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~מש!כט Iןו III ~ז~שלק~ Iט Iל I כ!~על
העוןרדנן

לאורשתצאפרסומים,שלבסדרההראשונההיאזוחוברת

הערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלהידיעל

לדיוןבמהיהוואלהפרסומיםכיהיאתקוותנובישראל,

 ,ופוליטיקהחרבהלמשפט,הקשוריםנושאיםסביבביקורתי

הזהויותשלהפוליטיקה IIהואהראשוןהגליוןשלהנושא

 , IIוהמשפט

עלבישראלהדומיננטיתהרובקמצתחלשה 1948מאז

המכונניםהערכיםועלותכניוהמשפטגבולותעיצוב

להבחיןהיהקשההתשעיםלשנותעדודרכו,במסגרתו

שניסוהמשפטיהשדהבתוךביקורתיותבפרספקטיבות

 , l/טבעי l/כהנתפסהמשפטיהסטטוס-קוועללערער

שלרובםלאוזן,צרמההמשפטיהשיחשלההומוגניות

עומתילתיאורהצטמצמוהמשפטיים IIהביקורת IIמאמרי

משופרתגרסההוצעהלאחריוכאשרמשפטיותהלכותשל

 , l/הרצוי IIכונתהזוגרסהבמאמר,הנדוןהמשפטילמקרה

למשפטיםסטודנטים , IIהמצויה IIהמשפטיתההלכהלעומת

אתולנתחהמשפטי IIהמצוי IIשלבמונחיםלחשובעודדו

יחסיחשיפתהנתונה,המסגרתבתוךהמשפטיהמקרה

החורג, , l/הרצוי IIו ,התבצעהלא l/המצוי I/מאחוריהכוחות

שלבמסגרתותמידנשאר , IIמצוי IIללכאורה,המנוג,דואף

בכתיבהביותרהטיפוסיתהטענה , l/המצוי IIהחוק

גםטמונותהקייםבחוקכיועודנההיתההמשפטית

יותר,סבירות ,אחרותאפשריות

N 

ומבקשתהמצויעלהמערערתרציניתביקורתשלקולות

החלו-במקצתושיפורומשימורולהבדיל-כליללשנותו

אשרצעיריםמרציםמפיהתשעיםבשנותרקלהישמע

החלובמקביל,ל, l/בחוהביקורתיותלתאוריותנחשפו

אך ,מתוכוהמשפטכללילשיפורלהיאבקנשיםקבוצות

האישהאתהמייצגליברליפמיניזםשלבמסגרתעדיין

וערעורחשיפהללאהעליון,הבינייםממעמדהאשכנזית

ואתהמשפטביתפסיקותאתהמעצביםהכוחיחסישל

הטקסטילפועלותשלהפרספקטיבותבישראל,החברה

נלקחולאהמזרחיותה l/הילפעילותאוהפלסטיניות

שלעמדותיהם ,ספוריםבמאמריםלמעט ,גםכך ,בחשבון

 ,המשפטיבשדההמזרחיים
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ולשמרגבולותיועללשמורהמנסיםשומריםיששדהלכל

אינוהמשפטיהשדהתכניו,אתהמתוויםהכוחיחסיאת

להיותחייביםשדהבכל ,מידהבאותהאךזו,מבחינהחריג

והמנסיםכוחותיחסיאותםעלהמערעריםשחקניםגם

לשינויים,להביא

שלנוהיומרהאךחיונית,מטרההואהכוחותיחסישינוי

לאלהבמהלהציעננסהזהבגיליוןבהרבה,צנועההיאכאן

שלעמדתםאתולכונןלנתחלייצג,על,לכתובהמבקשים

ביקורתיתעמדהוהנושאיםהשולייםאתהמאיישיםאלה

המדוכאיםשלקולותיהםשסבוריםאנוהמשפט,כלפי

שונים ,ביקורתייםמטעניםבחובםנושאיםוהמוקצים

ומספקיםידועיםבלתיהבדליםמדגישיםהםומושתקים,

בקבוצהחרביםכיאומרתזאתאיןופרסונלי,קונקרטיידע

 ,הביקורתבמלאכתחלקליטוליכוליםאינםהדומיננטית

תובנותיהיוהמיעוטקבוצותלבניכילהניחסביראך

גיליוןכיהיאתקוותנושלהם,החייםמניסיוןהשאובות

לאכיאם ,העדרהאתבמקצתיכסוהבאיםוהגליונותזה

בישראל,המשפטיבשיחהביקורתשלמוחלט,הבלתי

למיעוטהאפשרותנוצרההאחרונותבשניםרק ,במקרהלא

מלחמתהמשפט,במערכתדיכוייואתלנתחבישראלהערבי

גםאלא ,מאדמותיהםרקלאהפלסטיניםאתנישלה ' 48

 ,ישראלבמדינתשנותרוהפלסטינים ,שלהםמהאליטות

ופוליטיתתרבותיתמנהיגותנעדרואדמה,עובדירובם

והששיםהחמישיםבשנות ,פוליטיתהשקפהעמרםשתעצב

הפלסטיניםאצלופחדפסיביותהצבאיהממשלהטביע

בשנותגםדומיננטימרכיבלהוותהמשיכואלהבישראל,

אנו ,התשעיםבשנות ,השמוניםשנותותחילתהשבעים

עבורלנסחהמתחילה ,חדשהאליטהשללעלייתהעדים

מעמדוחרבתיים,פוליטייםפרוייקטיםבישראלהפלסטינים

והחרבההשלטוןמולהביקורתיבדיוןחלקנוטלזהחדש

החברהשלהערכיםסביבהפנימיובדיוןמח,דהישראלים

אתהןלבקרמבקשתזוקבוצהמאידך,הערבית

 ,המדינתיבמשפטהדומיננטייםהשחקניםשלהפרקטיקות

בישראלפלסטיניתהערביתהחברהשלהמחדליםאתוהן

עצמה,

המאיישיםאלהשלהפרספקטיבהתורמתכןאםכיצד

מצליחההיאוהאם ,הביקורתיתלמלאכההשולייםאת



המשפט?שלהמדכאותתכונותיואתמידה,ובאיזולערער,

קוראיאתתעסיק ,מקוויםאנוכךאשר,השאלהזוהי-

ותאתגר , IIעדאלהמחרבות IIשלהבאיםוהגיליונותזהגיליון

הצבתעצםבנוסף,בהם,המאמריםומחברותמחרביאת

והמחרביםהמחברותאת ,מקוויםאנותעוד,ד ,זושאלה

 ,המבנייםהתנאים ,הכוחותיחסיאתולחשוףלנסות

השוכנים ,והכלכלההגיאוגרפיה ,הפוליטיקה ,האידיאולוגיה

וכטבעיים,כנתוניםהנתפסיםמשפטייםהסדריםמאחורי

אלה,כלאתמכונן ,בדרכו ,המשפטבהםהאופניםואת

הישראליהמשפטיבשדההערביתהזהותשלהפוליטיקה

זהות ,זהבגיליוןהמחרביםמרביתאתהמעסיקהנושאהיא

בחקיקהועיצובהשימורהבישראל,הפלסטיניםשללאומית

הישראליהמדינתיהמשפטשלהזהותבחינו;ךהנוגעת

והדחקהיהערבוטיעהמשלדיכויואתהמאפשרתהמודרני

הערבית-הזהותשלהשוניםרבדיהרדיקליים;טיעוניםשל

הכוחמבניהמשפטי;בשדהוהשתקפותםפלסטינית

םיוהמעצבזהמיעוטעלהמופעליםהשוניםהמשפטיים

כל-חדשותמדומיינותזהויותואףמיקומים ,אינטרסים

המקובציםהחיבוריםבבסיסהנמצאיםנושאיםהםאלה

 ,כאן

ועד ,האםהיא ,אלהוריםיבבחהמובלעתתיאורטיתשאלה

לדבר ,לחשיפההניתנתכמהותלזהותלהתייחסניתן ,כמה

אחת,כמקשהאותהולייצבקבועה,עובדהכעלאודותיה

היאולכן ,כינוןשלבתהליךתמידנמצאתהזהותשמאאו

מחרבישליטיתהפולמחויטתםיציבה,ולאמשתנה ,דינמית

פוליטיותהשלכותזולשאלהמקנה ,חרבתילשינויזהגיליון

המבקש ,הערביהמיעוט ,רבהחשיבותבעלותומשפטיות

כאשר ,כמהותזוזהותמדגיש ,הלאומיתבזהותוהכרה

כאשראךיכוי,ודהדחקהניסיונותידיעלמאוימתהיא

המונחתתהזהותאתהפלסטיניהמיעוטבנותמבקרות

הכוחיחסיאתלחשוףבוחרותהן ,האחרידיעלעליהן

לספקניתן ,כןאם ,האםזהותן,לכינוןחברואשרהמבניים

המציאותשמאאו ,זולשאלהברורהתיאורטיתתשובה

לוגיתמבחירהמורכביםיותרהרבההםהפוליטייםוהדיכוי

תיאורטיתתשובהכייתכן ?המתרסצידישניןיבפשוטה

שלכזהלשרטוטלהיכנעתסרביותרנכונהופוליטית

ותבקש ,הכינונימולהמהותיאתהמעמיד ,השאלה

y ו ,ו,!(ןליטיקול.!Jן לi ,ןןיןזוjןj'ומן.!J!)ט 

הדיכויאתהמדגישיםאחריםיסודותעללהעמידה

והכינון,המהותאתולאוההדחקה

אתבמקצת,ולולהקיף,יכולאינוזהגיליוןכיהוארבור

להבנתמדריךמהווהשאינווודאי ,בוהעוליםהנושאים

בנושאהשונותוהעמדותהוויכוחים ,ההתלבטויות

אתכאןלפתוחננסהאךוהמשפט,הזהותשלהפוליטיקה

הזהותשללפוליטיקההקשוריםנושאיםסביבהדיון

אמפיריםלמחקריםמצומצםשאינודיוןבמשפט:

קריטריוניםבאמצעות IIהזהות IIאחרהמחפשים

תיאורטיותשאלותלעוררמבקשאלאאובייקטיבים,

אמפירית,למדידהניתנותשאינןופוליטיות

סביבמאוחדיםאינםזהבגיליוןוהמחבריםהמחברות

מאוחדיםפחותועוד ,כאןהנדונותהשאלותשלהצבתן

מצביע ,השונותזוויותיועל ,כאןהדיון ,הן 2התשובותסביב

 ,החלללמילויצנועההתחלהומהווההנושאחשיבותעל

 ,בהיווצרותומהותיחלקבישראלהמשפטילחינוךשגם

והאידיאולוגיהמגבלותיו ,המשפטיהחינוךשללתרומותיו

הבא,הגיליוןאתנייחד ,מאחוריוהעומדת
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ו Iובושואל, IבLנ I)Iט O:גלLנ Iאזווושלקבו(:'ו[ושלושעדאלiו ןוג':("ןאלו
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שוטטובוןiודוראווו[ווזון:גוק . Iו II)IOוווטוכוiולאiוכ:גו[וושבןשל

 Dכ:גו'שלLנ iIו[וושבLנ Iובל oטט(iואו[ו I ':(טוiא[ועדאלוןשלו iIודעווכן

[ו Iב Iסקווס Iדון iIוגטו(ב iIוטכ[ו ,iוטש:גטו[ו Iזוא[ולוושוףטבקשוiוואאלiו,

iו:גוק .נI Lווו[ווגLנLנ Iוiו l[ווו[ואר ,עדאלiושלו Iד IועווכןLנ I(כ(עiו lאל

וiו Iבע[וט[וטקדוiולאוטיוjו,iוטגדןשלiובtוטjול yבוו, iIווושלiוש(ן

:גוק Iסאןו Iבגאו[ו, iIובוטשודכ(גד ,עדאלiו Iד Iעלוגשiו Iשו[ו Iש Iשל

בiודור Iואווולעקובון Oט(זiו:גוקב(גב.ו[ו Iבדוו Dל(ש'או[ו Iבווו[ון Iש

א[וולבווווב(גבו[ו IבדווLנ I(ששלא[וiווו"[וועדאלiושלו iIודעווכןשוטטו

וiו. iIוע[ושלiו iIוט[וודולוג

ואשו(iו Iובו[ו. Iסטש[וןוושובעדאלiושלו[ו iIואסטוטג[וווו I (כןדוטון

א[וטש:גט Iו[ו Iבב:ג(ןא Iלiובעדאלiושלiוטו(:'iוו[וטטטו[וון(ובע[ו
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לפיתוחעדאלהשלנסיונותיהאתלבחוןאנסהזהבפרק

הקונבנציונליתהמשפטיתהמקצועיתלתפיסהאלטרנטיבה

הפלסטיניהמיעוטשלהקיבוציותהזכויותעלולהגנה

השיטהשלהמבנייםהמאפייניםאתולתארבישראל,

הופעתןאתמגביליםאשר ,בישראלהמודרניתהמשפטית

עדאלהשלהדיןעורכיחתרניות.משפטיותפרקטיקותשל

גםאחתובעונהבעתאך ,אלהמבניותלמגבלותמתנגדים

באמצעותאלהסוגיותאחריעוקבזהפרק .מהןמושפעים

בישראל:העליוןהמשפטלביתעדאלהשהגישהעתירותשתי

 ,חוסינייהבענייןוהעתירה 'אלפרגאוםבענייןהעתירה

עלישראלאזרחיהפלסטיניםשלזכויותיהםשמהותן

 ,העתירותבתוצאותאינוהפרקמוקדורכושם.אדמותיהם

הגשתן.בעתעדאלהנקטהבהןבאסטרטגיותאםכי

 ,וחוסינייה 'אלפרגאוםבענייןהעתירותשלבחינתן

בותיפרספקטשתיביןהמתחיםעללעמודמאפשרת

התוצרשלמהותועלמשליכות ,לטעמי ,אשר ,מתחרות

בוהטמוןמהפוטנציאלמהוקובעותעדאלהשלהמשפטי

הדרכיםאתלסקוראנסה .הכניעהאוהחתרנותימומש:

ניסוחבמסגרתאלהמתחיםעםעדאלהמתמודדתבהן

הדיסקורסיביותהפרקטיקותמהןואבדוק ,שלההעתירות

הדיןעורכימשתמשיםכיצד ,בעתירותשימושנעשהבהן

בכךומונעים ,הקיימיםהמשפטייםבמכניזמיםעדאלהשל

מרחיקיםדרכיםובאילו ,המשפטיתטהימהשניכורםאת

מהקהילהעדאלהשלהדיןיעורכאתאלהמכניזמים

ידם.עלהמיוצגת

והאינדיבידואליסטיתהלירבליתהתפיסהביןמתחישנו

המיעוטשלהקולקטיביתהשאיפהלבין ,הזכויותשל

הבאתביןקייםנוסףמתחתלוי.בלתילצדקהערביהלאומי

ידיעלהמשפטלביתוהמולדתהאדמותאובדןסיפור

המשפטביתשלהאינטרסלבין ,ניםיהפלסטהעותרים

הנרטיבים .המדינהשלהיהודיהאופיבשימורהעליון

כלשלוהאידאולוגיותהאינטרסיםאתמשקפיםהשונים

צדשכלהשונותהמשמעויותאתגםכמו ,מהצדדיםאחד

 .הפוליטיתולמציאותלהיסטוריהלהקנותמבקש

לירבליזכויותשיחהואבישראלהדומיננטיהמשפטיהשיח

 ,טיעוןצורות ,"קבועותייזהויותמכונןזהשיח:הצרבמובנו

לאאלהאידאולוגיות.הסתכלותודרכיייצוגשיטות

 ,אלטרנטיביותקולקטיביותלזהויותהתייחסותמאפשרות

הפרספקטיבותאתחוסמותשהןוטדאימנוגדות,ובפרט

-בישראלהפלסטיניםשלהאנטי-ציוניותהפוליטיות

שעצםכךרגילים".ייולא ,שולייםכאחרים,הנתפסים

מצביעהזכויותבשיחלהשתמשהמיעוטקטצתשלנכונותה

לקהיליהלהצטרףהמיעוטקבוצתשלנכונותהעל

ביןמבחינהעדאלה .) Minow : 1995 , 335 (הדומיננטית

לבין ,הלירבליתהתיאוריהשלוהמטרותהכליםעלהערעור

כךמתוכו.הנעשיתהליברליהזכויותשיחעלביקורת

מנסותהןכאשרזה,בשיחעדאלהשלעתירותיהנטועות

האינדיבידואליאופיוחרףשבו,הפוטנציאלמלואאתלנצל

עדאלהשלהשימושזאת,עםיחדקוו.לסטטוסונטייתו

הוגיםידיעלניכרבאופןמושפעהליברליבשיח

 ,כינונה ,הקהילהשלמרכזיותםומכאןקומיוניטריים.

עדאלה.שלומהיבסדרוזכויותיהזהותה

 .לאומיתכקבוצהעצמםאתמתאריםבישראלהפלסטינים

 ,-1948באיבדוהםאותההמולדתהיאישראל ,בעבורם

בעותרםכ,ךלעזוב.מתכווניםאינםהםאותואשרוהמקום

נישולםסיפוראתלהביאמעוניניםהם ,המשפטלבית

בישראל.האדמהעלהלאומיהמאבקאתולהדגישופיזורם,

כנטולהפלסטיניעוטיהמאתתופס ,מנגד ,הישראליהמשפט

עדותלשלושהמשתייכיםםיפרטשלכאוסף ,לאומיתזהות

לעםהשייכתתייהודמדינהשהיאבמדינההחיים ,דתיות

מתייחס ,"אובייקטיביותייול "מדעיותיילבשאיפתו .היהודי

הפלסטיניםשלההיסטורייםלקשריםהישראליהמשפט

 ,מדעייםלא ,מדויקיםלא ,כלליים ,כעמומיםלאדמה

נייטרליים.לאגםולכןסובייקטיביים,

אל!(ןג' Dאובענייוi'וע[ויןi'ו

יתושבשלהפגנהלאשרהמשטרהסירבה , 1998בספטמרב

נותרואך 1948לאחרמכפרםגורשואשר ,'אלפרגאום

 'אלפרגאוםתושבישראלים.ילאזרחיםוהפכו ,בישראל

 :הכפרשלםיהאחרונשרידיוהריסתנגדלהפגיןביקשו

עמיבןהמושבבשטחנמצאיםאשר ,הקרבותוביתהמסגד

התנגדותהאתנימקההמשטרההכפר.חורבותעלשנבנה

אדמהעללהיערךאמורההיתהשהיאבכךההפגנהלקיום

Uו

R 
C 
n 
r 

h 

~ 
ו

~ 
.1\ 
r.: 

!I 



I! 

jו jlJון ifllו YIJכל Yסן!J:יכטי: iןfן J l!ןןjjן Iל Iגנ.

להתאפשריכולההיאולכןעמי,בןהמושבאדמתפרטית,

עו"דכוחה,באבאמצעותהמושב,תושביבהסכמתרק

ותקפההעליוןהמשפטלביתעדאלהעתרהדקוואר,ג'מיל

המשטרה,החלטתאת

היאהאםהעתירה?להישעןיכלהמשפטיבסיסאיזהעל

לפלסטיניםלמעשהשייכתהקרקעכילטעוןיכלה

הבעליםהםאלפרג'אוםפליטיוכיבה,להפגיןהמבקשים

משפטיתאדמתם?אתבהרואיםעדייןוהםמאחרשלה

סובייקטיביתאולםבבעלותם,עודאינההקרקעאמנם,

המשטרהידיעלהאדמהשלהגדרתהשלהם,היאהאדמה

נושאאתמעלהיהודים,אזרחיםשלהפרטיכרכושם

היהלאהעתירהשענייןלמרותוזאתהאדמות,עלהמאבק

עלאלפרג'אוםאנשישלההיסטוריותזכויותיהם

אלה,אדמותעללהפגיןזכותםאםכיאדמותיהם,

'יס

ביןהקונפליקטאתמדגימהאלפרג'אוםבענייןהמחלוקת

מתחרותהיסטוריותשתיפוליטיות,פרספקטיבותשתי

ביןהמתחאתמשקפתהמחלוקתמנוגדות,זהויותושתי

המשפטיהטיעוןביןלצדק,התביעהוביןהזכויותשיח

פועליםהםעודכלהקולקטיבית,וההיסטוריוגרפיה

כילטעוןהעותריםיכלולאהישראלי,החוקבמסגרת

הבסיסהעדראךאלפרג.'אוםלאנשישייכתהקרקע

לגביהפלסטיניםשמרגישיםמהאתמחלישאינוהמשפטי

בהנטיעתםאתאליה,קשוריםהםבוהאופןאתאדמתם,

הרציונאלייםהכלליםעליה,המוסריותזכויותיהםואת

אינםהקרקעעלהבעלותהוכחתהליךאתהמכתיבים

 ,ולסובייקטיביותלהיסטוריה ,לתחושותחללמקצים

כלליםאלהמהצדק,כלילמתעלמיםגםהםלפעמים

 ,כללייםכ"כלליםווברמקסידיעלשאופיינובירוקרטיים

ניתניםואשרממצים,יותראופחותיציבים,יותראופחות

טכניתלמיומנותמובילהאלהכלליםידיעתללמידה,

משפט,תורתכולליםהםממשלתיים,פקידיםאצלמיוחדת

ההליכים ,) 958 'עמ , 1978 ( "עסקיאואדמינסטרטיביניהול

הפרטיות,האמיתותעלמועדפיםוהבירוקרטייםהחוקיים
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הקרקעכילטעוןהיתהזהבתיקעדאלהבחרהאותההדרך

שקבעהכפי ,פתוחציבורישטחהינהלהפגיןמבקשיםבה

להרוסהחליטהשגםועדהאותה-האזוריתהתכנוןועדת

זואדמהכיטענהאףעדאלההקברות,וביתהמסגדאת

וכיווןעמי,בןלמושבבחכירהשניתנהמדינהאדמתהיא

התושביםשלשזכותםהרי ,מדינהבאדמתשמדובר

הפגנתםאתלהתנותהמשטרההחלטתולכןבה,להפגין

המושבתושביבהסכמתאלפרג'אוםאנשישל

 ,חוקיתאינה

הינולהשתמשעדאלהבחרהבוהמשפטיהטיעוןלכאורה,

 ,הפותרתשלישיתשפהלהבנייתדרךומהווהוחתרני,יצירתי

המשפטי,והשיחהפלסטיניהשיחשביןהמתחאתכביכול,

המשפטיתלתרבותפסיבי,באופןגם ,להיכנעמבליוזאת

נייטרלי,כצדהמדינהאתמעמידהזודרךהישראלית,

אךהיהודי,והמושבהערביהכפרביןבמחלוקתכביכול,

לאחרשכן ,מורכבתיותרהרבההיאהתמונהכינראה

ידיעלהופקעוביתערבבעלותשהקרקעותברו 1948

נכסי"כהוכרזוולחילופין,השונות,ישראלממשלות

 93%כיום,המדינה,לבעלותהועברווכך "נפקדים

נבניםעליהןמדינה",ייאדמותהןבישראלמהאדמות

כפינייטרליצדאיננה ,כןאם ,המדינהיהודים,יישובים

היהודיתהמדינהגורסת,הקלאסיתהליברליתשהתיאוריה

-אחרתפניעל-היהודים-אחתקבוצהשללמענהפועלת

הפלסטינים,

הטיעוניםעלרקמסתמכתאינהעדאלהשלהעתירה

עובדתי,בתיאורמתחילההעתירההאמורים,המשפטיים

פסקהאדמותיהם,עלאלפרג'אוםאנשיזכותאתהמבסס

מציינת:לעתירה 18

מכפרשנשארוהיחידיםהאתריםהםהקברותוביתייהמסגד

אלהתושבים , 1953בשנתנעקרותושביואשר 'אלפרגאום

בכפריםכיוםחייםוהםישראלבמדינתלאזרחיםנהיו

בית , 1935בשנתנבנההמסגדהמקורי,לכפרםהקרובים

עקירתםלאחרגם 'אלפרגאוםתושביאתשימשהקברות

היוםועדהעקירהמיוםהתקופהכלבמהלךממנו,

העקור,כפרםעםחזקקשרעלשמרוהעקוריםהתושבים

המתיםאתוקברושםהקבוריםיקיריהםאתביקרוהם

המסגדהריסתנגדוצעקתםמאבקםהעקירה,לאחרגםשם

היתהלא ,נשמעוהםאכןואםנשמעו,לאהקברותובית

 ,"להםהיענות



נכתב: 20בפסקהבדומה,

וביתהמסגדהריסתנגדלהפגיןמבקשיםהעותריםיי

קדושים.מקומותהםאלהמקומותמבחינתם,הקרבות.

ממציאותםחלקממורשתם,חלקהםההרוסיםהמקומות

חלקהםההרוסיםהמקומותבנוסף,התרבותית.

שלהם".הפרטיתמההיסטוריה

מבליטהמשפטיהטיעוןלביןהעובדתיהתיאורביןהמתח

שפתהצדק.לשפתהזכויותשפתביןהדיכוטומיהאת

בטיעוןנמצאתאינה ,דרישותלהעלותשאמורה ,הצדק

דיסקורסיביותבפרקטיקותממוקמתהיא .המשפטי

מתקשיםכךהעובדתי.בתיאורממוקמתהיאאחרות.

הטיעוןאתלעכל ,אלפרג'אוםאנשי ,עדאלהשלשולחיה

שבשפה "סדר"הכוחם.באימשתמשיםבוהמשפטי

הפלסטיניםשלהנוכחותאתהמקבע ,המשפטית

מעוותנראהלכאורה,ניטרליות ,משפטיותבקטיגוריות

ללאהפלסטיניםאתשתופסתהמשפטיתהשפהומדכא.

