
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  1202/19

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

כבוד השופט מ' מזוז

1. עמותת ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים 
חינוכיים

העותרים:

2. שבתאי בנדט
3. יוסף ביילין

4. רן כהן
5. אופיר פינס-פז

נ  ג  ד

1. שר הפנים המשיבים:
2. הממונה על הישובים הישראלים ביהודה 

ושומרון
3. מועצה אזורית מטה בנימין

4. מועצה אזורית שומרון
5. מועצה אזורית גוש עציון
6. מועצה אזורית הר חברון

7. מועצה מקומית אפרת
8. מועצה מקומית קדומים
9. מועצה מקומית בית אל

10. אמנה - תנועת ההתיישבות של גוש אמונים

עתירה למתן צו על תנאי

(29.7.2019) כ"ו בתמוז התשע"ט תאריך הישיבה:

עו"ד מיכאל ספרד; עו"ד הייא אבו ורדה בשם העותרים:
עו"ד אבי מיליקובסקי; עו"ד שרון אבירם בשם המשיבים 2-1:

עו"ד יניב בריטשטיין; עו"ד מיכל רוזנבוים בשם המשיבות 3 ו-5:
עו"ד עמיחי ויינברג; עו"ד רויטל אפלבוים בשם המשיבה 4:

חננאל דורני, ראש המועצה המקומית קדומים בשם המשיבה 8:
עו"ד דוד הרשקוביץ בשם המשיבה 9:

עו"ד ירון קוסטליץ; עו"ד שמחה אלבחרי בשם המשיבה 10:

החלטה



לאחר ששמענו את טענות באי כוח הצדדים כולם החלטנו על הוצאת צו-על- .1

תנאי המופנה אל המשיבים 5-1 ו- 10 והמורה להם ליתן טעם כדלקמן:

מדוע לא ייקבע כי המשיבה 10 אינה זכאית לקבל תמיכה לפי "נוהל תמיכות  א.

במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל 4/2006), אשר הוחל 

על ידי המשיב 2 גם על הרשויות המקומיות באזור יהודה והשומרון (להלן: 

הנוהל), וזאת באשר אינה בגדר "מוסד ציבור";

מדוע לא ייקבע כי המשיבה 10 אינה זכאית לקבל תמיכה באשר פעילותה  ב.

אינה באה בגדר המטרות לשמן ניתן להעניק תמיכה בהתאם לנוהל. 

המשיבים  יגישו את תשובותיהם לבית המשפט ולעותרים במישרין, בתוך 45 

ימים.

המשיבות 9-6 יימחקו מהעתירה וזאת על יסוד הצהרותיהן כי אין בכוונתן ליתן  .2

תמיכה למשיבה 10, וכי הן יכבדו את הכרעת בית המשפט בעתירה.

ניתנה היום, כ"ט בתמוז התשע"ט (1.8.2019).
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מדוע לא ייקבע כי המשיבה 10 אינה זכאית לקבל תמיכה לפי "נוהל תמיכות  א.

במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל 4/2006), אשר הוחל 

על ידי המשיב 2 גם על הרשויות המקומיות באזור יהודה והשומרון (להלן: 

הנוהל), וזאת באשר אינה בגדר "מוסד ציבור";

מדוע לא ייקבע כי המשיבה 10 אינה זכאית לקבל תמיכה באשר פעילותה  ב.

אינה באה בגדר המטרות לשמן ניתן להעניק תמיכה בהתאם לנוהל. 
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ניתן היום, כ"ט בתמוז התשע"ט (1.8.2019).

עידית מלול

מזכירה ראשית


