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  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל–עדאלה 
 נגד

 השר לענייני דתות. 1
 שר האוצר. 2

 משפט גבוה לצדק�המשפט העליו� בשבתו כבית�בבית

]18.4.2000[ 

ר'   והשופטי,  יברק' א הנשיא לפני ניש' ד, זמי  בי

היא טוענת שהמיעוט הערבי . העותרת היא עמותה שמטרתה לקד, את זכויות המיעוט הערבי
, כספי, לצור� החזקת בתי עלמי�, 1999בשנת התקציב , אינו מקבל מ� המשרד לענייני דתות

 .ירהמכא� העת. פי עקרו� השוויו��בי� היתר על, שהוא זכאי לקבל,

 נ:המשפט העליו� פסק�בית
על , ובראש ובראשונה, עקרו� השוויו� חל על כל התחומי, שבה, פועלת המדינה )1( .א

כל האזרחי, זכאי, ליהנות ממשאבי המדינה ללא . הקצאת משאבי, של המדינה
 ).ד170(מי� או שיקול פסול אחר , גזע, הפליה מחמת דת

שא1 היא כמו כל רשות אחרת ,  הרשות המחוקקתעקרו� השוויו� צרי� להנחות ג, את )2( 
לאור ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה , חייבת לפעול כנאמ� הציבור, במדינה

וכ� ג, בחוק התקציב , כ� בכל חוק וחוק. ובה, א1 השוויו�, יהודית ודמוקרטית
 ).ה170(

. וא, עיקרו� זהיהיה ת, ובה, חוק התקציב, חשוב לא פחות מכ� הוא שביצוע החוקי, )3( 
האיו, העיקרי על , כלל את עקרו� השוויו��כיוו� שחוקי המדינה מקיימי, בדר�, אכ�

מבחינה . האיו, חמור במיוחד בביצוע חוק התקציב. עיקרו� זה נובע מביצוע החוקי,
ידי �בביצוע חוק התקציב קיימת אפשרות קלה להפלות בהקצאת משאבי, על, מעשית

הפליה כזאת פסולה מיסודה מבחינה . ר מחמת דת או לאו,בי� הית, רשויות המדינה
 ).א171 –ו 170(מוסרית ומבחינה משפטית ג, יחד 

, דבר רגיל הוא שכספי התקציב אינ, מספיקי, לכל הצרכי, ולכל הנצרכי,, אמנ, )4( 
ולכ� יש צור� להקצות כספי, לפי סול, עדיפויות היוצר הבדלי, בי� אד, לאד, ובי� 

הקצאת כספי, מתקציב המדינה צריכה להיות שוויונית מבחינה . קבוצה לקבוצה
א� העדיפויות וההבדלי, חייבי, להיות מבוססי, על , ולא פורמאלית, מהותית

 ולא ע, שיקולי, פסולי,, שיקולי, ענייניי, המתיישבי, ע, עקרו� השוויו�
 ). ה–ג 172(
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וגבל למת� תמיכות למוסדות עקרו� השוויו� בהקצאת כספי, מתקציב המדינה אינו מ )5( 
אלא , �1985ה"תשמ, א לחוק יסודות התקציב3ש, הוא מעוג� במפורש בסעי1 , ציבור

ג, על הקצאת כספי, מתקציב המדינה , א1 ללא חוק הקובע זאת במפורש, הוא חל
 ).ז172(באופ� אחר ולצרכי, אחרי, 

ת או שקיימת הפליה אחת היא א, הפליה בביצוע חוק התקציב נובעת מכוונה להפלו )6( 
 ). ז–ה 176(א1 א, לא הוכח כי נעשתה בכוונת מכוו� , בפועל

המשפט לא יבטל הוראה בחוק אלא א, כ� היא סותרת � ביתב:)זמיר' שופט יאליבא ד( )1( .ב
, יש דעה שכבוד האד,, אכ�. הוראה במעמד של חוקה כלומר הוראות של חוקי יסוד

כולל במשתמע ג, את עקרו� , ד האד, וחירותו כבוו:יסוד�אשר נקבע כהוראה בחוק
כדי , במעמדה כיו,, לפיכ� אי� בה. א� דעה זאת לא נתגבשה כדי הלכה. השוויו�

 ). ד–ב 175(ג, א, ההוראה פוגעת בעקרו� השוויו� , לבטל הוראה בחוק התקציב
ד,  השוויו� מהווה זכות חוקתית שכ� הוא נגזר מכבוד האנ:)ברק' נשיא אאליבא ד( )2( 

המשפט לבחו� א, חוק רגיל פוגע �יכול בית, כ��על. וקשור עמו קשר בל יינתק
כלומר בלא לקיי, את הוראותיה של פיסקת ההגבלה , בעקרו� השוויו� שלא כדי�

 ).ב187 –ו 186(
השאלה אינה א, הסעיפי, בחוק התקציב העוסקי, בהקצאת כספי, , בנסיבות העניי� )3( 

מדברי, , לפי לשונה, שכ� הסעיפי, שהועלו בעתירה, ,לבית עלמי� ה, בלתי חוקיי
השאלה היא א, המשרד לענייני . ולא על בתי עלמי� לבני דת מסוימת, על בתי עלמי�

באופ� המקיי, את עקרו� , בכל הנוגע לבתי עלמי�, דתות מבצע את חוק התקציב
 ). ג–ב 176(השוויו� 

טיפול בבתי עלמי� מוכיחה כי רק חלק בחינת ביצוע, של סעיפי התקציב הנוגעי, ל )1( .ג
 א1 ,זעיר מהסכו, המוקצב למטרה זו נועד לטיפול בבתי עלמי� מוסלמיי, ונוצריי,

חוסר השוויו� בהקצאת כספי, לבתי . שה, מהווי, כשישית מאוכלוסיית המדינה
עלמי� מוסלמיי, ונוצריי, עולה ה� מהנתוני, המספריי, וה� מראיות שהובאו לגבי 

 ).ב181 –ז 180, א180, ג179,  ז–ה 178(זנח של בתי עלמי� אלו המצב המו
מכא� שיש מקו, לצוות על משרד הדתות לחלק את הכספי, שיועדו לצור� החזקה  )2( 

וחובתו של , של בתי עלמי� באופ� שוויוני ותו� הימנעות מהפליה בי� העדות השונות
,  ז–ו 184(הנוכחית משרד הדתות להיער� לחלוקה שוויונית כבר בשנת התקציב 

 ). ו–ה 185
חובה זו . חובת, של משרדי הממשלה לבנות את תקציב, כ� שיהיה ברור ומוב� לכל אד, .ד

וה� מכ� שהיעדר בהירות , נובעת ה� מכ� שהתקציב הוא חוק שחייב להיות ברור לאזרח
 ). ד–ג 180(פותח פתח למניפולציה 

 ב:חוקי יסוד שאוזכרו

 ., וחירותו כבוד האדו:יסוד�חוק –

 נ:חקיקה ראשית שאוזכרה

 .�1998ח"תשנ, 1998חוק התקציב לשנת הכספי,  –

 א
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, 22סעי1 , התוספת הראשונה, �1999ט"תשנ, 1999חוק התקציב לשנת הכספי,  –
, 32�02, 31�02, 15�17�02, 14�17�02, 17�02, 15�02, 12�02סעיפי, , 02פרק 

 ,13�20�08, 12�20�08, 20�08, 13�08סעיפי, , 08פרק , 34�02, 33�02
15�20�08 ,17�20�08 ,21�08. 

 .א3סעי1 , �1985ה"תשמ, חוק יסודות התקציב –

 .�1996ו"תשנ, חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית –

 .�1971א"תשל, ]נוסח משולב[חוק שירותי הדת היהודיי,  –

 ב:חקיקת משנה שאוזכרה

 .�1967ז"שכת, תקנות מועצת בתי העלמי� היהודיי, בירושלי, –

 ו:הצעות חוק שאוזכרו

 .�1996ו"תשנ, הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית –

 נ:המשפט העליו� שאוזכרו�די� של בית�פסקי

השר ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ –עדאלה  240/98! "בג ]1[

 .167) 5(ד נב"פ, לענייני דתות

 .258) 1(ד נד"פ, רקעי ישראלמינהל מק' קעדא� נ 6698/95! "בג ]2[

 .705) 4(ד מב"פ, שר האוצר' צב� נ 59/88! "בג ]3[

 .449) 5(ד נ"פ, משרד הביטחו�' נו� נ 205/94! "בג ]4[

 .193) 4(ד נב"פ, הממשלה�ראש' מ נ"ל קוי אויר למטע� בע.א.ק 1703/92! "בג ]5[

 .241) 2(ד נג"פ, ממשלת ישראל�ראש' כ כבל נ"ח 1/98! "בג ]6[

שר ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ, עדאלה 2422/98! "בג ]7[

 ).לא פורס, (העבודה והרווחה

 .40ד י "פ, ירושלי�, המפקח על המזונות' לזרובי� נ 98/54! "בג ]8[

 .113) 3(ד לח"פ, שר האוצר' וותאד נ 200/83! "בג ]9[

 .337) 5(ד נג"פ, ני דתותהשר לעניי' התנועה המסורתית נ 1438/98! "בג ]10[

 .764) 2(ד כז"פ, מחוז חיפה, הוועדה המחוזית לתכנו� ולבניה' ברגר נ 392/72! "בג ]11[

 .2540ד טז "פ, החקלאות�שר' לנדאו נ 118/62! "בג ]12[

 .309) 2(ד מב"פ, יפו�אביב�ראש עיריית תל' פורז נ 953/87! "בג ]13[

 .501) 5(ד מח"פ, ממשלת ישראל' נשדולת הנשי� בישראל  453/94! "בג ]14[

 .297) 4(ד מג"פ, מינהל מקרקעי ישראל' אביט� נ 528/88! "בג ]15[

 א
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 .273) 2(ד לח"פ, מדינת ישראל' ישיבת תומכי תמימי� מרכזית נ 166/84ש "ב ]16[

 .868) 4(ד מב"פ, ראש הכנסת�יושב' מיעארי נ 761/86! "בג ]17[

 .15) 1(ד נא"פ, י�שר הפנ' הררי נ 1689/94! "בג ]18[

, מנהל רשות העתיקות' ל נ"עיזבו� המנוחה לילי דנקנר ז 4146/95! "בג ]19[
 .774) 4(נב ד"פ

 .793) 2(ד נ"פ, רשות השידור' זנדברג נ 4562/92! "בג ]20[

 .221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע ]21[

 ב:ספרי, ישראליי, שאוזכרו

 ).ו"תשנ, כר� ב (הסמכות המינהליתזמיר ' י ]22[

 ).ד"תשנ(פרשנות חוקתית , כר� ג, פרשנות במשפטברק ' א ]23[

 ו:מאמרי, ישראליי, שאוזכרו

 .165) ס"תש(ה משפט וממשל " השוויו� בפני החוק"סובל ' מ, זמיר' י ]24[

משפט " י כוח ביוגרפיה של מאבק– כבוד האד, וחירותו נ:יסוד�חוק"קרפ ' י ]25[

 .323) ג"תשנ�ב"תשנ( א וממשל

 כבוד ו:יסוד  עיוני, בחוקב:ערכיה של מדינה יהודית ודימוקרטית"כה� ' ה' ח ]26[
 .9) ד"תשנ ( ספר היובל–הפרקליט " האד, וחירותו

 נ:מאמרי, זרי, שאוזכרו

]27[  Henkin “Human Dignity and Constitutional Rights” The Constitution of 

Rights:ב Human Dignity and American Values (Ithaca, ed. by M.J. Meyer, 

W.A. Parent, 1992) 210. 

