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�  עותרי
  

 (ע"ר) האגודה לזכויות האזרח בישראל

  
  נגד

 

  
� משיבי

  
1. �  ראש עיריית חיפה ד"ר עינת קליש רות
  מוזיאוני חיפה (חל"צ) .2

  
  2 

 

 החלטה

  3 

 4ענינה של עתירה זו בתערוכה המתקיימת במוזאו� חיפה לאומנות ובסוגית הצגת יצירה של האמ� 

 5הפיני יאני לינונ� המכונה "מק' ישו". ביחד ע� העתירה הוגשה ג� בקשה לצו ביניי� שיאסור את 

 6  הסרת היצירה מהתערוכה ולקיו� דיו� דחו� בעתירה. 

  7 

 8  מורה כדלקמ�:לאחר עיו� בעתירה ובבקשה לסעד הזמני אני 

  9 

 10להבהיר הא� היצירה נמצאת עדי�  2מתבקשת המשיבה  לעתירה  12בשי� לב לאמור בסעי�   .1

 11 של האמ� , על פי דרישתורג בהלסינקיאו לגלריה זטרב בחזקתה או שכבר הוחזרה לאמ�

 12כנטע� בעתירה. הבהרה לעניי� זה תוגש לבית המשפט בהקד� אפשרי ועד לא יאוחר ממחר, ו

 13  . בשעות הבוקר, 29.1.19

 14, א� לא ראוי לצר� את 29.1.19לעתירה תבהיר העותרת עד מחר,  11בשי� לב לאמור בסעי�   .2

 15כמשיבי� בעתירה הנוכחית,  91'01'32347הכנסיות שפנו לבית המשפט בתיק ה"פ נציגי 

 16יובהר, מאחר ולכאורה ה� עלולי� להיפגע מהחלטות שיכול ויינתנו במסגרת דיו� עתירה זו.  

 �17 הסר ספק, כי אי� באמור בסעי� זה של ההחלטה, או בכל חלק אחר בהחלטה, משו� למע

 18  הבעת עמדה כל שהיא בנוגע לנטע� בעתירה. 

 19בכפו� לאמור, אני קובע את הבקשה לצו הביניי� לדיו�, ואת העתירה לדיו� מוקד�, ליו�   .3

 20בה לעתירה יוגשו תגובה לבקשה לצו ביניי� וכתב תשו. 14:45שעה  31.1.19חמישי הקרוב, 

 21ב"כ הצדדי� יערכו לאפשרות של טיעו  לגו) העתירה במסגרת . 10:00שעה  31.1.19עד ליו� 

 .� 22  הדיו  בצו הביניי
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 1על העותרת להמציא למשיבי� לאלתר, עוד היו� מוקד� ככל שנית�, את כתבי הטענות ביחד   .4

 2  ז חיפה. ע� החלטה זו. עותק יומצא ג� לידי פרקליטות אזרחית ומנהלית מחו

 3המדינה תשקול ותודיע א� ברצונה להצטר) כמשיבה בעתירה. הודעה לעניי  זה תימסר 

 � 4  בשעות הבוקר.  30.1.19לבית המשפט עד ליו

 5עד לדיו�  (שג� לא התבקש במפורש בבקשה) יעראיודגש ויובהר כי לא מצאתי מקו� לתת צו   .5

 6  במעמד הצדדי� ובאי כוח�. 

  7 

 .� 8   המזכירות תשלח החלטה בדחיפות לצדדי

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2019ינואר  28, כ"ב שבט תשע"טהיו�,  נהנית
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