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 למתן צו ביניים העותרות לבקשותהמדינה תגובת 

 

מתכבדת  שניתנהארכה הקצרה ול 5.3.23מיום  כב' השופט י' עמיתלטת להחבהתאם  .1

ולבקשת העותרת  5.3.23מיום  8987/22להגיש תגובה לבקשת העותרת בבג"ץ המדינה 

 (.הבקשותלמתן צו ביניים )להלן:  5.3.23מיום  532/23בבג"ץ 

 

ביקשה העותרת כי בית המשפט הנכבד ייתן צו ביניים  532/23במסגרת הבקשה בבג"ץ  .2

 כדלקמן:

 
מהתוויית מדיניות בכל עניין הנוגע להימנע  2"צו ביניים שיורה למשיב  

למימוש זכות ההפגנה וחופש המחאה, ולהימנע ממתן הוראות והנחיות, 
 כלליות או פרטניות, בעניינים אלה, וכל זאת עד להכרעה בעתירה".

 

ביקשה העותרת כי בית המשפט הנכבד ייתן צו ביניים  8987/22במסגרת הבקשה בבג"ץ  .3

 כדלקמן:

 

ביניים האוסר על השר לביטחון לאומי להתערב בניהול ענייניה  "צו 
המקצועיים של משטרת ישראל, ובפרט בענייני אבטחת ההפגנות כנגד 
מהלכי הממשלה בתחום המשפט והפעלת הכוח המשטרתית במסגרתן, 
ומורה לשר להותיר את ניהול אבטחת ההפגנות בידי הדרג המקצועי 

 במשטרה".
 

שעניינה  8987/22בקשה נוספת בבג"ץ  9.3.23ביום  ו, הוגשהיצוין כי לצד בקשות אל .4

אביב במשטרת ישראל, אשר -בהעברת ניצב עמיחי )עמי( אשד מתפקידו כמפקד מחוז תל

 ביקשה כי בית המשפט הנכבד ייתן צו ביניים כדלקמן:

 

יי צו ביניים האוסר על השר להתערב בהפעלת הכוח המשטרתית ובמינו" 
 ".בכיריה ביחס לניהולם את המחאה הציבורית כנגד מהלכי הממשלה

 

המועד להגשת התגובה לבקשה זו למתן  13.3.23בהתאם להחלטת כב' השופט י' עמית מיום  

 .22.3.23צו ביניים הוא ביום 

 

 הרקע בתמצית

 

(, 37אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה )מס'  28.12.22ביום  .5

(. עניינו של התיקון בהכפפת משטרת בהתאמה ,הפקודה-ו; 37תיקון )להלן:  2022-התשפ"ג

ישראל למרות הממשלה, תחת השר לביטחון לאומי. כמו כן, התיקון מסמיך את השר 

ליים לפעילותה בתחומים המפורטים להתוות את מדיניות המשטרה והעקרונות הכל

 . בפקודה
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מבקשת  532/23העותרת בבג"ץ . כמו כן, 37תיקון  מבקשות כי יבוטלהעתירות שבכותרת  .6

סמכותו של השר לקבוע מדיניות ועקרונות כלליים בית המשפט הנכבד יקבע כי לחלופין כי 

  וחופש הביטוי.הנוגעים למימוש חופש המחאה עניינים אינה חלה על 

 

נגד חוקתיות כי בנוסף לעתירות אלו הוגשו שתי עתירות נוספות  ,להשלמת התמונה יצוין .7

(. לוי נ' השר לביטחון פנים 99/23; בג"ץ העבודה נ' מדינת ישראל 179/23)בג"ץ  37תיקון 

ונקבע  29.1.23אוחד בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום כולן הדיון בעתירות 

 .8.5.23ליום 

 

ליוזמות צעדי מחאה והפגנות בתגובה מתקיימים ברחבי הארץ בחודשים האחרונים , כידוע .8

לביטחון לאומי )להלן:  התנהלות השרעל רקע . המקודמות בימים אלה בכנסתמשפטיות 

 אירועי המחאה הוגשו שתי הבקשות בכותרת. ופעילות המשטרה אל מול  (השר

 

בסמוך להגשת הבקשות למתן צו ביניים התבקשה תגובת השר לביטחון לאומי לנטען  .9

, נשלח ללשכת היועצת המשפטית לממשלה מטעם 13:26, בשעה 15.3.23בבקשות. היום, 

'מכתב ליועצת המשפטית לממשלה בעניין הבקשה לצווי ביניים השר לביטחון לאומי 

 .לתגובה זו 1מש/השר מצורפת במלואה כנספח  דתעמ'. בעתירות לפקודת המשטרה

 

, מצורף 15.3.23כן, מכתבה של היועצת המשפטית לממשלה שנשלח לשר היום, -כמו

 .2מש/ומסומן 

 

 היועצת המשפטית לממשלהעמדת 

 

