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1. : לי ל פ

 הביטוי לחופש הזכות לצד נמנית היא בישראל, האד□ של היסוד מזכויות אחת היא ההפגנה זכות א.
 אינה זו זכות יסוד, זכות ככל במדינה. הדמוקרטי המשטר את המעצבות הזכויות עם מכוחה, או

יחסית. אלא מוחלטת

 הנפש בטחון הציבורי, הסדר על לשמור חוק עפ״י תפקידה מילוי במסגרת נדרשת המשטרה ב.
הפרט. של היסוד זכויות קיום על הקפדה תוך והרכוש

 רצונו לבין השקפותיהם להביע ההפגנה משתתפי רצון בין לאזן המשטרה על תפקידה, מילוי לשם ג.
בהפגנה. משתתפים שאינם הפרטים של היסוד זכויות מימוש תוך ובטחון, בסדר הציבור של

הביטוי, בחופש הפוגעים שונים באמצעים לנקוט חוקית סמכות למשטרה נתונה אם גס כי יודגש ד.
לנדרש, מעבר ולא הראויה במידה להפעילם עליה הפרט, וזכויות הסד״צ על שמירה לשם

 המיוחדים המאפיינים את בחשבון לקחת יש בהפגנות. המשטרתי ובטיפול המבצעית בהיערכות ה.
במהלכה. להתרחש שעלולות והתפתחויות הפגנה כל של

המטרה: .2

וסד״צ. הפס״ד במתארי במ״י לשימוש המותרים האמצעים להפעלת עקרונות הגדרת

במ״י: לשימוש המומרים ה&מות לפיזור אמצעיס רשימת .3

וטונפה( ישירה פלסטיק )גומי, אלות. א.

ת. מערכת ב. סטי --------------------------------------------------------------------------------------------fiooואלרד אקו

סינוור פנסי ג.

מכת״ז.)מכונתהתזה( ד.

׳בואש;זל נו ה.

פדרל. לרובה מדוכה י.

דיפטק. גז רובה ז.

A-203 פדרל גז רובה ה.

.מ׳ימ 40 ספוג רובה ט.

קנים. 6 תופי גז רובה י.

פנאומטי. F.N 303 רובה יא.

venom קנית רב מדוכה יב.
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. v . ג  L 9590 דגם - סינוור הלם רימון י

606 דגם 3 ל־ מתפצל גז רימון יד. ^ ־

923 דג□ ג/ט מקפץ גז רימון טו.

cs - למטול מיוחד מ״מ 40 טז.כדור

בלבד(. מפפ״ל באישור לשימוש מ״מ)מותר 37 גומי כדור יז.

 457/360 דגם גז לרימון תחמיש >ח.

ט.כדור .3231 דגם מ׳״מ 37 1.5״ גז י

.3 ל- מתפצל 3233 דגם מ״מ 37 1.5*׳ גז כדור פ.

.5 ל־ מתפצל 323 דגם מ״מ 37 1.5״ גו כדור פא.

A באמצעים הש»מוש עםרמות:

כללי: א.

מדרג, לכל שנקבע הפיקודי הדרג ובאישור הפס״ד מדרגי עפ״י יעשה באמצעים השימוש (1

 המתחייבים זהירות ואמצעי בטיחות כללי נקיטת בלא באמצעים שימוש לעשות אין (2
מיותר. סיכון למניעת

 למפורט בהתאם הסדר, הפרת של הספציפיים למאפיינים האמצעי התאמת את לבחון יש (3
 מיוחדות רגישויות של בחשבון לקיחה ותוך ואמצעי אמצעי לכל הספציפית בהתייחסות

 בית חולים, כבית רגיש )מקום ההפגנה מיקום מבוגרים( המפגין)ילדים, הקהל סוג :כגון
וכיוצ״ב, חיוניים גישה צירי וכדומה( שלטוני מוסד סגור, מקום ספר,

:פריזת ב.

המותאמת ובשפה כריזה במערכת התפזרות הוראת מתן לאחר יבוצע באמצעים השימוש
חדי ה^ריז רר^דז מדרגה טליית מתבצעת כי ההכרזה לאחר וזאת המפגינה. לאוכלוסיה  ר

 פיזור לצורך המדרג וע״פ שונים אפ״ק באמצעי להשתמש המשטרה בכוונת ויש המפגינים
ההפגנה.

עוד. ג. --------------------------------- ------------תי

 האירוע של מצולם תיעוד האירוע, לנסיבות ובהתאם הניתן ככל לבצע האירוע מפקד באחריות
והסברה. מבצעי תחקור וירה, היעוד חקירות, לצורכי

ח: ד. דיוו
המבצעי. התיעוד במערכות האירוע אודיה דיווח להעביר האירוע ם* באחריות (1

 היחידה תדווח השונים, לסוגיה אלפ״ה בתחמושת שימוש כל לאחר (2
 וקי אמל״ח למח״א/רמ׳יד שיועבר תחמושת צריכת דוח בטופס המשתמשת

אג״מ. אמל״ח
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,מס הכמות, שימוש, נעשה בהו התחמושת סוגי את לפרט יש הצריכה בדוח (3 ^
;t̂ Tהיחידה מפקד חתימת עם שימוש נעשה בו האירוע ונסיבות תאריך הסדרה, ־

t הדו״ח. את המאשר המחוזי והאג״ט

מעקב לביצוע אפשרות מתן לשם השימוש לאחר מיידית ייעשה הדיווח (4
 לתקו ובהתאמה היתרות עפ״י ליחידה תחמושת והשלמת תחמושת יתרות
השונים, התחמושת בפריטי ליחידה שנקבע

כללים: ודגשים בטיחות פללי .5

 למידת מותאם יהא הפס״ד סד״צ/ להשלטת מסויים באמצעי השימוש )א(
האירוע, של חומרתו

 האירוע להיקף בהתאם מדרגי, יהיה השונים באמצעי□ השימוש )ב(
ומאפייניה

 ועל בכח שימוש המבטאים אמצעים העם כאן המפורטים האמצעים כלל )ג(
בכח. השימוש בנושא הדנות והפקודות ההוראות בל עליהם חלים כך

 הסדר להשלטת הדרושה במידה רק תעשה השונים, האמצעים הפעלת )ד(
לה, מעבר ולא

 פגיעה מבחינת רגישים במקומות מהפעלתם הניתן ככל להימנע יש גז אמצעי )ה(
 במקומות וכן וכדו/ חולים בתי ספר, בתי בקרבת כגון רגישה באוכלוסייה בריאותית

 סכנת וישנה במידה חריגים, במקרים למעט תפילה(, )בתי אחרות מבחינות רגישים
מממ״ז/סממ״ו. מיוחד אישור לקבל יש לפעולה, ורגישות חיים

להפעלה. והוסמך שהוכשר שוטר ע״י תבוצע האמצעים הפעלת )ר(

וגמרה פיקוח

 ההנחיות לביצוע ובקרח פיקוח ביצוע הרמות, בכל מפקדים באחריות )א(
זה. בנוהל המפורטות וההוראות
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