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כבוד השופט ס' ג'ובראן: ניסיתם אולי לאחר הכל למצוא איזו דרך ביניים? אנו עוסקים בשתי  3 

זכויות חשובות, חופש הביטוי מצד אחד, מולה עומדים אינטרסים אחרים שמשטרת ישראל  4 

גשות אמונה עליהם, ביטחון הציבור וכו'. צריך לבדוק כל מקרה לגופו ולבדוק האם ההתנ 5 

קיימת בצורה חזקה או שאפשר בכל זאת לגשר על הפערים. אני מבין שקיבלתם הסכמה  6 

עקרונית בהתחלה וזה היה מותנה באישור סופי של מפקד המחוז, ואח"כ המשטרה אומרת  7 

שהתייעצה ולאור דברים שקרו בין ההסכמה העקרונית ובין הדיון עם מפקד המחוז, שהביאו  8 

ו ולומר שהמצעד יתקיים, אבל במקום אחר. בדרך השלום שהיא לכך שמפקד המחוז שינה דעת 9 

מקבילה לשדרות רגר וזה מקום מרכזי, וגם בעיר העתיקה, זה מקום מרכזי. זה לא מקום  10 

 11 מוסתר. אני מבין שאתם אומרים שזכותכם ללכת בדרך שלכם, בשדרות רגר.

 12 

כות הזאת. יש בעיה אני צריך להסביר מדוע אני חושב שראוי לממש את הזעו"ד פינצ'וק:  13 

 14 בהתנהלות. 

 15 

אם מלכתחילה היו אומרים לכם את זה, אני לא יודע אם היה מקום כבוד השופט ח' מלצר:   16 

 17 לעתור. אבל מרגע שאישרו מתווה אחד ופתאום שינו את זה, כאן יש לכם קייס לכאורי.

 18 
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 1 כבוד השופט ס' ג'ובראן: היו דברים שקרו בין לבין מאז עד היום?

 2 

'וק: הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו, זה דברים שלא קיבלו התייחסות בתגובת עו"ד פינצ 3 

המדינה, ופגישה של המשיב עם רב העיר ועם ראש העירייה, יש גם פגישה של פוליטיקה  4 

 5 מקומית, שהרב יתפטר עם נציגי ש"ס בקואליציה המקומית.

 6 

ם לקיים את המצעד הזה מעבר להתנהלות, יש לכם מטרה ואתם רוצי כבוד השופטת ע' ברון: 7 

וזה מה שעל הפרק. בין שני המסלולים שהוצעו לכם, המסלול של מתווה השלום, אני לא אומרת  8 

שנכון לשנות את הנתיב שהיה או לא, רק שואלת אינפורמטיבית, ראיתי שנאמר שהמתווה הזה  9 

יסתיים ברחבת העירייה. בזמנו כשרציתם את רגר רציתם גם שיסתיים בעירייה אלא  10 

 11 וויתרתם.ש

 12 

עו"ד פינצ'וק: הנתיב שהתבקש היה עד בניין העירייה, והנתיב שסוכם בגלל כל השיקולים  13 

 14 טחוניים היה אחר. יהתעבורתיים והב

 15 

האם אין ערך מוסף מבחינת המצעד שיסתיים ברחבת העירייה, כאשר זו  כבוד השופטת ע' ברון: 16 

 17 ת לחשוב מחוץ לקופסה. לנסואפשר תהיה נקודת סיום ואולי נקודת שיא של המצעד? 

 18 

עו"ד פינצ'וק: כמובן שההתנהלות זה לעניין של תקינות מנהלית. אנחנו פורשים זאת בפני  19 

הן  –ביהמ"ש, יש עניין הנטל והשותפות המנהלית שלא קיימת כאן. פה העוגה אותה עוגה  20 

 21 הנתיב שביקשו מלכתחילה, הן הנתיב שסוכם ואושר, אמנם לא בפיו של מפקד המחוז אבל

הדברים נאמרו, נגמרים בבניין העירייה. לשאלת ביהמ"ש, גם הנתיב השני מסתיים באותו  22 

 23 מקום.

שני הנתיבים שהוצעו, אחד בעיר העתיקה שכרגע לא משגשגת, והנתיב השני, אם להקביל, אמרו  24 

טחוני, ילי שזה כמו לצעוד ברחוב סלמון בירושלים. יש פה אמירה בלתי נסבלת, כי בעניין הב 25 

ראות, כי מפקד המחוז עם כל הכבוד, לצטט את המבחן המשפטי בזה לא עשינו שום צריך ל 26 

שנה  20דבר. אבל אנחנו רואים שמזה זמן שמלכתחילה בב"ש לא צועדים, כמו שהיה בת"א לפני  27 

וכמו שהיה בירושלים, אשדוד וחדרה. לא שזה חשוב, גם אם היו בתי כנסת, אבל אין לאורך  28 

 29 הנתיב. תמיד יש התרעות.

 30 

 31 כבוד השופט ס' ג'ובראן: בשדרות רגר, מה המרחק שבו יהיה המצעד? לאורך כל השדרות?

 32 

עו"ד פינצ'וק: כקילומטר. ביהמ"ש אמר את דבריו בהקשר של מצעדי גאווה, התחושה שלי  33 

הייתה כשסגרנו את העתירה שבגלל הפוליטיקה המקומית והלחצים, שזה התגלגל מהמשיב  34 

 35 הציבור שבוחש פה הוא רב העיר. פשוט רוצים שביהמ"ש יכריע.עובד לראש העירייה וחזור, 

כל השיקולים האלה היו מאז ומתמיד, ואנחנו ראינו את המזעור של הדבר. הפגיעה היא הדדית.  36 

במשך חודשיים קצת החזקתי את לקוחותיי קצר והייתי אטום גם להרגשות של אנשים ואפילו  37 



 
 

 

3 

3 

היום משמעות חשובה. אבקש שיתחשבו ברגשות של בני ובנות נוער. יש במה שיאמר ביהמ"ש  1 

 2 הללו. 

 3 

 4 כבוד השופט ח' מלצר: למה לא צירפתם את המכתב שקיבלתם מהמשטרה? קיבלתם אותו?

 5 

וכל מה שהוא אומר, שהוא עו"ד פינצ'וק: אנחנו לא יודעים מתי הוא נשלח, לא קיבלנו אותו.  6 

 7 מתעד את ההסמכה.

