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  128722/ �"בג              בירושלי� העליו
 המשפט בבית

  צדקל הגבוה המשפט כבית בשבתו


  :בעניי

 בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז – עדאלה .1

 )קטינה (פלונית .2

 )קטינה (אלמונית .3

אימ באמצעות העותרות שתי   הטבעית ואפוטרופסות
  
 כה ארנה או/ו בארי'ג חס או/ו זהר סאוס ד"עוה כ"ב י"ע
 וברא'ג ראמי או/ו ו'אלעג פאטמה או/ו בשארה סוהאד או/ו
  מחאמיד ארא� או/ו איוב רימא או/ו

  בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז – מעדאלה
  31090 חיפה 8921. ד.ת, 94 יפו רחוב

  9503140'04: פקס; )6399147'052(; 9501610'04: טלפו
  

  העותרי�                  
  נגד

  
 והספורט התרבות משרד

  המשפטי� משרד, המדינה פרקליטות י"ע
  שלי�ירו, 29 אלדי צלאח רחוב

  המשיב                  

  
  תנאי על צו למת
 עתירה

  

  :ולנמק לבוא למשיב להורות בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 הערבי� הילדי� לרבות ישראל במדינת הילדי� כל על" אפיקומ "תוכנית את להחיל לא מדוע .1

 ;ישראל אזרחי

 ילדי� גותהצ ומימו לתקצוב הנוגע בכל וברורי� כתובי� קריטריוני� ייקבעו לא מדוע .2

 על שוויוני באופ שיחולו בכ/ בישראל הספר בבתי הסמסטרי� חופשות או/ו החגי� בחופשות

 .בישראל הילדי� כלל

  

  דחו$ דיו
 מועד וקביעת ביניי� צו למת
 בקשה

  

 תוכנית יישו� את לעכב למשיב המורה ביניי� צו הוצאת על להורות בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

" מהנימוקי� וזאת, בעתירה דחו0 דיו מועד לקבוע וכ זו בעתירה הסופית עהההכר עד" אפיקומ

  :להל המפורטי�

  

 בפסח לילדי� הצגות תממ המדינה "שכותרתה האר1 בעיתו כתבה פורסמה 29.3.12 בתארי/ .1

 לפיה" אפיקומ "תוכנית יפעיל המשיב כי עלה זו לכתבה בהתא�. "בלבד יהודיי� ביישובי� –

 יישובי� 110 ' ב וזאת לילדי� ומופעי� להצגות כרטיסי� רכישת מלא פבאו ממי הוא

 . ערבי יישוב א0 אי אלו יישובי� מבי. בפריפריה
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 במערכת המתחילה הקרובה האביב חופשת / הפסח חג בחופשת לחול אמורה זו תוכנית .2

 באותו פשהלחו יוצאי� בישראל התלמידי� כל כי, יצויי. 17.4.12 עד 1.4.12 מתארי/ החינו/

 בבתי אלו לרבות, הספר בבתי הערבי� התלמידי� על הפסחא חג יחול זה במועד ג� וכי מועד

 .החינו/ משרד י"ע המוכרי� הכניסייתיי� הספר

  

 אל מיידי באופ 1' מס העתר הפנ ,התוכנית פרסו� אודות בתקשורת פורס� בו יו� באותו עוד .3

 עד לפנייה תשובה לית בקשה וע� רבי�הע ביישובי� ג� התוכנית להחלת בדרישה המשיב

. הערב בשעות 1.4.12 בתארי' המשיב תגובת את קיבל 1' מס העותר.  1.4.12, ראשו ליו�

 .המשיב תגובת קבלת לאחר מיידית מוגשת זו עתירה

  

 לפעילויות ותשובת התייחסה, זאת במקו�. עניי של לגופו המשיב השיב לא ל"הנ בתגובה .4

 לא העתירה נשוא תוכניתה מדוע הסביר לא א/ הערבית האוכלוסייה בבקר מטעמו תרבותיות

 מקבילה תוכנית אי מדוע הסביר לא וג� בישראל התלמידי� כלל על שוויוני באופ תחול

 יושמה" אפיקומ "תוכנית כי זה בהקשר יודגש. הנוכחית בחופשה הערבי� הילדי� על שתחול

 ילדי� 100,000 'כ נהנו במסגרתה" חנו2ה נס "כותרת תחת החנו2ה חג חופשת בתקופת ג�

 יושמה לא היא ג� כי כעת התגלה כאשר החנו2ה חג בתקופת חינ� �ומופעי מהצגות יהודי�

 התברר זה מידע. ערבי� לתלמידי� חגי� מועדי ג� היו זו שבתקופה א0 על ערבי� ביישובי�

 .התכנית אודות בתקשורת הפרסו� לאחר ורק א/ לעותרי�

  

