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במחלקות היולדות". החוזה קבע שהשילוט יוצב במשך 21 יום ברחבי העיר כפר 
סבא בשטחי פרסום המוסדרים על ידי העירייה. 

לכך 2. בסמוך  או  ביום ה- 2.5.16,  כי  נודע למרשיי,  השילוט בפועל,  הצבת  לאחר 
הפרסום  תקופת  תום  ובטרם  מרשיי  הסכמת  ללא  וזאת  על  השילוט  הוסר 
שנקבעה. לאחר פניית מרשיי בנושא אישרו בפניהם נציגי פורום ארט, כי השילוט 
אכן הוסר וזאת לאחר קבלת פנייה בעניין מהעירייה. מרשיי פנו אל פורום ארט 
בעניין ודרשו ביום 3.5.16, כי השילוט יוחזר, אולם טרם קיבלו מענה והשילוט לא 

הושב בפועל. 

בברורים נוספים שערכו מרשיי, וגם על פי פרסומים בעיתונות עלה, שהעירייה 3.
פעלה להסרת השילוט. 

מרשיי סבורים, כי הסרת השילוט פוגעת פגיעה קשה שלא כדין בחופש הביטוי 4.
המוקנה להם. בג"ץ כבר פסק לפני שנות דור, כי "חופש הביטוי הוא עקרון יסוד 
שאינן  יסוד  זכויות  מאותן  אחת  הוא  הוא הלכתי.  מקורו  במשפט הישראלי. 
כתובות על ספר, אלא הן נובעות במישרין מאפיה של מדינה כמדינה דמוקרטית 
בישראל  הסרטה  אולפני  לנדוי בבג"ץ 243/62  השופט  השוחרת חופש" (דברי 
בע"מ נ' גרי ואח', פ"ד טז 2407). כיום חופש הביטוי אף נגזר מכבוד האדם המוגן 
על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו (ע"א 105/92 ראם מהנדסים קבלנים בע"מ 

נ' עיריית נצרת עילית (21.9.93)).  

קשה 5. היא  הפגיעה  כאשר  אלא  חופש הביטוי,  את  מגבילים  אין  כי  כבר נקבע, 
וממשית והסתברותה היא ברמה של קרוב לוודאי (ראו בג"ץ 337/81 מיטרני נ' שר 

התחבורה (10.7.83).  

בענייננו מדובר בשילוט, העוסק בנושא שאינו מסחרי, אלא נוגע לדרישה פשוטה 6.
ואנושית למנוע גזענות והפרדה בשטחי בתי החולים. מדובר בסוג של ביטוי הראוי 
של  כיסוד  חברתית  מבחינה  רבה  חשיבות  לו  שנודעת  משום  להגנה מירבית, 
המשטר הדמוקרטי, וכפי שניתן ללמוד גם ממקרה זה, משום שהוא חשוף יותר 
מכל צורת ביטוי אחרת להתנכלות מצד הרשויות (השוו דברי כבוד השופט זמיר 

בבג"ץ 6396/96 זקין נ' ראש עירית באר שבע, פ"ד נג(3) 289, 303).  

הן 7. נובעת  מרשיי  של  וזכויותיהם  הביטוי  חופש  על  ולהגן  לשמור  חובתכם 
מהחובה הכללית החלה על כל פרט וחברה לשמור על זכויות אדם, כבוד האדם 
וחופש הביטוי והן מהיותכם גוף ציבורי הפועל על פי דין, כפוף למשפט המנהלי 
ואמון על הגנה ושימור זכויות האדם במסרת תפקידיו. בעניין זה יודגש, כי כל 
והיישום  הפרשנות  לכללי  כפופים  פועלת העירייה,  שלפיהם  תקנה  או  חוק 
המחייבים הגנה מרבית על זכויות אדם ובכללם חופש הביטוי (ראו, למשל, בג"ץ 

6226/01 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים ואח' (2.2.03)).  
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הפליה 8. איסור  חוק  של  הפרה  כדי  עולה  העירייה  התנהלות  כי  מרשיי סבורים, 
ולמקומות ציבוריים, תשס"א –  בידור  למקומות  ובכניסה  ושירותים  במוצרים 
2000, ולעניין העדר הגנה במקרה מעין זה, ראו גם ע"א 35563-02-12 האגודה 

לשמירת זכויות הפרט נ' מקור ראשון המאוחד (הצופה) (12.1.14). 

מעבר לפגיעה בחופש הביטוי, הסרת השילוט שלא כדין וללא עילה וסמכות בדין, 9.
אשר תוכנו כולל אמירה נגד גזענות והפרדה, מהווה מסר מעליב ופגיעה באותן 
אוכלוסיות אשר השילוט מכוון להגן על כבודם ועל בריאותם ונותנת רוח גבית 

לאותם חוגים המבקשים לקיים הפרדה גזענית בבית החולים.  

מרשיי ביקשו להודיעכם, כי במידה ולא תשנו את הנחייתכם לחברת השילוט עד 10.
ליום 15.5.16, הם מתכוונים לפנות בנושא לערכאות משפטיות.   

מובהר, כי אין באמור במכתבי זה, מטבע הדברים, כדי למצות את טענות מרשיי, 11.
ככל  הדברים במלואם,  את  יעלו  והם  מטענותיהם  טענה  על  ויתור  להוות  או 

שידרשו לכך, כאשר יגיע הנושא בפני ערכאות משפטיות.  

העתק: פורום ארט בע"מ בפקס: 08-6236827
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