 8 

ד, המדינה לא יכולה להתעלם מחופש הביטוי, וברור אלע-כבוד השופט ס' ג'ובראן: עו"ד סגל 9 

שאינטרס השמירה על ביטחון הציבור חשובה וצריך לאזן ביניהן. כאן נוצר רושם, מאחר שניתן  10 

אישור עקרוני, יש תחושה לאחר שזה ניתן ועד להחלטת שינוי המסלול, הייתה תחושה שהייתה  11 

תנה ההסכמה העקרונית, זה היה נראה התערבות כלשהי מבחוץ. כי אחרת, אילו לא הייתה ני 12 

אחרת. בנושאים הללו כאשר יש מודעים, אומרים שמוכנים להגיש לביהמ"ש בצורה חסויה.  13 

כרונות דברים שנוכל לראות או שאלה דברים כלליים שאין להם יהאם יש כאן מודעים שנכתבו ז 14 

 15 זכר בכתוב?

 16 

ה. יש מידעים, בזמן הקצר שהיה התמונה קצת שונה מאיך שאנחנו רואים אות אלעד:-עו"ד סגל 17 

לנו להכין את התגובה, אנחנו מוכנים להציג את הדברים במעמד צד אחד. גם מבחינת העותקים  18 

לשופטים, זה לא כמו בחוו"ד שאתם נוהגים לראות במעצרים מנהליים. המידע עצמו אינו כללי  19 

 20 י ממוקד.רותיאורטי אלא לצע

 21 

שכשאני מסתכלת על ההנמקה של המסמך של  אני מוכרחה לומר כבוד השופטת ע' ברון: 22 

המשטרה יש ארבע. אחת היא הסתברות גבוהה לפגיעה בחיי אדם. אבל אני רואה ששלושת  23 

הפרמטרים האחרים קיבלו דגש לא פחות מהראשון, ואין בדברים האלה שום חדש: פגיעה  24 

ו אין, כל בחופש התנועה, התעסוקה ומרקם החיים, חסימת ציר חירום, מוסדות דת אם יש א 25 

אלו היו ידועים קודם ודבר לא השתנה. לא ראיתי שיש דגש דווקא על הפרמטר הראשון, וכאשר  26 

 27 אתם רוצים להדגיש את הנושא הבטיחותי אתם יודעים לעשות את זה.

 28 

כבוד השופט ס' ג'ובראן: אם המשטרה מאשר מסלול של מצעד או הפגנה בדרך כלשהי, לא ניתן  29 

ד"כ יש מסלול פתוח וגם חירום. זו לא צריכה להיות בעיה של הגעה לעשות את כל המסלולים, ב 30 

 31 של אמבולנסים לביה"ח. התנועה הרגילה לא תיפגע, זה סה"כ קילומטר.

 32 

לעתירה, ההפגנה  1מתחילת הדרך, מהפנייה של המשיבים, צורף כנספח ע'  אלעד:-עו"ד סגל 33 

חות איתם וגם בבקשה שהתבקשה התבקשה על ציר מסוים, מצטט. הייתה חשיבות גם בשי 34 

עצמה להפגין מול העירייה, על התקצוב של הבית הגאה. קיבלנו את זה בתחילת יוני. גם  35 

החלופה שהוצעה היום מסתיימת מול העירייה אז במובן זה הגשמת התכלית המרכזית כפי  36 

 37 שהעותרות ביקשו מתממשת. 
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ולא פעם אחת, אי אפשר שנית, במהלך כל המגעים בין המשטרה לבין העותרות, נאמר במפורש  1 

, נאמר להם שלא יוכלו לצעוד 13.06-היה לכנס את כל העובדות בשל קוצר הזמן, כבר בפגישה ב 2 

שלום, שז"ר לכיוון העירייה. העיקר זה דרך השז"ר,  –, ויתנו להם חלופה אחת 14.06-על רגר, ב 3 

שדרות שז"ר שהוגש.  4זה ציר מאוד מרכזי, יש תצ"א שאפשר להראות, אבל גם ממסמך ע'  4 

 5 מרכזית, לא ציר צדדי, ההתחככות עם האוכלוסייה אפילו גדולה יותר. 

 6 

 7 כבוד השופט ח' מלצר: באותו מכתב אישרתם את המתווה שהם רוצים.

 8 

אלעד: גם המשטרה לומדת מההתנהלות הזו לפעם הבאה והיה נכון לערב גורם בכיר -עו"ד סגל 9 

 10 בשלב מוקדם יותר.

 11 

מפקד תחנת ב"ש אמור להכיר יותר את השטח. ולכן כאשר מציעים כבוד השופט ס' ג'ובראן:  12 

מסלול ואתם ידעתם שבמסלול המוצע אולי תהיה בעיה בהגעה לבי"ח, ולמרות זאת זה אושר.  13 

 14 אחרת היו אומרים שזה בלתי אפשרי גם לא עקרונית.

 15 

צהיר כבוד השופט ח' מלצר: הדיון שם היה בראשות מפקד מרחב נגב, ואתם משום מה נתתם ת 16 

אבל לא התייחסתם לפגישה שהם טוענים שהייתה בין ראש העיר, רב העיר ומפקד המחוז.  17 

 18 הייתה פגישה כזאת או לא?

 19 

 20 אלעד: כן.-עו"ד סגל

 21 

 22 כבוד השופט ח' מלצר: ובעקבותיה זה שונה.

 23 

אלעד: כשיש אירוע כזה, והעותרים עצמם הביאו פרסומים על מהומות. מחובתו של -עו"ד סגל 24 

 25 רגיע את הרוחות.הרב ע"מ לה

 26 

כבוד השופט ח' מלצר: לא אמרתי שזה פסול, זכותו להיפגש. אבל משום מה אחרי המסמך הזה  27 

שיניתם את המתווה. אם מלכתחילה הייתם מציעים מתווה אחר אולי הייתם צודקים. מרגע  28 

דית לשלום הציבור מחומר שיש סיבות ענייניות כמו סכנה מי ששיניתם, הנטל עליכם להראות 29 

 30 דיעיני או אחר ולא משיקולים אחרים.מו

 31 

אנחנו מבינים שהעותרות גיבשו הבנה שיש מתווה בשרשרת אישורים. חשוב אלעד: -עו"ד סגל 32 

להדגיש שתמיד נאמר להם שהאישור הסופי ניתן ע"י מפקד המחוז. אנחנו מתנגדים לרטוריקה  33 

 34 של "פתאום" שינוי עמדה. כל המידע מובא למפקד המחוז.

 35 

ס' ג'ובראן: לפני שמפקד תחנת ב"ש או המרחב, מחובתו בעיניי להתייעץ בנושא כבוד השופט  36 

כה רגיש עם מפקד המחוז. הוא הכל יכול במחוז מבחינת הביטחון של הציבור. אני מתפלא איך  37 

 38 לפני אישור עקרוני לא קיבלו את אישור מפקד המחוז.
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 1 

סוימת. שנית, בשלב שמפקד אלעד: מפקד המחוז נדרש לזה אחרי שזה עבר שרשרת מ-עו"ד סגל 2 

 3 המחוז נכנס לעובי הקורה, זה היה אחרי שפרסמו בתקשורת את התוואי. 

