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חירות במבחן
 מעצרי שווא בשולי אירועי הגאווה

משולחנה של חוננו
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~ 2 ~

בקיץ של שנת תשע"ז-2017 שמו שלושה צעירים את פעמיהם לכיוון 
ההפגנה נגד מצעד הגאווה בירושלים. מדובר היה בהפגנה חוקית שאף 

אושרה על ידי המשטרה.

הספיקו  בטרם  נעצרו  השלושה  לחוד.  ומעצרים  לחוד  אישורים  אבל 
להגיע למקום ההפגנה, שניים מהם נעצרו בסמוך לקניון ממילא והובלו 
אזוקים )בניגוד לחוק כמובן( עד למגרש הרוסים, השלישי נעצר בשכונת 
רחביה ונאלץ לחתום על הסכמה למעצר בית לאחר שהשוטרים איימו 
 6 ייכלא במשאית שיועדה לעצורים למשך   – יאות לכך  עליו שאם לא 

שעות עד לסיום המצעד. 

בבית משפט  נידונה  'חוננו'  תביעה שהגישו השלושה באמצעות ארגון 
 5,000  ,3,000 של  פיצויים  לסכומי  זכו  השלושה  בירושלים.  השלום 

ו-10,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

ז"ל  בנקי  שירה  לרצח  ארנברג  השופט  התייחס  בעניינם  הדין  בפסק 
הצורך  את  האיץ  המדינה  לטענת  אשר   2015 בשנת  הגאווה  במצעד 
ספק  "אין  בבירה:  הגאווה  במצעדי  המשטרה  של  מיטבית  להערכות 
שמצעד הגאווה של שנת 2015 בו נרצחה שירה בנקי ז"ל, הותיר בעיני 
של  קפדנית  להערכות  והביאו,  להביא,  צריכות  שהיו  טראומות,  כל 
המשטרה כדי שאירועים כאלה לא יתרחשו עוד. הערכות שכזו רצויה 

והכרחית..."

"עם כל החשיבות להערכות שכזו, אין לאפשר מצב בו ההערכות והפעולות 
בשטח יפגעו בזכויות יסוד של מתנגדי המצעד, כולל זכות ההפגנה".

מפני  למשטרה  אזהרה  תמרור  להוות  היה  צריך  המהדהד  הדין  פסק 
שבמקום  נראה  אך  שווא.  מעצרי  דוגמת  דרקוניים  באמצעים  שימוש 
פרופיילינג  מבוססי  מעצרים  של  במדיניות  ממשיכה  המשטרה  זאת 
הסמוכים  ברחובות  שעובר  תורנית  חזות  בעל  אדם  לכל  ומתייחסת 

למצעד כאל חשוד.
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תביעות  הוגשו  בגינם  אשר  מייצג  אירועים  מספר  הובאו  זה  במסמך 
רק  מדובר  הדברים  מטבע  האחרונות.  בשנים  'חוננו'  ארגון  באמצעות 
בחלק קטן מהתמונה הכוללת של מעצרים והפרות של זכויות יסוד בימי 
יש  אך  ב'חוננו',  לטיפול משפטי  הנפגעים  ידי  על  הובאו  המצעד אשר 
שצועד  תורנית  חזות  בעל  אזרח  כל  המדיניות:  על  ללמד  כדי  בדברים 
במרכז העיר ביום המצעד עלול למצוא עצמו בבית המעצר למשך שעות 
ארוכות ומי שמתכוון להפגין כחוק כנגד המצעד עלול להאזק ברחובה 

של עיר בצורה משפילה ולא חוקית.

לדורסנות הזו של משטרת ישראל אין מקום במדינה דמוקרטית והגיעה 
העת שמישהו ישים לה סוף. 
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בלשים במחסום חיזמה
הרב י' הינו איש חינוך כבן 40. א' כיום בגיר צעיר, ביום האירוע המתואר 

היה עדיין קטין.

לצורך  לירושלים  מהשומרון  וא'  י'  הרב  יצאו  נוספים,  שניים  עם  יחד 
השתתפות במחאה חוקית ולגיטימית כנגד מצעד הגאווה. הרב י' תכנן 
אף לקיים סידורים וקניות ובכך לנצל את שהותו בירושלים לצרכי ביתו.

לבושי  אנשים  שני  ידי  על  הארבעה  נעצרו  חיזמה  למחסום  בהגיעם 
המתנה  בסיום  מזהות.  תעודות  למסור  התבקשו  הארבעה  אזרחי. 
ממושכת התבשרו הארבעה שהם מעוכבים וכשבקשו להבין במה מדובר 
ומה החשד כנגדם, נאמר להם שמדובר בחשד "להפרת שלום הציבור". 

