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S 30.221.057 שמור צעורי סרר להשלטת אמצעים הפעלת דמם אג״מ

מדמיע: גז ימ:־

 חמורות סדר בהפרות n מרמה החל מדמיע בגו שימוש לעשות ניתן (1
בחומרתם, הפחותים אמצעים וכשאין הציבור שלום את המסכנות
כגון)אלות, ההתפרעות לפיזור לגרום כדי הכח לרשות העומדים

הלם(. רימוני מכת״ז,

 מושכל שימוש לעשות יש כן על גז. אמצעי של גדול מגוון קיים (2
רגישים, מקומות הששח, לתנאי האירוע, לאופי המתאים באמצעי

ועוד. רוח כיווני סגורים, מבנים

 בארבעה שימוש כעשה בהם CS מדמיע גז של עיקרים סוגים 4 ישנם (3
להלן. 7 סעיף ראה - תחמושת סוגי - אופנים

 בעזרת המוטלים מ״מ 37 כדורי - גז מרובה לירי גז כדורי א(
מ׳. 150 עד של ארוכים לטווחים טופי או דיפטק פדרל רובה

 מנתר ,400 מנתר מסוגים: גז ידנית-רימון להטלה גז רימוני ב(
 הפעלה ואז המשוחררת ניצרה עם רגיל כרימון המופעלים 923
המנוף. שחרור עם הנוקר נקישת ע״י

 מדוכה בעזרת המטליס גז ורובה ממדוכה לירי גז רימוני ג(
.457/360 תחמיש בעזרת נורה הרימון פדרל. לרובה המחוברת

.523,606,515 הרימונים: סוגי
מ׳. 50-100 שבין לטווחים מועף הרימון

.C-5 מסוג - גז סילוני של התזה ד(

.חלם ברימוני שימוש לאחר חמישי, - ד׳ ברמה :במדרג מיסו□ (4

ובטיחות: זהירות כללי (5

 את ולהמם הפגנה לפזר מתפקידו זה באמצעי השימוש א(
המפגינים.

 מדרגות ובחדרי סגורים במבנים בגז השימוש נאסר ככלל ב(
 לאישור הסמכות בכך, הכרח יהא בהם חריגים מיקרים למעט

בהעדרו. מחוז/סגנו מפקד ע״י שנית ינתך סגורים במבנים
 שהוכשר מי ע״י רק יעשה השונים לסוגיו גז באמצעי השימוש ג(

באמ״ש. כמפעיל והוסמך אימון במסגרת לכך
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גומי: כדורי י.

מ׳. 50-60 בין הירי טווח פולימריות כדוריות 18 בתוכו המכיל מ״מ 37 כדור

 סדר בהפרות ד' מדמה החל להעשות ניתן זה באמצעי השימוש (1
 ופגיעה בטחונו הציבור, שלום סיכון בהם שיש וקיצוניות חמורות
 לגרום העלולים שוטרים כלפי קשה אלימות וגילוי פגיעה ברכוש

לרכוש. נזק או בגוף לחבלות
מופחתת״ קטלניות כ״בעל מוגדר זה אמצעי (2
 להנחיות בהתאם לפעול יש כן על . קשה לפגיעה לגרוס עלול זה אמצעי (3

 הבטיחות הנחיות של מירבית הקפדה תוך וההפעלה הבטיחות
בהמשך. שיפורטו

 האחרים, האמצעים שכל לאחר רק יהא זה באמצעי השימוש (4
 מדמיע וגז הלם ברימוני הכח, לרשות העומדים בחומרתם הפחותים

 לפיזור המטרה, להשגת הועילו ולא המתפרעים כלפי הופעלו
 את מחייבת אשר סכנה קיימת חריגות בנסיבות אם אלא ההתפרעות,

 האמצעים את להפעיל מבלי מיידי באופן יותר החמור האמצעי נקיטת
.הקלים

 ע״י האירוע של ושלב שלב בכל תיבחן גומי בכדורי השימוש נחיצות (5
 משפסק מייד זה באמצעי השימוש להפסיק יורה הכח,המפקד מפקד
בכך. הצורך

גומי. גלילוני ולפני הגז אמצעי לאחר ,שישי ־ ד׳ רמה :במדרג מיסומו (6

:ובטיחות זהירות אמצעי (7

 בנסיבות אלא התפרעויות לפיזור גומי בכדורי להשתמש אין א(
 וקיצוניות חריגות נסיבות זה לעניין ביותר. וקיצוניות חריגות

 אלימות בגילוי המלווה אנשים של רב מספר התפרעויות הן
 לחבלות לגרום העלולים ציבור כלפי או שוטרים כלפי קשים

