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בקשה מטעם העותר לפי פקודת ביזיון בית משפט

 לפקודת ביזיון בית משפט, מתכבד העותר להגיש לבית המשפט הנכבד את 6בהתאם לסעיף  .1

העותר . , שעניינה הפרה בוטה מצד המשיבים של פסק דינו של בית המשפטהבקשה שלהלן

יבקש מבית המשפט לכוף על המשיבים לקיים את פסק הדין ככתבו וכלשונו, ובאופן פרטני 

פה, בפני בית -ליישם הלכה למעשה את העמדה שאותה הציגו, בכתב ועל –במקרה שלפנינו 

יישום זכותו של העותר לקיים משמרת מחאה בקרבת ביתו של המשיב המשפט הנכבד, באשר ל

ידי המשיבים. -, הוא היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, במתכונת שהוצעה על3

בנסיבות העניין, יבקש העותר מבית המשפט הנכבד ליתן כל צו הנראה צודק וראוי למען  .2

 תוך כיבודו כלשונו וכרוחו בידי המשיבים.  תתאפשר אכיפתו ויישומו של פסק הדין האמור,

כן יבקש העותר מבית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר ובשכר טרחת עו"ד  .3

מ כדין, בגין הגשת בקשה זו. בצירוף מע"

העובדות הצריכות לעניין

ם מקיים העותר משמרת מחאה שקטה, חמש פעמים בשבוע, שעתיי 2017החל מחודש ינואר  .4

ואולם, המשיבים בכל ערב, בקרבת ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט. 

מטרים בקו אווירי מביתו של היועץ המשפטי  370הרחיקו את העותר עד למרחק בלתי סביר של 

לממשלה, תוך שהטילו מגבלות בלתי מידתיות על האופן שבו הוא רשאי לממש את זכות 
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להרחבה בעניין זה יבקש העותר להפנות את בית המשפט הנכבד לו.  המחאה וההפגנה הנתונה

 לעתירתו.  12-26לסעיפים 

 

 מיצוי הליכים עובר להגשת העתירה

 

, בדרישה 3ולמשיב  1, במכתב שהעתקו נשלח גם למשיב 2פנה העותר למשיב  24.2.2017ביום  .5

המחאה השקטה מול  שיורה לשוטרים ולקצינים הכפופים לו לאפשר לעותר לקיים את משמרת

  בזכות המחאה וההפגנה הנתונה לעותר., ולהימנע מפגיעה או בכרסום 3מעונו של המשיב 

 

  1נספח מצורף ומסומן  24.2.2017מיום  2מכתב העותר למשיב 

 

התקבל מכתב תשובה שנשלח מטעמה של סנ"צ עו"ד עליזה ארבל, היועצת  28.2.2017ביום  .6

תלונות הציבור במחוז מרכז של המשטרה. במכתבה ציינה סנ"צ המשפטית וקצינת ביקורת ו

הועבר לטיפולה, וכי המשטרה מצויה כעת "בשלבי בירור  2ארבל כי מכתבו של העותר למשיב 

העובדות", ולפיכך בתום הבירור תיענה הפנייה. סנ"צ ארבל הוסיפה וציינה כי "משטרת ישראל 

 למימושם". מכבדת את זכות ההפגנה והמחאה והיא פועלת 

 

  2נספח מצורף ומסומן  28.2.2017מכתב סנ"צ ארבל לעותר מיום 

 

פנה העותר במכתב נוסף, לסנ"צ ארבל, ציין כי הפגיעה הנמשכת בזכותו של  7.3.2017ביום  .7

העותר לחופש ההפגנה והמחאה, וקרא לסנ"צ ארבל להחיש את הטיפול בפנייה, בהתאם ללוח 

 הזמנים שננקב בפנייתו המקורית. 

 

  3נספח מצורף ומסומן  7.3.2017מכתב העותר לסנ"צ ארבל מיום 

 

)יוער  7.3.2017התקבל אצל הח"מ מכתב נוסף מאת סנ"צ ארבל, המתוארך ליום  8.3.2017ביום  .8

כי בהתאם לרשימת המכתבים המופיעין בסימוכין לאותו מכתב, אפשר שמכתב זה נשלח בטרם 

(. במכתבה ציינה סנ"צ ארבל כי 3ע/ומן לעיל היה סיפק בידה של סנ"צ ארבל לעיין במכתב המס

"בימים אלה הוגשה עתירה לבג"ץ בנושא משמרת המחאה מול ביתו של היועץ המשפטי 

לממשלה", ולפיכך, "לאור העתירה, איננו מוצאים עוד מקום להיזקק לטענות מרשך במכתבך 

ל החלטה שייתן שבסימוכין". עוד הוסיפה סנ"צ ארבל באדיבותה כי "משטרת ישראל תכבד כ

 בג"ץ בעניין זה, ובכלל זה גם בנוגע למרשך". 

