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 תגובה מקדמית מטעם המשיבים

 

 או המשיבים –המשיבים )להלן , מתכבדים בית המשפט הנכבדת ובהתאם להחלט .1

  .שבכותרת הרעתי( להגיש את תגובתם המקדמית להמדינה

 

צו על תנאי, "מלפניו בית המשפט הנכבד יוציא כי  ותהעותר בבקשת הוא העתירהשל  הנעניי .2

המופנה למשיבים והמורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא יתקינו מצלמות וידאו בכל ביתני 

ה בירושלים, יפעילו אותן בכל שעות העתיק רבעי המשטרה המוצבים בכניסה לשער שכם

יתעדו באמצעותן את הקורה בביתנים אלה באופן קבוע וישמרו את התיעוד היממה, 

 .המצולם"

 

משום , הסף עללהידחות העתירה דין  להלן, עמדת המדינה היא כי כפי שיפורט בהרחבה .3

, ובייחוד אין בה כל עילה עילה להתערבות בית המשפט במעשי הרשותכל  האינה מגל שהיא

קביעת מפרט ל, בכל הנוגע הדעת המבצעי של גורמי המשטרה בענייננו להתערבות בשיקול

 .הנדסי וטכנולוגי של מתקניה בשער שכם

 

ה בסוגיה את דרכי פעולת משטרת ישראלהעתירה מבקשת הלכה למעשה להכתיב ל

 .בדין לכך , בלא כל צידוקטכנולוגית מובהקת -הנדסית  –מבצעית 
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 . הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2

 על ידי ב"כ עוה"ד טל חסין ואח'

 , תל אביב 75נחלת בנימין 

 21/8023  בג"ץ

 

 03-5608165: ; פקס052-8595351 :טל'

 ואח'ספיר -וכן על ידי ב"כ עוה"ד אפרת ברגמן

 9104601, ירושלים 4634ת.ד. 

 03-9080588; פקס: 03-7733134טל': 

 
 
 
 

 ו ת ה ע ו ת ר

 

 נ   ג   ד

 

 מפכ"ל משטרת ישראל. 1

 פקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל. מ2

  על ידי פרקליטות המדינה

 ירושלים ,משרד המשפטים

 02-6467011; פקס': 073-3925590טלפון: 

 
 
 
 

 
                                          

 ה מ ש י ב י ם                                      

1



2 
 

מתארת העתירה את בר לסוגיית התקנת המצלמות, כעולה מן העתירה, ברקע הדברים, מע

בטיפול המחלקה לחקירת שוטרים או היו מצויים עניינם של הליכים שונים שמצויים 

ומחלקת העררים בפרקליטות המדינה. עניינם של הליכים פרטניים אלה בוודאי חורג מן 

הסעד המבוקש בעתירה, וברי כי העתירה שבכותרת אינה יכולה לשמש כסות לדיון 

בהליכים אלה בפני בית המשפט הנכבד. על כן, ממוקדת תגובה זו בסעד המפורש שהתבקש 

שעניינו בדרישה להצבת מצלמות בביתני המשטרה, ובאופן הפעלתן, כמתואר  – בעתירה

 לעיל.

 

, בכל התשתית העובדתית המפורטת בעתירה עמדת המדינה היא כיבנוסף לדברים אלו, 

 אינה שלמה, כפי שיפורט בהמשך הדברים.  הכבוד

 

 .כפי שיפורט להלן, הכל בהוצאות ותתוך חיוב העותרעל הסף דין העתירה להידחות לפיכך, 

 

 לעניין רלוונטיומשפטי  רקע עובדתי

 

פעילות משטרת ישראל היא  ובשאזור שער שכם שבירושלים, הוא אזור רגיש ביותר,  .4

. משטרת ישראל פועלת לילות כימים על מנת להבטיח מבחינה מבצעית מהמורכבות ביותר

 מאמצים רבים לשם כך.את ביטחון הציבור באזור שער שכם, ומשקיעה 

 

לשער שכם  ברחבת הכניסהשת "ביתני" המשטרה בהם עוסקת העתירה דנן, מוצבים ושל .5

, ועל רקע תקריות אלימות חוזרות 2015בשנת  כעולה מן האמור בעתירה,שבירושלים. 

הפרות בשל כך שאזור שער שכם הפך למוקד מרכזי של טרור וו ,ונשנות באזור שער שכם

וזאת במטרה לספק  - של המשטרה עמדות זמניות 3סדר, הוקמו ברחבת שער שכם 

כעולה מן האמור בעתירה,  לשוטרים ולכוחות הביטחון הפועלים במקום מרחב בטוח ומוגן.

