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     ולכבוד                                                       לכבוד

                     עמית איסמןמר י                                                 ז נזררמר 

 פרקליט המדינה             חוקתי(-)ציבורי המשנה ליועמ"ש

 בדואר אלקטרוני                                      בדואר אלקטרוני

 

 שלום רב, 

 

 פלסטין והצורך בשינויה  ימדיניות משטרת ישראל בנושא הנפת דגלהנדון: 

 

מפגינים ומוחים להניף דגלי פלסטין, בשל ריבוי המקרים בעת האחרונה בהם אסרו שוטרים על 

תוך פגיעה לעתים אף עיכבו, עצרו וחקרו את מניפיהם החרימו את הדגלים )לא פעם באלימות( ו

בבקשה להתנות פתיחה בחקירה בשל הנפת דגל  כםאנו פונים אליקשה בזכות לביטוי ולזהות, 

ות נוספות המשיקות פלסטין באישור פרקליט המדינה, בדומה לנעשה בחקירת חשדות לעביר

ביטוי, כמפורט בהנחיות פרקליט המדינה "אישור פתיחה בחקירה והעמדה לדין הלחופש 

בנוסף, נבקש ; (15.12.2019מיום  14.12בעבירות או עניינים בעלי רגישות מיוחדת )הנחיה מס' 

סור האיכמו גם  ,או חפץ שהדגל מוטבע עליוכל החרמת דגל, פריט לבוש כי תנחו את המשטרה ש

 . לפחות מפקד מחוזבדרג קצין בכיר, יותנו באישור  ,על הנפתו

מאחר שהכרזתו של אש"ף כארגון טרור לא בוטלה מעולם, ובשל כך שדגל אש"ף הפך לדגלה 

ת יכי להנחינבקש עוד אשר בינה לבין ישראל קיים הסכם מדיני, של הרשות הפלסטינית 

בחקירה בחשד לביצוע עבירה מכוח סעיף  יתווסף סעיף לפיו פתיחה 14.12פרקליט המדינה 

בהזדהות עם ארגון טרור בין היתר העוסק  - 2016-)א( לחוק המאבק בטרור, תשע"ו24

, כפי לכך כוהיא באישור פרקליט המדינה או מי שהסמי ףתותנה א - הנפת דגלבאמצעות 

  )ב( לחוק זה העוסק בהסתה לטרור. 24שמתבצע בעניין סעיף 
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צעדים אלה נדרשים על מנת למנוע שימוש פסול בסמכויות משטרה והבניית שיקול הדעת של 

השוטרים בשטח, אשר כפי שיודגם בהמשך משתבש לחלוטין כל אימת שהם נתקלים בדגלי 

 כמפורט להלן. פלסטין, והכל 

 

על דעת היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה ם המשנה ליועמ"ש, מר נזרי, פרס 2014בספטמבר  .1

המדגישה כי המצב המדיני בין מדינת ישראל ובין הרשות הפלסטינית מחייב מדיניות מקלה 

במיוחד בדבר הנפת דגל פלסטין. בהתאם, נקבע בהנחיה כי יש לנקוט בסנקציות פליליות 

של שלום  להפרה חמורהשהנפת הדגל תוביל  חשש ברמת הסתברות גבוההרק כאשר "ישנו 

כי הנפת הדגל מהווה עברה של הזדהות עם ארגון  ממשי חשדאו כאשר מתעורר הציבור" 

 (.)ההדגשות הוספו וטרור או אהדה אלי

  

בעקבות  1993הנחיה זו שבה ועיגנה החלטה שקיבל היועץ המשפטי לממשלה כבר בשנת  .2

עם אש"ף , ם רשמיים, דיפלומטיים וביטחונייםועידת מדריד והסכמי אוסלו אשר יצרו יחסי

בנסיבות המפורטות רק כי בשל אלה, קובעת ההנחיה . הפלסטינית ובהמשך גם עם הרשות

 82סעיף ובהתאם ללעיל על המשטרה לפעול להסרת הדגל בהתאם לסמכויותיה הכלליות 

. בהתאם, הונחו גורמי האכיפה על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי אין לפקודת המשטרה

ן הנפתם, וכי יש לבחון את גורף להסרת דגלי פלסטין ולהעמדה לדין בגי ןלפעול באופ

  ת. תוך שימת דגש על כך שזהו דגלה של הרשות הפלסטיני נסיבותיו של כל מקרה ומקרה

 

 הוגשו כתבי אישום בגין הנפת דגל פלסטיןלא ונות רבשנים האחמיטב ידיעתנו אף של .3

)בתגובה לבקשת חופש מידע בנושא השיבה המשטרה כי אין בידה רישום ממוחשב של הנפת 

והבחינה המתבקשת של כל המידתיות חובת , (ועל כן לא ניתן לקבל את המידע פלסטין דגל

, ומניפיו מעוכבים כדבר שבשגרה, מלב ונשכחמשטרתית אירוע בו מונף הדגל בטרם פעולה 

תוך החרמת דגליהם. לא פעם מסתפקת המשטרה אך בהחרמת החפץ החשוד תוך תלישתו 

הנפת דומה כי לפחות במחוז ירושלים קיימת מדיניות גורפת האוסרת על מידי מפגינים, ו

 לף.מהמרחב הציבורי כל אימת שהוא נשוהנחיה לפעול לסילוקו  הדגל

 

