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ןכJו iYוסדנן

לפניהטתיימהעדאלה"יימחברותשלזהגיליוןהכנת

אוקטוברבראשיתאלאקצא,אינתיפאדתאירועיפרוץ

שלמעורבותובשלהתעכבהלאורהוצאתוהאחרון.

אלה,באירועיםהקשורותבפעולותעדאלהצוות

ישראל.אזרחיהפלטטיניםעלבהשלכותיהםובעיקר

החללים;במשפחותטיפולעצירים;בייצוגפעלהעדאלה

למחאההערביםהדיןעורכיוארגוןעדויות;גביית

אלה.בכלמשותפתופעולה

בהרחבהיעטוקעדאלה"יימחברותשלהבאהגיליון

הנדוניםהנושאיםזאת,עםובהשלכותיהם.באירועים

ולמעשההאחרונים,האירועיםמןמנותקיםאינםכאן

גליוןעוטקשבוהמרכזיהנושאביטודם.עומדיםאף

קעדאןפט"דגםכאןנבחןזובמטגרתייאדמה".הואזה

המדינהשלבטירובןהדןקציר),כפט"דגם(הידוע

הערביתקעדאןלמשפחתלאפשרהיהודיתוכנותהטו

פטולה.באפליהמדוברכיוקובעקציר,ביישובלגור

לנהוגחייבתהמדינהכיטענוזובפרשההעותרים

קצירהוקםשעליהשהאדמהמאחרבשוויון,כלפיהם

רקעעלהאפליהמדיניותוכימדינה",ייאדמתהיא

כזרועזהבמקרהשפועלתהיהודית,הטוכנותשללאומי

כיטענה,המדינהפטולה.מדיניותהיאהמדינה,של

הטוכנות,וביןבינההחתומיםלהטכמיםמחויבתהיא

הכנטת.שלמפורשתחקיקהעלהנשעניםהטכמים

ולפתחלהקיםהואהטוכנותשלתפקידהמבחינתה,

בשיקוליה.מתערבתאינההמדינהכאשריישובים,

הארץבפיתוחמחויבתהיאכיטענה,מצידההטוכנות

הגדרתה.מכוחבלבד,היהודי"ייהעםלטובת

'" 

אזרחישלפוליטיתבמחאההחלוהאחרוניםהאירועים

בשאלתהממשלהמדיניותשעניינההפלטטינים,ישראל

השטחפניעלהועלהמהרהעדאולםהקבע.הטדר

כמדינהוהגדרתההמדינה,שביןהכזהותיהקונפליקט

לידיבאזהקונפליקטהערבים.אזרחיהוביןיהודית,

בטירובהמשךמפגינים,שלמאורגןבטבחהחלביטוי

אלה,אירועיםשתבדוקחקירהועדתלהקמתהראשוני

-החוקאכיפתרשויותשלהמפלהבמדיניותוכלה

המשפטובתיהמדינהפרקליטותהמשטרתית,התביעה

הערבים.העציריםכנגד-
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לשיאיםשהגיעההמשטרה,שלהאלימההתנהגותה

והיאחדשה,תופעהאינההאחרונים,במאורעותחדשים

שלמאמרםהאחרונות.בשניםומתחזקתהולכתאף

פעולותאתטוקרראנגוואלהותאופיקכהןארנה

חיפה,באוניברטיטתהערביםהטטודנטיםשלהמחאה

באירועים.כמוהאחרוןהאדמהיוםבתקופת

הבטיטיתממחאההורכבהזומחאהגםהאחרונים,

ממחאהוגםהפלטטיני,לאזרחהמדינהשליחטהנגד

יחטהמשקפתהמשטרהשלהאלימההתנהגותהעל

נהגהתקופהבאותההארץברחביהפגנותבשורתזה.

בכדורישימוששכללהמופרזת,באלימותהמשטרה

לנפגעיםוגרמהחיה,באשואףבגומימצופיםמתכת

רבים.

ניתןשבוחודשבאותונערכוהאדמהיוםהפגנות

הצטרפולאישראלאזרחיהפלטטיניםקעדאן.פט"ד

בתקשורתהדין,פטקהישגיבעקבותשפרצהלחגיגה

ישראליותאליטותבקרבוהבינלאומית,הישראלית

לאשלהםהאג'נדההאקדמיה.ובחוגימטוימות

להיותהמשיכהוהיאהפטיקה,בעקבותהשתנתה

מרכזיתפקידהאדמהשלנושאלאומי,מאבקשלאג'נדה

בו.

אחתהיאזה,גיליוןעוטקשבההאדמה,שאלת

שביןהקיומיהמתחאתהמכוננותהמרכזיותהשאלות

הילידים,הפלטטיניםהאזרחיםלביןהציוניתהמדינה

וג'מילחלביאוטאמהשלמאמריהםובנותיה.הארץבני

הפקעתשלהפרקטיקותאתומדגימיםמפרטיםדקואר

מאדמתם,הערביםהאזרחיםונישולהאדמות

הממשלההכזחוקק,שותפיםשלהןפרקטיקות

ביתשלפטיקותיוואףהמשפטיתהמערכתוזרועותיה,

מדלגתקעדאןשפרשתפרקטיקותהעליון,המשפט

מעליהן·

וזאתקעדאן,דיןפטקשלבחשיבותולהמעיטאין

ומשתלטתההולכתהגזעניתהמציאותלאורבמיוחד

אפליהנגדמפורשתלאמירההישראלית.החברהעל

שלהמרכזימעמדולאורוזאתרב,משקלישגזענית

שלהערכיםבכינוןותפקידוהעליוןהמשפטבית

בהקשרואכן,הישראלית.בחברהמטוימותקבוצות

לראשונהדרך.פריצתמהווהקעדאןפט"דהישראלי,



האזרחיםבאפלייתהישראליהמשפטביתהכיר

המדינהעלאטרואףלאומיותם,בשלהפלטטינים

היהודית,הטוכנותכגון , 11לאומייםמוטדות 11בלהשתמש

שהעתירהלמרותאךעבורה.זואפליהשיבצעוכדי

 11הלאומייםהמוטדות 11שלתפקודםטביבנטובה

הכמו-החוקי,במעמדםדןאינוהמשפטביתהיהודים,

המרובות.ובהשלכותיואלה,מוטדותשלממלכתי,

לטוגיותמתייחטאיננוהדיןפטקכיגםלזכורחשוב

רקונוגעבכללותו,הערבילמיעוטשנוגעותהמרכזיות,

קעדאן.שלזהכמואינדיבידואלים,אפליהלמקרי

הכירקעדאןד 11פטכיצדבמאמרו,מראהשמיררונן

הערביהאזרח-הערביהאינדיבידואלשלבאפליהרק

דןלאהואוכיהיהודי,האזרחשללזכויותהזכאי

הערבי-פלטטיניהמיעוטשלהקולקטיביותבזכויותיו

ממששלאזרחימשוויוןהנגזרותזכויותבישראל,

דמוקרטיים.ומערכים

אתהערביתהאוכלוטיהמציינתשבוחודשבאותו

הזכרוןשלחלקואתכךומדגישה , 1948שלהנכבה

נשיאמצייןהאקטואלי,הפוליטיבמאבקהקולקטיבי

קעדאןפט"דכיברק,אהרןהשופטהעליון,המשפטבית

מתחילהההיטטוריהברק,שללדידו . 11עתידפניצופה 11

דלאלמרואןשלמאמרופטק-הדין.הקראתביוםכעת,

עלמבוטטתההיטטוריהשלזוכתיבהכיצדמראה

הקולקטיביומהזיכרוןמההיטטוריההתעלמות

הפלטטיניים.

,לענייןהיתרביןדלאל,התייחט 1997בדצמברכבר

האזרח,לזכויותלאגודהעדאלהשכתבהבמכתבזה,

הטיעוןעלנוטףקעדאן·בעתירתהטיכומיםאתהמבקר

נותנתהטיכומיםלשוןכידלאל,אזטעןההיטטורי

העצמיתההגדרהמימושבעתלאפליה"צידוק

ל'ערבים'משפטי"קונטקטטבהאיןוכיהיהודית",

 • 11לאומיכמיעוט

האגודה.מטעםהעותריםאתאזייצגהזיונטעד 11עו

המשפטביתזהבענייןכימראה,היאכאןבמאמרה

העותריםנציגילנקוטשבחרובקולהמשיךבחר

שבחרוהםהעותריםנציגישיקוליהם.אתומנמקת

מהזיכרוןוהןהקולקטיביותמהזכויותהןלהתעלם

ן(jן yמ iןדנן

עלמצביעהזיוהפלטטינים.האזרחיםשלהקולקטיבי

המשפטביתבחרשממנובעתירה,נוטףמרכיב

ביישוביםהמיוןמנגנונישלחוקיותםוהואלהתעלם,

טעדממתןוההימנעותזו,התעלמותבכלל.הקהילתיים

המשפטשביתכךעלמצביעיםכמולעותרים,ישיר

קציר.ליישובהעותריםשללאי-קבלתםפתחמשאיר

הטףעלאותםלפטולאיןהמשפט,ביתאומראכן,

אחריםקריטריוניםלמצואמותראךלאומיותם,בשל

ביישוב.ממגוריםאותםשיפטלו

לאוגםבקציר,להתגוררעברהלאקעדאןמשפחתכ,ך

הפלטטיניםישראלאזרחיזאת.לעשותתוכלאםברור

פשוט-האפליההפטקתתקדיםאתלחגוגיכלולא

יהיהמאלףזו,מנקודהכזה.תקדיםעדייןשאיןכיוון

שבווהאופןההחלטהחגיגיותשביןבפערלהתבונן

היישוםלביןובאקדמיה,בתקשורתאליההתייחטו

שלה.הממשי

מתחילהלאהפרשהשלומורכבותהבעייתיותה

שלובקיומובהקמתומתחילההיאזה.אחרוןבעניין

מתוכניתכחלקהוקםקצירהיישובעצמו.קצירהיישוב

ביןחיץליצורהיתהשמטרתההכוכבים","יישובי

תפיטהמתוךהמערבית,הגדהלביןהמשולשיישובי

בהםורואההפלטטינים,האזרחיםאתהעוינתתכנונית

יותר,רחבהתכנוניתמתפיטהחלקגםהואקציראויב.

באמצעותערבי,רובבעליאזורים 11לייהד 11המבקשת

אלהבאזוריםהגבוהותבנקודותיישובנקודותהקמת

טופוגרפי-כפולתפקידקציר,כמו , 11מצפים 11ל(מצפים).

ומפקחותהמשקיפותבנקודותממוקמיםהםודמוגרפי.

טריטוריאלירצףמונעיםטמוכים,ערביםיישוביםעל

וצמיחתםהתרחבותםאפשרותאתוחוטמיםביניהם

מבקשיםהםבעת,בהאלה.יישוביםשלהטבעית

היווצרותואתולמנוע 11הדמוגרפיהמאזן 11אתלשנות

אזורים.באותםערבירובשל

שהיאהיהודית,הטוכנותידיעלהוקםאףקציר

חדשים,יישוביםהמדינהעבורשמקיםהעיקריהגוף

מוטדות 11בשימושידיועלציונית,תפיטהמתוך

מנוגדתזותפיטההמדינה.שלכזרוע 11הלאומיים

מצורכיהנובעיםיישוביםוהקמתפיתוחשללתפיטה
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 ן'y ,)jמ i1דב,

דמוקרטיותמדינותפועלותפיהשעלתפיטההאזרחים,

כלל.בדרך

"" 

וקולקטיבית,פרטיתמאפליה,סובלתקעדאןמשפחת

באיכותהמתבטאתאפליהאלע'רביה,בבאקהבמגוריה

בתשתיותמתחילההאפליההעיירה.תושבישלהחיים

העיר,תושבישמקבליםהשירותיםכלעלומתפרטת

זואפליהבהםהתחומיםאחדופרטיים.ממלכתיים

שלמאמרההחינוך.מערכתהיאבמיוחדבולטת

העליוןהמשפטביתפטיקתאתמנתחאטמירטאמרה

החינוך.במערכתהאפליהשעניינהר, IIשחבפרשת

באפליהמלדוןנמנעהמשפטביתכיצדמראהאטמיר

טכניקותידיעלקיומה,להמשךומטייעעצמה,

שונות.משפטיות

רוזנברג,רינהעםאסמירשכתבהנוטף,במאמר

להימנעעדאלהעלהיהמדועהמחברותמטבירות

האדמותהפקעתבענייןהעליוןהמשפטלביתמעתירה

כימראותהןחה. iאלרבאזוראלפחם,אוםתושבישל

זה,במקרהיותרנכונההיתההפוליטיהמאבקדרך

ביתידיעלנדחיתהיתהשהעתירהלוודאיקרובוכי

המשפט.

כמוחה, iאלראדמותהפקעתנגדהפוליטיהמאבק

המחישודומים,בנושאיםאחריםפוליטייםמאבקים

להכרהבתביעהטמוןלהישגיםשהבטיסהעובדהאת

הפקעתנגדהמאבקהאדמה.עלהערביםשלבבעלותם

הביאלמשל, , IIישראלחוצהכביש IIלטובתאדמות

שמהווהמהבאזור,אדמהשלזהיםבשטחיםלפיצוי

הישגהערבית,האוכלוסייהשלמבחינתהלכאורה,

האדמהרבותפעמיםבפועל,אךוהיטטורי.עצום

היישובמתושבישנלקחהאדמההיאכפיצוישניתנה

הפליטים,ומשכניהםמקרוביהםמהם,לאואםעצמו,

האדמה.פנימעלשנמחהזההטמו,ןהיישובמתושביאו

האדמהחלקתשלבעליהמיזוכרהפלטטיניהאזרח

שלהיאלמשל,הזה,במקרהקציר.הוקמהשעליה

מעארה.יונטמשפחת

כמולקריאהלהצטרףיכולאינוהפלטטיניהאזרח

הזאתהאדמה IIהמזרחיתהדמוקרטיתהקשתשלזו

לאזרחיםמקוםמותירהשלאקריאהשלי",גםהיא
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הפלטטינים,הפליטיםשללזכויותיהםהפלטטינים,

פתיחתללאבקרקע.אלהכלשלהבעלותולזכויות

מורכבזהבתחום IIהישג IIכליהיהההיטטורי","התיק

מלעסוקנמנעוקעדאןבפרשתהעותריםובעייתי.

אלו.בשאלות

המתבטאתלאפליהקעדאןמשפחתשלהפתרון

יהודיליישובבמעברהואשלה,הנמוכההחייםבאיכות

מבקשיםהםיותר.גבוהההחייםאיכותשםסמו,ן

תושבישמקבליםומהשירותיםהחייםמתנאילהנות

בוחנתגביזוןרותהחינוך.מערכתלרבותיישוב,אותו

ומעמידהבעתירה,שמשתקפתהאינטגרציהמגמתאת

שאלה.טימנימטפרסביבה

תשתפרקעדאןמשפחתשלחייהאיכותאםלדעתקשה

שתושביוקציר,ליישובוכאשר,אםמעברה,בעקבות

בנישלבנותיהםאםספקכשכנים.בהרוציםאינם

שאינהרקשלאחינוךבמערכתאושרןאתימצאוהזוג

אותהשמניעההאידיאולוגיהשאףאלאאימן,בשפת

לאשלעולםחינוךמערכתתרבותן.ואתאותןעוינת

המתפרטמתנאטורסלמאןשלזוכמורשימהתלמד

הקולקטיביבזיכרוןישירבאופןהעוטקתזה,בגיליון

השיבה.ובזכותהפלטטיני

פירושהאיןכזהמסוגלאינטגרציההתנגדותאך

הזכויותכיבודאתגםלכלולצריךאזרחישוויוןבדלנות.

הפרטשלזכותואתלמשל,הפרט,שלהקולקטיביות

הזכויותכיבודקהילתו.ערכיפיועלאימובשפתלחינוך

אדרבא,נפרדים.ביישוביםמגוריםמשמעואיןהאלה

ביישוביםיותרלמשמעותיהופךאלהזכויותכיבוד

כפילהדגיש,כדאיכאןיהודית.אוכלוטייתםשרוב

לקולקטיבההשתייכותכיבמאמרו,ג'באריןחטןשגורט

שלבחירה,שלתולדהגםאלאלידה,מכוחרקאינה

ומאבקשותפותעקבגםולעתיםמסוימים,כוחיחסי

משותף.בדיכוי

להיותיכוליםאינםיהודיתשאוכלוסייתםיישובים

זכויותהןהקולקטיביותהזכויותערבים.בפניטגורים

זכותוכ,ןהאחרות.הפרטלזכויותשמתווטפותפרטיות,

כלקודםהיאאחר,אזרחככלהפלטטיני,האזרחשל

בטיטיתזכותזוהיבחירתו.פיעלשהוא,יישובבכללגור
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מאותהלהנותזכותוכ,ךעלבנוטףעליה.לערערשאין

עליהודי.ביישובוגסערביביישובגסחייסאיכות

גסהקולקטיביותמזכויותיולהנותלולאפשרהמדינה

שרובאומעורב,ביישובלגורבוחרהואכאשר

ושירותיערביתתרבותערבי,חינוךיהודית.אוכלוטייתו

מקוסבכלנגישיסלהיותצריכיסהערביותלקהילותדת

דו-לאומימודלמחייבהמוחלטהאזרחיהשוויוןבארץ.

משותף·קיוסשל

מתגורריסשבוליישובלעבורמבקשתקעדאןמשפחת

מתגורריסבו"יישוברקאינוקציראךיהודיס.

תפיטהמתוךשהוקסיישובהואקצירכאמור,יהודיס".

העתירההעותריס,הערבי.האזרחאתהעוינתציונית

וכ,ךמאליה.כמובנתזותפיטהמקבליסקעדאןד IIופט

המשפטביתאותוושאףמבקשיס,שהסהשוויון

חלקמכבדשאינוחלקי,שוויוןהואלהס,לתתמתקשה

כאזרחיס.מזכויותיהסניכר

ביחטקעדאןד IIפטשלהחשיבותלמרות

הישראלית,המשפטיתהמערכתשללאידיאולוגיה

קשההערבי,המיעוטלזכויותמשפטיכמרכזלעדאלה,

שפועליסכמיאךכשלעצמו.הישגקעדאןד IIבפטלראות

העוינותואףלשלנו,מנוגדותתפיטותבעלתבמערכת

צריכהעדאלהאתגר.הדיןפטקבפנינומעמידאותנו,

ביתכאןשפתחצרפתחאותולנצלניתןכיצדלבדוק

עתיד".פניצופה IIאכןהדיןפטקזו,מבחינההמשפט.
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חלביסאןכiו Iא

ואתהישראליתהחקיקהאתבקצרהטוקרזהמאמר

הקרקעות,בתחוםבישראלהרשויותשלמדיניותן

הפלטטיניםלאזרחיםביחט-וההתיישבותהתכנון

הפלטטיניםובשטחים , 1948שנתמאזבישראל

 . 1967שנתמאזהכבושים

אתממחישיםכאןשיידונווהמדיניותהחוקים

הישראליוהצבאישראלממשלותשהפעילוהמכניזמים

הפועלאללהוציאמנתעלהכולהאחרונות.השנים-50ב

אךולנצלןהקרקעותעללהשתלטהציוני:המפעלאת

כך,עלנוטףהמדינה.שלהיהודיםאזרחיהלטובתורק

תמונהמצטיירתוהחוקיםהמדיניותשלמטקירתם

במטגרתהמופעלתהמדיניותשביןהקשרניכרשבה

ישראל,שלהפלטטיניםלאזרחיהביחטהציוניהמפעל

בגדההפלטטיניםהנתיניםכלפיהמופעלתזולבין

שלושתדבר,שללאמיתועזה.וברצועתהמערבית

שליטהתחתפלטטיניםחייםשבהםהמשטרים

עזה,וברצועתהמערביתבגדההכיבוש-ישראלית

שלכאורה-בישראלוהקווזי-דמוקרטיהירושליםטיפוח

אמוריםשהדבריםככוללמדי,דומיםמזה,זהשונים

הקרקעות.במדיניות

OI'ti1 ו!i1 בI ו!il פלO [)')' )ובII ו!
לאומן" ) Iוד i1I (!ו Iייב

שלההאדמות,עלההשתלטותמדיניותשלראשיתה

לפניעודהחלהבישראל,השונותהממשלותשותפות

הציוניים.הלאומיים"ייהמוטדותידיעל , 1948

מגוונות:בדרכיםנעשתהזוהשתלטות

הפלטטיניםמבעליהןפרטיותקרקעות.רכישת 0-'

אחד ,)ל"קק(לישראלהקיימתהקרןבאמצעות

כחברהפעלה 1948שלפניהלאומיים",ייהמוטדות

קיימתקרןחוקבבריטניה.מושבהשמקוםפרטית

ישראלית,לחברהאותההפך-11953תשי"דלישראל,

כמו-ממלכתי.מעמדלהוהקנה
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 , 1948מלחמתבמהלךמכפריהםפלטטינים.גירוש

הפלטטיניםוהכפריםהעריםמן-80%לקרובהרט

שפונוהפלטטיניםהכפריםהכרזתהמלחמה;לאחר

שיבתםומניעתטגור";צבאיכ"שטחונהרטומיושביהם

אדמותיהםאלהמקורייםהקרקעובעליהתושביםשל

שבגליל).ואלע'אבטייהאיקרית(למשלובתיהם

אדמותיהםטיווגכ"נפקדים",פלטטיניםאלפיהגדרת •

נכטיחוקפיעלוהכולוהפקעתן,נפקדים"כ"נכטי

יינפקדים"שלהרחבהההגדרה-1.1950תש"ינפקדים,

הממשלותבושעשוהנרחבוהשימושזה,בחוק

להפקיעמנתעלנוטפים,חוקיםעםיחדלדורותיהן,

ב"תקופהנוכחיםהיולאבעליהןשהקרקעותכלאת

ייהנוכחיםבדמותמטובכתבעיההולידוהקובעת",

החייםאזרחיםשהםעקןרים,פלטטיניםהנפקדים":

לכפריהםלחזוריכוליםואינםישראל,מדינתבתחומי

 .שהופקעוולאדמותיהם

פלטטיניםכפרים-400מיותרשלשטחם.הפקעת

מקרקעיםרכישתחוקבאמצעותנטושיםהרוטים

מטרתו J •-1953תשי"גופיצויים),פעולות(אישור

רטרואקטיבית,"להכשיר",היאזהחוקשלהמוצהרת

שנתפטוערבים,שבבעלותאדמותעלהשתלטות

בטפק,מוטלתשחוקיותןאוחוקיות,לאבדרכים

לחוק). 2(טעיףבטחון"אוהתיישבות,פיתוח,"לצרכי

ואדמותפלטטיניםכפריםשלאדמותיהם.העברת

נכטיעללאפוטרופוטפלטטיניםבעליםשלפרטיות

 ,)-1950תש"ינפקדים,נכטיחןקפיעל(הפועלנפקדים

הפיתוח,רשותבחוק(שהוקמההפיתןחלרשותוממנו

הפיתוחמרשותומבניםנכטיםהעברת 4 .)-1950תש"י

למצואכדישהוקמהייעמידר"הממשלתיתלחברה

 5חדשים.לעוליםדיורפתרונות

פיעלציבור""לצורכיפלטטיניותאדמות.הפקעת

ושימוש , 1943ציבור),לצרכי(רכישההקרקעותפקודת

למשל, , 1953בשנתבלבד.היהודיהציבורלתועלתבהן

בנימוקנצרת,בעירדונם 1,200הממשלההפקיעה

אתשישרתוממשלה,משרדילהקמתישמשזהששטח

הממשלההשתמשהלמעשהוהטביבה.נצרתהעיר
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הדונמים 1,120שארועלדונם,-80ברקזולמטרה

לגרעיןהפכושלימיםדיור,יחידותאלפיכמההוקמו

 6עילית.נצרתהעיר

כ"מקרקעימהפלטטיניםשנלקחוהאדמותכלטיווג •

שם:עלהרשומותאדמותנכללותזובקטגוריהישראל".

הפיתוח.רשותלישראל;הקיימתהקרןישראל;מדינת

אתכיקובע,ישראלןמקרקעייטוד:בחוק 1טעיף

לאלהעביר,איןישראל"יימקרקעיעלהבעלות

אלהאדמותניהולאחרת.בדרךולאמכרבאמצעות

מורכבתשהנהלתוישראל,מקרקעימינהלידיעלנעשה

חלוקתשלזושיטההקיימת.והקרןהממשלהמנציגי

רקכימבטיחהבחוק,המעוגנתהקרקע,עלבעלות

שהםישראל",ב"מקרקעילהשתמשיוכלויהודים

 sבישראל.הקרקעותמכלל-92%כ

אדמותעלחדשיםיהודיםיישוביםשל.הקמתם

נמשכההגליל"ייייהודמדיניותמפלטטינים.שהופקעו

ובמטגרתה ,) 1976 (הראשוןהאדמהיוםלאחרגם

רובםבגליל,חדשיםיישוביםעשרותהממשלההקימה

אלפיהממשלההפקיעהכךעלנוטףצפים".יימיככולם

מקרקעיןרכישתחוקפיעלבנגב,הערביםמןדונמים

מטרתם-9.1980תש"םמצרים),עםהשלום(חוזהבנגב

שטחיהןהרחבתהיתהאלהוייהודהפקעהשלהעיקרית

טריטוריאלירצףויצירתיהודיות,ועיירותעריםשל

הכפריםביןהטריטוריאליהרצףאתשיקטעביניהן,

הערבים.

מיתארתוכניותשלומאישורןמהכנתןהימנעות •

 . 1948שנתמאזהערביםולעיירותלכפריםלשמןראויות

הכפריםרובשלהמיתארתוכניותמכ,ךכתוצאה

ובנייהשלהם,הפיתוחצורכיעלעונותאינןהערבים

הפכהבנייה,רשיונותללאכלומרחוקית",ייבלתי

פלטטיניםבבעלותבתיםמאותנמנעת.בלתילתופעה

המיתארלתוכניותבהתאםשלאשנבנוכיווןנהרטו

שנינהרטולמשל, , 2000(ביוליהערביםהכפריםשל

שבגליל).נחףבכפרבתים

יישוביםלהקיםטירבווממשלותיהישראל.מדינת

 . 1948שנתמאז-עיירותאוכפרים-חדשיםערבים

והבנייה,התכנוןחוקפישעלאלאבלבד,זוולא

ערביםכפריםעשרותהממשלההגדירה l,ס-1965תשכ"ה

תופעתלעולםבאהובכך"לא-מיושבים",כשטחים

שוםמקבליםאינםאלוכפריםהלא-מוכרים."ייהכפרים

אוטפרבתיתשתיות,בהםאיןמוניציפליים,שירותים

הלא-מוכריםבכפריםהבתיםכלמעלבריאות.שירותי

(בדרךנגדםשהוצאוצוויםבשלהריטהטכנתמרחפת

בגלילאלטחאליאוםבכפרבתיםשנינהרטוזו

חדשיםערביםיישוביםמהקמתהימנעות .)-1998ב

הקרקעעתודותשלפיההציוניתהתפיטהעםמתיישבת

בלבד.יהודיתלהתיישבותשמורותבישראל
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i1 כלi1 DI)IL)o ננI שDI 1967מאז 

המערבית,הגדהאתישראלשכבשהלאחר , 1967בשנת

להקיםהחלההיאעזה,ורצועתירושליםמזרח

השתמשההיאאלו.בשטחיםקולוניאליותהתנחלויות

מדינתבתחומישהפעילהלאלהדומותבפרקטיקות

כברכךלשםהנחוציםההליכיםש"כלכיווןישראל,

ישראלממשלות [ lגופא."בישראלונבדקונוטו

מאזנקטו,והרצועההגדהשלהצבאייםוהמפקדים

אתלהבטיחמנתעלהבאותהשיטותאת , 1967

הכבושים:בשטחיםהשליטה

I ןI שלDI ןfןמזן'j]ll 

המשפטלהחלתהביאהמזרחיתירושליםטיפוח

לבניהפכוהישראליםהחוקיםכלעליה.הישראלי

ההפקעה"ייחוקילרבותהמטופח,בשטחתחולה

הממשלה,הפקיעה , 1986-1970בשניםלמיניהם.

ציבור),לצורכי(רכישההקרקעותפקודתבאמצעות

המזרחיתבירושליםקרקעדונם-17,000כ , 1943

התנחלויותנבנואלואדמותעלהערבים.מבעליה

הצרפתיתהגבעהכגוןיישכונות"),(המכונותיהודיות

דונם), 485 (דפנהמעלותדונם), 3,340 (אשכולורמת

'" 
Q 

c 
ח
r 

 ;:ן

 ..כ::
r 
~ 
 .ת.

{:: 

דאלה



ו'ן,'ן,[ןיישנו[ן'ן,[ןכ(וןו[ן. Y'ןיקוק[ן Yו,פקמדי(יו[ןבשיוו[ןו,ישואליו,משפט

מזרחתלפיותדונס), 4,840 (רמותדונס), 470 (יעקבנוה

דונס) 1,200 (עטרותדונס), 2,700 (גילהדונס), 2,240 (

 4,400הופקעו 1980בשנתדונס)." 600 (רחלורמת

ציבוריי,לייצורכיחנינהוביתשועפתהכפריסמןדונס

פסגת(יישכונהיי)ההתנחלותמכןלאחרנבנתהועליהן

הבנייהנמשכו 2000ובשנת-90הבשנות 13זאב.

בשטחחומהיי).(ייהרעינייסאבובגיבלוההתפשטות

-180,000ככיוסמתגורריס 1967ביוניוסופחשנכבש

למספרהיהודיסמספרמתקרבבכדיהודים-ישראליס.

המקוס.בניהפלסטיניסהתושביס

רביjן yמ i'ןi'וגדרי

הפירמידהראשהואכבושבשטחהצבאיהמפקד

בידיו.מרוכזותוהמינהלהחקיקהסמכויותהשלטונית.

עזהוברצועתהמערביתבגדההצבאייסהמפקדיס

לחקיקה(המקביליסצבאייסצוויסמאותהוציאו

נושאלרבותשוניס,בתחומיסהעוסקיסראשית),

הקרקעות.

המקרקעיןעסקותעלמלאפיקוחלהבטיחמנתעל •

בדברצבאיצוהצבאיהמפקדהוציאהמערביתבגדה

 ,) 25(מסיהמערבית)הגדה(אזורבמקרקעיסעסקות

עסקהכלשלביצועהלשספיו,שעל ,-1967תשכייז

המוסמכתיי.ייהרשותמןהיתרלקבלישבמקרקעין

00 

שהיודונס, 525,000עלהשתלטהצבאיהמפקד •

 .ישראלממשלתלטובתירדן,ממשלתשסעלרשומיס

שהוגדרודונס 160,000עודהשניסעסנוספוכדעל

בצומעוגנתזוקרקעותתפיסת 14מדינהיי.ייאדמות

המערבית)הגדה(אזורממשלתירכושבדברהצבאי

 .-1967תשכייז ,) 59(מסי

Q 

C 
ח
r 

h 

~ 
ו-

" .l'\ 

r.: 

נטושיי,יירכושכעלקרקעותעלהכריזהצבאי.המפקד

הואכדבישראל.נפקדיס"יינכסיעללהכרזהבדומה

בבעלותסקרקעותגסובונטושיי,יירכושעלהשתלט

מלחמתלפניהמערביתהגדהאתשעזבופלסטיניסשל

אלוקרקעותכיהיא,ההערכהבעקבותיה.או 1967 ראלה

חלקעל 15המערבית.הגדהמשטח 8%מהוות

ההשתלטות 16חדשות.התנחלויותנבנוהללומהקרקעות

נכסיסבדברהצבאיבצומעוגנתנטושיייירכושעל

 ,) 58(מסיהמערבית)הגדה(אזורהפרט)(רכושנטושיס

 .-1967תשכייז

רישוסהלידכלהקפאתעלהורההצבאיהמפקד •

לצובהתאסוהשעייתו,המערביתבגדההמקרקעין

 ,) 291(מסיוהשומרון)(יהודהומיסקרקעותהסדרבדבר

מאדמותשלישיסשנינותרוכךעקב .-1968תשכייט

הועברוכדעלנוסףנאות.רישוסבלאהמערביתהגדה

מרמה.מעשיבאמצעותליהודיספלסטיניסשלקרקעות

ארוכהשורההצבאיהמפקדהוציא 1970-1968.בשניס

צבאיותיי,"למטרותרכושעלהשתלטותלשסצוויסשל

שיטהנקטהישראלקרקע.דונס-50,000כנתפסווכך

עלהשתלטהזוובדרך , 1979-1968בשניסבעיקרזו

 17התנחלויות.כדאחרהוקמושעליהןפרטיותקרקעות

(הידועדוויקאתדיןבפסקקבעהעליוןהמשפטבית

הכיבוששלטוןבהיותכי 18מורהיי),ייאלוןכפסיידגס

באדמותקבעיישובילהקיסיכולאינוהואזמני,

בעקבותהכובש.הצבאשלצבאיותלמטרותשהופקעו

השתלטותשלזודרדהצבאיהמממשלזנחהדיןפסק

שיפורטואחרותלשיטותועברפלסטיניות,אדמותעל

להלן·

(אזורממשלתירכושבדברהצבאיהצועל.בהתבסס

לעיל,המוזכר ,-1967תשכייז ,) 59(מסיהמערבית)הגדה

הממונההחל ,) 1855 (העותימאניהקרקעותחוקועל

מעובדותלאקרקעותעללהכריזהממשלתיהרכושעל

ייאדמותכעלואתיי)(יימוברישוסמוסדרותולא(יימירייי)

 1985עדישראלממשלתהשתלטהזובדרךמדינהיי.

 19המערבית.הגדהמשטח 39%שהסדונס, 2,150,000על

בשלכיהעלה, 1985בשנתהאזרחיהמינהלשערדסקר

אלומביןדונס 300,000לסווגאי-אפשרשונותסיבות

כלסךעמד 1988בשנתולכןמדינהיי,כייאדמות

שהסדונס,מיליון 1.85עלככאלושהוגדרוהשטחיס

 20המערבית.הגדהמשטח 34%
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(רכישההירדניהמקרקעיןלחוק 12טעיףפיעל •

מיידית",יירכישהשעניינו ,) 1953 ( 3מט'ציבור)לצורכי

הקרקעותחוקבדברצבאיצועל-ידישתוקןכפי

 ,) 321(מט'ושומרון)(יהודהציבור)לצרכי(רכישה

ברובישראלממשלתהשתמשה ,-1969תשכ"ט

ורשתגישהכבישיטלילתלשםהמופקעותהקרקעות

ההתנחלויותהתפשטותעללהקלמנתעלדרכים

 .) 60כביש(למשל,הערבייםהכפריםאתו"לעקוף"

אחרישנטללוה"עוקפים",הכבישים 13כלבנוטף,

והטכם 1993בטפטמבר-13מהעקרונות"ייהצהרת

פלטטיניתקרקעעלנמצאים , 1995משנתהשניאוטלו

חלחול).עוקףוכבישלחםביתעוקףכביש(לדוגמא:

צלחו.!'לאזובדרךאדמותהפקעתנגדשהוגשועתירות

הכרזתהעל-ידיבקרקע,השימושהגבלת.באמצעות

ישראלממשלתמנעהאש",יישטחאוטגור"כ"שטח

באלפיהשימושאתהפלטטינייםהקרקעותמבעלי

שטחכלעללהכריזמוטמךהצבאיהמפקדדונמים.

בדברהצבאילצו 90טעיףפיעלטגור",יישטחכעל

תש"ל- ,) 378(מט'ושומרון)(יהודהביטחוןהוראות

אפשרותכלהקרקעמבעלישוללתכזוהכרזה . 1970

בלא-ביטחוןלצורכידרושההיאעודכלבה,לשימוש

פיצוי.שום

-הצבאיהמפקד(באמצעותישראלייממשלתככלל, •

אלוקרקעותשללהפקעתןהקרקעאתהכשירה ,)ח"א

קרקעותהגדרתודרךהרישוםתהליךהשעייתעל-ידי

ו'מוואת''מתרונה''מירי',מטוגמוטדרותבלתי

עםיחדזושיטהבוחניםכאשרמדינה'".'ןכ'אדמות

כלשלמטרתןכיברורכאן,שתוארוהשיטותשאר

אדמותעלהשליטההמשךהבטחתהיתההממשלות

 41%ישראלהפקיעה 1984שנתעדהמערבית.הגדה

האזוריםאתלכךמוטיפיםאםהמערבית.הגדהמשטח

 1985שנתשעדהריהוגבלה,אונאטרהאליהםשהגישה

 2המערבית.(הגדהמשטח-52%בישראלשלטהכבר

עד 1988שמינוארבתקופה , 1991משנתבדיקותפיעל

משטחי 8.8%עודישראלממשלתהפקיעה 1991יוני

הערכהזוייתהיהלפיכ,ךעזה."ורצועתהמערביתהגדה

(והשימושהבעלותהופקעה , 1991אמצעעדכיריאלית,

שטחיםכאשרהמערבית,הגדהמשטח-60%בא"ח)-

שכמוהןגורפות,להגבלות-גישהנתוניםנוטפיםגדולים

 15בפועל".כהפקעה

כדיהמופקעותבאדמותהשתמשוישראל.ממשלות

-16והמערביתבגדההתנחלויות 130להקים

חייםאלואדמותעלעזה.ברצועתהתנחלויות

ממשלותשלההתנחלותמדיניותיהודים. OOO,195כ-

עלמושתתתעזהוברצועתהמערביתבגדהישראל

ביןטריטוריאלירצףיצירתעקרונות:שלושה

כפריםביןהטריטוריאליהרצףקטיעתהתנחלויות;

גושיליצורמנתעלמתנחליםוריכוזערבים;ועיירות

אלהעקרונותשלושה 26בצפיפות.מיושביםהתנחלויות

מניעתהעליונה:הפוליטיתהמטרהשללמימושהחתרו

היתהזו"למעשה,בפלטטין.ערביתמדינההיווצרות

ראשיתמאזבפלטטיןהציוניתההתיישבותאטטרטגיית

 27המאה".

הפלטטיניםכלפיהמופעלתתכנוןמדיניותאותה 0

הכבושים.בשטחיםהפלטטיניםכלפימופעלתבישראל

שלההתרחבותאפשרותמוגבלתזומדיניותבמטגרת

הקרקעבעתודותיפגעושלאכךערבים,ועיירותכפרים

התכנוןרשויותהטמוכות.היהודיותההתנחלויותשל

מבניםנגדהריטהצוויאלפיהוציאוהישראליות

התנחלויותהוקמובזמןבולפלטטינים.השייכים

מדיניותקיימות.התנחלויותוהורחבוחדשותיהודיות

באזורבמיוחדהשני,אוטלוהטכםאחריגםנמשכהזו

C , ואזרחיתבטחוניתשליטהתחתנמצאזהלרגעשנכון

ישראל.שלמלאה

המערביתהגדהשלהצבאיהמפקדהוציא 1971.בשנת

(יהודהובנייניםכפריםערים,תכנוןחוקבדברצו

חוקאתשתיקן ,-1971תשלייא , 418מט'והשומרון)

טמכויותכלכמעטהועברוהצובעקבותהירדני.התכנון

שלהמכריעשרובםלתכנון,העליונהלמועצההתכנון

ועוד.זאתהישראלי."הצבאיהממשלנציגיהםחבריה

המרכזיתהתכנוןלשכתהכינה-1992ו 1981השניםבין
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מיתארתוכניות-400כפלסטינים)נציגיםאיןבה(שגם

שעמדורקלאאלה,תוכניותפלסטינים.כפריםעבור

התעלמואףאלאאלו,בשטחיםהחללחוקבניגוד

וכיוצאהפיתוחצורכיהאוכלוסייה,גודלכגוןמגורמים

ולאייתיחוםייתוכניותלמעשה,היו,אלותוכניותבאלו.