בחוות דעת  לממשלה, כפי שזו שוקפה לאורך השניםהייעוץ המשפטי העקבית של מדתו ע .10

רשאי להתוות מדיניות כללית עבור משטרת ישראל,  לביטחון לאומי כי השר, היא שונות

של המדיניות, לרבות בדרך והמבצעי הביצוע האופרטיבי באופן אין הוא רשאי להתערב אך 

אירועים פרטניים. עניינים כגון דא  שלהתרחשותם של מתן הנחיות קונקרטיות אגב 

כך, . , בהתאם לשיקול דעתם המקצועיבד, ולו בלשמורים לדרג המקצועי במשטרת ישראל

כפי שציינה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט פלילי( במכתב ליועץ המשפטי 

 :6.7.2021למשרד לביטחון הפנים מיום 

 
 בקבלת למעורבותו נוגעתפקידו של השר ביחס למשטרה  עיקר"

 בעניינים מדיניות והתווית כלליות הנחיות מתן, אסטרטגיות החלטות
 להיכנס אמורים אינם המשרד וגורמי השר... עקרונית חשיבות בעלי

 מתווה על האמונים שהם, ומפקדיה המשטרה"ל מפכ של בנעליהם
 "למעשה הלכה יישומו ועל הפעלתה

 :וכן כי

"מתן הנחיות מבצעיות הנוגעות לפעולתה השוטפת של המשטרה )כגון 
התנאים שיש בדבר אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר ובדבר 

זמן, מקום ואופן עריכת אירוע כאמור(, נתון בידי המשטרה  לעניין לקבוע
 ואינו מצוי בגדר סמכותו של השר".
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 :כן הובהר, לעניין גיבוש מדיניות, כי

יש להבטיח כי התוויית מדיניות ומתן הנחיות מצדו יעשו על בסיס "
גורמי  תשתית עובדתית ומקצועית הולמת המביאה בחשבון את עמדת

 "המקצוע במשטרה
 

סמכות השר לקבוע מדיניות אינה גורעת מתפקידם של עוד הובהר במהלך השנים, כי  .11

לקבוע את מדיניות הארגון כנדרש לצורך  , כמי שעומד בראש הארגון,מפכ"ל המשטרה

 מימוש תפקידיו.

 

 9.7.19 מיום)פלילי( המשנה ליועצת המשפטית לממשלה  ים שלמכתבלדוגמא העתק ראו  

 . 3מש/ ניםומסומ פיםמצורה ,.217.7 -ו

 

 , כדלקמן:וסמכויותיה את תפקידי המשטרה 5-3 פיםקודת המשטרה קובעת בסעיפ .12

 
משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים . 3 "

הציבורי ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר 
 ."ובטחון הנפש והרכוש

 
. לכל שוטר יהיו כל סמכות, חסיון וחסינות הכרוכים במשרת שוטר 4

 לפי כל דין, ויטול על עצמו כל תפקיד ואחריות הכורכים בה. 
 
 א.4

)א( מצא שוטר כי קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש 
  –או הרכוש רשאי הוא 

באזור או במקום שבו קיים החשש להורות לכל אדם הנמצא ( 1)
לשם הצלת הנפש או  .האמור, הוראה סבירה הדרושה באופן חיוני

הרכוש או למניעת הפגיעה, ובכלל זה להורות על מניעת גישה 
 לאזור או למקום, או יציאה ממנו;

א, לפעול במסגרת 90להורות לגוף הצלה, כהגדרתו בסעיף ( 2)
 תפקידו וסמכויותיו על פי כל דין;

 –לצורך הצלת הנפש או הרכוש ( 3)
להיכנס לכל מקום שהכניסה אליו דרושה באופן חיוני    )א(

ולהשתמש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש לצורך ביצוע סמכות 
הכניסה כאמור, ובלד שהשוטר זיהה עצמו לפני מי שנמצא 
במקום והודיע לו את המטרה שלשמה נדרשת הכניסה, ביקש 

זהירו כי יש בכוונתו להשתמש בכוח את הסכמתו לכניסה וה
לצורך הכניסה; חובת הזיהוי, ההודעה והאזהרה כאמור לא 

 יחולו אם נוכח השוטר לדעת כי לא נמצא איש במקום;
לעשות כל פעולה הדרושה באופן חיוני, ולהשתמש בכוח    )ב(

 סביר כלפי אדם או רכוש לצורך ביצוע פעולה כאמור.
בסעיף קטן )א( ייעשה, ככל שהנסיבות  שימוש בסמכויות כאמור  )ב(

 מאפשרות זאת, באישור קצין משטרה.
   )ג(

לא תוגש תובענה נגד אדם על מעשה או מחדל שעשה בתום    (1)
( )בסעיף קטן 2( או )1לב על פי הוראה שקיבל לפי סעיף קטן )א()

 מבצע הוראה( והמקים אחריות בנזיקין. –זה 
בתובענה נגד המדינה על מעשה או מחדל של מבצע הוראה    (2)

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. 28-ו 25לא יחולו הוראות סעיפים 
פעל אדם, בלא שכר, בהתאם להוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן   )ד(

לחוק  287יראו אותו כמתנדב כהגדרתו בסעיף  –ד 90)א( או לפי סעיף 
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, ויחולו עליו הוראות 1995-ולב[, התשנ"ההביטוח הלאומי ]נוסח מש
 וקפרק י"ג לאותו ח

)ה( האמור בסעיף קטן )א( אינו בא לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל 
 דין.

