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שר'נהדמוקרטיהשיחלמען,חדששיחעמותת00/244ץ"בגבעקבות
ןהלאומיותהתשהיות

*ארז-ברקדפנה

החלוקהאתגר:מבוא
רופפתחקיקהבמסגרתמנהליתאוטונומיה:הראשונההתקופה
אישילשוויוןמנהליתמאוטונומיה:השנייההתקופה

חלוקתילצדקאישימשוויון:חדשהתקופהאל
להליךמהותבין:חלוקתיצדק

החלוקהאתגר:מבוא.א

מקרקעימינהלבאמצעותומנוהליםציבוריתבבעלותהםהמקרקעיןרוב,בישראל
השימושיםכןעל.2("ישראלמקרקעימינהל"או"המינהל":להלן)ישראל

(המינהלבאמצעות)המדינהשלבנכונותה,רבהבמידה,תלוייםבקרקעהפרטיים

עלהמדינהמשפיעהכיצדלבחוןיש,אלהבנסיבות.למימושםולסייעלהרשותם
הנוגעותההחלטותבאמצעותהישראליתבחברהואושרכוח,עושרשלחלוקתם

,רביןיורםר"לדמודהאני.אביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטההמנייןימןפרופסור* לד
.הערותיהםעליפתחאלאורן'ולפרופמדינהברקר"

ר"פ,הלאומיותהתשתיותשר'נהדמוקרטיהשיחלמען,הדששיחעמוהת00/244ץ"בג1
.(חדששיחעניין:להלן)25(נת6

:יסוד-לחוק1'בסקבועהבמקרקעיןהציבוריתהבעלותאתהמשמרתהחוקתיתהכסיסנורמת2

ואמבמכראם,תועברלאבהםהבעלות"כיאלהלמקרקעיןבנוגעשמורה,ישראלמקרקעי
מן,המדינההקמתלפניהקרקעותשלהרכישהממתכונתהושפעזההסדר."אחרתבדרך

משיקולים,וכמובן,תקופהבאותההישראליתבחברהשרווחההקולקטיביסטיתההשקפה
כאמשפטים"ישראלמקרקעי"ויסמן'יעודראו.ערבי-הישראלילסכסוךהנוגעיםלאומיים

.79(א"תשנ)
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ביןהנאהוטובותזכויותלחלקראויכיצדהשאלה.3שלההמקרקעיןמשאבילביהול
לתפיסותפנייהתוךלהינתןצריכהלהוהתשובה,משפטיתאינהקבוצותאויחידים
כאןנועדלמשפטגם,אולם.הפילוסופיהומתחוםהפוליטיתהתאוריהמתחוםצדק

בעלותההחלטותכיהמבטיחהנורמטיביתמערכתעיצובשלזה-חשובתפקיד
הסכנהלנוכחבעיקר,ופתוחצודקהליךשלתוצאהתהיינהההלוקתיותההשלכות
הכרה.היטבמאורגנותאינטרסיםקבוצותעםרקתיטיבשהחלוקהבפתחהאורבת
שיחבענייןהדיןפסקשלבמרכזועמדהזהבתחוםהמשפטשלהחשובבתפקידו

"המזרחיתהדמוקרטיתהקשת"עתירתבעקבותהעליוןהמשפטבביתשניתןחדש

בעיקר)החקלאייםלמתיישביםשהעניקו,ישראלמקרקעימועצתשלההחלטותנגד
החוזיםמנוסחלמתחייבמעבר,המדינהקרקעותעלזכויות,(ומושביםקיבוצים
שימושיםבהלפתחבקרקעלמתיישביםאפשרואלההחלטות.בעברעמםשנעשו

בזיקה,ייעודשינויבגיןהקרקעהשבתשלבמקרה,אותםפיצווכן,חקלאיים-לא
בשלבעיקר,סבירותכבלתיההחלטותאתפסלהמשפטבית.החדשלשווייה

שלזובפסיקהלדיוןמוקדשזהמאמר."חלוקתיצדק"שלהערךמןהתעלמותן

.ובמשמעויותיההמשפטבית
הרחבתלעברהדרגתיתהתפתחותשלשיאההואהדששיחבענייןהדיןפסק
באמצעותלתיאורניתנתזוהתפתחות.המינהלשלפעילותועלהשיפוטיתהביקורת
המינהלשללפעילותוהראשוניםהעשוריםשלושת:תקופותשלושביןהבחנה

ללאמוחלטתכמעטמנהליתבאוטונומיהשהתאפיינו(התשעיםשנותראשיתעד)
הדיןלפסקועדהתשעיםשנותשמראשיתהעשור;ממששלשיפוטיתביקורת

ללא,אישית-ביןהפליהשלמקריםעלביקורתהתקיימהשבו,חדששיחבעניין
הדיןפסקעםשנפתחתחדשהותקופה;כלליבאופןהקרקעיתלמדיניותהתייחסות

שלההיבטמןהמנהליתהמדיניותעללביקורתמעברהמציין,חדששיחבעניין
חדששיחבענייןהדיןפסקאםיוכחהזמןבחלוףרק,כמובן.קבוצתי-ביןצדק

.מבשרהואשעליוהמפנהאתלחולליצליח

רופפתחקיקהבמסגרתמנהליתאוטונומיה:הראשונההתקופה.ב

רבהבמידהנובעותישראללמקרקעיהנוגעותההחלטותשמעוררותהמחלוקות
:להלן)1960-ך"תש,ישראלמקרקעימינהלחוק-עליהןחלאשרשהחוקמכך

משפטיתמסגרתמשמשאינו-("החוק"או"ישראלמקרקעימינהלחוק"
סדריאויעדיםקובעאינוהחוק.המינהלבפנישניצביםלאתגריםמתאימה
לפרקטיקהכחריג)הקרקעותניהולעלהמופקדיםאתלהנחותשצריכיםעדיפויות

שדנההיחידהההוראה.(מנהליותרשויותשמקימיםבחוקיםהמקובלתהחקיקתית
תמנההממשלה":שלפיו,לחוק3בסעיףנמצאתזהבתחוםהמדיניותשלבקביעתה

.(א"תשס)כישראלחלוקתיצדק(עורך)מאוטנר'מראו,כלליבאופן3
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,המינהליפעלשלפיההקרקעיתהמדיניותאתשתקבעישראלמקרקעימועצת
בנוגעגםאולם."בחוקשייקבעתקציבוהצעתותאשרהמינהלפעולותעלתפקח

אומסגרתהוראותכלנקבעולא("המועצה":להלן)ישראלמקרקעילמועצת
במשךכי,להוסיףישכךעל.4"פתוחשיק"קיבלההיא,למעשה.מנחיםעקרונות

שלומינוים,המועצהשלהרכבהשעניינההוראהאףכלללאהחוק,רבותשנים
.5הממשלהשלדעתהלשיקולבלעדיבאופןמסורהיהבההחברים

גוברת,הציבורלטובתהקרקעותלניהולערובותבהשישחקיקהבהיעדר
השיפוטיתלביקורת,פרדוקסליבאופןאולם.השיפוטיתהביקורתשלחשיבותה

שללאמאחרוזאת,מכליותרדרושההיאכאשרדווקאהחסראתלמלאקשה
במקרה.פחותברורותלחתורצריכההיאשאליהןהתכליות,מנחותחוקהוראות

כפיהרשותשלהפעולהמטרותבבחינתמתחילההשיפוטיתהביקורת,הרגיל
מהתייחסותנמנעהמחוקקכאשרכי,להוסיףניתן.המחוקקידיעלשהוגדרו
שלמהרכבהגםאותםלהסיקעשויהמשפטבית,הרשותשללשיקוליהמפורשת
מקשהישראלמקרקעימועצתשללהרכבההעמומהההתייחסותאולם.הרשות

.זהמנתוןגםברורותמסקנותהסקתעל
ישראלמקרקעימינהלעםהמתקשריםבחירת,רבותשניםבמשך,לכךבנוסף

המנהליהמשפט,מסורתיבאופן.ברורנורמטיביהסדרעלמבוססתהייתהלא
אותההטילההחקיקהכאשראלא,6מכרזחובתשלכלליבעיקרוןהכירלאבישראל
ישראלמקרקעימינהלאמנם.המקומי7השלטוןשלבעניינולמשלכמו,במפורש

שעניינןהוראותגםשכללו,פנימיותהנחיותשלמערכתבהדרגהלעצמואימץ
הנוהלאתייצגוהן,דברשלבעיקרו,אכן.קוימותמידלאאלהאולם,מכרז8חובות

להוראותהקנהפנימיותבהנחיותהעיגוןאולם,ישראלמקרקעיבמינהלהמקובל
החשופים,הרגישיםבמקריםדווקאלרעהמנוצלתלהיותהייתהשעשויה,גמישות

נאותהחקיקתיתמסגרתשלהיעדרהכיולומרלסכםניתן.תקינות-לאלהעדפות
מינהלשלפעילותועלהשיפוטיתהביקורתהייתה,רבותשניםשבמשךלכךגרם

שללפרקטיקהמובהקתדוגמההןישראלמקרקעימינהלשלסמכויותיוכיצייןזמיר'פרופ4
בשםלוקוראיםיש)כזהחוק"שכךעלוהחריע,"גורפתסמכות"לרשותהמעניקהחקיקה
מינהלשללעקרונותסכנהבווישהחוקשלטוןשלהתפיסהעםמתיישבאינו(מסגרתחוק
.236-237(אכרך,ו"תשנ)המינהליתהסמכותזמיר'יראו."תקין

