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שלום רב,

הנדון :התנכלות למחאת אוהלים במרכז רמת גן

אנו פונים אליך בדרישה דחופה שתחדל מלפגוע בחופש ההפגנה של תושבי רמת גן ותימנע
מלהורות על פינוי מאהל המחאה שמוקם מדי ערב למשך שעות ספורות בכיכר רמב"ם בעיר.
 .1בימים האחרונים התארגנה קבוצה של תושבות ותושבי רמת גן ,שביקשו להצטרף לגל המחאה
החברתית שהתעוררה בכל רחבי הארץ .המפגינים מתכנסים מדי ערב בכיכר רמב"ם שבמרכז
העיר ,מקימים מאהל מחאה קטן וסמלי ותולים כרזות.
 .2מחאת האוהלים נמשכת מדי ערב מספר שעות ,מבלי להפריע את הסדר ואת הניקיון ,ובסיומה
מפנים המפגינים את האוהלים והשלטים .המחאה גם אינה מפריעה לתנועת העוברים והשבים
בכיכר ,ורבים מהם אף מוצאים לנכון לחבור למפגינים ,לשמוע ולהשמיע דעות ורשמים –
להשתתף ולגלות מעורבות אזרחית כנהוג בחברה דמוקרטית.
 .3למרות שבהתאם לפקודת המשטרה ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה הפגנה מסוג זה אינה
טעונה אישור משטרתי מוקדם ,טרחו אף המארגנים לתאם את המחאה עם משטרת רמת גן.
 .4חרף זאת ,מחאת האוהלים הצנועה מטרידה את מנוחתך ,ככל הנראה גם בשל כך שהיא כוללת
גם ביקורת על התנהלותך כראש עירייה .כיוון שכך הודעת למפגינים כי אתה מתנגד לקיום
המחאה בכיכר המרכזית של רמת גן ,והצעת להם לעבור למקום מרוחק וצדדי ,שבו ממעטים
תושבים להלך וממילא אינם יכולים להיחשף למחאה ולתכניה .לא ייפלא אפוא שהמפגינים דחו
את הצעתך להעלים את מחאתם ממרכז העיר.
 .5כחלק מההתנכלויות למחאת האוהלים שלחת כבר מספר פעמים פקחים שפירקו אוהלים
והסירו שלטים .כך ,למשל ,נשלחו אתמול בערב גברתנים ,שבניגוד להוראות החוק לא ענדו
תגים מזהים ,אשר תלשו שלטי מחאה ,קרעו את חלקם והחרימו אחרים.

 .6אנו תמהים על הנחישות והמרץ שאתה מגלה בניסיונותיך לסלק את מאהל המחאה הקטן
והזמני ממרכז רמת גן ,שעה שמרכז השלטון המקומי וראשי עירייה רבים מגלים הבנה לזעקה
החברתית שפרצה בכל רחבי ארץ .יודגש כי אורך הרוח שגילו עמיתיך בערים האחרות כלפי
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המחאה אינו בבחינת חסד ,כי אם מילוי חובתם על פי דין להפעיל שיקול דעת ולאזן נכונה בין
אינטרסים ציבוריים שהם מופקדים על שמירתם לבין כיבוד הזכות החוקתית לחופש הפגנה
ומחאה )ראה :בג"צ  148/79עו"ד סער נ' שר הפנים והמשטרה ,פ"ד לג ).((1979) 175 ,169 (2
 .7זאת ועוד .כיכר רמב"ם הממוקמת בסמוך לבניין העירייה ולמרכז המסחרי של העיר היא
המקום המתאים והראוי לקיום מחאת האוהלים" .טיבה ונשמת אפה של ההפגנה במובן שאנו
מכירים בציבוריות הישראלית ,ובשיח הפוליטי בחברה דמוקרטית כמו שלנו ,הוא בפנייתה
לקהל רחב ככל האפשר של הנחשפים לקיומה ,לרבות העוברים והשבים מבין הציבור" )ה' פ'
)ב"ש(  2085/07דויטשר נ' אוניברסיטת בן-גוריון ,עמ' .((2008) 6-7
 .8חופש הביטוי וההפגנה הוא זכות חוקתית ובהתאם לדין אין להגבילם אלא במקום שבו קיימת
סכנה קרובה לוודאי לפגיעה באינטרס הציבורי .מנסיבות העניין עולה בבירור שאתה ופקחים
מטעמך פוגעים במחאה באורח בלתי סביר ובלתי מידתי בעליל )ראה :בג"צ  6226/01אינדור נ'
ראש עירית ירושלים ,פ"ד נז) ,((2003) 164 ,157 (2ועל פניו גם משיקול זר ,כדי "להפעיל צנזורה
כנגד ביקורת על ראש העירייה" )ראה :בג"ץ  6396/96זקין נ' ראש-עיריית באר-שבע ,פ"ד נג)(3
.((1999) 308 ,289
בשל כל האמור לעיל אנו דורשים שתודיענו כי אין לך התנגדות להפגנות הנערכות מדי
.9
ערב בכיכר רמב"ם ,וכי לא תחזור להתנכל למפגינים או להורות על פינויים .אנו אף מקווים
שעיריית רמת גן תתעשת ותכבד את חופש הביטוי של תושביה ללא היזקקות להליכים
משפטיים מטרידים ויקרים.
לאור החשיבות שיש לעיתוי המחאה אנו מצפים למענה מיידי.

בכבוד רב ובברכה,

אבנר פינצ'וק ,עו"ד

העתק :עו"ד דוד שואקה ,היועץ המשפטי לעיריית רמת גן
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