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 השימוש בכלי ירייה - 21.20.60

 גים לשימוש בכלי ירייההסיי .6

 כלי ירייה הוא אמצעי קטלני, שהשימוש בו עלול לסכן את חייו ושלמות גופו של אדם. א.

השימוש בכלי ירייה נועד לסייע לשוטר  בביצוע  מעצר ובהגנה על החיים ועל שלמות הגוף מפני  ב.
 הכל בכפוף להוראות ולסייגים בפקודה זו. -סכנה מיידית 

ירייה לצורך מילוי תפקיד ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה, ורק השימוש בכלי  ג.
בנסיבות שקיים בהן יחס הגיוני בין מידת הסכנה העולה מהשימוש בנשק לבין התוצאה 

 הכל בהתאם למפורט בפקודה זו. -שאותה מבקשים למנוע 

לבי האירוע. השוטר נחיצות השימוש בכלי ירייה במהלך ביצוע תפקיד, תיבחן בכל שלב מש ד.
 יפסיק את הירי, מייד משפסק הצורך בכך.

 השימוש בכלי ירייה לצורך ביצוע מעצר .0

 התנאים א.

אסור,  אלא  אם  נתקיימו כל התנאים המפורטים  -השימוש בכלי ירייה לצורך ביצוע מעצר 
 להלן:

 המעצר מתייחס לעבירה מסוג פשע, שנתקיים לגביה אחד מאלה: (1)

הוא עילת המעצר, סיכן בצורה ממשית את חייו או את שלמות גופו של המעשה, ש )א(
 אדם.

האדם, שמבקשים לעצור בגין אותה עבירה, מסכן באופן ממשי את חייו או את שלמות  )ב(
 גופו של אדם.

 (  אין דרך אחרת לבצע את המעצר.2)

גופם של עוברי  השימוש בכלי הירייה אין בו כדי לגרום סיכון ממשי לחייהם או לשלמות (3)
 אורח וחפים מפשע.

 חובת מתן אזהרה ב.

נתקיימו התנאים לשימוש בכלי ירייה, כמצוין לעיל בסעיף זה, ייתן השוטר אזהרה  (1)
 מוקדמת על כוונתו לפתוח באש.

 אזהרה מוקדמת תינתן, במידת האפשר בשלבים, כמפורט להלן: (2)

 נת לחשוד.בקריאה בקול רם, ובמידת האפשר בשפה  מוב -שלב א'   )א(

ביריית אזהרה באוויר, תוך נקיטת אמצעי  הזהירות הדרושים למניעת פגיעה  -שלב ב'  )ב(
 אפשרית בנפש או  רכוש.

ניתן לוותר על אזהרה מוקדמת, כאשר צפויה סכנה ממשית מיידית לחייו או לשלמות גופו  (3)
 של השוטר או של אדם אחר.

 יהחובת צמצום הנזק בעת השימוש בכלי ירי ג.

נתקיימו התנאים לשימוש בכלי ירייה, חובה על השוטר להשתמש בכלי הירייה בזהירות 
 מירבית, באופן שיגרום לפגיעה קלה, ככל האפשר, בשלמות הגוף או ברכוש.



 3מתוך  3עמוד   06.02.14פקודת מטא"ר 

 

 האיסור -ירי באש חיה באוויר לצורך פיזור מתפרעים  .3

על ידי המפקח  ירי באש חיה באוויר לצורך פיזור מתפרעים אסור אלא אם ניתן היתר לכך .א
 הכללי, ובתנאים ובסייגים שנקבעו בהיתר.

שימוש בכלי ירייה אחר לצורך פיזור מתפרעים ייעשה בתנאים ובסייגים הקבועים בנוהל אג"ם  .ב
 שעניינו הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי, כתוקפו מעת לעת.

 השימוש בכלי ירייה לצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם .0

מותר, כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים או בשלמות הגוף של  -ירייה השימוש בכלי  א.
 השוטר או של אחרים, ואין כל דרך אחרת למנוע אותה פגיעה.

השימוש בכלי ירייה, לפי סעיף זה, ייעשה במידה שלא תעלה על מה שסביר לעשות למניעת  ב.
 הנזק, שאותו מבקשים  למנוע.אותה פגיעה, וכך שהנזק, העלול להיגרם, יהיה שקול כנגד 
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