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,צ"בבגהסעדובעייתהראייתיתהבעיה:זהמסוגבעתירותהדיוןאגבהמתעוררים

:הערביהמגזרשלהתקציביתוהאפליההמיינהבתקציבששוויוןעקרון.ב
הפסיקהסקירת

צ"בבג1998בדצמברניתןהערביהמגזרשלהתקציביתהאפליהבנושאבסיסידיןפסק

.דתותילענייניהשד'נבישראלהערביהפיעוטלחויותהמשפטיהמרכז-עדאלה98/240
,לרעההערביהמיעוטאתמפלהדתותלענייניהמשרדתקציבכיהעותריםטענוזהבמקרה
%1.19-כהמהווה-המדינהבאוכלוסייתהערביהמגזרשלחלקוביןסביריחסאיןשכן

עמדאשר,הדתותממשרדמקבלשהואהתקציבנחהלבין-בישראלהאוכלוסייהמכלל
העותריםשלטענתם,אחרותבמילים.המשרדשלתקציבומכללבלבד%86,1על1998בשנת
חלקןאתמשקףאינוהדתותמשרדבתקציבהערביותהעדותשלהיחסישחלקן,הייתה
.'צורכיהןעללענותכדידיבואיןוממילא,באוכלוסייההיחסי

למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהקבועהסגלוחברמרצה,למשפטיםר"ד*

שלהאקדמיהמסלול,עסקיםלמינהלהספרובביתלמשפטיםהספרבביתהרביעיתהשנהתלמידה**
בהמשפטהתפרסמהוהמאמרשלקודמתגרסה.השתשפיהעתכתבשלהמשנהועירכתלמינהלהמכללה
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התרבות,החינוךטשרד'נבישהאלהנדביההנצךלעניניהעליונההמעקבהמזז97/2814צ"בג1

.(המעקבושהתעניין:להלן)233(3)נדד"ת,והספורט
DWלזכויותהמשפשיהמרכז-ששילה98/240צ"בג2

~
nד"פ,דתותלעניניהשר'נבישהאלהערבי

.ששולשעניין:להלן)167(נבת
.173'בע,שם3
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שאליו)חשין'מהשופט.הכללייאופייהבשלהעתירהאתדחההעליוןהמשפטבית
החלטההמשפטמביתמבקשיםהעותריםכיהסביר(ביניש'ודזמיר'יהשופטיםהצטרפו
צורכילסיפוקכסףמשאבייהודיות-הלאלעדותוהממשלההכנסתתקצנהשלפיה,גורפת
אינה,ראויההיאאםגם,זוהחלטהואולם.באוכלוסייההיחסיחלקןכשיעורשלהםהדת

המשפטבית,העותריםטענותיתקבלואם,חשיןהשופטשללדעתו,המשפירלביתמתאימה
המשיביםעללצוותויצטרך,דתלצורכימשאביםבהקצאתהעוסקיםבתקציבסעיפיםיפסול
המשפטביתשלביכולתואיןכזהסעד,לגישתו.התקציבבהוקהסעיפיםאתמחדשלחוקק
לקבועונתוניםכליםהמשפטביתבידיאין.וכוללניותסתמיותשלחותםבוטבוע,לתת
ביתעצמואתפטרזובדרך.תקציב6סעיףכלפיעלאוכלוסייהסוגלכלהמגיעהסכוםמהו

ומנע"כוללניות"שלמהטעםהעתירהאתדחה,האפליהטענתעםהזיתימעימותהמשפט
:חשין'מהשופטאומר,סעדכלמהעותרים

שלהרכבועל(גנרלרביזור)כללייםמפקחיםלהופכנומבקשיםהעותרים"
.;"נועדלכךלאמשפט-ביתואילו,בוהעדיפויותסדריועלהמדינהתקציב

כספיםבהקצאתלשוויוןהמאבקבמסגרתכי,העותרתהבינהזועתירהמתוצאותכלקח
יחסיתאפליהבדברהטענהעלרקלאהעתירותאתלבססעליהיהיה,הערביתלאוכלוסייה

זוהנההיסודעל,נוספתעובדתיתתשתיתעלגםאלא,המדינהבתקציבהערביהמגזרשל
בהקצאתהערביהמגזראפלייתשלבטענההןאףשהתמקדונוספותעתירותמספרהוגשו
,המדינהבתקציבכספים
בישראלהערביהבלעוסלזכויותהמשפטיהפרכו-עדאלה98/2422צ"בבג,למשלכך

