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 מוגש בזה מענה העותרים לתגובת המשיבים 20.2.2020מיום בית המשפט הנכבד  תבהתאם להחלט

 .לבקשה לצו ביניים

 לנספחים של העתירה ותבהפנ בבקשה נפלו מספר טעויות סופרבמהלך העבודה על תגובה זו הסתבר, ש

ובו הבקשה מצורף עותק של . על כן, ביחד עם תגובה זו )במקום מספר הנספח מופיעה המילה "שגיאה"(

 .לבקשה( 24-ו 12, 8, 7, 6פסקאות: בסוף ר'  - באדוםמספר הנספח מופיע טעויות הסופר )מסומנות 

בקשה ה אתדחות על הסף החלטת המשיבים לסעד ביניים הוגשו בעקבות מתן והבקשה להעתירה  .1

 הגלריה לסגירתלמעשה ולהביא שנים כמשכנה של גלריה ברבור,  15משמש מזה ש ,המבנהלהקצאת 

 -, שאם תידחה בקשת ההקצאה בין הצדדים הוסכם ונפסק: בהתדיינות קודמת שבועות 3½בתוך 

" לעניינים מנהלייםאלא אם תתקבל החלטה אחרת על ידי בית המשפט "ימים  90הגלריה תפונה בתוך 

  .(27ע/ – 1.5.2019)ר' פס"ד מיום 



    

2 

 "הצדק אינו חד סטרי" –השתק 

משיבים מתנגדים למתן הסעד הזמני, למרות שברור גם להם ש"אי מתן הצו יסכל את ההליך העיקרי" ה .2

 לו לא יהיה את יומם בבית המשפט. , ולעותרים אפילבקשה( 20פס' אסמכתאות ב)ר' 

התדיינו בערעור בית המשפט האזרחי גרסה העירייה, שטענות העותרים צריכות בעת שהצדדים 

 27ע/ 1.5.2019)ר' פרוטוקול "אפשר להגיש עתירה מנהלית" ו - להתברר בבית המשפט לעניינים מנהליים

. אבל עתה, לאחר שהוגשה העתירה הם מנסים למנוע את בירורה בטענה, שהם כבר התחייבו (4 'ע

"גן ברבור" שנת הלימודים הבאה בל ילדים 11לרשום במקום הגלריה, ואף הספיקו  לפתוח גן ילדים

 .(של הטבלה 4, ש' ר' נספח ז' לתגובה -)למספר הילדים שנרשמו 

, כלומר, שהעותרים יוכלו לפנות לבית שבדיוק לתוצאה הזו הם חתרומהתנהלות המשיבים עולה  .3

מושא העתירה  ההחלטהשהרי מודים הבאה. המשפט הנכבד רק לאחר שתחל כבר ההרשמה לשנת הלי

 ,אשתקד, ולו היו המשיבים ממהרים להמציא אותה לעותרים אוקטוברבראשית חודש התקבלה עוד 

, לסוף דצמברעד המשיבים השהו את ההחלטה אבל . דכאן מתקיים מייד אחר חגי תשריהיה הדיון 

שעלול, וככל הנראה באופן  ברבור" ל"גןעל פתיחת ההרשמה בסמוך להכרזה רק לעותרים ומסרו אותה 

 . לעתירה( 32, ע/31ְונספחים ע/ 60, 58לבקשה, פס'  8-9)ר' פס' עובדות בשטח" לקבוע " ןגם מכוו

לבטל בפני המשיבים על ה"חריגה הגסה מחובת ההגינות", ודרשו מהם העותרים מיהרו למחות כזכור,  .4

, התנהלותם השערורייתית את ולתרץלנסות  לא טרחו אפילואת ההרשמה ל"גן ברבור". אבל המשיבים 

בזכויות העותרים כיוון שלעותרים אין משום פגיעה  תנהלות זושאין בהא, וכל שהיה להם לומר הו

 . לעתירה( 33ונספח ע/ 61-62לבקשה, פס'  10-11)ר' פס'  כללזכויות 

ושמרו במגירה את  חודשים 3השתהו במשך מדוע משיבים כל הסבר ל, אין גם עתה, בתגובה לבקשה .5

וממילא שבכך הם משהים את הגשת העתירה ברורה מתוך ידיעה  ,ההחלטה שלא לפתוח בהליך הקצאה

על לא נפלה הדבר היחיד שהיה למשיבים לומר הוא שההחלטה מושא העתירה . את הדיון דכאןגם 

 .לתגובה( 22)פס'  ""כרעם ביום בהירהעותרים 

שיהוי הבענייננו,  .ענייני לשיהוי הממושך של העירייה פועלים נגדהוהעדר הסבר תשובה מקוממת זו  .6

כנימוק מרכזי להתנגדותה למתן הסעד אותה הוא שיצר את המצב שמשמש הממושך של העירייה 

הודאה ואישור  הטענות שהעלו העותרים בעניין זה מהוונוכח השתיקתה של העירייה ל הזמני המבוקש;

כדי פעלו בחוסר תום לב : המשיבים (למתן צו ביניים לבקשה 13' פס' )ר הצבענוכבר , שעליה מסקנהל

למשוך זמן, ליצור מראית עין של מעשה עשוי, בתקווה שכך יקל עליהם לשכנע את בית המשפט 

  .הנכבד, לדחות את הבקשה דנן, ולייתר את הדיון בעתירה

ההשתק השיפוטי, בהיותו כלל כלל ". בנסיבות אלה המשיבים מושתקים מלטעון נגד מתן צו ביניים .7

-9264-10א )מרכז( "עפ)" שורשי, חל, בנסיבות המתאימות, בכל הליך שיפוטי: אזרחי, פלילי או מינהלי

 םם של צדק והגינות מאפשרת לחסוהדיון לשיקולי. "פתיחת (2.12.2008) מרכז נ' עזורי לתו"בהוועדה  08

יפים לעניין . (387(, עמוד 2017)כרך ד', משפט מנהלי ארז -)דפנה ברקגם טענות המועלות מצד הרשות" 

לחסום טענה של האזרח, כך הוא עשוי  יסטרי. כשם שהוא עשו-הצדק אינו חד": השופט זמירזה דבריו 

 .((1995) 472, 463( 1, פ''ד מט)נ' ברעלי ם-הוועדה לתו"ב י 1188/92ע"א )" לחסום גם טענה של הרשות.

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-08-10-9264.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nh-1-463-l.htm
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 בהם ראוי לנהוג בריסון בהשתק של הרשות, בהיותה מייצגת אינטרסים ציבורייםשוגם אם יש מקרים  .8

ו כזה. נאינ שלפנינו, עדיין המקרה להלן( 12ר' פס'  –)ובענייננו גם העותרים מייצגים אינטרסים ציבוריים 

בקשתם לסעד זמני למועד שבו הרישום  המשיבים השתהו במשך חודשים ודחקו בכך את העותרים ואת

מגדילים את הסיכוי שבית המשפט הנכבד ימאן ליתן כשם שהניחו שבכך הם לגני הילדים כבר החל. 

בנסיבות דומות, האפשרות האחרת ונערכו לקראתה. את שגם הביאו בחשבון עליהם צו ביניים, חזקה 

מר ושות'  2139/06)בר"ם " שלא ניתן לעכבו 'קריטי'נחלשת עד מאוד הטענה כי מדובר בעניין נאמר כי "

 שיקול זה מביאנו לבחינת מאזן הנוחות.  .((6.4.2006) 14 , פס'( בע"מ נ' נציבות המים1982)

 מאזן הנוחות

תעלם מההוויה תיסגר ומשיבים מתנגדים למתן צו ביניים למרות שברור גם להם, שבלעדיו הגלריה ה .9

האומנותית והתרבותית של העיר, ונזק בלתי הפיך ובלתי ניתן לתיקון ייגרם לעותרים ולקהילה גדולה 

 שהם מייצגים. 

 55 )פס'" ה אחרללא ספק להמשיך להתקיים במבניכולה המשיבים מיתממים ואומרים שהגלריה " .10

ובמימון ברם ידוע גם להם, שפעילותה התרבותית והקהילתית מתקיימת במסגרת של מלכ"ר,  .לתגובה(

יודעים זאת המשיבים  .ולא תימשך אם הגלריה תפונה (,בקיומו של המבנההוא מותנה שאף ציבורי )

אחרת "אבל בשום , שעה שהחליטו שהצורך בגן ילדים חייב להיפתר בדרך 2015שנת עוד מהיטב 

ר' פס'  -עת היה חבר מועצת העירייה משה ליאון, כדברי המשיב, ) של הגלריה סגירתהלא במחיר  אופן"

"להבטיח את המשך פעילותה במרקם המיוחד של נחלאות", כדי "לענות על צרכי , וכי יש לעתירה( 19

 .לעתירה( 3ונספח ע/ 20ניר ברקת, ר' פס' ראש העירייה דאז, ) השכונה"

אינה  ,ואותו בלבד" 6העתירה "דורשת לקבל את המבנה המסוים ברחוב שיריזלי כאילו  ,גם הטענה .11

. המשיבים אמנם "מזמינים" (אל מול הסעד הראשון של העתירה לתגובת המשיבים 55פס' והשוו: ) נכונה

א, בעיקר לנוכח זוהי אמירה בעלמ, אבל העותרים להגיש בקשה להעביר את הגלריה למבנה חלופיאת 

, ובכלל זה הפסקת לעתירה(  34-39, 25פס' בעיקר )ר' ההתנכלות המתמשכת, שתוארה בפירוט בעתירה 

  .לעתירה(  42-45, 32)ר' פס' בתמיכה הממשלתית בגלריה אפילו התמיכה העירונית והניסיונות לחבל 

 2)ר' עמוד  1ותרת מס' של הע בניגוד לטענת המשיבים, סגירת הגלריה לא תפגע ב"צרכים הצרים" .12

דורשים , אלא בצרכים ובאינטרסים ציבוריים של העיר ורבים מתושביה. לא בכדי המשיבים לתגובה(

. המשיבים עושים כל שבידם כדי להעלים לתגובת המשיבים( 1)עמוד מהעתירה  2-8העותרים למחוק את 

ולטשטש את הפגיעה בעותרים אלה, ובאלפי תושבים, אמנים ושוחרי תרבות ירושלמיים, שמיוצגים על 

)ר' חתימות תמיכה , ועל ידי כל מי שחתמו על העצומות והתחינות שהופנו למשיבים 2-8ידי העותרים 

מקהילה היא חלק מהותי . (29ע/ – ומכתביםוו"ד חאסופת עדויות, לעתירה, ו 30נספח ע/ –ועצומות 

  .פלורליסטית שוחרת תרבות ודעת, שגם לה יש זכות קיום בעיר ירושלים

המחסור החמור במאמצי העירייה לפתור את "המבוקש יפגע זמני הסעד ההמשיבים טוענים, כי  .13

רים בדרישה למלא את עתירה שהגיש "ארגון ההולעל מנת לבסס טענה זו מפנים ". בכיתות לימוד בעיר

 .לתגובה( 27-30, 18)פס' הרשמה לגני ילדים , ולנתוני ההחוסר החמור של כיתות לימוד בירושלים"

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06021390-c04-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06021390-c04-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06021390-c04-e.htm
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עדיין נשאלת השאלה כיצד, אם בכלל,  –בעיר בכיתות לימוד מחסור בהנחה שיש גם נקדים ונזכיר, כי  .14

כדי להתמודד עם  בדרך כללמשתלב פינויה הדחוף של הגלריה, במדיניות ובצעדים שהעירייה נוקטת 

 בתגובת המשיבים.  אך לא זכתה למענה ,(לעתירה 96-99)ר' פס'  שאלה זו עלתה בעתירה. המחסור

חשש כבד  ותומעוררטענתה, צל כבד על כנות  ות, מטילהעירייהשמציגה " עובדותה", דווקא מעבר לכך

 . כיתות לימודבלשימוש ציני ומניפולטיבי במחסור 

המשיבים הפנו רק למסמך  –( 6183/16)בג"ץ  למערכת החינוך בירושלים עתירת ארגון ההוריםבאשר ל .15

, לאתרשהעותרים הצליחו מהמסמכים . הוא אינו מבסס את טענותיהם פילושא, אקראי מההתדיינות

יתר  ובמחסור במזרח העיר.לא בגני ילדים, ו ,מתמקדת במחסור בכיתות לימודבכלל עתירה הש נראה

במסגרת ההתדיינות מלמד, שהצעדים שננקטים כדי לתת מענה  בהודעות שהגישה העירייהעל כן, עיון 

  למחסור בכיתות לימוד אינם כוללים פינוי של מוסדות דוגמת הגלריה או מוסדות אחרים.

 .40ע/מצורף ומסומן ( 25.9.2016, 6.4.2017, 11.2.2018) 6183/16העתק הודעות שהגישה העירייה במסגרת בג"ץ  

העובדה שהמשיבים משעינים את התנגדותם לצו הביניים על עניין שהרלבנטיות שלו מוטלת בספק  .16

ניתן להבין )במקרה הטוב( אומרת דרשני. לאחר איתור מסמכים שהעירייה לא טרחה לצרף לתגובתה 

הנזק שעשוי "ממחישים את  ולבטח שאין הםאת הקשר הדברים וברור שאין להם רלבנטיות לענייננו, 

 20)פס' " עד כדי "פגיעה בזכות החוקתית לחינוך", כפי שמזהירים המשיבים להיגרם מכל עיכוב נוסף

  .לתגובה(

על פי הנטען "חל גידול בצרכי השני שעליו משליכים המשיבים את יהבם.  מהמצגרושם דומה עולה  .17

כמענה  …₪ 130,00-, והעירייה נאלצה לשכור מבנה בעלות כספית של כ3-4בגילאי השכונה לכיתות גן 

". בהמשך לכך נטען, ש"גן הילדים אשר הוקם במבנה לגילאים אלהחינוכי ע"פ הדרישה הגוברת באזור 

גן ברבור"  … באזור ח גן ילדים נוסףועתה ישנו צורך לפתו …אותו שוכרת העירייה התמלא גם הוא

 . לתגובה( 28-29)פס' 

-נחלאותבשכונת  הגידול במספר הנרשמים"נתוני של  טבלהבטענות אלו מגובות, למראית עין,  .18

לכלל  שלא יהיה מענה הסיכוי"מפני  , ועל סמך כל אלה מזהירים המשיביםלתגובה(ז'  )נספח" רחביה

  .לתגובה( 30)פס' הילדים במתגוררים באזור באם לא יפתח גן ברבור" 

בחינה של טענות המשיבים על רקע הנתונים הסלקטיביים שבחרו להציג, ועוד יותר מכך על רקע נתונים  .19

  שלא הציגו, מעלה תמונה שונה ומערערת את המסקנה שאליה מכוונים המשיבים.

o שנה"ל ) השנהשלכאורה נפתח רק מופיע גן "נחלאות וריאטי"  (6 בשורה; )נספח ז' לתגובה בטבלה

לשם כך מבנה נאלצה לשכור  – לתגובה( 28פסקה ב)על פי טענת המשיבים  -תש"פ( לאחר שהעירייה 

 .2015משנת הוא בכלל  )נספח ו'(. אלא שחוזה השכירות שאליו מפנים המשיבים ריאטיומו

o כולל "גן ברבור" שהעירייה ) גני ילדים בשכונות נחלאות ורחביה 8-מוצגים נתוני ההרשמה ל בטבלה

, בנחלאות וברחביה ילדים 167  בשנה"ל הקודמת )תשע"ט( נרשמו: (להקים על חורבות הגלריהרוצה 

 . ילדים 211לשנה"ל הבאה )תשפ"א( נרשמו אילו ילדים, ו 208בשנה הנוכחית )תש"פ( נרשמו 
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. המשיבים לא מספר הילדים שיכולים להירשם לכל גן - "קיבולת"גם עמודה של  תכוללהטבלה 

סיכמו את הנתונים בעמודה זו, אך אם נעשה זאת במקומם נגלה, שגם ללא "גן ברבור" יש עדיין 

הוא כה  מקומות 8פער של האמנם . ילדים 203-ל ברחביה שבעה גנים עם "קיבולת"ו בנחלאות

  עוד לפני הדיון בעתירה? -חמור עד שאין מנוס אלא לפנות את הגלריה לאלתר 

שים תמוהים עוד הדברים נערחביה בגני הילדים בנחלאות ורשימת את  אתר העירייהבלחפש כשפונים  .20

כפי שטענו  3-4הגנים שמפורטים בטבלה כלל אינם מיועדים לגילאי  שמונתמסתבר שחלק מ יותר.

 . (4-5שני גנים נוספים בטבלה הם לגילאי ו 5לילדים בני מיועדים טבלה ב 6-ו 3)הגנים בשורות המשיבים 

באתר העירייה , ונחלאותגנים בלבד בכל רחביה  8המשיבים מציגים לעומת זאת, בעוד שבטבלה 

  .4-5גנים לגילאי  16-, ו3-4גנים נועדו לגילאי  21, שמתוכם גנים 47-לא פחות ממופיעים 

 .41ע/מצורף ומסומן  העתק צילומי מסך של רשימת גני הילדים באתר העירייה )רחביה ונחלאות( 

יצחק זמיר "ראיות בבית המשפט הגבוה לצדק", )ר'  למסמכיםובגישה במידע לעירייה יש יתרון ברור  .21

עליה להיזהר ולהקפיד הקפדה יתרה בתמונה שהיא מציגה על כן  .(307, 295)תשנ"ג(  משפט וממשל א

, את הנתוניםאלה האחרונים מוגבלים מאוד ביכולתם לבדוק . ובפני העותרים בפני בית המשפט הנכבד

אין לשעות עוד  –ת ועיוותים במצגי העירייה ואם בבדיקה ראשונית ומוגבלת נמצאו כל כך הרבה סתירו

  לטענות ולמסקנות שנסמכות על מצגים אלה.

על מנת לתת  …נאלצה לשכור מבנהמקומם במיוחד הוא האופן שבו מציגה העירייה את העובדה ש" .22

. מי שאינו בקיא ברזי מנהל החינוך בעירייה עלול לתגובה( 28)פס' מענה לדרישה הגוברת באזור" 

שמתן צו ביניים  העירייה גם טוענת,כי שכירת מבנה שישמש כגן ילדים הוא עניין חריג ביותר. לסבור, 

)עמוד " כמבוקש "יביא לפגיעה קש בכספי ציבור שעה שהעירייה צריכה לשלם שכירות עבור מבנים

 .לתגובה( 2

וכיתות הלימוד בירושלים מתנהלים מאז ומתמיד במבנים  שחלק עצום מגני הילדיםאלא שמסתבר  .23

 40ונספח ע/ 15פס' )ראו לבג"ץ  . כפי שניתן ללמוד מהודעות שהגישהבמיוחד לשם כך שוכרתשהעירייה 

להודעה מיום  15פס' ) מיליון ש"ח בשנה 100-כ כיתות לימוד בעלות שלהעירייה שוכרת  לעיל(

  .(28.5.2017להודעה מיום  3פס' ; 25.9.2016

לפי  .2019לשנת נתונים דומים עולים גם מ"פירוט סעיפי ההוצאה" של תקציב מנהל החינוך בעירייה  .24

-כמתוכם לשכירת מבנים למוסדות חינוך, ₪ מיליון  110מעל  2019מסמך זה, הוציאה העירייה בשנת 

לנתוני ; 93-ו 67, 20ר' עמודים  - לנתוני שכירות גני ילדים) לשכירת מבנים לגני ילדים₪ מיליון  35

 .(106, 94, 59-58, 21ר' עמודים  שכירות כיתות בתי ספר

בהוצאה  לכל היותרסגירת הגלריה יהיה כרוך מתן סעד שיעכב את המשיבים, מסתבר שגם לשיטת  .25

באשר  ,"לכל היותר"מתקציב השנתי של שכירת מבנים למוסדות חינוך בעיר. כספית של כפרומיל אחד 

 19 פס'סיפא ל)ר' אפילו לשיטת המשיבים בשלב זה חסרים מקומות ספורים בלבד בגני הילדים בשכונה 

 . לבקשה( 18)ר' פס' , מה גם שההרשמה לגני הילדים מסתיימת רק בחודש אוגוסט לעיל(

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/education/kindergardens/searchforkindergartens/
https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%20%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%a9%d7%9c/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%90/mishpat-umimshal-01-2-295.pdf
https://tinyurl.com/vu62ez9
https://tinyurl.com/vu62ez9
https://tinyurl.com/vu62ez9
https://tinyurl.com/vu62ez9
https://tinyurl.com/vu62ez9
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יוצא אפוא, שאל מול נזק מוחלט ובלתי הפיך, שיגרם כתוצאה מסגירה מידית של הגלריה עומד חשש,  .26

יהיה צורך ככל שלצורך בגן ילדים נוסף )מענה , שמתן לעיל( 18 )ר' פס' "הסיכויאו בלשון המשיבים "

 ביותר. בעלות כספית מוגבלת כרוך כזה( 

"אי מתן הצו יסכל את בירור  .נזק בלתי הפיך עומדשעלול להיגרם למשיבים, ספקולטיבי נזק אל מול  .27

שבסופו של יום תתקבל העתירה, לא ניתן יהיה להשיב את המצב ההליך העיקרי" באופן ש"גם במידה 

עמותת  19-11-33265עת"ם )ת"א( ) בבירור לטובת העותרים נוטה מאזן הנוחות. בנסיבות אלו "לקדמותו

 .(לבקשה 20-19; ר' שוב בפס' (3.12.2019) נתיב שמיים נ' עיריית אור יהודה

 סיכויי העתירה

לניסיון ביותר שים לב לכך שמאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת העותרים, קיימת משמעות מוגבלת ב .28

האלטרנטיבית" שהמשיבים  ויחד עם זאת, קשה להתעלם מ"המציאות להעריך את סיכויי העתירה.

בטרם לבטח ראויות להתברר שועותרים, זכות המציירים בניסיונם לגחך ולעוות את העילות שעומדות ל

  על הגלריה. ַהכֵֹּרתיעלה 

העתירה סוקרת בפירוט את השתלשלות האירועים שהביאו את העירייה להגיש תביעת פינוי נגד  .29

 (לעתירה 25ר' פס'  -  תיאר זאת ב"כ העירייה )כך ת הרשות"בעמד נקודת ההיפוך"ובכלל זה את הגלריה, 

. אפילו בית משפט השלום, שקיבל עירייההשל הלא חוקית לאחר שהגלריה מיאנה לקבל את הצנזורה 

א ביטויים שאין דעת ו"התרשם שהמניע להגשת התביעה האת תביעת הפינוי של העירייה, ציין כי 

עיריית  16739-06-17ם( -)תא"ק )שלום י ציבוריים של העירייה" העירייה נוחה שייאמרו מעל מקרקעין

  .(19 ורה, ש40' מע ,30.8.2018 וטוקולפר, ירושלים נ' עמותת בר קיימא

העובדות והאסמכתאות שהציגו העותרים לכל להסביר או להתייחס המשיבים אינם טורחים אבל  .30

 ו"ניסיון להסיט את הדיון לכיוון בלתי ענייני"."טענות שלא מן העניין" כ בעניין זה, ופוטרים אותן

לפעולותיהם "טיפולים קוסמטיים" בדיעבד לבצע בדומה למה שתואר בעתירה, המשיבים ממשיכים 

 .לעתירה( 42-ו 37-38)ר' פס' שעומד מאחוריהן בניסיון גמלוני להסוות את המניע האמיתי 

כאילו , שלהם השווא מצגה בקנה אחד עם מתעלמים מכל עובדה, שאינה עולהעותרים באופן דומה, 

וזה נדחה רק בשל ההליך המשפטי הארוך שנאלצה הנכס, את פינוי העירייה  …דורשת 2015עוד משנת "

בעבר  -העירייה  ימההחלטות ומההתחייבויות של ראשמתעלמים כך, למשל, המשיבים  לנקוט בו".

, ומהעובדה ש"ההליך המשפטי" נפתח (2015גן ילדים )יוני לטובת  שהגלריה לא תפונה –בהווה ו

המשיבים מלחמת חורמה על הגלריה. אסרו " שבעקבותיה נקודת היפוךלאחר " 2017שנת במחצית 

 "מותר" למשיבים לפרש את העובדות בדרך שונה מזו של העותרים. אך לא בזה העניין. 

 . מהעובדות מדובר במחלוקת פרשנית על העובדות, אלא בהתעלמות בוטה ומטרידהאין 

בולט באופן שבו מתארים המשיבים את תוצאות ההתדיינות בבית המשפט האזרחי, עיוות חמור נוסף  .31

זכות שוב ושוב חוזרים המשיבים ומזכירים את ובפרט את ההסכמה הדיונית שסיימה את ההתדיינות. 

החליט על שבעתירה: "רשות ציבורית ריבונית לרק כדי שלא להתמודד עם הטענות שלהם הקניין 

  .לעתירה( 91)ר' פס'  השימוש שייעשה בקניינה, אך שיקול דעתה כפוף לדרישות המשפט הציבורי"

https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-19-11-33265-527.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-19-11-33265-527.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-19-11-33265-527.htm
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, אין בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דבר ששולל לתגובה( 3)פס' שנייה בעמ' בניגוד לטענת המשיבים  .32

כולם  –את האפשרות ליתן את הסעד הזמני שהעותרים מבקשים. בית המשפט, הצדדים והעותרים 

הסכימו שככלל, זכות הקניין בנכס כוללת גם את הזכות לדרוש את פינויו, אבל באותה מידה גם 

תדרוש את פינוי הגלריה, תהיה דרישה קצאה ותדחה העירייה את בקשת הההסכימו, שבענייננו, אם 

)כב' "הערכאה שמתמחה בנושא"  – זו כפופה גם "להחלטה אחרת של בית המשפט לעניינים מנהליים"

 .(2, עמ' 27השופט דראל, פרוטוקול נספח ע/

תמונת המציאות המשובשת שמציגים המשיבים באה לידי ביטוי שערורייתי במיוחד בטענתם, שלפיה:  .33

בית המשפט בערעור להגיש בקשה להקצאה, כאילו  שנתן לה להמלצהות שנותנת המבקשת הפרשנ"

. למקרא הדברים אפשר לסבור בטעות, מכאן נפתחה בפניה הדרך לרווחה, ושמורה לה הקצאה..."

לא בעצה שבית המשפט  חבלבד, ולבטשהעירייה כלל לא הייתה צד להתדיינות. אין מדובר ב"המלצה" 

 ריה. מדובר בהסכמה של העירייה ושל העותרים, שקיבלה תוקף של פסק דין. הנכבד השיא לגל

", אלא רק שהסכמים יש לקיים בתום לב, ובמקרה של שמורה להם הקצאההעותרים אינם טוענים ש" .34

באותה מידה שהעותרים גם בהתאם לחובת ההגינות ולכל כללי המשפט המנהלי.  –רשות ציבורית 

בקשה בכובד ראש ההסכימו "להגיש בקשה להקצאה" כך גם המשיבים הסכימו והתחייבו לבחון את 

רוצה אני", בעירייה אומרת "כלשהי ולבטח לא לדחות אותה על הסף מרגע שמחלקה  -ובנפש חפצה 

מבלי לאזן את כל השיקולים הרלבנטיים. אבל מתגובת המשיבים עולה שבקשת ההקצאה הייתה 

די בכך לא הייתה למשיבים כוונה לקבל אותה. למצער עולה מהתגובה, שבבחינת מטרד, ושמלכתחילה 

חרוץ לשבט שמינהל החינוך הודיע שהוא מעוניין בנכס כדי לייתר כל דיון, להתעלם מכל שיקול אחר ול

 .את גורלה של הבקשה

, ודיי בכך כדי ודינה להתבטל זו לוקה בחוסר סבירות קיצוניהוא שהחלטה כהמעט שאפשר לומר 

 שיינתן צו ביניים. –שהעתירה תתקבל, ולא כל שכן 

 

 ___ֹּ_____________ _________________ 2020 מרץב 1

 אבנר פינצ'וק, עו"ד  דן יקיר, עו"ד 
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