 משטרתי טיפול בנוהל כמוגדר ברכוש. חמור לנזק או בגוף
ד׳. רמה - 90.221.012 - והפגנות סדר בהפרות

 שאמצעים לאחר רק יעשה זה באמצעי השימוש כי מודגש ב(
ההפגנה. פיזור את השיגו לא בחומרתם ממנו הפחותים

 וצוותים וימ״ג סמ״ג יס״מ, ביחידות רק ימצא האמצעי ג(
לכך. שהוסמכו אחרים

 ואומנו שהוכשרו שוטרים ע״י רק תעשה האמצעי הפעלת ד(
.משטרתית כמסגרת

 לירות איסור חל מ׳. 50 הינו גומי כדורי ירי של מינימלי טווח ה(
 ואף תמורה לפגיעה סבירות עקב מ׳ 50 ל- שמתחת לטווח

קטלנית.
 של יעילותו חוסר עקב מ׳ 60 על העולה לטווח לירות אין ו(

זה. אמצעי
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את בבירור לזהות ניתן אס אלא m באמצעי שימוש יעשה לא ז(
 את בבירור לראות מאפשרים השטח תנאי וכאשר המטרה

להפגע. שעלולים המתפרעים
ויכולת טובים ראות תנאי בהתקיים אלא בחשיכה לירות אין ה(

לעיל. שצויין כפי המרחק אומדן
נוסע. מרכב לירות איסור חל בלבד. נייח במצב יבוצע הירי ט(
גוף לפלג לכוון אין בלבד. תחתון גוף פלג העו הכינון נקודת י(

עליון.
ילדים. לעבר ירי לבצע אין יא(
המבצעי. השימוש לצורך אלא אדם, לעבר נשק לכוון אין יב(
ולהיפך. לנמוך גבוה ממקום ירי לבצע אין יג(
היורה. מאחורי כמטר הכח שאר יעמדו הירי ביצוע בעת יד(

ודיווח: תיעוד (8

 השוטר של תיעוד מחייב גומי בכדורי שימוש של מקרה כל א(
 כן הירי. הוראת את שנתן והמפקד הירי נסיבות לעניו היורה

 שימוש נעשה שבת היחידה מפקד של מיידי דיווח יוכן
למב״צ/מבצעיס. אלה באמצעים

:הבאים הנתונים את יכלול הדיווח ב(

אירוע מפקד פרטי (1
האירוע מקום (2
האירוע של מדוייקת ושעה תאריך (3
והרקע האירוע נסיבות (4
המפגינים מספר הערכת (5

 סדר לפי גומי בכדורי השימוש לפני שהופעלו האמצעים (6
בפועל. השימוש

באמצעי לשימוש הסיבה (7
שהופעל הסד״כ (8
במקום האירוע מפקד (9
באמצעים השימוש את המאשר הגורם (10
והיו במידה נפגעים על דיווח (11

 יעביר גומי, בכדורי משימוש כתוצאה נפגעים של במקרה ג(
 מיידי דיווח אלה באמצעים שימוש נעשה שבה היחידה מפקד

למח״ש.

:ובעזרה פיקוח ד(

 תחקיר הנוגעת היחידה ע״י יבוצע זה באמצעי שימוש כל לאחר
דרום. לאג״מ יועבר ממנו מפורט ועותק מבצעי



2010-06-30 13:51 Law office Laski 03 6848869 » .....      t P^/11

:דף הנוהל: מס׳ .־סיווג ;הנוהל שם :דרומי מחוז
13 30.221.057 שמור ציבורי סדר להשלטת אמצעים הפעלת דרום אג״מ

 ויכולת טובים ראות תנאי בהתקיים אלא בחשיכה לירות אין
לעיל. שצויין כפי אומדן

ח(

נוסע. מרכב לירות איסור חל בלבד. נייח במצב יבוצע הירי ם(
 גוף לפלג לכוון אין בלבד. תחתון גוף פלג הינו הכינון נקודת
עליון.

