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 532/23בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 . האגודה לזכויות האזרח בישראל1 ותרים:הע
 . הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2
 . התנועה לטוהר המידות3

 ע"י עו"ד יונתן ברמן ואח'
 זהב, אדלשטיין, ברמן עורכי דין-ממשרד ד"ר רענן הר

 אביב -(, תל5, קומה A)בניין  32רח' הברזל 
 03-5601755; פקס: 03-5602225טל': 

  yonatan@heblaw.co.ilדוא"ל: 

מור ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או -וכן ע"י ב"כ עוה"ד גיל גן
חיו ו/או עביר ג'ובראן -עודד פלר ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד

דכוור ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי 
 ו/או רעות שאער 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 65154 תל אביב 75נחלת בנימין 

 :03-5608165; פקס03: 5608185-טל'
  gil@acri.org.ilדוא"ל: 

 דגנ

 . הכנסת1 המשיבים:
 באמצעות הייעוץ המשפטי לכנסת

 . השר לביטחון לאומי 2

 . משטרת ישראל3

 . הממשלה4

 באמצעות מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה
 , ירושלים29ן די-רח' צלאח א

 תנאי-עתירה למתן צו על

 כדלקמן: םמורה למשיבים לבוא וליתן טעהתנאי -וגשת בזאת עתירה למתן צו עלמ

 (37תיקון  )להלן: 2022-(, התשפ"ג37חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס'  יקבע כימדוע לא י .1

 ; בטל

, 37ב לפקודת המשטרה, כנוסחם לאחר תיקון 9-ד ו8ג, 8מדוע לא ייקבע כי סעיפים  –לחלופין  .2

 בטלים;

"פעילות" ש ,(reading-inמדוע לא ייקבע על דרך של "קריאה לתוך ההסדר" ) –חלופין לחלופי  .3

שלגביה רשאי השר לקבוע "מדיניות" או "עקרונות  ג לפקודה,8, כהגדרתה בסעיף המשטרה
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או העמדה  וחופש הביטוי למימוש חופש המחאהאינה כוללת כל "פעילות" הנוגעת  ,כלליים"

 על ידי התביעה המשטרתית;לדין 

(, כי סמכות מפכ"ל reading-inעל דרך של "קריאה לתוך ההסדר" ) לא ייקבע וכן מדוע

 1998-תשנ"חהחוק חופש המידע, כפופה להוראות ב לפקודת המשטרה 9המשטרה לפי סעיף 

 .(חוק חופש המידע)להלן: 

 .1ע/מצורף ומסומן  28.12.2022יום בברשומות כפי שפורסם  37העתק תיקון 

 כל ההדגשות במובאות הוספו.

I .מבוא 

 העטה עללפקודת המשטרה הוא הסנונית הראשונה המבשרת את בואה של להקת ענק  37יקון ת .1

הממשלה הנוכחית מבקשת, . עמוק משטרישינוי ומבקשת לבצע  יסודות המשטר בישראל

באמצעות שלל רפורמות הנוגעות ליסודות השלטון ולמוסדות המשטריים החשובים והרגישים 

דה עקרונות דמוקרטיים ילהזיז הצ, ואת המשטר הישראלי בתצורתו המוכרת לנ ביותר, לרסק

 .ולרכוש לעצמה כוח שלטוני בלתי מוגבל בסיסיים,

שעצמאותו נדרשת כדי  ,הוא הכפפה מלאה של כל גוף הרפורמות המתוכננותהקו המשותף לכל  .2

תוך  המבצעת. זאתלרשות  –השופטים, היועצים המשפטיים, המשטרה  – דמוקרטיה לקיים

התלות -תוך ביטול איו, שיקולים פוליטיים לכל החלטה המתקבלת בכל רשות שלטונית הזרמת

בתוך  ,תחת סיסמה של "משילות", מבקשת הממשלה להחריב של כל רשויות אכיפת החוק.

 שבועות, את כל האיזונים והבלמים במערכת השלטונית בישראל.

גביר, היום השר לביטחון לאומי, לשלול  חבר הכנסת איתמר בןנולד על רקע דרישתו של  37תיקון  .3

לקואליציה. נוכח הדרישה לתקן את החוק לפני  סיעתו תלות המשטרה כתנאי להצטרפות-את אי

השבעת הממשלה, הליכי החקיקה נמשכו ימים בודדים, מבלי שנעשתה עבודת מטה סדורה ביחס 

שה ניסיון לעגן , מבלי שנעמשמעות התיקוניםמבלי שלובנה באופן מספק , לכל השלכות החקיקה

 בחקיקה איזונים ובלמים שימתנו את הפגיעה בזכויות יסוד ובעקרונות דמוקרטיים.

מסמיך את השר לביטחון לאומי לקבוע "את מדיניות המשטרה ואת העקרונות  37תיקון  .4

הופך את  הכלליים של פעילותה" וכן "להתוות מדיניות כללית בתחום החקירות". בכך הוא

 המשטרה למשטרה פוליטית הזמינה לשימוש השר לצרכיו הפוליטיים והאידיאולוגיים.

 92/23, בג"ץ 8987/22)בג"ץ  37עתירה זו מצטרפת לשלוש עתירות שהוגשו בעניין חוקתיות תיקון  .5

יר היבטים ממוקדים יותר של הפגיעה בזכויות א, אך היא שונה מהן ומבקשת לה(179/23בג"ץ ו

אמור בשלוש העתירות הנ"ל, ועל כן לא נחזור רוב הל העותרים מצטרפים הגלומה בתיקון.יסוד 

 על הדברים שפורטו שם באריכות. עתירה זו תתמקד בשלושה היבטים.
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מד השינוי הטקטוני באיזונים וברקע שלושת ההיבטים בהם ממוקדת עתירה זו ע –אך לפני כן  .6

כמעט מיותר פוליטי לבין הדרג המקצועי במשטרה. שהיו קיימים עד היום ביחסים שבין הדרג ה

לציין שאיזונים אלה נדרשים נוכח הסמכויות מרחיקות הלכת של המשטרה, שמכוחן בכוחה 

בחופש הביטוי והמחאה, בזכות לחירות, בזכות להליך הוגן,  –לפגוע כמעט בכל זכות יסוד מוגנת 

 ועוד. חופש התנועה, בבזכות לפרטיות, בזכות הקניין, בזכות לשלמות הגוף

לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות  , הקיים תמיד,והפוטנציאל הממשי כוחה זה של המשטרה .7

הקפדה על כך  יםאף דורש הםהקפדה על כך שהכוח לא יהפוך לבלתי מוגבל.  יםדורש אדם

השימוש בכוח ייעשה למטרה של אכיפת הדין בצורה שוויונית ושלא ייעשה בו שימוש לקידום ש

על המשטרה להיות המשטרה של  מטרות פוליטיות של מי שמחזיק ברגע נתון בהגה השלטון.

המדינה ולא המשטרה של הממשלה. משטרה פוליטית, העושה שימוש בכוחה כדי לקדם 

 ם.יאינטרסים פוליטיים ומפלגתיים, היא סממן של משטרים דיקטטורי

בנייר עמדה מטעם  שלטון החוק.משטרה המשרתת את הממשלה טומנת בחובה סכנה של ממש ל .8

ן החוק ושלל זכויות יסוד יכולים ורט מגוון הדרכים שבהן שלטוהמכון הישראלי לדמוקרטיה פ

  – , ואין לנו אלא לצטט את הדוגמאות שהובאו שםלהיפגע נוכח ריסוק עצמאות המשטרה

 ;השליטה במשטרה לטובת תומכים ובעלי ברית פוליטיים, וכנגד מתחרים ניצול"
עמדתן  הפעלת המשטרה בצורה שתמנע ממפלגות מתחרות לזו של השר להביע את

או חסר מכוון  בסוגיות ציבוריות, למשל באמצעות הגבלת הפגנות שלהם; שיטור יתר
של השר, וגילויי  כנגד מיעוטים מוחלשים ומודרים, כאלו שאינם נמנים על תומכיו

המאבק בשחיתות  רן; גםאזלת יד כנגד הפרת חוק של קבוצות שהשר חפץ ביק
השחיתות  משטרתית נגד נגע השלטונית עלול להיפגע עקב חוסר עניין פוליטי בפעילות

לעומת היריבים  'אנשינו'כלפי  הפוליטית או בהטיית המאבק באופן בלתי שווה
שיהיו במשטרה מי שינחו את עצמם  :הפוליטיים. הסכנה, למעשה, חמורה עוד יותר

גם מבלי שהתקבלה הנחייה מפורשת שלו.  ,מייחסים לשר בצפיות מן המשטרה שהם
האפשרות שתהיה התנכלות דווקא כלפי מצטיינים  במצב זה, לא ניתן לשלול את

 ".שלטונית במאבק נגד שחיתות

 .2ע/מצורף ומסומן  11.12.2022העמדה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה מיום  ניירהעתק 

אינה מבוססת רק על פוטנציאל לפגיעה בזכויות  37ן נבהיר כבר עתה שהעתירה לפסילת תיקו .9

יסוד, אלא על פגיעה ממשית וקונקרטית. אכן, הפוטנציאל לפגיעה בזכויות אדם על ידי משטרה 

סופי. -פוליטית המוציאה לפועל מדיניות פוליטית ואידיאולוגית בתחום אכיפת החוק הוא אין

ו של השר באופן שיש בו כדי להפוך את אולם עוד לפני יישומו המלא של החוק, עצם הסמכת

המשטרה ממשטרה של המדינה למשטרה של הממשלה, למשטרה פוליטית, יש בה כדי לפגוע 

ישירות בזכויות אדם מוגנות, כפי שיוסבר בהמשך. לעניין זה ישימים דבריה של הנשיאה ביניש 

טי להפעיל בפרשת הפרטת בתי הסוהר, בה נדונה הוראת חוק שאיפשרה הסמכת גורם פר

  –סמכויות שלטוניות פוגעניות 

אינה מבוססת על פגיעה פוטנציאלית  28חוקתיותו של תיקון -עמדתי בדבר אי"
בזכויות אדם הנגרמת על ידי הוראות התיקון; אלא על הפגיעה הממשית בזכויות 
החוקתיות לחירות אישית ולכבוד האדם הנגרמת על ידי הוראות התיקון כשלעצמן 

 ".באופן בו ייושמו בפועל וללא תלות



4 

 

 

 

, פס' 545( 2, פ"ד סג)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ 
 (.2009לפסק דינה של הנשיאה ביניש ) 67

להתערב בפעילות המשטרה במגוון עצום אף שהתיקון מקנה לשר סמכות מרחיקת לכת כאמור,  .10

המשטרה למשטרה פוליטית בשלושה עתירה זו ממוקדת בהשלכות של הפיכת של תחומים, 

  .היבטים

, להתוות את "מדיניות 37השר לביטחון לאומי, כפי שעוגנה בתיקון  הסמכתראשית, נטען כי  .11

ג)א( לפקודת המשטרה כנוסחה לאחר 8המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה" )סעיף 

כפי שנראה, עוד לפני תיקון חופש הביטוי. ב(, פוגעת באופן בלתי חוקתי בחופש המחאה והתיקון

לפגוע , פקודת המשטרה ודברי חקיקה נוספים נתנו בידי המשטרה סמכויות מרחיקות לכת 37

 ,בחופש המחאה. לאורך השנים, אי תלותה של המשטרה איפשר יצירה של איזונים מסוימים

 .תשגם הם אינם חפים מבעיו

הסמכת השר לקבוע מדיניות ולהתוות את אופן השימוש בסמכויות פוגעניות אלה רומסת את  .12

האיזונים השבריריים בין חופש הביטוי וחופש המחאה לבין אינטרסים אחרים, ומכפיפה את 

השליטה בהיקף מימושן של חירויות אלה לגורם פוליטי. כפי שנסביר מדובר בפגיעה בלתי 

 אלה. חוקתית בחירויות יסוד 

ד, 8של השר לביטחון לאומי לקבוע "מדיניות כללית בתחום החקירות" לפי סעיף  שנית, הסמכתו .13

 ,ג8ו"מדיניות" או "עקרונות כלליים" בעניין העמדה לדין על ידי התביעה המשטרתית לפי סעיף 

 בזכות להליך הוגן ובשלל זכויות נוספות., אינה חוקתית, נוכח פגיעתה בזכות לחירות

ת הנוגעות לחקירות והעמדה לדין, ובכלל זה ל"מדיניות" כללית בעניינים אלה, חייבות החלטו .14

להישאר מחוץ למגרש הפוליטי. הגורמים הפוליטיים מצויים במצב של ניגוד עניינים מוסדי בכל 

מדיניות חקירות בתחום טוהר המידות אינה יכולה להיות הנוגע להחלטות מסוג זה. כך, למשל, 

ה להשליך ישירות על השר, שכן מטבע הדברים, היא עשוי ,ולים פוליטיים ואישייםמנותקת משיק

 על חברי מפלגתו, על חברי הקואליציה ועל חברי האופוזיציה.

 ,בנוסף, עשוי השר להתוות מדיניות בתחום החקירות, באופן אשר משליך על ציבור בוחריו. כך .15

 מדיניות מקלה ביחס לחקירת עבירות רכושלמשל, שר שמייצג ציבור מתנחלים עשוי להתוות 

 . שר מהמגזר החקלאי עשוי לדרוש להחמיר בעבירות חקלאיות, גם אם סדר העדיפות"יבמחוז ש

ת המקצועי במשטרה הוא שונה. שר אחר עשוי לעשות שימוש במדיניות החקירות כדי להקשיח א

ם אבי החקירה בארגונילהנחות על השקעת מש –הטיפול המשטרתי ביריבים פוליטיים, למשל 

 .ופעילים נגד הכיבוש

שלישית, ההוראה המסמיכה את מפכ"ל המשטרה לקבוע שפקודת משטרה לא תפורסם  .16

פורסמו באופן , פקודות המשטרה 37מאפשרת "חקיקת סתר" ואינה חוקתית. עד לחקיקת תיקון 

ות במהותן וזאת נוכח המעמד הנורמטיבי של פקודות המשטרה הדומ ,גורף וללא כל חריגים

, נתון למפכ"ל שיקול דעת רחב ובלתי מתוחם להחליט על 37כעת, לאחר תיקון לחקיקת משנה. 

