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 טיעון משלים מטעם המערערים

 שתי הערות מקדימות

אכן היא יוצא מנקודת הנחה שההחלטה על מדיניות המנויים  מ"ש, יודגש כי היועאשיתר .1

את מדיניות  תבסמכות המועצה המקומית. המערערים חוזרים על עמדתם כי מי שקובע

המקומית, ולכן אין  העמותה, בהתאם להצהרתה המפורשת של המועצההנהלת א יהמנויים ה

 שונים על ידי המועצהים נהעמותה נתמכת באופאמנם  .מדובר בהחלטה של רשות מקומית

כספית , ואף העניקה תמיכה ללא תמורה , אשר העמידה לרשות העמותה את המתקןהמקומית

ך א .גוף דו מהותי ולחייב אותה לפעול בשוויוןבעמותה ולכן יש לראות  לתחזוקת המקום,

 סמכויות ושיקול הדעתהיא לא נהנית מה, וציבוריתאותה לרשות  כיםהופ מאפיינים אלה אינם

 .( לחוק איסור הפליה1)א3בסיפא של סעיף  ילגיהבמהפרי, לרבות שיש למועצה המקומית

המטרה של דוקטרינת הגופים הדו מהותיים הינה למנוע מצב בו רשות מתחמקת מחובותיה  .2

ן של הפרטה והסתמכות דבעיהסתמכות על גופים פרטיים, הפרטה והציבוריות באמצעות 

רע"א  ,למשל ,להספקת שירותים ציבוריים שונים )ר'הולכת וגוברת על גורמים פרטיים 

לחוות  16-18פיסקאות ( 19.8.2019)פורסם בנבו,  טל הנדסה ושירותים נ' סלמאן-מי 10011/17

באה להטיל חובות נוספות מעבר  דוקטרינת הגופים הדו מהותייםדעתו של השופט שטיין(. 

לא להפלות שלגוף פרטי להתחמק מחובתו לאפשר  נועדהלא  לאלה המוטלות על גוף פרטי והיא

אסור  א. אם הקאנטרי בכוכב יאיר היה מסחרי גרידהשלטוניתרשות קשריו עם הבאמצעות 

שמנוהל על ידי עמותה קאנטרי אז  ,להפלות תושבים מטירה המבקשים לרכוש מנוי היה לו

צוי, המנוגד ? זה מצב בלתי ררק בגלל שמקבל תמיכה מהרשות המקומית יוכל להפלותפרטית, 

 לתכלית חוק איסור ההפליה.

. מסקנת 504התייחסה לעניין בכרך ג' של ספרה המשפט המינהלי, בעמ' ארז -כב' השופטת ברק .3

יש מקום לגישה  ,הייתה שגם אם מחילים על גוף פרטי חובות מהמשפט הציבורי השופטת

 :זהירה באשר להרחבת תחולתן של זכויות יתר הפוגעות בשוויון

המשפט הציבורי על תאגידים מעוררת שאלות נוספות שטרם נבחנו בפסיקה. שאלה החלת "

חשובה אחת נוגעת להיקף תחולתן של זכויות היתר שהמשפט הציבורי מקנה לרשויות. האם 

יש מקום להחיל אותן גם על תאגידים שהוקמו לפי כללי המשפט הפרטי בנסיבות שבהן חלה 

? המשפט הציבורי אינו מטיל על הרשויות רק הגבלות, על תאגידים אלה דואליות נורמטיבית

ציבורי החובות -לכאורה, כאשר מוחלות על גוף מעין. אלא לעתים מקנה להן גם זכויות יתר

מתחום המשפט הציבורי, כל שכן כאשר הן מוחלות לפרטיהן, מתעוררת השאלה אם ראוי 

הצעה זו  .של רשות מחוזה "לאזן" את הנטל גם בהענקת זכויות יתר כגון כוח ההשתחררות

מעוררת הסתייגות מובנת. זכויות היתר השלטוניות בתחום המשפט הציבורי נחשבות, במידה 

רבה, לרע הכרחי, ולא לאידיאל הראוי להרחבה. אולם אם מוטלות על גוף פרטי חובות 

חוזי, כלום אין להכיר )ולו במקרים -המגבילות את כושר התמרון העסקי שלו בשלב הטרום

ראוי ככל חריגים( בכוחו להשתחרר מחוזה זה? למרות האיזון הקיים לכאורה בגישה זו, 

זכויות יתר  באופן עקרוני, יש מקום לגישה זהירה באשר להרחבת תחולתן של. לדחותה

)הפוגעות בשוויון(. עם זאת, כל מקרה צריך להיבחן לגופו, בהתחשב בכך שזכויות יתר אלה 
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הלכת שבהם מופעלת נדרשות לעתים לשם הגנה על האינטרס הציבורי )למשל, במקרים 

 (" )שם(. ההשתחררות

לדון ניהול של הרשות, היה מקום באם הקאנטרי היה משאב ציבורי לחלוטין במימון מלא ו .4

בשאלה האם יש לרשות זכות יתר לייעד אותו לתושביה בלבד. אין מקום להרחיב את זכות 

, רק בגלל שחלק קאנטרי פרטי שמנוהל על ידי עמותהגם על  היתר של הרשות המקומית

 רוב המימון הוא ממכירת המנויים(.כשמהמימון מגיע ממנה )

ינו נוקט עמדה בשאלה האם מדובר אמתמקד בהפליה מחמת מקום מגורים, ו היועמ"ש, שנית .5

שמבחינה בין תושב כי החלטה באופן עקרוני מציין  מ"שהפליה סמויה מחמת לאום. היועב

יה מינית וכיו"ב היא יהפליה מחמת גזע, דת, לאום, נטכסות לשמהווה הישוב לתושב ישוב אחר 

ש להתחשב היועץ סבור כי בבחינת ההחלטה של הרשות יפסולה מכל וכל ודינה להתבטל. 

