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  ד   ח   ו   ף

 2021במאי  12

 ולכבוד לכבוד

 עו"ד אילת אלישר רב ניצב קובי שבתאי

 היועצת המשפטית מפכ"ל

 משטרת ישראל משטרת ישראל

 שלום רב,

 הנדון: הסרת שלט מחאה מחלון בית מגורים בחוסר סמכות 

אין בסמכותם לצנזר ביטויי אנו פונים אליכם בדחיפות בדרישה כי תנחו לאלתר את פקודיכם, כי 

שתלו מחלונות ביתם. ם אל להם להיכנס לדירות  מגורים ולדרוש מדייריהן להסיר שלטימחאה וכי 

אינה  ,כות מדייר להסיר שלט מחאהסמהתנהלות המשטרה הבוקר בירושלים, ודרישתה חסרת ה

 פוגעת אנושות בחופש הביטוי והמחאה כמו גם בכבודם של הדיירים ובזכות הציבור כולו חוקית, 

 כמפורט להלן:להיחשף למגוון דעות ועמדות,  והכל 

המתגורר ארגנטינה מעולה חדש ד, .א.מר דירתו של דדפק בדלת , 11:00הבוקר, בסביבות  .1

תבע ממנו להסיר שלט ללא כל הסבר אשר לא הזדהה, ובירושלים, שוטר  -------ברחוב 

סירב, הזעיק  'מחאה שתלה בחלון חדרו, ועליו הכיתוב "אין קדושה בעיר כבושה". משמר ד

חמושה . אל השניים הצטרפה שוטרת שלישית, .ד.קצין ששמו מלתגבורת שוטר בכיר ממנו, 

 אשר גם היא לא הזדהתה. ,ברובה

 לפת:מא לבין השוטר דהן 'מר דבין ההאזנה לשיחה  .2

 : טוב, תקשיב, השלט הזה עורר פרובוקציה.שוטר

 .: אני לא מסכים'ד

: אני לא שואל אותך, אוקיי? זה עורר פרובוקציה, בסדר? וזה לא זכות חופש הביטוי שוטר

 שאתה יכול לבטא. אתה רוצה לבטא אותו? אין לי בעיה. פה, בתוך הבית.

 :  אתה רוצה להוריד אותו? אני לא מסכים.'ד

 אני לא שואל.  :שוטר

 : אני לא מסכים.'ד

  : אני לא שואל, לא שואל, תודה רבה.שוטר

 : זה לא חופש ביטוי.'ד

  : חופש הביטוי זה לא להגיד "עיר כבושה".שוטר

כי אם ברצונו לקבלו עליו לתלותו  'זה הסירו השוטרים את השלט, הודיעו למר ד בשלב .3

לא, " ':אמר שהדבר סותר את חופש הביטוי השיב לו השוטר ד וכשזהבתוך הבית פנימה, 

זה לא נגד חופש הביטוי. מה שאתה עשית זה פרובוקציה והפרת סדר. וגרמת  זה לא.
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לרגשות הציבור פה. אז אני מבקש ממך לא לתלות את זה בחוץ. אתה רוצה? בתוך הבית... 

תה רוצה. יש דברים שמותר , בתוך העולם שלך, לחשוב מה שאתזכותך המלאה, בתוך הבי

 ". ...להגיד, ויש דברים שלא טוב להגיד אותם בחוץ

 .כאןלחץ  של הדברים מלאהלצפייה בסרטון ולתיעוד 

דיאלוג זה מעיד על הבורות המוחלטת המאפיינת את משטרת ישראל, או למצער של פרטים  .4

לחבל בה, אף  –עדר סמכותם יולמעשה ה –בה, בנושא עליונות הזכות לביטוי, וסמכותם 

אין כל ערך למחאה כאשר . שנוי במחלוקתעמו, או שלתפיסתם הוא אינם מזדהים אם הם 

 מן העין. היא מתבצעת בחדרי חדרים, סמויה

בקצרה, נזכיר, כי חופש הביטוי הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל, זכות חוקתית  .5

המעוגנת כיום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. במובנו הרחב, מהווה חופש הביטוי אגד 

זכויות נוספות הבאות  ושל זכויות אשר במרכזו חירותו של אדם לשמוע ולהשמיע, ולצד

, ולהחליף דעות דעור ולהגן עליו, ובהן הזכות לקבל ולמסור מילהגשים את החופש האמ

בשורת פסקי דין עיגן בית המשפט העליון את מעמדו של חופש הביטוי כזכות ועמדות. 