א, יהא מתפקידו של כל 4-ו 4במיוחד, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים  .5
 –שוטר 

לקיים סדר בדרכים הציבוריות, ברחובות הציבוריים, במעברים,    (1)
ברציפים, במקומות נחיתה, ברציפי רכבות, בנמלים, בנהרות, 

 בתעלות, באגמים ובכל מקום שיש לציבור גישה אליו;
למנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות    (2)

וברחובות הציבוריים, או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור, 
מקום נחיתה עלולים להיות  וכן כל אימת שדרך, רחוב, מעבר, רציף או

 דחוסים או חסומים;
ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש, ברחוב, במעבר    (3)

 או במקום ציבוריים;
לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ולנהוג בו    (4)

 באופן שנקבע;
לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או    (5)

מעביר, בכל אופן שהוא, רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית, 
 ולחפש בכליו ובגופו של אדם כאמור.

 
 

מפורטות בשורה ארוכה של דברי חקיקה הפקודה, למשטרה סמכויות רבות קבוע בבנוסף ל

ובראשם חוקי סדר הדין הפלילי השונים, המסדירים לפרטיהם את הליכי החקירה  נוספים,

ניתנה אשר בהתאם להלכה הפסוקה, רשות מינהלית  ת המשטרה בהליכים אלה.וסמכויו

. סמכות בחוק, מחויבת מכוח עקרון עצמאות שיקול הדעת בגיבוש החלטה אוטונומיתלה 

שהחוק הקנה לה באופן  לרשות מנהליתכך, שר ממונה אינו מוסמך ליתן הוראות מחייבות 

 70/50ראו בג"ץ ) באופן עצמאי סמכויותיהת להפעיל א עליהאלא ישיר סמכויות מסוימות, 

בית הדין הרבני הגדול בירושלים פלוני נ'  5185/13בג"ץ (; 1950) הבריאות שר' נ מיכלין

 . ((2019) פלונית נ' קצין התגמולים 4696/19רע"א ; (2017)

 

התנועה למען איכות  1993/03בג"ץ עצמאות המשטרה קבע בית המשפט הנכבד בלעניין 

 (:2003) 817( 6, נז)הממשלה, מר אריאל שרון-בישראל נ' ראש השלטון

 

"יש להדגיש כי בצד האחריות המיניסטריאלית של השר, כפי שהיא באה 
לידי ביטוי בהוראות השונות של פקודת המשטרה, למשטרת ישראל 
ולעומד בראשה ישנה עצמאות בניהול המשטרה, והדבר בא לידי ביטוי 

לפקודה האמורה, והן בנהלי  9דוגמת סעיף  –הן בהוראות מפורשות 
 העבודה, הלכה למעשה, המיישמים את עקרון עצמאות המשטרה."

 

 911/21תלותו של המפכ"ל העומד בראש המשטרה ראו גם בג"ץ -לעצמאותו ואי באשר 

 (.12.12.21) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל

 

השאלה הנוגעת להבחנה לא אחת התעוררה , 37ועוד בטרם חוקק תיקון לאורך השנים,  .13

 ,לביטחון לאומיכיום השר  –הממונה על המשטרה שבין המדיניות הכללית אותה השר 

עצמאות שיקול הדעת המבצעי אופן יישום המדיניות ולהתוות למשטרת ישראל ובין  יכול

יטוי בהמלצות הוועדה הציבורית והאופרטיבי השמור למשטרה. כך למשל הדבר בא לידי ב
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שבחנה בין היתר את סמכויות השר לביטחון  ,(צדוק ועדת)להלן:  1999לחוק משטרה חדש 

כי הוועדה הבחינה בין גבולות ההתערבות של השר  ,. בתמצית נצייןהלאומי ביחס למשטר

. באשר של המשטרה תחומי הפעולה האחריםגבולות ההתערבות בבין ל בתחומי החקירות

בתחומי הפעולה האחרים של המשטרה )אשר שמירה על לגבולות ההתערבות של השר 

 : כך סברה הוועדה הסדר הציבורי נמנה עליהם(

 