 4 

כבוד השופט ח' מלצר: זה נכון, כי ההפגנה צריכה להתארגן. גם אם יש פרסומים נגדיים או  5 

חששות, זו לא סיבה לבטל הפגנה. ייצא שלכל מתנגד יש ווטו על הפגנה. זה אמרנו על תהלוכות  6 

 7 ג זה מהרגע הראשון. איום הוא לא סיבה לבטל אלא לתגבר את הכוחות.מסו

 8 

אלעד: אין חולק, מבחינת מתן אישור עקרוני שכזה, אפילו הבנה שיש מתווה -עו"ד סגל 9 

שמאושר, בעתיד אנחנו מסיקים שלא נכון לעשות זאת. מבחינת ההחלטה שהתקבלה פה, היא  10 

 11 לא לבטל את המצעד.

 12 

יש גם פרסומים והיערכות מהמארגנים והמשתתפים במצעד. אולי אם  כבוד השופטת ע' ברון: 13 

 14 הייתם מפרסמים מתווה אחר הייתם מקבלים גם כן מידעים.

 15 

אלעד: הבמות והרמקולים וכו' נשארים באותה נקודת סיום שלא השתנתה. הפערים -עו"ד סגל 16 

 17 בתוואי אינם גדולים.

 18 

 19 ר לאשר.כבוד השופט ס' ג'ובראן: אם זה המצב, בכל זאת אפש

 20 

אלעד: בניגוד לנטען בעתירה, על ציר רגר, אם נשווה את זה לת"א, מדובר בנתיבי -עו"ד סגל 21 

 22 איילון. זה ציר ראשי, מרכזי, שחוצה את באר שבע. 

 23 

 24 מאתמול זה הוכרז ציר מרכזי? זה תמיד היה. כבוד השופטת ע' ברון:

 25 

הציר הזה, ההחלטה התקבלה אלעד: חוזר לנקודה שניתנה תחושה או הבנה שיאושר -עו"ד סגל 26 

 27 בגלל מכלול ההיבטים: המודיעין והסכנה לפגיעה בחיי אדם והשיקולים הנוספים.

 28 

עמדתי היא כאן, שלכאורה השאלה היחידה שיכולה לעמוד על הפרק זה  כבוד השופטת ע' ברון: 29 

דעות עניין של מידעים מודיעיניים סיכון חיי אדם. כל השאר היה ברור קודם ולא היו חילוקי  30 

 31 לגביו.

 32 

אלעד:  נושא המודיעין היה שיקול של מפקד המחוז כדי לקבל את ההחלטה, והוא -עו"ד סגל 33 

נכנס בתוך שיקולים נוספים, ונכון שהשיקולים הנוספים התקיימו קודם לכן. אכן יש מידעים  34 

 35 להציג.

 36 חה.הציר לא הובטח ולא אושר. תמיד המשיבים הקפידו, גם בטלפונים ויש ציטוט חלקי משי

 37 

 38 כבוד השופט ס' ג'ובראן: במכתב כתוב "החלטנו לאשר בקשתכם".
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 1 

 2 אלעד: אבל זה כפוף להחלטת מפקד המחוז. זו נקודה חשובה.-עו"ד סגל

 3 

 4 כבוד השופט ח' מלצר: זו חזרה מציפייה.

 5 

דם, אבל הקפידו להדגיש שזה כפוף לאישור ד: התגבשה ציפייה סובייקטיבית מצאלע-עו"ד סגל 6 

 7 המפקד.

 8 

 9 השופט ח' מלצר: היא לא סובייקטיבית. כבוד

 10 

 11 השינוי.שה שבגלל המפגש עם רב המחוז קרה כבוד השופט ס' ג'ובראן: לא ניתן להתעלם מהתחו

 12 

אלעד: אני מקווה שאחרי שמפקד המחוז יציג את שיקוליו התחושה הזו כאילו -עו"ד סגל 13 

 14 י הדברים אינם כך.השיחה עם הרב היא שגרמה לשינוי העמדות, אני מקווה שהיא תיעלם כ

לגבי ציר רגר, הביאו דוגמאות לאירועים שקרו שם, בדקנו את הדברים, למעט יום העצמאות  15 

שאני לא חושב שזה בר השוואה מבחינת היקף, משטרת ישראל מעולם לא נתנה אישור לחסימת  16 

על  איש על המדרכה. במתווה הגז נקבע שאין לעלות 40במאי זו צעדה של  1-הציר הזה. צעדת ה 17 

הציר והפרו את התנאים כשהגיע קהל רב למקום ובטיחותית היה צורך להוריד מהמדרכה,  18 

 19 אותו דבר לגבי כי"ל.

 20 

 21 ובחגיגות האליפות של ב"ש?כבוד השופט ח' מלצר: 

 22 

 23 אלעד: זה היה צומת על הציר הזה.-עו"ד סגל

 24 

 25 כבוד השופט ח' מלצר: סגרו את התנועה.

 26 

מע את מפקד המחוז. אחד המצעדים החל בגן הפעמון ונגמר כבוד השופט ס' ג'ובראן: אציע שנש 27 

בגן העצמאות. כשאתה עובר בדרך מרכזית ביותר, בתי מלון וכו', ובכל זאת המשטרה נערכה,  28 

 29 יש למשטרה יכולות להיערך ליום הזה.

 30 

אלעד: אם ניקח את ירושלים, אם המשטרה הייתה באה ואומרת שאי אפשר לצעוד -עו"ד סגל 31 

ל הכניסה לעיר אלא ברחוב אגרון כמו היום, האם ההחלטה הזו הייתה בלתי על בגין או ע 32 

 33 סבירה?

 34 

יש הבדל בין החלטה שניתנת מלכתחילה ובין לשנות את הציפייה, לא  כבוד השופטת ע' ברון: 35 

 36 שאי אפשר אבל צריך שתהיה סיבה מאוד טובה.

 37 
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-ה ומיתמם, כי כבר באלעד:  האופן שבו הדברים מתוארים ע"י העותרות מעט מטע-עו"ד סגל 1 

הובהר שאי אפשר לצעוד על רגר. מפקד התחנה שהוא חדש בתפקידו ניסה להגיע להבנות,  13.06 2 

ניסו להגיע להסכמות, ונאמר להם שמפקד המחוז הוא שמאשר. זו הצגת הדברים בצורה לא  3 

שבהם נאמר שלא מאשרים את ציר רגר, והציעו אפשרויות  13.06-מדויקת. באותה פגישה ב 4 

 5 חרות, יש לפחות שבוע שלא ניתנה תשובה והעותרות הן אלה שעיכבו את זה.א

 6 

מפקד המחוז: אנחנו מדברים על אירוע שהגיע לידי מפקד התחנה יום אחרי שנכנס לתפקידו.  7 

מפקד התחנה מונחה שאירועים מהסוג הזה, נותנים להם את הקשב הרב ביותר ואת הנכונות  8 

ן ששבועות לפני המועד הזה קיימנו אירוע לתפארת יבוא לקראת במקסימום האפשרי. יצול 9 

ה המרכזית היא לאפשר עד תום את קיום המצעד דוד בשת"פ של כל הצדדים, כשההנחיבאש 10 

 11 בצורה האופטימלית כי יש כאן ערכים מהותיים שנרצה להגן עליהם.

