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  _______ בג"צ                                        בבית המשפט העליון בירושלים
  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  
  

  בעניין: 
 ) 514214295ארגון עמק שווה (חל"צ מס'  .1
 ) 580316461 ע"ר(  האגודה לתרבות ערבית .2
 ד"ר ראמז עיד ת"ז   .3
 ד"ר ג'וני חנא מנסור ת"ז   .4
 סאמי הוארי ת"ז   .5

 ) 55667מ"ר ( עו"ד איתי מקבאמצעות 
  , ירושלים745, מרכז כלל, משרד 97מרח' יפו 

  02-5877744פקס:   02-5877766טל': 
eitaymack@gmail.com 

  ים/ותהעותר
    - נגד  -                 

  

 ירושלים ומורשת  משרד .1
   ירושלים ומורשתשר  .2
 אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת .3

  ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים 
  , ירושלים 29דין  -מרח' סלאח א

  02-6467011פקס:  02-6466591/0טל': 
  

  ים המשיב
  

    ובקשה לצו ביניים עתירה לצו על תנאי 

  

המשיבים  מוגשת בזה עתירה לכב' ביהמ"ש בה הוא מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המכוון אל  

  להתייצב וליתן טעם:  ו/או למי מהם  םומורה לה

שוויוני    יבטלולא  מדוע   באופן  לתקצב  מדיניותם לא  ופיתוחם  את  גם  את  של שימורם, שחזורם 

המפלים  , וכן מדוע לא יבטלו את הקריטריונים  מיעוטיםל  קר חשיבותםשעימורשת    אתרי ונכסי

שימורם, שחזורם למימון    2021-2026לשנים    הלא שיווניים שקבעו ב"קול קורא" להגשת הצעותו

  של אתרי ונכסי מורשת.ופיתוחם 

  

  פתח דבר 

 

וחמורה   .1 חריפה  אפליה  מתקיימת  התוצאה"  ב"מבחן  בהמשך,  בהרחבה  שיפורט  ביותר  כפי 

שיקום ורק  אך  כמעט  ומורשת  ירושלים  משרד  אתרי  ופיתוח  שימור  ,  בתקצוב  ונכסי  של 

 עם ישראל.  היסטוריה של מורשת הקשורים ליהדות, לציונות ול 

ומהותם לדאוג אך ורק לקשר   .2 והקליטה, אשר תכליתם  להבדיל ממשרדי התפוצות והעלייה 

,  1950-חוק השבות, תש"יוש הוראות  של מדינת ישראל עם הקהילות היהודיות בחו"ל ולמימ 

ל לדאוג  שתפקידו  ממשלתי  משרד  כי  הדעת  על  יעלה  ונכסי  לא  לא  אתרי  במדינה,  המורשת 

 מורשת שעיקר חשיבותם למיעוטים.ואתרי ישקיע באופן סביר ושוויוני גם בנכסי  
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החלטת   .3 את  לבטל  או  לערער  מבקשת  אינה  זו  עתירה  כי  רק    1412ממשלה  יודגש  שעוסקת 

בארצוב" ישראל  עם  של  הלאומית  אלא  "מורשת  משרד  ייטען,  על  כי  ומורשת   בה    ירושלים 

תקציב   וסביר  להקצות  לשיקוםשימורל  גםשוויוני  ונכסי  של  פיתוח  לו   ,  של אתרי  מורשת 

 מיעוטים. 

לאחר   .4 הצער,  ומורשת  2016-2020השנים    שבמהלךלמרבה  ירושלים  מדינ  משרד  ות  י קיים 

התוצאה,   במבחן  אףומפלה  למשיבים  על  העותרים  להגשת    ,פניות  קורא"  "קול  פרסמו  הם 

שיובילו לאותה תוצאה    אשר שוב כולל קריטריונים מפלים   2021-2026שנים  להצעות למימון  

 מפלה. 

ש .5 הצעות  שוב  בהינתן  יקבלו  לא  כי  הבהירו  והמשיבים  שוויוניים  לא  קריטריונים  נקבעו 

לתמיכה באתרי ונכסי מורשת שעיקר חשיבותם למיעוטים, כלל לא ברור מה הטעם בכך שהם 

   להגיש הצעות.שקוראת פרסמו מודעה בשפה הערבית 

ם, כדי  המורשת של המיעוטי  ופיתוח , שיקום  לגבי שימור  נפרדת  אין צורך בהחלטת ממשלה  .6

גם   שוויוני  באופן  לתקצב  ובפסיקה  בחוק  לחובותיו  בהתאם  יפעל  ונכסי  שהמשרד  אתרי 

 מורשת של מיעוטים. 

 צריך לקיים דיון בדברים מובנים מאליהם.  2021מצער מאוד שבשנת  .7

  

    בקשה לצו ביניים

  

ביהמ"ש הנכבד מתבקש ליתן צו ביניים המורה למשיבים להקפיא את ההליך ב"קול הקורא"   .8

, ובכלל זה לדחות  2021-2026אתרי ונכסי מורשת לשנים    לתקצובשהם פרסמו להגשת הצעות  

ולקבל ההצעות  להגשת  המועד  ל,  לגביהן  ההחלט   תאת  (אחר  עד  בעתירה  דין  פסק  נכון  מתן 

  ).11.4.2021-להגשת ההצעות הינו ההמועד הקבוע להיום,  

השנים   .9 שבמשך  לאחר  ומורשת  2016-2020כאמור,  ירושלים  מדינ  משרד  מפלה  י קיים  ות 

לאחרונה הם פרסמו "קול קורא" להגשת    ,על אף פניות העותרים למשיביםובמבחן התוצאה,  

תוצאה  אשר שוב כולל קריטריונים מפלים שיובילו לאותה    2021-2026לשנים    לתקצובהצעות  

גם    תקצוב  העדר  –  מפלה ושוויוני  למיעוטים לסביר  חשיבותם  שעיקר  מורשת  ואתרי    נכסי 

 ). 1נ/ומסומן   2026-2021(מצ"ב ה"קול הקורא" לשנים 

בבקשה שיקפיאו    21.1.2021-ו  29.12.2020כפי שיפורט בהמשך, העותרים פנו למשיבים ביום   . 10

ב"קו הקריטריונים  לתיקון  עד  ההצעות  הגשת  הליך  קריטריונים  את  וקביעת  הקורא"  ל 

 שוויוניים. 

או    ו, לבטלוהמשיבים רשאים לשנות את תנאי,  "קול הקורא"ב  5.10עד    5.3בהתאם לסעיפים   . 11

מכאן שלא יגרם נזק כלשהו אם יוצא   –לא לקבל אף הצעה, וכן הודגש כי אין מדובר במכרז  

 צו ביניים כמבוקש:
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  ואלה נימוקי העתירה:
  

 הצדדים   .א
  

אשר פועל למען זכויות תרבות, מורשת ושמירה על  ארגון ישראלי  הינו  'עמק שווה',    ,1  העותר . 12

,  מחקרים ודו"חות  םמפרסארגון  הציבורית, ה  ו. כחלק מפעילותאתרי העתיקות כנכס ציבורי

לדעת  נועדו  אשר  עתיקות  אתרי  של  פיתוח  והתומכים/ות    ובעניין  הפעילים/ות  בין  לשימור. 

