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 -נגד -

 . מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים1 המשיבים:
 . עיריית ירושלים2

 מכיכר ספרא, ירושלים

 עתירה מינהלית

 בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים כדלקמן: 

"(, ולחלופין המבנה" ו"העותרתבירושלים )להלן: " 6שיריזלי את המבנה ברחוב  1להקצות לעותרת מס' 

להקצות לה מבנה חלופי מתאים לשם המשך פעילותה של גלריה ברבור במתכונתה הנוכחית למען העיר 

 ותושביה. 

 לחלופין:

(, הדוחה על הסף את בקשת העותרת 25.12.2019)שנמסרה ביום  6.10.2019לבטל את החלטתה מיום 

ירושלים, ולהחזיר את הבקשה לוועדת ההקצאות ולאחר מכן למועצת  6להקצאת המבנה ברחוב שיריזלי 

העירייה על מנת שידונו בבקשה לגופה. 
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)א( לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט 8פרט  לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בעתירה לפי

, שכן מדובר בהחלטה של עיריית ירושלים, ומכאן שגם הסמכות 2000-לעניינים מינהליים, התש"ס

 המקומית לדון בה.

 :העתירה נימוקי ואלה

 מבוא

הוא חשוב, אבל הוא לא יכול לבוא על חשבון גוף תרבותי … אין ספק שגן ילדים"

בקריאה נרגשת זו  לא לסגור את גלריה ברבור"… המרוצים… םברמה שמשרת את התושבי

לפני שנים אחדות. אבל מאז, תכנים וביטויים שנשמעו בגלריה עוררו את  משה ליאוןיצא חבר המועצה 

זעמם של העירייה ושל העומד בראשה, ועל כן הם דורשים היום לסגור את הגלריה, ולפנות אותה מהמבנה 

 גן ילדים. … שנים, בתירוץ שהמבנה נחוץ ל 15העירוני שבו היא פועלת מזה 

 . ירושליםתי שמשרת קהילה גדולה של תושבי ותושבות גלריה ברבור היא מפעל תרבותי וחבר

לצד תערוכות מתקיימים בגלריה מפגשים קהילתיים, סדנאות ציור, הרצאות, מופעי תרבות, גינה 

במסגרת המנהל הקהילתי, ושוכנה במבנה בבעלות  2005ערבי עיון. הגלריה הוקמה בשנת ו קהילתית

המבנה ו , צוות העובדיםהגלריההועברו לאחר כעשור,  בשכונת נחלאות. 6לי שיריזהעירייה, ברחוב 

שקלה העירייה לפנות את המבנה כדי  2015-ב .בברכת משרד התרבות והעירייהובתיאום  לניהול העותרת

שהמחסור בגני ילדים אינו מצדיק הודיעה היא אמנים, ו לפתוח בו גן ילדים, אך לאור מחאה של תושבים

 התחייבה להמשיך ולקיים את פעילותה במבנה. , ואת פינוי הגלריה

קיצוניים "כנסים של גופים מה שכונה בפיהם בשל רמים בעירייה התעוררה חמתם של גואלא שמאז 

שנוהל ההקצאות אוסר העירייה טענה לפסיקת בית המשפט העליון, בניגוד  ".בשולי הזרם הפוליטי

לשיא הגיעו הדברים ביום שנודע  .במחלוקת פוליטיתבנכס עירוני כנסים בנושאים השנויים לקיים 

לשימוע בהול . בו ביום זומנה העותרת "שוברים שתיקה"של ארגון תארח הרצאה הגלריה לעירייה ש

 – בעת ", ובהשטח ציבורי פתוח"שלפי התב"ע מדובר ב, כיוון היא נדרשה להתפנות לאלתרולמחרת היום 

 לתומכיו:אבל ראש העירייה בישר גן ילדים; כדי לפתוח חוץ נ, כביכול ,הבלתי חוקי המבנהגם כיון ש

 ".לא בעיר הקודש ירושלים – שוברים שתיקה"

הורה, מבלי לשמוע ראיות,  בימ"ש השלום, ובהמשך הגישה העירייה תביעת פינוי אזרחית נגד העותרת

( דראלהשופט  כב'בראשות הרכב ) הנכבד המליץ בית המשפטעל פינוי המבנה. במהלך הדיון בערעור 

שהעותרת  ,נפסקבהתאם להסכמת הצדדים . בירור המחלוקות למישור המשפט המנהלי להעביר את

ימים "אלא אם  90תתפנה העותרת מהמבנה בתוך  -שזו תידחה וככל  ,תגיש בקשה להקצאת המבנה

 תתקבל החלטה אחרת על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים". 

, שכללה חוות דעת מקצועיות ועדויות של תושבים, הקצאה רחבת היקףבקשת העותרת הגישה לעירייה 

לעיר ולתושביה. ופעילותה במבנה אומנים, ומנהלי מוסדות תרבות, שהצביעו על תרומתה של "ברבור" 

 שהמבנה דרוש  על הסף בתירוץ הישןלתוכן הבקשה, ודחתה אותה  לא התייחסהכלל העירייה אבל 
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, ומסרה אותה לעותרת רק חודשים 3-כעל דחיית הבקשה במשך את ההודעה עיכבה  לגן ילדים. העירייה

 . קום על חורבותיה של הגלריהמיועד לשברבור"  "גןבבסמוך לפתיחת ההרשמה לשנת הלימודים הבאה 

על רקע זה מוגשת בזאת עתירתם של נציגי קהילת התושבים ושוחרי התרבות של ברבור. החלטת העירייה 

זאת ועוד, הדיון בבקשת ההקצאה נערך . זרים, ופוגעת בחופש הביטוי ובזכות לשוויוןמשיקולים מונעת 

מבלי להידרש לכל השיקולים הרלבנטיים, והוכרע על יסוד הטעם האחד והיחיד של צורך בגן ילדים. 

שיקולי  - המעט שניתן היה לצפות הוא שהבקשה תידון בכובד ראש תוך שקילת כל השיקולים הרלבנטיים

תיירות מזה מול הצורך בגן ילדים מזה. מדובר בהחלטת מדיניות מהמעלה הות, האמנות, הקהילה והתרב

והחלטה מעין זו צריכה להתקבל על ידי נבחרי הציבור, מועצת  עירוניההראשונה באשר לסדר העדיפויות 

נות את הצעה לפמסקנה זו מתחייבת גם מכך ש. ולא על ידי הדרג הפקידותי ,העירייה וראש העירייה

 וראש העירייה ונדחתה בהחלטה של הגורמים הבכירים, בעברכבר נשקלה הגלריה לטובת גן ילדים 

החלטה ה הפקידותי תהפוך החלטה של הדרג הנבחר. גהדעת אינה סובלת שוועדה של הדר .בראשם

רט נימוק מפובה ובמיוחד חסר שהתקבלה היא פגומה גם בשל כך שאין היא מקיימת את חובת ההנמקה, 

 החלטה הקודמת. לבטל את המדוע יש 

תשתית יש בהם גם למעלה מן הצורך, אך , דיי בטעמים אלה כדי לפסול את החלטה מושא העתירה

המשיבים  שלפיה גורלה של הבקשה נחתך מראש בשל התנגדות ,למסקנה המתחייבת נוספת ראייתית

 להרצאות ופעילויות בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית.

, שימנע מהעירייה לממש את כוונתה לפנות את המבנה בקשה למתן צו בינייםבמצורף לעתירה מוגשת גם 

  לרוקן אותו באופן זה מתוכן מעשי.ועוד לפני הדיון בעתירה 

 הצדדים 

, משמשת מסגרת ארגונית משותפת םעמותת בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלו, 1עותרת ה .1

מפעילה את גלריה ברבור, אשר הוקמה בשנת ם, ויסדות תרבות ירושלמילכעשרים קבוצות אמנות ומו

"(. העותרת היא שהגישה את בקשת הגלריה" או "העותרתבשיתוף עם עיריית ירושלים )להלן: " 2005

 עתירה זו. מושאההקצאה 

המלווה את  . הואלאמנויותחתן פרס ישראל ירושלמי מוכר ומוערך, אמן , הוא פרתהדס ע, 2העותר  .2

הקהילתית, שמקנה לה בפעילות ולא רק בפעילותה האמנותית, אלא גם , גלריה ברבור מאז ראשיתה

 תוקף מוסרי וחברתי ומעודדת את התושבים ליצירה ומעורבות.

שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות,  –בעמותת שק"ל רכזת פרויקטים מיוחדים , עדה עוז, 3העותרת  .3

השנים האחרונות מציגים  12-. בדיאלוג באמצעות האומנות"-"יוצרים קשר גלמנהלת את פרויקט הד

 המשתתפים בפרויקט את עבודותיהם בגלריה ברבור. 

באקדמיה לאמנות ועיצוב  ,תואר שני במדיניות ותאוריהלתכנית הראש היא  ,ליאת פרידמן, 4העותרת  .4

 .בצלאל

ופרס משרד התרבות לעיצוב. מרצה במחלקה  זוכת פרס אינדי, היא אמנית, עירית אבא ,5העותרת  .5

 לקרמיקה באקדמיה בצלאל.
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הפועלת ויוצרת בלב העיר, בסמוך לגלריה ברבור, , היא אמנית ירושלמית, מנובלא רעיה, 6העותרת  .6

 ואף הציגה מעבודותיה בגלריה. 

אקדמיה . מלמד מזה למעלה מעשרים שנה במדרשה לאמנות וב, הוא צייר ומחנךאל-רעידו ב, 7העותר  .7

הוא מלווה את הגלריה מאז לאמנות בצלאל, ושימש במשך שנים כראש המחלקה לאמנות בבצלאל. 

רבים פעילתו בלב השכונות בירושלים רותמת , שייחודיתרבותי וחברתי מוסד , ורואה בה ראשיתה

 .לטובת תושבי העירמקהילת האמנות הישראלית 

האמנות בישראל, ומרצה בכירה במכללת  ותאוצרי וחוקר, היא מבכירות אור-ד"ר גליה בר – 8העותרת  .8

 ,2015עד  1985חרוד בשנים -ניהלה את המשכן לאמנות בעין . היאאורנים

. העירייה עוסקת, בין היתר, במתן הקצאות מקרקעין ראש העירייהעיריית ירושלים והמשיבים הם  .9

" או המשיבה: "גם להלןותמיכות כספיות לגופים רבים הפועלים בירושלים במגוון תחומים )

 ."(העירייה"

 והמבנההגלריה 

 ,אמנות עכשווית, שמציגה כגלריה קהילתיתע״י קבוצת בוגרי בצלאל  2005לריה ברבור הוקמה בשנת ג .10

פעילות קהילתית ותרבותית יומיומית המתקיימת בשיתוף ומחברת בין עולם האמנות לאיכותית 

, , לקשישיםוהפעולות הרבות בגלריה: חוגי אמנות לצעיריםתושבי השכונה ואורחים. בין האירועים 

גינה קהילתית מהראשונות , טיפוח מופעי תרבות וערבי עיוןהרצאות, סרטים, לבעלי צרכים מיוחדים, 

 בירושלים ועוד. 

תערוכות של טובי האמנים  100-בעשור האחרון התקיימה בחלל האמור פעילות ענפה, שכללה יותר מ .11

ירושלמים ומהעולם, וכן מגוון פעילויות  רועי תרבות מכל התחומים, עם אמניםבארץ, ומאות אי

גלריה ברבור מוכרת היטב בארץ ובעולם,  המשלבות אוכלוסיות מכל שכבות הגיל ומכל הרקעים.