י(

ילדים. לעבר ירי לבצע אין יא(
המבצעי. השימוש לצורך אלא אדם, לעבר נשק לכוון אין -ב(
ולהיפך. לנמוך גבוה ממקום ירי לבצע אין יג(

היורה. מאחורי כמטר הכח שאר יעמדו הירי ביצוע בעת יד(

ודיווח תיעוד (9

 של תיעוד מחייב גומי גומי בגלילוני שימוש של מקרה כל א(
 את שנתן המפקד ושל הירי נסיבות לענין היורה השוטר
 שבה היחידה מפקד של מידי דיווח יוכן כן הירי. הוראת

דרום. לאג״מ אלה באמצעים שימוש נעשה
:הבאים הנתונים את יכלול הדיווח ב(

אירוע מפקד (1
האירוע מקום (2
האירוע של מדויקת ושעה תאריך (3
והרקע האירוע נסיבות (4
המפגינים מספר הערכת (5
 לפי גומי בגלילוני השימוש לפני שהופעלו האמצעים (6

בפועל השימוש סדר
באמצעי לשימוש הסיבה (7
שהופעל הסד״ב (8
במקום האירוע מפקד (9
באמצעים השימוש את המאשר הגורס (10
והיו. במידה נפגעים על דיווח (11

 יעביר גומי, בגלילוני משימוש כתוצאה נפגעים של במקרה ג(
 מיידי דיווח אלה באמצעים שימוש נעשה שבה היחידה מפקד

למח״ש.

:ובסרה פיקוח ד(

 הנוגעת היחידה עי׳י יבוצע זה באמצעי שימוש כל לאחר
דרום. לאג״מ יועבר ממנו מפורש ועותק מבצעי תחקיר
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p בלתי לנזק לגרוס עלול עליון גוף לפלג כיוון (6 a n למוות לגרום ואף 
קצרים. בטווחים

 ע״י המדוכה סוף עד הגומי גלילוני את להכניס יש מירבית תוצאה להשגת (7
אחר. באמצעי או לדחיפה נוספים בגלילונים שימוש

*

A ~ 203 פדרל גז רובה ב.

u ולירי מ״מ 37 בקוטר וגומי גז לשיגור כאמצעי משמש ״פדרלי׳ גז רובה
די( סעיף לרובה)ראה ומותאמת המורכבת מדוכה באמצעות גז רימוני

הרובה: תיאור (2

ק״ג 2.7 הרובה משקל א(

ס״מ 74 הרובה אורך ב(

אינץ( 1.5)״ מ״מ 37 קליבר ג(

ניצרה ללא מוסתר, פטיש בלבד, כפולה פעולת :מנגנון ד(

ידנית טעינה ע״י בודדים מכדורים ניזון ה(

מטר 150 כ- עד מטר 80 מ- נע התחמושת סוגי עפ״י יעיל טווח ו(

גז רימוני לירי תחמיש - הפעלה אמצעי ז(

הכדור בתוך המובנה תחמיש באמצעות נעשה גז כדורי ירי ח(

.מעלה כלפי מעלות 45 של בזוית ירי ע״י מושג מקסימלי טווח (3

הירי. בזמן הרתע לספיגת הכוונות דרך מהכתף יעשה ירי (4

 הירי אם אלא לקנה רימונים או גז כדורי והכנסת טעינה על איסור חל (5
מיידית. מתבצע

 דלתות חלונות :כגון פתחים לתוך או מפגינים על ישיר בכינון לירות אין (6
וכדי.

.סגורים למקומות גז לירות אין (7

דבר. לכל נשק כאל גז לרובה להתייחס יש (8
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דיפטק גז רובה ג.

מ״מ 37 בקוטר וגומי גז לשיגור כאמצעי המשמש גז רובה של נוסף דגם (1
ד׳( סעיף לרובה)ראה ומותאמת המורכבת מדוכה באמצעות גז רימוני ולירי

הרובה: תיאור (2

ק״ג 3 הרובה משקל א(

ס״מ 71 כללי אורך ב(

ס״מ 36 קנה אורך ג(

״מ״מ 37 קליבר ד( אינץ( 1.5)

של כפולה פעולה או ידנית הפטיש דריכת ע״י בודדת פעולה :מנגנון ה(
החדק. על לחיצה

ידנית. שעינה ע״י בודדים מכדורים ניזון ו(

 חרירית אחורית וכוונת קבועה להבית קדמית כוונת - כוונות ז(
מטר. 100 / 75 / 50 של לטווחים חרירים בעלת מתקפלת

פדרל. גז לרובה זהות - ובטיחות פריקה ,טעינה ח(

 מתומר עשויות האחיזה והידיות הקת פלדה, עשוי הרובה גוף (3
פולימרי.

הפטיש זאת, עם ידני. לתפעול הניתן גלוי פטיש יש דיפטק לרובה - אזהרה (4
ירי. של רצוני בלתי ולביצוע במקרה להידרך ועלול מוגן אינו

גז לרובה מדוכה ד.

.515,606,523 גז רימוני לירי גז ברובה הקנה קצה על המורכבת מדוכה (1

המדוכה: תיאור (2

ק״ג 1 משקל א(

ס״מ 21 המדוכה אורך ב(

מ״מ 64 המדוכה קוטר ג(