 

  4נספח מצורף ומסומן  8.3.2017מכתב סנ"צ ארבל לעותר מיום 

 

השיב העותר במכתב נוסף לסנ"צ ארבל. במכתבו ציין העותר כי במכתבה  8.3.2017ביום  .9

שהוגשה האחרון של סנ"צ ארבל נפלו שתי שגיאות מהותיות: האחת, היא ההנחה שהעתירה 

לבית המשפט הנכבד הוגשה בידי העותר. זאת, בעוד שלמען האמת, אין לעותר כל קשר לא 
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לעתירה שהוגשה לבית המשפט הנכבד, ולא לפעולות המחאה שבעטיין הוגשה אותה עתירה 

לבית המשפט הנכבד. והשנייה, היא שלמיטב הידוע לעותר, העתירה שאליה התייחסה סנ"צ 

אמור, העתירה בבג"ץ נפתלי(, אינה עוסקת כלל ב"משמרת מחאה" ארבל במכתבה )שהיא, כ

 כטענתה של סנ"צ ארבל, אלא בהפגנות ותהלוכות מחאה לכל דבר. 

 

נוכח זאת, ציין העותר במכתבו כי למשטרת ישראל ככלל ולסנ"צ ארבל בפרט אין כל עילה  .10

א מכבד את החלטתה שבדין להימנע מלהיזקק לפנייתו של העותר. עם זאת, הודיע העותר כי הו

 של משטרת ישראל שלא להידרש לפנייתו, ויפעל למצות את זכויותיו בערכאות משפטיות. 

 

  5פח נסמצורף ומסומן  8.3.2017מכתב העותר לסנ"צ ארבל מיום 

 

בנסיבות אלה, ונוכח סירובם של המשיבים לבוא בדברים עם העותר, לא נותר לעותר מנוס אלא  .11

 נכבד זה.  לפנות לקבלת סעד מבית משפט

 

 העתירה לבג"ץ וההתפתחויות במהלכה

 

 הגיש העותר את עתירתו לבית המשפט הנכבד.  15.3.2017ביום  .12

 

הורה בית המשפט הנכבד )כב' השופטת א' חיות( כי עתירה זו תובא לדיון ביום  22.3.2017ביום  .13

המועד . להנפתלי נ' היועץ המשפטי לממש 1983/17, בפני אותו מותב הדן בבג"ץ 24.4.2017

שעות עובר למועד  48-שנקבע להגשת תגובתם המקדמית של המשיבים לשתי העתירות, נקבע ל

 הדיון. 

 

פנה ב"כ העותר במכתב לעו"ד ד"ר יובל רויטמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות  4.4.2017ביום  .14

 המדינה, ועידכן אותו בדבר התעמרויות חוזרות ונשנות, חריפות יותר מבעבר, מצד שוטרי

דווקא כאשר הגורם השלטוני שכלפיו מתנהלת משטרת פתח תקוה כלפי העותר. במכתב צוין כי 

המחאה הוא היועץ המשפטי לממשלה, שאליו כפופה פרקליטות המדינה, מן הראוי להקפיד 

שבעתיים במתן האפשרות לעותר למצות את זכויות המחאה שלו. בעוד שעל היקפה של זכותו 

הנוכחיות שוררת מחלוקת בין בעלי הדין, הרי שלא יכולה להיות  למחות ויישומה בנסיבות

מחלוקת על כך שהעותר זכאי לכך שכל עוד הוא פועל בהתאם להנחיות המשטרה, שלא יסבול 

 מהתעמרויות שרירותיות, שאינן נובעות ממניעים תמימים.

 

  6נספח מצורף ומסומן  4.4.2017מיום לד"ר עו"ד רויטמן מכתב העותר 

 

ועד שבו היה על המשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירת העותר, פנה ב"כ לקראת המ .15

המשיבים, עו"ד יונתן ציון מוזס, ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, לב"כ העותר, בהצעה 

עוד הציע ב"כ  לבוא בדברים במטרה להגיע להסכמות שיאפשר לייתר את הדיון בעתירה.

גישה בקרבת ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר המשיבים לב"כ העותר לקיים את הפ
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בין הצדדים מנדלבליט, במטרה להתרשם ממראה עיניים מהצעות המשיבים. ב"כ העותר נענה, ו

 נקבעה פגישה. 

