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, הנדון:  כהן    שי למר .  2009  מאי    12  מכתבך

.    ,    , למכתבך  להגיב הריני כהן שי מר מרשי בשם

1.. מכתבך    קבלת לאשר הריני

2.   ,      ”  “      , בגדר   הינם כהן מר ידי על ולא תרבות גרילה קבוצת ידי על המתוכנן האירוע דברים של  לגופם

.         , לעריכתה  ישראל משטרת הסכמת את דורשת אינה אשר מחאה משמרת

3.        -  ' או      הדין לפי לעשות חייב שאינה מה לעשות ירון מסר פרופ את להכריח אינה המשמרת  מטרת

   , סעיף      כדברי לעשותו רשאית שהוא מה מעשות ,    163להימנע עם   סולידריות להביע אלא העונשין  לחוק

. הפתוחה   האוניברסיטה עובדי

4. " צ   לבג להפנותך (2481/93הריני  "  "  ,  ' מח   י פד ד פ וילק נ המשפט))    1994 (456) 2דיין בית קבע  בו

כי  " מגורים         העליון בשכונת צמודה משמרת או אספה בישראל לקיים זכאי האספה.     אדם את לקיים זכאי  הוא

       ,   . להבטיח        יש המשמרת או האספה קיום בנסיבות זאת עם הציבור איש של ביתו ליד הצמודה המשמרת  או

לפרטיותם                 ושכניו הציבור איש של זכותו לבין משמרת או אספה לקיים אדם של זכותו בין ראוי  איזון

בדירותיהם”.

5.     "  "         , מקיום  להמנע סיבה כל ואין תרבות גרילה קבוצת פעילות על בחוק איסור כל אין כן  על

המשמרת.

6.                , יכול  הוא תנאים ובאלו היכן לו נאמר כהן מר עם אמש טלפונית בשיחה כי להוסיף יש כן  כמו

           , באופן     שונתה המשטרה עמדת כי טלפונית למרשי נאמר הערב בשעות ורק ידך על הפעילות את  לקיים

.     ,  " הפתוחה      האוניברסיטה את המייצג פינברג ד עו של עמדתו את להפתיע התואם

 . קלינגר"   י יהונתן ד עו
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