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 על הקשר בין המעמד החברתי והלאומיות בזכות לדיור

 1סוהאד בשארה

 

הליכי המלצה על " בעניין ,1015' מועצת מינהל מקרקעי ישראל החלטה מסבבלה קהת 2004באוגוסט 

הליכים ". ישובים קהילתייםים ובחקלאיבישובים קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין 

 כמהישובים חקלאיים לשקול של ישובים קהילתיים קטנים ויאלה מסמיכים את ועדות הקבלה של י

 נוהלי. שובים אלהידחייתו של מועמד המבקש לגור ביעל קריטריונים בבואן להמליץ על קבלתו או 

 להסיר כל חשד של אמורה ,טכנוקרטייך הללי וקובעים  באופן ניטר,לכאורה, הקבלה מנוסחים

בנהלים אלה אינה אלא כלי שרת לתכנים מוצגת ה" מקצוענות"השאני טוענת , עם זאת. שרירות

-חברתיהדרה של אזרחים על רקע שייכות לאומית או מעמד  המקדמים הלכה למעשה ,בעייתיים

 .כלכלי

 

הקריטריון על פי . מיוחדשני קריטריונים בולטים ב, ה שנקבעו ליישובים אלהמבין תנאי הקבל

תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם , שוביבעל יכולת כלכלית להקמת בית בי"על המועמד להיות , הראשון

חברה בקהילה מצומצמת העל המועמד להתאים לחיי , הקריטריון השניי על פ". הפיתוח עם המינהל

 כי הליםנמן העולה , יתשרירותהיא החלטה הכדי להסיר כל חשד ש. חקלאיאו  שוב קהילתייבי

יקבעו אם הם מתאימים  שי מקצועאנ שבו, יופנו למכון מיוחדבאי התאמה " חשודים"המועמדים 

לאזן בין כדי הלים מבטיחים את עקרון הייצוג הנ, כמו כן. חברה בקהילה מצומצמתהלחיי 

כי , כך נקבעבהתאם ל. ולהבטיח שותפות שווה בקבלת ההחלטותשונות של קבוצות סים האינטר

הסוכנות (בעל תפקיד בכיר במיישבת [...]: ישוב קהילתי יב: "הנציגים הבאיםועדות הקבלה יכהנו וב

, נציג האגודה השיתופית, ון בעל תפקיד בכיר במשרד הבינוי והשיכ,)היהודית או ההסתדרות הציונית

ישוב חקלאי יהיה יב. [...]  ביישובים הרלוונטיים–נציג המועצה האזורית ונציג התנועה המיישבת 

 ."יקבע על ידי מוסדות האגודהיהרכב ועדת הקבלה כפי ש

 

התרומה לקהילה וההתאמה לאורח , חשיבות הלכידות החברתית"בדברי ההסבר להחלטה הובהר כי 

המוקמים ,  בתים מאוכלסים500-שובים חקלאיים והן ביישובים קהילתיים בהם פחות מהחיים ביי

 בבסיס קיומם ות עומד,באמצעות הסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית העולמית

 ."של הליכי הקבלה וההמלצה להקצאת קרקע ולרכישת זכויות בה

 

אחוזים  80- השולטות על כ, מועצות אזוריות44-ישובים יהודיים המאוגדים ביחלה על ההחלטה 

-חברתי המדד ה3.מאוכלוסיית המדינהעשרה אחוזים  ביישובים אלה מתגוררים כ2.משטחי המדינה

 4.)5-10אשכול  ( בינוני עד גבוהואשל רוב מועצות אזוריות אלה הכלכלי 

                                                 
 . עורכת דין במרכז עדאלה1

2 1=asp?id.volumes/il.org.keshet-ha.www 
 .2.13לוח , )2004 (55' מס,  השנתון הסטטיסטי לישראלם מתוךעיבוד נתוני 3
4 il.gov.cbs.www.  המוצגת בסוף , של האוכלוסייהכלכלית -חברתיתהרמה האזוריות לפי מפת המועצות האת ראו

 .מאמר זה
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 ולםא.  המועמדיםבחירת במקצועישקוף ו, הליך מסודר ועדות הקבלה  מקיימותאית עיןלמר