גסה מהוראות חוק חופש וזאת ללא כל אמות מידה ותוך סטייה  מניעת פרסומן של פקודות

 .המידע
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פקודות המשטרה עוסק בנושאים בעלי חשיבות ציבורית ממעלה ראשונה חלק מנוכח העובדה ש .17

 ואוצל על זכויות יסוד, ההסדר החדש שנקבע בעניין זה אינו יכול לעמוד.

ביטולו של  –סעדים ני משכפי שיוסבר בהמשך, ביחס לכל אחת מן הטענות ניתן לבחור באחד  .18

של מגבלות על הפעלת הסמכות שיש בהן להציל ( reading in"קריאה לתוך ההסדר" )או ההסדר, 

 את ההסדר בכללותו מפסילה.

 ע העובדתי לחקיקת החוק ולאחר מכן נציג את טענותינו המשפטיות.קא בקצרה את הרנבי .19

II .עובדתיהרקע ה 

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )סמכויות(,  12.12.2022ביום  .20

הצעת החוק הוגשה על ידי חבר הכנסת איתמר בן גביר במהלך המשא ומתן . 2022-תשפ"גה

הקואליציוני, שבסופו מונה ל"שר לביטחון לאומי" )לאחר ששם המשרד שבראשו הוא עומד, 

של  רחב יותר פנים, שונה(, והיא הוצעה כחלק מסדר יוםהשנקרא עד עתה המשרד לביטחון 

 ..מערכת אכיפת החוקעצמאות ריסוק 

 .3ע/מצורף ומסומן  12.12.2022העתק הצעת החוק כפי שהונחה על שולחן הכנסת ביום 

ליועצת המשפטית לממשלה ולשורה של  העותרת( –)להלן  1פנתה העותרת  11.12.2022כבר ביום  .21

י התנגדותה לקידום הצעת החוק. עמדה זו הוצגה גם בפני חברי הוועדה מגורמים ופירטה את טע

 קון.המיוחדת שדנה בתי

 .4ע/מצורף ומסומן  11.12.2022העתק מכתבה של העותרת מיום 

דיון בוועדה המסדרת בהצעה לפטור מחובת הנחה של  בשעות הבוקר התקיים 13.12.2022יום ב .22

 הצעת החוק. 

 לפרוטוקול הדיון

את  הצעת חוק המשנהבהליך חפוז  לאמץשר המשפטים באותה עת, גדעון סער, התייחס לקושי  .23

מערך היחסים בין השר לבין המפכ"ל והמשטרה, ואף עמד על כך שבכירים לשעבר במשטרת 

 ישראל מתנגדים לה:

לא אומר שאין לגיטימיות בקיום דיון וגם במהלך  משקל. אני-הנושא הוא כבד"
 לחקיקה, שעוסק במתכונת היחסים בין השר הממונה לבין המשטרה והמפכ"ל.
ההיגיון אומר שהצעת חוק בסדר גודל כזה, היא תיעשה בדרך המלך. מה זאת אומרת 

-דרך המלך? הצעת חוק ממשלתית, הפצת תזכיר, התזכיר מובא להערות הציבור ל
. לעיתים, כשיש נסיבות יוצאות דופן, אני לא חושב שזה המקרה אבל אפשר יום 21

לקצר את התזכיר, בוודאי שבמקרים המתאימים גם הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא 
פתוח לקיצור לוחות הזמנים, קיום דיון ציבורי, גם לשמוע עמדות שונות. אני קיבלתי 

ל עמדה מאוד חריפה לגוף למשל הבוקר מאחד המפכ"לים לשעבר של משטרת ישרא
העניין כנגד ההצעה אבל אני לא נכנס כרגע לדיון לגוף ההצעה כי אני רוצה לכבד את 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1442343.doc
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 9" )עמ' ראש לייחד את הדיון לסוגיית הפטור מחובת הנחה.-בקשת היושב
 לפרוטוקול(.

רת לאורך הדיונים בוועדה המסדרת לא הוצג כל נימוק שיש בו כדי ללמד על דחיפות כלשהי בהעב .24

ואף עמד על כך שחוקים מן , החוק. שר הבינוי והשיכון באותה עת, זאב אלקין, התייחס לכך

 הסוג האמור לא הועברו עד היום בתקופה שבין הבחירות לבין הקמת הממשלה:

מתכוונים לסיים את הטיפול בחוקים האלה עוד טרם הקמת הממשלה, ומזה נובעת "
אותה. אני מבין שזה חוק שהוא מגובש בהסכם הדחיפות, ואני מנסה להבין 

קואליציוני, כמו הרבה סעיפים אחרים. יש לי ניסיון קטן של גיבוש הסכמים 
קואליציוניים ומימושם. אף פעם חוק מסוג כזה לא קידמו לפני הקמת ממשלה. יש 
איזושהי מערכת אמון מינימלית בין השותפים, שאם חותמים משהו, מקיימים אותו. 

ין למה מערכת האמון הזאת מידרדרת לכזאת רמה, שמבקשים מאיתנו לא מב
חקיקה כזאת משמעותית, רצינית, לקדם אותה בפטור מחובת הנחה לחוק בטרומית, 

 ... עם כוונות באיזשהו כביש מהיר עד הקמת ממשלה לסיים את כל הטיפול.

ים מאוד והם היו נרחב –אבל לא היה אף חוק שהיה חלק מהסכמים קואליציוניים 
כל זה נעשה לאחר הקמת  –עם העברות אחריות וחלוקת תפקידים וסמכויות  –

" )שם, עמ' ממשלה, עם איזושהי מידת אמון מינימלית בין השותפים שזה אכן יקרה.
14-16.)" 

 בקריאה טרומית בהצעת החוק.דיון  במליאת הכנסת ( התקיים13.12.2022באותו היום )  .25

 לפרוטוקול הדיון

לב, עמד על מופרכות ההשוואה בין כפיפות -פנים באותו עת, עמר ברהבין השאר, השר לביטחון  .26

 :, שנטען שהיא ביסוד התיקוןפניםההצבא לשר הביטחון לכפיפות המשטרה לשר לביטחון 

בעוד שהצבא נלחם  .ההקבלה הזו אינה נכונה ואינה ראויה במדינה דמוקרטית"
 ,במסגרת מלחמה ,כל סוג של כוח ,ואף מחויב להפעיל כוח ומורשהבאויבים מבחוץ 

הצבא  :יסוד-וצה"ל כפוף אך ורק לחוק ,לחימה בטרור והגנה על ביטחון המדינה
לא כלפי אויב ומשטרת ישראל פועלת כלפי אזרחי המדינה  ,ולערך טוהר הנשק

וכאשר משטרת ישראל פועלת כלפי אזרחי המדינה היא איננה כפופה לשר  .חיצוני
ון שמשטרת ישראל כפופה ומכי ,לביטחון הפנים כפי שצה"ל כפוף לשר הביטחון

ה לכפיפותוזאת אף מעל ומעבר  ,לחוקי מדינת ישראל ומעל לכולבראש ובראשונה 
 .ישראל לממשלת

נכונה היא למערכת היחסים -יותרהההקבלה  ,אם כבר מחפשים הקבלה למשרד אחר
לפחות עד  ,אינו מעלה על דעתו אחדאף  .בין שר המשפטים לבין פרקליטות המדינה

 ... .שליטתו של שר הפניםושפרקליט המדינה יהיה כפוף למרות הנחייתו  ,רגע זה

אלא שכל  ,המשטרה לשר ואף לא לממשלת ישראלת להכפפלא רק שאין מקום 
כך גם בנקיטת  .חוקית במה שמכונה אירועי ביטוי היא בלתיהתערבות של ממשלה 

של שר ואפילו של ממשלת  התערבותכל  .בילי חירות כלפי אזרחי המדינהגצעדים מ
 ,כמובן .ואסור שתהיה קיימת במדינה דמוקרטית ,בניגוד לחוק ,שוב ,ישראל היא

 .דוגמאות רבות נוספות ישנן

https://fs.knesset.gov.il/25/Plenum/25_ptm_1350666.doc
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בואו נשים את  .ישנן הסמכויות האלה נקראות מדינת משטרה לשרבהן שמדינות 
החוק הזה יהפוך את משטרת ישראל ואת מדינת ישראל  :הדברים על השולחן

" ותופעל כך.שהמשטרה תפעל  – אסורואני מדגיש,  –אסור ולכן  ,למדינת משטרה
 (.57-58שם, עמ' )

 61, והיא עברה ברוב של את הצעת החוק בקריאה טרומיתה ישיבה רה באותאישכנסת המליאת  .27

 לפרוטוקול(. בתום הישיבה מליאת הכנסת אישרה גם את 69מתנגדים )עמ'  53תומכים מול 

לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )סמכויות(, הקמתה והרכבה של הוועדה המיוחדת 

 לפרוטוקול(. 121)עמ'  (הוועדה המיוחדת)להלן:  2022–התשפ"ג

התקיים דיון ראשון בוועדה המיוחדת. פרוטוקול הדיון טרם פורסם, אך עיקריו  14.12.2022ביום  .28

 מובאים בהודעה לתקשורת שפרסמה הכנסת.

 להודעה לתקשורת

עמית , )משפט פלילי( ההודעה לתקשורת מביאה מדבריה של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה .29

 , שהציגה את עמדת היועמ"שית:מררי

הצעה 'ה ה:מרפלילי, עו"ד עמית מררי א-המשנה ליועצת המשפטית לממשלה"
להסיט את נקודת האיזון הקיימת בין סמכויות השר לעצמאות המשטרה מבקשת 

אל '. לדבריה, 'וחורג מחלוקת התפקידים הנהוגה באופן שפוגע בעצמאות המשטרה
מול הרחבת סמכותו של השר, ההצעה אינה כוללת איזונים וערובות להבטחת 

 '".שקיימים בהסדרים משפטיים דומים עצמאות המשטרה

 .שור-, מירי פרנקללקראת הדיון הוצגה גם חוות דעת המשנה ליועצת המשפטית של הכנסת .30

 .5ע/מצורף ומסומן  14.12.2022יועצת המשפטית של הכנסת מיום נה לשמה דעת העתק חוות

התקיים דיון נוסף בוועדה המיוחדת, במסגרתו גורמים מקצועיים שונים הביעו  15.12.2022ביום  .31

 בדבר הפסול שבהצעת החוק.את עמדתם 

  לפרוטוקול הדיון

 גיל לימון, הסביר: ד"ר, מינהלי(-)משפט ציבורי , למשל, המשנה ליועצת המשפטית לממשלהכך .32

העמדה שלנו היא שהמודל הצבאי של הכפיפות של הצבא לממשלה, שהוא מודל "
מאוד מיוחד, הוא מביא לידי ביטוי את העובדה שהצבא הוא הכוח המזוין של 

ת הכוח הצבאי, בעיקרו כלפי חוץ, המדינה, לפי החוק אגב, הצבא זה הגוף שמפעיל א
ולכן כתפיסה דמוקרטית, התפיסה הדמוקרטית מכפיפה, הרעיון הוא שהוא כפוף 
באמת עם איזה שהוא משולש כוחות שיש בו את הממשלה, יש בו את שר הביטחון 
ויש בו את הרמטכ"ל כמפקד העליון. זה המודל, המודל הזה עוצב לפי הצרכים של 

 הצבא. 

טרה גם יש צרכים, ויכול להיות שנכון לחשוב על המודל הנכון איך המשטרה, למש
לעצב אותו, אבל לקחת שני חוקים שיש לנו, חוק יסוד: הצבא וחוק יסוד שב"כ 

" )שם, ולהגיד זה לא מתאים, זה יותר מתאים, זו לא דרך שמחוקקים מבנה משטרי.
 (.138עמ' 

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Police/News/Pages/press141222.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=2198411
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 ובהמשך: .33

המשטרה היא גוף עצמאי, היא גוף שיש לו שיקול דעת עצמאי. למה יש לה שיקול "
דעת עצמאי? כי המשטרה מפעילה את הסמכויות הכי חזקות של המדינה, שוללת 
חופש ביטוי ואת חופש התנועה וכשיש סגר הם אוכפים אותו. למשטרה יש המון 

רטת, ועל כן, המון כוחות, הכנסת נתנה לה את הכוחות האלה בחקיקה מפו
בוודאי שהיא  המשטרה הזאת, אחד מהמרכיבים הבסיסיים שלה זה עצמאות.

כפופה, כולנו כפופים לממשלה, כל הפקידות הממשלתית כפופה לממשלה, אבל 
כשאתה בוחר את המונח הנכון, בעיקר בחקיקה, ואתה פה כל הזמן אומר, ובצדק, 

תה אומר שהמשטרה היא יש משמעות למילה הכתובה, יש משמעות לשאלה אם א
)שם,  כפופה או מרות או שהשר הוא ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה."

