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 אינדקס

 חוקי יסוד

 1992–חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב 

 חקיקה ראשית

 1962–חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג  

112 ,115 ,296 

 1958–המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח חוק  

352 

 2006-חוק המשטרה, התשס"ו  

99 

 1977–, התשל"זחוק העונשין 

9 ,11 ,134 ,139 ,140 ,144 ,145 ,163 ,165 ,174 ,260  

 1965–חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

323 ,329  

 2007-זכויות הסטודנט, התשס"ז חוק  

351 

  1950-דוד אדום, התש"י מגןחוק 

  2014–(, התשע"ה2ס' הוראת שעה( )תיקון מ – 62הפלילי )תיקון מס'  הדיןחוק סדר  

270 

  1996–מעצרים(, התשנ"ו –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  סדרחוק  

207–210 ,215–217 ,223–237 ,239 ,246 ,248 ,260 

 1968–, התשכ"חחוק רישוי עסקים 

113 ,123 ,126 ,286 ,290 ,296 

 1971–]נוסח חדש[, התשל"א פקודת המשטרה  

9 ,11 ,28, 29 ,30 ,31 ,37 ,49 ,53 ,54 ,55 ,94 ,99 ,113 ,123 ,127 ,134 ,136 ,178 ,287 ,307 ,321 

 ]פקודת העיריות ]נוסח חדש, 

123 ,126 ,280–282 ,288 ,315  
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http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm
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http://www.nevo.co.il/law_word/law01/073_002.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/044_001.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/999_775.doc
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2475/2475_1.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/055_103.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/p212m1_001.doc
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 1967-חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז 

363 

 

 חקיקת משנה

 1982–)מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשמ"ב חוק העזר לחולון 

281 

 1995–חוק עזר לחיפה )שילוט(, התשנ"ו  

304 

 1981–)שמירת הסדר והניקיון( התשמ"ב חוק עזר לחיפה 

281 

 1978–)שמירת הסדר והניקיון(, התשל"ח חוק עזר לירושלים  

281 

 1992–חוק עזר לרמת גן )שילוט ופרסום( התשנ"ב  

315 

 1980–)שמירת הסדר והניקיון(, התש"ם חוק העזר לתל אביב יפו 

281 ,318 

 1995–צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 

290 

 1989–הבטיחות במקומות ציבוריים )אספות( התשמ"ט תקנות  

103 ,112 ,113 ,116 ,117 

 1975–תקנות שירותי הכבאות )תשלומים בעד שירותים(, התשל"ה 

110 

 1968-תקנות משכן הכנסת ורחבתו )הפגנות ותהלוכות(, התשכ"ח 

366 

 1981-תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"אב 

363 

 1984-כללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר בשדות תעופה(, התשמ"ד, 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P224K1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/mek_005_006.doc
http://www.haifa.muni.il/Haifa/Pages/signsNew.aspx?x=47
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/mek_002_006.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/mek_003_006.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/mek_011_008.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/mek_001_006.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/p212m1_026.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/034_003.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/183_002.htm
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/190_024.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P224K1_002.htm
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/162_047.doc
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365 

 הצעות חוק ודברי הסבר

 ,1961–התשכ"ב דברי הסבר להצעת חוק הבטיחות במקומות ציבוריים  

113 

  'הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה(, 27הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס( )

  2011–התשע"א

178 

  2011–המשטרה )חובת ענידת תגים והזדהות(, התשע"אהצעת חוק לתיקון פקודת 

178 

 2009–( )רישוי הפגנות(, התשס"ט26)מס'  הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה 

 פקודות המטה הארצי ונהלים של משטרת ישראל

  רישוי אסיפות ותהלוכות 12.01.06פקודת המטא"ר"" 

12 ,28 ,32 ,36 ,49 ,50 ,51 ,60 ,75 ,102 ,121 ,124 ,276 ,302 ,305 

  חובת שוטר להזדהות לפני אדם מן הציבור 12.02.01פקודת המטא"ר"" 

178 

 ביצוע צילומי וידאו באסיפות, בידי משטרת ישראל" 14.02.10 המטא"ר פקודת" 

166 

  הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות" 90.221.012נוהל משטרת ישראל"  

188 ,190–193 

 בשם "רישוי אירועים המוניים" שראלנוהל משטרת י 

128 

 

