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 ולכבוד לכבוד

 ניצב יגאל בן שלום נצ"מ קובי יעקובי

 ראש אגף חקירות ומודיעין מפקד תחנת מוריה, ירושלים

 משטרת ישראל משטרת ישראל

 שלום רב,

 בהעדר עבירהסגירת תיקי חקירה  -הנפת דגל פלסטין הנדון: 

תלמידות תיכון (, ------ס )ת"ז "וע(  ----- ע )ת"ז"(, ל------)ת"ז "ע אנו פונים אליכם בשמן של י

בגין הנפת דגל לפני שבוע בדרישה לסגור את תיקי החקירה שנפתחו להן ירושלים המזרחית, מ

. ההחלטה לפתוח תיק חקירה בעניין ופגיעה בסדר הציבורי ------ פלסטין במסיבת הסיום של תיכון

והפעלת שיקול דעת ך הפלילי, ובהלי שימוש לרעה בסמכויות המשטרהמהווה זה ולזמנן לחקירה 

 , כמפורט להלן:לחלוטין ובלתי סביר לקוי

. בירושלים -----, התקיימה מסיבת סיום שנת הלימודים בתיכון 21.6.2021ביום שני,  .1

מסיבה התקיימה באולם סגור, ונכחו בה תלמידים ובני משפחותיהם. בסיום הופעתה של ה

שלטים שעליהם חלק מהתלמידים ימו הרלהקת בית הספר, אשר חתמה בריקוד דבקה, 

 אקצה", והניפו דגל פלסטין.-נכתב "שייח' ג'ראח", "בית צפפא", "סילוואן", ו"אל

בחקירתן  .שלוש הנערות לחקירה בתחנת משטרת מוריהבדחיפות בימים העוקבים נקראו  .2

החוקרים ביקשו לדעת מי ארגן את המסיבה, מי באירוע.  נשאלו על הנפת דגל פלסטיןהן 

והאם הן יודעות בגין מה הן נחקרות. כשאחת מהן השיבה כי אין לה  תכנן את המופעים

מושג, ושאלה האם היא עברה על החוק כשהרימה דגל פלסטין, השיב לה החוקר כי הנפת 

 גורמת לאי סדר ציבורי.המסוים הדגל 

 ₪  5,000בסך הנערות צולמו, נלקחו מהן טביעות אצבעות, ובתום חקירתן שוחררו בערבות  .3

 , ככל שזו תידרש.נוספת חקירהלשנועדה להבטיח התייצבות 

להפרת הסדר הציבורי בשל הנפת דגל  שדחקירתן של השלוש, אחת מהן עדיין קטינה, בח .4

את התנכלות המשטרה לחופש  חדשאבסורד , מביאה לשיא תיכון פלסטין במסיבת סיום

לרעה , תוך שימוש ית וקבוצתיתזכותם לזהות לאומלו הביטוי של פלסטינים תושבי ישראל

 . בלתי סבירוהפעלת שיקול דעת , שימוש פסול בכלי הפלילי בסמכויות המשטרה

 נפרט.

, קובע כי המשטרה תפתח 1982-לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ"ב 59סעיף  .5

בחקירה כל אימת שנודע לה על ביצוע עבירה. אלא שהנפת דגל פלסטין, כמו גם הזדהות 

המשטרה העקבית, אשר מדיניות עבירה. כל שכונות וסמלים פלסטיניים, אינם מהווים  עם

גברה באחרונה בירושלים, לאסור על הנפת דגלי הרשות הפלסטינית סותרת את הוראות 
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הן כאלה שעוסקות בזכות לביטוי ומחאה והן בייצוגה הקונקרטי בהנפת  – הדין והפסיקה

 האכיפה בתחום. , כמו גם את מדיניות דגל פלסטין

 על הנפת דגל פלסטין  (הלא קיים)הזכות לביטוי והאיסור 

ביטוי כוללת גם את החופש לבחור את אופן מימוש הזכות, ובתוך כך להזכות  .6

התנועה למען איכות  6536/17)בג"ץ  להחליט היכן וכיצד הפרט מעוניין להתבטא

פעם אחר פעם נקבעה בבית (. בג"ץ ככר גורן( להלן: 2017)  השלטון נ' משטרת ישראל

עילאית זכות חוקתית  –המשפט העליון נוסחת איזון לפיה ניתן להגביל את הזכות לביטוי 

כאשר מתקיימת רק  –חברה דמוקרטית נכתבו הררי מלים שעל חשיבותה ומשמעותה ב

, ורק במידה ודאות קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי או בשלום הציבור

סיעת מרצ נ' מפקד  4712/96בג"ץ ר )ר' בין היתר, למנוע פגיעה כאמו הנדרשת על מנת

 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים 953/89(; בג"ץ 1996) מחוז ירושלים, משטרת ישראל

 (; בג"ץ ככר גורן(.1991)

