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 : הקדמה

והמורה,  18.4.06י  ה מש יבים  ביום  "בפניי  בק שה  להורות  על   ביטולו  של  צו   ה הפסקה  המ נהלי  שהו צא   ע              .1
 ". להפסיק מיד כל פעילות במרחצאות ולסגור אותם לאלתר"למבקשת 

  
נביעה  ייחודיים    מקום  שבו  מי,  "חמת  גדר"המבקשת  הינה  אתר  הנו פש  והמ רחצאות  ה ידוע  ב שם                .2

 . מנוקזים לבריכות שחייה ומרחצאות, י הנטען "כך עפ, בסגולותיהם
  

לשכת,  הינו  משרד  הבריאות  2'  והמשיב  מס,  הינה  רופאת  מחוז  הצ פון  של  מש רד  הבריאות  1'  המשיבה  מס              .3
 . מחוז צפון -הבריאות המחוזית

  
,והתלייתו  כסעד  זמני,  והבקשה  לביטול  הצו,  ערב  חג  שני  לפסח,  18.4.06הצו  נשוא  הבקשה  ניתן   ביום                .4

 .במוצאי חג שני לפסח, 19.4.06הובאה בפניי ביום 
וקבעתי  מ ועד  לדיון  במעמ ד  הצדדי ם  לתארי ך,  הוריתי  על  ע יכוב  ביצוע   הצו  19.4.06י  ה חלטתי  מיום  "עפ

23.4.06. 
וכן,  ניתנה  הזדמנות  למבקשת  ליתן  תגובה  בכתב,  פה-נשמעו  טענות  המשיבים   בע ל  23.4.06בדיון  מיו ם  

 . ניתנה הזדמנות למשיבים להגיב לתגובה זו
 .בטרם מתן החלטתי זו, תגובות אלו נתקבלו ועמדו לעיוני

  
 : טענות המבקשת בתמצית5.

 . 12.12.05ומיום  20.11.05צו ההפסקה הוצא בניגוד להחלטות בית המשפט מיום                   .א
בין  היתר  משום  ש הבסיס  להוצאתו  הי נו  תקנים   והוראות,  צו  ההפסקה  הוצא  בניגוד  לדין                                    .ב

לתקנות,  הבדיקות  מבוצעות  בניגו ד  לת קני ם,  ומאידך,  מחד,  המוחלים  על יו  בחוסר  סמכות

 . ולנוהלים המחייבים
 . באשר אין במי האתר סכנה לבריאות הציבור, צו ההפסקה הוצא בהעדר הצדקה                    .ג
כי  עד  לחקיקת   תק נות  מכוח  חוק  רשות  נאו ת,  12.12.05בית  המשפט   קבע   בה חלטת ו  מיום                                      .ד

הקובע  כי  במי ם,  יחול  ע ל  א יכות   המים  באת ר  תקן   מי  ים  בחו פי  ר חצ ה,  1973–ג  "מרפא  ת של 

,י  תקן  מי  י ם"אלא  שעפ.  ל  מים"מ  100  -חיידקי  קוליפורם  צואתי  ב   400  -לא  יהיו  יותר  מ

48–  24יש  לבצע  בדיקה   חוזרת   בתוך  ,  ל  מים"מ  100  -חיידקים  ב  400  -במקרה  של  חריגה  מ
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 . בדיקה אשר לא בוצעה, שעות מקבלת תוצאות הבדיקה החורגת
ומה  ג ם  שבד יק ות ,  לטענת  המבקשת  צ ו  הס גירה   נשוא  הבקשה  נסמך  ע ל  בדיקה  א חת   ו בודד ת

 . לאחר אותה בדיקה הצביעו על ערכים נמוכים מאוד, מאוחרות שבוצעו על ידיה וביוזמתה
נלקחו  דגימות  בסמוך  לגופם  של,  17.4.06  -י  המש יבים  ב"לצורך  הבדיקה  שבוצעה  ע,  ועוד                                    .ה

