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שלא , 2שקבעה המשיבה  אשר ניתנה מכוח המדיניות, 1העתירה נסבה על החלטתו של המשיב 
פי תנאי החכירה הנהוגי� לגבי ההתיישבות �על, שלו��להחכיר לעותר מגרש בישוב שגב

, לטענת העותר. והוא מחכיר� לבדואי� בלבד, מחזיק מגרשי� ביישוב 1משיב ה.בישוב זה
זכאי הוא לחכירת מגרש ביישוב באות� תנאי� בה� מוחכרי� מגרשי� , יהודי ואזרח ישראל

�עוד . מופרי� עקרונות השוויו
 ואיסור ההפליה מטעמי� לאומיי�, שא� לא כ
, ביישוב לבדואי
בלי קשר לתנאי ,  העקרונית של זכותו לחכור מגר ביישובכי יש לדו
 בשאלה, טע
 העותר

שאי
 זה , דעת של חוקרי� ומלומדי� הגורסי��הפנה העותר לחוות, בתמיכה בעתירתו. החכירה
, 1�2לטענת המשיבי� . כלל לטובת� של הבדואי� שישוכנו ביישובי� המיועדי� לה� בלבד

, מנת שיעברו למגורי� של קבע�ד עלוסבסו ההתייחסות אל הבדואי� כאל מי שראויי� לסיוע
, ההתייחסות היא אל בדואי�. אינה התייחסות אל בני לאו� מסוי� המועדפי� על רקע לאומי

אשר במש� שני� רבות חיו חיי נוודות וניסיונות שלה� להשתקעות במקו� קבע לא עלו יפה 
להשיג מטרות עד שנוצר אינטרס למדינה לסייע לה� ובכ� ג� , והיו כרוכי� בהפרות חוק

 .ציבוריות חשובות
 

 נ:בית המשפט הגבוה לצדק פסק
או " טכני"לא השוויו
 ה; עקרו
 השוויו
 בא לשרת מטרה של השגת תוצאה צודקת) 1. (א
 ).ו299 (השוויו
 בי
 שווי� , אלא השוויו
 המהותי, הוא הראוי להגנה" פורמאלי"ה
אי
 די , צ"להתערבות בג ש יסודהעשויה לשמ, כדי לבסס טענת הפליה בלתי מוצדקת) 2(

שיחס השונה נית
 למי ששווי� במאפייניה� , אלא יש צור� להראות, להצביע על יחס שונה
� ).א300 (ומתו� שיקולי� פסולי� , הרלוואנטיי

 לעודד את התיישבות ,משיקולי� ציבוריי�, קיי� אינטרס ברור למדינה, בנסיבות דנ
) 1. (ב
�המסכימי� להתיישב קבע , את המגרשי� לבדואי�1משיב מטע� זה מעמיד ה. הבדואי

אי
 למדינה כל , מאיד� גיסא. ידי המדינה�המסובסדי� על, ביותר במחירי� נמוכי�, ביישוב
 .)ו�ה302 (אינטרס לית
 לעותר ולשכמותו הקלות או לעודד� להתיישב ביישוב שבו מדובר 
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, לבדואי� בלבד לא נעשו  מדוברהקצאת משאבי ציבור מוגברי� וייחוד היישוב שבו) 2 (

וכל הטענות בדבר נטל ההוכחה וטיב , מטעמי� של הפליה על רקע לאומי, בנסיבות דנ

�אי
 לה� עניי
 , כשבאי� לפגוע בזכות לשוויו
 ללא הבדל גזע או לאו�, השיקולי� הראויי
 ).ו�ה304 (לעתירה 

, ידי מת
 הקלות�על  באוכלוסיהלא אחת רואות רשויות ציבוריות לעודד מיגזר מסוי�) 1. (ג
 (כשקיימי� שיקולי� ציבוריי� ראויי� למת
 טובות הנאה אלה , פטורי� או סבסידיה, הנחות
 ).ו302

רשאיות , עניניי� וסבירי� שא� השיקולי� שביסוד החלטת
, לא יכול להיות עורר על כ�) 2(
 .)א303 (ה הראוי לכ� רשויות השלטו
 לית
 עזרה ועידוד לשיכו
 ודיור למיגזר אוכלוסי

)3 (
קיי� אינטרס ציבורי לסייע לבדואי� להתיישב התיישבות קבע ביישובי� , בנסיבות דנ
�וה
 משיקולי� , ה
 משיקולי� הקשורי� במת
 שירותי� ציבוריי� מתוקני� לה�, עירוניי

�� ידי בדואי�הקשורי� בצור� לפנות אדמות מדינה שנתפסו על, תכנוניי� וציבוריי� אחרי

מנהגי� , כשהוא משולב בצור� בשינוי ערכי�, אינטרס זה. ולהרוס מבני� אשר נבנו ללא רישיו

