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  54529-08-21עת"מ בית המשפט המחוזי בבאר שבע
   בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 מוחמד אבורביעה  .1 העותרים:

 האגודה לזכויות האזרח בישראל  .2

מור  ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או -ע"י ב"כ עוה"ד גיל גן
ויס ו/או עביר ג'ובראן דכוור ו/או -עודד פלר ו/או שרון אברהם

חיו ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין -גדיר ניקולא ו/או דבי גילד
 ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי ו/או רעות שאער 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 65154אביב -, תל75חוב נחלת בנימין ר

 03-5608165; פקס: 052-8610414טל': 
  gil@acri.org.ilדוא"ל: 

 -דגנ-

 רשות מקרקעי ישראל .1 המשיבים:
 משרד הבינוי והשיכון .2

 אזרחי -ע"י פרקליטות מחוז דרום 
 84100, באר שבע 4רח' התקווה  
 02-6467058; פקס: 073-3922400טל:  

 (510865058אחים פרץ בע"מ )ח"פ:  –. פרץ בוני הנגב 3

  6777679, תל אביב 26רח' המסגר 
 03-5209900; פקס: 03-5209999טל': 

  עתירה מנהלית

בשל הפרת  3להפעיל סמכותה ולקנוס את המשיבה  1המשפט הנכבד מתכבד להורות למשיבה  יתב

 שבע. -באר בשכונת הפארק בעירסעיף איסור ההפליה במכרז בו זכתה לבניית פרויקט מגורים 

לדון מחדש  1משיבה לוועדת המכרזים של הלחלופין מתבקש בית המשפט הנכבד להורות 

 . 3תגובת העותרים לטענות המשיבה  שמיעתלאחר , 3שלא לקנוס את המשיבה בהחלטתה 

 .ההנמקה בחובת עמדה לא 1 שהמשיבה לקבועכן מתבקש בית המשפט  כמו

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

. לבית המשפט סמכות מקומית לדון )ענייני מכרזים( 2000-לעניינים מנהליים, התש''ס 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  1,969: האגרה

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

 – להלן) רשות מקרקעי ישראל של המכרזים ועדת של בהחלטתה, העתירה עוסקת אגוז קליפתב

פרץ בוני  חברת, 3המשיבה  את ולקנוס סמכויותיה להפעיל לא( שבהתאמהרמ"י -ו המכרזים ועדת

בעיר שווקה הפארק שזו  בפרויקט הדיור יחידות בשיווקאסורה הפליה  בגין ,(החברה – להלןהנגב )

המכרזים אף דחתה את בקשת העותרים להגיב לטענות שהעלתה החברה לפני ועדת באר שבע. 

 ., והחלטתה לא מנומקתקבלת ההחלטה כדי שתוצב בפני הוועדה תשתית עובדתית מלאה

מגורים של החברה שפנו לרכישת הדירות בפרויקט נוספים לקוחות ערבים העותר וכפי שיתואר, 

להזמינם להתרשם במקום  .להתקדם בהליך הרכישההצעה ונמנע מהם לא קיבלו שבע -בעיר באר

להליך סרק של על ידי נציג החברה , באופן מידי, הופנו , הםמהדירות או לתת להם מידע רלוונטי

שהחברה של משרד השיכון והבינוי, זאת על אף  "מחיר למשתכןמסלול "תעודת זכאות להוצאת 

להפנות לקוחות להוצאת  הצדקהחברה כל ה לית, ולא היווקה דירות למכירה חופשית באותה עתיש

דבר שהיה  –בנוסף נאמר להם במפורש שאין מכירה למי שאין לו תעודת זכאות  .ותכאתעודת ז

הוזמנו באותם ימים , לקוחות יהודים שהתקשרו לאותם הנציגים של החברה במקבילשקר מוחלט. 

לא הופנו להוצאת הם ו רלוונטיים,, להתרשם מהדירות ולקבל פרטים מיד להתקדם בהליך הרכישה

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

להתקדם פוטנציאלים ערבים  לקוחותלמנוע מבבירור התנהלות זו, שחזרה על עצמה, נועדה 

 שאין כרגע דירות למכירה להגיע למסקנה, להטעות אותם ולגרום להם לרכישת דירה בפרויקט

בעיני החברה הם לקוחות מטעמים גזענים, או משום שרבים, ע, אך ורק בשל היותם . זאתקטבפרוי

  . "לא רצויים", שאולי יפגעו באטרקטיביות של הפרויקט בעיני לקוחותיהם האחרים

המכרזים שלא להשית קנס על החברה, כנדרש לפי  החלטת ועדתמול הראיות החד משמעיות, 

מעבירה מסר קשה של השלמה זכות לשוויון, פוגעת ב ,החברהובהסכם מול הסעיף האמור במכרז 

ואינה סבירה באופן קיצוני. בנוסף, החלטת ועדת במקרקעי ציבור, גסה מדינתית עם הפליה 

 המכרזים שלא לאפשר לעותרת להשמיע את טענותיה במהלך ההליך מהווה הפרה של חובת השימוע

 שהועברה לעותריםההחלטה כי  עוד נוסיף,. דתית מלאהוהחובה לקבל החלטה לאחר תשתית עוב

 ואינה עומדת בחובת ההנמקה המוטלת על הרשות.   בפרטיםמאוד דלה 

 העובדתית התשתית

 הצדדים

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

ערבי, ומההחלטה של ועדת המכרזים הישיר מההפליה של החברה כלפיו, רק בשל היותו 

 להכשיר הפליה זו ולהשלים עמה.

, הינה עמותה (האגודה לזכויות האזרח –)להלן  , האגודה לזכויות האזרח בישראל2 העותרת .2

לקדם את זכויות האדם בישראל ולהגן עליהן. האגודה עוסקת בזכות שנה  50מזה הפועלת 

והיא פועלת במגוון אמצעים נגד הפליה  ,יור בפרטלשוויון בכלל, ולזכות לשוויון בנגישות לד

 בדיור.



3 
 

 היא הרשות האחראית על ניהול מקרקעי המדינה והקצאתם לצרכי בניה, רמ"י,, 1המשיבה  .3

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

 מוציאה לא יפלו בשיווק יחידות הדיור.מחויבת לוודא כי יזמים הניגשים למכרזי בניה שהיא 

, הוא המשרד האמון על תכניות דיור (משרד השיכון –)להלן  , משרד הבינוי והשיכון2המשיב  .4

 למשתכן.

 הגדולות בארץ.  המחברות הבניי היא ,פרץ בוני הנגב, חברת 3המשיבה  .5

 זכיית החברה במכרז הבניה וסעיף איסור ההפליה

מגורים במקרקעין במסגרת מכרז מחיר למשתכן. בניגוד  בנימהחברה זכתה בזכות להקים  .6

למכרז בניה רגיל בו התחרות הינה על המחיר הגבוה שיוצע לקרקע, מכרז מחיר למשתכן הינו 

מכרז הפוך, שבו נקבע מראש היקף הבניה, לרבות מספר יחידות הדיור שייועדו לזכאים שעמדו 

היא על המחיר הנמוך שבה יציעו לרוכש הדירה בתנאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, והתחרות 

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

שמכרז מחיר למשתכן מגלם  ןולהציע אותן במחיר הנמוך ביותר לזכאים. מכאלקבוע במכרז 

הרחבת היצע הדיור של  יעדים חברתיים משמעותייםמדיניות ממשלתית שמטרתה להגשים 

ים גלומה במכרז. כמו כן, עבור זכאים שאין להם דירה ועומדים בתנאי סף שונים בהישג יד

לצורך הגשמתן של מטרות חברתיות  סובסידיה ממשלתית משמעותית על המקרקעין מסוג זה

 .אלו

בין מי  משרד השיכוןהזכאות לדירות במסגרת תכנית מחיר למשתכן נקבעת בהגרלה שעורך  .7

. היזם מקבל את רשימות הזכאים שעלו בהגרלה לצורך שעמד בתנאי הסף ויש לו תעודת זכאות

ואסור לו להתקשר באופן עצמאי עם  התקשרות עמם בחוזה מכר לפי התנאים שנקבעו במכרז

. היזם גם מתחייב במכרז לעמוד בסטנדרט לא להתקשר עם זכאי שזכה בהגרלהשזכאים או 

 א "משווק" את הדירות במסגרת מחיר למשתכן.היזם ל ,בניה שנקבע. לכן

יודגש כי השיווק היחיד שיכול יזם לעשות בדירות שנועדו לדיור למשתכן, הכפוף להוצאת  .8

 שנה עברהתעודת זכאות, הינו במקרה והדירות לא נמכרו על ידי הזכאים שזכו בהגרלה, 

אים אלו יכול היזם , וניתן אישור מוקדם של משרד השיכון לכך. רק בהתקיים תנמההגרלה

 למכור את הדירות שנותרו לחסרי דירה ומשפרי דיור בתנאי מחיר למשתכן.  

