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 המשיבים

  לתשובות המשיבים ת העותריםתגוב 

שאושרה , 7.11.2016וכן לבקשת להארכת מועד בת יומיים מיום  27.10.2016מיום  בהתאם להחלטת כב' השופט סולברג

 מתכבדים העותרים להגיש את תשובתם כמפורט להלן.על ידי בית המשפט הנכבד, 

אינה יכול להכיל את מלוא  כב' השופט סולברג, התגובה המובאת להלןמגבלות המקום שנקבעו בהחלטת יוער, כי בשל 

טענות והתייחסויות העותרים לתשובות המשיבים, וההתייחסות בתגובה זו תהיה בנקודות, ורק בכל הנוגע לחלק 

אין להסיק מהאמור בתגובה זו או מהעדר התייחסות כהסכמה במפורש או מכללא למי מטענות  .מטענות המשיבים

 ורש, ולשיטת העותרים טענותיהם ביחס לסעדים עומדות על תילן. המשיבים, אלא אם העותרים מבהירים זאת במפ

בנוגע לאתר תל שילה; ביטול  4ובין המשיבה מס'  2-3הסכם ההתקשרות בין המשיבים  סעדים: ביטול 3עתירה זו כוללת  .1

שה . מאז שהוג4; גריעת האתר מתחום השיפוט של המשיבה 5ניהולו השוטף של אתר תל שילה על ידי המשיבה מס' 

 מקיף שלא זכה למענה מצד המשיבים, הוגשו תשובות המשיבים. העתירה, לפני כשנה, ולאחר מיצוי הליכים 

 , יבקשו העותרים להגיב כדלקמן:4בנוגע להסכם ההקצאה של ניהול ותפעול האתר על ידי המשיבה מס'  .2

, תתפעלו, תנהלושל המועצה, אשר  באחריותה המלאההאתר יימצא כי " 3.1ם ההקצאה קובע במפורש בסעיף הסכ 2.1

 3, כאשר למשיב מס' 4". לאחר מכן ההסכם כולל שורה של הוראות המעניקות מעמד מכריע למשיבה ...ותפתחו תשמרו

ה בהפעלתה, וברירת המחדל היא ותלויבאופיה היא שלילית ו על החלטות מסוימות. ברם, סמכות הקמ"ט יש סמכות וט

ארכיאולוגיה המשיבים מודים כי קמ"ט קיים ייצוג משמעותי ביותר.  4קבלת החלטות על ידי המנהלת בה למשיבה מס' 

קמ"ט משיקול דעת של ומר כי בכך אין התפרקות ניתן ל האם אף לא נטל חלק בכלל ישיבות המנהלת, אלא רק בחלקן.

התשובה ברורה, גם מהאופן בו מנוהל  להסתפק בטענה כי המדובר רק בהסתייעות טכנית?ארכיאולוגיה? כלום ניתן 

 האתר בפועל.

 4)כמו גם הוראות חוק ישראליות אחרות, אשר המשיבה  האזורשטחי בהעותרים ערים לאי תחולת חוק חובת מכרזים  2.2

קשת להחיל בעניין דכאן כפי שעולה מתשובתה(, אולם אין בכך כדי למנוע את תחולתם של עקרונות השוויון והשימוש מב

, כפי שאלה נקבעו על ידי רגישות תרבותית, דתית, מדעית כגון אתר תל שילהעם וקר בנכס ציבורי, בוודאי כאלה המב

העובדה כי קיים נוהל מסוים המאפשר להתקשר למתן שירותים שונים, אמור . בית המשפט עוד טרם חקיקת החוק

להתפרש באופן אשר נוגע למתן שירותים קיימים )כגון שירותי הסעות או שירותים אדמיניסטרטיביים קיימים אשר 

  1להשען עליהם, מתוך נוחות כלכלית ולוגיסטית(, ולא לצורך המצאת שירותים יש מאין.המנהל מעוניין 

 לא ניתן. 1-3ישרין ולא מטעם המשיבים ה במלצורך הקצאת האתר הגיעה מטעמה של המועצ 2הפנייה למשיב לבד מכך,  2.3

הייתה הגורם  4המשיבה מס'  –; נהפוך הוא 4המשיבים לעשות שימוש בשירותיה של המשיבה לטעון כי היה זה רצון 

. כלום ניתן לראות בהתחכמות זו כמאפשרת התגברות על כללי משיביםאשר רצה לכאורה "לספק" שירותים עבור ה

                                                 

