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להשית על המשיבה  1משיבה של הועדת המכרזים כי החלטת לקבוע  מתבקשהמשפט הנכבד  יתב

בו זכתה  הפרה את סעיף איסור ההפליה במכרז שהיאבלבד, לאחר שמצאה ₪ אלף  30בסך פיצוי  3

  בטלה. –

לקבל החלטה חדשה בעניין גובה  1של המשיבה מתבקש בית המשפט להורות לוועדת המכרזים עוד 

את יהלום ו ,3המשיבה  בה נקטהשקף את חומרת ההפליה אשר י, 3הפיצוי שיושת על המשיבה 

 . שנקבע בהסכם המכרבגין הפליה גובה הפיצוי 

לתוספת הראשונה לחוק  5לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית לדון בעתירה על פי פרט : סמכות

. לבית המשפט סמכות מקומית לדון )ענייני מכרזים( 2000-ניינים מנהליים, התש''סלע משפטהבתי 

 2000-תשס"אהנהליים )סדרי דין(, מ םלענייניבתי משפט  )א( לתקנות2מכוח תקנה בעתירה 

 שבע(.-)המקרקעין בעיר באר

  .2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20ש"ח על פי פרט  2,014: האגרה

עתירה זו  .: לא קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומההליך נוסף

 . אבורביעה נ' רשות מקרקעי ישראל 54529-08-21הינה עתירת המשך לעת"מ 



 

 מבוא

-ו המכרזים ועדת – להלן) רשות מקרקעי ישראל של המכרזים ועדת תבהחלטתירה זו עוסקת ע

. (פרץ בוני הנגב או החברה – להלןפרץ בוני הנגב ) חברתעניין ב 1.5.2022 מיום( בהתאמהרמ"י 

החברה מפורשות כי קבעה ו ,שו העותריםשהגיהפליה  לעבתלונה  הוהכריעדנה ועדת המכרזים 

ווקה יששזו  ,הפארק בפרויקט הדיור יחידות בשיווק נוספים לקוחות ערביםו 1את העותר הפלתה 

 בעיר באר שבע. 

נתקלו בחומה בצורה  ,מגוריםהשפנו לרכישת הדירות בפרויקט נוספים לקוחות ערבים ו ,העותר

להם מידע ספק להזמינם להתרשם מהדירות או לבמקום  .ונמנע מהם להתקדם בהליך הרכישה

תעודת להליך סרק של הוצאת על ידי נציג החברה  הפונים הערבים הופנו, י שהם ביקשורלוונט

כי המכירה מתבצעת השקרית בטענה של משרד השיכון והבינוי,  "למשתכןמחיר מסלול "זכאות ל

ה יתלא היו, ווקה דירות למכירה חופשית באותה עתישהחברה שאף . זאת, הרק למי שמחזיק בתעוד

  .ותכאלהפנות לקוחות להוצאת תעודת ז הצדקהכל ה ל

מיד הוזמנו ממש, באותם ימים  ,, לקוחות יהודים שהתקשרו לאותם הנציגים של החברהבמקביל

לא הופנו להוצאת הם . , להתרשם מהדירות ולקבל פרטים רלוונטייםלהתקדם בהליך הרכישה

 . ם נציגי המכירותמכאות, והדבר אף לא עלה בשיחה שניהלו עתעודת ז

דירה רכוש לם יפוטנציאליערבים  לקוחותלמנוע מבבירור התנהלות זו, שחזרה על עצמה, נועדה 

בעיני החברה הם או משום שרבים, עבשל היותם ם ימטעמים גזעניתוך הטעייתם, וזאת  בפרויקט

באטרקטיביות של הפרויקט בעיני לקוחותיהם עשויים לפגוע אשר לקוחות לא רצויים", נתפסו כ"

 .האחרים

במקרה של  םעיף איסור הפליה, ולצדו מנגנון של פיצוי מוסכס קייםבתנאי המכרז ובהסכם המכר 

תקבע כי החברה הפרה את סעיף איסור זו שכדי  ,העותרים לוועדת המכרזיםבשל כך פנו . תוהפר

החליטה ועדת המכרזים שאכן החברה נקטה  ,אשר יתואר בהמשך ,ההפליה. לאחר מאבק משפטי

 מחמת לאום. אסורה בהפליה 

חרף כך ו ,החברה יגנצילמרות חומרת המעשים, העובדה שהם לוו בשקרים בוטים מצד אולם 

החליטה ועדת המכרזים  –על מדיניות מפלה בבירור באופן המצביע  שהמצג השקרי חזר על עצמו

כאשר שיעור הפיצוי הקבוע במכרז, לכל הפרה, זאת  .בלבד₪ אלף  30להשית על החברה פיצוי בסך 

 .₪אלף  450הוא 

יודגש כי הפיצוי אינו פיצוי לעותר, נפגע ההפליה, או לנפגעים אחרים, אלא פיצוי שהולך לקופת 

על הפרה של סעיף איסור ההפליה. מטרת הפיצוי הינה עונשית והרתעתית,  "קנס"המדינה כסוג של 

 לכל הפרה. ₪ אלף  450ולכן הוא נקבע מראש, במסמכי המכרז ובחוזה המכר, בסכום משמעותי של 

ליועצת המשפטית סבורים כי גובה הפיצוי שנקבע הוא בלתי סביר באופן קיצוני, ולכן פנו  העותרים

עד עתה את גובה הפיצוי על ערכו הראוי אך  תנחה את ועדת המכרזים להעמידבדרישה ששל רמ"י 

 אין מנוס מלבקש את התערבותו של בית המשפט הנכבד.על כן, . לא נתקבל כל מענה

מבטא  ועליו החליטה ועדת המכרזים אינשבית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי גובה הפיצוי 

להיאבק  ,את חובתה של רמ"י להגן על הזכות החוקתית לשוויון בנגישות למקרקעי הציבורכראוי 

של גזענות והפליה במגורים, ולהרתיע חברות קבלניות מנקיטה בהפליה פסולה. הרווחות בתופעות 



 

נמוך על אחת מחברות כה קביעת פיצוי בנסיבות המקרה כי  ,ש בית המשפט הנכבד לקבועעוד מתבק

זאת בין  ;הפסולה מעבירה מסר שגוי של השלמה בקריצה עם התופעה – ה הגדולות במשקיהבני

שקבעה רמ"י במכרז ובהסכם המכר, המוסכם לכל הפרה, היתר נוכח הפער הניכר בין סכום הפיצוי 

 . על כל ההפרות חברהאשר נפסק להכולל נס מהק 15הגבוה פי 

מתבקש בית משפט לדון באופן שבו על ועדת המכרזים של רמ"י לחשב עתירה זו היא הראשונה שבה 

, תהא הקבעו בילהחלטה בתיק זה, ולעקרונות שי .מחברה שהפלתהאת גובה הפיצוי שיידרש 

 בשיווק דירות.  נקטו בהפליהיה יעל מקרים נוספים שבהם ייקבע שחברות בנהשפעה מכרעת 

 העובדתית התשתית

 הצדדים

באר שבע ותושב העיר. העותר הוא , יליד הינו ערבי אזרח המדינה( העותר –)להלן  1עותר ה .1

, האגודה לזכויות 2 העותרת .ערבירק בשל היותו שנקטה כלפיו החברה, נפגע ישיר מההפליה 

לקדם את שנה  50מזה , הינה עמותה הפועלת (האגודה לזכויות האזרח –)להלן  האזרח בישראל

זכויות האדם בישראל ולהגן עליהן. האגודה עוסקת בזכות לשוויון בכלל, ולזכות לשוויון 

 והיא פועלת במגוון אמצעים נגד הפליה בדיור. ,בנגישות לדיור בפרט

 ה,יהיא הרשות האחראית על ניהול מקרקעי המדינה והקצאתם לצרכי בני רמ"י,, 1המשיבה 

המשיב  .1960-רשות מקרקעי ישראל, התש"ךתשתיות, מסחר, תיירות ופיתוח בהתאם לחוק 

, , הוא המשרד האמון על תכניות דיור למשתכן(משרד השיכון –)להלן  , משרד הבינוי והשיכון2

הגדולות  המחברות הבניי היא ,פרץ בוני הנגב, חברת 3המשיבה  .ושותף למכרז מושא העתירה

 בארץ. 

