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  דפנה בלטמ� קדראי  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 עותרי 

  
 האגודה לזכויות האזרח בישראל.1

 המוקד לפליטי  ולמהגרי  (ע"ר).2

ארגו� סיוע לפליטי  ומבקשי מקלט בישראל  
א.ס.%. .3
 (ע"ר)

  
  נגד

 

  
 משיבי 

  
 עיריית פתח תקווה.1

 חברת החשמל לישראל בעמ.2

 תאגיד אזורי למי  וביוב בע"מ 
מיתב .3

 יפית חלד.4

 מלכה אוסטריי'.5

  
 

 1  די� פסק

  2 

 3  העתירה

 4 לעתירה המש
 עתירת היא העתירה. 2.4.2017 ביו� הוגשה שלפני המנהלית העתירה .1

 5 ונדונה, 28.2.2017 ביו� הוגשה אשר"), הקודמת העתירה: "להל"( 17 02 62635 מ"בעת

 6  .3.4.2017 ביו� העותרות לבקשת נמחקה הקודמת העתירה. לפני

  7 

 8 עמותות שלוש, המבקשות עתרו"), העתירות: "להל"( הקודמת בעתירה וה" זו בעתירה ה" .2

 9 בה� נכסי� ניתוק למניעת צו למת", בישראל האד� זכויות ושמירת לקידו� הפועלות

 10. והמי� החשמל מתשתיות, תקווה פתח בעיר, אפריקאי� זרי� אזרחי� מתגוררי�

 11 החשמל חברת"), העיריה: "להל"( תקווה פתח עירית, 1 המשיבה   ה" בעתירות המשיבות

 12 .3 משיבה   העירוני המי� ותאגיד,  2 משיבה  

  13 

 14 הוציאה אשר ומי� מחשמל ניתוק הוראות 166 של החוקי תוקפ" נגד נטע" בעתירות .3

 15 ללא משנה ליחידות פוצלו אשר, שיפוטה בתחו� רבי� לנכסי�, 9.1.2017 ביו� העיריה

 16 העירייה של סמכותה מכוח הוצאו הניתוק הוראות"). המפוצלי  הנכסי : "להל"( היתר

 17 ").החוק: "להל"( 1965 – ו"התשכ, והבניה התכנו" לחוק) ו(א 157 סעי,  לפי

  18 

 19, מה� 80% – כ, העותרות להערכת, אלה נכסי� של רוב� רוב, בעתירה הנטע" פי על .4

 20 המשתייכי� דיירי�, מקלט מבקשי, ומסוד" מאריתראה אזרחי� ידי על מאוכלסי�

 21  . זכויותיה על להג" והמשאבי� האמצעי� את הנעדרת, מוחלשת לאוכלוסייה

 22 

 23 ע� התמודדות לש� לכאורה שנעשה הג�, מתשתיות הנכסי� ניתוק, העותרות לטענת .5

 24 העיריה ראש של הכוללת למלחמתו בהקשר נער
, לחוק בניגוד דירות פיצולי תופעת
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 1 למדות ה" כ
 על. תקווה פתח העיר מתחומי מקלט מבקשי אזרחי� של להרחקת�

 2 לעתירה( עיתונאיות ומכתבות  האישי" פייסבוק"ה בד, העיר ראש של מהתבטאויותיו

 3 על). העיר ראש של" פייסבוק"ה מד, עמוד וא, שונות תקשורת מכתבות קטעי� צורפו

 4 חוקי אינו כ" ועל ופסולה ראויה לא תכלית מתו
, זרה למטרה נועד הניתוק כי נטע" כ"

 5  .לבטלו ויש

 6 

 7 להפעיל שנית" משו� ה", מתשתיות דירות ניתוק של כולל מהל
 לאפשר אי" כי נטע" עוד .6

 8 משו� ה", ובמשורה קיצוניי� במקרי� רק לחוק) ו(א157 סעי, הוראת מכח הסמכות את

 9 מסוכנות לבחינת קוד� שימוש בה לעשות אי" וא, של� ציבור כלפי להפעילה שאי"

 10 הנכסי� ניתוק על ההחלטה כי  העותרות טענו זה בעניי". ואתר אתר כל של קונקרטית

 11 והחלטות דיו" לאחר רק וכי, נכס כל של קונקרטית בדיקה ללא התקבלה מתשתיות

 12 מסוכנות בדבר דעת חוות ולאסו, בדיקות לערו
 1 המשיבה החלה, הקודמת  בעתירה

 13 של בחינה וללא אחיד באופ", העותרות לשיטת, נעשו אלה בדיקות. בנכסי� קונקרטית

 14 .עריכת" לאחר הנכסי� לניתוק ראויה אסמכתא מהוות אינ" ג� כ" ועל ממש

  15 

 16 במשאבי פוגע, המקלט מבקשי מתגוררי� בה�, המפוצלי� הנכסי� ניתוק, העתירה פי על .7

 17, בכבוד להתקיי� זכות� במימוש פוגע, זו חלשה אוכלוסייה בני של חיוניי� חיי�

 18 צו לית" יש כ" ועל מידתית לא בפגיעה בה� פוגע ובעיקר אד� חיי על ולשמירה לבריאות

 19 .זו פגיעה למניעת קבוע

  20 

 21 קיימת כאשר רק יתאפשר ניתוק כי העיריה את לחייב המשפט בית התבקש לחלופי" .8

 22 בתחומי וסביר חליפי דיור פתרו" למציאת ובכפו, אד� לחיי ומידית קונקרטית סכנה

 23  . התשתיות לניתוק קוד� תקווה פתח העיר

  24 

 25 כתובות את, הדיירי� שמות את מפרטת היא אי". ועקרונית כללית עתירה היא העתירה .9

 26 לא וא,, בנכסי� הדיירי�. ניתוק צו כל הוצאת נסיבות את לא וא, מצב� או הנכסי�

 27 הוגשה העתירה. מהעותרי� חלק אינ�, לדיירי� נכסי� אות� את השכירו אשר, בעליה�

 28 .ציבוריות עותרות בהיות", העמותות העותרות מטע� רק

  29 

  30 

 31 הסעדי� לקידו� והיעילה הראויה הדר
 היא זו במתכונת העתירה הגשת, לטענת" .10

 32 קשיי� בשל וזאת, בנכסי� המתגוררת המוחלשת האוכלוסייה על ולהגנה בה הכלולי�

 33 זרי� תושבי� בהיות�, המשפט לבית עניינ� בהבאת,  בנכסי� הדיירי� של אובייקטיבי�

 34 רוע ע� להתמודדות כוחות ונעדרי המשפט וברזי בשפה שולטי� שאינ�, יו� קשי

 35 לא ניתוקי� של העקרוני בהיבט ולהכריע לדו" ההכרח הוא נוס, טע�  ;הגזירה

 36 .הניתוק צווי לכל המשות, היבט, פסולה שמטרת� וגורפי� חוקיי�

  37 

11. 
 38 ישראל כנסת. נ עזה חו% האיזורית המועצה 1661/05 0"בבג מההלכות העותרות למדו כ

 39) 1(סא ד"פ, ישראל ממשלת. נ לעובד קו עמותת 4542/02 0"בבג; 580, 481) 2(נט ד"פ, ואח

 40, הפני  משרד. נ לעובד קו 11437/05 0"בג"), הראשונה לעובד קו פרשת: "להל"( 346

 41 וצדק משפט, טבקה 7426/08 0"ובג") השנייה לעובד קו פרשת: "להל"( 144) 3(סד ד"פ

 42 "). טבקה עניי�: "להל") (2010( 820) 1(סד ד"פ,  החינו' שרת. נ אתיופיה לעולי

 43 

 44 
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 1   קודמות והחלטות, הביניי  צווי, הקודמת העתירה

 2 ביו� שהוגשה, הקודמת העתירה לה קדמה. המש
 עתירת, כאמור, היא זו עתירה .12

 3 הנכסי� אות� ניתוק לעיכוב צווי� אות� ובגי" עותרות אות" עתרו בה, 28.2.2017

 4, הניתוק צווי של זמני עיכוב התבקש שבה אלא, טעמי� ומאות� עילה מאותה, מתשתיות

 5 להל" כמובהר

  6 

 7 סעי, מכח  הפועלת, הערר וועדת  בפני במאוחד נדונו הקודמת העתירה הגשת בעת .13

 8 אותו ודיירי תקווה בפתח 2 גוטמ" ברחוב שפוצל נכס בעל שהגישו  עררי�,  לחוק) ז(א157

 9' ואח גואטה 7024/17/41 ערר( מתשתיות הנכסי� את לנתק העירייה החלטת כנגד נכס

 10 פסחיה קסאנת 7025/17/41 וערר ת"פ ב"לתו המקומית והוועדה תקווה פתח עירית נגד

 11 את ייצגו העותרות").העררי : "להל", ת"פ ב"לתו מקומית ועדה. נ' ואח טספאיי

 12 לגבי הכלליות הטענות  את בטיעוניה� וכללו, 7025/17/41 בערר העוררי� הדיירי�

 13 .מוחלשת באוכלוסייה הפגיעה

  14 

 15, בעררי� להכרעה עד הנכסי� ניתוק עיכוב את הקודמת בעתירה העותרות ביקשו כ" על .14

 16 ביניי� לצו הבקשה. במסגרתה הגישו אשר ביניי� לצו בבקשה וה" גופה בעתירה ה"

 17 ליו� נקבע הביניי� בבקשת המש
 ודיו", 1.3.2017 ביו� נית" אשר ארעי בצו נעתרה

27.3.2017. 18 

  19 

 20 על שהורתה תו
, העררי� את קיבלה, בעררי� הערר וועדת הכריעה 22.3.2017 ביו� .15

 21 שצורפה בהחלטה( העררי� נשוא הנכס בגי" שהוצאו מתשתיות הניתוק צווי ביטול

 22 ). לעתירה ד"י בנספח

  23 

  24 

 25 ערר( במקביל שנדו" נוס, לערר הערר וועדת התייחסה, העררי� את קיבלה אשר בהחלטה .16

 26 צו על השגה ג� ששעניינו) פ3ת לתו3ב המקומית הוועדה. נ לייפמ" לאוניד 7119/16/41

 27 נוס, ערר. מקלט מבקש שאינו דייר התגורר בה  דירה, מפוצלת דירה של מתשתיות ניתוק

 28, לעתירה ט3ו כנספח צורפה ההחלטה( בנכס המסוכנות קביעת אישור לאור נדחה זה

 29  ")).לייפמ� ערר: "להל"

  30 

 31 כלפי באכיפה הזרי� השיקולי� טענת לעניי" הוחלט בעררי� הערר וועדת בהחלטת .17

 32   :כ
 המקלט מבקשי אוכלוסיית

  33 

 34 הזרי� לשיקולי� להתייחס עוד מצאנו לא כי נציי" עוד. 23"

 35 על הוכחשו אלה טענות. המאשרת הרשות של, שנטע" כפי", הגזעיי�"ו

 36 ערר( בפנינו שבא אחד במקרה לפחות כי, בפנינו ועלה המשיבה ידי

 37 שלא מחולק בנכס ג� חשמל לניתוק הוראה ניתנה), ל"הנ לייפמ"

 38 את אמרנו ל"הנ לייפמ" בערר, מקו� מכל. מקלט למבקשי הושכר

 39    :לכ
 בקשר הבאי� הדברי�

  40 

 41 לכל בהתא  סמכותה את להפעיל המאשרת הרשות שעל, כמוב�"

 42 להגשי  מנת על אוכלוסיות בי� אפליה בלא, המינהלי המשפט כללי

 43 בעררי  כי, יצוי�. להגשי  נועדה שהסמכות האמורות התכליות את

 44 עושה המאשרת הרשות כי, נטע� בפנינו לאחרונה שנדונו אחרי 

 45 מקלט מבקשי מהעיר להרחיק מנת על בסמכותה שימוש
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 1 זו טענה. העירייה ראש שאמר דברי  הצגת תו' מאריתריאה

 2 שאי� חולק אי� שבפנינו ובערר המקומית הוועדה ידי על הוכחשה

 3 בכ' הצדקה לראות שיש הג , מקו  מכל. זו באולוכסיה מדובר

 4 יש בה  באזורי  יתמקדו פיצול עבירות לאיתור החקירה שפעולות

 5 לא, יותר שכיחה זו שתופעה לסבור סיבה המקומית הוועדה לגורמי

 6 באזורי  ורק סלקטיבי באופ� זו בסמכות שימוש לקבל יהיה נית�

 7 בו אחר מקרה בכל בסמכות השימוש את לשקול הרשות על. אלה

 8 פגיעה המגלה באופ� מהיתר בסטיה דירה פיצול שנעשה לה מתגלה

 9 בסמכות השימוש שבבסיס לעיל האמורי  בשיקולי  גבוהה בעוצמה

 10    ".התכנו� מרחב של אחרי  באזורי  ולרבות, זו

  11 

 12 בסמכות שימוש תעשה המאשרת שהרשות לקבל שאי� פשיטא  .24

 13 מבקשי ידי על המאוכלסות לדירות בעיקר או רק תשתיות לניתוק

 14    .המשיבה על ג  מקובלי  הדברי  כי ונראה, מקלט

  15 

 16  )לעתירה ד"י נספח(

  17 

 18, הקודמת בעתירה הניתוק צווי עיכוב התבקש בירור� לטובת אשר, העררי� משהוכרעו .18

 19 נמחקה ג� שבו מועד, 3.4.2017 ביו� יבוטל הביניי� צו כי 27.3.2017 ביו� החלטתי

 20 .הקודמת העתירה

  21 

 22   : כ
 היתר בי" נקבע, 27.3.2017 מיו� הקודמת בעתירה בהחלטתי .19

  23 

 24 – העיריה( 1 המשיבה את להנחות מקו  ראיתי מהצור' למעלה. 10"

