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החלוקהאתגרמבוא:א.

באמצעותומנוהלימציבוריתבבעלותהמהמקרקעיןרובבישראל,

מקרקעי"מינהלאו"המינהל"(להלן:ישראלמקרקעימינהל

רבה,במידהתלויימ,בקרקעהפרטיימהשימושימכןעל , 2ישראל")

ולטייעלהרשותמהמינהל)(באמצעותהמדינהשלבנכונותה

עלהמדינהמשפיעהכיצדלבחוןישאלה,בנטיבותלמימושמ,

באמצעותהישראליתבחברהואושרכוחעושר,שלחלוקתמ

כיצדהשאלה , 3שלההמקרקעיןמשאבילניהולהנוגעותההחלטות

אינהקבוצותאויחידימביןהנאהוטובותזכויותלחלקראוי

צדקלתפיטותפנייהתוךלהינתןצריכהלהוהתשובהמשפטית,

למשפטגמאולמהפילוטופיה,ומתחומהפוליטיתהתאוריהמתחומ

המבטיחהנורמטייבתמערכתעיצובשלזה-חשובתפקידכאןנועד

שלתוצאהתהיינההחלוקתיותההשלכותבעלותההחלטותכי

שהחלוקהבפתחהאורבתהטכנהלנוכחבעיקרופתוח,צודקהליך

בתפקידוהכרההיטב,מאורגנותאינטרטימקבוצותעמרקתיטיב

בענייןהדיןפטקשלבמרכזועמדהזהבתחומהמשפטשלהחשוב

"הקשתעתירתבעקבותהעליוןהמשפטבביתשניתןחדששיח

ישראל,מקרקעימועצתשלההחלטותנגדהמזרחית"הדמוקרטית

(בעיקרהמדינהקרקעותעלזכויותהחקלאימלמתיישבימשהעניקו

עממשנעשוהחוזיממנוטחלמתחייבמעברומושבימ),קיבוצימ

שימושימבהלפתחבקרקעלמתיישבימאפשרואלההחלטותבעבר,

שינויבגיןהקרקעהשבתשלבמקרהאותמ,פיצווכןמ,לא-חקלאיי

כבלתיההחלטותאתפטלהמשפטביתהחדש,לשווייהבזיקהייעו,ד

מאמרחלוקתי","צדקשלהערךמןהתעלמותןבשלבעיקרטבירות,

ובמשמעויותיה,המשפטביתשלזובפטיקהלדיוןמוקדשזה

הדרגתיתהתפתחותשלשיאההואחדששיחבענייןהדיןפטק

המינהל,שלפעילותועלהשיפוטיתהביקורתהרחבתלעבר

תקופות:שלושביןהבחנהבאמצעותלתיאורניתנתזוהתפתחות

ראשית(עדהמינהלשללפעילותוהראשונימהעשורימשלושת

מוחלטתכמעטמנהליתבאוטונומיהשהתאפיינוהתשעימ)שנות

התשעימשנותשמראשיתהעשורממש;שלשיפוטיתביקורתללא

רבין,יורםלד"רמודהאניתל-אביב.אוניברסיטתלמשפטים,הפקולטהחבר,פרופסור

 .הערותיהםעליפתחאלאורןולפרופימדינהברקלך"ר
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מקרימעלביקורתהתקיימהשבוחדש,שיחבענייןהדיןלפטקועד

באופןהקרקעיתלמדיניותהתייחטותללאבין-אישית,הפליהשל

דחש,שיחבענייןהדיןפטקעמשנפתחתחדשהותקופהכללי;

צדקשלההיבטמןהמנהליתהמדיניותעללביקורתמעברהמציין

שיחבענייןהדיןפטקאמיוכחהזמןבחלוףרקכמובן,בין-קבוצתי,

מבשר,הואשעליוהמפנהאתלחולליצליחחדש

אוטוגומיההראשוגה:התקופהב.

רופפתחקיקהבמסגרתמגהלית
נובעותישראללמקרקעיהנוגעותההחלטותשמעוררותהמחלוקות

מקרקעימינהלחוק-עליהןחלאשרשהחוקמכךרבהבמידה

מתאימהמשפטיתמטגרתמשמשאינו--41960תש"ךישראל,

טדריאויעדימקובעאינוהחוקהמינהל,בפנישניצבימלאתגרימ

הקרקעותניהולעלהמופקדימאתלהנחותשצריכימעדיפויות

רשויותשמקימימבחוקימהמקובלתהחקיקתיתלפרקטיקה(כחריג

בתחומהמדיניותשלבקביעתהשדנההיחידהההוראה ,מנהליות)

מקרקעימועצתתמנה"הממשלהשלפיו:לחוק, 3בטעיףנמצאתזה

תפקחהמינהל,יפעלשלפיההקרקעיתהמדיניותאתשתקבעישראל

אולמבחוק",שייקבעתקציבוהצעתותאשרהמינהלפעולותעל

נקבעולא"המועצה")(להלן:ישראלמקרקעילמועצתבנוגעגמ

"שיקקיבלההיאלמעשה,מנחימ,עקרונותאומטגרתהוראותכל

אףכלללאהחוקלאחרונה,עדכילהוטיף,ישכךעל , sפתוח"

היהבההחברימשלומינוימהמועצה,שלהרכבהשעניינההוראה

 , 6הממשלהשלדעתהלשיקולבלעדיבאופןמטור

הציבור,לטובתהקרקעותלניהולערובותבהשישחקיקהבהיעדר

פרדוקטלי,באופןאולמהשיפוטית,הביקורתשלחשיבותהגוברת

דרושההיאכאשרדווקאהחטראתלמלאקשההשיפוטיתלביקורת

שאליהןהתכליותמנחות,חוקהוראותשללאמאחרוזאתמכול,יותר

השיפוטיתהביקורתהרגיל,במקרהפחות,ברורותלחתורצריכההיא

ידיעלשהוגדרוכפיהרשותשלהפעולהמטרותבבחינתמתחילה

מפורשתמהתייחטותנמנעהמחוקקכאשרכילהוטיף,ניתןהמחוקק,

מהרכבהגמאותמלהטיקעשויהמשפטביתהרשות,שללשיקוליה

 ~מקרקעימועצתשללהרכבההעמומהההתייחטותאולמהרשות,של
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שדח).ישחעניין(להלן: 25 ) 6נו(פ"ד

ובט'קבועהבמקרקעיןהציבוריתהבעלותאתהמשמרתהחוקתיתהבטיטנורמת

תועבר,לאבהםש"הבעלותאלהלמקרקעיןבנוגעהמורהשראל,ימקרקעילחוק-יטוד:

לפניהקרקעותשלהרגישהממתגונתהושפעזההטדראחרת".דברךואםבמגראם

באותההישראליתבחברהשרווחההקולקטיביטטיתההשקפהמןהמדינה,הקמת

ויטמןי'עודראוהישראלי-ערבי.לטגטוךהנוגעיםלאומייםמשיקוליםוגמובן,תקופה,

 . 79(תשנ"א)גאמשפטיםישראל""מקרקעי

 .(תשט"א)יבשראלחלקותיקדצ(עורך)מאוטנרמיראוגללי,באופן

"החוק".אוישראל"מקרקעימינהל"חוקלהלן:

לפרקטיקהמובהקתדוגמההןשראלימקרקעימינהלשלטמגויותיוגיצייןזמירפרופי

קוראים(ישגזהש"חוקגךעלוהתריעגורפת","טמגותלרשותהמעניקהחקיקהשל

לעקרונותטגנהבווישהחוקשלטוןשלהתפיטהעםמתיישבאינומטגרת)חוקבשםלו

-237א)גרך(תשנ"ו,המינהליתהטמכותזמירייראותקין".מינהלשל 236 . 