ארכיאולוגים/ות בעלי/ות  אדריכלים/ות, היסטוריונים/ות ויש  ,  הארגוןבפעילות הציבורית של  

 שם, ובכלל זה עובדים/ות לשעבר של רשות העתיקות. 

הקמת  2העותרת   . 13 הערבית,  התרבות  ופיתוח  בשימור  עוסקת  ערבית',  לתרבות  'האגודה   ,

תרב מועדוני  ערבית  והפעלת  תרבותית  וביצירה  וחברתי  מדעי  במחקר  ותמיכה  עידוד  ות, 

 בישראל ופרסומם. 
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הינם אנשי אקדמיה ואישי ציבור הפועלים למען שימור התרבות ונכסי המורשת   3-5העותרים  . 14

 של המיעוט הערבי. 

כפי שיפורט בהמשך בהרחבה, משרד ירושלים ומורשת הינו משרד ממשלתי שתפקידו לדאוג   . 15

 לנכסי המורשת במדינה, אך אינו משקיע באופן סביר ושוויוני גם בנכסי מורשת של מיעוטים. 
  

אתרי ונכסי  שוויוני  סביר ורשת לא לתקצב באופן  מדיניות משרד ירושלים ומו  .ב

  לשנות מדיניות זו  ות/ודחיית בקשת העותרים מורשת של מיעוטים

 

" 1על פי אתר האינטרנט של משרד ירושלים ומורשת  . 16 טיפול בנכסי    , מטרת אגף מורשת בו: 

אתרי   של  ופיתוחם  שחזורם  שימורם,  הרחב,  לקהל  חשיפתם  ידי:  על  לאומיים  מורשת 

 מורשת לאומית מצפון הארץ ועד לדרומה".

ומורשת   . 17 ירושלים  באתר האינטרנט של משרד  בהובלתו,  בפועל, מעיון  דרך"  "ציוני  ופרויקט 

מרבית   כי  ונכסי  עולה  תקציבית אתרי  תמיכה  מקבלים  אשר  קשורים    המורשת  מהמשרד, 

 : 2בעיקרם להיסטוריה היהודית והציונית 

העמק   –  בצפון  .א מוזיאון  הרעות,  מוזיאון  כינרת,  העלמין  בית  בצמח,  הרכבת  תחנת 

בקיבוץ יפעת, הכפר היהודי העתיק בעין קשתות, בית הפקידות של ראש פינה, שימור 

מורשת יהודי פקיעין, יודפת העתיקה, גמלא, אתר השחזור בראש פינה, סיפור המנורה 

ומג חומה  כנרת,  חצר  סנש,  חנה  בית  שערים,  המשנה בבית  עיר  השלושה,  בגן  דל 

עזיז,   בדיר  העתיק  הכנסת  בית  בגשר בציפורי,  הילדים  בית  דן,  בתל  אברהם  שער 

 הישנה, חמת טבריה, מחנה המעפילים בעתלית וחצר היהודים בטבריה. 

   

 
1 https://www.gov.il/he/departments/about/jlm_about 
2 https://landmarks.gov.il /  
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והסביבהב  .ב אמת   –  ירושלים  דוד,  עיר  קוק,  הרב  בית  ישראל,  נשיאי  משכן  שימור 

אשכול,   לוי  בית  הקסטל, הביאר,  המדינה,  ארכיון  המבקרים  מרכז  עדס,  כנסת  בית 

עציון,  כפר  המבקרים  מרכז  עגנון,  ש"י  בית  בירושלים,  התחמושת  גבעת  הרצל,  מרכז 

הורדוס  המלך  וארמונות  שאננים  במשכנות  הרוח  טחנת  דוד,  מגדל  מצודת  חפיר 

 בהרודיון. 

   

    

שילה    –במרכז    .ג גזר,  תל  העצמאות,  אל שרידי  ,  המקראיתבית  באום  היהודי  הכפר 

 פארק נאות קדומים.ועומדאן, מקווה ישראל 

  

מרדכי,   ףצרי  –בדרום    .ד ביד  הקרב  גבעת  שחזור  לכיש,  תל  סוסיא העתיקה,  גוריון,  בן 

 באר אברהם.ו מפעל המים בתל ערד
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  300-יותר מכוללת  ו,  ומורשת  ירושלים  לפי רשימת ה"מיזמים" אשר מפורסמת באתר משרד . 18

  שעיקר חשיבותםמורשת  ונכסי  באתרי  רובם ככולם אינם עוסקים  ,  3ברחבי המדינה ם  מיזמי

 .4מיעוטים ל

 

חיזוק תודעת המורשת הלאומית תוך קירוב הנושא לצעירים  ב"חזון" תכנית המורשת נכתב " . 19

והחייאת   מורשת העם היהודי בארצו, בד בבד  בישראל, באמצעות שיקום, שימור, העצמה 

והנחלתה המורשת  הסברת  "  ,"עם  נכתב  מורשת  ובמטרתה  נכסי  והעצמת  שימור  שיקום 

מוחשית בכל התקופות ובכל איזורי הארץ, הן מההיסטוריה הרחוקה והן מההיסטוריה של 

 ).2נ/ (מצ"ב ה"חזון" ומסומן  5" הציונות בעת החדשה

ד ירושלים ומורשת בפיתוח עיר דוד, כדי לצמצם את למען הסר ספק, אין בתמיכה של משר . 20

והגנים   הטבע  רשות  סילוואן  בכפר  נמצא  שהאתר  אף  על  שכן  התקציב,  בחלוקת  האפליה 

אחד  יהיה  המבקרים  לקהל  שם  שיסופר  שהנרטיב  החליטו  אלע"ד  למשל,    –  ועמותת  כך 

תה את בקשת  ששלחה עו"ד אור סיון מלשכת יועמ"ש רט"ג, היא דח  12.1.2020במכתב מיום  

'עמק שווה' לתקן את השילוט באתר עיר דוד כך שיתייחס לכלל המורשות שהתגלו בחפירות  

דוד, השכבות המרכזיות שנשארו חשופות הארכיאולוגיות שם:   עיר  כי באתר  "נזכיר שוב, 

כוללות בעיקר שרידים מקראיים (מתקופת הברונזה והברזל) ושרידים מימי בית שני, ולכן 

עיר דוד, כמו גם במבנה האבן הגדול, מתייחס בעיקר לתקופות אלה. יצוין כי    השילוט באתר 

קיימים אתרים ארכיאולוגיים אחרים המנוהלים על ידי הרשות, אשר בהם נחפרו תקופות 

 
3 https://landmarks.gov.il/    
4https://landmarks.gov.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-

%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-

%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98  
5 https://www.gov.il/he/departments/general/landmarks2018  
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אתרים" באותם  הממצאים  בהצגת  שמודגשות  אלו  והן  דוד,  שבעיר  מאלו  אחרות   מרכזיות 

 ).3נ/ ן ומסומ  12.1.2020(מצ"ב מכתב רט"ג מיום  

מורשת  אתרי ונכסי  העותרים/ות פנו למשיבים וביקשו מהם לתקצב גם    4.6.2020לכן, ביום   . 21

 של מיעוטים. 