תוכניותזאת,לעומתהמקובלת.בהגדרתותכנון,

עומדותהיהודיותההתנחלויותעבורהמיתאר

מנסותוהןבחקיקה,המעוגניםתכנונייםבסטנדרטים

בעודמזאת:יתרההיהודים.המתנחליםצורכיעללענות

היוהתכנון,להליכיכללשותפיםהיולאהפלסטינים

התוכניותבהכנתמעורביםהיהודיםהמתנחלים

ו/אוהמקומיותבמועצותנבחריהםבאמצעות

מקומיות.תכנוןכוועדותגםהמשמשותהאזוריות,

DI)IO 

 ....Cכ

הפיתוחהקרקעות,בתחוםישראלמדיניותמטרת

בשטחיםוהןישראלבתחומיהןוההתיישבות,

ייגאולתייתמידהיתה , 1967מאזהכבושיםהפלסטינים

אוהפלסטיניתהנוכחותדלדולהלאוםיי,ייקרקע

ויישובממנה,התעלמותהטובובמקרה-החלשתה

באמצעותביהודים.ישראל"בייארץהייריקותייהאדמות

הכנסת,שחוקקהחוקיםלדורותיהן,הממשלותמדיניות

המערביתבגדההצבאייםהמפקדיםשהוציאווצווים

באדמות.שליטתהאתישראלהבטיחהעזה,וברצועת

ערבים,ועיירותכפריםביןטריטוריאלירצףמנעההיא

וצמצמה , 1967בשנתשנכבשובשטחיםוהןבישראל,הן

פלסטיניתמדינהשלהקמתהסכנתאתלמינימוםעד

הפרהבגדרהןאלוופעולותמדיניותאלה.בשטחים

העםשלמזכותומתעלמותהןהבינלאומי.המשפטשל

הערביתמהקהילהושוללותעצמית,להגדרההפלסטיני

כמיעוטשלההיסודזכויותאתבישראלהפלסטינית

לקנייןשלההיסודבזכותפוגעותהפחותולכוללאומי,

ולכבוד.
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 . 34תשיןור,ס"ח 1.

יינפקדיי:מיהומגדירנפקדיסנכסיחוק . 86תשייי,סייח 2.

טייזיוסשביןהתקופהשבתוךעתבכל-אשךאדס ) 1 (

תפורססבוהיוסובין ) 1947בנובמבר 29 (תשייחבכסלו

השלטוןסדרילפקודת )ד( 9לסעיףבהתאסאכרזה,

ידיעלשהוכרזהחירוסמצבכי ,-1948תשייחוהמשפט,

במאי 19 (תשייחייבאיירביוסהזמניתהמדינהמועצת

שבשטחנכסשלחוקיבעלהיה-מהתקייסחדל ) 1948

אחר,עיייאובעצמובו,החזיקאוממנונהנהאוישראל

-האמורההתקופהבתוךעתובכל

סעודיה,סוריה,מצרים,לבנון,שלנתיןאואזךחהיה ) 1 (

אותימן,אועיראקעבר-הירדן,

ארץ-שלחלקבכלאוהאלההארצותבאחתנמצא ) 11 (
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 :ן[ iIואדס[ן iYופק l IIל' iyופט iL!Jוס[ן Iנ

שלקiו Iט iIופילעל
iומשפטן Dרמליז iIופ
אן Iדקל Iג'מ

שליומסטדרעלהנמצאיסהמרכזייסהנושאיסאחד

-למשפטהגישותמשתיאיזוהוא:בישראלמשפטניס

זוהיא-הפורמליטטיתאו(האקטיביטטית)הערכית

מצדמיעוטיס.זכויותעליותרנאותההגנההמבטיחה

למשפטפורמליטטיתגישהכיהטענה,נשמעתאחד

מציבהשהיאמשוסמיעוטיס,זכויותעלהגנהמבטיחה

לביתלואלהמיעוט.להגנתברוריסקריטריוניס

שונהמשמעותלהסלהעניקאותס,להפרהמשפט

האחרהצדמןכ(הס.להתעלסאורדיקליתבצורה

מאפשרתלמשפטהערכיתהגישהכיהטענה,נשמעת

אודיו,ברוראינוהחוקשבהסבמקריסלשופטיס,

בערכיסהמשפטאתלהזיןשמרני,באופןלפרשושניתן

המיעוט.עלהגנההמאפשריספרוגרטיבייס

ביןהדיכוטומיהכילטעון,אבקשזורשימהלאורך

לביןהשיפוטיתהיצירתיותביןלפורמלי,הערכי

הכללאחרההתחקותביןהשיפוטית,העקביות

אינהלמהות,העטיפהוביןממנו,הטטייהלביןהשיפוטי

בהשהדרךלהבנתמטפיקיסכליסלרשותנומעמידה

בכלבישראלהפלטטיניהמיעוטאתעושקהמשפטבית

תפקידואתמטבירהאינההיאהאדמות.לנושאהקשור

פלטטיניסשלאדמותיהסבהפקעתהמשפטביתשל

כיזאת,עסטוען,איננייהודיות.לידייסוהעברתס

גישהעספורמליטטיתגישהמערבבהמשפטבית

קיומואתטיבה,מעצסתניח,כזושטענהמאחרערכית,

עבודתשונה.טענתיהערכי.מןבנפרדהפורמלישל

שבהסבמקריסגסטהורה,ערכיתעבודההיאהשיפוט

כלליסאחרייפורמלי"באופןממלאהמשפטבית

קבועיס.משפטייס

ייהפורמלי"למטלולייהערכי"המטלולביןהבחירה

העבודהבבטיטהעומדערכיאקטכשלעצמההיא

אחרהמשפטביתממלאשבההדרךגסהשיפוטית.

אסזו,רשימהערכיס.טעונההיאהמשפטייסהכלליס

בחירתשלהפוליטיקהאחרלהתחקותתנטהכן,

עללעמודותנטהלי'פורמלי",ה"ערכי"ביןהשופטיס

האופןועלהשונותהבחירותבבטיטהעומדיסהערכיס

דיןפטקיבשנילדוןבחרתיכךלשסמבוצעות.הןשבו

אזרחיפלטטיניסשלאדמותיהסהפקעתשעניינס

לפקודתבהתאסיהודיות,לידייסוהעברתןישראל,

 . 1943ציבור),לצורכי(רכישה[המנדטורית]הקרקעות

ו!ו Yק jק iןפקוד!ו

החלישראלמדינתהקמתעלההכרזהלאחרמייד

זהתהליךהארץ.קרקעותייהלאמת"שלמוגברתהליך

ערביסשלקרקעותשיטתיתבצורהלהעבירנועד

אתמחדשלעצבבמטרהיהודייס,ולשימושלבעלות

אלפימאותלקליטתולהיערךהגיאוגרפיהמרחב

בכלויישובסהיהודיסקליטתתהליךיהודיס.מהגריס

הביטחוןמתפיטתאינטגרליכחלקנחשבהארץרחבי

 1948מלחמתטיוסלאחרמייד lהמדינה.שלהלאומי

המדינה,לאזרחישהפכוהפלטטיניס,הערביסעלהוטל

בחירויותיהסאנושותשפגעמדכא,צבאימשטר

הונהגההצבאיהמשטרבצלהבטיטיות.'ובזכויותיהס

היאערביות.קרקעותהפקעתשלשיטתיתמדיניות

ועלהעות'מאנייסהחוקיסעלבעיקרהתבטטה

פקודתהבריטי.המנדטבזמןשנחקקוהפקודות

משפטיכמכשירשימשהלמשל, ,-1943מהקרקעות

הציונייס.היעדיסלהשגתמרכזי

לשרוכלליתרחבהטמכותמקנההקרקעותפקודת

זכויותאובמקרקעין,הבעלותאתלהפקיעהאוצר

לצמיתותהןהבעליס,בהטכמתצורךללאבהס,אחרות

קובע:הקרקעותלפקודת 3טעיףמוגבלת.לתקופהוהן

צורךלכלהדברנחוץאודרושכיהאוצרשרנוכחייאס

קרקע".כלשלבעלותהאתלרכושהוארשאיציבורי,

שאותוצורךכ"כלציבורי"ייצורךמגדירלפקודה 2טעיף

העליוןהמשפטביתציבורי'!כצורךהאוצרשראישר

דברהאוצר,שרשלדעתובשיקולמלהתערבלרובנמנע

ממילאהגדולהההפקעהטמכותשללהרחבהשגרס

הקרקעות.'בפקודתשנקבעלמהמעבר

ומהיריעילמכשירשימשההקרקעותפקודת

בבעלותשהיומהשטחיסשלישיסכשנילהפקעת

יהודייסיישוביסלהקמתהגליל,באזורבמיוחדערבית,

וליצורהגלילאת"לייהד"הממשלהתוכניותומימוש

בתיבו.החייסוהיהודיסהערביסביןדמוגרפי"ייאיזון

בתהליךומרכזיחשובתפקידמילאובישראלהמשפט

הפלטטיניסהאזרחיסמידיבקרקעהבעלותהעברת

'" ...... 
Q 

C 
n 
r 

h 

;:>0. 
ן-

" ..i'\ 

r-

אלה



y ו:יכלiI וiו:יכשללןטןקiI ןמלןזD ומש:יכטןi

במדיניותלהתערבשלאבחרוהסהמדינה.לידי

חוקיהכשר,ולהעניקלדורותיהןישראלממשלות

הפקעתולמדיניותהקרקעותבפקודתלשימוש

הפרקטיקההפלטטיניס.האזרחיסנגדהקרקעות

לערכי,הפורמליביןהדיכוטומיהאוהדיטועניסשלהס,

אותסכישמתבררברגעאולספורמליטטית.היא

מנותקתכבלתיהשפיטהמלאכתאתתפטושופטיס

ציבוריתוכשליחותהציונית,'ומהעשייהמהמחשבה

מימושהבטחתהמחייבתראשונה,ממדרגהולאומית

הערכיהבטיטמהוהשאלה:עולה 5הציוני,המפעל

וכיצדהפורמלי,במטלולהבחירהמאחוריהעומד

בפקודתהקבועיסלכלליסהשופטיסמתייחטיס

הקרקעות?

YIIi1 לדi1 )גy i1 אדסלI ו!ן};(!ו 
i1 סI פקIY שן(גד!וi1 אI ;{6 ן 

<:t...... 

פקודתפיעלמודעהפורטמה 1954יוליבחודש

העירבמזרחדונס 1,200רכישתעלשהכריזההקרקעות

היתההממשלה,שהצהירהכפיהרכישה,מטרתנצרת.

שיהפכוממשלבניינישתכלולקריהזהשטחעללהקיס

לכאורה,ייטיב,אשרדברהגליל,לבירתנצרתהעיראת

מנצרת,ערביסתושביסשלקבוצהנצרת.תושביעס

במהרההתארגנהההפקעה,מתוכניתישירותשנפגעה

קראוהסהקרקעות.בעליזכויותעללהגנהועדוייטדה

ד l1עו 7.11המופקעותנצרתאדמותעללהגנההוועד l1לו

ממובילישהיהמנצרת,פלטטינידיןעורךהווארי,נימר

ישראל,מדינתידיעלהפלטטיניסאפלייתנגדהמאבק

הוועדבשסהגישהצבאי,הממשלבתקופתבמיוחד

תושביטענובעתירההעליון.המשפטלביתעתירה

פטולה,אפליהמהווהאדמותיהסהפקעתכינצרת,

המועטותהקרקעותאתלהפקיעהצדקמןלאוכי

התושביס,טענועודהערביס.האזרחיסבידישנשארו

אתהמדינההפקיעהלשמהאשרהתכליתעיקרכי

תנאיהצרתאלאהקריה,הקמתלאהיאהקרקעות

בעתירהבעתיד.הפלטטיניסהאזרחיסשלקיומס

חיוניתקרקעיתעתודהמהוותאלהקרקעותכיהודגש,

נצרת.העירשללהתפתחותהוהכרחית
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הטבריאתוקיבלהעתירהאתדחההמשפטבית

יותרטובמקוסלמצואניתןהיהלאכיהמדינה,

שייכיסככולסשרובסשטחיסעלהקריה,להקמת

ברשותנמצאיסאולישראל,הקיימתלקרןאולממשלה

קיבלאףהמשפטביתנפקדיס.נכטיבהיותסהמדינה

היהשמותרהשיקוליסכאחדהאטתטיהשיקולאת

שעליוהמקוסאתלבחורבבואהבהסלהתחשבלמדינה

ויתקון:השופטאומרכךעלהקריה.אתתקיס

המקום,לשבחטעםהוטיףהפיתוחרשותמנהל

הואהזהשהמקוםוהואהמשיבים,ידיעלשנבחר

המקומותמכלביותרהנאהכךומשוםביותרהיפה

 ...המדינהאתהגלילבמחוזלייצגהעתידמפעללשיכון

לדחותהואיןהמדינה,לכבודטמלכעיןהיאקריה

זווית.לקרן

שיקולהאטתטיבשיקולראההמשפטביתכן,כיהנה

שלהקנייניותבזכויותפגיעההמצדיקומכריעענייני

משרדיהומיקוסהמדינהשלכבודהלטעמו,העותריס.

נצרתהעירשלמעתידהערוךלאיןחשוביס

משקללהעניקטירבהעליוןהמשפטביתומהתפתחותה.

המופקעותהאדמותכיהעותריס,לטענתוחשיבות

העיר.שללהתפתחותהחיוניותעתודהמהוות

המשפטביתהעותריס,כנגדהאפליהלטענתאשר

עלהמטילנוקשה,משפטימבחןוקבעהטענהאתדחה

היהניתןאסשטפקביותר,כבדהוכחהנטלהעותריס

העותריסכידישלאפטק,המשפטביתלהרימו.בכלל

ערביסשלאדמותיהסרקוכיערביסשהסטענו

ביסלא-ערשלאדמותלהפקיעניתןשהיהבזמןהופקעו,

להראותישאלאהמדינה,באדמותלהשתמשאו

העניקזהמבחןומכוונת.זדוניתהיתהשהאפליה

מוחלטכמעטדעתשיקולהמדינהלרשויותלמעשה

בכלהקרקעות:פקודתפיעלאדמותהפקעתבנושא

מטפיקערביס,שלאדמותלהפקיעתרצהשהמדינהזמן

הכשרתקבלשההפקעהכדינוטףשיקולעלשתצביע

שיקוללהוותיכולהמקוסשלאטתטיותואפילוחוקי.

כזה.

בהקמתראולאצדק,שלרבהבמידההעותריס,



ציבוריואינטרטעליונהעדיפותהממשלהמשרדיקריית

ובגליל.בנצרתהערביתהאוכלוטייהאתלשרתהבא

אתבהלשכןשתכליתהקריהלהקמתהתנגדוהס

ראונצרתתושביהמדכא.הצבאיהממשלמשרדי

ולהגבלתאדמותיהסלהפקעתתכטיטהקריהבהקמת

היחידההערביתהעיר-נצרתהעירשלהתפתחותה

היהאפשרבמטגרתהואשרהמלחמהאתששרדה

ותרבותפוליטיקהחברה,חיילהמשךלשאוף

פלטטינייס.

לביתעתרושובהדיןפטקמתןלאחרשנתייס

בבעלותסאשרמנצרת,ערביסתושביסהעליוןהמשפט

דונס 1,200באותסשנכללדונס-15כשלשטחהיה

בעתירה 8הקריה.הקמתלשס-1954בשהופקעואדמה

וטענוההפקעה,חוקיותעלמחדשלערערהעותריסניטו

נועדהלאהערביסמהתושביסהאדמותהפקעתכי

אסכיממשלה,משרדישתכלולקריהלהקמתבפועל

חדשה.יהודיתעירולבנייתיהודיסתושביסליישוב

מנהלשאמרדבריסעלהיתר,ביןנטמכו,טענותיהס

הביאתמציתסואתהנגדית,בחקירתוהפיתוחרשות

אגרנט:השופט

השלטונותהקימוההפקעה,פעולותשנעשומאז ) 1 (

יחידותמאותכחמשהמופקעתמהאדמהחלקעל

בתוכנית ) 2 (שוקול;דלייצורבית-חרושתוכןדיור

נוטפיס,חרושתבתיהזהבמקוסלהקיסהשלטונות

הדיורבבנייני ) 3 (לקולנוע;ובנייןלחנויותמרכזוגס

למעלהמהסאיש,אלפיסכחמשתכיוסגריסשהוקמו

כמאהרקומהסחדשיסמשתכניסשהסמאלפייס

שיוקמוהדיורבנייניגס ) 4 (מדינה;עובדישלמשפחות

שאינסתושביסשללמגוריסמיועדיסיהיובעתיד

חדשיס.עוליסשללמגוריסובייחודהמדינה,עובדי

אגרנט,השופטדחהעמודיסשלושהבןקצרדיןבפטק

העתירה,אתוויתקון,ברנזוןהשופטיסהצטרפושאליו

בידילטייעכדיאלובעובדותאיןכימצייןשהואתוך

משקללייחטלאבחראףאגרנטהשופטהמבקשיס.

השטח-הדיןפטקגילהשאותהחדשה,בדהלעוכלשהו

עלהשתרעהמיועדיסהממשלהלבניינימיועדשהיה

 j1[)')l!J'ןמ Dז Iמל 1J (,ן'jל l!J 11ק I[)Iל J (,ן'jעל

אגרנט:השופטאומרכךעלבלבד.דונס 100עד 80

 ,)ד"'ג-הפיתוחרשותמנהל(שלל IIהנמהעדותהיוצא

מהאדמהחלקמנצליסשהשלטונותהעובדהכי

ותעשייהמגוריסבנייניעליהלהקיסכדיהמופקעת

עובדיעלנמניסשאינסתושביסשסלשכןמנתועל

אינה-למבקשיסשנוגעבמה-זועובדה-המדינה

נועדשלשמההמטרההלאמורידה.ואינהמעלה

המבקשיסאדמתאשרדונס, 100-80שלהשטח

הציבוריתהמטרהנשארהממנו,חלקמהווה

איןכינקבע,הקודסבמשפטואשרלעילשהוזכרה

אתשהמריצוהמניעיסכןכמואחריה.להרהר

הגשמתהלשסדווקא,זהבשטחלבחורהשלטונות

כשריסנמצאואשראלההינסמטרה,אותהשל

משפט.באותו

הקודסהדיןפטקעלהטתמךהמשפטביתכן,אס

אתלהצדיקמנתעלדונס 1,200שלהפקעתסבעניין

משקללהעניקטירבאךהשנייה.העתירהדחיית

מהאדמותאחוזיסמעשרהשפחותהחדשה,לעובדה

אשרהציבוריתהמטרהלמימושנוצלוהמופקעות

הדיןפטקנצרת.תושבישלהאדמותהופקעולשמה

להפקעותוטופיתחוקיתגושפנקאשהיווהרקלאהשני

רבהבמידהשיקףגסאלאהערבית,נצרתהעיראדמות

המשפטביתשלהמרכזייסתרומתוואתתפקידואת

בקרקעותוהשליטההבעלותבהעברתהישראליהעליון

היהאזכברהיהודי.הקולקטיבלשימושהמדינה,אל

הקמתהיתהלאההפקעהמטרתכינצרת,לתושביברור

ציבוריאינטרטמימושאסכיהממשלה,למשרדיקריה

עלית,נצרתהיהודיתהעירהקמתטפציפי:ציוני

 9עלייה.קולטתלעירשתהפוך

O לI נאO לI ו'ילמאןrגדמ)
 1°צן Iא i1שן

עסוחרותו.האדסכבודיטוד:חוקנחקק 1992בשנת

מזההפרטיהקנייןזכותשלמעמדההועלהחקיקתו

מקרה,זהאיןחוקתית.זכותשללמעמדיטודזכותשל
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y לi'I פI ןשלליטיקויi פI וסליזi'I D סשפטי

לזכותחוקתימעמדהעניקהישראלישהמחוקקלדעתי,

הקמתלאחרשניםוארבעארבעיםרקהפרטיהקניין

הציוניהמפעלהצלחתכיטפק,שלצלאיןהמדינה,

מידיבקרקעותהבעלותהעברתתהליךוהשלמת

מעמדהחיזוקאתאיפשרוהמדינהלידיהפלטטינים

הנשקפתה"טכנה"אתוהפחיתו llהקניין,זכותשל

חשובחוקתית,כזכותהקנייןבזכותמההכרהלמדינה

אינוהיטודבחוקהדיניםשמירתטעיףכילציין,גם

אחריםרביםוחוקיםההפקעהחוקישלבתוקפםפוגע

מצבהמדינה,קרקעותניהולנושאאתהמטדירים

שלמחדשלחלוקההטיכויאתמפחיתזהדברים

אפשרותומרחיקהמדינהבשליטתהנמצאתהקרקע

 lזו,ן

'" ...... 

העליוןהמשפטביתשופטירובבקרבהרווחתהדעה

היאאםאףטמכות,להםמעניקיםהיטודשחוקיהיא,

ביקורתלהפעילאלה,בחוקיםמפורשותמוזכרתאינה

המחוקקת,הרשותלרבותהרשויות,מעשיעלשיפוטית

המנויותהחוקתיותהאדםזכויותעלההגנהלמען

והעלאתהיטו,דחוקחקיקתהאםהיטוד,בחוקי

חוקתית,זכותלכללפרטילקנייןהזכותשלמעמדה

ככלהעליוןהמשפטביתבפטיקתלשינויהביאו

פקודתפיעלפלטטיניםשלאדמותבהפקעתשמדובר

בראשיתשניתןמח'ול,הדיןבפטקעיוןהקרקעות?

ביתנמנעהיטודחוקחקיקתלאחרגםכימגלה, , 1996

לעותריםמשפטיטעדמהענקתהעליוןהמשפט

פיעלהופקעושאדמותיהםהמדינהאזרחיפלטטינים

המושמעתהליברליתהרטוריקהאףעלזו,פקודה

ממשיךהקניין,זכותשלחשיבותהעלקרובותלעיתים

שיפוטיתביקורתלהפעילהעליוןהמשפטבית

שעומדהציבורי"ייהצורךלבחינתביחטמצומצמת

 lערבים,'שבבעלותאדמותהפקעתבבטיט

פירטם 1976מארטבחודשהפרשה:עיקריואלה

הקרקעות,פקודתפיעללטמכותובהתאםהאוצר,שר

נרחביםשטחיםלהפקיעכוונתועלהכריזשבהןהודעות

מההודעותגדולבחלק l4ערבים,שלבבעלותשהיובגליל

יידרושיםבהודעותהמפורטיםהמקרקעיןכינאמר,

טלימאןטליבאמרציבור'!לצורכיהאוצרלשרלחלוטין

הודעהקיבלעכו,שלידמכרהכפרתושבמח'ול,
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אדמהדונם-50כלהפקיעהאוצרשרשבכוונת

הצעהלכלבתקיפותהתנגדמח'ול l5בבעלותו,הנמצאים

ממנו,שהופקעולקרקעותבתמורהבכטףאותולפצות

כיציין,בהשהאוצרלשרהתנגדותלהגישומיהר

הצורךמהוהובהרלאוכילמחייתומשמשותהאדמות

נדחתה,התנגדותוההפקעה,ביטודהעומדהציבורי

המשפטיהיועץלבקשתלו,הורההמחוזיהמשפטובית

האוצר,שרלידיבקרקעותהחזקהאתלמטורלממשלה,

בקרקעותנעשהומשלאההפקעה,לאחרשניםכעשר

מרעתרציבורית,למטרהשימושכלממנושהופקעו

לבטלוביקשהעליון,המשפטלביתלראשונהמח'ול

עו"דידיעלהוגשהאשרבעתירה,האדמות,הפקעתאת

ההפקעהבטלותעללהכריזישכינטעןח'טיב,האשם

וכיווןלהפקעה,הציבוריהצורךמהוהובהרשלאכיוון

 l6ההפקעה,מטרתבהגשמתהשתהוהתכנוןשרשויות

תוכניותלהציגהמדינההזדרזההעתירההגשתבעקבות

הובאולאמהשמשוםתוכניותאותןהמשפט,ביתבפני

המדינהבתשובתשנים,עשרבמשךהעותרלידיעת

פיתוח-ועודנה-היתההרכישהיימטרתנטען:לעתירה

האזורתושביעבורורווחהציבורמבנישיכונים,ובניית

העליוןהמשפטביתשופטיעכו",העתיקההעירומפוני

הציעוואףהמדינה,בהחלטתלהתערבמקוםראולא

העותרהטכיםברירהבליתמהעתירה,בולחזורלעותר

נאמר:הדיןבפטקלהצעה,

למעלהלפנישהופקעהקרקעכיעלמליןהעותר

המשיביםמתשובתדבר,בהנעשהלאשנה-12מ

ומבוצעותתוכניות,נערכותעתהדווקאכילמדנו

בנטיבותהקרקע,שלהציבוריהיעדלהגשמתפעולות

לבטל-להצעהנעתרוהוא-העותרלב"כהצענואלה

העותרשלבזכותולפגועמבליוזאתהעתירה,את

ייעשה,לאבעתידאםזה,משפטלביתולשובלחזור

לצייןלמותרהמופקעת,בקרקעשימושכללדעתו,

העניין,לגוףעמדהכלמביעיםשאיננו

אדמותהופקעולשמואשרהציבוריהצורךכייוצא,

העתיקההעירליימפונישיכוניםהקמתאלאאינומכר

ובעקבותהתשעים,שנותבראשיתאולם, l7עכו'!



יהודיםאלפימאותשלבואםעםשנוצרההדיורמצוקת

אתלשנותהוחלטלשעבר,המועצותבריתממדינות

לעוליםשכונההמופקעבשטחולהקיםההפקעהמטרת

שיכוןהכול,ככלותאחרידירות.-4,900כשתכילחדשים

מרכזילאומיכיעדהמדינהבעינינחשבחדשיםעולים

התוכניתשלדחייתהאתהמצדיקעליונה,עדיפותבעל

דברשלבטופואושרהלאזותוכניתעכו.מפונילשיכון

דחייתעם 18ולבניה.לתכנוןהארציתהמועצהידיעל

מקרקעימינהלהחליטהתכנוןרשויותידיעלהתוכנית

בחלקתוכניתבלבד,בינייםכשלבליזום,ישראל

שמהםדונם,-300כעלהשתרעההתוכניתמהשטח.

דונם 79וכלל-ארצי,אזוריעלמיןלביתדונם-70כיועדו

מתקןלהקמת-דונם-14וכחולים,ביתלהקמת-

נכללוממח'ולשהופקעומהאדמותחלקהנדטי.

הואאדמותיושהופקעולאחרשנים 18זו.בתוכנית

נעשהשלאכיווןכיוטעןהרשויות,עםלהתכתבהמשיך

ההפקעהאתלבטלישהמופקעת,בקרקעשימוש

כיהממשלה,במשרדישחשבמיהיהלידיו.ולהחזירה

הפקעתעבורפיצוייםלקבלהואמח'ולמרשלרצונוכל

במשרדהמופקדלגורםהופנההואכךלשםאדמותיו.

לבעליפיצוייםבענייןומתןמשאניהולעלהאוצר

להצעתהשיבמח'ולשלדינועורךשהופקעו.האדמות

אלאבפיצוייםמעונייניםמרשינוייאיןהאוצר:משרד

האדמות".בשחרור

העליון.המשפטלביתבשניתמח'ולעתר 1995בשנת

ברנדט,אתנשיץהדיןעורכימשרדאותוייצגהפעם

בניגודבישראל.הגדוליםהדיןעורכיממשרדיאחד

אדמותעללהגנההוועדבשםהוואריעו"דשללעתירה

בהקשראפליהטענתכללהאשרהמופקעות,נצרת

היתהמח'ולשלעתירתוקבוצתי-היטטורי-לאומי,

בטענותהתמקדההיאאינדיבידואלית.עתירה

פרטני.הפקעהלמקרההמתייחטותגרידאמשפטיות

שלשמההציבוריתשהמטרהמאחרכיטען,מח'ול

ההפקעהאתלבטלישהשתנתה,האדמותהופקעו

ההפקעהדיןכיטען,עודלידיו.האדמותאתולהחזיר

לב,בתוםההפקעהמטרתהוחלפהאםאףלהתבטל,

המטרה.בהגשמתהרבהשיהוילאורוזאת

דיןבפטקהעתירהאתדחההעליוןהמשפטבית

y ן,פל'I ןפשלליטיק;ן;I ןסליז'D ןסשפטי;

המאבקדגלאתשהריםמח'ול,עמודים. 26בןארוך

כדישנה,מעשריםלמעלהשלתקופהלאורךהמשפטי,

אולייוכללידיו,המופקעותאדמותיואתלהחזיר

המשפטלטפרינכנטהעיקששמאבקובעובדהלהתנחם

למשפטיםטטודנטיםשלומדיםהדיןפטקיולרשימות

בישראל.

ואליוגולדברג,השופטכתבהעיקריהדיןפטקאת

דחהגולדברגהשופטוקדמי.מצאהשופטיםהצטרפו

כיוהטיקמח'ול,שלהראשונההמרכזיתהטענהאת

למטרההמופקעתבקרקעלהשתמשלרשותמותר

ההפקעה:בוצעהשלשמהזושאינה

למטרהשהופקעהבקרקעלהשתמשרשאיתהרשות ...

הפקעתכשלעצמה,המצדיקה,אחרת,ציבורית

המקוריתלמטרהדווקאידיהאתלכבולואיןהקרקע,

שעלהציבורי,האינטרט ...ההפקעהביטודשעמדה

לאאלהכימחייבהתכנון,רשויותאמונותקידומו

המשתניםהחברהצורכילמראהעיניהןתעצומנה

החברתית.העדיפותבטדרישינוייםונוכח

דונם-50בהמדינההחזיקהשנהעשריםבמשך

ואףדברבהןשעשתהבלאמח'ולמרשלמאדמותיו

הדיוןלקראתרקלגביהן.תוכניותלהכיןשטרחהבלא

מטרותעללהכריזהזדרזההיאהעליוןהמשפטבבית

אירוניכמהלממש.שבכוונתהתוכניותועלציבוריות

הןהעליוןהמשפטלביתמח'ולשלפניותיושדווקא

התכנון.הליכיאתוזירזוהמדינהאתעוררואשראלה

הציבוריותמהמטרותאחתשאףמענייןמקום,מכל

מכרהכפריםתושבישללרווחתםמיועדתאינה

היהתחילההאדמות.הופקעומהםאשרוג'דיידה,

מהעירהערביםהתושביםאכלוט-הציבוריהצורך

 , 1988בשנתכאמור,נודע,זהצורךעלעכו.העתיקה

הגשתעםורקההפקעהלאחרשניםמעשרלמעלה

צורךעלהמדינההצהירהמכןלאחרהראשונה.העתירה

תעשייהמבניעלמין,ביתבנייתשכללחדש,ציבורי

שלהדיורמצוקתפתרוןלטובתנזנחזהוגםומלונות.

שניםוארבעמעשריםיותרהיום,החדשים.העולים

הערביםהכפריםתושבישלאדמותיהםהפקעתמיום
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המשרתיהודיעלמיןביתעליהןהוקסוג'דיידה,מכר

קילומטריס-8כהמרוחקתעכו,העירתושביאת

דחהאותהשאףנוטף,דיוןלקיוסבבקשהמהמקוס,

מח'ול:שלדינועורךמצייןהעליון,המשפטביתנשיא

אתלקבורכדיאלאנולדלאזהמוזרעלמיןייבית

העותר",שלהחוקיותזכויותיו

במימושרבשיהויקייסכימח'ול,לטענתבהתייחטו

הבחיןאדמותיו,הופקעולשמהאשרהציבוריתהמטרה

אסלבחוןהבאראייתי,שיהוימבחןביןהמשפטבית

הבוחןמהותי,שיהוימבחןלביןההפקעה,מטרתנזנחה

התקופהאתחילקהמשפטביתהשיהוי,טבירותאת

לארבעההפקעהמאזשחלפוהשניסעשריסשל

מהותי,שיהוימהווהמהןאחתלאאףכיוקבעתקופות,

שנהעשריסשלהמצטברתלתקופהלהעניקבמקוס

להגנתותפעללרועץלמדינהשתהיהתוקף,משנה

מבחןהמשפטביתאימץמח'ול,שלהקנייניותזכויותיו

היאכיבעצס,קובע,המשפטביתהמדינה,עסהמקל

לבקריס,חדשותומשונותשונותתוכניותלתכנןתוכל

תוכניתוכלכאלו,שאינןוביןורציניותמבוטטותבין

אורךבחינתלצורךחדשההתחלהכקובעתתיחשבכזו

שניתנהמההחלטההתעלסאףהמשפטביתהשיהוי,

מח'ולהטכיסבהואשרהראשונה,העתירההגשתלאחר

מנתעלזכויותיו,לשמירתבכפוףהעתירהאתלמחוק

המופקעות,באדמותיושימושלעשותלמדינהלאפשר

עללשמורהבטחתואתהפרהעליוןהמשפטבית

וקבע:מח'ולשלזכויותיו

00 

ההפקעה,עלהוויתוראוההפקעה,הזנחתיסודאולם

עשריםאמנםשלפנינו,במקרהלעמודיכולאינו

מבוטל,זמןפרקאינןההפקעהמאזשחלפוהשנים

מרכיביו,פיעלהזמןאתלפצלישבענייננואולם
Q 
c 
ח
r שנים,עשרהכשתיםבתהראשונההתקופה

בהגשתוסיומהההודעהפירסוםבמועדשראשיתה

יטודלשמשיכולהאינה , 831/87בבגווץהעתירה

העתירהשהריההפקעה,מטרתעלהוויתורלטענת

לרשותלאפשרמנתעלהעותרבהסכמתנמחקה

ההפקעה,מטרתאתלממש
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וחירותו,האדסכבודיטוד:חוקחקיקתלהשפעתביחט

לקנייןהזכותשקיבלההחוקתיהמעמדלהשפעתובפרט

פוגעתקרקעהפקעתכיהעליון,המשפטביתקבעפרטי,

לחוק 3בטעיףהמוגנתלקניין,הזכותשלליבהבלב

ורגשי,כלכלי-היבטיסשניבהטבועיסואשרהיטוד,

הקנייןזכותלהפרתראוימשקלהעניקלאהמשפטבית

ונמנעהיטו,דחוקחקיקתלאורמח'ול,שלהמתמשכת

הטתפקהמשפטביתבעניין,ומקיףממצהמדיון

הבאיס:בדבריס

הכלכליתהפגיעהאתממזעראכןפיצוייםתשלום

אתמאייןאינוהואאולםהקרקע,מהפקעתהנובעת

שנושלמישלחלקומנתשהיאהרגשיתהפגיעה

פיצוייםאמנםשולמולאדנא,במקרהמאדמתו,

אינהזועובדהלקבלם,מוכןשאינוכיווןלעותר,

בהיבטהשמדוברככללרועץ,האוצרלשרעומדת

הפגיעהגיטא,מאידךבעותר,הפגיעהשלהכלכלי

משךהרצוניתהימנעותוהגלידה,טרםבעותרהרגשית

לביטולנלאההבלתיומאבקופיצוילקבלהשניםכל

נותקשלאהאמיץהרגשיהקשרעלמעידיםההפקעה

הקרקע,לביןבינו

O ינDI 

גבולותכימדגימיס,זהבמאמרשנטקרוהדיןפטקישני

צריס,הסהקרקעותהפקעתבנושאהמשפטיהמאבק

ובמיוחדהאחרונה,בעתזנחאמנסהעליוןהמשפטבית

הבעלותשלהדה-ערביזציהתהליךהשלמתלאחר

הציוניתהרטוריקהאתלחלוטין,לאכיאסבקרקע,

שלהראשונהמהתקופההדיןפטקיאתשאיפיינה

עדייןהמשפטיהריטוןמדיניותכידומהאולסהמדינה,

הרשותבשיקוליבהתערבותשמדוברככלתקפה

שלהאדמותהפקעתמדיניותובהמשךהמפקיעה

כמעטאיןהיטודחוקילחקיקתהפלטטיניס,האזרחיס

שלהקנייניותהזכויותעלההגנהעלהשפעהכל

הפקעהלטכנתנתונותלהיותממשיכותהןהערביס,

האדמותהיקףהמדינה,קיוסשנותבכלשהיוכפי

פחת,הפקעהבטכנתהיוסהנתוןערביסשבבעלות



שנותשלהחוקתיתמהמהפכהנובעתאינהזועובדה

לטעון,יבקשהליברליםהמשפטניםשחוגכפיהתשעים,

בבעלותשנותרוהאדמותשלהמצומצםמהיקפןכיאם

בלבד.המדינהמשטחאחוזיםארבעה-ערבים

המשפטיהריטוןמדיניותכילטעון,ביקשהזורשימה

נהפוךערכים.נטולמשפטיפורמליזםעלמלמדתאינה

ערכיםרוויההמשפטביתשלהריטוןמדיניותהוא,

העליון.המשפטביתשלברוריםאינטרטיםומשקפת

אחרבמילויהמשפטביתשלהדופןיוצאתהיצירתיות

הריטוןמדיניותאתכימלמדת,המשפטייםהכללים

ביןדיכוטומיהבאמצעותלהטביראי-אפשרהמשפטי

התבטאההמשפטביתשלהיצירתיותלפורמלי,הערכי

נכבדמשקלהאטתטייםלשיקוליםהעניקשהואבכך

האדמותבעלישלהקנייניותלזכויותשנתןמזהיותר

פיהשעלחדשהזמןטבלתהמציאהואהפלטטינים;

הואשנה;עשריםבעצםאיננהשנהעשריםשלתקופה

תדיריםומשינוייםרלבנטיותחדשותמעובדותהתעלם

להוכחתנוקשיםמבחניםקבעוהואההפקעה;במטרת

זדוניתכוונהשלקיומההוכחתהמחייביםהאפליה,

משאירהאינהלרוב,רשות,כיביודעוהרשות,מצד

גזל.מעשיעלהמעידיםעקבות

להפקעתעדהיההמשפטביתמכול,חשובאך

כלבמשךישראלאזרחיהפלטטיניםשלאדמותיהם

להכירטירבהואזאתובכלהמדינה.שלקיומהשנות

לנואמרהעבר,הפלטטינים,האזרחיםשלבאפלייתם

בכלההווה,עלללמדיכולאינופעםאףהמשפט,בית

שלאדמותיהםהפקעתבענייןהמשפטלביתפנייה

לוחלהחילהמשפטביתביקשבישראלפלטטינים

למטרותזכראיןלעבר:זכרשוםבושאיןחדש,זמנים

בוצעהמאזשעברלזמןזכרואיןהקודמות,ההפקעה

הכלליםביישוםיצירתיותזוהילראשונה.ההפקעה

יימדיניותהמונחאתלשנותאותנוהמזמינההמשפטיים,

פוליטי",ריטוןליימדיניותמשפטי"ריטון
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העוליס:יישובלחשיבותביומנוהתייחסבן-גוריוןדוד 1.

גליליהיהבידינושייתכןלא ...הגלילשלחריפהבעיהיייש

ישמדינית.תבוסהזו ...ליישבנמהרלאאסושומס.ריק

עוליסכךלשסלקחתיש ...יישוביסשלשרשרתלהקיס

בןיומןצבאי",ערךלהישזוהתיישבותכי ...חדשיס

 . 1948נובמבר , 6גוריון

.2 ' irl L,1'C1Ci, (1'11" jl1StitlltC f()l '\.כ ri .Jil·yis, Thc L'lrczI ךןS,I 

. 1-42 . l',llestine Stllclies, jjeil'lll), 1969, pp 

הציבוריתהמטרהושאלתתיאוסייבעיותחביב-סגל,אירית 3.

הפרטיביןבישראל:מקרקעיןמקרקעין",בהפקעת

 . 97עמ' ,)-1999(תש"סדגןחנוךבעריכתללאומי,

בשנותמקרקעיןהפקעת"דיניהולצמן-גזית,יפעת 4.

עלייהקליטתשלהציוניתהאידיאולוגיהבראיהחמישיס

ללאומי,הפרטיביןבישראל:מקרקעיןפרטי",וקניין

 . 245בעמ' , 223עמ' ,)-1999(תש"סדגןחנוךבעריכת

בעשורהעליוןהמשפטביתוהמשרה:ייהעוזלהב,פנינה 5.

 . 479 ) 1989 (ידמשפטעיונילקיומו",הראשון

המופקעותנצרתאדמותעללהגנהועדה 30/55בג"ץ 6.

 . 1261ט,פ"דואח',האוצרשרנגדאח'-2ו

לראותהמדינהאזרחיהפלסטיניסהשכילועתבאותהכבר 7.

נגדבמאבקסעזר"ייכליהעליוןהמשפטלביתבפנייה

ברורלאזאת,עסיחדכלפיהס.שננקטההאפליהמדיניות

במיוחדהמשפטי,המאבקלמגבלותמודעיסהיוכמהעד

המדינה.שלימיהבראשית

האוצרשרנגדואח'קאטםטלימאןאחמד 181/57בג"ץ 8.