תשנ"ה")משנתהחוק"תיקון(להלן:ו-995תשנ"ה(תיקון),ישראלמקרקעימינהלחוק 6

ביותר.חלקיאופיבעלותמגבלותכוללותהןאךאלה,בנושאיםהוראותמטפרהוטיף
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זה,מנתוןגמברורותמסקנותהסקתעלמקשהישראל

מינהלעמהמתקשרימבחירתרבות,שנימבמשךלכ,ךבנוסף

באופןברור,נורמטיביהסדרעלמבוססתהייתהלאישראלמקרקעי

חובתשלכלליבעיקרוןהכירלאבישראלהמנהליהמשפטמסורתי,

בעניינולמשלכמובמפורש,אותההטילההחקיקהכאשראלא , 7מכרז

לעצמואימץישראלמקרקעימינהלאמנמ , 8המקומיהשלטוןשל

שעניינןהוראותגמשכללופנימיות,הנחיותשלמערכתבהדרגה

הןדבר,שלבעיקרואכן,קוימו,תמידלאאלהאולמ , 9מכרזחובות

העיגוןאולמישראל,מקרקעיבמינהלהמקובלהנוהלאתייצגו

להיותהייתהשעשויהגמישות,להוראותהקנהפנימיותבהנחיות

לא-להעדפותהחשופימהרגישימ,במקרימדווקאלרעהמנוצלת

נאותהחקיקתיתמסגרתשלהיעדרהכיולומרלסכמניתןתקינות,

שלפעילותועלהשיפוטיתהביקורתרבות,שנימשבמשךלכך,גרמ

הקצאתמכרז,חובתללאמינימלית,הייתהישראלמקרקעימינהל

 , lממשסשלפיקוחללאבפועל,נעשתה,הקרקעות

מאוטוגומיההשגייה:התקופהג.

אישילשוויוומגהלית
מדיניותלפתחהעליוןהמשפטביתהחלהתשעימבשנותהחל

התייחסותואתשאפיינההמוקדמתהפסיביותמןשחרגהחדשה

נקודתאתשמצייןהדיןפסקישראל,למקרקעיהנוגעותלהחלטות

5023בג"ץהואהמפנה / במקרה , 1 1והשיכוןהבינוישרניפוח 91

הליךללאקרקעהחכרתעלהחליטהישראלמקרקעימועצתזה,

פניעלדתי-מפלגתי,צביוןבעלותלעמותותתחרותשלמוקדמ

היצעבהרחבתלסייעחיובית:הייתהההקצאהשלמטרתההדברימ,

שפרבמהלשאלה:מקומהיהכך,גמאולמהארץ,במרכזהדיור

משפחותשלאחרותלקבוצותבהשוואההזוכותהעמותותשלחלקן

משמעותבעלדיןבפסקבאזור?ביתןאתלבנותמעוניינותשהיו

כיוקבעשהתקבלו,ההחלטותאתשמגרהנשיאפסלתקדימית,

מכרזיסודעליחולקוהציבורשקרקעותמחייבימוהשוויוןההגינות

בבג"ץדומההחלטהניתנהמכן,לאחרבסמוך , 12הגרלהאו

6176 / להתיישנותחקלאיתשיתופיתאגדרה- 1986אליקים 93

להחכירההחלטהנידונהשבה , 13ישראלמקרקעימינהלנימ Rנע

תחרות,ללאדרך)לשירותי(תחנהעסקלהקמתהמיועדתקרקע

הוסברהוהעדפתמהסביבה,מןקיבוצימכמההיוהמיועדימהחוכרימ

סירבהמשפטביתהחקלאות,בתחומשסבלוההפסדימרקעעל

להבדילמתחרות,מוחלטתהימנעותכמצדיקזההסברלקבל

 , 14דומיממהפסדימשסבלוהאזור,לתושביהמוגבלתמתחרות

נורמטיביבסיסשהניחובכךהיאאלהתקדימימשלחשיבותמ

העודבותאכן,מקרקעין,בהקצאתלא-ענייניותבהעדפותלהתערבות

לקבלתברקעמפורטדיוןכוללותאינןהדיןבפסקישנפרסו

שבשניהעובדהמןלהתעלמקשהאולמבהן,שנידונוההחלטות

מאורגנימציבורימבפועלשהעדיפוהחלטותנידונוהמקרימ
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ונהנימבישראלהציבוריימבחיימלחץכקבוצותלתפקדהמיטיבימ

