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משפט מינהלי
בחירות
תחולת חוקי עזר של רשויות
מקומיות על תעמולת בחירות ועל
שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי

מספר הנחיה1.1912 :

תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים
ומודעות בעלי מסר פוליטי
רקע
 .1הנחיה זו עניינה בשאלת התחולה והאכיפה של חוקי עזר ברשויות מקומיות
המסדירים הצבת שילוט ומודעות בתחומי הרשות (להלן – חוקי העזר) .ההנחיה
נועדה להשיב על פניות שונות שנגעו לתחולת חוקי העזר על שילוט "פוליטי" באופן
כללי ,ועסקו הן בצורך לקבל היתר מן הרשות המקומית לצורך הצבת שלטים
כאמור ,והן בהגשת כתבי אישום על-ידי הרשויות המקומיות נגד נאשמים ,בשל
הצבת שלטים שעסקו בבחירות המוניציפליות הקרובות ,לכאורה בניגוד להוראות
חוקי העזר הרלוונטיים.
החיקוקים המסדירים הצבת שילוט
 .2הצבת שלט או מודעה בתחומי רשות מקומית מוסדרת על-ידי חיקוקים רבים
ו שונים ,ובדרך כלל אין בעובדה כי חיקוק אחד חל על הפעולה כדי להוציא את
תחולתו של חיקוק אחר .כך למשל ,על הצבת שלטים ומודעות עשויים לחול
חיקוקים שונים ,כגון ,חוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה ,1965-חוק העונשין,
התשל"ז ,1977-פקודת התעבורה [נוסח חדש] ,חוק הדרכים (שילוט) ,התשכ"ו-
 ,1966חוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,התש"ט  ,1949 -וכמובן חוק הבחירות
(דרכי תעמולה) ,התשי"ט( 1959-להלן – חוק דרכי תעמולה).
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חוק עזר עירוני הבא להבטיח את המראה הנאה של העיר ,את הניקיון בתחומה,
מניעת נזק לרכוש ,או את בטיחות העוברים והשבים ,אינו יוצא מכלל זה .בהתאם
קבע בית המשפט העליון שיש לפרש את הסמכות של הרשות המקומית להטיל
מגבלות על פרסום מודעות בתחומה כך שהיא חלה בעיקר בהקשרים העוסקים
" בגודל המודעה ,בצורתה ,באופן הדבקתה ובמשך הזמן שתהא מודבקת" ,להבדיל
מהתערבות בתוכנה (ראו עע"ם  4058/16עיריית גבעת שמואל נ' מכון אריק לפיוס
סובלנות ושלום ע"ש אריה צבי פרנקטל הי"ד (פורסם בנבו )26.6.2017 ,המצטט
את ע"א  105/92ראם מהנדסים קבלנים בע"מ נ' עיריית נצרת עילית ,פ"ד מז()5
( )1993( 200 ,189להלן – עניין ראם)).
 .3בבסיס החוקים השונים עומדות תכליות שונות ,ובדרך כלל אין לומר כי חיקוק אחד
ממצה את הסוגיה בכללותה .לכן ,אין לקבל את הטענה כי קיומו של חוק דרכי
תעמולה ,שנועד בעיקרו להבטיח את הגינותו של המאבק הפוליטי ושוויון
ההזדמנויות להשתתף בו (אם כי חלק מהוראותיו מביאות בחשבון גם שיקולים של
חזות פני העיר) ,מוציא את תחולתו של חוק עזר עירוני ,שתכליתו העיקרית שונה
(אם כי הסדרה מושכלת של חלוקת שטחי מודעות לפי חוק עזר משרתת גם את
המטרה של שוויון והגינות במשחק הפוליטי).
בענייננו ,באים הדברים לביטויים המפורש בהוראות סעיף (10א )2()1לחוק דרכי
תעמולה ,אשר מסמיך במפורש רשות מקומית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות
להצגת מודעה על דירת מגורים או מטה מפלגה ,לשם הבטחת בטיחות הציבור
ואיכות הסביבה ,ובלבד שעניינם של התנאים גודל המודעה ,החומר שממנו היא
עשויה או אופן הצגתה .עם זאת וכאמור לעיל ,גם במקרים בהם יחסי הגומלין בין
חוק דרכי התעמולה ובין חוק העזר אינם מוסדרים במפורש בחוק ,אין להסיק כי
הסדרת נושא בחוק דרכי תעמולה היא ממצה.