 

. בפגישה זו 19.4.2017ב"כ הצדדים נפגשו בקרבת ביתו של ד"ר מנדלבליט בפתח תקוה, ביום  .16

צעת המשיבים ביחס לעותר. הצעת ב"כ המשיבים הציג ב"כ המשיבים בפני ב"כ העותר את ה

ה הציבורית הייתה לאפשר לעותר לקיים את משמרת המחאה על המדרכה הצמודה לגינ

מטרים מביתו של ד"ר מנדלבליט. זאת, לעומת המקום שבו איפשרו  120-שברחוב מייזנר, כ

-המשיבים באותו שלב לקיים את משמרת המחאה, ב"מתחם רולדין" בקניון גנים, המרוחק כ

 מטרים בקו אווירי מביתו של ד"ר מנדלבליט. 370

 

-לקיים את משמרת המחאה כלעותר ר לאפשביקש ב"כ העותר שהמשיבים ישקלו באותו מפגש  .17

מטרים קרוב יותר לביתו של ד"ר מנדלבליט, על המדרכה הצמודה למרכז הפיס שבפינת  40

שהצעתם המיטיבה של כי נוכח העובדה הודיע ב"כ העותר רחובות מייזנר ולברי. כמו כן 

פסיקת על הרי שהעותר עומד המשיבים מגיעה רק לאחר הגשת העתירה לבית המשפט הנכבד, 

 בין במסגרת ההסכמות, ככל שיגובשו, ובין בדיון שיתקיים בעתירה.  –הוצאות לטובתו 

 

יום בטלפונית פעמים מספר. בשיחה האחרונה, ב"כ הצדדים בעקבות מפגש זה שוחחו  .18

כי לאחר שהנושא הובא פעם נוספת לדיון ב"כ המשיבים לידיעת ב"כ העותר  איהב 21.4.2017

יסכימו המשיבים בים היא כי ביחס למיקום הסמוך למרכז הפיס, בפרקליטות, עמדת המשי

בכפוף להגבלה שלפיה יאיישו את משמרת המחאה לאפשר לעותר לקיים את משמרת המחאה 

כי ביחס למיקום הסמוך לגינה הציבורית ברחוב מייזנר, חוזרים שני אנשים לכל היותר; 

ף להגבלה שלפיה יאיישו את המשיבים על עמדתם כי יאפשרו לקיים משמרת מחאה בכפו

תשלום הוצאות מסרבים לכל המשיבים כי כן ומשמרת המחאה חמישה אנשים לכל היותר; 

 . לטובת העותר

 

עמדת מיקוח במסגרת בגדר המשיבים איננה  תשעמד מפורשות יודגש כי ב"כ המשיבים ציין .19

שתוצג כעמדת המו"מ אלא עמדתם המהותית, וכי ככל שלא יגובשו הסכמות, אזי זו העמדה 

 .המשיבים בפני בית המשפט הנכבד

 

באותו יום שיגר ב"כ העותר מכתב לב"כ המשיבים, ובו דחה את עמדותיו, בנוגע למגבלות על  .20

מספר האנשים הרשאים לאייש את משמרת המחאה ובנוגע לסוגיית תשלום ההוצאות. ב"כ 

בית המשפט הנכבד עובר העותר ביקש לצרף את מכתבו זה לתגובה שבכוונת המשיבים להגיש ל

 לדיון בעתירה, ואולם ב"כ המשיבים הודיעו כי אין בכוונת המשיבים לצרף את המכתב האמור. 

 

  7נספח מצורף ומסומן  21.4.2017מכתב ב"כ העותר לב"כ המשיבים מיום 
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הגישו המשיבים את תגובתם המקדמית לעתירה, עובר לדיון בפני בית המשפט  23.4.2017ביום  .21

חס לעתירת העותר, טענו המשיבים כי דין העתירה להידחות. בתגובה צוין כי בפגישה ביהנכבד. 

"עמדת משטרת ישראל העדכנית, אשר התקבלה על הוצגה בפני ב"כ העותרים  19.4.2017מיום 

נוכח היותו של לתגובת המשיבים(.  2)סעיף  דעתו של פרקליט המדינה, בנוגע למתווה מאוזן"

"לא נפל במתווה כל פגם אשר ידי המשיבים "מאוזן", הרי שלשיטתם -אותו מתווה המוצע על

 לתגובת המשיבים(.  2)סעיף  יצדיק התערבותו של בית המשפט הנכבד בו"

 

"משטרת פרטיו של אותו "מתווה" שהציעו המשיבים פורט בתגובתם המקדמית באופן הבא:  .22

בקרבת בניין הפיס מרחק ישראל לא תמנע משמרת זו אם היא תתקיים בימי חול על המדרכה 

, ואשר בה קו צפייה ישיר אל עבר הבית. הסכמה זו ניתנה 1מטרים מביתו של המשיב  70-של כ

תוך הבנה כי מדובר במשמרת מחאה שקטה של אדם בודד או לכל היותר שניים, אשר לא 

תגרור הפרת הסדר הציבורי מכל סיבה שהיא. אם מדובר במשמרת הכוללת כשלושה עד 

אנשים, יתאפשר למר סדקה ולחבריו לעמוד על המדרכה בקרבת הגן הציבורי  כחמישה

לתגובת  15)סעיף  "1מטרים מביתו של המשיב  120-שברחוב, אשר נמצא מרחק של כ

 המשיבים(. 