תוביל  ם)לחיצה על הקישורי האחרונים בחודשים שתועדו מקרים בסדרת זאת נדגים .4

 :לסרטונים(

 

, במסגרת המחאה השבועית המתקיימת בשייח ג'ראח כבר תקופה 2021במאי  1-ב .א

מספר שוטרים עטו עליהם בתגובה לכך . חלק מהמוחים דגלי פלסטין ףהניארוכה, 

בסרטון המתעד את האירוע נשמע אחד השוטרים צועק  .בכוח את הדגליםשלפו מהם ו

 לינקזמין ב הסרטוןלאחר מכן בבירור "קדימה להתפזר", ואז הודף בכוח מפגינים )

 (.זה

שני פרשים וארבעה בשייח ג'ראח התקבצו , 2021במאי  16-, בלאחר מכןשבועיים  .ב

 –שחור, ירוק, אדום לבן  –דגל הבלונים בצבעי צרור   הורידוו, הביאו סולם, שוטרים

 .שהתנפנף מחוט חשמל

https://www.youtube.com/watch?v=qWBdniWimpg
https://www.youtube.com/watch?v=qWBdniWimpg
https://www.youtube.com/watch?v=RXdrgglIu2E
https://www.youtube.com/watch?v=RXdrgglIu2E
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מג"ב שהיו ברכבם  שוטרי, הבחינו בירושליםעמוד -אל ראס בשכונת, 2021 במאי 30-ב .ג

 השכונה תושבי של עדויותמ .פלסטין דגל תלוי שעליהם אופניים על הרוכב צעירבילד 

נפל מהאופניים ונפצע  ילדהוכתוצאה מכך  ,בכוח אותו עצרו השוטריםעולה כי 

מג"ב חמושים ברובים הקיפו אותו דקות  שוטריטיפול(.  מקבל הילדנראה  זה סרטון)ב

 סרטוןמארוכות, כשהוא יושב למרגלותיהם ורוביהם מתחככים בו, כפי שניתן ללמוד 

 . זה

באותו  יד שער שכם נגד צעדת הדגלים שהתקיימהל צעירה, הפגינה 2021ביוני  15-ב .ד

כשהם מניפים דגלי ישראל  ברחבה ליד השערואשר משתתפיה התקהלו בין היתר , יום

לעברה הסתער דגל פלסטין, ובעקבות זאת הצעירה . במהלך המחאה הניפה בהמוניהם

 (.זה לינקסרטון זמין בהועצר אותה ), הפיל אותה ארצה, שלף מידה את הדגל שוטר

 הפעילה החברתיתגם  באותו יום, מן העבר השני של העיר העתיקה, הפגינה .ה

מרגלית דגל פלסטין. אף היא אחזה ב, ואף מרגלית נגד צעדת הדגליםהירושלמית 

שני התנפלו בלי כל אזהרה עמדה לבד, מול בטונדה משטרתית שהוצבה במקום. 

מהמקום, תוך פקד עליה להסתלק חד מהם וא שוטרים על הדגל, חטפו אותו מידה

 (.זה לינקזמין בהתיעוד ) ושהוא הודף אותה פיזית בידי

נערים , בני משפחהקטנה של חבורה עמדה , 2021ביוני  20-חמישה ימים לאחר מכן, ב .ו

, אשר ספק אם הוא בגיל האחריות . אחד הילדיםושרה ברחבת שער שכםוילדים 

, שלושה שוטרי מג"בלמקום  קל שעטוהוציא מתיקו דגל פלסטין. חיש הפלילית, 

סרטון העשתה דבר )ובדרכם תקפו באלימות קבוצת צעירות שישבה על המדרגות ולא 

 (. .זה לינקב זמין

התקיימה מסיבת סיום שנת הלימודים בתיכון מקיף  2021ביוני  21-יום לאחר מכן, ב .ז

בירושלים. המסיבה התקיימה באולם סגור ובסיומה הרימו חלק  פאאבית צפ

-"אל-פא", "סילוואן" ואמהתלמידים שלטים שעליהם נכתב "שייח' ג'ראח", "בית צפ

, אחת בוגרות שמיניתאקצה" והניפו דגל פלסטין. בימים העוקבים נקראו שלוש נערות 

על הנפת דגל פלסטין לחקירה בתחנת משטרת מוריה. בחקירתן הן נשאלו מהן קטינה, 

החוקר ו ,באירוע. אחת הנחקרות שאלה האם עברה על החוק כשהרימה דגל פלסטין

בעקבות מקרה זה פנינו  .הנפת הדגל המסוים גורמת לאי סדר ציבוריהשיב לה כי 

למפקד משטרת מוריה בדרישה לסגירת תיק החקירה והוריהן בשמן של הנערות 

 .בשלילה נענינו ומחיקת אמצעי הזיהוי שניטלו מהן.

