
הערבוהמגזרהמתמשכת

מבואא.

בבג"צהחלטההעליוןהמשפטביתנתןלאחרונה

הערביהחיבוךלעבייביהעליובההמעקבועדת 2814/97

העוסקוהספורטיהתרבותהחיבוך,משרדב'בישראל

הערביימהחינוךמוסדותשלהתקציביתהאפליהבסוגיית

שלארוכהבסדרהנוסףפרקמהווהזהדיןפסקבישראל.

הערביהמיעוטשלתקציביתבאפליההעוסקימדיןפסקי

בישראל.

המעקב,ועדתבענייןהדיןפסקאתנסקורזוברשימה

תקציבית.אפליהשלזהבנושאהעוסקתקודמתפסיקהוכן

עקרוניימעניינימלשניבקצרהנתייחסהסקירהשלבסופה

הראייתיתהבעיהזה:מסוגבעתירותהדיוןאגבהמתעוררימ

בבג"צ.הסעדובעיית

והאפליההמדינהבתקציבהשוויוןעקרוןב.

יקה Oהפקירת Oהערבי:המגזרשלהתקציבית

המגזרשלהתקציביתהאפליהבנושאבסיסידיןפסק

המרכז-עדאלה 240/98בבג"צ 1 998דבצמברניתןהערבי

לעבייביהשרב'בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטי

לענייניהמשרדתקציבכיהעותרימטענוזהבמקרהדתות'.

סביריחסאיןשכןלרעה,הערביהמיעוטאתמפלהדתות

המהווה-המדינהבאוכלוסייתהערביהמגזרשלחלקובין

התקציבנתחלבין-בישראלהאוכלוסייהמכלל-19.1%כ

על 1998בשנתעמדאשרהדתות,ממשרדמקבלשהוא

אחרות,במילימהמשר.דשלתקציבומכללבלדב 1.86%

העדותשלהיחסישחלקןהייתה,העותרימשלטענתמ

היחסיחלקןאתמשקףאינוהדתותמשרדבתקציבהערביות

 • 3צורכיהןעללענותכדידיבואיןוממילאבאוכלוסייה,

אופייהבשלהעתירהאתדחההעליוןהמשפטבית

זמיר Iיהשופטימהצטרפו(שאליוחשיןמ'השופטהכללי'.

המכללהשלהאקרמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתהקבועהסגלוחברמרצה •

למינהל.

עסקים,למינהלהספרובביתלמשפטיםהספרבביתהרביעיתהשנהתלמירת ••

המשפט.העתכתבשלהמשנהועורכתלמינהלהמכללהשלהאקרמיהמסלול
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המשפטמביתמבקשימהעותרימכיהסבירביניש)וד'

לעדותוהממשלההכנסתתקצנהשלפיהגורפת,החלטה

כשיעורשלהמהדתצורכילסיפוקכסףמשאבייהודיותהלא

היאאםנםזו,החלטהואולמבאוכלוסייה.היחסיחלקן

השופטשללדעתו . 5המשפטלביתמתאימהאיבהראויה,

יפסולהמשפטביתהעותרימ,טענותיתקבלואמחשין,

דת,לצורכימשאבימבהקצאתהעוסקימבתקציבסעיפימ

הסעיפימאתמחדשלחוקקהמשיבימעללצוותויצטרך

ביתשלביכולתואיןכזהסעדלגישתו,התקציב.בחוק

איןוכוללניות.סתמיותשלחותמבוטבועלתת.המשפט

המניעהסכוםמהולקבועובתוביםכליםהמשפטביתבידי

פטרזובדרך . 6תקציבסעיףכלפיעלאוכלוסייהסונלכל

האפליה,טענתעמחזיתימעימותהמשפטביתעצמואת

מהעותרימומנע"כוללניות"שלמהטעמהעתירהאתדחה

חשין:מ'השופטאומרסע.דכל

(רביזורכללייממפקחימלהופכנומבקשימ"העותרימ

העדיפויותסדריועלהמדינהתקציבשלהרכבועלגנרל)

