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 לכבוד

 גב' גאל אזריאל

 חוקתי(-יעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט ציבורי

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

 שייח' ג'ראחדוחות למפגינים ב –הגבלות על הפגנות הנדון: 
 13.4.2020מיום  ךתשובת

 13.4.2020מיום מכתבנו 
 2.4.2020מכתבנו מיום 

 

 ליכם שוב הפעם בעניין מימושה של הזכות להפגין בעת הזו.אלצערנו עלינו לפנות 

תקנות שעת חירום )נגיף במצד אחד דאגתם לעגן את הזכות להפגין ולהחריג אותה מהמגבלות שנקבעו 

ה בין אופן יישומה במחוזות רבות ; מצד שני קיימת שונ2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –הקורונה החדש 

 המשטרה השונים:

, השתתפו מאות אנשים במשמרת מחאה בכיכר הבימה בתל אביב. 16.4.2020ביום חמישי בערב, 

 ל מרחק ומספר, ושוטרי מחוז תל אביב לא הפריעו למהלכה התקין.שהמפגינים צייתו למגבלות 

לאחר החמרת ההגבלות על מחאה, מאות הפגינו בתל אביב נגד הפגיעה יהושע )ג'וש( בריינר "

 . 16.4.2020, אתר הארץ" בדמוקרטיה

מפגינים במשמרת מחאה בשייח' ג'ראח בירושלים.  12, עמדו 17.4.2020מנגד ביום שישי בצהריים, 

סרטון שתיעד את כל אחד, למרות ש₪  5,000ה מהם קיבלו דוחות משוטרי מחוז ירושלים על סך שבע

מטרידה במיוחד העובדה, שככל הנראה התנגדות השוטרים  גם הם צייתו למגבלות.האירוע מלמד כי 

, ושהם סירבו לציין בדוחות את שהיו במקום או חלקם למסר של המפגינים הדריכה את פעילותם

 .המפגיניםתגובות 

אתר שיחה " צפו: מפגינים בשיח' ג'ראח קיבלו אלפי שקלים קנס בגלל "תקנות החירום"אורלי נוי "

 .17.4.2020, מקומית

נוגעות למגבלות ש ,בדיקת נסיבות האירוע, נבקשכם לתת את הדעת לשתי סוגיות כלליות לבדמ

 טלות כיום על הזכות להפגין:והמ

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8775035
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8775035
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8775035
https://www.mekomit.co.il/%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%97-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%97-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99/
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צו בריאות העם )נגיף בהחוקתיות של ההגבלות שנקבעו על הפגנות  גבימעבר למחלוקת בינינו ל .1

על  אקראינודע לנו ב 2020-הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

והוא שמירת מרחק המשטרה קבעה תנאי נוסף  מתברר כי הגבלה נוספת שלא כתובה עלי ספר.

אנשים לשנייה. ממכתבה של יועמ"ש מחוז תל  10 בתאחת בין קבוצת מפגינים  טריםמ 10של 

עולה, כי הגבלה זו נקבעה על דעתכם. על פי האמור  16.4.3030אביב לעו"ד גונן בן יצחק מיום 

במכתב "זהו המרחק המאפשר בידול הקבוצות באופן הנראה לעין ובכך מאפשר למשטרה 

וך הקבוצות" )המכתב למלא תפקידה בכל הקשור לאכיפת איסור ההתקהלות והצפיפות בת

 י:פיזוהן במישור ה נורמטיביהגבלה זו מעוררת בעיתיות כפולה הן במישור ה מצ"ב(.

 

ית, לדרישה זו לא רק שאין שום עיגון נורמטיבי, אלא שהיא הנחיה שלא פורסמה והיא ראש

ידועה ליודעי ח"ן בלבד. מעבר לכך, אף אם נניח שהמשטרה מוסמכת לקבוע תנאי שכזה כחלק 

מתנאי הרישיון להפגנה, כיום ובשל ההגבלות מרבית ההפגנות אם לא כולן הן משמרות מחאה 

ולכן המשטרה אינה מוסמכת להטיל תנאי זה לא מראש ואף לא  שאינן טעונות רישיון,

 במהלכה של ההפגנה.

 

דרישה זו מחייבת שטח עצום למספר קטן יחסית לעניין סבירותו ומידתיותו של התנאי: ית, שנ

בתנאי ו ,מפגינים תעמוד במגבלות 50 המונהמשמרת מחאה ששל מפגינים. כך, למשל, כדי 

. מ"ר 556 ים לפחותנדרש ות המירבית,יעילבאופן המנצל את השטח בלעמוד  יבחרושהמפגינים 

גם להפגנה של מפגין בודד יש משמעות, אבל עיקר כוחה של ההפגנה הוא בקבוצת אנשים אמנם 

. הרצון למנוע התקהלויות בעת הזו ברור, אך יש למצוא לבטא מסר מסוים שמתקבצת ביחד

הם המרחק המינימלי  טריםמ 10אם בעינינו ספק את נוסחת הזהב שתאזן בין שתי התכליות. 

 כדי לאפשר לשוטר להבחין בין קבוצה לקבוצה בעין בלתי מזויינת.

 
תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית בתוספת ל .2

 בשל הפרה של הוראת₪  5,000נקבע קנס בסך  2020-והוראות שונות( )הוראת שעה((, התש"ף

הקנס אין כל הבחנה בין התקהלות שהיא  גובהלעניין שוטר לפזר התכנסות או התקהלות. 

או משחקים  בצוותאהפגנה לבין התקהלות של אנשים שעורכים פיקניק בפארק, רצים 

יש לו אפקט מקפיא על הזכות החוקתית להפגין ויש להפחיתו ₪  5,000בכדורת. קנס בסך 

 לסכום של עשירית לפחות כדי שהענישה תיחשב מידתית.

  בכבוד רב,

 ן יקיר, עו"דד

 היועץ המשפטי
 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה  :יםהעתק

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורימר רז נזרי, 

 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 ישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראללתנ"ץ אילת א

  חוקתי(-מר איל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי, יעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט ציבורי