 . כפי שקובע התקן', מר 10ולא במרחק מינימלי של , המתרחצים
עת  ה חלו  ה משיבים  להעל ות   חשש  בדבר  ה סכנ ה  הבריאותית  ל מבקרים ,  2002מאז  שנת                                          .ו

לא  דו וח  ולו   ע ל  מ קרה   אחד  של  מחלה   או  פגיע ה  בב ריא ותו   של  מבק ר,  באתר  עקב  אי כו ת  המים 

 . כלשהו
  

 : טענות המשיבים בתמצית         .6
 . הגם שאין המדובר בסיכון עד כדי מוות, הסכנה לבריאות הציבור הינה מוחשית          .א

 . ב"וכיו, דלקות עור ומין, דלקות עיניים ואוזניים, הסיכון הינו בעיקר לתחלואות מעיים
  
 כי הרשיון כפוף , נאמר מפורשות, )4/סומן נ(ברשיון העסק שלפיו פועל האתר            .ב

 . לתנאי משרד הבריאות
  

 להסכמה הדיונית אליה   אשר נתנה תוקף, 20.11.03החלטת בית המשפט מיום         .ג
  

י  ה הסכמה  מי ום"ועפ;  "13.11.05בהמשך  ל החלטה  מיום  "הינה  ,  הגיעו  הצדדים  באות ו  דיון

יהא  משרד  הברי אות:  "ל  מי ם"מ  100  -ל  400באם  כמות  חיידקי  הקולי פורם  ת על ה  על   ,  13.11.05

 ". 4.11.05רשאי לפנות בבקשה להפעלת צו הסגירה שהיה ביום 
  
 ' מר    10אין מקום להחיל על אופן ביצוע הבדיקה את הדרישה של ריחוק מינימלי של         .ד

שהן,  דרישות  א לו  אינ ן  מת אימות  ל בדיקות  בבריכות  האת ר.  או  ביצוע  בדיקה  חוזרת ,  מהמתרחצים

,מימיו  עמו קים   ,  הים  גדו ל,  דרישות  א לו  נועדו  ל בדי קות  בחופ י  רחצה .  יותר  ל בריכות  ש חייה דומות  

ואילו  באתר  חמ ת  גדר  מקו ר  ה זיהום  היחיד,  בים  מקור  הזיהום  העיקרי   ה ינו  שפכי ם;  דינמי  וגלי

 . והראיה שהבדיקות שמתבצעות בסמוך למקור הנביעה תקינות לחלוטין, הינו הגורם האנושי
,מהמתרחצים  בים  אינה  מתאי מה   למ תרח צים  בבריכות'  מר  10הדרישה  של   מרח ק  מינימ לי  ש ל  

 . וזאת משום הגודל והצפיפות

ניתן  לרא ות  כי  לא,  )10/נ(י  התפלגות  תו צא ות   בדיקות  שבוצ עו  במהלך  החדשים  האחרו נים  "עפ            .ה
אלא  במ ספר  רב  של  מקרי ם  שבהם  משרד  הבריאות  ל א  נקט  בדרך  ש ל,  מדובר  בחריגה  חד  פ עמ ית 

 . הוצאת צו סגירה ופנה בהתראות למבקשת
  

 : ההחלטות שניתנו בעבר
 . אין המדובר בצו הפסקה מנהלי ראשון שניתן נגד המבקשת, כפי שעולה מטיעוני הצדדים         .7

הסכמה  די ונית "הגיעו  הצ דדים  ל,  13.11.05ביום  הנשיא  כת ילי  '  בדיון  שהיה   בבית  משפט   זה  בפני   כב

 . אשר קיבלה תוקף של החלטה, 20.11.05עד לדיון שיתקיים ביום , "זמנית
 : עיקרי ההסכמה היו כדלקמן

