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שלוםרב,

פעולות בלתי חוקיות של המשטרה נגד משתתפי פעולות המחאה הנדון: 

 בתקופה האחרונה 

אליכםוהרינ המחאותיבענילפנות משתתפי נגד ישראל משטרת של חוקיות באי הגובלת התנהלותה ן

שאירעוברחביהארץובמיוחדבקרבהאזרחיםהערביםבתקופההאחרונה,ובמיוחדבעקבותרציחתושל

הנערמוחמדאבוח'דירובמהלךמבצע"צוקאיתן"כדלקמן:

 .1 כי ונציין נתחיל בתקופה זו לפנייתנו המעצרהרלבנטית שבוצעומספר ים להינו 1,511-קרוב

ל;מפגינים קרוב אישום051-הוגשו וביצעוכתבי במחאות השתתפו הטענה שלפי צעירים נגד

עבירותלכאורהנגדשלוםהציבור.נתוניםאלהכשלעצמםואשרלכלהדעותהינםגבוהיםוחריגים

 המפגינים. נגד המשטרה בדיקתהתנהלותהשל את לדעתנו, הדבריםמקבליםמשנהמצדיקים,

תוקףהןמשוםשהנושאנוגעבמימושהשלהזכותהחוקתיתלחופשביטויוהןעלרקעהביקורת

התברר ששם במפגינים המשטרתי הטיפול נגד שונים במחוזות המשפט בתי של השיפוטית

 .1שהמשטרהביצעהמעצריםאףללאעילהכלשהי

חוקסדרלהוראותשלבהפרהבוטהכפישנפרטבפנייתנוזו,הפעולותבהןנקטההמשטרהמלווים .4

 אכיפה )סמכויות הפלילי תשנ"ו–הדין 1220-מעצרים( )שפיטה,,"(חסד"פ")להלן: הנוער חוק

)תי טיפול( ענישהודרכי מס' התשס"ח14קון "(חוק הנוער")להלן:4112-(, והכל התעלמותתוך

כפי מהעקרונותואמותהמידההחליםעליישוםסמכותהשלהמשטרהלמנועהפגנותאולפזרן,

 ביתהמשפטהעליון של ושעולהמפסיקתו לממשלה0.1411מהנחייהמספר המשפטי היועץ של

 "(.הנחיית היועמ"שבנושאחירותההפגנה)להלן:"

                                                           
1

  )נצרת( מ"י למשל: מדינת ישראל נ' כנאנה ואח' 11527-17-14ראו 0.7.14)לאפורסם, )נצרת( מ"י מדינת 11404-17-14(;
(;מ"י7.7.14)לאפורסם,מדינת ישראל נ' אלאטרש ואח' 11251-17-14(;מ"י)ב"ש(0.7.14)לאפורסם,ישראל נ' אבו רביע ואח' 

מדינת ישראל נ' מוניר 15540-17-14;מ"י)חדרה((2.7.14)לאפורסם,מדינת ישראל נ' מוחמד מחאמיד 11712-17-14)חדרה(
-42410(;מ"י)חיפה(2.7.14)לאפורסם,מדינת ישראל נ' כיאל ואח' 14225-17-14(;בש"ע)עכו(2.7.14)לאפורסם,אגבאריה 

מדינת ישראל נ' בר ואח' 17-14 פורסם, 15.7.14)לא )חיפה( עמ"י פורסם,מדינת ישראל נ' בר ואח'41151-17-14(; )לא
41.7.14.) 
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המשטרהלפזרהפגנותאומשמרותמחאה,גםבנסיבותשאינןמעלותסכנהמיהרהבמקריםרבים .0

והיאהשתמשהבאופןפסול;קרובהלוודאילשלוםהציבורואףללאחששכלשהולשלוםהציבור

לפנישרירותיו אזרחים של מנע במעצרי מעצר, עילת כל ללא מפגינים של המוניים במעצרים

המאוחרותשלהלילה,בחקירהשלקטיניםללאנוכחותאחדהפגנות,בחקירהשלקטיניםבשעות

הסנגוריה מעיני בעבירותהסתה עובדתי יסוד בהסתרתפרסומיםהמהווים בהשתת,מהוריהם,

 המשטרה. מתחנת המשוחררים מעצורים מידתיים ובלתי מכבידים שחרור התנהלותתנאי

וזכויותהןבאשרלעילותהמעצרולחירותההפגנההמשטרהמצביעהעלפרשנותשגויההןבאשר

,במיוחדלאורהישנותהמקריםשנסקורובהנחייתךהמיידית,ומכאןהצורךבהתערבותךהעצורים

 להלן.