 . 1986 ) 4 (יבפ"דואח',

יותרכיוסהמונהנצרת,הערביתהעירשלהשיפוטשטח 9,

שטחואילודונס,אלף-16כהואתושביס,-70,000מ

-50,000ככיוסהמונהעילית,נצרתהעירשלהשיפוט

דונס.אלף-40כהואתושביס,

האוצר,שרנגדמח'ולטלימאןסליבא 2739/95בגי'ץ 10.

 . 309 ) 1 (נפ"ד
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כבודיסוד,וחוקחוקתיתכזכותהקנייןייזכותגרוס,אייל 11.

 , 405עמ' ,) 1998 (כאמשפטעיוניוחירותו",האדס

 . 439בעמ'

לפגועכדיזהיסודבחוקייאיןקובע,היסודלחוק 10סעיף . 12

היסוד".חוקשלתחילתוערבקייסשהיהדיןשלבתקפו

הרטוריקהשלהשפעההיתהשבהסבודדיסמקריסישנס . 13

חקיקתבעקבותהאדסזכויותעלההגנהבדברהליברלית

השופטתשלהמיעוטדעתהיאלכךדוגמאהיסוד.חוקי

הדיןלפסקייתייחסלאזהמאמרנוסייבה.בענייןדורנר

היסוד.חוקחקיקתלאחרניתנוהסשאףנוסייבה,בעניין

פלסטיניתלמשפחההשייכתבקרקעמדוברהיהשס

וכיבוש 1967מלחמתלאחרשנהשהופקעהמירושליס,

העליוןהמשפטלביתהעתירההעיר.שלהמזרחיהחלק

כאשרציבוריתמטרההיתהשלאהטיעוןעלהתבססה

לגביתוכניתהופקדה 1986בשנתורקההפקעה,בוצעה

המשפטביתמסחרי.לשימושאותהשייעדההקרקע,

נהפכהנוסףבדיוןאךנוסייבה,משפחתלטובתפסקהעליון

ביתסירבשלושהלעומתארבעהשלברובההחלטה.

שינוילענייןהמדינהשלהדעתבשיקוללהתערבהמשפט

נוטייבה 5091/91בג"ץראו,ההפקעה.מטרתשלבדיעבד

נגדנוטייבה 4466/94בג"ץפורסס);(לאהאוצרשרנגד

 . 68 ) 4 (מטפ"דהאוצר,שר

פלסטיניסמידיאדמותהפקעתשלזההמוניגלבעקבות . 14

פרצושבעקבותיהכללית,שביתהעלהוכרזהמדינהאזרחי

שישהנהרגובמהלכסהגליל.באזורמחאהאירועי

הביטחוןכוחותשלכ(יריהמדינהאזרחיפלסטיניס

אותסבעקבותתושביס.מאותונפצעוהישראלייס
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 30אתשנהבכלבישראלהפלסטיניסמצייניסאירועיס
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הזיקהואתהקשראתהמסמלהאדמה",כ"יוסבמארס

מדיניותנגדהמאבקאתוכןהמולדת,אדמתלביןביניהס

האדמות.הפקעת
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מכרהכפריסתושבינוספיס,ארמותבעליכילצייןיש 15.

דומות.הודעותקיבלווג'דיידה,

פורסס).(לאואח',האוצרשרנגדמח'ול 831/87בג"ץ 16.

בתקיפותהתנגדוהעתיקהבעכוהערביסהתושביס 17.ראלה

לאזוריסוהעברתסהעתיקהמהעירעקירתסלתוכניות

וזאתומכר,ג'דיידההסמוכיסולכפריסעכובעירשוניס

ריקהתיירות"לייפנינתהעתיקההעיראתלהפוךבמטרה

שהפכההעתיקה,יפולאחותה,בדומההערביס,מתושביה

יהודיס.אמניסשללמעונס

מליון-1.5מיותרהמופקעבשטחהושקעועתאותהעד . 18

דרכיס.לסלילת ) 1992שנתשל(בערכיסשקליס
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הנכטללגליזציה,להתנגדשישטוענותאנוזהבמאמר

משפטייםארגוניםשללכאורה,היחידי,המקצועי

פוליטיתפעילותלהגבילעלולהכשזואדם,לזכויות

אותה.למטמטאולשתקקהילתית,התארגנותולטכן

משגהלדעתנויעשולא-ממשלתייםאדםזכויותארגוני

בהובלתהמרכזייםהפועליםשהםיניחואםחמור,

פעולותיהםטביבהציבורובארגוןפוליטייםמאבקים

אתמייצגותאלהפעולותהיולוגםהמקצועיות,

שהםהקהילותשלמאווייהןואתה"אמיתיים"הערכים

החברהמוטדותעלשכזהיתרדגשלגייט.מבקשים

המאבקדרכישללזניחתןלגרוםעלולהאזרחית

ייעוץלהגישיכוליםאדםלזכויותמרכזיםהפוליטי.

כילהניחלהםאלאבלהמדוכאים,אתולייצגמשפטי

אמצעיםפוליטי.שינויתולידלבדהמשפטיתמקצוענות

ארגוניםעלרבים.מניאחדכליאלאאינםמשפטיים

שבהםהמקריםבבחירתמאודעדלהיזהרמשפטיים

פזיזהריצהומפנימשפטיים,בכליםשימושעושיםהם

הפוליטיקה.שללגליזציהאל

אחדבמקרהלהתרכזבחרנואלהטענותלהדגיםכדי

ביתלהכרעתפוליטימאבקלהביאעדאלהטירבהשבו

חה iאלראדמותהפקעתנגדבמאבקמדוברהמשפט.

תהליךאתמדגימהזואדמותהפקעתאלפחם.באום

הערבי-פלטטיניהמיעוטבנישחוויםהנמשךהנישול

 . 1948שנתמאזבישראל

הודעהאלפחםבאוםתושביםקיבלו 1998במאי

חה iאלרבאזורמאדמותיהםחלקכיהישראלימהצבא

אימוניםלשטחיהאדמותהפיכתאש".כ"שטחהוכרז

תמנעולמעשהאליהן,הגישהאתתגבילהצבאשל

כיהאדמותלבעליהודיע.הצבאלחלוטיןכמעטאותה

במשךורקאךהאדמהאתלעבדלהמשיךיוכלוהם

וידאגומיוח,דכניטההיתרישיגואםורקהשבועטופי

אחריותמכלצה"לאתהמשחררותביטוחלפוליטות

שלחוחה iאלראדמותבעליוברכוש.בגוףלפגיעה

כמהוהפגינוישראלממשלתלראשמחאהמכתבי

חודשיםכעבורהועיל.ללאאךבירושלים,פעמים

עדאלהמארגוןאלפחםאוםעירייתביקשהאחדים

עדאלהההפקעה.נגדהעליוןהמשפטלביתלעתור

לההטעמיםזו,פעולההמשפט.לביתלעתורטירבה

Q 

C 
ח
r 

h 

~ 

t
~ 

-'"' 
r.:: 

ראלה

זה.מאמרבמוקדיעמדוהפוליטיות,והשלכותיה

טירבהשעדאלהאחריקצרזמן , 1998בטפטמבר

פוליטייםפעיליםהקרקע,בעליהקימובתיק,לטפל

ויזמושבמחלוקת,בשטחמחאהאוהלציבור,ואישי

גדוליםכוחותהגיעומהזמןלאחרבאתר.הפגנותמטפר

פעולתההמחאה.אוהלאתלפנותכדיהמשטרהשל

תושביהמונית.מחאהעוררההמשטרהשלהאלימה

הראשי.הכבישולצדבעירלהפגיןיצאואלפחםאום

חריפיםבצעדיםהגיבוהבטחוןוכוחותישראלמשטרת

אלפחם,אוםתושביכללונגדהמפגיניםנגדואלימים

כדוריירוהשוטריםבעיר.הטפרבתיתלמידיובכללם

חיה.באשהשתמשוואףבגומימצופיםמתכת

שהוקמוועדיםשנישללפעולתםשותפהעדאלה

באוםהמשטרהולאלימותהאדמותלהפקעתבתגובה

שאטףמקומיים,דיןעורכישלועדהואהאחדאלפחם.

נוער,בנירובםהמשטרתית,האלימותמנפגעיתצהירים

בוועדחבריםהיומעדאלהדיןעורכיראייה.ומעדי

המופקעות,האדמותבעלינציגיחבריםשבוחה, iאלר

מפגיניםעדאלהייצגהבנוטףכנטת.וחבריציבוראישי

והוגשוחה, iבאלרהמשטרהמאלימותכתוצאהשנעצרו

אישום.כתבינגדם

המשפטיהייצוגשלענייןרקהיתהלאהלגליזציה

המשפטבתישלהשיפוטתחוםהרחבתלאואףעצמו,

עדאלה,בעיניהפוליטיקאים.בוןחשעלוהשופטים

היגיוןשלהפעלתוהיתההלגליזציהשלמשמעותה

משפטית.לשאלההפוליטיהענייןבתרגוםמשפטי

היוצרמוגבל,משפטישיחמכתיבהמשפטיההיגיון

תפטהכ,ךטפציפיים.פוליטיותוזהויותאינטרטים

שיוצרכוחכתחוםהמשפטיוהשיחההיגיוןאתעדאלה

הראייהשדהאתשחוטםמהכלאתמחדשומעצב

שלו.

שגרםהישראלי,בחוקהטבועהמשפטי,ההיגיוןמהו

הפקעתשלזהבמקרהללגליזציהלהתנגדלעדאלה

דה-פוליטיזציהתוךפועלזהמשפטיהיגיוןאדמות?

מתחריםכאינטרטיםמציגםשהואבכךהכוח,יחטישל

ואובייקטיבי.נייטרלימדעי,רציונלי,באופןלאזנןשניתן

ערבים-פלטטיניםביןהקיימיםהכוחיחטיהתוצאה:

אלההארץ,לאדוניהמנושליםביןליהודים-ישראלים,



שלהקולקטיביותהלאומיותבזכויותמכיריםשאינם

-אדמותיהםעלהפלסטינים,האזרחיםהארץ,בני

המבקשתהממשלה,ביןמשפטילסכסוךהופכים

פרטיםלביןהציבור","לצורכיהאדמותאתלהפקיע

לגליזציהנכסיהם.עלהבעלותלשימורשנאבקים

אדמהשלהמסיביתההפקעהמדיניותאתהופכת

פלסטיניתבבעלותמהאדמות-76%מ(יותרפלסטינית

לאורךבשיטתיותהמופעלתמדיניותהופקעו),כבר

הפקעהשלפרטנייםלמקריםהמדינה,שלההיסטוריה

בהקשרמוצביםשאינםבודדים,כאירועיםהנתפסים

המאבקבקיצור,שיטתי.אדמותגזלשליותררחב

הלבאדמותיהם,עלבישראלפלסטיניםשלהלאומי

אינולישראל,פלסטיניםביןהעימותשלההיסטורי

מוצביםובמקומוהמשפטי,בטיעוןלהיכלליכול

המדינהשלהמנוגדים,והאינטרסיםהציבור"ייאינטרס

פרטים.ושל

הפקעתנגדלטעוןהמבקשיםדיןעורכילכ,ןבהתאם

שלאלהצורותלאמץנאלציםפלסטיניםשלאדמות

במיוחדחלופות,שולליםאשרואופני-יצוגמשפטיטיעון

וראייהקולקטיביותזהויותאופוזיציוניות,חלופות

מחזיקיםשבהןאנטי-ציונית,רדיקליתפוליטית

אתלנטושנאלציםאלהדיןעורכיפלסטינים.אזרחים

האינטרסים.איזוןשפתלטובתצדקעלהמושתתהשיח

יינימוקיעםלהתמודדחייביםאלהדיןעורכיכן,כמו

העליון.המשפטבביתלהעדפהתמידשזכוביטחון",

להיותאמורותהאדמותהיואלפחםאוםשלבמקרה

שלמרכזיותםנגדטענהצבאי.לשימושמופקעות

בלתי-אפשרית.למעשה,היא,יםהבטחוניהאינטרסים

באופןומהותיים,כעליוניםנתפשיםאלהאינטרסים

כוחםומכאןהמדינה,שלקיומהעצםעללהגנהמוחלט,

והשגרתיותהרבותהדיכוילפעולותלגיטימציהלהעניק

לקרואהיחידההחוקיתהדרךפלסטינים.אזרחיםנגד

אינםביטחוןששיקולילטעוןהיאזהחזוןעלתיגר

זה.מסויםבמקרההבעלותבזכויותפגיעהמצדיקים

להתעמקותהדיןעורכיאתיובילזהמסוגטיעוןאבל

נסיונהאתלמעשהמסתירהאשרבטחונית,בהנמקה

ליהודיםלמולדתפלסטיןאדמתאתלהפוךהציונותשל

להשתתףסירבועדאלהשלהדיןעורכיבלבד.וליהודים
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כיביטחון,אינוהאמיתישהענייןביודעםזה,במשחק

אדמות.עללאומימאבקאם

המבקשיםלפלסטיניםנותרפעולהנתיבאיזה

אוםשלבמקרההאדמות?הפקעתלמדיניותלהתנגד

ישראלשלהפלסטיניםהאזרחיםהמשיכואלפחם

פוליטייםבאמצעיםוהשתמשוההפקעהנגדלהאבק

בנייתשביתות,הפגנות,מחאה,פעולותטהורים:

התקשורת,אמצעיוהפעלתבכנסתדיוניםקואליציות,

ממשלתאתולהביךהקהלדעתעללהשפיעבניסיון

הפלסטיניםהאזרחיםהצליחוזובטקטיקהישראל.

עמדמשנתייםיותרבמשךההפקעה.ביצועאתלעכב

משרדלביןאלרוחהועדביןומתןמשאבמוקדהעניין

המופקעות.האדמותשלהקבעלמעמדבנוגעהביטחון

לאוההפקעהלהסכמה,הצדדיםהגיעו 2000במאי

לפועל.יצאה

המשפטלביתלעתורמסכימהעדאלההיתהלו

אתדוחההיההמשפטשביתביותרסבירהעליון,

לפעמיםמסייעיםרעיםדיןשפסקיאףעלהעתירה.

קורההיהכךשלאסבירפוליטי,למאבקברתימה

ללאלשיאהפוליטיהמאבקהגיעכברשבוזה,במקרה

ההיגיוןיותר:אףחשובואולידין.עורכיהתערבות

עללהגןכדילהפעילנאלצתעדאלהשהיתההמשפטי

הקהילה,ארגוןאתמכשילהיההפלסטיניםזכויות

שבהםהצדקממושגירדיקליבאופןמנותקשהואכיוון

היהזהמשפטיהיגיוןהפלסטינים.האזרחיםמחזיקים

ואי-הפלסטיני,לאינטרסהברורהעוינותובגללכושל

תודעהולעצבוכוח,מבניתהגמוניהלהשיגיכולתו

משפטיבהיגיוןשמעוגנתמשפטיתהתדיינותפוליטית.

הגונה,כלגיטימית,עצמהאתלהציגיכולהשאינהמנכר,

התארגנותלהניביכולהאינהונייטרלית,אובייקטיבית

קהילתית.
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קהלמיהוקעדאן?בעניןההחלטהנכתבהמיעבור

שכתבוהשופטיםעינימולשניצבוהמגיביםהקוראים

פטקלקריאתהראויההמוצאנקודתהדין?!פטקאת

עבורנכתבהלאהמשפטביתשהחלטתהיאהדין

הערביהמיעוטעבורלאובוודאיקעדאןמשפחת

המשפחהנציגתעבורנכתבההיאככזה.בישראל

ציבורשלכמייצגת-האזרחלזכויותהאגודה-העותרת

וערבים).(יהודיםובעולםבארץהאדםזכויותמגיני

ממוקמיםשבמרכזםליברלייםמחוגיםמורכבזהציבור

גלובליזכויותשיחהמקדמיםזכויותוארגונימשפטנים

לפחותהישראלי,האפרטהיידמנגנוןעםמתיישבשאינו

לאכי(אםביותרוהחצופההבוטהבצורתוכשמדובר

מגוריםמאזורפרטשלטילוקוביותר):המשמעותית

לביתביותרחשובזהציבורהאתנית.זהותובשל

מוטריגיבוילוהנותןהציבורזהוהעליון.המשפט

הישראליתבחברהמעמדואתיונקהואוממנוופוליטי,

קעדאןהחלטתלישראל.מחוץהמשפטיובעולם

המשפטביתשלמודעותואתוראשונהבראשמשקפת

החלטהעםלהטכיןעודיכוללאזהציבורכילעובדה,

האתניהטוהרלמשטרמפורשחוקתיתוקףשתיתן

לתשומתהמשפטביתשלרגישותוואתבישראל,הנוהג

העולמית.'בתקשורתלפרשהשניתנההדופןיוצאתהלב

שלמודעותואתגםמשקפתקעדאןהחלטתומנג,ד

נרחביםחלקיםכיהערכתו,אתלפחותאוהמשפט,בית

בלתיענייןערביםבאפלייתרואיםאינםהיהודיבציבור

מוצאמנקודתקיומי.צורךאלאצודק,ובלתימוטרי

אתלנטחהמשפטביתבחרשבהבדרךענייןישזו,

הכרעתו.

שנתייםלפניקעדאןבעתירתשהתקייםבדיון

טרםהיהודיהציבורכיברקאהרןטברעדיין ,) 1998 (

הצדדיםאתשלחהמשפטבית Jקשה.כהלהכרעהבשל

כדילפשרהלהגיעבצדדיםוהפצירגישור,להליכי

ממועדשעברובשניםבינתיים,להכריע.מהצורךלהימנע

מטפרחלוהתשעים),שנות(מחציתהעתירההגשת

להגדילונאלצההתרחבהקעדאןמשפחתהתפתחויות:

מחאמידמשפחתאלע'רבייה;בבאקההקייםביתהאת

רכששיהודילאחרבקצירביתהקימהאלפחםמאום

זהותאתהיישובלוועדלמטורמבלימגרשעבורה
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להתגוררעברוערביותמשפחותמעשרולמעלהשולחיו;

אותםהופעלולאבהאשרקציר,שלהשכונותבאחת

המעבראתקעדאןממשפחתשמנעוקריטריונים

ליישוב.

המשפטלביתנותרהלאואזנכשל,הגישורהליך

קפוצות,ובשפתייםגדולבחששרזה,בשפה 4ברירה.עוד

המשפטביתכתבפנים,לשתימשתמעשאינובנוטחאך

החלטהזופוטט-ציונית.החלטההישראליהעליון

המשוואהאתמנתקתשהיאכיווןפוטט-ציונית

המושגביןהתודעתיתובעיקרהפוליטיתההיטטורית,

משוואההלאום",ייאדמותהמושגלביןמדינה"ייאדמות

הבלעדירכושםלמעשההןהמדינהאדמותכישקבעה

המדינהתהיהההחלטה,פיעלבעתי,דהיהודים.של

במישריןביןבלב,דליהודיםקרקעמלהקצותמנועה

בעקיפין·ובין

שהותוותהבשפההמנומקתפוטט-ציוניתהחלטהזו

שלהחלטההמשפטביתפטלשבו 5ר.א.ם,בפט"ד

ערביתבנייהלחברתלאפשרלאעיליתנצרתעיריית

בלבד.הערביתבשפההכתובותמודעותבעירלפרטם

שטיפקהרעיוניתההצדקההמשפטיים,לנימוקיםמעבר

ביצרהשהציונותהיתה,ר.א.םבפרשתהמשפטבית

לגלותכדיוהפוליטייםהתרבותייםיעדיהאתדיה

היותםבטיטעלהערבים,ישראלאזרחיכלפינדיבות

גםר.א.ם,דיןבפטקכמו 6זכויות.שווייםדיחי

ההיטטוריבהקשרדיוןבדלאיןקעדאןבענייןבהחלטה

הערבים.שלהאזרחילמעמדסהנוגעהרחבוהחברתי

ייצופהההחלטהשלהיותהאתברקמדגישושובשוב

גדולהאימהכיבכךלנולומרביקשכאילועתיד",פני

חשבוןלבואלמנטהלאחור,ראשולמטבצפויה

למיצער,או,בעברהערביותהאדמותגזלעםהיטטורי

בישראל.'ויהודיםערביםביןהקרקעהקצאתמבנהעס

לעברלטפטהמשפטלביתשאיפשרהחבלאת

האגודההגישההעברעםלהתחשבןמבליהעתיד

המשפטביתהעתירה.אתשניטחההאזרחלזכויות

העתירה:נוטחאתבהחלטתומצטט

בכרונתאיןעתיד.פניבעיקרהצופהזרעתירה

המדינירתאתהביקורתשבטתחתלהעבירהעותרים



(בטיועהארץברחביהוקמולפיההשניס,ארוכת

מושביסקיבוציס,-יישוביסההתיישבות)מוטדות

היוס,ומתגורריסבעברהתגוררושבהס-ומצפיס

אינסהעותריסיהודיס.ורקאךתמי,דכמעט

המדיניותשלבלגיטימיותטיעוניהסאתממקדיס

המדינהלקוסשקדמהבתקופהזהבענייןששררה

מערעריסאינסאףהסהקמתה.מאזשחלפוובשניס

היהודיתהטוכנותשמילאההמכריעהתפקידעל

הזו.המאהבמהלךהארץברחבייהודיסביישוב

המשפטביתושלהעותריםשלהפרגמטי,השיקול

תחרידשלארכה,מפויטת,ללשוןאותםכיווןכאח,ד

בפטקלחפשטעםאין 8מרבצם.מתנגדיםמדייותר

שנטבעמושגחרטה",שלמשפטלייתורתביטויהדין

ביתהכירשבו ) MaIכ o (מאבודיןפטקבעקבותבשעתו

שנגרםההיטטוריבעוולהאוטטרליהעליוןהמשפט

נראה,כדכזו,לגישה 9אדמתם.אתשאיבדושם,לילידים

בישראל.לצפותמוקדםעדיין

ברורקומותחותההחלטהאתהמטיימותהפטקאות

מאזשניםארבע-עשרהשחלפוכיווןלעתיד.העברבין

שההקצאהוכיווןקציר,להקמתהקרקעהוקצתה

למגורימיועדשהיישובבהנחהנעשוהקרקעופיתוח

להתחשבישכיהמשפטביתקובעבלב,דיהודים

המצבעלהלגיטימיתובהטתמכותםהתושביםבציפיות

העתירה:ערבקייםשהיה

במקוס,בתיסרכשוהקהילתיביישובהמתיישביס

כפיהמצבעלהטתמכותיטודעלבו,להתגוררועברו

קשותבעיותמעורריסאלהכלבשעתו.קייסשהיה

ותושביהשיתופיתהאגודההטוכנות,מבחינת

מבחינהגסאלאחברתית,מבחינהרקלאהיישוב,

היוס,ניתנתהדיןהכרעתנזכור:זאתשכןמשפטית.

ההקצאה,מאזשניסעשרהכארבעשעברולאחר

פעלועצמההיהודיתוהטוכנותשהמתיישביסולאחר

ובשעתן.במקומןמקובלותשהיוציפיותעל-טמך

אפליה,שלפיהתזהמנטחהמשפטביתאחרות,במלים

במקומןמקובלותשהיוייציפיותמשקפתשהיאשעה

YP דאI מי((גדi1 מלyp,p ' 'ו!J,ואזו' לא

זה,היגיוןפיעלאפליה.מלהיותחדלהובשעתן",

גםמאליה.מתבטלתהיטטוריבעוולההכרהאפשרות

שחלפוהשניםעלאוקעדאן,משפחתשלציפיותיהעל

עליתרדבר.נאמרלאהדין,להכרעתבהמתנהעליה

משפטיתתשתיתאלובדבריומניחהמשפטביתכן,

להתגוררשירצוערביםכלפיעתידיותהגנהלטענות

 lאקטקלוטיביים.סיהודייםביישובים

שלהיאכן,אםהמשפט,ביתשבחרהאטטרטגיה

יכולהזואטטרטגיהלעתיד.עברביןברורקומתיחת

שאליוהקהלאתבחשבוןמביאיםאםרקמובנתלהיות

הפעראתשמטבירהזוגםהיאהמשפט.ביתדובר

ביתמגיעאליהןשהמשפטיותהמטקנותביןהחריף

.משפחתקעדאןלמשפחתשהושטהטעדלביןהמשפט

בחללותלויהנותרתקונקרטי,טעדשביקשהקעדאן,

בטוףלעתיד.עברביןעמוםדמדומיםאזורההווה,של

אללאהמשפטביתפונהה"טעד",במטגרתדבריו,

המדינה:אלאלאהעותרים,

לרכושהעותריסשלבקשתסאתלשקולהמדינהעל

הקמתלצורךקצירביישובמקרקעיןחלקתלעצמס

התחשבותומתוךהשוויון,עקרוןיטודעלוזאתביתס,

 Dילקוישהתוברל-לענייןהשייכיסבשיקוליס

ולמתיישביסלטוכנותהנוגעיס

המשפטיותהבעיותוכולל-במקוס

אלה,שיקוליסיטודעל .הזייןבענתוכורכה

בידהישאסהראויהבמהירותלהחליטהמדינהעל

ביתלעצמסלהקיסהדין,במטגרתלעותריס,לאפשר

 .)ש"ר-שלי(הדגשהקצירהקהילתיהיישובבתחוס

לרכושהימים,מןביוםתזכה,קעדאןשמשפחתייתכן

דיןפטקבין-בעינונותרהפעראדבקציר.מגרש

שאינוקמצניטעדלביןעתיד"פניייצופההצהרתי

טולםבראשעצמם,האנשיםאתהעותרים,אתמעמיד

,כשמביאיםכןאםההחלטה,אתלהביןניתןהעדיפויות.

שאינההחלטהזוראשית,רקע:משתנישניבחשבון

זושנית,בכלל.הערביולציבורבפרטלעותריםמכוונת

ועתידעברביןקשוחגבולקולבצרשמבקשתהחלטה

האדמהכיבוששלהציוניותבפרקטיקותדיוןלמנועכדי
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בודדיםייפרשיםלב,דנותרוהעותריםבהווה,בעבר.

מוטלתועליהם ll,(lone j·igן[ ts j·idel·S (זכויות"של

כדיהנחוציםהעצומיםהמשאביםאתלגייסהחובה

הקיימים.האפליהמנגנוניעםלהתמודד

הצופההחלטהשלהמעשיתמשמעותהכו,אםמהי,

אותנוומכוווארוכותמאזכרהמשפטביתעתיד?פני

מהדורהכעלקעדאופס"דעללחשובבהחלטתו

מדיניותכינקבעשם 11בראוו.פרשתשלמקומית

תלמידיםביוסגרגציהשאיפשרהשווה",אךה"נפרד

פרשתלחוקה.מנוגדתהברית,בארצותללבניםשחורים

במאבקמרכזיתדרךלפריצתנחשבתאמנםבראוו

אךהאמריקאית,בחברהזכויותלשוויווהשחורים

מעורריםהדיופסקשלהמעשיותתוצאותיועלהנתונים

האמריקאיהעליווהמשפטביתשלהחלטתומחשבה.

עמד ) 1955-6 (מכולאחרשנה . 1954במאיהתקבלה

לבניםילדיםעםביחדשלמדוהשחוריםהילדיםמספר

 0.12%שהיוו , 2,782עלהבריתבארצותהדרוםבמדינות

עלהמכושלאחרבשנההשחורים.התלמידיםכלמסך

שלאחרובשנה , 0.14%שהיוו ,-3,514להנומינליהמספר

התלמידיםכלמסך 0.15%שהיוו ,-3,829למכו

השחורים.

למדוההחלטהשניתנהלאחרשניםעשרלמעשה,

לבניםילדיםעםיחדהשחוריםמהילדים 1.2%רק

לאהמשפטביתשלהחלטתוכלומר,הדרום.במדינות

והשפיעההחברתית,המציאותאתמהותיבאופושינתה

חדירתלמנוענחושיםלבניםשליכולתםעלמאודמעט

השתנתהזומציאותיישלהם".הספרלבתישחורים

זכויותחוקח~קקעת , 1964בשנתרקדרמטיבאופו

להחלטהשינייםהעניקזהחוקהאמריקאי.האזרח

תקציביםשללהואהמשפט:ביתשלהעקרונית

לבתיתמריציםהעניקאינטגרציה,קידמושלאמאזורים

המשפטיתהתביעהנטלאתוהעביראותה,שקידמוספר

אלהמשאביםוחסרהבודדהתובעמכתפיאפליהבגיו

חברתישינויאחרות,במיליםהפדרלי.התביעהמנגנוו

לתפקדהחלהשהמדינהבשעהרקהתחוללמשמעותי

השניםבשמונהבאפליה.הנלחםכסוכופעילבאורח

 1964- (האזרחזכויותחוקחקיקתלאחרהראשונות

עםהלומדיםהשחוריםהילדיםשיעורהגיע ) 1972
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 lהשחורים.[הילדיםכלמסך-91.3%ללבנים

האדםכתפיעללמאבקהאחריותהוטלהעודכל

חשוב,סמלבלב;דכסמלבראווהחלטתנותרההבוד,ד

להיותעשויהזהלממצאמעשי.מתוכומרוקואך

חשובהישראלי.בהקשרומכופלתכפולהמשמעות

להשתלבותקעדאוהזוגבנישלמאבקםכילזכור,

שלמאווייהםאתבהכרחמשקףאינויהודיביישוב

שמאבקברורלאכללהערבים.האזרחיםמרבית

המועדףהיוםסדראתהמשקףזההואלאינטגרציה

מרביתשלהדחופיםהצרכיםואתהערביהציבורעל

נוגעיםאלוצרכיםהסתם,מוהערבית.האוכלוסייה

יישוביםלחנקערבים,ביישוביםבהשקעותלאי-שוויוו

חדשים.ערביםיישוביםשלהקמתםולמניעתערבים,

שאיפותיהםעםאחדבקנהעולהכסמל,אינטגרציה,

הציבורשלהתפיסהאתתואמתובעיקרבודדים,של

התנהלה,קעדאופרשתזו,מבחינההליברלי.היהודי

שביוביחסיםהמרכזיותהבעיותבשוליומתנהלת,

לשיחמאודמתאימההיאבישראל.ויהודיםערבים

לשיחופחותפרטים,ביוזכויותשוויוועליהודי-ליברלי

הקייםהמקפחהריבודיהמבנהעלביו-קבוצתי

הגיבהערבישהציבורהסיבהכנראהגםזובישראל.

זכויותופעילימשפטניםמאשרהתלהבותבפחותעליה

היהודי.הציבורבקרבאדם

מהווההמשפטביתשלהעקרוניתההחלטהזאת,עם

אלה,הערבים.ולמשפטניםהאדםזכויותלפעיליאתגר

הערביםשלולזכויותלצרכיםבנוגעיוםסדרעיצובתוך

לתביעותכמקורבהלהשתמשיוכלובישראל,

יישוביםולהקמתקרקעלהקצאותבנוגעקולקטיביות

ואינויכולואינולפתחם,עתהמונחזהאתגרערבים.

דיועורכישביוהדיאלוגבמסגרתלהתנהלעודצריך

עלולהשכזופעילותללאיהודים.לשופטיםיהודים

ישראלאתהמציגכסמללהיוותרקעדאוהחלטת

אתמהותיבאורחלשנותמבלישוויונית,כחברה

החברתית.המציאות
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1998, 

טעיד,אדוארדשלמאמרוואת

", C)Sscssion כjis כEc!"r;ll'(1 Siljcl, "I"ifty Ye,ll'S of I 

. 1998 l/-A/:)I,{llll \17eek/)I, 7-13 iv!,IY / 

מתעוררתהיתהכיקעדאן,שלכוחובאמדברימצטטסעיד

במדינהיהודיםמגורילמנועניסולוגדולהציבוריתטערה

בעולם.כלשהי
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לפשרהלהגיעשישכאומרברק,השופטמצוטטזהבמאמר

שתוצאותיהכזו,להחלטהמוכניםאיננוייעדייןכיבתיק

צפויות".בלתי

שללפעולותיהםבמקבילקעדאן,עתירתשלהקריירהעל . 4

בשטחדייוויטואוריג'באריןתאופיקמחאמי,דפתחי

פוליטיקהבית:ךייבנהשמיר,ורונןזיונטעראו,המריבה,

בקרקע",אפליהנגדבמאבקקטנהופוליטיקהגדולה

 . 45עמ' ,) 2000 ( 16וגיקורתתיאוריה

פ"דעלית,נצרתעירייתנגדר.א.ס. 105/92ע"א . 5

 . 189 ) 5 (מז

רפובליקניתלאזרחותליברליתאזרחותביןההבחנהעל 6.

ייזריםפלד,יואבראו,האתנו-רפובליקניהמשטרועל

בישראל,"הפלטטיניםשלהאזרחימעמדםבאוטופיה,

ההתייחסותעל . 35-21עמ' ,) 1993 ( 3וגיקורתתיאוריה

הכחשתתוךזכויות,נושאייחידיםכאלערביםלאזרחים

ראו,שלהם,הקולקטיבייםהאינטרטים

,·" 1111l111ilics I{Cllll'11ccl: StillC l.il וI (1)1כ lJ,lrzi!ili, C ,,( 

ICli-r\l"II)-[';lleslil1iiln Idcntilic5 '·י'. Clllllll'C, a11(1 I 

(fC)l'tllC'()111illg), 

א)ן' Iיש'ןאל ' Yסק'ןקסי('ן,ל(גדדאן Yק

שלמסיביתהעברהשאיפשרוהמשפטייםהמנגנוניםעל 7.

קידר,אלכטנדרראו,המדינה,לרשותמערביםקרקעות

ההתיישנותודינילאוםקרקע,מיעוט,שלזמןרוב,שלייזמן

 ,) 1998 ( ) 3 (כ"אמשפטעיוניבישראל"הרוכשת

 . 746-665בעמ'

ייעריכתזיו,נטעראו,העתירהלניסוחבנוגעהתלבטויותעל 8.

המטרה?מהיהציבור.מיהו-ציבוריתמטרהלמעןדין

בישראל"מיעוטקבוצותשלמשפטיבייצוגאתיותדילמות

פורסם).(טרם

אוסטרליהשלהעליוןהמשפטביתהחליט 1992ביוני 9 .

בזכויותלהכירשישהראשונה,בפעםמאבו,בפרשת

כישקבעהקודמתפטיקהחרףהאבוריג'יניםשלהקרקע

הקולוניאלית.ההתיישבותעםהתבטלואלו

, 1 { JvIcliJ() 1). QIICC11S/CIJIC[ (Nc). 2) (1992) 175 C[.I 

וראו,

j{egI'ct: 'j'!le ז)( l)l'lIClcI1CC .יlel'Cll1Y \"el)I)Cl', "'rl1e )llI·i . 

) 5 ( 17 ",)() l'cls ()f ,!llS1icc il1 iv!ill ,וf St,lncl )([ וSe,lfcl 

. '5-28 ,) l כj,) 1995 (! vc/lley 1LlllJ I(CIJiell :\, 

דוויקאתבבג"צדומהטקטיקההפעילהעליוןהמשפטבית . 10

נראתהפניהשעלזו,בפרשהמורה"),ייאלוןכפרשת(המוכר

טווההכבושים,בשטחיםההתנחלותמפעלאתכמטכנת

מפעלשלהמשכואתשאיפשרהמשפטיתדרךהמשפטבית

ההתנחלות.

נשיםשלמצבןאתלתארכדיגלנדוןמרי-אןשטבעהמושג . 11

וראו, , 17CI(/e\ .(1')0)1פס"דבעקבותהפלההמבקשות

f\lln Glenci()ll, [(l;r;!:I!., 1Cl/k (Nc\v Y()l'k: I',·cc ר'ivl,ll 

.) 1991 , 55 . l'l·C 

.12 13I'()II'lllJ.13(ICll·C/ ()j'EclIICCI!ioll, .347lJ.S. 483 (1951). 

ראו,רוזנברג.ג'רלדשלכ(טפרולקוחיםאלונתונים 13.

"!' II' [-IojJe: CC11I C()lll )(//)(7 ·ן)!! I ך, C! N. J{().'Cl1IJc,·g !ן,', GC 

)( g וl3I'ill,f!, cli)()ll! ,)()CiCl/ C'/)CIII,qC? (C:11ic;lg(): C:l1ici 

.)( 5 lj'1i"Cf,5ilv ]',·C.55, 1991) ilt 
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המדינהמרשויותהעליוןהמשפטביתביקששניםארבע

המחלוקתאתשיפוטית,להכרעהשיצטרךללאלפתור,

בקציר,ביתםאתלבנותשביקשוקעדאן,הזוגבניבין

והאגודההיהודיתהטוכנותישראל,מדינתלבין

להתגוררללא-יהודיםלאפשרשטירבוקציר,השיתופית

במחלוקת.המשפטביתפטקלבטוףביישוב.

מתחיםבושישמורכב,טקטטהוא lהדיןפטק

הרובשלברורהנטייהבוניכרתמעניינים,פנימיים

לקבועבליהנדון,המקרהלעובדותההלכהאתלצמצם

כיבמפורשמצייןאףהמשפטביתכלליות.הלכות

אלאבזהירות,בולפטועשישארו,ךבתהליךמדובר

אמירותגםהדיןבפטקישנןהזההצמצוםשלצד

מרחיקת-לכת,משמעותלהןלהיותשיכולהכלליות,

מפורשותקובעהמשפטשביתאףעלדבר,שלובטופו

הואערבים,להדירהצדקההיתהלאקצירביישובכי

כיהוראה-המתבקשהטעדאתלעותריםנותןאינו

בליעניין,שללגופותישקלביישובלהתגוררבקשתם

בלאומיותם,להתחשב

הדיןפטקעלהתגובותכימפתיעזה,איןלכן

עלהמשפטביתאתהמשבחיםכאלהישמעורבות.

