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 לכבוד

 עו"ד ארבל אורן

 נהריהעיריית  –ץ המשפטי היוע

 שלום רב,

 הסרת שלטי מחאה בגין הצבת שלט ללא היתרהנדון: 

הציבורי  מחאה במרחבבנוגע להצבה ותלייה של שלטי נהריה אנו פונים אליכם בעניין מדיניות 

הסיר את שלט ומפגינים בגין הצבת שלטים, קנס פקח העירייה  שבוה מקרבעקבות  ,בעיר

 אישור מיוחד של האגף המתאים שתלייתו מצריכה המחאה שנתלה במקום בכוח, בטענה

נעשתה  בעירייה על פי חוקי העזר העירוניים. ההוראה שנתנה העירייה להסרת שלטי מחאה

וחופש המחאה, כפי שיפורט  בזכות לחופש הביטוי ותוך פגיעה בלתי מידתיתבחוסר סמכות, 

  .להלן

 רחבה מחוץהתו הירוק ב נגד הגבלותבשעות הצהריים התקיימה מחאה  7.1.2022בתאריך  .1

שלטי מחאה על מעקי  נתלוובמהלך ההפגנה  ,חמישה מפגיניםנכחו במקום . קניון נהריהל

כך שתגיע לידיעתם של אנשים רבים , במטרה להגדיל את נראות ההפגנה באופן זמניהבטיחות 

מדובר היה בשלטים גדולים שהוכנו עבור האירוע, ושהמפגינים התקשו לשאת בידיהם  יותר.

 .מפאת גודלם

 לשדה הראייה של נהגים.השלטים לא יצרו כל הפרעה למעבר ברחבה, לבטיחות או  .2

ודרש , מלווה בשתי שוטרות העירייהלמקום פקח מטעם  הגיע כשעה לאחר תחילת ההפגנה .3

להציג חוק המורה על  ביקשו ממנו המפגינים בתגובה להסיר את השילוט הארעי.מהמפגינים 

 כך שחל איסור על תליית שלטים ארעיים בזמן מחאה. 

תלש את  רש להסיר את השילוט בשנית. לבסוף הוא וד ,סרב לענות לטענת המפגינים הפקח .4

 . -------- ת"ז ,צ"א ,מהמפגיניםואף קנס אחד  השלטים

שקובע איסור גורף  ,1979-חוק העזר לנהריה )שילוט( התש"סל 10סעיף  תנו לפייהקנסות נ .5

 ללא רישיון:והתניות כוללניות בהצגה או בתליית שלט 

לא יפרסם אדם שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמו ולא יגרום "

שניתן כדין מאת ראש העיריה ובהתאם  לפרסומו, אלא לפי רישיון לשלט

לתנאי הרישיון ולאחר ששולמו האגרות שנקבעו בתוספת החמישית 

 ".לחוק עזר זה

קיים מחאה במרחב הציבורי, למשים את זכותם מגם כלפי מפגינים המ באכיפתה של הוראה זו .6

 .מגדרי סמכותה. נעמוד על הדברים בפירוט להלן נהרייהחורגת עיריית 

https://www.nahariya.muni.il/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98.pdf
https://www.nahariya.muni.il/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98.pdf
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והחופש לקיים מחאה והפגנה זכו למעמד  ההגנה על חופש הביטוי, הביטוי הפוליטי במסגרת .7

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

אינדור נ' ראש  6226/01בג"ץ  (."דהיא רחבה במיוח –תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי 