במכרזי מחיר למשתכן, כפי שקרה גם במקרה מושא העתירה, מקבל היזם גם זכות אולם,  .9

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

חידות דיור אלו יכול היזם לשווק ולפרסם לציבור הרחב ולמכור אותן שעלו בהגרלה. את י

  במחירים המשקפים את מחירי השוק הרגילים. 

 למשתכןמחיר  מבדיקה באתר רשות מקרקעי ישראל עולה כי החברה זכתה בשני מכרזי .10

 בשכונה.  45646-ו 45644, הנוגעים למתחמים שבע-בבאר בשכונת הפארק

. 396/2016מדובר במכרז מחיר למשתכן בש/ .8.5.2017 בתאריך 45644מתחם החברה זכתה ב

רה ייח"ד למכ 50-יח"ד לדיור למשתכן ו 100חברה להקים התחייבה ה ,במסגרת מכרז זה

 חופשית. 
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. 137/2017מכרז מחיר למשתכן בש/. מדובר ב2.8.2017 בתאריך 45646מתחם החברה זכתה ב

 66-יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן ו 134התחייבה החברה להקים  ,במסגרת מכרז זה

 יחידות דיור במכירה חופשית.

העותרים אינם יודעים בוודאות האם הדירות שפורסמו למכירה על ידי החברה הם במתחם 

בכל הנוגע לדירות השייכות לתוכנית 'מחיר יודגש כי בכל מקרה, . 45656או במתחם  45644

רשימת זוכים מסודרת ממשרד השיכון ממשרד השיכון מקבלת כאמור רה למשתכן', החב

 .לפרויקט ושנערכ ותוהבינוי. רשימה זו נקבעה לאחר ההגרל

והגרלות המשך, כאשר ההגרלה האחרונה  2017נערכו מספר הגרלות מאז , 45644מתחם  ילגב .11

זכאים חסרי דיור נרשמים, שהם  1,096וניגשו אליה  28.6.2020, נערכה ביום 1,613שמספרה 

 או משפרי דיור.

 והגרלות המשך כאשר ההגרלה האחרונה 2017, נערכו מספר הגרלות מאז 45646לגבי מתחם 

י דיור או רנרשמים, שהם זכאים חס 1,034וניגשו אליה  28.6.2020, נערכה ביום 1609שמספרה 

  משפרי דיור.

שנמכרו "בשוק  –יקט עתירה זו תתמקד באופן השיווק שנעשה לדירות האחרות בפרו

 .  2020 בחודש אוקטובר – ותההגרלאותן החופשי", כארבעה חודשים לאחר סיום 

 4.6סעיף המכרז לגבי שני המתחמים הנ"ל הוא זהה, למעט הפרטים הייחודיים לאותו מתחם.  .12

 לתנאי המכרז קובע כי:

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 

דע שאם תנאי שהינו בלתי סביר בנסיבות העניין. הזוכה מצהיר בזאת כי הוא יו

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"

 ופן הבא: הפיצוי המוסכם מוגדר בטבלה באהאמור  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

הצמדות לדירה  רכישת ציוד או שדרוג  את הדירה  או התניה כאמור ברכישת

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

)ח( לחוזה. 5חוזה הבניה, אשר מהווה חלק מתנאי המכרז, חוזר על סעיף איסור ההפליה בסעיף 

 יובהרקובע: " "למשתכן במחיר שלא דירות ומכירת בניית" א לחוזה הבניה שכותרתו5סעיף 

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

סעיף מפורש האוסר על אפליה ישנו בשכונת הפארק זכתה החברה  הםב יםבמכרזכלומר,  .13

הפיצוי  מחוץ לתוכנית מחיר למשתכן. –בשיווק הדירות, לרבות דירות שנמכרות בשוק החופשי 
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 במסגרת על אף סעיף זה, וכפי שיפורט להלן, נראה כי הפרה. כל על₪  450,000המוסכם הוא 

 אלים מהחברה הערבית על רקע מוצאם. קונים פוטנצי החברה הפלתהשיווק הדירות 

המכרז יצורף מבלי כלל הנספחים, לאור  .1ע/מצורפים ומסומנים  העתק המכרז וחוזה הבנייה

 אך אלו זמינים באתר רמ"י.  –)למעט חוזה הבנייה( הם רלוונטיות שלהחוסר 

 הדירות בשיווק ההפליה

העותר גדל בבאר שבע וגר בה כל חייו. הוא עובד כרוקח אחראי בסניף הסופר פארם בעיר,  .14

 העותר נתקל חיפש דירות לרכישה בעיר הולדתו. במסגרת חיפושיו 2020ובמהלך אוקטובר 

 במודעות של החברה שפוזרו בעיר. להלן אחת המודעות:

 

ולא  ה שלא במסגרת מחיר למשתכן,כפי שניתן לראות במודעה, מדובר בדירות המוצעות למכיר .15

 "במחירי השקה ותנאי מימון מיוחדים".לכל המעוניין, אלא  לזכאים

ביקש לבדוק את ו 15.10.2020התקשר לחברה ביום התעניין ברכישת דירה בפרויקט ו העותר .16

לאור העובדה כי לעותר אין מבטא אשר מסגיר את מוצאו, נציג החברה איתו  .תנאי המכירה

הציע לו במהרה לבוא ולהתרשם מהפרויקט בעצמו ולהתקדם בהליך הרכישה  –איציק  –דיבר 

. זמן קצר לאחר מכן, התקשר העותר , בלי להזכיר דבר אודות הצורך בתעודת זכאותשל הדירה

כדי לתאם ביקור כזה, אך הטון של נציג החברה השתנה למשמע שמו של העותר, שהסגיר את 
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הדירות היא רק למי שיש לו תעודת זכאות לרכישת  כי מכירתום . הנציג טען פתאהיותו ערבי

, שבמסגרתו לא הייתה , שהיה מודע לפרסום של הפרויקטהעותרדירה במסגרת מחיר למשתכן. 

גם  ולהקליט את השיחה.פעם נוספת החליט להתקשר  ,התייחסות לתוכנית 'מחיר למשתכן'כל 

 על תעודת הזכאות:  העותרלשיחה זו ענה איציק, ופעם נוספת נשאל 

 מוחמד: היי שלום זה מוחמד דיברתי איתך בבוקר"

 איציק: מה אתה אומר?

 בוקרבמוחמד: אני אומר, מדבר מוחמד מבאר שבע, דיברתי איתך 

 איציק: כן כן 

מוחמד: בנוגע לזכאות, יש דירה שרשומה על שמי. זה דירה שההורים שלי קנו 

 טריונים של הזכאות.והיא רשומה על שמי ואני לא  עומד בקרי

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

 מוחמד: לא

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

 לא יודע.

 מוחמד: למה בעיה?

 איציק: כי אנחנו מוכרים רק עם תעודות זכאות

ק לתעודות זכאות? כלומר מוחמד: הפרויקטים שלכם בשכונת הפארק זה ר

 אנשים שאין להם...

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

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

 הפארק.

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

 חרים לא יכולים.מוחמד: רק דרך משרד השיכון ואנשים א

 איציק: כן משרד השיכון נכון. 