ירושלים, במשרד התרבות, באקדמיות לאמנות  ומוכרת גם לגורמי המקצוע הרלוונטיים בעיריית

 .ברחבי הארץ והעולם ועוד

למוקד פעילות המשרת הן את תושבי השכונה ועוברי האורח והן תלמידי הגלריה הפכה במהלך השנים  .12

אמנות, תיירים ועוד. בין מפעילי הגלריה והמבקרים בה לאורך השנים ניתן היה למצוא אמנים יהודים 

רים בגלריה מבק ואישה איש 15,000-כ וערבים, דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, עולים וותיקים.

אירועים בשנה. הפעילות מתקיימת בשיתוף תושבי השכונה  100-למעלה מבתערוכות ו 12-מדי שנה בכ

 והעיר, ונגישה למגוון רחב של אוכלוסיות וגילאים לרווחת תושבי ירושלים, מבקריה ושוחריה.

לתושבים או  ימים בשבוע לקהל הרחב וגם 5כל הפעילויות המתקיימות בגלריה הן חינם, היא פתוחה  .13

לקשישים ולבעלי גם ומבנה הגלריה נגיש  ,לקבוצות המשתמשות במקום למגוון רחב של קהלים

ציור שבועי לקשישות תושבות השכונה  גמוגבלויות. חלק מהפעילות הקהילתית הקבועה כוללת חו

לויות בהדרכת בוגרי בצלאל, תערוכה שנתית המשלבת אנשים עם מוגבלויות בשיתוף עמותת שק"ל, פעי

 בגינה הקהילתית לילדי השכונה ועוד.
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מהווה מוקד לימוד ומחקר היא  .התרבות והספורט ידי משרד-עלעד היום ונתמכת הגלריה מוכרת  .14

כלל ועם מוסדות חברה לאמנות ברחבי הארץ ב פרס פעולה עם מוסדות תרבות ובתי-ומקיימת שיתופי

 .אמנות וקהילה, לרבות ובמיוחד בירושלים

בשכונת  6לי שיריזהוקמה במסגרת המנהל הקהילתי, ושוכנה במבנה בבעלות העירייה, ברחוב הגלריה  .15

המבנה לניהול ו צוות העובדים ביחד עם הגלריההועברו לאחר כעשור . "(המבנה)להלן: " נחלאות

 . בתיאום ובברכת משרד התרבות והעירייה העותרת

מני במבנה )הפעלת גן ילדים במשך חודשים לעשות שימוש ז 2014כאשר ביקשה העירייה במחצית שנת  .16

היא עשתה זאת רק לאחר שקיבלה את הסכמת העותרת, ובתמורה במהלך שיפוץ מעונו הקבוע( אחדים 

העותרת שתוצע על ידי ה על פי פרוגרמלאחר שתבצע בו שיפוץ  שתחזיר את המבנהלהתחייבות 

 . הגלריה בהתאם לצרכי

  .1ע/מצורף ומסומן  19.8.2014-מהעתק התכתבות בין הגלריה לבין ראש מנהל התרבות בעירייה  

, "נזכרה" את פעילות הגלריהבו תחדש כדי שזו את המבנה לעותרת שהחזירה בסמוך לאחר ד שמיאלא  .17

על רקע זה הגישה . , לשקול את פינוי הגלריה כדי לפתוח במבנה גן ילדים2015בראשית שנת  ,העירייה

 ה פורמאלית של המבנה לטובת הגלריה.העותרת בקשה להקצא

  .2ע/ומסומנים  מצורף 26.5.2015-ומענה המשיבה מ 21.5.2015-העתק מכתב עו"ד צימרמן מהעירייה מ 

בינתיים קמה זעקה ציבורית שכללה מחאות מתושבים, מוסדות ואושיות תרבות ואומנות בעיר.  .18

ראש  וסגן בה סוערת של ועדת התרבות, הבהיר יו"ר הוועדה, עופר ברקוביץ', מחזיק תיק התרבותבישי

את הגלריה בשום מקרה,  אין שום כוונה לסגור …ברבור הוא נכס תרבותי של ירושלים: "העירייה

. הוא המשיך ואמר שחרף "הצורך הדרמטי" בגני ילדים הכוונה הייתה לאתר נכס אחר לטובת הגלריה"

גן ילדים אפשר יהיה למצוא … "צריך לשמר את המרקם המיוחד שנבנה במיקום הנוכחי של הגלריה

 . (21-ו 19, ע' 20.4.2015)פרוטוקול ועדת התרבות בעירייה מיום " .נכס אחר

 :מר משה ליאוןראש העירייה דהיום והנרגשים של חבר הוועדה באותה עת, מסר דומה עלה מדבריו  .19

 זה מאוד חשוב. בטח אסור לשפוך את התינוק עם המים. אני חושב שהנושא ה"
, הוא לא יכול חשוב. אבל בשום אופןשמחפשים שמה הוא נושא  שהגן ילדיםאז אין ספק 

, והתושבים שכולם מרוצים, התושביםשמשרת את  על חשבון גוף תרבותי ברמהלבוא 
 לצאת כאן ולהחליף מחדש שירותים ולסגור. אני חושב שאנחנו בתור ועדת תרבות

 . (20ע' , שם) "לסגור את גלריית ברבור בקריאה לא

 .3ע/מצורף ומסומן  20.4.2015העמודים הרלבנטיים מפרוטוקול ועדת התרבות מיום העתק  

לנוכח המחאה הציבורית של תושבי העיר ופרנסיה, חזרה בה העירייה מכוונתה לפנות את הגלריה,  .20

נמצא מקום לגן ילדים עירוני וכך גם  שמח לבשרשהוא "פרסם הודעה  , ניר ברקת,וראש העירייה

 ". הילדים וגם אוהבי הגלריה יכולים לשמוח
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… התחייבותה באתר האינטרנט שלה נאמר עוד, ש"כך קיימה העירייה את שפרסמה העירייהבהודעה  .21

, 'פר ברקוביץ". גם סגן ראש העירייה ומחזיק תיק התרבות דאז, עוהשארת גלריית ברבור במקומה

ירת גלריה ברבור הוסר והוחלט כי הגלריה תמשיך לפעול במקומה גהודיע באופן רשמי כי איום ס

 במבנה בנחלאות.

 .4ע/ מצורף ומסומןוראש העירייה ההודעות שפרסמו העירייה העתק  

ניסתה העירייה להמעיט בחשיבות , להלן( 52)ר' פס'  הגלריהנגד שהגישה  ת פינוילימים, במסגרת תביע .22

, נשלחה 16.7.2015, וטענה שבסמוך לאחר שניתנו, ביום התחייבויות שניתנו לגלריהההצהרות וה

. אלא שבמהלך הדיון לעיל( 17)ר' פס' לעותרת הודעה הדוחה על הסף את בקשת ההקצאה שהגישה 

ם( -)תא"ק )שלום, ישהעירייה מעולם לא מסרה לעותרת הודעה שכזו  הסתבר בבית המשפט השלום

  .(12ש'  2ע'  26.3.2018מיום פרוטוקול , עיריית ירושלים נ' עמותת בר קיימא 16739-06-17

 .5ע/מצורף ומסומן לא נשלח(  - 16.7.2015)בקשת ההקצאה הדוחה על הסף את מכתב העתק  

היה הנימוק שבעטיו נדחתה, לטענת העירייה, בקשת ההקצאה של הגלריה. נטען תמוה לא פחות  .23

ועל כן  ,"אינו תואם את תכנית בניין עיר החלה במקום" (קהילתית גלריה וגינה)השימוש המבוקש ש

שהרי, בהתאם לגרסה שהציגה כאן העירייה, המבנה מיועד  -"תמוה" לא ניתן לדון בבקשת ההקצאה. 

 בכלל להריסה, ועל כן לא ברור הכיצד התכוונה העירייה לפתוח בו גן ילדים. 

ייעוד המבנה על פי לפעילות הגלריה בשאלת התאמת זומנה העותרת לעירייה, כדי לדון  2015בקיץ  .24

המשיבה לא הזכירה  -לקראתה ולאחריה  ובהתכתבויות שהוחלפו –התב"ע, אבל אפילו באותה פגישה 

ב"כ העותרת כיצד ליישב את הסביר לה  לבקשת העירייהבהמשך ולו ברמז, שבקשת ההקצאה נדחתה. 

 פעילות הגלריה עם התב"ע. 

 .6ע/ן מצורף ומסומ 10.4.2016מיום ומענה ב"כ העותרת  4.2.2016מיום העתק מכתב עו"ד גונן מהעירייה  

כל זאת, עד ששבה והעלתה את לנוכח זאת העירייה לא נדרשה עוד לעניין, ודומה היה שנחה דעתה.  .25

שהורתה  8.2.2017התואנה בדבר ייעוד השטח, וטענות נוספות וסותרות, במסגרת דרישת פינוי מיום 

בבית  בא כוחה של העירייה להודותלימים, נאלץ ולידתה בחטא של שיקולים פוליטיים פסולים. 

 שהנתבעת נדרשת לפנות"… 8.2.2017מיום … היא במכתב נקודת ההיפוך בעמדת הרשות", שהמשפט

הייתה השיא של  "נקודת היפוך"אותה . (ואילך 10ש'  52עמוד  30.8.2018פרוטוקול  16739-06-17 תא"ק)

 מסע השתקה וצנזורה, שהעירייה והעומד בראשה ניהלו, כמפורט להלן, בעידוד גורמים פוליטיים

 קיצונים, שליבם גס בערכים דמוקרטיים ובחופש הביטוי והדעה. 

 המחלוקות על תכני הפעילות בגלריה

עם קשת רחבה של דעות, אישים וגורמים של שונות פעילויות להרצאות וגלריה פתחה את שעריה לה .26

נה כולבאי הגלריה ולתושבי הש על מנת לאפשר , וזאתבמחלוקתהיה שנוי חלקם שמטבע הדברים 

 . ומגוונות לשמוע דעות שונות



    

7 

עירייה. ב, שעוררו את חמתם של גורמים פוליטיים שתי פעילויות 2016בסוף שנת בין היתר נקבעו  .27

מוצלחים, שקיימה מפגשים לסדרת המשך ב, כלכלי המיועד לחברה החרדית-מדיניקורס  האחד,

אמנים י היה מפגש שיזמו האירוע השנ בנושאי אמנות, חברה תרבות וכלכלה.הגלריה לציבור החרדי 

ניסים מוסק ל הבמאי הירושלמי שהוקרן סרט ובו  ,קבוצת תעאיושעם  ירושלמים ותושבי השכונה

 הסובלים מהתנכלויות בזמן עיבוד השדות.  ,החקלאים הפלסטינים באזור דרום הר חברוןעל  ונערך דיון

 בגלריה.קיום האירועים למנוע את  מועצת העירייהים בחברבעקבות מסע ההסתה והלחצים דרשו  .28

הדורש , המשנה ליועמ"ש העירייה, עו"ד דני ליבמן ו שלמכתבהועבר לעותרת  28.11.2016ביום ואכן, 

"הצגת תמונות, בלהתמקד  ,המתוכננים להתקיים בנכס העירוני""האירועים לבטל את  במפגיעממנה 

  מפגשים וכיו"ב". ,ולהימנע מ"כנסים, הרצאות, קורסים ,פסלים וכו' וטיפל בצמחיה שבגינה"

"אסורות לפי פוליטיות פעילויות וטען, כי עו"ד ליבמן חזר  8.12.2016בפגישה שנערכה בעירייה ביום  .29

הפנו לחוות דעת משפטית, שלפיה נציגי הגלריה אבל . כללי משרד הפנים והעירייה להקצאת קרקע"

  האירועים יתקיימו כמתוכנן., ועל כן הבהירו שהיא שאינה חוקית העירייהדרישת 

 .7ע/מצורף ומסומן  28.11.2016ודוא"ל מיום  24.11.2016ליבמן מיום דני מכתב עו"ד העתק  

 .8ע/( מצורף ומסומן 8.12.2016)סיכום פגישה  11.12.2016ליבמן מיום דני עו"ד דוא"ל העתק  

לבטל פאנל בנושא הריסת מהעותרת דרש עו"ד ליבמן  1.1.2017. ביום בסנקציה כספיתהעירייה הגיבה  .30

בתים, שאמור היה להתקיים בגלריה. בהזדמנות זו הוא גם בישר לעותרת, ש"וועדת התמיכות 

לגלריה" לנוכח סירוב אנשיה לפעול בהתאם לתכתיבי  2016לעכב דיון בהשלמת תקציב לשנת … החליטה

 העירייה.

