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 פסק די�

  1 

 2 כתכלית קיי� תבוני יש וכל האד�;"
 3 לא שלעול�, כזה באופ� ְ&על... כשלעצמה

 4 שבכל זו וה� שב) זו ה�, האנושיות אל תתייחס
 5 ובאותו תמיד אלא, בלבד אמצעי כאל, אחר אד�
 6   " תכלית כאל הזמ�

 7  המידות של למטפיזיקה יסוד הנחות, קאנט עמנואל
  8 
  9 

 10 על הצצה, מיני גירוי לש� חשפנות: רבות שני� מזה מי� עסקי פועלי� ג� ברמת הבורסה במתח�

 11 האזור פני את לשנות מבקשת ג� רמת ולבניה לתכנו� המקומית הוועדה. ב"וכיו בעירו� חי מופע

 12 לצד, ומלונאות מוג� דיור, סטודנטי� מעונות של שימושי� במקו� המוסיפה, תכנית יזמה כ) ולש�

 13 כ), היו� שעות בכל האזור את להחיות במטרה, זאת. במקו� הפועלי� ההיטק ותעשיית העסקי�

 14 וחלק�, באזור שיעבדו, והערב היו� בשעות חלק�, והעיסוקי� הגילאי� מכל אנשי� בו שישהו

 15 תכנית אותה הא� היא שלפניי העתירה שמעוררת השאלה. במקו� שיגורו – והלילה הערב בשעות

 16  .הבורסה במתח� המי� עסקי של פעולת� המש) את מאפשרת, במקו� החלה חדשה עיר בניי�

  17 

 18, 1993 משנת החל, שנה �20מ למעלה מזה חשפנות של עסק מנהל, 1' מס המשיב, ירושלמי ער� מר

 19 מקו� של עיסוק על נגדו אישו� כתב הגשת בעקבות, שני� מספר לפני. ג� ברמת הבורסה במתח�

 20 היתר לקבל בניסיו� לפעול ירושלמי מר החל, בחוק הנדרש עסק רישיו� ללא מיני מעשה על הצצה

 21 בנכס חורג לשימוש בקשה, ג� רמת ולבניה לתכנו� המקומית לוועדה הגיש כ) לצור). כנדרש

 22 של עסק תעשייה במבנה להפעיל ירושלמי למר לאפשר הייתה הבקשה. מיני לבידור מתעשייה

 23 אינו כזה עסק כי והבהירה הבקשה את דחתה המקומית הוועדה. בעירו� חי מופע על הצצה מקו�
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 1. ערר הגיש ירושלמי מר. מבנה אותו נמצא בו הבורסה לאזור להקנות מבקשת שהיא לאופי מתאי�

 2 ה�( החלות התכניות פי על מותר שימוש היו כאמור שימוש כי וקבעה הערר את קיבלה הערר ועדת

 3 על הצצה מקו� של עסק תעשיה במבנה להפעיל ירושלמי למר והתירה"), בידור"כ ה�" מועדו�"כ

 4  . בעירו� חי מופע

  5 

 6 בית כידיד הצטר., ו"ויצ ארגו�. הערר ועדת החלטת את המקומית הוועדה תוקפת זו בעתירה

 7 השיטה של היסוד עקרונות לאור בתכנית המותרי� השימושי� את לפרש יש כי וטע�, המשפט

 8" בידור"כ שימוש בעירו� חי מופע על והצצה בחשפנות לראות נית� שלא כ), האד� כבוד ובליב�

 9  .שלפניי העתירה בתמצית זו. בכ) העוסקות בנשי� הפגיעה לאור), במקו� המותר(

  10 

 11 אתייחס, בעתירה לדו� אעבור בטר� � שימוש יעשה בה� והמושגי� המונחי� על – הדברי� בפתח

 12 בעתירה, להל� שיובהר כפי. במקו� המתבצעת לפעילות בהקשר שימוש לעשות בכוונתי בה� למונחי�

 13 הטענות בכתבי שעלו המונחי�. במקו� המתבצעת הפעילות מהות את מהצדדי� מי פירט לא שלפניי

 14"; מיני מעשה על הצצה מקו�"; "בעירו� חי מופע על הצצה מקו�"; ")חשפנות' (שאו פיפ': היו

 15 שירותי נות� שלא מהוג� חשפנות מועדו�" "בעירו� חי מופע"; "מיני בידור" לצרכי" חשפנות מופע"

 Sexual Entertainment 16: כ� זה מסוג עסקי� הגדירו באנגלית". סטריפטיז מופעי"ו"; מי�

Venues ,מיני גירוי שמטרתה פעילות הכוללי� )for the purpose of sexually stimulating .(17 כ� 

 18 על( מיני גירוי שמטרת�), performances( כהופעות היתר בי�, שהוגדרה מי� עבודת בכ� ראו

 19  ).להל� בהרחבה אעמוד השונות ההגדרות

  20 

 21 וניטרלי" נקי" נשמע" מיני בידור למטרות עסק. "ניטרלית אינה לעיל המינוחי� מבי� במינוח בחירה

 22 של מיני ירויג לצור� מוצגות שהנשי� העובדה את ובעיקר בו הנעשה את מסתירה בו בחירה א�, יותר

 23 התכניות אחת שמתירה השימושי� אחד שהוא, מועדו� המונח את כולל" חשפנות מועדו�. "הגברי�

 24 אחת לפי במקו� המותר" בידור" של השימוש את הכולל" מיני בידור" ג� כמו, במקו� החלה

 25 לשימוש להיתר בבקשה שימוש נעשה בו המונח. שימוש בכ� ג� לעשות מקו� אי� כ� ועל, התכניות

 26בו  שמוצגת העובדה את לא חוש$ שאינו כיו�, ניטרלי הוא וג�" בעירו� חי מופע על הצצה" הינו חורג

 27 ג� כ�. מציצי�גברי� ה של מיני גירוי – כזו הצצה מבוצעת לשמה המטרה את לא וא$, כחפ% אישה

 28 המוצגות הנשי� מוזכרות לא בו שג�", מיני מעשה על הצצה" שהינו עסקי� רישוי בצו המופיע המונח

 29  .הגברי� של מיני גירוי לטובת

  30 

 31 התיאור זהו. מיני גירוי לצור� המתפשטות, כחפ%, נשי� של תצוגה הוא בפועל במקו� שמתבצע מה

 32 לצור� נשי� תצוגת: "במונח הדי� בפסק שימוש לעשות הייתי יכולה כ� ועל, בעיני והמתאי� המלא

 33, חשפנות כגו�, המקו� את המתארי� מהמונחי� אחד א$ כולל אינו זה מונח, זאת ע�". מיני גירוי

 34 הניצבת שהשאלה כיו�. לפניי הנדו� מהסוג לעסקי� המקובלי� התיאורי� שאלו, ב"וכיו הצצה, עירו�

 35, במקו� המתבצעת הפעילות את הכוללי� שימושי� קובעות במקו� החלות התכניות הא� הינה לפניי
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 1 הפעילות זו, שאפרט כפי, שכ�", מיני גירוי לצור� חשפנות" של במינוח להל� להשתמש בחרתי

 2 התייחסות תהיה בה� במקרי� למעט, כ� על. לבחו� יש ואותה, ירושלמי מר של בעסקו המתבצעת

 3 לפעילות אתייחס להל�, הטענות בכתבי או בפסיקה, בחקיקה אחר במינוח שימוש נעשה בה� למונחי�

 4 אליה� אתייחס, בכ� לעוסקות אשר). שבמונח הסרבול א$ על" (מיני גירוי לצור� חשפנות"כ במקו�

 5 כיו� אול�, בכ� העוסקי� גברי� ג� קיימי� אמנ�. מיני גירוי לש� בחשפנות העוסקות כנשי�

 6 כמוב� אול�( לנשי� תהייה ההתייחסות, שלפניי במקרה ג� וכ�, בנשי� מדובר המקרי� שבמרבית

 7  ). בפרט וקטיני� ככלל גברי� על ג� חל שהאמור

  8 

 9    שלעניי� והעובדות הדברי� רקע. 1

 10*61052 ס"רע( אישו� כתב), ירושלמי מר: להל�( 1 המשיב, ירושלמי ער� מר כנגד הוגש 11.5.11 ביו�

 11 רישיו� ללא מיני מעשה על הצצה במקו� עיסוק של עבירה ביצוע לו שייחס) ירושלמי ער�' נ י"מ 11*03

 12' מס פריט, עסקי� רישוי לחוק 15 סעי$ ע� ביחד 14*ו 4 סעיפי� הוראות על עבירה, בחוק הנדרש עסק

 13 זה צו. )הקוד� עסקי� רישוי צו: להל�( 1995*ה"התשנ) רישוי טעוני עסקי�( עסקי� רישוי לצו ב6.12

 14 פריט הכולל) עסקי� רישוי צו: להל�( 2013*ג"תשע), רישוי טעוני עסקי�( עסקי� רישוי בצו הוחל$

 15  ).לצו לתוספת 6.12 בסעי$( מקביל רישוי

  16 

 17 הפעולות את מבצע הנאש�" שכ� הדיו� דחיית התבקשה יותר מאוחר לשנה קרוב, 21.6.12 ביו�

 18 השלמת לצור� המאשימה בהסכמת, התבקשה הדיו� דחיית". כדי� רישיו� הוצאת לצור) הדרושות

 19  כפר א� העסק בניהול הנאש� הודה 21.10.12 ביו� שהתקיי�, הנדחה בדיו�. הרישיו� הוצאת הלי�

 20 הייתה לא, העירייה בידיעת, העסק פועל בה� שנה 15 במהל� כי וטע� רישיו� ללא מתנהל שהעסק בכ�

 21 והעסקי�, בעירייה ע"התב של בהגדרה בעייה הייתה: "כי הוסי$ הנאש�. זה בעניי� פנייה כל אליו

 22, הבורסה מאזור אות� להוציא וביקשו הגבול על היו, וחצי שנה, שנה של זמ� פרק למש), הללו

 23  .". ההחלטה את שינו כ"ואח

  24 

 25 הוועדה או העותרת: להל�( ג� רמת ולבניה לתכנו� המקומית לוועדה ירושלמי מר הגיש 20.11.12 ביו�

 26: להל�" (בעירו� חי מופע על הצצה של מקו�"ל מתעשייה במבנה חורג לשימוש בקשה), המקומית

 27 מבקשי�...תעשייה במבנה: "לאשר המקומית הועדה התבקשה בבקשה. )חורג לשימוש הבקשה

 28 מחזית כניסה דלת כולל....הקרקע בקומת בעירו� חי מופע על הצצה למקו� מתעשייה חורג שימוש

 29, ג� רמת עיריית ע� התכתבות קדמה לבקשה. שכני� של התנגדויות מספר הוגשו לבקשה". הרחוב

 30  . חורג לשימוש בקשה להגיש ירושלמי מר נדרש לפיה

  31 

 32 יחזור ירושלמי מר ולפיו להסדר הגיעו כי הצדדי� הודיעו, הפלילי בהלי� הדיו� במסגרת, 21.1.13 ביו�

 33, להסדר בהתא�. וחצי שנה של לתקופה דחוי סגירה וצו, שקלי� 5,000 של קנס עליו יוטל, מהכפירה בו

 34 דחוי סגירה וצו, / 5,000 בס� קנס עליו הוטל, והורשע הודה, מהכפירה, ירושלמי מר, הנאש� בו חזר

 35  ).21.7.14 ביו� לתוק$ להיכנס אמור היה הסגירה צו( וחצי לשנה
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  1 

 2  סטייה ה� מהווה שהבקשה כיו� לדחותה והחליטה בבקשה המקומית הועדה דנה 23.3.14 ביו�

 3 אשר החדש לאופי המנוגד: "בשימוש מדובר כי ציינה המקומית הועדה. מההיתר סטייה ה�, ע"מתב

 4  ).לעתירה 1 כנספח צורפה ההחלטה" (הבורסה באזור להקנות פועלת ג� רמת עיריית

  5 

 6 להארכת בקשה הפלילי ההלי� במסגרת, 17.7.14 ביו� ירושלמי מר הגיש, הבקשה מדחיית כתוצאה

 7 של שירותיו את שכר 2012 במהל� עוד כי ירושלמי מר מציי� בבקשה. הסגירה צו לביצוע מועד

 8, הסגירה צו מועד להארכת בקשה באותה כבר. עסק רישיו� להוצאת עבורו שיפעל, מרו� ד� המהנדס

 9 במקו� המותרי� השימושי� אחד שהוא", בידור" של השימוש לגדר נכנס עסקו כי ירושלמי מר טע�

 10 הציג ירושלמי מר. חורג לשימוש בקשה להגיש לו והורתה זאת קיבלה לא העירייה א�, ע"התב פי על

 11 הבקשה את לדחות המקומית הוועדה החלטת את, הסגירה צו לביצוע מועד להארכת הבקשה במסגרת

 12 המאשימה בהסכמת. החלטה אותה על ערר להגיש לו לאפשר כדי הדחייה את וביקש, חורג לשימוש

 13  ).סלע איל� השופט' כב החלטת( 21.1.15 ביו� לתוקפו יכנס הסגירה צו כי נקבע

  14 

 15 חורג לשימוש בקשתו את לדחות המקומית הועדה החלטת על ערר הגיש ירושלמי מר 18.8.14 ביו�

 16 מועדו� הינו מפעיל שהוא העסק כי ירושלמי מר ציי� בערר). לעתירה 2 כנספח צור$ הערר כתב(

 17 בסטייה מדובר אי� כי טע� ירושלמי מר. 1993 משנת החל ג� ברמת 26 תובל' ברח הפועל, חשפנות

 18 של הפעילות כי,  טע� לחלופי�. ע"התב פי על באזור המותרת, בידור בפעילות מדובר שכ�, ע"מתב

 19 בצו הנכלל" מיני מעשה על הצצה מקו�" היתר בי�, כוללת במקו� היא ג� המותרת" ושונות מסחר"

 20 ג� בכ� אי�, עסקי� או לתעשייה נועד שההיתר כיו�, לטענתו, כ� על. ג� רמת עיריית של עסקי� רישוי

 21 לו להודיע עליה היה, האזור אופי או לשנות רוצה הוועדה א� כי ירושלמי מר טע� עוד. מהיתר סטייה

 22 כגו� שיקולי� שקילת לטענתו. עסק רשיו� לקבל שונות דרישות על העמדתו תחת, מלכתחילה כ� על

 23 בשיקולי� מדובר אי�, לטענתו, שכ�, המקומית הוועדה ששקלה זרי� שיקולי� ה� האזור אופי שינוי

 24  .תכנוניי�

  25 

 26 ועדתש העובדה בשל, הפלילי ההלי� במסגרת הסגירה צו לעיכוב נוספת בקשה הוגשה 20.1.15 ביו�

 27 בארבעה הסגירה צו של לתוק$ הכניסה מועד הואר�, המאשימה בהסכמת. בערר דנה טר� הערר

 28  . נוספי� חודשי�

  29 

 30 הועדה הציגה בתגובה). לעתירה 3 נספח( 25.3.15 ביו� לערר תשובה הגישה המקומית הוועדה

 31 כי טענה הוועדה. באזור החלה ע"התב פי על המותרי� השימושי� לעניי� עמדתה את המקומית

 32" . היממה שעות בכל, וחי שוקק, צעיר, מהוג�" לרובע הבורסה מתח� את להפו� ושאיפתה כוונתה

 33  .מתח� באותו העירייה למטרות המנוגד חורג שימוש לאשר מקו� אי� כי טענה המקומית הועדה

  34 
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 1) הערר ועדת: להל�( בעתירה המשיבה, אביב תל מחוז ובניה לתכנו� הערר ועדת קיימה 16.4.15 ביו�

 2 צור$ הערר ועדת פרוטוקול( המקומית הוועדה כ"וב, ירושלמי מר, ההיתר מבקש כ"ב בנוכחות דיו�

 3  ).לעתירה 4 כנספח

  4 

 5 5  נספח( מיני לבידור מתעשיית חורג שימוש למבקש שהתירה, הערר ועד החלטת ניתנה 7.5.15 ביו�

 6 בבקשה או מהיתר חורג לשימוש בבקשה מדובר הא� בשאלה תחילה דנה הערר ועדת). לעתירה

 7 מכנה כ�( חשפנות מועדו� של שימוש החלות התכניות פי על כי קבעה הועדה. מתכנית חורג לשימוש

 8 בבקשה מדובר ולכ�, בידור ושירותי מועדוני� בגדר הנכנס מותר שימוש הוא), המקו� את הערר ועדת

 9 לשימוש שהמבח� כיו� כי וקבעה הוסיפה הוועדה. חשפנות למועדו� מתעשייה, מהיתר חורג לשימוש

 10 מתאי� אכ�, שונה לשימוש מראש שנבנה, הקיי� הבניי� הא�, היינו, ההתאמה מבח� הוא מהיתר חורג

 11 בראשות( אחר בהרכב הערר ועדתש לציי� יש. הדברי� פני ה� כ� אכ� כי וקבעה, המבוקש לשימוש

 12 מקביל למקו� בנוגע החלטה), 15.9.14 ביו�( לכ� קוד� חודשי� מספר קיבלה), גדרו� מיכה ד"עו

 13 החלות התכניות פי על האסור בשימוש מדובר לפיה, מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק המפעיל

 14  ).גדרו� החלטת: להל�( במקו�

  15 

 16 בקשה הגיש זה במועד שכ�, הערר ועדת החלטת על ירושלמי מר ידע לא 20.5.15 ליו� עד הנראה ככל

 17 החלטת התקבלה טר� כי צוי� כשבבקשה, הסגירה צו ביצוע לדחיית הפלילי ההלי� במסגרת שלישית

 18 ועדת החלטת את היא ג� קיבלה לא כנראה) המקומית הוועדה י"ע המיוצגת( המאשימה. הערר ועדת

 19 ב� חיי� השופט' כב החלטת( 8.8.15 ליו� נדחה הסגירה צו ביצוע ומועד, לבקשה הסכימה שכ� הערר

 20  ).8.6.15 מיו� מרדכי

  21 

 22 שימוש ירושלמי למר לאשר הערר ועדת החלטת כנגד זו עתירה המקומית הוועדה הגישה 5.7.15 ביו�

 23  . חורג

  24 

 25, שלפניי ההלי� בשל הסגירה צו בביצוע נוספת דחיה הפלילי ההלי� במסגרת התבקשה 9.8.15 ביו�

 26  ).9.11.15 מיו� חיי� ב� מרדכי השופט' כב החלטת( בעתירה החלטה למת� עד נדחה והמועד

  27 

 28 כידיד לעתירה להצטר$, )ויצו: להל�( ציוניות לנשי� עולמית הסתדרות, ו"ויצ ביקשה 6.8.15 ביו�

 29, בישראל נשי� של היסוד לזכויות הנוגעות עקרוניות שאלות מעלה העתירה, לטענתה. המשפט בית

 30 העותרת. אלו זכויות שמירת על להקפיד השלטו� רשויות של ולאחריות�, ולשוויו� לכבוד הזכות לרבות

 31 להחלטה נוגעות אינ� ויצו טענות כי טענה הערר ועדת. לה התנגדה הערר ועדת ואילו, לבקשה הסכימה

 32 מופע על הצצה מקו�" של שימוש כי היא שקיבלה ההחלטה הערר ועדת לטענת. הערר ועדת שקיבלה

 33 במועדוני� נשי� ביזוי על ויצו טענות, לטענתה. החלה התכנית פי על מותר שימוש הינו" בעירו� חי

 34  .לדו� המשפט בית על בה השאלה ואינה, הערר ועדת דנה בה השאלה אינה, אלו מעי�

  35 
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 1 יש הא� היתר בי� שתשקול הערר ועדתל הדיו� את להחזיר לצדדי� המלצתי, 18.10.15 מיו� בדיו�

 2  .ויצו בעמדת שהועלו והשאלות, הבורסה למתח� לתת המקומית הוועדה שרוצה באופי להתחשב

  3 

 4 הוועדה בטענות] הערר ועדת[ שערכה הדיו�: "כי נאמר בה הערר ועדת תגובת הוגשה 4.11.15 ביו�

 5 מעמיק דיו� היה, עליה� שחלות לתכניות בהתא� המקרקעי� של התק. לייעוד הנוגע בכל המקומית

 6 ועדת מטע� תשובה כתבי הוגשו האמור לאור. המשפט בית הצעת את דחתה הערר ועדת". וממצה

 7 מטע� לרבות, הצדדי� כל מטע� סיכומי� שהוגשו לאחר נית� הדי� ופסק ירושלמי  מר ומטע� הערר

 8  .המשפט בית ידידת

  9 

 10  הצדדי� טענות.  2

 11  העותרת טענות. א.2

 12 שהיא כפי, הבורסה מתח� לגבי, ג� רמת עיריית של מטרתה כי היא העותרת של המרכזית טענתה

 13 שכ�, בכלל שוני� מי� לעסקי לשמש יחדל הבורסה שמתח� היא, במקו� החלות בתכניות משתקפת

 14, צעיר רובע: "של אופי ילבש וכי, זנות של לפעילות כסות משמשי� הללו העסקי� מרבית, לטענתה

 15, סטודנטי� מעונות, מגורי� של שימושי� הוספו כ� לצור�". היממה שעות בכל וחי שוקק, מהוג�

 16 חשפנות ובה� מי� עסקי של פעילות ע� אחד בקנה עולי� שאינ�, ומלונאות תרבות מוסדות, מוג� דיור

 17  .מיני גירוי לצור�

  18 

 19 מאפשרות שאינ�, במקו� החלות בתכניות ביטוי לידי באה זו מטרה כי טוענת המקומית הועדה

 20 זאת שכינתה כפי" מיני בידור" או מי� עסקי כולל אינו" בידור" המונח, לטענתה. כאמור שימושי�

 21 אי�, המקומית הוועדה לטענת. מתכנית חורג לשימוש היתר נדרש, לטענתה כ�, כ� על. הערר וועדת

 22  .במקו� העירייה מטרות את לסתור כדי בו שיש  חורג לשימוש היתר לית� מקו�

  23 

 24 מיכה ד"עו בראשות הערר וועדת של בהחלטתה התקבלו אלו טענותיה כי וטוענת מוסיפה העותרת

 25 זהה פעילות ע� לעסק בנוגע, שלפניי בעניי� הערר וועדת להחלטת קוד� חודשי� ארבעה רק גדרו�

 26 הצצה*בעירו� חי מופע על הצצה"ל חורג שימוש של בקשה התבקשה ש� ג�, 28 תובל,  הסמו� בבניי�

 27 כל ללא, ממש עניי� באותו קודמת מהחלטה תחרוג הערר ועדת כי מקו� היה ולא", מיני מעשה על

 28  .נימוק

  29 

 30  ויצו – המשפט בית ידידת טענות. ב.2

 31 מה� דעתה גילתה המקומית שהוועדה משעה, לטענתה. המקומית הוועדה בעמדת תומכת ויצו

 32 של במקו� שימוש להתיר ולא, שלה פרשנותה פי על זאת לפרש יש, במקו� הראויי� השימושי�

 33  .מיני גירוי לצור� חשפנות

  34 
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 1 בסיס על, בתכניות השימושי� הגדרות את לפרש המשפט בית על כי היא ויצו של המרכזית טענתה

 2 * היסוד זכויות של ובליב�, האד� של היסוד זכויות כשבבסיסה, המשפטית שיטתנו של היסוד ערכי

 3 לניהול הבקשה מאחורי, ויצו לטענת. וחירותו האד� כבוד: יסוד בחוק הקבועה, האד� לכבוד הזכות

 4 לטענת. וניצול� בכבוד� פגיעה, נשי� ביזוי של פרקטיקה עומדת" בעירו� חי מופע על הצצה" של עסק

 5 או בידור" להיקרא יכולה אינה מיני גירוי לצור� המוצגות נשי� על הצצה של אלו פרקטיקות, ויצו

 6  ".בילוי

  7 

 8  המשיבי� טענות

 9  הערר ועדת טענות. ג.2

 10 בגדר הוא" בעירו� חי מופע על הצצה" של עסק הפעלת של, המתבקש השימוש כי טוענת הערר ועדת

 11 מר מבקש אותו העסק כי סבורה הערר ועדת. במקו� החלות התכניות פי על המותרי� השימושי�

 12 התכניות פי על המותרי� שימושי� שה�", בידור" ובגדר" מועדו�" בגדר נכנס להפעיל ירושלמי

 13  . החלות

  14 

 15, המנהלי המעשה תקינות את לבחו� הינה המנהלית העתירה של מטרתה כי, עוד טוענת הערר ועדת

 16 החלטת בסבירות או הדעת בשיקול מינהלי פג� נפל הא�, היינו, הערר ועדת של החלטתה זה במקרה

 17 המשפט בית של ההתערבות את לצמצ� יש לפיה� רבות לאסמכתאות מפנה הערר ועדת. הערר ועדת

 18  .התכנו� רשויות כמו מקצועי בגו$ שמדובר מקו� המנהלי הגו$ דעת בשיקול

  19 

 20 את מכפיפה החדשה התכנית לפיה המקומית הוועדה פרשנות כי וטוענת מוסיפה הערר ועדת

 21 עיגו� לה ואי� נכונה אינה, הבורסה לאזור להקנות פועלת ג� רמת שעיריית החדש לאופי השימושי�

 22 הפרשנות על היתר בי�, נסמכה מסקנתה כי טוענת הערר ועדת. לה ההסבר בדברי או התכנית בהוראות

 23  .המתבקש מהסוג עסק כולל שלטענתה, שוש� אב� במילו�" מועדו�" של המילולית

  24 

 25 ירושלמי שמר זה מסוג שעסקי� מנת על ידה שלאל כל עושה המקומית הוועדה, הערר ועדת לטענת

 26 שמיקומו חוקי בעסק שמדובר, לטענתה כ�, א$ על, הבורסה במתח� מקומ� ימצאו לא לנהל מנסה

 27  .די� פי על תכניות במסגרת מוסדר

  28 

 29 ובה� מיני גירוי לצור� עסקי� כי לקבוע המקומית הוועדה רצתה לו כי טוענת ממשיכה הערר ועדת

 30 עליה היה, המותרי� השימושי� בגדר נכללי�  אינ�, סטריפטיז או חשפנות, מיני מעשה על הצצה

 31 מוסיפה החדשה התכנית כאשר בפרט כ�, ככלל כ�. במקו� החלות בתכניות במפורש זאת לקבוע

 32 כשקידמה, המקומית הועדה החליטה, זאת תחת, לטענתה. מה� גורעת ולא הקיימי� לאלו שימושי�

 33 באופ� שלה� את השוק כוחות יעשו יו� של שבסופו כ� שימושי� להוסי$, החדשה התכנית את

 34  .החוצה יידחקו ירושלמי מר של זה מסוג שעסקי�

  35 
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 1 מתאר תכנית לתחולת המקומית הוועדה טענות כי הערר ועדת טוענת, במקו� החלות התכניות לעניי�

 2 טוענת עוד. העתירה במסגרת להעלות� נית� לא ולכ�, הערר ועדת לפני נטענו לא, 2*ב/340/רג חלקית

 3, רישיו� ללא העסק בניהול הורשע ירושלמי שמר העובדה בהשלכות לדו� מקו� אי� כי הערר ועדת

 4  .הערר במסגרת זו טענה ג� העלתה לא  המקומית שהוועדה כיו�, זאת

  5 

 6  ירושלמי מר טענות. ד.2

 7, במקו� החלות התכניות כי, ובראשונה בראש, וטוע� הערר ועדת החלטת על ידיו סומ� ירושלמי מר

 8 של עסק במקו� להפעיל מאפשרות" מועדו�"ו" בידור" במקו� המותרי� השימושי� בי� הכוללות

 9 מעוניי� שהוא כפי), זאת מכנה שהוא כפי, בעירו� חי מופע על הצצה או( מיני גירוי לצור� חשפנות

 10  .במקו� ולנהל להמשי�

  11 

 12 שה� מסחר להגדרת ה�, בידור להגדרת ה� עונה, מפעיל הוא אותו מהסוג עסק ירושלמי מר לטענת

 13 מכ� ולאחר, מתכנית חורג לשימוש בקשה להגיש התבקש תחילה לטענתו. בתכנית מותרי� שימושי�

 14  . לתעשייה היתר יש העסק פועל בו שלבניי� כיו� מהיתר חורג לשימוש בקשה

  15 

 16 מטעמו המהנדס את הנחתה עת לב תו� בחוסר נהגה המקומית הוועדה כי, ירושלמי מר טוע� עוד

 17 העירייה, לטענתו. הבקשה את לאשר בכוונתה אי� כי העת כל כשידעה, חורג לשימוש בקשה להגיש

 18 שקילת תו� מהמקו� רגליו את לדחוק כדי הכל ועושה שנה 22 מזה במקו� הפועל, לעסקו מתנכלת

 19  .זרי� שיקולי�

  20 

  21 

 22] במקור כ�[ העסק עובדי ושל שלו יסוד כזכויות פוגעת המקומית הוועדה כי עוד טוע� ירושלמי מר

 23 פוריטנית עול� השקפת: "על מבוססי� העירייה שיקולי, לטענתו. ביטוי ולחופש עיסוק לחופש

 24 לאפשר שאמורה נאורה למדינה ולא מהעבר חשוכי� לימי� ומקומה הכלל נחלת שאינה ושמרנית

 25  ".ועיסוק ביטוי חופש ולאפשר ומגוו� רחב דעות קשת

  26 

 27 עסק רישיונות ניתנו בעבר שכ� בשוויו� פוגעת המקומית הוועדה החלטת כי ירושלמי מר טוע� כ�

 28 רישיו� ציר$ ירושלמי מר). הבורסה ומועדו� הלידו כמו( הבורסה במתח� אחרי� חשפנות למועדוני

 29  .2003 מאוקטובר" מיני מעשה על הצצה מקו�" הכולל, הבורסה למועדו� שנית� עסק

  30 

 31 למועצה הערר ועדת החלטת על ערעור להגיש הייתה רשאית המקומית הוועדה כי ירושלמי מר טע� עוד

 32 הערר ועדת שג� כיו�. מנהלית עתירה הגישה, המועד ובחלו$, זאת תחת א�, ימי� 30 בתו� הארצית

 33  .בהמש� זו לטענה אתייחס לא, ירושלמי מר מלפני טעות נפלה זה לעניי� כי הבהירה

  34 

  35 
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 1  והכרעה דיו�

  2 

 3  הדי� פסק ומבנה הכרעה הטעונות השאלות. 3

 4 על החלות התכניות פי על מותר מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק הא� היא המתעוררת השאלה

 5 הראשו� בפרק: כזו תהיה הילוכי דר� כ� על. התכניות פרשנות של בשאלה מדובר. הבורסה מתח�

 6 שנית� כדי זאת במקו� המתנהל מיני גירוי לצור� חשפנות של מופע מהו, העובדתית בשאלה אדו�

 7  .התכניות פי על המותרי� השימושי� ע� אחד בקנה עולה כזו פעילות הא� לבחו� יהיה

  8 

 9, היינו, מתכנית חורג בשימוש בענייננו מדובר הא� בשאלה אפתח. התכנוני בפ� יעסוק השני הפרק

 10 שמא או, במקו� החלות התכניות פי על המותרי� מהשימושי� חורגת מיני גירוי לצור� חשפנות

 11 אסקור מכ� לאחר). 5 פסקה( יהילתעש הוא לבניי� שנית� שההיתר כיוו�, מהיתר חורג בשימוש מדובר

 12 תכנית לפרש בסמכות אדו� הפרק בהמש�). 6 פסקה( ג� ברמת הבורסה מתח� על החלות התכניות את

 13 מכ� לאחר). 7.2 פסקה( תכניות של תכליתית ובפרשנות); 7.1 פסקה( כחיקוק זו של ומעמדה, עיר בניי�

 14 שיקולי� מה� בשאלה אדו�); 8.1 פסקה( בו והחיי� המרחב על והבנייה התכנו� דיני בהשפעת אדו�

 15 לשיקולי� אעבור מכא�). 8.2 פסקה( לשקול התכנו� רשויות רשאיות שיקולי� ואילו, תכנוניי�

 16); 9.1 פסקה( המקומית הרשות בתחומי מדיניות כקובע המקומי בשלטו� ואדו� מקומיי� תכנוניי�

 17 בשיקולי להתחשב רשאית היא הא� ובשאלה, המקומית הרשות של כלכליי�*חברתיי� בשיקולי�

 18  ).9.2 פסקה( ארנונה ושיקולי אחרות רשויות ע� תחרות

  19 

 20 ברמת הבורסה מתח� על החלות התכניות בפרשנות ואדו� הפרט אל מהכלל אעבור השלישי בפרק

 21 כוללות ה� א� והשאלה התכניות פרשנות על המשפיעי� שוני� לגורמי� אתייחס זו במסגרת. ג�

 22 כמקור המקומית הוועדה כוונת על אעמוד זו במסגרת. מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק הפעלת

 23 ביניה� והיחס, הבורסה למתח� והחדשה המתקנת התכנית על); 10 פסקה( החלות התכניות לפרשנות

 24 מעשה על הצצה" של לעסק עסקי� רישוי בחוק הקטגוריות ועל); 11 פסקה( הקיימת התכנית לבי�

 25  ).12 פסקה" (מיני

  26 

 27 בסיס על חקיקתית  להרמוניה שתביא פרשנות, החקיקה עקרונות לאור לפרשנות אעבור מכא�

 28 פסקה( נשי� החפצת מהי השאלה על אעמוד); 13.1 פסקה( המשפטית שיטתנו של היסוד עקרונות

 29 בפרט התכנו� דיני ובמסגרת בכלל מיני גירוי לצור� חשפנות לעניי� המשווה למשפט אתייחס); 13.2

 30, ניצול של תופעות למגר הבאות בישראל בחקיקה המגמות את אסקור 13.4 ובפסקה) 13.3 פסקה(

 31 החוק); 13.4.1 פסקה( וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק על אעמוד זו במסגרת. נשי� והחפצת ביזוי

 32 סחר על איסור); 13.4.3 פסקה( עסקי� רישוי לחוק התיקו�); 13.4.2 פסקה( מינית הטרדה למניעת

 33 פסקה( אסורי� שידורי� לעניי� התקשורת חוק; 13.4.4 פסקה( בזנות עיסוק למטרות אד� בבני

 34 למניעת לחוק תיקו�); 13.4.6 פסקה( עבירות ביצוע למניעת במקו� שימוש הגבלת חוק); 13.4.5
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 1, הפרשנית בשאלה ביניי� סיכו� אערו� 13.4.8 בפסקה). 13.4.7 פסקה) (הסרטוני� חוק( מינית הטרדה

 2  .ג� ברמת הבורסה מתח� על החלות בתכניות נכללת מיני גירוי לצור� חשפנות הא�

  3 

 4 שעשתה כפי חורג לשימוש היתר לית� מקו� היה הא� והיא, מכ� הנגזרת בשאלה אדו� מכ� לאחר

 5 יסתיי� כא�). 14 פסקה( המקומית הוועדה שעשתה כפי לבקשה לסרב מקו� היה שמא או, הערר ועדת

 6  .התכנוני הפרק

  7 

 8 התנהלות באשר ירושלמי מר של לטענות הנוגעות שלפניי להלי� ייחודיות בטענות אדו� הרביעי בפרק

 9 את ניהל ירושלמי שמר לכ� הנוגעות המקומית הוועדה וטענות), 15 פסקה( מולו המקומית הוועדה

 10  ).16 פסקה( כ� בשל בפלילי� והורשע רישיו� ללא העסק

  11 

 12  .אסכ�, מכ� לאחר

  13 

  14 

 15  העובדתי הפ�: ראשו� פרק

 16  בעירו� חי מופע על הצצה מקו� מהו – העובדתי הפ�. 4

  17 

 18  התכנו� רשויות של בהנמקות) החסר( העובדתי הבסיס. א.4

 19  .  החלטותיה� את כשנימקו העובדתי לפ� התייחסו לא, הערר ועדת ה�, המקומית הוועדה ה�

  20 

 21 תוכ�" שכותרתו בסעי$). לעתירה 1 כנספח צורפה הבקשה( חורג לשימוש בקשה הגיש ירושלמי מר

 22: לאשר הוועדה התבקשה לגופה ובבקשה", מיני לבידור מתעשייה חורג שימוש: "נאמר", הבקשה

 23  ".  בעירו� חי מופע על הצצה למקו� מתעשייה חורג שימוש"

  24 

 25  :הוחלט ולפיה שורות שלש בת היא המקומית הועדה החלטת

 26 ע"מתב ה� סטיה מהווה הבקשה כי ומהיתר ע"מתב חורג לשימוש לבקשה לסרב"
 27 באזור להקנות פועלת ג��רמת עיריית אשר החדש לאופי המנוגד באופ�, מהיתר וה�

 28  ".הבורסה
  29 

 30 28 בסעי$( קובעת 3ב/340/רג*ו 1ב/340/רג תכנית מטרות את מצטטת שהיא לאחר הערר ועדת

 31  :כ�) להחלטתה

 32 כי למסקנה מובילה, החלות התכניות של הנכונה הפרשנות כי סבורה הועדה"
 33 תכנית פי על היה מותר) בעירו� חי במופע הצצה או מיני בידור( המבוקש השימוש

 34  . "זו עובדה שינתה לא 3/ב/340/רג ותכנית 1ב/340/רג
  35 
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 1 של המילונית להגדרה ומפנה, מועדו� הגדרת על עונה המתבקשת הפעילות כי מבהירה  הערר ועדת

 2 השימוש: "כי וקובעת" חברי� לפגישת שנועד מקו�, מועד בית, קלוב: "שוש� אב� במילו� זה מונח

 3  ).להחלטתה 29 פסקה" ('מועדו�' המושג לגדר הנכנס שימוש הינו המבוקש

  4 

 5 התאמת של בהקשר החלטותיה� את נימקו ולא הקורה לעובי נכנסו לא הוועדות שתי לראות שנית� כפי

 6 לא, ובנוס$, בעסק המבוצעת הפעילות לעניי� דבר נאמר לא, ראשית. המותרי� לשימושי� העסק

 7 בשנת רק תוק$ למת� שהופקדה 3/ב/340 תכנית ובעיקר, התוכניות תכלית מהי לבחו� ניסיו� נעשה

 8  .בתכנית המותרי� לשימושי� מתאימה מיני גירוי לש� חשפנות והא�, 2009

  9 

 10 בהחלטת אמנ�. בעתירתה העותרת תוקפת אותה, הערר ועדת החלטת את לקבל קשה זו מסיבה כבר

 11 המקומית הוועדה התייחסה הערר ועדתל בתגובתה כבר אול�, ממש פג� אותו נפל המקומית הוועדה

 12 מימוש על לכ� שתהיה וההשפעה, ככלל ירושלמי מר של עסקו מסוג לעסקי� שיש השלילי להיבט

 13 להתערב שבחרה משעה, אלו היבטי� לבדוק היה הערר ועדת על. בפרט החדשה התכנית מטרות

 14  .  המקומית הוועדה בהחלטת

  15 

 16 כדי, שלפניי בעתירה ה�, בערר לרבות, התכנו� בהליכי ה� העובדתי לפ� ההתייחסות את אבח� להל�

 17  .במקו� החלות בתכניות המותרי� בשימושי� נכלל הוא והא�, ירושלמי מר של עסקו מהו לבחו�

  18 

 19  בהלי� העובדתי לפ� ההתייחסות. ב.4

 20 לשימוש היתר ירושלמי מר מבקש שבגינו העסק מהו להבי� תחילה יש, המשפטי העניי� על לעמוד כדי

 21 הרבו לא, הערר ועדת ה�, ירושלמי מר ה�, המקומית הוועדה ה�, התכנוני להלי� הצדדי� דווקא. חורג

 22 הרישוי מהנדס, בתחילה. מזו זו שונות ה� ג�, בכותרות והסתפקו המדובר בעסק הנעשה בתיאור

 23); ירושלמי מר לערר כנספח צור$ 5.7.12 מיו� מכתבו" ()חשפנות' (שאו פיפ'" זאת כינה האזורי

 24 ועדת לפני בדיו�"; בעירו� חי מופע על הצצה מקו�: "כ המקו� את תיארה ההיתר שבבקשת ההגדרה

 25 4 נספח, 7' ש הערר ועדתב הדיו�' לפר 34' עמ" (בעירו� חי מופע: "כאל העסק למהות התייחסו הערר

 26 שלא מהוג� חשפנות במועדו� מדובר: "כי) 5' ש, 35' בעמ( דיו� באותו טע� ירושלמי מר כ"ב); לעתירה

 27 בצורה פועלי� והמועדוני�, זנות] הבורסה במתח�[ ש� שאי� שני� כמה כבר...מי� שירותי נות�

 28" מיני בידור" לצרכי" חשפנות מופע"  במקו� הפעילות את מכנה בהחלטתה הערר ועדת". מהוגנת

 29 בו כמקו� סמו� בבניי� זהה מועדו� הערר ועדת כינתה גדרו� ובהחלטת); להחלטתה 8 פסקה(

 30, הלילה בשעות, רבות שני� משמש הבורסה מתח�: "כי והדגישה" סטריפטיז מופעי" מתקיימי�

 31 הוועדה לתשובת נספח" ('עיסוי מכוני" של במסווה בושת ובתי סטריפטיז למועדוני, היתר בי�

 32  ).לעתירה 3 נספח, לערר המקומית

  33 

 34 המקומית הועדה מהנדס דברי" (שלילית פעילות" מתנהלת בו כמקו� הוא למקו� ההתייחסות, ככלל

 35 המקומית הועדה לטענת, באה העתירה הגשת).  19' ש, לפרוטוקול 151' עמ, התכנית לאישור בדיו�
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 1 לשימושי� אחורית כחצר לשמש הבורסה מתח� יחדל: "לפיה החלטתה את מימוש לידי להביא כדי

 2 שירותי או  מי� בשירותי החפצי� מבקרי� אליו ירכז ולא....המבקש של עסקו כגו� נסבלי� שאינ�

 3 כי טענה ג� המקומית הוועדה). לעתירה 44 סעי$" (שימושי� באלה וכיוצא מיני למעשה הצצה

 4 שמספקת הראייה" בושת בתי הפעלת של חוקית בלתי לפעילות מסווה: "הינו המתבקש השימוש

 5 בית בעבר התנהל חורג לשימוש ההיתר מבוקש בו מקו� באותו: "היא המקומית הוועדה לכ�

 6  .".בושת

  7 

 8, כ�. בכותרות למעט בעסק הפעילות כוללת מה מפרט אינו התכנו� רשויות ע� במגעיו, ירושלמי מר ג�

 9 הינו העורר של עסקו פעילות מהות" כי ציי� המקומית הועדה החלטת על שהגיש לערר 1 בסעי$

 10 המקומית הועדה החלטת את תוק$ שהעורר א$ על). לעתירה 2 כנספח צור$ הערר" (חשפנות מועדו�

 11 כזו  היא טענתו. מדוע מפרט אינו א�, בתכנית המותר" בידור" של העיסוק לגדר נכנס עסקו כי וטוע�

 12 מועדו�. חשפנות כמועדו� להגדירו שנית� הרי העורר של עסקו מהות מבחינת): "לערר 20 סעי$(

 13 אינה העסק שמהות כיו� אול�". בידור לצרכי העסק של השימוש לגדר מהותו מבחינת נכנס חשפנות

 14 העיר מהנדס: "כי) לערר 24 סעי$( זה לעניי� הוסי$ ירושלמי מר. המבוקש בהנחת מדובר הרי מפורטת

 15 ההיגיו� שלפי א. על, בידור של בשימוש הנכללת בפעילות מדובר אי� מדוע החלטתו את נימק לא

 16  .המבוקש הנחת, כא� ג�" מובהק באופ� בידור שירותי על מדובר, הישר והשכל

  17 

 18 הפ�. מי� ללא פרטי בריקוד מדובר": עסקו מהות את) 9 בסעי$(  ירושלמי מר ציי� לעתירה בתגובה

 19 בידור על אחרת חוקית הגבלה או/ו פסול כל ואי� והאד� הטבע ממהות נפרד בלתי חלק הינו המיני

 20  ."'בידור שירותי" בגדר הינו העסק כי מחלוקת תתכ� לא: "כי) 10 בסעי$( ומוסי$" זה מסוג ובילוי

  21 

 22 להעמיד טרח לא א�, עובדתית תשתית ללא התקבלה המקומית הועדה החלטת כי הוסי$ ירושלמי מר

 23  .דבר, חשפנות במועדו� מודבר כי לאמירה מעבר, ולפרט בעצמו כזו תשתית

  24 

 25, לנשיא המשנה' כב שהגדיר ממה, נובע במקו� המבוצעת לפעילות באשר הפירוט חוסר כי נראה

 26 לתיאור מטאפורה: "כ) בנשי� לסחר בהתייחס) 2000( י"מ' נ חנוכוב 7542/00 פ"בבש חשי�' מ השופט

 27 פוליטיקת" ע� או", במדויק לצייר� מכדי דלה שהשפה חיי� תופעות, מכוערות חיי� תופעות

 28 המשגה לקראת: ב חלק ומשפט מגדר מיניות, "יפת כרמית וקארי� אלמוג שולמית של בלשונ�", הגועל

 29 מיניות, ואלמוג יפת: להל�, ו"תשע( 669, 653 מה משפטי�", הישראלי במשפט נשית מיניות של חדשה

 30 תחושות ע� – הזונה –" האחר" של וסימביוטיקה חיבור: "לדבריה�, שהיא). 'ב ומשפט מגדר

 31 בהתעמקות ידיו את ללכל) המשפט בית של רצונו חוסר את המסגירי�, ודחייה גועל של ומושגי�

 32  ".ונקלה מוכתמת שנתפסת בתופעה

  33 

 34. ירושלמי מר של עסקו כדוגמת חשפנות במועדוני לפעילות התייחסות הייתה ויצו של בטענותיה רק

 35 פגיעה, נשי� ביזוי של פרקטיקה עומדת" בעירו� חי מופע על הצצה" הביטוי מאוחרי" ויצו לטענת
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 1 בבקשתה ה�). המשפט בית כידיד ההצטרפות לבקשת 21 סעי$" (מכ) למעלה וא. ניצול�, בכבוד�

 2 ישיבה, עמוד על נשי� של ריקוד הכוללי� חשפנות מועדוני מתוארי� בתגובתה ה�, להלי� להצטר$

 3 כסות משמשי� אלו מועדוני� כי טענה וא$) lap dance: הקרוי( מינימלי בלבוש גברי� של ברכיה� על

 4 באחד ביקור של לתיעוד פרט, חשפנות למועדוני כללי באופ� היא ההתייחסות זאת ע�. בושת לבתי

 5 באופ� ירושלמי מר של עסקו בתיאור מדובר אי� אול�, הבורסה במתח� המצויי� המי� מעסקי

 6  .ספציפי

  7 

 8 שמדובר רק וציי�, זאת הכחיש לא ירושלמי מר,  גברי� של ברכיה� על ישיבה או לריקוד אשר

 9  .הכוונה למה בדיוק ברור כשלא" אישי ריקוד"ב

  10 

 11  בזנות לעיסוק מסווה מהווה ירושלמי מר של עסקו לפיה הטענה. ג.4

 12 מסווה: "מהווי� הבורסה במתח� המי� עסקי כי המקומית הוועדה לטענות אתייחס, ראשית

 13 התנגדויות שהגישו מי ידי על ג� הועלה זה חשש". בושת בתי הפעלת של חוקית בלתי לפעילות

 14  ):לערר 39 סעי$( כ� זה לעניי� השיב ירושלמי מר.  המקומית הוועדה שציינה כפי, לבקשה

 15 בעבר שהיה כפי באיזור הזנות לעניי� ישלי) העורר של עסקו שאופי לחשש אשר"
 16 בי� קשר אי�, ממש בה אי� מהותה שמבחינת בהתנגדות מדובר. הבורסה באזור
 17 לעסקו היתר ומת� הבורסה באזור זנות הייתה שבעבר העובדה לבי� העורר של עסקו

 18  ."בעבר שהיה כפי למצב לחזור לאזור תגרו� לא בוודאי העורר של
  19 

 20. לכ� ראייה כל בהעדר זנות של לפעילות במסווה מדובר כי המקומית הוועדה טענת את לקבל נית� לא

 21 %"בג: רבי� בי�, ראו( הולמת עובדתית תשתית לפניה יש כי לדאוג החלטה המקבלת מנהלית רשות על

 22 שרת' נ זהב קווי יורונט 987/94 %"בג); 1983( 29) 3( לז ד"פ הפני� שר' נ ברגר עזרא 297/82

 23 שר' נ והלומד העובד הנוער הסתדרות H 8569/96"בג); 1994( 439, 412) 5( מח ד"פ, התקשורת

 24 השר' נ המסורתית התנועה 1438/98 %"בג );1998( 620, 597) 1( נב ד"פ, והספורט התרבות, החינו)

 25) 4(נד ד"פ, רחובות עיריית' נ בלומנטל אמנו� 3638/99 %"בג); 1999( 368, 337) 5( נג ד"פ, דתות לענייני

 26, בנבו פורס�( 31 פסקה, רחובות עיריית' נ סולודו) ישראל 10907/04 %"בג); 2000( 229, 220

 27 %"בג); 2011( 12 פסקה ,והתעסוקה המסחר, התעשייה שר' נ מ"בע דינור זיק 8467/10 %"בג  );  2010

 28, בנבו פורס�( ישראל ממשלת ראש' נ) ר"ע( בישראל השלטו� איכות למע� התנועה 4374/15

 29 דפנה); 02.07.2017, בנבו פורס�( הסוהר בתי שירות' נ חטיב מילאד 5754/15 ב"רע );27.03.2016

 30, זמיר יצחק); 'א מנהלי משפט ארז�ברק: להל�, 2010( 440' א כר�  ,מינהלי משפט, ארז*ברק

 31 הסמכות, זמיר יצחק); 2011, שנייה מהדורה( 1119' עמ, 34 פרק' ב כר�, המינהלית הסמכות

 32, "המנהלית הזכות, "זמיר ויצחק) 2014, (הס. כללי – השיפוטית הביקורת –' ג כר), המנהלית

 33  ).ה"תשע( 163, 135, טז וממשל משפט

  34 

 35 מקו� היה שאז( זנות של פעילות מבוצעת בו במקו� שמדובר לכ� ראיה לפניי הונחה לא, זה במקרה

 36  ).זנות של לפעילות הנלוות עבירות על במשטרה מתאימה תלונה להגיש

  37 

http://www.nevo.co.il/case/6132467
http://www.nevo.co.il/case/6132467
http://www.nevo.co.il/case/6043818
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 1 מסווה המשמש במקו� או, עבירות מתבצעות בו במקו� מדובר אי� כי הנחה מנקודת אצא, כ� על

 2 היתר ירושלמי למר לית� סירבה המקומית שהוועדה הסיבה הייתה לא זו, בנוס$. אסורה לפעילות

 3  .חורג לשימוש

  4 

 5  מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק מהו . ד.4

 6 גירוי לצור� חשפנות של עסק הפעלת מאפשרות הבורסה מתח� על החלות התכניות הא� לקבוע כדי

 7 המתבצעת לפעילות באשר רב פירוט אי� אמנ�, זה במקרה. כאמור עסק של מהותו על לעמוד יש, מיני

 8 תצוגת הכולל" מיני בידור"ב מדובר כי עולה, ויצו בעמדת ובעיקר, לעיל שהוצגו מהנתוני� א�, במקו�

 9  . במקו� מבקרי� הגברי� של מיני גירוי לצור�, חלקי או מלא בעירו�, בתנועה נשי�

  10 

 tease .(11( התגרות או וגירוי) strip( התערטלות מהמילי� מורכב,  לחשפנות שתורג�, Striptease המונח

 12, מוסיקה לצלילי בגדיה את המסירה, מי� עובדת, אישה של תצוגה או כמופע בחשפנות לראות מקובל

 13 בי� שלפניי במקרה המבקש להיתר ג� להתייחס יש כ�. בה לצופי� מיני לגירוי לגרו� שאמורה בדר�

 14 לעיל האמור מכל". מיני בידור" או" בעירו� חי מופע על הצצה" או" חשפנות" מופע אותו נכנה א�

 15 רוקדות נערות או נשי� בו במקו�, ביותר המצמצ� התיאור פי על ג�, מדובר, שלפניי שבמקרה עולה

 16. מיני גירוי או עוררות לצור�), בה� נוגעי� שא$ וייתכ�( עליה� מביטי� וגברי�, מלא כמעט בעירו�

 Ronald Weitzer, "Sex Work: Paradigms and 17         , "מי� עבודות: "כ הוגדרו אלו פרקטיקות

Politics" in: Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry, 1 (Ronald 18 

(Weitzer, ed. 2000):  19 

"Sex work is the exchange of sexual services, performances, or products for 20 
material compensation. It includes activities of direct physical contact 21 
between buyers and sellers (prostitution, lap dancing) as well as indirect 22 
sexual stimulation (pornography, stripping, telephone sex, live sex shows, 23 

webcan performances)".  24 
(emphasis added).                                                                                               . 25 

  26 

 27, ויפת אלמוג( שוני� מטעמי� שלילית היא מיני גירוי לצור� לחשפנות ההתייחסות כי להדגיש יש

 28). 433' בעמ ש�, בנשי� פוגעת זו שלילית הסתכלות דווקא כי טוענות, 'ב חלק, ומשפט מגדר מיניות

 29 שינוי את שתמנע התייחסות, מיני גירוי לש� חשפנות למופעי שלילית התייחסות יש אכ� בו, זה במצב

 30 מתח� על החלות בתכניות המותרי� השימושי� את לראות יש א� היא השאלה, הבורסה מתח� פני

 31  .מיני גירוי לצור� חשפנות ככוללי�" בידור" או" מועדו�" ובה�, הבורסה

  32 

  33 

  34 

  35 

  36 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_services
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 1   התכנוני הפ�: שני פרק

 2  מתכנית סטייה או מהיתר סטיה. 5

 3 מהתכניות ה� חורג) בעירו� חי מופע על הצצה( המבוקש השימוש כי בהחלטתה קבעה הערר ועדת

 4 כי קבעה הערר ועדת. כתעשייה לשימוש לנכס שנית� הבנייה מהיתר ה�, הבורסה במתח� החלות

 5 התכניות פי על מותר" בעירו� חי מופע על הצצה"ש כיו�, בלבד הבנייה מהיתר החורג בשימוש מדובר

 6  ".בידור"ו" מועדו�" של שימושי� המתירות במקו� החלות

  7 

 8' כב כ� על עמד. אסור למעשה הוא במפורש הותר שלא מה כי כידוע הוא הכלל והבניה התכנו� בדיני

 9 בפסקה, 1987( 681, 673) 4( מא ד"פ, ישראל מדינת' נ מ"בע נחו� קלקא 377/87 פ"בע שמגר' מ הנשיא

 10  : )דינו לפסק 11

 11 התכניות הוראות לפי אלא לפיה� שימוש או בנייה זכויות ואי� בנייה ואי� תכנו� אי�"
 12 תכנית שאי� ומה, בתכנית המותרת במסגרת רק לבנות מותר. לדרגותיה� השונות
 13 ."מותר אינו � במפורש מרשה מיתאר

   14 

 15 כפי והשופטי� השופטות תארי כל: להל�, אז כתארה( נאור' מ השופטת' כב ג� הדברי� על עמדה

 16' נ מרכז, ולבניה לתכנו� המחוזית הועדה 1446/06 מ"בעע ,)הנזכרי� הדי� פסקי מת� בעת שהיו

 17 ש�, בנכסי� השתתפויות עניי�: להל�, 2010, בנבו פורס�( מ"בע בישראל בנכסי� השתתפויות

 18 הדבר נדרש מסויי� יעוד להתיר כדי תכנונית במאטריה עסקינ� כאשר): "דינה לפסק 12 בפסקה

 19  ."במפורש להיות

  20 

 21. מותר יהיה שזה כדי מסוי� שימוש במפורש להתיר התכנית על: "ריבלי�' א השופט' כב שקבע וכפי

 22, 114) 5( נה ד"פ, המרכז מחוז ערר ועדת' נ אבוטבול 1216/98 א"ע" (אסור – מפורשות מותר שאינו כל

 23 )).אבוטבול עניי�: להל�) (2001( א 130

  24 

 25 שתי יש חורג לשימוש. מסוי� בנכס המותרי� מהשימושי� החורג שימוש הוא כ� כשמו חורג שימוש

 26, היינו, מתכנית החורג שימוש ישנו. המתבקש השימוש חורג ממה מהשאלה הנובעות משמעויות

 27  החורג שימוש וישנו, הנכס על החלות בתכניות המותרי� השימושי� בגדר נכלל אינו המבוקש השימוש

 28 כאשר( הנכס לגבי בו הקבועי� והשימושי� הבנייה מהיתר חורג המבוקש השימוש, היינו, מהיתר

 29  ). בתכנית המותרי� השימושי� בגדר נכלל מהיתר החורג השימוש

  30 

 31 שתואר כפי, וקבעה, מהיתר חורג שימוש לבי� מתכנית חורג שימוש בי� בהבדלי� דנה הערר ועדת

 32 כי, מהיתר חורג לשימוש באשר הערר ועדת קבעה עוד. מתכנית חורג בשימוש מדובר אי� כי, לעיל

 33 נית�, שתאורטית כיו�, זאת. האמורה למטרה בבניי� שימוש בפועל לעשות נית� הא�, טכני הוא המבח�

 34 קבעה הערר ועדת. החלות בתכניות מותר השימוש כאשר, מתאי� נכס תחתיו ולבנות הנכס את להרוס

 35 את קיבלה כ� ועל, המבוקש לשימוש ג� מתאי�, לתעשייה כנכס הוגדר שבהיתר, מדובר בו הנכס כי

 36  .הבקשה את ואישרה הערר
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 1 נכלל, מיני גירוי לצור� חשפנות מועדו� לפיה מסקנתה את כראוי נימקה לא הערר ועדת כי סבורה אני

 2 אחת הייתה ג� זו( בה לדו� עליה שהיה המרכזית השאלה זו וכי, בתכנית המותרי� השימושי� בגדר

 3 החריגי� כי סבורה אני, בנוס$). הערר ועדתל הדיו� את להחזיר הצעתי בשלה העיקריות הסיבות

 4 לשימוש היתר למת�), והבנייה התכנו� חוק: להל�( 1965*ה"תשכ, והבנייה התכנו� בחוק הקבועי�

 5 היה נית� לא, מהיתר חורג בשימוש מדובר היה לו שג� כ�, שלפניי במקרה מתקיימי� מהיתר חורג

 6  . ירושלמי מר של לבקשתו להיענות

  7 

 8 השימושי� בגדר נכלל המתבקש השימוש והא�, במקו� החלות התכניות את תחילה אבדוק כ� על

 9 מכוח" בידור" או 1ב340 ע"תב לפי" מועדו�" של השימוש את ובעיקר�, החלות בתכניות המותרי�

 10  .3ב340 ע"תב

  11 

 12  ג� ברמת הבורסה מתח� על החלות התכניות. 6

 13 מתח� בתכניות ומכונה, ג� ברמת היהלומי� בורסת באזור נמצא הבקשה התבקשה לגביו הנכס

 14 10.12.87 מיו� 3507. פ.בי תוק$ למת� שפורסמה, 1/ב/340/רג ע"תב חלות המקרקעי� על. הבורסה

 15 תוק$ למת� שפורסמה 2/ב/340/רג ע"תב); הקיימת ע"התב או 1ב340 ע"תב: להל�, לעתירה 7 נספח(

 16 ע"ותב) המתקנת ע"התב או, 2/ב/340 ע"תב: להל�, לעתירה 8 נספח( 6.2.94 ביו� 4190 פ.בי

 17 או 3ב340 ע"תב: להל�, לעתירה 6 נספח(14.9.09 מיו� 5998. פ.בי תוק$ למת� שפורסמה 3/ב/340/רג

 18 אבא רחוב הוא ממזרח הגבול בכול� שכ�, במדויק שטח אותו על חלות אינ� התכניות). החדשה ע"התב

 19 ה� התכנית גבולות הקיימת בתכנית.  לתכנית מתכנית משתני� האחרי� הגבולות אול�, סילבר הלל

 20 המתקנת בתכנית; במערב ישראל גיבורי' ורח, בדרו� בוטינסקי'ז' רח, בצפו� ותובל ביאליק' רח

 21 החדשה ובתכנית במערב אלו� יגאל' ורח, בדרו� היצירה' רח, בצפו� ותובל ביאליק' רח: ה� הגבולות

 22 נתיבי, מצפו� ביאליק' ר ה� הגבולות כי נכתב ובתיאור, מדויקות בקורדינאטות מצויני� הגבולות

 23 חלות ה� כאילו לקודמתה זו מתייחסות שהתכניות כיו�, אול�. מדרו� בוטינסקי'ז' ורח ממערב איילו�

 24  .זו בהחלטה ג� כ� לכ� אתייחס, מתח� אותו על

  25 

 26   בתכניות המותרי� השימושי�. א.6

 27  :הבורסה באזור מותרי� כשימושי� שלהל� השימושי� את קבעה * הקיימת ע"התב, 1ב340 ע"תב

 28 לפתח� יותנה כי בתנאי, קפה ובתי מסעדות, לשמחות אולמות, מועדוני�. א"
 29  .בלבד הלילה בשעות

 30  .קפה ובתי מסעדות מסוג עסקי�. ב
 31  ."לסביבה מטרד תהווה שלא תעשייה כל, עסקי� העליונות בקומות. ג
 32  ').ג' א' מ – שלי הדגשות(

  33 

 34  :קובע התכנית לתקנו�  ט4 סעי$

 35 קפה ובתי לשמחות אולמות, מועדוני� מסוג עסקי� פתיחת יותרו תעשייה במבנה"
 36 בלבד ללילה פתיחה בשעות יותר עסק לרישיו� ההיתר או/ו הבניה היתרי כי בתנאי

 37  ".למחרת 01:00 לשעה ועד 19:00 מהשעה החל(
 38  ').ג' א' מ – שלי הדגשה(
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  1 

 2, 1/ב/340/רג תכנית מכוח הותרו אשר השימושי� את צמצמה � המתקנת ע"התב, 2ב340 ע"תב

 3: היא התכנית כותרת. האזור אופי שינוי של המגמה את החלה זו תכנית. הקרקע בקומות למצער

 4 מטרתה כי נקבע המתקנת לתכנית 2 בסעי$". תיקוניה כל על 1/ב/340/רג המתאר לתכנית שינוי"

 5  .מיוחדת תעשיה אזור יצירת של דר� על היתר בי�), 1ב340( הקיימת התכנית את לשנות היא

  6 

 7  :ולפיו התכליות רשימת את קובע לתכנית 3 סעי$

 8 לכל התכנית בתחו� הנמצאי� בני� או קרקע ישמשו ולא, בנייה היתר יינת� לא" 
 9 הקרקע נמצאי� בו האזור לגבי, להל� התכליות ברשימת המפורטת לזו אלא, תכלית

 10  ".הבניי� או
  11 

 12 משרדי�, מטרד כל תהווה שלא קלה לתעשייה שימוש וקובע מיוחד תעשייה באזור עוסק 3.1 סעי$

 13 סוכני, רכב השכרת, ביטוח שירותי, מחשב שירותי, דאר, פיננסיי� מוסדות או בתעשייה הקשורי�

 14  :כדלקמ�. א.3.1 סעי$ קובע הקרקע לקומת אשר.  ב"וכיו הפצה חברות נסיעות

 15 המשרתי� ושרותי� הבניי� של לתכלית הקשורה מסחרית קומה: הקרקע בקומת"
 16 ובתי מסעדות....הועדה של מיוחד באישור, תצוגה אולמות, בנקי� כגו� האזור את

 17  "1/ב/340/רג לתכנית בהתא� קפה
  18 

 19 התכנית הוראות יחולו תכניות בי� סתירה של מקרה בכל: "כי נקבע המתקנת לתכנית 8 ובסעי$

 20  "2/ב/340/רג

  21 

 22". בבורסה נוספי� שימושי�: "בשמה כאמור, באזור נוספי� שימושי� התירה * החדשה ע"התב

 23  :שימושי� אות� הוספת של המטרה ומובהרת השימושי� מתוארי� לתכנית ההסבר בדברי

 24 לרבות ג"בר הבורסה לאזור נוספי� שימושי� קביעת שמטרתה בתכנית מדובר"
 25  .הקרקע בקומת

 26 בי� ה� הבורסה באזור המותרי� השימושי�, 1/ב/340/רג המתאר לתכנית בהתא�
 27  :היתר

 28 בשעות לפתח� יותנה כי בתנאי קפה ובתי מסעדות לשמחות אולמות, מועדוני�. 1
 29  .בלבד הלילה

 30  קפה ובתי מסעדות מסוג עסקי�. 2
 31  .לסביבה מטרד תהווה שלא תעשיה כל, עסקי� העליונות בקומות. 3

 32 מסחר, לאומנות גלריות, בנקי� כמו נוספי� שימושי� לאפשר בתכנית מוצע
 33 סטודנטי� מעונות, מגורי� כמו בלילה ג� האזור את שיחיו אחרי� ושימושי�

 34  ."ומלונאות
 35  ').ג' א' מ – שלי הדגשות(

  36 
 37 1/ב/340/רג בתכנית" ד�, קודמות מאושרות לתכניות התוכנית בי� ביחס הד� 1.6 סעי$ כי להדגיש יש

 38 בתכנית ההוראות יתר וכל זו בתכנית המפורט את רק משנה זו תכנית: "כי וקובע "תיקוניה כל על

 39 התכנית את משנה היא כי המצהירה, המתקנת שהתכנית, מכא�." לחול ממשיכות 1/ב/340/רג

 40 הקיימת לתכנית מתייחסת החדשה התכנית היינו. הקיימת התכנית של מהתיקוני� חלק היא הקיימת