חוק דרכי תעמולה וחוק עזר
 .4לשונם של חוקי העזר המסדירים את נושא הצבת השילוט והמודעות בתחומי
הרשות המקומית רחבה ,בדרך כלל ,וחלה לכאורה כמעט על כל שלט ולכל מטרה,
ללא הבחנה בין סוגי מודעות ושלטים .מושא דיוננו הן מודעות הנושאות מסר
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פוליטי ,עליהן חל כאמור גם חוק דרכי תעמולה (סעיפים 10 ,10א ו10-ב) ,הקובע
עיקרון של הדבקת מודעות אך ורק על גבי לוחות מודעות או הצגתן על גבי דירת
מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים או במתקני
פרסום חוצות כהגדרתם בסעיף 10ב לחוק דרכי תעמולה.
 .5תכליתו המרכזית של חוק דרכי תעמולה היא החלה של "כללי משחק" הוגנים
ושוויוניים על התחרות הפוליטית .תכליתו המרכזית של חוק עזר עירוני היא הגנה
על חזות פני העיר ועל ערכים אסתטיים ובטיחותיים (אם כי ,כפי שצוין בסעיף 3
לעיל ,כל חיקוק משרת גם את המטרה האחרת) .יש לתת את הדעת ליחס בין שני
החיקוקים ולמתחם שיקול הדעת של הרשות בהפעילה את חוק העזר ,לאור חוק
דרכי תעמולה.
 .6ככל שניתן ,יש לפרש ולהפעיל חיקוקים באופן הרמוני .אולם ,ראוי להדגיש ,כי חוק
העזר ,בהיותו חקיקת משנה ,כפוף נורמטיבית לחוק דרכי תעמולה ,ולפיכך ,ככל
שקיימת סתירה בין הוראותיהם ,הרי הוראות האחרון גוברות .על-כן ,לא רשאית
הרשות המקומית לאסור כליל ,במסגרת משטר הרישוי ,הצבת שלטי תעמולה על
דירת מגורים או על מבנים המשמשים מטות מפלגתיים .מנגד ,הרשות גם מוגבלת
מלהתיר הצבת שלטים כאלה על מבנים אחרים אשר חוק דרכי תעמולה מונע הצבת
מודעות עליהם.
בהפעילה את שיקול דעתה ,הן בתחום הרישוי והן באכיפת סנקציות שמקורן בחוקי
העזר ,על הרשות המקומית לתת את הדעת על תכליתו והוראותיו של חוק דרכי
תעמולה ,ובמיוחד השאיפה להחלת כללי משחק הוגנים על התחרות הפוליטית ,הגם
שתחולת חוקי העזר אינה מוגבלת בזמן ,שלא כסעיפים הנזכרים בחוק דרכי
תעמולה ,החלים בתקופה של תשעים הימים שלפני הבחירות.
שוויוניות באכיפת החוק
אכיפה שוויונית של הוראות החוק על כלל הכפופים לו היא ערך יסודי וחיוני
.7
בכל משטר מתוקן .במיוחד יש להקפיד על ערך זה כאשר מדובר בחיקוקים הנוגעים
לחופש הביטוי הפוליטי בכלל ,ולחופש הביטוי במסגרת מערכת בחירות בפרט.