 ". מקורות"י המעבדה המוסכמת של חברת "ע  הדיגום ובדיקות המים יבוצעו                  .א
לפיו  מותר,  במשרד  הבריאות,  6.2.03הוא  כקבוע   בפ רוטוקול  פגישה  מיו ם  ,  הקריטריון  לא יכות   המים                                    .ב

 . ל צואתי"מ 100 -חיידקי קוליפורם ב 400עד 
ר"מ  7מתרחץ  אח ד  לכל  ;  ר  בבריכה   הפנימית"מ  5כמות  המת רחצי ם  הוגבלה  ל מתרחץ   אחד  לכ ל                                          .ג

 . 2' ר בבריכה חיצונית מס"מ 10מתרחץ אחד לכל ; 1' בבריכה החיצונית מס
יהא  משרד  הברי אות  רשאי  לפ נות,  ל  מי ם"מ  100  -ל  400רק  במקרה   וכמו ת  החיידקים  תעלה   על                                      .ד

 . ולפרסום אזהרה לציבור 4.11.05בבקשה להפעלת צו הסגירה מיום 
  

 : הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמות כדלקמן, הנשיא כתילי' אף הוא בפני כב, 20.11.05בדיון מיום          .8
מוסכם  כי  עד  לקביע ת  הנחיות  מ חייבות ,  13.11.05בהמשך  להח לטה   מיום      .1"

יחול  על  האתר  תקן  מ י  ים  בחופי ")  האתר:"להלן(וקריטריונים  לאתר  חמ ת  ג דר  
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 ").התקן:"להלן(רחצה 
שעות  דיגו ם ,  דיגום(  ליישום  דק ויו ת  התק ןלצורך  ק ביעת  הפרטי ם  הנוספי ם                .2

במידה  ו פורום  זה   ל א  יגיע  .  יתכנס  פו רום  מקצ ועי  של   ה צדדים  ע וד  השבוע)  ב"וכיו
ייקבעו  הפ רטים   דל עיל  על  ידי   משרד  הבריאות  בין  בהס כמה  ובין  אם  ,  לסיכום

 . יחייבו את האתר ובעליו, לאו
") הצו:"להלן  (4.11.05צו  ההפ סקה   המנהל י  מיום   ,  לאור  הסכמת   הצ דדים  דלע יל              .3

יובהר  כי  אין  בע צם  ביטול   .מבוטל  בזה.  9.11.05אשר  ה וקפא  על  פ י החל טה  מיום  
הצו  כדי  למנוע  ממשרד  הברי אות  להוציא  צו  הפס קה   מנהלי  על  פי  

 )..י.ס –ההדגשות אינן במקור ." (דין
  

בעקבות  צ ו  הפסק ה  מנהלי  נוסף   ש הוצא  ביום,  אלא  שעד  מה רה  שב  העניין  לפ תח ו  של  בית  משפט  זה                  .9

הורה  כבוד  הנשי א  כתילי   ע ל  ביט ול,  לאחר  ק יום  דיון  במ עמד  הצדדים ,  12.12.05בהחלטתו  מיום  .  9.12.05

כי  על  אתר  ח מת  גדר,  בין  ה יתר,  בית  המ שפ ט  צ יין  בהח לטתו.  9.12.05צו  ההפ סקה   המנהלי  ש הוצא  ביום  

,אלא  שטרם  הו תק נו  תק נות  בדבר  פיקוח  כימי  ב קטריולוגי,  1973  -ג"תשל,  חל  חו ק  רשות   נאות   מרפ א

ועד  אשר,  ובהעדר  ת קנות   ה מסד ירות   את  ה נושא ;  לחוק)  ב)(9(3כאמור  בסעיף  ,  וגיהותי,  תברואתי,  ביולוגי
זאת  מכוח  א ותה,  ולא  בריכות  שחייה,  התקן  ה מח ייב  הוא  תקן  מי  ים  ב חופ י  רחצה,  יותקנו  תק נות   כאלו