שלה.הסובייקטיםשלדמותםאתמסתירה ,בעלותזכויות

להפגין,הפרטיםשלהפוליטיתזכותםאתמדגישההעתירה

אתמסתירפועלת,היאשבשמוהמשפטיהטיעוןכאשר

הואהקרקעעלהמאבקאך .הקרקעעלהלאומיהמאבק

הטיעוןכאשרגם ,זובעתירהשבמחלוקתהסוגייהלמעשה

באופןנחשובאםאליו.מתייחסאינועצמוהמשפטי

עדאלהכימצפיםהיינו ,כאלהשבמקריםהריביקורתי,

פרטיםשלהפוליטיותלזכויותהנוגעותבסוגיותתשתמש

הפקעתנגדהפלסטיניהמיעוטשלהמאבקאתלקדםכדי

הנחהתחתבלבד.היהודיםלאזרחיםוחלוקתןהאדמות

במשימתה.הפעםנכשלהעדאלהכילטעוןיהיהאפשרכזו

שלבמבנהבהתחשבהשגהברהואזהתפקידהאםאך

בנוגעמשפטייםטיעוניםהאםהישראלי?המשפטיהשדה

נגזרשמאאוכזאת?חדירהמאפשריםפוליטיותלזכויות

שלבחלקלהשארעדאלהשלהחתרניותהפרקטיקותעל

העובדתי?התיאורשענינוהעתירה

 Iו II)IOן t'tו IIנ.ע(וון ilועjן

בשםהפניםמשרדנגדעתירהעדאלההגישה 1997בשנת

ד"עוכוחהבאבאמצעותמוכר.לאכפר ,חוסינייהתושבי

Jו rIJוJון l i"IY'Jכל Y :ןט(!!!]מוf) i '!!]וiגנןלן[ו

מרישוםהממשלתיתהמניעהכיעדאלהטענה ,ג'באריןחסן

שלהםהזהותבתעודותהתושביםכמעןחוסינייההכפרשם

מדורבוכימשלו,למעןהבסיסיתהפרטזכותאתמפרה

מאחרקשיים,ללאבבחירותלהשתתףהזכותבהפרת

חלופיישובשלכתובתלרשוםנאלציםיהוסיניחותושבי

אתמפרההפניםמשרדמדיניות ,בנוסףכמענם.מוכר"יי

גםהידועהכקהילהלחיותחוסינייהתושבישלזכותם

 .) Woolman and Waal , 1995 (אנחנו"להיותהזכות"כ

קייםשחלקםערביםכפריםהינם "מוכריםהלאייהכפרים

הללוהכפריםאתלהכלילמסרבתהמדינה . 1948מלפניעוד

הפכואלהשבכפריםהמבניםוכךהמתאר,בתוכניות

אינההכפריםאדמתכאשר ,חוקית"בלתיבנייהיילבדיעבד

המדינה,שלקיומהלפניעודקיומםלמרותלבנייה.מיועדת

המדיניות ,אדרבא .רשמימעמדשוםאלהלכפריםאין

הכפריםתושבישללהערבתםפועלתהרשמיתהממשלתית

למנועכדיסמוכיםישוביםאלמושבםממקוםמוכריםהלא

כפריהם.אתולפתחלהרחיבמהם

הפיזיבקיוםההכרה,כמובןהוא,האולטימטיביהפתרון

האפשרותנתינתגםובכך ,אלהישוביםשלוהפוליטי

מים, ,חשמלכגוןבסיסייםמשירותיםלהנותלתושביהם

בתעודתכמענםהכפרלרישוםבנוסף ,ומרפאותספרבתי ,גז

משפטי,בסיסלהיהיהאםגם ,כמובןכזו,לדרישההזהות.

וזאתארוך.פוליטימאבקללאשתתקבלרבסיכויאין

שלהדומיננטיתהתפיסהעםמתיישבתשאינהכיוון

כרכושלאדמותלהתייחסמבקשתאשר ,בישראלהאדמות

אותןמייעדתובכךנמצא,שהואהיכן ,"הודייההעםיי

בנייתשלמהאתוסכחלקיהודים,שלבלעדיתלהתיישבות

 .היהודיתהמולדת

לאידיאולוגיהעדאלהנכנעהלא ,זוידיעהלמרות

לייזכותלטעוןבחרההעתירהפסיבי.באופןהדומיננטית

אתמסכנתאינה "אנחנולהיותזכות"ה "אנחנולהיות

המדינה.בידי ,כאמור ,שהיאהקרקע,עלהממשיתהבעלות

 ,אנשיםקבוצתשלעצמית-תרבותיתלהגדרהטוענתהיא

לזהות,טוענתהיאעבורם.מטריאליתחזקהמבקשתולא

הממשיתלהכרהלטעוןמבליחוסינייה,אדמתעלהמטססת

 ,(כתובתסימבוליתהיאהשפהאלה.אדמותעלבבעלות
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היאאיןשכזוובתורקהילה) ,זהותאנחנו",להיותהזכותיי

בקרקע.הממשיתהשליטהעלמאיימת

הכרהמתבקשתהעתירהשל 16בפיסקהלמשל, ,כך

לאמור:תרבותית,

 ,בתושביםמדוברכאשרתוקףמשנהמקבליםייהדרבים

ישובשלשמו ,משתייכיםהםשאליההתרבותשלפי

האישיתמהזהותינותקבלאינטגרליחלקמהווהמולדתם

עםישירבאופןמזוהיםרביםששמותבמקרה,לאשלהם.

שםשבהם ,הראשוןמושבםשםאומולדתםמקוםשם

ובשירהבספרות ..הפרטימהשםלחלקנהפךהעיראוהכפר

ליישובוהתושבביןלקשרהמתייחסהנרטיבמופיעהערבית

ייובולטמרכזיבאופן

אנטוןשלעטומפרישירציטוטידיעלממשיךהטיעון

בגליל.פלסטיניבכפרכילדזכרונותיואתהמתארשמאס,

לאומיים.פוליטייםמאשרתרטתייםיותרהםאלהטיעונים

שאינהחוסינייהשללקהילהקולקטיביתזהותמכונניםהם

אותהמחזירהאינהגםאך ,מהאדמהמנותקתאמנם

נאבקיםשתושביהאדמהלהיותמפסיקההיחוסיני .הילבעל

המאבקאשרמופשטלסמלנהפכתהיאעליה.זכותםעל

אתמדגישאינוהסיפורושימורו.זכירתועלהוא

היאהיחידההמטרה .מהאדמההעקירהשלההיסטוריה

שלכמענםחוסינייהאתלרשוםהפניםמשרדאתלחייב

אותילמצשגרמו 1948מאורעותעללאהואהדגש .תושביה

עלאלא ,המתמשכתהתכנווניותימדעללאוגם ,היוםשל

 .האוכלוסיןומנהלהפניםמשרדשלהרישוםמדיניות

עברמוכריםהלאבכפריםלהכירהסירובשלהסיפורסס

שביתעוןיהטזה .למעןתושביהםלזכותהיטרנספורמצ

ידיכושלהיסטוריהכוללשאינוטיעון ,לשמועמוכןהמשפט

 .ןיהאוכלוסבמרשםמוטעהרישוםשלהיהיסטוראלא

Q 

C 
ח
r 

h 

 .... .\ב:
~ 

.J"\ 

r-

הפלסטיניםשלקולקטיביותהזכויותאתביססהעדאלה

תרבותיבהקשראבל ,"אנחנולהיותהזכותייעלבישראל

תהייהלאתיהקבוצתהזכות ,זאתעם .בלבדוסימבולי

זכות IIלגםטענההעתירהלעתירה.היחידהבסיס

 ,עדאלהטענה ,אזרחכלשלזכותו .אישית"לאוטונומיה

קשוריםהעותריםמגוריו.מקוםשלשמואתלשאת"

שםלהכללתוזכאיםלכפרםותרטתיתחרבתיתת,יהיסטור

עוברתההיסטוריתהזיקההאישיתי!בזהותםכפרם

כדי ,אישיתזהותשללנושאטרנספורמציהזובפסיקה

הפרטבזכותהואהמדורבהמשפטיות.הדרישותאתלספק

בזכותולאוהתרבותיההיסטוריהקשרעללשמור

טענהלאעדאלהמוכר.הלאהכפראדמותעלהקולקטיב

הפרטשללזכותולאוגםהקולקטיבשללזכויותיולא

משאיפותיונגזרתהפרטשלזכותו .מושטמקוםעללהחליט

ידיעלמכוננותהקולקטיבשלשאיפותיו ,הקולקטיבשל

 .הפרטיםשלרצונותיהם
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תיאוריםמאורגנים,טיעוניםמבקשהמודרניהמשפט

בעתירהאמפיריות.ואמיתותמבוקריםרגשות ,מדעיים

לנטייהאתגרעדאלההציבה ,העליוןהמשפטלביתשהגישה

בטכניקתהשתמשההיאכאשרהמשפט,מערכתשלזו

בהשגתמרכזיכאמצעי ) Storytelling (סיפורים"סיפוריי

במסגרתאותהלמקםשניתןהעתירה, .העותרותשלבקשתן

 ,) Critical Race Theory (הביקורתיתהגזעתיאורית
שלהקשרותלוייהיסטורייםבתיאוריםמשתמשת

א-מטיעוניםלילהבדוזאת ,בנגבהחברתיתהמציאות

במערב ,בנוסף .) Delgado , 1995 (מופשטיםאוהיסטוריים

אתהעתירהממקמת ,הכלליתלמטרההפרטיהמקרהמן

בהקשרבנגבהערביותהנשיםשלהקונקרטיתהמציאות

בישראלהערביהמיעוטנגדהקבוצתיתהאפליהשל

) 1998 , Shamir & Chinski (. 

עדאלהעתרה ,באריןיגחסןד"עובאמצעות , 1997בדצמבר

נשים 121-עותרים 124שלבשמםהעליוןהמשפטביתאל

לא-ערביםארגוניםושלושההנגבתושביערביםוילדים

משרדכיביקשההעתירה .הבריאותמשרדנגד ,ממשלתיים

ירפואשירותשיספקו ,וילדאםמרפאותיקיםאותיהבר

מביןביותרהגדוליםהאוכלוסיןריכוזיבעשרת ,מונע

אזרחים OOO-70,OOO,60כ- .בנגב "מוכריםה"לאהכפרים

הםאלהכפרים .בנגב "מוכריםלא"הבכפריםחייםםיערב

יבקושהםכ,ךה.יוהבנהתכנוןחוקייפעל "חוקייםלא"

אוטלפוןקווי ,חשמל ,מיםכמוסייםיבסםילשירותזוכים

או ,בואשרמוכרלאכפראףןיא .ורפואהחינוךמוסדות

שירותילקבלמנתעל .וילדאםמרפאתנמצאת ,בקרבתו

למרפאותלנסוענאלציםוילדיהןהנשים ,מונעתרפואה

שלהעדרהבשלקרובות,לעתיםמבתיהם.הרחוקות

 ,ברגלאליהןלהגיענאלציםאפילוהםת,יציבורתחבורה

 .המדרבבתנאי

אתהמעצביםהעדיפויותסדריקביעת ,כינדמהלעתים

עלמבוססת ,אלהערביותנשיםשלאותיהברשירותי

האישהשלבילודההרואה ,ונית-לאומיתיצדאולוגיהיא

הרביאותששירותיכך ,"דמוגרפיתסכנה"ואיוםניתיהפלסט

כלומר ,"משפחהתכנוןייילשירותםימוגבלותריאופחות

אינםורביאותהשהאישהודאי .הילודהשיעורהפחתת

הרביאות.בענייניהמדיניותקביעתשלבמרכזהעומדים

הלאבכפריםבכללבריאותשירותישלהעדרם ,בנוסף

תושביהםהערבתשמטרתהממדיניותחלקהוא ,מוכרים

המדינהלידיאדמותיהםוהערבת ,קבועיםריכוזיםלמספר

יהודים.מתיישביםולידי

וגרביםנשיםשלתצהיריםהמשפטלביתהגישהעדאלה

ריחוקןכיבטענתהשתמכו ,שוניםמומחיםושלבדואים,

חרבתייםלמחסומיםהמצטרףוהיל,דהאםמרפאותשל

מהכפרלצאתהאישהאתמעודדיםשאינם ,"מסורתייםיי

והכפיפותהתלותלהעמקתגורם ,משפחהקרובלווייתללא

אישהכיהסבירואףמהמצהיריםחלקלגרבים.הנשיםשל

עלולההרחוקהלמרפאהליוויללאונוסעתמהכפרהיוצאת

שמכונהבמהפוגעתזושהתנהגותמשוםחייה,אתלסכן

מצדאלימהתגובהלגרוריכולהולכן ,"המשפחהכבודיי

אתלעזובכךבשלנאלצובדואיותנשיםמספר .קרוביה

 .לנשיםבמקלטיםהגנהולחפשמשפחותיהן

פעמיםכידילגדורדיריצטוען ,ומשפטנרטיבעלבעבודתו

במערכת ) Storytellers ( "הסיפוריםמספרייי ,רבות

 .) Delgado , 1989 (בחברההשולייםקבוצותהם ,המשפט
שלגבולותיואתהמגדירההיאאלהקבוצותשלהשוליות

ומוגדריםמדוכאיםשלהןהמבטונקודתקולןהמרכז,

קבוצותגםאלהאך ."נורמלייםלא"כאוערךכנטולי

תאלאתגר ,אותיהמצשלחתרניתתמונהציירלהמנסות

המשאביםשלמחודשתלחלוקהולהביא ,קווהסטטוס

אשר ,הבדואיותהערביותהנשים .הכוחשלחדשקוםיולמ

הןשוליות.אכןהן ,עדאלהשלבעתירהםימובאפוריהןיס

הלאכפריהן ,הארץשלהדרומייםבשולייה ,במדרבחיות

הערבילכפרגםאלא ,היהודיתלעיררקלאשולייםמוכרים

הארץ:שלמפהבכלשוליותהןעצמו.בפניהשולי

 ,וכמובן .והפוליטיתהכלכלית ,התרבותית ,הגיאוגרפית

שללאמיתו .שלהןקהילתןבתוךגםשוליותהן ,כנשים

 .הציטריתמהספירההיעלמותןיכדעדמגיעהשוליותן ,דרב

לקרביכול ,בעתירהםיהמובא ,האישייםסיפוריהןאוסף

כלפיהן.אמפתיהולייצרהןייחאותילמצלוהנחשףאת

לנתץיכולפוריםיססיפוריי ,מינומרתהשגורסתוכפי ,לכן

 ,המנגנוןשלבשירותוהחברהמדעישיוצריםהאשליהאת

סיפוריםסיפור .חלקבאופןהמנוהלביתהואהעולםכאילו

מציאותעםלהתמודדהשומעואתהמספראתמזמין
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הבנהלקדםשיכולבאופווזאת-מאורגנתולאמורכבת

לקשרגםפעולה,דרכישלגיבושוובאמצעותותקשורת,

 .) 33עמ' , 1996 ( "והעתידהעברביו

שיטתיבאופווהועלמוהודרואשראלה,מעיוהטרבים

הושתקואשראלה,וקולות ,והישראליהפלטטינימהמרחב

ונשיםשווים.הלא-טפציפייםלאנשיםשייכיםבקפידה,

שוות.לאהכיהקבוצותלאחתשייכותבישראל,מואיות

בגללוהושלהו(ג'נדר)המגדרבטיטעלהומופלותהו

המגדרילדיכויהלאומיהדיכוישלהצטרפותולאומיותו.

אופיושינויגםאםכידיכוי,שלתוטפתרקמהווהאינה

המובאיםהמואיותהנשיםשלטיפוריהוהדיכוי.שלודרכיו

שלוהשונותהמורכבותאתמדגימים ,עדאלהשלבעתירה

דיכוייו,שלהשונותהצורותואתנשיםאותושלההתנטויות

מקריםובהרבההחד-ממדיות,אתאתגריילבנטיוווזאת

שביווהיחטיםההדדיתההשפעהאודותהנוחהההצגהאת

 .) Afshar and Maynard , 1994 ( "והמגדרהלאומיות

o 
...... 

אוהלאומיהמרכיבהכללתללאבלבד,מגדריניתוח

הערביותהנשיםשלמציאותואתלתאריצליחלא ,המעמדי

אינההשאלה ,מדוכאותבקהילותבישראל.הבדואיות

אםכיהמשאבים,שלהפנימיתהחלוקהאודותרקנטובה

מעמךרקלאהיאהשאלהמבחוץ.ושליטתםיצירתםעלגם

הושהנשיםהקהילהמעמדגםאםכיבקהילה,הנשים

צורות ,למשלכ,ך .) Johnson-Odim , 1991 (ממנהחלק

מוכרהבלתיבכפרהאשהאצלמכוננותשהזכרנוהדיכוי

אלה,בתנאים ."בהריוןלהיות"שלייחודיתמשמעותבנגב

תינוקתאותינוקתלדהיאאםלדעתיכולהלאהאישה

אישהשלה.לרביאותהטכנהמהווהההריוןאםאו ,רביאים

משפחהקרובלליוויתדירבאופוהזקוקה ,בדואיתערבייה

להשתמשממעטתולכו ,חברתיותנורמותאחרלמלאכדי

לשליטהזוכהאינה ,הלא-נגישיםאותיהברבשירותי

גופה.עלמינימלית
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 ,כביכולהטתירהעלמערעריםלעתירהשנבחרוהטיפורים

בדיכויהמאבקביוכאקטיומטית,לעתיםהנתפטתטתירה

המבטנקודת .המגדריבדיכויוהמאבקהלאומי

אולאומיתזהותנטולתאינהעדאלהשלהאלטרנטיבית

ההיבטיםבהדגשתמטתפקתאינהגםהיאאך .מגדרית

הדיכוילטפקטרוםגםבמקבילומתייחטת ,האתניים

 ,כוללזהבדואיות.פלטטיניותנשיםטובלותממנוהמגדרי

 ,כובדשלקודים ,בתוליופולחן ,מאולציםנישואיוהיתר,ביו

הנשיםאפשרותומניעתחופשהעדראלימות,פוליגמיה,

נטיונהשלהו.ומאוויהומטרותיהןולהשגתעצמילמימוש

המאבקשביולכאורההדיכוטומיהשלבפירוקהעדאלהשל

בהבנההצורךאתמדגיש ,הלאומיוהמאבקהפמיניטטי

החרבתיים.במבניםעוטקיםכאשרהזהותשלרב-ממדית

פרקטיקותביוהקואליציהאתהעתירהחושפתבנוטף,

וביו ,הבדואיתהקהילהבתוךפטריארכליותשמרניות

צדישניאירוני,באופו .נגדההמדינהשלהמפלההמדיניות

הנשיםשלושליטתוזכותונגדמאוחדיםהקואליציה

חייהו.ועלגופועלהבדואיות

כימניחהבקהילתולמרידההבדואיותמהנשיםהתביעה

החלטותלקבלהמטוגליםאוטונומיים,ליברליםפרטיםהו

הבדואיותשהנשיםכיוון .וחופשיתרציונליתבצורה

מהולדרושטבירזהאיו ,חייהונטיבותידיעלמוגבלות

זאת,עםיחד ."אמיצותייהחלטותשיטתיבאופולקבל

ישאלהלנשיםכיחושפיםהבדואיותהנשיםשלטיפוריהו

הרחוקהלמרפאההולכותהולהתנגד:והכוחהאומץאת

הו ,לנשיםלמקלטפונותהו ,והשמועותהרכילותלמרות

נאבקותהו ,לתפיטתוהנאמניםדיולעורכיתצהיריםנותנות

 .הישראליתהמדיניותבקובעיוהוהקהילהבהגבלותהו

לשנותמצליחיםכשלעצמםאלהטיפוריםכיאומרזהאיו

 ,ביבהשמטומה "בהריוןלהיות"שלההתנטותמשמעותאת

עם .הדיכויצורותמכלמוצאעלמצביעיםלאגםוהם

מכניעההרחוקותאקטיביותנשיםמצייריםהטיפוריםזאת,

טיפורים .מולוהעומדותהכוחלצורותומיידיתפטיבית

דברשלבטופונתקלבכוחשימושכלכימוכיחיםאלה

מלהיותהרחוקיםכוחותבשנימדובראםגם ,בהתנגדות

 .שווים

ללא ,המטפרמשלה.חטרונות "הטיפוריםטיפוריילגישת

מיקומועםבההשימושדרךמטכיםמודעותו,אורצונו

והוא ,הכוחבהעדרמקורו ,כשיטהפוריםיטטיפורייהשולי.

שהואלכוחלומרבמקוםמכוח.פחדאיתולהביאעלול

להצביעבליעלבונות.בליטיפור.לוטפרו ,טועה



 IIמידהבאותהצודקיםהכוחוהעדרהכוח .ולתבוע

) 235 : 1996 , Mackinnon (. הסיפורשלכוחו .מזויתרה

הואלמעשהאך ,פוסית"י"טדוגמאנותןשהואבכךהינו

הואשכשלעצמוכיווןהמציאותאתלעוותדווקאעלול

גווירץפולשלה.ונאמןמדוייקייצוגנותןלאולכןייחודי,

גםצורךישלפעולה,מהסיפורלעבורמנתעל IIכימזהיר

מידתאתלהעריךלנושיעזרותיאוריות ,בתיאוריות

סיפוריםביןלבחור ,מסוייםסיפורשלהייצוגיות

 IIהרלבנטיותהןעובדותולאיולהחליט ,מתחרים

) 6 : 1996 , Gewirtz (. 

מהשיחעדאלהנחלצת ,"סיפוריםסיפור IIבאמצעות

בהערכהמתייחסאינואשרשיחהדומיננטי.המשפטי

בשםלכאורהופועל ,היחידשלהטובייקטיביותלתובנות

וכ,ך .הכמותייםוהנתוניםהרציונליות ,האובייקטיביות

 ,הכוחלשפתאלטרנטיבהלהציעמצליחיםםיהסיפורבעוד

מטתמכתעדאלההיתהאילו .בשינויהנכשליםהם

עלהמאבקנטישתזוהיתה ,בלבדהטיפוריםעלבעתירתה

הנשיםטבלשל IIאמיתית IIההמשמעותשלכינונה

וחרבתיפוליטיבשינויהמעוניןכארגוןלעדאלה,הדבואיות.

 ,מטפיקאינוטיפורייםבמונחים IIהאמיתי IIתיאורממשי,

 .להובילממשיכהלטיפוראמתביןשהדיכוטומיהמשוםולו

טיעוניםשלשילובהיאזובעתירהעדאלהשלדרכהלכן

שלבעזרתםמואר IIתייהאמ IIם.יפוריטפוריוטמשפטיים

המשפטיתמהמטגרתלחלקהופכיםהסיפוריםהטיפורים.

הטיפוריםאתמחזקתהמשולבתהמטגרת .והתיאורטית

המתחרותהגרטותביןבמאבק ,כאחדעדאלהואת

למציאות.

לשימושטובהדוגמההיאהבדואיותהנשיםעתירת

חשיפתואתשמאפשר ,תיהמשפטבעטדההטיפורבטכניקת

 ,כןכמו .המגדרייכויוהדיהלאומהדיכוישלהצומתשל

דיםייחשלבתובנותלהשתמשאפשרדצכיתירהעהמדגימה

שימושאפלייה.שלומהיקדברבבייקולקטטיעוןלבנותכדי

החייאת"יכמינומרתהשלטענתהאתמחזקזהמעין

לדוקטרינהףיכתחללא ,מבורכתבמשפטהטיפורים

אלא ,פילוטופיתתיאוריהאו ,כלכליניתוח ,משפטית

השאלהאלה.כלעבורוכאתגרהשיטהשלרביאכשיבוש

הטיפורים ,המשפטאוהטיפורים ,להטתלקצריךמילאהיא

 I1'(ןכ' iIולא ilוןכגדןשל I'(ןכ Iבצ :jןמש'(טיjןשיrוjו lל Iגב

הדרךמהיאלא ,הפילוטופיהאוהטיפורים ,החרבהמדעיאו

 .) Minow, 1996: 36) IIזהעםזהלחיותיכוליםבה

 Dיכן Oל

טביבהמאבקעללעמודניטה ,פרקיושניעל ,זהחיבור

ניטיתיהחיבורלאורך .המשפטיתבטפירההמשמעותיצור

ולהצגתפוליטילשינויהמאבקבמסגרתכיצדלבדוק

עדאלהמתמודדת ,המשפטבביתהפלטטיניתהפרטפקטיבה

חותרת ,הישראליהמשפטיהשדהשלהמבניותהמגבלותעם

אתלנתחניסיתי ,כןכמו .להםנכנעתאףולעתיםתחתיהן

ולהבין ,אלהומאבקיםפרקטיקותשלהמשפטייםהתוצרים

המשפטיהשדההאםמאחוריהם.המכונניםהכוחותאת

 ,בטרמינולוגיההשינויאתלחוללניתןבוהמקוםהוא

 ?הכוחבשדה-יותררחבובאופן ,במדיניות ,בפרטפקטיטת

רקזהמאמר .תשובהלהטופקהטרםאשרשאלהיזוה

אתלהביןוןיניטידיעלאלולטוגיותחטילהתילימתח

 ,כמובן ,מבלי ,האמורותהשאלותעולותשבההמציאות

 .מוחלטותתשובותלהןלטפקלהתיימר

.Y ואר,יאססי(סאס((,ד"וJולמידjוקרrווארמjל

/!J 'ל/!J ' )בריבאוV 'O וj-ורקי(יוNYU) (, ,ורjוור,יjוברr

 . D')/!J 1997-1998ר,ב'ןר,דאל J.Yור,(ר,ל

...... 