 בנסיבות שעלולות להקים חשש שמדובר בכסות להפליה פסולה.

אף מציין את חוות דעתו בעניין החלטת עיריית עפולה לסגור את הפארק העירוני  מ"שהיוע .6

במתן צו ארעי נגד המהלך לאור  מ"ששם תמך היוע .למשך החופש הגדול לתושב העיר בלבד

אינדיקציות שהמהלך נועד להדיר ערבים, אינדיקציות שמבוססות על התבטאויות ומעשים 

שאלות כבדות משקל לגבי טיב המניעים  העלו מ"שקודמים של הרשות, שגם לעמדת היוע

 שעמדו בבסיס ההחלטה.

לסגור את הקאנטרי  ביםהמשינשוב ונדגיש את עמדתנו בכתב ובדיון בעל פה, שההחלטה של  .7

ברורה נגד  לתושבי הישוב בלבד התקבלה על רקע של התבטאויות ומעשים המעידים על הפליה

פורשות בעניין השימוש של ערבים בבריכה, ושקרים בוטים מ, לרבות התבטאויות ערבים

 ביקשאחר שהתברר שהקאנטרי  כהשהופרטענה ) עומס בקאנטריקיומו של בעניין למערער 

 ם יהודיםפתיחה סלקטיבית של האפשרות לרכוש מנוי לתושביואף  ,את מספר המנויים( להגדיל

. ההחלטה שבמוקד הערעור , תושבי טירהשלילת הזכות מהמערעריםלעומת  שכניםישובים מ

ות כבדות משקל לללא כל נימוק, בניגוד לכל הגיון עסקי, וגם היא מעוררת שאבמועצה התקבלה 

 ה.בבסיס לגבי טיב המניעים

ה מקום לקבוע שהמערערים עמדו בנטל המוטל עליהם, ילכן חוזרים המערערים על עמדתם שה .8

 וכי המשיבים לא הצליחו לעמוד בנטל להפריך את המניע הגזעני. 

 הפליה מחמת מקום מגורים – ( לחוק1)א3הפרשנות של סעיף 

לרשות גורף מהווה פטור  האינ( לחוק 1)א3יף עמצדד בעמדת המערערים שהסיפא בס מ"שהיוע .9

, והאיסור חל גם על הרשות המקומית, כמו מקומית מהאיסור להפלות על בסיס מקום מגורים

, הסיפא נועדה לשקף את המצב החוקי שקדם מ"ש. לעמדת היועכל איסור אחר הכלול בחוק

בין  לא מפלותהתיר בנסיבות מסוימות לרשות מקומית לערוך הבחנות ענייניות ושלחוק, 

רלוונטית לביצוע תפקידיה  לגיטימית וסבירה, והכל כאשר ההבחנה היא –ושביהן לאחרים ת

אם פעלה כך, הסיפא מבהירה או להפעלת סמכויותיה של הרשות המקומית והיא מידתית. 

 –שלא יראו זאת כהפליה אסורה מחמת מקום מגורים. אם ההבחנה לא לגיטימית ומידתית 

 .קודם לחקיקת החוק המצב , בדיוק כפי שהיההסיפא לא תגן על הרשות מול טענת להפליה
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מציין שלושה פסקי דין העוסקים  מ"שהיועכדוגמה למצב המשפטי עובר לחקיקת הסעיף,  .10

. פארק רעננהוענין  צנוירט, עניין אלקייםבנושא ההבחנה בין תושב העיר לתושב חוץ: עניין 

שונה  במחירהאם מותר לעירייה להציע שירות מסוים  –כספיים שלושתם עסקו בהיבטים 

לתושביה לעומת תושבי חוץ. גם המערערים לא שללו את האפשרות שקאנטרי עירוני המציע 

דיר תושבי חוץ, ובלבד שההבדל מ כל עוד אין הואמנויים יוכל לתת הנחה לתושבי המקום, 

על ידי ייקור מכוון  ר בפועל תושבי חוץלהדי תומטרבפער משמעותי שבמחיר יהיה מידתי ולא 

  .של השירות

שמוליק סדן את  הנהלהחבר העלה ה 25.2.2010 בפרוטוקול הנהלת הקאנטרי מיום ,כך, למשל .11

הרעיון לאפשר לתושבי חוץ להגיע אך במחיר מופקע: "לסגור לתושבי חוץ אני חושב מניסיון 

והידע שלי מסוכן מאוד. אפשר אולי בעליית מחירים לא הגיונית לתושבי חוץ ואולי זה ירתיע 

ריך ר ההנהלה יוסי שליסר, הגיב: "למה צבוח ,אותם. את האבנים שנחטוף. זו דעתי האישית"

)מוצג ד' לתיק " ...להצהיר על הדברים האלה. בקיבוץ אייל הוא לא מקבל מטירה וטייבה

 להיות כסות להפליה אסורה. עלולהזו דוגמא לכך שגם קביעת מחיר שונה  המוצגים(.

