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  שאן- של תושבי ביתמחאהפינוי מאהל   : הנדון

ע מני ות,בית שאןבדרישה דחופה שתחדל מלפגוע בחופש ההפגנה של תושבי אנו פונים אליך 

שפונה במצוותך המאהל  שבכוונת המפגינים להקים במקום ,המחאהמלהורות על פינוי מאהל 

 .ביום שישי האחרון

ביקשו להצטרף לגל ש, שאן-  התארגנה קבוצה של תושבות ותושבי בית26.7.11, ביום שלישי .1

בדומה למפגינים בערים אחרות הקימו . המחאה החברתית שהתעוררה בכל רחבי הארץ

והניפו שלטים המוחים על מצוקה חברתית בכלל , העירייה תברחבמאהל מחאה קטן המפגינים 

 . ועל מצוקת הדיור והתעסוקה בבית שאן בפרט

. כי הפגנה מסוג זה טעונה אישור משטרתי מוקדם, ברורה סברו במשטרת בית שאןלא מסיבה  .2

ע מפקד תחנת בית הגי,  שעות24-משפג תוקף אישור שניתן מבעוד מועד ל, ביום רביעי, על כן

על פי הצעתו פנו המארגנים לתחנת המשטרה וביום חמישי הוצא להם . שאן ופינה את המאהל

האישור הוכפף לכך שהעירייה לא תבקש . לקיום מאהל המחאה למשך חודש ימיםבכתב אישור 

 .את פינוי המאהל

זאת אפילו מאהל המחאה לא הפריע לתנועת העוברים והשבים ולא הפר את הסדר הציבורי ו .3

שהמאהל נראה אלא שלפחות על פני הדברים . בעת שתושבים רבים הגיעו כדי להשתתף במחאה

 . חתךאת מנווהמחאה טרדו 

מכתב המורה למפגינים לפנות את האוהלים מיהרת ללשכתך כדי להוציא יום שישי בוקר ב .4

יון או רשות רחבת העירייה הינה שטח ציבורי ואין לכם רש"שלדבריך , וזאת כיוון, לאלתר

כשעה לאחר שמכתבך נמסר  ".כלשהי להקים בו אוהל או להציב מטלטלין פרטיים במקום

חברת ל. של המפגיניםציוד למפגינים מיהרו פקחיך לפרק את האוהלים הספורים ולהחרים 

 הסברת שאין לך כל התנגדות לאפשר , שמחתה על פינוי מאהל המחאה,הכנסת זהבה גלאון

משהו "ואולם המאהל שפורק במצוותך הוא , גרת מחאת הדיור הארציתהקמתו של מאהל במס

 .  כיוון שלמקימיו יש עניין פוליטי ואישי נגדך" אחר

, שאן-אנו תמהים על הנחישות והמרץ שגילית כדי לסלק את מאהל המחאה הקטן שהוקם בבית .5

יודגש כי . ץשעה שראשי עירייה רבים מגלים הבנה לקול הזעקה החברתית שפרצה בכל רחבי אר
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כי אם מילוי חובתם , ך בערים האחרות כלפי המחאה אינו בבחינת חסדיאורך הרוח שגילו עמית

אינטרסים ציבוריים שהם מופקדים על שמירתם להפעיל שיקול דעת ולאזן נכונה בין , על פי דין

נים שר הפ' ד סער נ" עו148/79צ "בג: ראה (לבין כיבוד הזכות החוקתית לחופש הפגנה ומחאה

 . ))1979 (175, 169) 2(ד לג "פ, והמשטרה

לפרט מהו האינטרס הציבורי שלמענו החלטת להורות על פינוי מאהל אפילו בענייננו לא טרחת  .6

 ועל כן אין אנו נזקקים להתייחס לסבירות ,ומהו מקור הסמכות שהתיימרת להפעיל, המחאה

  . שיקול הדעת שהפעלת על מנת להסיק שהחלטתך נעדרת תוקף חוקי

" רחבת העירייה הינה שטח ציבורי"דווקא בשל כך שכי , למעלה מן הצורך נוסיף ונציין .7

הכבישים "רחבת העירייה כמו . שומה עליך לאפשר את הקמת מאהל המחאה, כדבריך

, הם אף נועדות לתהלוכות .אך אין זו מטרתם היחידה, דו להליכה ולנסיעהוהרחובות נוע

אין בסיס לא רק ש, על כן ). 177בעמוד , ל"עניין סער הנ, ראה (ולמשמרות מחאה" למצעדים

אלא שלך אין סמכות לפגוע , מחאתםאת לקיים " אין רשות כלשהי"למפגינים להודעתך כאילו 

' אינדור נ 6226/01צ "בג: ראה(כפי שעשית י מידתי בעליל באורח בלתי סביר ובלתמחאה זו ב

 )).2003 (164, 157) 2(ד נז"פ ,ראש עירית ירושלים

ת על פינוי המאהל יהורוכי , משגילית דעתך כי לא היית מתנגד למאהל מחאה אחר, מעל הכול .8

 האיזון הראוי בין חופש ,ברור כי גם לשיטתך , כיוון שלדעתך מדובר במחאה שמכוונת נגדךרק

על . מחייב לאפשר את קיום מאהל המחאה, ככל שקיים כזה, הביטוי לבין אינטרס ציבורי נוגד

 ועל כן ,זר לכל דין שמסמיך אותך להגביל את חופש הביטוי ,פסולפניה החלטתך נובעת משיקול 

 289) 3(ד נג"פ, שבע-עיריית באר-ראש' זקין נ 6396/96ץ "בג: ראה(להתבטל חלטה זו הדינה של 

)1999(  . 

כי אין לך התנגדות לכך שהמפגינים יחזרו ויקימו את מאהל , לאור זאת אנו דורשים שתודיענו .9

בנוסף אנו דורשים כי האוהלים . להורות על פינוייםאו להתנכל להם וכי לא תחזור , המחאה

 .  יוחזרו לבעליהם על אתר–ויתר המטלטלים שהוחרמו על ידי הפקחים ששלחת 

שאחרת נראה עצמנו ,  החשיבות שיש לעיתוי המחאה אנו מצפים למענה עוד היוםלאור

  . קת הוצאות ראויות פסילהעמיד את החלטתך לביקורת שיפוטית ולעמוד עלחופשיים 
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