כאשרמפלהבאופןנוהגוהרווחההעבודהמשרדכיהעותריםטענווהרווחה8העבודהשר'נ
במסגרת)הפסחחגלקראתבנזקקיםתמיכהלצורךהמשרדמתקציבכספיםמקצההוא

משרד.שלהםהחגבמועדיערבייםלנזקקיםכספיםמקצההואואין,("דפסהאקמחא"מבצע
דתותבנילנזקקיםתמיכותבמתןשוויוניבאופןלנהוגבחובתוהכירוהרווחההעבודה
המבהניםאתיתקןוהרוותההעבודהמשרדפיושעללהסכםהדיןבעליהגיעו,לכך-אי,שונות
.אחרותדתותבניעלגםשיחולובאופן,הפסהתגלרגלנזקקותבמשפחותלתמיכהבנוגע
.דיןפסקשלתוקףלהסכםונתןהדיןבעלילבקשתנענההמשפטבית

בישראלהערביהמיעוסלזכויותהמשפטיהפרכו-עדאלה99/1113צ"בגהנונוסףמקרה
חובתאתקייםלאדתותלענייניהמשרדכיהעותריםטענובואשר,דתותילענאניהשר'נ

.191'בע,שם4
.187'בע,שם5
.187-188'בע,שם6
.171'בע,שם7
טרם)והרווחההעבודהשר'נבישהאלהערביהמיעוטלזכויותהמשפססהמרכז-ערטלה98/2422צ"בג8

,531(2)98עליוןתקדין,(פורסם

ד"פ,דתותלענחניהשר'נבישראלהערביהפיעוטלנכויותהמשפטיהמרכז-עלעלה99/1113צ"בג9
.הבלטיףבתיעניין:להלן)164(נדת
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הציהאתכיוונהאשרהעתירה.הערביהמיעוטשלהעלמיןלבתיכספיםבהקצאתהשוויון
העליוןהמשפטובית,התקבלה1999הכספיםלשנתהדתותמשרדבתקציבסעיפיםלשני
2000לשנתהמשרדבתקויבשנקבעהכסףאתלהקצותדתותלענייניהמשרדעלציווה

השופטאומרהעתירהאתבקבלו,שוויוניבאופן,שונותדתותבנישלהעלמיןבתילצורך
:כךזמיר

שהיא,המדינהשלמשאביםבהקצאתלאוםאודתשלבסיסעלהפליה"
,וחומרקלבחינת,אסורהשהיאודאי,בעקיפיןנעשיתהיאאםגםאסורה
כספיםבהקצאתהפליההיאמובהקתדוגמה.במישריןנעשיתהיאכאשר

שכספיהוארגילדבר,אמנם...ממשלתימשרדידי-עלהמדינהמתקציב
להקצותצורךישולכן,הנצרכיםולכלהצרכיםלכלמספיקיםאינםהתקציב
,לקבוצהקפצהוביןלאדםאדםביןהבדליםהיוצרעדיפויותסולםלפיכספים

עניינייםשיקוליםעלמבוססיםלהיותחייביםוההבדליםהעדיפויותאך
,0י"לאוםאודתכגון,פסוליםשיקוליםעלולא,השוויוןעקרוןעםהמתיישבים

המעקבועדתבענייןשריןפסק.ג

המגזרשלהתקציביתהאפליהבנושאהדיןפסקישלבסדרה,כהעד,אחרונהציוןנקודת
ביקשוהענייןבנסיבות,2000יוליבחודששניתן,המעקבועדתבענייןהדיןפסקהיאהערבי

האגףתכניותכלאתיפעיללאמדועלנמקהחינוךלמשרדשיורהתנאיעלצוהעותרים

במיוחד,בישראלהערבייםהחינוךבמוסדות(שחשראגף:להלן)ורוותהחינוךלשירותי
החינוךמשרדשלורווחההחינוךשירותיבמסגרתהכלולותתכניותלשתיהעותריםכיוונו

%20-שכהעותריםדרשושלגביהןהשכונותשיקוםותכניתהחינוכיתהרווחהתכנית-

עגומהעובדתיתתשתיתפרשוהעותרים.הערבילמגזריוקצולהןהמיועדיםמהתקציבים
הפעלתיריעלבישראלהחלשותהאוכלוסיותבקידוםהמטפל,ר"שהאגףלפיה,למדי

החינוךבמוסדותתכניותיואתמפעילאינו,החינוךבמוסדותשונותותבניותפרויקטים
.בישראלהערביים
הערביבמגזרכללר"שהאגףעסקלאשניםמעשרלמעלהכי,המדינהאישרהבתצהירה
החל1992בשנת,החינוךבמשרדהערבילמגזרייעודיתיחידהידיעלטופלאשר,והדרוזי