 41  . המתקנת התכנית מכוח לה התיקו� על

  42 
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 1  :וה�, התכנית הוראות עיקרי נקבעו. 2.2 בסעי$

 2 השימוש שהינו, תעסוקתיי� שימושי� על בדגש שימושי� תמהיל קביעת. 1"
 3  .הבורסה באזור הראשי

 4 וקביעת והסעדה בידור שירותי, משרדי�, תעסוקה: ראשיי� שימושי� קביעת. 2
 5, סטודנטי� מעונות, מוג� דיור, מסחר, מגורי�: מיוחדי� משניי� שימושי�

 6  ....".תרבות מוסדות, מלונאות
 7  ').ג' א' מ – שלי הדגשות(

  8 
 9  :הפעילות ושעות השימושי� את קובע לתכנית 6.3 סעי$

 10 השימוש שהינו, תעסוקתיי� שימושי� על הדגש את ישי� השימושי� תמהיל. א"
 11  .הבורסה באזור הראשי

 12  .והסעדה בידור שירותי, משרדי�, תעסוקה: ראשיי� שימושי�. ב
 13, סטודנטי� מעונות, מוג� דיור, מסחר, מגורי�: מיוחדי� משניי� שימושי�. ג

 14  ).5/בתממ כהגדרת�( תרבות מוסדות, מלונאות
 15 בתי של שימוש יותר לא( סיעודית מחלקה ללא א), מוג� דיור של שימוש יותר. ד

 16  ).אבות
 17 השימושי� על הגבלה וללא העסק לרישיו� ההיתר י"עפ ייקבעו הפעילות שעות. ה

 18  ."הבורסה במתח� הראשיי� העיקריי�
 19  ').ג' א' מ – שלי הדגשות(

  20 

 21 שכללה, החדשה התכנית שדווקא בעוד, למועדו� שימוש אפשרה הקיימת התכנית לראות שנית� כפי

 22 משרדי� מגורי� הכולל אזור יצירת שיאפשרו שימושי� הוספת תו� כ� עשתה" בידור" של שימוש

 23. במתח� לפעול לסוגיה� מי� מעסקי למנוע הייתה העיקריות ממטרותיה שאחת תכנית, ושירותי�

 24, הקיימת התכנית לפי מועדו� בגדר נכלל מיני גירוי לצור� חשפנות מופע של עסק א� היא השאלה

 25 פעילות אותה והא�, האמורה הפעילות לצור� במקו� השימוש את מונעת המתקנת התכנית הא�

 26 בטענת לדו� יש לכ� קוד� א�, כעת לפנות יש זו לבחינה. החדשה התכנית פי על" בידור" בגדר נכללת

 27 העלתה לא המקומית שהוועדה כיו�, המתקנת ע"בתב זו עתירה במסגרת לדו� אי� כי הערר ועדת

 28  .הערר ועדת בפני זה לעניי� טענות

  29 

 30  )המתקנת ע"התב( 2/ב/340/רג ע"בתב לדו� מקו� יש הא�. ב.6

 31 כיו�, זאת, ועיקר כלל המתקנת ע"בתב לדו� זו עתירה במסגרת מקו� אי� כי טענה הערר ועדת

 32 ירושלמי מר של עסקו  בי� סתירה על התבססה לא הערר ועדת לפני בטיעוניה המקומית שהוועדה

 33  . זו לתכנית דעתה נתנה לא הערר ועדת כ� ועל, המתקנת ע"לתב

  34 

 35. ביניה� וביחס החדשה ובתכנית הקיימת בתכנית התמקדה הערר ועדתל בתגובתה, המקומית הוועדה

 36 לב תשומת את תפנה הערר ועדת לפני טיעוניה במסגרת כבר, המקומית הוועדה כי היה ראוי, אמנ�

 37, אול�. המתקנת לתכנית המבוקש השימוש סתירת בדבר לטענות לרבות, טענותיה לכלל הערר ועדת

 38 ועדתל והצעתי המתקנת לתכנית בנוגע המקומית הוועדה טענות ג� הועלו, שלפניי העתירה משהוגשה

 39 העתירה במסגרת השיבה הערר ועדתומש, כ� לעשות לא הערר ועדת משבחרה. בעניי� ולדו� לשוב הערר

 40 חורג ירושלמי מר של עסקו כי אציי� מוסגר במאמר. המתקנת לתכנית ג� אתייחס, עניי� של לגופו ג�

 41  .הדי� בפסק המרכזי הנדב� אינו זה, שיפורט כפי א�, המתקנת מהתכנית ג�
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  1 

 2  .שלפניי לעניי� הרלבנטיות הבורסה מתח� על החלות התכניות בשלושת להל� אדו�, האמור לאור

  3 

 4  תכנית פרשנות. 7

 5  עיר בניי� תכנית לפרש הסמכות. 7.1

 6 חשי�' מ השופט, לנשיא המשנה' כב שציי� כפי, חיקוק של כמעמד הוא עיר בני� תכנית של מעמדה

 7: להל�, 1999( 646, 625) 4(נג, הרצליה ולבנייה לתכנו� המקומית הוועדה' נ נקר יחזקאל 3213/97 א"בע

 8 הוא ברשומות פרסומה וכי" חיקוק" הינה מקומית מיתאר תכנית כי, עוד נזכור): "נקר עניי�

 9 סאל�' נ דעו�'ג עיסא נאצר 416/58 א"ע: למשל, ראו כחיקוק ע"תב לראיית עוד."  (המחייב הפרסו�

 10); 1964( 384) 1( יח ד"פ, כH משה' נ ליבוביH לאה 398/63 א"ע); 1959( 916) 2(יג ד"פ, סלימא� כליל

 11 %"בג); 1992( 727) 5(מו ד"פ, נתניה ולבניה לתכנו� המקומית הועדה' נ מ"בע בתי� קני 119/86 א"ע

 12) 1( מז ד"פ, אביב תל מחוז, המחוזית הועדה' נ והסביבה החיי� איכות לשמירת העמותה 1636/92

 13 א"ע; נקר עניי�); 1996( 705) 5(מט ד''פ, ויסמרק ישראל' נ ישראל מדינת   389/91 פ"ע); 1993( 573

 14 �"עע); ראשד עניי�: להל�, 2004( 406) 4( נח ד"פ, ראשד יוס.' ורג'ג' נ ישראל מדינת 9355/002

 15 8411/07 �"עע); 2008( מ"בע חקלאית להתיישבות שיתופי כפר מעש' נ גולדשטיי� חיי� 6198/06

 16 מ"עע); 2010( 16 פסקה, הסביבה להגנת ישראלית אגודה – ודי� טבע אד�' נ מ"בע דניאל מעוז

 17, בנבו פורס�, הדי� לפסק 8 פסקה( הרצליה ולבניה לתכנו� המקומית הועדה' נ גליק לימור 8026/09

 18 חביב מוחמד סלי�' נ ישראל מקרקעי מנהל�ישראל מדינת 8937/08 א"ע); גליק עניי�: להל�, 2010

 19 השרו� הוד ולבניה לתכנו� המקומית הועדה' נ ברגר אהר� עוזר ר"ד 6486/10 �"עע); 2011( אללה

 20; נאור' מ השופטת' כב של דינה לפסק 4 בפסקה, השרו� הוד' נ ברגר עניי�: להל�, 2011, בנבו פורס�(

 21, 2013, בנבו פורס�( סבא כפר ולבניה לתכנו� המקומית הועדה' נ' ואח שוחט יונת� 2339/12 מ"עע

 22 להגנת ישראלית אגודה � ודי� טבע אד�' נ מ"בע חקלאית' חב יכי� 35/11 מ"וועע) שוחט עניי�: להל�

 23  ).מלצר' ח השופט' כב של דינו לפסק 17 פסקה, יכי� עניי�: להל�, 2015,בנבו פורס�( הסביבה

  24 

 25 ועדת. לפרשה המוסמ� זה הוא המשפט שבית הרי, כחיקוק עיר בניי� תכנית של ממעמדה יוצא כפועל

 26 שמדובר כיו� התכנו� רשויות של דעת� בשיקול להתערב ימעט המשפט בית כי היא הלכה כי טענה הערר

 27. תכנוני כגו$ הערר ועדת להחלטות הנוגע בכל הדברי� פני ה� כ� אכ�. ומקצועיות מתמחות ברשויות

 28 בית של תפקידו שזהו, עיר בניי� תכנית של  לפרשנותה בנוגע יפה כוחו אי�, הכלל שזהו א$, אול�

 29 לפסק 8 בפסקה( בקבעה, בנכסי� השתתפויות בעניי� נאור' מ השופטת' כב שציינה כפי המשפט

 30 בסופו מסורה הרי ארצית מתאר תוכנית ובכלל� תוכניות של פרשנות� לרבות הדי� פרשנות): "דינה

 31 8797/99 א"בע והוסיפה, "הדי� של המוסמכי� הפרשני�, לעול� ה� שה� המשפט בתי בידי דבר של

 32 : להל�, 2001( 466) 2(נו ד"פ, חיפה � והבניה התכנו� חוק לפי המחוזית הערר ועדת' נ אנדרמ� חנ�

 33  ):דינה לפסק 14*15 בפסקאות, 474' בעמ, אנדרמ� עניי�

  34 
 35 של במקומ� עצמו ישי� לא, H"כבג כמוהו, מינהליי� לענייני� המשפט�בית, אכ�"

 36 בוח� מינהלי משפט�בית    ....תכנו� שיקולי במקומ� ישקול ולא, התכנו� ועדות
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 1 בשאלת, שבשיגרה כמעשה, הוא מכריע, בדומה. עיר בניי� תכנית של  חוקיותה את
 2 בשאלת אחת לא הכריע לצדק הגבוה המשפט�בית....חיקוק היא תכנית .פרשנותה
 3 המשפט�שבתי היא השקפתי כי ואומר אוסי. ... בניי� תכניות של פרשנות�

 4 תכניות לרבות, הדי� של המוסמכי� הפרשני�, לעול�, הינ�  השונות לערכאותיה�
 5 מקו� יש א� איננה, לדעתי, השאלה האמור לאור.... חיקוק כאמור שה� עיר בניי�

 6 א� לשאול לנו אל. התכנית בפרשנות התכנו� ועדות של הדעת�בשיקול להתערב
 7 ממיתח� חורגת" מרפאה" הוא" הוסטל" כי שקבעו התכנו� ועדות החלטת

 8 בגדר הוא" הוסטל"ה א�, בפשטות היא לעצמנו להציג שעלינו השאלה. הסבירות
 9, החלה התכנית של הנכונה פרשנותה מה היא הכרעה הטעונה השאלה". מרפאה"

 10  "המשפט�בתי בידי מסורה זו בשאלה וההכרעה
 11  ').ג' א' מ – שלי הדגשה(

   12 

 13 לבית נתונה הפרשנות חיקוק בפרשנות שמדובר כיו� כי חיות' א השופטת' כב הדגישה, אל�אדרי בעניי�

 14  :דינה לפסק 14 בפסקה קבעה וכ�. התכנו� רשויות לפרשנות עדיפות אי� זה ולעניי�, המשפט

 15 כגופי� התכנו� למוסדות המסור הדעת בשיקול בהתערבות מדובר אי� – ודוק"
 16 אשר התערבות, בחוק הקבוע התכנוני בהלי) התכנית הוראות את לקבוע מקצועיי�

 17 של הנכו� פירוש� בשאלת לנו עניי�..... צמצו� של מידה המשפט בתי נוקטי� בה
 18 רישוי רשות ידי�על שהוצא בנייה היתר הא� לבחו� מנת על התכנית הוראות
 19   ."התכנית את תוא� מקומית

  20 

 21 הבחירה א�. שונות תכנוניות אפשרויות של ההשלכות והצגת בתכנו� מומחיות אכ� התכנו� רשויות

 22, לנשיא המשנה' כב כ� על עמד נקר בעניי�. פרשנית בשאלה מדובר אלא תכנונית עוד אינה, ביניה�

 23  ):648' בעמ ש�( בקבעו חשי�' מ השופט

 24 הדי� הוא שמתפרס� מה – מיתאר תכניות ובה� –" חיקוקי�" של לעניינ�"
 25, המחייב הדי� ומשמתפרס�. די� הוא אי� מתפרס� שאינו ומה המחייב

 26 ." לבדו הוא המשפט�לבית אלא נית� אינו ופירושו מחוללו�מיוצרו טבורו ניתק
  27 

 28 זיקוק בית פז' נ דרו� מחוז ובניה לתכנו� המחוזית הערר ועדת 241/12 מ"בעע פוגלמ�'  ע השופט' כב

 29 החלטות בי� ההבחנה על עמד), אשדוד זיקוק בית עניי�: להל�, 2012, בנבו פורס�( מ"בע אשדוד

 30 המשפט לבית נתו� התפקיד ש� תכניות של פרשנות לבי�, מהתערבות ימנעו המשפט בתי בה� תכנוניות

 31  ):דינו לפסק 12 בפסקה, ש�(

 32 יש, התכנו� מוסדות של החלטותיה� על שיפוטית לביקורת המידה אמת לעניי�
 33 מקצועיי��תכנוניי� בענייני� החלטות שעל בעוד: החלטות סוגי שני בי� להבחי�

 34 התחומה שיפוטית ביקורת תחול התכנו� רשויות של דעת� לשיקול המסורי�
 35 של לפרשנות ביחס הדברי� פני ה� שוני�.... המינהלי במעשה ההתערבות לעילות
 36, חקיקה דברי של המוסמ) הפרש� לעול� הוא המשפט בית שכ�; בתכנית הוראה

 37  "בכללות� מתאר ותכניות
 38  ')ג' א' מ – שלי הדגשה(

  39 

 40 לפסק 4 פסקה ,לממשלה המשפטי היועH' נ טבריה עיריית ראש 4253/02 %"בג: זה לעני� ראו עוד

 41 ועניי�, השרו� הוד' נ ברגר עניי�; גליק עניי�); 2009( בנבו פורס�, נאור' מ השופטת' כב של דינה

 42  ).שוחט

  43 

  44 

http://www.nevo.co.il/case/5716902
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 1   מתאר תכניות של תכליתית פרשנות. 7.2

 2 יש לה, התכנית לשו� היא, אחרי� חקיקה דברי של כפרשנות, מתאר תכנית בפרשנות המוצא נקודת

 3 פורס�( מייזליק דוד' נ מ"בע השרו� מרחבי 10213/03 א"ע( והרגילה המקובלת המשמעות את להעניק

 4 של תכליתה אחר להתחקות המשפט בית של מתפקידו, כ� על נוס$). ש�, שוחט עניי�); 2006, בנבו

 5 בי�, ראו מתאר תכניות של תכליתית פרשנות על(  מטרתה את המגשימה פרשנות לה ולהעניק התכנית

 6 הועדה' נ מ"בע אילת פנינת חברת 10277/06 מ"עע; הדי� לפסק 416' בעמ, ראשד עניי�: רבי�

 7 הארצית המועצה של לעררי� המשנה ועדת 49/12 מ"עע); 2010, (הדרו� מחוז ובניה לתכנו� המחוזית

 8. הדי� לפסק 40 בפסקה שוחט עניי�) 2012, בנבו פורס�( מ"בע עH תעשיות יצחקי דניאל חברת' נ

 9 המקומית הוועדה' נ מ"בע ישראל אל�אדרי 7926/06 מ"בעע חיות' א השופטת' כב כ� על עמדה

 10  :בקבעה), אל�אדרי עניי�: להל�, 2009, בנבו פורס�( עליו� גליל ובניה לתכנו�

  11 
 12 מונחי� מתפרשי� שבה כדר) הוראותיה מתפרשות חיקוק המתאר תכנית בהיות"

 13 מוצאת שהיא כפי התכנית של לתכליתה בהתא� דהיינו, אחר חקיקה דבר בכל
 14 ."התכנית הוראות בלשו� ביטוי

  15 

 16, מתאר תכנית): "דינו לפסק 20 בפסקה( יכי� בעניי� 35/11 מ"בעע מלצר' ח השופט' כב קבע ג� כ�

 17 ראו עוד" (הדברי� של ולהקשר� התכנית של לתכליתה בהתא� לפרש יש, חקיקה לדבר בדומה

 18 מ"ועע) 2003( השרו� חו. ובניה לתכנו� המקומית הועדה' נ הרצליה עיריית 1239/03 �"עת: זה לעניי�

 19  ).2004, בנבו פורס�( השרו� חו. ובניה לתכנו� המקומית הועדה' נ הרצליה עיריית 8723/03

   20 

 21 ג�, התכנית ללשו� מעבר, עמד, מתאר תכנית של החקיקתית התכלית על ללמוד בניסיו�, המשפט בית

 22 המפקחת' נ רעננה עיריית H 10/00"בג : זה לעניי� ראו( שרטוטי� כמו בתכנית אחרי� מסמכי� על

 23 לעניי� ראו( דברי� של הקשר� על וכ�), 2001( 739) 1( נו ד"פ, והמרכז א"ת מחוזות התעבורה על

 24 המקומית הוועדה' נ מ"בע שיתופית חקלאית להתיישבות עובדי� מושב, בלפוריה 482/99 א"ע : זה

 25 מ"עע וכ�) בלפוריה עניי�: להל�, 2001( 910, 895) 1( נו ד"פ, יזרעאלי� – ולבנייה לתכנו�

 26  ). 2008, בנבו פורס�' (ה פסקה , מ"בע חקלאית להתיישבות שיתופי כפר מעש' נ גולדשטיי� 6198/06

  27 

 28  .התכנו� במטרות לדו� עכשיו אפנה האמור לאור

  29 

 30  ומטרותיו התכנו� השפעת. 8

 31  התושבי� חיי ומכלול המרחב על והבנייה התכנו� דיני השפעת. 8.1

 32 אופי ועל המקומית הרשות תושבי של חייה� איכות על משמעותי באופ� משלי� העירוני המרחב תכנו�

 33 בנייה, תכנו� נושאי: "בקבעו חשי�' מ השופט, לנשיא המשנה' כב כ� על עמד. חיי� ה� בה הסביבה

 34 אגודה �ודי� טבע, אד� 288/00 %"בג: ראו" (הכלל ועל היחיד על במישרי� משפיעי� הסביבה ואיכות

 35 חשי�' מ השופט' כב של דינו לפסק 18' פס, 673) 5( נה ד"פ, הפני� שר' נ הסביבה להגנת ישראלית

 36 ובאמצעות, בכלל המקומי בשלטו� המתקבלות מהחלטות רבה במידה מושפעי� הפרט חיי). 2001(

 37 משפט מעשי" הרחוב משפט, "בלוטנר ועדי רוטשילד גיל: זה לעניי� ראו( בפרט והבנייה התכנו� דיני

http://www.nevo.co.il/case/5670796
http://www.nevo.co.il/case/5670796
http://www.nevo.co.il/case/5704776
http://www.nevo.co.il/case/5699209
http://www.nevo.co.il/case/5699209
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 1 הינו והחברתי הפיזי שהמרחב היא ההנחה). הרחוב משפט, ובלוטנר רוטשילד: להל�, 2013( 38, 35' ה

 2 המקומי השלטו� של תפקידו מה השאלה עולה כ� על  משפטיי� וכללי� חברתיי� תהליכי� של תוצר

 3 באמצעות אלו שאלות לניתוח( הרשות תושבי של – והמנטלי החברתי, הפיזי – המרחב בהבניית

 Henry Lefebvre, The Production of Space (Donald 4: ראו והמרחב המשפט אסכולת

Nicholson-Smith, transl. 1991); Issachar Rosen*Zvi, Taking Space Seriously: Law, 5 

Space and Society in Contemporary Israel (2004) ,6 – סובייקט, מרחב, קהילה, "בלנק ישי וכ� 

 7: להל�, ו"תשס( 19', ב ודברי� די�", יצב*רוז�) איסי( יששכר של ספרו בעקבות, ומרחב משפט על תזות

 8  ):26' בעמ ש�( זה לעניי� מציי� בלנק). ומרחב משפט על תזות, בלנק

 9 שלתצורות העובדה את קונקרטי באופ� מדגי� ומרחב במשפט העוסק מחקר"
 10 ה� שבה� המרחב של השונות ולתפיסות וקהילות פרטי� חיי� בה� המרחביות

 11 ולכ), המשפטיי� הכללי� של הממשיי� התוצאי� על השפעות יש, מחזיקי�
 12 מרחביות התארגנויות על לכת מרחיקות השפעות, בתור�, יש, משפטיי� שלכללי�

 13  "המרחביות תפיסותיה� ועל אלה
  14 

 15 למשל, במקו� עובר או עובד, החי הציבור של שונה לחוויה להביא עשויה ממש אורבנית סביבה אותה

 16  :38' בעמ, ש�, הרחוב משפט, ובלוטנר רוטשילד שציינו כפי, במקו� המותרי� מהשימושי� כתוצאה

 17 המשמעויות של ובתחימה בעיצוב) נוספי� גורמי� בצד( המשפט של פעולתו"
 18 האנושיי� השימושי� מנעד בהגדרת זה ובכלל ,בחברה מסוי� למרחב המיוחסות
 19 בעיצוב מרכזי תפקיד ממלאת, בתורה, זו פעולה. גבולותיו בי� להתבצע המצופי�
 20 משמעויותיו  בארגו� ג� S ומשכ), למרחב ביחס קבוצות ושל פרטי� של התודעה

 21   .חברתי כתוצר ובכינונו החברתיות
  22 

 23 האנשי� של חייה� על, השימושי� לעניי� ה�, הפיסי בהיבט ה�, לתכנו� שיש העצומה ההשפעה לאור

 24 כפי. המרחב כינו� בתהלי� המשפט של המשמעותי חלקו ברור, במרחב שימוש ועושי� הגרי�

 25  ):39' בעמ( הרחוב משפט, ובלוטנר רוטשילד ומבהירי� שממשיכי�

 26 בהכתבת מרכזי גור� מהווה, התנהגותיות נורמות לקביעת סמכותי ככלי, המשפט"
 27  ".מזה זה שוני� במרחבי� המותרי� השימושי� מנעד

  28 

 29 מבחינה ה�, פיזית מבחינה ה� המרחב של ומהותו אופיו להגדרת אמצעי מהווה העירוני התכנו�

 30 יכולי�) מרכזי פארק, יותר גדולות דירות( שכונה של במבנה תכנוניי� שינויי�. וכלכלית חברתית

 31. במקו� המתגוררת האוכלוסייה אופי את לשנות וכ�, שבה הדירות בער� לירידה או לעלייה להביא

 32 לתת אמור התכנו�. השכונתי המרחב של תרבותי החברתי האופי לשינוי מוביל האוכלוסייה אופי שינוי

 33 של ולצרכי� המקומית הרשות לחזו� ג� כמו, הקיימת האוכלוסייה של הנוכחיי� לצרכי� מענה

 34. ספר ובתי גני� כמו תשתיות הקמת לבחו� יש מגורי� שכונת מתוכננת א�, כ�. העתידיי� התושבי�

 35 לאור). קולנוע בתי, קפה בתי, בנקי�( מתאימי� בשירותי� זאת לתמו� יש, עסקי� רובע מתוכנ� א�

 36 לתת מבקשת המקומית שהרשות האופי כמו, כלכליי�*חברתיי� שיקולי� ג� בחשבו� לקחת יש, זאת

 37  .מסוי� לאזור

  38 
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 1 נאמנות חובת חב, המנהלי המשפט לכללי כפו$, מנהלית*ציבורית רשות ככל, התכנוני הרגולטור

 2 לעניי� ראו( ביניה� ולאז� ציבוריי� אינטרסי� לקד�, ענייניי� שיקולי� פי על לפעול ומחויב לציבור

 3 שעליה� וככאלה הציבור נאמ� התכנו� בוועדות ראתה הפסיקה). 410' בעמ, ובניה תכנו�, וזינגר דנה: זה

 4 פלק חיי� 5361/00 צ"בדנג יה'פרוקצ' א השופטת' כב כ� על עמדה. רחבי� ציבוריי� שיקולי� לשקול

 5  ):2005( 173, 145) 5( נט ד"פ, לממשלה המשפטי היועH' נ

 6 מאפשר לוועדה מתאימי� מועמדי� לבחור נית� שמתוכו האנושי המאגר הרחבת"
 7, שוני� עיסוק בתחומי ייחודיי� כישורי� לבעלי המינויי� תשתית של גיוונה את

 8 של חשיבותה. המקומית הרשות של ולצרכיה התכנו� להלי) רלוונטיי� שה�
 9 רק לא עמה מביאה היא שכ�, משקל רבת הינה המינויי� במערכת גמישות

 10, מחשבתית ותנופה יצירתיות, אנושית פתיחות ג� אלא גבוהה ברמה מקצועיות
 11 המורכבי� הנושאי� ע� נמנה סביבתי תכנו�. חשובה ולעשייה לקדמה חיוניות שה�

 12. כאחד הציבור ועל הפרט על משפיע הוא. האד� חיי על בהשפעתו ביותר והחשובי�
 13 דפוסי מתגבשי� במסגרתו. בסביבתו אד� חיי של זווית כל כמעט עמו כור) הוא

 14 איכות, ותרבות חינו), בריאות, תחבורה, ועסקי� כלכלה, מגורי� בענייני חיי�
 15 הממשלה נציגי. וכהנה כהנה ועוד וביטחו� בטיחות, תיירות, ונו. טבע ערכי, סביבה
 16 נציגי. השוני� בתחומי� הממשלה למדיניות ביטוי נותני� המחוזית בוועדה
 17 בעלי בי� – שוני� חיי� בתחומי חשוב ערכי מטע� עמ� מביאי� המקומית הרשות

 18 האד� של החיי� אורחות עיצוב על והשפעת� – מקומי ער) בעלי ובי� כללי אופי
 19 המועמדות פתיחת. ....רבה משמעות בעלת הינה המרחבי התכנו� תבניות דר)

 20 להשתייכות� הכרחי קשר בלא שוני� מומחיות מתחומי מתאימי� לאנשי�
 21 על בהשפעת� הכרה וע� התכנו� הליכי של רחבה תפיסה ע� מתיישבת הממסדית

 22 ."החברה של פניה עיצוב
  23 

 24 א�, טק*היי תעשיית( נקייה ותעשייה עסקי� ה� הבורסה במתח� השימושי� שמרבית נניח א� ג�

 25 יפעלו הלילה בשעות א� כי הוא ברור).  נקייה תעשייה: להל�( במקו� שנותרו יהלומי� מלטשות ג�

 26 המשרתי� ומסעדות קפה בתי כגו� עסקי� במקו� שיפעלו או, מיני גירוי לצור� חשפנות עסקי במקו�

 27  .היכר לבלי תשתנה במקו� השהות של החוויה, מוג� בדיור החיי� ואנשי�, סטודנטי�

  28 

 29 את לשנות רצתה הבורסה למתח� והחדשה המתקנת התכנית את שיזמה, המקומית הוועדה

 30 סטודנטי� כמו, חדשות אוכלוסיות להביא, הסביבה תפיסת על להשפיע בכדי במקו� השימושי�

 31 מתבצעת בו כמקו� תהיה המקו� תפיסת עוד כל יגיעו שלא, מוג� בדיור החיי� מבוגרי� ואנשי�

 32 .כ� בשל דווקא ואולי, הלילה בשעות רק מתבצעת זו א� ג�, מיני גירוי לש� חשפנות של פעילות

  33 

 34  תכנוניי� שיקולי� מה� 8.2

 35 להוציא הייתה, החדשה בתכנית ה�, המתקנת בתכנית ה� מטרתה כי טוענת המקומית הוועדה

 36 של קיומ� ע� תסכי� שלא אוכלוסייה במקומ� ולהביא, מיני אופי בעלות פעילויות הבורסה ממתח�

 37 מטרת ג� הייתה וזו, המתקנת בתכנית שהוטלו המגבלות מטרת הייתה זו, לטענתה. זה מסוג פעילויות

 38 ואפילו סטודנטי� מעונות) סיעודי לא( מוג� דיור ובה�, החדשה בתכנית שהוספו הנוספי� השימושי�

 39  .נקייה ותעשייה מסחר שהיא העיקרית המטרה לצד, זאת. למגורי� דירות

  40 
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 1 בחוק התכנו� מטרות לניתוח( מפורש באופ� התכנו� מטרות מה� קובע אינו והבנייה התכנו� חוק

 2 דנה: להל�, 2015( 34' עמ' א פרק, ובנייה תכנו� דיני, זינגר ושלו� דנה שרית: ראו והבנייה התכנו�

 3 מקומי לתכנו�, הארצית מהרמה תכניות תכנו� קובע והבנייה התכנו� חוק). ובנייה תכנו�, וזינגר

 4 התכנו� לרמת מגיעי� כאשר. שימושי� תשריט למעשה מהוות והמחוזיות הארציות התכניות. מפורט

 5 שימור; הקרקע פיתוח על פיקוח ביניה� רבות מטרות והבנייה התכנו� לחוק 61 סעי$ קובע, המקומי

 6 הבטחת: "כללית מטרה וכ�, היופי או הטבע מבחינת חשיבות לה� שיש מקומות על שמירה; בנייני�

 7 והנוחות התחבורה, הביטחו�, הבטיחות, הניקיו�, התברואה, הבריאות מבחינת נאותי� תנאי�

 8 כפי, אלא, אלו מטרות לקד� המקומיות התכניות שעל בכ� מדובר אי�, אול�". מפגעי� ומניעת

 9 ידי על: "אלו מטרות על לענות כדי שוני� לשימושי� שוני� אזורי� לייחד יש הסעי$ המש� שמורה

 10 לאזורי� החלוקה היינו" למסחר לתעשייה, למגורי� אזורי� ייחוד זה ובכלל בה ושימוש קרקע תכנו�

 11 תכנית אמורה מה לשאלה מתייחס אינו והבנייה התכנו� חוק. הללו המטרות את לקד� אמורה

 12 ולסביבה חקלאית לקרקע בנוגע למעט זאת( שוני� אינטרסי� בי� לאז� אמורה היא ואי� להסדיר

 13 שיקולי� בדבר הנחיה כולל אינו החוק, היינו). 41' בעמ, ובנייה תכנו�, וזינגר דנה: ראו, החופית

 14  .תכנוניות ותפישות תכנו� עקרונות, לשקול שיש תכנוניי�

  15 

 16 %"בבג החלה זו מגמה. היק$ רחבות מטרות לתכנו� כי נקבע,  אלו לשאלות אחת לא שנדרשה, בפסיקה

 17 ש�), 1982( 85) 3(לו, חיפה מחוז, ולבנייה לתכנו� המחוזית הוועדה' נ מ"בע' ושות טייג' מ 440/80

 18' י השופט' כב. גמישות בה� שאי� מפות שרטוט פני על, עקרונות שיקבעו לתכניות עדיפות יש כי נקבע

 19  :כי) 91' בעמ( זה לעניי� ציי� טירקל

  20 
 21 לקראת הדר) ונפרצה העירוני בתכנו� התפתחות חלה האחרונות השני� בעשרות"

 22 אלא פיסית במערכת רק לא נתפשת החלה העיר. יותר ורחבי� חדשי� מושגי�
 23 מטרות ג� לשרת בא המודרני העירוני והתכנו�, פיסית�כלכלית�חברתית כמערכת
 24 לנושאי� דווקא צמוד להיות מבלי, ואקולוגיות אסתטיות, כלכליות, חברתיות

 25  ."מובהקי� פיסיי�
 26 ')ג' א' מ – שלי הדגשות(

  27 

 28 תכנו�, וזינגר דנה: ראו( ערכית הכרעה ג� מהווה אלא פיזיי� להיבטי� רק נוגע אינו תכנו�ש נקבע עוד

 29 ולבניה לתכנו� המקומית הועדה' נ מ"בע.) ע.ד.מ( 2000 אילת אלמוג 4881/08 מ"בעע). 52' עמ ,ובנייה

 30  :כי) דינו לפסק ז"י בפסקה( נשטיי�ירוב' א השופט' כב קבע), אילת אלמוג עניי�: להל�, 2010( אילת

  31 
 32 והבנוי הקרקע של הפיזיי� בהיבטי� התמקד התכנו� לפיה, בעבר לתפישה בניגוד"

 33, כלכליי� אינטרסי� בה�, שיקולי� של רחב מגוו� כולל כיו� התכנו�, עליה
 34 את משקפי�, ממנו הנובעת והתכנית התכנו� הלי) ...וסביבתיי� חברתיי�
 35  "..ביניה� האיזו� ואת במרחב הקיימי� האינטרסי� מכלול של שקילת�

  36 

 37, המטרות המהווה את, המתאר תכנית לתכלית בהתייחסו פוגלמ�' ע השופט' כב הדברי� על עמד כ�

 38   ממכלול נלמדי� שה� כפי, להגשי� מבקשת שהתכנית החברתיות והפונקציות המדיניות, הערכי�

  39 
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 1  ): דינו לפסק 12 בפסקה, ש�( אשדוד זיקוק בית בעניי�, התכנוני והקשרה נספחיה, הוראותיה

