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 בקשה להצטרף לדיון במעמד ידידת בית המשפט

 במעמד ידידת בית המשפט. בתיקים שבכותרת המבקשת לדיון את לצרף ב' הרשם מתבקש כ

 מבוא

הממושך של תלאות המסע של שירת העורב  –הליך דנן הוא בבחינת שירת הברבור, או ליתר דיוק ה .1

מתיישבים שנשלחו מטעמים ביטחוניים/ציבוריים בימי טרום " –מגבעת עמל  משפחות המפונים

 ב.פ.דיור  18-09-6097)מחוזי ת"א( ע"א )" המדינה והיווסדותה לג'מוסין שלימים נודעה כגבעת עמל ב'

 .((23.12.2019) חה שרה בן נוןעזבון המנונ' בע"מ 

שהגישו הזוכות נגד עשר משפחות המתיישבים האחרונות, שהתפנו או פונו  זוהי אחת מעשר בקשות .2

על משפחות המפונים הזוכות להשית מבקשות מהשכונה. תחת הכותרת "בקשה להגדלת קרן חוב", 

בבקשה "טכנית" ששולמו לשוטרים בשכר ב"מבצע" הפינוי האחרון. על פניה, מדובר  םאת הכספי

. אלא שבחינה נוספת שדורשת אוריינות מתמטית בסיסית, לגביית חוב קצוב שאינו שנוי במחלוקת

 מעלה שאין זה כך בהכרח.

משמרת במקום וי, התקיימה שנותרו בשכונה ביום הפינספורים לצד מתיישבים פי עדויות ודיווחים, ל .3

. מעבר לכך שאין כל הצדקה להטיל על החייבים את ההוצאות מחאה של פעילות ופעילים חברתיים

, משימות של שיטור במהלך הפגנה ומחאה נמצאות בליבת תפקידי למחאה של אחריםשהוצאו בקשר 

חשש כבד, שהן שוטרים בשכר לצורך זה. בנסיבות אלו עולה העסקת  המשטרה, והדין אוסר על

ומסיבה זו נדרשים עתה מפוני גבעת  המשטרה והן הזוכות לא הקפידו להפריד בין המשימות השונות,

של  עמל לשלם סכומי עתק בגין משימות שיטור בסיסיות הקשורות במימוש חופש הביטוי והמחאה

 . אחרים

המחאה ולהפרטה של הדיון בבקשות דכאן כרוך בבירור עובדתי ומשפטי בסוגיות הנוגעות לחופש  .4

זכויות יסוד להשליך בחוזר על או עשויה עלולה בהן משימות משטרתיות, וההכרעה שתתקבל 

לאור זאת, מוגשת בקשה לצרף לדיון את המבקשת במעמד של ואינטרסים ציבוריים כבדי משקל. 

 ידידת בית המשפט. 

  בית המשפט תידידצרוף המבקשת לדיון במעמד של 

מוסד "ידיד בית המשפט" והתווה את מערך השיקולים בבית המשפט העליון  הכיר פני כעשרים שנהל .5

 בסכסוך שהוא אינו צד לו:גורם דוגמת המבקשת לדיון והמבחנים שבהתקיימם ראוי לצרף במעמד זה 

"בצד הכלל העקרוני לפיו בפני בית המשפט מצויים בעלי הדין הנוגעים בסכסוך 
 ,במקרים המתאימים לכך ,הדן בסכסוך ליתן דעתומצווה על בית המשפט … הספציפי

שאמנם  –מקום בו ישנו גוף ציבורי … יותר של הסכסוך שבפניו כוללנייםגם להיבטים 
אינטרס רחב בפתרון ההליך והיכרות עם המטריה אך יש לו  –אינו צד ישיר להליך 

יינתן ביטוי בכך, … , הרי שיינתן לאותו הגוף להשמיע עמדתו בנדון בצד העותר הנדונה

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-09-6097-44.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-09-6097-44.htm
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לאותם הגורמים המייצגים והמומחים, שיש להם עניין בנושא הדיון ויש בידיהם, בה 
בעת, לסייע לבית המשפט בגיבוש עמדה והלכה המשקפת נאמנה את מגוון המצבים 

 .((1999) 554, 529( 1, פ"ד נג )נ' מדינת ישראל קוזלי 7929/96מ"ח )והבעיות שבסוגיה שבפניו" 

 הערה: כל ההדגשות במובאות לעיל ולהלן אינן במקור אלא אם צויין אחרת.