"השר רשאי להתערב בהחלטות אסטרטגיות, לתת הנחיות כלליות, ולהתוות 

אולם אין הוא מדיניות עבור המשטרה בעניינים בעלי חשיבות עקרונית, 

בפרטי הביצוע האופרטיבי של המדיניות, או בפרטים, נושא  רשאי להתערב

. השר רשאי להתערב בקביעת תכנית העבודה של השמור לדרג המקצועי

המשטרה, ובקביעת סדרי העדיפויות בין התחומים השונים המופקדים בידי 

המשטרה, אולם בבואו לעשות כן עליו ליתן משקל ניכר לעמדתו המקצועית 

התערב בה אלא במקרים מיוחדים ומטעמים בעלי של המפכ"ל, ולא ל

 (. ; ההדגשה הוספהצדוק ועדת ח"לדו 49' עמחשיבות רבה" )

 

סמכותו של השר בפקודה אשר עומד במוקד העתירות דנן, עוגנה  37במסגרת תיקון  .14

הנושא את ג)א( לפקודה 8 בסעיףכך, לביטחון לאומי להתוות את מדיניות המשטרה. 

 "התווית מדיניות ועקרונות" נקבע כי: הכותרת

 

, העקרונות הכלליים לפעילותהואת  מדיניות המשטרההשר יתווה את "

לרבות לעניין סדרי העדיפויות, תוכניות עבודה, הנחיות כלליות, ההוראות 

א)א( ומימוש כלל סמכויותיו בכל הנוגע לתקציב 9הכלליות שבסעיף 

, וההוראות לפיו, 1985-תקציב, התשמ"ההמשטרה, בהתאם לחוק יסודות ה

]ההדגשות " וכן יקיים פיקוח ובקרה על פעילות המשטרה ועל רמת מוכנותה

 הח"מ[.  –אינן במקור 

 

המשנים ליועצת המשפטית על ידי  עמדת היועצת המשפטית לממשלה, כפי שהובאה .15

לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה )סמכויות(,  המיוחדתהוועדה  לממשלה בדיוני

עניין התיקון לפקודה ובדיונים המתקיימים בימים אלו ב 37שעסקו בתיקון  ,2022-התשפ"ג

להפרת נקודת האיזון הראויה חשש משמעותי מעורר היא כי התיקון , 37שפוצל מתיקון 

פגיעה בעצמאות וך בין סמכותו של השר לקבוע מדיניות לבין עצמאות המשטרה, ת

 עלול, הלכה למעשה, להוביל התיקוןהמשטרה, שהיא אבן יסוד במשטר דמוקרטי. 

לעירוב שיקולים פוליטיים קונקרטיים ו-להתערבות הדרג הפוליטי באירועים מבצעיים

 בתחומים הרגישים ביותר, הקשורים לזכויות האדם הבסיסיות. 

 

עמדתנו בעת הזו,  37שמעורר תיקון  מכל מקום, מבלי להידרש לשאלות כבדות המשקל

העניק לשר סמכות להתערב בשיקול הדעת המבצעי והאופרטיבי הנתון לא שהתיקון היא 

. גם במצב עקרונות כלליים בלבדוקביעת מדיניות  חלף התוויתלמשטרת ישראל, 

-, השר לביטחון לאומי לא מוסמך ליתן הוראה אופרטיבית37הנורמטיבי שלאחר תיקון 
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מבצעיים וליישום המדיניות, -למשטרה. בכל הנוגע להיבטים האופרטיביים מבצעית

שמורה למשטרה העצמאות בהפעלת שיקול הדעת המקצועי מטעמה, כשעליה מרותו של 

 הדין בלבד. 

  

, לזכות המחאה וההפגנהדברים אלו מקבלים משנה תוקף ביחס להתוויית מדיניות הנוגעת  .16

בהפגנות המכוונות נגד הממשלה שהשר לביטחון לאומי הוא אחד מדובר כאשר בפרט 

רבה זהירות בצריכה להיעשות ידי השר -על. התווית המדיניות בעניין זה מחבריה

 בגדרי ההלכות שנקבעו ביחס למעמדה של הזכות להפגין כזכות יסוד הנגזרתמשורה, ווב

ל המשטר בישראל כמשטר לאותן חירויות המעצבות את אופיו שוהשייכת "חופש הביטוי מ

, 393( 2), פ"ד לחלוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל 153/83בג"ץ " דמוקרטי

398 (1984 .) 

  

בית המשפט הנכבד חזר בשורה ארוכה של פסקי דין על מעמדו וחשיבותו של חופש הביטוי 

-סימונה זקין נ' ראש 6396/96בג"ץ : להפגין ולמחות )ראו למשלהזכות  ךהפוליטי ובתוך כ

( 1, סב)מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05בג"ץ ; (1999) 289( 3שבע, נג)-עיריית באר

 פדידה נ' משטרת ישראל מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד 5078/20בג"ץ ; (2006) 200

(19.8.20).) 