שהוא ודחה את דרישות העירייה, תוך  5.1.2017ביום  ,ב"כ העותרת, עו"ד יוסי חביליוחזר  בתגובה .31

, שלפיה "יש לפרש בצמצום את (להלן 86-85; )ר' פס' )לממשלה, לא לעירייהנסמך על עמדת היועמ"ש 

על פי הדין, אין  .על פעילות "פוליטית" האיסור הקבוע בנוהל הקצאות המקרקעין של נכסים עירוניים"

כל מניעה לקיים בגלריה הרצאות ומפגשים, אף אם הם שנויים במחלוקת מבחינה פוליטית, ואין 

  .בנכס בבעלותהמתקיימת הרשות המקומית מוסמכת או רשאית לאסור על פעילות כזו, גם כאשר היא 

 .9ע/מצורף ומסומן  5.1.2017מכתב ב"כ העותרת מיום  

הודיע עו"ד ליבמן מהעירייה לגלריה, כי עקב סירובה לבטל את האירועים,  17.1.2016 במכתב מיום .32

"נוכח התנהלות הבלתי  :2016לשנת לגלריה  שמועצת העירייה אישרההעירייה הקפיאה תקציב 

מקובלת של צוות הגלריה, עיכבה העירייה בסוף החודש שעבר את ההחלטה בעניין השלמת תמיכה של 

 . תקדם ויובא להחלטת ועדת התמיכות"הטיפול בעניין ה… לגלריה 2016שנת 

 .10ע/מצורף ומסומן  17.1.2017העתק ההודעה מיום  

ראש על , והפעילו לחץ במיוחד חברי מועצה וגורמים פוליטיים קיצוניים פתחו במסע הסתה נגד הגלריה .33

הארצית ולהתמודד בפריימריז במפלגתו. לעבור לפוליטיקה שבאותה עת התכוון  העירייה ניר ברקת,

בקריאה לכל מתפקדי הליכוד שלא לתמוך  28.11.2016 ביום אריה קינג כך, למשל, יצא חבר המועצה
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אם אתם מכניסים את ברקת מאפשר לגלריה ברבור לפעול בנכס עירוני בתקציב עירוני. בברקת, ש"

על זרועותיה כגון 'במקום' 'בצלם' ו'תעאיוש'  לישראל אתם מכניסים את הקרן החדשה לליכוד

 ". לליכוד

, ניר ברקת, במכתב פומבי העירייהפנתה שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב, לראש  7.2.2017ביום  .34

לביטול מפגש שתוכנן להתקיים למחרת היום בגלריה עם ממנו שיפעל שפורסם בתקשורת ובו דרשה 

"פועל לפגיעה בדימוי של מדינת ישראל ומצייר אותה בריה ארגון "שוברים שתיקה", ארגון שלד

תנחה את הגורמים הרלוונטיים בעירייה ש …אני מצפה… בצבעים קודרים של מדינה לא מוסרית

 . למנוע את קיום האירוע בנכס העירוני"

 .11ע/מצורף ומסומן  28.11.2016פרסום של חבר המועצה אריה קינג מיום העתק  

 .12ע/מצורף ומסומן  7.2.2017מכתבה של השרה רגב לניר ברקת מיום העתק  

, בבוקר 9:00למחרת בשעה " לפני פינוישימוע ", זומנה המערערת בבהילות ל17:01בו ביום, בשעה  .35

]לעירייה, וזאת בשל מה שכונה "הפרות חוזרות ונשנות, והזלזול המופגן בהנחיות המשנה ליועמ"ש 

דף הפייסבוק "ניר ברקת  וכוונתכם לקיים בימים הקרובים במבנה פעילויות אסורות".… [עו"ד ליבמן

שוברים שתיקה? לא בעיר הבירה ירושלים. בהנחיית ראש העיר יזומנו נציגי ברבור לליכוד" בישר: "

 . "אם הרצאת שוברים שתיקה לא תבוטל 'ברבור' תיסגר"; "לשימוע דחוף מחר בבוקר

. אבל היום תכבר למחר לשימוע להתייצבהודיע במכתב בהול, שאין באפשרותו העותרת בא כוחה של  .36

לאי התייצבותכם לשימוע שנערך … בהמשך. "היא סירבה לדחות את מועד השימועולעירייה אצה הדרך 

והשבת … "התקבלה החלטה בדבר פינוי המבנה, מהעירייהעו"ד אלעד גונן  8.2.2017, כתב ביום היום"

  די העירייה ולצרכיה לאלתר".החזקה לי

 .13ע/מצורף ומסומן  7.2.2017העתק הזימון הבהול לשימוע מיום  

 .14ע/מצורף ומסומן  7.2.2017הודעתו של ראש העירייה על פינוי הגלריה בפוסט מיום העתק  

 .15ע/מצורף ומסומן  7.2.2017מכתב עו"ד חביליו מיום העתק  

 .16ע/מצורף ומסומן  8.2.2017דרישת העירייה לפינוי הגלריה מיום העתק  

 .17ע/מצורף ומסומן  25.4.2017מענה עו"ד חביליו מיום העתק  

 .18ע/מצורף ומסומן  12.2.2017מכתב ב"כ העותרת למשנה ליועמ"ש מיום העתק  

 .19ע/מצורף ומסומן  5.6.2017תשובת המשנה ליועמ"ש לב"כ העותרת מיום העתק  

נדחקו לשוליים. המכתב פותח ב"שימוע" שנערך ענות על פעילות פוליטית "אסורה" באורח פלא, הט .37

, ובטענה שלפיה לא ניתן להפעיל גלריה במבנה, כיוון שלפי הוראות התב"ע המקום 2015בשלהי לעותרת 

לשמש כ"שטח ירוק" )שצ"פ(. בהמשך מועלה טיעון סותר, "כי לעירייה צרכים עירוניים נקודתיים  צריך

ובהם צורך במבנה לגן ילדים בשכונה". רק לקראת הסוף, מזכיר המכתב "למעלה מן הדרוש" טענה 

  בדבר "שימוש בניגוד מוחלט להוראות המשנה ליועץ המשפטי לעירייה".

קפדנית בניסיון עריכה שעבר בו במכתב, שנויה במחלוקת. ניכר  ואוליטית אין זכר במכתב לפעילות פ .38

לא  -"שוברים שתיקה  -את הגלריה לפנות ראש העירייה החליט גמלוני להסוות את העילה שבעטיה 

  .(14ע/ -ההודעה שפרסם ניר ברקת )ר' בעיר הבירה ירושלים" 
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לסגירת האמיתי המניע חזר ראש העיריה והבהיר מהו  12.2.2017יום אבל בישיבת מועצת העירייה מ .39

"ירצו החברים שם, בשוברים שתיקה, לשכור אולם, לשלם לאולם פרטי, ולעשות איזה הגלריה: 

אירוע שהם רוצים, זכותם לעשות זה, אין שום בעיה, אבל בפרצלציה )צ"ל קונסטלציה( של ברבור זה 

 " .לא מתאפשר, נקודה

בבית הגישה היא  2017ובחודש מאי העירייה לעותרת התרעה לפני תביעה, שלחה ה אחר הדברים האל .40

 לפינוי הגלריה. אזרחית תביעה משפט השלום בירושלים 

 המשיכו ואף הוחמרו לאחר הגשת התביעהצעדי הצנזורה ומסע הרדיפה 

הודיעה  2017רדיפה הפוליטית וניסיונות ההשתקה המשיכו גם לאחר הגשת התביעה. כזכור, בראשית ה .41

בשל סירובה של העותרת  2016העירייה לעותרת, שהיא משעה את יתרת התמיכה שמגיעה לה לשנת 

. בהמשך הפכה ההשעיה לעצירה מוחלטת ובשנים (לעיל 30-32)ר' פס' להיכנע לצנזורה של העירייה 

העותרת שלא היה חולק, שאף על פי , את התמיכה שהגיעה לעותרתלחלוטין ביטלה העירייה הבאות 

 עומדת בתנאים לקבלת תמיכה.

של גן נומקה בתירוץ אבל בהמשך  מחלוקת על חופש הביטוישנולדה בשל ה ,דרישת הפינויבדומה ל .42

לטשטש "מתיחת פנים" כדי בהמשך עברה  ההחלטה על ביטול התמיכהגם כך  ,לעיל( 37)ר' פס'  ילדים

הודיעה  בתחילה הצנזוריאליים של העירייה.סירוב העותרת להיכנע לתכתיבים  - עילתה האמיתיתאת 

בהתאם שהגלריה סירבה לבטל אירועים בנושאים את העברת התמיכה לאחר שהיא מקפיאה העירייה 

בהמשך, כבר הקפידו נציגי העירייה לתלות את הסיבה אבל  .לעיל( 30-32פס' )ר' לתכתיבי העירייה 

התב"ע השימוש לפי הגלריה במבנה נוגדת את , כמו, למשל, שהפעלת בתואנות אחרותלשלילת התמיכה 

, ולבסוף גם נטען, ת, שבהם הועברה תמיכה לעותרת(ומבנה גם בשנים הקודמב)למרות שהגלריה פעלה 

 ". פלישה לנכס עירוני פעילות ברבור מתבצעת תוךש"ון וזכאית לתמיכה כי אינהשהעותרת 

 .20ע/מצורף ומסומן  12.11.2017העתק מכתב עו"ד חביליו מיום  

 .21ע/מצורף ומסומן  21.11.2017 חביליועו"ד העתק מכתב מענה ל 

 .22ע/ 21.5.2018דוא"ל מיום  ,מר אייל עזרי, הודעת סגן מנהל אגף התרבות בעירייההעתק  

 .23ע/מצורף ומסומן  (21.2.2019)נמסר בשנית ביום  16.9.2018מיום גבי לסקי עו"ד העתק  

 .24ע/מצורף ומסומן  20.3.2019לגבי לסקי עו"ד העתק  

 .25ע/מצורף ומסומן  27.5.2019בן טל עו"ד העתק התכתבות  

למען הסר ספק יובהר, כי לא חל שינוי בקריטריונים לקבלת תמיכה ובעמידתה של העותרת באותם  .43

הקריטריונים. אדרבא, אחד הקריטריונים הראשונים לקבלת תמיכה מהעירייה הוא זכאותו של מוסד 

עירוני לתמיכה של משרד התרבות והספורט. בשנים הרלבנטיות זכאותה של העותרת לתמיכה 

 . 2015כבר בתמיכה כפולה מזו שקיבלה בשנת זכתה היא  2018ק עלתה באופן שבשנת ממשלתית ר

, ובהזדמנות אבל זכאותה של העותרת לתמיכה ממשלתית רק העלתה את חמתו של ראש העירייה .44

שיח פתוח לקראת התקיים בגלריה  12.4.2018-ב. דרכו הוא ניסה לחבל גם בהבהראשונה שנקרתה 

טקס זיכרון משותף למשפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות. הטקס יועד בכלל להתקיים בתל אביב, 
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, י היה בכך כדי להבעיר את חמתה של העירייה. אבל דנושאעל הובגלריה התקיים, כאמור, רק דיון 

 שפצחה במסע השמצות מכוער. 

