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 מבוא

, מתאפיין המרחב 2020מרץ בוביתר שאת מאז התפרצות מגפת הקורונה  ,במהלך השנה האחרונה

ואירועי מחאה שלל הפגנות ים רחבי הארץ מתקיימהישראלי בפעילות מחאתית ערה ונרחבת. ב

, מחאה סגרים מקומיים, ביקורת על הטיפול בקורונהנגד נגד מגבלות שנקבעו,  – קורונההנוגעים ל

נגד בעד הממשלה והעומד בראשה, או  נגד הפגנות פוליטיות נערכות . לצדםוכיו"ב על המצב הכלכלי

 ועוד.דיניות הממשלה בשטחים מבנוגע ל ,רשויות אכיפת החוק והיועץ המשפטי לממשלהאו בעד 

  נגד המפגינות והמפגינים. בכלים קיצוניים ופוגענייםלא פעם המשטרה משתמשת באירועים אלה, 

שנים רבות המשטרה נוקטת יד קשה כלפי מוחים מקבוצות מזה  זוהי אינה תופעה חדשה.ש יודגש

פסים באופן אוטומטי בידי שנת ,מיעוט, ובעיקר כלפי ערבים, אתיופים בעלי חזות מזרחית וחרדים

במחאתם של יוצאי אתיופיה נגד כך למשל היה המשטרה כאיום שמחייב תגובה קשה ושימוש בכוח. 

 החידוש ה הערבית.יבהפגנות החרדים נגד הגיוס ובהפגנות של האוכלוסי, האלימות המשטרתית

 ובהפגנותהרוב  התרחבות של השימוש בכלים אלה גם כלפי מפגינים מקבוצות הוא האחרונהבשנה 

התעלמות במשך שנים זכו להתייחסות ב נתקלוות שקפרקטי. בעקבות זאת, הגדולות הערים במרכזי

 חדשים וכלים שיטותהמשטרה בשנה האחרונה  להיהפענוסף על כך  .נרחבת בשיח הציבורי ובכנסת

  .נגד מפגינות ומפגינים

חודשים האחרונים לדיכוי הפגנות המסמך שלפניכם סוקר את השיטות והכלים שהפעילה המשטרה ב

בין השאר, אנו עדים לתופעות כמו מעצרי שווא, ומחאות, ואת פגיעתם בחופש הביטוי ובזכות להפגין. 

התניית שחרור ממעצר בהרחקה  ,שוטרים סמויים הפעלתשימוש במכת"זית ובסוסים בניגוד לנהלים, 

התחמקות של שוטרים מהזדהות, ים על אלה נוספ. ועודללא הצדקה  , מתן דוחותמחאההממוקדי 

שימוש לרעה בסמכויות של כל אלה מציירים תמונה מדאיגה  מתיעוד מעשיהם ומלקיחת אחריות.

 למטרה פסולה של דיכוי, שניתנו למשטרה כדי להגן על האזרחים ולשמור על הסדר הציבורי

 . מחאה לגיטימית

 ות/רונים התנהלותה מול המפגיניםחשוב לציין שהמשטרה אינה פועלת בוואקום. בחודשים האח

למפגינים  שהתייחסו ,אחריםציבור  נבחריהממשלה ושל  ראששל  התבטאויותבגבית  רוחקיבלה 

"אנרכיסטים", מפרי סדר ומפיצי קורונה. לאלה התלווה מהלך חריג וקיצוני של הגבלת חופש  כאל

שאין ועות נקבע בתקנות מספר שב ךכך, למש .בקורונה המאבק בחסותההפגנה באמצעות חקיקה, 

ה לאירועי מחאה , מבלי להחריג מהוראה זו הגעממקום המגורים קילומטר אחדהתרחק יותר מל

פעילות במוקדי המחאה העיקריים בירושלים הבשבועות אלה והפגנה. בכך הוגבלה וצומצמה מאוד 

 התפשטה למאות מוקדים קטנים ברחבי הארץ(.המחאה )אך  ובתל אביב

לא רק פוגעת  הפגנות ובאירועי המחאההתנהלות המשטרה בנוספת היא שבה ונקודה חש

 הזכות להפגין ולמחות.על רחב יותר אפקט מצנן גם יש לה  לאא, הספציפית ובמחאה ות/במפגינים

רבים המעוניינים להפגין נמנעים מכך בשל המחיר הפיזי והנפשי של העימות עם כוחות  ות/אזרחים

, לדיכוי על כך או מהכתמת שמם באישומים פלילים. נוסף ממעצר, או מחשש מקנסות ,המשטרה

 המחאה יש השפעה על השיח הציבורי ועל אמון הציבור במשטרה בפרט וברשויות המדינה בכלל. 

אזרחיות ואזרחים המבקשים לממש את חובתה של המדינה, באמצעות המשטרה, להגן על 

ירתיעו מפגינים מלממש את זכותם. אמצעים שימנעו או  א לנקוט, ולחופש הביטוי שלהם

אולם השימוש בכוח כלפי מפגינים בלתי  ,המשטרה מוסמכת אמנם לפזר הפגנות במקרים מסוימים

פסול. גם במקרים שבהם מפגינים חוסמים כבישים או משתתפים בהפגנה ללא רישיון הוא אלימים 

ות אינן מסכנות אף אדם )במקרים שבהם החוק מחייב( אין כל הצדקה להפעלת כוח, בעת שההפגנ

 לסדר הציבורי ולשגרת החיים. קיצונית ואינן גורמות נזק לגוף או לרכוש, ואף אינן מהוות סכנה 

 הופצו וא, פורסמו בתקשורת רגוני זכויות האדםשהגיעו לא פרטניותהפניות המקרים וההמוני 

לצד . לפיכך, רכתיתלכדי מכלול ומשקפים תופעה מעבסופו של דבר , מצטברים חברתיות ברשתות

על המשטרה להכיר בכך שמדובר בבעיה  ,כלפי שוטרים בודדיםמרתיעים צעדים  ה שלנקיט



 2020: התנהלות משטרת ישראל בהפגנות בשנת מחאההאכיפה פוגענית ופגיעה בחופש  

 

 

4 

 

מצד מסר ברור  תהדרכות, הכשרות, והעברבין היתר על ידי  – מערכתית ולטפל בה בהתאם

 .להגן על הזכות להפגיןבדבר חובתה של המשטרה המפקדים הבכירים 

 זכות חוקתית –הזכות להפגין 

כבעלת מעמד של זכות חוקתית, הנובעת מהזכות לחופש הביטוי בישראל הזכות להפגין הוכרה 

לנוכח חשיבותה  .הנוגעות לזכויות האדםבינלאומיות באמנות גם ולכבוד האדם. זכות זו מעוגנת 

של המשטרה הוא  התפקידבית המשפט העליון הבהיר לא פעם כי הרבה של הזכות למחות ולהפגין, 

כך את הזכות להפגין. ואף לסייע לאזרחיות ולאזרחים לממש  ,הפגנותראשונה לאפשר בראש וב

חשש לאלימות כלפי המפגינים על המשטרה לדאוג במקרה של כי  קבעבית המשפט העליון למשל, 

לוי נגד מפקד המחוז  153/83)בג"ץ  פגנההולא לאסור את קיומה של ה ,הגנה נאותהלהם לספק 

באיזון אל מול אינטרסים נוגדים יינתן לזכות המחאה עוד נקבע כי . (אלהדרומי של משטרת ישר

יגבר במקרים  משקל נכבד, וזכויות אחרות ייאלצו לעיתים לסגת בפניה. כך למשל, חופש המחאה

(, על האינטרס למנוע פגיעה דיין נ' מפקד מחוז ירושלים 2481/93מסוימים על חופש התנועה )בג"ץ 

( ועל הצורך לחסוך בהוצאת משאבים סיעת מרצ נ' משטרת ישראל 4712/96ברגשות הציבור )בג"ץ 

 (.מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05ציבוריים )בג"ץ 

להגן על מהמשטרה לכבד את הזכות הבסיסית לחופש ביטוי ומחאה, על רקע זה אפשר היה לצפות 

חוקיות ומנקיטת שיטות להימנע מפיזור הפגנות ו מי שמבקשים לממש את זכותם להפגין ולמחות,

עדויות רבות מהפגנות ומאירועי מחאה בחודשים  מפגינים.מפגינות ואלימות ומרתיעות כלפי 

 האחרונים מלמדות שהמצב בשטח שונה. 

 נגד מפגינים יםפוגענישיטור  כלישימוש ב

רבים משתמשת המשטרה באופן נרחב באמצעים לפיזור הפגנות, או מפעילה כוח עודף  באירועים

מלהשתתף ומפגינות מפגינים  הלפציעות ולנזקים נפשיים, מרתיע מתגור התנהלות זולפי מפגינים. כ

 את אירועי המחאה לרוויי אלימות. כתוהופ ,בהפגנות

 מכת"זית הפעלת 

 בשנים שגרתי באופן הופעלה היא .חדש אינו מפגינים כלפי( )מכונת התזה זית"מכתב השימוש

למפגינים  קשות לפציעות וגרמה, הבואש נוזל בשילוב, הגיוס נגד בהפגנות חרדים כלפי האחרונות

גם באמצעי זה באופן קבוע המשטרה משתמשת . וקשישים נשים, לילדים זה ובכלל, אורח לעובריו

ית ביום האדמה בצעדת השיבה השנתכגון פלסטינית, בירושלים המזרחית ובהפגנות בחברה ה

 וור.אנגד מתווה פרהאזרחים הבדווים ובמאבק 

עולה בבלפור,  מול מעון ראש הממשלהפגנות לאחרונה מהההתמונות הרבות שפורסמו ממהעדויות ו

ה תועדו התז בין השאר. לנהלים גמור ובניגוד מידתי בלתיבאופן  זית"במכת תמונה קשה של שימוש

 ממרחק התזה האוסר ,לנוהל בניגוד) קצר ממרחק מפגינים הם שלראשי לכיוון ישירות זרם המים לש

 עוברי וכלפי המדרכותעל  שעומדים אזרחים לעבר גם – מובחנת בלתי התזהו ,('מ 20-משל פחות 

 .(סדרמי שמפר את ה ורק כלפי ,מדויק באופן תתבצע שההתזה שקובעים ,לנהלים בניגוד) אורח

במהלך פיזור ההפגנה דחפו  .23.7.2020-חמור במיוחד התרחש בהפגנה שנערכה ב אירוע

ושם, במקום שבו לא היתה להם כל אפשרות  ,מפגינים לכיוון רחוב אגרוןמפגינות ועשרות השוטרים 

כשהם נדחסים זה על ומנסים לשווא להימלט  ,ב ושוב ממרחק קצרמכתז"ית ריססה אותם שולהימלט, 

שימשיכו ללוות אותם קשים, מעבר לפגיעות הגופניות שחוו, המפגינים דיווחו על חרדה ופחד  מפניה.

 זמן רב. למיטב ידיעתנו לא ננקטו כל צעדים נגד האחראים לאירוע. 

https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/#item-1
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-new-maktaz-viol/
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 במפגינים ,בהפגנות חלק כל לוקחים שאינם חאור בעוברי לפגוע שעלול ,מדויקהיא כלי לא  זית"המכת

אמצעי  באופן מובנה על כן היא .וילדים זקניםבאוכלוסיות פגיעות כמו אינם מפרים את הסדר וש

 שכונות בתוך, הערים בלב שנערכות הפגנותמשתמשים בה ב כאשר במיוחד . זאתבלתי מידתי

 . אדם הומי ובמקומות מגורים

על ידי זה  באמצעי בשימוש רוחבי פגם על חוזר על עצמו מעידיםהרב והדפוס ה האירועים מספר

 ,המשטרה בהקשר של הפגנות ומחאות. בעקבות הביקורת הציבורית והפרלמנטרית כלפי המשטרה

 ,זית כלפי מפגינים", הופסק בחודשים האחרונים השימוש במכתץולאחר שהוגשה בעניין עתירה לבג"

 וחזר לשימוש.תלא א יהויש לקוות כי 

  כיתור מפגינים

השתמשה המשטרה בפרקטיקה של כיתור  2020בהפגנות מול מעון ראש הממשלה באוקטובר 

באמצעות החזקת ידיים או  ות/שוטרים מכתרים את המפגינים זושיטה ב (.Kettling) ניםימפג

בו נמשכים הכיתור והכליאה ש)מכלאה(. פרק הזמן ומצומצם לשטח מגודר אותם  קיםחווד ,מחסומים

, היו גם קשישיםבבלפור בין האנשים שנכלאו בשיטה זו בהפגנות משתנה, ויכול להגיע גם לשעתיים. 

אנשים נרמסו כתוצאה מהצפיפות שמלמד  "מכלאות"תיעוד ה. ילדים ועיתונאים שסיקרו את ההפגנה

חלקם טיפס מעל גדרות בדרך , נאלצו לעשות צרכים מאחורי עצים ופחים, חוו התקפי חרדה, הרבה

. לא דרך כדי לצאת מהמכלאה ואחרים חשו ברע והתחננו לשווא בפני השוטרים שיאפשרו להם לצאת

 קבלת דו"ח.בו עודת זהותלהצגת ת הלעתים הותנתה היציאה בדריש

, גם אם מדובר בהתקהלות בלתי חוקית, להגבלה קולקטיבית של חופש התנועה של קבוצת אנשים

חשד  רה מוסמכת להגביל חופש התנועה של אדם רק כשישבהתאם לחוק המשטאין כל עיגון בחוק. 

ודאי שהחוק . חקירתו ומסירת מסמכים, כלפי אותו אדם ורק לצורך בירור זהותו קונקרטי וספציפי

פרקטיקה שיטת הכיתור היא  .אינו מתיר עיכוב המוני ואקראי של אנשים ללא כל תכלית ברורה

 ,ת בה באופן מובהק שיטה בלתי חוקית ומסוכנתקורונה יש לראותקופת הבאך פסולה בכל זמן, 

 .הריחוק החברתי משום שהיא מייצרת צפיפות ולא מאפשרת למפגינים לשמור על הנחיות

פסולה אף לפי המשפט , והיא זכתה לביקורת נוקבת בעולם בשל פגיעתה בזכויות אדםשיטת הכיתור 

המפרטת את , 37' רה פרשנית מסם לזכויות האדם את הע"לאחרונה פרסמה ועדת האו. הבינלאומי

להגן על חופש , ובהן גם ישראל, חובותיהן של המדינות החתומות על האמנה בדבר זכויות אזרחיות

קובעת כי השימוש , שמשקפת את הפרשנות המשפטית הראויה של האמנה, ההערה. האסיפה

ממפגינים  הנובעת אלימות ממשיתלצורך התמודדות עם  אסור, אלא kettlingבפרקטיקה של 

הוא  ,ומבלי שקיים איום ממשי מצד המפגינים ,ודאי ששימוש בפרקטיקה זו באופן אקראי. מסוימים

 פסול.

  1עדויות

נכלאתי באלנבי במשך יותר משעה, אחרי חצות פניתי לשוטרת בבקשה לצאת. "

והשעה מאוחרת לי אך סורבתי. הייתי צריכה להתפנות  57הסברתי לה שאני בת 

אפשרות לידי וראיתי צעירה שנאלצה להסתתר מאחורי פח אשפה ולא הייתה 

על מנת לעשות את צרכיה. גם במקומות שלא הייתה צפיפות רבה לא היה 

 ".מוצא

 

                                                           
 שמורים באגודה לזכויות האזרח.  ות/העדויות המלאות המופיעות בדוח זה ופרטיהם של המעידים 1
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מטר של צעדה בלבד,  300"היינו במכלאה שעה וחצי, הם השתלטו עלינו אחרי 

ת שרשראות אנושיות של יס"מ, וברגע שסגרו את הגדר האנושית הוציאו גדרו

 .ברזל וגידרו. גם כשמצאנו יציאה צדדית, שלחו שוטרים לחסום

 ',אנחנו לא מפגינים'היו בתוך המכלאה עוברי אורח, שמענו אותם אומרים 

השוטרים לא האמינו, היו מבוגרים שנקלעו לשם ורצו ללכת ולא אפשרו. גם 

מפגינים בעצמם שהגיעו למחות לפרק זמן מסוים ורצו ללכת הביתה אך לא 

 .שרו להםאפ

יש מקום  –הם סוגרים את המכלאה ואז מתקרבים ומצופפים  –מבחינת צפיפות 

בפלורנטין עמדה לידי מפגינה  .לעבור אבל צפוף ולא ניתן לשמור על ההנחיות

אם הם רואים אותך  .שקיבלה התקף חרדה ורק אחרי תחנונים נתנו לה לצאת

אין להסיר מסכה ' שותה או מעשן הם נותנים דוח ומתרצים את זה ,אוכל

למטרות שלשמן מותר להסיר מסכה על פי חוק. ויש גם את  'במתחם הפגנה

העינוי המנטלי, הם כל הזמן אומרים לך שיש יציאה לכו לכאן לכו לשם ואתה 

 .לא מצליח למצוא מוצא"

 אלימות שוטרים 

 ףקורונה חשבהפגנות ובאכיפת הוראות ההחיכוך המוגבר של המשטרה עם הציבור בשנה האחרונה 

לרוב ואלימות הופנו בעבר כוח מופרז שאת תופעת האלימות המשטרתית במלוא עוצמתה. בעוד 

חרדים, מזרחים, אתיופים וערבים  –כלפי אוכלוסיות מיעוט שנמצאות בחיכוך מוגבר עם המשטרה 

 חוצת מגזרים. וכלל ארצית בתקופת הקורונה הפכה האלימות המשטרתית לתופעה  –

אירועים חריגים בחומרתם. כך , ובהם גם םמיתועדו בצילושוטרים  של אירועי אלימותגדול מספר 

מח"ש הגישה ) בירושלים ניםמפגיתוקף ומכה , ם מרחב ציון"קצין אג, צ ניסו גואטה"תועד סנלמשל, 

שוטר סטר למפגין חרדי במהלך (; שתועדוים מהאירועים נגד סנ"צ גואטה בגין שניכתב אישום 

שוטר עצר באלימות ; ים והטיח אותו ברצפהחרדי במאה שער רך דיןעובעוצמה שוטר דחף ; הפגנה

 , ועוד.ובאמצעות טייזר בחור צעיר שלא עטה מסכה

גרירת  , כמומופרז ושיטות קיצוניות ומכאיבותבוצעו תוך הפעלת כוח המעצרים בהפגנות חלק מ

או התנגדו למעצר, כוח  ופעילה לאבאלימות גם כש ומפגינים נעצר. תםחניק או צפהעל הר ות/מפגינים

סכנה מיידית כלשהי  הפסיבי, ובנסיבות שבהן לא נשקפבאופן פיזור ההפגנה ללפינוי ואו כשהתנגדו 

העצורים בידיהם גם בשטח וגם אזקו בנוסף, לעיתים קרובות נצדיק את השימוש הרב בכוח. תש

חשש מבריחה בנסיבות אלה הוא מופרך ואינו מכיוון שזמן ההמתנה לחקירה. בתחנת המשטרה ב

 עולה החשש כי האיזוק במקרים אלו משמש כסוג של ענישה או הרתעה.  ,עומד בתנאים שנקבעו בחוק

ובאופן מידתי  ,כאמצעי אחרוןרק כלפי אזרחים אמורה להתבצע מצד שוטרים הפעלת כוח 

ללא הצדקה, וכי  ות/פעמים רבות שוטרים מפעילים כוח כלפי אזרחיםהתיעודים מוכיחים כי לאירוע. 

מידת הכוח המופעלת היא גם במצבים שבהם מתקיימת הצדקה לשימוש כלשהו בכוח כלפי אזרח, 

 פעמים רבות מעל ומעבר לנדרש.

, נעצרה ונאזקה 3.10.2020-במהלך הפגנה שהתקיימה בתל אביב ב

תעד שוטרים שנקטו אלימות כלפי מפגינה, ככל הנראה לאחר שניסתה ל

שאף לא התנגדה למעצר בכוח, נאזקה באופן  ,מפגינים נוספים. המפגינה

אזוקה לאורך כמה מאות מטרים לעיני כל באופן משפיל  צעדהמכאיב, והו

חוותה התקף חרדה, אך השוטרים לא מיהרו להתיר היא ומבזה. בהמשך 

 את האזיקים.

https://www.youtube.com/watch?v=s-J4Hx7yeuo
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-c57bca417a24371026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-c57bca417a24371026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-c57bca417a24371026.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719793,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5760284,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5760284,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5760284,00.html
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 שימוש בסוסים ובפרשים

לראות את פרשי המשטרה שועטים אל תוך הקהל עם אפשר לעיתים הפגנות המרכזיים במוקדי ה

מגינים על מנת להרתיע ולהרחיק את המפגינים מהמקום באוחזים באלות ולפעמים הם גם  .סוסיהם

הפרשים לשלוט בזירת ההפגנה -במהירות. מדובר באמצעי מיושן אך אפקטיבי, שמאפשר לשוטרים

יונות פיזית ברורה. הפרשים יכולים ליצור מחסומים ניידים, ומאפשרים ביד רמה ומעמדה של על

לשוטרים להגיע מצד אחד של ההפגנה לשני במהירות, תוך שהם מרתיעים את המפגינים ומבהילים 

 אותם ללא מאמץ.

 – ובלתי ניתן לשליטהבחנה ההנזק שגורמים הפרשים יכול להיות קשה ביותר, ובה בעת חסר 

מפגינים שנקלעו בדרכם ולא הספיקו להתחמק מפגינות ו ועלולים להפיל ולרמוסשועטים  סוסיםה

לבתי חולים בעקבות פציעות שגרמו הסוסים שרמסו  פונובמספר אירועים מפגינים מהם במרוצתם. 

בהקשר זה חובה לציין גם את הסבל והמצוקה הקשים שנגרמים . ובכלל זה שברים בגפיים ,אותם

תתפות באירועים אלה היא בבחינת התעללות של ממש לגביהם. בשל לסוסים עצמם, שהרי ההש

 ,חרדה. מדובר באמצעי אכזריבהאנשים הרבים והאלימות שסביבם, הסוסים מצויים במצוקה ו ,הרעש

 שראוי היה שיעבור מהעולם.

 עבודות לכיוון נסו המפגינים ברירה ובלית, המפגינים תוך אל שעטו הפרשים

 שהיה, המחסומים אחד את תפס מפגין. הצומת לש אחד בצד שנעשו כביש

 היו שהסוסים כיוון המחסום את להזיז מנת על נאבק הוא. הקיר בתוך תקוע

 ,המחסום בקרבת הייתה מפגינה המעידהה. אותם לרמוס מאוד קרובים

. הצלחה ללא היא גם ניסתה מעליו לדלג הצליחו מפגינים שמספר ולאחר

 וסוס שלה ימין רגל על אחד סוס עלה, ימינה ראשה את שסובבה כדי תוך

 את שיעצרו כדי וצרחה, הרצפה על התרסקה היא. שמאל רגל על אחר

. שמאל רגל על לדרוך הצליחה לא אבל הרגליים על לקום ניסתה. הסוסים

  .ניתוח יצריך השברים ואחד ייתכן. שמאל רגל בכף שברים משני סובלת היא

 

רו לשעוט אל תוך המפגינים אף על פי הפרשים בעטו במפגינים. הפרשים בח

שהיו במנוסה והיו על המדרכה ולא על הכביש. כלומר, שעטו לעברם אף על 

 .פי שהתפנו

 שוטרים סמויים  הפעלת

 כי, עולה אביב ובתל בירושלים הממשלה ראש נגד ההפגנות את המתעדים ומסרטונים מעדויות

 סמוייםה שוטריםה. האחרונים בחודשים ביותר לרווחת בהפגנות הפכה סמויים שוטריםהפעלת 

מתמקדים ו ,שלהם הנייד בטלפוןאותם  מתעדים, לפני ההפגנה ובמהלכה המפגינים בין מסתובבים

 אלה הם הסמויים השוטרים קרובות לעיתים. המחאה כמובילי בעיניהם יםשנתפס במי בעיקר

 עבירותבגין  או לכאורה חוקית בלתי התקהלות בגין – בהפגנות מהמעצרים ניכר חלק שמבצעים

 . אישום כתבי להגשת מובילות אינן שלרוב פעוטות

 פועלים הסמויים השוטרים כי ספק לכל מעבר מלמדים מההפגנות המצולם והתיעוד שאספנו העדויות

עצמם ולא, כפי שניתן  ות/מופנית לרוב כלפי המפגינים םפעילות. לפזרןו ותההפגנמטרה לדכא את ב

 של חמורות בעבירות עוסקים אינם הם .ורמים עוינים שעלולים לפגוע במפגיניםהיה לצפות, כלפי ג

 ראש נגד המתמשכות בהפגנות המפגינים מצד מתקיימות לא כלל אשר – הסתה או אלימות

לעתים קרובות השוטרים  .חוקית בלתי התקהלות של קלות לעבירות בחשדות אלא – הממשלה

, ולמרות זאת הם אלה שמבצעים פעילות אכיפה רגילה הסמויים פועלים כשלצדם שוטרים במדים
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של עיכוב ומעצר. בנסיבות אלה, הפעלת הסמכויות בידי שוטרים סמויים היא באופן מובהק שלא 

 לצורך.