 ה וסעיף איסור ההפליהיהחברה במכרז הבני זכיית

מגורים במקרקעין במסגרת מכרז מחיר למשתכן.  מבנימכרז להקמת זכתה ברץ בוני הנגב פ .2

בו התחרות הינה על המחיר הגבוה שיוצע לקרקע, מכרז מחיר ש ,יה רגיליבניגוד למכרז בנ

וקצו חידות הדיור שיה, לרבות מספר יילמשתכן הינו מכרז הפוך שבו נקבע מראש היקף הבני

יוצע לזכאים שעמדו בתנאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, והתחרות היא על מחיר נמוך ש

בהתאם הזוכה במכרז הוא מי שמוכן לבנות את יחידות הדיור  .("המשתכן"לרוכש הדירה )

 ולהציע אותן במחיר הנמוך ביותר לזכאים. ,במכרז יםקבועתנאים הל

 משרד השיכוןבמסגרת תכנית מחיר למשתכן נקבעת בהגרלה שעורך שנבנות הזכאות לדירות  .3

. היזם מקבל את רשימות הזכאים שעלו תעודת זכאותמחזיק בבין מי שעמד בתנאי הסף ו

אסור לו להתקשר  .בהגרלה לצורך התקשרות עמם בחוזה מכר לפי התנאים שנקבעו במכרז

. היזם גם מתחייב כה בהגרלהאו לא להתקשר עם זכאי שזאחרים באופן עצמאי עם זכאים 

 . על ידי משרד הבינוי והשיכון יה שנקבעיבמכרז לעמוד בסטנדרט בנ

במכרזי מחיר למשתכן, כפי שקרה גם במקרה מושא העתירה, מקבל היזם זכות לצד זאת,  .4

, מעבר לאותן יחידות דיור שהתחייב למכור לזכאים במקרקעין להקים יחידות דיור נוספות

אלו יכול היזם לשווק ולפרסם לציבור הרחב ולמכור אותן הדיור היחידות  שעלו בהגרלה. את

  .במחירים המשקפים את מחירי השוק



 

שבו, לפי נוסח  ,396/2016בש/במסגרת מכרז  45644במתחם זכתה החברה  8.5.2017ביום  .5

ר למכירה בשיווק חופשי לציבוידות יח 50לדיור למשתכן ועוד ידות יח 100המכרז, ניתן להקים 

  .יחידות דיור 66-הורחב למספר יחידות הדיור שהוצע לציבור הרחב בפועל, הרחב. 

באופן  מתמקדת, אלא לזכאים של מבצע מחיר למשתכןאינה עוסקת ביחידות הדיור עתירה זו 

, 2020 באוקטוברהוצעו למכירה במחירי השוק, ש ,דירות האחרות בפרויקטה 66שיווקן של 

 .ההגרלות לדירות מחיר למשתכן בפרויקט שנערכוחודשים ארוכים לאחר 

 הפליה במכרז והפיצוי המוסכם בגין הפרתו  איסור

 לתנאי המכרז קובע: 4.6עיף ס .6

הזוכה מתחייב להימנע מנקיטה באפליה פסולה בעת שיווק ומכירת יחידות "

, ולא יתנה מכירת דירה כאמור בתשלום או במתן טובת הנאה אחרת, הדיור

בגין עצם הזכות או קבלת עדיפות לרכוש את הדירה, וכן לא יתנה מכירה 

כאמור ברכישת הצמדה דירה, רכישת ציוד או שדרוג המפרט המחייב או בכל 

ם תנאי שהינו בלתי סביר בנסיבות העניין. הזוכה מצהיר בזאת כי הוא יודע שא

יפר התחייבות זו רמ"י או המשרד יהיו רשאים מבלי לפגוע מכל סעד אחד 

העומד לזכותם על פי דין, לבטל את זכייתו במכרז ולבטל את החוזים שייחתמו 

 10וי המוסכם כמפורט בסעיף עמו בעקבות הזכייה ו/או לדרוש ממנו את הפיצ

 להלן"

 הפיצוי המוסכם מוגדר באופן הבא: למכרז  10בסעיף 

מכירת דירה כאמור  או התניה של אפליה במכירת דירת מחיר למשתכן"

לרכוש  הנאה אחרת בגין עצם הזכות או קבלת עדיפות בתשלום או במתן טובת

רכישת ציוד או שדרוג הצמדות לדירה  או התניה כאמור ברכישתאת הדירה 

 ."₪ 450,000 – העניין או בכל תנאי שהינו בלתי סביר בנסיבות הדירה מפרט

. ו)ח( ל5ה, אשר מהווה חלק מתנאי המכרז, חוזר על סעיף איסור ההפליה בסעיף יחוזה הבני

קובע:  ,"למשתכן במחיר שלא דירות ומכירת בניית"היא  שכותרתו ,יהיא לחוזה הבנ5סעיף 

 ".ועניין דבר לכל אלה דיור יחידות על )ח( יחול5 עיףס כי יובהר"

פליה בשיווק הסעיף מפורש האוסר על מעוגן בשכונת הפארק זכתה החברה  שבובמכרז כלומר,  .7

 תוכנית מחיר למשתכן., אשר אינן כלולות בהדירות, לרבות דירות שנמכרות בשוק החופשי

שגם מצאה על אף סעיף זה, וכפי  הפרה. כל על₪  450,000 , כאמור, עומד עלהפיצוי המוסכם

 חברה הערבית על רקע מוצאם. קונים פוטנציאלים מה החברה הפלתה, ועדת המכרזים

חוסר ללא נספחיו, בשל המכרז יצורף  .1ע/מצורפים ומסומנים  העתק המכרז וחוזה הבנייה

 אך אלו זמינים באתר רמ"י.  ,)למעט חוזה הבנייה(לעתירה הם רלוונטיות שלה

 הדירות בשיווק ההפליה

עותר גדל בבאר שבע וגר בה כל חייו. הוא עובד כרוקח אחראי בסניף סופר פארם בעיר, ה .8

 העותר נתקל בעיר הולדתו. במסגרת חיפושיוהתעניין ברכישת דירה  2020ובמהלך אוקטובר 

 במודעות של החברה שפוזרו בעיר. להלן אחת המודעות:



 

 

במסגרת אינן  , והןלכל המעונייןכפי שניתן לראות במודעה, מדובר בדירות המוצעות למכירה  .9

 "במחירי השקה ותנאי מימון מיוחדים".מוצעות ועל כן הן  מחיר למשתכן,

ביקש לבדוק התקשר לחברה והוא  15.10.2020ביום  .התעניין ברכישת דירה בפרויקט העותר .10

, נציג החברהשל העותר אינו מסגיר את מוצאו הציע לו בשל כך שמבטאו  .את תנאי המכירה

רכישת הדירה. ולהתקדם בהליך  ,לבוא ולהתרשם מהפרויקט בעצמושהזדהה בשם איציק, 

 . בתעודת זכאותבמהלך השיחה לא הוזכר כל תנאי לפיו יש צורך 

בפרויקט והזדהה בשמו, כדי לתאם ביקור לאיציק התקשר העותר כאשר זמן קצר לאחר מכן,  .11

רק למי שיש בפרויקט מיועדת הדירות  כי מכירתלפתע טען , והוא הטון של נציג החברההשתנה 

אשר היה מודע היטב לתנאים , העותרתעודת זכאות לרכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן. 

גם לשיחה זו ענה  ולהקליט את השיחה.פעם נוספת החליט להתקשר אשר פורסמו במודעה, 

 : . להלן תמלול השיחהתעודת הזכאותקיומה של על  העותריציק, ופעם נוספת נשאל א

 ".היי שלום זה מוחמד דיברתי איתך בבוקר"מוחמד: 

 ?"מה אתה אומר"איציק: 

 ".בוקרבאני אומר מדבר מוחמד מבאר שבע, דיברתי איתך "מוחמד: 

  ".כן כן"איציק: 



 

יש דירה שרשומה על שמי. זה דירה שההורים אז אני בנוגע לזכאות, "מוחמד: 

 ."עומד בקריטריונים של הזכאותאני לא אז שלי קנו והיא רשומה על שמי 

 . "לא, יש לך אפשרות של משפרי אולי. לא יודע"איציק: 

 ".לא"מוחמד: 

אני לא יודע בדיוק איך הקריטריונים אם אתה לא זכאי אז זה בעיה "איציק: 

 ."אני לא יודע

 ?"למה בעיה": מוחמד

 ".כי אנחנו מוכרים רק עם תעודות זכאות"איציק: 

הפרויקטים שלכם בשכונת הפארק זה רק לתעודות זכאות? כלומר "מוחמד: 

 ".אנשים שאין להם...

 ."משרד השיכון סגרנו איתו לאחרונה. הכל זה דרך משרד השיכון"איציק: 

כפרויקט רגיל בשכונת הבנתי. כי זה מפורסם אחרת. זה פורסם "מוחמד: 

 ."הפארק

 ."תברר ותראה שרק זכאים. רק דרך זכאות ,לא לא"איציק: 

 ."רק דרך משרד השיכון ואנשים אחרים לא יכולים"מוחמד: 

 . "נכון ,משרד השיכון ,כן"איציק: 

 ".הבנתי": מוחמד

  ".השאלה אם נשארו, צריך לבדוק איתם אם אתה עומד בקריטריונים"איציק: 

 ".אתה אומר לבדוק דרך משרד השיכון": מוחמד

 ".שווה כן, בהצלחה"איציק: 

 ."תודה": מוחמד

 העותר קשר עם העיתונאי אסף פוזיילוב מתאגיד השידור הציבורייצר זו,  שיחהבעקבות  .12

, ודיבר חוסאם –מו בששהזדהה אדם לחברה התקשר  לבקשת העותר,יום לאחר מכן,  "כאן".

מטעם  "מחיר למשתכן"כי המכירה היא רק לזכאי  איציקטען הפעם גם עם נציג החברה איציק. 