שלבמגבלותיהמגמלהכירחשובזאת,עמממסדי,פעולהמשיתוף

להתערבהמשפטביתהתיימרלאהמקרימבשנימ,התקדימי

-הרשויותהחליטושעליוהראשוניהעדיפותסדרשלבקביעתו

אלא-מקומיימתושבימאועולימצעירימ,זוגותלהעדיףהאמ

במפורששמגרהשופטדןפוח,בענייןפרטני,צדקשלבהיבטרק

צורכי"כגוןמדיניותמטעמיתחרותללאהקצאהשלבאפשרות

החיוניתהרחבהפיתוח,מפעלהמשרתתשכונההקמתביטחון,

השופטאכן, , lSשני"דורלקליטתיישובשלהרחבהאוקיימלמפעל

אולמ , 16דופן"יוצאי"מקרימכאלאלהלדוגמאותמתייחסשמגר

דעתשיקולשלמאודגדולמרחבעלמהןללמודניתןלמעשה

היה"אמכי:במפורשטלהשופטקבעאליקים,בענייןלרשויות,

המועצהשבתחומהיישובימאלרקהמכווןסגורמכרזעורךהמינהל

לגוףממכרזפטורהענקתאולמהסביר,בגדרהדברהיההאזורית,

הגיעהלכךהיזמהאמגמ-לאחרולאאזוריתמועצהבאותהאחד

ביתעצמוהגבילכאןגמ , 17סבירה"אינה-הקיבוציממשנירק

שכלזהבמובן-הפורמליהשוויוןשעניינהלביקורתהמשפט

חקלאימ(למשל:העדפתהעלהחליטשהמינהלהקבוצהעמהנמנימ

שלהבסיסיתהתאוריהמבחינתיחס,לאותויזכוהפסדימ)שסבלו

לרשויות,המדיניותקביעתתפקידאתשמייעדתהציבורי,המשפט

אולממובנת,היאהמינהללביןהמשפטביתביןזותפקידימחלוקת

והמועצההמינהלשלבידיהמהחסר,הסטטוטוריההסדרלנוכח

חלוקתיות,החלטותלקבלכמעטמוגבלבלתיכוחנותר

לחובהבפסיקהשהוכרוהחריגימלאחדבנוגעבולטתזותוצאה

המקומ,בניהעדפתשעניינוזה-לכולהפתוחמכרזלקיימהכללית

לחריגהכדוגמההוזכרההשני""הדורבנישלאפשריתהעדפה

פוח,בענייןכברפורמלישוויוןשלהמוצאמנקודתלגיטימית

ברע"איותר,מאוחרתבפסיקהגמלאישורזכתהובהמשך,

5817 / אתהמשפטביתסמך , 18והשיכוןהבינוימשדרנירוזבנרג 95

מקומיימלתושבימהעדפהשלמרכיבלכלולההחלטהעלידיו

בע"אלכ,ךבהמשךהשרון,ברמתדירתך""בנהתכניתבמסגרת

3962 / שיתופיתחקלאיתלהתיישנותמושרעודניםנארותיים. 97

שלבחירתמאתלהפקידאחרתהחלטהאישרהוא , 19אדרנימ Rנע

הרחבה)תכניות(במסגרתבמושבימלבנייהקרקעותלקבלמועמדימ

אינהשההחלטהפסקהמשפטביתעצמה,השיתופיתהאגודהבידי

האגודהפורמלית,שמבחינהמאחרפסולה,סמכויותאצילתכדיעולה

עוסקתאינהההחלטהלכאורה,בלב.דכממליצההוגדרההשיתופית

הבחירהשהליךלכולברוראךהמועמדימ,שלזהותמבשאלתכלל

סבירהשיתופית,באגודההחברימאתמראשמעדיףמתווהשהיא

כחוכרימ,יאושרוהשיתופיתהאגודהמומלציהרגילבמקרהכילהניח

היהכךבכך),ניממעוניייהיורק(אמהשניהדורבנייהיואלהוכי

המגרשימבהגרלתשותפוושבועצמו,הדיןבפסקשנידוןבמקרהגמ

המושב,שלאחריממתושבימלהדבילהשיתופית,באגודהחברימרק

ההמשךדורבניהעדפתשלהלגיטימיותחברימ,שלבמעמדשאינמ



ברע"אהמושבימ,בהרחבותשדנהנוטפתבעתירהגמואושרהחזרה

0623 / בע"מחקלאיתלהתיישבותשיתופימושב-חייטםכפרר 02

העדפתשלהלגיטימיותטפציפיבאופןהודגשהזהבמקרה . 2בייrךגי

בו.אחרימתושבימשלילדיהמפניעלהמושבחברישלילדיהמ

חברילהיותמתחייבימהממשיכימ"הבנימדורנר:השופטתלדברי

השיתופית,האגודהחובותבנטלהנושאימאלוהמאשרהמושב,

חבריו,מטפרועלוהמשכיותוקיומועללשמורהמושבשלורצונו

בידימגרשימלרכישתמועדפימתנאימבמתןביטוילידיבאאשר

ניגודשללשאלותמעבר . 21לגיטימי"רצוןהינוממשיכימ,בנימ

להשלכותלבלשימחשובזה,דברימבמצבלכאורהעניינימ

הקיימהקהילתיבהרכבההתחשבותאלה.החלטותשלהחלוקתיות

מןההנאהחלוקתשלהטטטוט-קוולשימורתורמתהיישובימשל

אמנממתחשבתהיישובשלהשניהדורלבניהקצאההמקרקעין.

צדקישתמידשלאקיימות,העדפותמנציחהגמאךהקהילתי,בפן

החלוקה,שלהראשון"ב"טיבובקיבלולאשהוריומיכ,ךבשימורן.

לאכללאלהנושאימשלה.השני"ב"טיבובגממקופחלהיותהופך

הדין.בפטקעלו

הביאהלא 22ר-992תשנ"במ,מכרזיהחובתחוקשלחקיקתו

ישראל.מקרקעימינהלשלהדעתשיקולבהיקףמשמעותילשינוי

המינהל,עלגמחלה 23מטילזהשחוקהכלליתהמכרזחובתאכן,

כידוע,אולמ,המרכזי.השלטוןשלהאחרותהזרועותכלעלכמו

המכרזלחובתחריגימלחוקקהאוצרשרשלבטמכותוגמהכירהוא

נעשהזוובטמכות , 24ומשפט)חוקהחוקה,ועדתשל(באישורה

 • 25ישראלמקרקעימינהלשללהתקשרויותבנוגעגמנדיבשימוש

שלאצבעותיהןטביעותבהמשניכרותרבימפטורימלמצואניתן

כוחותולאנשי 26צה"ללנכיהקצאות(למשל:אינטרטימקבוצות

לגיטימיות,הןמגלמימשהפטורימההעדפותכיייתכן .) 27הביטחון

במתכונתנעשתהעליהמשההחלטהכךעלהדעתאתלתתחשובאך

מחייבימאינמהפטורימכן,עליתרמשנה.חקיקתשלהמנהלית

המינהלמכרז,ללאקרקעותלהחכירניתןכאשרגמהמינהל.את

לכול,הפתוחמכרזשלבתנאימהקרקעותשיווקעללהחליטיכול

בחירההדברימ,פניעל . 28זואפשרותלשקולחייבאףהואולכאורה

מקורבימ.העדפתמפניהחששמבחינתתמי,דרצויההיאבמכרז

חלשות,בקבוצותלפגועעלולהזובחירהשבהממקרימישאולמ

בנייהלמשל(כמובפטורימביטוילידיבאהלקדמןבצורךשההכרה

יוכלולאאלהקבוצותבני . 29ממכרז)היאאףשפטורהלדבווימ

ההחלטותכאן,גמפתוח.שוקשלבתנאימהוןבעליעמלהתמודד

המינהל,בידימושארותחלוקהשלבטיטיותבשאלותהיטודיות

בידיו.ורק

ואמהפטורימבמטגרתלפעולאמהמחליטהואשהמינהלמאחר

ניתןאחידות.לאלהיותאףעשויותהמתקבלותהתוצאותלאו,

-נוטפימדיןפטקילשניפנייהבאמצעותהדברימאתלהדגימ

444ע"א / ועניין 30ישראלמקרקעימיגהלגיאילתעירייתר 95

אתלבקרהמשפטביתנקראאילת,עירייתבעניין . 31רוזגברנ
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התנאימבאמצעותתושגההחכרהשמטרתלוודארקישכיפטק,

יכולהאילתיישובשלהמטרהכיוהוטיף , 32המינהלהחליטשעליהמ
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ברמת-דירתן""בנהתכניתבמסגרתמקומיימלתושבימהעדפהשל

ההכרהיסודעלהעתירה,דחייתעלהחליטוהרובשופטיהשרון.

פסק . 33לקהילתואדמשמפתחבקשרההתחשבותשלבסבירותה

בפסקדיוןאולמלדבו.נקראהואכאשרואנושיהגיונינראהזהדין

עירייתבפרשתהמשפטביתשלהקודמתהחלטתורקעעלהדין

צפויההשיפוטיתהביקורתחקיקתית,הנחיהשללאמלמדאילת,

למותרכשלעצמה.סבירהאחתכלמנוגדות,החלטותכנןעללהותיר

זה.מסוגהחלטותשלהחלוקתיותהמשמעויותעללהרחיב

ולאכשלעצמו,מקרה,בכללדוןהשיפוטיתהביקורתשלנטייתה

הקריאהמןגמשעולה(כפיאחרימבמקרימהחלטותשלבהקשר

רוזבנרג)ובענייןאילתעייריתבענייןהדיןפסקישלהמשותפת

מקרקעיבניהולקבוצתיתהפליהשלטענותהעלאתעלהקשתה

שעניינהלהפליההיינוקבוצתית,להפליהטענהשלהוכחתהישראל.

