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ממשרד אפרים, אברמזון ושות' עורכי דין

ב"כ עמותת מרכז החינוך העצמאי (ע"ר)

רח' בית"ר 2, בית הטיילת

ירושלים

ח.נ.,
 

הנדון: קיום פסק הדין בעת"מ 8472-08-17 מימי דורון נ' עיריית ירושלים ואח'

        
בשם מרשתי, עיריית ירושלים (להלן: "העירייה"), הריני לפנות אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:

כידוע לך, מרשתך, עמותת מרכז החינוך העצמאי (ע"ר), הינה הבעלים של בית הספר  .1

היסודי לבנות "בית יעקב נווה בת שבע" הפועל בשכונת נווה יעקב בירושלים. אחד 

מהמבנים בהם פועל בית הספר הינו המבנה ברחוב בלבן 6 בירושלים, אשר הוקצה לעמותה 

לצורך הפעלת בית הספר בו בשנת הלימודים תשע"ח.

ביום 3.6.2018 ניתן פסק הדין בעת"מ 8472-08-17 מימי דורון ואח' נ' עיריית ירושלים  .2

ואח'. בפסק הדין נקבע כי לאור אי-קיומו של נוהל טיפול במבנים מתפנים של משרד 

החינוך בעניין העברת המבנה ברחוב בלבן לשימוש מרשתך, על העירייה לפתוח בהליך 

הקצאה חדש מראשיתו, לרבות פנייה למשרד החינוך. בהתאם לפסק הדין, על העירייה 

להשלים את הליך מורכב זה בתוך פרק זמן של כחודש וחצי, עד ליום 22.7.2018. 

ברי כי מדובר בלוח זמנים שאין העירייה יכולה לעמוד בו לאור הוראות הנהלים  .3

הרלוונטיים ולוח הזמנים שקצב בית המשפט הנכבד. זאת ועוד, יש לראות במשרד החינוך 

כאחראי הבלעדי למצב אליו נקלעה מרשתך, וזאת לאור התעקשותו הבלתי מוסברת של 

משרד החינוך ליישם את נוהל משרד החינוך אשר יישומו לא נדרש עד כה קודם לכך. 
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משכך, בלית ברירה לאור התנהלות משרד החינוך, ובשים לב לכך שאין מנוס מלהיערך  .4

לקיום פסק הדין במועדו, הרי שעל מרשתך להיערך עד ליום 22.7.2018 לפינוי המבנה 

ברחוב בלבן בכללותו. ממועד זה ואילך, המבנה לא יעמוד לרשות בי"ס בית יעקב. מרשתך 

תתבקש להשיב את החזקה במבנה לעירייה, ללא כל שינוי בו. על מרשתך להיערך לסידור 

חלופי לתלמידות שפינויים מהמבנה ברחוב בלבן נדרש לאור פסק הדין.

עיריית ירושלים מצרה על המצב אליו נקלעה המערכת של מרשתך כמו גם המערכת  .5

העירונית, ואשר הנפגעות העיקריות ממנו הן התלמידות במוסד.

                                                                     בכבוד רב,

                                                           אורי קידר, עו"ד
                                                            כבירי-נבו-קידר-בלום ושות', עורכי דין ונוטריון
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