בהחלטהרואכםאחריםלשוויון,האמיצהמחויבותו

שינויתחולללאכישטבירבלב,דעקרונותעלהכרזה

המציינים,ישערבים,כלפיהמפלהבמציאותממששל

רגישהאינההדיןמפטקהעולההשוויוןתפיטתכי

חברהבמובהקהיאבישראלשהחברהלעובדהמטפיק

במשקלוממעיטההיאוכילאומי,בטיטעלקהילתית

יהודים-וחברותאנשיםשלהלגיטימיהאינטרטשל

ובחשיבותןותרבותם,חברתםבשימור-כאחדוערבים

ולבטוף,כזה,לשימורתומכותתרבותיותקהילותשל

הציוניייחודהאתמחלישהמשפטביתכיהקובעיםיש

האמורבכולרקביניהםוחלוקיםהמדינה,שלוהיהודי

זו,מגמהבהערכת

המשפטביתכיאומר,בתגובותהזההגיווןעצם

מעלהפטיקתוחשוב,שירותהישראליתלחברהעשה

יהודיםביחטיוכואבת,מרכזית,בעיהיומהטדרעל

המשפט,ביתפתרלארבותמטיבותבישראל,וערבים

המעלהפטיקתו,הבעיה,אתלפתור,היהיכולולא

מדיניותשלמרכזייםלמרכיביםביחטשאלהטימני
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שבהםההקשריםמןאחדמחדדתבישראל,ההתיישבות

זהותהשלהמרכיביםשניביןהיחטבמיוחדעמום

ת, 1ודמוקרטית 1יהודי-המדינהשלהעצמית

השפעותיהןאתלהעריךאי-אפשרכימלמדהניטיון

ניתנות,שהןבזמןזהמטוגהחלטותשלהמעשיות

מורהאלוןבענייןהעליוןהמשפטביתשלהחלטתו

פרטיותקרקעותלהפקיעלמדינהאטורכי(שקבעה

מטלוללפיתוחהביאההתנחלויות)להקיםמנתעל

לאבוודאיהיאלהתנחלות,שטחיםלאיתורעוקף

החלטתכיהטבוריםישההתנחלות,מפעלאתטיכלה

בראון,בענייןהבריתבארצותהעליוןהמשפטבית

שחוריםביןההפרדהביטולמחייבהשוויוןכישפטקה

ההחלטההיאהציבורי,החינוךבמערכותולבנים

העשרים,במאההמשפטביתשלביותרהחשובה

ישאולםחשובה,החלטהבאמתזוטמליתמבחינה

מערכותהמעשיות,השפעותיהלגביקשהמחלוקת

מןוחלקבוטלו,אכןהחוקבחטותנפרדותחינוך

גבוהכלכלי-חברתיממעמדאלה(בעיקרהשחורים

זאת,עםיחדהאמריקאית,בחברהמשתלביותר)

שלההטפרובתיהאמריקאיתהחברהרבים,במובנים

החמישים,'בשנותמשהיויותראףנפרדיםהיוםהם

מציאותמשנהאינהלבדהמשפטביתהחלטתכלומר,

אחרות,רשויותעושותמהגםחשובמורכבת.חברתית

פטיקתוהכלכליים,החברתייםהכוחותפועליםואיך

משפטייםגבולותאלהלתהליכיםקובעתהמשפטבית

הזמן,במהלךהואאףייקבעהמדויקשתוכנםחדשים,

מוקדםודאילכן,שתתעוררנה,לבעיותיישומםכדיתוך

 , IIהציונותטוף IIעלאו IIהאפליהטוף IIעללדברמאוד

היאההחלטהשלהעיקריתתרומתהבינתיים,

כישחיוניהציבורילדיוןהכלליתהמטגרתבקביעת

למשתתפיםאיןזהבדיוןכילהדגיש,חשוביתנהל,

שהגיעבמקרהרקלהתרכזהחובה)גם(ואוליהחירות

הנתונההחירות,גםלהםאיןהמשפט,ביתבפנילדיון

נורמטיביות,שאלותעיוןבצריךלהשאירהמשפט,לבית

שלאכלליות,אידיאולוגיותושאלותמדיניותשלשאלות

על-שתוכרענהראויושלאהחלטה,לאותהצריכותהיו

לנולאפשריכולכזהרחבדיוןרקמשפט,ביתידי

ופעילות-שניתנהההחלטהשליותרמלאההערכה



אתכאןאבחןלעתיד.צעדינובתכנוןונכונהמושכלת

זו.דיוןמטגרתמתוןהעליוןהמשפטביתהחלטת

הואראשית,מרכזייס,מרכיביסשלושהבהחלטה

יהודיתהיאשהמדינההעובדהכיאחד),(פההכריז

שנית,בה;החייסלא-יהודיסאפלייתמצדיקהאינה

ישראלמדינתכיאחד),פהזאת(גסבמפורשקבעהוא

לא-יהודיסלהפלותשלאמחובתהלהתפרקיכולהאינה

לכל(אוהיהודיתלטוכנותקרקעותהקצאתבאמצעות

שוויוןכלל,בדרןכי,קבעהואשלישית,אחר);גוף

ביתדת.אולאוסכגוןמשיקוליסהתעלמותמחייב

משיקוליההתעלמותחזקתשבהןנטיבותמונההמשפט

המקרה,בנטיבותכי,קובעאולסלהיטתר,יכולהלאוס

 3לא-יהודיס.מועמדיסהטףעללפטולהצדקההיתהלא

לגביהשופטיסביןמחלוקתאיןכימקרהזהאין

מבחינההיה,ניתןלאהראשונות.הקביעותשתי

אחרת.למטקנהלהגיעכאח,דונורמטיביתמשפטית

מטעמיאפליהלאיטורמחויבותשלהראשון,העיקרון

והואהעצמאות,הכרזתמאזאותנומלווהלאוס,אודת

הקמתעלהאו"סובהחלטתבלפורבהכרזתגסכלול

יכולהאינהשהמדינה-השניהעיקרוןהיהודית.המדינה

על-ידיהלא-יהודיסתושביהכלפימחובותיהלהתפרק

הלאומייסהמוטדותכגוןאחריס,לגופיסקרקעהקצאת

לעובדהפשוטהתזכורתרקבעצסהוא-יסהיהודי

בידיההמרכזתמדינה,ביןגדולהבדלשישהיטודית,

כללרווחתהמשאביסועלהכוחעלהמונופולאת

לאומיתתנועהשלמוטדותוביןהתושביס,

ברכישתהוהקרקעבגאולתהעוטקתפרטיקולרית,

 4אחד.עסבנילטובת

אי-שעקרוןההכרזהבישראל,המציאותרקעעל

ולערביס,ליהודיסקרקעהקצאותעלגסחלהאפליה

אותולעקוףיכולהאינההמדינהכיהקביעהובעיקר

טמליתחשיבותבעלותהןלאחר,הקצאהעל-ידי

ההבהרהעלשבחיסמגיעיסהמשפטלבית 5גדולה.

תשובהנובעתלאאלהעקרונותשמשניאלאהזאת.

דמוקרטיהביןהמתחשלוהקשותהעיקריותלשאלות

להפלותלאמחויבתהמדינהכימוטכס,יהודיףת.ובין

אפליהאולסעקיף,אוישירבאופןלאוס,בטיטעל

ושאלתמוצדק.שאינושונהטיפולהיאבהגדרתה

וא]ן'ישואל ' Yמקוקמי(jןל(גדדאן Yק

הרגישטיפולשלפנינו,בהקשרומתי,האסהיאהמפתח

להיותיכולאנשיסשלהדתיתאוהלאומיתלזהות

שפטקמכיווןפטולה.אפליהלהיחשבלאולכןמוצדק,

הצדקהלהיותיכולהלעיתיסכימדגיש,עצמוהדין

אולאומיתהשתייכותשיקולישלבחשבוןלהבאה

הנטיבותשלזיהוייסהיאהחשובההשאלהדתית,

רלוונטייס.כאלהשיקוליסשבהסהרקעותנאי

הואמטוימת.דרדקפיצתהמשפטביתעשהכאן

לאמץהיהאטורקצירשלבמקרהכימפורשות,מחליט

להכריעצרידאינוכיקובעאדערביס,המדירכלל

קציר,והיישובהטוכנותלטענתאשר,הכלליותבטענות

אח,דמצד 6שס.גסזהכללשלאימוצואתמצדיקות

פיזורכגוןטענותשלבלגיטימיותעוטקאינוהוא

תרבותית;הומוגניותאוטובה,השתלבותכלוטין,או

קובעהואכאשרבמשתמעאותןדוחההואשני,מצד

המשפטביתיותר,חשובקציר.ושלבמקרהחלותשאינן

הלאוס"ייעיוורוןמעקרוןלטטותאיןכימפורשותקובע

(הואייחודיחייסאורחכגוןמיוחדיסשיקוליסבהעדר

אוחרדי)יישובאומושבקיבוץ,מפורשותמזכיר

המדינהמצדלגיטימיזהאיןאחרות,במליסביטחון.

כימראששייקבעישובשללהקמתוקרקעלהקצות

 8יהודי.ייטתס"יהיה

שלבמקרהשדווקאלכת,מרחיקתמטקנהזוהי

יהודי.יישובכברהואקצירמתבקשת.אינהכברקציר

אתעצמהעללקבלומוכנהלכ,ןערהקעדאןמשפחת

שתחיהכדבשללשלסשתידרשהזהותי-תרבותיהמחיר

והנרטיבחגיושפתו,דתו,הציבורית,שתרבותוביישוב

השאלהכילהיותיכולמשלה.שוניסשלוטוריההיט

כלכלייסאוחברתייסכוחותשכןבמציאות,תתעוררלא

יישובשלאופיואתמדיריס,כלליסבליגסיקבעו,

בישראל,החייסבתנאיהאומנס,אבלשיוקס.חדש

ביישוביתגורראסלבחוראדסמצדלגיטימיזהאין

זכותלאדסאיןהאסמזה,יותרמעורב?אויהודיערבי,

תרבותיתבטביבהלחיותלותאפשרכיממדינתולתבוע

מצדלגיטימיזהאיןהאסובהתאס,תומכת?וזהותית

מראשיידעושיושביהסכדיישוביסלתכנןהמדינה

יחיו?תרבותיתטביבהטוגבאיזה

למדינתעומדתאינהזוטענהכיכאן,להזכירחשוב
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וערביםיהודיםשל tlנפרד tlההנוכחיים:בתנאיםישראל

שווה.מלהיותמאודרחוקהיישובים,ברובבישראל,

חייםרמתמעדיפההייתהקעדאןמשפחתכימניחהאני

בקצירכזוחייםרמתפניעלערביתבחברהגבוהה

בישראלערביםשלהבחירהשאפשרויותאלאהיהודית.

תכנונייםחוקיים,תנאיםשלצירוףבגללמאו,דמוגבלת

בכלליםשימושעושיםיהודיםמזו,יתרהוחברתיים.

ערבים,להדירמנתעלחברתייםובלחציםמשפטיים

להתיישבמהיהודיםלמנועלערביםמניחיםאינםאד

חשיבות.בכדרואיםהםכאשרערביםאזוריםבלב

 .הנוכחילמצבעצמואתמגבילאינוהדיןפטקאבל

יהיההנפרדשבובמצבגםמדיריםכלליםאוטרהוא

כלליםועמוק:ארוךניטיוןעלנטמךהואבכדשווה.

ונחיתות.אפליהלהנצחתכליכללבדרןהםמדירים

אותםהמדיריםכלליםנגדנלחמיםכולובעולםיהודים

בישראל,אנו,דווקאהאםמכטות.להםקובעיםאו

אפליה?בגדראינםלא-יהודיםהמדיריםכלליםכינטען

השאלהעםמהתמודדותמתחמקהמשפטבית

להצדקה:יותרהקלהשהיאבדרןובוחרהזאת,הקשה

אבל,פטולה.כאפליהפניה,עלחשודה,הדרהכל

שונותקהילותשליחדחייםהיינו:הקיימים,בתנאים

עדייןואשרלהיטמע,רוצותואינןנטמעותשאינןמזו,זו

איוםתחושתעמושישמתמשך,טכטודבצלחיות

רבהאפשרותרגישהשוויוןמדיניותתיתן-הדדית

הקבוצות.שתילבנימלאיםקהילתייםלחייםומובנית

להשתייכותרגישותותצדיקתחייבכזאתמדיניות

לאמץ,תוכלולאיישובים,בתכנוןותרבותיתלאומית

 '. tlלאומיותעיוורון tIשלמדיניותשבשגרה,כעניין

יישובבצורותכמובן,שונים,יהיווהכליםהשיקולים

ליישוביפיםאינםגדולהלעירהיפיםכלליםשונות.

טפרביתחיים,ממרכזיותרלפרנטיכולשאינוקטן,

כאן.איןלאומיצבעיםעיוורוןאבלאחד.ט tlומתנ

היהודי-לייחודהדווקאביטויאינהכזומדיניות

שאנשיםהכלליתלעובדהביטויהיאהמדינה.שלציוני

מזהותםמאודחשובחלקוכילעצמם,רקחייםאינם

מטוים,במובןבטביבתם.להםשישהנוחותלפינקבע

האינטרטשיוכריותרחיוניהערבילמיעוטדווקא

במקומותדיורופתרונותמוביליותלשלבשלוהלגיטימי
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טביבהעסיחדהולמת,חייםורמתתעטוקהבהםשיש

 1תומכת.סתרבותית-זהותית

הטעםמןחלקלציונות.חוזריםאנושכאןאלא

שלהרצוןהיהיהודיתמדינהשללהקמתההמיוחד

היותשלוהקשההנצחיתההוויהמןלחדוליהודים

במדינות,נרדף)אףקרובות(ולעיתיםוזרמנוכרמיעוט

ואכן,משלהס.שונההדתית-לשונית-תרבותיתשזהותן

היאהציבוריתוהתרבותרוב,הםיהודיסבישראל

היומיוםחייאתחיאינואדםאולם,יהודית-עברית.

בכפרו,בעירו,בחייונמדדתחייואיכותבמדינתו.שלו

ילדיו.אתשולחהואשאליוהטפרבביתבשכונתו,

ישראלגדול.לא-יהודימיעוטישהיהודיתבמדינה

לפגועהיתרלעצמהתיטולאםהצדקתהאתתאבד

זאת,עםיחד 11הלא-יהודים.תושביהשלבזכויותיהס

ביישובבישראללחיותבכדהחפץליהודיאפשרותמתן

ומציאתלבדלנות,לגיטימציהאוזכות-יתראינהיהודי

בלתיאפליהבהכרחאינהזובחירהשיאפשרוהכלים

מוצדקת.

חובהכיהמשפט,ביתעםמטכימהאניכדמשום

שליהודי~ת)(אוציונותשלמובןאותורקלאמץעלינו

לא-יהודיםשלאפלייתםאתדורששאינוהמדינה,

אפליהשלהרביםבגילוייםלטפלודחוףחשובבישראל.

וההתיישבות.הדיורבתחוםגסבישראל,הקיימיםכזו

מלאבאופןאלהבעיותיפתורלאההדרהכלליביטול

כלליסשבהסביישוביםגםלהשתלבמתקשים(ערבים

לשלםמוכניםאינםרבותופעמיםקיימים,אינסכאלה

חשובאבליהודית).בטביבהשבחייםהניכורמחיראת

המציאותשלהמיוחדיםהמאפייניםמןלהתעלםלאגם

מרכיביםשיכללו,ומוצדקכוללים,אלהבישראל.

במקריםמחייב,שימורםרבים.קהילתיים-זהותיים

לאומית-תרבותיתהשתייכותעלהטתמכותרבים,

חינוכי.מוטדאויישובבשכונה,בהשתלבותכשיקול

אחדיס,מובניםפעריםלביטולטובכליהיאאינטגרציה

כפויה,איטגרציהבה.מושכלתבחירהלעודדוטוב

יעיל)(ולאנכוןלאכלילהיותעלולהזאת,לעומת

שימורעלהמקפידותתת-חברותביןשוויוןלהשגת

הייחודית.זהותן

המדינהביןליחטיםמעמידהזההדיןפטק



כיאומר,הואאמת.שלרגעהציונותובין(ויהודיותה)

משניבחבללהחזיקלהמשיךיכולהאינההמדינה

אזרחיה,כלעלשלטונהשלללגיטימיותלטעוןצדדיו,

ובאותושלה,ת 1הדמוקרטימכוחולא-יהודיס,יהודיס

בידיבלעדי,באופןממלכתיות,פונקציותלהפקידזמן

היאהציונותהיהודי.העסשלהלאומייסהמוסדות

הואהגדולהישגההיהודי.העסשלהלאומיתהתנועה

התיישבות,עלייה,שלתהליכיסמתוךהמדינה,הקמת

ומדיני.צבאיומאבקתרבותיתתחייהכלכלי,פיתוח

השתייס,ביןסימביוזהעתה,עדקייסשהיההמצבאך

כברהציונות,מטרותלמימושמתגייסתהמדינהכאשר

קביל.אינו

האפשרייס,הפתרונותאחדעלמרמזהמשפטבית

את l1מפריטה 11הנייטרלית,ליברליתמדינהשלזה

תושביה.שלוהלא-אזרחיותהלאומיותהזהויות

שלזההואשלוהמודלהיוס,המקובלותבסיסמאות

יהודיסביןהמשווהמודלאכןזהאזרחיה".כלמדינת 11

תביעתסאתמשניהסנוטלשהואבכךולא-יהודיס,

אבלהלאומיות-תרבותיות.בזכויותיהסהמדינהלהכרת

העדיףהפתרוןשהואברורולאהיחי,דהפתרוןאינוהוא

תושבישלערכיהסואתמשאלותיהסאתיותרוהתואס

כלפירשמית,הכרההואהשניהפתרוןכולס.'!הארץ

הלאומי-תרבותיהמימדשלבחשיבותוהקבוצות,שתי

מנתעלהתארגנותשלובלגיטימיותפרטיס,בחיי

משנותבתוךמועדףזהפתרוןכילצייןחשובלקדמו.

ממסורתחשובכחלקגסכר 1ומחשובות,ליברליות

אינסהאדסזכויותומסורתהליברליזסהאדס.זכויות

בקבוצות.חייסשפרטיסהעובדהמןות Iהתעלכדורשיס

עדלראותמחייבתבפרטיסההתמקדותדווקאלהיפ,ך

התרבותית-לקבוצתסהשתייכותלהסחשובהכמה

לאומית.

מחייביסהאלההפתרונותשניכילהדגיש,חשוב

ומוסדותיה.הציוניתהתנועהלביןהמדינהביןהבחנה

אובדןבהכרח,בהס,איןכילהדגיש,פחותלאחשוב

רובבישראלישיהודית.כמדינהישראלשלהייחוד

ליהודיסשיעניקוהסדריסלהבטיחיכולוזהגדול,יהודי

בכפוףותרבותית,פיסיתהגנהבההיהודיתולתרבות

יכוליסאלההסדריסכולס.האזרחיסשללזכויותיהס

וא/'ן'ישואל ' Yסקוקל \iסי((גדדאן Yק

היסודתנאיעלוהקפדהבהגירה,יהודיסהעדפתלכלול

אתלמלאלהמשיךתוכלשישראלמנתעלהנדרשיס

העסמממששבהבעולסהיחידהכמדינהתפקידה

שמותרמקוסמדינית.עצמיתלהגדרהזכותואתהיהודי

היהודיהעסרווחתשלאלהבהיבטיסלעסוקלמדינה

הלאומייסבמוסדותבכךלהיעזרגסלהמותר-

הזיקהביטולדורשיסאינסגסאלהפתרונותהיהודייס.

להמשיךשיכולהבתפוצות,היהודיהעסוביןישראלבין

המוסדותוביןישראלביןפעולהבשיתוףלהתקייס

בהחלטמתיישביסהסולבסוף,היהודייס.הלאומייס

ישראלמדינתשלהמכונןהשיחביןהקשרשימורעס

מההציונית.והתנועההיהודיהעסגורלוביןוסמליה

הציוניתהתנועהההתפתחויות,תהיינהשלא

חלקהסהמדינהשלולפריחתהלכינונהוהמאבקיס

שלה.ההיסטוריהמןחשוב

יותרהנכוןהפתרוןכיבורהסאניאלה,כללמרות

ההפרטהלאהואהציונות,שלהישגהולשימורלארץ,

להעניקהנכונותאלאהלאומיות,התנועותשלההדדית

הלאומיות-תרבותיותבזכויותהכרההכרה.לשתיהן

היהודיהייחודעלויתוראיננהבישראלהערביסשל

ובמדינהמיעוט,הסישראלאזרחיהערביסהמדינה.של

לאאךזכויותיהס,עללהגנהזכאיסהסדמוקרטית

רקלעין,הנראהבעתידהעדפותיהס.שלמלאלמימוש

מדיניתעצמיתלהגדרהזכותתהיההיהודילעס

מוחלטתלהתעלמותיביאשהדבראסוראךבישראל.

מזאת,יתרהבה.הערביסשלהקבוצתיותהזכויותמן

ישראלאזרחיהערביסשלהלאומייסבאינטרסיסהכרה

טיפשידחוף.פוליטיצורךאלאמוסרי,ענייןרקאינה

רואיסישראלאזרחישהערביסהעובדהמןלהתעלס

הכרהרקבזהותס.מרכזיחלקהפלסטיניתבלאומיותס

הדיאלוגסוגאתסוף,סוףתאפשר,זובמציאות

מנתעללקייסחייבותהאלהיות Iהלאוכשהתנועות

מדינתבמסגרתשלהןדו-הקיוסעללהבנותלהגיע

לשוויוןלזכותלתתתסייענהכאלההבנותישראל.

הןהוגן,מענהולתתיותר,מלאהמשמעותאזרחי

ערביסשללאינטרסיסוהןכפרטיסערביסשללצרכיס

כזוהבנהרקמכול,וחשובקבוצות).(אוכקבוצה

הזיקהלפירושביחסאחראיותלהסכמותלהגיעתאפשר
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שבצידההמדינה,אזרחיכלאתהמלכדתהאזרחית

שלהשונה,אךהפעילה,הלאומיתהזהותקיימת

הזיקהבחשיבותהכרהרקהשונות.הקבוצות

מדינימימוששתקבלהערבים,שלהלאומית-תרבותית

להכרהתביעהלהצדיקיכולהפלטטינית,במדינה

שלהלאומית-תרבותיתהזיקהבחשיבותערבית

מוטדותהתארגנותיהודית.מדינההמצדיקההיהודים,

למדינהתטייעבישראלערביתלאומיתתנועהשל

היאבה.החייםהערביםכלפיהוגנתלהיותהיהודית

להטתפקלאבישראלהחייםהערביםאתתחייבגם

פעולהלשתףאלאאפליה,על(מוצדקות)בתלונותעוד

לדו-דרכיםעלמשותפתבמחשבהואחראיבונהבאופן

בישראל.קיום

בינהחזקהזיקהעללשמורהרוצהישראלדווקא

צורותיה,כלעלבארצו,היהודיהעםשלהתחייהובין

המדינהשלותהיהודיאתתזההלאאםלעשותתשכיל

זהניתוקהציונות.שלמטרותיהועםמוטדותיהעם

שהואלהיותיכוללהיפך.הציונות.טוףמהווהאינו

יכולתהולחיזוקחיוניותהלחידושהכרחיתנאי

הניצביםהחשוביםהלאומייםהיעדיםעםלהתמודד

הואמהםאחדובעולם.בישראלהיהודיהעםבפני

והחפצההיהודיבאופיההגאהמדינה,כיצדההדגמה

וצודקתדמוקרטיתמדינהלהיותיכולהאותו,לשמר

השייכתגדולהמקומיתאוכלוטייהבהחיהכאשרגם

הזהותופיתוחשימורהואאחרחיוניאתגראחר.ללאום

חשיבהאוובעולם,בישראלצורותיה,כלעלהיהודית,

המדינהביןהקשריםעליצירתית,בצורהמחדש,

כליהיאהמדינההיהודיות.התפוצותוביןהיהודית

עללשמורביכולתונמדדכליאולםעצומה.שחשיבותו

מטופקיםלהיותיכוליםאינםואלהערכים,ועלתכנים

מדינה.ידיעלרק
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להזכיררצההעליוןהמשפטשביתלכךסימניםיש 2.

לכךבולטסימןבראון.הלכתאתקעדאןבענייןכפסיקתו

העליוןהמשפטביתהפרידבראוןבענייןשגםהוא

בחינוךשנפרדכלומר,-העקרוניתהקביעהביוהאמריקאי

אינןנפרדותחינוךמערכותולכןשווה,להיותיכולאינו

כחלההעתירהאתראהלאהואהסעד.וביו-חוקתיות

החינוךמערכתכללעלאלאלפניו,העותריםעלרק

רעידתיוצרהואכילגמריערהיההואהדרום.במדינות

ומערכתיתמבניתהיערכותיחייבהדכרוכיאדמה,

ככתיללמודיורשוהעותריםכימלצוותנמנעלכןממושכת.

שוויונילמצבלהיערךחובהוהטילבחרו,שבהםהספר

המשפטביתנקטעצמוביטויאותוהראויה".ייבמהירות

המשפטביתמדגיששכאןאלאקעדאו.בפרשתגםהעליון

ולעתידהזהלמקרהדבריואתמצמצםהואכיוהדגש,חזור

לאוכללתמוהה,מפורשסעדממתןההימנעותלכו,לבוא.

ממושך.היערכותבזמןצורךכאןישמדועברור

קדמיהשופטשכןהשופטים,ביןמחלוקתישזובנקודה 3.

השארביןקציר,היישובלגביהזאתלקביעהמצטרףאינו

השופטמזמן.נעשתההשיתופיתלאגודהשההקצאהמפני

חלקלאיזהברורלאאולםהרוב,להכרעתמצטרףחשין

החמישהמתוךשופטיםשלושהמסכים.הואמהנמקותיה

מסכימיםוזמיר)אורוהשופטיםברק(הנשיאבדיןשישבו

חלקיו.כלעלהדיןלפסקמלאבאופן

.<t שפסקהעובדההיאזונקודהשלהחשובותההשלכותאחת

נוקטאינוהואהמדינה.בבעלותלקרקעותמוגבלהדין

ללא-זכויותהעברתלהגבילמותראםבשאלהעמדה

היהודיים.הלאומייםלמוסדותהשייכותבקרקעותיהודים

נקיטתלאפשררקנועדההיהודיתלסוכנותההקצאהאם 5.

המדיניותכלאםערבים,כלפיאסורהמדירהמדיניות

אינהאויכולהאינההיהודיתהסוכנותואםאסורה,הזו

ערביםמדירותשאינןהתיישבותבפעולותלעסוקמוכנה

גםזולקביעהלהיותיכולותאזיחוקי,בלתיהדברבאשר



תפקידייתורכדיעדלכת,מרחיקותמעשיותהשלכות

ברוחדבריסבארץ.בהתיישבותהיהודיתלטוכנותעתידי

הדיומפטקאךביילין,יוטיהשרעל-ידיהושמעוזו

ראוילכת.מרחיקותכהמטקנותלהטיקמוקדסכשלעצמו

בלתיאינופעולותיהכיטענה,היהודיתהטוכנותכילצייו

ללא-יהודיסביואטורהאפליהשלמטעמיסחוקיות

בביתהרובעל-ידינדחתהטענתהקצירבענייויהודיס.

העליון.המשפט

הטוכנותטענותוביוהמדינהטענותביוההבדלמענייו 6.

יכולהאינהאכושהמדינהמפנידווקאזה.לענייווקציר

היאלאחר,תפקידיסהעברתידיעלמחובותיהלהתפרק

כחיונייסרואהשהיאמתפקידיהאלהעללהגוהחייבתזו

למדינהאיפשרהלאהעתירהזהבמקרהוכלגיטימייס.

אתובצדק,מניח,המשפטביתהאחריות.אתלהעביר

לפתחה-שלה.האחריות

לקושיעירנותעלמצביעהעמוסשהטעדלהיותיכול 7.

הזאת.במטקנה

ערבייישובהקמתלאפשרמוכוהיההמשפטביתכיייתכן . 8

מיעוטיסשלבזכותסאגב,בהערתמכיר,הואשכובלב,ד

תרבותית.עצמיתלהגנהכדרךהפרדהלתבוע

מצדיקהכזומדיניותאסהקשה,לשאלהכאונכנטתאיני . 9

לאדסאיוענייו,שללגופומוחלטת.הדרהשלכללגס

בניבושאיוביישובלחיותלגיטימי,אינטרטאףאוזכות,

האפשר,במידתלחיות,לבחורזכותלוישאחר.לאוס

זהניטוחלכאורה,תומכת.תרבותית-זהותיתבחברה

מכטותקביעתגסאבלמכטות.שלקביעהרקמצדיק

דווקאכילצייו,חשובלאוס".ייעיוורוןשלמעיקרוןשונה

דו-לאומייס,כיישוביסתחילה,בכוונההמוקמיס,יישוביס

חייביסהסלאומיות;עיוורוןלעצמסלהרשותיכוליסאינס

העמיס.שניבאוכלוטיותאיזוןלהבטיח

(וישאחריסביישוביסאובעריסגסכילהזכירוחשוב 10.

לרכושמאדסלמנועמשפטיתדרךאיושבהוכאלה),רביס

ערביס.הואהדרהשלבבעיותשנתקלמינכט,לשכוראו

כיהחששעלגסמצביעהעדאלהדווקאכיכזפתיעזהאיו

ביישוביסמבוטטותערביותמשפחותשלהשתלבות

וא]'ן'ישואל ' Yמקוקמי(;[ל(גדדאן Yק

דיורלפתרונותהערביהמאבקאתלהחלישעלולהיהודיס

מטפקיס.ערבייס

שלביותרהמינימליבמובןיהודית,מדינהשלהקמתה . 11

ובאזרחיסבתושביספוגעתגדול,יהודירובבהשישמדינה

אותסהופכתהיאחשוב,במובןבמדינההלא-יהודייס

בעברהיוהסשבושטחעלשהוקמהמדינהבתוךלמיעוט

מתמשכתשהיאבכךוגסהזאת,בפגיעהלהודותחשוברוב.

עלבשליטהגסמאופיינתהיהודיתהמדינהומתמידה.

בארץ.היהודיהרובאתלהגדילשיטתיובמאמץההגירה,

באופויהדותהאתייחוגגת"היהודיתהמדינהמזו,יתרה

הערביסאזרחיהשלניכורסאתמגבירהדברומכונו.טמלי

אלה,כלאבלאטונס.עלנבנההמדינהכינוןשכוממנה,

ביחטסהעמוקיסהקשייסלהבנתשיהיוככולחשוביס

אפליהמהוויסאינסלמדינה,ישראלאזרחיהערביסשל

לרעה.

הערביתלאוכלוטייהמוכריסמוטדותכאשרהקייס,במצב 12.

היהודייסהלאומייסהמוטדותבעודקיימיס,אינסכמעט

במובהק,יהודייסהסטמליהוכלוהמדינהבחוק,מעוגניס

לרש.כלעגלהיראותיכולזהמטוגטהור"ליברלי"פתרון
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זכתה lקעדאןבענייןהעליוןהמשפטביתהחלטת

הטוגיותכאחתיילמדהדיןפטקנרחבים.להדים

הואהישראלי,במשפטהשוויוןבהלכותהמרכזיות

בו,שנקבעוהזכויותלהיקףבאשרלדיוניםכרישמש

ישראלשלמחויבותהביןהמתחלבירורותרומתו

תלובן.עודהיהודי,אופיהלביןולשוויוןלדמוקרטיה

אתשיבקרומיויהיוהדיןפטקאתשישבחומייהיו

חשיבותובדברמחלוקתשאיןנדמהאולםמגבלותיו,

הדיןפטקמתןעםלטיומובאקעדאןבג"ץהתקדימית.

אךהעליון,המשפטביתשלשופטיםחמישהעל-ידי

בשרשרתבלבדאחתחוליהמהווההמשפטביתהחלטת

פתחפותחתוהיאלה,שקדמומהלכיםשלארוכה

זושהחלטהההזדמנויותולניצולעתידיותלפעולות

מזמנת.

,בדרךאשרבשלביתמקדזוברשימההמרכזיהדיון

הטיפורמעמיק:לדיוןאולבלתשומתזוכהאינוכלל,

העליון,המשפטבביתההתדיינותשמאחורי

ההתלבטויותשלו,הייחודייםוהרקעטוריהההיט

המקרהלהצגתשנבחרהוהאטטרטגיהלהגשתושקדמו

אעלההרשימהשלטופהלקראתהמשפט.ביתבפני

פטקשלהאפשריותלהשלכותיובנוגעמחשבותמטפר

ניתןשבהןולדרכיםקהילתיים",יייישוביםעלהדין

כאלה.ליישוביםיותרשוויוניתגישהלהבטיח

ואימאןעאדלעםלראשונהנפגשתי 1995בשנת

האזרחלזכויותבאגודהעבודתיבמטגרתקעדאן

חלקהובלתיואףהתיקלניהולשותפההייתיבישראל.

 1996בקיץזו.רשימהעוטקתשבהןההחלטותמןניכר

מאזממלאבייצוגמקומיואתבחו"ל,ללימודיםיצאתי

העותריםאתלייצגשהפטקתילמרותיקיר.דןעו"ד

בהשתלשלויותמעורהנותרתיהמשפטי,בהליך

משיאיאחדהיהקעדאןתיקבתיק.ובהתפתחויות

זמן,הרבהבוהשקעתידין.כעורכתהמקצועיתעבודתי

לידינפלההפרקטיקהאתעזיבתיעםולהט.מחשבה

אכ(נםשהיאמעמדההמקרהעללהביטההזדמנות

בקבלתומעורבותשותפותעלבנויהאולםלו,חיצונית

הזכותאתלעצמינטלתיבניהולו.רבותהחלטות

מעמדהחלקןמעשה,שלאחרמחשבותלהעלות

מתוךמקווה),אניכך(קונטטרוקטיבית,ביקורתית
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תובנותלהעשיריכולהמעשיתפרקטיקהכיאמונה

תיאורטיות.

לראשונהבעותריםפגשתימאזחלפושניםחמש

אךשכזותקופהבמהלךבעניינם.הדיןפטקשניתןועד

כלשלבדעותיהםשינוייםיחולוכיהואטבעי

ובכללמעלה,שהיאלטוגיותבנוגעבפרשההמעורבים

ביתהדין,עורכיאותם,ייצגאשרהארגוןהעותרים,זה

מעורבתשהיתהכמידווקאהישראלי.והציבורהמשפט

המקרהעלכיוםלהביטביכולתיכיחשהאניבתיק

מעלהשאנישהמחשבותמבלירטרוטפקטיבית,בראייה

ההחלטה.שלחשיבותהאתזהכהואיחלישו

דיןפטקכלשלקריאתוכיהיאשליהיסודהנחת

המשפטישלהליךלכךמודעותתוךלהיעשותצריכה

נותריםכללבדרךאשרהעין",מןייטמוייםשותפיםיש

אחרהתחקותהרשמית.ההחלטהשלהקלעיםמאחורי

האישייםמניעיהםהבנתאלו,סוכני-משפטשלזהותם

אתתופסיםהםשבההדרךובירורוהמקצועיים,

מרכיביםמהוויםהמשפט,תפקידואתתפקידם

התוצראתיותרטובלהביןלנומטייעיםאשרחשובים

שלזהותםהדין.'פסק-המשפטיהתיקשלהטופי

הקשרטיבאותו;ייצגואשרהדיןעורכיושלהלקוח

המקצועית-ארגוניתהמסגרתשלאופיהביניהם;הנוצר

היאשעליההאידיאולוגיהוהדיןעורכיפועליםשבה

אתהארגונית-מקצועיתהמטגרתתפיסתמבוטטת;

לכל-המשפטתפקידואתהחברתי-ציבוריתפקידה

המשפטי.(בהליךמשמעותישאלו

בפניהשוטחהלקוחלקוח.עםנפגשתדיןעורכת

ללקוחהבעיהאתממשיגההדיןעורכתהבעיה.את

המשפטביתבפניאותהמציגההיאמכןולאחרעצמו,

הסיפורהמקובלים."המשפטייםהכלליםפיעל

אתלתארניתןשבהאחתדרךמשקףמטפרשהלקוח

לחזוריכולההדיןעורכתחווה.שהואהמציאות

אתלהשיגכדיבהישאשרבדרךזהטיפורולשכתב

במטגרתביותרהטובהבצורההרצויותהמטרות

ייאובייקטיבית"אחתדרךאיןהמשפטית.המערכת

הצגהכלאותה.לתאראוהלקוחשלבעייתואתלהבין

מהבחינהוהןהעובדתיתמהבחינההןמקרהו,של

משפיעהוהיאערכיתעמדההבעתבהישהמשפטית,



עורכתהמשפטי,התיקשלהתפתחותוועלמהלכועל

המהוותמטוימותעובדותלפרטלאלבחוריכולההדין

אחרות,עובדותלהדגישולבחורלקוחה,לתביעתרקע

בטוגיהלהתמקדהמשפטביתאתלכווןיכולההיא

רחביסבהיבטיסאוהמקרה,טיפורשלומוגבלתצרה

ובאיזוהמקרה,אתלתייגכיצדלבחוריכולההיאשלו,

מוכרותמשפטיותלעילותבהתאסלטווגו,דרך

שלאמהמחייביס,משפטייסתקדימיסעלובהתבטט

מטענותיה,פחותלאמשמעותיעל-ידהנטען

המייצגתהדיןלעורכתישכן,אסמטוימת,במידה

הערכאותבפנישלוהמקרההצגתאופןעלשליטהלקוח

דיןעורכימוחלטת,שליטהזואיןאךהשיפוטיות,

אישיותס,אתהמקצועיתעבודתסתוךאלעמסנושאיס

האישיתזהותסוהחברתית,הפוליטיתעולמסהשקפת

המקצועיתהאתיקה-קרישלהס,התפקידותפיטת

בכלל,דיןעורכילגביהדברכך 5הרחב,במובנהשלהס,

הנעשיתהדיןעריכתעבורסאשרדיןעורכילגביובפרט

מכיווןמקצועית,'קריירהמהווהחברתישינוילמען

חשובאמצעיאלהמשפטניסעבורמהווהשהמשפט

השינוימהוכמו:שאלותרצוי,חברתישינוילהשגת

ומהבהשגתוהלקוחשלמקומומהיושג,כיצדהרצוי,

היע,דבהשגתהמשפטיתוהמערכתהמשפטתפקיד

שבובתהליךלהפרדה,ניתןשאיננובאופןיח,דמותכות

שמטפרתהמשפטילטיפורהלקוחשלטיפורוהופך

דינו.עורכת

הגיעהמשפטיהתיקזה,תהליךידגיסקעדאןמקרה

עו"דבאמצעותהאזרחלזכויותהאגודהשללטיפולה

הפלטטיניהמיעוטזכויותלמעןפעילג'בארין,תאופיק

באותהקצירהיישובשלמיועדתושבובעצמובישראל

הפוטנציאלברורהיהבתיקהדיוניסבתחילתכברעת.

עלתיגרוקריאתביקורתמתיחת-בוהטמון

במשךשהונהגהההתיישבותמדיניותשלהלגיטימיות

מקרקעימינהלבאמצעותישראל,מדינתעל-ידישניס

עבוריישוביסייחדהאשרהיהודית,והטוכנותישראל

העמדהאתביטאהזומדיניותבלבד.יהודיס

יהודיתבהתיישבותשראתההציונית,האידיאולוגית

במעלה,ראשוןלאומיאינטרטהארץברחבי

לזכויותבאגודההדיוניסשלעיקרייסהיבטיסשני

אזו' Iןאל i!Jי ' Yמקןקמי(ן,ל(גדדאן Yק

אטטרטגישיקולהיההראשוןזו,מףדעףתשיקפוהאזרח

ובפניהמשפטביתבפניהנושאאתלהציגכיצד-

הדיןעורכישלרובסרובמהותי,היההשניהציבור,

היהולאיהודיס,היובאגודהעתאותהעבדואשר

לדרכיסבאשרהטכמהבקרבסשררהכמהעדברור

אופיהלהתבטאצריךשבהסהטפציפייסולהטדריס

בעיקראתרכזהרשימהבהמשךישראל,שלהיהודי

הראשון,בהיבט

היהבתיקדנואשרהאגודהשלהשונותבוועדות

הציבורבקרבוכןהמשפטית,המערכתבקרבכיברור,

יירגיש",אוכ"בעייתי"להיתפטהתיקעשויהרחב,

מדיניותאתעקרוניתלבחינהמעלהשהואמכיוון

בישראל,נבחריסגיאוגרפייסאזוריסשלהייהוד

הציוניתהתפיטהאתקצירהיישובטימלזומבחינה

יהודיסשלהקולקטיביתבתודעהעמוקהמושרשת

באזוריסיהודיתהתיישבותלעודדיששלפיהבישראל,

העמידהאיפוא,העתירה,ערבית.אוכלוטייהצפופי

המושביסהקיבוציס,מאותשלהלגיטימיותאתבטפק

שהיוויישובנקודותהארץ,ברחביהפזוריסוהמיצפיס

ונתפטוהעובדתההתיישבותשלהשדרהעמודאת

הציונות.שלהתווךכעמודי

טיכוייאתולהגדילזה,קושיעסלהתמודדמנתעל

מקרההבאה:האטטרטגיהאומצהבעתירה,הזכייה

ערכיעלשפחותכמהייתאייס"אשרבדרךיוצגקעדאן

שהתיקככלאחרות,במיליסהקונצנזואלייס.הציונות

יקשהכךהציוני,המפעלעצסעלתיגרכקוראייראה

כפחותויוצגירוכךשהואככל-ולהיפךבעתירה,לזכות

יותר.גבוהיסקונקרטיתלזכייההטיכוייסמהפכני,

עמדהבאימוץלמשל,ביטוי,לידיבאזוגישהיישוס

ההתיישבותבמדיניותלעטוקשלאמפורשתכללית

שאלתאתהמשפטיהדיוןממטגרתולהוציאבעבר,

במשךמיישבכגורסהיהודיתהטוכנותשלהלגיטימיות
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אינההיאכיאיפוא,הצהירה,העתירההשניס.