 לקבלת הנוהל לא הובילה לקבלתו. 6.11.2016סיון לאתר את הנוהל אליו מפנים המשיבים לא צלח, ופניה אל ב"כ המשיבים מיום יוער, כי נ 1
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? כלום ניתן לראות בכך הצדקה להעברת נכס מקרקעין לחזקתה הבלעדית ושאר עקרונות הנוגעים להקצאההשוויון 

 כי היא מבקשת לקדם תפיסות עולם פוליטיות מובהקות?ולאחריותה המלאה של המועצה המצהירה 

מדינית -המועצה, בגילוי לב, מכריזה במפורש כי פעולתה אינה 'מוניציפאלית' רגילה, אלא היא בעלת אג'נדה פוליטית 2.4

מבקשים להקצות משאב ציבורי,  1-3ם כאשר המשיבי. הלתשובת 141כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסקה  מובהקת,

המוגנת, אין זו התנהלות סבירה, בוודאי באופן בו בוצעה ה יהמצוי בשטח כבוש ואמור לשרת ראשית לכל את האוכלוסי

 ובאופן בו היא מיושמת.

פח מנוהלים על ידי המנהל האזרחי )ראו נס כפי שעולה במפורש מתשובת המשיבים, הכלל הנהוג הוא שאתרים מסוג זה 2.5

לא מעט אתרים ארכיאולוגיים מנוהלים באזור על ידי קמ"ט ארכיאולוגיה, לעיתים ואכן, (, ולא באמצעות אחרים. 5מש/

כלל לא הובהר על ידי מי מהמשיבים  2.בהסתייעות רשות העתיקות, או רשות הטבע והגנים, גופים מקצועיים מובהקים

ולא על ידי המנהל האזרחי, באופן  (5לא כל שכן המשיבה ) 4 מדוע דווקא אתר זה אמור להיות מופעל על ידי המשיבה

, יביא לידי ביטוי את כלל הקולות והאינטרסים הקיימים באזור ולא ינסה להגשים ה כולהיאשר ישרת את האוכלוסי

 דתיים צרים. -לאומיים-אינטרסים פוליטיים

הסכם ההקצאה אשר משכך, לשיטת העותרים המשיבים לא הצליחו להרים את הנטל בכל הנוגע לסוגיה מדוע לא יבוטל  2.6

תפעול, שימור ופיתוח האתר לידי המועצה האזורית, בניגוד  , ומעביר את אחריות המלאה לניהול,2014נחתם בשנת 

 להם כפופים המשיבים. לכללי המשפט הבינלאומי ובניגוד למושכלות יסוד מנהליות 

 :5בכל הנוגע לניהול האתר בפועל על ידי המשיבה מס'  .3

סגרת החלטות מוסדות התכנון לכך שהפעלת האתר בפועל בתוך המנהל האזרחי אשר התייחסו עוד במהיו אלה גורמים  3.1

כפי שעולה מתשובתה, ממומנת בחלקה הגדול על ידי העמותה עצמה,  על ידי עמותה, נעשה מבלי שיש כל הסמכה לכך.

ד נטען על ידי המדינה טוענת כי אין באפשרותה ומשכך עולה התמיהה, מדוע מצד אח –גורמים ציבוריים וממשלתיים 

מובהק  אידאולוגילעמותה פרטית, סקטוריאלית, הפועלת במתווה ₪ ליוני ילהפעיל את האתר ומאידך גיסא מעבירה מ

 בכל הנוגע לאופיו של האתר הארכיאולוגי.

ממשלה לשעבר, והיום בהקשר דומה, אם כי בעל נסיבות שונות, עמדתה של מדינת ישראל כפי שבוטאה על ידי מזכיר ה 3.2

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הייתה כי החזקה במתחם בעל חשיבות היסטורית לאומית, המאופיין 

פוליטי, אינו יכול להיות מועבר לידי גורמים פרטיים. -ברגישות  יוצאת דופן במישור הדתי, התרבותי, ההיסטורי והגיאו

מדינת ישראל נ' החברה לשיקום ופיתוח  60379-03/14ר מנדלבליט במסגרת ת.א. וכך נאמרו הדברים בתצהירו של ד"

 : הרובע היהודי

מסירת החזקה במתחם לידיה של עמותה פרטית, שהיא מטבעה בעלת אפיון סקטוריאלי, בדרך של תפעולו . 20"

בסתירה לעקרון יסוד  השוטף של המתחם על ידי אותה עמותה, ואף מסירת סמכויות ניהול מסוימות לידיה, עומדת