ום בתחילת הדרך היה תהליך מסוים, שבבקשה צוין שבאותו יום היה מסדר כנפיים, מסדר סי 12 

קורס טיס, ונאמר ע"י מפקד התחנה שאם ירצו את התאריך הזה נקיים. הם אמרו שידחו. בכל  13 

התקופה היה דין ודברים. הוצגו בפני המבקשים חלופות אחרות כי מפקד התחנה הבין על אף  14 

שהיה חדש, שאת הציר הזה לא ניתן לאשר. שנית, אם יש פה התעקשות סביב העניין אני מקבל  15 

משיך ומעביר למפקדים. בתוך אותה התגלגלות והלו"ז של המחוז, אסבר את את הדברים ומ 16 

נה. יש את משטח המדי 60%רשויות שונות עם  40האוזן ואומר שמחוז דרום זו לא עיר אחת, זה  17 

רחב הנגב ומפקד מחוז. כאשר הדברים הגיעו אליי אחרי קובצת ניצב משנה ב"ש, מפקד מ 18 

 19 שמזהה שלא ניתן לאשר את זה כך.  פקודות ראשונה, אמר לי מפקד המרחב

 20 

הייתה כבר ברשות תת  26.06-כבוד השופט ח' מלצר: מפקד מרחב נגב זה תת ניצב? המשיבה ב 21 

 22 הניצב.

 23 

מפקד המחוז: הוא נכנס לתפקידו שבוע לפני מפקד התחנה, שמע ממנו ואמר שמאשר. ברור  24 

בידי מפקד המחוז לכולם, כולל טופס רשמי של המשטרה שחתומים עליו המבקשים, שיש  25 

 26 לעשות כל שינוי.

 27 

 28 למה זה קרה רק לפני יומיים? כבוד השופטת ע' ברון:

 29 

מפקד המחוז: אחרי הערכת המצב של שבוע שעבר פנה מפקד המרחב אליי. התגבשו שני צירים  30 

באותו יום, המבקשים ביקשו תהלוכה והפגנה כדי לבטא את מורת רוחם מהתקצוב שהעירייה  31 

של אותו יום יצא מצעד גאווה. אילו היו מבקשים אירוע תחת כיפת  לא נותנת, בפוסטים 32 

השמיים, יש לזה פריט רישוי אחר, רישיונות, עם סדרנות, גידור, אבטחה, מד"א. הם ידעו  33 

 34 שכוונתם לקיים מצעד גאווה והם ביקשו הפגנה ותהלוכה. זה חוסר ניקיון כפיים מולנו.

 35 

 36 א ראיתי טענה של חוסר תום לב.בתגובת המשיבים ל כבוד השופטת ע' ברון:

 37 
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שנה  18מפקד המחוז: באותו יום יצא קול קורא קשה מאוד מרב העיר ב"ש. רב העיר מכהן  1 

בתפקידו, מעולם לא התלהם כמו כאן. ביום ראשון, לפי בקשת ראש העיר להרגיע רוחות,  2 

ך מול הידברות זה משימה שאני רואה בה ערך. וגם מול המבקשים הייתה הידברות כל הדר 3 

מפקד התחנה ומפקד המרחב וגם אני הייתי מוכן. קיימנו שיחה עם הרב, ובחצי משפט על  4 

השיחה: הבהרתי חד משמעית, זה היה המשפט הראשון שלי, שאנחנו רואים חובה למשטרת  5 

שומעים את ישראל להגן על האירוע הזה ומי שינסה להפריע לו יטופל. יחד עם זאת, אנחנו  6 

תמונה. ביום שני קיימתי את המפגש הזה, הודעתי למפקד המרחב שנא ת ורואים את ההקולו 7 

להיפגש עם הפונים ולהודיע שיש מתווים דומים וקרובים. המתווה הכללי לא משתנה, אנחנו  8 

מדברים על התכנסות, תהלוכה, ועצרת הפגנה בעירייה. השוני המרכזי הוא לקחת את שדרות  9 

ר. גם אם היינו נמצאים בשבוע לפני, הייתי נותן את רגר ולזוז מאות מטרים ימינה, שדרות שז" 10 

לטתי ובאותו רגע זומנו הנציגים, זה רגע שהגיע אליי החומר זו הייתה החאותה החלטה. ב 11 

התעכב בכמה שעות מסיבות טכניות משני הצדדים בתיאום, ובאותו יום הדברים הועברו  12 

 13 במסודר. 

חרי ההתכנסות בויטמן, זהו שער צומת אלי כהן, המקום שבו אמורה להתחיל ההפגנה א 14 

הכניסה לעיר מהצד הדרומי, אחד משלושה שערי כניסה לעיר. כל מי שמגיע מכיוון דימונה,  15 

מצפה, ירוחם, זה שער הכניסה שלו. כל מי שמגיע מהכניסה הצפונית חייב להגיע לצומת אלי  16 

ן הנגב. יום חמישי, כהן. חסימת צומת זו היא חסימת העיר מצד זה. בצומת אלי כהן יש את קניו 17 

בלילה, זה יום מרכזי שבו כל הציבור מבצע את הקניות שלו. כל מי שמגיע הביתה לסופ"ש  7-11 18 

מגיע דרך הרכבת שהיא באותו מקום. חסימת הצומת היא חסימת היכולת להוציא תחבורה  19 

 20 ציבורית מתחנה מרכזית. צריך לעשות עיקופים משמעותיים מול הציר הזה.

 21 

 22 אדוני אומר ששיקול הדעת היה לא נכון מלכתחילה. ע' ברון:כבוד השופטת 

 23 

 24 מפקד המחוז: נכון. בשנייה שנודע לי הציר, וזה המנדט שלי להחליט.

 25 

 26 כבוד השופט ס' ג'ובראן: אני מתאר לעצמי שרב העיר לא דיבר על הנושאים האלה.

