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 שלום רב,

 הגיאוגרפיות ובצוותים המקצועיים  החקירה ותוועדלחברה הערבית ב ייצוג הולם הנדון:

צוותים הגיאוגרפיות וב החקירה לחברים בוועדותצפויים בתקופה הקרובה לאור המינויים ה

לבקשך לפעול למינוי חברים מבני ומבנות החברה והרינו לפנות אליך דן, המקצועיים הפועלים לצ

זאת על מנת  ,גופיםמאותם  בכל אחדהחברים  מתוך כלל 20%-מ כך שלא יפחת חלקם, הערבית

 להבטיח ייצוג הולם של החברה הערבית. להלן נימוקי פנייתנו:

ש ועדות ש .גיאוגרפיות קבועותחקירה ועדות  בעשמשרד הפנים  הקים 2017-2016 בשנים .1

להסדרת תחום השיפוט של , וועדה אחת פועלת על אזור גיאוגרפי מסויםכל אחת ת ומופקד

בסוגיות מרכזיות  לדון ולהמליץ אלו ועדותשל  ןתפקיד. אזוריותועדים מקומיים במועצות 

, שהעיקריות בהן הן שינוי גבולות ןהנוגעות לצדק חלוקתי בין רשויות מקומיות ותושביה

 ועדותוחלוקת הכנסות בין הרשויות ושינוי מעמד מוניציפאלי. ועדות אלו החליפו את 

, לחסוך בתחום במטרה לייעל את העבודה, (הוק-אד) החקירה שפעלו עד אז באופן ארעי

  משאבים ובירוקרטיה ולקדם ראיה כוללת ביחס למצב הקיים ברשויות המקומיות.

כל  לצדו, חברים נוספים( 4-)היו"ר ו חברים 5הוועדות הגיאוגרפיות כוללת שבע כל אחת מ .2

מיפוי, יועץ , רכז יאדמיניסטרטיבצוות מקצועי שכולל מנהל הוועדה, רכז  אחת מהן מוצמד

נו באתר האינטרנט של משרד הפנים מכהנים בוועדות שערכלפי בדיקה . כלכליויועץ  ניתכנו

הגיאוגרפיות: חברים מקרב החברה הערבית )חבר בכל אחת מהוועדות  5הגיאוגרפיות 

לא מצאנו ברשימות  ,לעומת זאת .(והעמקים חיפה, מרכז, דרום, גליל מערבי וגליל עליון

השמיות המפורסמות באתר אף חבר ערבי בקרב הצוותים המקצועיים הפועלים לצד 

 .גם לא בקרב היו"רים של הוועדות הוועדות

המינויים הצפויים בקרוב בוועדות הגיאוגרפיות ובצוותים המקצועיים, נדרש לאור  .3

 כחברי ועדה וכיו"רים,הנ"ל,  הולם לחברה הערבית בוועדות הגיאוגרפיות גלהבטיח ייצו

 וכן בצוותים המקצועיים התומכים ומלווים את עבודת ועדות אלו.

סובלת מהפליה קשה בתחום  (ובכלל זה הרשויות המקומיות הערביות)החברה הערבית  .4

תוצאותיה של מדיניות זו של מדיניות שלטונית. בהתכנון, הקרקע והקצאת המשאבים 

אוקונומי; היקף שטחי השיפוט -מבחינת מצב סוציומשתקפות בכל הממדים הרלוונטיים: 

הרשויות המקומיות של הכנסות רמת הצפיפות והמחסור בדיור והשל הישובים הערביים; 
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מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות , אופוק-מחקר של עמותת סיכוי 'ר) הערביות

 (.2022ינואר , מחקר השוואתי -הערביות

תפקיד מרכזי ומשמעותי בתיקון היבטים מסוימים להפליה  וועדות הגאוגרפיותל .5

משאבים, שטחי השיפוט וההכנסות החלוקת מי בתחוצמצום הפערים בו תההיסטורי

דגיש ביתר שאת את יש בכך לה .במדינההמניבות בין הרשויות המקומיות השונות 

של  ההולם הרלוונטיות של אותן ועדות לחברה הערבית ואת חשיבות הבטחת הייצוג

 כמו גם בקרב הצוותים המקצועיים שלצדן. ,החברה הערבית בקרב הרכב הוועדות

שבחן את מצוקת הדיור בישובים  משרדי-הבין צוותהת והמלצמ גם על כך ניתן ללמוד .6

אשר אומצו עקרונית בהחלטת ממשלה מיולי  – 2015' מיוני ימים 120' צוות – הערבים

קים ועדת גבולות קבועה לשינוי גבולות להשר הפנים . המלצות אלו כללו קריאה ל2015

הקמתן של הוועדות להמלצה זו קדמה הישובים הערבים והרחבת שטחי הפיתוח בהם. 