 על פי כן וכלכלי-חברתיהמעמד וה לאוםפי העל הסינון נקבע כי הלכה למעשה , מהנתונים עולה

-כאך רק , יהודים 475,500- כ מתגוררים5עליהם חלה ההחלטהשיים שובים הכפריבי. עדתיההמוצא 

 6.צפון אפריקהמ מוצאם 70,400-כאסיה ומארצות מהם מוצאם  53,600

 

מושגים ה, בחברה שסועה כזו .)תרבותי-עדתי( אתניעל רקע  ומיעל רקע לאושסועה בישראל חברה ה

הזהות , השפה. יםילאינם יכולים להיות ניטר" חברה בקהילהההתאמה לחיי "ו" חברתיתלכידות "

, מעצם קיומו של שסע לאומי. ערביםליהודים  מרכיבים בולטים בשונות בין ן והתרבות ההלאומית

וועדות הקבלה עתידות  ,התאמה חברתיתשל לא יעמדו בקריטריונים של לכידות או מועמדים ערבים 

למועמדים ערבים אין סיכוי להתקבל .  בלי לציין במפורש את עניין הזהות הלאומיתאותםלדחות 

, עדות הקבלהובו" התנועות המיישבות"נוכחותם של נציגי  : גם בשל גורמים נוספיםהליישובים אל

בים אלה בקרב האוכלוסייה הערבית ותכנון ישויאודות על עדר פרסום יה, ם בהןעדר נציגים ערבייה

כל אין אפוא  .ים בלבדלקבלת מועמדים יהודפרקטיקות אלה מכוונות  .ישובים יהודייםיישובים כיה

 .הזדמנות שווה לכל האזרחיםהעניק כוונה כנה ואמיתית ל

 

 להקמת ה מספיקעילה היא, "חברתיתהתאמה "עלולה לסכל ה ,האם השונות הלאומית והתרבותית

יה זו היחידה לסוגראויה נקודת המוצא ה. יתשלילהתשובה , לדעתי? יישובים נפרדים על רקע לאום

העדפה על  ,ון המקובלתשלאו ב –עקרון הצדק המתקן  אלא על ,לאומיותהשיקולי אינה נשענת על 

פליה וקיפוח אנגד  העדפה מתקנתשל מדיניות לנהל הרשויות מחויבות , נקודת מוצא זולפי . מתקנת

 .או לפחות לקידומו, שוויון מהותיהשגת מדיניות החותרת ל, היסטוריים

 

 .לשסע העדתיהמתקשרת , מעמדיתת מענה לאפליה לאום אינה מספקהפרדה על רקע , ראשית

האתני של המועמד היהודי הוא שיקול מכריע בהחלטות ועדות שמוצאו , על כךהנתונים מעידים 

או על , בנימוק העמום של אי התאמה חברתיתשיקול זה מסווה ; הקבלה של היישובים הקהילתיים

 .עקרון הצדק המתקן וזאת בניגוד ל– המועמד של כלכלי-חברתי הומתן משקל מכריע למעמדידי 

הוא שכן , נוגד כשלעצמו את עקרון השוויון" כלכלית-התאמה חברתיתלכידות ו"הקריטריון של 

 .צמצמםום לפערים במקמרחיב 

 

  שמצדיק את הקמתם של יישובים על רקע לאומי כאשר מדוברצדק המתקן הואהעקרון , שנית

 מסבירה 7"צ קעדאן"בעקבות בג? ציונות בישראל"במאמרה . רחיבבעניין זה ראוי לה. במיעוט לאומי

לשונית וזהותית -להרגיש שייכות בסביבה תרבותיתזכאי  ראלת ישהרוב היהודי במדינ כי ,רות גביזון

בסביבה ו מקום מגורים בעל אופי תרבותי מתאיםבלבחור  היא מצדדת בזכותו של הרוב. תומכת

                                                 
ההסתדרות הציונית ל ידי על ידי הסוכנות היהודית או ע" שובים קהילתיים המוקמיםייאלה הם ,  על פי ההחלטה5