הסמוך ביותר לשער שכם,  בביתןו, קבועותהוחלפו העמדות הזמניות בעמדות  2018בשנת 

 . פעילה איננהמצלמה . לעניין זה יצוין כי המצלמה מותקנת

 

לעתירה. 1כנספח ע/ראו בהקשר זה: הודעת ועדת התכנון והבניה מחוז ירושלים, שצורפה  

  

מהווה מוקד חברתי ועסקי חשוב בחיי תושבי ירושלים שער שכם , כעולה מהאמור בעתירה .6

 ומאבטחים.שוטרים קיימת בו נוכחות של תושבי העיר, יהודים וערבים ושל בכלל, ו

 

 בשנים אחרונות, הפך איזור שער שכם למוקד טרור והפרות סדר מרכזי. כך, לשם דוגמה .7

במהלכו נרצחה לוחמת מג"ב, רב שוטר  , אירע פיגוע ירי ודקירה משולב,3.2.16, ביום בלבד

אירע בשער שכם פיגוע דקירה, במהלכו  16.6.17; ביום בעת ניטרול מחבל ז"ל הדר כהן

בזמן  ואך ;בעת שנאבקה במחבל ז"ל ראשון הדס מלכאנרצחה לוחמת מג"ב, רב סמל 

ם. נוסף לכך, שער אירע נסיון פיגוע דקירה באזור שער שכ ,19.12.21ביום  האחרון ממש,

וכן ע "שומר החומות", , ובכלל זאת אף בזמן מבצ2021מאי  - שכם היווה בחודשים אפריל

 .מוקד להפרות סדר חוזרות ונשנותבתקופה שלאחר מכן, 
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מאפשר שמערך כחלק מ ה בירושלים פרוסות מצלמותקבכל איזור העיר העתייצוין כי  .8

סדר  והפרותלמשטרת ישראל לזהות מפגעים ולאתרם בזמן אמת, ואף למנוע פיגועים 

 באיזור. 

כהצדקה לדרישת בהמשך לכך, העתירה מתייחסת לכמה אירועים קונקרטיים נטענים,  .9

 . תני המשטרה בשער שכםיהעותרים ממשטרת ישראל להציב מצלמות בב

א' הגיש  ,13.12.18ביום על פי המתואר בעתירה, . א' ס'ת לעניינו של כך, העתירה מתייחס

אודות אלימות שוטרים שהופנתה על בה פירט ש, (5690/2018תלונה למח"ש )תיק מח"ש  ס' 

 באחד מהביתנים המשטרתיים המצויים בשער שכם, כמפורט לעיל. פי הנטעןל כלפיו

, לאחר בחינת התלונה וכלל נסיבות העניין, הודיעה המחלקה לחקירות 7.5.19 ביום

שוטרים בפרקליטות המדינה על כך ש"נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות המשך 

מהווה מסגרת מתאימה אינו קירה פלילית, שכן מדובר באירוע אשר ההליך הפלילי ח

 .לבירורו"

 

העתק עדותו של א' ס' במח"ש והעתק הודעת הפרקליטות המחלקה לחקירות שוטרים 

 לעתירה. 2/ע כנספחבפרקליטות המדינה, צורפו 

 

וועד הציבורי נגד עינויים באמצעות ה, ' ס'הגיש א 23.12.19ם בהמשך לדברים אלו, ביו .10

 ערר על החלטת המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. ,(2)העותרת  בישראל

הוחלט שלא כי  2עותרת הודיעה מחלקת העררים בפרקליטות המדינה ל 16.11.20ביום 

 בפרקליטות המדינה לסגור את התיק, ת שוטריםולשנות את החלטת המחלקה לחקיר

את חומר החקירה ליחידה לטיפול בתלונות הציבור במשטרת ישראל לשם בחינת ולהעביר 

 מן הנימוקים המפורטים להלן: וזאת  התנהלותם המקצועית של השוטרים,

 

-חקירה העלה כי גרסת מרשכם לפיה הותקף עלמצוי בתיק ה"עיון בחומר ה

ידי השוטרים מבלי שעשה דבר אינה מתיישבת עם תיעוד האירוע, ממנו 

עולה בבירור כי שניות ספורות לאחר שנכנס מרשכם לעמדה והחליף דברים 

קצרים עם השוטרים, הוא התנגד לחיפוש והחל להתגושש ולהיאבק 

בשלושת השוטרים, כשהוא מתפרע, דוחף, בועט ומכה אותם בידיו, 

והשוטרים מצידם, מנסים במשך זמן רב לנטרל אותו ולהשתלט עליו תוך 

 שימוש בכוח.

