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בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג" 11163/03
בג" 5007/07
בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלי
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופט א' א' לוי
כבוד השופט א' גרוניס
כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופט ס' ג'וברא

העותרי בבג" :11163/03

 .1ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל
 .2ועדת המעקב העליונה לענייני החינו #הערבי
בישראל
 .3עדאלה ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי בישראל

העותרי בבג" :5007/07

 .1אורט ישראל
 .2רשת עמל  1בע"מ
 .3נשי אמי"ת
 .4מרכז השלטו המקומי בישראל
נגד

המשיב בבג" :11163/03

ראש ממשלת ישראל

המשיבה בבג" :5007/07

מדינת ישראל – משרד החינו#
בקשה לפי פקודת בזיו בית משפט
ועתירה למת צו על תנאי וצו ביניי

תארי #הישיבה:

י"א בחשו התשס"ט

בש העותרי בבג" :11163/03

עו"ד חס ג'בארי

בש העותרי 1'3
בבג" :5007/07

עו"ד הדס ב נפתלי

)(09.11.2008
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בש העותר  4בבג" :5007/07

עו"ד נת מאיר

בש המשיב בבג" 11163/03
והמשיבה בבג" :5007/07

עו"ד דנה בריסקמ; עו"ד אילאיל אמיר

להחלטה בעליו ) :(20070617בג  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל נ' ראש
ממשלת ישראל שופטי :א' פרוקצ'יה ,ה ד' ביניש ,ה א' ריבלי עו"ד :רפיק חס ג'בארי ,איל גולדשמידט,
הדס ב נפתלי ,נעה ב אריה ,דנה בריסקמ ,אילאיל אמיר
לתגובה בטענות ) :(20080903בג  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל  ב"כ עו"ד
חס ג'בארי ,עו"ד סאוס זהר נ' ראש ממשלת ישראל עו"ד :חס ג'בארי ,סאוס זהר
לבקשה לפי פקודת בזיו ביתמשפט בטענות ) :(20080713בג  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני
הערבי בישראל  ב"כ עו"ד חס ג'בארי ,עו"ד סאוס זהר נ' ראש ממשלת ישראל עו"ד :חס ג'בארי,
סאוס זהר
לפסקדי בעליו ) :(20060227בג  11163/03ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל נ' ראש
ממשלת ישראל שופטי :אהר ברק ,מישאל חשי ,דורית ביניש ,אליעזר ריבלי ,אילה פרוקצ'יה ,אדמונד
לוי ,סלי ג'וברא עו"ד :דנה בריסקמ ,רננה קידר ,חס רפיק ג'בארי

