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חע"מ 61660-06-21 מדינת ישראל נ' ----- 

בפני  כבוד השופט ערן טאוסיג 

מדינת ישראל בעניין:
מאשימהה

נגד

----------
נאשמיםה

הכרעת דין

עזר )א( לחוק 39ענייננו באישום בעבירת "הנחת מכשול ברחוב", בהתאם להוראת סעיף  .1

"(. בהתאם לסעיף זה חוק העזר)להלן: " 1978-ירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, תשל"ח

ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם אין להניח מכשול ברחוב, אלא אם "

 ". לתנאי ההיתר

כתב האישום הוגש בקשר להפגנה שבארגונה השתתפה הנאשמת, שהתקיימה ביום  .2

ברחוב שלומציון המלכה בירושלים, ואשר במסגרתה נעשה שימוש באביזרים  1.2.2021

שונים לרבות מערכת תופים, מערכת הגברה, שולחן מתקפל, מחצלת ובריכת גומי מלאה 

 במים, וכל זאת מבלי שנתבקש היתר. 

העידה הנאשמת כי היא לקחה חלק בהפגנה האמורה  2.5.2022קיים ביום בדיון שהת .3

ובהיותה אמנית ומורה לאמנות היא סבורה כי אמצעי ההמחשה שהובאו הם חלק בלתי 

נפרד מההפגנה. מסיבה זו נעשה שימוש באביזרים שונים וביניהם בריכת הגומי שנועדה 

 לדמות מעיין במרחב העירוני. 

גו תמונות העבירה ולאחר הדיון הוגשו התמונות לבית המשפט. כן בהסכמת הנאשמת הוצ .4

 הוגשו מטעם הצדדים השלמות טיעון בכתב.

:תמצית טענות הנאשמת .5

מדובר בהפגנה שתואמה מראש עם המשטרה, אשר בהתאם לקביעת בית המשפט  .א

, לה הסמכות 6536/17בג"צ -ולאור האמור ב 44961-06-21עת"מ -לעניינים מינהליים ב
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בכל הנוגע להפגנות כגון אלה, ולא לעיריית ירושלים. אין בנמצא הוראת חוק 

המסמיכה את העירייה לפגוע בזכות להפגין. הזכות להפגין כוללת גם את האפשרות 

 לבחור את אופן העברת המסר במסגרת ההפגנה. 

 פרשנות העירייה לפיה נדרש היתר לכל חפץ שמונח ברחוב, לרבות במהלך הפגנה, אינה .ב

 מייצרת כל איזון בין הזכות לקיים מחאה לבין האינטרסים הנוגדים.  

מטרת האביזרים היא למשוך את תשומת לבם של העוברים והשבים. הדרישה לפנות  .ג

לעירייה בבקשה לקבלת היתר אינה סבירה במקרה של הפגנה. חוק העזר לא מתייחס 

 לסוגי חפצים ואי אפשר לרדת לרזולוציות האלה. 

ם מחאות במרחב הציבורי של עיריית ירושלים לא כולל בקשה להיתר להנחת נוהל קיו .ד

חפצים בהפגנה. אין בנוהל שום התייחסות לכך, כך שלמפגינים אין דרך לדעת על 

בבחינת "עונשין מבלי שמזהירין". הנאשמת לא ידעה שאסור להביא תופים  –הדרישה 

על הגוף כדי שלא יפריעו  להפגנה. כאשר פנו הפקחים, המפגינים תלו את התופים

 במרחב.  

הותרת שיקול הדעת לאגף הפיקוח מבלי לקבוע קריטריונים בנוהל כתוב, פותחת פתח  .ה

 לאכיפה שרירותית ובררנית.

הנאשמת לא הציבה את האביזרים אלא חתמה על טופס של המשטרה לבקשה לקיום  .ו

 ההפגנה. 

:תמצית טענות המאשימה .6

יסוד, אלא שהיא לא זכות מוחלטת ולא ניתן להפר את זכות ההפגנה הנה אמנם זכות  .א

מול הזכות להפגין עומדת זכותו של כלל הציבור להשתמש במרחב החוק כדי להפגין. 

לפקודת העיריות  235הציבורי ללא הפרעה, וחובתה של המאשימה בהתאם לסעיף 

 ]נוסח חודש[, לשמור על הסדר והניקיון בתחומה.  

, אליה הפנתה הנאשמת, אינה רלוונטית 44961-06-21עת"מ -ההחלטה שניתנה ב .ב

משום שהיא מתייחסת לשילוט בעל גוון פוליטי, ולא למכשול שמונח ברחוב מרכזי 

ידי -עוסק ברישיון לקיום הפגנות על 6536/17בג"ץ -בעיר. ההליך שהתקיים ב

 המשטרה וגם בו אין כדי לסייע לנאשמת.

בהתאם לחוק העזר היה על הנאשמת לפנות למנהל האזור בפיקוח העירוני ולבדוק  .ג

מדובר מולו אם ניתן להביא את האביזרים האמורים עוד בטרם החלה ההפגנה. 

 במקום ציבורי ואין לקבל מצב בו כל אחד יעשה כבתוך שלו. 
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ירושלים  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' עיריית 1775/20עע"מ -פסק הדין ב .ד

(, אליו הפנתה הנאשמת, מתייחס להפגנה מול מעונו של נבחר ציבור. באותו 24.9.2020)

מקרה המערערת אכן פנתה לעירייה לקבל אישורים בעניין שילוט וכלי רכב וקיבלה 

 אישורים מסוימים לכך. במקרה דכאן לא הייתה כל פנייה לקבל היתר.

 דיון והכרעה

]נוסח חדש[ מסמיך את הרשות המקומית להתקין חוקי עזר. לפקודת העיריות 250סעיף  .7

לפקודת העיריות קובעת:  235סעיף  .8

 "בענין רחובות תעשה העיריה פעולות אלה:
... 

".תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב(  3)

 ( לחוק העזר קובע: 1)א()39סעיף  .9

"לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה ולא יטיל ברחוב, לא יבליט 

מעל לרחוב, ולא ירשה להניח, להשאיר, להקים, לתלות או להטיל ברחוב 

או להבליט מעל לרחוב, כל דבר, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינת הדבר 

 או לפריקתו ותוך כדי פריקתו או טעינתו ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש

אלא אם ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי לכך, 

 .ההיתר"

על כן ברור כי אין ממש בטענת הנאשמת כי אין הוראת חוק המסמיכה את המאשימה  .10

 לפעול כפי שפעלה. 

לפי הפסיקה על בית המשפט למעט להתערב בהפעלת שיקול דעתה של הרשות להתקין  .11

סבירות קיצונית או שנפל בה פגם -החלטת הרשות כדי אי חוקי עזר אלא מקום שבו מגיעה

, ועד מעקב לעניין ארנונה ירושלים נ' ראש עיריית ירושלים 1355/93מהותי אחר )בג"צ 

 ((. לא כך במקרה שלפנינו.27.1.1994) 4פס' 

הזכות להפגין, עליה מסתמכת הנאשמת בטענותיה, הוכרה כזכות יסוד לפני שנים רבות  .12

((. 1979) 169( 2, פ"ד לד)צבי סער עו"ד נ' שר הפנים והמשטרה 148/79בג"צ )ראו למשל: 

עוד קודם לכן הוקרה הזכות להפגין במסגרת האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות 

ידי מדינת ישראל. אמנה זו קובעת "רשימה סגורה" של -(, שנחתמה על1966ופוליטיות )
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ת להפגין וביניהן בטחון לאומי, שלום הציבור, עילות שרק בגינן מותר להגביל את הזכו

הסדר הציבורי, הגנת החיים והמוסר או להגנת זכויותיהם וחרויותיהם של אחרים. 

דהיינו, הן האמנה האמורה והן הפסיקה במדינת ישראל מכירים בזכות להפגין כזכות 

 153/83ג"צ יסוד, אך מכירים גם בכך שמדובר בזכות יחסית הכפופה למגבלות )ראו גם: ב

 ((.1984) 393( 2, פ"ד מח)אלן לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל

הנאשמת הפנתה לפסקי דין שעסקו בזכות להפגין. .13

עניין ( )להלן: "5.12.2021)זהבה לייב נ' עירית ירושלים  44961-06-21ם( -עת"מ )י-ב .א

"( נתבקש בית המשפט להורות לעיריית ירושלים להימנע מלפעול נגד שלטי לייב

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

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

. בית המשפט 2019-התש"פ)א( לחוק עזר שילוט, 3רישיון לצורך כך כמצוות סעיף 

 אמנם קיבל את העתירה אך הבהיר כי: 

"במישור החוקתי אין חולקין בדבר מעמדה הרם של זכות ההפגנה 

כנגזרת של זכות היסוד לחופש ביטוי; ואף אין חולקין, שלמרות מעמדה 

הרם של זכות זאת, אין זו זכות בלתי מוגבלת, ומקום בו יש בדברים כדי 

הציבורי או במקום בו מבקש בעל דין ליישם זכויות  לגרום לסכנה לסדר

יסוד אלה באופן שיאתגר זכויות אחרות, מוצדק לחתור לנקודת איזון, גם 

אם יש בה, במי מבין המקרים, כדי להצר את צעדיו של מי שמבקש לבטא 

 דעותיו ולהפגין". 

( 8.10.2017) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל 6536/17בג"ץ -ב .ב

לקיים הפגנות באזור מגוריו של היועץ המשפטי  התיר בית המשפט הגבוה לצדק 

 לממשלה, וזאת ללא הגבלת מספר המשתתפים בהן, אך גם בהליך זה נקבע: 

עם זאת, ואף שלא ניתן להפריז בחשיבותה, גם הזכות להפגין ככל זכות "

האסיפה אין וכבר נפסק כי "חופש  מוחלטתאחרת אינה זכות  יסוד

פירושו התפרקות מכל סדר ציבורי..." ומשכך יש לאזן בינה ובין 

אינטרסים חשובים העשויים להתנגש עמה ובהם שלום הציבור ורכושו 

 ". והצורך לשמור על הסדר והביטחון הציבורי

לעניין זה נזכיר שני פסקי דין נוספים: .14
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 769( 4, פ''ד נט)ריית ירושליםטויטו, יו"ר עמותת "מכל הלב" נ' עי 3829/04עע"מ -ב .א

 ( נכתב כהאי לישנא:2004)

זכות ההפגנה והמחאה אכן נגזרת מהזכות לחופש ביטוי... אולם הזכות "

לביטוי מחאה איננה זכות מוחלטת. היא כפופה, בראש ובראשונה לחובת 

הציות לחוק ולפעולה במסגרת הוראותיו. חירות הביטוי והמחאה אין 

חופש המחאה כפוף להגבלות שנועדו  ..רסן..פירושה פריקת עול ו

לתכלית ראויה, המוטלות במידתיות הנדרשת. שיקולי השמירה על 

הסדר והביטחון הציבורי, ובכללם מניעת מפגעים ומטרדים בשטחים 

ציבוריים המיועדים לשימוש הציבור וסיפוק צרכיו הבסיסיים, הם בגדר 

חופש הביטוי וחירות  שיקולים ראויים להטלת הגבלות כאמור. ואכן,

ההפגנה והמחאה כפופים לאינטרסים שעניינם שמירה על סדר ציבורי, 

ובכלל זה הגנה על זכות הציבור להשתמש בשטחים ציבוריים לתכלית 

שלה נועדו בלא הפרעה ובלא מפגע תוך שמירה על רמת תברואה נאותה 

 ".ועל חזות אסתטית נאה ונקייה של רחובות עיר לרווחת כל תושביה

( נקבע כי קיימת 1.4.2012)אלמיתו ואח' נ' עיריית ירושלים  56360-02-12עת"מ -ב .ב

יש לאזן בין זכות ההפגנה  ואולםזכות הפגנה ליד מעונו הרשמי של ראש הממשלה "

במקום ... לבין האינטרס הציבורי שבתנועה חופשית באזור, כך שיוטלו על אסיפת 

 .צעים"המחאה מגבלות, באשר למקום, לזמן ולאמ

דהיינו, בפסיקה דובר על איזון בין הזכות להפגין לבין אינטרסים מתנגשים ונקבע שלא  .15

בכל מקרה הזכות להפגין תגבר. פשיטא, כי נקודת האיזון תשתנה בהתאם לעובדות 

 המקרה הקונקרטי ולעיתים יוטלו מגבלות על האמצעים באמצעותם מבוקש להפגין. 

עסקינן בכתב אישום העוסק בעובדות בהליך זה  לייב,יודגש כי להבדיל מפסק הדין בעניין  .16

בהליך דכאן לא נדרשת  .קונקרטיות ולא בעתירה מנהלית העוסקת בשאלה העקרונית

קביעה עקרונית לפיה יש צורך בקבלת היתר לגבי כל אביזר המובא להפגנה, אלא די לקבוע 

שהובאו בפועל חייבו הוצאת היתר אם לאו. יוער לעניין  האם במקרה שלפנינו האביזרים

(, אליה הפנתה 9.2.2021) השכל נ' עיריית ירושלים 14921-11-20ם( -עת"מ )י-זה כי גם ב

הנאשמת, קיבל בית המשפט את העתירה באופן חלקי ודחה את עמדת העותרים שביקשו 

ה, מטבחים להביא להפגנה שהתקיימה בסמוך למעון ראש הממשלה מאהל מחא
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ושירותים. דהיינו, גם בעתירה המינהלית, בית המשפט בחן את עובדות המקרה 

 הקונקרטי, לאחר שהעירייה סירבה ליתן היתר, והכריע בהתאם.

אינני סבור כי עמדת העירייה, לפיה נדרש היתר לכל חפץ שמונח ברחוב במהלך הפגנה,  .17

וגדים. לפקחי העירייה )ולאחראים אינה מייצרת איזון בין הזכות להפגין לאינטרסים נ

עליהם( יש שיקול דעת כיצד לפעול, וממילא בית המשפט בוחן בכל מקרה ומקרה האם 

בהינתן נסיבות העניין נעברה עבירה. במקרה שלפנינו, מן התמונות שהוצגו לבית המשפט 

חב ברור כי הובאו אביזרים גדולים, לרבות בריכה מלאה מים, שעלולים היו להפריע במר

 הציבורי. 

אין דין שילוט כדין האביזרים  –האמור לענייננו  לייבאין מקום לגזור גזירה שווה מעניין  .18

שהובאו להפגנה במקרה דנן. ראשית, האביזרים שהובאו הם גדולים יחסית והיו עלולים 

להפריע לעוברים ולשבים )במקרה שלפנינו הובאו, בין היתר, בריכת גומי מלאה מים, 

פים ומערכת הגברה(. שנית, ואולי חשוב יותר, שילוט שנעשה בו שימוש במסגרת מערכת תו

ההפגנה הנו קרוב יותר לליבת הזכות להפגין בהשוואה לאביזרים שהובאו. כאשר מדובר, 

למשל, במגאפון שנועד להביא לכך שהמפגינים יוכלו לשמוע את הדוברים )בכפוף לשימוש 

ות להפגין. לא כך הדבר כאשר עסקינן באביזרים סביר(, אנו נמצאים קרוב לליבת הזכ

המובאים להפגנה, שיכולים להיות שונים בתכליתם, במהותם, בגודלם ובמידת ההפרעה 

שהם גורמים לציבור. סבורני כי ככל שמתרחקים מליבת הזכות להפגין, יש ליתן משקל 

במרחב  במקרה שלפנינו לזכות הציבור להשתמש –גדול יותר לאינטרסים המתנגשים 

 הציבורי ללא הפרעה.   

זאת ועוד, כאשר מדובר באביזרים שמניה וביה אינם ניתנים להגדרה מראש, קבלת עמדת  .19

הנאשמת משמעותה מתן רשות למפגינים לעשות ככל העולה על רוחם. העלמת עין 

מהאביזרים שהובאו להפגנה מבלי שהתבקש היתר במקרה שלפנינו, עלולה הייתה ליצור 

 לקלק שיביא לפגיעה באיכות החיים של ציבור העוברים והשבים. מדרון ח

הנאשמת טוענת כי נוהל הרלוונטי של עיריית ירושלים לא כולל בקשה להיתר להנחת  .20

לנוהל "קיום מחאות במרחב הציבורי  1.6חפצים בהפגנה. לא כך הם פני הדברים. בסעיף 

לאתר בנקל באמצעות המרשתת(, )שניתן  29.8.2017בירושלים", שעודכן לאחרונה ביום 

פקודת העיריות וחוק העזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, נכתב במפורש: "

מקנים לעירייה סמכויות מסוימות לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים  ,1978-התשל"ח
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הסרת מכשולים במרחב הציבורי, שהעירייה מופקדת עליהם. כאלה הם, בין השאר, 

שמירה על חזות העיר. סמכויות אלה חלות גם על הפגנה או הבעת מניעת מטרדים ו

 ". מחאה בדרך אחרת במרחב הציבורי של ירושלים

אכן רצוי היה שהנוהל האמור היה מנחה את הציבור )כמו גם את אגף הפיקוח בעירייה( 

 אילו אביזרים מחייבים הוצאות היתר. יחד עם זאת, נראה כי יש בקושי בירידה לרזולוציה

כזאת כאשר מדובר באביזרים שיכולים להיות מסוגים וגדלים שונים כיד הדמיון הטובה 

 של המפגינים. הדברים נאמרו גם ע"י הנאשמת עצמה. 

לפני סיום נתייחס לטענה שהעלתה ב"כ הנאשמת בשלהי הדיון ולפיה הנאשמת לא הניחה  .21

שעה שהנאשמת עצמה  את האביזרים. גם ככל שטענה זו נכונה, אין לייחס לה משמעות,

העידה כי כאשר הגיעו פקחי העירייה ושאלו מי מארגן את ההפגנה, היא פנתה אליהם 

(. על כך שיש להוסיף גם כי הנאשמת חתמה על טופס של 20-21, שו' 1ולקחה אחריות )עמ' 

המשטרה לבקשה לקיום ההפגנה ועל כן גם אם היא עצמה לא הניחה את האביזרים, היא 

 ות להנחתם במקום ללא היתר. נושאת באחרי

 התוצאה

.לאור כל האמור החלטתי להרשיע את הנאשמת בעבירה המיוחסת לה

, במעמד הצדדים2022יולי  11, י"ב תמוז תשפ"בהיום, ניתנה 

חתימה 



בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים

2022יולי  11מדינת ישראל נ' ------ 61660-06-21 חע"מ

4

1937734422 דו"ח עיריה 

 שופט ערן טאוסיגה לפני כבוד

 מאשימהה

נאשםה

מדינת ישראל    

נגד 

 --------- ת"ז  -------

<#1#> 1 
 2 נוכחים 

 3ב"כ המאשימה עו"ד לי מונדו גרשון 

 4 הנאשמת וב"כ עו"ד רעות שאער 

5 
6 

 7פרוטוקול

8 

 9. הכרעת הדין לצדדיםומוסר את  המרשיעהבית המשפט מודיע לצדדים על עיקרי הכרעת הדין 

10 

 11 :טיעונים לעונש

 12: עו"ד גרשון טוענת לעונש

 13חוזרת על הדברים שנאמרו בדיון הקודם ומוסיפה כי ב"כ המאשימה תסתפק לפנים משורת 

 14 ₪.  475הדין בתשלום הקנס המקורי בסך 

15 

16 

 17: עו"ד שאער טוענת לעונש

 18חוזר על הדברים שנאמרו בדיון הקודם ומוסיפה כי אני מבקשת להפחית את הקנס לכל הפחות 

 19הוא גבוה, הנאשמת היא מורה לאומנות לא , הסכום שניתן בקנס יש להסתפק בקנס סמלי

 20משתכרת סכומים גבוהים, בנסיבות של המקרה הספציפי היא לא היתה אחראית להנחת 

 21החפצים אלא באה ודיברה עם המפקחים כאחת ממארגני ההפגנה, וביקשה היתר מהמשטרה. 



בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים

2022יולי  11מדינת ישראל נ'------ 61660-06-21 חע"מ

5

 1ן להם על דברים שנוגעים לחופש הביטוי צריך להימנע מסנקציות כספיים לאוכלוסיות שאי

 2 אפשרות כלכלית. 

 3 מודה לבית המשפט. 

4 

5 
<#6#> 6 

 7גזר דין

8 

 9)א( לחוק עזר ירושלים )שמירת הסדר והניקיון( תשל"ח 39הנאשמת הורשעה בעבירה לפי סעיף 

 10, בשל הנחת אביזרים שונים שהובאו להפגנה ברח' שלומציון המלכה מבלי שהתבקש 1978 –

 11לכך היתר כנדרש. המאשימה הסתפקה בקנס המקור, בעוד שהנאשמת ביקשה להקל עליה הן 

 12 לאור העובדה שמדובר בהפגנה, והן לאור מצבה הכלכלי. 

13 

 ₪14.  300ת בסך של לאחר ששמעתי את הצדדים אני גוזר על הנאשמת לשלם קנס מופח

15 

 16יום מהיום.  30הקנס ישולם בתוך 

17 
<#5#> 18 

19 
 20במעמד הנוכחים. 11/07/2022, י"ב תמוז תשפ"בניתנה והודעה היום 

21 

שופט, טאוסיג ערן

22 
 23ברמלי מיכל ידי על הוקלד