ההתיישבותיהמפעלשלהלגיטימיותלשאלתמתייחטת

במדיניותרקומתמקדתומושביס),(קיבוציסהשיתופי

הצטמצמהאףהעתירהואילך,מכאןההתיישבות

חזק,שיתופיותעקרוןעלמבוטטיסשאינסליישוביס

מושביס(קיבוציס,כאלהביישוביסשגסלמרות
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קשה.אפליהבעייתקיימתשיתופיים)

כיהיתההאזרחלזכויותבאגודההתחושהכאמור,

לכןלהתקבל.יותרטובטיכוילעתירהישזובדרך

בהליךאי-שימוששלהפוליטיייהמחיר"אתלשלםכדאי

הנעשהאלטרנטיבי,היטטורילתיעודכזירההמשפטי

המיעוטקבוצתשלהחוויהומתוךראייהנקודתמתוך

ואומראעזמזאת,יתרהכמקובל.הרוב,קבוצתשלולא

המהותיותעמדותיהםאתתאמהאףזודיטפוזיציהכי

לזכויותבאגודהוהפעיליםהעובדיםמןניכרחלקשל

לעקוףאיפשראימוצההפחותלכלכיאוהאזרח,

בארגוןמתעוררותהיולוודאיקרובאשרמחלוקות,

יותר.רדיקליתעמדהאומצהאילו

היהזהשבתיקהטעונההטענהלריכוךשניאמצעי

שלהטינוןשבמדיניותהבעייתיותהצבתבאמצעות

פגיעותקבוצותשליותררחבבהקשרקצירהיישוב

אורןד"רשלהדעתחוותצורפהלעתירהומופלות.

חקראשרבן-גוריון,מאוניברטיטתגיאוגרףיפתחאל,

המדינהשלהקרקעמדיניותביןהזיקהאתלעו[(ק

פורטוהדעתבחוותהחברתי.אי-השוויוןלבין

למדיניותשישהשליליותהחברתיותההשלכות

פעריםהנצחתעלשיתופיתהמינהל-טוכנות-אגודה

בישראל.וחלשותחזקותאוכלוטיותביןחברתיים

מנתעלהאח,דטעמים.משניהועלוזהבכיווןטענות

המדיניותשלחולייהלגביהמשפטביתעיניאתלהאיר

לעובדהדהיינו:היהודי-ערבי,להיבטמעברהמותקפת

מעמדי.בטיטעלחברתילריבודישירותמובילהשהיא

המשפט,לביתלאפשרכדילעיל,לאמורובהקשרהשני,

אלהחברתייםבנתוניםלהשתמשכן,לעשותיבחראם

מהטעםרקלאהמפלההמדיניותאתלפטולמנתעל

משוםגםאלאיהודים-ערבים,ליחטיהקשורהלאומי

מזרחים,(כגוןנוטפותחלשותבאוכלוטיותפוגעתשהיא

אואמצעיםחטרותמשפחותחד-הוריות,משפחות

נכים).ילדיםעםמשפחות

מקבץעללהישעןהמשפטביתבחרהחלטתובביטוט

מןלגמריכמעטוהתעלםהראשון,הטוגמןהטענות

כלשהיהתייחטותבהחלטהאיןהחברתי.ההיבט

הטינוןלמדיניותשישוהקשות,המפלותלהשלכות

מקרקעישלההפרטהולמדיניותאלהליישוביםבקבלה
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גםלערבים.פרטאחרות,חלשותאוכלוטיותעלציבור,

מצורותשווהבאופןנהנותאינןאלהאוכלוטיות

המשפטשביתייתכןהחדשות.הקהילתיותההתיישבות

אתלבטטמנתעלהחברתייםלהיבטיםנזקקלא

וערביםיהודיםליחטיבנוגעהתקדימיתהחלטתו

חברתי-מעמדיבטיטעלאפליהמקום,מכלבישראל.

אפליהכמושלאהישראלי,במשפטלהכרהזכתהטרם

לאוםמין,כגוןאחרות,לקבוצותהשתייכותבטיטעל

לקבוצותהמשתייכיםאנשיםאועניים,אנשיםדת.או

אתלהגדירמתקשיםכלכלית-חברתית,מבחינהחלשות

קבוצתית.אפליהשלהמףכריםבמונחיםנחיתותם

לאיתורםרגישותגילהטרםהמשפטביתגםכינראה,

כאלה.פעריםלהנצחתהפועליםמנגנוניםאותםשל

וברורגלויבאופןמתבטטהדיןפטקזאת,לעומת

עיוןוהיקפה.זמנה[(בחינתהעתירהשלטיווגהעל

מפעםויותרמבהיר,ברקהנשיאכיילמדהדיןבפטק

פניייצופיםבעקבותיה,הדיןופטקהעתירה,כיאחת,

שלשוניםטוגיםעלחלאינוהדיןפטקוכיעתיד",

ביטחון,מטעמיהמוקמיםואלו(קיבוציםיישובים

השופטכיתחושה,מתעוררתהדיןפטקלמקראלמשל).

לבטטמנתעלהעתירהמןאלובאמירותנאחזברק

 7ההחלטה.מהפכניותאתולמזערקביעותיואת

אכןשנבחרההאטטרטגיהכיאיפוא,לומר,ניתן

ההחלטהקבלתאתאיפשרהשהיאזהבמובןהצליחה,

לזכורישאולםלכך).טייעההפחותלכל(אוהתקדימית

שפטקלכךהובילהזוגישהבצידה.שוברזו,הצלחהכי

הערביםשלההיטטוריהמןדברמשקףאיננוהדין

בעתירההטיפורמבטם-שלהם.מנקודתבישראלהחיים

מובהקת,ציוניתעולםתפיטתשלהמוצאמנקודתמוצג

הקרקעותבתחוםהשיטתיתבאפליההכרהבוואין

הטעדכך,עלנוטףתיעודה.אובישראלערביםכלפי

ימומשכיצדברורולאעמום,עצמםלעותריםשניתן

כינמנעת,בלתיהיאזותוצאהכילטעוןניתןבפועל.

ללגיטימיותהנזקקמשפטמביתלצפותניתןלא

המשפטיתהמערכתאחרת.שינהגופוליטיתציבורית

טוריותהיטהתחשבנויותלעריכתמתאימהאיננהאולי

שנושלמיעוטכלפיהרובמצדחרטהלהבעתאונוקבות,

להיעשותיצטרכוזהמטוגדרךפריצותמאדמתו.



אחרים,במקומות

מטרתיזו,מרשימהחורגזובשאלהמעמיקדיון

ואףתפקידםמקומם,עללהצביעהיאזהבהקשר

חשוביםטוכניםהמשמשיםדיןעורכישלאחריותם

ומגדיריםמציביםהםכאשרמשפטי,תיקשלבניהולו

המשפט,ביתפועלשבמטגרתולשיחהפרמטריםאת

לעובדהמודעיםלהיותהפחות,לכלצריכים,דיןעורכי

משפטיתבעיהמציגיםהםשבהלדרךמשמעותישכי

עליהםמוטלתזומבחינההשיפוטיות,הערכאותבפני

ההשלכותאתבחשבוןלהביאמקצועיתאחריות

שהםהתיקשלמהלכועלאחרתאוזולבחירהשתהיה

בו,מטפלים

העתירה,שמעלההלאומייםבהיבטיםההתמקדות

הדיוןפיתוחאתמנעוהחברתיים,הטיעוניםוזניחת

הקשורבכלהקיימיםבנוהגיםהכרוכהבבעייתיות

יכולזומבחינהקהילתיים,ליישוביםתושביםלקבלת

נושאבכלמחודשלדיוןפתחלפתוחקצירמקרההיה

ייקהילתי",בטיטעלגורים Iוהכהדיורההתיישבות,

קהילתייםביישוביםלמגוריםתנאיהיום,גםכידוע,

למיניהן,טינוןועדותשלקבלהבתנאיעמידההוארבים

וידועיםגלוייםקריטריוניםללאהפועלות-אלוועדות

מבחנים(למשל,שונותמידהאמותפיעלקובעות-

חלקליישוב,יתקבלמיפטיכולוגיים)אוגרפולוגיים

יישוביםאינםמדוברשבהםהיישוביםמןגדול

בהםאיןזה:מונחשלהמטורתיבמובןשיתופיים

הקהילהחברישלהדדיתערבותאוכלכליתשותפות

אנשיםבקבוצתמדוברהמקריםברובלזה,זה

טובה,חיים(וברמת)באיכותבמגוריםהמעוניינת

פטול,כלכמובןאיןזהבדברלא-עירונית,במטגרת

ליהנותשההזדמנותהעובדהבשלנוצרתהבעיה

ציבור,מקרקעיעלרובפיעלהמתממשתזו,אופציה Iכ

תושביכלבפניוהוגןשוויוניבאופןפתוחהאיננה

בפניגםאבלערבים,אזרחיםבפניטגורההיאהמדינה,

אינםשונותמטיבותאשראחרים,ויחידיםקבוצות

הללו,ליישוביםמתקבלים

על-ידיהמשפטביתבפניהועלתהזונקודהכאמור,

ושוליתעקיפהלהתייחטותזכתהאולםהעותרים,

ייהמדינהכיאמנםקובעהמשפטביתהדיןבפטקבלבד,

ואזויוV"ןאל I lyמק"ןק(;ןל Iמ(גדדאן Yק

בשוויוןלנהוגהחוקיתמחובתהלהשתחרריכולהאינה

שלישיבגוףשימושידיעלמקרקעיןזכויותבהקצאת

שהמדינהייאתכיוממשי,ךמפלה",מדיניותהנוקט

לעשותרשאיתהיאאיןבמישרין,לעשותרשאיתאיננה

אופרטיבית,פטיקהאיננהזוהיזאת,עםיחדבעקיפין",

יותר,הנרחביםלהיבטיםכוללתהתייחטותבהואין

המכניזםמןהנובעתואחרת,מעמדיתאפליהשל

המקום,תושביבבחירתקהילתייםיישוביםשמפעילים

ראשוניות,מחשבותמטפרלהעלותאבקשזובנקודה

זו,בטוגיהבעתידבדיוניםאותנולשמשיוכלואשר

יישוביםהקמתלשאלתאתייחטלאזהבשלב

העדפהמשיקוליבלב,דערביםלמגוריהמיועדים

שכבראפשרותערבית,עירהקמת(למשלמתקנת

הדין),פטקמתןלאחרשובוהושמעהבעברהועלתה

הפעלתולאטורכליללבטלישכילינראהכ,ךאוכך

בשכונה,אוביישוב,פנימיובחירהטינוןמנגנוןכל

כוחמטוימתלקבוצהיעניקאשרחדשים,אוקיימים

להוציאלא,ומיביישובלהתגורררשאימילהחליט

חייםאורחבעלייישובים(שלמאודמצומצמיםחריגים

ה"קהילתיות"ונדיר),חריגשהואמצבמובהק,ייחודי

ציפיותמערךבקביעתלהתבטאצריכהיישובשל

במקוםהמתגורריםהתושביםלהשתתפותומחויבויות

עצמםלביןבינםהתנהגותכלליובקביעתהציבורבחיי

יישובשלהקהילתיותמידתלמשל,כ,ךהרבים,וברשות

ועדיםבפעולתחלקלקחתבנכונותלהתבטאיכולה

המקומית,החינוךלמערכתלתרוםבנכונותמקומיים,

ציבוריים,מקומותוטיפוחניקיוןעללשמורבמחויבות

שעותעללשמורציבורית,לפעילותלהתנדבבנכונות

אזרחי",ליימשמרהתנדבותעטקים,שלוטגירהפתיחה

הופכתשבאמצעותןוחובותזכויותבאלהוכיוצא

יצהיראדםעודכלייקהילה",להיותתושביםקבוצת

יש-אלומחויבויותעצמועלמקבלהואכיעצמועל

הקהילהמןחלקולהיותביישובביתלרכושלולאפשר

יייהודי"יישובשלהיותוכילציין,למותרבו,הנרקמת

להיחשביכולהאיננהשבוהאוכלוטייההרכבמבחינת

מקומית,קהילהליצירתלגיטימיתנאי

המחטומיםאחדאתהטירקעדאןבענייןהדיןפטק

וערביםיהודיםביןשוויוןוגלויישירבאופןשמנעו
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רחוקאךהכרחי,תנאיהיאמחטוסהטרתבישראל.

בנקודהלמעשה.הלכהשוויוןבהשגתמטפיקמלהיות

במלאכהלהמשיךוהנטלתפקידו,אתהמשפטטייסזו

לפרוטיששבהןיותר,מורכבותאחרות,לזירותעובר

העקרונותאתרואה,באיןהטתסומןלאח,דאחד

העליון.המשפטבביתבהחלטתשבוטטו
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ואחןישראלמקרקעימינהלנגךקעךאו 6698 ; 95בגייץ 1.

 . 258 ) 1 (נדפייד

דיןלעורכיבנוגעהמחקראתלזנוחהאקדמיהנטייתעל 2.

למשל,ראוהמשפטמהבנתכחלק

1,ln, "Gc)ocl ןlCI Mi!lel ו,ln ,1ncl iYlicl כו,lVicl I,ll כ~I 

) 1 ( e5," IX ווrk '[il "כ] tl1ics in ~ 11clg111cnt: Teac!1ing l ] 

. llli C!/'Le,qcli E'IIJic" 31 (1995), p הGeol;qetol1JII,!OII 

38, 

ומעצביםדיןעורכיעלהפועליםהטוציאליזציהכוחותעל , 3

למשל,ראוהמקצועיתתודעתםאת

," 1S תl'C:l !כlSy ~ li11, "\'(!,ll<ing Up l'l'C)111 U11C ~ St כ;Il1in;I I{C '[' 

 l!iell' 955 ([999), P,)»[ 'LC1II 1)'01'/)11)51 (4) 51 ]ר,-956

967, 

4 , g1'cssivc כe O<ll'k SccrCl c)l' I)l'C וI'I '" ו,Si11101 ,].] 111ן ~ illi ,(!\ 

) il !ןl'V SCI1()I<ll'S ~ C)ve11y ], )] (תכCl1t ו!כ 11חg: 1\ CC תI"l\VYC1'i 

'), lg,111 1:1"1," 48 L!11il,'elo'il ~ t-]{e י,) c)st-JYloclcr11, !)C )] " וi1 

(!/'j11iClllli L(11L' ](elJiclll 1()99 (1994), p, 1106, 

שבוהאופוועלשופטיםשלהתרבותיהמינ~דהשפעתעל , 5

ייידעבדברהנחותומניחיםטיפוריםיייימטפריםהם

כפייה,לגיטימציה,ישר,יישכלמאוטנר,מנחםראושיפוטייי

(תשנייט), ',זכרדפליליס,טיפוריםי,'כמטפרישופטיםעל

,11 

היוםטדראתלקבועציבורייםדיןלעורכישישהכוחעל , 6

אתראו,האזרחזכויותבתחומיהציבוריואףהמשפטי

בל,דריקשלהמפורטםמאמרו

tic)n ג,' tcg1 11ו : jStC1'S ~ g '[\\,C) rvl תe1'j'ic!, 13ell, "Sc1'vi כI 

11 ) segj'cg:ltic <:כ t Intc1'csts i11 SC)1()c)II וcl Clic1 ,1תגls ~ Iclc 

.) 1976 ( 1/470 ( 11 ' 111 )( 85 Y(lle L(III',l ",ו l,itig:1tic)l 

הדין,לפטק 37פטקהבנ~יוחדראו 7,

IY ד"YVj זI בפןכמרצר,ןI למשפ/( ,ר(/לl בf

ב, J1ול_אב וI /)Jברס ljIבא
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פט: I;ןש JIו I;ןנןrו; I;ןא
קעדאן'ייד OנפJו Iן I;ןשו Iנא;ן Iקן

דלאלימוואי

הופכתהיאקסום.דברהיאהחוק]של[הרטוריקה

נעשותמסובכותבחירותלניגודים.הדבריםאת

הסבללהמשכיות.הופךהשינוימאליהן.מובנות

באובמעליםאנחנוכאשרנעלם,האמיתיהאנושי

הופכתהרטוריקההצדקנות.שלהרפאיםרוחאת

הבחירותשלהסדוקיםפניהןעלחלקלציפוי

שבחוק.והקשותהאמיתיות

 11990הגזע,שלהרטוריהכיסוירוס,תומס

o 
'd-

ישראלמקרקעימינהלנגדקעדאןבענייןהדיןפסקאת

יש , 2000במארס 8ביוםשניתןקעדאן),-(להלן 2ואח'

בית 3מהפכנית.כהחלטה-ובעולםבארץ-המציגים

למנועלמדינהאסורכיזה,במקרהפסקהמשפט

ביישובמגוריהוקביעתקרקערכישתערביתממשפחה

היהודית.הסוכנות-שלישיצדבאמצעותקציר,היהודי

משוםמתקדמת,החלטהקעדאןבפס"דרואיםרבים

הישראלי,העליוןהמשפטביתפסקהראשונהשבפעם

להאסורהמדינהמקרקעותמקצההממשלהכאשרכי

בעקיפין,אובמישריןמההקצאה,הנהניםביןלהפלות

 1961מאזהלאומית.אוהדתיתהשתייכותםיסודעל

הקרןלביןישראלמדינתביןהאמנהבתוקפהעומדת

מינהלמוסמךפיהשעל ,)ל"קק(לישראלהקיימת

פיעלישראל",יימקרקעיאתלנהלישראלמקרקעי

כולליםישראל"יימקרקעי 4קק"ל.שקבעההעקרונות

לישראלהקיימתהקרןהמדינה,שבבעלותאדמות

מנוהלותפיועלהעקרונותאחדהפיתוח.ורשות

אומכירהעלקק"לשהטילהאיסורהואהאדמות,

אתלפרשאמנםאפשרללא-יהודים.קרקעשלהחכרה

שבעתידכךקעדאןבענייןהעליוןהמשפטביתפסיקת

שלהעברהכלהמשפטביתלמבחןלהעמידיהיהניתן

העליוןהמשפטביתואולם,לקק"ל;מדינהאדמות

המקרה,שלתו 1ייחודירקעעלניתנההחלטתוכיהדגיש

בנסיבותאותהליישםיהיהאפשרבהכרחלאולכן

בעתיד.דומות

ביתהחלטתכילטעון,מבקשאניזהבמאמר

בזרםנטועההיאוכימהפכנית,אינההעליוןהמשפט

אבחןזהטיעוןלתמוךכדיהציונית.ההגותשלהמרכזי
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האזרחלזכויותהאגודה(שהגישההעתירהלשוןאת

ביתהחלטתאתוכןקעדאן)הזוגבניבשםבישראל

המשפטיהפוליטי,ההקשראתאשווההמשפט.

הדיןפסקשלזהעםקעדאןדיןפסקשלוההיסטורי

5BI'O\Vn V. Bo,ll'd of Eclllc,lti()n אותובראון),-(להלן

הברית,בארצותהעליוןהמשפטביתשהציבדרךציון

פס"דוביןבינודמיוןקווי-בשוגג-מתחורביםואשר

ובראוןקעדאןהדיןבפסקיביקורתיתקריאהקעדאן.

ועורכיהמשפטבתישבאמצעותןהדרכיםעלמלמדת

נתונים,וזיכרוןהיסטוריהומעצביםמנסחיםדין

ונטולי-נייטרלייםכאובייקטיביים,הנתפסים

תופסשבההדרךאתמחדדתגםכזוקריאהאינטרסים.

קריאהבת-זמנו.הפוליטיתהמציאותאתהמשפטבית

השמרניתהתפיסהאופיאתתחשוףזוביקורתית

השאלה:אחרותתחקהקעדאן,פס"דמאחוריהעומדת

הקהילהלגביקעדאןבענייןהדיןפסקשלמשמעותומה

בישראל,החיההפלסטיניתהערבית

שבהםהכליםאחדהיסטוריה.'בכתיבתעוסקהמשפט

כגוןהמשפט,בשדההחברתייםהסוכניםמשתמשים

כתיבתהואושופטים,דיןעורכילמשפטים,פרופסורים

עתירותמשפטיים,עתכתביההיסטוריה,ושכתוב

(נרטיב)סיפרמכיליםכולםמשפט,בתישלוהחלטות

במודעהמשפט,בשדהנוכחתההיסטוריההיסטורי,

אוהדיןעורךהמשפט,ביתכאשרבמודע,שלאאו

אוהיסטורי,בסיפרלהשתמשמחליטיםהמאמרכותב

שלההיסטוריהאתברקע.כ"עובדה"שםהיאכאשר

היסטוריהאיזוהמשפט?בשדההסוכניםכותביםמי

פחותלאחשובותאלהשאלותנס?עלמועלית

עצמן,המשפטביתמהחלטות

המשפטבתיגםהמדינה,שלהמוסדותיתרכמו

נוטליםשהםתוךהקולקטיבית,התודעהאתמשקפים

ביןמכונן,התודעהעיצובהמתמיד.בעיצובהחלק

תפיסתואתלעצמםהאזרחיםשלמודעותםאתהיתר,

מוסדותמשארנבדליםהמשפטבתישלהם,ה"אחר"

נתפסיםשהםכיווןהתודעה,בעיצובהעוסקיםהמדינה

זהתהליךשלוביקורתחשיפהאובייקטיבי,כמוסד

חשיפהאלאהחוק,שלטוןרעיוןעלערעורפירושןאין



ייאובייקטיביות".מאחוריהמטתתרתאידאולוגיהשל

הטמונההעוצמהאתיחשוףה"אובייקטיביות"פירוק

שבכוחהעוצמההמשפט,ביתשמעצבההיטטוריבטיפר

עמדות.ולשנותזהויותלעצבהזדהות,ליצור

שהתייחטוהאקדמיהומאנשימהמשפטניםרבים

ביוכמעט,אינטטקנטיביבאופוהישוו,קעדאולפרשת

מדויקת,אינהזוהשוואהבראוו.דיולפטקהדיופטק

כילמטקנהמובילההדיופטקיביושההקבלהלמרות

שלבקיומההעליווהמשפטביתהכירקעדאובפרשת

והושיטהערביתהקהילהנגדאפליה-באמצעות-הפרדה

בארצותהמשפטביתשנהגכפיממשלעותרים,טעד

בראוו.בפרשתלאפריקאים-האמריקאיםביחטהברית

ביתהחלטתאתכךהביועצמוקעדאועאדלאפילו

כלמדינתזוכייודעיםאנוייהיוםהעליוו:המשפט

לגזענותטוףלאפליה,טוףהואהדברפירוש ...אזרחיה

 7טיימט".יורקה"ניולכתבאמרלדו-קיום",טיכויתנו

בקציר,מתגורראינועדייוקעדאועאדלזאת,כלועם

זאתוכל-שםיתגורראי-פעםאםתוהההואולמעשה

חייביםהמשיביםכיפטקלאהמשפטשביתמפני

שם.ולהתגוררלעבורולמשפחתולולאפשר

מקרהביושבהשוואההבעייתיותעלשנעמודלפני

ההבדליםעללהצביעחשובבראוו,למקרהקעדאו

האפריקאית-אמריקאיתהקהילהביוהבטיטיים

הערבית-פלטטיניתהקהילהלביוהבריתבארצות

שבהבאזרחותבחרולאאלוקבוצותשתיבישראל.

לחלקהפכוהאפריקאים-אמריקאיםחבריהו.מחזיקים

המשתנהההטרוגנית,האמריקאיתמהאומה

בדרוםאמיץפוליטימאבקבעקבותרקוהמורכבת,

הפלטטיניםהערביםלעומתם,ובצפונה.הבריתארצות

היהודית-האומהמוחלקכיום,ואינםהיו,לא

דתית-השתייכותשלבמונחיםמוגדרתאשרישראלית,

אזרחיהערבים-הפלטטיניםהיהודי.ללאוםלאומית

ומהמרחבהפלטטינימהעםחלקכמובו,הם,ישראל

 sהערבי.העולםשלהתרבותי

העליווהמשפטביתהכירשבוקעדאו,לפט"דבניגוד

פט"דבישראל,הפלטטיניםנגדבאפליההראשונהבפעם

נגדבאפליהשהכירוהחלטותמשורתחלקהיהבראוו

לאהואליו,בניגודאך 9אותה,וביטלושחוריםיחידים

ואזויש'ןאל Iק'ןקען (Y ל,ן'(' (Y(גדקעדאן

שפט"דלמרותשווה".אךיינפרדשלבדוקטרינהכללדנו

שלשילובםעלשהורההדיוכפטקמפורטםבראוו

נדרשהבפועלהרילבנים,טפרבבתישחוריםתלמידים

כדיהאמריקאיהעליווהמשפטביתשלנוטפתהחלטה

הציבורבקרבנתפטבראוופט"ד lההפרדה.סאתלבטל

ביוהיחטיםמערךשינוישלכראשיתוגםהאמריקאי

וקהילתהלבניםהאזרחיםהאמריקאי,הממטד

איוהזההשינוישאתאלאהברית.בארצותהשחורים

השינויאתשחוללמהבראוו.פט"דשללזכותולזקוף

האפריקאים-אמריקאיםשלהפוליטימאבקםהיההזה

 ll .-70וה-60הבשנותהאזרחלזכויותהתנועהבמטגרת

שלכטיומובראוופט"דאתלראותניתולמעשה,

דיופטקחדשה.תקופהשלתחילתהמאשריותרעידו

שתיארכפיאךההיתוך",ייכורמודלאתמבטאזה

ובדורבבראוושחטריימה :-1997בפרידמולורנטזאת

הםהשחוריםכיהתפיטההואהדיופטקישלהראשוו

אחדבראוו,פט"דלאחרשנתיים lZקהילה".בגדר

ההוגה ,-20הבמאההחשוביםהאמריקאיםההוגים

אתתיארדיבויט,בי.אי.וו.האפריקאי-אמריקאי

הדמוקרטיתהמפלגות,שתיביוששררהקונצנזוט

בכללנשיאות,מטעמוהמועמדיםוביווהרפובליקנית,

לאפריקאים-אמריקאיםקראהואהטוגיות.

בבחירותמהצבעהלהימנעהפרוגרטיביםולתומכיהם

כברהצביעהדיבויטשלקריאתושנה,באותהלנשיאות

 lJיותר,מאוחרשנה 41פרידמו,שלמטקנתועלאז

בעברנקוטהשהיתהבאפליההכירבראוופט"ד

השלטתהדוקטרינהעלובמיוחדביקורת,עליהומתח

קעדאובפט"דזאת,לעומת l4שווה".אךיינפרדשל

שניתנומפלותפטיקותעלהעליווהמשפטביתהטתמך

אותווהציגובורקו),ותדבענייוהדיו(פטקיבעבר

מתקנתהעדפהלקדםכדיבהםשישנאוריםדיוכפטקי

המשפטביתחלקכךעלנוטף lSממש,שלושוויוו

היהודיתהטוכנותשלרבי-השניםלמאמציהמחמאות

אדמותעליהודיםהמיישבממלכתי,מעמדבעלגוף-

-בהולחיותמערביםומונעמופקעותפלטטיניות

שהיאהאפליהמדיניותעלביקורתלמתוחבמקום

המטתירההיטטוריה,המשפטביתכתבכךנוקטת,

מעקירתם,מתעלמתבעבר,הפלטטיניםשלדיכוייםאת

...... 
""" 
Q 

C 
ח
r 

h 

:::\ 
ן-

ג:
..1"\ 

r.: 

ראלה



 Iדא Yקייד Oבפן;שווו[ן Iבוקוואווווושופט:וובו[ןוואוו)ן,

היהודיתהסוכנותשלהנישולמעשיאתוהופכת

לגיטימית.למדיניות

נכתבהשבהלדרדהסגסתרמוהעותריסבאי-כוח

כישהסכימובכדהמשפט.ביתבידיההיסטוריה

לאובחרוייחשוב",תפקידממלאתהיהודיתהסוכנות

ממנהלהתעלסלפחותאומדיניותה,אתלתקוף

המשפטלביתהעותריםנציגילמעשהחברובעתירה,

בפסק 37בפסקה 16הציונית.במחשבההמרכזיולזרם

ברק,אהרןהעליון,המשפטביתנשיאמצטטהדין

קעדאן:הזוגבנישלנציגיהםמדברי

החשובהתפקידעלחולקאינוהעותריםבא-כוחגם

מדינתשלבהיטטוריהמילאההיהודיתשהטוכנות

המדיניותעלביקורתמותחהואאיןואףישראל,

להקמתבאשררבותשניםבמשדנוהגתשהיתה

הארץ.ברחבייהודייםיישובים

N 
<:t 

מתעלמיסרקלאקעדאןבענייןוהעתירההדיןפסק

אףאלאבישראל,הפלסטיניםשלההיסטוריהמן

אופיהנגדהעכשוויהפוליטימאבקםאתמעוותים

בקרבהרווחתהתפיסההמדינה.שלהדומיננטיהציוני

מדינהלהיותיכולהשישראלהיא,הציוניהשמאל

בתודמחלוקתקיימתזאת,עםודמוקרטית"יייהודית

האס-המדינהשליהדותהלמשמעותביחסזהמחנה

מהותבאופייה.שמאאובמהותהכזולהיותצריכההיא

יהודייסלאינטרסיםברורהעדיפותמשמעהיהודית

כימשמעו,יהודיאופיהיהדות.ערכישלודומיננטיות

רובסיהודי.רובלהתקייסחייבהמדינהגבולותבתוד

תפיסותלשתימתנגדהפלסטיניםהאזרחיםשלהמכריע

דמוקרטיותאינןשהןכיווןהיהודית,המדינהשלאלה

אתובעקיפין,ישירבאופןמחזקות,והןבעליל,

שמונעמההיהודית-ציונית,והעליונותהדומיננטיות

אתמדירהאזרחיס,ביןשוויוןשלאפשרותכל

אולס . 0לשולייאותסודוחקהפלסטינים,האזרחים

במדינהזאתבכללדוןמוכניםבישראלהפלסטינים

יהודייס.מאפייניםבעלתוהיאדמוקרטית,שמהותה

באי-כוחשנקטוהקובעקבותשהלדהמשפט,בית

בהגדרתביותרהשמרניהקואתאימץהעותרים,
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אפילונסיגהזוהיהמדינה.שלהיהודיתיימהותה"

למשמעותהבאשרהציוניהשמאלשלעמדותיולעומת

נכבדבחלקנושאיםוהעותרים-המדינה"יייהדותשל

 31בפסקהברקהנשיאאמרוכדלכד.האחריותמן

הדין:בפסק

מערכיהנגזרתלמולדתוהיהודיהעםשלשיבתואכן,

גםודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשל

אחדלכמ-ישראלמדינתשלאלהמערכיה ...יחד

-זהבגדרזהומהשתלבותםפרדנבםהמ

כימתבקשלמשל,כהמטקנות:מטפרמתבקשות

ישקפוחגיהועיקריבמדינהעיקריתשפהתהאעברית

מכדמתבקשהיהודי;העםשלהלאומיתתקומתואת

במורשתהמרכזימרכיבתהווהישראלמורשתכיגם

נוטפותמטקנותומתבקשותוהתרבותיתהדתית

 .)ד"מ-שלי(ההדגשהעליהןלעמודצורדלנושאין

נובעתהמדינהשלהיהודיתמהותהדברק,אליבא

מיהדותהרקולאכשלעצמה,הדמוקרטיתממהותה

שלפסיקתומטשטשתבכדשתיהן·ביןמהשילובאו

הדמוקרטיתהמהותשביןהמתחאתברקהנשיא

המתקיימיסכרעיונותאותםובוראתהיהודית,למהות

ברק,למעשה.הלכההמציאותאתומשקפיםבצוותא

הכרעותעטו,פריתיאוריסהמערבהאופייני,בסגנונו

הדין:בפסק 31בפסקהקובעלב,משאלותגסואולי

חייםבתוכהאשריהודיתמדינההיאישראלמדינת

מבניאחדכלהערבי.המיעוטובהםמיעוטים,

גמור.זכויותמשוויוןנהנהבישראלהחייםהמיעוטים

העםלבניניתןלביתלכניטהמיוחדמפתחאמת,

משמצויאד .)-1950התש"יהשבות,חוק(ראוהיהודי

שוותמזכויותנהנההואכדין,כאזרחבביתאדם

בהכרזתניתןלכדביטויהאחרים.הביתבניכלכמו

תושביהערבי,העם"לבניקראהאשרהעצמאות,

בבנייןחלקםוליטולהשלוםעללשמורישראל,מדינת

איפוא,אין,ושווה".מלאהאזרחותיטודעלהמדינה

כמדינהישראלמדינתשלערכיהביןטתירהכל

 1אזרחיה.'כלביןגמורשוויוןלביןודמוקרטיתיהודית



התעלמותמהווההמשפטביתשהחלטתכךעלנוטף

רחוקהגםהיאבישראל,הפלטטיניםשלההיטטוריהמן

כיוםשמנהליםהפוליטיהמאבקאתמלשקף

להפתיע.כדיאיןבכךלה.ומחוצהבישראלהפלטטינים

החלטתואתהמשפטביתשהודיעבעתכילציין,מעניין

בנצרת,האחד-כנטיםשניהתקיימוקעדאןבעניין

אזרחיהפלטטיניםשלזכויותיהםעלמארט,בחודש

בבוטטון,והשני , 1948בשנתמכפריהםשנעקרוישראל

 18הפלטטינים.הפליטיםשלהשיבהזכותעלבאפריל,

הפקעתנגדבישראלפלטטיניםמפגיניםשבשגרהכדבר

המדינה,רשויותידיעלבתיםוהריטתקרקעות

אלוהנכבה.ואתהאדמהיוםאתשנהמדיומציינים

הפלטטיניםהאזרחיםיוצאיםשבעטייןהטוגיות

היהודי-טבעהעלתיגרקוראותשהןטפקאיןלרחובות.

אובמהותהיהודיתהיאאםבין-המדינהשלציוני

באופיה.

דרכו.בראשיתנמצאישראלבתוךהפלטטיניםמאבק

מלמ,דאלהמעיןבמאבקיםאחרותקבוצותשלנטיונן

לאחרורקפוליטימאבקבעיקרוהואזהמאבקכי

נקארה,חנאעו"דהמנוח,הפרקליטמשפטי.מאבקמכן

הפקעתמדיניותלגינויבכינוטרוחבאותהדיבר

למאבקקראהוא .-1961בבעכושנערךהקרקעות

מאדמתם.שנושלואלהעםצדקלעשותמנתעלפוליטי

 IIפלטטין IIשהעיתוןלאחרשנים 53שנאמרודבריו,

 19הפלטטינים,אתלנשלהציוניםכוונותמפניהזהיר

אז:שהיוכפיכיוםרלבנטיים

ישראל]ממשלת[שלבפניהצועקיםאנוזהממקום

אתהחזירולכפריהם,הכפריםיושביאתהחזירו-

ידיכםהטירו ,לבעליהןהמופקעותהאדמות

האיכריםמןשגזלתםקרקעדונם l,Z50,OOOמ-

היוםיומנוטדרעלויעמודשעומדמהזההערבים.

שיושבועדלהןלזכאיםהזכויותשיושבועדיום,ובכל

 20 .כנועלהצדק

אrו' Iשואל Iמקוקען(jןל Iמ(גדקעדאן

 :ןl j'ן iYן

.1 : cstlY of R,ICC קThomas Ross, "TllC Rllctoric,ll Ta 

32 Wllitc Innoccncc ,Incl Black Abstraction,"' in 

Willicll11 anci l)1arJJ L(IW Revielv 1 (Fall 1990). 

ואח',ישראלמקרקעימינהלנגךקעךאן 6698/95בג"ץ 2.

 . 258 ) 1 (נדפ"ד

גס,ראו 3.

I1111nitics C,ln Not B,ln טLce I'Iockstadcr, ".lcwisI1 COI 

9 , Ar,ll)s, ISI',ICli COllrt ]<.ulcs," Wc{.\'hingtol·z Post 

cli CC)llrt ]<'lllcs 51 ·,ן . J'vl,lrcI1 2000; .Iocl Grccnl)cI'g, "I 

I"ive in ,1 ]e\vish AI'ca," Ti)(! JVezu וlc C,II קAr,ll) CC)lI 

YOl'k Till1es, 9 Mal'ch 2000; Dcl)or,lll Sont,lg, "IS1',ICI 

is Slo\vly SI1cciclil1g 1,1,11'511 '[I'C,ltlllcnt of Ar,ll)s," 1be 

, I'il 2000; TI',ICY Will,inson קV(!U.' Y()rk Tilne.\', 7 A ! 

'\.)( lsl',lcli ]'111ing 13,II'S ]c\visI1 l3i,ls in Lancl S'lles," L " 

; 2000 gele., 7Z11JeS', 9 M,ll'cll דAI 

 14הארץ,אזרחיה''',כל'מדינתעדיימקצירשלג,יאיר

סח'נין",באהקצירייאחריאלגזי,ויוסף ; 2000במארס

ראו,לכךבניגוד ; 2000באפריל 3הארץ,

lc," Ai·Ahl·all1 )קlJsl1cr, "Onc L,lncl, One Pec טGr,lllal 

. 2000 ril קVeeiJiy, 6-12 A \ 

מינהל ,-1960תש"ךישראל,מקרקעימינהלחוקפיעל 4.

 93%כ·כיוסהמהוותקרקעותמנהלישראלמקרקעי

ישראלמקרקעימועצתמחברימחציתהמדינה.משטח

נציגיהסהשנייהוהמחציתהממשלה,משרדינציגיהס

היהודית).הסוכנותנציגמהס(אחדלישראלקיימתקרן

.5 Bl'01Ul1 v. Boal'd (J(Edzlcatiol1, 347 U.S. 483 (1954). 

.6 , R. Kc,lnls, ccis., j·Ii.,t01Y .ט 1ו,AlIStil1 S,lr,lt ,111d '1"11C)I 

e Uni\rersity ]ןol': T 111כell101Y all(/ tiJC LCllv(f\nll Arl 

.) 1999 , ig,ln I)ress ]ןC)t' iYlic 

.7 lc 1=>10ק GI'cenl)crg, "Isr,leli COllrl Rlllcs AI',lb COlJ . 

, Je lVew )701'1<, Til11es 1ו '," C,ln Li\rc in ,1 ]C\ViS!1 l\re,l 

9 l'vl,lrch 2000. 

r<ן 

 'dי

Q 

C 
ח
r 

h 

ג.

t
~ 

..J"\ 

 ::ז

ונ



 , t-11:>י
-t:>י

Q 

C 
ח
r 

~ 

~ .... 
~ 

.J"\ 

r: 

ראלה

IKi1 ,1'ו, i1 רjו,, 1ביv I :קפט,' K " [ןביi vוl,I רjבפO קיידY דK [ 

אומהליצורכוונהמעולסהיתהלאהציוניתשלתנועהמובן 8,

שאלתסעי,דאדוארדראו:זהבענייןלא-יהודיס,שתכלול

מפרש,עמית,ויהלילנטיןרוניתמאנגלית:תרגמופלסטין,

 , 139-81 ,] 1979 [ 1981ירושליס

ראו: 9,

Stcl/e oj'1v1i;'50111'i ex, I'el, Gaille.'IJ, Cal1clclcl, 305 

U,S, 337 (1938) 

ללמודשחוריססטודנטיסעלשהוטלאיסורשביטל

במיזורי;משפטיס

,Vl01~f.{CI111), C'C)111111C)llll.'ecllti.1 o.j'Vil;r;il1icl, 328 U,S, 373 

(1946) 

ו-וירגייניה;במדינתבאוטובוסיסההפרדהאתשביטל

) 1948 ( 1 , l11el; 334 1.1,S ו'ii.1ell)J 1), !(I'c • 

אסיאתיאואפריקאיממוצאאזרחיסעלהאיסורכישקבע

בלתי-חוקי,הואלבניסשלבשכונותלגור

ראו: , 10

, 13/'01/.'111), DC)Cll'(/ C)j'Z:C/IIC'CI!il)11 (]3I'C)II)ll !]), 3491.),S 

, ll1Cic (1955) 294;ין: ]-(icI1;II'C[ ])Clg;IC[() ;111CI,)C,111 Slc 

 "' I'hc S()Ci,11 C()nל, tl'tlctiC ( 11 )(ן'נ[ I'C)\Vl1 \', Iנ C ]C"11'Cין(

trtlclive ,לC!lIC';lti()11: !,;I\,' I'(C[C)I'111 ;111CI ll1e l{ccc)n ;! 