מינירציו:
* ביו  27.2.06הורה בג"צ כי יש לבטל את החלטת הממשלה  ,2288משו שהתקבלה בחוסר סמכות
ומשו שתוצאתה מפלה לרעה את תושביה הערבי של המדינה .בג"צ מותח ביקורת קשה על המדינה
שטר יישמה פס"ד זה במלואו ,אול ,מאפשר דחייה נוספת ,עד ל .1.9.09
* בתימשפט – פסקדי – יישומו
* משפט חוקתי – זכויות הפרט – שוויו בפני החוק
.
דיו בפני מותב של שבעה שופטי בשאלת מועד יישו פסק די ,שנית ביו  27.2.06בבג"
 ,11163/03שבו נתקבלה עתירה כנגד החלטת הממשלה מס'  ,2288שקבעה ,בי השאר ,אזורי עדיפות
לאומית בתחו החינו ..בפסק הדי נקבע שיש לבטל את החלטת הממשלה ,וזאת משני טעמי .ה
משו שהתקבלה בחוסר סמכות ,שכ הגדרת של אזורי עדיפות לאומית הינה בבחינת הסדר ראשוני
שצרי .להיעשות בחקיקת הכנסת וה משו שמדובר בהחלטה שתוצאתה מפלה לרעה את תושביה
הערבי של מדינת ישראל .מועד הבטלות של החלטה מס'  2288נקבע לשניעשר חודשי מיו מת
פסק הדי ,על א /מספר דיוני ודחיות שניתנו למדינה ,טר יוש פסה"ד במלואו .העותרי טועני
לביזיו ביהמ"ש ואילו המדינה מבקשת דחיה נוספת.
.
בג"צ )בהרכב של שבעה שופטי ,מפי הנשיאה ד' ביניש( קיבל חלקית את בקשת הדחיה ופסק כי:
העניי דנ הוא ביטוי חמור לחרות שנוטלי לעצמ המשיבי שלא לקיי את פסק דינו של בית משפט
זה .ההצהרה על ביטול מפת אזור עדיפות לאומית אינה מקיימת את פסק הדי כל עוד חלוקת ההטבות
מתנהלת עלפי מתכונת העבר ,אשר נקבע בפסק הדי כי היא מפלה ופוגעת בשוויו .מבח היישו הוא
בהימנעות המדינה מחלוקת הטבות באופ המפלה לרעה את היישובי הערביי בישראל ואינו
בהצהרה פורמלית ,אשר לעת הזו הביטוי המעשי שלה בשטח הוא מוגבל.
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אכ ,משרד החינו .נקט בפעולות לקידו היישו של פסק הדי ,ופעל מתו .כוונה להפחית את הפגיעה
ביישובי שנהנו מהטבות כדי לא לגרו לתוצאה קשה לה .אול ,בפני המדינה עומדות דרכי
נוספות שלא לפגוע באות יישובי; בג"צ איננו קובע הנחיות לגבי אופ ישו של פסק הדי ,שכ
החלוקה של המשאבי היא עניי למדיניות הממשלה; ע זאת ,בג"צ מתקשה לראות בנסיבות העניי
מדוע לא הובאה בגדר הכנת התקציב ,מאז נית פסק הדי ,החובה לקיי את פסק הדי.
על א /האמור לעיל ,בהתחשב בכ .שאנו מצויי כיו בעיצומה של שנת הלימודי תשס"ט ,בהתחשב
בקושי התקציבי הכרו .ביישו מלא של פסק הדי ובצור .להמשי .בשנות הלימודי השוטפות
ביישובי שהסתמכו על ההטבות שהובטחו לה ,אי מנוס מלהיעתר חלקית לבקשת המדינה לדחייה
נוספת במועד השלמת היישו המלא של פסק הדי .אול ,הקושי אינו יכול להצדיק דחייה כה
משמעותית נוספת ביישו פסק הדי – חובה המוטלת על המדינה בכללותה .לפיכ .הורה בג"צ על
דחיית מועד היישו של פסק הדי בבג"  11163/03עד ליו  ,1.9.09תחילת שנת הלימודי הבאה.
בהתחשב בכ .שבמש .התקופה הנדונה קיי בג"צ דיוני לבירור בקשות המדינה לדחיית מועד יישומו
המלא של פסק הדי ,אי מתקיימי במקרה דנ התנאי המקימי עילה לפי פקודת ביזיו בית המשפט,
ובקשת העותרי לעניי זה נדחית.

ה חלטה
הנשיאה ד ' ביניש :