… "אני פונה אלייך על מנת שנשלב ידיים :ת התרבותפנה ראש העירייה במכתב דחוף לשר 11.4.2018-ב .45

על מנת להפסיק את הביזיון הזה" אמר, וביקש מהשרה רגב שתנחה "את הגורמים המקצועיים 

במשרדך לבטל את החלטתם להגדיל את התקציב של משרד התרבות לגלריה ברבור ואף לשקול לבטלה 

 לחלוטין". 

 .26ע/מצורף ומסומן  11.4.2018ם מיות התרבות העתק מכתב ראש העירייה לשר 

במסגרת תביעת  "בקשה בהולה במעמד צד אחד"להגיש לבית המשפט העירייה עוד באותו היום מיהרה  .46

"כמו . וכך טען ב"כ המשיבה: על קיום האירוע המתוכנןצו מניעה זמני שיאסור  הפינוי, ובה ביקשה

לעשות … הכחשת שואה, אז גם אסורשלא יעלה על הדעת לא רק בנכס עירוני לקיים דיון בשאלה האם 

לכנסים של גופים קיצוניים שנמצאים השימוש … הכנה ודיון על טקס לא חוקי שיתקיים ביום הזיכרון

 .(20-21 'ע 12.4.2018 פרוטוקול 16739-06-17 ם(-תא"ק )שלום י) "בשולי הזרם הפוליטי הוא שימוש אסור

שהעותרת , ז'נסקילדיריטה מנהלת אגף נכסי העירייה, בתצהיר שהגישה בתמיכה לבקשה, טענה  .47

)הגלריה( "מבקשת לקיים שיח פתוח בעניין השוואת מעמדם של מרצחים אלה לחיילי צה"ל" כיוון 

זהה לאלה של חללי צה"ל ונפגע פעולות האיבה"  ]של מחבלים פלסטינים[מעמדם … ש"לשיטתה ולעמדתה

 . בתמיכה לבקשה( 11.4.2018, מנהלת אגף נכסי העירייה מיום ז'נסקי)תצהיר גב' לדי

, היא אותה בכירה שהודיעה לאחרונה לעותרת שבקשת ז'נסקילדיריטה נקדים את המאוחר ונזכיר, כי  .48

מוש יעל "שיים ותו לא", ואף מחתה העתירה( נדחתה "מטעמים מקצוע מושאההקצאה שלה )הבקשה 

 .להלן( 37ונספח ע/ 67)ר' פסקה פסול ורדוד בטענות בדבר רדיפה פוליטית לכאורה" 

  :בית המשפט לא התרשם שאלה הם פני הדברים ומיאן להוציא צו מניעה .49

אירוע המתוכנן הערב הוא שיח פתוח המופנה לכלל הציבור אשר נועד לאפשר לכל ]ה["
גווני הציבור להגיע לאירוע ולהעלות דעות, השגות שאלות וכיו"ב וככל שמי מן הציבור 

להיפך. ושאינו מסכים לאותו טקס שמכוון ליום הזיכרון יגיע לאירוע לא תיאסר כניסתו 
רק בשל העובדה כי המבקשת היא הבעלים של המקום איני סבורה כי מניעת אירוע כזה 

היועץ נוהל ההקצאה, את פרשנות … תואמת את הוראות החוק, את הפרשנות הראויה ל
אפרת אייכנשטיין )כב' השופטת  ".מדת בית המשפט העליוןעואת … המשפטי לממשלה

 .(12.4.2018, שמלה

דחופה למתן צו מניעה מקץ חודשיים שבה העירייה ופנתה "בבקשה ה וכאבל התשוקה לצנזר לא שכ .50

נשלחה שוב ". נכבה בעברית יומן מסע פוליטי"להשקת הספר בגלריה אירוע " נגד במעמד צד אחד

השתוללות לדבר בגנותה של הגלריה, ולהאשים אותה ב", נסקי'זלדריטה מנהלת אגף נכסי העירייה, 

  ":שלוחת רסן ומופקרת

… אירועים מתריסים, פוליטיים, אסוריםבה מקיימת המשיבה , עם הראשונה"אין זו פ

המשיבה מנצלת לרעה את עמדתו של … בנכס שבבעלות העירייה םשחל איסור חמור לקיי
בית משפט נכבד זה, ומפעם לפעם מגבירה את השימושים האסורים המפרים 
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דמוקרטית, יהודית והמתריסים הפוגעים בערכים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה 
דומה כי אין גבול לשפלות הקומה, והמעמד אליו מביאה העמותה את  …ומוסרית

 … הדברים; החל מפגיעה בזיכרון חללי מערכות ישראל

עושה פלסתר מהחוק  ]העותרת דכאן[מנגד כיצד המשיבה להתבונן לא תוכל … העירייה
… פוגע קשות ברגשות הציבורהדבר … לאומהערכים היסודיים של המדינה והחברה בישר

ופוגע אף בתדמיתה של עיריית ירושלים, שכן ההדיוטות טועים לחשוב, כי העירייה יוזמת 
, נסקי'זריטה לדתצהיר ) "…יםתומכת, באירועים ובמסרים המעוותואולי )חס וחלילה( אף 

 , בתמיכה לבקשה דחופה לצו מניעה במעמד11.6.2018מנהלת אגף נכסי העירייה, מיום 

 . צד אחד מאותו תאריך(

 16739-06-17ם( -ישלום, ) )תא"קגם הפעם דחה בית המשפט את הבקשה, וערעור שהוגש נדחה אף הוא  .51

עיריית  18-06-36071ם( -רע"א )י(; 6.201841., אייכנשטיין שמלה)השופטת  עירית ירושלים נ' עמותת בר קיימא

 .((17.6.2018, השופט דורות) ירושלים נ' בר קיימא

 הקצאהה תבקשהגשת וההסכמה על הדיון בתביעת הפינוי 

העירייה הגישה תביעת פינוי נגד העותרת. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר, ובית משפט אמור, כ .52

השלום החליט ליתן לעותרת רשות להתגונן. אלא שמקץ מספר חודשים החליט מותב אחר של בית 

משפט השלום לקבל את התביעה כבר בקדם המשפט. בית המשפט הנכבד מצא, שטענות ההגנה של 

ני המשפט המנהלי, וסבר שאין להן מקום במסגרת משפט אזרחי. עוד קבע, העותרת נסמכות על די

ועל כן, אין בכל עת, שהמשיבה רשאית הייתה לבטל את רשות השימוש שנתנה לעותרת במבנה הגלריה 

רלבנטיות לעובדה, שתביעת הפינוי באה לעולם רק כדי להעניש ולהשתיק את העותרת, לאחר שזו 

)שלום, )תא"ק ירייה באשר לתוכן הביטויים והפעילויות שהתקיימו בגלריה סירבה לקבל את תכתיבי הע

 .((30.8.2018) עיריית ירושלים נ' עמותת בר קיימא 16739-06-17ם( -י

הנכבד בערעור שהגישה לבית המשפט הנכבד טענה העותרת, בנוסף לטענות הדיוניות גם שבית המשפט  .53

כדי להעניש ולהשתיק את העותרת, לאחר שזו סירבה  התעלם מהעובדה שתביעת הפינוי באה לעולם רק

בנסיבות אלו,  לקבל את תכתיבי העירייה באשר לתוכן הביטויים והפעילויות שהתקיימו בגלריה.

את חובת הפרה חופש הביטוי, רמסה עקרונות יסוד דמוקרטיים, וממילא גם פגעה שלא כדין בהמשיבה 

על זכויותיה של  –בעל נכס הדורש לפנותו, ולא כל שכן דבר שמשליך על זכויותיו של כל  –תום הלב 

 בעלת נכס שהיא רשות ציבורית שנושאת בחובת הגינות מוגברת. 

שעה שהגיעו הצדדים לדיון בערעור, ולמרות שנטה לקבל את הערעור, הציע בית המשפט הנכבד )הרכב  .54

שלום על תביעת הפינוי, יפנו בראשות כב' השופט ארנון דראל(, שבמקום לחזור ולהתדיין בבית משפט ה

הצדדים לפסים יעילים יותר, ולמסגרת דיונית שתהלום את טענות העותרת מתחום המשפט המנהלי. 

בהתאם לזאת הוסכם ונפסק, שהעותרת תפנה אל המשיבה בבקשה להקצאת המבנה, וככל שהבקשה 

החלטה אחרת על ידי  אלא אם תתקבלימים, " 90יהיה על העותרת לפנות את הגלריה בתוך  –תידחה 

בר קיימא לתרבות אמנות מוסיקה ושלום נ'  49218-10-18 ם(-)י ע"א)" בית המשפט לעניינים מנהליים

  .((1.5.2019) עיריית ירושלים

 .27ע/מצורף ומסומן  (49218-10-18 ם(-)ע"א )י 1.5.2019פסק דין מיום פרוטוקול העתק  

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-06-36071-181.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-06-36071-181.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-06-36071-181.htm
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 בקשת ההקצאה

, שכללה עשרות בקשת הקצאה רחבת היקףהעותרת הגישה לעירייה התאם למה שהוסכם ונפסק, ב .55

חוות דעת מקצועיות ועדויות של תושבים, אומנים, אוצרים ומנהלי מוסדות תרבות, שהצביעו על 

 תרומתה של "ברבור" לעיר ולתושביה, ועל הטעמים שמצדדים בהמשך פעילותה במבנה.

הפעילות של הגלריה, הישגיה, לרבות מכתבים ועדויות של גורמים מובילים בשדה הבקשה פירטה את  .56

האמנות והתרבות בירושלים ובארץ, כמו גם של תושבות ותושבים שהעידו על תרומתה של הגלריה 

שנכתבו והמלצות,  עדויותכללה, בין היתר, חוות דעת,  הבקשה המפורטת לחיי הקהילה והפרט בעיר.

. לבקשה צורפו גם אוצריםו תושבים, אומניםמומחים, ות ורוח, אקדמיה ומחקר, ידי אנשי תרב-על

חתימות ועצומות לרבות של קרוב למאה בתי משפחה )כנהוג בבקשת הקצאה לבית כנסת(, עצומת 

שמשתתפים בפעילות  ,ילדיםהתושבים ולמים, עצומה של עשרות מהמוסדות תרבות ירוששל מנהלות 

  ות מוסדות תרבות מכל הארץ.רמאות אמנים ועצומה של עש-של ארבעהגינה הקהילתית, עצומה 

בדיעבד הסתבר שכל אלה לא עניינו את המשיבים, שכלל לא שקלו אף אחד מאת כל השיקולים שהועלו  .57

 לדחות על הסף את בקשת ההקצאה בנימוק שהמבנה נחוץ לשם פתיחת החליטה העיריה . בבקשה

 גן ילדים.