מחייבתהמקרקעין,משאביבחלוקתמסויממגזרשלקיפוח

שמהווההמסוימתלהחלטהרקלאהמתייחסתרחבה,פרספקטיבה

בעבר.שהתקבלונוספותלהחלטותגמאלאהעתירה,עילתאת

הפליהטענותהערכתלשמלמשל,דרושה,זורחבהפרספקטיבה

השנימלאורןעמוהמינהלשלשהתקשרויותיוהערבי,המגזרשל

להוכחהקשותהןזהמסוגטענותובאיכותן.בכמותןמוגבלותהיו

בעודבותרקלדיוןהמחויבתשיפוטית,במתכונתהמתקיימדביון

לוהנוגעימהצדדימשכלבמקרהורקהמשפטביתבפנישהוכחו

להפליהדבווימשלטענותנדחולמשלכןהמשפט.ביתבפנימיוצגימ

היעדרבשליהודימ,למתיישבימבהשוואהמקרקעין,בהקצאות

"סגירת"שלבשאלההדיוןשבמסגרתאףזאת, . 34עודבתיביסוס

כילהכרעתו,כרקעהמשפט,ביתצייןבלדב,ליהודימקצירהיישוב

קהילתיימלישובימאלאמקרקעיןמקצהישראלמדינתאין"בפועל

 • 35יהודיימ"

אישימשוויוןחדשה:תקופהאל .ד

חלוקתילצדק
מצייןחדששיחבענייןהעליוןהמשפטביתשלהחדשדינופסק

דיוןאלהאישיהשוויוןלשאלתההצטמצמותמןחשובמעבר

זה,במקרהכאמור,קבוצתי.שוויוןשלשאלותלעברגמהמשתרע

בנוגעישראלמקרקעימועצתשלהחלטותעלהעתירותנסבו

פיצוישונות:במתכונות-לבנייהחקלאיותקרקעותלהפשרת

27 (אחוזימבסיסעלייעודשינוישלבמקרההחקלאימ % -29 % ( 

החלטותשהחליפה , 727(החלטההייעודשינוילאחרהקרקעמשווי

קרקעעלתעשייהאזוריפיתוח ;)-666ו 611 , 533זו:ברוחקודמות

הנחהשכוללימבתנאימחקלאיתכקרקעלכןקודמשהוחכרה

יזמימושיתוףממכרזפטורהחכירה,עבורבתשלוממשמעותית

שינויוכן ;) 441החלטהאתשהחליפה,ד 17(החלטהחיצוניימ

ממכרזופטורהחכירהדבמיהנחהתוןהמושבימהרחבתלצורןייעוד

היטיבואלההחלטות .) 612החלטהאתשהחליפה,ד 37(החלטה

 58המשפט

המתיישבימ-לקידומןפעלושאףקבוצות,שתיעמישירבאופן

ההזדמנויותאתלנצלשביקשומקרקעיןויזמיעצממהחקלאימ

ההליןשלמחולשותיואחתאתהדגימוובכן-לבנייההחדשות

הרשותשעליהמהגורמימלטובתלהטיהמועדהיותוהמנהלי:

הוגשהההחלטותנגדהמרכזיתהעתירה . 36לפקחאמורההמנהלית

להנצחתדוגמהבהןשראתההמזרחית,"הדמוקרטית"הקשתידיעל

העוליממרביתשבההקרקעות,שלהראשונהבחלוקההעוול

עלהתבססההיאהמשפטי,במישורשותפימ.היולאערבממדינות

ראשוניימ")"הסדרימכוללותשהןכן(בשלסמכותחוסרשלטענות

החקלאיהמגזרלטובתההפליהבשל(בעיקרסבירותחוסרושל

אקולוגייממ,כלכליימ,חברתיימשיקולימההחלטותשלוהתעלמותן

אתהדגישההטבעלהגנתהחברהשלנוספתעתירהואחרימ).

