
 

 44961-06-21 ם"עת בבית המשפט המחוזי בירושלים
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 20.6.2021 תאריך חתימת המסמך:

 ז"ל. 1 :יםהעותר
 ג"ה. 2
  א"מ. 3
 ע"ס. 4
 58-0011567 , ע"רהאגודה לזכויות האזרח בישראל. 5

עודד ו/או דן יקיר ו/או רעות שאער ו/או ( 15728)מ"ר ע"י ב"כ עוה"ד אבנר פינצ'וק 
מור ו/או עביר ג'ובראן דכוור -ו/או גיל גן חיו-דבי גילדו/או ויס -פלר ו/או שרון אברהם

 ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי 
 לזכויות האזרח בישראל האגודהמ

 65154 אביב-ל, ת75נחלת בנימין  רחוב

ד - ג  -נ

 עיריית ירושלים :המשיבה
 ע"י הייעוץ המשפטי, עיריית ירושלים

 91007ירושלים  775, ת"ד 8כיכר ספרא 
 02-6297125פקס:  02-6297586טלפון: 

בתי  לתוספת הראשונה לחוק)א( 8לדון בעתירה על פי פרט  סמכות עניינית: לבית משפט נכבד זה סמכות
שהחלטות  לדון בעתירה משום סמכות מקומית. לבית המשפט 2000-משפט לעניינים מנהליים, התש''ס
 .בירושליםהמשיבה נתקבלו במקום מושבה 

 .2007-, התשס"ז(אגרות)לתוספת לתקנות בתי המשפט  20על פי פרט ₪  1,969: האגרה

בשל  .3 תלוי ועומד כתב אישום נגד העותרבירושלים מקומיים  לעניינים: בבית משפט הליכים נוספים

, ממתין להגשת כתב אישום לאחר שנדחתה 4העותר  להלן(; 010רישיון )ר' פס' ללא מחאה  יתליית שלט

  .להלן( 5פס' )ר' בוטל  ,2העותר להלן(; כתב אישום דומה נגד  11פס' בקשתו לביטול קנס שהוטל עליו )ר' 

 עתירה מנהלית

תולים או מפגינים ש ,לפעול נגד שלטי מחאהלהימנע מבית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבה 

הודעות קנס בגין להסירם ולא להוציא , ובפרט שלא וכל עוד היא נמשכת מניחים במקום ההפגנה

)א( לחוק עזר שילוט, 3תלייתם, בשל כך שלא הוצא מבעוד מועד רישיון לצורך כך כמצוות סעיף 

 .2019-התש"פ
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 המסכת העובדתית

הם פעילים חברתיים, אזרחים בעלי תודעה חברתית, שהשתתפו  4-ו 3, 2 יםהעותרו 1עותרת ה .1

בהפגנות ובמשמרות מחאה בעיר ירושלים, כל בעתיד גם להשתתף מתכוונים ובחודשים האחרונים 

"( היא ארגון זכויות אדם, העוסק האגודה" –גם )להלן  5העותרת אחד מהם בנושאים הקרובים לליבו. 

 הזכות לחופש מחאה וההפגנה. –חים, ובכלל זה האדם בישראל ובשטבקידום זכויות 

 רשות מקומית המופקדת, בין היתר, על שמירת היא "(העירייה" –)להלן גם  , עיריית ירושליםהמשיבה .2

. בכפוף ותוך הקפדה על ערכי היסוד וזכויות היסודהסדר, הניקיון ורווחת התושבים והמבקרים בעיר, 

רת העירייה להמציא יש מאין "סמכות" להגביל את חופש במסגרת מילוי חובותיה, מתיימוהנה, 

במהלך  שתולים או מניחים באופן ארעי שלטי מחאההמחאה וההפגנה באמצעות התנכלות למפגינים, 

פקחים מגיעים למקום שבו מתקיימת ההפגנה ודורשים מהמפגינים להסיר הפגנה או משמרת מחאה. 

מותנית בקבלת אישור מוקדם מהעירייה, וגם מטילים את השלטים בטענה שתלייתם, ולו גם הארעית, 

 . העדר רישיון -בשל אותה עילה קנסות על המפגינים, 

 ןמשמרת מחאה מול בניי , גמלאי של משטרת ישראל,ד"מקיים  2019בדצמבר  16-ו 15בתאריכים  .3

על  מחאהבאופן ארעי כרזות  ד"מדין בירושלים. במסגרת זו, תלה -אמשרד המשפטים שברחוב צלאח 

של  הגיעו למקום פקחים מאגף הפיקוח ,גדר משרד המשפטים. בכל אחד מן המועדים האמורים

ש"ח, בגין עבירה,  475ומסרו לו הודעת קנס בסך של , שדרשו ממנו להסיר את השלטים העירייה

)א( לחוק העזר 2כביכול, של "הצגת שלט ללא רישיון בכתב מאת ראש העירייה" בניגוד לסעיף 

 .1980-שלים )שילוט(, התש"םלירו

 7.1.2020יום בלעירייה פנתה  רעות שאער, עו"ד מנהלת פניות הציבור אצל העותרת, בעקבות זאת .4

בסופו  .העירייה את הבקשהדחה אגף הפיקוח של  3.3.2020במכתב מיום . וביקשה לבטל את הקנסות

 להמיר את הודעות הקנס באזהרה.  טת התביעה העירוניתהחלהתקבלה  27.4.2021ביום  ,של דבר

 1ע/ ומסומן מצורףשנרשמו לו עקב כך קנס הת והודעו ד"משלטי המחאה שתלה תמונות העתק  1/ע

 2ע/מצורף ומסומן  27.4.2020-ו 3.3.2020ומענה העירייה מיום  7.1.2020מיום  העתק פניית האגודה 2/ע

נתלו בזמן ההפגנה  .מעון ראש הממשלה מול 24.6.2020ביום הפגין פעיל חברתי ופוליטי,  ג"ה, 2העותר  .5

שתי מסרו לו פקחי העירייה שהופיעו במקום  .שני שלטי מחאה הפונה לרחובמנזר טרה סנטה  גדרעל 

)א( לחוק 39סעיף "הנחת מכשול ברחוב" בניגוד לשל ש"ח כל אחת, בגין עבירה  475הודעות קנס על סך 

בחר לממש את  ג"ה ."(ניקיוןחוק ה" –)להלן  1978-תשל"חהקיון(, יעזר לירושלים )שמירת הסדר והנ

 אך לאחר שבית המשפט העליון פסק נגד העירייה בעניין דומה , ברירת המשפט

 . להלן( האגודה פנתה בשמו לעירייה, וזו החליטה לבטל את האישומים 6)ר' פס' 

 3ע/ מצורף ומסומן ג"העל העותר  והעתק הודעות הקנס שהוטל 3/ע

מסגרתה משמרת מחאה מול בית הנשיא, וב קיימה התנועה למען איכות השלטון 3.3.2020בתאריך  .6

נתלו על גדרות באזור מספר שלטי מחאה. פקחי העירייה שהגיעו למקום דרשו מהמארגנים להסיר את 

חוק העזר שילוט חל רק על "המארגנים טענו מנגד כי . חוק השילוטל תוך שהם מסתמכים עהשלטים 
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התייעצו עם גורמים בכירים באגף הפיקוח ולאחר ש" ,בעקבות זאת, ואותו מפרסמים בתי עסק"שילוט 

… לחוק )א(39כי תליית השלטים מנוגדת לסעיף  ו"ציינו ה", שינו הפקחים מטעמםבשל המשי

פסק נלקחו משלעיל והציטוט עובדות ה. בגין תלייתםהודעת קנס ורשמו הורו על הסרתם ", הניקיון

התנועה  1775/20)עע"ם השלטון בעניין זה התנועה לאיכות ערעור שבו קיבל בית המשפט העליון את  דיןה

 ."((הנשיאעניין בית " :( להלן24.9.2020) לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים

שנה וכיום היא  30הייתה תובעת משטרתית ויועצת משפטית במשטרה במשך , ז"ה, 1העותרת מס'  .7

ת נגד השחיתו במשמרת מחאה שכונתיתהיא השתתפה  6.10.2020בתאריך  .חברתיתפעילה עורכת דין ו

להסיר את  מהמפגינים . פקח של העירייה דרששכונת רמת שרתסמוך לברחוב גולומב בהשלטונית 

ומפגינים  ז"ההפקח לא נענה לבקשה של שלט המחאה שנתלה על המעקה שמפריד בין המדרכה לכביש. 