 2 והפונקציות המדיניות, הערכי�, המטרות היא המתאר תכנית של תכליתה"
 3, הוראותיה ממכלול נלמדי� שה� כפי, להגשי� מבקשת שהתכנית החברתיות

 4  .".התכנוני והקשרה נספחיה
 5  ')ג' א' מ – שלי הדגשה(

  6 

 7 בתכנית ובעיקר המתקנת בתכנית כוונתה  כי היא שלפניי במקרה המקומית הוועדה של טענתה

 8 מלטשות מרבית אותו שנטשו, מוזנח ממתח� הבורסה מתח� של אופיו את לשנות הייתה החדשה

 9 הכולל, תוסס טק*היי למתח�, שוני� מסוגי� מי� עסקי בו ומתקיימי�, בעבר בו שפעלו היהלומי�

 10 הבורסה למתח� למשו� מהרצו� נובעת זו מגמה. מוג� ודיור מלונות, סטודנטי� מעונות, מגורי�

 11 כוונת, כ� לצור�. רשויות בי� תחרות בשיקולי מדובר. ארנונה ועתירת יותר חזקה, שונה האוכלוסיי

 12 לרבות, המי� עסקי את התכנית מתחו� ולהוציא, השימושי� את לשנות  הייתה המקומית הוועדה

 13 להיות הפ� הבורסה שמתח� לכ� במפורש התייחסה המקומית הוועדה. מיני גירוי לצור� חשפנות

 14 גירוי לצור� חשפנות מופעי כגו� במי� הקשורי� עסקי� נמצאי� ש�, אביב תל של" האחורית החצר"

 15  . מיני

  16 

 17 זרי� בשיקולי� אלא רשויות בי� תחרות של אלו בשיקולי� ועיקר כלל מדובר אי� כי טוע� ירושלמי מר

 18  .מוסר ומשיקולי" ושמרנית פוריטנית עול� מהשקפת: "כלשונו, הנובעי�, התכנו� לדיני

  19 

 20 עניי� שיש מוגדרת לאוכלוסייה שימושי� לייעד מקומית רשות של הלגיטימי רצונה א� השאלה

 21 עסקי� משיכת של שיקולי� הא� ג� כמו לגיטימית היא מסוי� במקו� להשתכ� בעידודה לרשות

 22  .לגיטימי תכנוני שיקול מהווה ארנונה עתירי

  23 

 24 עסקי� משיכת של לשיקולי� בנוגע הפסיקה את מנתחי�, 88' בעמ ש�, ובנייה תכנו�, וזינגר דנה

 25 כי א�( בכ� להכיר היא המשפט בתי של המגמה כי וסבורי�, ארנונה ועתירי חזקי� ואוכלוסיות

 26  :לדבריה�). העליו� המשפט בית בפסיקת בהרחבה נדונה טר� השאלה

 27 החלטה ג� כי והוסיפה לגיטימיי� תכנו� שיקולי שאלה בכ) אכ� הכירה הפסיקה"
 28 רשויות בי� מארנונה הכנסות חלוקת על להשפיע המיועדת קרקע שימושי על

 29  ."לגיטימיי� תכנו� שיקולי על המבוססת החלטה היא מקומיות
  30 

 31 הלאוכלוסיי קרקע לייחד התכנו� דיני באמצעות, הרשות באפשרות הכירה הפסיקה, למשל, כ�

 32 וכ�). בלבד מקצוע לבעלי במושבי� מגורי� בייעוד המשפט בית הכיר בלפוריה בעניי�( מוגדרת

 33  :52' בעמ, ובנייה תכנו�, וזינגר דנה ההלכה את מסכמי�

 34 מדיסציפלינה מעבר בתכנו� ראה האחרוני� בעשורי� העליו� המשפט בית"
 35, המכילה כל חובקת למתודה הפיזיי� בהיבטיה קרקע שימושי הסדרת שעניינה

 36 שיקולי�, הדעת על להעלות שנית� שיקול כל כמעט, תכנונית החלטה לקבלת בדר)
 37 שיקולי לצד דמוגרפיי� שיקולי�, וכלכליי� חברתיי� שיקולי� לצד, סביבתיי�
 38  ".בזה כיוצא וכל הציבור ברגשות התחשבות

  39 
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 1) וארציות מחוזיות ועדות( המרכזי השלטו� י"ע יאושרו התכניות מרבית כי קובע והבנייה התכנו� חוק

 2 שיוזמת, שלפניי זה כמו, בתכניות גומלי� השפעות קיימות זאת ע�. המקומי השלטו� י"ע וחלק�

 3 המחוזית הוועדה של התייעצות חובת של במקרי� וכ�, המחוזית הוועדה ומאשרת המקומית הוועדה

 4 הוועדה יזמה החדשה והתכנית המתקנת התכנית את שלפניי במקרה. המקומית הוועדה ע�

 5 התכנית ובפרשנות, ככלל המקומית הוועדה לשיקולי לתת שיש המשקל מהו השאלה. המקומית

 6  .בפרט שאושרה

  7 

 8  מקומיי� תכנוניי� שיקולי�. 9

 9  המקומית הרשות בתחו� מדיניות כקובע המקומי השלטו�. 9.1

 10 שרשויות לכ� מביאי�) בישראל וג� בעול�( המהאוכלוסיי גדולי� חלקי� של עירוניי� לאזורי� מעבר

 11 קוד� לפניה� היו שלא אתגרי� ע� להתמודד צריכות ומטרופוליני� גדולות בערי� בעיקר, מקומיות

 12; פשיעה ע� התמודדות; ומוחלשות חזקות, שונות אוכלוסיות של וממנה העיר אל הגירה כמו לכ�

 13 לעניי� ראו( ועוד שונות האוכלוסיי קבוצות בי� ואחרי� דתיי�, תרבותיי� מתחי�; סביבתיות בעיות

 Yishai Blank, "Federalism, Subsidiarity, and the role of Local Governments in an Age 14: זה

of Global Multilevel Governance", 37 Fordham Urban Law Journal, 509, 517 (2009).(  15 

  16 

 17 את לשנות מעוניינת העיר כאשר, המקומי השלטו� בזירת החלות הנורמות מה� היא הנשאלת השאלה

 18 במישור המתחולל בשאלת מובהק ואינטרס עניי� יש מקומית רשות לתושבי כי ספק אי�. פניה

 19 במוסדות שמדובר בעובדה ג� ביטוי לידי בא הדבר. משתייכי� ה� אליה המקומית ברשות, המקומי

 20 הקצאת, "סב� איל�: ראו. (המקו� לגבי מציגי� שה� והתכניות הכוונות סמ� על היתר בי�, נבחרי�

 21*ע"תש( 497, 473, לג משפט עיוני", שסועה בחברה תרבות על והשפעה ברגשות פגיעה, ביטוי משאבי

 22 שוויו�*ואי ביזור, המקומי השלטו� משפט': המקומי' של מקומו: "במאמרו, בלנק ישי' פרופ). 2010

 23 לעניי� מציי�) המקומי השלטו� משפט, בלנק: להל�, ד"תשס( 197', לד משפטי�", בישראל מרחבי

 24  :זה

 25 בנפרד להיקרא ראויה בישראל המקומיות ברשויות השולטת הדיני� מערכת"
 26 שהיא ישות: המקומית הרשות של ייחודה לאור, הכללי המנהלי מהמשפט

 27 פיצול אחת ובעונה בעת שהיא ישות; דמוקרטית ג� א) בירוקרטית
 28 קהילת של וולנטרית התארגנות מגלמת ג� א) המדינה של אדמיניסטרטיבי

 29  ".אנשי�
  30 

 31 הקצאת שאלת נדונה) 1997( 1) 1( נג ד"פ, קצרי� המקומית המועצה' נ גרינברג 2838/95 %"בבג

 32 הייתה שנדונו השאלות אחת, בגול� היהודית ההתיישבות של למאבק מקומיות רשויות של משאבי�

 33  ):דינה לפסק 6 בפסקה( זה לעניי� קבעה דורנר' ד השופטת. המקומי השלטו� חשיבות

 34 המקומיות הרשויות של סמכויותיה� הגדלת. הדמוקרטי הנימוק, ראשית"
 35, ענייניה� בניהול ממש של חלק ליטול נציגיה� את הבוחרי� לאזרחי� מאפשרת
 36 המקומי השלטו� של הנגישות. גורל� בקביעת שותפות של תחושה לה� ומעניקה

 37 המקומיות הרשויות של בחיזוק�, שנית. גוברת האזרחי� השפעת כ��ועל יותר רבה
 38, אחד במוקד הכוח צבירת מניעת. שוני� שלטו� מוקדי בי� הכוח חלוקת משו� יש
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 1 סמכויות הענקת, שלישית. שרירותית פעולה מפני תבטיח, המרכזי השלטו�
 2 ומאפשרת ורשות רשות כל של הייחוד ועל השונות על דגש שמה המקומי לשלטו�
 3 תקבע רשות כל שבו מצב, זו מבחינה. המקו� בנסיבות המתחשב, גמיש שלטו�

 4 קריטריוני� קביעת של מצב פני על עדי. המתאימי� הקריטריוני� את לעצמה
 5 סמכויותיה� בהרחבת יש, רביעית. הרשויות כל על וכפיית� נוקשי� ארציי��כלל

 6 השלטו� על המוטל העומס הפחתת, ייעול משו� המקומיות הרשויות של היחסיות
 7 ."מקומית יוזמה ועידוד המרכזי

  8 

 9) 2003( 202, 179) 2( נז ד"פ, הפני� שר' נ השרו� חו. ובניה לתכנו� המקומית הועדה 5145/00 %"בבג

 10 בזיהוי יותר חדה ממילא וראייתה ולאירוע למקו� קרובה" המקומית הוועדה כי זה לעניי� נאמר

 11 בתיקו�( המקומית הועדות סמכויות הורחבו זו ראייה מתו�" ספציפיי� באתרי� אנשי� של צרכיה�

 12: ובכלל 43 תיקו� במסגרת המקומי השלטו� סמכויות הרחבת לעניי� ראו עוד והבנייה התכנו� לחוק 43

 13 שר' נ השרו� חו., ולבנייה לתכנו� המקומית הוועדה 5145/00 %"בג); בנכסי� השתתפויות עניי�

 14 ועדת' נ מו) אבו אלרחי� עאבד 1733/04 %"בג); השרו� חו. עניי�: להל�) (2003( 179) 2(נז ד"פ, הפני�

 15' נ מרכז מחוז ערר ועדת 343/05 �"עע); 2006, בנבו פורס�( חיפה מחוז, ובניה לתכנו� המחוזית הערר

 16 עופר אחי� 2902/97 א"וע) 2006, בנבו פורס�( מ"בע 1992) מערב רחובות( בנכסי� השקעות אילות

 17: ראו עוד). גליקמ� עניי�: להל�, 1999( 380, 369) 1(נג ד"פ, גליקמ� אירית' נ מ"בע ופיתוח הנדסה

 18 עמותת 17*05*27073') חי מינהליי�( מ"עת וכ�) 360 הממשלה ח"ה( 2007*ז"תשס, העיריות חוק הצעת

 19, בנבו פורס�( חיפה מחוז ישראל מקרקעי מנהל � ישראל מדינת' נ עקאדה שכונת לפיתוח עקאדה

 20 חוק הצעת, "דנה ושרית זינגר שלו�( העיריות חוק הצעת לעניי� ש� והאסמכתאות, 04.06.2017

 21*רוז� ואיסי בלנק ישי; 7) ע"תש( א חוקי�", ואיזוני� בלמי� של למשטר חיצוני מפיקוח: העיריות

 22 שפירא ורו� 49) ע"תש( א חוקי�   ",עתיד ללא רפורמה, עבר ללא   הווה: העיריות חוק הצעת, "צבי

 23 ).677) ב"תשע' (ו ודברי� די�" רובדי*דו מקומי ושלטו� חדש עיריות  חוק הצעת על הרהורי�"

  24 

 25 על ה� דורנר' ד השופטת' כב עמדה, גליקמ� בעניי�. חסרונות ג� יש" המקומי" בראיית היתרונות לצד

 26  ):14 בפסקה 380' בעמ ש�( המקומית הוועדה של החסרונות על ה�, היתרונות

 27 זו הינה, במקו� התושבי� נציגי חברי� שבה, המקומית הוועדה, האחד העבר מ�"
 28 ביותר הטובה ההיכרות בעלת היא. מקרוב המקומית המיתאר  תכנית את" חיה"ה

 29 כלל�בדר) לה יש. בה המעורבי� השוני� הגורמי� וע� התכנית נושא השטח ע�
 30 לצורכי התכנית להתאמת ביחס ביותר והמעשית המעמיקה הראייה
 31 .במקו�  והתושבי� הסביבה

 32 ולגורמי� התכנית נושא לשטח המקומית הוועדה של זו קירבה דווקא, ואול�
 33 הראייה בשל ה�, זאת. מסוימת בעייתיות לעתי� בחובה טומנת בה המעורבי�

 34 – והארציי� האזוריי� התכנו� צורכי את המקומית הוועדה של יחסית הצרה
 35 כי החשש בשל וה� – המקומיי� התכנו� צורכי את המעמיקה מראייתה להבדילה

 36 גורמי� מצד עליה� המופעלי� בלחצי� לעמוד יתקשו המקומית הוועדה חברי
 37   ."שוני� מקומיי�

  38 

 39 ארנונה עתירי עסקי� על רשויות בי� מהתחרות חלק. נוספי� חסרונות" מקומית"ה לראייה

 40 חברתית מבחינה מבוססות אוכלוסיות לתחומ� למשו� לנסות רשויות מחד הביאה חזקות ואוכלוסיות

 41 מהנו$ קטנות דירות 90*ה בשנות, נעלמו, היתר בי�, כ�. חלשות אוכלוסיות להרחיק ובמקביל וכלכלית
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 1 איסור שעיקרו והבנייה התכנו� לחוק תיקו� עבר  2001 שבשנת עד התרחבה זו תופעה. רבות ערי� של

 2 התכנו� חוק קטנות דירות כוללות שה� מהנימוק תכניות לפסול מקומיות ובנייה תכנו� וועדות על

 3 חוק הצעת על) ושלישית שנייה קריאה( בכנסת דיו�. 208 ח"ס, 2001*א"תשס), שעה הוראת( והבנייה

 4 שעה כהוראת נחקק החוק). 3573) א"תשס( 257 כ"ד( 2001*א"התשס), שעה הוראת( והבנייה התכנו�

 5 כה�*פרנקל איריס: ראו הקטנות הדירות ודוגמת המקומי בתכנו� החסרונות  לניתוח( שני� לשלוש

 6 קהילות: בתו�, השכני� לבחירת אמצעי או מרחבי תכנו� – דיור מתחמי של רגולציה, אלתרמ� ורחל

 7 מנח� בעריכת ותרבות חברה, משפט בסדרה, 2010*ע"תש, להבי אמנו� בעריכת( 398, 361 מגודרות

 8  ).מאוטנר

  9 

 10 המקומי השלטו� משפט, בלנק עמד, המקומית הרשות י"ע הכלכליי� היתרונות שבהעדפת הסכנה על

 11  ):265' בעמ ש�(

 12) בהחזקת� או( שבבעלות� מהנכסי� רווחיה� את למקס� מנסות מקומיות רשויות"
 13 ולדרכי משאביה� של השימוש לאופני באשר  דעת� שיקול במרכז זה ער) ושמות
 14 כזו גישה של ההרסניות התוצאות על מלומדי� הצביעו העול� ברחבי. ניצול�

 15 תכנו� של ביותר הבולטי� התוצאי�. ולשוויו� משאבי� של יעיל לניצול, לסביבה
 16 השליליות בהחצנות קשורי� מיידי� ממוניי� רווחי� בגריפת מרוכז כולו�שכל

 17 לגבול מעבר אל ורעש זיהו�, רעילה פסולת סילוק כגו� בעקבותיו שנגרמות
 �18קצר ותכנו�, שכנות לרשויות לעזוב ועידוד� חלשות אוכלוסיות הדרת, המוניציפלי

 not in my back yard 19 –" שלי האחורית בחצר לא" הקרויה הגישה. טווח
(nimby) – 20 לשימושי ביחס רבות מקומיות רשויות של עמדת� את נאמנה מתארת 

 21 ההתנהגות ואת) locally undesirable land uses( רצויי��בלתי קרקע
 22 שבה הישרדות למלחמת הנקלעות מקומיות רשויות המאפיינת האגואיסטית

 23 ושימושי נכסי� אחרי רדיפה של המקביל התהלי) .נפסדי� יוצאי� כול� כמעט
 24 נזקי�, יעילות חוסר, שוויו��אי גורר הוא וא., בהרבה טוב אינו משתלמי� קרקע

 25 האחרוני� בעשורי� התפתח מרשי� מחקרי גו.. אסתטיי� ומפגעי� לסביבה
 26 המדיניות הצעות מרבית זה במקרה ג�. הללו הבעיות שלל ע� להתמודד כדי בעול�

 27 ה� כאילו מוצגות השונות האופציות. ביזור לבי� מרכוז שבי� הציר על ממוקמות
 28 בי�, מקומית אוטונומיה לבי� מרכזית שליטה בי� נמנעת�בלתי בבחירה כרוכות
 29  ."ממשלתית התערבות לבי� חופשי שוק בי�, שוויו� לבי� חירות

 30  ').ג' א' מ – שלי הדגשה(
  31 

 32  :282' בעמ והוסי$

 33 של הגברה, כ� א�, הייתה אלה משפטיי��כלכליי� תמריצי� של התוצאות"
 34 יעיל�בלתי שימוש: הרסניות לתוצאות שהביאה, מקומיות רשויות בי� התחרותיות

 35 שוויו��אי של והחרפה סביבתיי� נזקי�, שליליות החצנות, נדירי� קרקע במשאבי
 36 היטלי ולקבל גבוהה ארנונה לגבות הרצו� בי� השילוב. וחלשות חזקות רשויות בי�

 37 אחת מקומית רשות שא� ולכ), במיוחד לקוי לתכנו�, נדמה כ), מוביל נאי� השבחה
 38 הרי, לסביבה�וידידותי יעיל באופ� ולתכנ� בחוכמה לנהוג ומחליטה" מעיזה"

 39 בפרויקטי� שהתפנה החלל את וימלאו זו עובדה ינצלו אחרות מקומיות שרשויות
 40 המרכז בגוויעת ללחו� מעונינת שהייתה, רחובות עיריית, למשל, כ). רעי�

 41 עד רב זמ� נדרש לא. בשטחה קניוני� מהקמת להימנע החליטה, שלה המסחרי
 42 החלל את ניצלו – גזר אזורית ומועצה ברנר גבעת אזורית מועצה – סמוכות שרשויות
 43 למשו) מטרה מתו) בשטח� מסחריי� מרכזי� והקימו רחובות עיריית שהותירה

 44 רחובות של ניסיונה את, כמוב�, לסכל הייתה עלולה זו פעולה. מרחובות קוני�
 45  "שלה המסחריי� הרחוב חיי את להציל

  46 
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 1 43 בתיקו�. המרחב בתכנו� למרכזי המקומי השלטו� בי� מהיחס נובעת זו מגמה, כאמור, אול�

 2 זהו נוספי� בתיקוני� צור� שיש וככל, ענייני� במספר המקומיות הוועדות סמכויות, כאמור, הורחבו

 3 שיקולי כי סבורה הייתה המחוזית הועדה ג�, שלפנינו במקרהמכל מקו�, . בו לענות למחוקק עניי�

 4  .ראויי� היו הבורסה מתח� לעניי� המקומית הוועדה

  5 

 6 לאפשר שלא ג� רמת עיריית החלטת. העיסוק חופש לעניי� ירושלמי מר של טענתו על ג� עונה זה עניי�

 7 חשפנות של עסק הפעלת מחייב אינו ירושלמי מר של העיסוק חופש, אול�, הבורסה במתח� מי� עסקי

 8  זה. במתח� דווקא מיני גירוי לצור�

  9 

 10  המקומית הרשות של כלכליי��חברתיי� שיקולי� 9.2

 11 יהיו לא הבורסה שבמתח� לכ� להביא הייתה החדשה בתכנית מטרתה כי הבהירה המקומית הוועדה

 12 רשאית מקומית רשות הא� היא השאלה. ירושלמי מר של עסקו כגו� מיני אופי בעלי שירותי� עוד

 13  .נימוקי� ומאילו אלו מעי� פעילויות בתכנית לשלול

  14 

 15  כ� על עמד. ומטרופוליניות גדולות ערי� לבי� וקהילתיות קטנות רשויות בי� זה בעניי� להבחי� יש

 16  :142' בעמ ש�), 2013( ועתיד הווה – מקומי שלטו� דיני, זינגר שלו�

 17 הצדקות יש, באופיה יותר וקהילתית יותר קטנה המקומית שהרשות ככל"
 18 לרמה הקהילה לתחו� השייכי� נושאי� של הסדרות להשאיר דמוקרטיות

 19 אורבני אופי ובעלת יותר גדולה המקומית שהרשות ככל, זאת לעומת. המקומית
 20 מקומית רשות של גודלה.... מקומית להסדרה פחותה הצדקה יש, ומנוכר

 21 מהפכה לחולל הכוח את בידיה לתת מצדיקי� אינ� ואופייה מטרופוליטנית
 22 בקרב קיימי� אינ� שממילא פנימית לכידות או חברתי אופי לשמר שמטרתה
 23  "בתחומה המתגוררי� התושבי�

  24 

 25 בי� מאזני� אביב תל כמו בעירייה כאשר. אחרות לזכויות המקומי האופי בי� איזוני� בעריכת מדובר

 26 מאשר שונה יהיה יגיעו אליו האיזו� כי ייתכ�, האד� כבוד או המצפו� חופש, העיסוק חופש כמו ערכי�

 27 שמדינה להיות יכול שבהחלט הוא הרעיו� פדרליי� במבני�. נגב שדות המקומית במועצה או ברק בבני

 margins of 28  של חשוב מאוד עיקרו� * למשל האירופי באיחוד. מחברתה אחרת תאז�  מסוימת

appreciation* 29 כיבוד תו� שוני� לאיזוני� להגיע האיחוד למדינות מאפשר *דעת שיקול של מתח� 

 30 כמו, דמוקרטי� שגופי� אלא, אינטרסי� או זכויות על ויתור אינה המשמעות. עקרונות אות�

 31 מגיעי� ה� אליה האיזו� ונקודת שוני� ושיקולי� לזכויות שונה משקל נותני�, המקומיות הרשויות

 32  . שונה היא

  33 

 34 מת� של בהקשר, אלכוהול ומכירת מזל משחקי, מי� אביזרי לממכר בנוגע אלו שאלות נדונו בעבר

 35 עסקי� רישוי חוק של לשונו על התבססו מקרי� באות� שנתנו ההכרעות. לחנויות עסק רישיונות

 36 בתחילה. עסק �לרישיו בקשה לעניי� לשקול שיש השיקולי� את קבע והבנייה התכנו� לחוק שבניגוד

 37 סכנות מניעת  ;ומטרדי� מפגעי� ומניעת הסביבה איכות וכללו מצומצמי� בשיקולי� מדובר היה

 38 בסביבתו או העסק במקו� הנמצאי� של בטיחות; והתפרצות שוד מפני והבטחה הציבור לשלו�
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 1, בכ� נכללו לא חברתיי� שיקולי�. מי� מקורות זיהו� ומניעת חיי� בעלי מחלות של סכנות ומניעת

 2 כתוצאה. עסקי� רישוי בחוק שנקבעו השיקולי� אות� את רק לשקול מקו� יש כי נקבע כ� ועל

 3 לשקול אפשרות מסוימי� בענייני� שהוסי$ כ�, פעמי� מספר עסקי� רישוי חוק תוק� מהפסיקה

 4 חנויות, אלכוהול ממכר, מזל משחקי, וכשרות שבת – דת ענייני לעניי� כ�( יותר רחבי� שיקולי�

 5  .מיני מעשה על להצצה עסק וכ� מי� אביזרי לממכר

  6 

 7 חוק של לשונו על התבססו הדי� פסקי שכ�, זו  פסיקה להביא מקו� היה לא, האמור לאור, לכאורה

 8 ירושלמי מר, זאת ע�. לשקול רשאית הרישוי שרשות השיקולי� מה� במפורש שקבע עסקי� רישוי

 9 זרי� שיקולי� המהווי�, מוסר שיקולי שוקלת המקומית הועדה כי לטענתו בתמיכה זו פסיקה הביא

 10  .זו פסיקה בקצרה אסקור כ� על. התכנוני בתחו� ג�

  11 

 12*רמת עירית של סירובה נדו�), 1971( 821) 2( כו ד"פ, ג� רמת� עיריית ראש' נ דעבול ציו� 287/71 %"בבג

 13 משיקולי ה� ספר לבתי הקירבה מפאת ה� סירובה את נימקה הרשות. מזל משחקי מועדו� לפתיחת ג�

 14): 824' בעמ, ש�( קבע לנדוי' מ השופט' כב. עברייני� ומשיכת הציבור בטחו� משיקולי ה�, מוסר

 15 או המבוגרי� תושביה של המוסר על שומרת עצמה לשי� טבעית סמכות אי� מקומית רשות לשו�"

 16 איננה ובזאת, בדי� שמקורה סמכות על להתבסס חייבת אלה כגו� על הדאגה אלא, הצעירי�

 17 רישיונות מת� לעניי� בדי� אז קבועות שהיו לסמכויות בדבריו התייחס לנדוי' מ השופט' כב. ."בנמצא

 18) 4(לד, חולו� עיריית ראש' נ זילכה יצחק 10/80 %"בבג: ראו מזל למשחקי עסק רישיו� לעניי� עוד( עסק

 19 1983*ג"תשמ) 5' מס תיקו�( עסקי� רישוי חוק( עסקי� רישוי חוק תוק� מכ� לאחר, אול�). 1980( 651

 20 את ג� משחקי� עריכת של עסק פתיחת לעניי� לגיטימי כשיקול המכיר לחוק' ב2 סעי$ הוס$ בו

 21  .החינוכי השיקול

  22 

 23 של סירובה נדו�), 1971( 591) 2( כה ד"פ, עוספיה המקומית המועצה ראש' נ הלו� עווד 166/71 %"בבג

 24 נקבע ש�. בכפר שהוק� קפה*בבית מערבית מוסיקה השמעת להרשות עוספיה המקומית המועצה

 25' בעמ, ש�( קבע ברנזו�' צ השופט' כב. לגיטימי נימוק הוא הציבורי הסדר על לשמור המועצה שרצו�

 26  :כי) 594

 27 להמשי) התושבי� של הנבחר הגו. רצו� את לשלול לעצמנו צידוק רואי� איננו" 
 28 רוח ולפי בעיקרו כפרי כאזור שלה� הישוב של המיוחד ואפיו צביונו על ולשמור
 29 מנהגי�, חיי� ארחות בעלי ועדה דת בני שה�, תושביו של הגדול הרוב ותרבות
 30  " במינ� מיוחדי� ומסורת

  31 

 32, זה בהקשר מקומיות למועצות עירייות בי� בחקיקה שוני שהיה מכ� נבעה השונה התוצאה

 33  .יותר רחב דעת שיקול היה המקומיות כשלרשויות

  34 

 35 עניי�: להל�, 1974( 113) 2( כח ד"פ, ירושלי� עיריית ראש' נ מ"בע. מ.צ.ש 230/73 %"בבג, בהמש�

 36 מי� בענייני הקשורי� מוצרי� של תצוגה לאול� עסק רישיו� לית� ירושלי� עיריית סירבה). מ.צ.ש

 37 הציבור בשלו� הציבורי בסדר יפגע: "זה מסוג עסק כי היה לסירוב הנימוק. בדואר ומכירת�
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 1 העירייה. הציבור לשלו� דאגה ממטרותיו כאחת קבע עסקי� רישוי שחוק כיו�, זאת". וברווחתו

 2 התושבי� רצו� * הדמוקרטי הטיעו� על עסק רשיו� לעותרי� להעניק לא החלטתה את ביססה

 3, מקוטבת אוכלוסייה של שוני� מרבדי� המורכבת עיר הינה, העירייה טענה, ירושלי�. המקומיי�

 4 המשותפי� החיי� יכולת ביטוי לידי באה בעיר. מהרכבה הנובע מתח רווי רגשי מטע� בתוכה הממקדת

 5 מיוחדת מדיניות נקיטת הדורשות ובעייתיות רגישות קיימת זה רקע על וג�, הדתות שלוש בי�

 6 ללא בירושלי� מתאפשרת אינה ופורנוגרפיה מי� סביב סובב עניינו שכל עסק של הקמה. ומאוזנת

 7  :כי) 117' בעמ( וקבע זו טענה דחה עציוני השופט' כב. זה באיזו� פגיעה

 8 חלו� כל ללא שניה בקומה, מסחרי באזור משרד פתיחת על מדובר שלנו במקרה"
 9 שאי� איפוא ברור מכא�. אחיד חיי� צביו� בה שאי�, ומגוונת מעורבת ובעיר, ראווה

 10 באיכות" לפגוע עלולה ל"הנ המשרד פתיחת כאילו המשיב לטענת יסוד כל
 11  "."הסביבה

  12 

 13  ):121' בעמ( עניי� באותו הוסי$ כה�' י השופט

 14 הציבור ברגשות קשות פוגע טיבו מעצ� אשר, מעסק רשיו� מניעת להצדיק] נית�"[
 15 לפגיעה ממשי חשש יש מכ) וכתוצאה העסק את לפתוח מתכווני� שבה בסביבה
 16 או, שערי� מאה בלב לילה מועדו� לפתוח פלוני ירצה לדוגמה א�. הציבור בשלו�

 17. רשיו� לתת כשתסרב הרישוי רשות תצדק, דתית�מושלמית בשכונה מרזח בית
 18 קשות פוגע שהעסק, להראות הרישוי רשות חייבת כזה סירוב להצדיק כדי בר�

 19  ". לנהלו רוצי� שבה בסביבה הציבור של רובו ברגשות
  20 

 21 צדק ואי המקומי השלטו� משפט": הצדק מקו�, "צבי*רוז�) איסי( יששכר: ראו הדי� פסק לניתוח

 22  ).2004*ה"תשס( 443, 417) 2( כח משפט עיוני", חברתי

  23 

 24, השרו� רמת המקומית המועצה ראש � ורבי�' מ' נ ינוביH דב 809/86 %"בבג יותר מאוחר שני� מספר

 25 נימקה הרשות. פורנוגרפיי� וסרטי� מי� אביזרי למימכר לעסק רישיו� מת� נדו�), 1987( 309) 4(מא

 26 האבחנה על עמד המשפט בית. הציבורי הסדר ושמירת חינוכיי� בשיקולי� רישיו� למת� הסירוב את

 27' כב. מצומצ� יותר דעת שיקול נית� לה עירייה לבי� רחב יותר דעת שיקול נית� לה מקומית מועצה בי�

 28  :כי), 317' בעמ ש�( קבע לוי�' ד השופט

 29 לאסור ביותר נרחבות כלליות סמכויות ניתנו, מעירייה בהבחנה, מקומית למועצה"
 30 מקומיות מועצות סמכויות בי� זו להבחנה העיקרי הטע�. עסקי� של הקמת�

 31 מקומיות שמועצות בכ), נכו� אל, הוא היקפ� מבחינת עיריות של לסמכות�
 32 למועצה מאפשר הרחב הדעת שיקול. מצומצ� ומיגוונה יחסית מועטה אוכלוסיית�

 33 האוכלוסיה של ייחודה את בחשבו� להביא, סמכויותיה בהפעלת, המקומית
 34 אנו יכולי� אכ�. המיוחד צביונה על, הראויה הסבירות במידת, ולשמור שבתחומה

 35 עשויה, בה� האוכלוסיה מיגוו� בשל, שבה�, מקומיות מועצות הדעת על להעלות
 36 בשכונה או, מקומית במועצה, למשל, כ). מסוי� עסקי� סוג להגביל הצדקה להיות

 37 דתי וצביו� חיי� אורח בעל, דתי הוא אוכלוסייתה של רובה רוב אשר, שבה מסוימת
 38 להקמת המקומית המועצה של עקרונית בהתנגדות הצדקה למצוא נית�, מובהק
 39 אול�. התושבי� ברגשות פוגע כזה מסוג עסק בהיות, מי� אביזרי למימכר חנויות

 40 אוכלוסייתה, לי הידוע שככל, השרו� רמת המקומית במועצה המדובר דנא במקרה
 41 עקרונית התנגדות להצדיק, כאמור, היכולה, הייחודיות בה ואי�, מאוד מגוונת

 42 ."מי� לאביזרי חנויות מסוג עסקי� להקמת
  43 
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 1 עיריית החלטת נדונה)  קור� עניי�: להל�, 1988( 72) 4( מב, רחובות עירית' נ קור� בני 146/88 %"בבג

 2 את ציטט שמגר' מ הנשיא' כב. מי� אביזרי לממכר עסק לרישוי העותר בקשת את לדחות רחובות

 3 ראה לא אלו�' מ השופט, לנשיא המשנה' כב. הרישיו� את להעניק לעירייה והורה האמורה הפסיקה