ביו  27.2.06נית על ידי הרכב של שבעה משופטי בית משפט זה פסק הדי
.1
בבג "   , 11163/03שבו נתקבלה עתירה כנגד החלטת הממשלה מס '  , 2288שקבעה  ,בי
השאר  ,אזורי עדיפות לאומית בתחו החינו . .בפסק הדי נקבע שיש לבטל את החלטת
הממשלה  ,וזאת משני טעמי  .ה משו שהתקבלה בחוסר סמכות  ,שכ הגדרת של
אזורי עדיפות לאומית הינה בבחינת הסדר ראשוני שצ רי .להיעשות בחקיקת הכנסת
וה משו שמדובר בהחלטה שתוצאתה מפלה לרעה את תושביה הערבי של מדינת
ישראל  .מועד הבטלות של החלטה מס '  2288נקבע לשני עשר חודשי מיו מת פסק
הדי .
כחלו /שנה ביו  , 1.3.07היו האחרו שנועד ליישו פסק הדי  ,הגישה
.2
המדינה בקשה לדחיית מועד הבטלות של החלטת הממשלה עד ליו  . 1.9.07זאת  ,נוכח
הכוונה להסדיר את סוגיית ההסמכה לקביעת אזורי עדיפות לאומית בהצעת חוק אזורי
עדיפות לאומית  ,התשס " ז  , 2007שאותה עת עברה בקריאה ראשונה  .באשר לסוגיית
ההפליה בהקצאת המשאבי נמסר לבית המשפט כי החל תהלי .גיבוש של
קריטריוני חלופיי לחלוקת התקציבי במשרד החינו , .שיותאמו לצרכי המערכת תו.
שמירה על עקרו השוויו  ,וכי ההלי .מורכב ודורש היערכות של משרד החינו . .מאחר
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שהקצאת התקציבי בתחו החינו .נעשית בהתא למועדי שנת הלימודי נתבקשה
דחייה של מועד בטלות החלטת הממשלה עד ליו  , 1.9.07וזאת כדי למנוע את
הקשיי שעלולי להיווצר כתוצאה מביטול תקציבי באמצע שנת הלימודי  .העותרי
התנגדו לבקשה לדחיית מועד הבטלות של החלטת הממשלה וטענו כי במהל .התקופה
שחלפה מאז נית פסק הדי לא פעלה המדינה כלל לצמצו הפער בי יישובי יהודי
ליישובי  ערבי בתחו החינו. .
ביו  7.6.07הגישה המדינה הודעת עדכו נוספת ובמסגרתה ביקשה כי
יתאפשר לה להתחיל לייש את פסק הדי באופ מדורג  ,כ .שאמות המידה הקודמות
למת תמיכות תקציביות ימשיכו לחול במש .ארבע שנות לימודי נוספות ) תשס " ח ,
תשס " ט  ,תש " ע ותשע " א ( ובשנת תשע " ב יחולו אמות המידה החדשות באופ מלא .
המדינה הדגישה את הקושי הרב שקיי  ,לטענתה  ,ביישומ המיידי של הקריטריוני
החלופיי  .נטע  ,כי יישו פסק הדי עלול לחייב פיטורי נרחבי של מורי ולהביא
להכבדה תקציבית גדולה על משרד החינו . .ביו  17.6.07נער .בפני הרכב השופט י
של הנשיאה ד' ביניש  ,המשנה לנשיאה א' ריבלי והשופטת א' פרוקצ'יה דיו בבקשת
המדינה לדחיית מועד היישו של פסק הדי  .בדיו שהתקיי הצביעה המדינה על
הצעדי שנקטה כחלק מההיערכות משרד החינו .ליישו פסק הדי  .בעקבות הדיו
ניתנה החלטתנו בזו הלשו :