לא רק לדיונים בבית  –צורפו גורמים ציבוריים רבים לדיונים בנושאים שונים  קוזלימאז ִהלכת  .6

)ישראל )איסי( דורון, מנאל שיפוטיים -דיוניות ואפילו טריבונלים מעיןבערכאות המשפט העליון אלא 

המשפט" -המשפט': ניתוח אמפירי של החלטות בתי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור ל'ידיד בית-תותרי

 .((2011) 667לד  עיוני משפט

גובשה רשימה לא סגורה של קריטריונים לצירוף "ידיד בית משפט", ובין היתר: מהות  קוזליבִהלכת  .7

הגוף המצטרף ומומחיותו; ניסיונו של הגוף והייצוג שהוא מעניק לאינטרס שבשמו הוא מצטרף; סוג 

ישירים להליך; התרומה הפוטנציאלית לדיון. ההליך והפרוצדורה הנוהגת בו; מהות הצדדים ה

 .מבחנים אלה מתקיימים במקרה שלפנינו ותומכים בצירוף המבקשת לדיון דנן

לקידום זכויות אדם באמצעות חינוך, הסברה,  שנים 50-כהמבקשת היא עמותה הפועלת מזה  .8

היא  נות משפטית.גורמי ממשל, טיפול בפניות ציבור והתדייעם עדות הכנסת ווובהשתתפות בדיונים 

המבקשת צברה בערכאות שונות. המתבררות בתביעות לדיונים כידידת בית משפט פעמים רבות צורפה 

 זה תחוםכעותרת ציבורית בבפועל שימשה הוכרה ובהגנה על חופש הביטוי והיא ניסיון ומומחיות 

( 2, פ"ד נז) עשרה-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הששיו"ר האגודה לזכויות האזרח נ'  03/651בג"ץ )

עבירה של העלבת עובד על הלדיון את המבקשת בית המשפט המחוזי צרף כך, למשל,  .((23.1.2003) 62

ר סוגיות הכרוכות באחת מזכויות האזרח המובהקות, הלא היא חופש בהליך המעור" ציבור באמרו:

 2696-03-13ם( -ימחוזי, )ע"פ )" הביטוי, מן הראוי לאפשר לאגודה לזכויות האזרח להשמיע את קולה

 .((2.6.2013) אליצור סגל נ' מדינת ישראל

שנים את מוקד חופש המחאה, שמעביר  7מסגרת פעילותה למען חופש הביטוי מפעילה המבקשת מזה ב .9

אל מפגינות ואקטיביסטים מידע משפטי ופרקטי שמסייע להם לממש את חופש הביטוי, ובמקביל 

 שטעונות טיפול וסיוע. מקבל ומרכז דיווחים מהשטח על הגבלות והתנכלויות 

השתתפה בדיונים שנערכו בוועדת הפנים וביטחון הפנים של הכנסת, סביב תיקוני חקיקה גם המבקשת  .10

במקרה שבמוקד הבקשה שאירע שהסדירו את ההסתייעות של גורמים פרטיים בשוטרים בשכר, כמו 

( )העסקת שוטרים בשכר(, 2)תיקון מס' … הצעת חוק המשטרה " :)ישיבות ועדת הפנים בנושא דכאן

 .("2007-התשס"ז

לתרום להליך כל אלה מקנים למבקשת את "המומחיות", "הניסיון" ואת "הייצוג", שיש בהם כדי " .11

פלוני  11152/04)ע"א " זה נקודת מבט שראוי שתהא בפני בית המשפט בשים לב למהות העניין הנדון

, ולסייע לו בגיבוש עמדה "המשקפת נאמנה את מגוון המצבים והבעיות שבסוגיה ((054.4.20) נ' מגדל

 .(554, עמ' קוזלי )ענייןשבפניו" 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0300651.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0300651.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0411152.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0411152.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9607929.htm
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לן, כל בצירוף המבקשת לא יהיה כדי להכביד על הדיון או לפגוע ביעילותו. מעבר לתמצית הדברים שה .12

 לנכון. הכפי שיראהנכבד התייחסות או הצגת עמדה נוספת תעשה בהתאם לרשות או הוראה של הרשם 

 בעניין ציבורי שיטור במשמרת מחאההוצאות  –בקשה להגדלת קרן חוב ה

הזוכות להשית על החייבים את ההוצאות שהן הוציאו בתמורה לשירותים של הליך דנן, מבקשות ב .13

הבקשה, על פי כותרתה . מבתיהם כדי לפנות את החייבים –על פי הנטען  –"שוטרים בשכר" שגוייסו 

 הגדלת קרן חוב בהתאם לכללים ותחשיבים ברורים וידועים. –ותוכנה נחזית כפשוטה 

ומדיווחים בתקשורת עולה בבירור, ביום "הפינוי" הו בשטח מעדויות פעילים ופעילות ששאלא ש .14

ש"מבצע הפינוי" והשוטרים שהשתתפו בו לא התמקדו בפינוי התושבים, שרק מתי מעט מהם נותרו 

נגד של צדדים שלישיים מחאה הפגנה ובצריפים שהיו ביתם, אלא בעיקר בהערכות והתמודדות עם 

 אביב והזוכות שבאו בנעליהן.-בידי המדינה, עיריית תלהעוול המתמשך שנגרם למתיישבי גבעת עמל 

למותר לציין שהחייבים אינם צריכים לשאת או להשתתף בהוצאות שהוצאו לצורך משימות שיטור  .15

בהפגנות משימות של שמירת הסדר הציבורי לרבות ובמיוחד ם, ילפינוי ישירשאינן קשורות באופן 

שמירה  יטור כאלו אין מקום לתשלום מכל מקור שהוא:יתר על כן, על משימות שומחאות של אחרים. 

