
 

 

 

 באמצעות הדוא"ל                             

 שלום רב,  

 פנייתך בנושא ביטול אישומים בגין תליית שלטים במרחב הציבורי הנדון: 

 05.202120. -סימוכין: מכתבך מתאריך ה 

 

 קיבלתי את פנייתך בנושא שבנדון והריני מתכבד להשיבך. 

העבירה, ועל מנת לחסוך זמן שיפוטי  לאחר בחינה מחודשת שערך התובע העירוני בנסיבות ביצוע  

 ניכר, החליט לחזור מן האישומים, טרם דיוני ההקראה בתיקי בית המשפט.

 

  ,   2091-10-20,    2111-10-20,    2104-10-20מצ"ב ההודעה שהועברה לבית המשפט בתיקים: חע"מ  

2098-10-20  . 

 

 . אנו מודים לך על פנייתך

 

 בכבוד רב,                                                                                                             

                                                                                                               

 אבי כהן 

 עוזר לראש התביעה העירונית

 

 

 עו"ד חיים נרגסי, המשנה ליועמ"ש לעירייה לעניינים פליליים וראש התביעה העירונית        העתקים:
 לנסי, עוזרת ליועץ המשפטי לעירייה עו"ד גילי ו         

                       

 

 

 
 
 
 
 

 לכבוד 

 
 
 

 
 

 י' סיון תשפ"א 
 2021מאי   21 עו"ד רעות שאער 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 
 75רח' נחלת בנימין 

 6515417תל אביב  

 reut.s@acri.org.il: דוא"ל

 

 
 



 בבית המשפט לעניינים מקומיים
 ב    י     ר      ו     ש     ל      י      ם

 

 2104-10-20 :מס' תיק

2111-10-20 

2091-10-20 

2098-10-20 

 55952721התביעה  'מחמספר לשכה מזוהה בנט: 

 

 : ת / המשיב/ה/ פרטי המבקש

 02-6297831  , עו"דגילי ולנסי

 טלפון / נייד   שם מלא 

 

 Tvia@jerusalem.muni.il                          ירושלים , 8כיכר ספרא 

 דוא"ל  כתובת 

 

 

   הודעה מטעם המאשימה הנדון:

 

ניכר,   שיפוטי  זמן  לחסוך  מנת  ועל  ביצוע העבירה  בנסיבות  המאשימה  מבחינה מחודשת שערכה 

 עה המאשימה כי היא חוזרת מאישום טרם דיון ההקראה ללא צו להוצאות.  מודי

 

 הודעה תימסר לב"כ הנאשם/ת.

 

 

 

 2021מאי  21 תאריך:

 

 

  

 

 

 עו"ד  ,גילי ולנסי         

 ב"כ המאשימה          
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 לכבוד:

 עו"ד חיים נרגסי, המשנה ליועץ המשפטי לעירייה לעניינים פליליים וראש התביעה העירונית

 tvia@jerusalem.muni.il :באמצעות דוא''ל

 

 שלום רב,

 

ביטול אישומים בגין תליית שלטים במרחב הציבורי בהסתמך על חוק עזר לירושלים הנדון: 

 1978 -)שמירת הסדר והניקיון(, התשל"ח 

אנו פונים אליך בדחיפות על מנת שתבטלו את  51894681 ת''זאמיר השכל, בשם מרשנו, מר  .1

 ט לעניינים מקומיים בירושלים.המשפדיון בפני בית קבוע לש, ושהוגש נגדוהאישום  יכתב

שתתף בהפגנות ומשמרות המחאה ה ,פעיל חברתי ופוליטיתא''ל במילואים ו ,מר השכל .2

נתלו שלטי מחאה  ות,במהלך ההפגנ, 2020בחודש יולי . שהתקיימו מול בית ראש הממשלה

 גיעופקחי העירייה שהבעקבות תליית השלטים במקום,  .גדרות ומעקים הגובלים במדרכהעל 

בגין עבירה של כולן ש"ח כל אחת,  475הודעות קנס, על סך  מסרו למר השכל חמשמקום ל

)א( לחוק עזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, 39"הנחת מכשול ברחוב" בניגוד לסעיף 

 .(חוק הניקיון –)להלן  1978-תשל"ח

)ג( לחוק העבירות המינהליות, 8שפט בהתאם לסעיף ילה ותבקש שכלבהמשך לכך הגיש מר ה .3

בשעה  31.5.21ליום  ו. דיוני ההקראה בבקשותיו של מר השכל להישפט נקבע1985-תשמ"ו

ונמסרו לו , 9:30בשעה  14.12.2021ליום ו 10:00בשעה  7.7.2021; ליום 12:30ובשעה  12:00

 הודעות על כך.

 הודעות והזימונים למשפט מצ''ב.העתקי ה

ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון , 24.9.2020, ביום ותמספר חודשים לאחר מתן הקנס .4

על  ותקנסהטלת כי נקבע בו התנועה לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים,  1775/20בעע"ם 

, כדין אינהמפגינים בגין תליית שלטי מחאה במהלך הפגנות, מכוח הוראת חוק הניקיון, 

  ומהווה פגיעה בלתי מידתית בזכות לחופש הביטוי והמחאה.

השכל, כתב האישום שהוגש נגד מר  לבטל את ההליך ואת על התביעה העירוניתמשכך,  .5

משאבים ולחסוך בכך התדיינות מיותרת, ביטול זמן ועוגמת נפש לנאשם ובאי כוחו, ובזבוז 

 .יקרים ציבוריים ושיפוטיים

mailto:tvia@jerusalem.muni.il
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2 

 

  לנו ולבית המשפט על ביטול כתבי האישום. נבקשך להודיעלנוכח האמור,  .6

את בחוזר נבקש לקבל  ביעה עודנה עומדת על ניהול הליך הסרק,שהתככל לחילופין,  .7

 מלוא חומרי החקירה המצויים בידי העירייה.

 

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                             

 רעות שאער, עו''ד                                                                                                                        

 




