 בשנת אחרת בעתירה שהוגשה המדינה לתגובת וזהה דומה ל"הנ המשיב תגובת כי, ילצי יש .5

1998  ההטבה את להחיל החליט הרווחה משרד לפיה" דפסחא קמחא "תוכנית החלת בעניי

 האוכלוסייה מקרב נזקקי� על אותה להחיל ולא יהודי� נזקקי� לגבי ורק וא/ הפסח בחג רק

 איתה ויחד הפסח חג כניסת לפני וימי� הפסח לחג מו/בס אז הוגשה העתירה ג�. הערבית

 צד במעמד בעתירה ביניי� צו מלפניו הוציא הנכבד המשפט בית. ביניי� צו למת בקשה הוגשה

 האוכלוסייה בקרב התוכנית הוחלה אז החג ובתקופת מכ לאחר ומיד מיידי ובאופ אחד

 .הערבית

  

 היתה לא א/, החגי� לתקופת ובסמו/ בהמשי תגובת קבלת לאחר יו� מוגשת הזו העתירה .6

 מיד. התקשורת מאמצעי אלא זו בקשה נשוא התכנית אודות לדעת ולעותרי� לציבור אפשרות

 באופ זו עתירה והגישו ההליכי� את מיצו ה� התוכנית אישור אודות לעותרי� שנודע לאחר

 . מיידי

  

 שייהנה דהוא מאי של י�באינטרס לפגוע זו בקשה בהגשת מעונייני� אינ� העותרי� אמנ� .7

 החלת כי הפשוטה העובדה לאור מתחייבת הינה ביניי� לצו הבקשה א/, דנ התוכנית מתחולת

 בזכות פגיעה תו/ ראשית בחקיקה כ לעשות הסמכה וללא בלבד אחת אוכלוסייה על התוכנית

 מסויי� חלק על התוכנית של תחולתה. תוקנה לא ההפליה עוד כל חוקתית בלתי הינה, לשוויו

 בעניי ד"בפסה הקבועה ההלכה למעשה זוהי. פוגענית תחולה היא א0 הינה אחר חלק והדרת

 :כדלקמ שקבעה לישראל חוקה
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 זכאי� אחרי� לפיה מדיניות לקבוע השלטונית הרשות החליטה כאשר, זה דברי� במצב"
 ג� זו אההנ טובת להעניק, השוויו עקרו מכוח, היא מחויבת הרי, מסוימת הנאה לטובת
 פלוני את המשווה החלטה לבוא חייבת ותחתיה, להתבטל דינה המפלה ההחלטה. לפלוני

  ."האחרי� ואת
 ).1991 (205, 191) 1(מו י"פד, האוצר שר נגד" ישראל למדינת חוקה" 637/89 1"בג

 

 ביניי� צוו למת לבקשה ייעתר הנכבד המשפט בית כי העותרי� מבקשי� אלו בנסיבות .8

 .בעתירה דחו0 דיו קיו� על יורה וכ זו הבבקש כמפורט

  

  :העתירה נימוקי ואלה

  

  :י�העותר

  

 למימוש היתר בי והפועל בישראל כעמותה המאוגד אד� זכויות ארגו הינו, 1' מס העותר .1

 ערביות, 7 בנות תאומות קטינות הינ 3 'ו 2 העותרות. בישראל האזרחי� בי שוויול הזכות

 לא א/ מוכר ספר בבית לומדות הו) נצרת לעיר סמו/ (יפיע יישובמה, הנוצרית העדה ובנות

 מיוצגות 3 – 2' מס העותרות. ביפיע) לטינית (מערבית הקתולית העדה לכניסיית השיי/ רשמי

אמ י"ע זו עתירה לצור/  בנפרד לבדה ומתגוררת בהוראה העוסקת הטבעית ואופוטרופסות

 בחופשת הקרובי� בימי� יחלו העותרות שתי. הלבד בנותיה שתי בחינו/ ונושאת זוגה מב

  .הפסח לחג במקביל השנה שיחול הפסחא וחג האביב

  