" במצב שנוצר א נו מצויי היו  ,ערב סיו שנת
הלימודי ובמועד בו יש לקבוע כבר עתה את מתכונת
הקיצוצי או ההטבות שיתקיימו בשנת הלימודי
הבאה  .מקובל עלינו  ,וא /העותרי אינ חולקי על כ, .
כי ביטול הפערי בחינו .והאפליה של המגזר הערבי
בתחו החינו .אינו יכול להיעשות באחת  ,ולא על
חשבו ישובי אחרי במגזר היהודי שיש לה אינטרס
הסתמכות מוג בתוכניות העבודה הנוכחיות שלה .
גישתנו זו א /באה לידי ביטוי בפסק הדי שנית על
ידינו בעתירה בבג "   . 11163/03ע זאת  ,ג א יש
לייש את התוכנית על פי מדרג מתוכנ מראש  ,לא נחה
דעתנו שנעשה כל שנית מצ ד הממשלה לייש את פסק
הדי לש צמצו הפערי תו .זמ סביר  .יש לעשות
מאמ לגבש תוכנית שלא תפגע באופ בלתי מידתי
בישובי שנהנו עד כה מההסדר הקוד וע זאת תביא
בחשבו את הצור בהשוואת ההטבות בחינו בתקופה
הנראית לעי  ) .ההדגשה שלי – ד  .ב .(.
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לאחר ששמענו את טענ ות הצדדי בשתי העתירות
שלפנינו באנו למסקנה כי במועד הנוכחי יש לאפשר את
יישו התוכנית של משרד החינו .לשנה הקרובה  ,ובכ.
ניתנת למשרד החינו .הדחייה המבוקשת על ידו לתקופת
השנה הבאה  .בהתא לכ .א /מתקבלת הודעת מנכ " ל
משרד החינו .כי לא יהיה צור .לממש את הודעות
הפיט ורי שנשלחו למורי תו .שימוש בטענה כי
פיטורי אלה מתחייבי מפסק הדי שנית בבג " 
. 11163/03
במהל .התקופה שעד לתחילת שנת הלימודי
יבואו אנשי משרד החינו .בדברי ע נציג העותרי
בבג "   11163/03וכ ע נציגי העותרי בבג " 
 , 5007/07וא /ע רשויות שלא עתרו שהתכני ת לשנה
הבאה אמורה להשפיע על תקציביה ועבודת  ,ויציגו
לה את הפרטי שה מבקשי לייש  ,בקיצו מצד
אחד ובהטבות מצד אחר  .עד ליו  1.12.2007יגישו
המשיבי הודעה מעדכנת ביחס להסדרי שהושגו  ,א
בהסכמה וא על פי תכנית עבודה חדשה  ,והעותרי
יוכלו להגיש תגובה על ההודע ה בתו .עשרה ימי
מקבלת הודעת המשיבי .
במת הדחייה המבוקשת למש .שנת הלימודי
הבאה התחשבנו באילוצי המעורבי בהכנת תכנית
היישו  ,ואיננו רואי כי עלינו לבחו את התכנית לגופה
במסגרת הדיו ביישו פסק הדי בעתירה . 11163/03
לאחר קבלת הודעות הצדדי  ,נחליט א יש מקו
לקיי דיו נוס /בפנינו ביחס למועדי היישו  ,א /כי
נקווה כי דיו כזה יתייתר ".
בסיומו של הלי .זה ניתנה למדינה ארכה עד לסיו שנת הלימודי כדי
שתימ ֵצ א הדר .לייש את פסק הדי ללא צור .בפיטורי של מספר רב של מורי .
ַ
ביו  3.12.07הוגשה הודעת עדכו נ וספת מטע המדינה  ,שבמסגרתה הוגש
.3
תצהירה של מנכ " לית משרד החינו .בדבר יישו פסק הדי  .בתצהיר התייחסה מנכ " לית
משרד החינו .להסדרי השוני אות מגבש משרד החינו .לש יישו פסק הדי  .לגבי
רכיב ה " מוחזקות " ) רכיב תקציבי המיועד לתגמל בתי ספר מרוחקי וקטני שלא
מבחירה (  ,שהוא הרכיב המשמעותי בהסדר  ,נמסר כי קיצו התקציבי והסטת יתפרש
על פני חמש שני  ,על מנת לאפשר לבתי הספר המקוצצי להיער .בהתא ולהימנע
ככל שנית מפיטורי מורי  .ע זאת  ,נמסר כי תוספת התקציב על פי מודל
ה " מוחזקות " החדש שגובש  ,המבוסס על תנאי ס /שוויוניי  ,תושל  תו .ארבע שני .
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מתצהירה של מנכ " לית משרד החינו .עולה עוד  ,כי בעקבות תחילת יישומו של המודל
החדש בשנת הלימודי תשס " ח קיבלו מספר יישובי לא יהודיי תקציב " מוחזקות "
שלא זכו לו קוד לכ  .הסדר תקציבי נוס /שאליו התייחסה מנכ " לית משרד החינו.
בתצהירה הוא תקצוב גני ה ילדי לגילאי  . 43בתצהיר נמסר כי משרד החינו .גיבש
תכנית להפחתה מדורגת במש .חמש שני של ההטבות ליישובי  ,אשר נקבע בפסק
הדי כי העדפת מהווה הפלייה פסולה  .באשר לרכיב התקציבי של השתתפות המדינה
בתקציבי ההסעות של הרשויות המקומיות נמסר בתצהירה של מנכ " לית משרד הח ינו.
כי גובש קריטריו חדש המחלי /את הקריטריו של אזורי עדיפות לאומית  ,כי תוספת
המימו לרשויות המקומיות הזכאיות בהתא לקריטריוני החדשי תועבר במלואה
כבר בשנת הלימודי תשס " ט  ,וכי בשנת הלימודי תש " ע יושל הקיצו בתקציבי
שניתנו בהתא לקריטריוני הקודמי  .הסד ר תקציבי נוס /אליו התייחסה מנכ " לית
משרד החינו .בתצהירה הוא התמריצי שחולקו למורי באזורי עדיפות לאומית .
בעניי זה נמסר בת צהיר הנזכר כי החל מיו  1.3.07בוטל תמרו מורי חדשי בשל
עבודה או מגורי באזורי עדיפות לאומית  ,וכי בנוגע למורי הוותיקי בכוונתו של
