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 לכבוד

  סנ"צ ששון שלמה

 מפקד תחנת משטרת לוד

 LOD@POLICE.GOV.ILבאמצעות מייל : 

 שלום רב, 

 מחאהבאירוע  להשתתףבמטרה להרתיעם מעיר לוד מה לפעיליםשיחות אזהרה הנדון: 

בעיר  ,10.12.2021בנוגע לקיום מחאה המתוכננת להתרחש מחר, בדחיפות  םאנו פונות אליכ .1

, מוסא חסונה, בנוגע להריגתו של תושב העיר המשטרתי תיק החקירהסגירת  ענייןב ,לוד

 . האחרון בחודש מאיבעיר תרחשו שההאלימים באירועים 

מזה מספר חודשים מתקיימים מעת לעת אירועי מחאה בעניין סגירת תיק החקירה ואי  .2

העמדתם לדין של האחראים למותו של חסונה. ההפגנות והאספות מתקיימים ומתנהלים  

כוללים הפרות סדר או  אינםהאירועים המשטרה. מבאופן חוקי ואינם טעונים קבלת היתר 

עצרת מחאה כאמור לזכרו של מוסא חסונה מתוכננת כאמור, . הפרה של שגרת החיים בעיר

 , בכיכר מרכזית בעיר. 10.12.21 , יוםמחרגם התקיים ל

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקד חופש המחאה באגודה לזכויות האזרח, משטרת לוד מערימה  .3

קשיים  קשיים על קיומם של אירועי המחאה ומקשה על המפגינים לממש את זכותם למחות.

פיזורה על ידי המשטרה -ובהתניית קיום ההפגנה ואיקנסות  הטלתאלו באים לידי ביטוי ב

בעניין הטלת קנסות בגין הצגת מיצג  פניית האגודה לזכויות האזרח)ראו בתנאים, בניגוד לדין 

 (.6.10.2021מיום מחאה 

רת לוד מנסה לסכל עולה תמונה מדאיגה לפיה משטביממה האחרונה מהעדויות שהגיעו לידינו  .4

באמצעות הפעלת  רישוי, וזאת נהטעו השאינ המתוכננת למחר על אףהמחאה  עצרתאת קיום 

 כבלתי חוקית.ההשתתפות בעצרת המחאה הגדרת והפעילות ו לחצים פסולים על הפעילים

על  –כי מדובר ב"הפגנה לא חוקית"  מפורש לשכנעםבניסיון  נעשית פניית המשטרה לפעילים .5

 לקבוע אין כל יסודוממילא  מהרף הדורש רישוי הפגנות, להגעת אנשים מעטים הוא אף שהצפי

 התנועה לאיכות השלטון נ' משטרת ישראל 6536/17מראש כי ההפגנה תהיה בלתי חוקית )ראו 

(8.10.2017)) . 

, אלא על כל סביבתם. אמירת המשטרה רק על אותם פרטיםלא  יםמשפיעאלה הרתעה ניסיונות  .6

אינה מבוססת בדין, אך מרגע שטענה זו  לפיה ההשתתפות בעצרת המחאה אינה חוקית

לגיטימית מרבים להשתתף במחאה  ימנעאשר  ,אפקט מצנן נרחב וחמורהיא יוצרת  הושמעה

 וחוקית. 
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יתר על כן,  י.באופן בלתי מידת, ת בחופש המחאה פגיעה קשה וחמורהופוגע זהרהאשיחות ה .7

האגודה לזכויות  5277/13בג"ץ  השווה:)פוגעות אף בפרטיותו של מקבל השיחה ובכבודו  הן

  ((.7.2.2017) האזרח בישראל נ' שירות הביטחון הכללי

אחד מיסודותיה של הזכות לחופש המחאה הוא הצורך לאפשר קים שיח ציבורי, ולאפשר  .8

לות קידום יזמות ומו" 606/93ג''ץ באים רגישים )השמעת עמדות שנויים במחלוקת וביטוי בנוש

(. דווקא לנוכח חשיבותו ורגישותו של לפסק הדין 5, פסקה 1( 2פ''ד מח) רשות השידור בע''מ נ'

נושא המחאה, יש לאפשר לקיים מחאה אשר תאפשר לקיים דיון ציבורי בכלים דמוקרטיים 

  וח וגלוי.והשמעת ביקרות על החלטות הרשויות המעורבות באופן פת

לנוכח מעמדה החוקתי של הזכות לחופש ביטוי ומחאה, יש לצפות לכך שהמשטרה תאפשר את  .9

, וזאת גם אם קיים חשש לחילוקי דעות בין ואף תגן על המשתתפים בה במהלכה קיום העצרת

חובתה של " תושבי העיר בנושא ההפגנה. בית המשפט העליון קבע לא אחת בהקשר זה כי

של הזכות לחופש ביטוי ולהפגנה משמיעה, בין השאר, את חובתה  'חיובי'המדינה בהיבט ה

ידי אבטחתה ושמירת הסדר הציבורי במהלכה. -לאפשר את מימושה של הזכות להפגנה על

 מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05בג"צ )משטרת ישראל היא הגוף המופקד על היבט זה." 

 )כתארו אז( ברק(. לפסק דינו של הנשיא  15פס'  (12.12.2006)

לאפשר לחדול מהפרקטיקה של עריכת שיחות הזהרה כמתואר,  דרישה מכאן פנייתנו אליכם, ב .10

 פיםולהימנע מהפעלת לחצים על המשתתהמפגינים על ביטחון  את קיום המחאה תוך שמירה

 .במחאה

 בברכה, 

 
 אער, עו"דרעות ש סיון תהל

 ציבורה מנהלת פניות רכזת שטח וחופש מחאה

 :העתקים

 .sar@mops.gov.il , בדוא"ל:השר לביטחון פניםלב, -מר עמר בר
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