק בחלון הראווה של 

 . המספרה

לנוהל אוסר על שימוש בבואש כלפי אנשים הנמצאים במקומות גבוהים בשל ' ד7סעיף ,  ועודזאת .24

הבואש מותז באופן בלתי מבוקר גם כלפי גגות בתים ולעבר מרפסות , בפועל. הסכנה לנפילה

 . בקומות העליונות של בניינים תוך יצירת סיכון לנפילת אנשים המצויים במקומות אלה
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  : רגישות בניגוד לנוהלפגיעה באוכלוסיות

קשישים וילדים , אין לבצע שימוש בבואש כלפי נשים בהריוןכי , נוהל השימוש בבואש קובע .25

 בדומה -  הלוך ושוב-קובע הנוהל יש להתיז את החומר לצדדים, מנגד). לנוהל' ט7סעיף  (קטנים

). נוהל ל8סעיף ) (דימוי אפקט גשם(לאפקט הממטרה וכי התזת החומר תיעשה כלפי מעלה 

התוצאה של שימוש בבואש בהתאם לנוהל באזור מגורים צפוף דוגמת השכונות בירושלים 

חנויות וחדרי מדרגות ולפגיעתו ללא הבחנה ,  החומר לתוך דירותלחדירתמביא בהכרח , המזרחית

באופן זה הבואש צפוי לפגוע אף באותן אוכלוסיות רגישות השוהות בתוך . בכל הנקרא בדרכו

במקרים רבים מאד חדר הבואש לתוך מקומות , ואכן. הבתים או החנויות שאליהן חודר הבואש

 . קשישים וילדים, נשים בהריון, םסגורים בירושלים המזרחית שבהם שהו חולי

 הותז נוזל הבואש מצד לצד לכל עבר ברחוב 17:00 בסביבות השעה 7.11.14ביום , לדוגמה, כך .26

, מעדותה של מנהלת ההזמנות במלון). הרחוב הראשי של שכונת סוואנה(טור -שמואל בן עדיה בא

גינה של המלון והריח החריף עולה כי הנוזל המצחין הותז לעבר הכניסה למלון וה, שירין סאיעד

בחורה , עובדת בקבלה, כתוצאה מכך. חדר לתוך הלובי של המלון ואף לחדרים בקומות הראשונות

חלקם , גם אורחי המלון. חשה ברע ונאלצה לעזוב את המקום בבהילות, בהריון מתקדם

ששרר ברחו מהמקום וחלקם התלוננו על כאבי ראש ובחילות כתוצאה מהריח החריף , קשישים

 . ברחבי המלון ובחדרים

 התיזה המשטרה כמויות גדולות של בואש ברחוב הראשי 17.10.14 וביום 15.10.14ביום , בנוסף .27

סאן עזיז עליאן הנמצא ברחוב הראשי ובו מתגוררת 'הנוזל חדר לתוך ביתו של מר ע. של עיסאוויה

תוצאה מחדירת הבואש כ.  ומרותקת לכסא גלגליםןהסובלת משיתוק מוחי 27 -גם אחותו בת ה

 . נאלצה האחות להסתגר בחדרה והיא נמנעה מלצאת לסלון משך מספר ימים, לסלון ביתם

 סמוך לחצות הותז נוזל הבואש לתוך ביתו של מר עבד אל ראזאק ברחוב ביר איוב 26.10.14ביום  .28

אק נופץ חלון ביתו של מר ראז. ישנו, שהקטן שבהם בן שלוש, וששת ילדיובסילוואן בזמן שהוא 

המשפחה נאלצה . ולאחר מכן הותז הבואש לתוך הבית) ככל הנראה מפגיעת רימון גז מדמיע(

 . לצאת מהבית ובמשך ימים רבים לאחר מכן התקשו לישון בבית בשל הריח הנוראי

נמסר לנו כי נוזל הבואש הותז אף בסמוך לבית החולים , מדוברת בית החולים אל מקאסד, כמו כן .29

הריח החריף , אף כי הנוזל לא חדר לתוך בית החולים. טור- רבעה אל עדוויה באהממוקם ברחוב 

