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 המשיבים מטעם מקדמית תגובה

 

 ותארכול 23.2.22( מיום בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד )כב' השופט ע' גרוסקופף .1

 , מתכבדים המשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירה, כדלקמן. ושניתנ

 

פעילות האכיפה של משטרת מחוז ביחס ל עניינה של העתירה דנן בטענות העותרים .2

: יכונו להלן. הפלסטינית הרשות דגלי גם הם אלה)דגלים  ירושלים ביחס להנפת דגלי אש"ף

. על פי הנטען, משטרת מחוז ירושלים נוהגת להסיר באופן קבוע דגלי אש"ף "("ףאש דגלי"

 וזאת בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ולמדיניות הקבועה מזה שנים. 

 

 לפקודת)ג( 82 סעיףשכי ייקבע הנכבד במסגרת העתירה ביקשו העותרים מבית המשפט  .3

 שוטרים מסמיך אינו "(פקודת המשטרה)להלן: " 1971-]נוסח חדש[, תשל"א המשטרה

, וכי שוטרי מחוז ירושלים ימנעו מ"חטיפת במסגרת הפגנות ומחאות "ףאש דגלי להסיר

דגלי פלסטין מידי מפגינים והחרמתם במסגרת אירועי מחאה". נוסף על כך ביקשו 

עצמה העותרים כי מפכ"ל המשטרה יבהיר בהנחיה כתובה כי אין בהנפת דגל אש"ף כשל

)ג( לפקודת המשטרה, וכי יש לאפשר 82כדי לעורר הפרעה לשלום הציבור כמוגדר בסעיף 

 למפגינים להניף את הדגל. 

 

בדבר "אישור  14.12עוד התבקש במסגרת העתירה כי פרקליט המדינה יקבע בהנחייתו מס'  

: םג)להלן לדין בעבירות או עניינים בעלי רגישות מיוחדת"  הפתיחה בחקירה והעמד

עבירות גין כי כל פתיחה בחקירה והעמדה לדין ב ("14.12 המדינה פרקליט הנחיית"

 הפרקליטות.  שלאישור טעונה  תהאהמבוצעות על רקע התנגדות להחרמת דגלי אש"ף 

 העליון בבית המשפט
                                                                         גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 1386/22 ץבג"

 
 (24753188"ז מ) דיאב סלאח .1
 (080504277"ז מ) חומוס אבו מוחמד .2
 580011567.ר. עלזכויות האזרח בישראל,  האגודה .3
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 המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות בהיעדר כל עילה למתן הסעדים המבוקשים בה.  .4

 

כבר לפני שנים רבות את גורמי האכיפה  פטי לממשלה הנחהכפי שצוין בעתירה, היועץ המש .5

כך, הונחו גורמי  .העניין נסיבות פי עלכי החלטות בדבר הסרת דגלי אש"ף תתקבלנה 

האכיפה לפעול להסרת דגלי אש"ף רק באותם מקרים בהם מתעורר חשד ממשי לפיו הנפת 

אהדה אליו, או במקרים בהם ישנו  גילויארגון טרור או  הדגל מהווה עבירה של הזדהות עם

וזאת  ,חשש ברמת הסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור

 . לפקודת המשטרה 82בהתאם לסמכויותיה הכלליות של המשטרה והוראות סעיף 

 

הסרת דגלי אש"ף איננה נעשית בהתאם להנחיה זו. פעלו כפי שיפורט להלן, המשיבים  .6

באופן גורף ואוטומטי, כנטען בעתירה, אלא באירועים ספציפיים, על פי שיקול הדעת 

המחייבות בדין המחמירות , ובהתאם לאמות המידה המבצעי של גורמי האכיפה בשטח

  . ובהנחיות.

 

 התרחשו להסרת דגלים,, בהם פעלו שוטרי משטרת ישראל המתוארים בעתירההמקרים  .7

, על רקע מכלול נסיבות מורכב ונפיץ, במיקומים רגישים ובעיתות של הפרות סדר קשות

 המתועדיםהמקרים  כלל. והאיומים התרחישים לכלל ביחס זהירה דריכות חייבו אשר

 המשטרה במדיניות השינוי י)אף שנטען כ 2022 וינואר 2021 מאי החודשים בין התרחשו

האירועים התרחשו בשכונת שייח ג'ראח  19מתוך  15. (2018 בשנת החלה הדגל הנפת כלפי

 אירועיםבמסגרת  התרחשומן המקרים המתוארים  רבים(. השכונהבירושלים )להלן גם: 

 כללו אף המקרים מן חלק. חוקיות בלתי ותהלוכות התפרעויות, סדר הפרות שכללו

 רחב מאירוע צר מקטע מתעדים לעתירה שצורפו הסרטונים. לרכוש נזק וגרימת אלימות

 . שצורף התיעוד במסגרת לצפיה ניתן שאינו, יותר אף רחב נסיבות וממכלול, יותר

 

. לשם משטרת ישראל בוחנת בכל מקרה לגופו את פוטנציאל הסיכון הגלום בהנפת הדגל .8

, לרבות הסיכוןכך מובאות בחשבון כלל הנסיבות והשיקולים הרלוונטיים לבחינת רמת 

מיקום האירוע, עיתויו, נסיבות הנפת הדגל, הערכות מבצעיות ושיקולים נוספים. בין היתר, 

מובא בחשבון גם הניסיון המבצעי המצטבר המלמד כי הנפתו של דגל אש"ף מביאה, לא 

אינו עומד  הסיכוןמעלה כי שבחינת נסיבות המקרה  ככל. ירועיםאחת, לליבוי והסלמת א

הנפת  למניעתמשטרת ישראל  לא פועלת ,על פי הדין וההנחיות המידה המחמירותבאמות 

 הדגל. 