,זאתעםיהד.יחסיתקטןבהיקףזאתאך,המיעוטיםבאוכלוסייתגםלטפלר"שהאגף
הנוגעבכלמחדשעמדתואתהמשיבבחןהעתירההגשתבעקבותכי,המדינההצהירה
כךזהבמגזרפעולתואתבהדרגהלהרחיבוהחליט,המיעוטיםבמגזרר"שתאגףלפעולות
,יוצא.האגףיימתקציב%20שלשיעורעלהמיעוטיםמגזרתקציביעמודשניםהמששבתוך

שלבזכאותועקרוניבאופןוהכירההתינוךבנושאהאפליהטענתאתקיבלהשהמדינה
ברק'אהנשיאהסכימועמה)ביניש'דהשופטת,בתקציבהיחסילחלקוהערביהציבור

.172'בע,שם10
.236'בע,1הערהלעול,המעקבm1wעניין11
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הדיוןבעקבותהחינוךמשרדשלהמגמהמשינוירצוןשביעותהביעה(זמיר'יוהשופט
:בעתירה

לנואין,הערביבמגזרר"שחאגףתקציבההלתהואבפנינושעמדהעניין"
במגזרהחינוךכימחלוקתהייתהלאהעתירהבמסגרתכי,ולומרלשובאלא

לתיקוןלעשותישכימחלוקתהייתהלאואףרבותשניםבמשךקופחהערבי
צעדיםננקטוכישוכנענוהמדינהמטעםלנושהוגשומהתשובות.זהמצב

היעדאתלהשיגכדיהערבילמגזרתקציבייםאמצעיםלהקצאתמשמעותיים
האוכלוסייהשלהיחסילחלקהבהתאםהנדוןבתחוםבאמצעיםשוויוןשל

האוכלוסיהאתלקדםבצורךביטוילידיהשינויבאבמיוחד.בישראלהערבית
;בחינוךהרווחהתקציביהוקצולהאשר,אקונומית-הסוציוהבחינהמן'חלשה'ה

חומשלתכניתהמלצותיה[2י]פרץ-בן'פרופועדתהגישה,העתירההוגשהמאז
-להקרובבשיעורהערביבמגזרר"שחאגףתוכניותהוחלו,הערבילחינוך

'מתקנתהעדפה'שלמדיניותעלהחינוךבמשרדהוחלטכךעלונוסף%20
.(,א,ל.ומ,ר"י-שלנוההדגשה)""משאביםלכךוהוקצוהערביבמגזרלחינוך

לגבי,זאתעם,בעברהערביבמגזרהחינוךשלחמורהאפליהשלתמונהעולההדיןמפסק
חלקואתההולםלמימוןזכאותוהוכרה,בעתידהערביהמגזרעלר"שחאגףתקציבהחלת
.באוכלוסייההיחסי
קופתהערביבמגזרהחינוךכימשמעי-חדבאופןנאמרהדדןשבפסקלמרותכילצייןחשוב
הרי(מתקנתהעדפהשלבטכניקותשימושתוךגם)זהמצבלתקןישוכירבותשניםבמשך

עלההחלטהוכןהמתבקשהסעדשכן,העתירהאתהמשפטביתדהה,פורמליתשמבהינה
,הדיון4יבמהלךהמדינהידיעללעותריםהובטחוהערבילציבורמתקנתהעדפה

השיפועיתהביקורתשלמגבלותיה-הדיןפסקיעלהערות.ד

שלהתקציביתהאפליהבנושאהקודמיםהדיןפסקיוכן,המעקבועדתבענייןהדיןפסק
הראייתייםהקשייםשעניינןבעיות:מישוריםבשניבעיקרבעיותמעוררים,הערביהמגזר

במצביםלהעניקראויאוניתןאותולסעדהנוגעותובעיותתקציביתאפליהשלבהוכחתה

.הבאותהשורותאתנקדישאלולבעיות,תקציביתאפליהשל

בדיקתלצורךוהתרבותהחינוךשרידיעלמונתהאשר,פרץ-בןמרים'פרופשלבראשותהציבוריתועדה12
במגזרר"שחאגףפעילותאתלבדוקנתבקשההוועדה,כןכמו.חומשתוכניתולהכנתהערביהחינוך
.יהודיהלא

.240'בע,1הערהלעיל,המיקבועדתעניין13
וארוכתהחמורההאפליהלאור.כןמלעשותנמנעאך,העתירהאתלקבלהיהיכולהמשפטביתכינראה14

