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 כרמל שאמה הכהן עיריית רמת גן, אש ר  . 1   :משיביםה

 עיריית רמת גן  .2
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 בני ברק , 5כנרת  מרח' 
  03-6129187; פקס:  03-6130875טל:  

 office@muni.co.il  ;adi@muni.co.il דוא"ל:

 

 

   לבקשת צו ביניים  2- ו 1ים המשיב תגובת

המשיבים   מתכבדים  הנכבד,  המשפט  בית  להחלטת  צו    2-ו  1בהתאם  לבקשת  מטעמם  תגובה  להגיש 

 ים בתיק שבכותרת. הביני

העותרים   את  ולחייב  הבקשה,  את  לדחות  הנכבד  המשפט  בית  יתבקש  להלן  והמפורט  האמור  לאור 

 בגינה.  2-ו  1צאות המשיבים בהו

 פורש אחרת. יצויין כי ההדגשות בציטוטים המובאים בתגובה זו אינן במקור, אלא אם נאמר במ 

 ואלה נימוקי התגובה: 
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 בתמצית  .א

המשיב  "ראש עיריית רמת גן )  ,1ב  המשיבטענת העותרים כי    ,ניינה של העתירה בתיק שבכותרתע .1

על הסרת  , והורה  העירוני  " נותי המוצג במוזיאוןבתוכן האמ"התערב לכאורה    "( ראש העיר"" או  1

 יצירה מהיצירות המוצגות בו.

בעתירתם   .2 העותרים  מבקשים  יורה  לפיכך  הנכבד  המשפט  בית  למשיב  כי  להודיע  העיר    3לראש 

כן הם  או כל יצירה אחרת, בתערוכה, ו,  ( כי אין מניעה להציג את היצירה נשוא העתירה"וןהמוזיא)"

 . היצירות המוצגות במוזיאון מנע מלהתערב בתוכן ילהורות לראש העיר להם מבקשי

 לא מניה ולא מקצתיה.   -ביתר שאת בתגובה זו להלן    , ויובהרכבר מהעתירה עצמהאלא שכפי שעולה   .3

בעתירה  שצויין  וכפי  ראשית,   .4 משהו )כבר  מוצנע  בסעיף  באופן  ביצירה  כלל  מדובר  לא    ,שם(  7, 

האוסף    במחסן  , מלכתחילה,נמצאהשביצירה  המוצגת במוזיאון, אלא  חלק מהתערוכה    שהיוותה

מבעד לדלת  ראות אותה  לניתן היה    ,מחסןקדמת  במפאת מיקומה  ו   ,של המוזיאוןה  ימה השני שבקו

 החדר. ית של הזכוכ

כזו או אחרת  או הוראה    החלטהנבע מגם לא  ,  שינוי מיקומה של היצירה במחסןשנית ולמעלה מכך,   .5

החלטת הוועד  ולאחר מכן גם על פי  ,  על פי החלטת הנהלת המוזיאון עצמה  נעשהאלא  של ראש העיר,  

 .  לוהמנהל ש

  הוהמסית  תהפוגעני  היצירהכנגד  נחרצת  ה  תועדאת    , קבל עם ועדה,אומנם הביעראש העיר  ודוק:   .6

אין בכך כל פסול.  ך  א  -  , וכנגד חשיפתה לעיני הציבור, ובכללם ילדי העיר, במבנה העירונינותלגזע

גם ההלכה הפסוקה,   וקבעה  כאמור  כפי שאישרה  זכותוהבעת עמדה  בגדר  ציבור,    של  הינה  איש 

ובל חובתו,  בגדר  אף  בבד שההחולעיתים  דעת הלטה  לשיקול  הושארה  המוזיאונושא  כפי  נהלת  ן, 

 שהיה בעניינינו. 