לפניפירוטפנייתנוזו,נעירכיגםהתנהלותהשוטריםהתאפיינהבחלקמהמקריםבשימושבכוח .4

זהןבענייאקטןשלמפגיניםאךמספרללאשפוזובאלימותמופרזיםנגדהמפגיניםשהובילואף

 נפנהבאופןנפרדלמח"ש.

פיזורלאחוקילהפגנותחוקיות

 .5 כי מתברר הפגנותרבותפוזרו הםפוזרו ובניגודלחוק. טעונותללאעילהכלשהי הן בתואנהכי

הפקודל20-24הקבועיםבסעיפיםןרישיורישיוןלמרותשהןאינןנופלותתחתהתנאיםהמצריכים

שלהמשטרה)להלן:"14.11.10מספר אסיפותותהלוכות, רישוי בנושאשל "(פקודת המשטרה,

אסיפהבהשתתפותחמישיםאישומעלההקובעים או רקתהלוכהבתחמישיםאישומעלה, כי

בנוש נאומים בה הנחייתשיש ברישיון. חייבות מדיני, החוקהיועמ"שא הנחיות על חוזרת ,

איש,כלעוד51כיהפגנהאינהחייבתברישיוןגםאםמשתתפיםבהמעל7-2ומדגישהבסעיפים

 .איןבהנאומיםמדינייםאותהלוכה

ביצעההפגנותשנשמרבהןהסדרופיזרהולפעמיםבכוחהמשטרהרלבנטיתלפנייתנוזו,בתקופהה .0

 מעצריםהמוניים. בחקירתםנחקרו ולגבי הקריאותהעצוריםאודותדעותיהםהפוליטיות תוכן

שהושמעובהפגנה,אףשקריאותאלהחוסיםתחתחופשהביטוי.פעמיםרבותיוצאכילאנרשמים

דברשייתראתהתערבות יופרבצורהכלשהי, שהסדרהציבורי ומבלי אירועיםחריגיםכלשהם,

גםהמשטרה. וכך כדין, שלא בוצעו הפגנות באותן המפגינים של וחקירתם שמעצרם מכאן

 ורםבתנאיםמגביליםמתחנתהמשטרה.שחר

עלידיהדומיםהמקריםתוךמ .7 גםמדבריםשנאמרו כמו שאירעובמקומותשוניםברחביהארץ,

ניתנו כי רציני, חשש עולה שקיבלו, הנחיות פי על פועלים הם כי שטענו שונים משטרה קציני

קשרלחוקיותההפגנותוללאדיכויההפגנותללאהנחיותברמההארציתשלהמשטרההמורותעל

נביא בהן שטיפלנו הרבות מהדוגמאות להפגין. החוקתית הזכות למימוש כלשהו מעמד מתן

41-כשתתפוההפגנהב.שהתקיימהבשד'בןגוריוןבעירחיפה10.0.14ביוםלדוגמהאתההפגנה

המשטרהלהערכתאיש01-וכהמשתתפיםלהערכתאיש מדיניותנגדומחוכרזותנשאוהם.

אותההפגנהלאהייתהטעונתרישיון.ועזההמערביתבגדהישראלמדינתשלהמנהלייםהמעצרים

בחשד בולט פוליטי פעיל שהוא המפגינים אחד נעצר ואף כדין שלא פוזרה היא זאת ולמרות

ונעצרל שםהוחלט44-להתקהלותאסורה, הובאלביתמשפטהשלוםבחיפה, שעותשלאחריהן

לשחררו בחיפהלמשך גוריון בן להתקרבלשד' עליו העררשהוגשלביהמ"ש14אךנאסר ימים.
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ההרחקה. ובוטלה התקבל השחרור תנאי על )המחוזי )חיפה( עמ"י בר נ' 01452-10-14ראו:

פורסם,משטרת ישראל משטרת ישראל מרחב חוף  (17.0.14)לא מ"י גם: ראו 45444-10-14;

 (.14.0.14)לאפורסם,ר משטרת ישראל מרחב חוף נ' ב

מעצרימנעומעצריםבלתיחוקיים

כל .2 כאשר אזרחים עצרה המשטרה המנע". "מעצרי היא זו בתקופה שהתעוררה אחרת תופעה

המטרההינהלמנועמהםלהשתתףו/אולארגןפעילויותמחאה.מעצריםמסוגזהמהוויםניצול

הינה היחידה מטרתם כאשר בעליל חוקיים בלתי והם והמעצר החקירה סמכויות של לרעה

האזרחיםמפעילותמחאהעתידית.ובכלמקרההמעצריםבוצעוגםלהפחיד,להרתיעולהניאאת

בהפגנות. בעבר השתתפו שהם בטענה המפגינים מן מי של מעצר צו ללא וגם מעצר עילת ללא

 סעיפים להוראות מנוגדים כאלו 07-ו40מעצרים אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר –לחוק

תשנ"ו לל1220-מעצרים( לעצור לפיהםניתן נעברהעבירהאו, כי סביר רקאםקייםחשד אצו

 עומדהאדםלעבורעבירה.

 .2 ביום למשל העתיקה7.7.14כך בהפגנהשתוכננהבעיר להשתתף גזאוי ומחמוד כיאל ורד הגיעו

שתכננולהשתתףבהפגנה)ראו:פורותרקמשוםבעכוושניהםנעצרולפניתחילתההפגנהבשעותס

 (.2.7.14)לאפורסם,משטרת ישראל תחנת עכו נ' כיאל ואח'14225-17-14בש"ע)עכו(

כללידועלכל,כיאיןמגביליםזכויותאזרחרקבשלובחירות.בחופשהביטוימעצריםאלופוגעים .11

ב"ש זהראו: עבירותעתידיות)לעניין ביצוע פסמ"חספירו נ' מדינת ישראל24/20החשששל ,

היועמ"שבהנחיהשהוזכרהלעיל.בחלקהנ"למנוגדיםלהנחייתמעצריהמנע,כמוכן,((4תשנ"ו)

)פסקה מפורטיםהצעדיםששוטר44העוסקב"סמכויותהמשטרהבקשרלהתקהלותאסורה" ,)

.מעצרימנעלנקוט,אםישלו"יסודסבירלהניחכינעברהעבירהשלהתקהלותאסורה"מוסמך

חופשפגיןוליםמראשמימושהזכותהחוקתיתלהאינםנופליםלגדרמקריםאלווהםכאמורמונע

 ואף בהפגנותלהביטוי מפגיניםמהשתתפות הרתעת . מעצרים בוצעו כן, כמו שניתן אף היהעל

כליסודשבמקריםרביםלאהיה)ג(לחוקהמעצריםמאחר40להסתפקבעיכובהחשודלפיסעיף

 עילתמעצר.ל

 שחרורבתנאיםמגבילים

 .14 המשטרהתלונות בתחנת להתייצב נתבקשו אשר מנחקרים במשרדנו התקבלו שראנוספות

וזאתגם,הוחתמוכענייןשבשגרהעלתנאישחרורשכולליםהתחייבותלהתייצבלחקירהבעתיד

כיהכאשרהנחקרכלללאנעצרובנסיבותשבהןכלללאהיית קיימתעילתמעצר.למותרלציין,

כ לחשד סביר יסוד של מקדימיםקיומם תנאים הינם מעצר, עילת של וקיומה עבירה נעברה י

לרבות הממונהלשחררחשודבתנאים, חלופתמעצרבדמותמעצרבית,קביעתלהחלטתהקצין

-מעצרים(,התשנ"ו–)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה47וזאתבהתאםלאמורבסעיף