 השיבה כדלקמן:,  משרד ירושלים ומורשת, יועמ"ש אדוה מבורך, עו"ד 20.7.2020ביום  . 22
אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת אמון על שיקום והעצמת תשתיות  

הלאומית,   ושימור המורשת  בשיקום  ממשלתית  השקעה  באמצעות 

נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים המביאים לידי ביטוי את המורשת בכל  

לאור  היתר,  בין  התבצעו,  האגף  פעולות  תחומים.  ובמגוון  הארץ  חלקי 

מיום  1412החלטת ממשלה מס'   הגדירה את מטרות 21.2.2010,  , אשר 

  תכנית מורשת. 

האמורות, המטרות  את  לממש  ביוני    כדי  האגף  קורא    2016פרסם  קול 

מורשת  נכסי  באחזקתם  או  בניהולם  שבבעלותם,  גופים  הזמין  אשר 

האסטרטגית   לתוכנית  בהתאם  בנכס.  להשקעה  תכנית  להציע  לאומית 

, כל הבקשות שהוגשו במענה לקול הקורא, נבדקו בהיבט של  של האגף

הבקשות  מבין  אלו  האגף.  שפרסם  המקצועיים  הסף  בתנאי    עמידתם 

תחומי   רב  מומחים  צוות  ידי  על  נבחנו  הסף  בתנאי  עומדות  שנמצאו 

בקול  ופורסמו  מראש  שהוגדרו  קריטריונים  פי  על  הבקשות  את  שדירג 

הנדירות  לנכס,  המיוחס  והלאומי  ההיסטורי  הערך  כגון:  הקורא, 

רמת  המורשת,  נכס  של  האותנטיות  המורשת,  נכס  של  והייצוגיות 

בנכס והמימון  הביצוע  הנכס,  התכנון,  להצלת  השימור  פעולת  דחיפות   ,

החשיפה   והגדלת  המורשת  נכס  פוטנציאל  למימוש  הנדרשת  ההשקעה 

ועדת   לבחינת  הוגשו  הוועדה  המלצות  ועוד.  לקהילה  סמיכות  אליו, 

הממשלה   משרדי  מנציגי  המורכבת  מורשת,  תוכנית  של  ההיגוי 

משרד  הדתות,  משרד  הממשלה,  ראש  משרד  זה  ובכלל  הרלוונטיים 

נוך, משרד התרבות, משרד התיירות, המשרד לשוויון חברתי, משרד  החי

  האוצר וארכיון המדינה. 

של   ההיגוי  ועדת  בחרה  לעיל,  המתואר  שלבי  הרב  המנגנון  במסגרת 

תוכנית מורשת לתקצב רשימת מיזמים וזאת לתקופה של חמש השנים  

  העוקבות לקול הקורא.

עם השבעת הממש מפנייתך שלך,  כעולה  ואף  הכידוע  לפני  35-לה  אך   ,

זו,  זו אף  לא  ומורשת שר חדש.  ירושלים  מונה למשרד  מספר שבועות, 

מנכ"ל למשרד זה עתה מונה. באופן טבעי ידרשו השר והמנכ"ל ללמידת  

והמשימות  השונים  האגפים  עבודת  המשרד,  של  האחריות  תחומי 

השר  צפויים  זאת,  בכלל  הקרובה.  הכהונה  בתקופת  לפתחם  העומדות 

  להידרש גם לסוגיה שבנדון.והמנכ"ל 

ממשלה   . 23 להחלטת  ומורשת  ירושלים  משרד  עוסקת    1412הפניית  היא  שכן  ורקתמוהה    אך 

ושימור    ממשלתית   השקעהב ובלתי   נכסים   בשיקום  לידי     מוחשיים  המביאים  מוחשיים, 
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את  בארצו" ביטוי  ישראל  עם  של  הלאומית  (ראהמורשת  המצ"ב    6להחלטה   1סעיף    ו" 

 ). 4נ/ומסומנת 

הלאומית"  . 24 המורשת  תשתיות  והעצמת  לשיקום  פעולה  "מתווה  בעקבות    7בחוברת  שהוכנה 

ממשלה   לנהל  1412החלטת  מטרתה  כי  צוין  ותרבותית, ,  חינוכית  ערכית,  קיום  "מלחמת 

 .להבטחת עתיד הציונות"

ירושלים   . 25 משרד  מטרת  להגדרת  לב  אותו  ומורשת  בשים  מייחדת  יהודית  שאינה  למורשת 

טיפול בנכסי מורשת לאומיים על ידי: חשיפתם לקהל הרחב, שימורם, "(  8וישראלית בלבד 

ועד לדרומה" מורשת לאומית מצפון הארץ  ופיתוחם של אתרי  לפסיקת    )שחזורם  ובהתאם 

בהמשך, המשרד   שתפורט  זה  נכבד  בפועלבימ"ש  להקצות  גם  שוויוני    תקציבים  חייב  באופן 

של    וסביר מורשת  לידי  המביאים  מוחשיים  ובלתי  מוחשיים  נכסים  ושימור  שיקום  לצורך 

 מיעוטים. 

לכן, כהתחלה לתיקון ההתנהלות הלא חוקית המתמשכת של משרד ירושלים ומורשת, ביום   . 26

הציעו   7.10.2020 הערבית    העותרים/ות  המורשת  ושימור  לשיקום  תקציב  יקצה  שהמשרד 

של חיפה  הבנויה  אשר    העיר  עשירה  המודרנית  בנויה  ומורשת  היסטוריה  בתוכה  טומנת 

העות'מני  ה   תמהתקופה  המאה  במהלך  המנדט.  תקופת  למבנים    20-ועד  רב  הרס  נגרם 

 .שם ההיסטוריים

 , עו"ד אדוה מבורך, יועמ"ש משרד ירושלים ומורשת, השיבה כדלקמן:17.11.2020ביום  . 27
מ ממשלה  החלטת  ויישום  מימוש  בשנת    1412ספר  לאחר  המשרד  פנה 

גופים שבבעלותם, בניהולם או באחזקתם    2016 בקול קורא אשר הזמין 

נכסים הראויים להיחשב נכסי מורשת לאומית ואשר נדרשים לשדרוג,  

ת  להציע  והעצמה  אלו  ופיתוח  בנכסים  ממשלתית  להשקעה  כניות 

  במסגרת פעילות האגף. 

ל הקורא אשר עמדו בהמשך לאמור, כל הבקשות שהוגשו במסגרת הקו

ידי צוות מומחים רב תחומי שדירג את הבקשות   בתנאי הסף, נבחנו על 

המליץ   וכן  הקורא,  בקול  ופורסמו  מראש  שהוגדרו  קריטריונים  פי  על 

לוועדת ההיגוי מיזמים להשקעה. תהליך ארוך ומפורט זה הבטיח בחינה  

ובקשה. מרשיך כידוע לא הגישו את    שוויונית ומקצועית של כל בקשה 

ולכן בקשתם לא הובאה לבחינה   הצעתם במסגרת הקול הקורא האמור 

על ידי צוות המומחים. לאור זאת, טענתך בדבר העדר חוקיות בהתנהלות  

  המשרד נדחית. 

