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  שאן- של תושבי ביתמחאהפינוי מאהל   : הנדון

 מחאת הדיורפועלה של תחנת בית שאן להגבלת חופש הביטוי של מפגיני בעקבות אנו פונים אליך 

 .  שעברבשבוע

שביקשו להצטרף לגל , שאן- התארגנה קבוצה של תושבות ותושבי בית,26.7.11, ביום שלישי .1

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

והניפו שלטים המוחים על מצוקה חברתית בכלל , העירייהברחבה המפגינים מאהל מחאה קטן 

 . עסוקה בבית שאן בפרטועל מצוקת הדיור והת

וזאת , כי הפגנה מסוג זה טעונה אישור משטרתי מוקדם, סברתםנהירה לנו מסיבה שאינה  .2

משפג תוקף , ביום רביעי,  על כן.בניגוד לפקודת המשטרה ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה

צעתך העל פי . את המאהלהגעת עם כוח שוטרים ופינית ,  שעות24-אישור שניתן מבעוד מועד ל

 -שומרי משפט בהתערבותם של פעילי ארגון , פנו המארגנים לתחנת המשטרה וביום חמישי

באישור .  הוצא להם אישור לקיום מאהל המחאה למשך חודש ימים,רבנים לזכויות אדם

אנו נסייע להם , במידה והעירייה תגיש בקשה לסיוע בפינוי המאהל"טרחתם לציין כי 

 . "הפורמאליתלמימוש זכותם 

הגם שלא הפריע ,  על פני הדברים נראה שהמאהל והמחאה טרדו את מנוחתו של ראש העירייה .3

ועל כן למחרת היום הוא מיהר להורות , לתנועת העוברים והשבים ולא הפר את הסדר הציבורי

שעה קלה לאחר מכן התייצבו שוב שוטרי תחנת בית שאן כדי לסייע לפקחי . על פינוי המפגינים

 . וי המפגיניםהעירייה בפינ

החלטתו לפנות את מאהל המחאה , על פניה, )ב"מצ(כפי שכתבנו בפנייתנו לראש העירייה  .4

תמוהה . ויש בה משום פגיעה גסה ובלתי מידתית בחופש הביטוי, מקורה בשיקול זר ופסול

 . לראש העירייה בפעילותו זובעינינו התגייסותכם האוטומטית לסייע 
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 , כך למשל.ם אל אירועים דומים שאירעו בעבר הלא רחוקאירועי השבוע האחרון חוברי .5

חקירה נמרצת ודחופה בעקבות תלונה של שוטרי תחנת בית שאן להתגייסו  בתחילת השנה

ביעילות מפתיעה . תליית כרזות ובהן ביקורת על ראש העירייה –העירייה על השחתת פני העיר 

שוברים שתיקה "ניב חכלילי : ראה(זומנה החשודה במעשה בבהילות ובאישון לילה לחקירה 

לפחות על פי הפרסום ). 28.1.11הארץ  "תחקיר מוסף הארץ שעסק בעיריית בית שאן בעקבות

העובדה שהתלונה . העירייה להגיש תלונות במקרים אחרים של תליית כרזותמיעטה בתקשורת 

והחריצות היתרה שבה טיפלתם , הלא שגרתית התייחסה לכרזות שמבקרות את ראש העירייה

אירועי השבוע האחרון לאור תחושה זו מתחזקת . גדולה רות למצער אי נוחותמעור, בה

 . לקכם בפגיעה הקשה והבלתי סבירה בחירות הביטוי של מפגיני מאהל המחאה בבית שאןוח

 ראה למשל במכתב – עצמואת הוא מכנה כך גם אם " (ראש העיר"אינו עיריית בית שאן ראש  .6

עליהם לגלות . שוטרי בית שאן אינם כפופים למרותוו) הפינוי שהוציא ביום שישי למפגינים

באופן בביצוע משימות של סדר וניקיון שעה שהם מתבקשים לסייע לו , שיקול דעת עצמאי

 .הפוגע בחופש הביטוי

  

  

  

  

  

  , בכבוד רב ובברכה

  ד"עו, וק'אבנר פינצ

  
  

  :העתקים

  ראש עיריית בית שאן, ק לוי'מר ז

  המשטרה ל "מפכ, יוחנן דנינורב ניצב 
  היועץ המשפטי למשטרת ישראל  , גורדוןאולשצ "תנ
  במשטרת ישראלצפון מחוז יועץ משפטי , ד"עו, ק משה ברקוביץ"רפ
  