אולם החלטת המשיבים בענייננו הייתה להדיר לחלוטין תושבי חוץ ואין לכך תקדים. למעשה,  .12

ועדה בינמשרדית המלצות , בעניין פארק רעננה עמדתו, שהתבססה על מ"שכפי שמציין היוע

הזדמנות ליהנות מקיומם של גנים ציבוריים, גם כולו , הייתה שיש לתת לציבור שדנה בסוגיה

ן תושבי העיר לתושבי ישובים אחרים יכול יאם מדובר במי שאינם תושבי הישוב, וההבדל ב

 , המחוקק ביטל לאחר מכןמ"שוכפי שמציין היוע .שונה בכניסה ית תשלוםילהתבטא רק בגב

אלא אם שר הפנים יתקין  פארקים עירונייםללגינות ו לגבות תשלום בכניסהאפשרות ה כליל את

החוק כך שלשר הפנים  על תיקוןאף מציין כי במשרד המשפטים עמלים  מ"שהיוע. כללים בנושא

כלל לא תהיה סמכות לחרוג מהכלל של איסור גביית תשלום, ולא תהיה לו סמכות להתיר 

 . , כך שהאיסור יישאר גורףלרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה

 על ידי הרשות( 1)א3אופן קבלת ההחלטה מכוח הסיפא לסעיף 

ומקומות ציבוריים להיות פתוחים  על מרחביםמסכים כי נקודת המוצא לדיון היא ש" מ"שהיוע .13

 ". לשימוש הכלל, בין אם מדובר בתושבי הרשות המקומית ובין אם לאו

היא שרשות מקומית שמעוניינת לסטות מכלל זה בהתאם לסמכותה, צריכה  מ"שעמדת היוע .14

לקבל החלטה מידתית וסבירה הלוקחת בחשבון שיקולים רלוונטיים, ומאזנת ביניהם נכונה, 

המקום לתושבי ישובים אחרים, והן לעניין האופן שההבחנה  יהן לעניין עצם ההבחנה בין תושב

 תבוא לידי ביטוי. 

שהחלטה  סבורהיועץ על פני הדברים, . מ"ששל היועוצלות דרכם של המערערים בנקודה זו מתפ .15

החלטה מינהלית רגילה, שבה מספיק שהרשות המקומית כל  כדין הדינ חוץתושבי  הדרתלגבי 

, כדי ומידתית ותאזן ביניהם בצורה סבירהשהוא מציע כמה מהם, תשקול שיקולים ענייניים, 

לעומת זאת, עמדת המערערים הינה שהמחוקק קבע את  .תבביקורת שיפוטי שהחלטתה תעמוד

הרישא והסיפא, בחוק איסור הפליה ולא בפקודת העיריות או  -(, על שני חלקיו 1)א3סעיף 

הרגיל אלא בדיני איסור ההפליה.  יהמינהלמשפט אין מדובר ב. ולא בכדי המועצות המקומיות

 . דינים אלו הם דינים ייחודים
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נה בין פלוני חייחודים, שכן הם מבוססים על התפיסה שהשאלה האם הבדיני איסור ההפליה  .16

. היא בינארית לאלמוני היא לגיטימית או מפלה היא שאלה שיש לה בסופו של דבר תשובה אחת

אלמוני הוא רלוונטי ביחס לתכלית שמבקשת להאם השוני בין פלוני  –נגזרת משאלה פשוטה 

הרשות להשיג, ובלבד שהתכלית היא ראויה. זאת לעומת החלטות מינהליות אחרות, שבהן 

  סבירות.  חוסרלרשות יש מתחם רחב של סבירות, ומתחם מצומצם מאוד של 

י מתחיל ההחלטה פסולה, ורק אם יש שוני רלוונט יאם אין שוני רלוונטי בין פלוני לאלמוני אז .17

האם למרות שניתן להבחין בין פלוני לאלמוני, זו החלטה  –שלב נוסף, והוא בחינת המידתיות 

 . , ואין חלופה שתאפשר הימנעות מהבחנה או צמצומהמידתית

קובעת שהרשות תוכל להבחין בין תושביה לתושבי רשויות אחרות רק אם לסעיף לכן הסיפא  .18

סמכויותיה, ובאופן מידתי )"במידה הנדרשת"(. אם  לביצוע תפקידיה או להפעלת נדרשתהיא 

, כי היא אמץ מדיניות על פיהלה ל אסורהרשות לא יכולה להראות שההבחנה נדרשת ומידתית 

 מהווה הפליה אסורה מחמת מקום מגורים. 

