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הנדון :התנכלות משטרתית לשיירת המחאה לירושלים

שיירה של מפגינים עושה ברגעים אלה את דרכה בכביש לירושלים כדי להגיע אל משכן הכנסת ולמחות
על האיומים חסרי התקדים שמעיבים על הדמוקרטיה הישראלית ועל עצמאותה של הרשות המחוקקת.
לפי דיווחים ועדויות מצולמות שקיבלנו בשעה האחרונה ,כוחות משטרה גדולים הוצבו החל מצומת
לטרון ועד לכניסה לירושלים והתנכלו בדרכים שונות למפגינים ולמפגינות .כלי הרכב נחסמו ,חלקם
קיבלו דוח תנועה בשל צפירה או באמתלה אחרת ,ושוטרים עברו בין המכוניות כדי לצלם את לוחות
הרישוי .יודגש המפגינים היו בכלי רכבם ולא הפרו את הוראות ההתקהלות של משרד הבריאות.
שוטרים שנשאלו לפשר ההתנכלויות ענו ש"יש מדיניות של מפקח המחוז שאתם לא עולים לירושלים…
כי כרגע ההפגנה שלכם לא חוקית" .והיה גם שוטר שקרא לעבר אחת המפגינות ,ד"ר אורית קמיר -
"ערבים ,שמאלנים".
לאור זאת פניתי בבהילות ליועצת המשפטית של משטרת ישראל ,עו"ד איילת אלישר ,שלמרבה ההפתעה
לא עודכנה על ידי מפקד המחוז והבטיחה לבדוק את העניין .בהמשך דווח לי ,שהמשטרה התירה את
מעבר המפגינים לעבר הכנסת אך בדקות האחרונות חזרה וחסמה את כלי הרכב בטענה שמדובר בהפגנה
לא חוקית.
דומה שאין כל צורך שאחזור למושכלות היסוד בדבר רוממותם של חופש הביטוי וחופש המחאה .זכויות
יסוד אלו אינן מושעות בשעת חי רום דוגמת זו שפוקדת אותנו ,ולא פעם הן רלבנטיות וחשובות במיוחד
דווקא בשעה כמו זו .על רקע האתגר הגדול שמציבה בפניה מגיפת הקורונה מתמודדת החברה הישראלית
גם עם משבר משטרי חמור ביותר .פיזורה הכפוי של הכנסת אתמול מסמן שיא חדש במסכת המתקפות
האלימות שמתנהלות בשנה האחרונה נגד כל מוסדות וסמלי המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.
על רקע זה ,הזהירות והכבוד שמצווים על המשטרה בכל הקשור בהגנה על חופש המחאה מקבלים משנה
תוקף .אין בפקודת המשטרה או בכל דין אחר דבר שמחייב את האזרחים והאזרחיות ,שנזעקו הבוקר
לעלות אל הכנסת ,בקבלת היתר מוקדם מאת מפקד המחוז או רשות אחרת .זאת ,במיוחד לאור פסק
הדין שניתן בעניין ההפגנות בכיכר גורן (בבג"ץ  6536/17התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת
ישראל ( ,))8.10.2017ולאור הבהילות המובנת שנוצרה לאור האיומים חסרי התקדים על הדמוקרטיה
הישראלית.
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אבקשך להורות לבטל את כל הדו"חות שניתנו לנהגים במהלך הדרך ולהורות לפקודיך לחדול מכל
התנכלות לחופש המחאה.

בכבוד רב ובברכה,

שרון אברהם-ויס ,עו"ד
מנכ"לית
העתק :תנ"צ איילת אלישר ,היועץ המשפטית ,משטרת ישראל
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