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 לכבוד
 סגן ניצב יורם ברינה

 תחנת כפר סבאמפקד 
 משטרת ישראל 

 09-7697854בפקס: 
 

 -בהול-

 בלתי חוקיים ברישיון מצעד הגאווה בכפר סבאתנאים  הנדון:  

אנו פונים אליך בשל דרישות בלתי חוקיות וקשיים שמערימה משטרת כפר סבא על מארגני מצעד 

 תנאים . קשיים אלה כוללים 1.06.2018בעיר ביום שישי, הגאווה הראשון בכפר סבא, שעתיד להתקיים 

כפי שמפורט  המטילים נטל כלכלי בלתי סביר על המארגנים ופוגעים שלא כדין בחופש המחאה, והכל

 להלן:

קבוצה של מצעד הגאווה הראשון בכפר סבא, אירוע מרגש ומכונן בקהילה, מאורגן על ידי  .1

 "איגיארגון הנוער הגאה "מ כים ומדריכותמדריים, חניכות, חניכ, נערים ונערות להט"בים

הן כמחאה על זכויות שהחליטו שהגיע הזמן לצעוד בגאווה בעיר של ,מסביבתהוכפר סבא מ

 ובכפר סבא בפרט. בכלל הקהילה הגאה ולעידוד פלורליזם ושוויון בישראל 

ומר אוהד  הפגנהה . עוד באותו יום, ערכו מארגני14.5.2018בקשת הרישיון הוגשה בתחנה ביום  .2

גורמים נוספים חזקי, מנכ"ל אגודת הלהט"ב, פגישה בתחנת המשטרה בנוכחותך ובנוכחות 

המארגנים הסכימו לבקשת המשטרה לשנות את תוואי הצעדה, בין  יור העירוני.ובס במשטרה

השאר עקב מיקומו של בית חב"ד במסלול המקורי. בפגישה הוסבר למארגנים על ידי קצין 

ולכן אין לראות במצעד כהפגנה לעניין מספר  ,המבצעים שתהלוכה אינה סטטית בדומה להפגנה

 המארגנים.  תנאים המשיתים עלויות גבוהות על

 .מצ"במסמך התנאים לקיום הצעדה 

מהמסמך עולה שהמשטרה מתנה את הרישיון להפגנה במילוי דרישות מפליגות ובלתי סבירות  .3

 ובין היתר: ,הכרוכות בהוצאות אדירות

 . יתוחם ויגודר באמצעות גידור של שני מטרשטח התהלוכה  - סעיף ד' .א

סמו באופן קשיח באמצעות רכב גדול ייחצמתים נושקים לציר התהלוכה  - סעיף ה' .ב

 (. )אוטובוס/משאית

נדגיש כי מסעיף ד' לתנאי הרישיון לא ברור האם הגידור המבוקש הוא גדרות לחץ או גדרות  .4

 בגובה שני מטר. נבקש לקבל הבהרה על כך. בכל מקרה מדובר בדרישה בלתי סבירה בעליל. 
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י מתחנת כפר סבא על מנת להסביר שוחחה החתומה מטה עם שוטר בשם אפ 17.5.2018ביום  .5

את המצב המשפטי ולבקש את הסרת התנאים הלא חוקיים, אך זה עמד בסירובו, טען כי 

 המצעד עצמו אינו בגדר הפגנה ומשכך עלויות הגידור יושתו על מארגני ההפגנה. 

, סכום גדול שאין עשרות אלפי שקליםבהעלויות בגין הדרישות הלא חוקיות מוערכות  .6

. נדגיש דרישות אלה מאיינות בפועל את הזכות להפגיןביכולתם של המפגינים לעמוד בו ומשכך 

כי הקבוצות המארגנות את העצרת הינן התארגנויות אזרחיות הפעולות בהתנדבות מלאה. 