 ו:שונות

 .ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ]28[

 ).ו"תשנ (1994 ולחשבונות שנת הכספי� 1995 לשנת 46דוח שנתי  – מבקר המדינה ]29[

 .תנאי נעשה מוחלט�על�הצו. תקבלההעתירה נ. 19.4.1999תנאי מיו, �על�התנגדות לצו

 ; בש, העותרת–בארי� 'חס� ג

 . בש, המשיבי,–סג� בכיר א לפרקליטת המדינה , יהודה שפר

 א

 ב

 ג

 ד
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 די��פסק

 זמיר' השופט י

היא טוענת . העותרת היא עמותה שמטרתה לקד, את זכויות המיעוט הערבי .1
כספי, , 1999יב בשנת התקצ, שהמיעוט הערבי אינו מקבל מ� המשרד לענייני דתות

וזאת . פי עקרו� השוויו��בי� היתר על, שהוא זכאי לקבל,, לצור� אחזקת בתי עלמי�
 הא, המשרד לענייני דתות מפר את עקרו� –השאלה העיקרית העולה מ� העתירה 

 ? השוויו� בהקצאת כספי, לצור� אחזקת בתי עלמי�

 הרקע לעתירה

, ידי העותרת�גשה א1 היא עלשהו, עתירה זאת צומחת מתו� עתירה קודמת .2
– עדאלה 240/98� "בג נ:ועמה גופי, אחרי, ואישי, נוספי, מקרב האוכלוסיה הערבית

באותה עתירה . ]1[השר לענייני דתות ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ
טענו העותרי, כי תקציב המשרד לענייני דתות מפלה את האוכלוסיה הערבית בהקצאת 

ולפיכ� ביקשו , ולא רק בתחו, האחזקה של בתי עלמי�, כלל� לצורכי דת בדר�כספי,
�ח"תשנ, 1998המשפט יבטל סעיפי, מסוימי, בחוק התקציב לשנת הכספי, �שבית
  ב:)173' בעמ(וכ� טענו העותרי, . 1998

חלק� היחסי של העדות הערביות בתקציב משרד הדתות אינו משק1 את "...
הפליה .  וממילא אי� די בו כדי לענות על צורכיה�,חלק� היחסי באוכלוסיה

לחופש , פוגעת בזכותו של המיעוט הערבי לכבוד... זו בהקצאת משאבי,
ומסקנה נדרשת מכא� היא כי יש להכריז על סעיפי תקציב , הדת והמצפו�

תו� הצהרה כי העדות הערביות זכאיות , חוקתיי, אלה ואחרי, כבלתי
 ". לוסיהלתקציב ההול, את חלק� באוכ

המשפט כי לכאורה הכספי, שנקבעו �הדי� שנית� באותה עתירה הסכי, בית�בפסק
בתקציב המשרד לענייני דתות לצורכי הדת של האוכלוסיה הערבית אינ, עומדי, ביחס 

 חשי�' השופט מ, לעניי� זה, וכ� אמר. ראוי לחלקה של אוכלוסיה זאת בכלל האוכלוסיה
 ו:)178' בעמ, ש�(
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א� משרד ,  אחוז מאוכלוסיית המדינה�20הערביות מהוות כהעדות "...
.  אחוזי, מתקציבו בלבד�2הדתות אינו מקציב לצורכי הדת שלה� אלא כ

 ".על פער זה ייאמר כי הדבר מדבר בעדו

 :לאמור) 192' בעמ (חשי�' השופט מהדי� הוסי1 �ובסיו, פסק

דר� אמת שיש וראוי לנסות למצוא �קריאת העתירה מעלה קשיי"...
נזכור . 'משפט אחד'התכנית שיז, בזמנו שר הדתות שמה היה ... לפותר,

ִמְ?ַ<ט ֶאַחד ִיְהֶיה ָלֶכ, 7ֵַ>ר 7ֶָאְזָרח ִיְהֶיה 7ִי ': מניי� נלקח שמה של התוכנית
 )". כב, כד, ויקרא(' ֱאלֵֹהיֶכ,' ֲאִני ה

העתירה לא ש, הנימוק לדחייה היה. המשפט את העתירה�דחה בית, כ��פי�על�א1
המשפט היה �באופ� שבית, הייתה ממוקדת בעניי� מסוי, המבוסס על עובדות כראוי

ולהחליט בהתא, , לקבוע א, היא מוכיחה הפליה, יכול לבדוק את התשתית העובדתית
 ):171' בעמ (חשי�' השופט מכדבריו של . מה הסעד הראוי

קצה �אל�מקצההעותרי, העדיפו לפרוש את טיעוניה, ואת טרוניותיה, "...
 ועל בסיס טענותיה, אלו ביקשו – ְלִמְקֵצה מזרח ועד לקצה מערב –

�לא זה הדר� ולא זה דרכו של בית. מאיתנו כי נורה על ביטול חוק הכנסת

 ". משפט לעשות משפט

מ� הראוי היה , הדי��כפי שעולה מפסק? מהי הדר� הנכונה ללכת בה, א, כ�
, יתמקדו העותרי, בעניי� אחד, לוסיה הערביתשבמאבק, לשוויו� בהקצאת כספי, לאוכ

 . המשפט לבדוק כנדרש�שאותה יוכל בית, ובו יכינו תשתית עובדתית כראוי

המתמקדת בטענה של הפרת , העותרת הבינה דבר מתו� דבר והגישה עתירה זאת
על יסוד טענה זאת היא מבקשת . השוויו� בהקצאת כספי, לטיפול בבתי עלמי� ערביי,

שעניינ, , �1999ט"תשנ, 1999י, מסוימי, בחוק התקציב לשנת הכספי, לבטל סעיפ
 . הקצאת כספי, לטיפול בבתי עלמי�

היא טוענת כי אות, . העתירה מעלה טענות נוספות כדי לתמו� בעמדת העותרת
ובזכויות , כבוד האד, וחירותו: יסוד�כפי שנקבע בחוק, סעיפי, פוגעי, בכבוד האד,

כפי שה� מוצגות , א� טענות אלה.  חופש הדת והמצפו�ובה�, נוספות של ערבי,
 .  ומכל מקו, לא ראינו צור� לדו� בה� בעתירה זאת, אינ� חזקות, בעתירה
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השאלה הראשונה הצריכה תשובה בעתירה זאת היא א, המשרד לענייני דתות חייב 
ל ללא הבד, להקצות כספי, מתו� תקציב המשרד באופ� שוויוני לכל חלקי האוכלוסיה

 .דת או לאו,

 עקרו� השוויו� בתקציב המדינה

תקיי, שויו� זכויות " נאמר כי המדינה ]28[בהכרזה על הקמת מדינת ישראל  .3
אחד הביטויי, לעקרו� ...". גזע ומי�, חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

כל תשמור על המקומות הקדושי, של "שהמדינה , כפי שנאמר בהכרזה, השוויו� הוא
לבני הע, הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור "ברוח זאת קוראת ההכרזה ...". הדתות

ההכרזה קבעה ". על השלו, וליטול חלק, בבני� המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה
אפוא את עקרו� השוויו� למ� היו, הראשו� של מדינת ישראל כאחד מערכי היסוד של 

 התבסס והתפתח באמצעות התחיקה והפסיקה עקרו� השוויו�, במש� השני,. המדינה
, זמיר' ראו י. ג, מעמד של זכות יסוד, מעבר למעמד של ער� יסוד, ורכש לעצמו

 . ]24[" השוויו� בפני החוק"סובל  'מ

את המדינה , קוד, כול, הוא מחייב. עקרו� השוויו� מחייב כל גו1 ציבורי במדינה
בראש , הוא חל. , פועלת המדינהעקרו� השוויו� חל על כל התחומי, שבה. עצמה

א, קרקע וא, , המשאבי, של המדינה. על הקצאת משאבי, של המדינה, ובראשונה
וכל האזרחי, זכאי, ליהנות מה, , שייכי, לכל האזרחי,, וכ� ג, משאבי, אחרי,, כס1
 . מי� או שיקול פסול אחר, גזע, ללא הפליה מחמת דת, פי עקרו� השוויו��על

כמו כל רשות , שא1 היא, צרי� להנחות ג, את הרשות המחוקקתעקרו� השוויו� 
לאור ערכי היסוד של מדינת ישראל , חייבת לפעול כנאמ� הציבור, אחרת במדינה

וכ� ג, בחוק , כ� בכל חוק וחוק. ובה, א1 השוויו�, כמדינה יהודית ודמוקרטית
 . התקציב

אלא חשוב לא פחות , �אול, אי� די בכ� שחוקי המדינה מקיימי, את עקרו� השוויו
וכ� ג, לגבי חוק , כ� לגבי כל חוק. מכ� שביצוע החוקי, יהיה תוא, עיקרו� זה