 • 7נועד"לכךלאבית-משפטואילובו,

במסגרתכיהעותרת,הבינהזועתירהמתוצאותכלקח

יהיההערבית,לאוכלוסייהכספימבהקצאתלשוויוןהמאבק

אפליהבדברהטענהעלרקלאהעתירותאתלבססעליה

עלגמאלאהמדינה,בתקציבהערביהמגזרשליחסית

מספרהוגשוזוהנחהיסודעלנוספת.עובדתיתתשתית

המגזראפלייתשלבטענההןאףשהתמקדונוספותעתירות

המדינה.בתקציבכספימבהקצאתהערבי

המשפטיהמרכז-עדאלה 2422/98בבג"צלמשל,כך

 8והרווחההעבודהשרב'בישראלהערביהמיעוטלזכויות

מפלהבאופןנוהגוהרווחההעבודהמשרדכיהעותרימטענו

תמיכהלצורךהמשרדמתקציבכספיממקצההואכאשר

"קמחאמבצע(במסגרתהפסחחגלקראתבנזקקימ

במועדיערביימלנזקקימכספיממקצההואואיןדפסחא"),

לנהוגבחובתוהכירוהרווחההעבודהמשרדשלהמ.החג

שונות.דתותבנילנזקקימתמיכותבמתןשוויוניבאופן

העבודהמשרדפיושעללהסכמהדיןבעליהגיעואי-לכך,



במשפחותלתמיכהבנוגעהמבחנימאתיתקןוהרווחה

דתותבניעלגמשיחולובאופןהפסח,חגלרגלנזקקות

להסכמונתןהדיןבעלילבקשתנענההמשפטביתאחרות.

דין.פסקשלתוקף

המרכז-עדאלה "' 3/99בג"צהנונוסףמקרה

לעבייביהשרב'בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטי

דתותלענייניהמשרדכיהעותרימטענובואשר , 9דתות

העלמיןלבתיכספימבהקצאתהשוויוןחובתאתקיימלא

לשניחציהאתכיוונהאשרהעתירההערבי.המיעוטשל

 ' 999הכספימלשנתהדתותמשרדבתקציבסעיפימ

המשפטוביתהתקבלה,

המשרדעלציווההעליון

אתלהקצותדתותלענייני

בתקציבשנקבעהכסף

לצורך 2000לשנתהמשרד

דתותבנישלהעלמיןבתי

שוויוני.באופןשונות,

אומרהעתירהאתבקבלו

כך:זמירהשופט

שלבסיסעל"הפליה

בהקצאתלאומאודת

המדינה,שלמשאבימ

היאאמגמאסורהשהיא

ודאיבעקיפין,נעשית

במישרין.נעשיתהיאכאשרוחומר,קלבחינתאסורה,שהיא

מתקציבכספימבהקצאתהפליההיאמובהקתדוגמה

הוארגילדבראמנמ, ...ממשלתימשרדעל-ידיהמדינה

הנצרכימ,ולכלהצרכימלכלמספיקימאינמהתקציבשכספי

היוצרעדיפויותסולמלפיכספימלהקצותצורךישולכן

העדיפויותאךלקבוצה.קבוצהוביןלאדמאדמביןהבדלימ

ענייניימשיקולימעלמבוססימלהיותחייבימוההדבלימ

פסולימ,שיקולימעלולאהשוויון,עקרוןעמהמתיישבימ

 •ו Oלאומ"אודתכגון

בישראל.הערביימהחינוךבמוסדותשח"ר")"אגף(להלן:

במסגרתהכלולותתכניותלשתיהעותרימכיוונובמיוחד

הרווחהתכנית-החינוךמשרדשלורווחההחינוךשירותי

העותרימדרשושלגביהןהשכונותשיקומותכניתהחינוכית

הערבי.למגזריוקצולהןהמיועדיממהתקציבימ-20%שכ

אגףלפיהלמדי,עגומהעובדתיתתשתיתפרשוהעותרימ

עלבישראלהחלשותהאוכלוסיותבקידומהמטפלשח"ר,

החינוך,במוסדותשונותותכניותפרויקטימהפעלתידי

הערביימהחינוךבמוסדותתכניותיואתמפעילאינו

בישראל.