 

ידי שלושת השוטרים -קשות, על כן, בתלונתו הלין מרשכם כי הוכה וכמ 

ידי שניים נוספים שהגיעו כתגבורת, וזאת באמצעות -תחילה, ובהמשך על

אגרופים שהוטחו בראשו ובפלג גופו העליון, במכות עם מיכל תרסיס הגז 

בראשו ובעינו השמאלית, במכות עם קת הנשק בראשו ובגופו ואף בדריכה 

ידי צוות מד"א שפינה -לעם נבדק הן ככשהיה על הקרקע. מרש על ראשו

ידי רופא -צדק והן על -אותו מתחנת המשטרה לביה"ח, הן בביה"ח שערי

משפחה, אך התיעוד הרפואי שצורף אינו מעלה ממצאים חבלתיים ממשיים, 
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לפיה ננקטה נגדו אלימות פרט לחתך שטחי בראש, ואינו מתיישב עם גרסתו 

 קשה כאמור.

 

שניים מהנילונים מסרו הודעות במשטרה ביום האירוע, לפיהן מרשכם  

התבקש להיכנס לעמדת הבידוק, לאחר שלא הייתה ברשותו תעודה מזהה, 

אך בעמדה התנגד לביצוע חיפוש תוך שהוא דוחף, מתפרע, מקלל ותוקף את 

חשש שיש ברשותו כלי נשק,  ההשוטרים באגרופים ובעיטות. משכך, ומשעל

לונים לדבריהם שימוש בכוח נגדו, שכלל גם אגרופים ובעיטות, כדי עשו הני

ליו ולעצרו, ורק לאחר שהזעיקו תגבורת עלה בידם לעשות כן. עלהשתלט 

 ..."נתמכת בתיעוד מצלמת האבטחה כמפורט לעיל השוטריםת סרג

 ]ההדגשה אינה במקור, הח"מ[.

 

 לעתירה. 2/עכנספח צורף  16.11.21הודעת הפרקליטות מיום  העתק 

 

ביום מקרה נוסף המתואר בעתירה, הוא עניינו של נאסים סכאפי, שלפי הנטען בעתירה,  .11

כמתואר בעתירה, בית  .וים אלימות מצד שוטרים כלפינהופעלה באחד מן הבית 24.4.21

משפט השלום בירושלים סירב לאשר בקשה שהוגשה להארכת מעצרו, והורה למח"ש 

, 28.4.21מדינת ישראל נ' סכאפי; החלטה מיום  50287-04-01וע )ראו מ"י לחקור את האיר

 4לעתירה(. העתק תצהירו של סכאפי במסגרת תלונתו למח"ש, צורף כנספח ע/ 3נספח ע/

מהמחלקה לחקירת שוטרים, תיק מח"ש לשלמות התמונה יצוין כי כפי הנמסר  לעתירה.

   .הגשת העתירה שבכותרתקרי לפני  – 8.8.21שנפתח בעניין, נסגר ביום 

 

העותרות טענות כלפי אלימות  מעלותלעתירה,  35-24בסעיפים בנוסף לדברים אלו,  .12

 הכל כמפורט שם. בביתני המשטרה, נוספת משטרתית לכאורית 

 

פנו העותרות במכתב אל מפכ"ל משטרת ישראל ואל מפקד מחוז ירושלים  7.6.21 ביום .13

להתקין לאלתר מצלמות בכל ביתני המשטרה " הן דרשובמסגרת פניה זו, במשטרת ישראל. 

י אלימות קשים ושיטתיים של שוטרים כלפי , זאת בשל אירועהמוצבים בכניסה לשער שכם

העותרות במכתב  התייחסובתוך כך,  ".פלסטינים אשר מתרחשים בהם כדבר שבשגרה

להציב  ישכאמור, וטענו כי  אזור שער שכם, בביתניםכנטען על ידן במקרי אלימות ל

כמו כן,  שטרת ישראל., לצורך הגברת השקיפות ואמון הציבור במבביתנים אלומצלמות 

מכתב יורו על חקירת האירועים להמכותבים  במסגרת מכתב זה ביקשו העותרות כי

"הסקנת מסקנות מערכתיות והוצאת הנחיות מתאימות כמו גם על  המתוארים בפנייה,

 "ואיתו השוטרים האלימים והעברת שמותיהם למח"ש. לשוטרים בשטח,

 