 

משטרת ישראל פועלת במוקדי חיכוך בעצימות גבוהה, בסיטואציות מבצעיות מורכבות,  .9

 סיסבלטה להסיר דגל אש"ף מתקבלת על שלהסלמתן עשויים להיות מחירים כבדים. הח

, אלא להיפך: גורפת במדיניות מדובר אין. קצין בהחלטת ככלל, בשטח מבצעית הערכה

בהתאם לנסיבות  ביישום מותאם מקרה של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשנהו

יטענו כי אין באמור כדי להקים עילה למתן מה מן הסעדים  המשיבים, הפרטניות

 המבוקשים בעתירה. 
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  כפי שיפורט להלן.  והכל 

 

 

 לעניין הצריכות העובדות

 

האירועים  19מתוך  15כאמור, כלל האירועים המתוארים בעתירה התרחשו בירושלים.  .10

שייח ג'ראח בירושלים היא נקודת חיכוך משמעותית. בשכונה  שכונתאירעו בשייח ג'ראח. 

 בתי בה קיימים, בשכונה הערבית האוכלוסייה לצד, יהודית אוכלוסייה מתגוררת בו מתחם

על כך,  נוסף. למוסלמים והן ליהודים הן" מתפללים"ציר  בה ועובר, הדתות לשתי תפילה

. מדובר ארוכותבשכונה מתחם לגביו מתנהלים הליכים אזרחיים שונים לאורך שנים 

ניסיון באזור רגיש בו מתרחשים הפרות סדר ואירועים אלימים בתדירות ובנפיצות גבוהה. 

התסיסו את  ,אלימים נקודתיים שהתרחשו בשכונההעבר מלמד כי הפרות סדר ואירועים 

של זה אופייה . נוספות לגזרות גם שגלשה, נרחבת האזור, והביאו לא אחת להסלמה

 .ובינלאומי מקומי לב תשומת למוקדהשכונה הופך אותה 

 

בעקבות כך, השכונה היא אחד ממוקדי הפעילות של משטרת מחוז ירושלים. המשטרה  .11

מבצעת פעולות אכיפה ופיקוח באופן מוגבר בשכונה, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ועל 

האכיפה  רמיגו, אלה בנסיבותשלומם וביטחונם של התושבים והמבקרים במקום. 

חיכוך אחרים בירושלים, נדרשים לפעול תוך שמירה על  דיקובמ גם כמו, בשכונההפועלים 

 והסדר ביטחונו, הציבור שלום על הגנה לבין, וההפגנה הביטוי חופשהאיזון העדין בין 

 . ביומו יום מדי זו שימהלמ נדרשת ירושלים מחוז משטרת. הציבורי

 

אירועי נסיקה במשטרת ישראל עם  ההתמודדחודשים אפריל ומאי אשתקד במהלך  .12

 חג אירועי רקע על שהחלושייח ג'ראח בפרט,  ובשכונת, בירושלים סדרהוהפרות  אלימותה

 . "(הצבאי המבצע)להלן: " "החומות"שומר  הצבאי מבצעב שיאםו הרמדאן

 

מספר אירועי האלימות והפרות הסדר בשכונה , והסליםע הצבאי המצב עם הפתיחה במבצ .13

. במקום מתגוררים שאינם גורמים ידי על פעם לא לובו שהאירועים תוך זאת, האמיר

, )בין היתר אל תוך בית מגורים( תבערה בקבוקי, יידויי אבניםאירועים אלה כללו יידויי 

 פיגוע ואףאלימות  התפרעויות, בשכונה המתגוררות הקבוצות בין תקיפה אירועי, הצתות

  .שוטרים שבעה נפצעו בו דריסה

 

האירועים האלימים והקשים התפשטו במקומות נוספים בירושלים, לרבות בהר הבית,  .14

עזה,  ברצועת, התמודדה מדינת ישראל גם עם הסלמה במקבילובערים נוספות בארץ. 

 טילים לשטח מדינת ישראל.  אלפישל  ירישכללה  מערכה
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פעם  בשכונת שייח ג'ראחעלה סף החיכוך והרגישות  2022במהלך הרבעון הראשון של שנת  .15

נוי, ינוספת, על רקע החלטות שניתנו על ידי ההוצאה לפועל בדבר מימושם של צווי פ

 שובבהתאם לפסקי דין אזרחיים שעניינם פינוין של משפחות ערביות המתגוררות בשכונה. 

ל מנת להגן על רבו אירועי האלימות והפרות הסדר, ושוב נדרשה המשטרה להתערב ע

 למשימות העובדתי ברקע העת כל ניצבתזו  יציבה-בלתי מציאותתושבי האזור.  שלשלומם 

   . בשכונה הסדר על בשמירה המשטרה

 

האירועים המתוארים לעיל מיצבו את שכונת שייח ג'ראח כמוקד עימות וחיכוך ברמה  .16

. בהמשך להם אף הציב חבר הכנסת איתמר בן גביר "לשכה לאומיתבינהמקומית וה

מאולתרת" בתוככי השכונה, וגורמים שונים קיימו מחאות בסמיכות לבתים העומדים 

 במוקד ההליך המשפטי. 

 

בתגובה להסלמה, המשטרה תגברה את נוכחותה ונקטה באמצעים על מנת לשמור על שלום  .17

זאת בין היתר, בשים לב לתובנה לפיה הסלמה בשייח ג'ראח הציבור והסדר הציבורי, 

משליכה גם על ההתרחשות בגזרות נוספות. היערכות זו כללה פריסת כוחות מתוגברים 

בפיקוד קצין משטרה בשכונת שייח ג'ראח בכל שעות היממה, הקצאת ניידות משטרה, 

בעיר ובשכונה.  הצבת מחסומים וקיומן של הערכות מצב עתיות ביחס למצב הביטחוני

פעילות המשטרה כללה שימוש בכוחות מג"ב וכוחות מיוחדים, ושימוש באמצעים 

טכנולוגיים ומודיעיניים במטרה לספק מענה בזמן אמת לכל אירוע על מנת למנוע הסלמה 

עשויות להיות קשות. כן בוצעה פעילות חקירתית לשם הבאת פורעי החוק  השלכותיהש

 של מעורבים בביצוען של עבירות חמורות בשכונה למעצרם לדין, פעילות אשר הובילה

הן בדרג  -. לאורך כל התקופה, ועד לימים אלה, פעלה המשטרה אישום כתבי ולהגשת

תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי לשמירה על ביטחון הנפש,  –הפיקוד והן בדרג השטח 

 הרכוש והסדר הציבורי, והתאמת אמצעי האכיפה לנסיבות בשטח. 