מהאמור עולה ,כי על הרשות המקומית להקפיד הקפדה יתרה על שוויוניות באכיפה
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הן במתן היתרים להצבת שלטים ,והן במסגרת מדיניות התביעה ,מקום שהיא
סבורה כי הוראות החוק הופרו .אין לקבל בשום אופן מציאות לפיה מדיניות אכיפת
החוק ויחידות הפיקוח של העיריה הופכות כלי שרת במאבק פוליטי .בנושא דומה
קבע בית-המשפט העליון ,כי אכיפת החוק ותלישת מודעות המופנות נגד ראש
העיריה ,תוך הותרת מודעות אחרות על מקומן ,מהווה אכיפה בררנית ופסולה (בג"ץ
 6396/96זקין נ' ראש עיריית באר שבע ,פ"ד נג(.))1999( 287 )3
דבר זה נכון תמיד ,ואולם הוא חשוב שבעתיים בתקופת מערכת הבחירות .השוויון
הוא הערך הבסיסי שביסוד חוק דרכי תעמולה (תר"מ  3/93סיעת מר"צ נ' מר טדי
קולק ואח' (ניתן ביום  .))25.8.1993לעניין זה נעיר ,כי המחוקק מצא לנכון להחיל
בסעיף 10ב לחוק דרכי תעמולה ,שעניינו פרסום תעמולת בחירות באמצעות שלטי
חוצות והחל בתקופת בחירות ,את עקרון השוויון על חברות פרטיות העוסקות
בשילוט חוצות ("משווקי פרסום" כהגדרתם בסעיף) ,ומובן שהדבר נכון מכוח קל
וחומר לגבי רשות מקומית .עקרון השוויון הוחל על חברות כאמור מכוח סעיף

10ב(ב)( ,)2לפיו נאסר עליהן להפלות "בין מתמודדים בבחירות בכל דרך שהיא ,לרבות
במחיר ,במועדי פרסום ובשיבוץ תעמולת הבחירות במתקני פרסום חוצות" .בהקשר
זה ,יש להפנות את תשומת הלב להחלטה בתב"כ  11/21שדולת הנשים בישראל נ'
עיריית בני ברק (ניתנה ביום  ,)20.3.2019החלטה בה עמדה לדיון האפשרות להגביל
פרסומי תעמולה על-גבי שלטי חוצות מהטעם שמופיעה בהם דמות נשית .בהחלטה
נדון היקף פריסתו של איסור ההפליה האמור .בכלל זאת נדונו בה גם שאלת
התחולה של האיסור ,מכוח ההגדרה "משווק פרסום" ,על הרשות המקומית עצמה
וכן שאלת היחס בין איסור ההפליה שבסעיף 10ב(ב)( )2לבין הסמכות הנתונה
לרשות מקומית לפי חוק עזר לאסור פרסומים במתקני פרסום חוצות מטעמים
כלליים של "תקנת הציבור" .מן ההחלטה עולה פרשנות מרחיבה של איסור ההפליה
הקבוע בסעיף 10ב( ,)2לנוכח חשיבותו הרבה של עקרון חופש הביטוי הפוליטי,
במיוחד בתקופת בחירות.
תחולת חוקי עזר (מודעות ושלטים) על הפגנות ואסיפות
 .8הוראות 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 חוק עזר (מודעות ושלטים) מתיימרות להשליט
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משטר רישוי ופיקוח 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 העיריות [נוסח חדש] ,מכוחה
נחקקים חוקי העזר חסרה את ההסמכה המפורשת הנדרשת כדי שיתאפשר פיקוח
הכולל פגיעה בחופש ההפגנה והתהלוכה .סוגיה זו מוסדרת באמצעות פקודת
המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הקובעת את מנגנון הרישוי ואת המבחנים
להפעלתו (השוו עניין ראם עמ' .)214
מסקנות
 .9מהמקובץ עולה ,כי אכיפת חוקי עזר של רשויות מקומיות על מודעות ושלטים
שנושאם פוליטי ,במיוחד בזמן מערכת בחירות ,היא סוגיה רגישה ומורכבת,
הדורשת אחריות והפעלת שיקול דעת זהיר מצד הרשות המקומית .נוכח רגישותה
של הסוגיה יצוינו להלן מספר פעולות מעשיות שעל הרשות המקומית לנקוט:
א) על הרשויות המקומיות לוודא כי בשטח שיפוטן קיימת כמות מספקת של שטחי
פרסום שנועדו לפרסום מודעות ,ובמידת הצורך להגדיל את כמותם בתקופת
הבחירות .קיום כמות מספקת של שטחי פרסום ,בפיזור מתאים בתחומי
הרשות המקומית ,יצדיק משטר אכיפה קפדני יותר של חוקי העזר ,וכך יצא
נשכר חופש הביטוי ,ללא שחזות פני העיר תיפגע .מנגד ,היעדרם של שטחי
פרסום ,יחד עם מדיניות אכיפה דווקנית של חוקי העזר ,עשויים לגרום פגיעה
קשה ומעבר לנדרש בחופש הביטוי ובאפשרות של ניהול תעמולת בחירות
אפקטיבית ולגיטימית.
ב) מחובתה של הרשות המקומית לקבוע בעוד מועד את אמות המידה לחלוקה של
שטחי הפרסום לרשימות השונות על לוחות המודעות שלה ,ולפרסמן באופן
נאות .ניתן להיעזר בשיטה אותה נוקט חוק דרכי תעמולה ,בקבעו את חלוקת
הזמן לזמני שידור בטלוויזיה ,קרי – שטח מינימלי לכל רשימה ותוספת שטח
בגין כל חבר במועצה היוצאת הכלול במסגרת אותה רשימה.
