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 נספח : עדויות שימוש במכת"זית ובואש

 ברח' צפניה בירושלים  2.2.2015שימוש במכת"זית ביום  .א

מהלך הפגנה נגד הגיוס אשר התדרדרה לכדי הפרות סדר נעשה שימוש במכת"זית אשר גרם ב .1

ירדו  23:00-22:00 בסביבות השעה .ש.ר וא.נ.מ, לחייהם 60-לפציעתם הקשה של בני זוג בשנות ה

בני הזוג מהאוטובוס בתחנה ברחוב בר אילן ובדרכם לביתם ברחוב צפניה נפגעו באופן פתאומי 

ופונתה לבית חולים  שברה את אגן הירכייםהאישה מעוצמת זרם חזקה שהעיפה אותם על הקרקע. 

 ₪ 220,000-פוצו ב . בני הזוגולתקופת החלמה ארוכה מאד ונזקק לניתוח שבר את הקרסולוהגבר 

 על ידי המדינה.

  בצומת בר אילן בירושלים 6.11.2016שימוש במכת"זית ביום  .ב

ומת נעשה שימוש מאסיבי במים ללא במהלך השימוש במכת"זית לפיזור מפגינים שחסמו את הצ .2

חנויות ובתי עסקים בצידי  ,בחנה גם לעבר עוברי אורח שהלכו על המדרכה ואף לעבר מכוניותה

ניתן לראות בבירור כיצד  מהאירוע סרטוןשבתוכם תפסו אנשים מחסה מפני המים. בהכביש 

של אנשים שנמצאים על המדרכות  לעבר ראשיהםהמכת"זית מתיזה מים כחולים בעוצמה רבה 

נוס על נפשם. המכת"זית אף נראית נוסעת במהירות אחרי נערים ונערות ומנסים לתפוס מחסה ול

 . ומתיזה מים גם לתוך חנויות שרצים ממקום ההפגנה

, אשר נפגעה 20-בת ה ג., גב' רלפציעתה הקשה של עוברת אורחהשימוש במכת"זית באירוע זה גרם  .3

ניתן לראות את הרגע שבו סילון המכת"זית פוגע  בסרטוןקשה בעינה וכמעט איבדה את ראייתה. 

בעודה עומדת על המדרכה מבלי שיש במקום כל התפרעות או הפרות סדר.  ',ישירות בפניה של ר

אושפזה למשך שבועיים בבית החולים  'הכרתה. ר על הקרקע ואיבדה את 'כתוצאה מההדף נפלה ר

טיפולים  'שערי צדק שם עברה ניתוח עקב דימום ולחץ גבוה בעין )גלאוקומה(. בהמשך עברה ר

למיטב ידיעתנו, מקרה זה טופל על ידי מחלקת וניתוחים נוספים בעיניה כתוצאה מפציעתה. 

 המשמעת במשטרה.  

 26.11.17ושרי ישראל בירושלים ביום שימוש בבואש בצומת הרחובות יפו  .ג

, ללא הבחנה ובכינון חזק ביותרהבואש הותז בלחץ כי  נראה בבירור המתעד את האירוע סרטוןב .4

, עובדת 21השימוש בבואש גרם לפציעתה של  צעירה בת . ואף לכיוון ראשם ישיר לעבר המפגינים

עיריית ירושלים המתגוררת בירושלים המזרחית, אשר חצתה את הכביש בדרכה מהעבודה הביתה 

עוצמת סילון המים העיפה אותה באויר והטיחה אותה ארצה כשבגדיה בסמוך למקום ההפגנה. 

הצעירה פונתה לבית  1.(30:0-0:05 היי, כפי שנראה בבירור בסרטון )שנהעליונים עפים מעליה

. מעבר לכך, סובלת מסדק בצלעותהחולים שערי צדק עם כאבים חזקים בצלעות והתברר שהיא 

 ריח הבואש שדבק בגופה גרם לה להקאות במשך ימים רבים לאחר האירוע.

                                                 
 .באתר כיכר השבת תיעוד נוסף של האירוע 1
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 היבשניינים לרצפה בעוצמה והעיפה אותם זה על זה. געוד נראה בסרטון כי עוצמת הסילון הפילה מפ .5

אשר מוטח על הקרקע כשעוצמת  5-4 ילד כבןניתן לראות כי בין המפגינים עמד גם  0:14-0:13

ולאחר שהוא מצליח להתרומם הזרם שוב מעיף אותו ארצה ומגלגל אותו  הזרם פוגעת בראשו

 (.  0:19-0:16 יהילמרחק של כמה מטרים )שנ

 רושלים בהפגנה מול לשכת הגיוס בי 28.11.17שימוש בבואש ביום  .ד

לאחר פיזור ההפגנה שנערכה מול לשכת הגיוס בירושלים, נסע רכב הבואש באזור תעשייה מקור  .6

ברוך )בין רח' רש"י, רח' יהודה המכבי ורח' גשר החיים( כשהוא, ככל הנראה, רודף אחרי מפגינים 

הזרנוק לעבר בנייני עסקים בצד  נראה הבואש מפנה את מסרטון האירועשברחו ממקום ההפגנה. 