 

נאמר  (08.10.17) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל 6536/17 בג"ץב

 לעניין זה:

"ביקורת על רשויות המדינה ועל אישי ציבור היא נשמת אפה של 
הדמוקרטיה ואין לך רשות או איש ציבור במדינה דמוקרטית החסינים 

היכולת לבקר את השלטון היא מאפיין כה בסיסי של ]...[ מביקורת 
הדמוקרטיה עד כי ניתן לתארה כ"נייר הלקמוס" המבחין בין מדינות 

שנה פסק בית משפט זה  40דמוקרטיות למדינות שאינן כאלה. כבר לפני 
, פ"ד הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' חברת החשמל בע"מ 723/74בע"א 

ת וההזדמנות להשמעת בקורת ( כי "מתן האפשרו1977) 281( 2לא)
מדינית, חברתית ואחרת על פעלו של השלטון, מוסדותיו, חברותיו, 
שליחיהם ועובדיהם, הוא עיקר שאין בלעדיו לקיום ממשל דמוקרטי 

 (. דברים אלה יפים כאז כן עתה."296תקין" )שם, בעמ' 
 

בסוגיה רגישה, הנוגעת לליבת זכויות ההפגנה וחופש הביטוי, ומצריכה על כך שמדובר 

זהירות מיוחדת עמדה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( במכתבה מיום 

 אל היועץ המשפטי למשרד לביטחון פנים דאז:  9.7.2019

 

"מאחר שקביעת מדיניות בתחום חסימת צירים כצעד מחאה נוגעת  
י והמחאה נכון יהיה שמדיניות בהחלטות מסוג זה בליבת חופש הביטו

תובא גם לעיון היועץ המשפטי לממשלה, וזאת לאחר שנשמעה עמדתו 
  המקצועית של מפכ"ל המשטרה וניתן לה משקל הולם ]..[".

 
אינו נוגע  הקשורה בטבורה לחופש הביטויכזכות יסוד המשקל שיש להעניק לזכות להפגין  .17

ידי השר(, אלא גם בשלב   -ידי המשטרה ובין אם על-רק לשלב התוויית המדיניות )בין אם על

ייחודיות  ה על הסדר הציבורי.תהמשטרה בשמיר ידי-עלמבצעי -היישום האופרטיבי
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מחייבת להבטיח כי  ,מופנות כלפי הדרג הפוליטיובפרט כאשר הן , אירועים כמו הפגנות

למשטרה מרחב פעולה מקצועי רחב דיו, המוגן מפני השפעות תשמר המדיניות שתיקבע 

חשיבות יתרה בשרטוט  קיימתלפיכך, בכל הנוגע למדיניות בתחום ההפגנות, פוליטיות. 

, וזאת בעניינים רגישים אלה בין סמכות השר לסמכות המשטרה ככל הניתן גבולות ברורים

יכולתה של המשטרה לפעול ה, ותובטח כדי להבטיח שהזכות להפגין לא תיפגע יתר על המיד

 . ה ככזולשמור על אמון הציבור בבאופן מקצועי, נטול פניות וחף מהשפעות פוליטיות, ו

 

הוראות ביחס להפגנות ובכלל זאת קבלת החלטות  מתן לקביעת מתווה או הסמכות 

ל כגון תנאים בעניין זמן, מקום ואופן עריכתן ש)מקצועיות ואופרטיביות  פרטניות,

והכל, בכפוף . דעתם המקצועי-, נתונה לגורמי המשטרה בהתאם לשיקול(השונות ההפגנות

השנים של בית המשפט הנכבד לעניין האפשרות לפגוע בחופש להפגין אך ורק -להלכה רבת

  אם מתקיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי.

 

ובין יישומה בפועל צריך  האותה השר יכול להתוות למשטרקו הגבול בין המדיניות אם כן,  .18

להישמר ביתר שאת מקום בו מדובר בהפגנות נגד מדיניות ופעולות הממשלה אשר השר 

חלק ממנה. זאת על מנת שכלי זה של התוויית מדיניות לא ישמש חלילה לרעה, ולו אף 

 זכות היסוד צויה בליבתפוליטית, המ מחאהפעולות של למראית עין, בכדי למנוע או להצר 

  חופש הביטוי.ל

 

הנוגעות אופרטיביות ובפרט החלטות בכלל, החלטות אופרטיביות שמשמעות הדברים היא  .19

 נסיבותלמכלול הבהתאם ו בלבדידי גורמי המשטרה -להפגנות צריכות להתקבל על

ות מחאהנוגעת למדיניות כללית של השר  ויודגש, אף מקום בו נקבעה .הקונקרטיות

בפרטי הביצוע האופרטיבי של יישום הספציפי או להתערב ב רשאי אינו השר ,ציבוריות

החלטות . , כל שכן כאשר מדובר במחאות המופנות כנגד השלטוןהמדיניות האמורה

לחסימת צירים בכל הנוגע  מה)לדוג באירועים קונקרטיים של המדיניותליישומה הנוגעות 

 םדעת שיקולהמשטרה, בהתאם לגורמי נתונות ל (אירועי מחאהאו פינויים במהלך 

ראו לעניין זה ) , וזאת ללא מעורבות כלשהי של השרם בשטחנסיבות ולמאפיינילהמקצועי ו

 (. (19.8.20)רן כרמי בוזגלו נ' מפקד כוחות ירושלים  5528/20עמדת המדינה שהוגשה בבג"ץ 