מושב עובדים ואגודה , כפרים שיתופיים, םקיבוצי, 500אינו עולה על ] בהם[ואשר מספר בתי המגורים [...] העולמית 
 ".שיתופית חקלאית

 .2.22לוח , )2004 (55' מס, סטטיסטי לישראלהשנתון ה 6
 .25' עמ, 2001יולי , 1חוברת  , כרך ו,משפט וממשל ,"צ קעדאן"בעקבות בג? ציונות בישראל" ,רות גביזון 7
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 ים להתבססכולשוב יישל י" מיוחדיםה ומאפייני", לטענתה, על כן. קובעת חלק חשוב בזהותה ,נוחה

גם , מדיניות סגרגציה על בסיס זהות תרבותית, לשיטתה של גביזון. זהותיים וקהילתייםיסודות על 

לשמר כדי  רוב היהודיהבידי  לגיטימיכלי  אהי,  בישראלמוכם לאומיים אם זו מבוססת על מרכיבי

 . במדינתואת זהותו היהודית

 

שליטה מלאה על כל מחזיק ברוב היהודי במדינת ישראל הכי , בתגובה על דברי גביזון אני טוענת

 מדינהה על סמלי ,לטת על התרבות השהוא חולש;  ובהם מוסדות התרבות והחינוךמוסדות המדינה

ין נמאפוא לא ברור . הגאוגרפי והתרבותי, ועל כל מה שיכול להבטיח את יהדותה במובן הדמוגרפי

נימוקים ה. גביזון את המקורות לזכותו המיוחדת של הרוב לשמר את זהותו התרבותיתשואבת 

 נועד לקדם קבוצות מיעוטזה קרון יעאלא ש, מתקןהצדק העקרון לבמהותם קשורים מעלה גביזון ש

כי מדיניות של העדפה מתקנת ,  מיותר לציין.הרוב הדומיננטיולא לשרת את  ,ולהגן על זכויותיהן

. ות שקופחו והופלו במשך תקופה ארוכהמונהגת בדרך כלל בידי הקבוצה הדומיננטית למען קבוצ

עניק לעצמו הטבות והעדפות להרוב הדומיננטי גיטימציה ללמקנה  ,לעומת זאת, שיטתה של גביזון

 8.פליהאעל דבר המרוקן מכל תוכן את הטעם באיסור , יתרונואו / ו למיניהן למען שימור איכותו

 

על רקע  להפלותאסור , במילים אחרות .פליהאעל איסור היג לעקרון חרעקרון הצדק המתקן הוא 

אין זה ). ייצוג הולם וא פעריםצמצום למשל (אלא למען קידום השוויון עצמו , דומהמין וכ, גזע, לאום

בזכותו של הרוב הדומיננטי לשמר את תרבותו על ידי  מופיעה הכרה לאבמשפט הבינלאומי  שמקרה

את ר לשמכחלק מזכותן , אתניאו תרבותי , לשוני, לאומיקבוצות של מיעוט לזכות זו נתונה . הפרדה

 ובאיבוד זהות ןמיעוט מסתכה ההנחה היא ש9."'התבוללות כפויה'למנוע "ו אורח חייהןאת תרבותן ו

למען קידום השוויון בין ו על עקרון הצדק המתקןבהתבסס , ועל כן, הרוב כניעה לתרבותבותרבותו ו

כפי , ט הזכות לשמר את תרבותו על ידי הפרדהמוענקת דווקא למיעו ,התרבויות והזהויות השונות

 : לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות27בסעיף  שמפורט

In those State in which ethnic, religious or linguistic 

minorities exist, persons belong to such minorities shall not 

be denied the right, in community with the other members 

of their group, to enjoy their own culture, to profess and 

practice their own religion, or to use their own language. 

                                                 
 : לאמנה קובע) 1( 1סעיף . נלאומית לביעור כל צורות האפליה הגזענית לאמנה הבי3- ו1ראו למשל סעיפים  8

“In this Convention, the term ‘racial discrimination’ shall mean any distinction, exclusion, restriction or 
preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of 
nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.” 

 : לאמנה נקבע3בסעיף 
“States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and 
eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.” 