 

היו אירועים בהם הגורמים המבצעיים בשטח , במסגרת המאמצים לשמירת הסדר הציבורי .18

, על בסיס ניסיון מבצעי מצטבר ועל פי הערכת הסיטואציה ומאפייני הסיכון הפעילים מצאו

גבוהה לליבוי הרוחות ולהסלמת האירועים  סבירותכי הנפתו של דגל אש"ף היא בעלת  בה,

, למשל, על פי התיעוד הקיים במערכות כךחמורה של שלום הציבור.  הפרהעד כדי 

 38-ו 37, 36, 33, 32, 30, 29, 27, 23, 22, 21המשטרה, האירועים המתוארים בסעיפים 

לעתירה התרחשו במסגרת תהלוכה בלתי חוקית או התפרעות. חלקם של האירועים כללו 

תפים להתפזר בהתאם להוראות חסימות כבישים והפרעה לתנועה. בחלקם סירבו המשת

השוטרים, אשר ניתנו בשים לב לכך שמדובר היה בתהלוכה בלתי חוקית. בחלק 

אירע על רקע התפרעות אלימה  35מהאירועים בוצעו מעצרים. האירוע המתואר בסעיף 

ותוך הערכת כלל גורמי הסיכון לרבות המיקום, הזמן בנסיבות אלה,  .שוטריםותקיפה של 

שוטרי משטרת ישראל להסרת הדגלים, על  פעלופים במועדים הרלוונטיים, ואירועים נוס

 את ההסלמה.  למנועמנת 
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 המשך את המשטרהמנעה  לא –מאוד יםרב כפי שצוין לעיל, גם בתקופה סוערת זו, במקרים .19

ו מצבים שהסיכון העולה מהם התעורר לאשל הדגל, וזאת אף בשייח ג'ראח, כאשר  הנפתו

   .כאמורהצדיק את הסרת הדגל בהתאם לאמות המידה המחמירות 

 

 

 עובר להגשת העתירה "ףאש דגלי בענייןהאגודה לזכויות האזרח  פניות

 

ליועצת המשפטית של  "(3 העותרת: "גם )להלן פנתה האגודה לזכויות האזרח 4.1.21ביום  .20

להפסקת מדיניות האכיפה, הצנזורה והמעצרים סביב הצגת דגל משטרת ישראל בבקשה "

 שניב שנערכו אכיפה ולותלפע התייחס זה מכתב. המכתב כלשון", הרשות הפלסטינית

במשמרת המחאה בשכונת שייח ג'ראח. בסיום  ,18.12.2020 יוםב, הראשון. אירועים

שוטר אל המפגינים והתריע כי הנפת דגלי אש"ף תביא  פנהההפגנה, כך על פי המכתב, 

לפיזור ההפגנה. לאחר שהונף במקום דגל, עצרו כוחות המשטרה את אחד המפגינים. 

במכתב נטען שההתרחשות במקום לא הצדיקה את המעצר ולא עלתה לכדי התנאים 

השני התייחס  האירוע)ג( לפקודת המשטרה. 82 סעיףבועים בהנחיית המשנה ליועץ או הקב

 7.9.2020לניקיון כתובת גרפיטי של דגל אש"ף מקיר בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום 

תועדו שוטרים מנקים את הקיר תוך שנשמעות קריאות התנגדות מצידם של התושבים 

 החרדים במקום. 

 

על ידי הייעוץ המשפטי של מחוז ירושלים במשטרה. במענה  3העותרת נענתה  25.4.21ביום  .21

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, וכי באירועים  פועלתהובהר כי המשטרה 

 מכלולשנידונו הגורמים המבצעיים בשטח פעלו בהתאם להערכת מצב מבצעית, תוך שקלול 

שהוזכרו הנסיבות המצטברות הצביעו על חשש להפרת . המענה הדגיש כי במקרים הנתונים

הוזכר כי מדובר במוקד בעל רגישות מיוחדת, תוך פירוט גורמי הסיכון  עודשלום הציבור. 

 במקום. 

 

 לעתירה(.  4/ע נספחכ צורפו 25.4.21מיום  מענהוה 4.1.21 מיום 3 העותרת פניית העתק

 

פנה חבר הכנסת עופר כסיף לשר לביטחון הפנים, בשאלות לגבי המדיניות  26.6.21ביום  .22

 נספח)ראו נענה חבר הכנסת על ידי השר  29.8.21המשפטית ביחס להנפת דגלי אש"ף. ביום 

לגורמים הרלוונטיים הבהיר כי בעקבות אירועים שהתרחשו והובאו לידיעתו, ( לעתירה 2/ע

 המשפטי לסטנדרט בהתאם המשטרה עבודת בביצוע ותהחשיבאת  במשטרת ישראל

 מיום ליועץ המשנה של במכתבו שהובאה כפי לממשלה המשפטי היועץ נחייתבה הקבוע

 . , אשר יפורט בהמשך1.9.14

 

 . 1/מש ומסומנת מצורפתחבר הכנסת כסיף  פניית העתק

 

למשטרת ישראל בדרישה לסגור את תיקי החקירה שנפתחו  3העותרת פנתה  1.7.21ביום  .23

לשלוש תלמידות תיכון ממזרח ירושלים )שתים מתוכן בגירות, ואחת קטינה(. על פי 
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המכתב, תיק החקירה נפתח רק בשל הנפת דגל פלסטין במסגרת מסיבת הסיום השנתית 

 לידיעת שהובא שדח עקב נפתח לעיל החקירה תיק כינענתה האגודה  11.7.21 ביוםבתיכון. 

