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ישנה הוראה שלא להכניס אנשים לתחנה עם חולצות שעליהן כיתוב "

לא ניתן להפגין או להיכנס לתחנות הרכבת ... שיכול לעורר פרובוקציות

 עם אמצעי וחומרי הפגנה מכל סוג שהוא )לרבות שילוט, דגלים וכיו"ב(" 

רובינשטיין הרוש ורועי -קורין אלבזדברי גורמים ברכבת ישראל )מתוך: )

 ((Ynet ,10.1.2022, ""חולצה מעוררת פרובוקציה

 ,מורה לו לבוא וליתן טעםהו 1יתן צו על תנאי המופנה אל המשיב הנכבד מתבקש ל המשפטבית 

בכניסה לתחנות הרכבת או למנוע נוסעים או מלווים לעכב מלחדול לאלתר  2מדוע לא יורה למשיבה 

בשל לבוש או נשיאת תכנים פוליטיים או וזאת , ולהשתמש בשירותי הרכבת לתחנות את כניסתם

 חומרי הפגנה מכל סוג שהוא.בשל נשיאת או שנויים במחלוקת, תכנים 

 :ואלה נימוקי העתירה

 מבוא

חברת הרכבות (, הרכבתרכבת ישראל )להלן: , 2פשוט וברור. המשיבה עניינה של העתירה  .1

, סבורה, משום מה, כי נתונה לה הסמכות לעכב בכניסה ישראלשבבעלות מדינת הציבורית 

אם הללו לובשים , לתחנות ולנסוע ברכבת ואף למנוע כניסתםלתחנותיה נוסעים או מלווים, 

mailto:reut.s@acri.org.il
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ציוד בעל תכנים  בכליהםאו נושאים  ריתפופולאו הבעת דעה לא  בגדים שעליהם כיתוב פוליטי

 פוליטיים. 

הממשלתי גורם הוא ה, (משרד התחבורה)להלן:  והבטיחות בדרכיםמשרד התחבורה , 1המשיב  .2

ללא אפליה  ,התחבורה הציבורית הינה מרחב ציבורי הפתוח לכל ,ולעמדתו הרכבת,ממונה על ה

נסיעה בשל ביטויים  למנועאינה רשאית לפגוע בחופש הביטוי ווהרכבת  על רקע דעה ועמדה,

 לאלימות. לגזענות או הסתה או הקים של גזענות מקרי קיצון מובבפוליטיים ומחאתיים, למעט 

משרד התחבורה , הורה הבלתי חוקית לחדול לאלתר ממדיניותה לרכבתואולם, תחת להורות  .3

מוסיפה והרכבת נוהל כאמור טרם פורסם,  לגבש נוהל בעניין. 2022עוד בחודש אוגוסט  לרכבת

 .הבלתי חוקית על פי מדיניותהונוהגת 

 לענייןהעובדות הצריכות 

מזה מספר חודשים שהעותרת, ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק בישראל, שעיסוקה, בין  .4

מפעילה מוקד להבטחת חופש הביטוי והמחאה, פועלת היא ו ,היתר, בהגנה על חופש הביטוי

 ממדיניותה מושא עתירה זו. לחדול את הרכבת לשכנע

נוסעים שעל  עיכבורכבת המאבטחי בשורת אירועים שהגיעו לידיעת העותרת, שיתוארו להלן,  .5

ולנסוע , לתחנה םסילהכנובחלק מהם סירבו  ,בגדיהם או על חפציהם מופיעים מסרים פוליטיים

פרטיהם של המעורבים בידי העותרת, ואך מפאת צנעתם לא יצוינו שמותיהם. . רכבתב

כאמור , אינם מוכחשים על ידי הרכבת, וממילא המדיניות בווידאובחלקם  האירועים תועדו

 אינה מוכחשת על ידה. 

