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 532/23בג"ץ  בבית המשפט העליון
 8.5.2023קבוע ליום  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 . האגודה לזכויות האזרח בישראל1 העותרים:

 . הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2

 . התנועה לטוהר המידות3

 ע"י עו"ד יונתן ברמן ואח'

 זהב, אדלשטיין, ברמן עורכי דין-ממשרד ד"ר רענן הר

 אביב -(, תל5, קומה A)בניין  32רח' הברזל 

 03-5601755; פקס: 03-5602225טל': 

  yonatan@heblaw.co.ilדוא"ל: 

מור ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או -וכן ע"י ב"כ עוה"ד גיל גן

חיו ו/או עביר ג'ובראן דכוור -גדיר ניקולא ו/או דבי גילדעודד פלר ו/או 

ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי ו/או 

 רעות שאער 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 65154 תל אביב 75נחלת בנימין 

 :03-5608165; פקס03: 5608185-טל'

 gil@acri.org.ilדוא"ל: 

ד ג  נ

 . הכנסת1  המשיבים:

 באמצעות הייעוץ המשפטי לכנסת

 . השר לביטחון לאומי 2

 . משטרת ישראל3

 . הממשלה4

 באמצעות מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

 , ירושלים29דין -רח' צלאח א

 בקשה דחופה לצו ביניים

מדיניות בכל עניין הנוגע למימוש  להימנע מהתוויית 2שיורה למשיב וגשת בזאת בקשה לצו ביניים מ

זכות ההפגנה וחופש המחאה, ולהימנע ממתן הוראות והנחיות, כלליות או פרטניות, בעניינים אלה, 

 וכל זאת עד להכרעה בעתירה.

mailto:gil@acri.org.il
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 :ואלה נימוקי הבקשה

 )להלן: 2022-(, התשפ"ג37ניינה של העתירה בחוקתיות חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' ע .1

-, בין היתר, בפגיעתו הקשה והבלתימתמקדת ,18.1.2023שהוגשה ביום  ,עתירה(. ה37תיקון 

 חופש הביטוי.בחופש המחאה ובזכות ההפגנה, ב 37חוקתית של תיקון 

ג לפקודת המשטרה ]נוסח 8בין השאר נטען בעתירה שהסמכת השר לביטחון לאומי בסעיף  .2

את מדיניות , להתוות "37יקון (, כנוסחו לאחר תפקודת המשטרה)להלן:  1971-חדש[, התשל"א

המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה, לרבות לעניין סדרי העדיפויות, תוכניות עבודה, 

א)א( ומימוש כלל סמכויותיו בכל הנוגע לתקציב 9הנחיות כלליות, ההוראות הכלליות שבסעיף 

 ,המשטרה " שלפיקוח ובקרה על פעילות המשטרה ועל רמת מוכנותה" ולקיים "המשטרה

מביאה לפגיעה בלתי חוקתית בזכויות מוגנות. זאת היות שהיא מפרה את האיזון שנועד 

 ,חופש הביטויבלהבטיח כי סמכויותיה מרחיקות הלכת של המשטרה לפגוע בחופש המחאה ו

 עצמאי, בלתי תלוי וללא כפיפותלהפעיל אמצעים אלימים נגד מפגינים, יופעלו באופן בכלל זה ו

 .של השר או אידיאולוגיים לשיקולים פוליטיים

בקשה לאחד את הדיון בעתירה עם הדיונים בבג"ץ הגישו  2-4המשיבים  22.1.2023ביום  .3

חוקתיות תיקון -, העוסקים אף הם בהיבטים שונים של אי179/23ובג"ץ  99/12, בג"ץ 8987/22

 נכתב: 2-4לבקשת המשיבים  5. בסעיף 37

ליועצת המשפטית לממשלה במהלך הדיונים בכנסת כפי שציינו המשנים "

התיקון לפקודה מעורר התיקון לפקודה, בעיקרם של דברים,  לחקיקתו של

לאיזון בין סמכויות השר לבין האפשרות לפגיעה  שאלות כבדות משקל באשר

במשטרה, בתחומים הרגישים  בעצמאות שיקול הדעת של גורמי המקצוע

 )ההדגשה הוספה(. ."ביותר

החליט בית משפט )כב' השופט עמית( לאחד את הדיון בעתירות, ובהמשך נקבע  29.1.2023ביום  .4

 .8.5.2023ליום  בהן הדיון

בקריאה שלישית,  37שני מקרים בהם, בסמוך לאחר אישור תיקון  עלבמסגרת העתירה הצבענו  .5

חופש המחאה  בעניינים הנוגעים למימושהשר לביטחון לאומי התערב בפעילות המשטרה 

וחופש הביטוי, כשהוא מנחה את המשטרה לעצור מפגינים שיחסמו כבישים במסגרת ההפגנות 

פלסטין  דגלינגד התכנית הידועה כ"רפורמה" המשפטית, ומנחה אותה לאכוף איסור על הנפת 

 לעתירה(. 90-105)ראו פסקאות 

ימוש בסמכויות שהקנה השר לעשות ש בעדלא נתבקש צו ביניים שימנע  הגשת העתירה מועדב .6

. השבועות האחרונים מלמדים שהשר אינו בוחל בהכתבת מדיניות ודרך פעולה 37לו תיקון 

שנועדו לדכא את חופש הביטוי ואת המחאה הרחבה נגד ניסיונות לחוקק חקיקת יסוד וחקיקה 

דמוקרטי של המדינה, חקיקה שהממשלה בה חבר השר מנסה לקדם. השיפגעו קשות באופייה 

יניות זו של שימוש באמצעים אלימים מטעמים פוליטיים מחייבת בשלב זה מתן צו ביניים מד

 .עד להכרעה בעתירה



3 

 

 

 

כידוע, הממשלה וחברי הקואליציה המרכיבה אותה מקדמים מאז הקמתה סדרה של חוקים  .7

הפוך את שיטת מינוי השופטים בישראל לשיטה שנועדו לרסק את האיזון בין הרשויות, ל

עקר מתוכן את האפשרות לקיים ביקורת שיפוטית על חקיקה הפוגעת בזכויות יסוד פוליטית, ל

מוגנות ועל חקיקת יסוד שיש בה כדי לפגוע באופייה הדמוקרטי של המדינה, להכשיר כהונת 

שרים בעלי עבר פלילי שבית המשפט קבע שאינם יכולים לכהן בממשלה ועוד. כל אלה יפגעו 

 ת ישראל כמדינה דמוקרטית.באופן עמוק באופייה של מדינ

בשבועות האחרונים מתקיימת מחאה רחבת היקף וחסרת תקדים נגד ניסיונות הממשלה לחבל  .8

בדמוקרטיה. מאות אלפי אנשים בכל רחבי המדינה מממשים את חופש הביטוי ואת זכות 

בעקבות עמדתו המחאה כדי להבהיר שלא יסכימו לעיקור הדמוקרטיה הישראלית מתוכן. 

התומך ב"רפורמה" המשפטית ומתנגד למחאה,  ,ית של השר לביטחון לאומיהפוליט

כך בכלל,  .שהמניע להם הוא פוליטי ,המשטרה מפעילה אמצעים קשים ואלימים נגד המוחים

 .וכך במיוחד בימים האחרונים

באו לידי באמצעים אלימים  המחאההנחיותיו הפוליטיות של השר לביטחון לאומי לדכא את  .9

, יום 1.3.2023שבהן הוא מתפאר בהנחיות שנתן. ביום  ,בהודעות של השר לביטחון לאומיביטוי 

 את ה"ציוצים" הבאים: שבו התקיימו הפגנות בכל רחבי המדינה, השר "צייץ" ברשת טוויטר
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, עמית סגל, פרסם באותו היום שהשר לביטחון לאומי הנחה את המשטרה 12פרשן חדשות  .10

 ידה וייחסמו":"לפתוח את הכבישים במ

 

" פורסם שגורם במשטרה הודיע שהשוטרים "נדרשים ליישם את ההנחיות שקיבלנו 11וב"כאן  .11

 מהשר":

 

ואכן, באותו היום המשטרה פעלה לפי הנחיות השר והפעילה אמצעים קשים ובלתי שגרתיים  .12