טקטיצעדהיההמדינהשלהודעתהלאחרהמשפטביתידיעלהעתירהדחייתשלהצעדכינדמה,השנים
העתירהשלולא,הערביהמגזרכנגדשנקטההמפלהמהמדיניותכבודשלמוצאלמדינהלתתנועדאשר
.רבזמןעודממשיכהוהייתהייתכן
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תקציביתאפליהשלבהוכחתההראייתייםהקשיים(נ)

לקשייםבהשוואהיחסיבאופןקלההנהאחרלפרטביהםפרטשלאפליהשלהוכחתה
.אחריםלמגזריםביהספרטיםושלמגזרשלאפליהשלבהוכחתההכרוכיםהראייתיים

קושיוישנו,אחידאינוהמגזראתהמרכיבהפרטיםשאוסףהיאלכךהראשונההסיבה
.אחידובלחימיוחדמבנהלוגםאשר,אחרלמגזרביחסמסויםבנושאצרכיואתלשקלל
שוניםממריםביןחפיפהקיימתלעתיםשכןהקבוצותבתיחוםקושילהיותיכול,בנוסף
ביןהפיפה,לדוגמא)לההניתןלמימוןהקבוצהגודלביןישריחסלקבועשמקשהבאופן
,(נשיםגםכוללהערביהמגזרשהרי,הנשיםלמטרהערביהמגור

,המידעשלבעיבודוומהקושיהעותרסובלממנהאינפורמציהמחוסרנובעתהשנייההסיבה

אתהמנהותהשונותהמידהואמותהתקציבחלוקת,המגזריםלמימוןהנוגעהמידעשלרובו
שלהשגתהלאחרגם,בנוסף,להשיגוניתןלאופעמיםהרשותבידינמצאבחלוקההרשות

,המידעשלבעיבודוהכרוכיםשוניםקשייםהעותרבפניניצבים,בכללאם,האינפורמציה
,(צ"לבגהעתירהלמשל)המשפטיההליךאתומייקריםמסבכיםאשר

להוכיחהמעונייןהעותרבפניהעומדותהאפשרויותאחת,הראייתייםבקשייםבהתחשב
המימוןמסך,למגזרהמוענקהמימוןאחוזלפיההעובדהעללהצביעהנהמגזריתאפליה
אך,יחסיבאופןקלההנהזוטענה.באוכלוסייה(באחוזים)היחסימגודלונמוךהנו,הכולל
בעניין,כזכור,אפליהטענתלבססכדי,כשלעצמה,מספיקהאינההיאלפסיקהבהתאם
המרכזיתהעותריםשטענתלאחרכלליותבטענתהעתירהאתהמשפטביתדההמשאלה
,לכאורה.האפליהביסוסלצורךמספיקהכבלתינקבעההממרלגודלביחסנמוךמימוןבדבר
עלבהתבססה,המעקבועדתבענייןהדיןבפסקגםזהמקוסוטהאינוהעליוןהמשפטבית

:כיביניש'דהשופטתקובעת,עלעלהבענייןהדיןפסק

לעתירהביחסזהטשפט-בביתנאמרושכברדבריםולהדגישלחזורלמותרלא"
משפט-בביתהדיון.ממוקדתובלתירחבהיריעההפורסתכוללניאופיבעלת

ידי-עלהמוענקיםהתקציביםמכלולשלגורפתלבחינהמתאיםאינוזה
משפט-בית;כלל-בדרךהחינוךבתקציבילאואףונושאנושאבכלהממשלה

רקלבחוןערוךוהוא,המדינהתקציביעלכלליתביקורתמקייםאינוזה
,""הפליהשלקונקרטיתטענה

דיןבפסקכי,בהנטען,י~מוצדקתביקורת,לדידנו,נמתחהשלאלהבענייןהדיןפסקעל
השפיטות-איעילתשממלאתלפונקציהכתחליףהכלליותבעקרוןהמשפטביתהשתמשזה

.!ענייןישללגופומלפסוקהמשפטביתשלהימנעותוכטכניקת

.239'בע,1הערהלעיל,המעקבועדתעניין15
.nirw1(1999)37מחברית"?ההוכחהמוטלמיעל"כהן'מראו16
לדעתו.ענייןשללגופובעתירהלדוןהמשפטנכתעלהיהזהשבמקרה(38'בע,שם)במאמרומסבירכהן17

