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 לום רב, ש

 ם ללא היתרוקניסת מפגינים בגין הצבת הסרת שלטי מחאה הנדון: 
 לאגף הפיקוח העירוני בעניינו של  7.1.2020פנייתנו מיום סימוכין: 

 13.12.2020מר דוד מזרחי; פנייתנו בעניין מדיניות העיריה מיום 

אנו פונים אליכם פעם נוספת בעניין מדיניות עיריית ירושלים בנוגע להצבה ותלייה של שלטי מחאה 

במרחב הציבורי בעיר. פנייתנו באה בעקבות אירועים חוזרים ונשנים בהם פקחי העירייה מטרידים 

, בטענה שהדבר מצריך אישור מיוחד של האגף ללא היתר וקונסים מפגינים בגין הצבת שלטים

 העירוניים.תאים בעירייה, וזאת על פי חוקי העזר המ

יה ברכס לבן הסמוך לירושלים, יהתקיים אירוע מחאה נגד תכנית הבנ 3.2.2021ביום ג' האחרון,  .1

האירוע  במטרה לעורר מודעות לנזק הסביבתי הצפוי מתכנית זו ולהביע התנגדות לתוכנית.

במרכז העיר, לאחר תיאום עם  התקיים על מקטע מדרכה רחב ברחוב שלומציון המלכה,

המשטרה ותוך שמירה על הוראות תקנות הקורונה. במסגרת המחאה נתלו שלטים ארעיים בין 

עצים ועמודי רחוב מבלי להפריע לתנועה ברחוב, וכן הוצגו מיצגים וחומרי הסברה לציבור 

 בנושא המחאה.

  1תמונות של השלטים שנתלו מצ"ב ומסומנות 

הגיעו למקום פקחים מטעם עיריית  ,בבוקר 10:00סביבות השעה ב ,עסמוך לתחילת האירוב .2

. לתלייתםהיתר מהעירייה ניתן בטענה שלא  ,להסיר את השלטיםמהפעילות ירושלים ודרשו 

בסמוך לסיום האירוע,  .הפקחים אף דרשו מכמה מהפעילים שארגנו את האירוע להזדהות

 ,קנסתשלום הודעות פעילים לפחות לשניים מהמסרו הפקחים  ,בצהריים 12:00לקראת השעה 

העירוני, העזר  חוקמהווה הפרה של הוראות דוכן ההסברה והמיצגים  ,הצבת השלטים ןלפיהש

לתלייתו של כל שלט, להצבת הדוכן ולכל מוקדם היתר מהעירייה לקבל  הפעילים וכי היה על

יצוין . עם המשטרהנוסף לתיאום וזאת, חפץ נוסף שברצונם להניח במרחב הציבורי מהעירייה, 

כי הפעילים נדרשו להזדהות בתחילת האירוע, אך הפקחים המתינו במקום ומסרו את הקנסות 

המודפסים לפעילים רק לקראת סיומו של האירוע, ומבלי לאפשר לנקנסים למסור התייחסותם 

 לטענות נגדם בזמן אמת.

 2ם מצ''ב ומסומנת ריית ירושלייהעתק שתי הודעות הקנס מטעם אגף הפיקוח העירוני בע

נעשתה בחוסר  בגין הצגת שלטי מחאה וחפצים נוספים כחלק מאירוע המחאה פעיליםהקניסת  .3

היסוד בזכות  תבלתי מידתי ותוך פגיעה, , בניגוד לכללים המנחים שנקבעו בפסיקהסמכות

סו נו הקודמת שבסימוכין התייחסנו לאירועים שבהם נקניבפניותנזכיר, כי גם  לחופש הביטוי.

http://www.acri.org.il/
mailto:MnAkifa@jerusalem.muni.il
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שלא גרמו כל פגיעה הגם , בזמן הפגנה מפגינות ומפגינים בגין תלייה זמנית של שלטי מחאה

בסדר הציבורי. מכאן שמדובר במדיניות והתנהלות פסולה החוזרת על עצמה, ובחריגה סדרתית 

 .םשל העיריה ושל אגף הפיקוח העירוני מסמכות

ש לקיים מחאה והפגנה זכו למעמד במסגרת ההגנה על חופש הביטוי, הביטוי הפוליטי והחופ .4

שהוא  –סוגי הביטויים השונים, ההגנה הניתנת לחופש הביטוי הפוליטי  מבין"גבוה שבגבוהים. 