 ברקע להקמתן. הגיאוגרפיות הקבועות נושא פנייתנו, ואף עמדה

עקרון הייצוג ההולם הוכר כעקרון מנחה בעל חשיבות מרכזית בקידום שוויון מהותי עבור  .7

כך בדין הישראלי והבינלאומי ובשיטות משפט  –קבוצות מיעוט וקבוצות מופלות גנרית 

רבות נוספות. העיקרון מחייב את המדינה ורשויות המנהל לפעול באופנים שונים לשם 

ן והבאתו לידי ביטוי בייצוג הולם לחברי אותן קבוצות, בגופים ציבוריים מימוש השוויו

 ובהליכי מינוי לתפקידים בשירות הציבורי. 

סעיפי חקיקה רבים מחייבים את רשויות המדינה לקדם ייצוג הולם של אוכלוסיות שהופלו  .8

וון הערבית ונשים ממג ההאוכלוסייבעבר ומצויות בתת ייצוג בשירות הציבורי, ובהן 

–א)א( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15. כך, למשל, סעיף ההאוכלוסייקבוצות 

, קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, ובכל משרד 1959

הערבית, לצד קבוצות  ההאוכלוסייובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני 

)ב( לחוק שיוויו זכויות האשה, 1ג6הן נשים וחרדים )ר' גם: סעיף נוספות וביני האוכלוסיי

; 1975–א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה60-ו 1א18; סעיפים 1951-התשי"א

 (.1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1ה4ה -א ו4וסעיפים 

ות זו, זכ הזכות לייצוג הולם של האוכלוסיה הערבית והחובות המוטלות על הרשויות מכוח .9

אינן נגזרות מהוראות חקיקה בלבד. גם בהיעדרן של הוראות שבחוק, עדין קמה זכות מכוח 

בבג"ץ האגודה לזכויות הדוקטרינה לייצוג הולם של האוכלוסיה הערבית, כפי שקבע בג"ץ. 

הערבית במועצת מקרקעי ישראל, עוד בטרם  חברהלהאזרח, שעסק במתן ייצוג הולם 

בדוקטרינה  ית המשפטייצוג בחוק רשות מקרקעי ישראל, הכיר בעוגנה הוראה לעניין ה

לייצוג הולם של האזרחים הערבים, בקובעו כי מכלול מקורות המשפט שעניינם שוויון 

הערבית התגבשו לכלל דוקטרינה המחייבת את הרשויות  ההאוכלוסייוייצוג הולם עבור 

ייצוג הולם לנשים )בג"ץ  בדומה לדוקטרינה המחייבת מתן ,במתן ייצוג הולם לערבים

 .((2001) 39, 15( 5, פ"ד נה)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל 6924/98

https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%91-1.pdf
https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%91-1.pdf
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החובה לייצוג הולם עבור החברה הערבית לצד אוכלוסיות נוספות מעוגנת גם בהנחיות  .10

( 2003"ייצוג הולם למגזרים מסוימים" ) 1.1503היועץ המשפטי לממשלה. ר' הנחיה מס' 

שעניינה "מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן"  1.1502וכן הנחיה מס' 

(2003 .) 

החברים בוועדות הגיאוגרפיות ובצוותים המקצועיים קרב לחברה הערבית בהיעדר ייצוג  .11

ץ המשפטי הנחיות היועמהפסיקה וממפר את חובת הייצוג ההולם, כפי שמשתקפת 

נדרש הייצוג  פים בהםגוהלאור מהות ותכלית חומרת ההפרה בענייננו מתעצמת . לממשלה

הערביות לבין הרשויות ין הרשויות ב הקיימים התהומיים ההולם ולאור הפערים

 . היהודיות

לאור האמור, נבקשך לפעול למינוי חברים מבני ומבנות החברה הערבית בוועדות החקירה 

מתוך כלל החברים  20%-הגיאוגרפיות ובצוותים המקצועיים הפועלים לצדן, כך שלא יפחת חלקם מ

 .בכל אחד מאותם גופים

 בברכה,

 
 , עו"דגדיר ניקולא

 העתקים: 

 mankal@moin.gov.il, יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפניםמר 

 mishpatit@moin.gov.il, עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי, משרד הפנים
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