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 …שמאל, ימין, שמאל 

מלחמת לבנון והמחאה הציבורית שליוותה אותה זימנה שוב עימותים רבים עם המשטרה על מימוש 

 הזכות להפגין. 

נגד המלחמה בלבנון.  ’שלום עכשיו‘נרצח אמיל גרינצווייג בתום הפגנה של  1983בפברואר 

 1983בשישה במארס לגבי רבים מהחברים. גרינצווייג היה חבר אגודה והרצח היה טראומטי 

התקיימה ישיבה של הנהלת האגודה במשרד )חדר ומרפסת סגורה ודולפת( ברחוב עמק רפאים 

הלל, מירי גור אריה, אנט -בירושלים; הנוכחים: רות גביזון, מיה ביילי, מיכאל ברגר, מיה בר

צר )מבקר האגודה( ודייב קרצמר. הוכשטיין, דן יקיר )רכז סניף ת"א(, רות קלינוב, מרדכי קרמני

במהלך הישיבה צלצל הטלפון: הוועד נגד המלחמה בלבנון מבקש מהאגודה לעתור בשמו לבג"ץ 

משום שהמשטרה מסרבת להתיר מצעד בירושלים לציון שלושים להירצחו של אמיל גרינצווייג. 

 הוחלט להיענות לבקשה. 

ים, היה אז עורך דין צעיר, והסכים להגיש את דוד חשין, כיום שופט בבית המשפט המחוזי בירושל

העתירה בהתנדבות. "היה צריך להכין עתירה מהיום למחר", הוא אומר, "כי היה חשוב לקיים את 

התהלוכה במועד השלושים לרצח. יחד עם דייב ורותי, עבדנו בלילה ובחנו את האסמכתאות 

יקרון שנקבע שוב ושוב בעניין תהלוכות החוקיות. היה כבר בג"ץ סער בעניין חופש ההפגנה, והיה ע

של צבא הישע בארצות הברית, שבמדינה דמוקרטית המשטרה צריכה להגן על האזרח מפני 

אספסוף שמתנכל לו בשל דעותיו. כדי  למנוע דחיית העתירה בטענה שאין לנו מעמד אמרתי לרותי 

פי', וכך הוגשה  העתירה בשמו 'בואי נצרף עותר בשר ודם, ליתר ביטחון, שיהיה לנו גם עותר ספצי

 של אלן לוי, אחד מפעילי הוועד נגד המלחמה בלבנון". 

העתירה הוגשה למחרת בבוקר, ויום לפני המצעד המתוכנן התקיים הדיון בבג"ץ, בפני השופטים 

אהרן ברק, דב לוין ושושנה נתניהו. עם הגשת העתירה כבר הגמישה המשטרה את עמדתה ובמקום 

וס ברחבה מול משרד ראש הממשלה )שם נרצח גרינצווייג(, הייתה מוכנה להרשות רק כינ

שהמפגינים יצעדו לרחבה, אך לא במסלול שבו צעדה בחודש הקודם הפגנת 'שלום עכשיו', כפי 

שתכנן הוועד, מחשש לפגיעה חמורה בסדר הציבורי. השופט ברק הציע במהלך הדיון שחלק 

את נחישות המפגינים לא להירתע מאלימות, ואילו היתר  מהמצעד יצעד באותו מסלול, כדי להבליט

יצעדו בדרך חלופית, כדי להקל על המשטרה. העותרים היו מוכנים לפשרה זו, אך המשטרה התנתה 

תנאים שנראו בלתי סבירים לבית המשפט. לאחר התייעצות של כמה דקות חזרו השופטים וקבעו 

א לאסור את קיומה של ההפגנה בשל החשש כי על המשטרה לספק הגנה נאותה למפגינים, ול

חופש ההפגנה והאסיפה עומד על בסיס אידאולוגי רחב, אשר במרכזו  לאלימות כלפי המפגינים. "...

בערכו של האדם, בכבודו, בחופש הניתן לו לפיתוח אישיותו, וברצון לקיים צורת משטר  ההכרה

", נאמר ד בהיכל זכויות היסוד של האדםלזכות ההפגנה והאסיפה מוכר מקום של כבו ...דמוקרטית 

 בפסק הדין.

