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 , עו"דאלי מלכהמר 
 עיריית ירושלים –הייעוץ המשפטי 

  mleli@jerusalem.muni.il בדוא''ל:

 שלום רב,

 משטרה להקמת מאהלי מחאה בניגוד לדין ולנהלי העירייההיתר דרישת  הנדון:

  9.9.2021 מיום פנייתנו: סימוכין

להפנות בעיריית ירושלים יחדל והאכיפה  בדרישה לכך שאגף הפיקוחמתכבדות לפנות אליכם אנו 

קבלת היתר ממנה, כתנאי  לצורך ת ישראל,למשטר רייה בבקשה לקבלת היתר,יפעילים הפונים לע

שבהם  נתקלנו בשורה של מקרים בשנה החולפת. מאהלי מחאהלהקמת  ור העירייהלקבלת איש

הופנו לקבלת היתר המשטרה, על אף שאין כל חובה  מחאה ימאהלפעילים ופעילות שביקשו להקים 

חוקית לעשות כן, ושהנחיה זו אף אינה עולה בקנה אחד עם נהלי העירייה עצמה. לפעילים ניתנו 

 ומבלבלות, ובמקרים רבים המענה ניתן להם באיחור, באופן רשלני י מקצועיותהנחיות שגויות, בלת

רכזת חופש המחאה של האגודה לזכות האזרח, שהתערבה במתרחש מספר פעמים לבקשת . ומזלזל

טרטורם של הפעילים, נענתה גם היא באופן סותר שאינו עולה בקנה אחד עם נהלי העירייה. 

 עלו, פגע ביכולתם לממש את הזכות לחופש ביטוי ומחאה המענה לבקשתםהפעילים ועיכוב 

ובזמן סביר ן כדי פועליםו הנהלים את מכיריםהעירייה לחדד את הנהלים ולהבטיח כי פקידיה 

 .בעתיד ישנו לא אלה מקרים כי ולהבטיח

פניות של פעילים מספר הגיעו לאגודה לזכויות האזרח  2022ליוני  2021אוגוסט החודשים בין  .1

באמצעות הקמת  משבר האקלים, האקלים, שביקשו למחות כדי לעורר מודעות לנושאלמען 

פנו הפעילים לעיריית  מאהל מחאה מול בית הנשיא או מול משכן הכנסת. בכל המקרים

קיום מחאות במרחב הציבורי "פי נוהל -ירושלים וביקשו היתר להקמת המאהל, כנדרש על

 (.הנוהל)להלן:  יריית ירושליםשל ע( 04.02.15 פרנוהל מסבירושלים" )

 בנוסף לעמידה בתנאי הנוהל, המפורסם גם באתר העירייה, נאמר לפעילים כי במענה לכך .2

 כתנאי לקבלת אישור העירייה להקמת המאהל. , עליהם לקבל את אישור המשטרה

על לפניות הפעילים השיב מר דוד מועלם, מנהל אזור באגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים.  .3

שעות לפני האירוע  48פי הנוהל הגשת בקשה למאהל מחאה אפשר שתוגש זמן קצר, עד 

 המענההמתוכנן, כך שהמענה לבקשת ההיתר צריך להינתן בפרק זמן זה. במקרים המתוארים 

משמעותי ובאופן שפגע  באיחור כאשר בכל פעם הוצבו דרישות אחרות, באופן לא עקבי, יתןנ

ולא מקצועיות )כגון: "תבקשו אישור תשובות חלקיות והתאפיין ב, ביכולת הפעילים להתארגן

 –ללא פירוט מיהו ומדוע נדרש אישורו; או "תתקשרו לחיים מתחנת מוריה"  –מהסמנכ"ל" 

 .ללא הסבר(
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אגודה לזכויות האזרח. רכזת חופש המחאה בפנו הפעילים לעזרת  נוכח המענה החלקי והמבלבל .4

הלי העירייה ומספר פעמים עם מר מועלם, והדגישה בפניו כי על פי נשוחחה חופש המחאה רכזת 

אין צורך באישור משטרתי להקמת מאהלי מחאה. לעתים, בעקבות השיחה, ויתר מר מועלם 

ולעתים  ,אך חזר על הדרישה במקרה הבא – לכך שהפעילים יבקשו היתר משטרתי על דרישתו

טען מר מועלם באזני הרכזת כי נדרש אישור משטרתי, אך לא הפנה אל הסעיף או הנוהל שעליו 

 הדרישה מתבססת. 

, 9.9.2021מיום שבסימוכין , ולגביו פנינו אליכם במכתבנו 2021מקרה שבו טיפלנו באוגוסט  .5

לפעילים המבקשים לקבל היתר ופועלים  מועלםמדגים גם הוא את היחס הבלתי ראוי מצד מר 

אם ברצונה להיות כמו "החוליגנים נשאלה פעילה  . באותו מקרהבהתאם לדין ולנהלי העירייה

 .מבלפור" ומדוע היא חושבת שלעירייה צריך להיות אכפת ממצבה

יו הש ,קבוצת פעילים מארגון "הנוער למען האקלים"לטיפולנו, שהגיע  האחרוןבמקרה  .6

, פנתה למר מועלם ,5.7.2022-ל 21.6.2022עוניינים להקים מאהל מחאה מול משכן הכנסת בין מ

 .מילאה את הטפסים והגישה בקשה לקבלת היתר בהתאם לנוהל

להקים את המאהל במתחם המאושר בגן הוורדים. מר מועלם אמר להם כי ביקשו הפעילים   .7

למעלה נמשכה ו ה תוך גרירת רגלייםנעשתתנהלותו וה ,עליהם לקבל את אישור המשטרה לכך

מר מועלם לפעילים כי הודיע . בהמשך חיובית או שלילית –מחודש, מבלי שניתנה להם תשובה 

וכי הוא כך שלא ניתן יהיה להקים בגן את המאהל, בגן הוורדים מתבצעות עבודות שיקום, 

מר מועלם על חזר ברחוב קפלן. הפעילים קיבלו את ההצעה, ואז  מומציע לפעילים להקי

  .אישור משטרתי להצגתהדרישה 

דרת מאהלי מחאה במרחב הציבורי הסזו. לדרישה יסוד אין כל הלי העירייה ונ על פי כי ,נזכיר .8

על פי הדין, הפסיקה, והנהלים המתפרסמים של הרשות המקומית. תחום סמכותה מצויה ב

 באתר עיריית ירושלים עצמה, אין צורך באישור משטרתי להקמת מאהלי מחאה. 

קבלת היתר משטרתי לקיומן של פעולות מחאה במרחב הציבורי נדרש במקרים מסוימים  .9

, 1971-תשל"אהפקודת המשטרה )אינם נמנים עליהם  –שתוחמו בפסיקה, אך מאהלי מחאה 

, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל 6536/17בג"ץ ; ק שישי סימן ב'פר

 . נה של הנשיאה חיות(די לפסק 19-10' פס

מאהלי מחאה נועדו לעורר מודעות ציבורית ושיח בנושאים פוליטיים. הקמתם וקיום פעילות  .10

)ר' ושיח ציבורי במסגרתם מהווה אמצעי למימושה של זכות היסוד לחופש ביטוי והמחאה 

 -חצב נ' עיריית תל אביב 4808/12 ;השכל עניין )להלן: השכל נ' פדידה 14921-11-20עת''ם 

ם לקבלת אישור לא נחוץ מהווה הטעיה, ויוצרת טרטור ועיכוב, העלולים הפניית פעילי (.יפו

 לעלות כדי פגיעה בלתי מוצדקת בחופש המחאה. 

מקום להגביל  אין (15 בעמ') 1.2.2021 מיום בעניין השכל הנ''ל,חוות דעת היועמ''ש  ,פיעל  .11

הקמתם והצבתם של אוהלי מחאה במרחב הציבורי באופן שמרתיע או מגביל באופן בלתי 

בחוות הדעת נקבע עוד, כי הגבלת האפשרות להקמת מאהלי מידתי את חופש הביטוי והמחאה. 

מחאה על ידי רשות המקומית תיעשה בשים לב לאינטרסים שעליהם אמונה הרשות המקומית, 

 .ולא מעבר לכך

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
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מועלם לקבל אישור  רלבסוף נהלי העירייה עצמם אינם כוללים כל התייחסות לדרישתו של מ .12

לנוהל קיום מחאות, "הקמת אוהל למחאה  4על פי סעיף  .המשטרה להקמת מאהל מחאה

קרי אין דרישה  –במרחב הציבורי בירושלים מותנית בקבלת היתר כללי או פרטני מן העירייה" 

דבר שמר מועלם לא הצביע עליו, הלי העירייה, ו. ככל שחל שינוי בנלקבלת היתר מן המשטרה

 עירייה לפרסמם. ה על –על אף שהתבקש להתייחס לכך 

פועלים בהתאם לנהלי העירייה ואז  ,מצב בו אזרחים המבקשים לממש את זכותם למחות  .13

נו סביר. אינמקבלים מענה מטעה, חלקי או לא מכבד, וניצבים בפני דרישות שלא כתובות בהם, 

כך גם הצורך בהתערבות חוזרת ונשנית של האגודה לזכויות האזרח והמענה הבלתי מקצועי 

בתגובה לה. כאמור לעיל, העיכוב והטרטור שיוצרת תגובת העירייה עלולים לעלות כדי פגיעה 

 לא מוצדקת בחופש המחאה. 

די העירייה הרלוונטיים לפיכך, אנו דורשות כי תפעלו בדחיפות לתיקון הליקויים: תנחו את עוב .14

לנהוג כאמור בנוהל קיום הפגנות, לחדול מן הדרישה חסרת הבסיס לאישור משטרתי, ולמתן 

 מענה מקצועי, מפורט ומכבד.

 נבקשכם להשיבנו בהקדם על מנת שנוכל לשקול את המשך צעדינו. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 רעות שאער, עו"ד סיון תהל

 ורבפניות הצימנהלת  רכזת חופש המחאה