המעוכבים טענו בתוקף שלא עשו מאומה אך ללא הועיל.

עומדים  את עצמם  הרוסים שם מצאו  למגרש  בניידת  הובלו  הארבעה 
בחדר אחד עם מעוכבים נוספים כאשר התברר להם שהם לא היחידים 
שהובלו למגרש הרוסים כדי לשהות שם בזמן קיום מצעד הגאווה. נלקחו 
ארוכות  שעות  במשך  הוחזקו  והם  הסלולריים שלהם  מהם הטלפונים 

במגרש הרוסים.

הרב י' וא' שוחררו ממגרש הרוסים סמוך לחצות הלילה ללא שנחקרו או 
תושאלו מאומה.

 .₪  30,000 סך  על  אחד  כל  'חוננו'  באמצעות  תביעות  הגישו  השניים 
התביעות עודנה מתנהלות.
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הרמת שלט? קדימה למעצר
ביום בו התקיים מצעד הגאווה בי-ם שנת 2020 הגיע א' בסמוך למתווה 
המגודר של משתתפי המצעד כשבכוונתו לעמוד ולהרים שלט מחאה. 
עוד בטרם הניף שלט או קרא קריאה כלשהי ניגש אליו אדם לבוש אזרחי 
לו שהוא מעוכב לתחנת המשטרה בחשד  ובישר  אשר הזדהה כשוטר 
להפרת הסדר הציבורי. א' עוכב שעות ארוכות בתחנה ושוחרר בשעת 
בבימ"ש השלום  בימים אלה  בעניינו מתקיימת  לילה מאוחרת. תביעה 

בירושלים.

ממעבר החצייה לתחנת המשטרה
ביום בו התקיים מצעד הגאווה בי-ם שנת 2020 יצאו ר' וי', קטינים, מביתו 
של צ' בעיר העתיקה בירושלים לכיוון הישיבה בה לומדים באזור בנימין. 
השניים התכוונו ללכת לתחנת הרכבת הקלה, לנסוע לפסגת זאב ומשם 

להתקדם לישיבה.

כאשר חצו התובעים את הכביש מהעיר העתיקה לכיוון העירייה )ככר 
מהם  ובקשו  מג"ב  שוטרי  השניים  אל  פנו  בערך   20:00 בשעה  צה"ל( 

להזדהות. 

כך ארע גם לצ' שאף הוא חצה עמם את מעבר החציה וכך ארע גם לשישה 
עוברי אורח נוספים אשר זהותם אינה ידועה לנו שחצו את מעבר החציה 

באותה העת.

לקיחת  עם  שם.  שהיו  הבחורים  תשעת  מכל  פרטים  לקחו  השוטרים 
הפרטים עשו השוטרים על כל התשעה חיפוש על הבגדים ובכיסים.

לאחר חצי שעה עד ארבעים דקות הגיע קצין מג"ב ואמר לכל תשעת 
חשד  יש  כי  הסביר  הקצין  בימ"ר.  לתשאול  מעוכבים  הם  כי  הבחורים 
שהבחורים הולכים להפגין במצעד ובתוך כך לבצע עבירה של הפרעה 

לסדר הציבורי.
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כל הבחורים שהיו עימם נלקחו לימ"ר בשני ג'יפים. בתחנה המתינו כחצי 
שעה בחדר מדרגות של הימ"ר ומשם הועברו לתחנת לב הבירה. בתחנת 
לב הבירה הושבו התובעים שעתיים נוספות, התקשרו להורים ונלקחו 

לחקירות.

דבר   – למצעד  להפריע  בשביל  לאזור  הגיעו  האם  נשאלו  הם  בחקירה 
המוכחש כאמור. המעוכבים שוחררו רק לאחר חצות הלילה. נזכיר כי 
פאות  בעלי  היותם  הוא  )!( שכל חטאם  קטינים  היו  חלק מהמעוכבים 

גדולות וכיפות צמר...

לישיבה  להמשיך  נאלצו  שעוכבו  הבחורים  המאוחרת  השעה  בשל 
באמצעות טרמפים והגיעו רק בשעות הבוקר המוקדמות.

נגד  תביעה  'חוננו'  באמצעות  הגישו  באירוע  מהמעוכבים  שלושה 
המשטרה ובהסכם פשרה זכו לפיצוי של 10,000 ₪.
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דוד כהן
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"אני רוצה את כולם עצורים"
מהשומרון  צעירים  שבעה  הגיעו   2019 בשנת  בירושלים  המצעד  ביום 
להפגין כנגד המצעד. המפגינים התמקמו בסמוך למצעד וקראו קריאות 

נגד העמדות המיוצגות בו. 

