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 לכבוד

 סנ"צ אמירה ברנשטיין 
 יועצת משפטית

  מחוז חיפה במשטרת ישראל
 6458679-04באמצעות פקס 

 שלום רב, 

 הפגנת עומדים ביחדהערמת מכשולים על  הנדון:
 12.5.2020מיום ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מכתב  

בהמשך לשיחתנו הטלפונית שהסתיימה בלא כלום, אני שב ומבקש שתנחי את תחנת חיפה לאשר 

 איש ואישה בזו אחר זו.  50קיומן של תהלוכות מפגינים בקבוצות של 

במוצאי שבת תתקיים בחיפה הפגנה של "עומדים ביחד" ושל עובדות ועובדים ממגזרי תעסוקה  .1

של מפגינים, שיצעדו  תהלוכות 4-ההפגנה תתחיל ב עצמאים, רווחה(: שונים )רפואה, חינוך,

  ויקיימו עצרת מחאה.  לאסיפהממקומות שונים בעיר לעבר כיכר מאירהוף שם יתכנסו 

בימים האחרונים נאלצו מארגני ההפגנה לעבור מסלול מכשולים ומהמורות שהעמידו בפניהם  .2

 אליעד חמו, לאפשר להם להגיש בקשה , רס"רסירב סמב"צ התחנהתחילה, תחנת חיפה. ב

 -שביקשו לראות את ההנחיה , ולאחר הנחייה האוסרת על קיום תהלוכותטען שיש  ,כלשהי

"; רק לאחר התערבותו של קצין המודיעין מתחילים לעלות על העצביםהודיע להם שהם "

י לגברק  -הואיל הסמב"צ לאפשר למארגנים להגיש בקשה  ,רס"ב אלכס זוהר ,המרחבי

להגיש להם פשר הסמב"צ לאחר התערבות נוספת א  רק ו לגבי התהלוכות;לא אך  אסיפהה

 תוך שהוא מודיע להם שבכוונתו לסרב לכולן.  ,לאישור התהלוכותגם בקשה 

תהלוכות  4-של התרוצצויות ותחינות הוצא למארגנים אישור לקיום האסיפה ויומיים בתום  .3

 . ומפגינים תכלול יותר מחמישים מפגינולהגבלה שכל תהלוכה לא תאך זאת בכפוף 

את מכתב משרד המשפטים, היום העברנו אליכם בניסיון להסיר את המגבלה האמורה,  .4

, בהמשך(תוך שמירה על רווחים כמפורט )איש  50-הפגנה של יותר משמבהיר כי מותר לקיים 

ישתתפו כמאה צועדים וצועדות, שיתחלקו הלוכה תכל בשביקשו המארגנים ובהסתמך עליו 

 תוך שמירה על רווח ביניהן.  קבוצותלשתי 

בשמך, כי מכתב ההבהרה שבסימוכין מתייחס לנו . נמסר למארגנים וגם בקשה זו נדחתה .5

יותר לא יינתן אישור לתהלוכה של , וכי הוא אינו רלבנטיל"הפגנה" ולא "לתהלוכה", ועל כן 

בהסתמך על בדיקה שערכתם מול  –כך נאמר לנו  –. כל זאת שהיאאנשים בכל מתכונת  50-מ

בניסיון לקדם את הטיפול בהפגנה ניסיתי לדבר איתך בשלב זה, הייעוץ המשפטי במטה הארצי. 

מיהו אותו גורם עלום בטלפון אך את עמדת על כך שאפנה אליך בכתב וסירבת אפילו לגלות 

 . ל מארגני ההפגנהלדחות את בקשתם שאתכם במטה הארצי, שהנחה 

הדעת אינה סובלת שארגון הפגנה יהיה כרוך בכל כך  הרם של חופש המחאה,למעמדו בשים לב  .6

 הרבה מכשולים ובסירוב חוזר ונשנה להפעיל שיקול דעת והגיון בריא. 
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מצב החירום שאליו נקלענו בשל מחלת הקורונה לא השעה את זכויות היסוד. נקודת המוצא  .7

לקיים את חירות התנועה ואת חופש ההפגנה, ושיש לקרוא כל הוראת חוק,  הייתה ונותרה, שיש

