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 תסקיר השפעה על הקהילה 
 ככלי להשמעת קולות מושתקים בחברה משוסעת

*גנדלר-חני אופק
* 

 תסקיר השפעה על הקהילה גנדלר-חני אופק
 

רבגוניות  תרבותית  הינה  עובדה  חברתית  המציבה  אתגר  חברתי 

-  עלהינם  מושתקיםשבו  גם  קולות  שיושמעו  כינון  דיאלוג  :  כבמור

מאמר  זה  בוחן  את  אפשרות  כינונו  של  דיאלוג  ברשויות .  רוב-פי

המאמר  מציע  כלי  משפטי .  קבלת  החלטה  שלטוניתלפני  נהל  הִמ

תסקיר  השפעה "נהל  הציבורי  בישראל  בדמות  בִמלחיזוק  הדיאלוג  

קבלת לפני  י  לערוך  נהל  הציבורהִמאותו  יידרש  ש  ,"על  הקהילה

להשליך  על  הקהילות  החברתיות כדי  החלטה  שלטונית  שיש  בה  

של עריכת  התסקיר  ראוי  שתהא  פרי  .  היחסים  ביניהןעל  השונות  ו

ו מסגרתבש,  ציבורעם  ה  של  היוועצות  )אינטראקטיבי(הידודי  תהליך  

 לעלהגיב  ,  תינתן  לכל  קהילה  וקהילה  הזדמנות  להשמיע  את  סיפורה

. סיפורה  לעילות  האחרות  ובד  בבד  לקבל  מהן  הערות  סיפורן  של  הקה

, בדרך  זו  התסקיר  מעודד  שיח  זהויות  בחברה  הישראלית  המקוטבת

לדעת  המחברת  ראוי  לעודד  מטעמים  מוסריים ר  שאשיח  

לכונן ,  יחד  עם  כלים  אחרים,  אם  יצליח  התסקיר.  יחד-ותועלתניים  גם

ת  ערוכה   תהיה  החברה  הישראלי,קהילתי  בישראל-שיח  מוסדי  בין

היא   מידה  ובהם  תידרש  להכריע  באיזש,  טוב  יותר  לצעדים  נוספים

. ת  התרבותיתמוכנה  להעניק  זכויות  קבוצתיות  כפועל  יוצא  מן  השונּו

אולם ,  הדרך  השלבית  המוצעת  נחזית  במבט  ראשון  ארוכה  ומייגעת

  שכן ,  עלולים  דווקא  להאריכההסיונות  לקצרהנהמחברת  סבורה  כי  

טיים  או  מעשיים  העוסקים  בהקצאת  זכויות סדרים  משפכפיית  ֶה

                                                 
ש "מאמר  זה  נכתב  בתמיכת  הקרן  ע.  האוניברסיטה  העברית  בירושלים,  ר  למשפטים"ד *

האוניברסיטה ,  מרכז  גילה  לחינוך  אזרחי  ודמוקרטיה,  יצחק  רבין  לקידום  השלום  והסובלנות
, ר  יוסף  גנדלר"דל,  ר  יותם  בנזימן"דל,  ןר  דן  אבנו"ברצוני  להודות  לד.    בירושליםהעברית

ברצוני  להודות  לחברי כן  -כמו.  י  על  הערותיהם  המועילות'שרון  שקרגלגיתית  שריקי  ול
העמדה  המובאת  במאמר .    ולקורא  האנונימי  על  הערותיהם  המקיפותמשפט  וממשלמערכת  

א  שלי הי,  שיימצאוככל  ,    והאחריות  לטעויות,זה  מבטאת  את  עמדתה  הפרטית  של  המחברת
 .בלבד
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קהילתי  עלולה  להוביל -כינונו  של  דיאלוג  ביןלפני  קבוצתיות  

 –  אם  אכן  יושג  –דיאלוג  אמיתי  .  להעמקת  השסעים  החברתיים

  .סדרים כאמוריהווה תשתית טובה יותר לכינונם של ֶה
 
מדויקת ,  לה  ְמרּביתהכל  –  דיאלוג  מוסדי.  1:  שיקולי  מדיניות  –  דיאלוג  מוסדי.  א.  מבוא