�מצדיק את העדפת� של הבדואי� במת
 מגרשי� , והליכות של המיגזר הבדואי מזה דורות רבי
 ).ג�ב303 (בתנאי� מסובסדי� ביישוב שנועד ליישוב� יישוב של קבע 

נוטל עליו את  י
 הוא, ת בחינת התנהגותה של הרשותצ על מדוכ"כאשר יושב בג) 1. (ד
ואי
 עליו להכריע במקומה ולהכתיב לה את המדיניות הראויה והרצויה במקרה הנדו
 , תפקידה

 .)ב�א305 (לפניו 
)2 (
שהשקיעו זמ
 , מומחי� דעת של�על חוות2 �ו1נשענת עמדת המשיבי� , בנסיבות דנ

עיניה� עמד הצור� בהצלחת יישוב הבדואי� ביישובי כשלנגד , ומחשבה קוד� הגיע� למסקנות
וה� נשארו בדעת� ג� לאחר ניסיו
 של עשרות שני� ביישוב , מומחי� אלה חקרו בעניי
. קבע

 � ).ו305 (הבדואי� מאז שנות השישי
בית המשפט להתערב  לא ייטה, כשהרשות משתיתה החלטתה על דעת� של מומחי� לדבר) 3(

כשאי
 כל סיבה  ,אי
 כלו� בכ� שיש דעות אחרות של מומחי� אחרי�ו, לשינוי החלטת הרשות
 .)ז305 (או הצדקה למה תועד1 דעת� של האחרוני� על פני דעת מומחי הרשות 

 

 ב:די
 של בית המשפט העליו
 שאוזכרו�פסקי

 1.061ד ה "פ, היוע� המשפטי'  שטיינברג נ5/51פ "ע] 1[

 794.) 3(ד לב"פ,  ’פירות ואחמועצת ה' נ'  אגבריה ואח314/78צ "בג] 2[

 100.ד ט "פ,  ’א ואח"ראש העיר ת' א נ" ארגו
 נהגי מוניות שירות ת104/54צ "בג] 3[

 17.) 3(ד לז"פ,  ’עיריית נהריה ואח'  אליצור אגוד ספורטיבי דתי סני1 נהריה נ720/82צ "בג] 4[

" העבודה"עת סי,  ’יפו ואח�אביב�ראש עיריית תל' פורז נ1/88, 963/87צ "בג] 5[
 �מועצת עיריית תל' נ' יפו וחבריה ואח�אביב�בעיריית תל

 309.) 2(ד מב"פ,  ’יפו ואח�אביב

 29.) 3(ד לז"פ, שר הפני�' נ'  ברגר ואח297/82צ "בג] 6[

 

 ו:הערות

'; שר האוצר ואח' נ' כפר ורדי� ואח803, 678/88צ " בגנ: למהותה של הפליה ראה1.
 501.) 2(ד מג "  פ,’שר הביטחו
 ואח' אליהו נ

צ " בגב:ראה צ במדיניותה של רשות מוסמכת המעניקה סובסידיה"התערבות בג� לאי2.
 309.) 1(ד מג "פ,  ’שר החקלאות ואח' נ'  התאחדות האיכרי� בישראל ואח764/87
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 .תנאי בוטל�על�הצו. העתירה נדחתה8.8.88.תנאי מיו� �על�התנגדות לצו

 

 ; בש� העותר�שופמ
 ' י

 1�.2 בש� המשיבי� �סג
 בכיר לפרקליט המדינה , וזמז' מ

    

    

    די
די
די
די
����פסקפסקפסקפסק

 

מקרקעי ישראל  מינהל, שהמשיב הראשו
, עתירת העותר היא1.  ו:אור' השופט ת
) 
פי �על)  היישוב�להל
 (שלו� �יחויב להחכיר לו מגרש ביישוב שגב)  המינהל�להל

 .תנאי החכירה הנהוגי� לגבי יישוב זה בעת הגשת העתירה

ומחכיר� במחיר  ,שבע�הנמצא בקרבת העיר באר, נהל מחזיק במגרשי� ביישובהמי
א� המינהל . ח למגרש"שעמד בעת הגשת העתירה על סכו� של כשלושת אלפי� ש

�אשר הינו יהודי אזרח ישראל , העותר. מוכ
 להחכיר את המגרשי� רק לבדואי
בכ� שאינו , ינהלטוע
 להפליה מצד המ, קצי
 משטרה במקצועו, שבע�המתגורר בבאר

�על, באות� תנאי� בה� מוחכרי� מגרשי� לבדואי�, מוכ
 להחכיר ג� לו מגרש ביישוב
מכיוו
 שמדיניות ההחכרה הנקוטה בידי המינהל כאמור הינה . מנת שיבנה עליו את ביתו

המשיב השלישי . צורפה ממשלת ישראל א1 היא כמשיבה, פי החלטות הממשלה�על
בני שבטו חכרו , בי
 היתר, אשר,  גדול שבטי הבדואי� בנגב,הינו ראש שבט אל עזממה

אלא כמי שלדעת , הוא צור1 לעתירה לא כמי שמתבקש סד נגדו. ג� ה� מגרשי� ביישוב
 .העותר יש לית
 לו הזדמנות לומר דברו ביחס לעתירה

 .עתירתו של העותר מקפלת בתוכה שני ראשי� של טענת הפליה2.