 .28ע/ומסומן  העתק בקשת ההקצאה מצורף 

 .29ע/מצורף ומסומן אסופת עדויות, חוות דעת ומכתבים )נספח א' לבקשת ההקצאה( העתק  

 .30ע/לבקשת ההקצאה( מצורף ומסומן י"ג -ב' והעתק חתימות תמיכה ועצומות )נספחים  

 קיימנו" –"הבטחנו  :ומצהלות השמחהדחיית הבקשה 

מעבר  בבקשת העותרת.לדיון קצר ועדת ההקצאות של העירייה  ההתכנסראשית חודש אוקטובר ב .58

( 1ר' סעיף א) -הממונה על נכסי העירייה ו , מהנדס העירהעירייה )מנכ"ל, יועמ"ש, גזברלחמשת חברי הוועדה 

גונן מהייעוץ  ועו"ד אלעדתכנון המנהל מחלקת נכחו בישיבה רק  ((להלן 39)ע/ לנוהל ההקצאות העירוני

כל פקיד אחר שיכול היה , אך לא נציגים של מנהל החינוך, אגף התרבות, המנהל הקהילתי או המשפטי

לפיה וש, שלא צורפה, "חוות דעתנזכרת "פרוטוקול הדיון ב. הבקשחשובים של הלהתייחס להיבטים 

 .את הבקשה על הסףלדחות . בכך הסתיים העניין והוועדה החליטה "קיים צורך במבנה לגן ילדים"

לא בחן אפשרות להעביר את הגלריה למקום הוועדה ואף גורם אחר בעירייה ש, מהפרוטוקול עולה .59

, וספק אפילו אם כל חברי הוועדה היו מודעים לעובדה שמדובר בגלריה ברבור, ששמה כלל לא חלופי

 נזכר בפרוטוקול הדיון. 

 .31ע/( מצורף ומסומן 25.12.2019ביום )נמסרה רק  6.10.2019מיום  ההחלטפרוטוקול והעתק  

חודשים העלתה ההחלטה  3-במשך כהועדה מיהרה להחליט, אבל לא מיהרה לעדכן את העותרת.  .60

עובדות העותרת שמעו באקראי ברדיו, שהעירייה  25.12.2019, עד שבבוקר יום אבק במשרדי העירייה

אז, לאחר שהידיעה פורסמה בתקשורת, הגיע דוא"ל החליטה לפנות את הגלריה לטובת גן ילדים. רק 

מב"כ המשיבה בערעור לב"כ העותרת המודיע על ההחלטה )בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בהסדר 

 הדיוני שהושג בבית המשפט המחוזי בדיון בערעור נגד החלטת הפינוי(.
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 .32ע/( מצורף ומסומן 25.12.2019)נמסרה ביום  23.12.2019מיום העתק ההודעה על דחיית הבקשה על הסף  

כי , , סיפרה מנהלת אגף נכסי העירייה, ריטה לדיז'נסקי(32ע/)בהודעה על דחיית הבקשה להקצאה  .61

" חוות הדעת"התכוונה ל)ככל הנראה של ראש מנהל החינוך  לבקשתוחברי הוועדה "במהלך הדיון הופנו 

להפעיל במבנה גן ילדים וזאת לאור המחסור ההולך והמחריף בגני  (לעיל 56ר' פס'  –בפרוטוקול שנזכרת 

לא לכם … החליטו "שאין מקום להקצות הנכסועל כן  ,ילדים בירושלים בכלל ובשכונה נחלאות בפרט"

 ולא לכל גורם אחר". 

לאחר שמסרה לעותרת את החלטתה פרסמה המשיבה הודעה על רישום לגני ילדים בשנת הלימודים  .62

בפסק דינו של " שיוקם על חורבות הגלריה. גן ברבורגרת זו היא בישרה על פתיחתו של "הבאה, ובמס

תפנה העותרת את המבנה  -בית המשפט המחוזי נקבע, בין היתר, שבמקרה שבקשת ההקצאה תידחה 

מחאת העותרת על הפרסום  .אלא אם תתקבל החלטה אחרת על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים""

נוכח ", נענתה ע"י עו"ד גונן בזלזול (21.1.2020)מכתב ב"כ העותרת מיום ן מזכויותיה" ש"מתעלם במכוו

 . "העובדה שלא ניתן להתעלם מדבר שאינו קיים

 .33ע/מצורף ומסומן  26.1.2020( שהועבר ביום 22.1.2020-מומענה ) 21.1.2020העתק מכתב העותרת מיום  

 .34ע/מצורף ומסומן  2020טבלת ריכוז תערוכות לשנת העתק  

על ידי מנהלת אגף הנכסים בעירייה אמנם ההודעה על דחייתה על הסף של בקשת ההקצאה נשלחה  .63

חגית משה, עולה ך, תיק החינוהמחזיקה בו ייהסגנית ראש העיר מההודעה שפרסמהאך . ל(לעי 32ע/ ר')

  של העותרת: חופש הביטויגם הפעם מהמחלוקת על ההחלטה לפנות את הגלריה נובעת כי 

המאבק "קול תורה וציונות יישמע במקום ברבורי השטנה של ברבור. אני שמחה ש
, ולכדנו שתי ציפורים במכה אחת. שהייתי שותפה לו עוד מהקדנציה הקודמת הצליח

 ובפגיעה בשמה שלגם תוספת גנים חשובה וגם סגירת גלריה שהתמחתה בפרובוקציות 
 ., במסווה של חופש האמנות"ישראל

  :החלטהעל ה בישר לקהל תומכיו אריה קינגגם חבר המועצה ופעיל הימין  .64

להנהלת העירייה הבכירה  תודה. קיימנו –"הבטחנו לטפל בגייס החמישי בעיר הקודש 
מר ליאון משה, על הגיבוי המוחלט והנחישות בהשלמת ובראשם ראש העירייה, 

, והכי חשוב על ההקשבה לרחשיי הציבור בכלל ותושבי נחלאות בפרט, תושבים המהלך
 .שמהם נלקח הנכס וניתן לארגון שמאל קיצוני וקיקיוני"

 .35ומן ע/מצורף ומס אריה קינג, וחבר המועצה משהחגית העתק הפרסומים של סגנית ראש העירייה,  

סגנית ראש העירייה וחבר המועצה הם רק קצה הקרחון של העוינות הקשה ששוררת בעירייה כלפי  .65

העותרת, וזו אך דוגמה ללחצים הכבירים שמפעילים חברי מועצה ופעילים פוליטיים בעיר כדי לסגור 

. הוועדה 24.12.2019ביום  את הגלריה. ההסתה הפרועה הגיע גם לוועדה המייעצת לתמיכות, שהתכנסה

התבקשה לאשר תמיכות שאושרו כבר על ידי וועדת התמיכות המקצועית. כזכור, התמיכה המגיעה 

, אבל הפעם ניסה יו"ר הוועדה, סגן ראש העירייה אלישע פלג, 2017לגלריה הופסקה בראשית שנת 

https://www.facebook.com/arieh.king/posts/1514186628736564
https://www.facebook.com/arieh.king/posts/1514186628736564
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2820300284657668&id=1114854435202270
https://www.facebook.com/arieh.king/posts/1514186628736564
https://www.facebook.com/arieh.king/posts/1514186628736564
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ה(. רק בהתערבות למנוע תמיכות שאושרו למפעלי תרבות אחרים שמנהלת העותרת )מלבד הגלרי

  הייעוץ המשפטי נאלץ סגן ראש העירייה לחזור בו מכוונתו לפגוע בעותרת.

שבקשת ההקצאה נדחתה מבלי  ,כךבצר לה פנתה העותרת לראש העירייה והביעה מחאה ותדהמה על  .66

מומחים, אנשי תרבות ורוח, ומאות אומנים של וההמלצות  חוות הדעת לשאיש טרח לרפרף בה, ובשל

הצורך שברי היה של גורמים פוליטיים בעירייה וההתנכלויות ולנוכח ההכפשות ם. על רקע זה, ותושבי

 .פוליטייםהלחצים השיקולים ושוב מכסה על הבגני ילדים 

"הצורך העירוני באמצעות מנהלת מחלקת נכסים, גב' לדיז'נסקי:  13.1.2020ראש העירייה ענה ביום  .67

 2015לפרסם את בקשת ההקצאה מוכר לעמותה עוד משנת בגני ילדים שהיווה בסיס להחלטה שלא 

על "הטענה בדבר רדיפה פוליטית",  , ונזפה בעותרת"ולכן ה'תדהמה' מההחלטה אינה מובנת כלל וכלל

, אלא שהיא גם מטילה דופי בעבודתם הנאמנה של גורמי שאין לה כל בסיסאשר לדבריה "לא רק 

  המקצוע בעירייה".

 .36ע/מצורף ומסומן  30.12.2019לראש העירייה ביום העותרת ששלחה מכתב ההעתק  

 .37ע/מצורף ומסומן  13.1.2020מיום  נסקי'זיהעתק מענה מנהלת אגף נכסי העירייה, גב' לד 

 .38ע/)נספח ז' לבקשת ההקצאה( מצורף ומסומן  נוהל תבחינים להקצאת מקרקעין בירושליםהעתק  

 .39ע/" מצורף ומסומן הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמליתהעתק נוהל משרד הפנים " 

 טיעון המשפטיה

 הגלריה פועלת במבנה כדין

עמיד דברים על דיוקם בכל הנוגע למערכת היחסים ששררה בין הצדדים לפני פתח הדברים נב .68

זאת כיוון, עים וביטויים שלא נשאו חן בעיניהם. שהמשיבים אסרו מלחמה על הגלריה בשל אירו

אותה , ולתאר האמיתית להחלטה לסגור את הגלריה שהמשיבים עושים מאמצים לטשטש את העילה

 .לעיל( 42)ר' למשל פס'  מסיגת גבולוככפולשת 

העותרת לא פלשה למבנה באישון לילה והקימה בו גלריה בשיטת "חומה ומגדל". הגלריה הוקמה  .69

, והעירייה גם הייתה שותפה להחלטה להעביר את במבנה בחסות העירייה, במסגרת המנהל הקהילתי

 2014; העירייה היא שביקשה מהעותרת בשנת ם שלה ואת המבנה לניהול העותרתהגלריה, צוות העובדי

לפנות את המבנה באופן זמני ובתמורה התחייבה לשפץ אותו בהתאם לצרכי הגלריה; העירייה והעומד 

לתושבי העיר שהגלריה תמשיך ותפעל במבנה. בכל אותם מהלכים  2015בראשה הם שהבטיחו בשנת 

ברורה, שעדיין לא נעשתה הקצאה פורמאלית של המבנה; חזקה עליה שגם ידעה  נקטה העירייה בידיעה

שהאחריות להסדרת העניין מוטל לא רק על העותרת, אלא בראש וראשונה גם עליה עצמה, כחלק 

 ממימוש ההבטחות שנתנה לקהילה הגדולה והמגוונת, שבאה בשערי הגלריה ונהנתה משירותיה.