ל.1220 מקום אין סביר, חשד בהיעדר כי נזכיר, המשטרהזאת על חובה אלא מותנה שחרור

זהראו,לשחרראתהעצורבלאכלמגבלה רינת קיטאי סנג'רו המעצר: שלילת החירות )לעניין

212בטרם הכרעת הדין  בעמוד שם, ראו, עוד ב(.404-401)התשע"א(; נבחנההרשקוביץעניין

המגב האםהתנאי ישהשאלה התנאים סבירות ואת העניין, בנסיבות וראוי סביר תנאי הינו יל

 מולהתכליתשמבקשתהמשטרהלהשיג,כךנאמר:אללבחוןלאורהפגיעהבזכויותהחשוד
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ישלהקפידכיהתנאיםיעמדוביחסמתאיםוהולםלעצםהסיכוןהצפוימהחשוד"
אלמולזכויותיושלהחשוד,פימהותהשלההגבלה,-ולמידתהסיכוןוכיייבחנועל

טיבןשלהזכויותומידתהפגיעהבהן.פירושזהאףעולהבקנהאחדעםהעקרונות
"יסוד:כבודהאדםוחירותו-הקבועיםבחוק

. 711,715(4פדנ) ,ישראליוסף הרשקוביץ נ' מדינת  4714/20ש"פראו:ב-

 

במקריםאחריםשחרורמפגיניםשנעצרומתחנתהמשטרההותנהבחתימהעלתנאישחרורמגבילים .10

מגוריהם מאזור הורחקו המשטרה מתחנות ששוחררו מהעצורים חלק למשל כך מידתיים. ובלתי

ביתמלא.עשרותקילומטרים הושתמעצר חלקאחר הפגיעהגבלותאלההועל מידתיותלאור אינן

לאורהפגיעהבחופשהתנועהשלהםאלמולהתכליתובזכותלהפגיןהחמורהבזכותםלחופשהביטויו

 לא שכן להשיג, המשטרה מהעצוריםשמבקשת נשקפה קרובה סכנה עבירהלביצועילוודאכל כל

בשתפגע רציניתוחמורהבשלוםהציבורוהסדרהציבורי. פגיעהקשה, לאהיהכלקשרמקריםאלו

ניתןהיהלהסתפקבאמצעיםשלאוכילביןהתכליתשביסודהמעצרהמגביליםרציונאליביןהתנאים

פוגעיםפגיעהממשיתבחירותםשלהעצוריםללאכלהצדקההנראיתלעין.חלקמהתנאיםשהוטלולא

 שירתושוםתכליתראויהוהםלקובגורפותוחוסרמידתיות.

בתנאיםמגביליםבמקרים .14 עצוריםששוחררו פעםאחתבלבד,רבים, לתחנתנחקרו לסור לאנדרשו

המשטרהלחקירהנוספת,דברהמעידולולכאורהעלכךכיתנאיהשחרורהמגבילים,היולשווא.כך

 ביום מתחנת7.7.14למשל לשחררו הוחלט חקירתו ולאחר טירה בעיר מביתו מנסור מג'די נעצר

וחתימהעלערבות,וכןהרחקהןאיםשלההתחייבותלהתייצבלחקירה,הפקדתעירבוהמשטרהבתנ

למשךשבעהימיםמביתובטירהוזאתבהיעדרכלחשדסבירשנעברהכלעבירהובהיעדרהשלעילת

(.10.7.14)לאפורסם,תחנת קדמה –מג'די מנסור נ' משטרת ישראל 41241-17-14מעצר.)ע"ק)פ"ת(

 על15.7.14וביום נחקר שם עירון, במשטרת לחקירה ונלקח ערערה בכפר מביתו סיף טאהר נעצר

שעות,הוחלטעלידיהקציןהממונהלשחררומתחנת44-הפגנהבההשתתף.לאחרשמעצרוהוארךל

עשרה למשך הרחקה וכן וערבות לכשיתבקש לחקירה להתייצב ההתחייבות של בתנאים המשטרה

רה"שלמעשהמשמעותההרחקהמביתובערערה,וזאתבהיעדרכלחשדסביר"גזרתואדיעא-ימיםמ

טאהר סיף נ' משטרת ישראל 02241-17-14שנעברהכלעבירהובהיעדרהשלעילתמעצר)ע"ק)חדרה(

 (.40.7.14)לאפורסם,תחנת עירון –

 