כשלטענתו אי
 , לא מחכירי� לו מגרש ביישובהראש האחד מכוו
 כנגד כ� ש
אלא לבדואי� , אי
 מוכני� להחכיר לו מגרש, ביישוב, ידי כ� שבמקו� זה�להפלותו על

שהוא זכאי לחכירת מגרש , כשטענתו היא, והראש השני מתייחס לתנאי ההחכרה. בלבד
�, אטענת העותר הי. ביישוב לבדואי� ביישוב באות� תנאי� בה� מוחכרי� מגרשי

והוא זכאי לכ� באות� תנאי� שהמגרשי� מוצעי� , שהוא זכאי לחכור מגרש ביישוב
� .מופרי� עקרונות השוויו
 ואיסור ההפליה מטעמי� לאומיי�, שא� לא כ
, לבדואי

" טכני"השוויו
 ה לא. עקרו
 השוויו
 בא לשרת מטרה של השגת תוצאה צודקת3.
. דהיינו השוויו
 בי
 שווי�, ו
 המהותיאלא השווי, הוא הראוי להגנה" הפורמאלי"או 

�, שוני� לא אחת זה מזה או זו מזו בתנאיה�, או קבוצות בני אד�, בני האד
�ולעתי� יש צור� להפלות בי
 מי שאינ� שווי� כדי להג
 על , בתכונותיה� ובצורכיה

אלא לעג , לעתי�, שוויו
 בי
 מי שאינ� שווי� אינו. החלש או הנזקק לעודדו ולקדמו
השאלה המתעוררת כשנטענת טענת הפליה אינה רק א� פלוני מופלה , לפיכ�. לרש

הא� , דהיינו. א� ההפליה היא בלתי מוצדקת, אלא יש ג� לברר, לטובה לעומת אלמוני
אי
 בה , מאיד�, ההבחנה בי
 מסיבות שונות. מסיבות זהות גררו אחריה
 יחס שונה

וכפי שאמר ). 1068' בעמ, ]1 [5/51פ "ראה דברי השופט זוסמ
 בע(משו� הפליה 
צ "בעקבות בג(מול אות השוליי� ז 798' בעמ, ]2 [314/78צ "השופט ברק בבג

 נ]):3 [104/54
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כי , צריכה להתבסס על כ�, משפט זה�המביאה להתערבותו של בית, טענת הפליה"
 ...".השיקול שעמד ביסוד ההענקה והרשאה לפלוני וסירובה לאלמוני הנו פסול

שכדי לבסס , משפט זה�וכזו היא פסיקתו העקבית של בית, ר לעיל עולהמהאמו
 -העשויה לשמש יסוד להתערבותו של בית, טענת הפליה בלתי מוצדקת

שהיחס השונה , אלא ג� יש צור� להראות, אי
 די להצביע על יחס שונה, משפט זה
� .ומתו� שיקולי� פסולי�, נית
 למי ששווי� במאפייניה� הרלוואנטיי

יסוד להבחנה  שאי
, על העותר להראות, כ
�על, מנת שיזכה בעתירתו היה�על4.
היענות לפנייתו נהג בו �וכי באי, בינו לבי
 הבדואי� בכל הנוגע לחכירת מגרש ביישוב

 .המינהל מנהג הפליה פסולה

המדיניות שעומדת  מ
 הראוי שנזכיר את, קוד� שנשיב לטענה זו של העותר5.
ואת , ובתנאי החכרה נוחי�,  מגרשי� ביישוב לבדואי� בלבדביסוד ההחלטה להחכיר

אלה מוצאי� את ביטוי� בתצהיר התשובה . הנימוקי� והשיקולי� למדיניות זו, הרקע
 � ב:ובשל חשיבות הדברי� אביא� בהרחבה, ) המשיבי��להל
 (2 �ו1מטע� משיבי

 

  .הבדואי� מהווי� במדינת ישראל מיעוט אתני בעל צביו
 ויחוד

. ואי� במקור� הינ� שבטי� נודדי� שכלכלת� התבססה על מרעה גמלי� וצא
הבד
לבדואי� תרבות ומורשת עתיקי יומי
 שמקור
 בשבטי ערב בתקופה שלפני הופעת 

�מאז ועד למחצית המאה הזו חלו שינויי� מועטי� בלבד במנהגיה� ונוהגי . האיסל
� .חייה

� הדרגתי של מעבר בעשורי� האחרוני� החל בקרב שבטי הבדואי� תהלי
 .נומאיות ולהתיישבות קבע�לסמי) חיי נוודות(מנומאדיות 