אינו  מדועאותו כאשר שאלה ; חוקית לסמכותו לדרוש את הסרת השלטשיציג אסמכתא  -נוספים 

מזה מספר חודשים באותה הצומת, תלויים ה ,צופים ושל "חיים הספר"תנועת השל  יםשלטמטפל ב

חזרה והבהירה שהשלט זמני ושיוסר בתוך כשעה עם סיום  ז"ה "זה לא מעניין אותי". :הוא השיב

 ונאלצ ,קנסמ וכדי להימנעההפגנה, אך הפקח נותר בשלו ואף החל לתלוש את שולי השלט. לאור זאת 

 . להסיר את השלטוהמפגינים שאיתה  ז"ה

 4הפקח מצורפת ומסומנת ע/דרישת תמונת השלט שהוסר בעקבות  4/ע

 5בצומת, שלגביהם אמר הפקח "זה לא מעניין אותי" מצורפת ומסומנת ע/שנתלו תמונת שלטים אחרים  5/ע

, יום המודעות הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, התכנסו מספר פעילות מול 24.11.2020בתאריך  .8

המטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים, על מנת לקיים עצרת מחאה ומעגלי שיח. הפעילות 

למקום התמקמו ברחבה שמול המטה ותלו על גדרות במקום שני שלטים עם הכיתוב "ברית האמהות". 

בטענה שלא ניתן אישור לתלייתם.  ,פקחי העירייה ודרשו מהפעילות להסיר את השלטים לאלתר הגיעו

, , ששוחחה בטלפון עם הפקחיםסיוון תהלרק לאחר התערבותה של רכזת חופש המחאה אצל העותרת, 

לפיה הצבת ש ,)"קנס על תנאי"(הם ניאותו להסתפק בכך שמסרו בידי הפעילות הודעת אזהרה 

 –)להלן  2019-תש"פ, הירושלים )שילוט(ל חוק העזרל)א( 3וה הפרה של הוראות סעיף השלטים מהו

 הלילה. עליהן להסיר את השלטים עד חצותשו "(,חוק השילוט"

 6ע/ומסומנים  יםמצורפשקיבלו אזהרה ההודעת העתק תצלום השלטים שתלו המפגינות ו 6/ע

רעות , עו"ד פנתה מנהלת פניות הציבור באגודהועל רקע מקרים דומים נוספים, בעקבות המקרה,  .9

מפגינים אי החוקיות של הטלת קנסות על על  התריעהמכתב ב. 13.12.2020אל העירייה ביום  שאער

חוקית,  מהעירייה לחדול מהפרקטיקה הלא הבגין תלייה ארעית של שלטי מחאה במרחב הציבורי, דרש

ולפרסם הנחייה ברורה ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני, לפיה אין הוא מוסמך למנוע או להגביל או 

  להסיר שלטי מחאה המוצבים ונתלים באתרי מחאה באופן ארעי.

 7מצורף ומסומן ע/ 13.12.2020העתק מכתב האגודה לעירייה מיום  7/ע

  

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/mek_003_008.htm
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 במחאה נגד ראש הממשלה. הואהיה פעיל , יו"ר ועד היישוב נטףו ן בכיר בדימוסקצי, ר"מ, 3העותר  .10

מול מעון ראש הממשלה במסגרת משמרות המחאה הקבועות במקום. המפגינים  24.1.2021ביום  הפגין

 .לקירות ולגדרות במקום עמדו בפינת הרחובות בלפור וברנר עם שלטים ודגלים שחוברו באופן ארעי

 ר"מאמר ל בתחילת כל משמרת מחאה והוסרו בסופה. פקח העירייה שהגיע למקוםהשלטים נתלו 

התווכח עם הפקח ואמר לו שהוא  ר"משתלייתם טעונה אישור מוקדם. ו, אינם חוקיים השלטיםש

הודעות  7 ר"מהפקח מסר ל אבל מכיר את הפסיקה הרלבנטית, ושתלייתם הזמנית של השלטים מותרת

ביקש  ר"מ)א( לחוק השילוט. 3ם הפרה את סעיף תליית -וון שלשיטתו שלטים, כי שבעהקנס בגין 

 .2022להישפט והדיון בעניינו קבוע לחודש מרץ 

 8השלטים שבגינם הוטל הקנס מצורף ומסומן ע/שניים מוצילום  מ"רלהעתק הדוחות שנרשמו  8/ע

אירוע מחאה נגד תכנית הבנייה ברכס לבן הסמוך לירושלים, וזאת במטרה התקיים  1.2.2021 ביום .11

התקיים על מקטע מדרכה רחב ברחוב  . האירועלעורר מודעות לנזק הסביבתי הצפוי מתכנית זו

נתלו שלטים  ,המחאהכחלק מפעולת במרכז העיר, לאחר תיאום עם המשטרה. ששלומציון המלכה 

מייד לאחר תליית השלטים, . ת העוברים והשביםי להפריע לתנועארעיים בין עצים ועמודי רחוב מבל

להסיר את השלטים, בטענה  יםודרשו מהפעיל העירייהפקחים מטעם הגיעו למקום  ,לערך 10:00בשעה 

, 4עותר מס' למסרו הפקחים הודעת קנס  12:00לקראת השעה שלא ניתן היתר מהעירייה לתלייתם. 

 .השילוט לחוק (א)3סעיף בניגוד להוראת  ,רישיון""הצגת שלט ללא בגין  ,ע"ס

יצוין כי הפעילים נדרשו להזדהות בתחילת האירוע, אך הפקחים המתינו במקום ומסרו את הקנסות  .12

המודפסים לפעילים רק לקראת סיומו של האירוע. מכאן, שגם לשיטת הפקחים, לא היה בשלטים 

, והעילה היחידה שעמדה ביסוד ם המיידיתחייב את הסרתשוהתלויים דבר שיצר הפרעה של ממש 

פעולתם הייתה, שתליית השלט נעשתה ללא קבלת היתר מראש. כך גם עולה ממענה העירייה לבקשה 

 :לביטול הודעת הקנס ע"ס שהגיש

מעיון ברישומי המפקח ובתמונות שצורפו עולה כי הדוח ניתן בגין הצבת שלט, "
לפיו  …חוק העזר לירושלים )שילוט()א( ל3מעשה שהינו בניגוד להוראות סעיף 

לפי חוק עזר זה מאת ראש  אלא על פי רישיון …שלטלא יתקין או יציג אדם 
העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר תשלום אגרת השילוט הקבועה 

 …בתוספת

לא הוצג בפני הפקח כל היתר מראש העירייה המתיר את צורף לערעור וכן לא 
הצגת שלטים במחאה מותרים רק כאשר המפגין אוחז , ויוער כי הצבת השלט

הציבורי. נוכח ידיו ולא תולה את השלט על רכוש עירוני במרחב  יבשלט בשת
 .האמור, אין עילה לביטול הדוח שניתן כדין והערעור נדחה"

 אינן במקור אלא אם צויין אחרת.לעיל ולהלן בציטוטים ההדגשות הערה: 

 9הקנס מצורפים ומסומנים ע/תצלום של השלט והעתק מהודעת  9/ע

  10מצורף מסומן ע/ בקשה לביטול הקנסהעל דחיית  4.3.2021הודעת העירייה מיום העתק  10/ע

 רעות שאערעו"ד , ובהמשך לפניותיה הקודמות, פנתה מנהלת פניות הציבור באגודה, על רקע זה .13

ח העירוני וכל גורם תפורסם הנחייה ברורה ומחייבת לאגף הפיקווביקשה, כי " ,פעם נוספת לעירייה
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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".

 11מצורף ומסומן ע/ 9.2.2021העתק מכתב האגודה מיום  11/ע

בטובה  ילהעואולם בסמוך להגשת העתירה היא הו, לדרישה זו עד עצם היום הזההעירייה לא הגיבה  .14

 ,30.5.2021מכתב מיום ב .(7נספח ע/ ,13.12.2020)מכתב מיום למכתב מיצוי ההליכים הראשון להגיב 

  :, הוסבר כךכ"נציגת היועץ המשפטי לממשלה" ראש צוות תביעה בעירייההחתום בידי 

על ניקיון העיר וחזותה, מניעת מפגעים ומניעת  "מטרת האכיפה הינה לשמור
מבינה את הצורך האמיתי והחשוב עיריית ירושלים …הפגיעה באיכות הסביבה

 ועשיית דין עצמיתפעל בחומרה כנגד הפרת החוק  …בקיום הפגנה, יחד עם זאת
מפקחי העירייה תוך יצירת מפגעים ופגיעה בחזותה של העיר ירושלים... יובהר כי 

ובהתאם לנסיבות, מקום  לפעול תוך הפעלת שיקול דעת נרחב בשטח מונחים
 ".הצבת השילוט וכו'

  12מצורף ומסומן ע/ 30.5.2021העתק מענה העירייה מיום  12/ע

. אלו רק 5 יוטעם ויודגש, כי המסכת העובדתית דלעיל כוללת אך ורק מקרים שטופלו על ידי העותרת .15

בשל שלטי התנכלו פקחי העירייה למפגינים וידוע לעותרת על מקרים נוספים שבהם  ,בבחינת דוגמאות

 ., בשל כך שלא ניתן היתר לתלייתםארעי במהלך הפגנהבאופן מחאה שנתלו 

 הטיעון המשפטי

באופן באורח רציף ושיטתי לשלטי מחאה הנתלים נכלת תממן המסכת העובדתית עולה, כי העירייה  .16

הפקחים מסירים את . "(השלטים" "שלטי המחאהמשמרת מחאה )להלן גם: "ארעי במהלך הפגנה או 

רק שלטי המחאה ללא הבדל גודל, מיקום ודרך תלייתם, ומטילים קנסות על המפגינים שתלו אותם 

 יצרהודוקו, בכל המקרים שפורטו לעיל, תליית השלטים לא בשל כך שלא קיבלו רישיון לתלייתם. 

סכנה או הפרעה, הפקחים שהופיעו במקום גם לא העלו טענה מעין זו, אלא אך ורק שלא ניתן רישיון 

לא לא צורף לערעור וכן בדומה לכך, גם נדחו בקשות לביטול קנסות שהוטלו רק בשל כך ש" .לשלטים

 .לעיל( 10ע/ונספח  12)ר' פס' " מראש העירייה המתיר את הצבת השלט הוצג בפני הפקח כל היתר

קיון ופעם יפעם בהסתמך על חוק הנ -ה זו של העירייה יותאת מדינליישם הפקחים עד לאחרונה, נהגו  .17

הוא העיקר ו חשובהבסיס החוקי אינו  מבחינת העירייהש ,שמלמדדבר  ,בהסתמך על חוק השילוט

 מפגינים בשל כך שלא דאגו לפנות מבעוד מועד לראש העירייהה לע ותקנס הטלתשלטים וההסרת 

  .ולקבל את אישורו

נגד העירייה בשל  איכות השלטוןמען התנועה לערעור  אתנו הזכר (לעיל 6פס' ) במסכת העובדתית .18

ן תלייתם. העירייה טענה , והטלת קנסות בגיבמהלך מחאה מול בית הנשיאשלטי מחאה שנתלו הסרת 

)א( לחוק הניקיון, שלפיה אין להניח או לתלות 39שנהגה כדין תוך שהיא מסתמכת על הוראת סעיף 

בעניין הערעור את קיבל בית המשפט העליון . היתר בכתב מהעירייהברחוב "כל דבר" אלא אם ניתן 

 :ואמר זה
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הן דרישות המשיבה והן פעולותיה לסילוק השלטים והמתקנים הנ"ל חרגו, בנסיבות, "
מכך לעתיד ותימנע מלהמשיך לפעול  תפיק לקחיםשהמשיבה ראוי …  מגדר סמכויותיה

לצורך זה )מבלי שאביע פה דעה  עד שלא יוקנו לה סמכויות סטטוטוריות מפורשותכך 
ור'  ;58מלצר בפס' לנשיאה  המשנה, הנשיאעניין בית )" אם חוקתית הדבר בכלל אפשרי(.

 .(16-18גם: שם, השופט אלרון בפס' 

היחיד אותו הפיקה העירייה הוא, שמאז שניתן פסק  אך כפי שעולה מהמקרים שפורטו לעיל, "הלקח" .19

להוציא הודעות קנס בגין שלטים שנתלים במסגרת מחאה בהסתמך על חוק הדין הנ"ל היא מקפידה 

 . בלבד השילוט

  אותה:גם התייחס גם לאפשרות זו ושלל העליון כל זאת, למרות שבית המשפט  .20

לנסות ולהסיר את  כדי שילוט העזר חוקהמשיבה להסתמך בתחילה על  ניסיון"
נגוע בחריגה מסמכות, כפי שהראה חברי,  היהאכן  –המערערת  שתלתה השלטים
המשנה )שם, " ולכן בדין חזרה בה המשיבה מטיעוניה בהקשר זה ,אלרון' יהשופט 

 .(69מלצר בפס' לנשיאה 

מלפרט את משנתה נמנעת לצד זאת גם וכיוון שהעירייה מתמידה במלחמתה בשלטי מחאה, לאור זאת,  .21

 נפרט להלן את הטיעון המשפטי.  ,5 העותרתמיצוי ההליכים של מכתבי המשפטית במענה ל

 בזכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה פגיעה

, הנשיאעניין בית )ציפור נפשה של הדמוקרטיה  –זכות חוקתית עילאית  היאהמחאה וההפגנה  ירותח .22

"מדובר בזכות אזרחית בעלת  .(שםהנזכרות והאסמכתאות  (24.9.2020) 34-38מלצר בפס' המשנה לנשיאה 

(; 4.4.2021) 3פס' ברון  השופטת, אחריות לאומית נ' ממשלת ישראל 5469/20)בג"ץ  אופי פוליטי מובהק"

חופש הביטוי " –בהקשר של שלטי מחאה  , בין היתר,וכפי שנקבע. "(עניין אחריות לאומיתלהלן: "

חשיבות יתרה מבחינה חברתית, כיסוד מוסד של  הפוליטי ראוי להגנה מרבית, הן משום שנודעת לו

" המשטר הדמוקרטי, והן משום שהוא חשוף יותר מכל צורה אחרת של ביטוי להתנכלות מצד השלטון.