אינדור נ' ראש  6226/01בג"ץ ) במיוחד." היא רחבה –תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי 

 (..20032.3) 164, 157( 2) , פ"ד נזעיריית ירושלים

פסיקת בית המשפט העליון קבעה באופן ברור כי רשות מקומית אינה מוסמכת להגביל באופן  .5

טוי הפוליטי בתחומה, ובכלל זה אינה מוסמכת להתנות תלייה של כרזה פוליטית גורף את הבי

 עיריית באר שבעראש זקין נ'  6396/96למשל: בג"ץ העירייה )ראה באישור מראש של 

 10פס'  ,יפו-אביב-הס נ' ראש עיריית תל 02/1282אביב יפו( -(; עת"ם )מינהליים תל8.9.1999)

(9.7.2002.)) 

ובחקיקת העיריות )להלן: "הפקודה"(  תאין לראות בהוראה שבפקוד –על פי מבחני הפסיקה  .6

. כפי חופש הביטוי לשהסדרה עירונית ואכיפה בהקשר ל ספיקההסמכה ממשום העזר מכוחה 

אינו מסמיך את העיריה לאסור על הצגה או תלייה של  פקודהל 246סעיף שנקבע בעניין זקין, 

שלטי מחאה פוליטיים בתחומי העיר או להתנות את הצגתם בקבלת אישור הרשות המקומית 

כולה להרים את עצמה בשערות יהעירייה אינה באין סמכות חוקית מראש או בתשלום אגרות. 

 סנקציות עלהטלת  –מפורשת  בהעדר הסמכה. סמכות כזו ראשה וליצור בחקיקת עזר יש מאין

חע"מ : ראו) מנוגדים לדין ובטלים –החרמת שלטים או הסרתם וכן מפגינים או איום בכך, 

   (.(29.4.2012) ,מדינת ישראל נ' סטניסלב צוקנוב 8100285877/11

בפסיקה נקבע עוד, כי גם בהקשרים שבהם נתונה לעירייה סמכות להגביל פעילות במרחב  .7

פ )ת'' התושביםהיסוד של הציבורי, על הדבר להיעשות תוך מתן המשקל הראוי לזכויות 

 ((.3.9.2013) עיריית חולון נ' ביתשו פיני 5580/13)חולון( 

חייבת להיעשות במידתיות,  –גם במקום שהיא בסמכות  –כל פגיעה בחופש הביטוי  זאת ועוד, .8

ושרירותי קיום מחאה או בסבירות וללא הפליה. כך, העירייה אינה יכולה לאסור באופן גורף 

תוך חריגה מסמכותה וממבחן  –על הצבת דוכנים ומיצגי מחאה במרחב הציבורי ללא היתר 

ודאות הקרובה. במקרים שבהם דוכן מחאה ארעי או מיצג מחאה אינם יוצרים סכנה או וה

יש להעדיף את קיום המחאה ואת ההגנה  –פגיעה ממשית בסדר הציבורי או בשלום הציבור 

 רוטלוי נ' עיריית ירושלים 15-07-51488 םעת"פש הביטוי על פני אינטרסים נוגדים )על חו

 ((. 17.8.2015 החלטה מיום)

 חרוןהאשעודכנה בחודש  1.1912מספר  פטי לממשלהמשץ ההנחיית היועדברים דומים עולים מ .9