המון ה אל תוך השליכהאביב, שם הפגינו עשרות אלפי אנשים, המשטרה -כלפי מפגינים. בלב תל

רימוני הלם, הפעילה מכת"זיות, השתמשה באלות והפעילה פרשים על סוסים, שדהרו לתוך 

אנשים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי. בנוסף,  11קהל של אלפי אנשים כדי להדוף מפגינים. לפחות 

המשטרה הפעילה אמצעים אלימים כמו שימוש במכת"זיות ובפרשים במוקדי מחאה שונים 

 , ועצרה עשרות רבות של מפגינים.ברחבי המדינה

, מכתב שהועבר גם לתקשורת , השר שלח אל מפכ"ל המשטרה3.3.2023יומיים לאחר מכן, ביום  .13

[ את מדיניותי בעניין חסימות י"באביב, -לחדד בפניו ]בפני מפקד מחוז תלשבו דרש ממנו "

", והוסיף כי כזייםמדיניותי היא, כי אין לאפשר חסימת צירי תחבורה מר", ציין כי "צירים

בהתאם למדיניותי הנ"ל בוודאי שאין להסכים מראש למצב של חסימת צירים מרכזיים, "

 ".ללא היתר ובניגוד לתנאי רישיון ההפגנה

 .א'העתק מכתבו של השר לביטחון לאומי אל המפכ"ל מצורף ומסומן 

החלפה של השר לביטחון לאומי מכתיב למשטרה  37מכתב זה מבהיר כיצד בחסות תיקון  .14

 שיקוליה המקצועיים בהנחיות ומדיניות הנגזרים משיקולים פוליטיים ואידאולוגיים.

ג)ב( לפקודת המשטרה מחייב לפרסם את מדיניות השר לביטחון לאומי, 8אף על פי שסעיף  .15

מדיניות כזו לא פורסמה עד כה, וההנחיות ניתנות ללא שקיפות, כך שלא ניתן לדעת מה 

ההנחיות מכוחה, וניתן ללמוד על אלה רק מציוציו של השר ומדיווחים המדיניות ומה הן 

 בתקשורת.
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בעת שהתקיימו הפגנות גדולות ברחבי המדינה והפגנת ענק  ,4.3.2023למחרת, במוצאי שבת  .16

אביב, בה -אביב, השר לביטחון לאומי כינס מסיבת עיתונאים בחפ"ק המשטרה בתל-בתל

כלפי המפגינים מכוח "מדיניותו". צילום והקלטת דברי הצהיר שהורה למשטרה לנקוט יד קשה 

השר במסיבת עיתונאים שודרו ברשתות הטלוויזיה והועלו לרשת על ידי מפלגת "עוצמה 

"אני מגיע לכאן כדי לממש את המדיניות שלי. אין לי כוונה  :יהודית". בין היתר השר אמר

 להבעיר את מדינת תל אביב"להתנצל בפני אף אחד. בטח לא בפני האנרכיסטים שמבקשים 

דיברתי כאן עם מפקד המחוז הנכבד, ואני אמרתי לו את זה בצורה להקלטה( ו" 00:21)דקה 

" )דקה מפורשת, הוא הסכים והבין, זו המדיניות, לא לאפשר חסימת עורקי תחבורה ראשיים

 להקלטה(. 01:29

  דית" ברשתלהקלטת מסיבת העיתונאים כפי שפורסמה על ידי מפלגת "עוצמה יהו

אביב. -לאחר מסיבת העיתונאים, הופעלו שוב אמצעים אלימים כלפי המוחים בתל בזמן לא ר .17

צעדה התנהלה ההשר. אף על פי שחלק מן המפגינים צעדו על נתיבי איילון, בניגוד ל"מדיניות" 

ללא אלימות, הוזנקו למקום כוחות יס"מ להשתתף בפינוי הצועדים, נעשה שימוש בפרשים 

 שדהרו אל תוך הקהל, ונעשה שימוש במכת"זיות כדי לפזר את הצועדים.