 (.163עמ' 

 נציגת העותרת התייחסה באותו דיון לפגיעה בזכויות אדם הגלומה בהצעת החוק והסבירה: .34

אבל לגופם של הדברים, אני אומרת את זה על רקע זה בגלל שאנחנו מאוד מודאגים "
ק הזאת. אנחנו חושבים שהיא משנה באופן בסיסי יסודות דמוקרטיים מהצעת החו

במדינה שלנו. החשיבות העצומה שיש, והפקודה מבטאת את זה נכון להיום, 
לעצמאות של המשטרה ולתפקוד העצמאי שלה במנותק מהשר, מעבר לזה 
שהממשלה כמובן מכוונת מדיניות כללית של אכיפה, זה דבר קריטי. למשטרה יש 

תפקידים שגם חברי הכנסת והממשלה כפופים אליהם, שמירה על חופש הביטוי,  שלל
שמירה על הסדר, שמירה על שלטון החוק. אלה דברים שאף שר ואף ח"כ ואף אחד 
במדינת ישראל לא נמצא מעליהם ולכן העצמאות של המשטרה היא קריטית בהקשר 

 (.5." )שם, עמ' הזה ואסור לפגוע בה

תקיים דיון נוסף בוועדה המיוחדת, במסגרתו, בין היתר, עמדה המשנה ה 18.12.2022ביום  .35

, עמית מררי, על הבעייתיות בכך שהחוק עובר ללא )משפט פלילי( ליועצת המשפטית לממשלה

 עבודת מטה סדורה ועל פגיעתו בעצמאות המשטרה.

  לפרוטוקול הדיון

 חבר הכנסת בן גביר, יוזם הצעת החוק, הגיש נוסח מתוקן להצעתו.  19.12.2022ביום  .36

 .6ע/מצורף ומסומן  19.12.2022העתק הנוסח המתוקן מיום 

במקורה עסק בתקציב המשטרה, והוסף סעיף א, אשר בהצעת החוק 3בנוסח המתוקן נמחק סעיף  .37

א)ג(, לפיו "הדרג הפיקודי העליון במשטרה הוא המפקח הכללי". כמו כן הוספו ושונו סעיפים 8

 .9ה לפקודה, ושונה התיקון לסעיף 8ג עד 8

התקיים עוד דיון בוועדה המיוחדת. לקראת הדיון בוועדה הוצג נוסח מוצע  19.12.2022ביום  .38

 עצת המשפטית לממשלה.מטעם נציגי היו

  לפרוטוקול הדיון

 .7ע/מצורף ומסומן  19.12.2022נוסח הצעת החוק מטעם היועצת המשפטית לממשלה מיום 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1453161.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1435914.doc
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יתר, נוסח הצעת החוק כפי שהוצג על ידי נציגי היועצת המשפטית לממשלה כלל את בין ה .39

  –ההוראה הבאה 

 

 , עמית מררי:)משפט פלילי( במהלך הדיון אמרה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה .40

גם ההצעה שמונחת היום היא הצעה שאנו חושבים שלא מאזנת כראוי בין מדיניות "
החשש לעצמאות המשטרה, ולכן אנו חוזרים על הדברים שאמרנו קודם השר לבין 

 (.8" )שם, עמ' לכן.

יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת בן גביר, סירב בתוקף לכלול בחוק הוראות כלשהן בדבר חובה  .41

 לפרוטוקול(. 10-11לנהוג באופן ממלכתי, נטול אינטרסים פוליטיים וללא משוא פנים )עמ' 

, עמד על הבעיות העולות )ייעוץ( בעבר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה מלכיאל בלס, שכיהן .42

 מהסמכת השר לקבוע את מדיניות המשטרה:

במסגרת משמעות המושג מדיניות, האם הוא כולל למשל את היכולת לקבוע "
הוראות פתיחה באש? האם הוראות פתיחה באש זה שאלה של מדיניות או של 

ה כוחה? שמעתי בתקשורת דיבורים על הוראות הוראות ביצוע, איך המשטרה מפעיל
פתיחה באש. הייתי בישיבות בראשות ראש ממשלה שעסקו בהוראות פתיחה באש, 

מדינות עם שלום, דברים שנוגעים ליהודה  –דבר מאוד רגיש לגבולות המדינה 
לא צריך להיסגר ברמת  –מניסיון, אני חושב  –ושומרון. הדבר הזה לבדו אצל שר 

" ר. צריך להיות ברור ששר לבדו לא יכול לעשות ולקבוע דברים מסוג זה.מדיניות ש
 (.48)שם, עמ' 

, פורסמה 20.11.2022בתום הישיבה אושרה ההצעת החוק לקריאה ראשונה, ולמחרת, ביום  .43

 ברשומות.

 באותו היום הכנסת אישרה את הצעת החוק בקריאה ראשונה. .44

  לפרוטוקול הדיון במליאת הכנסת

התקיים בוועדה המיוחדת דיון בהצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית  21.12.2022ביום  .45

 )פרוטוקול הדיון טרם פורסם(.

ות לתיקון במטרה להפוך את הצעת החוק עהמשפטי של הכנסת הצלקראת הדיון הציג הייעוץ  .46

 למאוזנת יותר.

 .8ע/העתק הצעות התיקון של הייעוץ המשפטי לכנסת מצורף ומסומן 

בין היתר הוצע שהתוויית מדיניות השר תיעשה לאחר ששמע את עמדת המפקח הכללי והביאה  .47

והגנת הסביבה של הכנסת על המדיניות לידיעת הממשלה; שהשר ידווח בכל מושב לוועדת הפנים 

שהתווה ויפרסם אותה באתר האינטרנט של המשטרה; שהשר יביא את המדיניות הכללית 

https://fs.knesset.gov.il/25/Plenum/25_ptm_1394509.doc
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שיתווה בעניין חקירות לידיעת הממשלה; ושמשטרת ישראל תפעל באופן ממלכתי ולא תוטל 

המשטרה  פוליטיים. בנוסף הוצע לכלול בפקודת-עליה משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים

לפיה ההוראות בדבר סמכויות השר לא יגרעו מחובות וסמכויות המשטרה או שוטר  ,הוראה

למלא את תפקידיהם או להפעיל את סמכויותיהם על פי דין, והוצע לגרוע מהצעת החוק את 

, למעט חובת סמכות המפקח הכללי שלא לפרסם פקודות משטרה מסוימות. כל ההצעות הללו

 נוסחו של החוקלא נכללו בסופו של יום ב ים וחובת הפרסום באינטרנט,הדיווח לוועדת הפנ

 .שהתקבל

 הוועדה המיוחדת התייחסות משלימה לנוסח המתוקן. ישלחה העותרת לחבר 21.12.2022ביום  .48

 .9ע/מצורף ומסומן  21.12.2022העתק מכתבה של העותרת מיום 

דנה הוועדה המיוחדת בהסתייגויות שהוגשו להצעת החוק וכן  , בשעות הבוקר,22.12.2022ביום  .49

 בהצעה לפיצולו.

  לפרוטוקול הדיון

עה על הליך החקיקה המהיר, הוועדה המיוחדת החליטה במהלך הדיון, נוכח ביקורת שהושמ .50

להצעה )שעסק בכפיפות  1)ב( לתקנון הכנסת, כך שסעיף 84לפצל את הצעת החוק בהתאם לסעיף 

 2ה )שעסק בהתוויית מדיניות בעניין זמני חקירה ונכלל בסעיף 8המפקח הכללי לשר(, וסעיף 

תר סעיפי הצעת החוק יקודמו ויעברו להצעה( יישארו על שולחן הוועדה להמשך דיונים, וי

 לפרוטוקול(. 186-189להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה )עמ' 

התקיים, בשעות אחר הצהרים, דיון המשך בוועדה המיוחדת, ובו נדחו  (22.12.2022) באותו היום .51

התקיימו דיונים נוספים בוועדה  26.12.2022-ו 25.12.2022בימים  כל ההסתייגויות שהוגשו.

 וההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית. ,המיוחדת, בהם נדחו הסתייגויות נוספות

  26.12.2022-ו 25.12.2022, 22.12.2022נים בימים הדיו ילפרוטוקול

החוק התקבל בקריאה שנייה ושלישית, וביום  27.12.2022לאחר דיון במליאת הכנסת ביום  .52

 הנ"ל(. 1ע/, ראו נספח 6, עמ' 3012פורסם ברשומות )ס"ח  28.12.2022

  לפרוטוקול הדיון

באותו היום פנתה העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה, פירטה בפניה את טענותיה בעניין  .53

מדתה, יש לפרש את סמכויות השר , וביקשה ממנה להבהיר כיצד, לע37אי חוקתיות תיקון מס' 

בתיקון, במיוחד בהקשרים של זכות המחאה, קביעת מדיניות חקירות והעמדה לדין שנקבעו 

 ופרסום פקודות המשטרה.

 .10ע/ומסומן  ףמצור 28.12.2022העתק פניית העותרת מיום 

עתירה התקבלה תשובת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, לפיה הוגשה  3.1.2023ביום  .54

ולפיה היועצת המשפטית לממשלה תתייחס לחוק  ,(8987/22בעניין חוקתיות החוק )בג"ץ 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1508081.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1508080.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1525265.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ptv_1508214.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Plenum/25_ptm_1500775.doc
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במסגרת זו. במכתב צוין שככל שהעותרת תבחר להגיש עתירה, "המדינה לא תעמוד על טענות 

 מיצוי ההליכים".

 .11ע/מצורף ומסומן  3.1.2023העתק תשובת מחלקת ייעוץ וחקיקה מיום 

III . המשפטיהטיעון 

III .ומביא לפוליטיזציה שלה של המשטרה התלות-פוגע באיהתיקון .א 

לא נחזור על הטענות שנטענו בפירוט בעתירה האחרות שהוגשו בעניין  אמור בפתח הדברים,כ .55

בחופש הביטוי ובחופש המחאה  37לפיה פגיעת תיקון  ,עתירה זו ממוקדת בטענה .37תיקון 

 באמצעות מתן סמכות לקבוע מדיניות חקירות ובזכויות נוספות בזכות להליך הוגןופגיעתו 

וזאת לצד אי חוקתיות ההוראה , , מובילות למסקנה כי החוק אינו חוקתיוהעמדה לדין

לפרשו כך שלא יחול על פעולות מחאה יש המאפשרת שלא לפרסם פקודות משטרה; ולחלופין כי 

 ., כדי להצילו מבטלות מוחלטתןוהעמדה לדי ועל חופש הביטוי ולא יחול על חקירות

בפרקים הבאים נתייחס לכל אחת משלוש הסוגיות בנפרד. אולם לפני כן נתייחס בקצרה  .56

פוליטיזציה של המשטרה והפיכתה לגוף, שלצד או במקום  – 37למשמעותו הכוללת של תיקון 

וגית של האידיאולוחובתו לשרת את שלטון החוק, הופך לכלי שרת לקידום האג'נדה הפוליטית 

בעתירות התייחסות לעניין זה תהיה תמציתית, שכן  בתפקיד השר לביטחון לאומי.מי שמכהן 

 נדונו הדברים בהרחבה. 37האחרות שהוגשו בעניין תיקון 

, כפיפות המפכ"ל והמשטרה לשר באה לידי ביטוי בהליך מינוי 37במצב העניינים קודם לתיקון  .57

השר. לאחר המינוי קשר זה התנתק, ולמפכ"ל מפכ"ל המשטרה על ידי הממשלה בהמלצת 

ולמשטרה הייתה עצמאות מוסדית בביצוע תפקידיהם, בדומה למוסדות אחרים, בהם היועץ 

 המשפטי לממשלה, נגיד בנק ישראל ונציב שירות המדינה.

משפט זה עמד על חשיבות עצמאותם של המשטרה והמפקח הכללי העומד בראשה, ועל בית  .58

  –חשיבות ההפרדה בין השיקולים המנחים אותם לבין הדרג הפוליטי 

מטבע הדברים, ישנה חשיבות מיוחדת שהפעלת הסמכויות בתחומים אלו תיעשה "
 וללא משוא פניםעל בסיס מקצועי ובהתחשב באינטרס הציבורי בלבד, באופן שוויוני 

מכאן החשיבות הרבה בהבטחת עצמאותו ואי תלותו של מפכ"ל המשטרה, ... 
. לפיכך סבורני כי במסגרת העומד בראשה ואמון על הפעלתה לביצוע תפקידיה

החלטה שקוצבת את תקופת כהונת המפכ"ל, יש ליתן משקל מתאים להבטחת 
יין בעלי תפקידים בכירים עצמאותו ואי תלותו, וזאת בדומה להסדרים שנקבעו לענ

אחרים במערכת אכיפת החוק, דוגמת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, 
 .שכהונתם נקצבה כאמור לתקופה אחת של שש שנים, שאינה ניתנת להארכה

... 

יתוק הזיקה בין מפכ"ל המשטרה לממשלה היא אמצעי להבטיח אף במישור של נ
המפכ"ל ענייניות הן, ולהסיר חשש בקרב מראית פני הדברים כי החלטותיו של 

 ".הציבור ששיקול פרטי כלשהו של המפכ"ל משפיע על אופן קבלת החלטותיו
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 16-17, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 911/21בג"ץ 
(12.12.2021.) 

טי התפיסה המקובלת ביחס למשטרה בישראל היא כי יש למנוע התערבות של הדרג הפולי .59

  – הבנושאים מקצועיים הנוגעים לעבודת

הפיקוח הפוליטי על המשטרה מתמקד בעיקר בניהולה הארגוני ובשימוש מושכל "
במשאביה החומריים והאנושיים. עם זאת, הדרג הפוליטי אינו יכול להתערב 
בשיקולים המקצועיים של שוטרים וקצינים, השואבים את סמכויותיהם ישירות 

 ".מהחוק

 100עמ'  זכויות אדם וסמכויות משטרה –משפט ושיטור עמיקם הרפז ומרים גולן 
(2018.) 