היא חלק  אירועי מחאה דוגמת המקרה שלפנינו,בהפגנות ועל הסדר הציבורי ועל חופש המחאה ב

הסתייעות בשירותים של שוטרים אינטגרלי ממשימותיה של משטרת ישראל ועל כן הדין אוסר על 

 . לצורך זה בשכר

הסדר הציבורי ובשמירה על שלומו וביטחונו של הציבור, אם בעת  העיסוק בקיוםזה מכבר נפסק כי " .16

ועקב מאורעות שיש בהם משום הפרת החוק, ואם לרגל אירועים ממלכתיים או ציבוריים המוניים, 

שעצם קיומם מזמן חששות להפרת החוק ולפגיעה בסדר הציבורי או בביטחון הכלל, הם מתפקידיה 

לשם קיום הסדר  בחובת המשטרה לנקוט אמצעים סבירים הוא הדין]ו[ …המובהקים של המשטרה

 402/89בג"ץ ) "למימושן של חירויות יסוד, כחירות האסיפה וההפגנהוהשלום, כשהדבר דרוש 

 .((4.7.1989) 183-182, 917(, 2פ"ד מג), ההתאחדות לכדורגל בישראל נ' שר החינוך

מתן רישיון דחה בית המשפט העליון את עמדת המשטרה, שהתנתה  מטה הרוב בהתאם לזאת בעניין .17

 :והכרוכים בעלויות גבוהות עבור מארגניה ,תנאים הקשורים באבטחתה של ההפגנהבלהפגנה 

של הזכות לחופש ביטוי ולהפגנה משמיעה, בין  'חיובי'חובתה של המדינה בהיבט ה"
ידי אבטחתה ושמירת -השאר, את חובתה לאפשר את מימושה של הזכות להפגנה על

הסדר הציבורי במהלכה. משטרת ישראל היא הגוף המופקד על היבט זה. משימת 
הינן  ]…[ השמירה על הסדר הציבורי במהלך הפגנה, וההגנה על אפשרות מימושה

היא המופקדת  ]…[ מרכזיים, המובהקים, והגרעיניים של משטרת ישראלמתפקידיה ה
על קיום הסדר הציבורי ועל שמירת שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל הן מפני מעשי 
עבירה והפרת חוק, והן במסגרתם של אירועים ציבוריים, ובפרט אירועים ציבוריים 

ות, והפגנות. אמנם, לעתים המהווים מימושן של זכויות יסוד, כגון עצרות, תהלוכ
השאלה אם פעולה מסוימת נופלת בגדר תפקידיה הטבעיים של המשטרה עשויה להיות 

כך, למשל, התעוררה השאלה אם אבטחת משחקי כדורגל נופלת לגדר תפקידיה . סבוכה

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nb-2-179-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05025570-a19-e.htm
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ודאי וברור הוא כי שמירת אך כל ספק מעין זה לא מתעורר בענייננו. . ]…[ של המשטרה
ים ציבוריים אשר יש בהם מימוש זכויות חוקתיות, כגון הפגנות, נופלת הסדר באירוע

מטה הרוב נ' משטרת  05/2557בג"ץ ) ל"גרעין הקשה" שבמסגרת תפקידיה של המשטרה
 .((12.12.2006) 200( 1, פ"ד סב)ישראל

צא היא שהמשטרה והשוטרים שמשרתים בה אינם אמורים לגבות תשלום עבור ביצוע נקודת המו .18

. אך במרוצת השנים "דשוטר בלב-שוטר אינו אמור להעסיק עצמו אלא בתפקידי" –משימותיהם 

התפתחה פרקטיקה של גביית שכר עבור "שוטרים נוספים" שישמרו על הסדר הציבורי באירועים 

יוצא לכלל: מותרת היא ולצורך זה תוקנה פקודת המשטרה, ונקבע בה ", למחצה-ופרטיים פרטיים

 משטרת נ׳ בע״מ מולטימדיה 5009/97 )בג״ץ "המשטרה להשכיר את שירותיה בשכר בנסיבות מסוימות

 . ((13.8.1998) 691, 679( 3)נב פ״ד, ישראל

, שעניינו של הסדר השוטרים בשכר מיועד למקרים של אירועים פרטיים, הבהיר ית המשפט העליוןב .19

מאפשר להעמיד את שירותי  ההסדר שבפקודת המשטרההמשטרה אינה חייבת לאבטח. שאותם 

המשטרה לאבטחת שמירת הסדר הציבורי באותם אירועים, אך מאחר ואין זה מחובתה של המשטרה, 

בתשלום, וזאת להבדיל ממקרים בהם אין עסקינן באירוע פרטי בהם החובה לאבטח מותנה שירות זה 

לאפיינם כאירועים ציבוריים, "אירועים שניתן  –, דהיינו את האירוע רובצת מלכתחילה על המשטרה

-בחירות וכיוצא-עם, הפגנות, אירועי-למשל: אירועים הכורכים עצמם בזכויות הפרט, כגון אספת

 .(693, מולטימדיהעניין )באלה" 

, שהסמיך את חדש הסדר 2007-בחוקק בהקשר זה, שניתנו ופסקי הדין שהתעוררו על רקע המחלוקות  .20