 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

  "התשמ"ג( 3.1200הנחיות היועץ המשפטי לממשלה "חירות ההפגנה( 

11 ,13 ,28 ,32 ,54 ,56 ,59 ,60 ,65 ,71 ,74 ,79 ,83 ,84 ,124 ,141 ,143 ,163 ,176 ,302 ,321 

 הנחיות פרקליט המדינה

  מדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוי עבירה כלפי שוטר מתלונן על שימוש"

 2.18הנחיות פרקליט המדינה בכוח מצד שוטר", 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0490.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillKnesset/390/390.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillKnesset/390/390.pdf
http://www.acri.org.il/he/?p=14762
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/425/425.pdf
https://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/120106_1.pdf
http://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/120201_2.pdf
https://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/140210_1.pdf
https://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/140210_1.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/03/police-90.221.012.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/36732ECB-EA55-4F96-B50E-A09650A18682/0/218.pdf
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201 

 דו"חות רשמיים

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים 

 .(2003, דו"ח הוועדה )2000באוקטובר 

  ,דו"ח הועדה לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה ראשוני משרד הבריאות

 ( 2014) לשירותי עזרה ראשונה טרום בית חולים במערך שירותי הרפואה הדחופה

105 

 יפו. -מבקר עיריית ת"א דו"ח 

308 

 

 התכתבויות

 עם משטרת ישראל בעניין שימוש במגפון בהפגנה  חליפת מכתבים 

37 

 נהלים

 (24.6.2012חאות במרחב הציבורי בירושלים" )קיום מנוהל עיריית ירושלים "

285 

 

 פסיקה

  (2003) 163, 157( 2, פ"ד נז)אינדור נ' ראש עיריית ירושלים 6226/01בג"ץ 

16 ,18 

  אוניברסיטת בר אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים  7793/05בג"ץ 

(31.1.2011) 

352 

  אלישע נ' אוניברסיטת תל אביב 4485/08בג"ץ  

352  

  (1999) 213, 193( 1, פ"ד נג)אמקור בע"מ נ' שר הפנים 7053/96בג"ץ 

51 

  ארגון "הלב היהודי" נ' ניצב צור  729/07בג"ץ 

87 

http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
http://mevaker.tel-aviv.gov.il/sip_storage/FILES/4/1244.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/megaphone.pdf
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/muni/messages/item_news.asp?msg_id=15757&cat=0&sec_id=2
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05077930-n11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05077930-n11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08044850-b04.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08044850-b04.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9607053.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9607053.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07007290-h02-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07007290-h02-e.htm
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  ( 9.1.2008) ארגון נפגעי הטרור נ' ניצב אהרון פרנקו 281/08בג"ץ 

81 

  ארד נ' מינהל מקרקעי ישראל 6807/11בג"ץ 

332 

  (24.8.2005) בן גביר נ' משטרת ישראל תחנת מסובים 3845/05בג"ץ 

87 

  19.6.2007) ברנשטיין נ' משטרת ישראל 5346/07בג"ץ( 

78 

  לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה  11, פס' הסוהרדוברין נ' שרות בתי  2245/06בג"ץ
(2006) 

17 

  ( 1994) 469-468, 456( 2, פ"ד מח )דיין נ' מפקד מחוז ירושלים 2481/93בג"ץ 

21 ,862 

  (17.4.2012) דוד עוזר נ' משטרת ישראל-דקל 2848/12בג"ץ 

60 

  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות הביטחון הכללי 5277/13בג"ץ 

48 

  715( 4, פ"ד סב )בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה "המפקד הלאומי" 10203/03בג"ץ 
(2008) 

19 

  לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה  12, פס' ויתקין נ' מפכ"ל המשטרה 7141/05בג"ץ

(27.2.2006 ) 