שניתן לו ביטוי בין היתר בפסיקת בית המשפט העליון ובחוות דעתו של מר מני מזוז בתפקידו כמשנה ליועץ 

. לפי חוות דעת זו, שעקרונותיה תקפים כמובן גם היום, אתר בעל חשיבות 2000המשפטי לממשלה )ייעוץ( משנת 

פוליטית בקנה מידה בינלאומי, חייב להיות -שות דתית וגיאולאומית, תרבותית והיסטורית באזור המאופיין ברג

תצהירו של מזכיר הממשלה דאז ויחד עמו חוות דעתו של מר    "מנוהל ומופעל על ידי המדינה או גורם ממשלתי אחר

 בהתאמה(.  2ונספח  1תצהיר, מצ"ב ומסומנת כנספח מס' מני מזוז המופיעה ב

הדעת של מזוז מתייחסים לאתר הכותל המערבי, אולם העקרונות המופיעים שם אכן, תצהירו של ד"ר מנדלבליט וחוות  3.3

המצוי  לשטחביחס  ש"מהיועחלים ביחס לאתר תל שילה, ואף ביתר שאת: אם זוהי עמדתה של מדינת ישראל ושל 

, לתחום המדינהמחוץ מצוי ר לתפיסתה, קל וחומר כי עקרונות אלה חלים ביחס לאזור אש המדינה,בתחום ריבונותה של 

 .ההומניטרי ל"מוחזק באופן זמני, כפקדון, בהתאם להוראות הדין הבינו

 חקיקההאופי של עמותה עירונית, אולם  , לאחר הגשת העתירה ובעקבותיה,5למשיבה מס'  מנסים לשוות 4-5המשיבים  3.4

כדי להתגבר על האנומליה שבהפעלת  ךבענייננו )ואין להן כל מקבילות בתחיקת האזור(, ואין בכ החל הת אינהרלוונטי

 רשויות ציבוריות.י "ומתוקצבת עבכל שנה, ₪ ליוני יעמותה פרטית, המגלגלת מ י"ע יוםהאתר בסופו של 

                                                 

כולם מופעלים על ידי קמ"ט  –בין אתרים אלה ניתן למנות את ההרודיון, נבי סמואל )קבר שמואל הנביא(, מנזר אותימיוס, גן קומראן  2
 פארקים ושמורות טבע באמצעות רשות הטבע והגנים הישראלית. 
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. ברם, אף לא 3הינו על דעתו של המשיב מס'  5טוענים כי הפעלת האתר על ידי המשיבה מס'  1-3המשיבים  –זאת ועוד  3.5

אחד מהמשיבים צרף כל החלטה של אותה מנהלת המאשרת את הפעלת האתר בפועל על ידי העמותה, או הסכם 

ית לתיירות )שסמכויותיה מעבר בין החברה הממשלת מסמכים, אלא אגד 4מס' התקשרות בין העמותה ובין המשיבה 

המקנים תשלומי עתק לצורך הפעלת האתר על ידי המשיבה מס'  4לתחומי מדינת ישראל אינן ברורות( ובין המשיבה מס' 

 5: המשיב חוקר את האתר יחד עם המשיבה מס' 5ובין המשיבה  3לכך יש להוסיף חשש לניגוד עניינים בין המשיב  .5

 (. א3נספח מהשילוט המופיע באתר עצמו, מצ"ב כ ותלוי בכספיה )כפי שעולה

( ולשיטתם אין מניעה למנות לתפקיד 5.1טוענים כי על פי הסכם ההקצאה ניתן למנות מנהל קבוע )סעיף  1-3המשיבים  3.6

עמותה פרטית. אין לקבל עמדה זו, אשר מהווה למעשה אישור גורף להפרטות והעברת סמכויות בין גורמים שונים, תוך 

( כי ניתן למנות עמותה אשר 25החותרת תחת עקרונות יסוד של שיטות המשפט שלנו. המשיבים טוענים )פסקה  פרשנות

היא בעלת "מומחיות בתחום", אולם כלל לא ידוע )ואף לא נטען על ידי המשיבים כולם( מהי המומחיות הנצברת של 

חיות בניהול אתרים ציבוריים, ובפרט אתרים , והיא נעדרת כל היסטוריה של מומ2011העמותה, אשר הוקמה רק בשנת 

היסטוריים/ארכיאולוגיים. עקרונותיה של העמותה אשר הוצגו בעתירה מלמדים אותנו כי המדובר בעמותה 