מקצועית -מפרסומים בתקשורת עולה שבכירים במשטרה סבורים שלא הייתה הצדקה מבצעית .18

אביב, וכי מדובר בתוצאה של הנחיות -כמו רימוני הלם בהפגנות בתל לשימוש באמצעים

 פוליטיות. כך, למשל, בכתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" נכתב:

גורמים במשטרה מתחו היום )רביעי( ביקורת על המפכ"ל קובי שבתאי ועל "

הפיקוד הבכיר במחוז תל אביב בשל השימוש בכוח וברימוני הלם נגד מפגיני 

המפכ"ל הבין את המסרים מהשר לביטחון לאומי איתמר 'ההפיכה המשטרית. 

שלא היה בן גביר וניסה לרצות אותו בשימוש באמצעים שעד עכשיו לא הופעלו ו

 ., אומר קצין בכיר במשטרה'שום צורך להשתמש בהם

על מפגינים בתל אביב? על מה? איזה אפקט זה יצר? זה רק  לזרוק רימוני הלם'

ברימוני הלם משתמשים אך ורק ', אמר הקצין. 'מצביע על איבוד השליטה

בהפגנה . במקרים קיצוניים של אלימות קשה של מפגינים כלפי כוחות משטרה

לא היה לזה זכר. רימוני הלם זה כלי אלים מאוד וגם מסוכן מאוד, ולא  היום

משתמשים בו נגד מפגינים באמצע תל אביב שלכל היותר חוסמים כבישים או 

פורצים מחסומים. במצב כמו שהיה היום, לכל היותר משתמשים בכוחות יס"מ 

 .'"ובמכת"זית

 לכתבה באתר "הארץ"

 .'במצורף ומסומן  1.3.2023העתק הכתבה מיום 

ליטית של השר לביטחון לאומי בשיקולים המקצועיים של המשטרה בחסות על מעורבותו הפו .19

פנה חבר הכנסת גלעד  8.2.2023ניתן ללמוד גם ממקרים נוספים. כך, למשל, ביום  37תיקון 

קריב אל מפכ"ל המשטרה בעניין הגבלות שהחליטה המשטרה להטיל על מועדי ההפגנות באזור 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=jcZRfjKw9Pk
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=jcZRfjKw9Pk
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=jcZRfjKw9Pk
mailto:https://www.haaretz.co.il/news/law/2023-03-01/ty-article/.premium/00000186-9e3d-d2ea-af96-deffcc050000
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מיקום ההפגנה. מדובר בהחלטות מקצועיות לכאורה,  מגוריו של שר המשפטים יריב לוין ועל

 על ידי השר לביטחון לאומי. 22.2.2023אולם למרבה ההפתעה הפנייה אל המפכ"ל נענתה ביום 

 .'גמצורף ומסומן  8.2.2023העתק פניית חה"כ גלעד קריב אל המפכ"ל מיום 

 .'דמצורף ומסומן  22.2.2023העתק תשובת השר לביטחון לאומי מיום 

בלשכתו של השר לביטחון לאומי הבינו עד מהרה את ה"טעות", ובהתאם לפרסום ב"חדשות  .20

", נציגת לשכתו של השר התקשרה אל עוזרו אל חה"כ קריב, וביקשה למחוק את המכתב. 12

אני , נציגת לשכת השר אמרה "23.2.2023ביום  "12בהקלטת השיחה שפורסמה ב"חדשות 

 חנמאל ... אתה יכול בבקשה למחוק את מה ששלחתי? ...עשיתי טעות ואני ממש מתנצלת

רוצה שזה ייצא מהמשטרה, לא  [י"ב]חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי, 

לא טוב. חנמאל יהרוג אותי. גם ככה ייצא אותו מענה, פשוט בחתימת " –", ובהמשך מאיתנו

י אמר לעשות תיקונים במסמך, אמר ל [חנמאל דורפמן]הוא  ... השר, זה ייצא דרך המשטרה.