המעבר לריכוזי קבע של שבטי הבדואי� לווה בתמורות חברתיות וכלכליות בחיי 
אול� . פלגית ושבטית, הבדואי� ובהתרופפות מה בזיקת הפרט למסגרת החמולתית

הינה המאפיי
 , ברה הבדואיתהכרוכה בשמירת נוהגיה ומנהגיה של הח, עדיי
 זיקה זו
� .השולט ובעל ההשפעה המכרעת על דפוסי ההתנהגות החברתית של הבדואי

ולפיכ� אופיי
 בתופעות , המעבר לריכוזי קבע לא נעשה בצורה מתוכננת ומאורגנת
תפיסת אדמות מדינה והעדר שירותי� ציבוריי� , חוקית�של בניה בלתי שליליות
� .חיוניי

מדיניות ממשלתית לפיה קיי� צור� ליישב את 60 �בשנות הלפיכ� התגבשה עוד 
�חוקית �וזאת כדי למנוע את התופעות של בניה בלתי, הבדואי� בישובי קבע מתוכנני

, כגו
 חינו�, וכדי לאפשר מת
 שירותי� ציבוריי� תקיני�, ותפיסת אדמות מדינה
ותו אלא במסגרת דבר שלא נית
 לעש, תברואה ושירותי� מוניציפליי� אחרי�, בריאות

 .ישובי קבע שתוכננו לכ�
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, כאמור, לאור אופיה המיוחד ומנהגיה החודיי� של החברה הבדואית אשר נשמרו
במידה רבה ג� בתהלי� המעבר להתיישבות קבע היה צור� ללמוד ולבחו
 בקפידה את 
 �צרכיה של החברה הבדואית ולתכנ
 את ישובי הקבע באופ
 שיתאי� את נוהגי חייה

 .בדואי�של ה

ואכ
 נושא זה נבח
 על ידי צוות מתכנני� שכלל בצד מתכנני ערי� ג� מומחי� לחיי 
�ואשר שקד על הכנת תכנית אב לישובי קבע לבדואי� בה נעשה , הבדואי� ומורשת

מבנהו ומרכיביו לצרכי� ולנוהגי� של , מאמ� מקסימלי להתאי� את תכנו
 הישוב
��ולמבנה החברתי שלה, הבדואי� ומסורת. 

�, הקמת ישובי הקבע לבדואי� חייבה איפוא תכנו
 ייחודי של הישוב לצרכיה
נוהגיה� ומסורת� של הבדואי� שכ
 בלעדי זה היו הבדואי� מסרבי� לעבור לישובי 

 .מתוכנני� קבע

שאינה עולה בקנה אחד ע� סדרי מינהל תקיני� , בצד הפתרו
 לתופעת הנוודות
 שירותי� חברתיי� ומוניציפליי� סדירי� ואינה מאפשרת מת
, בחברה המודרנית

�את הבעיות , כאמור, נועדה המדיניות לישוב הבדואי� בישובי קב ג� לפתור, והולמי
של בניה בלתי חוקית בריכוזי� בדואי� בלתי מתוכנני� ותפיסת אדמות מדינה תו� 

 .טענות זכות בקרקעות אלה


, עיירות בדואי�7וכלוסו לאחר שכבר הוקמו וא, בדרו� האר� בלבד קיימי� עדיי
הקמת ישובי הקבע ). צריפי� ופחוני�(מבני� לא חוקיי� של בדואי� (!) �6000כ

לית
 פתרונות דיור הולמי� במסגרת ישובי קבע אלה למשפחות , בי
 היתר, נועדה
הבדואיות המתגוררי� במבני� הבלתי חוקיי� כדי לאפשר הריסת המבני� הבלתי 

 .חוקיי� ופינוי השטח

אי� הגישו ג� תביעות לזכויות במקרקעי
 בנוגע למאות אלפי דונמי� אדמות הבדו
הקמת ישובי הקבע תקל ותסייע להגיע להסדרי� ע� הבדואי� ג� בנוגע לזכויות . בנגב

 .בקרקעות שבמחלוקת

החלטות הממשלה בעני
 מדיניות ישוב הבדואי� בישובי קבע כמפורט לעיל 
שלה הטילה על ועדת השרי� לעניני כלכלה הממ60. �תחילת
 עוד בתחילת שנות ה

וועדה זו אכ
 יזמה ופיקחה על הפעילות של רשויות המדינה השונו . לטפל בנושא זה
 .הנוגעות בדבר במסגרת ועדת תיאו� בינמשרדית לקידו� וביצוע מדיניות זו

אושרו 1965ובשנת , ואכ
 לאחר הליכי בדיקה ותכנו
 הוחל בביצוע מדיניות זו
הכנת , הקצאת קרקעות(והוחל בהליכי� לבניית� , ע הראשוני� בנגב ובגלילישובי הקב

 .)ב"תיקצוב כיו, מדידות ורישו�, תכניות מתאר

 ובינתיי� כבר הוקמו ואוכלסו, נמש� בעקביות עד היו� תהלי� זה

כולל הישוב נשוא העיירה שגב , בנגב7ישובי קבע של בדואי� מה� 20 �למ לה מ
 � .)לקייה ושגב שלו�, חורה, ערוער, סייפאכ, שבע�תל, רהט(שלו
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 .. .......... 