המעקבועדתבענייוהדיוק Oפג.

בנושאהדיןפסקישלבסדרהכה,עדאחרונה,ציוןנקודת

בענייןהדיןפסקמהווההעריבהמגזרשלהתקציביתהאפליה

הענייןבנסיבות . 2000יוליבחודששניתןהמעקב,ועדת

לנמקהחינוךלמשרדשיורהתנאיעלצוהעותרימביקשו

ורווחהחינוךלשירותיהאגףתכניותכלאתיפעיללאמדוע

ניבישראלהערביהחינוןלענייניהעל,ונההמעקבועדת 2814/97בג"צ . 1

המעקב).ועדתעניין(להלן: 233 ) 3נר(פ"רוהספורט,התרבותהחינון,משרד

ניבישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה 240/98בג"צ . 2

עדאלה).עניין(להלן: S) 167נב(פ"רדתות,לענייניהשר

 • 173בעישם, . 3

 • 191בעישם, . 4

 • 187בעישם, . 5

 • 188-187בעישם, . 6

 • 171בעישם,.ד

בישראלהערביהאזרחלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה 2422/98בג"צ . 8

פורסם).(לאוהרווחההעבודהשרני

הערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה 1113/99בג"צ . 9

העלמין).בתיעניין(להלן: 164 ) 2נר(פ"רדתות,לענייניהשרניבישראל

 • 172בעישם, . 10
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לאשניממעשרלמעלהכיהמדינה,אישרהבתצהירה

עלטופלאשרוהדרוזי,הערביבמגזרכללשח"ראגףעסק

 1992בשנתהחינוך.במשרדהערבילמגזרייעודיתיחידהידי

זאתאךהמיעוטימ,באוכלוסייתגמלטפלשח"ראגףהחל

כיהמדינההצהירהזאת,עמיחדיחסית.קטןבהיקף

מחדשעמדתואתהמשיבבחןהעתירההגשתבעקבות

והחליטהמיעוטימ,במגזרשח"ראגףלפעולותהנוגעבכל

יהיההתקציבישהיעדבאופןזהבמגזרפעולתואתלהרחיב

שלשיעורעלהמיעוטיממגזריעמודשנימחמששבתוך

טענתאתקיבלהשהמדינהמכאן,האגףיי.מתקציב 20%

שלבזכאותועקרוניבאופןוהכירההחינוךבנושאהאפליה

בינישד'השופטתבתקציב.היחסילחלקוהערביהציבור

הביעהזמיר)י'והשופטברקא'הנשיאהסכימו(עמה

בעקבותהחינוךמשרדשלהמגמהמשינוירצוןשביעות

בעתירה:הדיון

במגזרשח"ראגףתקציבהחלתהואבפנינושעמד"העניין

לאהעתירהבמסגרתכיולומר,לשובאלאלנואיןהערבי.

שנימבמשךקופחהערביבמגזרהחינוךכימחלוקתהייתה

מצבלתיקוןלעשותישכימחלוקתהייתהלאואףרבות

ננקטוכישוכנענוהמדינהמטעמלנושהוגשומהתשובותזה.

למגזרתקציביימאמצעימלהקצאתמשמעותיימצעדימ

בתחומבאמצעימשוויוןשלהיעדאתלהשיגכדיהערבי

הערביתהאוכלוסייהשלהיחסילחלקהבהתאםהנדון

אתלקדמבצורךביטוילידיהשינויבאבמיוחדבישראל.