האמור,   מרשיך  נוכח  דרישת  בעניינו  תמוהה  השוויון,  חובת  ולאור 

חיפה   בעיר  מוחשיים  נכסים  ושימור  לשיקום  נפרד  תקציב  להקצות 

ומקצועי מכל דווקא , דרישה שעצם מילויה בהעדר קיום הליך תחרותי 

הן   חיפה  העיר  של  פסולה  והעדפה  בשוויון  פגיעה  מהווה  שהוא,  סוג 

  בראיה כלל ארצית והן בראיה פנים מגזרית. 

 
6 https://www.gov.il/he/departments/policies/2010_des1412  
7 https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2010_des1412/he/sitecollectiondocuments_pmo_government32_des_tamar020310.pdf  
8 https://www.gov.il/he/departments/about/jlm_about 
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לתקופה   הבא  הקורא  הקול  עקרונות  גיבוש  על  האגף  עמל  אלו  בימים 

פרסומי   אחר  לעקוב  מרשיך  באחריות  בבוא הקרובה,  ולהגיש  המשרד, 

זו,  הצעה  חיפה.  העיר  של  המורשת  בנכסי  להשקעה  הצעתם  את  העת 

 ככל שתוגש, תיבחן כמו יתר ההצעות שתוגשנה.

אם גם    ללא דיחויהעותרים/ות פנו שוב למשיבים וביקשו מהם להבהיר    17.11.2020לכן, ביום   . 28

אך  החלטה עוסקת  , בשים לב לכך שה1412ה"קול קורא" החדש יתבסס על החלטת ממשלה  

ושימור   ממשלתית    השקעהב  ורק את    נכסים   בשיקום  ביטוי  לידי  המורשת "  המביאים 

 ".הלאומית של עם ישראל בארצו

 , עו"ד אדוה מבורך, יועמ"ש משרד ירושלים ומורשת, השיבה כדלקמן:29.12.2020ביום  . 29
-2021, עקרונות הקול הקורא לשנים  17.11.2020כאמור במכתבנו מיום  

  21.2.2010מיום    1412אמנם התבססו על החלטת הממשלה מספר    2026

  אך לא עליהם בלבד, כפי שתוכל להיווכח בעצמך בקישור המצ"ב.

  

בנכסי המורשת של   להגיש את הצעתם להשקעה  למרשיך  אנו מציעים 

בקישור   בהרחבה  כמפורט  בחירתם)  לפי  אחר  נכס  כל  (או  חיפה  העיר 

יוכלו  הם  שגם  כך  שיוגשו    המצ"ב,  האחרים  המיזמים  ככל  להתמודד 

ויבחנו בהתאם למנגנון המצוין בו    2021-2026במענה לקול הקורא לשנים  

 ובתשובותינו הקודמות. 

  " קול הקורא"שאינו שונה באופן משמעותי מה,  2021-2026לשנים    " קוראה קול  "לאחר עיון ב  . 30

הקורא  2020-2016לשנים   ה"קול  שלחו  ,  )5נ/ומסומן    2020-2016לשנים    " (מצ"ב  העותרים 

"עקרונות מבורך ש אדוה  , בו צוין כי טענתה של עו"ד  29.12.2020מכתב נוסף למשיבים ביום  

לשנים   הקורא  מספר    2021-2026הקול  הממשלה  החלטת  על  התבססו  מיום    1412אמנם 

בלבד  21.2.2010 עליהם  לא  א.מ)  "אך  באותיות  (הדגשה  הכתוב  את  לבנה  סותרת    קידוש 

 :היתר. בין  עצמו "קול הקורא "ב

כי  1.2(1בסעיף    .א נכתב  מוחשית  ולא  מוחשית  למורשת  הקורא  הקול  למסמכי  המשותף   (

נכסיה,  שיקום  ישראל,  בארץ  והציונית  הלאומית  המורשת  שימור  הינו  האגף  "חזון 

העצמתה, הנחלת ערכיה והנגשתה לחברה הישראלית, זאת בהמשך לפעילות שנעשתה 

כלומר, בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית".    1412ה מס'  מכח החלטת ממשל

ה ורק  אך  נותרה  הלאומית"  ה"מורשת  ישראל  "הגדרת  עם  של  הלאומית  מורשת 

 ".בארצו

עד    1.1.2בסעיף    .ב מקנה  אשר  מוחשית,  למורשת  הקורא  בקול  המנחים    10לעקרונות 

כי   החדשה  מהעת  אתרים  לגבי  נכתב  על  נקודות(!),  היתר,  בין  תתבסס,  זו  "הערכה 

אירוע  או  תקופה  בתיאור  האתר  של  הייחוד  באתר,  הקשורות  ההיסטוריות  הדמויות 

 (הדגשה א.מ). ..."ונותבתולדות הצימסוים או הקשר של האתר לדמות מרכזית 

עד    1.1.1בסעיף    .ג מקנה  אשר  מוחשית,  למורשת  הקורא  בקול  המנחים    10לעקרונות 

"הערכה זו תתבסס, בין היתר, הדמויות נקודות(!), נכתב לגבי אתרים ארכיאולוגים כי  

מסוים,  אירוע  או  תקופה  בתיאור  האתר  של  הייחוד  באתר,  הקשורות  ההיסטוריות 

במקו האתר  של  מן האזכור  הידוע  קדום  אתר  עם  זיהויו  ואפשרות  הכתובים  רות 
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ונכ..."  המקורות אתרי  רשימת  לנוכח  א.מ).  בשנים        ס(הדגשה  שנתמכו  המורשת  י 

 הכוונה לתנ"ך ולמקורות כתובים אחרים הקשורים ליהדות. ש ברור, 2020-2016

ילם באופן מלא  חלק ניכר מאתרי ונכסי המורשת של מיעוטים, שעדיין עומדים על תבהינתן ש . 31

חלקי,   שנת  או  ולאחר  החדשה  בעת  או  1700הוקמו  הציונות  לתולדות  קשר  להם  ואין   ,

בארצול" ישראל  עם  של  הלאומית  מעו"ד  מורשת  וביקשו  חזרו  העותרים  מבורך  אדוה  ", 

על   מידילהורות  ה  תיקון  מסמכי  הקורא"של  במכתב  "קול  לאמור  שיתאמו  מיום  כך  ה 

ולפסיקת בג"צ, וכך שיתאפשר לבחון על פי קריטריונים שוויוניים גם אתרי ונכסי    29.12.2020

  ."עם ישראל בארצות ולמורשת "ו מורשת של מיעוטים שלא קשורים לתולדות הציונ

ה . 32 מסמכי  לתיקון  הקורא "עד  שוויוניים,    "קול  קריטריונים  מבורך  אדוה  עו"ד  וקביעת 

 להגשת ולבחינת ההצעות.  את ההליךהקפלהורות על   התבקשה
 

לעו"ד    20.1.2021ביום   . 33 תזכורת  על  אדוה  נשלחה  להורות  התבקשה  שוב  היא  בה  מבורך, 

  בשים לב להתקרבות המועד האחרון להגשת הצעות.  הקפאת ההליך להגשת ולבחינת הצעות

כאמור,  המשיבים . 34 מיום  ,  הצעות  להגשת  המועד  את  (מצ"ב   11.4.20219-ל   11.3.2021האריכו 