 .("קיןעניין ז; להלן: "(1999) 305, 289(, 3, פ"ד נג)זקין נ' ראש עיריית באר שבע 6396/96ץ ")בג

 האיזון לבחינת מחמירה מידה אמת בפסיקה נקבעה", חירות ההפגנהחשיבותה העילאית של לאור  .23

ניתן יהיה להגביל את הזכות להפגין רק ונפסק כי  המתנגשים עימה, והזכויות האינטרסים ביןו בינה

ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי או בשלום הציבור, ובמידה  מתקיימתמקום שבו 

נוסחה זו, אשר עוגנה בפסיקה עוד בטרם  … על מנת למנוע פגיעה כאמור המצומצמת ביותר הנדרשת

חריות עניין א)…" קת ההגבלהמשתלבת כיום במבחני המידתיות הקבועים בפס… חקיקת חוקי היסוד 

לכל אחד משלבי הביקורת , והיא רלבנטית שם(הנזכרות והאסמכתאות  55, הנשיאה חיות פס' לאומית

עזר, ההנחיות ה, עבור בחקיקת מסמיכה מהבדיקה החוקתית של חקיקה ראשיתהחל  –השיפוטית 

 בבחינת ההחלטה המנהלית שמתקבלת בעת הפעלת הסמכות.המנהליות שנגזרות מהן, וכלה 

כפי  .שלטי מחאהבו שימוש שעושים מפגינים במיצגים עלההגנה הרחבה על חופש ההפגנה חלה גם  .24

נוח ונגיש למרבית יש חשיבות לעובדה ששלטים הם אמצעי זול, מלצר, "המשנה לנשיאה שהסביר 

הן מן הצד של הדוברים, המבקשים להביע מסר מסוים, והן מן הצד של  –האוכלוסייה לצורך ביטוי 

 שלטים התלויים ברחוב הם ביטוי נגיש לכלל האוכלוסייה, בשונה מצורות… מקבלי המסר –הצופים 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/690/054/v13&fileName=20054690.V13&type=2
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זאת נפסק, לאור ". אחרות של ביטוי, לרבות כאלה, המצריכות, למשל, שימוש באמצעים טכנולוגיים

הביאה לפגיעה " –הסרת שלטי מחאה שנתלו על גדרות הבתים  –כי "הפעולה המנהלית" של העירייה 

 . (56-ו 31ר' גם פס' ו 50פס' , הנשיאעניין בית )" בזכות ההפגנה של המערערת, חבריה ותומכיה.

 :סנקציה פלילית על מפגיןמטילה מנהלית" הפעולה הש"הפגיעה בחופש הביטוי חמורה שבעתיים שעה  .25

רישומה של הודעת קנס לאדם המפגין במרחב הציבורי מכוון ללבה של הזכות לחופש ביטוי. מטרתו "

ע"מ )ח יק את הביטוי, להיפרע מן המתבטא ולהרתיעו מפני נקיטתה של פעולה דומה בעתידלהפס

  ."(צוקנובעניין ; להלן: "(29.4.2012) 10, פס' צוקנובמדינת ישראל נ'  8100285877/11ת"א( מקומיים )

הפגיעה בזכות היסוד אינה מתמצית בסנקציה הפלילית; עצם הגשת כתב אישום מטילה על המפגין  .26

ומרתיע  ומהווה אפקט מצנןנטל כבד של ניהול הגנה, שלא לדבר על הסיכון בהרשעה ובענישה פלילית, 

 לאזרחים אחרים שירצו לצאת לרחוב ולהפגין.

 חוקי העזרבאת חופש המחאה חוסר סמכות להגביל 

שתולים אותם, כמתואר לעיל, מתיימרת העירייה לפעול פעולותיה נגד שלטי מחאה ונגד מפגינים ב .27

  )א( לחוק השילוט.3ומכוח סעיף  "(הפקודה" –]נוסח חדש[ )להלן גם  לפקודת העיריות 246מכוח סעיף 

העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק קובע כי "לפקודה  246סעיף  .27.1

 ".או על גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור הצגתם

לא יתקין או יציג אדם שילוט... אלא על פי רישיון לפי חוק " כי לחוק השילוט קובע )א(3סעיף  .27.2

  ...."את ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיוןעזר זה מ

 13העתק חוק השילוט מצורף ומסומן ע/ 13/ע

לאור שיגביל את חופש הביטוי, וזאת  אין בהוראת הפקודה הסמכה להתקין חוק עזרלהלן נראה, כי  .28

בחוק גם אין לאור אותם עקרונות, כללי הפרשנות שחלים במקרה של פגיעה בזכות יסוד חוקתית; 

תה בו י, וככל שהימתואר לעילכלפעול נגד השלטים והמפגינים  שמסמיך את העירייההשילוט דבר 

 סמכות כאמור, הרי שדינה היה להתבטל. 

כל רשות מינהלית חייבת לפעול בתוך דל"ת אמות "לפיו ש – עקרון חוקיות המנהלהיא נקודת המוצא  .29

, הנשיא המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל 4491/13)בג"ץ " הסמכות שהוקנתה לה בחוק.

( השופט 18.8.2011) עיריית תל אביבמקסימדיה פרסום חוצות בע"מ נ'  1600/08(; ע"א 2.7.2014) 16גרוניס פס' 

 .((29.12.2009, השופט רובינשטיין, פס' ל"ט )מלינובסקי נ' עיריית חולון 67186/0; בג"ץ 7פוגלמן פס' 

כאשר מדובר בסמכויות המתירות לרשות המינהלית לפגוע " תוקףמשנה מקבל חוקיות המינהל עקרון  .30

עם חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם דרישה זו חלה מאז ומתמיד, ו " כבענייננו.בזכויות אדם מוגנות

, פס' פלונית נ' קצין התגמולים 2558/16)רע"א  "בפסקת ההגבלה… זכתה לביסוס נוסף היא "וחירותו, 

  .((26.3.201) 22, הנשיאה ביניש בפס' בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09(; רע"פ 5.11.2017) 38

הוראת חוק כללית שיכולה אין הרשות יוצאת ידי חובתה בהצבעה על  …" מהי הסמכה מפורשת? .31

על ההסמכה לפעולה להיות ברורה, מפורטת ומפורשת  …כמקור הסמכה לפעולתה להתפרש

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13044910-s12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13044910-s12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08016000-m09.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06071860-t31.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06071860-t31.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16025580-A13.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16025580-A13.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09101410-n10.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09101410-n10.htm
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(; ר' עוד בג"ץ 2010) 51, השופט פוגלמן פס' המסיםד"ר מנאע נ' רשות  6824/07בג"ץ ) "בחקיקה ראשית

 . ((10.2.2004) 4 , השופטת חיות פס'האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון פנים 1437/02

תפורש היא … הסמכה כללית וסתמית על"כאשר מדובר עוד קודם לחקיקת חוק היסוד, נפסק כי  .32

חקיקת משנה שואבת כוחה אך ורק מדבר  […]. להגבלתה של זכות יסוד באופן השולל הקניית סמכות

גבלתן של חירויות היסוד, אין ההסמכה של המחוקק הראשי, וכאשר מדובר על נושאים, שעניינם ה

מחוקק משנה מוסמך לפעול, לדעתי, בתחום האמור, אלא אם הוקנתה לו על ידי המחוקק הראשי 

הנשיא ) סמכות ברורה, גלויה ומפורשת לטפל בסוגיה האמורה בדרך ההגבלה או האיסור, לפי העניין".