 .11.7.2021ותשובת המשטרה מיום  1.7.2021מיום  מכתבנומצורפים           

שוב במהלך משמרת מחאה בשייח ג'ראח, עטה אחד המפגינים, צעיר , 2021ביוני  24-ב .ח

היה לי צעיף לבן : "פנינוהצעיר העיד בצעיף ועליו דגל פלסטין. , 19טרם מלאו לו אשר 

סיון ינלי, בלי התראה מוקדמת, בלי שום עוקצין והתנפלו , הגיעו שוטר עם דגל פלסטין

עיכבו אותי במקום . משכו אותי מאוד חזק, חנקו בחור אחר ,הם תפסו אותילדבר. 

זהות הולדעתי אחד מהקצינים גם צילם את תעודת  סככהלצורך זיהוי, לקחו אותי ל

לשהו דגלי פלסטין, ואז מתחילה צצים בהפגנה בשלב ככל שבוע  שלי בנייד הפרטי שלו.

https://www.youtube.com/watch?v=DGyI_DI0VsA
https://www.youtube.com/watch?v=T-PYjBTrLL8
https://www.youtube.com/watch?v=T-PYjBTrLL8
https://www.facebook.com/looma.abunahel/videos/4784035688279695
https://www.youtube.com/watch?v=7guaEPp92R0
https://youtu.be/7qNRtVc5LPw
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המהומה. המשטרה מתנפלת על נושאי הדגל ויוצרת הסלמה. עד אז אין שום אלימות" 

 (.זה לינקבתיעוד העיכוב )

הפעיל החברתי סדי בן שטרית דגל פלסטין הניף , 2021ביוני  25-יום לאחר מכן, ב .ט

וח מספר שוטרים, לקחו בעקבות זאת תפסו אותו בכ במשמרת מחאה נוספת בשכונה.

 זה לינקלעבר המחסום המשטרתי )סרטון זמין בהובילו אותו מידו את דגל פלסטין ו

אחד בן שטרית נלקח לתחנת המשטרה, וחבריו המתינו לו מחוץ לה. (. זה לינקוהמשכו ב

צעיף עם דגל פלסטין עליו. קצין ניגש אליו ודרש שיסירו. המפגין התנגד מהם עטה 

את הצעיף, ותהה מה מקור הסמכות לדרישה. ללבוש ואמר שאין חוק האוסר עליו 

הנפת דגל פלסטין תפגע בסדר הציבורי", דרש שוב שי חושש הקצין השיב כי "אנ

להסירו ומשנענה בשלילה אחז בצעיף בכוח רב ומשך אותו מצווארו של הסרבן, אשר 

דרש כי הוא יוריד ממנו את הידיים. שוטרים נוספים שהיו במקום נחלצו לעזור לקצין 

 (. זה לינקסרטון זמין בה)במלאכתו 

שהסתובבו עם דגלי פלסטין  נוספיםלמפגינים שוטרים באותה משמרת מחאה נטפלו  .י

כך למשל,  (.זה לינק)דוגמא לכך ניתן לראות ב או עם כל סוג ציוד שעליו דגל פלסטין

מקרה זה  (. זה לינקנלקח בכוח צעיף שהיה סביב צווארו של אחד מהמוחים )זמין ב

 צולם:גם 

 

 

שבוע לאחר  'ראח גזו חזרה על עצמה גם במשמרת המחאה שנערכה בשייח  התנהלות .יא

 .דגלון פלסטין ףניהשאחד המפגינים שעמד על המדרכה  שעה, 2021ביולי  2-מכן, ב

לראות כי שני שוטרים סימנו כמטרה את אותו דגלון והגיעו משני כיוונים  ניתן בתיעוד

 .ולהחרימושונים, תוך דחיפת מוחים, רק על מנת לתפוס את הדגלון 

יסוואיה במעמקי שכונת עשלושה שוטרי מג"ב לבית פרטי  הגיעו ,2021ביולי  3יום ב .יב

, אשר על עמוד חשמל לצדו נתלה דגל פלסטין. הסרטון מתעד את מאמציהם בירושלים

  .ברחוב שומם לחלוטיןההרואיים להסירו, 

https://www.youtube.com/watch?v=eLjnUkcZ22g
https://youtu.be/GlcwpsRZDCE
https://youtu.be/8vYnBRGEPEo
https://www.youtube.com/watch?v=-ZJY4qFITFc
https://www.youtube.com/watch?v=42XyXFwqTBA
https://www.youtube.com/watch?v=NWqmfFx4OWg
https://www.youtube.com/watch?v=p-WDgy3opJs
https://www.youtube.com/watch?v=bxm5a2ybApc
https://www.youtube.com/watch?v=bxm5a2ybApc
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אחד , התקיימה הפגנה נוספת בשייח ג'ראח. 2021ביולי  6-מספר ימים לאחר מכן, ב .יג

שהחזיק דגלי פלסטין קטנים קבל שוטר ביקש ממנו להמפגינים, גיא, סיפר לנו כי 

ו, אף שלא ברור כיצד ידע על כך כלל. בסרטון המתעד את האירוע נראה המפגין ברכב

קובע כי אין חוק האוסר על החזקת דגלי פלסטין ואף הזכיר לשוטרים כי הדגל ממילא 

"פוגע שדגל מדובר בלא הונף. כשתבע לדעת מה מקור הסמכות, השיבו לו השוטרים כי 

מדובר בשכונה . כשגיא תהה איזה ציבור, הרי להתסיס""עשוי וברגשות הציבור" 