...... 
Q 

C 
ח
r 

h 

ג.

ו

ו:
..J'\ 

r: 

!I 



11 

iוסש.!(טןח iIושJו Iל Iגנ

מקווו[ו:

ירושלים.לאור:הוצאהנטש,כרך ,במשפטפרשנות ,) 1994 (אהרוןובק,

Afsl1er, Haleh and Maynard, Mary (1994), "The 
Dyna!nics of Race and Gender", Tbe Dynamics oj Race 
and Gender: Some Feminist Interventions, ed. Afshar 
and Maynard, London: Taylor and Francis Press. 

Delgado, Ricl1ard ed., (1995), Critical Race Tbeory: The 
Cutting Edge. Pl1iladelphia: Temple University Press. 

Delgado, Richard (1989), "Legal Storytelling for 
Oppositionalists and Others: A Plea for Narrative", 87 
Michigan Law Review, p. 2411 . 

Gewirtz, Pal!l (1996), "Na!·rative and Rhetoric in the 
Law", LalU'S Stories, ed. Peter Brooks and Paul Gewritz, 
New Haven and London: Yale University Press. 

]honson-Odin1, Cheryl (1991), "Common Themes, 
Different Contexts: Third World Women and 
Feminism", Tbird World Women and the Politics oj 

Feminism, ed. Mol1anty Russo and Torres, 
Blommington and Indianapolis: Indiana University 
Press. 

Mackinnon, Cathrine (1996) , "Law's Stories as Reality 
and Politics", Law's Stories, ed. Peter Brooks and Pal!l 
Gewirtz, New Haven and London: Yale University 
Press. 

Minow·· Ma!tha (1995)·· "Rights and Cultu!·al 
Difference"·· Identities·· Politics·· and Rights·· ed. Austin 

Sarat and TI10mas Kearns·· Tl1e University of Michigan 
Press: Ann Arbor·· p. 347. 

N 
...... Minow, Martl1a (1996), "Stories in Law", Law's Stories, 

ed. Peter Brooks and Pal!l Gewirtz, New Haven and 
London: Yale University Press. 

Q 

C 
n 
r 

h 

::>. .... 
Z 
~ 

r-

Shamir, Ronen and Chinski, Sarah (1998), "Destruction 
of Houses and Construction of Cal!Se: Lawyers and 
Bedouins in Israeli Courts", Cause Lawyering: Political 
Comnlitnlents a11d Projessional RespollSibilities, ed. 
Austin Sarat and Stuart Schingold, London: Oxford 
University Press. 

Weber, Max (1978), Economy and Society, Vol. 2, 
University of California Press: Berkeley and Los 
Angeles. 

Woolman, Stuart and De Waal, ]ohn (1995), "Freedom 
of Association: Tl1e Right to Be We", Rights and 
Constittttionalism, ed. Wyk, Dugard, Villiers and Davis, 
Clarendon Press: Oxford. 



 Dי, yש ו'y iנ.jושלינ. aדיאושיבלי:אrולאcנ

'1 



I! 

 IDועיןבןל i(אjן lllזlו IמשפטלIון lקiו

שיןאל Iב DI)Iט iOופל

לן Iנ.יוזגד

נצחונועלהליברליהאינדיבידואליזםשלהכרזתוחרף

כפרקטיקותלהתקיים,ממשיכותשקהילותהריהפוליטי,

עםאינטראקציהמקיימות ,עצמואתמזהותהווכהבניות.

הפרשנותגםנגדה.פועלותאףולפעמיםהמדינה,

לאוהפוליטיקההמשפטשלביותרהאינדיבידואליסטית

 .זהותואתמעצטתקהילותבהםמהאופניםלהתעלםיכולה

אשרהמשפטיהשיחבאמצעותזאתעושותהורטתפעמים

המשפטית.המסגרתעלגםמשפיעבתורו

מתעמתותהווככאלהמתקיימות,שונותקהילתיותזהויות

הקהילותמתאפיינות ,לעתיםא,ך .המדינתיהמשפטעם

חברתייםכוחותעלהמבוססותפרקטיקותידיעלדווקא

קהילהשלקיומהאתמניחיםהמחקריםרוב .לא-מדינתיים

 ,פוזיטיביםמשפטייםמונחיםידעלהמוגדרתמתוחמת,

אניהמדינה.עםקונקרטיםמשפטייםיחסיםעלוהשומרת

שלתוצאהרבהבמידההוקהילותכי ,זאתלעומתטוען,

בתוך ,אחתובעונהבעת ,הנמצאותפרקטיקותשלניסוח

המשלימיםבאופניםהמדינה,שלהמשפטיתלספירהומחוץ

אליה.והמנוגדיםאותה

ביולישערכתיסקרשלראשוניסיכוםכאולתתאנסה

המיעוטשלמייצגמדגםבקרבשנערךהערבית,בשפה , 1998

יופיעזהסקרשלמלאניתוח .בישראלהערבי-פלסטיני

בפרק ,ומדינהמשפט ,קהילותעלבקרובלאורשיצאבספרי

בישראל.הערבי-פלסטיניבמיעוטשיעסוק

-.::t ...... 

שתועדוהמרכזייםמהממצאיםכמהמאשררהמחקר

אזרחיהפלסטיניםלערבים ,ראשיתקודמים.במחקרים

ישראליםלעומתהמשפטבמערכתאמוןפחותישישראל

קבוצתיקיפוחעלמבוססתהמיעוטזהותשנית,יהודים.

) 1993 : Rattner: 1994, Zureik et al (. קיימת ,שלישית

בקרבקולקטיביתעממיתלהתנגדותממשיתאפשרות

מדיניותאתתפסיקלאוהמדינהבמידה ,הערביהמיעוט

 .) Zureik et al : 1993 (כלפיוהאפליה

Q 

C 
n 
r 

h 

~ 
ן-

ג:
..1"\ 

r-

ביןהיחסיםמערכתאתלבחוןמבקשתשליהמוצאנקודת

אינההילהקהזהותכאשרוזאת ,והמשפטהמדינה ,הקהילה

זהויותשלשוניםםיסוג ,לטענתיחד-ממדית.אומקובעת

סוציו-בקונפיגורציות ,קהילהאותהבתוךהנמצאים

מגוונותאינטראקציותשלמגווןחושפיםשונות,פוליטיות

מתוךמכ,ךיתרההקהילתי.למשפטהמדינתיהמשפטביו

לצמצםניתולאכיללמודניתןהקהילתית,הפרספקטיבה

המדינהוכילמסורת,אולדתהקהילתיותהזהויותאת

 .הקהילהזהותלהבנייתהיתר,ביןשתורמת,היא

הערבית-פלסטיניתהזהותהבנייתעללעמודמנסההסקר

הפרספקטיבהמתוךולאהקהילה,שלהפרספקטיבהמתוך

שסופרוסיפוריםעלהתבססהשאלוןלכ,ךאיהמדינה.של

ואירועיםהמדיניותאודות ,בערביתהקהילהלחברי

 .ולחברהלפוליטיקהלמשפט,הנוגעיםשוניםיומיומיים

הפגנותאדמות,הפקעתלרטת ,שונותסוגיותהקיףהשאלון

העליון.המשפטביתלביןהשרעיהדיוביתביןוקונפליקטים

מבינההקהילהבהםהאופניםעללעמודהיהניתומכאן

 .המדינתילמשפטהקהילתיהמשפטביוהאינטראקציהאת

שלהפרקטיקותאתתופסיםהסקרמשתתפימבין 41%

שליחסםביוההבדליםמפלות.כפרקטיקותהמשפטבתי

היווהעליוןהמחוזי ,השלוםהמשפטלבתיהנשאלים

נהנההמיעוטכיסברומהנשאלים 46% ,זאתעם .שוליים

יהודיםשישראליםאףעלהמשפט.בביתשווהמיחס

העליוןהמשפטבביתיותררבאמוןמפגינים

) 1994 : Barzilai, Yuchtman-Yaar, and Segal (, 
אתאיבדלארבובוהערביהמיעוטכיםימלמדהממצאים

העובדהחרףהישראלית-יהודית.המשפטבמערכתהאמון

הקהילהחברי ,לרעהמופלהמרגישהערבישהמיעוט

ולגיטימימוסמךכגוףהמשפטביתאתעדייןתופסים

חלקמהווההמדינהמשפטכיונראה ,סכסוכיםלפתרון

בישראל.הפלסטיניתהקהילהשלהמשפטיתמהתרבות

חרבי ,חברתיותוזכויותקנייןלזכויותהנוגעותבסוגיות

שלחזקהלהרגשהשותפיםשרואיינוהפלסטיניםהקהילה

אחרת.מרגישמהםקטןחלקרקכאשר ,קבוצתיקיפוח

 ,"חוקייםלא"בתיםהריסתעלהנסקריםנשאלוכאשר

ושוויוןבנייההיתריבהענקתשוויוןאדמות,הפקעת

תחושתהביעוהילהקהמחברי-81%כבעבודה,הזדמנויות

קיבוצי.קיפוח

הקהילהבזהותמרכזימרכיבכימראיםאלהממצאים



שלקולקטיביתתחושהעלמבוססהערבית-פלסטינית

כיהגורסתמזויותרדומיננטיתזותחושהקיטצי.קיפוח

קהילתיתתפיסההמשפט.בבתישווהליחסזוכיםהערבים

הערבי.המיעוטנגדהמתמשכתהאפליהשלתוצאההיאזו

זהותהכילומרניתוכ.דהמדינה.ידיעלהמכוננתזהותזוהי

האפליהלמדיניותכתגובהעוצבההפלסטיניתהקהילהשל

במדינה.השלטת

כאשרוזאת ,לקרקעחזקקשרישהפלסטיניהערבילמיעוט

האדמותשלהמכריערובועלשולטתהיהודיתהמדינה

עליהולהתיישבהפלסטיניםמהערביםומונעת

) 1996 : Kedar: 1998, Shamir ( . המיעוטבנירואיםכ.ד

בנייהולהיתריאדמהעללבעלותהקשוריםבנושאיםהערבי

 .הציבוריתובספירההפרטיתבספירהעיקרייםמרכיבים

מנושלתמרגישההערבית-פלסטיניתשהקהילהבלבדזולא

האדמות,הפקעתמדיניותנגדלפעולמוכניםמחרביהרבים-

 .המשפטיותמהערכאותגיבוימקבלתככללאשר

.1 

עלהשמירהכיגרסו 44.8% ,הנסקריםהקהילהחברימביו

חשובהאדמותהפקעתמניעתמרבהפוליטייםהאינטרסים

המשפטביתפסיקתלרבות ,המדינהלמשפטמציותיותר

ארגונוואתהמדינהלחוקהציותאיאתהצדיקוהםהעליוו.

ישכיהדגישו 55.2% .המדינהכנגדחוקיותלאהפגנותשל

השיטתיתהיהאפלעליהם.ולשמורהמדינהחוקיאתלכבד

רקלאהערבי-פלסטיניהמיעוטנגדהמדינהבמשפט

יצרהאףאלאאפליה,שלקולקטיביתלתחושהשהובילה

להתנגדות ,מהנשאליםמחציתכמעטבקרב ,רבורהמוכנות

 .לאדמהסכנהנשקפתכאשרהמשפטולמערכתלמדינה

המיעוטזכויותאתומדכאמתעלםהמדינתיהמשפטבעוד

המיעוטאתמגדירהוא ,חקלאיתכקהילההפלסטיני

לדכאכדיזאתעשתההמדינהדתיות.עדותשלכקבוצה

המיעוט.שלוהלאומיתהתרבותיתהפוליטית,הזהותאת

המוסדותשלמבניתתלותיצרהמדינתיהמשפטועו,דזאת

במדינה ,האסלאמייםהמוסדותבייחוד ,הלא-יהודים

הדתיהמשפטביוהתנגשותישנהבהםבמקריםהיהודית.

שלאכךעלהכריזומהנשאלים 40.8% ,המדינתילמשפט

גרסו-50.4%ולענות,סירבו 8.8% ,המדינתילמשפטיצייתו

המדינתי.למשפטיצייתוהםכי

'lזiו Iמש:זנטלiו, lקiו l ןjו ל<::-אiY 'ובD ו,:זנלO 'טD'J בישואל

מוגבלתהדתיתההשתייכותכימניחהמדינתיהמשפט

הדיובתי ,למשל ,כמו ,הדתייםהמוסדותשללסמכותם

כךעל ,זאתלעומתמצביעים,שליהנתוניםהשרעיים.

נורמטיביותפרקטיקותיוצרתהדתיתשההשתייכות

במליםהמדינתי.המשפטעללאייםיכולותאשרופוליטיות

אםכי ,הדתייםהמוסדותאינוההשתייכותמקור ,אחרות

דתיים.וערכיםנורמות

הערביםשלהלאומיתהזהותגםהדתית,לזהותבדומה

המדינתי.למשפטבהתנגדותקשורהבישראלהפלסטינים

סוגמגדירהוהיא ,מרכזימקוםתופסתהפלסטיניתהזהות

עצמםשזיהומאלו 53%קהילתית.זהותשלנוסף

הקשוריםהפוליטייםהאינטרסיםכיגרסוכפלסטינים

רק ,לעומתםהמדינה.לחוקמציותיותרחשוביםבאדמות

אמרו ,ישראל"ערביי"כעצמםאתשהגדירומאלה 37.8%

היחסלחוק.ציותאימצדיקיםפוליטייםאינטרסיםכי

למשפטהציותאילביוכפלסטיניםהנשאליםהזדהותביו

משמעותי.הוא ,האדמותהפקעתשלבהקשר ,המדינה

הדתיתוהאמונההלאומיתהזהותביוהאינטראקציה

ערביםכאשרההתנגדות.לפוטנציאלהיאגםמוסיפה

המדינהלחוקילצייתנכונותםעלנשאלודתייםפלסטינים

יצייתולאהםכיציינו 61.1% ,האדמותהפקעתשלבהקשר

לחוק·

נוטלהמדינהמשפטגם ,והדתיותהלאומיותלזהויותבנוסף

חברינתבקשוכאשרלתיות.יהקההזהויותתיבהבניחלק

יעדיהםלהגשמתהיעילותהדרכיםאתלנסחהקהילה

 ,) 62% (הפרלמנטריהמאבקאתציינוהם ,הפוליטיים

חוקיותוהפגנות ) 60.6% (העליווהמשפטלביתעתירות

) 59.2 הזהותאתהמאפיינתהרב-מימדיותאףעל .) %

תופסיםבסקרהמרואיינים ,בישראלהערבית-פלסטינית

הדמוקרטיהפוליטיהמשחקשלהבסיסייםהכלליםאת

הציפייהאבל .קבוצתיותמטרותהשגתלשםכמועילים

ההליךבמסגרתימומשוזכויותיהםכיהקהילהחברימצד

כי ,הנשאליםמביו 11%טענו ,כךמותנית.היאהדמוקרטי

הביעוגםוכך ,חוקיותלאהפגנותלקייםיש

אויהודיםשללנכסיםנזקבגרימתתמיכהמהם 15.8%

קטואחוזרקכימראיםהממצאיםיהודים.פוליטיקאים
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שרובהבעודאלימיס,בצעדיסתומכיסהקהילהמחרבי

כלהדמוקרטי,ההליךשמאפשרבכליסהשימושאתיעדיף

כאפקטיבי.זההליךתופסהואעוד

סוציו-פוליטית,מסגרתומכונניסיוצריסהמדינהחוקי

הלגיטימיהפוליטי-המודרניהחזוןהיאהציונותשבתוכה

אלטרנטיבייס,קולקטיבייסזיכרונותמדכאיסהסהיחיד.

בקולקטיבנכלליסשאינסאלהשלוהזכויותהרגשותואת

וביןאלה,מנוגדותתפיסותביןההתנגשותהיהודי-ציוני.

נמנעתבלתיהינהוהמשפטיות,הפוליטיותהפרקטיקות

הבסיסית.המושגיתרבמהמהותישינוייהיהלאעודכל

ישיריסממשלתייסמאמציסכיהיתר,ביןמראה,המחקר

זהותעלהמדינתי)(המשפטאחתמשפטשיטתשללכפייתה

(קבוצותהמדינהידיעלגסהמובניתמקובעתקהילתית

אינןוהקהילההמדינהזאת,עסלהיכשל.עתידיסדתיות)

חלקלוקחותשאינןקהילותמתמיד.בעימותלהיותחייטת

לנסותיכולותחלשות,מיעוטקבוצותובייחודבשלטון,

יחדמטרותיהן.השגתלשסהמדינתיבמשפטלהשתמש

האוכלוסיהלדחיקתהמדינהומדיניותבמידהזאת,עס

לחוקלצייתהקהילהחרביאמנסימשיכותימש,ךהערבית

בהתנגדותהמדינהתתקלהארוךבטווחאךהקצר,בטווח

מערכתישינויללא-מזאתגרועהאפשרותאףותתכןמצדס.

באופןשהוא,כמותלדורותלהימשךהמדינתיהמשפטעלול

פתוחסוףלווחברתיפוליטילמסלוללגיטימציההנותן

טרגי.
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ד IIעובאמצעותירכא,מהכפרובנואבתבעו , 1994בשנת

המחוזיהמשפטביתבפניהפניםמשרדאתג'בארין,חסן

הזהותבתעודתהלאוםבמשבצתלרשוםביקשוהםבחיפה,

התביעה , IIדרוזי IIהמילהבמקום IIערבי IIהמילהאתשלהם

בפניעדאלהעתרההקמתה,לאחר ,יותרמאוחרהתקבלה,

לענייניהעליונההמעקבועדתבשםהעליון,המשפטבית

להפעילבדרישההחינו,ךמשרדכנגדהערבית,האוכלוסיה

לרבותהערביםהחינוךמוסדות IIבגםר IIשחאגףתכניותאת

כללאשרשופטיםהרכבבפנינדונההעתירה , IIהדרוזים

זמיר,יצחקהשופטאת

הפעםגםעדאלה,שובעתרהזו,בעתירההדיוןלאחרחודש

 ,הערביתהאוכלוסיהלענייניהעליונההמעקבועדתבשם

הפעםהעתירהג'בארין,חסןד IIעובאמצעותהפעםוגם

באזוריהערביםהישוביםשלהכללתםאיעלקבלה

עםשוויוןוביקשההחינו,ךבתחוםהלאומיתהעדיפות

בסיווגשזכו IIהדרוזי IIהסקטורלרבותאחריםסקטורים

שזכרונו ,זמירבהרכב,זמירהשופטישבהפעם,גם ,זה

באם ,המעירבנימת ,לבררורצהתההלעזר,לוהיה

לענייניהעליונההמעקבועדתהיינוהעותרת,שלמבחינתה

 ,לאאוערביםהםהדרוזיםבישראל,הערביתהאוכלוסיה

הענייןכישחשבכיווןלהשיבשלאהעדיףהעותריםכוחבא

שבמקרהוכיוון ,יאפשרלאהדיוןשזמןמפורט,הסרבמצריך

מקוטע,הסברעלעדיפהשתיקההיתהזה,

 ......סס

המעמידיםהדילמהאתחשפהזמירהשופטשלהערתו

המייצגיםהדיןעורכיבפניהמדינהופרקליטותהמשפטבית

לביתרותיהםיבעתבישראלהערביהמיעוטזכויותאת

בעתירותהדרוזיםשלכלילתםאיהאםהעליון:המשפט

להיותמזכותםגורעהערבימהמיעוטכחלקמסוימות

 ,אחרותובמיליםממנו?כחלקאחרותבעתירותמיוצגים

הערביתלקבוצהמחוץהדרוזיםשלמיקומםהאם

מיקומםאפשרותאתשולל ,מסוימיםבמקריםהמקופחת

עורכיאחרים?במקריםהמקופחתהערביתהקבוצהבתוך

המיעוטלאפלייתטענוהערביהמיעוטאתהמייצגיםהדין

נכבדחלקכאשרהלאומית,העדיפותאזוריבענייןהערבי

מאותהסובלאינו-תיהדרוזהעדה-הערבימהמיעוט

בעניין ,הדתותמשרדכנגדהאחרונהבעתירתהגםאפליה,

עדאלהצמצמה ,הקרבותיבתבתקצובהערביםאפליית
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הערבים-שלהקברותבתיאתכללהולאעתירתהאת

מאותהסובליםאינםהדרוזיםכיהתרברכאשרהדרוזים

אפליה,

הלאומיתהתפיסהלנוכחבמיוחדמעניינתזודילמה

עדאלהשלבעתירותיהעדאלה,מקדמתאותההחילונית

ערבימיעוט IIבמונחהשימושעלהדיןעורכימוותריםלא

בשיחהשגורהמונח,עםאותומחליפיםולא IIלאומי

וזאת ,"ונוצריותמוסלמיותדתיות"עדותהשלט:הישראלי

 ,מאפליהסובלהערביהמיעוטכללאכימסתברכאשרגם

הקברות,בתיבענייןבעתירההטיעוןבעיקרילמשל,כך

עדאלהמסבירהבה ,"הזהויות"פירוקלנושאפיסקהיוחדה

הערבימהמיעוטכחלקהדרוזיםהכללתבנושאעמדתהאת

המפלהמדיניותכלנגדתגיבהיאכיטענה,עדאלה ,בישראל

ועמדתהמאחרוזאתממנו,חלקיםאוהערביהמיעוטאת

הערביםשלהקולקטיביתהלאומיתהזהותפירוקנגדיוצאת

הזהותביןחד-ערכילקשרסירבהעדאלהבישראל,

האינטרסיםלביןבישראלהערביהמיעוטשלהלאומית

היא ,כלומרהמיעוט,אתהמרכיבותהשונותהקבוצותשל

היותהמחמתהנפגעתהערביתהקבוצהאתלייצגביקשה

אינטרסיםלהןשונותלקבוצותהקבוצהפירוקללא ,ערבית

המיוצרלזהאלטרנטיבישיחעדאלהיוצרתכך ,נפרדים

משפטיתעמדהמתוךי,הישראלהממסדשלמדרשובבית

מציעה,היאאותההמשפטיתבשפההמתבטאתביקורתית,

מנציחהמודרניתהחברתיתבתיאוריההקונבציונליהזרם

אחרחיפושמעודדהואכאשר ,זהויותשלחד-ממדיתהבנה

שלפניהמריבוימתעלםהוא ,לזהותויחידאחדמקור

הזהויותמתומצתים,סובייקטיםשלהצגתםלטובתהזהות

סוציו-כהבניותולאאבסטרקטיותכקטיגוריותמותוות

הסוציולוגיהאתהמטפיזיקהמחליפהכךסטוריות,יה

המוטעההרושםונוצר ,ותיולוגיות-היסטוריסוצבשאלות

סטורי-יההמהתהליךבמנותקזהותלהגדיראפשרכאילו

אותה,שיצרתרבותי

המפרידיםגבולותלעיצובחותרותהןאףהלאוםמדינות

שלזהכמומודלים ,המקובע IIאחר IIלהקבוע IIאני IIהבין

יוההיתושבשלתיוהזהואשר ,מנית'העותהאימפריה



בפועל,רלבנטייס.להיותהפטיקו ,מזוזוושונותמורכבות

הלאומיותלאומיות,שלזוטהורהמתפיטהולהבדיל

על ,הביקורתיתבגרטתהלפחותמבוטטת,אינההערבית

הלאומישהפרויקטמשוס,אולימדומייןאתניאודתימוצא

לאומיתזהותשלהמטריהתחתהושלס.לאמעולסהערבי

כמו,שוניסאתנייסממוצאיסקבוצותנכנטותערבית,

דתיותקבוצותמטפרשלקיומןארמניס.אויווניס ,למשל

דתית.מהשתייכותהלאומיתהקבוצהאתמשחרראף

תחתכולסנכנטיסומוטלמיסנוצריס ,יהודיסדרוזיס,

אינסדתאוגזעאתני,מוצאהערבית.הלאומיתהמטריה

ערבי.מיהוקובעיס

מיהו"בשאלתהיהודי-ציוניבשיחהאובטטיביהעיטוק

על IIדרוזימיהו IIהשאלהלהצגתהואאףתורס "יהודי

מיהו IIהשאלהבישראל. ,הדרוזילרבות ,הערביהיוסטדר

הפכה ,הערביתהלאומיותרעיוןעלערעורטמוןבה ,"דרוזי

חד-תשובותלטפקהערביסנדרשיסלהןהשאלותלאחת

היהודיתשהזהותכמו .ניגודיסטובלותשאינןמשמעיות

ולהבדיל ,לפקפוקניתנתובלתיברורהלהיותחייבתהרצויה

 ,הקיימת)הודיתיההזהות(ובכללןבעולסהזהויותמכל

גסכךומנוגדיס,משלימיסרבדיסשלבריבויהמאופיינות

במלכודתליפולמבלי ,"דרוזימיהו IIלהגדירהערביסנדרשיס

בבטיטהכיוחלילה,חט ,להודותמבלי ,הרב-ממדיתהזהות

 ,ועיצובהכינונהעלמתמידיסמאבקיסישזהותכלשל

הטבעית"."הזהותגילויבמשימתלהיכשלומבלי
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 ,פוליטיוגסתרבותי-היטטוריפרוייקטהינו ,ערבילהיות

לוגיתמטיתיואקטקטגוריהאינהערביות .יודינמתמידי

במקוסאולס .וקדס-פוליטיתקדס-תיאורטיתבהיויצ

הזרסמבקש ,הזהותשמכילההדינמיותאתולהביןלנטות

גילויוידיעלאותה,לקבעהחרבתיתבתיאוריההקונבציונלי

ביותרהפופולריהמועמדמשותף.אובייקטיביגורסשל

מדעניבקרבובמיוחדהאחי,דהאובייקטיביהגורסלתפקיד

האינטרטהוא ,כמותייסבכליסזהויותשחוקריס ,החברה

הרציונלי.העצמי

השופטגילה ,הלאומיתהעדיפותאזוריבנושאבעתירה

שוניסהדרוזיסשלשהאינטרטיסכיווןכי ,זמיר

אינסהדרוזיסכילכאורהעולה ,הערביסשלמהאינטרטיס

דווזי?סיiווזמו'ן:השופטשלהע'ן[ןו

אחיד.לאינטרטלהצטמצסיכולהאינהזהותאולסערביס.