ת  הוגשה ללא כל מסד עובדתי ראוי וללא כל זכועניינינו בעתירת סרק, אשר  הרואות, אם כן:    עיינינו .7

לסכור  ,  של שמירה על חופש הביטוי האמתל, בים העותריםמבקשבמסגרתה  , ואשרלהגנה דרשתנה

 . להגן תיימריםהם מ יו עצמו, עלאת אותו חופש ממנו למנוע את פיו של נבחר ציבור, ו

 העובדות הצריכות לענין  .ב

הה" .8 הובא"  יתעובדרקע  ככ בעתירה  אשר  רובו  נסמך,  פ,  על  ומסקנותדעה  רסומי ולו,  השערות   ,  .

 . 2-ו  1פי שהן ידועות למשיבים לפיכך, יובאו להלן העובדות, כ

תיחה  פ, 23.12.2021ביום  נערכה, לאחר שנים של עבודות שיפוץ נרחבות,  וכפי שצויין בעתירה,  אכן,  .9

 .זיאון העירוני של המוחגיגית 

היא היצירה    -  , וזאת עקב יצירה אחתת, החלו הרוחות בעיר לסעורהפתיחה החגיגיבסמוך לאחר   .10

להבחין בה מבעד  וצגה במסגרת התערוכה, ניתן היה  שלא ה, על אף  אשר  - "ירושלים" נשוא העתירה  

 . הנמצאהזכוכית של המחסן בו  לדלת

ונדגישמפאת חשיו .11 נשוב  נשוא העתירה  בות הענין  היצירה  חלק מהתערוכה המוצגת  היוותה    לא: 

הוובמוזיאון,   לא  במסגרתה,  מלכתחילה  האוסף    הוצבהאלא  צגה  של  במחסן  השנייה  שבקומה 
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מחסן,  הדמת  ק מפאת מיקומה באלא ש.  עירייה(ש העיר או הללא כל מעורבות של רא  ,את)ז  המוזיאון 

 . רוחותה הסעיר את ודי היה בכך כדי ל   - מבעד לדלת הזכוכית של החדרהבחין בה ניתן היה ל

,  יקורת בעירייהויו"ר הוועדה לב   זיציה במועצת העירחבר האופו  פרסם עו"ד בן משה,, למשל,  כך .12

 מיד למחרת הפתיחה החגיגית:

 

  8המצוטט בסעיף  ,  מטעמו)רשומה(    בפוסט,  24.12.2021  באותו יום,  הגיב ראש העירעל פרסום זה   .13

ו. יחד עם  אלא מאופסנת במחסניבמוזיאון כפי שנטען,    " מוצגת", והבהיר כי היצירה אינה  לעתירה

  ה משסה ומבזה, ואף מעודדת פסול , בוטהלשון הנוקטת במדובר ביצירה ראש העיר כי   גם גרס זאת 

ילדים  עיניהם של היוחד ל , ובמציבורעין הבמקום חשוף ל ה  צם אחסנתבע  פגםיש    , ולפיכךגזענות

זו גם בפני סגן ראש העיר, המשמש    הביע עמדתוראש העיר הוסיף והודיע כי    ן. המבקרים במוזיאו

 ן וכמ"מ המנכ"ל שלו. המוזיאוהועד המנהל של  כיו"ר  

עמדת ראש העיר הוצגה כעצמאית ולא נכפתה על הנהלת המוזיאון, ראש העיר הבהיר כי  יודגש כי  

ויסודות   העיר  לערכי  בסתירה  עומדת  והיא  אוכלוסייה  מבזה  העיר,  תושבי  את  מפלגת  זו  תמונה 

זו  החינוך, אף במאזן בין חופש הביטוי לעומת הפגיעה אשר לתפיסתו נמדדת ביחס להצבת תמונה  

 . בחו"ל היצירה מהווה מקור לגזענות והסתה כנגד אוכלוסייה

, באותו שלב,  סתייגהמעמדת ראש העיר, והוא  היתה שונה  ו"ר המוזיאון  יאש העיר ו עמדתו של סגן ר .14