דתיים ברורים, ויעידו על כך הארועים שקיימה במתחם -אידיאולוגית, סקטוריאלית, הפועלת להגשים יעדים פוליטיים

 חפירות. לאורך השנים והאופי של ה

בעקבות העתירה בוצע שינוי בתחיקת  :4בכל הנוגע להכללת האתר הארכיאולוגי בתחום השיפוט של המשיבה מס'  .4

להתגבר על האיסור על פלסטינים להכנס  1האזור, וזאת באופן אשר יתיר לכל אדם כניסה למתחם, ובכך מנסים המשיב 

הפיסי והסמלי, שנגרם לפלסטינים אשר הודרו מהאזור. אולם  . יש בכך צעד מבורך אשר מכיר בעוול,4לתחומי המשיבה 

המשיבים לא מצאו לנכון כלל להבהיר מדוע אין לגרוע את האתר מתחום השיפוט של המועצה ולהשיבו לנחלת הציבור 

הטוענת כי השקיעה משאבים באתר, לא גיבתה טענותיה במסמכים )התגובה אף נעדרת תצהיר  4הכללי. המשיבה מס' 

ם זה בלבד ניתן לדחות את כלל הרכיבים העובדתיים המופיעים בה(. לא ברור מהו אינטרס ההסתמכות, למעט ומטע

טענת המשיבים כי בשל הכנסת המתחם לתחום המועצה, היא זו שראויה לקבל את הקצאת הניהול והאחריות המלאה 

 בי בו מצוי המתחם. לגביו. זו טענה מעגלית אשר נעדרת למעשה כל הגיון, בהתאם לרקע הנורמטי

  :עצמו אולוגייכעל האתר הארמילים בלי מעט ואי אפשר  .5

לאומי יחיד, אשר מקרין על כלל -המשיבים, לאתר יש אופי אחד מרכזי ודומיננטי, בעל צביון דתיי "עבניגוד לנטען  5.1

, כמו (המשיב עצמו אינם מוצגים מחיותאשר אינה ערוכה בחוות דעת מומחה, ופרטי מו), 3עמדת המשיב מס'  הנעשה בו.

, נשענת על אמונה וייחוס היסטורי, ופחות על ממצאים אובייקטיביים המצויים 4רובה המכריע של תשובת המשיבה מס' 

-דתי חד-מקבל ממד לאומיאופיו להעניק לאמונה זו משקל כה מכריע אשר לזהות האתר, אשר  שלא ניתןבשטח. ברור, 

לבין הממצא הארכיאולוגי בולט באתר.  הפער הגדול בין הטקסט המיקראי על חשיבותה ומרכזיותה של שלה,ברור.  גוני

 3.הניסיון לקשור שכבת חיים ברורה ומשמעותית וליחסה לסיפור המיקראי,  אינו עומד במבחן התוצאה הארכיאולוגי

המקראי במקום, ואין כל תצוגה או -צדדית של הסיפור היהודי-צורת הצגת האתר עצמו והשילוט במקום מציג תמונה חד 5.2

ת יטנמוקף שטחי חפירה של הכנסיות הביזייתים סגור ו-ב(. מסגר א3)ראו נספח  לתקופות אחרותהתייחסות אמיתית 

ד( . בתוך מבנה הכנסיה הביזנטית 3תפילה יהודי )מצ"ב כנספח  סיתיין הוסב למבנה-ג(, ואילו מסגד ג'מע א3)מצ"ב נספח 

כל אלה מצטרפים לתמונה של הסבת העבר ה(. 3מוצג דגם של אוהל המשכן וכן דמות של הכהן הגדול )מצ"ב כנספח 

 אמוניים המשווים הווה יהודי בלעדי למקום.-יהודי במקום, לעבר רכיבים תיאולוגיים-הלא

טוריה יסמאחריותם כלפי השטח הכבוש, הה 1-3אות באופן פיסי כיצד התפרקות המשיבים משכך, קשה באמת שלא לר 5.3

אדמות הכפר קריות. דבר זה הינו  במתחםשלו והממצאים המדעיים המצויים באתר, עוברים מטאמורפוזה קשה לעיכול 

לאומיות -דתיות-איפות פוליטיותתוצאה מובהקת של העברת האחריות המלאה באתר לידי גורמים פוליטיים בעלי ש

  מוצהרות, אשר בפועל מבצעות הדרה רב שכבתית.

 .3של הארכיאולוג החוקר, מר גדעון סולימני, מטעם העותר המפורט העובדות המופיעות בתגובה זו נתמכות בתצהירו 
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