 אסף: הבנתי

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

 אסף: אתה אומר לבדוק דרך משרד השיכון

 איציק: שווה כן, בהצלחה

 "אסף: תודה

מתאגיד השידור הציבורי על  בעקבות תקרית זו, העותר יצר קשר עם העיתונאי אסף פוזיילוב .17

מנת לבחון את העניין כחלק מתחקיר עצמאי. השניים סיכמו כי העותר יבחן עם מתקשרים 

 נוספים האם היחס של החברה הוא שיטתי ללקוחות ממוצא ערבי. 
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הפעם התקשר אדם נוסף בשם חוסאם לחברה. גם  לבקשת העותר,יום לאחר מכן, בהתאם לכך,  .18

אמר כי המכירה היא רק לזכאי 'מחיר  לאחר שחוסאם ציין את שמו,, נציג החברה, איציק

 ה:ובהתאם שיש לפנות למשרד בהקשר ז –למשתכן' מטעם משרד השיכון 

 

 איציק: הלו

 איציק: שלום

 חוסאם: מדבר חוסאם

 איציק: כן בבקשה

שלכם באינטרנט רציתי לבדוק אני מעוניין בבית ...חוסאם: ראיתי את ה
 בשכונת הפארק

ק: אנחנו עובדים רק עם תעודות זכאות של משרד השיכון יש לך? של איצי
 המשתכן?

 חוסאם: רק של המשתכן?

איציק: כן כן של המשתכן. אם יש לך אני אעזור לך אבל אתה צריך ללכת לעשות 
 הגרלה. צריך הגרלות. 

 חוסאם: איך זה עובד?

 טרנטאיציק: דרך משרד השיכון אתה צריך להיכנס למשרד השיכון באינ

 חוסאם: אוקי

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

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

איציק: אני לא יודע. קוראים לי איציק, אני לא יודע את הטלפון של משרד 
 השיכון תראה באינטרנט

 חוסאם: איך אני נכנס לשם בדיוק?

 איציק: תכתוב משרד השיכון

 חוסאם: משרד השיכון 

איציק: מחיר למשתכן מחיר למשתכן ושמה יש לך למי לפנות, איך ומה הכל 
 ברור. אני לא יודע את כל הפרטים

 חוסאם: אין לך לינק משהו לשלוח לי?

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

 משרד השיכון חוסאם:

 איציק: כן, מחיר למשתכן מחיר למשתכן

 חוסאם: מחיר למשתכן

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

 חוסאם: ואז אני אחזור אלייך איציק?
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 הכל דרך משרד השיכון –איציק: אתה לא חוזר אליי 

 לא חוזר אליךחוסאם: הכל דרך משרד השיכון, 

 איציק: לא 

 חוסאם: אוקיי, תודה

 איציק: בהצלחה

 חוסאם: ביי

ולהלן התנהלות  ,תקשר לחברה סאלם, מכר נוסף של העותרה, 18.10.2020-יומיים לאחר מכן, ב .19

 השיחה:

 איציק: שלום

 סאלם: אני רוצה לדעת כמה פרטים על הדירות שלכם בשכונה החדשה

 איציק: עם מי אני מדבר?

 סאלם: אממ סאלם

 איציק: סאלם?

 סאלם: נכון

 איציק: כן, מה אני יכול לעזור לך סאלם?

 סאלם: מה אתה אומר?

 איציק: מה אני יכול לעזור לך? דרך אגב, יש לך תעודת זכאות?

 סאלם: לא 

 אציק: אהה אתה צריך להוציא את זה, זה פרויקט של המשתכן

 סאלם: אוקיי

שיכון. אני לא יודע איך עושים את זה. תיכנס איציק: אתה צריך ללכת למשרד ה
 לאינטרנט ותראה איך מוציאים תעודת זכאות ונמשיך להתגלגל לדבר 

 סאלם: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה 

 איציק: בסדר? בבקשה

 סאלם: יום טוב, ביי ביי

 בו השונהמתאגיד השידור הציבורי החל לבחון בעצמו את האופן פוזיילוב אסף  העיתונאי .20

 תחקירללקוחות פוטנציאליים יהודים למול לקוחות פוטנציאליים ערבים.  מתייחסתהחברה 

 מפורשתהצביע על מדיניות  זה, בשילוב הבדיקות שערכו העותר וחבריו ואסף וצוות התאגיד,

 של הפונה. ללאום מצד החברה להגיב שונה בהתאם 

חוסאם שתוארה שניהל כך למשל, כשהכתב אסף התקשר לחברה, בסמיכות זמנים לשיחה  .21

 :ההוא הוזמן לראות דירה לדוגמ, לעתירה זו 18בסעיף 

 איציק: הלו

 אסף: שלום

 איציק: שלום

 אסף:  היי, דיברתי אני חושב עם מישהי קודם אם אני לא טועה לפני כמה ימים
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 איציק: אני לא שומע מה אמרת?

אסף: אמרתי התקשרתי, דיברתי עם מישהי אצלכם לפני כמה ימים. התקשרתי 
והיא סיפרה לי כאילו על הדירות בשכונת הפארק ורציתי לשאול אם יש לכם 

 אם אני יכול להגיע לראות. הדירה לדוגמ

אין לנו. אין לנו באופן כללי. יש לנו שני בניינים שסיימנו  האיציק: דירה לדוגמ
 שר לראות דירות. כמה חדרים אתה מחפש?לבנות ושמה אפ

 אסף: ארבעה

 איציק: אפשר לראות שמה דירות של ארבעה חדרים

 אסף: אוקיי

 , כן?האיציק: איך הן נראות. אבל זה לא דירה לדוגמ

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

 איציק: מאיפה אתה?

 סף: באר שבעי א

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

 אסף: כן כן

 איציק: אתה רוצה מחר לראות?

אסף: חשבתי היום אחר הצהריים אחרי שאני מסיים לעבוד, אבל אני אוכל 
 לדבר איתך מחר 

 איציק: מה זה אחרי שאתה מסיים לעבוד באיזה שעה? 

 אסף: חמש

 איציק: לא, הבניין סגור כבר הם סוגרים את הבניינים

 אסף: הבנתי אז אולי אנסה מחר בבוקר

 איציק: תנסה מחר בבוקר. מחר בבוקר זה בסדר

 אסף: אוקיי, בסדר

 איציק: איך קוראים לך?

 אסף: אסף

איציק: אסף. אז בוא נגיד שנהיה בקשר מחר בבוקר שנתאם בדיוק שאתה מגיע 
 שיחכו לך שם

בסדר גמור אני ארים אלייך טלפון מחר. ומחירים כאילו בגדול? תזכיר לי אסף: 
 כמה זה ארבעה חדרים

דיירים בבניין.  15קומות,  5איציק: המחיר של ארבעה חדרים, זה בניין של 
  1.3מ"ר מרפסת והיא עולה  12מ"ר ועוד  105דירת ארבעה חדרים זה 

 אסף: אוקיי

ומשהו אלף שקל אבל בוא תראה את  20-באיציק: יש לי דגם אחר יותר זול 
 הדגם הזה ותראה את הדגם השני אולי
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 אסף: בסדר גמור אבדוק אם אני יכול לצאת מהעבודה בבוקר וארים טלפון

 איציק: תרים טלפון ותן לנו שעה להתארגן

 רותי:  –ובין נציגה אחרת של  חברת פרץ בוני הנגב אסף דומה התנהלה גם בין  שיחה .22

 רותי: הלו

 אסף: שלום רותי?

 רותי: נכון

 קאני רוצה להתעניין בפרויקט בבאר שבע בפארשלום, אסף: 

 רותי: כן כן, עם מי אני מדברת

 אסףאסף: 

 רותי: אסף, כן אסף, מה אתה מחפש?

תי לשאול אם יש לכם דירה חדרים, עדיף דירת גן וזהו רצי 4אני מחפש אסף: אז 
 גם סדר גודל על המחיר, לקבל לדוגמא

כמה דירות לדוגמא אין לי, רק בשלב הבא יהיו לי  גן דירותותי: עכשיו, לגבי ר
 מוכנההיה לי אני אה זה יהיה כנראה במהלך חודש דצמבר כך שאם תרצ .גן

גדלים של דירות וגדלים של אין לי יוון שלחזור אלייך. אין לי מחירים כ
זה  .)מיליון( 1.6, 1.5ככל הנראה  גינות...אז אני לא יכולה להגיד לך כמה מדובר.

יש לי זה מתחיל,  –חדרים רגילה  4עכשיו, לגבי דירת  כנראה יהיו המחירים.
  .1.284-ואחד ב 1.280בדגם אחד שהוא 

 יהם?מה ההבדל בינאסף: אה אוקיי, ו

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

 סתי. נכנסתי לפארק האמתאסף: אהה אני עברתי שם ולא נכנ

רותי: כן אתה יודע איפה אנחנו ממוקמים? כן, אנחנו היום איפה שפתחו את 
 הכיכר השנייה.