 25 בסעי% שימוש תו' והבניה התכנו� חוק לאכיפת בפעולתה כי) ק.ב.ד

 26 שתאמ+ תו', מוחלשות באוכלוסיות תתחשב, דיירי  כלפי) ו(א157

 27 הפגיעה לגבי אוכלוסיות ואות� נדרשת הבהרה שיאפשרו הליכי 

 28. אלה זכויות לממש והדר' לזכות  עומדות אשר והזכויות הצפויה

 29, מהנכס פינוי לפני יותר משמעותית ארכה מת� תו' ייעשה כ' כי ראוי

 30 דיירי  לאות  מובנת אשר בשפה, ובכתב, מפורטת הודעה מסירת

 31 אשר בשפות, כאמור הודעות נוסח למסור רשאי המבקשות כ"ב(

 32 בעברית נוסח פי על אלה אוכלוסיות בקרב מדוברות להערכתו

 33 כאמור סיוע בהיעדר מניעה אי�, מקו  ומכל 1 המשיבה לו שתמסור

 34    ).האנגלית בשפה תודפס הודעה כי

  35 

 36 יש, שיירש  במועד פינוי על המתריעות בהודעות כי ראוי, בנוס%

 37 המסוכנות עילות פירוט תו' פינוי לאותו הטעמי  את לפרט

 38    . כאמור ניתוק נדרש בגינ� אשר והבטיחות

  39 

 40 המשיבה כי ראוי אזי, המבקשות מטע  לכ' מניעה שאי� ככל, כ� כמו

 41 ולדרכי  המבקשות לפרטי התייחסות א% הודעות באות� תכלול 1

 42    .זכויותיה� בעניי� סיוע לקבל מנת על קשר עמ� ליצור

  43 

 44 ה� הערר וועד בהחלטות עיו� כי אציי� א%, מהצור' למעלה. 11

 45 ויעיל נכו� אמנ  כי מלמדות, בפניי שהוצגו נוס% בערר וה� בעררי 

 46 כי וראוי, ערר וועדת בפני פרטניי  הליכי  הצור' במקרה לנהל
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 1    .זה עניי� ג  ראש בכובד ישקלו המבקשות

  2 

 3 מקומה לגבי התייחסויות נשמעו א% היו  ישיבת במהל'  .12

 4 אכיפה הליכי לתוצאת 1 משיבה אצל הרווחה מחלקת של ואחריותה

 5 פגיעה לכל כי מחלוקת להיות יכולה לא. שבפניי הבקשה נשוא

 6. העירונית ברמה ג  מענה לית� יש, מוחלשת באוכלוסייה אפשרית

 7 הרווחה מחלקת פיה על 1 המשיבה כ"ב להודעת ובהמש', כ� על

 8 יש כי מורה הנני, 1 המשיבה בה  נקטה אשר האכיפה לצעדי מודעת

 9 הרווחה למחלקת א% היידוע הרחבת לצור' הפרוטוקול את להעביר

 10    ."1 המשיבה של

  11 

 12 לביטול העותרות עתרו שבה, שלפני זו מחודשת עתירה, כאמור, הוגשה 2.4.2017 ביו� .20

 13 במסגרתה ג� הוגשה,  הנכסי� ניתוק עיכוב המש
 את לאפשר מנת על. הניתוק צווי

 14  . ומטעמיה העתירה עילות בגי" הנכסי� ניתוק לעיכוב ביניי� צו למת" בקשה

 15 

 16 בבית דיירות, 5 4 המשיבות ביקשו, ביניי� צו למת" והבקשה העתירה הגשת לאחר .21

 17 הדיירי� של קול� את להשמיע מנת על, לעתירה  לצרפ", מפוצלות דירות שבו משות,

 18, הצדדי� בהסכמת, נעתרה להלי
 להצטר, בקשת". המפוצלי� לנכסי� בשכנות החיי�

 19 .6.4.2017 ביו� בדיו" בהחלטה

  20 

 21 הפסח חג נוכח, הוסכ� ובסיומו, הביניי� צו לעניי" הצדדי� טענות הועלו, האמור בדיו" .22

 22 . 20.4.2017 ליו� עד מתשתיות המפוצלי� הנכסי� ניתוק עיכוב על, ימי� באות� שחל

  23 

 24 עיכוב להמש
 הבקשה את דחיתי בה, הביניי� בבקשת החלטה ניתנה 20.4.2017 ביו� .23

 25 פי על הליכי�  למצות  החובה, האחד הטע�. עיקריי� טעמי� משני, הנכסי� ניתוק

 26 וועדת כי נקבע. המשפט לבית הפנייה בטר� הערר וועדת בפני עררי� הגשת ידי על, החוק

 27 ולה העניי" בנסיבות והכרעה לבירור והיעילה המתאימה האינסטנציה הינה הערר

 28 עתירה של להגשתה בענייננו הצדקה אי" לפיו, לדחייה שני טע�. בתחו� המומחיות

 29 ).ל"הנ בהחלטה ראה( עקרונית ציבורית

  30 

 31  שנדו", העליו" המשפט לבית ערעור רשות בקשת הוגשה 20.4.2017 מיו� החלטתי על .24

 32 נמחק מ"הבר כי נרש� 15.5.2017 מיו� העליו" המשפט בית בהחלטת. 3405/17 מ"בבר

 33 באותה נרש� כ". דיחוי ללא בעתירה לדו" הומל0 וא,, המשפט בית המלצת לפי, בהסכמה

 34 הניתוקי� עיכוב של, זה ביניי� מצב. נוספי� ניתוקי� בוצעו לא עת לאותה עד כי, החלטה