188 

  (1999) 305, 289(, 3, פ"ד נג)זקין נ' ראש עיריית באר שבע 6396/96בג"ץ 

26 ,313 

  (1998) 679( 3, פ"ד נב)חברת מולטימדיה בע"מ נ' משטרת ישראל 5009/97בג"ץ 

99 ,294  

 (1984, )393( 2, פ"ד לח)לוי נ' מפקד המחוז הדרומי 153/83 בג"ץ 

2 ,4 ,21 ,57 ,63 ,64 ,68 ,69 ,157  

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08002810-r02-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08002810-r02-e.doc
http://www.acri.org.il/he/16771
http://www.acri.org.il/he/16771
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05038450-a08-et.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05038450-a08-et.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07053460-r01-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07053460-r01-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-ng-2-456-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-ng-2-456-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12028480-o03.htm
http://www.acri.org.il/he/28085
http://www.acri.org.il/he/28085
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05071410-r11-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05071410-r11-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9606396.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9606396.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9705009.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9705009.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-lg-2-393-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-lg-2-393-l.doc
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  ( 1996) 543, 541( 1פ"ד נ) ,מועצת יש"ע נ' מפקד מחוז ירושלים 1928/96בג"ץ 

57 ,81 

  (12.12.2006, )מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05בג"ץ 

2 ,5 ,30 ,73 ,97 ,98 ,103 ,104 ,110 ,294 ,295 

  לפסק דינה של הנשיאה ביניש  2, פסקה מרזל נ' מפקד מחוז ירושלים 5277/07בג"ץ
(2007 ) 

2 ,88 ,125 ,302 

  ( 1987) 449( 4, פ"ד מא)טרת ישראלמרציאנו נ' מש 606/87בג"ץ 

82 

  לפסק דינה של הנשיאה ביניש  10, פסקה משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים 8988/06בג"ץ
(27.12.2006) 

2 ,4 ,58 

  (1996) 826, 822( 2, פ"ד נ)סיעת מר"צ נ' מפקד מחוז ירושלים 4712/96בג"ץ 

2 ,21 ,22 ,67 

  (1979) 177, 169( 2, פ"ד לד)סער נ' שר הפנים והמשטרה 148/79בג"ץ 

57 ,72 ,149 ,150  

  ( 1994) 793( 4, פ"ד מח)עם כלביא נ' מפקד משטרת ירושלים 6658/93בג"ץ 

90 ,98 ,101 ,130  

  ( 14.1.2007) עמותת בצדק נ' המפקח הכללי של המשטרה 2080/05בג"ץ 

87 ,89 

  ( 1994) 1( 2"ד מח), פנ' רשות השידור קידום 606/93בג"ץ 

354 

  ( 3.5.1998) קמחי נ' מפקד משטרת הבירה משטרת ישראל 2693/98בג"ץ 

339 ,340   

  ( 1989) 17( 2, פ"ד מג)נאמני הר הבית נ' המשטרה תנועת 411/89בג"ץ 

82 

 ( 26.4.2009) 13, פסקה סנ"צ מנחם נידם נ' בן גביר 2542/08ם( -בע"א )מחוזי י 

144 ,145 ,213 ,261 

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-1-541-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-1-541-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05025570-a19-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05025570-a19-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/07052770-n03-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/07052770-n03-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-NX-4-449-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/06089880-n07-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/06089880-n07-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-2-822-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-P-2-822-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/79000148-HK.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/79000148-HK.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NG-4-793-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NG-4-793-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05020800-p18-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05020800-p18-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-ng-2-001-l.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/98026930.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/98026930.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-NB-2-017-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m08002542-223.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m08002542-223.doc
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  ( 1996) 711, 705( 2, פד נ)הרשקוביץ נ' מדינת ישראל 2712/96בש"פ 

243 ,244 ,247 ,249–250  

  ( 21.6.2005) 4, פס' ישראלטייכמן נ' מדינת  5426/05בש"פ 

154 

  ( 2, פ"מ תשנ"ו)ספירו נ' מדינת ישראל 84/96בש"פ 

247 

  ( 30.3.2009) ישראלפדרמן נ' מדינת  2386/09בש"פ 

88 

 (28.1.2010) 5, עמ' מדינת ישראל נ' בירך 3781/10ים( -ב"ש )שלום 

37 ,172 

  )מדינת ישראל נ' צוקנוב 8100285877/11חע"מ )מקומיים ת"א  

37 ,318   

  )(,24.10.2012) מדינת ישראל נ' אבני 55610-01-12עפ"ג )מחוזי ת"א 

34 

  )( 22.4.2013) ישראל נ' בקמן מדינת 18049-09-11בת"פ )שלום ת"א 

25 

 משטרת ישראל נ' אשרמן  24538-05-10ם( -מ"ת )שלום י  

153 

  לפסק דינו של השופט מלצר  54, פס' לוינשטיין נ' מדינת ישראל 1599/08ע"פ

(19.2.2009)) 