("ה"תשנמשנתהחוקתיקון":להלן)1995-ה"תשנ,(תיקון)ישראלמקרקעימינהלחוק5

.ביותרחלקיאופיבעלותמגבלותכוללותהןאך,אלהבנושאיםהוראותמספרהוסיף
.729(3)לדד"פ,ישראלממשלת'נבישראלוהבוניםהקבלניםמרכז9/40%רץ"בגהשוו6
.[חדשנוסח]העיריותלפקודת197'סלמשלראו7
קרקעלמעט,עירוניתקרקעשלמסירה"ישראלמקרקעימועצתשלנהחלטהלפילמשלכך8

על"כינקבעזוהוראהבהמשך."פומבימכרזפיעלתיעשה,ציבוריותלמטרותהמיועדת
מחובתהמינהלאתלשחררהמועצהרשאיתתהיהישראלמקרקעימינהלמנהלהמלצתפי

:ישראלמקרקעימינהלבאתרראוהמינהללהחלטות."פומבימכרזפיעלהקרקעמסירת

:httpת2005.9.10) //wwwmmi.gov.iVEnvelope/index.asp] Oast visited[.
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ללא,בפועל,נעשתההקרקעותהקצאת,מכרזחובתללא.מינימליתישראלמקרקעי
.ממש9שלפיקוח

אישילשוויוןמנהליתמאוטונומיה:השנייההתקופה.ג

שחרגהחדשהמדיניותלפתחהעליוןהמשפטביתהחלהתשעיםבשנותהחל
למקרקעיהנוגעותלהחלטותהתייחסותואתשאפיינההמוקדמתהפסיביותמן

שר'נפורז91/5023ץ"בגהואהמפנהנקודתאתשמצייןהדיןפסק.ישראל

קרקעהחכרתעלישראלמקרקעימועצתהחליטהזהבמקרה.(והשיכון0הבינוי
,הדבריםפניעל.מפלגתי-דתיצביוןבעלותלעמותותתחרותשלמוקדםהליךללא

.הארץבמרכזהדיורהיצעבהרחבתלסייע:חיוביתהייתהההקצאהשלמטרתה
בהשוואההזוכותהעמותותשלחלקןשפרבמה:לשאלהמקוםהיה,כךגםאולם

דיןבפסק?באזורביתןאתלבנותמעוניינותשהיומשפחותשלאחרותלקבוצות
כיוקבע,שהתקבלוההחלטותאתשמגרהנשיאפסל,תקדימיתמשמעותבעל

.1'הגרלהאומכרזיסורעליחולקוהציבורשקרקעותמחייביםוהשוויוןההגינות
אגודה-1986אליקים93/6176ץ"בבגדומההחלטהניתנה,מכןלאחרבסמוך

נידונהשבה,ישראל12מקרקעימינהל'נמ"בעלהתיישבותחקלאיתשיתופית
.תחרותללא(דרךלשירותיתחנה)עסקלהקמתהמיועדתקרקעלהחכירההחלטה
רקעעלהוסברהוהעדפתם,הסביבהמןקיבוציםכמההיוהמיועדיםהחוכרים
כמצדיקזההסברלקבלסירבהמשפטבית.החקלאותבתחוםשסבלוההפסדים
שסבלו,האזורלתושביהמוגבלתמתחרותלהבדיל,מתחרותמוחלטתהימנעות
.דומים13מהפסדים

להתערבותנורמטיביבסיסשהניחובכךהיאאלהתקדימיםשלחשיבותם
אינןהדיןבפסקישנפרסוהעובדות,אכן.מקרקעיןבהקצאתענייניות-לאבהעדפות
להתעלםקשהאולם.בהםשנידונוההחלטותלקבלתברקעמפורטדיוןכוללות

מאורגניםציבוריםבפועלשהעדיפוהחלטותנידונוהמקריםשבשניהעובדהמן
פעולהמשיתוףונהניםבישראלהציבורייםבהייםלחץכקבוצותלתפקדהמיטיבים

לאהמקריםבשני.התקדימיםשלבמגבלותיהםגםלהכירחשוב,זאתעם.ממסדי
החליטושעליוהראשוניהעדיפותסדרשלכקביעתולהתערבהמשפטביתהתיימר
אלא-מקומייםתושביםאועולים,צעיריםזוגותלהעדיףהאם-הרשויות

64/143ץ"מבגלהביאניתןישראלמקרקעימינהלשלמנהליםבחריגהלדיוןחריגהדוגמה9

.51(3)יחד"פ,עמידר'נאדטו
.(פורזעניין:להלן)793(מת2ד"פ,והשיכוןהכינוישר'נפורז91/5023ץ"בג10
.801'בע,שם11
מינהל'נמ"כעלהתיישבותחקלאיתשיתופיתאגודה-1986אליקים93/6176ץ"בג12

.(אליקיםעניין:להלן)158(2)מהד"פ,ישראלמקרקעי
.165'בע,שם13
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שלבאפשרותבמפורששמגרהשופטדן,פורזבעניין.פרטניצדקשלבהיבטרק
המשרתתשכונההקמת,ביטחוןצורכיכגון"מדיניותמטעמיתחרותללאהקצאה
דורלקליטתיישובשלהרחבהאוקייםלמפעלהחיוניתהרחבה,פיתוחמפעל
"דופןיוצאימקרים"כאלאלהלדוגמאותמתייחסשמגרהשופט,אכן.14"שני

.5ן

.לרשויותדעתשיקולשלמאודגדולמרחבעלמהןללמודניתןלמעשהאולם
סגורמכרזעורךהמינהלהיהאם":כיבמפורשטלהשופטקבע,אליקיםבעניין

.הסבירבגדרהדברהיה,האזוריתהמועצהשבתחוםהיישוביםאלרקהמכוון
גם-לאחרולאאזוריתמועצהבאותהאחדלגוףממכרזפטורהענקתאולם
הגבילכאןגם.16"סבירהאינה-הקיבוציםמשנירקהגיעהלכךהיזמהאם

הנמניםשכלזהבמובן-הפורמליהשוויוןשעניינהלביקורתהמשפטביתעצמו
יזכו(הפסדיםשסבלוחקלאים:למשל)העדפתהעלהחליטשהמינהלהקבוצהעם

התפקידאתשמייעדת,הציבוריהמשפטשלהבסיסיתהתאוריהמבחינת.יחסלאותו
המינהללביןהמשפטביתביןזותפקידיםחלוקת,לרשויותהמדיניותקביעתשל
והמועצההמינהלשלבידיהם,החסרהסטטוטוריההסדרלנוכחאולם.מובנתהיא
.חלוקתיותהחלטותלקבלכמעטמוגבלבלתיכוחנותר

לקייםהכלליתלחובהבפסיקהשהוכרוהחריגיםלאחדבנוגעבולטתזותוצאה

שלאפשריתהעדפה.המקוםבניהעדפתשעניינוזה-לכולהפתוחמכרז

שוויוןשלהמוצאמנקודתלגיטימיתלחריגהכדוגמההוזכרה"השניהדור"בני
.יותרמאוחרתבפסיקהגםלאישורוכתה,ובהמשך,פורזבענייןכברפורמלי

ידיואתהמשפטביתסמך,והשיכון17הבינוימשרד'נרוזנברג95/5817א"ברע

בנה"תכניתבמסגרתמקומייםלתושביםהעדפהשלמרכיבלכלולההחלטהעל
עובדים-מושב,בארותיים97/3962א"בע,לכךבהמשך.השרוןברמת"דירתך

להפקידאחרתהחלטהאושרה,ארדע'נמ"בעשיתופיתחקלאיתלהתיישבות
תכניותבמסגרת)במושביםלבנייהקרקעותלקבלמועמדיםשלבחירתםאת

אינהשההחלטהפסקהמשפטבית.עצמההשיתופיתהאגודהבידי(הרחבה
השיתופיתהאגודה,פורמליתשמבחינהמאחר,פסולהסמכויותאצילתכדיעולה

שלזהותםבשאלתכללעוסקתאינהההחלטה,לכאורה.בלבדכממליצההוגדרה
החבריםאתמראשמעדיףמתווהשהיאהבחירהשהליךלכולברוראך,המועמדים
השיתופיתהאגודהמומלציהרגילבמקרהכילהניחסביר.השיתופיתבאגודה
.(בכךמעונייניםיהיורקאם)השניהדורבנייהיואלהוכי,כחוכריםיאושרו

המגרשיםבהגרלתשותפוושבו,עצמוהדיןבפסקשנידוןבמקרהגםהיהכך

.801'בע,10הערהלעיל,פורזעניין14
.שם,שם[5

.165'בע,12הערהלעיל,אליקיםעניין16
.(רוזנברגעניין:להלן)221(1)נד"ת,והשיכוןהבינוימשרד'נרוזנברג95/5817א"רע17
ד"פ,ארד'נמ"בעשיתופיתחקלאיתלהתיישבותעובדים-מושט,בארותיים97/3962א"ע18

.(כארותייםעניין:להלן)614(4)נב
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שאינם,המושבשלאחריםמתושביםלהבדיל,השיתופיתבאגודהחבריםרק

