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 לכבוד
 איציק ברוורמןמר 

 ראש עיריית פתח תקווה
 9311085-03 בפקס': 

 
 

 שלום רב,
 
 

 הוניתוק חשמל בדירות המאכלסות מבקשי מקלט בפתח תק הנדון:
 
 

לבטל את צווי הניתוק מחשמל בפתח תקוה תורה לוועדה המקומית כי דרישה אנו פונים אליך ב

כחלק ממאבקך המתוקשר לסילוקם עיר, יתך, לעשרות דירות של מבקשי מקלט בשהוציאה, בהנחי

אך ורק בשל מוצאה, מעמדה בישראל קונקרטית ה יל גורף לקבוצת אוכלוסימניתוק חש. ממנהמ

 לוקה בחוסר סבירות קשה, העדר מידתיות קיצוני ואינו חוקי.וצבע עורה, 

 

חברת החשמל בימים הקרובים תנתק ה לבקשת עיריית פתח תקו, כי 10אמש פורסם בערוץ  .1

את זרם החשמל מעשרות דירות מחולקות, שבהן מתגוררים בעיקר מבקשי מקלט 

מתבצע כי מהלך זה, לו חברו העירייה וחברת החשמל,  ,עוד דווחסודאן. ממאריתריאה ו

 1.לצמצם את מספרם של מבקשי המקלט בעירסיון יבהנחייתך, בנ

 

 ךכי בכוונת , בדף הפייסבוק שלך, תר לפני שבועיים הבהרהבוקר פורסם ב"הארץ", כי כב .2

שינוי בהרגלי ההגירה , "ךלדבריית את מבקשי המקלט. כינלפעול נגד "עובדים זרים", כפי ש

של העובדים הזרים לפתח תקוה ולערים סמוכות מחייב מתן מענה מיידי לבעיות שנוצרו 

במסגרת המהלך לגירושם של מבקשי עיון בדף הפייסבוק האמור מגלה, כי  2."כתוצאה מכך

הודעת כי במקביל לנקיטה בצעדים משפטיים נגד מפצלי הדירות, לא המקלט מהעיר, 

 3תירתע מהפעלת אמצעים נוספים נגד דייריהן, לרבות ניתוק מחשמל, ממים ומגז.

 
אין כל פסול במאבק בפיצול דירות ללא היתר, אשר עלול להטיל עומס נוסף על תשתיות,  .3

שמאבק שכזה אינו ייחודי לעיר פתח תקוה. יש דרכים שונות להתמודדות עם  ומובן

התופעה, ואולם  לא על גבם של השוכרים, מבקשי מקלט כישראלים; ובוודאי לא 

                                                 
   .1.2.2017, 10נענע ,םהמלחמה במבקשי המקלט: עיריית פ"ת תנתק מחשמל דירות פליטימאור צור,  1
, "הארץ", מתגוררים מבקשי מקלט ינותקו מחשמל בפתח תקוה עשרות דירות מחולקות שברובןאילן ליאור,  2

1.2.2017. 
3 https://www.facebook.com/itzikbraverman/posts/1534802209881450:0  
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כשמטרתו המוצהרת היא להביא לסילוקם של מבקשי המקלט מפתח תקוה, באמצעות 

 יצירת תנאים בלתי אנושיים שיאלצו אותם לעזוב את ביתם.

 
אין זו הפעם הראשונה שהנך פועל נגד מבקשי מקלט החיים בעירך. לקראת שנת הלימודים  .4

ני ילדים בעיר, והתנית את גהנוכחית סירבת לאפשר לילדי מבקשי מקלט להירשם ל

בעיר, המגורים חינוך והוכחת דיני ההרישום בהמצאת מסמכים שאין כל קשר בינם לבין 

נדרשה עתירה דחופה על מנת לרבות תצהיר לפיו הם אינם מתגוררים בדירות מפוצלות. 

 16912-09-16)עת"מ )מרכז(  מדרישות בלתי חוקיות אלה תיסוג, ואתה בראשה, שהעירייה

 ואח'(. המוקד לפליטים ומהגרים נ' עיריית פתח תקוה

 
וגזענים,  פסולים ,משיקולים זרים חצי שנה חלפה ושוב פועלת העירייה, בהנחייתך,והנה,   .5

לפגיעה אנושה בזכויותיהם הבסיסיות  ,ובאצטלה של מאבק בפיצולן הלא חוקי של דירות

של עשרות דירות המאוכלסות מחשמל ניתוקן בעיר. המתגוררים מקלט השל מבקשי 

הוא צעד לא מידתי, בעיצומו של החורף, בילדים, נשים וגברים, מבקשי מקלט ואחרים, 

לא הם שעברו עבירות בנייה, ולא הם שצריכים לשאת  .קה בחוסר סבירות קיצוניתהלו

 בתוצאותיהן.

 
 

שר על כן אנו שבים ומבקשים כי תורה לוועדה המקומית לבטל את צווי הניתוק מחשמל שהוציאה א

 לעשרות דירות בעיר.

 
 

  המיידית.נבקש את התייחסותך 

 
 ד רב ובברכה,ובכב

 
 טל חסין, עו"ד
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