154 

  ( 16.12.2012) בן גביר נ' שפרם( -)תביעות קטנות י 7973-06-12ת"ק 

168 ,213 

 (17.1.2010) מדינת ישראל נ' אלעד 2303/10ם( -מ' )שלום י 

172 ,240 

 (7.2.2011) מדינת ישראל נ' בנינגה 13264-02-11ם( -מ"י )שלום י 

172 

 ( 16.2.2011) מדינת ישראל נ' בנינגה 14677-02-11ם( -עמ"י )מחוזי י 

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
http://elyon1.court.gov.il/files/05/260/054/B02/05054260.b02.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-PE-2-240-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-PE-2-240-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09023860-k01.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s10003781-60.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s10003781-60.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-01-55610-267.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-01-55610-267.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18049-50.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18049-50.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-05-24538-987.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-05-24538-987.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08015990-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08015990-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-S-12-06-7973-818.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-S-12-06-7973-818.doc
http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit2303decision.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit2303decision.pdf
http://breader.court.gov.il/BookReader/getbook.asp?path=%5C%5CIDCNFSV01%5Cidc_repository2%5C916%5C765%5Cd5bf97042e010000090037f683a5a936&OlvDataProto=file&Language=Hebrew&Hebrew=1&ReaderStyle=ILCourts&h=D7F0940FDE02B300DD1167B1E0D21011&OnePageMode=1
http://breader.court.gov.il/BookReader/getbook.asp?path=%5C%5CIDCNFSV01%5Cidc_repository2%5C916%5C765%5Cd5bf97042e010000090037f683a5a936&OlvDataProto=file&Language=Hebrew&Hebrew=1&ReaderStyle=ILCourts&h=D7F0940FDE02B300DD1167B1E0D21011&OnePageMode=1
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-11-02-14677-573.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-11-02-14677-573.doc
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172 ,240 ,255 

 ( 10.4.2011)מדינת ישראל נ' בנינגה  13264-02-11ם( -מ"י )שלום י 

174 

 (17.1.2012) 39, פס' פלונית )קטינה( נ' מדינת ישראל 37575-12-11ם( -עמ"ת )מחוזי י 

214 ,221 

  )( 9.2.2014) מדינת ישראל נ' רוזנברג 16672-02-14מ"ת )מחוזי ב"ש 

238 

  ( 17.6.2014) חיפה –וף בר נ' משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חמ"י 

241 

 

 (23.12.2002) 34, פס' כהן נ' מדינת ישראל 1926/02ם( -ב"ש )מחוזי י 

247 ,254   

  )נגד משטרת ישראל תחנת גלילותא.ע.  42929-07-11צ"א )שלום ת"א  

250 

 ע.ה. נ' משטרת ישראל מרחב מוריה 47784-07-11ם( -ע"ק )שלום י  

256 

  )א.ע. נ' משטרת ישראל תחנת גלילות 42929-07-11צ"א )שלום ת"א  

256 

  )( י.י. נ' מדינת ישראל 48281-07-11ע"ח )מחוזי ת"א 

256 

  )( 8.9.2011) מדינת ישראל נ' ניסן 18299-09-11בש"ע )שלום ת"א 

257 

  )( 12.9.2011) מדינת ישראל נ' ברודצקי 22384-09-11מ"י )שלום ת"א 

258 

  ( 3, פ"ד נז)עשור נ' מדינת ישראל 4492/01ע"פ 

734 

 "נוהל אישור שימוש במרחב הציבורי לקיום אירוע". 

283 

http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-11-02-13264-606.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-11-02-13264-606.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-12-37575-12.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-12-37575-12.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-02-16672-22.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-02-16672-22.htm
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2352154
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m021926.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m021926.doc
http://www.acri.org.il/he/?p=14592
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18299-961.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18299-961.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-22384-554.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-22384-554.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0104492-padi.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0104492-padi.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fk1789.org%2Farchives%2Fupdates%2FdocMG8fEnKREp.doc&ei=zTAsUurfMYTLhAeTvYHYBQ&usg=AFQjCNFGTc1bz3Bz4O06F4DKFaretjN0tQ&bvm=bv.51773540,d.ZG4