  :העובדתי הרקע

  

 לילדי� הצגות תממ המדינה "כותרת הנושאת האר1 בעיתו כתבה פורסמה 29.3.12 בתארי/ .2

 הכותרת תחת תוכנית אישר המשיב כי עלה מהכתבה". בלבד יהודיי� ביישובי� – בפסח

 לילדי� חינ� ומופעי� הצגות 200 'מ למעלה יוצגו במהלכה") התוכנית: "להל" (יקומאפ"

 מבי
. בפריפריה יישובי� 110 על תחול התוכנית כאשר הקרובה הפסח חג חופשת בתקופת

 בהצגות לילד שמתלווה שהורה אלא, בלבד זו לא. ערבי יישוב א$ אי
, ל"הנ היישובי�

. 3 20'10 של סמלי תשלו� ויישא כרטיס ברכישת להנחה היז2 הפסח חג בתקופת ובמופעי�

 מתארי/ החל וזאת המקומיות הרשויות דר/ ל"הנ למופעי� כרטיסי� לרכוש נית, כ כמו

1.4.12 . 

 

 וכנראה, לעותרי� נודע קיומה על א/ 15.3.12 בתארי/ המשיב י"ע אושרה התוכנית כי התברר .3

 .התקשורת בכלי ו�פרס עקב 29.3.12 בתארי/ רק הציבור לכלל

  

 המשיב באתר פורסמה שהיא כפי המשיב הודעת העתק וכ 1/ע מסומנת, הכתבה העתק ב"רצ== 

  .2/ע מסומני�, התוכנית תחול בה� היישובי� רשימת ע� יחד
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 לילדי� חינ� איכותית בילוי אלטרנטיבת להציע הפרויקט מטרת", המשיב מאתר שעולה כפי .4

 ."התרבותי עולמ� את מעשירה ג�ו מהנה ג� שהיא, הפסח בחופשת

 

 האחרו החנו2ה בחג שיושמה קודמת לתוכנית המש/ הינה זו תוכנית כי מתברר, כ כמו .5

 חג בתקופת איכותיות בהצגות ילדי� 100,000 'כ נהנו ממנה אשר" חנו2ה נס "כותרת השנשא

 יישוב א0 היה ולא יהודי� פריפריה ביישובי רק ויוש� הוחל" חנו2ה נס "פרויקט ג� .החנו2ה

 הערבית האוכלוסייה בקרב חג מועדי חלו החנו2ה חג בתקופת ג� כי, יצויי. בה כלול ערבי

 ע� רק לעותרי� נודע חנוכה חג על התוכנית תחולת על. השנה וראש המולד החג כגו, הנוצרית

 .זו עתירה הכנת

  

 ילדי� אלפי מאות בורע האביב חופשת או/ו חגי� חופשת הינה הפסח חג חופשת כי, יודגש .6

 הנוצריות העדות מקרב הילדי� חוגגי�, הפסח לחג במקביל. הערבית החינו/ במערכת ערבי�

 י"ע המאושרת האביב בחופשת שוהי� הערבית החינו/ במערכת הילדי� וכלל הפסחא חג את

 החינו/ במערכת הספר מבתי חלק. 17.4.12 לתארי/ עד 1.4.12 מתארי/ החל החינו/ משרד

 .22.4.12 לתארי/ עד האביב בחופשת שוהי� יתהערב

  

 העברית החינו/ במערכת התלמידי� ייהנו, הקרובה האביב תבחופש כי, הינה התוצאה .7

 ה� א0 השוהי�, 3 ' 2' מס העותרות לרבות, הערבי� שהילדי� בעוד, חינ� לילדי� להצגות

 ערבי� ילדי� בי פסולה אבחנה קיימת בכ/. זו להטבה יזכו לא, עת באותה חג בחופשת

 .לשוויו בזכות פגיעה לכדי המגיעה יהודי� לילדי�

  

  המשיב ותגובת הליכי� מיצוי

 דחופה בפניה המשיב אל 1' מס העותר פנה, בתקשורת התוכנית אישור דבר פרסו� לאחר מיד .8