תחולת חוקי העזר של הרשויות המקומיות על תעמולת בחירות, ועל שלטים ומודעות בעניין 

 כך:בהנחיה נקבע בין היתר  .בעלות מסר פוליטי

הוראות חוקי העזר השונים המסדירים את נושא השילוט בתחומי רשויות "
מקומיות נוקטות בדרך כלל לשון רחבה, וחלות, מבחינת לשונן, על קשת רחבה 

 (מודעות ושלטים)ביותר של פרסומים. אולם, ככל שהוראות חוק עזר 
מתיימרות להשליט משטר רישוי ופיקוח של הרשות המקומית על שלטים 

 .ם בהפגנה ובאסיפה, הרי הן בטלותהנישאי

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106226-padi.htmhttp:/www.nevo.co.il/case/6054925
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106226-padi.htmhttp:/www.nevo.co.il/case/6054925
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/min021282-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-13-5580-55.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-15-07-51488-97.htm
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/one/11/Pages/119.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/one/11/Pages/119.aspx
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חוק העזר לא נועד ליצור מנגנון רישוי על שילוט ארעי בתמצית יאמר רק, כי …
, [נוסח חדש] , ופקודת העיריותבמהותו, מסוג זה הנישא בהפגנות ואסיפות

מכוחה נחקקים חוקי העזר חסרה את ההסמכה המפורשת הנדרשת כדי 
 …ההפגנה והתהלוכה שיתאפשר פיקוח הכולל פגיעה בחופש

מצב בו לשונם של חוקי עזר היא לשון גורפת ורחבה, המעניקה שיקול דעת …
מוחלט לרשות המקומית ביחס למקרים הראויים לאכיפתה, אינו מניח את 
הדעת. במקרה מעין זה, רצוי לתקן את חוקי העזר באופן שינתן ביטוי למכלול 

בהוראות גורפות החלות על כל השיקולים הנזכרים לעיל, כך שלא יעשה שימוש 
 "…סיטואציה ללא הבחנה

התייצב בעתירה התוקפת את עמדת העיריה בעניין הצבת ש ,לאחרונה הוגשה עמדת היועמ''ש .10

 השכל 14921-11-20 םעת"מתקני מחאה בסמוך למעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים )

מצעים המשמשים להבעת מחאה (. עמדה זו שבה והבהירה, כי פגיעה באירושלים עיריית' נ

עשות בתנאים ובמגבלות שנקבעו יכמוה כפגיעה בחופש הביטוי והמחאה עצמו, ועליה לה

 בפסיקה:

להלן יודגש, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, הזכות להצבת אמצעי מחאה "

היא נגזרת מובהקת של  –דוגמת שלט, סככת מחאה או אוהל מחאה  – פיזי
וההפגנה; וכי מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה בחופש הביטוי חירות הביטוי 

הוא זה שצריך לחול בבוא העירייה לשקול  …שנקבע בפסיקה מקדמת דנא
הטלת תנאים על הצבת מכשולים שמשמשים כחלק מחופש הביטוי וההפגנה 
במרחב הציבורי, וזאת תוך איזון אל מול האינטרסים האחרים שהעירייה 

ודאות קרובה לפגיעה קשה ר בדרישה לקיומה של אמונה עליהם. המדוב
, כאשר בהתקיימות מבחן זה יוטלו ורצינית בסדר הציבורי או בשלום הציבור

לעמדת ב''כ  6" )פסקה .על מנת למנוע פגיעה כאמור במידה הנדרשתתנאים רק 
; 1.2.2021אזרחי, מיום  –היועמ''ש עו''ד מורן בראון, פרקליטות מחוז ירושלים 

 (.ת נוספוההדגשו

מעמדת היועץ המשפטי לממשלה עולה בבירור, שמדיניות העיריה ונהליה בסוגיה זו עומדים  .11

קיום " שכותרתו 04.02.15נוהל עיריית ירושלים מס'  .לכללים שנקבעו בדין ובפסיקהבניגוד 

", קובע כי לעירייה סמכות לפעול להסרת מכשולים ושלטים מחאות במרחב הציבורי בירושלים

ים במרחב הציבורי ללא היתר, ללא התייחסות למידתיות הפגיעה בחופש המחאה וללא המוצב

 פקודת העיריות וחוק העזר לירושלים שמירת הסדר והניקיוןלנוהל : " 1.6סייג. כך על פי פס' כל 

מקנים לעירייה סמכויות מסוימות לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים  ,1978-התשל"ח

ם. כאלה הם, בין השאר, הסרת מכשולים במרחב הציבורי, מניעת שהעירייה מופקדת עליה

סמכויות אלה חלות גם על הפגנה או הבעת מחאה בדרך אחרת מטרדים ושמירה על חזות העיר. 