בעיקר ביטוי ניתן להטיל מגבלות על בהתאם, לצורך שמירה על הסדר הציבורי  .7

אלימה או סיכון מוחשי וממשי אחר לביטחון במצבים כגון מניעת התפרעות 

 (.10ורן, פסקה גץ ככר ")בג הציבור

בשנים האחרונות, ובתקופה האחרונה בפרט, הפך בתפיסת המשטרה דגל אלא ש .8

המכשיר למעין סמרטוט אדום,  –שהנפתו הנה חלק מהזכות לביטוי  –פלסטין 

תו במחאות שייח' כך בעניין הנפמיידית כלפי האוחזים בו. התנכלות משטרתית 

, בירושליםאמצע יוני שהתקיים ב ג'ראח, באל אקצה, במחאות נגד מצעד הדגלים

 .-----של תיכוניסטים בסגורה במסיבת סיום אפילו ועתה 

לעצור את מניפי הדגל אף שבעבר נגזרה הסמכות  .חוקיאין כל בסיס לתפיסה זו  .9

מעשה שיש בו גילוי , בשל "1948-תש"חההפלסטיני ולהעמידם לדין מפקודת מניעת הטרור, 

כנציג העם הוכר בישראל של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו", אש"ף 

במסגרת הסכמי השלום ואף חתמה עמו  הצהרת  ישראל ניהלה איתו משא ומתןהפלסטיני, 

הדגל הנרדף הוא דגלה של הרשות הפלסטינית,  .עקרונות בדבר הסדר ביניים לממשל עצמי

 ניו יורק.האו"ם במטה לרבות בבניין ברחבי העולם ערים שונות גאון בס היום בומתנוס

הודיע מפכ"ל המשטרה כי "בעקבות הסכם השלום הנפת דגל אש"ף אינה  1993-כבר ב .10

מהווה עבירה", ואף היועץ המשפטי לממשלה הודיע באותה שנה לבג"ץ כי בשל ההכרה של 

כים פליליים בגין הנפת הדגל הפלסטיני ממשלת ישראל בארגון אש"ף אין לנקוט בהלי

 . (1994) יהלום נגד המפקח הכללי, משטרת ישראל 93/5883)בג"ץ 

חייתו נ. בה2014המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז נזרי, בשנת  על עמדה זו חזר .11

כי על המשטרה לפעול להסרת דגלי אש"ף רק אם  ,לגורמי האכיפה הורה המשנה ליועמ"ש

ארגון טרור או גילוי אהדה עם לפיו הנפת הדגל נעשית לשם הזדהות  שיחשד מממתעורר 

לכך שהנפתו תוביל להפרה חמורה של  גבוהה הסתברות ברמת חששאליו, או כאשר ישנו 

 למיטב ידיעתנו, הנחיות אלה חלות גם היום.  שלום הציבור.
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 ביטוי בעבירות הקרובה הוודאות מבחן

, אשר ----בטקס סיום תיכון , כמובן, א התקיימולשנקבעו בהנחיית היועמ"ש תנאים ה .12

היו תלמידים והורים פלסטינים תושבי ישראל, שרבים ו באולם סגור ואשר משתתפינערך 

, וממילא המשטרה לא פעלה להסרת הדגל מהם רואים בדגל ביטוי לזהותם הלאומית

דומה, כי אף החוקרים מודעים  .באירוע אלא זימנה את הנערות לחקירה בעקבות הנפתו

לכך שאין בהנפת דגל פלסטין והזדהות עם סמליה כל עבירה, ועל כן טענו להפרת סדר 

הנפת  –כפי שהשיב אחד החוקרים לשאלת הנערות  ;לכאורה בשל הנפת הדגל הפלסטיני

מעוררת השתאות, וקביעה אבסורדית, גורפת . זוהי סדר ציבוריאי דגל פלסטין גורמת ל

 והעובדה כי לא הופר כל סדר.הרקע להנפתו  ,משתתפיוזהות נוכח מיקום הטקס,  ,כאמור

, היה על יאלא כך הוגם לו התקיים חשש כלשהו להפרת הסדר הציבורי, יתרה מכך.  .13

והאפקט המשטרה לאזן, כמצוות פסיקת בית המשפט העליון, בין הפגיעה בחירות הביטוי 

טחון הציבור ועל הסדר ילבין הצורך להגן על ב המצנן של פעולתה על חופש הביטוי בכלל,

לאיזון הנדרש הוא מבחן המידה העקרונית -אמתלמכתב זה,  6כמפורט בסעיף הציבורי. 