 :, שהוקלטה. להלן תמלול השיחההיש לפנות למשרד בהקשר ז, וכי משרד השיכון

 ".הלו"איציק: 

 ".שלום"איציק: 

 ".מדבר חוסאם"חוסאם: 

 ".כן בבקשה"איציק: 

אני מעוניין בבית  ,רציתי לבדוק ,שלכם באינטרנט ...ראיתי את ה"חוסאם: 

 ".בשכונת הפארק

יש לך? של  ,אנחנו עובדים רק עם תעודות זכאות של משרד השיכון"איציק: 

 ?"המשתכן

 ?"רק של המשתכן"חוסאם: 

כן כן של המשתכן. אם יש לך אני אעזור לך אבל אתה צריך ללכת "איציק: 

 . "לעשות הגרלה. צריך הגרלות

 ?"איך זה עובד"חוסאם: 

 "אתה צריך להיכנס למשרד השיכון באינטרנט ,ך משרד השיכוןדר"איציק: 

 ".אוקי"חוסאם: 



 

תיכנס להגרלה ונמשיך  ,ולראות מה הם רוצים ויש שם מספרי טלפונים"איציק: 

  ".הלאה

 ?"אתה יכול לשלוח לי... עם מי אני מדבר"חוסאם: 

שרד אני לא יודע. קוראים לי איציק, אני לא יודע את הטלפון של מ"איציק: 

 ".השיכון תראה באינטרנט

 ?"איך אני נכנס לשם בדיוק"חוסאם: 

 ".תכתוב משרד השיכון"איציק: 

  ".משרד השיכון"חוסאם: 

מחיר למשתכן ושמה יש לך למי לפנות, איך ומה הכל  ,מחיר למשתכן"איציק: 

 "ברור. אני לא יודע את כל הפרטים

 ?"אין לך לינק משהו לשלוח לי"חוסאם: 

לא. אני בעצמי לא יודע, אם אני רוצה אני נכנס משרד השיכון כותב "איציק: 

 ."ונכנס

 ".משרד השיכון"חוסאם: 

 ".כן, מחיר למשתכן מחיר למשתכן"איציק: 

 ".מחיר למשתכן"חוסאם: 

אתה נכנס להגרלה איפה שכתוב הגרלות, צריך להוציא תעודת זכאות. "איציק: 

  ...".אתה תראה ואז

 ?"זור אלייך איציקואז אני אח"חוסאם: 

 ".הכל דרך משרד השיכון –אתה לא חוזר אלי "איציק: 

 ".הכל דרך משרד השיכון, לא חוזר אליך"חוסאם: 

  ".לא"איציק: 

 ".אוקיי, תודה"חוסאם: 

 ".בהצלחה"איציק: 

 ".ביי"חוסאם: 

. כך התנהלה תקשר לחברה סאלם, מכר נוסף של העותרה, 18.10.2020-יומיים לאחר מכן, ב .13

 השיחה:

 ".שלום"איציק: 

כמה פרטים על הדירות שלכם בשכונה בבקשה אני רוצה לדעת "סאלם: 

 ".החדשה

 ?"עם מי אני מדבר"איציק: 

 ".אממ סאלם"סאלם: 

 ?"סאלם"איציק: 

 ".נכון"סאלם: 

 ?"כן, מה אני יכול לעזור לך סאלם"איציק: 

 ?"מה אתה אומר"סאלם: 

 ?"אגב, יש לך תעודת זכאותמה אני יכול לעזור לך? דרך "איציק: 

  ".לא"סאלם: 

 ".זה פרויקט של המשתכןאהה אתה צריך להוציא את זה, "אציק: 



 

 ".אוקיי"סאלם: 

אתה צריך ללכת למשרד השיכון. אני לא יודע איך עושים את זה. "איציק: 

  ".תיכנס לאינטרנט ותראה איך מוציאים תעודת זכאות ונמשיך להתגלגל לדבר

  ".בסדר גמור. תודה רבהאוקיי, "סאלם: 

 "בסדר? בבקשה"איציק: 

 ".יום טוב, ביי ביי"סאלם: 

 מתייחסתהחברה  בולבחון בעצמו את האופן פוזיילוב  העיתונאיות הדברים, החל בבעק .14

בשילוב ממצאי הבחינה שערך עם צוות התאגיד, ערבים. וללקוחות פוטנציאליים יהודים 

ומפלה של החברה, בין היתר  מפורשת מדיניותעל  והצביע ,הבדיקות שערכו העותר וחבריו

 מתן תשובות שונות ללקוחות הנבחנים על רקע מוצאם.באמצעות 

הוא הוזמן לראות עם איציק, חוסאם שניהל לשיחה סמוך למשל, כשהכתב התקשר לחברה,  ,כך .15

 :הדירה לדוגמ

 ".הלו"איציק: 

 ".שלום"אסף: 

 ".שלום"איציק: 

אם אני לא טועה לפני כמה  ,חושב עם מישהי קודםהיי, דיברתי אני "אסף: 

 ...".ימים

 ?"מה אמרת ,אני לא שומע"איציק: 

התקשרתי, דיברתי עם מישהי אצלכם לפני כמה ימים. שאמרתי "אסף: 

התקשרתי והיא סיפרה לי כאילו על הדירות בשכונת הפארק ורציתי לשאול אם 

 ."אם אני יכול להגיע לראות היש לכם דירה לדוגמ

אין לנו. אין לנו באופן כללי. יש לנו שני בניינים שסיימנו  הדירה לדוגמ"איציק: 

 ?"לבנות ושמה אפשר לראות דירות. כמה חדרים אתה מחפש

 ".ארבעה"אסף: 

 ".אפשר לראות שמה דירות של ארבעה חדרים"איציק: 

 ".אוקיי"אסף: 

 ?", כןהאיך הן נראות. אבל זה לא דירה לדוגמ"איציק: 

כן הבנתי. טוב אתה יודע זה אותו דבר. מבחינתי, זה לא מאוד משנה לי "אסף: 

 ".הקטע זה לראות אותה

 ?"מאיפה אתה"איציק: 

  ".באר שבעי"אסף: 

אתה מחפש דירת ארבעה חדרים ואתה רוצה לראות דירת ארבעה "איציק: 

 ? "חדרים

 ".כן כן"אסף: 

 ?"אתה רוצה מחר לראות"איציק: 

חשבתי היום אחר הצהריים אחרי שאני מסיים לעבוד, אבל אני אוכל "אסף: 

  ".לדבר איתך מחר

 ? "מה זה אחרי שאתה מסיים לעבוד באיזה שעה"איציק: 



 

 ".חמש"אסף: 

 ".לא, הבניין סגור כבר הם סוגרים את הבניינים"איציק: 

 "אז אולי אנסה מחר בבוקר ,הבנתי"אסף: 

 ".וקר זה בסדרתנסה מחר בבוקר. מחר בב"איציק: 

 ".אוקיי, בסדר"אסף: 

 ?"איך קוראים לך"איציק: 

 ".אסף"אסף: 

אסף. אז בוא נגיד שנהיה בקשר מחר בבוקר שנתאם בדיוק שאתה "איציק: 

 ".מגיע שיחכו לך שם

בסדר גמור אני ארים אלייך טלפון מחר. ומחירים כאילו בגדול? תזכיר "אסף: 

 "?לי כמה זה ארבעה חדרים

דיירים בבניין.  15קומות,  5יר של ארבעה חדרים, זה בניין של המח"איציק: 

 ".1.3מ"ר מרפסת והיא עולה  12מ"ר ועוד  105דירת ארבעה חדרים זה 

 ".אוקיי"אסף: 

ומשהו אלף שקל אבל בוא תראה את  20-יש לי דגם אחר יותר זול ב"איציק: 

 ".הדגם הזה ותראה את הדגם השני אולי

 ".אבדוק אם אני יכול לצאת מהעבודה בבוקר וארים טלפון ,בסדר גמור"אסף: 

 ".תרים טלפון ותן לנו שעה להתארגן"איציק: 

 רותי: , ששמה חברת פרץ בוני הנגב ובין נציגה אחרת שלאסף דומה התנהלה גם בין  שיחה .16

 ".הלו"רותי: 

 ?"שלום רותי"אסף: 

 ".נכון"רותי: 

 ".קבבאר שבע בפאר אני רוצה להתעניין בפרויקטשלום, "אסף: 

 "?כן כן, עם מי אני מדברת"רותי: 

 ".אסף"אסף: 

 ?"אסף, כן אסף, מה אתה מחפש"רותי: 

תי לשאול אם יש לכם חדרים, עדיף דירת גן וזהו רצי 4אני מחפש אז "אסף: 

 ".גם סדר גודל על המחיר, לקבל דירה לדוגמא

כמה דירות לדוגמא אין לי, רק בשלב הבא יהיו לי  גן דירותעכשיו, לגבי "רותי: 

לחזור  מוכנההיה אני אה זה יהיה כנראה במהלך חודש דצמבר כך שאם תרצ .גן

אז אני  גדלים של דירות וגדלים של גינות...אין לי יוון שאלייך. אין לי מחירים כ

יהיו  זה כנראה .)מיליון( 1.6, 1.5ככל הנראה  לא יכולה להגיד לך כמה מדובר.