ביקשהוהיא,התקציבבחוקמוגדריםסעיפיםלביטולהתייחסהשכן,כנטעןכלליתהייתהלאהעתירה

.בחוקמפליםסעיפיםביטולשלמוגדרסעד
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לפיההטענהאתעקרוניבאופןקיבלדווקאהמשפטביתהמעקבועדתבעניין,זאתעם
,(באוכלוסייההיחסיכחלקו)העתירהנשואמהתקציבים%20-כהערבילמגזרלהקצותיש
נוספתדוגמא,כךעקבהעתירהשלודחייתהזובעמרההמדינהתמיכתלאחררק,זאתאך

השופטקובעהעתירהאתבקבלו.העלפיןבתיענייןהנההיחסיהמימוןטענתנתקבלהשבה

:כךזמיר'י

הצעתשלבשלבכברהשוויוןחובתאתלקייםצריךדתותלענייניהמשרד"
,שונותדתותשלעלמיןלבתישיוקצוהסכומיםכי,הואהדברפירוש.חוק

דתכלבנישלהיחסיהשיעוראתתואמיםיהיו,הדתיתההשתייכותלפי
זאתיחסיות,עלמיןלבתישבנוגעמשום?ומדוע.בישראלהאוכלוסיהבקרב
,18"השוויוןאלבדרך,היחידהמבהןלאאםגם,העיקריהמבחןהיא

שהואמימוןמסויםלמגזרניתןלפיההתקציבחוקעלהמבוססתטענהשלדינהכןאםמהו

מבחינההשובהמשמעותישנהזולטענה,לדעתנו?באוכלוסייהמגודלויחסיבאופןנמוך
כזוטענה,אמנם.תקציביתאפליהשלבנושאדיוןלהכריעכדידיבהישולפעמיםראייתית

למדינהההוכחהנטלאתלהעבירכדיבהישאךאוטומטיבאופןאפליהלבססאמורהאינה
לגודליחסיבאופןהתקציבמחלוקתסטייההמצדיקיםמיוחדיםטעמיםשקיימיםלהראות
שלמיוחדיםלצרכיםהנוגעיםכאלהלהיותיכוליםזהבהקשרמיוחדיםטעמים.המגזרים

כלפימתקנתהעדפהשלמדיניותאוהמסויםבמגזרדומיםצרכיםהיעדר,מסויםמגזר
,"מקופחותקבוצות

נמוךמימוןבדברטענהנטענתכאשר,למדינהההוכחהנטלאתלהעבירישלפיההטענה
שהנוהערבילמגזרביחסשאתביתרנכונה,(התקציבחוקעלהמתבססת)המגזרלגודלביחס
שללדחייתהבהתייחםאמרשאותםכהן'מר"דשלדבריונכוניםלכךבקשר.לאומימיעוט

:עדאלהבענייןהעתירה

,אפליהלהוכחתמספקותראיותסיפקולאהעותריםכיקבעהמשפטבית"
לאחר,הראשוניההוכחהנטלאתלהריםהצליחודווקאהעותריםכידומהאך
אתתצדיקשזומנתעלהמדינהלידילעבוראמורהיהההוכחהנטל,מכן

,סותרותראיותהמצאתידיעלמדיניותה
נתפסת,לאומיתהשתייכותאוטעעלהמבוססתאפליה,הבריתבארצות

.182'בע,9הערהלעיל,הכלמיןבתיעניין18
דרךיכציוניאחדותהערות,טעותלמנועכדי,להוסיףהראוימן":כךזמיר'יהשופטאומר182'בע,שם19

השיעורלפיהקצאהלהיותצריכההעלמיןבתיביןהכסףחלוקתשלהמטרה,היחסיותמבחןלפי,ראשית
השיעוראתתואמתלהיותצריכההכסףחלוקתשלוהתוצאה,האוכלוסיהבקרבדתכלבנישלהיהסי
ספקזאתעם.היחסיהשיעורמןניכרתמסטייההכסףבחלוקתלהימנעצריך?פירושמה.בקירובהאמור

מןקלהסטייה.הכסףבחלוקת,השערהכחוטלדקדקצריךואם,מתמטיתבנוסחהכמולדייקאפשראם
לסטותאפשר.יחידמבחןבהכרהאינוהיחסיותמבהן,שנית.הפליהבהכרחפירושהאיןהיחסיהשיעור
,מסוימתקבוצהאומסויםציבורשלמתקנתהעדפה.מתקלתהעדפהלצורך,היתרבין,ביודעיןזהממבחן

."השוויוןאתמקדמתהיאלמעשה,השוויוןאתמפרההיאשלכאורה
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מבחינתלמדימחמיריםהוכחתייםמבתניםהחלתמחייבתולכןבמיוחדכחשודה
נטלמוטל,לאוםאוגזעמטעמילאפליההטועניםעותריםעל.המדינה
עוברההוכחהנטל,אותומרימיםהםוכאשר,יחסיתקלראשוניהוכחה