 אסף: אז זהו

רותי: כמעט עד הסוף פתחו אותה רק לא פתחו אותה לכיוון המתחם לכיוון 
הפארק. אבל בהחלט אפשר לראות את הדברים. כשאתה נכנס בכיכר השנייה 

 , פשוט סגרו את ה, אני יודעת את הכביש מול איקאה.החדשה שנפתחה

 אסף: כן כן, ממש מול איקיאה. 

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

 אסף: כן כן, אני מבין

רותי: עכשיו אנחנו בחלק הצפון מערבי. אתה יכול להיכנס לאתר של פרץ 
שהוא במיליון מאתיים שמונים או דגם  Jלהיכנס לתוך מדרן ולראות את דגם 

M. 

 אסף: מה הגודל שלהם אגב.

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

 אסף: הבנתי אוקיי בסדר גמור. עכשיו אין אצלכם מחיר למשתכן, נכון?

אין. מה שהיה היה דרך הגרלות. גם עם הגרלות המשך. אנחנו לא  רותי: לא לא
 מוכרים כקבלן זכאים משרד השיכון. 
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 אסף: בסדר גמור. טוב מצוין אהיה איתך בקשר בתחילת השבוע.

 רותי: מאה אחוז. בשמחה 

 אסף: יופי תודה. 

רותי: אתה יכול לקפוץ לשם להתרשם לראות על מה אנחנו מדברים. בניינים 
דיירים בקומה, אין מסחר מתחת לדיור....יש גם שני בניינים של  3קומות,  5של 

 קומות גם וגם בהם יש מקום. נכון. 9

 אסף: אוקי אוקי בסדר גמור

 רותי: המשך יום טוב, ביי ביי

 אסף: יום טוב מאוד.

תאגיד השידור הציבורי בחן גם את המענה שניתן כאשר הפונה הוא ערבי. בשיחה הבאה, בין  .23

שבה ברגע בו נשמע מבטא ערבי או שם ערבי,  –התנהלות דומה ניתן למצוא סמאח ובין איציק, 

עולה שאלת זכאות למחיר למשתכן, שכלל לא עלתה בשיחה בין אסף לאיציק או לרותי. במקרה 

זה איציק אף מוודא מספר פעמים אם תעודת הזכאות שאישר סמאח שיש לו היא הנכונה. הנה 

 עיקרי השיחה: 

 יציק: הלוא

 סמאח: שלום 

 איציק: שלום

 זה בקשר לדירה, אני מתעניין בדירהסמאח: 

 אני לא שומעאיציק: 

 ?אותי עכשיו תשומע אתסאמח: 

 רק רגע רק רגעאיציק: 

 סמאח: שלום

 איציק: שלום

 ?טוב עכשיו תשומעסאמח: 

 עכשיו שומע טובאיציק: 

ראיתי ואני מתעניין בדירה בשכונת הפארק. . דירהסאמח: עכשיו זה לגבי  ה
 כל מני פרסומים. אז התקשרתי ואני מתעניין בדירה שם שמה 

 ?אין בעיה אני אתן לך תשובות, יש לך תעודת זכאותאיציק: 

ני רוצה לדעת איזה אכן, אני מחפש דירה של. לי תעודת זכאות.  כן ישסאמח: 
 ?ארבעה חדריםחדרים שלושה  ,גדלים יש לכם

אני מדבר, של משרד  המשתכןשל זכאות  ?יש לך תעודת זכאותאיציק: אם 
 השיכון. 

 סאמח: של המשתכן? 

 , ל המשתכןרק ש פרויקטזה איציק: כן, 

 סאמח: אוקיי

  .מה שנשאראיציק: 
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שנה. ויש לי כתובת  20אני תושב הצפון ואני גר בבאר שבע כבר כמעט סאמח: 
תאשרו את זה או בעצם אם אקבל אישור אתם של הצפון, אני לא יודע אם זה 

 . על זה

 לפנות למשרד השיכון.אתה צריך מה שאתה צריך לעשות זה איציק: 

 סאמח: אוקי

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 הזווץ מיש משהו. ח חוץ מזהסאמח: 
מחיר למשתכן . אני רוצה לקנות כל הדבר הזה של ת דירה וזהו בלי לקנודירה 
 אין לך דבר כזה? . דירה

 *קותינ*

באותו זמן, תחקירנית בשם אורית מטעם התאגיד התקשרה גם היא לחברת פרץ בוני הנגב  .24

לא שמעה כל התייחסות למחיר  –בהקשר לדירות בשכונת הפארק. גם היא, בדומה לאסף 

 . להלן התנהלות השיחה בין אורית לנציגת החברה רותי: שהעלתה זאת בעצמהלמשתכן עד 

 רותי: הלו

 אורית: בוקר טוב 

 תי: בוקר אוררו

אורית: היי מדברת אורית. אני מתעניינת בדירה ארבעה חדרים אצלכם בפארק 
 שכונת הפארק

 רותי: כן, אההה

 אורית: קצת פרטים אני אשמח לדעת

 רותי: יודעת יודעת איפה אנחנו בונים בשכונת הפארק

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

המרוחק לא קרוב לכביש,  –לא אבל אנחנו נמצאים בחלק הצפון מערבי 
לחורשה ולפארק. זה לא, זה השכונה זה החלק  --לפארק, למהכביש. יותר קרוב 

דיירים בקומה.  3קומות  5לא במרכז ולא בצפיפות. בניינים של  –ה השקט יותר 
 אין מסחר מתחת לבניינים.

בוב עם בעלי באזור. שאלה רק: זה מחיר אורית: האמת היא שהייתי עשיתי סי
 למשתכן. אני יכולה?

 רותי: לא אין לי מחיר למשתכן. אתם מחפשים במחיר למשתכן?  

 אורית: כן כן

רותי: אני אתן לך מספר טלפון. אצלי זה אמנם רק בהגרלות. אבל אני אתן לך 
 מישהי שמתעסקת עם זה אולי היא תוכל להסביר לך 

 הטלפון?  אורית: אני אשמח מה

 053רותי: 

 אורית: כן

 934רותי: 

 אורית: כן
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 0628רותי: 

 אורית: אוקיי תודה רק עם מי דיברתי שאני

 רותי: עם רותי

 אורית: אה הה עם רותי תודה רבה

 רותי: ביי

 אורית: ביי להתראות ביי

 כל השיחות נעשו בתקופה הקצרה שבין פנייתו הראשונה של העותר לחברה ועד פרסום התחקיר .25

הוצג גם תיעוד ממצלמה נסתרת במשרדי החברה  . בתחקיר10.11.2020יום בתאגיד השידור ב

בה נציגת החברה מודה כי שיווק דירות מחיר למשתכן כבר הסתיים. במסגרת המצלמה 

 לשיווק מידיהנסתרת, תועד גם סיור שנעשה לקונים פוטנציאלים בדירות שהיו מוכנות 

 במסגרת הפרויקט. 

 .בקישור זההתחקיר המלא, כולל קטע מצולם והקלטות השיחות 

תמלול השיחות נעשה על ידי העותרים, ולעתירה צורפו תצהירים על כך. הקלטות השיחות 

ו לוועדת המכרזים במייל, ויומצאו לבית המשפט ככל שיידרש המצויות בידי העותרים נשלח

 על ידי מי מהצדדים או בית המשפט. 

הללו עולה תמונה ברורה: באותה תקופת זמן, יהודים וערבים אשר התקשרו למוקד  מהשיחות .26

חברה קיבלו יחס שונה. יהודים הוזמנו לראות את הדירות ולקנות אותן, מכירות שפרסמה הה

 , מאידך,ערביםבמענה לשאלה מפורשת כי אין מדובר בדירות של מחיר למשתכן. ונאמר להם 

, ונאמר להם שאין דירות למשתכן מחיר לתכנית זכאות להם יש האם מידינשאלו באופן 

  דבר שהוא שקרי לחלוטין. –למכירה חוץ מדירות דיור למשתכן 

 המכרזים ועדת והחלטת התלונה

 החברהאת  זמןבבקשה ל 15.12.2020-בתאריך ה 1 למשיבה ו העותריםלאור התחקיר הנ"ל, פנ .27

. במסגרת זו, דרשה העותרת להפעיל את הסמכות לשימוע ולברר את החשד להפליה אסורה

₪  450,000לקנוס את החברה בסך של ו ,פליה במכרזההקיימת למשיבה מכוח סעיף איסור ה

כי הקנס יהיה לכל הפחות  דרשה העותרת –הפרות שונות  4על כל הפרה. לאור התיעוד של 

ש"ח. העותרת טענה במכתב כי נכון היה לראות בבדיקה שהוצגה לעיל כשיקוף של  1,800,000

מדיניות מובהקת מצד החברה, ועל כן לקנוס אותה על בסיס חישוב של כמות הדירות בפרויקט 

תעת חברות העותרת טענה כי מסקנה זו חשובה גם נוכח הצורך בהר. (להפרה₪  450,000כפול )

 מדיניות דומה בעתיד. נקוט במל

בנוסף, העותרת ביקשה אפשרות להשיב לתגובת החברה בשימוע בכתב או בעל פה בטרם  .28

  תתקבל החלטה סופית בעניינם. בקשה זו לא קיבלה כל התייחסות מצד המשיבים. 

 .2/ע מסומןו מצורף 15.12.2020התלונה מיום  העתק

, חרף ועדת המכרזיםמצד  ותהתייחסקבלת ועד ל הוגשה התלונהלמעלה מחצי שנה עברה מאז  .29

 עותרים את החלטתה. רמ"י לשלחה  28.6.2021-. בתזכורות חוזרות ונשנות

https://www.kan.org.il/item/?itemid=79625
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מבלי לצרף את תשובתה המלאה.  –הציגה את עיקרי התשובה של החברה רמ"י , החלטהב .30

ית, החברה טענה . ראשפירוט תונטול עמומהבצורה  במסגרת זו צוינו כמה טענות של החברה

שהתקיים בירור פנימי שנקבע בו שהתחקיר הסיק מסקנות שגויות נגד החברה. שנית, החברה 

עסקית. -סברה כי אין היא נוהגת בדרך של אפליה פסולה, ושהדבר אינו כדאי ברמה הכלכלית

החברה טענה כי הפנייה  ,שלישית, החברה ציינה כי חידדה את נהלי השיווק לעובדיה. רביעית

למרות שלא  –הייתה לאור הבחנה בין יחידות דיור של מחיר למשתכן ובין אלו בשוק החופשי 

 למשיבה.  םבפניית יםברור כיצד הדבר רלוונטי לטענות שהועלו על ידי העותר

והחליטה כי "לאור  6.6.21-ועדת המכרזים קיימה דיון בנושא בתאריך המהתשובה עולה כי  .31

תשובת החברה והעדר ראיות חד משמעיות לאפליה מצד החברה אין באפשרותה של ועדת 

 המכרזים לקבוע כי אכן התקיימה אפליה פסולה". 

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

לידי ב"כ העותרים  22.6.2021הנ"ל לעותרים, הגיעה ביום  צוין כי עוד לפני שהומצאה התשובהי .32

לעו"ד אורי נרוב שפנה אל הוועדה בנושא זה בעקבות תחקיר  1העתק ממכתב של המשיבה 

ביום  ,שהועברה לעותרים. לכן זוה לקונית אף יותר מאשר יתתאגיד  השידור. תשובה זו הי

להחלטה לדחות  ומפורטת ודרש לקבל הנמקה מלאה 1כ העותרים למשיבה פנה ב" 22.6.2021

 שהעותרים יוכלו , בין היתר, על מנתהפירוט וההנמקה חיונייםיה נכתב כי יאת התלונה. בפנ

אנחנו פתוחים להשתכנע שהתמונה אינה כפי שאנו רואים אותה, " .הםלשקול את המשך צעדי

 ", נכתבאך תשובה לקונית ולא מנומקת קרוב לוודאי שתיאלץ פניה מיידית לבית המשפט

נתבקשה המשיבה לצרף את פרוטוקול הדיון בוועדת המכרזים. בעקבות זאת,  ,. כמו כןבפנייה

 .28.6.2021נשלחה לעותרים התשובה שצוינה לעיל, ביום 

 .4ע/העתק הפנייה שנשלחה לעו"ד נרוב מצורף ומסומן 

 .5ע/מצורף ומסומן  22.6.2021העתק הפניה של העותרים מיום 

 לרמ"יפנה ב"כ העותרים שב ו, לאחר קבלת החלטת ועדת המכרזים של רמ"י, 29.6.2021 ביום .33

שנכללו  ואינו כולל הפרכה של הראיותלא מנומק שנשלח לעותרים מענה שהועמד על כך 

התבקשה לנמק או להעביר את התייחסות החברה לתלונה ואת פרוטוקול הדיון  רמ"יבתלונה. 

בוועדת המכרזים, ולאחר העברת החומרים לאפשר לעותרים להתייחס ולהגיב לעמדת החברה, 

, אך 1.8.2021וכי על ועדת המכרזים לקבל החלטה חדשה רק לאחר מכן. תזכורת נשלחה ביום 

 ת העתירה לא נתקבלה כל התייחסות לבקשה. עד מועד הגש

 .6ע/מצורף ומסומן  29.6.2021העתק פניית העותרים מיום 

 .7ע/מצורף ומסומן  1.8.2021העתק התזכורת מיום 

 הטיעון המשפטי

 בהפליה םישנוקטלפעול נגד יזמים  1המשיבה  חובת

הדירות על ידי היזם כאמור, במכרז ובהסכם המכר נקבע איסור מפורש על הפליה בשיווק  .34

ונקבע שהפרה של איסור זה תאפשר לרמ"י להטיל סנקציה כספית על הזוכה ואף  שזוכה במכרז
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 1-2את חובת המשיבים פרקטי במישור הלבטל את זכייתו. סעיפים אלו מביאים לידי ביטוי 

לשמור על הזכות החוקתית לשוויון, ולמלא את חובתם כרשות ציבורית האמונה על חלוקת 

 שאבי הציבור באופן שוויוני. מ

אינה משתחררת מחובתה לשיווק שוויוני של המקרקעין רמ"י  פסק כישב ובית המשפט העליון  .35

נקבע שמינהל שבה  קעדאןבעניין זאת, בין היתר לאור ההלכה . בהוצאתם לגורם שלישי

 מקרקעי ישראל אינו משתחרר מהחובה לשיווק שוויוני של המקרקעין באמצעות העברתו

 קעדאן 6698/95 ץ"בגלסוכנות היהודית שפועלת להקמת ישוב קהילתי המיועד ליהודים בלבד )

סבא נ' מנהל מקרקעי ישראל  1789/10בעע"מ . (2000) 258( 1)נד ד"פ ישראל מקרקעי מנהל' נ

 טל הנדסה נ' סלאמן-מי 10011/17רע"א , ולאחרונה  ב(סבא)להלן: עניין  (7.11.2010)מיום 

, נקבעה הלכה דומה גם לגבי יזמים שזכו במכרזי (טל הנדסה-מי)להלן: עניין  (18.2.2019מיום )

 . בניה

נדונה אחריותה של רמ"י למנוע שיווק לציבור יהודי )דתי לאומי( בלבד בשכונת  סבאבעניין  .36

עג'מי ביפו, לאחר שחברה שזכתה במכרז הפלתה רוכשים ערבים. לאור העברת הזכויות 

מצא לנכון להוסיף העליון בית המשפט ור נדחה בטענה של מעשה עשוי, אך הערעבמקרקעין 

בתשובתו לערעור,  על פי הודעת המינהלהתייחסות עקרונית לסוגיה. הנשיאה ביניש ציינה כי "

בעתיד ובמקרים הבאים תוכנס למכרזים כדוגמת המכרז נשוא הערעור שלפנינו תניה האוסרת 

על יזמים המשתתפים במכרזים הנערכים על ידו לנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות 

הדיור. מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה כי מדובר בקביעה חשובה וראויה נוכח מעמדו 

י של המינהל והיותם של מקרקעין לדיור משאב ציבורי מוגבל, שיש לנהוג בשוויון הציבור

(. מאז כוללים מכרזי הבניה סעיף איסור הפליה וכן סנקציות 9" )שם, בפיסקה בחלוקתו

 לקנוס יזמים במקרים המובאים לפניו.  הבסמכות הכספיות על הפרתו, ורמ"י השתמש

, ן שקלים לאחר ששיווקה את הדירות בצורה מפלהכך, למשל, חברת גינדי נקנסה במיליו

 החזקות גינדי את תקנוס ישראל מקרקעי רשות לוי, דותן)ר'  2בעקבות תלונה של העותרת 

 (.15.4.2019 כלכליסט, ,ל"חבר" דירות שיווק על שקל במיליון

 .8ע/עניין גינדי מצורף ומסומן העתק החלטת רמ"י ב

  :עמד השופט שטיין על כך הנדסה טל מיבעניין גם  .37

איננו מתאדה לחלל האוויר כאשר שחל על רמ"י בעצמה  האיסור על הפליה"
עושה הסכם עם קבלן פרטי שבמסגרתו אמור האחרון לבנות דירות על  רמ"י

מקרקעי המדינה ואחר כך למכרן לאזרחים במחירי שוק או במחירים 
מסובסדים. בכל מקרה כזה, חובתה של רמ"י לא להפלות בין האזרחים הבאים 
לרכוש את הדירות מהטעמים שמניתי לעיל עוברת לקבלן, שאינו אלא ידה 

ל הקשור להקצאת הזכויות בדירות שנבנו על מקרקעי המדינה, הארוכה בכ
רמ"י  מושא הפרויקט. חובה כאמור היא חלק מהמערכת ההסכמית שבין

זאת, מן  –לאו  אם שביניהם ובין לקבלן, בין אם נקבעה מפורשות בהסכם
הטעם שחוק רמ"י, המשפט המינהלי הכללי והאיסור החמור על הפליה העולה 

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

השופט שטיין עמד על כך שחברה המתמודדת במכרז בניה כפופה לאיסור ההפליה, והפרת 

 האיסור אף יכולה להקים סעד במישור הנזיקי: 

"מה דינה של חברה קבלנית פרטית שהתקשרה בחוזה עם רמ"י במסגרת מיזם 
עי המדינה ולאחר מכן סירבה למכור לאזרח משותף להקמת דירות על מקרק

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3760499,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3760499,00.html
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דירה בשל דתו, גזעו, השתייכותו הלאומית, מינו, מגדרו או נטייתו המינית? 
לטעמי, התשובה לשאלה זו הינה פשוטה. כפי שהסברתי, חברה פרטית כאמור 
כפופה לאיסור על הפליה ואין היא רשאית להתנער ממנו במגעיה עם רוכשי 

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

אולם הלכה לחוד ומציאות לחוד. אם הלכה למעשה, רמ"י תתחמק משימוש בסמכותה, תעקר  .38

אותה מתוכן או תטיל קנסות נמוכים ולא מרתיעים, חברות הבניה לא יחששו להמשיך 

 יוחדבמ חיוני ,לכןולהפלות, ולא ניתן יהיה לשרש את תופעת הגזענות הרווחת בשוק המגורים. 

באופן שיבטיח כי רמ"י תוכל לקבל תקיים ה על ידי רמ"י יתשהליך בחינת ההפליה שנעש

 החלטות ראויות. 

   יזםהראוי לבירור תלונה על הפליה על ידי  ההליך

הסכם המכר נדונות בוועדת המכרזים של במכרז ואיסור ההפליה בתלונות על הפרת תנאי  .39

על פני הדברים ועדת  מגיבה לתלונות שמגיעות אליה.אינה יוזמת את ההליך אלא רמ"י רמ"י. 

, הגם שלעיתים השיווק בו שזכה במכרז ולא על מי שהפסיד יזםהמכרזים דנה רק בתלונות על 

כאשר מדובר ביזם של קבוצת רכישה המתעתד לגשת  –המפלה נעשה בשלב טרום מכרזי. למשל 

 הבירור יחל רק אם אותו יזם זכה במכרז. למכרז. 

נפגע ההפליה הישיר או  – המתלונןיש שלושה צדדים: מול ועדת המכרזים שבהליכים מכאן  .40

)חברה או יזם או קבוצת במכרז  השזכגורם ה – יזםהארגון יציג המייצג את הקבוצה הנפגעת, 

)בין שהשיווק נעשה לפני  שיווק הדירותעת ושעל פי התלונה הפר את תנאיו כשהפלה ברוכשים( 

  .ועדת המכרזים -תווך . ובאו אחרי המכרז(

מבצעת הליך של שימוע ליזם שנטען שהפלה ובמסגרתו מבררת את התלונה. בפסקאות הוועדה  .41

 ו שורה של עקרונות שראוי לעמוד עליהם בעת בחינת החלטת הוועדהטהבאות העותרים יפר

 יפורטו העקרונות שמהם חרגה הוועדה. ,לאחר מכן. בבירור תלונות על הפליה

סמכות מעין מפעילה מבררת תלונה על הפרת המכרז שנתחיל ונאמר כי וועדת המכרזים  .42

תתקל וגם בשל צורך בפרשנות הדין. לעיתים  , וזאת בשל הצורך לברר את העובדותשיפוטית

אם ה השאלה –ועדת המכרזים במקרה שקל מבחינה עובדתית וסבוך מבחינה משפטית. למשל 

מ )ת"א( "עת, וכן סבא)ר' עניין  הפליה אסורה או לא היאמכירה בלעדית לקבוצה מסוימת 

במקרה כזה על ועדת  ((.25.7.2021)מיום  יפו-אביב-אבירם נ' עיריית תל  9573-07-21

יעוץ המשפטי של רמ"י, כאשר ככל שהמחלוקת סבוכה ותקדימית יותר יהמכרזים להיוועץ ב

 שומה שתגיע לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה.

כן והמקרה שיובא לבחינת הוועדה יהיה פשוט מבחינה משפטית אך סבוך מבחינה מנגד, יית

כאשר הטענה היא להפליה מחמת לאום, אין מחלוקת משפטית כי היא  –עובדתית. למשל 

לגבי עצם התרחשותה של הפליה  אסורה, אך יכולות לעלות טענות עובדתיות שונות שיש לברר

 נקוט בהפליה גלויהשיזם יכבות שכן נדיר בימינו . טענות אלו יכולות להיות מוראסורה

, ולרוב ההפליה מתבצעת באופן סמוי מהעין ויש להסיק אותה מתוך ראיות ומפורשת

 ., או באמצעות שימוש בכללי היפוך הנטל )כמוסבר בהמשך(נסיבתיות

נעמוד עתה על עקרונות בסיסיים החייבים להישמר בעת בירור תלונה על הפליה בוועדת  .43

 המכרזים.
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 ואיסוף תשתית עובדתית מלאה השימוע במסגרת הטיעון זכות מימוש .א

שזכה במכרז בטענה של  יזםכאשר ועדת המכרזים עומדת לקבל החלטה המטילה קנס על  .44

כשהיא  טוב עושה ועדת המכרזים של רמ"י ,לכן. זכות טיעון והפליה אסורה, חובתה לאפשר ל

והראיות אודות התלונה  ומיידעת אות, יזםמקיימת הליך סדור לבחינת התלונה מול ה

קנס, ומאפשרת  ותבוטל או שיוטל עלישלו ה יאפשרות שהזכילכך שקיימת והמנהליות שבפניה, 

 . ואף להיות מיוצג על ידי עורך דין ו, להביא ראיות משל עצמולטעון להגנת ול

"הצדק  . יפים דבריו של השופט אולשן:מאז ומעולם המשפט המינהלימדובר בעקרון יסודי של 

האלמנטארי דורש שלפני שחורצים את גורלו של האזרח תינתן לו הזדמנות להסביר את המצב 

; ר' (1952) 703, 696, פ"ד ו זקס נ' שר המסחר והתעשיה 113/52כדי להסיר את החשד" )בג"ץ 

)מיום  רחמני עבודות עפר נ' רשות שדות התעופה 7201/11"מ עעגם מכרזים בהקשר של ועדת 

 (.(2011)נבו:  1148-1150, עמ' הסמכות המנהליתיצחק זמיר ;  (7.1.2014

נדרש להיעשות לפני ההחלטה הראשית, תוך מתן מוסטקי הליך השימוע, כפי שנאמר בעניין  .45

נועד להשפיע על אוזן קשבת לכל העובדות והשיקולים העולם מהצדדים שכן "השימוע 

לפסק  28פס' ב ,2004 865( 3פ"ד נח), מוסטקי נ' פרקליטות המדינה 3379/03בג"ץ ההחלטה" )