 27 

הקשה מאוד, מפקד המחוז: רב העיר אמר משהו חסר תקדים, אחרי שדיברנו על ההתלהמות  28 

אמרתי שלמנהיגים יש אחריות ונישא בתוצאה אם תהיה מזיקה. רב העיר אמר בפה מלא, דבר  29 

שלא שמעתי משום רב מעולם, "אני מכריז ואומר: אני נותן הסכמתי למצעד בעיר באר שבע.  30 

ת לו ואמרתי לו שאם תנו לי את האפשרות לדבר עם המבקשים". אין לי מנדט לתת או לא לת 31 

ירצה ידבר איתם. הוא הציע שתי הצעות: שיפגינו בעירייה ואז יעלו על אוטובוסים ויפגינו  32 

במקום אחר, כי הנחת העבודה שלו היא שאם עושים משהו שהוא במפגיע מול קובץ בתי כנסת  33 

שהוא וישיבות, עושים להכעיס כדי לפגוע במכוון ברגשותיהם. הצעה שנייה היא שרחוב הרצל  34 

ראשי מאוד, שתהיה שם העצרת והתהלוכה. אמרתי לו שלטעמי שתי ההצעות האלה לא הייתי  35 

רואה אותן כהצעות ריאליות, אבל אם זו הצעה שיכולה להישמע ע"י הצדדים אין בעיה. את  36 

ההצעה של הסעה למקום אחר אפילו לא העלינו כי אני לא חושב שזה מממש את תכלית  37 



 
 

 

9 

9 

אל פנים העיר, חשבתי  –ויטמן  –תהלוכה מאותה נקודת התחלה העצרת, אבל את העצרת וה 1 

 2 ות שז"ר.רשיש בה היגיון, וחזרנו לשד

כאשר אני מדבר על פגיעה אנושה במרקם החיים של לא העיר ב"ש, זה מטרופולין, את כל  3 

 4 הקניות שלהם הם עושים בב"ש.

 5 בלילה. זה לשתק את העיר. 7-11לשאלת ביהמ"ש, הערכת הזמן היא מ

 6 

 7 שעות? 4וד השופט ס' ג'ובראן: קילומטר אחד זה כב

 8 

מפקד המחוז: כאשר אישרתי את העצרת באשדוד, הייתה אמורה להיות התכנסות קצרה מאוד  9 

ואז תהלוכה. העצרת התעכבה עוד שעה כי חיכו לקהל. לא הגבלתי אותם. היה שיח רציף. אבל  10 

 11 הנחתי להם להמשיך.

 12 

מצעד הדגלים, אל מול ההכרזה על תחילת הרמדאן.  כבוד השופט ח' מלצר: לא מזמן היה את 13 

אפשר להגביל הציר  –ואז הגבלנו לשעות את מצעד הדגלים בתוך המסלול שאושר. אז גם פה  14 

הזה, להגיד שהתהלוכה לא תהיה יותר משעה וחצי, וזו אחריות שלהם, ואז הציר ייפתח, ואז  15 

אומר שזו הייתה כזאת, אי אפשר תיפתר הבעיה. אבל כשעושים טעויות בשיקול דעת, ואדוני  16 

לשנות הפגנה אחרי שנערכים אליה. אפשר לצמצם אותה בזמן, אבל זה יצר ציפיות. האם שני  17 

 18 הצדדים מוכנים לבדוק את עניין הגבלת הזמן?

 19 

אסור לנו לטעות במיקום. שד' רגר וצומת אלי כהן זה כמו לחסום את הכניסה מפקד המחוז:  20 

 21 . 443ך לירושלים ולנתב את כולם דר

 22 

כבוד השופט ח' מלצר: זה קורה לצערנו הרבה. אדוני אומר שהמפקד מונה שבוע קודם, אם  23 

באים חדשים צריך להפעיל עליהם יותר פיקוח. גורמים אחראיים שמונו לתפקיד, מפקד שמקבל  24 

אחריות אחראי מיום היכנסו לתפקיד. תעשו הפקת לקחים אבל תעמידו את כל הכוחות כדי  25 

ה. אתם יכולים לצמצם את זה בזמן, אחרת יש לזה משמעויות מעבר למשמעות להסדיר את ז 26 

הקונקרטית הזו. זה יוצר מצב שאנשים קיבלו אישור, אז במקום להיערך אל מול הביקורת,  27 

 28 ותמיד יש ביקורת בנושאים האלה, אתם נכנעים ללחץ.

 29 

 30 מפקד המחוז: מעולם לא קיבלו אישור.

 31 

 32 אור ירוק. כבוד השופט ס' ג'ובראן: קיבלו

 33 

בכל הנושא של התהלוכות יש פרקטיקה שהיא לא בדיוק בהתאם לחוק. כבוד השופט ח' מלצר:  34 

כי למעשה, ע"פ החוק, לאדוני אין בכלל סמכות. יש לו סמכות בזמן שחלילה יש את התהלוכה,  35 

או אם מגיע מידע קונקרטי לפני התהלוכה, אז יש לו סמכות להתנות תנאים ואולי אפילו לבטל  36 

את ההפגנה. אבל כל הפסקה שנאמרה שזה תלוי באישור אדוני, אינה מוגנת בחוק. בגלל  37 
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קטיקה, אבל מחובתי שנוצרה פרקטיקה כזאת, ואפילו כתבנו בפס"ד שאנחנו מקבלים שזו הפר 1 

 2 זה שהאישור תלוי בהחלטת אדוני, זה לא לפי החוק.לומר לאדוני ש

 3 התערב.אם לאדוני הגיע מידע מאוד קשה אז הוא יכול ל

 4 

אם זה הכרח  –אישור עקרוני ניתן כאן. ניתנה הסמכות בידי המשטרה  כבוד השופטת ע' ברון: 5 

לבוא ולומר אחרת אם יש שינוי נסיבות. אבל אדוני אומר שאין שינוי נסיבות, ספק אם  –או לא  6 

יש, ואז צריך לחשוב שוב, ואכן ללמוד לפעם הבאה, אבל זה לא אומר שאת הפעם הזו צריך  7 

נות. אפשר אולי לצמצם מבחינת הזמנים, מבחינת היכולת לאבטח, אבל לא לומר "לא נתנו לש 8 

 9 אישור ולכן מחליטים היום אחרת".

 10 

לשבש לאוכלוסייה של מאות אלפים את מפקד המחוז: האמירה היא לא אמירה בעלמא.  11 

ום לעיר, החיים, ציר מרכזי לביה"ח, שהמשמעות בזמן מרחב, לשנות ציר תנועה לכל המגיע מדר 12 

זה לא מידתי ופוגעני.  –וכל הזמן עומד לנגד עיני, אם הייתי מציע למבקשים לעבור למקום אחר  13 

אבל אני לוקח את אותו מתווה, עם אותה תהכנסות, עם הגעה לעירייה, משדרות שרחוקות  14 

מרגר כמה מאות מטרים, האיזונים הציבוריים הכוללים שלנגד עיניי, עוד לפני מה שאשמח  15 

בפני ביהמ"ש במעמד צד אחד, האילוצים באירועים האלה עצומים עוד לפני שקרה משהו לפרט  16 

 17 אחר. והמחיר של התועלת סביר.