אשרהסוציו-אקונומית,הבחינהמןה'חלשה'האוכלוסיה

העתירה,הוגשהמאזבחינוך;הרווחהתקציביהוקצולה

חומשלתכניתהמלצותיהבן-פרץ["]פרופ'ועדתהגישה

הערביבמגזרשח"ראגףתוכניותהוחלוהערבי,לחינוך

החינוךבמשרדהוחלטכךעלונוסף-20%להקרובבשיעור

והוקצוהערביבמגזרלחינוךמתקנת''העדפהשלמדיניותעל

 .).א.ל.מוי.ר.-שלנו(ההדגשה ' 3Iמשאבימ'לכך

החינוךשלחמורהאפליהשלתמונהעולההדיןמפסק

שח"ראגףתקציבהחלתלגביזאת,עמבעבר.הערביבמגזר

אתההולמלמימוןזכאותוהוכרהבעתי,דהערביהמגזרעל

באוכלוסייה.היחסיחלקו

חד-באופןנאמרהדיןשבפסקלמרותכילצייןחשוב

רבותשנימבמשךקופחהערביבמגזרהחינוךכימשמעי

העדפהשלבטכניקותשימושתוך(גמזהמצבלתקןישוכי

אתהמשפטביתדחהפורמלית,שמבחינההרימתקנת)

העדפהעלההחלטהוכןהמתבקשהסעדשכןהעתירה,
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המדינהידיעללעותרימהובטחוהערבילציבורמתקנת

הדיון".במהלך

שלמבגלותיההדיו-קי Oפעלהערותד,

השיפוטיתהביקורת

הקודמימהדיןפסקיוכןהמעקב,ועדתבענייןהדיןפסק

מעוררימהערבי,המגזרשלהתקציביתהאפליהבנושא

הקשיימשעניינןבעיותמישורימ:בשניבעיקרבעיות

הנוגעותובעיותתקציביתאפליהשלבהוכחתההראייתיימ

אפליהשלבמצבימלהעניקראויאוניתןאותולסעד

הבאות.השורותאתנקדישאלולבעיותתקציבית.

תקציביתאפליהשלבהוכחתההראייתייםהקשיים ),(

קלההנהאחרלפרטביחספרטשלאפליהשלהוכחתה

הכרוכימהראייתיימלקשיימבהשוואהיחסיבאופן

למגזרימביחספרטימושלמגזרשלאפליהשלבהוכחתה

המרכיבהפרטימשאוסףהיאלכךהראשונההסיבהאחרימ.