 . ושקבלה תוקף של החלטה, 20.11.05הסכמה אליה הגיעו הצדדים בדיון מיום 
  

 : המסגרת הנורמטיבית
,לחוק  רישוי  ע סק ים   20סמכותו  של  ה רו פא  המחוזי  ל הוצי א  צו   הפסקה  מנ הלי  מ קורה  בהוראת   סע יף                   .10

יסוד  סביר  להניח  שנעברה"וזאת  כאשר  היה  לרופא  המחוזי  ,  ")חוק  ר ישוי  עסקים:"להלן  (1968  -ח"תשכ
בדבר  ע יסו ק  ל לא   רש יון  או  הפרת,  לחוק  רישוי   ע סקים   14סעיף  ..."  (14בעסק  או  לגביו  עבי רה  ל פי  ס עיף  

 .)י.ס –תנאי הרשיון 
 : לחוק רישוי עסקים קובעת לאמור 22הוראת סעיף 

הרואה  א ת  ע צמו  נפגע  על  ידי  צו  הפסק ה  מנהלי  רשאי  לבק ש  את  ביטולו  בבית "            .א
משפט  ה שלו ם  או  בבית  המשפט  לעניינים  מקומיים  שבת חו ם  שיפוטו  נמצא  העס ק 

עם  א ו  בלי  ,  ובית  ה מש פט  רש אי   ל בטל  את   הצו  או   ל אשרו,  שעליו  נית ן  הצו
כל  עוד  לא  הח ליט  בית ,  הגשת  הבקשה   ל א  ת עכב  את  ביצוע ו  של  הצ ו;  שינויים

 . המשפט החלטה אחרת
תידון  במ עמד  שני   ה צדדים  בתוך  שבעה   ימים   מיום  )  א(בקשה  לפי   סע יף  קטן                .ב

 ". הגשת הבקשה
  

 :דיון והכרעה
הרי  שת קן   מי  ים  בחופ י  רחצה  הוא  שחל   ע ל,  20.11.05כי  מכוח   ה החל טה  מי ום  ,  כאמור,  המבקשת  טענה              .11

ומשלא  מול או  דרישות,  בתקן  זה  גם  נקבע ה  הדרך   והתנאים  ל ביצוע   דגימ ות .  המקרה  ו מחייב  את   הצ דדים
 . התקן הרי שצו ההפסקה ניתן שלא כדין

בהמשך  להח לטה "הסכמה  זו   ה ינה  ,  20.11.05וכעולה  מה סכמת  הצדדי ם  בדי ון  מי ום  ,  כפי  שהובא   לע יל

ולא  ב אה  כדי  ל החל יפה   ו לחו ל    ,  עליהולהוסיף  אותה  להשליםומשמע  שהיא  באה  ,  "13.11.05מיום  
 . במקומה

עד  לד יון  שיתקיים  ביום  זמניתנאמר  כי  מ דוב ר  בה סכמ ה  דיונ ית  ,  13.11.05אמנם  ב הסכמ ה  מיום  

מיום(אלא  שבבוא  מועד  הדי ון  לא  מצאו   ה צדדים  לנכון  לומר  במפורש  כי  ההסכמה  המ אוחרת   ,  20.11.05

,"בהמשך"כי  ה יא  באה  ,  אלא  דא גו  לציי ן  מפ ורשות,  13.11.05באה  במק ום  הה סכמה  מ יום  )  20.11.05
 .ללמדך שהיא באה להשלים ולהוסיף

  
בכל  הקשור  לתנאי  התברואה  של,  ועד  לח קיקת   ת קנו ת  מתאי מות ,  בשלב  ביניים   זה ,  הנה  אם  כן  חיים  א נו                .12

 . מכוח אותן הסכמות אליהן הגיעו הצדדים ולהן ניתן תוקף של החלטה, המים בבריכות חמת גדר
  

-חיידקי  קו ליפ ורם  ל  400  -אין  ל חרוג   מ,  י  ה תקן  הח ל  בשל ב  זה "עפ,  ל"י  ה הס כמות  הנ"כי  ע פ,  אין  ח ולק