 4 שיקולי� ולאפשר החוק את לתק� שיש, לכ� המחוקק לב תשומת את הפנה, אול�, זו ממסקנה מנוס

 5 מי� אביזרי לממכר חנויות לגבי ג� מזל למשחקי בנוגע שנעשה כפי' וכו הציבור רגשות כמו שוני�

 6 רישוי חוק תוק� 1999 בשנת, להל� שיובהר כפי, ואכ�). מיני מעשה על להצצה מקו� ג� הכוללות(

 7 לרשות רחב דעת שיקול ונית�, מיני מעשה על הצצה לעניי� השאר בי�, הדי� פסק בעקבות, עסקי�

 8  .כאמור עסקי� רישוי לעניי�

 9 

 10 עסקי� רישוי לעניי� הפסיקה, שציינתי כפי. שלפניי העניי� על להשלי� כדי זו בפסיקה אי�, כ� כי הנה

 11 שיקולי� לשקול סמכות אי� כי קבע המשפט בית וכאשר, זה בחוק שנקבעו בסמכויות התמקדה

 12 בו ונקבעו, החוק שונה) חזיר בשר ומכירת בשבת עסקי� פתיחת כמו בשאלות ג� כמו( מסוימי�

 13 רשות של הדעת שיקול הורחב עצמו עסקי� רישוי בחוק ג�, בנוס$. הרישוי לרשות סמכויות במפורש

 14 ומכונות הימורי� עסקי  כמו חברתית מבחינה במחלוקת שנויי� להיות העשויי� עסקי� לגבי הרישוי

 15  .מי� קיועס משכרי� משקאות לממכר עסקי�, מזל

  16 

 17 הרישוי רשות שעל המטרות את במפורש הקובע עסקי� רישוי לחוק בניגוד, לעיל ציינתי שהוספתי כפי

 18 פרשנות היא זה לעניי� שניתנה והפרשנות, מטרות קובע אינו והבניה התכנו� חוק, בחשבו� לקחת

 19 המשפט בית בפסיקת במפורש שנקבע כפי, וחברתיי� כלכליי� שיקולי� הכוללי�, ביותר מרחיבה

 20  .העליו�

  21 

 22  .הבורסה מתח� על החלות התכניות בפרשנות לדו� אעבור עמדתי עליה� העקרונות לאור, כעת

  23 

 24  הבורסה מתח� על החלות התכניות פרשנות – הפרט אל הכלל מ�: שלישי פרק

 25  של שימוש נוס$ החדשה בתכנית ואילו" מועדו�" המותרי� השימושי� כאחד קבעה הקיימת התכנית

 26 אינ�" בידור"ו" מועדו�" המונחי� היינו, שהלשו� הרי, החוק לשו� היא המוצא שנקודת כיו�". בידור"

 27 פרשניי� טעמי� מספר קיימי�, זאת ע�. מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק, פניה� על, שוללי�

 28 מותר שימוש אינו, מיני גירוי לש� חשפנות של שימוש כי המקומית הועדה במסקנת התומכי�

 29  .אלו טעמי� על אעמוד להל�. הבורסה מתח� על החלות בתכניות

  30 

 31   החלות התכניות לפרשנות כמקור המקומית הוועדה כוונת. 10

 32 המותר שימוש" מועדו�" בגדר נכללת מיני גירוי לצור� חשפנות כי המשיבי� טועני� שלפניי במקרה

 33  . החדשה התכנית פי על" בידור" בגדר וכ�, והמתקנת הקיימת התכנית י"ע

  34 
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 1 הייתה החדשה התכנית בהכנת ובעיקר, המתקנת התכנית בהכנת מטרתה כי טוענת המקומית הוועדה

 2, המקומית הוועדה של זו מטרתה. מהמתח� מיני אופי בעלי עסקי� ולהוציא, האזור אופי או לשנות

 3 הוועדה עמדה, דיו� באותו. המחוזית הועדה לאישור החדשה התכנית בהצגת ביטוי לידי באה

 4 מיו� 738' מס המחוזית הועדה תמליל העתק( הבורסה למתח� באשר כוונותיה על המקומית

 5  147' עמ( התכנית מטרת את הבהיר ג� רמת העיר מהנדס). לעתירה 9 כנספח צור$ 11.2.2008

 6  ):2*8' ש האמור לפרוטוקול

 7 היא, אותה מכירי� כול�, הבורסה. היו� בשוק להתחרות דר) כל מחפשי� אנחנו"
 8 מאד קשה בעיה לה יש. לתעסוקה, שאומרי� כמו", לוקייש� ווי�" מיקו� ע� מקו�

 9 בלילה שקורה מה את לשנות אי), דר) כל מחפשי� אנחנו. בלילה שקורה מה ע�
 10 לו לתת סירבנו שאנחנו, חשפנות במועדו�, במקו� סיור עשינו הבוקר רק... ש�

 11 באזורי� להתחרות מוכרחי� אנחנו....לו נתנה המחוזית הערר וועדת אבל, אישור
 12  ".שבמטרופולי� האחרי�

  13 

 14  :16*18' ש' לפר 151' בעמ והוסי$

 15 העירוב, הזה במקו� מגורי� שיש ברגע. לבוא למגורי� באמת לגרו� מנסי� אנחנו"
 16 הפעילויות את שדוחק זה והוא, הזה המקו� על ששומר הוא, הזה שימושי�
 17  ".שמה שיש השליליות

  18 

 19 והדגישה הבורסה מתח� פני שינוי של המטרה על היא ג� עמדה המחוז מתכננת, ל'אנג נעמי אדריכלית

 20  ):26*32' ש, 146' בעמ, ש�(  התכנית חשיבות את

 21 ובתמהיל, הבורסה באזור בהתנהלות שינוי לייצר שמטרתה מאד חשובה התכנית"
 22 היא כשהמטרה, היממה שעות לאור) וברחוב בבנייה הזה באזור המשתמשי�

 23 שעות לאור) המקו� את שמחיי� וג�, הרחוב את שמחיי� ג� שימושי� להוסי.
 24  "מצוינת והיא ברוכה היא עצמה היזמה...היממה

  25 

 26 מיקו� הוא הבורסה מתח� של שמיקומו כיוו� כי סבורה) המחוזית ג� כמו( המקומית הועדה, כלומר

 27 שונות פעילויות אליו למשו� נית�, ציבורית תחבורה למוקדי קרבתו בשל היתר בי�, לתעסוקה מעולה

 28 הבורסה מתח� של אופיו שינוי. לחלוטי� שונה אופי שיישא כ�, היממה שעות בכל ולהחיותו, ומגוונות

 29 יש כ� לצור�. מארנונה העירייה להכנסות יתרמו ג� ומלונאות מגורי�, הייטק תעשיית של ותוספת

 30 לוועדה המקומית הוועדה בי� מחלוקת הייתה לא כ� על. המי� עסקי את הבורסה ממתח� להוציא

 31 ותעשיה משרדי�( תעסוקה בי�, השימושי� לתמהיל נגע המחוזית בוועדה הדיו� עיקר. המחוזית

 32 ברור היה הדיו� כל לאור� ).מוג� ודיור סטודנטי� מעונות לרבות( שוני� מסוגי� מגורי� לבי�), נקייה

 33  . במקו� המתקיימי� המיני האופי בעלי העיסוקי� על יתגברו א� רק יתאפשר חדש שהתמהיל

  34 

 35 3 נספח( הערר ועדתל המקומית הוועדה לתגובת 9 מסעי$ ללמוד נית� המקומית הוועדה כוונת על עוד

 36  :כוונותיה על המקומית הוועדה עמדה) לעתירה

 37 מתח� יחדל כי הינ� הבורסה למתח� בנוגע ושאיפותיה הוועדה של רצונה"
 �38תל, השכנה בעיר נסבלי� שאינ� לשימושי� האחורית כחצר לשמש הבורסה

 39 בשירותי החפצי� מבקרי� אליו ירכז ולא למגורי� ג� שיתאי� רובע....יפו�אביב
 40  "שימושי� באלה וכיוצא מיני למעשה הצצה שירותי או מי�

  41 



  
  משפט לענייני� מנהליי��יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  ירושלמיער� הועדה המקומית לתכנו� ולבניה רמת ג�  נ'  8707�07�15 עת"מ
  

  

 62מתו�  34

 1 הוועדה של לכוונותיה, זאת ע�. התכנית את שמפרש זה הוא המשפט בית, שציינתי כפי, אמנ�

 2 תנועת 142/89 %"בג: זה לעניי� ראו( בפרשנותה משקל לתת יש התכנית את שיזמה זו שהיא, המקומית

 3 יצחק' פרופ כ� על עמד). 1990( 550, 529) 3( מד ד"פ, הכנסת ר"יו' נ חדשה ורוח אחד לב – ר"לאו

 4 הסמכות, זמיר: להל�, 2010, שנייה מהדורה( 223' א כר�, המינהלית הסמכות: בספרו, זמיר

 5  ):'א המנהלית

 6 בידי הסמכות את הפקיד שהחוק בחשבו� מביא המשפט בית... הפירוש במת�"
 7 היא שהרשות לכ) מודע הוא. הסמכות להפעלת האחריות את עליה והטיל הרשות

 8 והיא, מיוחדת מומחיות בעלת אפילו לעתי�, הסמכות להפעלת כישורי� בעלת
 9 היכרות מתו) פועלת שהיא העובדה את מערי) הוא. מעשי ניסיו� על מתבססת

 10 המשאבי� במסגרת שלטונית מדיניות לממש כדי, בשטח המצב ע� קרובה
 11 המבצעת הרשות של לפירושה אוז� להטות המשפט בית על... לרשותה העומדי�

 12  ".ולהערותיה החוק את
  13 

 14, מסוימת למטרה החדשה התכנית את יזמה המקומית הוועדה כאשר שלפניי במקרה יפי� אלו דברי�

 15  .עצמה מטרה אותה על ידיה את סמכה וזאת המחוזית הוועדה לפני אותה הציגה

  16 

 17 רק הערר ועדת של אחר הרכב י"ע והתקבלו נטענו המקומית הוועדה של אלו טענות כי להדגיש יש

 18 13.12.14 מיו� ההחלטה( גדרו� בהחלטת שלפניי במקרה הערר ועדת להחלטת קוד� חודשי� ארבעה

 19 עצמה פתרה זו א�, הערר ועדת לפני זאת העלתה המקומית הוועדה). לעתירה 2 מנספח  כחלק צורפה

 20 שאכ� ונקבע מתכנית חורג בשימוש מדובר הא�( ביניי� בהחלטת היה מדובר גדרו� שבהחלטת בכ�

 21 א$ על, זאת. לגופ� הקודמת הערר ועדת מסקנות ע� להתמודד ניסתה ולא), הדברי� פני ה� כ�

 22 קוד� בהרכב הוועדה כי) 6*7' ש'  לפר 3' עמ( הוועדה ר"יו מציינת הערר ועדת לפני הדיו� שבפרוטוקול

 23 השאלה א� ביניי� בהחלטת מדובר אמנ�. ע"בתב כלול אינו בעירו� חי מופע של השימוש  כי קבעה

 24 לצור� חשפנות של עסק הא�, שלפניי במקרה הערר ועדת דנה בה לשאלה זהה גדרו� ועדת דנה בה

 25 הסמכות, זמיר.  מהיתר חריגה רק או הבורסה מתח� על החלות מהתכניות חריגה מהווה, מיני גירוי

 26 במקרי� לפיו לנהוג ועליה, הרשות את מחייבת רשות שנתנה פרשנות כי מציי�, 223' בעמ, 'א המנהלית

 27... מקרה באותו משפטי פג� שנפל חשש לעורר עלולה מסוי� במקרה הפרוש מ� סטייה: "דומי�

 28  ".בהחלטה פג� נפל לא כי  ולהוכיח הסטייה את להסביר הנטל את הרשות אל ולהעביר

  29 

 30 החלטות לקבל שרשאי�, שוני� במותבי� מדובר כי טענה הערר ועדת. הערר ועדת עשתה לא זאת

 31 מחדש לשקול הרשאית, עצמאי תכנוני גו$ הינה הערר ועדת, אול�. המשפט בבתי שנעשה כפי, שונות

 32 גו$ הינה הערר ועדת זה במוב�. de novo תכנוניות החלטות ולקבל לפתחה המובאות השאלות את

 33 יש אול� מפרשנותה לשנות רשאית בהחלט הרשות, שנאמר כפי, אמנ�. שלו לפירושיו שכפו$ מנהלי

 34 ואותה, בדיוק מתח� אות� לגבי התקבלה הקודמת כשההחלטה בעיקר, לכ� הסיבות את להבהיר

 35  .לכ� קוד� חודשי� מספר א�, בדיוק פעילות

  36 

 37 בעיקר, הבורסה מתח� פני שינוי לעניי� המקומית הוועדה  בכוונות להתחשב הערר ועדת על היה, היינו

 38  .גדרו� החלטת לאור שאת וביתר, וחשובה ראויה מטרה בכ� ראתה המחוזית הועדה כשג�
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  1 

 2   החדשה והתכנית המתקנת התכנית. 11

 3 לציי� יש. התכנית פרשנות לעניי� מסקנות להסיק אפשר המתח� על החלות התכניות בי� מהיחס ג�

 4 ומכריעות עדיפות החדשה התכנית הוראות, שטח אותו לגבי מתאר תכניות מספר קיימות כאשר כי

 5 שכ�, התכניות שתי הוראות בי� התאמה אי או סתירה בו שיש עני� בכל הישנה התכנית הוראות את

 6, ובניה לתכנו� המחוזית הועדה' נ אלוש אליהו 882/79 %"בג: ראו( עדי$ המאוחר והדי�, בדי� המדובר

 7 העיר לאזור שונה צביו� לשוות שבאה חדשה בתכנית דובר ש� ג�), 1980( 177) 4( לד ד"פ, הדרו� מחוז

 8 בי� סתירה יש בו מקו� בכל, והחדשה המתקנת התכנית את להעדי$ יש, כ� על). שבע בבאר העתיקה

 9  .אלו תכניות אבח� להל�. המאוחרות לתכניות הקיימת התכנית

  10 

 11  מיני גירוי לש� חשפנות של עסק של שימוש שוללת – המתקנת התכנית.  א.11

 12. הקיימת התכנית, 1ב340 תכנית את לשנות היא בה כקבוע – 2ב340 תכנית – המתקנת התכנית מטרת

 13 לעקרונות בהתא� מיוחדת תעשיה אזור יצירת: "הראשונה לענייננו חשובה המטרות בסעי$

 14 על מיוחד תעשייה כאזור שהוגדר הבורסה במתח� השימושי� מפורטי� בהמש�". להל� המפורטי�

 15 הבניי� של לתכלית הקשורה מסחרית קומה: "תותר הקרקע בקומת כי נקבע. בבניי� מיקומ� פי

 16 קובעת התכנית". קפה ובתי מסעדות...תצוגה אולמות, בנקי� כגו� האזור את המשרתי� ושרותי�

 17 בה� תותר כי נקבע העליונות לקומות אשר. ר"מ ממאה יפחת לא הקרקע בקומת יחידה כל גודל כי

 18 עסק, נקייה ותעשיה משרדי� עובדי לשמש האמורה הקרקע שבקומת מכא�. נקייה ותעשיה משרדי�

 19 מה( באזור הנדרשי� בשירותי� מדובר ואי�, הבניי� לתכלית קשור אינו, מיני גירוי לש� חשפנות של

 20  ).  זה משטח כמחצית על עומד ירושלמי מר של עסקו שגודל ג�

  21 

 22  "בידור" של שימוש הוספת – החדשה התכנית. ב.11

 23. המתקנת לתכנית בכפו$ הקיימת בתכנית שהותרו לשימושי� שימושי� מוסיפה החדשה התכנית

 24 החדשה לתכנית המניע, שציינתי כפי. בלבד בה ומופיע, החדשה בתכנית הוס$ בידור של השימוש

 25 את ממנו להוציא, הבורסה מתח� של אופיו את לשנות המקומית הוועדה רצו� על בעיקרו התבסס

 26 רק" בידור" של שימוש הוספת. היו� שעות בכל ולהחיותו ומלונאות מגורי� בו לכלול, המי� עסקי

 27 חוק בלשו� או בידור תחת שמופיע מה כל, בכ� לכלול הייתה שהכוונה כ� על מלמד, החדשה בתכנית

 28 היא התכנית מטרת א�, שכ�.  מיני גירוי לצור� חשפנות מופעי ולא", ציבורי עינוג" עסקי� רישוי

 29 הרי, ותיירי� מוג� דיור דיירי, סטודנטי� בו שיבלו כ�, הלילה בשעות והחייאתו, האזור אופי שינוי

 30 המקומית כשהוועדה ובוודאי, ירושלמי מר של עסקו מסוג עסקי� פועלי� בו למקו� יגיעו לא שאלו

 31  .זה מסוג עסקי� להוסי$ התכוונה לא, התכנית את שיזמה

  32 

 33 ועדת. מיני גירוי לש� חשפנות של עסק כולל שאינו, בידור של שימוש הוסיפה החדשה התכנית, כ� א�

 34 התכנית לפי שהותר" מועדו�" של השימוש תחת נכנס האמור מהסוג עסק כי בהחלטתה קבעה הערר

 35 ולפיה, שוש� אב� במילו� מועדו� המילה לפירוש הפנייה, בעיקרה, הייתה הערר ועדת הנמקת.  הקיימת
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 1: הערר ועדת קובעת הציטוט בסיו�." חברי� לפגישת שנועד מקו�, מועד בית, קלוב: "הינו מועדו�

 2 בתכנית אשר מועדו� המושג לגדר הנכנס שימוש הינו המבוקש השימוש כי סבורה הוועדה"

 3 של עסק כי גוזרת היא במילו� מועדו� המילה מפרשנות כיצד מבהירה אינה הוועדה" 1/ב/340/רג

 4 אולי( פרטי בריקוד מדובר כי ירושלמי מר של טענתו דווקא. זו בהגדרה נכלל, כשונה" מיני בידור"

 5 א$ על, בנוס$. חברי� לפגישת הנועד מועדו� המקו� היות את שוללת) משלו בתא צופה אחד כשכל

 6 עומדת אינה היא, תכליתית פרשנות לפרשו שיש חיקוק היא תכנית כי מציינת דבריה בפתח שהועדה

 7  .המילולי בפירוש ומסתפקת והחדשה המתקנת התכנית תכלית על

  8 

 9  עסקי� רישוי בחוק הקטגוריות. 12

 10 הקוד� ה�, עסקי� רישוי צו כי ולהדגיש לציי� יש הבורסה מתח� על החלות התכניות פרשנות לעניי�

 11 של בקטגוריה", ושונות מסחר" של קטגוריה תחת" מיני מעשה על הצצה" של עסק כוללי�, החדש ה�

 12 עסק בניהול, הודאתו פי על, הורשע ירושלמי מר). עסקי� רישוי לצו 6.12 פריט( מי� אביזרי של עסק

 13  .בצו זה סעי$ מכוח רישיו� ללא

  14 

 15, תיאטרו�: כגו�, החדשה בתכנית" בידור"כ המקומית הוועדה ראתה אות�, אחרי� בילוי מקומות

 16 עינוג: "הכותרת תחת, עסקי� רישוי בצו 7' מס קטגוריה תחת נמצאי� ב"וכיו דיסקוטקי�, קולנוע

 17  ".ציבורי עינוג" של קטגוריה בתת", וספורט נופש ציבורי

  18 

 19 לא, הקיימת בתכנית", מועדו�"ב שהכוונה ללמוד נית� מכ� ג� אול�, אחרי� בחוקי� מדובר אמנ�

 20 שהוס$ שימוש" בידור"ב כ� ודאי, עסקי� רישוי בצו כהגדרתו" מיני מעשה על הצצה"ל הייתה

 21 .החדשה בתכנית

  22 

 23" בידור"ו" מועדו�" המונחי� לפיה המסקנה את לבסס כדי אלו במקורות להסתפק היה נית� כי ייתכ�

 24 החשוב, זו למסקנה פרשני טע� להוסי$ ברצוני, אול�. מיני גירוי לצור� חשפנות של עסק כוללי� אינ�

 25  .חקיקתית להרמוניה המביאה פרשנות, שלפניי לעניי�

  26 

 27  נשי� והחפצת נשי� על – חקיקתית הרמוניה. 13

 28  חקיקתית הרמוניה 13.1

 29 שליט בנימי� 58/68 %"בג" (בסביבתו החי יצור" הינו חיקוק כי האמרה את טבע זוסמ�' י השופט' כב

 30 שוני� בהקשרי� השני� לאור� כ� על עמדו רבי� שופטי�). 1970( 513, 447) 2( כג ד"פ, הפני� שר' נ

 31, לקיי� כדי השיטה של היסוד עקרונות פי על לפרש יש שחקיקה הוא העיקרו� כאשר, שוני� ובנוסחי�

 32 כלליי� עקרונות כי להניח המשפט בית על. חקיקתית הרמוניה – אחרת נאמר לא עוד וכל, הנית� ככל

 33 לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ר"יו' נ ניימ� משה 2/84 ב"בע, כ�. המחוקק עיני לנגד עומדי� אלו

 34  :כי) 308' בעמ( ברק' א השופט' כב קבע), 1985( 225) 2(לט, עשרה�האחת

 35 פעמי�חד מעשה אינ�, בפרט יסודית חוק והוראות בכלל החקיקה מעשה" 
 36 פוליטית שיטה במסגרת וגידי� עור קור� החוק. הכללית מההוויה המנותק
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 1 נתוני� יסודות על המוק�, כולל ממבנה אחת לבנה מהווה הוא. נתונה ומשפטית
 2  "ומשפט משטר של

  3 

 4  :וקבע זה לעניי� הוסי$) 1985( 75, 70), 2(לט ד"פ  רחובות שומה פקיד' נ חצור קיבוH 165/82 א"בע

 5 כוללת זו וסביבה".... בסביבתו החי יצור, "זוסמ� הנשיא של בלשונו, הוא החוק"
 6 עקרונות של יותר נרחבי� מגלי� א. אלא הקרוב החקיקתי ההקשר את רק לא

 7, לנדוי הנשיא של בלשונו, הבאי�, בסיסיות מידה ואמות יסוד מטרות, מקובלי�
 8, לנדוי' מ" (השופטי� יושבי� שבתוכו הע� של החברתית התודעה מקורות" מתו)

 9). 306, 292) ט"כ�ח"תשכ( א משפטי�" משפט   בעשיית דעת ושקול הלכה"
 10 מעי� ה� מהווי� אלא, וחוק חוק בכל עליה� ולחזור לשוב צור) אי� אלה עקרונות

 11 חוק לפרש יש כ��על...... כול� החקיקה דברי מעל הפרושה", נורמטיבית מטריה"
 12 ומוסר צדק...  שוויו� של מקובלי� עקרונות רקע ועל העצמאות הכרזת לאור ישראלי
 13 "."ראשוני� מושכלות" בה� וכיוצא

  14 

 15, המשפטית השיטה של" היתרה הנשמה" אלו לעקרונות קרא, אלו�' מ השופט, לנשיא המשנה' כב

 16  ):1984( 264, 237) 2(לח, מ"בע עובדי� שכו�' נ' ואח לסרסו� ומיכאל מירה 391/80 א"ע( בקבעו

 17. בלבד הדי� של מגופו להתפרנס יכולה משפטית מערכת שאי�, בידינו גדול כלל"
 18 זו נשמה: יתרה לנשמה שא. ויש, לנשמה הוא זקוק המשפט מערכת של גופה

 19  ." שונות ערכיות נורמות של ובצלמ� בדמות� המשפט למערכת תימצא
  20 

 21 המיני שכושרו ניזוק לפצות נית� לא כי ריבלי�' א השופט לנשיאה המשנה' כב קבע, אלו עקרונות לאור

 22 מגדל' נ פלוני 11152/04 א"ע( זנות שירותי בעבור אתנ� לתשלו� לו שישמשו פיצויי� לו ולפסוק נפגע

 23 צבי: ראו הדי� פסק לניתוח, פלוני עניי�: להל�, 2006( 333, 310) 3( סא ד"פ, מ"בע לביטוח חברה

 24 רצ$ של הקצוות כשני בישראל בנשי� וסחר המשפחה דיני': אחד הוא הישראלי המשפט, "'טריגר

 25, 2009, רות� ויעד בייניש דורית, אלמוג שולמית בעריכת( 366, 363 דורנר דליה ספר: בתו�" אחד

 26  ).הישראלי המשפט, טריגר: להל�

  27 

 28 19 בפסקה( וקבע המשפט שיטת של העקרונות על התבסס ריבלי�' א השופט, לנשיאה המשנה' כב

 29  ):דינו לפסק

 30 המשפט מ� כחלק הפיצויי� דיני של מראייה ג� כוחה את  שואבת זו  גישה"
 31 מ� יוצאי� אינ� הפיצויי� ודיני הנזיקי� דיני" ... בסביבתו החי יצור"כ � הישראלי

 32 בחברה פועלי� וה�, הישראלי המשפט ממארג חלק ה�. זה בהקשר הכלל
 33 והעקרונות האינטרסי�, הערכי� משמעותה' הציבור תקנת....'הישראלית
 34... ולפתח לשמר, לקיי� מבקשת נתו� בזמ� נתונה חברה אשר והחיוניי� המרכזיי�

 35 האני' את מבטאת החברה באמצעותו אשר המשפטי המכשיר הינה הציבור תקנת
 36 של חדירה ומונעת  חדשות נורמטיביות מסגרות יוצרת היא באמצעותו. שלה' מאמי�

 37  ".הקיימות למסגרות ראויי� בלתי נורמטיביי� הסדרי�
  38 

 39 אי� כי ריבלי�' א השופט, לנשיאה המשנה' כב הדגיש, נשי� ניצול של ותופעות בזנות לנשי� ובאשר

 40  אלא), המקומית הוועדה כלפי ירושלמי מר שטוע� כפי( לדי� היושב השופט של מוסר באכיפת מדובר

 41  ):דינו לפסק 24 בפסקה ש�, פלוני עניי�(

 42 של ומימו� עידוד למנוע תכליתה; גרידא מוסר אכיפת איננה הפיצוי שלילת"
 43 תלות וביחסי נזק בגרימת, בניצול, המקרי� מ� ניכר בחלק למצער, הכרוכות תופעות

 44 שתעשיית התופעות את המוקיעי� המשפט ובתי, אחד הוא הישראלי המשפט.... 
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 1 עבור פיצוי לפסוק המתבקשי� משפט בתי אות� ה� בה� נגועה בישראל הזנות
 2: מפורשות ֹנאמר זה רקע על. אחד קול להיות אפוא חייב הקול. ליווי�שירותי

 3 של בשירותיה בשימוש להכיר אי�, הישראלית ובמציאות הישראלי בדי� בהתחשב
 4 שלא, כס. תשלו� על יורה המשפט שבית לכ) מקו� ואי�, לניזוק" פיצוי"כ זונה
 5 אלה של לכיס� דרכו את ימצא הוא גבוהה בסבירות כי עליו לומר אלא נית�

 6  ".הזנות ברווחי פרנסת� המוצאי�
  7 

 8 מדובר, זאת ע�. חוקיי� בלתי ה� מהיבטיה חלק שלפחות בזנות מדובר אי� שלפניי במקרה אמנ�

 9 שאראה כפי, למיגור� פועל כולו שהדי�, אנוש כבנות בכבד� ופגיעה נשי� החפצת ביזוי של בפרקטיקות

 10  . להל�

  11 

 12 המונחי� לפיה, המקומית הוועדה של פרשנותה כי להראות בכדי, הישראלית החקיקה את אבח� להל�

 13 בעירו� חי מופע על הצצה, מיני גירוי לש� חשפנות כמו מי� מופעי כוללי� אינ�" בידור"ו" מועדו�"

 14 שציי� כפי. חקיקה אותה ע� אחד בקנה העולה זו היא, מסוג� נוספות פרקטיקות או, מיני מעשה על או

 15 שרת' נ י"בא הלאומית העובדי� הסתדרות 282/51 %"בבג חשי�' ז' ש השופט, לנשיא המשנה' כב

 16  ):דינו לפסק 18 בסעי$, 1952( 245, 237' ו ד"פ, העבודה

 17 אשר פירוש לפרשו יש, צרכה די ברורה בצורה הובעה לא מחוקקו שכוונת חוק" 
 18  ".מקובלי� חוק ועקרונות צדק, הגיו�, נוחות ע� אחד בקנה העולה כוונה על יורה

  19 

 20 קצה על ולו המשווה במשפט נשי� החפצת של השאלה על אעמוד הישראלי למשפט שאפנה קוד�

 21  .המזלג

  22 

 23  נשי� החפצת. 13.2

 24, (objectification) החפצה הביטוי את טבעה האחרונות השני� עשרות של הפמיניסטית הספרות

 25 כאובייקט היינו, אנוש כבת ולא כחפ% אישה הצגת. אמצעי או כלי, כבחפ% אנוש בבני נוהגי� בו כמצב

 26, לגירוי ככלי האישה בגו$ שימוש משמעה, מיני גירוי לצור� חשפנות, שלפניי בהקשר. כסובייקט ולא

 27  .לצפות המגיעי� הגברי� או הגבר של מיניי� סיפוק או עוררות

  28 

 29 בפתח שהבאתי, קאנט של הקטגורי הציווי של מניסוחיו אחד הוא החפצה על לביקורת פילוסופי מקור

 30 לא שלעול�, כזה באופ� ְ&על... כשלעצמה כתכלית קיי� תבוני יש וכל האד�: "שהינו הדי� פסק

 31 הזמ� ובאותו תמיד אלא, בלבד אמצעי כאל, אחר אד� שבכל זו וה� שב) זו ה�, האנושיות אל תתייחס

 32, ראשונה גרמנית מהדורה( 95, המידות של למטאפיזיקה יסוד הנחת, קאנט עמנואל( "תכלית כאל

 33 או להפכ� אי�, חפצי� אנוש בבני לראות שאי� נובע זה מצווי). 2010, אלשטיי� חנ� מאת תרגו�, 1975

 34 8954/11 א"בע סולברג' נ השופט' כב כ� על עמד. אחר אד� של מטרותיו להשגת שרת ככלי להציג�

 35 איננו האד�" :ציי� קאנט של הקטגורי הציווי את שהביא שלאחר), 2014( 75' פס, פלונית' נ פלוני

"H36. ומאוויי� תחושות, רגשות לאד�. אחרות מטרות להשגת כאמצעי בו להשתמש אי�"; חפ 

 37 בפילוסופיה דומה א� שונה להתייחסות. (נסבלי� אינ�, גסה ברגל ודריסת�, מאלו בוטה התעלמות

 38: האד� וכבוד") מתועדת הזניה(" פורנוגרפיה על, "קמיר אורית: ראו, (Jean Paul Sartre) סארטר של
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 1: בתו�]", פלייבוי ערו% שידורי נגד הכנסת וחברי החברתיי� הארגוני� בעניי�[ נכתב שלא הדי�*פסק

 2 אשר הסדרה של ראשי עור�( בירנהק מיכאל בעריכת( 274, 247, ותרבות חברה משפט !מדברי�, שקט

 3  ).פורנוגרפיה על, קמיר, להל�, 2006*ו"תשס), מעוז

  4 

 5 את בתודעה המבנה, נשי� החפצת היא בפורנוגרפיה העיקרי העוול כי טענה, מקינו� קתרי�' פרופ

 6, ראו, מכתביה ברבי� לכ� מתייחסת מקינו�' פרופ( מאוויו לסיפוק וככלי הגבר בשליטת הנשי� ראיית

 7: להל�, Catharine A. MacKinnon, Butterfly Politics, 96, 162, 189 (2017): לאחרונה

MacKinnon, Butterfly Politics .(  8 

  9 

John Berger, Ways of Seeing 55 (1977) ,10 שהצגת כדי לדבריו. הגברית ההסתכלות אופ� את מתאר 

 11 מועמדת להיות עליה, אנושיותה את ותשלול, לאובייקט המוצגת האישה או, האד� את תהפו� עירו�

 12 גירוי לצור� בחשפנות  הנשי� תיאור בדיוק זה כי נראה. בעבור�, אחרי� ידי על שנצפית כמי, לתצוגה

 13 להנאת� כאמצעי, כחפ%, לצפייה כמוצגות נשי� לראות הצופי� הגברי� את מעודדת כזו הצגה. מיני

 14  . שלה�

  15 

 16 הנענית, כפאסיבית האישה מהצגת נובעת, בפרט מיני גירוי לצור� חשפנות ובמופעי, ככלל ההחפצה

 17 בחשפנות לצפות הבאי� הגברי�. נשי� של ההחפצה לעצ� מיני אופי וייחוס, דרישה פי על למי� תמיד

 18 להשגת ככלי במקו� לנשי� מתייחסי� ה�, שלה� המיניי� לצרכיה� זאת עושי�, מיני גירוי לצור�

 19 בה� רואי� אינ� ה�. כשלעצמ� אנושיי� ומשמעות קיו� כנטולות, נשי� לאות� חיצונית שהיא מטרה

