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 שלום רב, 

 מוסדות התכנוןהערבית ב לחברהייצוג הולם  הנדון:

, המרכז בישראל הערביות המקומיות הוועד הארצי לראשי הרשויות בשם הרינו לפנות אליכם

והאגודה בין החברה הערבית והיהודית לקידום שוויון העמותה  – הערבי לתכנון אלטרנטיבי, סיכוי

 חברהל הולם ייצוג קידוםשם ל בדחיפות לופעלכם ולבקש ,שבנדון בענין לזכויות האזרח בישראל

חוק  :להלן) 1965-ח חוק התכנון והבניה, תשכ"חוהמוקמים מכ מוסדות התכנוןכל ב הערבית

 תקבעו לשם כך רף כיעוד נבקשכם,  .שפועלים לצדםגופים המקצועיים כל הובהתכנון והבניה(, 

המחוז  יתאוכלוסיהערבים מכלל אזרחים שלא ייפול מחלקם היחסי של הלייצוג הולם  לימינימ

הערבים חלקם של מרף הייצוג לא יפול  במוסדות תכנון מחוזיים, ואילו במוסדות תכנון ארציים

 .אוכלוסיית המדינהמכלל 

 : יכםאל להלן נימוקי פנייתנו

, היא נעדרת ייצוג הולם ישראלמאוכלוסיית  20%-אוכלוסיה הערבית מהווה כלמרות שה .1

 במוסדותשל המדינה. חלקם של החברים הערבים מתוך כלל החברים במערכת התכנון 

 הוא זניח. כתוצאה ,ח חוק התכנון והבניהוהמוקמים מכ ,מחוזייםהארציים והתכנון ה

בין , עד אפסית שוליתיכולתה של האוכלוסיה הערבית להשפיע על הליכי התכנון היא  מכך,

 מחוזיים ומקומיים תכנון ובין אם מדובר בהליכי הליכי תכנון ארצייםאם מדובר ב

 .סביבתם הקרובהאו לם ישובים הערבייהנוגעים ישירות לי

החקירה הממלכתית לבירור ועדת  –לדאבוננו, מחדל זה אינו חדש כלל ועיקר. ועדת אור  .2

התייחסה  – 2000ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 

בתחום  המרכזייםאחד המכשולים כ ,עדר הייצוג במוסדות התכנוןינושא הל השל בדוח

 :חסרונם של תוכניות מתאר ותכניות אבבבתוך הישובים הערביים והתכנון והדיור 

לכך התווסף גם חוסר ייצוג אפקטיבי לנציגים מן המגזר הערבי . "..
בוועדות התכנון והבנייה. בוועדה הארצית ובוועדות המחוזיות לא שותפו 

להם ייצוג סמלי בלבד. במקרים רבים לא נציגים ערביים כלל, או שניתן 
הוקמו ביישובים ערביים ועדות מקומיות, ותחת זאת שויכו היישובים 
לוועדות מרחביות המנוהלות בידי יהודים. התוצאה היתה, כי ההחלטות 
בדבר התפתחותם של היישובים הערביים לא גילו רגישות מספקת 

 (37ועדת אור, פסקה לדוח  1)שער  לצרכיה של האוכלוסייה הערבית."
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של מוסדות התכנון ם היו םלהלן להרכבשהסקירה  ,שני עשורים עברו מאזלמרות ש .3

 לא השתנה. בעצם תעיד כי דבר  ,למיניהם

 תופקדמ ,העומד בראש מדרג מוסדות התכנוןהיא הגוף ש ,היהמועצה הארצית לתכנון ובני .4

לייעץ לממשלה בכל הנוגע  :תפקידיה העיקרייםבין על הליכי התכנון ברמה הארצית ומ

לקדם ולאשר תכניות ; ליזום ולערוך תכניות מתאר ארציות; יהיליישום חוק התכנון והבנ

. לדון בעררים המוגשים על תכניות בסמכות מחוזית ועל ועדות אחרותו מחוזיותמתאר 

מהווים בכך משתייכים לאוכלוסיה הערבית ו חברי המועצה הארצית 32מתוך  2 רק כיום

 מכלל חברי המועצה. בלבד  6%כ

 להה של תשתיות לאומיות, יהארצית לתכנון ולבני הדהוא הווע נוסףארצי  גוף תכנון .5

 ,לאומיותהתשתיות היה של יבנהתכנון וההמועצה הארצית בתחום  של סמכויותה מוקנות

חברי הוועדה  15מתוך אין ולו חבר ערבי אחד כיום  .יהיהסמכות לתת היתרי בנבכללן ו

 .הארצית

וועדה המחוזית בגם בגופי התכנון המחוזיים.  נוכחייצוג החסר של האכלוסייה הערבית ה .6