המשפטביתצריךהיהכך.דשישלהיפוכואתלהוכיחשחייבים,למשיבים
הקפדניההוכחהבמבהןשימושלעשותצריךהמשפטבית,זהבמקרהלנהוג

לחשודסיבהוקיימתמאחרלאוםרקעעללאפליההששקייםבהםבמקרים

פוליטיכוחנטולותמיעוטקבוצותזכויותעליגןלאהישראליהמחוקקכי
,י2'2""מספק

תקציביתאפליהשלבמצביםלסעדהנוגעותבעיות42)
וההבטענההעליוןהמשפטביתאלהערביהמגורשלונשנותחוזרותפניותשלקיומןעצם

בעייתשלקיומהעלמעידה,אחריםתקציבלסעיפיבהקשרפעםכל,תקציביתאפליהשל
.הסעדסוגייתאלדיוננומגיעכאן.התקציבבתוקהשוויוןעקרוןשלאכיפה
,העליוןהמשפטביתשלההלכותאתלהפניםמחויביםהממשלתייםהמשרדים,לכאורה
אתשיקייםבאופןהתקציבסעיפיבכלהערבילמגזרהמימוןאתולהקצותלאורןלפעול
.מהחוקרוהןמהפסיקההןמתחייבתהתקציבבחלוקתהשוויוןעלהשמירה,השוויוןעקרון
לחלוקתבהתייחסציווישלסעדמעניקהמשפטביתכאשר.בתכליתשונההפרקטיקה,אולם

הכספיםלשנתבהתייתםכללבדרךזאתעושהלאהואהשוויוןלעקרוןבהתאםהתקציב
המתייחסעתידפניצופהסעד)ולהבאמכאןרקאלא(לעתירהבסיסשימשהאשר)הנוכחית
שלאמספיקמרתיעגורםמשמששאינומאתרבעייתיהואזהסעד,הבאהליהכספיםלשנת

חלוקת:כךבלבולומריכולהציבורפקיד,הקיימיםהפעריםאתמנציתהואכןוכמולהפלות
לקייםאחויבעתירהשלבמקרהאךהדיןאתנוגדתאמנםהשוויוןלעקרוןבניגודהתקציב

מפלהבאופןהתקציבאתלחלקניסיון,כןעל,למפרעולאלהבארקהשוויוןעקרוןאת
,צ"לבגיפנהולאהמשמרעליעמודלא(זהבמקרההערביהמגזר)המופלהאםלהצליחיכול
בשיטהרביםבמקריםנוהגיםהיהודיהרובידיעלהנשלטיםהממשלתייםהמשרדים,ואכן

.38'בע,16הערהלקרל,כהן20
(א"וי-:ראו,הברית-בארצותההלכותשלמורחבתלבחינה21

~

Tribe .:

American

Constinati~nal .taw.11._1

553[-1456(1988,.ed4"2,York.
.1985-ה"תשמ,התקציביסודותלחוק3אסעיףראו22
סכומי":184-185'בע,9הערהלעיל,חילמיןבתיבענייןזמיר'יהשופטשלדבריואת,למשל,ראו23

ומבחינה,שוויוניבאופןחולקולא1999לשנתדתותלענייניהמשרדבתקציבעלמיןלבתישהוקצוהכסף
שיקויםבאופןשנהלאותההחלוקהאתשישנהדתותלענייניהמשרדעללצוותהיהראויעקרונית
,זהמסוגבעתירותפעםלאשקורהכפיאולם,השונותלדתותהמשתייכיםהעלמיןבתיביןהשוויון
לשנתמעברגולשתההתדיינות,עקרוניתבשאלהלהכריעאועובדותללבןצורךקייםכאשרובמיוחד
תקציבלשנתלמפרעשיתייחססעדלתתהמשפט-ביתיכולעדייןכזהבמקרהגםאמנם.הנדונההתקציב
במתןהכרוךהקושימןלהתעלםאיןכזהמקרהבכלאך.זאתמצדיקותהמקרהנסיבותאםנסתיימהשכבר

,זהבתקציבנכללשלאענייןלצורךהעכשוויתהשנהמתקציבכסףלהקצותממשלתימשרדשיחייבצו
."הקודמתהשנהמתקציבלהינתןצריכהשהייתהתמיכהלצורךכגון

511ב"תשסן'זהמשפט



לוצקיומיכלרביןיורם

.ושוויוןשירהאומרותשפתותיהםצ"לבגהגעתםלאחראךמפלותידיהם,"קטןראש"של
(עתידפניהצופהסעד)עתידיסעדמתן-המשפטביתשלהנוכחיתהמדיניות,לדעתנו

