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הצעתחוקלתיקוןפקודתהאגודותהשיתופיות)מספרבתיאבביישובקהילתי(,הנדון:
.2021–התשפ"ב



 אמורה הקרוב ראשון החוקביום לעניניהצעת השרים בועדת לדיון לעלות שבנדון

חקיקה.

אנומתנגדיםלהצעה.

הצעהזומבקשת,למעשה,להרחיבבאופןדרמטיאתתחולתושל"חוקועדותהקבלה"

2011שנתכנסתבשעברב ניתןיהיהלהקיםועדותקבלהביישוביםרבים. לפיההצעה,

400.בעודשהחוקהקייםחלעליישוביםבנגבובגליל,שבהםעדותרמאשרהיוםהרבהי

מגרשיםלבנייתבתיקבע",600בתיאב,החוקהמוצעיחולעליישוביםבהם"שווקועד

בכךתורחבפגיעתוומעברלנגבוהגליליחולעלחבליארץנוספיםוכןעליהודהושומרון.

הקבלה ועדות חוק של מיעוטיםבשוהקשה כלפי מוחלשותויון בזכותואוכלוסיות ,

ביותר.הגרעינילפרטיותובכבודהאדםבמובנו

חוקועדותהקבלה

.בקצרה,החוק2011שעברבשנתלאנפרטכאןאתכלנימוקינוכנגדחוקועדותהקבלה

מועמדים לסנן שבאפשרותן ליישוביםקהילתייםקטניםלקייםועדותקבלה, מאפשר

כוללות"ליישו עילותהסירוב השאר בין כאשר למרקםב, המועמד חוסרהתאמהשל

תרבותישלהיישובהקהילתי,שישיסודלהניחכייהיהבוכדילפגועבמרקם-החברתי

".זה

 מאפשר, אפלייה, איסור של סעיף גם שבצידו אף על זה, תהליכיםחוק באמצעות

חוקייםפסולים ולא של אכשלעצמם תוצאתיתפלייה או ממיעוטיםעקיפה למנוע ,

ומאוכלוסיותשונותלהתקבלליישוביםקהילתייםקטניםלפיטענת"חוסרההתאמה".

דםכבודהאדםבמובנוהגרעיניביותר:כאשראפוגעקשותבזכותלשוויוןולבכךהחוק

היותושייךלמיעוטאולאוכלוסיהמסויימתאומשוםתרבותולאמתקבלליישובמשום



 

 

)מדוברלארקבמישאינםיהודים,אלאגםבמשפחותחדהוריות,להט"ב,ועוד(כבודו

.נפגעבצורהקשהשאיןלהשליםעמה,לאבמדינהדמוקרטיתולאבמדינהיהודית

עוברים בתהליךהקבלה, בצנעתמשפחתםוכלהמועמדיםחיטוטמעברלכך, בחייהם,

 פגיעה גם ישנה בכך שכניהם. בעתיד שיהיו אנשים מול לפרטיות.קשהזאת בזכות

יוצ עצמו הקבלה תהליך שמשתייכיםאיפואר, מי נמנעים שבגללו מרתיע, גורם ,

ל או למיעוטים מוחלשות קבוצות או בפרטיותם מהפגיעה הסולדים הפנייהמעצם

.וכךמתהווהלמעשהתוצאהשלאפלייהכמועמדיםלקבלהביישובכזה

סבחנ'הכנסת2311/11פסקהדיןבבג"צ

רוב בדעת פסל, לא כבג"צ בשבתו העליון המשפט הקבלה",בית ועדת "חוק את

הטענהשבעתהדיוןהשיפוטיבפסקהדין,נתקבלה,ביןהשארמשוםבביקורתחוקתית

.להכרעהבשלהלאהיתהשהעתירה

אזכרואתהעובדהשהחוקצומצםבמהלךלפסקהדיןדווקאמוקיםעםזאתחלקמהני

לנוהלמנהלמקרקעיישראלשקדםלחוק(בתיאבבהתאם)500החקיקהמתקרהשל

יישוביםקהילתייםקטניםמתאפייניםבאורחחיים"בתיאבוזאתשכן400לתקרהשל

לכידותחברתיתותרבותית-קהילתי המבוססעל "כפרי, כיהשופטדנציגר,ישלציין".

תההבפסקדינו ישלפסולחלקמעילותהפסלות, כי המיעוטשגרסו שהצטרףלשופטי

 של תקרה אכן החברתית"400האם ה"לכידות של הטענה את מקיימת אב בתי

המצדיקהאתהפעלתועדותהקבלה.

