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 2022בינואר,  20

 לכבוד  לכבוד

 שלומית ברנע פרגו ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועצת המשפטית  היועץ המשפטי לממשלה

 הממשלה ראש משרד

 שלום רב, 

 של החובה לייצוג הולם לחברה הערבית בוועדת השמות הממשלתית הפרה הנדון:

חברים מהחברה הערבית לוועדת השמות  לדאוג לכך שהממשלה תמנההריני לפנות אליכם ולבקש 

, וזאת על 20%-, כך שחלקם מתוך כלל חברי הוועדה לא יפחת מ(ועדת השמות)להלן  הממשלתית

 .ה הערבית מכוח הוראות הדיןמנת לקיים את החובה לייצוג הולם של החבר

ועדת השמות היא ועדה ציבורית הפועלת במשרד ראש הממשלה, שתפקידה לקבוע את  .1

, שמורות טבע, חורבות, מצודות אזוריותשמותיהם של יישובים, אתרים היסטוריים, מועצות 

לוועדת השמות תפקיד ציבורי  ועצמים גאוגרפיים: כגון הרים, גבעות, עמקים, נחלים ועוד.

היא משפיעה על המרחב הציבורי באופן דרמטי, המעצב תודעה ומשליך על המעמד של חשוב ו

 .הקבוצות השונות החיות בישראל ועל היחסים ביניהן

מיום  2199תיקון החלטת ממשלה ל הצעהעלה להצבעה ת ,23.1.2022 הקרוב, ביום ראשון .2

לפי הצעת ההחלטה מוצע להעלות . (ההצעה)להלן  השמות ומינוי חברים לוועדת 16.11.2014

עשרים ושניים  את מספר חברי הוועדה מעשרים וששה חברים לעשרים ושמונה, מתוכם יהיו

נציגי ציבור. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי נציגי הציבור בוועדה הוא "לצורך קיומם בוועדה 

שבהם עוסקת הוועדה ובשל הצורך  של נציגים בעלי מומחיות וידע בכלל התחומים השונים

 ביצירת איזון נכון לוועדה המשקף את כלל הדעות המגוונות בחברה הישראלית". 

הממשלה אחראית על מינוי רוב חברי הוועדה )עשרים וארבעה(: עשרים ושניים נציגי הציבור,  .3

חברי  נציג אחד של הקרן הקיימת לישראל ונציג אחד של רשות הטבע והגנים; ואילו ארבעת

 הוועדה האחרים הם נציגים של משרדי הממשלה וממונים על ידי השר המופקד על המשרד.

לפי ההצעה תחודש הכהונה של אחד עשר נציגי ציבור. ימונו שמונה נציגי ציבור חדשים, וימונו 

שני נציגים חדשים: האחת של רשות הטבע והגנים והשני מהקרן הקיימת לישראל. לתשעה 

בור ששמותיהם הועלו בהצעה מתווספים עוד שלושה נציגי ציבור מכהנים שמונו עשר נציגי הצי

הם מר סלמאן אבו רוכן, החבר הערבי היחיד , ב23.7.2018מיום  4020בהתאם להחלטת ממשלה 

 .2023גם כיום וגם על פי הצעת ההחלטה, שכהונתו תסתיים ביולי 

אין ייצוג הולם רבי אחד. מצב דברים זה, שבו חברי הוועדה יכהן רק נציג ציבור ע 28היינו מתוך  .4

לאזרחים הערבים בקרב חברי ועדת השמות, הינו מצב פסול ולא חוקי, העומד בסתירה לחובת 
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, שהינה חלק בלתי נפרד הייצוג ההולם של האזרחים הערבים בגופים ציבוריים וממשלתיים

 מהזכות לשוויון. 

)ר' סעיף  חקיקה ראשיתדברי קבעה בשורה של החובה למתן ייצוג הולם של החברה הערבית נ .5

א( 1א)א4 לעניין מינוי הדירקטורים, סעיף 1975-לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1א18

לעניין הייצוג ההולם במועצת מקרקעי ישראל  1960-תש"ךהלחוק רשות מקרקעי ישראל, 

במשרות הממשלתיות  לעניין הייצוג 1959-תשי"טה, (מינויים)וק שירות המדינה לח 15וסעיף 

השונות(. הפסיקה הרחיבה את חובת הייצוג ההולם אל מעבר להוראות הספציפיות בחוק, 

כחלק מהיישום של הזכות לשוויון, הן לגבי ייצוג נשים והן לגבי ייצוג בני ובנות החברה הערבית 

; (2001) 15( 5, פ"ד נה)האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל לזכויותהאגודה  6924/98בג"ץ )ר' 

לפסק דינו של  10-11, פס' (2003) 31( 3, פ"ד נז)ממשלת ישראל-עדאלה נ' ראש 10026/01בג"ץ 

(. גם בנוגע לוועדות ציבוריות נקבע, כי חלה החובה לייצוג הולם של החברה הערבית הנשיא ברק

( (28.8.11) נ' ראש הממשלה משפטניות למען צדק חברתי – איתך 5980/11בג"ץ )ר' למשל 

"מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי  1.1502הנחיית יועמ"ש מס' קביעה זו עוגנה גם בו

 .(2003פעולתן" )

ועדת השמות אינו פוגע רק בזכותה של החברה הערבית עדר ייצוג הולם לערבים בהרכב יה .6

ביכולתה לשוויון ולייצוג הולם, אלא גם פוגע בזכותה ללשון ולזהות במרחב הציבורי. הוא פוגע 

עדר י. הלהיות נוכחת במרחב הציבורי, להשפיע על עיצובו ולהרגיש שייכות אליו וחלק ממנו

היסטוריה ומהתרבות של החברה הערבית להתעלמות מה למעשהייצוג הולם מביא הלכה 

והקשר ההדוק שלה למרחב הציבורי בהליך בחירת השמות לאתרים ההיסטוריים, לשמורות 

מבליט את תחושת הניכור והזרות בקרב ים וליישובים השונים. הוא הטבע, לעצמים גיאוגרפי

 .הערבים, ובכך פוגע בכבודם כבני אדם וכקבוצת מיעוט בישראל

מחברי הועדה ממונים על ידי  85%-כיוון שאף משרד ממשלתי לא מינה נציג ערבי, והיות שכ .7

הערבית באופן הממשלה, מוטלת עליה חובה מוגברת לדאוג למינוי חברי ועדה מהחברה 

 מכלל חברי הוועדה יהיו ערביות וערבים. 20%שיבטיח שלפחות 

נכם מתבקשים להנחות את הממשלה שלא לדון בהצעת ההחלטה בישיבה ה לעיללאור האמור  .8

הקרובה ולתקן את הרכב הוועדה, כך שיינתן ייצוג הולם לחברה הערבית אשר לא יפחת מחלקה 

 סייה. של החברה הערבית מתוך כלל האוכלו

  בכבוד רב,

 

  עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד


