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 לכבוד

 עו"ד אבנר יוסף 

 עיריית לוד  –היועץ המשפטי 

 avnery@lod.muni.ilבדואר אלקטרוני : 

 שלום רב, 

 מחאה מיצג ביטול קנס שניתן בחוסר סמכות בגין קיום דרישה להנדון: 

הציבורי  בנוגע להצבה ותלייה של שלטי מחאה במרחב לודאנו פונים אליכם בעניין מדיניות עיריית 

בו פקח של העירייה הטריד מפגינים בגין קיום  19.9.2021אירוע מיום בעיר. פנייתנו באה בעקבות 

שהצבת מיצב מחאה קטן בטענה  ,-------- ת''ז ,ק"נאת אחת המפגינות, הגב' מיצג מחאה ואף קנס 

. ההוראה מטעם העירייה ותשלום אגרהאישור מיוחד  כה קבלתמצרי במקום כחלק מקיום ההפגנה

שנתנה העירייה להסרת המיצג נעשתה בחוסר סמכות ופגעה באופן בלתי מידתי בזכות המפגינות 

 ש ביטוי המחאה .והמפגינים לחופ

בנוגע לאזלת היד של המשטרה בכל הנוגע שבועית מתקיימת מחאה מזה כחודש שבוע מדי  .1

 לאלימות בחברה הערבית.

גן גנדי הנמצא ברחוב הגיעו תושבי ותושבות העיר יחד עם פעילים אל  19.9.2021ביום  .2

הציגו  אירוע המחאה במסגרת. לקיים משמרת מחאה שקטהעל מנת בעיר,  כצנלסון

כפי שניתן לראות  ,שכלל בובות קטנות ושילוטאמנותי התושבים והמפגינים מיצג מחאה 

 . בסרטון

שטרת ממ םשוטרימספר  קוםהגיעו למ ,19:00שעה לקראת הבמהלך אירוע המחאה,  .3

דרשו מאחת המפגינות לפרק את מיצג המחאה  ,ישראל מלווים בשוטרי משמר הגבול

 והסבירה ,ח''. המפגינה שאלה על מה הדוויושת עליה קנס ח''דו נתן להישי ואיימו בכך

 ה באמצעים חזותיים והסברתיים.מחאלהעביר מסר היא  מטרת המיצגש

היא מעוכבת. כי ואף אמרו לה קח המפגינות עד להגעתו של הפהשוטרים עיכבו את אחת  .4

ולא  ,אלא אמרו לה "אנו מציעים שתישארי כאן בטוב" כששאלה מדוע לא נתנו לה הסבר

  גן.לה לצאת מה אפשרו

המפגינה שדרש מהמפגינה להציג לו אישור להצבת המיצב. לבסוף הגיע למקום פקח עירוני  .5

במהלך  ע מספר בובותידיעתה אין צורך באישור כדי להניח על הקרק השיבה שלמיטב

הוא  –ות רלוונטיהחוק או להפנות אותה להוראות ה. כשביקשה מהפקח להראות לה הפגנה

 סרב.
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פקח עם שוטר בכיר הולאחר התייעצות של  ,לאחר מספר בקשות מצד המפגינה שעוכבה .6

הצגה, התקנה ופרסום שילוט ללא בגין  לקנוס את המפגינה החליט הפקח ,ששהה במקום

ולמרות שפרטי המפגינה היו  ,לאורך כל הזמן הזה. תשלום אגרותללא תנאיו ועל שיון יר

למשך פרק בידי הפקח והשוטרים מרגע הגעתם למקום, עוכבה המפגינה והוחזקה במקום 

 הצדקה.ללא זמן ארוך, 

, העילה למתן הקנס והסעיף הרלוונטי בחוקי העזר העירוניים אף אינם כפי שניתן לראות .7