 בתיק המעורבים. הציבור שלום את להפר העלולה התנהגות עבירת ביצוע בדבר המשטרה

 המצוי החקירה לחומר ובהתאם, האירועים השתלשלות בכלל התנהגותם בגין נחקרו

 המשפטי הניתוח כי לאגודה נמסר אך, הסתיימה טרם החקירה המענה במועד. בתיק

 אחד עם חומרי החקירה.  בקנה עולה אינו בפנייתם שהוצג

 

 לעתירה.  3/ע נספחכ צורפו 11.7.21והמענה מיום  1.7.21 מיום 3 העותרתפניית  העתק

 

 ולפרקליטחוקתי( -המשפטי לממשלה )ציבורילמשנה ליועץ  3העותרת פנתה  22.8.21ביום  .24

 להתנות האגודה ביקשה בפנייה"ף. אש דגלי להנפת ביחס המשטרה מדיניות בעניין המדינה

 של במקרה לנעשה בדומה, המדינה פרקליט באישור"ף אש דגל הנפת בשל בחקירה פתיחה

 כל כי האגודה ביקשה עוד. 14.12' מס המדינה פרקליט הנחיית לפי אחרות ביטוי עבירות

 מחוז מפקד בדרג, בכיר קצין של באישורו תותנה הדגל מוטבע עליו חפץ או דגל החרמת

בפנייה תוארו חלק מהאירועים המפורטים בעתירה, וכן הוזכר תיק החקירה  .הפחות לכל

מטעמה של  תזכורתנשלח מכתב  28.12.21הנפתח בעניינן של תלמידות התיכון. ביום 

 . בנושא המדינה ולפרקליט ליועץ ההאגודה למשנ

 

 לעתירה(.  6/ע-ו 5/עכנספחים  צורפו 28.12.21והתזכורת מיום  22.8.21פניית האגודה מיום  העתק

 

 
 החקיקתית המסגרת

 

קובע את סמכות מפכ"ל המשטרה לאסור הנפתו, הצגתו או  לפקודת המשטרה 82סעיף  .25

 השלום, וזאת באופן כללי או בהתאםפרישתו של דגל או סמל שיש בו כדי לעורר להפרעת 

 :  לנסיבות העניין

 

 הנפת דגל

הכללי רשאי לאסור הנפתו, הצגתו או המפקח   )א(  .82

פרישתו של דגל או סמל שיש בו כדי לעורר להפרעת 

 השלום.

האיסור יכול שיהיה כללי או מסוייג לפי זמנים,   )ב(     

 מקומות או נסיבות שיפורשו.

כל שוטר רשאי לסלק דגל או סמל שהוצג או    )ג(     

הן כדי שנפרש בניגוד להוראה כאמור או בנסיבות שיש ב

 לעורר להפרעת השלום.

 לירות. 300המפר הוראה לפי סעיף זה, דינו קנס   )ד(    
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לפקודת המשטרה,  3התכלית שלשמה ניתנה הסמכות בידי המשטרה, נלמדת מתוך סעיף   .26

 הקובע את תפקידי המשטרה, וזו לשונו:

 

 

 "תפקידי המשטרה

עבירות ובגילוין, משטרת ישראל תעסוק במניעת     .3

בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של 

 אסירים, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש."

 

 לפי סמכותה את להפעיל המשטרה שוקלת בו מקרה בכל המופעל הדעת ששיקול מכאן 

להגשים את הערכים המוגנים המוזכרים בסעיף זה, ובפרט את קיומו של  נועד 82 סעיף

איתמר בן גביר נ' מפקד  333/09הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש )ראו והשוו: בג"ץ 

 "(. גביר בן עניין: "להלן(; 18.04.2010"ש אר) מחוז ירושלים, ניצב אהרון פרנקו

 

קובע "( בטרור המאבק חוקגם: " )להלן 2016-בטרור, תשע"ו( לחוק המאבק 1)א()24סעיף  .27

 כדלקמן: 

העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך  "

של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה 

או פרסום של סמל, או הצגה, השמעה או פרסום של 

 מאסר שלוש שנים: –סיסמה או המנון, באחד מאלה, דינו 

 בפומבי, במטרה להזדהות עם ארגון הטרור;  (1)

 

 היועץ באישור אלא, זה סעיף לפי אישום כתב יוגש לא כי קובע בטרור המאבק חוק 

 כאחת עוגנה זו עבירה, אםבהת ., סמכות שלא הואצלה(שם)ה( 24)סעיף  לממשלה המשפטי

תפקידים )המשנה לפרקליט המדינה  אישורשפתיחה בחקירה בעניינן מחייבת  העבירות

 14.12 המדינה פרקליט להנחיית בהתאם, או מי שהוסמך על ידו לטפל בנושא (מיוחדים

 . 1)י( שם(.1)סעיף 

 

 משפטי-עובדתי רקע

 

על ידי שר  כארגון טרור 1986 "( הוכרז בשנתאש"ףהארגון לשחרור פלסטין )להלן: " .28

מותרות, שעוד -התאחדויות בלתי –( חירום)שעת  ההגנה תקנותל' זחלק , מכוח הביטחון

עמד בתוקפו באותו המועד. הכרזתו של ארגון אש"ף כארגון טרור מעולם לא בוטלה, 

 ומשכך הנפת דגלו בפומבי עשויה לעלות לכדי עבירה פלילית. 

