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  6. האגודה לזכויות האזרח בישראל, ע"ר 580011567 
  כולם על ידי  עו"ד  טל חסין (מ"ר  26437) ו/דן יקיר ו/או עודד פלר

  ו/או גיל גן-מ ור ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד -חיו ו/או  עביר
   ג'ובראן דכוור ו/או משכית בנדל  ו/או אן סוצ'יו ו/או  רוני  פלי ו/או

רעות שאער      
, תל -אביב    מרח' נחלת בנימין 75

  טלפון: 052-8595351;   פקס: 03-5608165 
   talh@acri.org.il :עותרותה  דוא"ל

-   ד  ג  נ   -

ות יאברהציבור, משרד ה רותי בריאותראש שי .1 בין:ו
 ת הבריאו משרד .2
םפרקליטות המדינה, משרד המשפטימחלקת בג"צים בי "ע

 , ירושלים31דין -מרח' צלאח א 
 02-6467011פקס:    ;073-3925590טלפון: 
 dep@justice.gov.il-HCJ דוא"ל: 

 ת ירושליםעירי .3
   םוטריון נבו קידר בלנוע"י משרד עו"ד ו

( ואח' 78578עוה"ד אורי קידר ו/או עידן שחם )מ"ר 
 (, תל אביב 18)קומה  3ד משד' רוטשיל

 03-5667665;  פקס:  03-5668665טלפון: 
המשיבים   office@nkblaw.co.ilל: דוא"

3המשיבה מטעם תגובה מקדמית 
להחלט וילנר  בכת  ובהתאם  השופטת  המשיבה  9.1.2022ומיום    08.11.2021מיום  '  מתכבדת   ,3

עיריית   דנן,  "העירייה"(  ירושליםבהליך  גם:  להגי)להלן  תגוב,  מקדש  לעתירה  ה  מטעמה  מית 

 שבכותרת. 

, תוך חיוב העותרים בהוצאות ירה להידחותעתשיבואר להלן, עמדת העירייה היא כי דין ה  כפי

 . הושכ"ט עו"ד של העיריי

1 / 111

mailto:talh@acri.org.il
mailto:HCJ-dep@justice.gov.il
mailto:office@nkblaw.co.il


2 
 

 

 פתח דבר  .א

של  ע .1 בבקניינה  העותריםהעתירה  פליטים  ,  שת  מחנה  לזכדהאגווכן    שועפאטתושבי  ויות  ה 

בישראל ת  להקים,  האזרח  וליחנות  שתי  חלב"(  לד  לאם  בשטח  המצויו בשכונות  )"טיפת  ת 

מחנה פליטים    הכוללות את  ,הביטחוןמעבר לגדר  ירייה וממוקמות  לי של הע פי פוט המוניצשיה

ח'מיסת  ונוהשכו   שועפאט שחאדה  ,ראס  סלאם  ראש  אל  "   ודחיית  . "(שועפאט  פ"מ)להלן: 

מימון, הפעלה ואיוש של תחנות אלה בכוח  ידאגו ל  ורשים העותרים כי המשיביםד בתוך כך,  

 . משרד הבריאות, 2המשיב הקבועים בנהלי  ים, בהתאם לסטנדרטאדם הולם

המצויה    שכונה)  שועפאט   פ" מב  ב , הנוגעת לשירותי טיפת חלרההעתי  ה העומדת בבסיס יהסוגי  .2

לגדר   אי (הביטחוןמעבר  מוניציפאלית,  סוגיה  כיגריד   ננה  לאומית   א,  ממשלתית  סוגיה    אם 

בשם  לבית המשפט הנכבד  שהוגשה    , רתד מעתירה אחיתן ללמונעל כך    ת. הקמוב  טחוניתיוב

 'חא   13-וקה ו שאד סנדג'מיל ר   2235/14לשירותי אספקת מים )בג"ץ  תושבי השכונות בקשר  

 :שם נקבע כך ,((19.1.2015 החלטה מיום ,פורסם בנבו) ' הרשות הממשלתית למים וביובנ

ת ללא תכנון ואכיפה  קי אפוא בניה בלתי חווללות  כ  חטיסוד של הש"בעיות ה 

נה  ם וניתהממשל ערים לקשייך בכך. יצוין כי גורמי  לקויה, ועניין המים נכר

ומעורבים  הנ לטיפול,  הממשלה  ראש  במועצה  רוג  בוחיית  בכירים  מים 

   .עוד"פטים ולביטחון לאומי, במשרד המש

ל .3 בהרחבה  שיובהר  העהכפי  ובסמכות ירייה  לן,  באחריותה  השטח  מכירה  לכל  ביחס  ה 

המציבה בפני    ואולם, לא ניתן להתעלם מהמציאות המורכבת  ריותה.וניציפלי המצוי באחהמ

מדינ ביישום  אתגרים  המצויות  העירייה  בשכונות  הביטחוןגדל  רבמעיותה  ור  שועפאט    פ"מ , 

 טחוניים וניהוליים.  יוניים, בנ מציאות מורכבת זו ישנם היבטים קנייניים, תכלבכללן. 

שועפאט נתקל בקשיים שאינם קיימים בשכונות אחרות    פ"מייה בירמדיניות העלכן, יישום   .4

וה פתרונות  בעיר,  לאתר  נדרשת  קעירייה  לפתור  מנת  על  ויצירתיים  כך    . אלה  ם יי שמגוונים 

 עשתה ועושה כיום העירייה גם בענייננו.  

טיפת   .5 לתחנות  הנוגע  בכל  זאת,  ספצי   לבח לצד  קשייםפיבאופן  קיימים  שאינם    ,  נוספים 

של    םיקולמקשורים   משועפאט  פ"מהגאוגרפי  נובעים  אלא  למתווה  העצם  ,  ת  הפעל הקיים 

החלב  תח טיפת  ב ירושליםבעיר  נות  מדובר  הקיים  מתווה  .  רשויות  פר  במס   וםכיייחודי 

ו בלבד,  בישראל  בודדות  היסטורימקומיות  הסדר  על  ובלתי   מבוסס  משרד    ממצה-דל  בין 

תקצוב ותפעול    קשיים נוספים בהיבטי  ייהיר מערים על העהסדר זה    .ירייההבריאות לבין הע

 .אינה שונה בהקשר זהשועפאט  פ" מו –העיר נות ברחבי  שכונות השובטיפת חלב תחנות 

ה .6 כלל  על  העירייה  ,  האמוריםם  יי קשלמרות  שוקדת  חלב  שיפור  אכן  טיפת  לתושבי  שירותי 

לפני השועפא  פ"מ רב  זמן  כן  ועשתה  העגט,  כך,  תירה.  שת  כבר  העיריבתוך  מזה  ת  דממקיה 

שרת המיועדת לבני ציבור שיכלול גם תחנת טיפת חלב גדולה  הקמת קומפלקס מם  מספר שני

התכנוניי  . ועפאטש   פ"מ תושבי  את   בשלבים  הקומפלקס  ת  קמה לם  ההליכים  מצויים 

להקמת    ת העירייה מקווה שבתוך מספר חודשים ניתן יהיה להתחיל את העבודו מתקדמים, ו 

זה  .המבנה שבמובן  לכך  מודעים  עתירתהעותרים  מהווה  ,  פתוחה"תפרצות  ה" ם   .  לדלת 
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העירייהפתרונות  היישום   .7 שוקדת  י   עליהם  ארוך  זמן  ב ותאורך  העניין  בנסיבות  השוואה  ר 

ה  , זאת.  רעיב  אחרותת  נו כולש בהרחבה  שתפורט  על כלל רבדיה כפי  מורכבת  בשל המציאות 

התנה  .להלן העירייה  ל בחינת  ממיות  העתירה  מושא  המקרה    אלבעניין  נסיבות  לאור  נבחנת 

 מצביעות על פגמים שנפלו בהתנהלות העירייה. הקונקרטיות, ובענייננו הנסיבות אינן 

לא קמה לבית המשפט הנכבד  העניין כלל  ות  יב נסכי ב ייה  ריע ההראוי, סבורה    דבכל הכבולכן,   .8

בעיל התערבות  להקמהעי  עילות פת  ברייה  חלב  טיפת  תחנות  לות  נההת  שועפאט.  פ"מת 

 ם.בכללות המנהלי  לי המשפטעירייה בענייננו סבירה ואף ראויה, ובוודאי עומדת בכל ה

תידחה .9 דנן  העתירה  כי  העירייה  תבקש  זאת,  עילת    ,לאור  המשפט    תיבלבות  ערהת בהיעדר 

שכ"ט  העירייה ובאת העותרים בהוצאות  ב  הנכבד. בהתאם, יתבקש בית המשפט הנכבד לחיי

 ן. כדי"ד וע

הליכ  .10 בוסדר  כדלקמן:תגותינו  יהיה  זו  העובדתי    ורנסק,  ראשית  בה  המצב  המורכב  את 

המצויו המוניצבשכונות  לשטחה  וכפופות  הביטחון  לגדר  מעבר  ש פי ת  ירושליםעירייל  לי    . ת 