 18 מסלולים. 3ברגר יש 

 19 

כבוד השופט ס' ג'ובראן: למה אי אפשר לכוון שישתמשו בשני מסלולים בלבד ולהשאיר מסלול  20 

 21 אחד פתוח? זו בעיה שהמשטרה יכולה להתגבר עליה.

 22 

 23 מחוז: סביר להניח שכל הרחוב ינוע.מפקד ה

 24 

כבוד השופט ס' ג'ובראן: אם סוגרים ושמים מחסומים ושוטרים ואוסרים עליהם לגלוש לשם,  25 

 26 זה לא יקרה.

 27 

 28 נתיבים. 4מפקד המחוז: רגר זה עורק משמעותי. שז"ר משמעותי לא פחות, עם 

 29 

סלול אחד או שניים למשך סוגרים מ 1כבוד השופט ח' מלצר: תגבילו את זה בזמן, כמו שבכביש  30 

 31 זמן מוגבל במקרה של תאונה למשל. צריכה להיות הפנמה שגם בכירים שתחת פיקודך אחראים.

 32 

אירוע שמגיע לתחנה, רואה מפקד התחנה ומפקד המרחב וכל אחד אומר את מפקד המחוז:  33 

 34 שיקוליו. ואז מגיע מפקד המחוז ואומר את שיקוליו.

 35 

 36 וני יש סמכות אחת, וזה רק אם יש מידע רציני בחומר הסודי.כבוד השופט ח' מלצר: בחוק, לאד

 37 
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11 

אני מאוכזב ממה שאני שומע. מצטט מהמכתב מהמשטרה. אלה דברים  כבוד השופטת ע' ברון: 1 

שנאמרו לפני למעלה משבוע. לפני חודש וחצי הייתה פגישה עם מפקד המרחב, בזכות התערבות  2 

לא מייצרים פצצה אטומית, מלכתחילה היה  היועמ"ש של המחוז. שרשרת האישורים הזו, אנו 3 

ברור שזה מצעד. מתחילת הדרך טרטרו את המבקשות במשך שבועיים אם זה הטופס הנכון  4 

וכו'. לצערנו, כשמדברים גם על רגר וגם על נתיב אחר, הנחת העבודה היא שיש התרעות ויהיו,  5 

 6 ויש מי שרוצים לחבל במצעד.

 7 

ממשיות אנחנו נראה את זה. שם יש סמכות למפקד  כבוד השופט ח' מלצר: אם יש התרעות 8 

המחוז. אם יש התרעות ממשיות, וגם חברתי הדגישה את זה, יש לו שיקול דעת. חלילה אושרה  9 

הפגנה ולפתע יש התרעה שעלול להיות פיגוע, אני מדבר לא רק במישור הזה כאן, יש לו סמכות.  10 

 11 בגלל החלטת המשטרה.ביטלו בגרמניה את משחק הגמר של הכדורגל האירופאי 

 12 

עו"ד פינצ'וק: זה תמוה שרק ביום ראשון השבוע כשהרב נדרש אליו רק אז נכנס לנושא, וכל  13 

הכפופים אליו עוסקים בזה חודשיים. כבר יום למחרת הפנייה אישרו את הנתיב הזה.  14 

 15 מלכתחילה אניח שהמשיב הניח שיהיו התרעות ושהוא צריך לאבטח את המצעד.

 16 

 17 מר החסוילאחר בחינת החו

 18 

עיינו בחומר מודיעיני חשוב, שאלנו שאלות. מסתבר שהחומר מתייחס  כבוד השופט ס' ג'ובראן: 19 

לאיומים משני הצדדים להשתמש באלימות קשה אחד כלפי השני. אלימות כולל נשק חם.  20 

הדברים מכוונים גם לגורמים שמזוהים עם המצעד וגורמים שמזוהים עם האוכלוסייה הדתית  21 

חשבנו להציע, ניסינו למצוא מסלול חליפי כדי למזער את האפשרות הזאת. שזה  באזור. לכן 22 

יתחיל בחניון גדול של בית אבות השלום בדרך השלום. יעבור דרך שז"ר, ייכנס לרגר ומרגר  23 

ייכנס לכיכר העירייה. חלק מהמצעד יהיה בשדרות רגר, חלקו האחר בשז"ר וחלקו השלישי  24 

רציני, כאשר יש סכנה ששני הצדדים אכן ישתמשו באלימות  בשלום. החומר המודיעיני מאוד 25 

 26 קשה ואנחנו ומשטרת ישראל רוצים למנוע זאת כמובן. תרצו לשקול את ההצעה?

 27 

כבוד השופט ח' מלצר: לכם חשוב שזה יהיה ברגר. אז חלק מהתהלוכה תהיה ברגר, ובמקום  28 

האפשרית. עושים כאן מלמטה זה יבוא מלמעלה. יש כאן פשרה. זה מוריד את החיכוכיות  29 

היערכות מאוד רצינית. אני חייב להגיד שבצד האיומים מהצד הזה, לצערנו יש גם קריאות  30 

 31 מהצד הזה.

 32 

 33 עו"ד פינצ'וק: איני מודע לזה לצערי. זו לצערנו הנחת היסוד בכל מצב.

 34 

כבוד השופט ח' מלצר: אם מגיע חומר קשה, ופה זה משני הצדדים, אבל הייתה קריאה לאנשים  35 

זה לא פשוט. יש את העניין של רחוב רגר, הם רצו לבטל את רגר,  משני הצדדים לשאת נשק. 36 

 37 אנחנו לא מבטלים אותו. אנחנו מציעים את זה מלמעלה ולא מלמטה. 

 38 
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כבוד השופט ס' ג'ובראן: המטרה שלכם חשובה מבחינתנו. אתם רוצים להביא לתודעת הציבור  1 

ת האני מאמין שלכם. והמשטרה מנסה לעזור לכם את כאבכם גם נגד העירייה וגם להביא א 2 

לקיים את מה שאתם חושבים. וההצעה מקיימת את הרצון שלכם. אני בטוח שאין לכם כוונה  3 

להתרסה נגד האוכלוסייה הדתית בב"ש. כאשר יש מידעים כאלה, השאלה היא האם לא  4 

הדתית, זה לא  להשתמש בשכל הישר, ולומר שלא חייבים להיות אחד נגד השני באוכלוסייה 5 

אומר שחייבת להיות התנגשות. אפשר להפגין בצורה מתורבתת בהיתר המשטרה, המשטרה תגן  6 

עליכם לאורך כל המסלול. אבל צריך שכל ישר. אם אתם לא מתכוונים להתריס, ונותנים לכם  7 

את האפשרות במקום סמוך מאוד למקום המקורי שהובטח לכם. דרך השלום ושז"ר לא פחות  8 

רגר, זה קרוב מאוד, אבל השיא הוא מקום הסיומת ברוב ההפגנות והסיומת היא חשובות מ 9 

 10 בבניין העירייה. תוכלו להביע דעתכם מבלי לגרום להתנגשות אלימה.