 –( כך 37ד"ר פנחס יחזקאלי וד"ר אורית שלו תיארו את המצב המשפטי )שקדם לתיקון  .60

-]נוסח חדש[, התשל"א סמכויות השר והמפכ"ל מעוגנות בחוק בפקודת המשטרה"
על פי הפקודה, המפכ"ל מהווה רשות שהייתה ביסודה פקודה מנדטורית. , 1971

סטטוטורית וסמכויותיו מעוגנות בחוק. הוא אינו מקבל את סמכויותיו -עצמאית
ם. במשרדי ממשלה אחרי םבקרב עובדי המדינה הבכירי םמהשר, כפי שהדבר קיי

משפטי עץ ההיוון ומו הרמטכ"ל מול שר הביטחים, כלו רק עובדי ציבור בודדים דומ
 ים."המשפטלממשלה מול שר 

-1997פנחס יחזקאלי ואורית שלו "היחסים שבין המפכ"ל לשר הממונה בישראל, 
 .(2000) 98, 89(, עמ' 4)גיליון  וחברה משטרה" 1948

 (.2000) 667, עמ' 'א כתבים מבחרראו גם: אהרן ברק "המשטרה וזכויות אדם בישראל" בתוך: 

מגוף ממלכתי הכפוף לשלטון החוק לגוף המשטרה  , והופך אתהופך כלל זה על ראשו 37תיקון  .61

 פוליטי הכפוף לגחמות פוליטיות.

סמכויות המאפשרות הפעלת כוח,  בכלל זה –הסמכויות והאמצעים העומדים לרשות המשטרה  .62

שלילת חירות, פגיעה בפרטיות, פגיעה בקניין, פגיעה בחופש הביטוי ובחופש המחאה, פגיעה 

יות ואמצעים שהשימוש בהם כרוך בפגיעה בזכויות אדם. הם מטיבם סמכו –בחופש התנועה ועוד 

ולציבור  מעמיד לרשותו של גורם פוליטי המחויב ציבורית לאידאולוגיה מסוימת 37תיקון 

 , כוח לקבוע כיצד וכלפי מי יופעלו סמכויות אלה, באמצעות קביעת "מדיניות"בוחרים מסוים

 .ו"עקרונות כלליים"

להיות  יםעלול פוליטידרג ההפפתה ל"מדיניות" שיקבע כהביטול עצמאותה של המשטרה ו .63

שיטור יתר  – , תוך פגיעה לא חוקתית בזכויות מוגנותעל ידי השר בדרכים רבות לרעה יםמנוצל

כלפי קבוצות על רקע פוליטי, אתני או אחר או שיטור חסר כלפי קבוצות כאלה; פגיעה במאבק 

ונית ביריבים פוליטיים; פגיעה במפלגות בשחיתות שלטונית או מיקוד חקירות שחיתות שלט

 , ועוד.; פגיעה בחופש הביטוי של יריבים פוליטייםיריבות

גביר ליצור אנלוגיה בין כפיפות הצבא לשר  בן בר הכנסתלאורך כל הליך החקיקה ניסה ח .64

דרישתו להכפיף באופן מלא את המשטרה לשר האחראי עליה. מדובר באנלוגיה בין הביטחון ל
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כוזבת. הצבא אמור לעסוק באיומים חיצוניים באמצעות הפעלת כוח, בעוד שהמשטרה אמורה 

לאכוף את הדין על אזרחי ותושבי ישראל. לא נחזור על הדברים שנאמרו על ידי משתתפי הדיונים 

במאמר  – ת הסברם של פרופ' אליאב ליבליך וד"ר אדם שנערבוועדה המיוחדת, ונסתפק בהבא

 עניין ההבדלים בין שני הגופים וכפיפותם לדרג הפוליטי:ב – 37שפורסם ערב חקיקת תיקון 

התפישה שלפיה היחסים בין הדרג הפוליטי לצבא ובינו לבין המשטרה צריכים "
לחימה, הן מבחינת להיות זהים מוטעית מהיסוד. יש הבדל דרמטי בין שיטור לבין 

סוג הפעילות והן מבחינת תהליכי קבלת ההחלטות. במצב הדברים הרגיל צבא פועל 
מול אויבי המדינה, ותכליתו הבסיסית היא כפייה פיזית ואלימה של רצון המדינה 
כדי להביא לניצחון במלחמה, בהתאם לאסטרטגיה הנקבעת על ידי הדרג המדיני. 

בתוך תחומה  להגן על זכויות האדם של הפרט ואתפקידה של המשטרה, להבדיל, ה
 .של המדינה, בכפוף להוראות הדין הציבורי והפלילי

המשטרה צריכה לשמור על זכויות האזרחים ועל הסדר הציבורי, ולשם כך 
שלא נותן מעמד מועדף לאינטרס פוליטי כזה  לאכוף את החוק באופן שוויוני עליה

היות נייטרלי וחף משיקולים פוליטיים־או אחר. מנגנון אכיפת החוק חייב ל
מפלגתיים. בדיוק מסיבה זו ההסדר החוקי הקיים מבודד את המשטרה מהשפעות 

 .פוליטיות

... 

חמור מזאת, האנלוגיה של בן גביר בין משטרה לצבא משקפת תפישה מסוכנת, 
המבקשת לפתור בעיות אזרחיות, כגון פשיעה, באמצעות חשיבה וכוח כמו־צבאיים. 

בין אם ידובר בפלסטינים אזרחי  ,להתייחס לאזרחים כאל אויבים שה זו סופהתפי
ישראל, שמאלנים, מפגינים, ארגוני זכויות אדם או כל קבוצה אחרת שלא תתיישר 
עם הקו הפוליטי שבן גביר יבקש להשליט. בסופו של דבר, הפיכת המשטרה לשלוחה 

שמש לביצור השלטון עלולה ל —ושל שר ספציפי בה  —פוליטית של הממשלה 
הנוכחי באמצעות הכוח המשטרתי. כוח זה אמור לפעול בשוויוניות כלפי כולנו, שכן 

 ".המשטרה שייכת לכולנו ופועלת למעננו

הארץ, " אתר משטרת ישראל בכפוף להנחיות בן גביראליאב ליבליך ואדם שנער "
10.12.2022. 

 .12ע/מן העתק מאמרם של אליאב ליבליך ואדם שנער מצורף ומסו

הופך את משטרת ישראל מגורם ניטרלי ומקצועי, גם אם לא חף מבעיות, למשטרה  37תיקון  .65

, המשתמשת בסמכויותיה לפגוע בזכויות יסוד כדי לשרת גורמים פוליטיים לשם מימוש פוליטית

 אינטרסים אישיים, פוליטיים ואחרים.

פוגע בזכויות  37ככל שתיקון  –לאור האמור בפרק זה נקדים את המאוחר ונאמר כבר עתה  .66

חוקתיות מוגנות )וכפי שנראה מייד, הוא פוגע בזכויות כאלה(, הוא אינו צולח את תנאי פסקת 

בעניין הליך החקיקה וכפי  לעיל . כפי שעולה מהאמורשבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ההגבלה

משטרת ישראל בדרג  תלותה של-אי יטולשעולה מהאמור בפרק זה, תכליתו של התיקון היא ב

הזרמת שיקולים פוליטיים ואידיאולוגיים אל תוך מערכת אכיפת ך ות, ועצמאותה הפוליטי

מדובר בתכלית שאינה ראויה ושאינה עולה עם תוך מתן כוח בלתי מוגבל לממשלה. ו ,החוק

 ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.
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זכויות יסוד מוגנות לשיקולים פוליטיים על רקע זה יש לבחון את האופן שבו התיקון יכפיף  .67

 באמצעות קביעת מדיניות הנוגעת, בין היתר, למגבלות על מחאה ולחקירה ואידיאולוגיים,

 .והעמדה לדין

III .הפגיעה בחופש ההפגנה ובחופש הביטוי.ב  

ג לפקודת 8, ולמצער סעיף לפקודת המשטרה 37יש לקבוע כי תיקון מדוע  נסבירבפרק זה  .68

 , רקיםלעמדת העותר. והמחאהביטוי הבלתי חוקתית בחופש ה םבשל פגיעת יםבטל המשטרה,

הפגנות, פעולות פעילות משטרתית שקשורה לעל פרשנות לפיה הסמכויות מכוחו אינן חלות 

להציל את  בדוחקעשויה  מחאה, תהלוכות וכל דרך אחרת למימוש חופש הביטוי וחופש המחאה

 .התיקון מבטלות

ת יסוד חוקתיות, ונגזרות מן יודומה שמיותר לציין, כי חופש הביטוי וחופש המחאה הם זכו .69

הזכות לחירות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חופש המחאה וחופש הביטוי הם תנאי 

ה של הדמוקרטיה. משום כך בסיסי לא רק להבטחת חירותו האישית של הפרט, אלא לעצם קיומ

 הם נתפשים כזכויות המצויות במדרג הגבוה ביותר של זכויות האדם במדינה דמוקרטית.

  –בית משפט זה עמד על כך לא אחת  .70

)בג"צ  כות ההפגנה והתהלוכה היא זכות יסוד מרכזית של האדם בישראלז"
י חופש ההפגנה כה, דומ'(. 796 בעמ' ,כלביא ואח' נ' מפקד משטרת ירושלים 6658/93

של האדם,  והאסיפה עומד על בסיס אידיאולוגי רחב, אשר במרכזו ההכרה בערכו
 'דמוקרטית משטרת בכבודו, בחופש הניתן לו לפיתוח אישיותו, וברצון לקיים צור

 .(398 בעמ' ,לוי ואח' נ' מפקד המחוז הדרומי שלמשטרת ישראל 153/83)בג"צ 
ביטוי מובהק לכבוד 'החירות להתבטא, ובתוך כך לקיים אסיפה או תהלוכה, היא 

(. 468 בעמ', דיין נ' מפקד מחוז ירושלים ואח' 2481/93בג"צ  )ראו 'האדם ולחירותו
 :חשיבותה של זכות זו וחיוניותה לתהליך הדמוקרטי אינן מוטלות בספק

לרשות בני הציבור כדי  קיומה של אסיפה ותהלוכה הוא אחד האמצעים העומדים'
להביע את השקפותיהם בענינה של המדינה, אמצעי שהוא לעיתים יעיל יותר וממשי 

סער ואח' נ' שר הפנים והמשטרה  148/79בג"צ ) 'יותר מאמצעי הביטוי האחרים
 "(.171-172 ואח', בעמ'

, 822( 2, פ"ד נ)מרצ נ' מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראלסיעת  4712/96בג"ץ 
 (.1996) 7פס' 

אחד התחומים הרגישים ביותר, שבו הוקנו למשטרה סמכויות נרחבות, נוגע לחופש המחאה  .71

)אשר כשלעצמם אינם חפים מבעיות(  הקיימים דורס את האיזונים העדינים 37תיקון  וההפגנה.

בין חופש המחאה וחופש הביטוי לבין סמכויות השיטור ואכיפת החוק של המשטרה, באמצעות 

כפי שנראה בהמשך, לא חלפו עשרה ימים  הכנסת גורמים ושיקולים פוליטיים לתוך קלחת זו.

 ים שנועדוהחל להנחות את המשטרה לנקוט בצעדממועד השבעת הממשלה, והשר החדש כבר 

 לפגוע באופן קשה בחופש הביטוי ובזכות המחאה.

http://www.nevo.co.il/case/17912110
http://www.nevo.co.il/case/17912110
http://www.nevo.co.il/case/17912110
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 סמכות השר להכתיב את פעולות המשטרה באמצעות קביעת "מדיניות"כדי להבהיר עד כמה  .72

על חופש המחאה וחופש הביטוי, נבחן בקצרה חלק מסמכויותיה של המשטרה בעניין  מאיימת

 זה.

ע להטלת מגבלות על חופש המחאה, של המשטרה בנוג –רחבות מדי  –סמכויותיה הרחבות  .73

  –לפקודת המשטרה  84-ו 83מעוגנות, בין היתר, בסעיפים 

 –בסימן זה  .83

חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על  –"אסיפה" 
 נושא בעל ענין מדיני או כדי לדון בנושא כזה;

המהלכים יחד, או המתקהלים כדי להלך חמישים איש או יותר  –"תהלוכה" 
יחד, ממקום למקום, בין שהם בתנועה ממש ובין אם לאו, בין שהם ערוכים 

 בצורה כלשהי ובין אם לאו;

מחוז משטרה, או כל תחום משטרתי משני  – 84"מחוז", לענין סעיף 
שהמשטרה שבו נתונה לפיקודו של קצין המשטרה הבכיר שנתן את ההודעה 

 פי אותו סעיף.ל

 הסדרת אסיפות ותהלוכות 

סבור מפקד משטרת המחוז כי קיום הבטחון הציבורי או הסדר הציבורי  )א( .84
מחייבים זאת, רשאי הוא לדרוש, בהודעה לציבור, כללית או מיוחדת, שכל 
הרוצה להועיד, לארגן או לקיים במחוזו אסיפה או תהלוכה יבקש בכתב 

לא פחות מחמישה ימים או זמן אחר שיפורש  מאת הממונה רשיון לכך,
 בהודעה לפני היום שנועד לקיום האסיפה או התהלוכה.

 הודעה כללית יכול שתחול על המחוז כולו או מקצתו, הכל לפי שיפורש בה. )ב( 

הודעה כללית או מיוחדת תעמוד בתקפה כל עוד לא שונתה או בוטלה  )ג( 
 שפורסמה על ידי מפקד משטרת המחוז.בהודעה אחרת 

או  לפיהן מי שמבקש לקיים "אסיפה" ,בהתאם לכך הוציאו מפקדי המחוזות הודעות כלליות  .74

 "תהלוכה" תחת כיפת השמיים יידרש לקבל לשם כך רישיון.