 

דיון בעתירה, בפני מותב בראשות אב"ד כב' השופט י' קיים בית המשפט הנכבד  24.4.2017יום ב .23

 פוגלמן ומ' מזוז. בתום הדיון הודיע בית המשפט כי התיק נדחה לעיון.  דנציגר, וכב' השופטים ע'

 

 פסק דינו של בית המשפט הנכבד

 

בפסק דינו ציין בית המשפט הנכבד את טענות . 27.4.2017פסק הדין בעתירה ניתן ביום  .24

הצדדים, לרבות עמדתם המעודכנת של המשיבים, באשר לשתי העתירות, וכולל עמדתם 

 לפסק דינו של כב' השופט מ' מזוז(.  4המשיבים ביחס לעתירתו של העותר )סעיף  המעודכנת של

 

בית המשפט הנכבד סקר את פסיקתו של בית המשפט לאורך השנים באשר לזכות המחאה  .25

וההפגנה, ואף ייחד פרק לסקירת הדין במדינות שונות בעולם בהקשר זה. בסופה סקירה זו 

נקבע בעניין דיין עומדת על מכונה והיא לא שונתה ולא "ההלכה שסיכם בית המשפט וקבע כי 

לפסק  17)סעיף  נהפכה, וזו גם הגישה המקובלת כאמור בספרות ובפסיקה גם מחוץ לישראל"

 דינו של כב' השופט מ' מזוז(. 

 

ביישומו של הדין שנקב בית המשפט הנכבד על המקרים שהובאו לפניו בעתירות, קבע בית  .26

ת ישראל פעלה כדין ואף נקטה במקרה זה בגישה מתונה מול "משטרכי הנכבד המשפט 

"לא מצאתי כי נפל פגם  , וכילפסק דינו של כב' השופט מ' מזוז( 21)סעיף העותרים" 

 בפעולותיהם או בהחלטותיהם של המשיבים, ולפיכך אציע לחבריי כי נדחה את העתירות"

ם י' דנציגר וע' פוגלמן הצטרפו לפסק לפסק דינו של כב' השופט מ' מזוז(. כב' השופטי 24)סעיף 

 . , והוסיפו כל אחד דברים משלודינו של כב' השופט מ' מזוז
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עינינו הרואות: בית המשפט הנכבד דחה את שתי העתירות, לרבות עתירתו של העותר  .27

 . יסוד הקביעה כי לא נפל פגם בעמדתם של המשיבים בעניינו-בעתירה דנא, על

 

 הדין  התפתחויות לאחר מתן פסק

 

אלא שלמרבה התדהמה, בחרו המשיבים להתכחש לעמדה שהם עצמם הציגו בפני בית המשפט  .28

 הנכבד, מיד לאחר מתן פסק דינו של בית המשפט. 

 

התקבלה אצל ב"כ העותר שיחת טלפון מהיועץ המשפטי לתחנת פתח תקוה  30.4.2017ביום  .29

המשיבים, הם אינם מחויבים  , שהודיע כי לשיטתם שלורדבמשטרת ישראל, פקד אלכס וייסב

להמשיך העותר לעמדה שהציגו בפני בית המשפט הנכבד. ולפיכך, עמדת המשטרה היא כי על 

ולקיים את משמרת המחאה ב"מתחם רולדין" בקניון גנים, ואין לו היתר לעבור ולקיים אותה 

 ליד הגינה הציבורית או ליד מרכז הפיס. 

 

העמדה שאותה התבקש למסור, גובשה בידי דרגים  כי ב"כ העותרהודיע ל דפקד וייסבור .30

 בכירים במשטרת המחוז ובפרקליטות המדינה, והוסיף וציין כי מדובר ב"עמדה שאינה סופית". 

 

עוד באותו יום פנה ב"כ העותר במכתב לעו"ד ציון מוזס במחלקת הבג"צים של פרקליטות  .31

בורד איננה מקובלת על העותר. המדינה. במכתבו ציין ב"כ העותר כי העמדה שמסר פקד וייס

הפרת פסק דינו של בית המשפט הנכבד, היא מהווה עמדה זו מהווה לגישת העותר כי צוין 

סטייה רבתי מהעמדה שהציגו המשיבים בפני בית המשפט הנכבד, עמדה שהובילה את בית 

ם ביזיון בית משפט המשפט במתן פסק דינו. עמדה זו, אם יעמדו עליה המשיבים, מהווה ג

 .ותו בחוקכמשמע

 

, על המשיבים ליישם 7.5.2017בתוך שבוע ימים, קרי החל מיום ב"כ העותר ציין במכתבו כי  .32

ככתבם וכלשונם הן את עמדת המשיבים כפי שהוגשה לבית המשפט, והן את פסק דינו של בית 

עצמו חופשי לקיים את משמרת המחאה באחת העותר המשפט הנכבד. לאחר מועד זה, יראה 

כפי שהוצגה בפני בית המשפט  ות שהוצעו במסגרת עמדתה העדכנית של המשטרהמשתי הנקוד

 .הנכבד

 

  8נספח מצורף ומסומן  30.4.2017כ העותר לפרקליטות המדינה מיום "במכתב 

 

כ "ד יובל רויטמן מפרקליטות המדינה לב"ר עו"כתב ד, 8.5.2017כשבוע ימים, ביום בחלוף  .33

והוא , הועבר ליועץ המשפטי למשטרת ישראל 30.4.2017מיום כ העותר "של בכי מכתבו העותר, 

 ישיב במישרין. 
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 9נספח מצורף ומסומן  8.5.2017כ העותר מיום "ד רויטמן לב"ר עו"ד בתכמ 

 

וביקשו להודיע ליועץ המשפטי למשטרת ישראל ד רויטמן, "ר עו"כ העותר לד"יום כתב בבאותו  .34

 בטרם יפעל למיצוי הסעדים הנתונים לו. ושה ימים נוספים שלכי העותר יסכים להמתין 

 

  10נספח מצורף ומסומן  8.5.2017ד רויטמן מיום "ר עו"כ העותר לד"במכתב 

 

צ שאול גורדון, היועץ המשפטי "כ העותר מכתבו של תנ"התקבל אצל ב 10.5.2017ביום  .35

, "הלכה חדשה"ד גורדון, בפסק הדין בעתירה דנא נפסקה "של עולשיטתו למשטרת ישראל. 

 2סעיף ) "נקבעה בפסק הדיןשיישום ההלכה "מהווה אך עמדתה העדכנית של המשטרה ולפיכך 

בית המשפט הנכבד קודם בפנינו פסק דינו של  אילו עמד", וכי (ד גורדון"למכתבו של עו

מאפשרת הייתה המשטרה  לאשל היועץ המשפטי לממשלה, ל ביתו הפרטי מות בקשתכם למחו

  .(גורדון ד"למכתב של עו 5סעיף ) "במקום זה כללאת קיום המחאה 

 

פסק הדין מהווה נסיבה חדשה המשנה את התפיסה הקיימת "ד גורדון הוסיף וציין כי "עו .36

צוין וד ע .(למכתב (ב)5סעיף ) "מן הקצה אל הקצה בה יש לנקוטיות חייבת שינוי המדינמו

מול משרדי היועץ המשפטי רת למחות אחקיימת למרשך חלופה אפקטיבית "במכתב כי 

 7סעיף ) "ולמחות בקניון גניםוא אף רשאי להמשיך והבירושלים או בתל אביב לממשלה 

  .(למכתב

 

  11נספח מצורף ומסומן  10.5.2017כ העותר מיום "ד גורדון לב"עומכתב 

 

שהעותר נערך להגשת הבקשה דנא לבית המשפט הנכבד, הוא המשיך לקיים את משמרת בעוד   .37

מוצאי שבת, שלמות התמונה יצוין כי במען לבסמוך לקניון גנים.  "רולדין"המחאה במתחם 

הפעילו המשיבים כוח אגרסיבי, מוגזם במתכוון, כלפי משתתפי ההפגנה שהתקיימה , 20.5.2017

-, אף שלא נקט ולו צל21.5.2017במקום, והעותר אף עוכב לחקירה והובא בפני בית משפט ביום 

 צילה של פעולה אלימה. 

 

  12נספח מצורף ומסומן  21.5.2017בית משפט השלום בעניינו של העותר מיום פרוטוקול 

 

, וכעולה 20.5.2017ההגבלות שהוטלו על העותר, וכן על משתתפים נוספים בהפגנת נוכח  .38

ש השלום הנכבד, הרי שכעת נאסר על "מעמדתם המעודכנת של המשיבים כפי שהוצגה בפני בימ

מטרים  370-לקיים את מחאתם אף בקניון גנים, מרחק של כ (ועל המוחים האחרים)העותר 

כי בהתאם לגישתם העדכנית של המשיבים, נראה ר מנדלבליט. "בקו אווירי מביתו של ד

לא  משמעותו של פסק הדין נשוא עתירה זו, בהתאם לפרשנות שהעניקו לו המשיבים, היא כי

 . העיר פתח תקוהה, יהא אשר יהא, בתחומיה של ניתן לקיים כל אירוע מחא
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נודע, אף שלא באופן רשמי, כי ההוראות החדשות שלפיהן פועלים כעת המשיבים כבר ועוד  .39

ואין הן ייחודיות להתנהלות המשיבים ביחס לפעולות המחאה  "אוניברסלי"קיבלו אופי 

רוני אלשיך, הורה ניצב -ל המשטרה, רב"כמפפורסם ברבים כי  כך,ר מנדלבליט. "הנוגעות לד

יועץ המשפטי וכן כי ה; בקרבת בתיהם של נבחרי ציבורלאסור כליל קיומן של הפגנות 

ר מנדלבליט, הורה לנסח מחדש את הנחיית היועץ בעניין קיום הפגנות בקרבת "לממשלה, ד

 בתיהם של נבחרי ציבור. 

