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מפקד מחוז דרום - משטרת ישראל

08-6464697בפקס: 

שלום רב,

 שיחת טלפון בדרישה לעצור ולהמתין למשטרה בשל החזקת דגל בבאר שבעהנדון:

 בבוקר עמד אזרח ישראלי באזור תחנת הרכבת9:00, מעט אחרי 30.3.2017ביום חמישי, .1

בבאר שבע ובידו הדגל הפלסטיני. מעט מאוחר יותר נכנס אותו אזרח לרכבה של חיה נח,

 בערך, אחרי שנסעו זמן מה,9:45מנכ"לית פורום דו קיום בנגב, והם נסעו מהמקום. בשעה 

צלצל הטלפון הסלולרי של חיה נח. מי שהיה מצידו השני של הקו הזדהה כשוטר ששם

משפחתו כהן. הוא דרש ממנה בטלפון לומר היכן היא נמצאת כדי שיוכל להוריד מהרכב

"מישהו הדרוש לחקירה".
יכולה לעצור.2 ושהיא אינה  היום,  נח הסבירה למתקשר שיש לה תכניות לאותו  הגברת 

ולהמתין. עוד אמרה – שאינה יודעת אם היא משוחחת עם שוטר, הרי אין לה יכולת לדעת

זאת בוודאות בשיחת טלפון. בן שיחה הבטיח לה שהוא שוטר ואיים עליה שאם לא תעשה

כדבריו, יפעיל את "האמצעים העומדים לרשותו כדי לאתר אותה". איום זה הביא את הגב'

נח להסכים לחכות למשטרה בכתובת מוסכמת בעומר.
נסעו האיש עם הדגל והגברת נח לכתובת המוסכמת וחיכו. הדחיפות שהיה עת בוצעה.3

השיחה נעלמה, ואיתה גם המשטרה והמתקשר. לאחר שחיכו זמן לא מבוטל מבלי שאיש

יצר איתם קשר או הגיע, עזבו את המקום ושבו לעיסוקיהם. 
כידוע, אין כל מניעה חוקית לעמוד עם הדגל הפלסטיני בקרן רחוב, ועל כן כלל לא ברור.4

מה ביקשה המשטרה לחקור. 
ולדרוש מאישה שלא חשודה בביצוע עבירה בנוסף, אין למשטרה כל סמכות להתקשר 

כלשהי לשתף פעולה עם המשטרה, וודאי שלא לאיים עליה. 
באין עבירה פלילית ובאין סמכות לעכב את הגברת נח או לחקור את נושא הדגל, שיחת.5

ואיומים אינם מתפקידי המשטרה. לכל דבר. הטרדות  ואיום  הזו היא הטרדה  הטלפון 

התנהלות כפי שפורטה לעיל היא לא יותר מניסיון להלך אימים על אדם שניצל את זכותו

להביע מחאה. 
לאור כל זאת וכדי שהתנהגות חמורה מעין זו לא תישנה, נבקש כי תנחה את השוטרים.6

בתחנת באר שבע שלכל אדם עומדת זכות לעמוד עם דגל בכיכר בבאר שבע, ולאישה

עומדת זכות להסיע אדם עם דגל, והם אינם יכולים לעכב אותם או להלך עליהם אימים -

גם טלפונית -  בשל כך. עוד נבקש, שתבהיר שחופש הביטוי הוא מן החשובות שבחירויות

הפרט במדינה דמוקרטית. שלילתה צריכה להיעשות במשורה ובמידתיות, ובעיקר כחוק. 
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בברכה,

רוני פלי, עו"ד
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