!';II',IC[C)X," 36 \Villicllll & !V!CII:)) LCII/) ](el!iell,' 547 

: 1.;1\V 1\1()11e נן)'lie \,\1, l)lI111);1I', "Nc)l ,1995ל): !.c ( 

) CCl," 70 Vil;qillicl Qllcl1'tel'Iy LClll קI'()\\'11 il11'(ctl'()S נl 

crg, 77Je כcnI ל,) cI)ielIJ 205 (1994); ;111Cl GCI';llcl N, 1-(c (] 

011011) /-!opu: CCll1 C'OIIJ'I" DJ'ill,q /1/)c)111 S'c)cicll !-/ 

, cI'sity ()f CI1ic;1gc) I'I'CSS \ןC'iJc/l1,qe? (Chic,lgc): lJl1i 

 1991 (,,ק 49-57

ראו:

1e 1 (\\' 11 ,"/וv!;II'tiI1 I.lIl[1cI' ](ingJI'" "I.ct,)tlsticc !'«)[I!)c 

I'ic !),'S()11, ] Jv!cl,Y ~ 1965; i'v!icI1;lel ! ןJVcllioll, 15 i'v!;II'cl 

' 7Je TI'lIC ,lJcll'liJJ LJlliJCJ ו: el'!} \ViliJ }'Oll כדךV()I Gel , 

, rcss, 20()O): l:()I'11C[ \\lesl !כKilJ,q"iJ', (Nc\v YC)I'k: I'I'cc 

 [») Jce :lfclllel'S (Nc\\' YC)I'I ):ן\ iI1l,lgc , 1994 (,,נזק-133

(!) j' ti. ~ ie:, ]-!i,\'101:JJ ( fכ)( 11!; ;[5C[ I-!()\\',!I'c[ Zinn, A ]Je ] 

 ] Jllilcc/ SI(II(!,\'(Nc\\' YCכ I'!(: 11,11'Iר CI' & ]{()\V, 1995),I,כ

, 435-459 

,14 

,16 

,12 L;lwrcncc Iv!, Fl'ecc[ln;ln, "Bl'O\Vn in Contcxt," in 

: RClce, L(II/), & Cl1itlll'e, ecl, Al!stin S;11',!t, (Oxfo!'d 

 OXfOl'd UI1ivcrsity !J1,css , 1997 (ק I,ר 49 , 63

13 , , tc," TIJe lVcJlioJJ כl vC ן'I כ\I,E,B, I)l! Bois, "\\I[1)T 1 \\lC \ 

1956 ' 20 OCt()bCl 

BJ'OIUlllJ, DOCll'd oj']:'dJICcltio}J, 347 U ,s, 483, 489-95 

(1954) 

ותד 200/83בג"ץעלהןהשאר,ביןהסתמך,המשפטבית 15,

 114/78בג"ץעלוהן ; 113 ) 3 (לחפ"דהאוצר,שרנגד

דיןכפסקי ; 800 ) 2 (לבפ"דהאוצר,שרנגדבורקן

ותדח"כתקףותדבפס"דהשוויון,עקרוןעליסהמושתת

ליוצאישיועדוהטבותתשלוסבדברהממשלהמדיניותאת

העותרבצבא,שירתושלאישיבותלתלמידיגסבלבדצבא

אפליהומהווההשוויוןעקרוןאתמפירהזומדיניותכיטען,

העליוןהמשפטביתערביס,עלחלהאינהשהיאמפני

מוצדק,היההישיבהלתלמידיהמיוחדהיחסכיפסק,

הישראלית,בחברההתורהלימודשלהמסורתימקומועקב

למנועיהיהניתןכיהמשפט,ביתפסקבורקןבפס"ד

העתיקהבעירהיהודיברובעדירהלרכוששביקשמערבי,

יששלמרינהכיווןזאתלעשותהאפשרותאתבירושליס,

יהודיסעבורזהאזורובשימורבפיתוחלאומיאינטרס

בלבד,

שהתקבלההיהודית,הסוכנותאתלתקוףשלאההחלטה

אינהטקטייס,משיקוליסהעותריסדבאי-כוחאליבא

בספרו:הורוביץמורטוןשלמילותיומשכנעת,

)( l'JJIClliC)IJ l}j'Al11el'ic'CllJ LCJ1IJ j,'J70-196 (כj ~ 77]e 7i'(IIJ 

 ) Nc\\· Yך) I'!(: OX!'()l'C ]ן; nivel ',ו ity !'I'ess , 1992 (,,ק 272 ,

לשמשיכולותהאמריקאי,ההקשרבתוךנכתבאשר

לביתוהןהעותריסלנציגיהןוממוקדתחדהתשובה

מהקיבעוןלהשתחררנוכלשלאייעדהישראלי:המשפט

ופוליטיקה,משפטביןחדבאופןהמפרידהאמריקאי,

השיחשלהמסורתייסהקטביסביןלהתנדנדנמשיך

להסתתרנמשיךדוראחרדורהאמריקאי,המשפטי

מנתעלוא-היסטורי,מופשטאוניברסליזסמאחורי

הפוליטיותהבחירותאתעצמנו,בפניגסלהכחיש,

הביאהלאקעדאןשבנזקרהאלאשלנו",והמוסריות



א-היסטורי,לאוניברסליזסמהפוליטיקההמשפטהפרדת

ולאומנית,בלעדית-ציוניתהיסטוריהלכתיבתדווקאאלא

לנומזכיררובינשטיין,אליקיסלממשלה,המשפטיהיועץ , 17

 " ..ל,ייהזכותהמונחאתכוללתהעצמאותהצהרתכי

מופיעזהמונחברק,הנשיאשהזכירמאלושוניסבהקשריס

העסשלייזכותושלבהקשרבהצהרהנוספותפעמיסשבע

כבודיסוד,חוקייעלרובינשטיין,אליקיסוראו, " ..היהודי,

 ) 1 (כ"אמשפטעיוניהבטחון",ומערכתוחירותוהאדס

ההצהרהאתרואה,ברק 14שולייסהערת , 21עמ' ,) 1997 (

ברק,אהרןוראו:דומה,בצורההיש'ראליתהחברהואת

עמ' , 1994ירושליסנבו,הוצאת , 3כרןבמשפט,פרשנות

אתכוללשברקהעובדהאתזאת,עס , 341-338,332-328

כצעדלראותאפשרהישראליתבחברההערביהמיעוט

הוא , 1999בדצמברשהעניקבראיוןשבעבר,כיווןחיובי,

ביכולתונבחןשופטשלייטיבוככאלה,אותסראהלא

חברהלייששהנהולומרהכוללתהתמונהעללהסתכל

יששוניס,ערכיסלהשישפלורליסטיתחברהכזפולגת,

וישחרדיסשאינסדתייסבהישחרדיס,הזאתבחברה

העקרונותהערכיס,מהסנראהבואועכשיו,חילונייס,בה

 11גליוןהדיו,עורךוראו,זאת'!לחברהשמשותפיס

הפלסטיניתהמבטלנקודת , 24 , 16עמ' ,) 1999(דצמבר

לראשונהשפורססח'אלדי,ולידשלמאמרואתראו

 ,-1961ב

I,111 1),llet: 1v1,IStCI' 1'1,111 ['(J!' tl1e כXi,llill ](]1,lliui, "I \ 

cl!c"lillC 1 'ןכIestiI1C," 69 ,!()lll'IIC1/ ()j כ,C(J!1(jlICSt (Jf l 

 S'IIlClie "כ, ) 1988 (,

18 , e י,"דכך, llsSei!1 liJisi1, "'I'11cy Still j'!,lVC 'j'11Ci!' l,igI1t !'! 

, 00 )( 2 I'il כB()"I()ll G!()!Je, 8 /\I 

,19 IJC ך': cl/c"lilliclll Ic!elltit,)J 1 ,ןכ',lSI1i(1 !(11,1Ii(li 

'\~\, G()ll,'tl'll('liOII (!!'tIJe lv[oc!el'111VcltiollC11 COlz,\'cioIISllC 

,) 1997 , i,1 I.JI1i,'cI',5ity I'I'CSS כIl11111 (כNc\v Y()I']{: C ( 

,ק 94 .

,20 \.i; J:"". ~;. b..1 נ cr ':/.)u-כ Ij ~ IJ , ~ Iy"':II ~: ~ פ)A ~ \( 

כפז. .~

, 1'gC Gi,IC,1111,111 ,111(l 1),lg JC)I'lI11(1 L()11niI1g, cu (כGC 

: 1 !)( z'()!JleZI1.' (I.()11(l ןכ/( 01 ," icl' O,,!!): ;\'ell' !(calilic !!/ 

 'וK I !ל J\ K!ו'מק\קעןל j'))Iמ(גדן Kקעד

[ 1'C5S, 1998); ,ln(1 EUW:l1'(1 S:liu, 77]e E'I1CI o כIl1tO l כl 

: I'oce.'s: 0.,10 Cll1Cl A!tel' (Ne\v YOI'k ןכeclce ןכtl]e 

,) 2000 , lntl1eon 13()O](S כ,l 

IY דלאלמןואן"דIII ובןאr;! II וJY )דאלi , 

אלכ(קאל"בייפסלכערביתהתפרסמהזהמאמרשליותרארוכהגרסה
 , 2000כאפריל-15כוכ"אלחיאה" 2000כמארס-24בוב"אלאתחאד"
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מג(ן Dשקד!לןאקטוף
O אוכוןלמאן)

למדנושלנו.לדיקטטוראותנוהרגילההמלחמה

טכסיסלמענווערכנויוס,אחרייוסאותו,לאהוב

אשור,בבל,שלהאליסאתהחלפנורבה.ביצירתיות

הצבאייס,המדיסעסהחדשבאלואתונהכנען

רב-הואשלנוהדיקטטורוהעניבה.הלבנההחולצה

והואאמריקאיהואיהודי,והואערביהואלאומי:

אתשומעבטנק,נוהגהוא:רב-כשרוניגסאירופאי.

בעל-אנדרסןשלהילדותאגדותאתוזוכרבטהובן

פה.

מספיקתנאיאינוהגבולמחסומישפירוקלנויתבררעוד

שריםאנושלוהשלוםוכיהחרדה,מצבעלשנתגברכדי

מעצמנולפחדלנוגרמההמלחמהכיאשליה,אלאאינו

עצמנו.על

כיהמלחמה,שלבלשונההשלוםעלמדבריםאנחנו

האחר", IIעםביחסיםהתנסינוולאאמתשלוםידענולא

דבקיםכשאנחנומאתנו.אחדכלעםשלויחסיומלבד

חירותואתממנושולליםאנויחסים,שלכזהבסוג

ואתחירותנואתמאתנושוללוהואעצמאותו,ואת

בשפתוהפעםהמלחמה,אתנמשיךכךעצמאותנו.

השלום.

 .משלושפהולשלוםמשלהשפהלמלחמה

האגדותהסיפורים,המלחמה.שפתעלגדלנו

ממנה.נחצביםשלנווהביטויים

אויבבהיותואלאמכירים,לאאנוהאחראת

במחשבותינובתוכנו,בנינואשרכלקיומנו.עלהמאיים

שכנענוהאויב.תדמיתהואהזה,האחרסביבובנפשנו

הפרזנוונצחי.קבועהזהשהמצבעצמנואת

אתלהוכיחבכדיהתופעהאלהמיסטיתבהתייחסותנו

מחשבותינו.צדקת

שלנו.ההיגיוןאתוהחריבהאותנועוותההמלחמה

יעבירכיצדאויב?ללאמאתנואחדכליעשהמה

יחיהוכיצדתרבותואתיכונןכיצדלילו?ואתיומואת

פחד?ללא

הקשחנואליה.התרגלנולמלחמה.התמכרנו

עלוסיפוריםאגדותוהמצאנולבבותינווהתקשחו

והגבורה.האומץאודות

ביכולתולהתרברבשיודעגיבורהואמאתנואחדכל

המדבר.אלאוהיםאלולהשליכוהאויבאתלעקור

כחרק,אוכזבובהאחראתרואהמאתנואחדכל

למחוץשיכולטנקאופילאוכאריהעצמואתואילו

ולמעוך·

הקרבובמטוסהאטומיתבפצצהמתגאיםאנחנו

שלשטרותסופריםשאנחנוכפיהגופותאתוסופרים

כסף·

לפנינפלשלאלוחם,אושהידהואשלנוהגיבור

טכסילולערוךגאיםאנוכפר.חיסלאועשרה,שהרג

מזכיריםלאאנחנולמראשותיו.פרחיםזרילהניחכבוד,

נוסף.חללשלמותואתלהכיןכדיאלאאותו,

אגדהמאתנואחדלכלהאגדות.בזמןחייםאנו

אנחנוהמציאות.עלהעולהדמיוןשלאפוסמשלו,

אתושולליםהמציאות,הואכאילולדמיוננומאמינים

הדמיון.היאכאילוהמציאות

ולחייםקדושהמוותחיים.שלאחרתשפהפיתחנו

הואהמשורראחרת,ספרותיתשפהפיתחנוערך,אין

ולרובה,לאבןלפצע,מזמריםאנחנונביא.והסופרשליח

אלינוקרובהשניו-יורקאותנומלמדתהגיאוגרפיהוהנה

לניו-להגיעיכולבחיפהכמונישחימיכימדמשק,יותר

לעולם.יגיעלאהואלדמשקואילושעותבעשריורק

נצרת,מאשריותרקרובהסיןדמשק,תושבעבורגם

חמורים,גביעלאליהלהגיענהגושהוריונצרתאותה

חזק,הואאטומיתפצצהלושישמיכיחזקים,אנו

מטבעלייצרה,יכולהרילושאיןומיהדברים,מטבע

אנחנובאמתהאםאזהדברים.פניהםוכךהדברים,

מהמלחמה?פוחדים

עמיםאנואבלמהאחר,פוחדאינומאתנואחדאף

עצמנו,עלמעצמנופוחדיםמפחד.הרועדים

פוחדיםייחשף,שלנוהגדולשהשקרפוחדים

יתרסק,שלנווהסיפוריתרסקושבנינושהאגדות

עצמאותה,אתחוגגתישראלמאי,בחודששנה,כל

הנכבה,זכראתהפלסטיניםמצייניםהיוםבאותו

אחדעםבוכה,אחדועםחוגגאחדעםארץ,באותה

אליה,משתוקקאחדועםחירותעלשר

שונאבההחיאפשריים,הבלתיהניגודיםארץזוהי

עליהנלחמיםושניהםבה,מאוהבממנהוהגולהאותה

נסבלת.בלתיבקנאות
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זו?אהבהעלבקלותלוותרשנוכלחושביסאתסהאס

לנוהקדושעלנוותרהאסהאדמה,אתמקדשיסאנו

השלוס?למען

הגנרליס,הארץ,נביאישלגורלסיהיהומה

המהפכההזעס,נביאיהדעות?והוגיהפוליטיקאיס

וכבודו?האדסורמיסתההרגהשנאה,

עלמאשריותרגורלסעללפחדלנוגורמיסהס

וכימלחמהאיןבלעדיהסכיאותנושכנעוהסגורלנו.

בלעדיהסעתיד.ואיןמולדתאיןשלוס,איןבלעדיהס

שהסעדרבעיניהס,עדראנחנומאוס.שוויסלאאנחנו

רועיו.

שסברנועדשלנו,לעדריותאותנוהרגילההמלחמה

סיפוריסמסביבהורקמנומפלט,איןשממנוגורלשזהו

שלנו.לדיקטטוראותנוהרגילההמלחמהומעשיות.

טכסיסלמענווערכנויוס,אחרייוסאותו,לאהובלמדנו

רבה.ביצירתיות

ואתונהכנעןאשור,בבל,שלהאליסאתהחלפנו

הלבנההחולצההצבאייס,המדיסעסהחדשבאל

ערביהוארב-לאומי:הואשלנוהדיקטטורוהעניבה.

רב-כשרוניגסאירופאי.והואאמריקאיהואיהודי,והוא

אגדותאתוזוכרבטהובןאתשומעבטנ,קנוהגהוא:

בעל-פה.אנדרסןשלהילדות

למצבהתרגלנועצמנו.עלעצמנו Iכפוחדיסאנחנוכן,

הומיסשלנוהחייסלשנותו.רוציסלאואנחנוהזה,

מבזקיאלמתעורריסאנחנוומעש.תנועהשאון,

בפוליטיקה.משתעשעיסלתוכס.ונרדמיסהחדשות

לאיין.כמואותהוגומעיסלחסכמואותהאוכליס

המלחמהאתמתכנניסוכברמלחמהלסייסמספיקיס

כיבושעלינונוחתוכברמכיבושנפטריסלאהבאה.

גורל-והנכבשיס"נאור",מכניסשהכובשיסזהאחר.

משמיס.

מטוסילנוישכיהפשיטות,אתמשכלליסאנחנו

ולבגדא,ולדמשקלביירות,מגיעההארוכהידנוקרב.

אחרתלכוויית,שלוחהזרועולאוגנדה,לתוניסואפילו

במדבריותיו,הזההמזרחלסודן.ואחרתלטהראן

נראההזההמזרחשלו,ובנהרותבמישוריסבהריס,

מתירותשלאיכולות,כלמכאניותזרועותשלרשתכמו

מלבדהפחד,עללחשובבהןשמחזיקלמי
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זרועותיו.עלהפחד

אנחנוממנה.לאאדהמכונה,שללגורלהפוחדיםאנו

מפנקיםמפתחים,בה,משקיעיםאותה,מטפחים

מילדינולחםוגוזליםאותהאוהביםאותה.ומקדשים

לשחקלילדינונותניםאנחנואותה.להאכילכדי

כדימהשכלתםגוזליםבדמותה.פלסטיקבצעצועי

שלנוהכדורובליטושה.בשכלולהבפיתוחה,להשקיע

יותרואףחמישהאלאאח,ואדםרקהורגלאכבר

מתפצלותשלנוהפצצותבאוויר.נורהכשהוא

אתבנפאליים,החלפנוהשריפהאבקאתלעשרות.

זו?מורשתעלנוותרכיצדבלייזר.האש

לחייהפךהואכיממוות,פוחדיסשלאגיבוריס,אנו

בו,ומאוהביסאותואוהביסאנחנושלנו.היום-יוס

שדותינוואלבתינואלאותומזמיניסאותו,מאתגריס

מתיסבחינס.נפשנואתלוומגישיסמיטותינוואל

הספר,ובבתיהשינהובחדריהגבולותועלבדרכיס

בעולם.הטלוויזיהמסכיעלספורותבשניותוזוכיס

שלנוהאמהות ." ...ובדסברוח IIהיאהעממיתשירתנו

הרוצחהמרוטשות.בניהןגופותמעלבלשונןמסלסלות

הכיבושחיילהוקרה.ובתעודותכבודבעיטוריזוכה

בושיידההילדאתהרגלאכירקהשלוםלפרסמועמד

הילד.אתרצחלאהואכירקאבן,

שחזרנוההיסטוריה.כלעלחזרנושניסבחמישיס

ישמעאל,אברהס,הנביאיס:כלאתהערנוהאגדות,את

בשספעסשיילחמו,כדיוישו,מוחמדמשה,יעקב,

כלאתמפיהסחילצנוהג'יהאד.בשסופעסהצדק

ואנוולהרוג,להגלותלכבוש,לתקוף,כדיההצהרות

העולסכיאותנושכנעוהםהבא.בעולסלגמולתיניס Iמכ

מאום.שווהלאהזה

התרבותייסוההישגיסהמורשתעלפוחדיסאנו

מעוות?שלוסלמעןאותסנאבדכיצדהאלה.

עלבמולדתו,נשאראשראנוכיפלסטיניסופר

הסכאשרהיהודיס.במדינתחיהוריו.ובביתאדמתו

שתושביופלסטינילכפרהלכתיאניעצמאותס,אתחגגו

מלבדדברהזהמהכפרנותרלא . 1948בשנתגורשו

באיסשנהבכלוהתאניס.הצברההרוסיס,הבתיסאבני



ראיתישירה.וקוראיסחורבותיואתמבכיסתושביו,

גדולהאבןעלהתיישבהואשבעיס.כבןאח,דזקןאיש

ענהוהואשלו,העצבלפשראותושאלתיבעצב.ושקע

פוחד!"אניעצוב,לאייאנילי:

שיח'?"יאאות,ךמפחידיימה

הואאדמותי",אלשאשובלפנילמותפוחדייאני

ביתי".היהייכאןבבכי,פרץ

שתושביואחר,פלסטינילכפרהלכתיהיוסבאותו

אמניסבהסוגריסנהרסו,לאהזההכפרבתיגורשו.

מספרזהמכירשאניאמןבחבר,פגשתיכאןיהודיס.

אתהיוסחוגגאינך"למהאותו:שאלתישניס.

שלכס?"העצמאות

לבדך?"ייבאתאמר:הוא

שואל?"אתהלמהלבדי,ייכן

עוזבאיניכאןלהתגוררשעברתייימאזענה:הוא

שבוהזההביתפוחד.אניכיהעצמאותביוסביתיאת

כיוסהחיהפלסטיניתלמשפחהשייךמתגורר,אני

מבקריסאתסהזהשביוסשמעתיפליטיס.במחנה

ממחנההביתבעליבואפןפוחדואניהעקוריס,בכפריס

יבוא.אסאעשהמהיודעלאאנילביקור.הפליטיס

אתסאיך'בבקשה'?לו:אגידלבקר?לוארשההאס

אגיש'היכנס'?אומריסאיךבערבית?'בבקשה'אומריס

לשתותלואציעבירה,ולאייןלואציעלאמשקה,לו

ואנושי.נחמדאהיהמאדמתי,שקדיסלוואקטוףקפה

חא~כ','כיף'אהלן',בערבית.מיליסארבערקיודעאני

הואהאסבצבא.אותןלמדתי'סךו~ה', ,'כ Qאס'שו

אומריס:אתסאיךערבית?אתואדבראסישמח,

מיץ?"לואגישאסישמחהואהאסמיץ'?'תשתה

אבלישמח,בוודאיהואמצד,ךנחמדייזהלו:אמרתי

ואנישליהבית'זהלך:יגידהואאסלותאמרמה

אליו?'"לשוברוצה

הואהחווירו.פניוהשתתק.היהודיהאמןידידי

ייאיךאמר:ואזמעט,התבהרופניומצחו,אתקימט

אומריס:אתסאיך'להתראות'?בערביתאומריסאתס

 '''!ןוהמןרוחהסתלק,'ל,ך

מתושביאחדולוהאמניסלכפרהגיעלאיוסבאותו

לתחומה.להכנסמהסמונעתישראלהפליטיס.מחנה

מג(ןIב Iשקדלואקטוף

האמן?ידידיפוחדכן,אסמדוע,

גבולותהצבנוכיעצמנו,עלמעצמנופוחדיסאנחנו

יאלץשהאחרפוחדיסואנחנושלנולאנושיותצריס

במידהאנושילהיותהאלה.הגבולותאתלפרוץאותנו

דברזהגבולללאאנושילהיותאבליפה,זהמסוימת

מבהיל.

מותנית,שלנוהאנושיותאססליחהלנו.סלחואז

המלחמה.בשפתהשלוסעלמדבריסשאנחנוסליחה

ואתהשלוסאתמהלליסשאנולכךישמשמעותאיזו

אחת?בנשימההאטומיתהפצצה
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לאןמי"בסכסןךהנמצאןתבחברןתיהפחדיייעלבכנסנאמרןאלהדבריס

שןןיץ.ציריך, ,['[ cl"cticlI111באןניברסיטת , 2000במאישנערך
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נפרדאוטונומי,שדההואהמשפטיהשדהאםהשאלה

שאלההיאהכלכלי,אוהפוליטיהחברתי,מהשדה

למשפט.ביחטהדיוניםבמרכזלעמודוממשיכהשעמדה

כיצדזהבמאמראבדוקזו,שאלהעללענותבמקום

מהכללביןהמשפטביןההפרדהומקובעתמיוצרת

ייצוגמערכתהמשפטיהשיחמטפקוכיצדלו,שמחוצה

היחטיםשלמהמטריאליותנבדלתהנראיתאית,אידי

החברתיים.

המטריאלי-פוליטיביןלכאורה,הקיים,ההבדל

לגיטימיותלמשפטמעניקלנורמטיבי-משפטי

היחטיםמעלמרחפותכמואשרואוניברטליות,

והעדרדחיקהעל-ידימיוצרזההבדלהחברתיים.

המאפייניםולדיכוילעווללכיבוש,לקיפוח,התייחטות

בשתיקה,עוברהמשפטיהשיחהחברתיים.היחטיםאת

וממשיךהחברתי,העושקעלבהמהום,היותרלכלאו

 l1נייטרלית l1אבטטרקטית,בלשוןבדרכו

ו"אובייקטיבית".

תהליךהואלאידיאיהמטריאליביןזההבדלייצור

וכ,ךלעולם.מקובעאינוההבדלואינטופי.מתמשך

אותומעמידהאינטופי,תהליךהואשייצורוהעובדה

אתלייצרמבקשכמוהמשפטפירוק.בטכנתתמיד

האפשרותומכאןמצליח,תמידלאאךהזה,ההבדל

אותו.המייצרהמנגנוןולחשיפתלחשיפתו,

המעקבועדתשהגישהבעתירהתתמקדזורשימה

החינו,ךמשרדנגדבישראלהערביהחינוךלענייני

המטפלר, l1שחאגףתוכניותשללהפעלתןבדרישה

תוכניותבאמצעותחלשותאוכלוטיותבקידום

אנטה 1בישראל.הערביםהחינוךבמוטדותמיוחדות,

העליוןהמשפטביתמבקששבההדרךאחרלעקוב

לביןהמקפחת,והמציאותההיטטוריהביןהבדלליצור

ביתנכשלכיצדולהראותהאובייקטיבי,המשפטיהשיח

זו, l1משימה l1בהמשפט

טמוןהבדליצירתשלכזהתהליךבכלכאמור,

המשפטביתשלהרטוריקהמצביעהזהבמקרהכשלונו,

ממנה.שנעדרבמהוהןבהשנוכחבמההןהכישלון:על

ביתשלכמובן)מוחלט(הלאכשלונואתנביןאםרק

הפותחתהפיטקהשלטיבהאתלהעריךנוכלהמשפט,

-21מ"הארץ"בעיתוןריינפלדמשהשלכתבתואת
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שלשניםלאחר l1הדין:לפטקהמתייחטת , 2000ביולי

בצעדיםהמדינהנקטהבחינו,ךהערביהמגזרקיפוח

המשאביםבחלוקתהשוויוןלקידוםמשמעותיים

כךבאוכלוטייה,הערביםשלהיחטילחלקםבהתאם

משלושיותרלאחראתמול,שניתןדיןבפטקבג"ץקובע

הדין,פטקשלהרטוריקהכמוזו,פיטקה , l1דיוניםשנות

משרטטתהמדינה,כדוברהמשפטביתאתמתארת

-המבצעתלרשותהשופטתהרשותביןאינטימיקשר

והבדלהפרדהבביצורונכשלתלפוליטיקה,המשפטבין

נקראיםעליווהכתבההדיןפטקביניהם,מוחלטים

פטקהמשפטמבית-וקיבלה-ביקשההמדינהכאילו

אךכדין.פועלתהיאכיחוקית,גושפנקאהצהרתי,דין

 .לחלוטיןשונההעתירהשלטיפורה

המשפטלביתעתירהשלבהגשתההחלההפרשה

וממשלתהחינוךמשרדנגדעדאלה,על-ידיהעליון

ד"רהערבי,החינוךלענייניהמעקבועדתבשםישראל,

ומהדיבנגב,ההוריםועדיקואליצייתרכזפריח,עוואד

ר l1שחאגףתוכניותשבורהט,ביישובתלמידטורי,

יפעילהחינוךמשרדכיביקשוהעותריםמופעלות,אינן

במוטדותבמטפר,עשרר, l1שחאגףתוכניותכלאת

אי-החלתנגדטענוהעותריםבישראל.הערביםהחינוך

האגף,שלביותרוהחשובותהמרכזיותהתוכניותשתי

הרווחהתוכניתר: l1שחאגףמתקציב-65%כהמקבלות

כללהופעלהלאהראשונהשכונות.שיקוםותוכנית

בארבעהרקהופעלהוהשנייההערבים,הטפרבבתי

ברחביושכונותישובים 140מתוךערבים,יישובים

הפעלתןאואי-הפעלתן,נגדהעותריםטענועודהארץ.

ר l1שחאגףתוכניותשארשלביותר,המינימלית

עלעוניםשאלהלמרותהערבים,החינוךבמוטדות

החינוך.משרדשהתווההקריטריונים

המציאותאתארוכותהעותריםתיארובעתירתם

הפלטטיניתהחינוךמערכתטובלתשממנהה Yהק(

עלהמלמדותחוות-דעתמטפרצירפוהםבישראל.

המעידיםמטמכיםוטיפקוהמערכת,שלהעגוםמצבה

מערכתביןהעמוקבאי-השוויוןממשלתיתהכרהעל

החלהביקשוהעותריםהעברית,לזוהערביתהחינוך

בבתיר l1שחאגףתוכניותכלשלהדרגתית,ולאמיידית,

הודומצדם,המשיבים,שוויוני.באופןהערביםהטפר
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משרדכיוטענוהפלטטינים,האזרחיםשלבאפליה

הצהירה,המדינהבהדרגה.המעוותלתיקוןיפעלהחינוך

עמדתואתהמשיבבחןהעתירההגשתייבעקבותכי

המיעוטים,במגזרשח"ראגףלפעולותהנוגעבכלמחדש

שהיעדבאופןזה,במגזרפעולתואתלהרחיבוהחליט

מגזרתקציביעמודשניםחמששבתוךיהיההתקציבי

ציינואולם,האגף".מתקציב 20%עלהמיעוטים

עללחולתוכללאזוהדרגתיתהחלההמשיבים,

כיווןהשכונות,שיקוםתוכניתבמטגרתהתוכניות

שקובעזההואהחינוך,משרדולאהשיכון,שמשרד

במטגרתה.ייכללושכונותאילו

כיוהכריזהמדינה,עמדתאתקיבלהמשפטבית

הןהשכונותשיקוםפרויקטבענייןהעותריםטענות

אשראליהן.להתייחטשלאבחרכןועלכוללניות,

שלושבמהלךכינוכחהמשפטביתהרווחה,לתוכנית

החינוךמשרדהחלהעתירההגשתמאזשעברוהשנים

מטקנתומכאןערבים.טפרבבתיההדרגתיביישומה

הגיעהנוכחיתהעתירהשלייעניינהכיהמשפט,ביתשל

נדחית"העתירהזה,מטעםהתייתרה.והיאמיצוילידי

המשפטביתשלהנואשנטיונוניכרהדיןפטקכללאורך

טובליםשממנההמקפחתהמציאותמתיאורלהתחמק

הפותחתבפטקההערבים.הטפרובתיהיישובים

באמירההדין,פטקמחברתבייניש,השופטתמטתפקת

כללית:

עובדתיתתשתיתלפנינוהעותריםפרשובעתירתם

לטענתם,שהוא,שח"ר,אגףלפיה,למדי,עגומה

האוכלוטיותבקידוםהמטפלביותרהחשובהאגף

ותוכניותפרויקטיםהפעלתעל-ידיבישראלהחלשות

תוכניותיואתמפעילאינוהחינו.ךבמוסדותשונות

שלי(ההדגשהבישראלהערביםהחינוךבמוסדות

 .)א"ס

מ"המציאותחלקיקולולצטטמסרבתביינישהשופטת

היאבהרחבה.בעתירהכ(תאריםשהעותריםהעגומה"

העותרים,טענתעלכלשהיאחריותלקבלמטרבתאפילו

בקידוםהמטפלביותרהחשובהאגףהואשח"ראגףכי

ייטענתרקזוהיכיוקובעתהחלשות,האוכלוסיות

זולטענהלהעניקמסרבהמשפטביתהעותרים".

המשפטיות-הקביעותבנרטיבולהכלילהגושפנקא

השופטתחוזרתהדיןפטקטוףלקראתשלו.עובדתיות

מסרבתהיאהפעםגםאךהקיפוח,לגביומעירהבייניש

במטגרתכיולומר,לשובאלאלנוייאיןאותו:לתאר

הערביבמגזרהחינוךכימחלוקתהיתהלאהעתירה

ישכימחלוקתהיתהלאואףרבותשניםמשךקופח

זה".מצבלתיקוןלעשות

בחמשתמצוייםאח,דלמעטהערבים,היישוביםכל

למדדבהתאםהמדורגיםביותרהנמוכיםהאשכולות

בשנירובהםהערביםהיישוביםהחברתי-הכלכלי;

ביותרהענייםהיישוביםביותר;הנמוכיםהאשכולות

הערביםהתלמידיםשיעורערבים;יישוביםהםבישראל

היה,תשנ"והלימודיםבשנתבגרותלתעודתהזכאים

החינו,ךמשרדשלהבעייתית)(והחלוקההנתוניםלפי

הבדוויבמגזר , 27%הדרוזיבמגזר , 23%הערביייבמגזר

הערביםהתלמידים ;" 45%היהודיובמגזר , 5.9%בנגב

ממערכתהנושריםהתלמידיםכלמסך-80%כמהווים

החינוך·

דינהלפסקדרכןאתמצאולאהללוהעובדותכל

המשפטיתהשפהאתלמזגשסירבבייניש,השופטתשל

היחסיםשלהמקפחתהמטריאליתהמציאותעם

ביטוייםלקיפוח.תרומתו-שלואתולחשוףהחברתיים,

במשךקופחהערביו"החינוךעגומה"יימציאותכמו

נועדוהדין,בפסקתדיריםאינםהםאףאשרשנים",

התערבותמכלנקיהמשפטיהחללאתלהשאיר

לקוראלהזכירחלילה,עלולה,אשרגטהמטריאלית

ובאפליה.בדיכויבעוול,-עוסקהמשפטבעצםבמה

שמאהעותרים,זהותמתיאורגםנמנעהמשפטבית

בדיכוילהציץאפשריהיהשדרכופתחיפתחהתיאור

מפטקלהביןניתןלאלמשל,כ,ךהמתמשך.ההיטטורי

הפועלתערבית,עמותההיאהראשונההעותרתכיהדין

בישראלהערביתהאוכלוטייהלענייניהמעקבועדתליד

הדיןפטקהערבים.החינוךמוטדותושיפורקידוםלשם

בביתט'בכתהתלמידהשלישיהעותרמהיותמתעלם

דורג 1995בשנתאשרשבנגב,רהטביישובטפר

לתעודתהזכאיםאחוזהחברתי-כלכלי.הטולםבתחתית
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ביותרהנמוךהיהתשנ"והלימודיםבשנתברהטבגרות

 18.1%רקהבגרות,לבחינותשניגשואלהמביןבישראל:

אחוזהיהבכללבנגבכאשרבגרות,לתעודותזכאיםהיו

 . 5.95%הבגרותתעודותמקבלי

העותריםשלבטענותיהםלדוןטירבהמשפטבית

הפועלותשח"רתוכניותאי-החלתנגדהמכוונות

ובשכונותביישוביםשכונותשיקוםתוכניותבמטגרת

טענתכוללניות.הןהעותריםטענותכיבטענההערבים,

כאשרהמשיבים,ידיעלכללהועלתהלאהכוללני~ת

אדרבא,העותרים.לטיעוניבפירוטהתייחטואלה

להפעלתברוריםקריטריוניםשאיןהודוהמשיבים

שלמפורטתרשימהמטרוואףשכונות,שיקוםתוכנית

היישוביםרשימתבהם.מופעלתשהתוכניתהיישובים

ובקריטריוניםהתקציבבהקצאתפרטנידיוןאיפשרה

ביתאךאותה.שמנחיםהקריטריונים)העדרכאו

ואףכוללניות,הטענותכיקבעזה,מדיוןנמנעהמשפט

זו.אחרונהטענהמלהטבירנמנע

העתירהשלזהבחלקלדוןהמשפטביתשלטירובו

ייצוגיםמערכתהמשפטמטפקשבההדרךעלמלמד

מהיחטיםנבדליםהנראיםמקצועיים,וכליםמשפטיים

המשפט,ביתדן.הואשבהםהמפליםהחברתיים

האזרחיםשללאפלייתםתורםאינוהדין,פטקמלמדנו

לדוןמטרברקהמשפטביתהפלטטינים;

-30%כמהוותאלהשתוכניותהעובדהבאפלייתם.

למרותנזכרת.אינהשח"ראגףשלהתוכניותמכלל

שייכיםבה,לדוןהטירובאקטוהןהאפליה,אקטשהן

הדין,פטקמקפחים,חברתייםיחטיםשלחלללאותו

כוללנית",ייטענההמכונההמשפטיתההמצאהדרך

לביןבאפליהלדוןשלוהטירובביןההבדלאתמכונן

מבוטטהמשפטביתשלטירובוייהאמיתית".האפליה

שלו.ה"נייטרליות"ומכאןאבטטרקטי,משפטיכללעל

וממנה-השיכוןמשרדמבצעייהאמיתית"האפליהאת

המשפטי.הכללבאמצעותלהתעלםאפשר

העובדותמולשותקהמשפטביתאלו,כלעלנוטף

פנוהאחרונותהשניםבשלושהעותרים:שמתארים

הפעלתאתוביקשוהחינוךלמשרדאחתלאהעותרים

החינוךמשרדהערבים;החינוךבמוטדותשח"ראגף

עםמהבטחותיובוחזראבלשונות,הבטחותהבטיח
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לעוררהיתהאמורהזומצבתמונתהשלטון.חילופי

שללקיומןהקשורבכלהמשפטביתשלחשדואת

העתירה,אתלקבלאותולהניעפוליטיות,הבטחות

אתלקייםהחינוךמשרדאתהמחייבדיןפטקולכתוב

לקבועבחרהמשפטביתזאת,במקוםאךהבטחותיו.

הטכיםהחינוךמשרדכילהדגישהתייתרה,העתירהכי

החינוךבמוטדותשח"ראגףתוכניותאתליישם

למנועכדיבהשישמפטיקהולהימנעהפלטטינים,

כךבעתיד.מהחלטותיובולחזורהחינוךממשרד

המטילהעקרוניתמהחלטההמשפטביתהתחמק

שלהפנימיתהפוליטיקההמדינה.עלמשפטיתאחריות

בעברשהוקמוהוועדותשלהרבהמטפרהחינו,ךמשרד

הנטיוןוכןיושמו,לאמעולםהמלצותיהןואשר

הללוהעובדותכל-ממשלתיותהבטחותלגביהמצטבר

המשפט.שלמעניינואינןהןכאילוהדיןמפטקנעדרו

העתירה,כתבכללאורךתבעו,העותריםבעוד

אגףתוכניותכלשלושוויוניתמיידיתהחלה

קיבלהמשפטביתהערבים,החינוךבמוטדותשח"ר

 20%הקצאת-החינוךמשרדלעצמושהציבהיעדאת

ביינישהשופטתהערבים.החינוךלמוטדותמהתקציב

כנגדטענולאמבחינתם,ייהעותרים,כילצייןטרחהאף

 20%הקצאתהואהמשיבים,לעצמםשהציבוהיעד

מקריאתאולם,הערבי".למגזרשח"ראגףמתקציב

התמקדההעותריםשלבקשתםכיעולה,העתירהכתב

המלא,השוויוןמתקנת.ובהעדפהמלאבשוויון

כאשרמהותי.אםכיפורמליאינוהעותרים,שללדידם

מופעלותלאאשרהשלישי,העותרשליישובוברהט,

בגרותלתעודתהזכאיםאחוזשח"ר,אגףתוכניותבו

 18.1%היהתשנ"ולשנתלבחינות)שניגשואלהכמבין

לתעודותהזכאיםאחוזעמדלמשל,ובהרצליה,בלב,ד

פורמלי,שוויוןכיברור , 66.1%עלשנהבאותהבגרות

לצמצםכדיבואיןמהתקציב, 20%בהקצאתהמתבטא

מהתקציב, 20%שלהקריטריוןאךהפערים.את

המשקףאובייקטיביולכאורהאבטטרקטיקריטריון

קריטריוןהואבישראל,הפלטטיניםהאזרחיםאחוזאת

הכוללנית":ייהטענהשממלאתפונקציהאותההממלא

העגומההמציאותשלתיאורהמשפטמביתחוטךהוא

בישראלהערביםהטפרבתיטובליםשממנה
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הנזקקתהאוכלוטייהשבקרבלעובדהוהתייחטות

עלבהרבההערביסשיעורעולהשח"ראגףלתוכניות

20% . 

 20שלה"אובייקטיבי"הקריטריוןבקביעת

קביעותביןהבדלהמשפטביתמייצרהאחוזיס

לביןונאורות,אוניברטליותמשפטיותנורמטיביות

מהמשפט.בנפרדהעומדתעגומהמטריאליתמציאות

המשפטביתשהחלטתהעובדהאתמטתירההקביעה

לביןהפלטטיניסביןאמיתילשוויוןמלהביארחוקה

המציאותבהנצחתמשתתפתובכךבישראל,היהודיס

פורמליקריטריוןכייצוין,מוטגרבמאמרהמקפחת.