משרד החינו ) .בהתא לפסק דינו של בית הדי הארצי לעבודה ( לפתוח במשא ומת
ע ארגוני המורי בשאיפה להגיע לביטול התמריצי בהדרגה בתו .חמש שני  .כ
נמסר בתצהיר כי מנכ " לית משרד החינו .הורתה לאנשי המקצוע לגבש שיטת תמרו
חדשה למורי  ,אשר תתבסס על קריטריוני שוויוניי  ,ללא כל זיקה  ,ישירה או עקיפה ,
למפת אזורי העדיפות הלאומית שנפסלה .
.4
ביו  29.6.08נער .דיו נוס /בסוגית יישו פסק הדי ב פני הנשיאה ד' ביניש ,
המשנה לנשיאה א' ריבלי והשופטת א' פרוקצ'יה  .לקראת הדיו הגישה המדינה ביו
 26.6.08הודעה מעדכנת נוספת בדבר יישו פסק הדי  .בהודעה נטע כי משרד החינו.
ממשי .לפעול ליישו הדרגתי של פסק הדי בנוגע לרכיבי התקציביי השוני
אליה התייחסה מנכ " לית משרד החינו .בתצהירה  ,כמפורט לעיל  .העותרי בבג " 
 11163/03הגישו מציד ביו  25.6.08בקשה לפי פקודת ביזיו המשפט בטענה כי
תכנית המדינה ליישו הדרגתי של פסק הדי במש .חמש שני אינה עולה בקנה אחד
ע דחיית מועד הבטלות של החלטת הממשלה במש .שנה  ,שנקבעה בפסק ה די עצמו ,
וע החלטת בית המשפט מיו  17.6.07לדחות את יישו פסק הדי למש .שנת
הלימודי תשס " ח  .כ טענו העותרי כי המדינה לא פעלה כנדרש ממנה ליישו פסק
הדי במועד  ,ולמעשה ביקשה להארי .את המועד ליישו פסק הדי משישה חודשי
לחמש שני  .בהחלטת ההרכב בעקבות הדיו ש התקיי ביו  29.6.08נקבע כי המדינה
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תגיש הודעה מעדכנת בדבר עמדת הממשלה באשר לחובתה ליישו פסק הדי החל
משנת הלימודי תש " ע  ,וכי העותרי יהיו רשאי להגיב להודעה זו  .ביו 29.7.08
הודיעה המדינה כי נוכח עמדת הממונה על התקציבי באוצר אי אפשרות לאשר
חריגה אשר תפר ו את גבולות התקציב  ,ולפיכ .אי נית לקצר את תהלי .יישו פסק
הדי  ,כ .שיסתיי בשנת הלימודי תש " ע  .העותרי מציד ביקשו בתגובת מיו
 11.8.08להכריע בבקשת לפי פקודת בזיו בית המשפט  .כ טענו העותרי כי כיוו
שפסק הדי נית במותב של שבעה שופטי  ,נדרשת החלטה במ ותב של שבעה שופטי
על מנת לאשר עיכוב ביצוע שלו .
ביו  26.8.08החלטתי לקיי דיו בפני מותב של שבעה שופטי בשאלת מועד
יישו פסק הדי  ,ודיו זה התקיי ביו  . 9.11.08בדיו שנער .תיארה באת כוח
המדינה  ,עו " ד ד ' בריסקמ  ,את הערכותה התקציבית של המדינה ליישו פסק ה די
וטענה כי אי יותר העדפה של אזורי המוגדרי כאזורי עדיפות לאומית  ,אלא נעשית
בחינה פרטנית של ההטבות השונות בתחו החינו . .כ ציינה באת  כוח המדינה כי
הלי .החקיקה של הצעת חוק אזורי עדיפות לאומית לא התקד וא /עתה אינו צפוי
להתקד בשל הבחירות הקרובות לכנסת  .ה ופיעה בפנינו א /מנכ " לית משרד החינו, .
הגב ' שלומית עמיחי  ,שעמדה בדבריה על האופ שבו פועל משרד החינו .ליישו פסק
הדי והצביעה על הקושי התקציבי העומד בפני משרד החינו .בכל הנוגע ליישו מהיר
יותר של פסק הדי  .לטענתה  ,יישו פסק הדי במועדי קרובי יותר מהמתוכנ י חייב
תוספת תקציבית של כ  65מיליו ש " ח או לחלופי קיצו בתחומי פעילות חשובי
נוספי של משרד החינו . .בא  כוח העותרי  ,עו " ד ח ' ג ' בארי  ,חזר בדיו שנער.
בפנינו על טענותיו כנגד האופ שבו פועלת המדינה ליישו פסק הדי והוסי /כי אי
הצדקה לדחייה המבוקשת על ידי המדי נה  .בנוס /נשמעו בפנינו טענות באי כוח
העותרי ב בג "   , 5007 /07עו " ד ה ' ב נפתלי ועו " ד נ ' מאיר ] ,פורס בנבו[  .בעתירה
האמורה משיגי העותרי כנגד ביטול תקצוב תשלומי ה " מוחזקות ".
לאחר שמיעת ה טענות וההבהרות לא נותר לנו אלא לציי כי העניי שלפנינו
.5
הוא ביטוי חמור לחרות שנוטלי לעצמ המשיבי שלא לקיי את פסק דינו של בית
משפט זה  .במידה מסוימת התחשבנו בבקשות המשיבי למת שהות כדי להיער.
לביצוע פסק הדי ; אול המשיבי  ,שהיה עליה לייש את ההכרעה שנתקב לה בבית
המשפט  ,נהגו בה כהמלצה אשר תכובד לפי סדרי העדיפויות שלה ובמועד שייקבע על
יד  .בפסק דיננו לא הורינו על האמצעי שיינקטו כדי לקיי את עקרו השוויו  ,אלא
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עמדנו על חובתה של המדינה לפעול בשוויו  .אי השוויו שנחש /בפנינו בא לידי
ביטוי בהפלייה שקובעה במפת אזורי " עדיפות לאומית "  ,לפיה הוקצו הטבות בחינו.
ליישובי יהודיי ולא ניתנו ליישובי ערביי  ,שמיקומ הגיאוגרפי רחוק א /הוא
מהמרכז ושמצב הסוציו אקונומי הצדיק השוואת ליישובי היהודיי שזכו להטבות
אלה  .וכ .אמרנו :