 .)-727ו 717להחלטות(בנוגעהפתוחימהשטחימעלהשמירה

ההחלטותלדביקתבין-משרדיצוותהוקמהעתירות,הגשתבעקבות

התקציבימאגף(ראשמילגרומדודשלבראשותוומשמעויותיהן,

(דו"ח 2000שנתבשלהיבנושאוחשבוןדיןשהגישלשעבר),באוצר

וצריכותסבירות,אינןההחלטותשלושכלכיקבעהדו"ח .) 37מילגרומ

באופןפחותות,הטבותשיכללובהחלטותמוחלפותלהיות

שאימצההעמדהאלה,מסקנותלנוכחהחקלאי.למגזרמשמעותי,

ההחלטות.אתלהחליףיששאמנמהייתההמדינה

יסתיימהדיוןכילשערהיהניתןהמדינה,שלזועמדתהלאור

מתבטאתאינההדיןפסקשלחשיבותועיקרהעתירות.בקבלת

לגבישניתןבהסבראמכיההחלטות,שלפסילתןבעצמאפוא

העיקריהדיןפסקהצורן.מןלמעלהלכאורהבהן,שנמצאהפסול

-ההרכבשופטישארהסכימושעמואור,השופטידיעלניתן

נקבעופרוקצ'יה.בינישדורנר,שטרסברג-כהן,מצא,ברק,השופטימ

ביתההחלטות.שלסבירותןחוסרבשללהתקבלהעתירהדיןכיבו

מחוץראשוניימהסדריממקביעתנחתחוסראמנמהביעהמשפט

רקהואזה.פורמליהיבטעלדינופסקאתביססלאאןלחקיקה,

כי:ציין

המדיניותעקרונותאתבחקיקהיתווהשהמחוקקראוי"היה

רחבהכהסמכותיותירולאישראל,למקרקעיהמתייחסתהקרקעית

חשובכהבנושאמינהלי.גוףהינהאשרישראל,מקרקעילמועצת

תימנענהגמכןהמחוקק.על-ידיייקבעוראשוניימהסדרימכיראוי

בעקרוןהפוגעותמוטותהחלטותמחליטביצועישגוףטענות

להשפעותאוללחצימנתוןהיותובשלואמהרכבובשלאמהשוויון,

 • 3Sהעניין"ממיןאינמאשראינטרסנטימגופימשל

ביןההחלטות.שביסודהדעתלשיקולאפואנדרשאורהשופט

בעתודותלצורןהיתר,ביןהפנה,הואבחשבון,להביאשישהשיקולימ

להעברתקרובהשההחכרהולעובדהמוגבלמשאבשהיאקרקע

בטיעוןההתחשבותאתפסללאהואמעשיימ.לצרכימבעלות

הוסיףאןהציוני,למפעלתרומתמלגביהחקלאימשהעלוההיסטורי

 • 39אחרימשיקולימשללצדמלושיינתןהמשקלאתלבחוןישכי

צריכהמקרקעיןהקצאתכיהקביעהעומדתהדיןפסקשלבמרכזו



אור:השופטלדבריחלוקתי.צדקשלהעיקרוןלאורמונחהלהיות

II רשותכלאשרמשקל,כדנערןהינוחלוקתיצדקשלהערן

חלוקתדנברשלההחלטהבכלראוימשקללולתתחייבתמינהלית

שבפנינו.במקרהמיוחדמשקלאלהלדבריםציבוריים.משאבים

ישראל.מקרקעיכללעלהמופקדגוףהינוישראלמקרקעימינהל

לחלוקתושישובחשיבותזהנכטשלבחשיבותולהפריזניתןלא

שבפנינוהעתירותנושאלהחלטותוראוי.צודקבאופןולהקצאתו

זה.ערןורבמוגבלמשאבחלוקתעלמשקלכדנותהשלכותיש

עליחולקוזהמטוגשמשאביםבכןמשקלרבציבוריאינטרטקיים

צודקהוגן,באופןמטעמה,הפועלותהרשויותאוהמדינה,ידי

 • 40Ilוטביר

מבהיר:הואלכןבהמשן

לרשויותאולמדינהלהכתיבכדיכמובן,אין,אלה"דנברים

מןהחלטותשלבעיצובןאח.דמטויםפתרוןמטעמההפועלות

ברור,מאליוערכיות.להכרעותנכדנתפקידישנובושמדוברהטוג

בלאשונהחלוקהדרןלהכתיביכולשונהערכיעדיפויותטדרכי

תהאחלוקהכלכינובעאיןמכןברםחוקי.בלתייהאשהדבר

המשאביםחלוקתאופןאתהקובעתהרשותעלחוקית.בהכרח

ההשלכותמכלולאתבחשבוןלהביאמופקדת,היאשעליהם

טדרבמטגרתראוימשקללהםולתתלהחלטתהשישוההקשרים

חשובתפקידישלמשפטכייצויןזהבהקשרבו.שבחרההעדיפויות

וכיבחברה,עושרחלוקתשעניינןהחלטותעללפיקוחהנוגעבכל

החלטותכיהמבטיחהנורמטיביתמערכתלפתחהואזהתפקיד

ופתוח,צודקהליןשלתוצאהיהיוחלוקתיותהשלכותבעלות

מאורגנותלחץקבוצותעםרקתיטיבשהחלוקההטכנהלנוכחיביחוד

4היטב 1Il • 

צדקשללעיקרוןהדיןפטקשלבהתייחטותוהגדולהחידוש

אורהשופטשלקודםדיוןרקעעלדווקאבמיוחדבולטחלוקתי
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שנידונההעתירהזה,במקרה . 42ישראלממשלתניבע"ממהדריו

בהחלטותשנקבעהפיצוייםשיעוריבןבהבחנהדנההמשפטיבתבפני

השיתופיתההתיישבותמןלחוכרים )-667ו 666(החלטותקודמות

מלהכריענמנעאורהשופטפרטיים.לחקלאיםשנקבעזהלבין

עלהעתירותאתשקיבלמאחרהעותרים,שהעלוההפליהבטענת

מחבריחלקנגועיםהיושבועניינים,ניגודבדברמקדמיתטענהטמן

הענייניםניגודהשיתופית.ההתיישבותמגזרעםנמנואשרהמועצה,

שיעורדנברלהחליט IIהיאהמועצהמחברשהציפייהבכן,הוטבר

בהקדםבנייהשלהמטרהאתיבטיחאשרהראויהמינימליהפיצוי

שללאינטרטבניגודוזאת , 43I1חקלאיייעודבעלותקרקעותעל

ההנחה,השתמעהאלהמדבריםהפיצוי.בהגדלתההתיישבותתנועות

ההחלטותשללקבלתןלשאוףאמורהישראלמקרקעישמועצת

בענייןהדיןפטקכלכלית.מבחינהביותר(והחטכוניות)היעילות

אתמקבלשהואבכןאלה,תפיטותבמשתמעדוחהחדששיח

ישראל.מקרקעיבניהולהמנחהכעיקרוןחלוקתיצדקשלהערן
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מונעותשאינןישראללמקרקעיבנוגעבהחלטותלהכירנכוןהוא

הןחברתיותמטרותאילורקהיאהשאלהכלכליים.מטעמים

משוםאלאכלכליות,לאהיותןבשללאנפטלוההחלטות .משיגות

מחוץאחרות,לקבוצותהנוגעיםולשיקוליםלצרכיםהתייחטושלא

שלהשיקולמולאלכינקבע 727להחלטהבנוגעהחקלאי.למגזר

בשיקוליםלהתחשבהיהצריןהקרקעותשלזמינותןהבטחת

ופיתוחפתוחיםשטחיםעל(שמירההתכנוניהשיקולכגוןנוטפים,

השיקולישראל);שלהמטרופולינייםבאזוריםהתמקדותתוןעירוני

לקבוצהמאודגבוהיםפיצוייםבשלהחברתיים(המתחיםהחברתי

נוטפיםבכליםגםשימושלעשותהאפשרותומצומצמת);מוגדרת

שלאקרקעותלהחזרתדרישה(כמוהקרקעותלהפשרתלגרוםכדי

בהתאםאזוריםביןאפשריתוהבחנהחקלאי);שימושבהןנעשה

בעייתי:הואשנבחרהפיצוישיעורכינקבעכןלקרקע.לביקוש

ההחלטהשמטרתאףהמדינהעםהחוכרשלשותפותיצרהההחלטה

אי-ודאותיוצרתבאחוזיםהתמורהלפינוי;תמריץיצירתרקהייתה
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נידונהזוטענהערביים,ליישוביםקרקעותהקצאתללאשווה".אבל"נפרדשלבטענה

שהיאהנורמטיביתלבעייתיותשנדרשיםלפניעוד ,העודבתיבמישורכברלהידחות

r: 
C ,.., 
c:: 
r: 
 ,..,rו
r: 
r
C 
rב. 
~ 
rב. 
ג

מעוררת.

מנהליותרשויותשלדינמיקההמתארת , Captureה-כבעייתבטפרותנידונהזוהטיה 36

ראולפקח.אמורותהןשעליהםהכלכלייםהנורמיםבידי"שבויות"להיותשהופכות

 S.P. Huntington "The Marasmus ofthe ICC: The COן nmission, theלמשל:

Railroads, and the Public 1nterest" 61 Yale L.J. (1952) 467; L.L. Jaffe 

67 " The Effective Limits ofthe Administrative Process: A Reevaluation " 

1107 , 1105 ) 1954 ( . Harv. L. Rev . 

שלייעודהלשינויהנונעיםההיבטיםמכלוללבחינתמשרדיבינההצותרחשברןדין 37

 .(תשט"א)חקלאיתקרקע

 . 83בעיו,הערהלעילדחש;שיחעניין 38

ההתיישברתשללזכויותלתתישמשקלמההשאלהעלתה"בענייננואור:השופטלדברי 39

ולביטחונה.למדינהההיטטוריתתרומתהרקעעלהשונותמטנרותיהעלהחקלאית

רלמדינתלארץ-ישראלהחקלאיתההתיישברתשלתררמתהחשיברתעללחלוקאיןאכן,

כשהםארוכהתקופההמדינהקרקערתאתעידבוהחקלאייםהמתיישביםישראל.

