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 לכבוד

 מר רז נזרי

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

 דוחות למפגינים בכפר סבא –הגבלות על הפגנות הנדון: 

 2.4.2020מכתבנו מיום 

 

צו בריאות העם )נגיף שבסימוכין )שטרם נענה( קבלנו על ההגבלות שהוטלו על הפגנות בבמכתבנו 

 .2020-תש"ףההקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 

מתירה לאדם  2020-תש"ףההגבלת פעילות(,  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ( ל5)2תקנה 

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית לצאת למרחב הציבורי לצורך הפגנה. בתיקון ל

קבע מנכ"ל משרד הבריאות בסעיף  2.4.2020מיום  2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

 2חק של אנשים בשמירת מר 10ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד (, כי "10א)ג()3

מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר; אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי כל דין בעניין 

 ".הפגנות

הזכות שמנכ"ל משרד הבריאות אינו מוסמך לקבוע הגבלות על  ךבמכתבנו שבסימוכין התרענו על כ

להיות מעוגנת  אמורה הין, ואם בכלל קיימת סמכות להגביל הפגנות היא הייתהפגהחוקתית ל

  בתקש"ח. כיום משהכנסת חזרה לפעילות סדירה ניתן לעשות זאת רק בחקיקה ראשית.

תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה )ב( ל2להשלמת התמונה נציין, כי בתקנה 

להוראת נקבע כעבירה סירוב להישמע  2020-תש"ףההחדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה((, 

א לצו בריאות העם, ובתוספת נקבע לה קנס מינהלי 3שוטר לגבי פיזור התקהלות שנעשית בניגוד לסעיף 

 עבירה זו נקבעה עוד בטרם נכללו בצו בריאות העם ההגבלות על הפגנה.₪.  5,000בסך 

יעתנו למיטב ידמפגינים למשמרת מחאה מול ביתו של ח"כ גבי אשכנזי בכפר סבא.  60-הבוקר התכנסו כ

המפגינים הקפידו על ההגבלות שנקבעו בצו בריאות העם. למרות זאת בין ארבעה לחמישה מהפגינים 

בשל "סירוב להוראת שוטר על התפזרות מהתקהלות או ₪  5,000לו דוחות מהמשטרה ע"ס בקי

)בידוד לתקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )ב( 2מהתכנסות לפי סעיף 

 ". שלושה מהדוחות מצ"ב.2020-(, תש"ף2020-, תש"ףבית והוראות שונות( )הוראת שעה(



 

2 

 

במקביל פקחים מעיריית כפר סבא חילקו מספר דוחות בשל הקמת רעש העלול לגרום למטרד לשכנים. 

 בא שעבר במקום ייאמר, כי הוא הודיע למפגינים שידאג לביטול הדוחותסלזכותו של ראש עיריית כפר 

 וקרא להם לציית להוראות השוטרים.

 בתגובת המשטרה שפורסמה בתקשורת נאמר כך:

מפגינים מול ביתו של נבחר ציבור ברח' הכרמל בכפר  60-"עם הגעת כוחות משטרה למקום הבחינו בכ

סבא. מדובר בהתקהלות אסורה ובהפרה בוטה של צו בריאות העם )קורונה(. לאחר שהמפגינים 

משתתפים  10ם לשמור על מרחק נדרש בין מפגין ומפגין ולעמוד בדבוקות של עד התבקשו ע"י השוטרי

 כנדרש עפ"י הנחיות משרד הבריאות והם סירבו,  חולקו הדו"חות."

", פי שקלים למפגינים ליד ביתו של גבי אשכנזישוטרים חילקו קנסות באלבר פלג ויהושע )ג'וש( בריינר "

 .13.4.2020, אתר הארץ

ומעבר  ,שנקבעו בצו בריאות העם ,מעבר לשאלה המשפטית החוקתית לגבי תוקפן של ההגבלות

בשל הפגנה יש לה אפקט ₪  5,000למחלוקת העובדתית על שהתרחש בהפגנה עצמה, חלוקת דוחות ע"ס 

 על הזכות להפגין, ויש להימנע ככל הניתן מלהשתמש בסנקציה זו. –שלא לומר מקפיא  –מצנן 

לפיכך נבקשך לדאוג לביטול הדוחות שניתנו, לביטול ההגבלות על הזכות להפגין שנקבעו בצו בריאות 

העם  וכן נבקשך להבהיר למשטרה שאין היא מוסמכת לאכוף את ההגבלות או להטיל קנסות על הפרתן 

 כביכול.

  בכבוד רב,

 ן יקיר, עו"דד

 היועץ המשפטי
 

 ישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראללתנ"ץ אילת א העתק:

https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.8762306