האיו, , כלל את עקרו� השוויו��כיוו� שחוקי המדינה מקיימי, בדר�, אכ�. התקציב
. האיו, חמור במיוחד בביצוע חוק התקציב. העיקרי על עיקרו� זה נובע מביצוע החוקי,

לעתי, עד כדי , ביצוע חוק התקציב קיימת אפשרות קלה באופ� יחסיב, מבחינה מעשית
בי� היתר מחמת דת או , ידי רשויות המדינה�להפלות בהקצאת משאבי, על, פיתוי
עלולה לפגוע באופ� קשה ביותר לא רק , במיוחד א, היא שיטתית, הפליה כזאת. לאו,

  השותפות שהיא תנאי אלא ג, במרק, החברתי ובתחושת, באד, מסוי, או בגו1 מסוי,
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מבחינה מוסרית , הפליה כזאת פסולה מיסודה, מכל מקו,. לחיי, ראויי, בצוותא
 . ומבחינה משפטית ג, יחד

בי� היתר , המשפט הבהר היטב את האיסור להפלות�זה מקרוב הבהיר בית .4
מינהל '  קעדא� נ6698/95� "בגב. בהקצאת משאבי, של המדינה, מחמת דת או לאו,

 הועלתה טענה של הפליה פסולה של ערבי באשר הוא ערבי בהקצאת ]2[י ישראל מקרקע
, ישראל�באותו מקרה הקצתה המדינה קרקע לסוכנות היהודית לאר!. קרקע של המדינה

שאינו מוכ� , הוא היישוב קציר, והסוכנות היהודית הקימה על קרקע זאת יישוב קהילתי
הנשיא הדי� אמר �בפסק. ליהודי, בלבדלאפשר רכישת קרקע והקמת בית ביישוב אלא 

283�274' בעמ (ברק:( 

, היא חלה. חובתה של המדינה לנהוג בשוויו� משתרעת על כל פעולותיה"
 ... אפוא ג, לעניי� הקצאת מקרקעי המדינה

... 

 ... הכול מסכימי, כי השוויו� אוסר על טיפול שונה מטעמי דת או לאו,...

... 

כיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אי� אפוא כל סתירה בי� ער
שוויו� הזכויות : נהפו� הוא. ודמוקרטית לבי� שוויו� גמור בי� כל אזרחיה

תהא דת, אשר תהא ותהא לאומיות, אשר תהא , האד, בישראל�בי� כל בני
 ...  נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית–

... 

קצאת זכויות במקרקעי� מופרת א, חובתה של המדינה לנהוג בשוויו� בה
אשר מצדו מפלה בהקצאת , המדינה מעבירה מקרקעי� לגו1 שלישי

המדינה אינה יכולה להשתחרר . מקרקעי� על בסיס של דת או לאו,
ידי שימוש �על, מחובתה החוקית לנהוג בשוויו� בהקצאת זכויות במקרקעי�

נה רשאית לעשות את שהמדינה אי, אכ�. בגו1 שלישי הנוקט מדיניות מפלה
 ".אי� היא רשאית לעשות בעקיפי�, במישרי�

המשפט כי היה אסור למדינה להקצות את הקרקע לסוכנות �לפיכ� הצהיר בית
היהודית לצור� הקמת היישוב הקהילתי על בסיס של הפליה בי� יהודי, לבי� מי שאינ, 

 .יהודי,

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  1113/99! "בג
 השר לענייני דתות' נ 

 זמיר' השופט י 164) 2(ד נד"פ

2000א "תשס/ס"תש, חלק שני, כר� נד, די��פסקי  172 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ המרכז המשפטי -עדאלה 

 doc.לזכיות המיעוט הערבי בישראל נגד השר לענייני דתות

שהיא אסורה , נההפליה על בסיס של דת או לאו, בהקצאת משאבי, של המדי .5
כאשר היא נעשית , בחינת קל וחומר, ודאי שהיא אסורה, ג, א, היא נעשית בעקיפי�

ידי משרד �דוגמה מובהקת היא הפליה בהקצאת כספי, מתקציב המדינה על. במישרי�
 :השופט ברקאמר , 706' בעמ, ]3[שר האוצר '  צב� נ59/88� "בגב. ממשלתי

רשויות השלטו� המוסמכות לפעול בה, . כספי התקציב ה, כספי מדינה"...
רשויות השלטו� ה� נאמני . אינ� רשאיות לעשות בה, כטוב בעיניה�

והוצאת, של כספי, אלה וחלוקת, צריכות להיעשות בדר� , הציבור
פי �התמיכה צריכה להיעשות על... העולה בקנה אחד ע, נאמנות זו

 ...". עקרונות של סבירות ושוויו�

, א שכספי התקציב אינ, מספיקי, לכל הצרכי, ולכל הנצרכי,דבר רגיל הו, אמנ,
ולכ� יש צור� להקצות כספי, לפי סול, עדיפויות היוצר הבדלי, בי� אד, לאד, ובי� 

א� העדיפויות וההבדלי, חייבי, להיות מבוססי, על שיקולי, . קבוצה לקבוצה
. כגו� דת או לאו,, ולא על שיקולי, פסולי,, ענייניי, המתיישבי, ע, עקרו� השוויו�

 :וכ� אמר, 463' בעמ, ]4[משרד הביטחו� '  נו� נ205/94� "בג בהשופט מצאהבהיר זאת 

והמשאבי, , מקו, בו מבקשת הרשות לספק צור� ציבורי מסוי,"...
העומדי, לרשותה פחותי, מ� המשאבי, שהיו נחוצי, לסיפוקו של אותו 

א� . הקצאת משאביהמוטל על הרשות לקבוע אמות מידה ל, צור� במלואו
ובשו, מקרה אי� בקיומ, של ; אמות מידה אלה חייבות להיות שוויוניות

אילוצי, תקציביי, כדי להצדיק קביעת אמות מידה המפרות את שורת 
 ". השוויו�

החובה המוטלת על כל הרשויות להקצות כספי, של המדינה באופ� שוויוני באה 
א לחוק זה מסדיר מת� 3סעי1 . �1985ה"תשמ, לידי ביטוי בחוק יסודות התקציב

ידי משרדי הממשלה מתו� תקציב המדינה למוסדות ציבוריי, הפועלי, �תמיכות על
לפי "הוא קובע כי תמיכות כאלה יחולקו א� ורק . דת ועוד, תרבות, למטרות של חינו�
 ". מבחני, שוויוניי,

מיכות עקרו� השוויו� בהקצאת כספי, מתקציב המדינה אינו מוגבל למת� ת
א1 ללא , אלא הוא חל, א לחוק יסודות התקציב3כפי שנקבע בסעי1 , למוסדות ציבור

ג, על הקצאת כספי, מתקציב המדינה באופ� אחר ולצרכי, , חוק הקובע זאת במפורש
' מ נ"ל קוי אויר למטע� בע.א. ק1703/92� "בגב, לדוגמה, כ� נאמר לאחרונה. אחרי,

 של חברות  לצור� מימו� הוצאות האבטחהדיה סובסילגבי מת� , ]5[הממשלה �ראש
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� בפסק263' בעמ (]6[ממשלת ישראל �ראש' כ כבל נ" ח1/98� "בגוכ� נאמר ב, תעופה

 . לגבי מת� תמיכה לצור� בניית דירות להשכרה) חשי�' השופט מהדי� של 

שר ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ,  עדאלה2422/98� "בגב

,  טענו העותרי, כי משרד העבודה והרווחה נוהג באופ� מפלה]7[רווחה העבודה וה
כאשר הוא מקצה כספי, מתקציב המשרד לצור� תמיכה בנזקקי, לקראת חג הפסח 

ואי� הוא מקצה כספי, לנזקקי, ערביי, במועדי , ")קמחא דפסחא"במסגרת מבצע (
ויוני במת� תמיכות משרד העבודה והרווחה הכיר בחובתו לנהוג באופ� שו. החג שלה,

פיו משרד העבודה �הדי� להסכ, שעל�הגיעו בעלי, אי לכ�. לנזקקי, בני דתות שונות
באופ� , והרווחה יתק� את המבחני, בנוגע לתמיכה במשפחות נזקקות לרגל חג הפסח

הדי� ונת� להסכ, זה �המשפט נענה לבקשת בעלי�בית. שיחולו ג, על בני דתות אחרות
 . די��תוק1 של פסק

ברור כי המשרד לענייני דתות חייב לנהוג באופ� שוויוני . מ� הכלל אל הפרט .6
. כאשר הוא מקצה כספי, מתקציב המשרד לסיפוק צורכי הדת של בני הדתות השונות

, לכל עדה דתית יש חגי, משלה: אמנ, יש הבדלי, בצורכי הדת של בני הדתות השונות
, שר וראוי להתחשב בהבדלי, אלהאפ. מוסדות משלה וצרכי, משלה, מסורת משלה

מתו� רצו� לספק את צורכי הדת המיוחדי, , בקשר להקצאת כספי, מתקציב המדינה
, ]8[ירושלי� , המפקח על המזונות'  לזרובי� נ98/54� "בג: לדוגמה, ראו. לכל עדה ועדה

 הקצאת כספי, מתקציב המדינה, לכ�. ]9[שר האוצר '  וותאד נ200/83� "בג; 56�55' בעמ
היא צריכה להיות . לסיפוק צורכי דת אינה צריכה להיות שוויונית מבחינה פורמאלית

הקצאה בלתי שווה של כספי, עדיי� יכולה להיות הקצאה . שוויונית מבחינה מהותית
 .שוויונית מבחינה מהותית

, בני דתות שונות, ההבדלי, הקיימי, בי� אנשי, חיי,, אול, מבחינה מהותית
הנגזר מכבוד, , כבוד, של אנשי, מתי,. בני אות� דתות, נשי, מתי,מיטשטשי, אצל א

ואחת היא א, , מחייב שבית העלמי� שבו נטמנו יהיה שמור ומטופח, של אנשי, חיי,
השוויו� המהותי בנוגע להקצאת , לפיכ�. נוצרי, או דרוזי,, מוסלמי,, נטמנו בו יהודי,

 .וב לשוויו� הפורמאליכספי, מתקציב המדינה לצור� אחזקת בתי עלמי� קר

כוח השר לענייני דתות הסכי, בפה מלא כי מצוות השוויו� חלה על �ג, בא, אכ�
 . המשרד לענייני דתות ג, בהקצאת כספי, לאחזקת בתי עלמי�

א, המשרד לענייני דתות הפר את מצוות , ועליה חלוקות הדעות, השאלה היא
  יש לברר, זאת שיב על שאלהלהכדי . בתי עלמי�השוויו� בהקצאת כספי, לאחזקת 
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תחילה מה ה� הוראות חוק התקציב לעניי� התמיכה של המשרד לענייני דתות באחזקת 
 .כיצד ביצע המשרד את הוראות החוק, ולאחר מכ�, בתי עלמי�

 הוראות החוק

סעי1 מספר (העותרת מכוונת את חציה לשני סעיפי, בתקציב משרד הדתות  .7
) 02(המצוי בפרק , הראשו�: 1999התקציב לשנת הכספי, בחוק )  לתוספת הראשונה22

של ) 08(המצוי בפרק , השני;  שעניינו בתי עלמי�17�02הוא סעי1 , של שירותי דת
, סעיפי, אלה ה,.  שעניינו א1 הוא בתי עלמי�20�08הוא סעי1 , מקומות קדושי,
העותרת , ליתר דיוק. שורש ההפליה נגד ערבי, בנוגע לבתי עלמי�, לטענת העותרת

 קיבלו בתקציב נפרד סכו, גבוה באופ� 1999שבשנת , אינה טוענת להפליה של הדרוזי,
היא טוענת אפוא בש, ערבי, . לצורכי בתי העלמי� שלה,) ח" ש6,000,000(יחסי 

אינ, זוכי, לקבל מ� המשרד לענייני , לטענתה, ערבי, אלה. מוסלמי, וערבי, נוצרי,
שאינו משק1 את , המוקצי, לצרכי, של בתי עלמי�דתות אלא חלק קט� מ� הכספי, 

 . החלק היחסי של הערבי, בכלל האוכלוסיה

, בסעיפי, הנוגעי, לבתי עלמי�, א� המשיבי, טועני, כנגדה כי חוק התקציב עצמו
, אינו מפלה בי� יהודי, לבי� שאינ, יהודי,, ידי העותרת�ובה, סעיפי, שלא הוזכרו על
ה, , בפועל.  לענייני דתות א1 הוא אינו יוצר הפליה כזאתוכי ביצוע החוק בידי המשרד

הערבי, מקבלי, לצורכי בתי עלמי� את מלוא החלק היחסי המגיע לה, , טועני,
 . בכספי, המוקצי, לצרכי, אלה

 ? מה קובע חוק התקציב בנוגע לבתי עלמי�, א, כ�

 ,שעליה, סובבת העתירה, שני הסעיפי, בתקציב המשרד לענייני דתות .8
 :כ�) בעמודת ההוצאה(אומרי, 

"17� ח" אש403            בתי עלמי�02

    ח   " אש201    השתתפות בתקציב מועצות בתי עלמי�14�17�02

 ח" אש202    ח"   פס15�17�02

20�    ח" אש16,457             בתי עלמי� 08

 ח"  אש8,025      פיתוח בתי עלמי�12�20�08

 ח"    אש868 לקבורה חלופית   פיתוח בתי עלמי� 13�20�08
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 ח"  אש2,508      רזרבה לבתי עלמי�15�20�08

 ".ח"  אש5,056    רזרבה לתכנית אב לקבורה בקומות17�20�08

, העותרת טוענת כי שני סעיפי, אלה מקצי, כס1 לבתי עלמי� יהודיי, בלבד .9
 מקו, או אי�, לדעתי. המשפט יפסוק כי הינ, בלתי חוקיי,�ולכ� היא מבקשת שבית

 . צור� לפסוק כי סעיפי, אלה הינ, בלתי חוקיי, וכי לכ� הינ, בטלי,

אינו מוכ� , הנזהר בכבודו של כל חוק, המשפט�ובית, חוק התקציב הוא חוק, ראשית
חוק התקציב , אמנ,. לבטל הוראה בחוק אלא א, היא סותרת הוראה במעמד של חוקה

, חד במינו כלפי חוק יסודות התקציבוהוא מצוי במעמד מיו, הוא חוק מיוחד במינו
המשפט יסוד לפסול הוראה בחוק תקציב שנתי �ולפיכ� הועלתה השאלה א, אי� לבית

השר '  התנועה המסורתית נ1438/98� "בגראו (הסותרת הוראה בחוק יסודות התקציב 

במקרה שלפנינו השאלה קשה . אול, לא זו השאלה במקרה שלפנינו). ]10[לענייני דתות 
א1 , המשפט יסוד לבטל הוראה בחוק תקציב שנתי�א, יש לבית, השאלה היא. ריות

. משו, שהיא פוגעת בעקרו� השוויו�, שאינה סותרת הוראה בחוק יסודות התקציב
המשפט אינו מוכ� לבטל הוראה בחוק אלא א, היא סותרת הוראה במעמד �בית, כאמור

� בחוקי היסוד הוראה הקובעת אול, אי. כאלה ה� ההוראות של חוקי היסוד. של חוקה
, שכבוד האד,, ובכלל זה דעה של שופטי,, יש דעה, אכ�. במפורש את עקרו� השוויו�
כולל במשתמע ג, את עקרו� , כבוד האד, וחירותו: יסוד�אשר נקבע כהוראה בחוק

כדי לבטל , במעמדה כיו,, אי� בה, לפיכ�. א� דעה זאת לא נתגבשה כדי הלכה. השוויו�
 .ג, א, ההוראה פוגעת בעקרו� השוויו�, וק התקציבהוראה בח

, ג, א, סעי1 זה או אחר בחוק התקציב מקצה כס1 לצרכי, של יהודי, בלבד, שנית
עדיי� אי� בכ� כדי לומר שהוא פוגע בעקרו� , כגו� לבתי עלמי� של יהודי, בלבד

של ערבי, אפשר כי נגד סעי1 זה יהיה סעי1 אחר שיקצה כס1 לצרכי, , שהרי. השוויו�
. באופ� שלא יפגע בשוויו� בי� בני דתות שונות, מוסלמי, או לצרכי, של ערבי, נוצרי,

במסגרת ההקצאה ,  מצויי,1999בתקציב המשרד לענייני דתות לשנת , לדוגמה
מועצה דתית , )31�02סעי1 (שירותי דת לקראי, : סעיפי, אלה, )02סעי1 (לשירותי דת 

סעי1 (שירותי דת לנוצרי, , )33�02סעי1 ( דת למוסלמי, שירותי, )32�02סעי1 (דרוזית 
לצרכי, , וכי יש יסוד לומר כי סעי1 המקצה כס1 לקראי, או למוסלמי,. ועוד) 34�02

כדי לקבוע א, יש פגיעה ? פוגע בעקרו� השוויו� ולפיכ� יש לבטלו, הקשורי, לדת
ואי� די בחלק , כולוכלומר את התקציב , בעקרו� השוויו� צרי� לראות את התמונה כולה

צרי� לראות א, סעי1 בחוק , בהתא, לכ�. כלומר בסעי1 אחד של התקציב, מ� התמונה
אינו , או לבני קבוצה אחרת, התקציב המקצה כס1 במפורש לבני דת מסוימת בלבד

 , אמור מעתה. באופ� המקיי, את השוויו�, ידי סעיפי, אחרי, בחוק התקציב�מתאז� על
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כי ה, מקצי, כס1 לבתי ,  בלשו� מפורשת20�08 ובסעי1 117�02 ג, אילו נקבע בסעי
כל , עדיי� לא היה בכ� כדי לומר שה, פוגעי, בעקרו� השוויו�, עלמי� יהודיי, בלבד

 . מקיי, עיקרו� זה, באופ� כללי, עוד חוק התקציב

ולא על , מדברי, על בתי עלמי�, לפי לשונ,, כאשר שני סעיפי, אלה, קל וחומר כ�
א, , כלל רחב הוא שמ� הראוי לפרש כל חוק, כידוע. למי� לבני דת מסוימתבתי ע

, באופ� שיהיה הול, את ערכי היסוד של שיטת המשפט, הלשו� וההקשר מאפשרי, זאת
ודאי שכ� ראוי לעשות לפני שמבטלי, הוראת חוק בשל . ובה, ג, עקרו� השוויו�

 בתקציב 20�08 וסעי1 117�02 כ� ג, ראוי לעשות לגבי סעי, לפיכ�. פגיעה בער� כזה
 .המשרד לענייני דתות

כי , כבקשת העותרת, המשפט לקבוע�שאי� מקו, וא1 אי� צור� לבית, המסקנה היא
 . שני סעיפי, אלה הינ, בלתי חוקיי, ולכ� בטלי,

א, המשרד לענייני דתות מבצע את חוק , השאלה הצריכה בירור היא אפוא
 .אופ� המקיי, את עקרו� השוויו�ב, בכל הנוגע לבתי עלמי�, התקציב

 ביצוע החוק

המשרד לענייני דתות טוע� כי הוא מחלק את הכספי, שהוקצו בחוק התקציב  .10
לצור� בתי עלמי� באופ� המקיי, את עקרו� השוויו� ואינו מפלה בי� בתי עלמי� של 

 . יהודי, לבי� בתי עלמי� אחרי,

. הסוואה לא תציל הפליה. שתג, א, היא מוכח, שכל הפליה פסולה, הכלל הוא
8 [98/54� "בגב, בעניי� שונה,  אמרהשופט ברנזו�כפי ש. המהות קובעת ולא הצורה[ ,

ה� את הצורה החיצונית וה� את המהות , כרגיל, משפט זה בודק�בית: "...47' בעמ
ולא ישאיר על מכונ, , את הקליפה והתC� ג, יחד, הפנימית של מעשי השלטונות

די , אמור מעתה". , אמנ, בלבוש חיצוני כשר אלא שתוכ, אינו כבר,מעשי, העטופי
כגו� על , בכ� שמשרד ממשלתי מבצע את חוק התקציב באופ� היוצר הפליה פסולה

ואי� בכ� כדי להכשיר את ההפליה שלא , כדי לפסול את הביצוע, יסוד דת או לאו,
 אינ� מספיקות מילי, יפות. הוכחה כוונה להפלות או שהכוונה להפלות מוכחשת

