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 פסק דין
 4 

 5 כללי .1

 6 

 7  -:דין בעתירה מנהלית שנועדה, כלשון פסקת הפתיח בהליך שהוגש-פסק 

 8 

 9בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבה להימנע מלפעול נגד שלטי מחאה, 

 10שמפגינים תולים או מניחים במקום ההפגנה וכל עוד היא נמשכת, ובפרט שלא 

 11להסירם ולא להוציא הודעות קנס בגין תלייתם, בשל כך שלא הוצא מבעוד מועד 

 12 .2019-)א( לחוק עזר שילוט, התש"פ3רישיון לצורך כך כמצוות סעיף 

 13 

 14שיסודן בחוק העזר  השמתמקדת העתירה בפעולות המשיב ,מטעמי בהירות, שימת לב כבר עתה 

 15 בלבד. האמור, ובו

 16 

 17 

 18 
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 1 להערות הצדדים לשאלת זכות העמידה של העותרים .2

 2 

 3לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, אבן הפינה לקבלת זכות ( 1)5פי סעיף -על א.

 4שתהווה של רשות כי ניתנה החלטה  ,יים הינועמידה בבית המשפט לעניינים מנהל

 5 ,כאשר, מדרך העולם, טוענים העותרים לאי סבירותה ,במעלה הדרך את מושא הדיון

 6 בעוד המשיבה טוענת את ההפך.

 7 

 8נחלקים הצדדים בשאלת זכות , פעילים חברתיים, 4 – 1בכל הקשור לעותרים  ב.

 9אפילו עותרים ציבוריים,  .בעניינםהעמידה שלהם, באשר אין בידם להציג כל החלטה 

 10רשים למיצוי הליכים ולקבלת החלטה במענה לפנייתם, קודם שפנו לבית המשפט. נד

 11 30.5.21פנתה לעירייה, זכתה בתגובה במסגרתו של מכתב מיום  5ואולם, העותרת 

 12[, ולמעשה, נועדה עתירה זו לתקוף את שיקול הדעת של המשיבה כפי שקיבל 12]ע/

 13 לגביה, אין, אפוא, כל שאלה של זכות עמידה. זה. ביטוי במכתב

 14 

 15, 1ת שאלת זכות העמידה של העותרים בנסיבות אלה, נכון אני להותיר בצריך עיון א ג.

 16לאחר , בעניינו מתנהל הליך בבית משפט לעניינים מקומיים, 3אשר לעותר  . 4 –ו  2

 17שההליך הפלילי וגם לגביו יש שאלה האם נכון עשה כשעתר כשהגיש בקשה להישפט, 

 18בשל כך שממילא  ,עדיין תלוי ועומד נגדו, ואולם גם בעניינו, דומני, פטור אני מהכרעה

 19נצרכת פסיקתו של בית המשפט לעניינים מנהליים, ולו רק בשל זכות העמידה 

 20 .5שלבטח קנתה העותרת 

 21 

 22גשו ובד בבד אציין, שער אני לכך שבפועל יש זיקה בין ההליך שבפניי לבין דוחות שה ד.

 23העותרים לבית המשפט לעניינים מקומיים. כאמור, שלושה מבין דוחות מי מבין כלפי 

 24כנגד העותר  ושהוצאדוחות  7להכרעה שיפוטית  ואלה, כנראה, בינתיים בוטלו, ונותר
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 1על אבחנה מוקפדת בין גדרו של  עמוד. עם זאת, מושכלות ראשונים הם, שיש ל3

 2 שבפרשתנו נושאת גם ממד חוקתי. ההליך הפלילי לבין הסוגיה המנהלית,

 3 

 4חוקתי, וזאת תוך שאבהיר שלא יהיה -לשון אחר: אצטמצם בפסיקתי לממד המנהלי 

 5 נכון לראות בפסיקתי, ככזו שנועדה להתערב בכל הליך אחר, ככל שהוא מתנהל.

 6 

 7 מושא עתירה זו –מכתב המשיבה  .3

 8 

 9סת יבנושא הסרת שלטי מחאה וקנפנייתכם ". כותרתו: 5מכתב זה הינו מכתב תשובה לעותרת  

 10 . וזו לשונו:"מפגינים בגין הצבת שלט ללא היתר

 11 

 12 קיבלתי את פנייתך בנושא שבנדון והריני מתכבד להשיבך. "

 13 

 14. בפתח הדברים יצוין כי עיריית ירושלים מבצעת אכיפה של הוראות חוק עזר 1

 15, מטרת האכיפה הינה לשמור על ניקיון העיר 2019-לירושלים )שילוט(, תש"ף

 16 וחזותה, מניעת מפגעים ומניעת הפגיעה באיכות הסביבה. 

