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 שלום רב, 

 *דחוף*

 כפר סעווה סמוך ללאטרש באהריסת אוהל המחאה באדמות   הנדון:

 

בסמוך לכפר  באדמות אלאטרש  11.01.2022אירוע הריסת אוהל המחאה ביום בעקבות   הרינו לפנות אליכם

 הכל כמפורט להלן: ,באזור המחאה אוהל של הקמתו  את  למנוע  שלא בדרישה, סעווה

 

של המשטרה    יםגדול  ות כוח  ו בוקר, הגיעלפנות    05:30, בסביבות השעה  11.01.2022אתמול, בתאריך   .1

תושבים  הכיתרו את אוהל המחאה ומנעו מ  השוטריםוהתמקמו באדמות אלאטרש.    בנגב,   לכפר סעווה 

מכן לאחר  שעה  כחצי  למקום.  התקרבלהתקרב  ל  ,  שייך  הנראה  שככל  לישראל  דחפור  הקיימת  קרן 

   , אף ללא כל  התראה מוקדמת בעניין. כליל  את אוהל המחאהוהרס  ")קק"ל" (להלן:

יומיים    באדמות אלאטרש  אוהל המחאה .2 לפני  ידי תושבי הוקם  פעילות קק"ל כ  האזור  על  על    מחאה 

הכנות לייעור באדמות שלגביהן קיימות תביעות בעלות של תושבים  פעילות הכוללת, בין היתר,  .בשטח

 .  מהאזור

בחופש הביטוי של  פוגעת פגיעה קשה וחמורה  ה   הריסת אוהל המחאה ו/או מניעת הקמתו הינה החלטה  .3

נעדרת סמכות חוקית,    . ההחלטההתושבים וזכותם למחות כנגד פעילותה של קק"ל באדמות אלאטרש

. כמו כן, ההחלטה מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון בעניין חופש ביטוי,  בלתי מידתית ולא סבירה

 ואינה עולה בקנה אחד עם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות המשטרה עצמה. 
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ת להפגין ולמחות הינה זכות יסוד אשר זכתה למעמד חוקתי, בין אם כזכות העומדת בפני עצמה  הזכו .4

הביטוי.   מחופש  כנגזרת  אם  אחת  ובין  זו  עמדלא  זכות  של  חשיבותה  על  העליון  המשפט  במתן   בית 

לציבור הרחב,  מעוניינים  אותו הם  את המסר  להעביר  לאזרחים  היותה  הזדמנות  מרכזי    ועל  מכשיר 

מטה הרוב נ'    2557/05בג"ץ    ראו(  .  חברתיות על סדר היום הציבורייטיות ופוללהעלאת סוגיות  וחשוב  

 ).  169)  2, פ"ד לד (משטרת ישראל

כל פגיעה בחופש הביטוי חייבת לעמוד במבחנים שהותוו בדין, וכן    אור מעמדה החוקתי כזכות יסוד, ל .5

כיתור    ללא התראה וללא סמכות, וכן  והמידתיות. הריסת אוהל מחאה על ידי דחפור  הסבירותבדרישת  

שלא    םאמצעי  םהינ  ,חים והתושבים באופן הדומה להשתלטות צבאיתאזור המחאה ומניעת הגעת המו

בעליל. חמור מכך הינו השימוש בכלי דחפור הנמצא    ייםמידת   נם ואי  יםבלתי סבירלתכלית ראויה,    ונועד 

 .  גוף שכלל איננו מוסמך לפעול בענייןבבעלותה של קק"ל, שהרי אז מדובר על 

  ה מטיל  אינהאת הצורך ברישיון להפגנות,    ה, בין היתר,המסדיר  עצמה  לציין כי פקודת המשטרה  למותר .6

הקמת    כל בעת  המשטרה  מאת  רישיון  לקבל  מחאה  מארגני  על  העניין אוהלהחובה  בנסיבות  (ראו    , 

על כן, הריסת האוהל ומניעת פעילות    ). 1971-[נוסח חדש], התשל"א  לפקודת המשטרה  84- ו  83סעיפים  

עתירה למתן    עדאלהמרכז    הגיש,  2005  בשנתדומה,    בענייןכי    נציין.  המחאה מחוסרת היא כל סמכות

שבנגב. אז, החליט בג"ץ ביום הגשת    אלעראגיבצו על תנאי וצו ביניים בעניין אוהל מחאה שהוקם בכפר 

העתירה כי האוהל לא יפונה עד אשר תישמע העתירה בפני הרכב במהלך אותו שבוע. בעקבות החלטה  

פסיקת    תוךבהתאם    נמחקה   והעתירה ,  ימים  15זו, החליטה הפרקליטות להתיר את קיום האוהל למשך  

 .)ואח' נ' מפקד המחוז הדרומי האלראפאיע חוסיין  971/05(ראו בג"ץ  הוצאות לזכות העותרים 

שכן אנו בדעה כי פעילות זו לקויה בפגמים    ,במנותק, לעת הזו, משאלת חוקיות פעילות קק"ל באזור .7

להסרת אוהל  חוקיים רבים ונפנה בעניין זה לגורמים הרלוונטיים בנפרד, הרי שהפעלת דחפור קק"ל  

חמור הדורש חקירה בפני עצמו, הן ברמת קבלת ההחלטה להסיר את האוהל והן  אירוע    המחאה מהווה

 ברמת ביצועה על ידי דחפור קק"ל.  

 

הצבת    שלא למנוע את הקמתו של אוהל המחאה באזור. מניעת  לעיל, הנכם מתבקשיםלאור האמור  

 לערכאות בעניין. שקול פנייהל יאלצנוביטוי מחאה ולהאוהל תוך כפי פגיעה חמורה בזכות ל
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       עדי מנסור, עו״ד
 

 
 