מו קעות במיוחד  או על אדמות אשר/ו ,עיירות הבדואי� מוקמות על אדמות מדינה
 .למטרת הקמת ישוב קבע בדואי עירוני

 

.. ......... 

אכ
 הקצאת הקרקעות לבניה בישובי הקבע הבדואי� בנגב מוגבלת לבדואי� בלבד 
וזאת במטרה לעודד , מחירי� נמוכי� במיוחד המסובסדי� על ידי המדינהונעשית ב

 .התיישבות קבע זו של הבדואי� משיקולי� ציבוריי� כבדי משקל כמפורט לעיל

 

........... 

�וזאת , העיירות של הבדואי� מתוכננות מראש לשבטי� ופלגי� בדואי� מסויימי
 .הפלגית וא1 המשפחתית, טיתלאור הרגישות הרבה של הבדואי� להשתייכות� השב

דבר זה מחייב זהירות רבה בתכנו
 הישובי� ובמיו
 המתיישבי� בכל ישוב תו� 
�ואכ
 ועדות האכלוס שבכל ישוב ממיינות את . הפרדה בי
 שבטי� שוני� ופלגי� שוני

� .פלגי�, הפוני� לפי שבטי

שהעותר לכ� , עזזמה�ראש שבט אל, 3טענות העותר להסכמה מצד המשיב , לפיכ�
בי
 , ירכוש מגרש ויבנה בית מגורי� בישוב הנדו
 יש לייחס לה משמעות מוגבלת בלבד

עצמו אינו עדיי
 3כ
 יצויי
 כי המשיב . כאקט של נימוס ובי
 על רקע תפקידו של העותר

 .תושב הישוב הנדו


וא� הישוב יפתח לכל מא
 דבעי , הבעיה ג� אינה העותר כשלעצמו אלא העקרו
 ."ל לסכל לחלוטי
 את המטרה של הקמת הישובהדבר עלו

 שיש אינטרס ברור למדינה לעודד את, מהאמור לעיל עולה6.

� מטע� זה. וזאת שיקולי� ציבוריי� כמבואר לעיל, התיישבות הבדואי

� ,המסכימי� להתיישב קבע ביישוב, מעמיד המינהל את המגרשי� לבדואי

אי
 למדינה כל , מאיד� גיסא. דינהידי המ�המסובסדי� על, במחירי� נמוכי� ביותר
 .אינטרס לית
 לעותר ולשכמותו הקלות או לעודד� להתיישב ביישוב

�שלא אחת רואות רשויות ציבוריות לעודד מיגזר מסוי� באוכלוסיה על, כבר הזכרנו
כשקיימי� שיקולי� ציבוריי� ראויי� , פטורי� או סובסידיה, הנחות, ידי מת
 הקלות

 ו:21' בעמ, ]4 [720/82צ "כפי שאומרת השופטת נתניהו בבג. להלמת
 טובות הנאה א

ולעתי� יש לנהוג , יחס של שוויו
 אינו מוביל תמיד לתוצאה צודקת..."
הכל בהתא� למטרה אליה אנו שואפי� , בחוסר שויו
 כדי להשיג צדק

יש , כשנקודת המוצא ההתחלתית של האחד נחותה משל רעהו. להגיע
הצדק ...  כדי להביא את השניי� לידי שוויו
צור� להעניק לו יותר


שבא רק לשרת , שבתוצאה הוא הקובע ולא קדושת העיקרו
 של השוויו
 ".את מטרת הצדק
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רעיו
 זה של עידוד והקלות למיגזרי� הזקוקי� וראוי� לכ� ידוע ומקובל 
ובלבד שעידוד והקלות אלה , ויש לראותו בחיוב, ג� בענייני שיכו
 ודיור

כ� ראתה הממשלה לעזור . פי קריטריוני� ראויי� וסבירי��נעשי� על
או עבור מפוני , ולסבסד בנייה ומגורי� באזורי פיתוח או אזורי ספר

וכ
 לעזור לזוגות צעירי� או למיגזרי� אחרי� , מעברות או משכנות עוני
וא� במת
 , א� במחירי דירות שהועמדו לרשות�, ידי הקלות שונות�על

שא� , שלא יכול להיות עורר על כ�, נראה. וחי�הלוואות בתנאי� נ
�רשאיות רשויות השלטו
 , השיקולי� שביסוד החלטת
 ענייניי� וסבירי