ושהיוותה  ה עיל ה  למ תן  הצו ,  17.4.06-אין  ג ם  חולק  כי  כך  הראו  ממצ אי   הב דיקה  שבוצע ה  ב.  ל  מי ם"מ  100
 . נשוא החלטה זו
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ובכלל  זה   ביצוע  בדיקה,  כי  כל  ת נא י  התק ן  הח ל  על  מי  י ם  בחופי  רח צה  מחי יבים,  כ  ה מבק שת "טוען  ב

 . מהמתרחצים' מר 10 -וכן לקיחת הדגימות ממרחק של לא פחות מ, שעות 48 – 24חוזרת תוך 
 . לצורך בחינת עניין זה נפנה להסכמות אליהן הגיעו הצדדים

,דיגום(  ליישום  דקו יות   הת קןכי  לצורך  ק ביעת  פרט ים  נוס פים  ,  נאמר  בין  היתר,  20.11.05בהסכמה  מיום   
,ובמידה  ולא  יהא  סי כום  בעניין   זה ,  יתכנס  פו רום  מקצ ועי  של   ה צדדים  תוך  שבוע,  )ב"שעות  דיגו ם  וכיו

 . בין בהסכמה ובין ללא הסכמה, י משרד הבריאות"ייקבעו פרטים אלה ע
אלא  שאין  בכך  כדי".  דקויות"כי  ה צדד ים  לא  הג יע ו  לנוסחה  מוסכ מת  כלשהי  בע ניין  אותן   ,  למדנו  כבר

מטרת  הפורו ם  ה יית ה.  לשחרר  את   ה משיבים  מהקריטריונים  שנקבעו  בתקן  הח ל  על   מ י  ים  בחו פי  רחצ ה

ואין,  גם  דק ויו ת  התק ן  ח לו ת  מכוח  אותה   הסכמהמשמע  ,  ...."  דקויות   הת קןיישוםקביעת  פ רטים  לצו רך  "

 . אחרות" דקויות"הכוונה שצריך לקבוע 
על  אתר  ח מת,  על  דקויותיו,  את  כל  הוראות  ה תקןאין  לומר  כי  כוונ ת  הצ דדים  הייתה   ל החי ל  ,  על  אף  זאת 

על  אף  ששטחן  הכולל,  בריכות  חמ ת  גדר;  זאת  אני  אומ ר  בשל  ההבדל  המ שמעותי  ב ין  ש ני  המושאים;  גדר

ככל,  מקור  הזיהום  בחוף  הים ;  אינן  דו מות   לח וף  ים,  ר"מ  1,400  -ל,  לטענת  המבקשת,  אינו  ש גרתי  ומגיע 
ואילו  מקו ר  ה זיהום  בבריכות  חמת   גדר;  הינו  הזרמ ת  מי  שפ כים  לי ם,  שמדובר  ע ל  חיידקי  קולי פורם  צו אתי

גדולה,  בתוך  המים ,  כי  ככל  הנראה  הצפיפ ות  בבריכותיה ,  מפי  המבקשת  למדנו;  הינו  הגורם  האנושי  בלבד

 . ועוד , יותר מהצפיפות במי חופי הים
וחלקו  אף  לא,  חלקו  טעון  התאמה,  חלק  ניכר  מהוראות  ת קן  מי  י ם  בחופי   רח צה  אינו  רלו ונט י,  משום  כך

 . ניתן להתאמה
,באם  יימצא  מוצא  שפ כים  או   קול חים  ל ים,  י  הציבור"י  התקן  יש  לפסול   ח וף  י ם  לרחצ ה  ע"עפ:  לדוגמא

בחודשים  מ אי  עד(התקן  מבחין   בין   ע ונת   רחצה  ;  דבר  שאינו   רלוונטי  לבריכות  שחייה,  בקרבת  מקום 

