
 
 משפט לעניינים מנהליים-כביתבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו 

 2020מרץ  30 
עמותת בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלום ואח' נ' משה לאון, ראש  22371-02-20 עת"מ

 עיריית ירושלים ואח'
 

 
  

 10מתוך  1

 1 

 תמר בזק רפפורט שופטתכב' ה פני ל
 

 
 עותרים

 
 עמותת בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלום.1
 הדס עפרת.2
 עדה עוז.3
 ליאת פרידמן.4
 עירית אבא.5
 רעיה מנובלא.6
 אל-עידו בר.7
 אור-גליה בר.8

 צ'וקינבאמצעות ב"כ עוה"ד דן יקיר ואבנר פ
 

 נגד
 
 

 משיבים
 
 משה לאון, ראש עיריית ירושלים.1
 עיריית ירושלים.2

 באמצעות ב"כ עו"ד מור חסון סגיר
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 פסק דין
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 5 שלא( עדהוהו –להלן ) ירושלים בעיריית" הקצאה טרום ועדת" של החלטתה כנגד עתירה לפני

 6העתירה התבקש  בגדר .(המבנה – להלן) בירושלים 6 שיריזלי שברחוב עירוני נכס להקצאה לפרסם

 7  .המבנה פינוי למניעת ביניים צו אף

 8בהרחבה, סבורה אני כי דין העתירה להידחות,  יםכפי שיפורט, לאחר ששמעתי את טענות העותר

 9 אין מקום למתן צו ביניים. ,וממילא בכפוף לתקופת התארגנות קצרה

 10 רקע

 11 תרבות מוסדות 20-לכ ארגונית מסגרת המשמשת עמותה הינה( העותרת –)להלן  1 העותרת

 12 תערוכות הצגת – שונות תרבות פעילויות במבנה המקיימת", ברבור גלריה" םוביניה, בירושלים

 13  .תרבותית קהילתית פעילות גם כמו, ויתועכש לאמנות

 14 עלו, ירושלים עיריית בבעלות והינו, 6 שיריזלי ברחוב מצוי דנן בהליך המחלוקת שבמרכז המבנה

 15 . השטרות בפנקס הוא רשום שמה
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 1 באמצעות העותרת היא( 2005 משנת העותרת כדברי) ארוכות שנים מזה במבנה בפועל המחזיקה

 2 נעשתה הגלריה לידי בזמנו בנכס החזקה מסירת כי חולק אין .הגלריה( –להלן ) "ברבור גלריה"

 3 במקום שהתה שהעותרת תוך, העירייה של ובהסכמתה בידיעתה, הקהילתי המינהל באמצעות

 4 . רשות בר של במעמד

 5. במקום עירוני ילדים גן הפעלת לצורך, המבנה את לפנות מהגלריה העירייה דרשה 2015 בשנת

 6 לפעול המשיכה והגלריה, ילדים גן אותו לפעילות חלופי לפתרון הזדמנות נוצרה דבר של בסופו

 7 עירוניים מקרקעין להקצאת הנוהל בגדרי הוסדר לא במקום הפעילות שהמשךתוך , במקום

 8  .בירושלים

 9 לאפשר מנועה שהגלריה סברה העירייה אשר, שונות פעילויות בגלריה התקיימו 2016 שנת מסוף

 10 ואשר, הנכס הוקצה למטרתן שלא בפעולות העירייה לשיטת היה שמדובר משום אם, במבנה לקיימן

 11 מעין פוליטית פעילות"ב היה מדוברלשיטת העירייה ש משום אם ובין, שלישיים צדדים בידי נעשו

 12 .העירייה בידי המוקצים במקרקעין לקיימה אוסר מקרקעין הקצאת בדבר הנוהל אשר", מפלגתית

 13 . המבנה את לפנות אף ובהמשך, אלו מפעילויות לחדול מהגלריה דרשה העירייה

 14 הורה 30.89.18 וביום התקבלה התביעה. העותרת כנגד פינוי תביעת העירייה הגישה 2017 ביוני, כך

 15 לבית הפינוי פסק כנגד שהוגש ערעור(. 16739-06-17 ק"תא) המבנה פינוי על השלום משפט בית

 16, המקרקעין להקצאת בבקשה לפנות תוכל המבקשת כי שנקבע תוך, בהסכמה נדחה המחוזי שפטמה

 17 אחרת החלטה תתקבל אם אלא, יום 90 תוך הנכס את לפנות העותרת על יהא, הבקשה תידחה ואם

 18 (.49218-10-18 א"ע) מינהליים לעניינים המשפט בית ידי על

 19 . עבורה 6 שיריזלי שברחוב העירוני הנכס להקצאת בבקשה איפוא פנתה תעותרה

 20 המקובל פי על, פניה נעשתה לגופה בבקשה ההקצאות ועדת דנה בטרם, המשיבים מתגובת כעולה

 21. עצמה לעירייה נחוץ המבנה אם לברר מנת על, השונים העירייה גופי אל, להקצאה בבקשה בטיפול

 22 גן לצרכי במבנה צורך יש כי, י"מנח ראש, קינן אביב מר של עמדתו הוועדה אצל התקבלה בתגובה

 23 הוא שנחוץ אחרמ, להקצאה המבנה את לפרסם שלא עדהוהו החליטה כך נוכח. עירוני ילדים

 24 .לצרכיה לעירייה

 25 מבנה להם למצוא ולחלופין המבנה את להם להקצות למשיבים להורות העותרים דורשים בעתירתם

 26 . הגלריה לפעילות שיוקצה מתאים אחר עירוני
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 1 טענות הצדדים

 2, לבטלה שיש פסולה החלטה היא להקצאה הנדון הנכס את לפרסם שלא ההחלטה, העותרים לטענת

 3 כהחלטה מתוארת שההחלטה אף העותרים לטענת. פסולים טעמים מסתתרים מאחוריה שכן

 4 מדובר בפועל, שבבעלותה במבנה שימוש לעשות ומזכותה העירייה מצרכי הנגזרת גרידא מקצועית

 5 מצויה הדברים ברקע כי נטען. פסולים פוליטיים משיקולים התרבות בחופש ובפגיעה באפליה

 6 בשנת 2016 שנת בסוף בעיקר במקום שהתקיימה לפעילות בעירייה פוליטיים גורמים התנגדות

 7 קבוצת עם מפגש; החרדי לציבור שיועד כלכלי-מדיני קורס כך בכלל. 2018 בשנת כןו 2017

 8 הסובלים, חברון הר דרום באזור הפלסטינים החקלאים אודות ודיון סרט הקרנת שכלל", תעיוש"

 9 אמת בזמן. ועוד" פוליטי מסע יומן בעברית נכבה" הספר השקת; השדות עיבוד בזמן מהתנכלות

 10 עירייה בנכסי פוליטית פעילות כי בטענה, זו פעילות למנוע מנת על המשפט בית אל העירייה פנתה

 11 על לעותרת היהעירי הודיעה בהמשך. הפעילות את מלעצור נמנע השלום משפט בית. היא אסורה

 12 על. פינוי תביעת הוגשה לכך בסמוך כן כמו. טענה באותה, לגלריה שאושרה כספית תמיכה מניעת

 13 .להקצאה הנכס את לפרסם שלא ההחלטה ברקע עומדים פסולים טעמים כי נטען זאת רקע

 14 הביטוי לחופש מהתנכלות נובעת להקצאה הנכס את לפרסם שלא ההחלטה כי נטען כך בכלל

 15 שהעירייה אחר עירוני מבנה על ידוע שלא משום, בשוויוןו התרבות בחופש פגיעה תוך, בגלריה

 16 את םלפרס שלא ההחלטה ביסוד כי נטען. בו עירוני ילדים גן הקמת לאפשר כדי מיושביו פינתה

 17 נשללה לעותרת הנכס להקצאת האפשרות, וכי במקום הפועל הגוף זהות המצוי, להקצאה הנכס

 18. בעיר פוליטיים ופעילים מועצה חברי מצד פוליטיים לחצים בשל צערולמ, פוליטית השקפה מחמת

 19 כי, 2019 מדצמבר העיר מועצת חברי של שונים פוליטיים לפרסומים העותרת הפנתה זה בהקשר

 20 של הרבה התרומה בחשבון נלקחה לא כי נטען עוד. תיסגר והגלריה לבוחרים הבטחתם את קיימו

 21 .פסולה שההחלטה כך, עירוני בגן הצורך אך נשקל אלא, בירושלים והאומנות התרבות לחיי הגלריה

 22 השכנוע שנטל כך, זו חזקה נשללת ןהעניי בנסיבות כי נטען – המינהל מעשה תקינות לחזקת אשר

 23 שום על זאת. העירייה על רובץ להקצאה הנכס את לפרסם הסירוב שבבסיס השיקולים תקינות בדבר

 24 איננה שהעירייה שום על וכן, ההחלטה קבלת בטרם הדעות חילופי את המפרט פרוטוקול הוצג שלא

 25" ההקצאות ספר" כי צוין 2007 משנת המדינה מבקר ח"ובדו, ההקצאות אחר עדכני מעקב מנהלת

 26 העומדים והתיירות הקהילה התרבות לשיקולי לב בשים כי נטען עוד. דיו מעודכן איננו היהעירי של

 27, העותרת של בבקשתה שתדון היא העיר שמועצת הדין מן, ילדים לגן במבנה העירוני הצורך מול אל

 28 .בעירייה הפקידותי הדרג על מניםנ שחבריה ועדה ולא
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 1ה לגלרי הנדון המבנה את להקצות יםלמשיב יורה המשפט בית כי העותרים ביקשו אלו כל רקע על 

 2 צו התבקש בבד בד. פעילותה להמשך מתאים חלופי מבנה לה להקצותיורה לעירייה  ולחלופין

 3 בפועל, 6.10.19 התאריך נושאת שההחלטה אף כי צוין. מהמבנה הגלריה של נויהיפ לעיכוב ביניים

 4 של ליבה תום חוסר על ללמד כדי יש בכך ואף, 25.12.19 ביום רק העותרת לידיעת היא הגיעה

 5 .העירייה

 6 . ביניים לצו לבקשה להשיב לעירייה הוריתי, ביניים לצו והבקשה העתירה בפניי משבאו

 7 ללא, לנהלים בהתאם שהתקבלה גרידא מקצועית בהחלטה מדובר כי העירייה ציינה בתשובתה

 8, כיתות במבני הדוחק הצורך. לצרכיה לעירייה נחוץ שהמבנה הטעם מן אך אלא, פוליטי שיקול

 9 המשפט בבית דיון במסגרת גם הדיון לסדר ועלה המפורסמות מן הוא בירושלים, גן כיתות לרבות

 10 צורך. החינוך משרד' נ בירושלים החינוך למערכת וריםהה ארגון 6183/16 ץ"בג במסגרת העליון

 11 הקיים המצב. המבנה מצוי בו האזור דוגמת, חדשות משפחות הקולטים באזורים שאת ביתר קיים זה

 12. המקומית היהאוכלוסי בצרכי לעמוד מנת על, זורבא ילדים לגן מבנה מאוד נחוץ שלעירייה הוא

 13 שיקולים פי על הוועדה פעלה ובהתאם, נוסף גן הקמת מחייב באזור הגן ילדי באוכלוסיית הגידול

 14 א"תשפ ת הלימודיםבשנ במבנה לפתוח העירייה שמתכננת הילדים וגן והואיל, זה בהקשר. ענייניים

 15 באזור הקיימים הילדים גני אודות נתונים ובה טבלה לתגובה העירייה צרפה, לאומי דתי גן הינו

 16, זו מטבלה כעולה. 2020 עד 2015 בשנים כלוסווא וגן גן כל קיבולת, זה מגזר עבור נחלאות-רחביה

 17-רחביה זורבא לאומיים הדתיים הילדים גני קיבולת, 12.3.20 ביום מעודכנת במתכונת שצורפה כפי

 18 התלמידים ומספר, 173 על ט"תשע הלימודים בשנת עמדה( 4-5 ו 3-4) הגיל קבוצות בשתי נחלאות

 19 שהקיבולת כך ,נוספת גן כיתת עירייה ה הוסיפה פ"תשהלימודים  בשנת; 167 על עמד אלו בגנים

 20 הלימודים לשנת; תלמידים 208 שובצו שכן, וביתר במלואה נוצלה והיא, 203 יתהיה הכוללת

 21 שמספר הוא הצפי הקודמות השנים מניסיון כי ןצוי. ילדים 223, 12.3.20 ליום נכון, נרשמו א"תשפ

 22 המבנה וללא, הגיל קבוצות שבמכלול גן כיתות קיימות אלו ילדים שלטובת שעה, זאת כל. יגדל זה

 23, זורבא נוספת גן בכיתת אמת של בצורך פואא מדובר. בלבד ילדים 203 עבור קיבולת מעמידות, דנן

 24 .התערבות מצדיקה איננה להקצאה הנכס את לפרסם שלא ההחלטה וממילא

 25 . דיון והתקיים, הצדדים בידי נוספות תגובות הוגשו לכך בהמשך

 26 החלופי לסעד תהעותר לדרישת יסוד מצאתי ולא והואיל, בדברים ועיינתי ומששבתי זה דיון לאחר

 27 םשה ספציפי נכס קיים אם לפרט יםלעותר הוריתי, להקצאה נכס לה תאתר העירייה על פיו על
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 1 יסוד על דין פסק שיינתן אפשרות קיימת כי שהוטעם תוך, להקצאה בקשה לגביו להגיש יםחפצ

 2 .שלפני החומר

 3. הדברים לגוף מפורטת תגובהו הגיש ואף םאליה השהופנת לשאלה יםהעותר והשיב, לכך בתגובה

 4 נכסי מנהלת אל הגלריה מנהלת פנתה, 17.3.20 ביום ההחלטה שניתנה לאחר כי וציינ יםהעותר

 5 מנהלת ענתה בתגובה. לבחון שניתן נוספים נכסים על מידע ולקבל להיפגש ממנה וביקשה העירייה

 6 בעבודת החירום מגבלות בגלל פגישה לקיים ניתן ולא, נכסים לה ידועים לא כי העירייה נכסי

 7 ניתן וכי, אלו בימים עובדים בהעדר לבצע ניתן שלא מעמיקה בדיקה נדרשת כי יןצו עוד. העירייה

 8 נוכח. לגביהם בקשה להגיש שניתן באופן" ראשון פרסום"ב שפורסמו האחרונים הנכסים מה לבדוק

 9 עירוני מבנה קיים באזור כי וומצא םשלה םבאמצעיה חלופות ובדק כי םבתגובת יםהעותר וציינ כך

 10 אך, נוספים מבקשים לגביו שיש וייתכן, חדשה רוח לעמותת המיועד(, "פרגוד" תיאטרון לשעבר)

 11 .הגלריה לפעילות להקצותו שניתן ייתכן

 12 תשובה כתב מתן על להורות יש אלא, זה בשלב דין פסק לתת מקום אין כי העותרים טענו עוד

 13 במסגרת נוספים פרטים לקבלת האפשרות נוכח כי נטען. נוספים פרטים לקבל לעותרים שיאפשר

 14 כך, תשובה כתב הגשת על הוראה ללא. למידע מוקדמת שמיתר בקשה נעשתה לא ישלפנ ההליך

 15 לציבור המפורסם "נכסים ספר" בעירייה שאין משום נטיווהרל המידע את לקבל יהיה ניתן לא, נטען

 16 למנהל פנתה וורטון לורה' הגב העיר מועצת חברת כי נטען עוד. להקצאות עירונית פרוגרמה ואין

 17 לכך בהמשך. לעתירה הוא קשור בתוכנו אשר מידע לקבלת בבקשה העירייה נכסי ולמנהלת י"מנח

 18 שביקשה הנתונים מקום ומכל, המקווה לתוצאה הביאה שלא, י"מנח מנהל עם פגישה התקיימה

 19 השיקולים את מוכיחה 2017 מאז ההתנהלות כי הטענה חודדה כן כמו. לה הומצאו לא וורטון' הגב

 20 להעדיף אם ההחלטה כי נטען. המבנה להקצאת הבקשה את בדחייתה העירייה שהפעילה הזרים

 21 עוד. בוועדה ולא, העיר במועצת דיון המחייבת עקרונית החלטה היא תרבות צרכי על חינוך צרכי

 22(, קיים רישיון לבטל או) בנכס הנמצא גורם לפנות רוצים בו מקרה בין מבדילה הפסיקה כי נטען

 23 . רישיון או נכס לקבל בקשה הפרק על עומדת כי מקרה לבין

 24 להגשת קודם מידע לקבלת יםהעותר מצד פניה כל נעשתה לא כי העירייה הטעימה לכך בתשובה

 25 זה פרסום של לקיומו הפנתה ואף מבוססת ולא שגויה" נכסים ספר" העדר בדבר הטענה. העתירה

 26 – וורטון' הגב העיר מועצת חברת מפי מידע לבקשת לפנייתה אשר. העירייה של המרשתת באתר

 27 נעשתה וורטון' הגב של הפניה וכי נעשתה לא, הגלריה או עצמה העותרת מטעם פניה כי הוטעם

 28 באמצעות אלא) העירייה לעובדי ישירות לפנות מועצה חברי על האוסרים, העירייה לנהלי בניגוד
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 1, בעבר לעירייה המשפטי היועץ בידי מפורשות וורטון' לגב הובהר זה ענין(. לעירייה המשפטי היועץ

 2 .אלו לפניות מענה העדר על לתמוה אין וממילא

 3 דיון

 4 העתירה דין כי מסקנה לכלל באתי, ילפנ הובא אשר את ושקלתי העותרים בטיעוני שעיינתי אחר

 5 . ביניים צו למתן מקום אין וממילא להידחות

 6 נוספים לפרטים בבקשה לפנות לעותרת לאפשר מנת על תשובה כתב הגשת על להורות יש כי הטענה

 7 את ההופכת בטענה מדובר. עליי מקובלת איננה ואפליה זרה מטרה בדבר טענתה את לבסס וכך

 8 מוסמך בהתאם. עצמה בעתירה לטענותיו תשתית בהצבת במחוי עותר. להידחות ודינה, היוצרות

 9 מגלה העתירה אין פניה שעל משעה, מקדמית תגובה לאחר או, הסף על עתירה לדחות המשפט בית

 10- א"תשסה(, דין סדרי) מינהליים יניםילענ משפט בתי לתקנות( 3()א) 7 תקנה) להתערבות עילה

2000 .) 11 

 12 זה מידע אחר לתור עליו שומה, העותר של בידיעתו איננו עתירה ביסוס לצורך נחוץ שמידע ככל

 13 לקבלת מוקדמת בדרישה פניה דרך על אם ובין פומביים בפרסומים אם בין, העתירה להגשת קודם

 14 הגשת על לבסס שניתן דרישה ואיננו, מבוססת עתירה הגשת של תוצאה הוא תשובה כתב. מידע

 15 .תשובה כתב במתן לחיוב עילה משמש איננו בעתירה לנטען ביסוס העדר. מבוססת בלתי עתירה

 16 דרך על, המחלוקת גדרי את להבהיר נועדו נוספים פרטים, אחת לא שנפסק וכפי, בתקנות כאמור

 17 מ"עת: ראו) עתירה לביסוס כשלעצמם הם נועדו ולא, תשובה שבכתב נימוקים והשלמת בירור

 18 פסקה, ירושלים ולבניה לתכנון מחוזית וועדה' נ" בצדק" עמותת 52204-12-17( ם-י מינהליים)

 19 מדינת הקשר לשכת" נתיב' "נ נה'בוז 25825-12-17( ם-י מינהליים) מ"עת; (30.9.2018) 24

 20 עמק האזורית המועצה' נ עזר 1867-03-14( מרכז מינהליים) מ"עת (;22.9.2018) 4 פסקה, ישראל

 21 תורנית להמחשה המכון 37345-07-16( ם-י מינהליים) מ"עת; (12.1.2015) 54 פסקה, חפר

 22 (.(19.1.2018) החינוך משרד – ישראל מדינת' נ בצלאל מחשבת

 23 פנייתה. העתירה להגשת קודם העירייה מן אחר או כזה מידע לקבלת בבקשה ופנ לא דנן יםהעותר

 24 איננה, לעירייה המשפטי היועץ להוראות בניגוד, כנטען, שנעשתה, וורטון' הגב המועצה חברת של

 25 מוקדמת פניה ללא, בעתירה םלטענותיה בתמיכה יםהעותר והציג שלא למידע תחליף מהווה

 26 . זה למידע מצידם ודרישה
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 1 עילה מגלה איננה לגופה העתירה כי המשיבים טענת עליי מקובלת, עתירהלנטען ה תשתית העדרב

 2 על תשובה כתב הגשת על שאורה םזכאי יםהעותר אין. עתה להידחות דינה ובהתאם, להתערבות

 3 .בהמשך עילה לבסס מנת

 4 צורך בגין להקצאה המבנה את לפרסם שלא הוועדה בהחלטת שנפל פגם בדבר יםהעותר טענת

 5 חזקת שלילת בדבר לטענה מספקת תשתית הוצגה ולא, הוכחה לא, ילדים כגן לשימושו עירוני

 6 . והחלטתה הוועדה פעילות של המינהלית התקינות

 7 מ"מ, העירייה גזבר, העירייה ל"מנכ הם שחבריה מקצועית עדהו בידי שהתקבלה בהחלטה מדובר

 8 העיר מהנדס מ"מ, ותכנון מדיניות מחלקת מנהל, העירייה נכסי אגף מנהל, לעירייה המשפטי היועץ

 9 . הקצאות ועדת חברי לזהות זהה החברים זהות. המשפטי היועץ מאגף נכסים צוות וראש

 10, עירוני נכס הקצאת אודות פרסום בטרם, עדהוהו מבררת שבשגרה כדבר כי המשיבים בידי הוסבר

 11, י"מנח ראש של הודעתו התקבלה, זה לבירור במענה, כאמור. בנכס צורך עצמה לעירייה קיים אם

 12 קיומו על המלמדים העירייה מטעם נתונים הוצגו ואף, גן לכיתת במבנה צורך בדבר, קינן אביב מר

 13 : ההחלטה כלשון. להקצאה הנכס את לפרסם שלא עדהוהו החליטה זה רקע על. זה צורך של

 14 לגן במבנה צורך קיים, י"מנח ראש, קינן אביב ד"לחוו בהתאם. במבנה פועלת העמותה – נדחה"

 15 את מאשרים איננו, משכך. להקצאה המקרקעין את לפרסם מקום אין, העירוני הצורך נוכח. ילדים

 16 ". הפרסום

 17 לעירייה המסור הדעת שיקול בגדרי, לגיטימי נימוק על עצמה היא מבססת, ההחלטה מן כעולה

 18 (.ילדים גן לכיתת דנן במקרה) לצרכיה לעירייה הנחוץ נכס להקצאה לפרסם שלא

 19 כך, גן כיתת לצרכי במבנה שימוש לעשות רצון מביעה שהעירייה הראשונה הפעם זו אין כי ןיצוי

 20 עירוני צורך על ולא, פוליטיים שיקולים על למעשה מבוססת החלטההיותה של ה בדבר שהטיעון

 21 עניינים משיקולים פעלה העירייה כי חולק אין בו בשלב, 2015 בשנת עוד, כך. מסתבר איננו, תיאמ

 22 ראו) עירוני גן לצורך, המבנה מן הגלריה לפינוי דרישה הועלתה, כנטען" פוליטית רדיפה" בשל ולא

 23 כי, ברקת ניר מר, דאז העיר ראש הודיע דבר של בסופו, אכן(. 26.5.15 מיום לעתירה 2/ע נספח

 24 לעתירה 4/ע נספח ראו) במקומה תיוותר שהגלריה כך, גן להקמת שמתאים אחר עירוני מבנה התפנה

 25 ילדים גן כיתת פתיחת למטרת מבנה לאותו ביחס פינוי שדרישת העובדה, זאת עם(. 9.6.15 מיום

 26 זורבא הנוכחיים הצרכים פירוט עם בשילוב, פוליטי בהקשר שלא שנים כחמש לפני הועלתה, עירוני

 27 הינה להקצאה המבנה את לפרסם שלא ההחלטה כי העירייה טענת את מחזקת, לעיל שפורטו כפי
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 1 מעוגנת שאיננה העותרים טענת את ושוללת, פוליטית רדיפה פרי ואיננה, מקצועית עניינית החלטה

 2 . פסולה פוליטית בהחלטה מדובר כי, בעובדות

 3 תוך, נטייםווהרל השיקולים שנשקלו ללא התקבלה ההחלטה כי לטענה תשתית הוצבה לא, בדומה

 4 פירטה בה, ההקצאה בקשת באה הוועדה בפני, שהובהר כפי. אפליה תוך או זרים שיקולים שקילת

 5 לפרסם שלא ההחלטה. עירוני ילדים גן למטרות בנכס עירוני צורך הובע, מנגד. נימוקיה את הגלריה

 6 שיקול בגדרי, לגיטימי נימוק על עצמה המבססת החלטה היא אלו בנסיבות להקצאה המבנה את

 7 .לצרכיה לעירייה הנחוץ נכס להקצאה לפרסם שלא לעירייה המסור הדעת

 8 פעילויות כנגד העירייה מצד בעבר שהועלו טענות אודות בעתירה שפורטו העובדות כי סבורה אינני

 9 שלא הנוכחית ההחלטה של המינהלית התקינות חזקת את שוללות, בגלריה שהתקיימו שונות

 10 במשך, אכן. פוליטית רדיפה מתוך תנהישנ החלטה על ומלמדות להקצאה הנדון המבנה את לפרסם

 11 מדובר כי שסברה משום, בגלריה שהתקיימו שונות פעילויות ששללה עמדה העירייה הביעה השנים

 12 מעין בפעילות שמדובר שסברה ומשום, הגלריה למטרות שלא שלישיים צדדים של בפעילות

 13 הנדון המבנה את לפרסם שלא הנוכחית שההחלטה אלא. עירוני בנכס להתירה שאין מפלגתית

 14 שלא, במבנה עירוני צורך בדבר מקצועי נימוק על אלא, אלו נימוקים על התבססה לא להקצאה

 15 . כנגדו ראיה כל הובאה

 16 הבטיחו כי, 2019 מדצמבר העיר במועצת פוליטיים גורמים של בדיעבד לפרסומים להפניה אשר

 17 בידי התקבלה לא ההחלטה, כאמור – הבטחתם את וקיימו הגלריה את לסגור הבוחרים לציבור

 18 התבטאויות לשייך יש מדוע נראה לא. העירייה של המקצועי הדרג בידי אלא, אלו פוליטיים גורמים

 19 את שהנחו לשיקולים, ההחלטההתקבלה ש לאחר היהעירי מועצת חברי מפי שניתנו פוליטיות

 20הראוי שמועצת  כי מן יםבהקשר זה תמוהה טענת העותר. ההחלטה קבלת בעת לכן קודם הוועדה

 21העיר, שהיא גוף פוליטי, היא שתדון בבקשה, ולא הדרג המקצועי, ומדובר בטענות שאינן עולות 

 22 בקנה אחד.

 23 לכיתות במבנים הצורך אף על, עירייה מנכסי שונות פעילויות מפנה איננה העירייה כי לטענה אשר

 24 בעובדה נתמכה או הוכחה ולא, בעלמא נטענה זו טענה – העותרת כנגד רק זה באופן ופועלת, גן

 25 גנים לטובת במבנים הצורך לאור כי עירייה נכסי אגף מנהלת ציינה בפניי בדיון, כן על יתר. כלשהיא

 26 גנים לטוב, עירוניים ממבנים – החינוך משרד באחריות המצויים – מיוחד חינוך גני פונו, עירוניים

 27 .האפליה לטענת תשתית איפוא אין. עירוניים
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 1 תרבות צרכי על חינוך צרכי של וגורפת כוללת להעדפה בהחלטה מדובר כי העותרים לטענת אשר

 2 נראה לא – העיר במועצת דיון מחייבת, הגלריה חיסול היא המעשית שמשמעותה, כזו החלטה וכי

 3 ואיננה העיר במועצת דיון המחייב נושא היא אחרים פני על מסוימים צרכים להעדיף החלטה מדוע

 4 עקרונית החלטה קיבלה לא הוועדה, ההחלטה מן כעולה, מקום מכל. הוועדה בסמכות מצויה

 5 אושנ ההחלטה. הגלריה פעילות את לחסל החליטה לא וגם, להיפך או תרבות פני על חינוך להעדיף

 6. לצרכיה זה לנכס זקוקה שהעירייה משום, להקצאה המבנה את לפרסם שלא החלטה היא העתירה

 7 . לא ותו הא

 8, דנן המבנה לה יוקצה שלא וככל, לחלופין כי העותרת ביקשה שבעתירה שאף יןיצו זה בהקשר

 9 אחד מבנה להקצאת בקשה לעירייה העותרת הגישה למעשה הלכה, אחר נכס העירייה לה תקצה

 10 כפי. אחרת אלטרנטיבה כל הציעה ולא, כיום פעילה היא בו, 6 שיריזלי ברחוב המבנה, ויחיד

 11 זו תהא העירייה כי עותרתה לדרישת חוקי יסוד מוצאת אינני, 17.3.20 מיום בהחלטה שציינתי

 12 שעשוי נוסף עירוני נכס קיים כי ו העותריםציינ זו להחלטה בתגובה. להקצאה מבנה עבורה שתאתר

 13 מסודרת פניה נעשתה טרם זה מבנה יןיבענ. לשעבר" פרגוד" תיאטרון מבנה – נטיוורל להיות

 14" פרגוד" למבנה הנוגע בכל לעירייה העותרת שתפנה ככל. ישלפנ העתירה נושא הוא ואין הילעירי

 15 כך שלא שיימצא ככל. ענייני באופן הבקשה את שקולשת העירייה על חזקה, אחר מבנה לכל או

 16 לעירייה לפנות עותרתה בחרה זה בשלב. בפניה פתוחות המשפט בית דלתות תהיינה, העירייה פעלה

 17 הוא בעירייה המקצוע גורמי שעמדת התברר. דנן המבנה – ויחיד אחד נכס להקצאת בבקשה

 18 עילה מגלה איננה זו החלטה. להקצאה הוא פורסם לא ובהתאם לצרכיה לעירייה נחוץ שהמבנה

 19 .הגלריה לחיסול הוראה בה ואין ,להתערבות

 20 סבורים העותרים כי עולה( ואילך 16 סעיפים) 20.3.20 מיום הטיעון מהשלמת: יוער חתימה בטרם

 21. העירייה בעמדת" היפוך נקודת" דברב לטענה חשיבות לייחס יש כי ציינתי 17.3.20 מיום בדיון כי

 22 בידי הועלתה העירייה בעמדת" ההיפוך נקודת" הטענה דבר. כהלכה שלא הובנו הדברים כי דומה

 23 העירייה נציג נאלץ( 16739-06-17 ק"תא) הפינוי תביעת במסגרת כי נטען: בעתירה יםהעותר

 24 פעילות שבעקבות באופן, הגלריה אל העירייה ביחס" היפוך נקודת" חלה 2017 בשנת כי להודות

 25 25 סעיף) פינויה את ודרשה לגלריה גבה את היא הפנתה, יהיהעיר בעיני פוליטי חן נשאה שלא

 26 כ"ב אל זה יןיבענ שאלה הפניתי, עתירה צורף לא הפינוי בתביעת הדיון ופרוטוקול הואיל(. לעתירה

 27 נציג כי נראה לא בפרוטוקול מעיון. לעיוני הועמד והפרוטוקול, לפני הדיון במהלך העותרים

 28 הנוגעים מטעמים לגלריה יחסה את העירייה הפכה אחרת או כזו זמן בנקודת כי הודה יהיהעיר
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 10מתוך  10

 1 בהקשר הובא העותרים הפנו אליו" היפוך נקודת" הביטוי. בגלריה במה שמצאו פוליטיות לעמדות

 2. לגמר מגיעה במבנה לפעול לה שניתנה הרשות כי העירייה בידי לעותרת הובהר בה הזמן נקודת של

 3 העירייה כ"ב כאילו יםהעותר פרשנות את מקבלת אינני כי הבהרתי 17.3.20 מיום הדיון בפרוטוקול

 4 . לא ותו, 2017 בשנת העירייה בעמדת פוליטי מגמתי" היפוך" על הפינוי בתביעת בדבריו הודה

 5 שלא 6.10.19-מ דנן ההחלטה כי לטענה ממש של תשתית הוצגה לא, למעשה הלכה, מקום מכל

 6 מגלה העתירה ומשאין פוליטית החלטה יתהיה ,עירוני צורך בשל, להקצאה דנן המבנה את לפרסם

 7 .להידחות דינה, להתערבות עילה

 8 .איפוא נדחית העתירה

 9 .30.4.20 ליום עד ייעשה זה כי אני מורה, לפינוי להתארגן לעותרת לאפשר מנת על

 10   .להוצאות צו אין יןיהענ בנסיבות

 11 , בהעדר הצדדים.2020מרץ  30, ה' ניסן תש"פ ניתן היום,

 12 

 13 

 14 


