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שאול ורינה הינם זוג אמיד המתגורר בבית בסביון .שאול ורינה נוהגים ליסוע לחו"ל באופן די קבוע לרגל
עסקיהם וגם לצורך חופשות .שאול ורינה נסעו לחופשת קיץ בת חודשיים באירופה .הם נעלו את ביתם
ונסעו.
במהלך שהייתם בחו"ל הגיע לביתם חיים ,פעיל בתנועה לגיוס כספים למטרות צדקה .הוא הקיש על דלת
ביתם מספר פעמים ומשלא נענה הלך לדרכו .למחרת היום החליט לשוב אך שוב לא נענה .הוא הציץ
לתוך הבית וראה כי הבית ריק וכי חלון המטבח הושאר פתוח .חיים התקרב לעבר החלון והחליט להיכנס
לבית .משנכנס ראה כי הבית נאה ,כליו נאים וכי הוא מצויד במיטב הריהוט ומוצרי האלקטרוניקה .הוא
החליט לבדוק את הציוד בבית ומשנעמה לו השהייה עד מאוד החליט להישאר בבית לתקופת מה.
בעודו נהנה מהבית הגיע לביקור באחד מן הימים משה ,פעיל אחר לגיוס כספים למטרות צדקה .חיים פתח
את הדלת והזמינו להצטרף אליו.
כעבור חודשיים שבו שאול ורינה מחו"ל .עם כניסתם לבית הם ראו מיד כי מישהו חי בו .מודאגים הם
החלו לרוץ בחדרי הבית וראו כי מישהו "עשה חיים" בזמן היותם בחו"ל .שאול ורינה קראו מיד למשטרה
שהגיעה למקום .דקות ספורות לאחר הגיע המשטרה הגיעו חיים ומשה לבית ולהפתעתם גילו את נציגי
המשטרה ואת שאול ורינה ממתינים להם .חיים ,אשר היה שומע חופשי בחוג למשפטים באחת
האוניברסיטאות בישראל ,מיד אמר "אנא עיזבו את הנכס מיד" .חיים החליט באותו הנשימה "להיפטר"
ממשה ,אשר לא היה שותף נעים כלל וכלל ותבע כי גם הוא יעזוב את שטח הבית מיד.
אנשי המשטרה היססו לפעול ושאול ורינה ,הידועים כאנשי שלום אשר אינם חפצים בהפעלת כוח מכל
סוג שהוא ,החליטו להתקשר לעורכי דינם על מנת להיוועץ בהם כיצד עליהם לפעול ואלו סעדים נתונים
להם לפי חוק .משה חסר הבית מחליט אף הוא לפנות לעורך דין על מנת לבדוק את מצב זכויותיו .כיצד
תייעץ/תייעצי לשאול ,רינה ומשה.
האם תשובתך תשתנה אם פלישתם של חיים ומשה היתה למקרקעי מדינת ישראל?
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