, 258) 1( נד ,'ואח מינהל מקרקעי ישראל' נ 'ואח עאדל קעדאן ,6698/95 צ"בגברק ב  דבריו של השופט ראו,לעניין זה 9
279. 
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 של ההקמ אך אין בו כדי להצדיק , של יישובים לערביםההקמעקרון הצדק המתקן מצדיק , כןאם 

 .ישובים ליהודים בלבדי

 

על רקע פליה אעל אוסר   והוא,  מציב למיעוט הלאומי תביעות ודרישותעקרון הצדק המתקן, עם זאת

גם במקרה של הקמת יישובים , היינו.  בתוך יישובי המיעוט הלאומיעדתיעל רקע כלכלי או -חברתי

מצדיקים את ביטול מבחני אלה טעמים . יישובים ערביים לעשירים בלבדיצירת  אין הצדקה ל,יםיערב

 .פליה על רקע מעמדיא המובילים ל,"התאמה"ה

 

נוסף ניסיון  יאהישראל מועצת מינהל מקרקעי של  1015'  מסהכי החלט, מכל האמור לעיל עולה

 פרשתבו של בית המשפט העליון יתונקבעו בפסיקש ,לעקוף את עקרונות השוויון והצדק החלוקתי

נוכח מתחדדת קיצוניותה של החלטת המינהל  11.המזרחיתהדמוקרטית  ובעניין הקשת 10קעדאן

, ) המדינהימשטחאחוזים  80- כ,כאמור( ביותר ות רחבותקרקעמדובר בחלוקה של שהעובדה 

 מנגנוני הסינוןו , החריג הופך אפוא לכלל.קרון המכרז הפומבי והפתוחעמבאופן החורג  ותחולקמה

למנגנון לחלוקת רוב משאבי הקרקע במדינה שלא על הופכים  חברתיתלכידות שנועדו כביכול להבטיח 

 .פי העקרונות המקובלים של שוויון וחלוקה צודקת של הקרקע

 

כעיקרון הצדק החלוקתי זרחית קבע בית המשפט העליון את המהדמוקרטית בעניין הקשת בפסיקתו 

של אזרחים  יחסיתקטנה  הליך שבו קבוצה כלכך שיפסול קרון זה יעיש לשכלל , עם זאת. בסיסי

סינון על ת לשם כך מרכזת בידיה משאבי קרקע ועורכ כלכלי בינוני עד גבוה-יהודים ממעמד חברתי

, מדגימה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל 1015' מסהחלטה  .ידתע  אומילאו, כלכלי, חברתירקע 

 .החלוקתי הצדק ןאת עקרו הצדק המתקן וןעקרואת  יחדעד כמה חשוב לשזור , הלכה למעשה

                                                 
חובתה של המדינה לנהוג : " כיקבע בין היתר, עליושנמתחה על אף הביקורת המוצדקת , בפרשת קעדאןק הדין  פס10

אשר מצדו מפלה בהקצאת , לישיבשוויון בהקצאת זכויות במקרקעין מופרת אם המדינה מעבירה מקרקעין לגוף ש
המדינה אינה יכולה להשתחרר מחובתה החוקית לנהוג בשוויון בהקצאת זכויות . מקרקעין על בסיס של דת או לאום

אין היא , את שהמדינה אינה רשאית לעשות במישרין, אכן. ידי שימוש בגוף שלישי הנוקט מדיניות מפלה-על, במקרקעין
. 283, 258) 1( ד נד"פס, 'מינהל מקרקעי ישראל ואח' נ' עאדל קעדאן ואח ,6698/95צ " בג."רשאית לעשות בעקיפין

במרחב , ציוני-של הערבים לפי זמן יהודי' הצופה פני העתיד'ישראליות  ",בארין' חסן גת על פסק דין קעדאן ראולביקור
 . 53' עמ, 2001יולי , 1חוברת , כרך ו, משפט וממשל, "בלי זמן פלסטיני

 .25) 6( ד נו"פ, 'מינהל מקרקעי ישראל ואח' נ' קיבוץ שדה נחום ואח ,3939/99צ "בג 11
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