
ליעוץ ולתיאום הכשרה בכל אחד 
מהנושאים הקשורים לזכויות המפגין 
וחופש הביטוי ולקבלת מיני זכותונים 

מודפסים, ניתן לפנות לארגונים ברשימה 
לעיל או לקמפוס שתיל-
shatil@shatil.nif.org.il 

רשימת ארגונים לקבלת יעוץ וסיוע:

• יעוץ, סיוע ומידע בנושא הפגנות 
ופעילויות ביטוי ו/או מחאה אחרות:   

האגודה לזכויות האזרח בישראל   
 073-7050752  

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות    
המיעוט הערבי בישראל,  

  04-9501610  
פורום דו קיום בנגב - 050-7701118   

)רק בנגב(  

• לתמיכה וליווי מפגינות ומפגינים, 
יעוץ והכשרה לתיעוד מצולם של   

הפגנות ואירועי מחאה –  
"דוקורייטס" 052-8606023    

docorights@acri.org.il   

• סיוע של עו"ד במקרה של מעצר: 
הקרן למגיני זכויות אדם )קז"א(  

054-2292474  

• יעוץ לקבלת פיצוי בתביעה נזיקית על  
יחס לא ראוי של המשטרה:   

מרכז תמורה - המרכז המשפטי    
למניעת אפלייה - 03-6078888  

• יעוץ משפטי למקרי אלימות
משטרתית והגשת תלונות למח"ש:   

הוועד הציבורי נגד עינויים     
בישראל - 02-6429825  

מספרי הטלפון של מחלקות המעצרים 
בסניגוריה הציבורית:

• ייעוץ לעצורים לפני חקירה בשעות   
הלילה ובסופי שבוע:  

טלפון: 076-5300901  
)א'-ה' 24:00 עד 07:30; ו' משעה     

15:00 עד א' בשעה 07:30(

• יצירת קשר עם מחוזות הסניגוריה:

מחוז ירושלים  
טלפון: 02-5696112/214  

מחוז צפון   
טלפון: 04-6029105/111  

מחוז חיפה  
טלפון: 04-8633700/1/2  

פקס: 04-8633733   

מחוז תל אביב  
טלפון: 03-6932662/57  

מחוז מרכז  
טלפון: 03-6932670/1  

מחוז דרום  
טלפון:  08-6404493 המיני זכותון נכתב על ידי:  

דוקורייטס  •  האגודה לזכויות האזרח בישראל
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל  •  הקרן למגיני זכויות אדם )קז"א(

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  
פורום דו קיום בנגב  •  שתיל - מייסודה של הקרן החדשה לישראל

תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה

אם עוכבת או נעצרת 
מומלץ להתקשר מיד לעו"ד 

או לדאוג שמישהו 
יתקשר בשבילך.

מיני זכותון
הפגנה
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להורדת האפליקציה של המיני 
זכותון בעברית:



מתי צריך להוציא רישיון להפגנה?
בהתקיים כל התנאים הבאים:

משתתפים בהפגנה 50 אנשים ויותר.   -
ההפגנה נערכת תחת כיפת השמיים.  -

מתקיימים בה תהלוכה או נאומים מדיניים )הנפת שלטים, קריאת סיסמאות     -
ושימוש במגפון אינם נחשבים נאום מדיני(.  

מתי לא צריך רישיון להפגנה?
הפגנה המתקיימת תחת כיפת השמיים אשר אין בה נאומים או צעדה, גם אם   •

משתתפים בה למעלה מ-50 בני אדם.  

מה מותר לעשות בהפגנה ברישיון?
מותר למפגינים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים שמיועדים לכך, גם אם   •

הדבר מפריע לתנועתם של הולכי רגל או כלי רכב.   
המארגנים והמפגינים נדרשים לשמור על קיום תנאי הרישיון ועל הסדר ולא   •

לנהוג באלימות.  

מה מותר לעשות בכל הפגנה?
לצלם שוטר בפעולה.  •

לדרוש פרטי זיהוי מהשוטר- השוטר חייב להזדהות ע"פ חוק.  •
מותר להשתמש במגפון בהפגנות, לשאת שלטים, להשמיע סיסמאות וקריאות.  •

מה תפקיד המשטרה? 
לאבטח את ההפגנה ולשמור על בטחון המפגינים, ולסייע למימוש הזכות   •

להפגין.   

האם מותר לשוטרים להשתמש בכוח נגד מפגינים?
לשוטר מותר להפעיל כוח בהפגנות רק לצורך:  •

ביצוע מעצר כשהמפגין מתנגד או מנסה לחמוק.  -
פיזור התקהלות פרועה המסכנת את הציבור.  -

הגנה עצמית או מניעת פשע.  -
אסור לשוטר להפעיל כוח מיותר.  -

קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה רק אם:
הפגנה שחייבת רישיון מתנהלת ללא רישיון.  •

המפגינים מפרים את תנאי הרישיון.  •
ההפגנה מסכנת את הציבור.  •

משתתפי ההפגנה נוהגים באלימות.  •
- התנהגות אלימה של מתנגדים להפגנה אינה עילה לפיזורה, אלא אם קיים     

      חשש ממשי של סכנה לשלום הציבור.

מהו ההבדל בין עיכוב למעצר?  
עיכוב יכול להתבצע בשטח ויכול להימשך עד 3 שעות )ולפעמים- 6 שעות(.  •
מעצר מחייב את השוטר לקחת את העצור לתחנת המשטרה באופן מיידי,   •

למעט מקרים חריגים.    

מה הן זכויותיי כעציר?
שוטר המבצע מעצר חייב להזדהות ולהודיע לאדם מיד מהי סיבת המעצר.  •
השוטר חייב לקחת את העצור מיד לתחנת המשטרה ולהביאו בפני הקצין   •

הממונה בתחנה.  
לעצור יש זכות שתימסר הודעה על מעצרו לאדם קרוב לו ולעורך דין. מעוכב   •

רצוי שידרוש זאת.  
•  עצור זכאי להיות מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית.

חובה להביא עצור בפני שופט בתוך 24 שעות מרגע מעצרו.  •
עצור זכאי לטיפול רפואי.  •

עצור זכאי למתורגמן. חקירתו של חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהוא מבין ודובר.  •
זכותן של נשים לעבור חיפוש או להיות מלווה לשירותים על ידי שוטרת.    •

עציר קטין - זכותו לנוכחות הורה בחקירה.  •

מה לעשות כאשר מופעלת כלפיי אלימות?   
בזמן ההפגנה: 

• לשמור על קור רוח. 
• לדרוש את הפסקת האלימות במילים ברורות.

• לתעד בצילום/בכתב.
אחרי ההפגנה:

• להגיש תלונה למח"ש.
• להגיש תביעה אזרחית. 

שאלות ותשובות