ניתן אליו, בהתאם  .בג"ץ קול העםבכבר לפני שבעה עשורים "הוודאות הקרובה" שנקבע 

חשש קרוב לוודאי חופש הביטוי רק כאשר ישנן ראיות של ממש לכך שמתקיים להגביל את 

מפקד המחוז הדרומי של לוי נ'  153/83בג"ץ ) בשלום הציבור ובביטחונו לפגיעה קשה

 (.(1984) משטרת ישראל

לציות, בחששות ודי בהשערות, בספקמבחן "הוודאות הקרובה" אין מכאן, כי כדי לעמוד ב .14

, אויב העם )היהודי(. על מנת להגביל ביטויאת ואה בדגל פלסטין או בתפיסת עולם הר

טחון ילהפרת סדר ופגיעה בבהמציאות בשטח צריכה להצביע על סכנה ממשית ומסתברת 

דת העוינות שעלולה יתוך התחשבות בנסיבות האירוע, בדרכי העברת המסר ובמ הציבור

 מפקד מחוז ירושלים –רנקו משי זהב נ' אילן פ 8988/06ג''ץ )ב להתעורר בקרב הקהל

ף שטרם התגבשה בהלכה הפסוקה הגדרה "אבדומה לאלה, כתב השופט קדמי כי . ((2006)

, נראה כי כלולים בו: מעשי אלימות הפוגעים בסדר 'הפרת שלום הציבור'ממצה למושג 

הציבורי או לפחות מסכנים את קיומו; ומעשי עבירה שאינם מתאפיינים באלימות פיסית 

(. 1183, חלק שלישי, בפלילים הדין על)יעקב קדמי,  אך גורמים לתוצאה האמורה"ממשית, 

תה נמנעת יההולם נורמות חוקיות אלה, היא היכלשהו לו הפעילה המשטרה שיקול דעת 

 בנסיבות אשר לא היה בהן ולו שמץ הצדקה לכך.בדיעבד, ו מחקירת הנערות

את  תסותר משהיא ,סר סמכותבוצעה אף בחוהתלמידות  ההחלטה לפתוח בחקירה נגד .15

הנחיית פרקליט המדינה, לפיה החלטה על פתיחה בחקירה פלילית בעבירות ביטוי 

 14.12פרקליטות המדינה )הנחיית פרקליט המדינה על ידי ובעבירות המשיקות לה, תתקבל 

 אישור לפתיחה בחקירה והעמדה לדין בעבירות או עניינים בעלי רגישות מיוחדת(.  –

אינה ממונה על אידאולוגיה, ואין בסמכותה לצנזר ביטויים רק כי אלה ראל משטרת יש .16

שהוצמדה לכך אשר המאולצת , תהיה עילת החקירה מפרנסיהאינם נושאים חן בעיני מי 

שלטים עם שמות שכונות ואתרים נשיאת כך בעניין הנפת דגל פלסטין וכך בעניין . תהיה

ביטוי יומיומי  תת מתנחלים עליהם מהווהתנהלות המשטרה בהם והשתלטושפלסטיניים, 

יש דעות ועמדות. לו היה מדובר במסיימי תיכון  18דיכוי. לנערות ונערים בני ללכיבוש ו

http://www.nevo.co.il/case/17005310


 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
4 

לופין , או לחהמתמשך הכיבושעל יהודים אשר בוחרים למחות במסיבת הסיום שלהם 

, לא היה עולה ----חיזוק מפעל ההתנחלויות, באופן בו התבצעו הדברים בתיכון לתמוך ב

. אחרי סדר הציבוריפגיעה בבחשש לכאורי ומופרך ל בדעתו של איש לפתוח בחקירה נגדם

מצויים חיזוק כוח השיפוט , 1953-מטרותיו של חוק חינוך ממלכתי, תשי"גבין הכל, 

והביקורת של תלמידים, טיפוח מחשבה עצמאית וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל. 

אף אם הצדק שאותו הם מבקשים הוא  ם,על בני נוער פלסטיניאלה חלים, כמובן, אף 

 .מסוימותלצנינים בעיניים 

לפתוח בחקירה במקרה זה שגויה של משטרת ישראל החלטתה כי  ,בהקשר זה נדגיש .17

 59הנדרשת לפתיחה בחקירה מכוח סעיף ופסולה לא רק בשל כך שלא בוצעה כל עבירה, 

ה עומדות שלוש נערות, אשר לשתיים מהן מלאו אלא גם נוכח העובדה כי במרכזלחסד"פ, 

זימונן . הןאשר זה עתה סיימו את לימודיולא מכבר ואילו השלישית עדיין קטינה,  18

והרישום המשטרתי שנלווה איסוף טביעות אצבעותיהן,  ,כחשודות, צילומן ןלחקירה ותיוג

גם לכך לא טרחו . ולהעיב על התפתחותן, לרדוף אותן קצועימן הלכך עשויים לחבל בעתיד

, אף שהם מצווים לעשות כן מכוח הנחיות הפרקליטות המבנות במשטרה לתת את הדעת

 את שיקול הדעת הנדרש לפתיחה בחקירה.

בשל כל אלה אנו שבים ודורשים את סגירת תיקי החקירה ומחיקת הרישום המשטרתי ואמצעי 

 זכר.סימן ושלא יישאר להם כל  כך , לרבות ממאגר המידע הביומטרי, הזיהוי שניטלו מהנערות

 נודה להתייחסותכם הדחופה על מנת לשקול את המשך צעדנו. 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 : עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילים(יםהעתק
 נ"צ אילת אלישר, יועמ"ש משטרת ישראלת

 שראלתנ"צ דורון תורג'מן, מפקד מחוז ירושלים, משטרת י