בנושאצרכיואתלשקללקושיוישנואחי,דאינוהמגזראת

ובלתימיוחדמבנהלוגמאשראחר,למגזרביחסמסוימ

שכןהקבוצותבתיחומקושילהיותיכולבנוסף,אחי.ד

שמקשהבאופןשוניממגזרימביןחפיפהקיימתלעתימ

(לדוגמא,לההניתןלמימוןהקבוצהגודלביןישריחסלקבוע

הערביהמגזרשהריהנשימ,למגזרהערביהמגזרביןחפיפה

נשימ).גמכולל

סובלממנהאינפורמציהמחוסרנובעתהשנייההסיבה

הנוגעהמידעשלרובוהמידע.שלבעיבודוומהקושיהעותר

השונותהמידהואמותהתקציבחלוקתהמגזרימ,למימון

ופעמימהרשותבידינמצאבחלוקההרשותאתהמנחות

האינפורמציה,שלהשגתהלאחרגמבנוסף,להשיגו.ניתןלא

הכרוכימשונימקשיימהעותרבפניניצבימבכלל,אמ

ההליךאתומייקריממסבכימאשרהמידע,שלבעיבודו

 .)צ IIלבגהעתירה(למשלהמשפטי

העומדותהאפשרויותאחתהראייתיימ,בקשיימבהתחשב

להצביעהנהמגזריתאפליהלהוכיחהמעונייןהעותרבפני

המימוןמסךלמגזר,המוענקהמימוןאחוזלפיההעובדהעל

באוכלוסייה.(באחוזימ)היחסימגודלונמוךהנוהכולל,

היאלפסיקהבהתאמאךיחסי,באופןקלההנהזוטענה

כזכור,אפליה.טענתלבססכדיכשלעצמה,מספיקה,אינה

כלליותבטענתהעתירהאתהמשפטביתדחהעדאלהבעניין

ביחסנמוךמימוןדבברהמרכזיתהעותרימשטענתלאחר



האפליה.ביסוסלצורךמספיקהכבלתינקבעההמגזרלגודל

בפסקגמזהמקוסוטהאינוהעליוןהמשפטביתלכאורה,

בענייןהדיןפסקעלבהתבססההמעקב.ועדתבענייןהדין

כי:בינישד'השופטתקובעתעדאלה,

בבית-נאמרושכברדברימולהדגישלחזורלמותר"לא

יריעההפורסתכוללניאופיבעלתלעתירהביחסזהמשפט

הדיוןממוקדת.ובלתירחבה

מתאימאינוזהבבית-משפט

מכלולשלגורפתלבחינה

על-ידיהמוענקימהתקציבימ

ונושאנושאבכלהממשלה

החינוךבתקציבילאואף

זהבית-משפטבדרך-כלל;

כלליתביקורתמקיימאינו

והואהמדינה,תקציביעל

טענהרקלבחוןערוך

ו. 5Iהפליה'שלקונקרטית

ביקורתלדידנו,נמתחה,עדאלהבענייןהדיןפסקעל

המשפטביתהשתמשזהדיןבפסקכיבה,נטעןו. 6מוצדקת

אי-עילתשממלאתלפונקציהכתחליףהכלליותבעקרון

מלפסוקהמשפטביתשלהימנעותוכטכניקתהשפיטות

 .ענייןךושללגופו

קיבלדווקאהמשפטביתהמעקבועדתבענייןזאת,עמ

הערבילמגזרלהקצותישלפיההטענהאתעקרוניבאופן

היחסי(כחלקוהעתירהנשואמהתקציבימ-20%כ

זובעמדההמדינהתמיכתלאחררקזאת,אךבאוכלוסייה),

נתקבלהשבהנוספתדוגמאכך.עקבהעתירהשלודחייתה

אתבקבלוהעלמין.בתיענייןהנההיחסיהמימוןטענת

כך:זמירי'השופטקובעהעתירה

השוויוןחובתאתלקיימצריךדתותלענייני"המשרד

הסכומימכיהוא,הדברפירושחוק.הצעתשלבשלבכבר

ההשתייכותלפישונות,דתותשלעלמיןלבתישיוקצו

דתכלבנישלהיחסיהשיעוראתתואמימיהיוהדתית,

לבתישבנוגעמשומומדוע?בישראל.האוכלוסיהבקרב

המבחןלאאמגמהעיקרי,המבחןהיאזאתיחסיותעלמין,

 .ו Sהשוויון"אלבדרךהיחי,ד

התקציבחוקעלהמבוססתטענהשלדינהכןאממהו

יחסיבאופןנמוךשהואמימוןמסוימלמגזרניתןלפיה

משמעותישנהזולטענהלדעתנו,באוכלוסייה?מגודלו

להכריעכדידיבהישולפעמימראייתיתמבחינהחשובה

אינהכזוטענהאמנמ,תקציבית.אפליהשלבנושאדיון

להעבירכדיבהישאךאוטומטיבאופןאפליהלבססאמורה

מיוחדימטעמימשקיימימלהראותלמדינהההוכחהנטלאת

לגודליחסיבאופןהתקציבמחלוקתסטייההמצדיקימ

כאלהלהיותיכולימזהבהקשרמיוחדימטעמימהמגזרימ.

