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  9311085-03  בפקס':

 

 מבקשי המקלט בעירכלפי בהתנהלות העירייה )שוב( גזענות ושיקולים זרים הנדון: 

 

לעובדי העירייה לחדול לאלתר מדרישותיהם להיכנס בדחיפות דרישה כי תורה באנו פונים אליך 

למוסדות  ולצלמן, לכאורה לצורך רישום ילדיהםהחיים בעיר לדירותיהם של מבקשי מקלט 

בוץ שיבדבר הודעות הורים לילדי מבקשי מקלט לעוד השבוע ן כי יישלחו וכה, ב החינוך

התניית הרישום בביקורים בדירותיהן של  בעיר.לבתי הספר ולגנים ילדיהם אינטגרטיבי של 

משפחות הילדים וצילומן, מונע משיקולים זרים ומתבצע בחוסר סמכות, תוך פגיעה קשה 

ער מאפיין את התנהלותה הגזענית המתמשכת של צבפרטיותם ובכבודם של הדיירים, ולמרבה ה

 יה זו, כמפורט להלן:יוסהעירייה כלפי אוכל

עיריית נ'  beniel gebrekrustus 17957-07-19 ניתן פסק הדין בעת"מ 17.7.2019כזכור, ביום  .1

ילדי מבקשי מקלט, וזאת אשר חייב את העירייה לרשום למוסדות החינוך בעיר  פתח תקוה,

ם חלק הארי של נרשפסק הדין בסמוך למתן ואכן, עשות כן תקופה ממושכת. ל הלאחר סירוב

, מאז הרישוםשחלפו שבועות למרות עם זאת, ובעיר. למערכת החינוך  במספר( 128) העותרים

 הם טרם קיבלו הודעה על שיבוצם.שנת הלימודים בפתח, פתיחת ועל אף ש

גורמים בעירייה להתקשר ימים האחרונים תחת לשלוח הודעות שיבוץ כנדרש, החלו ב .2

עשרות עותרים כבר קיבלו שיחות . לכאורה לצורך הרישום ,לעותרים, ולתבוע לבקר בביתם

יה כי ימהשיחות שהקלטה שלהן הגיעה לידינו, אמר מרשנו לנציג העירבאחת טלפון כאלה. 

הוא ואשתו עובדים כל השבוע, על כן יוכלו לבקר רק ביום שישי. נציג העיריה הסיק מכך, ואף 

שיחה אחרת הודיע נציג העירייה לדייר אחר אמר זאת במפורש, כי הוא אינו מתגורר בדירה. ב

 כי הוא ממש מתחת לביתו, ותבע להיכנס לדירה לאלתר.

הם צילמו את התירו להם להיכנס, עובדי העירייה אינם מסתפקים בביקור. בדירות שבהן  .3

עובדי כי  ,עוד נאמר לנו. לרישום תלמידים למוסדות חינוךאקט זר לחלוטין  ,פנים הדירה

להתיר סירב אחד מהדיירים כאשר  מציגים תעודה כלשהי ואינם מזדהים. העירייה אינם
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למערכת לעובדי העירייה לצלם את הדירה, נאמר לו כי הסירוב יגרוםלך שילדיו לא יירשמו 

 .בעיר החינוך

התנהלות זו, אשר מאפיינת את יחסה של העירייה אל מבקשי המקלט החיים בפתח תקוה,  .4

של מבקשי המקלט. כל שנדרש ובכבודם גיעה קשה בפרטיותם מתבצעת בחוסר סמכות, תוך פ

, אשר לצורך רישום ילדים לגנים ובתי הספר בעיר הוא הצגת חוזה שכירות וחשבונות שונים

ות בני רבדיקה פרטנית של עשהוצגו לכם במועד הרישום שכפה עליכם בית המשפט לקיים. 

וצילום דירותיהם, ובצבע עורה, ייחודית במוצאה  הלוסייכאדם, אשר נמנים כולם על או

למבקשי כי שוב מנסה העירייה בראשותך להתנכל מצביעות על כך לכאורה כתנאי לרישום, 

 מוסדות החינוך בניסיון לגרום להם לעזבה.בוץ ילדיהם ללמנוע את שיהמקלט החיים בעיר ו

חוסר לוקה באופן הפעלתו , הרי שגם אם יימצא מקור סמכות כלשהו )ונשמח אם תפנונו אליו( .5

שיקולים זרים ובחוסר סבירות קיצוני. ייתכן שיימצא אדם באכיפה סלקטיבית, בשוויון, 

שיבקש לרשום את ילדיו למוסדות החינוך בפתח תקוה אף שאינו מתגורר בה )עניין לא נקי 

שהציגו את המסמכים  עשרות רבות של מבקשי מקלטעריכת בדיקות דווקא למספקות(. אולם 

מנים על אוכלוסייה מוחלשת וקשת יום, נטולת רכב, היא מופרכת לחלוטין, , הנהנדרשים

שוב מתנכלת עיריית פתח תקוה לאריתריאים ולזרים הבלתי נמנעת כי ה למסקנה לומובי

 החיים בעיר. כך נראית גזענות.
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