 ). 6נ/הודעה על ההארכה ומסומנת  

כי הם דוחים את דרישתם    ות/ המשיבים הודיעו לעותרים  24.2.2021ביום    בחלוף כחודשיים,  . 35

הקריטריונים,   את  לא שוהבהירו  לתקן  שמדובר  -גם  עוד  כל  הצעות  להגיש  יכולים  יהודים 

כלומר   למיעוטים.  קשורים  שאינם  נוספים  בפרויקטים  ומיעוטים  ארמנים  ערבים,  דרוזים, 

(הדגשה    יכולים להגיש הצעות הקשורות לאתרי ונכסי מורשת שקשורים לציונות ולעם ישראל

  :א.מ)

וכל את הטענות המועלות במכתבך מיום   , כמו גם את הדרישה  29.12.2020אנו דוחים מכל 

מוחשיי לאומית  מורשת  מיזמי  עבור  הקורא"  ה"קול  מסמכי  מקומיות, לתיקון  לרשויות  ם 

לצורך  או מיזמים ארציים,  וגופים המנהלים מיזם  גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות 

  הקול הקורא) והקפאת ההליך.   -(להלן  2021-2026הגשת בקשות לשנים 

הקול הקורא מאפשר לכלל הפונים מקרב כל המגזרים במדינת ישראל להתמודד ולהציע את  

להשקעה שלהם  המורשת  ירושלים  מיזמי  במשרד  מורשת  אגף  למנהל  פנו  כה  עד  ודוק,   .

נענו ואף ומורשת בשאלות על אופן ההגשה מספר נציגים מהמגזר הלא יהודי וכולם, כמובן  

  עודדו להגיש את הצעתם. 

הלאומית   המורשת  את  לשמר  במטרה  הוקם  מורשת  אגף  כי  נדגיש  הצורך  מן  למעלה 

הנצחת על  ואינו אמון  ישראל  בארץ  וערך אחרים    והציונית  נושא  כל  והזיכרון של  המורשת 

אלו   וכו');  שפות  שונות,  עדות  מורשת  לא:  (לרבות  תקציב  בהם  משקיעה  המדינה  אשר 

נמצאים בהתאם לדין בתחומי האחריות של משרדים ויחידות ממשלתיות אחרות. בנסיבות 

הקורא   בקול  להשתתף  רשאי  מורשת  למיזם  זיקה  בעל  אזרח/גוף  כל  כי  מודגש  ובלבד  אלו 

ועונה  וכו' נכלל בתחומי העשייה שהאגף אמון עליהם  שמיזם המורשת שבניהולו/בבעלותו 

  לתכלית הקול הקורא כאמור.

 
9https://landmarks.gov.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-

%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA-

%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2021-2026  
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והתכופות   פניותיך המרובות  כי  נציין  ובפערי   –בשולי הדברים  נושא  כולן באותו  הנשלחות 

קצרים   משאבים    –זמן  השקעת  וגוררות  יקר  ממשלתי  זמן  גוזלות  המערכת,  על  מכבידות 

 מרובים בניהול ההתכתבויות חלף העיסוק בפניה עצמה.

  - א 7נ/  בהתאמה ת ומסומנ  של העותרים/ות עם המשיביםמצ"ב התכתובת 

הצעות  כאמור,   . 36 יקבלו  לא  כי  הבהירו  והמשיבים  שוויוניים  לא  קריטריונים  שנקבעו  בהינתן 

באתרי ונכסי מורשת שעיקר חשיבותם למיעוטים, כלל לא ברור מה הטעם בכך שהם   לתמיכה

  .10להגיש הצעות שקוראת פרסמו מודעה בשפה הערבית 

  

 מיעוטיםה מורשת של ה נכסיתמונת מצב עגומה של   .ג

 

אלה  כבישראל, או    של המיעוטים  המעורבות או  עריםברוב אתרי המורשת הקיימת בכפרים ו . 37

  400-בארץ, שנמשכה כ  ת, נבנו במהלך תקופת השליטה העות'מני וכפרים ערבייםשהיו ערים  

ובמיוחד  זו,  מתקופה  רבים  מבנים  הראשונה.  העולם  מלחמת  במהלך  והסתיימה    שנה, 

ה מ ו  18-19מהמאות   המאה  יישובים,  20-תחילת  של  רב  במספר  פזורים  או    עדיין  ערביים 

 .  מעורבים

 , מגדיר עתיקה: 1978-חוק העתיקות, תשל"ח . 38

לספירה הכללית, לרבות   1700נכס, בין תלוש ובין מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת      )1(

 דבר שהוסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו; 

)2(     ) בפסקה  כאמור  בשנת  1נכס,  אדם החל  בידי  שנעשה  והוא   1700),  הכללית,  לספירה 

 הכריז שהוא עתיקה;בעל ערך היסטורי והשר 

ונכסי המורשת . 39 ניכר מאתרי  כי חלק  על תילם    של מיעוטים,  משמעות הדבר  עומדים  שעדיין 

ו רשות העתיקות  ידי  על  מוגדרים כעתיקות  אינם משומרים  לכן  באופן מלא או חלקי, אינם 

, אינם משומרים  1700גם אתרי ונכסי מורשת רבים של מיעוטים מלפני שנת    ומוגנים על ידיה.

 מפותחים בשל סדרי העדיפויות והמשאבים המוגבלים של רשות העתיקות. ו

שווה'  . 40 'עמק  שהכין  סלקטיבי'  'שימור  בדו"ח  שמפורט  שלחו  ובמכתב    11כפי  שהעותרים/ות 

מורשת רבים של מיעוטים במדינת ישראל, מוזנחים  ונכסי  , אתרי  7.10.2020למשיבים ביום  

 ומתפוררים. 

היתר,   . 41 לבין  שהייתה  רמלה  רבבעיר  עיר  קיומה  כל  של  -אורך  קהילות  בה  שחיו  תרבותית 

של   המורשת  את  המשקפים  רבים  אתרים  ושומרונים,  קראים  יהודים,  נוצרים,  מוסלמים, 

. כך למשל, חמאם רדואן במרכז העיר העתיקה, שחדר  ומתפוררים  מוזנחים הינם  המיעוטים  

ו  ומגודר  חשוף  שלו  מ המבוא  אוחלק  של  לחניון  מתחת  קבורים  בחלקחלליו  אירועים.  ו  לם 

פסולת; גם הרובע הארמני בעיר סובל מהזנחה, חלקים גדולים    נהוג להשליךהפתוח  והמגודר  

 ממנו נהרסו לצורך הקמת חניון וחלקים אחרים נהפכו לעיי חורבות. 

