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 לכבוד

 רב ניצב קובי שבתאי 
  מפכ''ל משטרת ישראל

 שלום רב,

 מחאהביטוי ופגיעה בזכות לחופש תוך התנכלות למפגינים במחאת האקלים  הנדון:

השיטתית בזכויותיהם של פעילים סביבתיים ופעילי אנו מתכבדות לפנות אליך בעניין הפגיעה 

בישראל פועלים מספר ארגונים במאבק נגד משבר  לחופש המחאה ולהליך פלילי הוגן.אקלים 

תנועות את ארגון "גרינפיס ישראל" והם ניתן למנות את האקלים והפגיעה החמורה בסביבה, ב

אלה ארגנו אירוע מחאה שהתקיים . פעלים בתנועות "המרד בהכחדה" ו"מרד בעלי החיים"

עילים, אשר דוגלים במחאה פ"(. האירוע המחאה בירושלים)להלן: " 28.11.2021בירושלים ביום 

נתקלים בהתנכלות חוזרת ונשנית מצד משטרת ישראל, ללא כל פרופורציה להיקף  ,בלתי אלימה

 בתל 6.10.2021)ביום ואופי המחאה. במקרה מושא פנייתנו, כמו גם בשני אירועי מחאה קודמים 

שימוש בלתי סביר באשקלון( התערבה המשטרה בהפגנות שקטות תוך  17.10.2021ביב, וביום א

 וביצוע מעצרי שווא, כפי שיפורט להלן:  חובכ

סירובו ל ע , במחאהבכניסה למשרד האוצר הפגנה התקיימה, 28.11.2021-בבוקר יום ראשון, ה .1

על ההערכות הלוקה בחסר  ,המשבר השלכותדות עם להתמודמשאבים החיוניים להקצות 

באופן ישיר גורמים ובפעילויות שמעצימים את המשבר ופוגעים ועל תמיכתו בלמשבר האקלים 

לאחר שמבקר המדינה פרסם יומיים ההפגנה התקיימה  ובבריאותם. בחייהם של אזרחי ישראל

  .לשינויי האקליםעל מחדלי המדינה להיערך  דו"ח נוקב

שוטרי יס"מ עשרות שלחה למקום ו ,כננתהמתו ידעה מראש על ההפגנהירושלים  משטרת .2

 . ובלשים

, בדרך למקוםאזרחים שנמצאו  ארבעההמשטרה  העיכב עצמו ירוע המחאהעוד בטרם החל א .3

ה החרימו גופם וברכבםחיפושים על ערכה , חבור ליתר הפעילים ולהשתתף במחאהמנעה מהם ל

בגין "כוונה שעות ארוכות,  המעוכבים הוחזקו בתחנת המשטרה הפעילים. ציוד שהיה ברשותם

הפעילים שוחררו  לבסוף. ובחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו להפר את הסדר הציבורי"

  תנאים מגבילים.ב

התנהלות המשטרה בעניינם של הפעילים שבנדון הייתה רצופה ליקויים חמורים ופסולים,  .4

ולכבוד. כן הופרו  תנועה, לחירות ממעצר שרירותי המחאה, לחופש בזכותם לחופשופגעה 

חוק )להלן: " 1996-מעצרים(, תשנ"ו –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה על פי  זכויותיהם

 "(.המעצרים

 ,בשטח לא בוססו על עובדות להפרת הסדר הציבורי, שבגינו נחקרו הפעילים,ראשית, החשדות  .5

עוד בטרם הגיעו  של הפעילים סיון לחזות ולצפות את צעדיהםישערות ונלכל היותר על ה אלא
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ועם הגעתם למקום  ,עוכבו הם אזרחים שומרי חוק, ללא עבר פלילישהפעילים . ההפגנהלמקום 

 כוונה להפר את הסדר. כלל לא ברור במה נבדלו מי שעוכבו על ההפגנה לא עשו דבר המלמד על

סמך מה דווקא הם נחשדו בכך שמימוש זכותם להפגין ועל  ידי המשטרה מיתר המפגינים,

 יגרום נזק כלשהו לסדר הציבורי.