 . 6כנספח ע/ף לעתירה צור 7.6.21צילום פניית העותרות מיום  

 

נספח )ראו  , כמפורט, לשר לביטחון פניםהעותרות מטעם מכתבנשלח העתק  22.6.21ביום  .14

 לעתירה(. 7ע/
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מחוז ירושלים. במסגרת  משטרתהמשפטי ל ץהשיב לפניית העותרות היוע 15.6.21ביום  .15

בירור עובדתי של האירועים האלימים לכאורה ב, הובהר כי הסמכות לפתוח תותשוב

שוטרים בפרקליטות המחלקה לחקירות שהובאו במסגרת פניית העותרות נתונה בידי 

 , כדלקמן: המדינה

 

, אין בידינו לבצע בירור עובדתי של האירועים המוזכרים ת"מסיבות מובנו

כאשר הסמכות לעשות כן נתונה למח"ש. לכן, דרישתך כי המשטרה  בפנייתך,

 תחקור אירועים אלה, אינה נהירה לנו".

 

אם להתקין מצלמות בביתן משטרתי זה או  - ההחלטהבתוך כך, במכתב זה אף הובהר כי  

על בסיס שיקולים מקצועיים של משטרת  מתקבלתהיא החלטה ה - אחר או לא להתקין

"עמדות האבטחה נשוא פנייתך נועדו לאבטח את הציבור ואת השוטרים ישראל, כדלקמן: 

שמוצבים במקום. בינוי העמדות נעשה על בסיס שיקולים מקצועיים אשר לא העלו צורך 

 בהתקנת מצלמות בתוך העמדות".מבצעי 

 

במסגרת פנייתן שבו וליועץ המשפטי של מחוז ירושלים,  שבו ופנו העותרות 8.8.21ביום  .16

, הכל כמפורט במכתבן שצורף  ודרשו התקנת מצלמות בביתני המשטרה באזור שער שכם

 . לעתירה 8כנספח ע/

 

", לא נענתה כלל" 8.8.21לעתירה מציינות העותרות כי פנייתן האמורה מיום  40בסעיף  .17

אולם בניגוד לכך יצוין, לשלמות התמונה, כי לפי תיעוד משטרת מחוז ירושלים, מענה 

משך למענה שלנו מיום ה"ב-, ובו צוין כי 22.8.21האמורה נשלח לעותרות ביום  לפנייה

, נשוב ונעדכן כי לא מצאנו צורך מבצעי בהתקנת מצלמות בעמדות משטרה בשער 22.6.2021

 ."שכם

 

בדיקתנו העלתה כי האירועים המוזכרים בפנייתך מטופלים " כי 22.8.21 כן צוין במענה מיום 

שוטרים. ככל שמח"ש תמצא שהעניין דורש התייחסות נוספת של במחלקה לחקירות 

  המשטרה, הדבר יטופל במסגרת סדרי העבודה כמקובל ועל פי חוק".

 

  .1/שנספח ממצורף ומסומן  22.8.21צילום מענה מיום  

 

 דינהעמדת המ

 

, בהיותה מבקשת להתערב בשיקול עמדת המדינה היא כי יש לדחות את העתירה על הסף .18

 .הדעת של גורמי המשטרה בקביעת מפרט הנדסי טכנולוגי של מתקניה בשער שכם

 

, ואינה נדרשת בכל הכבוד, נראה כי התשתית העובדתית בעתירה אינה שלמהראשית,  .19

הסבוכה הביטחונית ציאות , ולמלוא היבטיה של המלרקע הרחב של האירועים הנטענים בה

ם של מקרים פרטניים )והרי לא בכך עוסק מבלי להידרש לגופ המתקיימת בשער שכם.

הסעד המבוקש(, אשר מסורים לטיפול מח"ש, הרי שחלק ניכר מהאירועים המובאים 
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'אן, אירועי שומר החומות והתקופה שלאחריהם דבעתירה התרחשו בתקופה של חודש הרמ

תקופה שבה היו הפרות סדר קשות בשער שכם שכללו מעשי אלימות קשים כלפי אזרחים  –

וכוחות הביטחון, בהיקף נרחב ולאורך זמן ממושך. קצרה היריעה מלתאר את מלוא פעילות 

 המשטרה על מנת לאפשר השגת סדר ציבורי ולמנוע אלימות בתקופה זו.  

