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 לכבוד

 נצ"מ אסף צור
  מפקד תחנת משטרת נתניה

 - בהול -  netanya@police.gov.il(משטרת ישראל )בדוא"ל 

 

 שלום רב,

 תנאים בלתי חוקיים ברישיון מצעד הגאווה בנתניה הנדון:

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

המטילים נטל . קשיים אלה כוללים תנאים 12.7.2019הגאווה, שעתיד להתקיים בעיר ביום שישי, 

 כלכלי בלתי סביר על המארגנים ופוגעים שלא כדין בחופש המחאה, והכל כפי שמפורט להלן.

י הגאווה בעיר בשיתוף עם האגודה למען מצעד הגאווה הראשון בנתניה מאורגן ע"י ארגונ .1

הלהט"ב. האירוע מתוכנן כמחאה על פגיעות בזכויות הקהילה הגאה ולעידוד פלורליזם ושוויון 

 בישראל בכלל ובנתניה בפרט.

האירוע אמור היה להתקיים בשיתוף עם עיריית נתניה ובחסותה, אך בעקבות התנגדות של  .2

יכתה. גם על מארגני האירוע הופעלו ועדיין מופעלים גורמים פוליטיים משכה העירייה את תמ

 לחצים רבים שלא לקיימו, הן מצד גורמים בעירייה והן מצד גורמים פוליטיים ואחרים.  

, לאחר שעיריית נתניה משכה ידיה מהאירוע, נקראו נציגי המארגנים לתחנת 26.6ביום  .3

משטרה אחרים. בפגישה סיפרו המשטרה בעיר ונפגשו עם מפקד התחנה, קצין אג"מ וגורמי 

נציגי המשטרה למארגנים, שהם קיבלו פניות רבות מגורמים שונים בעירייה, הן של כאלה 

המתנגדים והן של תומכים בקיומו של המצעד, וניסו לשכנעם להימנע מעריכת המצעד ולקיים 

 –ידם  במקומו אסיפה. משעמדו המארגנים על קיום מצעד, הובהר להם כי המסלול שהוצע על

בעייתי בשל עבודות שיפוצים. הערכת המשטרה שעלות אבטחה של מצעד כפי  –על רחוב הרצל 

ועל המארגנים יהיה לשאת בכל הוצאות האבטחה ₪,  250,000-שביקשו לקיים תסתכם בכ

 אוטובוסים לחסימה ועוד. 30ידור, לרבות ג

נים להגיש טופס בקשה אחרי הפגישה, ולאחר ששקלו את המידע שהוצג להם, ביקשו המארג .4

לקיום מחאה, בה ביקשו לצעוד לאורך טיילת המעפילים עד לכיכר העצמאות. לאחר שהגישו 

יום שני,  –את הבקשה, קיבלו רשימת דרישות וחויבו להמציא את כל האישורים עד להיום 

1.7.2019. 

 מצ"ב הבקשה שהגישו המארגנים ומסמך הדרישות המשטרתיות שקיבלו.

ת, הכתוב בכתב יד, כולל ארבעה סעיפים, לפיהם נדרשים המארגנים להתקשר מסמך הדרישו .5

עם חברת אבטחה פרטית ולהציג תוכנית מלאה לשמירה על ביטחונם ובטיחותם של המפגינים. 

 דרישה זו אינה חוקית, ומהווה למעשה, התנערות של המשטרה מאחריותה באופן גורף.  
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ונית לליאוניד, איש הקשר של המארגנים במשטרה. ניסתה הח"מ לפנות טלפ 30.6.2019ביום  .6

ליאוניד הפנה את הח"מ לשוחח עם קצין אג"מ בשם איתן הלוי והאחרון הפנה אותה למפקדו, 

 איציק. כולם מסרו לה שהם אינם הכתובת לדון בדרישות לקיום המצעד. 

וההפגנה  משימת השמירה על הסדר הציבורי ועל מימושה של הזכות החוקתית לחופש הביטוי .7

הן מתפקידיה המרכזיים, המובהקים והגרעיניים של משטרת ישראל: "חובתה של המדינה 

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

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

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

(; 1.6.08)ניתן ביום  עם כלביא נ' מפקד מחוז ירושליםעמותת  4846/08; ר' גם בג"ץ 15ברק, פס' 

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

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

 ובכלל זה הקמת גדרות והצבת מאבטחים, נפסלו בהיותם חלק מתפקידי המשטרה. 

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

 מונה על שמירתו.הרישוי של המשטרה תוך פגיעה בחופש הביטוי וההפגנה שהמשטרה א

האירוע המתוכנן בנתניה הינו אחד מתוך עשרות אירועי גאווה המתקיימים בכל הארץ במהלך  .10

 חודש הגאווה.