 המפגינים פעילות את ומתעדים מעצרים מבצעים, למפגינים שמתחזים סמויים שוטרים הפעלת

. ההפגנה זכות ממימוש כולו הציבור את יעהומרת המפגינים של הביטוי בחופש קשות פוגעת

 שוטר כל של ומחובתו השוטרים על החלים הכלליים מהעקרונות בבירור חורגת אף זו פרקטיקה

 המצדיקים ביותר חריגים מקרים יש אם אף. שם בתג והן במדים הן, מזוהה כשהוא גלוי באופן לפעול

 פשיעה עם להתמודד כלל בדרך שנועדה, זו שיטהש ודאי, הפגנות במהלך סמויים בשוטרים שימוש

 נוכח שגרתי לכלי להפוך יכולה אינה והיא ,אלימות בלתי בהפגנות לטיפול ראויה אינה, חמורה

 .הפרט בזכויות מידתית הבלתי הפגיעה

"ביום שבת האחרון, בבלפור רחוב שמואל הנגיד, ראיתי שהכניסו חבר שלי 

להזדהות, הם בתגובה נתנו גז  לרכב, אנשים על אזרחי וביקשתי מאחד מהם

לא ידעתי בכלל .ובלמו ונכנסו בי. אחד מהשוטרים פשוט זרק אותי על הרצפה

אם הוא שוטר או מישהו שבא לפגוע בנו. הלכתי אחריו וביקשתי שוב 

הכנסתי  –ניסיתי להתקרב לרכב  .להזדהות ואז הוא פשוט ברח לרכב אחר

פשוט התחילו להכות אותי,  את הראש כמעט ודרשתי להזדהות ובאותו רגע

כשאחד מהם פשוט רוכן עליי  בבאגרופים ובמכות, והכניסו אותי לתוך הרכ

 . עם הרגל והברך על הצוואר והחזה

תוך כדי שצורח , שניות 15אמרתי לו שאני לא נושם ושירד ממני, נמשך כמו 

עליי 'תירגע'. חשבתי שבאמת לא מדובר בשוטרים, שזה לא הגיוני בכלל שהם 

מתנהלים ככה וגם כי לא רצו להזדהות. לא היה צורך בחניקה, היו שלושה 

או ארבעה אנשים על אזרחי )היום יודע שזה שוטרים(, אני ניסיתי לברוח, 

חשבתי שזה אנשים שבאים לפגוע בנו, איך הייתי אמור לדעת שמדובר 

 בשוטרים?"

 

ע, ולא אמרו לי קלטתי שרוצים לעכב אותי שוב, הם היו ללא מדים, ללא כוב"

למה אני מעוכב ולא אמרו שום דבר שרלוונטי לסיטואציה. זה ממש לא משנה 

אם סמויים או לא, הם יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מכירים אותם, אז 

פשוט הולכים איתנו )עם המפגינים(, מצלמים אותנו חופשי ויושבים עלינו 

 ., ממש כל הזמןןכל הזמ

מפגינים סביבי. ישר הרמתי את הידיים למעלה, הם התקרבו אליי, והיו מלא 

 .ופתאום היה מין מעגל , התחילו דחיפות של השוטרים, מאוד אלים ולא נעים

 ".אני לא מוביל מחאה, אני מפגין ככלל המפגינים, פשוט עמדתי בהתחלה

 

, שמשתתף דרך קבע בהפגנות, נעצר על ידי שלושה שוטרים .רהמפגין ס

המסגר לפני כשבועיים, לאחר שפנה לשוטרים שעמדו  סמויים בהפגנה ברחוב

במקום ושאל מדוע מצלמות הגוף שלהם אינן פועלות ומדוע הם אינם נושאים 

תגי שם. אחד הקצינים הצביע עליו, ואז הגיע שוטר סמוי, המוכר לו מהפגנות 

קודמות, הוביל אותו מהמקום ועצר אותו יחד עם שני סמויים נוספים אשר 

המפגין נאזק, נלקח לתחנת המשטרה, נחקר בחשד להפרת הסדר לא הזדהו. 

 ושוחרר ללא כל תנאים מגבילים. 
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ש, גם הוא פעיל בולט בהפגנות, עצרו שוטרים סמויים בשלוש .את המפגין ש

הפגנות שונות בחשדות אמורפיים הנוגעים להתקהלות בלתי חוקית. המעצר 

לים, כאשר צעד עם עוד אלפי הראשון בוצע במהלך חודש יולי, בהפגנה בירוש

מפגינים לכיוון כיכר פריז. המפגין וחבר שצעד לצדו "נקטפו" מההפגנה על 

ידי שוטרים סמויים. השוטרים התבקשו להזדהות אך סירבו, אזקו אותו, ולא 

הסבירו מדוע הוא נעצר. הסמויים העמידו את השניים ליד גדר, ולאחר כחצי 

ר וחקרו אותו בגין "התנהגות העלולה שעה לקחו אותם לתחנת מוריה בעי

 להפר את שלום הציבור". 

 של שוטרים אמצעות טלפונים ניידיםבתיעוד מפגינים 

 לתעדלאחרונה החלו שוטרים ממשיכות להיאסף, שעדויות רבות מההפגנות בעת האחרונה,  על פי

 ופוגע ות/ניםמפגי מרתיענוהג זה . הפגנות במהלך שלהם הניידים הטלפונים באמצעות מפגינים

תיעוד מפגינים מהמשטרה הובהר ש לפרטיות. םבזכות וכן, להפגין םובזכותשלהם  הביטוי בחופש

מהעדויות  .משטרתי בנוהל עוגן לאחר מכן אך השוטרים, דעת על, כנוהג התחיל אמנםבאופן זה 

 .נקבעו בוהשוטרים לא מכבדים את המגבלות והסייגים שגם לאחר הוצאת הנוהל, עולה ש

עבר נהגה המשטרה לתעד הפגנות שבהן עלה חשש להפרת סדר באמצעות צוות צילום, שאמור ב

היה להיות נוכח לאורך האירוע כולו, ולצפות מהצד על המתרחש. באופן זה התיעוד יכול היה לשקף 

את המתרחש באירוע באופן אובייקטיבי, יחסית לתיעוד סלקטיבי שנעשה על ידי שוטר בודד 

תיעוד אצלו, בבצילום בטלפון נייד השוטר מחזיק , על כךעל דעת עצמו. נוסף  –נייד  באמצעות מכשיר

רק כשהתיעוד משרת את טענותיו. למפגינים כמובן לא  ,בלתי הוגן ומגמתי ויכול להשתמש בו באופן

הם יתקשו אפילו להוכיח כי ותהיה גישה שווה לתיעוד שנתפס במצלמות הניידים של השוטרים, 

קיים באירוע, אם המשטרה תכחיש זאת. בכך נמנע ממפגינים המתמודדים עם אישומים התיעוד הת

 שונים להוכיח את חפותם או להצביע על ההקשר שבו התרחשו האירועים. 

 על לאסורעל המשטרה , ניידיםטלפונים  באמצעות הפירטי לתיעודכשרות  חותמת לתת במקום

שהמשטרה עצמה הוציאה, תיעוד  הנוהל פי על םג ,מקרה בכל. בניידים מפגינים לצלם השוטרים

גם  הנוהל. פסול ממילא הואבו בהפגנות  השימוש כן ועל, מראש מתוכננים לאירועים מיועד לאכזה 

 בחומר מפוקח ובלתי צדדי חד שימוש שיעשה ולחשש, רבים שאלותלו לקשיים מענה נותן אינו

הצדקה, צריכה להיות מוסדרת באופן הסמכות לתעד הפגנות ומפגינים, ככל שיש לה . המצולם

 מפורש בחוק.

