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 השלמת טיעון

 השלמת טיעון בכתב. מוגשת בזה 10.5.2022בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .1

לא משום , (והניקיון הסדר שמירת) ירושלים עזר חוק)א( ל39ס' מכוח הוטל קנס על הנאשמת  .2

, אלא בשל לציבורגרמה הפרעה  (משטרת ישראלעם  בתיאום)שבארגונה השתתפה  שההפגנה

, על המדרכה ציםשל חפ הלהצב מראש העירייה לקבלת היתרת העירייה אי עמידה בדריש

  .במסגרת הפגנות ומחוץ להן, בהסתמך על פרשנותה לחוק העזר

ולהתנותה בקבלת היתרים את חירות ההפגנה  להגביל אין זה מסמכות העירייה ראשית, .3

את העירייה המסמיכה  בנמצא הוראת חוק משום שאיןוזאת (, שלה)להפגנה או לרכיב מראש 

עע"מ ראו ) כנדרש בפסקת ההגבלה מחאהחופש הלהיסוד החוקתית לפגוע בזכות  מפורשות

 תופסקא, (הנשיאעניין בית )להלן:  התנועה לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים 1775\20

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ'  6536/17בג"ץ  ;לחוו''ד השופט מלצר 58-ו  25-26

הגוף המוסמך על פי דין  .(חוו''ד השופט פוגלמןל 14פס' ( גורן, )להלן: עניין משטרת ישראל

, ופיזורן כאשר הצבת תנאים לעריכתןעל אופיין,  הטלת הגבלות , לרבותלרישוי הפגנות

, פרק שישי 1971-תשל"אהפקודת המשטרה )הוא משטרת ישראל  –נשקפת מהן סכנה לציבור 

פורשו בפסיקה בצמצום  ההפקודה המסמיכות את המשטרה בהקשר זהוראות גם  .סימן ב'(

אינה לחופש מחאה הזכות . אמנם, לנוכח מעמדה הנעלה של הזכות לחופש מחאה , וזאתיחסי

אך זאת באמצעות הגורם  –נוגדים  וזכויות לנוכח אינטרסיםלהגבילה  וניתן ,מוחלטת

לפסק דינה של חיות  19-21)פס'  קיים טעם כבד משקל המחייב זאתורק כאשר  ,המוסמך לכך

לחוו''ד השופטת  5פסקה  (19.8.2020)' משטרת ישראל קרויס נ 5882/18בג''ץ גורן;  בעניין

  בבירור רחוקים מלהתקיים בענייננו. הללותנאים הברון(. 

 הזכות לחופש המחאה כוללת מניה וביה גם את האפשרות לבחור את אופן העברת המסר .4

להעברת שמשים ואחרים המווקאליים  ,חזותיים אמצעים בדומה לשלטי מחאה, .במסגרתה

 49-50)פסקאות עצמה חלק אינהרנטי מהמחאה  נםמנת שהפגנה תיראה ותישמע המסר על 

לפסק דינו של השופט דנציגר  10-13; פסקאות בית הנשיאלפסק דינו של השופט מלצר בעניין 

השגרה  הפרת ((.5.12.2021) לייב נ' עיריית ירושלים 44961-06-21 מעת" ; והשווהגורן בעניין

שהטעים כפי  שגורמים אמצעי המחאה לציבור אינם אלא תופעת לוואי רצויה ומתחייבת.

מטבע הדברים, שבכל הפגנה, ובפרט בהפגנות שנערכות " :השופט דנציגר בעניין גורן

במיקום מרכזי ופומבי, גלומה מידה כזו או אחרת של הפרעה. הפגנות אינן נוחות. הפגנות 
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ֻעְקצן וסר היה מהן עיקרן. ברי כי  ניטל היה מהן –הפגנות כאלה אינן שקטות. לו היו 

  .(14פסקה שם, ) .""הפרעה" כשלעצמה אין בה די לשם הטלת מגבלות על הזכות להפגין

נדרש היתר לכל חפץ או עצם שיונח באופן  לפיה –פרשנות העירייה לסמכותה מכוח חוק העזר  .5

כל  מכוונת ליצורואינה , מרחיבה וכמעט חובקת כלהיא במהלך הפגנה, , לרבות ארעי ברחוב

בניגוד לכללים המנחים שנקבעו  איזון בין הזכות לקיים מחאה לאינטרסים נוגדים, וזאת

ראם מהנדסים קבלנים  105/92א ''ע)בזכויות יסוד  מקומית בפסיקה באשר לפגיעת רשות

-אינדור נ' ראש 6226/01"ץ בג(; 1993) 219, 189( 5, פ''ד מז)בע"מ נ' עיריית נצרת עילית

בין דוכן לממכר  אינה מבחינה, שפרשנות זו .((2003) 162, 157( 2, פ"ד נז)עיריית ירושלים

ואף אינה לוקחת בחשבון את  נעשה שימוש במהלך הפגנה בת שעתיים בותוף  לביןסיגריות 

 מידתית אינהבחופש המחאה זו מדיניות  ה שלפגיעת .התגובתי והמיידי של הפגנות טבען

השכל נ' עיריית  14921-11-20 ם(-)י עת"םש בהתייצבותו ב"'ד היועמ'"חוו ')ר ואינה סבירה

  (.(9.2.2021) ירושלים

שנדרש רמז לכך  אפילואין  במרחב הציבורי הפגנותקיום הלי המאשימה בעניין ובנזאת ועוד,  .6

כל  אין ,ובכללם הנאשמת ,על המדרכה בעת קיום הפגנה, כך שלמפגיניםעזרים להנחת  היתר

יתר  ."עונשין מבלי שמזהירין"בחינת ב ,זו מקובלת ובלתי דרך לדעת על דרישה אבסורדית

ומבלי לקבוע קריטריונים  ליישום חוק העזר בידי אגף הפיקוחהותרת שיקול הדעת על כן, 

זקין נ' ראש עיריית באר  6396/96ץ ")בג בררניתפותחת פתח לאכיפה שרירותית ו בנוהל כתוב

 (.(1999) 305, 289(, 3, פ"ד נג)שבע

 המאשימה לשאת בהוצאות ההליך.לזכות את הנאשמת ולחייב את  מבוקשלנוכח כל האמור,  .7

 2022מאי  23

  
____________________ 

 תהנאשמ כב'' ,רעות שאער, עו''ד
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