 

בעקבות הסכמים מדיניים שנערכו לאורך השנים בין מדינת ישראל לבין אש"ף והרשות  .29

להעמיד לדין פלילי בגין  אין, אלה בנסיבות, הנחה היועץ המשפטי לממשלה כי יתהפלסטינ

                                                           
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/14-בקישור:  14.12ר' הנחיית פרקליט המדינה  1

guidelines_14.12.pdf-a-he/s/00-012  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/14-012-00/he/s-a-guidelines_14.12.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/14-012-00/he/s-a-guidelines_14.12.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/14-012-00/he/s-a-guidelines_14.12.pdf
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הנפת דגל אש"ף. במענה לפנייתו של חבר הכנסת שאול יהלום בעניין זה השיב ביום 

 היועץ המשפטי לממשלה דאז:  19.10.93

 

בנסיבות הקיימות של ימים אלו, ובכללן ההכרה של "

ת הסכם עמו, והמשא ממשלת ישראל בארגון אש"ף וחתימ

והמתן המתקיים עם אותו ארגון בהמשך לאותה הכרה 

ולהכרזות ההדדיות בינו לבין ממשלת ישראל ומדינת 

במשמעותו המשפטית של ביטוי ישראל, אין עניין לציבור 

לפתוח בהליך פלילי כלשהו נגד מי שמלינים נגדו כי  -זה 

 . "הניף דגל של אותו ארגון אש"ף

 

שאול יהלום,  5883/93בית המשפט הנכבד קיבל את עמדת היועץ ואישר את הנחייתו בבג"ץ  .30

 עניין; להלן: "26.5.94 נבו) חבר כנסת נ' המפקח הכללי, משטרת ישראל רב ניצב רפי פלד

 לממשלה המשפטי היועץ הנחיית כי צייןלנשיא ברק )כתוארו דאז(  המשנה כבוד"(. יהלום

 מצא השופטעילה להתערבות בית המשפט. כבוד  יןא ובהתאם", הסבירותתחם ינופלת במ"

, העותר מתנגד אליה אשר, ממשלתית מדיניות של יוצא פועל היא היועץ הנחיית כי הוסיף

 . הנכבד המשפט בית להתערבות עילה מעמידה איננה ואשר

 

לפניית משטרת ישראל  דאזהשיב העוזר הראשי ליועץ המשפטי לממשלה  29.11.06ביום  .31

באשר להסרת דגלי אש"ף. בפניה זו צוין כי הנפת דגל אש"ף במקום ציבורי עשויה לעורר 

, אולם הדבר 1948-)ז( לפקודת מניעת טרור, תש"ח4חשד ממשי לביצוע עבירה על סעיף 

וי בנסיבות כל מקרה ומקרה. בנוסף, נכתב כי המשטרה רשאית להסיר דגל מונף גם לת

שש ברמת הסתברות גבוהה שהנפתו תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור. כשיש ח

לפיכך, צוין כי מפכ"ל המשטרה יכול להנחות מראש כי המשטרה רשאית להסיר דגל אש"ף 

חשד  או מתעורר בכל מקרה בו מתעורר חשש ברמת הסתברות גבוהה להפרת שלום הציבור

 , אולם לא באופן גורף. 1948-טרור, תש"ח )ז( לפקודת מניעת4עבירה על סעיף ממשי לביצוע 

 

 . 2/משמצורף ומסומן  29.11.06עוזר הראשי ליועץ המשפטי לממשלה מיום מכתבו של ה

 

, "(המשנה ליועץ)להלן: " דאז נדרש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי( 1.10.14ביום  .32

 של הסביבה ואיכות הפנים ועדת"ר יו מטעם לפניה על דעת היועץ המשפטי לממשלה דאז,

. (לעתירה 1/ע נספח) ישראל במדינת"ף אש דגלי להנפת ביחס המשפטי למצב בנוגע, הכנסת

 זו עמדה, תוך הבהרה כי 1993ליועץ חזר על עמדת היועץ המשפטי לממשלה משנת  המשנה

 הקנתה לא זו עמדהכן הודגש כי  .המשפטים במשרד המקצועיים הגורמים את הנחתה

 בהתאם מקרה כל לבחון הורתה אלא, כלליתאכיפה -אי מדיניות קבעה או גורפת חסינות

בכל מקרה בו מתעורר " :. בהתאם לכך, נכתב כי ההנחיה לגורמי האכיפה היא כילנסיבותיו

חשד ממשי לפיו הנפת הדגל מהווה עבירה של הזדהות עם ארגון טרור או גילוי אהדה אליו, 

רה חמורה של שלום פהסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להאו כאשר ישנו חשש ברמת 

בהתאם לסמכויותיה הכלליות ובהתאם  " על המשטרה לפעול להסרת הדגלהציבור
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האפשרות  תישקללפקודת המשטרה. עוד צוין כי במקרים המתאימים  82להוראות סעיף 

 להעמיד את מניף הדגל לדין. 

 

לחוק המאבק בטרור היא )א( 24הזדהות עם ארגון טרור לפי סעיף  שלכי העבירה  יוער 

מאוחרת להנחייה דנן ועולה בקנה אחד עם האמור בה, בהקשר של מקרים בהם מתעורר 

 עם ארגון טרור  להזדהות במטרהבפומבי  נעשתההדגל  הנפתחשד ממשי לפיו 

 

 

 המשיבים עמדת

 

 .בית המשפט הנכבד ו שלבהעדר עילה להתערבות להידחותהמשיבים יטענו כי דין העתירה  .33

, אושרהו לממשלה המשפטי היועץ ה שהוצגה על ידילעמדמשטרת ישראל פועלת בהתאם 

 עודכנה. עמדה זו יהלום ענייןב 1994 משנת הדין פסקבעל ידי בית המשפט הנכבד  ,כאמור

 בשנת , ופעם נוספת2006במכתבו של העוזר הראשי ליועץ המשפטי לממשלה משנת  כאמור

, ולא נתקפה בעתירה )ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה דאז( ליועץ המשנה ידי על 2014

נשקלו  מקרה ומקרה בכלההחלטות משטרת ישראל פעלה בהתאם להנחיה זו, ו. שבפנינו

 . והתקבלו לאורה

 

הטיעונים בעתירה, וכן הסעדים המבוקשים בהתבסס עליהם, נרחבים ונוגעים לפעילות  .34

חרף העובדה כי העתירה כולה נסמכת על אירועים  ,זאת. ישראל מדינת יהמשטרה ברחב

רגישות ומורכבות בעלות פוטנציאל הסלמה  בסיטואציותשהתרחשו בירושלים בלבד, 

 שהובהר כפי'ראח. ג שייח בשכונתם התרחשו האירועים הנטעני של המוחלט רובםמובהק. 