 ."אז עשיתי

 ", לרבות הקלטת השיחה12לכתבה ב"חדשות 

 .'ה" מצורף ומסומן 12העתק הכתבה כפי שפורסמה באתר "חדשות 

בהתאם לנוהג השר הוא שמשיב לפניות שבדיעבד נמסר על ידי לשכת השר, בתגובה לכתבה,  .21

אולם כפי שעולה מן השיחה עם נציגת לשכת השר, ברור שהמכתב נוסח על ידי  .חברי כנסת

לשכת השר ולא על ידי הגורמים המקצועיים, מתוך כוונה )שלא יצאה אל הפועל בשל טעות( 

באמצעות שליחת מכתב בחתימת  את המעורבות הפוליטית בהכתבת תנאי ההפגנותלהסוות 

 המפכ"ל.

חרים בהם השר לביטחון לאומי הכתיב מדיניות שיש בה אלה מצטרפים לסדרה של מקרים א .22

כדי להשליך על זכויות יסוד ושיש בה משום התערבות פוליטית בשיקוליה המקצועיים של 

המשטרה. כך, למשל, בתגובה להתבטאויות של עו"ד דוד חודק ושל אל"מ )מיל'( זאב רז בקשר 

 למשטרה בעניין זה:ל"רפורמה" המשפטית המתוכננת, הודיע השר שנתן הנחיות 

 

מן העת האחרונה, השר לביטחון לאומי הודיע שהנחה את המשטרה  בשני "ציוצים" אחרים .23

 לפעול במזרח ירושלים להרוס בתים, לעצור אנשים, לפשוט על בתים ועוד:

 

mailto:https://www.mako.co.il/news-politics/2023_q1/Article-fa905d2ed6f7681026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
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כפי שניתן לראות, התסריט שמפניו הזהירו העותרים בעתירה מתממש לנגד עינינו. החלטות  .24

מימוש חופש המחאה, הזכות להפגין וחופש הביטוי אמורות להיות מנותקות מן  רגישות בדבר

נגד מתנגדים  של האמצעים העומדים לרשות המשטרה הדרג הפוליטי כדי למנוע ניצול לרעה

וכדי למנוע שימוש בסמכויות המשטרה להפעיל כוח לצורך מטרות פוליטיות. אלא  ,פוליטיים

 ב עד צוואר בהחלטות אלה., השר מעור37שכעת, לאחר תיקון 

מדובר  .37תיקון  תוקפו של אין משמעו השעיית ,מתבקש במסגרת בקשה זוההסעד שיודגש  .25

במסגרת בקשה זו מתבקש בית המשפט לקבוע רק ביחס לגזרה  בסעד זמני במישור המינהלי.

 צרה הנוגעת לנושא הרגיש של מימוש חופש הביטוי, חופש המחאה והזכות להפגין, שהשר לא

זאת כדי למנוע פגיעה שאינה  ולא יתווה מדיניות, עד להכרעה בעתירה. והוראות ייתן הנחיות

 ניתנת לתיקון בדיעבד בזכויות יסוד אלה.

ג לפקודת המשטרה "פרשנות מקיימת" כך שייקבע 8לטענת העותרים ניתן לתת לסעיף שנזכיר  .26

י, וזאת מבלי שיינתן סעד שלא יחול על פעילות הנוגעת למימוש חופש המחאה וחופש הביטו

של החוק ותחולתו על פעילות כזו,  והראויה חוקתי. היות שקיים ספק בדבר פרשנותו הנכונה

מתן סעד זמני המורה לפעול, עד להכרעה בעתירה, בהתאם לפרשנות המקיימת את החוק אינו 

 סעד חריג של השעיית כניסתו לתוקף של החוק.

 חלק מן הסמכויות תוקפן של דובר היה בסעד של השעייתלמעלה מן הנדרש נציין שגם אילו מ .27

על אף חריגותו של סעד , המקרה הנוכחי הוא מקרה קיצוני המצדיק זאת. שמקנה החוק

המשעה שימוש בסמכויות שהוקנו בחקיקה, הרי שבמסגרת עתירות ביחס לדברי חקיקה 

, ושהפעלת הסמכויות מכוחם עד להכרעה בהם עלולה להביא שקיים ספק לגבי חוקתיותם

לפגיעה קשה בזכויות יסוד, בית המשפט הורה על מתן צווי ביניים מן הסוג האמור )ראו, למשל: 