שבנדוןמהותההצעה

שינוימספרבתיהאב

היישוב קבוצת את להגדיל מבקשת ההצעה שבחוק. בהסדר שיכללו מבקשיםים אנו

ועדות של שההצעההנוכחיתמכרסמתמאדבהצדקתהחוקהמקורי אםכן, להדגיש,

.ממילאישוביםשכולליםמעורערתמלכתחילה,כאמורלמיטבהבנתנושהיתההקבלה

בתי600קהילותקטנותושיתופיות.מקלוחומרשיישובובובהכרחבתיאבאינם400

אבלאמקייםאתהכללהזהולכןלאמקייםאתהרציונל)אליוטענההמדינה(לקיום

תהקבלה.בנפולרציונלזהנותראךורקהרציונלהמוכחששלהחוק:גזענות,וחוקועד

בדלנות,והגנהעלערךהנדל"ןביישוביםמיוחסים.

תיקוןמ"בתיאב"ל"מספרהמגרשיםששווקולבנייתקבע"

בהצ מובהרת לא שמהותו תיקון מקופל החוק עת מציעיםכלל מדוע ההסבר. בדברי

המציעיםכיהמבחןלאיהיהעודמספרבתיהאבביישובאלא"מספרהמגרשיםששווקו

 קבע?" רביםנראהלבניית יישובים על החוק את להחיל למעשה מבקש זה מבחן כי



 

 

בשלהגדרהזו,ייכנסותחתיישובשבובתיאב,אך600נוספים,שישבהםגםמעברל

 קבלה, ועדות להפעיל נוסיכולים פיםיישובים זה שכך, ככל פסול זה שאסורשינוי

לחוקשיעבור להכניסו למוטיבציה שותקיםבאשר ההסבר משוםשדברי ולו המבחן, .

בחןשלהחוקהמקורי:מספרבתיהאב,ולאשאמורלקבעאתגודלושלהישובהואהמ

מבחןטכנישלמספרמגרשיםששווקולבנייתקבע.

אורשלמשפחה,וישילתלאמוצלח"ביתאב"הואמונחהמונח,2021כיבשנתישלציין

 .כגון"מספרהמשפחות"מקוםלאמץמונחניטרלי

הרחבתהאזוריםבארץעליהםיחולהחוק

כלרחביהארץאלארקבנגבובגליל.אחתהנקודותבחוקהמקוריהיושהואלאחלב

ז,הנשיאלשעברראובןריבלין,ואוזכרהתוספתזוהוכנסהלדרישתושליו"רהכנסתדא

.מובןשפריפריהניתןלהגדירגםבדרכיםאחרות,אךהתוצאהשלסבחגםבפסקהדין

עלתחולתהחוקהיאבפועל,,הכוללאזוריםרחביםנוספיםבהצעתהחוקעהסעיףהמוצ

פלהיישוביםרביםהרבהיותרתחתחוקועדותהקבלה,וייבואהפרקטיקההנפסדת,המ

 למקומות ועדותנוספיםוהמדירה, לקיים האחרונות השנים בעשר היה אסור בהם ,

יישובייהודהושומרוןחלקמ,ביניהםמקומותהקרוביםמאדלמרכז,כמולמשלקבלה

.החוקהצעתשנמצאיםמעברלקוהירוק,שנכלליםגםהםתחת

משמעויותרחבותיותר

ב להרחיב, השאיפה בין הדוק קשר שבחוקקיים ההסדר את חוקתית, שאינה צורה

ועדותהקבלהלביןהמגמותשקדמולהקמתהממשלההנוכחיתבכלהנוגעליחסיםבין

 בישראל. ייחודיות וקבוצות מיעוט קבוצות לבין רוב גדולים,קבוצות ביישובים גם

בכללם ומתפתחת הולכת לגיטימציהערים, העיר "ייהודיות" על באה–להגנה כזו

מהעתילביטו ציבוריים באירועים למשל, לאחרונה רואים שאנו שונים במופעים

בססמאותשונותשלרשימותבבחירותמוניציפליותעלהגנהעלייהודהעירוהאחרונים

כאשר.לחזקולטפחגישהזומסוכןאיןלהתפלאעלכך.אומאבקיםעלייהודשכונות.

באמצעותהרחבת,רהביישוביםקטניםלגזענותוהדרשמיתהמדינהנותנתלגיטימציה

תחולתחוקועדותהקבלה,אךטבעיהואשגםתושביםבישוביםגדוליםרואיםשכזושל

זאתומבקשיםליישםזאתגםבעירם.

הדרתאוכלוסיותיוזמהמזיקהזו.קידוםכלשהושלעלהממשלהלדחותאנוסבוריםכי

המסרשממשלתאחדות,שנועדהלאחותלאוזה״לאמתאימות״מיישוביםקהילתיים

קרעיםולקרבביןמגזרים,אמורהלשלוח.







 

 

בברכה,









ד"רנדיבמרדכיעמירפוקס"רדפרופ'מרדכיקרמניצר



המכוןהישראלילדמוקרטיה