אופי ייחודי  בעלת היא, שכונה זו המקדמית מטעם המשיבים לתגובה יהעובדת ברקע

 שנהה את אפיינוו שפורטו האירועים מהלךב התעצמהומורכב, והנפיצות האופיינית לה אך 

 נסיבותה מכלולב הכרה תוךלבחון את פעולות המשטרה  יש. לעמדת המשיבים, חולפתה

 . לאירועים ברקע מורכבותה

 

זכות יסוד שיש כאין חולק על חשיבותו של חופש הביטוי, ובכלל זה חופש הביטוי הפוליטי,  .35

במטרה לאפשר  פועלתישראל  משטרתלהגן עליה תוך ביצוע משימותיהם של המשיבים. 

, בימי שגרה עקבי באופןג'ראח  בשייחאת מימוש זכות יסוד זו, וקיומה של משמרת מחאה 

 אמיר ביתן נ' מדינת ישראל 15567-07-18ם( -)ראו: תא"מ )שלום י ראיה לכך היאוחירום, 

, אין להתעלם מחובתה של המשטרה לשמור על בטחון הנפש אולם. ((17.09.2019)נבו 

לפיכך, באותם לפקודת המשטרה.  3והרכוש ולקיים את הסדר הציבורי, כקבוע בסעיף 

שנקבעו לכך, פעלה המשטרה להסרת דגלי  אמות המידה המחמירותם התקיימו מקרים בה

 אש"ף, על מנת למנוע הפרה חמורה של שלום הציבור. 

 

 במקרים .יועץהכאמור, שוטרי משטרת ישראל במחוז ירושלים פועלים בהתאם להנחיית  .36

 הנוכחת והמשטרה'ראח, ג בשייח הפגנות במסגרת לרבות"ף, אש דגלי מונפים מאוד רבים

 תהתערבו-אי במדיניות מדובר אין, בהנחיה כאמור, זאת עם. להסרתם פועלת אינה במקום
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 בהנפת הגלום הסיכון פוטנציאל את לבחון בשטח המבצעיים הגורמים בבוא. מוחלטת

 מידע וכן הנפתו נסיבות, עיתויו, הדגל הנפת מיקום נבחנים על ידם ,הספציפי במקרה הדגל

 "ף,אש דגל הנפת כי המלמד, המצטבר בצעיהמ סיוןניהבחשבון  נלקחעוד  .נוסף מודיעיני

 להסלמת משמעותית תרומה תורמת ,בזירהנוספים  מאפייניםולצד  מסוימות בנסיבות

 של הפרות סדר.  להתגבשותןו היצרים לליבוי, אירועים

 

שוטרי מחוז ירושלים פועלים בשכונת שייח ג'ראח ובמוקדים נוספים בעיר המאופיינים  .37

 השיקולים מכלוליום ביומו. בכל אירוע נשקלים  מדיסדר חמורים  הפרתבריבוי אירועי 

 שיקול לצד. בשטח המבצעיים הגורמים ידי על עניינית החלטה ומתקבלת לעיל כמפורט

 לשלום האחריות גם עליהם מוטלת, לגופו מקרה בכל המבצעיים לגורמים המסור הדעת

מבלי להקל  וזאתתוך איזון בין השיקולים,  פועלים. השוטרים בשטח ביטחונולו הציבור

 בשנה אחתלא  התממש אףש, בה מבקריםלראש בסיכון הגלום לתושבי השכונה ו

 האחרונה. 

 

 בטעות שמדובר הרי, טעות נפלה בשטח, כי אף אם במסגרת הפעלת שיקול הדעת יצוין

 יפים זה לעניין. כוללת במדיניות בבעיה ולא, ההנחיות של מבצעי יישום במסגרת נקודתית

"ראוי להותיר לחיילים מרווח סביר , לפיהם אחרים בהקשרים המשפט בית של דבריו

של טעות היכולה להיגרם כתוצאה מתנאי המקום, השטח והזמן העומדים ברקע 

האירוע המבצעי שבמחלוקת והמחייבים החלטה מהירה ולא התייעצות משפטית 

 5, בפסקה מדינת ישראל נ' אחלייל 3684/98"א עעל המותר והאסור באותו רגע" )

 .(07.03.1999הדין )נבו -לפסק

 

מכל מקום, המשיבים פועלים כאמור להנחיל ולרענן את ההנחיות בעניין זה לשוטרים 

 הפועלים בגזרה, על מנת למנוע טעויות ממין אלה. 

 

, המאפשר מרסןו מאוזןנועדה לסייע לשוטרים להשתמש באמצעי היועץ יודגש כי הנחיית  .38

בידיהם שיקול דעת מבצעי על  מותירבעת  הב אךמחד את מימוש חופש הביטוי וההפגנה, 

 הסלמה והתגבשות של הפרות סדר אלימות.  למנועמנת 

 

המשיבים יטענו כי יש לבחון את פעילות המשטרה בהקשר הסרת הדגלים בראי הנסיבות  .39

 על,  לעיל שפורט פיכ. המלא העובדתי הקשרם פי עלהמסוימות בזירה בכל מקרה ומקרה, 

 בלתי תהלוכההתרחשו במסגרת  האירועיםמן  רביםפי התיעוד הקיים במערכות המשטרה, 

על ידי  לתנועה והפרעה כבישים חסימות כללו האירועים מן חלק. התפרעות או חוקית

 התפרעותואפילו  מעצרים, השוטרים להוראות בהתאם להתפזר סירוב, המשתתפים

שוטרי  לא מנעוכי ישנם מקרים אחרים בהם  , יודגשלצד זאת. שוטריםאלימה ותקיפה של 

 של בתיעוד, דוגמאה שםל, לראות שניתן כפי, בשכונה"ף אש דגלי הנפת את ירושליםמחוז 

מתבצע רענון באשר  אףמתאימים  במקריםכי  יובהר עוד. 8.4.22 מיום המחאה משמרת

 . מבצעית לפעילות יציאה לפני שוטרים תדרוךלהנחיה במסגרת 
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 של שנתית סיום במסיבת שהתרחשו אירועיםלמקרה בו נפתחה חקירה בעקבות  באשר 

