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  ד אמנון מרחב"עו

  היועץ המשפטי
  עירית ירושלים

  02-6296490 :בפקס
  

  , שלום רב

  

  ה ישהוחרם על ידי פקחי העירי רכושרישה דחופה להחזרת ד: הנדון

  

להחזיר באופן מיידי את הציוד אנו פונים אליך בדרישה דחופה להורות לגורמים הרלוונטיים בעירייה 

    .שנלקח מפעילי המחאה במסגרת פינויו של אוהל המחאה שהקימו בגן העצמאות

במלוא שנה למחאה החברתית שפקדה את רחבי הארץ בשנה , 14/7/12- ה, במוצאי יום שבת .1

". הרס מערך הדיור הציבורי" על  במחאה מאהלהקימו מספר פעילים במחאה החברתית, שעברה

דיור הציבורי באמצעות חקיקה שתכיר בזכות לדיור כזכות הפעילים דרשו כי המדינה תשקם את ה

מאהל אין "ה לכינוי כ ז,שהוקם בגן העצמאות בעיר, המאהל. בסיסית של כל אדם בישראל

  ".ברירה

והחלו לפרק את , מלווים בכוח משטרתי,  פקחי עירייה20- הגיעו כ,  בבוקר6ך לשעה בסמו, היום .2

 . אשר לנו במקום ושולפים אותם מן האוהליםתוך שהם מעירים את פעילי המחאה, המאהל

, כסאות, סככות,  אוהליםמספר: הפקחים החרימו ציוד רב הכולל בין היתר, לדברי הפעילים

 . הפעיליםנוסף שלציוד אישי כן ו, שלטים, שולחנות

ה בדרישה שיוחזר להם הציוד י פנו הפעילים אל משרדי העירי12:00היום בסביבות השעה  .3

מאגף הייעוץ המשפטי של , ד חיים נרגסי"בשיחה שקיימו הפעילים עם עו. שהוחרם מהם

 אך ורק לאחר שיחתמו על כתב  להם שהוחרם יוחזרהרכושהלה כי להם  מסר, העירייה

 .התחייבות לפיו לא יקימו בעתיד אוהלי מחאה בעיר ללא אישור העירייה

ספיק המאהל ליצור הפרעה עוד בטרם ה, פירוק האוהל והחרמת ציודם של הפעילים, לעמדתנו .4

ובניגוד להלכה הפסוקה הנוגעת לפינוי  נעשה ללא סמכות ,משקל- לאינטרס ציבורי כבדיכלשה

הרי שברור כי אין לעירייה כל , ובמנותק משאלת חוקיות עצם הפינוי, מעבר לכך .אוהלי מחאה

בחתימה על  - שהוא קניינם הפרטי – החזרת הרכוש שנלקח מן הפעילים אתסמכות להתנות 

 . כזה או אחרכתב התחייבות 
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יה להשיב באופן מיידי וללא דיחוי את י נבקשך להורות לגורמים הרלוונטיים בעיר,לאור זאת .5

שהנך סבור כי המשך החזקת רכושם של ככל . הרכוש שהחרימו היום בבוקר מאת פעילי המחאה

פן מיידי את המקור החוקי נבקשך להמציא בפנינו באו,  כלשהיהפעילים מעוגנת בסמכות חוקית

 .לסמכות זו

 .אנא הודיעני בהקדם האפשרי על הצעדים שננקטו לטיפול בבקשתי זו .6

                      
  ,                                                                                                                                  בברכה

  
  ד"עו, חי-                                                                                                                                שרונה אליהו  
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