צרכימהיעדרמסוימ,מגזרשלמיוחדימלצרכימהנוגעימ

אוהמסוימבמגזרדומימ

מתקנתהעדפהשלמדיניות

ו. 9מקופחותקבוצותכלפי

אתלהעבירישלפיההטענה

כאשרלמדינהההוכחהנטל

נמוךמימוןבדברטענהנטענת

המגזרלגודלביחס

התקציב)חוקעל(המתבססת

למגזרביחסשאתביתרנכונה

לאומי.מיעוטשהנוהערבי

שלדבריונכונימלכךבקשר

העתירהשללדחייתהבהתייחסאמרשאותמכהןמ'ד"ר

 :עדאלהבעניין

 . 236עניו,הערהלעילהמעקב,ועדתעניין .וו

שריזיעלמונתהאשרבן-פרץ,מרימפרופישלבראשותהציבוריתועזה .ו 2

נן,נמוחומש.תונניתולהננתהערביהחינוךזביקתלצורךוהתרבותהחינוך

יהוזי.הלאבמגזרשח"ראגףפעילותאתלבזוקהוועזהנתבקשה

 . 240עניו,הערהלעילהמעקב,ועדתעניין .ו 3

לאורנן.מלעשותנמנעאךהעתירה,אתלקבלהיהינולהמשפטביתנינראה .ו 4

יבתיזיעלהעתירהזחייתשלהצעזנינזמההשנימ,וארונתהחמורההאפליה

מוצאלמזינהלתתנועזאשרטקטיצעזהיההמזינהשלהוזעתהלאחרהמשפט

העתירהשלולאהערבי,המגזרננגזשנקטההמפלהמהמזיניותנבוזשל

רב.זמןעוזממשינהוהייתהייתנן

 . 239עניו,הערהלעילהמעקב,ועדתעניין .ו 5

 . 37ו) 999 (ועדאלהמחברותההונחה?"מוטלמי"עלנהןמיראו .ו 6

לזוןהמשפטיבתעלהיהזהשבמקרה ) 38בעי(שם,במאמרומסבירנהןו. 7

שנןננטען,נלליתהייתהלאהעתירהלזעתועניין.שללגופובעתירה

מוגזרסעזביקשהוהיאהתקציב,בחוקמוגזרימסעיפימליבטולהתייחסה

בחוק.מפלימסעיפימביטולשל

ו. 82בעי , 9הערהלעילהעלמין,בתיענייןו. 8

טעות,למנוענזילהוסיף,הראוי"מןנר:זמירייהשופטאומרו 82בעישם,ו. 9

חלוקתשלהמטרההיחסיות,מבחןלפיראשית,זרך.נציוניאחזותהערות

נלבנישלהיחסיהשיעורלפיהקצאהלהיותצרינההעלמיןבתיביןהנסף

אתתואמתלהיותצרינההנסףחלוקתשלוהתוצאההאונלוסיה,בקרבזת

מסטייההנסףבחלוקתלהימנעצריךפירוש?מהבקירוב.האמורהשיעור

מתמטית,בנוסחהנמולזייקאפשראמספקזאתעמהיחסי.השיעורמןנינרת

השיעורמןקלהסטייההנסף.בחלוקתהשערה,נחוטלזקזקצריךואמ

הפליה.בהנרחפירושהאיןהיחסי

זהממבחןלסטותאפשריחי.זמבחןבהנרחאינוהיחסיותמבחןשנית,

מסוימציבורשלמתקנתהעזפהמתקנת.העזפהלצורךהיתר,ביןיבוזעין,

מקזמתהיאלמעשההשוויון,אתמפרההיאשלנאורהמסוימת,קבוצהאו

השוויון".את
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מספקותראיותסיפקולאהעותרימכיקבעהמשפט"בית