קשוריסשאינסשוניס,בדרביסלרצותתמידיכולהקבוצה

האופציהשלקיומה .""אובייקטיבייסבצרכיסבהכרח

עלמערערתהתיאורטית,ברמהולו ,שוניסבדבריסלרצות

שלהאינטרטיסאתהחובקיסרבוריסגבולותשלקיומס

תמידייסמתחיסקיימיס ,בנוטףזהותה.אתומכךהקבוצה

מבקשיסממנה ,האינטרטיסומפת ,הקבוצהחבריבין

ותחרויות.מאבקיסרוויתהינההזהויות,אתלהטיק

לעמדהמוטףערךישבישראלהדרוזיסשלבמקרה

הישראליהממטדשלבנטיונושמקורוזו,ביקורתית

הפוליטייסלאינטרטיסהמתאיסבאופןזהותסשללעיבודה

 IIהדרוזי IIשלהישראלילייצורתיאורטיתהצדקהכלשלו.

אסכיבדרוזיסלמעשהמתבוננתאינהאשרעשייההינה

בעצמה.

איתורורב-ממדיות.מורכבות ,נונןיכמעצס ,הןזהויות

הכוחיחטימפתעלמטוימתקבוצהחברישלמיקומס

קבוצותשליותרהכלליתזהותןעלישירותמלמדאינו

דווקאביעילותמתפקדמטוימתקבוצהכנגדהכוחאלו.

ובכך ,הקבוצהחרבישלשוניסאינטרטיסמכונןהואכאשר

הגדרתהפוליטייס.מאבקיהסאחידותאתלכאורהמפורר

היאלכאורה,אובייקטיביותעמדותשלכשיקוףהזהות

 ,המאבקיסואתהכוחיחטיאתהמחמיצההתבוננות

הערבמןוהמתעלמתהקבוצות,שלעמדותיהןאתהמנטחיס

 .להווהשהוביל

הערביהמיעוטביןהיחטיסאתהמאפייניסהכוחיחטי

תוצרתמידשאינן ,זהויותמכונניסבישראלהיהודילרוב

ציונית-כפיהשלתוצאהאלאקהילתיתעצמיתהגדרהשל

אשר ,"ומשולהפרד IIשלבמדיניותגסשהתבטאה ,ישראלית

כינון .המנדטורי-קולוניאליבעברהגסלהתבונןמעניין

פרויקטהואהערביתמהזהותכמובחנתתיהדרוזהזהות

היתרביןביטוילידיבאאשר ,מוצהרישראליפוליטי

במרשסהלאוסבמשבצת IIדרוזי IIבמילהבשימוש

הגרביסעללצבאהגיוטחובתובהטלתהישראליהאוכלוטין

ממשלותשלממאמציהןחלקהינוזהפרויקטהדרוזיס.

ובדוויתדרוזית ,מוטלמית ,נוצריתזהויותלכינוןישראל

המאחדתהלאומיתהזהותאתלהחלישבמטרה ,נפרדות

אלה.קבוצותאת
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המשוואהעלבערעורתסתפקלאכן,עלביקורתית,חשיבה

תבקשאלאלזהויות,הצריםהאינטרסיםביןחפיפההיוצרת

העמדותואחרכשלעצמםהאינטרסיםכינוןאחרלתהות

הדרוזים.לרבותהערבים,מאיישיםאותןוהדומותהשונות

אחרותופעמיםנפרדתכעדההדרוזיםנתפסיםלעתים

אזוריוקביעתגיוסלצורכיערביםאינםהםכערבים.

 .החינוךשירותילצורכיערביםוהםלאומית"ייעדיפות

ממנומהקיפוחשונההדרוזיתהעדהסובלתממנוהקיפוח

הקיפוחממנו.קטןהואאיןכיאםהאחרות,העדותסובלות

מייצרשונהדיכוישונים.אינטרסיםמייצרהשונה

בהתאםהזמןכלהמשתניםשוניםקונקרטייםאינטרסים

מבליהאינטרסיםעםהזהויותקישורהנפגעים.לערכים

זהות,שלפיקציהאוליייצר ,האינטרסיםכינוןאתלחשוף

האינדיבידואליתלתודעהמחוץשתישארזהותזוהיאך

בכפיה.ומקורההיות

הפונקציהאתמשרתתזמירהשופטידיעלשנוסחההדילמה

והגדרתהפרקעלהעומדתהמשפטיתהשאלההבהרתשל

שלייצורןאולםבה.מההכרעההמושפעיםהצדדים

שאלותידיעללערבים,הדרוזיםביןאלודיכוטומיות

הזהותשלמחיקתהאתמבצראלה,מעיןמשפטיות

עלמוותרתככזוהדילמהשלהגדרתההערבית.הלאומית

הכוחויחסיהדיכוטומיהכינוןלחשיפתהביקורתיהמאמץ

 .מאחוריההעומדים

o 
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באובססיההמאופייניםהמשפטי,בשדההמשחקכללי

אינם ,ברוריםוניגודיםמשוואותלסתירות, "מדעיתיי

 ,הזהויותשלהדינמיתהפוליטיקהעלעמידהמאפשרים

המערערתאחרמסוגאמתאחרהחיפושאתומטרפדים

החברהמדעיתיאוריות ,כךכטבעית.הנתפסתהאמתעל

הישראליתהפוליטיקה ,כחד-ממדיותזהויותהמגדירות

הדילמהבניסוחביחדפועלים ,המשפטמערכתשלוכלליה
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בכלאולידהצעיראחיאצלבביקורלאחרונהיכשהיית

טלוויזיהצוותהכלאלביתמחוץלנוהמתיןבעתלית,הצבאי

ביחסולידשלעמדתותמציתאתלושנעבירביקשאשר

היתה:ולידשלתשובתוהישראלי.בצבאלשרתלסירובו

פיצולשללמלכודתלהיכנססירובהואבצבאלשרתסירובייי

 .דרוזיהואולידדרוזי?"יימיהואז ."עצמי

 ' Jשלjווארוjולמידיא jיjוו Yר,וא Yפא jו,שאונ

 .,רפי(/jו V'Oינר jנאוופיר, Oנפילו
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לאומוןו/דןווןוiווןווז Dפמו(וזעל
Ii\ יודאI חאJ א

והחלקהעולםרבחבישוניםמיעוטיםבנותנשיםשלהוויתן

הדתי,אוהלאומיהקולקטיבי,בפרוייקטלוקחותהןאותו

העומדתהדילמהוכפילויות.סתירותמעטלאמייצרים

להתמודד.עליהןאיתוהדיכויכפילותהיאנשיםאותןבפני

הןומאידךהרוב,ידיעלהמדוכאממיעוטחלקהןמחד

מציבהזוכפילותנשים.היותןמשוםבקהילתןמדוכאות

התנועהבפנימעטותלאוהתחבטויותמורכבותשאלות

כילטעוןניתןייקאנדיותי;דניסשציינהוכפיהפמיניסטית.

גרבים,גםלוששותפיםמדיוןהנשיםאתלהפרידסיבהאין

עלהמבוססיםנשים,שלשאינטרסיםהעובדהעצםאך

להובילעשויה ,תביעותיהןאתהמגדיריםהם(ג'נדר),מגדר

לאותוהמשתייכיםלגבריםנאמנותןבסוגייתלמחלוקת

נשים .לאומיותלאותהאו ,דתלאותהאוחרבתי,מעמד

אתלדכאאובחופשיותעצמןאתלהביעלבחוריכולות

עלרקהמשולםמחירישנו ,כךאוכךשלהן.האינטרסים

 .) Kandyoti , 1998 (ידן"

ולדרכי ,מהסתירותלכמהלהתייחסברצוניזהבחיבור

לכאורה,שמכריח,הדילמהשלהניסוחשיוצרהמאבק,

הואמילרבראנסההלאומי.וביןהפמיניסטיביןבחירה

ייהלאומי"אתשמגדירהואמיזו,דילמההמנסח

אלה.הגדרותמשרתותמיואתו"הפמיניטטי",

נטיונןביןהמשווהמבטמתוךתערךלנושאההתיחסות

מוסלמיותנשיםשלזהוביןבישראלפלסטיניותנשיםשל

האישות.דיניבעניין ,בהודו

) IO )וI ןן(ששלI ןןטופO לטI וjכ.ווI ודו

אזרחימכלל-11.5%כהמונים ,מוסלמיםמליוןכמאהבהודו

החלוקהייהחלטתהינדים.הםהודואזרחירוב .המדינה

עדתייםבמאבקיםלוותה 1947בשנתפקיסטאןויצירת

המוסלמיםחיי .אלימותהינדיותתנועותשלוביצירתן

וחלקםשמספרםכיווןבעיקרבטכנה,היוורכושם

נחלשהמוטלמיהמיעוטמאוד.קטןההודיתבאוכלוסיה

המוטלמיםוהמשכיליםהאליטותשלשרובםכיווןיותרעוד

קבוצותמצדלדיכויחשוףהיהזהמיעוטלפקיסטאן.ערבו

 .) Ali , 1992 ( "הינדיםשלקיצוניות

בהודוהמוסלמיםהאזרחיםגםכפופיםהודותושביככל

למשפטכפופיםהםהאישותמיניהחילוניים.ולחוקהלחוק

ידיעלהאישיהמעמדחוקבחקיקתשעוגןדברמוסלמי,

החוקהמחוייבות . 1937בשנתהקולוניאליתבריטניה

מהמדינה,הדתהפרדתמשמעותהאיןלחילוניותההודית

החוקה.פיקוחתחתהדתותכלשלועצמאותןקיומןאםכי

במטגרתכפול.מדיכויסובלותבהודוהמוסלמיותהנשים

ובמסגרתפטריארכאליחברתיממבנהסובלותהןקהילתן

הרובמדיכויסובלותהןהגברים,כעמיתיהןהמדינה,

אחדהואההינדיהרובידיעלהמוסלמיהדיכויההינדי.

שימורבמטורתה.המוסלמיתהקהילהלדבקותהגורמים

הקהילהשלבמאבקהלסמלהפךוהמסורתהמנהגים

זהותהאתלמחוקההינדיהרובשלנסיונונגדהמוסלמית

הקהילהמחברירביםבומצבנוצרכךהמוסלמית.

בקהילתםהאשהבמעמדבתמורותרואיםהמוטלמית

בייחודוזאת .ועקרונותיוערכיו ,המוסלמיבמיעוטכפגיעה

לשםפועליםשאכןקיצונייםהינדיםגורמיםישנםכאשר

דוגמהמהווה "שהבאנופרשתיי .) Hensman , 1987 (כך

בתחילתשהצגנומהשאלותכמהולסקורלמקדניתןשדרכה

 .המאמר

ביתאלשבעים,כבתמוסלמיתשהבאנו,פנתה 1978בשנת

לבעלהלהורותהמשפטמביתדרשההיא .ההודיהמשפט

לסדר 125סעיףשמחייבכפימזונותדמילהלשלםהעשיר

המשותף,מביתםאותהטילקשזהלאחר ,הפליליהדין

אותה,גירששהבאנושלזוגהבןנישואין.שנות 43לאחר

פנההגירושיןלאחרנגדו.משפטיבהליךשפתחהלאחר

אתוגירשהואילכיוטעןהעליון,המשפטביתאלהבעל

השרעי,הדיןפיעלבמזונותיהיותרחייבהואאיןאשתו,

ביתפטק 1985באפריל . 125סעיףשלתחולתואיומכאן

שהבאנו.לטובתהעליוןהמשפט

שהבאנושלבעלהאתשחייבה ,העליוןהמשפטביתפסיקת

נזעמותתגובותעוררה ,סעיףאותופיעלמזונותלשלם

ביתבהחלטתראוהםקיצוניים.מוסלמיםגורמיםמצד

ואתבהודוהמוטלמיםשלהדתיתבזהותםפגיעההמשפט

שלהפנימייםבענייניוהמדינההתערבותשלתחילתה

 ,"בסכנהייהאסלאםכמובסיסמאותשימושתוךהמיעוט.

...... 
N 

Q 

C 
n 
r 

h 

~ 
..... 
~ 

.J'\ 

 :::ז

!I 



!I 

Tו IדTו Tjו Iןמ xלןז;ןןTו Dז I)Iפמעל

החוקאתלתקןודרשורחבה,ציבוריתמערכהניהלוהם

סעיףפיעלמזונותלתבועתוכלנהלאמוסלמיותשנשיםכך

החלטתנגדשיצאהעצומהעלחתמהעצמהשהבאנו . 125

אלשהופנהבמכתבההחלטהאתגינתהואףהמשפט,בית

בהודו.המוסלמיתהקהילה

חוקהצעתאתהגישהמוסלמיםהפרלמנטמחרביאחד

הצעת ,בגירושין)הזכויותעל(הגנההמוסלמיותהנשים

זכותהאתמבטלהחדשהחוק . 1986במאיהתקבלההחוק

אתולבקשהמשפטביתאללפנותהמוסלמיתהאישהשל

מחייבוהואהפלילי,הדיןלסדר 125סעיףפיעלמזונותיה

לתקופהמזונותובתשלוםהמוהרבהחזרתרקהבעלאת

יכולהאינהוהאישהבמידהחודשים.מספרשלקצובה

 .בפרנסתההחייביםהםוקרוביהילדיהעצמה,אתלפרנס

מוסמך ,האישהאתלפרנסמסוגליםאינםאלהגםאם

זאת.לעשותהאסלאמיהווקףלמועצתלהורותהמשפטבית

הינדים,קיצונייםמצדעזהבהתנגדותנתקלהחדשהחוק

ונימקושהבאנו,שלבעניינההמשפטביתבהחלטתשתמכו

לטובתפרוגרסיביתבהחלטהשמדורבבכךתמיכתםאת

פרוגרסיביים.מוסלמיםגםהתנגדולחוקהנשים.

ונימקוהאסלאמי,הדיןאתסותרהחדשהחוקכיטענואלה

אתהמחייביםמהקוראןפסוקיםבציטוטעמדתםאת

משךעלהגבלהשוםללאאשתומזונותבתשלוםהמוסלמי

המזונות.ישולמובוהזמן

N 
N 

חסרתעצמהאתמצאההמוסלמיתהפמיניסטיתהתנועה

נחלקהוהיא ,לעדתי-דתיהדיוןהפיכתבעקבותאונים

התקשואחדותמוסלמיותפמיניסטיותקבוצותכ,ךלשנים.

גורמיםכאשר ,שהבאנובענייןהמשפטביתבהחלטתלתמוך

 Q .המוסלמיבמיעוטלפגועכדיההחלטהאתניצלוהינדים
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עםהתמודדוהןכאשר ,בהחלטהתמכואחרותקבוצות

וזאת ,למזונותזכותהאתכללתפסידששהבאנושרצואלה

תיקונים.כמהשלבדרישתםשהסתכמההסתייגותכדיתוך

הזוגבןחיובאתלהשאירדרשוהאחרונותגם ,מקרהבכל

האישהבפניאחרונהכברירה 125סעיףפיעלבמזונות

אחר.פרנסהמקוראףמצאהשלא

שואל Iב[ו j11)Iן!(לסט jDIן(ששל 1 ( 110 (

מהאוכלוסיהחלקהןבישראלהפלסטיניותהנשים

גם .-1948בהמלחמהלאחרלמיעוטשהפכההפלסטינית

הן-כנשיםכפול.מדיכויסובלותהפלסטיניותהנשים

הן-כפלסטיניותהפטריארכלי,החרבתימהמבנהסובלות

 .היהודיתהמדינהידיעלמדיכויסובלות

אתשחשףדיוןהאישותדיניסוגייתעוררהכאןגם

לאומי-משולבבמאבקהטמונותוהסתירותהבעייתיות

הנשיםשלהמורכבתממציאותןהנובעותופמיניסטי,

שליוזמתהבעקבותנפתחהדיוןבישראל.הפלסטיניות

חקיקהלקידוםפלסטיניותפמיניסטיותפעילותקבוצת

לביתגםלפנותונוצריותמוסלמיותלנשיםשתאפשר

הקייםהחוקהדתי.הדיןלביתרקולאהאזרחי,המשפט

הדתיהדיןביתנהנה ,אישותדיניינושארבובכי ,קובע

 .ביותררחבותמסמכויות

לכאורה,מוזרהקואליציהיצרוהחקיקהליוזמתהמתנגדים

מהזרםנציגיםהשרעי,הדיןביתשופטיאתכללהאשר

המרכזיתהטענההדתי-שמרני.הזרםואתהלאומי-ליברלי

שלהלאומיבפרוייקטלפגועעלולההיוזמהכיהיתה

בענייניםאוטונומיההשגתשהוא ,בישראלהפלסטינים

האוטונומיהבמעט ,לכאורה ,מכרסמתשהיאבכך ,שונים

המשפטביתשלעירובוכינטען ,בנוסף .קיימתשכבר

המיעוטשלבזהותולפגועעלולהאישותבדיניהאזרחי

אזרחיתבחקיקהלתמוךרציניקושיישנווכי ,הפלסטיני

כמדינתעצמהאתמגדירהאינההמדינהכאשרככזו

נציגיטענובמקביל, .אתנית-דתיתכמדינהאלאהאזרחים,

לביתהסמכויךתהעברתכי,השמרניהדתי-מוסלמיהזרם

הגיעהליוזמהההתנגדות .לשריעהמנוגדתהאזרחימשפט

עלבויתורהפמיניסטיותהפעילותהאשמתכדיעד

הלאומיים.הפלסטיניםהאינטרסים

••• 

בהודוהמוסלמיותוהנשיםבישראלהפלסטיניותהנשים

המאבקביןהדיכוטומיהעם ,לכאורה ,מתמודדות

אךהדתי.אוהלאומי ,הקבוצתיהמאבקלביןהפמיניסטי

שמובילהואדיכוטומיתבצורההדילמהניסוחעצם ,למעשה



דתי/הלאומיהמאבקים,משניבאחדהבחירהמלכודתאל

שניהם.ביןמפרידיםגבולותוליצירתהפמיניסטי,או

לכאורההמחייבתדיכוטומיתהגדרהשלבפועלהתוצאה

הדתי,אוהלאומיהמאבק,"ניקוי"היאאחדבמאבקבחירה

מחוץמוצאהפמיניסטיהמאבקהפמיניסטים.מהאלמנטים

כמנוגדנתפסואףהדתית,אוהלאומיתהלגיטימיותלגטלות

הפמיניסטיהמאבקאתהכשילההדילמהשלכזוהצגהלהן.

שהבאנושלחתימתההיהשלההמובהקהביטויבהודו,

 .שלהלטובתההמשפטביתהחלטתנגדהעצומהעל

כאילו ,נגדהההאשמותעםלהתמודדקשההיהלשהבאנו

הגיעושאףהמאורעות,להשתלשלותגרמהבענינההפסיקה

חייבתעצמהאתמצאההיאעדתי.רקעעלדמיםלשפיכות

והקבוצותשהבאנוכאישה.שלההאינטרסיםנגדלצאת

 .הפינהלאותהנדחקוהמוסלמיותהפמיניסטיות

לבחורלכאורההתבקשובישראלהפלסטיניותהנשיםגם

והפמיניסטי.הלאומי-כנפרדיםשהוצגוהמאבקים,שניבין

 ,אמיתיתבחירהאפשרותהנשיםבפניהיתהלאלמעשהאך

הנסיוןהמשךבויתורים.מואשמותהיוהןהמקריםובשני

האזרחיהמשפטביתאלהאישותמיניהעיסוקאתלהעביר

נטישתהלאומי.המאבקבזניחתלהאשמתןמובילהיה

במאבקבבגידהלהאשמתןמובילההיתההיוזמה

הפמיניסטי.

מפסידותכן,אם ,דיכוטומיבאופןהדילמהמוצגתכאשר

הואמיהןאפואהמתבקשותהשאלות .מקרהבכלהנשים

לפנימבוססת.היאמהועל ,הדילמהשלזומהצגההנהנה

-לנסיונותלהתייחסארצה ,אלהלשאלותלענותשאנסה

המאבקים:שנישללכאורהלשילובם-הלא-פמיניסטים

ונותינסאחד.במאבקדתי)או(לאומיוהקטצתיניסטייהפמ

 .יחדגםהמאבקיםבשנילעיתיםםיפוגעאלה

ככזוהייוזמידיעלשהוגדרהחקיקהלבסוףנתקבלהבהודו

המוסלמיהמיעוטשלהתרבותיותזכויותיועלגםהמגינה

בפניהןפותחתשהיאבכך ,הנשיםשלהןיותיזכועלוגם

אינההמגורשתשהיהא .הןיבבעללתלותותיחלופםידרכ

מקרה.בכלהילמזונותדואגשהחוקכיוון ,לכאורה ,נעשקת

השרעיהדיןביתישופט ,בישראלהפלסטיניםשלבמקרה

י,ערבי-לאומכמוסדהדיןביתלמהותחדשהפרשנותהציעו

y פסי(יזל.I D ן'iזI וJלאI וJויJו/דJסי

לפגועמבלי ,הנשיםזכויותעללהגןבאפשרותםישכיוטענו

 .ככזהבמהותו

במקרהוהןבהודוהמוסלמיבמקרההןמעוותזהשילוב

הפרוייקטנבחןלאהמקריםבשניבישראל.הפלסטיני

ומתוך ,הפמיניסטיהפרוייקטעםמשולבתבצורההקטצתי

והערכיםהיסודותנבחנולא ,וכאןכאןמחדש.ניסוחו

הפמיניסטיוהפרוייקטהלאומי,אוהדתיבנוייםעליהם

שלבמסווהההודי,במקרההקבוצתי.לפרוייקטהוכפף

l1 המוסלמיותהנשיםעלהגנהl1 , האישהאתהמחוקקהפך

שידאגבמקום ,משפחתהשולחןעללסמוכההמגורשת

שכברוכפי .קבועההכנסהשנותנתעצמאותלהלאפשר

ההגנה ,ידועהמוסלמיתפמיניסטיתפעילה ,חסןזויאציינה

הבעליםעלהגנההיאהחדשהחוקפקישסהיחידה

 .הןינשותאתלגרששעומדים

התערבותאתלחלוטיןמונעאינוגםבהודוהחדשהחוק

קיימתדרבשלבסופו ,פיועלגםשכןהמיעוט.בענייניהרוב

בסמכויותיהלהתערבכולהיהלא-מוסלמיתרכאהע

להולהורותהאסלאמיתהמועצהשלותפקידה

לטיפידניאלריהעכברזהבעניין .האישהאתלפרנס

) 1986 , Danial Latifi (, יכ ,שהבאנושלדינהעורך

l1 הוואקףמועצתשלהיבמטרותהחוקהתערבות

 • 11לחוקהמנוגדתתיהאסלאמ

טענו ,היהודיתבמדינהנייהפלסטהמיעוטשלבמקרה

למימושןלפעולםייכולהםכיהדתייםהדיןיבתשופטי

ושימורהנשיםשלזכויותיהןעלהגנה :המטרותישתשל

אתבוחניםכאשראךהלאומית.הקהילהשלזהותה

שלהםהפרקטיקותואתמחדהשופטיםשלטיעוניהם

שללפרשנותתייאמנסיוןנעשהכינראהלאד,ךימא

הלאומיהמיעוטזהותעלירהמלשאוהדתיתהחקיקה

זכויותעללהגנהטענהישנהומודרנית.מתקדמתרבוח

ניתוחללא ,הסיסמאותברמתנותרתהיאאך ,שהיהא

שיכול ,מיםייהקהדתייםהחוקיםשליוביקורתקימעמ

לשילובהאפשרותת.יהדתהפרשנותבמסגרתלהעשות

שילוב ,והפמיניסטיהלאומי ,םיהפרוייקטשנישלממשי

למעשה.מוצעתאינה ,הצדדיםשניאתלהפרותהיהכוליש

 ,בעייתיתהיאהנשיםעללהגנההטענהעצם ,כשלעצמה
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y פס'לJ ביlזI ןiזl ןjלIX ןjן/דjןיסיj

והמוגנת,המגוביוסימטריים-איחסיםמניחההיאכאשר

השימושלמוגנת.טובמהשקובעהואשהמגוכך

 ,האפשרותאתהמסתירהמסכהמעיוהואזובטרמינולוגיה

עללשליטההרע,במקרההרצוו,ואתהטוב,במקרה

פמיניסטיים.באינטרסיםפגיעהתוך ,האישה

בייצוגהדתיהדיוביתשלבמקומונוגעתנוספתשאלה

יכלודיובתילדעתי,הערבי-פלסטיני.המיעוטשלתרבותו

 ,המיעוטשלהלאומיתהזהותשללביטויהמוקדלהוות

ביקורתיבאופוהערביתהתרבותאתמשעתקיםהיואילו

התרבותמהותאודותמתמידבאופוהתוההוחילוני,

והערכיםיוצרתשהיאהחברתיהמבנההערבית,

המושתתיםדיובבתילראותקשהכו,כמובה.הדומיננטיים

הערביםהלאומייםלמוסדותתחליףעדתי-מוסלמיבסיסעל

אינההערביתשהתרבות ,כמובו ,טוענתאניאיוהנחוצים.