"עמדנו בצומת של נס הרים ואז עברה מכונית של משמר הגבול עם שוטר אחד 

בפנים, עמד עם האוטו בצד השני של הכביש, הוציא את הטלפון שלו והתחיל 

 לצלם את כל מי שעמד בצומת."

 

עצר שוטר מולנו על "עמדנו ביגאל אלון פינת יצחק שדה, עמדנו על המדרכה. 

קטנוע, ירד מהקטנוע, הלך לכל כיוון הוציא את הנייד הפרטי שלו וצילם מספר 

ונסע. אין לי מושג מה הוא הולך לעשות , צילומים בזוויות שונות את האזרחים

 עם הצילומים האלה."
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 מעצרי שווא ואכיפה בררנית 

בלתי מוצדק ומפלה כאמצעי  ןבאופמעצרים בבקנסות ובחודשים האחרונים המשטרה השתמשה 

על עצם ההשתתפות במחאה. גם במקרה זה מדובר ומפגינות לפיזור הפגנות או להענשת מפגינים 

ובמנותק מהמטרות שלשמן ניתנו  –בשימוש לרעה בכלים ובסמכויות שהחוק נותן בידי המשטרה 

י חוק והרתעת אזרחים ונועדו. התוצאה היא שלילת חירות בלתי מוצדקת של מפגינים, סימונם כפורע

 מהשתתפות במחאה. 

 מתן דוחות למפגינים 

מול  ות/בררניות נגד מפגיניםממוקדות והמשטרה פעולות אכיפה  ביצעהבמהלך התקופה האמורה 

קורונה )מסכות, ריחוק הת ה של מגבלואכיפלבין אם בקשר  – בית ראש הממשלה ובמקומות אחרים

לפגיעה זוהי שיטה ת עבירות אחרות )תעבורה וכיוצ"ב(. אכיפלוכיוצ"ב(, ובין אם בקשר  מהבית

 .לפגוע בחופש ההפגנהו כוונה להתנכל להם משיקולים זרים ומתוך – כלכלית במפגינים

 מחוז מפקד לבין ,אוחנה אמיר, פנים לביטחון השר בין בהקלטת שיחהמפורשות  כוונה זו בוטאה

 הברדק עם להמשיך יכולים לא אנחנו: "ידיד לניצב אומר השר נשמע . בשיחהידיד דורון ניצב, ירושלים

 הצעדים על לשר ידיד ניצב מסביר בתגובה". הזה האנרכיזם עם להמשיך יכולים לא אנחנו. הזה

 חילקנו אתמול. ותמסכ על דוחות גם קיבלו: "בירושלים בהפגנה שהשתתפו האזרחים נגד שננקטו

 "מזה נמנעים בהפגנות כלל בדרך… שכיח לא שזה, בהפגנה מסכה עטיית אי על דוחות 160

 )ההדגשה שלנו(.

"סירוב להוראת פיזור התקהלות". המשטרה אכפה באופן נרחב בהפגנות את העבירה של בין השאר, 

 – ש''ח 1,000או  500סך קיבלו דו"חות על  ,ואף עוברי אורח שחלפו בקרבת מקום ,מפגינים רבים

ומבלי שניתנה להם הזדמנות להגיב. בהפגנות שהתקיימו  ,גם במקרים שבהם לא ניתנה הוראת פיזור

בתל אביב ניתנו למפגינים קנסות גם בנסיבות שבהן המשטרה עצמה איגפה וחסמה את המעבר 

 . לים להתפזר, כך שלא היו יכוכמתואר לעיל( ,כיתורהלמפגינים )בין היתר באמצעות שיטת 

ללא קשר ליצירת סיכון כלשהו בהדבקה  ,פעמים רבות ,מפגינים שארגנו אירועי מחאה קיבלו קנסות

התופעה של מתן קנסות למפגינים קדמה בהרבה לתקנות המחייבות ולראיה,  או סיכון אחר לציבור.

 עטיית מסיכה במרחב הציבורי.

מאות ל –ש''ח  5,000-ו 2,000 –מאוד  ניתנו קנסות בסכומים גבוהים 2020כבר בחודש מרץ 

שהשתתפו בשיירת מחאה שעלתה לירושלים ולכנסת כדי להביע מסר  ות/ואקטיביסטים ות/מפגינים

של התנגדות למתרחש במערכת הפרלמנטרית והפוליטית. הקנסות ניתנו באמצעות מחסומים 

שהשיירות יצרו הפרעה המשטרה במיוחד לשם כך. האמתלה למתן הקנסות הייתה  קימהעודיים שהיי

לתנועה או לסדר הציבורי, משום שהרכבים בשיירות נסעו במהירות איטית מהמקובל. כידוע, 

ובפרט כאשר הדבר אינו גורם הפרעה  ,המשטרה לא נוהגת לתת קנסות על נסיעה במהירות איטית

ם. קשה כיוון שבשל הסגר שהוכרז הכבישים היו ממילא ריקימבמקרים אלה,  כך היה –לתנועה 

 .מתן הקנסות בנסיבות אלה נועד להרתיע ולהעניש את המוחיםשמסקנה הלהימנע מ

ההפגנות  לזאת ועוד, בחלק מהמקרים דיווחו מפגינים על כך שהמשטרה "ניצלה את ההזדמנות" ש

החל מנסיעה על אופניים  – עזיבתם את האזור בעילות שונות ומשונותבכדי לקנוס מפגינים בהגעתם ו

ללא קסדה או על המדרכה, ועד התרחקות ממקום המגורים מטרים ספורים מעבר למרחק חשמליים 

 הייתה בתוקף.  מרחק מהביתהת מותר בזמן הסגר ובעת שמגבליה הש

משטרת ירושלים החלה לעשות  ,במהלך הפגנות מול מעון ראש הממשלה ,2020החל מסוף אוגוסט 

ות דרכים, כאמצעי נוסף לפגוע ולהרתיע את שנועדו למנוע תאונ ,שימוש פסול בתקנות התעבורה

ולא ננקט על ידי המשטרה באירועי מחאה בשנים  ,חריג ויוצא דופן ואהמפגינים. אמצעי זה ה

 ,בגין "הפרעה לתנועה"₪  500האחרונות. במסגרת זו חילקה המשטרה קנסות תעבורה רבים על סך 

https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD
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שהו בשטח ההפגנה. מעדויות המפגינים וכן רשמה ארבע נקודות חובה ברישיון הנהיגה למפגינים ש

שנקנסו עולה כי המשטרה פרסה מחסומים סביב מוקדי ההפגנות על מנת לחסום את דרכם של 

בהם כלל לא הייתה שהמפגינים, והאחרונים מצאו עצמם מקבלים דו"חות בעודם עומדים בכבישים 

רעה לתנועה" כלל לא תנועת כלי רכב, עקב חסימות המשטרה. מכאן, שיסודות העבירה של "הפ

התקיימו. זאת ועוד, מהעדויות עולה כי מפגינים רבים נדחפו בכוח לכביש על ידי השוטרים לפני קבלת 

אחרים קיבלו את הדו"ח באוטובוס העצורים לאחר שנשלפו מתוך ההפגנה ונעצרו, ומפגינים  .הדו"ח

ר מקרים שוטרי מחוז נוספים קיבלו דו"ח בעת שעזבו את אזור ההפגנה בדרכם הביתה. במספ

 ירושלים לא הסתפקו בהטלת קנסות תעבורה, ועצרו מפגינים בחשד של "הפרעה לתנועה".

משיקולים  המונעת ,אכיפה בררנית מובהקת ומכוונתשימוש באמצעי אכיפה באופן המתואר מהווה 

יון בפני עיקרון השוו ניצול לרעה של סמכויות האכיפה של המשטרה, הנוגד את זהו. זרים ופסולים

החלטה להטיל קנס על אזרח . ההחוק במובנו הבסיסי ביותר ומרוקן את הזכות הבסיסית להליך הוגן

בלבד. הניסיון להטיל מורא על המפגינים  היא החלטה מנהלית שחייבת להתבסס על שיקולים ענייניים

פן חמור פוגע באומוגברת של עבירה מסוימת  ולהרתיע אותם מלהשתתף בהפגנה באמצעות אכיפה

 . ההפגנה בזכותבחופש הביטוי ו

. בעודה עומדת על המדרכה נדחפה 30.8.2020-ק.א השתתפה בהפגנה ב

בכוח על ידי שוטרי יס"מ לכיוון הכביש. מיד לאחר שהתרוממה והתכוונה 

לעזוב את ההפגנה ניגשו אליה שני שוטרים ורשמו נגדה הודעת קנס על סך 

 ל הקנס. מבלי שהוסבר לה מדוע הוט₪,  500

 

. בשלב מסוים החל לתעד את 6.9.2020-ע.ר השתתף בהפגנה שהתקיימה ב

אחד המפגינים, שהותקף על ידי השוטרים, כשלפתע שוטר אחר רץ לכיוונו 

בגין הפרעה לתנועה, למרות שהכביש היה ₪  500והטיל עליו קנס על סך 

 חסום לתנועת כלי רכב.