גםואושרהחזרהההמשךדורבניהעדפתשלהלגיטימיות.חבריםשלבמעמד
-חיטיםכפר02/10623א"ברע,המושביםבהרחבותשדנהנוספתבעתירה
באופןהודגשהדהבמקרהבחן19'נמ"בעחקלאיתלהתיישבותשיתופימושב

שלילדיהםפניעלהמושבחברישלילדיהםהעדפתשלהלגיטימיותספציפי
להיותמתחייביםהממשיכיםהבנים":דורנרהשופטתלדברי.בואחריםתושבים

שלורצונו,השיתופיתהאגודהחובותבנטלהנושאיםאלוהםאשר,המושבחברי
במתןביטוילידיכאאשר,חבריומספרועלוהמשכיותוקיומועללשמורהמושב
.20"לגיטימירצוןהינו,ממשיכיםבניםבידימגרשיםלרכישתמועדפיםתנאים
להשלכותלבלשיםחשוב,זהדבריםבמצבלכאורהענייניםניגודשללשאלותמעבר

היישוביםשלהקייםהקהילתיבהרכבההתחשבות.אלההחלטותשלהחלוקתיות
הדורלבניהקצאה.המקרקעיןמןההנאהחלוקתשלקוו-הסטטוסלשימורתורמת

,קיימותהעדפותמנציחהגםאך,הקהילתיבפןאמנםמתחשבתהיישובשלהשני
של"הראשוןסיבוב"בקיבלולאשהוריומי,כך.בשימורןצדקישתמידשלא

עלולאכללאלהנושאים.שלה"השניסיבוב"בגםמקופחלהיותהופך,החלוקה
.הדיןבפסק

משמעותילשינויהביאהלא199221-ב"תשנ,המכרזיםחובתחוקשלחקיקתו
שחוקהכלליתהמכרזחובת,אכן.ישראלמקרקעימינהלשלהדעתשיקולבהיקף

.המרכזיהשלטוןשלהאחרותהזרועותכלעלכמו,המינהלעלגםחלהמטיל22זה
המכרזלחובתחריגיםלחוקקהאוצרשרשלבסמכותוגםהכירהחוק,כידוע,אולם

גםנדיבשימושנעשהזוובסמכות,23(ומשפטחוק,החוקהועדתשלבאישורה)
שניכרותרביםפטוריםלמצואניתן.24ישראלמקרקעימינהלשללהתקשרויותכנוגע
ל25"צהלנכיהקצאות:למשל)אינטרסיםקבוצותשלאצבעותיהןטביעותבהם

,לגיטימיותהןמגלמיםשהפטוריםההעדפותכיייתכן.(26הביטחוןכוחותולאנשי
המנהליתבמתכונתנעשתהעליהםשההחלטהכךעלהדעתאתלתתחשובאך
ניתןכאשרגם.המינהלאתמחייכיםאינםהפטורים,כןעליתר.משנהחקיקתשל

שלבתנאיםהקרקעותשיווקעללהחליטיכולהמינהל,מכרזללאקרקעותלהחכיר
,הדבריםפניעל.זו27אפשרותלשקולחייבאףהואולכאורה,לכולהפתוחמכרז

(נע2ד"פ,כיין'נמ"בעחקלאיתלהתיישבותשיתופימושב-חיטיםכפר02/10623א"רע19

943.
.947'בע,שם20
.1992-ב"תשנ,המכרזיםחובתחוק21
.2'מס,שם22
.(ב)4'בס,שם23
.("המכרזיםחובתתקנות":להלן)1993-ג"תשנ,המכרזיםחובתלתקנות26'וס25'ס24
.(18)25'ובס(16)25'בס,שם25
.(24)25'בס,שם26
.42'בס,שם27
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ישאולם.מקורביםהעדפתמפניהחששמבחינת,תמידרצויההיאבמכרזבחירה
לקדמןבצורךשההכרה,חלשותבקבוצותלפגועעלולהוובחירהשבהםמקרים
.28(ממכרזהיאאףשפטורהלבדוויםבנייהלמשלכמו)בפטוריםביטוילידיבאה
גם.פתוחשוקשלבתנאיםהוןבעליעםלהתמודדיוכלולאאלהקבוצותבני
ורק,המינהלבידימושארותחלוקהשלבסיסיותבשאלותהיסודיותההחלטות,כאן
.בידיו

התוצאות,לאוואםהפטוריםבמסגרתלפעולאםהמחליטהואשהמינהלמאחר
באמצעותהדבריםאתלהדגיםניתן.אחידותלאלהיותאףעשויותהמתקבלות

מקרקעימינהל'נאילתעיריית95/1444א"ע-נוספיםדיןפסקילשניפנייה
המשפטביתנקרא,אילתעירייתבעניין.נזכר30שכבררוזנברגוענייןישראל29

באמצעות"ביתךבנה"תכניתבמסגרתמגרשיםלהחכירההחלטהאתלבקר

צריכההייתהשזובטענה,להחלטההתנגדהאילתעיריית.לכולהפתוחההגרלה
,המשפטביתידיעלנדחתההעירייהשלעמדתה.מקומייםתושביםלהעדיף
הואביישובםציבוריענייןשישלאזוריםבנוגעהמכרזמחובתהפטורכישקבע

ההחכרהשמטרתלוודארקישכי,פסקהוא,לכךבהתאם.חובהולארשות
יישובשלהמטרהכיוהוסיף,נ3המינהלהחליטשעליהםהתנאיםבאמצעותתושג
עלגםאלא,מקומייםלתושביםהחכרהידיעלרקלאמושגתלהיותיכולהאילת
באילתלמגוריםלהתחייבמוכניםאשר,אחריםאזוריםשללתושביםהחכרהדרך

בפנישהותקפהההחלטה,רוזנברגבעניין,לכךבניגוד.שניםכמהשללתקופה
תכניתבמסגרתמקומייםלתושביםהעדפהשלמרכיבכללהדווקאהמשפטבית

יסודעל,העתירהדחייתעלהחליטוהרובשופטי.השרון-ברמת"דירתךבנה"
זהדיןפסק.לקהילתו32אדםשמפתחבקשרההתחשבותשלבסבירותהההכרה
החלטתורקעעלהדיןבפסקדיוןאולם.לבדונקראהואכאשרואנושיהגיונינראה

,חקיקתיתהנחיהשללאמלמד,אילתעירייתבפרשתהמשפטביתשלהקודמת
סבירהאחתכל,מנוגדותהחלטותכנןעללהותירצפויההשיפוטיתהביקורת

.זהמסוגהחלטותשלהחלוקתיותהמשמעויותעללהרחיבלמותר.כשלעצמה
החלטותשלבהקשרולא,לגופומקרהבכללדוןהשיפוטיתהביקורתשלנטייתה
אילתעירייתבענייןהדיןפסקישלהקריאהמןגםשעולהכפי)אחריםבמקרים
מקרקעיבניהולקבוצתיתהפליהשלטענותהעלאתעלמקשה(רוזנכרגובעניין
שלקיפוחשעניינהלהפליההיינו,קבוצתיתלהפליהטענהשלהוכחתה.ישראל
המתייחסת,רחבהפרספקטיבהמחייבת,המקרקעיןמשאביבחלוקתמסויםמגזר

.(20)25'בס,שם28
עירייתעניין:להלן)749(3)מטד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נאילהעירייה95/1444א"ע29

.(אילת
.17הערהלעיל,רוזנכרגעניין30
.762-763'בע,29הערהלעיל,אילתעירייתעניין31
.228'בע,17הערהלעיל,רוזנברגעניין32
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נוספותלהחלטותגםאלא,העתירהעילתאתשמהווההמסוימתלהחלטהרקלא

הפליהטענותהערכתלשם,למשל,דרושהזורחבהפרספקטיבה.בעברשהתקבלו
מוגבלותהיוהשניםלאורךעמוהמינהלשלשהתקשרויותיו,הערביהמגזרשל

במתכונתהמתקייםבדיוןלהוכחהקשותהןזהמסוגטענות.ובאיכותןבכמותן
הנוגעיםהצדדיםשכלבמקרהורקשהוכחובעובדותרקלדיוןהמחויבת,שיפוטית

להפליהבדוויםשלטענותנדחולמשלכך.המשפטביתבפנימיוצגיםלו
.33עובדתיביסוסהיעדרבשל,יהודיםלמתיישביםבהשוואה,מקרקעיןבהקצאות

ציין,בלבדליהודיםקצירהיישוב"סגירת"שלבשאלההדיוןשבמסגרתאף,זאת
אלאמקרקעיןמקצהישראלמדינתאיןבפועל"כי,להכרעתוכרקע,המשפטבית

.34"יהודייםקהילתייםלישובים

חלוקתילצדקאישימשוויון:חדשהתקופהאל.ד

חשובמעברמצייןחדששיחבענייןהעליוןהמשפטביתשלהחדשדינופסק
שלשאלותלעברגםהמשתרעדיוןאלהאישיהשוויוןלשאלתההצטמצמותמן

מקרקעימועצתשלהחלטותעלהעתירותנסבו,זהבמקרה,כאמור.קבוצתישוויון
פיצוי:שונותבמתכונות-לבנייהחקלאיותקרקעותלהפשרתבנוגעישראל

הקרקעמשווי(%29-%27)אחוזיםבסיסעלייעודשינוישלבמקרההחקלאים
,533:זוברוחקודמותהחלטותשהחליפה,727החלטה)הייעודשינוילאחר