 בעקבות נפתחה החקירהעולה כי המשטרה  בדיקת, הרי שמלעיל( 23)ס'  תיכון ספר בית

 נסגר החקירה תיק. לה נלווה מאפיין רק היתה הדגל שהנפת, במקום המונית סדר הפרת

 . שנחקרו החשודים כלל נגד

 

אין בהנפת דגל " כי המשטרה"ל מפכ יבהיר פיו על העותרים ידי על המבוקש סעדבאשר ל .40

)ג( לפקודת המשטרה וכי 82פלסטין כשלעצמה כדי לעורר להפרעת השלום כמוגדר בסעיף 

, הרי שכאמור, כל מקרה נבחן לגופו, ויש מקרים "יש לאפשר למפגינים להניף דגל פלסטין

 יש. להפרה חמורה לשלום הציבורבהם על רקע הנסיבות, הנפת הדגל אכן עשויה לעורר 

היועץ, בהנחיית להותיר מקום לשיקול דעת מבצעי באשר לנסיבות המקרה, כפי שנקבע אף 

דגל  מאודים , כאמור, במקרים רבםמכל מקו שהעותרים כאמור אינם חולקים עליה. 

  . ירושלים וברחבי'ראח ג בשייח בהפגנותאש"ף מונף באין מפריע, כך אף 

 

דרש נ כי 14.12 המדינה פרקליט בהנחיית 3 המשיב יקבע פיו על המבוקש לסעד ביחס .41

"אישור הפרקליטות לפתיחה בחקירה ולהעמדה לדין בעבירות המבוצעות על רקע התנגדות 

של ההנחיה בעבירות  עניינה כי המשיבים יטענו", פלסטין באירועי מחאהלהחרמת דגלי 

כגון עבירות הסתה והמרדה, פגיעה ביחסי חוץ ועוד, שמחמת  –ספציפיות וייחודיות 

 גם, כךרגישותן הוחלט להתנות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בגינן באישור פרקליטות. 

)א( 24הות עם ארגון טרור בהתאם לסעיף עבירה של הזד בגין לדין והעמדה קירהפתיחה בח

המאבק בטרור, בין היתר על דרך של הנפת דגל, טעונה אישור בהתאם להנחיה,  וקלח

מתייחסת  אליהן עבירותהיטענו כי אין מקום לכלול ברשימת  המשיביםכמפורט לעיל. 

על ידי  המבוצעות)שאינן נמנות על עבירות ייחודיות אלה(, אלימות  עבירות גםההנחיה 

 להסרת דגלי אש"ף.  פעלושאותם שוטרים  מהטעם וזאתמפגינים כלפי שוטרים, 

 

אם במקרה נקודתי כלשהו שגו הגורמים המבצעיים בהערכתם את המצב בשטח או  אף 

ביישום ההנחיה, אין בדבר כדי להקנות לאזרחים זכות שלא לציית להוראות גורמי 

 השוטרים. הגנה באם יתקפו את  שכןהאכיפה, לא כל 

 

מפגינים לפגוע בכוחות הביטחון בהקשר הנפת  לעודד אףהסעד המבוקש עלול מזאת,  יתרה

  סדר.  הפרתשל  היווצרותהל תרומתו את וכןאת העימותים סביבו  ולהחמירהדגל 

 

בהתאם לאמות המידה הדבר נדרש בהן  לסיכומם של דברים, בנסיבות מסוימות .42

הפרה חמורה של שלום הציבור, לשם מניעת , ווההנחיות דיןהעל פי המחייבות  ,המחמירות

 של הסלמה למנוע מנת על, ממפגינים נטילתםלהדגלים או  הסרתלהמשטרה פועלת 

 על כי הנכבד המשפט בית ידי על בעבר נקבע כבר. מורכבות נסיבות רקע על האירועים

)וראו  מוחלט בחופש מדובר אין אך, ההפגנה אמצעי בבחירת מרבי חופש לאפשר המשטרה

 הותוותההמשטרה  מדיניותלעיל(.  גביר בן ענייןב 'יהפרוקצ השופטת' כב של דינה פסק

 שוטריםל ומרועננת מועברת והיא, עליה מלינים אינם שהעותרים, היועץ הנחייתל בהתאם

 בשטח. 
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תוך עשיית צו  את העתירהנוכח כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות  .43

 .להוצאות

 

במחוז  תנ"ץ שמואל מרציאנו, מפקד מרחב קדם האמור בתגובה זו נתמך בתצהירו של .44

 . ירושלים, משטרת ישראל

 

 

 "ו באלול תשפ"בכהיום, 

 2022בספטמבר  22

 

                                  

                                                               

 שינדל, עו"ד-מיטל בוכמן 
 סגנית בכירה א' במחלקת הבג"צים

 פרקליטות המדינה
 

 

 

 

 

 

 

 

 



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

16 העתק פניית חבר הכנסת כסיף מש/1

19 מכתבו של העוזר הראשי ליועץ המשפטי לממשלה מיום 29.11.06 מש/2

14



מש/1

העתק פניית חבר הכנסת כסיף

עמ' 16

15



 

 הכנסת     
 לשכת חה"כ עופר כסיף       

 

 בברכה,
 ח"כ עופר כסיף

 
 M.K Ofer Cassif          كسيف         عوفر النائبח"כ עופר כסיף          

 9195016| דואר: הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים. מיקוד ocassif@knesset.gov.il| דוא"ל:   02-6408127טל': 

 

      
26.6.2021 

 לכבוד,
 לב-השר עמר בר
 הפנים-השר לבטחון

 

 שלום רב,

 הנדון: התנהלות המשטרה אל מול הנפת דגלי פלסטין בהפגנות

 

 ןלהניף דגל פלסטיגורף איסור מאז הסכמי אוסלו ושינוי היחסים עם אש"ף, הוחלט כי אין עוד 

, וכן הוחלט על מדיניות של אי פתיחת חקירה פלילית והעמדה לדין או באירועים דומיםבהפגנות 