 חומר חסוי בבקשות מעצר לחשודים בביצוע עבירות הסתה לאלימות או לטרור 

החברתיות .15 ברשתות שפרסמו התבטאויות בשל אך רבים, אזרחים של למעצרם עדים אנו לאחרונה

 כידוע, ביטויבאינטרנט. בעבירות חקירה שבפתיחת המיוחדת הרגישות החששופרסוםבשל ובשל

המדינה בהנחייתפרקליט נקבע בחקירה עצםהפתיחה של המרתיע מהאפקט מס' הנחיה –14.14,

ושלפרקליט,כיחקירהמעיןזותיפתחרקבאישורפתיחהבחקירהבענייןבעלרגישותציבוריתרבה

 .המדינה

בססועלפרסומיםהתיםעלהסתהלגזענותאואלימות,החקירותרועצושבגינןנחקרבמקריםאחדים .10

יסודהפרסוםאופייסבוקלמשלשלפיהטענהפורסמוברשתותחברתיות) אלהעבירותשלטוויטר(.

במקריםרביםכדלחוקהעונשין,הואחייבלהיותפומבי.04הואהיסודהעיקרישבעבירהולפיסעיף

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-2-705-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-2-705-L.doc
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 וביתסירבה המעצר, שבבסיס העבירות נשוא שהם בפרסומים לעיין לסנגוריה לאפשר המשטרה

נעצרבחשד,ש7.7.14יהמיוםארהמשפטנעתרלבקשתהמשטרה.כךלמשלבענייןמעצרושלרג'אאגב

10411-17-14ביןהיתר,להסתהלאלימותאוטרורבכךשפרסםדבריהסתהבפייסבוק)עמ"י)חיפה(

מדינת ישראל נ' אגבאריה 2.7.14)לאפורסם, מדינת ישראל נ' 14475-17-14(;ראוגם:מ"י)חדרה(

אגבאריה 2.7.14)לאפורסם, 2.11.10וםיוב(. לאלימותאולטרורהסתהבחשדלנעצרראזינאבולסי

 טרור בארגון תמיכה דברי ופרסום בשל בוזאת פורסמו הטענה שלפי בפרסומים רשתותחשבונו

)חברתיות)פייסבוקוטוויטר(  )חיפה( )לאנאבולסי נ' משטרת ישראל מרחב חוף45275-11-10עמ"י

 11.11.10פורסם, )חיפה( מ"י גם: ראו )לאנ' נאבולסימשטרת ישראל מרחב חוף 44115-11-10(;

 11.11.10פורסם, )חיפה( עמ"י גם: ראו )לאנאבולסי נ' משטרת ישראל מרחב חוף 01014-11-10(;

 (14.11.10פורסם הנ"ל, המקרים בשני שבגינם. הפרסומים על לעמוד האפשרות מהסנגוריה נבצרה

המהוויםאתיסודותהעבירותשלהסתהלאלימותאוטרורולפרסוםדבריתמיכהוהחשודים,נעצר

 בארגוןטרור.

 .11 לעיל, שהוזכרו מהמקרים מקרה צבאף הפרסומיםהמשטרהינהילא הכללת את המצדיקה סיבה

כחומרחסוי.היעדרחשיפתהחומרהואבבחינתהעלמתיסודמיסודותשבגינםנעצרואותםאזרחים

,והדבריםהנ"ליורדיםלשורשושלההליךומגיעיםלדרגהשלפסלותרעצאותואזרחנתשבגינןהעבירו

לציין למותר לא כשלעצמו. המעצר ,הליך פומבי, הוא שמטיבו הפרסום, חשיפת בהיעדר תפגענכי

 בעניינו.בקיומושלהליךהוגןזכותושלהעצורבאופןממשי

 

 הפרת הוראות חוק הנוער בטיפול המשטרה בעצורים קטינים 

 .12 חוק הנוער)להלן:"4112-(,התשס"ח14חוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול()תיקוןמס' נועד"(,

לאומיתבדברזכויותהילדולחוקיסוד:כבודהאדםוחירותו.נהחוקלאמנההבילהתאיםאתהוראות

 לשפר נועדו קטינים, של וחקירתם מעצרם בעניין בחוק שנקבעו והכללים עלהנורמות ההגנה את