באשר  ל נוהל   בדבר  דיגום  מי;  בעוד  שא בחנה  זו  אינה  רל וונטית   לחמ ת  גדר,  לשאר  ימות  ה שנה,  )אוקטובר

ובכלל  זה   הדרישה  כי  יש,  טעון  הת אמה   ל בריכות  חמ ת  גדר    ,ככולן,  עיון  בהם   מלמד  כי  רוב  ההו ראות,  הים

דרישה  זו  א ינה  ת וא מת  תנאי ,  ר  לכל  הפ חות  מקבוצ ת  מת רחצים "מ  10לקחת  את  הדגימ ות   במרחק  של  
 . הרחצה בבריכות סגורות

או  שה דגימ ות   ייל קח ו  מאזור  שמול  ס וכת',  סמ  100  –  80גם  הנו הלי ם  כי   הדגימות  יילקחו  מע ומק  בין  

על  פ ניהם  אינם  יש ימי ם  ואי נם  רלוונט יים   ל בריכות ,  בין  דג ימ ה  לדגימה  !!ר"מ  250או  במ רחק   של  ,  המציל
 . חמת גדר

  
במקרה  של   ת וצאה,  והרלוונטית  מ ביניה ם  היא  ההוראה  לפיה,  לא  כך  המ צב  ל גבי  הוראו ת  אחרות  בתקן

שעות  48  –  24תבוצע  בדי קה  ח וז רת  בתוך  "ל  מי ם  "מ  100  -ל  –  400בודדת  לפ יה  כמות   החיידקים  ע ולה   ע ל  

-להוראות  התקן  2.ראה  ס עיף  ג (דגימות    3הבדיקה  החו זרת   תכלול   ,  מקבלת  התו צאה   החורגת  במ עבדה
 )." לבקשה' נספח ח

והסתפקו  בבדי קה,  כאמור,  כי  המש יבים  לא   ביצע ו  בדיקה   חוזרת ,  ועל  כך  אין  חול ק,  המבקשת  טענה 

 . לצורך הוצאת צו ההפסקה נשוא הבקשה 17.4.06בודדת שבוצעה ביום 
לא  תאמ ה  את  הסכמות,  כאמור,  ללא  שבוצ עה  בדיקה  חו זרת,  כי  ה וצאת   צו  ההפסקה  המנהל י,  סבורני

,מכוח  ה וראות  ה תקן  שה וחל.  הצדדים  ול א  תאמ ה  את   התק ן  שא ומ ץ  על  ידי  הצדדים  כהסד ר  ביניים 

ורק  במק רה  והת וצאה ,  שעות  48  –  24היה  ע ל  המ שיבות  לבצ ע  בדיקה  חוזרת  תו ך  ,  בשלב  ביניים ,בהסכמה

כי  א ז  היה   מקום,  )ל  מי ם"מ  100  -חיידקי  קו ליפורם  ל  400(השנייה  חרגה   מה ערכים  המק סימליים  
 . להוצאת צו ההפסקה המנהלי

  
 . י רשיון עסק שניתן שלא כדין"או עפ, כי המקום פועל ללא רשיון עסק, המשיבים טענו עוד        .13

'וכן  נ ספח  יב  4/נ'  ר  (31.5.08ועד    31.5.05  -מדובר  ברשיון  עסק  בתוקף  מ.  אין  בידי  לקבל  טענה  זו
 . פעל המקום באין מפריע, י רשיון זה בלבד"עפ; )לבקשה

למתן  רשיון  עסק  מ למד   על)  5/נ  (1.12.05י  המב קשת  מיום  "לטענת  המשיבות  עצם  הגשת  ב קשה  נו ספ ת  ע 
כי  ה גשת  הבקשה   ל רשיון  ע סק  נעשתה  מיתר,  כ  ה מבק שת   הבהי ר"ב.  העדר  רשיון   תקף  לעס ק  המ בקשת