 .לית
 עזרה ועידוד לשיכו
 ודיור למיגזר אוכלוסיה הראוי לכ�

קיי� אינטרס ציבורי לסייע לבדואי� להתיישב התיישבות קבע . הוא הדבר בענייננו
� � משיקולי� הקשורי� במת
 שירותי� ציבוריי� מתוקני� לה� ה
, ביישובי� עירוניי

 שירותי� אשר נית
 לתת� �שירותי� מוניציפליי� ואחרי� , תברואה, בריאות, כמו חינו�
וה
 משיקולי� תכנוניי� ; לה� ברמה נאותה רק במסגרת יישובי קבע שתוכננו לכ�

�יי בדואי� ולהרוס �סו עלהקשורי� בצור� לפנות אדמות מדינה שנתפ, וציבוריי� אחרי

מנהגי� , כשהוא משולב בצור� בשינוי ערכי�, אינטרס זה. מבני� אשר נבנו ללא רישיו

�מצדיק את העדפת� של הבדואי� במת
 , והליכות של המיגזר הבדואי מזה דורות רבי
העדפת� על פני . מגרשי� בתנאי� מסובסדי� ביישוב שנועד ליישוב� יישוב קבע

ועתירתו של העותר שיוחכר לו , מעוגנת בשיקולי� ענייניי� וסבירי�העותר ושכמותו 
 � . דינה להידחות�מגרש באות� תנאי� בה� מוחכרי� המגרשי� לבדואי

שהמינהל יחכיר לו מגרש ביישוב באות� , מכיוו
 שעתירתו של העותר היא לכ�7.
 שלתנאי� ומכיוו
, ידי המינהל ביישוב בעת הגשת העתירה�תנאי חכירה הנהוגי� על

אי
 העותר זכאי לקבלת הסעד אותו ביקש זהי� לאלה הניתני� לבדואי� אי
 הוא זכאי 
א� זכאי הוא לכ� , ללא צור� שנכריע בשאלה, ודי
 העתירה היה להידחות, בעתירתו

אפילו בתנאי חכירה שוני� מאלה המוענקי� , שהמינהל יחכיר לו מגרש ביישוב
� .לבדואי

 וזאת משני ,שאי
 לדחות את העתירה מהטע� האמור בלבדהגעתי למסקנה , ע� זאת
� נ:נימוקי

שא� ייקבע , ד שופמ
"עו, כוחו של העותר�כבר במהל� הדיו
 יקש בא, ראשית
�שנראה את העתירה כעתירה להחכרת , שאי
 העותר זכאי ג� הוא לתנאי� מועדפי

, הנוחי�ולאו דווקא בתנאי� , פי התנאי� המקובלי� במינהל�על, מגרש ביישוב
�ידי שלילת זכותו �שלא יופלה על, כ� הטענה, ובלבד; לה� זוכי� הבדואי�, המיוחדי

� .לחכור מגרש ביישוב בתנאי� כלשה

ושל העומדי�  ,שעניינו של העותר, ד שופמ
 יכולנו להבי
"מטיעונו של עו, שנית
הוא בשאלה העקרונית של זכותו לחכור מגרש ביישוב בלי קשר לתנאי , מאחוריו
א� תידחה העתירה רק בשל כ� שאי
 הוא זכאי לאות� תנאי חכירה , לפיכ�. החכירה

�בנסיבות . תוגש עתירה נוספת לבירור השאלה העקרונית כאמור, לה� זוכי� הבדואי
, ולאחר שנפרשה לפנינו יריעת המחלוקת ה
 בתצהירי� וה
 בטיעוני� מפורטי�, אלה

ולו א� כדי למנוע התדיינות מיותרת , ורראיתי לחוות דעתי ג� בשאלה העקרונית כאמ
 .נוספת
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, לבדואי� ומכל אד� פרט, שההחלטה המונעת ממנו, טענתו של העותר היא8. 
המדובר בפגיעה , הטענה היא. נגועה בהפליה על רקע לאומי, לחכור מגרש ביישוב


 כוח�ומוסי1 בא.  לאו� או מי
,דת, הבא למנוע הפליה על רקע גזע, בעקרו
 השוויו

על הרשות , ל"מנת שתותר הפליה על רקע כל אחד מהענייני� הנ�שעל, העותר וטוע

שנשקל עקרו
 השוויו
 ושנבחנו כל האפשרויות החוקיות האחרות להגשמת , להוכיח
כוח העותר �בעניי
 זה הסתמ� בא. א� לא היה מנוס מפגיעה בעקרו
 השוויו
, מדיניותה

 ].5[1/88, 963/87צ "על שנקבע בבג

ג� כדי להגשי� את המטרה , שאי
 כל הצדקה עניינית, ה אחרת של העותר היאטענ
�. בה� יתגוררו לבד� לייחד לה� יישובי�, של יישוב הבדואי� ביישובי קבע עירוניי

וה� , מבחינת טובת� של הבדואי� יש החולקי� על כ� שזו המדיניות הרצויה, לדבריו
 טרח והמציא לנו תצהירי� של בדואי� כוח העותר א�1בא. עצמ� אינ� מעונייני� בכ�

יחכרו , ויהודי� אחרי�, אשר אי
 לה� כל התנגדות לכ� שהעותר, המתגוררי� ביישוב
 .מגרשי� ביישוב

 

 .ולהל
 אפרט נימוקיי לכ�, טענות אלה דינ
 להידחות

 שבהפליה על רקע לאומי עסקינ
, כוח העותר�הנחת היסוד של בא9.

