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 לכבוד

 מר שמעון דהן    מר משה ברקת

 משטרת ישראל –מפקד תחנת לוד  משטרת ישראל –מחוז מרכז מפקד 

 9770110-08בפקס:     9279590-08בפקס: 

 

 שלום רב,

 !דחוף!

  28.5.2021ביום קיום עצרת מחאה מול בית המשפט בלוד הנדון: 

 

עצרת המחאה למנוע את קיומה של להימנע מכל פעולה שיש בה  הרינו לפנות אליכם בדרישה דחופה

 , והכל כדלקמן:מול בית המשפט בלוד 28.5.2021המתוכננת ליום 

, לאחר תפילת 28.5.2021 -ביום שישי, ה ים עצרת מחאהיקלמתכננת  משפחת המנוח מוסא חסונה .1

במחאה על שחרור  ,דבלוהמחוזי מול בית המשפט שעת התחלה משוערת(  13-13:30)הצהריים, 

 העצרת אמורה להתקיים מחוץ לתחום היכל בית המשפט וברחוב ממול להיכל. .החשוד ברצח בנם

 

המשפחה, באמצעות אחותו של המנוח, ביקשה את אישור המשטרה לקיום עצרת המחאה.  .2

על אף זאת, ורק לאחר  תנאים שנקבעו, אךכפוף לאת קיום עצרת המחאה ב בכתבהמשטרה אישרה 

כי המשטרה מסרה טלפונית למשפחה כי איננה מאשרת את קיום עצרת נו לנודע  האישור בכתב,

  המחאה.

 == מצ"ב העתק מהבקשה שהוגשה.

 == מצ"ב העתק מהאישור של המשטרה. 

 

הנחיית היועץ יודגש כי התניית קיום ההפגנה באישורה של המשטרה איננה חוקית ומנוגדת היא ל .3

 . ההנחיה)להלן: ההנחיה(, הנושאת את הכותרת "חירות ההפגנה" 3.1200המשפטי לממשלה מספר 

את התנאים בהן אין כל צורך לאישור המשטרה בדבר קיום עצרת מחאה. בהנחיה נקבע מפרטת 

 כי:

 כאשר המחוז משטרת מפקד מאת רשיון לקבל, המשטרה פקודת לפי"לפי כך יש צורך, 
 : אלה תנאים מתקיימים

 ; יותר או איש חמישים( א
 לדון כדי או מדיני נושא על הרצאה או נאום לשמוע כדי השמים כיפת תחת מתאספים( ב

  או, כזה בנושא
 . למקום ממקום יחד להלך כדי השמים כיפת תחת מתאספים( ג



 
 
 

2 
 

 ברשיון צורך אין המשטרה פקודת שלפי, כלומר, דבר של היפוכו גם משתמע מכאן. 8
 :הבאים המקרים מן אחד בכל

 ;  איש מחמישים פחות משתתפים בה תהלוכה או אסיפה( א
 הרצאה או נאום לשמוע כדי שלא, איש מחמישים יותר בה משתתפים אם אף, אסיפה( ב

 ;  כזה בנושא לדון כדי או מדיני עניין בעל נושא על
 אם גם, השמים כיפת תחת שלא, איש מחמישים יותר בה משתתפים אם אף, אסיפה( ג

 ; כזה בנושא לדון או מדיני עניין בעל נושא על הרצאה או נאום לשמוע מטרתה
 מחמישים יותר בה משתתפים אם אף, השמים כיפת תחת הפגנה או מחאה משמרת( ד

, מסוים בנושא דעה לבטא שמטרתן, כרזות ומחזיקים עומדים המשתתפים כאשר, איש
 )ההדגשה לא במקור( ".כזה בנושא דיון או מדיני נושא על הרצאה או נאום בה ואין

 
מול בית המשפט  28.5.2021-מן האמור בהנחיה עולה כי עצרת המחאה המתוכננת ליום שישי ה

איננה חוסה תחת אותם מקרים אשר מחייבים את המארגנים בקבלת אישור המחוזי בלוד 

מאושרת המשטרה טרם קיומה. לכן, הודעת המשטרה הטלפונית למארגנים כי ההפגנה איננה 

 מנוגדת היא להנחיה לעיל, ופוגעת היא בזכות המחאה וההפגנה.

 

למעלה מן הצורך נציין כי זכות המחאה וההפגנה מהוות חלק מהזכות החוקתית לחופש הביטוי.  .4

אין צורך להכביר במילים על מעמדה החוקתי של הזכות להפגין והזכות לחופש הביטוי )בעניין זה 

 806/88(; בג"ץ 1953, )871, פ"ד ז ל העם" בע"מ נ' שר הפניםחברת "קו 73/53ראו: בג"ץ 

universal city studios inc בג"ץ 33, בעמ' 22( 2, פ"ד מג)נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ;

מניעת ((. 1993) 189( 5, פד"י מז)ראם מהנדסים קבלנים בע"מ נגד עיריית נצרת עילית 105/92

בטענה שאיננה מאושרת, ועל אף שאינה טעונה את אישור ת, של הפגנה חוקית ולגיטימיקיומה 

א לפסיקת בית המשפט העליון יה תומנוגדבזכות המחאה וההפגנה, קשה , מהווה פגיעה המשטרה

 בעניין.

לאור האמור לעיל, נבקשכם להימנע מכל פעולה שיש בה בכדי למנוע את קיום עצרת המחאה הנ"ל ביום 

 , מול בית המשפט בלוד.28.5.2021 שישי,

 

 

 בכבוד רב,         

 ויסאם שרף, עו"ד                 

 :העתק

 .02-5428118מפכ"ל המשטרה, בפקס:  -

 .03-6959567פרקליט מחוז )מרכז(, בפקס:  -