 1 157,164 (2003)).  , פ"ד נזעיריית ירושלים

הרחבה שנותנת העירייה לסמכויותיה מכוחם של חוקי עזר אינה מעניקה את הפרשנות  .8

המשקל הראוי לזכות החוקתית לחופש מחאה, ולהגנות להן זוכים מופעיה השונים של הזכות 

פסיקת בית המשפט העליון קבעה באופן ברור כי רשות מקומית  .בהתאם להלכה הפסוקה

י הפוליטי בתחומה, ובכלל זה אינה מוסמכת אינה מוסמכת להגביל באופן גורף את הביטו

נ'  זקין 6396/96 ץ"בגהעירייה )ראה להתנות תלייה של כרזה פוליטית באישור מראש של 

הס  1282/02אביב יפו( -עת"ם )מינהליים תל ;עניין זקין ( להלן:8.9.1999) שבע באר עיריית

 ((.9.7.2002) 10, פס' יפו-אביב-נ' ראש עיריית תל

אין כל סמכות  עירייההתנועה לאיכות השלטון חזר בית המשפט העליון וקבע כי לבעניין  .9

קל וחומר , מכוחם של חוקי העזר העירוניים לדרוש היתר לעריכת הפגנה או לאיזה ממרכיביה

. באותו עניין נקבע עוד כי השימוש הוראת חוק המסמיכה אותה מפורשות לעשות כןעדר יבה

הוא חלק בלתי נפרד מהמחאה עצמה, וכי העירייה אינה  בשלטים ועזרים במהלך הפגנות

עע"ם רשאית להסיר או לקנוס מפגינים בגין תליית שלטים על גבי גדרות בתים פרטיים )

לפסק דינו של השופט אלרון,  16-18פס'  התנועה לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים 1775/20

 (.(24.9.2020) לפסק דינו של השופט מלצר 68פס' 

חרונה נדרש בית המשפט המחוזי בירושלים לשאלת סמכותן של רשויות מקומיות לא .10

להסדיר, לאסור או לדרוש קבלת היתר לצורך תליית שלטי מחאה ארעיים במסגרת הפגנות, 

כי לרשות מקומית אין כל סמכות לדרוש היתר או לקנוס מפגינים בגין תליית שלטים וקבע 

מעמדם של חוקי עזר כמעמדה של חקיקת כי  עוד נקבעם. ארעיים מכוחם של חוקי עזר עירוניי

 :ת לפגוע בזכות היסוד לחופש מחאהשאין בהם כדי להסמיך רשוומשכך הרי  ,משנה

כל פרשנות המבקשת ליישם את הוראות חוק העזר שילוט להקשרן "

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

להגיש בקשת רישיון לשילוט, לשלם אגרה וכל הפגנה יידרש המפגין 

כיוצא באלה. ובפשטות הדברים: כל יישום של חוק העזר להקשרן של 

הפגנות, אינו לעניין, אינו ממן העניין, ויש בו אי חוקתיות מובנת 

, פסקה ו' נ' עיריית ירושליםזהבה לייב  44961-06-21)עת"מ  "וברורה

 ((. 5.12.2021לפסק הדין )

 כם לפעול כדלקמן:נבקש האמור ועל מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים,לנוכח  .11

כל גורם רלוונטי אחר, לפיה להנחייה ברורה ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני ו לפרסם .א

הפגנות, ובכלל זה אגף הפיקוח בעירייה אינו מוסמך למנוע או להגביל או להסיר 

ארעי. במסגרת זו יש להבהיר  מחאה באופןבאירועי שלטי מחאה המוצבים ונתלים 

לפקחים הפועלים בשטח כי אין המדובר בשילוט הטעון קבלת היתר מהעירייה, ועל 

  כן אין בתלייתו עבירה על הוראות חוקי העזר העירוניים.
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להביא את ההנחיה לידיעת הציבור בעיר. נבקש לקבל העתק מהנחייה כאמור ככל  .ב

 שתפורסם.

 בגין אירוע זה.  ןלמפגישניתן  60675329מס' את קנס לאלתר  לבטל  .ג

 ,בכבוד רב ובברכה

 
 סיון תהל דרעות שאער, עו"

 רכזת שטח וחופש המחאה מנהלת פניות הציבור

 העתקים:

 אגף הפיקוח העירוני