אךהנכוו.הואההיפך .האסלאמיתהתרבותמושאובה

היאהחילוניתהערביתבתרבותהאסלאמיתהנוכחות

 .דתיתולאתרבותיתנוכחות

'<1" 
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הפמיניסטיביוהדיכוטומיהדילמתשלוהבנתהפירוקהדרך

 ,הדילמהאתשמגדירזההואמילבדוקנוכלהלאומי,לביו

זהותהוגדרהההודיבמקרהזו.מהגדרהשנהנהזההואומי

וזאתקיצוניים,מוסלמיםגורמיםידיעלהמוסלמיותהנשים

הקבוצהבתוךאופוזיציוניםבקולותלהתחשבמבלי

שהתפטראו,יחעלימחמדעריף ,המוסלמיהשרהמוסלמית.

הנשיםשלקיפוחואתשעיגוהחוקקבלתלאחרמתפקידו

כפתההחדשהחוקבאמצעותכיאמרהמוסלמיות,

לזהותהקיצונייםהמוסלמיםשלפרשנותםאתהממשלה

חברייתרשלמהשקפתםהתעלמותתוךהמוסלמית,

אף "טיימסאורדוייבעיתוו .) Hensman , 1987 (הקהילה

המוסלמיותהנשיםעלייכישטעומאמרהתפרסם

לאור ,האישותדיניבעניניהחדשהלחקיקההמתנגדות

המחייבתאזרחיתבחקיקהוהתומכותי,שהבאנוהחלטתי

אינוהועודכל ,אסלאמיותועללוותר ,הדתותכלבניאת

 ."האסלאמייםהאישותדיניאתמוחלטבאופומקבלות
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זהותועלהשמירה ,הפלסטיניותהנשיםשלבמקרהגם

ייבעליידיעלאםכיידו,עללא ,הוגדרהבית-לאומיתרהע

וגורמיםהדתייםהדיובתישופטי-אלהבעניינים "הסמכא

הדתיים.הדיולבתיכפנייה-לאומייםפוליטיים

וחקירהבירורמבקשתהזהותשלכזומימדיתחדפרשנות

בכללניתוהאםשלה.השוניםובמימדיםכמושגבזהות

 ,למשלשהבאנו,שלבמקרהמימדית!-כחדלזהותלהתייחס

אחת.מזהותיותרהמייצגתבאישהמדורבכילראותנוכל

גרמהכאישהזהותהענייה.והיא ,מוסלמיתהיאאישה,היא

גרמהכענייהזהותה .זוגהבונגדהמשפטלביתלפנותלה

נשיםמפי ,הלירבליתהפמיניסטיתמהביקורתלהתעלםלה

 .הכלכליתעצמאותהחוסראודותהבינוני,המעמדבנות

החלטתנגדהעצומהעללחתוםלהגרמהכמוסלמיתזהותה

לטובתה.המשפטבית

חברותהו ,הפלסטיניתהחברהוהוהמוסלמית,החברההו

שלבקידומוהמעוניינותנשיםגםבהושישהטרוגניות,

הנשיםועדפעלכזותפישהמתוךחילוני.יוםסדר

הבחירהאפשרותלנתינתהיוזמהאתשקידםהפלסטיניות,

זוהאזרחי.המשפטלביתהדתיהמשפטביתביולנשים

 ,בהודורבותפמיניסטיותקבוצותשלעמדתוגםהיתה

חלק .אחידהאזרחיתחקיקהלהשליטביקשוכאשר

לאורכזושבחקיקההבעייתיותעלעמדואלהמקבוצות

הרבותהדתיותהקבוצותשלהשוניםוהמנהגיםהמסורת

יטצעוהאזרחיתהחקיקהשלצדהציעואלהקבוצות .בהודו

 .המוסלמיהדתיבמשפטתיקונים

הגבריםעלמקובלופמיניזםלאומיותביוהשילובכינראה

שלבדיכוייומדורבכאשררקהמדוכאהמיעוטבקבוצת

כאשרילגיטימאינוזהשילוב .הרובקבוצתידיעלהנשים

עצמההקהילהערכיאתמחדשלנסחמבקשותנשים

הפלסטיני ,המקריםובשניפמיניסטית.מבטמנקודת

בנשיםהמדוכאתהקהילהשלהגרביהשיחמשתמש ,וההודי

הוהנשים ,דיוויסנירהשמציינתוכפי .לזהותכסמל

האתניותהקהילותגבולותיצירתנטלאתנושאות"ה

ייהלאומייםההבדליםסמלאתהמהוותוהו ,והלאומיות

בעקבותשהתעורר ,בהודוהמוסלמיתהזהותעלבויכוח

לעברהמשפטביתהיכלאתשחצהויכוח ,שהבאנופרשת

סיפורהעצמה.שהבאנונעלמה ,הרחובאלומשםהפרלמנט

תוךאלנשאבושלהוהאינטרסיםקשייה ,סבלה ,האישי

הו ,דברשלובסופו .הקולקטיבשלהזהותסביבהויכוח



בהודו,המוסלמיותהנשיםחוקלחקיקתשהובילהויכוח

הנשיםקבוצתשיזמההחוקהצעתלהכשלתהנסיוווהו

עלהשליטהלהידוקדווקאתרמובישראל,הפלסטיניות

והזהותהדתיתהזהותשיחהשלטתבאמצעותוזאתהנשים,

הלאומית,

הלאומית-הזהויותאתלבחווניסיתיזהבמאמר

הדיכוטומיהשללפירוקהנסיוומתוךוהפמיניסטית,

הזהותביולבחורהנשיםאתשמכריחהלכאורה,

המאבקלהכשלתושגורמתהקבוצתית,לזהותהפמיניסטית

מהםבעינו:נותרויותרהחשובותהשאלותהפמיניסטי,

כדילאמץצריכותפמיניסטיותקבוצותאשרהפרוייקטים

וכיצדהאישה?במעמדוהוגוצודקחברתישינוילחולל

מפרהכגורםהמורכבתובזהותבסתירותלהשתמשניתו

מסכל?כגורםולא

הלאומיתהקבוצתית,התרבותשלמחדשוניסוחבחינה

פרוייקטהם ,הפמיניסטיתהמבטנקודתמתוך ,והדתית

פרוייקטמבפנים,שינוישלקונספציהעלהבנויביותרחשוב

תוצאותשיניבעדומורכבת,ממושכתעבודהדורשכזה

אםדרושים,יומיומי,באופולסבולימשיכונשיםכלשהו,

לדרושאפשראיהיומיומיות,למצוקותפתרונותגםכו,

המיוחלהשינוישללבואועדדיכוייואתלסבולמהנשים

פניהכילטעווניתוזאת,בכלכאשר ,המיעוטשלבערכיו

שינוי,אותואתלזרזלעיתיםעשויההאזרחיהמשפטלבית

זהותלכפותניתוהאםהיאהסוגיהשמעלהנוספתשאלה

אתלקבלמעוניינותשאינו ,חילוניותנשיםעלדתית

ישהאסנאורה?היאזוזהותאסאפילו ,הדתיתהסמכות

הקבוצתית?בזהותהחילוניתלזהותגסמקוס

מתמדתביקורתיתובחינהדיוודורשהפמיניסטיהאינטרס

מרכזיחלקלקחתהנשיסעלזה,במאמרשהועלובשאלות

 ,"טבעית"בההרואיסאלהשגסהזהות,תכניעלבמאבק

עליה,הכוחיחסישלמהשפעתסלהתעלסיוכלולא

פוו"ןכטווכז;ופמ'('סט';וו,'ל Y.פו,'אןוווא(אן,ודא

אלו"ד Y.נ 'ומשפט D 'ש('
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הצעתאתהכנסתשלהחינוךועדתהכינההשנהבתחילת

לקריאה ) 1953-(התשי"גממלכתיחינוךחוקלתיקוןהחוק

רובינשטיין,אמנון"כחשלהחוק,הצעתושלישית.שנייה

החינוךחוקשלויעדיובמטרותיוחדשיםתכניםהכניסה

ערבושלאמטרות .) 26עמ' , 2766חוק(הצעתהממלכתי

בדבריכמצוין .-1953בהחוקנחקקמאזמהותייםשינויים

רחבותהןהמוצעותהחינוךמטרותההצעה,שלההסבר

בהןהמוצעיםהעיקרייםהשינוייםכאשר ,יותרומפורטות

העצמאות,מגילתלערכיייהתייחסותהשאר:ביןהם,

וחירותוהאדםכבודיסוד:בחוקלאחרונהעוגןשמעמדה

הלא-לאוכלוסיהמוכרמעמדמתן"ודמוקרטים",ולערכים

החובהבצדהשוות,ולזכויותיהישראלבמדינתיהודית

ישראלומדינתהיהודיהעםתולדותלהכרתהכללית

מבקשתהחוקהצעת ."והגטרההשואהזכרתודעתוהנחלת

להתפתחלולאפשריל,דלכלהזדמנויותשוויוןלהעניק"גם

והתומכתהשונהאתהמעודדתאווירהוליצורדרכופיעל

והמסורתהמורשת ,התרבותהשפה,אתו"להכירבו",

ישראל,במדינתהשונותהאוכלוסייהקבוצותשלהייחודית

 ."ישראלאזרחיכלשלהשוותבזכויותולהכיר

'() 

N 

ההכרהשלתחילתהאתמבטאיםהמוצעיםהשינויים

הרב-למציאותבישראלהחינוךמטרותלהתאמתבצורך

הנוכחעלעולהההצעהמןהנפקדזאת,עםיחדתרבותית.

למטרותיומפורטתהתייחסותנעלמתההצעהמןבה.

מערכתמכללכרבעשמהווה ,הערביהחינוךשלהייחודיות

 ,למעשההלכההחוק,הצעתמנציחהבכךבמדינה.החינוך

מארבעיםיותרלפניחקיקתומאזבחוקהקייםהעיוותאת

ערבית,חינוךמערכתשלבפועלקיומהלמרות .שניםוחמש

וזאת ,חוקבשוםמעוגןאיננוזומערכתשלקיומהעצם

הממלכתית ,העבריותהחינוךמערכותמשתילהבדיל

החינוךבחוקמעוגניםוהפעלתןשקיומןוהממלכתית-דתית,

ויעדיהן.מטרותיהןפירוטלרבותהממלכתי, Q 

C 
ח
r 

בספרותכנימושגיקיוםאיןהערביתהחינוךלמערכת

הנעדרצלשללנוכחותדומההפיזיתנוכחותההחוקים.

אמנםהןהמוצעותהחינוךמטרות .משלושדרהעמוד

בשוםהןאיואך ,הקודמותמאלהיותרומפורטותרחבות

החינוךיעדיאתגםלכלולכדידייןומפורטותרחבותאופן

מפרטתעצמהשההצעהבזמןבו ,זאתי.הערבהמיעוטשל

המסורתפיייעלהממלכתי-דתיהחינוךמטרותאתומרחיבה

הדתית".הציונותורבוחהדתית

אוכלוסיתמכללכחמישיתהיוםמהוויםהערביםהאזרחים

(ערבים-ותרבותילאומימיעוטמהוויםהםישראל.מדינת

ולשוניודרוזים)נוצרים ,(מוסלמיםדתי ,פלסטינים)

מובטחתלשוויוןהערביםהאזרחיםשלזכותם(ערבית).

כבודיסוד:חוקובהוראותהעליוןהמשפטביתבפסיקת

שוויונייחסלהבטיחצריךאמיתישוויוןוחירותו.האדם

אמיתישוויוןכקבוצה.גםאלאכפרטיםרקלאאליהם,

עליוומשאבים.כסףשלחומרייםלהיבטיםמוגבלאינו

הרובאםאמיתישוויוןאיןהזהות.המהות:עלגםלחול

אתעליהםוכופההמיוחדתזהותםאתהמיעוטמבנישולל

תרבותו.

לשמורזכאיבישראלהערביהמיעוט ,היהודילרובבדומה

ולפתחהלעצבה ,הלאומית-תרבותיתומורשתוזהותועל

על ,זוזהותלהנחילזכאיהואעיניו;וכראותחופשיבאופן

כליהואהחינוךהצעיר.לדורהייחודיים,וערכיהמורשתה

 ,לשקףצריכיםודגשיויעדיוהערבי,החינוךתכנילכך.מרכזי

המיעוטבנישלהלאומית-תרבותיתזהותןאת ,כןאם

הייחודייםולמאפייניםלצרכיםהולםביטויולתתהערבי,

 ,והלאומיתהתרבותיתהזהות ,השפהבתחומיהערביםשל

הערבית-פלסטינית.והמורשתההיסטוריה

במשפטביטויהאתמצאהלאומייםמיעוטיםשלזוזכות

אשררה , 1991בשנתלו.כפופהשישראלי,הפומבהבינלאומי

אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנהאתישראל

בזכויותיהםדןלאמנה 27סעיף . 1966משנתיותופוליט

זכותםעלמגןהסעיףולשוניים.דתיים ,אתנייםמיעוטיםשל

שלזכותםעל ;דתםמצוותאתלקייםדתייםמיעוטיםשל

שלזכותםועלבשפתם;להשתמשלשונייםמיעוטים

הלאומית.תרבותםאתלשמרלאומייםמיעוטים

 ,המיעוטשלביכולתומותנהאלהזכויותשלמימושן

מכאןהלאומית.זהותוואתתרבותואתלשמר ,כקבוצה

לפרשנותבהתאםהמדינה,שלהפוזיטיביתהחובה

הכללעשות ,הבינלאומיהמשפטשלזולהוראההמקובלת

זהותואתחופשיבאופןלטפחהלאומילמיעוטלאפשרכדי



קמצתשללזושווההזדמנותמתןתוך ,התרבותית-לאומית

 ,שוניסבינלאומייסומסמכיסבאמנותמעוגנתזוזכותהרוב.

בנישלזכויותיהסבדברהבינלאומיתבהכרזהלרבות

 . 1992משנתמיעוטיס

-הערביסלאזרחיהלאפשר ,כןאס ,צריכהישראלמדינת

לטפחושחפץהרובשלמזושונהשזהותולאומיכמיעוט

לפיהלאומיתזהותסאתלעצב-זוייחודיתזהותולפתח

קמצתמצדהכתבהאולחץמכלמשוחרריס ,החופשירצונס

למיעוטלהבטיחהשיש ,קבוצתיתיסודזכותזוהיהרוב.

הנגזרתכזכותאסוביןעצמאיתכזכותאסבין ,הערבי

בישראלהמשפטיתבשיטההמוכר ,המהותיהשוויוןמעקרון

לטפחהערביהמיעוטשלזכותו .על-חוקיחוקתיכעקרון

להשתלב ,להשתתףמזכותוגסנגזרתהייחודיתזהותואת

החברתיתבפעילות ,שוויוניבסיסעלחלקוליטול

מזכותוחלקגסזוהי .בכללהציבורייסבחייסוהפוליטית

 ,במדינהוכלכליתפוליטית ,תרבותית ,חברתיתלהתפתח

מהותי.הזדמנויותשוויוןתוך

והוא ,הכללימהחינוךחלקהואבישראלהערביהחינוך

יהודיס.החלטותומקבליפקידיסידיעלבעיקרומנוהל

שלוהןהמקומיותהרשויותשלהןהמקומיות,הסמכויות

המהותיותוההחלטותבלב,דטכניותהן ,הספרבתימנהלי

השליטה ,למעשההלכה .החינוךמשרדידיעלנקבעות

החינוךבמערכתהעבריתהחינוךמערכתשלהכוללת

כלאיבדההערביתשהאוכלוסייהלכךגרמההערבית

הזכותאתממנהונטלההחינו,ךשלעדיויבלשלוטאפשרות

לאינטרסיסבהתאסהחינוךמערכתאתולכווןלעצב

 ,הערביתבשפהההוראה .הערביהציבורשלהקולקטיבייס

היא ,תיכונייסספרבבתילחלקיתנהפכתהיאאףאשר

אךשונה.חינוךמערכתשללקיומהדייהיחהסממןבעצס

שלקיומהעלמעידנויאבערביתחינוךמערכתשלקיומה

מלמדתאינההערביתההוראהשפת .ערביתחינוךמערכת

 .ערביתוכןעלבהכרח

 , 2ףיבסע ,במפורשלאאסגס ,קובעממלכתיחינוךחוק

מטרותאת ,להחליפומבקשתכאןהנדונההחוקשהצעת

החינוךמטרתייכי ,קובעהסעיףבלבד.העבריהחינוך

 ,ישראלתרמתערכילעהחינוךאתלהשתיתהיאהממלכתי

וjו iזן DYור Jחו

ולעסלמדינהונאמנותהמולדתאהבתעל ,המדעהישגיעל

אימוןועלוהגבורההשואהזיכרוןתודעתועלישראל

שאיפהועלחלוצההכשרהועלובמלאכהחקלאיתבעבודה

הדדיתעזרהסובלנות,שוויון, ,חירותשלבנויהלחברה

החוק,בהצעתהכלולותהמטרותביןהבריות".ואהבת

ללמד"וכן ,"ישראלומדינתישראלארץתולדותאתללמד"

היהודיתוהמסורתישראלמורשתהיהודי,העסתולדותאת

והגבורה".השואהזכרתודעתאתלהנחיל

חינוךקיוסלעצסבחוקהבלעדיתההתייחסות ,זאתלעומת

 ,הסעיף . 4בסעיףהיא ,"יהודילא"כבחוקהמוגדר ,ערבי

כיקובעבכנסת,ההצעהאישורלאחרגסבתוקפושיעמוד

 .רשמיחינוךמוסדכלשלהלימודיסתכניתאתיקבעייהשר

דיסהלימותכניתתותאסיהודייסלאנוךיחבמוסדות

המיעוטשלמבטומנקודתלפחות ."המיוחדיסלתנאיהס

רחוקההנהשנעשתהההתאמההרי ,בישראלהערבי

 .המקבילההעבריתהלימודיסלתכניתסימטריתמלהיות

רוב-מיעוטביחסיהשלטתאי-הסימטריהכינראה ,ואכן

תכניביןהמהותייסבהבדליסמפורשביטויקיבלהבמדינה

מאידך.הערביסלאלה ,מחדהעברייסהספרבבתיהחינוך

 ,לאומי-ציוניהואהעבריתהחינוךמערכתשמוקדבעוד

כ,ך .פלסטיני-ערביתוכןכלחסרההערביתהחינוךמערכת

י,לאומחינוךלטעתהואיהעברהחינוךשלשעיקרושעה

אוגלויה ,הכרהאיןהערבישבחינוךהריישראלי,-יהודי

 ,לאומימיעוטהסבישראלשהערביסבעובדה ,משתמעת

 ,מקריזהןיאהפלסטיני.מהעסנפרדבלתיחלקהמהווה

כמו ,הפלסטיניססיהמשוררחשובישלרתסישכי ,למשל

שכיב ,זיאדקיתאופ ,אלקאסס 'סמיח ,דרווישמחמוד

הספרבבתיהלימודמספרינפקדת ,ואחריסהשאן'ג

ס.יהערב

שלדרישתסהאחרונותבשניסוגברההלכהזהרקעעל

הממלכתיהחינוךיעדישלמחדשלניסוחערביסחינוךפעילי

אתישקפוהחדשיסשהיעדיסכך ,הערביסהספריבבת

המעקבועדת .זהבתחוסהערביהמיעוטשלשאיפותיו

העליונהקבעהמועדתדילהפועלת ,הערביהחינוךלענייני

שלנוסחלאחרונההציעה ,הערביתהאוכלוסיהלעניני

הערביתהיהאוכלוסשליהילמאוויותרהמתאימותמטרות
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בבתיהממלכתיהחינוךמטרת ,אלהיעדיםלפי .בישראל

התרבותערכיעלהחינוךאתלהשתית l1היאהערביםהספר

שארעםהמיוחדהקשרעלוהאנושית;הערבית ,הפלסטינית

הפלסטיני;ההיסטוריהזיכרוןחיזוקעלהפלסטיני;העםבני

העםעםולדו-קיוםלאזרחותהזכותועלהעמ;םיאחוותעל

 ."הדדיוכבודשוויוןשלבסיסעלבישראלהיהודי

ממלכתיחינוךחוקאתלתקןישוסמלי,מעשיראשון,כצעד

 .לעילהמפורטיםהערביהחינוךיעדיאתבמפורשבוולעגן

 ,בחוקעיגונםידיעל ,אלהליעדיםמעשיביטויינתןיבכ,ך

אינובחוקהעיגוןכי ,מובן .העבריהחינוךליעדיבדומה

המתבקשהמהותינוייבשיהיההאמיתיהמבחן .הכלחזות

החינוךובתכניהשונותהלימודיםבתכניותהלימו,דבספרי

פורמלי.והבלתיהפורמלי-בכלל

למערכתהחינוךמשרדגישתאתלשנותיש ,מכלחשובאך

ושליטה.לפיקוחמכשירזובמערכתהרואה ,הערביהחינוך

לאומיתלהתחדשות ,לקדמהלמנוףלהפוךהערביהחינוךעל

הייחודית.התרבותיתהזהותולטיפוח ,וחברתית

בתהליךהערביהמיעוטנציגישלהדומיננטיתהשתתפותם

להצלחתו.הכרחיתנאיהינהזהשינוי
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זיוייקיואי'י

שלאלמנטיםכמהחסרכאןלהציגעומדשאנישמה ,יתכן

התרגשות,ושלדרמה

ומייצרהחוזרמצבמצב,אםכיאירועלהציגעומדאינני

וביותראחדממקוםביותראומללותואתומפזר ,עצמואת

לרגעעדבקצביותו,ומתמידנמשךמצבאחד,נתוןמזמן

ומפתה ,שגרתיהלאאופיואתלהסוותמאיימתזושקצביות

שגרהמעין ,טבעידברכאלאליולהתייחסהאנשיםאת

 ,היםוגלי ,הרוחומשב ,השמשזריחתכמוממשרגילה

קלזהואיןהזה,במצבהגיבוריםאתלזהותקלזהאין

לראותקלזהאין , IIהטובהאיש IIו ,"הרעהאיש IIאתלזהות

מפוזריםהםלפשע,הכליםואתהפשעזירתאתולזהות

ולכןהאוויר,ואתהאדמהאתבצבעםצובעים ,מקוםבכל

 ,מקוםבשוםנמצאיםלאגם

אתלהוכיחהיאהמצבשל IIהקורבנות IIשלמטרתםכל

מבקשיסהםהראשוןבשלב ,קורבנותהיותםואתקיומס

 ,המתאדותהסיזכויותאתלדרושולא ,חפותסאתלהוכיח

 ,למרחבשפלשואלהשהםולאלחייהםשפלשולהוכיח

jן t-IJ:::iOנ lע Jאלעי:ב
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ישלט ,העטמותעמתעתסיאלנעלערבהילובמההדרך

כורחךלעותךאליסימובמקוםבכלסיהמפוזרסיהדרכ

יסייהודשוביסישני ,ואשחרובליםיחדשיס:ישוביסילשנ

גילסואשר ,םיהערבמבעליהשהופקעהקרקעעלשהוקמו

ערבעלהמורהשלטשוסאיןס,ישנממספריותראינו

המפות ,ככלל ,במפותקייםאיננוממילאהואאלנעיס,

הניירעלהמרחבשלצורותיואתולשקףלייצגאמורות

אתמקדיםהמפותניירשלנובמקרהאך ,שהואכמות

עלולשנותה,להכתיבההמנסהוהואבמרחבהמציאות

סיתתאשהמפהבמקוס ,למפהעצמהלהתאיסאותיהמצ

כשיקופהבמפותסיאלנעערבאתלציירובמקוס ,למציאות

כמבואמהמפותלהעלמתומערכהמתנהלת ,המציאותשל

והמרחב,מהמציאותלהעלמתו
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למחוקמצליחהאינהישראלעודכל ,הדרכיסשלטיגסכך