, ימעידים כי התקיימה בשקט וללא כל הפרעה לסדר הציבור הצילומים המתעדים את ההפגנה .6

באשר לעבירת הפרעה לשוטר, הרי שגם האשמה זו נעדרת  ה.וכי לא נשקף סיכון לאיש במהלכ

לקחת  במעמד העיכוב כי כל כוונתם הפעילים שעוכבו אף הצהירו בפני השוטרים כל ביסוס:

לים ילדרישת המשטרה מהפעחוקי אף היעדר בסיס -עליתר על כן, חלק במחאה בלתי אלימה. 

 להתלוות אליהם לחקירה בתחנה, איש מהם לא התנגד לכך. 

חיפוש  עריכתו חשד סביר המצדיק את עיכובם של פעילי המחאהבהתחשב בכך, לא התקיים  .7

הפעילים נלקחו ממקום זאת ועוד,  .המעצרים חוקרכביהם כנדרש בהתאם להוראות וב בכליהם

עילת התקיימה  לאבבירור אף ש –ה לחקירה בתחנת המשטר ,ההפגנה, בה לא הורשו להשתתף

 ללא דיחוי, ודווקא בעת קיום ההפגנה. לצורך חקירה והבאתם לתחנה לעיכובםעילה או  מעצר

יבצע עבירה או מי מהפעילים לכך שאו אפשרות תיאורטית נדגיש, כי גם אם התקיים סיכוי  .8

בניגוד להוראות  ניםשל מפגי "מעצרי מנע" הדבר אינו מצדיק ביצוע, יפגע בסדר במהלך ההפגנה

  .מחאההביטוי ובליבת הזכות לחופש הבלתי מידתית , תוך פגיעה המעצרים חוק

לא היה כל מקום להתנות את שחרורם של הפעילים בתנאים ותחת הגבלות בלתי  שנית, .9

כל אחד כפי שנעשה, והדבר מצביע על פגם חמור בהפעלת שיקול דעת מצד המשטרה.  מידתיות

מן הפעילים נדרש לחתום על ערבות עצמית בגובה אלפי שקלים )חלק מן הפעילים נדרשו 

משכן איסור הגעה לסביבת ₪(;  5,000ומחלקם נדרשה ערובה בסך ₪  3,000לערובה בסך 

 בהפגנה ובתכנונהואיסור יצירת קשר עם המעורבים  ;יום 14משרד האוצר למשך והכנסת 

ה הכלכלית מפני השתתפות בהפגנות הטמונה בערבות הכספית לצד ההרתע יום. 30למשך 

ובאפשרות  תבזכו פוגעים פגיעה חמורה תנאי השחרור, הוטלה על הפעילים לשלםהגבוהה ש

. יתר על כן, לא חופש המחאה, הביטוי וההתארגנות, ולמימוש להשתתף בחיים הדמוקרטיים

 .קונקרטית שבביצועה נחשדו הפעיליםמתקיים קשר הגיוני בין התנאים המגבילים לבין עבירה 

לבסוף, בקשת הפעילים לקבל לידיהם מסמכים המתעדים את חקירתם, את תנאי שחרורם  .10

סורבה הן בעת שהותם במשטרה והן כאשר טילפן אחד  מידיהם ואת רשימת הציוד שהוחרם

 בניגוד לדין ולמדיניותה המוצהרת של המשטרה.  גם זאת מהם לתחנה וביקש זאת פעם נוספת,

שלא כדין. יתר על  עשואם כן, עיכובם של הפעילים וחקירתם, וכן שחרורם בתנאים מגבילים נ  .11

 כן, בבירור מדובר באמצעים מופרזים ובלתי מידתיים ביחס לאירוע המחאה ונסיבותיו.