 11 

עו"ד פינצ'וק: כמובן שאצא ואתייעץ. אין לנו מוטת כנפיים על כל הציבור, התרעות ומשוגעים  12 

 13 יש תמיד.

 14 

ם המשטרה. לקחנו פסק זמן לא קצר, בדקנו את החומרים, לא הקלנו ע כבוד השופטת ע' ברון: 15 

הקשינו. ביקשנו לראות כדי לגבש בינינו מחשבה אם נכון לנסות ולהציע פשרה שלא תשנה  16 

לחלוטין את המסלול ומצד שני תיתן ביטוי לחששות שחורגים מחששות אינהרנטיים למצעד  17 

 18 מסוג זה.

 19 

ובשי כיפה ושומרי מסורת שיצעדו במצעד הזה. עו"ד פינצ'וק: אין פה עניין של התרסה. יש ח 20 

 21 כאן מתחיל כל מה שאמר הרב, שמוכן או לא מוכן.

 22 

כבוד השופט ס' ג'ובראן: דברי הרב לא היו שיקול. השיקול הוא שמירה על ביטחון הציבור  23 

כולו. המידעים מתייחסים למסלול הספציפי הזה. היה והמסלול הזה יהיה שונה, כנראה  24 

 25 ו רלוונטיות.שהאמרות לא יהי

 26 

 27 לצערי, הסכנות קיימות בשני המסלולים.  כבוד השופטת ע' ברון:

 28 

 29 כבוד השופט ס' ג'ובראן: אנחנו מנסים למזער אותן.

 30 

כבוד השופט ח' מלצר: אם מהתחלה היו מציעים את המסלול החלופי והייתם עותרים נראה לי  31 

פה באמת חומר קשה. בגלל  שלא הייתם מצליחים. רק בגלל ההתנהלות יש לכם קייס. אבל יש 32 

מה שקרה, אנחנו גם מאפשרים חלק ברגר. אבל המסלול הזה הוא יותר ניתן להגנה מאשר  33 

 34 המסלול המקורי לאור האיומים שראינו עכשיו. 

 35 עו"ד פינצ'וק, אנא צא להתייעצות, בלב פתוח ובנפש חפצה. 

 36 

 37 קלדנית: נטע

 38 
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 1 לאחר הפסקה

 2 

חות שלי בלב כבד לא מסוגלים לקבל את ההצעה.  אני כבודם, לקח זמן הלקו  עו"ד פינצ'וק: 3 

הייתי מבקש שפרקליטת המחוז שלי תאמר כמה מלים. אנו פשוט לאחר ששקלנו בכובד ראש גם  4 

את כל המשמעויות שביהמ"ש יכול לעשות. המוצג לא בהדפסה ועד כמה שניסיתי לברר, זה  5 

כוונה כזאת, שיש בעיות כאשר  באמת מאוד מפתיע שמישהו בתוך כלל הצועדים, באם יש חלילה 6 

משטרת ישראל יודעת להתמודד עם בעיות כאלה, בדרך כלל החלופה תהיה עוד מאבטחים . יש  7 

 8 פה השתלשלות מהלך. 

 9 

 10 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

אדוני אומר שאולי הוא נוטה להאמין שכנראה אין כוונה להדפסה, אם אין כוונה להדפסה היא   11 

עצם העובדה שעומדים על דעתכם ללא אפשרות להתפשר, זה  הנותנת ללכת למסלול אחר. 12 

מוכיח שיש אפשרות להדפסה. זכותכם לעשות כראות עיניכם כמובן עם תנאי שהמשטרה  13 

 14 מצביה, אבל מצד שני צריך לראות את האיזונים. יכול להיות שאני טועה שאולי זה התרסה.

שיש להם כוונה לרצות את שני  צריך התחשוב באחר, איזונים ולכן צריכים ויתורים הדדיים 15 

 16 הצדדים. צריך להפעיל את השכל הישר מבלי לחשוב שכפפו לכם את הידיים. 

 17 זו הדרך איך לחיות בשלום ובשלווה עם יחסים טובים משני הצדדים.

 18 

עו"ד פינצ'וק: הרכיב שהושב הוא לא עובר ליד בתי הכנסת, זה לא נכון. הרי ירושלים זו פקעת  19 

לא באים חלילה לביהמ"ש בשביל להתריס.   2ות ובשום פנים אני ועותרת של מתחים ושל סכנ 20 

זה ממש לא צריכים לראות בזה התרסה ולא צריכים לשלוח את הקהילה הגאה לאולם סגור.  21 

לא מדובר בכיפופי ידיים, אין חשיבה כזאת. שוב, הדברים האלה נאמרו ואין שום מקום וגם  22 

פקד המחוז המשטרה באמת יוצרים יותר מתחושה , האופן שבו הדברים נאמרו היום. כאן מ 23 

מדובר פה בפקידים בכירים, מפקד המחוז שקל את זה. חודשיים צריכים לחכות כדי לקבל  24 

 25 אישור?

 26 

נגיד שהגשתם בקשה אחרי חודשיים והמפכ"ל אישר לכם , בינתיים   כבוד השופט ס' ג'ובראן: 27 

וזי שיש פה דברים מדאיגים, שראו הגיעו לאנשי מודיעין מידע למשטרה. הגיע למפקד המח 28 

חומר מאוד קשה, אז לומר מה זאת אומרת? לומר שהמפכ"ל אישר? מותר למשטרה לשקול את  29 

הדבר מחדש. אם לא היו עושים משהו היו שואלים את המשטרה כיצד התעלמו מזה? המשטרה  30 

 31 אומרת שרוצה לתת את כל האבטחה ומבקשת לשקול כיוון אחר. 

 32 

 33 עו"ד פינצ'וק:

אם יש הערכות מודיעיניות חדשות, הנטל שרובץ עכשיו שהוגשו לנו הדברים האחרים הכל  גם 34 

ביחד, אין פה עניין של התרסה. כמובן שכל מפקד צריך לשקול כל דבר שמגיע אליו, וכמובן  35 

 36 שאם יש תוספת, כאשר לא תהיה לנו ודאות.

 37 

 38 כבוד השופט ס' ג'ובראן:
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טר על כל מפגין וגמרנו. המשטרה עסוקה בחיי יום המשטרה מחויבת לתת אבטחה, שישימו שו  1 

 2 יום , זה דבר לא פשוט.

 3 

 4 עו"ד פינצ'וק:

 5 אני חושב שיש הרבה באמצע. אנו נהיה אף פעם בטוחים לצערנו. 

 6 

 7 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 8 אנו לא לוחצים על אדוני, ההצעה לא מתקבלת אז אנו ניתן פסק דין.  

 9 

 10 עו"ד פינצ'וק:

 11 מפקדת שלי תישמע. עסקינן בפגיעה ברגשות. יש משמעות גם שה

 12 

 13 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 14 מה אפשר עוד לחדש? 