ל " הנ1/98� "בגראו . הפסול שבהפליה טמו� במעשה ההפליה. להכשיר מעשי, רעי,

הוועדה '  ברגר נ392/72� "בג: ראו ג,). חשי�' השופט מהדי� של �בפסק 247' בעמ (]6[

החקלאות �שר'  לנדאו נ118/62� "בג; 770' בעמ, ]11[מחוז חיפה , המחוזית לתכנו� ולבניה

 .334' בעמ, ]13[יפו �אביב�ראש עיריית תל'  פורז נ953/87� "בג; 2544 'בעמ, ]12[
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השאלה היא א, סעיפי חוק התקציב בנוגע לבתי עלמי� בוצעו באופ� שיש , א, כ�
 . בו הפליה

עיקר העובדות בדבר הביצוע של סעיפי חוק התקציב בנוגע לבתי עלמי� אינ�  .11
 :ואלה העובדות. שנויות במחלוקת

השתתפות בתקציב מועצות "ח כ" ש201,000 קובע סכו, של 14�17�02סעי1  )א(
ראו . אול, בפועל לא הוקמה מועצת בתי עלמי� אלא ליהודי, בירושלי,". בתי עלמי�

המשרד לענייני , לפיכ�. �1967ז"תשכ, תקנות מועצת בתי העלמי� היהודיי, בירושלי,
בתי העלמי� היהודיי, דתות הקצה את כל הסכו, כולו להשתתפות בתקציב מועצת 

 . בירושלי,

. ח לפינוי חללי, בשעת חירו," ש202,000 מקצה סכו, של 15�17�02סעי1  )ב(
בשעת רגיעה משמש , בפועל. ברור שלעניי� זה אי� הבדל בי� חללי, לפי דת או לאו,

יוצא שלמעשה סעי1 זה . כ� היה בשני, האחרונות. סעי1 זה לרכישת ציוד לשעת חירו,
ע, זאת אי� יסוד לומר כי השימוש בסעי1 זה . ש את הצרכי, של בתי עלמי�אינו משמ

 . יש בו משו, הפליה

". פיתוח בתי עלמי�"ח ל" ש8,025,000 מקצה סכו, של 12�20�08סעי1  )ג(
ולא הגביל אות, , המשרד לענייני דתות קבע מבחני, לחלוקת הסכו, לפי סעי1 זה

ח הוקצו " ש2,000,000,  למעשה מתו� סכו, זהאול,. כ� להלכה. לבתי עלמי� יהודיי,
שהוא בית עלמי� (ידי המשרד לענייני דתות לשיקו, בית העלמי� העתיק בצפת �על

ויתרת הסכו, , )א1 הוא בית עלמי� יהודי(ובית העלמי� בהר הזיתי, בירושלי, ) יהודי
� שו, בפועל אי. כול� יהודיות,  מועצות דתיות ומועצות אזוריות120מתחלקת בי� 

 . מועצה דתית או מועצה אזורית מוסלמית או נוצרית שקיבלה כס1 מסעי1 זה

פיתוח בתי עלמי� לקבורה "ח ל" ש868,000 קובע סכו, של 13�20�08סעי1  )ד(
כפי , חוק זה נועד. �1996ו"תשנ, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, "חלופית

 600' בעמ, �1996ו"תשנ,  חלופיתשנאמר בדברי ההסבר להצעת חוק לקבורה אזרחית
, שאינ, יהודי, ובני עדה דתית מוכרת אחרת, לפתור את בעיית קבורת, של יהודי,"

, אול, טוענת העותרת". החפצי, בקבורה שתיעשה על פי עקרונותיה, והשקפת עולמ,
כפי , אכ�. בפועל ערבי, אינ, זקוקי, לקבורה אזרחית חלופית ולא יבקשוה לעצמ,

ולא , עד כה לא הייתה פנייה מצד גופי, ערביי,, ובת המשרד לענייני דתותשעולה מתש
 . בבקשה להשתמש בשירותי קבורה חלופיי,, ידוע על פנייה מצד מוסלמי, או נוצרי,
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את צורכי , מכל מקו, לא ישמש באופ� משמעותי, נראה שסעי1 זה לא ישמש, א, כ�
 . לפחות בעתיד הקרוב, הקבורה של ערבי,

". רזרבה לבתי עלמי�"ח כ" ש2,508,000 מקצה סכו, של 15�20�08י1 סע )ה(
 . סעי1 זה מיועד לפיתוח כללי של בתי עלמי� יהודיי, בלבד

ומקצה לצור� " רזרבה לתוכנית אב לקבורה בקומות" נקבע כ17�20�08סעי1  )ו(
עד כה שימש סעי1 זה להפעלת התכנית בבתי עלמי� . ח" ש5,056,000זה סכו, של 

המשרד לענייני דתות מציי� כי ). אביב וחיפה�תל, ירושלי,(דיי, בערי, הגדולות יהו
והוא סבור כי , "בעתיד תישקל הרחבת התכנית לישובי, נוספי, ולעדות דתיות נוספות"

יש לראות מחצית מ� הסכו, שנקבע בסעי1 זה כסכו, שאינו מיועד לבני דת מסוימת 
דיע המשרד כי לא ידוע לו על יישוב ערבי אול, בתשובה לשאלות העותרת הו. דווקא

כי מעול, לא הוקצה סכו, כס1 לפי , שתהיה בו קבורה בקומות בשנת התקציב הנדונה
וכי לא הוגשה כל בקשה מטע, יישוב ערבי להנהיג קבורה , סעי1 זה ליישוב ערבי

כי בשנת התקציב הנדונה סעי1 זה לא ישמש כלל את צורכי , ברור אפוא. בקומות
הסיכוי שסעי1 זה ישמש את צורכי הקבורה של ערבי, , מעבר לכ�. רה של ערבי,הקבו

בי� היתר משו, שמצוקת הקרקע הממריצה קבורה בקומות , בעתיד הקרוב אינו גדול
 . ולא ביישובי, ערביי,, קיימת בעיקר בערי, הגדולות

, 1999שנועד לבתי עלמי� בשנת , מתו� התקציב של המשרד לענייני דתות, לסיכו,
ח שנועד לפינוי חללי, בשעת " ש202,000רק סכו, של , 20�08 ובסעי1 17�02בסעי1 
עשוי לשמש ג, אוכלוסיה שאינה , ונראה שאי� הוא משמש לטיפול בבתי עלמי�, חירו,

) או כמעט כולו(משמש כולו , ח" ש16,658,000כלומר סכו, של , יתרת הסכו,. יהודית
 .בתי עלמי� יהודיי,

המשמשי, יותר משישית , מוסלמיי, ונוצריי,,  שבתי עלמי� ערביי,מה טע, לכ�
אינ, זוכי, לחלק, בסעיפי התקציב שנועדו לשמש בתי , מכלל האוכלוסיה בישראל

לא שמענו מצד המשרד לענייני הדתות כל טע, שיסביר מדוע ביצע סעיפי, ? עלמי�
 .אלה באופ� שלכאורה מפר את השוויו�

שכ� בתקציב ,  טוע� שכ� רק לכאורה ולא בפועלהמשרד לענייני דתות .12
סעי1 זה . המשמש ג, בתי עלמי� ערביי,, 21�08הוא סעי1 , המשרד נכלל סעי1 נוס1

ומתו� סכו, זה , "מבנה דת לעדות לא יהודיות"ח ל" ש6,375,000מקצה סכו, של 
 �2,006,000ח למבני דת בדואי, ו" ש602,000, ח למבני דת מוסלמיי," ש3,009,000

המשרד לענייני דתות ? מה ה, מבני דת לצור� סעי1 זה. ח למבני דת לעדות נוצריות"ש
 משיב שה, 
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מהו הסכו, . ובכלל זה ג, בתי עלמי�, מקומות קדושי, ועוד, כנסיות, כוללי, מסגדי,
המוקצה למבני , ח" ש2,006,000הסכו, של ? לבתי עלמי�, במסגרת סעי1 זה, המוקצה

ואינו , 2000משמש כולו לפיתוח מבני דת תיירותיי, לקראת שנת , דת לעדות נוצריות
א, כי המשרד לענייני דתות מציי� אפשרות שיתקבל תקציב נוס1 ; משמש לבתי עלמי�

ח לבתי " ש300,000יופרש סכו, של , וא, יתקבל, 2000לצור� היערכות המשרד לשנת 
משרד לענייני דתות עולה במאמר מוסגר ראוי לציי� כי מתו� תשובת ה. עלמי� נוצריי,

ואשר למבני דת .  לא הוקצו כספי, לבתי עלמי� נוצריי,1998 ובשנת 1997שג, בשנת 
ח המוקצה " ש3,009,000המשרד לענייני דתות מערי� כי מתו� הסכו, של , מוסלמיי,

סכו, של , כמו כ�. ח לער� ישמש בתי עלמי�" ש1,000,000סכו, של , למבני, אלה
 . נה לבית עלמי� של בדואי,ח יופ" ש200,000

אול, ג, כ� סעי1 זה אינו משנה באופ� מהותי את התמונה באשר להקצאת כספי, 
במידה שסעי1 זה משמש ג, בתי עלמי� , ראשית. לבתי עלמי� מוסלמיי, ונוצריי,

באופ� יחסי לחלק, של המוסלמי, והנוצרי, , מדובר בסכו, קט�, מוסלמיי, ונוצריי,
 . ו כדי לקיי, את השוויו� הנדרששאי� ב, באוכלוסיה

אי� מקצי, כס1 מתו� סעי1 זה , לפי מבחני, של המשרד לענייני דתות, שנית
אלא לסוג אחד של מבני דת ) פרט לרשות מקומית של בדואי, בנגב(לרשות מקומית 

, רשות מקומית צריכה לבחור א, לבקש כס1 מתו� סעי1 זה, בהתא, לכ�. כל שנה
ואי� היא יכולה לבקש כס1 בעבור זה , ד או לשיפו! בית עלמי�לדוגמה לשיפו! מסג

שכ� אי� זה כ� באשר למבני דת , נראה שג, בכ� נפג, השוויו�. ובעבור זה ג, יחד
 שבו נקבע 15�02סעי1 , למשל: באשר לאלה קיימי, סעיפי תקציב נפרדי,. יהודיי,