ואינה מקובלת במדינות דמוקרטיות. בית הוראה זו היא שריד קולוניאליסטי מתקופת המנדט,  .75

  –לפקודה  84-ו 83על כך בפרשו את סעיפים משפט זה עמד 

בנוסחה המקורי עוד  כמתואר לעיל, הסיר המחוקק הישראלי מפקודת המשטרה"
חלק מן ההוראות הגורפות והשרירותיות שנכללו בה לעניין קבלת רישיון  1960בשנת 

ותהלוכות. עם זאת, בחר המחוקק הישראלי להותיר על כנה את החובה  לאסיפות
בסעיף  כהגדרתן 'הלוכה'תאו  'אסיפה'לקבל רישיון ממשטרת ישראל לצורך קיום 

וראה זו, שנותרה בספר החוקים שלנו כשריד מנדטורי, הה. לפקודת המשטר 83
י אמת מידה על פ 'אסיפה'ולפיה מוסמכת המשטרה ליתן או לסרב ליתן רישיון ל

המיועדות לשמירה על  'ניטרליות'הבדיל מאמות מידה ה, להנוגעת לנושא האסיפ
. אכן, סקירה הסדר הציבורי ועל שלום הציבור, היא כשלעצמה מרחיקת לכת ביותר
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של המשפט הנוהג בהקשר זה במדינות מערביות דמוקרטיות אחרות מלמד כי דרישה 
 ".של האסיפה או ההפגנה אינה מקובלת הלתוכנ לרישיון על פי אמת מידה הנוגעת

 34, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל 6536/17בג"ץ 
 (.8.1.2017לחוות דעתה של השופטת )כתוארה אז( חיות )

הדרישה לקבל רישיון כך ש 84-ו 83בית המשפט צמצם את פרשנות סעיפים הנ"ל  6536/17בבג"ץ  .76

בנושאים "אנשים כדי לשמוע נאום או הרצאה  50שבו מתקהלים לפחות לאסיפה תחול רק מקום 

. גם פרשנות זו פורשת רשת רחבה (41" )שם, פסקה פוליטיים במובן הצר של מונחים אלו-מדיניים

לבחון את תוכן פרשנות זו דורשת מן המשטרה " –על סוגים שונים של פעולות מחאה, ומעבר לכך 

שאותה היא באה לקדם על מנת להכריע בשאלה האם מדובר בהפגנה ההפגנה ואת האידיאולוגיה 

 (, בניגוד למקובל במדינות דמוקרטיות.39" )שם, פס' הטעונה רישיון

ות בסמכות להכריע לפי מביחס לחופש המחאה אינן מסתכסמכויותיה הנרחבות של המשטרה  .77

 500-תוכנה של הפגנה אם היא הפגנה "בנושא מדיני". ביחס לכל אסיפה שבה משתתפים יותר מ

ימים בהתאם לחוק הבטיחות  5איש )"עצרת עם"( קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת של 

. בנוסף לכך, המשטרה מפרשת את סמכויותיה הכלליות 1962-תשכ"גהבמקומות ציבוריים, 

לפקודת המשטרה, כסמכויות שמכוחן היא  5-3ת הסדר ושלום הציבור, מכוח סעיפים לשמיר

 10-6רשאית לקבוע את התנאים לקיום הפגנה שאינה "אסיפה" או "תהלוכה" )ראו סעיפים 

 "נוהל רישוי אסיפות ותהלוכות"(. 221.110.19לנוהל אג"מ מס' 

 .13ע/מצורף ומסומן  221.110.19העתק נוהל אג"מ מס' 

לפקודת המשטרה  5-3וגי התנאים שמשטרת ישראל קבעה שהיא רשאית להטיל מכוח סעיפים ס .78

הם כאלה שיש בהם פוטנציאל של ממש לפגיעה  –בכל הפגנה ולא רק ב"אסיפה" או "תהלוכה"  –

בחופש המחאה ובחופש הביטוי. בהתאם ל"בנק התנאים" )נספח ג' לנוהל אג"מ הנ"ל(, המשטרה 

ועשויה  הצבת שילוט,ו הפגנה לנקוט בשלל אמצעים כמו מינוי סדרנים לחייב מארגני עשויה

שעות ההתקהלות  לקבועסוג מערכת הכריזה,  להכתיב את לקבוע את דרכי פרסום ההפגנה,

לחייב את מארגני ההפגנה  –וכיוצא באלה, ובמקרים של "אסיפה" או "תהלוכה" הטעונה רישיון 

 בעו.להפקיד ערובה להבטחת קיום התנאים שנק

מותיר לה מידה  הכלליות , האופן שבו מפרשת המשטרה את סמכויותיהשעולה מהנוהל הנ"לכפי  .79

יכולת להכתיב את אופיין של מחאות באופן שבשילוב עם החובה לתת הודעה מראש לפי של  רבה

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, כמעט מרוקן ממשמעות את צמצום חובת הרישיון בבג"ץ 

 .הנ"ל 6536/17

נתונה למשטרה סמכות לפזר הפגנה כאשר קיים יסוד סביר  יועמ"שנוסף על האמור, לעמדת ה .80

 1967-לחוק העונשין, התשל"ז 151לחשש כי נעברת עבירה של התקהלות אסורה לפי סעיף 

 "חירות ההפגנה"(. 3.1200)הנחיית היועצת המשפטית לממשלה מס' 

הדברים מגיעים חלק קטן מן המקרים ב המשטרה עושה תדיר שימוש בסמכויות אלה, כשרק .81

 ישראלעמותת "חוזה חדש" נ' משטרת  7059/20בג"ץ  :ראו, למשללהתדיינות משפטית )
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 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 5976/20בג"ץ  (;17.11.2020)

 (.(24.7.2017)נפתלי נ' היועץ המשפטי לממשלה  1983/17"ץ גב (;10.9.2020)

מעבר לפגיעה בחופש המחאה ובחופש הביטוי, מדיניות המשטרה בנוגע להפגנות משליכה גם על  .82

הזכות לחירות ועל שלמות הגוף. משטרת ישראל קבעה שורה של נהלים הקובעים את אופן 

(; נוהל 220.010.12השימוש בכוח בעת הפגנות )נוהל הפעלת ושימוש מכת"ז )נוהל אג"מ מס' 

(; נוהל שימוש ברימון 220.010.18באירועי הפרת סדר )נוהל אג"מ מס' הפעלה ושימוש באלה 

( 19.8.2020) קרויס נ' משטרת ישראל 5882/18. ראו גם: בג"ץ (202.010.15הלם )נוהל אג"מ מס' 

((. השימוש בסמכויות 29.7.2021) עמותת משפט אמת וצדק נ' משטרת ישראל 346/21ובג"ץ 

 בסיסיות ביותר.אלה פוגע מטבעו בזכויות האדם ה

במסגרת הליכי החקיקה הוצעו מספר הסתייגויות שנועדו להחריג את תחום חופש המחאה מן  .83

תע"ל הציעה להחליף את -חד"ש סיעת. כך, למשל, 37הסמכויות שהוקנו לשר במסגרת תיקון 

  –ג)א( בהוראה הקובעת 8סעיף 

לדין, חקירות, חופש סמכות השר להתוות מדיניות כללית לא תחול בתחומי העמדה "
ההפגנה וההתארגנות. המשטרה צריכה להיות חופשית לחלוטין  ,הביטוי, המחאה

 .א(.401." )הסתייגות בחקירותיה, כשעליה מרותו של החוק בלבד

ובלבד שלא תתקיים הגבלת הפגנות של ג)א( את המילים "8יש עתיד הציעה להוסיף בסעיף  סיעת .84

האמור לא יקנה לשר ( או את המילים "424סתייגות " )המפלגות מתחרות של מפלגת השר

אפשרות להתערב באופן שיש בו כדי לפגוע בחופש הביטוי ובחירות ההפגנה של כל אדם במדינת 

ככל שאינה "ב את המילים 9ת העבודה הציעה להוסיף בסעיף סיע(, ו529" )הסתייגות ישראל

 .ה(.807" )הסתייגות נוגעת לחופש הביטוי, ההתארגנות וההפגנה

  לפירוט ההסתייגויות

 .כל ההסתייגויות, לרבות אלה הנוגעות לחופש הביטוי, נדחו .85

מדבריהם של חלק מחברי הכנסת. כך, על הכוונה להחיל את התיקון גם על הפגנות ניתן ללמוד  .86

זאת " –משה סעדה מהליכוד  חבר הכנסתציין  22.12.2022למשל, בדיון בוועדה המיוחדת ביום 

 194)עמ'  "אומרת, השר יכול להחליט לגבי מדיניות הפגנות, אבל זה חל על כל ההפגנות

 לפרוטוקול הדיון(.

חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה  26.12.2022במסגרת הדיון בהסתייגויות ביום  .87

  –התייחסה למשמעות הסירוב להחריג הפגנות 

כל הסיפור של פיזור השיטור, סמכויות בהפגנות הוחרגו בכל המקומות שהראיתם. "
ראה האם הוא נגדכם? הוציא סקירה ובו ה –הוכחנו לכם את זה. הממ"מ של הכנסת 

בדיוק את המקומות בהם יש יותר סמכויות לשר לביטחון פנים כדי לקדם מדיניות 
אבל בדיוק מה הוחרג. המקומות האלה הוחרגו בכמעט כל המדיניות בהן הייתה 
סקירה כולל אוסטרליה היקרה של בן גביר. ועדיין אתם מתעלמים. המקום הזה של 

דע להאיר ולקחת את הנקודות הזמן בוחר את הנקודות הרעות והחשוכות ולא יו
 לפרוטוקול(. 37" )עמ' זה כוונת מכוון. -הטובות בכול 

https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls2_1443135.pdf
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האפשרות של השר להתערב ולקבוע מדיניות בתחום מימוש חופש ההפגנה מעורר קושי רב, משום  .88

שחלק גדול מאירועי המחאה הציבורית מופנה כלפי גורמים שלטוניים ופוליטיים, לרבות השר 

ם בממשלה שבה הוא מכהן. חלק גדול מאירועי המחאה מופנה כלפי פעולות עצמו ולרבות גורמי

או מדיניות שבהן תומכים השר ומפלגתו, ומטבעה, מחאה עשויה להשפיע על יכולתם של השר 

 ושל הממשלה לקדם את המדיניות בה הם מעוניינים. 

להיות נקיים ומנותקים הדבר מעמיד את השר בניגוד עניינים מוסדי, שכן שיקוליו אינם יכולים  .89

 מתוכן המחאה ויעדיה.

בין מכוח  – מוסמךפעולותיו כבר בימים הראשונים לכהונתו מלמדות שהשר החדש סבור כי הוא  .90

לתת הנחיות למשטרה בדבר צמצום והגבלת חופש הביטוי וחופש  –התיקון ובין שלא מכוחו 

 המחאה.

משטרה לעצור מפגינים שיתפרעו ההנחה את מפכ"ל מפרסומים בתקשורת עולה כי השר  .91

 .ויחסמו כבישים בהפגנות נגד הממשלה

 .14ע/מצורף ומסומן  9.1.2023העתק כתבה בעניין זה בעיתון "הארץ" מיום 

יש לציין כי ימים בודדים לפני כן, העותרת התריעה בפני היועצת המשפטית לממשלה מפני  .92

(. במכתב זה הזהירה העותרת כי הנ"ל 10ע/)נספח  28.12.2022אפשרות זו במכתבה מיום 

בכסות של קביעת מדיניות יוכל השר, בעת שמתרחשת מחאה ציבורית נרחבת, להנחות את "

המשטרה לנקוט במדיניות של אפס סובלנות לחסימת כבישים, או דחיקת המחאה ממרכזי 

 ".הערים

הפך תוך  מה שרק אתמול יכול היה להיראות תסריט מופרך לחלוטין או קריאת "זאב זאב", .93

רגעים למציאות שבה אנו חיים, מציאות שבה גורם פוליטי, בעל אינטרס אישי ומוסדי בהיקפן 

 מפגינים.בהוראות כיצד יש לנהוג  למשטרה של מחאות, נושאיהן ודרכי הפעולה בהן, מחלק

לאורך השנים המדיניות שהוכתבה על ידי פרקליט המדינה הייתה אכיפה מצומצמת כלפי  .94

(. 25.8.2020מיום  2.40ו הנחיית המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים( מס' מפגינים )רא

כזכות יסוד בסיסית, ותוך איזון בינה לבין מדיניות זו נקבעה מתוך הכרה בזכות המחאה 

אינטרסים אחרים. כעת מבקש גורם פוליטי לדרוס את כל האיזונים הללו באמצעות מתן הנחיות 

 פוליטיות למשטרה.

דוגמה נוספת לפוליטיזציה המהירה של המשטרה היא החלטת השר החדש להורות למפכ"ל  .95

המשטרה לפעול להסרת דגלי פלסטין שייתלו או יונפו במרחב הציבורי. לפי פרסומים בתקשורת, 

מפכ"ל המשטרה, קובי שבתאי, הורה למפקדים בארגון לאכוף את האיסור על הנפת דגלי "

את, לאחר שהונחה לעשות כך על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן פלסטין במרחב הציבורי. ז

 ".גביר

 .15ע/המצורף ומסומן  8.1.2023ראו העתק הכתבה בעיתון "הארץ" מיום 
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  – היוםפרסומים אלה לוו ב"ציוץ" של השר לביטחון לאומי מאותו  .96

 

כדי החדשות גם מקרה זה מבהיר כיצד השר לביטחון לאומי מתיימר לעשות שימוש בסמכויותיו  .97

לפגוע בחופש המחאה וכדי להפוך את המשטרה לכלי שרת לקידום האידיאולוגיה שלו ושל 

 מפלגתו.