 . האתגרים  בהבניית  הדיאלוג  המוסדי.  3;  חשיבות  הדיאלוג  המוסדי.  2;  ואפקטיבית
כינון  מוסד  המתמחה  בזכויות .  2;  מודל  היציגּות.  1:  מנגנונים  של  דיאלוג  מוסדי.  ב

 . הניסיון  הקנדי  –  לקראת  כינון  דיאלוג  מוסדי.  3;  קהילתיים-מיעוטים  וביחסים  בין
 –  קהילההתסקיר  השפעה  על  .  1:  תסקיר  השפעה  על  הקהילה  –  וןהצעד  הראש.  ג

התסקיר  בראי  היעילות .  4;  התסקיר  בראי  יעדיו  הרצויים.  3;  התסקיר  כתהליך.  2?  מהו
 .סיכום. התסקיר כצעד ראשון במסע ארוך. 5; המנהלית והעלות הכלכלית

 מבוא
 

פיינות מתאת  כיום  רובן  המכריע  של  החברו.  רבגוניות  תרבותית  הינה  עובדה  חברתית
  עובדה  חברתית  זו  אינה ,לכאורה.    שדרגתה  משתנה  מחברה  לחברה,ברבגוניות  תרבותית

מכמה הקרוב  ניתן  למצוא  חברות  רבות  שהורכבו  גם  בעבר  גם  בעבר  הרחוק  ו.  חדשה
בעידן  הנוכחי ,  עם  זאת).  יוון,  רומא,  מאניתהעותדוגמת  האימפריה  (קהילות  תרבותיות  

אחד  מהם .  ם  המבדילים  אותו  מתקופות  קודמותיבמאפיינים  ייחודיהשיח  התרבותי  ניחן  
את   "האחרות"התרבויות  ראו  בעוד  שבעבר  .  טיב  הדרישות  המופנות  כלפי  המדינההוא  

  באוטונומיה "הסתפקו"  ולכן  ,חיות  במרחב  שלצד  התרבות  הדומיננטיתכעצמן  
את  זהותם   ומלממשלשמר  מחברי  הקבוצה  את  תרבותית  במובן  זה  שהמדינה  לא  תמנע  

עצמן  בהכרח את    כיום  הקבוצות  התרבותיות  החדשות  אינן  רואות  ,התרבותית
מבקשות הן  .    ואינן  מגבילות  את  מרחב  מחייתן  לצד  התרבות  הדומיננטית,"אחרות"כ

חלק  בעיצוב אפשרות  ליטול  ,  )במובן  של  הפליה  מתקנת(יחס  שווה  ,  אחת  זכויות-לא
  ולעצב  את  החיים  החברתיים ההסדרים  החברתיים  והזדמנות  שווה  להשתתף

 1.הקולקטיביים
-מדינת.  התאפיינה  ברבגוניות  חברתית  ותרבותית,  מרגע  ייסודה,  ישראל-מדינת

ת  בין  הקבוצות  היהודיות  שהיגרו   השונּו2.הגירה  מובהקת-ישראל  הצעירה  הייתה  מדינת
ישוב יהגירה  הטרוגנית  זו  הצטרפה  ל.  ישראל  בראשית  דרכה  הייתה  עצומה-למדינת

היעד  המשותף  של .    באשר  הוא  הורכב  מיהודים  וערבים,  שהיה  כשלעצמו  הטרוגני,ץבאר

                                                 
1 BHIKHU PAREKH, A COMMITMENT TO CULTURAL PLURALISM (1998), available at 

kvc.minbuza.nl/uk/archive/commentary/parekh.html. 
מחמישים יותר  ישראל  במשך  -לניתוח  מאלף  של  המגמות  המרכזיות  שהתפתחו  במדינת 2

 –    המדינה  והחברה  בישראל:ידיםיל,  מתיישבים,  מהגריםשנות  קיומה  ראו  ברוך  קימרלינג  
 ).2004 (בין ריבוי תרבויות למלחמת תרבות
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. קבוצות  התרבותיות  היהודיות  השונותההקמת  המדינה  הצליח  לאחד  וללכד  את  
  חרף  שונותן ,הקבוצות  היהודיותרוב    חברתית  בקרב  ריותמשימה  זו  הצליחה  לייצר  סוליד