חקלאיתכקרקעלכןקודםשהוחכרהקרקעעלתעשייהאזוריפיתוח;(666-ו611
ושיתוףממכרזפטור,החכירהעבורבתשלוםמשמעותיתהנחהשכולליםבתנאים
לצורךייעודשינויוכן;(441החלטהאתשהחליפה,717החלטה)חיצונייםיזמים

,737החלטה)ממכרזופטורהחכירהבדמיהנחהמתןתוךהמושביםהרחבת
,קבוצותשתיעםישירבאופןהיטיבואלההחלטות.(612החלטהאתשהחליפה

לנצלשביקשומקרקעיןויומיעצמםהחקלאיםהמתיישבים-לקידומןפעלושאף
ההליךשלמחולשותיואחתאתהדגימוובכך-לבנייההחדשותההזדמנויותאת

אמורההמנהליתהרשותשעליהםהגורמיםלטובתלהטיהמועדהיותו:המנהלי
הדמוקרטיתהקשת"ידיעלהוגשהההחלטותנגדהמרכזיתהעתירה.35לפקח

.391(4)נד"פ,החקלאותשר'נכף-אבו94/6532ץ"בגלמשלראו33
צייןהמשפטבית.258,279(1)נדד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נקעדאן95/6698ץ"בג34

שלבטענהערביםבפניהיישובסגירתאתלהצדיקהאפשרותבחינתלצורךזאתעובדה

כברלהידחותנידונהזוטענה,ערבייםליישוביםקרקעותהקצאתללא."שווהאבלנפרד"
.מעוררתשהיאהנורמטיביתלבעייתיותשנדרשיםלפניעוד,העובדתיבמישור

שהופכותמנהליותרשויותשלדינמיקההמתארת,Capture~-הכבעייתבספרותנידונהזוהטיה35
s.:למשלראו.לפקחאמורותהןשעליהםהכלכלייםהגורמיםכידי"שבויות"להיות .P

Marasmus of the [cc : The Commission, the Railroads, and the Public110"Hunting$on

L.L . Jaffe ~ whe Effective Limits of the Administrative;467(1952)1]Yale61"Interest

1107,1105(1954).Harv. ] Rev67"Reevaluation4:Process.
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,הקרקעותשלהראשונהבחלוקההעווללהנצחתדוגמהבהןשראתה,"המזרחית

התבססההיא,המשפטיבמישור.שותפיםהיולאערבממדינותהעוליםמרביתשבה
חוסרושל("ראשונייםהסדרים"כוללותשהןכךבשל)סמכותחוסרשלטענותעל

ההחלטותשלוהתעלמותןהחקלאיהמגזרלטובתההפליהבשלבעיקר)סבירות
החברהשלנוספתעתירה.(ואחריםאקולוגיים,כלכליים,חברתייםמשיקולים

בנוגע)הפתוחיםהשטחיםעללשמירההנודעתהחשיבותאתהדגישההטבעלהגנת
לבדיקתמשרדי-ביןצוותהוקם,העתירותהגשתבעקבות.(727-ו717להחלטות
באוצרהתקציביםאגףראש)מילגרוםדודשלבראשותו,ומשמעויותיהןההחלטות
ח"הדו.('6מילגרוםח"דו)2000שנתבשלהיבנושאוחשבוןדיןשהגיש,(לשעבר

בהחלטותמוחלפותלהיותוצריכות,סבירותאינןההחלטותשלושכלכיקבע

,אלהמסקנותלנוכח.החקלאילמגזר,משמעותיבאופן,פחותותהטבותשיכללו
.ההחלטותאתלהחליףשישהייתההמדינהשאימצההעמדה
.העתירותבקבלתיסתייםהדיוןכילשערהיהניתן,המדינהשלזועמדתהלאור

,ההחלטותשלפסילתןבעצםאפואמתבטאתאינההדיןפסקשלחשיבותועיקר

פסק.הצורךמןלמעלהלכאורה,בהןשנמצאהפסוללגבישניתןבהסבראםכי
-ההרכבשופטישארהסכימושעמו,אורהשופטידיעלניתןהעיקריהדין

דיןכיבונקבע.יה'ופרוקצביניש,דורנר,כהן-שטרסברג,מצא,ברקהשופטים
אמנםהביעהמשפטבית.ההחלטותשלסבירותןחוסרבשללהתקבלהעתירה
דינופסקאתביססלאאך,לחקיקהמחוץראשונייםהסדריםמקביעתנחתחוסר
:כיצייןרקהוא.זהפורמליהיבטעל

הקרקעיתהמדיניותעקרונותאתבחקיקהיתווהשהמחוקקראויהיה"
מקרקעילמועצתרחבהכהסמכותיותירולא,ישראללמקרקעיהמתייחסת

ראשונייםהסדריםכיראויחשובכהבנושא.מינהליגוףהינהאשר,ישראל
מחליטביצועישגוףטענותתימנענהגםכך.המחוקקידי-עלייקבעו

היותובשלואםהרכבובשלאם,השוויוןבעקרוןהפוגעותמוטותהחלטות
.37"הענייןממיןאינםאשראינטרסנטיםגופיםשללהשפעותאוללחציםנתון

שישהשיקוליםבין.ההחלטותשביסודהדעתלשיקולאפואנדרשאורהשופט
,מוגבלמשאבשהיא,קרקעבעתודותלצורך,היתרבין,הפנההוא,בחשבוןלהביא

אתפסללאהוא.בעלותלהעברתקרובהההחכרהמעשייםשלצרכיםולעובדה
אך,הציונילמפעלתרומתםלגביהחקלאיםשהעלוההיסטוריבטיעוןההתחשבות

.38אחריםשיקוליםשללצדםלושיינתןהמשקלאתלבחוןישכיהוסיף

קרקעשלייעודהלשינויהנוגעיםההיבטיםמכלוללבחינתהכינמשרדיהצותוחשבוןדין36
.(א"תשס)חקלאית

.83'בע,1הערהלעיל,חדששיחעניין37
ההתיישבותשללזכויותלתתישמשקלמההשאלהעלתהבענייננו":אורהשופטלדברי38

,אכן.ולביטחונהלמדינהההיסטוריתתרומתהרקעעלהשונותמסגרותיהעלהחקלאית
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מונחהלהיותצריכהמקרקעיןהקצאתכיהקביעהעומדתהדיןפסקשלבמרכזו

:אורהשופטלדברי.חלוקתיצדקשלהעיקרוןלאור

חייכתמינהליתרשותכלאשר,משקלכבדערךהינוחלוקתיצדקשלהערך"
.ציבורייםמשאביםחלוקתבדברשלההחלטהבכלראוימשקללולתת

הינוישראלמקרקעימינהל.שבפנינובמקרהמיוחדמשקלאלהלדברים
נכסשלבחשיבותולהפריזניתןלא.ישראלמקרקעיכללעלהמופקדגוף
נושאלהחלטות.וראויצודקבאופןולהקצאתולחלוקתושישובחשיבותזה

ורבמוגבלמשאבחלוקתעלמשקלכבדותהשלכותיששבפנינוהעתירות
עליחולקוזהמסוגשמשאביםבכךמשקלרבציבוריאינטרסקיים.זהערך
.39"וסבירצודק,הוגןבאופן,מטעמההפועלותהרשויותאו,המדינהידי
:מבהירהואלכךבהמשך

הפועלותלרשויותאולמדינהלהכתיבכדי,כמובן,איןאלהבדברים"
בושמדוברהסוגמןהחלטותשלבעיצובן.אחדמסויםפתרוןמטעמה
ערכיעדיפויותסדרכי,ברורמאליו.ערכיותלהכרעותנכבדתפקידישנו
ברם.חוקיבלתייהאשהדברבלאשונהחלוקהדרךלהכתיביכולשונה
אתהקובעתהרשותעל.חוקיתבהכרחתהאחלוקהכלכינובעאיןמכך

מכלולאתבחשבוןלהביא,מופקדתהיאשעליהםהמשאביםחלוקתאופן
סדרבמסגרתראוימשקללהםולתתלהחלטתהשישוההקשריםההשלכות

בכלחשובתפקידישלמשפטכייצויןזהבהקשר.בושבחרההעדיפויות
הואזהתפקידוכי,בחברהעושרחלוקתשעניינןהחלטותעללפיקוחהנוגע

חלוקתיותהשלכותבעלותהחלטותכיהמבטיחהנורמטיביתמערכתלפתח
תיטיבשהחלוקההסכנהלנוכחבייחוד,ופתוחצודקהליךשלתוצאהיהיו

.40"היטבמאורגנותלחץקבוצותעםרק
במיוחדבולטחלוקתיצדקשללעיקרוןהדיןפסקשלבהתייחסותוהגדולהחידוש
המתיישביםאתשהעדיפובהחלטותאורהשופטשלקודםדיוןרקעעלדווקא

.ישראלולמדינתישראל-לארץהחקלאיתההתיישבותשלתרומתהחשיבותעללחלוקאין
אידאולוגיהחדוריכשהםארוכהתקופההמדינהקרקעותאתעיבדוהחקלאייםהמתיישבים

אשרספרכיישוביהוקמוהחקלאייםהיישוביםמץרבים.הציונילמפעללתרוםונכונות
המתיישבים.ביטחוןהארץבמרכזלתושביםוהקנועליהםשמרו,המדינהגבולותאתהתוו