שלטונית יכול להביא למצב, שבו העירייה עצמה מדברת אל נתיניה  רק חוסר תום לב וחוסר הגינות .70

בשני קולות סותרים: משכנת את הגלריה במבנה, נענית למאוויי התושבים ומבטיחה להם שהגלריה 

נמנעת מלהסדיר את כל התנאים הנחוצים למימוש החלטותיה  –תמשיך לפעול בו, ובה בעת 

 והבטחותיה האמורות, ואף עושה כל שביכולתה כדי לסכל את ניסיונות העותרת לעשות זאת. 
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כיצד ניתן להסביר מצב שבו המשיבים מתחייבים להותיר את הגלריה במבנה, ובמקביל מורים לעותרת  .71

ובכל פעם בעילה אחרת  –אותה על הסף שוב ושוב  להגיש בקשה להקצאה רק כדי שיוכלו לדחות

את האמונה  היית מוכרחה להשיב לושעומדת בסתירה לעילה הקודמת או לזו שתועלה בהמשך. "

כמה נכון!  לא יחיה! –הספיק לעכל שיחיה, ושוב  עוד לא… בום! בפרצוף! –שיחיה, ואז, כשהאמין 

 .לחנוך לוין( חולםהילד )" כמה ערמומי!

מצח וציניות מרושעת יכולות להסביר את גישת העירייה כלפי הגלריה וכלפי תושבי העיר רק עזות  .72

שבאים בשעריה, כאילו היו הם פולשים במבנה, שבו שיכנה אותם העירייה. התנהלותה הגחמנית 

נקלעה והסכיזופרנית של העירייה היא הגורם הראשון במעלה למצב הבלתי אפשרי שאליו 

את העירייה, בניסיונותיה לצנזר שלא כדין את פעילות שימשו ות שלימים לעמדת הנחית - הגלריה

 . בעזרת איום של פינוי הגלריה

, כמו גם את ההתחייבות שנתנו 2015זה ההקשר שבו יש לקרוא את ההתחייבות שנתנו המשיבים בשנת  .73

כדי לבסס ה בכל אלאכן, אין  במסגרת ההסדר הדיוני, שסיים את התדיינות הצדדים בתביעת הפינוי.

את לבחון יש בהם כדי לחייב את המשיבה לעד, אך  במבנהתישאר זכות קנויה של העותרים שהגלריה 

לדחות לשקול זה מול זה את מכלול השיקולים הרלבנטיים, ולבטח שלא בקשת ההקצאה בכובד ראש, 

 אותה על הסף ללא דיון, רק על יסוד אותו תירוץ שכבר עלה ונפסל. 

 המשך ההתנכלות לחופש הביטוי בגלריה –דחיית הבקשה על הסף 

כלול הדברים מלמד על העוינות הקשה ששוררת בעירייה כלפי העותרת, ועל הלחצים הכבירים מ .74

 שהפעילו חברי מועצה ופעילים פוליטיים בולטים בעיר כדי להביא לסגירתה של גלריה ברבור. 

בעמדתו של ראש העירייה, מאז שיצא בקריאה נרגשת "לא  מהי הסיבה שבעטיה חל שינוי כל כך דרמטי

 ?התושבים"על חשבון גוף תרבותי ברמה שמשרת את לסגור את גלריה ברבור", ולא לפתוח גן ילדים "

 . לעיל( 3ונספח ע/ 19פס' )ר' 

 גישתם של המשיבים התהפכה רק בגלל עמדות והשקפות שהובעו במספר אירועים שהתקיימו בגלריה. .75

היום טוענים המשיבים, שאין מנוס מפינוי הגלריה כיוון שיש צורך בגן ילדים. אבל רעיון זה כבר נדחה 

חוזר היום רק כדי לכסות על לאחר שנדון בכובד ראש במועצת העירייה ובלשכת ראש העירייה, והוא 

 הסיבה האמיתית לכליה שהם גזרו על הגלריה.

 כמו שכבר נאמר על העירייה בעניין דומה:  .76

רשויות מנהליות השוקלות שיקולים זרים או פסולים, מנסות להסוות ולטשטש את "
הקושי לזהות את השיקולים הזרים  …הטעמים האמיתיים שהיו ביסוד החלטותיהן

קולקטיבי -בהם סימנים גובר כשההחלטה המנהלית נעשית על ידי גוף סטטוטורי וליתן
כליות 'אכן, קשה לבית המשפט לבחון … המונה חברים רבים, כמו מועצת העיר בענייננו

תשתית ראייתית של הרשות המנהלית, ולשם כך נדרש בית המשפט להסתמך על  'ולב
, השופט עמית הבית הפתוח נ' עיריית ירושלים 343/09 םעע")" או סטטיסטית. נסיבתית

 .((14.9.2010) 38בפס' 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09003430-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09003430-e12.htm
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להלן עוד נבחן לעומק את האופן הבלתי סביר שבו התקבלה ההחלטה לדחות את בקשת ההקצאה, על  .77

ים נוספים. מעבר לכך שליקויים אלה פוגמים בחוקיות ההתעלמות מכל השיקולים הרלבנטיים, וליקוי

שיקול הזר שהנחה את נוספת ל" תשתית ראייתית נסיבתיתההחלטה, יש בהם גם משום אותה "

 המשיבים. 

ההתנכלות לחופש  –כדי ללמד על המניע המרכזי שהנחה אותם אבל דומה שדי בהתנהלות המשיבים  .78

נתגלעו מחלוקות על תוכן הפעילויות, והגלריה סירבה להיכנע לאחר ש מידהביטוי בגלריה. כפי שראינו, 

באיומים ובסנקציות כספיות. הלחצים והרדיפה הפוליטית הגיעו לשיא  מידלתכתיבי העירייה, נקטה זו 

בשל הרצאה שהתקיימה בגלריה, אז זומנה העותרת בבהילות לשימוע ולמחרת היום כבר החליטה 

 העירייה לתבוע את פינוייה. 

כביכול, כדי לכסות על , הדרישה לפנות את המבנה "לאלתר" נומקה בנימוקים "אובייקטיביים" אכן .79

מה שראש העירייה רץ לספר לקהל המריעים, ובאופן דומה גם נהגה העירייה כדי להסוות את הסיבה 

. אבל דווקא ניסיונות לעיל( 42-ו 35-36)ר' פס' יה שללה מהגלריה את התמיכה שהגיעה לה שבעט

סוואה המגוחכים הללו משווים נופך חמור יותר לשיקולים הפסולים שמנחים את המשיבים הה

… הסוואה לא תציל הפליה. המהות קובעת ולא הצורה"בהתנהלותם כלפי הגלריה. כפי שכבר נפסק: 

אסורה, או  שהמסווה יודע ומבין שמדובר בהפלייה כך מעיד על כשלעצמו 'ההסוואה'סיון יניתר על כן 

 .השופט מלצר( (31.8.2010) טבקה נ' שרת החינוך 7426/08בג"ץ " )בלתי ראויה.

באותו אופן גם יש להתייחס לאיצטלה "המקצועית", שהמשיבים ניסו לשוות להחלטתם. גם בעבר,  .80

ים בכירים לשמש כסות לגחמותיו של הדרג הפוליטי. הדרג המקצועי שולח זימון פקידות ופקידנשלחו 

בהול לשימוע ודורש לפנות את הגלריה "לאלתר", אבל ראש העירייה מכריז בראש חוצות שהוא יזם 

 . לעיל( 42-46)ר' גם פס' את המהלך בגלל מחלוקת פוליטית 

כרותה של העירייה ביחסיה עם "הבית הדברים שנאמרו לפני למעלה מעשור על התנכלותה והתנ .81

 הפתוח" יפים ומתאימים, באופן מטריד, גם את ענייננו אנו:

ניתן להבין את בסיס החשד של המערערת להפליה מכוונת כלפיה מצד העירייה. לכך "
מספר אינדיקציות: התנהלות העירייה מול המערערת לאורך השנים כפי שבאה לידי 

בים שנאלצה המערערת לנהל; התבטאויות פומביות של ביטוי בהליכים המשפטיים הר
לא נתמכת כלל על ידי … ראש העיר הקודם נגד פעילות המערערת; והעובדה שפעילות

העירייה פועלת בחוסר עקביות על מנת לשלול תמיכה  …העירייה במישרין או בעקיפין
 .((14.9.2010) 47הנ"ל בפס'  הבית הפתוח)עניין " מהמערערת.

 פגיעה בחופש הביטוי והדעה

סביב של המחלוקת  אהנהגו המשיבים בבקשת ההקצאה של העותרת, הוא המשך ישיר ותוצדרך שבה ה .82

הם דבקו בעמדה משפטית שגויה, שלפיה נוהל  יבים.ניסיונות הצנזורה הבוטים והאלימים של המש

ההקצאות אוסר לקיים בנכס עירוני אירועים השנויים במחלוקת פוליטית. גם לאחר שהוכח להם 

באותות ובמופתים שעמדתם עומדת בסתירה להלכה הפסוקה ולעמדת היועץ המשפטי לממשלה, הם 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08074260-r23.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08074260-r23.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09003430-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/09003430-e12.htm


    

17 

הנחו אותם, הם ששלטון החוק גם לא הדין  הוסיפו לנקוט באיומים ובצנזורה ברוטאלית, כיוון שלא

  שליבם גס בסובלנות ובחופש הביטוי.ולחצים של גורמים פוליטיים , שיקולים של צנזורה פסולה אלא

ומעוגן בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם  ,חופש הביטוי הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל .83

נ' המועצה לביקורת יוניברסל  806/88בג"ץ  )ר'"זכות עילאית", העומדת בלבת הדמוקרטיה זוהי וחירותו. 

השופטת , ( בע"מ נ' רשות השידור1981קידום יזמות ) 606/93בג"ץ  (;1989) 1השופט ברק בפס' , סרטים ומחזות

. ((5.2.1987) 14בפס' ברק השופט  ,קורת סרטים ומחזותילאור נ' המועצה לב 14/86בג"ץ ; (1994) 7דורנר בפס' 

 יש לנקוט ריסון ממשי בעת קביעת הסדרים כלשהם, הכובלים או מסייגים אתבית המשפט קבע, כי 

, החיוני לקיום משטר חופש הביטוי הפוליטי. (4 'פסהנשיא שמגר ב, יוניברסל)עניין הזכות לביטוי 

והיותו חשוף יותר מכל צורת ביטוי טי, זוכה להגנה משפטית מרבית בשל חשיבותו החברתית דמוקר

השופטת דורנר , ידוםק(; עניין 1999, )זקין נ' ראש עיריית באר שבע 6396/96בג"ץ )להתנכלות מצד השלטון 

 .(5בפס' 

ועל דעות הנוחות לשמיעה ; על דעות שאינן כאלהעל דעות מקובלות ועל דעות משתרע חופש הביטוי  .84

חופש הביטוי אינו רק החופש לבטא המעוררות התקוממות, סלידה והתנגדות. , "מרגיזות וסוטות"

, השופט יוניברסל)עניין  גם החופש לבטא דברי זעקה הצורמים את האוזן, אלא ובנועםדברים בשקט 

 .(3ברק בפס' 

זירה חיונית ומתקני ציבור הם שטחים ציבוריים  הוא מקום השמעתו: ביטוימהזכות לחלק בלתי נפרד  .85

מהווים במות אפקטיביות הזכות. מתקנים עירוניים שהוקצו לארגונים ואולמות ציבוריים  מושלמי

לקיומו של שוק דעות חופשי ופתוח, צמתים מרכזיים לתקשורת ולשיח ציבוריים, להחלפת דעות 

 הגבלת השימוש בהם ככאלה מהווה פגיעה עמוקה בחופש הביטוי.  ולקבלת מידע.