" הנה כי כ  ,מסקנתנו היא כי לאור הנתוני שהובא ו
בפנינו והדי הנוהג בנדו  ,החלטה  2288של הממשלה
אינה יכולה לעמוד  ,שכ היא מביאה לתוצאה מפלה בי
המגזר היהודי למגזר הערבי  .א אכ סבורה היתה
הממשלה כי הריחוק מ המרכז מביא לפערי בלתי
רצויי בתחו החינו , .הרי נכו הדבר לא רק לגבי
ישובי יהודיי אלא ג לגבי ישובי ערביי  .אול ,
התוצאה לפיה הישובי הנחשבי כפריפריאליי לעניי
החינו .ה ברוב המכריע ישובי יהודיי מצביעה
בהכרח על תוצאה מפלה  .שוני רלבנטי לכאורה – הוא
הריחוק הגיאוגרפי – הופ .לשוני בלתי רלבנטי ומפלה ,
עקב תוצאת המדיניות האמורה  .להסדר המפלה לא נית
כל הסבר שיהיה בו כדי לשכנע כי המדיניות – חר/
היותה מפלה – היא חוקית בהתא לאמות המידה של
חוקי היסוד  .המסקנה היא  ,איפוא  ,כי מדיניות זו של
הממשלה  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטה , 2288
הינה מפלה ובלתי חוקית " ) ראו בג "   11163 /03ועדת
המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל נ' ראש ממשלת