לכלמנסההיא ,מהמציאותאלנעיסערבשלקיומואת

סיהתמימהנוסעיםשלמתודעתםלהעלימוהפחות

שלמהגיאוגרפיההעדרועלמצהירהובכךבכבישיס,

המקום,

לישובלכניסהעדאותךלוקחתוהיפההסלולההדרך

אותךלוקחתשמאלה ,לאשחרהכניסה-ימינה ,אשחר

מחליפהוהמזופתהסלולהכבישאת ,אלנעיםלערבהדרך

הרגעבאותועצמולהתאיםהגוףעלסלעית,עפרדרך

בלב,דספורותדקות ,רבכבהנוהגגםשחשהרוכבלטלטולי

 ,אלנעיםמערבאשחררחוקה ,אחתסיגריהעישוןמרחק

 ,שניסמאותהרחוקיסעולמותשני

אחזוראלנעיס,בערבחשמלואין ,טלפוןואין ,מיסאין

איןמיס,איןטעויות,תהיינהולאהדרבשיובןכדי ,שנית

 ,חשמלאין ,טלפון

טוברצוןשלבמחווהארצי,מיסצינורעוברהכפרדיל

הכפרשאנשיכךהמרכזי,הצינורשלבשלוחההשימושהותר

אלהסימ ,לבתיהסולחזורכליהםאתלמלאיכולים

 ,מתרחציסבהס ,שותיסאותם ,הביתיצרכלכלמשמשים

עומדים,מים ,מחטאאינושאישמיס

לחשבועליך ,המיםפותיטאתלספורעליךכאלהבתנאים

 ,םיבמםיידיהעתםימושיהשכלאתמוע,דובעוד ,טביה

מכםשהוימחשבהאס ,טיפהבכלמושיהשאתלכלכלכדי

מים ,הילשתמים ?המיסשלהיומייםסיהשימושעל

מים ,ידייסלרחיצתמיס ,שינייםלצחצוחמים ,לבישול

 ,רצפהלשטיפתמים ,כליםפתילשטמים ,השולחןלנקיון

הגופותלרחיצתסימ ,לתפילהמים ,בגדיסלכביסתמים

מיס,מיס, ,מיסהחדש,הילודלרחיצתומיסקבורתםלפני

השיחהלנושאהמיססיהופכ ,בפועלמהעדרותסכתוצאה

וסיעוברלא ,במליסונוכחיםמהמציאותנעלמים ,הקבוע

ספיקמשיהאם ?מחרהמיסאתאיבימים:יבמשידורבבלי

 ?לרחצהמיס

שבפריזוכמוהאוויר,מזגעלהאנשיםמדרביסשבלונדוןכמו

בערבהאנשיסכך ,האחרונההאופנהעלהאנשיסמדברים

הרוחמצבאתמכתיביסהמיס ,המיםעלמדבריסאלנעיס



שלהברומטרלפייומהאתמתכננתהביתועקרתהיומי,

המים,

המרכזיהצינורשליישלוחה"באותההמיםשזרםמכיוון

מראש,הודעהשוםוללא ,פתאומיבאופןפעםמדינפסק

-מיםשלכמויותלאגוראלנעיםערבתושבינאלצים

דבוקמרשםהנהחיטוי,ללא ,כאלהבתנאיםהמיםואחסנת

מעידההמקוםשלהרפואיתההיסטוריהמתמיד,לחולי

לפעם,מפעםהצהבתמחלתשלפריצהעל

כלעלהחולש ,וריחטעםחסרשקוףנוזלאותומים, ,מים

תוהיםוהאנשים ,לגיהנוםהופכיםהחייםבהעדרודבר,

מכסהאשרנוזלבאותומדוברהאם ,עצמםאתושואלים

זהוהאםונהרות?םיימוממלאהארץכדורמשטח 72%

שעהבורחיםאנוושממנובחורף,אותנוהמציףנוזלאותו

העולםאתשמילאנוזלאותוזהוהאם ?פנינועלשמצליף

נח?מלבדמפניוניצוליםהיושלא ,הגדולהמבולאתועשה

רוחציםבאשחרהיהודיםשכניהםאשרנוזלאותוזהוהאם

אכזריםוכמה ,הטבעהואנדיבכמההם?ימכוניותאתבו

האדם,בניהם

תהרוסשמא ,ומבטוןמאבןבתיםבוניםלאםיאלנעבערב

פעם ,מאזבסט "זמנייםייבתיםכאןבונים ,המדינהאותם

כלאתהרסההמדינהאבלמאבן, ,רגיליםבתיםכאןהיו

ידיעלנהרסשלםכפרכן, ,שנה 30ילפנבכפרהבתים

צלחלאאך ,ויהגרויעזבושתושביוקיוותההיאהמדינה,

שלטונותאתלהרגיזכדיאזבסטשלבבתיםדיאבל ,בידה

הרישיעזבו,רוצה ,כאןאותםרוצהלאהמדינהנה,יהמד

מלכתחילה,בקיומםמכירהאינההיא

 "חדרייוהוסיףהעזוגדלה,הלכהמשפחתואשר ,מוחמד

שלוהמגוריםאתיותרלסבוליכולהיהלא "ביתיילנוסף

אתצעיובאומץאזרהואכך ,אחדבחדרלדיויחמשתושל

עליםיהקלביתונוסףחדרהוסיף ,מהכלהגדולהפשע

וסבו,אביושלאדמתם

מהיהאשהיא ,המשפטתיבבמוחמדאתתבעההמדינה

אתלהרוסעליוגזרהמשפטתיברשיון,ללאבבניהאותו

 "הבנייןיי

Y טלl!J ו.פטY טיחב(}וב];

אוכלאשרהליךישהאםרשיון?להשיגאוכלכיצד-

רשיון?להשיגבאמצעותו

המקוםבכלל,בכפרמכיריםלאאנחנוכזה,הליךאיןלא,-

תכניתשוםואין ,התכנוןפיעללמגוריםמיועדאיננוהזה

לכפר,מתאר

לכפר?מתארתכניתשאיןלכךאחראיומי-

אנחנו,-

הליךשאיןבזמן ,בניהרשיוןלהשיגאוכלהכיצדכ,ךאם-

 ?כזההרשיוןהשגתוהמאפשר

שהאזורטוענתהיאכאשרהמדינהעמדתאתלהביןקשה

היאתכנוןלאיזההתכנון",פיעללמגוריםמיועדאינויי

מתייחסת?

לפני ,ישראלמדינתשלקיומהלפניקייםהיהאלנעיםערב

ואיזה ,תכנוןלהשהיהולפניובניהלתכנוןועדותלהשהיו

םיאנששלקיומםאתבחשבוןלוקחשאינוזהתכנוןמין

עשרותמזהובשדותיהםבבתיהם ,אדמותיהםעלהחיים

מיוםהחלווההיסטוריההזמןמרוץהאםם?ישנומאות

חורייבגדרהםוהמרחבהמקוםוהאםהמדינה?שלקיומה

שמאאוהיהודית?ההתיישבותשללתחילתהעד "שחור

במצבהייתהשהארץההנחהעלהמבוססבתכנוןמדובר

 2000כרבלגאולהממתינה ,בעליםללא ,"ובוהותוהויישל

ומהמקוםמההיסטוריהחלקאנוהאםאיתנו?ומהשנה?

אונסמקרהאוטעותבגדרהייתהנוכחותנואוליאו

הבתולה?הקרקעשלהיסטורי

המושגיםכלאתהופכתיפליללמשפטמוחמדשלהבאתו

כדינולדאלנעים,בערבנולדאשרמוחמ,דבו,המקובלים

 ,חריגהשלמצבהמהווהזההואפשעככללאךפושע,להיות

הפרה ,העולםסדרשלהפרה ,המשחקכללישלהפרהמעין

הציותביןלבחורהאופציהניתנתלאדםובכלל,הכלל,של

שלזולביןצייתןאזרחשלהוויהביןהפרתו,לביןלחוק

יההגיונהבסיסהיאהזאתהבחירהאפשרותמועד,ברייןע

אפשרותאיןעודכלאחריותאיןהפלילי,המשפטשל

 ,חרותבליחריותאאיןרה,יבח

לוןיא ,חרותנטולמוחמד ,הפוךהמצבמוחמדשלבמקרה

יבלביתואתלבנותבחרלאהואשונות,בחירהאפשרויות
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לכן ·רשיוןעסבניההמאפשרהליךשוסאיןהרירשיון.

אלארשיון,ללאביתבנהשהואבכךאינומוחמדשלפשעו

בית.בנהשהואבכך

,אבלעצמואתלחלץכדימשפטיותדרכיסמחפשמוחמד

מוחמד .עיוורהמשפטיהשיחבפניו.חטומותהדרכיסכל

המשפטיהשיחבמטגרתשלוהטיפוראתלטפרמצליחאינו

וכלל.כללמפלהאינההמשפטיתהשפה ,לכאורההקייס.

הריטתעלמצווההחוקהרי-אותודווקאמפלהאינוהחוק

שלביתוהריטתעלדווקאולאורשיוןללאשנבנהביתכל

כךליהודיס.ערביסביןאפליהשוסאיןבחוק .מוחמד

חלק.באופןהמשפטייסההליכיסזורמיס

החקירהבחומרלעייןגסזכותומיוצג,להיותהזכותלנאשס

הזכויותכלולמוחמדפומביהמשפטהמשטרה.שבידי

הואנאורה.דמוקרטית-ליברליתבמדינהלנאשסהמוקנות

הואאבלמשפטיתבשפהטיפורואתלנטחומתאמץמנטה

לביתבדרךכברמתאדהשלושבטיפורהצדקאילס.נשאר

ונמוגה.מתרחקתהגדולהההיטטוריתהשאלההמשפט.

משפטיות:טכניותשאלותשלטופיאיןשללבפנינטוגההיא

האסלמגוריס?מיועדהאזורהאסרשיון?לךישהאס

 ?הרשיוןלהשגתהדרישותכלאתמילאת

חטרותמעייפות,משנהלשאלותמתפרקתהגדולההשאלה

פעסובכלוהמקוס.הזמןמהווייתומנותקותמשמעות

אותושואליסאיןכיולטעוןפיואתלפצותמוחמדשמנטה

לשאלותרקתענהאתה .מושתקהוא ,הנכונותהשאלותאת

הרלוונטיות.השאלותהןכיקבענושאנחנו ,האפשריות

N ,.,... 

איךכזו.בצורהעובדתהצדקמכונתכיצדתוההמוחמד

בנוגעביותרהחיוניתוהשאלהוהטתייסהתחילשמשפטוזה

אותה'שואלאינואישמדוענשאלה.לאעמדתולצדקת

כלל.אליומתייחטשאינוכאילוכולוההליך
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כנאשסנוכח .זמןבאותוממנוונעדרבמשפטנוכחהוא

המאשימה.המדינהשלמזמנהשונהשזמנוכאדסרעדונ

הדיוןבמהלךפתחאותואתלמצואמצליחאינוהוא

ההיטטורית.גרטתואתלהשחיליוכלדרכואשר ,המשפטי

החוקהחוק.בנוטחמוטריפגסעללהצביעלמוחמדקשה

הטקטטהפנימי.המוטריטוהרועלושומרמפלהאינוהרי

מוחמדשללקיומואדישהואהטובבמקרהעיוור.הוא

במקרהעבודה.כהנחתהעדרותואתמניחהואולטיפורו.

ולדכאו.להעלימומכווןהואטובהפחות

היאאבל ,הטקטטכותבישלבתודעתסנוכחתהאפליה

ביישוסשובומופיעהחוזרתהיא .שורותיוביןנעלמת

הטקטט,בתוךנמצאתלאהטרגדיהשלו.והמעשיהיומיומי

הווייתלביןהמשפטיהטקטטביןהעיוורבמפגשאסכי

מוחמד.שלוהלאומיתהאישיתוההיטטוריההחייס

רואהאינוהואהיטטוריות.בשאלותלעטוקזמןאיןלשופט

שכיחוהלאהטובבמקרהטורי.היטצדקעשייתבתפקידו

כמוהואאבלמוחמד.עסטימפטיהשלמידהמגלההוא

איפוקלגלותחייביסאשר ,המקצועייססיהשופטשאר

לפישופטמקצועישופטרגשותיהס.אחרילהיגררולא

הטפר.

עברינותועבריין.להיותכדינולדמוחמדהדבר,נכוןאמת,

חפותואתלהוכיחיוכלבהדרךלואיןטבעית.תופעההיא

אלוהיסאותויחוןאסאולי,רקהעזיבה.אוהמוותמלבד

 ,באווירביתואתלבנותלמוחמדויאפשרמטגולותיובכמה

והארץ.השמיסביןאמצעיבמקוס

בפועל ,קיימותאינןוהאחרונההראשונהוהאופציותמאחר

רגלעלהתורהכלזווהריהעזיבה.אופצייתרקנותרה

אחת.
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ערביסכפריסלעשרותדוגמארקהואאלנעיסערב

למדינה.מחוץאבלהארץבתוךהסישראל.בתוךפלטטיניס

משהוכאן.לאאבלעכשיוהס .עכשיולאאבלכאןהס

קיומואתלטבולאפשרהטובבמקרהממנו.להיפטרשיש

עלרצויה.ולאבעייתיתנוכחותזוהיאבל-נוכחותוואת

בארץ.והבניההתכנוןמדיניותכלמבוטטתאלההנחות

אוכלוטיהבהסשישבאזוריסהדבריסנכוניסובמיוחד

ערבית.



כיהמתכנניסקובעיסהצפוןלמחוזהמתארבתוכניתכך

 ,בגלילערבירובהןאיתןלהתמודדשישהעיקריותהבעיות

ערביס.יישוביסשלטריטוריאליורצף

למשל,אינה,התוכניתשלוהראשונההעיקריתהמטרה

הפיכתאולתיירותתשתיתבנייתאו ,החייסרמתהעלאת

המטרהזה.ולאזהלאגדול.תעשיהלמרכזהמקוס

שיבטיחדמוגרפיאיזוןהשגתהינההתוכניתשלהראשונה

לכבוששישכאקס-טריטוריהנתפסהגלילבגליל.יהודירוב

לערביסמתייחסתוהתוכניתביומו.יוסמדימחדש,אותה

עיצובומלאכתכאיוס.כזריס,ממנו,להיפטרשישכמצב

חדשיסביסביישוולשכנסיהודיסלקלוטכדינעשיתהמרחב

יושביס.והערביסמתיישביס,היהודיסושס.פההמוקמיס

במקוס.תקועיסואלהבמרחבנעיסאלה

הישובריק.חללבתוךבודדאילעולסהואהערביהכפר

עמקייישוביהתיישבות:מאריגחלקתמידהואהיהודי

 ."התענ"כיסישובייי ;"חפרעמקישובייי ;הירדן"

חיבור.נקודותמיניבכלביניהסמתחבריסהישוביס

אתבצבעסצובעיסהסכךואגבלמשנהו.אחדמשדריס

קיומס.לדברעדויותאלףתמצאתמידהמרחב.

ובנוכחותבהיסטוריהרווי ,מיושבשאינוגס ,הריקהחלל

כאשראלאקיומועלהוכחהאין ,הערבילכפריהודית.

אינוהואבמרחב.משיכהכוחחסרהוא .בתוכונמצאאתה

כלשהו.מגנטישדהיוצר

כאשרהואהתכנוני,בשיחהערבימאוזכרטהיחידיהמקוס

רקנוכחהואהתכנון.מדיניותבפנייימכשול"מהווההוא

שליליאובייקטאלאאובייקט.סתסולאכאובייקט.

 .המאיימתבתכונתואלאכערבילערבינוכחותאיןומאייס.

הדמותקוק,'היצשלבסרטיוהאימהדמויותכמווממש

 ,מאחוריהוחרדהפחדמשאירהזממה,אתמבצעת ,מופיעה

לאןנדעלאולעולסהגיעהמאיפהנדעלאלעולסונעלמת.

גסכךחלומותיה.ומהתקוותיהמהנדעלאלעולסנעלמה.

האזוריסולכןוהמרחב.המקוסמבעייתחלקבגליל.הערבי

בהסהסגנוןבאותומתואריסערבירובבהסבגליל

;ןמ'ןrובצובועמשפטעל

לעיטדניתניסשאינס ,סלעייסהררייס,אזוריסמתואריס

באלאהתכנוןהמרחב.מבעיתחלקהואהערביחקלאי.

אותומתכנן"ייהתכנון ,הבעיההוא .בעיותיואתלפתור

עבורו.מתכנןולא

נוכחותאתשמפחיתזההואהמוצלחהתכנוןזה,הגיוןלפי

במרחבהערביסנוכחותאתמצמצס ,הפתוחבמרחבהערבי

הרביסורשותהפתוחהמרחבאתומנקה ,משלהס

ייכפריסשנקראבמהמתבצעזוממדיניותחלקמנוכחותס.

המדיניותזהבמקרה .אלנעיסערבכמומוכריס"בלתי

סמוךלכפרלעזובשייאלצועדהאנשיסאתלאמללמכוונת

כלשהו.

מגביליסשסמנוח.הרבהאין-המוכר-הסמוךבכפרגסאך

אלהשכפריסעדהתכנון,מרחבואתהשיפוטשטחיאת

שטחיסשוסללא ,נסבלתבלתיצפיפותשללמצבהופכיס

ואפילוטיילת,מגרש, ,כיכר ,ציבוריגןפתוח:מרחבשל

מדרכה.

היחידהוהמולדתבמרחב,מכותרהפלסטיניהערביכך

המולדתאתמחפשהפרט.רשותביתו.היאלושנותרה

מוצא.ואינוהפתוחבמרחבכלשהובמקוסהקהילהואת

והמדינההמרחב.שלמוגבלתתודעהמייצרהמוגבלהמרחב

כחלקאותולחנוקפוסקיסהבלתיבנסיונותיהמתמידה

ובשוליבשוליהלקבלומוכנההיאהיותרלכל .מהקולקטיב

שלה.העיר

כדיהמקוסשלהגיאוגרפיהאתלעצבניסיוןהתכנון.זהו

מהזמןגסלהוצאתוכהכנהממנו,הפלסטיניאתלדחוק

מעלימיסתחילה .סיפורולאידויכתשתיתומההיסטוריה,

אתמבלבליסכךואחרוהנסיבתיות,הפיזיותהראיותאת

ויוותרוערבסאתישכחושאלהבתקווההעדיסשלזיכרונס

עתידס.על

דאלן,. Y 1/ן,ל jן,וfןנן !'דוןך Yן,ואזןיקןאי'(
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ו iI'ודק 0!כ 1ןק 1ע

עתירתההינה ,'ואחדתותלענייניהשר 'נ 'ואחעדאלהעתירת

הוגשההעתירה .העליוןהמשפטלביתעדאלהשלהראשונה

הערביותהדתיותהקהילותשלבשמן 1997בפברואר

לענייניוהשרהאוצרשרנגדוהמוסלמית)הנוצרית(הדרוזית,

ביקשהעדאלהדתות.לענייניהמשרדתקציבבענייןדתות

ארבעהשלביטולסעליורההעליוןהמשפטיבתכיבעתירתה

השוויון.בעקרוןהפוגעיס , 1997לשנתהתקציבבחוקסעיפיס

 2%הערביותהדתיותלקהילותהעניקוהסעיפיסארבעת

שהערביסלמרות ,דתותלענייניהמשרדמתקציבבלבד

כיטענהעדאלה .בישראלמהאוכלוסייהכחמישיתמהוויס

עדאלהבמדינה.האוכלוסייהיחסלפיהתקציבאתלחלקיש

היועץשלהדעתחוותעלהיתר,יבןבעתירתה,הסתמכה

המדינהמבקרתחוודועלוכן ) 1995 (לממשלההמשפטי

נגדאפליהשלקיומהעלמעידיסהמסמכיסשני .) 1996 (

 .דתותלענייניהמשרדתקציבבחלוקתהערביהציבור

חוקאתנוגדתהשוויוןבעקרוןהפגיעהכיטענהעדאלה

מביתעדאלהביקשהזורהיבעת .וחירותוהאדסכטדיסו:ד

המוגנותמהזכויותכחלקהשוויוןבעקרוןלהכירהמשפט

 .היסודבחוק

<:t 
r<ן 

שופטיהדגישו ,בעתירההדיוןבמהלך , 1997בספטמרב

המועלותהחוקיותותיהסוגחשיטתאתרהיבעתהדןההרכב

ווןיכהעתירהאתלמשוךהציעוהס ,זאתעסיחד .רהיבעת

עדאלה .תיביצקהתהשנהשלמאוחרבלבשנקבעבהוןישהד

ולהגישההעתירהאתלמשוךהמשפטתיבלהצעתהסכימה

דתותלענייניהמשרדביתקצוחלוקתבמידה 1998בשנתשוב

 , 1998לשנתהתקציבחוקקבלתלאחרמיידתשתנה.לא

והשרהאוצרשרנגדדומהעתירהעדאלההגישה

לדיוןמועדלקביעתבקשהאליהוצירפהדתותלענייני

 .בהדחוף

Q 

C 
ח
r 

סיילקסיהצדדאתהמשפטיבתהנחהתירהעבהראשוןוןיס

לאחרערבית.עדהכלשלהדתייססיהצרכילגבומתומשא

נייילענלמשרדעדאלההגישה ,המשפטביתולבקשת ,וןיהד

חוודו ,בישראלסיהערבוןישוולמעןהלוביעסיחד ,דתות

הדרושההעלותאתוכןערביתעדהכלשלצרכיהאתהמפרט

לאדתות)לענייני(המשרדהמשיב .צרכיסאותסלמילוי

מביתעדאלהבקשתמכאו .עדאלהעסומתןמשאניהל

h 

:בי.
t
~ 
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דרש ,במאי ,השניהבישיבה .בענייןדחוףדיוןלקייסהמשפט

ולהגישרציניומתןלמשאלהיכנסהצדדיסמשניהמשפטיבת

 .חודשיסשלושהתוךהצדדיסביןהסכמהלו

בספטמרבהמשפטלביתוחזרולהסכמההגיעולאהצדדיס

יתכןכיעדאלהבפניצייןהשופטיסהרכב ,זויבשיבה . 1998

אפליהעלמצביעהאינהאיושה ,כלליתהיאוהעתירה

ספציפית.

 ,הכלליותטענתשלהעלאתהכיעדאלההשיבהזולטענה

הדיוןבתחילתלהיותאמורההיתה ,סףטענתבהיותה

עודבעתירה.דיוניסכמהלאחרלהעלותהואין ,הראשון

מפליססעיפיסארבעהלביטולהבקשהכיעדאלהטענה

ביתוכיוקונקרטי,מוגדרלסעדבקשההנההתקציבבחוק

התקציב.חוקסעיפיחוקתיותאתלבחוןמוסמךהמשפט

סו!Jפט iןנו[וjןfןלט[ו

חשיןהשופטבעתירה.המשפטביתפסק , 1998בדצמבר-3ב

הצטרפוואליוהדיןפסקעמודיוששתעשריסאתכתב

השופטהכירדינובפסקביניש.ודוריתזמיריצחקהשופטיס

הערביותהעדותנגדלכאורהאפליהשלקיומהבעובדתחשין

העתירהאתדחהאך ,דתותלענייניהמשרדתקציבבחלוקת

 .הנדרשהסעדמתןללא

השוויוןעקרוןאסבשאלהלדוןצורךאיוכיקובעהדיןפסק

האדסכמד :יסודבחוקסיהמוגנמהעקרונותחלקהינו

ימשופטכמהבעודכימצייןויהדפסקלאו.אסוחירותו

 ,עדאלהעמדתעס ,אגבבאמרות ,צידדוהעליוןהמשפטבית

עקרוןאסמשפטיתלקטעכעתנדרשהמשפטביתאיו

כבוד :יסודבחוקסיהמוגנמהעקרונותחלקהואהשוויון

להגןאחריותובעובדתמכירהמשפטתיבוחירותו.האדס

הרשותבמגלבותמוגבלתזוותיאחרגסאך ,השוויוןעקרוןעל

ת.יפוטיהש

בטלותעללהכריזסמכותואתוהדגישחזרהמשפטבית

האדסכבודיסוד:חוקאתהנוגדהכנסתשלחקיקהמעשה

הביקורתריעתיכיוציין ,העיסוקחופשיסוד:וחוקוחירותו

זאתעסהתקציב.חוקיאתכוללתחוקיסעלהשיפוטית
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במקריםתטצעהשיפוטיתהביקורתכיהדגישהמשפטבית

חקיקתשלהביצועיאופייהמשוםמינימלי,ובאופומיוחדים

 .התקציב

לענייניהמשרדבתקציבהקיימתבאפליההכירהמשפטיבת

היועץשלדעתולחוותוהיפנההערביותהעדותנגדדתות

משנתהמדינהמבקרתחייודו 1995משנתלממשלההמשפטי

כתב:חשיוהשופט . 1996

כיוםאיוכי-הכללדרךעללמצער-לומרנוכלזאתוגםיי

לעדותהדתותמשרדבידיכסף-משאבישלבהקצאתםשוויוו

רבאותנולכאורה,מתבקשת,זאתמסקנהבישראל.השונות

לאוכלוסייההמוקציםהמשאביםשיעורביוהגדולהפעראת

לאוכלוסייההמוקציםהמשאביםשיעורלביו ,הלא-יהודית

האוכלוסיהשלחלקהלשיעורבהשוואהוהכלהיהודית;

העדותהנה-כי-כו,בארץ.האוכלוסייהבכללהלא-יהודית

משרדאךהמדינה,מאוכלוסיית-20%כמהוותהעריבות

אלאשלהוהדתלצורכימקציבאינוהדתות

מדברהדרבכיייאמרזהפערעלבלמ.מתקציט-2%כ

ייבעדו

המשפטיהיועץזההיהזאת.שאמרנוהראשוניםאנולא"

הממשלהראשאל 1995בינואר 26מיוםשבמכתטלממשלה,

גודלביוהגדולהפערעלעמדדתות,לענייניוהשר

הניתנתהתמיכהלביוהלא-יהודיותהעדותשלהאוכלוסייה

 .זהייקשהמצבשל"לתיקונוייעשהכיהיתהובקשתו ,להו

 ... 46מסיחייבדוהמדינהמבקרתשלדעתהאףהיתהזו

(השרדאזדתותלענייניהשרשהכיובתוכניתהדיוהוא

 ."שטרית)שמעוו

ההליךשלהספציפיאופיואתדינובפסקהדגישהמשפטבית

מונחיםכאשררקלפסוקיכולהמשפטיבתכיוקבעהמשפטי

אוספציפיתמשפטיתשאלה ,ספציפיעובדתיתיאורלפניו

ספציפי.סעדבקשת

בעתירתםהבחינולאהעותריםכימכולאחרצייוהדיופסק

שלחלקםלא ,לטענתומהותי.לשוויוופורמלישוויווביו

לאוכלוסייהשוויונםאתלקטעצריךבאוכלוסייההערבים

הדתיים:צרכיהםאלאהלא-ערבית

עקרווהפרתעל-כולה-כל-מיוסדתהעתירה ,שאמרנוייכפי

בשוויווענייננוכי-ורבאשונהרבאש-נעירזולטענההשוויוו.