 

המיקוד בעתירה הוא באירועי האלימות הנטענים בה, ובטענות כלפי השוטרים מכל מקום, 

יין זה הוא עניין למח"ש ולפרקליטות המדינה שהיו מעורבים בהם על פי הנטען, אולם ענ

 –לענות בו, ואינו קשור ישירות לסעד המבוקש שעניינו כאמור בשיקול הדעת המבצעי 

 טכנולוגי של משטרת מחוז ירושלים. –הנדסי 

 

ו במפרט ההנדסי טכנולוגי של של עמדות האבטחה שנועדו לאפשר נ, עניינכך או אחרת .20

 משימתם באזור רווי אירועי פח"ע והפרות סדר.לשוטרים לממש את 

 

, העותרים לא הצביעו על תשתית עובדתית מספקת שעשויה לתמוך בדרישתם :זאת ועוד .21

. כאמור, עיקר העתירה מתמקד בנושאים בעניינו של הסעד המפורש שהתבקש בעתירה

היו מצויים בחקירה, וזאת בכסות או שבטיפול מח"ש, לרבות מקרים פרטניים שמצויים 

 בו צוינה תוצאת ההליך הסופיתשקרה במאלא שגם של טענות מתחום הבינוי והטכנולוגיה. 

, הרי שהעותרים בהגינותם מציינים כי תיק מח"ש בנושא נסגר, וערר )עניינו של א' ס'(

תיק  –לעיל  ובמקרה נוסף שתואר )עניינו של סכאפי המצוין לעיל(, כפי שצוין שהוגש נדחה.

)קרי, הגם שהדבר לא צוין בעתירה, התיק נסגר עוד בטרם  8.8.21מח"ש נסגר ביום 

 6נספח ע/) 7.6.21פניית העותרות מיום יצוין בהקשר למקרים אחרים שנזכרים ב (.ההגשת

למכתב, מצוי  4(, כי לפי הנמסר מהמחלקה לחקירות שוטרים, העניין הנזכר בסעיף לעתירה

למכתב, הרי שהוגש כתב אישום פלילי  9; בהקשר לעניין הנזכר בסעיף בטיפול החקירות

מצוי בטיפול החקירות. למכתב, הרי שהדבר  13-10סעיפים וגם בהקשר ל כנגד שוטרים;

והדברים נכתבים למעלה מן הנדרש, ומבלי למצות, שעה שהם חורגים מעניינו של הסעד 

 המבוקש בעתירה.

 

 ית של הליכים שהתנהלו, מתנהלים, ורפה בדלת האחלאפשר עקי לעמדת המדינה, אין 

במח"ש, בעניינם של אירועים המתרחשים בשער שכם, או צריכים להתנהל יתנהלו 

באמצעות הליך הבג"ץ שבכותרת, תוך, בכל הכבוד, ניסיון להשמת בית המשפט הנכבד 

הפרטניים  בנעליה של מח"ש. ברי גם כי אילו נועדה העתירה שבכותרת לייצר דיון במקרים

שנדונו בה, תוך קבלת החלטות בעניינים המסורים לטיפול מח"ש, היה מקום לצרף לה 

כך או אחרת, ככל שרצונן של  כמשיבים, גורמים נוספים שעלולים להיפגע מהדיון בעתירה.

העותרות להשיג על תוצאות החקירה בהליכים פרטניים, עליהן לעשות זאת בדרכים 

 –הנדסי  –העתירה שבכותרת, שהסעד המפורש בה הוא מבצעי המקובלות, ולא באמצעות 

 טכנולוגי כאמור.

 

זאת ועוד, העותרים לא הצביעו על מקור חוקי כלשהו המחייב את המשטרה להתקין 

 מצלמות בעמדות אבטחה אלו. 
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משטרת ישראל את דרכי פעולתה כראות מבקשת הלכה למעשה להכתיב ל העתירה כאמור, .22

 .שבדין לכך מקור חוקיבלא במקום בו מסור לה שיקול דעת רחב, ו, ותותרשל הע עיניהן

 

שיופנה כלפי המשיבים ויורה להם ופרטיבי מבוקש סעד אמסגרת העתירה ביתר על כן:  .23

לבוא ולייתן טעם מדוע לא יתקינו מצלמות וידאו בכל ביתני המשטרה המוצבים בכניסה "

יפעילו אותן בכל שעות היממה, יתעדכו באמצעותן לשער שכם בעיר העתירה בירושלים, 

   "את הקורה בביתנים אלה באופן קבוע וישמרו את התיעוד המצולם.