 2.8, אשדוד 4.7, אשקלון 28.6, שדרות 27.6, יבנה 20.6כך בדרום הארץ: באר שבע 

, זכרון יעקב 22.6 , פרדס חנה כרכור19-21/6, עמק הירדן 12.6, חדרה 7.6בצפון הארץ: עפולה 

 12.7, נתניה 27.6, טבריה 28.6, חיפה 22.6, קריית ביאליק 25.6

, ראשון 18.6, רעננה 14.6, תל אביב 12.6, שוהם 7.6, רמת גן 6.6, ירושלים 31.5ובמרכזה: כפר סבא 

, בת 28.6, גבעת שמואל 27.6, לוד 22.6, הרצליה 21.6, הוד השרון 21.6, רמת השרון 21.6לציון 

 8.8, פתח תקווה 25.7, בית שמש 11.7, גבעתיים 11.7, רחובות 4.7, מודיעין 2.7ם י

האירועים כולם מאורגנים כמחאה על קולות המנסים להדיר את בנות ובני הקהילה מהמרחב  .11

הציבורי ומזכויותיהם ולהסיג לאחור את המאבק של קהילת הלהט"ב. הם מהווים מפגן של 

חד לבנות ולבני הנוער שמתמודדים עם קשיים גדולים. חברות נראות ותמיכה, שחשובות במיו

חשופים כל יום לאלימות,  –במיוחד טרנסים וטרנסיות, אבל גם אחרים  –וחברי הקהילה 

להשפלה, לאפליה ולדעות קדומות. התבטאויות הומופוביות של חלק מנבחרי הציבור הפכו 

ודש הגאווה על כל צבעיו, ועל שלל לשגרה שזוכה להתייחסות מועטה, אם בכלל. לכן נחוץ ח

אירועיו ומצעדיו, וככל שלמישהו נותר עוד ספק בעניין זה, הרי שהלחצים המופעלים לביטולו 

של המצעד בנתניה מסירים את הספק לחלוטין. אירועי חודש הגאווה הינם אירועי מחאה לכל 

תחת כיפת השמיים" דבר ועניין, ואין כל מקום לכך שהמשטרה תתייחס אליהם כאל "אירוע 

 שאינו נהנה מההגנה החוקתית על חופש הביטוי והמחאה. 

התעקשותכם על התנאים הלא חוקיים היא תמוהה במיוחד לנוכח הניסיון של תחנות משטרה  .12

אחרות במקרים דומים. כך, למשל, באירוע שצפוי להיערך השבוע בבת ים דרשה בתחילה 

ומגנומטרים, אך לאחר פניה של הח"מ הסירו  המשטרה מהמארגנים להציב גדרות, מאבטחים

 את התנאים הללו והמשטרה נושאת בכל עלות אבטחת האירוע.
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בשנה שעברה, הציבה המשטרה דרישות דומות כתנאי לאישור מצעד הגאווה בכפר סבא. גם שם  .13

נדרשו מארגני המצעד להציב גדרות בגובה שני מטרים וכן ולחסום צמתים הנושקים לציר 

רק לאחר שהאגודה לזכויות האזרח והאגודה למען הלהט"ב הגישו עתירה לבג"ץ,  התהלוכה.

הודיע מפקד מחוז מרכז באמצעות פרקליטות המדינה, שהמשטרה אינה עומדת על הדרישות 

מאיה חגי נ' מפקד מחוז השרון במשטרת  4160/18לגדר גבוהה ולחסימת הצמתים. )ראו בג"ץ 

 (.29.5.2018ישראל, פס"ד מיום 

א יעלה על הדעת שכל תחנה תציב דרישות גחמניות ושרירותיות כראות עיניה, ותאלץ את ל .14

 המארגנים להיזקק להליכים משפטיים כדי להסירם.  

למרבה הצער ברורה לנו הרגישות המיוחדת באבטחת אירועי גאווה, בייחוד בעקבות רציחתה  .15

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

 להתיר למשטרה "לגלגל" את עלויות האבטחה והגידור על המארגנים.

לאור האמור לעיל ועל מנת שנוכל לשקול את צעדנו המשפטיים, נבקשך להודיענו על ביטול  .16

 .3.7.19עד יום רביעי התנאים המפורטים לעיל, 

 ד רב ובברכה,בכבו

 רוני פלי, עו"ד

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

  merhav.sharon@police.gov.ilתנ"צ  אברהם ביטון, מפקד מרחב שרון, בדוא"ל: 
  02-5898762ליועצת המשפטית, משטרת ישראל בפקס: סנ"צ קלוד גוגנהיים, משנה 

  HCJ-dep@justice.gov.ilעו"ד ענר הלמן, מנהל  מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, בדוא"ל: 
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