 20 גירוי לבי� נשי� חפצו� בי� זיהוי יש אלו במופעי�. ולאושר� לטובת� דואגי� ואינ� עצמה בפני מטרה

 21  .מיני

  22 

 23  השוואתי משפט. 13.3

 24 במקרה שהתבקש זה כמו מיני גירוי לצור� לחשפנות שונות ברמות התייחסות ישנה המשווה במשפט

 25 ברמת לעיתי� נעשית זה מסוג פעילויות של שההסדרה מכ� נובע, השוואות לערו� הקושי. שלפניי

 26 לעיתי�), שהיא צורה בכל מיני גירוי לצור� חשפנות מועדוני לחלוטי� נאסרו באיסלנד כ�( החקיקה

 27 ולעיתי�), מגורי� שכונות מקרבת או הערי� ממרכזי זה מסוג עסקי� הוצאת( התכנונית ברמה

 28 חופש לבי� האמור מהסוג פעילות  בי� היחס בשאלת דיו� נער� ב"בארה כ�. המשפט בתי בפסיקת

 29 פגיעה יהווה שהדבר ללא זה מסוג פעילות על משמעותיות מגבלות להטיל נית� כי ונפסק הביטוי

 30 ביחס תוק. בת שהינה, מקפת, אחידה אסטרטגיה שו� אי�: "פוקו שאמר כפי. הביטוי בחופש

 31 לדעת הרצו� I המיניות תולדות, פוקו מישל" (קבועה בצורה המי� מופעי כל על ופועלת כולה לחברה

 32 מיניות, "יפת כרמית וקארי� אלמוג שולמית של במאמר� שהובא כפי, 1966, אש גבריאל בתרגו�( 72

 33 אלמוג: להל�, ו"תשע( 386, 385, מה משפטי�, מי� לקלקלת מי� כלכלת בי�: א חלק ומשפט מגדר

 34  ).'א ומגדר מיניות, ויפת

  35 
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 1 מי� עסקי להתיר שלא היא המגמה כי עולה ממנה קצרה סקירה להביא ברצוני, הללו ההבדלי� א$ על

 2. ציבור ומוסדות ספר בתי, מגורי� לאזורי ובסמיכות, בערי� מרכזיי� באיזורי� לא לפחות, זה מסוג

 3, בזנות עיסוק כגו� אחרת אסורה לפעילות במסווה שמדובר לחשש נוגעי� חלק�, שוני� לכ� הנימוקי�

 4 מדובר כי טועני� אחרי�, מינית בפשיעה עלייה יש מי� עסקי מתקיימי� בה� באזורי� כי הטועני� יש

 5 נשי� של היסוד לזכויות המנוגדי�), objectification( החפצת� של דר� על נשי� וביזוי בהשפלה

 6 אחרי�. מקומות לאות� מחו% ג� לנשי� גברי� של היחס על ומשפיע אד� ובנות כנשי� כבוד� ובעיקר

 7 הסביבה על שלילית השפעה מניעת, הציבורי במרחב בעיקר, ומוסר צניעות על בשמירה זאת מנמקי�

 8  .שליליות בהחצנות וכ� הציבור ברגשות פגיעה

  9 

 10 המהווה, בניי� בתכנית מונחי� לפרש יש כאשר, דומות בפרקטיקות שמדובר וכיו�, ההבדלי� א$ על

 11 ראו ההשוואתי המשפט על להרחבה( זה בתחו� כלליות מגמות על ג� לעמוד יש כי סבורה אני, חיקוק

 12 הגדרה: "בנושא, קי� הודיה ד"עו באישור( הכנסת של המשפטית מהלשכה נוה גלעד ד"עו שער� מחקר

 13  ).הכנסת ח"דו: להל�, 17.2.14 מיו�" משווה סקירה – חשפנות מופעי של והסדרה

  14 

 15). 22' בעמ ש�, הכנסת ח"דו( 2010 בשנת ראשית בחקיקה וכל מכל חשפנות מופעי נאסרו ,באיסלנד

 16, ומשקאות מזו� לממכר מקומות, מסעדות, למלונות הנוגעת בחקיקה נאסרה סוג מכל חשפנות

 17  .זו פעילות נאסרה בכול�. להשכרה באולמות וכ�, מועדוני�

  18 

 19 עבודה ויזות אפשרו, לקבל שנית� עבודה ויזות במסגרת. ההגירה חקיקת במסגרת העניי� נדו� בקנדה

 20 כ� על. בנשי� לסחר פתח שזהו בטענה ביקורת כ� על מתחו אד� זכויות ארגוני. אקזוטיות לרקדניות

 21 לניתוח( ההוראה את ביטלה לא שבפועל א$ על( זה מסוג ויזות עוד ינתנו שלא הממשלה הודיעה

 Audrey Macklin, Dancing Across Borders: 'Exotic Dancers', 22: ראו ההגירה דני בראי השאלה

Trafficking, and Canadian Immigration Policy", 37 The Int'l Migration Rev. 464 (2003). 23 

 .  24 

  25 

 26 חשפנות מופעי והסדרת הביטוי חופש בי� באיזו� מתמקד בסוגיה המשפטי הדיו� עיקר ב"בארה

 27 מותרת מיני גירוי לצור� חשפנות מופעי הסדרת כי קבע ב"בארה העליו� המשפט בית. הציבורי במרחב

 28 אלו פעילויות לפזר מותר כי נקבע כ�. הביטוי לחופש הזכות בשל אסורה ואינה, מסוימי� בתנאי�

 29 לצור� בחשפנות העוסקות לנשי� הקהל בי� מגע איסור כמו( שלה� מסוימי� היבטי� להגביל, במרחב

 30 הפעילות מועדי את להגביל ולחלופי�, יישוב ממקו� רחוק אחד במקו� אות� לרכז או), מיני גירוי

 Barnes v. Glen Theatre, Inc., 501 U.S. 560 (1991); City 31: ראו ב"בארה הפסיקה להתפתחות(

of Erie v. Pap's A. M., 529 U.S. 277 (2000); City of Los Angeles v. Alameda Books, 535 32 

U.S. 425 (2002); City of Littleton v. Z.J. Gifts D�4, LLC, 541 U.S. 774 (2004); United 33 

States v. Williams, 553 U.S. 285 (2008)( .  34 
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 1 כי נקבע ,City of  Renton v. Playtime Theaters, 475 U.S. 41(1986) בעניי� המרכזי הדי� בפסק

 2 ולהגביל� להסדיר� ונית�, הביטוי חופש של מהגרעי� הרחק נמצאי� מיני גירוי לש� חשפנות מופעי

 3: ראו הדי� פסקי של ביקורתי וניתוח לסקירה( זה מסוג לפעילויות שיש שליליות השפעות למנוע כדי

Judith Lynne Hanna, "Right to Dance: Exotic Dancing in the U. S." in: Dance, Human 4 

Rights and Social Justice: Dignity in Motion, 86 (Naomi Jackson & Toni Shapiro*Phim, 5 

eds., 2008);Judith Hanna, “Exotic Dance Adult Entertainment: A Guide for Planners and 6 

Policy Makers”, 20 Journal of Planning Literature, 116 (2005) .7: הדי� פסקי לניתוח ראו עוד 

Amy Adler, "Girls! Girls! Girls: The Supreme Court Confronts the G*String", 80 N.Y.U. 8 

L. Rev. 1008 (2005).  9 

  10 

 11 עליו, רישוי משטר תחת, בכ� למעונייני� מיני גירוי לצור� חשפנות של פעילות מותרת ככלל באנגליה

 12 בי� הקשר את לשפר שמטרתה באנגליה רפורמה נערכה 2009 בשנת. המקומי השלטו� מחליט

 13 בהשתתפות מי� לעסקי היתר בי�, הנוגעי� בתחומי� הפעילות הסדרת י"ע, לקהילה המשטרה

 14 ההוראה. The Policing and Crime Act 2009 חוק נחקק זו מרפורמה כתוצאה. המקומיות הקהילות

 15 מוסדות להסדיר, שלה� השיפוט בשטח, המקומיות הרשויות את מסמיכה חשפנות לעניי� המרכזית

 16 של ח"דו 2010 בשנת נער�, החקיקה יישו� בעקבות. (sex establishment) מי� שירותי המציעי�

 17*ב לצפייה נית�. ("Sexual Entertainment Venues": בנושא הפני� משרד

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100408140149/http:/www.crimereduction.h18 

omeoffice.gov.uk/crimereduction057a.pdf .(19 ולהבהרת בכלל מיני גירוי לש� לחשפנות נגע ח"הדו 

 20 החשפנות ממועדוני ברבי� המתקיי� "lap dancing" אותו את החוק במסגרת להגביל האפשרות

 21 המקומיות הרשויות רשאיות, וככאלו, מי� מועדוני תחת יכללו חשפנות מועדוני כי נקבע בדוח .בפרט

 22 מיני גירוי לש� חשפנות ג� כי ומבהיר 2009*מ החוק להוראות מפנה ח"הדו. פעילות� את להסדיר

 23  :מי� שירותי המציעי� כמקומות בחוק שנכלל במה הפעילות הוגדרה כ�. בכ� נכללת

"Any live performance or live display of nudity which is of such a 24 
nature that, ignoring financial gain, it must reasonably be assumed to 25 
be provided solely or principally for the purpose of sexually 26 
stimulating any member of an audience (whether by verbal or other 27 
means)". 28 
(emphasis added) 29 

  30 

 Lap dancing; Pole dancing; Table dancing; Strip shows; Peep 31: היתר בי�, כוללת זו הגדרה

shows and Live sex shows .32 תאי ג� כללו ובכ�, אחד אד� שיכלול יכול הצופי� קהל כי נקבע עוד 

 33  . הצצה

  34 

 35 יילקחו לא  ערכי� או מוסר טעמי כי מודגש כאשר, להתנגדויות כפופה כאמור לפעילות לרישיו� בקשה

 36 פעילות המאפשרי� מקומות של המקסימלי המספר את מראש לקבוע רשאית מקומית רשות. בחשבו�

 37 של לאופייה מנוגד  הדבר א� רישיו� לית� לסרב רשות רשאית כ�. לנוספי� רישיונות למת� ולסרב, זו

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=475&invol=41
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 1, ציבוריי� ממקומות מרוחקי� מסוימי� פעילות לאזורי זאת להגביל או, המקומית הקהילייה

 2. הסביבה אופי ע� אחד בקנה יעלה לא כאמור מועדו� בה� אחרי� מקומות או מגורי� מקומות

 3 קריטריוני� להגדיר או, זה מסוג לפעילות רישיונות יינתנו אזורי� באילו מראש לקבוע רשאית הרשות

 4 הקיימת ההסדרה. שנה של למקסימו� פע� כל יינת� רישיו�. ב"וכיו ספר מבתי מרחק כגו� למיקו�

 5 לקהל הבמה בי� מסוי� מרחק קביעת תו�, במה על הופעה מחייבת חשפנות מופעי מתירה שהיא ככל

 6 ואיסור הקהל לבי� בחשפנות העוסקות הנשי� בי� מגע כגו� הפעילות של שוני� היבטי� על אוסרת או

 7  . מלא עירו� על

  8 

 9 בהחלט והבנייה התכנו� דיני באמצעות מיני גירוי לש� חשפנות הגבלת כי לראות נית� זו מסקירה

 10  .בה התושבי� והעדפות המקומית לרשות בחקיקה במפורש משקל כשנית�, מקובלת

  11 

 12 ע� התמודדה, ובצרפת בגרמניה הפסיקה. החוקתי בהקשר בפסיקה הנושא נדו� ובצרפת בגרמניה

 13 הרצו� הגשמת לעיתי�, אמנ�. בתחו� העוסקות של הבחירה זכות בהגשמת מדובר לפיה הטענה

 14 בתי, אול�. אחר של רצונו להגשמת לאמצעי אותו יהפו� הפרט של העכשווי או הלכאורי ולו, החופשי

 15 למופע עסק רשיו� התבקש בו במקרה, כ�. זאת לאשר אי� כי סברו, האד� לכבוד הזכות מכוח, המשפט

 16 המשפט בית. הרישיו� את להעניק הרשות סירבה", שואו פיפ" בחשפנות העוסקות נשי� על הצצה

 17. כדי� היה הרישיו� להענקת הסירוב כי, פסק, (BverwGE 64, 274 (1981) בגרמניה העליו� המנהלי

 18 אליה� המציצי� צופי� לעיני רוקדות עירומות נשי� שבו עסק לניהול רישיו� לית� מקו� שאי� נקבע

 19 הדגיש המשפט בית. שלה� העיסוק בחופש ופגיעה הרוקדות הנשי� הסכמת חר$ וזאת, בתשלו�

 20 פסק פי על, שכ�, האד� בכבוד הפגיעה מ� גורעת אינה מופע באותו מרצונה האישה של שהשתתפותה

 21. כבודו על מוותר שהוא להחליט רשאי אינו והפרט, כללי, אובייקטיבי ער� בעל הוא האד� כבוד, הדי�

 22 כי נקבע. במופע הצגתה לאופ� אלא, להסכמתה קשורה אינה זה במקרה האישה של בכבודה הפגיעה

 23 אהר�: ראו הדי� פסק לניתוח( בכ� העוסקות הנשי� של האד� בכבוד פוגע זה מסוג" מיני בידור"

 24 ברק, ויסמ� יהושע בעריכת( 59, 35, לבונטי� ספר: בתו�" השוואתי*חוקתי ניתוח, האד� כבוד, "ברק

 25 מרדכי וכ�), השוואתי�חוקתי ניתוח, ברק: להל�, 2013*ג"תשע, פסברג*וסרשטיי� וסיליה מדינה

 26, בישראל ג� הא� – הגרמני במשפט ומוחלט עליו� חוקתי כער) האד� כבוד, קרמר ומיכל קרמניצר

 27 ביקורת נמתחה הדי� פסק על). 2011( 100, 48'  בעמ, 85 מדיניות מחקר, לדמוקרטיה הישראלי המכו�

 28 מאוחר די� בפסק. עצמי למימוש והזכות האוטונומיה את ג� כולל האד� כבוד כי הסבורי� אלו מצד

 29 ינת� לא כי, בגרמניה, הקובע עצמו עסקי� רישוי חוק מכוח דומה עסק לרישיו� לסירוב בקשה אושרה

 30 המנהלי המשפט בית אישר דומה באופ�". בחברה והמקובל הנהוג" את שסותר לעסק עסק רישיו�

 31 ש�. מטרה לעבר קומה נמוכי אנשי� הושלכו שבמהלכו למופע עסק רישיו� לתת הרשות של סירוב

 32 היסוד חוק שבבסיס הערכי� עול� ידי על מונחה", בחברה והמקובל הנהוג" המונח פירוש כי נקבע

 33 הסכמת כי הוסי$ המשפט בית. בחברה וראוי למקובל ג� מנוגד אלו לערכי� המנוגד מעשה וכי

 34 מחויב בה� הערכיות המידה אמות לאבד� סכנה מעורר לאד� כזה יחס שכ�, רלבנטית אינה המשתת$

 35 בגרמניה האד� לכבוד הזכות כי לזכור יש, מקו� מכל. אד� הוא באשר אחר באד� אד� כל לנהוג
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 1 מינימלי וקיו� השפלה, עינויי� על וחלה יותר מצומצמת היא, זאת ע�. יחסית ולא מוחלטת היא

 2  ).100' בעמ ש�, וקרמר קרמניצר ראו( בכבוד

  3 

 4 פגיעה א$ על, מטרה לעבר מושל�) גמד( קומה נמו� איש בה תחרות נאסרה דומי� מנימוקי�, בצרפת

 Dwarf tossing CE, Oct. 27, 1995, Rec. Lebon 372 (Conseil d’État statuant 5:שלו העיסוק בחופש

au contentieux  (n°143578, n°136727) ,6' בעמ, השוואתי חוקתי ניתוח, ברק: ראו הדי� פסק לניתוח 

 Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial 19 Eur. J. of Int'l L. 7 וכ� 128 ש"ה, 59

655 (2008) Interpretation of Human Rights,.(  8 

 9 

 10  בישראל החקיקה .13.4

 11 הכוללות פעילויות על לאסור היא באר% החקיקה מגמת כי להראות כדי הישראלי למשפט אעבור כעת

 12 נאסרו לא מיני גירוי לצור� חשפנות מופעי כי חולק אי�. בפרט המיני ובהקשר, ככלל נשי� החפצת

 13. בכ� מעוניי� שיהיה ככל, בו לענות למחוקק עניי� ה� זה מסוג פרקטיקות על איסור. הישראלי במשפט

 14 בפרק כוונתי. אלו פרקטיקות של החוקיות אי את הקיימת מהחקיקה לגזור שנית� לטעו� בכוונתי אי�

 15 כפי. הבורסה מתח� על החלות לתכניות פרשנות מת� לצור�, החקיקה מגמות על לעמוד היא, להל�

 16 חשיבות יש כ� ועל, לחיקוק פרשנות מת� בעת חקיקתית להרמוניה לשאו$ יש, פלוני בעניי� שנקבע

 17 כמו, דעת שיקול שקיי� ככל. לאחרונה שאושרו חוק והצעות, הקיימי� מהחוקי� העולה זו למגמה

 18 בני החפצת על האוסרת, החקיקה מגמת ע� אחד בקנה שיעלה, כ� להפעילו יש, שלפניי במקרה למשל

 19  .חקיקת� סדר לפי החוקי� על אעמוד. והשפלת� ביזויי� על ג� כמו, בפרט ונשי� בכלל אנוש

  20 

 21   וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק. 13.4.1

 22 עליו הער� זהו. מרכזי כער� האד� כבוד את שקבע ,וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק נחקק 1992 שנתב

 23 גירוי לש� חשפנות כי היא שלפניי בעתירה שהועלו הטענות אחת. בישראל האד� זכויות מבוססות

 24  . בכלל נשי� של בכבוד� הטועני� ויש, בכ� העוסקות הנשי� של בכבוד� פוגע מיני

  25 

 26 ה�, רבות דעות קיימות. בהרחבה נדונה במסגרתו נכלל ומה, היסוד חוקי שמעניק ההגנה היק$ שאלת

 27 זה אי�. בפרט ספציפיי� ובהיבטי�, ככלל זה למונח תוכ� לצקת כיצד בשאלה, בפסיקה ה�, בספרות

 28 האד� כבוד של למהותו באשר שנערכו הרבות וההבחנות הדעות על לעמוד זו עתירה במסגרת, המקו�

 29 אבחנות מספר אביא, שלפניי העניי� לצור�, זאת ע�. בפרט וחירותו האד� כבוד: יסוד ובחוק, בכלל

 30 הנשי� של בכבוד� פוגעת מיני גירוי לש� חשפנות מופעי לפיה הטענה כי להמחיש בכדי, כדוגמא

 31 זה בנושא הכתיבה כלל על לעמוד אופ� בשו� מתיימרת איני( בתחו� העוסקי� מרבית על תתקבל

 32  ). ומעמיקה רבה שהיא

  33 

  34 

  35 
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 1  האקדמית הכתיבה. א.13.4.1

 2 * ודמוקרטית יהודית מדינה של ערכיה: "במאמרו, האד� כבוד על כה�' ה חיי� של בדבריו אפתח

 3 כבוד על עומד) 1994*ד"תשנ( 32, 9 היובל ספר �הפרקליט "וחירותו האד� כבוד: יסוד*בחוק עיוני�

 4  :ומציי� האד�

 5 באשר, לו מובטח להיות וצרי), לו בא אד� של שכבודו להדגיש יש, כל ראשית"
 6 על שלו כבודו את ג� להרי� היסוד�חוק בא, אד� הוא באשר...אד� הוא

 7 הוא שהכבוד יתרה בהדגשה הצור) קיי�....לדירוג נית� אינו האד��כבוד....נס
 8  ""אד� הוא באשר אד� כל של, נחלתו להיות וצרי), זכותו

  9 

 10*הפילוסופיי� המקורות ואת) בצל� הנברא אד�( הדתיי� המקורות את זה לעניי� מביא כה�' ח

 11  . קאנט של המוסרי הציווי בדמות דמוקרטי�

  12 

 13 מהו לשאלה) 2014*ד"תשע( ובנותיה החוקתית הזכות – האד� כבוד: ספרו את מקדיש ברק אהר�

 14 הוא הדגש א�, משפטי� בכמה הספר את לתמצת נית� שלא כמוב�. זו זכות כוללת ומה האד� כבוד

 15  .247' בעמ, ש�: ראו( האד� כבוד של האד� זכות מגנה עליה� האנושיות, האנוש בני של האנושיות על

  16 

 17 ופרשנות� חקיקת� דרכי: היסוד חוקי, "אלו� מנח�: ראו, וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק לעניי� עוד

 18 מדינה של ערכיה: בחוקה חוק דר�, "אלו� מנח�; )ו"תשנ( 253, יב, משפט מחקרי?", ולא� מאי� –

 19 גדעו� );  1993( 659, יז, משפט עיוני", וחירותו האד� כבוד: יסוד*חוק לאור ודמוקרטית יהודית

 20 לשוויו� החוקתית הזכות, "מדינה וברק (2010) 107, ועתיד הווה, עבר: החוקתית המהפכה, ספיר

 21 מרדכי ספר: בתו� ",חלוקתי וצדק הציבורי האינטרס, האד� כבוד: העליו� המשפט*בית בפסיקת

 22 ספר: להל�, 2017*ז"התשע, סב� ואיל� גנאי� חאלד, בנדור אריאל בעריכת( 67, קרמניצר) מוטה(

 23 מוטה ספר, בתו�", והכבוד הגו$, החיי� על להגנה החוקתית הזכות, "ברק ואהר�) קרמניצר מוטה

 24  .מלפרט היריעה שתקצר נוספי� רבי� ומאמרי� כותבי� שקיימי� כמוב�). 15' בעמ ש�, קרמניצר

  25 

 26): 88 ש"ה, 51' בעמ ש�( האד� לכבוד מרכזיות גישות ארבע על עומד, השוואתי�חוקתי ניתוח, ברק

 27 ראיית על אוסר האד� כבוד( קנטיאנית גישה); אלוהי� בצל� נברא האד�( דתי אופי בעלת גישה

 28 שהושווה  ומעמד סטטוס האד� בכבוד הרואה גישה); האחר של מטרותיו להשגת כאמצעי א� האד�

 29 זה במאמר ג�. וביזוי השפלה איסור האד� בכבוד הרואה וגישה) בעולמו כמל� האד�( מעלה כלפי

 30 לו שיש כמי אד�. האד� של האנושיות הוא האד� כבוד כי נקבע הישראלי במשפט כי המחבר מדגיש

 31  .לאחרי� ממנו הצומחת לתועלת קשר ללא עצמאי ער�

  32 

 33 לפי האד� כבוד על שאלות מקצת, "קרפ יהודית של במאמר למצוא נית� האד� כבוד של אחר ניתוח

 34 המבוסס מודל הציעה קרפ יהודית). ה"תשנ( 129,136, כה משפטי�", וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק

 35, המיידית המשמעות מעגל הוא, כלשונה", הצר, הפנימי המעגל. "זכויות של מעגלי� שלושה על

 36 השני המעגל. והמבוכה הבושה, הבזיו�, החילול של היפוכ� והיא, כבוד המילה של והפשוטה הטבעית

 37 משתלבי� בו המרחב את השלישי והמעגל" האד� בכבוד הגלומי� הפוזיטיביי� התכני�" את כולל
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 1. האד� כבוד של" ליבה" באותה נכלל מה מבהירה אינה היא, זאת ע�.  החירות וער� האד� כבוד ער�

 2, כהגדרתה הצר הפנימי במעגל לא א� נופלת מיני גירוי לצור� חשפנות במופעי נשי� החפצת כי נראה

 3  .השני במעגל וודאי אזי

  4 

 5 לכבוד שזכות, ההשפלה בשאלת ד�), 2001( 541) 3(כד משפט עיוני, כבוד של מושגי� שני, סטטמ� דני

 6 התנהגויות לזיהוי השפלה של פסיכולוגית*סובייקטיבית תפיסה לאמ% מבקש סטטמ�. מפניה מגינה

 7 ההשפלה של הסובייקטיבי המוב� בי� להבחי� יש, לטענתו. אוניברסלי באופ� כהשפלה הנחוות

 8, כהתנהגות, ההשפלה של האובייקטיבי המוב� לבי�, מושפל להרגיש לאד� הגורמת כהתנהגות

 9 כיו�, מלאה אינה ההבחנה, אול�. האד� של המיוחד בכבודו מכירה אינה אובייקטיבית שמבחינה

 10 הקבוצה י"ע כמשפילה נתפשת היא כאשר, כמשפילה הפרט ידי על נחווית מסוימת התנהגות, שככלל

 11 בספרה לכ� התייחסה 1949 בשנת בובואר דה סימו�. אד� אותו משתיי� אליה תרבותית*החברתית

 12 עליה�, המוסרי השיפוט נוחת עליה� א) הזונות של השירותי� את דורשי� ה�":"השני המי�"

 13' פרופ של גישתו על ה� לביקורת"  (הלקוחות של והפרטיות הכבוד על מגיני� כאשר כסוטות מצביעי�

 14, השפלה כמניעת האד� כבוד לעניי�, סטטמ� של גישתו על ה�, כאוטונומיה האד� כבוד לעניי� ברק

 15: להל�, 2013( 111, לו משפט עיוני, "הישראלי החוקתי והמשפט האד� כיבוד, "דורפמ� אביחי: ראו

 16  .)האד� כיבוד, דורפמ�

  17 

 18, שכ�, זו להגדרה נכנסי�, התצוגה ה� הנשי� בה�, מיני גירוי לצור� חשפנות במופעי, נשי� החפצת

 19 הנשי� כי טענה קיימת. הצופי� של מיני גירוי לצור� חפ% כאל הוא לנשי� היחס, אלו במקרי�

 20 כאשר כי להשיב יש כ� על. החופשי מרצונ� בכ� בחרו, להפ� א$ ואולי מושפלות חשות אינ� המופיעות

 21 כפוגעות אות� לאסור יש, האד� בכבוד פוגעות ה� א�, כמשפילות נחוות אינ� מסוימות התנהגויות

 22 נשי� מחפיצה מסוימת התנהגות או פעילות כי לקבוע נית�, היינו. החברה של הבסיסי� בערכיה

 23 שהתחושה מקו� שאי�, האחד, טעמי� משני זאת. כ� זאת רואות אינ� עצמ� ה� א� ג�, בכבוד� ופוגעת

 24 כי, כחברה שלנו הערכי� את תקבע, לבחירה בדומה, נפגע שלו האד� שכבוד מי של הסובייקטיבית

 25 בגרמניה המשפט בתי שקבעו כפי, בנוס$. לאישה מאישה מאד� שונה הסובייקטיבית החווייה

 26 האד� כבוד תלמהו בנוגע, הגבולות באשר, האד� בני בכלל יפגע, כאלו לפעילויות אישור, ובצרפת

 27 לשוויו� – �.י.ש 5432/03 %"בבג דורנר' ד השופטת' כב של דבריה זה לעניי� ראו כ�( יפרצו, הבסיסי

 28 המועצה עניי�: להל�, 2004( 65) 3( נח ד"פ, לווי� ולשידורי כבלי� לשידורי המועצה' נ נשי� ייצוג

 29  ).דינה לפסק 17 בפסקה), כבלי� לשידורי

  30 

 31 משפט" המוסרית בקהילייה כחברות האד� לכבוד הזכות: עול� מלא האד� כבוד, "רייכמ� אמנו�

 32 את לפרש יש, לדבריו. השפלה ובי� האד� כבוד הביטוי בי� לזהות אי� כי טוע�) 2005( 469' ז וממשל

 33 בי� בחירה פוטנציאל בעל אוטונומי כייצור – אד� כל של חברותו את מייצג: "כ' האד� כבוד' המושג

 34. האובייקטיבית ההשפלה תזת את מבקר רייכמ�). 470' בעמ ש�" (האנוש בני בקהיליית – לרע טוב

 35, ש�" (ראויה כלא לסווג שברצוננו פעולה כל מעל לתלות נוכל אותה: "בקונסטרוקציה מדובר לטענתו
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 1 במנותק, האד� בכבוד פגיעת� בשל למנוע שיש פרקטיקות שיהיו סבור הוא ג�, אול�). 484' בעמ

 2 בשל בכבוד פוגעי� אינ� וההפליה המינית ההטרדה כמו, העבדות, לטעמו. אות� החווה מהאד�

 3 כל שבה, האד� בקהיליית הקרב� חברות של ביטויה כי: "היא שמשמעות� משו� אלא, ההשפלה

 4, לדבריו). 491' בעמ ש�" (לחלוטי� נשללת או בספק מוטלת, אד� בני היות� מעצ� שווי� החברי�

 5 את כולל, האנוש בני בקהילית חבר וככזה אנוש ב� האד� היות על מבוסס שהוא כיו�, האד� כבוד

 6  .נתונה אזרחית בחברה המגולמת המוסרית בקהיליה שווה כחבר אד� כל זכאי לו לייחס התביעה

  7 

 8: כבוד של שאלה, קמיר אורית: ראו( האד� כבוד להבנת מרכזיי� מחקרי� הקדישה קמיר אורית

 9 הדרת של מגמות בי� ישראל – כבוד דרכי פרשת על, "קמיר אורית); 2004( האד� וכבוד ישראליות

 10 דמוקרטית תרבות", (respect) מחיה וכבוד  (glory) כבוד*הילת, (dignity) סגולי כבוד,  (honor)כבוד

 11 אורית); 2007( וחברתי משפטי, ישראלי פמיניז�: וחוה אד� כבוד, קמיר אורית); 2005( 171, 169, 9

 12 הבחירה של החברתיות משמעויותיה? החירות שוויו� על האד� כבוד) שוויו�( עדי$ מדוע, "קמיר

 13 שכתבה במאמרה) 2008*ח"תשס( 263', יג המשפט", יסוד כער� הסגולי האד� בכבוד הישראלית

 14 אד� זכויות של להמשגה הצעה: מחיה וכבוד סגולי כבוד זכויות, "קמיר אורית: זה בהקשר לאחרונה

 15 אורית עומדת), כבוד זכויות, קמיר: להל�, 2016*ז"תשע( 39, 37, יג משפט עלי", היסוד בחוק ועיגונ�

 16  . (respect) מחיה וכבוד, (dignity) הסגולי הכבוד, כבוד של סוגי� שני בי� המושגית ההבחנה על קמיר

  17 

 18  אותו: "אד� הוא באשר אד� בכל האנושי הקיו� של לערכו היא המחברת כוונת סגולי כבוד במונח

 19 את הכולל האד� אנושיות), 41' בעמ, ש�" (בכולנו כאחידה הנתפשת בסיסית זהות של קשה גרעי�

 20: ובלשונה, ער� בעלי אנושיי� חיי� לחיות יוכל אד� כל כי להבטיח שנועדו, הבסיסיות האד� זכויות

 21 בני בכל האנושיות סביב מתוח אשר...והחלטי ברור אדו� קו לסמ� הסגולי הכבוד של מטרתו"

 22 זכויות).  42' בעמ ש�" (מצב בשו� בה לפגוע שאי� וקובע) חיובי( ער) כבעלת אותה מסמ�, האד�

 23 ההגדרה את רק ומתייחסות מזעריות ה�, אותו ומבטיחות כבוד של זה מסוג שנגזרות הסגולי הכבוד

 24 ה� הסגולי בכבוד המוגנות הזכויות  האנושי בהיות שמדובר כיו�, האנושי הקיו� של ביותר הבסיסית

 25 לכבוד היא, קמיר של הכוונה (respect) המחיה בכבוד).  ומעינויי� מעבדות חופש למשל( מוחלטות

 26, מהאחרי� אותו המייחדות האנושיות התכונות של בערכ� החברתית ההכרה בשל פרט לכל שיש

 27 הסגולות לכלל; פרט כל של הממומשות תכונותיו למכלול המיוחס ער) הוא המחיה כבוד: "ובלשונה

 28 הכוח מ� להוציא, לבנות, בעצמ� לזהות בחרו היא או שהוא והשאיפות הנטיות, היכולות, הכשרי�

 29 לו שיאפשרו מרחב לאד� מבטיחה המחיה בכבוד ההכרה). 49' בעמ, ש�" (ולפתח לממש, הפועל אל

 30 ולכיבוד פרטי� בי� לשונות מתייחס המחיה כבוד. בו הטמו� הפוטנציאל את ולמצות לממש

 31 בראש מכוננת כבוד של זה בסוג החברתית ההכרה): "50' בעמ ש�( קמיר שמציינת כפי, בחירותיה�

 32 לפתח לו ומאפשר פרט כל ומקי. האופ. וסובלנות קבלה, הכלה, הכרה של (space) מרחב ובראשונה

 33 לש�, שבאד� הייחודיות של והמורכבות הרבגוניות בשל". כבחירתו והקבוצתי האישי ייחודו את

 34, ולכ�, הסגולי לכבוד הנוגעות מאלו ומורכבות עשירות, מפותחות זכויות נדרשות, זה כבוד על הגנה