כאן בשייח ג'ראח, בשמעון הצדיק, הדגל הזה ''השיב לו אחד השוטרים שת, פלסטיני

 (. זה לינקסרטון זמין בה) "אסור

ביולי  9, ביום שישישהתקיימה בשכונה במשמרת מחאה האירועים חזרו על עצמם  .יד

מפגינים שהניפו דגלי פלסטין. כך למשל, ניתן לראות על שוטרים זינקו במהלכה , 2021

 כי ארבעה שוטרים הפילו את אחד המפגינים לכביש לאחר שסירב להוריד דגל פלסטין

כך (. זה לינק)סרטון זמין ב ודגלאת החרימו וו, אזקו אותו עצרו אות . השוטריםשהניף

  .16.7.2021היה גם בהפגנה השבועית שהתקיימה בשכונה, ביום 

סרטונים אלה, הממחישים בבירור כי מדובר במדיניות גורפת ולא בהפעלת שיקול עדויות ו .5

פרטני, הבוחן כל מקרה ומקרה ומשקלל את ההסתברות לפגיעה ונקודתי חיוני, דעת 

התנכלות משטרתית אינם העדויות היחידות לואת מידת חומרתה, לכאורה בשלום הציבור, 

שיטתית לדגל ולמופעיו. כך, למשל, במהלך מצעד הדגלים הוחרם תיק של קטינה אשר באה 

ות חולצקרים אחרים הוחרמו במ ;היה רקום עליו פלסטיןואשר דגל נגד המצעד להפגין 

; והגיעו אלינו עדויות אף לדרישות להסרת דגלי פלסטין שהונפו בשכונות חרדיות וצעיפים

בירושלים ולפעילות שוטרים למחיקת גרפיטי של הדגל ששורטט על קירות בתים פרטיים. 

אשר חית מלמעלה, נ, מושיטתיתמשטרתית התנהלות מדובר בכל אלה מלמדים, כאמור, כי 

 .כליל את דגל פלסטין מהמרחב הציבורי נועדה לסלק

 

שהתנהלו במשך השנים ניתן ללמוד אף מהליכים משפטיים תחום זה על התנהלות המשטרה ב .6

, וממורת הרוח שהביעו בתי המשפט פעם אחר פעם אשר דגל פלסטין עמד במרכזםו

לכאורה שהוגש נגד מפגין לאחר שעבר בוטל כתב אישום  2000בשנת . מהתנהלות המשטרה

( לחוק העונשין )"מתנהג במקום ציבורי באופן העלול להביא 4)א()216על הוראות סעיף 

במהלך מחאה נשא על גופו דגלי פלסטין המפגין כתב האישום הוגש לאחר שלהפרת השלום"(. 

בית המשפט . "יום הכיבוש והדיכוי, יום הלאום והכוחניות, יום השעבוד"תה יהישכותרתה 

)ר' קבע כי לא התעורר שם כל חשש לשלום הציבור, חזר על ההלכות בעניין חופש הביטוי 

"לא היה ואין בעובדות כתב האישום כדי לגבש עבירה פלילית כלשהי. כתב וקבע כי בהמשך(, 

לא פורסם, )מדינת ישראל נ' וולפסון  8555/99ת"פ )שלום תל אביב( האישום בטל ומבוטל )

5.12.2000). 

 

כי דרישת המשטרה  העותרים (, טענו2.1.2009)מעוז נ' משטרת ישראל  48/09בבג"ץ  .7

אינה סבירה. לבסוף דגלי פלסטין ונפו להתנות קיומה של הפגנה בתל אביב בכך שלא י

נקבע שהעתירה  ,בהתאם .לסגת מדרישה זו ולאפשר את קיום המחאההמשטרה  החליטה

 .התייתרה

https://www.youtube.com/watch?v=gZ0O_DjyV84
https://twitter.com/JbareenYanal/status/1413501598152765443
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ביקש התובע ( ביתן)להלן: עניין ( 17.9.2019) ביתן נ' מדינת ישראל 15567-07-18תא"מ ב .8

בעת משמרת שהניף החרימה דגל פלסטין אשר , משטרהרמה לו הגש עוגמת נפש עלפיצוי 

ביהמ"ש קבע כי אין לו סמכות עניינית לדון בשאלה המשפטית  .מחאה בשכונת שייח ג'ראח

בבחינת המקרה נראה , אך ציין כי פלסטיןהנוגעת למדיניות החוקתית ביחס להנפת דגלי 

, וכי "לא הוכח שהיה חשש ברמת הסתברות גבוהה שהתנהלות המשטרה הייתה שלא כדין

 ."שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור

 

 גםמעידה , ואשר של שוטר שניתנה במהלך הדיון בתיקבית המשפט התייחס אף לעדותו  .9

אין לה דבר וחצי מדיניות אשר ים בעניין החרמת דגלי פלסטין, על מדיניות מחוז ירושלהיא 

 .שיקול הדעת הנדרש בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלהם דבר ע

