
 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(   
 The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة

 
 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  9136001, ירושלים  36054* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208רח' יפו            
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  9136001 القدس  ،36054. ب. ص: للرسائل العنوان  94383 القدس ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.  36054  Jerusalem 6001391  * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail: office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 3  מתוך 1 עמוד

 ' בשבט תשפ"בט; 2022ינואר   11

 , לכבוד
 ניצב עמיחי אשד    רב ניצב קובי שבתאי

 מפכ"ל המשטרה  
 משטרת ישראל 

 ירושלים 

 מפקד מחוז תל אביב 
 משטרת ישראל 

 תל אביב 

 קיום מחאה שקטה מול ביתו של רה"מ החליפי ושר החוץ יאיר לפיד   הנדון: 

אלוף    "(, ובשםהתנועה)להלן: "  580178697איכות השלטון בישראל, ע"ר  , התנועה למען  נוימרשבשם  

)מיל'( אודי אדם, אלוף )מיל'( גבי אופיר, אלוף )מיל'( יעקב מנדי אור, אלוף )מיל'( גיורא איילנד, אלוף  

  )מיל'( עמי אילון, אלוף )מיל'( יצחק איתן, אלוף )מיל'( זאב אלמוג, ראש המל"ל בדימוס עוזי ארד, אלוף 

אליהו, עו"ד אחז בן ארי, אלוף )מיל'( דודו בן בעש"ט, השגריר  -)מיל'( אילן בירן, אלוף )מיל'( איתן בן

זאב, אלוף )מיל'( אביהו בן נון, אלוף )מיל'( איל בן ראובן, אלוף )מיל'( יצחק בריק, רא"ל  -בדימוס יורם בן

ן, ראש השב"כ בדימוס כרמי גילון, אלוף  )מיל'( אהוד ברק, תא"ל )מיל'( שייקה ברקת, אלוף )מיל'( רן גור 

)מיל'( עמוס גלעד, ראש השב"כ בדימוס יובל דיסקין, אלוף )מיל'( דן הראל, אלוף )מיל'( מתן וילנאי,  

תא"ל )מיל'( שאול חורב, רא"ל )מיל'( דן חלוץ, ר"א במוסד בדימוס אורי חן, אלוף )מיל'( דן טולקובסקי,  

'( יורם יאיר, רא"ל )מיל'( משה יעלון, אלוף )מיל'( ידידיה יערי, אלוף  אלוף )מיל'( אלכס טל, אלוף )מיל

)מיל'( עמוס ירון, ראש המוסד בדימוס דני יתום, אלוף )מיל'( עמירם לוין, אלוף )מיל'( עוזי מוסקוביץ',  

  אלוף )מיל'( אבי מזרחי, אלוף )מיל'( יוסף מישלב, אלוף )מיל'( עמוס מלכא, אלוף )מיל'( עמרם מצנע, 

ר"א במוסד בדימוס אמנון סופרין, אלוף )מיל'( יום טוב סמיה, אלוף )מיל'( עמנואל סקל, אלוף )מיל'(  

סוקניק, ראש המוסד בדימוס תמיר פרדו, יו"ר ועד עובדי צה"ל משה פרידמן, אלוף )מיל'(  -משה עברי

י רוטשילד, אלוף )מיל'(  אהרון זאבי פרקש, אלוף )מיל'( גיא צור, אלוף )מיל'( גיל רגב, אלוף )מיל'( דנ 

גיורא רום, אלוף )מיל'( טל רוסו, אלוף )מיל'( אמנון רשף, ראש המוסד בדימוס שבתי שביט, אלוף )מיל'(  

אורי שגיא, אלוף )מיל( גדי שמני, אלוף )מיל'( אודי שני, אלוף )מיל'( גדעון שפר, אלוף )מיל'( נמרוד שפר,  

 לפנות אליכם, כדלקמן: אנו מתכבדים אלוף )מיל'( נועם תיבון, וה

התקיימה מחאה שקטה מול ביתו של רה"מ החליפי ושר החוץ יאיר לפיד    7.1.2022-ביום שישי ה  .1

אנשי שירות הביטחון רמי דרג, ונציגי התנועה.    –  מרשינו  בהשתתפות"(,  רה"מ החליפי לפיד )להלן: "

 עניינה של המחאה, בהקמת ועדת החקירה של הפרשה המכונה "פרשת הצוללות".  

ולסיכום האחרון של נציגי התנועה מולההמחאה התקיימה   .2 , בפינת  בהתאם להנחיות המשטרה 

שמרשינו ביקשו לקיים את    . המחאה התקיימה במיקום זה חרף העובדה73רחוב פיינשטיין מספר  

ן ושלמה בן יוסף, סמוך לכיכר ברזני, ובסמוך לביתו של רה"מ  המחאה בפינת הרחובות פיינשטיי 

 החליפי לפיד. 
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 3  מתוך 2 עמוד

זה .3 במיקום  המחאה  לקיים את  ונציגי  מרשינו  רה"מ  הסיבה לבקשת  של  לביתו  הסמיכות  , מלבד 

הנה העובדה שמדובר במקום רחב ידיים, נגיש, נמצא בסמוך לחניה גדולה ובסמוך    החליפי לפיד,

 אים בדיוק לקיומה של מחאה זו. ולמעשה מת  –לפארק ציבורי 

מחוז ת"א    –, יומיים לפני קיום ההפגנה, ניתן אף אישור משטרת ישראל  5.1.2022בהתאם, ביום   .4

ם ההפגנה במיקום זה, אישור אשר כלל את חתימת ראש אגף מבצעים של התנועה וכן חתימתו  ולקי

 . של רס"מ ניסים בנימין, סמב"צ ת"א צפון

זה .5 אישור  על  החתימה  על חרף  נוספות  מפעמיים  פחות  לא  הוזז  ההפגנה  מיקום  משטרת  -,  ידי 

,  73רחוב מאיר פיינשטיין מספר    -ולבסוף למיקום בו התקיימה המחאה ביום שישי האחרון  ,  ישראל

 וזאת ללא כל הסבר לסיבה בגינה הוחלט להזיז את פעילות המחאה. 

