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 405 .....דעתו-פי שיקול-ניתנה עלנמצא מקום להתערב בהחלטת המשיב ש
. המשיב יחשב את סכומי הערבות שניתן לחלט בגין נשירת תיירים 11

לחלט  -חו כעת מאתיופיה, בהתאם להוראות נוהל קבוצות התיור בנוס
מחברי הקבוצה נשרו ובכפוף  10% -בות רק המידה ויותר מאת הער

 406 .................................................. למימוש זכות הטיעון של העוררת
ציבות כי נשקפת לעורר סכנה אם . נטל ההוכחה הורם עת קבעה הנ12

 409 ................................................................................ יושב לגינאה
לדחות את בקשתה של העוררת  08.06.15החלטת המשיב מיום . 13

למקלט מדיני בוטלה. המשיב יקיים לעוררת ראיון חוזר, אשר ילווה 
 411 .................................................................. בתרגום לשפטת הטווי

דעת מחודש תוך -ניטארית לשיקול. הבקשה תושב אל הוועדה ההומ14
עריכת האיזון הדרוש בין האינטרס של המעסיקה לבין העובדה 
שהעוררת שוהה עם בתה הקטינה בישראל בניגוד להוראות נוהל עובדת 

 414 ........................................................................................ בהריון
 416 .. גם בהחלטת המשיבלא נפל פ -. נדחתה בקשת המקלט של העורר 15
לעורר יערך  -העורר להתייצב במרכז השהייה . הוראת שהייה לפיה על 16

שימוע נוסף, בנוכחות המתנדב אשר לאחריו יקבל המשיב החלטה 
 418 ....................................................................................... עדכנית

אין מקום לכפות על המשיב לבחון את עניינו של העורר במסגרת . 17
 419 ....................................................... יחידת הטיפול במבקשי מקלט
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מבקשי מקלט . מדיניות המשיב אשר נמנע מלקבוע בנוהל הטיפול ב18
למי שבקשתו למקלט נדחתה ופועל תקופות יציאה מוגדרות מישראל 

 90המשיב תוך  -סבירה -פי הנוהג שלו, הינה מדיניות בלתי-עלבעניין זה 
 421 ...................................................................... יום יתקן את הנוהל

. לא נמצא ממש בטענה לפיה החלטת המשיב לסרב את כניסת 19
העוררים ניסו להונות את  -חם הסבירות העוררים לישראל חורגת ממת

יון הטעיה בוטה זה של המשיב ביודעין, בהתאם להלכה הפסוקה די בניס
 423 .........................................המשיב בכדי להצדיק את סירוב הכניסה

ככל  יש לתקוף, 06.08.17. את החלטת ממונה ביקורות הגבולות מיום 20
ים שלא הדין לביקורת משמורת של שוה-שחולק עליה העורר, בפני בית

 425 ........................................................................................... כדין
. המשיב אכן הפלה את העורר לרעה כאשר לא שדרג ואף לא האריך 21

 427 ... לנוהל חסידי אומות עולם 8את מעמדו של העורר בהתאם לסעיף ג.
. בעת הנוכחית, לא קמה במקרה של המוחזק, כל עילה אשר תצדיק 22

 429 ........................................... את שחרורו מן המשמורת בה הוא נתון
ת כנות הקשר, עלתה רק לאחר הדין, מקום בו שאל-. חוסר סמכות בית23

 429 ..........................................................................................מעצר
. לא צויין כל נימוק הומניטרי אשר היה צריך לגרום לשחרורו של 24

 430 .................................................................... העורר מן המשמורת
ים הזכות לייצג את המוחזקים בהליך לב"כ המוחזקמשלא ניתנה . 25

השימוע, הרי שנפל כאן פגם אשר משליך גם על עצם חוקיותם של צווי 
התקבלה בקשת שחרור  -המשמורת שהוצאו בעקבות השימועים הנ"ל 

 433 ................................................................................... ממשמורת
ר את המוחזק י בנסיבות המקרה להותי. אין זה סביר ומידת26

 434 ................................................................................... במשמורת
סיבות חריגות אשר יצדיקו את סטיית המשיב . בהיעדר טענה לנ27

מנהליו, לא ניתן לקבל את הטענה כי החלטת המשיב שלא לאפשר את 
 437 .................. רגת מהסבירותלישראל תיחשב כחו 3-2כניסת העוררים 

. המשיב אינו חייב לתת לעורר מעמד של קבע בישראל, לא בהתאם 28
      לנוהל מחוסרי אזרחות ואף לא בהתאם לאמנה בדבר מחוסרי 

 438 ...................................................................................... אזרחות
עמידה בזמנים שהעמיד המשיב וחלוף הזמן הרב מאז מצדיקים -. אי29

ככל שלא תינתן  -התערבות ונקיטת צעדים שיובילו לתיקון המעוות 
יום ממועד זה, יינתן לו  90הכרעה בבקשת העורר למקלט מדיני, בתוך 

 443 ........ אשר יחודש מעת לעת עד למתן החלטה בעניינו 1רישיון מסוג ב/
המשיבה מאפשרת למערערים לקיים חיי משפחה  -. רשות האוכלוסין 30

אף אם אין מדובר במענה מלא, כל עוד לא מוצה ההליך  -בישראל 
 445 ............... הדין-ערבות במסקנת ביתהמינהלי, לא נודעה הצדקה להת

 449 ....................................... בחינות רישוי -פרק ג': משרד הבריאות 
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 453 .......................................................... פרק ד': משרד החקלאות
 455 ................................................ פרק ה': משרד העבודה והרווחה

 457 ......................................... יגהפרק ו': משרד התחבורה רישיון נה
נדחתה העתירה מחמת היותה  -. זימון לשימוע שעניינו התליית רישיון 1

 457 ...................................... מיצוי הליכים-עתירה מוקדמת ומחמת אי
. אין כל עילה להתערב בהחלטת הרשות ממנה עלה כי ניתנה לאחר 2

את קווי אין להסיט  -שהרשות נתנה דעתה לכל השיקולים הרלוונטיים 
 459 ................................................................האוטובוס כפי שמבוקש

המלצות המועצה, הן זו  -. המועצה המייעצת לעניין שמאי רכב 3
-ן זו שהתקבלה עלה 19.02.17ידי המועצה בישיבתה מיום -שהתקבלה על

 462 .......... , בוטלו1ידי "גורמי המקצוע" לאחר הישיבה והועברה למשיב 
 467 ...................................................... מכרז -דואר ישראל ז': פרק 

 471 ...............................................פרק ח': מקורות חברת מים בע"מ
 475 .............................................. פרק ט': היחידה הארצית לאכיפה

המשפט לאסור על -. נדחתה בקשה למתן צו ביניים בה התבקש בית1
תנו לגביהם צווי המשיבות להרוס את בתי המגורים של המבקשים שני

 475 ............................... וכתוצאה מכך פקע גם עיכוב ביצוע צו ההריסה
רט בהיותו חלוט, אינו עשוי כלל להוות בסיס ספציפי, בפ . צו הריסה2

 476 ............................................ משפט לעניינים מינהליים-תלדיון בבי
 477 ................................................... פרק י': רשות מקרקעי ישראל

-דר "ענייני מכרזים", ודינה להתברר בפני ביתעתירה בא בג . עניינה של1
 477 ........................................................... המשפט לעניינים מינהליים

. העותר קיבל הסבר ופרוט לגבי הוצאות הפיתוח הנדרשות ואין מקום 2
 479 ................... להתערב בסכום הוצאות הפיתוח אותן הוא נדרש לשלם

. אין בסיס לטענה לפיה עלה בידי העותרת להציג תשתית ראייתית 3
הולמת לטענה לפיה מדובר בפגיעה כה אנושה בשלטון החוק עד שיש בה 

 486 ......................... כדי להתגבר על השיהוי העמוק האופף את העתירה
המשפט לעניינים מינהליים -בית -. שומות המקרקעין ומפרטים כספיים 4

 488 .................................................. נעדר סמכות עניינית לדון בעתירה
 493 ............................................... פרק י"א: רשות רישוי למתקני גז

 499 .............................................................. פרק י"ב: דיור ציבורי
המשפט לעניינים מינהליים לא -בית -נים במלון . פינוי עולים המשוכ1

 499 ............... ידון בעניין שבו פתוחה לפני העותרת דרך לקבל סעד חלופי
של העותרת רק ממועד פטירת . החלטת ועדת האיכלוס להכיר בוותק 2

 502 .................. אביה, נמצאת במתחם הסבירות ואין מקום להתערב בה
 505 ....................................................... פרק י"ג: אגודות שיתופיות
 507 ........................................... ארנונה -פרק י"ד: רשויות מקומיות 

 
 



 תוכן עניינים 

 
 

 ט

אביב בעניין חוב ארנונה של המנוח -. היורשים עתרו נגד עיריית תל1
ת העתירה, ובוודאי לא היה מקום להגיש א -שלטענתם כלל לא קיים 

 507 .................... שלא לטעון טענות השונות באופן מהותי מהמצב בפועל
. בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה, שעניינה השבת 2

לא  -כספים שנגבו לכאורה ביתר בשל חיוב בארנונה רטרואקטיבית 
       ו התנאים המקדמיים הדרושים לאישורה של תובענה התקיימ
 510 ....................................................................................... ייצוגית

. ועדת ערר לענייני ארנונה דחתה ערר שהגיש הנתבע בנוגע לחיובי 3
 514 ........................... אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר -ארנונה 

 523 ................................................................... פרק ט"ו: בחירות
 527 ............................................................... פרק ט"ז: היטל ביוב

 529 .............................................................. פרק י"ז: היטל פיתוח
 533 ................................... שטח ציבורי פתוח -פרק י"ח: היטל שצ"פ 

 537 ............................................... פרק י"ט: הנגשת תחנות אוטובוס 
 539 ..................................................................... פרק כ': הפקעה

 545 ................................................ פרק כ"א: ציד והגנה על חיות בר
 547 ............................................. גביה שלא כדין -פרק כ"ב: רשויות 

גביה  -ם לאישורה של התובענה כייצוגית תנאים הדרושי. התקיימו ה1
 547 ............................................... שלא כדין וביתר של הוצאות אכיפה

. הגשת העתירה בשיהוי כה ניכר גרמה לכך שעתה, בחלוף שנים כה 2
א למשיבה, כל המשפט, ואף ל-רבות מאז נוצרו חובות הארנונה, אין לבית

אפשרות מעשית לבחון לגופן את טענות העותר בעניין עצם ההצדקה 
 551 ..................................................................... ומם של החובותלקי

 557 ........................................................ מבנים -פרק כ"ג: רשויות 
 561 ...................................................... מכרזים -יות פרק כ"ד: רשו

 563 ..................................... אגרת חניה -פרק כ"ה: רשויות מקומיות 
 569 .................... הוצאות -מכתבי התראה  -פרק כ"ו: רשויות מקומיות 
 571 ............... נוהל הוצאת סחורות למדרכה -פרק כ"ז: רשויות מקומיות 

 575 ................................................. סדר וניקיון -פרק כ"ח: רשויות 
 577 ..................................................... שויות צו הריסה"ט: רפרק כ

 581 ............................................................ פרק ל': רשויות תו נכה

 

 

 

 

 


