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 שלום רב, 

 סירוב העיריה לאשר אירוע מחאה במרחב הציבורי בחוסר סמכות  הנדון:

 ותקיום מחאלכך שעיריית רחובות תחדל מהתערבותה בניגוד לחוק באנו פונים אליכם בדרישה 

-פנו לעירייה בבקשה לתיאום טכני מפגינים ,אר להלןובמקרה שית .במרחב הציבורי בתחומה

שבת האחרון,  ביום שהתקיימהבחשמל במסגרת הפגנה וצעדת מחאה של שימוש בטיחותי 

כך, מ. יתרה משיקולים זרים תוך חריגה גסה מגדרי סמכותה של העירייה ,נענו בסירובו ,17.9.2022

כאשר הגיעו ביום שבת בערב לגן הציבורי "גן המייסדים" ברחובות, נתקלו בפקחים רבים במקום 

 גישה הציבורית למקום.ובסרטים התוחמים וחוסמים את ה

, בבקשה להסדיר שימוש בחשמל במסגרת אבישי שרעביפנתה קבוצת פעילים למר  28.8.2022 ביום .1

בגן שתכלול צעדה שתסתיים  ,2022בספטמבר  17-שבת הפעילות מחאה ציבורית המתוכננת ליום 

המייסדים ואשר אושרה כנדרש על ידי הגורמים המוסמכים לכך במשטרת ישראל, בהתאם לדין. 

שהפנה את הבקשה למר מדהלה מנהל אגף  ,הנ"ל הפנה את הפעילים לקב"ט מר אופיר מזרחי

 מוניציפלי המכותב לפנייה זו.

ש בפארק לצורך העירייה לא תתיר שימוכי  ,מר מדהלה נטען לפנייה זו מטעםבמענה העירייה  .2

קיום מחאה פוליטית, וכי תוכן אירוע המחאה המתוכנן במקרה זה מזוהה עם צד מסוים של המפה 

 הפוליטית. 

כאשר הפעילים סיימו את הצעדה וביקשו להתכנס ב"גן  ,במהלך האירוע עצמו ,בהמשך לכך .3

בכניסה הם הופתעו לגלות כי הכניסה לגן הציבורי חסומה באמצעות סרטים, ו ,המייסדים"

 מוצבים פקחים. דבר שלא הותיר לפעילים ברירה אלא לעמוד בפינת הרחוב בסמוך למדרכה.

מענה העירייה והתנהלותה במהלך אירוע המחאה מנוגדים לדין ולכללים המנחים שנקבעו  .4

  בפסיקה, וזאת במספר מישורים:

ם שהדבר אינו מצוי ראשית, לעירייה אין כל סמכות לסרב או למנוע את קיום אירוע המחאה, משו .5

בגדרי סמכותה. כאמור, אישור המשטרה, שהיא הגורם המוסמך למתן היתר או לקביעת תנאים 

לקיום אירועי מחאה, ככל שהיתר כזה נדרש, לקיום ההפגנה ניתן לא מכבר. כידוע, לשם פגיעה או 

פקודת הגבלה של זכות היסוד לחופש המחאה נדרשת הסמכה בחוק. סמכות העירייה, הנובעת מ
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העיריות ]נוסח חדש[, מוגבלת לעניינים הנוגעים לניהול המרחב הציבורי לטובת התושבים, שמירה 

 1775/20 םעע"ב )"על הבטיחות, מניעת מפגעים, שמירה על תקינות המתקנים הציבוריים וכיו

((. 7.10.2020לפסק דינו של השופט מלצר ) 39, פסקה לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים התנועה

ב. היא "אם כן, העירייה יכולה לקבוע תנאים לשימוש בטיחותי במתקנים מסויימים, בחשמל, וכיו

ואישורה  ,בשטחים הציבוריים שבתחומהאינה מוסמכת להגביל את חופש ההפגנה והמחאה 

  אינו נדרש כלל. ,כלשעצמן ,לצורך קיום הפגנות

 ,והשמעת עמדות פוליטיות םיפוליט, חופש הביטוי הפוליטי, לרבות קיום מחאה בנושאים שנית .6