קל וחומר צו של מנכ"ל משרד הבריאות, באופן שמתיישב עמן. חרף זאת, על מנת למנוע אי 

הבנות ומכשולים מיותרים בדרכם של מארגני הפגנות, פנינו מבעוד מועד אל משרד המשפטים 

 : סימוכיןובתגובה קיבלנו את מכתב ההבהרה שב

חוקתי( מר רז נזרי, -על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי"
נבקש להבהיר כי במסגרת התיקון נקבע שהאיסור על התקהלויות במרחב 

ניתן לקיים … אנשים  50הפתוח יצומצם כך שיחול לגבי התקהלויות של מעל 
י מטרים זה נשים השומרים על מרחק של שנא 50הפגנה בקבוצה אחת של עד 

, ובלבד הפגנה הכוללת בסך הכול מספר גדול יותר של משתתפיםמזה, וכן 
, תוך כדי שכאמור המשתתפים אנשים 50לקבוצות של עד לקים ושיהיו מח

ישמרו על מרחק של שני מטרים ביניהם ויעטו מסכות כנדרש, ובהתאם 
 " )ההדגשות הוספו(..להנחיות המשטרה שניתנו

, " ולא ל"תהלוכה"הפגנהל" היא מתייחסתהניחה את דעתכם, כיוון שלא כזכור גם הבהרה זו  .8

, הן במתכונת אסיפההפגנה יכולה להתקיים הן במתכונת של זו אין כל בסיס בדין. לאבחנה  אך

 או, כמו בענייננו, בשילוב של השתיים.  תהלוכהשל 

שמסמיך את המשטרה להגביל תהלוכה המקור החוקי היחיד  – פקודת המשטרהיתר על כן,  .9

. האסיפה שתתקיים במוצ"ש בכיכר מאירהוף כלל אינה טעונה אינה חלה בענייננואו אסיפה, 

אנשים, כיוון שלא צפויים  500-, אפילו יותר מ50-אישור משטרתי גם אם ישתתפו בה יותר מ

שטרה, לפקודת המ 83" )ראי סעיף נאום או הרצאה בעל עניין מדינילהישמע בה "

בדומה לזה,  ((.8.10.2017) התנועה למען איכות השלטון נ' משטרת ישראל 17/6536 ג"ץוב

מארגני ההפגנה לא היו נזקקים לאישור משטרתי כדי לקיים תהלוכה או תהלוכות שכל אחת 

  (.הנ"ל 83" )סעיף המהלכים יחד, או המתקהלים כדי להלך יחד …"איש 50מהן מוגבלת לעד 

-תש"ףה)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,  צו בריאות העםאכן,  .10

אין בהגבלות אלו דבר המונע קיום , מטיל הגבלות על סוגים מסוימים של התקהלויות, אך 2020

יותר מעט , ורווח גדול מפגין לרעהו ביןמטרים  2, כל עוד נשמר מרחק של אסיפה או תהלוכה

 בין קבוצה לקבוצה.

מעל הכול, גם בימי הקורונה, ולמרות שאין אנו מקלים ראש בנטל המוטל על משטרת ישראל,  .11

לאפשר למפגינות ולמפגינים לבטא את מצוקתם ולא לטרטר אותם דווקא ראוי שייעשה מאמץ 

 בין בעל סמכות אחד למשנהו, או לשלוח אותנו "להביא" מכתב נוסף ממשרד המשפטים. 

קיום התהלוכות להסיר את התנגדותם לשוטרי תחנת חיפה ך להורות לאבקשלאור הדברים שלעיל, 

 ולא להפריע לצעידת המפגינים כל עוד נשמרים המרחקים והתנאים כאמור לעיל.כמתוכנן, 

 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
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 : העתקים

 תנ"צ איילת אלישר, היועצת המשפטית למשטרת ישראל
 ע' יועמ"ש למשטרת ישראלאלעזר כהנא, תנ"צ 

 פקד תחנת חיפה, משטרת ישראלנצ"מ אמיר גולדשטיין, מ
 רכז מודיעין סד״צ מרחב אשר ,רס״ב אלכס זוהר

 רס"ר אליעד חמו, סמב"ץ תחנת חיפה, משטרת ישראל

 (משפט ציבורי חוקתי)רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר 
 (פלילי)עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גב' 
 משרד המשפטיםאיל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי, מר 
 גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםגב' 