גם בנסיבות ומשימות שאינן פרטיות במובהק, ובכלל זה לצורך  להקצות שוטרים בתשלוםהמשטרה 

 . (2006-, תשס"וחוק המשטרה ,א102 סעיף)להוצאה לפועל בהפעלת סמכויות אכיפה או גביה סיוע 

שהסתייגה ממתן לגיטימציה  יוזמת החקיקה הנ"ל נתקלה בהתנגדות נמרצת בוועדת הפנים של הכנסת .21

  שהסביר יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר פינס: להפרטת המשטרה. כפי

מאוד לא נוחה מיוזמת החקיקה של המשטרה, ובכלל מההסדר  …דעתה של הוועדה"
של שוטרים בשכר. אנחנו מאוד לא אוהבים את ההסדר הזה, כי יש בו משהו כדי לבטא 

ועדת ) "מסוג הדברים שלא צריך להפריט אותוסוג של הפרטת המשטרה, והמשטרה זה 
 .(3ע'  11.7.2007, פרוטוקול מיום הפנים של הכנסת

רק לכה ולמעשה הצעת החוק הסיבה שבעטייה אישרה הוועדה בחירוק שיניים את ההסדר היתה, שה .22

ההפרטה היא לא משהו עובדות שנקבעו בשטח זה מכבר, וכפי שהטעים נציג המשטרה בדיון: "שיקפה 

 .(5, ע' שם)" כך זה עובד כבר המון שנים, זה כנראה נוח לכולם., חדש

, )ר' בהמשך(ככל האפשר  את תחולת ההסדרלמתוח של המשטרה לאור התמריץ המובנה , על רקע זה .23

לפקודה  83באסיפה או תהלוכה כהגדרתן בסעיף  לא יוקצו שוטרים בשכרכי "קבע המחוקק במפורש, 

 )סעיף "ציבורי או מדיני אופי בעלי בעניינים, הפגנה או מחאה משמרתוכן  (א"פ – )פקודת המשטרה

מהותם,  אירועים בעלי אופי ציבורי אשר מפאת; בדברי ההסבר נאמר כי "מדובר ב(המשטרה לחוק ג102

)דברי " הצורך, יוצבו במהלכם שוטרים בתפקיד אין מקום להעסיק בהם שוטרים בשכר, אלא, במקרה

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05025570-a19-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05025570-a19-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_541.htm#hed27
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=252342
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=252342
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=252342
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 ,303ממשלה ההצע"ח  ,2007-בשכר( התשס"ז( )העסקת שוטרים 2הצעת חוק המשטרה )תיקון מס' ההסבר ל

 .((4.6.2007) 639ע' 

לא נאמר  -יותר מצומצם על הקצאת שוטרים בשכר היה האיסור  הצעת החוקנוסח יותאם ויודגש שב .24

לפקודת  83עונים על ההגדרות שבסעיף  שאינם משמרת מחאה""הפגנה או במפורש כי הוא חל גם על 

במהלך הדיון שהתקיים בכנסת על הצעת החוק הוחלט להבהיר ולקבוע במפורש, המשטרה. אבל 

, הכנסת שלועדת הפנים )שהאיסור על העסקת שוטרים בשכר חל בכל הפגנה או מחאה, גדולה כקטנה 

 . בעניינים בעלי אופי ציבורי, ובלבד שהן (18-19ע'  13.11.2007פרוטוקול מיום 

 מושא המחאה שהתקיימה ביום הפינוי. – "האופי הציבורי" של העניין דכאןקשה לחלוק על דומה ש .25

שהוכרעו בהליכים המשפטיים שקדמו להליך דכאן, ניתן  אמנם, לנוכח זהות הצדדים וטיב המחלוקות

אבל זוהי מראית עין בלבד,  היה לסבור שמדובר בסכסוך פרטי בין בעלי זכויות במקרקעין פרטיים.

לגורמים , והמחאתן של חובות והתחייבויות המדינה כלפי מתיישבי גבעת עמל מגונה הפרטהשמקורה ב

 מונעים ופועלים משיקולי רווח בלבד. ש ,פרטיים

שישמשו כקבלן ביצוע לסילוק על מנת התקשרה עם הזוכות המדינה קשה להשתחרר מהמחשבה, ש  .26

 "סיפקו את הסחורה"והזוכות גם  המתיישבים, מבלי שיהיו כפופים לכללי המשפט המנהלי והציבורי.

עולה, למשל, כך  ;מתיישביםולא בחלו בכל טענה או אמצעי במערכה המשפטית שניהלו נגד ה

… ה"לא מבוססת תןציפיילשהעלו ו)כדבריו(  של בית המשפט העליון לטענות "הקשות"מהתייחסותו 

"ייצאו מן המקום לאחר עשרות שנים רק במקלם ותרמילם" לאחר שהמתיישבים וגם לא צודקת", 

חה לא מומשה עשרות הבטיחה להם דיור חלופי וההבט]…[, שהמדינה שלחה אותם "להתיישב במקום 

 . ובדומה לזה, גם הערכאה הדיונית:(29.11.2020) ציונה )שרפי( נ' דיור ב.פ. בע"מ 20/409)רע"א " שנים.