 :כך, בפסק הדין קובעת הרשמת הבכירה, אביגיל ון קרפלד

, קיבל פקודה ממפקדו להגיע למקום ואם רואה דגל לקחת לדבריו – פאעורהשוטר עדות "

ירד מהניידת  ,(. לדבריו הוא הגיע למקום, ראה שיש דגל13ש'  9בתצהירו  ע'  4)סעיף  אותו

לדבריו, מחזיק הדגל   (.18-19ש'  9)ע'  אבל את הדגל צריך להורידואמר שאין בעיה להפגין 

. בגלל שהבחור לא שיתף פעולה ורהתוך שהוא מזיז את הדגל אח ורההלך כמה צעדים אח

תה יבתצהירו(. לא הי 5את הדגל בכוח והחזיר לו את המקל )סעיף הוא נאלץ לקחת ממנו 

. הרשמת אף קבעה כי במקום הפגנה נגדית של יהודים וגם לא ראה מתפללים שעוברים..."

 שהשוטר דיווח על קיומן.למרות בסרטון אשר תיעד את האירוע לא נצפו כל הפרות סדר, 

דות עם הוב חוברים ההליכים המשפטיים ושהובא בפתח מכתבנו, אליתיעוד המקיף והנרחב ה .10

, בלי פלסטין להחרימורואה דגל הוא ואם להגיע למקום אשר מפקדו הורה לו ר עופאהשוטר 

כמו גם המתחייבת מהוראות הדין, לשלום הציבור הסתברות כלשהי לפגיעה קשה לבחון 

המלווה אפריורית על מדיניות משטרתית מלמדים  - ובמדיה החברתית פרסומים בתקשורת

זאת תוך  ;ושל החרמתו דגל פלסטיןאיסור גורף להנפת וחשיפת בדפוס התנהגות קבוע של 

ולזהות, התעלמות מהמבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה  ביטוילפגיעה אנושה בזכות 

ואשר רק עמידה בהם מתירה פגיעה כזו, כמו גם מהנחיות בעניין חופש הביטוי והמחאה 

 . רכושהוראות החוק העוסקות בהחרמת מו היועמ"ש בתחום

 

 לביטוי, לביטוי פוליטי ולזהות  זכותב אסורה פגיעה

בקצרה, נזכיר, כי חופש הביטוי הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל, זכות חוקתית  .11

המעוגנת כיום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. במובנו הרחב, מהווה חופש הביטוי אגד 

כזו חירותו של אדם לשמוע ולהשמיע, ולצדו זכויות נוספות הבאות של זכויות אשר במר

להגשים את החופש האמור ולהגן עליו, ובהן הזכות לקבל ולמסור מידע, ולהחליף דעות 

ועמדות. בשורת פסקי דין עיגן בית המשפט העליון את מעמדו של חופש הביטוי כזכות יסוד, 

  806/88Universal)ר', בין היתר, בג"ץ העומדת בלבת הדמוקרטיה" "ת", "זכות עילאי

 City Studios (; בג"ץ עניין יוניברסל –( )להלן 1989) ' המועצה לביקורת סרטים ומחזותנ
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לאור נ'  86/14(; בג"ץ 1994) בע"מ נ' רשות השידור 1981קידום יזמות ומולות  93/606

 ((.1987) המועצה לביקורת סרטים ומחזות

זוכה להגנה משפטית מרבית.  -נמנית עליו  הנפת דגל פלסטיןאשר  –ופש הביטוי הפוליטי ח .12

זאת בשל חיוניותו לקיום משטר דמוקרטי, חשיבותו החברתית והיותו חשוף יותר מכל 

מוכיחה התנהלות המשטרה כל אימת שהיא צורת ביטוי להתנכלות מצד השלטון, כפי ש

  ((.8.6.1999) נ' ראש עיריית באר שבע זקין  6396/96)בג"ץ נתקלת בדגל המסוים 

 

אינה מצטמצמת לדעות קונצנזואליות. חופש הביטוי משתרע על  זאת ועוד. הזכות לביטוי .13

דעות מקובלות ועל דעות שאינן כאלה; על דעות הנוחות לשמיעה ועל דעות "מרגיזות 

בין בקרב וסוטות", דעות המעוררות התקוממות, סלידה והתנגדות, בין בקרב השוטרים ו

הציבור כולו. חופש הביטוי אינו רק החופש לבטא דברים בשקט ובנועם, אלא גם החופש 

 (.יוניברסל לבטא דברי זעקה הצורמים את האוזן )עניין

 

, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין שלט 2020י רק באחרונה, בספטמבר כ ונזכיר .14

התנועה למען  1775/20בעה לסלקו  )עע"מ והעירייה ת מחאה אשר הוצב מול בית הנשיא,

((. בית המשפט חזר על ההלכות המושרשות 24.9.2020) איכות השלטון נ' עיריית ירושלים

היטב בדבר עליונותה של הזכות לביטוי, משמעותה במשטר דמוקרטי, ושב ועיגן את הכלל 

ח משקלו הסגולי הבסיסי, שאמור היה להיות שגור כבר בקרב גורמי אכיפת החוק, לפיו נוכ

אין מגבילים את חופש הביטוי אלא אם קיימת הסתברות קרובה לוודאי לפגיעה הנכבד, 

העומדים אף בבסיסי הנחיית היועמ"ש, דברים נכוחים אלה, . קשה וממשית בערך מתנגש

אשר הופנו שם נגד עיריית ירושלים, יפים שבעתיים שעה שמדובר במשטרת ישראל, הגוף ו

 טחת חופש המחאה, כפי שקבע אף בית המשפט בפסק הדיןאשר אמון על הב

 

