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 לכבוד

 יעקב-עו"ד שירה סלי

 ראשון לציון עיריית  –הייעוץ המשפטי 

  shiraj@rishonlezion.muni.il :דואר אלקטרוניב

 שלטי מחאה בגין הצבת שלט ללא היתרהסרת הנדון: 

 שלום רב,

הציבורי בעיר. פנייתנו באה  אנו פונים אליכם בנוגע להצבה ותלייה של שלטי מחאה במרחב

ואף מפגינים בגין הצבת שלטים, הטרידה העירייה  תפקחי וב 23.4.2021 אירוע מיום בעקבות

בעירייה,  האגף המתאים בטענה שהדבר מצריך אישור מיוחד שלאותם ללא התראה  הקנס

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

 .ומחאה לחופש ביטויהמפגינים סמכות, ופגעה באופן בלתי מידתי בזכות 

סמוך לקניון ההולכי הרגל גשר על מחאה משמרת  אחת לשבועמזה כשנה מתקיימת  .1

, בדומה למשמרות המחאה המתקיימות נגד השחיתות השלטונית ,ראשונים –עזריאלי 

בסיום ההפגנה המפגינים , ובכל פעםשעתיים כ נמשכת מחאההמשמרת . אחרות בערים

   .ומותירים את המרחב הציבורי נקי נוהגים לקפל ולהסיר כל שלט ודגל שנתלה על הגשר

כדי לקיים את משמרת  ספורים הגיעו מוחים ומוחותבבוקר  10:00בשעה  23.4.2021 ביום .2

המחאה על הגשר, נציין כי חלק מהמשתתפים השתתפו במחאה במועד זה בפעם הראשונה, 

על מעקה  מבד שלטי מחאה לושהש המפגינים תלו מחאהה מסגרתבולא היו מנוסים בכך. 

 ., עד לסיום ההפגנהוארעי זמני באופן הבטיחות

את הגדיל על מנת להגדיל את נראות ההפגנה ול תליית השלטים במקום נעשתה .3

להחזיק  המפגינים לא יכלושל השלטים  את גודלםפמ .האפקטיביות של המחאה הציבורית

 . ההפגנה כל משךבידיהם אותם 

למקום  מטעם עיריית ראשון לציון , הגיעה פקחיתהמוחים מהגעתלאחר כחצי שעה  .4

לשניים  כרזות על רכוש עירוני ללא רשות לייתתקנס בגין  והודיעה כי היא רושמת

. נציין , תוך שהסבירה להם שאסור לתלות שלטים על רכוש ציבורי בשום מקרהמהמפגינים

קשה להוריד יולא בעל כך שמתקיימת עבירה על חוקי העזר,  מראש הפקחית לא התריעהכי 

, בתגובה למתן כפי שמצוין על גבי הקנסות עצמם את המפגינים. את השילוט, לפני שקנסה

 הקנס ניסו המפגינים להסביר, כי מדובר בהפגנה קצרה שבסיומה יסירו את השלטים.

 . מצורפים (24598286 -ו 24644189)מס'  הקנסות העתקי
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שמירת  –בחוק העזר לראשון לציון א' פרק י"ד  83תת סעיף בהסתמך על תנו יהקנסות נ .5

ללא  על תליית שלטיםאיסור הקובע  חוק העזר( )להלן: 1988-התשמ''ט  הסדר והניקיון

 :מאת ראש העירייה וללא תשלום אגרות שילוט רישיון

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

שניתן כדין מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמו  לפי רישיון לשלט

  ".האגרות שנקבעו בתוספת החמישית לחוק עזר זה

העזר , וממכלול הוראותיו של פרק זה לחוק חוק העזרל 82סעיף ב מהגדרת המונח "שלט" " .6

לחול  הלא נועד ניכר כי הדרישה לקבלת היתר ולתשלום אגרה עבור שלטים המוצגים בעיר,

על כרזות המונפות ונתלות באופן זמני במהלך הפגנה, אלא על שילוט קבוע בעל אופי 

 . אינפורמטיביאו פרסומי, מסחרי 

מכיוון  ,הוראות חוק העזר העוסקות בקבלת רישיון לתליית השילוט מחזקות מסקנה זו .7

 דרישותכי  ניכר .לקבלת רישיון להצגת שלט מראש העירמכביד ממושך ו הליך שהן קובעות

של  ידייוהמ הספונטני אופיין ועם המחאה לחופש הזכות עם אחד בקנה עולות אינן אלה

 . ספורות שעותלרוב  נמשכותה ,הפגנות

משים את זכותם מגם כלפי מפגינים המ לחוק העזרא'  83הוראת סעיף באכיפתה של  .8

. סמכותומגדרי מהוראת חוק העזר ו חרג הפיקוח העירוניקיים מחאה במרחב הציבורי, ל

 : נעמוד על הדברים בפירוט להלן

ההגנה על חופש הביטוי, הביטוי הפוליטי והחופש לקיים מחאה והפגנה זכו  במסגרת .9

חופש הביטוי סוגי הביטויים השונים, ההגנה הניתנת ל מבין"למעמד גבוה שבגבוהים. 