… לנתבעים זכויות ואלו נרמסו במשך השנים תוך התעלמות לגמרי מתחינותיהם"
אוכלוסייה מיוחדת שהובאה למתחם זה על ידי מוסדות המדינה שבדרך, תוך מתן 
הבטחות מפורשות כאמור לעיל ולא בפולשים שהגיעו לשכונה ביום בהיר אחד מהחלל 

דיור  15-09-40716יפו( -ת"א )תל אביב)" …התחייבות זו הופרה ברגל גסה…  החיצון
 ;(בהתאמה 166-ו 28, 25( פסקאות 14.6.2018) ב.פ. בע״מ נ' מזור

בנוגע מאחורי "הסכסוך הפרטי" כביכול שבענייננו ניצבת סוגיה ציבורית מורכבת ושנויה במחלוקת  .27

גופם ובעצם כדי שיגנו בלזכויות שמגיעות למתיישבים שנשלחו על ידי המדינה למקומות שונים 

ישיבתם על אינטרסים ציבוריים. ההבדל בין מתיישבי גבעת עמל או שכונת הארגזים לבין מתיישבי 

שהיו אחראים  ,"מיוחסים"פקידים לשם אפשרו ) ואפילו שיכון צמרת בתל אביבגבעת ברנר  ,ניר דוד

הם ובהכרת התודה שבגמול נעוץ , (לרכוש את האדמות בתנאים נוחים ומיטיבים ,על הרכוש הנטוש

 קיבלו מהמדינה והחברה. 

זכויות קנייניות מפליגות, שעוררו פולמוס ציבורי עז  בהענקתיש מתיישבים שהמדינה גמלה להם  .28

רחית נ' שר התשתיות הקשת הדמוקרטית המז 244/00בג"ץ )והוכרעו על פי כללי המשפט המנהלי 

פורום הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי  1027/04בג"ץ (; 15.8.2001) 847( 5נה), פ"ד הלאומיות

https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-303.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-303.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=261749
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20004090-A11.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-15-09-40716-22.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-15-09-40716-22.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0000244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0000244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0000244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0000244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/04010270-b55.htm
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וף הפריטה שהמדינה "ייבשה" במשך עשרות שנים, ולבס ויש מתיישבים ,((9.6.2011) 55, פס' ישראל

 :את עניינם כדי לחמוק מחובותיה המשפטיות, הציבוריות והמוסריות כלפיהם

גבעת עמל היא אות קלון לחברה הישראלית. היא עדות כיצד טיפלנו בצורה כושלת "
וקלוקלת באנשים שלא היו יכולים להגיע למקומות הנכונים, לא היו בעלי הקשרים 

על השולחן ולהשיג את המינימום הנכונים, לא הייתה להם היכולת לדפוק 
 .(148, ע' 28.5.1986 דברי הכנסת )חה"כ מיכאל איתן, …"האלמנטרי

צומצם לתחום המשפט האזרחי, שבניגוד מתיישבי גבעת עמל כך אירע שהדיון המשפטי בעניינם של  .29

לכללי המשפט המנהלי אינו כולל שיקולים של שוויון, הגינות שלטונית וצדק חלוקתי. המתיישבים 

. הסכסוך כבדה וממושכת מערכה משפטיתשאסרו עליהם הושלכו לביצה שורצת כרישי נדל"ן 

ווע. כפי שהטעים בית המשפט הפולמוס הציבורי לא ג"הפרטי" הוכרע בבתי המשפט האזרחיים, אבל 

 העליון:

אכן, עניינם של תושבי גבעת עמל, שמרביתם נשלחו אליה בהוראת גורמים רשמיים "
. היא ראויה כמובן סוגיה אנושית וציבורית מורכבתבימי הבראשית של המדינה, הוא 

את מלוא  שהדיון המשפטי בה אינו יכול להכיל, הגם מתאימהלהתייחסות משפטית 
 .((29.11.2020) 41פסקה  ,ציונה )שרפי( נ' דיור ב.פ. בע"מ 20/409רע"א )" תה.מורכבו

מהדיון המתמשך בתקשורת וברשתות החברתיות, גם על אופיו הציבורי של העניין ניתן ללמוד  .30

בעקבות הדיון במליאה  1986העקרים, שהתנהלו בכנסת: בשנת  –ומהדיונים הרבים, אך למגינת הלב 

)פרוטוקול " הפתרון לשכונת גבעת עמל בתל אביבם בנושא ", דנה וועדת הפנילעיל (28בסעיף ) שנזכר

)פרוטוקולים " צווי הריסה בשכונת גבעת עמל; שלוש שנים לאחר מכן דנה הוועדה ב"(11.6.1986 מיום

פינוי תושבי שכונת גבעת עמל בתל נדון בכנסת " 2014; בשנת (27.12.1989-ו 20.6.1989; 28.3.1989 מיום

 (201430.6.; 1.201426.; 1.201422.; 1.201415.; 7.1.2014; 16.12.2013 )פרוטוקולים מיום" אביב

" 2014-התשע"ד, תושבי שכונת גבעת עמל"הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לנדונה ובהמשך לכך 

 2018; והצעות חוק דומות משנת (7.2016.11-ו 7.20125.7; 20148.12.; 20141.12. )פרוטוקולים מיום

  .2022ומשנת 

 שיבוש שיקול הדעת בקביעת היקף כוחות השיטור ושכרם

שמירת הסדר הציבורי במשמרת המחאה שהתקיימה ביום הפינוי, וההגנה על מפורט בהרחבה לעיל, כ .31

ליבת תפקידי המשטרה; משכך לא היה מקום שייכות להן משימות ש –המפגינים וחופש הביטוי שלהם 

 להזמנת שוטרים בשכר לצורך זה, ולבטח שאין להטיל את העלויות על החייבים. 