אזרחים, אביב שני -, הגיעו לתחנת רכבת השלום בתל22:00, בסביבות השעה 25.8.2022ביום  .6

על מנת לשוב לביתם בירושלים. מאבטחי התחנה  ,לאחר פעילות מחאה פוליטיים, פעילים

רבו להכניסם למתחם התחנה כיוון שאחת הפעילות לבשה חולצה שעליה הכיתוב: יס

, אשר לטענת המאבטח "עלולה לגרום לפרובוקציות". כתוצאה "מסתכלים לכיבוש בעיניים"

בשיאו ולפעילים,  יםמאבטחאחד ה, התפתח ויכוח בין תםכניסאת לאפשר  מסירוב המאבטחים

חנק אותו ואף חבט בו באגרופים, עד לבואם של  לפת המאבטח בחוזקה את אחד הפעילים,

של על פי עדויות  שהורו למאבטחים לאפשר את כניסת הפעילים לרכבת. ,קציני משטרה

בכוח בשל את הפעילים מאבטח הורה לו להוציא מהתחנה על אותו האחראי הנוכחים במקום, 

 .חולצההכיתוב על ה

קטין, , אביב-בתל מרכז-סבידורתחנת רכבת , הגיע ל11:00, בסביבות השעה 25.11.2022 ביום .7

שביקש לנסוע ברכבת לירושלים. הפעיל אחז בידו שקית ובתוכה שלטים  פעיל פוליטי אף הוא,

וניגשו  ,עם הכיתוב "די לכיבוש". משהגיע לעמדת הבידוק, המאבטחים הורו לו להמתין

להתייעץ עם מי שככל הנראה אחראי עליהם. לאחר ההתייעצות, נאמר לפעיל כי אינו יכול 

 או לנסוע ברכבת עם השלטים, משום שהם נושאים תוכן פוליטי. תלהיכנס למתחם תחנת הרכב

נאלץ לחזור על עקבותיו קטין לאחר דין ודברים, המאבטחים עמדו על סירובם להכניסו, וה

 יעה ברכבת.ולהימנע מנס

מפלגת חולצה של  בחולון, כשלגופו כנס לתחנת רכבת וולפסוןיביקש נוסע לה 12.12.2022ביום  .8

. המאבטח בכניסה לתחנה ביקש "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים"עם הכיתוב חד"ש 
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כנס יעל מנת להלהסתיר אותה וכי עליו יש בעיה עם החולצה, להזדהות, טען בפניו כי  ממנו

 הפעיל נאלץ לנסוע באוטובוס.. או להחליף אותהה, לתחנ

נבון בירושלים, משום יצחק כניסתן של שתי נשים לתחנת הרכבת  עוכבה 29.12.2022 ביום .9

בה השתתפו. המאבטח בכניסה לתחנה ש, בשובן מהפגנה ושלט תמגולגלכרזה שנשאו בידיהן 

 ,, ואף דרש לצלמוכרזהעל גבי ה עיכב את הנשים וסירב להכניסן, בדרישה שיציגו לו את הכיתוב

כשהמאבטח עמד על כך שהכיתוב הוא  .על מנת לקבל אישור לכניסתן מהממונים עליו כביכול

 "להיות חופשי בארצנו", הבהיר כי הוא "לא נורא", ואיפשר את כניסתן לתחנה.

, 22:00בסביבות השעה אביב, -בתללתחנת רכבת השלום  נוסעתהגיעה  9.1.2023ביום  .10

משום שלבשה חולצה ועליה הכיתוב  מאבטחי הרכבת,כנס לתחנה עוכבה על ידי יביקשה להוכש

 .בטענה שהדבר מנוגד לנהלי הרכבת ,"קומי ישראל"(תנועת המחאה קיצור שמה של ) "קומי"

 ."פרובוקציה כיתוב "מעורר"קומי" הוא משום שזאת, 

 פניות העותרת אל המשיבים

. בפנייתה 5.12.2022וביום  20.9.2022מושא העתירה ביום העותרת פנתה אל המשיבים בסוגיה  .11

. הרכבת לא השיבה לפניות. 25.11.2022ומיום  25.8.2022הביאה את המקרים המתוארים מיום 

 מן:קהשיבה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים דאז, ח"כ מרב מיכאלי, כדל 28.12.2022ביום 

וני, וחופש התנועה בה נה מרחב ציבורי חיי"התחבורה הציבורית בישראל ה
נה זכות יסוד לכלל מגוון הציבור. עלינו לשמור עליו נגיש ופתוח באופן מלא יה

לכלל בנות ובני האדם הנמצאים במדינה, ללא קשר למעמד אזרחי, לאום, דעה 
 ועמדה, מגדר ודת.