 

מדובר מתואר לעיל, מקום בו ניתוח הלצר חריג ייתכן למען שלמות התמונה נזכיר כי 

 השלכותשיש להם  ו כעת,נחריגים, אשר אינם נוגעים לעניינ באירועים משמעותיים

בעניינם  לשקולונדרש  ,אסטרטגי-ביטחוני-המדיני בתחום ביותר חריגות ציבוריות

, שיקולים רחבים יותר מאלו הנדרשים לצורך הבטחת הסדר הציבורי ושלום הציבור גרידא

 כלוליממילא  ,מעין אלה וחריגים אירועים רגישיםהטיפול ב. עליהם אמונה המשטרה

)ראש ממשלה, שר הביטחון, שר שיידרש לעניין דרג פוליטי רחב יותר  מעורבות אף מצד

  ביטחוני(.-החוץ, או אף הקבינט המדיני

 

בצד הצורך להבטיח קביעת קו גבול ברור בין התווית מדיניות כללית לבין מתן הנחיות לגבי  .20

ידי השר לא -על מדיניותה התוויית כי להקפיד ישיישומה וביצועה במקרים קונקרטיים, 
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בעניין נציין למתן הנחיות אופרטיביות ומבצעיות לגורמי המשטרה השונים. תהווה כסות 

עניינים ספציפיים לבין "על הצורך להבחין בין סוגיות עקרוניות  עמדהועדת צדוק אף כי  ,זה

התוויית  מכל מקום, .לדו"ח ועדת צדוק( 49)עמ'  "שיינתן להם לבוש של סוגיות עקרוניות

אינה יכולה להחליף את שיקול הדעת המבצעי המוקנה למשטרת ישראל מכוח  המדיניות

שיותיר לגורם  באופןדיה להיות כללית על המדיניות  ;סמכותה לשמירה על הסדר הציבורי

שיקול  –המוסמך מרחב שיקול דעת ממשי לצורך קבלת ההחלטות הביצועיות והפרטניות 

דעת שיש להפעילו בהתאם לאופיו ולנסיבותיו של העניין הקונקרטי שעל הפרק תוך עריכת 

ברים נכונים ביחס לכל הד .האיזונים המתאימים בין האינטרסים והזכויות באותו מקרה

 מדיניות, וכל שכן ביחס למדיניות העוסקת בהפגנות.

 

גם  כוללת של השרמדיניות התוויית , ג לפקודה(8)סעיף  37בהתאם לתיקון  נבקש להעיר כי .21

באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי. פרסום ולכנסת מישור תהליכי של דיווח 

, נועדה להבטיח שמדובר באופן פומביתפורסם המדיניות הקביעה של המחוקק כי 

 את מדיניות השר, לציבור לבחוןשגובשה בהליך סדור ותקין, ולאפשר כללית במדיניות 

מדיניות השר עד עתה עליה, ככל שיהיה גורם שיחפוץ בכך. בענייננו, לא פורסמה  להשיגו

ות הפרסום של מדיניות ועדת צדוק עמדה על חשיב .לפקודה 37בהתאם לקבוע בתיקון 

 השר ותכליתה, כך: 

 
"אחת הדרכים להבטיח כי כוחו של השר להתוות מדיניות איננו מנוצל 
לרעה לצרכים של אירוע ספציפי הינה שקיפות של החלטות המדיניות... 
הוראות בעלות חשיבות עקרונית שנותן השר למשטרה צריכות להיות 

לדו"ח  49)עמוד  תו של הציבור"ידועות לציבור, על מנת שיעמדו לביקור
 .ועדת צדוק(

 

במסגרת הבקשות למתן צו ביניים מתארים העותרים מספר  :ועתה מן הכלל אל הפרט .22

 של האופרטיבית הכוח הפעלתב" השר התערב לטענתם בהםקונקרטיים אירועים 

בכל הנוגע לאכיפת הסדר הציבורי באירועי המחאות , בין היתר, וזאת" המשטרה

 בימים אלה בכנסת. ליוזמות משפטיות המקודמות  ביחס, השלטוןשהתקיימו נגד 

 

