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  תקציר פסק הדין 

שלא נערך שלא נערך שלא נערך שלא נערך , , , , המתגוררים בקרבת הבריכה והם מלינים על כך כי ההסכם האמורהמתגוררים בקרבת הבריכה והם מלינים על כך כי ההסכם האמורהמתגוררים בקרבת הבריכה והם מלינים על כך כי ההסכם האמורהמתגוררים בקרבת הבריכה והם מלינים על כך כי ההסכם האמור, , , , ם תושבי חולוןם תושבי חולוןם תושבי חולוןם תושבי חולוןהעותרים ההעותרים ההעותרים ההעותרים ה

כמו לכל תושבי העיר והבאים כמו לכל תושבי העיר והבאים כמו לכל תושבי העיר והבאים כמו לכל תושבי העיר והבאים , , , , ל שהייתה בידיהםל שהייתה בידיהםל שהייתה בידיהםל שהייתה בידיהם""""שולל מהם זכות השימוש בבריכה הנשולל מהם זכות השימוש בבריכה הנשולל מהם זכות השימוש בבריכה הנשולל מהם זכות השימוש בבריכה הנ, , , , כדין לפי טענתםכדין לפי טענתםכדין לפי טענתםכדין לפי טענתם

החל מן העת ההיא מותרת הכניסה החל מן העת ההיא מותרת הכניסה החל מן העת ההיא מותרת הכניסה החל מן העת ההיא מותרת הכניסה . . . . עד להעברתה המעשית של החזקה בבריכה לפני כשנהעד להעברתה המעשית של החזקה בבריכה לפני כשנהעד להעברתה המעשית של החזקה בבריכה לפני כשנהעד להעברתה המעשית של החזקה בבריכה לפני כשנה, , , , בשעריהבשעריהבשעריהבשעריה

כן טוענים הם כי העסקה כן טוענים הם כי העסקה כן טוענים הם כי העסקה כן טוענים הם כי העסקה . . . . ידי המשיבות השנייה והשלישית ומטעמןידי המשיבות השנייה והשלישית ומטעמןידי המשיבות השנייה והשלישית ומטעמןידי המשיבות השנייה והשלישית ומטעמן----כה רק לחברי מועדון המנוהל עלכה רק לחברי מועדון המנוהל עלכה רק לחברי מועדון המנוהל עלכה רק לחברי מועדון המנוהל עללברילברילברילברי

, , , , לידי המשיבותלידי המשיבותלידי המשיבותלידי המשיבות) ) ) ) המוגדר בתכנית בנין העיר כשטח פרטי פתוחהמוגדר בתכנית בנין העיר כשטח פרטי פתוחהמוגדר בתכנית בנין העיר כשטח פרטי פתוחהמוגדר בתכנית בנין העיר כשטח פרטי פתוח((((שבעקבותיה העבירה העירייה את השטח שבעקבותיה העבירה העירייה את השטח שבעקבותיה העבירה העירייה את השטח שבעקבותיה העבירה העירייה את השטח 

    ....יש בה משום גרימת הפסד הוני לתושבי העיריש בה משום גרימת הפסד הוני לתושבי העיריש בה משום גרימת הפסד הוני לתושבי העיריש בה משום גרימת הפסד הוני לתושבי העיר, , , , השנייה והשלישיתהשנייה והשלישיתהשנייה והשלישיתהשנייה והשלישית

להבטיח כי להבטיח כי להבטיח כי להבטיח כי וווומן הנכון למנוע סיכולה של מגמת המחוקק וריקון דבריו מתוכנם מן הנכון למנוע סיכולה של מגמת המחוקק וריקון דבריו מתוכנם מן הנכון למנוע סיכולה של מגמת המחוקק וריקון דבריו מתוכנם מן הנכון למנוע סיכולה של מגמת המחוקק וריקון דבריו מתוכנם שששש    הצביע כל כך הצביע כל כך הצביע כל כך הצביע כל כך בית המשפט בית המשפט בית המשפט בית המשפט 