המקרה הראשון שאותו ציינתן מחודש אוגוסט הגיע לידיעתי ביום התרחשותו, 
ו רגע למנכ"ל 'רכבת ישראל' לתקן את ההנחיות ולגבש נוהל והוריתי באות

 הנמצא כיום בעבודה בלשכה המשפטית של הרכבת. –סדור בנושא 

, עם קבלת המקרה השני אותו תיארתן, ברכבת הבהירו כי הדבר נעשה בטעות
וכי ההנחיות החדשות יצאו בהקדם ויאפשרו שמירה על חופש הביטוי, ויאסרו 

ביטויים פוליטיים ומחאתיים על הלבוש, למעט מקרי קיצון מניעת נסיעה בשל 
 מובהקים של גזענות והסתה לאלימות.

עם כניסת הנוהל החדש לתוקף, ב'רכבת ישראל' ידריכו את כלל בעלות ובעלי 
  התפקידים ואני תקווה כי בכך יתוקן הליקוי."

 

 .1ע/נים מצ"ב ומסומ 5.12.2022ומיום  20.9.2022העתקי פניות העותרת מיום 

 .2ע/מצ"ב ומסומן  28.12.2022העתק תשובת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מיום 

כעולה מתיאור האירועים, חרף האמור במכתבה של השרה, הוסיפה הרכבת לנהוג על פי  .12

בפני התקשורת כי "ישנה  רכבתהודה גורם ב 9.1.2023לאחר פרסום האירוע מיום מדיניותה. 

הוראה שלא להכניס אנשים לתחנה עם חולצות שעליהן כיתוב שיכול לעורר פרובוקציות", 

 והרכבת הגיבה:

"רכבת ישראל אחראית להסעת מיליוני אזרחים בשנה ברחבי הארץ, ובשים 
לב לכך פועלת לשמירה על בטיחותם וביטחונם מבלי לקחת חלק בכל דיון 

אחר. לשם כך, מאבטחי הרכבת מוצבים בתחנות במטרה  פוליטי לצד זה או
לשמור על הסדר הציבורי וביטחון ציבור הנוסעים והנוסעות. לא ניתן להפגין 
או להיכנס לתחנות הרכבת עם אמצעי וחומרי הפגנה מכל סוג שהוא )לרבות 
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שילוט, דגלים וכיו"ב(, ולכן התבקשה הנוסעת להמתין מספר רגעים 
בטחת עם צוות התחנה, שאישר את כניסתה בתום להתייעצות של המא

הבדיקה. האירוע המתואר אינו תואם את נהלי הרכבת ואת ההנחיות לצוותי 
  האבטחה. הנהלים חודדו על מנת שמקרים מסוג זה לא יישנו בעתיד".

 : מאבטחים מנעו ממפגינהחולצה מעוררת פרובוקציההרוש ורועי רובינשטיין "-קורין אלבזר' 

מפגינה שמעוני ובר פלג " רן; Ynet ,10.1.2022", נתניהו להיכנס לתחנת רכבת בת"אנגד 

 .10.1.2022", הארץ, ולצת מחאהחעוכבה בכניסה לתחנת רכבת בתל אביב כי לבשה 

לשיטת הרכבת היא רשאית להוסיף ולעכב נוסעים ולמנוע את נסיעתם בשל תכנים אם כן,  .13

מכוחם של נהלים  ללא כל מקור סמכות(, "פרובוקציות")פוליטיים שנשאו עימם או עליהם 

. משרד והנחיות שלא פרסמה, שמופרים "בטעות", ומחודדים כשהדברים אינם "תואמים"

, הגם שהרכבת, לגבש "נוהל" 2022בחודש אוגוסט התחבורה, מצידו, הסתפק במצוותו לרכבת 

 ויים פוליטיים.כאמור, אינה מוסמכת כלל לאסור כניסת נוסעים לתחנות בשל ביט

 המסגרת הנורמטיבית

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, פגיעה  8דומה כי אין צורך להרחיב: על פי הוראות סעיף  .14

