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  "בלתי מאוישים"פינוי אוהלי מחאה   : הנדון

  . "אינם מאוישים"ש  מחאהאוהליהעירייה שלא להתנכל ללפקחי שתורה על מנת אנו פונים אליך 

פירקו , נורדאו' חן ובשד' הופיעו פקחי העירייה במאהלי המחאה בשד בצהרי יום אתמול .1

 בהתאם לפרסומים בתקשורת הודיעה .שנחשדו כבלתי מאוישים והחרימו אותםאוהלים 

 ".ללא שימוש אמיתי"מתעתדת לפנות אוהלים מאוישים אלא רק אוהלים שהיא אינה העירייה 

לא לצורך ובאורח בלתי סביר בחופש  שותהעירייה והתנהלות הפקחים פוגעשל  ה זועמד .2

 . בקניינם של המפגיניםוהמחאה 

ללא שימוש " שאוהל נותר ,לא ברור על מה מסתמכים פקחי העירייה שעה שהם מחליטים .3

מטבע הדברים חלקם של המפגינים הם . ביקורם במקום אך בשל כך שהוא ריק בעת ,"אמיתי

מן הראוי לכבד את חופש הביטוי גם . האינם שוהים במאהל בכל שעות היממואנשים עובדים 

  . מי שאינו מצליח להקדיש את כל עיתותיו למחאה לש

, כמו כרזות מחאה,  ומשמשים, מפגיניםלמגורילא נועדו אפילו היינו מניחים שמספר אוהלים  .4

ככל שהצורך בשמירת הסדר .  ברור מדוע דווקא אליהם נטפלת העירייהא עדיין ל,כסמל וכמסר

 ,מנגד. הרי שאוהל ריק אינו מהווה מפגע תברואתי או אחר, וא שמנחה את העירייהוהניקיון ה

 . חופש הביטוי כולל גם שימוש בסמלים לרבות אוהלים

בשים לב למעמדם החוקתי של חופש הביטוי וחופש הקניין מן הראוי לפרש ולהפעיל , זאת ועוד .5

גם אם לדעת העירייה מוסמכים הפקחים בהתאם לזאת . בצמצוםאת סמכויות העירייה 

עדיין עליהם לצמצם את הפגיעה ולהתריע תחילה על כוונתם , להחרים אוהלים על אתר

 .  להחרים אוהל ולאפשר לבעליו לטעון מדוע אין לעשות כן

אנו מודעים למאמץ שמשקיעה עיריית תל אביב על מנת לאזן באופן ראוי בין שמירה על חזות  .6

ברם דווקא בשל כך אנו מצפים . חופש הביטוי והמחאהכיבוד ושבים לבין העיר ורווחת הת

 .יום האתמולזו של כמו וגחמניות קטנות , פוגעניותתימנע מיוזמות שהעירייה 

  , בכבוד רב ובברכה

  ד"עו, וק'אבנר פינצ