 

  רתמאכתבה ynet   13מצורפת ומסומנת נספח  15.5.2017מיום 

 

 

 הטיעון המשפטי

 

 ( לפקודת ביזיון בית המשפט, קובע כלהלן: 1)6סעיף  .40

 

של דבר  55נתכונן עפ"י סעיף בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד ש"
, בית המשפט המחוזי ובית משפט 1922במועצה על ארץ ישראל,  המלך

ציית לכל צו שניתן השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר ל
 ."על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה

 

בתי משפט שונים הביעו את עמדתם, לא פעם, כי פקודת ביזיון בית המשפט חלה גם על  .41

"ציות להחלטות בית המשפט הוא תנאי ובסיס לקיומה של חברה מתוקנת, המכבדת המדינה. 

באותו פסק ((. 1.6.2004) דומברובסקי ווג'מיש נ' שר הפנים 1293/04)עת"מ )ת"א(  ערכי יסוד"

דין נקבע עוד כי מקום בו ניתן לאתר באמצעים סבירים את זהות המפירים של הצו, לא יהסס 

 בית המשפט ליישם את הוראות הפקודה, בנסיבות המתאימות, אף על אורגנים של המדינה. 

 

התקבלה בקשה לפי  602( 2, פ"ד נה)ית ביאליקדואק ואח' נ' ראש עיריית קרי 1020/99בבג"ץ  .42

פקודת ביזיון בית המשפט שהוגשה נגד ראש עיריית קריית ביאליק ונגד העירייה. בית המשפט 

פי הפקודה, אולם לא התעורר ספק שהוא מוסמך לעשות כן. -נמנע אמנם מהטלת סנקציות על

ראש עיריית דהרייה נ' מפקד  1748/06בג"ץ דברי כב' הנשיאה ד' ביניש בלעניין זה ראו גם: 

 (. 14.12.2006) כוחות צה"ל בגדה המערבית

 

בהתאם לפקודת ביזיון בית משפט, הרי  1משבית המשפט מוסמך להטיל סנקציות על המשיבה  .43

פסק דינו של בית המשפט, שדחה את עתירת הוא מוסמך לקבוע כי המדינה הפרה במישרין את 

כי לא מצא פגם בעמדה שאותה הציגו יסוד המסקנה -על (ואת העתירה הנוספת)העותר 

 המשיבים בפני בית המשפט הנכבד. 

 

להלום מצב שבו המשיבים מציגים עמדה כלשהי בפני בית המשפט הנכבד, בתשובתם אין  .44

ד זה, זוכים בפסק דין המקבל את עמדתם זו ודוחה לעתירה כלשהי המוגשת לבית משפט נכב

עצמם לבית המשפט -ברגע מפנים עורף לאותה עמדה שהציגו הם-בסיסה, ובו-את העתירה על
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זו נגועה בטפלול שהנמען לו הוא בית המשפט הנכבד, ובכך יש ביזוי בית התנהלות  הנכבד.

 המשפט הנכבד, פשוטו כמשמעו. 

 

, ואולם , לרבות עיצומיםלהוליך להטלת סנקציות שונותחייבת מעין זו עורמתית התנהלות  .45

החלטת המשיבים עליה להוליך לבטלות ההחלטה המפירה, דהיינו לבטלות  –בראש ובראשונה 

 . ליו בתגובת המשיבים לעתירהלפעול כלפי העותר באופן שונה מכפי שהוצהר ע

 

מיותר אין לקבלו במדינת חוק. של המדינה להיות שווים,  "פיה וידיה"זה, שלפיו על עיקרון  .46

 רט מקוםלהזכיר כי החובה לציית לפסקי דינו של בית המשפט הנכבד, חלה גם על המדינה, בפ

ה לכבד את פסק הדין, שלפנינו, מוטלת חובה על המדינבמקרה ד להליך. שבו היא מהווה צ

תוצאתו של פסק הדין היא שלא ניתן צו מוחלט לטובת העותר, אלא שפסק הדין וזאת אף אם 

 בסיסה דחה את עתירתו של העותר. -קיבל את עמדת המשיבים ועל

 

 : כתב כב' הנשיא מ' שמגר (1991 308, 299 (1)ד מו", פר הכנסת"ורז נ' יופ 5711/91ץ "בבג .47

 

, חובה זו עולה מן הדין( ...) ובה לקיימו כלשונו וכרוחוח שניתן פסק דיןמ"
, נורמות בסיסיות ילפחייה של חברה  תאוהיא ביטוי להכרח להסדיר 
 ."אורגנת בה שולט החוקמהמאפשרות קיומה של מסגרת 

 

אינה חדשה לפסקי דינם של בתי המשפט מצד המדינה ציות -הצער, התופעה של אימרבה ל .48

רפ, ליועץ ץ המשפטי לממשלה, הגב' יהודית קפנתה המשנה לשעבר ליוע 2010בשנת עמנו. 