רוב י  של  המדינה  הצליח  לגייס  מקרב  המתח  בנוגע  לקיומה  הפיז,  יתר  על  כן.  העצומה
ת לפיה  השונּושהקבוצות  היהודיות  תמיכה  בתפיסה  קולקטיביסטית  מובהקת  

  ולכן  יש  צורך  להיפרד  ממנה ,הקמת  הבניין  הלאומיאת  התרבותית  עלולה  להקשות  
הוקהו   במציאות  זו  3."כור  היתוך"לטובת  זהות  קולקטיבית  חדשה  שתיווצר  באמצעות  

אולם .  הכרה  של  הקבוצות  החברתיות  השונותה  תביעות  ם  ועימ,המתחים  התרבותיים
-גבר  כוחה  של  מדינתמש,  משהוגשם  היעד  הלאומי  של  הקמת  המדינה  –  עם  השנים

לשמש  גורם  מלכד  חזק עוד  ֵתמות  אלה  ו  ללא  יכ  –  התעמעם  האיום  הקיומימשישראל  ו
ת  של   נחלשה  הזהות  המשותפ,"הצלחת  המדינה"  לענוסף  .  של  הקבוצות  היהודיות

 ה  גם  בשל  השפעת  הגלובליזציה  ובשל  ירידת  יכולתותהקבוצה  היהודית  בכלל  חברי
 4.ת  של  המדינה  וריפוי  אחיזתה  במנגנונים  שכוונו  לכינון  הזהויות  של  אזרחיההמשילּו

מדינות של  ישראל  המשיכה  לקלוט  עלייה  ממגוון  -על  זאת  יש  להוסיף  כי  מדינת
 ,אתיופיהמבעיקר  מרוסיה  והיו  נות  התשעים    גלי  העלייה  הגדולים  במהלך  ש.ותרבויות

כלכלית  של ההגירה  היא  ההפכה  למשמעותית  בעשור  האחרון  נהגירה  נוספת  שו
הגירות  אלה  הוסיפו  זהויות  חדשות  לחברה .    לרוב  ממדינות  מתפתחות,עובדים

, אתניות,  זהויות  לאומיותשהתוצאה  היא  .    ובד  ובבד  אתגרו  את  הקיימות,הישראלית
 .זמנית בחברה הישראלית-פוליטיות ועוד כהנה וכהנה מקננות בו, ותדתי, מגדריות

ניתן  לסכם  ולומר  כי  המדינה  הישראלית  עברה  בחמישים  שנות  קיומה  תהליך  של 
  החברה  הישראלית  אינה  רק 5.ת  ושוב  לסקטוריאליותמעבר  מסקטוריאליות  לממלכתיּו

  כדי  הפיכת  החברה תרבותיים  הועמקו  עד-חלק  מן  המתחים  הבין.  חברה  רבת  תרבויות
ת  השיסוע  והקיטוב  בחברה  הישראלית  גדלו ורמ.  הישראלית  לשסועה  ומקוטבת

בין  הרוב  היהודי   –  שסע  לאומי:    וכיום  נהוג  לאפיין  חמישה  שסעים  מרכזיים,בהתמדה
בין  יהודים   –  שסע  עדתי;  םבין  יהודים  דתיים  לחילוני  –  שסע  דתי;  למיעוט  הערבי

 פוליטי-שסע  אידיאולוגי;  הודים  שמוצאם  ממדינות  ערבשמוצאם  ממזרח  אירופה  לבין  י
  היקף  השסעים  ועוצמתם 6.בין  עשירים  ועניים  –  שסע  מעמדי;  בין  הימין  והשמאל  –

 . האתגר החברתיו שלמחדדים את מורכבות

                                                 
  במיוחד  מאסיה ,תהליך  ההיפרדות  מן  הזהות  התרבותית  המקורית  שנכפה  על  עולים  רבים 3

אם  מהלך  זה  היה  אכן לשאלה  במסגרת  חיבור  זה  לא  אוכל  להתייחס  .    היה  כואב,אפריקהמו
 .הכרחי ונבון

תרבותיות  במדינה -רב  "תרבותיות-הרהורים  על  רב"יא  ורונן  שמיר  אבי  שג,  מנחם  מאוטנר 4
 ).1998, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, מנחם מאוטנר (67 יהודית ודמוקרטית