פעילויות בעלות אופי אינה רשאית לאסור על שימוש במתקניה לשם "קומית רשות מזה מכבר נקבע, כי  .86

שטחיה הציבוריים של רשות מקומית מהווים במה אפקטיבית לשם השמעת דעות והחלפת ". "פוליטי

)עע"ם " רעיונות ועל כן שלילת נגישותם בפני הביטוי הפוליטי עלולה לפגוע קשות בעקרון חופש הביטוי

 . ((.05204.4) קול אחר בגליל נ' המועצה האזורית משגב 3307/04

הלכה זו שימשה את היועץ המשפטי לממשלה שעה שקבע, כי האיסור לקיים בנכס עירוני פעילות  .87

" בעקיפין לפעילות מפלגתית הקשורה במישרין או"פוליטית או מפלגתית" מתייחס אך ורק "לפעילות 

 . (לעיל 19ע/ – 5.6.2017תשובת המשנה ליועמ"ש לב"כ העותרת מיום ר' )

פעילות הלכה, סמך ידיו על עמדת היועץ המשפטי לממשלה, והוסיף כי הבית המשפט העליון חזר על  .88

פלורליזם הקצאות "צריכה להתבצע מתוך תפיסה שוויונית המשקפת נוהל הבכל הקשור ל העירייה

 פורום דו קיום 5042/18)עע"ם  "חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית-מחשבתי

 .((26.12.18) באר שבענ' ראש עירית  בנגב

 זכות לתרבותפגיעה ב

ההבנה כי התרבות ממלאת תפקיד מכריע בחברה דמוקרטית בה משולבות זכות לתרבות מתבססת על ה .89

קבוצות תרבותיות שונות, כמו גם בעיצוב אישיותו של הפרט, בהיותה חלק מהזכות למימוש 
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הגנה על עצם אישיותו  ]היא[ …ההגנה על התרבות שאדם חי בה… האוטונומיה של הרצון הפרטי

תרבותיות במדינה -רב לברטל "ליברליזם והזכות לתרבות")אבישי מרגלית ומשה ה .וזהותו של האדם

משפט ותרבות בישראל בפתח  (; מנחם מאוטנר1998, עורכים שמירו)מאוטנר, שגיא  99, 93 דמוקרטית ויהודית

 .((2008) 371-375 ,המאה העשרים ואחת

קולנוע בשבת. בית אשר הפליל פתיחה של בתי לפני למעלה משלושים שנה, בוטל חוק עזר של המשיבה,  .90

"הבטחת קיום חיים בעלי איכות נאותה לציבור ומתן אפשרות בית המשפט נימק את החלטתו בכך, ש

לקיים חיי תרבות לאלה החפצים בכך, עשויים להיחשב כ'צורך חיוני' לחלק מהציבור בישראל." 

 .(פרוקצ'יההשופטת  ,(1987) מדינת ישראל נ' קפלן 3471/87ם( -)י )ת"פ

ריבונית להחליט על השימוש שייעשה בקניינה הציבורי, אך שיקול דעתה בעניין ציבורית רשות אכן,  .91

, לרבות שוויון ו"שיקולים ערכיים, אינטרסים חברתיים וכלכליים הציבוריהמשפט לדרישות כפוף 

האגודה להגנה  7311/02ץ ")בג וציפיות של קהילות דתיות ותרבותיות שונותהקשורים בזכויות אדם" 

 .((.112022.6) באר שבעעל זכויות הבדואים נ' עיריית 

מקובל להתייחס לזכות לתרבות בשלוש רמות: הזכות לקיים ללא הפרעה אורח חיים ייחודי כל עוד  .92

אין הוא פוגע בזולת; הזכות להכרתה של החברה באורח החיים של הקהילה המתנהל על פי אמונתה; 

רשת התרבות והזכות לקבל תמיכה באורח החיים הקהילתי מצד מוסדות המדינה על מנת לאפשר למו

 . ((17.9.2014) 62, השופטת ארבל בפס' רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10)בג"ץ  של הקבוצה לשגשג

גלריה ברבור היא שריד של קהילה פלורליסטית שוחרת תרבות ודעת, שגם לה יש זכות קיום בעיר  .93

ושלים. יודגש, שהתושבים הרבים שפוקדים את הגלריה ומשתתפים בפעילויות השונות, אינם עשויים יר

מקשה אחת, ואינם חולקים את אותן האמונות והשקפות. ההיפך הוא נכון. ערבים ויהודים, חרדים 

הגלריה מהווה בית לכולם,  –וחילונים, צעירים וקשישים, בעלי צרכים או מוגבלויות כאלו או אחרות 

ופועלת על יסוד העיקרון של פתיחות, הכלה ומתן ביטוי ומענה לצרכים ומאווים מגוונים. בגלריה 

ברבור יש מי שהולכים לבית כנסת, יש מי שהולכים לקונצרט, ויש כאלה שהולכים גם וגם. אין צורך 

שמדובר בקהילה שמהווה מיעוט  להתעמק בשנתונים סטטיסטיים ובהגות של תרבות וחברה כדי לדעת

הולך ונכחד בעיר ירושלים, שגם היא זכאית להכרה ולתנאים שיאפשרו לחבריה להגשים את אשר 

 אהבה נפשם. 

 פגיעה בשוויון

בהתאם לעקרונות אלו של שוויון דומה לתקציבים ולתמיכות גם הקצאות צריכות להיעשות "ב .94

לתת שטח מחיה גם . יש "(.062016.7) פנים להתחדשות יהודית נ' שרת החינוך 11020/05בג"ץ ) "ופלורליזם

 .((31.8.1997) שרת המדע והאמנויותתאטרון ארצי לנוער נ'  3792/95בג"ץ )" למוסדות חדשים וחדשניים

בראש ובראשונה, על זה מכבר נפסק, ש"עקרון השוויון מחייב כל גוף ציבורי במדינה" והוא חל,  .95

ציבוריים. "המשאבים של המדינה, אם קרקע ואם כסף, וכן גם משאבים אחרים,  הקצאת משאבים

רון השוויון, ללא הפליה מחמת דת, שייכים לכל האזרחים, וכל האזרחים זכאים ליהנות מהם על פי עק
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גם בג"ץ  'ר ;164( 2, פ"ד נד) עדאלה נ' השר לענייני דתות 1113/99בג"ץ )גזע, מין או שיקול פסול אחר" 

 .(258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95

עיריית ירושלים מתמודדת מזה שנים עם מחסור בגני ילדים, ומוצאת דרכים רבות ויצירתיות כדי  .96

העירייה החריבה מוסד דתי  להתמודד איתו. ועדיין, מעטים הם המקרים, אם בכלל קיימים, שבהם

 . חסר היה מבנה להקמת גן ילדים או בשכונה הסמוכה, שבשכונה,או תרבותי רק בגלל 

אגף מבני מנהל )אהרון בן נון, " זו המסה העיקרית. ההקצאות היום הן הקצאות על פי רוב לבתי כנסת," .97

. ושעה שמדובר בהקצאה לבית כנסת (89, ע' 11.6.2019מיום  פרוטוקול ועדת הביקורת של העירייה) ,ציבור

בתי אב לצורך  50מגלה העירייה נדיבות מפתיעה, בלי להתחשב במחסור של גני ילדים. די בחתימה של 

הקצאת נכס עירוני עבור בית כנסת. קריטריון זה לא נבדק, ולא שונה למרות המלצות חוזרות ונשנות, 

פרוטוקול )אירנה אלברט,  , וחרף מצוקת השטחים הציבוריים בשכונות2007-ינה בלרבות של מבקר המד

 . (55 'ע 11.6.2019

מבנה או ואף בנו , שמחזיקות בהם ללא הסדרה עמותותשהאדרבא, קיימים הרבה נכסים עירוניים,  .98

אפילו כלפי עמותות . או שיכנו צד שלישי בנכס העירוני שבחזקתם הרחיבו אותו ללא היתר כדין

קריטריונים היא עושה זאת ללא  –ככל שהיא פועלת  .אינה ממהרת לפעולהעירייה עברייניות מעין אלו 

"אי אפשר  - של המקרים שבכלל מטופלים, התוצאה אינה סילוק מהנכסהמכריע ברובם ו, מנחים

יזשהו צורך אמיתי" א… שנים שהרבה פעמים עמותות נמצאות, ושישוממשך ה… להתעלם גם מהצרכים

 .(62-61, ע' 11.6.2019ועדת הביקורת פרוטוקול  )מלכה דרור,

מקצה, בתמיכה כספית, בהקצאות מבנים  עירייההעותרים אינם קוראים תגר על המשאבים הרבים שה .99

וכיו"ב, כדי לתת מענה לצרכים של הקהילות הדתיות השונות. אך מחובתה של העירייה לענות גם על 

 צרכיהם התרבותיים, הרוחניים והקהילתיים של העותרים ותושבים אחרים כמוהם. 

 שיקולים זרים

ופסול של פגיעה בחופש הביטוי,  חלטת המשיבים לדחות את בקשת ההקצאה נובעת משיקול זרה .100

  ., ולמצער לחצים פוליטיים של חברי מועצה ופעילים פוליטיים בעירהפלייה מחמת השקפה פוליטית

שקילתם של שיקולים פוליטיים בחלוקת משאבים חמורה במיוחד. אחת המטרות החשובות של  .101

קה המבוססת על שיקולים ההלכות שנקבעו לגבי חלוקת תמיכות לפי קריטריונים הייתה מניעת חלו

"הפליה . ((1999) 384, 337( 5, פ"ד נג)התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות 1438/98בג"ץ  )ר' פוליטיים

 ולהותירה על מקומה" הינה בלתי נסבלת, ובית משפט לא יתיר לאששה …זו בחלוקת משאבי הציבור

, פ"ד כוןפורז נ' שר הבינוי והשי 5023/91בג"ץ  (;1999) 261, 241( 2, פ"ד נג)כבל נ' ראש הממשלה 1/98ג"ץ )ב

 .(793( 2מו)

דהיינו העותרת,  ,ההחלטה לפנות את הגלריה מהמבנה "מבוססת על זהות הארגון מבקשת התמיכה" .102

שיקול פסול, באשר המבחן הוא מהות מדובר ב …"ולא על הפעילות בעבורה מתבקשת התמיכה

  .(37, פס' הפתוח הבית)עניין " הפעילות ולא מיהות המבקש, לפי משקל העניין ולא לפי משקל המעוניין
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 וחוסר סבירות כל השיקולים הרלבנטייםהתעלמות מ

קשת ההקצאה שהגישה העותרת נדחתה על הסף, מבלי שנדונו ולו מקצת העובדות והשיקולים ב .103

 שהציגו העותרת, התושבים, האמנים והמומחים הרבים שהיו שותפים לכתיבת הבקשה. 