 

שהחזיק שלטים עם חבריו, בעת  .13.9.2020-ס.ע השתתף בהפגנה ב

כשביקש לדעת מדוע ₪.  500שוטרים ניגשו אליו והטילו עליו קנס על סך 

 נקודות צבירה לרישיון הנהיגה. 4קיבל דו"ח, השוטר הטיל עליו עוד 

 

עת שהתקדם על מנת לעזוב את ב 13.9.2020-בפ.א השתתף בהפגנה 

על אף  – רכהההפגנה, שני שוטרים ניגשו אליו וביקשו שיעלה על המד

לא הייתה מדרכה, אלא מחסומים עירוניים שחסמו של הרחוב שבחלק זה 

את הגישה לעבודת החפירות שברחוב. משביקש לחצות את הכביש כדי 

וארבע ₪  500להתקדם לכיוון ביתו, השוטרים הטילו עליו קנס על סך 

נקודות צבירה ברישיון הנהיגה בטענה שהפריע לתנועת כלי הרכב, למרות 

 שבשעה זו הכביש היה חסום לתנועת מכוניות.

 

כאשר נעצר בכוח, נאזק והועלה  13.9.2020-בע.ו השתתף בהפגנה 

 ₪.  500לאוטובוס העצורים. בתוך האוטובוס הטיל עליו שוטר קנס על סך 
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עמד לעזוב את אזור ההפגנה חיפש כש. 21.9.2020-בח.א השתתף בהפגנה 

הפגנה. לפתע, ובעודו עומד בצמוד למדרכה איבד במהלך הש ,את אחיו הצעיר

כשהציר ריק לחלוטין מתנועת רכבים, ארבעה שוטרי יס"מ ניגשו אליו, תפסו 

שם ביקשו  ,אותו בחוזקה ללא שום התנגדות מצידו והובילו אותו לצד הדרך

טען בפניו הוא וכשזה הגיע  ,שימתין להגעת שוטר תנועה. ח.א המתין לשוטר

וארבע ₪  500והטיל עליו קנס על סך  ,פריע לתנועהכי חסם את הכביש וה

 כי גם אחיו הצעיר נקנס בקנס דומה.ח.א נקודות. בהמשך גילה 

 מעצרי שווא 

חורג במקרים רבים מתכליתו  ,ובמעצרי מפגינים בפרט ,השימוש שעושה המשטרה במעצרים בכלל

עצר הוא אמצעי קיצוני ענישה. נזכיר שמ אמצעילואותו לכלי הרתעה  ךהחוקית של המעצר והופ

שמאפשר למשטרה לשלול את חירותו של אדם באופן מיידי, וכי לשם המעצר נדרש שתהיה לגבי 

שתצביע על צורך להביאו לחקירה באופן מיידי או על סיכון שנשקף ממנו  ,אותו אדם עילה ספציפית

 לאדם אחר או לשלום הציבור. 

כמעט אקראי  המשטרה משתמשת באופןראה שכמו גם במחאות קודמות, נ ,בגל המחאה הנוכחי

מפגינים על מנת לפזר הפגנות ולהרתיע מפגינים מהמשך פעילות המחאה ו ם של מפגינותבמעצרי

" ות/. לעיתים קרובות, מי שנתפסים כ"מובילימהתנאים שהמשטרה הציבה לקיוהאו מחריגה מ

פגינים האחרים וכסוג של בתקווה שהדבר יוביל להרגעת המ ,המחאה הם אלה שנעצרים שוב ושוב

 ,ענישה. יודגש, כי לא מדובר במעצר של מפגינים אלימים או כאלה שמסכנים את שלום הציבור

ולמרות זאת עילות המעצר מוגדרות באופן שרירותי ולא רלוונטי כ"שיבוש הליכי חקירה" ו/או 

ר" או "הפרעה לשוטר" "מסוכנות". לעיתים קרובות נעצרים מפגינים גם בגין עבירות של "תקיפת שוט

על דברים של מה בכך: ניסיון להתגונן במקרה ששוטר מפעיל כוח, התנגדות פסיבית למעצר, צילום 

 אירוע ועוד. 

באירועי המחאה הגדולים של העת האחרונה היו עשרות עצורים, שרובם ככולם שוחררו על ידי 

 .במקרים אלה שוםעד כה לא הוגשו כמעט כתבי אי .המשטרה שעות ספורות לאחר מכן

ככל שיש חשד לביצוע  .אין כל הצדקה למעצר של מפגינים שחשודים בעבירות הקשורות להפגנה

שימוש במעצר לצורך זימון לחקירה. בלהסתפק בעיכוב לצורך רישום פרטי הזהות ו אפשר ,עבירה

 .פיזור הפגנה אינו חוקי

גין על פי חוק, "אמנם אני צועד מקדימה ואני מצלם אבל אני מגיע גם כמפ

כך כמה סמויים ראו שאני לעיתים זועק קריאה ככל המפגינים ופשוט סימנו 

דבר שלא נכון, אני חלק ממעגל של עשרות  – אותי כמוביל או כמנהיג

 ,א.נשים בשטח. לקראת סוף המחאה בפלורנטין השוטרים עשו מכלאה

ותביא את וניגשו אלי שני סמויים ואמרו לי בתקיפות תבוא איתנו הצידה 

 .המכשיר. פשוט תלשו אותו ממני

הם לקחו אותי לתחנת סלמה, שם המתנתי לחקירה הטלפון לא היה עליי. 

רכי חקירה. ואחרי החקירה הודיעו שהחוקר החליט כי הנייד נשאר שם לצ

 .כי הייתי רק מעוכב ולא עצור ,לא הבנתי למה

 .לפנות בוקר 4-3-בשחררו אותי 

 ".חוץ מלמחותלא עשיתי כלום  –מזכיר 
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 מפגינים בתל אביב בעת פיזור 38נעצרו  4.10.2020-באירועי המחאה ב

 31.10.2020-מתוכם שוחררו באותו לילה או בבוקר למחרת. ב 37הפגנה, 

נעצרו חמישה אזרחים שקיימו משמרות מחאה מול ביתו של שר הביטחון, 

מן להתרחק מהמקום. האזרחים שוחררו זהורתה להם המשטרה לאחר ש

 קצר לאחר מכן ללא תנאים.

 

 ץ המשפטיאורן סימון נעצר ללילה בעת שהפגין לבדו מול ביתו של היוע

לאחרונה קבע בית המשפט כי לא היתה למשטרה עילה לעצור  .לממשלה

אורן  16933-11-17ש"ח )תא )ב"י(  30,000ופסק לו פיצוי בסך  ,אותו

 .((27.10.2020משטרת פתח תקווה )מיום נ'  סימון

 שחרור עצורים בתנאים

מרבית עצורי ההפגנות משוחררים בתחנת המשטרה לאחר חקירתם. אחת התופעות הנפוצות ביותר 

קביעת תנאים בלתי  לצורךהיא ניצול לרעה של סמכות המשטרה להתנות את השחרור בתנאים 

קרובות  . לעיתיםות/העצורים להעניש אתהפגנות עתידיות ו , שמטרתם להגבילסבירים ומופרכים

ולעיתים  ,רוטשילד, כיכר רבין וכו'(רחוב מורחקים מפגינים ממוקדי הפגנות ספציפיים )רחוב בלפור, 

 במטרה למנוע מהם לחזור ולהפגין.  ,מערים שלמותאף 

הטלת תנאים המגבילים את הפגנה. הבמרבית המקרים אין כל בסיס להרחקת העצורים ממוקדי 

תידי של מפגינים כתנאי לשחרור ממעצר היא פרקטיקה חופש התנועה ואת חופש הביטוי הע

. נוכח נסיבות המעצר והעובדה שלרוב אין שמנוגדת להלכות מושרשות שנקבעו בעניין זה ,פסולה

 כל כוונה לבצע פעולות חקירה נוספות, יש לשחרר את העצורים ללא תנאים. 