שליותריסודיפתרוןמאפשרתואיננההערביהמגזרשלמתמשכתאפליהמאפשרת-
יימשךהמשפטביתמצדעתידיסעדשלמדיניותתימשךאם.התקציביתהאפליהבעיית
להעניקהמשפטביתבפניהעומדותהאפשרויות,אכן,ברשימההנדוןמהסוגהעתירותמבול
לנסותיש,זאתעם.בעייתיותהנן(למפרעסעד)בעברשנגרםהעוולאתהמתקןסעד

,העתידפניאתוהןהעברפניאתהןהצופהכזה,שלםסעדרק.המכשוליםעלולהתגבר
שניעלנצביעכךלצורך.התקציבבהוקאפליהשלהפסולההתופעהמיגוראתיקדם

:אפשרייםפתרונות
צושלהוצאתוהנההמשפטביתבפניהעומדותהאפשרויותאתת-בינייםצווי.א

תהיהזהבמקרהבינייםצושלמטרתו.ואתמצדיקותהמקרהנסיבותלדעתואם,ביניים
אפשרותעל.בעתירהלהכרעהעדהעתירהנדונהשבההשנהמתקציבמסויםסכוםלשריין

,~העלמיןבתיבענייןזמיר'יהשופטמצביעזו
זהאיןרביםבמקרים,כאמור-שתחקותתקציבשנותחשבוןעלהעברבגיןתשלום.ב

בית,זאתעם.שנסתיימולשניםבימםממשלתימשרדשלתקציבלפתוחראויאומעשי
תקציבשנותהשבוןעלבעברשהופלההגורםאתלתקצבלרשותלהורותיכולהמשפט
מעולםכךנהגלאהמשפטבית,ידיעתנולמיטב.מת42תאפליהלדרושכךידיועלעתידיות
כאשר,הפסורתיתעהתנועהבענייןזוגישהאימץאך,הערביהמגזרשללעתירותבהקשר
שנותחשבוןעל1997הכספיםבשנתממנהשנשללההתמיכהאתלעותרתלשלםהורה

הרשותאתהמחייב,עשהכצולהיחשביכולכזהסעדכי,לצייןיש,2000-ו1999הכספים
המתחייביםבשינויים,עשתהולא,בשעתולעשותעליהשהיהאתעתהלעשותהמנהלית
מינהלייםכפיצוייםגםלהיחשבאולייכולכזהסעד,בנוסף.הקיימות26ומהנסיבותהזמןמחלוף

השופטמסבירהמסורתיתהתנועהבעניין,המנהלית27הרשותידיעלשנגרםמנהליעוולעל

המשפטביתכישברורבכךדי.כזהסעדלסווגכיצדבשאלהלהכריעצורךאיןכי,זמיר'י
,כזה28סעדלהעניקמוסמך

המשפטמביתיצא,בדיןצודקנמצאאשר,דיןשבעלראויזהאיןכללבדרך,לסיכום
שהסעדהואהעיקר,תהאאשרהמשפטביתבהשבוחרהדרךתהא,לכן,ריקותבידיים
:ברנזון'צהשופטשלכדבריו,לעותרשנגרםהעוולאתיהלוםשיעניק

-עלהנפגעלאזרחלהושיטיכולזהמשפט-שביתהסעדיםעלהגבלהכלאין"
סעדוכלתרופהכל.ציבוריתאוממלכתיתרשותשלמחדלאומעשהידי

.185'בע,שם24
:להלן)1698(3)99עליוןתקרין,(פורסםטרם)דתותלענייניהשר'נהמסורתיתהתנוטה98/1438צ"בג25

.(הפסורתיתהתנועהעניין
.זמירהשופטשלדינולפסק34פסקה,שם26
449,455-459(2)כחד"פ,הביטחתשר'נפ"בעבנגבופיתוחבינוי74/101צ"בבגהפיצוייםהלכתראו27 ,

;85,96-100(לושד"פ,הבריאותשר'נבעאממיגרה81/688צ"בג;(בנגבופיתוחבינויעניין:להלן

.280(ט"תשמ)כוץיצוקספר"נזקיםפיצוייכפוסקצ"בג"נזון-ם'צוכן
.זמירהשופטשלדינולפסק34פסקה,25הערהלעיל,המסורתיתהתנחשהעניין28
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הערביהמגזרשלהמתמשכתהתקציביתהאפליה