מספרם של השוטרים בתשלום, שהגיעו לגבעת עמל ביום הפינוי היה מופרז נראה, כי אבל מעבר לכך,  .32

 כעת להשית על החייבים.ובהתאם עלות שירותיהם שנגבתה מן הזוכות ושאותה הן מבקשות  ומוגזם

 בכך כדי לפטור אותן בלא כלום.אין , אבל הזוכות אמנם טוענות שלא הן קבעו את היקף כוחות השיטור

, אשר עשוי להסביר את ההיקף העצום והמופרז מובנהסובל מכשל  מנגנון ההקצאה של שוטרים בשכר .33

ההסדר החקיקתי של הקצאת שוטרים בשכר מטיל על של כוחות השיטור שהוקצו למשימת "הפינוי". 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/04010270-b55.htm
https://fs.knesset.gov.il/11/Plenum/11_ptm_530650.PDF
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20004090-A11.htm
https://fs.knesset.gov.il/11/Committees/11_ptv_448722.PDF
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=2049151
https://fs.knesset.gov.il/12/Committees/12_ptv_458701.PDF
https://fs.knesset.gov.il/12/Committees/12_ptv_458810.PDF
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=544728
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=546088
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=546246
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=546013
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=547384
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=554670
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=560537
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=561054
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=2020383
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=2021792


 

9 

מנגנון מעין קצין משטרה לקבוע בכל מקרה ומקרה כמה שוטרים, אם בכלל, יוקצו למילוי המשימה. 

כיוון שהוא מטיב עם המשטרה ועם השוטרים. עוד בעניין  מובנה זה יוצר ניגוד עניינים מוסדי

את התהליך שהתרחש במהלך השנים, שבו העיקר הפך לתפל והתפל  תיאר השופט חשין מולטימדיה

  :הפך להיות העיקר –הפך לעיקר, במובן הזה שהרצון להיטיב עם השוטרים ולהעניק להם שכר נוסף 

לם רצון אין זה אלא דרך הטבע שהמשטרה תבקש לתגמל את אנשיה ככל שתוכל, ואו"
הדעת באשר לקביעת מספר השוטרים -לשיבוש בשיקוללגיטימי זה עלול להביא 

להבטחתו של אירוע  הנדרשיםאחרת. קביעת מספר השוטרים -או-הנדרשים לפעילות זו
פלוני הינה קביעה הכרוכה מעצם טיבה בהשערה ובהערכת הסתברות וסיכונים לעתיד. 

ל השוטרים תיפול אך על בעל האירוע הסמכות יודע כי עלות העסקתם ש-כאשר בעל
בעת תביא העסקתם של שוטרים במשימה -ולא תכביד על תקציב המשטרה, וכי בה

דעתו המקצועי ייפגם, וכי -פלונית לשיפור מצבם הכספי, עלול להתעורר חשש כי שיקול
המצב שאליו קולעים  …הערכת מספר השוטרים הנדרש לאותה משימה תיטה להרחבה

עניינים מתמיד, -מצב בלתי נסבל מעיקרו. מצויים הם במצב של ניגוד אנו אותם הוא
 דעתם.-וממילא מסתכנים הם שמא יחול שיבוש בשיקול

]…[ 

-עניינים אינו קלוט מן-ילמדנו כי החשש מפני ניגוד –נוסיף ונעמוד בהמשך דברינו 
-שוטר המבצע עבודת –לעינינו  הנגליתהאוויר. אין לנו אלא לחזור ולומר, כי התופעה 

הינה מעצם טיבה תופעה זרה בעבודתה של  –שיטור בשכר בצד עבודתו הרגילה כשוטר 
-המשטרה. ובערבנו פעילות שיטור רגילה בפעילות תמורת שכר, עשינו לעירוב מין

 )עניין ."אינו מביא לטוב –ידענו מכבר  –מינו -בשאינו-מינו. ועירוב מין-בשאינו

 .(703-702ע' , מולטימדיה

רואה בהסדר האמור דוגמא מובהקת לאופן שבו אינטרסים כלכליים של  ארז-המלומדת ברקגם  .34

 : הרשות עלולים להשפיע על שיקול הדעת בהפעלת סמכויותיה הסטטוטוריות

 לקבוע המשטרה אמורה שבהם במצבים טמון אחר פוטנציאלי אינטרסים "ניגוד
 על שמירה לשם השיטור הנדרשים כוחות של היקף על ולהורות אבטחה של סטנדרטים

 .הרישיון למבקש האבטחהשירותי  את מוכרת גם אך, רישיון טעון באירוע ביטחון
 גם הגלום העסקי הפן את ממחישה שהיא משום במיוחד מעניינת היא זו דוגמה

 8עמ' , ג משפט מינהליארז, -דפנה ברק) שיטור" כמו מובהקות שלטוניות בפעילויות

(2013)). 