מאום מאלה מתקיים בענייננו. שליפת דגל פלסטין כשלעצמה, או אפילו בלונים כאמור,  .15

, את תיק ועטיית צעיף אשר הדגל רקום עליהםיאו נש בצבעי הדגלעל חוט חשמל תלויים 

כלשהו. החרמת דגלים נותנים את האות להסתערות משטרתית, ללא הפעלת שיקול דעת 

ואיסור על הנפתם, כמו גם חפצים שהדגל מוטבע עליהם, מתבצעים בין אם מדובר בהפגנה 

שלווה בלב שכונה פלסטינית, שהדגל הוא ביטוי לזהותה, בין אם הדגל תלוי לצדו של בית 

בהפגנת חרדים או טמון עמוק במכונית ולא יוצא לאור. , מונף בהפגנת יחיד, ברחוב שומם

קיומו מניעה את המשטרה לפעולה )ור' כאמור אפשרות תיאורטית לילו עצם הידיעה על אפ

 (.רעופאאת דברי הקצין 

 

מתפיסה שיש לקעקע, חסרת התנהלות זו אינה מונעת מחשש לשלום הציבור, אלא, אולי,  .16

עשויה להיגרם מוצג דגל פלסטין בו שכל אימת ובכל מקום כל תימוכין ובסיס עובדתי, לפיה 

 א.שיקולים זרים של לאומנות גריד, או מיעה בסדר הציבורי ובשלום הציבורפג

 

ודאות האם קיימת יש לבחון בכל מקרה ומקרה פגיעה בזכות לביטוי כפי שנפסק כבר, בטרם  .17

עמדות " בשלום הציבור. קשה, רצינית וחמורהלהפרת הסדר הציבורי ולפגיעה "קרובה 

השערות, חששות וספקולציות, כפי שקבע נשיא בית ו, כלפי הדגל המסוים ונושאיו שונות
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המשפט העליון לשעבר, השופט ברק, אינן מספקות על מנת להצדיק פגיעה בביטוי. 

טיעון על אפשרות  סיון העבר...י"ההערכה צריכה להתבסס על עובדות ידועות, לרבות נ

( 2, פ"ד לח)אללוי נ' משטרת ישרממשית של פגיעה בביטחון הציבור אינו מספיק" ))בג"ץ 

(; ראו עוד בהנחיות המשנה לפרקליט המדינה 1984לפסק דינו של השופט ברק ) 16, פס' 393

"מדיניות העמדה לדין בתיקים שנפתחו על רקע  – 40.2הנחיה מס'  -)תפקידים מיוחדים( 

  ה"(.הפגנות או אירועי מחא

 

עמדת נזכיר כי דגל אחר.  כלהנפת שונה מזה שזוכה לו הנפת דגל פלסטין אינה מצדיקה יחס  .18

נבחנה בבג"ץ  פלסטין היועץ המשפטי לממשלה שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד מניפי דגל

(, שם ביקש הח"כ לשעבר 26.5.1994) יהלום נ' המפקח הכללי, משטרת ישראל 588/93

ז לפקודת הטרור )היום 4שאול יהלום להורות למפכ"ל לאכוף את האיסור המופיע בסעיף 

( על הזדהות עם ארגון טרור, המתבטאת בין היתר בהנפת 2016-חוק המאבק בטרור, תשע"ו

עץ כי עמדת היו, דגל או סמל המזוהים עמו במקום ציבורי. בית המשפט העליון קבע

נוכח ההכרה של ממשלת ישראל בארגון אש"ף וחתימת הסכם עמו, המשפטי לממשלה לפיה 

והמשא והמתן המתקיים עם הארגון, "אין עניין לציבור לפתוח בהליך פלילי כלשהו נגד מי 

 .שמלינים נגדו כי הניף דגל של אותו ארגון אש"ף" היא סבירה, ודחה את העתירה

 

נגד החלטתו של בל בג"ץ את עתירת האגודה לזכויות האזרח קי 2003, כי בשנת נזכיר עוד .19

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפסול קטעים מתשדירי התעמולה של רע"מ ושל בל"ד, 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת  651/03שבהם נראה דגל פלסטין )בג"ץ 

דגל פלסטין הוא סמל ע, כי ((. בית המשפט קב23.1.2003) 16-הבחירות המרכזית לכנסת ה

לאומית של העם הפלסטיני, וכי למרות ש"הוא עשוי להיות מזוהה גם עם הלזהות 

המעורבים בפעולות טרור כנגד אזרחי ישראל" על מנת שהצגתו בתשדירי  עוינים גורמים

לפגיעה ממשית, עמוקה תעמולת בחירות תיפסל, עליה  להיות "בעלת תוכן העשוי לגרום 

לצפות בתשדירים, ובייחוד אלה שנפגעו  יהציבור בישראל העשור ברגשות וקשה ביות

מפעולות טרור". בית המשפט מצא כי כזו לא התקיימה כאן, כמו גם בשלל הדוגמאות 

 .והעדויות אשר הוצגו לעיל

 