 .  מחסןתוך הבלמקום אחר   הזזת היצירהמ

לו  , ולא הורה על יו"ר המוזיאוןת דעתו  אאש העיר  רלא כפה  ,  ס, על אף עמדתו הנחרצת והברורהאפ .15

  - לעתירה    9המצוטט בסעיף    -  פוסט נוסף  , 25.12.2021-ה  , במוצאי שבתפרסם  , אלא רקכיצד לפעול

 .ברר גם את עמדת הציבורלוביקש הביע את דעתו, חזר ו בו 

  של המוזיאוןעד המנהל  ו יו"ר הוסגן ראש העיר וודיע  , ה 26.12.2021-היום, ביום ראשון הלמחרת   .16

להזיז את היצירה ממקומה    מוזיאוןההחליטה הנהלת    ה נוספת,שקיל, לאחר  , כי2-ו  1למשיבים  

 . ימי, ואף עשתה זאת בפועלהחשוף במחסן אל חלקו הפנ 

  , מפאת רגישות הנושאו  ,סיפה הנהלת המוזיאוןהו   27.12.2021יום  ליל  ב ן כי  להשלמת התמונה יצוי .17

   .ןאף בפני הועד המנהל של המוזיאו תו לדיוןוה א ביאה

בפני   .18 העיר שטח  יצירה  עד המנהל את  והוי  חברראש  כי  ישראלב  הפוגעתעמדתו  כבירת    ירושלים 

כלפי  גזענות  מעודדת  , ובאשר הוא  חרדיהאדם  את דמותו של ה, מבזה  כמקום קדושהמערבי  כותל  וב
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קול את  והפציר בהם לש  -   ירונילא ראוי שתוצג במוזיאון הע,  קבוצה שלמה באוכלוסיית המדינה

 .  בד ראש את עמדתםבכו

ון מעמיק בין חברי הוועד המנהל, אשר, בדומה לראש  נהל די התשעתיים,  למעלה מ ובמשך  לאחר זאת   .19

החליט  ובסופו של דבר    -  מי לכיוון זה ומי לכיוון האחר ,  העיר, הביעו אף הם איש איש את עמדתו

 קדמת המחסן. ציג את היצירה במקומה הקודם בשלא לה  הוועד המנהל של המוזיאון

עזב את הישיבה    , אשר אינו חבר בוועד המנהל של המוזיאון,ראש העיריובהר כי    ספקלמען הסר   .20

 . , ולא נכח בעת ההצבעהרם עריכת ההצבעה בהבטעוד 

שמעו את עמדתו של ראש העיר,  שלו,  , כמו גם הוועד המנהל  לת המוזיאוןהנה עינינו הרואות, אם כן:   .21

לת שיקול דעתם  הפע בחינה ושקילה ממושכת ותוך לאחר    ,החלטותיהם באופן עצמאיקיבלו את אך  

 ם.שלה

למי .22 כי,  ולציין  להוסיף  למותר  המשיבים  לא  ידיעת  לנטען  ,  2-ו  1טב  אחת  בעתירהובניגוד  אף   ,

 , לא הוזזה ממקומה או הוסרה מהתצוגה. המצויות בידי המוזיאון  1מיצירותיו האחרות של העותר  

 צו ביניים התנאים והשיקולים למתן  .ג

: ומצטבריםלבחון שני שיקולים עיקריים    בית המשפט  , עלצו בינייםמתן  ללהכריע בבקשה  בבואו   .23

סיכויי העתירה; ומאזן הנוחות. ככל שמשקלו של השיקול האחד נוטה באופן משמעותי יותר לטובת  

 מי מהצדדים להליך, כך תפחת חשיבותו של השיקול האחר:

שאלות:  שתי  עיניו  לנגד  יציב  ביניים  לצו  בבקשה  הדן  המשפט  בית  "כידוע, 

סיכ הצדדים  הראשונה,  שבין  הנוחות  מאזן  והשנייה,  להתקבל;  העתירה  ויי 

מאזן  בדרישת  למעט  ניתן  כך  יותר,  גבוהים  העתירה  שסיכויי  ככל  להליך. 