על פניו  מעלה האמורים, וזאת גם על בסיס הנמסר ממשטרת ישראל,האירועים  בחינת .23

ידי -עלהלכה למעשה  ניתנונחצה קו הגבול, ו מקריםמה בחלקכי מתעורר חשש ממשי כי 

כמו כן,  .לדרג המקצועי במשטרה ביחס לאירועים פרטניים אופרטיביות הנחיותהשר 

אך בפועל היוו הנחייה 'מדיניות כללית' כלכאורה  הוצגועולה חשש גם בנוגע למקרים אשר 

לגורמי המשטרה בשטח, וזאת לא הנתון דעת ה שיקולאת "בזמן אמת" להחליף שביקשה 

 האירועים. התרחשות פעם תוך כדי 

 

, הבהיר ובמהלך התרחשותם 9.2.23בירושלים ביום אירועי מחאה שהתקיימו למשל, בכך, 

והודיע כי באותו האירוע השר בפומבי את חוסר שביעות רצונו מאופן התנהלות המשטרה 

תגובת המפכ"ל הייתה שלא ניתן לערוך  לבירור בעניין זה.ם ירושלייזמין את מפקד מחוז 

 באירוע, ויש להמתין לתחקיר פנימי כמקובל. המבצעיהבירור תוך כדי הטיפול 
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לפתוח המשטרה את  הנחההודיע כי , 1.3.23ביום  הוציא השר מטעמובמסגרת הודעות ש

 )וראו אירועי מחאות פרטניים במהלך ואגב, וזאת ספציפייםחסימות של צירים וכבישים 

ניתן דוגמא נוספת (. לזכויות האזרח לבקשת האגודה 9 יףלכך למשל את המפורט בסע

פנה השר . כפי שנמסר מהמשטרה, 9.3.23אירועי המחאות ביום חמישי האחרון, להביא מ

את חוסר  בזמן אמת ישירות למפקדי המחוזות במהלך הטיפול באירועי המחאה, והבהיר

לאחר תום  .נתב"ג(בילון וינתיבי אב)כגון  יושמתשביעות רצונו מכך שמדיניותו אינה מ

 האירועים השר הבהיר בפומבי את תפישתו כי מדיניותו זו לא מומשה כנדרש.

 

הוציא  עוד מתקיימות ההפגנות,ב ,9.3.23 ,, בשעות הערביוםאותו הכי ב ,בעניין זה יצוין עוד .24

מתפקידו  ניצב אשד להעביר אתהודעה לתקשורת בדבר החלטתו על דעת המפכ"ל השר 

נוכח העיתוי של החלטה זו, ועל רקע הביקורת הפומבית של השר  כמפקד מחוז תל אביב.

ביחס לשיקול הדעת של המשטרה שהופעל באותו היום ביחס למחאות נגד השלטון, קיימה 

היועצת המשפטית לממשלה עוד באותו היום בירור ראשוני של הסוגיה עם מפכ"ל 

של משטרת ישראל  פורום מפקדים בכיריםודם לכן, נפגש מפכ"ל המשטרה עם ק המשטרה.

 היה ,ההודעה לניצב אשד על סיום תפקידו כמפקד מחוז תל אביב עיתויוהודיע להם כי 

 .בלבד השר החלטתב

  

בין וסיבתי עיתוי מתן הוראה זו, למצער על פני הדברים, יצר מראית עין של קשר כרונולוגי 

חוסר שביעות רצון של השר משיקול הדעת המקצועי של המשטרה שהופעל בשטח אותו 

, והדבר עשוי להוות יום באירועי המחאה בתל אביב, לבין ההעברה מן התפקיד של הממ"ז

    .מסר כלפי יתר המפקדים במשטרה

 

ה , לאחר בירור ראשוני, שלחה היועצת המשפטית לממשל10.3.23בהמשך לכך, למחרת, 

בבירור ראשוני שערכנו אמש התעורר חשש מכתב לשר לביטחון לאומי בו הבהירה כי "

כבד ביחס לחוקיות ותקינות ההליך הנוגע להעברתו של ניצב אשד, מפקד מחוז תל אביב, 

 ". מתפקידו, לרבות השיקולים העומדים ביסוד ההחלטה, עיתוי ההודעה והרקע לה

 

לה להקפיא כל החלטה או פעולה בעניינו של ניצב לפיכך, הנחתה היועצת המשפטית לממש

למען הסר ספק . עוד הובהר כי "להשלמה מסודרת של הבירור המשפטי המתחייב עדאשד 

ביניים -". כמצוין לעיל, לבקשה למתן צועד להשלמת הבירור ניצב אשד יישאר בתפקידו

 ור.. הנושא נמצא כעת בביר22.3.23בסוגיה זו על המדינה להשיב עד ליום 

 

-הוראות מבצעיות או אישורן יעשה רק עלפורסמה הנחיית המפכ"ל לפיה  13.3.23ביום  .25

אלא בתיאום עם המפכ"ל טחון לאומי יהשר לב ידו, וכי אין לקיים קשר בעניינים אלו עם

גורמים מטעמו  אועל רקע דיווחים של מפקדים לפיהם השר  ניתנה. הנחייה זו ולשכתו

 .מבצעיים אירועים במהלך ישירות אליהםפנו 
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, לאחרונהכפי שאף פורסם לשלמות התמונה העובדתית בפני בית המשפט הנכבד יצוין, כי  .26

במהלך השבועות האחרונים, השר הנחה את המפכ"ל לבצע פעולות אכיפה שונות, כגון 

הריסות מבנים ספציפיים, גם בניגוד לעמדה המקצועית והמבצעית של המשטרה. לאחר 

שהעמדה המבצעית הועברה לשר, הוסכם כי פעולות אלה לא יוצאו אל הפועל במועד 

  המיועד.