"עקרון כללי כמו כן, נאמר כי . ((1983) 359-358, 337( 3, פ"ד לז)מיטרני נ' שר התחבורה 337/81בג"ץ  - שמגר

ובין אם אלה  בין אם אלה רשויות מקומיותהרשויות המתקינות חקיקת משנה, … זה חל על כל 

 .(466, 463( 1965) הפרקליט כא"פיקוח בתי המשפט על חקיקת משנה" רן ברק )אה רשויות מרכזיות"

, ונדרשה חקיקה ראשית מכירת בשר חזיר אסרו עלשחוקי עזר , למשל, מטעם זה נפסלו .32.1

 953/01בג"ץ )מיוחדת שתסמיך את הרשות המקומית במפורש להתקין חוקי עזר בעניין זה 

  .((1956) פריידי נ' עירית תל אביב 55/72בג"ץ (; .200414.6) 595( 5פ"ד נח) ,שמש-סולודקין נ' עיריית בית

מדינת  3471/87ם( -ימקומיים )ת"פ ) פתיחת עסקים בשבתבדומה לזה, נפסלו חוקי עזר שאסרו על  .32.2

"הרשויות המקומיות בישראל הוסמכו ושהכנסת נדרשה לסוגיה עד  ((1987) ישראל נ' קפלן

במפורש, בחקיקה ראשית, להתקין בחוקי העזר הוראת שעניינן פתיחת עסקים בתחומן ביום 

  .((19.4.2017) ר הפניםהתאחדות הסוחרים והעצמאים נ' ש 6322/14)בג"ץ שבת" 

ולממן את , בעיר סיירת חמושהכך גם נפסל חוק עזר, שהסמיך את עיריית חולון להפעיל  .32.3

רשות שלפיה ( לפקודה, 29)249על סעיף קבע שלא די בהוראת בג"ץ אגרה. פעילותה באמצעות 

 מקומית רשאית "לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות

 . ((29.12.2009) מלינובסקי נ' עיריית חולון 7186/06)בג"ץ  הציבור והביטחון בו"

", שאין בה כדי להסמיך את העירייה לפגוע כללית וסתמיתלפקודה מנוסח בלשון " 246בענייננו, סעיף  .33

מלצר, שעה שפסל  המשנה לנשיאהוכפי שסיכם זאת  .שהתקינהחוק השילוט באמצעות בחופש ההפגנה 

אל לה לעיריית ירושלים לפעול בתחומים שהם מעבר  ככלל" מחאה:האת התנכלות העירייה לשלטי 

…" )כמו הזכות להפגין ולמחות( לעניינים המוניציפליים, ככל שכרוכים בהם הן זכויות חוקתיות

 .אות שם(()א( והאסמכת69מלצר בפס'  המשנה לנשיאה, הנשיאעניין בית )

לקנוס מפגין שכרז ביקשה עיריית תל אביב עקרונות אלו הוחלו בעניינים קרובים לענייננו. כך, למשל,  .34

, כי קבע בית המשפט .במגפון, מכוח חוק עזר שאסר על "מטרד, הפרעה, אי נוחות והפרת סדר ברחוב"

 חוקישהמפגין. זאת, כיוון ", וחרף זאת זיכה את הגדרה זו כוללת לכאורה "מטרד רעש בשל הפגנה"

אף לא אחת ", וכיוון ש"הכנסת בחקיקת נקובות שאינן ,לסמכויות נביעה מקורלא יוכלו לשמש  עזר

" מן ההוראות שבפקודה מסמיכה את הרשות המקומית להסדיר את חופש הביטוי הפוליטי בתחומיה

 .(11-ו 5,6פס'  צוקנובעניין )

 מודעה ללא היתרתליית עיריית אילת בבדומה לזה זוכה אדם שתלה שלט מחאה, והואשם על ידי  .35

. נפסק, כי הגבלה על חופש )א( לחוק השילוט שבענייננו3זהה להוראת סעיף עזר  חוקהוראת בניגוד ל

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07068240-m16.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07068240-m16.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0201437-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0201437-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-LF-3-337-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-LF-3-337-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0100953-padi.htm
https://acritech-my.sharepoint.com/personal/apinchuk_acri_org_il/Documents/קנסות%20עיריית%20ירושלים/nevo.co.il/psika_html/elyon/e10-55000072.pdf
https://acritech-my.sharepoint.com/personal/apinchuk_acri_org_il/Documents/קנסות%20עיריית%20ירושלים/nevo.co.il/psika_html/elyon/e10-55000072.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/S-NG-2-265-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/S-NG-2-265-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/S-NG-2-265-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14063220-c40.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06071860-t31.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06071860-t31.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
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 –"עניינה לחקיקה ראשית", ולמצער עונשית פלילית, הגבלה שבצידה סנקציה  -הביטוי, ולא כל שכן 

אי'( מקומיים חעק ))בחקיקת עזר "כאשר קיימת הסמכה מפורשת וחד משמעית, ישירות לעניין זה" 

 .((20.2.2011) 14-ו 11פס'  ,מדינת ישראל נ' בוסקילה 10-10-47350

בהעדר חקיקה ראשית  להתקין חקיקת עזר שתגביל את חירות ההפגנה אינה רשאיתמכאן, שהעירייה  .36

מלצר  המשנה לנשיאהולמעלה מן הצורך נוסיף את הספק שהטיל שמסמיכה אותה לעשות זאת. 

 .סיפא( 85פס' , הנשיאעניין בית )תחשב חוקתית באפשרות שחקיקה מסמיכה שכזו, ככל שתהא, 

 חוק השילוט אינו מסמיך את העירייה לפעול נגד שלטי מחאה

טעמים השוללים קיומה של הסמכה בפקודת העיריות, חלים ביתר שאת בפרשנות חקיקת העזר, ה .37

, שמטילה , מפורטת וברורהאין בחוק השילוט הוראה מפורשתשעליה מתיימרת העירייה להסתמך. 

 ארעי במהלך ההפגנה. באופן חובת רישיון על כל שלט מחאה הנתלה 

 :הגבלה על חופש הביטוי המסחרי כללי הפרשנות שנקבעו בהקשר שלחלים על ענייננו  מכוח קל וחומר .38

 ותוך מגמה לתת לזכות האמורה קיום מירבי "באופן מצמצםיפורש  את חופש הביטוישמגביל חוק 

קידום  606/93 ץבג")ולא לסייגה כהוא זה מעל ומעבר למה שמתחייב ברורות ומפורשות מדבר המחוקק" 

עיריית גבעת שמואל נ' מכון  4058/16עע"ם (; ר' גם: 1994) 10, 1(2מח ) , פ"ד( בע"מ נ' רשות השידור1981)

  .((.201726.6) 2פס' הנדל  , השופטאריק לפיוס

אין די בקיומה של הסמכה מפורשת "מקום שבו מדובר בפעולה הפוגעת בזכויות יסוד, זאת ועוד,  .39

כלליות  הרשאה ברורה הקובעת אמות מידהבחקיקה שהיא כוללנית וגורפת, ויש צורך להצביע על 

שלטון בישראל נ' התנועה למען איכות ה 6536/17בג"ץ ) למאפיינים המהותיים של הפגיעה המותרת"

המפקד  10203/03בג"ץ "(; גורןכיכר עניין "( )להלן: 08.10.2017) 14השופט פוגלמן בפס' , משטרת ישראל

 .((0820) 12הנשיאה ביניש בפס' , הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה

גם בהנחה שיש בהתאם לזאת, שעה שקיבל תובענה נגד הסרת שלטי מחאה, ציין בית המשפט כי " .40

לעירייה סמכות להסדיר את נושא תליית כרזות על שטח ציבורי במסגרת פעילות פוליטית, הרי 

את האופן והנוהל  משנה אשר יהיה בה כדי לפרט-חר שתדאג לחקיקתשתופעל לאשסמכות כזו יכול 

משמעיות, אשר יהא בהן -שבהן תופעלנה סמכויותיה, ובמידת הצורך תקבע גם הנחיות ברורות וחד

המטה לארץ ישראל חיפה והצפון  1555/00מחוזי חי'( )" )ת"א כדי להבהיר את אופן הפעלת אותן סמכויות

  .((4.200119.) נ' עמרם מצנע

מה מהעדר הסמכה בחוק השילוט נלמד לא רק ממה שאין בו )הסמכה מפורשת ומפורטת( אלא אף  .41