ראש  הואו ,חברה הערביתמקרב הבלבד  אחדישנו חבר , צפוןה ה במחוזילתכנון ובני

 . הוועדה חברי 18, מבין , מר נאבסו זכריהכפר כמא ה המקומית הצ'רקסיתמועצה

מתושבי המחוז  57%-כמפני ש ,מת במיוחדצור במחוז הצפוןהשוררת מצב ה תתמונ .7

שנה כמעט מאז  20אלא גם מפני שחלפו  זו בלבד, לא .משתייכים לאוכלוסיה הערבית

ראשי הרשויות הארצי לעד ווהוהאגודה לזכויות האזרח ה שהגשנו, בג"ץ בעתיר פסקש

ה של יבוועדה המחוזית לתכנון ובני תערביאוכלוסיה הלהערביות, בדרישה לייצוג הולם 

 קיימת ערב המציאות העגומה שהיתהו ,דברים לא התקדמו זה בעניןגם  מחוז הצפון.

 בכל תוקף.ו נמשכתעודנה  הגשת העתירה

 ,המחוזית בצפון חברי הוועדה 17מבין בלבד  היה נציג ערבי אחד העתיראותה ערב הגשת  .8

מועצות הנציגי היו מבין שניהם  .במהלך ההתדיינות בעתירה נוסף ערבי חברהתווסף אליו 

והוא  ,טעם אחדבהישען על  בית המשפט העליון דחה את העתירה .וועדהשב המקומיות

, וכדברי בהרכב הוועדהביישום הדרישה לייצוג הולם  שהיוהסברי הרשויות בדבר הקשיים 

נכון לעת הזו, אין מועמדים מתאימים מבני המיעוטים בתוך המשרדים " :בית המשפט

דינו, כי לא מקובלת עליו עמדת -בית המשפט בפסק קבע יחד עם זאת. "הממשלתיים

נציגי המועצות המקומיות  באמצעותהרשויות ולפיה ניתן להסתפק בייצוג לחברה הערבית 

החובה לייצוג כאמור יש לקיים גם באמצעות נציגי חברי הוועדה המחוזית, וכי  שמבין

 :כך קבע .המשרדים הממשלתיים שבוועדה

יבים כי רק נציגי המועצות המקומיות מקום לטענת המש אין ..."
אמורים לשקף את ייצוג התושבים, בני המיעוטים. אכן, נציגי הרשויות 
המקומיות המתמנים על ידי שר הפנים, נותנים, מעצם טיבם וטבעם, 
ביטוי לייצוג תושבי אותן רשויות מקומיות ואילו המנויים המבוצעים על 

די שיקולים מקצועיים טהורים ידי השרים, מונחים בראש וראשונה על י
שתכליתם לבחור מבין עובדי המשרד באנשים בכירים, מקצועיים, 
שייצגו בועדה את המשרד ממנו באו. עם זאת, גם שרים הממנים את 

https://www.gov.il/he/departments/general/composition_national_council
https://www.gov.il/he/departments/general/committee_vatal_2
https://www.gov.il/he/departments/general/committee_vatal_2
https://www.gov.il/he/departments/general/office_north
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נציגי משרדי הממשלה השונים, מחויבים לעיקרון הייצוג ההולם שעה 
 . שהם באים למנות את נציגיהם

ער לנושא הייצוג ההולם ובשנים האחרונות מקודם הנושא  המחוקק
שהוא פונקציה מעיקרון השוויון, גם בדברי חקיקה. אלא שיישומם של 