מקרים, של הריבוי המצטבר והשיטתי "ועמדה על ד יהודה וינשטיין, "המשפטי לממשלה, עו

ובתי המשפט  בית המשפט הגבוה לצדק שליננה מצייתת לפסקי דין אשבהם הממשלה 

השמירה על שלטון בהם הממשלה, המופקדת על , שהמקריםהצטברות . המינהליים בישראל

המדובר בכשלים מקריים אין , מעלה את החשש שף לביזויואונותנת יד לאי כיבודו החוק, 

טתית ומודעת שיא בתופעה חמורה של התעלמות לאושוליים של הבירוקרטיה הממשלתית, 

 . "ם פסקי דיןהחובה לקיימ

 

 –המרכז לפלורליזם יהודי  4805/07ץ "בבג. בית המשפט הנכבד עמד על תופעה מצערת זואף  .49

כתבה כב' השופטת א'  (27.7.2008) משרד החינוךתקדמת בישראל נ' ליהדות מועה נתה

  :(לפסק דינה 35פסקה ) פרוקצ'יה

 



10 
 

ידי אזרח הוא גילוי חמור של פגיעה -ת משפט על"אי כיבוד פסק דין של בי
בשלטון החוק. חמור מכך שבעתיים הוא אי כיבודו של פסק דין על ידי רשות 
מרשויות השלטון. אכן, "החובה לכבד פסק דין של ערכאה מוסמכת, החלה על 

להנחיות היועץ  6.1003כל אדם, חלה ביתר שאת על רשויות השלטון" )הנחיה 
דין -(. הימנעות רשות שלטונית מציות לפסק15.6.03מיום  המשפטי לממשלה

של ערכאה שיפוטית הינה מן החמורות ומן המדאיגות שבסכנות האורבות 
העיקרון המהותי של שלטון החוק בנוי על  לשלטון החוק במדינה דמוקרטית ...
מדינה  ... רח, כפוף  לחוק ואינו מורם מעליוהתודעה כי השלטון עצמו, ככל אז

מת צו שיפוטי ברצותה, מקיי –שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה 
שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות 
ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות. רשות 

ככזו, היא אמורה לשמש אות ומופת לכיבוד  ... שלטונית היא נאמן של הציבור
ון ולנושאי המשרה החוק ושלטון החוק. עיני הציבור נשואות לרשויות השלט

בהן. כיבוד ערכי החוק והמשפט, ופיתוח מסורת של הגנה על ערכי שלטון 
החוק מושפעים מהתנהגותם. אי קיום הדין, ואי ציות לפסקי דין על ידי רשות 
שלטונית טומנים בחובם פגיעה ערכית עמוקה לא רק בתשתית הפורמלית של 

ותרבות השלטון הראויה,  סדרי השלטון והמשטר, אלא גם בליבה של המסורת
 ."ת להתנהגות הראויה של הפרט בחברההמשמשים דוגמא ומופ

 

פסיקתו נוספים שבהם עמד בית המשפט הנכבד על כך שהמדינה אינה רואה לציית ללמקרים  .50

לענייני הערבים בישראל דת המעקב העליונה וע 11163/03ץ "בג :של בית המשפט הנכבד, ראו

 5185/01ץ "בג; (23.7.2009ם מיווכן החלטה  23.11.2008מיום החלטה ) אש ממשלת ישראלר נ'

; (16.11.2005החלטה מיום )ריית ירושלים ואח' עיבית חנינא ואח' נ' מינהל קהילתי לפיתוח 

וכן החלטה  24.11.2008 םהחלטה מיו)נ' ממשלת ישראל  "קו לעובד"עמותת  4542/02ץ "בג

 . (24.9.2009מיום 

 

הכללית של המדינה לקיים פסק דין, משתרעת גם על מקרים שבהם לא חובתה  :ונבהירנשוב  .51

מצג עובדתי ניתן בתום ההליך השיפוטי צו עשה נגד המדינה, אלא שהעתירה נדחית על יסוד 

נסיגה "לבצע במקרים כאלה, לא ניתן . ומשפטי שהמדינה מציגה בפני בית המשפט הנכבד

חיוב האזרח לפנות פעם אחר פעם לבית מעמדה זו, תוך הערמה על בית המשפט ו "טקטית

 המשפט, כדי שזה יעמיד את המדינה על דרך ההתנהלות הראויה. 