דתות'.לענייניהשרנגדעדאלהבעתירתיושסלאזה

המקצההדתות,משרדכיעדאלהדרשהזובעתירה

הערביות,הדתיותהקהילותלצורכימתקציבו 2%רק

טירבהמשפטביתלצורכיהן.מתקציבו 20%יקצה

הואשהשוויוןבטענההדתות,משרדבהחלטתלהתערב

כיהוכיחולאהעותריסוכיפורמלי,ולאמהותי

הדתשירותימתקציב 20%הקצאתמחייביסצורכיהס

המשרד.של

אמוריסהרשויותוהפרדתהחוקשלטוןעקרונותפיעל

שלהמנוגדותהסעמדותיאתלשרטטהשופטיס

להעמידהמשפטיות,הסטענותיאתלשקולהצדדיס,

תוךמטוימתבעמדהולבחורהשנייה,כנגדאחתאותן

אוניברטליות.משפטיותאטמכתאותעלהישענות

מהטפירההבאיסוהמשיביס,העותריסלכאורה,

לחללנכנטיסשוויוני,בלתיכוחעסהחברתית-פוליטית

מתנעריסהכניטה,דלתלידעומדיסהמשפטי,

שווהרגלעלועומדיסעושק,המריחהמהמטריאליות

אקטמהווההמשפטילחללהכניטההשופטיס.מול

צדאשרההיטטורי,העוולאתממירשכאילוקטס,של

לדמיון,השונותאתהדדית,לקבלהלשני,עוללאחד

מתבונניסמצדסהשופטיסלשוויון.אי-השוויוןואת

הקטסאפקטאתלשמרומתאמציסהשוויסביריביס

לשניהס.שוויוניזמןמקדישיסשהסבכךהשוויוני

בטפרנעזריסהשופטיסכינראהלהחליט,בבואס

א-פוליטי,משפטימתכוןהמטפקהמשפטי,הבישול

ביןפתוחהנותרהכהשעדהדלתאתלטגורהמיועד

אתולכלואהחוץ-משפטי,לחללהמשפטיהחלל

הדין,פטקהאוניברטלי.האידיאותבחללהצדדיס

אינוהואאךהדלת,אתלטגורמנטההמשפטי,המתכון

במהלךבמקצתפתוחהנותרההדלתשכןמצליח,

לאולס.נכנטונשלטותבלתיפוליטיותורוחותהדיוניס,

בגירושן,נכשלווהשופטיסהמשפטיבחללהיוהרוחות

כיואוליאותן,הזמינוכיאוליבכ,ךרצולאכיאולי

כוח.חטריהיו

שלעקבותיהןהמשפטיבחללנמצאוהזהובמקרה

ביתכשלוןעלמעידגילוייןפוליטיות.רוחותמטפר

אלה.רוחותוגירושההבדלייצורבמשימותהמשפט

שלהזמניסלוחהיתהשהתגלתההראשונההרוח

המשפט.שלהזמניסלוחעלשהשתלטהמדינה,

בית , 1997מאיבחודשעתירתסאתהגישוהעותריס

והמדינההעתירה,הגשתעסעל-תנאיצוהוציאהמשפט

הצהירהחינוךמשרד . 1.12.97ביוסתשובתהאתהגישה

החינוךבמוטדותפעולתואתלהרחיבהחליטכי

יוקצושניסחמששבתוךלכךלהגיעכוונתווכיהערביס,

בשלבכברהערביס.החינוךלמוטדותמהתקציב 20%

ביןהעיקריותהמחלוקותאחתהתבהרהזהמוקדס

אתמיידלהחילישכיגרטושהעותריסבעודהצדדיס.

כאקטהערביסהחינוךבמוטדותשח"ראגףתוכניות

באופןלהחילןישכיגרטוהמשיביסמתקנת,העדפהשל

המשפטשביתבמקוסאךשניס.חמשבמהלךהדרגתי

שלהזמניסלוחשלו,הזמניסלוחלפיזובנקודהיכריע

להכפיףבחרהמשפטוביתהדיון,עלהשתלטהמדינה

אליו.עצמו

היאזו.עובדהלהעליסמצליחהלאביינישהשופטת

תחילהועומדת;תלויההעתירהאתייהותרנוכותבת:

בדיקתשלבעיצומושהיתההמדינהשלפניותיהעקב

אתלעומקהלבררשביקשנוכיווןמכןולאחרהנושא

בעמדתשחלולשינוייסביחטהעובדתיתהמחלוקת

ביינישהשופטתואכן,העתירה".הוגשהמאזהמדינה

פטקעמודיתשעתמתוךוחציעמודיסארבעהמקדישה

רקלמיניהן.הדחייהולבקשותהמדינהלהודעותהדין

שלושבתוסהמדינה,שלהדחייהבקשותכשהטתיימו

אימוץעל-ידידינו.פטקאתהמשפטביתנתןשניס,

לאלמעשהבחרהמשפטביתהמדינה,שלהזמניסלוח
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-הצדדיסביןהעיקריותמהמחלוקותבאחתלדון

שלמיידיתולהחלהמתקנתלהעדפההעותריסדרישת

ייהתייתר"אכןזובסוגיההדיוןשח"ר.אגףתוכניות

עמדתאתאימץכן,אסהמשפט,ביתשניס.שלושלאחר

בעתירההדיוןאתלדחותשהסכיסבכךהמשיביס

ביןהכוחיחסיכיקבעובכך-שניסכשלושבמשך

באולמותיו.גסלשרורממשיכיסלעותריסהמדינה

החלטתעלהמדינההצהירה 1.12.97מיוסבהודעתה

במוסדותשח"ראגףתוכניותאתלהפעילהחינוךמשרד

מכן,לאחרמשבועייספחותהערביס.החינוך

לכאורההשוויוניתההצהרההוחלפה ,-12.12.97ב

אשרהחינו,ךשרשמינהציבוריתועדהעלבהודעה

ביתאבלשח"ר.אגףתוכניותהפעלתאתתבדוק

 ,ללמדנוהוועדה.להמלצותלהמתיןביקשהמשפט

בספרהשוויוןעקרוןאתמחפשיסאינסשהשופטיס

ועדותהפוליטי:הבישולבספראסכיהמשפטי,הבישול

החלהעלהמליצההוועדהכאשרלמיניהן.ממונות

לשרהמשפטביתהמתיןהתוכניות,שלהדרגתית

אסההמלצותאתלקבלאסיחליטאשרעדהחינוך

השוויוןעקרוןאתהמשפטביתחיפשעכשיולאו.

החינוך,שרהחליט 1998ביוניהממשלה.במסדרונות

הרווחהתוכניותמתקציב 20%יוקדשושנתייסבתוךכי

וכיהערביס,לתלמידיסרווחהלתוכניותהחינוכית

לצורכיהמשרדמתקציב 20%יוקצושניס,חמשבתוך

הערביס.התלמידיס

לחזורהמשפטביתעלהיההחינוךשרהחלטתלאור

ההפעלהבדברבמחלוקתולהכריעשלו,הזמניסללוח

אךשח"ר.אגףתוכניותשלההדרגתיתאוהמיידית

לפוליטיקה,המשפטביןההבדל-לכאורהאתלשמרכדי

המדינהעמדתאתלאמץהמשפטביתהיהיכוללא

בעתירההדיוןאתהמשפטביתדחהוכךברור.באופן

ביוסהודיעההמדינהאשרעד-נוספותפעמיסכמה

 1999לשנתהחינוכיתהרווחהמתקציב 20%כי , 17.3.99

התחומיסבשארוכיהערביס,התלמידיסלצורכיהוקצו

למדינהלהמתיןהחליטהמשפטביתהתקדמות.ניכרה

התקדמותהשיגההמדינהכיוידאאשרעד-ועודעוד

ביתאתופטרההמוצהריס,יעדיהבהשגתרצינית

התוכניותשלהמיידיתההחלהבענייןמהכרעההמשפט
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המתקנת.וההעדפה

שבהתגובההגישההמדינה .-2.3.2000בהסיפורסוף

 20%הוקצו , 2000-1999הלימודיסבשנתכינאמר,

להוציאהערביס,החינוךלמוסדותשח"ראגףמתוכניות

תוכניתבמסגרתהתוכניותולהוציאחריגיסמספר

בהן.לדוןסירבהמשפטביתשכאמור,שכונות,שיקוס

הדין.פסקלכתיבתביינישהשופטתניגשהאזרק

עיתונאיסהעליוןהמשפטביתדוברהזמין-20.7.2000ב

לקריאתו.

עודכלכינראהשכונות,שיקוסלתוכניותאשר

מסרבהערביס,ביסביישולהפעילןהחליטהלאהמדינה

הדיןפסקאי-הפעלתן.נגדבטענותלדוןהמשפטבית

שלייהיעדנכתב:שבההמדינה,תגובתאתמצטטאף

חלהמיעוטיסלמגזרשח"ראגףמתקציב 20%הפניית

יושג,והיעדשח"ר,אגףשלהשכונותתקציבעלגס

קובעאינוהמשפטבית ." 2001בשנתכברהניתן,ככל

לרצונהאותוומשאירזה,בנושאמחייבתקביעהשוס

העתידיות.ולנסיבותהמדינהשלהטוב

שבה 3הנשיס,שדולתפרשתעלהסתמכוהעותריס

שישפעולותנקיטתגסמחייבהשוויוןעקרוןכינפסק

זכאיסהסכיוטענומופלית,אוכלוסייהלקדסכדיבהן

העדפהשלמדיניותכלפיהסינקוטהחינוךששרלכך

לביןבינסהקיימיסהפעריסאתלצמצסכדימתקנת

מיידית,להפעלהדרישתסמכאןאחרות.אוכלוסיות

כאשרבמיוחדשח"ר,אגףתוכניותשלהדרגתית,ולא

טווחארוכתהשקעהמחייבתאינהאלהתוכניותהחלת

מכללהתעלסהצליחהמשפטביתאךתשתית.בעבודת

שלוטענתסהעותריס.שהעלוהמשפטיותהטענות

שח"ראגףתוכניותשלההדרגתיתההחלהכיהעותריס,

המשפטביתבפסיקתלהתפתחויותגמורבניגודעומדת

השוויוןעקרוןשלהמהותילמובןהמתייחסותהעליון,

כלל.נידונהאינהוליישומו,

החליפוהעותריסשלהמשפטייסהטיעוניסאת

שלוהנרטיבהזמןהמדינה.שלהפוליטיותהרוחות

המשקפתהרוחומנג,דהדין.פסקעלהשתלטוהמדינה

להסתנןשביקשההעגומה,הפוליטיתהמציאותאת

גורשההיאבחוץ.נותרהוהעותריס,העתירהעסיחד

שלהמשפטייסהטיעוניסעסיחדכניסתהברגע
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הטיעוניםגירושדווקאכינראהאךהעותרים.

שלהזמניםלוחואימוץהעותריםשלהמשפטיים

ההבדל,ייצורמשימתאתשהכשילואלההםהמדינה

לי,נראההמדינה.שלכדוברההמשפטביתאתוהציגו

לפסוקלוגרמהזוהבנהזאת.הביוהמשפטביתשגם

 20,000שלבסךהעותריםבהוצאותישאוהמשיביםכי

לאחרההבדלאתלשמראחרוונואשניסיוו-שקלים

העתירה.שנדחתה

 :ןI jו iYו

ואח'הערביהחינוךלענייניהמעקבועדת 2814/97בג"צ . 1

 . 233 ) 3 (נדפ"דואח',החינוךמשרדנגד

המיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה 240/98בג"צ . 2

 ) 5 (נבפ"רואח',דתותלענייניהשרנגדבישראלהערבי
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ובועמודים 16בןנייר-עמדהניטחתישניםחמשלפני

בתפקידהלטפלעדאלהתצטרךשבהםהמקריםתיאור

הזכויותעלהמגןבישראלהראשוןהמשפטיכמרכז

הנהלתהפלטטינים.האזרחיםשלהקולקטיביות

העקרונותואושרולובנובודיוןקיימהעדאלה

של IIמנדט IIכוהכתרתוהמטמךשלאישורושבמטמך.

המתווהמטיבי,פורכוחזהלמטמךהעניקועדאלה

עדאלה.של IIלגיטימי IIההפעולהמרחבאתותוחם

מהםולקבועלהגדירלהחליט,הכוחניתןזהלמטמך

בתוךבמחלוקתשנוייםיהיושלאהמשפטי,הייצוגטוגי

למנדט,מחוץשנותרופוליטייםמאבקיםאותםהארגון.

על-ידי-כךהוגדרומשפטית",המיוצג IIבגדרנפלוולא

שאי-אפשרכאלהאולגיטימייםלאחשובים,כלא

בהם.לזכות

עורכינאבקיםשבהןבדרכיםאתמקדזהבמאמר

הםכיצדאבדוקשלה,במנדטעדאלהשלהדין

אותו,שהולידההמדיניותעלתוהיםאותו,משכללים

אינולכאורהולכןבו,נכלללאמהובוחניםחוזרים

מטרותאתמחדשומנטחיםהארגון,עבורלגיטימי

אדוןלבטוף,זהותה.אתמכךיוצאוכפועלעדאלה

חושעםשלההגומליןוביחטיאותנוהמנחהבמדיניות

בהכרחמניבזהדיוןמדגים,זהשחיבורכפישלנו.הצדק

כיוהבנהאי-בהירות,שלתחושהקשות,דילמות

בלתיהםשלנוההחלטותבבטיטהעומדיםהנימוקים

ברגעהמציאותלמחויבותנעשותאלהדילמותיציבים.

כאשר-קדושתואתמאבדהמנדטרעיוןשבו

ונדונה.נחשפתבבטיטושעומדתהפוליטיקה

עמדות,שיבהירהיא IIהמנדט IIמןהציפיותאחת

יפנהשאליוהדרכהטפרכמיןוישמשגבולות,יתחום

לשאלותברורותתשובותלקבלבמטרהעדאלהצוות

עדאלהשלהדיןעורכיכימגליםכאשרולכן,מורכבות.

בוחניםאלאזה,במטמךרקתשובותמחפשיםאינם

מתחוורשלהם-עצמם,הנורמותואתהפוליטיקהאת

תהליךהיאהארגוןשלבנייתולמעשההלכהכי

שלמחודשתבחינההזמןכלנחוצהולפיכךמתמש,ך

כשהיה.תקףהמנדטהטפק,להטרתוגבולותיו.המנדט

בולבצעאפשרעליו,ובהתבטטאליו,בהתייחטרק

המנדטשבהןבדרכיםדןאינוזהמאמרשינויים.

עםההתמודדותנוכחהנחשפותבדילמותאלאמשתנה,

במנדטהגלומההעוצמהאתמביניםכאשררקעוצמתו.

להכרהשזכתהמדיניותומבטא,משקףשהואובמדיניות

חשיבותאתלהעריךאפשרעצמה,בזכותולריבונות

עדאלה.שלהדיןעורכימתמודדיםשעימןהדילמות

לדוןכדיעדאלהצוותהתכנטהאחרוןבמאי-15ב

מקריםארבעהנדונוזהבמעמדשלה.במנדטבשינויים

שלהמנדטלשינויגורמתהיתהבהםהייצוגשקבלת

אתמחייביםהיוהתקבלו,אילומהם,שנייםהארגון.

עדאלה.מייצגתמיאתהקובעיםהקריטריוניםשינוי

שאלותמעוררהיההאחריםהשנייםשלייצוגם

ומרכזאדםזכויותארגוןעדאלהשלבהיותההכרוכות

עדאלה.מגנהשעליהןהזכויותבטוגוכןערבי,משפטי

הארגון,שלמהמנדטלכאורה,חרגו,המקריםארבעתכל

הקולקטיביותזכויותיהםעלמגינהעדאלהכיהקובע

מקריםדרךישראל.במדינתהפלטטיניםהאזרחיםשל

גבולותאתהקובעיםהקריטריוניםאתלבחוןניתןאלה

ביןההבחנהאתוכןאליו,וההשתייכותהקולקטיב

קולקטיביות.וזכויותאינדיבידואליותזכויות

דיון.באותושעלורעיונותמטפרבתמציתכאןנביא

רוש Iפמjןצ-וג: jllןרIובjן Iר
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אזרחיםלייצגעדאלהאתמטמיךעדאלהשלהמנדט

שבהםמקריםעקבבישראלהרשויותנגדפלטטינים

הגדרתכאשרהקולקטיביות,זכויותיהםהופרו

ואולם,ולאומית.אתניתהגדרההיאהקולקטיב

לקבוצה;חיצוניאדםתמידאינוהזכויות,מפרהמדכא,

על-פיהמוגדרתקבוצהאותהבקרבחישהואיש

בדיוןשהשתתפוהדיןמעורכיכמהכ,ךהלידה.מרכיבי

הקבוצהבןהואהזכויותמפרכאשרגםכיטענו,

מתקדמת,גישהלנקוטישמלידה,הפלטטינית

הופרו.שזכויותיהםאלהאתולייצגצדק,עלהמושתתת

יכולהאינהשעדאלההאחת,מטקנות:שתיעולותמכאן

הדיןשעורכיהשנייה,הערבי;המיעוטבניכלאתלייצג

המתרחשנוכחנייטרלייםלהישאררוציםאינםשלנו

עצמה.הפלטטיניתהקהילהבקרב
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ברכהמוחמדח"כאתהאשים(ליכוד)קראאיובח"כ

פניםקבלתבעתשוטריםעלאבניםיידהכי ,)ש"דח(

ברכהבשפרעם.העצמאות"יייוםלכבודממלכתית

הרע,לשוןהפצתבגיןתביעהקראנגדלהגישביקש

ייעוץלברכהנתנהעדאלהלעדאלה.פנהכךולשם

נופלזהמקרהאםהשאלה,התעוררהכךועקבמשפטי,

שלה.המנדטבתחום

נמנעהבעברפלטטינים.ערביםשניהםוקראברכה

להתערבוטירבהרעהו,נגדערבימייצוגעדאלה

מחששהפלטטינית,הקהילהבקרבפנימייםבטכטוכים

כמישלההלגיטימיותעללערעורפתחיפתחשהדבר

רשויותנגדכולההפלטטיניתהקהילהאתשמייצגת

המדינה.

אתחשפהאשרדילמהעוררזהמקרהזאת,ועם

המונחהאתניהקריטריוןקביעתשבעצםהבעייתיות

ערבים,הםהאישיםששניהגםשכן,המנדט.ביטוד

הקהילהבניאתברכהייצגאירועיםבאותם

אתייצגשקראבעודבשפרעם,שהפגינוהפלטטינית

מפגיניםמחאתכוונהשנגדהבישראל,הרשויותעמדת

וקראברכהשלהמנוגדותהפוליטיותהעמדותאלה.

שעליוהאתני/לאומיהבטיטרופףכמהעדחשפו

ערבי,היותוחרףקרא,בעדאלה.הייצוגעקרוןמושתת

נאבקיםשנגדהזוהמובהקת,הציוניתהעמדהאתייצג

בישראל.הפלטטינים

פיעלשלאהייצוגבקריטריוןמתבונניםכאשר

עמדותיהםאתובוחניםאתניות,אמות-מידה

טדרהעולהאלה,פוליטיקאיםשנישלהפוליטיות

נגדעמדהלנקוטעדאלהעלהאםשאלות:שלנוטפת

לפגועכדיבהןשישבעמדותהמחזיקערביכנטתחבר

ואםהפלטטינים?האזרחיםשלהקולקטיביותבזכויות

ממטרתהעדאלהתתרחקלאבכךהאםכ,ךתנהגאכן

בנישלהקולקטיביותהזכויותעלהגנה-הבטיטית

עדאלהתחליטהאםולחלופין:הפלטטיני?המיעוט

עלבהטתמךורקאךלדחותואומטויםבמקרהלטפל

התעלמותתוךהפונה,שלהפוליטיותעכ<דותיו
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האתנית/לאומית?מהשתייכותו

מעורבותמכללחלוטיןעדאלהנמנעהאיל,גםומנג,ד

בהגדרהודבקהעצמם,לביןערביםשביןבמחלוקות

המיעוטבייצוגכלומר-קולקטיביותזכויותשלאתנית

היו-בישראלהרשויותנגדורקכולו,הפלטטיני

ההתעלמותהיאהראשונהרבות.בעיותמתעוררות

למטגרתמחוץשמתרחשותאחרותזכויותשלמהפרות

אינההפלטטיניתשהקהילהמכךנובעתהשנייהזו.

בהוקיימיםהטרוגנית,היאאחת,מיקשהעשויה

לקבועניתןלארבותפעמיםומגוונים.שוניםאינטרטים

שאיןברורלפיכךשלה.ה"אובייקטיבי"האינטרטמהו

ייתכןולכן,ככזה.הקולקטיבכלאתלייצגאפשרותכל

פוליטיתעמדהמייצגתשהיאבכךלהכירעדאלהשעל

הפלטטיניםבקרבהקיימותמאלהאחתמטוימת,

פועלתהיאהמוצהרתעמדתהפיעלכאשרגםבישראל,

הפלטטיני,המיעוטמטעםבישראלהרשויותנגד

הוא.באשרכקולקטיב,

יותר,עודקשהמורכבותעלעדאלהצוותעמדבדיון

הייצוגאתתחליףעדאלהאםגםזה.במקרההקיימת

אמת-מידהעל-פיבייצוגאתני/לאומיבטיטעל

הטעםזה.במקרהלטפליכולהאינההיאפוליטית,

עצמה:בטוגיהאםכיהצדדים,בזהותנעוץאינולכך

משוםאבניםביידויבהאשמהרואהעדאלההאם

רביםפלטטיניםאזרחיםשהריהרע?לשוןהוצאת

הלגיטימיממאבקםחלקאבניםביידוירואיםבישראל

הישראלית.הדיכוימדיניותנגדהפלטטיניםשל
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המערבית,הגדהמןפלטטינילשעבר,פעולה"יימשתף

עלבישראלקבעתושבשלמעמדלויוענקכיביקש

פלטטיניתשהיארעייתו,עםלהתאחדשיוכלמנת

למדינההודיעהואבמקביל,ילדיו.ועםישראל,אזרחית

בנינגדפעולהכמשתףולפעוללהמשיךמעונייןאינוכי

ונשנותהחוזרותבקשותיואתדחההפניםשרעמו.

זוכההיההרייהודי,האישהיהאילו iשב~ת iתלקבלת



השבות,חוקפיעלבאזרחותמייד

בשלהמשפחהובאיחודאזרחותבמתןהאפליהלמעשה,

בהגדרותבדיוקנופלתהפונהשלהלאומיתהשתייכותו

לייצגיכולהעדאלההאםזאת,ועםעדאלה,שלהמנדט

האםזאת,נעשהאכןואםלשעבר?פעולהמשתף

ממעשיו?בדיעבדזיכוימעיןבכךישכיהדברמשמעות

שבאופןהריפעולה,משתףתייצגועדאלהאםועוד,זאת

במקרההאםקורבן,שלממעמדייהנההואאוטומטי

ברורקורבן?שלמעמדהפעולהלמשתףלהעניקישזה

במקרהשעלולאלודומותשאלותמעוררזהמקרהשגם

מפרהמדכא,ברכה,במקרהבעודואולם,ברכה,

פוליטיותעמדותבעליימבפנים"אדםהיההזכויות,

זההמדוכא,זהבמקרההרייימבחוץ",מישהושל

עמדותבעליימבפנים",האדםהואהופרו,שזכויותיו

זהבמקרהטיפוללכן,יימבחוץ",מישהושלפוליטיות

אךאליווהתייחטותהאיש,שלמעברוהתעלמותתוך

עדיפותמתןפירושםערבי,נגדאפליהשלכמקרהורק

פניעלאתני-לאומי,בטיטעלטיפולשללקריטריון

ועלפוליטיותעמדותעלהמושתתתיותררחבהתפיטה

צדק,

עלהמושתתתהגישהאתעדאלההעדיפהאילוגם

לשקולעליההיהזהבמקרהכינראהפוליטיות,עמדות

הפעולהמשתףרעייתשלראותםמנקודתהמקרהאת

יחדלחיותרצונםואתפלטטינים,אזרחיםוילדיהם,

עדאלהעלהיהכזו,התבוננותמתוךוהאב,הזוגבןעם

היתהיכולהשובאבללטיפולה,המקרהאתלקבל

שתרמהחייםבדרךבחרזהאדםכיהטענה,להישמע

לידה,מכוחמשתייךהואשאליוהקולקטיבלדיכוי

שאלתכזה,במקרהעימו,נמנהאינושובהואכךועקב

במונחיםלאתיבחןהלאומית/אתניתהשתייכותו

במקרהצדק,שלקני-מידהפיעלאלאאובייקטיביים,

לידה,מרכיביבשללאקולקטיבהואהקולקטיבזה,

ולמעןאח,דמדכאנגדוהמאבקהשותפותעקבאלא

אחת,מטרה

ההיטטוריוןשלבייצוגוחלקעדאלהנטלהלמשל,כך

ישראלים,חייליםשלעמותהעל-ידישנתבעכץ,תדי

לאחר ,-1948בטנטורהתושביבגירוששהשתתפו

בטבח,לווההגירושכיהעלהשמחקרו

 ו'[ Iי jlןjןז ו'[ Iדילמ jIןדין,כי jIYןמ(דט,
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וjן? Iדואל Iנ Iנד Iאוjן Iזכואווjן Iנ Iקולקט

להגנתהפועלאדםזכויותארגוןהיאעדאלההאם

(אזרחיותאינדיבידואליותוזכויותקולקטיביותזכויות

ערבימשפטימרכזהיאאוליאוכאחד?ופוליטיות)

זכויותהפרתשלמקריםרקלייצגשבטמכותו

מדוכא?כלאוםבישראל,פלטטיניםשלקולקטיביות

בצוותא?לחיותאלופניםשנייכוליםהאם

 : O' 3ממקרIו
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רבים,פלטטיניםטטודנטיםעדאלהייצגהייטודהמאז

לוועדתאישוםכתבינגדםהגישהחיפהשאוניברטיטת

היואלובמקריםהפוליטית,פעילותםבגיןהמשמעת

הביטויחופשושלההתאגדותחופששלשאלותכרוכות

למשל,מעורבת,היתהעדאלהבקמפוט,וההפגנה

שלהציבוריתהפעילותנוהלטעיפיאתלתקןבדרישה

בערביתעלוניםלהפיץאיןכיקבעואשרהאוניברטיטה,

ישוכיהאוניברטיטה,משלטונותמוקדםהיתרללא

בשטחהפגנותלקייםהכוונהעלמראשלהודיע

הקמפוט,

שהוגשוטטודנטיםכמהעדאלהייצגהבאחרונה

אוניברטיטתשלהמשמעתלוועדתאישוםכתבינגדם

לכאורה,אינדיבידואלי,אופיהיההאישוםלכתביחיפה,

טטודנטיםלייצגמאפשראינועדאלהשלהמנדט

עטקועדאלהטיפלהשבהםהמקריםכלאךכפרטים,

ושלבכלל,הטטודנטיםשלהפוליטיותבזכויות

אפשראיזה,במקרהבפרט,הערביםהטטודנטים

הפוליטיות-האינדיבידואליותהזכויותביןכלללהבחין

הגןשעליהשהזכותהגםהקולקטיביות,זכויותלבין

אלהמקריםהריהאינדיבידואל,שלזכותוהיאעדאלה

חיפהאוניברטיטתשמפעילהשיטתידיכויעלמלמדים

מחדדגםזהצירוףכקולקטיב,פלטטיניםטטודנטיםנגד

יוגבלוהפרטשלזכויותיוכישחזקההעובדה,את

שכלפיהקבוצהעםנמנההואעודכל-יוצרווצעדיו

זכויותביןהדיכוטומיהמזאת,יתרהדיכוי,מופעל

.--\ 

 כ>'

Q 

C 
n 
r 

~ 

 ..כ;

ז

~ 
 ..ת..

r-



!I 

[ן li'1ן,זן[ן Iד'לס Iן,ד'ן '(ן IY;ןס(דט,

בעייתית,היאקולקטיביותלזכויותאינדיבידואליות

לקהילה,מחוץלהתקייםיכולאינוהאינדיבידואלשהרי

ומבודדת.טהורהבצורה
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אחיםשניעצר(שב"כ)הכלליהביטחוןשירות

בטענההתחתון,שבגלילאכסאלהכפרמןפלסטינים

פרצוהםושבשליחותולחזבאללה,משתייכיםשהם

שמנעצוכ IIהשבהוציאמעצרםעםמיידצבאי.למחנה

מעצרם.בעתפרקליטיהםעםלהיפגשהאחיםמשני

איסורצובנצרתהשלוםמשפטביתהוציאמכןלאחר

הפרשה.פרטיכלעלפרסום

מעצרם.בעתהאחיםשניאתייצגועדאלהפרקליטי

פגישתעלהאיטוראתלבטלעדאלהניטתהתחילה

האריךהמשפטשביתלאחרדינם.עורכיעםהאחים

אניט,ריאדהדיןלעורךעדאלהפנתהמעצרם,את

אישוםכתבהגשתלאחרהאחיםשניאתשייצגבבקשה

מעצרם,שלההיבטיםבכללטפלהמשיכהעדאלהנגדם.

כתבהגשתעדדין,עורכיעםהפגישהאיסורלרבות

המעצר.בביתמהםאחדהתאבדמעצרםבעתהאישום.

לייצגעדאלהעלהאםהשאלה:עלתהזהבמקרה

עדאלהכלל,בדרךאישום?כתבנגדוהוגששטרםעציר

מעצרם.בעתכפרטים,פלטטינים,אזרחיםמייצגתאינה

נגדשהפגינובעתשנעצרואזרחיםעדאלהייצגהבעבר

בכךובאלרוחה.אלסחאליבאוםהקרקעותהפקעת

שמפעילההדיכוינגדזכויותיהםלהגנתעדאלהפעלה

לכ,ךבדומהלאומית.כקבוצהישראלמדינתכלפיהם

זכויותיהםכרוכותהיוהסטודנטיםשלבעניינםגם

הלאומיות-בזכויותיהםהדוקבאופןכפרטים

קולקטיביות.

כיווןרקהאחיםשניאתלייצגהחליטהעדאלה

זהשלטונימעשהדין.עורכילפגושמהםמנעכ IIשהשב

האםהאדם.זכויותשלובוטהגטההפרהבגדרהוא

אדםזכויותלארגונייותרדומהעדאלההופכתבכך

זכויותועלאינדיבידואליםעלהמגינים

דין?עורךלפגושעצירשלזכותוכמואינדיבידואליות,
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בוומכלילהפעולתה,טווחאתמרחיבההיאבכךהאם

אםאךהפרט?חירויותבתחוםהנופלותטוגיותיותר

-העובדהרקעעלעדאלהשלמעורבותהאתנבחן

שלשזכויותיהם-מחקריביסוטבאחרונהלהשנמצא

השתייכותםעקבהופרוהפלטטיניםהאחיםשני

יטודשוםאיןזה,במקרהגםכינלמדהלאומית,

זכויותלביןאינדיבידואליותזכויותביןלהבחנה

קולקטיביות.

להביאעלולהמיעוטיםזכויותבשיחהדבקותהמשך

ענייןפנים-קהילתייםבסכסוכיםתראהשעדאלהלכך

לעבורעדאלהעלולהוכ,ךמהם.תתעלםאףאושולי,

יכולהאיננהעדאלהדה-פוליטיזציה.שלמסוכןתהליך

הקהילהבקרבהפנימייםבמאבקיםעמדהלנקוטשלא

אי-נקיטתהארוךשבטווחכיווןבישראל,הפלסטינית

כארגוןשלנוהלגיטימיותעללערערעלולכזועמדה

אתלייצגעלינוערבי.משפטיוכמרכזאדםזכויות

הפוליטיותלזהויותמודעיםאנוכאשרהקהילה,

אילוולהחליטביניהם,ולקונפליקטיםבה,המגוונות

זכויותעקרונותעלכל,קודםבהתבסס,נייצג,מקרים

והצדק.האדם

ההבחנהשלנו,המנדטשעל-פיאףעלמזאת.יתרה

היאקולקטיביותלזכויותאינדיבידואליותזכויותבין

הריבטיפולנו,שהמקריםבבחירתאותנוהמנחה

בזהותכרוכהכההאינדיבידואלשזהותכיוון-שבפועל

מקריםשהריכך.מתנהליםאינםהדברים-הקולקטיב

אלאאינםאינדיבידואליםפרטיםנגדאפליהשל

הקולקטיב.נגדהאפליהשליוצאופועלהשתקפות

אשרלמקריםשמתייחסותהספציפיותהשאלותאת

בתוךבמהרהשנפתורלוודאיקרובזהבמאמרנדונו

אנולהתעורר.יוטיפועודזהמסוגדילמותאךהארגון.

ההתנהלותעלתיגרקריאתכלבברכהמקדמים

שלנו.הממטדית
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שלחלוץחילרבותבחברותמהוותהאוניברטיטאות

ופתיחותמתקדמיםאידיאליםחברתית,ביקורת

מושתתהאוניברטיטהשלקיומהעצםאינטלקטואלית.

בנישליכולתםועלרעיונותשלחופשיתזרימהעל

אךמדיכוי.חששבלאמחשבותיהםאתלבטאהאדם

חיפהובאוניברטיטתבכלל,בישראלבאוניברטיטאות

רבזמןזההפלטטיניםהטטודנטיםטובליםבפרט,

האפליהנגדלהתבטאיכולתםעלחמורותמהגבלות

ונגדמיעוט,כקבוצתנתקליםהםשבהבקמפוט,

כאחד.הישראליתבחברההאפליה

רביםבמובניםהיאחיפהברטיטתאוני

מן 18%הישראלית.החברהשלמיקרוקוטמוט

כשיעורפלטטינים,הםבההלומדיםהטטודנטים

בישראל.האוכלוטייהבקרבהפלטטינים

חלקלקחתמבקשיםהפלטטיניםהטטודנטיםכאשר

בדרישותנתקליםהםבאוניברטיטההקולקטיבבחיי

למרותלמשל,כ,ןלשוויון.בזכותםהפוגעיםובתנאים

איןישראל,במדינתרשמיתשפההיאשהערבית

נלמדתהיאכאשראלאקורט,שוםזובשפהמלמדים

אףאיןשבישראלהעובדהמזאת,יתרהזרה.כשפה

הצורךאתשאתביתרמחדדתרקערבית,אוניברטיטה

הבעיות((דונושבוציבורי,במרחבהערביםשל

עלהמוטלותההגבלותאותם.המעטיקיםוהנושאים

בכלאיפוא,פוגעות;באוניברטיטאותהביטויחופש

לפגיעהמעברוזאתבישראל,הפלטטיניתהקהילה

בהן.הלומדיםהטטודנטיםשלהישיריםבצורכיהם
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שלדוגמאותרצופותחיפהאוניברטיטתתולדות

ת 1פעילעקבפלטטיניובטטודנטיםמנהיגיהשע((ת

בעולם.רביםבקמפוטיםנורמהבגדרשהיאפוליטית,

מחאהבשלאפילומשמעתילדיןהועמדוטטודנטים

המפרטטטודנטים,שניבידישלטהנפתכמומתונה

בשטחיםצה"לחיילישביצעוהזוועהמעשיאת

חופשחיפהברחובותישרביםבמובניםהכבושים.

מחוץשהרישלה.באוניברטיטהמאשריותררבביטוי

כאשרלהפגנהברשיוןצורךישהקמפוטלתחומי
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רשיון.מחייבתפוליטיתפעילותכלכמעטהקמפוט,

חיפהבאוניברטיטתהערביםהטטודנטיםועד

חרףמפלגות.משלושנבחריםנציגים-30מכיוםמורכב

מנטההואבוועד,להכירהאוניברטיטהשלטירובה

ברטיטההאוניתקנוןטעיפינגדלהיאבקלאותללא

נוכחותאתלחזקומנטההביטוי,חופשאתהמגבילים

נאבקהוועדבקמפוט.הערביתוהתרבותהערביתהשפה

בהליכיהאוניברטיטהשנוקטתהמפלהבמדיניות

כמרכיבמשמשצבאיששירותובעובדהאליה,הקבלה

במעונותוחדריםמלגותחלוקתעלבהחלטותמכריע

הטטודנטים.

שמציבהוהאטיפההביטויחופשעלהמגבלות

וכ,ןהוועד.פעילותעלמאודמקשותהאוניברטיטה

ברטיטתבאוניהערביםהטטודנטיםשלהמרכזיהמאבק

כאשרעצמו.הביטויחופשעללמאבקהופךחיפה

הבא:המאבקלהםנכוןלהתבטא,להםמאפשרים

בגיןהאוניברטיטהשמטילהציותהטנקנגדמאבק

הציבורית"הפעילותיינוהלבמחלוקת.שנויההתבטאות

פוליטיתפעילותמאפשרואינוכמעטהאוניברטיטהשל

פעילותאואופוזיציהנחטמותלמעשה,כ,ןבקמפוט,

הטטודנטים,כלעלחלהציבוריתהפעילותנוהלמחאה.

טלקטיביבאופןמופעלהואאךכאח,דוערביםיהודים

לפעולהבמאמציהםופוגעפלטטיניםטטודנטיםנגד

יהודיםטטודנטיםשלהרשעהלמצואנדירפוליטית.

ייבלתי-חוקית".פוליטיתפעילותבגין

ועדעםפעולהמשתפתעדאלה , 1997מאז

זכויותבהגנתחיפהבאוניברטיטתהערביםהטטודנטים

לוועדנותנתעדאלהבקמפוט.הפלטטיניםהטטודנטים

משפטי;ו((עוץמשפטיטיועהערביםהטטודנטים

באוניברטיטהמשמעתייםבהליכיםטטודנטיםמייצגת

בשםתלונותמגישהבחיפה;המחוזיהמשפטביתובפני

בשםופועלתהמשטרה;מאלימותשנפגעוטטודנטים

האוניברטיטהרשויותבפניהערביםהטטודנטיםועד

((צגהשבהםמקריםמטפרלהלןשונים.בענ((נים

באוניברטיטתהערביםהטטודנטיםועדאתעדאלה

חיפה.תחתנערכתהיאאיש;-50מלמעלהבהמשתתפים

בתוךפוליטי.נאוםנישאובמטגרתההשמיים;כיפת
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ויו"רלמשפטיססטודנטזידאן,שאדיהואשס-1996ב

באותהחיפהבאוניברסיטתהערביסהסטודנטיסועד

להוראותבאי-ציותחוקית,בלתיהפגנהבארגוןתקופה,

הסדרובהפרתהאוניברסיטהשלהביטחוןקציני

הערביסהסטודנטיסועדקייס 1996במארסהציבורי.

עסבתיאוסהאדמה,יוסלקראתתרבותיערב

כיהסטודנטיסגילוהאירועבערבהאוניברסיטה.

קטןאולסהואהאוניברסיטהלהסשהקצתההאולס

לאירוע.להגיעהצפוילקהלמספיקמקוסבויהיהשלא

לאירועיקצוכיהאוניברסיטהמרשויותביקשזידאן

שאולמותאףעלבסירובנענההואיותר.גדולאולס

אפסעדמלאהיההאולסזמיניס.היוהמתאיסבגודל

סירבההלהקהבחוץ,נותרורביססטודנטיסמקוס.

האירועבעקבותספונטנית.מחאהפרצהובמקוסלנגן,

האוניברסיטהשלהמשמעתלוועדתתביעהכתבהוגש

מכךכתוצאההערביס.הסטודנטיסועדיו"רזידאן,נגד

היהיכולולאלימודיו,אתלסייסזידאןהיהיכוללא

ועדתהדין.עורכילשכתשלההסמכהלבחינותלגשת

זידאןאתהרשיעהחיפהאוניברסיטתשלהמשמעת

הסדרובהפרתהביטחוןלקציניאי-ציותשלבעבירות

עללערערלואיפשרהלאהערעוריסועדתהציבורי.

ההרשעה.