 35 העליו" המשפט בית החלטת. (זו בעתירה החלטה למת" עד הצדדי� בהסכמת נמש

 36  ).לעתירה 1 המשיבה לתגובת כנספח צורפה

 37 

 38 של וההחלטות הפרוטוקולי�, הטענות כתבי על א, הצדדי� הסתמכו בעתירה הדיו" בעת .25

 39  .זו עתירה ממסמכי חלק מהווי� בהסכמת� אשר, הביניי� צווי ושל הקודמת העתירה

  40 

 41  המשיבות תגובות

 42, 1 המשיבה הוראת פי על הונחתה פעילות" באשר, בעתירה עמדה אי" 3 – ו 2 למשיבות .26

 43 . העיריה
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  1 

 2 רב סבל סובלות ה" כי מטעמ" שהוגש ובתצהיר לצרפ" בבקשה טענו 5  ו  4 המשיבות .27

 3 היתר בי" הגור�, מערכותיו על ומהעומס דיירי� מריבוי כתוצאה הבית במערכות מפגיעה

 4 הפרעה וללא ביעילות לפעול 1 המשיבה על כי היא אלה משיבות עמדת. דירותיה" להצפת

 5 לש� מתשתיות כאמור דירות לניתוק בהליכי� לנקוט זאת ובכלל, החוק לאכיפת

 6 .האכיפה

  7 

 8. דיוניי� מטעמי� וה", מהותיי� מטעמי� לגופה ה" לבקשה מתנגדת, העיריה, 1 המשיבה .28

 9 החוק לאכיפת להביא נועדו אשר, הניתוק צווי בהוצאת כדי" פעלה כי טוענת העיריה

 10 דירות פיצול  של ומסוכנות מתמשכות, רבות הפרות נוכח, תקווה פתח העיר ברחבי

 11. דעת וחוות ממצאי� נאספו אליה בקשר אשר, ולשכניה� לדיירי� הרבה ומסוכנות�

 12 תו
, ענייני ובאופ" מחייבי� נהלי� פי על נעשו זה בנושא ופעולות החלטות, לטענתה

 13 . הדיירי� של המוצא לארצות בהתייחס ושלא הנכסי� בחינת

  14 

 15 העניי", לטענתה. טעמי� ממספר הס, על העתירה את לסלק יש כי  טוענת א, העיריה .29

 16 לטענת. החוקיי� הסעדי� מיצוי טר� הוגש וא,, ציבורית כעתירה להידו" מתאי� אינו

 17   : הוראתו שזו), 7(א157 סעי, לפי עררי�  להגיש הדיירי�  על היה, העיריה

  18 

 19'... ו קט� סעי% לפי שניתנה הוראה ידי על...  נפגע עצמו הרואה"

 20 מהיו  ימי  עשר חמישה תו' הערר ועדת בפני כ' על לערור רשאי

 21 בתו' בערר החלטתה תית� הערר ועדת; ההוראה.. על לו הודע שבו

 22 לרשות הזדמנות שנתנה ולאחר, לה שהוגש מיו  ימי  שלושי 

 23 ". בפניה עמדתה להשמיע המאשרת

 24 ידועי� היו בה והטעמי� הנתוני� שכל שעה, העתירה בהגשת לשיהוי העיריה טענה עוד .30

 25 במכתב לעירייה העותרות פנו 1.2.2017 ביו� שכבר ושעה, הגשתה לפני ניכר זמ" לעותרות

 26 הניתוק צווי הוצאת לאחר אלא לערכאות מלפנות נמנעו זאת ובכל, זה בנושא דרישה

 27 .יישומ� ותחילת

  28 

 29 די" שממילא כ
 נוכח, עילה העדר של מטע� הס, על העתירה לסילוק טענה א, העיריה .31

 30 . האכיפה פעולות יושלמו כאשר להיהרס הנכסי�

 31 

 32 העותרי� מצד הנכו" הדי" בעל ה� הנכסי� בעלי שכ", יריבות להעדר העיריה טענה כ" .32

 33 לתכנו� המחוזית הערר ועדת. נ חכמו� אפרת 3958/11 מ"לבר זה לעניי" הפנתה העירייה(

 34 הדי" בעל היא ב"לתו המקומית הועדה ואילו)), 24.5.2011, בנבו פורס�( אביב תל ובניה

 35  .המשיבי� מצד הנכו"

  36 

 37  דיו�

 38 טיעונ� השלימו וא,, הטענות בכתבי, לעיל בקצרה שנסקרו, טענותיה� העלו הצדדי� .33

 39  .הדי" פסק את לית" יש, אלה כל ולאחר, 20.6.2017 יו� בישיבת פה בעל

  40 

 41 חוקיי� אינ� והמי� החשמל מתשתיות הנכסי� ניתוק צווי לפיה טענה העתירה בלב .34

 42 מהעיר, המקלט מבקשי, הזרי� העובדי� סילוק למטרת, זרי� שיקולי� פרי בהיות�
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 1 מוחלשי� דיירי� של הקיו� באפשרויות מידתי לא באופ" פוגעי� ובהיות�, תקווה פתח

 2  .החוק מכח צווי� להוצאת העיריה בסמכות סביר לא שימוש תו
, אלה

 3 

 4 הזרי� השיקולי� הכחשת תו
, לגופ" אלה לטענות העיריה משיבה המהותית מהבחינה .35

 5 תושבי של בטיחות� על להג" הציבוריות חובותיה מתחו� טענות העלאת ותו
, הנטעני�

 6 ומי� חשמל חיבורי בשל לסכנה הנתוני�, המפוצלי� בנכסי� המתגוררי� אלה ה", העיר

 7 מצויי� אשר, סמוכי� בנכסי� השכני� וה", מאש מוסדר מיגו" העדר ובשל פרוביזוריי�

 8 מוגברי� משימושי� ממטרדי� והסובלי� המפוצלות שבדירות הסיכו" נוכח, בסיכוני�

 9 התמודדות� למניעת, האש לוחמי על להג", לטענתה, העיריה מבקשת עוד. אלה בדירות

 10 דיירי� ולהצלת ומעברי� מחיצות נסגרו בה� כאמור מפוצלי� בנכסי� כיבוי אילוצי ע�

 11 חוקיות על לשמור היא מבקשת וא,, לצפייה נית" ובלתי בטיחותי לא באופ" הכלואי�

 12  .נאותה אכיפה ולהבטיח בתחומה המבני�

 13 

 14 של נג, אבני לגופה העתירה בירור בפני עומדות, אלה מהותיות מחלוקות לבירור קוד� .36