לא מדובר בחשש תיאורטי, וגם אין צורך להרחיק לכת כדי לעמוד על ההשלכות המזיקות שנגרמות  .35

דרשה המשטרה שהמארגנים יעסיקו ויממנו לא פחות  מולטימדיהבפועל בהקשר זה. כך, למשל, בעניין 

יכלו לגלגל את העלויות על אחרים, לא ויתרו. כבר לא אבל מארגני הפסטיבל, ש שוטרים בשכר. 78-מ

עם הגשת עתירה בעניין שוטרים בתשלום.  59-לאחר פגישה ראשונה הפחיתה המשטרה את הדרישה ל

 שוטרים בשכר.  24-ובפסק הדין שקיבל את העתירה נקבע שדיי ב 38-, לאחר דיון ל50-ירדה הדרישה ל

את ניגוד העניינים המובנה נקבעו פקודה ונוהל, שמפרטים את אופן הטיפול בבקשות  בניסיון לנטרל .36

העסקת שוטר " 07.02.15דת מטא"ר ו)פקלהקצאת שוטרים ואת השיקולים שיש לשקול במסגרתו 

. אבל בעוד שלגבי הקצאת שוטרים "(הקצאת שוטרים בתשלום" 220.001.17"; נוהל אג"מ בתשלום

ל"אירוע" נקבעו תבחינים וקריטריונים שמבנים את שיקול הדעת של הקצין המוסמך, אין בפקודה 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/Search/BookGroupCollection.aspx?id=627
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.police.gov.il/menifa/02.07.02.15_10.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/02.07.02.15_10.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/90.220.001.17_2.pdf
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ה, כמו פעלת סמכויות אכיפה וגבייובנוהל תבחינים דומים שעה שמדובר בהקצאת שוטרים לסיוע בה

 מבקר המדינה התייחס לחסר זה: . שהיה במקרה דנן

הוראות החוק, פקודת מטא"ר והנוהל מותירות בידי המשטרה שיקול דעת רחב בכל "
הנוגע להחלטה אם להקצות שוטרים בתשלום לאירוע או לשם סיוע לרשויות ולגופים 

בדבר מספר ה שבידיהם, וכן בנוגע להחלטה ציבוריים בהפעלת סמכויות האכיפה והגביי
מורכבות, בעייתיות  ש להקצות. לקבלת החלטות בנושאים אלההשוטרים בתשלום שי

מחד להקצות שוטרים בתשלום ולהחליט  הסמכותוקשיים הנובעים מכך שלמשטרה 
מה יהיה מספרם, ומאידך כפועל יוצא מהחלטה זו משולמת לשוטרים שהוקצו תוספת 

 ]…[ .םתשלום לשכר
נקבעו תבחינים בחוק ובפקודת  פעולהלעניין הקצאת שוטרים בתשלום לאירוע או 

מטא"ר, ואולם משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי לעניין הקצאה של שוטרים 
" בתשלום לסיוע בהפעלת סמכויות אכיפה וגבייה טרם נקבעו על ידה תבחינים כלשהם.

 .((13.05.2014) – 2013ג לשנת 64דוח  )מבקר המדינה

אירוע לבקש "עיון חוזר" לאחראי על מנגנון נוסף שנועד להתמודד עם ניגוד העניינים מאפשר אכן,  .37

אירוע, ובהמשך גם לערער לוועדת ערר קיום לכתנאי בהחלטה בדבר מספר השוטרים בשכר שנדרשים 

שנעשה שימוש האלא שנתונים מלמדים שבפועל  .(הקצאת שוטרים בשכר)ח( לנוהל 4)סעיף מיוחדת 

 ,קר והמידע של הכנסתהמח. כך למשל, לפי דו"ח של מרכז , אם בכלל, בטל בשישיםבמנגנונים אלו

בקשות לעיון חוזר כלל לא הוגשו  אךהחלטות להקצאת שוטרים בתשלום,  18,071התקבלו  2019בשנת 

לאבד של המזמין חשש ו, לחץ זמניםאפשריים לתופעה זו, כמו הועלו מספר הסברים בדו"ח או עררים. 