ביתבפניזיידאןשאדיבשסתביעההגישהעדאלה

יוציאהמשפטביתכיוביקשהבחיפה,המחוזיהמשפט

החלטתאתלבצעחיפהאוניברסיטתעלהאוסרצו

היאהוועדההחלטתכיטענה,עדאלההמשמעת.ועדת

בגיןהוועדיו"ראתשהענישהמאחרבלתי-חוקית

הסטודנטיסקבוצתשללכאורה,התנהגותה,

יקבע,המשפטביתכיביקשהעדאלהכולה.הפלסטיניס

שאותסכיווןומבוטלת,בטלההמשמעתועדתשהחלטת

אוניברסיטתשלהציבוריתהפעילותבנוהלהסעיפיס

חופשאתסותריסזידאן,הורשעפיהסשעלחיפה,

הציבוריתהפעילותנוהלחוקתית.זכותשהואהביטוי

מהאוניברסיטהלבקשיש ) 1 (קבע:האוניברסיטהשל

להעביריש ) 2 (מראש;ימיסשמונהלהפגנההיתר

פוליטייסבענייניסמודעהאוהודעהכללאוניברסיטה
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לפחותהמודעותלוחעללתלותמבקשיסשהסטודנטיס

שלהביטחוןלקציןלהעביריש ) 3 (מראש;שעות 24

ארבעההערביתבשפהוכרוזיסעלוניסהאוניברסיטה

אינסהסאס-חלוקתסאוהפצתסלפניימיס

מתורגמיסהסאס-מראשויומייסלעברית,מתורגמיס

לעברית.

אינןהביטויחופשעלאלוהגבלותכיציינה,עדאלה

ופסיקתהחוקשקבעוהמבחניסעסאחדבקנהעולות

דיןביתמזאת,יתרהזה.בתחוסהעליוןהמשפטבית

דומותתקנותכיקבעתל-אביבבאוניברסיטתמשמעתי

שלהתקנוןתוקןולפיכךיסו,דזכויותהפרתבגדרהן

אוניברסיטתכיביקשהעדאלהתל-אביב.אוניברסיטת

דומה.תקנוןתאמץחיפה

שאושרלהסדרהגיעוחיפהואוניברסיטתעדאלה

הסכימהזההסדרבמסגרתהמשפט.ביתידיעל

נוהלסעיפילבדיקתועדהלהקיסחיפהאוניברסיטת

ולבחוןעדאלה,התנגדהשלקיומסהציבורית,הפעילות

באוניברסיטה.הפוליטיתהפעילותנושאכלאת

התואמותחדשות,תקנותכיהבטיחה,האוניברסיטה

בשנתלתוקףוייכנסומחדשינוסחוהביטוי,חופשאת

 . 1997-8הלימודיס

חיפהאוניברסיטתתיקנהמכןלאחרארוכהתקופה

המתוקןלנוהל 2.1בסעיףהציבורית.הפעילותנוהלאת

אזוריסאואזורלהקצותהאוניברסיטהעלכינקבע,

יהיהשאפשרכךדייסמרכזייסשיהיופומבית,לפעילות

לפעילותיפריעושאלהמבליאךהמפגיניס,אתלשמוע

דורשתאינההתיקון,קבעזה,באזורפעילותהאקדמית.

שעות 24לדיקןהודעהנדרשהזאת,עסמראש.אישור

אנשיס,מעשרהיותרישתתפושבהסאירועיסעלמראש

שעותלאחריתקייסהאירועאסמראש,שעות 36או

הכתובהחומרמןהעתקלדיקןלהמציאישהלימודיס.

לקיוסמראששעות 72היתרלבקשישבאירוע.שיחולק

בקמפוס.אחרמקוסבכולאירועיס

כישקבענספחאלהלתיקוניסנוסףתמוה,באופן

ובפועלעבודה",שעות 72ל"היאהכוונהשעות" 72 "-ב

מקורומהיזהנספחחיברמיברורלאימיס.לעשרה

יהיהאפשרכיקבעההאוניברסיטהועוד.זאתסמכותו.

בימיסבשבוע,פעמייסרקלהיתריסבקשותלהגיש
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O 'טןד(טD כל'O ')טיD , ןנfומ'ו'iו'כןל'iI ןאן(טןI נ'וIO רjןטfl 'כi'ו 

כלעלנוסףלכך.שהוקצושעותשלושובמשךקבועים,

פומביתלפעילותהמתאיםהיחידהאזורכינקבע,אלה

החייםמלבהמבודדאזורהקמפוס,בשוליהוא

לאזורשצעדוערביםסטודנטיםהסטודנטיאליים.

 IIתהלוכה IIבבהשתתפותהואשמובקבוצהזהמרוחק

חוקית.לא

il מp רןi מפואדשלy ,דיy מ(אדy די
אj'ןררן Yזורג'א

'-0 
'-0 

בענייןעדאלהתביעתבעקבותהנוהלתיקוןלאחרגם

מוטלותעדייןבינתיים,בוטלשהנספחולמרותזידאן,

הפלסטיניםהסטודנטיםשליכולתםעלקשותמגבלות

שלהתחייבותהאףעלוזאתפומבית,פעילותלקיים

המשפט,ביתבפניחיפהאוניברסיטת

הביטויחופשעלההגבלותעםהתמודדותעלבנוסף

להיותזכותםעללהאבקושובשובהסטודנטיםנדרשים

ועדתבפניעומדיםהםכאשרשיבחרומיבידימיוצגים

תקנוןפיעלכיום,האוניברסיטה,שלהמשמעת

ומרציםסטודנטיםרקיכוליםחיפה,אוניברסיטת

שלרחבהשורהנגדסטודנטיםלייצגבאוניברסיטה

ד"רביניהםלמשפטים,בפקולטהמרציםאישומים.

מנכ"לג'בארין,חסןד IIועוקידרסנדיד"רסבן,אילן

הציעהעדאלהרבים,סטודנטיםבעברייצגועדאלה,

לייצוגלהצטרףבאוניברסיטהרביםסגללחברי

רובכ,ןנענו.בודדיםמרציםרקאךהסטודנטים,

חרףמקצועי,משפטילייצוגזוכיםלאהסטודנטים

כובדןולמרותהמשמעתייםההליכיםשלמורכבותם

לדיון,שעמדוהביטויחופשסוגיותשל

חיפה,אוניברסיטתלדיקןעדאלהפנתהלאחרונה

וכייסו,דזכותהיאמשפטילייצוגהזכותכיוטענה

שתינתןבלאבגינהולהענישובעבירהאדםלהרשיעאין

זוסוגיהמשפטי,ייצוגאוייעוץלקבלההזדמנותלו

שלהמשמעתשלוועדתכיווןבמיוח,דומדאיגהדוחקת

כולללכת,מרחיקותסמכויותישנןהאוניברסיטה

הלימודים.מןסטודנטיםשלסילוקם

שלושהעדאלהייצגההקודמתהלימודיםבשנת

ענאדמעדי,פואד-הערביםהסטודנטיםבוועדפעילים
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בהפגנהבהשתתפותשהואשמוזעאתרה,ורג'אמעדי

שלהביטחוןלקציניבאי-ציותלא-חוקית,

אלומעשיםהציבורי.הסדרובהפרתהאוניברסיטה

שניביןבהפסקה 1999בנובמברלכאורהבוצעו

שביתת-קיימהפלסטיניםסטודנטיםקבוצתשיעורים.

קשהאלימותעלבמחאההקמפוסמדשאתעלשבת

ראשיכנסת,חבריביניהםמפגינים,נגדהמשטרהשל

בהפגנהערבים,ציבורואישימקומיותרשויות

נגדהוגשואישוםכתבילכן,קודםיוםשהתקיימה

ועדמנהיגיהיושהםמפניהאלה,הסטודנטיםשלושת

בוועדתהדיוןתקופה.באותההערביםהסטודנטים

זכויותיהם,שלבוטההפרהתוךהתקייםהמשמעת

לנהלאוראיותלהציגעדים,להזמיןמהםמנעההוועדה

שלהמשמעתועדתכלשהי,בדרךההגנהאת

אשמים.הסטודנטיםכיקבעהחיפהאוניברסיטת

הערעורים,ועדתבפניהסטודנטיםאתייצגהעדאלה

המשמעתועדתכיוטענהג'בארין,חסןד IIעובאמצעות

ללאהוגן,למשפטהסטודנטיםשלזכותםאתהפרה

בלתיראיותעלבהתבססאותםהרשיעהפנים,משוא

ועוד.זאתהוגן.להליךהזכותאתמהםומנעהמספקות,

שביתת-שבתבצורתשקטהמחאהכיטענה,עדאלה

הציבוריתהפעילותבנוהלכמוגדרהפגנה,מהווהאיננה

עמדהלאשהאוניברסיטההעובדההאוניברסיטה,של

בניגודעומדתלהפגנההולםמקוםלספקבחובתה

הוראותיופוגעותכךועקבעצמו,האוניברסיטהלנוהל

יסוד,בזכויות

נקודותבשתיעדאלהעםהסכימההערעוריםועדת

המשמעת,בוועדתחוזרלדיוןהענייןאתוהחזירהאלה,

שהאוניברסיטההעובדהאתהדגישההערעוריםועדת

התקנון,פיעלהוגןהליךלקייםבחובתהעמדהלא

הנאשמים.נגדבובאמורלהשתמשאיןולפיכך

ועדבדרישתהערעוריםועדתתמכהלראשונה,

ביטוי,לחופשהערביםהסטודנטים

y ן'jןנןשרו'jאנI שוD גד)

O טוד(טןD פלO טDI)I 

שלקבוצותקיימו 2000ומאיאפרילבחודשים



בכלוהפגנותמחאהפעולותפלסטיניםסטודנטים

המחאהפעילויותבארץ.האוניברסיטאות

שלקשהאלימותבעקבותגברוחיפהבאוניברסיטת

השתמשההמשטרההאדמה:ביוםבהפגנותהמשטרה

וגרמהדק,גומימצופיםמתכתובכדורימדמיעבגז

המחאהמולקשישה.שלולמותהעשרותשללפציעתם

אתהמשטרההגבירההארץרחביבכלההמונית

אחרמקרובעקבהעדאלהמצידה.היזומההאלימות

תקופהבמהלךהגישהחיפהאוניברסיטתהמתרחש.

אישוםכתביעשרותפוליטית,מבחינהטעונהשהיתהזו,

מעורבתהיתהעדאלהפלסטינים.סטודנטיםנגד

לרשויותמכתביםשיגרהמקרים,בעשרות

והגישהבעיתונים,מודעותפירסמההאוניברסיטה,

הערבים.הסטודנטיםלוועדמשפטיוסיועייעוץ

הסטודנטיםשלהמאבק 2000מאיבסוף

חסרהישגקצרחיפהבאוניברסיטתהפלסטינים

גורפתבצורהלבטלהורתההסטודנטיםדיקןתקדים.

בגיןהפלסטיניםהסטודנטיםנגדהאישוםכתביכלאת

הסטודנטים,שלהנרחבתהמחאהפוליטית.פעילות

עדאלהשלהאינטנסיביתהמשפטיתפעילותהעםיחד

אווירהיצרוציבור,ואישיכנסתחברישלופעילותם

מהלימודיםלהשעותשוביכלהלאהאוניברסיטהשבה

המאבקהצלחתהפלסטינים.הסטודנטיםמנהיגיאת

פוליטיים,וכליםמשפטייםכליםשלבשילובםהיתה

הסטודנטיםשללזכותםבעיקרנזקפתהיאכמובן,אבל,

נגדהמתמשכותהמחאהבפעולותמעורביםשהיו

נוכחגםחיפה,אוניברסיטתשנקטההאפליהמדיניות

ההפחדה.ונסיונותהאיומים

ועדיו"רבדווי,לח'ולודהודיעההסטודנטיםדיקן

האוניברסיטה,החלטתעלהערבים,הסטודנטים

רואהעדאלההתקנון.ועדתעםלפגישהאותהוהזמינה

הערבים,הסטודנטיםבוועדדה-פקטוהכרהזובפנייה

הפלסטיניםהסטודנטיםשלעניינםאתשמייצגכמי

דיקןכתבהלכןקודםימיםכמהחיפה.באוניברסיטת

שהיהמרצים,עשרהבשםאחר,מכתבהסטודנטים

נקראהובוחיפה,אוניברסיטתלנשיאמופנה

לדברהערבים.הסטודנטיםבוועדלהכירהאוניברסיטה

ישראלית.אוניברסיטהבאףתקדיםאיןזה

O 'טןד(טD פלO ')טיD , ןאן(יבו;ןפןליטיו,מוחבO ןjחיפ;ןיט

קבוצתשלדרישהלאורהלימודים,שנתבסוף

הביטוי,חופשעלההגבלותאתשובלהחמירמרצים

הפעילותנוהלסעיפיבתיקוןחיפהאוניברסיטתדנה

ליברליותנגדיות,הצעותגםעלובדיוןשלה.הציבורית

פורסם,לאעדייןהחדשהציבוריתהפעילותנוהליותר.

באופןמשנהאינוהואשבידנוהמידעפיעלאולם

חיפה.באוניברסיטתהביטויחופשגבולותאתמהותי

DI)'O 

חיפהאוניברסיטתלאחרונה,שננקטוהצעדיםחרף

הפוליטיותזכויותיהםאתבוטהבאופןמפירהעדיין

שלהציבוריתהפעילותנוהלהערבים.הסטודנטיםשל

חופשלהגבלתכאמצעילשמשממשיךהאוניברסיטה

ביכולתםפוגעהנוהלהאסיפה.חופשולמניעתהביטוי

אתושוללכקבוצה,לפעולהפלסטיניםהסטודנטיםשל

כואבותבסוגיותעמדותיואתלבטאמיעוטשלזכותו

ובלתי-שרירותייםאישוםכתביקולקטיבית.בצורה

שניתןהכוחעקבערביםסטודנטיםנגדמוגשיםסבירים

האוניברסיטה.שלהביטחוןלקציני

משטרנגדבאומץשנלחמוהפלסטינים,הסטודנטים

עדאלהתם.לאהמאבקאךשבח,לכלראוייםזה,דיכוי

שעללהבטיחמנתעללגופומקרהבכללטפלמחויבת

היא,התקווההולמת.תגובהתבואמפלהמדיניותכל

אתלשנותחיפהאוניברסיטתאתתאלץזושטקטיקה

הוגןוהליךשווהיחסותאפשרהציבוריתהפעילותנוהל

בה.הלומדיםהסטודנטיםלכל
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ןן I;ןעל;ןמש!נטב~[ול;ןעדאלjן lעjןין
2000 - 1997 

ניקולאגדי""ו

הסתייםבהןשהדיוןעתירות

i1 ןjלשזכוI ןןjו'ןו'Iןוו'i1 : 

המועצהוראשוהרווחההעבודהשרנגדעתירה

שבעהבשםשהוגשהשלום,שגבהיישובשלהממונה

למשיביםלהורותהמשפטביתהתבקשובהארגונים,

לחלוטיןהופטקוהשירותיםרווחה,שירותילטפק

שלתושביהם-60,000לגםתקציביות,מגבלותעקב

העתירההגשתבעקבותבנגב,ה"לא-מוכרים"הכפרים

הדיוןבמהלךשהופטקו,הרווחהשירותיחודשו

עובדיםשלתקנים 11להוטיףהמדינההתחייבה

יישוביםשישרתונהגים,-2ורכבכלי 2טוציאליים,

כיהעליוןהמשפטביתהמליץ 2000בטפטמבראלה,

שמירתתוךהמדינה,התחייבותאתיקבלוהעותרים

שמתברררגעבכלהמשפטלביתולפנותלחזורזכותם

אםו/אוהבטחותיהאתמקיימתאינההמדינהכי

ביתלהצעתהטכימהעדאלהמטפק,יהיהלאההטדר

המשפט,

בנגבהלא-מוכריסלכפריסהאזוריתהמועצה 5838/99בג"ץ

הוגשההעתירהואח';והרווחההעבודהשרנגדואח'

 2000בספטמברניתןהדיופסק ; 1999באוגוסט

 :)ן'ייו'Iש( 1ש'ן'ן Yi1וjן jljןוכI'ולjן i1נון Iשוו

שבהוהטפורט,התרבותהחינו,ךמשרדנגדעתירה

באופןלהפעיללמשיבלהורותהמשפטביתהתבקש

בבתי(שח"ר)החינוכיותההעשרהתוכניותאתשוויוני

העבריים,הטפרבבתימופעלותשהןכפיערביםטפר

אתצייןהדיןפטקנדחתה,העתירה 2000במאי

הגשתמאזהתוכניותביישוםשהחלהההתקדמות

הופלההערבישהמגזרחולקיןאיןכיוקבעהעתירה,

מנימוקיםזה,עווללתקןישכןועללרעה,

-30%בלדוןהמשפטביתטירבפרוצדורליים

שיקוםתוכניתבמטגרתהפועלותשח"ראגףמתוכניות

עדאלהדרישתאתגםדחההמשפטביתשכונות,

וקבעהתוכניות,ויישוםהתקציבשלמיידיתלהשוואה

איןהתיקונים,ביישוםהחלהחינוךשמשרדכיווןכי

חויבוהמשיביםהמשפטיות,בשאלותלהכריעצורך

משפט,הוצאותש"ח 20,000לעותריםלשלם

ואח'הערביהחינוךלענייניהמעקבועדת 2814/97בג"ץ

פסק ; 1997במאיהוגשההעתירהואח';החינוךמשרדנגד

 2000ביוליניתןהדין

i1 ןjנשלטוןלייציוגזכוi1 :מקומן
המועצהומזכירש"ט,פעילהמועצה,ראשנגדעתירה

ביתהתבקששבהמזרעה,בכפרהממוניםהמקומית

מזכירשלמינויוביטולעללהורותהעליוןהמשפט

בעקבותשנערךפוליטי,במינוישמדוברכיווןהמועצה,

היהיכוללאהכפרמתושביאישכאשרטגור,מכרז

לפנייוםהתקייםהאחרוןהדיוןבו,להשתתף

עדאלהמשכהזהרקעועלבכפר,המקומיותהבחירות

 5,000בטךבהוצאותחויבוהמשיביםהעתירה,את

שקלים,

ראשעידן,יצחקהרבנגדמבארכהעומר 5734/99בג"ץ

 ; 1999באוגוסטהוגשההעתירהואח';מזרעה,מועצת

 2000בספטמברנמשכההיאהמשפטביתלבקשת

מפלגוjן D'ןישונדנ'ןוjן Yוד i1 Dו Oפ'ן
 :ןI jנ'ן Yi1 i1נשפ

המשפטביתהתבקששבההמפלגותרשםנגדעתירה

רישוםבדברהודעותלפרטםלמשיבלהורותהעליון

רקולאהערביתבעיתונותגםחדשותמפלגות

הודיעההעתירההגשתבעקבותהעברית,בעיתונות

להבא,הרשםינהגכךכיהמדינהפרקליטות

העתירההמפלגות;רשסנגדואח'עדאלה 989/99בג"ץ

 1999בפברוארניתןהדיןפסק ; 1999בפברוארהוגשה

ן: Iלמ Yi1נjןןנ jIןקצי

שבההאוצרושרדתותלענייניהשרנגדעתירה

שלבטלותםעללהכריזהעליוןהמשפטביתהתבקש

אלהטעיפים , 1999לשנתהתקציבבחוקטעיפיםשני

היתהולאבלב,דהיהודיםהעלמיןלבתיתקציבהיקצו

עתרהעדאלהערבים,עלמיןלבתידומההקצאה

לגביעתירתהאתדחההמשפטשביתלאחרזהבעניין

בטענתשימושתוךכולו,דתותלענייניהמשרדתקציב



כיפטקהעתירה,אתקיבלהמשפטבית ".ת 1ה"כללי

עלמיןלבתיכטפיםלהקצותדתותלענייניהמשרדעל

בחובתלעמודהמשרדעלכיוקבעשוויוני,באופן

חויבוהמשיביםהבאות.השניםבתקציביגםהשוויון

משפט.הוצאותש"ח 20,000לעותריםלשלם

העתירהואח';דתותלענייניהשרנגדעדאלה 1113/99בג"ץ

 . 2000באפרילניתןהדיןפסק ; 1999בפברוארהוגשה

 :ןiY iןjן(ו!וו!(ש

מחמודבשםהוגשההמרכזפיקודאלוףנגדהעתירה

שנילתוארטטודנטאלפחם,אוםתושבמחאמיד,

אלוףהוציא 2000בינוארביר-זית.באוניברסיטת

הגדהלתחומילהיכנטעליושאטרצוהמרכזפיקוד

ממנונמנעובכךחודשים,שישהלמשךהמערבית

מחאמידבשםעדאלהעתרה 2000במארטללמוד.

פיקודאלוףהחלטתכיוטענההעליון,המשפטלבית

זכותוואתהעותרשלהתנועהזכותאתהפרההמרכז

עלההטתמכותכיעדאלה,טענהעודהשכלה.לרכוש

העותרשלזכותואתמפירהחטוייםביטחון"יינימוקי

בלב,דאחתבהישילאחר , 2000.באפרילהוגןלהליך

מצאלאכיבטענההעתירה,אתהמשפטביתדחה

נגדההגבלהצוהצבא.בהחלטתלהתערבמקום

 .דש 1חלאהעותר

יעלון,משהנגדואח'מחאמידמחמוד 1964/2000בג"ץ

הדיןפסק ; 2000במרץהוגשההעתירההמרכז;פיקודאלוף

 2000באפרילניתן

 :)ב II(שק Dשלובשגב DIלד Iג(ן

ושרהממונההמקומיתהמועצהנגדהוגשההעתירה

דרשהבעתירהשלום.בשגבההוריםועדבשםהחינוך

גנייוקמוהממשלהלהחלטתבהתאםכיעדאלה,

שבהעל-תנאיצוהוצאתלאחרילדים.-400לילדים

עבורילדיםגניופתחההממונההמקומיתהמועצה

הוצאותלעותריםלשלםחויבוהמשיביםילדים. 200

ש"ח. 5,000בסךמשפט

נגדואח'שלוסשגבביישובההוריסועד 8534/99בג"ץ

העתירהואח';שלוסבשגבהמכזונההמקומיתהמועצהראש

 2000בינוארניתןהדיןפסק ; 1999בדצמברהוגשה

 III"על"משגט!ו Iלנעדאל"!ו I,\Iע!ו

jן lןב iyןבש!(iןמוש Iש

 : 1ןו( iIY)Iןבלוט Iבש

ומועצתהתשתיותמשרדהתחבורה,משרדנגדעתירה

המשפטביתהתבקששבה ,)צ"עמ(ציבוריותעבודות

הערביתהשפהאתלהוטיףלמשיביםלהורותהעליון

למשיביםהורההמשפטביתהבינעירוני.לשילוט

הערביתהשפהאתולהוטיףהעתירהלטעדילהעתר

המשפטביתהדרגתי.ובאופןשניםחמשתוךלשלטים,

 7,500בטךמשפטבהוצאותהמשיביםאתחייב

שקלים.

ואח';התחבורהמשרדנגדואח'עדאלה 4438/97בג"ץ

 1999בפברוארניתןהדיןפסק ; 1997ביוליהוגשההעתירה

ןו(!«ןקוןן Yשלiןןו!(ג(ןוז(וjן

אל!(ןג': Dאו

האזוריתוהבנייההתכנוןועדתלהחלטתבהתאם

כפראלפרג',אוםשלהקברותוביתהמטגדנהרטו

הוקםהכפרבשטח .-1948בממנונעקרושתושביו

עללמחותביקשואלפרג'אוםתושביעמי.בןהמושב

טירבההמשטרהבמקום.הפגנהולקייםההריטה

להורותהתבקשהמשפטביתבקשתם.אתלאשר

לתושביולאפשרהחלטתהאתלבטלישראללמשטרת

המשפטביתההריטה.במקוםלהפגיןאלפרג'אום

ההפגנהכיאולםלהפגין,זכאיםהתושביםכיהחליט,

בהטכמתהתקבלהההחלטהמשתתפים.-300לתוגבל

הצדדים.

ואח';ישראלמשטרתנגדואח'וקיסוקיס 5913/98בג"ץ

בינוארניתןהדיןפסק ; 1998בספטמברהוגשההעתירה

1999 

'" '" 
וjן iIןןשושלזון" Iןוא(קן yב"מ Yו tI;ק

וjן: Iןב iYןוjן iIןמקומ

הממשלה,וראשהאוצרשרהפנים,משרדנגדעתירה

הרשויותשלהאיזון"ב"מענקיקיצוציםעקב

האיזון"יימענקי . 2000לשנתהערביותהמקומיות

טווארי,ועדתהמלצותעל-פיהרשויותלכללניתנים

הרשויותשביןבהכנטותהפעריםאתלצמצםומטרתם

לרעהשהפלוכךנעשובמענקיםהקיצוציםהשונות.
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Y ןjl ן'l ןjY ן'jלבדאלl ןjן'i זכIV זגט:j'ן y לJII 

הרשויותלעומתהערביותהמקומיותהרשויותאת

הפעריסאתלצמצסבמקוסהיהודיות.המקומיות

אתמרחיביסרקהסבעבר,האפליהידיעלשנוצרו

העתירהוהיהודיות.הערביותהרשויותביןהפעריס

עומדיסהסכיהודיעושהמשיביסלאחרנמשכה

זכותהעלשמרהעדאלההקריטריוניס.אתלשנות

כן.יעשוולאבמידהבשניתלעתור

הערביותהמקומיותהרשויותראשיועד 6099/2000בג"ץ

 ; 2000באוגוסטהוגשההעתירהואח';הפניסמשרדנגד

 . 2000בנובמברנמשכה

 : 1פ iOויJוב.אלjו ilYOו

התבקששבההחינוךומשרדעפולהעירייתנגדעתירה

אתלחדשלמשיביסלהורותהעליוןהמשפטבית

דחי,מכפרערביסתלמידיסשלההטעותשירותי

טפרס.בתיאלעפולה,עירייתשיפוטבשטחהנמצא

ביתטפר.בתיאיןתושביס, 700שבודחי,בכפר

המשיביסאתוחייבהעתירה,אתקיבלהמשפט

שקליס. 5,000בטךמשפטבהוצאות

ואח';עפולהעירייתנגדואח'זועבימייסא 5562/97בג"ץ

 1997בספטמברניתןפס"ד ; 1997בספטמברהוגשההעתירה

 :וl j,דjו 1ד 1וע (jYוקצ'יב.

שבההאוצרשרונגדדתותלענייניהשרנגדעתירה

בטלותסעללהכריזיהעליוןהמשפטביתהתבקש

לפי . 1998לשנתהתקציבבחוקטעיפיסארבעהשל

 1.86%רקהערביתלאוכלוטייההוקצואלהטעיפיס

תוךנדחתה,העתירהדתות.לענייניהמשרדמתקציב

 ."ת 1ה"כלליבטענתשימוש
Cכ

ואח';דתותלענייניהשרנגדואח'עדאלה 240/98בג"ץ-"
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 1998בדצמברניתןהדיןפסק ; 1998בינוארהוגשההעתירה
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 : IYY) D ((11יוען 1לjו ilוז(

המשפטביתהתבקששבההפניסמשרדנגדעתירה

ה"לא-מוכר",הכפראתלרשוסלמשיבלהורותהעליון

שלהס.הזהותבתעודותתושביושלכמעןחוטינייה,

ביותרהקרובהיישובאתלרשוסנהגהפניסמשרד

חויבוהמשיבנתקבלההעתירההתושביס.שלכמען

שקליס, 7,500בטךמשפטהוצאותבתשלוס

ואח';הפניסמשרדנגדואח'סוואעדמוחמד 3607/97בג"ץ

 1998בנובמברניתןהדיןפסק ; 1997ביוניהוגשההעתירה

 :"או'O fדפf'וא (Y"ק

שבההאוצרושרוהרווחההעבודהשרנגדעתירה

המשיבאתלחייבהעליוןהמשפטביתהתבקש

-20%להשווהטךנזקקותערביותלמשפחותלהקצות

ייקמחאהמכונותהתקציביותהתמיכותמכלל

פטקבלבד.יהודיותלמשפחותהמוענקותדפטחא",

מכטפי 20%כיוקבעהצדדיס,בהטכמתניתןהדין

הדרוזיסהמוטלמיס,מקרבלנזקקיסיוקצוהתמיכה

יקבעוהרווחההעבודהמשרדוכיוהנוצריס,

האזרחיסכלביןהכטפיסלחלוקתקריטריוניס

אפליה,בלאהנזקקיס

ואח';והרווחההעבודהשרנגדואח'עדאלה 2422/98בג"ץ

 1998במאיניתןהדיןפסק ; 1998באפרילהוגשההעתירה

ועומדותתלויותעתירות

(די , 1y)IYועלט iIוועיפועטf'ו וj.בו'i1 fו
 :" (D'1)Iy"לא D ' 1(פ 1ועjו(jו

ההרחבהאתלעצורהמבקשתהפניסשרנגדעתירה

ההרחבהשבע,בארשלידעומר,היישובשלהמוצעת

"לא-מוכריס"כפריסשנישלוהשיפוטבשטחתכליל

מתגורריסשבהסואלמקיו.;נן,בטיןאוסשכניס

נעשתהההרחבהתוכניתתושביס.אלפיסכחמשת

התנגדותס.ולמרותהכפריס,תושבישלשיתופסללא

המקפיאוצו-בינייס,על-תנאיצוהוציאהמשפטבית

העתירההדין.פטקלמתןעדהתוכניתביצועאת

ועומדת,תלויה

העתירהואח';הפניסשרנגדואח'אבו-כףג'אזי 6672/2000בג"ץ

 2000בספטמברהוצאתנאיעלצו ; 2000בספטמברהוגשה



 :'ג iK'וד'ן Iננפ'ן Oנ['ןןi'וקמ['ן

החינו,ךושרהנגברמתהאזוריתהמועצהנגדעתירה

בשםהאזרח,לזכויותהאגודהעםבשיתוףשהוגשה

הורים,ועדיהלא-מוכרים,לכפריםהאזוריתהמועצה

להקיםהדורשיםהדאג',בירתושביערבים,ואזרחים

האזור,בכלטפרבתישאיןכיווןביישוב.טפרבתי

מ) I1ק 40-32 (ארוכיםמרחקיםלנטוענאלציםהילדים

הדאג'בירמילדי 34%שלהם.הטפרלבתילהגיעכדי

במטגרותאוטפרבבתילומדיםאינם 18-3בגילאי

ועומדת.תלויההעתירהאחרות.חינוכיות

המועצהכגדואח'אבו-גרדודדחללה 5221/2000בג"ץ

צו ; 2000ביוליהוגשההעתירהואח';הנגברמתהאזורית

 2000ביוליניתןתנאיעל

i'ן'ו OI ]'ומ ן'iO נ]ןוגדII)IO ן'I : 

והוועדהבעכוהשלוםמשפטביתנגדעתירה

לבטלמנתעלמשגב,באזורובנייהלתכנוןהמקומית

 I1לא_מוכר I1ההכפרתושבישבנומטגדנגדהריטהצו

היתרבלאנבנהשהמטגדבנימוקשהוצאיה,חוטיני

היתהלאהשלוםמשפטלביתכיטענה,עדאלהבנייה.

מקוםהואהמטגדשכןההריטה,בצולדוןטמכות

בכפר,היחידהדתמבנההואשהמטגדהיותוכיקדוש,

לבקשתדתי.פולחןלקיוםתושביושלזכותםתיפגע

המטגדהריטתאתמונעאשרבינייםצוניתןעדאלה

ועומדת.תלויההעתירהבעתירה.הדיוןתוםעד

משפטביתנגדטוואעדכמאל 1878/00בג"ץ , 1631/00בגי'ץ

 2000במארטהוגשוואח';בעכוהשלוס

 :ן'[דלמנ(ןנ Iנ['ןקצוו Iשוו

השיכון,ושרהפניםשרדתות,לענייניהשרנגדעתירה

לבנייתם,המיועדהתקציבאתלהתאיםהמבקשת

ולשיעורןלצורכיהןדת,מבנישלושיפוצםשימורם

לעדותהשונות.הדתיותהעדותשלבאוכלוטייה

 2.5%רקמוקצביםוהדרוזיתהנוצריתהמוטלמית,

אלודתותבנישלשחלקםאףעלהכולל,התקציבמן

כידרשה,עדאלה .-20%לקרובהואבאוכלוטייה

ולאכללייםקריטריוניםיקבעדתותלענייניהמשרד

הוציאהמשפטביתהתקציב.הקצאתלגבימפלים

Y ןי'ןjl ןjY דאלןi ןjןסשפטלניjןYi 'לIl 

שלחלוקתםאתשהקפיאבינייםצווכןעל-תנאי,צו

העתירהדת.למבניהמיועדמתקציבש"חמיליון 125

ועומדת.תלויה

ואח';דתותלענייניהשרנגדואח'אתג'אה 1399/00בג"ץ

בפברוארניתועל-תנאיצו ; 2000בפברוארהוגשההעתירה

2000 

" K זו'ןןy דI לפו['ןK ומI ]'ן": 

טיווגכינטעןשבההממשלה,ראשנגדעתירה

עלהתבטטלא I1לאומיתעדיפותל"אזוריהיישובים

שוויונייםקריטריוניםעלו/אומפורשתחקיקה

אתלרעהמפלההטיווגוכיוידועים,כתובים

להטבותהקשורבכלבמיוחדהערבים,היישובים

ידיעליינתןזובעתירההטופיהדיןפטקבחינוך.

תלויההעתירהשופטים.שבעהשלמורחבהרכב

ועומדת.

האוכלוטיהלענייניהעליונההמעקבועדת 2773/98בג"ץ

הוגשההעתירהישראל;ממשלתראשנגדואח'הערבית

 1998במאי

i'וi'נשכו(['ן 1 ן'ן'כוK לג'לO i'ו: 
שבצפוןכמאנההערביבכפרשכונההיאלטה Iאלג

שכונת . I1לא_מוכר I1כפרהיה 1995שעדהארץ,

השיפוטבתחוםנכללתלאתושביה, 160עלאלג'לטה,

עלוזאתבכפר, I1ההכרה I1בעתשנקבעכמאנה,של

שכונתםאתלעזובלטה Iאלגתושביאתלאלץמנת

כמאנה.שלאחריםבחלקיםלהתגוררולעבור

 1999.בנובמברכמוןהיהודיבביישובלתגולטה Iאלג

הוועדותמשגב,האזוריתהמועצהנגדעדאלהעתרה

בשםהפנים,ושרולבנייהלתכנוןוהאזוריתהמקומית

ההחלטהכיעדאלה,טענהבעתירהאלג'לטה.תושבי

שכונותיו,כלעללחולצריכהכמאנהבכפרלהכיר

זכויותאתמפרבאלג'לטהאי-ההכרההמשךוכי

על-תנאי.צוהוציאהמשפטביתהשכונה.תושבי

ועומדת.תלויההעתירה

האזוריתהכ(ועצהנגדואח'טוואעדהאשס 7260/99בג"ץ

על-תנאיצו ; 1999בנובמברהוגשההעתירהואחי;משגב

 1999בנובמברניתן
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בנגב:לד Iול Dלאמופאו[ן
המשפטביתהתבקששבההבריאותמשרדנגדעתירה

מרפאותשתים-עשרהלהקיםלמשיבלהורותהעליון

שירותיםבנגב.הלא-מוכרים"ב"כפריםולילדלאם

לקבלכדי .אלהביישוביםבנמצאאינםכללכאלו

לצאתנאלצותנשיםולילדלאםבמרפאותטיפול

במקומות ,במידברשעותללכתולעיתיםמיישוביהן,

אישרהמשפטביתציבורית.תחבורהשוםבהםשאין

לאםמרפאותששיוקמושלפיההמשיבהצעתאת

יסופקווכי ,מוכרים"הלאמ"הכפריםבחלקולילד

עדאלה .לכפריםמחוץהקיימותלמרפאותהסעות

לאחרמשפט,ביתבזיוןפקודתפיעלבקשההגישה

פירסםלאאפילוהבריאותמשרדכילהשנודע

אףעל ,הראשונותהמרפאות 3בנייתלשםמכרזים

וכי , 1999במהלךלהסתייםאמורההיתהבנייתןש

למרפאותהיישוביםןמההסעותאתצימצםאףהוא

ביתהורה , 2000ולייב .בלבדבשבועאחתלפעם

חדשזמניםלוחלהכיןהבריאותלמשרדהמשפט

ועומדת.תלויההעתירהההחלטה.ליישום

71ייץבג 15 י;ואחהבריאותמשרדנגדאחיועדאלה 97/

במארטניתןןיהדפטק ; 1997בדצמברהוגשהרהיהעת

בינוארהוגשהמשפטיתבזיוןבפקודתפיעלבקשה ; 1999

2000 

 Dבשלטן[ן Iוב y ו'iבשפוןמוש Iש

וובו[ן: yמ Iו DIו Yב

ונצרתעכו ,לוד ,רמלה ,תל-אביב-יפועיריותנגדרהעתי

למשיבותלהורותהמשפטביתהתבקששבהעילית,

שיפוטן·שבתחוםלשלטיםהערביתהשפהאתלהוסיף

 .האזרחלזכויותהאגודהעםבשיתוףהוגשההעתירה

צוהמשפטביתהוציאהצדדיםטענותשמיעתלאחר

עכו,עירייתלהוציאאלו,עיריותנגדעל-תנאי

ביתנתן , 2000בנובמבר .בעתירהלאמורשהסכימה

 ,למשיבים(~הצטרףלממשלה,המשפטיליועץהמשפט

הדיןפסקכיהאפשרותאתוהעלה ,יום 30בתארכה

מדת.ועותלויהרהעתיהמורחב.בהרכביינתן
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 2000בפברוארניתועל-תנאיצו ; 1999יוניבהוגשההעתירה

שכונו[ן: Dקו Iבש ו'I iאפל
עקבהממשלה,וראשוהשיכוןהבינוישרנגדעתירה

בפרויקטהאמורבכלהערביותהרשויותאפליית

שלהמוצהרותהמטרותלמרותשכונות.שיקום

אינוכמעטשהואהרי ,פעריםצמצוםשהן ,הפרויקט

השניםשבמשךבעודנזקקים.ערביםיםביישובמופעל

יהודיותרשויות 56שכונותשיקוםמפרויקטנהנו

כפרים-4ברקהופעלהואיהודיות,שכונות-99ו

כידרשוהעותריםערביות.שכונות-14ובערבים

שעלשוויונייםחברתיים-כלכלייםקריטריוניםייקבעו

המשפטביתבפרויקט.להשתתףזכאימיייקבעפיהם

יהותלהעתירההעתירה.הגשתעםעל-תנאיצוהוציא

 .ועומדת

727גייץב / הערביותותיהמקומהרשויותראשיועד 2000

נואריבהוגשההעתירהי;ואחוהשיכוןהבינוישרנגדואחי

 2000בפברוארניתועל-תנאיצו ; 2000
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 0 ~ 9503140-פקס. 04-9501610טל.

adalahorg@hotmail.com 

http://www.adalah.org 

בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז

שלאהפועלמפלגתי,בלתיארגוןהיאק)ד(צעדאלה

כמרכז , 1996בנובמברנוסדהעדאלהרווח.למטרות

אזרחיערביםמשפטניםידיעלהמנוהלהראשוןהמשפטי

עדאלההערבי.המיעוטזכויותדוםילקלגוהפוישראל,

-20%לקרובהמונההערבית,האוכלוסיהאתמשרתת

 .בישראלהאזרחיםמכלל

יגנהושוויון,השגתהןעדאלהשלהמרכזיותתוהמטר

 ,אלבישהערביהמיעוטשלהקולקטיביותהזכויותעל

הזכות,לחינוךהזכותבקרקע,זכויותבתחומים:

זכויותפוליטיות,זכויותהערבית,השפהלתעסוקה,

דתיות.וזכויותתרבותיותזכויותסירים,אזכויותנשים,

עדאלה:אלהמטרותלהשיגכדי

םיהנוגעםיבנושאבישראלהמשפטיותלערכאותפונה

 ;הערביהמיעוטותילזכו

וזכויותשוויוןתבטיחאשרחקיקהלמעןפועלת

 ;בישראלהערביעוטמילותילקטיבקו

םלתיישממ-,·:לסילארגונמשפטייעוץימספקת

 ;ערבייםולמוסדות

לאורומוציאה ,וסדנאותדיונים ,עיוןימיארגנתמ

םייפטמשבנושאיםהעוסקים ,תוח IIודופרסומים

 ;בישראלהערביוטעבמיהנוגעים

יןדועורכילמשפטיםםיסטודנט ,מתמחיםמכשירה

 .האדםתזכויובתחוםצעיריםערבים