 

. כך, למשל, גובשהמדיניות יש לבחון על רקע העיתוי והאופן שבו לטה על החיובהר, כי גם  .27

לדרג הפיקודי בשטח על ידי השר, במהלכו של אירוע מבצעי מתנהל, הנמסרת מדיניות 

ועדת צדוק היתה ערה לקו הגבול הדק שבין כפי שצוין לעיל, כמוה כהנחיה אופרטיבית. 

"שינתן להם לבוש של סוגיות ציפיים לבין עניינים ספ "סוגיות עקרונית של ממש"

 טבעןועל הקושי ליצור הבחנה ביניהם אגב אירוע קונקרטי, נוכח העובדה ש" ת"ועקרוני

 "מתעוררת קונקרטית שדוגמא בעת דווקא לב-לתשומת זוכות שהן עקרוניות סוגיות של

על בשגרה,  העשתקביעת המדיניות ישנה חשיבות כי על כן,  (.ועדת צדוק ח"לדו 49)עמ' 

, ולאחר שמיעת הדרג המקצועי בנושא מפורטת ומלאהבסיס תשתית עובדתית ומקצועית 

וכל  אגב אירוע ספציפי , מדיניות לא מתגבשתמכל מקום. ובפרט על יסוד שיח עם המפכ"ל

 שכן שאינה מתגבשת במהלכו. 

 

-שיקולמרחב  רמדיניות צריכה להיות כללית דיה באופן שיותיהכמו כן, וכפי שצוין לעיל,  

לקבל  ואשר נדרשיםנמצאים בשטח מפקדים הובפרט ללשוטרים,  –בצעי דעת לדרג המ

 בנסיבות משתנות. ,אד הוק ,החלטות

 

השר  מפרסומיו שלבין היתר רצף האירועים המתואר בבקשות, עליו ניתן ללמוד כי כן, הנה  .28

לביטחון השר התנהלותו של כי ם חשש ממשי מימקיוהמידע שנמסר מהמשטרה, עצמו, 

בשיקול הדעת לאומי חצתה את קו הגבול, והיה בה כדי להתערב או להוות ניסיון התערבות 

ביחס גם בזמן אמת הנתון לדרג הפיקודי במשטרת ישראל בשטח, וזאת העצמאי המקצועי ו

 בימים אלה. השלטון נגד מחאות המתקיימות שעניינם בלאירועים פרטניים 

 

, וזאת 37הדין, גם לאחר חקיקתו של תיקון  אינה עולה בקנה אחד עםשל השר התנהלות זו  .29

 . ולקשיים הגלומים בו אף בלי להידרש בשלב זה לחוקתיותו של התיקוןכאמור 

 

לפקודה  37גם לאחר תיקון , עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא שסיכומם של דברים .30

מבצעיות למשטרה, במישרין או -לשר סמכות ליתן הנחיות אופרטיביות לא הוקנתה

כך, לא נתונה לשר סמכות לתת הנחיה כאמור בכסות של הוראת מדיניות הניתנת  .בעקיפין

בקשר לאירוע קונקרטי, ובפרט לא במהלכו, באופן שעלול להטות את שיקול דעתם 

לדרוש מהגורמים המשטרתיים המקצועי של מפקדי המשטרה; כן לא נתונה לשר סמכות 

ליתן את צווי הביניים ליישם את מדיניותו באופן מסוים. בשים לב לכך, הרי שאין צורך 

 המבוקשים. 
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עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי השר רשאי לקבוע מדיניות  –במישור היישומי  

רגת מהתוויית החו פעולותלחדול מביצוע  יועלכללית למשטרה, לרבות ביחס להפגנות, אך 

, ולהימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, באופן ישיר או כאמור מדיניות כללית

 .כנגד השלטוןעקיף, בפרט בכל הנוגע למחאות ציבוריות 

 

ראש  ,ינון בנימין סנ"צלתגובה נתמכות בתצהירו של  26-23העובדות המפורטות בסעיפים  .31

 המפכ"ל.  לשכת

 

 

 תשפ"גה"ב באדר כ   היום, 

 2023במרץ  15 

 

 

 

 
 , עו"דדניאל מארקס

 ממונה על ענייני בג"צים
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