שיקולים מ המשוחררים –לציין שמזה קרוב לשלושה עשורים, הדרגים המקצועיים  חשוב .98

אכיפת האיסור על הנפת ל קבעו מדיניות זהירה בכל הנוגע –אידאולוגיים, מוסדיים ופוליטיים 

אין כל עניין לציבור לנקוט הליכים שקבע היועץ המשפטי לממשלה  1993-דגל פלסטין. כבר ב

לכך וכי יש לבחון כל מקרה ומקרה "בשים לב  ,הניף את דגל אש"ףכלפיו שפליליים נגד מי שנטען 

יהלום נ'  5883/93)בג"ץ  נדחתהמדיניות זו עתירה נגד ". שזהו דגלה של הרשות הפלסטינית

 ((.26.5.1994) המפקח הכללי

. בהנחייתו נקבע, 2014, רז נזרי, בשנת )פלילי( על הנחיה זו חזר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה .99

לדין בגין הנפתם, ויש לבחון כי אין לפעול באופן גורף "להסרת דגלי אש"ף ולהעמדה בין היתר, 

את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה בשים לב לכך שדגל אש"ף הנו דגלה של הרשות הפלסטינית 

 .על כל המורכבות המדינית הכרוכה בכך"

 .16ע/מצורף ומסומן  2014המשנה ליועץ המשפטי לממשלה משנת  מכתבו שלהעתק 

ולפיה על הדגל  לפיה הנפת דגל פלסטין היא חוקית ,ההשנים הובעה עמדה שיפוטית ברורלאורך  .100

האגודה לזכויות האזרח  651/03בג"ץ ומניפיו חלות ההלכות הידועות בעניין חופש הביטוי )ראו: 

מעוז נ' משטרת  48/09(; בג"ץ 21.1.2003) 16-לכנסת הבישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 

 .((2.1.2009) ישראל

נגד ההתנכלות המשטרתית לדגלי פלסטין  העותרתדין בעתירת רק לאחרונה ניתן פסק  .101

ולנושאיהם באירועי מחאה שהתקיימו בירושלים, בשל הפגיעה הקשה בזכויות המפגינים 

((. המדינה 7.11.2022) דיאב נ' מפכ"ל משטרת ישראל 1386/22לביטוי, לכבוד ולזהות )בג"ץ 

הבהירה בתגובתה לעתירה כי החרמת הדגלים ומעצר נושאיהם אינם מתבצעים "כחלק 

ממדיניות גורפת אלא באירועים נקודתיים, לפי שיקול הדעת המבצעי של גורמי האכיפה בשטח... 
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 וזאת בהתאם לדין ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומכלול הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים

לעניין". על בסיס עמדה זו דחה בית המשפט את העתירה ואף רשם בפניו את התחייבות המשטרה 

לפעול לצורך "הנחלה וריענון של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בקרב השוטרים הפועלים 

 בגזרה, על מנת למנוע טעויות ביישומה".

ארוכת שנים העולה בקנה מדיניות ת החלטה, השר לביטחון לאומי מבקש להפוך חוהנה, באב .102

בדבר חופש הביטוי וחופש המחאה ונוסחאות האיזון המקובלות מזה  ההפסוק האחד עם ההלכ

של דיכוי חופש הביטוי והאפשרות של  אידיאולוגית-עשורים, והכל כדי לקדם תפיסה פוליטית

ש מהזדהות לאומית, דרך שאיפה לסיום הכיבו –מפגינים לבטא שלל מסרים באמצעות הדגל 

 .ולשוויון, וכלה בהגנה על חופש הביטוי

אל היועצת המשפטית לממשלה בעניין הנחיית השר  10.1.2023יצוין שהעותרת פנתה ביום  .103

 לביטחון לאומי, אך עד עתה פנייתה לא נענתה.

 .17ע/מצורף ומסומן  10.1.2023העתק פניית העותרת מיום 

לא  –כשיר את הוראת השר לביטחון לאומי כדי לה 37יודגש כי עמדת העותרת היא שאין בתיקון  .104

מבחינת תוכנה )המנוגד לדין בנוגע לאיזונים בין חופש הביטוי וחופש המחאה לבין אינטרסים 

מדיניות  37)שכן בהתאם לתיקון  הונחתה על המשטרהאחרים( ולא מבחינת הפרוצדורה שבה 

השר צריכה להיות כתובה ומפורסמת באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי, והוא אינו 

רשאי להעביר לשוטרים הנחיות מכוח מדיניות שלא פורסמה באופן רשמי, אלא רק בחשבון 

אך בהתנהלות השר בעניין זה יש כדי ללמד על ההשלכות הקשות על זכויות  ה"טוויטר" של השר(.

מקבל סמכות לקבוע גורם פוליטי כאשר סיות, ובפרט על חופש הביטוי וחופש המחאה, יסוד בסי

 את מדיניות המשטרה בעניינים אלה.

השר לביטחון לאומי התערב  ,שני המקרים, שבהם ימים לאחר חקיקת החוק וכניסתו לתפקיד .105

ן של מת ותההרסני לתוצאותרק דוגמאות  ם, הבפעולות המשטרה ביחס להפגנות ומחאות

, אם יוחל על 37גורם פוליטי להתוות את מדיניות המשטרה בעניינים אלה. תיקון סמכויות ל

ו"עקרונות  פעולות המשטרה הנוגעות להפגנות ומחאות, יאפשר, באצטלה של "מדיניות"

 –מגוף אכיפה לגוף המשרת את השלטון  שיהפכו את המשטרה, לקבל החלטות נוספות כלליים"

בי מקומות בהם מותר ובהם אסור להפגין; "מדיניות" של השר לגבי "מדיניות" של השר לג

הזמנים בהם מותר ובהם אסור לקיים משמרות מחאה; "מדיניות" של השר לגבי משכן של 

; "מדיניות" הפגנות; "מדיניות" של השר בדבר תכנים שמותר או אסור להציג על גבי שלטים

טרפת גם סמכותו של השר לקבוע מדיניות בתחום לכך מצ ועוד. בעניין הפגנות בתקופות בחירות,

של עבירות ביטוי  החקירות וההעמדה לדין, שיכולה לבוא לידי ביטוי בקביעת מדיניות אכיפה

 שונות ושל עבירות בתחום הסדר הציבורי בזמן הפגנות.

 ה לתכלית שאינה ראויה ושאינהתמוגנות נעשחוקתיות כאמור לעיל, פגיעתו של התיקון בזכויות  .106

עולה בקנה אחד עם עקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. על כן התיקון נכשל כבר 

 במשוכות הראשונות שמציבה פסקת ההגבלה ואיננו מגיעים כלל לשלב בחינת מידתיות הפגיעה.
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לא נקבע הליך  ,למשלכך, הסדרים שיכללו ערובות מניצול הסמכות לרעה.  נקבעויתר על כן, לא  .107

תות של מדיניות "מהרגע להרגע", באופן שיכול להוביל לסיכול מחאה חברתית שימנע הנח

העומדת להתרחש. הכרזה על מדיניות אינה כפופה להליך של הסכמה של גורמים נוספים, כמו 

ועדה בכנסת, ואף לא לחובות היוועצות עם גורמים שונים, כמו היועצת המשפטית לממשלה. לכן 

 המידתיות.  הסעיף גם לא צולח את מבחני

 בחופש המחאה ובחופש הביטוי עשויות להיות שלוש תוצאות אפשריות. 37של תיקון  לפגיעתו .108

ג 8, או למצער הכרזה על בטלות סעיף 37תוצאה אפשרית אחת היא הכרזה על בטלות תיקון  .109

 לשר להתוות מדיניות ועקרונות כלליים לפעילות המשטרה. ים, המאפשרלפקודת המשטרה

(, באופן שבו ההסדר reading inסעד של "קריאה לתוך ההסדר" )ת שנייה היא תוצאה אפשרי .110

ג לפקודה )שלגביה רשאי 8מן המונח "פעילות" המשטרה בסעיף ייקרא כך שיחריג  37תיקון ב

השר לקבוע "מדיניות" או "עקרונות כלליים"( כל "פעילות" הנוגעת למימוש חופש המחאה 

 וחופש הביטוי.

כתרופה הוכר  (reconstructionאו "שחזור הטקסט" ) "קריאה לתוך ההסדר"סעד חוקתי של  .111

חוקתית הולמת במקרים מסוימים, בהם הוא נדרש כדי לתקן פגם חוקתי שנפל בדבר חקיקה 

לפסק דינה של הנשיאה ביניש  57, פס' נסר נ' ממשלת ישראל 8300/02)ראו, למשל, בג"ץ 

 הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ארד נ'-פנקס 781/15(; בג"ץ 22.5.2012)

((. הגם שבפסיקתו של בית משפט זה זכה סעד זה להתייחסות בעיקר במקרים בהם 27.2.2020)

תיקון הפגם החוקתי דרש הרחבה של ההסדר, אין כל מניעה דוקטרינרית לעשות שימוש בסעד 

או קריאה לתוכו האמור כדי לתקן את הפגם החוקתי גם באמצעות צמצום ההסדר החקיקתי 

 -)ראו, למשל, בפסיקה הקנדית של הוראות אחרות המביאות אותו אל תוך מתחם החוקתיות 

 467 thFigueroa v. Canada (1999), 170 D.L.R 4 ;. v. Swain (1991) 1 S.C.R. 993R.) 

, כך 37שלישית היא הימנעות ממתן סעד חוקתי ומתן פרשנות מקיימת לתיקון האפשרות ה .112

כי פרשנות הרמונית של התיקון לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מחייבת להסיק  שייקבע

תלותה של המשטרה בכל הנוגע לחופש המחאה -איבכי החוק לא התכוון לפגוע בעצמאותה ו

וחופש הביטוי או לתת בידי גורמים פוליטיים את הכוח לקבוע מדיניות ועקרונות כלליים בכל 

יש  די להציל את הסעיף מבטלות מוחלטת,כ, , ועל כןהמחאה או חופש הביטויעניין הנוגע לחופש 

)ראו,  ג כך שלא יחול על "פעילות" הנוגעת למימוש חופש המחאה וחופש הביטוי8לפרש את סעיף 

 41, פס' דסטה נ' הכנסת 8665/14בג"ץ  (;8.7.2021) חסון נ' כנסת ישראל 5555/18למשל: בג"ץ 

, פ"ד גניס נ' משרד הבינוי והשיכון 9098/01בג"ץ  (;11.8.2015וגלמן )לפסק דינו של השופט פ

 (.(2004) 241( 4נט)

III .וההעמדה לדין הסמכות להתוות מדיניות כללית בתחום החקירות.ג 

מסמיך את השר "להתוות מדיניות כללית בתחום  37ד לפקודת המשטרה לאחר תיקון 8סעיף  .113

ם" ל"פעילותה" של ילקבוע "מדיניות" ו"עקרונות כלליג מסמיך את השר 8החקירות". סעיף 

 העמדה לדין על ידי התביעה המשטרתית.ה בתחוםגם  – המשטרה, ועל פני הדברים



22 

 

 

 

אחת הסמכויות הדרסטיות שבידי המשטרה נוגעת לתחום החקירות. חקירת משטרה, מטיבה,  .114

 הליך הוגן, הזכות לשוויוןעשויה להביא לפגיעה בשלל זכויות יסוד, בהן הזכות לחירות, הזכות ל

גם הסמכות להחליט שלא לפתוח  חופש התנועה ועוד.חופש הביטוי, , הזכות לפרטיות, בפני החוק

בחקירה טומנת בחובה פוטנציאל פגיעה בזכויות אדם, ובין היתר בזכות לשוויון ובזכויות שונות 

 של נפגעי עבירה.

חקירה הפלילית הוא שלב רגיש, והשלכותיו על זכויות יסוד אינן מסתכמות בו עצמו, אלא שלב ה .115

משליכות באופן ישיר על זכויות יסוד גם בשלבים אחרים של ההליך הפלילי, ובהן הזכות לחירות 

  –והזכות להליך הוגן 

רה אם בשלב החקי' –הזכות להליך פלילי הוגן נוגעת בכל שלביו של ההליך הפלילי "
(. 516הנ"ל, בעמ'  קניר 951/80בע"פ  ברק )דבריו של השופט 'ואם בשלב המשפט

ואכן, שלב החקירה המשטרתית מהווה הליך מקדים למשפט עצמו, באופן שפגמים 
 ".שנפלו במסגרתו עשויים להשליך על הגינות ההליך הפלילי בכללותו

לפסק דינה  66, פס' 461( 1, פ"ד סא)הראשי הצבאי התובע' נ יששכרוב 5121/98ע"פ 
 (.2006של השופטת )כתוארה אז( ביניש )

שהפעלת סמכויות החקירה תיעשה על לכך קיימת חשיבות מיוחדת שבית המשפט פסק לא פעם  .116

 – בסיס מקצועי בלבד

החוק, ביסוד שיקול הדעת של כוחות המשטרה עומד הצורך  כחלק ממערכת אכיפת"
האינטרס הציבורי בהעמדת עבריינים לדין. במימוש תכליות ההליך הפלילי, ובהם 

מטבע הדברים, ישנה חשיבות מיוחדת שהפעלת הסמכויות בתחומים אלו תיעשה על 
...  בסיס מקצועי ובהתחשב באינטרס הציבורי בלבד, באופן שוויוני וללא משוא פנים

מכאן החשיבות הרבה בהבטחת עצמאותו ואי תלותו של מפכ"ל המשטרה, העומד 
 ."מון על הפעלתה לביצוע תפקידיהבראשה וא

 16, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 911/21בג"ץ 
(12.12.2021.) 

  –באותה פרשה נפסק גם כי  .117

לא ניתן להתעלם אף מכך שבמסגרת תפקידיה, עשויה המשטרה להידרש גם "
)ובהתאם לחלק לחקירתם של חברי הממשלה שאמונים כזכור על מינוי המפכ"ל 

מההחלטות בעניין, גם על האפשרות כי כהונה זו תוארך(. אף טעם זה מעיד על 
 ".חשיבות ניתוק הזיקה בין המפכ"ל הממונה לבין ממניו

 .18שם, פס' 

ד לפקודת 8הענקת סמכות לשר לקבוע "מדיניות כללית בתחום החקירות", כלשון סעיף  .118

שבת עם החובה להבטיח כי תחום החקירות ינוהל , אינה מתיי37המשטרה כנוסחה לאחר תיקון 

 שיקולים פוליטיים.מ ונקייהמקצועית , בצורה שוויונית

גם אם בהתאם לפקודה השר אינו רשאי לקבל החלטות פרטניות בעניין פתיחת וסגירת תיקים,  .119

 הסמכות לקבוע "מדיניות" בתחום זה היא מרחיקת לכת, ומעמידה אותו בניגוד עניינים מוסדי.
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מדיניות  מעורבות השר בהתוויית ,בשלטון כך, למשל, בתחום החקירות של טוהר המידות .120

עשויות שכן מטבע הדברים  ,חקירות אינה יכולה להיות מנותקת משיקולים פוליטיים ואישיים

 להיות לה השלכות עליו, על חברי מפלגתו ועל חברי מפלגות אחרות, בקואליציה ובאופוזיציה.