להרימהצליחודווקאהעותרימכידומהאךאפליה.להוכחת

היהההוכחהנטלמכן,לאחרהראשוני.ההוכחהנטלאת

מדיניותהאתתצדיקשזומנתעלהמדינהלידילעבוראמור

סותרות.ראיותהמצאתידיעל

השתייכותאוגזעעלהמבוססתאפליההברית,בארצות

החלתמחייבתולכןבמיוחדכחשודהנתפסתלאומית,

עלהמדינה.מבחינתלמדימחמירימהוכחתייממבחנימ

נטלמוטללאומ,אוגזעמטעמילאפליההטוענימעותרימ

נטלאותו,מרימימהמוכאשריחסית,קלראשוניהוכחה

שלהיפוכואתלהוכיחשחייבימלמשיבימ,עוברההוכחה

ביתזה.במקרהלנהוגהמשפטביתצריךהיהכךדבר.

הקפדניההוכחהבמבחןשימושלעשותצריךהמשפט

מאחרלאומרקעעללאפליהחששקיימבהמבמקרימ

זכויותעליגןלאהישראליהמחוקקכילחשודסיבהוקיימת

 • 2,ו 20מספק"פוליטיכוחנטולותמיעוטקבוצות

תקציביתאפליהשלבמצביםלסעדהנונעותבעיות ) 2 (

הערביהמגזרשלונשנותחוזרותפניותשלקיומןעצמ

תקציבית,אפליהשלזההבטענההעליוןהמשפטביתאל

קיומהעלמעידהאחרימ,תקציבלסעיפיבהקשרפעמכל

כאןהתקציב.בחוקהשוויוןעקרוןשלאכיפהבעייתשל

הסע.דסוגייתאלדיוננומגיע

אתלהפניממחויבימהממשלתיימהמשרדימלכאורה,

ולהקצותלאורןלפעולהעליון,המשפטביתשלההלכות

שיקיימבאופןהתקציבסעיפיבכלהערבילמגזרהמימוןאת

התקציבבחלוקתהשוויוןעלהשמירההשוויון.עקרוןאת

הפרקטיקהאולמ,מהחוק".והןמהפסיקההןמתחייבת

ציווישלסעדמעניקהמשפטביתכאשרבתכלית.שונה

הואהשוויוןלעקרוןבהתאמהתקציבלחלוקתבהתייחס

הנוכחיתהכספימלשנתבהתייחסכללדברךזאתעושהלא

(סעדולהבאמכאןרקאלאלעתירה)בסיסשימשה(אשר

זהסעד . 23הבאה)הכספימלשנתהמתייחסעתידפניצופה

שלאמספיקמרתיעגורממשמששאינומאחרבעייתיהוא

פקידהקיימימ.הפערימאתמנציחהואכןוכמולהפלות

לעקרוןבניגודהתקציבחלוקתכך:בלבולומריכולהציבור

אחויבעתירהשלבמקרהאךהדיןאתנוגדתאמנמהשוויון

כן,עללמפרע.ולאלהבארקהשוויוןעקרוןאתלקיימ

אמלהצליחיכולמפלהבאופןהתקציבאתלחלקניסיון

המשמרעליעמודלאזה)במקרההערבי(המגזרהמופלה
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הנשלטימהממשלתיימהמשרדימואכן,לבג"צ.יפנהולא

"ראששלבשיטהרבימבמקרימנוהגימהיהודיהרובידיעל

שפתותיהמלבג"צהגעתמלאחראךמפלותידיהמקטן",

ושוויון.שירהאומרות

מתן-המשפטביתשלהנוכחיתהמדיניותלדעתנו,

אפליהמאפשרת-עתיד)פניהצופה(סעדעתידיסעד

יסודיפתרוןמאפשרתואיננההערביהמגזרשלמתמשכת

מדיניותתימשךאמהתקציבית.האפליהבעייתשליותר

העתירותמבוליימשךהמשפטביתמצדעתידיסעדשל

ביתבפניהעומדותהאפשרויותאכן,ברשימה.הנדוןמהסוג

(סעדבעברשנגרמהעוולאתהמתקןסעדלהעניקהמשפט

עלולהתגברלנסותישזאת,עמבעייתיות.הנןלמפרע)

והןהעברפניאתהןהצופהכזהשלמ,סעדרקהמכשולימ.