 :, כמו קשרים ארוכי טווח של שחקנים חוזרים

בשיחות שקיים  […]לבחון כיצד קרה שלא הוגשו בקשות לעיון חוזר אין בידינו כלים "
מרכז המחקר והמידע של הכנסת עם גורמים העוסקים בהפקה ובהסדרה של אירועים 

האפשרות כי גורמים שבהם נדרשה העסקתם של שוטרים בתשלום הועלתה על ידם 
המשטרה  מארגנים הנדרשים מתוקף תפקידם לקיים קשרים ארוכי טווח עם קציני

על החלטת הקצין להימנע מלערער  בתחנה או במרחב האזורי שבו הם פועלים עשויים
)אמיר פרגר "העסקת שוטרים שלא לפגוע ביחסיהם עימו ועם מפקדיו.  המוסמך כדי

 .(11.5.2021, הכנסת מרכז המחקר והמידעבתשלום", 

 נעוץאינם קוראים תגר על החלטת הקצין המוסמך  מארגניםהגורמים הלכך ש ומרכזי נוסף הסבר .38

שוטרים מבקש סיוע של שזוכה כך, . הוצאותבעול ה עתידים לשאתאינם גורמים אותם בהן שנסיבות ב

יוטלו בסופו של דבר על  ת ישראללמשטרמניח שההוצאות שישלם , חייביםפינוי כסיוע ב בשכר

עינו של הזוכה יהיה ביצוע מהיר ויעיל של הפינוי, השיקול המרכזי שיעמוד לנגד לאור זאת,  .יםהחייב

מספר קביעה בדבר עלויות, ואין לו תמריץ לערער על לגובה היהיו אשר יהיו העלויות. הזוכה אדיש 

 מופרז של שוטרים בשכר. 

 סוף דבר

ההיקף העצום של  עלולא ערערו הזוכות לא נקפו אצבע בענייננו. זה בדיוק מה שאירע ל פני הדברים, ע .39

כפי שזה נקבע על ידי קצין המשטרה. בדומה לזה, הן גם לא טרחו להתעמת עם , שוטרים בשכר

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/768-13.aspx
https://www.police.gov.il/menifa/90.220.001.17_2.pdf
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 הפגנה ומחאה.לשכור שוטרים בשכר למשימות שיטור ב – המשטרה על עצם הדרישה הבלתי חוקית

 שאיןבטח אינן רשאיות "להגיש את החשבון" למתיישבים שפונו מגבעת עמל, ולהזוכות בנסיבות אלו 

 מדובר בסוגיה "טכנית" שניתן להכריע בה ללא בירור עובדתי ומשפטי מעמיק. 

אך סמלי הוא, שפרשה שתחילתה בהפרטה פסולה מסתיימת בהפרטה אסורה של משימות שיטור  .40

, מולטימדיה)עניין " הפגנות]ו[עם, -הכורכים עצמם בזכויות הפרט, כגון אספתציבוריים, אירועים "ב

 . לעיל( 19סעיף בר' 

, ולאחר מכן מכרה אותם בגבעת עמל כמגן אנושישישמשו בערש לידתה שלחה המדינה עולים חדשים  .41

תוך יבצעו את "העבודה המלוכלכת" וייפטרו מהמתיישבים אלו שואת ביתם לגורמים פרטיים, כדי 

לנקוט. וכך אכן היה, כפי שניתן ללמוד, בין היתר,  אמצעים שרשות ציבורית אינה רשאיתשימוש ב

הזוכות נגד המתיישבים;  מההסתייגות והזעזוע שהביעו בתי משפט שדנו בסוגיה לנוכח טענות שהעלו

 לקבל עוד מעט מליטרת הבשר.  –וכפי שניתן ללמוד מהבקשה דכאן 

וניצל את פרשה ספיחי הבסכסוך שבין הזוכות לחייבים נדרש לאחרונה לבית המשפט שהכריע אפילו  .42

הזוכות  תבקשאת קליין מריו דחה השופט  תובהחלט!". ודי "מספיק …לזוכות שכדי לומר ההזדמנות 

הוצאות הפינוי מושא את שישולם למתיישבים שפונו ולנכות מהם, בין היתר,  כספי הפיצויין את להקט

 . בשולי החלטתו כתב השופט הנכבד כך:ההליך דכאן

"חוויתי, הן בביקור במקום, והן בטיעונים ובעדויות שבפניי את הכאב של המשפחות, 
משפינוי כל תשובי השכונה את בתיהם … את תחושת הבגידה מצד המוסדות הרשמיים

בוצע, ב"ה, באופן מסודר, ללא אלימות, כשתושבי השכונה התכנסו לתוך כאבם ללא 
פט לבטל סנקציה זו ולאפשר לתושבי על בית המש… התפרצויות והפרת חוק, נראה ש

 השכונה ליהנות באופן מלא מהפיצוי המגיע להם, ללא ניכוי כלשהו.
]…[ 

י בשוולא לטרטר את ת, 'סאגת שכונת בגעת עמל'הנני מפציר בתובעות לסיים בכך את 
בהליכים נוספים, על ידי ערעורים נוספים ולשים לפרשה זו, בחלוף  השכונה

 (24.9.2022) דיור ב.פ. בע"מ נ' פהימין 15-10-4808)ת"א )ת"א(  ף פסוק.")!!!( סו שנים 61

 .( סימני הקריאה הם במקור

 ככל שהחלטה זו לא סתמה את הגולל גם על הבקשה דכאן, הרי שלכל הפחות יש בה מודל ראוי לאופן .43

 .לעשות זאת עתהשבו ראוי 

 2023בינואר  18

  
_____________________ 

 , עו"דאבנר פינצ'וק
 15728"ר מ

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9705009.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-15-10-4808-22.htm