 ,להתוות מדיניות בתחום החקירות, באופן אשר משליך על ציבור בוחריו. כךבנוסף, עשוי השר  .121

 למשל, שר שמייצג ציבור מתנחלים עשוי להתוות מדיניות מקלה ביחס לחקירת עבירות רכוש

 . שר מהמגזר החקלאי עשוי לדרוש להחמיר בעבירות חקלאיות, גם אם סדר העדיפות"יבמחוז ש

ת אחר עשוי לעשות שימוש במדיניות החקירות כדי להקשיח אהמקצועי במשטרה הוא שונה. שר 

ם להנחות על השקעת משאבי החקירה בארגוני –הטיפול המשטרתי ביריבים פוליטיים, למשל 

 .פעילים נגד הכיבושבו

 , ולעירובהחוק בפני בשוויון פגיעהמכאן שבאמצעות מדיניות השר בעניין החקירות נפתח פתח ל .122

 .גיש של אכיפת החוקשיקולים זרים בתחום הר

ג, לא הוחרג 8בסעיף שזאת ועוד. במסגרת סמכות השר לקבוע "מדיניות" ו"עקרונות כלליים"  .123

 תחום ההעמדה לדין. 

המדינה,  מבקר) המשטרתית מההליכים הפליליים בישראל מנוהלים על ידי התביעה 90%-כ .124

-מעיןבעל סמכויות אשר בדומה לפרקליטות מהווה גוף (, 6.5.2019) 1823עמ' ב, 69שנתי  ח"דו

עצמאות  .ולייצג את החוק והאינטרס הציבורי בלבדי ונדרשת להיות עצמאית לגמר ות,שיפוטי

וקבוצות מוחלשות והעמדה  התביעה היא הערובה מפני אכיפה בררנית, הפללת יתר של מיעוטים

ורם פוליטי בתחום מדיניות החקירות כל הסכנות שבמתן דריסת רגל לגלדין של חפים מפשע. 

 מועצמות עשרות מונים כאשר גורם פוליטי מתווה את מדיניות המשטרה בהעמדה לדין.

 תמעין שיפוטיסמכות התביעה הפלילית להחליט על העמדת אדם לדין פלילי היא סמכות  .125

שוויוני וללא , בהגינות ובאופן שיקול דעת מקצועי ובלתי תלוי תוך הפעלתשחייבת להתקבל 

 (.(1989) 512-511, 485( 2, פ"ד מד)לממשלה המשפטי היועץ' נ גנור 935/89)בג"ץ  משוא פנים

בעקרונות  תמדיניות התביעה המשטרתית וסדר העדיפויות שלה פוגעמעורבות השר בקביעת 

 אלה. 

בעוד כיום  הכפפת התביעה המשטרתית לשר מייצרת גם עיוות מוסדי שלא ניתן להשלים עמו. .126

ברמה הנורמטיבית כפופה  –שבמשטרה וזו שבפרקליטות זו  –כולה  הפלילית מערכת התביעה

ליועץ המשפטי לממשלה ולהנחיותיו, התיקון לחוק מייצר שתי מערכות תביעה פלילית: בעוד 

יועץ המשפטי, התביעה המשטרתית הפרקליטות ממשיכה להיות עצמאית וכפופה אך ורק ל

 .מדיניותוול מוכפפת לשר

העיקרון בדבר מניעת ניגוד עניינים מוסדי בהליך הפלילי, על כל שלביו, זכה למעמד חוקתי  .127

בפסיקת בית המשפט העליון, במקרים בהם ניגוד העניינים המוסדי מוביל לפגיעה בזכות לכבוד, 

היתר בזכות לחירות ובזכות להליך הוגן. בפרשת הפרטת בתי הסוהר נפסלה חקיקה ראשית, בין 

  –על בסיס אותו ניגוד עניינים מוסדי שהביא לפגיעה בזכויות יסוד 
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השמירה על גבולות הכח השלטוני המופעל על הפרט בהליך הפלילי על כל שלביו "
מחייבת עוד כי הפעלתו תהא מנותקת כליל מכל חשש לניגוד עניינים מכל סוג 

המרות השלטוני בהליך הפלילי -. עירובו של שיקול זר ובלתי ענייני בהפעלת כחשהוא
יוצר פוטנציאל סיכון ממשי לעיוות האיזון הנדרש בין צורכי השימוש בכח להשגת 
תכלית שבאינטרס ציבורי, לבין ההגנה על זכויות היסוד של הפרט. שילובו של שיקול 
זר באיזון המתחייב בין הצורך הציבורי בשמירת הסדר החברתי וציות לחוק לבין 

ל אדם לחירות ולכבוד אישי עלול לערער את שיווי המשקל הראוי בין זכויותיו ש
הכוחות השונים הפועלים בענין זה, ולהביא לפגיעה לא ראויה בפרט. הפעלת הכח 
השלטוני כלפי הפרט במסגרת ההליך הפלילי אמורה להיות מנותקת כליל משיקולים 

ימוש בכח, אשר זרים, ועליה להיעשות תוך מחוייבות מלאה לכללי הריסון בש
 ".בכיבודם תלוי גורלו של האדם הנתון למרותו של השלטון

, פס' 545( 2, פ"ד סג)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ 
 (.2009לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה ) 16

אדם מתן דריסת רגל לשר בתחום החקירות וההעמדה לדין מפרה את האיזון העדין בין זכויות ה .128

לבין אינטרס המדינה לאכוף את הדין. הפוליטיזציה של מערך החקירות וההעמדה לדין 

שוויון, בזכות להליך הוגן, ל זכותהמשטרתית מזהמת את ההליך כולו, וגלומה בה פגיעה חריפה ב

 בזכות לחירות ובשלל זכויות יסוד נוספות, כאמור למעלה. 

לדין הוצעו על ידי מפלגות האופוזיציה שורה של  גם בעניין קביעת מדיניות החקירות וההעמדה .129

כך, למשל, הוצעו  הסתייגויות, שנועדו לרכך במעט את אי החוקתיות שדבקה בתיקון.

  –( 404)הסתייגות  ההסתייגויות הבאות

סמכות השר להתוות מדיניות 'המוצע, במקום האמור בו יבוא  )א(ג8א. בסעיף "
חקירות, חופש הביטוי, המחאה ההפגנה  בתחומי העמדה לדין, כללית לא תחול

להיות חופשית לחלוטין בחקירותיה, כשעליה מרותו  וההתארגנות. המשטרה צריכה
 '.של החוק בלבד

לשר לא תהיה כל סמכות לקבוע מדיניות או 'המוצע, בסופו יבוא  )א(ג8ב. בסעיף 
שחיתות בסוגיות חקירה והעמדה לדין של נבחרי ציבור ועבירות  עקרונות כלליים

 '.ציבורית

לשר לא תהיה כל סמכות לקבוע מדיניות או 'המוצע, בסופו יבוא  )א(ג8ג. בסעיף 
בסוגיות חקירה והעמדה לדין בעבירות הסתה, גזענות, טרור  עקרונות כלליים

 י'.לאומנ ועבירות על רקע גזעני או

ישירה לשר לא תהייה כל נגיעה 'המוצע, במקום האמור בו יבוא )א( ג8ד. בסעיף 
אופרטיביות ופרטיקולריות של המשטרה. המשטרה תפעל בעצמאות  בהחלטות

החוק, בפתיחה וניהול של חקירות ובהעמדה לדין, ובשמירה  ובהיעדר תלות באכיפת
 "'.והאדם והגנה על זכויות הפרט, האזרח

 כל ההסתייגויות נדחו. .130

את ערכיה של מדינת ישראל  כפי שכבר הוסבר, תכלית התיקון אינה תכלית ראויה ואינה הולמת .131

  כמדינה דמוקרטית, ודי בכך כדי שלא תעמוד במבחני פסקת ההגבלה.
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מדובר באמצעי , מדיניות הינה לתכלית ראויה ביעתיתר על כן, גם אם הגברת מעורבות השר בק .132

שכן החוק נעדר ערובות חיוניות למניעת ניצול לרעה של הסמכות. לעניין קביעת  לא מידתי

אמנם חובה לשמוע את היועצת המשפטית לממשלה וחובת קיימת נושא החקירות מדיניות ב

מדובר בערובה חלשה במיוחד למעורבות בסוגיה כל כך יחד עם זאת התייעצות עם המפכ"ל. 

את  שמערגישה, שלמעשה אינה מגבילה את שיקול דעתו של השר. יש לציין שהשימוש בביטוי "

דו"ח ד)א( לפקודה נבחר במכוון, לאחר שעלו טענות שב8עמדת היועץ המשפטי לממשלה" בסעיף 

(, הומלץ שמעורבות השר ועדת צדוק :)להלן 1999הוועדה הציבורית לחוק משטרה חדש משנת 

עם היועץ המשפטי לממשלה. הנוסח "שמע" מהווה שנמוך  בהיוועצותבקביעת מדיניות תיעשה 

ה של עמדת היועץ המשפטי לממשלה בהתוויית מדיניות החקירות המשטרתית מכוון של משקל

 על ידי השר, וגם בכך יש ללמוד על אי מדתיותו של ההסדר.

מלבד חובה חלשה זו של שמיעת היועץ המשפטי לממשלה, אין כל מגבלה על השר. אין חובה  .133

הנחיה, כך שלא ניתן גם אין כל התייחסות לתחולת הלאשר את המדיניות בוועדה של הכנסת, 

 יהיה לשנות את מדיניות החקירות כתגובה לאירועים פוליטיים אקטואליים.

יש להגדיר גם המונח מדיניות הוא עמום ולא הוגדר בחוק, בניגוד להמלצה של ועדת צדוק לפיה " .134

בחוק את ההבחנה בין סוגיות עקרוניות של ממש לבין עניינים ספציפיים שיינתן להם לבוש של 

יות עקרוניות. הבחנה זו איננה קלה כלל ועיקר, שכן טבען של סוגיות עקרוניות שהן זוכות סוג

 .(49ח ועדת צדוק, בעמ' "" )דולב דווקא בעת שדוגמא קונקרטית מתעוררת-לתשומת

הרי שבתיקון לא נקבעו כל ערובות למניעת שימוש  –מעורבות השר בהעמדה לדין מידתיות לגבי  .135

להשמיט ועדת צדוק  והיא עומדת בסתירה להמלצת ,לרעה בסמכות זו לצרכים פוליטיים

את נושא התביעה הפלילית מידיה של  עבירלהמתפקידה של המשטרה את נושא ההעמדה לדין, ו

מוסדית ולא כפופה המשטרה לאחריות הפרקליטות, שהיא יחידה שכידוע נהנית מעצמאות 

 .לפוליטיקאים

בכל הנוגע לסמכות השר להתוות מדיניות חקירות, הרי שסמכות זו  –באשר לסעד החוקתי  .136

ד לפקודה כנוסחה לאחר תיקונה. בהתאם לכך, דומה שהתרופה 8מעוגנת מפורשות בסעיף 

 ד.8מצער על בטלות סעיף ל, ו37החוקתית האפשרית היחידה היא הכרזה על בטלות תיקון 

סמכות זו לא  –ככל שהדברים נוגעים למעורבות השר בהעמדה לדין על ידי התביעה המשטרתית  .137

קנה לשר סמכות להתוות ג לחוק המ8נקבעה במפורש בחוק, ומקורה, ככל שהיא קיימת, בסעיף 

 את מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה.

ביחס לסמכות לקבוע מדיניות ועקרונות כלליים שיש בהם כדי  לעילבהתאם לכך, האמור  .138

להשליך על חופש המחאה וחופש הביטוי, נכון גם ביחס לסמכות לקבוע מדיניות ועקרונות 

קיימים שלושה סעדים אפשריים  כאן כלליים בעניין העמדה לדין על ידי התביעה המשטרתית. גם

ג לפקודה; סעד של "קריאה לתוך ההסדר" 8סעיף  או למצער ביטול ,בכללותו 37ביטול תיקון  –

עקרונות כלליים בקשר לכך; או על אינו חל על מדיניות העמדה לדין ו 37כך שייקבע כי תיקון 

יש כדי להציל את ההסדר בכללותו מבטלות , כך שייקבע כי 37מתן "פרשנות מקיימת" לתיקון 

 נות כלליים בקשר לכך.עקרועל ו לדיןלפרשו כך שלא יחול על מדיניות העמדה 
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III .הסמכות להימנע מפרסום פקודות המשטרה.ד 

פקודות  ,קבוצות: הוראות המשטרה 3-נהליות של משטרת ישראל מסווגות ליההנחיות המ .139

הוראות המשטרה הן הוראות כלליות אשר מוציא המפכ"ל ונהלים.  )מטא"ר( המטה הארצי

ארגון א)א( לפקודת המשטרה וקובעות עקרונות לעניין 9באישור השר לביטחון פנים על פי סעיף 

המשטרה, סדרי המינהל, המשטר והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה. פקודות המטה 

א)ב( לפקודת המשטרה 9סעיף  הארצי הן פקודות כלליות שמוציא המפכ"ל מכוח סמכותו לפי

פקודת המשטרה קובעת הסדר ייחודי לעניין ואשר קובעות פרטים בנושאים שהוסדרו בהוראות. 

 פרסום פקודות המשטרה הכוללות את הוראות המשטרה ופקודות המטא"ר. 