יש לי דגם אחד שהוא זה מתחיל,  –חדרים רגילה  4עכשיו, לגבי דירת  המחירים.

  ."1.284-ואחד ב 1.280ב

 ?"יהםמה ההבדל בינאה אוקיי, ו"אסף: 

 ?"? אתה מכיר את הפרויקטשלנוגדלים, קומות. היית באתר "רותי: 

 ".אהה אני עברתי שם ולא נכנסתי. נכנסתי לפארק האמת"אסף: 

כן אתה יודע איפה אנחנו ממוקמים? כן, אנחנו היום איפה שפתחו את "רותי: 

 ."הכיכר השנייה



 

 ".אז זהו"אסף: 

כמעט עד הסוף פתחו אותה רק לא פתחו אותה לכיוון המתחם לכיוון "רותי: 

הפארק. אבל בהחלט אפשר לראות את הדברים. כשאתה נכנס בכיכר השנייה 

 ."דעת את הכביש מול איקאההחדשה שנפתחה, פשוט סגרו את ה, אני יו

 . "כן כן, ממש מול איקאה"אסף: 

 . "אנחנו מדברים עוד כיכר אחד מערבה אם אתה בא לכיוון העיר"רותי: 

 ".כן כן, אני מבין" אסף:

עכשיו אנחנו בחלק הצפון מערבי. אתה יכול להיכנס לאתר של פרץ "רותי: 

שהוא במיליון מאתיים שמונים או דגם  Jלהיכנס לתוך מדרן ולראות את דגם 

M". 

 ."מה הגודל שלהם אגב"אסף: 

 ."12עם  105מ"ר מרפסת והשנייה זה  19מ"ר עם  100אחד זה "רותי: 

 ?"עכשיו אין אצלכם מחיר למשתכן, נכוןהבנתי אוקיי בסדר גמור. "אסף: 

ו לא לא אין. מה שהיה היה דרך הגרלות. גם עם הגרלות המשך. אנחנ"רותי: 

 . "לא מוכרים כקבלן זכאים משרד השיכון

 ."בסדר גמור. טוב מצוין אהיה איתך בקשר בתחילת השבוע"אסף: 

  ".מאה אחוז. בשמחה"רותי: 

 . "יופי תודה"אסף: 

אתה יכול לקפוץ לשם להתרשם לראות על מה אנחנו מדברים. בניינים "רותי: 

...יש גם שני בניינים של דיירים בקומה, אין מסחר מתחת לדיור. 3קומות,  5של 

 ."קומות גם וגם בהם יש מקום. נכון 9

 ".בסדר גמור יאוקי יאוקי"אסף: 

 ".המשך יום טוב, ביי ביי"רותי: 

 ."יום טוב מאוד"אסף: 

שיחה סיפקה החברה לפונים ערבים. הגם את המענה שבעצמו תאגיד השידור הציבורי בחן  .17

ברגע בו נשמע זהה: התנהלות משקפת בין איציק, לבין סמאח שהתנהלה מטעם התאגיד הבאה, 

. בשיחה זו מחיר למשתכןנשאל הפונה האם הוא עומד בתנאי תכנית מבטא ערבי או שם ערבי 

הנכונה. הנה עיקרי התעודה סמאח שיש לו היא מר תעודת הזכאות שאכי מוודא שב ואיציק אף 

 השיחה: 

 ".הלו"איציק: 

  ".שלום"סמאח: 

 ".שלום"איציק: 

 ".זה בקשר לדירה, אני מתעניין בדירה"מאח: ס

 ".אני לא שומע"איציק: 

 ?"אותי עכשיו תשומע את"סאמח: 

 ".רק רגע רק רגע"איציק: 

 ".שלום"סמאח: 

 ".שלום"איציק: 

 ?"טוב עכשיו תשומע"סאמח: 



 

 ".עכשיו שומע טוב"איציק: 

ראיתי ואני מתעניין בדירה בשכונת הפארק . דירהה עכשיו זה לגבי"סאמח: 

  ".כל מני פרסומים. אז התקשרתי ואני מתעניין בדירה שםשמה 

 ?"אין בעיה אני אתן לך תשובות, יש לך תעודת זכאות"איציק: 

ני רוצה לדעת איזה א. ..כן, אני מחפש דירה שללי תעודת זכאות.  כן יש"סאמח: 

 ?"ארבעה חדריםחדרים שלושה  ,גדלים יש לכם

אני מדבר, של משרד  המשתכןשל זכאות  ?ותיש לך תעודת זכאאם "איציק: 

 . "השיכון

 ? "משתכן"מחיר לסאמח: 

 ".רק של המשתכן פרויקטזה כן, "איציק: 

 ".אוקיי" סאמח:

  ."מה שנשאר"איציק: 

שנה. ויש לי כתובת  20אני תושב הצפון ואני גר בבאר שבע כבר כמעט "סאמח: 

או בעצם אם אקבל אישור אתם תאשרו את זה של הצפון, אני לא יודע אם זה 

 . "על זה

 ."לפנות למשרד השיכוןאתה צריך מה שאתה צריך לעשות זה "איציק: 

 י".אוקי"סאמח: 

להירשם להגרלה. לעמוד בקריטריונים של משרד השיכון. זה מה שאני " איציק:

 ."שם להגרלה. ואז אתה מופיע בהגרלה. תיריודע שצריך לעשות

אני רוצה  – לגשת לשם כל הבירוקרטיה הזויש משהו. חוץ מ חוץ מזה"סאמח: 

מחיר למשתכן . אני רוצה לקנות כל הדבר הזה של ת דירה וזהו בלי לקנודירה 

 אין לך דבר כזה? . דירה

 *קותינ*

 ,גם היא לחברת פרץ בוני הנגבששמה אורית תחקירנית מטעם התאגיד התקשרה באותו זמן,  .18

כל התייחסות למחיר למשתכן עלתה לא בשיחה עמה דירות בשכונת הפארק. גם והתעניינה ב

 . להלן התנהלות השיחה בין אורית לנציגת החברה רותי: העלתה זאת בעצמהאורית שעד 

 ".הלו"רותי: 

  ".בוקר טוב"אורית: 

 ".בוקר אור"רותי: 

היי מדברת אורית. אני מתעניינת בדירה ארבעה חדרים אצלכם "אורית: 

 ".פארק שכונת הפארקב

 ".כן, אההה"רותי: 

 ".קצת פרטים אני אשמח לדעת"אורית: 

 ?"יודעת איפה אנחנו בונים בשכונת הפארק"רותי: 

 ".כן ליד איקאה אני מאוד כן באר שבעית פלוס מינוס"אורית: 

המרוחק לא קרוב לכביש,  –לא אבל אנחנו נמצאים בחלק הצפון מערבי רותי: "

לחורשה ולפארק. זה לא, זה השכונה זה החלק  --לפארק, למהכביש. יותר קרוב 

דיירים בקומה.  3קומות  5לא במרכז ולא בצפיפות. בניינים של  –השקט יותר 

 ."אין מסחר מתחת לבניינים



 

האמת היא שהייתי עשיתי סיבוב עם בעלי באזור. שאלה רק: זה מחיר "אורית: 

 ?"למשתכן. אני יכולה

 ?". אתם מחפשים במחיר למשתכןלא אין לי מחיר למשתכן"רותי: 

 ".כן כן"אורית: 

אני אתן לך מספר טלפון. אצלי זה אמנם רק בהגרלות. אבל אני אתן לך "רותי: 

  ".מישהי שמתעסקת עם זה אולי היא תוכל להסביר לך

 אורית: אני אשמח מה הטלפון? 

 ".053" רותי:

 ".כן"אורית: 

 ".934"רותי: 

 ".כן"אורית: 

 ".0628"רותי: 

 ...".אוקיי תודה רק עם מי דיברתי שאני"אורית: 

 ".עם רותי"רותי: 

 ".אה הה עם רותי תודה רבה"אורית: 

 ".ביי"רותי: 

 ".ביי להתראות ביי"אורית: 

גם תיעוד ממצלמה נסתרת , והוצג בו 10.11.2020יום בתאגיד השידור בהתחקיר פורסם  .19

מחיר במסלול דירות הכי שיווק  ,נציגת החברה מודהאת  התיעד. המצלמה במשרדי החברה

סיור שנעשה לקונים פוטנציאלים בדירות שהיו מוכנות עוד תועד שם למשתכן כבר הסתיים. 

 במסגרת הפרויקט.  ידיילשיווק מ

 .בקישור זה המלאניתן לצפות בתחקיר 

הקלטות השיחות נשלחו לוועדת המכרזים . התמלול ותמלול השיחות נעשה על ידי העותרים

  .מי מהצדדיםוש זאת בית המשפט או ויומצאו לבית המשפט ככל שידרדוא"ל, ב

וערבים אשר התקשרו : יהודים עולה תמונה ברורה, מהצילומים ומהתחקיר כולו מהשיחות .20

קיבלו יחס שונה. יהודים הוזמנו לראות את באותה תקופת זמן, חברה השל מכירות למוקד ה

, נאמר למשתכן מחיר לתכנית זכאות להם יש אםנשאלו  , מאידך,ערבים. הדירות ולקנות אותן

, והם נשלחו למשרד השיכון דיור למשתכןבתכנית דירות למעט להם שאין דירות למכירה 

 . סות את גורלם בהגרלות מחיר למשתכןלנ

 המכרזים ועדת והחלטת התלונה

 החברהאת  זמןבבקשה ל ,15.12.2020בתאריך  1 למשיבה ו העותריםהתחקיר, פנעקבות ב .21

בנוסף, העותרת ביקשה אפשרות להשיב לתגובת  .לשימוע ולברר את החשד להפליה אסורה

בקשה זו לא קיבלה  , אךהסופית בעניינ החברה בשימוע בכתב או בעל פה בטרם תתקבל החלטה

 כל התייחסות מצד המשיבים.