 :מלשון הוראותיו -שיש בו 

"שילוט אלקטרוני" , "בית עסק""פרסום חוצות", שלטים על בדן  השילוטשל חוק רובו ככולו  .41.1

. לעניין זה נפנה בין היתר וכיוצא באלו צורות של פרסום קבוע למטרות עסקיות ומסחריות

"שם  - בקשה לקבלת רישיון תכלול את "פרטי העסק" -שלפיו ( 2)5סעיף לסעיף ההגדרות, ול

  .העסק, כתובתו וסוג העסק"

https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-10-47350-280.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-10-47350-280.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-2-001-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-2-001-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-2-001-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16040580-w07.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16040580-w07.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16040580-w07.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/03102030-c22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/03102030-c22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/03102030-c22.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NoPub-ZC-4-050-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NoPub-ZC-4-050-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NoPub-ZC-4-050-L.htm
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שאינו וממושך יחסית,  רטיבתהליך ביורוק כהמאת ראש העירייה כרושילוט רישיון קבלת  .41.2

י הספונטאני והלא מוסדי של הפגנות ומחאות, וגם אין לייחס למתקין חוק מתיישב עם האופ

כוונה להכביד בדרך זו על חופש המחאה. כך,  –העזר כוונה ליצור אבסורד שכזה, ולא כל שכן 

תמונה או של מקום הצבת השילוט", "הדמיה, … לבקשה יש לצרף "תמונה או תמונות למשל, 

ור של תוכן השילוט המילולי גרפי על רקע מיקום השילוט", ואפילו "תרשים המפרט את אתי

 .לחוק השילוט( 5)סעיף  "מידות השילוט ומיקומו על חזית הבניין או מקום הצבת השילוט

, שלפיה תוקפו של רישיון פוקע בסוף השנה, אנו למדים השילוט לחוק 6אף מהוראת סעיף  .41.3

 חוק מסדיר מיועד לשלטים של קבע.שהרישיון שה

שילוט שפרסומו והצגתו הם בניגוד לחוק, שילוט ( קובע, כי לא יינתן רישיון לשילוט "1)10סעיף  .41.4

שהעירייה התיימרה למנות את ", ואין להעלות על הדעת, הפוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו

 עצמה כצנזור על התכנים של שלטי המחאה. 

תימסר למציג ט, שמתנה את סמכות העירייה להסיר שילוט בכך ש"לחוק השילו 12מסעיף  .41.5

ימים לפני מועד ההסרה המתוכנן, או עד מועד מאוחר יותר בהתאם  14השילוט בכתב, עד 

 : (13)בפס'  הנשיאעניין בית ". כפי שהסביר השופט אלרון בלשיקול הדעת של ראש העירייה

מגבלות אחרונות אלו אינן טכניות בלבד: הן מאפשרות למציג השילוט הזדמנות "
לפנות לגורמים האמונים על כך בעירייה לצורך השגה על הקביעה כי השילוט הוצג 

פרק  אף לפנות בעניין לבית המשפט המוסמך. –ואם טענותיו יידחו שלא כדין; 
לייתר במידה רבה את התערבות העירייה כאשר מדובר בשילוט זמן זה עשוי גם 

שיוסר על ידי מי שהציגו עוד בטרם יפעלו הגורמים האמונים על כך זמני בלבד 
 ".כחלק ממפגן מחאה זמנילהסרתו. זאת, בפרט כאשר השילוט הוצג 

חוק השילוט . לא רק על פי מבחן הלשון אלא גם בפרשנות תכליתית נלמד השילוטהעדר הסמכה בחוק  .42

שמירה על האינטרס הציבורי של " –לפקודת העיריות  246יפורש על פי תכליתו ותכלית הוראת סעיף 

מרקעי תקשורת בע"מ  00/6597בג"ץ )" איכות הסביבה, לרבות שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר

התכלית של , ולצידה ניצבת גם "תכלית ספציפית זו אינה עומדת לבדה. ((20008.10.) אביב-נ' עיריית תל

ראם מהנדסים בע"מ נ' עיריית נצרת  105/92א "ע); 13זמיר בפס'  , השופטעניין זקין)" הגנה על חופש הביטוי

  .("אם מהנדסיםעניין ר; להלן: "(1993) 201, 189( 5, פ''ד מז)עילית

מדובר בנזק , ונקבע כי "הנשיאעניין בית כזכור, שלטים דוגמת השלטים שבמוקד עתירה זו נדונו כבר ב .43

חוק עזר הסדר )שספק רב, כאמור, אם הוא נכלל בהסמכה שבפקודת העיריות, או ב לכל היותראסתטי, 

. בהמשך לכך (2 השופט קרא בפס' ;57)שם, פס' " פגיעה זניחה במראה החיצוני של הרחובו[  …] והניקיון(

שלפיה בפסק דינו של השופט )כתארו אז( דוד חשין, מלצר בהסכמה את הקביעה המשנה לנשיאה ציטט 

אינם נסוגים ואינם צריכים  -ובכללם חופש הביטוי והזכות להפיץ דעות  –עקרונות חופש האזרח "

ת"פ )מקומיים ) לסגת מפני האינטרס של שמירת הניקיון ברחובותיה הציבוריים של העיר. נהפוך הוא."

, והוסיף ואמר: ("עניין אורנן; להלן: "(1987) 343, 334( 3פ"מ תשמ"ז ) ,אורנן מדינת ישראל נ' 2857/85ם( -י

 …קיום הפגנות כרוך מעצם טבעו וטיבו בהפרעה לציבור, ואולם מחיר זה נדרש במדינה דמוקרטית"

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0006597a.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0006597a.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0006597a.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9606396.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-5-189-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-5-189-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-5-189-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-5-189-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/m-nf-3-334-l.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NF-3-334-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NF-3-334-L.htm
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יב הסתכם בפגיעה האסתטית הנטענת, שכאמור, לא היתה משמעותית, שהתחי 'מחיר'בענייננו, ה

 .(, שםהנשיאעניין בית ) "במיוחד נוכח איזונה אל מול חשיבות זכות ההפגנה וחופש הביטוי

לאור זאת, ובשים לב לאופי הארעי של השלטים, אין לייחס למתקין חוק השילוט כוונה להתנות את  .44

תלייתם ברישיון, ואין לפרש את הוראות חוק השילוט כאילו יש בהם דבר שמסמיך את פקחי העירייה 

 להסיר את השלטים ולהטיל קנסות בגין תלייתם. 

ה את העירייה להתנכל לשלטים מיכוראה שמסככל שהיינו מוצאים בחוק השילוט הלחלופין,  .45

, כיוון שהיא אינה צולחת את מבחן הוודאות ולמפגינים שתלו אותם, הרי שהוראה זו הייתה בטלה

, ולודקיןעניין סוהשוו: )יות תהקרובה לפגיעה חמורה בסדר הציבורי, ואף לא את שלושת מבחני המיד

סירוב  -דומה בעניין בלין יר )כתארו אז( השופטכפי שציין  .(25ס' , בפהתאחדות הסוחרים עניין ;23בפס' 

"ההוראה בחוק העזר הכוללת הגבלה  – העירייה לאשר פרסום מודעה על גבי לוחות מודעות עירוניים

-דעתו של ראש-בפועל, הציבה הפסיקה גדרות לשיקול… על חופש הביטוי, מנוסחת בלשון רחבה

בג"ץ )העירייה... פירוש אחר של חוק העזר היה עשוי להביאנו למסקנה כי הוראתו חורגת מסמכות" 

  .("ינדורעניין אלהלן: " (2003) 162, 157( 2, פ"ד נז)עיריית ירושלים-אינדור נ' ראש /016226

שהתיימר להסמיך עירייה למנוע פרסום שאינו בעברית על לוח כך נפסק, למשל, בעניין חוק עזר  .46

"אפילו נתונה למועצת העירייה סמכות לכלול בחוק העזר הוראות לעניין השימוש המודעות העירוני: 

)א( בלשונה הגורפת, של פיה כל מודעה... חייבת להיות רק או גם 2הוראת סעיף בשפה העברית... 