 .)ההדגשה הוספה( ."במרחב הציבורי של ירושלים

ה אינ ח הפקודה וחוקי העזר העירונייםוהפרשנות הרחבה שנותנת העירייה לסמכויותיה מכ .12

עולה בקנה אחד הנחיות היועמ''ש והכללים המנחים שהותוו בפסיקה, ועם מעמדה של הזכות 

יתר על כן, הוראת הנוהל אינה מותירה מקום להפעלת  יסוד חוקתית.לחופש ביטוי כזכות 

שיקול דעת נקודתי ולהתייחסות לנסיבות, כמו היקף ההפגנה ומשכה, ולפגיעתו של אירוע 

שאותה יש לשקול אל מול הפגיעה בחופש הביטוי שתיגרם כתוצאה  ,המחאה בערכים נוגדים

 מהפרעה למחאה.



 
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)  |   جمعية حقوق المواطن في اسرائيل   |  האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(

מהנסיבות שבהן ניתנים למפגינים קנסות במקרה שבפנינו ובמקרים לגביהם נשלחו פניותינו  .13

באופן  אזהרות וקנסות למפגינים שבסימוכין, עולה כי אגף הפיקוח העירוני מחלק דו''חות

שרירותי וכוחני, בניגוד לכל צורך והיגיון, במקרים הרחוקים מלשקף סכנה חמורה וממשית 

הפקחים לא ראו דחיפות בהסרת  – הלראי .לסדר הציבורי ולשלום הציבור כרחוק מזרח ממערב

הענישה ינים. השלטים והחפצים האחרים, והמתינו לסיום האירוע על מנת לקנוס את המפג

שהן חלק  ,הכלכלית של המפגינים גורמת להרתעה של הציבור מפני מעורבות בפעילויות מחאה

 בלתי נפרד מהשיח הדמוקרטי ושיש לאפשר ולעודד את קיומן, ויוצרת אפקט מצנן מסוכן.

לפרק זמן של  ספוריםשלטי מחאה מחאה קצרה ושלווה, שבמסגרתה נתלו בענייננו דובר ב .14

התעקשו ולמרות זאת הפקחים  ולא סיכן איש, באופן שלא הפריע לתנועה וששל –שעתיים 

לקנוס את הפעילים ולהזהיר אותם לבל יארגנו מחאה במרחב הציבורי ללא היתר העירייה 

ושל גדר  ןועל אי הבנה של הדי על ליקוי חמור בהפעלת שיקול דעת המצביעהתנהלות זו  .להבא

 . סמכותם של הפקחים, לכל הפחות

למעלה מן הצורך יודגש, כי אירוע מחאה קטן ומצומצם דוגמת זה שקיימו הפעילים באירוע  .15

אינו טעון רישוי או קבלת היתר משום סוג, לא ממשטרת ישראל ולא מטעם הרשות  המדובר

 המקומית.

 נבקש כי: לנוכח כל האמור ועל מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים, .16

 .ופן מיידייבוטלו הקנסות המצורפים באא. 

ב. תפורסם הנחייה ברורה ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני וכל גורם רלוונטי אחר, לפיה אגף 

הפיקוח בעירייה אינו מוסמך למנוע או להגביל או להסיר דוכנים ארעיים ושלטי מחאה 

 המוצבים ונתלים באתרי הפגנה באופן ארעי, או לקנוס מפגינים בגין הצבתם.
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