 הםיהאשונהמהטיפולבעצוראונחקרבגיר.ולהבטיחכיהטיפולבניםזכויותהקטי

לחוקהנוער,א11עשרותמעצריםשלקטיניםבוצעובניגודלסעיףבמהלךפעולותהמחאההאחרונות, .12

לא כי פחותה.הקובע תהיה בקטין שפגיעתה בדרך המעצר אתמטרת להשיג ניתן אם קטין ייעצר

וכךנחסמהזכותונוכחותאחדמההוריםאוקרוביהמשפחהבמהלךהחקירותבחלקמהמקריםנמנעה

להת הקטין פעםאתהחובהשל הפרההמשטרהפעםאחר כך תחילתהחקירה, לפני עםהוריו ייעץ

 ערלאפשרנוכחותהורהבחקירותשלקטינים.המוטלתעליהבחוקהנו

הובאוולפנותבוקרתהקטנותשלהלילהואףבשעועוכבואוונעצרלאזואףזו,מספררבשלקטינים .41

כיקטיןחשוד,לחוקהנוערהקובעי9סעיףוזאתלבוקרהמוקדמותלילהאושעותהלחקירהבשעותה

 אף ופקודתהמשטרה הלילה, במהלך ייחקר בשעותלא יתקיימו מתוכנן מעצר או עיכוב כי קובעת

בלבד אותם.היום שמפרט כפי ביותר חריגים במקרים אלא אסורה, אלו בשעות קטינים חקירות

 קטינים.אתהסיכוןמפניהודאותשוואופוגעתבשלכךבזכויותיהםשלה.מקריםאלומעליםהחוק

 .41 מבלישיהאכלרציונלשגרתיתבמקריםרביםהורחקוקטיניםמבתיהוריהםכחלופתמעצרכמוכן,

להרחקתםמחיקמשפחתםולהשלכותהמרחיקותלכתשנגרמו ראוי לתתמשקל ומבלי להרחקתם,

 .להםכתוצאהמכך
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קהנוערומשליךבאופןמנוגדלתכליתחו,הינוהשימושהתדירבחריגיםהמפורטיםלעילבחוקהנוער .44

ברגישותקטיניםלותייחסימשטרהשליליוניכרעלהקטיניםבעיקרמבחינהנפשית.במקוםשאנשיה

הרגשיתוההשלכותשנובעותמעצםהמגעשלהםעםרשויות,הנדרשתבשלגילם,התפתחותםהפיזית

,אנשיהמשטרההעדיפולהתעלםשובושובמחוקהנוערמבלילתתכלמשקלראוילשיקוליםהאכיפה

 שיקומייםושילובםשלהקטיניםבחברה.

תפסיק .40 ביתהמשפטהעליון, להתייחסלמעצר14קודםלתיקון הצורך עמדהעל מוצאאחרון, כאל

 לקטינים:

מאחור קטינים של מעצרם על המשפט בית יורה בנקל עצם"לא ובריח. סורג י
מעצרושלקטיןמאחוריסורגובריחפגיעתורבהמשלמעצרושלמישאינוקטין.
לגרום ישבהםכדי ללאהתופעותהנלוותלמקוםזה, אף וביתכלא, מעצר תנאי
להלםולזעזוענפשייםחמורים.ולעתיםקרובות,קרובותמדי,עלולהקטיןלהיקלע

מורה.לפיכךשומהעלביתהמשפט,שהואאביהםשללעולםשלסמיםועבריינותח
אתהקטיניםמהתנסותכגוןזו".-ככלהאפשרוככלהניתן-קטינים,להרחיק

  (.1220)77,71(4,פ"דמז)י.צ. )קטין( נ' מדינת ישראל1000/20בש"פראו: -

 

 :14בתיקוןביתהמשפטהעליוןעמדגםעלהשינוישחלבסוגייתמעצרםשלקטינים .44

 לחוקהנוערבוצעהרוויזיהמקיפהבסוגייתמעצרםשל14"אכן,במסגרתתיקון
עלהציבורמפני לצדהצורךלהגן ביטויהכרתהמחוקקכי לידי קטיניםובאהבו
של קטינותו לעובדת ממשית נפקות ליתן יש הדין, את עמם ולמצות עבריינים