  .(223ע' , אם מהנדסיםעניין ר)לתי סבירה במידה המביאה לבטלותה" )ובעיקר( בשפה העברית, היא ב

לפרש את החוק באופן התואם את עקרונות וזכויות היסוד ולא להכריז על הכלל הוא שיש ועדיין,  .47

: מבחינה טכנית, אפשר היה לקרוא הנשיאעניין בית העליון בעשה בית המשפט כך בטלותו. כזכור, 

יית שלטים במהלך הפגנה. אך חרף גם על תלאת ההוראות הגורפות של חוק הניקיון כאילו הן חלות 

הלך בית המשפט בדרך  בכךכדי להסמיך את העירייה לפעול נגד השלטים. בהן נקבע כי אין  ,זאת

יש שהתווה לפני שנים רבות בעת שדחה את טענת עיריית נתניה, שלפיה דוכנים להחתמה על עצומות "

קיון ובשל כך רשאית ינ-מת איבמקומות ציבוריים, הפרעות לסדר וגרי בהם משום הפרעה למעבר

 268/86 ץ)בג"" הרשות המקומית, על יסוד סמכויותיה לפי חוקי העזר, למנוע את הצבת הדוכנים

 .(עניין אורנןבצוטט  - לא פורסם, התנועה למען נתניה נ' ראש עיריית נתניה

 ,פסיקות בית המשפט העליון בסוגיה הנדונה באו לידי ביטוי גם בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה .48

 "שלטים ומודעות בעלות מסר פוליטי":תחולת חוקי העזר על המתייחסת ל

, מסוג זה הנישא חוק העזר לא נועד ליצור מנגנון רישוי על שילוט ארעי במהותו"
סח חדש[, מכוחה נחקקים חוקי העזר בהפגנות ואסיפות, ופקודת העיריות ]נו

חסרה את ההסמכה המפורשת הנדרשת כדי שיתאפשר פיקוח הכולל פגיעה 
מצב בו לשונם של חוקי עזר היא לשון גורפת ורחבה,  …בחופש ההפגנה והתהלוכה

המעניקה שיקול דעת מוחלט לרשות המקומית ביחס למקרים הראויים 
לתקן את חוקי העזר באופן ין זה, רצוי לאכיפתה, אינו מניח את הדעת. במקרה מע

הנזכרים לעיל, כך שלא יעשה שימוש בהוראות ינתן ביטוי למכלול השיקולים יש
נעיר כי ניסוח רחב של הוראת . גורפות החלות על כל סיטואציה ללא הבחנה

יחד עם יישום בלתי מבוקר שלה, עשויים לגרור קביעה משפטית, לפיה  החיקוק

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0100953-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14063220-c40.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14063220-c40.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106226-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106226-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-5-189-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20017750-K05.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NF-3-334-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NF-3-334-L.htm
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הנחיית היועץ ) "בחוסר סבירות או אף חוסר סמכות העזרלוקה הוראת חוק 

תחולת חוקי העזר של הרשויות המקומיות על  ןבעניי 1.1912המשפטי לממשלה מספר 

 .(11-ו 8, סעיפים ר פוליטיתעמולת בחירות, ועל שלטים ומודעות בעלות מס

 14מצורף כנספח ע/ 1.1912העתק הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  14/ע

 12ע/ונספח  14)ר' פס' למיצוי ההליכים העירייה עולה במענה שזו למותר לציין, שעמדת העירייה, כפי  .49

היועץ המשפטי מעבר לכך שהיא מנוגדת להלכה הפסוקה, גם אינה מתיישבת עם עמדתו זו של  – לעיל(

", באופן נציגת היועץ המשפטי לממשלהחותמת "לממשלה. במיוחד כשמענה העירייה הנ"ל נחתם ב

יבקשו העותרים מבית המשפט הנכבד , שמרמז, כי תוכן המכתב משקף כביכול גם את עמדתו. על כן

ולהשמיע את דעתו" בעניין  …שיזמן את היועץ המשפטי לממשלה כדי לאפשר לו לשקול אם "להתייצב

 (.פקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[הנדון כאן )ר' 

 בהפעלת הסמכות )שאינה קיימת( שיקול דעת "נרחב" לפקחי העירייה

 השילוטשחוק גרסה העירייה,  לעיל( 12ע/ונספח  14)ר' פס'  זכור, במענה למיצוי ההליכים של האגודהכ .50

מפקחי העירייה מונחים לפעול "ציינה, כי לפעול נגד שלטי המחאה, ובשולי הדברים מסמיך אותה 

 ".בשטח ובהתאם לנסיבות, מקום הצבת השילוט וכו' תוך הפעלת שיקול דעת נרחב

כפי שראינו, קיומה סמכות יש מאין. אדרבא, אלא שמתן שיקול דעת נרחב לפקחי העירייה אינו מצמיח  .51

גרמו י, שאחרת יפרט את אמות המידה להפעלת הסמכותיכך שהחוק של הסמכה מפורשת מותנה ב

 פגמים מנהליים קשים בהפעלת שיקול הדעת המנהלי: בהכרח 

הסמכה הכוללת אמות מידה  –הסמכה מפורשת לפגיעה בזכות יסוד "העדר 
עלולה אף להביא להגדלת  – ברורות ואחידות להבניית שיקול הדעת המינהלי

סלקטיבית, וכתוצאה מכך לשרירותיות מסוימת ביישום  הסיכון לטעות, לאכיפה
שבו פעילות המינהל אינה מוסדרת  –הדין. כמו כן, מטבע הדברים, מצב דברים זה 

פעולותיו מקשה על היכולת לקיים ביקורת שיפוטית על  –ומפורטת בחוק 
אבו  7803/06בג"ץ  ;14, פס' פוגלמן, השופט גורןכיכר עניין )הפרטניות של המינהל" 

 .((13.9.2017) 53פס' השופט פוגלמן, , ערפה נ' שר הפנים

ובלתי פגיעה חמורה משמעו לפקח  שיקול דעת רחבמתן עצם , בהקשר של הגבלה על חופש המחאה .52

 דתית בזכות היסוד: ימ

, גורם שלטוני אשר חשוב ככל מפקח העירייהבידי עוד רישום הקנס נעשה "
, עד כמה כוללת גם שיהא, אינו אמון על הקפדה בכללי הצדק הטבעי. מותר לתהות

. הוא נדרש הכרה של עקרונות חוקתיים והענקת משקל נאות להםהכשרתו 
מיידית, הנעשית בקרן רחוב, ובטרם עלה בידי נמענה של הודעת הקנס לפעולה 

המשפט איננו ברירת המחדל. -להיערך לדבר. בירור בפניו של גורם שלטוני כבית
 . (10 פס' ,וקנובעניין צ)הכרוך בכך." הוא מחייב פנייה לערכאות, על כל 

מתן שיקול מכאן עולה, שגם לו היה בנמצא חוק שמסמיך את העירייה לפגוע בחופש המחאה, עדיין  .53

המקרים כפי שעולה מתיאור ואכן, . באותה סמכות שימוש לא מידתיעל פניו מהווה דעת נרחב לפקח 

שלא  , למרותלייתםתבשל הפקחים מסירים שלטים ומטילים קנסות שבמסכת העובדתית לעיל, 

אך ורק בשל כך שהמפגינים לא קיבלו רישיון לתלייתם או הפרעה של ממש, ונשקפת מהם כל סכנה 