 . לתוך בית החולים וגרם לסבל רב ואף לבעיות נשימה לחולים רבים חדר

). לנוהל' ה7סעיף " (בשטחים פתוחיםתתבצע אך ורק ' בואש'התזת נוזל "נוהל הבואש קובע כי  .30

ן כי שימוש בבואש ברחובות צרים ם ברור לחלוטיאול, לא ברור לנו למה בדיוק הכוונה במושג זה

 ". שטחים פתוחים"הסגורים משני צידיהם בבניינים הבנויים בצפיפות אינו עונה על ההגדרה של 

פוי השימוש בבואש באזורי מגורים הבנויים בצפיפות צכי , מהדברים שלעיל עולה, לסיכום .31

גם כאשר השימוש נעשה , בנשים בהריוןבקשישים ו, בחולים, לפגוע בהכרח גם בילדים קטנים

 . ומשכך יש להימנע כליל מהשימוש בו באזורים אלה, לכאורה בהתאם לנוהל
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  :עדויות על שימוש שרירותי ובניגוד לנהלים בבואש

 המצורף למכתב 30.7.14וכפי שפירטנו במכתבנו למפקד מחוז ירושלים מיום , בנוסף לאמור לעיל .32

 . באירועים שונים נקטה המשטרה בשימוש מופרז ושרירותי בבואש בניגוד לנהלים, זה

השימוש בו ייפסק מיד כי השימוש בבואש יבוצע באופן מבוקר וכי , לנוהל נקבע' ח7בסעיף , כך .33

כי הבואש ממשיך , והעדויות שיש בידנו מראים בבהירותאלא שהסרטונים . משפסק הצורך בכך

להתיז את הנוזל המצחין זמן רב לאחר שמפירי הסדר בורחים מהמקום ואף במקרים בהם אירועי 

 . הפרות הסדר מתרחשים הרחק ממקום השימוש בבואש

, םהבואש כוון כלפי הקומות העליונות בבנייני מגוריכי בחלק מהמקרים ,  עודמהעדויות עולה .34

נגרם נזק רב , כתוצאה מכך.  ללא כל הצדקה נראית לעיןישירות כלפי חנויות ובתי עסק אחרים

 . לתושבים ששהו בבתיהם ולבעלי עסקים, לעוברי אורח

התיזה המשטרה את נוזל הבואש לאורך רחוב אבו תור , 7.11.14, ביום שישי בערב, לדוגמה, כך .35

כפי שניתן לראות , א היו מפרי סדר באותו הזמןוזאת למרות שבמקום ל, שבו כחמישה בתי ספר

ראש וועד בית הספר אלשאמלט וחבר בוועד ההורים , זיאד אשמאלי. מסרטון המתעד את האירוע

מצד לצד על ,  באופן שרירותי לכל עברהותזהבואש כי ,  שהיה עד לאירוע סיפר, של אבו תור

. י הספר ועל החלונות של בתי הספר לתוך חצרות בתהנוזל הותז. הבתים ועל בתי הספר ברחוב

הריח החריף ששרר בבתי הספר מנע את פתיחתם ביום למחרת והוועד נאלץ להודיע על שביתה 

תלמידים רבים לא הגיעו לבית הספר בשל הריח , 10.11.14, גם ביום שני. 8.11.14 - בבתי הספר ב

 . החריף שעדיין שרר במקום

. חנויות ברחוב הראשי של עיסאוויהבדירות רבות וב הבואש פגע נוזל 17.10.14- ו15.10.14בימים  .36

הבואש המשיך להתיז את הנוזל המצחין זמן רב לאחר שהמתפרעים כבר רכב , לדברי התושבים

הבואש הותז לעבר , כך לדוגמה. ברחו מהמקום והבואש כיוון ישירות לעבר בתים וחנויות ברחוב

ולעבר מחסן חומרי הבניין ) הראשי בכניסה לשכונה' ברח(חנות חומרי הבניין של מר עזיז עביד 

 . שלו שמעברו השני של הכביש

הקובע כי יש לבצע התזות קצרות משך בלבד וביניהם לבדוק שוב ושוב ' ג8בניגוד לסעיף , כמו כן .37