 15 דיירי� של עניינ� מביאה שאינה, ציבורית כעתירה בה לדו" נכו" בא� בשאלה, ממש

 16 פני על כמבוקש ותאורטי עקרוני דיו" להקדי� נכו" ובא�, קונקרטי לבירור מסוימי�

 17  .הערר וועדת לפני החוקי בהלי
 עניי" כל בירור של המל
 בדר
 הליכה

  18 

 19  זה בהלי
 המחלוקות את לברר הנאותה הדר
 אינה ציבורית עתירה

 20 

 21 בהכרעה כרוכות שאינ" עקרוניות תאורטיות בשאלות כרגיל עוסקי� אינ� המשפט בתי .37

 22 של החלטות ובעניי" מנהליות לרבות, עתירות. מסוימי� די" בעלי של בעניינ� קונקרטית

 23 . בו להכריע שיש קונקרטי נושא לברר המבקשי� די" בעלי ידי על כרגיל מוגשות, רשות

 24 

 25 ככזה בפסיקה שהוכר החריג לגדר נופל, העותרות לטענת אשר, בענייננו נעשה כ
 לא .38

 26 המביאי�" בע� מתנדבי�, טובי� אנשי�: "העותרות בהיות, ציבורית עתירה המאפשר

 27), 404' עמ, הראשונה לעובד קו פרשת( משפטית לבחינה הזרי� בעובדי� של עניינ� את

 28 מדיניות של עניי" בהיותו, חוקתית חשיבות בעל, רחב ציבורי אופי בעל העניי" בהיות

 29 וכ"), העתירה בגו,, השנייה לעובד קו פרשת מתו
 ציטוטי�( אד� שבזכויות עניי" ומעלה

 30 זמ" של נסיבות ובשל, מחדש לעלות עשוי, טיבו פי על, אשר וחשוב מהותי עניי"" בהיותו

 31 להתרחשות ממש בסמו
 עקרונית שיפוטית הכרעה בו להכריע קושי נוצר ואילוצי�

 32 ).בעתירה צוטט, 840 עמ4, טבקה עניי"..." (עצמה

  33 

 34 שכ" העותרות של זו טענה לקבל ראיתי לא, הטענות וכתבי הטיעוני� שבחנתי לאחר .39

 35  .שלפני במחלוקת להכריע והעדיפה היעילה הדר
 אינה ציבורית עתירה כי סברתי

  36 

 37 בכמה שנזכרו הציבוריות בעתירות נדונו אשר עקרוניי� נושאי� מאות� ענייננו שונה .40

 38 עוגנה אשר, הרשות של מובהקת מדיניות עמדה פרשות מאות" אחת כל במרכז. היבטי�

 39, לעובד קו בפרשות העתירות נשוא הנוהל של יישומו. במחלוקת הייתה לא ואשר בנוהל

 40 בעתירה הדיו" בעת כ" ועל, אחיד באופ" נעשה הפוטנציאלי� הנפגעי� כל על טבקה בעניי"

 41 ויישומה המשיבה הרשות מדיניות אודות וחקר עובדתי בירור נדרשו לא הציבורית

 42 את וחס
 יעיל היה אמנ� אלה בנסיבות ציבורית בעתירה דיו". שוני� במקרי� הפרטני


 43  .המשפט בבתי לבירור רבי� פרטי� של עניינ� בהבאת הצור

  44 
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 1 כי טוענות העותרות. המדיניות בשאלת חלוקי� הצדדי� כאשר, זו בעתירה כ
 לא .41

 2 ואילו תקווה פתח מהעיר המקלט מבקשי את להוציא בשאיפה מקורה העיריה התנהלות

 3 ולנהלי מכוחה פועלת שהינה החוק להוראת מפנה א, העיריה. זו טענה מכחישה העיריה

 4 ח"ודו פיקוח תיק וגיבוש הכנה נוהל( מיישמת הינה לטענתה אשר הסדורי� העבודה

 5 אשר נהלי�), דמתהקו בעתירה העירייה לתגובת 7 – ו 6 נספחי�, פיקוח תיקי פתיחת

 6 . חוקיות� על חולקות אינ" העותרות

 7 

42. 
 8 פרטני באופ" רק לברר נית" אלה ואת, ומעשי� פעולות של בחינה העתירה מחייבת, משכ

 9 כ" לעשות נית" לא. קונקרטיות ונסיבות מסוימי� צווי�, מסוימי� לעותרי� ובהקשר

 10  .העתירה הוגשה בה במתכונת

 11 

 12 על נסמכות, הנטענת והגזענית המפלה המדיניות לגבי העותרות טענות. ועוד זאת .43

 13, הפייסבוק בד, העיר ראש של פרסו� ועל, ראשו" מכלי שאינ", התקשורת בכלי פרסומי�

 14 לבי" מסי� וחיובי דירות פיצול בנושא האכיפה פעולות בי" הקושרות התייחסויות שבו

 15 בכלי לפרסומי� משקל לית" שלא מבקשת העיריה. לעיר זרי� עובדי� של כניסת� מניעת

 16 של החברתית בפלטפורמה להתבטאות באשר. זה בטיעו" היא צודקת ואמנ�, התקשורת

 17 צור
 היה לא כ" על אשר, העיר ראש נגד הוגשה לא העתירה כי היא טוענת, העיר ראש

 18 לכ
 והפנתה מדיניותה זו כי הכחישה העיריה. מטעמו בתצהיר אישית תשובה לקבל

 19 במסמכי� המפוצלי� הנכסי� בעלי נגד באכיפה מפלה ולא סדורה מדיניות שהוכיחה

 20 פיקוח אג, מנהל של מקצועי בתצהיר נתמכה אשר, לתגובתה שצרפה הרבי� ובנתוני�

 21 . זה בנושא הרשות מדיניות יישו� על האמו", ובניה לתכנו" המקומית בוועדה הבניה על

  22 

 23 של לפנייתה 6.2.2016 מיו� העיר ראש תגובת, לעתירה' ז לנספח  הפנתה א, העיריה .44

 24 רקע על ג�, מפוצלות דירות של נכסי� בעלי נגד אכיפה של מדיניות הבהיר בה, 1 העותרת

 25 של דעת חוות, לעתירה' ח לנספח העירייה הפנתה זה בעניי". לאחרונה שפרצו שריפות

 26 בתחו� סיכוני� תשעה פירוט שבו 6.8.2016 מיו� תקווה בפתח הכיבוי תחנת מפקד

 27 . מפוצלי� בנכסי� הנגרמי� האש בטיחות

  28 

 29 של מדיניותה בחינת המחייב מספק מענה משו� המשיבה של זו כוללת בתגובה מצאתי .45

 30 ראש של לכאורה פופוליסטיות אמירות על הסתמכות מאשר יותר מעמיק באופ", העיריה

 31 .חברתית בפלטפורמה העיר

  32 

 33 שרוב כ
 על ה" הזרה למטרה מיועדי� הניתוק צווי היות לגבי טיעוניה� ביססו העותרות .46