 35 ה� המחיה כבוד זכויות ערכיות ובהכרעות משאבי� בהקצאת והצור�, אפשריות התנגשויות בשל
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 1 לטיפולי� מעבר( לבריאות הזכות); וכתוב לקרוא מעבר( לחינו� הזכות כגו�( יחסיות א� מירביות

 2 על שונה הגנה מבטיח הזכויות של זה שניתוח קמיר של טענתה. ועוד  תרבותיות זכויות); חיי� מצילי

 3 מחיה כבוד של הליבה זכויות על ההגנה, מלאה היא הסגולי הכבוד זכויות על ההגנה. שונות פגיעות

 4 פרקטיקה הא� לבחו� נית� כ�. מזערית היא מחיה כבוד של פריפריאליות זכויות על וההגנה רבה היא

 5  .זכאית היא הגנה של רמה לאיזו כ� וא�, היסוד מכוח בזכויות פגיעה מהווה מסוימת

  6 

 7, 265', ט חוקי�" מינית כהטרדה נק� פורנוגרפית, "רוזנברג ורוני רוזנברג*דנציג הדר מצייני�, בדומה

 8  ):נק� נק�ת פורנוגרפית, ורוזנברג דנציג: להל�, 2017 מר%( 290

 9 האד� בכבוד הפוגעי� מקרי� ייתכנו. בחומרת� שוות האד� בכבוד הפגיעות כל לא"
 10 בכבוד הפוגעי� מקרי� וייתכנו, כאד� שלו האנושית הליבה רמיסת באמצעות

 11  "באנושיותו לכרס� מבלי האד�
  12 

 13, הסגולי בכבוד פגיעה מהווי� אינ� מיני גירוי לצור� חשפנות מופעי כי מעלה, לענייננו זה מבח� יישו�

 14 המחייה כבוד בליבת פגיעה מהווי� כאמור חשפנות מופעי, אליה� המתלווה הנשי� החפצת בשל א�

 15  .מירבית להגנה זכאי� כ� ועל

  16 

 17 העוסקות הנשי� של ולו, האד� לכבוד מנוגדת מיני גירוי לש� חשפנות כי לטענה המרכזית ההתנגדות

 18 שבחרה שמי ולכ�, הפרט של האוטונומיה את כמגשי� האד� לכבוד הנוגעות לתיאוריות נוגעת, בכ�

 19 אינו זה די� פסק, שציינתי כפי. שלה האוטונומיה את בכ� מממשת, מיני גירוי לצור� בחשפנות לעסוק

 20 בכ� שמכירי� מי ג� ישנ� כי היא, הראשונה. קצרות הערות בשתי ואסתפק בכ� לעסוק המקו�

 21, כ� על לוותר כדי" הסכמה"ב או" בחירה"ב די אי� כי סבורי� א�, אוטונומיה על מג� האד� שכבוד

 22 וזאת, בכבודו פוגע הדבר, לחפ% אד� הופכי� כאשר, היינו. עבדות בחיי ג� לבחור כעיקרו�, נית� שאז

 23 מימוש על, זו ביקורת כי היא השניה ההערה). להל� כ� על( בכ� בוחר האד� א� ג� לאפשר נית� לא

 24 אביא. במחלוקת השנויה הנחה, מי� בעבודות חופשית בחירה שתתכ� הנחה מתו� יוצאת, האוטונומיה

 The 25"" שהיהא שעבוד" בספרו. הליברליז� מאבות, מיל סטיוארט ו�'ג של מדבריו דווקא זה לעניי�

Subjection Of Women"  ,26 ובחירה אוטונומיה של קיומ� את לבחו� היכולת חוסר על מיל עומד 

 27 פבל 8821/09 א"ברע וברא�'ג' ס השופט' כב של דבריו זה לעניי� ראו( מגדרי דיכוי של במרחב חופשית

 28 טוב לילה עניי�: להל�, 41' עמ, 2011, בנבו פורס�( מ"בע הפקות טוב לילה חברת' נ אנסקי'פרוז

 29  ).הפקות

 30 

 31 בהוצאת), 1869( האישה שעבוד, מיל סטיוארט ו�'ג( מיל של לספרו העברית למהדורה בהקדמה 

 32 ר"ד כותבי�), 2009 עברית' מהד, הופמ� עמוס ר"ד: מדעית עריכה, ליפשי% שונמית: תרגו�( רסלינג

 33 ):23*24' עמ( הבאי� הדברי� את כוכבי זהר ר"וד תירוש יופי

 34 נשי� של מושלמת הבנה לה� יש כי עצמ� את להשלות שלא בגברי� מתרה מיל"
 35 מקצה והמינית הרומנטית האינטראקציה. אית� אהבהבי� יחסי לה� שהיו משו�

 36 א), נשי� של נשיות� על ממנה ללמוד נית� ואולי, לנשי� מאוד מסויימי� תפקידי�
 37 לפתח צריכי� שגברי� הכמיהה, לכ�[...]  אנושיות� על הרבה ממנה ללמוד נית� לא
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 1 בלי, אד� בני כאל לנשי� להתוודע לה� שיאפשרו חברתיי� לתנאי� כמיהה היא
 2  .הכוח יחסי של וההגבלות המחיצות

 3 הסתמכות מפני מתרה היה הוא, בימינו כותב מיל היה שלו משערי� אנו...... 
 4 מפני או, זנות של במצב בנשי� כשמדובר העיסוק חופש כמו רעיונות על מדי נלהבת

 5 המסקנה....  נשי� של האוטונומיה את לכבד שיש הטיעו� על פשטנית הסתמכות
 6 תוכלנה שדרכ�, לנשי� אחרי� חיי� נתיבי של וחיזוק ביצירה להתמקד שיש היא

 7 את להציע או פיזית מצודדות להיחשב בלי ג� וסיפוק הכרה, בהערכה לזכות
 8  ." צריכה כמוצר מיניות�

  9 

 10 והעדר, כנשי� כבוד� לבי�, מזה הנשי� של הבחירה וזכות האוטונומיה כיבוד בי� המתח על נכתב רבות

 11 בשאלה דיו� נדרש לא שלפניי בעניי�. חייה� בתנאי בהתחשב מצומצמת זכות או, אמיתית בחירה זכות

 Stephen Linstead, Joanna Brewis, Sex, Work 12 :רבי� בי�, ראו מי� בעבודות" הבחירה" על( זו

and Sex Work: Eroticizing Organization, ch. 8, p. 207 (2005); Bernadette Barton, 13 

Stripped � Inside the Lives of Exotic Dancers (2006); April Rieger, "Missing the Mark: 14 

Why the Trafficking Victims Protection Act Fails to Protect Sex Trafficking Victims in 15 

the United States", 30 Harvard Journal of Law & Gender, 231 (2007); Rachel Moran, 16 

Paid for: My Journey Through Prostitution (2015);Anne Phillis, "Free to Decide for 17 

Oneself", in: Illusion of Consent, 99 (Daniel I. O’Neill, Mary Lyndon Shanley, and Iris 18 

Marion Young, eds, 2008)   .19, זנות: ודמי� בשר, עורכות שדמי ואריאלה הרצוג אסתר: ראו עוד 

 20" סלעית" תכנית מנהלת, זאבי*ריבלי� נעמה' גב של עדותה); 2013( בישראל ופורנוגרפיה בנשי� סחר

 21' כב החלטת( חדד נוי' נ ישראל מדינת 14*02*1424 א"בצ הזנות ממעגל לצאת המבקשות לנשי� לסיוע

 22 לתצהירה 36 בפסקה, בזנות העוסקות נשי� ששכרו למקו� בנוגע, 30.5.16 מיו� הרמלי� איתי השופט

 23? זונות בבית למשפטית לסטודנטית לה מה, "לבנקרו� נעמי); להחלטתו 11 בפסקה שמובא כפי

 24  .))2012( 161' יז המשפט", בזנות העוסקות משפטיות קליניקות על הרהורי�

  25 

 26  הפסיקה. ב.13.4.1

 27 האד� על, שבאד� האנושיות על מג� האד� כבוד כי הבסיסי הרעיו� את אימצה זו, לפסיקה אשר

 28 המחלוקות. בתחו� שעסקו הדי� מפסקי מקצת אלא להביא אוכל לא, כא� ג�. אד� הוא באשר

 29 במקרה מתעוררת אינה זו שאלה( האד� מכבוד הנגזרות בזכויות ההכרה לשאלת נגעו בפסיקה

 30: להל�, 1995( 132, 94) 4( מט ד"פ, הביטחו� שר' נ מילר אליס 4541/94 %"בג: ראו זה לעניי�. שלפניי

 31 619) 1( סא ד"פ ,הכנסת' נ בישראל השלטו� איכות למע� התנועה 6427/02 %"בג); מילר אליס עניי�

 32, הפני� שר' נ בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז עדאלה 7052/03 %"בג); 2006( 683

 33 ד"פ, לממשלה המשפטי היועH' נ מ"בע" הלאומי המפקד" 10203/03 %"בג); 2006( 202) 2( סא ד"פ

 34  )). 2008( 715) 4( סב

  35 

 36, כוללת לכבוד הזכות כי בפסיקה רחבה הסכמה קיימת כי נראה האד� לכבוד הזכות למהות אשר

 37 שר' נ ולעסקי� למשפט האקדמי המרכז 2605/05 %"בבג, למשל, כ�( השפלה מפני הגנה, למצער

 38 האד� לכבוד החוקתית הזכות של תוכנה יהא: "ביניש' ד הנשיאה' כב קבעה 44' בעמ ש�, האוצר

https://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernadette+Barton%22
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 1 מילר אליס בעניי� כ�", אד� של השפלתו למניעת ביחס חלה לכבוד הזכות כי חולק אי�, יהא אשר

 2 על להג� היא היסוד חוק תכלית כי ספק להיות יכול לא: "כי), 131' בעמ( דורנר' ד השופטת' כב קבעה

 3, לכבוד הזכות את לפרש סבירה דר) אי�. בכבודו פוגעת אד� של השפלתו. השפלה מפני האד�

 4 4191/97 %"דנג: ראו עוד". בזכות כפוגעת תיחשב לא אד� של שהשפלתו כ), היסוד בחוק כאמור

 5 הורי� עמותת – יתד 2599/00 %"ובג) 2000( 330) 5( נד ד"פ, לעבודה הארצי הדי� בית' נ רקנט אפרי�

 6 ההגנה, "דורנר דליה: זה לעניי� ראו עוד). 2002( 834) 5( נו ד"פ, החינו) משרד' נ דאו� תסמונת לילדי

 7 23*25, 16, בישראל האד� כבוד מתח? השפלתו או האד� כבוד: בתו�" האד� כבוד על החוקתית

 8 ספר: בתו�", לכבוד שוויו� בי�, "דורנר דליה: וכ�) 2000*ס"תש, בר� וח� אב�*הר אלו$ בעריכת(

 9  ).ג"תשס' א חלק( 17*23, 9, שמגר

  10 

 11 מופעי כי לומר נית� עדיי� הרי, השפלה של זה מבח� על, לעיל שהובאה לביקורת מתייחסי� א� ג�

 12 את ושוללי� אותה מחפצני� ה�, כאד� האישה של בכבודה פוגעי� מיני גירוי לצור� חשפנות

 13, ככלל נשי� החפצת שכ�, אחרות בנשי� וא$, החברה בערכי פוגעי� מכ� וכתוצאה, אנושיותה

 14בכפו$ לאמור לעיל לעניי� ( בחברה ולמעמד� לנשי� ההתייחסות על משליכה בפרט המיני ובהקשר

 MacKinnon, Butterfly Politics, p. 162.(  15: זה לעניי� ראואפשרויות הבחירה, 

  16 

 17 חוק לאור כי לומר נית�. ולחזק� אד� בזכויות להכיר המשפט למערכת השראה משמש היסוד חוק

 18" בידור" ובמונח, המתקנת ובתכנית הקיימת שבתכנית" מועדו�"  המונח בגדר לכלול אי�, היסוד

 19 רצתה לו לפיה� הערר ועדת לדברי בניגוד. מיני גירוי לצור� חשפנות של פעילות, החדשה בתכנית

 20 כי אני סבורה, היסוד חוק לאור, במפורש זאת לומר עליה היה זה מסוג פעילויות לאסור הוועדה

 21 בכבוד� פגיעה מהווי� שה� וכיוו�, זה מסוג מופעי� לכלול הייתה רוצה הוועדה לו, שונה היא המסקנה

 22 כאינ� אלו מונחי� לפרש יש כ� עשתה משלא. במפורש זאת לעשות עליה היה, אנוש כבנות נשי� של

 23  .בכבוד� הפוגעות נשי� החפצת של פרקטיקות כוללי�

  24 

 25  מינית הטרדה למניעת החוק. 13.4.2

 26), מינית הטרדה למניעת החוק: להל�( 1998*ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת החוק נחקק 1998 בשנת

 27 כדי מינית הטרדה לאסור : "להג� החוק בא עליה� החברתיי� הערכי� את קובע 1 בסעי$ הקובע

 28 על אוסר החוק". .המיני� בי� שוויו� לקד� וכדי, פרטיותו ועל חירותו על, אד� של כבודו על להג�

 29 עבירה ג� מסוימות ובנסיבות, אזרחית עוולה מהווה מינית הטרדה כי קובע החוק( מינית הטרדה

 30 הינה ככלל מינית הטרדה. מינית הטרדה בה� שיראו מעשי� של שורה קובע לחוק 3 סעי$). פלילית

 31 אובייקטי� כאל לנשי� מתייחסת מינית הטרדה. מיני אובייקט כאל לאד� רצויה לא התייחסות

 32 כי נאמר) 2641 ח"ה( 1998*ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת החוק להצעת ההסבר בדברי מיניי�

 33  .אנושיותו את ומבזה משפילה היא, המוטרד של החברתי ובכבודו העצמי בכבודו פוגעת מינית הטרדה

  34 
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 1 שלילת ועל, גופ� על זכות� על, נשי� של בכבוד� הכרה על מבוסס, מינית הטרדה למניעת החוק

 2 של הסגולי הכבוד על ההגנה מ� מינית הטרדה על האיסור את לגזור מציעה קמיר אורית. החפצת�

 3. ש�, כבוד זכויות, קמיר: ראו( האד� כבוד על בחלק, לעיל כמפורט, שלו המחיה כבוד על או האד�

 4 בכבוד או בשוויו� פגיעה היא מינית הטרדה הא�: הטרדה מי� איזו, "קמיר אורית: זה לעניי� ראו עוד

 5 מינית הטרדה למניעת החוק: וכבוד מיניות, מי� על, "רימלט נויה); ח"תשנ( 317 כט משפטי�?" האד�

 6 ונויה) ו"תשס( 604*611, 601 לה משפטי�" המשפטית והמציאות הפמיניסטית התיאוריה במבח�

 7: בתו�"  לדוגמה כמקרה מינית הטרדה למניעת החוק: חברתי ושינוי פמיניז�, משפט על, "רימלט

 8 יפעת, רביד*יניסקי שלומית, ארז*ברק דפנה בעריכת( 1004, 985,  ופמיניז� מגדר, במשפט עיוני�

 Cathrine A. MacKinnon, 9: ראו בשוויו� כפוגעת מינית להטרדה)) 2007*ז"תשס', פוג% ודנה ביטו�

Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination (1979).  10 

  11 

 12  עסקי� רישוי לחוק תיקו�. 13.4.3

 13 לחנויות הנוגע בכל הרישוי לרשות רחב דעת שיקול בו ונקבע עסקי� רישוי חוק תוק� 1999 בשנת

 14 מותר לגביה� ענייני� כולל עסקי� רישוי חוק. מיני מעשה על הצצה של ועסק מי� אביזרי לממכר

 15 עסקי� רישוי בצו).  לעיל עמדתי עליה�( כאמור רישיו� לדרוש נית� לשמ� והמטרות עסק רישיו� לדרוש

 16 לשקול הייתה רשאית הרישוי רשות 1999 שנת עד. עסק רישוי נדרש לגביה� העסקי� פירוט מופיע

 17 רישוי חוק( החוק תוק� 1999 בשנת. מיני מעשה על הצצה של עסק לגבי ג� ובטחו� בטיחות שיקולי רק

 18 סעי$ והוס$), 70' עמ 31.1.1999 מיו� 1700 ט"התשנ ח"ס, 1999*ט"התשנ), 16' מס תיקו�( עסקי�

 19  :ולפיו", מי� אביזרי של עסק" שכותרתו', ה2

 20 רשאית, זה חוק לפי שלו הרישוי רשות תהא, מי� אבזרי של בעסק   )א(      .ה2
 21 ממשית פגיעה ומניעת קטיני� של שלומ� על הגנה לש�, בסמכותה להשתמש

 22  :אלה לעניני� ג�, הציבורי בסדר
 23 פגיעה משו� בו שיש במקו� מי� אבזרי של עסק לפתיחת רשיונות מניעת    )1(

 24  ;המקו� בדיירי או בקטיני� ממשית
 25  ;17 לגיל מתחת לקטיני� האמור לעסק כניסה איסור   )2(
 26  .הרבי� לרשות הפונה בחזית האמור לעסק הפרסומות צורת הגבלת   )3(

 27  – זה סעי. לעני�  )ב(           
 28 כאמור מכשיר למעט, מיני לסיפוק או לגירוי המשמש מכשיר �" מי� אבזר"           
 29  ;מרקחת בבית הנמכר
 30  –" מי� אבזרי של עסק"           

 31  ;מי� אבזרי של השכרה או מכירה הוא העיקרי שעיסוקו עסק   )1(
 32 מעשה בו שיעשו הנות� או מיני מעשה העושה אד� על הצצה שמאפשר עסק    )2(

 33  .כאמור
 34  ')ג' א' מ – שלי הדגשה(

  35 

 36" מיני מעשה על הצצה" החוק בלשו� או, מיני גירוי לצור� חשפנות כמו בעסק מדובר כאשר, היינו

 37 על הגנה לש� בסמכותה להשתמש היא ורשאית, עסק רישוי במסגרת זאת להסדיר הרשות רשאית

 38 ההסבר בדברי. המקו� בדיירי פגיעה ומניעת הציבורי בסדר ממשית פגיעה מניעת, קטיני� של שלומ�

 39, 2777 ט"תשנ ח"ה, 1998*ט"התשנ), מי� אביזרי של עסק( 16' מס תיקו�( עסקי� רישוי חוק הצעת(

 40 בו, קור� בעניי� אלו�' מ השופט' כב של דינו מפסק כתוצאה באה החוק הצעת כי הובהר), 208' עמ
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 1 טובת של בשיקולי� להתחשב המקומיות לרשויות ולאפשר עסקי� רישוי חוק את לתק� ראוי כי נקבע

 2 לקטיני� לנזק היא ההתיחסות החוק בהצעת. מי� עסקי על מגבלות והטלת רישיונות במת� הציבור

 3 רחבי� בציבורי� פגיעה משו�] מיני מעשה על הצצה לרבות המי� אביזרי בעסקי[ בה� יש: "ולציבור

 4 הצצה של לעסק עסק רישיו� ינת� לא כי לקבוע רשאית הרישוי רשות ג�, כיו� כלומר". האזור ובצביו�

 5  .האזור לצביו� מתאי� אינו כאמור עסק כי סבורה היא בו במקו�, מיני מעשה על

  6 

 7 רבות לאוכלוסיות להזיק העלולי� כעסקי� אלו עסקי� של ראיית� את מעגנת זו חוק הצעת, היינו

 8 מדובר כי דעתו המחוקק גילה בכ�. נמצאי� ה� בו האזור בצביו� לפגוע וא$, בפרט ולקטיני�, ככלל

 9 מתחו� כללית הדרה מותרת א� השאלה. מתחומה להדיר רשאית המקומית שהרשות בעסקי�

 10' נ זילכה יצחק 10/80 %"בג זה לעניי� ראו( לפתחי ניצבת שאינה מורכבת שאלה היא כולה העירייה

 11 עסקי� רישוי בחוק מתאי� פריט יש כאשר כי נקבע ש�), 1980( 651) 4( לד ד"פ, חולו� עיריית ראש

 12  ).7' בעמ עתו ב�' ה השופטת( עסק סוג אותו את כליל לאסור נית� לא

  13 

 14  בזנות עיסוק למטרות אד� בבני סחר על איסור 13.4.4

 15 חוק. א203 סעי$ לו והוס$), העונשי� חוק: להל�( 1977*התשלlז ,העונשי� חוק תוק� 2000 בשנת

 16 סחר פלילית כעבירה קבע), 226 עמי, התשlס בסlח פורס�) 2000*התשlס(, 56' מס תיקו�( העונשי�

 17 אד� בבני סחר של עבירה כולל' א377 וסעי$ החוק תוק� מכ� לאחר( בזנות עיסוק לצור� אד� בבני

 18). עת באותה כלשונו זה סעי$ חקיקת חשובה לענייננו אול�, זנות למטרות ביניה�, שונות למטרות

 19 מי�, זנות עבירות) (56' מס תיקו�( העונשי� חוק הצעת( לתיקו� הבסיס את שהוותה החוק הצעת

 20 במפורש עסקה) 464' בעמ, 2639' מס, 21.7.97, ז"התשנ בתמוז ז"ט ח"ה, 1997*ז"התשנ( ותועבה

 21 ניצול של פרקטיקות בשלילת הראשוני� הצעדי� אחד היה זה. ביותר הקשי� בתנאי� נשי� בניצול

 22 קיצוני וביטוי, בנשי� הקשות מהפגיעות אחת היא, לעבדות בדומה, בנשי� שסחר כמוב�. נשי�

 23 בכוונתי אי�. בחירות� וג� אד� כבנות ביותר הבסיסי הסגולי בכבוד� ג� פוגעת היא, ככזו, להחפצת�

 24 שאי� בהנחה( שוני� מסוגי� מי� במופעי העוסקות נשי� לבי�, סחר קרבנות נשי� בי� להשוות כמוב�

 25 החפצת של פרקטיקות השוללת בחקיקה נדב� מהווה זה חוק ג�, אול�). בזנות לנשי� בכסות מדובר

 26  ).בכלל אד� בני ובהמש�( נשי�

  27 

 28  אסורי� שידורי� לעניי� התקשורת חוק. 13.4.5

 29 שהוסיפו תיקוני� ), ושידורי� בזק( התקשורת חוק תוק� 2002 ובשנת, הבזק חוק תוק� 2001 בשנת

 30 הראשו� התיקו�. נשי� של החפצה או ניצול השפלה, ביזוי ובה� מי� שידורי ג� אסורי� לשידורי�

 31' בעמ, 9.8.01, א"התשס, באב' כ מיו� 1807 ח"ס( 2001*א"התשס), 25' מס תיקו�( הבזק בחוק היה

 32 שידורי בעיקר המשדרי� ערוצי� שידור כלל נאסרו ובו) כה6 לסעי$ התיקו� מופיע 550' בעמ ש�, 530

 33*ב"התשס) 27' מס תיקו)(ושידורי� בזק( התקשורת בחוק, 2002 בשנת היה השני התיקו�. כאמור מי�

 34 הייתה לתיקוני� היזמה). 483' עמ, 17.7.02, ב"התשס באב' ח מיו� 1858' מס, ב"תשס ח"ס( 2002

 35 כנסת חברי מספר הגישו אז. מיניי� תכני� ובו", פלייבוי" ערו% לשידור היתר בעקבות, 2000 בשנת
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 1 שירותי לחלוטי� לאסור ביקשו ובו, 1982*ב"תשמ), ושידורי� בזק( התקשורת חוק לתיקו� חוק הצעת

 2 שהפירוש כיוו� זה במונח בחרה קמיר' פרופ( מתועדת הזניה, קמיר אורית של בלשונה או, פורנוגרפיה

 3 מספר לאחר). 251' בעמ, פורנוגרפיה על, קמיר: ראו, זונה של גרפי תיעוד: הינו פורנוגרפיה המילה של

 4  :כ�) 27 תיקו� בעקבות( אסורי� בשידורי� העוסק כה6 בסעי$ כיו� החוק קובע גלגולי�

 5 – שידורי� ישדר לא כבלי� לשידורי רישיו� בעל"

)"1(   ...  6 
 7 זה ובכלל, 1977 �ז"תשל, העונשי� בחוק כמשמעותו תועבה חומר בה� שיש    )2(

 8  :מאלה אחד שענינ� מישדרי�
 9  ;ניצול או השפלה, ביזוי, התעללות, אלימות בה� שיש מי� יחסי הצגת     )1(
 10  ;לקטי� הנחזה אד� ע� או קטי� ע� מי� יחסי הצגת     )2(
 11  ;מיני לשימוש זמי� כחפH מאיבריו איבר או אד� הצגת     )3(

 12 בעלי, מובהק באופ�, אינ�) 3( עד) 1( משנה בפסקאות המנויי� כשהמישדרי� והכל
 13 את, העני� בנסיבות, המצדיק, הסברתי או חינוכי, חדשותי, מדעי, אומנותי ער)

 14  .שידור�
)3(�)5"....(.  15 

  16 

 17 חוק הצעת( לחוק התיקו� את כ� הציג, הכנסת של החינו� ועדת ר"יו שהיה, אורלב זבולו� כ"ח

 18 שנייה קריאה( א"כ כ"ד, 3096' מס, 2002*ב"התשס), 27' מס תיקו�) (ושידורי� בזק( התקשורת

 19  ):9.7.2002 מיו�, ושלישית

 20 בה� שיש מי� יחסי הצגת: מאלה אחד הוא שעניינ� שידורי� לאסור היא הכוונה".
 21 ע� או קטי� ע� מי� יחסי הצגת; ניצול או השפלה או ביזוי או התעללות או אלימות

 22 כל אבל. מיני לשימוש זמי� כחפH מאיבריו איבר או אד� הצגת; לקטי� הנחזה אד�
 23 הבית חברי שרוב מקווה אני...אמנותי ער) בה� אי� האלה שהמשדרי� בתנאי אלה

 24 ממדרגה מוסרי ער), תרבותי ער), חינוכי ער) בה רואה שאני החוק בהצעת יתמכו
 25 את במקצת לשק� שיעזור, האלימה האווירה את במקצת לשק� שיעזור, ראשונה

 26 והחברה, נשי� כלפי הביזוי, בנשי� סחר, הנשי� לניצול הקשור בכל המצב
 27  ".לאשה כבוד של יותר תרבותיי�, יותר ערכיי� חיי� לחיות תלמד הישראלית

  28 

 29 בעקבות וההחלטה, פלייבוי ערו% שידורי בעניי� הכבלי� מועצת החלטת בעקבות ההתפתחויות על

 30  ).פורנוגרפיה על, קמיר אורית: ראו, כבלי� לשידורי המועצה בעניי� שהוגש %"בג

  31 

 32 שימוש עשה וא$, נשי� להחפצת בנוגע פמיניסטית כתיבה אותה על התבסס התקשורת לחוק התיקו�

 33*החברתי הניתוח את קיבל המחוקק).. ש�, הישראלי המשפט, טריגר: ראו( מפורשות זו לשו� במטבע

 34. בה� הפגיעה ואת הנשי� של הנחות מעמד� את ומאששת מבססת פורנוגרפיה כי המראה תרבותי

 35 בנסיבות האד� גו$ הצגת על אוסר הוא א�, מי� אברי לרבות, עירו� הצגת על אוסר אינו החוק

 36 יסוד עקרונות ע� אחד בקנה עולה כזה איסור. מיני לשימוש הזמי� כחפ% להראותו בה� שיש ובהקשר

 37  .ועיקר כלל לו מנוגדת שהחפצה, האד� כבוד שבמרכזה שיטתנו של

  38 

 39  עבירות ביצוע מניעת לש� במקו� שימוש הגבלת חוק 13.4.6

 40' ב מיו�( 2005*ה"תשס, עבירות ביצוע מניעת לש� במקו� שימוש הגבלת חוק נחקק 2005 שנתב

 41 בו מקו� לסגור משטרה לקצי� אפשרות הקובע), 1998 ח"ס, 2005 באפריל 11, ה"התשס, בניס�
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 1 בתוספת מנויות המדוברות העבירות. עבירות בו להתבצע ימשיכו כי חשש יש א� עבירות מתבצעות

 2 כולל החוק'). וכו סרסרות, זנות לש� מקו� החזקת( לזנות הנלוות העבירות כל את היתר בי� וכוללות

 3 שמופיע כפי, החוק לחקיקת היזמה אול�, יוצרי� זכויות להפרת הנוגעות עבירות כמו נוספות עבירות

 4 תיקו�( העונשי� חוק בהצעת. בזנות לעיסוק המשמשי� מקומות לסגור לאפשר הייתה, ההסבר בדברי

 5' כ מיו� ח"ה( 2004*ה"התשס), זנות עבירות לביצוע המשמש למקו� שימוש הפסקת צווי) (83' מס

 6  ):18' בעמ ש�( כ� נאמר) 56 ח"ה, 15.11.04, ה"התשס, כסלו

 7 השימוש את להפסיק משפט לבית או במשטרה מחוז למפקד שיתיר הסדר"
 8, זנות למעשי סרסרות מסוג זנות עבירות בה� שמתבצעות חשד שיש במקומות

 9 השכרת או והחזקת, בזנות לעיסוק אד� בבני סחר, בזנות עיסוק לידי אד� הבאת
 10 ימשיכו אלה שעבירות וחשד), זנות לעבירת המשמש מקו� �להל�( זנות לש� מקו�

 11 אמצעי החוק אכיפת רשויות בידי לית� נועד ההפסקה צו. המקו� באותו להתבצע
 12 שסגירת משו� זאת, בזנות אנשי� העסקת של העבריינית התופעה לצמצו� יעיל

 13 שבו המקו� לבי� הלקוחות קהל שבי� הקשר על להקשות צפויה לציבור המקו�
 14  "העבירות מבצעי של צעדיה� את להצר וכ) הזנות שירותי ניתני�

  15 

 16 העבירות ע� התמודדות דר� על בזנות העיסוק את לצמצ� המחוקק של נוס$ בניסיו� מדובר, כלומר

 17  .הנשי� ולניצול, בזנות לעיסוק הנלוות

  18 

 19  ")הסרטוני� חוק(" מינית הטרדה למניעת לחוק תיקו� 13.4.7

 20. מס( 2014*ד"התשע) 10' מס תיקו�( מינית הטרדה למניעת חוקה לתוקפו נכנס 2014 שנת בתחילת

 21 סרט, תצלו� פרסו� ולפיו), א5)(א(3 סעי$ לחוק הוס$ התיקו� במסגרת). 263' עמ 8.1.14 מיו� 2428

 22 הוא עליה המירבי העונש אשר מינית הטרדה יהיה הנפגע בהסכמת שלא מיני אופי בעלי הקלטה או

 23 ברשת שהופצו סרטוני� היו לחקיקתו שהיזמה כיו�" הסרטוני� חוק" כונה החוק. מאסר שנות חמש

 24 יתמקד הפרסו� כי ה� להוכיח שיש הנסיבות). נק� פורנוגרפית, ורוזנברג דנציג: ראו החוק לניתוח(

 25 העובדה רקע על נחקק החוק. לבזותו או האד� את להשפיל עלול הפרסו� וכי אד� של במיניותו

 26 האפשרות וחוסר, תכני� של ההפצה קלות. מינית לפוגענות פורה כר מהווה הדיגיטלי שהמרחב

 27  . הופצו, מיני אופי בעלות, שתמונותיה� במי קשות לפגיעות הביאו להסיר�

  28 

 29 סרט, תצלו� פרסו�) (9' מס תיקו�( מינית הטרדה למניעת חוק הצעת( החוק להצעת ההסבר בדברי

 30 הטרדה כי מובהר), 58' בעמ, 516 ד"תשע ח"ה, 2013*ג"התשע) אד� של במיניותו המתמקד הקלטה או

 31 או תמונות פרסו� לצר$ מוצע". מיני אופי בעלות ומשפילות מבזות  התייחסויות: "כוללת מינית

 32  .מיני אופי בעלת ומשפילה מבזה כהתנהגות, מיני אופי בעלי סרטוני�

  33 

 34 רבי� במקרי�. הפוגע למטרות נשי� של במיניות שימוש על המחוקק אסר כזה במקרה ג�, היינו

 35, האשה של במיניותה שימוש על אוסר החוק כא� וג�, לפגוע רצו� או מנקמה הנובעת בהפצה מדובר

 36  .בנקמה הנפגע הגבר של לצרכיו כאמצעי

  37 



  
  משפט לענייני� מנהליי��יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  ירושלמיער� הועדה המקומית לתכנו� ולבניה רמת ג�  נ'  8707�07�15 עת"מ
  

  

 62מתו�  54

 1 למניעת בחוק אלו מעשי� לכלול ההצדקה כי סבורי�, 291' בעמ ,נק� פורנוגרפית, ורוזנברג דנציג

 2  :ש כ� נובע מינית הטרדה

 3 את מנציחה הסכמת� בלא מיניי� כאובייקטי� הציבורית בספרה נשי� של הצגת�"
 4 כבנות וזהות� העצמי ביטחונ� תחת חותרת, גברי� של לשימוש� מיני כחפH דימויי�

 5 הסטראוטיפיות הסקסיסטיות התפיסות את ומנציחה ותבוניות אוטונומיות אד�
 6  "כנחותות אות� שממקמות

  7 

 8  .נשי� והחפצת השפלה ביזוי למניעת חקיקה של במגמה משתלב זה חוק ג� כלומר

  9 

 10  בחקיקה המגמות לעניי� ביניי� סיכו� 13.4.8

 11 משמעותי באופ� להגביל או לאסור מפורשת מגמה עולה השני� לאור) הישראלית מהחקיקה

 12  . כבנות אנוש בכבוד� ופוגעות נשי� המחפיצות פעילות

  13 

 14 הצעת ראשונה בקריאה עברה לאחרונה. הזנות צריכת הפללת חוק בהצעת בדיו� ג� נמשכת זו מגמה

 15 ב"כ ביו� הכנסת שולח� על הונחה( 2017*ז"התשע, זנות לשורדות סיוע ומת� זנות צריכת איסור חוק

 16, כ� על ארחיב לא רבי� שינויי� לעבור שעשויה, חוק בהצעת שמדובר כיו�). 20.3.17,ז"התשע באדר

 17 ומעוניי�, והחפצת� נשי� של לכבוד� הנוגעות שאלות מעלה החוק בהצעת המתקיי� הדיו� כי אציי� א�

 18 על, "רימלט נויה: קודמת חוק הצעת המנתח מאמר זה לעניי� ראו( לצמצמ� או אלו תופעות לשלול

 19 439', יג וממשל משפט", הזנות צרכני להפללת החוק הצעת על הרהורי�: פלילי ומשפט מגדר, זנות

 20  ).)א"תשע(

  21 

 22 על הצצה" של עסק רישוי מאפשר עסקי� רישוי שחוק לכ) ערה אני, הדברי� בפתח שציינתי כפי

 23 עומד עסקי� רישוי שחוק לומר אי�, אול�. זאת משנה אינה לעיל שנסקרה והחקיקה", מיני מעשה

 24 תכלית על לעמוד יש זה לעניי�. לפרש יש עסקי� רישוי חוק את ג�. לעיל שסקרתי לחקיקה בסתירה

 25 י�ולנמצא עסק של בשעריו הבאי� של שלומ� להבטחת דואג עסקי� רישוי חוק. עסקי� רישוי חוק

 26 הצצה של עסקי� מתקיימי� עוד כל. אש כיבוי למשל כמו, בטיחותיי� תנאי� קביעת י"ע בסביבתו

 27 רישוי שחוק העובדה עצ� כ� על. לבטיחות� לדאוג יש, בשעריה� באי� ואנשי�, מיני מעשה על

 28 לעניי� ראו( אלו פרקטיקות מצדיק החוק כי, ללמד כדי בה אי�, מי� עסקי של הסדרה מחייב עסקי�

 29  .)דנציגר' י השופט' כב של דינו לפסק 35 פסקה, הפקות טוב לילה עניי�: זה

  30 

 31 אנשי� הצגת על, בנשי� סחר על האוסרת, האד� בכבוד העוסקת, לעיל החקיקה תכלית, מנגד

 32) בכלל אד� בני או( נשי� החפצת למנוע היא תכליתה, ב"וכיו, מינית הטרדה על אוסרת, כחפצי�

 33 על החלות התכניות את לפרש יש ולאורה, לענייננו להסיק יש זו מחקיקה. והשפלת� ביזוי�, ניצול�

 34  . הבורסה מתח�

  35 

 36, היתר בי�, ה� הבורסה במתח� החלות התכניות פי על המותרי� השימושי�, שלפניי במקרה

 37 שתעלה פרשנות, היתר בי�, מחייבת, התכניות של תכליתית שפרשנות כיוו�". בידור"ו" מועדו�"
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 1 שימושי� לפרש מחייבות, בחקיקה עמדתי עליה�,  אלו מגמות כי נראה, החקיקה ע� אחד בקנה

 2 על הצצה, מיני מעשה על הצצה, מיני גירוי לצור) חשפנות של עסק כוללי� שאינ� כשימושי� אלו

 3 מוצגות בה שהעוסקות, מי� עבודת כל או, מיני ביזוי לצור) נשי� תצוגת, סטריפטיז, בעירו� חי מופע

 4  .יהא אשר כינויה יהיה, מיני גירוי לצור) לראווה

  5 

 6 הרי, המתואר מהסוג מי� עבודת במפורש אוסרת אינה התכנית לשו� א� ג� כי ולומר לסכ� נית�

 7 אינ�" ובידור" מועדו�" כי לקבוע מחייבות, הקיימת החקיקה ע� התכניות של הרמונית פרשנות

 8  .ירושלמי מר שמנהל כפי מיני גירוי לצור) חשפנות של עסק כוללי�

  9 

 10 חורג בשימוש ה� שמדובר הרי, ירושלמי מר של עסקו את כוללות אינ� ומשהתכניות, האמור לאור

 11 הא� השאלה את אבח� להל�). לתעשייה הוא לבניי� ההיתר שכ�( מהיתר חורג בשימוש ה�, מתכנית

 12  .חורג לשימוש היתר ירושלמי למר לית� מקו� היה

  13 

 14  חורג לשימוש היתר. 14

 15 מותר שאינו חורג שימוש להתיר רשאית המקומית הוועדה כי קובע והבנייה התכנו� לחוק 146 סעי$

 16 באופ�, והבנייה התכנו� לחוק 1 בסעי$ הוגדר" חורג שימוש. "השטח על החלי� היתר או תכנית פי על

 17  : הבא

 18 להשתמש הותר שלא למטרה בה� השימוש � בבני� או בקרקע', חורג שימוש"'
 19 אחרת תקנה או תכנית כל לפי, מיוחד בשטח או באזור מהיות� וה� במיוחד ה�, בה�

 20 בתכנו� הד� חוק כל פי�על היתר לפי או הבני� או הקרקע על החלות זה חוק שלפי
 21  ". ובנייה

  22 

 23, חורג לשימוש ההיתר בקשת כלשו�", בעירו� חי מופע על הצצה" של עסק כי קבעה המקומית הועדה

 24 שנית� הבנייה מהיתר חורג שימוש ה�), מתכנית חורג שימוש( במקו� החלות מהתכניות ה� חריגה הינו

 25 לתכניותיה מנוגד שהדבר כיו� חורג לשימוש היתר לית� סירבה המקומית הוועדה). תעשייה( לנכס

 26  .הבורסה איזור לגבי

  27 

 28 דנה לא ולכ� מיני גירוי לצור� חשפנות מאפשרות החלות התכניות כי, כאמור, קבעה הערר ועדת

 29 בבקשה מדובר כי קבעה הערר ועדת. מתכנית חורג לשימוש היתר לתת ראוי היה הא� בשאלה

 30 לשימוש הבניי� התאמת – טכני הוא המבח� אלו במקרי� כי וקבעה והוסיפה, מהיתר חורג לשימוש

 31 פי על תחתיו אחר ולבנות הנכס את להרוס תיאורטית היה נית� א� אישור לית� יש, היינו. המבוקש

 32  .אחרת סבורה אני. התכניות

  33 

 34 מגבלות מציב, לעיל כמפורט, חורג לשימוש היתר למת� האפשרות את הקובע, והבנייה התכנו� חוק

 35 חורג לשימוש היתר: "כי קובע והבנייה התכנו� לחוק 148 סעי$. חורג לשימוש האישור מת� על

 36 לתקופה רק מתכנית חורג לשימוש היתר לית� נית�, היינו ".מראש מוגבלת לתקופה יינת� מתכנית

 37 נתו� כי א$, בזמ� מוגבל להיות חייב אינו מהיתר חורג לשימוש היתר זאת לעומת, מראש מוגבלת
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 1 יינתנו לא" – לפיה נוספת מגבלה נקבעה לחוק) א(151 בסעי$. בזמ� להגבילו דעת שיקול התכנו� למוסד

 2  . "הבני� או הקרקע על החלה מתכנית ניכרת סטייה בכ) יש א� חורג לשימוש היתר או הקלה

  3 

 4*ב"התשס), מתכנית ניכרת סטייה( והבנייה התכנו� בתקנות הוגדר מתכנית" ניכרת סטייה" המושג

 5  .ניכרת סטייה המהווי� מקרי� שורת מפרטות התקנות). מתכנית הסטייה תקנות: להל�( 2002

  6 

 7 אחת היא, לחוק 151 סעי. לעני�, מתכנית ניכרת סטייה: "קובעת, מתכנית הסטייה לתקנות 2 תקנה

 8 שימוש: "כ ניכרת כסטייה הקובעת) 1(2 תקנה הראשונה. חשובות תקנות שתי לענייננו ..."מאלה

 9 הסביבה של אופיה את משנה והוא, בתכנית שנקבע מהשימוש שינוי בו שיש בקרקע או בבני�

 10 או בינוי לדרישות בהתא� שלא בניה": ניכרת כסטייה תחשב לפיה) 10(2 תקנה, השנייה". הקרובה

 11 אופי על לשמור או התכנית בתחו� הבניה של אופייה את לקבוע שנועדו, בתכנית המפורטות עיצוב

 12   ."הסביבה וחזות

  13 

 14 תכנו� מוסד לחייב כדי אלה בתקנות אי�" כי קובעת מתכנית הסטייה לתקנות) א(6 תקנה, בנוס$

 15 א� ג�, היינו". התכנית מהוראות ניכרת סטייה בה� אי� א�, חורג לשימוש היתר מת� לאשר

 16 התכנו� למוסד נתו�, במקו� החלה התכנית מ� ניכרת סטייה מהווה איננו המבוקש החורג השימוש

 17  .חורג לשימוש היתר לתת א� דעת שיקול

  18 

 19, לבחו� עליה, הפסיקה פי ועל זה מסוג היתר במת� לשקול הועדה שעל השיקולי� את מפרט אינו החוק

 20 תכנוניי� אינטרסי� ע� מתיישב כאמור היתר מת� הא�, היתר בי�, דעתה שיקול את מפעילה כשהיא

 21, חורג לשימוש היתר במת� הדעת שיקול לעניי�( זה שימוש נעשה שבה הסביבה על ישפיע וכיצד שוני�

 22, 30) 4( מב ד"פ, המרכז אזור, ובנייה לתכנו� המחוזית הוועדה' נ סלומו� אברה� 389/87 צ"בג  :ראו

 23 ערר ועדת' נ) המסחר לשכת( באילת העצמאי� עמותת 402/03 מ"עע; סלומו� עניי�: להל�, 1988( 36

 24 ועדת' נ נשאת וותד ר"ד 1490/05 מ"עע); 2004( 207, 199) 3( נח ד"פ ,דרו� מחוז, ולבנייה לתכנו�

 25*354, במקרקעי�  חורג  שימוש ,רנצלר אס$: ראו עוד). 2006( 9 פסקה ,ובנייה לתכנו� המחוזית הערר

351 )2009.(( 26 

  27 

 28 ולש� נקודתיי� במקרי�, בצמצו� חורג לשימוש בהיתר שימוש לעשות יש כי קבעה ככלל הפסיקה

 29 רואי� אינ� התכנוני וההלי� המשפט כי נקבע. מסודרי� תכנו� הליכי חל$ ולא נקודתי פתרו� מת�

 30, חיפה ובנייה לתכנו� מקומית ועדה' נ גא� בחוס 5927/98 א"בע. מתכנית חריגות הרחבת יפה בעי�

 31: חורג ושימוש הקלה כי, דינה לפסק 17 פסקה( יה'פרוקצ' א השופטת' כב ציינה), 2003, בנבו פורס�(

 32 אמצעי יהוו שלא כדי בצמצו� לה� להיזקק היא המובהקת והנטייה, הכרחי כרע אחת לא נחזות"

 33 1805/00 א"ע: זה לעניי� ראו עוד" (קיימות תכניות ותיקו� חדשות תכנית בהכנת הצור) את העוק.

 34, 63) 2(נו ד"פ, עילית נצרת של ולבנייה לתכנו� המקומית הוועדה' נ) מוגבלת שותפות( כנרת מחצבות

 35 הוועדה' נ מ"בע) 1973( לוד קדמת בנייני 235/76 צ"בג; 35' בעמ ש�, סלומו� עניי�); 2001( 72
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 1' נ פונטה אלגריה 3319/05 מ"עע); 1976( 584*583, 579) 1(לא ד"פ, בלוד ולבנייה לתכנו� המקומית

 2 לתכנו� הערר ועדת' נ זלצמ� סטיב� 8445/06 מ"עע); 2005( שבע באר ובניה לתכנו� המקומית הועדה

 3 לתכנו� המחוזית הועדה 109/12 מ"עע ;ב"י בפסקה ,אילת אלמוג עניי�);  2010( אביב תל מחוז ולבניה

 4 טמי 4875/12 מ"עעו  )2012( 23*22 פסקאות ,מ"בע האירועי� ג� האירוסי� גבעת' נ מרכז מחוז ובניה

 5           )).2013( 23 פסקה ,אביב תל מחוז ובניה לתכנו� המחוזית הערר ועדת' נ גרומר ויוסי

  6 

 7' א השופטת' כב הוסיפה), 2011, בנבו פורס�( ברו) לאה' נ מ"בע הגלבוע אירוס 10089/07 מ"בעע

 8  ):דינה לפסק 65 בפסקה( זו מגמה על ועמדה יה'פרוקצ

 9 מהאינטרסי�, הקרקע על החלה מהתכנית חריגה משק." חורג שימוש""
 10 האזור תושבי ושל הציבור של הסבירות ומהציפיות, מאחוריה העומדי� התכנוניי�

 11 בהיתר הכרוכה התכנו� ממגמות הסטייה. בשטח המותרי� לשימושי� ביחס הנדו�
 12 השימוש; והסביבה החיי� איכות על ההגנה בתכלית לפגוע עלולה חורג לשימוש

 13, אלה כל בשל. התכנוני במישור הנדרשי� והיציבות הוודאות בגור� פוגע בו
 14 נועד, מהותו פי על, חורג שימוש כי, הוא כלל..... במשורה הוא זה באמצעי השימוש

 15 ולא, זמני פתרו� להוות נועד הוא. וזמנית נקודתית, מקומית לבעיה פתרו� לשמש
 16 מתכנית חורג לשימוש היתר להגביל מהחובה כמשתמע ,טווח ארו) מצב להסדיר
 17 לנסיבות חורג לשימוש היתר מת� להגביל יש, אלה מטעמי�......קצובה לתקופה
 18 בהכנת הצור) את העוק. לאמצעי מהפיכתו להימנע יש. זאת המצדיקות מיוחדות

 19 רע כאל הוא זה להיתר היחס, לפיכ). קיימת לתכנית בתיקו� או חדשה תכנית
 20  "רב בצמצו� לו להיזקק יש אשר, הכרחי

 21 ')ג' א' מ – שלי הדגשה(
  22 

 23  .התכנו� מוסדות החלטות  סבירות את לבדוק המשפט בית על זה בהקשר

  24 

 25  מתכנית חורג שימוש לאשר שלא המקומית הוועדה החלטת 14.1

 26 גירוי לצור� חשפנות שעניינ� עסקי� כוללות אינ� המקו� על החלות התכניות כי עולה לעיל מהניתוח

 27  .מתכנית חורג בשימוש מדובר, היינו. מיני

  28 

 29 להוציא בכדי בדיוק תוכננה החדשה כשהתכנית, היינו, העניי� בנסיבות כי סברה המקומית הוועדה

 30 שאיפותיה לאור, מתכנית חורג שימוש להתיר מקו� אי�, מהאזור ירושלמי מר של עסקו מסוג עסקי�

 31 שהוגשו הרבות ההתנגדויות על ג� עמדה המקומית הוועדה. הבורסה מתח� של אופיו או לשנות

 32  .התחשבה בה� שג�, לבקשה

  33 

 34 לשימוש היתר נתנו התכנו� ועדות בה�, לעיל שהובאו האחרי� מהמקרי� לרבי� בניגוד, זה במקרה

 35 כגו� השימושי� הוצאת שמטרתה חדשה תכנית ויזמה, המל� בדר� המקומית הוועדה הלכה, חורג

 36 חורג שימוש לתת תסרב וועדה אותה כי הוא סביר א�, אלו בנסיבות. מהמתח� ירושלמי מר של עסקו

 37 עמדתי עליה� השיקולי� לאור וודאי כ�, ככלל כ�. בתקנת� חכמי� הועילו מה שאחרת, מתכנית

 38  .אנוש כבנות בכבוד� ופגיעה, ניצול�, נשי� להחפצת בנוגע

  39 

  40 
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 1  מהיתר חורג שימוש לאשר הערר ועדת החלטת 14.2

 2 במבח� שמדובר כיו� א�, לתעשייה שהינו מהיתר חורג בשימוש מדובר כי, כאמור, קבעה הערר ועדת

 3 נית� כי הערר ועדת קבעה, מיני מעשה על הצצה של עסק ג� לשמש שיכול בבניי� שמדובר וכיוו�, טכני

 4  .אחרת סבורה אני זה לעניי� ג�. חורג לשימוש היתר לית�

  5 

 6) 1(2 תקנה. מהיתר חורג שימוש מת� ג� שלפניי במקרה, מאפשרות אינ�, מתכנית הסטייה תקנות

 7 הייתה המקומית הוועדה של המרכזית הכוונה, שציינתי כפי. הסביבה מאופי ניכרת סטייה על מדברת

 8 פי על למקו� שנית� מאופי ניכרת סטייה מהווה המבוקש ההיתר כ� על, הסביבה אופי את לשנות

 9 לדרישות בהתא� שלא בניה ניכרת בסטייה הרואה) 10(2 תקנה, בנוס$. והחדשה המתקנת התכנית

 10, ירושלמי מר של לעסקו חורג לשימוש היתר מת� שוללות, הסביבה אופי על לשמור שנועדו ועיצוב בינוי

 11  .המתקנת בתכנית שנקבעו מהכללי� והעיצוב הבינוי דרישות מבחינת החורג

  12 

 13 מהיתר חורג לשימוש היתר מת� בעניי� החלטתה ג�, אלו לנימוקי� משקל נתנה לא הערר ועדתש כיוו�

 14  .לעמוד יכולה אינה

  15 

 16  ירושלמי מר של וזו המקומית הוועדה להתנהלות הנוגעות טענות': ד פרק

 17  להיתר הבקשה לעניי� המקומית הוועדה הנחיות. 15

 18 ירושלמי מר. רישיו� ללא עסק בניהול בפלילי� הרשעתו בעקבות עסק לרשיו� בקשה הגיש ירושלמי מר

 19, אול�. טעמיה את ושינתה בקשות להגיש לו שאפשרה המקומית הועדה התנהלות נגד בתגובתו טוע�

 20 ירושלמי מר שהגיש הערר את צירפה, העותרת. בטענותיו לתמיכה מסמכי� הגיש לא ירושלמי מר

 21  .לעניי� וקשורי� בידיה שהיו מסמכי� העותרת צירפה כ�, מסמכי� מספר הופיעו ובמסגרתו

  22 

 23 מחלקת מנהלת, שחר איילת' לגב, אברה� ב� עמרי' אדר, האזורי הרישוי מהנדס כותב 5.7.12 ביו�

 24 של לעסק בקשה הנדסה אג$ לאישור הוגשה כי אברה� ב� מר מציי� במכתב. הבנייה על הרישוי

 25, בידור לשירותי התאמתו ולגבי –" המיוחד" השימוש בגלל: "כי ציי� כ�. כלשונו'" שאו פיפ' מועדו�"

 26 מבחינה הבנייה להיתר תוא� אינו עצמו המבנה כי ציי� כ�". העיר מהנדס לאישור הבקשה מועלית

 27  ).לערר' ד נספח( העיר מהנדס החלטת נדרשת זה לעניי� וג�, פיזית

  28 

 29 מכתב, עסקי� רישוי ממחלקת לנעמי אברה� ב� מר שוב כותב 10.7.12 ביו�, מכ� לאחר ימי� מספר

 30: העסק מהות, 28 תובל ברחוב לעסק העיר מהנדס סירוב התקבל 6.7.12 ביו�: "ולפיו שורות מספר ב�

 31 נוכל לא ולכ�, מהיתר חורג ובשימוש, היתר תוא� שאינו במבנה מדובר": "מיני מעשה על הצצה"

 32  "".לאשר

  33 

 34 על אותו עדכ� ובו עצמו ירושלמי למר מרו� ד� המהנדס כתב מכ� לאחר כחודשיי�, 23.9.12 ביו�

 35 יש  כי העירייה ע� במגעיו, למהנדס התברר כי עולה מהמכתב. לרישוי בנוגע הענייני� השתלשלות
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 1 כותב וכ�. מתכנית חורג לשימוש בבקשה מדובר כי עולה מהמכתב. חורג לשימוש בקשה בהגשת צור�

 2 היות. בידור של פעילות אפשרי הבורסה במתח� הקיימת. ע.ב.ת לפי: "ירושלמי למר מרו� המהנדס

 3 בשימוש צור) יש, בידור של בסוג נכללת לא העסק של הפעילות העיר מהנדס אג. של דעתו ולפי

 4  ".לתכנו� הוועדה לאישור להיתר הבקשה והגשת חורג

  5 

 6 חורג לשימוש בקשה לדחות והעתירה הערר נשוא המקומית הוועדה החלטת התקבלה 343.14 ביו�

 7 מר כ"ב, אבישר רלי ד"לעו מרו� המהנדס כותב 14.7.14 ביו�, זאת בעקבות. מהיתר ה� מתכנית ה�

 8  :כ� ירושלמי

 9  :העסק ברישיו� הטיפול מצב את לידיעת) להביא הריני"
 10 בנייה רישוי' מח – העירייה נציגי ע� בתיאו� תכניות הכנתי .1
 11, תעשיה, בידור פעילות מותרת ג� רמת של הבורסה באזור ע"לתב בהתא� .2

 12 'וכו מסחר
 13 לפי בידור בשירותי חורג שימוש: הבקשה בתיאור לרשו� הנחיות קיבלתי .3

 14 .בעירו� חי מופע על הצצה למקו�, ע"תב
 15 בנכס הזכות בעל חתימות כולל 20.11.12 בתארי) הוגשה להיתר בקשה .4

 16 והמבקש
 17 בעיתוני� פרסו� בוצע .5
 18 אברה� ב� עומרי הרישוי מהנדס י"ע חתומי� מסמכי� ב"מצ .6
 19 התנגדויות מספר התקבלו .7
 20  "ב"המצ �23.3.14מ הועדה החלטת נתקבלה .8

  21 

 22, מהיתר ה�, מתכנית ה� חורג שימוש מהווה שעסקו סבורה הייתה הוועדה א� כי טוע� ירושלמי מר

 23 להעסיק, הוצאות להוציא לו גרמה מדוע, כאמור חורג לשימוש אישור לית� כוונה כל לה הייתה ולא

 24  .אות� לשקול כוונה כל לה הייתה שלא בקשות ולהגיש, מקצוע בעלי

  25 

 26 הגיש ירושלמי מר. המקומית הוועדה של ראויה לא התנהלות, פניה על, עולה לא, שהוגשו מהמסמכי�

 27  .בקשותיו נדחו התנגדויות הגשת לאחר, ולבסו$, ביותר הגבוהה ברמה נדונו אלו, בקשות

  28 

 29 בקשה להגיש ירושלמי מר את הנחה העירייה מטע� ומי, ירושלמי מר בטענות ממש היה א� ג�, אול�

 30 לא שימוש ולאפשר בעוול עוול לתק� נית� שלא הרי), מהיתר חורג לשימוש בקשה( תואמת שאינה

 31 התכנו� רשויות התנהלות לעניי� רובינשטיי�' א השופט' כב שציי� כפי. לתכנית בניגוד שימוש, חוקי

 32 כי), 2009, בנבו פורס�( דכה מוסא' נ יפו�אביב תל ולבניה לתכנו� המקומית הועדה 2885/08 פ"ברע

 33 והוסי$) דינו לפסק' כ פסקה" (אחרת בעוולה עוולה מתקני� אי�: "עניי� באותו הרשות מחדלי א$ על

 34  .הרשות שבפעולת" הנחת אי כל ע�" כדי� שלא היתר לית� אי� כי) דינו לפסק' כג בפסקה(

  35 

 36 על אישו� כתב נגדו שהוגש לאחר רק חורג לשימוש היתר בהשגת לטפל החל ירושלמי שמר לזכור יש

 37 זו בעבירה הורשע והוא, עסקי� רישוי לצו בניגוד, היתר ללא" מיני מעשה על הצצה" של עסק ניהול

 38 ולמעשה, להיתר בנוגע ההליכי� בשל פע� אחר פע� נדחתה העסק סגירת כי להדגיש יש. הודאתו פי על

 39 היו� עצ� ועד האישו� כתב נגדו הוגש אז 11.5.11 מיו� החל העסק את להפעיל המשי� ירושלמי מר
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 1 ההלי� להשלמת עד העסק בסגירת לדחיות הרשות והסכמת, נקט בו התכנוני שההלי� כ�. הזה

 2  .נוספות שני� משש למעלה במש� עסקו את להפעיל ירושלמי למר אפשר, שלפניי בעתירה

  3 

 4 ירושלמי מר, אול�. עסק רישיו� נית� אחרי� דומי� לעסקי� כי היא ירושלמי מר של נוספת טענה

 5 שינוי שמטרתה, החדשה התכנית כאשר, 2003 בשנת" הבורסה" בש� למועדו� שנית� עסק רישיו� ציר$

 6 רישיו� להשגת פועל היה ירושלמי מר לו כי ייתכ�. 2009 בשנת תוק$ קיבלה, הבורסה מתח� אופי

 7  הוא כי לטעו� יכול אינו הוא, כחוק היתר ללא עסק לנהל משבחר א�, רישיו� בידיו היה, לכ� קוד�

 8  .לרעה מופלה

  9 

 10  רישיו� ללא עסק בניהול ירושלמי מר של הרשעתו. 16

 11 על בעניי� לטפל החל אז ורק, הדברי� בפתח כמפורט, רישיו� ללא עסק בניהול הורשע ירושלמי מר

 12 המקומית שהוועדה כיוו� זה לעניי� דעתה נתנה לא הערר ועדת. חורג לשימוש להיתר בקשה הגשת דר�

 13 בקשה שלילת להצדיק יותר הרבה קל כי נראה. לתמוה יש כ� על. בטענותיה העניי� את העלתה לא

 14 למעלה במש�, שלו לדבריו, רישיו� ללא ופעל לעצמו די� עשה ההיתר מבקש כאשר, חורג לשימוש

 15  .הערר ועדת שהניחה כפי, ברישיו� עסק פועל בו במקרה מאשר), 1993 משנת החל( שנה מעשרי�

  16 

 17: כי ירושלמי מר של לעסקו בהתייחס) 4' ש' לפר 4' בעמ( ירושלמי מר כ"ב ציי� הערר ועדתב בטיעוניו

 18 בעסק אלא חדש בעסק מדובר לא: "כי 8' ש' לפר 5' בעמ  והוסי$", במקו� שנה 20 שפועל  עסק זה"

 19 להמשי� המאפשרת פרשנות לתכנית לתת יש לפיה לטענה בתמיכה, זאת". שנה 20 ג� ש� שפועל

 20  .הקיי� במצב

  21 

 22 העסק הא�) 27' ש' לפר 6' עמ( ירושלמי מר כ"ב את ארזי ניסי� הועדה חבר שאל, הדברי� בעקבות

 23 צו לאיזשהו בניגוד פועלי� לא ה�): "29*30' ש' לפר 6' עמ( תשובתו וזו. שני� אות� כל ברישיו� פועל

 24 אמנ�. מהאמת חלק רק א�, האמת את מהווה זו תשובה". החוק פי על כרגע והכל מסוי� סגירה

 25, שהתנהלו ההליכי� בשל נדחה שהוצא הסגירה צו של ביצועו שכ�, סגירה לצו בניגוד פועל לא העסק

 26  .שנה 20 במש� רשיו� ללא עסק בניהול הודאתו פי על, הורשע ירושלמי מר כי לציי� היה ראוי, אול�

  27 

 28, המקומית הוועדה התנהלות לעניי� ירושלמי מר בטענות התחשבות לכל מקו� אי�, זו התנהלות לאור

 29  .הנכו� הוא ההפ� אולי

   30 

  31 

  32 

  33 

  34 

  35 
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 1  דבר סו.

 2, מיני גירוי לצור) חשפנות של עסק ככולל" בידור" של השימוש את בפרשנותה הערר ועדת

 3, החדשה בתכנית הוכנס בידור של שהשימוש לכ) דעתה נתנה לא", מיני בידור" בלשונה או

 4 זה מסוג, מי� עסקי הוצאת הכולל הבורסה מתח� אופי או לשנות הייתה שמטרתה תכנית

 5 להחלטה הגיעה מדוע נימקה לא הערר ועדת כי לציי� יש עוד. מהמתח� ירושלמי מר של

 6 כי נקבע בה מתח� ואותו פעילות אותה לגבי) אחר בהרכב( שלה קודמת מהחלטה הפוכה

 7  .הפעלת עסק מסוג זה מאפשרות אינ� התכניות

  8 

 9 לנהל אפשרות כוללות �אינה�  כי היא הבורסה מתח� על החלות לתכניות הראויה הפרשנות

 10  .מיני גירוי לצור) חשפנות של עסק לרבות, כלשה� מי� עסקי במקו�

  11 

 12 שעסק, חשי�' מ השופט, לנשיא המשנה' כב של דינו מפסק ציטוט להביא ברצוני סיו� לפני

 13  :שלפניי לעניי� ג� יפה א) אפליה בעניי�

 14 באטמוספירה אנו חיי� כולנו, הסופות�כל�ובסו. התחילות�כל�בתחילת"
 15 האוסמוזה דר) על תחדורנה בחברה המקובלות והשקפות, מסוימת חברתית

 16 מערב לנו חלילה ואול�. בנו ותיקלטנה תודעתנו ואל גופנו אל החברתית
 17 על האיסור וכמותו – שוויו� חובת הקובע המבח�, ואמנ�, בערכי� מציאות
 18 להילח� כדי דווקא, זה כ� כזה, ה� ומתקיימי� נוצרו מעיקר� – הפליה

 19 –" מקובלות חברתיות תפיסות" שירוש". מקובלות חברתיות תפיסות"ב
 20 בצד, המשפט�ובית, ואחרי� אלה חוקי� נועדו – פסולות א) מקובלות
 21 הבוני� שוויו� ערכי החברה�לבני להנחיל ויעשה המשמר על יעמוד, המחוקק

 22 נמנה שפלוני בקבוצה שדבק סֶטֶראוטיפ על ולא היחיד של כישוריו על עצמ�
 23  ." חבריה ע�
 24) 1(נז ד"פ, עוברי� לנשיאת הסכמי� לאישור הועדה' נ חדשה משפחה 2458/01 %"בג

419 ,451 )2002.( 25 
  26 

 27 נשי� החפצת ולמנוע לאסור פועלת הישראלית החקיקה כי אומר שלפניי לעניי� ובהתאמה

 28 החוקי� נועדו אלו תופעות לשרש כדי. והשפלת� ביזוי�, אנוש כבנות, כנשי� בכבוד� ופגיעה

 29 בה מציאות מערוב למנוע כדי המשמר על לעמוד המשפט בית על. לעיל עמדתי עליה�

 30, כחפH האישה מוצגת בו, מיני גירוי לש� חשפנות לפיה� בערכי�, מיני בידור מתקיי�

 31  .ועיקר כלל" בידור" ואינה נשי� החפצת מהווה

 32 

 33  שניהל ירושלמי למר חורג לשימוש היתר לית� שלא המקומית הוועדה החלטת, זאת לאור

 34  .בה להתערב מקו� היה ולא סבירה היא רישיו� ללא האמור העסק את

  35 

 36 המקומית הועדה החלטת את כנה על ומחזירה, הערר ועדת החלטת את מבטלת אני כ� על

 37 אינ� המתח� על החלות התכניות. ומהיתר מתכנית חורג לשימוש להיתר הבקשה את לדחות
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 1 להיתר הבקשה כלשו�" בעירו� חי מופע על הצצה" לרבות, שהוא סוג מכל מי� עסקי כוללות

 2 לצור) נשי� תצוגת בפועל ומהווה אחר ש� בכל או כ) יכונה העסק א� בי�, חורג לשימוש

 3 .מיני גירוי

  4 

 5 ואי, החסרה הנמקתה, לעיל שתוארה המקומית הוועדה התנהלות לאור, להוצאות אשר

 6 הוועדה לטובת להוצאות צו לעשות לנכו� מצאתי לא, הערר ועדת לפני התמונה כל הצגת

 m.  7 10,000 של בסכו� המשפט בית ידיד בהוצאות תישא הערר ועדת. המקומית

  8 

 9  .2017אוגוסט  28, ו' אלול תשע"זהיו�,   והודע לצדדי� נית�

                   10 

 11 

  12 

  13 

  14 