ם ונותרו במעצר עד להבאתם במקרים הבודדים שבהם מפגינים סירבו לחתום על התנאים הדרקוניי

תנאי השחרור. במקרים על לדיון בפני שופט, מתחו בתי המשפט ביקורת על התנהלות המשטרה ו

הגישו ערר לאחר מכן ו ,רבים אחרים עצורים חתמו על תנאי השחרור כדי שלא להישאר לילה במעצר

של ביקורת ת הבעקבוהתנאים את נגד תנאי השחרור שלהם. שוב ושוב המשטרה הסכימה לבטל 

המשטרה ממשיכה  ,בתי המשפט יםלמרות הביקורת שמותחאך או הגשת הערר. בית המשפט 

דרשה לשחרר את העצורים בתנאי  היא וגם בהפגנות שהתרחשו בשבועות האחרונים ,בשלה

 שיורחקו ממוקדי הפגנות לתקופות ממושכות.

תנאים של להם ונקבעו  ,פגיניםנעצרו עשרות מ 2-3.10.2020-כך לדוגמה, בהפגנות שהתקיימו ב

בימה וככר דיזנגוף(. חלק מהמפגינים הורחקו מאתרים אלה למשך ההרחקה מאתרי המחאה )ככר 

בערעור שהגישו ימים בלבד. בדיון  15אף על פי שסמכות המשטרה מוגבלת להרחקה של  ,ימים 30

 המשטרביטלה ה בתל אביב, בבית המשפט השלום 5.10.2020-שהתקיים ב, ות/מהמפגינים 27

 והודתה שמדובר בטעות וכי התנאים שנקבעו היו לא חוקיים מלכתחילה. ,מיוזמתה את תנאי השחרור

, שניתנו למפגינים רבים מכיכר רבין או מכיכר דיזנגוף ימים או פחות מכך 15-גם תנאי הרחקה ל

 על ידי בית המשפט. םכתנאי לשחרורם, בוטלו כול

שטרה למעצר בית של מפגינים בבלפור. בעבר נהגה המשטרה לאחרונה נתקלנו גם בדרישת המ

יה הערבית. דרישה זו יית בנגב או מהאוכלוסוה הבדוימפגינים מהאוכלוסי שללדרוש מעצר בית 

במרבית המקרים  באירועי מחאה בערים הגדולות.יהודים מתרחבת כעת ומופנית גם כלפי מפגינים 

בוטל על ידי  ואהצדקה, וה תנאי זהלא נמצאה ל – הוגש ערר על השחרור בתנאי מעצר בית םבהש

 .בתי המשפט
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נעצר ב.ע כשעמד על המדרכה בהפגנה בירושלים. על פי  29.8.2020-ב

העדויות, השוטרים דחפו את המפגינים במורד המדרכה כאשר מולם עמדה 

והמפגינים נמחצו אל מול השוטרים ללא יכולת להתקדם.  ,שורת שוטרים נוספת

ומיד לאחר  ,הסביר כי אין לו לאן להתקדם ,חף בחוזקה על ידי שוטרשנד ,ב.ע

מכן נעצר. בתחנת המשטרה הוא התבקש לחתום על הרחקה לרדיוס של 

, חתם על היום כתנאי לשחרורו. בלית בריר 15קילומטר מאזור ההפגנות למשך 

משום שהיה חייב להגיע לביתו לטפל בבנו. יומיים לאחר מכן  ,תנאי השחרור

הודיעה יש ב.ע ערר לבית המשפט לשינוי תנאי השחרור. משטרת ירושלים הג

 .לבית המשפט כי היא מסכימה לביטול התנאים

 

ר.א וארבעה מפגינים נוספים בעת שהשתתפו  ,נעצרו ל.ר 22.8.2020-ב

ומשסירבו לחתום על  ,לתקיפת שוטר דבהפגנה בירושלים. השישה נחקרו בחש

עצר. יום למחרת הובאו לבית המשפט, שם תנאי השחרור נשארו לילה במ

ואף לא  ,כל ראיהלבית המשפט המשטרה חזרה על ההאשמות אולם לא סיפקה 

 :ידעה לומר מיהו השוטר שלכאורה הותקף. בהחלטת בית המשפט נפסק

"הסעד היחיד שמבקשת המשטרה בתיק זה הוא הרחקתם של המשיבים 

אמורה לשרת הרחקה של  ימים. לא ברור איזו תכלית 15מירושלים למשך 

ימים. אם נטען כי מי מהמשיבים מסוכן הרי  15המשיבים מירושלים למשך 

שהרחקה מירושלים אינה משרתת תכלית של איום מסוכנות זו, שהרי אין חולק 

כי המבקשת אינה מבקשת לאסור על המשיבים להפגין במקום אחר בארץ 

מעות הנלוות לכך בהיותה וכוונתה היא להרחיקם דווקא מירושלים על כל המש

של ירושלים בירת ישראל ומקום הימצאם של סמלי השלטון ]...[ בהתבסס על 

אותם דברים כלליים ולא תמיד ברורים שנרשמו בדפי התשאול לא קיימת הצדקה 

 לפגוע בזכות היסוד הקיימת להם להפגין בירושלים".

 זדהותסירוב להו פעולות אכיפהשל מניעת תיעוד בריחה מאחריות: 

 התנכלות לאזרחים המתעדים שוטרים

שוטרים לאזרחים המתעדים אותם בעת הפעלת התנכלות של לאחרונה התרבו העדויות על 

שוטרים בשיטות שונות: הסמכויותיהם במרחב הציבורי. בניסיון למנוע את התיעוד משתמשים 

ים בודדים אלא בתופעה הפחדה ואיומים, אלימות, תפיסת הטלפון הנייד ועיכוב. לא מדובר באירוע

 של ממש, שמחייבת בחינה מערכתית ושיטתית והנחיה ברורה לשוטרים בעניין זה.

 –יתרה מזאת  .פעולות אכיפה במרחב הציבורי החוק בישראל אינו אוסר לתעד שוטרים המבצעים

ביקורת חיוני כדי לחדד את ה, והוא מוגן כנגזרת של חופש הביטוי ושל זכות הציבור לדעתכזה תיעוד 

 נאשמים. של כלפי המשטרה וכדי להוכיח את חפותם של חשודים ו

הטענה שצילום מהווה עבירה של הפרעה לשוטר או הכשלת שוטר,  שוטרים מעלים שוב ושוב את

לקבוע באופן ברור על המשטרה , . לנוכח זאת, לעמדתנוגם אם האזרח מתעד את האירוע ממרחק

 –יו של השוטר, אינו נוגע בו ואינו מגביל את טווח הפעולה שלו תיעוד שאינו מפריע לתנועותשבנוהל 

 המשטרה מתעלמת מפניותינו.  .אין בו כל עבירה
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יחד עם חבריו  ,ממודיעין עילית 17לפנות בוקר ישב הנער א.ב, בן  8.10.2020-ב

בכיכר השבטים. לפתע הגיעו מספר ניידות ושוטרים רכובים על אופנועים ועצרו 

א.ב (. ככל הנראה בעקבות הפגנות שהיו באזור מוקדם יותר)רים את אחד הנע

צילם את המתרחש ממרחק וללא כל הפרעה לשוטרים. לפתע, כפי שניתן לראות 

שם לב שא.ב מצלם את האירוע, ולמרות  אחד השוטרים בבירור בסרטון האירוע,

ידת שהיה רחוק ממנו מספר מטרים, קפץ לעברו, תפס אותו בכוח וגרר אותו לני

"זוז מפה. בוא. אתה מסריט? אין בעיה. אתה גם עצור על  :אומר לוהוא בזמן ש

הכשלת שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בוא. תעמוד כאן". השוטר איים 

שייקח לו את הטלפון והמשיך לעכב אותו במשך כרבע שעה, ובסופו של דבר 

 ".ויתר והורה לו "עוף הביתה

 פגיעה בחופש העיתונות

צלמי עיתונות המבצעים לו ות/פעה נוספת שעולה מן העדויות היא התנכלות המשטרה לעיתונאיםתו

את עבודתם ומתעדים את ההפגנות, וניסיון להשתמש בחומרים החוסים תחת חיסיון עיתונאי נגד 

המפגינים. כך לדוגמה, בהפגנה נגד הסיפוח שנערכה בתל אביב בחודש יוני, צלם העיתונות תומר 

ם הותקף באלימות על ידי שוטרים בעודו מתעד את ההפגנה. בהפגנות שנערכו בתל אביב אפלבאו

על ידי שוטר בעת שניסה לתעד מעצר,  העיתונאי העצמאי יונתן המפל הופל לרצפהבחודש אוקטובר, 

דת עיתונאי. באותו הערב, העיתונאי בר פלג קיבל דו"ח בגין "אי שמירת למרות שניסה להציג תעו

  מרחק" עת שתיעד את המחאה, אף שהציג תעודת עיתונאי.