אפליהשלהפסולההתופעהמיגוראתיקדמהעתי,דפניאת

אפשריימ:פתרונותשניעלנצביעכךלצורךהתקציב.בחוק

ביתבפניהעומדותהאפשרויותאחת-ביניימצוויא.

נסיבותלדעתואמביניימ,צושלהוצאתוהנההמשפט

זהבמקרהביניימצושלמטרתוזאת.מצדיקותהמקרה

נדונהשבההשנהמתקציבמסוימסכומלשרייןתהיה

השופטמצביעזואפשרותעלבעתירה.להכרעהעדהעתירה

 • 24העלמיןבתיבענייןזמיר Iי

עתידיותתקציבשנותחשבוןעלהעברבגיןתשלומב.

לפתוחראויאומעשיזהאיןרבימבמקרימכאמור,-

עמשנסתיימו.לשנימביחסממשלתימשרדשלתקציב

הגורמאתלתקצבלרשותלהורותיכולהמשפטביתזאת,

כךידיועלעתידיותתקציבשנותחשבוןעלבעברשהופלה

לאהמשפטביתידיעתנו,למיטבמתקנת.אפליהלדרוש

אךהערבי,המגזרשללעתירותבהקשרמעולמכךנהג

הורהכאשר , 25המסורתיתהתנועהבענייןזוגישהאימץ

הכספימבשנתממנהשנשללההתמיכהאתלעותרתלשלמ

כילציין,יש .-2000ו ' 999הכספימשנותחשבוןעל ' 997

הרשותאתהמחייבעשה,כצולהיחשביכולכזהסעד

בשעתו,לעשותעליהשהיהאתעתהלעשותהמינהלית

ומהנסיבותהזמןמחלוףהמתחייבימבשינויימעשתה,ולא

כפיצויימגמלהיחשבאולייכולכזהסעדבנוסף, . 26הקיימות

 • 27המינהליתהרשותידיעלשנגרממינהליעוולעלמינהליימ

איןכיזמיר, Iיהשופטמסבירהמסורתיתהתנועהבעניין

שברורבכךדיכזה.סעדלסווגכיצדבשאלהלהכריעצורך

 • 28כזהסעדלהעניקמוסמךהמשפטביתכי

נמצאאשרדין,שבעלראויזהאיןכללבדרךלסיכומ,



תהא,לכן,ריקות.בידיימהמשפטמביתיצאבדין,צודק

הואהעיקרתהא,אשרהמשפטביתבהשבוחרהדרך

כדבריולעותר.שנגרמהעוולאתיהלומשיעניקשהסעד

ברנזון:צ'השופטשל

להושיטיכולזהשבית-משפטהסעדימעלהגבלהכל"אין

ממלכתיתרשותשלמחדלאומעשהעל-ידיהנפגעלאזרח

בית-בעינייישרואשרסעדוכלתרופהכלציבורית.או

בהישגהמצדקלעשייתכדרושימלווהנראימזהמשפט

 • 29ידו"

טינןס . 1

האחרונה,מהתקופהדיןפסקימספרסקרנוזוברשימה

המיעוטשלתקציביתאפליהשלהטענהנטענהשבהמ

בעתירותהעליוןהמשפטבביתהמסתמנתבמגמההערבי.

השוויוןעקרוןיישומלכיווןניכרתהתקדמותישנהזהמסוג

העתירותשלהגדולההכמותזאת,עמזה.למגזרביחס

 30להכרעההמחכותעתירותאותןכלעלבנוסףשנתבררו

הכאובהלבעיהקסמפתרוןהמשפטביתבידיאיןכימלמדת,
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