בעיר  אתר  נסקות,  ניש והנורמטיבית למערך טיפות החלב  העובדתית  ירושליםהתשתית    . יית 

שועפאט    פ"מ ן צפויה לקום תחנת טיפת חלב בוחכמהעירייה    פעולותנפרט אודות  לאחר מכן,  

פב הקרובה. לאחר  הנחותקופה  המידע  כלל  ה רישת  עמדת  תוצג  כאמור,  המשץ  ת  פטיעירייה 

 .רהתיהעיש לדחות את  ויובהר מדוע 

 . לןבה להחרכפי שיפורט בה ל,והכ .11

   בדתית הצריכה לענייןהתשתית העו .ב

  שועפאט פ"משכונת אודות רקע  .1.ב

מהחליט  2006שנת  ב .12 ישראלה  שיקולים  דינת  עקב  גדר  לה  חוניים,בט-מדיניים,  ביטחון  קים 

למנוע   בל כנישמטרתה  לירושליתי  סה  ה  .םמבוקרת  מהמאבק  ק  כחלנדרשה  גדר  הקמת 

ההלאומי   הע י  הרצחנ   ורטר בגלי  את  ההאבתקופת    ירשפקדו  הגדר    .שנייהינתיפאדה  תוואי 

 (.  בית המשפט הנכבדרבים ב)ואף היה מושא לדיונים  טחונייםם מדיניים ובנקבע על ידי גורמי

פיזית  ביאה  ההביטחון  דר  גת  מהק .13 ההמ  כונות שבין  להפרדה  בתחום  של  צויות  מוניציפאלי 

וגובלות השטח של   בין שכונות    עיר.ב   ותן שאר השכוננית, וביטילסהפהרשות  העיר ירושלים 

יובא    כפר עקב )שפירוט אודותיהשכונת  אלה, גם השכונות שהוגדרו כמ"פ שועפאט לעיל, וגם  

 (. .ג להלן2פרק ב.ב

  10.7.2005התקבלה ביום  גאוגרפית מחלקה הארי של ירושלים,  -עקב הפרדת השכונות הפיזית .14

מס'  ישרא ממשלת  החלטת   מהיערכ"  3873ל  "עוטהממש  די שרות  בנושא  ירושלים" ף  לה 
במרחב   באוכלוסיה  הגדרוהטיפול  מהקמת  כתוצאה  ההחלטה  .  "ירושלים  הוקם  במסגרת 

ק ירושלים,  הילתי  מנהל  ה   ומטרתשעוטף  השירותים  רמת    וטף עת  ילאוכלוסים  תניינשיפור 

ס'    רושליםי הממשלה1)א()2)ר'  להחלטת  ירושלים  .  ((  עוטף  קהילתי  לפעח ה מינהל  ול  ל 

שים ברחבי העיר ומהווים זרוע  ם הקהילתיים הפרוך המינהליערצטרף למה, ו 2006בר  טמספב

   קהילתיים.ביצועית של העירייה לעניינים מקומיים ו

 . א'כנספח מצורף ומסומן  20057.10.0ה מיום   3873משלה מס' החלטת המהעתק     [א']
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לעודד את שיפור  משרד הבריאות  יות  באחרכי  לה נקבע  ממשה  תד' להחלט   'בסן כי  וייצעוד   .15

כי    נקבע(  4ד)בפרט, בס'  .  ירושלים  עוטףהניתנים לתושבי שכונות    הבריאות  שירותיוהרחבת  

   גדר.להרחיב את פעילותן מעבר ל  משרד הבריאות יעודד קופות חולים

בניית    2008בשנת   .16 הביהושלמה  היוםזה  ועד  ממ  חון.טגדר  יה  האוכלוסי   רכבה  השתנה  ,ועד 

תושבים פלסטיניים רבים חדשים ונה  בתוך כך, עברו להתגורר בשכ י הכר.  לבל  שועפאט  פ"במ

לא    –  בשכונה  יה על כמות האוכלוסימסודר  מידע  ללא רישום מסודר. בהתאם, לעירייה אין  

  .בה  חוקיים  הבלתים שוהילביחס לתושבי קבע, הזכאים לשירותים עירוניים; ולא ביחס 

, ואין אכיפה על  נמוךשכונה  בותשלומי חובה )מיסים וביטוח לאומי(  הארנונה  משלמי  ר  שיעו .17

בשכונה קיימת תופעה נרחבת של בנייה  היעדר תשלום חשבונות שוטפים )כגון מים וחשמל(.  

 בבקר  מיותרש-, כאשר הערכות בלתימסודרלא קיים בשכונה מרשם אוכלוסין    .בלתי חוקית

עלי העיריורמי  ג ידוע   60,000-כ  ה מדברות  )לא  בלתי   תושבים  שוהים    (.חוקיים-כמה מתוכם 

כי  ב יצוין  מוסגר  עלמאמר  בעבר  שהוצגו  )נספח  ידי  -הנתונים  הגיחון  לעתירה(    1חברת 

שנעשתה  מדובר בהערכה  לא  , וממיחוקית-צעת בשאיבה בלתית מים המתבמבוססים על צריכ 

 . ותפה להש  אינה יההעירי בחברת הגיחון בלבד, ו

בכך שהשכונה מהווה חלק  ם  כירימכי קיימים בשכונה גורמים שאינם  לכל אלה יש להוסיף   .18

הב הרגישות  בשל  זאת,  ירושלים.  עיריית  של  המוניציפלי  והפוליטית  י מהשטח  טחונית 

השכונההמא את  בשיםפיינת  והכל  ה   ,  למורכבות  הסכלב  המתבטאת  -ישראליסוך  פלסטיני 

 אלה. ם זוריאבשאת ביתר 

המכיו .19 שכך  הדברים,  ון  פני  במדינם  ייחודית  תופעה  ישראלנוצרה  העירי  ,ת  מתקשה  יה  בה 

ושירותים  פעולות אכיפה  מ"פ שועפאט. כך,  להפעיל את מירב סמכויותיה השלטוניות בשטח  

בהתנגדות   נתקלים  שונים  השכונה,  עירוניים  תושבי  כדיאשמצד  עד  להגיע  עלולה  גיעה  פ  ר 

המשפטבאף  אלה    יםקשי  .ובנפשברכוש   בית  בפסיקת  ביטוי  לידי  ההחלטה  למשל  ר'  )  או 

לעילב המצוטטת  סנדוקה  באופ   .(בג"ץ  העירייה  מתקשה  זו,  בעצמה  מסיבה  לפעול  שוטף  ן 

בשטח מ"פ שועפאט, ומרבית הפעילות המוניציפלית בשכונה נעשית באמצעות התקשרות עם 

 ן.טחו ספקים חיצוניים או בשיתוף פעולה עם גופי הבי

ר לעיל הוא ככל הנראה הסיבה לכך שהעותרים ציינו  המתואהמצב  הקשר זה ראוי להעיר כי  ב .20

, תוך שהם נמנעים משימוש  "תגוררים בשכונות אלהמ  אדם-עשרות אלפי בני"כי  בעתירתם  

קבע".  במילים   "תושבי  למצער  או  "אזרחים"  "תושבים",  כגון  מבקשים  בכך,  ברורות 

לבצ עפזול"  מיסוך"ע  העותרים  עובדתית    רפלר  עמימות  הדמוגרפית  עיה  ב האודות  של 

 עימה מתמודדת העירייה.  שועפאט  פמ"בהמרכזית 

גו  אכיפהההעדר   .21 כל  שועפאט  ,  רשויותהרמי  של  לכך שמ"פ  מורכב  מביא  אזור  הווה  המהיא 

"שטחמע אלה,    ין  בנסיבות  העירייה  הפקר".  הן  פעילות  מורכבת  התבשכונה  כנוני  במישור 

)עקב התנגדות תושבי  יפליים  מוניצתים ה, הן במישור השירוחוקית נרחבת(בלתי  )עקב בנייה  

ירוש עיריית  עובדי  לכניסת  במ השכונה  והן  )עקב  ישלים(,  השירותים  והיקף  טיב  התאמת  ור 

   חוקיים בשכונה(.-כמות התושבים וריבוי השוהים הבלתי ל היעדר מידע קונקרטי ע 
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הבטחונ  .22 המישור  את  גם  להוסיף  יש  אלה  אלכל  הי,  בשכושר  העירייה  פעילות  את  נה  ופך 

עקב הצורך לבצע תיאומים עם גופי הביטחון וצה"ל בפעילות העירונית    . זאת,יותרב  ורכבתלמ

 בשכונה. 

ליתן  ים עושה כל שביכולתה על מנת  שלחרף האמור, וכפי שיפורט בפרקים הבאים, עיריית ירו .23

והכל בהתאם לרוח החלטת    ,שועפאטה המתגוררים בשכונת מ"פ  מענה ושירות ראוי לתושבי

לע המוזכ  3873ממשלה   הייחודיורת  נסיבותיה  עקב  השירותים  יל.  אספקת  השכונה,  של  ת 

היות  ל  שנדרש לצורך הכשרת השירותים העירוניים עשוינעשית לעתים בתצורה שונה, והזמן  

 ארוך יותר בהשוואה לשכונות אחרות בעיר. 

