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 לכבוד
 האגודה לזכויות האזרחיועמ"ש עו"ד דן יקיר / 

 
 

 נ.,ח.
 

פניית האגודה לזכויות האזרח בדבר מרשם משטרתי של  הנדון:
 מפגינים

 8.10.20פנייתך מיום  בסימוכין ל: 
 

בפנייתך אשר בנדון קבלת על אופן אכיפת המשטרה את ההוראות מכח חוק סמכויות מיוחדות  .1

)להלן: "הוראות הקורונה"( ביחס  2020-להתמודדות עם נגיף הקורונה )הוראת שעה( התש"ף

 לביצוע מחאות.

נכנסו לתוקף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  1.10.2020ביום  .2

 2020-(, התשפ"א3)הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

יצוע ( ב13.10.20)ולאחר מכן הוארך על ידי הממשלה עד ליום  7.10.2020בהן נקבע כי עד ליום 

מבית מגוריו של אדם, במגבלות ההתקהלות, תוך שמירה  1,000מחאות יתאפשר אך במרחק של 

 מטר בין אדם לאדם ועטיית מסכה כנדרש.  2על מרחק של 

משטרת ישראל היא הגוף האמון על אכיפת תקנות אלו לשם שמירה על הסדר הציבורי תוך סיוע  .3

 י מדינת ישראל.בהתמודדות עם מגפת הקורונה, לטובת כלל אזרח

חשוב להדגיש, כי סמכויות הפיקוח מכח הוראות הקורונה הינן רחבות ואינן דורשות חשד  .4

 כמשמעו בחוק סדר הדין הפלילי ביחס לסמכויות העיכוב והמעצר המוכרות לנו מהמשפט הפלילי. 

לשם אכיפת ההוראות הנזכרות לעיל, ומכח הסמכויות המוענקות לה, רשאית המשטרה לברר  .5

 נו של אדם. בירור זה נעשה באמצעות דרישת הזדהות.מע

ביצוע בדיקה זו, לשם אכיפת הוראות הקורונה, מבוצע על ידי המשטרה גם במחאות גדולות וגם  .6

 במחאות הקטנות יותר.

כח במקום הן בשל כמות האנשים אשר ובאופן מדגמי ולא כלפי כל מפגין שנ בדיקות אלו נערכות .7

אדם ואדם, בוודאי ביחס לכמות השוטרים המצויים במקום, והן  אינה מאפשרת בדיקה של כל

http://www.police.gov.il/


 משטרת
 

 ישראל

 

 91906המטה הארצי, דרך בר לב, ירושלים, מיקוד 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 

 2מתוך  2עמוד  

 

בשל העובדה שבמחאות גדולות המשטרה נדרשה להקצות את כוחות השיטור במקום לביצוע 

  פעולות נוספות של שמירה על הסדר הציבורי אשר אינן נדרשות במחאות נקודתיות קטנות.

רת ישראל כוללות, כמקובל וכנדרש מערכות המחשוב במשטלעניין שמירת פרטי המפגינים:  .8

. תיעוד זה נעשה לשם ביצוע הגישה למערכות המידעבהתאם לדין, מנגנונים לתיעוד אוטומטי של 

 פיקוח ובקרה על השימוש במאגרי המידע ומניעת שימוש לא מורשה בהם.

אדגיש כי משטרת ישראל אינה מחזיקה מרשם  ,למען הסר ספק, לאור הטענות העולות בפנייתך .9

 פרטיהם של מפגינים. בו מצויים או מאגר 

לעניין טענתך בדבר חוסר הסבר לאזרח בדבר עילת הפעלת הסמכות אציין, כי השוטרים  .10

מתודרכים טרם יציאתם לביצוע תפקידם בסמכויות המוקנות להם מכח הוראות הקורונה למען 

 .חדד זאת בפניהםנשוב ונואנו  עילת הבדיקהבאזרחים קפידו לידע את הי

 אנו מודים לך על פנייתך.  .11

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 
  
 רפ"ק מוריה בן משה, עו"ד  
 ות     מבצעיותקמ"ד    יחיד 

 
 
 

 העתק:
 משרד המשפטים
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