הוקמוהחקלאייםהיישוביםמן.רביםהציונילמפעללתרוםונכונותאידאולוניהחדורי

במרכזלתושביםוהקנועליהםשמרוהמדינה,נבולותאתהתוואשרטפרכיישובי

הישראלית.והתרצרתהחקלאותלפיתוחאףתרמוהחקלאייםהמתיישיבםביטחרן.הארץ

244בעתירההעותריםלאנםאלה,זכוירתעלחלקלאאיש / אןכומיהם.בטי 00

חרנולאעטקינןשבהןההחלטותוהאםאלה,לזכויותלתתישמשקלמההיאהשאלה
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בטיעוןמתחשבימאמבמיוחדמקומלה(שאיןהארץשלהשונימ

המלמאמציהתגמולבענייןהחקלאימשהעלוההיטטורי

הפיצויימביןהפערגודלכיטבר,אףהמשפטבית . 44ולהשקעותיהמ)

מההחלטההנובעימהפיצויימלביןלהשקעהבהתאמהמגיעימ

משקליינתן"אפילוההחלטהשלבירותאי-הטעלכשלעצמומצביע

 • 4SIIהחקלאיימביישובימהחוכרימשלההיטטוריותלזכויותמתאימ

התנגשותהמבחינתבעייתיתהיאכינקבע 737להחלטהבנוגע

מחוץחזקהאוכלוטייהמשיכת(בשלהקיימתהתכנוןבמדיניות

שלבהצדקהנתמכתהיאאמנמ,תנועה).עומטיוהגדלתלערימ

לשמכינקבעזאת,עמהחקלאיימ.ביישובימהאוכלוטייהחיזוק

ולאממכרז,פטורשלבהטבההיהדיההחלטהשליעדיההשגת

החכירהדמיבתשלומהגדולהההנחהשללמרכיבההצדקהמהיברור

בענייןגמכילצייןראויטפקולטיביות).להשקעותתמריץיצר(שאף

 • 46נארןתייםבענייןהקודמתלפטיקהבהשוואההשינויבולטזה

כינקבעתעשייהאזורילפיתוחשהתייחטה 7ך 7להחלטהבנוגע

נוטפימתעטוקהמקורותלמצואהצורךמןנובעתלהחלטהההצדקה

למרכיבהצדקהשאיןנפטקכאןגמאולממ.החקלאייביישובימ

החכירה.דבמיניכרתהנחההענקתשלהנוטף

להליךמהותביומלוקתי:צדקה.

מהצבתכול,קודמנובעת,חדששיחבענייןהדיןפטקשלחשיבותו

לרפרטוארוהוטפתוהדיונימשולחןעל IIחלוקתיצדק IIשלהערך

מבחינהציבוריימ.משאבימשלוחלוקהניהולשלבהקשרהמשפטי

אולמהטבירות.עילתשלבגדרההואזהערךשלמיקומופורמלית,

אלהכוחמןהדברימהוצאתלגבירבותשאלותנשאלותעדיין

שלמידתהלהיותצריכהמההחלוקתי?הצדקייעשהכיצדהפועל:

אחרימ,מקרימלגביהדיןמפטקהנובעותהמטקנותמהןהחלוקה?

 ? 47הערביבמגזרקרקעותהקצאתלמשלכמו

מחלוקותשיתעוררולהניחוישעמומ,הוא IIחלוקתיצדק IIהמושג

שללדרישותמעברמשתרעימתכניוליישומו.באשרממששל

קרקעותהקצאתשלפיהבהלכהביטוילידישבאופרוצדורלי,שוויון

היהשטובייתכןתחרותית.בדרךהרגיל,במקרהלהיעשות,צריכה

אתיותרמעטלהבהירמנטההיהאמהמשפטביתעושה

טטמהשהואלטענהמקומאיןזאת,עמהמעשיות.משמעויותיו

לגביראשוניימקווימכמהלטרטטניתןעתה,כברתוכן.חטרת

מקרקעישמועצתמחייבחלוקתיצדקשלהעיקרוןראשית,תכניו.

שלאמדיניותיקיימוישראל,מקרקעימינהלובעקבותיהישראל,

קבוצהאומגזרשלהממצורכיארוכת-טווחהתעלמותבהתהיה

בחשבוןלהביאאקטיביתחובהעליהמומטילישראל,במדינת

העיקרוןשנית,שונות.אוכלוטייהקבוצותשלצרכימשיקוליהמ

האוכלוטייהשללצרכיהגמהתייחטותמחייבחלוקתיצדקשל

קרקעעתודותלהותירמחייבכןועלישראל,מדינתשלהעתידית

החלוקתיהצדקאחרות,במילימהעתי.דדורעבורמנוצלותבלתי

 60המשפט

למרותכילציין,מעניין . 48בין-דוריגמאלאתוך-דורי,רקאינו

שהציגוהעמדהגמחדש,שיחבענייןהדיןלפטקהתנגדותמ

חלוקתיצדקשלהרעיוןעלמבוטטתהייתההמשפטבביתהחקלאימ

להתחשבישכיהשאר,ביןטענו,החקלאימכזכור,הרחב.במובנו

ולהגנתהמדינהלהקמתובתרומתמההיטטוריותבזכויותיהמ

כיחידימבזכויותיהמהדיוןממטגרתחרגהזוטענהגבולותיה.

משתייכימ.המשאליולמגזרהמגיעותהנאהבטובותלזכותמוביקשה

מקרקעיאתלנהלהחובהשלבמשמעויותיההמתפתחהדיון

להטתייעיכולחלוקתיצדקשלבשיקולימהתחשבותתוךישראל

המערביותבמדינותגמצודק.תכנוןשלבשאלותשעוטקתבכתיבה

משפיעותהשלטוןרשויותפרטית,בבעלותהמהמקרקעיןרובשבהן

טמכויותבאמצעותממנהההנאהמידתועלבקרקעהשימושימעל

רשויותידיעלהמתקבלותההחלטותהתכנון.בתחומטטטוטוריות

ועלהדיורצפיפותעלהקרקעות,שלשווייןעלמשפיעותהתכנון

הןאלההחלטותתעטוקה.ולמקורותקהילתיימלשירותימנגישות

בהןהתאורטיהדיוןולקחימובהקת,חלוקתיתמשמעותבעלות

בהקשרחלוקתיצדקשלהרעיוןליישומהשראהמקורלשמשיכולימ

הגאוגרףלמשל,כ,ךהציבור.לטובתמקרקעיןניהולשלהקרוב

 Social Justiceבטפרוהציג ) David Harvey (הארויהפוליטי

and the City לאמותהמתייחטתמרחביחלוקתיצדקשלתאוריה

קשיימ.עלופיצויהכלללטובתתרומהצור,ךאלה:מרכזיותמידה

שלהקיומלצורכיהתייחטותמחייב )" Need "(הצורךשיקול

דיור,שונימ:בתחומימהתכנוןמןהמושפעותהאוכלוטייהקבוצות

תרומהשלהשיקולועו.דפנאיתרבותלקהילה,שירותימתעטוקה,

מתייחט )" Contribution to Common Good "(הכלללטובת

קבוצותעלאואחריממקומותעלהמשאבימהקצאתעללהשפעתה

פיצוישלהשיקולזיהומ).כדוגמתשליליותהחצנות(לרבותאחרות

שלבעיקרומבטא, )" Environmental Difficulty "(קשיימעל

בקשיימלהתחשבומחייבמתקנתהעדפהשלהרעיוןאתדבר,

-קשימיטודתנאיבהמששוררימבאזורימממגורימהנובעימ

(כדוגמתחברתיימאוועוד)אדמהרעידות(הצפות,גאוגרפיימ

התייחטותואתהארויהרחיביותר,מאוחרתבכתיבה . 49פשיעה)

 • sעתידיימסדורותעלוהשלכותטביבתיצדקשללשיקולימגמ

אתיבטטחלוקתיצדקשלשהעיקרוןלאחרגמכילהניחניתן

מיישומוהנובעותהקונקרטיותהתוצאותהישראלי,במשפטמעמדו

חדששיחבענייןצוין,שכברכפיבמחלוקת.שנויותלהיותיוטיפו

הצדקמ"משפחת"טענהעלמבוטטתהחקלאימעמדתהייתה

ואינטרטימזכויותשהדגישחלוקתיצדקבשמנפטלהוזוהחלוקתי,

שלהפרוצדורהבשיפורלהתמקדישראשון,בשלבכן,עלאחרימ.