 15 

 16 עו"ד פינצ'וק:

 17 אם אפשר בכל זאת  לשמוע את הדברים של הלקוחה שלי , אני מבקש.

 18 

גברת סמדר בונן: אני חברת ועד בית בשטח.  אני עורכת דין וזו הפעם הראשונה שאני באמת  19 

תי מהארון רק בגיל שלושים ת , תסלחו לי. הגעתי לבאר שבע ואני יצאמתרגשת, אני מצטער 20 

בתל אביב זה נדיר. אני מבקשת להסביר ממה שאני שומעת כאן, אני מבינה שהמשטרה ושמונה.  21 

ות כאשר היו אבמצעד וגם לא יכולה להגן עלינו בחיי יום יום. שהיו התרעלי לא יכולה להגן  22 

טרה. מתוך אחריות אמיתית בקהילה בכלל, אנו כן רוצים פוסטים באתרים, אמרתי שיפנו למש 23 

לשמור על איזון, אנו כן רוצים לשמור על איפוק, וחלק מכך ביום שני המצעד שלנו יהיה כדי  24 

ליצור שוויון ולא להתריס. כדי שהילדים בבאר שבע ידעו שמותר להם. התוואי שהמשטרה  25 

 26 ר שבע מכניסה אחרת.מציעה זה לצאת מצומת כניסה בבאר שבע ולהיכנס לבא

 27 

בעקבות הדיון ההצעה היתה כן להיכנס לעיר. גברתי צריכה להבין,    כבוד השופט ח' מלצר:   28 

זה לא מה שקרה, ההצעה נכפתה על ההצעה כמו  צדדי ,ואם היתה כוונה להעביר אתכם לרחוב  29 

ודם שאתם התבקשתם לאשר אותה. זו לא היתה העדיפות שלהם. גברתי מדברת על המתווה הק 30 

 31 או על ההצעה הנוכחית?

 32 

גב' סמדר בונן: הצעדה היא מאוד משמעותית לכולנו בחיי היום יום. היום נבחרתי לייצג את  33 

הבית ואני אומרת לכבודם שהרצון של תושבי באר שבע להצטרף אלינו ולצעוד אתנו  34 

 35 בסולידריות, זה מה שאנו רוצים. 

 36 

מצעד הפגנה זה הסיומת שלה, והסיומת זה כבוד השופט ס' ג'ובראן: בדרך כלל הדבר החשוב ב 37 

 38 במרכז העיר שיש שם קהל רב, ואז תוכלו לבצע את הנאומים שלכם
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 1 

מצעד הגאווה היא מצעד של נוכחות, הנוכחות זה העניין וזה לא דבר של  -   סמדר בונןגברת   2 

 3 מה בכך.

האם הצד השני  לצעוד ברחוב צדדי, את זה אנו לא יכולים לעשות. קיצוניות יש משני הצדדים, 4 

צריך להכתיב לנו את החיים? חס וחלילה אין לי שום עניין להתריס, אין לי שום עניין נגד הדת ,  5 

אני באה מבית דתי. אני כן אומרת למשפחתי למרות שהיא התנגדה לזה אנו רוצים לצעוד כדי  6 

. גם המשטרה מפקד המשטרה אמר במילותיו שהכל בסדרשתושבי העיר יצטרפו ויצעדו אתנו.  7 

כל פעם  17.5-המסלול כרגע זה לא המסלול שהגשנו ,מי שקבע את המסלול זו המשטרה . מ 8 

שולחים אותנו והעדפנו שלא להגיע לכאן, העדפנו לשמור על מרקם ועל עבודה עם המשטרה.  9 

 10 מדובר בשיקולים של המרקם בעיר באר שבע. מבקשים מאתנו לצעוד ברחובות צדדים.

 11 

 12 לרחוב שזר?  רגרמה המרחק בין שדרות   כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 13 

 14 גברת  סמדר בונן: מרחק של מאתיים מטר ולא יותר מזה.

 15 

 16 מאתיים מטר בכל זאת זה נחשב כמרכז.  כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 17 

גברת סמדר בונן: יש לנו משטרה והיא משטרה חזקה והאמירה של המשטרה צריכה להיות  18 

ים להגן עלינו בעיר באר שבע. ביהמ"ש לא נותן מקום שאנו כאן כדי להגן עליכם . הם יכול 19 

להומופוביה. אנו בבאר שבע אילצו אותנו כל פעם למקומות תחומים והסכמנו לזה ועכשיו אנו  20 

 21 בפני בג"ץ.

אני רוצה לומר לכבודכם בלב כבד שהגעתי לפה כי סברתי שהמשטרה יכולה להגן על חיי.  22 

ת מפה, אני באמת מרגישה שאם המשטרה לא אתמול היה לי תקר בגלגל והיום שאני יוצא 23 

יכולה להגן עלי בעיר באר שבע שהיא עיר חילונית , אז מה יהיה בירושלים? זה מצעד הראשון  24 

ההיסטורי בבאר שבע, והאם הוא יתנהל ברחוב צדדי? אני לא יכולה לקבל.  אני מבקשת  25 

 26 שתשקלו בשנית. אני חוזרת שוב שלא מדובר בהתרסה, ממש לא.

 27 

לא אחזור על הטענה לגבי ההתנהלות. ההבדל מבחינת המרחקים הוא כמאה  אלעד:–סגל עו"ד  28 

וחמישים מטר, כלומר לא מדובר על עמידה במקום. בציר של הציר הכולל  כלומר עד הליכה  29 

אי אפשר רגר,   לדרך השלום עד שזר, מדובר במאה חמישים מטר פחות מאשר דובר משדרות 30 

מות צדדים כאשר מאשרים את שדרות שזר ואת כיכר העירייה. לטעון ברצינות ששולחים למקו 31 

הקושי הסובייקטיבי הוא ברור אבל הטענה לא רצינית.  מדובר בסופו של דבר באיזון ראוי. אני  32 

חושב שנכון היה וכדאי היה לאמץ את הדבר הזה. משזה לא אומץ על ידי העותרות, אבקש  33 

 34 מביהמ"ש להתערב בפסק הדין.

 35 

והשינוי שנעשה זה בסך הכל   רגראין כאן קנה מידה על כל המסלול של   ברון: כבוד השופטת ע' 36 

 37 מאה וחמישים מטר?

 38 
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עו"ד סגל אלעד: כן. נשמעה טענה כאילו הציר שהוצע זו אסיפה, שעומדים במקום, ולכן אבקש  1 

 2 לעדכן שמדובר בסך הכל מאה חמישים מטר. 

 3 

 4 זה לא עניין של אורך מסלול.  עו"ד פינצ'וק:

 5 

 6 נית: נטע, ענת קלד

 7 

 8 

 9 

 10 