 עמידה בקיום חובה זו עשויה להביא לפגם משמעותי שיצדיק את-. אי(דינו של השופט אור

קיום שימוע תרמו גם  זאת, במצבים בהם "הפגמים של אי .ביטול ההחלטה המנהלית האמורה

שם, שההחלטה אשר נתקבלה לא התבססה על התשתית העובדתית הצריכה לעניינה" ) לכך

 לפסק דינו של השופט אור(.  52בפס' 

 להיפגע שאמור למי פה פתחון לאפשר: בזו זו השזורות תכליות שתי יש שלשימוע מכאן .46

 . החלטה קבלת בטרם הרשות בפני מלאה תיתדעוב תשתית להעמיד וכן מההחלטה

צד גורם שלישי שהוא לא הרשות, וגשת על ידי התלונה מ האם כאשר נשאלת השאלהלצד זאת,  .47

והוא הנפגע מההפליה )אדם או ארגון שמייצג את הקבוצה המופלית(, יש לאפשר לו כחלק 

ולהגיב לה? לעמדת העותרים התשובה היא , היזםמזכות הטיעון שלו, להתמודד עם תשובת 

 .יש להעביר את המענה של היזם למתלונן ולהקציב לו זמן להתייחס –ולמצער חיובית, 

תשתית  ועדת המכרזים, עמדנו על כך שזכות הטיעון נועדה בין היתר להעמיד בפני ראשית .48

 ללאמנותק מהליך השימוע, הותרת המתלונן עובדתית מלאה בטרם היא מקבלת החלטה. 

ולתו לסתור אותן בעת הן מוצגות בפני  מובילה לכך שאין ביכ, היזם אפשרות להגיב לטענות

כאשר עולה צורך  נקודות מסוימות או. הדבר משמעותי במיוחד בהקשר של חידוד הרשות

בכך שלא הכיר ולא נכללו בתלונתו המקורית, כפי שקורה לא אחת. חדשות, להגיב לטענות 

, דוגמאניח, לנ .ורעועה לקבל החלטה על בסיס תשתית עובדתית חלקית נדרשת ועדת המכרזים

 –שהחברה הציגה גרסה מסוימת שהמלין כלל לא הכיר, אבל יש בידו להפריך אותה. למשל 

נניח . , ושעליה נמנה המתלונןתה אסורהייהחברה טענה שמכרה דירות לבני אותה קבוצה שהפל

תקבל החלטה בלי לאפשר יכול להפריך את זה. היעלה על הדעת שוועדת המכרזים שהמתלונן 

 י במקרה כזה ועדת המכרזים מכשילה את עצמה.הר זאת?

להישמע, אך דחיית  וייבת לתת לחולכן מ יזםקבלת התלונה מובילה לפגיעה באמנם , שנית

כות תלונן זלתת למלכן יש הגנה. ל, נפגע ההפליה, שמצפה לסעד ותלונןהתלונה פוגעת במ
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כחלק מהזכות של , וזאת בטרם תתקבל החלטה הדוחה את התלונהיזם להתייחס לטענות ה

 .  המתלונן להליך הוגן

נחשף  מתלונןבלי שה ,התלונההפליה היא פגיעה קשה בכבוד האדם. דחיית כתוצאה מפגיעה 

החלטה לקונית ולא מנומקת, שתלונתו נדחית בכובטח בלי שהוא יכול להגיב להן, לטענות הנגד, 

 מעצימה את הפגיעה. 

היזם משכנעות בעיני הרשות, ויש בהם להפריך את , גם מבחינת יעילות, אם הטענות של לבסוף

תחושת ההפליה, מדוע להסתירן מהמתלונן? הרי הדבר עשוי לייתר את הצורך בהכרעה 

 בתלונה, ולהפיג את תחושת ההפליה.

 הפליה בדיני החל הנטל העברת כללי אימוץ .ב

המכרזים מורגלת רמ"י הפקידה את אכיפת סעיף איסור ההפליה בידי ועדת המכרזים. ועדת  .49

, ואינה מורגלת בתלונות שעניינן הרגילים בקבלת החלטות הנובעות באופן ישיר מדיני המכרזים

בדיני ההפליה. הוועדה רגילה שהמלין הוא מתמודד במכרז, לרוב גורם עסקי בעל יכולות דומות 

פליה לגורם הנילון. היא אינה מורגלת בתלונות המגיעות מצדדים שלישיים שהם נפגעי הה

אזרחים שסעיף איסור ההפליה נועד להגן קודם כל עליהם. מדובר במלינים שאינם  –עצמם 

 שווי כוחות וסובלים מפערי כוח עצומים לעומת חברות הבניה וממשאבים מצומצמים. 

צריכה להיות שונה  הדירותהפליה בשיווק  למכאן שהגישה של ועדת המכרזים לבירור תלונות ע .50

היפוך הנטל המאפיינים את דיני ההפליה. כללי יש לאמץ את  ,בין היתרומותאמת לסיטואציה. 

בדומה  –דבר זה מתבקש במיוחד נוכח המאפיינים של האפליה הסמויה הקיימת בשוק הדיור 

גורן נ' הום סנטר  1758/11בג"ץ  לקביעות שניתנו בנושא אפליה במקום העבודה )ר'

(17.12.2012).) 

כלל היפוך הנטל בדיני ההפליה נובע מהקושי הידוע של נפגעי הפליה להתמודד עם הפליה,  .51

ובמיוחד כאשר היא נעשית באופן מסווה ומתוחכם. גם בית המשפט העליון עמד על העובדה 

על אף שמדובר בפרקטיקה נפוצה מאוד בשוק הנדל"ן,  –שיש קושי רב בהוכחת האפליה בדיור 

 מת חשיבות בכלל היפוך הנטל:ולכן קיי

"נדירים הם המקרים, כמו המקרה שבפנינו, בו צפה ההפליה במלוא כיעורה 
ללא שהיא מוסוות באמתלה כזו או אחרת מצד ספק המוצר או השירות. לרוב 
קיימים קשיים לא מבוטלים להוכיח הפליה. על כן, מעבר לקביעת פיצוי בלא 

הפליה אמצעי נוסף להקלה על נפגעי הוכחת נזק קבע המחוקק בחוק איסור 
ההפליה בהגשת תביעות על ידי יצירת חזקות הפליה אשר בהתקיימן עובר הנטל 

לחוק(. גם קביעת חזקות אלה נועדה להקל על נפגע  6אל הגורם המפלה )סעיף 
הפליה להתגבר על קשיי הוכחה לקיומה של הפליה, אשר ברוב המקרים 

קשר זה נטע זיו וחן תירוש "המאבק המשפטי מוסווית בטעמים אחרים )ראו בה
מלכוד ברשת טובענית ומחוררת",  -מועמדים ליישובים קהילתיים  נגד מיון 

, הנדסהטל -מי)עניין  ((2010)בעריכת אמנון להבי,  330, 311קהילות מגודרות 
מור "הפליה במבחן: הפעלת -לפסק דינו של השופט מזוז; ר' גם גיל גן 18פסקה 

משפט  מעשיסטרים( לחשיפת הפליה בידי ארגונים לשינוי חברתי" בוחנים )ט
 ((. 2018) 210-211( עמ' 2כרך ט)

 לאמץ חזקות תלונה על הפליה בשיווק הדירות,בירור ת המכרזים, כשהיא דנה בעל ועד .52

נקבעו  רלוונטיותהפלה. חזקות וא , לסתור את החזקה שהיזםמסוימות המעבירות את הנטל ל

ר הפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, למשל בחוק איסו
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, קמה חזקה שהגורם המוכר מוצר או שירות או מפעיל חוקל 6סעיף על פי . 2000-התשס"א

 מקום ציבורי הפלה אם ניתן להראות אחת מהחזקות הבאות:

סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות  הוא  (1)

 ;חוקבמקום ציבורי, לאחר שבירר פרטים הנוגעים לעילות ההפליה המנויות ב

סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות  ואה  (2)

, ולא חוקופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בבמקום ציבורי, לנמנים עם קבוצה המא

 סירב כאמור, באותן נסיבות, למי שאינם נמנים עם אותה קבוצה;

התנה הספקת מוצר או שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי או מתן שירות במקום  ואה  (3)

בקיום תנאי , חוקציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות ב

 אשר לא נדרש ממי שאינם נמנים עם אותה קבוצה;

עיכב הספקת מוצר או שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי או מתן שירות במקום  ואה  (4)

, ולא עיכב חוקציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות ב

 אותה קבוצה.כאמור, באותן נסיבות, את מי שאינם נמנים עם 

כך שאחת החזקות התקיימה בעניינו, להמתלונן יביא ראיות שאם אימוץ חזקות אלו משמעו  .53

הנטל יעבור ליזם להביא ראיות ובהתאם,  – קים חזקה שהתקיימה נגדו הפליה אסורההדבר י

 הסותרות חזקה זו. 