 2015האגודה לזכויות האזרח מאי                                   מדריך משפטי להגנה על חופש המחאה

  ( 7.10.2014) חצב נ' עיריית תל אביב יפו 8408/12עמ"מ 

284 

  )שחרור בעלי חיים בישראל והאגודה לזכויות  –שב"י  1317/08ת"מ )מינהליים ת"א

 ( 16.3.2011) 11, פסקה האזרח נ' עיריית ראשון לציון

348 

 ( 11.7.2011) אונגרפלד נ' מדינת ישראל 7383/08דנ"פ   .1

319 

  )(16.4.2008) גוריון-דויטשר נ' אוניברסיטת בן 2085/07ה"פ )מחוזי ב"ש 

354 ,357 

  )'( 23.11.2005) מוסעב נ' אוניברסיטת חיפה 283/04ה"פ )מחוזי חי 

  )'(19.1.2014) מינסקי נ' אוניברסיטת חיפה 51057-11-12ה"פ )מחוזי חי 

360 

  )'(1.6.2014) מסאלחה נ' אוניברסיטת חיפה 50557-05-14ה"פ )מחוזי חי 

362 

  )( 27.10.2011) נ' אוניברסיטת בן גוריון צורף 20078-07-11ה"פ )מחוזי ב"ש 

359 

  אוניברסיטת חיפה נ' בן הרוש 8077/08ע"א  

352 

  (1966) 204( 1פד"י כ) ,אלבלדה נ' חברת האוניברסיטה העברית 319/65ע"א 

 ( 25.10.2012) בן גביר נ' אפרתי 5001/10ם( -ע"א )מחוזי י 

262 

  מינסקי נ' אוניברסיטת חיפה 1775/14ע"א  

360 

  (8.6.2014) מסאלחה נ' אוניברסיטת חיפה 3967/14ע"א 

362 

  ( 1977) 295, 281(, 2, פ"מ לא)ץ" נ' חברת חשמל לישראלעיתון "האר 723/74ע"א 

18 

http://elyon1.court.gov.il/files/12/080/084/s20/12084080.s20.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/12/080/084/s20/12084080.s20.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/MM-08-1317-125.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/MM-08-1317-125.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08073830-p12.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08073830-p12.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m07002085-281.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m04000283-584.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m04000283-584.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-11-51057-44.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-11-51057-44.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-05-50557-905.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-05-50557-905.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-20078-348.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/770/080/t14/08080770.t14.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/770/080/t14/08080770.t14.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/K-1-204-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/K-1-204-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-5001-759.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-5001-759.htm
http://www.acri.org.il/he/24583
http://www.acri.org.il/he/24583
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14039670-t03.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14039670-t03.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/LX-2-281-L.pdf
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  )310( 1, פ"מ תשס"א )פנר נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב 1038/00ע"א )מחוזי ב"ש 

(2001) 