 "(.ו...הנוחות, ולהיפך )רא

 [ 9.8.2010]נבו,    מנרב הנדסה ובניין בע"מ נ' החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ   5338/10בר"מ  

הוא שיקול מאזן    - אולם גם במסגרתה תינתן הבכורה לאחד השיקולים  מדובר ב"מקבילית כוחות", ו  .24

 הנוחות: 

"מקובל לומר כי בין שיקולים אלה מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", אם כי  

בר"ם   למשל:  )ראו  הנוחות  למאזן  ניתנת  רשות   אלגרבי  5961/15הבכורה  נ' 

((. כך בדרך כלל וכך גם בעתירות למתן צו 4.9.2015)   8מקרקעי ישראל, פסקה  

 " לעיכוב הליכי מכרז

 [17.1.2016]נבו,   פיפר בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ- אי 16-01-6838מ )חי'( "עת

 כדי להביא לדחיית הבקשה מאזן הנוחות קולי די בשי .ד

 העיקרי להבטחת יעילות הסעד  צו הבינייםנחיצות  .1ד

של   .25 נחיצותו  שאלת  עצם  הינה  הנוחות,  מאזן  לבחינת  וראשון  ראשי  הבינייתנאי  להבטחת  םצו   ,

 יעילותו של הסעד העיקרי, ככל שינתן. 
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מוסדות בית הכנסת ישיבה וכולל אבן החיים )ע"ר( נ'    5741/19רע"א  -וכדברי בית המשפט העליון ב

 :(11.09.2019בנבו,  ( )פורסם חוג ידידי המדרשיה בישראל )ע"ר

, כי הצו הזמני יהא טפל לתביעה עצמה, ומטרתו "תנאי בל יעבור הוא"שכידוע,  

)יואל   מכן"  לאחר  יינתן  אשר  העיקרי,  הסעד  של  יעילותו  את  להבטיח  תהא, 

 ((."1995)מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך,  614זוסמן סדרי הדין האזרחי  

 למותר לציין כי אין זה המקרה בעניינינו.   .26

יעילות הסעד    מסכלת את אינה  ,  עד להכרעה בעתירה,  1הסרת או הזזת איזו מיצירותיו של העותר  

לאחר בירור    הדבר ידרששאת השבת היצירה למקומה הקודם, ככל  לא תמנע בכל דרך  היא    ;קרייהע

כי אין כל    ןלמוזיאולהודיע    הורות לראש העירל הנכבד  מבית המשפט  תמנע  ובוודאי שלא    ;העתירה

 . עתירהליתן איזה מהסעדים האחרים שהתבקשו באו , 1מניעה מלהציג את יצירותיו של העותר 

משמתן הסעד הזמני אינו נדרש להבטחת יעילות הסעד העיקרי, לא הונחה אבן היסוד הראשונה   .27

 . העותריםלהטיית מאזן הנוחות לטובת 

 נזקם של המבקשים אל מול נזקם של המשיבים  .2ד

האם הנזק שייגרם למבקש הסעד הזמני  למעלה מהאמור לעיל, נדרש בית המשפט הנכבד לבדוק אף " .28

  ה"פ " )וראה  אם לא יינתן הסעד גדול מן הנזק שייגרם לצד שכנגד, במקרה שיינתן הסעד המבוקש

  ה נ קת   ןכו  [(07.04.2013פורסם בנבו,  ]  גרנות נ' עו"ד דוד קוכמן- איירין רוס  13-03-31545)מחוזי ת"א(  

 . 2018-תשע"ט  תקנות סדר הדין האזרחי,ל 59

ממקומה הקודם  על פני הדברים ברור כי לעותרים לא יגרם כל נזק מהזזת היצירה נשוא העתירה   .29

 בעתירה.   משך פרק הזמן שיידרש להכרעהמצער ללבו, למקום פנימי ן, והגלוי במחסן המוזיאו 

וממילא לא הוסרה ממנה,  במיוחד כך בהינתן שהיצירה לא הוצגה מלכתחילה כחלק מהתערוכה,   .30

 אלא הוצבה מלכתחילה במחסן.