נהפכו   . 42 ממנה  גדולים  חלקים  חיפה,  בעיר  המיעוטים  של  המרשימה  הבנויה  המורשת  אף  על 

בשכונת  ודתיים  לעיי חורבות, מוזנחים ומתפוררים. בין היתר, מבני מגורים ומבנים ציבוריים  

 
10 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/moreshet2021_ar  
11 https://emekshaveh.org/he/selective-heritage-sites /  
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העתיקה.-אל ובעיר  סליב  ואדי  בשכונת  חליסה,  בשכונת  נסנאס,  וואדי  בשכונת    בלאנה, 

 .בתים בשכונת ואדי סליב וה פשה (החמאם הטורקי)-ם אלבולטים בהזנחה שלהם חמא 

בעיר צפת המרשימה והעתיקה, בין היתר הולכים ומתפוררים המוזולאום הממלוכי, המסגד   . 43

 .12בית העלמין "החדש" המוסלמי והנוצרי ו האדום

נוספים  היסטוריים  ומבנים  אתרי בייארות (בתי באר)  עיר אשקלון, בין היתר נהרסים  רחבי הב . 44

 .13ופה העותמאנית מהתק

ישנם   . 45 הגליל  עקד"    בסגנון  מבניםברחבי  (العقد("אל  הכפר  גרעין  בתוך  המפוזרים  למשל ), 

כ נספרו  עקד  25- בעילבון  לבנייה    ).בנייני  פנימית  ת  מסורתיהכוונה  אבנים  קשת  בצורת 

וייחודי   מרשים  מראה  בעל  בניין  שמייצר  מה  צדדיה,  בארבעת  רחבים  לבסיסים  המחוברת 

מקנה  החרס וחצץ, דבר  גיר גדולות, בתוספת  מאבני    בדרך כלל  בנוי הבניין  לכפרים ערביים.  

מיוחד   חוזק  עתיקים לבית  לבניינים  יחסי  אלו  אחרים  באופן  אבנים  גדול    סותתו .  בעובי 

  וזה מבטיח חום ב"עקד" בימי החורף הקרים וקרירות בימי הקיץ.   –עד למטר אחד    –במיוחד  

 הולכים ונעלמים. אלה  מבנים ייחודיים  

דוגמאות   . 46 רק  מדינת  בודדות  אלה  ברחבי  מיעוטים  של  רבים  מורשת  ונכסי  אתרי  מתוך 

 , שמוזנחים ומתפוררים.ישראלים

  

 הטענות המשפטיות   .ד

 

 ",מורשת הלאומית של עם ישראל בארצועוסקת רק ב"   1412ממשלה  כאמור, אמנם החלטת   . 47

שימור לגבי  ממשלה  בהחלטת  צורך  אין  ונכסיאך  אתרי  ופיתוח  שיקום  של    ,  המורשת 

 מיעוטים, כדי שהמשרד יפעל בהתאם לחובותיו שיפורטו להלן. 

עו"ד   . 48 של  טענתה  על  אדוה  לנוכח  נשענו  לא  הקורא"  ב"קול  שהקריטריונים  החלטת  מבורך 

אך מטעמים    גם למשיבים  ןמוב   שהדברנראה  ,  )אך לא עליהם בלבד"בלבד ("...  1412ממשלה  

 : כמתואר לעיל  לא קבעו קריטריונים שוויונייםשוב השמורים עימם הם 

כי  1.2(1בסעיף    .א נכתב  מוחשית  ולא  מוחשית  למורשת  הקורא  הקול  למסמכי  המשותף   (

וה הלאומית  המורשת  שימור  הינו  האגף  נכסיה, "חזון  שיקום  ישראל,  בארץ  ציונית 

העצמתה, הנחלת ערכיה והנגשתה לחברה הישראלית, זאת בהמשך לפעילות שנעשתה 

כלומר, בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית".    1412מכח החלטת ממשלה מס'  

ה ורק  אך  נותרה  הלאומית"  ה"מורשת  ישראל  "הגדרת  עם  של  הלאומית  מורשת 

 ".בארצו

עד    1.1.2בסעיף    .ב מקנה  אשר  מוחשית,  למורשת  הקורא  בקול  המנחים    10לעקרונות 

כי   החדשה  מהעת  אתרים  לגבי  נכתב  על  נקודות(!),  היתר,  בין  תתבסס,  זו  "הערכה 

אירוע  או  תקופה  בתיאור  האתר  של  הייחוד  באתר,  הקשורות  ההיסטוריות  הדמויות 

 (הדגשה א.מ)...." ונותבתולדות הצימסוים או הקשר של האתר לדמות מרכזית 

 
12 https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-MAGAZINE-1.9324483  
13 https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/.premium-1.6382731  
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עד    1.1.1בסעיף    .ג מקנה  אשר  מוחשית,  למורשת  הקורא  בקול  המנחים    10לעקרונות 

"הערכה זו תתבסס, בין היתר, הדמויות נקודות(!), נכתב לגבי אתרים ארכיאולוגים כי  

מסוים,  אירוע  או  תקופה  בתיאור  האתר  של  הייחוד  באתר,  הקשורות  ההיסטוריות 

במקו האתר  של  מן האזכור  הידוע  קדום  אתר  עם  זיהויו  ואפשרות  הכתובים  רות 

בשנים        ..."  המקורות שנתמכו  המורשת  ונכסי  אתרי  רשימת  לנוכח  א.מ).  (הדגשה 

 , ברור שהכוונה לתנ"ך ולמקורות כתובים אחרים הקשורים ליהדות. 2020-2016

מודעת.   . 49 בחירה  הינה  שוויוניים  קריטריונים  לקבוע  לא  המשיבים  של  כפי  הבחירה  זאת 

מיום   הנ"ל  במכתבה  מבורך  אדוה  עו"ד  עדות (  24.2.2021שהבהירה  מורשת  לא:  "לרבות 

 ). שונות, שפות וכדומה"

עמד   . 50 השוויון,  עקרון  של  ומעמדו  מרכזיותו  זהעל  נכבד  דין    בימ"ש  פסקי  של  ארוכה  בשורה 

למשל:   הכנסת  6427/02  צבג"(ראו  נ'  בישראל  השלטון  לאיכות  בנבו  התנועה    , (פורסם 

ב11.5.2006 ראש    11163/03  צ בג");  נ'  בישראל  הערבים  לענייני  העליונה  המעקב  ועדת 

ישראל בנבו,(  ממשלת  שר   2671/98בג"צ  );  27.2.2006  פורסם  נ'  בישראל  הנשים  שדולת 

בנבו,    העבודה כנסת   6298/07    "צבג);  11.8.1998(פורסם  נ'  בדימוס  רס"ן  רסלר,  יהודה 

בנבו,    ישראל כבוד    )).21.2.2012(פורסם  מעקרון  הנגזרת  יסוד  כזכות  הוכרה  לשוויון  הזכות 

בהוראות   וחירותוהאדם המעוגן  כבוד האדם  יסוד:  טבקה משפט   7426/08  "צבג(ראו    חוק 

 )).  31.8.2010(פורסם בנבו,  וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך פרופ' יולי תמיר

אלחנתי נ'    2911/05בג"צ  פליה (אהאיסור ב  הזכות לשוויון טומנת בחובה כ"תמונת ראי" את . 51

האוצר בנבו(  שר  "אה  ).)15.6.2008,  פורסם  משמעותה  הוגן פליה  ובלתי  שווה  בלתי  יחס 