. הערבי� ביישובי� לרבות הילדי� הצגות כלל מימו על להורות ובדרישה ההפליה לביטול

 פנה, החגי� חופשת תחילת לפני בודדי� ימי� מספר, הפנייה ועיתוי הנושא דחיפות בשל

 1' מס העותר דרישת אודות יידע ובה המדינה לפרקליטות ג� דחופה בפנייה 1' מס העותר

 בתארי/. הנושא דחיפות בשל וזאת 1.4.12 ראשו ליו� עד בדחיפות עמדת� הבעת וביקש

 לקבלת בדרישה המשיב אל תזכורת מכתבב נוספת פע� 3' מס העותרת פנתה 1.4.12

 .לפניית� עניינית התייחסות

 פרקליטות אל 1' מס העותר פניית וכ 29.3.12 מתארי/ למשיב 1' מס העותר פניית ב"רצ== 

  .4/ע מסומני� 1.4.12 מתארי/ התזכורת מכתבי וכ 3/ע מסומני�, 29.3.12 מתארי/ המדינה

  

 של המשפטית היועצת תשובת 1' מס העותר רדבמש התקבל 1.4.12 יו� של הערב בשעות .9

 י"ע המועלית ההפליה לטענת מקו� אי כי עולה זו מתשובה. פרבר הדס ד"עו, המשיב

 אחרי� ייחודיי� ירועי�א קיימי� לפיו, הראשו: כדלקמ לסכמ� שנית מנימוקי� העותרי�

" ישראל תרבות "תשוקד לפיו, השני; "לישראל תרבות "י"ע בוצעו אשר הערבית יהסילאוכלו
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, החופשות באחת שתתקיי� הערבית לאוכלוסייה מיוחדת תוכנית הכנת על המשיב בהנחיית

 :המשיב תגובת ובלשו. עבודה בשלבי והנמצאת

 

 התרבות לקידו� המשרד מטע� הפועלת, "לישראל תרבות "פעילות במסגרת"
 אשר, הערבי זרלמג ייחודיי� תרבות אירועי של ארוכה שורה המשרד יז�, בפריפריה

 הופעות הגיעו במסגרתו, מסארחיד פרוייקט: לישראל תרבות באמצעות בוצעו
 השונות המקומיות לרשויות, בלבד בעכו התקיי� אז עד אשר, מסראחיד פסטיבל

 40 'מ למעלה (דרוזי ופסטיבל) יישובי� 73 ' בכ הופעות 100'מ למעלה (האר1 ברחבי
 קונצרטי� התקיימו" קלאסיי� לילות "יקטפרוי במסגרת). יישובי� 14 'ב הופעות
 תרבות סדרות להכנסת" לישראל תרבות "מכניסה, כ כמו. יישובי� בשני פתוחי�

  .זאת פעילות להרחבת ופועלת והדרוזי הערבי במגזר ליישובי�
 מיוחדת תכנית הכנת על, המשרד בהנחיית, לישראל תרבות "שוקדת, מה זמ מזה

, הקרובות החופשות באחת תתקיי� אשר, הערבי מגזרב לילדי� לאירועי� המיועדת
 פעילות. בחגיה� תרבותית מפעילות ליהנות יוכלו הערבי במגזר הילדי� שג� מנת'על

 לילדי והנגשתה התרבות פעילות קידו� לצור/ מתקנת העדפה מהווה זאת ייחודית
  .הערבי במגזר

 הנמצאת, כניתהת על מלא פירוט לתת באפשרותנו אי, הקצר הזמני� לוח בשל
 המקומיות לרשויות תפורס� היא הפרוייקט תכנית גיבוש ע�. עבודה בשלבי

  ."הרחב ולציבור הרלוונטיות
    
  .5/ע מסומנת, 1.4.12 מתארי/ המשיב תשובת העתק ב"רצ== 

  

. עניי של לגופו אינה והיא משפטי בסיס משוללת המשיב תשובת כי טועני� העותרי� .10

 תוכנית אותה של התכלית סמ/ על להיבח אמורה, השוויו צתקבו בחינת לצור/ ההשוואה

 העותרי�, כ על. אחרות תוכניות של יישומ לצור/ ולא תוכנית אותה יישו� ולצור/ עצמה

 הצגות ממומני� שלפיה, העתירה נשוא לתוכנית בנוגע לחול אמורה לשוויו הזכות כי, טועני�

 יהודי�, בישראל התלמידי� לכלל ודי�לימ חופשת ג� שהיא, הפסח חג במהל/ לילדי�

 אפשרות להציג הינה, לעיל המשיב י"ע שצוינה כפי התוכנית תכלית, בנוס0. כאחד וערבי�

 בי לאבח אי, זו תכלת מימוש ולצור/, החגי� בתקופת הילדי� עבור לילדי� איכותית בילוי

, העתירה נושא וכניתהת ומטרת לתכלית בהקשר, כ כמו. יהודי� ילדי� לבי ערבי� ילדי�

 . בנפרד היהודית האוכלוסייה עבור ייחודיות תוכניות והכנת תרבותית לייחודית מקו� אי

 

 שחל הפסחא חג את הרלוונטית בתקופה חוגגות 3 ' ו 2' מס העותרות כי ג�, לציי למותר לא .11

 ה�שב החינו/ משרד י"ע מוכרי� שהינ� נוצרי� ספר בבתי הנוצרי� הערבי� התלמידי� על

 .מוסלמי� וג� נוצרי� תלמידי� ג� לומדי�

 

 שנגעו אחרות בעתירות שהוגשו המדינה לתשובות וזהה דומה המשיב תשובת, כ על יתר .12

 שהוגשה בעתירה המדינה תשובת, למשל כ/. ממשלתיות תוכניות ויישו� תקציבית להפליה

. החגי� תבתקופ ערבי� נזקקי� על" דפסחא קמחא "פרוייקט תחולת איב ההפליה נגד

 ייחודיות קיימת כי טענה והמדינה יותר בלטה והתרבותית הדתית הייחודיות זה במקרה

 באופ הורה 1"בג, זאת למרות. היהודי� הנזקקי� על רק זו תוכנית בהחלת ודתית תרבותית

 דנ במקרה וחומר מקל הערבית האוכלוסייה מקרב נזקקי� על ג� זו תוכנית החלת על מיידי

 ;)6/ע מסומ לעתירה ב"הרצ 11.5.98 מיו� די פסק, הרווחה שר נגד עדאלה 2422/98 1"בג(

, הערבי� יישובי� על ר"שח תוכנית חלתה אי בעניי שהוגשה המדינה תשובת היתה ג� כ/
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 משרד וכי הערבית האוכלוסייה על שחלות אחרות תוכניות קיימות כי המשיב ציי שש�

 נתקבלה לא זו טענה אול� הערבי� ביישובי� נוספות ייחודיות תוכניות להקמת פועל החינו/

 לענייני המעקב ועדת 2814/97 1"בג (הערבי� ביישובי� התוכנית החלת על הורה 1"ובג

 נגד בעתירה המדינה תשובת ג� כ/; )20.7.02 מיו� די פסק, החינו' משרד נגד הערבי החינו'

 כי אז טענה המדינה, למיהע בתי לתחזוקת הדתות משרד של תקציבי� בהקצאת ההפליה

 1"בג ואול� היהודית העדה של הקברות בתי קתלתחזו תקציבי� בהקצאת ייחודי צור/ קיי�

 מיו� די פסק, דתות לענייני שרה נגד עדאלה 1113/99 1"בג: ראו (שוויונית תחולה על הורה

18.4.00.( 

  

 ליהנות היא, 3 'ו 2' מס העותרות כולל, הערבי� ביישובי� הילדי� של זכות�, לכ/ מעבר .13

 כפי, שלה� החגי� חופשות במהל/ וזאת וחינ� נגישות, זמינות, איכותיות בילוי מאופציות

 האומנות בתחו� אלו איכותיות בילוי לאופציות. ממנה נהני� יהודי� ביישובי� שילדי�

 בדקו רבי� מחקרי�. הילדי� של והחינוכיי� הלימודי� ההישגי� בקידו� ג� רבה חשיבות

, והראו הר/ בגיל אלה לרבות התלמידי� של לימודיי� הישגי� כמקד� באומנות השימוש תא

 גדולה חשיבות קיימת, תלמידי� של האומנותיי� הכישורי� בהעלאת החשיבות מלבד כי

 התלמיד עמדות גיבוש; התלמידי� של הלימודיי� ההישגי� שיפור לצור/ באומנות בשימוש

 כישורי שיפור; מסביבו הקהילה ע� התלמיד של רתיי�החב יחסיו שיפור; הקהילה בקרב

 החשיבות מלבד, מכא. התלמיד של והבעה הבנה, כתיבה מיומנויות; הביקורתית החשיבה

 ככלי באומנות בשימוש מירבית חשיבות קיימת, התלמידי� בקרב האומנות כישורי בטיפוח

  .התלמיד של האנושית להתפתחותו

  .7/ע ומסומני� לעיל האמור את המחזקי� מאמרי� מספר ב"רצ  ==

 


  המשפטי הטיעו

   לשוויו בזכות הפגיעה

, זו ברשימה הכלול ערבי יישוב א0 אי כאשר, בפריפריה יישובי� 110 'ב התוכנית החלת .14

 שכ ועיקר כלל רלוונטית אינה היישובי� בי זו אבחנה. לשוויו החוקתית בזכות פגיעה מהווה

 ביניה� לאבח שאי אחת שוויו תקבוצ מהווי� זו תוכנית לצור/ ויהודי� ערבי� יישובי�

 במהל/ לילדי� איכותיי� בילוי פתרונות מציאת הינה התוכנית תכלית כאשר במיוחד

 כי, ספק אי. לחופשה יוצאי�, כיהודי� ערבי�, בישראל התלמידי� כל כאשר החופשות

 החלטה מהווה, יהבפריפר הערבי� היישובי� כל את המדירה יישובי� רשימת קביעת

 בתורה הגורמת היישובי� בי זו אבחנה. שוויוניי� קריטריוני� על מבוססת שאינה שרירותית

 חלק שהינה לשוויו החוקתית בזכות פגיעה מהווה, ערבי� לילדי� יהודי� ילדי� בי לאבחנה

 . וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 4 בסעי0 המעוגנת לכבוד החוקתית מהזכות

 

 החנו2ה חג חופשת בתקופת ה, ל"הנ מהתוכנית הערבי� היישובי� של הדרת� עצ� כ כמו .15

 .הערבי� הילדי� של בכבוד� פוגעת, האביב חופשת בתקופת כעת וה
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 המדע שרת נגד לנוער ארצי תיאטרו
 3792/95 1"בג :ראו ולכבוד לשוויו בזכות הפגיעה על

' נ בישראל השלטו
 לאיכות התנועה 6427/02 1"בג; )1997 (281, 259) 4(נא י"פד, והאומנויות

 מתארי/ די פסק (הפני� שר' נ עדאלה 7053/03 1"בג; )11.5.06 מתארי/ די פסק (הכנסת

 לקבוע החובה ועל). 21.2.12 מתארי/ די פסק (ישראל כנסת' נ רסלר 6298/07 1"בג; )14.5.06

' נ המקומית הרשויות ראשי ועד 727/00 1"בג ראו וכתובי� ברורי�, שוויוניי� קריטריוניי�

  )).2001 (90' עמ, 79) 2(נו ד"פ, והשיכו
 הבינוי שר

  

16.  שסיווגה הממשלה החלטת חוקיות נדונה בה הערבי� לענייני העליונה המעקב ועדתו בעניי

 יישובי� 553 על הממשלה החלטת החלת כי, 1"בג קבע ש�, לאומית עדיפות כאזורי יישובי�

 ביטול על הורה כ ועל לאו� רקע על הפליה לכדי מגיעה, ערבי� הינ� �מה 4 רק כאשר

 ממשלת ראש נגד בישראל הערבי� לענייני העליונה המעקב וועדת 11163/03 1"בג (ההחלטה

 ).27.2.2006 מתארי/ די פסק( ישראל

 

 כפרי� ארבעה לכלול האוצר שר החליט, המשפט לבית עתירה הגשת בעקבות אחר במקרה .17

 הנזקי� בגי פיצוי לקבלת הזכאי� הספר יישובי ברשימת, עראמשה הכפר ביניה�, ערבי�

 היישובי� מכלל זה במקרה. השניה לבנו מלחמת בעקבות שביישובי� העסקי� לבתי שנגרמו

 באותו הימצאות� למרות וזאת הספר יישובי מרשימת הערבי� הכפרי� ארבעת הוצאו, בגליל

 בהיותה ההדרה ביטול על הורה 1"בג. בטחוני סיכו לאותו חשיפת� למרותו גיאוגראפי שטח

, 23.9.07 מתארי/ די פסק( האוצר שר נגד שחאדה 7444/06 1"בג: ראו( לשוויו בזכות פוגעת

 ).פורס� טר�

 שנגע דומה בעניי העליו המשפט לבית עתירה הוגשה 1998 בשנת כי, זה בהקשר נזכיר .18

 ליהודי� לסייע יועדו עמותות באמצעות תקציבי� מחולקי� לפיה" דפסחא קמחא "לתוכנית

 הנזקקת הערבית האוכלוסייה חלקי את מפלה זו תוכנית כי נטע. הפסח חג את לחגוג נזקקי�

 וכתוצאה מיידי באופ בנושא טיפל 1"בג א/ הפסח חג כניסת לפני ימי� הוגשה העתירה. לרעה

 לקבוע העבודה משרד על וכי בישראל תהעדו כל על שוויוני באופ תחול התוכנית כי נקבע מכ/

 שר נגד עדאלה 2422/98 1"בג (הפליה ללא האזרחי� כל בי התקציבי� לחלוקת קריטריוני�

 ).11.5.98 מיו� די פסק , העבודה

כי הקצאת תקציבי� ממשלתיי� ,  לחוק יסודות התקציב הקובע3מנוגדת לסעי0  זו הפליה .19

 זמיר השופט קבע )שצויי לעיל(גד השר לענייני דתות  נעדאלהבעניי . תתבצע באופ שוויוני

 :המדינה משאבי בהקצאת להפלות אסור כי, מפורשות

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

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

, יחסי באופ קלה אפשרות קיימת התקציב חוק בביצוע, מעשית מבחינה. התקציב
 היתר בי, המדינה רשויות ידי'על משאבי� בהקצאת להפלות, פיתוי כדי עד לעתי�
 קשה באופ לפגוע עלולה, שיטתית היא א� במיוחד, כזאת הפליה. לאו� או דת מחמת
 ובתחושת החברתי במרק� ג� אלא, מסוי� בגו0 או מסוי� באד� רק לא ביותר
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 פסולה כזאת הפליה, מקו� מכל. בצוותא ראויי� לחיי� תנאי שהיא השותפות
  ."דיח ג� משפטית ומבחינה מוסרית מבחינה, מיסודה

  ).2000 (171, 164) 2(נד ד"פ, דתות לענייני השר' נ עדאלה 1113/99 1"בג

, 258)  4(נא ד"פ, והאומנויות המדע שרת' נ לנוער ארצי תיאטרו
 3792/95 1"בג ג� ראו(

 השר' נ ל"ז יקותיאלי 4124/00 1"בג; ))2000 (171, 164) 2(נד ד"פ; )1997 (274'273

  )). 14.6.10 מתארי/ די פסד (דתות לענייני

  

  חוק י"עפ או חוק מכח אינה הפגיעה

 המשיב חרג ובכ/ פיו על או חוק מכח נעשתה לא לשוויו בזכות הפגיעה כי, טועני� העותרי� .20

 זו לא. וחירותו האד� כבוד: יסוד שבחוק ההגבלה לפסקת מנוגדת הינה ההחלטה. מסמכותו

 יסודות לחוק 3 לסעי0 מנוגדת נההמדי תקציבי בהקצאת הפליה, לעיל שפורט כפי אלא, בלבד

 .חוקית בלתי הינה המשיב החלטת כ ועל עצמו התקציב

 

21.  לנשיא המשנה קבע לאומית עדיפות לאזורי יישובי� בסיווג שד העליונה המעקב וועדת בעניי

 חקיקה מכח אושרה ולא, ראשי בהסדר מעוגנת היתה לא הממשלה והחלטת הואיל כי, חשי

 . חוקית יבלת היא אזי, ראשית

  

 יטענו, פיו על או חוק מכח לא הפגיעה והיות לעיל שפורטו כפי החוקתיות בזכויות הפגיעה בשל .22

  . חוקתית בלתי החלטה הינה המשיב החלטת כי העותרי�

  

 במבוא כמבוקש תנאי על ותו ביניי� צו מלפניו להוציא הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל האמור לאור

  .משפט הוצאות בצירו0 וזאת זו לעתירה

              _______________________  

                   די – עורכת, זהר סאוס

  העותרי� כ"ב                        

  2.4.12, חיפה

  