 34 אחרות שרשויות כ
 על וה")  לטענת" הצווי� 80%( המקלט מבקשי כלפי הוצאו רוב�

 35 העיריה של החריגה והתנהלותה) ו(א157 סעי, הוראת מכח סמכויותיה" מפעילות אינ"

 36 המכתיבי� זרי� שיקולי� לעניי" טענת� לבסס בקשו כ". זרי� שיקולי� על מלמדת

 37 המחייבת מסוכנות ובהעדר ובדיקה בחינה ללא הוצאו שהצווי� כ
 על פסולה מדיניות

 38 .הוצאת" את

 39 

 40 . בעתירה כראוי הוכחו ולא, במחלוקת שנויי� אלה עובדתיי� טיעוני�, ואול� .47

  41 

  42 

 43 הצווי� שיעור לפיה� נתוני� צורפו אליה הודעה הקודמת בעתירה הגישה העיריה .48

 44 לפי( בעתירה הנטע" מזה הרבה פחות מקלט מבקשי מתגוררי� בה� נכסי� כלפי שהוצאו

 45 בעתירה הטיעוני� את לקבל מקו� מצאתי לא). 65%  על עולה אינו העותרי� ספירת
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 1 וחובבניי� חלקיי� בהיות�, העיריה נתוני את לסתור שביקשו לה שצורפו והתצהירי�

 2 .העיריה רישומי פני על להעדיפ� נית" ולא

 3 

 4 ומפנה, ניתוק צווי בהוצאת דומה באופ" נוהגות נוספות רשויות כי טוענת א, העיריה .49

 5 נותקו נוספות ערי� בתחומי א, כי המלמדת אלה בנושאי� לפסיקה וא, לפרסומי�

 6 ראה( ועוד חולו", הקריות, אביב תל כדוגמת, והמי� החשמל לתשתיות מפוצלי� נכסי�

 7 ). לעתירה 1 המשיבה לתגובת 32 עד 28 בעמודי� הנזכרת הפסיקה

 8 

 9 חלוצה אינה תקווה פתח עירית כי פניה על מלמדת, העירייה הפנתה אליה הפסיקה .50

 10 פעלה 1 המשיבה כי אניח א� ג�, כ" על. לחוק) ו( א157 סעי, מכח אכיפה בדרכי בנקיטה

 11 א, זה לעניי" ראה. פסולה למדיניות ראייה משו� בכ
 אי", זה בנושא מיוחד במאמ0

 12 .לעיל 17 בסעי, שהובאה הערר וועדת בהחלטת ההתייחסות

  13 

 14 לפיצול הקשורה מיוחדת מסוכנות לקבוע אי" לפיה" העותרות טיעוני מול אל, בנוס, .51

 15 האש כיבוי תחנת מפקד מטע� 2016 מאוגוסט מכתב העיריה הציגה, כשלעצמו הדירות

 16 בדבר) 5 – ו 4 המשיבות בקשת ג� וראה, לתגובה 21 סעי,( שכני� תלונות וכ", העירונית

 17. הרלבנטיי� באיזורי� שריפות לגבי נתוני� היא הציגה כ". הנכסי� אות� של מסוכנות

 18 .לעתירה 5 – ו 4 משיבות, הדיירות בעמדת נתמכו א, אלה טיעוני�

  19 

 20 טפסר, הכיבוי תחנת מפקד בטיעוני ג� נתמכו מפוצלי� נכסי� מסוכנות בדבר טענותיה .52

 21 נתקלי� אנו שריפה לאזור מגיעי� כשאנו: "1.3.2017 יו� בפרוטוקול שנרשמו, עוז איציק

 22 חשמל, רב אשר מטע" ע� סגורי� בחללי� שחיי�, במבנה אנשי� של גבוה במספר

 23 אנו לש� מגיעי� כשאנו... חשמלי כשל הוא הדליקה פרו0 מקור שלרוב פרוביזורי

 24 לא א
 אנשי� X ע� לדירה שמגיעי� חושבי�, להתמודד מה ע� יודעי� לא, בבעייתיות


 25 ). רישא 8' עמ, לעתירה ב"י נספח. .." (כ

 26 

 27, לייפמ" בעניי" הערר וועדת מהחלטת נלמדת א, לכאורה ניתוק המצדיקה מסוכנות .53

 28 הנחזית המסוכנות נוכח הערר נדחה ש�, בעררי� הערר וועדת בהחלטת לעיל שנזכר

 29 ).לעתירה ו"ט נספח( הנכס מפיצול

 30 

 31 מפוצלי� נכסי� ניתוק המצדיקה המסוכנות שאלת את כי מלמדת זו אחרונה מחלוקת .54

 32 הטענה את לקבל נית" לא כי מלמדת וא,, ונסיבותיו נכס כל לגבי לבחו" יש מתשתיות

 33 .בעתירה כנטע", הניתוק צווי כל להוצאת ענייני טע� היה לא לפיה העקרונית

  34 

 35 מתו
 העותרות לשיטת נלמדת, במחלוקת השנויה, העיריה מדיניות כי, כ" א�, מצאנו .55

 36 שונה בכ
 ג�. בעתירה כנדרש הוכחו לא א, ואשר, במחלוקת שנויי� עצמ� שה� נתוני�

 37 עמדה לא, כאמור, בה", העותרות באסמכתאות שנזכרו הציבוריות העתירות מיתר ענייננו

 38 .במחלוקת הרשויות מדיניות שאלת

  39 

 40 מהעתירות זו עתירה שונה בסכסו
 להכרעה הקשורי� הדחיפות או היעילות בהיבטי ג� .56

 41 על מנהלית עתירה במסגרת עקרונית להכרעה יתרו" כל אי" בענייננו. שנזכרו הציבוריות

 42 החלופי הסעד. הערר לוועדת ערר הגשת במסגרת השוני� הדיירי� של בעניינ� הכרעה פני

 43 לפעול הצור
 ועל, הנכסי� של קונקרטית בבחינה הצור
 על מלמד לכשעצמו בעתירה
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 1 בפני לעשות יש וזאת, מסוכ" שהנכס מקו� הדירות שבפיצול ההפרה לאכיפת

 2 . העניי" לבירור הכלי� ולה מומחיותה שזו האינסטנציה

 3 

 4 המל
 דר
 וזו, כללית מנהלית עתירה מניהול וקצרה מועילה בענייננו ערר הליכי הגשת .57