 .2/ע מסומןו מצורף 15.12.2020התלונה מיום  העתק

https://www.kan.org.il/item/?itemid=79625


 

את עיקרי רמ"י הציגה , התהחלטבדחתה ועדת המכרזים של רמ"י את התלונה.  28.6.2021ביום  .22

התייחסות . המענה כלל אף תשובתה המלאהלתלונה, אך לא צירפה את התשובה של החברה 

שהתקיים בירור פנימי כי  טענה חברהעמומה ולא מפורטת לטענות שהעלתה פרץ בוני הנגב. ה

היא אינה מפלה, בין היתר בשל ; שגויותשבה קבע כי מסקנות התחקיר אשר שודר ב"כאן" 

כי עוד, מהתשובה עולה חידדה את נהלי השיווק לעובדיה. ושהיא  ;שיקולים עסקיים וכלכליים

והחליטה כי "לאור תשובת החברה  ,6.6.21יום קיימה דיון בנושא בברמ"י רזים ועדת המכ

והעדר ראיות חד משמעיות לאפליה מצד החברה אין באפשרותה של ועדת המכרזים לקבוע כי 

 .פיצוי כלשהובהתאם, לא הושת על החברה אכן התקיימה אפליה פסולה". 

 .3/ע מסומןו מצורף 28.6.2021שנשלחה לעותרים ביום  המכרזים ועדת החלטת העתק

 העתירה וההחלטה החדשה שהתקבלה בעקבותיה

שבה  ,הנכבד לבית המשפטעתירה  24.8.2021ביום הוגשה בעקבות השתלשלות אירועים זו,  .23

בשל  3סמכותה ולקנוס את המשיבה את להפעיל  1להורות למשיבה תבקשו הסעדים הבאים: ה

 בשכונת הפארק בעירלבניית פרויקט מגורים  ,זכתהבו שהפרת סעיף איסור ההפליה במכרז 

לדון מחדש בהחלטתה שלא  1לחלופין, להורות לוועדת המכרזים של המשיבה ושבע; -באר

 שהמשיבה לקבועכן ו ,3, לאחר שמיעת תגובת העותרים לטענות המשיבה 3לקנוס את המשיבה 

 .ההנמקה בחובת עמדה לא 1

 .4ע/( מצורף ומסומן ההעתק העתירה )ללא נספחי

לאחר דיון והתייעצויות שנערכו "ודיעה הפרקליטות לבית המשפט הנכבד כי ה 6.10.2021ביום  .24

מול גורמי המקצוע, הוחלט כי עניינה של העתירה שבכותרת יובא לדיון נוסף לפני ועדת 

 ".המכרזים

 .5/עמצורף ומסומן  6.10.2021מיום העתק ההודעה 

יבה לח"מ את תגובת החברה, כפי שהוגשה לוועדת המכרזים עובר בנוסף, העבירה ב"כ המש .25

נחשפו זו הייתה הפעם הראשונה שבה . 14.1.2021לקבלת החלטתה לדחות את התלונה מיום 

בירור שנעשה מול איש המכירות העלה שהתשובות כי  . החברה טענההעותרים לגרסת החברה

הוא באמת ובתמים כך נטען, ב, שכן, המטעות שהעניק לפונים הערבים מקורן בטעות בתום ל

 .מתעניינים במחיר למשתכןכולם חשב שהפונים 

 .6ע/מצורף ומסומן  14.1.2021העתק המענה של החברה לוועדת המכרזים מיום 

הגישו העותרים השלמת טיעון לוועדת המכרזים, ובה התייחסו לגרסת  27.10.2021ביום  .26

הטיעון נטען כי חומר הראיות סותר בצורה בהשלמת התלונה. החברה לאירועים שבבסיס 

. העותרים פירטו כי הראיות ברורה את הטענה לטעות בתום לב מצדו של נציג המכירות

על הטעיה בזדון, בחוסר תום לב, תוך שימוש בשקרים במענה לשאלות ישירות מצביעות בבירור 

ות ושונה לחלוטין יחס חסר סבלנכי הופגן על שיווק דירות שלא במסגרת מחיר למשתכן, ו

 הלקוחות היהודים. זה שזכו לו ללקוחות הערבים לעומת 

 .7ע/מצורף ומסומן  27.10.2021העתק השלמת הטיעון מיום 



 

ועדת קבעה  1.5.2022החלטה, וביום  תלקבלעד נדרשו לוועדת המכרזים עוד מספר חודשים  .27

בפיצוי ב את החברה המכרזים כי החברה אכן הפלתה את לקוחותיה הערבים, והחליטה לחיי

על טעמי . הפליהאוסרים על אשר  תנאי המכרז והסכם החכירה תבגין הפר₪ אלף  30בסך 

 ההחלטה יורחב בהמשך.

 .8ע/פרוטוקול הדיון בוועדת המכרזים וההחלטה מצורף ומסומן  ,העתק הודעת הפרקליטות

שהסעדים לאחר ביקשו העותרים למחוק את העתירה,  16.5.2022בעקבות זאת, ביום  .28

שבעי רצון מהקביעה של הם אינם העותרים כי הוסיפו לצד זאת  .ניתנו במלואםשהתבקשו 

קביעה שלאור כך מהועדת המכרזים שלא הוכחה מדיניות מפלה, שכן זו קביעה מוטעית, וכן 

סכום שלא משקף נכונה את חומרת ₪, אלף  30גובה התשלום שבו תחויב החברה יהיה רק 

ואינו מעביר מסר מרתיע, וגם נמוך משמעותית מהפיצוי המוסכם,  ההתנהלות של החברה

 לכל הפרה. ₪ אלף  450העומד על 

לפנות שוב לרשות בדרישה לתקן את  םבדעת העותרים הוסיפו בהודעתם לבית המשפט, כי

ההחלטה. אולם ככל שיידרשו צעדים נוספים נגד ההחלטה החדשה, ביחס לגובה התשלום בו 

חויבה החברה, הרי שאלו ממילא חורגים מהמסגרת של העתירה הנוכחית ודינם להתברר 

צדדים כל הלביקשו למחוק את העתירה תוך שהעותרים בעתירה חדשה, ככל שיהיה בכך צורך. 

 תבקש להשית על המשיבים הוצאות. המשפט ה , וביתשמורות הטענות לגבי ההחלטה החדשה

 .9ע/העתק הבקשה למחיקת העתירה מצורף ומסומן 

פסק כי לאור נ 12.6.2022, וביום מחק בית המשפט את העתירה כמבוקש 16.5.2022ביום  .29

דיון נוסף, לא יושתו עליה אשר מיד לאחר הגשת העתירה הביאה את הנושא ל ,התנהלות רמ"י

כי את בקשת החברה דחה הגם שהעתירה היא שהוביל לקבלת הסעד. בית המשפט  ,הוצאות

 העתירה תידחה ולא תימחק.

 .10ע/מצורף ומסומן  16.5.2022העתק פסק הדין מיום 

 .11ע/מצורף ומסומן  12.6.2022העתק ההחלטה מיום 

פנה הח"מ בשם העותרים ליועצת המשפטית של רשות מקרקעי  24.5.2022במקביל, ביום  .30

 30להשית פיצוי של  1.5.2022ישראל בדרישה להנחות את ועדת המכרזים, כי החלטתה מיום 

בלבד על חברת פרץ בוני הנגב, לאחר שוועדת המכרזים קבעה שהחברה הפרה את תנאי ₪ אלף 

שיווק הדירות, אינה סבירה באופן קיצוני. היועצת המשפטית המכרז בכך שהפלתה ערבים ב

כך  ,להנחות את ועדת המכרזים לבחון מחדש את החלטתה ביחס לגובה הפיצויעוד התבקשה 

 . )ר' בהרחבה להלן( שישקף כראוי את חומרת מעשיה של החברה

 .12ע/מצורף ומסומן  24.5.2022מיום העתק הפנייה ליועמ"שית רמ"י 

 1.5.2022ת המכרזים מיום החלטת ועד

קבעה ועדת המכרזים באופן חד משמעי כי נציג המכירות של ( 8ע/) 1.5.2022בהחלטתה מיום  .31

 החברה הפלה ערבים שהתעניינו ברכישת דירה. 