אפילו בקריאה ראשונה ניתן למצוא בבקשה נתונים רבים וכבדי משקל, שעונים על התבחינים  .104

והקריטריונים הרלבנטיים להקצאה. כך, למשל, הפעילות הענפה והמגוונות שמתקיימת בגלריה 

)א( לנוהל 5)ר' סעיף מבטיחים ניצול מיטבי ומירבי של המבנה עבור צרכים ציבוריים ראשונים במעלה 

פעילות הגלריה עונה על מטרות רבות מבין אלו שמונה נוהל ההקצאות של  ;(39ע/ –הפנים משרד 

( לנוהל 8ב) ')ר' סעהעירייה לרבות "חינוך, תרבות, אמנות, חברה... קהילה, נוער, אזרחים וותיקים" 

בי ; הפעילות הינה "בעלת ערך מוסף מבחינת תרומתה לרווחת תוש(38נספח ע/ -ההקצאות של העירייה 

; ((12)שם, סעיף ב); עונה על צרכי תושבי השכונה והעיר בכללותה ((14ב)-( ו11)שם, סע' ב)ירושלים" 

 . ((12)שם, סע' ב)בכללותה 

רשות סבירה והוגנת הייתה לכל הפחות נותנת דעת לכל השיקולים הרלבנטיים, כמו גם לצרכיהם  .105

שלא לסגור את הגלריה, להותיר  בד ראשושוקלת בכוהתרבותיים והקהילתיים של רבים מתושבי העיר, 

 , שיאפשר את המשך פעילותה. למבנה חלופי דומהאותה במבנה, ולמצער להעבירה 

צורך, לכאורה, לפתוח גן ילדים דווקא  –המשיבה דחתה את הבקשה על הסף על יסוד שיקול אחד ויחיד  .106

 במבנה שבו פועלת הגלריה. 

ומתה של הגלריה להתחדשות מרכז העיר; לחיי התרבות שיקולים כבדי משקל לא נשקלו, לרבות, תר .107

לעידוד בוגרי בצלאל ואמנים צעירים בכלל  והאמנות בעיר; לעידוד יוצרים ואומנים ירושלמיים;

להישאר וליצור בירושלים; להנגשת אמנות ותרבות לתושבים; לרווחתם של בעלי מוגבלויות, קשישים 

כן היה ראוי לשקול גם את העובדה שהגלריה ריה ועוד. וילדים המשתתפים בחוגי ציור ויצירה בגל

 בית כנסת נחלת אבות נ' עיריית תל אביב 16-09-24962 )ת"א( םעת")והשוו: פועלת בנכס מזה שנים 

(7.3.2019)) . 

המשיבים נתנו משקל בלעדי ומכריע לשיקול אחד, מבלי ששקלו מולו שיקולים חשובים אחרים, לרבות  .108

"הקצאת משאבי ציבור לצורכי ציבור נועדה . ברבורשבאים בשעריה של גלריה התושבים צרכיה של 

ידיה משאבים -לקדם פעילות לטובת הציבור, ועל הרשות לבדוק את צורכי הציבור בטרם מוקצים על

על הרשות לברר מה הם צורכי הציבור באזור שבו מצויה הקרקע להקצאה … לגופים אלה או אחרים

בלומנטל  3638/99 ץבג")ולבחור בגוף המתאים ביותר למילוי הצרכים הציבוריים על הצד הטוב ביותר." 

כך, למשל, נפסלה החלטת רשות מקומית שלא להקצות מקרקעין  .(230, 220(, 4, פ"ד נד)תנ' עירית רחובו

לטובת מקווה טהרה, כי ניתן משקל יתר לשיקול הקצאת המשאבים מבלי שנשקלה הפגיעה בתושבות 

 .((9.9.2014) סלע נ' ראש המועצה כפר ורדים 662/11 "םעע)היישוב שומרות המצוות 

שההחלטה כזכור, בפרוטוקול הדיון הנמהר שבאחריתו נדחתה בקשת ההקצאה של העותרת, נאמר  .109

ת הדעת עצמה נותרה עלומה, חוו .לעיל( 57)ר' פס' התקבלה לאור "חוות דעת" של ראש מנהל החינוך 

דבר כשלעצמו מטריד ומצדיק להטיל על המשיבים לבוא, ובשלב ראשון להרחיב ובהסברים על אופן 
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לבקש ולשקול גם את חוות דעתו של ראש האגף הרלבנטי  הקבלת ההחלטה. מכל מקום, היה על הוועד

 . כפי שנהוג בדרך כלל במהלך דיונים מעין אלה – אגף התרבות של העירייה –לבקשת העותרת 

שלא כל חבריה ידעו בכלל, שבקשת למעשה, וכפי שכבר ציינו, מפרוטוקול הדיון בוועדה עולה לכאורה,  .110

 . לעיל( 58)ר' פס' ההקצאה נוגעת לגלריה ברבור 

אינדיקציה  אי שקילת כל השיקולים הרלבנטיים היא תמונת ראי של שיקול זר, ובענייננו היא מהווה .111

נוספת על כל הראיות שכבר ראינו, לשיקול הזר שהנחה את המשיבים. למצער ההחלטה לוקה בחוסר 

 סבירות קיצוני ואף בשל כך דינה להתבטל. 

והפגמים שדבקו בהחלטת המשיבים, מצדיקים לדון בעתירה מבלי להניח שלמשיבים  ריבוי הליקויים .112

, השינוי התמוה שחל בעמדת העירייה ובעמדתו של ראש בראש וראשונהעומדת חזקת תקינות המנהל. 

העירייה, שכבר הכריעו בעבר שהתרומה של פעילות הגלריה במבנה עדיפה על התועלת שתצמח מהקמת 

 גן ילדים על חורבות הגלריה.

אפשר לציין סוגים של מצבים שבהם חזקת החוקיות נחלשת, ולעיתים אף נעלמת, באופן שנטל הראיה  .113

מצבים  –בר מלכתחילה אל הרשות המנהלית. אפשר לומר שמדובר במצבים חשודים הראשוני עו

יצחק זמיר "חזקת החוקיות במשפט המנהלי", ספר ) הפליהת או חוקיו-שמעוררים כשלעצמם חשד של אי

 .((2013) 760-761, 741קובץ מאמרים לכבודו של השופט תיאודור אור  –אור 

לא הוצג פרוטוקול של דיוני הוועדה … "לא התקיים דיון מעמיקכמו בעניין הבית הפתוח, גם בענייננו  .114

במצב דברים זה בו העותרת לא זכתה לכל מענה ענייני מצד הרשות, … המקצועית או המלצות שניתנו

 219/06( ם-)י ם"עת) מובן כי הנטל להוכחת תקינותו של הליך מתן התמיכות, רובץ לפתחה של הרשות

 . (30-29( פס' 28.5.2006) נ' עיריית ירושלים הבית הפתוח בירושלים

להעביר את נטל השכנוע אל כתפי  –טעם נוסף שבעטיו יש לשלול את חזקת תקינות המנהל, ומכל מקום  .115

העירייה אינה מנהלת מעקב עדכני אחר ההקצאות, דבר שמונע מהעותרת נוגע לכך, ש –המשיבים 

מזה כמה שנים העירייה אינה מפרסמת את ספר למצוא ביסוס נוסף לטענותיה בדבר הפליה ושיקול זר. 

 .מכיוון שאינו מעודכן ,(39)נספח ע/ לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 10סעיף הוראת בניגוד ל ,ההקצאות

נאמר שספר ההקצאות של עיריית ירושלים "אינו מעודכן  2007בדוח מבקר המדינה משנת יצויין שכבר 

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה, )ואינו מספק את המידע הדרוש על פי הנוהל" 

 .(150, עמוד מקרקעין לצורכי ציבור ברשויות המקומיות והפיקוח על השימוש בהם" ( "הקצאת2008) 2007

 של הדרג המקצועימועצת העירייה ולא החלטה ייה ושל של ראש העיר הנדרשת החלט

על וועדת ההקצאות העירונית לדון , (39ע/נספח )משרד הפנים ההקצאות של )ה( לנוהל 7התאם לסעיף ב .116

בבקשות ובהתנגדויות שהוגשו לה, ולהעביר למועצת הרשות המקומית את המלצותיה, לרבות המלצה 

מועצת הרשות המקומית לאחר שקיבלה " לגוף כלשהו"."כי אין מקום להקצאת הקרקע בשלב זה 

 ".לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת ההקצאות תדון בהמלצת ועדת ההקצאות
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, שלפיו המלצות ועדת ההקצאות (38)נספח ע/לנוהל ההקצאות העירוני  40הוראה דומה יש גם בסעיף  .117

 וליטי( ושל מועצת העירייה.יעברו לאישור ועדת המשנה להקצאות )הוועדה של הדרג הפ

בנסיבות העניין, לא היה כלל מקום לדחות על הסף את בקשת ההקצאה, ולבטח לא להותיר את  .118

הסמכות לכך  –ההחלטה לוועדת ההקצאות. בדחיית בקשות להקצאה והחלטה שלא להקצות נכס 

המרכז למורשת יהודי צפון  16-04-41594ם( -עת"ם )י)אינה של הוועדה המקצועית אלא של מועצת העיר 

יוסף ירושלים נ' ראש  עמותת חזון יעקב 16-12-21581ם( -)י "םעת; (30.9.2016) אפריקה נ' עיריית ירושלים

  .((12.3.2019) עיריית ירושלים

התקבלה החלטה על ידי ראש העירייה, דברים אלה חלים ביתר שאת בענייננו, כיוון שבעבר כבר  .119

שהכריע נגד פינוי הגלריה חרף המחסור בגן ילדים. בנסיבות אלה, ביטול ההחלטה או שינוייה חייב 

העירייה, והללו מצווים לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים וראש להיעשות על ידי מועצה העירייה 

 הנוגעים לעניין ולנמק החלטתם.

. זאת ועוד, משיקולים זרים, ופוגעת בחופש הביטוי ובזכות לשוויוןהחלטת העירייה מונעת לסיכום,  .120

 הדיון בבקשת ההקצאה נערך מבלי להידרש לכל השיקולים הרלבנטיים, והוכרע על יסוד הטעם האחד

המעט שניתן היה לצפות הוא שהבקשה תידון בכובד ראש תוך שקילת כל והיחיד של צורך בגן ילדים. 

תיירות מזה מול הצורך בגן ילדים מזה. השיקולי התרבות, האמנות, הקהילה ו - השיקולים הרלבנטיים

צריכה והחלטה מעין זו  עירוניהמדובר בהחלטת מדיניות מהמעלה הראשונה באשר לסדר העדיפויות 

מסקנה . ולא על ידי הדרג הפקידותי ,להתקבל על ידי נבחרי הציבור, מועצת העירייה וראש העירייה

ונדחתה בהחלטה , בעברכבר נשקלה הצעה לפנות את הגלריה לטובת גן ילדים זו מתחייבת גם מכך ש

י תהפוך הפקידות גהדעת אינה סובלת שוועדה של הדר .בראשם וראש העירייה של הגורמים הבכירים

החלטה שהתקבלה היא פגומה גם בשל כך שאין היא מקיימת את חובת ה החלטה של הדרג הנבחר.

 החלטה הקודמת. לבטל את הנימוק מפורט מדוע יש בה ובמיוחד חסר ההנמקה, 

תשתית יש בהם גם למעלה מן הצורך, אך , דיי בטעמים אלה כדי לפסול את החלטה מושא העתירה .121

המשיבים  שלפיה גורלה של הבקשה נחתך מראש בשל התנגדות ,למסקנה המתחייבת נוספת ראייתית

 להרצאות ופעילויות בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית.

 עתירה זו. לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כמבוקש בראשית

 ___ֹֹ_____________ ________________ 2020בפברואר  9

 אבנר פינצ'וק, עו"ד  , עו"דדן יקיר 
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