 5 היא תוגש, בזמ" היא תחומה. זו עתירה נשוא העיירה החלטת על להשגה הדי" שמתווה

 6 ידי על הקודמת בעתירה כבר שנמסר נכסי� 71 פירוט לפי( ידועה דיירי� קבוצת ידי על

 7 טענות כל בחינת תו
 לרבות, הנדרשות העובדות את בה� לחקור יהיה ונית") העיריה

 8, כאמור המל
 מדר
 לחריגה הצדקה העותרות בטיעוני מצאתי לא. זו בעתירה העותרות

 9 .המשפט לבית הפנייה בטר� מוצתה ולא, טענותיה� לבירור והמתאימה הנכונה שהיא

 10 

 11 וכאשר,  כללי ציבורי עניי" פני על קונקרטי עניי" לברר עדי, כרגיל כאשר, אלה בנסיבות .58

 12 פנייה באמצעות וזאת נכס כל לגבי פרטניי� בירורי� הנדו" במקרה לקיי� ויעיל נית"

 13 העובדות לחקר בו לרדת יקשה אשר, עקרוני הלי
 של ניהולו להתיר אי", הערר לוועדת

 14 .שבמחלוקת הרבות

  15 

 16 פחותה שיעילותה, זה בנושא ציבורית עתירה של ניהולה להתיר אי" כי מצאתי כ" על .59

 17 .הנדרשות העובדות כל של מעמיק בירור מאפשרת אינה ואשר

  18 

 19  הערר ועדת לפני ההליכי� את תחילה למצות והדיירי� העותרות על היה

  20 

60. 
 21 לענייני� המשפט בבית הלי
 ניהול בענייננו להעדי, יש כי מצאתי לא לכ
 בהמש

 22 של תחילה מיצוי פני על, הערר וועדת החלטות על הערעור ערכאת ג� שהוא, מנהליי�

 23 . הערר וועדת בפני הערר זכות

  24 

 25 קוד� החוק פי על לו העומדי� והסעדי� ההליכי� את למצות די" בעל על כי היא הלכה .61

 26 העותרות שהציגו האסמכתות. זה מכלל לחרוג בענייננו סיבה אי". מנהלית בעתירה לפניה

 27 .לענייננו יפות אינ", זה מכלל סטייה התאפשרה בה� מקרי� אודות

  28 

 29 ישראל כנסת. נ עזה חו% האזורית המועצה 1661/05 0"בבג שנדו" מהעניי" ענייננו שונה .62

 30 בוועדות הליכי� מיצוי פני על כללי עקרוני בירור הועד, ש�, 481) 2( נט ד"פ', ואח

 31 ההסדר חוקיות על משפטית מבקרה להבדיל, בלבד פיצויי� לקביעת הוגבלה שסמכות"

 32. אחר ענייננו.  העניי" בנסיבות יעיל יהיה לא החליפי הבירור כי נקבע ג� וש�, שבמחלוקת

 33 שא, כפי, נכס כל לגבי בעתירה הכלולות הטענות בכל, הצור
 לפי, תדו" הערר וועדת

 34 ביתר, לעיל קבעתי שכבר כפי, כ" ותעשה, בפניה נשמעו שכבר בעררי� בדונה עשתה

 35 .יעילות

  36 

 37 לוועדת)  ז(א157 סעי, הוראת לפי להגיש נית") ו(א157 סעי, הוראת מכח החלטה על ערר .63

 38 להכריע סמכות אלא, דומה או מקבילה סמכות אי" המנהלי המשפט לבית. בלבד הערר

 39 תחת להעביר סמכות אמנ� המנהלי המשפט לבית. הערר וועדת החלטת על בהשגה

 40 החוקיי� ההליכי� למיצוי בכפו, זאת א
, שונות מנהליות החלטות השיפוטית ביקורתו

 41 . בפניו עתירה להגשת קוד�

  42 
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 1 בגי", באפריל הוגשה העתירה. העתירה בהגשת מיוחדת לדחיפות לטעו" אי" א, בענייננו .64

 2 הכרעות בה� ניתנות היו כבר בגינ� עררי� הוגשו לו ואשר, ינואר מחודש שהוצאו צווי�

 3  . העתירה הגשת למועד קוד� עוד

  4 

 5 צו נדחה בה, 20.4.2017 מיו� בהחלטה הנמקתי ואזכיר אשוב א, מהצור
 למעלה .65

 6 :  כ
  נקבע כבר  לה 12 שבסעי,, הביניי�

  7 

 8 הליכי  ה  לחוק) ז(א157 בסעי% שנקבעו הערר הליכי 12.3"

 9 ומתאימי ), לסיומ  ימי  חודש של מועד נקבע( מהירי , פשוטי 

 10 מהתשתיות הנכסי  ניתוק הצדקת לשאלת הנדרש כל לבירור

 11 וזאת בענייננו לקיימ  ונכו� ראוי כ� על. ועניי� נכס כל של בנסיבותיו

 12 בבקשה המבקשות הפנו אליה בפסיקה נדונו אשר מהענייני  בשונה

 13    . בפני ובטיעו�

 14 הדיירי  של עניינ  בי� ראוי באופ� לאז� יהיה נית� הערר בוועדת

 15 ייתכ� אשר, בניי� בכל אחרי  דיירי  של לעניינ  המפוצלות בדירות

 16 תקווה פתח תושבי ציבור של עניינו את וא%, פחות אינו שסבל 

 17 לבית שהובא הכללי בהלי' נכונה לעשות נית� שלא מה, בכללותו

 18  .כא� המשפט

  19 

 20 זה ולעניי�, הניתוק מפני מניעה צווי לית� מוסמכת הערר וועדת 12.4

 21 במקרה תתאפשר אליו הפנייה. המנהלי המשפט לבית יתרו� אי�

 22  .הוועדה שבפני ההליכי  מיצוי ולאחר הצור'

 23 הערר בוועדת הדיוני  כ� ועל עתירות עשרות יוגשו לפי החשש 12.5

 24 לוועדת סמכות שיש מקו , הוא א% עומד אינו, יעילי  בלתי יהיו

 25 תקנות ראה( לייעל  בכדי בכ' שיהיה ככל הליכי  לאחד הערר

 26  ).1996 – ו"תשנ) ערר בועדות די� סדרי( והבניה התכנו�

 27 לגייס יוכלו לא פיה על המבקשות טענת עומדת לא א% זה מטע  12.6

 28 בה  לנקוט הדיירי  שעל הליכי  של רבות בעשרות לייצוג משאבי 

 29 עניינ  כי, המבקשות טענת שנכונה ככל.  הערר וועדות בפני בהשגות

 30, כאמור הליכי  יאוחדו כי להניח נית�, דומה הדיירי  כל של

 31 הערכאה בפני כראוי עניינ  להציג לדיירי  לסייע תוכלנה והמשיבות

 32 הקצאת שאלת א  ספק כי זו טענה לעניי� אעיר א%.  המתאימה

 33 האוכלוסייה על להג� המבקשי  הציבוריי  הגופי  של המשאבי 

 34 דיו� לאפשר ההצדקה בבחינת בו להתחשב שיש נתו� היא המוחלשת

 35 ."ציבורית עתירה של בהלי'

