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 לכבוד

 משנה קובי מור-ניצב
 תחנת אילת –משטרת ישראל 

 שלום רב, 

 מניעת כניסה לעיר אילת לצורך מימוש חוקי של זכות ההפגנה הנדון:

המבקשים לקיים הפגנה שקטה, בת שני  זכויות בעלי חיים ם של פעיליבשמאנו פונים אליכם  .1

בסמוך למקום עגינתה ופריקתה של אוניית משא הנושאת   ,באחת מכיכרות העיראנשים בלבד,  

 . 4.4.2020. האונייה תעגון בנמל אילת ביום שבת הקרוב, בנמל אילת עגלים חיים

מזה( בסמוך קיים הפגנה בת שני משתתפים )תוך שמירה על מרחק זה הפעילים מבקשים ל .2

פנו על כן, בעלי החיים המורדים מאניית המשא. מצב באופן שקט ולתעד את  לנמל אילת,

 לתחנת אילת מראש, על מנת ליידע על הכוונה להפגין ולוודא שיותר להם להיכנס לעיר. 

במענה נאמר להם כי חל איסור על קיום הפגנות בעיר למי שאינו תושב אילת, וכי ככלל, מותר 

בהמשך לכך פנתה נציגת האגודה לזכויות   מטר מביתו של המפגין.  100פגין רק במרחק  כיום לה

 האזרח לתחנה וגם לה ניתנו תשובות דומות. 

, (2020-התש"ף (הגבלת פעילות –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש )חקיקת החרום  .3

חק ממקום המגבילה את חופש התנועה, מחריגה שורה של פעילויות שלמענן מותר להתר

מאורגנים בקבוצות של עשרה, ושומרים על קיום הפגנה, כל עוד המפגינים  –המגורים, ובהן 

 . מפגין למשנהו, ומרחק גדול יותר בין קבוצה לקבוצהמטר בין  2רווח של 

עיריית החליטה למנוע כניסת זרים לעיר על מנת למנוע התפשטות נגיף הקורונה, ולפי מה  .4

הגבלה זו עוגנה בחקיקת עזר עירונית. אלא שחוק עזר  –המשטרה שנאמר לפעילים בתחנת 

כזה, ככל שקיים, לא פורסם ברשומות וממילא אין לו כול תוקף, מה גם שלרשות מקומית אין 

על מנת להגביל סמכות להגביל את חופש הביטוי, המחאה וההפגנה, וגם לא את חופש התנועה.  

 ת חירום או בחקיקה ראשית בלבד. את חופש ההפגנה נדרשת הוראה בתקנות שע

 –כאמור, בענייננו, מדובר במשמרת מחאה בת שני אנשים, שכלל אינה טעונה היתר או רישיון  .5

 200-לא מהמשטרה ולבטח לא מראש עירית אילת )על מנת לסבר את האוזן, גם לו היה מדובר ב

הפעילים גם אינם (. אחרמשטרתי או  רישיוןבעל פי פסיקת בג"ץ לא היה צורך  , עדייןמפגינים

נושא ההפגנה בשים לב למתכוונים להתקרב לתושבים, אלא למחות, לתעד, ולעזוב את המקום.  

 ולא ניתן לקיימה במקום אחר.  והכרחיהוא רלוונטי מיקומה  –

אפוא, לאפשר לפעילים להיכנס לעיר ולקיים את מחאתם כמתוכנן, ולהודיענו בחוזר  ךנבקש .6

 שכך אכן יהיה, שאחרת נמליץ לפעילים לקבל לסיוע משפטי. 

 בכבוד רב ובברכה,

 רעות שאער
 רובציהפניות נהלת מ

 היועצת המשפטית למשטרה :העתק
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