הפורמליבשוויוומדרביםאנואיופורמלי.בשוויווולאמהותי

היסודעקרונותפישעל(שוויוואחדיילכלאחדייקולשל

דיאיואחר:לשווהוא).מהותישוויווגםעלינוהמקולבים

הדתותממשרדמקבלתאינההערביתהאוכלוסיהכיבטענה

לשיעורההשווהבשיעורדתצורכילסיפוקתקציב

ללמדכדיבדרבאיוהוא,כךאםגםהכללית.באוכלוסייה

מהותיאי-שוויוושללקיבעתומהותי.שוויווחוסרעלבהכרח

ורק ,לגופםדתיתקטצהכלשלהדתצורכיאתלמוקיש

 ,למשל ,כך ·כלשהומסקנותלהסיקניתוזומיקהלאחר

לתלמידי-דתתמיכהניתנתשעל-פיהמדיניותנקבעתאם

ביולהבחיויהיהניתו ,ללימודםהואקודשכל-כולושזמנם

שאיועדהלביוכאלהתלמידי-דתבתוכהשישדתיתעדה

 !כאלהיתלמידיםבה

אתמקבלשהיהבהנחהקושי,קייםכיצייוחשיוהשופט

התקציב:חלוקתבדרבפסיקתויישוםאחרלעקובהעתירה,

-העותריםכבקשתהמשפטביתיוציאכיצו :כועליתריי

תקציבלקטעוהכנסתהממשלהעלכיהקובעצודהיינו:

-הלא-יהודיתהאוכלוסיהשלהדתצורכילסיפוקייולםייה

בכללוהצוקיוםעל ,קיומועללפקחהמשפטביתיוכלכיצד

מואחדלכלבאשרבתקציבףיוסעסעיףכלקיוםועל

אינוהמשפטביתאכו,ועדה?עדהכלשלהדתייםהצרכים

כליםבידושאיואלאעודולאזה,מסוגפיקוחלקייםאמור

י!לפיקוחמתאימים

ולממשלהלכנסתהעותריםאתהפנההמשפטיבתלסיכום,

מבוקשם:לקבלת

תשתיתלהניחבידםעלהלאהעותרים :דרביםשלכללםיי

אותםלזכותהעשויהוקונקרטיתספציפיתאיתנה,משפטית

יוכלמשפטשביתמכדיכלליתהיאהעתירהבמטקשם.

כבקשתויחדלויעשוכיהמשיביםעלולצוותלהלהידרש

העלואותהלבעיהפתרוולמצואחייביםהעותרים .העותרים

בכנסתאחר:במקום-אותההעלובהומרך-לפנינו

המשפטי!בביתולאובממשלה
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מדיניותבענייןעדאלהשלבעתירתההמשפטביתפסיקת

דרוזים,דתמוסדותכנגדדתותלענייניהמשרדשלהאפליה

הרביםהמוסדייםהקשייםאתממחישהונוצרים,מוסלמים

שלזכויותיועלהמשפטיתההגנהקידוםבפניהניצבים

הגדולהפעראתמדגימהזופסיקהבישראל.הערביהמיעוט

לממשההיכולתלביןהאדםזכויותשלהרטוריקהשבין

כבדיםספקותמעוררתגםהיאהמשפטי.במישורבפועל

עקרונותעלכמגןהעליוןהמשפטביתשלתפקידולגבי

אתהופךהפוליטיההליךבהןבנסיבותוהצדק.השוויון

מחמתגםלשוליים,הנדחקתלקבוצהבישראלהערבים

יפעלהמשפטביתכילצפותהיהניתןמיעוט,היותה

עושקאתוימנעהדמוקרטיבהליךכשליםשללתיקונם

ביתכימראהכאןדניםאנובהבג"צפסיקתהמיעוט.

 .זהתפקידובמילוינכשלהמשפט

התקציבבחוקסעיפיםחמישהכיעדאלה,טענהזובעתירה

הדתיותהקבוצותאתקיצוניבאופןמפלים 1998לשנת

הלא-יהודיםהדתלמוסדותכיהיתהטענתההערביות.

בעודהדתות,משרדשלמתקציבו-2%כרקמוקצה

מכלל 2כ-%סמונהישראלבמדינתהערביתשהאוכלוסיה

עלהעותריםנסמכוהאפליהטענתלביסוסהאוכלוסיה.

היועץשלמכתבועלוכן 1996לשנתהמדינהמבקרתדו"ח

שלקיומהעומתאתהמאשרים ,יאירבןמיכאלהמשפטי,

רואהשלדעתחוותלעתירתםצירפוהעותריםהאפליה.

העדותזכאיותלהםהכסףסכומיאתהמשקפתחשבון

כדלקמן:היההטיעוןהמשך .הדתלצורכיהערביותהדתיות

באופןמפליםהתקציבבחוקמוגדריםוסעיפיםהואיל

אתסותרותאלוהוראותהריהערבי,המיעוטכנגדקיצוני

כבוד :יסודבחוקהקבועהאדם,כבודעלההגנהעקרון

פגיעהמהווהלאומישיוךמחמתאפליהוחירותו.האדם

פסקתבתנאימוצדקתלהיותיכולהאיננהזוופגיעהבכט,ד

היסוד.בחוקהקבועהההגבלה

הצטרפואליוהמוביל,הדיןפסקאתכתבחשיןהשופט

בשלהעתירהאתדחהחשין .וביינישזמירהשופטים

כטענהזובעתירההאפליהטענתאתכינההוא .כלליותה

אףחשיןהשופט ."המשפטביתלחללהנזרקתסתמיתיי

לטעמו-העלהאשר ,החשטןרואהשלדעתולחוותהתייחס

אינםאשרייעגולים",מספריםידו"ייבקסםהשופטשל

וקונקרטית,ספציפיתמוצקה,עובדתיתתשתיתמקימים

זוייעתירהכי,וקבעמשפט,ביתשלצולביסוסההכרחית

העדותשללרעהלאפלייתןהטועןכללימניפסטאלאאיננה

המשפטשביתמבלינדחתה,העתירהבישראל".הערביות

השוויוןעקרוןהאםהחשובה:החוקתיתבשאלהכללדן

וחירותו.האדםכטדיסוד:בחוקמעוגן

אשרהמשפטייםהכלליםעלהרהוריםמספרלהציערבצוני

שלבטענהתחילהאדוןהשיפוטית.להכרעהבסיסהיוו

 .האפליההוכחתבנושאמכןולאחרהכלליות

שלהסףעילתתנאיאחרמילויאיבשלנדחתההעתירה

סיפקולאהעותריםכיגרסהמשפטביתכלומר,כלליות.

עובדתיתמסכתלפרוסהצליחולאאומספיקותעובדות

אולםשיפוטי.צולתתהיהניתןיסודהעלאשרקונקרטית,

כתחליףהכלליותבעקרוןהשתמשהמשפטביתכינראה

וכטכניקתאי-השפיטות,עילתידיעלהממולאתלפונקציה

עניין.שלבגופומלפסוקהמשפטביתשלהימנעות

פוליטיאופיבעלתבעתירהלדוןהמשפטביתמסרבלעתים

גופיםידיעלתוכרעהיאכימעדיףהואכאשרמובהק,

פתרוןשלהימצאותואףעלוזאתאחרים,נורמטיביים

המשפטביתהשתמשבהםהמקריםמרביתכ,ךמשפטי.

היהבהםמקריםהיו ,עתירהלדחותכדיהכלליותבעילת

הפוליטיאופייםבשלבהםלדוןמוסדיקושיהמשפטלבית

חוקיותבאש,הפתיחההוראותחוקיות ,(למשלהמובהק

בירושליםהבתיםהריסתמדיניותאוההתנחלויות,

המזרחית).

זהבמקרההכלליותעילתשלביישומהלהתבונןאפוא,יש,

שלהעתירההשיפוטית.הפוליטיקהשלראייהמזווית

 ,ראשיתטעמים.ממספרהמשפטלביתקשההיתהעדאלה

תקציבייםבענייניםשיפוטיתהתערבותחייבההיא

מהתערבותמובנתרתיעהישהמשפטלביתוכספיים.

הכלכלי-בתחוםמומחיותוחוסרבשלהשארביןזה,בתחום

לקבלת ,שנית ·המחוקקלשיקוליהחדירהבשלוכן ,תקציבי

התקציביםעלשליליתהשלכהלהיותיכולההיתההעתירה

המשפטביתשלפסיקתוהיהודיות.הדתלקטצותהמגיעים

גורמיםידיעללהתפרשעלולההיתהעדאלהלטובת
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כנגדפועליישובהמשפטביתכאילודתיים,פוליטיים

הואהשלישיהטעםאןהדתי".המגזרשלהאינטרסים

ביתעלהיההעתירה,אתלקבלבכדימכולם.החשוב

כוללהאדםשכמדהדיןפסקשלב"רציו"לקבועהמשפט

שיפוטיתקביעהזוהיהלאומים.ביןהשוויוןעקרוןאת

המשפטשביתופוליטית,חוקתיתמבחינהלכתמרחיקת

אמנםושםפה .ישירותבהמלפסוקלהימנעכהעדהשתדל

הרחבתונגדבעדאגבאמרותהמשפטביתבפסיקתמפוזרות

הכרעהלכללבשלוטרםהןאולםלכבו,דהזכותשלהיקפה

ברורה.משפטית

פוליטיקהשל-אלהשיקוליםבשלבעיקרכי,דומה

הכלליותעילתעללהסתמןהמשפטביתהעדיף ,שיפוטית

באמתהאםאןהעתירה.שלבגופהמהכרעהלהימנעבכדי

ביןעירבהמשפטביתכינראהליכללית?העתירההיתה

הוכחתהודרכימחד,העתירהשלכלליותהסוגיות.שתי

היא .כלליתהיתהלאהעתירהלטעמימאידן.האפליהשל

ביקשהוהיאהתקציב,בחוקמוגדריםלסעיפיםהתייחסה

הדיוןגםבחוק.המפליםהסעיפיםביטולשלמוגדרסעד

לדיוןהסףעילתבשאלתמדיוןמאודמהרגלשבעתירה

האפליה.שלקיומהבשאלת

מספקותראיותסיפקולאהעותריםכיקבעהמשפטבית

הצליחודווקאהעותריםכידומהאןאפליה.להוכחת

ההוכחהנטלמכן,לאחר .הראשוניההוכחהנטלאתלהרים

אתתצדיקשזומנתעלהמדינהלידילעבוראמורהיה

 .סותרותראיותהמצאתידיעלמדיניותה

00 ,.,... 

השתייכותאוגזעעלהמבוססתאפליההברית,בארצות

החלתמחייבתולכןבמיוחדכחשודהנתפסתלאומית,

עלהמדינה.מבחינתלמדימחמיריםהוכחתייםמבחנים

נטלמוטל ,לאוםאוגזעמטעמילאפליההטועניםעותרים

נטלאותו,מרימיםהםוכאשריחסית,קלראשוניהוכחה

שלהיפוכואתלהוכיחשחייבים ,למשיביםעוברההוכחה

ביתזה.במקרהלנהוגהמשפטביתצריןהיהכןדבר.

הקפדניההוכחהבמבחןשימושלעשותצריןהמשפט

מאחרלאוםרקעעללאפליהחששקייםבהםבמקרים

זכויותעליגןלאהישראליהמחוקקכילחשודסיבהוקיימת

 .מספקפוליטיכוחנטולותמיעוטקבוצות
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המשפטביתלאום,בסיסעלאפליהשלבמקריםועוד,זאת

ומרביתמאחרלמשיביםההוכחהנטלאתלהעבירצרין

המדינה.שלבידיהמצוייםהראייתייםהנתונים

הראיהנטלאתזה,במקרה ,הרימוהעותריםלטעמי

ביןמובןלאפערמשמעותיות:ראיותוהמציאוהראשוני

המוקצותאלהלביןהערביותלעדותהתקציביותההקצאות

היועץשלמכתמהמדינה,מבקרתדו"חהיהודיות,לקמצות

הבוחנתהחשמןרואהשלדעתווחוותלממשלההמשפטי

ואיןיודעיםאינםהעותריםהערביות.העדותצרכיאת

הדתיותהקבוצותשלהצרכיםמהםלהוכיחביכולתם

אתדתותלענייניהמשרדמחלקבההדרןומהיהיהודיות

 ,השוויוןעקרוןשליעילביישוםלהצליחמנתעל .תקציבו

העותרים.לטובתההוכחהכלליבהגמשתצורןיש

מבליהממקשתהתרופהאתלהעניקהמשפטביתיכלהאם

מקריםבמספרהחוק?ביטולבדברלגופםבטיעוניםלדון

דרכיםנמצאובכ,ןמעונייןהיההמשפטביתכאשר ,בערב

הושההלמשל,כ,ןחוק·שלבביטולוהקושיאתלעקוף

חוקי,איננומסויםהסדרכיהקובעתהחלטהשלתוקפה

אתמחדשלשקולהמחוקקתהרשותשלחיובהתון

כיהבהרהומתון ,הפוליטיבמישורלמדיניותהההצדקות

המיעוט.עושקשלבתנאיםיתערבהמשפטבית

 ,הדמוקרטיההליןמשתכלל ,הציבוריהשיחמתחזקבכן

מבליזאתוכלהוגנות,החלטותלקבלתהסיכויומשתפר

התקציב.בחוקהסעיפיםבמהותלדוןיאלץהמשפטשבית

מצעדהמשפטביתנמנעעדאלהשלבעתירתההדיןבפסק

בחוריגיוסבנושאכןבדיוקפעלשהואלמרותכזה,

הישיבות.

מפסקלהפיקאמוריםהאדם,זכויותפעילי ,שאנוהלקחמה

בעתירותשההתדיינותכיווןעדאלה?שלבעתירתההדין

אחתההוכחה,בשאלותרבהבמידהעוסקתאפליהשל

איננולצדקהגבוההמשפטשביתהיאהאפשריותהמסקנות

לואיןזה.מסוגטענותלבחינתטובהשיפוטיתאכסניה

חקירהשלהליןלאואף ,ראייתיחומרבחינתשלסדורהלין

לבתיזהמסוגתביעותהגשתלשקולשכדאייתכןנגדית.

הדיונייםההוכחהבמסלולישימושתון ,האזרחייםהמשפט
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יותר:קשההבאההשאלהשם,הקיימיםיותרהטובים

שסיכוי ,עתירותהמשפטביתבפנילהביארצויהאם

מצדנמוכים?תיהשיפוטהפוליטיקהשלבמישורהצלחתו

המשפטיהנושאשללבחירהרבהחשיבותישאחד,

צריכההעתירהנושאשבחירתיתכוזומבחינההמתאים,

ומהנכונות ,המשפטייםמהסיכוייםגםמושפעתלהיות

ענייו,באותולהתערבהמשפטביתשלהחברתית-פוליטית

הלכהלבססישאףאדםזכויותשארגוןהיאההנחה

בעתידלהתבססיהיהניתועליה ,תקדימיתמשפטית

מנעילההיהרצויכינובעזומעמדה ,החרבתיהשינוילחיזוק

לעיתיםכי ,דומניאולםזה,בענייודיוומפסקמעתירה

 ,בכללדיופסקיינתןלאמאשר ,רע"יידיופסקשיינתןטוב

 ,ויפסיקותאתלהצדיק ,הואאף,ךיצרהמשפטשביתווןיכ

 ,וציבוריתאקדמיתביקורתבפניאותוולהעמיד

 D'Vלמשפר, Vנפק/לר, Yמרכן,וסשן,

fו'פר"jן V'O'נר j /אנ
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 Dיישועלi'וספקrוו[ו , iD'ואו"ועדו[וססיכוסי

 i1997-1998'ובי(לאוסיו[ו,i'ואס(ו[ו
סלאחיזי(jן

להסהזו"חותאתישראלהנישה ,-1998ו 1997בשניס

היאעליהןהאזס,זכויותאמנותמתוקףמחוייבתהיא

יישוסעללועזהלזווחמזינהכלאמורהסו"חותחתומה.

בארנוןשוניסלוגפיסהונשואלהזו"חותבשטחה.האמנה

האפליהצורותכללביעורהועזההמאוחזות:האומות

האפליהצורותכללביעורהועזה ;) 1997(יולינשיסננז

אשר ) 1998(יוליהאזסזכויותועזת ;) 1998(מרץהנזעית

אזרחיותלזכויותהבינלאומיתהאמנהיישוסעלמפקחת

ותרובתיותחרבתיותכלכליות,לזכויותוהועזהפוליטיות;

הנישההמזינה,שהנישהלזו"חותכתוגבה .) 1998(נובמרב

פה.ובעלבכתבצלליס,זו"חותאלוועזותבפניעזאלה

אתלסנורכזימיוחזיסבאמצעיסלנקוטישותעסוקה.

ולהתייחס ,והיהוזייסהערביסספרבתיביןהפעריס

בקרבבמיוחזהנובהיסהספר,מבתיהנשירהלאחוזי

מתאימיסמשאביסלספקישוסואיות.ערביותילזות

מלנות.לרובתלהשכלה,והזזמנויותהספרבתילצרכי

הערביותהנשיסשלהשתתפותןאתלהניברישועוז,זאת

ההחלטות.קבלתשלעמזותובאיושהמזינהבשירות

!) YI ד'ןI לניIY כל'ןl::S ן'l ןj)!אפלי)!
 ) j) CERDן IYגז I'ן

 JO.J .-98נמ/ Oפ/ו D 'מ/כ' Oו,

בזרבהבינלאומיתהאמנהיישוסעלמפקחתזוועזה

הנזעית.האפליהצורותכלביעור

האפליהממזיניותזאנההובעההועזותכלבסיכומי

בתחומיסהפלסטיניהערביהמיעוטכלפיישראלשל

נשיס.וזכויותתקציביסחלוקתקרקע,חינוך,כוגן:שוניס

 ,עצמההמזינהזו"חותעלהןהתבססוהועזותסיכומי

וארנוניסעזאלהיזיעלשסופקאלטרנטיבימיזעעלוהן

ועזה.כלממסקנותקטעיסלהלןאחריס.ממשלתייסלא

אתלהקטיןכזיתפעלהמזינהכיממליצה.הועזה

בעניניבמעורובתוהןהחייסרבמתהןהקיימיס,הפעריס

הערבי.והמיעוטהיהוזיהרובביןהמזינה,

!) YI לני (!דIY כל'ןl::S ן'l ןjאפל)!I גד'ןן)
 ) CEDAW) D(שי

 21.7.97-נמ/ Oפ/ו D 'מ/כ' Oו,

בזמהבינלאומיתהאמנהיישוסעלמפקחתזוועזה

נשיס.ננזהאפליהצורותכלביעור

נסכמו ,רביסמפלסטיניסהשיבהזכותנמנעתעוז.כל

אתלשיסהמזינהעלבישראל,רכושסעללחזקהזכותס

יוכלשלאמישלה.העזיפויותסזררבאשזהמצבתיקון

 .לפיצוייסזכאיבחזרהרכושואתלקלב

בסקטורציובריתלבנייהמהתקציבשהתרשמה.לאחר

 ,האתניתמאי-השוויוניותמוזאנתעזייןהועזההפרטי,

מוכריס.לאכפריסהמכוניסבישויבסהאמורבכלבייחוז לאנשיסשלהחייסרמתכיסאנהמציינת.הועזה

זוכותהןיהוזיות.נשיסשלהחייסמרמתרגועהיהוזיות

בשירותפחותמשתתפות ,יותרנמוכהחינוךלרמת

החלטות.קבלתשלעמזותפחותומאיישות ,המזינה

הציבורבקרבבזעותהנזוללשונימוזעתהועזה •

 .לאמנה 7סעיףשלליישומוהממשלהולמאמצי ,יבשראל

המצביעיססקריסמממצאיזאנתהאתמיבעההועזה

האזרחיסכיהמאמיןיהוזינוערשלנובהאחוזעל

שוות.לזכויותזכאיסאינסהערביס
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הנשיסשלהרביאותשרמתמכךנסמוזאנת.הועזה

המובילזמ ,היהוזיותהנשיסמשלנמוכהיהוזיותהלא

פחותישנן ,כןכמו .נובהותינוקותיולזותתמותתלאחוז

עוברן.עובזהמקומות
h 

שנשיסכזי ,אמצעיסשלמואצתנקיטהממליצה.הועזה

הנרותאלולרובת ,האזסמזכויותייהנויהוזיותלא

חינוך ,למיאותשקשורבמהבייחוז ,כפרייסבאזוריס

!) YI לזכ (!דI יl ןjאדHRC) D ( 

-18.8.98נמ/ Oפ/ו D 'מ/כ' Oו,

בזמהבינלאומיתהאמנהוסיישעלמפקחתזוועזה

 .ופוליטיותאזרחיותזכויות



iואו"rבדוjן Yוסיכוסי

נגזהאפליהשלמעומקהממשיתזאגהמיבעה.הועזה

וסמתהמזיניותסמתהחסתית,סמהיבשראלהערבים

יותרירוזהחייםסמתמתבטאתזואפליההחקיקה.

סמתהיהוזים;האזרחיםשלמזוהעריבםהאזרחיםאצל

בנגישות ;היהוזיםלעומתהערביםאצליותרירוזהחינוך

ותעסוקה.קרקע ,לזיורבנגישות ,המיאותלשירותי

שלאכיווןהערבים,האזרחיםכימאגהמציינתהועזה

נהניםמהןהכלכליותמההטטתנהניםלאבצבא,שירתו

מלגותלרטת ,הישראליבצבאששירתויהוזיםאזרחים

השימושמאיגםזאגהמביעההועזהלזיור.והלוואות

 ,רשמיתכשפההגזרתהחרףבפועל,הערביתבשפה

הערביתהקהילהחסינגזהאפליהשלהרחבומקיומה

מהמזינהתובעתהועזהזה,בהקשרהפרטי.בסקטור

לאזרחיםשוויוןלהבטחתבצעזיםזיחוי,ללאלנקוט,

אשרחקיקהבתהליךהאפשריבהקזםולהתחילהעריבם,

הפרטי.בסקטוראפליהעליאסור

שלוהרחבתםבנייתםלטובתרקמכוונתהקרקעות

בישוביםמזוסכאשרמתבצעתואינהיהוזייםישויבם

כזיזחופיםצעזיםנקיטתעלממליצההועזהעריבם.

בתחוםקיימתשעזייןהעצומההאפליהעללגטר

והזיור.הקרקעות

ששמההישראליתהמזיניותעלמצירה.הועזה

מבניאחזבהםבמקרים ,משפחותאיחוזבפנימחסומים

יהוזילאהואוהשניישראליתאזרחותבעלהואהזוג

 IIזכות IIמהנהנהאינו(ולכןישראליאזרחאינוואף

כולליםאלהמחסומיםהשטת).חוקפיעללאזרחות

שלשהייהכניסה,אשרתלקבלתארוכההמתנהתקופת

שהנישואיןלהוכיחכזיבישראלשניםמחמשלמעלה

אתלקבלכזינוספתהמתנהותקופת ,אמיתיים

כאשריתרבנוקשותמופעליםאלהמחסומיםהאזרחות.

תושבוהשני ,ישראליאזרחהאחז ,עריבםזוגבבנימזוס

הפרהאלהבמחסומיםרואההועזההכטשים.השטחים

הממשלהכיממליצההועזהלאמנה.-23ו 17סעיפיםשל

משפחותאיחוזשיאפשרבאופןבמזיניותהמחזשתעיין

הקבע.ותושביהאזרחיםלכל

האזרחיםנגזמהאפליהגםזאגתהאתמביעה.הועזה

ולגורלהמשיךניניםמעומהםרביםאשרהבזואים,

ושירותיםיסוזיתמתשתיתנהניםאינםאשרבישויבהם,

לאזרחיםתתייחסהמזינהכיממליצההועזהבסיסיים.

היהוזיםלאזרחיםמתייחסתשהיאכפיבנגבהמואים

בישוביםגריםמהםרביםאשראזור,באותוהמתוגררים

נרחב.שטחפניעלהמפוזריםקטנים,

תקציבבחלוקתהיהוזיתהזתמהעזפתמוזאגת.הועזה

נוצרים ,(מוסלמיםהערביותהזתותפניעלהמזינה

וקריטריוניםתקנותבעויקכיממליצההועזהוזרוזים).