 תיז ישירות לעבר מרפסות וחלונות. מהכביש ו

 בירושלים /שמואל הנביאברח' חיים בר לב/שבטי ישראל 4.4.18וביום  2.4.18שימוש בבואש ביום  .ה

במהלך ניסיונות המשטרה לפזר הפגנת חרדים נגד ניתוח גופת  4.4.18בערב וביום  2.4.18ביום  .7

תינוקת, נעשה שימוש במכת"זית עם מי בואש נגד המפגינים. מעדויות שאספנו עולה, כי הבואש 

כלפי עוברי  וברח' שמואל הנביא הופעל בעוצמה רבה גם כלפי הבניינים שבצידי רח' שבטי ישראל

וחנויות. כתוצאה מכך פגע נוזל הבואש בעוצמה רבה באנשים  , כלפי בנייניםדרכהאורח שהלכו במ

נשים עם עגלות. יצוין, כי בילדים ובששהו במרפסות ובאנשים שהלכו באותה עת ברחוב ובכלל זה 

 אדם.  יוהומ יםצר ותמדובר ברחוב

ס ומשפחתו .מר א 2.4.18בבניין שברחוב שבטי ישראל פינת שומרי אמונים שהו בזמן ההפגנה ביום  .8

בבית חמותו אשר בקומה הראשונה וצפו ממרפסת החלון בנעשה  גיסתויחד עם משפחתה של 

בואש . לפתע, זרנוק ה12-3 בני ,מילדי המשפחה 12שהו במרפסת  21:30ברחוב. בסביבות השעה 

 את הנוזל המצחין בשלושה מטחים קצרים ועוצמתיים.  פנה לעבר מרפסת הדירה והתיז

שעמד באותה העת במרפסת, הדף אותו כמטר וחצי אחורה והפיל  7-ש בן ה.אש פגע בשזרם הבו .9

אותו ארצה. עוצמת הזרם שפגעה ברגליו גרמה לו לשטפי דם, לכאבים עזים ולנפיחות ברגלו )מצ"ב 

ש מכאבים .סיכום ביקור במוקד רפואי בליל האירוע(. במשך מספר ימים לאחר הפגיעה סבל ש

יום הוא סובל מחרדות ושינוי בהתנהגותו )סיכום פגישה עם עובדת סוציאלית והתקשה ללכת ועד ה

 מצ"ב(. 

, נפגעה מעוצמת הזרם שפגע בה עת שהתה במרפסת ונגרמו לה שטפי דם 8-הבת ס .מילדה נוספת,  .10

ברגליים. מי הבואש כיסו את כל הילדים ששהו במרפסת באותה העת ואף נכנסו לפיהם. לטענתם, 

  יצאו מכלל שימוש.הבגדים והנעליים שריח הבואש דבק בהם 

ן השבועיים בידיה כתוצאה אשר החליקה כאשר תינוקה ב' באירוע זה נפגעה גם גיסתו של מר ס .11

מהמים שהציפו את המרפסת. נגרמו לה שטפי דם ונפיחות ברגלה. ריח הבואש דבק בבית למשך 

לעזוב את  משפחת הגיסה יחד עם ילדיה הקטניםלצה ימים רבים לאחר האירוע וכתוצאה מכך נא

 . ימי החגשכור דירה למשך הבית בו התכוונו להתארח במשך כל חג הפסח ול

נעשה שוב שימוש בבואש באותו הרחוב אך הפעם על פי העדויות ריכוז חומר הבואש  4.4.18ביום  .12

היה חזק יותר. מהעדויות שקיבלנו, הבואש נסע לאורך רחוב שמואל הנביא )בקטע שבין רח' מזה 
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זקס לבין כיכר מנדלבאום( תוך שהוא מתיז את הבואש מצד לצד ישירות לעבר בניינים, בתי עסק 

רח שעמדו ברחוב. נוזל הבואש חדר לתוך בתים והריח נותר בבתים וברחוב למשך ימים ועוברי או

 רבים אחרי השימוש וזאת במהלך חג הפסח. 

ר גם לעבר החנויות שברחוב שבטי ישראל ולפי עדויות של בעלי חנות טמבו הבואש התיז את הנוזל .13

שומרי אמונים, הנוזל חדר לתוך החנות, גרם לבחילות -הנמצאת בפינת הרחובות שבטי ישראל

 לאנשים ששהו בחנות והריח דבק במקום למשך שבועות לאחר השימוש. 

  15.4.18שימוש בבואש בהפגנת חרדים מול לשכת הגיוס בירושלים מיום  .ו

במהלך הפגנת חרדים מול לשכת הגיוס נעשה שימוש באמצעים רבים לפיזור הפגנות ובכלל זה  .14

אשר עף באוויר  12המתעד את האירוע נראית המכת"זית פוגעת בילד בן  בסרטוןבמכת"זית. 

גיעה ונוחת על גבו. המכת"זית המשיכה להשפריץ לעבר הילד גם בזמן ששני גברים כתוצאה מהפ

 או מהמקום כדי לקבל טיפול רפואי.ניסו להוצי
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