מנת � הבדואי� כאל מי שראויי� לסיוע ולסבסוד עלההתייחסת אל. בטעות יסודה -
�ואינה העדפת� על , שיעברו למגורי קבע ביישוב אינה התייחסות אל בני לאו� מסוי

אשר במש� שני� רבות , ההתייחסות היא אל בדואי�. רקע לאומי על פני ב
 לאו� אחר
יו כרוכי� וניסיונות שלה� להשתקעות במקו� קבע לא עלו יפה וה, חיו חיי נוודות

ובכ� ג� להשיג מטרות ציבוריות , עד שנוצר אינטרס למדינה לסייע לה�, בהפרות חוק
, על כל הכרו� בכ�, האופי ודר� החיי� של נוודי� ללא יישובי קבע מסודרי�. חשובות

שהמשיבי� סבורי� שראויי� ה� לסיוע , ה� העושי� את הבדואי� לבני קבוצה ייחודית
, והא ראיה. ולא העובדה שה� ערבי�, מפלה לטובה,  מיוחדתתו� התייחסות, ולעידוד

�אי
 ,  או לכל מי שאינו בדואי�דרוזי� או מוסלמי� �אלא ג� לערבי�, שלא רק ליהודי
 .המינהל מוכ
 להחכיר מגרש ביישוב

לבדואי� בלבד  שהקצאת משאבי ציבור מוגברי� וייחוד היישוב, כ
�על, נראה לי
וכל הטענות בדבר נטל ההוכחה וטיב , על רקע לאומילא נעשו מטעמי� של הפליה 

�אי
 עניינ
 , כשבאי� לפגוע בזכות לשוויו
 ללא בדל גזע או לאו�, השיקולי� הראויי

 .לכא

.10
א� קיימי�  ,עדיי
 ניצבת השאלה, ג� א� לא בהפליה על רקע לאומי עסקינ
�יעת החכרת המצדיקי� את עמדת המשיבי� בדבר מנ, שיקולי� ענייניי� וסבירי

� .מגרשי� ביישוב למי שאינ� בדואי

שאי
 זה כלל לטובת� של , שיש חוקרי� ומלומדי� הגורסי�, כוח העותר הדגיש�בא
�הבדואי� עצמ� , פי גירסת��על. שישוכנו ביישובי� המיועדי� לה� בלבד, הבדואי

סבורי� שטובת� של , וגופי� הפועלי� מטעמה, רק הממשלה. אינ� רוצי� בכ�
בניגוד לדעת , מה טוב לבדואי�, למעשה, ואלה מחליטי�, י� דורשת זאתהבדוא

� .הבדואי� עצמ
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 .11
, בי
 מומחי� ג� בענייננו קיימת מחלוקת, כמו בענייני� רבי� אחרי�, אכ
יש אחרי� הסבורי� שגישת , בניגוד לדעת מומחי המשיבי�. לגיטימי, כמוב
, והדבר

ואינה , הצרכי� האמיתיי� של הבדואי�ומתעלמת מ, המשיבי� הינה פטרנליסטית
� .מתיישבת ע� רצונ� ומאווייה

משפט זה יחווה את דעתו שלו ויכריע במי �שאי
 מקו� שבית, ואול� נראה לי
משפט ה על מדוכת בחינת התנהגותה של �כשיושב בית. מדעות המומחי� יש לצדד

 ולהכתיב לה את ואי
 עליו להכריע במקומה, אי
 הוא נוטל עליו את תפקידה, הרשות
 .המדיניות הראויה והרצויה במקרה הנדו
 לפניו


א� , מספקת א� המשיבה פעלה על סמ� תשתית ראייתית, על בית המשפט לבחו
�וא� , שקלה את השיקולי� הענייניי� הרלוואנטיי� והתעלמה משיקולי� זרי� ופסולי

 .שקלה והחליטה החלטה שרשות סבירה הייתה מחליטה באות
 נסיבות

בקשר לכ� ראוי להזכיר את . אי
 מקו� שנקבע שלא כ� נהגו המשיבי�, בענייננו
 ב:אלה

 

� בשל אופיה המיוחד ומנהגיה הייחודיי�, כפי המצוי
 בתצהיר המשיבי

יישובי  היה צרי� ללמוד ולבחו
 בנפרד את צרכיה ולתכנ
 את, של החברה הבדואית
לצור� זה הוק� צוות . אי�באופ
 שיתאי� לנוהגי חייה� של הבדו, הקבע עבורה