בזכויות אדם יכולה שתהא בחוק, ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה 

בשורה של זכויות חוק ללא הסמכה בופגיעתו אינה עולה על הנדרש. מדיניותה של הרכבת פוגעת 

לפסק  4, פסקה אבנרי נ' הכנסת 5239/11בג"ץ ) בחופש הביטוי :אדם המעוגנות בחוק היסוד

 בחופש התנועה((, 15.4.2015) לפסק דינו של השופט מלצר 48פסקה ו דינו של השופט עמית

לפסק דינו של הנשיא ברק  74, פסקה 1( 4, פ"ד נא)חורב נ' משרד התחבורה 5016/96)בג"ץ 

 10, פסקה האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת 6732/20)בג"ץ  בזכות לפרטיות((, 1997)

לאיכות  התנועה 6427/02)בג"ץ  בזכות לשוויון((, 1.3.2021לפסק דינה של הנשיאה חיות )

זכות בו לפסק דינו של הנשיא ברק(, 43-30פסקאות , 619( 1, פ"ד סא)הכנסת' נ בישראל השלטון

כ''ז לפסק דינו של -פסקאות כ''ו, 530 (2פ"ד סד) ,רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ ) לכבוד

 ,פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ 8821/09רע"א ; (2011השופט רובינשטיין )

אינה רק בחוסר המדיניות למעשה  .((16.11.2011לפסק דינו של השופט דנציגר ) 25-21פסקאות 

הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות איסור  לחוקמפורש עומדת בניגוד סמכות אלא 

מדיניות זו מכאן ש. (חוק איסור הפליה)להלן:  2000-תשס"אהציבוריים, בידור ולמקומות 

 לחדול ממנה לאלתר. רכבתעל משרד התחבורה להורות ל, ואסורה ובטלה

גודר את מסגרת  2005-תשס"ההחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, ל 1עיף ס .15

שימוש בסמכויות לפי חוק זה, יהא לשם שמירה על ביטחון "סמכותם של מאבטחי הרכבת: 

הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות, וזאת במקום ובדרך שיבטיחו שמירה מרבית 

גם, שמא בעיקר, הקשים והמכעיסים  –ביטויים פוליטיים  ."ועל כבוד האדם, פרטיותו וזכויותי

 Universal City 806/88בג"ץ ) הם בליבת הדמוקרטיה ומשטר זכויות האדם – שבהם

Studios לפסק דינו של השופט  3 קה, פס22( 2פ"ד מג) ,נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות

על ידי מאבטחים פוגע פעילות חבלנית או אלימה, ועצם העיסוק בהם ם אינם ה(. (1989ברק )

 בכבודם, בפרטיותם ובזכויותיהם של הנוסעים. 

)א( 3סעיף על פי הוראות ממש אסורה אינה אך בחוסר סמכות, אלא מדיניות הרכבת כאמור,  .16

כניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום  במתן על הפליה ותאוסרה, הפליהאיסור  לחוק
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מגדיר  לחוק איסור הפליה 2. סעיף השתייכות מפלגתיתאו  השקפה , בין היתר, מחמתציבורי

נוסעים ברכבת נכנסים ה". מקום המציע שירותי תחבורה ציבוריתמקום ציבורי, בין היתר, כ"

ו נהפליה בעניינם והשקפות. לתחנות כשהם נושאים עליהם, בבגדיהם ובציקלונם, שפע ביטויי

, שאותם הרכבת )"פרובוקציות"( שנתפסים כשנויים במחלוקתפוליטיים היא בין ביטויים 

 קונצנזואליים.כשנתפסים אחרים ביטויים לבין  סבורה כי בסמכותה לאסור,

הנה כי כן, עסקינן במדיניות שפוגעת בשורה של זכויות אדם, ללא מקור סמכות חוקי, ואף בניגוד 

שובת קש, ולאחר קבלת תומפורש לחוק. משום כך, בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן צו על תנאי כמב

 המשיבים להופכו למוחלט.
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 עודד פלר, עו"ד רעות שאער, עו"ד

 ב"כ העותרת

 