 . זהירות או מתוך טעות
 . בטרם פג תוקפו, את הרשיון הקיים" להפקיע"אין בעצם הגשת הבקשה החדשה לרשיון עסק כדי , לדדי
אלא  שהמשיבים  לא  עמדו,  ..."כפוף  לתנאי  משרד  ה בריאות"הוא      כי,  צויין    לרשיון  6אמנם  בסעיף  ,  ועוד
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 . בנטל הבאת הראיה ולא הוכיחו את תוכנם של אותם תנאים
  

,אבהיר  כי  ה נני  ער  לפ סיקה   לפי ה  בית   ה מש פט   אי נו  נוט ה  להתע רב  בהחלט ות  רשות  מנ הלית,  בטרם  אס יים                .14
 . ואינו מחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו, אינו שם עצמו במקומה

נגע  מנגעי  ה מש פט"  -כל  עוד  הח לט תה  אי נה  נגועה  ב,  בית  המשפט   ל א  י תע רב  בהחלטה  מנה לית  של  הרש ות

המועצה  הארצית  לתכנון.  נ'  מועצה  מקומית  זמר  ואח  7817/98צ  "בג  -כדברי  ה שופט  חשי ן  ב"  (המינהלי

 ). לפסק הדין של השופט חשין 17סימן , 4.4.01פסק דין מיום ', ואח, ובניה
ובטוחני  כי  רק,  י  ש יקו לים  זרים  כלשהם"כי  ה מש יבים  מ ונעים   ע,  במקרה  שבפ נינו  א מנ ם  לא  היית י  א ומר

אלא  שכנ גד  השיקול   של  ההגנה  ע ל  האינטרס ;  הדאגה  והחרדה  לש לום  ה ציב ור  הם  ה מני עים  אותם

לספרו  של  75'  בעמ'  בענין  זה  ר(והוא  ההגנה  על  האינטרס  ה פרט י  ,  קיים  ש יקול  לא   פח ות  ח שוב ,  הציבורי
 ). ו"תשנ, הסכמות המנהלית, זמיר.י

לחוק  רישוי   עסקים   בהיותה  דרסטית  וכרוכה  בפ גיע ה  20י  סעיף  "המוענקת  עפ ,  כי  סמכות  זו,  כבר  נפסק
.מייזלר  נ  394/82א  "ע(צריך  להפ עי לה  רק  במצבים  מי וחדים  ונדירים      ,קשה  במט ה  ל חמו  של  בית   העסק

 ). 42(, )4(י לז"פד, המועצה המקומית נשר 
  

והחשש  ה ממש י  ל פג יעה   תדימיתית,  ובהתחשב  בתוצאות  הד רסטי ות  של  סג ירת  אתר   חמת   ג דר,  בענייננו

יש  להח מי ר  ול דקדק  ע ם  הרשות  בבואה ,  וכלכלית  קשים  ביותר  כתוצאה  מביצוע  צו  הסגירה  המנהל י

,ובאם  ה מסקנה  ה יא  שהרשות  לא  פ על ה  בהתאם  למוסכם  בינה  לבי ן  המבקשת,  להפעיל  את  סמכוי ותי ה

 . הרי אין מנוס מהתערבות בית המשפט, ובכך ייתכן והחלטתה מוטעית ובלתי סבירה
  

י"ומורה  על  ביטול  צ ו  ההפס קה  ה מנהלי   נ שוא   ה בקש ה  ושהו צא   ע ,  הנני  מקבל   את  הבק שה ,  אשר  ע ל  כן                .15

 . 18.4.06המשיבים ביום 
 . מ כחוק"בתוספת מע₪  6000המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הליך זה בסך של 

  

 .בהעדר הצדדים) 2006באפריל  26(ו "תשס, ח בניסן"ניתנה היום כ
  

                                                                                 

  
 סנדרה

 שופט, סוהיל יוסף

:בעניין  5מתוך  5דף 

18/04/200815D0064B301/$FILE/A8C1795F59FEC5764225715B0034C548.html?OpenElement...