בעניין חוק  9.3.2021, החלטה מיום האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת 1441/21בג"ץ 

 ;2021-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –ת שעה הורא – 36לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 

בעניין  18.3.2009, החלטה מיום המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ 

, החלטה עיריית סלואד נ' הכנסת 1308/17בג"ץ  ;2004-(, התשס"ד28)מס'  פקודת בתי הסוהר

; בג"ץ 2017-והשומרון, התשע"זחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה בעניין  17.8.2017מיום 

חוק הנזיקים האזרחיים  בעניין 30.7.2006, החלטה מיום עדאלה נ' שר הביטחון 8276/05

 (.2005-(, התשס"ה7)תיקון מס'  )אחריות המדינה(

האמור לעיל הוא למעלה מן הנדרש, שכן הסעד המבוקש כאן הוא סעד מינהלי במהותו כאמור,  .28

נותן השר לביטחון פנים הנחיות שיש בהן משום פגיעה קשה  המבקש להחריג תחום אחד שבו
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בזכויות יסוד, וזאת בתקופה רגישה שבה מתבצעים שינויים משטריים מקיפים, שהאפשרות 

 שיבוצעו מצריכה רגישות יתר למימוש חופש הביטוי וחופש המחאה.

לכל זאת יש לצרף את העובדה שכאמור לעיל, היועצת המשפטית לממשלה הביעה באופן חריג  .29

לאיזון בין סמכויות השר  התיקון לפקודה מעורר שאלות כבדות משקל באשרעמדתה כי "את 

במשטרה, בתחומים  לבין האפשרות לפגיעה בעצמאות שיקול הדעת של גורמי המקצוע

 ".הרגישים ביותר

 עה אתנתבקש צו ביניים שיש ,שהדיון בו אוחד עם עתירה זו ,8987/22בג"ץ  יצוין שבמסגרת .30

הוחלט כי לא נמצא  28.12.2022. בהחלטת השופט עמית מיום 37של תיקון  כניסתו לתוקף

מקום ליתן צו ביניים כפי שנתבקש. צו הביניים המבוקש כאן הוא שונה במהותו מצו הביניים 

מצוי במישור המינהלי, ובכל מקרה אינו מתייחס לכלל  , שכן הוא8987/22שנתבקש בבג"ץ 

סמכויות השר לביטחון לאומי אלא לתחום אחד מסוים שבו השר מפעיל או מתיימר להפעיל 

, תוך פגיעה בזכויות שהן תנאי מוקדם לקיומה את סמכויותיו בצורה אינטנסיבית ואגרסיבית

 .של דמוקרטיה

, שהוגשה ונדחתה ביום 8987/22במסגרת בג"ץ מעבר לכך, בשונה מן הבקשה לצו ביניים  .31

ובטרם יושם, בקשה זו מוגשת למעלה מחודשיים לאחר כניסתו  37כניסתו לתוקף של תיקון 

ואת האופן שבו הוא  37תיקון  יו שללתוקף של התיקון ולאחר שכבר ניתן לראות את השלכות

 מנוצל לרעה לפגיעה והתערבות פוליטית בחופש המחאה.

 מור יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים כמבוקש.נוכח כל הא .32

הועברה טיוטת הבקשה לתגובת באי כוח המשיבים, ונמסר להם שנוכח אירועי  2.3.2023ביום  .33

בשעה  5.3.2023הימים האחרונים ודחיפות הבקשה, בכוונת העותרים להגישה לא יאוחר מיום 

12:00. 

בקשת העותרת למתן צו ביניים בעתירה מופנית " –מסרה  ,, עו"ד ענת גולדשטיין1ב"כ המשיבה  .34

, השר לביטחון לאומי, והיא אינה נוגעת לכנסת או לסעד העיקרי שהתבקש 2כלפי המשיב 

בעניינה. משכך, הכנסת אינה מוצאת מקום להגיב לגופם של דברים, ותבקש להותיר את 

 ".הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

 .2-4נמסרה תגובת המשיבים  עד למועד הגשת הבקשה לא .35

5.3.2023 

__________________ 

 יונתן ברמן, עו"ד

 ב"כ העותרים