 17 

 18זאת, . עיריית ירושלים מבינה את הצורך האמיתי והחשוב בקיום הפגנות, יחד עם 2

 19שלים תפעל בחומרה כנגד הפרת החוק ועשיית דין עצמי תוך יצירת עיריית ירו

 20 מפגעים ופגיעה בחזותה של העיר ירושלים. 

 21 

 22. בנוסף, עיריית ירושלים מכבדת את פסיקות בתי המשפט ופועלת בהתאם לכך. 3

 23יחד עם זאת אין עוררין כי העיר ירושלים כעיר בירה וכעיר שיש בתחומה משרדי 

 24לה רבים )כגון: משרד רה"מ, מעון רה"מ, בית הנשיא, כנסת ישראל וכו'(, ממש

 25הינה עיר מרובת הפגנות ועל העירייה לפעול לשלום הציבור ושמירת הסדר המרחב 

 26 הציבורי. 

 27 

 28. יובהר כי מפקחי העירייה מונחים לפעול תוך הפעלת שיקול דעת נרחב בשטח 4

 29  ובהתאם לנסיבות, מיקום הצבת השילוט וכו'.
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 2 אנו מודים לך על פנייתך ונשמח לעמוד לשירותך גם בעתיד".

 3 

 4 הדיון יגדר .4

 5 

 6הגם שהדברים ברורים, דומני, ראוי לתחם את גדר הדיון, שהוא, להבנתי, ממוקד בהרבה מכפי  

 7 שייתכן ומשתמע מאחדות מטענות הצדדים.

 8 

 9במישור החוקתי אין חולקין בדבר מעמדה הרם של זכות ההפגנה כנגזרת של זכות  א.

 10זו היסוד לחופש ביטוי; ואף אין חולקין, שלמרות מעמדה הרם של זכות זאת, אין 

 11יש בדברים כדי לגרום לסכנה לסדר הציבורי או ומקום בו  ,זכות בלתי מוגבלת

 12אופן שיאתגר זכויות אחרות, במקום בו מבקש בעל דין ליישם זכויות יסוד אלה ב

 13גם אם יש בה, במי מבין המקרים, כדי להצר את צעדיו  ,מוצדק לחתור לנקודת איזון

 14  – של מי שמבקש לבטא דעותיו ולהפגין

 15 

 16זכות ההפגנה והמחאה אכן נגזרת מהזכות לחופש ביטוי, והיא אחד "

 17ת הביטויים הנעלים לרעיון כבוד האדם וחירותו. לטוען לקיפוח בזכויו

 18החברתיות ולתובע תיקון עוול ופערים חברתיים בוודאי עומדת זכות הביטוי 

 19והמחאה. אולם הזכות לביטוי מחאה איננה זכות מוחלטת. היא כפופה, 

 20בראש ובראשונה לחובת הציות לחוק ולפעולה במסגרת הוראותיו. חירות 

 21הביטוי והמחאה אין פירושה פריקת עול ורסן... חופש המחאה כפוף 

 22ות במידה הנדרשת. שיקולי ות שנועדו לתכלית ראויה, המוטללהגבל

 23השמירה על הסדר והביטחון הציבורי, ובכללם מניעת מפגעים ומטרדים 

 24בשטחים ציבוריים המיועדים לשימוש הציבור וסיפוק צרכיו הבסיסיים, 

 25הם בגדר שיקולים ראויים להטלת הגבלות כאמור. ואכן, חופש הביטוי 

 26ה כפופים לאינטרסים שעניינם שמירה על סדר וחירות ההפגנה והמחא

 27ציבורי, ובכלל זה הגנה על זכות הציבור להשתמש בשטחים ציבוריים 

 28לתכלית שלה נועדו בלא הפרעה ובלא מפגע תוך שמירה על רבת תברואה 

 29נאותה ועל חזות אסתטית נאה ונקייה של רחובות העיר לרווחת כל 
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 1תת 'מכל הלב' נ' עיריית טויטו, יו"ר עמו 3829/04עע"ם " ]תושביה

 2פדידה נ' משטרת  5078/20וראה גם: בג"ץ ; 777, 469( 4פ"ד נט) ירושלים,

 3אח' נגד עיריית  12 –אזולאי בן חור ו  5086/97[; רע"פ 19.8.2020]ישראל 

 4  [.642, 625, 4נ"א אביב יפו, -תל

 5 

 6ידי -ה עלהעתירה כפי שנוסח יתתכלאת לא בכדי מצאתי בפתיח לפסק דין זה להביא  ב.

 7 2019-כוחם הנכבד של העותרים. במוקד העתירה חוק העזר )שילוט( התש"ף-בא

 8הגם  ,ידי העירייה נותן לכך ביטוי-"[. גם מכתב המענה שנשלח עלחוק העזר" –]להלן 

 9פי -שנזכרת בו גם התכלית של שמירת הסדר במרחב הציבורי. מכל מקום, על

 10, בדרך יישומו, ובפרט בהקשרן של )שילוט( העתירה, נועדה היא להתמקד בחוק העזר

 11אף חוקי עזר שעניינם סדר  הא ותו לא. –הפגנות: זאת תכליתה של העתירה דנן 

 12 ונקיון, אינם נכללים בגדריו של דיון זה.

 13 

 14 חוק העזר .5

 15 

 16ראשית, ולדעתי אין זה העיקר, יוער, שמעמדו של חוק עזר הוא כמעמדה של חקיקת  א.

 17מבוטל מקום בו עומדת על הפרק שאלת נקודת האיזון בין משנה, ולכך משקל לא 

 18 תכליתו, ובין זכות חוקתית שמעמדה הינו מהגבוהים ביותר.החוק, 

 19 

 20לשון אחר: מקום בו על הפרק השאלה האם יש בחוק עזר כדי להצר את מעמדה של  ב.

 21 – זכות חוקתית מהרמות הגבוהות ביותר, טעון חוק העזר פרשנות מצמצמת

 22 

 23המשפטי יוצא מתוך נקודת הנחה אקסיומטית כי ישנן דרגות המבנה "

 24ות המולידה את הנורמה. כשונות של נורמות. כל דרגה מבוססת על הסמ

 25טול, למשל, את הדוגמה שלנו בדבר חוק וחקיקת משנה )כגון: תקנה(. 

 26הנורמאטיבית של החוק מצוי במסגרה נורמאטיבית הגבוהה מן המדרגה 

 27י בהתנגשות בין חוק וחקיקת משנה, כעיקרון, יד ין פלא אפוא, כהתקנה. א
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 1החוק על העליונה. בהיעדר הסמכה מפורשת לכך, חקיקת משנה אינה 

 2יכולה לשנות הוראת חוק או לפגוע בה. אין נפקא מינה לעניין זה, אם 

 3התקנה הינה מוקדמת לחוק או מאוחרת ממנו. אין נפקא מינה לעניין זה, 

 4ת ביחס לעניין הנדון על ידי החוק. בכל אם התקנה היא מיוחדת או כללי

 5מקרה, תקנה כפופה, מבחינה נורמאטיבית, לחוק. לפיכך, תקנה אשר 

 6עומדת בניגוד לחוק כפופה לתרופות המשפט המינהלי, הקובעות תוצאה 

 7של בטלות מלאה או של בטלות יחסית. כפיפות התקנה לחוק נובעת, באורח 

 8והיסודית של המידרג הנורמאטיבי בכל ה הצורנית הגיוני, מתוך התפיס

 9בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר  6821/93" ]עא שיטת משפט

 10 [.267, 221( 4, פ"ד מט)שיתופי

 11 

 12במאמר מוסגר אוסיף, בשים לב לכך שמכוח חוק עזר זה הוצאו דוחות שמעמדם  

 13ית, דרש לחוק עזר זה באספקלריה הפליליהפורמלי זהה לכתב אישום, שגם ככל שנ

 14גם כאן טעון הדין פרשנות מצמצמת כמו כל דין שעניינו בפלילים. ובפשטות הדברים: 

 15ספק פרשני בדבר תכליתו של חוק זה או של הנורמות הקבועות בו, טעון פרשנות 

 16 מצמצמת.

 17 

 18 ומהו שלט? ג.

 19 

 20 : 2019-לירושלים )שילוט(, תש"ף וק עזרמתוך חלהלן סעיפי ההגדרות  

 21 

 22יהוי, שלט אלקטרוני, פרסום חוצות במרחב הפרטי, פרסום שלט, שלט ז – "שילוט"

 23חוצות במרחב הציבורי, פרסום חוצות אלקטרוני, כולל כל החלקים, האבזרים 

 24לפרסום  , וכל רכיב אחר המחוברםהנלווים, מערכת התאורה, המסגרת והחיזוקי

 25 ;שקיבלו היתר לפי כל דין

 26 
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 1ות אלקטרוני, במרחב הפרטי שלט אלקטרוני  או פרסום חוצ – שילוט אלקטרוני""

 2 או במרחב הציבורי; 

 3 

 4ואינו עומד בתנאי חוק העזר או נדחתה שילוט שהבקשה לאשרו  – "שילוט בדחייה"

 5 ההתאמה אינה בת תיקון;  -בהנחיות שניתנו באופן פרטני ואי

 6 

 7פרסום הנראה מהשטח הציבורי, המותקן בכל דרך שהיא במקום העסק  – "שלט"

 8או העיסוק או בסמוך לו והקשור לשם העסק, זיהוי העסק, מהות העסק או העיסוק, 

 9כולל על מתקן עצמאי בתחום העסק, לרבות ארגז ראווה וסוכך, או על גדר העסק, 

 10ם, מערכת התאורה, או מבנה שהוא חלק מהעסק, כולל כל החלקים, האבזרים הנלווי

 11המסגרת והחיזוקים, וכל רכיב אחר המחובר לפרסום; לרבות שלט זיהוי שבו חסות 

 12 משטח השלט; 25%למוצר או שירות שניתן בעסק ובלבד ששטח החסות לא יעלה על 

 13 

 14שלט המשודר או המוקרן, סטטי או דינמי, המתפרסם  – "שלט אלקטרוני" 

 15ים, או חשמליים לרבות בדרך הארה, ממוחשבים, אופטי ,באמצעים אלקטרוניים

 16 הסרטה או הקרנה; 

 17 

 18שלט הצמוד לבית העסק שלא חורג ממסגרת מבנה העסק המקורי,  – "שלט זיהוי"

 19 ולכל היותר שלט אחד לכל חזית של העסק; 

 20 

 21-נו עומד בהוראות חוק העזר או בתנאי הרישיון, אך איישלט שא – "שלט מותנה"

 22 ההתאמה היא בת תיקון".

 23 

 24 –( לפיו פטורה מאגרה ורישיון, בין היתר 7)א()8חוק העזר סעיף גד, נכלל בומנ ד.

 25. ער אני לכך שאין על הפרק "מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה"
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 2021דצמבר  05, א' טבת תשפ"בתאריך: 

 
  

 

 1אלא מודעות, ככל שנכנה זאת  ,שאו בידי אדם במהלך הפגנהידיון ביחס למודעות שנ

 2 פרק לקונה ולא הסדר שלילי.שנתלו במרחב הציבורי. ואולם, להבנתי, על ה ,כך

 3 

 4ולאחר כל זאת, לתכליתו של חוק העזר, בין היתר על רקע האמור לעיל ובדגש על  ה.

 5השאלה מה ניתן ללמוד מהגדרת השלטים הטעונים רישיון ואגרה, היינו השלטים 

 6 שלעניינים נועד בכלל חוק העזר.

 7 

 8ירו כשילוט שנועד בנקודה זאת נמצא לקבוע שנועד חוק העזר לשילוט שניתן להגד 

 9שעשוי לרמוז, ולו גם  ,למטרות מסחריות ועסקיות. אין בחוק העזר דבר וחצי דבר

 10 שנועד חוק עזר זה לשלטים הנתלים לצורך הפגנות. ,על כךאו במשתמע, בעקיפין 

 11במאמר מוסגר אציין שגם עתה לא נעלם מעיניי שהדגישה המשיבה את זכותה לפעול 

 12והן  30.5.21הציבורי. לכך ביטוי הן במכתבה מיום  להסרת שלטים הפוגעים בסדר

 13בכתב התשובה שבפניי, ואולם לא מבקשים כלל העותרים לתקוף נקודת מבט זאת, 

 14 ומכאן שנכון להניח לה.

 15 

 16, על מודעות שנתלות לצורך ישום הפרוצדורה שנקבעה בחוק העזרזאת ועוד. י ו.

 17נים להוציא רישיון מראש לפני כל יוככל שנבקש ממפג ,הפגנות, אף בלתי ישים בעליל

 18מודעה שבדעתם לתלות כדי להביע את דעתם במסגרתה של הפגנה, על הפרק גזרה 

 19גזרה שאין  נוכח זכות הביטוי וזכות ההפגנה, זו אףושאין הציבור יכול לעמוד בה, 

 20)שילוט( כל פרשנות המבקשת ליישם את הוראות חוק העזר הציבור צריך לעמוד בה. 

 21הפגנות, בלתי מתקבל על הדעת בעליל. שווה בנפשך, שלפני כל הפגנה להקשרן של 

 22ובפשטות שילוט, לשלם אגרה וכל כיוצא באלה. ליידרש המפגין להגיש בקשת רישיון 

 23הדברים: כל יישום של חוק העזר להקשרן של הפגנות, אינו לעניין, אינו ממן העניין, 

 24 וק עזר זה.ויש בו אי חוקתיות מובנת וברורה. לא לכך נועד ח

 25 
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 1 הערות נלוות ומשלימות על רקע טענות הצדדים .6

 2 

 3גם עתה, לא נעלמו מעיניי טענות המשיבה לחובתה לשמור על הסדר הציבורי. יודגש  א.

 4בפעולות סבירות  ,לפגוע כהוא זההוא שנועד  ,ךדין זה כ-ויובהר, שאין לפרש פסק

 5לא  ,דרשות ככל שתהיינהוענייניות שתכליתן הסדר הציבורי. ברם, פעולות אלה, נ

 6יכול שתתבססנה על חוק העזר הנדון. לצרכים אלה יש דינים למכביר בחוקים רבים 

 7 בכללם חוק העונשין, החוק למניעת מפגעים ועוד.

 8 

 9דינו של בית המשפט העליון שלכאורה ניתן -וד ביקשה המשיבה להיאחז בפסקע ב.

 10השלטון בישראל נגד עיריית התנועה למען איכות  1775/20עע"מ  –בנסיבות דומות 

 11לכאורה.  –דין שנסיבותיו דומות -ברם, לא בכדי ציינתי שעל הפרק פסק ירושלים.

 12ובכללם,  ,אלא שאלות כלליות הנוגעות לסדר הציבורי ,בו כלל דוןלא חוק העזר דנן נ

 13אכן, גם הסמכות להסיר מודעות שנועדו לצרכי הפגנה. אלא, שכאמור, ממוקדת 

 14 זר שעניינו שילוט מסחרי, ובו בלבד.עתירה זו בחוק ע

 15 

 16במהלך הדיון פורטו, אם גם דרך אגב, שאלות הנוגעות לסמכותו של בית משפט זה  ג.

 17לתקיפה ישירה אל מול תקיפה עקיפה. זאת, כמובן, בהקשרו של חוק העזר. אלא, 

 18שלטעמי, לא נתקף כלל חוק העזר, בין במישרין ובין בעקיפין. תוקפו לא היה 

 19אמיתית מתחילת הדיון ועד סופו. השאלה שבפניי הייתה, לטעמי, כמפורט במחלוקת 

 20שאלה של פרשנות ושאלה של יישום. ודוק: השאלה האם נכון לפרש את החוק  ,לעיל

 21ככזה שנועד גם להקשרן של הפגנות, אינה בבחינת תקיפתו, בין במישרין ובין 

 22ם נכון ליישמו בנסיבות והוא הדין גם בכל הקשור ליישומו. גם השאלה הא ,בעקיפין

 23 שבמרכזן הפגנות אינה בבחינת תקיפתו של חוק העזר.

 24 
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 1שהיא במהותה החלטת , 5סוף דבר נפסק בזה, שהחלטת המשיבה כמשתקף ממכתבה לעותרת  .7

 2מדיניות, לוקה באי סבירות, ככל שמתבססת המשיבה במדיניותה ביחס למודעות הנתלות 

 3. אין לפרש לפסק דין זה דבר ביחס למעשי או למחדלי )שילוט(חוק העזר בהקשרן של הפגנות, על 

 4 המשיבה, ככל שאלה מתבססים על דין אחר. 

 5 

 6 על המשיבה.  -₪  4,000הוצאות הדיון בסך של  .8

 7 

 8 , בהעדר הצדדים.2021דצמבר  05 א' טבת תשפ"ב, ניתן היום, 

 9 

 10 

 11 

 12 


