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 נוהל שימוש בתרסיס פלפל אישי

 

 כללי .1

  1591 –ד לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 11לפקחים אשר הוסמכו על ידי שר הפנים בהתאם לסעיף  1.1

ח)ד( 11 -ה)ד( ו11ב)א(, 11מכוח סעיפים  אושר השימוש בתרסיס פלפל אישי)להלן: "חוק הכניסה"( 

  .1591-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב

 חוק הכניסה לישראל פי-עלבמסגרת סמכות השימוש בכוח הנתונה לפקחים  לשימוש נועד התרסיס 1.1

למקום משמורת במקרה של סירוב; במסגרת הסמכות  הילוותה סמכות  לביצוע עזר כאמצעי

לנקיטת אמצעים כלפי הנתון במקום משמורת שקיים חשש כי הוא עומד להימלט או לגרום נזק לגוף 

 .הפקח כלפי כדין שלא תקיפה להדיפתאו לרכוש ו

 SABRE RED  ,1.11% capsaicinoids 10%oc ,2millionתרסיס הפלפל המאושר לשימוש הוא מסוג  1.1

scoville units ,Con 55gr/60ml . 

 השימוש באמצעי זה מחייב הכרתו והשלכות השימוש בו. 1.1

 הבסיס החוקי .2

 .1591 –ח)ד( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 11 -ה)ד( ו11ב)א(, 11סעיפים  1.1

 .)הגנה עצמית( 1511טז' לחוק העונשין, התשל"ז  11 -י' ו 11סעיפים  1.1

 -)ד( לתקנות סדר דין פלילי )סמכויות אכיפה ומעצרים( )תנאי החזקה במעצר( התשנ"ז-)א(11סעיפים  1.1

1551. 

 מיכל אישי –מאפייני תרסיס הפלפל והשפעתו  .3

 אישי. במיכל תרסיס הפלפל אליו מתייחס נוהל זה הוא תכשיר  1.1

חות בעיניים וקשיי כשהתרסיס בא במגע עם אדם, הוא גורם באופן מיידי לתחושת צריבה דמע נפי 1.1

 נשימה.

תופעות אלה יוצרות אצל האדם את הצורך לטפל בעצמו ומפסיקות בכך את ההתנהגות האלימה  1.1

 כלפי אחרים.

 :השימוש מגבלות 1.1

אשר תכלול את התכנים  אין להשתמש בתרסיס אלא רק לאחר מעבר הכשרה והסמכה 1.1.1

 הבאים:

 הכרת התרסיס. 1.1.1.1

 . בתרסיסהכרת נוהל השימוש  1.1.1.1

 .עזרה ראשונה 1.1.1.1

 .אימון מעשי ותרגול סימולציות 1.1.1.1
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 9.1.1.1בסעיף לפני הפעלת התרסיס חלה על הפקח חובת אזהרה )נוסח האזהרה מפורט  1.1.1

. כמו כן, יש לנסות ולפתור את הסיטואציה בדרכי שלום ולהשתמש בתרסיס רק לנוהל(

 כמוצא אחרון. 

להלן: )  על הפקח לוודא כי החשוד בשהייה בלתי חוקית או הגורם המסכן את הפקח 1.1.1

 "החשוד"( נמצא בטווח היעיל של התרסיס.

 אין להפעיל התרסיס נגד כיוון הרוח. 1.1.1

 חל איסור על הפעלת התרסיס במקומות סגורים. 1.1.9

 .חל איסור הפעלת התרסיס כנגד: נשים בהריון, קשישים, תינוקות וילדים קטנים 1.1.3

 ם להיפגע.הפעלת התרסיס תעשה אך ורק לעבר אדם בודד שאין בקרבתו אזרחים העלולי 1.1.1

 מעלות צלסיוס(. 95-יש לשמור על התרסיס במקום מוצל )מתחת ל 1.1.1

 :יתרונות 1.9

השימוש בתרסיס מונע מגע פיזי בין הפקח לבין החשוד ומפחית את הסיכון לפגיעה גופנית  1.9.1

 בחשוד או בפקח.