 בירושלים  "טיפת חלב"אודות מערך תחנות קע ר .2.ב

  רושליםבי "חלב  תטיפתחנות "סדר הנורמטיבי לפעילות  הה .א.2.ב

.  לתינוקות ופעוטות כמו גם להוריהםשירותי רפואה מונעת  מיועדות ליתן    חלב   תטיפ תחנות   .24

פעילות    . ופעוטות  ון תינוקותלימילכשירות  ברחבי הארץ    יפת חלב ט  תחנות  מעניקות בכל שנה  

  1994-, התשנ"דביטוח בריאות ממלכתי  וה חלק מסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוקמהו זו  

 . ( לתוספת השלישית לחוק1)1נכללת תחת פרט , ו "(החוק" להלן:)

אחידה.   .25 אינה  הארץ  ברחבי  טיפת חלב  טיפ תצורת הפעלת תחנות  מופעלות  ות החלב  לעתים 

עתים מופעלות באמצעות משרד הבריאות; ולעתים הן מופעלות  החולים; ל צעות קופות  אמב

ה הרשות  ידי  המהיא    ירושליםקומית.  מעל  מהרשויות  בישקומיואחת  הפעלת    ראלת  בהן 

 ירושלים.עיריית    – 3רשות המקומית, כלומר על ידי המשיבה נעשית על ידי הטיפת חלב 

ל .26 המדינהבהתאם  מבקר  חלב  2013משנת    דו"ח  טיפת  בהפעלת  "  שעסק  דו"ח )להלן: 

פרוסות  ברח,  "(המבקר הארץ  חלב.    1,000-כבי  טיפות  המלתחנות  הבריאות  יות  זחושכות 

קופות החולים מפעילות במבנים    ;חנותמהת  43%-ילות כות מפעהבריאמשרד  והנפתיות של  

לההשיי כ  כים  החלב  52%ן  טיפות  מפעיל ועיריות    ;ממרפאות  וירושלים  אביב    4.5%  ותתל 

 . נותחהתמ  0.5%מפעילות כ  עמותות במזרח ירושלים  מהתחנות.

מתוך  העתק      [ב'] הרלוונטיים  המדינה  ח  דו"העמודים  לשנת  64מבקר  ומסומן    ,2013ג  מצורף 

 .ב'ח ספכנ

על ידי    (1918)  עשריםה  המאה  לתתחית חלב בירושלים באופן היסטורי החלו עוד ב טיפתחנות   .27

טיפ לפתוח  הראשונות  היו  אשר  הדסה,  לאוכלנשות  חלב  היהודי וסיות  לעזור    , תיה  מנת  על 

 רפואי לפני ואחרי הלידה.   תושיר  לקבלנשים יהודיות  ל

מבוסס כולו על    ,את מערך טיפת החלב בעירכיום  רייה  ההסדר הנורמטיבי מכוחו מפעילה העי .28

יומין   עתיקי  ו  -מסמכים  ישיבה  המססיכום  הבשגיבש    רסדמך    1972בשנת  ריאות  משרד 

כוללני  דל,  מדובר במסמך  .  "(ההיסטורי  סדר הה)להלן: "מקומיות  מספר רשויות  בהתייחס ל

  ם, בני י-, בתתקווה, חולון-פתח ברחבי הארץ )  רשויות מקומיות  7-מתייחס להט,  ורמפ-תיובל

   .(אביב וירושלים-ן תלברק, רמת ג

 .ג'כנספח מצורף ומסומן  7219ההיסטורי משנת  ההסדרהעתק     [ג']
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למת סטורי  ההי  ההסדר .29 בכלליות  חלב    ואיוש  ול עפ תה,  הקמייחס  הרשויות  טיפות  בשטח 

המד המוני כי    .וברותציפליות  קובע  חלב  ההסדר  טיפות  מערך  יופעל  הרלוונטיות  ברשויות 

  חלק נה בת זה הש  הסדרנים,  ך הש במהלת המקומית.  הבריאות והרשוד  על ידי משר  במשותף

  מכלול ו את  משרד הבריאות חזרה לידי  ך מדוע לקח מוסמציון מא  ל, לות המדוברותמהעירי

 ים. ומתקיממשיך ההיסטורי   ההסדר  בעיר ירושליםלב.  לטיפות ח   הדברים בנוגע

מיום  ל  3בס'   .30 הדברים  מההסדר2.10.1972זכרון  חלק  המהווה  כי  היסטוריה   ,  נקבע  הקמת  , 

יופעלו  המבנ בהם  תיעשה  ים  חלב  טיפת  יתחנות  המעל  הרשות  בתמיכת  יתקומדי  משרד , 

והש הפיס.  יכון  מפעל  תחנות  ,  ללככבתקצוב  לטובת  מבנים  להקצאת  דואגת  אכן  העירייה 

העיר.  רחבי  בכל  למימון הפעילות  טיפת חלב  ה ב,  לאחר הקמת המבנה  אשר  היסטורי  הסדר 

  טיפות החלב הפעלת    לצורך,  חלוקה תקציבית בין משרד הבריאות לבין העירייהלמנגנון  מעוגן  

 .  המשרד לעירייהעולה בין ף פ בשיתו

כי  ל .31 יצוין  התמונה  ניסיונות  שלמות  מספר  נעשו  השנים  ושל  של  לאורך  המרכזי  השלטון 

טיפת חלב )ואף על כלל שירותי הרפואה  תחנות    על  תוהאחרילקדם מהלך להעברת  העירייה  

הבריא משרד  לידי  מאחריות  המונעת(  זה  שירותים  סל  ולהוציא  החולים,  קופות  ו/או  ות 

ב  ותי רשוה שנשאו  זהמקומיות  לתקןו.  בניסיון  ולייצר    את,  ההיסטורי  העיוות  אחידות  את 

הארצי.  בני החלב  טיפות  מערך  היום הול  עד  האמור,  כל  הפעל  הנותר  חרף  מערך  תצורת  ת 

 טיפות החלב בירושלים במתכונתה הקיימת. 

 כיום  םאודות מערך תחנות טיפת חלב בירושלינתונים  .ב.2.ב

שירות  מעניקות  , אשר  טיפת חלבמרפאות    32פועלות  ירושלים  עיר  ב  ,2022ון לחודש ינואר  כנ .32

גיל שנה,  תינוקות    19,683)   לאורך השנה  ילדים  116,000-מעלה מלל בני    טותוע פ  97,047-ועד 

 .  (למעלה משנה

 .ד'פח כנסמצורף ומסומן ופלים מטיפת חלב בירושלים עם כמויות רשימת תחנות ט העתק     [ד']

במסגרת תחנות אלה המופעלות על  המצוי בקרב הגורמים המקצועיים בעירייה,    ידעלפי המ .33

העירייה,   לתינוקות    289ם  ילפ מטוו  היידי  שנה  מתחת  הפליטים  גיל  מחנה  תושבי  שהינם 

   .מור(כא  2022)נכון לחודש ינואר   פאטשוע

המטופלים  העתק      [ה'] כמויות  של  רשימת  החלב  טיפת  שהינם  עיריית  בתחנות  תושבי  ירושלים 

 . ה'כנספח מצורף ומסומן ן  השכונות מושא העתירה דנ 

בו  באז   יכיצוין   .34 הסהר  בעסקינן  ור  מטעם  נוספות,  חלב  טיפת  תחנות  שתי  פועלות  עתירה 

אונר"א ארגון  ומטעם  כפובתחנ   רובמד  .האדום  שאינן  פרטיות  פיקוח  פוות  או  להנחייה  ת 

עירוני.   או  בתממשלתי  המטופלים  וזהות  כמות  אודות  נתונים  אין  טיפת  לעירייה  חלב  חנות 

כלל    ,להא ואף אינה מתבצעת  אינה חשופה לעירייה  בעניין תחנות אלה  ההתנהלות  ולמעשה 

 י מטעמה. או מ  עירייהכלשהי של ה במעורבות 
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לוזה שהמבקר  ו"ח  דב .35 הוכר  גם  בא עיל  התייחסות  התחהתחזלמצב  ה  מבני  של  נות  וקה 

נבנו  יש שכונות חדשות  "כי  נקבע  . שם  בירושלים  הקמת תחנות חדשותלו בהן תחנות שלא 
חדשותממשלתי בעירות  אחרות  לתחנות  ברגל  ללכת  או  לנסוע  נאלצים  תושבים  ולכן  ר'  )  ", 

כן  .(המבקר  לדו"ח  665  'עמ בדוכמו  הובא   ח",  ההמבקר  למ ה  בתקני  חסתייחסות  אחיות  ור 

, בד בבד עם הוספת אחריות ומשימות המוטלות עליהן לפי נהלי משרד הבריאות )ר'  בירושלים

בירושלים  היינו,    המבקר(.  "חלדו  666עמ'   טיפת חלב  , במשאבים  כלליסובל ממחסור  מערך 

 לשכונת מ"פ שועפאט דווקא. ללא קשר אף בנוסף ווזאת 

כי    והעמדת הדברים על דיוקם, תבקששלמות התמונה  מען  לבמאמר מוסגר,   .36 לציין  העירייה 

המשיבים    16בפס'   מיום    2-1לתגובת  אי  23.2.2022לעתירה  בנתונים  -נפלו  קלים  דיוקים 

  ת טיפת חלב תחנ  הפתח , העירייה  המפורטים ביחס להקמת תחנות טיפת חלב בירושלים. כך

לא  ו)   2015שנת  , ותחנה חדשה נוספת בשכונת בית חנינה ב2011  שנתחדשה בשכונת סילוואן ב

ובשנת    ,במשך השנים תחנה במבנה שכוררייה  הפעילה העיצור בהאר  שכונת  (. ב2014  שנתב

 . 2-1שנכתב בתגובת המשיבים  ולא כפי  ,למבנה חדשהועברה פעילות התחנה   2019

 עקב  פרבכ  טיפת חלב תחנת   הפעלת .ג.2.ב

מצויה בשטח המוניציפלי של עיריית ירושלים, אך  , גם שכונת כפר עקב  בדומה למ"פ שועפאט .37

בין חלקה הארי  לוגרפית ממוקמת מעבר לגדר הביטחון באופן היוצר ניתוק בינה  א נה גמבחי

ירושלים.   העיר  לא  של  זו  בשכונה  חלב.  גם  טיפת  תחנת  בעבר  להפעלה  תבקש  ציג  העירייה 

 . חשה והשוואהשגובש בשכונת כפר עקב, לצורך המן רותת הפ ן אלהל

פלי  השכונה מנוהלת במישור המוניצי   .עטרותאזור התעשייה  צפונית ל  תנמצא  עקב  פרכשכונת   .38

עפאט, גם שכונת עקב סובלת ממחסור  בדומה למ"פ שו.  ילתי עוטף ירושליםהמינהל קעל ידי  

 ת. בתשתיות עירוניות ותברואתיו

קיימות  בדומה למ"פ שועפאט, גם בכפר עקב    תושבים.  60,000-כ  נ ה"ררים ככוגמתב  קעכפר  ב .39

בתופעות   חוקיתבניה  בלתישל  שתית  משמעומפוקחת  -בלתיהתיישבות  ,  רוויה  לתי  -והים 

 חוקיים, ועוד. 

מכתבים ששלחו העותרים טרם הוזכר בש  1472/01)ביניהם בג"ץ    טייםבעקבות הליכים משפ .40

העתירה עקבריאות  הב  משרדים  ק ה  2007  שנת ב,  (הגשת  בכפר  חלב  טיפת  באמצעות    תחנת 

מאז .  (עמותת חאג' עיסה ג'ועבהלמיטב ידיעת העירייה, מדובר ב)   עם ספק מקומיהתקשרות  

היום מקומיתועד  בהפעלה  חלב  טיפת  תחנת  פועלת  בשכונה  כלל  ,  לעירייה  הידוע  וככל   ,

למול   נעשית  הבריאותמפעילותה  העי  שרד  של  כלשהי  מעורבות  ללא  בהתאם, .  הרייבלבד, 

 (. ' לעילדנספח תחנה זו אינה נמנית על מערך טיפות החלב שבהפעלה עירונית )ר' 

 ם בשכונת מ"פ שועפאט.לעירייה לא ידוע מדוע משרד הבריאות אינו פועל במתווה דומה ג .41
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 מבני ציבור במ"פ שועפאטקומפלקס הקמת  .3.ב

קיברידהמטבע   .42 לא  שועפאט,  מ"פ  של  ולמהותה  לאופיה  ובהתאם  נכסים  ימים,  בנמצא  ם 

כחלק ממימוש  טיפת חלב. לכן,  תן לקיים כיום תחנת  פנויים בחזקת עיריית ירושלים בהם ני

באמצעות האגף  ,  עיריית ירושליםיר,  אחריותה וסמכותה ליתן שירותים עירוניים לתושבי הע 

  ר וסדות ציבומבנים ומ מפורטת לקביעת ייעוד לשטח ל  ניתכתכנון  למבני ציבור, יזמה הליך ת

)להלן:    , תכנית למבני ציבור וחינוך במ"פ שועפאט 703959תאר מס'  תכנית מ  -  פ שועפאטמ"ב

 .  "(התכנית"

הקרובות   .43 בשנים  לקום  צפוי  התכנית,  שועפאמכוח  מ"פ  בתוך  ציבור  מבני  ,  טקומפלקס 

המו השכונות  לתושבי  גבוהה  גדררה  בעתי  זכרותובנגישות  את  לעבור  צורך  הביטחון    )ללא 

  .רות(השילצורך קבלת  

ייעוד    תשריט העתק      [ו'] מתאר  קביעת  אישור  703959-101תכנית  בהליכי  ומסומן   המצויה   מצורף 

 .ו'כנספח 

הת .44 להסדי מטרת  היא  עירוני כנית  שירותים  ולהנגיש  לתר    אט.שועפ  פ במ"הגרים    בים שוים 

, לשכת  ם: מרכז קהילתי, מעון יוםוח התכנית השיוקם מכקס קומפלהשימושים המתוכננים ב

בתי ספר על  ו  רווחה, טיפת חלב, מתנ"ס, גני ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר לחינוך מיוחד

י אם  נוספים,  ציבוריים  בשימושים  גמישות  מאפשרת  אף  התכנית  בכך   ךרצוה  הייסודיים. 

"  בעתיד מ   ."(הקומפלקס )להלן:  תכנית  היא  השטח  טת,  פורהתכנית  ייעוד  את  המסדירה 

 בנייה והוראות בינוי לשטח. וכן קובעת זכויותלמבני ציבור,  

התכנית, .45 בי הקומפלקס    לפי  הידועים  וקם  וחלק    121,  101חלקות    30571כגוש  מקרקעין 

כ103מחלקה   של  כולל  בשטח  שיוהקומפלקדונם.    19-,  לכלול    םקס  שטח   39,240צפוי  מ"ר 

מדובר בקרקע ללא  כיום    .מעל לפני הקרקע(  6-קרקעיות ו-תת  2כ )סה"ומות  ק   8וי, על פני  בנ

עם זאת יצוין, כי בשטח המקרקעין עובר  למעט סככה וסוללת עפר אין בה כל שימוש.  ייעוד, ש

 ו.הסטת  תידרשהמצוי באחריות חברת החשמל, ולצורך הקמת הקומפלס קו מתח גובה  

 .ז'כנספח מצורף ומסומן מקרקעין בהם יוקם הקומפלקס ויר של ה או צילוםהעתק   [ז']

 . ח'כנספח מצורף ומסומן קומפלקס המתוכנן ה לשהדמייה אדריכלית העתק   [ח']

נן בבעלות עיריית ירושלים, לאחר  הי  עליהם צפויה לחול התכנית  121-ו  101יצוין כי חלקות   .46

קרקעות רכשה  אשראלה    שהעירייה  הקומפלקס.  הקמת  מח  לצורך  הנדרש  ,  103לקה  לחלק 

פרטית.   העירייה להפקיע את החלק  מדובר בחלקה בבעלות  צפויה  לאחר שהתכנית תאושר, 

 כותה מכוח פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(. לסמ םבהתא  הדרוש להקמת הקומפלקס

בחלקרקעהמק .47 מצויים  הקומפלקס  יוקם  בהם  סמוך    מזרחי-הדרום  ין  שועפאט,  מ"פ  של 

לגדר   הקירבה  הביטחון.  לגדר  בטחוניים,  ביותר  אתגרים  מקימה  הצורך  הביטחון  לרבות 

  בפני העירייה הציבו  גורמים אלה אף    .אהצבלתאם את תכנון הקומפלקס עם גורמי הביטחון ו

אופן  על  ניכרת  להן יש השפעה  אף  אשר    ,סקומפלקת ההקמצורך  ישות בטחוניות לרדמספר  

 . והקמתו תכנונו

 .ט'כנספח מצורף ומסומן המתוכנן הקומפלקס אזור בו ימוקם של התצלומי אוויר העתק   [ט']
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מיום  העתק    [י'] אהמפר  26.12.2018מכתב  הקמתהבטחוניות  הדרישות  ת  ט  הקומפלקס    לצורך 

 . י'כנספח מצורף ומסומן 

הקומפלקס, נדרשים גורמי המקצוע בעירייה ובמוסדות התכנון ליתן את דעתם   לצורך הקמת .48

אספקטים ל של  רב  למק  מספר  התחשבות  הייחודיים  כגון  דנן,  ,  ותביטחוני בסוגיות  רה 

 . ותותפעולי ותוני נכ, תותבטיחותי

בחודש מאי  זמן רב לפני הגשת העתירה.  ,  2018הליך התכנון של הקומפלקס התחיל עוד בשנת   .49

ומאז   2019 ובנייה,  לתכנון  המחוזית  בוועדה  למתכנן  התיק  התכנית    נפתח  מצויה  היום  ועד 

קמת הקומפלקס באופן עצמאי, ועוד בטרם ירייה מקדמת את היודגש כי הע  ה.בהליך לאישור 

 . םתה פנייה כלשהי של העותרים או מי מטעמשנע

ה העתק      [יא'] אישור  ירושלים    תכניתתהליך  עיריית  של  האינטרנט  באתר  שמפורט  מצורף כפי 

 . יא'כנספח ומסומן 

בשנים   .50 לצו  2020-2019כך,  הנדרשות  מקצועיות  התייחסויות  בהדרגה  הפקדת  ר התקבלו  ך 

העתיקות,   רשות  התייחסות  משפטית,  חוו"ד  )כגון:  להתנגדויות  המחלקה  התכנית  חוו"ד 

חוו"ד סבי העירוני  עמדת  בתית,  למדיניות,  וההצלה,  "הגיחון",  תאגיד המים  הכבאות  רשות 

 באתר האינטרנט של העירייה.  צפייה ולהורדה ים לוניתנלכל  וגלוייםנגישים ועוד(. כל אלה  

רמי המקצוע גובשו תוך קיום עשרות  יין כי כלל ההתייחסויות וההמלצות של גוצמן הראוי ל .51

לפי    התחבורהו  לרבות התייעצות עם מומחים בתחום התשתיות  ישיבות מקצועיות בעירייה,

מ רב  זמן  שארכה  נרחבת  מטה  בעבודת  מדובר  המורההנדרש.  עקב  המשפטית  רגיל  כבות 

 נסיבות העניין.בבהקמת הקומפלקס מור  כאוהעובדתית הכרוכה 

במסגרת  פורסמה    8.9.2020ביום   .52 להתנגדויות.  התכנית  את  להפקיד  העיר  מהנדס  המלצת 

לצורך הפקדשל  דעת  החוות    ים עיקרימסמך ההמלצה מפורט  בעירייה  ת  המחלקות השונות 

העיר    התכנית. מהנדס  את  יתה  הי המלצת  ביניהם להפקיד  תנאים,  למספר  בכפוף    התכנית 

בתיא  המתח  קו  הוספ והעתקת  החשמל,  חברת  עם  והטמעת  ם  והסדרת  שירות,  שטחי  ת 

זו    ה.ירייההתייחסויות השונות של מחלקות הע  המקומית  דה  בהחלטת הוועאומצה  המלצה 

 . 16.9.2020מיום 

 .יב'כנספח מצורף ומסומן  8.9.2020מיום התכנית   תעיר להפקיד אהמלצת מהנדס ה העתק   [יב']

  16.9.2020מיום  להפקיד את התכנית  לתכנון ובנייה ירושלים    המקומית הוועדה  המלצת  העתק      [יג']

 . יג'כנספח מצורף ומסומן 

ידי   2021ר  וינוא  2020מבר  נוב   בחודשים  .53 על  הפקדתה  לצורך  התכנית  של  הסף  תנאי    נבחנו 

ונקבע כי התכנית אינה עומדת בתנאי סף. גורמי המקצוע בעירייה עמלו על    וזית,ח הוועדה המ

שביום   עד  סף   9.5.2021התיקונים הנדרשים,  בתנאי  לעמידה  הוועדה המחוזית  ,  ניתן אישור 

 .תכנית ת הדיון בהפקדנקבע ו

 .יד'כנספח מצורף ומסומן  בתנאי סף ת התכנית דן עמימסמכי הוועדה המחוזית בענייהעתק   [יד']
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דיון  התקיי  5.10.2021ביום   .54 הם  בפני  המחוזיתבתכנית  הדיון  .  וועדה  הוועדה    אישרה בתום 

את   להפקיד  בכפוהמחוזית  להתנגדויות,  תנאים  לף  התכנית  ת  בהחלטפורטו    אשרמספר 

 . הוועדה

 .טו'כנספח מצורף ומסומן   5.10.2021החלטת הוועדה המחוזית מיום  העתק   [טו']

שנק  בימים אלה .55 על השלמת התנאים  בעירייה  המקצוע  גורמי  הוועדה  עומלים  בהחלטת  בעו 

  לקדם את אישורה תכנית להתנגדויות וניתן יהיה נאים, תפורסם המיד עם סיום התהמחוזית. 

די פי  לאחר    .ןעל  מתוך  אישור  מיד  הדרוש  החלק  להפקעת  לפעול  העירייה  צפויה  התכנית, 

 כמפורט לעיל.  ,לצורך הקמת הקומפלקס 103חלקה 

ובשל הרצון לקדם מהר ככל הניתן את הקמת  פנים משורת הדין,  ל לשלמות התמונה יצוין כי   .56

בכבר  ייה  העיר הקומפלקס,   תכנו החלה  בנני  הליך  היתר  הוצאת  לצורך  מכוח  י מפורט  יה 

 .  התכנית, חרף העובדה שהתכנית טרם אושרה באופן סופי וטרם ניתן לה תוקף

עם העירייה  ניכרת מטוכספים  מטרתו של מהלך זה, אשר כרוך מן הסתם בהשקעת משאבים   .57

בשלב ל   הנוכחי,  כבר  שלהיא  מהיר  קידום  הקומפל   אפשר  מ"פ    קסהקמת  תושבי  לרווחת 

 בעתיד הקרוב.  שועפאט

לצו .58 פלבסוף,  תפעוליות רך  לסוגיות  להידרש  יש  בקומפלקס  חלב  טיפת  תחנת    תיחת 

ל  ש  בהתאם להסדר ההיסטורילעיל.  מהסוגיות התכנוניות שפורטו    , וזאת בנפרדותקציביות

בירושלים החלב  ב.  טיפות  פרק  לעיל(2)ר'  לפעילות  .א  מבנה  להקצות  אחראית  העירייה   ,

 .  התחנה  משתתף במימון הפעלתאות  , ומשרד הברית הצוות שיפעל בהולהעסיק א תחנהה

תכנבענייננו .59 בשלבי  כאמור  מצוי  המבנה  אך  ון  ,  הפעלתוהקמה,  תצורת  הוכרעה  תחנת    טרם 

המבנה.   הקמת  שתושלם  לאחר  חלב  ישיר  טיפת  באופן  לפעול  העירייה  למורכבות  לב  בשים 

'  )ר  עקב  ודיים כגון זה שבוצע בכפר ייח  יידרשו פתרונות ועצמאי בשטח מ"פ שועפאט, ייתכן ו

 בעירייה. סוגיה זו טרם נדונה וטרם הוכרעה (. .ג לעיל2פרק ב.

עבנוסף,   .60 ומדויק  אמין  מידע  העירייה  בידי  אין  לעיל  שצוין  במ"פ  כפי  התושבים  היקף  ל 

המוניציפלי  שועפאט.   לשוהי השירות  ולא  בישראל,  מעמד  בעלי  העיר  לתושבי  בלתי  ם  יינתן 

חנה הופכת מורכבת יותר כמובן. נדמה כי גם  ל התבנסיבות אלה, ההיערכות לתפעו  חוקיים.

מספקים מידע עובדתי קונקרטי  ינם  ר הם עצמם אהעותרים אינם חולקים על קושי זה, באש

 . בעניין זה

ה .61 כן,  טרם  כמו  התחנה  להפעלת  העירייה.  הועבר  טרם    אףוממילא  ,  גובשתקציב  ללא  לידי 

מהמועבר  ב  התקציהגדלת   הבריאולעירייה  חלבהפעל לצורך    תמשרד  טיפת  תחנות  לא  ת   ,

 יתאפשר לעיריית ירושלים להפעיל את התחנה במ"פ שועפאט בכוחות עצמה.  

ריאות להכריע במשותף  ומשרד הביידרשו העירייה  לאחר השלמת הקמת הקומפלקס,  ודוק:   .62

אשר   התחנה,  של  והתקצוב  התפעול  סוגיות  הנוכחיאת  עו הדיות  בעת  בהם  תאורטי  ן  דנו 

, לא יתאפשר לעירייה לפתוח את תחנת טיפת חלב  רעה בסוגיות אלהכא הללבמהותו. ואולם,  

 במ"פ שועפאט לרווחת תושבי השכונה. 
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 סיכום הפרק העובדתי .4.ב

הסדרים  מושתת על  טיפת חלב, אשר    ודי להפעלת תחנות לסיכום, בירושלים קיים מתווה ייח  .63

בתוקףהיסטוריים   ה  שנותרו  היום  עצם  והאחעד  הסדרה  לבצע  ניסיונות  ש זה.  טיפות  דה  ל 

 .מומשו עד כה קופות החולים, לא  לידי  ןלים, כגון העברת האחריות עליה החלב בירוש

מתע .64 ירושלים  חלב  עיריית  טיפת  תחנת  לפתוח  שועפאט  תדת  מ"פ  הקרובות.  בשכונת  בשנים 

ציבור מצויים    ,לבעל תחנת טיפת ח במסגרתו תפ   ,הליכים תכנוניים להקמת קומפלקס מבני 

מתקדמים. עק ד  בשלבים  לא,  א  העירייה  נאלצת  שועפאט  למ"פ  הנוגע  עם  ת השבכל  מודד 

מורכבת   חוסרעם  וביותר,  מציאות  העירייה    וודאות קשים.-תנאי  של  תכניותיה  קידום  לכן, 

להקמת טיפת חלב במ"פ שועפאט אורך זמן רב יותר בהשוואה לשכונות אחרות בעיר )לרבות  

 (. הביטחוןויות מעבר לגדר ונות אחרות המצשכ

דברים אלה, ובשים לב לכך שהעירייה פועלת ללא ליאות לקידום הקמת טיפת חלב  רקע  על   .65

 מ"פ שועפאט, תוצג להלן עמדת העירייה לפיה אין מקום להתערבות שיפוטית במקרה דנן. ב

 

 הטיעון המשפטי  .ג

 חות דהיעמדת העירייה: דין העתירה ל .1.ג

עילה  קמה  ה דנן לא  במקר   . כפי שיפורט להלן,להידחותה  עתיר הדין  כי    אעמדת העירייה הי .66

 .  , וזאת מכמה נימוקים שיפורטו להלןלהתערבות שיפוטית בהתנהלות העירייה

לעיל,  תשתית  לאור  ,  ראשית .67 שנפרשה  הרחבה  תטען  העובדתית  דנן  העירייה  בעתירה  כי 

באופן שיטתי  קדמת העירייה  מרונות  ך השנים האח לאור.  "מתפרצים לדלת פתוחה "העותרים  

ט, ובכלל זאת גם הקמת תחנת טיפת  ס מבני הציבור במ"פ שועפא ומפלקק את הקמת  ועקבי  

אינטר חלב.   כל  אין  הק לעירייה  הקמת  את  לעכב  פ ס  והיא  במהירות  עוומפלקס,  להקימו  לת 

של  האפשרית.   המורכבות  בנסיבות  בהתחשב  וראויה  סבירה  זה  בהקשר  העירייה  פעילות 

 וטפת של העירייה.  תה השל כן אין מקום להתערב בפעילו, וע"פ שועפאטמשכונת 

הליך   .68 של  קיומו  עצם  מכך,  ועומהמשפטי  יתרה  לא  תלוי  התקדמות  צפוד  קצב  על  להשפיע  י 

ל לב  בשים  בעירייה  המקצוע  גורמי  ידי  על  שאת  ביתר  מקודמים  אשר  נסיבות  הדברים, 

דנן. המקרה  של  הראולכן,    הייחודיות  הכבוד  העירייבכל  לשיטת  להתערבות  יה  ,  מקום  אין 

 .בהתנהלותה בית המשפט הנכבדת של שיפוטי

  ;מקום בו העותרים מתפרצים לדלת פתוחהבכי  , בהקשר אחר,  עבית המשפט הנכבד כבר קב  .69

טרם  ללא קשר לעתירה ועוד ב  ,למעשה מקדמת את מדיניותה באופן רציףהרשות  מקום בו  בו

ודיהדיו  הוגשה; מתייתר  בעתירה  להידחות נ ן  השופלמשל    ')ר  ה  כב'  של  דעתו  הנדחוות  ל  ט 

המשפטיות  3181/19ץ  "בגב נ'    הקליניקות  ומשפט"  מדע  "שערי  האקדמי  החשב המרכז 

 (. 8.12.2019)פורסם בנבו,   באוצרהכללי 
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ורך מתן הסעדים המבוקשים בעתירה, נדרש למעשה בית המשפט הנכבד להכריע הן  , לצ שנית .70

הלכה  .  בה לעילבהרח  בדות שתוארו, וזאת לאור העותוגיות תקציביוס בסוגיות תכנוניות והן ב

אינו מוסמך  הוא    –  עליון   או תקצוב   כמוסד תכנוןזה אינו יושב  נכבד  בית משפט  ידועה היא כי  

   .פי מהותועל לכך ם אינו מתאיאף החוק, ועל פי לכך 

וחומר .71 חלבבענייננו  ש  ,קל  טיפת  תחנת  תפעל  בו  הקומפלקס  להקמת  אושרה  התכנית    . טרם 

זה  ן,  לכ בעתירהאף  במובן  בהליכים    מת.מוקד  מדובר  לנקוט  פתוחה  העותרים  של  דרכם 

התכנון,   מוסדות  במסגרת  דין  פי  על  בכך,  המותרים להם  ויחפצו  לתכנית  במידה  הנוגע  בכל 

 . (לעיל 3פרק ב.)ר'  המקודמת בימים אלה על ידי העירייה

המקצועיים  ודוק:   .72 כימיליושבים  בעירייה  הגורמים  הל  עמור  כאם  ילות  דברים  מכלול 

הקומפלקסלשם    יםנדרשה ב  הקמת  החלב  טיפת  תחנת  המורופתיחת  של  מרחב  מ"פ  כב 

העירייה,  ד  הנכבמשפט  ה  תבי התערבות  בנסיבות אלה,  שועפאט.   לשינוי במדיניות  לא תביא 

 . מקדמת למעשה את הסעדים המבוקשים בעתירה מבחינה מהותיתאשר 

ביחס   .73 התקציגם  שהי,  ב להיבט  הבריאלעיל    וסבר כפי  ומשרד  מצוי העירייה  במגעים  ות  ים 

בכלל  בירושלים  חלב  טיפת  תחנות  פעילות  לתקצוב  בנוגע  כמתמשכים  ברי  במסגרת  ותה.  י 

הסדרת מערכת היחסים בין המדינה לעירייה בעניין תקצוב תחנות טיפת חלב, יובא בחשבון  

בשועפאט.  בעתיד   החלב  טיפת  תחנת  של  עניינה  מקרה, גם  לכהעותרים    בכל  נדרשו  לל  א 

ה  וממילא  קציבית  תלמורכבות  שועפאט,  במ"פ  החלב  טיפת  תחנת  והפעלת  בהקמת  הכרוכה 

 . מקימה עילת התערבות בענייננואינה היא סוגיה זו אף  

ביצוע מצוי עמוק  ה, בהינתן שהעירייה מקדמת את הנושא מושא העתירה דנן, אופן  שלישית .74

תה  דת לזכוהעומתקינות המנהלית  קת ההלית, שחזנהדעת של העירייה כרשות מבלב שיקול  

יקול דעתו  את שהנכבד  , לא ישים בית המשפט  על פי הלכה מושרשת  לא נסתרה במקרה דנן.

עת של הרשות המוסמכת  לא יתערב בשיקול הד ו   ;ול הדעת של הרשות המוסמכתמקום שיקב

  465/93  בג"ץ   משל:ל'  ר)  ותשיקולים זרים או חוסר סבירכגון  ,  פגם משפטי  הם נפל באלא א

 . (635-636עמ'  622, (2), פ"ד מח מקומית לתכנון ולבניההועדה הטריידט ס.א. נ' 

ד הבריאות  משר  נ''  ואח  ריהאחלאס סמ  6362/17בג"ץ  בדנציגר  ר' גם דבריו של כב' השופט   .75

 :שירותי טיפת חלבמתן ב, העוסק אף הוא (20.2.2018)פורסם בנבו, 

העתירה" את  דחה  זה  משפט  כי    ,בית  מ  ןאיבקבעו  של  חובתו  כי  שרד  חולק 

תחנות טיפת  הניתנים ב  הרפואה המונעת  לספק לכל תושב את שירותי  יאותהבר

לאם   התחנות  את  למקם  והיכן  אלה  שירותים  לתת  כיצד  ההחלטה  אך  חלב, 

בלב ליבו של שיקול הדעת  ולילד בדרך שתספק את השירות המיטבי, נמצאת "

 ." המקצועי

נטע  בענייננו .76 מנה   כלל   ן לא  העללפגם  בהתנהלות  כלשהו  לאור  ירייה.  י  הסבירות,  במישור  גם 

  ומר כי התנהלות העירייה חורגת ממתחם הסבירות. לא ניתן לננו,  י הנסיבות המורכבות שבעני

ל  זמןפרק  בפרט, בענייננו יש לקבוע   ,  הקמת טיפת החלב בשועפאטצורך  ארוך יותר מהרגיל 

לקבוע כיהתאם  בו אין משמעה שיכהימשכות ההלי  יש  חורגת ממתחםם  ת  הסבירו  העירייה 

 בהקשר זה. 
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 עתירה להידחות.לאור האמור, סבורה העירייה כי דין ה  .77

 לטענות העותרים התייחסות .2.ג

הצורך .78 מן  ב,  למעלה  להתייחס  העירייה  העותרים  קצתבקש  לטענות  גם  פרטני  באופן  רה 

בעתירה לגופןהמפורטות  גם  לדחותן  יש  מדוע  ולהסביר  בע.  ,  הת מעיון  כי  עולה  עותרים  ירה 

בטיעו המשפנסמכים  מנם  על  עיקריות:  טי  טענות  לבריאות   בזכותפגיעה  ספר    העותרים 

עמידה  -איו  ;העותרים ביחס ליתר תושבי ירושליםהפליית וויון ופגיעה בש ות;יא ולנגישות לבר

 ן. י סדרלהלן נתייחס לטענות אלה לפ  .בנסיבות העניין מיותבאמנות בינלאו

ואולם, ככל   .ת יסודהיא זכוות  ת לבריאהזכו: אכן,  לבריאות  בזכותעה  ר פגיבאשר לטענה בד .79

בין   להבחין  יש  חוקתי,  מעמד  בעלת  לביןהגרזכות  הזכות,  וליבת  הפנימי  ההיבטים    עין 

יסודהפרי זכות  יחסיתת לבריאות  גם הזכו  ,של הפרט  פריאליים של הזכות. ככל  זכות  ,  היא 

 יים אחרים. ר אינטרסים ציבול ויש לאזן אותה למו

המנחה  ספ .80 הדין  בישראל  מעמדה    בענייןק  ציבוריים  בריאות  לשירותי  הזכות  פסק  של  הוא 

ב ישראל  3071/05ץ  "בגהדין  ממשלת  נ'  לוזון  סג)גילה  פ''ד  חשיבות  מ   (.2008)  1(  1,  פאת 

לחוות דעתה של כב' הנשיאה    11-9וכך נקבע שם, בפס'  וטטו הם להלן בהרחבה.  הדברים, יצ

 : הח"מ[-שות הוספו]ההדג  ( ביניש ז)כתוארה דא

ר בפתח הדברים כי היקפה הפנימי של הזכות לבריאות קשה להגדרה  ציין כבנ"

לומר ניתן  ככלל,  ביותר.  רחב  תחום  על  משתרעת  היא  לכאורה  הזכות    שכן  כי 

לבריאות מהווה שם כולל לאגד של זכויות הקשורות לבריאות האדם, אשר חלקן  

 ..המשפטית. ונהנות ממעמד חוקתי בשיטתנ

ם בזכות לבריאות, דומה כי אין מקום לבחון הנכללי  התחשב בהיבטים הרביםב

להתייחס   יש  אלא  אחד,  כמכלול  האמורה  הזכות  של  החוקתי  מעמדה  את 

ה במסגרתה, לטעמים  המוגנים  השונים  והאינטרסים  הזכויות  בבסיס  מונחים 

לז זיקתם  בעוצמת  ובהתחשב  היחסית  החברתית  לחשיבותם  ויות  כבהתאם 

 ... אדם וחירותוכבוד ה המנויות בחוק יסוד: החוקתיות

לטיפ הזכות  נהנית  מידה  באיזו  בשיטתנו  השאלה  חוקתי  ממעמד  רפואי  ול 

כך במיוחד בנוגע להיבט ה"חיובי" של הזכות,  המשפטית, אינה פשוטה למענה. 

חובת המדינה  על  שירותי  -המטיל  של  ציבורי  למימון  אחריות  שעיקרה  עשה 

ב כישראליבריאות  דומה  בעניאחת הדילמות המרכזי  .  בהגדרת  ות  נעוצה  זה  ין 

החוקתי הזכות  -היקפה  של  לשירותי  הפנימי  והזכות  בכלל  רפואי  לטיפול 

 בריאות במימון ציבורי בפרט.

מתעוררת שאלה ש של הזכויות החברתיות בחקיקת יסוד,  בהעדר עיגון מפור...

שיפוטיי בכלים  שימוש  לעשות  ניתן  מידה  על -םבאיזו  לקרוא  מ-פרשניים  נת 

הזכוי המנולתוך  חובה  ות  שכנגדה  זכות  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק  יות 

ההכרחית   המינימום  מרמת  יותר  רחב  בהיקף  ציבוריים  בריאות  שירותי  למתן 

אנושי דעת  בחברה  לקיום  זה:  בעניין  והשוו  ברק  -)ראו  א'  הנשיא  מפי  הרוב 

ו  366/03בבג"ץ   נ' שצעמותת מחויבות לשלום  פס'  דק חברתי    14-16ר האוצר, 
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הזכות  12.12.2005בנבו[,    )]פורסם את  לפרש  יש  ולפיה  דעתי,  צרפתי  אליו   )

 (......החוקתית לכבוד האדם ככוללת הגנה על מינימום של תנאי קיום אנושי

הזכויות   במסגרת  אחר,  או  כזו  בהיקף  נכללת,  האמורה  שהזכות  בהנחה  אף 

חרות  ויות הא חירותו, הרי ככל הזכ: כבוד האדם ודהחוקתיות המנויות בחוק יסו

  אף הזכות לשירותי בריאות ציבוריים אינה מוחלטת, ויש לאזנה אל מול זכויות

 ...ואינטרסים נוגדים

האמורה הזכות  של  הפנימי  היקפה  לבריאות]ה   הגדרת  ומידת    הח"מ[ -זכות 

יכולות  בההגנה עליה, נותרו עמומים והם מתאפיינים בגישה זהירה המתחשבת  

 ..ימוש ההדרגתי של הזכות.קרון המיות של כל מדינה ובעהתקציב

הבינלאומי   במישור  מוכרת  רפואי  טיפול  ולקבלת  לבריאות  שהזכות  אף 

היקפה של הזכות האמורה, מידת ההגנה    ובחוקותיהן של חלק ממדינות העולם,

למדינה,   ממדינה  משתנים  מימושה  ואופן  זהירה  עליה  בגישה  ומתאפיינים 

יים ומיכולותיה הכלכליות של  הציבור  תר, מזמינות המשאביםושפעת, בין הימה

 "...כל מדינה

לא נמנעת    באופן כללי מתושבי מ"פ שועפאט(תרים )והעומ  חולק בין הצדדים כיבענייננו, אין   .81

זכאים   והם  חלב,  טיפת  תחנות  לשירותי  אותן  ככלל  הגישה  חלב  לקבל  טיפת  בתחנות  כיום 

ב העירייה  העיררשמפעילה  ממאו   .חבי  המתגוררות  ת  שושפחות  אבמ"פ  בוחרות  עפאט  ף 

  , ובמובן זה השירות שהן מקבלות זהה לשירות שמקבלים (' לעילה נספח  כך בפועל )ר'    תלעשו

 כל יתר תושבי ירושלים.

בז .82 לפגיעה  בהטענה  כן,  אם  היא,  משך  עיקר  כות  והעובדה  סביב  לתחנה,  ההגעה  זמן 

לעבור   נדרשות  הללו  צבאי  בשהמשפחות  השירות.  לצ מחסום  קבלת  זה  ענורך  כשלעצמו  יין 

 .  הבלעדיתובסמכותם   אינו נתון להחלטת העירייה, כי אם להחלטת גורמי הביטחון

, כמו  פועלים המחסומים ברורים וידועיםהאינטרסים מכוחם הוקמה גדר הביטחון ומכוחם   .83

כליות  ותנטרסים  ן איי בהאיזון    .לית אותה מיועדים גדר הביטחון והמחסומים לשרתגם התכ

זכותאלה   חלב  העותרי  לבין  טיפת  לשירותי  מהירה  לנגישות  רפואה  ם  שירותי  כזכור  )שהם 

העומדת  ת הזכות  בפגיעה בלי  היעדרמצביע על    ,(, ולא שירותי רפואה דחופהמונעת במהותם

 לעותרים.

דנןבנסיבות   .84 המקרה  של  כי  ,  המורכבות  לקבוע  חלבשירותיש  טיפת  לתושבנית  י  פ  מ"  ינים 

יוטב מצבם עם השלמת הקמת הקומפלקס  אף  תיד  בע  .בירוך זמן סביר ומרחק סת  שועפאט 

לה  המתוכנן מידי משרד הבריאותועם הגדלת התקצוב  התחנה  לטענת    .פעלת  מענה  יש  בכך 

ל הנוגע  בכל  ס'  לחוק    3סעיף  העותרים  לחוק3)ר'  והמרחק  )ד(  הזמן  לסוגיית  המתייחס   ,

 (.מימון תואםללהכפפתם הסבירים, כמו גם 

מות תחנות טיפת  העובדה שבשכונות מושא העתירה קיי מ  ייננובענ  עלם, לא ניתן להת כמו כן .85

רבים   עמה.  בתיאום  פועלות  ואינן  ירושלים  לעיריית  קשורות  שאינן  "אלטרנטיביות"  חלב 

שועפא מ"פ  השירותים  מתושבי  את  להחרים  מסיבותיהם  בוחרים  עיריית  ט  של  העירוניים 

 .  מהמוסדות העירוניים הםרים את רגלי יומד,  ירושלים
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של תושבי מ"פ שועפאט בשירותי טיפת חלב  בד  לבשימוש חלקי  הקיימים בדבר  נתונים  הלכן,   .86

בהכרח    העירוניים, משקפים  בריאות-אילא  שירותי  גם  קבלת  למעשה,  שירותים  .  כשיינתנו 

  ל שירותים ל" שואלה באופן ציבורי מטעם העירייה, לא ניתן לדעת כבר עתה את היקף ה"ניצ 

תושב  בקרב  השכאלה  קלי  שי  ונה,  מי  אם  )שלא  וחומר  עצמה  העירייה  הוא  אותם  עניק 

 . באמצעות ספק חיצוני(

מ"פ  כפי .87 בתוך  חלב  טיפת  תחנת  בהקמת  הצורך  על  חולקת  אינה  העירייה  לעיל,    שהובהר 

ד  עך שכזה בהקדם האפשרי. ואולם, מכאן ו אמור כדי לקדם מהלשועפאט, והיא אף פועלת כ 

הדרך ארוכה, והעירייה סבורה כי    -ות לבריאות  ת לנגישהזכו  בליבתעה  פגי ר ב קביעה שמדוב

צוטט  הדברים מקבלים משנה תוקף לאור פסק הדין בעניין לוזון ש  . צלחו אותההעותרים לא  

הי מבהיר  אשר  לעיל,  ההכר בהרחבה  מורכבות  את  המשפטית  טב  בזכות  עה  פגיעה  בטענות 

  ציבוריים.  תהחוקתית לשירותי בריאו

 ת. ים להידחול העותרל כן, דין טענה זו שע .88

בשוויון .89 ופגיעה  הפליה  בדבר  לטענה  חופש  :  אשר  חוק  לפי  בפנייתם  לעותרים  שהובהר  כפי 

לא מבצעת פילוח לפי מגזר  העירייה  עתירה(,  ל  2המידע לעירייה טרם הגשת העתירה )ר' נספח  

טיפת  זכאים לקבלת שירותי  הרושלים. כלל  ייפת חלב בעיר  ע לשירותי טכל הנוג)יהודי/ערבי( ב

בירושליםחל יכולים  ב  ו,  שלפנות  לרישום  לקבל  )בכפוף  בעיר  מהתחנות  אחת  מכל  ירות 

   ב(.וכיו"לצורך השתייכות אליה  בתחנה מנהלתי 

טיפת חלב  תחנות    6העירייה  כבר כיום מפעילה    ייה כיבלי לגרוע מהאמור לעיל, תציין העירמ .90

יר"בשכונות   אלה  ם"יושל מזרח  צהוב  )תחנות  בצבע  ה   מסומנות  כ בטבלה  '  דפח  נסמצורפת 

כ  , . בנוסף(לעיל מדובר בכמות תחנות    .אמור תחנה נוספת בכפר עקבמשרד הבריאות מפעיל 

 שבתחנות האחרות בעיר. ים בתחנות אלה דומה לזו , וניתן להתרשם כי כמות המטופל סבירה

בסי .91 על  להפליה  לטעון  מקום  אין  תחנו  סלכן,  חלב    תכמות  מגזר  ל  לכאורה  ועדותהמיטיפת 

ל,  הערבי המ בהשוואה  לאלו  לכאורה  ירושליםיועדות  בעיר  היהודי  עצם   .מגזר  ועוד,  זאת 

בשכונות הערביות של העיר ירושלים, כמו גם קיומה של  העובדה שקיימות תחנות טיפות חלב  

נת הפליה על  ע תחנת טיפת חלב בכפר עקב כאמור לעיל, ממחישה שבענייננו אין כל בסיס לט

 קע מגזר. ר

אט  מצבם של תושבי מ"פ שועפות, ברי כי  לתחנונוחות הגישה  ההגעה    משך זמן חינת  גם מב .92

אידא בישראל.  אינו  אחרים  למקומות  להשוואה  ניתן  שאינו  במצב  מדובר  אין  אך  יפים  לי, 

דברי   זה  לנשיאה כב'  לעניין  דאז(    המשנה  הפסברובינשטיין  )כתוארו    8094/15בג"ץ  ב  ן יד ק 

נ'  קבהא   כפר,  (9.5.2016בנבו,    פורסם)  יאותהברמשרד  ביאן  בין  בנגב  בהתייחסו למרחק  ים 

  השירות להיות זמיןכן על  א  כי"ין  . כב' המשנה לנשיאה רובינשטיין ציבמרפאת טיפת חללבין  
ציין כי במידה ולא נמנעים השירותים אלא הם    אך  ,"י לוובמרחק סביר ממקום מגורי הזכא

 . ן פגם בעניין המרחק, אי געהרכי הדחינת מעבר או ונגישים מב ,הע מקרק מרוחקים 
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ניתנ ,  יעת העירייהידיצוין כי למיטב   .93 ים  בשל העובדה שבחלק מהרשויות המקומיות במדינה 

החולים,   קופות  ידי  על  חלב  טיפת  תחנת    נוצרשירותי  ישנה  בהם  יישובים  קיימים  בו  מצב 

חרת  אטחיה של קופה  ו, מבמשק. במצב כזהבפת חלב רק לחלק מקופות החולים הקיימות  טי

יותר, על מנת לקבל שירותינאל ליישוב אחר, מרוחק  לנסוע  ח  צים  קופת החולים  לב מטיפת 

הם   כך,  חברים.  בה  אחריםאם  במקומות  גם  תוצאתית,  לתחנת    מבחינה  ההגעה  זמן  עלול 

 טיפת חלב להימשך זמן רב. 

קבל  להגיע ולפשרות  יש א  לעותרים  –  ננויהנסיבות אמנם שונות, אך התוצאה זהה לזו שבעני  .94

תצהירי העותרות עצמן עולה כי לא  מגם    .קבלת הקהל בתחנות טיפת חלבבכל שעות  ות  שיר

מהן   טיפולהכליל  נמנעת  לקבל  בשוויון ל  . אפשרות  פגיעה  בענייננו  אין  מהותית  מבחינה    כן, 

 כלפי העותרים.  

הראוי   .95 מן  כי  לבסוף,  ספצלציין  באופן  שועפאט  קיימי במ"פ  כאמ פי  נס ות  ייחודיות, ור    יבות 

גמרת, אשר קיומה של גדר הביטחון הוא עובדה מו המצב בכללותו.  ורן יש לבחון את  אשר לא

על   היומיוםמשפיעה  לבחון את  אין להתעלם מעובדות אלה בבואנו  ,  בהתאםבכללותם.    חיי 

 .פאטבמ"פ שוע םלות העירייה למתן שירותים עירונייהתנה

 חות. רים להידהעות ין טענה זו שלד לאור האמור, גם  .96

פגי   הטיעון לעיל   :בינלאומיותאמנות  ה בעמיד -ה בדבר אישר לטענא .97 עה בזכות  בדבר היעדר 

הבינלאומיות   האמנות  לעניין  גם  יפה  שיפוטית,  התערבות  המצדיקה  ברמה  לבריאות 

מה  צכשלעיש לקבוע כי בנסיבות העניין התנהלות העירייה אינה עומדת    המוזכרות בעתירה.

   .מוזכרות בעתירהנות הבסתירה לאמ

בנסיבות    :ודוק .98 אין חולק בדבר זכאות העותרים לשירותי בריאות ולנגישות אליהם. ואולם, 

העוהעני  של  הזכות  ליבת  נפגעה  לא  כי  לקבוע  יש  כדי  ריםתין  עולה  אינו  הקיים  המצב  וכי   ,

ות  זכוי   ינלאומית בדברבה  הלאמנ  12. צעדי העירייה בענייננו הולמים את הוראות ס'  הפלייה

חב וכלכליות,  בעהמו  תרבותיותרתיות  האמנתירהזכרת  הוראות  את  וכן  זכויות  ;  בדבר  ה 

מעניקה    .הילד העניין,  העירייה  בנסיבות  המתאפשרת  ביותר  הגבוהה  ברמה  השירותים  את 

 ל.וצפויה לשפר אף יותר את טיב השירות בשנים הקרובות, כמפורט לעי 

בלבד,  לרטיבי  י דקנורמטיבמעמד    נן בעלותף היאזכרות בעתירה  ו חלק מהאמנות המלבסוף,   .99

על    קים עילה להתערבות שיפוטית.באופן שאינו מקים חובה קונקרטית על העירייה ואינו מ

 כן, גם טענה זו דינה להידחות.
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 דבר וףס .ד

ושכ"ט  העתירה  דין  ,  לעיל  האמור כל  אור  ל .100 משפט  בהוצאות  חיוב העותרים  תוך  להידחות, 

 .העותרים

בעובד .101 בתגובה  לתמיכה  המתוארות  מצוות  של  תצהירף  רזו,  מנו,  ה  אלה  האגף גב'    מנהלת 

 .לשירותי בריאות הציבור והגיל הרך באגף שירותי בריאות הציבור בעיריית ירושלים

 

 

 

 

 
 עו"ד ,שחםעידן   ידר, עו"דרי קאו

 , עורכי דין בלום קידר נבו
 ירושלים "כ עיריית ב
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