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 לכבוד:

 יפו-ראש עיריית תל אביב –רון חולדאי  

 שלום רב,

 דרישה לפינוי מאהל מחאת האימהות בגן עזה )גן השניים( בעיר יפו הנדון:

הוקם  המאהלאנו מתכבדות לפנות אליכם בעניין הדרישה לפינוי מאהל המחאה בגן השניים ביפו. 

יחידניות המתמודדות  אימהותבמטרה למחות על מצוקת הדיור של תושבי יפו, ובפרט מצוקתן של 

עם מצוקה כלכלית. פינוי המאהל מהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי של הנשים הללו, במיוחד נוכח 

מכאן פנייתנו אליכם, בבקשה שלא לפנות את המאהל  .ותו הראשונה במעלה של נושא המחאהחשיב

 ולהימנע מהפעלת לחצים על המשתתפות במחאה, כפי שיפורט להלן: 

תושבות  על ידי נשים ואימהות חד הוריותבגן ציבורי במרכז יפו מאהל המחאה הוקם  .1

ום החומרי הכללית איתן הן , המבקשות להשמיע את מצוקת הדיור ומצוקת הקיהמקום

 מתמודדות.

נתקלו הנשים  המאהל עומד על תילו מזה כעשרה ימים. למן הימים הראשונים להקמתו, .2

 לצמצם את האפשרות לקיים את המחאההמובילות את המחאה בשורה של צעדים שנועדו 

ות איומים והתראהופנו אליהן  ,ולכפות עליהן את פינוי מתחם המחאה לאלתר. בין היתר

רבים מפקחי העירייה, בדרישה לפינוי המתחם מהאוהלים הנמצאים בו, ולהפסקת מהלך 

 .באופן מידי המחאה

 ''במצקנסות והתראות שקיבלו הנשים  העתקי

זכות מימושה של מחויבת לכבד ולאפשר את  יפו-ככל רשות שלטונית, עיריית תל אביב .3

אין לסכל את קיום המחאה ולפעול לפירוק ההתארגנות שאך  היסוד לחופש ביטוי ומחאה.

החלה מבלי לאפשר לנשים להשמיע את מצוקתן ולהעלות את המצוקות עמן הן מתמודדות 

רבה לפתוח את המקלט העירוני הממוקם בגן, ילסדר היום. בהקשר זה, נציין כי העירייה ס

ן שמעמיק את הפגיעה שיאפשר לנשים ולילדיהן מחסה מפני הגשם בעת הצורך, באופ

 בחופש הביטוי.

לעירייה אמנם קיימת סמכות לפעול כדי להסדיר הקמת מאהלי מחאה במרחב הציבורי,  .4

ובהם מתן גישה  ,וכן להורות על תנאים ומגבלות בהקשר זה כדי להגן על אינטרסים נוגדים

היות אך על התנאים והמגבלות ל . עם זאת,שוויונית לשטחים ציבוריים לכלל הציבור

קבע כך שיהלמו את מעמדה החוקתי של הזכות לחופש ימידתיים בנסיבות העניין ולה
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 חצב נ' עיריית תל אביב יפו 8408/12)ר' חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעע''מ  הביטוי

(7.10.2014.)) 

דונה פעמים רבות בפסיקה, ונקבע כי שטחים ציבוריים זכות ההפגנה במרחב הציבורי נ .5

ם, דרכים, כיכרות רחובות ופארקים הם המרחבים המרכזיים בהם ניתן לממש את ועירוניי

מאהלי מחאה במרחב הציבורי רק  הצבת להגביל ניתן, לפיכךהזכות לחופש המחאה. 

הציבור לעשות שימוש  ביכולת שמעותיתנתן הצדקה מספקת לכך, בהתקיים פגיעה מיבה

זו נדרשת לקחת בחשבון גם את . הצדקה מספקת במרחב הציבורי או בסדר הציבורי

 . לקיימה מנת על הציבורי המרחב נתפס שבו הזמן פרקואת  המחאה התמשכות

אישר בית המשפט את החלטת עיריית תל אביב לפנות מאהל  טויטוכך למשל, בעניין  .6

. באותו עניין, במשך שמונה חודשיםמחאה, רק לאחר שזה עמד על תילו בלב כיכר המדינה 

לאחר שהמאהל עמד על תילו חודשים כה רבים ולנוכח חלוף הזמן, כי  בית המשפט קבע

טויטו נ' עיריית תל  1112/03הזכות לקיום ההפגנה נסוגה מפני השיקולים הנוגדים )עת''מ 

((. כך היה גם הדין בפינוי אוהלי מגורים ומתקני מחאה 6.12.2004לפסק הדין ) 7, בעמ' אביב

שפיר  18742-09-11)עת''מ  כחודשיים לאחר הקמתם, וזאת לכל אורכה של שד' רוטשילד

רדים מול מתחם ו((. באופן דומה, מאהל "ככר הלחם" שהוקם בגן הו2011) נ' חולדאי

טויטו  3829/04' עע"מ רהכנסת ניצב במקום כשנה וחצי עד שבית המשפט הורה על פינויו )

 (. (2004) 769( 4, פ"ד נט)נ' עיריית ירושלים

אמור, מדובר במאהל ובמחאה הנמשך ימים ספורים בלבד. אמנם, אין הפגנה בענייננו כ .7

שאינה משנה או משבשת את שגרת החיים העירונית במידה זו או אחרת. יש שיטענו 

 ,שהפרת שגרת החיים היא חלק ממהותה ומטרתה של המחאה. עם זאת, פעולות מחאה

מהר ולסלקו לרווחת הציבור. בגדרי מכשול רגיל ברחוב שיש ל ןאינ ,ובכללן אוהלי מחאה

 נדרשת הפרעה משמעותית וניכרת על מנת להצדיק הגבלתו הקשה של חופש הביטוי:

"על פי עיקרון המידתיות על העירייה מוטל להפעיל את שיקול דעתה בבואה לפגוע 

בחופש הביטוי באופן שזה, בין היתר, לא יפגע בזכות אלא במידה המזערית הנדרשת, 

)בג''ץ  שבפגיעה בזכות לבין התועלת מהגשמת התכלית יהיה סביר הנזקוכך שהיחס בין 

 ((. 2003) 164, 157( 2פ''ד נז) אינדור נ' עיריית ירושלים, 6226/01

הקמתו של מאהל המחאה אינה משבשת את סדר החיים בעיר יפו, אלא מציפה אל השטח  .8

י יפו הוותיקים. שלה שותפים רבים מתושב –קשיים ומצוקות וכן כעס ומחאה אזרחית 

ואינו מפריע  רעש למפגע גורם אינוהקטנים  ןבו מתגוררות מספר משפחות על ילדיה המאהל

 בדרך המעבר אתומשכך אינו חוסם  ,עירוני בגן פתוח דשא בשטח מוצב שכן הוא ,לתנועה

 בגן שימוש לעשות הציבור מכלל מונע אינו אף המאהלואינו מפריע לתנועה.  ציבורית

 לא בחלק משטחו בלבד.א ,ובמתקניו

 ממסרהיא חלק בלתי נפרד הנשים המוחות בענייננו  בה נקטודרך המחאה עוד נציין, כי  .9

הנשים הנמצאות במתחם אינן נמצאות בו ומתגוררות בו להנאתן, אלא  .ומנושא המחאה

מאהל המחאה הוא האמצעי היחיד  שאין להן פתרון מגורים חלופי עבורן ועבור ילדיהן.

במאבקן. גם זאת יש  לגייס תמיכההעומד לרשותן של הנשים על מנת לקיים את מחאתן ו
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שקילת החשיבות שבהגנה על חופש המחאה במקרה זה, ובעת יישום להביא בחשבון בעת 

 מבחן המידתיות.

האינטרס בהגנה על  עריכת איזון ראוי בין חובת העירייה לאפשר את חופש המחאה לבין .10

המרחב הציבורי לטובת כלל הציבור בענייננו מוביל למסקנה לפיה אין לפנות את מאהל 

המחאה, ודאי לא בשלב מוקדם זה ובטרם נמצאו פתרונות דיור לכל הנשים המתגוררות 

במקום. אין לסכל את קיום המחאה ולפעול לפירוק ההתארגנות החשובה שמאפשרת 

 ת קולן.לנשים הללו להשמיע א

לנוכח כל האמור אנו דורשות כי מאהל המחאה לא יפונה, וכי העירייה וגורמים מטעמה  .11

להפעיל לחצים על הנשים המנהלות את יאפשרו את קיום המחאה לפרק זמן סביר, מבלי 

 כלכלית באמצעות קנסות.מבלי להענישן לאיים בפינוי כפוי ומחאתן, מבלי לחלק התראות ו

, לגן הסמוך העירוני המקלט את תפתח העירייה כי נבקש, וירוהא מזג פגעי לנוכח, בנוסף

 .הצורך בעת הגשם מפני מחסה ולילדיהן לנשים לאפשר מנת על

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 סיון תהל רעות שאער, עו''ד

  רכזת שטח וחופש המחאה מנהלת פניות הציבור

 יפו-בעיריית תל אביב מנהלת מנהל השירותים החברתייםהעתק: שרון בלום מלמד 