מאחו שהות של הקשות ההשלכות בשל הגופניהנאשם שלומו על ובריח סורג רי
שיקולי הילד... זכויות בדבר הבינלאומית האמנה ברוח והתפתחותו, והנפשי
יותר הרב הסיכוי בשל קטינים של בעניינם תוקף משנה לקבל צריכים השיקום
להחזירםלדרךהישרבהשוואהלבגירים...בעניינםשלקטינים,גםבעבירותקשות,

בריחהואהחריגולאהכלל...גםבתקופתהמעצר,בנסיבותהשמתםמאחוריסורגו
לשיקולי עדיפות ליתן יש עניין, של לגופו מקרה כל בחינת ותוך המתאימות
ובריח סורג מאחורי ישהה שהקטין שבמקום כך קטינים, של בעניינם השיקום

טיפוליתבתוךפרקהזמןהקצרביותר".-תיבחןאפשרותשילובובמסגרתשיקומית

(.0.11.11,)לאפורסם,מדינת ישראל נ' פלוני7244/11או:בש"פר -

 סוף דבר

פעולות .45 של אלא נקודתיים אירועים של אינה לעיל שפורטו מהמקרים המצטיירת הקשה התמונה

 ניםהשייכיםלמחוזותמשטרהשונים.שהתבצעועלפידפוסקבועעלידישוטריםבישוביםשו

כמתוארלעיל, .40 החירותפעולותהמשטרה, פגיעהקשהבזכויותהיסודהחוקתיותלחופשביטוי, פגעו

והחירותהאישיתשלמשתתפיפעולותהמחאה ושידרומסרמסוכןלכלל,להפגין,חופשההתאגדות,

הציבור היוו הם כן, כמו לעמדת. המנוגדת פוליטית במחאה השתתפות מפני המרתיע מצנן אפקט

על ההגנה להלכההעקביתבדבר ובוטה קשה בסתירה עמדו לעיל כמתואר המשטרה פעולות הרוב.

חופשהביטויוחשיבותהדווקאעתעסקינןבנושאיםובזמניםשלמחלוקתציבורית,אשרתוארהעל

שון:בזוהלנוביקידיהשופטמצאבפרשת

חופשהביטוינועדלהגן,לארקעלדעותמקובלותואהודות,כפישהודגשלאפעם,"
 גם אלא הדעת, וביישוב שלווה של בתנאים של–המושמעות מבחנו עיקר ובכך

 הביטוי רקע–חופש על המושמעות ומכעיסות, מקוממות חריגות, דעות על
".מאורעותמסעיריםובסגנוןבוטהוצורם
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.411,120(5,פ"דנא)נוביק נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו4222/27ץובג"רא-



חקירתובדיקתהתנהלותהשלהמשטרהנגדהמפגיניםבתקופהלאורכלהאמורלעילנבקשךלהורותעל

ברורותלמשטרה,עלכלדרגיה,בדברמשמעותמעמדםשלחופשוכןהוצאהופרסוםהנחיות,הרלבנטית

וכןזכויותהעציריםכמפורטלעיל.הביטויוחופשההפגנהכזכויותיסודחוקתיות;

מטעם שהוגשו הרבים האישום כתבי להגשת הצידוקים את זה בשלב תבחנו כי מבקשים אנו כן, כמו

אמנםל האירועיםהנ"ל. אישוםאלהמשוםהתביעההמשטרתיתבמהלך לכתבי זו בפנייה אהתייחסנו

שאיננומייצגיםמימהנאשמיםאךהןמהתמונההכוללתהעולהכאןוהןממספרכתביהאישוםהגבוהה

מתעוררחשדרציניביותרבדברהצידוקיםהמשפטייםלהגשתמספרכהגדולשלכתביאישום.

המהירהנודה.כםלתשובת



  





בכבודרב,



ד"עו,מחאמידאראם





0407102-14בפקס:העתק:עוה"דשיניצן,פרקליטהמדינה,

 

 