מיקום .6 החזרת  בעניין  ישראל  למשטרת  התנועה  בשם  מכתבים  שני  הרחובות    גם  לפינת  ההפגנה 

לא    ,5.1.2022ידי משטרת ישראל ביום  -פיינשטיין ושלמה בן יוסף בהתאם לאישור המקורי שניתן על

ל  עלעניין  הועילו  המחאה.  מיקום  אחר  -שינוי  ממלאים  אשר  חוק  שומרי  כאזרחים  מרשינו,  כן, 

האחרון אשר    במיקום   7.1.2022ההנחיות של המשטרה, קיימו כאמור את המחאה השקטה ביום  

 .73רחוב מאיר פיינשטיין מספר   –ידי המשטרה -הותווה על

כי   .7 לגלות  נדהמו מרשינו  מכן,  לאחר  ימים  להם, מרבית המחאות אשר  והנה, מספר  הידוע  ככל 

התקיימו    והתקיימ אכן  לפיד  החליפי  רה"מ  של  התנהלותו  כנגד  הרחובות לאחרונה  בפינת 

 פינשטיין ושלמה בן יוסף.

אשר בחרו לפעול מראש בדרך של תיאום מלא, התייעצות ושיתוף פעולה עם נציגי  דווקא מרשינו,   .8

ובבחינת  "ילדים טובים" שומרי חוק.    םמשלמים מחיר כבד בשל היות  , מן הרגע הראשון  המשטרה

והנה משלמת התנועה את מחיר הרצון להדברות נכונה ובונה עם משטרת    – "לא יהא חוטא נשכר"  

 ישראל. 

בג"ץ   .9 ישראל,  למשטרת  הקיים  הדעת  שיקול  מתחם  בעניין  המנחה  הדין  פסק  כי  פה,  אף  נזכיר 

, ואשר לאורו נכתבו  (1994)  456(  2, מח)םיוסף דיין נ' ניצב יהודה וילק, מפקד מחוז ירושלי  2481/93

עומדים כולם על ההכרח להפעיל  כלל פסקי הדין העוסקים במתחם שיקול הדעת של משטרת ישראל  

 שיקול דעת השומר מחד על הסדר הציבורי, ומאידך מאפשר את קיומה של מחאה.

על  .10 שהתקבלה  ההחלטה  על  מוחים  המח-אנחנו  מיקום  בעניין  המשטרה  נציגי  השקטה ידי    אה 

הינה שרירותית,  החלטה ש   כה חשוב ובוער על סדר יומה הציבורי של מדינת ישראל,מרשינו בעניין  

 לסיכון המוחים ולהפרעה לסדר הציבורי.    הביאהאינה מתכתבת עם המציאות בשטח, ואשר 
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 3  מתוך 3 עמוד

זאת, שעה שבמרחק עשרות מטרים בודדים נמצאת נקודת מחאה ההולמת ומתאימה יותר למתווה   .11

 אשר המציאות בשטח מלמדת כי מרבית המחאות התקיימו בה,   –אשר הוצג בפני משטרת המחוז  

 ידי נציגי המשטרה. -רק בשבוע שעבר עלואשר אושרה 

לצערנו הרב, ודברים אלו נכתבים ביד רועדת, דומה כי משטרת ישראל מבקשת לחבל במחאתם   .12

, ותוך קיום של הפליה ואכיפה  השקטה של עשרות אלופים בצה"ל, משיקולים שאינם ענייניים

 בררנית של ממש. אין לכך מקום במדינת ישראל.

  14.1.2022-אשר על כן, מרשינו ונציגי התנועה דורשים לקיים את המחאה ביום שישי הקרוב, ה .13

יוסף בן  ושלמה  פיינשטיין  הרחובות  וכפי  בפינת  המשטרה  נציגי  עם  הראשוני  לסיכום  בהתאם   ,

 גי מחאות אחרות מול ביתו של רה"מ החליפי לפיד.שנוהגת המטרה לאשר לנצי

יעלון ורא"ל )מיל'(    (בוגימשה )כמו כן, נבקש לקיים סיור מקדים בשטח בהשתתפות רא"ל )מיל'(   .14

להבטיח את קיום  כן על מנת  ו  ,על מנת לבחון את תנאי ותוואי השטח,  וכן מפקד המחוז  דן חלוץ

את   הולמים  אשר  בתנאים  השקטה  את  המחאה  ומבטיחים  הציבורי  הסדר  על  שומרים  אופייה, 

 ביטחונם של המשתתפים. 

וזאת על מנת   ,12:00בשעה    12.1.2022-למכתבנו עד למחר, יום רביעי הנבקש לקבל את תשובתכם   .15

 במקרה הצורך.  משפטייםנקיטה בצעדים את המשך צעדינו, לרבות   שנוכל לשקול

  

 בכבוד רב, 

 

 

 

 ________________________  ________________________ 

 תומר נאור, עו"ד ד"ר אליעד שרגא, עו"ד
 מנהל האגף המשפטי  יו"ר ומייסד התנועה לאיכות השלטון 

 

 העתק:

 היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט 

 לב -השר לביטחון הפנים, עמר בר
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