חשיפת הציבור  , עלולה לגרום ל מחסןבקדמת ההחשוף  הקודם והשבת היצירה למקומה  בעוד ש זאת,   .31

לא  ת ולהרבות מדון.  לעודד לגזענוואף  חלק נכבד מהציבור וסמלי המדינה,  לביזוי  לתוכנה הפוגעני,  

יצירה אשר יש בה לבזות ולהסית כנגד הציבור החרדי, הינה  נדרש דמיון רב, על מנת לראות כיצד  

 סכנה העתידה להתרחש. 

להתר העמ .32 העשוי  הנזק  מחשיפת דת  כתוצאה  שחש  המיידית  הציבור,    לה  לעין  בניגוד  היצירה 

המוזיאו בעתירה  ןלהחלטת  הכרעה  של  נזקם  מול  אל    ,ובטרם  קיים  כתוצאה    עותריםההלא 

, מעלה בבירור כי מאזן הנוחות, שלו  לפרק הזמן שידרש להכרעה כאמורמהותרתה במקומה הנוכחי  

 ניתנה הבכורה בבחינת בקשה למתן סעדים זמניים, נוטה באופן ברור כנגד מתן הצו. 

 בצו עשה המוגבר בביסוס ההכרח הנטל  .3ד

הינתן שמשהוזזה היצירה ממקום אחד לאחר במחסן, עוד בטרם מתן הצו  נכונים הדברים בבמיוחד   .33

 בבקשה לצו עשה, ולא לצו מניעה זמני.י, הרי שעניינו הארע
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נסיבות החריגות המצדיקות שינוי  רק במשורה ורק בינתן  צו עשה  בית משפט העליון קבע לא אחת כי   .34

את דברי בית  ן רבים,  , ביוראה  -  בירור התובענההמצב הקיים והענקת הסעד העיקרי, עוד בטרם  

  :כי נקבע  , שם552( 4פד"י מג' )   חמיס נ' שטרן 338/88ברע"א המשפט העליון 

"מתן צו עשה זמני נתון לשיקול דעת בית המשפט, והשאלה המרכזית אשר מן  

הראוי שתעלה לפני בית המשפט בהפעילו את שיקול דעתו, הוא, אם מתן הסעד  

הזמני, הוא אכן כה חיוני עד שיהיה בכך להצדיק את התערבותו של בית המשפט  

התו להגשת  עובר  הקיים  המצב  של  שינויו  שהוכרע    –בענה  לשם  לפני  עוד 

 בתובענה".

הזמני,   .35 חיוניות הסעד  את  ביססו  לא  כלל את ההעותרים  לא הראו  אולמעשה  להם  נזק  יגרם  שר 

 הבקשה להידחות לגופה. בהיעדרו, וכבר מטעם זה דין 

 טהגם סיכויי העתירה אינם גבוהים, בלשון המע .ה

, מתייתר לכאורה  המשיביםמשנמצא כי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף, באופן ברור, לטובת   .36

 .  העתירההצורך להידרש לשאלת סיכויי 

כן,   .37 פי  על  הזהירותאף  הנכבד    למען  המשפט  בית  יבחר  שכך  ככל  לגופה,  בעתירה  הדיון  )ולצורך 

 עצמה אינם גבוהים, בלשון המעטה.  העתירהכי גם סיכויי   נבהיר, לעשות(

 תית עובדתית בדוקה , באשר אינה נסמכת על כל תשףדין העתירה להידחות כבר על הס .1ה

שניתן .38 מהמ  כפי  לעיל להיווכח  העותר ו  פורט  עצמה,  הנכ  פניב  וגישה  יםמהעתירה  המשפט    ד בבית 

ות  ברשתופרסומים דיונים על , דותחלף עובוהנסמכת, ית עובדתית בדוקה, תכל תש עתירה הנעדרת 