 . ולמניעת הסלמה באלימות מהווה אמצעי התראה יעיל מפני אלימות 1.9.1

 המטרה .4

 והסמכה.קביעת כללי הכשרה  1.1

קביעת התנאים וההגבלות לשימוש בתרסיס, לרבות תרחישים בהם ניתן לעשות שימוש בתרסיס,  1.1

 כללי טיפול ועזרה ראשונה לנפגע וכללי בטיחות. קביעת הגבלות על השימוש בתרסיס,כללי הפעלה, 

 קביעת כללים להחזקת תרסיס ואחסנתו. 1.1

 תנאים, הגבלות וסייגים-השימוש בתרסיס פלפל .5

 :הככשרה והסמכללי ה 9.1

 . 1.1.1תכנים המפורטים בסעיף הכשרת הפקח לשימוש בתרסיס פלפל תעשה בהתאם ל 9.1.1

פלפל רק לאחר שעמד בדרישות השימוש בתרסיס יאשר לפקח מנהל מינהל אכיפה וזרים  9.1.1

 ההכשרה ובבחינת ההסמכה.

 פקח שלא עמד בבחינות ההסמכה, יורשה לערוך ריענון ובחינה חוזרת. 9.1.1

 . אחת לשנהלת תרסיס פלפל יבצע השתלמות ריענון פקח שהוסמך להפע 9.1.1

 :התנאים וההגבלות לשימוש בתרסיס פלפל 9.1

 רק פקח שקיבל הכשרה כאמור לעיל  יהיה רשאי להפעיל תרסיס פלפל. 9.1.1

אפשרית במקרים הבאים ובתנאי שלא ניתן בנסיבות העניין להשתלט על הפעלת התרסיס  9.1.1

ללא שימוש באמצעים  לא כדיןש הפקח החשוד בשהייה בלתי חוקית או על מי שתוקף את

עלול לגרום לנזק או כאשר יש חשש ממשי כי מגע פיזי עם החשוד  אחרים שפגיעתם פחותה,

 , מהנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר:גדול יותר
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ממנה סכנה מוחשית של פגיעה כלפי מי שמתנהג כלפי הפקח התנהגות שנשקפת  9.1.1.1

 .רכושו, של הפקחבחייו, בחירותו, בגופו או ב

כלפי מי שיש יסוד סביר לחשד שהוא שוהה בישראל שלא כדין או שניתן עליו צו  9.1.1.1

באופן משמורת או צו החזרה למשמורת ומסרב לדרישת הפקח להילוות אליו 

 .כלפי הפקח או מנסה להימלט ומתנהג באלימות אלים

ה)ד( 11אינו מאפשר כניסה למקום, בהתאם לסעיף נוהג באלימות וכלפי מי ש 9.1.1.1

 .באופן אליםלחוק הכניסה לישראל 

חשש כי הוא עומד להימלט או לגרום נזק לגוף או  שקיים במשמורת מוחזק כלפי 9.1.1.1

 אחרון כאמצעיכדי להשליט סדר במקום המעצר ו, המשמורת במקום לרכוש

 .ג"בנתב המשמורת מתקן הפעלת לנוהל ובכפוף

 :לשימוש בתרסיסשיקולים  9.1.1

 טרם השימוש בתרסיס ישקול הפקח את נסיבות האירוע, ויבדוק האם:

 הפקח פועל בהתאם לסמכויות אשר היקנה לו החוק.  9.1.1.1

 .הפעילההתנגדות הינה התנגדות  9.1.1.1

 .אין אמצעי שפגיעתו פחותה 9.1.1.1

 אין לעשות שימוש בתכשיר כלפי חשוד המתנגד לפקח באופן פסיבי. 9.1.1.1

 :בתרסיס פלפל מגבלות וסייגים השימושכללי  9.1

הפעלת תרסיס הפלפל לעבר אדם הינה שימוש בכוח, ולפיכך מותנית ההפעלה במתן הודעה  9.1.1

 ההילוות על פי חוק.הברור ועל הפעלת סמכות 

לנוהל זה, ולאחר שהפקח שקל את נסיבות  9.1.1בהתקיים אחת הסיבות המפורטות בסעיף  9.1.1

ו לבצע את ההילוות בדרך אחרת, פחותה בחומרתה האירוע והגיע למסקנה כי אין באפשרות

 מהשימוש בתרסיס פלפל, רשאי הפקח לעשות שימוש בתרסיס בכפוף לסייגים הבאים:

לפני השימוש בתרסיס פלפל ולאחר שבדק הפקח את כיוון הרוח )למניעת פגיעה בפקח( יבצע  9.1.1