זוכה  ,מוקדי השלטון ולבקרם ובכלל זה הזכות למחות מול ,זכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה .12

 מאפייני היסוד של ממשל דמוקרטילבכורה במדרג הזכויות החוקתיות המוגנות ונמנית על 

(. (2006) לפסק הדין 13בפסקה   200 (1), פ"ד סבמטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05)בג"ץ 

על המשטרה בפרט,  הפוליטיולביטוי  ,והמחאה במסגרת המעמד הרם המיוחס לחופש הביטוי

ומפעילה סנקציות  נגד פעילי מחאהמגבילים לנקוט משנה זהירות בטרם היא נוקטת צעדים 

https://www.facebook.com/XRisrael/videos/1491899657845466)


 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
3 

נקיטת ((. 2003)פורסם בנבו,  אינדור נ' ראש עיריית ירושלים 6226/01 בג"ץ)ר'  פליליות נגדם

סנקציות פליליות נגד מפגינים אך בשל השתתפות בהפגנות או ארגונן גורמת לאפקט מצנן 

 עמדותש הביטוי, ויש בה כדי להרתיע אזרחים אחרים ולשדר מסר לפיו השמעת לחופ

 במחאה אינה חוקית ולגיטימית.  ביקורתיות ולעומתיות

הדין מתיר לעשות כן רק  גם במקום שבו מתקיימת סמכות להגביל את הזכות חופש המחאה, .13

לום הציבור. מדובר בנסיבות שבהן מתקיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי או בש

ב"מלאכת איזון עדינה בין הזכויות והאינטרסים השונים העומדים על הפרק, שעליה מופקדת 

פדידה נ'  5078/20 בג"ץ)המשטרה כמי שאמונה על שמירת הסדר הציבורי ושלום הציבור" 

  לפסק דינו של השופט פוגלמן(. 19פס' ( 19.8.2020) משטרת ישראל

בפסיקה נקבע לא אחת, כי להוציא מקרים קיצוניים וחריגים  –אשר לתנאי השחרור המגבילים  .14

ועל החירות  להגיע למוסדות ציבוריים על היכולתהמשליכות מגבלות  מנע מקביעתייש לה

החלטת כב' השופט א' נאמן  . ראו למשל אתבמסגרת החלטות שחרור ממעצר בכלל, להפגין

 :(30.5.18) קנדיל נ' משטרת מרחב החוף-אבו 65194-05-18בעמ"י )חיפה( 

"משהורה בית המשפט לשחרר את העוררים, לא היה מקום להוסיף סייג זה של הרחקה ואיסור 

השתתפות בהפגנות או בהתקהלות ציבורית...מיותר להכביר באשר למעמד חופש הביטוי 

ר עליהם מכל משמר והמחאה, זכויות אלו הן אכן מראשיות המשטר הדמוקרטי וראוי לשמו

ולהגבילם רק בנסיבות חריגות וקיצוניות, רק כשמתקיימת אכן ודאות קרובה באשר לסכנת 

החלטת כב' סגן הנשיא מ' דרורי בעמ"י )ירושלים(  ראו גם: ;4בעמ'  )שם, ביצוע העבירה."

 להחלטה; החלטת כב' השופט גרשון 20בפס'  (14.5.18) רחמים נ' מדינת ישראל 24424-05-18

( בפס' 10.7.18) מדינת ישראל 'נ חיים ברק כהן 35790-05-18יפו( -עמ"ת )תל אביבגונטובניק ב

 להחלטה(.  11

הוטלו עליהם ש אלא השתתף במחאה ללא הצדקה,בענייננו, לא רק שנשללה זכותם הפעילים ל .15

 לקחת חלק בהפגנותליצור קשר עם פעילים אחרים ואפשרות  ותעהמונ ,הגבלות מרחיקות לכת

חמורות ומשוללות  האשמותוהכתמתם ב בפוטנציה סימונם כעבריינים מסוכנים תוך ,עתידיות

 .פעילות מחאה בלבדארגון בהתבסס על חלקם ב יסוד,

 לפעול כדלקמן: לנוכח כל האמור, נבקשכם .16

להעביר את ממצאי התחקיר ו לתחקר את התנהלות כוחות המשטרה באירוע נשוא פנייתנו  .א

 .רבים לטיפול משמעתי ופיקודיבעניינם של כל המעו

, הדין שמחייב כפי שלטון מוסדות מול אל אזרחית מחאה לאפשר ירושלים משטרת את להנחות .ב

 .ובפסיקה בדין זה בעניין שנקבעו ולמגבלות לסמכותם בהתאם הסדר לשמירת ולפעול
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 בכבוד רב ובברכה, 

 
 סיון תהל ''דרעות שאער, עו

 רכזת שטח וחופש המחאה מנהלת פניות הציבור