הסרטונים מראים בברור כי הבואש מתיז ללא הרף ובאופן , את הצורך בהמשך השימוש בבואש

 טור-  בא7.11.14בסרטון המתעד את השימוש בבואש ביום , לדוגמה, כך. למתמשך ורצוף את הנוז

נראה הבואש כשהוא מתיז שוב ושוב את הבואש מצד לצד לעבר הבניינים שברחוב ואף לעבר 

מהסרטון נראה בבירור כי מכוניות נוסעות בכביש לצידי הבואש וכי . הקומות העליונות בבניינים

 . אין במקום הפרות סדר

תיאור המקרים מעלה חשד לשימוש מכוון ובלתי חוקי בבואש כלפי בלתי מעורבים  ,כאמור .38

 .במספר אירועים נפרדים בשכונות שונות
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כי השימוש באמצעים לפיזור , קובע" הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות"נוהל , זאת ועוד .39

ולא יעלה על המידה הדרושה באופן סביר להחזרת , מן האמצעי הקל לחמוריעשה "הפרות סדר 

לא ייעשה שימוש באמצעי חמור מבלי שנעשה קודם לכן . הסדר הציבורי ובטחון הציבור על כנו

השימוש בבואש נעשה , בפועל). 9לנוהל בעמוד ) 3('ג4'ד3סעיף " (שימוש באמצעים קלים יותר

, וגמת שימוש במכונה המתיזה מים רגיליםכד,  קלים יותרמבלי שננקטים לפני כן אמצעים אחרים

  . ז בנוהל המשטרתי"כפי שמפורט בפרק העוסק במכת

 

 עליה הפרות סדר וכי מוטלתאין ספק כי המשטרה מתמודדת עם מציאות קשה של , לסיכום .40

אולם דווקא בעיתות כאלה על המשטרה . ירושליםאחריות כבדה להחזרת הביטחון לתושבי 

השימוש . להקפיד ביתר שאת כי אכיפת החוק כלפי מפרי הסדר תיעשה באופן סביר ומידתי

ים מפר את חובתה של המשטרה להימנע מפגיעה העולה על הנדרש בבואש בחודשים האחרונ

 הרס בלתי מובחן וארוך בואש בשכונות מגורים צפופות זורהבשימוש . באוכלוסייה בלתי מעורבת

 .  באזורטווח הפוגע בחיי היום יום של כלל האוכלוסייה המתגוררת

  :נבקשך להורות כדלקמן, לאור האמור לעיל .41

הפסקה מיידית של השימוש בבואש כאמצעי לפיזור הפרות סדר בשכונות הצפופות של   .א

 . ירושלים המזרחית

כך שיאסור במפורש שימוש באמצעי זה באזורי " 'בואש'הפעלה ושימוש בנוזל "תיקון נוהל   .ב

 . מגורים צפופים

המפורטות בעדויות שלעיל וכן בעדויות , בדיקת הטענות בדבר שימוש בלתי חוקי בבואש  .ג

 .שפורטו במכתבינו המצורפים לפניה זו

 את נוהל טרה החליטה בתגובה לבקשתנו לקבלכי הממונה על חופש המידע במש,  עודיצוין .42

קצין לנוהל הכולל את חוות הדעת של ' את נספח א, בין היתר, ש בבואש שלא להעביר לידנוהשימו

 כי , וכן להשחיר בנוהל את הרכב החומר בטענה,הרפואה הראשי משמדובר בחוות דעת פנימית

נוכח החששות הבריאותיים המפורטים ". להביא לשיבוש עבודת הרשות"חשיפת הנתונים עלולה 

' ו3 כפי שעולה בבירור מסעיף ,לתגובה אלרגית כתוצאה ממגע עם החומרלעיל והפוטנציאל 

ההחלטה שלא לחשוף את חוות הדעת הרפואית ואת הרכב חומר , )הוראות בטיחות(' לנספח ג

נוכח האינטרס הציבורי הגלום במידע זה ובהעדר נימוקים כבדי משקל . הבואש אינה סבירה

לנוהל ואת פרטי הרכב ' לקבל לידנו את נספח אאנו מבקשים , המצדיקים את הסתרת המידע

   .החומר

  .לתשובתך הדחופה אודה .43

  , בכבוד רב

  ד"עו, יו'אן סוצ
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