 לתת שירות לפונים ערבים של החברה נציג המכירותסירב כי בארבעה מקרים , הוועדה מצאה

התקדמו במסלול בדירות ינו ייהודים שהתענבה בעת שפנה אותם להגרלות מחיר למשתכן, הו



 

הטעיה ברורה של מתקיימת כי בשלושה מקרים  ,הרכישה ללא כל תנאי. הוועדה אף קבעה

לא רק אפשרות לרכישת הדירה. במה דברים אמורים? בכך שחסמה את דרכו מהפונה, אשר 

שתכן ולא הציע להם נציג החברה הפנה ללא הצדקה פונים ערבים להירשם להגרלת מחיר למש

דירות קיימות האם  –בתשובה לשאלה ישירה שנשאל הוא שיקר דירות לשיווק חופשי, אלא ש

שלוש ב , כאמור,. כךדירות כאלה איןכי עליה השיב , לשיווק שלא דרך הגרלות מחיר למשתכן

 מתוך ארבע העדויות שהובאו בפני הוועדה. 

את נציג המכירות לשימוע ואף לא תצהיר לא הביאה  חברההכי  ,ועדת המכרזים אף ציינה .32

אירועים הנדונים. על האותו חקור ניתן היה לקבל את עמדתו ישירות ולמטעמו, כך שלא 

הוועדה  סברהמדובר בטעות של נציג החברה, יה כי כך שעיקר טענתה של החברה העל בהתבסס 

 . פועלת לרעתה כי העובדה שהחברה נמנעה מלהביא את עדותו של איש המכירות

 ,אסורהולא בהפליה  ה,כי מדובר בטעות, כטענתוכיח הזדמנות להגם בשימוע ניתנה לחברה  .33

כי היא לא עורכת זיהוי או תיעוד של טענה חברה הבטענה. כל נתון שתומך ציגה א ההיא לאך 

כלשהם אשר ולכן אין בידה נתונים  ,אליו משתייכים הרוכשים והמתקשרים עמהשהמגזר 

 כי לא הפלתה על רקע לאום.  יעידו

הפונים הערבים לא את כירת הדירות בפרויקט להפלות במתכוונה כי לו ה ,עוד טענה החברה .34

לכך לא ניתן הסבר כי  ,הוועדה מצאהאולם . לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכןהיו מופנים 

דירות בשוק שווקו פונים יהודים אילו לוזה סלול למ ערביםפונים רק הפנה נציג השיווק ש

לחשוב שאין בפרויקטים דירות  הערביםהטעה את הפונים נציג החברה לכך שאף לא ו ;החופשי

 למכירה בשוק החופשי.

ללמוד כי בתקופת יהיה מהם ניתן שנתונים  לספקעל ידי והוועדה התבקשה אף  חברהה .35

פונים כלל האת הפנתה באופן שיטתי היא  ,(9.11.2017-7.3.2022ההגרלות לפרויקטים דנן )

זה. מחיר למשתכן, או כי גם פונים יהודים הופנו באופן יזום למסלול תכנית לרכישת דירות ב

 לא יכלה להציג נתונים אלו.אולם החברה 

, לא מצאה ערבים פרץ בוני הנגב אכן הפלו כיועדת המכרזים קביעת למרות וכל האמור,  חרף .36

הפארק, קביעה בפרויקט  מפלה יותמדינקיימה  הזוכה חברההלנכון לקבוע כי הוועדה 

כל  או סטטיסטיים נתונים הובאו לא כי. הוועדה קבעה, המקרים שהוצגומתבקשת נוכח 

 דירות בכלערבים  להפלות החברה של אחידה מדיניות קיימת לפיה אחרת נסיבתית הוכחה

  .החופשי בשוקהמתחם אשר משווקות 

בגין הפרות של תנאי איסור ההפליה במכרז, שהוועדה קבעה כי התבצעו ארבע לבסוף, הגם ש .37

סכום הפיצוי כי החליטה היא ₪, אלף  450בסך פיצוי על החברה ניתן להשית מהן אחת כל 

 הוועדה לא נימקה את החלטתה. בלבד.₪  30,000הכולל יעמוד על 

 היעדר המענהלוועדה ויה יהפנ

כדי שתנחה את ועדת  רמ"י ליועצת המשפטית שלפנו העותרים  24.5.2022 ביוםכאמור,  .38

יום לעד  .(12ע/) המכרזים שהחלטתה בעניין גובה הפיצוי היא בלתי חוקית ומחייבת תיקון

התזכורות ללא הועיל. אך מספר פעמים בתזכורות,  ההגשת עתירה זו פנו העותרים ללשכת



 

שוחח עם מנהלת לשכת  ףא הח"מו ,30.10.2022-ו 11.9.2022, 17.7.2022נשלחו בימים 

 .מענה לא ניתןויתקבל לה מענה, אך  ה תטופליוהובטח שהפנייועמ"ש, גב' סימה ברוכיאן, ה

חוק )להלן:  1958-לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט 2בהתאם לסעיף  .39

ימים ממועד הפנייה הראשונה,  45להשיב לפניית העותרים בתוך  המשיבההיה על  ,(ההנמקות

היה עליה להודיע בכתב  –הבקשה טעון בדיקה או דיון נוספים במוקד ולמצער, ככל שהעניין 

 זו.ה חובת הלא קיימ התשובה. המשיבלובמידת האפשר גם מהו המועד עיכוב, מהו הטעם ל

ה נובמיוחד כאשר ניתלבקשת העותרים,  עדר מענהי)ב( לחוק ההנמקות, בה6לסעיף  בהתאם .40

יש לראות בכך החלטה לסרב למשיבה שהות מספקת של כששה חודשים לשקול ולהשיב, 

במקרה כזה לא תחול חזקת )א( לחוק, 6לבקשה ללא מתן נימוקים. כמו כן, בהתאם לסעיף 

ה שלא ובכל הליך שיפוטי "על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולהתקינות המינהלית, 

 ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור, נעשו כדין".

 הטיעון המשפטי

נקבע איסור מפורש על הפליה בשיווק הדירות על , בוובהסכם המכר בו זכתה החברה במכרז  .41

הפרה של איסור זה תאפשר לרמ"י להטיל סנקציה כספית כי . עוד נקבע בהם זוכההידי היזם 

הזכות ממש את ל רמ"יאת חובת טאים . סעיפים אלו מבמכרזב ואף לבטל את זכייתו ,על הזוכה

כרשות ציבורית האמונה על חלוקת משאבי הציבור באופן  ההחוקתית לשוויון, ולמלא את חובת

 שוויוני. 

אינה משתחררת מחובתה לשיווק שוויוני של המקרקעין רמ"י  כי ,פסקשב ובית המשפט העליון  .42

מינהל כי נקבע שבה  ,קעדאןבעניין זאת בין היתר לאור ההלכה . לגורם שלישיהקצאתם בעצם 

מקרקעי ישראל אינו משתחרר מהחובה לשיווק שוויוני של המקרקעין באמצעות העברתו 

 6698/95 ץ"בגלהקמת ישוב קהילתי המיועד ליהודים בלבד )אשר פעלה  ,לסוכנות היהודית

 .((2000) 258( 1)נד ד"פ ישראל מקרקעי מנהל' נ קעדאן

 , ולאחרונה(סבא)להלן: עניין  (7.11.2010)מיום סבא נ' מנהל מקרקעי ישראל  1789/10עע"מ ב .43

, (טל הנדסה-מי)להלן: עניין  (18.2.2019מיום ) ןאטל הנדסה נ' סלמ-מי 10011/17רע"א ב

השופט שטיין קבע  הנדסה טל-מיבעניין . יהינקבעה הלכה דומה גם לגבי יזמים שזכו במכרזי בנ

 כך: 

איננו מתאדה לחלל האוויר כאשר שחל על רמ"י בעצמה  האיסור על הפליה"

רמ"י עושה הסכם עם קבלן פרטי שבמסגרתו אמור האחרון לבנות דירות על 

ואחר כך למכרן לאזרחים במחירי שוק או במחירים  ,מקרקעי המדינה

חובתה של רמ"י לא להפלות בין האזרחים הבאים  מסובסדים. בכל מקרה כזה,

כוש את הדירות מהטעמים שמניתי לעיל עוברת לקבלן, שאינו אלא ידה לר

הארוכה בכל הקשור להקצאת הזכויות בדירות שנבנו על מקרקעי המדינה, 

רמ"י  מושא הפרויקט. חובה כאמור היא חלק מהמערכת ההסכמית שבין

זאת, מן  –לאו  אם שביניהם ובין לקבלן, בין אם נקבעה מפורשות בהסכם

רמ"י, המשפט המינהלי הכללי והאיסור החמור על הפליה העולה  הטעם שחוק

 לחוות דעתו(. 16, בפיסקה שם" )מהם מהווים חלק אינטגרלי מאותו הסכם



 

הפרת שה כפופה לאיסור הפליה, ויהשופט שטיין עמד על כך שחברה המתמודדת במכרז בני

 האיסור אף יכולה להקים סעד במישור הנזיקי: 

בלנית פרטית שהתקשרה בחוזה עם רמ"י במסגרת מיזם "מה דינה של חברה ק

משותף להקמת דירות על מקרקעי המדינה ולאחר מכן סירבה למכור לאזרח 

דירה בשל דתו, גזעו, השתייכותו הלאומית, מינו, מגדרו או נטייתו המינית? 

לטעמי, התשובה לשאלה זו הינה פשוטה. כפי שהסברתי, חברה פרטית כאמור 

על הפליה ואין היא רשאית להתנער ממנו במגעיה עם רוכשי כפופה לאיסור 

 .לחוות דעתו( 19, בפיסקה שם) דירות פוטנציאליים"

 בסמכותהשימוש לעשות אם הלכה למעשה רמ"י תתחמק מאולם הלכה לחוד ומציאות לחוד.  .44

אשר נמוכים  פיצוייםתעקר אותה מתוכן או תטיל  להטיל סנקציות על יזמים שנקטו בהפליה,

יה לא יחששו להמשיך ולהפלות, ולא ניתן יהיה לשרש את תופעת ימרתיעים, חברות הבננם אי

 .הרווחת בשוק המגורים , ההפליה וההדרההגזענות

ת בדיוק המקרה שבו גובה הפיצוי שהושת על חברהוא אשר עומד במוקד העתירה המקרה  .45

 30,000 –בהחלטת ועדת המכרזים הסכום שנקבע . שיפוטית מחייב התערבותבגין הפליה בנייה 

 אינו משקף את חומרת המעשים של החברהאשר הוא סכום נמוך באופן לא סביר,  –בלבד ₪ 

זעום, אשר בטל  פיצויובוודאי שהוא לא ירתיע חברות בנייה מלהמשיך ולהפלות. השתת 

הנגב,  בשישים נוכח המחזור הכספי שמגלגלות חברות בנייה בכלל וחברות ענק כמו פרץ בוני

 משדר "הסכמה בקריצה" עם פרקטיקות גזעניות. אף 

 הנדירהיא הפליה גלויה ומוצהרת . שגויה – לא הוכחה מדיניות מפלהטענת ועדת המכרזים כי  .46

אשר אינן המתבצעת באמצעות פרקטיקות  ,פינתה מקומה להפליה סמויהזו ימים אלה. ב

ינת י. נציג החברה לא אמר לפונים הערבים שהחברה לא מעונהבמקרה זכך גם היה  .גלויות לעין

לחשוב שעליהם לפנות למשרד השיכון ולהירשם  הוטעו למכור להם כי הם ערבים, אלא הם

הדרישה מנפגעי הפליה . על כן, , וכך סוכלה האפשרות שלהם לרכוש דירה בפרויקטלהגרלה

המחוקק סבר שבדיני הפליה אין  היא מופרכת. גם מפלה מוצהרת מדיניותכי קיימת להוכיח 

נקבעו כללי העברת בשל כך בדיוק צורך בהוכחת כוונה, וכי ההפליה יכולה לעלות מהנסיבות. 

בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, הנטל בחוק איסור הפליה במוצרים 

 . ודה, כמו חוק שוויון הזדמנויות בעב, ובחוקי איסור הפליה אחרים2000-תשס"א

רצף של  הכי אם מתגל ,בית חולים לניאדולאחרונה שב ופסק בית המשפט העליון, בעניין  .47

ויש להעביר את נטל הראיה לגורם  אירועים מפלים קמה חזקה שמדובר במדיניות מפלה

שלא מדובר במדיניות טוען אם הגורם המפלה אף סמויה וההפליה כאשר המפלה. זאת גם 

 מפלה:

ורם מסוים מפלה בין קבוצות שונות הדבר נעשה במחשכים ל פי רוב כאשר ג"ע

ולא באופן גלוי ומוצהר כפי שנוהג בית החולים. כך שהמבקש המייצג בהליך 

הנסב על עילת הפליה עלול להתקשות להוכיח מדיניות מפירה ובכך להוכיח 

קיומה של קבוצה, שהרי "ההפליה אינה מוכרזת בראש חוצות ואינה ניצבת 

, אלא היא מוכנסת למרתף בעוד שהתבחינים הגלויים אינם בראש המגדל

'דוברים אמת אלינו; אחד בפה ואחד בלב ידברו. אין הם קריטריונים אלא מן־



 

הבית הפתוח בירושלים לגאווה  343/09השפה־ולחוץ ואין תוכם כברם'" )עע"מ 

 . (((2010 40, 1( 2וסובלנות נ' עיריית ירושלים, פ"ד סד)

במקרים שבהם משיב לבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בעילת הפליה 

לא חולק על עצם קיומה של ההפליה, אלא אך טוען כי מדובר באירוע נקודתי, 

עלול להתעורר עבור מבקש האישור קושי ממשי להוכיח כי אכן קיימת קבוצה 

האישור  נפגעים. משכך, בנסיבות מסוימות ובמקרים שבהם אין בידי מבקש

כלים להוכיח קיומה של קבוצה שאכן הופלתה, דומה כי יהיה ראוי להעביר את 

נטל הראייה ביחס להיעדרה של הקבוצה לכתפי הגורם שלכאורה מפלה; זאת 

גורם להוכיח כי אמנם מדובר  אותובשים לב לאמצעים העומדים לרשות 

פלה במקרים באירוע נקודתי, והקלּות היחסית שבה ניתן להוכיח כי אינו מ

)נבו  מרכז רפואי צאנז בית חולים לניאדו נ' פלונית 9128/17רע"א ) "דומים

18.07.2022).) 

במדיניות מפלה ולדרוש מהחברה לסתור אותה, ציינה  וברבמקום לקבוע שקמה חזקה שמד .48

למרות שהפליה התבצעה בארבעה מקרים  – להחלטתה כי במקרה דנן 20ועדת המכרזים בסעיף 

הוועדה התעלמה . טל הנדסה-מיפרשת , תוך השוואתה לראיות למדיניות מפלהין א –שונים 

 של השופט מזוז באותה פרשה:קביעותיו המפורשות מ

"נדירים הם המקרים, כמו המקרה שבפנינו, בו צפה ההפליה במלוא כיעורה 

ללא שהיא מוסוות באמתלה כזו או אחרת מצד ספק המוצר או השירות. לרוב 

לא מבוטלים להוכיח הפליה. על כן, מעבר לקביעת פיצוי בלא  קיימים קשיים

הוכחת נזק קבע המחוקק בחוק איסור הפליה אמצעי נוסף להקלה על נפגעי 

ההפליה בהגשת תביעות על ידי יצירת חזקות הפליה אשר בהתקיימן עובר 

לחוק(. גם קביעת חזקות אלה נועדה להקל על  6ף סעיהנטל אל הגורם המפלה )

נפגע הפליה להתגבר על קשיי הוכחה לקיומה של הפליה, אשר ברוב המקרים 

 (.18, בפיסקה טל הנדסה-מי" )מוסווית בטעמים אחרים

מכאן שהמקרה הרגיל והשכיח הוא מקרה שבו המדיניות המפלה עולה מהנסיבות, ובמקרים  .49

 אלו הנטל לסתור קיומה של מדיניות מפלה עובר לגורם המפלה. 

בניסיונה לסתור החברה כשלה לחלוטין מקריאת פרוטוקול הדיון בוועדת המכרזים עולה כי  .50

, ולא הציגה החברה מדיניותאת קפים שארבעת המקרים שהובאו בפני הוועדה משאת העובדה 

והשוני בין מענה זה למענה שניתן במענה שניתן לפונים הערבים, זהות ה .כל נתון שיסתור זאת

של החברה  גורפתלפונים היהודים, מצביע בבירור על כך שלא יד המקרה בדבר אלא החלטה 

 . שיוותרועד  ולמצער להקשות עליהם ולייאש אותם, דירותלמנוע מערבים לרכוש 

ית הרכישה יהתנאת רק שיקף לא המענה שניתן לערבים  ,מצאהעצמה יתר על כן, כפי שהוועדה  .51

לפונים  שיקר במצח נחושהנציג החברה  –בתנאים שונים, אלא הטעיה מכוונת וישירה. כלומר 

מסלול דירות למכירה שלא דרך בפרויקט הערבים, גם כאשר נשאל בצורה ישירה האם אין 

 תכן. מחיר למש

אף שדפוס המענה שסיפק נציג החברה לפונים הערבים מעיד על הפליה על רקע לאום זאת ועוד.  .52

החברה לא סיפקה כל הסבר מניח את הדעת לאופן שבו פעל, נמנעה (, טעות או אי הבנה)ולא על 
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בשל אלה, לספק נתונים שסותרים את הטענה למדיניות מפלה. וחדלה אף ממלהביא את גרסתו 

הוועדה לקבוע כי מדובר במדיניות החברה ולא בהפליה נקודתית, ולהתייחס לכך  היה על

לא מעשית במעשי החברה היא דרישה תחילה ממתלונן להוכיח כוונה  הציפייה בהתאם.

(, 14.1.2021)מיום  נ' המועצה המקומית כוכב יאיר מנסור 8956/17"מ עעגם )ר'  לדין מנוגדתו

 (. 83 בפיסקה

בפני ועדת  החברה טענה. היא אף שגויה נוגדת להגיון העסקי של החברהשהפליה מהטענה 

יש לה פרויקטים רבים ומעולם לא כי ו ,אינטרס להפלותל כה אין לה יכחברת בניהמכרזים כי 

לא הייתה מפנה את היא הייתה רוצה להפלות היא שאם , טענה החברהעוד הוכח שהיא מפלה. 