 סכו, של  שבו נקבע13�08וסעי1 , "בתי כנסת"ח ל" ש2,157,000סכו, של 
 ".פיתוח בתי כנסת ומקוואות"ח ל" ש38,119,000

 המשרד לענייני דתות אינו משתת1 בהוצאות 21�08במסגרת סעי1 , שלישית
כפי שהוא משתת1 לגבי בתי עלמי� , האחזקה השוטפת של בתי העלמי� הערביי,

 . אלא רק בהוצאות שיפו! ופיתוח בית העלמי�, יהודיי,

, אחרי, שנית� להשתמש בה, לצור� בתי עלמי� א, מפני, לסעיפי, רביעית
מ� הראוי לברר א, קיימי, ג, סעיפי, אחרי, המשמשי, , 21�08כמו סעי1 , ערביי,

צרי� להביא בחשבו� ג, את התקצוב , לטענתה. כ� טוענת העותרת. בתי עלמי� יהודיי,
�א" תשל,]נוסח משולב[פי חוק שירותי הדת היהודיי, �על, של מועצות דתיות יהודיות

המועצות הדתיות , המשרד לענייני דתותבתקציב  12�02לפי סעי1 . 1971
   כפי שעולה מתשובת.ח" ש149,827,000של  סכו, 1999מקבלות בשנת היהודיות 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  1113/99! "בג
 השר לענייני דתות' נ 

 זמיר' השופט י 164) 2(ד נד"פ

2000א "תשס/ס"תש, חלק שני, כר� נד, די��פסקי  180 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ המרכז המשפטי -עדאלה 

 doc.לזכיות המיעוט הערבי בישראל נגד השר לענייני דתות

אי� מימו� מקביל , ככל הנראה.  מסכו, זה משמשי, לשירותי קבורה�10%כ, המשרד
, בחשבו� ג, את התקציב א, מביאי, לכ�. או דומה לשירותי קבורה של ערבי,

נראה כי חוסר השוויו� בהקצאת כספי, לבתי עלמי� של , למועצות דתיות יהודיות
 . ערבי, רק מחמיר

לאחר שהפכתי והפכתי בתקציב המשרד . לכל אלה אני מבקש להוסי1 הערה .13
כדי להשיב על השאלה איזה סכו, הוקצה לבתי עלמי� , כמי� צפנת פענח, לענייני דתות

חשתי שאני הול� לאיבוד בי� הסעיפי, , יי, ואיזה סכו, לבתי עלמי� אחרי,יהוד
בגלל המבנה והפיזור של הסעיפי, . מרוב סעיפי, אי� רואי, את התשובה. והמספרי,

ותשבי יתר! קושיות , כמו המשרד, ואפשר לטעו� אחרת, כמו העותרת, אפשר לטעו� כ�
 . ובעיות

תקציב המשרד צרי� להיות ברור . שלתילא כ� צרי� לבנות תקציב של משרד ממ
� במשרד לענייני "ולא רק ליודעי ח, לרבות שופט, מעצמו לאד, רגיל מחו! למשרד

ולכ� הוא , שהרי בסופו של דבר התקציב הוא חוק המדינה, דתות או במשרד האוצר
שה, נכסי, , וחוק זה קובע מה ייעשה בנכסי המדינה, נהנה ממעמד ומחסינות של חוק

לרבות חוק , החוק? וכי אי� זה ברור שהחוק צרי� להיות ברור.  האזרחי,של כל
כמצוות , צרי� להיות ברור לא רק כדי שכל אד, יוכל לקרוא ולהבי� את החוק, התקציב

לעשות , כל משרד, אלא ג, כדי שלא תיפתח הדר� בפני עובדי המשרד, הדמוקרטיה
 . בתקציב מניפולציות שאינ� ראויות

ובמסגרתו , באופ� כללי" בתי עלמי�" על 20�08 מדבר סעי1 ,למשל, מדוע
ולכאורה מדובר בבתי , באופ� כללי" פיתוח בתי עלמי�" מדבר על 12�20�08סעי1 

א� המשרד לענייני דתות אומר שפיתוח בתי עלמי� למוסלמי, , עלמי� לבני כל הדתות
א, סעי1 :  נפש�ממה? "מבנה דת לעדות לא יהודיות"המדבר על , 21�08נכלל בסעי1 

ראוי לומר זאת , כפי שקורה בפועל,  נועד לשמש רק בתי עלמי� יהודיי,20�08
, א� המשרד אינו אומר זאת. ואז ראוי לקבוע סעי1 מפורש לבתי עלמי� אחרי,, במפורש

וא, . יהודי,� משמש בחלקו ג, בתי עלמי� ללא20�08אלא הוא אומר בתשובתו שסעי1 
 ? שעניינו מבני דת21�08י עלמי� למוסלמי, ג, בסעי1 מדוע צרי� להסתיר בת, כ�

ולא פחות מכ� עובדי משרד , מ� הראוי שעובדי המשרד המכיני, את הצעת התקציב
 . יקפידו שחוק התקציב יהיה שיטתי יותר וברור יותר, האוצר

אי� צור� לנקוב בסכומי, מדויקי, כדי לקבוע כמסקנה כי , מכל מקו, .14
, חוסר שוויו� בהקצאת כספי, מתקציב המשרד לענייני דתות העותרת הראתה שקיי

 לבתי עלמי� 
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העותרת הראתה . מזה) להוציא בתי עלמי� דרוזיי,(יהודיי, מזה ולבתי עלמי� ערביי, 
. היא הראתה זאת בנתוני, מספריי, מתו� חוק התקציב, ראשית: זאת במשמעות כפולה

על המצב הקשה ,  שצורפו לעתירה,היא הראתה זאת ג, בתיאורי, ובתמונות, שנית
המשרד לענייני דתות טוע� בתשובה שהתמונות והתיאורי, . השורר בבתי עלמי� ערביי,

מ� העתירה , ע, זאת. שהמשרד אינו מטפל בה, עוד, מתייחסי, לבתי עלמי� נטושי,
ולו רק חלק , עולה תמונה של הזנחה רבה ג, של בתי עלמי� ערביי, שאינ, נטושי,

 . א אינה מכבדת לא את המתי, ולא את החיי,והי, מה,

תמונה זאת מתיישבת ע, התמונה העולה ממכתבו של היוע! המשפטי לממשלה 
האוכלוסיה "ובו התריע כי , הממשלה ולשר לענייני דתות� אל ראש26.1.1995מיו, 

של המשרד לענייני [שיעור נמו� ביותר מתקציב התמיכות ] 'ז'  י–מקבלת [יהודית �הלא
והעלה הצעה , "ללא כל פרופורציה לחלקה בכלל האוכלוסיה בישראל] 'ז'  י–ות דת

�תיקצוב מאוז� יותר של הצרכי, הדתיי, ושירותי השיפוט הדתי של העדות הלא"ל

 1995 לשנת 46 דוח שנתי –מבקר המדינה בדומה לכ� נאמר ג, ב". יהודיות במדינה

לדעת משרד מבקר : "בו) 287' מבע(וכ� נאמר , ]29 [1994ולחשבונות שנת הכספי� 
על המשרד לענייני דתות לפעול להגדלת השוויוניות בי� חלקי האוכלוסייה , המדינה
ולהבטיח שחלק, של המוסלמי, בתקציב המשרד יהלו, את חלק, היחסי , השוני,

� "בג: משפט זה בעתירה הקודמת שהגישה העותרת�וכ� ג, התרש, בית". באוכלוסייה

 .2ראו לעיל פיסקה . ]1[ל " הנ240/98

ולאחר שהעותרת הראתה כי המשרד לענייני דתות לא קיי, את חובת , כיוו� שכ�
עולה השאלה מה הסעד שאפשר , 1999השוויו� בהקצאת כספי, לבתי עלמי� בשנת 

 . וראוי לתת בנסיבות המקרה

 הסעד

המשפט יית� הצהרה כי בכל הנוגע להקצאת כספי, �לכאורה ראוי היה שבית .15
על המשרד לענייני דתות לפעול באופ� שוויוני בי� בתי עלמי� ליהודי, , לבתי עלמי�

אול, הצהרה כזאת מיותרת לא רק משו, שהדבר ברור ומוב� . לבי� בתי עלמי� אחרי,
, אלא ג, משו, שהמשרד לענייני דתות מקבל על עצמו את עקרו� השוויו�, מאליו

 .המשפט א1 מפארו�ובתשובתו לבית

מה הביצוע , קוד, כול, השאלה היא. ינה טמונה בעיקרו� אלא בביצועהבעיה א
המשפט יסביר מה הביצוע המתחייב מעקרו� �לכ� ראוי שבית. המתחייב מ� העיקרו�

 . השוויו� בעניי� הנדו� כדי להסיר מכשול בהמש� הדר�
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בכל ידי עקרו� השוויו� �מחויב על, כמו כל גו1 ציבורי, כיוו� שהמשרד לענייני דתות
. עליו לקיי, עיקרו� זה כבר בשלב ההכנה של הצעת התקציב לשנה הבאה, אשר יעשה

יכולי, לנהוג באחת משתי , יחד ע, עובדי משרד האוצר, בשלב זה עובדי המשרד
המשרד לענייני דתות יכול לקבוע בהצעת חוק , בדר� הראשונה: דרכי, עיקריות

מנת שסכו, זה יתחלק לאחר מכ� �על, התקציב סכו, אחד לבתי עלמי� של כל הדתות
. כמוב� באופ� שוויוני, ידי המשרד לענייני דתות בי� בתי עלמי� של הדתות השונות�על

המשרד לענייני דתות יכול להקצות בהצעת חוק התקציב סכומי, שוני, , בדר� השנייה
 . לכל דת סכו, מסוי,, לבתי עלמי� לפי הדתות השונות

ד לענייני דתות צרי� לקיי, את חובת השוויו� כבר המשר, לפי הדר� השנייה .16
כי הסכומי, שיוקצו לבתי עלמי� של דתות , פירוש הדבר הוא. בשלב של הצעת חוק

יהיו תואמי, את השיעור היחסי של בני כל דת בקרב , לפי ההשתייכות הדתית, שונות
מבח� יחסיות זאת היא ה, משו, שבנוגע לבתי עלמי�? ומדוע. האוכלוסיה בישראל