הביטוי הפוליטי מצוי בגרעינה של הזכות  מצוי בליבת הזכות המוגנת להגנה על חופש הביטוי:

לחופש הביטוי והוא מקיים במידה הרבה ביותר את הטעמים המונחים בבסיסה של הזכות לביטוי 

, 715( 4"ד סב)פ, המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה" 10203/03ומחאה )בג"ץ 

 ,לקיומו של שיח חופשי נחוץ(. הביטוי הפוליטי  (2008)לפסק דינה של השופטת ביניש 5פסקה 

לא ניתן לגבש עמדה בנושאים אשר על סדר היום הציבורי וליטול חלק בהליך הדמוקרטי.  ובלעדיו

בלא ביטוי פוליטי אף לא יתאפשר פיקוח אפקטיבי על השלטון. בשל כל אלה עלול הביטוי הפוליטי 

שלא לשאת חן בעיני השלטון, ועל כן הוא זקוק להגנה מיוחדת מפני התנכלות מצדו )בג"ץ 

חשיבותו הרבה (15.4.2015)).  דנציגרלפסק דינו של השופט  18 פסקה ,נ' הכנסת אבנרי 5239/11

ותרומתו להליך הדמוקרטי משפיעים לא רק על מעמדו  ,של חופש הביטוי הפוליטי לפרט ולחברה

 המשפט בית בפסיקת, כךעוצמת ההגנה החוקתית הניתנת לו.  עלהחוקתי, אלא גם על היקף ו

"היא רחבה י הביטויים השונים, ההגנה הניתנת לחופש הביטוי הפוליטי מבין סוג כי נקבע העליון

אינדור נ' ראש עיריית  6226/01" )בג"ץ להגנה מרביתוכי הביטוי הפוליטי ראוי " במיוחד"

כהנא נ' הוועד המנהל של  399/85(; בג"ץ אינדור ( )להלן: עניין2003) 164, 157( 2) ז, פ"ד נירושלים

 ((. 1987) (3) 270 ,255 , פ"ד מארשות השידור

נבהיר כי גם בהקשרים שבהם העירייה מוסמכת לקבוע תנאים או מגבלות כלשהם על צורות ביטוי  .7

 הרי שבבירור אינה מוסמכת לעשות כן משיקולים של תוכן הביטוי או מכל שיקול –מסוימות 

לניהול תקין ובטיחותי של של העירייה סמכויותיה  . שיקולים אלה אין להם דבר עםאחר מפלה

זאת ועוד, התחשבות בהם עלולה להוביל לשימוש המרחב הציבורי בהתאם לפקודת העיריות. 

)ר' בג"ץ פוליטי, שרירותי ומפלה בסמכויות העירייה ולאכיפה בררנית בהגבלת מימוש זכות היסוד 

 (.(1999) 305, 289( 3, פ"ד נג)זקין נ' ראש עיריית באר שבע 6396/96

ה העירייה המתואר בפתח הדברים, לא זו בלבד שניתן ללא סמכות, אלא הוא מטעה את מענ .8

הפעילים באשר למצב המשפטי החל בפועל, וצפוי ליצור אפקט מצנן ומרתיע שישפיע על מארגני 

אירועי מחאה עתידיים, העלולים לסבור, בהתאם למענה העירייה, כי הם כפופים לשיקול דעתה 

או בקביעת מיקומו. ביצירת אפקט מצנן והרתעת פעילים באופן זה נעוצה  בבחירת נושא האירוע

 פגיעה חמורה נוספת במימושה של הזכות החוקתית.

 בכבוד רב ובברכה,

 
 רעות שאער, עו"ד סיון תהל

 מנהלת פניות הציבור   רכזת שטח וחופש המחאה
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 העתק:

 עיריית רחובות – מנהל אגף מוניציפלי, צביקה מדהלהמר 
Zvika_Madhala@rehovot.muni.il 
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