הזתות.כלתקצובעלשיחולו ,שווהלתקצוב

כאמצעיבתיםבהריסתהשימושאתמגנה.הועזה

חלקיםהריסתמזיניותאתגםמגנההועזה .ענישה

הועזה . IIחוקייםלא IIשלמיםערביםומבניםממבנים

משפחותבפניהמוערמיםהקשייםלאורצערהאתמיבעה

רואההועזהבנייה.אישוריהמבקשותפלסטיניות

הפוסלהסעיףשלישירההפרההבתיםהריסתניותבמזי

אזםשלמגוריולגביהמזינהשלשרירותיתהתערטת

מגוריומקוםאתלבחורהאזםלזכותכהפרה ,) 17(סעיף

ולזכותהחוקבפנישווהלהיותלזכותוהפרה ,) 12(סעיף

 .) 26(סעיףהמשפטשלהשווהההגנה

fןנןjןיוjןכלכליוjן,לזכויוjןן;יןועדן
 ) CESCR (נוjןיוjןוjןן

 4.12.98ב-!כ/וסמ/ Dו,סיכ/מי

ממהבינלאומיתהאמנהיישוםעלמפקחתזוועזה

ותרטתיות.חסתיות ,הכלכליותהזכויות

המזינההגזרתעלמהזגשזאגתהאתמביעה.הועזה

והענקתאפליהלעוזזעלולאשרזס IIיהוזיתמזינה IIכ

הועזהלא-יהוזים.לאזרחיםיבסוגאזרחותשלמעמז

זכויותמעניקהאינהישראלשממשלתמכךזאגהמיבעה

-19%כאלהשלותםיהחרף ,הערביםלאזרחיםשוות

אתמשוויםאםרנורהזומפלהגישההאזרחים.מכלל

מקרקעימנהלשבהנהלתמהעומהגםמוזאגתהועזה •

איןבישראל,מהקרקע 93%ניהולעלהאחראי ,ראליש

שלוההעברהההחכרהמזיניותוכי ,ערביםאזרחים
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חייסרמתלראשונהוהיהודית.העריבתהאוכלוסיות,שתי

 ,לדיורנגישותמהעדר ,היתרבין ,כתוצאהיותרנמוכה

החינוךמרמתכתוצאהוכןרביאותושירותיחשמלמיס,

כיסאגהמציינתהועדההערבי.המיעוטבקרבהירודה

זוכההיאאיןלמעשה ,הערביתהשפהרשמיותאףעל

שווה.לחשימת

בעודלכפריו,לחזורהורשהלאהמכריעהרוב .נכסיו

 .המדינהידיעלהופקעושנכסיו

מאזרחינכבדחלקכיעמוקהסאגהמציינת.הועדה

בהס ,מוכריסלאבכפריסחייסעדייןהעריבסישראל

זומציאותודרכיס.ביוב ,חשמללמיס,נגישותאין

לשירותיבנגישותהקשורבכלרצינייסקשייסמערימה

האנשיס ,בנוסףתעסוקה.והזדמנויותחינוך ,רביאות

בהריסתקבועבאופןמאוימיסאלהבכפריסהחייס

כךעלמצירההועדהאדמותיהס.והפקעתבתיהס

השירותיסאספקת ,הוכרושכןהמעטיסשבכפריס

ישוביסבעודכינתימציהועדהמתעכבת.הבסיסייס

אףהיוסעדהוקסלא ,תדירבאופןמוקמיסהודייסי

למשל. ,בגליליערבשובי

שלמעמדןחוקאתממשיתסאגהמציינתהועדה •

היהודיתהסוכנותושלהעולמיתהציוניתההסתדרות

היהודיהקונגרסאתהמסמיך , 1952 ,לארץ-ישראל

הקרןכמווגופיסהודיתיההסוכנותאתאו/וולמיעה

 ,בישראלהקרקעותרובעללשלוט ,לישראלהקיימת

העובדהאףעל .בלסהודיסילשרתהואייעודסכאשר

המשפטבמסגרת ,ברובס ,מאורגניסאלהשמוסדות

מדיניותסעלמכרעתהשפעהישראללמדינתישהפרטי,

רעלהתניכולהנהיאהמדינה .לותסילפעאחריותהומכאן

המדיניותשלהפרטהדייעלהאמנהפיעלמחומתיה

ההפקעהכיהדעהאתמביעההועדההממשלתית.

המדינהידיעלסיניפלסטונכסיסאדמותשלטתיתיהש

אפליהשלסוגמהווהסיהאמורלגופיסוהעברתס

ירשולאהגדרתספיעלאלהשגופיסמשוסממוסדת

אלהשפרקטיקות,מכאן .בקרקעשימושכליהודיסללא

 .האמנהפילעהיחומתשלהפרהמהוותנהיהמדשל

למחוזהאזוריותהאבשתוכניותכךעלמצירה.הועדה

צרמקוסישבועתידמתכננותהנגבולמחוזהצפון

הנובעיסמצרכיהסומתעלמות ,הערביסלאזרחיס

הטבעי.סימרימי

הקיימיסהגדוליסהפעריסאתרבבצערמציינת.הועדה

הזכאותואחוזירהיהנשיזאחושראל.יבנוךיהחבמערכת

בחרבה.שונותקמצותבקרביותרסיגמהברגותלתעודת

החינוךבתקציבלנפשמההקצאהבמיוחדמודאגתהועדה

אהצההקומתעלמלטופןאבהכהנמוי,הערבלמיעוט

 .הודייהלהרובהחינוךבתקציבלנפש

לכלמתיראשר ,השמתקחויכגהאסתיינצמ.הועדה

מתושבותלהנות ,שראליללהרגבעולסמקוסמכליהודי

נגדאפליהמהווה ,ישראליתאזרחותולקבלידיתימ

שראליממשלתבהגבלותסינתקלאשר ,וגליססיניפלסט

הועדותומסקנותישראלמדינתחותיידושלהשלסהנוסחהולדתס.למקוסלחזורלהסמתירשלאבאופן

 :באתרנמצא ,בשלמותן

http;//www.unchr.ch/tbs/doc.ns 
עדאלה:ובאתר

http;//www.adalah.org 
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רביותעההשכונותמצבאתסאגהנתימצידהע.הו

כדיעדהתדרדרמצבןולוד.יפוכוגןהמעורמתבעריס

הגבלתשלתוצאההואזהמצב .עונילשכונותהפיכתן

 .אלהשכונותולשיקוסהילבניסיתריהה
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םיהעקור 200,000בענייןגהאהדאתמיבעה.הועדה

לעזובאולצואלהזרחיסא .נפקדיססיכנוכחהמודגריס

יורשוכיהבנהמתוך ,ואחריה 1948במלחמתכפריהןאת

אתבחזרהלקבלזכהותריבקטןחלק .אליהסלחזור

לימודיו,גו{ו oבמדאלו, Yבו,{ו(דבו,לא'י' o '((יז

 .ו,וואוד 'ו(אב Dלמשפט'פו oו,בבי{ו
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i'Ii'I )גi'I עלi'I זכI וl ןji'I פI לוטוl ןjשלi'I סועI בושואל:ויעובוט

 99ךי[ו lנrו

עדאלהנקטה lSה-לכנסתהבחירותמערכתבמהלך

שלהפוליטיותלזכויותהנוגעיםמשפטייםבהליכים

אלו:הליכיםשלסקירהלהלןהערבי,המיעוט

לועדתמעדאלהניקולאגדירפנתה ,הפסילהבעקטת

הקטעיםשידוראתוביקשה ,המרכזיתהבחירות

בחופשפוגעתהפסילהכי ,נטעןבפנייתהשנפסלו,

אתלבקרובזכיתוהוגןשווהבחירותבהליךהביטוי,

מבליפוליטייםביטוייםלפסולאיןהרשות,מעשי

בהתבטאותישכיהמעידות,מוצקותהוכחותלהציג

במקרה ,כלשהוציטריבאינטרסודאיתמרגתפגיעה

המעידותכלשהןראיותהוצגולאעדאלה,טענהזה,

העובדהלאורבמיוחדכלשהו,באינטרסהפגיעהעל

 ,בטלביזיהבערבשודרהמחאמידח"כשלהצהרתוכי

במונחקודםשימושנעשהכרבהראשוןבערוץוכי

עדאלהטענה ,הצבאאיזכורלגבי ,"שחורהסיירתיי

בתשדיריהםהשתמשוהאחרותהמפלגותרובכי

הפתיחהכילמשל,והזכירה, ,חייליםשלבדמויות

 ,ברקאהוד ,הממשלהלראשותהמועמדתשדירישל

 ,יהצבאבערבורקעסקה

'ןן I[ושדעל'ןiו I ז(~
סiו iIו'ןששלjן l'ן iIובח

חדjן iIוסאjן iIוע'ןב

כ'ןע"rב)

 ,-19S9ט"תשיתעמולה)(דרכיהבחירותחוקלפי

ילשידורחינםזמןמקבלותרשומותפוליטיותמפלגות

הבחירותועדת ,ובטלביזיהרבדיובחירותתעמולת

התעמולהשידוריאםהיתר,ביןבודקת,המרכזית

לאלימות,הסתהאוגזענייםביטוייםכוללים

ם,ימצונזרהחוקלדרישותעוניםשאינםתשדירים

שלתשדיריםשניהבחירותבמהלךצינזרההועדה

שליתהיפנאתדחתההמרכזיתהבחירותועדת ,המאוחדתהערביתהרשימה

לסמכותבהתאםבוצעההפסילהכיוטענה ,עדאלה

הועדה, שהפעילוהאלימותאתשהראהבחירותתשדירמתוך

(המשטרהאלפחםאוםתושבינגדהבטחוןכוחות

 , 1998בספטמרבאלפחםאוםתושביעםהתעמתה

הפקעתכנגדשהוקםמחאהאוהלשלהריסתולאחר

הועדהטהיהחל ,אלרוחה)באזורתיחקלאקרקע

שהיהמחאמי,דהאשםכ"חשלהצהרתואתלפסול

התנהגותאתשהשוותה ,ם"רעברשימתמועמד

הצבאלהתנהגותאלפחםאוםתושביכלפיהמשטרה

 ,הכבושיםבשטחים

ושrבjן lדע ilוrב IOפ'ן
 jIlן lבעjן ilוספלג

אלאjןחאד

המשפטלביתעתירהעדאלההגישה , 1999בפרבואר

אתתקפההעתירה ,המפלגותרשםנגדהעליון

אתלפרסםסירבהאשרהמפלגותרשםמדיניות

חדשותמפלגותשלומצעןרישומןאודותההודעות

סירובבעקבותהוגשההעתירההערבית,בעיתונות

אלאתחא,דבעיתוןמודעותיואתלפרסםהרשם

היחיד,היומיהערביהעתון
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המשפטאתלפסולהועדההחליטהאחרבתשדיר

הסיירתשליומיומיבטרורחייםבנגבייהבדואים

 ,אותנולפזר ,אותנולעקורפועלתאשר ,השחורה

מתנחליםעםלהיטיבכדימאדמותינואותנוולגרש

סיירתיילכינויהיא "השחורהסיירת"(ה "חדשים

אלהמשפטיםבנגב),הערביםנגדהפועלת "הירוקה

וקריאהלגזענותהסתהבהןישכיבטענהנפסלו

אלהמשפטיםכיהועדהטענהכןכמו ,להמרדה

בדמויותיהםולהשתמשלאזכרהאיסוראתםינוגד

 ,בתשדירים "הבטחוןכוחותייואנשיחייליםשל

פירסוםהיאמדיניותוכילאלאתחאדהודיעהרשם

כי ,היונימוקיו ,תיהעברבעיתונותרקאלהמודעות

היקףהינוהמודעותלפרסוםהיחידיקוליהש

ממילאוכיבוחרים,שלגדוללמספרהמגיעהפרסום

 ,ערביתעיתונותגםקוראיםהערביםהאזרחים

 ;:ן
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נטעןדקוארגימילעויידבאמצעותשהוגשהבעתירה

החקיקהלשוןאתנוגדתהמפלגותרשסמדיניותכי

בישראל,רשמיתכשפההערביתהשפהמעמדבדבר

שוויוני.באופןמידעלקבלבזכותופוגעת

אתקיבלההמרכזיתהבחירותועדתאלה,בבקשות

הפסילה.בקשותאתודחתהעדאלהשלטיעוניה

העליון.המשפטלביתערעורהוגשזוהחלטהבעקמת

נדחה.הערעור

הנחיריתיעדתיייירניארליך 2600/99(עייב

היועץהודיעהעליון,המשפטלביתבתשובתו .) 29/4/99ביוסניתןהמרכזית,

לפיהעדאלה,לעמדתהסכמתועללממשלההמשפטי

הערביתבעיתונותגסלהופיעכאלהפירסומיסעל

גסמודעותיואתלפרססהחלהרשסואכן,היומית.

אלאתחאד.בעיתון

ל!ו!(סילגדי!ו J/ו!ו
עזטישל/וטיעטדי!ו

בל'/דירשיט!ובשאר/ו

הבחירותמועדתביקשוהקיצונימהימיןפעיליסשני

בשארהעזמידיירמועמדותאתלפסולהמרכזית

-בראשהשעמדהרשימהואתהממשלהלראשות

המבקשיס(בלייד).הדמוקרטיתהלאומיתהברית

לחוקא 7סעיףהוראתאתהפרבשארהדיירכיטענו

המפלגותשלמועמדותןאתהפוסלתהכנסת, :יסוד

ישראלשיימדינתבכךמכירותשאינןהמתמודדות

הסתמכוהמבקשיסיי.היהודיהעסשלמדינתוהיא

הארץייייבעתוןבשארהדיירעסשנערךראיוןעל

עלכיבשארה,דיירטועןובו , 29.5.98ביוסשפורסס

הפתרוןוכיאזרחיהיי,כליימדינתלהיותישראל

דו-מדינההקמתהואהישראלי-פלסטינילקונפליקט

לאומית.

חסןדייעובאמצעותעדאלהטענהלבקשה,כתגובה

 ,-15הלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתבפניגיבארין

ראיותמהוותאינןבשארהדיירשלעמדותיוכי

בבחירותבל"דמפלגתממצעחלקהיוהןוכיחדשות,

נסיונותהמפלגות.רשסידיעלאושראשך , 1996

בסיסעלהרשימהפסילתאתביקשואשרקודמיס

על ,לכןהמפלגות.רשסידיעלבעברנדחוזהרעיוני

חדשיסוטיעוניסחדשותראיותלספקהמבקשיס

נעשהשלאדרב ,הקודמותהערכאותבפנינידונושלא

Uו

~ 

Q 
C 
n 
r 

h 

:>. 
וי

~ 
 .ח.

 ::ז

!I 



 Dןי yש ן-; yבjןשליב Oואדיבלן: Iשאrולאlנ



ון iIועלiוסשפטןו Iלבדאלiו y"ןוןו Iעןו

 1999פטסב"ן O- 1997פב"ןוא"ן
(וקולאגדור

~ד[וו[ו:מש'ןדנ I[וקצ

התבקשבההאוצרשרונגדדתותלענייניהשרנגדעתירה

סעיפיסארבעהשלבטלותסעללהכריזהעליוןהמשפטבית

מוענקאלהסעיפיסלפי , 1998לשנתהתקציבבחוק

 ,הדתותמשרדמתקציב 1,86%רקהערביתלאוכלוסייה

נדחתה,העתירה

אתאישרהמשפטביתבנגב, "המוכריסהבלתיכפריס"ב

בחלקוילדאסמרפאותששיוקמולפיההמשיבהצעת

למרפאותהסעותיסופקווכי ,"מוכריסהלאהכפריס"מ

לכפריס,ץומחהקיימות

ות,יאהרבמשרד 'נ 'ואחעדאלה , 7115/97"ץבג

~ O נאלעו[וI ו]~ O !)'טרם 'ואחדתותלענייניהשרנ'ואח'עדאלה , 2 ~ 0/98"ץבג :ן)

ביתהתבקשבההחינו,ךושרעפולהעירייתנגדעתירה ,ורסם)פ

שירותיאתלחדשלמשיביסלהורותהעליוןהמשפט

בשטחהנמצא ,דחימכפרערביססיתלמידשלההסעות

קיבלהמשפטביתספרס,בתיאלעפולה,עירייתשיפוט

משפט,בהוצאותהיהעיריאתוחייבהעתירהאת

~עלמןן:נ[וןנ I[וקצ

ביתהתבקשבההאוצרושרדתותלענייניהשרנגדעתירה

בחוקסעיפיסשנישלבטלותסעללהכריזהעליוןהמשפט

לבתיתקציביסמקציסאלהסעיפיס , 1999לשנתהתקציב

עלמיןלבתידומההקצאהאיןכאשרבלמהיהודיסהעלמין

ניתןטרסהמשיביס,כנגדנאיתעלוציאהוצ"צבגערביס,

סופי,ןידפסק

5562ג"ץב / עפולה,עירייתנ'זועבימייסא , 97

 :)ן'"וtש(~עש'ן'ןןו[ו I ((וו[נ~tול[וון Iשוו

ביתהתבקשבה ,והספורטהתרטתהחינוךשרנגדעתירה

אתשוויוניבאופןלהפעיללמשיבלהורותהעליוןהמשפט

 ,ערביסספרבבתיר)"(שחהחינוכיותההעשרהתוכניות

צוהוציא"צבגס,יהערביהספרבבתימופעלותשהןיכפ

סופידיןפסקתןינטרסאך ,המשיביסכנגדיתנאעל

 ,בעתירה

אח.'ודתותלענייניהשרנ' 'אחוהעדאל 1113/99ץ"בג

 :"tוא O (!דקמtוא"

המשפטביתהתבקשבהוהרווחההעבודהשרנגדעתירה

ערביותלמשפחותלהקצותהמשיבאתלחייבהעליון

התקציביותהתמיכותמכלל-20%להשווהסךנזקקות

יהודיותלמשפחותהמוענקות ,"דפסחאקמחאייהמכונות

 ,רהעתיהאתקיבל"צבגבלבד,

משרדנ'אח'ויערבןוחינלענייניבמעקהעדתו , 281 ~/ 97ג"ץב

 ,-5/97בהגשהוהעתירהואח.'ינוןהח

22"ץבג / לוט Iנש[ו Iע'ןנ J'ן ~(!שנמוש Iש '.אחוחהווהרוההעבודמשרדנ' 'ואחעדאלה , 2 ~ 98
'ןו(ן J(ע Iנ J'ן

 ,צ)"(מעציבוריותעטדותומועצתהתחבורהשרנגדעתירה

להוסיףלמשיביסלהורותוןיהעלהמשפטתיבהתבקשבה

הורההמשפטתיבהבינעירוני,לשילוטתיהערבהשפהאת

השפהאתףיולהוסהעתירהלסעדילהעתרלמשיביס

"צבגבייחכן,כמוס,ישנחמשתוךהדרגתיבאופןתיהערב

משפט,בהוצאותהמשיביסאת

 :ןו((מען Dשו Iל'ן~ז(ו[ו
העליוןהמשפטביתהתבקשבההפניסשרנגדעתירה

מוכר"בלתי"ההכפרשסאתלרשוסלמשיבלהורות

משרדשלהס,הזהותבתעודותתושביושלכמעןהנייחוסי

כמעןביותרהקרובהישובשסאתלרשוסנהגהפניס

הוצאותבתשלוסחויבביוהמשלהנתקבתירהעההתושביס,

38ץ"בגלעדאלה,משפט /  '.ואחץ"מענ' 'ואחעדאלה ,~~ 97

3607"ץגב /  '.ואחםיהפנשר 'נ 'ואחסוואעדמחמד , 97

 Dנע'ןן DJנשלט[ו J~ע'ןנ Jנש!('ןמוש Jש

~מעו'ןנו[ו:  Dלדן Iו Dל(שןמו(ע[ו J'ן!(וא'ן'ןו[ון Jש
עילית,ונצרתעכו ,רמלה ,פויב-יתל-אבהעיריותנגדעתירהנ(גנ: Dןע'ןנ

אתלהוסיףלמשיבותלהורותהמשפטביתהתבקשבה

הוגשהרהיהעת ,פוטןיששבתחוסלשלטיסרביתעההשפה

העליוןהמשפטתיבהתבקשבההרביאותשרנגדעתירה

וילדאסמרפאותעשרשתיסלהקיסבילמשלהורות
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העתירה ,בישראלהאזרחותילזכוהאגודהעםבשיתוף

ועומדת,תלויה

יכללאהכפרמתושבישאיש ,סגורמכרזבעקמתשנערך

דיןפסקתןינוטרםתנאיעלצוהוציאצ"בגבו,להשתתף

 '.אחוביבאל-תתיירעי 1 (ןחואלהעזא ~ 112/99ץ"בג ,בעתירהסופי

 ,זויעיצחקהרב 1 (רכהאמבעומר , 573 ~/ 99"ץבג

לאוסיjן:דיפוjן Yאזו'ן'
הישוביםסיווגכינטעןבה ,הממשלהראשנגדעתירה

 Iומפורשתחקיקהעלהתבססלאתילאומעדיפותלאזורי

אתמפלההסיווגיוכ ,םיוידועםיכתובקריטריוניםאו

בחינוך,להטבותהקשורבכלבמיוחד ,הערביםהישובים

ידיעלינתןיהסופיהדיןופסקיתנאעלצוהוציאצ"בג

 ,רבקאהרןהנשיארבאשותשופטיםשבעהשלהרכב

 :rו'ןי lI'ןלשי'ןוjן'j'ןזכוjן
העבודהשרנגד ,םיארגונשבעהבשםשהוגשהעתירה,

 ,שלוםשגבהיישובשלהממונההמועצהוראשוהרווחה

שירותילספקלמשיביםתולהורהמשפטביתהתבקשבה

-בנגבמוכריםהלאהכפריםיתושב OOO,60ל-רווחה

 ,תקציביותמגבלותעקבלחלוטיןשהופסקושירותים

277ץ"בג ,ועומדתתלויההעתירה  1 (יתרבעהוכלסיהאהלע(יי(יה(ויהעלעקבמהזתעו 3/98

/5838ץ"בג ,-5/98בהשהוגרהיתעה ,לישראתלממשראש ןחואגב(בסימוכריהבלתסירפכלתיוראזהצהעהמו , 99

 ,ןחאוחהווהרועטזההמשרז 1 (

 Dאו'ןיכפ'ןקו'ן' Yשל ן'j(גפן'jן'jזכוjן
אלפ'ןג':

נהרסותיהאזורוהבניההתכנוןועדתלהחלטתבהתאם

שתושביוערביכפר ,יאלפרגאוםשלהקרבותוביתהמסגד

י,עמבןהמושבהוקםהכפרבשטח ,-1948בממנועקרונ

לעלמחותיאלפרגאוםיתושבלבקשתסירבההמשטרה

התבקשהמשפטבית ,במקוםהפגנהולקייםסהיהרהחלטת

פשראול ,החלטתהאתלבטלישראללמשטרתלהורות

החליטצ"בג ,ההריסהבמקוםלהפגיןיאלפרגאוםילתושב

-500לתוגבלהפגנתםאולם ,להפגיןזכאיםהתושביםכי

ם,ימשתתפ

עתירותואודותל"הנרותיהעתאודותנוסףדעילמ

לבקראואלינולפנותניתן ,עדאלהשלאחרותופעילויות

 . www.adalah.orgהאינטרנט:באתר

 ,לשראישטרתמ 1 (סקיוסיוק 5913/98ץ"בג

ספלגוjן D'ןישונדנ'ןוjן jY'ןוד Dו Oפ'ן
 :'ןניjן Y'ןינשפj'ן

העליוןהמשפטתיבהתבקשבההמפלגותרשםנגדרהיעת

חדשותמפלוגתרישוםמרבהודעותלפרסםלמשיבלהורות

רהיהעת ,הערביתתונותיבערקולאתיהערבתונותיעבגם

 ,נתקבלה

 ,ןחאולגותמפהסשר 1 (ןחאוזאלהע 989/99ץ"בג

j'ןסקוסי:וונשלט~וג IIלj'ןזכוjן
בכפרהממוניםתיהמקומהמועצהומזכירראשנגדעתירה

ביטולעללהורותוןיהעלהמשפטביתהתבקשבה ,מזרעה

 "דאלו Yבמתמ!וו,ןלא P '(גדיוי,פוליטנוייבמשמדורבכיוון ,המועצהרימזכשלוימינו



The Ford Foundation 
NOVIB 
The]ohn Merck Fund 
Christian Aid 
Swedish International Commission of ]urists 
The New Israel Fund 
The ]oyce Mertz-Gilmore FOtlndation 
The Foundation for Middle East Peace 

" Legal Violations of Arab MinOlity Rights in Israel " 
e רe UN Comlnittee for tl רsubmitted to tl 
, 1998 nation, Mal'ch iוElimination of Racial Discl'in 

Services for Arab רThe Right to Preventive Healtl 
e רBedotlin WOlnen and Childl'en in tl 

e Negev CEnglish רUnl'ecognized Villages in tl 
e Supreme רpetition to tl רtl'anslation of Adalal 

,) 1998 , Court of Israel 

, s 1998 Annual Report ירAdalal 

Adalah's 1997 Annual Report. 



ב(שראלהערב(המ(עוטלזכו(ותהמשפט(המרכז

 20200שפרעס , 510 .ד.ת

 04-9503140 .פקס 04-9501610 .טל

ail.com מorg@hotI וadalaI 
org ו.ttp:1 ; \\",·\,·.adalaI וI 

שןאל Iבעןבן Iןט Iע Iס Iן[ו IIIלזכj'ןסש!כטןj'ןסןכז

למטרותשלאהפועלמפלגתי,בלתיארגוןהיא(צדק)עדאלה

הראשוןהמשפטיכמרכז , 1996בנובמברנוסדהעדאלה .רווח

לקידוםוהפועלישראל,אזרחיערביםמשפטניםידיעלהמנוהל

האוכלוסיהאתמשרתתעדאלההערבי.המיעוטזכויות

 .בישראלהאזרחיםמכלל-20%לקרובהמונההערבית,

והגנהשוות,זכויותהשגתהןעדאלהשלהמרכזיותהמטרות

בישראל,הערביהמיעוטשלהקולקטיביותהזכויותעל

 ,לתעסוקההזכותלחינוך,הזכותבקרקע,זכויות :בתחומים

אסירים,זכויותנשים,זכויותפוליטיות,זכויותהערבית,השפה

 .דתיותוזכויותתרבותיותזכויות

עדאלה:אלהמטרותלהשיגכדי

הנוגעיםבנושאיםבישראלהמשפטיותלערכאותפונה

הערבי.המיעוטלזכויות

וזכויותשוותזכויותתבטיחאשרחקיקהלמעןפועלת

 .בישראלהערבילמיעוטקולקטיביות

ולמוסדותממשלתיים-לאלארגוניםמשפטיייעוץמספקת

 .ערביים

פרסומיםלאורומוציאהוסדנאות,דיוניםעיון,ימימארגנת

במיעוטהנוגעיםמשפטייםבנושאיםהעוסקיםחות, IIודו

בישראל.הערבי

ערביםדיןועורכילמשפטיםסטודנטיםמתמחים,מכשירה

 .האדםזכויותבתחוםצעירים