במרבלהתחשבותהטיכויימאתשיגדילבאופןההחלטות,קבלת

רפורמותבשתילהתמקדצריךזהשיפורהרלוונטיימ.האינטרטימ

ההחלטותקבלתהליךשלהפתיחותמידתלהגברת-עיקריות

שליותרמקיףולשיתוףהציבורבפניישראללמקרקעיהנוגעות

זה.בהליךשונותאוכלוטייהקבוצות



במקרקעילשימושימהנוגעותההחלטות-לציבור,פתיחות 1

אינטרסימקבוצותשללא-ראויותלהשפעותיותרחשופותישראל

ידיעהוחוסראפלהשלבתנאיממתקבלותהןכאשרמאורגנות

שלפגיעתןאתלצמצמניתןכןעלהרחב,הציבורשלמבחינתו

לציבורהודעותמתןשיחייבוחוקהוראותבאמצעותאלההשפעות

ההחלטותכה,שעדלומר,ניתןככלל,דביון,הנמצאותהצעותעל

הציבוריתשחשיפתןהחלטותהיוישראללמקרקעיבנוגעשהתקבלו

גממודעהיהלאהציבור ,נמוכההייתהההחלטהקבלתבשלב

הפרק,עלהעומדותלהצעותאושהתקיימומשמעותיימלדיונימ

הביאתשנ"המשנתהחוקתיקוןידע,-לדעת"שצריך"מיואילו

בלדב,מוגבלתתועלתבעללשיפוראךזו,בנקודהמסוימלשיפור

שקיבלההחלטותלפרסממחייבישראלמקרקעימינהלחוקכיומ,

כיבמפורשוקובעמוסיףהחוקאולמ , 51ישראלמקרקעימועצת

לסעיףהסיפהלפיההחלטה,שלמתוקפהתגרעלאהחובההפרת

בפרסומהמותניתתהיהלאההחלטה][שלתוקפה"תחילתלחוקיג 4

החובהשלהגבלתהוהעיקר:בהחלטה",אחרתנקבעכןאמאלא

הציבוראתמציידתאינהשהתקבלוהאופרטיביותלהחלטותרק

חשובכאןההליך,שלהפורמטיביימהרגעימעללהשפעהבכלימ

כאשרבעיקרחשובהחלטההצעותשלמוקדמפרסומכילהזכיר,

להליךיותרטובהנגישותישמאורגנותאינטרסימלקבוצות

שיאפשרותנאימליצורחייבהחוקלתקן,ישאלהליקויימ , 52המנהלי

המנהלישההליךלפנילהתקבלהעומדותלהחלטותציבוריתמודעות

הציבוריתהמודעותמבחינתלפחותכילהוסיף,ניתןמסתיימ,

חוקלהצעותחשיבותנודעתישראל,למקרקעיהנוגעותלהחלטות

בין-כנסתחבריידיעלהאחרונותבשנימשהוגשוספציפיות

 54בחקיקההושלמהשכבר ,-531998תשנ"חהציבוריהדיורחוקהצעת

זכויותורישומעיגוןחוקהצעתובין ,) 55לביטולבינתיימ(ומועמדת

מייצגותאלההצעותאמגמ , 561996-תשנ"ובקרקע,החקלאימ

יוזמותעדיפות , 57במחלוקתשנויימולעתיממוגדרימאינטרסימ

להגשמהניתנימפתיחותשלערכימהציבור,בפנינעשהבהןשהדיון

המנהלי,בהליךגמאלאבכנסת,חקיקההליכיבמסגרתרקלא

לקרקעות,הנוגעבכל , 58מתאימימעבודהסדריקביעתבאמצעות

החקלאיותהקרקעותבשאלתשדנהמילגרומועדתכילהזכירניתן

שקראומודעותפרסמהחדששיחבענייןהדיןפסקשניתןלפני

עמדותיהמ,אתהוועדהבפנילהציגבכךהמעוניינימלאנשימ

המשקפותחלוקתיותהחלטותלכאורה,-רחבושיתוףייצוג , 2

אתשמייצגיממיידיעללהתקבלצריכותחברתיימעדיפויותסדרי

ההליךזה,בהקשראחרות,במילימ"מומחימ",ידיעלולאהציבור,

שבהלתוצאהאלא"נכונה",לתוצאהלחתוראמוראינוהמנהלי

ישירהשדמוקרטיהמאחרהציבור,-שביושרהבעליממעוניין

נכסימ),שלשוטףלניהולבנוגעשלא(וודאיבת-מימושאינהשוב

שתתעוררנה,לשאלותספציפימענהלתתמסוגלאינוהמחוקקוגמ

מועצתשלייצוגיהרכבעלהמבוסספתרוןעללחשובהיהניתן

 ...החלקיתהמתכונתמןבשונהמלאה),(במתכונתישראלמקרקעי

למידתהחקלאיםשיקבלוהפיצויאתלהתאיםישההיסטוריהשיקוללפילכאורה, 44

לשווייהבהתאםאותולקבועולאההתיישבות,תקופתשלולמשכהבקרקעההשקעה

בכךלתמוךכדיזהבשיקולישכן,עליתרעליה,יושביםשהםהקרקעשלהנוכחי

פיצוייקבלוהמדינה,נבולותעלבהננהקשותתקופותשרדואשרהפריפריה,שיישויב

הערךלמרות-מוחלטיםבערכיםנםאלאבאחוזיםרקלא-יותרנבוהששיעורו

קרקעותיהם.שלהנמוך

 . 74בע'ו,הערהלעילדחש:שיחעניין 45

 .ו 9הערהלעילבארותיים,עניין 46

"קרקעותכיאורועדתציינההקרקעי,בתחוםהערביהמנזרקיפוחאתסקרהשבובפרק 47

החקירהורעתדו"חראוערביים".ביישוביםלבנייהכללדברךשוחררולאמינהל

באוקטוברישאוליםאזרחיםליבןהיבטחוןכוחותביןההתגנשיוותליברורהממלכיתת

 . 43א)כרך(תשס"נ, 2000

שללעיקרוןבהתאםלפעולישראלמקרקעימינהלעלהחלותבחובותנוסףלדיון 48

וא'ברק-ארזד'ראועתידיים,דורותשלבצורכיהםהתחשבותתוךבר-קיימא","פיתוח

(עתיד ) 2ז(וממלישמשפטבר-קיימא"פיתוחלקראתישראל:במקרקעי"תכנוןפרז

במערכת).שמור(עותקלהתפרסם)

49 101-108 ) 1973 ( D. Harvey Sociai Justice and the City ; נופיעללביקורת

מקסוםשלשיקוליםלהעדיףנטייתםבשלבישראלהמקומיותהרשויותשלהתכנון

של"מקומובלנקייהשווחברתי,צדקשלשיקוליםפניעלהרשויותעבוררווחים

לדמשפטיםבישראל"מרחביואי-שוויוןביזורהמקומי,השלטוןמשפטה'מקומי':

בנייהלהעדיףנטובישראלהמקומיותהרשויותלמשלכך . 28ו 265-ו, 97(תשס"ד)

שרוכשיהןקטנות,דירותלבנייתולהתננדנבוהיםארנונהתשלומיהמניבהמסחרית

כעניים.מאופיינים

 D. Harvey "Social Justice, Postmodemism and the City " 16למשל:ראו 50

, Int'/ J ojUrban & Regionai Research (1992) 588; D. Harvey Justice 

) 1996 ( Nature and the Geography oj Dijference . 