פרץ  טענהלמשתכן אלא מונעת מהם כל מסלול לרכישת דירות. בפרט  הפונים להגרלות מחיר

טענות . עיסוקה במכירת דירותכמי ש ,גיון העסקי שלהיסותר את ההסירוב למכור ש בוני הנגב

 אלה ניתנות לסתירה בנקל.

, השימוש באמתלות שונות כתחליף לסירוב מפורש לתת שירות מחמת לאום הוא נפוץ ראשית .53

נותנת ללקוח ערבי  שחברת הבניהחוזר על עצמו בדרכים שונות, אשר המשותף להן הוא ומאוד 

המציאות מלמדת כי לרכוש דירה. ממנו את התחושה שנסיבות אובייקטיביות כביכול מונעות 

משיבים נותרו רק דירות גדולות ויקרות, לעתים נטען כי לעתים . מגוונות למדיאלה פרקטיקות 

המקום או שנוקבים הדירות מיועדות לתושבי לעתים משתמשים בטענה ש כי יש תור ממתינים,

היא להשיג את המטרה המפלה בלי בהפליה סמויה הנקיטה ה תבמחיר שונה ומרתיע. מטר

על קל וחומר מ ,על זיהוי הפגיעה יםתוך הערמת מכשולזאת בין היתר , מחיר לשלם עליה

לחשיפת ( טסטרים)מבחן: הפעלת בוחנים הפליה במור "-להוכיח אותה )ר' גיל גןאפשרות ה

  ((.2018) 210, 207(, 2טו) מעשי משפט" הפליה בידי ארגונים לשינוי חברתי

ת ההפליה הסמויה פרקטיקעל כן , בוודאי שיש הגיון עסקי בהפליה של ערבים בדיור, שנית .54

זו פרקטיקה  ,ין היתר. בנפוצה. הטעמים העסקיים להפליה נדונו רבות בספרות המקצועית

ם במידה ושיעור הערבים ילקוחות יהודים של נועדה להשיג מטרות שונות כמו מניעת בריחת

)ר' מנאל תותרי ג'ובראן " white flightתופעה המכונה בספרות גם ", בפרויקט יהיה גבוה

 . היא אף נועדה לשמור((2017) 41י  דין ודברים" ערים מעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי"

)ר' גרשון  , הנתפסת כאטרקטיבית בעיני לקוחות רביםעל הומוגניות בניהול המתחם והשכונה

 148 בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות –הפליה בדיור וקבוצות חברתיות גונטובניק 

( 2לד) משפטים" שוויון מרחבי בישראל-משפט השלטון המקומי, ביזור ואי(; ישי בלנק "2014)

((. הגיון זה חל ביתר שאת בערים מעורבות או בערים שיש אליהן הגירה של אזרחים 2004) 197

פרויקט באזור הומוגני מלכתחילה אין כל צורך בנקיטת הבונה לחברה . שבע ערבים כמו באר

 . אחריםבמקומות  ןנקוט בהעשויה לפרקטיקות סמויות של הפליה, אך היא 

מול . חזקים ביותר לנקיטה בהפליהמסחריים י קיימים אינטרסים ניתן לטעון כבשל אלה, 

הזכות כדי להגן על קבוצות המיעוט ועל  ,יש להציב רף מחיר גבוה להפליהטרס כלכלי זה נאי

 שוויון.ל החוקתית

כי יש להתייחס למעשי החברה כמדיניות מפלה ולהטיל עליה פיצוי המשקף  ,מכל האמור עולה .55

 י אשר ירתיע מהישנותם.פיצומעשיה, חומרת את 



 

אם לא די בכך שוועדת המכרזים העלימה עין מהמדיניות המפלה של החברה, היא אף הוסיפה  .56

 –את מלוא הפיצוי הקבוע בחוזה המכר, היינו על החברה מנעה מלהטיל בכך שנ חטא על פשע

בע שהתקיימו אר ועדת המכרזים מצאהלכל אירוע של הפרת סעיף איסור ההפליה. ₪ ף אל 450

. למרות ללו גם הטעיה מכוונת ושקר גס שנמסר לפונים הערביםאשר שלוש מתוכן כ הפרות,

סכום הפיצוי מלוא נמוך. לו הייתה ועדת המכרזים מטילה את פיצוי הסתפקה בסכום זאת היא 

במקום זאת הוחלט ₪. מיליון  1.8וא היה עומד על המוסכם מראש לגבי כל אחת מההפרות, ה

 ללא כל הנמקה., בלבד₪ ף אל 30-להסתפק ב

נועד לפצות את נפגע העבירה על נזקיו. לא כי הפיצוי המוסכם להפרה של חוזי המכר  ,יודגש .57

כדי שקבלנים  –. הרתעתית הרתעתית ועונשיתא ותכליתו הי ,לקופת המדינהמועבר הפיצוי 

שכן במקרים  – שוויון גם אם ההפרה כדאית להם. עונשיתהזכות ליכבדו את תנאי המכר ואת 

באמצעות טיל סנקציה בגין ההפרה רבים לא ניתן לבטל את הזכייה במכרז, וכל שנותר הוא לה

זכיית החברה במכרז. לבטל את  מעשילא כבר בו שמקרה שלפנינו, גם בגביית פיצוי. כך 

מכרז בלמצער לעמוד על הסכום שנקבע הפיצוי צריך להיות גבוה ומשמעותי, ובנסיבות אלה, על 

 . לכל הפרה ף ש"חאל 450 –ל הפרה ע

מחבלת הסתפקותה בסכום זעום, ו ,ועדת המכרזים על רובו המוחלט של הפיצויויתורה של  .58

לא מרתיע, והתכלית זניח והמסר ההרתעתי נשחק כיוון שמדובר בסכום  :בתכלית הפיצוי

יה יהבנ. בכך משדרת ועדת המכרזים מסר לחברות מגוחךהעונשית נשחקת שכן מדובר בסכום 

 משתלמת, וכי הפרת הסעיף האוסר עליה לא תלווה בסנקציה אפקטיבית. שהפליה כולן 

מקרה דנן, בהן ב, ובמיוחד בנסיבות כמו ההפליהמשדר גם מסר משפיל לנפגע פיצוי כה נמוך  .59

האשימה את הנפגע  ם,הפנמה של חומרתהפגינה כל , לא היעל מעש החברה לא לקחה אחריות

הפיצוי לא ניסתה להציע כל פיצוי אחר. סכום ואף יסתה לפגוע בשמו הטוב נ ,בהאשמות כוזבות

 מהווה הפקרה של הנפגע ושל הקבוצה הנפגעת., אם כן, הנמוך

 הסעד

אשר הוא ביטול החלק בהחלטת ועדת המכרזים העוסק בגובה הפיצוי, המתבקש הסעד המרכזי  .60

לדיון בוועדת המכרזים הינה הסעד  החזרת הענייןלמרות ש. ולא מנומק סביר באופן קיצוניאינו 

בעתירה ראשונה שעוסקת באופן קביעת הפיצוי מדובר יש להדגיש כי בנסיבות אלו, מקובל ה

ייקבע גם אמות מידה בית המשפט  ראוי כיבשל כך,  .חברות נדל"ן מפלותשיושת על ההולם 

 . ת בגינהוקביעת סנקציו טפול בתלונות על הפליהבסמכותה של ועדת המכרזים להפעלת 

יש ₪ אלף  450כי הפיצוי המוסכם לכל הפרה יהיה בהסכם כך, למשל, יש לקבוע כי משנקבע  .61

וכי הפחתה מסכום זה מחייבת יתה הפליה, ישבו נקבע כי המקרה כל להשיתו במלואו ב

 כבדי משקל.  ,נימוקים מיוחדים

מדיניות החברה, את  אינה משקפתהמוסכם חיוני גם אם ההפרה  בגובה פיצויעוד יש לקבוע, כי  .62

  .עגן בין עובדיה נורמות של איסור הפליהלאותה וזאת כדי לתמרץ 

ועדת המכרזים שחברה ביצעה מספר הפרות דומות, כמו אלה, במקרים שבהם קובעת לצד  .63

על יוטל במקרה דנן, יש לקבוע שקמה חזקה שמדובר במדיניות, חזקה שהנטל להפרכתה 

מתוך נקודת מוצא שהפליה קבע על גובה הפיצוי להי –החברה. ככל שלא נסתרה החזקה 



 

אלף  450. אין זה אומר שהחישוב של הפיצוי צריך להיות בכל אחת מיחידות הדיורהתקיימה 

על כל יחידת דיור, אך הוא צריך להיות סכום משמעותי במיוחד שמשקף את חומרת ₪ 

 הדברים, ואת העובדה שאומצה מדיניות גזענית ומפלה. 

ת. אין להסתפק מחייבת הנמקה מפורטהחלטת הוועדה על סכום הפיצוי ש לקבוע כי לבסוף, י .64

 נסמכה וללא כל הסבר לכך.היא בקביעת סכום כלשהו, אשר לא ברור על מה 

 .לאור כל האמור מתבקש בית המשפט לקבל את העתירה
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