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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 משרד המשפטים
 ירושלים

 שלום רב, 

  בשוטרים סמויים בהפגנותפסול שימוש  הנדון:

תופעה שהפכה  ,השימוש בשוטרים סמויים בהפגנותבבקשה כי תורה על הפסקת אליך אנו פונות 

, מבצעים שוטרים סמויים שמתחזים למפגיניםהפעלת בחודשים האחרונים לרווחת ביותר. 

ומרתיעה את המפגינים  פוגעת קשות בחופש הביטוי של המפגינים ומתעדים את פעילותמעצרים 

החלים הכלליים  העקרונותמ בבירור תחורגאף פרקטיקה זו . זכות ההפגנההציבור כולו ממימוש 

אף באופן גלוי כשהוא מזוהה, הן במדים והן בתג שם.  לפעולשוטר  ומחובתו של כל השוטריםעל 

שימוש בשוטרים סמויים במהלך הפגנות, ודאי ששיטה ביותר המצדיקים אם יש מקרים חריגים 

אינה ראויה לטיפול בהפגנות בלתי אלימות והיא  , שנועדה בדרך כלל להתמודד עם פשיעה חמורה,זו

 בזכויות הפרט. הבלתי מידתית נוכח הפגיעה  כלי שגרתייכולה להפוך לאינה 

 השימוש בשוטרים סמויים בהפגנות

המתעדים את ההפגנות נגד ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב עולה, סרטונים מעדויות ומ .1

 1מתעדים בטלפון הנייד שלהם את המפגינים, כי שוטרים סמויים מסתובבים בין המפגינים

התיעוד בידי השוטרים הסמויים ובעיקר מתמקדים במי שנתפס בעיניהם כמובילי המחאה. 

. וכולל אף מעקב אחר מפגינים בולטים בשגרת יומם מתבצע הן במהלך ההפגנה והן לפניה

בהפגנות בגין  מעצריםחלק ניכר מהמבצעים השוטרים הסמויים הם אלה שקרובות לעיתים 

. או עבירות פעוטות שלרוב אינן מובילות להגשת כתבי אישוםלכאורה התקהלות בלתי חוקית 

פעילות השוטרים הסמויים מופנית לרוב כלפי המפגינים עצמם ולא, כפי שניתן היה לצפות, 

 . כלפי גורמים עוינים שעלולים לפגוע במפגינים מבחוץ

אלה הם , ולמרות זאת ם שוטרים במדיםדפועלים כשלצלעתים קרובות השוטרים הסמויים  .2

הפעלת הסמכויות בידי בנסיבות אלה, פעילות אכיפה רגילה של עיכוב ומעצר. מבצעים ש

כמו כן, במקרים רבים השוטרים הסמויים  2.לצורךשלא באופן מובהק היא שוטרים סמויים 

ביצעו מעצרים ולאחר מכן חזרו להפגנה והמשיכו לפעול ללא מדים וללא תג שם, למרות 

כי שוטרים אלה כלל לא פועלים כסמויים  היא נחשף. משמעות הדברש"הכיסוי" שלהם כבר 

 מבצעים פעולות אכיפה ללא כל אמצעי זיהוי. , אשר אלא כשוטרים לכל דבר

                                                 
פנייתנו בעניין "שימוש משטרתי בטלפונים ניידים לתיעוד אזרחים  ראה .אביבבתל  30.9.2020דוגמה מיום  בקישור 1

 . 15.10.2020בהפגנות" מיום 
 .בירושלים 19.7.2020; ומיום ברחוב בלפור 9.8.2020דוגמה מהפגנה מיום  יםקישורב 2

https://youtu.be/F6a48ZwVWPo
https://youtu.be/F6a48ZwVWPo
https://youtu.be/vCZ_NB5adaM
https://youtu.be/vCZ_NB5adaM
https://youtu.be/N1Do5BsGEUo
https://youtu.be/N1Do5BsGEUo
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בצעים מעצרים ונדרשים להזדהות, השוטרים הסמויים אינם מזאת ועוד. גם לאחר שהם  .3

 עושים זאת.

 יםשוטר שלושה נעצר על ידי אשר משתתף דרך קבע בהפגנות, ,'ר' כך, לדוגמה, המפגין ס .4

ושאל  שעמדו במקום לאחר שפנה לשוטריםלפני כשבועיים, בהפגנה ברחוב המסגר  יםסמוי

אחד הקצינים הצביע אינם נושאים תגי שם. הם מדוע מצלמות הגוף שלהם אינן פועלות ומדוע 

יחד  מות, הוביל אותו מהמקום ועצר אותויע שוטר סמוי, המוכר לו מהפגנות קודהגעליו, ואז 

חקר בחשד נ עם שני סמויים נוספים אשר לא הזדהו. המפגין נאזק, נלקח לתחנת המשטרה, 

 להפרת הסדר ושוחרר ללא כל תנאים מגבילים. 