היישום הוא אותם עקרונות אינו יכול להיעשות במחי יד כבמטה קסם. 
פרי התפתחות, שבעקבותיה יקלטו כעובדי מדינה עובדים רבים יותר 

עלו בהדרגה לדרגים בכירים ומתוכם ניתן מקרב בני המיעוטים. אלה י
יהיה לאתר את העובדים המתאימים שיוכלו לייצג באופן ראוי ומקצועי 

 . את המשרדים מתוכם באו

בחנו את ההסברים שניתנו על ידי המשיבה בעניין יישומו של עקרון 
הייצוג ההולם בענייננו מהם עולה כי נכון לעת הזו, אין מועמדים 

מכל מקום מיעוטים בתוך המשרדים הממשלתיים. מתאימים מבני ה
"אין בכך כדי לפטור את השרים מלהפעיל את שיקול דעתם באופן 

את הייצוג ההולם של האוכלוסייה  -אם הדבר אפשרי  -שנועד לקדם 
 )ההדגשות לא במקור(  ... הערבית"

פורסם בנבו, ) הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל נ' שר הפנים 9472/00בג"ץ 

15.11.2001) 

ת הייצוג לחברה הערבית בוועדה נידבר לא השתנה מבחהדין הנ"ל -שניתן פסקאז מ .9

כמו כן, דבר לא בוועדות מחוזיות אחרות. גם ו ,ה של מחוז הצפוןיהמחוזית לתכנון ובני

ייצוג לחברה הערבית בקרב נציגי המשרדים הממשלתיים במוסדות בכמעט לא השתנה 

 והיא עודנה שואפת לאפס. ,למיניהםהתכנון 

וועדה לתכנון ה משרד ממשלתי הוא נציג שלכ ערבי חברבו יש המוסד התכנוני היחיד ש .10

ראש  הם:ו, דהחברי הווע 18מתוך חברים ערבים  2יש . בוועדה זו ה של מחוז חיפהיובני

  .ואיל כיוף, מר נציג שר התיירות, ופראס בדחי, מר מקומית כפר קרעהמועצה ה

 תל אביבמחוז , ירושלים מחוז – ועדות התכנון המחוזיות שארכל של  ןחמור במיוחד מצב .11

 !אחד ערביולו חבר אין בהן   – מרכזמחוז ו דרוםוז , מח

נמצא גם בגופים המקצועיים הפועלים ליד מוסדות  לאוכלוסיה הערבית חוסר הייצוג .12

תפקידם החשוב והמרכזי לספק ייעוץ ותמיכה מקצועית וארגונית עבור למרות  ,התכנון

מועצה הארצית לתכנון הפועל בצמוד להגוף המקצועי , מנהל התכנוןב. התכנון מוסדות

. על חשיבות גוף זה בהליך נושאי המשרות המרכזיותמבין אין אף פקיד ערבי , היולבני

 :אתר האינטרנט של מנהל התכנוןהתכנוני בכלל, נסתפק בדברים שלהלן מתוך 

הל התכנון מהווה תפקיד מפתח במערכת התכנון והוא משמש הגורם מנ"
האחראי במדינת ישראל על גיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאים שונים. 
מינהל התכנון יוזם ומקדם תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות. 
מפעיל את מוסדות התכנון הארציים; מטפל בתכניות מפורטות; מכין 

וקף חוק התכנון והבנייה; משמש מנחה מקצועי של ומקדם תקנות מת
מתכנני המחוזות ועובדי לשכות התכנון המחוזיות ועוד. כמו כן, אחראי 
מנהל התכנון לכלל היבטי התפעול של מוסדות התכנון ברמה הארצית 

 ".והמחוזית בנושאי כוח אדם, תקצוב, תיאום ובקרה, ועוד

https://www.gov.il/he/departments/general/composition_committee_haifa
https://www.gov.il/he/departments/general/composition_committee_haifa
https://www.gov.il/he/departments/general/composition_committee_haifa
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/composition_committee/he/District_planning_institutions_Havrei_vaada_jerusalem.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/about_tlv_district?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/general/south_committee
https://www.gov.il/he/departments/general/composition_committee_central
https://www.gov.il/he/Departments/General/iplan_officials
https://www.gov.il/he/departments/about/about_iplan
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התכנון המחוזיות  לשכות 6-ב במזכירות הוועדה לתשתית לאומיות, וגם נמצאמצב דומה  .13

ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לתכנון, לעיצוב  הןמספקות לו הוועדות המחוזיותעלות לידי והפ

  .ולפיתוח המחוז שעליו הן מופקדות

כוחם להשפיע על על על חשיבות תפקידם של הגופים המקצועיים שליד מוסדות התכנון ו .14

 – ו"במקום "ערבי לתכנון אלטרנטיביההמרכז ", עמדו שני הארגונים התכנוני הליךה

עקרון השוויון וסוגיית הייצוג ההולם במערכת "", בדוח מתכננים למען זכויות תכנון

 :2007משנת  ",התכנון בישראל

 לפועל מוציאים הם שכן, רב כוח אלה מקצועיים בגופים העובדים בידי"
 במוסדות החברּות. התכנון מוסדות שמתווים הכללית המדיניות את

 לא מאפשרת להם שמסייעים המקצועיים התכנון והעבודה בגופי התכנון
, שוטף באופן, לקבל יכולת גם אלא, ההחלטות קבלת בתהליך שותפות רק

 לתוכניות ובנוגע התכנון רמות בכל תכנוניות למגמות באשר אמין מידע
 לציבור מאפשרת זה במידע להשתמש היכולת .בהתהוות שנמצאות

 לנקודות מגיעים שאלה לפני ,התכנון הליכי על אמת בזמן להשפיע הרחב
 (6-7 עמ' ,)שם ".ההכרעה

המציאות העובדתית המצטיירת בהתבסס על הנתונים שהובאו עד השורות כאן, היא  .15

זכויות יסוד של האזרחים הערבים לכבוד מופרות ובגסות ומלמדת כי עגומה ביותר, 

הסובל מהפליה  ,םיולשוויון, בתחום הקרקעות, הדיור והתכנון ביישובים הערבי

 . היסטורית קשה

מחלוקת בדבר עומק המצוקה ממנה סובלת האוכלוסיה הערבית בתחום אין כל כיום  .16

ופתרון מצוקת הדיור  תכנוניהמוצהרת פיתוח  ןממשלתיות שתכליתהדיור. תוכניות 

 התקציב שיועד ליעדים אלו.במימוש ואף נכשלו  ןיהטרם השיגו את יעדביישובים הערבים 

 922מס' החלטת ממשלה מכוח התוכנית האחרונה ראויה לציון  תוכניותמבין אותן 

  ."2020-2016 "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים( בין השנים

 עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בראשותצוות בין משרדי שהוקם  .17

 שנתייםבחן ב ובהשתתפות משרדי הממשלה וגורמים רלוונטים אחרים, ,)משפט אזרחי(

, עבור החברה הערבית יישום המלצות הממשלה והחלטותיה בתחום הדיור האחרונות את

 על מנת לקדם ולהציע פתרונות מתאימים.תחום זה החסמים המונעים פיתוח  פה אתיומ

-הצוות הבין המלצות אומצו ,22.12.2021מיום  664לאחרונה בהחלטת ממשלה מספר 

אשר כללו בין היתר התייחסות מפורשת לחסם בדבר העדר הייצוג במוסדות  ,משרדי

 התכנון והגופים המקצועיים שפועלים לצדם.

, "ערבית, דרוזית וצ'רקסיתבחברה ההסרת חסמים בתחום הדיור והמקרקעין "הדוח  .18

 כאחד החסמים ,התכנון ובגופי במוסדותייצוג של האוכלוסיה הערבית -ציין את התת

 וכך נכתב: . הדוח, והראשון עליו הצביע בתחום המרכזיים

 :תכנון הליכי להתקדמות הנוגע בכל שעלו החסמים להלן"

 התכנון ועדות והרכב התכנון צוותי כי ,טענה עלתה :מהשטח מרחק .א
 באמון הפוגע דבר ,יהודית הלא מהחברה נציגים כוללים אינם

http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2007.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2007.pdf
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 כן. מאידך התכנון מוסד ידי-על היישוב צרכי ובהבנת, מחד הציבור
 שהמדיניות היא יהודית הלא החברה בקרב התחושה כי ,נטען