  –לאחר התיקון, קובע כך  וב לפקודת המשטרה, כנוסח9סעיף  .140

ות ובאתר האינטרנט של משטרת ישראל, "פקודות משטרת ישראל יפורסמו ברשומ
באתר האינטרנט; ואולם, לא תפורסם פקודה מסוימת אם  פרסומןממועד  –ותוקפן 

סבר המפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה או מי שהסמיך לכך, כי אין 
 לפרסמה".

  – 37ב עובר לתיקון 9זאת בשונה מנוסחו של סעיף  .141

יפורסמו בדרך שיורה המפקח הכללי ותוקפן ממועד )א( פקודות משטרת ישראל "
 פרסומן; אין פקודות משטרת ישראל טעונות פרסום ברשומות.

)ב( פקודות משטרת ישראל שלגביהן יקבע היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא 
הסמיכו לעניין זה, בהתייעצות עם המפקח הכללי או מי שהוא הסמיכו לענין זה, כי 

 ".'רשומות'יבות לציבור, יהיו טעונות פרסום נוסף ביש להן נגיעה או חש

, הכוללות את הוראות המשטרה חל על פקודות המשטרה 37עד כניסתו לתוקף של תיקון  .142

שקובע פרסום גורף של כלל פקודות המשטרה. החוק העניק ייחודי דר הסופקודות המטה הארצי, 

אולם לא העניק לו סמכות למנוע פרסום של  הפרסום אופןלמפכ"ל את הסמכות לקבוע את 

 פקודת משטרה מסוימת. 

בעניין חובת המשטרה לפרסם את כלל ההנחיות המנהליות  1ואכן, בעתירה שניהלה העותרת  .143

 מלא באופן מפורסמות ופקודותיה המשטרה הוראות"שלפיהן היא פועלת, הבהירה המשטרה כי 

האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת  65106-07-18 ם(-מ )יעת"" )המשטרה לפקודת בהתאם

 נוכח מעמדן הנורמטיבי הגבוה:  (. זאת11.8.2019לתגובת המשטרה מיום  9, סעיף ישראל

המצויות  ג לפקודת המשטרה... ההנחיות המינהליות9-א ו9"בהתאם לסעיפים 
במדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר במשטרת ישראל הן הוראות המשטרה המוצאות על 
ידי המפקח הכללי באישור השר לבטחון הפנים. הוראות אלו קובעות עקרונות לעניין 

, סדרי המינהל, המשטרה והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה. המשטרהארגון 
 באתר האינטרנט של משטרת ישראל.  במלואן לציבור מפורסמותהוראות המשטרה 

במקום נמוך יותר בהיררכיה הנורמטיבית מצויות פקודות המטה הארצי. אלו 

הפקודות הכלליות הקובעות פרטים בנושאים בהן עוסקות הוראות המשטרה. 

 של האינטרנט באתר במלואן לציבור מפורסמותגם פקודות המטה הארצי 
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ב לפקודת 9לפרסומן בסעיף , וקיימת הסדרה ייחודית באשר המשטרה

 (.3-5)שם, סעיפים  המשטרה"

 ישראל משטרת' נ האזרח לזכויות האגודה 65106-07-18 ם(-מ )י"עתהעתק תגובת המשטרה ב

 .18ע/מצורף ומסומן  11.8.2019 מיום

חובה לפרסם את פקודות המשטרה ברשומות, אלא "בדרך שיורה  חלהאמנם לפני התיקון לא  .144

המפקח הכללי", ואילו כעת פרסום פקודות ייעשה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשטרה. 

אולם בהינתן סמכותו של המפכ"ל למנוע פרסום, אין מדובר בקידום השקיפות בפקודות 

 המשטרה, אלא בהסגתו לאחור.

, יש להן מאפיינים רבים הגבוה ביותר מנהליות במדרג הנורמטיביפקודות המשטרה הן הנחיות  .145

. פקודות המשטרה מסדירות שלל ויש לראות בהן תקנות בנות פועל תחיקתי של חקיקת משנה

נושאים שיש להם השפעה מהותית על זכויות יסוד, ובין היתר שימוש בכוח על ידי שוטרים, תנאי 

ה, עבירות משמעת ושיפוט משמעתי של שוטרים, ניגוד מעצר, תנאי העסקה, זכויות נפגעי עביר

  עניינים של שוטרים ועוד.

חלק ניכר מפקודות המשטרה הן הוראות לביצוע הסדרים ראשוניים שנקבעו בחוק עצמו. החוק  .146

סעיף  ,לדוגמה .פקודות המשטרהמותיר עניינים רבים ומשמעותיים ביותר להסדרה באמצעות 

, תנאי המעצר של עצורים ייקבעו בפקודות המשטרהכי חלק מלפקודת המשטרה קובע  25ח77

סדרי המינהל, המשטר והמשמעת במקום המעצר וכן האמצעים שמותר לנקוט כלפי " וכך גם

קובע כי הוראות שונות לעניין יב 24סעיף ו"; העצורים לשם קיום המשמעת בתקופת המעצר

  .התאמה לתפקיד ייקבעו בהוראות המשטרה

כבר, כי אף זה מבעניין זה נפסק  להתייחס לפקודות כמעשה תחיקה שמחייב פרסום.משכך יש  .147

אם אין חובת פרסום ברשומות: "כל מעשה תחיקה, ולעניין זה אין נפקא מינה אם הוא חוק או 

כשקיימת הוראה בחוק הפוטרת מעשה תחיקה מעשה חקיקת משנה, טעון פרסום ברבים... 

סמו ברשומות, אבל אין חוקי סתר במדינת ישראל" )ע"א מותר שלא לפרמפרסום ברשומות, 

 (.(1961) 2204, 2193, פ"ד טו האז' נ ישראל מדינת 421/61

הוראות שמהוות במהותן וראת החוק מסמיכה את המפכ"ל להסתיר מהציבור לא זו בלבד שה .148

הציבור מעיני  להסתיראף  לחוק מאפשר)ב( 9 על פני הדברים סעיףתקנות בנות פועל תחיקתי, 

, וזאת בניגוד לחוק צת המשפטית לממשלהפקודה מסוימת לפי החלטת המפכ"ל, ובאישור היוע

המידע, המונה עילות קונקרטיות ומפורטות שרק בהתקיימן ניתן למנוע את פרסום  חופש

כך, חוק חופש המידע מחריג את חטיבת החקירות והמודיעין במשטרה מתחולת החוק  .הפקודות

לחוק חופש המידע  9ה מפרסום הנחיותיה במקרים בהם מדובר לפי סעיף ופוטר את המשטר

לחוק חופש  10". פטור זה היה כפוף, כמובן, לסעיף מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרוב"

המידע, שקבע נוסחת איזון בין עילות הפטור מפרסום לבין זכויות ואינטרסים אחרים, ולהלכות 

המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת  9135/03עע"ם זה )ראו, למשל:  הכלליות שנקבעו בעניין איזון

דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע  7678/16עע"מ  (;2006) 217( 4, פ"ד ס)עיתון הארץ

 ((.7.8.2017) במשרד ראש הממשלה
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ב לפקודת המשטרה כנוסחו לאחר 9לעומת ההסדר השלם והמאוזן שבחוק חופש המידע, סעיף  .149

למניעת פרסומן של פקודות המשטרה. או הקריטריונים אינו מפרט מה הם השיקולים  37 תיקון

בכך הוא מהווה מקור הסמכה לא מפורש לפגיעה בזכויות, הנגרמת לאזרחים מאי ידיעת פקודות 

 המשטרה, בניגוד לפסקת ההגבלה. 

 םלא תפורס כלשהילצורך בהוראה לפיה פקודת משטרה  תלגיטימי תכליתלא ניתן למצוא כל  .150

אם "סבר המפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה או מי שהסמיך לכך, כי אין 

לחוק חופש המידע, החל על פקודות המשטרה, מבטיח  9לפרסמה". זאת בהינתן העובדה שסעיף 

חשש שמירה על כל האינטרסים שעשויים להצדיק מניעת פרסום של פקודות אלה, ובכלל זה 

, טחונו או בשלומו של אדםיטחון הציבור או בביהמדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון ילפגיעה בב

 .9הכל כמפורט בסעיף  –חשש לפגיעה בפרטיות, שיבוש התפקוד התקין של הרשות ועוד 

" יהחקיקת סתר פוגעת באושיות שלטון החוק ובציפור נפשה של הדמוקרטלא פעם נפסק כי " .151

לפסק דינו של השופט )כתוארו אז(  10, פס' 36( 3פ"ד מז), פרנס נ' שר הביטחון 4950/90)בג"ץ 

( 3, פ''ד מח)נ' קליין מדינת ישראל  1127/93פ "רע" )אין חקיקת סתר בישראל((. "1993ברק )

 ((.1994) 34, פס' 485

 באלו נסיבות ניתן למנוע פרסום של פקודות המשטרה, לאור הפגיעה הכרוכה בזכות הקביעה .152

 ובזכויות אחרות, המושפעות מהפקודות, הינה הסדר ראשוני. הכנסת לא יכולההציבור לדעת 

 פותח 37תיקון להשתחרר מהחובה לקבוע את הנסיבות שבהן המפכ"ל יוכל להפעיל את סמכותו. 

 פתח להסתרת פקודות המשטרה בשל טעמים רחבים יותר מאשר הסייגים הקבועים בחוק חופש

 שקיפות ובלי פיקוח פרלמנטרי. מדובר בסמכות המופעלת ללאהמידע, ובלי צורך בהנמקה, בלי 

 .אמות מידה ידועות, ולכן גם פותחת פתח לשרירות

  –. כך, למשל, נפסק מעמדה החוקתי של הזכות למידעבית משפט זה הכיר זה מכבר ב .153

אשר לזכות הציבור לקבל מידע מהרשות הציבורית, הגם שזו אינה מוזכרת במפורש "
היא נהנית גם היא ממעמד מיוחד בשיטתנו. , וד האדם וחירותובחוק יסוד: כב

נתפסת כאחת מאבני היסוד של חברה חופשית וכתנאי הכרחי לקיומו של משטר 
ובלשונה של  –דמוקרטי ומקובל לראות בה אחד מן ההיבטים של חופש הביטוי 

פש מהזכות החוקתית לחו 'ענף המשתרג'השופטת א' פרוקצ'יה בעניין גבע, כמעין 
. יוצא, כי אף שאין הזכות למידע אחת מן הזכויות המעוגנות במפורש כזכות ביטוי

ספר, אין חולק על מעמדה הגבוה במדרג זכויות האדם המוכרות בשיטתנו. -יסוד עלי
על -זכות'כ; (116)סגל, בעמ'  וקתי'אופי ח'כך, תוארה הזכות למידע כזכות בעלת 

דירוג 'כן כזכות הראויה לוע(; גב בעניין )השופטת פרוקצ'יה 'מבין זכויות האדם
 (."100בעמ'  ,רק, חופש המידע)ב םבמדרג זכויות האד 'גבוה

( 1, פ"ד סג)רשות המסים –התנועה לחופש מידע נ' מדינת ישראל  398/07עע"ם 
 (.2008לפסק דינה של השופטת ארבל ) 52 ס', פ284

מן הזכויות החוקתיות המוכרות, כאמור, פקודות המשטרה אוצלות כמעט על כל אחת ואחת  .154

ובהתאם לכך הזכות החוקתית לקבלת מידע אינה עומדת לבדה כאשר נבחנת חוקתיות הסמכות 

 להסתיר מן הציבור פקודות משטרה.
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סתר ללא כל אמות מידה, ודאי  תחוק המאפשר קיומה של חקיק –באשר לתנאי פסקת ההגבלה  .155

ה דמוקרטית. אף לא ברור כלל מה תכליתו של שאינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינ

ב. ככל שתכליתו היא להגן על אינטרסים או זכויות כמו ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, 9סעיף 

מענה שלם ומלא גם יכולים לזכות בפרטיות, פגיעה בשיטות חקירה וכיוצא באלה, הרי שאלה 

 . ההסדרים הקבועים בחוק חופש המידע.של  םתחולתבאמצעות 

אין קשר רציונלי בין הרחבת  –לכן, ככל שזו אכן התכלית, לא מתקיימים גם מבחני המידתיות  .156

לבין התכלית של  השיקול הדעת שלא לפרסם פקודות משטרה ומתן שיקול דעת ללא אמות מיד

 –מניעת פרסום פקודות משטרה שעלולות לפגוע באינטרס אחר; קיים אמצעי שפגיעתו פחותה 

ל פקודות משטרה, ככל שיש צורך בכך, בהתאם לאמות המידה הקיימות בחוק מניעת פרסום ש

ב כל תוספת למידת 9אין בסעיף  – חופש המידע; ולא מתקיים מבחן המידתיות במובנו הצר

פקודות משטרה כאשר מתקיימת סיבה מוצדקת לכך הגשמת התכלית של מניעת פרסום 

בשל רוחב שיקול הדעת והעדר אמות מידה , ואל מול זאת, 37בהשוואה להסדר שקדם לתיקון 

 להפעלתו, יש בו תוספת משמעותית לפגיעה בזכויות מוגנות.

הכרזה על  – מגוונת. במישור החוקתיגם כאן, התרופה לאי חוקתיות ההסדר עשויה להיות  .157

ב לפקודת המשטרה בשל פגיעתו הבלתי חוקתית בזכויות מוגנות; סעד חוקתי של 9בטלות סעיף 

שהפעלת שיקול דעתו של מפכ"ל המשטרה  באופןב ייקרא 9תוך ההסדר", כך שסעיף "קריאה ל

בהתאם לסעיף זה תיעשה בכפוף להוראות חוק חופש המידע; או מתן פרשנות מקיימת לסעיף 

  ., כדי להצילו מבטלות מוחלטתב כך שהוא כפוף להוראות חוק חופש המידע9

תנאי כמבוקש בפתח עתירה זו, ולאחר קבלת -נוכח כל האמור יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על

 מוחלט.לתשובת המשיבים, לעשותו 
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 יונתן ברמן, עו"ד

 ב"כ העותרים