 ,שלא הזדהו בפניובהפגנה בתל אביב על ידי שוטרים סמויים  10.10.2020נעצר ביום מפגין אחר  .5

 כך שנותר באזור ההפגנה לאחר הוראת פיזור. של נחקר בחשד להפרת הסדר בוהובל לתחנה 

 עצרו שוטרים סמויים בשלוש הפגנות שונות , גם הוא פעיל בולט בהפגנות,'ש' את המפגין ש .6

. המעצר הראשון בוצע במהלך חודש יולי, בחשדות אמורפיים הנוגעים להתקהלות בלתי חוקית

המפגין וחבר שצעד עוד אלפי מפגינים לכיוון כיכר פריז. בהפגנה בירושלים, כאשר צעד עם 

סירבו, התבקשו להזדהות אך  שוטריםמההפגנה על ידי שוטרים סמויים. ה "נקטפו"לצדו 

מויים העמידו את השניים ליד גדר, ולאחר כחצי סהאזקו אותו, ולא הסבירו מדוע הוא נעצר. 

וחקרו אותו בגין "התנהגות העלולה להפר את שלום  שעה לקחו אותם לתחנת מוריה בעיר

 . הציבור"

רבים  מפגיניםעם  יחדבהפגנה בתל אביב, שעה שצעד  30.9.2020ביום בפעם השנייה הוא נעצר  .7

ם קינג ג'ורג', חסמו אותם שוטרי-בוגרשוב ותרחובצומת ה. בשלב מסוים, כשהגיעו לנוספים

 שני שוטרים סמויים, מאחורקפצו עליו לפתע לשוטרים ועמד בגבו  'ש' שומנעו מהם להתקדם. 

נאות שוטרים הסמויים רק אחד מה 3 .השכיבו אותו על גבוויחד עם שוטרים אחרים במדים 

אף תיעד אותו אוכל  ואחד מהם ונים מהשתתפותו בהפגנהטלהזדהות. בחקירתו הוצגו לו סר

בעקבות הגשת ערר בעניין התנאים  כר הבימה.יעם חברתו לפני שההפגנה התחילה, על ספסל בכ

נ'  גרין 20-10-5933המגבילים שהוטלו עליו, חזרה בה המשטרה והתנאים בוטלו כליל )ע"ק 

 ((. 5.10.2020) מדינת ישראל

שוב על ידי מספר שוטרים סמויים, אשר  'ש' , נעצר ש10.10.2020בהפגנה בתל אביב במוצ"ש,  .8

. בחקירתו הוטח בו כי הוא מ"מארגני המשטרה לתחנת סירבו להזדהות, והובל ברכב אזרחי

 ההפגנה", ו"ממובילי הצעדה". 

השוטרים הסמויים אינם מסווים את לעתים קרובות , כי עוד מהעדויות שהגיעו לידינו עולה .9

נראה כי והם בולטים מאד בשטח ומזוהים בקלות על ידי המפגינים.  עצמם באופן ממשי

להבהיר למפגינים ו אלא לייצר בקרב המפגינים פחדאינה לפעול באופן מוסווה מטרתם 

 תנהלות זו מייצרת חיכוך והסלמה של האירועים. ה .שעוקבים אחריהם

בכתבה שפורסמה לאחרונה בידיעות אחרונות רואיינו שוטרים סמויים שפועלים בהפגנות  .10

לאסוף ראיות במקרה שיש עבירות הסבירו, כי "המטרה הראשית היא . הם ברחוב בלפור

. הרי אם נצטרך לבצע מעצרים, צריך שנדע מי האנשים המובילים. פליליות של הפרת הסדר

לדווח לפיקוד מתוך ראיות, ולא פשוט להביא ראיות לבית משפט. המשימה השנייה שלנו היא 

                                                 
  .תיעוד המעצר 3

https://youtu.be/lRqehfyYPTc
https://youtu.be/lRqehfyYPTc
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 7. רק סמוי מבפנים יכול לתת תמונה מה קורה" )אלי סניור "שתולים מול בלפור"  ההפגנה

עדות ברורה זו אך מחזקת את הטענה לפיה המשטרה (. 7.8.2020, אחרונותימים, ידיעות 

בשל חשד תיאורטי לחלוטין לביצוע עבירות המארגנים, ונערכת לאיסוף ראיות מסמנת את 

. זהו שימוש פסול בסמכות, , בהפגנות אשר אינן מתאפיינות באלימות לאדם או לרכושעתידיות

 שנועד לדכא את ההפגנות והמפגינים.