352 

  ( 25.4.2013) צורף נ' אוניברסיטת בן גוריון 9505/11ע"א 

359 

  ( 24.4.2012) אלמיתו נ' עיריית ירושלים 2948/12עע"ם 

339 

  (2005) 433( 6, פ"ד נט)מכון טכנולוגי לישראל נ' דץ –הטכניון  7151/04עע"ם 

352 

  התנועה לאיכות השלטון נ' עיריית תל אביב יפו 11174/08עע"ם  

308 

  חצב נ' עיריית תל אביב 8408/12עע"ם 

336 ,343 ,344 

  ( 2004) 769( 4, פ"ד נט)טויטו נ' עיריית ירושלים 3829/04עע"מ 

325 

  (4.4.2005, )קול אחר בגליל נ' המועצה האזורית משגב 3307/04עע"ם 

273 ,274 

  ( 25.9.2011) ר  נ' רון חולדאישפי 6801/11עע"ם 

327 

 ( 27.3.2011) ורדי נ' מדינת ישראל 48236-03-11ם( -ע"ק )שלום י 

253  

  )(12.9.2011) מוסרי  נ' משטרת ישראל 22343-09-11ע"ק )שלום ת"א 

258 

  )( 29.12.2011) אמסלם נ' רון חולדאי 44629-11-11עת"מ )מינהליים ת"א 

328 

 בן אברהם נ' עיריית ירושלים 44331-07-12ם( -עת"מ )מינהליים י 

343 

 )( 17.3.2005) הס נ' ראש עיריית ר"ג, צבי בר 1058/05 עת"מ )מינהליים ת"א 

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m001038.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m001038.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/11095050-s07.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/11095050-s07.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12029480-s05.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12029480-s05.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0407151-padi.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=1&type=Main
http://www.acri.org.il/he/2594
http://www.acri.org.il/he/2594
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0403829-padi.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0403829-padi.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0403307-a.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0403307-a.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/11068010-m05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-11-03-48236-254.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-11-03-48236-254.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-22343-176.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-22343-176.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-11-11-44629-13.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-11-11-44629-13.htm
http://www.acri.org.il/he/22918
http://www.acri.org.il/he/22918
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/mm05001058-746.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/mm05001058-746.htm
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315 

  )481, פ"מ התשס"ב יפו-הס נ' ראש עיריית תל אביב 1282/02עת"מ )מינהליים ת"א 

(2002) 

316 

 2.8.2011) זוהר נגד ז'ק לוי, ראש עיריית בית שאן1695-08-11 מ )מחוזי נצ'( "עת 

331 

  )( 23.7.2012) חצב נ' עיריית תל אביב 6095-07-12עת"מ )מינהליים ת"א 

  )(29.5.2003) 7, עמ' טויטו נ' עירית תל אביב 1112/03עת"מ )מינהליים ת"א 

326 ,328  

  )(18.9.2011) שפיר נ' רון חולדאי 18742-09-11עת"מ )מינהליים ת"א 

327 ,328 

  (1997) 625( 4פ"ד נא) בן חור  נ' עיריית תל אביב יפו  5086/97רע"פ 

329 

  ( 28.7.1998) נ' מדינת ישראל מטר 4760/98רע"פ 

142 

  )( 1.11.2012) אחמד נ' מדינת ישראל 4002/04ת"א )שלום עכו 

194 

 ( 10.2.2012, )משטרת ישראל -בן גביר נ' מדינת ישראל  21434/08ם( -ת"א )שלום י 

138 ,177 ,212 ,261 

 ( 7.2.2008) 7, פס' דורון נ' גז 9653/06ם( -ת"א )שלום י 

179 

  )'( 19.4.2001) המטה לארץ ישראל חיפה והצפון נ' עמרם מצנע 1555/00ת"א )מחוזי חי 

304 

  )( 30.8.2007) המכללה האקדמית תל אביב יפו נ' מקיטון 1558/06ת"א )מחוזי ת"א 

89 

  )'(  5.1.2010) עבדאלנבי נ' המשרד לביטחון פנים 6175/05ת"א )שלום נצ 

194 ,197 ,199  

  )(30.9.2009) 30, 11פסקאות  ,אביב-תמוז נ' אוניברסיטת תל 1332/08ת"א )מחוזי ת"א 

http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/min021282-padi.htm
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/hit1695psd.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/hit1695psd.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-12-07-6095-179.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-12-07-6095-179.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/mm031112.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/mm031112.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/MM-11-09-18742-412.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/MM-11-09-18742-412.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/97050860.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/97050860.doc
http://elyon1.court.gov.il/files/98/600/047/B01/98047600.b01.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-04-4002-920.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-04-4002-920.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-08-21434-73.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s06009653-224.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s06009653-224.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-NoPub-ZC-4-050-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-NoPub-ZC-4-050-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m06001558-321.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m06001558-321.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-05-6175-308.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-05-6175-308.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m08001332.doc


 2015האגודה לזכויות האזרח מאי                                   מדריך משפטי להגנה על חופש המחאה