ואשר שקד על הכנת תכנית , שכלל מומחי� לחיי הבדואי� ומורשת�, מתכנני� מיוחד
�הקמת יישובי הקבע לבדואי� כרוכה הייתה בתכנו
 מיוחד . אב ליישובי קבע לבדואי

 .למנהגיה� ולמסורת� של הבדואי�, כדי שיותא� לצורכיה�, של היישוב

 

� שהעיירות שיוקמו צריכות,  ג� למסקנהבמסגרת זו הגיעו המומחי

�בשל הרגישות , להיות מיועדות כל אחת מה� לשבטי� ופלגי� בדואי� מסוימי
ולדעת , הפלגית או המשפחתית, המיוחדת של הבדואי� להשתייכות� השבטית

�שכ
 אז , את היישוב הבדואי לאחרי�" לפתוח"ג� אי
 זה ראוי , המומחי� של המשיבי
 .לחלוטי
 את המטרה של הקמת היישובעלול הדבר לסכל 

שהשקיעו , דעת של מומחי� לדבר�שעמדת המשיבי� נשענת על חוות, רואי� אנו
כשלנגד עיניה� עמד הצור� בהצלחת יישוב , זמ
 ומחשבה קוד� הגיע� למסקנות

נשארו בדעת� ג� לאחר ניסיו
  וה�, מומחי� אלה חקרו בעניי
. הבדואי� ביישובי קבע
� ביישוב הבדואי� מאז שנות השישי�של עשרות שני. 

המשפט  לא ייטה בית, כשהרשות משתיתה החלטתה על דעת� של מומחי� לדבר
צ "בבג ,כתוארו אז, מ הנשיא שמגר"ראה דברי מ(להתערב לשינוי החלטת הרשות 

דעות אחרות של  שיש, ואי
 כלו� בכ�, )מול אות השוליי� ב55' בעמ, ]6 [297/82
�י
 כל סיבה או הצדקה למה תועד1 דעת� של האחרוני� על דעת כשא, מומחי� אחרי

 .רשותהמומחי 
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להחכיר מגרשי�  ידי הרשות�המדיניות הננקטת על, כעולה מעמדת המשיבי� לפנינו
עד להתערות� של , ביישובי הבדואי� לבדואי� בלבד הינה מדיניות בתקופת מעבר

חשיבות היא שההתחלה תהיה ה. כפי שאלה ימצאו לנכו
, הבדואי� בחברה הישראלית
שאז כל תהלי� יישוב הקבע של הבדואי� , במוב
 זה שהמעבר לא יהיה חד מדיי, טובה

ואת המדיניות , המדובר הוא בתהלי� רגיש ומסוב�. ביישובי� עירוניי� עלול להשתבש
ולא על העותר או על מומחי� שהוא רואה , הראויה על הממשלה וארגוניה לקבוע

� .לסמו� עליה

 

 על, אות� תצהירי� ואישורי� של בדואי� המתגוררי� ביישוב12.

אי
 בה� כדי , יבואו להתגורר ביישוב, ויהודי� אחרי�, פיה� מסכימי� ה� שהעותר
אי
 לדעת מה עמד מאחורי הסכמת� זו של , ראשית. לשנות את תוצאות עתירה זו

�נגדות למגורי� של נוחות להביע הת�או אי, וא� לא היה זה אקט של נימוס, המצהירי
שבע �שבעתירה של קצי
 משטרה מבאר, מה ג� שידוע היה לה�. יהודי� ביישוב


 .עסקינ

יהיה לפגוע בבדואי� ,או לאחרי� שאינ� בדואי�, די שבמת
 מגרש לעותר, שנית
או שהדבר יסכ
 את בוא� של בדואי� נוספי� אל היישוב או את , אחרי� מהיישוב

צור� השגת המטרה של יישוב קבע של הבדואי� ביישוב כדי של, התמדת� להתגורר בו
 .קבע לא יהיה זה ראוי ורצוי להחכיר מגרש לעותר ודומיו

 

 מעשי המשיבי� ומדיניות� מבוססי� על מחקר וניסיו
, שלישית

 אפילו �ואי
 באמירות כאלה או אחרות של חלק מהבדואי� שביישוב , שהצטבר
 
 זמ
 מדיניות המשיבי� אינה מדיניות ראויה שלאור�,  כדי להצביע על כ��כנות ה

 .וסבירה

העותר לשל�  על סמ� כל האמור לעיל הייתי דוחה את העתירה ומחייב את 13.
ח בצירו1 הפרשי הצמדה וריבית מחושבי� מהיו� "ש5 ,000למשיבי� הוצאות בס� 

 .ועד לסילוק מלא

 

 

 .  אני מסכי�ו:שמגר' מ הנשיא

 

  . אני מסכי�נ:מל�' השופט י

 

 . דינו של השופט אור�הוחלט כאמור בפסק

 

�
 "ו בתשרי תש"כ, נית
 היו)25.10.89(. 