,אלהזכויותעלחלקלאאיש.הישראליתוהתוצרתהחקלאותלפיתוחאףתרמוהחקלאיים
לזכויותלתתישמשקלמההיאהשאלהאך.בסיכומיהם00/244בעתירההעותריםלאגם

שהעניקוההנאהבטובותסבירהמסגרתמכלחרגולאעסקיכןשבהןההחלטותוהאם,אלה
.64'בע,שם."החקלאייםביישוביםלחוכרים

.65-66'בע,שם39
.66'בע,שם40
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,זהבמקרה.ישראלי4ממשלת'נמ"בעמהדרין94/5575ץ"בבגהחקלאיים
666החלטות)קודמותבהחלטותמעוגנתשהייתהההבחנהעלנסבההעתירה

שנקבעזהלביןהשיתופיתההתיישבותמןלחוכריםהפיצוייםשיעורבין(667-ו
,העותריםשהעלוההפליהבטענתמלהכריענמנעאורהשופט.פרטייםלחקלאים

שבו,ענייניםניגודבדברמקדמיתטענהסמךעלהעתירותאתשקיבלמאחר
.השיתופיתההתיישבותמגזרעםנמנואשר,המועצהמחבריחלקנגועיםהיו

שיעורבדברלהחליט"היאהמועצהמחברשהציפייה,בכךהוסברהענייניםניגוד
קרקעותעלבהקדםבנייהשלהמטרהאתיבטיחאשרהראויהמינימליהפיצוי
בהגדלתההתיישבותתנועותשללאינטרסבניגודוזאת,42"חקלאיייעודבעלות

לשאוףאמורהישראלמקרקעישמועצת,ההנחההשתמעהאלהמדברים.הפיצוי
הדיןפסק.כלכליתמבחינהביותר(והחסכוניות)היעילותההחלטותשללקבלתן

שלהערךאתמקבלשהואבכך,אלהתפיסותבמשתמעדוחההדששיחבעניין
בהחלטותלהכירנכוןהוא.ישראלמקרקעיבניהולהמנחהכעיקרוןחלוקתיצדק
אילורקהיאהשאלה.כלכלייםמטעמיםמונעותשאינןישראללמקרקעיבנוגע
אלא,כלכליותלאהיותןבשללאנפסלוההחלטות.משיגותהןחברתיותמטרות
למגזרמחוון,אחרותלקבוצותהנוגעיםולשיקוליםלצרכיםהתייחסושלאמשום

שלזמינותןהבטחתשלהשיקולמולאלכינקבע727להחלטהבנוגע.החקלאי
עלשמירה)התכנוניהשיקולכגון,נוספיםבשיקוליםלהתחשבהיהצריךהקרקעות
;(ישראלשלהמטרופולינייםבאזוריםהתמקדותתוךעירוניופיתוחפתוחיםשטחים

מוגדרתלקבוצהמאודגבוהיםפיצוייםבשלהחברתייםהמתחים)החברתיהשיקול
להפשרתלגרוםכדינוספיםבכליםגםשימושלעשותהאפשרות;(ומצומצמת
והבחנה;(חקלאישימושבהןנעשהשלאקרקעותלהחורתדרישהכמו)הקרקעות

שנבחרהפיצוישיעורכינקבעכן.לקרקעלביקושבהתאםאזוריםביןאפשרית
ההחלטהשמטרתאףהמדינהעםהחוכרשלשותפותיצרהההחלטה:בעייתיהוא

לשיעורבאשרודאות-אייוצרתבאחוזיםהתמורה;לפינויתמריץיצירתרקהייתה
להשאין)הארץשלהשוניםבאזוריםהחוכריםביןלהפליהתורמתוכןההטבה
התגמולבענייןהחקלאיםשהעלוההיסטוריבטיעוןמתחשביםאםבמיוחדמקום

הפיצוייםביןהפערגודלכי,סבראףהמשפטבית.43(ולהשקעותיהםלמאמציהם
כשלעצמומצביעמההחלטההנובעיםהפיצוייםלביןלהשקעהבהתאםהמגיעים

ההיסטוריותלזכויותמתאיםמשקליינתןאפילו"ההחלטהשלהסבירות-איעל

.(מהדריועניין:להלן)133(3)מטר"פ,ישראלממשלת'נמ"בעמהדרין94/5575ץ"בג41
.148'בע,שם42
ההשקעהלמידתהחקלאיםשיקבלוהפיצויאתלהתאיםישההיסטוריהשיקוללפי,לכאורה43

שלהנוכחילשווייהבהתאםאותולקבועולא,ההתיישבותתקופתשלולמשכהבקרקע
,הפריפריהשיישוביבכךלתמוךכדיזהבשיקוליש,כןעליתר.עליהיושביםשהםהקרקע
-יותרגבוהששיעורופיצוייקבלו,המדינהגבולותעלבהגנהקשותתקופותשרדואשר
.קרקעותיהםשלהנמוךהערךלמרות-מוחלטיםבערכיםגםאלאבאחוזיםרקלא
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בעייתיתהיאכינקבע737להחלטהבנוגע.44"החקלאייםביישוביםהחוכריםשל
מחוץחזקהאוכלוסייהמשיכתבשל)הקיימתהתכנוןבמדיניותהתנגשותהמבחינת
האוכלוסייהחיזוקשלבהצדקהנתמכתהיא,אמנם.(התנועהעומסיוהגדלתלערים

היהדיההחלטהשליעדיההשגתלשםכינקבע,זאתעם.החקלאייםביישובים

הגדולהההנחהשללמרכיבההצדקהמהיברורולא,ממכרזפטורשלבהטבה

כילצייןראוי.(ספקולטיביותלהשקעותתמריץיצרשאף)החכירהדמיבתשלום
בנוגע.45בארותייםכענייןהקודמתלפסיקהבהשוואההשינויכולסזהבענייןגם

להחלטהההצדקהכינקבעתעשייהאזורילפיתוחשהתייחסה717להחלטה
גםאולם.החקלאייםכיישוביםנוספיםתעסוקהמקורותלמצואהצורךמןנובעת
.החכירהבדמיניכרתהנחהשלהנוסףלמרכיבהצדקהשאיןנפסקכאן

להליךמהותבין:חלוקתיצדק.ה

שלהערךמהצבת,כולקודם,נובעתחדששיחבענייןהדיןפסקשלחשיבותו

ניהולשלבהקשרהמשפטילרפרטוארוהוספתוהדיוניםשולחןעל"חלוקתיצדק"
בגדרההואזהערךשלמיקומו,פורמליתמבחינה.ציבורייםמשאביםשלוחלוקה

מןהדבריםהוצאתלגבירבותשאלותנשאלותעדייןאולם.הסבירותעילתשל
שלמידתהלהיותצריכהמה?החלוקתיהצדקייעשהכיצד:הפועלאלהכוח

למשלכמו,אחריםמקריםלגביהדיןמפסקהנובעותהמסקנותמהן?החלוקה
?הערבי46במגזרקרקעותהקצאת

באשרממששלמחלוקותשיתעוררולהניחריש,עמוםהוא"חלוקתיצדק"המושג
ביטוילידישבאו,פרוצדורלישוויוןשללדרישותמעברמשתרעיםתכניו.ליישומו
ייתכן.תחרותיתבדרך,הרגילבמקרה,להיעשותצריכהקרקעותהקצאתלפיהבהלכה
משמעויותיואתיותרמעטלהבהירמנסההיהאםהמשפטביתעושההיהשטוב

חסרתסיסמההיאחלוקתילצדקשהשאיפהלטענהמקוםאין,זאתעם.המעשיות

,ראשית.זהמושגשלתכניולגביראשונייםקוויםכמהלסרטטניתן,עתהכבר.תוכן
מינהלובעקבותיה,ישראלמקרקעישמועצתמחייבחלוקתיצדקשלהעיקרון

מצורכיהםטווח-ארוכתהתעלמותבהתהיהשלאמדיניותיקיימו,ישראלמקרקעי
בחשבוןלהביאאקטיביתחובהעליהםומטיל,ישראלבמדינתקבוצהאומגורשל

חלוקתיצדקשלהעיקרון,שנית.שונותאוכלוסייהקבוצותשלצרכיםשיקוליהם
כןועל,ישראלמדינתשלהעתידיתהאוכלוסייהשללצרכיהגםהתייחסותמחייב

.74'בע,1הערהלעיל,חדששיחעניין44
.18הערהלעיל,בארותייםעניין45
קרקעות"כיאורועדתציינה,הקרקעיבתחוםהערביהמגזרקיפוחאתסקרהשבובפרק46

הממלכתיתהחקירהועדתח"דוראו."ערבייםביישוביםלבנייהכללבדרךשוחררולאמינהל
,ג"תשס)2000כאוקטוברישראליםאזרחיםלביןהביטחוןכוחותביןההתנגשויותלבירור
.43(אכרך
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הצדק,אחרותבמילים.העתידדורעבורמנוצלותבלתיקרקעעתודותלהותירמחייב
התנגדותםלמרותכי,לצייןמעניין.דורי47-ביןגםאלא,דורי-תוךרקאינוהחלוקתי