353 ,355 

  )לשכת תביעות מרחב נגב נ' צורף 228/09ת"פ )שלום ב"ש 

141 ,157 ,159 ,161 ,174 

  )( 31.10.2010) לשכת תביעות מרחב נגב נ' צורף 228/09ת"פ )שלום ב"ש 

263 

  )( 3.10.2006) 25, פסקה מדור תביעות פלילי ת"א נ' אילון 5145/04ת"פ )שלום ת"א 

142 ,152 

  )( 7.7.2011) מדור תביעות פלילי ת"א נ' פרי 5776/08ת"פ )שלום ת"א 

153 

  )( 15.12.2011) 18, פסקה מדינת ישראל נ' אבני 1404-09ת"פ )שלום ת"א 

33 ,150  

 (2.2.2012, )מדינת ישראל נ' ארגו 5022-09-10ם( -ת"פ )שלום י 

37 ,146 ,157 ,159 ,219  

 (17.3.2013) מדינת ישראל נ' אשרמן 24534-05-10ם( -ת"פ )שלום י 

151 ,163 ,165 ,168 ,220 

  )( 3.9.2013) מדינת ישראל נ' בן רונן 1025/09ת"פ )שלום ת"א 

172 

  )(26.5.2014) מדינת ישראל נ' בר 42043-01-11ת"פ )שלום ת"א 

24 ,69 ,169 ,170 ,173  

  )(7.9.2014) 27–25, פס' מדינת ישראל נ' גורסקי 18317-09-11ת"פ )שלום ת"א 

174 

  )(26.2.2013) 12-11עמ'  ,מדינת ישראל נ' גנטוס 1152/09ת"פ )שלום ת"א 

142 ,242 ,267 

  )( 5.12.2000) מדינת ישראל נ' וולפסון 8555/99ת"פ )שלום ת"א 

162  

 (7.11.2013) 9, פס' מדינת ישראל נ' מינצר 11241-10-10ם( -ת"פ )שלום י) 

174 

http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit228psd.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit228psd.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-228-29.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-228-29.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s04005145-417.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/s04005145-417.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-08-5776-52.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-08-5776-52.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1404-55.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1404-55.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-09-5022-768.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-09-5022-768.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-05-24534-369.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-05-24534-369.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1025-259.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1025-259.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-01-42043-55.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-01-42043-55.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18317-556.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-11-09-18317-556.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1152-33.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1152-33.htm
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/12/hit8555psd.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/12/hit8555psd.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-10-11241-988.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-10-11241-988.htm
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 ( 21.9.2014) 61–60, פס' מדינת ישראל נ' סגל 37260-08-11ם( -ת"פ )מחוזי י 

155 

 (6.1.2013) 22, פסקה מדינת ישראל נ' סולסברי 50418-11-10ם( -ת"פ )שלום י) 

264 ,267 

  ( 15.7.2012) מדינת ישראל נ' רונן)שלום ת"א(  9461/08ת"פ 

168 

  )( 11.7.2013) מדינת ישראל נ' שוורץ 1427/09ת"פ )שלום ת"א 

151 ,172 

  (2013) מדינת ישראל נ' שופט 3716-06-10ת"פ 

24 

 ( 21.10.2012) מ.י. יחידת תביעות ש"י נ' חכם 3818/09ם( -ת"פ )שלום י 

320 

 מדינת ישראל נ' אורנן 2857/85ם( -ת"פ )מקומיים י 

 312 ,346 

  (2.2.2012) ישראל נ' סיעת "הבית החברתי" מדינתיים ת"א( )מקומ 3425/12ת"פ 

314 

 

 פניות האגודה לזכויות האזרח

 בעניין התניית רשיון הפגנה  לזכויות האזרח ליועץ המשפטי למשטרה של האגודה פנייתה

 95בב"ש בכך שלא יונפו שלטים "הפוגעים בשמה של מדינת ישראל". 

 95תגובת דובר המשטרה לפנייה לעיל. 

 למשטרה בשל התניית רשיונות  2006בשנת  פנייתה של האגודה לזכויות האזרח

 96ההפגנה בהעסקת מאבטחים בידי מארגני ההפגנה. 

 למד"א בנוגע לדרישת תשלום בעבור הצבת  2013של האגודה לזכויות האזרח ב פנייתה

 107. רוע מצעד הגאווה בחיפהאמבולנסים באי

 107לפנייה לעיל.  תשובת מד"א

 בנושא גביית תשלום עבור שירותי מד"א באירועי  2014כויות האזרח בהאגודה לז פנייתה

 109. מחאה אל משרד הבריאות

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-08-37260-111.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-08-37260-111.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-11-50418-22.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-11-50418-22.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-08-9461-629.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-08-9461-629.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1427-388.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-1427-388.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-3818-746.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-09-3818-746.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/m-nf-3-334-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/m-nf-3-334-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-12-3425-22.htm
http://www.acri.org.il/he/?p=21622
http://www.acri.org.il/he/1315
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/12/fox-mada170613.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/12/fox-mada170613-response.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/01/fox-mada111114.pdf
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 נן ליועץ המשפטי למשטרה, בבקשה לרע 2012של האגודה לזכויות האזרח ב פנייתה

ולהבהיר לשוטרי משטרת ישראל וליועצים המשפטיים שלה את המצב המשפטי בנושא 

  135. פיזור הפגנות

 השימוש  למפכ"ל המשטרה בעניין 2012פנייתה של האגודה לזכויות האזרח ב

 183בשוטרים סמויים. 