 .האשמות בעלמאבמצורף עם השערות, הנחות ו, החברתיות

ר דרישה מפורשת של בית המשפט הנכבד,  , אשר הוגש רק לאח 1לא בכדי לא תמך תצהירו של העותר   .39

 המהוות את הבסיס לסעד הנדרש. באיזה מהעובדות 

, צריכה להיות מבוססת על  המוגשת לבית המשפט עתירה  ,יכ  ת המשפט העליון יב כבר  ה קבע  זלענין   .40

וכי    -  , המבססת כדבעי את הזכות לסעד המבוקש במסגרתהת ובדוקהובדתית קונקרטיתשתית ע

 .ר, דינה להידחות על הסףוס העובדתי כאמואת הביסאשר אינה נושאת עתירה 

פ"ד  ,  סרוזברג נ' שר הביטחון  9/94175בג"ץ  -ב' זמיר  ' השופט יכב  וראה לענין זה, בין רבים, את דברי

 : 631, בעמ' 625( 1נה)

משפט, להניח תשתית  - בכל עניין המובא בפני ביתכידוע, ראשית חוכמה היא,  "

ולתמו בראיות.  עובדתית  אותה  ביתך  ובכל  עניין  בכל  במיוחד -כך  וכך  משפט, 

ראשונים. לכן, אם אלה מושכלות  והרי    ... המשפט הגבוה לצדק.-בעתירות לבית

די לדחות את  , אפשר שיהיה בכך בלבד כהתשתית העובדתית של עתירה רעועה

 "העתירה
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באופן דומה, גם    -ת  לעתירות המתבססו  לא מכבר, זה  ,  התייחס בית המשפט העליוןמיוחד    אופןב .41

  ינן , וקבע בעניפרסומים בכלי התקשורת כתבות ועל לא יותר מ  -  דכאן  יםת העותר עתירל   ם לא זהה,א

 :כי

מבכן,  א  .8" אינן  באשר  הסף,  על  להידחות  העתירות  כסדין  תשתית סות  ל 

 בוקש.מבסעד הכדי לתמוך  ש בהעובדתית או משפטית שי

כתב .9 על  כולן  כל  נסמכות  ופרסומיהעתירות  בכל ות  כל  ם  ללא  התקשורת,  י 

פורסמו תשתית עובדתית בדוקה וקונקרטית. הפרסומים עליהן נסמכו העתירות  

ותחי   חודש  בשלהי המדינהאוגוסט  למבקר  פנו  העותרות  ספטמבר.  חודש    לת 

 שפט זה. מ לבית ד שקצבו פנובמועתגובתו בדחיפות, ומשלא נענו  לקבלת

רות, אין בכך כדי להכשיר  העות  מולו ניצבואף אם ניתן להבין את דוחק השעה  

בתקשו פרסומים  על  בלעדי  כמעט  באורח  המבוססות  עתירות  שלא  הגשת  רת 

מ ולא    נבדקו בית  להיואומתו.  צריכה  עתירה  כי  וקבע  וחזר  קבע  זה   ת שפט 

קונקרטית מבוס עובדתית  תשתית  על  התומכת  ובד  סת  בבנטוקה  עתירה  ען 

 "והמבססת את הסעד המבוקש בה.

 . [12.9.2019]נבו,  שימת המחנה הדמוקרטי נ' מבקר המדינהר 5849/19ץ "בג  וראה

י הליכים ושימוש לרעה בהליכי בית  מחמת אי מיצואף , ףעל הסדין העתירה להידחות  .2ה

 המשפט

אילו רק היו טורחים  .  ודוק: לא היתה בפני העותרים כל מניעה של ממש לברר את העובדות כהווייתן .42

ההחלטה להזיז את היצירה ממקום  גלים לבטח כי  לפנות אל המוזיאון, בטרם הגשת עתירתם, היו מ