בג"ץ  (."דהיא רחבה במיוח -שהוא תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי  -הפוליטי 

 .1 157,164 (2003)) , פ"ד נזאינדור נ' ראש עיריית ירושלים 6226/01

פסיקת בית המשפט העליון קבעה באופן ברור כי רשות מקומית אינה מוסמכת להגביל  .10

של כרזה הצגה באופן גורף את הביטוי הפוליטי בתחומה, ובכלל זה אינה מוסמכת להתנות 

 שבע באר עיריית' נ זקין 6396/96 ץ"בגהעירייה )ראה פוליטית באישור מראש של 

הס נ' ראש עיריית  1282/02אביב יפו( -ם )מינהליים תלעת"; עניין זקין ( להלן:8.9.1999)

 ((.9.7.2002) 10, פס' יפו-אביב-תל

הסמכה ובחקיקת העזר מכוחה אין לראות בהוראה שבפקודה  -על פי מבחני הפסיקה  .11

סעיף . כפי שנקבע בעניין זקין, חופש הביטויהסדרה עירונית ואכיפה בהקשר לל ספיקהמ

אינו מסמיך את העיריה לאסור על הצגה או תלייה  הפקודה(, )להלן: לפקודת העיריות 246

של שלטי מחאה פוליטיים בתחומי העיר או להתנות את הצגתם בקבלת אישור הרשות 

המקומית מראש או בתשלום אגרות. מובן מאליו שהעירייה אינה כולה להרים את עצמה 

הטלת  -מפורשת  הסמכהבהעדר בשערות ראשה וליצור סמכות כזו בחקיקת עזר יש מאין. 

 מנוגדים לדין ובטלים –החרמת שלטים או הסרתם וכן מפגינים או איום בכך,  סנקציות על

   (.(6עמ'  (29.4.2012) מדינת ישראל נ' סטניסלב צוקנוב, 8100285877/11חע"מ )השווה: 

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/transparency/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9E%D7%98-1988.pdf
https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/transparency/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9E%D7%98-1988.pdf
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 בעניין תחולת חוקי העזר של 2019בהנחיית היועמ''ש, שעודכנה לאחרונה בחודש ינואר  .12

הרשויות המקומיות על תעמולת בחירות, ועל שלטים ומודעות בעלות מסר פוליטי נקבע 

 בין השאר כך: 

הוראות חוקי העזר השונים המסדירים את נושא השילוט בתחומי "

רשויות מקומיות נוקטות בדרך כלל לשון רחבה, וחלות, מבחינת 

 לשונן, על קשת רחבה ביותר של פרסומים. אולם, ככל שהוראות

מתיימרות להשליט משטר רישוי ופיקוח  (מודעות ושלטים)חוק עזר 

של הרשות המקומית על שלטים הנישאים בהפגנה ובאסיפה, הרי 

 .הן בטלות

בתמצית יאמר רק, כי חוק העזר לא נועד ליצור מנגנון רישוי על ...

שילוט ארעי במהותו, מסוג זה הנישא בהפגנות ואסיפות, ופקודת 

דש], מכוחה נחקקים חוקי העזר חסרה את העיריות [נוסח ח

ההסמכה המפורשת הנדרשת כדי שיתאפשר פיקוח הכולל פגיעה 

 ....בחופש ההפגנה והתהלוכה

מצב בו לשונם של חוקי עזר היא לשון גורפת ורחבה, המעניקה ...

שיקול דעת מוחלט לרשות המקומית ביחס למקרים הראויים 

מעין זה, רצוי לתקן את לאכיפתה, אינו מניח את הדעת. במקרה 

חוקי העזר באופן שינתן ביטוי למכלול השיקולים הנזכרים לעיל, כך 

שלא יעשה שימוש בהוראות גורפות החלות על כל סיטואציה ללא 

 ...הבחנה

 במקרה זה עירייה לסמכויותיה מכוחם של חוקי עזראגף הפיקוח בהפרשנות הרחבה  .13

  יסוד חוקתית.ל הזכות לחופש ביטוי כזכות אינה עולה בקנה אחד ההנחיה, ועם מעמדה ש

לאיכות  התנועה 1775/20''מ עע) פסיקת בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה לנוכח .14

מקומית סמכות  לרשות, ספק רב אם ((9.3.2020,בנבו פורסם) ירושלים' עיריית נהשלטון 

במרחב הציבורי , בגין שילוט שנתלה באופן ארעי עירונילקנוס מפגינים מכוח חוק עזר 

, וגם ככל שהסמכות קיימת הרי שיש להפעילה בצמצום ובסבירות לנוכח במהלך הפגנה

  ולחופש הביטוי. מחאהש המשקלה של הזכות לחופ

לסדר הציבורי.   הפרעה כל, באופן זמני וללא פוליטיט מחאה וליש תלייתבענייננו דובר ב .15

המפגינים כלל לא העלו על דעתם כי שילוט מסוג זה הנתלה לשעות ספורות טעון היתר 

על לא נועדה לחול  ותשלום אגרה. כאמור לעיל, תחולתן של הוראות חוק העזר העירוני 

הזדמנות  או כלשהי למפגינים התראה נתנהלא  הפקחיתלמרות זאת, שלטים ממין זה. 

דבר שמצביע על ליקוי חמור בהפעלת שיקול , מיד קנוס אותםרה לאלא מיה –רילהסב

 דעת. 

נבקש כי תפורסם הנחייה  לנוכח כל האמור ועל מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים, .16

למנוע או להגביל  אין ברורה ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני וכל גורם רלוונטי אחר, לפיה 
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באופן ארעי.  הלך הפגנות ואירועי מחאהבמאו להסיר שלטי מחאה המוצבים ונתלים 

במסגרת זו יש להבהיר לפקחים הפועלים בשטח כי אין המדובר בשילוט הטעון קבלת 

 היתר מהעירייה, ועל כן אין בתלייתו עבירה על הוראות חוקי העזר העירוניים.

 בגין אירוע זה. כמו כן, נבקש לבטל את הקנסות שניתנו למפגינים  .17

 

  בכבוד רב ובברכה:

 
 רעות שאער, עו"ד סיון תהל

 מנהלת פניות הציבור  רכזת שטח וחופש מחאה

 :העתק

  ממונה פניות הציבור בחברה לביטחון וסדר ציבורי

 