ישראל.מקרקעימינהללחוקינ 4סי 5ו

 ) 4מח(פ"דמויראנו,ניבע"מלביטוחחברההישראליהפניקס 3577/94רע"אהשוו 52

מאמירם-שמגרספרתקנות?"התקנתבהליכיפתיחות"לקראתברכהב'עודראו . 70

 .ו 27א)כרך(תשס"נ,

הציבורי").הדיורחוק"הצעת(להלן: 306ה"חו,-998תשנ"חהציבורי,הדיורחוקהצעת 53

ו.-998תשנ"טרכישה),(זכויותהציבוריהדיורחוק 54

חקיקה),(תיקוני 2004הכספיםלשנתהכלכליתהמדיניותחוקלהצעת 86ס'לפי 55

-ו-998התשנ"טרכישה),(זכויותהציבוריהדיור"חוק : 52ה"ח ,-2004תשס"ד

בטל".

 . 656ה"חו, 996-תשנ"ובקרקע,החקלאיםזכויותורישוםעינוןחוקהצעת 56

צורךיהיהאםבהמשך,להתברריוכלוזהמסונחקיקהשלתוכנהננדמהותיותטענות 57

תוקפה.ננדחוקתיותטענותיוצנושבהעתירהבמסנרתבכ,ך

המכסאגףהאצרר.משרוניבע"מקונטרםו 64/97בבנ"ץזמירהשופטשלדינופסק 58

התפיסהבשםזהבכיווןהמנהליהמשפטשללפיתוחקורא 289ו)נב(פ"דוהמע"מ,

לאזרחאמיתיתהזדמנותמתןפירושה"השותפותלדבריו,במדינה.האזרחשותפותשל

מיוםולהשפיעלפעולמעשיתואפשרותהמדינה,עניינישלהשוטףבניהוללהשתתף

המינהלההליךשלופתיחותפומביותיתרדורשתהיאבחירות.שלדברךרק,ולאליוס

למינהלשמחוץמעונייניםנופיםעםמוקדמתלהתייעצותנוספותדרכיםהציבורי;

ליתרלחתירה . 342בע'שם,שוטפת".בפעילותכאלהנופיםלשלבנכונותהציבורי;

המינהלי"המשפטשלהדמוקרטי"האתנרברק-ארזדינם,ראוהמנהליבהליךפתיחות

 • 52הערהליעלבדכה, ; 369(תש"ס)כדמשפטיעוני

 61המשפט
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תקדמזוברוחרפורמההנוכחית,במתכונתובחוקהציבורייצוגשל

ערביימנציגימשלהמינויהמנהלי,בהליךדמוקרטיימערכימלכאורה

איןשני,מצד , 59זהבכיווןראשוןצעדצייןישראלמקרקעילמועצת

טוביצליחוהמאורגנותהאינטרטימקבוצותכיהחששמןלהתעלמ

תשנ"המשנתהחוקתיקוןזו,בשיטהאפקטיבישימושלעשותיותר

ביותרכלליותהנחיותרקכוללאךבייצוג,הדוגלתהגישהאתקיבל

הכירהתיקוןכאמור,אינטרטנטי,לניצולאותוחושףשובוכך

ישראלמקרקעיבמועצתכחברימציבור""נציגימינוישלבאפשרות

בנוטףבחירתמ,לאופןבאשרהוראותכלללאאךמוגבל)(במטפר

לביןייצוגביןהגבולקואתלמתוחכיצדהשאלה,מתעוררתלכך,

החלטותהמשפטביתפטל , 6מדהירrןבענייןכזכור,פטול,פניממשוא

כיווןהחקלאימ,לחוכרימהפיצויימלשיעורבנוגעהמועצהשקיבלה

קיבוצימחבריהיוקבלתןבהליךחלקשנטלוהחברימשמקצת

כיגמנקבעלכ,ךבהמשךמוטביהן,עמנמנווככאלהומושבימ,

בוועדתמלכהןמנועימיהיוהחקלאיותבקרקעותאינטרטימבעלי

משמשתשזואףשלהן,הייעודשינוינושאעלהאחראיתהמשנה

הטמוןהפרדוקטאתחושפותאלההחלטות , 61בלדבמייעצתכוועדה

הואמטרתואתמגשימהייצוגכאשר ,ייצוגיימהטדרימשלביישומ

היאהמתעוררתהשאלה , 62פניממשואבשלעצמולהכשילמועד

לגופימבנוגעיותרמרוכךבאופןהפניממשואדיניאתלהחילאמ

להיותאמורותשהחלטותיהןמרשויותלהדבילכפוליטיימ,שיוגדרו

בהתאמלפעוליידרשוהמשגמלכךבכפוףבעיקרן,מקצועיות

בקשרמקומ,מכלפשוטה,לאדילמהזוהי ,שוויוניותמידהלאמות

העיקריתשהבעיהדומהישראל,מקרקעימועצתשללפעולתה

להעצימצפויייצוגייממינויימשלהעיקרוןקבלתאחרת:עדייןהיא

אי-הנגישותאתוינציחהמאורגנות,האינטרטימקבוצותשלכוחןאת

הציבוריבמנהלדייןמיוצגותובלתיחלשותקבוצותשללהליך

אזרחימאותמהדוממ","הרובחשבוןעליבואהואכן,כמובישראל,

אתמהווימאךכייחודיימ,מוכרימלהיותכדידייממיוחדימשאינמ

שראוינראהאלה,מטעמימהישראלית,החברהשלהשדרהעמוד

הדמוקרטי-ייצוגיהאידאלשללהגשמתואחרותדרכימלשקול

למשל,כך,הציבור,ממקרקעילהנאההנוגעותהעקרוניותבהחלטות

ישקפואכןישראלמקרקעילמועצתשהמינויימלצפותשקשהמאחר

שעדיףייתכןבה,לייצוגהראויימהאינטרטימכללאתמלאבאורח

ולהמירהלמועצהייצוגייממינויימשלהתפיטהעלכליללוותר

שללפעילותוהרלוונטיימבתחומיממקצועייממינויימשלבשיטה

שלנציגיהןבפניבמועצההדיונימאתלפתוחובמקבילהמינהל,

ראויועובדות,עמדותבפניהלהציגשיוכלוכךשונות,קבוצות

של(גמהמינהלשלההחלטותקבלתבתהליכישיתוףכילהדגיש

ופוטנציאלרבהחשיבותבעלהואבו)פורמלימעמדבעלישאינממי

מהשוואהללמודשניתןכפיהמתקבלות,ההחלטותעלניכרהשפעה

למינהלחיצוניימגורמימשלשיתוףתוךשהתקבלוהחלטותבין

 , 63בפניהמטגורשהיהמהליךשנבעולהחלטות

שהתקבלוישראללמקרקעיבנוגעההחלטותכילציין,ראוי
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