 אכן לא נפלה בעיקרו של דבר תוך כניעה למציאות שהוכתבה  אכן לא נפלה בעיקרו של דבר תוך כניעה למציאות שהוכתבה  אכן לא נפלה בעיקרו של דבר תוך כניעה למציאות שהוכתבה  אכן לא נפלה בעיקרו של דבר תוך כניעה למציאות שהוכתבה ----חה אינה חד משמעית חה אינה חד משמעית חה אינה חד משמעית חה אינה חד משמעית ווווססססיייי אשר לאור נ אשר לאור נ אשר לאור נ אשר לאור נ----ההחלטה ההחלטה ההחלטה ההחלטה 

שבי שבי שבי שבי לרבות האינטרסים הלגיטימיים של תולרבות האינטרסים הלגיטימיים של תולרבות האינטרסים הלגיטימיים של תולרבות האינטרסים הלגיטימיים של תו, , , , אלא על יסוד בדיקה עניינית של מכלול הנתוניםאלא על יסוד בדיקה עניינית של מכלול הנתוניםאלא על יסוד בדיקה עניינית של מכלול הנתוניםאלא על יסוד בדיקה עניינית של מכלול הנתונים, , , , ידי אחריםידי אחריםידי אחריםידי אחרים----כבר עלכבר עלכבר עלכבר על

 של  של  של  של שניסוחהשניסוחהשניסוחהשניסוחהמאחר מאחר מאחר מאחר , , , , ....לרבות ההערכות הכספיות הרלבנטיותלרבות ההערכות הכספיות הרלבנטיותלרבות ההערכות הכספיות הרלבנטיותלרבות ההערכות הכספיות הרלבנטיות, , , , ולאחר שהובאו לפני השר מלוא הנתוניםולאחר שהובאו לפני השר מלוא הנתוניםולאחר שהובאו לפני השר מלוא הנתוניםולאחר שהובאו לפני השר מלוא הנתונים, , , , העירהעירהעירהעיר

 את הצו  את הצו  את הצו  את הצו ךךךך הופ הופ הופ הופמ מ מ מ """"ביהביהביהביה, , , , החלטת השר מותיר מקום לספיקות רבים אם אכן ניתן משקל יחסי נאות לנתונים השוניםהחלטת השר מותיר מקום לספיקות רבים אם אכן ניתן משקל יחסי נאות לנתונים השוניםהחלטת השר מותיר מקום לספיקות רבים אם אכן ניתן משקל יחסי נאות לנתונים השוניםהחלטת השר מותיר מקום לספיקות רבים אם אכן ניתן משקל יחסי נאות לנתונים השונים

ם הרלבנטיים ועל מנת שיחליט אם לתת ם הרלבנטיים ועל מנת שיחליט אם לתת ם הרלבנטיים ועל מנת שיחליט אם לתת ם הרלבנטיים ועל מנת שיחליט אם לתת בלוית מלוא הנתוניבלוית מלוא הנתוניבלוית מלוא הנתוניבלוית מלוא הנתוני, , , , נגד שר פנים למוחלט כדי שהנושא יובא מחדש לפניונגד שר פנים למוחלט כדי שהנושא יובא מחדש לפניונגד שר פנים למוחלט כדי שהנושא יובא מחדש לפניונגד שר פנים למוחלט כדי שהנושא יובא מחדש לפניו

    ....לגופןלגופןלגופןלגופן, , , , בהקשר זהבהקשר זהבהקשר זהבהקשר זה    לאחר בחינת כל השאלות המתעוררות לאחר בחינת כל השאלות המתעוררות לאחר בחינת כל השאלות המתעוררות לאחר בחינת כל השאלות המתעוררות , , , , או לאואו לאואו לאואו לאו, , , , בנוסחו הקייםבנוסחו הקייםבנוסחו הקייםבנוסחו הקיים, , , , את האישור לחוזהאת האישור לחוזהאת האישור לחוזהאת האישור לחוזה

 ....188188188188תלויה בהחלטת השר לפי סעיף תלויה בהחלטת השר לפי סעיף תלויה בהחלטת השר לפי סעיף תלויה בהחלטת השר לפי סעיף         ,,,,אשר ביטולו נתבקש בעתירהאשר ביטולו נתבקש בעתירהאשר ביטולו נתבקש בעתירהאשר ביטולו נתבקש בעתירה, , , , תקפות החוזהתקפות החוזהתקפות החוזהתקפות החוזה, , , , כאמור לעילכאמור לעילכאמור לעילכאמור לעיל

 