 

יסוד העמדות -שבפניו עלאין מחלוקת כי בית המשפט נדרש להכרעה בסוגיה דנא, במקרה  .52

עמדות אלה נפרשו בפני בית המשפט הנכבד שהציגו שני הצדדים, בעלי הדין, בסוגיה שלפנינו. 

ר "בפירוט רב, לרבות מיקומים מדויקים וציון המרחקים של כל נקודה מוצעת מביתו של ד

אינו יכול להורות את המשיבים לנקוט עמדה פסק הדין כי בנסיבות אלה, מובן מנדלבליט. 

, וכי כל הנמקה שניתנה בידי בית יותר מכפי שהם נקטו בפני בית המשפט הנכבד "קשוחה"

לעגן את ההכרעה לפסוק לטובת המשפט הנכבד להחלטתו לדחות את העתירה, באה כדי 

 המשיבים ולא לטובת העותר. 

 

את זכויות המחאה  "להסיג לאחור"מן הצורך, יצוין כי כל פרשנות של פסק הדין, הבאה למעלה  .53

וההפגנה באופן כללי בישראל, או לאפשר איסור גורף מצד המשיבים על קיומן של מחאות 

יבור בישראל, תוך צמצומה של הזכות האמורה לעומת והפגנות בקרבת בתי מגורים של אישי צ



11 
 

קריאה מעוותת, קיצונית ובלתי אפשרית מהווה  –פסיקותיו הקודמות של בית משפט נכבד זה 

 של פסק הדין. 

 

הפועל להיפוך המגמה  "אבן דרך"הפיכתו של פסק הדין האמור לאין לאפשר זה, במובן  .54

לאפשר מחאה בקרבת בתי מגורים פרטיים, ט הנכבד, בפסיקתו רבת השנים של בית המשפ

כי אין להסתמך על פסק הדין בעתירה דנא כבסיס בן מו. ובאיזונים מסוימים בנסיבות מסוימות

ניסוח הנחיה חדשה יבים, הן בדרך של פעולת המשטרה והן בדרך של לשינוי מדיניות מצד המש

מנוע מלהידרש  היועץ המשפטי לממשלהאפשר שויוער כי )מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה 

 . (באופן אישי לסוגיה זו, בשל היותו מצוי בניגוד עניינים

 

בחוות דעתו של כב' )זה, יש לראות את ההנמקה שניתנה מטעמו של בית המשפט הנכבד במובן  .55

 –פסיקות של בתי משפט בעולם ומדברי מלומדים פסיקות קודמות, , המביאה (השופט מ' מזוז

במסגרת העמדה שהציגו לתמוך באיזון שערכו המשיבים ביחס לסוגיה שלפנינו, כבאה 

דרשים בין זכות זו לבין המשיבים בדבר יישום זכות המחאה וההפגנה, תוך עריכת האיזונים הנ

 הזכות לפרטיות ולצנעת חייו של נושא המשרה הציבורית המתגורר במקום. 

 

אין כלל צורך בפרשנות מתפלפלת על אודות כוונת הדברים שפסק בית המשפט הנכבד.  למעשה, .56

המשפט בית לפסק דינו של כב' השופט מ' מזוז.  21פסקה ים מופיעים ברחל בתך הקטנה בהדבר

 על (לפסק דינו 19עד  6בפסקאות )כל שכתב בהקשר העקרוני של הסוגיה  תא מיישםהנכבד 

ול מ בגישה מתונהאף נקטה במקרה זה ומשטרת ישראל פעלה כדין "המקרה שלפנינו, ומסיק כי 

לפסק דינו של  23בפסקה  ועוד,. "מבחןבעומדות החלטות משטרת ישראל ", וכן כי "העותרים

מובהר באופן מפורש הרציונל העומד בבסיס פסיקתו של בית המשפט מזוז,  כב' השופט מ'

של פעולותיהם או בהחלטותיהם בא מצאתי כי נפל פגם ל"הנכבד בפסק דינו האמור, ולפיו, 

 זיל גמור. ואידך . "לפיכך אציע לחבריי כי נדחה את העתירותוהמשיבים ... 

 

להפעיל את סמכויותיו בהתאם לפקודת ביזיון בית אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד בנסיבות  .57

בים צווים בהתאם ככל הנראים בעיניו, למען יפעלו המשיבים המשפט, כאמור, וליתן למשי

 את פסק דינו.  לעמדה שהם עצמם הציגו בפני בית המשפט הנכבד בבואו ליתןבהתאם 

 

 הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש. מן  .58

 

 

 2017במאי  24היום, 

 

 

         

 עו"ד דורון ברקת     עו"ד יובל יועז

 