 

במסגרת חובתה ואחריותה של משטרת ישראל לעסוק בבטחון הנפש והרכוש, כאמור,  .24 

 , בין היתר באשר לדרכי מימוש אחריות זו.ביותר מסור לה שיקול דעת מקצועי רחב

 

הקימה שלושה ביתנים באזור רחבת הכניסה לשער שכם,  ישראל משטרתכמפורט לעיל,  .25

יתנים המשטרתיים בה. אשר הפך למוקד מרכזי לפעולות טרור ולהפרות סדר בירושלים

דרושים לשמירת ביטחונם של שוטרי משטרת ישראל ויש בהם צורך ממשי על  בשער שכם

על הסדר הציבורי ועל בטחון הנפש והרכוש.  לשמור - מנת שאלו יוכלו למלא את חובתם

כפי שצוין  במסגרת העתירה, מבקשות העותרות כי יותקנו מצלמות בכל אחד מביתנים אלו.

טרת ישראל לפניותיהן של העותרות: במענים של היועץ המשפטי למחוז ירושלים של מש

בים במקום. "עמדות האבטחה נשוא פנייתך נועדו לאבטח את הציבור ואת השוטרים שמוצ

בינוי העמדות נעשה על בסיס שיקולים מקצועיים אשר לא העלו צורך מבצעי בהתקנת 

 ".מצלמות בתוך העמדות

 

משום שהמדובר בשיקולים מבצעיים של משטרת ישראל הקשורים בטבורם לשמירה על  .26

מצומצם  הוא כידוע בטחון הנפש והרכוש, כאמור מעלה, מתחם ההתערבות בהחלטה שכזו

 .קרים החריגים בהם יש מקום להתערבות שכזומהעונה על  שלפנינומקרה הביותר, ואין 

 

 :(19.10.20)פורסם בנבו, פלוני נ' משטרת ישראל  7839/21לעניין זה ראו האמור בבג"ץ  

 

במסגרת תפקידה ואחריותה של משטרת ישראל לעסוק ב"בטחון  . 21"

שיקול דעת מקצועי רחב, הנפש והרכוש", מסור למשטרת ישראל 

בין היתר באשר לדרכי המימוש של סמכותה ואחריותה זו. משטרת 

ישראל אינה רק בעלת הסמכות החוקית לענין זה. בידיה גם  הכלים, 

הידע המקצועי, הניסיון, המשאבים והמידע הרלבנטי לשם מימוש 

אחריות זו, ולשם קבלת החלטה בכל מקרה נתון באשר לדרכי 

לנקוט, ובית משפט זה לא ייטה להתערב בשיקול  הפעולה שיש

 דעתה.

 

משטרת ישראל מופקדת כאמור בין היתר על מניעת עבירות וגילוין  .22

ועל שמירת הנפש והרכוש, ואין היא רשאית להתנער מחובתה זו. 

גם שיקול הדעת המוקנה למשטרה בדבר דרכי פעולתה לשם מימוש 

ככל גוף שלטוני,  בלתי מוגבל.סמכויותיה הוא אמנם רחב, אך אינו 
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. דעת מוחלט, והיא אינה חסינה מביקורת-גם למשטרה אין שיקול

ואולם,  לשם התערבות בשיקול הדעת המקצועי הרחב המוקנה 

למשטרה בביצוע תפקידיה, יש להצביע על סטייה ממשית מצדה 

מדרך פעולה סבירה בנסיבות הענין, או על עילה אחרת מעילות 

 ."המשפט המינהליההתערבות של 

 

ראשית ראיה לכך שעמדת הגורמים המבצעיים והמקצועיים  במקרה שלפנינו, לא הונחה .27

ממתחם  חריגה שהעתירה אינה מצביעה עללוקה בפגם, ובוודאי בענייננו במשטרת ישראל 

 .הסבירות, קל וחומר לא באופן קיצוני

 סיכום

 

, תוך חיוב העותרות שבכותרת להידחות על הסףמן הטעמים האמורים לעיל, דין העתירה  .28

 .בהוצאות

 

נצ"מ יניב  העובדות המפורטות בתגובה זו והנוגעות למשטרת ישראל נתמכות בתצהירו של .29

 מויאל, סגן מפקד מרחב קדם של מחוז ירושלים במשטרת ישראל. 

 

 

 

 י"ט באדר א' התשפ"ב היום,

 2022בפברואר  20          

 

 

 

 
 מיליקובסקי, עו"דאבי 

ממונה על ענייני בג"צים 

 בפרקליטות המדינה
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