 שניתן למפגינה.  02276087קנס מס' על גבי  מצוינים

  הקנס מצ''ב ומסומן א'.הודעת ** העתק 

קובע איסור ו ,עוסק באיכות הסביבהלעיריית לוד לפרק ב' בחוק העזר העירוני  16סעיף   .8

הצגה או תלייה של מודעות מכל סוג במרחב הציבורי ועל מתקנים גורף וכוללני על 

, דבר פרסומת , לא יתלה ולא ידביק ברשות הרבים מודעהלא יפזר אדם" ציבוריים בעיר:

, ישרטט או ולא יצייר, , על קירות, עמודים, עצים וכדומהאו תעמולה וכל דבר דומה אחר

 .", ולא ירשה שפעולות אלה ייעשו בידי אחריחרוט עליהם

קיים לאת זכותם  לממש מבקשיםבקביעת הוראה גורפת זו, ואכיפתה גם כלפי מפגינים ה .9

מגדרי סמכותה. נעמוד על הדברים בפירוט  לודמחאה במרחב הציבורי, חורגת עיריית 

 להלן: 

 הביטוי הפוליטי והחופש לקיים מחאה והפגנהזכו במסגרת ההגנה על חופש הביטוי,  .10

גבוה שבגבוהים. "מבין סוגי הביטויים השונים, ההגנה הניתנת ד למעמ במרחב הציבורי

היא רחבה  –תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי  שהוא –לחופש הביטוי הפוליטי 

 ((.2003) 164,157 1, פ"ד נזירושלים עיריית אינדור נ' ראש 01/6226במיוחד." )בג"ץ 

פסיקת בית המשפט העליון קבעה באופן ברור כי רשות מקומית אינה מוסמכת להגביל  .11

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

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

התנועה למען איכות השלטון נ' עיריית  1775/20'מ עע' ;עניין זקין ( להלן:8.9.1999)

-הס נ' ראש עיריית תל 1282/02אביב יפו( -עת"ם )מינהליים תל ;(24.9.2020) ירושלים

 (.(9.7.2002) 10, פס' יפו-אביב

בעניין שמירת  ובחקיקת העזראין לראות בהוראה שבפקודה  –על פי מבחני הפסיקה  .12

המגבילה את חופש הסדרה ואכיפה ל ספיקהממפורשת ו הסמכהמכוחה  הניקיון שנחקקה

בעניין שמירת הניקיון אינם משקפים את המשקל המיוחד שיש  עזר חוקי. הביטויו המחאה

חזותיים ואחרים,  –אמצעי המחאה  מחאה במרחב הציבורי.חס לחופש הביטוי ולקיום ילי

 מהווים יחלק בלתי נפרד ממימושה של זכות זו.

החרמת וכן מפגינים או איום בכך,  עלכלכליות סנקציות הטלת  –רשת מפו עדר הסמכהיבה .13

מדינת ישראל  8100285877/11חע"מ  )השווה: מנוגדים לדין ובטלים –שלטים או הסרתם 

 (.(6עמ'  (29.4.2012) נ' סטניסלב צוקנוב,
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בעניין תחולת חוקי העזר של הרשויות  2019שעודכנה בחודש ינואר  ''שבהנחיית היועמ .14

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

 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 ...