הייתההמשפטבביתהחקלאיםשהציגוהעמדהגם,חישעדחבענייןהדיןלפסק
בין,טענוהחקלאים,כזכור.הרחבבמובנוחלוקתיצדקשלהרעיוןעלמבוססת
ולהגנתהמדינהלהקמתובתרומתםההיסטוריותבזכויותיהםלהתחשבישכי,השאר

לזכותםוביקשהכיחידיםבזכויותיהםהדיוןממסגרתחרגהזוטענה.גבולותיה

.משתייכיםהםשאליולמגזרהמגיעותהנאהבטובות
התחשבותתוךישראלמקרקעיאתלנהלהחובהשלבמשמעויותיההמתפתחהדיון

תכנוןשלבשאלותשעוסקתבכתיבהלהסתייעיכולחלוקתיצדקשלבשיקולים
רשויות,פרטיתבבעלותהםהמקרקעיןרובשבהןהמערביותבמדינותגם.צודק

סמכויותבאמצעותממנהההנאהמידתועלבקרקעהשימושיםעלמשפיעותהשלטון
משפיעותהתכנוןרשויותידיעלהמתקבלותההחלטות.התכנוןבתחוםסטטוטוריות

קהילתייםלשירותיםנגישותועלהדיורצפיפותעל,הקרקעותשלשווייןעל
ולקחי,מובהקתחלוקתיתמשמעותבעלותהןאלההחלטות.תעסוקהולמקורות

חלוקתיצדקשלהרעיוןליישוםהשראהמקורלשמשיכוליםבהןהתאורטיהדיון
הפוליטיהגאוגרף,למשל,כך.הציבורלטובתמקרקעיןניהולשלהקרובבהקשר

David(הארוידיוויד Harvey(בספרוהציגSocia[

,

Justice and the ciayשלתאוריה

לטובתתרומה,צורך:אלהמרכזיותמידהלאמותהמתייחסתמרחביחלוקתיצדק
שלהקיוםלצורכיהתייחסותמחייב('ש400ד')הצורךשיקול.קשייםעלופיצויהכלל

שירותים,תעסוקה,דיור:שוניםבתחומיםהתכנוןמןהמושפעותהאוכלוסייהקבוצות
Conbibution"ש)הכלללטובתתרומהשלהשיקול.ועודפנאיתרבות,לקהילה

"common Good(אחריםמקומותעלהמשאביםהקצאתשללהשפעתהמתייחס
פיצוישלהשיקול.(זיהוםכדוגמתשליליותהחצנותלרבות)אחרותקבוצותעלאו
[Environmenta"(קשייםעל Difflculty"(שלהרעיוןאת,דברשלבעיקרו,מבטא

בהםששורריםבאזוריםממגוריםהנובעיםבקשייםלהתחשבומחייבמתקנתהעדפה

כדוגמת)חברתייםאו(ועודאדמהרעידות,הצפות)גאוגרפיים-קשיםיסודתנאי
שללשיקוליםגםהתייחסותואתהארויהרחיב,יותרמאוחרתבכתיבה.48(פשיעה
.49עתידייםדורותעלוהשלכותסביבתיצדק

פיתוח"שללעיקרוןבהתאםלפעולישראלמקרקעימינהלעלהחלותבחובותנוסףלדיק47
תכנון"פרז'ואארז-ברק'דראו,עתידייםדורותשלבצורכיהםהתחשבותתוך,"קיימא-בר

.867(ה"תשס)זוממשלמשסט"קיימא-ברפיתוחלקראת:ישראלבמקרקעי
48108-101(1973)Harvey socal Justice and the city.שלהתכנוןגופיעללביקורת.מ

עבוררווחיםמקסוםשלשיקוליםלהעדיףנטייתםבשלבישראלהמקומיותהרשויות
משפט:,מקומי'השלמקומו"בלנק'יהשוו,חברתיצדקשלשיקוליםפניעלהרשויות
.197,265-281(ד"תשס)לדמשפטים"בישראלמרחבישוויון-ואיפיזור,המקומיהשלטון

ארנונהתשלומיהמניבהמסחריתבנייהלהעדיףנטובישראלהמקומיותהרשויות,למשלכך
.כענייםמאופייניםשרוכשיהן,קטנותדירותלבנייתולהתנגדגבוהים

Harvey"716"('1ןoflUrban:למשלראו49 "Social Justice, Pos~nodernism and the city.0
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מעמדואתיבססחלוקתיצדקשלשהעיקרוןלאחרגםכילהביםביתן
שנויותלהיותיוסיפומיישומוהנובעותהקונקרטיותהתוצאות,הישראליבמשפט

מבוססתהחקלאיםעמדתהייתהחדששיחבעניין,צויןשכברכפי.במחלוקת
שהדגישחלוקתיצדקבשםנפסלהוזו,החלוקתיהצדק"משפחת"מטענהעל

הפרוצדורהבשיפורלהתמקדיש,ראשוןבשלב,כןעל.אחריםואינטרסיםזכויות

האינטרסיםבמרבלהתחשבותהסיכוייםאתשיגדילבאופן,ההחלטותקבלתשל

מידתלהגברת-עיקריותרפורמותבשתילהתמקדצריךזהשיפור.הרלוונטיים
הציבורבפניישראללמקרקעיהנוגעותההחלטותקבלתהליךשלהפתיחות
.זהבהליךשונותאוכלוסייהקבוצותשליותרמקיףולשיתוף

חשופותישראלבמקרקעילשימושיםהנוגעותההחלטות-לציבורפתיחות.1
מתקבלותהןכאשרמאורגנותאינטרסיםקבוצותשלראויות-לאלהשפעותיותר

לצמצםניתן,כןעל.הרחבהציבורשלמבחינתוידיעהוחוסראפלהשלבתנאים

לציבורהודעותמתןשיחייבוחוקהוראותבאמצעותאלההשפעותשלפגיעתןאת

שהתקבלוההחלטות,כהשעד,לומרניתן,ככלל.בדיוןהנמצאותהצעותעל
ההחלטהקבלתבשלבהציבוריתשחשיפתןהחלטותהיוישראללמקרקעיבנוגע

להצעותאו,שהתקיימומשמעותייםלדיוניםמודעהיהלאהביכור.נמוכההייתה
ה"תשנמשנתהחוקתיקון.ידע-"לדעתשצריךמי"ואילו,הפרקעלהעומדות

,כיום.בלבדמוגבלתתועלתבעללשיפוראך,זובנקודהמסויםלשיפורהביא
מקרקעימועצתשקיבלההחלטותלפרסםמחייבישראלמקרקעימינהלחוק

מתוקפהתגרעלאהחובההפרתכיבמפורשוקובעמוסיףהחוקאולם.ישראל50

לא[ההחלטהשל]תוקפהתחילת"לחוק4יגלסעיףהסיפהלפי.ההחלטהשל
הגבלתה:והעיקר."בהחלטהאחרתנקבעכןאםאלאכפרסומהמותניתתהיה
בכליםהציבוראתמציידתאינהשהתקבלוהאופרטיביותלהחלטותרקהחובהשל

מוקדםפרסוםכי,להזכירחשובכאן.ההליךשלהפורמטיבייםהרגעיםעללהשפעה
נגישותישמאורגנותאינטרסיםלקבוצותכאשרבעיקרחשובהחלטההצעותשל

תנאיםליצורהייםהחוק.לתקןישאלהליקויים.המנהליתלהליךיותרטובה
המנהלישההליךלפנילהתקבלהעומדותלהחלטותציבוריתמודעותשיאפשרו
להחלטותהציבוריתהמודעותמבחינתלפחותכי,להוסיףניתן.בהחלטהמסתיים
בשניםשהוגשוספציפיותחוקלהצעותרבהחשיבותיש,ישראללמקרקעיהנוגעות

,199852-ח"תשנהציבוריהדיורחוקהצעתבין-כנסתחבריידיעלהאחרונות

,0Ha

~ey Justice, Nature and the Geography.(1992)588;םRegional Research1 (1996,.tDifference (Cambridge . Mass

.ישראלמקרקעימינהללחוק4יג'ס50
ראו.70(4)מחר"פ,מוריאנו'נמ"בעלביטוחחברההישראליהפניקס94/3577א"רעהשוו51

,ג"תשס)מאמרים-שמגרספר"?תקנותהתקנתכהליכיפתיחותלקראת"ברכה'בעוד
.127(אכרך

.("הציבוריהדיורחוקהצעת":להלן)306ח"ה,1998-ח"תשנ,הציבוריהדיורחוקהצעת52
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עיגוןחוקהצעתובין,(לביטול54לעתמעתומועמדת)53בחקיקההושלמהשכבר
מייצגותאלההצעותאםגם.199655-ו"תשנ,בקרקעהחקלאיםזכויותורישום

נעשהבהןשהדיוןיוזמותעדיפותבמחלוקת156שנוייםולעתיםמוגדריםאינטרסים

חקיקההליכיבמסגרתרקלאלהגשמהניתניםפתיחותשלערכים.הציבורבפני
בכל.57מתאימיםעבודהסדריקביעתבאמצעות,המנהליבהליךגםאלא,בכנסת
החקלאיותהקרקעותבשאלתשדנהמילגרוםועדתכילהזכירניתן,לקרקעותהנוגע

המעונייניםלאנשיםשקראומודעותפרסמהחדששיחבענייןהדיןפסקשניתןלפני
.עמדותיהםאתהוועדהבפנילהציגבכך
סדריהמשקפותחלוקתיותהחלטות,לכאורה-רחבושיתוףייצוג.2

עלולא,הציבוראתשמייצגיםמיידיעללהתקבלצריכותחברתייםעדיפויות

לחתוראמוראינוהמנהליההליך,זהבהקשר,אחרותבמילים."מומחים"ידי
מאחר.הציבור-שביושרהבעליםמעונייןשבהלתוצאהאלא,"נכונה"לתוצאה

שלשוטףלניהולבנוגעשלאוודאי)מימוש-בתאינהשובישירהשדמוקרטיה
,שתתעוררנהלשאלותספציפימענהלתתמסוגלאינוהמחוקקושגם,(נכסים
ישראלמקרקעימועצתשלייצוגיהרכבעלהמבוסספתרוןעללחשובהיהניתן

במתכונתובחוקהציבורייצוגשלהחלקיתהמתכונתמןבשונה,(מלאהבמתכונת)
.המנהליבהליךדמוקרטייםערכיםלכאורהתקדםזוברוחרפורמה.הנוכחית
בכיווןראשוןצעדצייןישראלמקרקעילמועצתערבייםנציגיםשלהמינוי

יצליחוהמאורגנותהאינטרסיםקבוצותכיהחששמןלהתעלםאין,שנימצד.58זה
קיבלה"תשנמשנתהחוקתיקון.זובשיטהאפקטיבישימושלעשותיותרטוב
חושףשובוכךביותרכלליותהנחיותרקכוללאך,בייצוגהדוגלתהגישהאת

"ציבורנציגי"מינוישלבאפשרותהכירהתיקון,כאמור.אינטרסנטילניצולאותו
באשרהוראותכלללאאך(מוגבלבמספר)ישראלמקרקעיבמועצתכחברים

ביןהגבולקואתלמתוהכיצד,השאלהמתעוררת,לכךכנוסף.כתירתםלאופץ

.1998-ט"תשנ,(רכישהזכויות)הציבוריהדיורחוק53
,(חקיקהתיקוני)2004הכספיםלשנתהכלכליתהמדיניותחוקלהצעת86'סלפי54

."בטל-1998-ט"התשנ,(רכישהזכויות)הציבוריהדיורחוק":52ח"ה,2004-ד"תשס
.656ח"ה,1996-ו"תשנ,בקרקעהחקלאיםזכויותורישוםעיגוןחוקהצעת55
,בכךצורךיהיהאם,בהמשךלהתברריוכלוזהמסוגחקיקהשלתוכנהנגדמהותיותטענות56

.תוקפהנגדחוקתיותטענותיוצגושבהעתירהבמסגרת
,מ"והמעהמכסאגף,האוצרמשרד'נמ"בעקונטרם97/164ץ"בבגזמירהשופטשלדינופסק57

האזרחשותפותשלהתפיסהבשםזהבכיולהמנהליהמשפטשללפיתוחקורא289(1)נבר"פ
שלהשוטףבניהוללהשתתףלאזרחאמיתיתהזדמנותמתןפירושההשותפות",לדבריו.במדינה
היא.בחירותשלבדרךרקולא,ליוםמיוםולהשפיעלפעולמעשיתואפשרות,המדינהענייני
מוקדמתלהתייעצותנוספותדרכים;הציבוריהמינהלההליךשלופתיחותפומביותיתרדורשת

."שוטפתבפעילותכאלהגופיםלשלבנכונות;הציבורילמינהלשמחאןמעונייניםגופיםעם
הדמוקרטיהאתגר"ארז-ברק'דגםראו,המנהליבהליךפתיחותליתרלחתירה.342'בע,שם
.51הערהלעיל,ברכה;369(ס"תש)כדמשפטעיוני"המינהליהמשפטשל

.15(5)נהד"פ,ישראלממשלת'נבישראלהאזרחלזכויותהאגודה98/6924ץ"בג58
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החלטותהמשפטביתפסל,59מהדריןבעניין,כזכור.פסולפניםמשואלביןייצוג
שמקצתכיוון,החקלאיםלחוכריםהפיצוייםלשיעורבנוגעהמועצהשקיבלה
נמנווככאלה,ומושביםקיבוציםחבריהיוקבלתןבהליךחלקשנטלוהחברים

יהיוהחקלאיותבקרקעותאינטרסיםבעליכיגםנקבע,לכךבהמשך.מוטביהןעם
משמשתשזואף,שלהןהייעודשינויעלהאחראיתהמשנהבוועדתמלכהןמנועים
שלביישוםהטמוןהפרדוקסאתחושפותאלההחלטות.בלבד60מייעצתכוועדה
בשלעצמולהכשילמועדהואמטרתואתמגשיםהייצוגכאשר.ייצוגייםהסדרים
באופןהפניםמשואדיניאתלהחילאםהיאהמתעוררתהשאלה.6,פניםמשוא

שהחלטותיהןמרשויותלהבדיל,כפוליטייםשיוגדרולגופיםבנוגעיותרמרוכך
בהתאםלפעוליידרשוהםשגםלכךבכפוף,בעיקרןמקצועיותלהיותאמורות
שללפעולתהכקשר,מקוםמכל.פשוטהלאדילמהזוהי.שוויוניותמידהלאמות
העיקרוןקבלת:אחרתעדייןהיאהעיקריתשהבעיהדומה,ישראלמקרקעימועצת

המאורגנותהאינטרסיםקבוצותשלכוחןאתלהעציםצפויהייצוגייםמינוייםשל
במנהלדייןמיוצגותובלחיחלשותקבוצותשללהליךהנגישות-איאתולהנציח
אזרחיםאותם,"הדומםהרוב"חשבוןעלתבואהיא,כןכמו.בישראלהציבורי
שלהשדרהעמודאתמהוויםאך,כייחודייםמוכריםלהיותכדידייםמזוהיםשאינם
שללהגשמתואחרותדרכיםלשקולשראוינראה,אלהמטעמים.הישראליתהחברה
.הציבורממקרקעילהנאההנוגעותהעקרוניותבהחלטותייצוגי-הדמוקרטיהאידאל

ישקפואכןישראלמקרקעילמועצתשהמינוייםלצפותשקשהמאחר,למשל,כך
כליללוותרשעדיףייתכן,בהלייצוגהראוייםהאינטרסיםכללאתמלאבאורח

מקצועייםמינוייםשלבשיטהולהמירהלמועצהייצוגייםמינוייםשלהתפיסהעל
במועצההדיוניםאתלפתוחובמקביל,המינהלשללפעילותוהרלוונטייםבתחומים

ראוי.ועובדותעמדותבפניהלהציגשיוכלוכך,שונותקבוצותשלנציגיהןבפני
בעלישאינםמישלגם)המינהלשלההחלטותקבלתבתהליכישיתוףכילהדגיש

ההחלטותעלניכרהשפעהופוטנציאלרבהחשיבותבעלהוא(בופורמלימעמד
שלשיתוףתוךשהתקבלוהחלטותביןמהשוואהללמודשניתןכפי,המתקבלות

.62בפניהםסגורשהיהמהליךשנבעולהחלטותלמינהלחיצונייםגורמים

.41הערהלעיל,מהדריןענייןע5
.8(2)נגד"פ,ישראלמקרקעימועצתשלהמשנהועדת'נעזריאל98/5734ץ"בג60
שהתמנהמימחויבמידהבאיזוהיאייצוגייםמינוייםלגביבפסיקהשהתעוררהנוספתשאלה61

99/5848ץ"בגראו.שיקבלוהנחיותלתכתיביםבהתאםלפעולקבוצהאוגוףשלמטעמם

'נפלק00/5361ץ"ודנג;5(3)נדד"פ,ירושליםולבנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדה'נפריצקי

.44,(1)2005עליוןתקדין,(2005.1.4מיוםהחלטה,פורסםטרם)מ"הי
עדיפותללא,באילת"כיתךבנה"פרויקטבמסגרתמגרשיםשיווקעלההחלטה,למשלכך62

שהעירייהמבליהתקבלה(29הערהלעיל,אילתעירייתבענייןשנידונה)המקוםלתושבי
מינהלעלביקורתכךבשלמתחחשיןהשופט.ההחלטהלקבלתשקדמובהליכיםשותפה

כיהדעתעליעלהלא,תקיניםמינהלסידרישלמבחינתם"כיוהוסיף,ישראלמקרקעי
בתחומיהלבנייהקרקעותתשווקנהכיצדשיקבעהבלעדיהגורםיהיהישראלמקרקעימינהל
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פומביותשלבתנאיםשהתקבלוישראללמקרקעיבנוגעההחלטותכי,לצייןראוי
לפוליטיקהבהשוואהאףמנחיתותסבלו,הפוליטיבאופייןהודאהוללאחסרה

הפוליטיותהמחלוקות,באלה.ובממשלהבכנסת-ישראלבמדינתהרשמית
שלמטעמםבאותלדיוןהעומדותוההצעות,לכולידועותאלא,מוסוותאינןלפחות
,כאמור.הציבורלמשפטעומדיםלפחותאו,גלוייםשמניעיהם,פוליטייםאישים
ופרסומה,כנסתחבריהיושיוזמיה,בכךהיההציבוריהדיורחוקהצעתשליתרונה
להחלטותבהשוואהוזאת)עוררהשהיאבשאלותגלוידיוןפתחלציבורהמוקדם