 . ולא החלטת ראש העיר, כנטען  -ן יתה החלטת הנהלת המוזיאו אחד לאחר במחסן, ה

שהעותרים   .43 לאלא  פנייתםערוך  בחרו  זאת    את  )ואף  ספורותהמקדימה  שעות  הגשת    רק  בטרם 

 ל פנייה דומה אל המוזיאון. ונמנעו מלערוך כ העתירה(, אך ורק אל ראש העיר, 

 כי:לא אחת על ידי בתי המשפט לענין זה נקבע כבר  .44

לק" צדאין  לפיו  דברים  מצב  המשפט    בל  לבית  בעתירה  את  פונה  שמיצה  מבלי 

  "בפני הרשות. בפני הרשות ומבלי שהעלה את טיעוניוההליכים 

לפסק דינה של כב'    20  , בפס'חב' י.ת.ב. בע"מ נ' מדינת ישראל משרד התמ"ת  319/06ם(  -מ )י"עת

 .[10.4.2006]נבו,  השופטת י' צור

שרד התחבורה,  מ  -בע"מ נ' מדינת ישראל    קונקס תחבורה לישראל  2913/07(  ם-א )י"בשוראה גם  

 . [21.2.2008של כב' השופט מ' סובל ]נבו, לפסק דינו  22, בפס' רה הציבוריתאגף התחבו

, ומכירה  המשפט המנהלי  ה היטב בהליכיהמצוי,  2בעותרת    כאשר עסקינןהדברים  נכונים  ובמיוחד   .45

 היטב את החובות החלות על עותר. 

כמוצאי  ביכרו לקפוץ,  לא היו מעוניינים בבירור העובדות לאשורן, אלא    שהעותריםאין זאת אלא   .46

או אולי פוליטי, על דרך ההכרעה    , להישג משפטי,  תה בדרכםעל ההזדמנות שסברו כי נקר   ,שלל רב
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נ'  האג  2211/19במקרים אחרים, דוגמת עע"מ    2עותרת  המ שנמנעה   ודה לזכויות האזרח בישראל 

 (.11.11.2020)נבו,   תםקליש רו רראש עיריית חיפה, ד"

להידחות על הסף   תם עתיר  דין אף מטעם זהו העותרים שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, ובכך עש .47

לנכסי נפקדים  נ'  האפוטרופוס    15-06-1821)נצ'(    . א.ת-המשפט ב  ביתדברי  ראה, בין רבים, את  ו  -

 . [4.11.2015]נבו,  ד"ר משה ויינברג ושות'

 גם לגופה אין בעתירה כל ממש .3ה

,  גהמהתצו  את היצירה  של ראש העירייה להסיר הלכאורית  כאמור, העתירה הוגשה כנגד החלטתו   .48

ת שלו  "ל ושל האוצרת הראשים מ"מ המנכ לעמדתם הנחרצת של יו"ר המוזיאון שהוא ג בניגוד  וזאת  

 . לעתירה(  24)סע' 

יו"ר   .49 המנהל של  ועד  הו דא עקא כי עובדות המקרה, כפי שפורטו לעיל וכפי שהובהרו אף בתצהיר 

 :מבהירות את ההיפך המוחלט,  27.12.2021מיום  המוזיאון 

להזיז את  שההחלטה  , אלא  בנושא  כל הוראה או החלטה של ראש העיר  התקבלהלא זו בלבד שלא  

למצער באופן  קום אחד במחסן לאחר,  ממ,  לכתחילה, אשר לא היוותה חלק מהתערוכה מ היצירה

יו"ר הועד המנהל של המוזיאון והאוצרת  קילה נוספת של הדברים,  ועד לש  זמני  התקבלה על ידי 

היוועצות  שלו,   סעיפים    גםלאחר  )וראה  במוזיאון  האחרים  המקצועיים  הניהול  גורמי    8- ו  7עם 

מיום   המוזיאון  יו"ר  של  (27.12.2021לתצהיר  המנהל  הוועד  ידי  על  אף  אושררה  מכן  ולאחר   ,

 . המוזיאון

על ידי אותם גורמים עצמם שהעותרים גורסים כי הם המוסמכים  , התקבלה כדיןמשמע: ההחלטה   .50

 . לעתירה(  23 -  21ראה סעיפים  ) לכך

ואף אם עשה זאת באופן נחרץ, אין בכך כל    -  דעתוראש העיר הוא להביע את עמדתו וכל שעשה   .51

 נהפוך הוא.   פסול.