 .בדר� אל השוויו�, ג, א, לא המבח� היחיד, העיקרי

לפי מבח� , ראשית. הערות אחדות כציוני דר�, כדי למנוע טעות, מ� הראוי להוסי1
המטרה של חלוקת הכס1 בי� בתי העלמי� צריכה להיות הקצאה לפי השיעור , היחסיות

ריכה להיות והתוצאה של חלוקת הכס1 צ, היחסי של בני כל דת בקרב האוכלוסיה
צרי� להימנע בחלוקת הכס1 מסטייה ? מה פירוש. תואמת את השיעור האמור בקירוב

וא, , ע, זאת ספק א, אפשר לדייק כמו בנוסחה מתמטית. ניכרת מ� השיעור היחסי
סטייה קלה מ� השיעור היחסי אי� פירושה . בחלוקת הכס1, צרי� לדקדק כחוט השערה

 . בהכרח הפליה

, אפשר לסטות ממבח� זה ביודעי�. ות אינו בהכרח מבח� יחידמבח� היחסי, שנית
, העדפה מתקנת של ציבור מסוי, או קבוצה מסוימת. לצור� העדפה מתקנת, בי� היתר

 ,לדוגמה, ראו. למעשה היא מקדמת את השוויו�, שלכאורה היא מפרה את השוויו�
ואפשר שתהיה , רתהיא מות. ]14[ממשלת ישראל '  שדולת הנשי� בישראל נ453/94 �"בג

�כאשר היא מכוונת לפצות ציבור חלש או קבוצה חלשה הסובלי, ממצב של תת, ראויה

מכוו� או בלתי , מודע או בלתי מודע, ובמיוחד א, מצב זה נובע מקיפוח ממוש�, שוויו�
באשר לתמיכה ממשלתית להקמת יישובי קבע , לדוגמה, משפט זה�כ� פסק בית. מכוו�

המשפט קבע כי אי� �בית. ]15[מינהל מקרקעי ישראל '  אביט� נ528/88� "בג: לבדואי,
 ):299' בעמ (השופט אורוכ� אמר . פסול בכ� שתמיכה זאת ניתנת לבדואי, בלבד

לא השוויו� . עקרו� השוויו� בא לשרת מטרה של השגת תוצאה צודקת"
  דהיינו, אלא השוויו� המהותי, הוא הראוי להגנה' הפורמאלי'או ' טכני'ה
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שוני, לא אחת זה מזה , או קבוצות בני אד,, בני האד,. השוויו� בי� שווי,
ולעתי, יש צור� להפלות בי� , בתכונותיה, ובצורכיה,, או זו מזו בתנאיה,

שוויו� בי� . לעודדו ולקדמו, מי שאינ, שווי, כדי להג� על החלש או הנזקק
 ".אלא לעג לרש, לעתי,, מי שאינ, שווי, אינו

המשרד לענייני דתות אימ! תכנית חומש לקידו, העדה . להרחיק עדותנוואי� צור� 
ח " ש6,000,000ובמסגרת תכנית זאת הקצה בשנת התקציב הנדונה סכו, של , הדרוזית

זהו סכו, גבוה מאוד באופ� יחסי לסכו, שהוקצה לבתי עלמי� . לבתי עלמי� דרוזיי,
 לפצות את העדה הדרוזית על מסתבר כי זו העדפה מתקנת שבאה. מוסלמיי, ונוצריי,

ובלבד שהעדפה כזאת , אי� בכ� פסול, א, כ�. תמיכה מעטה בעבר ולקד, את השוויו�
העדפה מתקנת המיטיבה ע, , כלומר. לא תיעשה על חשבו� השוויו� בי� שאר העדות

באופ� שייצור , העדה המוסלמית, לדוגמה, העדה הדרוזית אינה אמורה לבוא על חשבו�
לשו� . בי� המוסלמי, לבי� היהודי,: לדוגמה,  או יחרי1 את חוסר השוויו�חוסר שוויו�

העדפה מתקנת כלפי דרוזי, אינה מצדיקה חוסר שוויו� בי� מוסלמי, לבי� , אחרת
 . יהודי,

, בנוי בעיקר על ההשתייכות הדתית, בעניי� של בתי עלמי�, מבח� היחסיות, שלישית
החריגי, . אול, יש לכ� חריגי,. ה דתיתמשו, שהקבורה בישראל היא בעיקרה קבור

, לפי חוק זה. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית: קיבלו לאחרונה גושפנקה בחוק
, פי השקפתו�קיימת זכות לכל אד, להיקבר בבית עלמי� אזרחי שהקבורה בו נעשית על

ולצור� זה קובע החוק כי בתי עלמי� לקבורה אזרחית חלופית יהיו באזורי האר! 
יש , בעת חלוקת הכס1 שהוקצה לבתי עלמי�, לפיכ�. ני, במרחקי, סבירי, ביניה,השו

את הצור� להקצות כס1 בשיעור ראוי לבתי , ג, לפי מבח� היחסיות, להביא בחשבו�
 .עלמי� לקבורה אזרחית חלופית

א1 כי המשרד לענייני דתות צרי� לקיי, את חובת השוויו� כבר בשלב , ולבסו1
עדיי� שאלה היא מה הסעד האפשרי והראוי א, המשרד , ת החוקשהוא מכי� את הצע

בי� , לגבי כל רשות מינהלית, יש הבדל, כידוע. אינו מקיי, את חובת השוויו� בשלב זה
המשפט �הסעד שבית. המישור של חובת הרשות לבי� המישור של הסעד השיפוטי

, בהתא, לכ�. הליובה� ג, מהות המעשה המינ, רואה לנכו� לתת תלוי בנסיבות המקרה
�לא יראה בית, כ� בנסיבות המקרה�פי�על�וא1, ייתכ� שרשות מינהלית תפר חובה

כגו� א, העתירה הוגשה בשיהוי או א, , המשפט לנכו� להעניק סעד נגד ההפרה
המשפט לא יראה לנכו� להעניק סעד במקרה של �בית, בי� היתר. המעשה אינו שפיט

להוציא , עת חוק ועד השלב של הצבעה בכנסתמ� השלב של הצ, פג, במהל� החקיקה
מדינת '  ישיבת תומכי תמימי� מרכזית נ166/84ש "ב: ראו. אולי מקרי, חריגי, ונדירי,

 ; ]16[ישראל 
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מה יהיה הסעד הראוי בשלב של , א, כ�. ]17[ראש הכנסת �יושב'  מיעארי נ761/86� "בג
אי� צור� להשיב על ? יו�הכנת חוק תקציב שנתי הפוגע באופ� ברור בעקרו� השוו

יש לקוות כי עובדי , ללא קשר לשאלת הסעד השיפוטי, ע, זאת. השאלה בעתירה זאת
המשרד המכיני, את הצעת החוק וכ� עובדי משרד האוצר והיועצי, המשפטיי, 

 .  המנחי, אות, בשאלות משפטיות יקיימו את חובת השוויו� כהילכתה

הראשונה ויקצה סכו, אחד לכל בתי וא, חוק התקציב ינקוט את הדר�  .17
חובה על המשרד לענייני , במקרה כזה? העלמי� ללא הבחנה לפי ההשתייכות הדתית

הדר� הראויה היא . דתות ללכת בדר� הראויה כדי שסכו, זה יתחלק באופ� שוויוני
, א לחוק יסודות התקציב3אמנ, סעי1 . ברורי, וגלויי,, לקבוע מבחני, שוויוניי,

, יעת מבחני, שוויוניי, לצור� מת� תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבורהמחייב קב
א� יש מצבי, או ענייני, , אינו חל על תמיכה מתקציב המדינה ברשויות מקומיות

שבה, חלוקת משאבי, של המדינה או הענקת זכויות מסוימות דורשת קביעת מבחני, 
ד לפני שחוק יסודות התקציב כ� נפסק באשר לתמיכות במוסדות ציבור עו. שוויוניי,

וכ� נפסק . 706' בעמ, ]3 [59/88� "בגלדוגמה , ראו. חייב קביעת מבחני, שוויוניי,
שר '  הררי נ1689/94� "בג; 463' בעמ, ]4[ 205/94� "בג: לדוגמה, ראו. בענייני, אחרי,

ת מנהל רשו' ל נ" עיזבו� המנוחה לילי דנקנר ז4146/95� "בג; 19' בעמ, ]18[הפני� 

, ]22[) כר� ב(הסמכות המינהלית זמיר ' ראו עוד י. 790�791' בעמ, ]19[העתיקות 
 . כ� ראוי ג, בעניי� הנדו�. 782�780 'בעמ

שביקשה כי ייקבעו מבחני, שוויוניי, לחלוקת הסכו, שהוקצה , העותרת .18
נוס1 על כ� היא מבקשת שהשר לענייני דתות יית� . אינה מסתפקת בכ�, לבתי עלמי�

הרחבת ושיפו! בתי הקברות , מדוע לא להקצות סכומי כס1 המיועדי, להחזקת"ע, ט
 ".של העדות הערביות בישראל

סכומי הכס1 שהוקצו לבתי עלמי� בתקציב המשרד , די� זה�כפי שעולה מפסק, אכ�
ומבחינה עקרונית ראוי היה לצוות ,  לא חולקו באופ� שוויוני1999לענייני דתות לשנת 

ייני דתות שישנה את החלוקה לאותה שנה באופ� שיקוי, השוויו� בי� על המשרד לענ
, אול, כפי שקורה לא פע, בעתירות מסוג זה. בתי העלמי� המשתייכי, לדתות השונות

ההתדיינות , ובמיוחד כאשר קיי, צור� ללב� עובדות או להכריע בשאלה עקרונית
המשפט �יי� יכול ביתאמנ, ג, במקרה כזה עד. גולשת מעבר לשנת התקציב הנדונה

לתת סעד שיתייחס למפרע לשנת תקציב שכבר נסתיימה א, נסיבות המקרה מצדיקות 
א� בכל מקרה כזה אי� להתעל, מ� הקושי הכרו� במת� צו שיחייב משרד . זאת

, ממשלתי להקצות כס1 מתקציב השנה העכשווית לצור� עניי� שלא נכלל בתקציב זה
 . להינת� מתקציב השנה הקודמתכגו� לצור� תמיכה שהייתה צריכה
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א, לדעתו נסיבות המקרה , המשפט יכול�בית, כדי להתגבר על קושי מסוג זה
ביניי, שישריי� סכו, מסוי, מתקציב השנה הנדונה עד �להוציא צו, מצדיקות זאת

א� בנסיבות . או לנקוט צעד אחר כדי שלא לסכל מת� סעד ראוי, להכרעה בעתירה
 . ביניי, כזה או אחר�המשפט לנכו� לתת צו�ביתלא ראה , המקרה הנדו�

בנסיבות המקרה הנדו� אי� הצדקה להורות על תשלו, כס1 מתקציב שנה , לדעתי
הכס1 . זאת של המשרד לענייני דתות לצור� אחזקת בתי עלמי� ערביי, בשנה שחלפה

ש י. שמירה וכדומה, גינו�, כגו� עבודות ניקוי, נדרש במידה רבה להוצאות שוטפות
לא , שלא היה בנמצא בשנה שעברה, מקו, להניח כי הכס1 להוצאות כאלה ואחרות

אי אפשר , כמו כ�? מה ההצדקה לשל, כס1 בעבור הוצאות שלא הוצאו, א, כ�. הוצא
למי . שאינ� בנמצא, לשל, כס1 ללא בקשות מפורטות ומבוססות לגבי השנה שעברה

, ות או הגופי, הערביי, האחרי,והרי הרשויות המקומיות הערבי? לשל, וכמה לשל,
המשפט אינו �ובית, המשפט�אפילו אינ, מיוצגי, בפני בית, המחזיקי, בבתי העלמי�

התכלית העיקרית של העתירה אינה , ולבסו1. יודע מה ה, הצרכי, והבקשות שלה,
אלא תכלית העתירה היא , טמונה בקבלת כס1 בעבור השנה שבה הוגשה העתירה

 . באופ� שיקיי, את עקרו� השוויו�, כא� ולהבאבעיקר שינוי המצב מ

מאז� השיקולי, הנוגעי, לעניי� מוביל למסקנה כי אי� לצוות על , לדעתי, לכ�
המשרד לענייני דתות לשל, לרשויות מקומיות או לגופי, אחרי, שאינ, ידועי, 

 . סכומי, שאינ, ידועי, בעבור השנה שעברה

בשנה העכשווית . 2000שנת : וויתהמצב שונה באשר לשנת התקציב העכש .19
עדיי� נית� לחלק את הכס1 מתקציב המשרד לענייני דתות באופ� שיקוי, השוויו� בי� 

ועדיי� נית� להזמי� ולקבל בקשות לתמיכה כספית , בתי העלמי� של בני הדתות השונות
 .מצד רשויות וגופי, המחזיקי, את בתי העלמי� של בני הדתות השונות

, שבשנה שעברה לא קיי, את חובת השוויו� בי� בתי העלמי�,  דתותהמשרד לענייני
די� �כפי שנדרש לפי פסק, ומכא� ולהבא, יכול וחייב להיער� לקיו, החובה בשנה זאת

 .  זה

ייתכ� שהמשרד לענייני דתות כבר החליט כיצד להקצות את הסכו, שנקבע , אכ�
ר הודיע על כ� לגופי, ייתכ� שהוא כב; בתקציב המשרד לבתי עלמי� בשנה זאת

ואלה ודאי נערכו לפעול השנה בהתא, להודעה וייתכ� ג, , שאמורי, לקבל את הכס1
עדיי� , ועל א1 קושי אפשרי, ע, זאת. שהוא כבר העביר חלק מ� הכס1 לגופי, אלה

 באופ� שיקיי, את השוויו� בי� בתי , בשלב זה של השנה, המשרד יכול וצרי� להיער�

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  1113/99! "בג
 השר לענייני דתות' נ 

 ברק' הנשיא א, ביניש' השופטת ד, זמיר' השופט י 164) 2(ד נד"פ

2000א "תשס/ס"תש, חלק שני, כר� נד, די��פסקי  186 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ המרכז המשפטי -עדאלה 

 doc.לזכיות המיעוט הערבי בישראל נגד השר לענייני דתות

דבר כרו� בטרחה מינהלית ואפילו א, הוא כרו� בתוספת תקציב ג, א, ה, העלמי�
יהיה על המשרד לענייני דתות לפעול , א, אכ� יש צור� בתוספת תקציב. לבתי עלמי�

כדי להשיג את התוספת הנדרשת באמצעות ) א, הסיוע יידרש, בסיוע משרד האוצר(
 המשרד או בדר� חיסכו� בסעיפי תקציב אחרי, של המשרד או מתו� סעי1 הרזרבה של

 . אחרת

, פי עקרו� השוויו��על המשרד לענייני דתות לפעול על, סיכומו של דבר .20
 .בנוגע להקצאת הכס1 שנקבע בתקציב המשרד לבתי עלמי�, די� זה�כאמור בפסק

אנו מצווי, על המשרד לענייני דתות להקצות את הכס1 , בהתא, לעיקרו� זה
באופ� , ר� בתי עלמי� של בני דתות שונות לצו2000שנקבע בתקציב המשרד לשנת 

 .  שוויוני

בסכו, כולל של  המשרד לענייני דתות ישל, לעותרת את הוצאות המשפט
 . ח" ש20,000

 ביניש' השופטת ד

נוכח המסקנה שאליה הגיע חברי . השופט זמירדינו של חברי �אני מסכימה לפסק
אינני רואה , וע חוק התקציבידי משרד הדתות בביצ�ביחס להפרת עקרו� השוויו� על

 . צור� להתייחס לשאלה הנכבדה בדבר היותו של עקרו� השוויו� חלק מכבוד האד,

 ברק' הנשיא א

עמדתי : מבקש אני להוסי1 א� זאת. השופט זמירדינו של חברי �מסכי, אני לפסק
פרשנות ברק ' ראו א(כי השוויו� מהווה זכות בעלת מעמד חוקתי , העקרונית הינה

עקרו� , אכ�. היא נכללת בזכות לכבוד). 423' בעמ, ]23[פרשנות חוקתית , כר� ג, טבמשפ
כבוד : יסוד�חוק"קרפ ' י: ראו(השוויו� נגזר מכבוד האד, וקשור עמו קשר בל יינתק 

 Henkin “Humanוכ�  352' בעמ, ]25["  ביוגרפיה של מאבקי כוח–האד, וחירותו 
Dignity and Constitutional Rights” [27], at p. 212 .(כה� ' ה' היטיב להביע זאת ח

 :בציינו

כי , הכבוד האסור בפגיעה והזכאי להגנה אינו רק שמו הטוב של האד,"...
הפגיעה בכבודו אינה רק בהוצאת ש, רע . א, ג, מעמדו כשווה בי� שווי,

פני, �במשוא, אלא ג, בהפלייה וקיפוח, או בעלבונות וגידופי,
  האד, אינה רק באיסורההגנה על כבוד . או משפילהובהתייחסות גזענית 
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ובמניעת הפלייה , כי א, ג, בהבטחת שוויונו בזכויות ובסיכויי,, לשו� הרע
, השתייכות פוליטית או חברתית, דעה, לשו�, גזע, דת, כלשהי מחמת מי�

ערכיה של "כה� ' ה' ח" (רכוש או השכלה, מקור אתני, ייחוס משפחתי
, ]26[" כבוד האד, וחירותו: יסוד עיוני, בחוק: מוקרטיתמדינה יהודית ודי

 ). 32' בעמ

 

 לבחו� א, חוק רגיל פוגע בעקרו� השוויו� – אילו נדרשתי לכ� –מוכ� אני , כ��על5129371
במסגרת זו יהא ). בלא לקיי, את הוראותיה של פיסקת ההגבלה, כלומר(שלא כדי� 

בחינה זו אינה נדרשת . היא מיוחדת לומקו, לבחו� א, יש לחוק התקציב בעייתיות ש
 שכ� פרשנותו של חברי – והערותיי ה� אפוא בגדר אימרות אגב –בעתירה שלפנינו 

 מובילה למסקנה כי הקצאת הכספי, – פרשנות המקובלת עליי –לחוק התקציב 
מבי� שני פירושי, אפשריי, יש , אכ�. הקבועה בו צריכה להיעשות בדר� שוויונית

רשות '  זנדברג נ4562/92� "בגראה ( פירוש המתיישב ע, חוק היסוד לבחור באותו

בית "ולפיה , בכ� באה לידי ביטוי הגישה המקובלת עלינו). 810 'בעמ, ]20[השידור 
 אשר על יסודו נית� להכריע  יש ג� טע� אחרא,... המשפט לא יחליט בבעיה חוקתית

מגדל כפר ' מ נ"המזרחי המאוחד בע בנק 6821/93א "ע בהנשיא שמגר" (בעני� נושא הדיו�

 ).350' בעמ, ]21[שיתופי 

 . השופט זמירדינו של �לפיכ� הוחלט כאמור בפסק

 ).18.4.2000(ס "ג בניס� תש"י, נית� היו,
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 :רציו�מיני
 שוויו� בפני החוק  – זכויות הפרט – משפט חוקתי* 

 גד את עקרו� השוויו� המשפט לפסול חוק של הכנסת הנו� הא, מוסמ� בית–מעמדו החוקתי 
 החובה לבצע את חוקי – עקרו� השוויו� וחוקי התקציב – שוויו� בחלוקת משאבי המדינה –

 . התקציב באופ� התוא, את עקרו� השוויו�
  ביקורת שיפוטית – חקיקה – משפט חוקתי* 

 .המשפט לפסול חוק של הכנסת הנוגד את עקרו� השוויו��הא, מוסמ� בית
1985�ה"תשמ,  חוק יסודות התקציב–קציב ת – משפט חוקתי*   

 . היחס בינו ובי� חוק התקציב השנתי–מעמדו 
  שוויו� –תקציב  – משפט חוקתי* 

  ביקורת שיפוטית על תקציב מפלה–החובה להכי� את התקציב ולבצעו באופ� שוויוני 
 . החובה לפרט את סעיפי התקציב ולהבהיר,– 

  הפליה – תהדע�פגמי� בשיקול – משפט מינהלי* 
 . הוכחת הפליה בהקצאת משאבי,– הפליה מתקנת –! " התערבות בג– פסלותה –בהקצאת משאבי מדינה 

 