  :את הפעולות הבאות

 הילוות.הפעלת סמכות הברור המצב החוקי והפקח יודיע על  9.1.1.1

יזהיר את החשוד כי אם לא יציית להוראותיו ולא יפסיק את התנהגותו הפקח  9.1.1.1

 , יפעיל נגדו תרסיס פלפל.יבאופן מייד האלימה

הפקח רשאי שלא להזהיר בטרם הפעלת הפלפל אם בנסיבות העניין ובשל  9.1.1.1

 סיון המלטות של החשוד לא היה באפשרות הפקח להזהירו.יאלימות או נ

 הפקח, יפעיל הפקח את התרסיס כלפיו בהתאם להוראות הבאות: זהרתלאלא שעה החשוד  9.1.1

 אחוז במיכל בכף ידך כאשר האגודל כלפי מעלה. 9.1.1.1

 1אמוד את המרחק בינך לבין החשוד, וודא שלא יפחת ממטר אחד ולא יעלה על  9.1.1.1

 מטרים.
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 כוון את פיית ההתזה לעבר אזור פני החשוד, כדי לקבל את האפקט המרבי. 9.1.1.1

ודא כיוון סופי לעבר החשוד ולחץ על לחצן ההתזה לחיצה הרם את הנצרה  9.1.1.1

 קצרה.

במקרה בו הלחיצה הראשונית לא השיגה את מטרתה ניתן לבצע לחיצה נוספת  9.1.1.9

 אחת על מנת להשיג את האפקט הנדרש.

לאחר הסרת ההתנגדות, על הפקח להנחות את החשוד לפעולות הנדרשות למימוש סמכותו  9.1.9

 לביצוע ההילוות.

 ת השימוש בתרסיס מייד עם הסרת התנגדות החשוד.יש להפסיק א 9.1.3

 :ועזרה ראשונה טיפולכללי  9.1

 העבר החשוד לאזור מאוורר ואפשר לו בהקדם האפשרי לשטוף במים את האזור הנגוע. 9.1.1

במידה והחשוד נפל או נשכב יש להפנות את פניו כלפי מעלה כדי לאווררו ולהעבירו לטיפול  9.1.1

 רפואי ללא דיחוי.

במידה והוא מראה סימני מצוקה כגון קשיי נשימה או תפקוד או שהוא עקוב אחר החשוד.  9.1.1

 לטיפול רפואי.מידית מבקש זאת )גם אם אינו מגלה סימני מצוקה( יש להעבירו 

דקות לא פגה השפעת התרסיס, או שהחשוד ביקש זאת )גם אם נראה  15במידה ולאחר  9.1.1

 שפגה השפעת התרסיס(, יש לקחתו לטיפול רפואי.

ש, אין להפעיל לחץ על צווארו של החשוד או על גבו יש להושיבו או להשכיבו על לאחר השימו 9.1.9

 צידו תוך מתן אפשרות נשימה חופשית.

 הסבר לחשוד כי השפעת התרסיס תחלוף בעוד מספר דקות, על מנת להרגיעו. 9.1.3

 :הוראות בטיחות מיכל אישי 9.9

 השימוש בתרסיס יעשה רק על ידי מי שהוכשר והוסמך לכך.  9.9.1

 יל התרסיס למרחק שהוא פחות ממטר.אין להפע 9.9.1

 אין להפעיל התרסיס נגד כיוון הרוח. 9.9.1

 הפעלת התרסיס תיעשה לעבר החשוד תוך הימנעות מפגיעה בעוברי אורח.  9.9.1

 יש לוודא כיוון הפיה לעבר החשוד ולהימנע מפגיעה עצמית.  9.9.9

 הפעלת התרסיס במקום סגור אסורה. 9.9.3

 בגמר השימוש יוחזר התרסיס לנרתיק הנשיאה, לשם מניעת ריסוס לא מבוקר.  9.9.1

 אין לנקב את מיכל התרסיס.  9.9.1

 :ודיווח תיעוד 9.3

 פקח שהפעיל תרסיס פלפל יציין בדוח הפעולה את נסיבות השימוש בתרסיס פלפל. 9.3.1

בטופס דוח הפעולה של הפקח תצוין עובדת השימוש בתרסיס הפלפל כשימוש בכוח במקום  9.3.1

 המיועד לכך.
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הפקח יציין בדוח הפעולה את עובדת אזהרת החשוד לפני הפעלת תרסיס ויפרט את נסיבות  9.3.1

 השימוש.

 :ובקרה פיקוח 9.1

 באחריות ראשי צוותים, ביצוע פיקוח ובקרה על הפעלת התרסיס. 9.1.1

 בחינת דיווחי הפקחים בהפעלת התרסיס. המרחבאחריות מנהלי ב 9.1.1

 

 

 

 