 ולמאפיינים השטח לצרכי דיה מחוברת איננה" מלמעלה" שמגיעה
 לוועדות בוודאי נכון הדבר. יהודית הלא החברה של המיוחדים
 שתחת, מרחביות-מקומיות בוועדות לעיתים גם אך, המחוזיות

 ,זה בהקשר. יהודיים לא יישובים של רוב יש שלהן התכנון מרחב
צרחביות, שתחת מרחב -מקומיות שבוועדות הראוי מן כי ,צוין

ם לא יהודיים. בהקשר זה, ההמלצה יישוביהתכנון שלהן יש רוב של 
יש לשאוף לכך שבלשכות התכנון והצוותי הליווי, יהיו נציגים  –היא 

בעלי הכרות עם החברה הלא יהודית ומאפייניה הייחודיים, ובכלל 
זה גורמי מקצוע מהחברה הלא יהודית. בנוסף, יש לשאוף לכך 

ה הלא שבמוסדות התכנון הארציים והמחוזיים יהיו נציגים מהחבר
יהודית. עוד מוצע, לעודד מתכננים ואנשי מקצוע בתחום מהחברה 
הלא יהודית לקחת חלק בהכנת התכניות המפורטות ביישובי החברה 
הלא יהודית ולהשתלב במאגרי המתכננים, המנוהלים על ידי 

 (5-4 עמ' ,)שם ".המדינה

ה הדרת על מעידמוסדות התכנון למיניהם של האוכלוסיה הערבית ב החסר הייצוג .19

 זכות לשוויון אינה מתמצית רק בשוויון במובנו הפורמאליה. ה של אוכלוסיה זוהפלייתו

המטיל , אלא חותרת לשוויון במובנו המהותי ,(יההימנעות מהפלב ,לדוגמה) הפסיביו

 חובות מסוג "עשה", בדמות החובה לתת ייצוג הולם לבני ובנות האכלוסיה הערבית. 

עבור  ן מהותיוווייכר כעקרון מנחה בעל חשיבות מרכזית בקידום שעקרון הייצוג ההולם הו .20

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

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

ברי אותן קבוצות, בגופים ציבוריים מימוש השוויון והבאתו לידי ביטוי בייצוג הולם לח

 ובהליכי מינוי לתפקידים בשירות הציבורי. 

לקדם ייצוג הולם של אוכלוסיות שהופלו  את רשויות המדינהמחייבים רבים  יקהסעיפי חק .21

למשל, סעיף  ,בורי, ובהן האוכלוסיה הערבית. כךיבעבר ומצויות בתת ייצוג בשירות הצ

קובע כי בקרב העובדים בשירות  ,1959 –תשי"ט  א)א( לחוק שירות המדינה )מינויים(,15

יינתן ביטוי הולם  ובכל משרד ובכל יחידת סמך, המקצועות,והמדינה, בכלל הדרגות 

 .חרדיםונשים לצד קבוצות אוכלוסיה נוספות וביניהן לייצוגם של בני האוכלוסיה הערבית, 

, תשל"ה החברות הממשלתיות חוקב נמצא ,הרלוונטיות במיוחד לענייננו דומותהוראות  .22

חייב ייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית מלחוק החברות הממשלתיות  1א18סעיף . 1975 –

א לחוק החברות 60בנוסף מחיל סעיף  חברי הדירקטוריון בחברות הממשלתיות. בהרכב

הממשלתיות את חובת הייצוג ההולם לאוכלוסיה הערבית גם על גופים שהוקמו בחיקוק 

 המועצההן  , מופיעיםוספת זותמבין רשימת הגופים שבוהמופיעים בתוספת השניה לחוק. 

 .תשתיות לאומיות של ולבנייה לתכנון הארצית הוועדההן ו ולבנייה לתכנון הארצית

אולם, הזכות לייצוג הולם של האוכלוסיה הערבית והחובות המוטלות על הרשויות מכוח  .52

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

זכות כאמור מכוח הדוקטרינה לייצוג הולם של האוכלוסיה הערבית, כפי שקבע בג"ץ. 