הםצדקלעשייתכדרושיםלווהנראיםזהמשפט-ביתבעינייישרואשר
.29"ידובהישג

סיכום.1
אפליהשלהטענהנטענהשבהם,האחרונהמהתקופהדיןפסקימספרסקרנוזונרשימה
זהמסוגבעתירותהעליוןהמשפטבביתהמסתמנתבמגמה.הערביהמיעוטשלתקציבית

הגדולההכמות,זאתעם.זהלמגזרביחםהשוויוןעקרוןיישוםלכיווןניכרתהתקדמותישנה
בידיאיןכי,מלמדתלהכרעה36המחכותעתירותאותןכלעלבנוסףשנתבררוהעתירותשל
,הערביהמיעוטאפלייתשלהכאובהלבעיהקסםפתרוןהמשפטבית

המשפטיהשדהאלהערביהמיעוטפונהמספקפוליטיכותנטולתמיעוטקבוצתבהיותו
אופייניתזותופעה,שלוהיסודזכויותעלבשמירההמשפטביתשלעזרתואתומבקש
המעקבוועדתעדאלהכגוןציבורייםעותריםבאמצעותמתאפשרתוהיא,האחרונותלשנים

הצבענועליהןבעיותשתיומניהןשונותבבעיותהעותריםנתקליםצ"בבג,אולם,העליונה

,הסעדבמישורוהשנייהההוכחהבמישורהראשונה:לעיל

אתולפתורלנסותישלשווןוןהציבורימאבקולצורךנאותיםכליםהערבילמטרלתתכדי
:המישוריםבשניהבעיות

פניעלהבולטתיחסיתבלתימקורותהקצאתעלהעותרמצביעבהםבמקרים,האחדהצדמן
,למדינההראיהנטלהעברתידיעלהאפליהשלההוכחהאפשרותאתלהגמישיש,התקציב

,הפרקעלהעומדתהעתירהשלבהוכחתההעותריםעלהמשפטביתיקלבכך

עתידיותתקציבשנותלגבירקלאסעדמתןשלעקביתבמדיניותצורךיש,השניהצדמן
.אפליהשלנוספיםמקריםמפניהרשויותאתאפקטיביבאופןשירתיעכזהבאופןאלא

עלהעומדהספציפיהסכסוךאתלפתוררקאינוזהבהקשרהעליוןהמשפטביתשלתפקידו
באמצעותםכליםולייצרלבואבעתידהשונותהרשויותשלההתנהגותאתלכווןגםאלא,הפרק

שלונשניתחוזרתהתערבותללאגם)הפוליטיתבמציאותשגרהשלכענייןהשוויוןיתממש

.(ומקרהמקרהבכלהמשפטבית
..455-456'בע,27הערהלעיל,מ-בעבנגבופיתוחבינויעניין29
שלולשימורםלבנייתםהמיועדהתקציבאתלהתאיםהמבקשתדתותלענייניהשרנגדעתירהלמשלראו80

הנוצריות,המוסלמיותלעדות.השונותהדתיותהעדותשלבאוכלוסייהולשיעורןלצורכיהןדתמבני
קרובהנובאוכלוסייהאלודתותבנישלשחלקםאףעל,הכוללמהתקציב%5.2רקמוקצביםוהדרוזיות

הקצאתלגבימפליםולאכללייםקריטריוניםיקבעדתותלענייניהמשרדכי,דרשהנשאלה.%20-ל
עשריםמאהשלחלוקתםאתהקפיאאשרבינייםצווכן,תנאיעלצוהוציאהמשפטבית.התקציב
,אה'חיתיג00/1399צ"בג)ועומדתתלויההעתירה.דתלמבניהמיועדמהתקציבח"שמיליוןוחמישה
העתירה1786(1)2001עליוןתקדין,(פורסםטרם)ההתותשר'נבישראלהערביותהעמותותאיעד
ראשנגדעתירההיאנוספתעתירה.(2000ואר-לפם23-בניתןתנאיעלוהצו2000ואר-כפםהוגשה

או/ומפורשתחקיקהעלהתבססלא"לאומיתעדיפותאזורי"להיישוביםסיווגכינטעןשבה,הממשלה
,הערבייםהיישוביםאתתקציביתמבהינהלרעהמפלההסיווגוכי,וידועיםכתוביםשוויונייםקריטריונים

העליונההמעקבועדת98/2773צ"בג)ועומדתתלויההעתירה.חינוךבנושאלהטבותהקשורבכלבעיקר
העתירה.1790(2)1998עליוןתקדין,(פורסםטרם)ישראלממשלתהאש'נבישראלהשרביםלענייני
.(1998ליוני25-בניתןתנאיעלוהצו1998במאיהוגשה
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