ועוד. נוסחת האיזון שנקבעה בפסיקה להגבלות ביטוי מורכבת אף מבחינת קיומם של  זאת .20

אמצעים חלופיים, חמורים פחות, בפגיעתם בזכות. אפשר היה להעלות על הדעת כי גם לו 

, למשל ותנקוט המשטרה באמצעים חלופיים להבטחתלהפרת הסדר הציבורי מתעורר חשש 

לאסור על הצגת הדגל כליל. כך בפרט כאשר הנפתו  באמצעות שמירה על המפגינים, במקום

בצעת ברובם המכריע של המקרים בלב שכונות ואתרים פלסטיניים, ונוכח הקביעה כי תמ

על המשטרה מוטלת חובה לנקוט "בכל האמצעים העומדים לרשותה בנסיבות העניין, על 

ממש את זכותם וכדי להגן על יכולתם של המשתתפים למנת למנוע הפרעה לקיום ההפגנה 

לפסק דינה של  6, פסקה מרזל נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים 5277/07" )בג"ץ להפגין

לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת  153/83(; ר' גם בג"ץ 20.6.2007הנשיאה בייניש )

 ((.13.5.1984) ישראל
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הנפתו או פרישתו של דגל או על כות לאסור סמלפקודת המשטרה מעגן את ה 82אכן, סעיף  .21

שנפסק כבר, כי פרשנות הוראות שמקורן סמל שעשוי לעורר הפרעה לשלום הציבור. אלא 

תתבצע בהתאם לעקרונות היסוד של  -וכזאת היא פקודת המשטרה  –בחקיקה מנדטורית 

התנועה למען איכות  6536/17שיטת המשפט הנוהגת בישראל ולערכיה הדמוקרטיים )בג"ץ 

((, אשר הזכות לביטוי זכתה למעמד בכורה 4.8.2017)בישראל נ' משטרת ישראל  השלטון

ייחודית זו מוקנית למפקח הכללי של המשטרה אשר עשוי, בהתאם סמכות בהם. זאת ועוד, 

. ה שלו עצמובהתאם להורא גל)ג( לפקודה, להסמיך שוטרים לסלק ד 82להוראות סעיף 

היא אף לא הוצגה בהליכים המשפטיים שהדגל עמד למיטב ידיעתנו לא קיימת הנחיה כזו, ו

(. יתרה מכך. גם אם קיימת הנחיית מפכ"ל כאמור, יש לבטלה בשל עניין ביתןבמרכזם )ר' 

 .היותה בלתי מידתית וגורפת

 

אף חותרת מדיניות המשטרה ורדיפת הדגל אינה פוגעת אך בזכות לביטוי ולזהות, אלא  .22

הדין הפלילי  סדר עקרונות העומדים בבסיסולניין, הזכות החוקתית של המפגינים לק תחת

לפקודת  32. סעיף ופקודות המשטרה בכל הנוגע לתפיסת רכוש במסגרת פעולות אכיפת חוק

רשאי שוטר לתפוס "כי , קובע  1969-סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"ט

עומדים לעבור עבירה, או שהוא חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או 

עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי 

"תפיסת חפצים הקשורים  14.01.45פקודת מטא"ר מס' ( ל1ב)3גם סעיף  ')ר לביצוע"

 ,המקריםם המכרעת של מרביתב םאינם מתקיימי, כאמור, אלה(. לעבירה והטיפול בהם"

ישמש דגל הלהניח שסביר  יסודתנכלות לדגל ולמניפיו מתבצעת אף שלא מתקיים כל והה

אינן עבירות, וסמלי זהות הם חלק אינהרנטי מהזכות ומחאות הפגנות לביצוע עבירה. 

למרות אלה, החרמת דגלים וחפצים עליהם מוטבע הדגל מתבצעת כדבר שבשגרה, לביטוי. 

 .תוך סירוב להשיבם לבעליהם

 

 במשפט הבינלאומי ודגלי לאום באזורי סכסוך  הנפת

פרט כחלק מהזכות לחופש ביטוי הוכרה זה מכבר במשפט הבינלאומי, ב הנפת דגלי לאום  .23

באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות בכל הנוגע לאזורי סכסוך ולשטחי כיבוש. 

בסעיף נקבע , 1991ואישררה אותה בשנת  1966חתמה עליה בשנת ישראל אשר ומדיניות, 

"לכל אדם תהיה הזכות לחופש הביטוי; זכות זו תכלול את החופש לבקש, לקבל כי:  19

מכל סוג, ללא התחשבות בגבולות, אם בעל פה, אם בכתב, אם ידיעות ואידאות ולקנות 

 ".או בכל אמצעים אחרים שיבחר בהם בדפוס, אם בצורת אמנות,

 

נקבע כי סעיף זה נועד להגן על "כל  של האו"ם של ועדת זכויות אדם 34בהערה פרשנית מס'  .24

ועדת זכויות סוגי הביטוי" הכוללים דיבור, כתיבה, כתב סימנים, ספרים, פמפלטים ועוד. 

גם הגנה על הנפת דגלים. ככולל "כל סוגי הביטוי" בפרשנות המושג הכירה  האדם של האו"ם

 ,UNHRC ')ר צמצום מרביבנדרשת להיעשות הגבלת ביטוי עדה כי ובהמשך לכך, קבעה הו
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Communication No. 2269/2013, Lopasov v Belarus, UNDOC 

). https://juris.ohchr.org/Search/Details/2901CCPR/C/126/D/2269/2013, para 8.8  

 

 

הגנות דומות על חופש הביטוי. עוגנו  זכויות האדם אמנה האירופית בדברל 11-ו 10בסעיפים  .25

קשר הישיר בין הנפת דגל ובין מימוש הזכות עמד על הבית הדין האירופי לזכויות אדם 

להגן על אנשים  קבע בית הדין כי יש Fáber v Hungary (2008) לביטוי. כך לדוגמא בעניין

שושלת תפס כל את מה שנשמסמ (Árpád stripes) המבקשים להניף את דגל פסי הארפד

המקורית של הונגריה, זאת לאחר שהמשטרה החרימה דגלים אלו, קנסה מניפים או ביקשה 

 :שהניפו דגלים אלו לעזוב את המחאה. בפסק הדין נקבע בין היתר כימי מ

“[w]hen the right to freedom of expression is 

exercised in the context of political speech through 

the use of symbols, utmost care must be observed 

in applying any restrictions, especially if the case 

involves symbols which have multiple meanings.” 

(ECtHR, Application No. 40721/08, Fáber v Hungary, 

ECLI:CE:ECHR:2012:0724JUD004072108, para. 36, 

 )112446%22]}-https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001 

 

לסיום נוסיף, כי לצד תביעתנו לסגור תיקי חקירה שנפתחו לתלמידות תיכון אשר הניפו דגל  .26

למחוז פנינו  2021בינואר ואשר נדחתה, , (המצורף למכתב ז4' סעיף )ר פלסטין בהצגת הסיום

 בעקבות הצגת דגל פלסטיןבשל ירושלים בבקשה להפסקת מדיניות האכיפה והמעצרים 

יא הכי תה, י. תשובת המשטרה הימניפיו במשמרות המחאה בשייח' ג'ראחלהתנכלות לדגל ו

פו תוך "בחינת כלל השיקולים פועלת בהתאם להנחיית היועמ"ש ובוחנת כל מקרה לגו

 (. https://www.acri.org.il/post/__570  ן)ר' כא המשליכים על רמת האיום"

 

שוטר אשר נשלח להפגנה דברי השלל הדוגמאות המובאות בפתח מכתבנו, כמו גם אלא ש .27

)ר'  קשר לאופייה של המחאהכל ללא אם הונף במקרה במקום וצווה להחרים דגל פלסטין 

, ועל מדיניות משטרתית ת המשטרהעל חוסר הדיוק שבתשובמעידים , למכתב( 9סעיף 

חשיפת מופעיו השונים. זאת, כאמור, תוך פגיעה על גורפת האוסרת על הנפת דגל פלסטין ו

ים המחמירים שנקבעו מהמבחנמוחלטת תוך התעלמות ויטוי ולזהות, באנושה בזכות ל

 .בפסיקה אשר רק בהתקיימם מותרת פגיעה בביטוי, כמו גם מהנחיות היועמ"ש בנושא

 
 ןשינוי ההנחיות. לא ניתן עוד להסתפק בהצהרות כלליות לפיהבם צורך יקיבשל כל אלה 

שוטרים נוטלים לעצמם הדבר אינו מתבצע, וכי כי  מלמדת כל מקרה ייבחן לגופו. המציאות 
ללא כל הצדקה. אנו סבורים כי  הםומניפידגלי פלסטין הנפת ד גלפעול נמפליגה סמכות 

https://juris.ohchr.org/Search/Details/2901
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-112446%22]}
https://www.acri.org.il/post/__570
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עבירות ביטוי אחרות ולהטיל פיקוח חיל על הנושא את הכללים החלים על הגיעה העת לה
המתבצעת התנות פעילות אכיפה זאת באמצעות דרישה ל ;הדוק יותר על הפעלת הסמכות

בו לוודא כי אכן מדובר במקרה הנדיר במטרה , ראישור דרג בכינגד הדגל ומניפיו בבשטח 
מתקיימת ודאות קרובה להפרת הסדר הציבורי ולפגיעה "קשה, רצינית וחמורה בשלום 

הגשת כתב חקירת מניפיו ו -המשך ההליך הפלילי התניית , וכן בהציבור", כמצוות הפסיקה
 .פרקליט המדינהאישור בנגדם אישום 

 

 המשך צעדינו.את בהתאם לה נשקול  ,נודה להתייחסותכם בהקדם

 

         

 בכבוד רב ובברכה,         

          

 טל חסין, עו"ד         

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 ל המשטרה"רב ניצב קובי שבתאי, מפכהעתקים: 

 תת ניצב אילת אלישר, יועמ"ש משטרת ישראל      

 