 פגיעה בזכויות הפרט וחריגה מכללי עבודת המשטרה

[, חדשא לפקודת המשטרה ]נוסח 5חובתם של שוטרים לפעול כשהם מזוהים קבועה בסעיף  .11

תם ו"לעודד תרבות, , והיא נועדה להרתיע שוטרים מפני שימוש לרעה בסמכו1971-התשל"א

ם( -ישלום שוטר )ת"א ) לפיה יש דין ויש דיין, גם כאשר מדובר בסטייה מן השורה על ידי

א)ה( 5מותרת בהתאם לסעיף ((. סטייה מחובה זו 2.20087.) 7, פיסקה גז' נ דורון 9653/06

ה לפגוע במילוי הסמכות או בביטחונו של אדם. לוללפקודה בנסיבות מסוימות בהן הזדהות ע

ד הפעלה שגרתית של שוטרים סמויים בהפגנות, שאינן כוללות ככלל שימוש באלימות מצ

 .סטייה חמורה מהוראות החוקהמפגינים או פגיעה ברכוש, משקפת 

עבודת השוטר חשופה לעין הציבורית עיקרון השקיפות המנחה את עבודת המשטרה קובע כי " .12

ולביקורתו. השקיפות מאפשרת פיקוח על פעילות השוטרים ומהווה גורם מרתיע מפני 

)נוהל "השימוש ברעלות באירועי הפס"ד", נספח  "שימוש לא ראוי של שוטרים בסמכויותיהם

שוטרים לפעול של  םעל חובת. (90.221.111.001לנוהל "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" מס' 

לאור תפקידם של שוטרים לפעול וזאת  ,יש להקפיד ביתר שאת במהלך הפגנות ובגלוי בשקיפות

ל שוטרים סמויים לתוך שורות להגנה עליהם ולאבטחת ההפגנה. החדרתם ש –למען המפגינים 

ההפגנה חורגת מתפקיד המשטרה, מייצרת חוסר אמון בה ומייצרת אפקט מצנן על השתתפות 

 בהפגנות. 

נוהל ככל שקיים נוהל המסדיר את פעילותם של שוטרים סמויים, הוא אינו מפורסם. עם זאת,  .13

שוטרים ובכללם יח' השימוש בשוטרים רעולי פנים בהפרות סדר קובע, כי "חובתם של כלל ה

 כשהם גלויי פנים, ביצוע צווים ופינויים( לרבות אירועי מחאההיסמ"ג לפעול באירוע הפס"ד )

)א( לנוהל(. השימוש בשוטרים רעולי פנים באירועים אלו 3" )סעיף ועם תג שמי במקום גלוי

וכן  עלול לסכל אותהכאשר ביצוע המשימה בלא הסתרת הפנים  במקרים חריגיםמותר רק 

מקל וחומר, )ב( לנוהל(. 3של שוטר או של אדם אחר )סעיף  לגרום לפגיעה בביטחונועלול 

ששוטרים שפועלים כסמויים, ללא כל אינדיקציה באשר להיותם שוטרים, חייבים לעמוד 

אלו ולפעול במהלך הפגנות רק במקרים חריגים ביותר כאשר, לדוגמה, קיימת  בכללים

 מצד המפגינים או כלפיהם.  אינדיקציה ברורה לאלימות

פנינו למפכ"ל המשטרה בעניין השימוש בשוטרים סמויים במהלך המחאה  2012עוד בשנת  .14

כי השימוש בשוטרים סמויים נעשה רק  ,הובהר 2013מאוגוסט החברתית. בתשובת המשטרה 

במקרים חריגים שבהם עולה חשש לביצוע עבירות "חיצוניות" למחאה )דוגמת עבירת כייסות( 

כשהערכת המצב מלמדת על חשש לביצוע עבירות מצד המוחים עצמם, כמו עבירות של "וכן 

ועד "גם לאפשר ". בנוסף, נכתב, כי השימוש בשוטרים סמויים נהסתה והמרדה, אלימות וכו'

  את המחאה ולהגן על המוחים התמימים ועל חופש הביטוי". 

 מעבר לכל ספק יםמלמד כאן,  תוארחלקו  רוהתיעוד המצולם מההפגנות, אש העדויות שאספנו .15

לצורך דיכוי ההפגנה ופיזורה על ידי באופן שגרתי בהפגנות פועלים כי השוטרים הסמויים 
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הם אינם עוסקים בעבירות מובילי המחאה, סימונם ומעצרם. מי שנתפסים כמעקב אחר 

בהפגנות המתמשכות מצד המפגינים אשר כלל לא מתקיימות  –חמורות של אלימות או הסתה 

 עבירות קלות של התקהלות בלתי חוקית. חשדות לאלא ב -נגד ראש הממשלה 

שוטרים שפועלים במסווה הם אחד מסימני ההיכר של משטרים אפלים ועריצים. שוטר לסיכום, 

הופעתם של שוטרים סמויים  ללא שניתן לבקר את פעילותו.סמוי עלול לפעול באופן משולח רסן, 

בהפגנות פוגעת קשות באושיות המשטר הדמוקרטי, היא מטילה מורא ופחד על המפגינים ומשרה 

 ביטוי וההפגנה. אפקט מצנן על חופש ה

 תם של שוטרים סמויים בהפגנות. שתתפולנוכח זאת, נבקש כי תשים קץ לה

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד   אן סוצ'יו, עו"ד

 : העתקים
 

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורימר רז נזרי, 
 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

 אילת אלישר, יועמ"ש המשטרה  תנ"ץ