 ). )1989( 507-508,  501) 2( , פ"ד מגכפר ורדים נ' שר האוצר 678/88בג"צ " (לשווים

ב  24בפסקה   . 52 ברק  אהרון  הש'  כב'  (בדימוס)  הנשיא  של  דינו  נ'    6698/95צ  בג"לפסק  קעדאן 

ישראל  מקרקעי  בנבו,    מינהל  קבע8.3.2000(פורסם  הוא  מורכב. ":  ),  מושג  הוא  השוויון 

היקפו שנוי במחלוקת. עם זאת, הכול מסכימים כי השוויון אוסר על טיפול שונה מטעמי דת 

התרגום המעשי של תפיסות יסוד אלה באשר לשוויון הינו כי תכליתה (הכללית)  ..  .או לאום

האדם בלא הפליה על בסיס של דת או לאום. -כל חקיקה הינה להבטיח שוויון בין בני  של

 ". טיפול שונה בשל דת או לאום הוא טיפול "חשוד" והוא לכאורה טיפול מפלה

אפליה אסורה עשויה להתקיים גם בהעדר כוונה או מניע של אפליה מצד יוצרי  לפי הפסיקה,   . 53

 –. כאשר מימוש הנורמה שיצרה הרשות  תוצאה המפלהבפליה, די  אהנורמה המפלה. לעניין ה

כוונת   ללא  והתגבשה  עשויה    –פליה  אשיכול  ומפלה,  שוויונית  בלתי  שהיא  תוצאה  גורר 

פי מחשבתו וכוונתו של  -פליה אינה נקבעת אך עלאפליה שדבקה בה.  אהנורמה להיפסל בשל ה

  צ"בגלמשל    ו(רא  הלכה למעשהפי האפקט שיש לה  -יוצר הנורמה המפלה. היא נקבעת גם על

שדולת    2671/98  צ"בג   );764,  749)  5(פ"ד מח אל על נתיבי אויר לישראל נ' דנילוביץ,    721/94

שלומי שוקרון    3865/20  "צבג;  )654,  630)  3(, פ"ד נבהנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה

 )).7.10.2020(פורסם בנבו,   נ' המועצה המקומית קרית ארבע

עקרון השוויון, שהינו עיקרון בסיסי במשפטנו בכלל ובמשפט המינהלי בפרט, מטיל על הרשות   . 54

עילת   שוויוני.  באופן  לנהוג  ביקורת  האפליהחובה  עילת  הינה  השוויון,  מעקרון  הנגזרת   ,

על מעשי המינהל ומרכזית  חנן    52(ראו פסקה    עצמאית  לנשיאה  המשנה  כב'  דינו של  לפסק 
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ב והספורט  7647/16  "צבגמלצר  נ' שרת התרבות  בישראל  לזכויות האזרח  (פורסם    האגודה 

 )).13.5.2020בנבו, 

חלוקת   . 55 על  בהחלטות  וכמה  כמה  אחת  על  נכון  בשוויון,  לנהוג  החובה  לגבי  לעיל  המתואר 

(רא המדינה  רשויות  ידי  על  הרשויות   6488/02  "צ בגלמשל    ו תקציבים  לראשי  הארצי  הועד 

הערביות   המנכ"לים המקומיות  ועדת  נ'  בנבו,    בישראל  בג"צ 2.6.2004(פורסם   ;(

 )).  15.6.1992(פורסם בנבו,  נ' שר האוצר חברת נווה שוסטר בע"מ 1992/92

חובה המוטלת על כל הרשויות להקצות כספים של המדינה באופן שוויוני באה לידי ביטוי  ה . 56

ידי משרדי  - מסדיר מתן תמיכות עלא לחוק זה  3. סעיף  1985-בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה

הממשלה מתוך תקציב המדינה למוסדות ציבוריים הפועלים למטרות של חינוך, תרבות, דת  

ניתן  א  3סעיף  מ".  לפי מבחנים שוויונייםועוד. הוא קובע כי תמיכות כאלה יחולקו אך ורק "

 .השלטון לשוויון בחלוקת כל משאב ציבורי בידי כל רשויות הדרישה הכלליתללמוד על 

עקרון השוויון בהקצאת כספים מתקציב המדינה אינו מוגבל למתן תמיכות למוסדות ציבור,   . 57

בסעיף   שנקבע  אף  3כפי  חל,  הוא  אלא  התקציב,  יסודות  לחוק  זאת  א  הקובע  חוק  ללא 

המדינה  במפורש מתקציב  כספים  הקצאת  על  גם  אחרים ,  ולצרכים  אחר   צבג"(ראו    באופן 

אויר 1703/92 קוי  ראש  ק.א.ל  נ'  בע"מ  ואח'-למטען  בנבו,    הממשלה  ); 23.9.1998(פורסם 

בבג"צ  5פסקה   זמיר  יצחק  הש'  כב'  של  דינו  המשפטי   –עדאלה    1113/99  לפסק  המרכז 

 ). )18.4.2000(פורסם בנבו,   לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות

לענייני    11163/03  בג"צב . 58 העליונה  המעקב  ישראל ועדת  ממשלת  ראש  נ'  בישראל    הערבים 

בנבו,   לביטול27.2.06(פורסם  עתירה  נתקבלה  לאומית    ),  עדיפות  תקציבי  לצורך  אזורי  מתן 

החינוך בתחום  כי  עתק  ונקבע  לנהוג  קיימת  ,  השלטון  לחובת  הקשור  בכל  מיוחדת  חשיבות 

זו מהווה יסוד    חובה  ם, וכיבשוויון בין אזרחיה היהודים של המדינה ואזרחיה שאינם יהודי

 . מיסודותיה של היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

  ח"כ יאיר צבן נ' שר האוצר 59/88  "צבג כב' הנשיא (בדימוס) הש' אהרון ברק ב  בפסק דינו של . 59

בנבו,   נקבע)12.2.1998(פורסם   ," השלטון :  רשויות  מדינה.  כספי  הם  התקציב  כספי 

לעשות בהם כטוב בעיניהן. רשויות השלטון הן נאמני  המוסמכות לפעול בהם אינן רשאיות  

הציבור, והוצאתם של כספים אלה וחלוקתם צריכות להיעשות בדרך העולה בקנה אחד עם  

נאמנות זו. מבחינת המהות, מחייבת דרך זו שכנוע, כי המטרה שלשמה נועדו הכספים היא  

פי עקרונות של סבירות -מטרה שיש למדינה עניין לתמוך בה. התמיכה צריכה להיעשות על

 ". ושוויון, ומתוך שיקולים ענייניים

הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות   6488/02  "צבג בפסק דינה של כב' הש' דליה דורנר ב . 60

המנכ"לים ועדת  נ'  בישראל  בנבו,    הערביות  כי  ,  )2.6.2004(פורסם  ערביים  נקבע  ישובים 

בתוכניות   לבוא  לעתיד  להיכלל  על-חברתיותזכאים  למיניהן  קריטריונים  -כלכליות  יסוד 

מעלה, המרכז    4346/92 "צגם בג(בעניין החובה לקבוע קריטריונים שיווניים, ראו    שוויוניים

  )). 30.12.1992(פורסם בנבו,  לציונות דתית נ' שר החינוך והתרבות

בתיק    35-37בפסקאות   . 61 עמית  יצחק  הש'  כב'  של  דינו  ה  343/09  "מעעלפסק  פתוח הבית 

