
From :חיים טורקל   
Date :2015-07-12 13:11 GMT+03:00  

Subject: FW : במקלט ציבורי" רעד בעזה"הקרנת הסרט  
To :חיה נח  
Cc :תומר ביטון , ציון ועקנין, אבישג אבטובי, רוביק דנילוביץ, צביקה כהן 

  :לכבוד
   

  ,חיה נח' הגב
  ל עמותת הפורום לדו קיום בנגב"מנכ

   
  ,שלום רב

   
  במקלט ציבורי" רעד בעזה " הקרנת הסרט: הנדון

   
לאור תלונות רבות שהגיעו לעיריה על כוונת העמותה לעשות , בהמשך לשיחתינו הטלפונית היום

   :נתבקשתי לפנות אלייך בעניין שבנדון כדלקמן , לצרכים פוליטיים, שימוש במקלט שהוקצה לה
את , י העיריה"שהוקצה לעמותה ע, אכן בכוונת העמותה להקרין היום במקלט, כפי שהבהרת לי

כי בסיומה של ההקרנה ייערך פאנל בנושא בהשתתפות , הבנתי, עוד ובנוסף". ד בעזהרע"הסרט 

   .יוצרי הסרט ומושא הסרט
   .כי הפעילות של העמותה במקלט נושאת אופי פוליטי, ידעת להסביר לי, בהגינותך

ס פעילות פוליטית בנכ–כפי שהבהרתי לך בשיחתינו ואני מוצא לנכון להבהיר ולהדגיש בפנייתי זו 

   .ציבורי שהוקצה לעמותה אסורה ומהווה הפרת הסכם בין הצדדים
העמותה חתמה על הסכם עם העיריה להקצאת המבנה ועתידה לחתום על הסכם , מברור שערכתי

   .חדש בימים אלו
מתחייבת העמותה להשתמש במבנה רק למטרה לשמה הוקצה המבנה , י ההסכם שנחתם"עפ

בטיפול בנפגעי המלחמה מהווה שימוש , לכאורה, סרט העוסק כי הקרנת , העיריה סבורה. לעמותה

   .בניגוד למטרה 
, התחייבה העמותה לשמור על יחסי שכנות טובים עם השכנים ולהימנע מלגרום כל הפרעה , בנוסף

עלולה , כי הקרנת הסרט במקלט פוגעת ביחסי השכנות עם התושבים,  אין ספק ואין חולק-'מטרד וכו

   .שות של חלק מהם ובשל כך לגרום להפרעה לציבור לגרום לפגיעה ברג
, התחייבה, למעשה , במסגרת ההסכם החדש עליו אמורה העמותה לחתום ולגביו כבר , עוד ובנוסף

 –מתחייבת העמותה להשתמש במבנה רק למטרת ההקצאה וכן לא לעשות שימוש פוליטי במבנה 

 מהוראותיו של נוהל הקצאת  ריה אלא הוראהכי הוראות אלו אינן גחמה של העי, לעניין זה יצויין

   .מקרקעין של משרד הפנים
   .העיריה דורשת מהעמותה להימנע מהקרנת הסרט ומכל פעילות פוליטית אחרת, לאור האמור

יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית על כל הכרוך ומשתמע מכך , ככל שהעמותה תפעל בניגוד לאמור

   . ופינוי העמותה מהנכסביטול ההקצאה, ביטול ההסכם, לרבות
   .כי תפעלו בהתאם לאמור לעיל ותימנעו מפעולה בניגוד להסכם, הנני תקווה

   
  ,בכבוד רב

   
  ד"עו, חיים טורקל

  היועץ המשפטי לעירייה
   

  עיריית באר שבע
  באר שבע, 1כיכר מנחם בגין 

  08-6276636:  פקס08-6463619/08-6463718: טל
  