 ההנמקה חובת .ג

חובת הנמקה זו, גם היא נובעת מחובת ההגינות של  מחייבת הנמקה. כל החלטה מינהלית .54

)בג"ץ  עמו אפשר להתווכח-"ספינקס" אשר אי-הרשות, במטרה למנוע מצב בו הרשות תהיה כ

 ((. 1953) 541, 534, פ"ד ז קאופמן נ' שר הפנים 111/53

חובת הנמקה חשובה ממספר טעמים וביניהם מניעת שרירותיות בהחלטות שלטוניות, שיפור  .55

ך קבלת ההחלטות של הרשות, התייחסות בכבוד לפרט, אספקת תשתית עובדתית לביקורת הלי

מנהלית או שיפוטית של החלטת הרשות, שיפור אמון הציבור ברשויות השלטון ובמקרים 

-מסוימים גם שמירה על שמו הטוב של הפרט )לדוגמא בעילת סגירת תיק במשטרה( )דפנה ברק

(. ההנמקה נדרשת להיות משפט מנהליארז -להלן: ברק( )2010) 424 מינהלי משפטארז 

 מהותית, תוך מתן מענה לבקשה שהוגשה ולזכויות של הפרט, כפי שציין השופט זמיר: 

תשובה סתמית, הקובעת כי המבקשת אינה עונה על תנאי החוק, שלכאורה "

. לכן אין היא אומרת הכול אך בפועל אין היא אומרת כלום, אינה תשובה כחוק

יורוגם נ' מנהל מרכז  7177/95בג"ץ ) "חה להצדיק את דחיית התכניתבכו

 (.(1996) לפסק דינו של השופט זמיר 3, פסקה 1 (2פ"ד נ), ההשקעות

 החלטת ועדת המכרזים במקרה דנן –אל הפרט  מהכלל

הן בשל פגמים מהותיים  עיון בהחלטתה הלקונית של ועדת המכרזים מלמד שדינה להתבטל .56

 בהליך קבלתה, והן בשל חוסר סבירות קיצוני. 
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, ועדת המכרזים סירבה לאפשר לעותר להתייחס לעמדת החברה, ולנסות להתמודד ראשית .57

עמה, חרף בקשה מפורשת. בכך הפרה ועדת המכרזים את זכות הטיעון של העותר וגם קיבלה 

 החלטה על יסוד תשתית עובדתית חלקית. 

עתירה זו הוא דוגמא מובהקת לאופן בו נסתרות דרכיה של מושא נראה כי המקרה , שנית

, בחלק העובדתיכפי שתואר  היפוך הנטל.כלל אמץ את מחדדת את הצורך לאשר האפליה, 

עליהם לגשת למשרד השיכון ושאין דירות עם תחילת השיחה כי  מידלקונים ערבים נאמר 

. , שמוזמנים להתקדם ברכישת דירהעם לקוחות יהודים . זאת בניגוד לשיחותלמכירה בפרויקט

לראות כך למשל, הוצע לאסף תשובה אחת ליהודים ואחת לערבים. כך זה קרה ארבע פעמים. 

הופנה להוצאת  העותרדירת ארבעה חדרים "כבר מחר בבוקר", בעוד שבשלב הזה בשיחה 

השלישית הקבועה בסעיף  מדובר במקרה העונה בבירור לחזקהתעודת זכאות ממשרד השיכון. 

התנה הספקת מוצר או שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי או לחוק איסור הפליה: היזם  6

מתן שירות במקום ציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות 

בוע שדין . די בכך כדי לק, בקיום תנאי אשר לא נדרש ממי שאינם נמנים עם אותה קבוצהחוקב

טענת ההפליה להתקבל אלא אם היזם מצליח לסתור את החזקה ולתת הסבר ממשי 

 להתנהלותו המפלה. 

לרוכשים הערבים היו שקריות. לשאלתם המפורשת נאמר אם לא די בכך, התשובות שניתנו 

להם שאין דירות למכירה שלא מסגרת מחיר למשתכן. לעומת זאת, אותם נציגים הודו באזני 

 הרוכשים היהודים שאין מדובר בדירות במסגרת מחיר למשתכן. 

ההתנהלות שחזרה מההנמקה הלקונית שנמסרה לא עולה כל טעם לסתור את טענת ההפליה.  .58

את האחריות הניסיון להטיל  תעל עצמה שוב ושוב מפריכה מעצמה את הטענה ל"טעות" או א

 מה גם שהדרישה לתעודת זכאות בעת ששוקו הדירות היא נטולת כל הגיון. ג כלשהו"על ש

יוון שאין כ, אלא ברכישת דירה רגילה בדיור למשתכן נולא התענייואחרים , שכן העותר עסקי

ו זמן דירות למכירה ולמרות זאת לא פעלו באופן המצופה מיזם ספק שלחברה היו באות

לפרויקט כבר לדירות המחיר למשתכן ההגרלה מכיוון שוהמעוניין למכור את הדירות, 

אין יסוד להאמין לטענה של "טעות" כאשר היא  כמו כן,. חודשים קודם לכןכמה  הסתיימה

לא עולה כשהמתעניינים הם  –ופלא  חוזרת על עצמה שוב ושב כלפי מתעניינים ערבים והפלא

   יהודים.

זו מדיניות סמויה לא ניתן להסתפק בהתחייבות החברה לגבי "חידוד נהלים". לכן וזו לא טעות,  .59

קיבלה הכשר פסול מוועדת  -שעולה באופן מובהק מהראיות, ועתה של הפליה, ושיטתית 

ון והפכה אותם לשותפים המכרזים, וכך הכתימה את רשות מקרקעי ישראל ואת משרד השיכ

  לגזענות.

גם הטענה שהחברה פנתה לעותר לאחר פרסום התחקיר והציעה לו דירה אינה מאיינת את  .60

 הטענה להפליה, וזכותו של העותר לא לרצות לרכוש דירה בפרויקט שבו הופלה והושפל.

המוטלת על הרשות. הפרה של חובת ההנמקה מהווה תשובה הלקונית שנתקבלה , השלישית .61

התשובה לא כוללת כל מידע מהותי, ואפילו לא אישור של הטענות מבחינה עובדתית. ההנמקה 

אפילו  לעותרים"תשובה סתמית" שאינה נותנת אפשרות -מדובר בשבה היא חסרת משמעות. 

 . את התחושה שעניינם נבדק במקצועיות וברצינות
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ים את ההחלטה לבלתי סבירה באופן קיצוני ודינה הופכ הנ"ל, כל אחד לחוד ובמשולב,  הפגמים .62

 להתבטל. 

 הסעד

לעניין זה בית המשפט הנכבד יתבקש לרמ"י לקנוס את החברה. להורות המבוקש הינו הסעד  .63

. כלומר, אין מדובר בהפליה סמויה שנחשפהיתחשב בכך שמדובר גובה הקנס לקבוע שגם 

אלא המחשה של דפוס פעולה שהשפיע על קונים  ,של הפרת הסעיף האמור במכרזאחד במקרה 

פוטנציאלים רבים. בהתאם, יש להפעיל את הפיצויים המוסכמים על כל דירה שהוצעה למכירה 

בפרויקט ולא רק על הפלייתו של העותר. סעד זה נדרש לאור העובדה שהמאבק באפליה סמויה, 

ובילו לשינוי דפוס התנהגות שקשה יותר לאיתור, דורש טקטיקות הרתעה משמעותיות יותר שי

רוחבי.  השתת קנס נמוך, כמו למשל על מקרה אפליה אחד בלבד, אין בו כדי להרתיע חברת 

 בנייה גדולה כמו פרץ בוני הנגב או מקבילותיה. 

לדון מחדש בהחלטתה לאחר קבלת התייחסות העותרים לטענות להורות לוועדה למצער, נבקש  .64

 מנומקת.  החברה ולקבל החלטה חדשה שתהיה
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