"הייתה תחושה", אומר חשין, "שנקבע תקדים חשוב על חופש ההפגנה והמשטרה נאלצת להתרגל 

לכך שלא כל סירוב שלה יתקבל ויהיה עליה לתת היתרים באופן שגרתי". בהפגנה צעדו רבים שלא 

ה על הרצח ועקרון חופש הביטוי. היו גילויי הזדהו עם הוועד נגד המלחמה בלבנון, אלא עם המחא

 אלימות מצד אנשי ימין שהתנכלו למפגינים, ואחד המפגינים אף נפצע. 
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זמן קצר אחר כך פנה לאגודה גרשון סלומון, פעיל "נאמני הר הבית". מפקד משטרת מרחב ירושלים 

ר הבית )שער סירב להתיר להם להתפלל ביום שחרור ירושלים, ליד שער הכניסה המערבי לה

 המוגרבים(, מחשש כי תפילה במקום זה תגרום להפרת הסדר הציבורי.

"היה לי מאוד חשוב שהאגודה לא תצטייר כאגודה של שמאלנים", אומר דוד חשין, "ולכן שמחתי 

שגרשון סלומון פנה אלינו. התחלתי לטפל בתיק אבל נאלצתי להפסיק את הטיפול בגלל תיק פרטי 

מועד". את העתירה לבג"ץ הגיש משה דרורי, אז עורך דין וכיום שופט בבית  שהעסיק אותי באותו

המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שזכותם של העותרים להתפלל 

 במקום, ובלבד שתפילתם אינה יוצרת סכנה קרובה לוודאי של פגיעה בשלום הציבור.

ש הממשלה דרך קבע שתי משמרות מחאה, האחת של במשך כל התקופה הזו עמדו מול בית רא

ערב למקום, לקחת -מתנגדי מלחמת לבנון והשנייה של התומכים בה. המשטרה נהגה להגיע ערב

תעודות זהות מהמפגינים ולרשום את שמותיהם. האגודה החליטה לעתור לבג"ץ נגד הנוהג הזה. 

ר, "שיש בזה פגיעה והגבלת החירות. דוד חשין הגיש גם את העתירה הזו. "אנחנו טענו" הוא אומ

משלה. אם יקרה מ "המשטרה אמרה, תראו, זה בית ראשאסור שאדם יחשוש להביע את דעתו". 

משהו, אנחנו צריכים לדעת מי נמצא שם", אומרת רות גביזון, "אז פנינו לשתי הקבוצות, והצלחנו 

ירוש שהם הולכים איתנו אחת משתי הקבוצות. הקבוצה הימנית אמרה לנו בפל להשיג עותר מכ

מפני שהם התרשמו מזה שהלכנו עם נאמני הר הבית. הם באמת ראו שאנחנו לא בצד אחד של 

המערכת הפוליטית. הלכנו לבית המשפט והגענו להסכם עם המשטרה, ששתי המשמרות יתנו לנו 

להם את  את שמות המפגינים, המשטרה לא תיקח יותר תעודות זהות, ואם יקרה משהו, אנחנו ניתן

הרשימות. אני זוכרת, הייתי הולכת לשם, או אני או מישהו אחר, אני גרתי אז ברחוב הס, ליד בית 

אמת לא מטרידים אותם, שבראש הממשלה, והייתי הולכת לשם המון פעמים, ראשית כדי לוודא 

 ושנית, כדי לרשום את הרשימות".

שטרה, לעצור מפגינים דרך שיגרה, חלק מהמאבק של אנשי האגודה היה לשנות את נוהגה של המ

ון למרות שלא צריך רשיון להפגנה. "היו מכניסים את המפגינים למעצר. יבטענה שהפגינו ללא רש

אנחנו היינו באים ומנסים להוציא אותם. בבוקר היינו מגישים לבג"ץ עתירה להביאס קורפוס ]צו 

ת, זה היה פק"ל שהיינו יודעים שיש הבאה[, והיו משחררים אותם", מספרת רות גביזון, "היו שבתו

, לא ישחררו ההפגנה ואז אנחנו צריכים להכין עתירה מהר כי יעצרו את האנשים, ואם לא נכין עתיר

פט שיוציא פסק דין עקרוני כדי שזה משאותם. אחרי שזה קרה פעמיים או שלוש, דרשנו מבית ה

אז היה יצחק זמיר. הוא הוציא  ייפסק". הפעולה העקבית נשאה פירות. היועץ המשפטי לממשלה

הנחיה למשטרה והבהיר שקיום משמרת מחאה אינו דורש רשיון ולכן אין לעצור מפגינים במשמרת 

 כזו ללא סיבה מוצדקת. לפעילי האגודה הייתה תחושה של הישג גדול. 

 

  