.(פחותותלאחלוקתיותמשמעויותבעלותשהן,ישראלמקרקעימועצתשל
לאגם-העולמותשבכלהרעבסימןהיהישראלמקרקעיניהול,אלהמבחינות

ביקורתשלבתנאיםהתקייםלאוגם,בלבדמקצועייםשיקוליםעלמבוססהיה
הנוגעותהעקרוניותההחלטותשלהעברהןאתלשקולניתן,אלהבנסיבות.ציבורית

בזעזועכרוךשאינופתרון.רשמיבאופןגםהפוליטיהתחוםאלישראללמקרקעי
המנהליתלפירמידהנוסףנדבךשלבהוספתוטמוןלהיותיכולכולההמערכתשל

אתגםתקבלנהישראלמקרקעימועצתשלהעקרוניותשההחלטותכך,הקיימת

מקצועיאואובייקטיבימחליטפורוםאינההממשלה,אכן.63הממשלהאישור
הליךשלתולדההואהרכבה,ממנהבשונהאולם,ישראלמקרקעיממועצתיותר

ואף,הישראליתבחברההמגוריםכלאתמייצגתאינההממשלהאמנם.דמוקרטי
מתמדתלביקורתנתונותהחלטותיהאולם,בכנסתהמיוצגותהמפלגותכלאתלא
בנוגעחסרונוהורגשכהשעדדיון,ציבורידיוןלכללומגיעות,האופוזיציהמצד

מקרקעימועצת,כיוםגםכילהוסיףניתן.ישראלמקרקעימועצתשקיבלהלהחלטות
.ממשלתייםלתכתיביםרבהבמידהנתונהאלא,אוטונומיכגוףפועלתאינהישראל

ישראלמקרקעימינהלשלפעילותועלהמיניסטריאליתהאחריותהפכהלחינםלא
ההחלטותהבאת,זאתלעומת.בממשלההמכהניםהשריםמבחינתמועדפתלמטרה
למשמעויותבמישריןלאחראיתהממשלהאתתעשהרשמיבאופןהממשלהלאישור

מןמרכזילחלקבהחלטותהדיוןאתותהפוך,הקרקעיתהמדיניותשלהחלוקתיות

.בשוליורקמתקייםהואשעהשלפיבעוד,הציבוריהשיח
אתיגדירישראלמקרקעימינהלשחוקלכךלשאוףיש,יותרהרחוקבטווח
לאלבדוכזהשתיקוןאף,ישראלמקרקעיניהולשלהעדיפויותוסדריהיעדים
בקרקעותהשימושתכליותאתתגדירהחקיקהאםגםכילהניחניתן.להועיל64יוכל

.וקדשראהכזהבבחינתמירושליםהכרעהלקבלתיאלץאילתועיריית,אילתהעירשל
מקרקעיאתהכורךונושאנושאבכלוכך,אביב-תלשללעניינהכך,אילתשללעניינהכך

עדיפותשהעניק,השרוןברמת"דירתךבנה"פרויקט,זאתלעומת.769'בע,שם."ישראל
המקומיתהמועצהעםבתיאוםנעשה(17הערהלעיל,רוזנכרגבענייןונידון)המקוםלתושבי

הואההחלטותקבלתכתהליךהשיתוףכיממחישההמקריםביןההשוואה.שיתופהותוך
.משמעותיהשפעהפוטנציאלכעל

כדיוןהמשתתפיםהשריםעליחולובממשלהיידוןהקרקעותנושאכאשרגםכילהבהירראוי63
.ענייניםניגודעלהאיסורובהם,המנהליהמשפטכלליובהחלטה

זה,חלוקתיותמשמעויותבעלתמנהליתמדיניותשלאחרמפורסםבמקרהכילהזכירראוי64
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ארז-ברקדפנה

שיקולאתממשיבאופןיגבילוולאביותררחבותבהכרחיהיוהגדרותיה,הציבור
.ההליךשלחשיבותואתולהדגישלשוביש,כךמשוםדווקא.המינהלשלהדעת
יחידיםשלשיתוףומאפשרפומביותשלבתנאיםשמתקייםהחלטותקבלתהליך

צדקשללאידאללהתקרבמאפשרעצמובמינהלמיוצגיםאינםאשרוקבוצות

.במלואואותולהגשיםלאאםגם,חלוקתי
ההחלטותשללאיכותןערובהתמידאינוהוגןהליךכילזכוריש,במקביל
מוקדמותהטיותלתקןיכולאינוגםהוא.הסכמהשללהשגתהאוהמתקבלות
שלאפקטיביתמהתארגנותהנובעותהטיותאוהמחליטהגוףשלמהרכבוהנובעות
לאבאופןלעתים)המנהליתהרשותבפנינשמעיםשלהןרביםשתומכיםקבוצות

מקרקעימועצתנדרשה,חדששיחבענייןהדיןפסקבעקבות.(לגודלןפרופורציוני
ההחלטותסמךעלשנעשועסקאותעלשיחולומעברהוראותלקבועישראל

שרלשעבר,ניסיםמשהשלבראשותוועדההמועצהמינתהכךלשם.הקודמות

במידהשהלכומעברהוראותעלהחליטהדברשלובסופו,ישראלבממשלותבכיר

עסקאותולבצעלהוסיףאפשרואלההוראות.הוועדההמלצותבעקבותרבה
וארגונים"המזרחיתהדמוקרטיתהקשת",זהרקעעל.בקידומןהוחלשכבררבות

מעקרותשהןהטענהיסודעל,המעברהוראותנגדץ=לבגעתרונוספיםחברתיים
,כןאם.חדשנויחבענייןץ"בגפסיקתשלהמעשיתהמשמעותאתרבהבמידה
בקרקעותהענייןבעליאתרקלאשמעהאשר,ניסיםועדתשקיימההפתוחההליך

באשרחברתיתהסכמההולידלא,מתנגדיהםאתגםאלאבפניהלהופיעשביקשו
יוכללאכילממשלההמשפטיהיועץהודיעהעתירהבעקבות.הראויהלמדיניות

זועמדה.ישראלמקרקעימועצתהחליטהשעליהןהמעברהוראותעללהגן
שליותרקטןמספרעלשיחולוכך,היקפןאתשצמצמהחדשהלהחלטההובילה
.65(ראשונייםתכנוןמשלבילהבדיל)יחסיתמתקדםבתהליךשנמצאו,עסקאות
המעברהוראותשלמגדרןשהוצאוחוכריםידיעלנוספותעתירותהוגשו,זהבשלב

עתירתםאתהן-העתירותכלאתהמשפטביתדחה,דברשלבסיכומו.החדשות
הההלטהמןנפגעיםעצמםשראוהחוכריםעתירותאתוהןהחברתייםהארגוניםשל

הצדדיםשלההסתמכותאינטרסעלראויבאופןהגבהזוכישמצאלאחר-השנייה
.לעסקאות66

רובינשטחן97/3267ץ"בגראו.החוקתיקוןדברשלבסופונדרש,הישיבותבחוריגיוסשל
.481(5)נבד"פ,הביטחוןשר'ג

שניעלהושתתוהמעברהוראות.03.9.2מיוםישראלמקרקעימועצתשל972החלטה65
מתןהיהאלהשלהמעשיהתרגום."התכנוןציר"ו"ההסתמכותציר":עיקרייםפרמטרים

המינהלשלמפורשתחוזיתהתחייבותסמךעללרעהמצבשינויהיהשבהןלעסקאותתוקף
שבהןבנסיכות,הוזיתהתחייבותכדיעלושלאמשמעיים-חדמצגיםסמךעללחלופיןאו

בנוגעתכניתהפקדתעלהחלטהכדיעדהחדשהפרויקטתכנוןשלהתקדמותגםהייתה
.העסקהנשואלמקרקעין

מקרקעימינהל'נשיתופיתחקלאיתלהתיישבותאגודהעזהכפרקיבוץ02/10934ץ"בג66
.108(5)נחד"פ,ישראל
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החקלאיותהקרקעותץ"בגבעקבות:ישראלבמקרקעיחלוקתיצדק

הראויהמנהליההליךהולידלאהמעברהוראותשלבעניינןכי,לטעוןניתן
זודוגמהאולם.עמןהשלמהלאואפילוההחלטותתוכןעלחברתיתהסכמה
בענייןההחלטה.ההליךשלחשיבותובהדגשתהתוחלתלחוסרראיהבהכרחאינה

כבדבנטללשאתנדרשההיא.הסכמה-לאימראשמועדתהייתההמעברהוראות
העיקרוןבשםבעברשהתקבלוההחלטותלשינויהדרישהביןליישב:במיוחד

עסקאותשתכננולמיהנוגעים)אישיצדקשלשיקוליםלביןחלוקתיצדקשל
רקעעל,זאתכל.(הקודמותההחלטותסמךעלביצועןלקראתלפעולהחלוואף

,פגוםהליךשלקודמתוהיסטוריהבמחלוקתהצדדיםביןבמיוחדגבוההעוינות

מקוםיש.ישראלמקרקעימועצתשלבהרכבהמשמעותייםשינוייםשחלוומבלי
לפחותיותרטובותתוצאותלהניביוכל-ומשתףפתוח-הוגןשהליךלתקווה
.חדשותמדיניותהחלטותשללהתווייתןבנוגע
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