  למפקד מחוז תל אביב במשטרה  26.9.2011פניית האגודה לזכויות האזרח מיום

בעקבות השתתפות שוטרים שלא ענדו תגי זיהוי בפיזור הפגנה שנערכה מול בניין 

 181. העירייה

 בעניין השתתפות של שוטרים רעולי  האגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה פניית

 181 פנים בפעולות משטרתיות(.

 בעניין שחרור מפגינים שנעצרו בהפגנות המחאה  ערר שהגישה האגודה לזכויות האזרח

 250. החברתית בירושלים

 ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה  2014של האגודה לזכויות האזרח בחודש יוני  פנייתה

שיבחן הקמת מנגנון סינון לפני העמדה לדין על עבירות הקשורות להפגנה, שיתנה את 

 269. יט בכיר בפרקליטות המדינההגשת כתב האישום באישור פרקל

 270היועמ"ש לפניית האגודה לעיל. תשובת

 ה לזכויות האזרח למנכ"ל משרד הפנים, בבקשה לפעול להוצאת של האגוד  פנייתה

הנחיות מפורטות וברורות, שינחו את כלל הרשויות המקומיות בישראל בדבר המצבים 

שבהם מותר להן להתנות קיום אירוע ציבורי בקבלת רישיון, ובדבר הדרישות שהן 

 297. מוסמכות לדרוש ממארגני אירועים

 297לפנייה לעיל.  תשובת משרד הפנים

 297של האגודה למשרד המשפטים בנושא.  פנייתה

 שפורסם ע"י האגודה לזכויות האזרח, שמטרתו לפרט בצורה ברורה ככל האפשר  מסמך

את החוקים השונים החלים על כל סוג של אירוע שמתקיים במרחב הציבורי, ואת 

 298. הדרישות שבהן יש לעמוד על פי חוקים אלה על מנת לקיים את האירוע

 נגד דרישת תשלום עבור 2014ב יפו-של האגודה לזכויות האזרח לעיריית ת"א פנייתה ,

 308קיום אסיפת מחאה בכיכר רבין. 

 308יפו. -ת"א עיריית בתתגו

 ששלחה האגודה לזכויות האזרח בדרישה לבטל קנס שהוטל על אחד ממשתתפי  מכתב

המחאה החברתית בגין תליית שלט בסמוך למאהל המחאה שהוקם בכיכר רמב"ם 

 317העיר.  שבמרכז

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/05/demonstrations070511appendix.pdf
http://www.acri.org.il/he/24634
http://www.acri.org.il/he/?p=16827
http://www.acri.org.il/he/?p=1922
http://www.acri.org.il/he/?p=14592
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/07/protest-letter-290614.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/protest191014.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/08/rishuy270513.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/06/rishuy121113.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/10/rishuy130814.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/08/rishuy-table.pdf
http://www.acri.org.il/he/29724
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/01/fee-fro-demo050114.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/tents-RamaGan100811.pdf
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 של האגודה לזכויות האזרח לביטול קנסות עירוניים שהוטלו על מפגינים בראשון  פנייתה

 317. לציון בגין נשיאת שלטי מחאה וחלוקת פליירים המזמינים להשתתף בהפגנה

 במספר מקרים בהם נתקלו מאהלי מחאה שונים  מעורבות האגודה לזכויות האזרח

 330 בהתנכלויות מצד הרשויות.

 333של האגודה לזכויות האזרח לביטול צו הריסה מנהלי למאהל מחאה בנגב.  בקשה 

 בחזרה על  4.11.2014אל עיריית ירושלים ביום  פנייתה של האגודה לזכויות האזרח

בקשתה לפעול לביטול הנהלים שקבעה העיריה ולקבוע תחתם הנחיות ברורות בעניין 

 344. קיום אירועים ציבוריים בעיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.acri.org.il/he/?p=17969
http://www.acri.org.il/he/16193
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/10/hit9102.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/hit44331-1114.pdf