 Universal 806/88בג"ץ  ר', בין היתר,) "העומדת בלבת הדמוקרטיה ,יסוד, "זכות עילאית

City Studios בג"ץ ; (עניין יוניברסל –)להלן  (1989) נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות

לאור נ'  86/14בג"ץ  ;(1994) בע"מ נ' רשות השידור 1981 קידום יזמות ומולות 93/606

 ((.1987) המועצה לביקורת סרטים ומחזות

באין  וכזה הוא הביטוי "אין קדושה בעיר כבושה" אשר השתלשל  – יחופש הביטוי הפוליט .6

. זאת בשל זוכה להגנה משפטית מרבית – --------הבית ברחוב מחלון מפריע מספר ימים 

חשיבותו החברתית והיותו חשוף יותר מכל צורת ביטוי שטר דמוקרטי, מלקיום חיוניותו 

זקין נ' ראש עיריית   6396/06ץ )בג", כפי ששבנו ונוכחנו הבוקר להתנכלות מצד השלטון

 . ((1999) באר שבע

מור, אינה מצטמצמת לדעות קונצנזואליות. חופש הביטוי הזכות לביטוי, כאזאת ועוד.  .7

משתרע על דעות מקובלות ועל דעות שאינן כאלה; על דעות הנוחות לשמיעה ועל דעות 

, בין בקרב השוטרים סלידה והתנגדותהתקוממות, המעוררות דעות "מרגיזות וסוטות", 

ים בשקט ובנועם, אלא חופש הביטוי אינו רק החופש לבטא דברבקרב הציבור כולו.  ןובי

 (.יוניברסל ענייןגם החופש לבטא דברי זעקה הצורמים את האוזן )

שלט  בענייןבית המשפט העליון פסק דינו של , ניתן 2020ונזכיר, כי רק באחרונה, בספטמבר  .8

התנועה למען  1775/20ה תבעה לסלקו  )עע"מ ימחאה אשר הוצב מול בית הנשיא, והעירי

בית המשפט חזר על ההלכות המושרשות היטב  ((.2020) עיריית ירושליםן נ' טואיכות השל

בדבר עליונותה של הזכות לביטוי, משמעותה במשטר דמוקרטי, ושב ועיגן את הכלל 

נוכח משקלו הסגולי לפיו הבסיסי, שאמור היה להיות שגור כבר בקרב גורמי אכיפת החוק, 

ימת הסתברות קרובה לוודאי לפגיעה אלא אם קיאת חופש הביטוי מגבילים , אין הנכבד

דברים נכוחים אלה, אשר הופנו שם  ., וכזה אינו מתקיים כאןקשה וממשית בערך מתנגש

https://youtu.be/eVha88nkPng
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נגד עיריית ירושלים, יפים שבעתיים שעה שמדובר במשטרת ישראל, הגוף אשר אמון על 

 בפסק הדין. בית המשפטהבטחת חופש המחאה, כפי שקבע אף 

תשוב ותנקוט המשטרה בימים מתוחים אלה להניח כי מופרך  אין זהלסיום נוסיף, כי  .9

היא הרגעת הרוחות. אלא ששקט ושלווה  –הטובה כשלעצמה  –בצעדים שונים שמטרתם 

אינם דרים בכפיפה אחת עם הזכות למחאה וביטויה, ועל משטרת ישראל לחדול מדיכויה 

 .חוקיהבלתי 

בדבר חובתם את כל שדרות משטרת ישראל, קציניה ופקודיה, לאלתר על כן נשוב ונבקשכם להנחות 

מוחים בכל דפוס שבו הל שלום המפגינים ועה וביטוייה, ולשמור ילאפשר את המחאה על שלל צורות

 יבחרו לעשות כן.

 נודה להתייחסותכם המהירה,

 

 בכבוד רב ובברכה,

 
___________ ____________ ___________ 

 סיון תהל, רכזת חופש הביטוי והמחאה שאער, עו"ד,רעות  טל חסין, עו"ד,

 העתקים: 

 טי לממשלהפד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המש

 02-5898921באמצעות פקס מס' :  – "ש מחוז ירושליםיועמעו"ד ג'ורג' קיוורקיאן, 

 מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים