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'    2211/19עע"מ  - השופט נ' סולברג ב  ים לענין זה דבריו של כב' יפ

 הנזכר לעיל:  (11.11.2020)נבו   ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם

הלת  יחד עם זאת, ומבלי להמעיט מחשיבות העצמאות האמנותית השמורה להנ"

של ראש עיר    – לעיתים גם חובתו    –המוזיאון, לא צריך להיות חולק בדבר סמכותו  

ציבוריות המתגלעות בעירו, להביע עמדה,  באשר הוא, להכניס ראשו למחלוקות 

וכמובן, לנסות לפשר ולגשר בין אנשים ניצים ומגזרים חלוקים. למותר לציין, כי  

מדתו בכל תחום, שנוי במחלוקת כמו  ראש עיר, בהיותו איש ציבור, זכאי להביע ע

לא   ביטוי  לחופש  הזכות  אחר.  אדם  מכל  פחות  לא  במחלוקת,  שנוי  שאינו  זה 

להיזהר  יש  דמוקרטי  "במשטר  אדרבה,  ציבור;  איש  של  מפתנו  על  מסתיימת 

כך  במחלוקת.  שנויות  הן  כאשר  אף  דעות  והשתקת  פיות'  'סתימת  של  מאפקט 

ד איש ציבור, בעודו מכהן כראש עירייה  בוודאי כאשר מדובר בהשמעת דעות מצ

(. נמצאנו למדים, כי מעורבותה של ראש העירייה בקונפליקט הציבורי  ...נבחר" )
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גם   ולרוב  מתבקשת,  חשובה,  עמדתה  אדרבה,  פסולה;  איננה  בחיפה,  שהתעורר 

 ." משפיעה

וש, לנוכח התבדות הבסיס ה"עובדתי" עליו נסמכת העתירה ועילתה, יצויין כי נראה  למעלה מהדר .52

 כי אין אף כל פסול בהחלטת המוזיאון לגופה. 

ודים  כפי שמשה  לנוכח העובדהן    ;יצירהל הש  ית פסול והמסה, הזהמבהבוטה,    התוכןזאת, הן לנוכח  

; והן לנוכח  חלק מהתערוכה ולא הוצגה במסגרתהומלכתחילה  העותרים, היא לא היוותה ממילא  

 .םהחלטותיהשיקול דעתם וקיבלו את ן והוועד המנהל שלו את הנהלת המוזיאוהפעילו  האופן בו  

 סוף דבר . ו

אשר הוגשו ללא כל תשתית  כי מדובר בבקשה ובעתירה  מכל האמור והמפורט לעיל עולה, אם כן,    .53

דינן לפיכך  עובדתית בדוקה, ללא מיצוי הליכים ותוך שימוש לרעה בהליכי בית המשפט הנכבד, ו

 להידחות כבר על הסף. 

 . , בהיותן נעדרות כל עילה של ממשמעלה מכך עולה כי דין הבקשה והעתירה להידחות אף לגופןל .54

יתבקש .55 הנכבד  ולחייב את  לדחות את    ,לפיכך  , בית המשפט  לגופן,  או  על הסף  והעתירה,  הבקשה 

 גינן. ב  2-ו 1העותרים בהוצאות המשיבים 

 , ראש העיר. 1נתמכות בתצהירו של המשיב תגובה זו נות בת המצויהעובדו .56

 

 

 _______________________     ______ ___________ 
 י, עו"דדרור בן אב  מיכל רומנו ברטהולץ, עו"ד
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