ישראל )]פורס בנבו[  , ( 27.2.06 ,פיסקה  23לפסק דינו
של הנשיא א' ברק (.
ההחלטה לקיי את פסק דינו של בית משפט זה בהדרגה על ידי הפחתת
ההטבות מיישובי אחרי ופיט ורי מורי הינה החלטה תקציבית של משרדי החינו.
והאוצר  ,שלא נערכו לכיבוד פסק הדי במועד שנקבע בו אלא ישלימו על פי תכנית
את היישו רק לאחר חלו /יותר מארבע שנות לימודי מאותו מועד  .אכ  ,נית לקיי
את פסק הדי על ידי חלוקה שונה של משאבי במסגרת תקציבו של משרד ה חינו.
ושינוי סדרי העדיפויות שלו  .נית היה לקיימו ג על ידי תוספת תקציבית  ,אשר כפי
שנמסר לנו  ,אינה כרוכה בתקציבי עתק  ,אלא  ,כפי שעולה מדבריה של מנכ " לית משרד
החינו , .בסכו של כ  65מיליו ש " ח שהוא סכו שאינו גדול יחסית לתקציב הכולל
של משרד החינו . .אנו לא נדו  ,כמוב  ,באופ היישו של פסק הדי  ,שכ החלוקה של
המשאבי היא עניי למדיניות הממשלה ; ע זאת  ,מתקשי אנו לראות בנסיבות העניי
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מדוע לא הובאה בגדר הכנת התקציב מאז נית פסק דיננו ביו  27.2.06החובה לקיי
את פסק הדי .
באת  כוח המדינה הודיעה לנו כי בוטלו אזורי העדיפות הלאומית  ,וכי מעתה
.6
מחולקי התקציבי הרלוונטיי על פי קריטריוני שיותאמו בהדרגה לפסק הדי .
אול  ,ההצהרה על ביטול מפת אזור עדיפות לאומית אינה מקיימת את פסק הדי כל
עוד חלוקת ההטבות מתנהלת על פי מתכונת העבר  ,אשר נקבע בפסק דיננו כי היא
מפלה ופוגעת בשוו יו  .מבח היישו הוא בהימנעות המדינה מחלוקת הטבות באופ
המפלה לרעה את היישובי הערביי בישראל ואינו בהצהרה פורמלית  ,אשר לעת הזו
הביטוי המעשי שלה בשטח הוא מוגבל .
אנו מקבלי את דבריה של מנכ " לית משרד החינו .כי המשרד נקט בפעולות
לקידו היישו של פסק הדי  ,ו כי פעל מתו .כוונה להפחית את הפגיעה ביישובי
שנהנו מהטבות כדי לא לגרו לתוצאה קשה לה  ,וא /גילינו התחשבות במצב דברי
זה בכל דיונינו הקודמי  .כאמור לעיל  ,בפני המדינה עומדות דרכי נוספות שלא
לפגוע באות יישובי ; א .עניי זה אינו עומד בפנינו אלא בפני הרשות המב צעת
החייבת בכיבוד פסק הדי .