המארגנים נענו לבקשת המשטרה להקדים את מועד המצעד ואף לשנות את מסלול המצעד 

מתוך רצון לעבודה משותפת עם המשטרה. צר לנו, כי נאלצנו להגיע לכדי התכתבות  המתוכנן

 משפטית. 

הפגנה הו ביטויהמימושה של הזכות החוקתית לחופש ועל משימת השמירה על הסדר הציבורי  .7

"חובתה של המדינה : מתפקידיה המרכזיים, המובהקים והגרעיניים של משטרת ישראלן ה

ות לחופש ביטוי ולהפגנה משמיעה, בין השאר, את חובתה לאפשר את בהיבט ה"חיובי" של הזכ

ידי אבטחתה ושמירת הסדר הציבורי במהלכה. משטרת ישראל -מימושה של הזכות להפגנה על

( 12.12.06) מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/05)בג"צ  "היא הגוף המופקד על היבט זה.

)ניתן ביום  עם כלביא נ' מפקד מחוז ירושליםתת עמו 4846/08בג"ץ ; ר' גם 15הנשיא ברק, פס' 

 ((.1998) 679( 3, פ"ד נב)חברת מולטימדיה בע"מ נ' משטרת ישראל 5009/97(; בג"ץ 1.6.08

, הובהר כי דרישות שונות שהציבה המשטרה כתנאי לקיום ההפגנה מטה הרוביודגש כי בעניין  .8

 . ק מתפקידי המשטרהנפסלו בהיותם חלוהצבת מאבטחים,  הקמת גדרותובכלל זה 

אנו רואים בחומרה רבה את הקלות הבלתי נסבלת שבה נעשה שימוש שרירותי בסמכויות  .9

 חופש הביטוי וההפגנה שהמשטרה אמונה על שמירתו.תוך פגיעה ב הרישוי של המשטרה

לעניין ההבחנה שקיימת כביכול בין הפגנה לבין תהלוכה או מצעד, מדובר בטיעון חסר בסיס  .10

משפטי. הזכות לקיים הפגנה והחובה של המשטרה להבטיח את מימושה מתקיימות במלואן 

 בין אם מדובר באסיפה סטאטית ובין אם מדובר בתהלוכה או מצעד. 

חרונות, הן בערים מרכזיות והן בערי פריפריה, נדגיש שעשרות מצעדי גאווה התקיימו בשנים הא .11

ולמיטב ידיעתנו באף אחד מהמקרים לא הוטלו תנאים מהסוג המדובר על מארגני ההפגנות. 

לא יעלה על הדעת שהמשטרה תנהג איפה ואיפה על בסיס שיקולים שרירותיים של תחנה 

 פרטנית. 

ווה בייחוד בעקבות רציחתה למרבה הצער ברורה לנו הרגישות המיוחדת באבטחת מצעדי גא .12

בירושלים. אולם ברור כי אין בכך כדי  2015של שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה שהתקיים בשנת 

 להתיר למשטרה "לגלגל" את עלויות האבטחה והגידור על המארגנים.
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לאור האמור לעיל, נבקשך להורות על ביטול שני התנאים המפורטים לעיל, ולהודיענו לכל  .13

 לפנות ניתןשנוכל לשקול את צעדינו המשפטיים.  מנתעל החלטתך על  25.5.18ליום עד היותר 

 .------- טלפון במספר אליי

 בכבוד רב ובברכה,

 ספיר סלוצקר עמראן, עו"ד

 

 :העתקים

 . 03-6803698היועצת המשפטית, משטרת ישראל בפקס:  תנ"צ איילת אלישר,

 ובדוא"ל: 09-7697854משטרת ישראל בפקס: , מפקד מרחב שרוןתנ"צ אבי ביטון, 
MERHAV.SHARON@POLICE.GOV.IL  

 . 02-5898762קלוד גוגנהיים, משנה ליועצת המשפטית, משטרת ישראל בפקס: סנ"צ 

  02-6467011ענר הלמן, מנהל  מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, בפקס:  עו"ד

 HCJ-dep@justice.gov.il ובדוא"ל:


