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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 משרד המשפטים
 ירושלים

 שלום רב, 

 בהפגנות (kettling) כיתורבשיטת משטרתי בלתי חוקי שימוש  הנדון:

משטרתי בשיטה חדשה השימוש ה בדרישה להורות על הפסקתבדחיפות רינו לפנות אליך ה

 Kettlingכליאתם בשטח מצומצם )מפגינים וכיתור  –להתמודדות עם גל ההפגנות ברחבי הארץ 

or containment). מפגינים וכוללת גםקולקטיבי, באופן אקראי ומתבצעת  אנשיםה כליאת 

. עוברי אורח ובהם קשישים וילדיםגם ו ,ממקום כיתורם יםמטר 1,000שמתגוררים בטווח 

מסכנת את שאינה מאפשרת שמירה על כללי הריחוק החברתי וייצרת צפיפות מ פרקטיקה זו

הפרקטיקה של  ,פזר הפגנות בנסיבות מסוימותהמשטרה מוסמכת לאף ש. הכלואיםבריאותם של 

בזכות באופן בלתי מידתי  תופוגע תיתבלתי חוקהיא  במכלאות עיכוב המוני של מאות אנשים

נראה שכל תכליתה של השיטה היא דיכוי הפגנות . בבריאותם ובכבודם בחופש התנועה,להפגין, 

 ומפגינים. 

 :ההחזקה במכלאושיטת הכיתור 

באמצעות החזקת ידיים  מכתרים את המפגיניםשאספנו עולה, כי שוטרים סרטונים מועדויות מ .1

ואחרים וכן באמצעות הצבת מחסומים שמונעים יציאה של מפגינים  ,לשטח מגודר םודחיקת

למעלה בחלק מהמקרים כליאת המפגינים נמשכה כחצי שעה ובחלק מהמקרים מהמכלאה. 

מביתם מטרים  1,000רבים ששהו בטווח היו גם בהפגנות האחרונות בין הכלואים . משעתיים

, פגנהללא כוונה לקחת בה שחלפו באיזורעוברי אורח , אליוונמנעה מהם אפשרות לשוב 

 ילדים ועיתונאים שסיקרו את ההפגנה.  ,קשישים

לעשות נאלצו  ,התקפי חרדהכתוצאה מהצפיפות הרבה, חוו  נרמסואנשים עדויות עולה, כי המ .2

בדרך לא דרך כדי לצאת  לטפס מעל גדרותנאלצו לעיתים מאחורי עצים ופחים, צרכים 

  .והתחננו לשווא בפני השוטרים שיאפשרו להם לצאת חשו ברע םוחלקמהמכלאה 

 כיתור המפגינים הינו מוחלט כך שלא מתאפשרת כל יציאה מהאיזור המכותר. יודגש, כי  .3

במהלך  23.7.2020הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש, למיטב ידיעתנו, בשיטה זו היתה ביום  .4

בעוד  ,. בשלבי הסיום של ההפגנהבירושלים הפגנה מול מעון רה"מ ברחוב בלפור ובכיכר פריז

חסמו את דרכם שורות של שוטרים  ,ברחוב אגרון כדי לשוב לבתיהם מתקדמיםעשרות מפגינים 

הופעלו  לאחר מכן,הן מלפנים והן מאחור, כך שלא היתה להם אפשרות להתקדם או לסגת. 

http://www.acri.org.il/
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מכוניות התזה )"מכת"זיות"( לעבר מפגינים אלה בעודם כלואים ללא כל אפשרות לברוח מזרם 

  מכת"זיות העוצמתי והכואב.ה

וביום  למשך כשעתיים בתל אביב רוטשילד שדרותכיתרו השוטרים מפגינים ב 6.10.2020ביום  .5

-כיתרו שוטרים כ 8.10.2020ביום . שוב נכלאו מפגינים בשדרה למשך כחצי שעה 10.10.2020

הכיתור בוצע  ,מפגינים בצומת הרחובות פלורנטין והקישון בתל אביב. לטענת המפגינים 200

, כרזו השוטרים למפגינים וזהרה. כחצי שעה לאחר שהמפגינים נכלאמבלי שניתנה להם כל א

היתה דרך רחוב הקישון )דרום( וזאת אולם האפשרות היחידה לצאת מהמכלאה  ,להתפזר

מפגינים במשך  200-כלאו שוטרים כ 1.10.2020ביום בכפוף להצגת תעודת זהות וקבלת דו"ח. 

לידינו נראים מפגינים מוחזקים בצפיפות  שהגיעובסרטונים כשעה ברחוב הרכבת בתל אביב. 

 מתחננים לשוטרים שיאפשרו להם לצאת לביתם.  ,קשה

תכליתה של השיטה המתוארת לעיל אינה ברורה. ככל שמבקשת המשטרה לפזר את ההפגנה,  .6

הרי שכליאת המפגינים במקום משיגה את המטרה ההפוכה בדיוק. ככל שמבקשת המשטרה 

הרי שהשימוש בכלי זה אינו מידתי והמציאות מלמדת שהוא אף  למנוע יציאתן של תהלוכות,

עוד עולה מהעדויות, כי פרקטיקה זו מייצרת חיכוך מוגבר בין השוטרים לבין אינו יעיל. 

 . יםהמפגינים ועלייה של המתח והעוינות ההדדי

 פרקטיקה בלתי חוקית 

ר בהתקהלות בלתי הגבלה קולקטיבית של חופש התנועה של קבוצת אנשים, גם אם מדובל .7

חוקית, אין כל עיגון בחוק. לא יכול להיות ספק, כי פגיעה קשה כל כך בחירותם של אנשים 

 באופן קולקטיבי מחייבת הסמכה מפורשת בחוק. 

המשטרה אינה מוסמכת לעכב בני אדם באופן קולקטיבי ללא חשד ספציפי לביצוע עבירה  .8

הגבלת  קובע, כי  1996-מעצרים(, התשנ"ו –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה קונקרטית. 

אותו כלפי  וספציפיחשד קונקרטי קיים שחירותו של אדם לנוע באופן חופשי מותרת רק במידה 

ורק לצורך אחת מהתכליות המפורטות )בירור זהותו, חקירתו ומסירת מסמכים(. ודאי אדם 

 ללא כל תכלית ברורה. המוני ואקראי של אנשים שהחוק אינו מתיר עיכוב 

ואולם הטלת מגבלות גורפות  ,למשטרה עומדים מגוון כלים חוקיים להתמודד עם הפרות סדר .9

 על חופש התנועה של קבוצות שלמות ולא מזוהות של אנשים אינה אחת מהן.

יקורת למרות הבהחליטה "לייבא" פרקטיקה בעייתית זו משטרת ישראל מצער לגלות, כי  .10

של אורגון אישר בית המשפט המחוזי  2017-כך, לדוגמה, בשנמתחה עליה בכל העולם. 

 kettling (Haber et-בפורטלנד הגשת תביעה ייצוגית נגד המשטרה בשל שימוש בפרקטיקת ה

al. v. City of Portland et al. (3:17-cv-01827)) . בית הדין האירופי לזכויות אדם אמנם קבע

 ,הזכות לחירותאת  לא הפר kettlingשל  שיטהכי השימוש של משטרת בריטניה ב 2012בשנת 

והצורך מאות מפגינים שחתרו לאלימות אולם הדגיש כי זאת נוכח האיום הממשי שנשקף מצד 

 .serious injury or damage" (Austin & others v" מניעה שלבשימוש בשיטה זו לצורך 

The United Kingdom, EHCR 459 par. 68, 15.3.2012.) .אין זה המקרה בהפגנות בישראל 
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אדם הועדת האו"ם לזכויות הפרקטיקה המתוארת לעיל פסולה אף לפי המשפט הבינלאומי.  .11

המפרטת את חובותיהן של המדינות החתומות על  ,37פרסמה לאחרונה את הערה פרשנית מס' 

, שמשקפת הערהופש האסיפה. ההאמנה בדבר זכויות האזרחיות, ובהן גם ישראל, להגן על ח

מותר   kettlingהשימוש בפרקטיקה של את הפרשנות המשפטית הראויה של האמנה, קובעת כי 

. ודאי ששימוש מסוימיםהנובעת ממפגינים  אלימות ממשיתרק לצורך התמודדות עם 

  :בפרקטיקה זו באופן אקראי ומבלי שקיים איום ממשי מצד המפגינים הוא פסול

"Where containment is used indiscriminately or punitively, it violates the 

right of peaceful assembly, and may also violate other rights such as 

freedom from arbitrary detention and freedom of movement" (Human 

Rights Committee, General Comment No. 37 (2020) on the Right of 

Peaceful Assembly (Article 21), 17.9.2020). 

השימוש בשיטה הפסולה להפסיק לאלתר את לאור כל האמור לעיל, נבקשך להורות למשטרה  .12

 של כיתור מפגינים וכליאתם. 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד

 חוקתי(-המשפטי לממשלה )ציבוריהמשנה ליועץ מר רז נזרי,  העתקים: 
 (גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי

 אילת אלישר, יועמ"ש המשטרה תנ"ץ