, מסוג זה הנישא בהפגנות ואסיפות, ופקודת שילוט ארעי במהותו

העיריות [נוסח חדש], מכוחה נחקקים חוקי העזר חסרה את 

ההסמכה המפורשת הנדרשת כדי שיתאפשר פיקוח הכולל פגיעה 

 ....בחופש ההפגנה והתהלוכה

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

ביחס למקרים הראויים  שיקול דעת מוחלט לרשות המקומית

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

חוקי העזר באופן שינתן ביטוי למכלול השיקולים הנזכרים לעיל, כך 

שלא יעשה שימוש בהוראות גורפות החלות על כל סיטואציה ללא 

 ...הבחנה

אינה עולה בקנה  עזרהפרשנות הרחבה שנותנת העירייה לסמכויותיה מכוחם של חוקי  .15

כל פגיעה  יסוד חוקתית.ועם מעמדה של הזכות לחופש ביטוי כזכות  ההנחיהעם אחד 

בחופש הביטוי חייבת להיעשות במידתיות, בסבירות וללא הפליה. על כן, גם בהקשרים 

, על הדבר הצגת שלטים ומיצגים במהלך הפגנותשבהם נתונה לעירייה סמכות למנוע 

עיריית חולון  5580/13פ )חולון( )ת'' התושביםשקל הראוי לזכויות להיעשות תוך מתן המ

 ((.3.9.2013) נ' ביתשו פיני

שלא גרם כל הפרעה לסדר הציבורי. גם אילו הייתה העירייה  במיצג מחאהדובר מבענייננו  .16

עיכובה של המפגינה במקום וקניסתה ללא מוסמכת לקנוס מפגינים בגין הצבת מיצגים, 

 על ליקוי חמור בהפעלת שיקול דעת. יםמצביעו ,להיות מידתייםהתראה רחוקים מ

למשל על ידי  גם במקום שבו מתקיימת סמכות להגביל את הזכות חופש המחאה,  .17

רק בנסיבות שבהן קיימת הצדקה כבדת משקל להגביל  הדין מתיר לעשות כןהמשטרה, 

מתקיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר  בושבמקום  את הזכות. הצדקה כזו מתקיימת

מדובר ב"מלאכת איזון עדינה בין הזכויות והאינטרסים . הציבורי או בשלום הציבור

הפרק, שעליה מופקדת המשטרה כמי שאמונה על שמירת הסדר השונים העומדים על 
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 19פס'  (19.8.2020) פדידה נ' משטרת ישראל 5078/20ג"ץ בהציבורי ושלום הציבור" )

 לפסק דינו של השופט פוגלמן(.

אמת מידה דומה ננקטה על ידי בית המשפט העליון, בהידרשו לאחרונה לשאלת הפעלתן  .18

, חוק עזר ירושלים )שמירת הסדר והניקיון(ל )א(39סעיף  של סמכויות העירייה על פי

לבית  בסמוךבכל הנוגע להצבתם של שלטים וסככה גם חוק העזר(,  –)להלן  1978-התשל"ח

השלטון בישראל נ' עיריית התנועה למען איכות  1775/20עע"ם הנשיא בירושלים )

 ((.24.9.2020) ירושלים

 למפגינה שלא כדין.שניתן  ,המצ''בנבקש לבטל באופן מיידי את הקנס לנוכח כל האמור  .19

נבקש כי תפורסם הנחייה ברורה  על מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים,בנוסף,  .20

ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני וכל גורם רלוונטי אחר, לפיה אגף הפיקוח בעירייה אינו 

מוסמך למנוע או להגביל או להסיר שלטי מחאה המוצבים ונתלים באתרי מחאה באופן 

מטעם העירייה כי שילוט וחפצים ארעי. במסגרת זו יש להבהיר לפקחים הפועלים 

עבירה  םקבלת היתר מהעירייה, ועל כן אין בתליית ים במהלך הפגנה אינם טעוניםהמוצג

 על הוראות חוקי העזר העירוניים.

 נודה לקבלת מענה בהקדם על מנת לשקול את המשך צעדינו. 

 בכבוד רב ובברכה

 
 רעות שאער, עו"ד יון תהלס

 ת הציבורומנהלת פני המחאהרכזת שטח וחופש 

 העתקים:

 orihaim.law@gmail.com: בדואר אלקטרוניעירוני, תובע  -עו"ד אורי חיים 

 bitachon@lod.muni.il :בדואר אלקטרוני ,מנהל אגף בטחון ושירותי - מר אלי דיין

 zionb@lod.muni.il: הפיקוח העירוני, בדואר אלקטרוני -מר ציון בן שלוש 
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