  36 

 37 מוקדמת הינה באשר, העתירה את לדחות יש ומכוח�, כול� עומדי� אלה נימוקי� .66

 38  .לענייננו היפי�, הערר הליכי למיצוי קוד� והוגשה

 39 

 40, העתירה את לדחות יש כ" על וכי, העיריה שהעלתה ס, טענות לקבל יש כי מצאתי כ" על .67


 41 .מורה הנני וכ

 42 

  43 
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 1  :נוספות טענות

 2 

 3 שנכללו הנוספות מהטענות למקצת בקצרה להתייחס מקו� ראיתי, מהצור
 למעלה .68

 4 .בעתירה

 5 

 6 ניתוק בצווי וכללי גור, שימוש עשיית תו
 והבניה התכנו" דיני אכיפת כי טענו העותרות .69

 7 בעלי כלפי לכוו" יש האכיפה צעדי את כאשר הכל, מידתי ובלתי סביר בלתי מהל
 היא

 8 לעשות יש הניתוק בסמכות ששימוש היא הלכה כאשר והכל, הדיירי� כלפי ולא הדירות

 9 המקומית הועדה. נ מ"בע סו% דג 287/03) ש"ב( מ"עת וראה, קיצוניי� במקרי� רק

 10 ).21.11.2003, בנבו פורס�( אילת ובניה לתכנו�

  11 

 12 אכיפה מהלכי בתגובתה הציגה העיריה. זה בעניי" הצדדי� בי" ממש של מחלוקת אי" .70

 13 לתגובתה 31 סעי, ראה( אישו� כתבי הגשת לרבות, הנכסי� בעלי נגד נקטה בה� שוני�

 14 המחייב באופ" קיצונית שנותקו הנכסי� מפיצולי העולה המסוכנות ולשיטתה), לעתירה


 15 . ניתוק של זה קיצוני מהל

  16 

 17 ובראש מיידית פוגעת אשר, הניתוק אמצעי של הרבה  קיצוניותו נוכח כי היא דעתי א, .71

 18 לרבות, קיצוניי� במקרי� רק בו לנקוט יש, הבניה עברייני שאינ�, בדיירי� ובראשונה

 19 וועדת של גישתה ג� זו. המפוצלי� בנכסי� אד� לחיי סיכו" נצפה בה� מקרי� באות�

 20 המידתיות שאלת את לרבות, זה בנושא מחלוקות לבחו" המוסמ
 הגור� היא אשר, הערר

 21 כי ואזכיר אשוב. לפניה נדונו שכבר בעררי� שבררה כפי ממש, הניתוק אמצעי שבהפעלת

 22 נוכח כי קבעה לייפמ" בערר ואילו, הניתוק ביטל על הערר וועדת החליטה העררי� בעניי"

 23  .הערר את לדחות יש אד� לחיי הסיכו"

 24 

 25 לפני לדיו" המקלט מבקשי של המוחלשת האוכלוסייה של הכואב עניינה הביאו העותרות .72

 26 האכיפה הליכי של הכולל לעניינ� חוטאת זו בפגיעה שההתמקדות אלא. המשפט בתי

 27 חוק אכיפת, בטיחות שיקולי בה� מעורבי� אשר, תקווה פתח בעיר נכסי� פיצול למניעת

 28 הסעדי� את לבחו" יש, אלה בנסיבות. נוספות אוכלוסיות של כאבי� וא, וסדר

 29 המענה, זה בשלב, כ" על. הנסיבות מכלול את לברר יהיה נית" בה� בהליכי� המתאימי�

 30 לבחנ� שיש האינטרסי� יתר בכל לפגוע מבלי, הדיירי� להגנת לית" נית" אשר המיטבי

 31 בקשי הדיירי� לרשות העומדי� החוקיי� ההליכי� של בהנגשת� הוא, כראוי ולאזנ�

 32 ממהלכי להיפגע העשוי מי לרשות העומדי� החוקיי� האמצעי� וחשיפת המקלט

 33 . האכיפה

  34 

 35 על הוריתי ש�, לעיל 19 בסעי, שהובאה, הקודמת בעתירה החלטתי נתנה א, כ
 לטובת .73

 36 פרטי מסירת, הניתוק טעמי פירוט חובת, ההתראה תרגו�, ההתראה מועדי הארכת

 37 העיריה כי, זו בעתירה הדיו" בעת הצהיר העיריה כ"ב. ועוד סיוע לקבלת העותרות

 38 ובכ
, האמורה בהחלטתי הוריתי עליה" וההתראה ההודעה דרכי פי על כיו� מתנהלת

 39 מיו� הדיו" פרוטוקול ראה( זו אוכלוסייה של הרלבנטיות לחולשותיה מענה נית"

 40  ).25 22 שורות, 21' עמ, 20.6.2017
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 1  החילופית העתירה
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 3 לניתוק תנאי לפיו, חלופי לסעד העותרות בקשת היא בעתירה שעלתה נוספת סוגיה .74

 4 חליפיי� דיור פתרונות מציאת יהא והמי� החשמל מתשתיות המפוצלי� הנכסי�
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 8 מקלט למבקשי חליפי דיור להקצות הרשות לחובת חוקי מקור הניחו לא אמנ� העותרות .75

 9 הינ� בה� הדירות ניתוקי לאחר מתאי� דיור מקו� ללא להימצא עשויי� אשר

 10 עשויי� אשר, אכיפה צעדי כי סבור, כעותרות, המשפט בית א,. וחשמל ממי� מתגוררי�
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 12 אחת ועל, העיר של וותיקי� תושבי� לגבי כ
. העיר תושבי רווחת על המופקדי� הגורמי�

 13, שהרי. ומוסדותיה בניה לעזרת הנזקקי�, מוחלשת אוכלוסייה בני כלפי וכמה כמה

 14 קידו� לטובת ערכית עשייה פי על תימדד תקווה פתח בעיר החיי� איכות, יו� של בסופו

 15 .יושביה כל והתפתחות
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 17 חייבתי בה, הקודמת בעתירה, 27.3.3017 מיו� להחלטתי להפנות מצאתי זה לעניי" ג� .76

 18 העיריה.  ותוצאותיה� האכיפה הליכי אודות הרווחה שירותי את לעדכ" העיריה את

 19  .זו החלטתי אודות א, הרווחה מחלקת את תעדכ"
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