כולם  את  רוצה  "אני  מג"ב  קצין  של  בשאגה  פסקה  התובעים  הפגנת 
רצון  את  השוטרים  מילאו  מעטים  רגעים  תוך  הרצפה".  על  עצורים 
ידיים  לאספלט,  פנים  הכביש,  על  כאחת  הושכבה  והחבורה  המפקד 
אזוקות מאחורי הגב )בחור שהיה מגובס באותו הזמן והתחנן לשוטרים 
להמנע מכבילתו באזיקים( ובכך נדמה המחאה הלגיטימית של התובעים 

כנגד מצעד הגאווה.

חוקי  לא  חיפוש  במסגרת  חבריו  לעיני  הופשט  אף  המשתתפים  אחד 
שבוצע עליו.

בבית  אלה  בימים  ומתנהלת  'חוננו'  באמצעות  הוגשה  בעניינם  תביעה 
משפט השלום בירושלים.
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זה לא הגיל...
ט"ו   18.6.2019 שלישי  ביום  המרכז.  תושב  דתי  עסקים  איש  הוא  ד' 
בסיוון תשע"ט בסוף יום העבודה הלך ד' לקנות גלידה לבנותיו שחיכו 
לו בבית. כשהגיע לרחוב אחוזה ברעננה התברר לו שבאותה העת עובר 
במקום מצעד הגאווה העירוני. הוא חלף ללא הפרעה על פני מחסומים 
משטרתיים עד שלפתע צעקה לעברו שוטרת במקום "אסור לך להיות 

פה, תיכנס מייד לרחוב קלאוזנר".

ד' הופתע ושאל: "מה?!" והשוטרת מגבירה קולה וצועקת: "לך לקלאוזנר". 
ד', אשר לא סבר כי שוטר מוסמך לאסור עליו ללכת ברחובה של עיר, 
לי מה לחפש בקלאוזנר אני ממשיך על אחוזה". השוטרת  "אין  השיב: 
דרשה מד' תעודת זהות, והתובע מתוך תחושת התקוממות סירב ליתן 

לשוטרת את התעודה.

רבים,  רגע קפצו על התובע בבת אחת להקה שמנתה שוטרים  באותו 
שמונה לכל הפחות, והודיעו לתובע שהוא מתנגד למעצר - התובע שאל 
"תגיד לי על מה?! על מה אני עצור?!" - לא נאמר לתובע על מה הוא 
עצור אלא רק כי הוא מתנגד למעצר. התובע אמר "אני לא מתנגד", אולם 
כאחרון  לניידת  והועלה  גבו  מאחורי  נאזק  והתובע  הועילו,  לא  דבריו 

העבריינים.

ושוחרר רק למחרת בבית  )!( לשם חקירתו  ד' המתין עד לפנות בוקר 
המשפט שסרב לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

אז מה היה לנו כאן? מעצר שווא בניגוד לחוק, השפלה של איש עסקים 
פגישה  ביטול  בשל  בו  כלכלית  פגיעה  הדתית,  חזותו  בשל  רק  מבוגר 
מבוהלת  משטרה  של  אגו  והרבה  שלמחרת  בבוקר  בחו"ל  עסקית 

ודורסנית.

75,000 ₪ מתנהלת  'חוננו' על סך  בעניינו שהוגשה באמצעות  תביעה 
בבית המשפט השלום בכפר סבא.
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מעצר במקום טבעת אירוסים
לסידורים  ירושלים  למרכז  ח'  ארוסתו  עם  הגיע  יו"ש  תושב  צעיר  י', 
שלקראת חתונתם בצהרי יום 28.6.2020. בין היתר תכננו בני הזוג לרכוש 

טבעת אירוסים לח' הכלה.

מה שבני הזוג לא ידעו שתוכניותיהם צפויות להשתנות שהרי הם בעלי 
חזות תורנית ובמרכז העיר מתקיים בדיוק מצעד הגאווה השנתי.

בשלב מסויים של סבב הקניות של י' וח' הגיעו לכיוונם בלשי משטרה 
ובשרו להם שהם מעוכבים, וזאת כאמור על אף שבני הזוג כלל לא ידעו 

על כך שבאותו היום המצעד מתקיים.

בני הזוג שוחררו רק כעבור שעות ארוכות בתחנת המשטרה כשהמצעד 
בבית  מתקיימת  'חוננו'  באמצעות  שהוגשה  בעניינם  תביעה  הסתיים. 

המשפט השלום בירושלים.
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