במועצת רשות  תערביאוכלוסיה הק במתן ייצוג הולם ל, שעסבעתירה שהגשנובפסק הדין 

 רשות מקרקעי ישראל,וזאת עוד בטרם עוגנה הוראה לעניין הייצוג בחוק  ,מקרקעי ישראל
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 מקורותמכלול כי הכיר בג"ץ בדוקטרינה לייצוג הולם של האזרחים הערבים, בקובעו 

תגבשו לכלל דוקטרינה המשפט שעניינם שוויון וייצוג הולם עבור האוכלוסיה הערבית, ה

מתן ייצוג הולם לערבים בדומה לדוקטרינה המחייבת מתן ייצוג בהמחייבת את הרשויות 

השופט זמיר שורה של מקורות נורמטיביים המבססים את סקר  ,בפסק דינו .הולם לנשים

עבור  מקום המדינה,, החל תהערבי הקיומה של החובה למתן ייצוג הולם לאוכלוסי

כלה בהוראות החקיקה שעיגנו מפורשות את החובה לייצוג ו פט העליון,בפסיקת בית המש

מקורות  כיהולם של הערבים בשירות המדינה ובדירקטוריוני חברות ממשלתיות, וקבע 

 את הדוקטרינה לייצוג הולם של הערבים: יםאלו מבסס

המשקל המצטבר של כל אלה דומה מאוד למשקל המצטבר של מקורות "
המשפט המחייבים יחס של שוויון כלפי נשים. לכן גם המסקנה צריכה 
להיות דומה. לגבי המקורות המשפטיים המחייבים יחס של שוויון כלפי 

כי מקורות אלה דומים ל"נקודות אור",  ...נשים, אמר השופט מ' חשין 
רעותה יצר מעין מסה קריטית וכך -אל-ות האור האחתוכי "צירוף נקוד

בדומה לכך יש לומר לגבי מקורות המשפט  ...נוצרה הדוקטרינה" 
המחייבים יחס של שוויון כלפי ערבים: בצד הדוקטרינה המחייבת מתן 
ייצוג הולם לנשים הם יוצרים דוקטרינה המחייבת מתן ייצוג הולם 

 ."לערבים

 (2001) 39, 15( 5, פ"ד נה)יות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראלהאגודה לזכו 6924/98בג"ץ 

בהתייחסם לשאלה מהו הייצוג ההולם בגוף מסויים, קבעו בתי המשפט כי הדבר תלוי  .53

בהקשר, ובין היתר, במהות הגוף בו נדרש הייצוג, ובמידת חשיבותו המעשית מבחינת 

 .42-41בעמ' , האזרח בישראל האגודה לזכויותהקבוצה הזכאית לייצוג הולם. ראו: עניין 

תת במכתבנו זה, בהקשר לבהרחבה סקרנו אותו ש ,אין ספק כי המצב העובדתי כיום .54

ייצוג של החברה הערבית במוסדות התכנון למיניהם ובגופים המקצועיים הפועלים ה

חובות המוטלות על רשויות המדינה והנגזרות מהזכות לייצוג הפרה בוטה ללצדם, מבטא 

 .האוכלוסייה זוהולם עבור 

 ייצוג קידוםשם ל בדחיפות לופעלנבקשכם לאור כל האמור לעיל, וכמפורט בפתיח מכתבנו זה, 

ובכל הגופים , ח חוק התכנון והבניהוהמוקמים מכ בכל מוסדות התכנון הערבית לאוכלוסיה הולם

שלא ייפול לייצוג הולם  מינימאלי תקבעו לשם כך רף כיעוד נבקש,  .המקצועיים שפועלים לצדם

אוכלוסיית המחוז במוסדות תכנון מחוזיים, ואילו הערבים מכלל אזרחים מחלקם היחסי של ה

 אוכלוסיית המדינה.הערבים מכלל רף הייצוג לא יפול מחלקם של  במוסדות תכנון ארציים

 למענה בהקדם, נודה.

 בברכה,

 , עו"דגדיר ניקולא

 