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לעתים ,ניתן להגיע להסכם בין הרשימות לבין הרשות המקומית בדבר
ההקצאה (דוגמא חיובית להסכם כזה מוזכרת בתר"מ  3/93הנזכר לעיל ,בנוגע
לעיריית ירושלים).
ג) כדי לוודא הפעלת מדיניות רישוי ותביעה אחידות ושוויוניות ,על הרשות
המקומית לקבוע כללים בהוראות פנימיות ,לפיהם יונחו עובדיה ,ברוח האמור
לעיל ,כיצד לפעול .על ההוראות הפנימיות לקחת בחשבון ,בין השאר ,את
ההיתר הניתן בחוק דרכי תעמולה להצבת שלטי תעמולה על משרדי מפלגה
ואת האיסור להציב שלטים כאמור שלא על לוחות מודעות ומשרדים .כן צריכה
הרשות לקחת בחשבון את מספר ההיתרים ואת מסגרת הזמן בה מדובר .יש
מקום שהרשות המקומית תשקול לפרסם את ההוראות הפנימיות האמורות,
למשל באתר האינטרנט שלה (ראו בג"ץ  5537/91אפרתי נ' אוסטפלד מו(501 )3
(.))1992
ד) כדי למנוע שימוש לרעה בהפעלת סנקציות חוקיות שונות ,על התובעים ברשויות
המקומיות לוודא כי הקנסות מוטלים על ידי פקחי הרשות ,באופן התואם את
מדיניות האכיפה של הרשות המקומית ,ועל פי קריטריונים ענייניים ואחידים.
כמו כן ,על התובעים להקפיד על שיקולים ענייניים ועל שמירת עצמאות התביעה
הפלילית ,כמפורט בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  ,4.1001גם בטיפול
בבקשות לביטולי קנסות וכן בהחלטות על הגשות כתבי אישום ,במקרים
המתאימים לכך .בנוסף יש להקפיד ,כי כתבי אישום בעניין זה יהיו מפורטים
דיים ,באופן שהתשתית העובדתית תפורט במלואה לרבות הנסיבות המדויקות
של הצבת השלט ,ובכלל זה – האם מדובר בשלט קבוע ,או בשלט ארעי ,סוג
המבנה עליו מוצב השלט  -בית מגורים או מבנה המשמש כמטה של מפלגה -
וכיוצא באלה.
ה) כפי שעולה מסעיף (10א )1לחוק דרכי תעמולה ועל מנת שלא לפגוע יתר על
המידה בחופש הביטוי הפוליטי ,חוק העזר יאפשר לתושבים לתלות שלטים
בדירות מגורים ,תוך אפשרות להסדיר במסגרתו את הנושא הטכני של הגודל,
הצורה והחומר ממנו עשוי השלט בלבד ,ללא התערבות בתוכן וללא הטלת
אגרה על שילוט זה.
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 .10אכיפת מכלול החיקוקים הנוגעים להצבה של שלטים ומודעות חיונית בתקופת
בחירות ,לא פחות ואף יותר מאשר בשאר ימות השנה ,שכן בתקופה זו עלולים
אינטרסים חיוניים שונים להיפגע קשות בהעדר אכיפה .עם זאת ,במסגרת מדיניות
האכיפה יש לתת את הדעת כי בידי הרשות המקומית ניתן כלי רב עוצמה ,ועליה
להישמר שלא לעשות בו שימוש לרעה.
 .11מצב בו לשונם של חוקי עזר היא לשון גורפת ורחבה ,המעניקה שיקול דעת מוחלט
לרשות המקומית ביחס למקרים הראויים 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.
נעיר כי ניסוח רחב של הוראת החיקוק יחד עם יישום בלתי מבוקר שלה ,עשויים
לגרור קביעה משפטית ,לפיה לוקה הוראת חוק העזר בחוסר סבירות או אף חוסר
סמכות (השוו :בג"ץ זקין לעיל ובג"ץ  6226/01אינדור נ' ראש עיריית ירושלים ,פ"ד
נז( .))2003( 157 )2ליועצים המשפטיים לרשויות המקומיות נודעת לעניין זה
חשיבות ומוטלת עליהם אחריות לבדיקת חוקי העזר.