על א /האמור לעיל  ,בהתחשב בכ .שאנו מצויי כיו בעיצומה של שנת
.7
הלימודי תשס " ט  ,איננו רואי מנוס מלהיעתר חלקית לבקשת המדינה לדחייה נוספת
במועד השלמת היישו המלא של פסק הדי  .ע זאת  ,דחיית המועד ליישו פסק הדי
והנהגת המלאה של הקריטריוני החלופיי  ,שהוכנו במשרד החינו , .תחת הקריטריו
של אזורי עדיפות לאומית עד לשנת הלימודי תשע " ב נראית לנו מנוגדת לחובתה של
המדינה לפעול באופ הול ליישו פסק הדי  .בדיוני הקודמי שקיימנו עקב בקשת
הדחייה של המדינה התחשבנו בקושי התקציבי הכרו .ביישו מלא של פסק הדי
ובצור .להמשי .בשנות הלימודי השוטפות ביישובי שהסתמכו על ההטבות
שהובטחו לה  .אול  ,הקושי אינו יכול להצדיק דחייה כה משמעותית נוספת ביישו
פסק הדי  .בסופו של יו מ הראוי לזכור כי עסקינ בחובה לקיי פסק די  ,שהיא
חובה בלתי מעורערת הנדרשת לקי ו הסדר התקי ולהבטחת שלטו החוק בשיטת
המשטר שלנו  .קשה לקבל כי לא הייתה למדינה אפשרות לביצוע במועד שנקצב  ,א.
בוודאי שלא נית לקבל טענה כי אי באפשרותה לקיי את פסק הדי במלואו אלא
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בתו תקופה של למעלה מחמש שני מאז שנית  .בהקשר זה מ הראוי לזכור עוד  ,כי
החו בה לייש את פסק הדי אינה חובה המוטלת על משרד החינו .בלבד  ,כאילו היה
אישיות משפטית נפרדת ואוטונומית  ,אלא מדובר בחובה המוטלת על המדינה
בכללותה  .לפיכ , .על א /שאי בכוונתנו להתערב בשאלת המקורות התקציביי
שבאמצעות תייש המדינה את פסק הדי  ,הרי נראה כי אי הכר ח שמימו זה יבוא
דווקא מקיצו בתחומי פעילותו האחרי של משרד החינו .או מפיטורי מורי  .מכל
מקו  ,העדר אפשרות לפריצת מסגרת התקציב ודאי שאינו יכול לשמש כהצדקה לאי 
יישו פסק דינו של בית משפט זה  .בהתחשב בכ .שבמש .התקופה הנדונה קיימנו
דיוני לבירור בקשות המדינה ל דחיית מועד יישומו המלא של פסק הדי  ,אי
מתקיימי במקרה דנ התנאי המקימי עילה לפי פקודת ביזיו בית המשפט  ,ובקשת
העותרי לעניי זה נדחית .
העותרי ב בג "   , 5007 /07שעתירת נוגעת כזכור לביט ול תשלומי
ה " מוחזקות "  ,יגישו עד ליו  1.6.09הודעה מעדכנת בדבר הצור .בהותרת העתירה
שהוגשה על יד תלויה ועומדת נוכח ההתפתחויות שיתרחשו עד לאותו מועד .
לפיכ , .אנו רואי להורות על דחיית מועד היישו של פסק הדי בבג " 
.8
 11163/03עד ליו  , 1.9.09תחילת שנת הלימוד י הבאה  .אנו סבורי כי די בפרק
הזמ שנותר עד לתחילת שנת הלימודי תש " ע כדי לאפשר למדינה להחליט כיצד
להיער .מבחינה תקציבית ליישו החלטתנו זו  ,ומ הראוי כי הגורמי הרלוונטיי
במשרד החינו .ומחוצה לו יפעלו תו .כיבוד החובה החוקית המוטלת על המדינה
ליישו פסק הדי .
הנשיאה
המשנה לנשיאה א' ריבלי :

אני מסכי .
המשנה לנשיאה
השופטת א' פרוקצ'יה:
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אני מסכימה .
שופטת
השופט א' א' לוי:

אני מסכי .
שופט
השופט א' גרוניס:

אני מסכי .
שופט
השופטת מ' נאור:

אני מסכימה .
שופטת
השופט ס' ג'וברא :

אני מסכי .
שופט

הוחלט כאמור בהחלטתה של כב ' הנשיאה ד ' ביניש .
ניתנה היו  ,כ " ה בחשו התשס " ט ) .( 23.11.2008

הנשיאה

שופטת

המשנה לנשיאה

שופט
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5 1 2 9 3 7 1

א ' פרוקצ ' יה 54678313'11163/03
5 4 6 7 8 3 1 3

שופט

שופט

שופטת

5 1 2 9 3 7 1
5 4 6 7 8 3 1 3

_________________________
העותק כפו 0לשינויי עריכה וניסוח 03111630_N40.doc .דז
מרכז מידע ,טל'  ; 02'6593666אתר אינטרנטwww.court.gov.il ,
נוסח מסמ #זה כפו 0לשינויי ניסוח ועריכה
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