במקרה חמור נוסף נעצרו שני צלמי עיתונות, אייל ורשבסקי ואוריאן כהן, בעת שתיעדו מפגינים מפנים 

י עוכב ושוחרר לאחר מספר שעות מחסומי משטרה שגרמו לצפיפות וסיכון המפגינים. ורשבסק

ה תרצה כבולה ברגליה. לאחר יממה במעצר וונשלחה לכלא נו ,ואילו כהן נחקרה ונעצרה ,חקירה

והגישה  ,שוחררה ללא דיון וללא תנאים מגבילים. המשטרה החרימה את המצלמות של השניים

ום אישר את בקשה לצו חיפוש על מנת להשתמש בחומרים המצולמים כראיה. בית משפט השל

 והמצלמות הוחזרו לצלמים. ,הבקשה, אולם לאחר ערעור לבית המשפט המחוזי בוטל הצו

וכן התקרית החמורה שבה  ,אין ספק כי התחזקות התופעה של אלימות משטרתית נגד עיתונאים

 ,חיסיון העיתונאיבפגיעה קשה בחופש העיתונות ונעצרו ונחקרו העיתונאים וציודם נתפס, מהווים 

 .על אנשי תקשורת בכללהמבקשים לתעד את המחאה ו ות/ליצור אפקט מצנן על עיתונאים וליםעלו

 אי הזדהות באמצעות תג שם

שמטרתה להרתיע שוטרים  ,חובתו של שוטר להזדהות ולשאת תג שם היא חובה בסיסית וחיונית

י זיהוי גלוי עדר אמצעימפני שימוש לרעה בסמכותם. חובה זו מעוגנת בחוק ובפקודות המשטרה בה

ובולט, לא ניתן לבקר את התנהלות המשטרה ולברר כראוי תלונות בגין שימוש באלימות או התנהגות 

 כולהתנהל כמי שלא יצטר יםבניגוד לנהלים מצד השוטרים. ידיעה זו בתורה עשויה לגרום לשוטר

 .הםלתת את הדין על מעשי

בחודשים האחרונים עולה, כי שוטרים  תו/אזרחיםמעדויות שנאספו במהלך עימותים בין שוטרים ל

מפעילים סמכויות אכיפה משמעותיות דוגמת שימוש בכוח, מעצר, עיכוב ופיזור התקהלות כאשר הם 

זה כבמצב )אינם מזוהים באופן גלוי. לעיתים תג הזיהוי מוסתר על ידי שכפ"צ, מעיל אופנוע וכדומה 

. במקרים אחרים שוטרים (אינו נעשה בפועלאך הדבר  ,על השוטר לענוד את התג על הבגד העליון

עם כובע משטרתי אך ללא תג זיהוי. לעיתים שוטרים במדים רגילים נמנעים  ,פועלים בבגדים אזרחיים

או מתנכלים  ,מסרבים להזדהות גם כאשר מבקשים זאת מהם –במכוון מלענוד תג זיהוי, וחמור מכך 

 סירוב.את ה תעדשמ ילמ

https://twitter.com/bar_peleg/status/1312487200412450816
https://twitter.com/bar_peleg/status/1312487200412450816
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ביצוע כשהדבר נדרש לשם  ,שוטרים רשאים לפעול באופן סמויבהם שאמנם, ישנם מקרים 

מצב זמני פקודות המשטרה, זהו ת ולא לפגוע בביטחונם האישי. אך כפי שקובעכדי סמכויותיהם או 

ומוגבל, ועליו להסתיים ברגע שבו הנסיבות מאפשרות זאת. רצונם של שוטרים שלא להיות מזוהים 

ו הפעלת כוח נגד אזרחים, או הרצון להתחמק מלתת את הדין בעת ביצוע פעילות שנויה במחלוקת א

 הצדקה מספקת. םאינ –

חידוד נהלים למערכתית, -הישנות התופעה והיקפה, פנינו למשטרה בדרישה לתגובה כלל נוכחל

כלפי שוטרים  יםמשמעתי . עוד דרשנו לנקוט אמצעיםהכשרה מתאימה לשוטרים הנמצאים בשטחלו

 שא ענידת תג זיהוי והזדהות. המפרים את ההנחיות בנו

 סיכום

 ולא הי במסמך זה, וכפי שתואר ,בסמכויות המשטרהשימוש לרעה והפעלת כוח מיותרת וחריגה 

אילו כל שוטר שחרג מסמכותו או פעל באלימות היה נדרש לתת על כך את הדין  יםמתאפשר

רבות ארגונית ולהתמודד עם מלוא ההשלכות. במקום זאת אנו נתקלים בתופעות שמשקפות ת

  עקיפה שיטתית של הוראות הדין והנהלים.בו (accountability)עדר מתן דין וחשבון יהמתאפיינת בה

נגד נצ"מ ניסו גואטה בגין לאחרונה יש לציין כיוצא דופן את כתב האישום המהיר יחסית שהוגש 

נגד השוטר בן  וכן את ההחלטה של מח"ש להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע ,אלימות כלפי מפגין

אלא  שתועד כשהוא עוצר באלימות ותוך שימוש באקדח טייזר צעיר שלא עטה מסיכה בחולון. ,אפגן

מהתלונות  80%-שמקרים אלה, שזכו להד ציבורי, מייצגים חריג לכלל. לאורך השנים, למעלה מ

נגד שוטרים לא נחקרו, ושיעור כתבי האישום שמוגשים אפילו בגין אלימות שוטרים שהוגשו למח"ש 

מבין התלונות. גם ההליך המשמעתי, שאמור לתת מענה למקרים שאינם  3%-עומד על פחות מ

 20-מגיעים לרף הפלילי, מאופיין באוזלת יד ובהיעדר הרתעה. מדי שנה מועמדים לדין משמעתי כ

שוטרים בלבד בעבירות שימוש בכוח, והסנקציות שננקטות נגדם מקלות מאד )לכל היותר נזיפה 

 חמורה או הורדה של מספר חודשים בדרגה(.

הן בכלים פליליים על ידי מח"ש והן בכלים משמעתיים  ,לצד טיפול פרטני רציני ומעמיק בכל מקרה

. שוב ושוב, נציגי המשטרה מצד מערכתית אחראיות נטילת חסרהופיקודיים על ידי המשטרה, 

 של שימוש מופרז בכוח לאירועים עדות הכנסת השונות ובתקשורתומשטרה בכירים מתייחסים בו

עדר הכרה של יומעניקים גיבוי אוטומטי כמעט לשוטרים. בה ,"חריקות" ו"טעויות נקודתיות"אל כ

לקדם מהלכים יעילים שישנו את  אי אפשרמהשורש,  עקורהמשטרה שמדובר בתופעה שיש ל

ריכה לקיים באופן ההתנהלות המשטרתית. כבר לפני עשרות שנים קבעו ועדות ביקורת שהמשטרה צ

כדי להתחקות אחרי דפוסי התנהגות  ,שגרתי תהליכים של הפקת לקחים, איסוף ועיבוד נתונים

 בעייתיים ולקיים ביקורת שוטפת על התנהגות השוטרים.

כל אדם כמובן שמעל לכל שורה רוח המפקד. כשהמסר של השר לביטחון פנים לשוטרים הוא ש"

להטיל קנסות על וכשהוא דוחף את מפקדי המשטרה  ,"שיבוא לתקוף שוטר חייב לדעת שדמו בראשו

י מחאה אינו צפוי השימוש המופרז בכוח ובכלים קיצוניים לדיכו – מפגינים כדי לסיים את "הברדק"

 להסתיים. 

 

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8879558
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8879558
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8879558
https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD
https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD
https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD