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
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/one/11/Pages/119.aspx
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17065360-v14.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-m42.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-m42.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06078030-m42.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-L-8100285877.htm
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שלטים ביחס לבנחישות נגד שלטי המחאה, בעוד שפקח העירייה פועל חמור מכך,  .לעיל( 16פס'  )ר'

פרקטיקה זו . לעיל( 7)ר' פס'  זה לא מעניין אותי""הוא אומר: למקום ההפגנה תלויים בסמוך האחרים 

 פסולהוהאחד שיקול הגם תואמת את הודעות הקנס ואת תגובת העירייה לבקשה לבטלן, שמלמדות על 

 . שלט שאין לו רישיון יוסר ויגרור הטלת קנסשמנחה אותה: 

הסמכה לפעול נגד שלטי המחאה, הרי שלאור ההגנה החוקתית אפילו היה בחוק השילוט משום  ונזכור: .54

וודאות במקום שבו יש " רשאים להפעילה אלאלא היו העירייה ופקחיה  – שהדין נותן לחופש המחאה

 . (57פס' ב) עניין בית הנשיאכפי שנפסק ב "קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי

עוד נזכור, כי גם במקום שבו קיימת בחוק סמכות מפורשת ומפורטת לפגוע בזכות יסוד, עדיין כדי  .55

גבולות הסמכות, ואת להוציאה מהכוח אל הפועל, חייבת העירייה להנחות את פקחיה בדקדקנות לגבי 

זה, . לעניין לנוכח קיומה של סכנה ממשית וקרובה לוודאיתופעל הסמכות הנסיבות הנדירות שבהן 

על הקושי שקיים בהפעלת הסמכות "כל עוד לא הושלמה עבודת ארז -גם את דברי השופטת ברק ראו

 . ((15.6.2021) 36, פס' אלנאשף נ' מדינת ישראל 3434/21פ "בש) המטה" לגיבוש נוהל אכיפה מפורט

קיום מחאות במרחב הציבורי נוהל "העירייה דווקא פרסמה ש, לשם השלמת התמונה יצויין .56

להסדיר את התנאים לשימוש במרחב הציבורי של ירושלים , שמטרתו "(04.02.15)מס'  בירושלים"

הסמכויות  הפגנה או מחאה בדרך אחרת ככל שנדרש למילוי תפקידיה של העיריה במסגרת לצורך

 . לנוהל( 2)סעיף " י דיןהמוקנות לה על פ

שנים, בעקבות עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח,  4לפני נוהל המחאות נכתב מחדש  .56.1

נסיבות שבהן לא יופעלו ופורטו , ומתקנים דומים אוהלי מחאהלהצבת היתר כללי בו והוכנסו 

 םעת") ושיש בהן כדי לפגוע בחופש המחאה ,סמכויות, שלדעת העירייה קיימות בחוקי העזרה

, העתירה .((17.8.2015 ,צו בינייםהחלטה על ) סביונה רוטלוי נ' עירית ירושלים 15-07-51488( ם-י)

אך זאת  ,כתבה את הנוהל מחדשהעירייה שנמחקה לאחר  שהתמקדה בביטול הנוהל הישן,

  .(4.9.2017פס"ד מיום )" לגבי הנוהל החדש תוך שמירת טענות העותרות"

נוהל גם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהתייצב לאחרונה בדיון בעתירה נגד העירייה,  .56.2

. בית המשפט הנכבד )השופט עודד שחם( המחאות פוגע בחופש המחאה באופן בלתי מידתי

כי נוכח ההלכה, על פיה רשויות השלטון השונות, ובהן העירייה, מחויבות הניח בפסק דינו "

 ם(-)י עת"ם)." ייעשו בנוהל ההתאמות הנדרשות… עץ המשפטי לממשלההיולנהוג על פי הנחיות 

. אבל העירייה עודנה מתעלמת, ללמדך שלא ((9.2.2021) השכל נ' עיריית ירושלים 20-11-14921

הצורך האמיתי והחשוב גדת להצהרתה החגיגית בדבר "רק בענייננו התנהלות העירייה מנו

 . לעיל( 14)ר' פס' " בקיום הפגנה

של העירייה אינו מתייחס לכל סמכות, שיש לעירייה כביכול, להסיר  , נוהל המחאותלענייננו .56.3

שלטי מחאה ולהטיל קנסות בעטיים, וממילא גם אינו קובע כל הגבלות ל"סמכות" זו, ולא 

התוצאה האבסורדית היא, את הפקחים שמפעילים אותה. אמות מידה מפורטות שינחו 

לגבי שלטי בנסיבות ובתנאים הקבועים בו, בזמן שדווקא  שהנוהל מתיר הצבת מאהל מחאה

 קנסות כבדים.ומוטלים מחאה נאכף איסור כללי וגורף, 
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 סוף דבר

מכלול הדברים עולה, שהעירייה לוקחת לעצמה סמכות שאינה קיימת, וכי חרף אמירות ברורות של מ .57

ולהטיל קנסות על המפגינים שלטי מחאה זמניים להסיר בית המשפט העליון בהקשר זה, היא ממשיכה 

נדרשת הכרעה מהירה בעניין דנא, על מנת לייתר את עינויי הדין ואת  ,שתלו אותם. לאור זאת

דיינויות הסרק בבית המשפט לעניינים מקומיים. בית המשפט העליון הכריז לאחרונה על בטלות הת

אחת מ"תקנות הקורונה" שהגבילה את חופש המחאה. בשולי פסק הדין הסביר השופט עמית, מדוע 

 אין להשאיר את ההכרעה לבתי המשפט לעניינים מקומיים:

או באלפי בקשות להישפט, וכל קשה להלום כי בתי משפט השלום יעסקו במאות "
בית משפט יידרש לנושא חוקיות התקנות בתקיפה עקיפה. במצב דברים זה, ראוי 
כי בית המשפט העליון יאמר את דברו ויחסוך התדיינויות אין ספור ואפשרות 

אחריות  5469/20בג"ץ )להכרעות סותרות לאורך ולרוחב המערכת המשפטית" 

 .((4.4.2021) , השופט עמיתלאומית נ' ממשלת ישראל

למותר לציין, שהתדיינויות סרק ובזבוז זמן שיפוטי הם רק נזק אגבי לפגיעה הקשה שנגרמת לחופש  .58

 ומאלצים אותם לשלמם או להיגררהמחאה, שעה שקנסות "כואבים" מוטלים על מפגינים בניגוד לדין, 

את . מעבר לפגיעה שנגרמת לאותם מפגינים, הפגיעה בחופש הביטוי מתבטלבתי המשפט כדי להתגונן

בכללם, שיבקשו לממש את זכותם  1-4גם באפקט מצנן חמור שמוטל על כל אזרחית ואזרח, והעותרים 

למחאה חופשית ואת חובתם האזרחית למעורבות חברתית פעילה. כפי שציין בית המשפט העליון 

 בפסק דין שביטל הגבלות חסרות סמכות שהטילה עירייה על שלטים פוליטיים:

ידי אזרחיה -י עמל קשה מאוד שהושקע לאורך השנים עלמעמדו הנישא הוא פר"
של המדינה וכלל גופיה ומוסדותיה. עם זאת, לא לעולם חוסן. בזמנים אלו, אנו 
עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לאתגר את מעמדו, וההקשרים הם יצירתיים 

הניסיון לכרסם בחופש … ומגוונים... חשוב לעמוד על כך, שבחלק ניכר מהמקרים
עיריית גבעת שמואל נ' מכון אריק  4058/16)עע"ם " .ביטוי בא דווקא מצד השלטוןה

 .((26.6.2017) 25, השופט דנציגר, פס' לפיוס

  ה זו.לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כמבוקש בראשית עתיר

 _________________ _________________ 2021יוני, ב 20
 רעות שאער, עו"ד ד"אבנר פינצ'וק, עו

 "כ העותריםב
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