סוגיית "  :), נקבע כי14.9.2010(פורסם בנבו,    בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים

השוויון בחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור על ידי רשויות שלטוניות הונחה אפוא לפתחו 

חלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור על ידי רשות  ...  של בית משפט זה פעמים רבות בעבר



 15

מנהלית  סמכות  הפעלת  מהווה  שבפנינו,  במקרה  כמו  מקומית  ורשות  עליה    מנהלית  ככזו, 

משרירות  ענייניים,  לא  משיקולים  חפה  כשהיא  המנהלי,  המשפט  כללי  פי  על  להיעשות 

ס על תשתית  ומפגיעה בעקרונות של צדק. ההחלטה צריכה לעמוד במבחן הסבירות, להתבס

עובדתית ראויה ולהתבסס על כלל השיקולים הרלוונטיים תוך איזון ראוי ביניהם. שיקולים  

בערות" שעליו  "מסך של  ייוותרו מבחינת הרשות השלטונית מאחורי  העניין  שאינם ממין 

ההחלטה   כאשר  גם  זאת,  עם  הענייניים.  השיקולים  כלל  "מוקרנים"  להיות  צריכים 

ש על  מבוססת  כך, המנהלית  סבירה.  בלתי  להימצא  עלולה  היא  וענייניים,  ראויים  יקולים 

משיקול   מוחלטת  התעלמות  לעניין.  הצריך  ענייני  שיקול  כלל  שקלה  לא  הרשות  בו  מקום 

ענייני היא מעין בבואה של היזקקות לשיקול זר שמשמעו התחשבות בשיקול שהיה צריך  

לשיקולים השונים שהרי "אפשר   להתעלם ממנו כליל. בנוסף, יש לבחון את המשקל שניתן

להקדיח את התבשיל גם כאשר שמים בו את כל המרכיבים הנכונים, אך בכמויות החורגות 

העמותה לקידום כדורגל נשים      23013-10-18עתמ (ב"ש)  עוד  ו  (רא"  מן הנדרש במידה ניכרת

 .))5.9.2019(פורסם בנבו,  עיריית באר שבע ואח'בבאר שבע נ' 

משרד  ננו ב"מבחן התוצאה" מתקיימת אפליה חריפה וחמורה ביותר בתקצוב  ברור כי בעניי  . 62

  , לציונות כמעט אך ורק שיקום ושימור של אתרי מורשת הקשורים ליהדות  ירושלים ומורשת

 ולעם ישראל.   

אתרי  פוגעת בעקרון השוויון שכן האבחנה בין    מדיניות התקצוב של משרד ירושלים ומורשת . 63

 .וססת על שונות רלוונטית לצורך האבחנהאינה מבהמורשת השונים 

- גם לא  הלפי   –  24.2.2021המשיבים המפורטת במכתבם האחרון מיום    שעמדת  למותר לציין, . 64

  –למיעוטים  בעיקר  להגיש הצעות כל עוד שמדובר בפרויקטים שאינם קשורים    יוכלו יהודים  

הערבית להשתתף בהליך לא  מודעה בשפה  הכך גם, פרסום    אינה מקיימת את עיקרון השוויון.

 שוויוני, תמוה ונראה שנובע מתפיסה מלאכותית ולקויה של עיקרון השוויון. 

זו בהתנהלות המשרד: להבדיל ממשרדי התפוצות  שוב,   . 65 אין הצדקה עניינית כלשהי לאפליה 

עם   ישראל  מדינת  של  לקשר  ורק  אך  לדאוג  ומהותם  תכליתם  אשר  והקליטה,  והעלייה 

, לא יעלה על הדעת כי  1950-חוק השבות, תש"י בחו"ל ולמימוש הוראות  הקהילות היהודיות  

משרד ממשלתי שתפקידו לדאוג לנכסי המורשת במדינה, לא ישקיע באופן סביר ושוויוני גם  

 ולדתות אחרות.   למיעוטיםמורשת שעיקר חשיבותם  ואתרי בנכסי  

מץ נוסף ובמשאבים  מיוחדים, אף אם הם כרוכים במאאקטיביים ועל המשרד לנקוט בצעדים   . 66

. זהו אחד התפקידים המוטלים על כל  נוספים, כדי להנהיג שוויון במקום שלא היה בו שוויון

רשות מינהלית, כתפקיד נלווה לתפקיד העיקרי, לקיים את ערכי היסוד של החברה, ובהם גם  

זמיר   לפסק דינו של כב' הש' יצחק 24(ראו פסקה   השוויון, כדי לעשות אותה חברה טובה יותר 

 )).7.10.1999(פורסם בנבו,  התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות 1438/98 צבג"ב

של רשות  בנוסף,   . 67 נפרד מסמכותה  חלוקתי היא חלק בלתי  לשקול שיקולים של צדק  החובה 

מוגבלים  מינהלית, משאבים  הקצאת  על  להחליט  בסמכותה    צ בג"למשל    ו(רא  אשר 

(פורסם בנבו,    השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיותעמותת שיח חדש, למען   244/00

29.8.2020 .(( 

המשיבים . 68 הסבירות  על  מתחם  במסגרת  לפעול  ציבוריות  מתבטא  .  כרשויות  הסבירות  חוסר 

בג"צ    ובאי שקילת כל השיקולים הרלוונטיים ו/או מתן משקל מוטעה לשיקולים השונים (רא
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עזרא ברגר נ'    297/82; ובג"צ  514,  485)  2מד(  , פ"דגנור נגד היועץ המשפטי לממשלה  935/89

 . )29)  3לז ( ,שר הפנים

הפסיקה,  -על . 69 מחליט  אינה  השאלה  פי  היה  החלטת    ביהמ"שמה  אם  אלא  דומות,  בנסיבות 

המינהל עומדת בפני הביקורת, בהיותה החלטה שרשות מינהלית סבירה יכולה הייתה לקבל.  

הסבירות   במבחן  עומדת  ההחלטה  הסבירות    –אם  ההחלטות  אחת  מהווה  שהיא  זה  במובן 

נסיבות   באותן  לקבל  היה  בכך    –שניתן  יתערב  (רא לא  עמותת   1554/95  צבג"  וביהמ"ש 

 )). 11.7.96(פורסם בנבו,  חרי גיל"ת" נ' שר החינוך, התרבות והספורט"שו

לוקה  מיעוטים,  ל   שעיקר חשיבותםלא לתקצב אתרי ונכסי מורשת  כמעט ו מדיניות המשיבים   . 70

קיצוני. סבירות  מהמורשת    בחוסר  נפרד  בלתי  חלק  הם  מיעוטים  של  מורשת  אתרי 

 סולה מכל וכל. וההיסטוריה במדינת ישראל, והתעלמות המשיבים מהם פ

כמבוקש בעתירה זו ולחייב  ים  לאור כל האמור לעיל, ביהמ"ש הנכבד מתבקש להורות למשיב . 71

 . בהוצאות המשפט של העותרים/ות אותם
                         

                                  

 איתי מק, עו"ד 

 ים/ותהעותר"כ ב                             