רק לאחרונה הזכיר בית המשפט הנכבד כי גם לגבי קביעת שעות רחצה נפרדות לגברים ולנשים  .19

ובלבד המתיר זאת, "איסור הפליה ה המהווה הפליה על בסיס מין, יש סייג בחוק בבריכה, קביע

שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום 

הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע 

משמעותו של חריג זה הוא היתר לתת שירות הנכבד הטעים כי "ה". בית המשפט מן ההפרד

בנסיבות מוגדרות לציבור באופן המפריד בין נשים לבין גברים על בסיס של "נפרד אך שווה" 

הנתון לשיקול דעתה של , סמכות מינהליתמימוש רגיל של אין מדובר ב –". כלומר ומצומצמות

ריג לאיסור ההפליה שיש לפרש בצמצום רב בח  אלאהרשות כל עוד הוא במתחם הסבירות, 

לחוות  6(, פיסקה 7.10.2020)מיום  ת ארבעישוקרון נ' המועצה המקומית קרי 3865/20ץ "בג)

  . ()ההדגשה הוספה( (ת ארבעיקריעניין  –)להלן  דעתו של השופט גרוסקופף(

הרגילים חשובה גם לעניין נטל  ההבחנה בין דיני איסור ההפליה לדיני המשפט המינהלי .20

)"חזקת  ההוכחה. בעוד שהמשפט המינהלי כולל חזקה מובנית שהרשות המינהלית פועלת כדין

מוטל על הטוען, בדיני איסור ההפליה חל כדין  שלא פועלת, והנטל להראות שהיא התקינות"(

ניהם שוני רלוונטי, כלל היפוך הנטל. אם אלמוני טוען שהופלה לרעה לעומת אלמוני, אף שאין בי

די בכך שעמד בנטל ראשוני לא כבד כדי להעביר את הנטל לכתפיו של המפלה, גם אם הגורם 

נכון גם להפליה מחמת לאום או מין וגם  הדברהמפלה הוא רשות שלטונית או מועצה מקומית. 

 להפליה מחמת מקום מגורים, שהמחוקק בחר במפורש לכלול אותה בחוק איסור ההפליה. 

(, ואלו חלות 6עובר הנטל באופן אוטומטי )סעיף  בהתקיימןק איסור הפליה אף כולל חזקות חו .21

 גם על הפליה מחמת מקום מגורים. 

אם מחוץ לדיני איסור ההפליה, וטואציה יעל הס לכאורה משקיףמ"ש מכאן שהניתוח של היוע .22

קול דעת רחב לרשות שי לא מדובר במקרה בו מוקנה. זהו פגם מהותי בניתוחזו הייתה כוונתו, 

שהוא איסור  –עילה עניינית לסטייה מהכלל נטל כבד להראות מוטל עליה המקומית אלא 

בין תושביה לתושבי ישובים אחרים רלוונטי שוני קיים שהיינו,  –הפליה על בסיס מקום מגורים 

 .תא גם מידתיילצורך מימוש סמכויותיה ותפקידיה, וה תמתחייבכי ההבחנה ו
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הישוב ולא  ילספק הסבר מניח את הדעת מדוע הסכימו למכור מנוי לתושב המשיביםעל  .23

שותקת בעניין , אך הם לא עשו זאת. החלטת המועצה בסמיכות בישוב טירה יםשגר יםלמערער

המשיבים טענו שהסיבה היא עומס שנוצר בקאנטרי  קבלת ההחלטהלפני . מנומקת היא אינהו

 הקאנטרי רק חיפש כיצד להרחיב את מספר המנויים והתברר שזו הייתה טענה שקרית, ובפועל

 .בשל גרעון כספי

בית המשפט קמא מצא שורה של טעמים נוספים, שלא היו בליבת הטיעון של המשיבים,  .24

להבחנה בין תושבי כוכב יאיר לתושבי טירה, אך טיעונים אלו לא יכולים נוספת כהצדקה 

יהודים שרכשו מנוי לקאנטרי, והם עלו לעמוד, שכן הם לא נטענו מעולם לגבי תושבי חוץ 

 שנחשפו רק כלפי נוכחות של מנויים ערבים.  בפרוטוקולים

 התייחסות לשיקולים שמנה היועץ המשפטי לממשלה

, ולמען הזהירות, נתייחס גם לשיקולים שהוא מונה, כאשר מ"שככל שתתקבל עמדת היוע .25

לא סבירה, וגם לא  ,המשיבים פסולהשבכל מקרה ההחלטה של על כך בחינתם מצביעה בבירור 

 מידתית.

   ייחודיות הרשות המקומית או ביטוי מובהק לקהילתיות .א

עמדת היועמ"ש משתמע שלעמדתו ככלל אין מקום להדיר תושבי חוץ בישובים עירוניים, אך מ .26

פתח רחב  פסול לפתוח באף ישוב. סבורים שיש מקום לתת משקל לשיקול זה אינםהמערערים 

 ,שיש בהם ועדת קבלה ,פריים כמו מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים קטניםלישובים כ

ים ובמתקנים שבתחומם בעילה של ילהסתגר ולמנוע באופן גורף שימוש במרחבים ציבור

דווקא ישובים אלו נמצאים במסגרת במיוחד לאור העובדה ש םצור קריטריון זהקהילתיות. 

דועות נהנות מיתרון מובהק על פני ישובים אחרים מועצות אזוריות, שמסיבות היסטוריות י

ייעודן המקורי בקרקעות, שחלקן הוסבו מ עודפתהמתבטא בשליטה היתרון  .בסביבתם

לתעשייה, מסחר ותיירות, נגישות למשאבי טבע רבים, המעשירים את קופת  ,חקלאות,

לא פעם לאותם מבוססת. אלו מאפשרים לעיתים המועצות האזוריות, לצד אוכלוסייה דלילה ו

ישובים את המנוע הכלכלי לפתח מרחבים ציבוריים ומתקנים שבישובים הסמוכים להם ניתן 

סגור מרחבים אלו בפני הציבור התבדל ול, ומתן האפשרות לולחלום עליהם רק להתקנא בהם

 מהווה פגיעה חמורה בעקרון הצדק החלוקתי ובשוויון.

או "תחושת קהילתיות"  "קהילתיות"שט יתרה מזו, מתן משקל למונח העמום והמופ .27

מראש מאופיינים הישובים  .בסיטואציה זו היא מתכון מובהק לשימוש בסיפא ללא הצדקה

חרדה יתרה לחוש טבע האדם הוא לחוש נוח יותר עם אלו הדומים לו, והללו בהומוגניות רבה, ו

הישוב לשמור על ברור כי יוטל לחץ על פרנסי לכן  .שמשתייכים לקהילות אחרותמי י פנמ

כיבוס המילה "גזענות", מודעת חלילה לתת יד ל. " באמצעות הדרת האחרתחושת הקהילתיות"

 לא מודעת, והחלפתה ב"קהילתיות".שאו 

, ובוודאי שלא ניתן לקבוע עוד באופן גורף גם רכיב הקהילתיות בישובים אלו שנוי במחלוקת .28

מגזר הכפרי, שעובר תהליך שינוי דרמטי שרכיב הקהילתיות הוא דומיננטי ברבים מהישובים ב

מור -בעשורים האחרונים )על התמורות באופיים של הישובים ר' עדי ניר בנימיני, גיל גן
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והאם יש  ;עת לשינוי –הליכי הקצאת קרקע בקיבוצים ובמושבים  –בקיבוץ, בכפר, בקרת "

בעקבות ע"א ? לאפשר לצדדים לערעור לבטל קביעות עקרוניות של בית משפט בהסכם פשרה

 ((.2020מרץ ) 97 מבזקי הארות פסיקה "ציפורי מושב עובדים נ' ביתן 17/7166

 אין פסול בכך שרשות מקומית תערוך מפעם לפעם אירועי גיבוש קהילתיים לתושבי הישובאכן,  .29

כמו  ציבורי לא כסות להפליה פסולה. אין בין זה לבין סגירת מתקן אלה הם, ובלבד שבלבד

 . וחצי דבר דבר ,לתושבי המקוםבע דרך קבריכה 

קל וחומר שאין לתת משקל לקהילתיות במועצות מקומיות כמו כוכב יאיר, שהוא לא ישוב  .30

ה מבוססת, המונה קרוב לעשרת אלפים ירי לאוכלוסיבאלא ישוב עירוני פרקטן קהילתי 

ם קטנים המחוקק קבע בפקודת האגודות השיתופיות כי ועדת קבלה תופעל רק בישוביתושבים. 

 משפחות.  400בנגב ובגליל שבהם עד 

חדר הכושר ב התאמןהשימוש בקאנטרי הוא שירות בתשלום למי שמעוניין לשחות או ל .31

והחוגים שמוצעים במסגרתו, ולא הונחה תשתית כלשהי לפגיעה בתחושת הקהילתיות מכך 

שתושבים שאינן בני המקום רכשו מינוי. עובדה שהקאנטרי מיוזמתו מכר מאות מנויים לתושבי 

צור יצחק וצופים בלי שמישהו הלין על כך. אם היו תלונות על פגיעה בתחושת הקהילתיות הן 

 פתיחת הקאנטרי לערבים, לא לפתיחת הקאנטרי לתושבי חוץ. כוונו ל

 עד כמה השירות הוא בבחינת משאב ציבורי מוגבל או משאב מתכלה .ב

לא מפרט למה ההכוונה במונח "משאב ציבורי". המנויים לקאנטרי הם לא משאב מ"ש היוע .32

ן שיקול זה לכציבורי טהור.  במשאבמדובר ציבורי שכן הם נרכשים במחיר מלא, בוודאי שלא 

 כלל לא רלוונטי לדיון דנן.

יש שירותים שהם בגדר משאבים ציבוריים מובהקים של רשות מקומית שבהם ן, ילגופו של עני .33

טבעי וברור מאליו שיחולקו רק לתושבי הרשות המקומית, כמו משאבי החינוך, הרווחה, פינוי 

אין בכך לפגוע בתושבי רשויות אחרות שמקבלים את אותם שירותים  הפסולת וכדומה.

יש שירותים שבאופן מובהק אסור לרשות המקומית למנוע מהרשות המקומית בהם הם גרים. 

שירותי תכנון למי שיש לו עניין תכנוני הנוגע לרשות, או  –ממי שאינם תושבי הרשות. למשל 

, ושירותי הצלה למי שמגיע גר בישוב אינו פונהשירותי רישוי לעסקים בשטח הרשות, גם אם ה

 . לחוף ים מחוץ לישוב

)הפגנה בכיכר העיר, אירוע בהיכל  מקום ציבורילת למרחב ציבורי או וכאשר מדובר בנגישאך  .34

 , הרשות המקומית אינה מוסמכת לייעד אותם רק לתושבי הרשותוכד'( תרבות או בתיאטרון

. לכל היותר יכולה הבטיח גישה אליהם בתנאי שוויון, ועליה לאלא לטובת הציבור בכללותו

 וא ציבוריים באופן שנותן עדיפותהמקומות בהרשות להסדיר את השימוש במרחב הציבורי ו

, אם היא יכולה להראות שויות אחרותרר תושבי הדילבלי מלתושבי הרשות,  קדימות מסוימת

 .ובאופן מידתי לכךטובה הצדקה עניינית 

הבחנה לבמקרים מתאימים להוביל  עשויים או עודף ביקושאכן, מצבים של מצוקת מקום  .35

תנאי אך . לתושבי חוץ, שתתבטא בתעדוף מסוים לתושבי המקום תושבי המקום מותרת בין
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אין הצדקה לתעדף את תושבי אחרת או מצוקה,  עודף ביקושלהראות ניתן אכן לכך הוא ש

 אינה סיבה לפגוע בשוויון.של תושבי המקום בשימוש נוחות גרידא הרשות המקומית. 

לתת סביר  אם קיימת מצוקת חנייה,. באזורי מגורים מקרה מובהק הוא מקרה של חניה .36

שגרים בו היא שונה מזיקה של שכן הזיקה שלהם למקום כמי , עדיפות בחנייה המקום לתושבי

לחנות הוא  יוכל גםישוב שמגיע עם רכבו לבקר בשתושב  מבקרים אקראיים. אך זאת, רק בתנאי

אם רשות מקומית מסוימת  .נים הפזורים בישובאו בחניו ברחוב בין בתשלום בצורה סבירה, בו

רק קת חנייה, תחליט להתיר חניה רק לתושבי הישוב בלי שיש בידה להראות כי קיימת מצו

 או בלי להסדיר חנייה לאורחים מחוץ לעיר, תהיה זו החלטה לא חוקית.מטעמי נוחות גרידא, 

לעומת זאת, כאשר מדובר באזורי מסחר, תעסוקה ובילוי, ההצדקה למתן תעדוף בחנייה  .37

לתושבי הרשות המקומית נחלשת, שכן הזיקה של תושבי הרשות למקום לא חזקה מהזיקה של 

 ים או הצרכנים.שאר העובד

כשמדובר במקומות ציבוריים שמפעילה הרשות המקומית, בחינם או בתשלום, עליה גם  .38

. כך קבעה הוועדה הבינמשרדית בעניין פארק רעננה, עמדה להבטיח נגישות של כלל הציבור

. לא רק שאסור להדיר תושבי חוץ מפארקים ג"ץשאומצה על ידי היועץ והתקבלה על ידי ב

, ולא ניות, הכנסת אף אסרה על גביית תשלום כלשהו בכניסה לגנים ולפארקיםגינות עירומו

 . אישרה תקנות לקביעת חריגים לכלל זה

להפעיל בריכות  מוסמכתנות היא גם יכפי שהרשות המקומית מתחזקת ומפעילה פארקים וג .39

 ולהציע אותם לשימוש שחיה, אולמות לאירועים או מתקני נופש, ספורט ופנאי מגוונים,

רשות מקומית צריכה להבטיח שימוש בהם בתנאי שוויון לכלל הציבור, ותעדוף הציבור. 

ימת סכנה שתושבי ישק –רק במקרה של עודף ביקוש מובהק. כלומר  מותרלתושבי המקום 

אין  –אם אין עודף ביקוש הרשות המקומית לא יוכלו ליהנות מהמקום הציבורי ויידחקו ממנו. 

 כל עילה עניינית למנוע את השימוש במתקנים אלו מתושבי חוץ. 

להסתפק רק בעצם העובדה שמדובר במקום  לרשות יהיה מותראם אין עודף ביקוש מוכח, ו .40

ציבורי מוגבל,  בחשש עתידי ספקולטיבי או בטעם של נוחות או פגימה בהנאת השימוש, הרי 

י ישובים סמוכים המסתמכים על אותם מתקנים שנפתח פתח עצום לסגירת השערים בפני תושב

הזכות לא גוברת על  או חווית המנוי נוחות. , בכסות של מגבלת מקוםומקומות ציבוריים

  .בצורה ברורה וצלולה על בית המשפט הנכבד לומר זאתשוויון, ול

 שהיה פתוחבעת מהכלל אל הפרט: הקאנטרי בכוכב יאיר לא הגיע למצב של עודף ביקוש בעבר  .41

המנויים, ועל כן  מספר להגדיל את דרכים לכול, ולאחר מכן אף נקלע לגרעון ומנהליו חיפשו

צור יצחק הוא החלו למכור מאות מנויים לתושבי צור יצחק, אך לא לתושבי טירה, בתירוץ ש

ישוב שילדיו לומדים באותה מערכת חינוך עם ילדי כוכב יאיר. בד בבד שיקר הקאנטרי 

 למערערים וטען שהסיבה שלא נמכרים להם מנויים היא עומס משתמשים, שלא היה ולא נברא. 

, הוא לפי תנאי הרישיון למכור שהוא יכולהקאנטרי סירב לנקוט במספר המקסימלי של מנויים  .42

סיה לאורחים, אשר משמעותה אלפי כניסות נוספות של אורחים, מחלק לכל מנוי כרטי

הקאנטרי לא הצליח לתת ולו דוגמא אחת למנוי מהישוב שנאלץ להישאר מחוץ לקאנטרי כי 

הקאנטרי חי בשלום עם היו בו באותה עת יותר משתמשים מהתחולה המקסימלית לרגע נתון.  
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ית יהדבר מטיל עומס לא סביר או פוגם בחווופים, בלי לטעון שמצמאות תושבי חוץ מצור יצחק ו

 המשתמשים. 

לתושבי  175מנויים, מהם  1,541 2019שנת הקאנטרי מסמך לפי נמכרו ב גבדיון בערעור הצי .43

מנויים, כך שמספר  2,761 בעבר היו של מנהל הקאנטרי בבית המשפט קמא ולפי תצהירחוץ. 

 ואינו מצביע על עודף ביקוש כלשהו, אף לא קרוב לכך. שהיההמנויים הנוכחי נמוך מ

 –גם כשנטען לעומס בקאנטרי, שלא התבטא בעודף ביקוש, היה מדובר במקרים יוצאי דופן  .44

כלשהו השנה. כך שאם בכלל היה מקום לתעדוף ימות בעיקר בשבתות בקיץ, ולא באופן שווה כל 

היה להתבטא בקדימות באותם מקרים יוצאי  עשוישל תושבי המקום מחמת עודף ביקוש, הוא 

ממנויים, כפי שקבע בית המשפט קמא,  10%, גם לא הגבלה של דופן, ואין מקום להגבלה קבועה

 .בלי ביסוס עובדתי כלשהו

עד כמה השירות מטיל על הרשות המקומית עלויות המסובסדות על ידי הרשות עצמה, ולא  .ג

 על ידי תשלום למקום

ל של סבסוד עירוני של מקום ציבורי יכול לכל היותר להשליך על שאלת כפי שציינו, השיקו .45

ל עצם האפשרות להיכנס למקום הציבורי. קל וחומר כאשר המימון המרכזי ע, אך לא המחיר

מרכישת מנויים או כרטיסים על ידי המשתמשים, ובמקרה זה גם ההצדקה  נובעשל המקום 

 לגבות תשלום שונה נחלשת. 

סבסוד, חלקי או מלא, שהיא מעניקה לשירות  סתמך עללרשות המקומית לה אין מקום לאפשר .46

מסוים או למקום ציבורי מסוים, כעילה לייעד אותו רק לתושבי המקום ולהפלות תושבי חוץ, 

להראות שהדבר מתחייב לצורך מימוש סמכויותיה. אחרת הסיפא תהפוך דה  תידרשבלי שמגם 

זו לא מטרת  מ"שמת מקום מגורים, וגם לעמדת היועפקטו לפטור גורף מהאיסור להפלות מח

 הסיפא. 

 עד כמה השירות הוא בסיסי להבדיל משירות מיוחד .ד

הבחנה זו לא ברורה, וגם לא ברור מה הרלוונטיות שלה להפליה על בסיס מקום מגורים. אם  .47

יש לרשות מגרש כדורגל שהיא מציעה לשימוש הציבור, וקבוצה מעיר סמוכה, שאין בה מגרש 

האם הרשות צריכה לאפשר זאת רק אם המגרש עקום? יש  מבקשת לעשות בו שימוש, ,דומה

בורות בדשא ואין תאורה? ואם הרשות משקיעה בתאורה, גינון ראוי וחדרי הלבשה מותר לה 

להדיר תושבי חוץ? אם ילד מישוב עני סמוך מגיע לשחק בגן ילדים מוזנח, עם מתקנים ישנים 

להפלותו, ואם הרשות השקיעה במתקני משחקים חדישים, קירוי הגן ומטים ליפול אז אסור 

 ותנאי בטיחות ניתן לומר לאותו ילד שהוא לא רצוי? שילך לגן השני, המוזנח?

, בכל מקרה, אין ספק שבריכה וחדר כושר הם שירותים רגילים ובסיסיים, ולא שירות מיוחד .48

ה מהוות מאז ומתמיד אחד ממוקדי בריכות השחייכפי שציין לאחרונה בית המשפט הנכבד: "

הספר וגני הילדים. -הבילוי המשפחתי המבוקשים בישראל, במיוחד בימות הקיץ והחופש מבתי

הביקור בבריכה מזמן אליו את בני כל הגילאים, מפעוטות ועד הגיל השלישי, הוא חוצה 

המשלבת תרבויות ומגזרים, ומאפשר למשפחה מכל סוג ובכל הרכב להתאחד בפעילות מהנה 

  לחוות דעתה של השופטת ברון(. 3, פיסקה קריית ארבע" )עניין בילוי, משחק וספורט
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 עד כמה השירות זמין ברשויות מקומיות שכנות .ה

של הרשות המקומית לנקודת מבט רחבה הצרה מנקודת המבט  מ"שזה חורג היוע בחלקרק  .49

המערערים כי יש לאמץ "משטר של פתיחות" גם  עולים בקנה אחד עם טענותוהדברים  יותר,

וחתירה לטוב משותף ולחברה שוויונית  ,צדק חלוקתייעילות וגם מטעמים של מטעמים של 

 יותר.

, ואף ארצית, אשר אינה יכולה שם דגש על היבט היעילות בנקודת מבט מרחבית מ"שהיוע .50

אף רשות לא מספקת לתושביה את  –וגבלת משיקולים של גבולות מוניציפאליים. אכן מלהיות 

שגרה אנשים צורכים שירותים שונים ונהנים במכלול השירותים הנדרשים להם, וכעניין ש

נות או מסבסדות את מממקומות ציבוריים בשטחן של רשויות מקומיות אחרות, אשר ממ

 השירות מכספי הארנונה של תושביהן. תמריץ להתבדלות וסגירת השער בפני תושבי רשויות

 פגע ביעילות ובהנאה הכוללת של כלל הציבור מהמשאבים הציבוריים. ישכנות 

למנוע שימוש  ניסיוןכמו כוכב יאיר,  לגי,י, שלא לומר פריבגר בישוב מבוסס והומוגניש למי .51

אבל לרוב תושבי כוכב  ,כטיעון מוחץנתפסת  ,"מי שמממן נהנה"שכנים בטענה שהמבקאנטרי 

שמפתחת א בטירה, והמוסך הקרוב הככל הנראה פעם, ורכב שמתקלקל מדי יש יאיר 

לעסקים מסוג זה, ושאר אזורי מסחר ותעשייה שישוב כמו כוכב יאיר ציבורי שטח  ממשאביה

תושבי כוכב יאיר נהנים מהופעות  ., כי הם נתפסים כמפגעלעולם לא ירצה בגבולות השיפוט שלו

י הים של הרצליה ותל אביב, שבהם מחופומפארקים ברעננה בהיכלי תרבות בערים הסמכות, 

 .מממומנים על ידי תושביהן , הניקיון וההצלהשירותי החוף

י ששב והדגיש בית המשפט הנכבד פכ. אך זה לא רק יעילות, אלא התגלמות הצדק החלוקתי .52

גבולות השיפוט המוניציפאליים אינם , נפרד הוא לעולם לא שווה. קריית ארבעבעניין 

וני וניטראלי. הם משקפים תוצר של היסטוריה ומדיניות, שפעמים רבות משורטטים באופן שווי

או לאפשר התבדלות מרחבית של קבוצות מבוססות, נועדה להפריד בין קבוצות אוכלוסייה, 

)על התפתחותן של עיירות הפיתוח המזרחיות ר' למשל  לקבץ ולרכז אוכלוסיות מיעוט שונות

"בין שכירות לבעלות, חוק הדיור הציבורי והעברת הון בין דורית בפרספקטיבה  נטע זיו

שמשפיע אי צדק חלוקתי משווע  יצרו. החלטות אלו ((2006) 411ט  משפט וממשלהיסטורית" 

-דמוגרפי והן מבחינה סוציוההרכב ה, הן מבחינת עד היוםעל מצבן של הרשויות המקומיות 

ו קובע את האפשרויות שיש לנו בחיים. לכן כללים נבו נולדבמידה רבה, הישוב  .אקונומית

שמחזקים התבדלות מעצימים את אי השוויון הבסיסי, ואילו כללים העוינים התבדלות ישובית 

 .והצדק החלוקתי. כוכב יאיר וטירה זו דוגמה מצוינת הנדרשמעצימים את התיקון 

 לחץ התושבים –השיקול שלא נכלל בעמדת היועץ 

המשפט קמא הדגיש את החשש של פרנסי הישוב מבריחת מנויים, אם וכאשר יקפידו על בית  .53

לפסק דינו של בית המשפט  40האיסור להפלות מחמת מקום בכניסה למקום הציבורי. בפסקה 

כי החשש שמנויים תושבי המקום ידירו רגליהם מהקאנטרי אם יפתחו אותו  ,קמא נכתב

מובן שאף אחד לא הדיר רגליו בגלל מכירת מאות מנויים לגיטימי )כשיקול לתושבי חוץ הוא 

 לערבים מטירה או האזור(.   והחשש עלה בפרוטוקולים רק ביחסלתושבי צור יצחק השכנה, 
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וטוב שכך, כי זו בעצם כניעה לגזענות של ה טעם זה כשיקול שיש להתחשב בו, נלא מ היועמ"ש .54

אין להתחשב בחרם , כי קריית ארבעיין כך גם בית המשפט הנכבד פסק לאחרונה בענתושבים. 

צרכנים ולחצים של תושבי הישוב, וכי לא ניתן להפלות את אלו המעוניינים בשעות רחצה 

משותפות, רק משום שהתושבים המתנגדים לכך מדירים את רגליהם מהבריכה במחאה. 

ת התנגדות חלק מקבוצת הרוב למימוש זכוט גרוסקופף: "פשל השו נוקבותהמילותיו בו

העותרים להשתמש בבריכה ללא הפרדה מגדרית אינה יכולה להצדיק פגיעה בזכות זו. כבר לפני 

שנה פסק בית משפט זה כי לא ניתן להצדיק הפליה מטעמי דת בהקצאה של משאב  60-קרוב ל

ציבורי, בכך שקבוצת הרוב מתנגדת למתן שירותים לקבוצת המיעוט, והדבר עלול להביא 

(. 1962) 2101 , פ''ד טזשמריהו-פרץ נ' המועצה המקומית כפר 262/62בג"ץ לפילוג ביישוב )

"הדין הוא שלעניין אשר עמד להכרעה לפני המשיבים,  הקשר זה כיבז"ל ציין  חיים כהן השופט

לאותם 'החוגים' לא סמכות ולא זכות דעה, ואין המשיבים רשאים להסתפק בשיקול  לא היתה

דעתם של הללו במקום לפעול על פי שיקול דעתם שלהם עצמם"(. בדומה, גם בעניינו לא ניתן 

 –מניעת כל שחייה מעורבת בבריכה  –להצדיק את הפגיעה הנוספת בעקרון השוויון המגדרי 

 ".ממנה שלא להזדקק כלל לשירותי הבריכה לל זה איום חלקיםבלחצה של קבוצת הרוב, ובכ

 .לחוות דעתו( 14, בפיסקה שם)
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