)שאומצה בפסק הדין  ת היועץ המשפטי לממשלהי. הוראות החוק והנחי עצם ההנפה של הדגלבגין 

 קובעות כי אם מתעורר חשד ((26.5.94)פורסם בנבו,  שאול יהלום נ' המפקח הכללי 5883/93בבג"ץ 

של הזדהות עם ארגון  השלום הציבור או לעבירהסדר הציבורי ושל  הנפת דגל תביא להפרתוש ממשי

  ולבצע פעילות אכיפה בהתאם.אותו להסיר המשטרה רשאית  – טרור או גילוי אהדה אליו

 

על פי פסיקת בג"ץ, כדי להגביל את הזכות למחאה באמצעות הנפת דגל פלסטין, החשד הדרוש הוא 

. על פי בסדר הציבורי או בשלום הציבורוחמורה רצינית , "ודאות קרובה" לפגיעה קשהברף של 

לפקודת המשטרה, הגורם המוסמך להורות על איסור להנפת דגל או להסרתו הוא  82סעיף 

. בפועל לא קיימת הוראה של המפכ"ל בעניין דגל פלסטין, וההחלטות מתקבלות בשטח על המפכ"ל

ומונעים בשרירותיות ולא פעם אף  שחוזרים ,תחנות מחוז ירושליםושוטרים מידי קצינים 

 .באלימות, את הנפת הדגל הפלסטיני

 

 

שוטרי מחוז ירושלים הגבירו קציני ומאז הכיר ממשל טראמפ בירושלים כבירת ישראל, במיוחד 

שכונות הפלסטיניות של ירושלים שער שכם ובאזור ב הנפת הדגל הפלסטיניאת למנוע  פעילותםאת 

 המזרחית. 

 

שנים מתקיימות מדי שישי בשייח ג'ראח משמרות מחאה נגד פינוי התושבים הפלסטינים  10-מזה כ

שם. מדובר במשמרת מחאה שנפסק בעבר כי אינה הלא חוקית מבתיהם לטובת הרחבת ההתנחלות 

)פורסם בנבו,  נ' יואב בירך ברק בן אריה 14מדינת ישראל  3781/10( ם-י) בשדורשת רישיון )

)פורסם בנבו,  ביתן נ' מדינת ישראל 15567-07-18 תא"מכפי שנקבע בפסק הדין בתיק  ). 10.1.28

16

מש/1



 

 הכנסת     
 לשכת חה"כ עופר כסיף       

 

 בברכה,
 ח"כ עופר כסיף

 
 M.K Ofer Cassif          كسيف         عوفر النائبח"כ עופר כסיף          

 9195016| דואר: הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים. מיקוד ocassif@knesset.gov.il| דוא"ל:   02-6408127טל': 

ההתרשמות היא דגל או דגלי פלסטין: " היה נהוג להניף( במהלך המחאה השבועית 17.9.2019

שבמשך שנים רבות קיים סטטוס קוו או מעין סטטוס קוו במסגרתו מתירה המשטרה למחות 

 ך משמרת המחאה השבועית בשייח ג'ראח".ולהניף דגלי פלסטין במהל

 

ממפגין נקבע שמפקד תחנת שלם והשוטרים החרימו דגל פלסטין  15567-07-18 תא"מבתיק 

במחאה בשייח ג'ראח, כשבועיים לאחר טקס העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, זאת מבלי 

גרסאות סותרות  שהתקיימו התנאים בהנחית היועמ"ש לממשלה ופסיקת בג"ץ, ותוך מסירת

 .באותו היום לא התרחשהכלל ששהוכח  "הפרת סדר"ושקריות לגבי 

 

, מעת לעת, קצינים הלהלמרבה הצער, על אף הביקורת על משטרת מחוז ירושלים בפסק הדין 

ובמקומות אחרים  במחאה בשייח ג'ראח באלימות את הדגלים ממשיכים להחריםושוטרים 

 י ואף באלימות., באופן שרירותיתמזרחירושלים הב

 

רדפה המשטרה ביוני( בשייח' ג'ראח,  25בהפגנה שלווה שהתקיימה ביום שישי האחרון )כך למשל, 

 .בהם )ישראלים( שהחזיקו יםידי מפגינים ואף עצרה פעיל-במקום על פואשר הונ יםוחטפה דגל

. מי שסיכן כלשהיבמקרה זה, כמו במקרים אחרים, לא היתה שום סכנה לשלום הציבור או עבירה 

תקפה ללא כל סיבה מפגינים שלווים רדפה ולמעשה את שלום הציבור היתה המשטרה עצמה, בכך ש

  והתסיסה את השטח שלא לצורך.

 

מסוקרת שוב ושוב בתקשורת הישראלית  המזרחית ירושליםבהחרמת דגלי פלסטין שיש לציין 

פיות" במקום לדאוג לסדר  לאומית, ומציגה את המשטרה כגוף פוליטי שעסוק ב"סתימת-והבין

 הציבורי ולביטחון הפנים.

 

 לסמכותו בהתאם לפעול המשטרה"ל למפכ להורות פונה אליך ומבקשאני לאור האמור לעיל, 

בעניין דגל פלסטין, אשר תעמוד בהנחיות  ברורה הנחיה ולקבוע, המשטרה לפקודת 82 בסעיף

ואת  להסיר דגל פלסטין להחליטבג"ץ, וכן תקבע את הגורם המוסמך  ופסיקתהיועמ"ש לממשלה 

 . התשתית העובדתית שאמורה להיפרס בפניו לצורך קבלת ההחלטה

 

 התורן הקציןאינה יכולה להתקבל ברמה של  על הסרת דגל פלסטיןצל של ספק כי החלטה  אין

השארת ההחלטה בידי הדרג הזוטר  ., קל וחומר ברמת השוטר בשטחהתחנה מפקד או בתחנה

 .ובכך פוגעת בחופש ההפגנה ואף בעבודת המשטרה עצמה גורמת כמתואר לפוליטיזציה של האכיפה
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מכתבו של העוזר הראשי ליועץ 
המשפטי לממשלה מיום 29.11.06

עמ' 19
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