 ).2006 (61-109 ביורוקרטיה כפוליטיקהדינה זילבר  5
החברה   "עדתיים  ולאומיים  בדמוקרטיה  בישראל ,שסעים  מעמדיים" סמי  סמוחה 6

אודות -עלבמסגרת  מחקר  ).  1993,  אורי  רם  עורך  (172  ביקורתיים יבטיםה  –  הישראלית
נעשה  ניסיון ,  ידי  המכון  הישראלי  לדמוקרטיה-  על2003שנערך  במאי  ,  מדד  הדמוקרטיה
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  עם  האתגר  החברתי ותותמודדבההמשפט  המשמשים  את  אחד  הכלים  המרכזיים  
, מכוונת  לליבת  השוויוןאני  .  ת  לשוויוןהטמון  במורכבות  החברתית  הוא  פיתוח  הזכו

-ולא  לאיסור  הפליה  אקראית,  איסור  ההפליה  על  רקע  השתייכות  קבוצתיתל  ,היינוד

  ההכרה  בערכו  השווה  של  האדם  הייתה  ועודנה  אסטרטגיה  חשובה  למניעת 7.יחידנית
פגיעה  בקבוצות  מוחלשות  החשופות  לפגיעה  מחמת  דעות  קדומות  וסטריאוטיפים 

רך  השוויון  מהווה  מכשיר  חשוב  לשלילת  תוקף  מפעולות  משפטיות ע.  חברתיים
) הלכאורית(הניטרליות  .  תת  ועדיפּו  עליונּוסתמתוך  תפינוקטות  הקבוצות  החזקות  ש

  את  התקווה  כי ים  נוטע,  הנובע  ממנהוורסלי  והיחס  האוני,הטמונה  בערך  השוויון
ות  בחברה  הבטיחו הקבוצות  המוחלשות  יצליחו  ליהנות  מהטוב  שהקבוצות  הדומיננטי

, בחברה  שאינה  סובלנית,  יתר  על  כן.  השגה-  וכי  השוויון  האזרחי  אכן  בר,לעצמן
 –  ולא  את  ערכו  השווה  של  האדם  –    בין  פרטיהתאסטרטגיה  המדגישה  את  השונּו

.   ולא  לביצורן,קיפוח  זכויות  יסודיות  של  אותן  קבוצות  מוחלשותידי  עלולה  להביא  ל
, לפעול  לביצורו  –  מעדיפותעדיין  ו  –  ות  מוחלשותבמשך  שנים  העדיפו  קבוצ,  אכן

 .ליפיתוחו של ערך השוויון האזרחי במובנו הפורמלחיזוקו ול
כאשר  עסקינן .  אציין  כי  החזות  הניטרלית  של  עקרון  השוויון  לא  הייתה  מדויקת

  תקצוב ;  היקפי  הגירה;כגון  הקצאת  קרקעות(בהקצאת  משאבים  המצויים  במחסור  
  המחסור ,)  קביעת  השפה  הרשמית  במדינה  ועוד;ל  זה  רשתות  חינוך  ובכל,מוסדות  ציבור

קביעת  סדרי  העדיפויות  הינה  החלטה .  החברתי  מצריך  קביעת  סדרי  עדיפויות  חברתיים
משקלם  של  השיקולים .  העלולה  להיות  מושפעת  מיחסי  הכוחות  החברתיים,  ערכית

) חס  זהה  לכלמתן  י  (ליהערכיים  גדל  ככל  שגברה  המגמה  של  מעבר  משוויון  פורמ
). מתן  יחס  שווה  לשווים  ויחס  שונה  לשונים  כמידת  שונותם(למגמה  של  שוויון  מהותי  

  כי  במציאות ,וויון  המהותיהש  במסגרת  יישומו  של  ,בשלב  מאוחר  יותר  התחדדה  ההכרה
  המחויבות ,עבר-פער  ניכר  בנקודות  המוצא  כתוצאה  מעוולותבה  קיים  שחברתית  

מנת  להביא  את  האוכלוסייה -פעולות  אקטיביות  עללשוויון  מהותי  מצדיקה  נקיטת  
כמנציח ,  ובצדק,  לישוויון  פורמנתפס  ללא  פעולות  אלה  .  המוחלשת  לאותה  נקודת  מוצא

                                                 
בו  התבקשו  המשתתפים ששיטת  המחקר  התבססה  על  שאלון  .  להעריך  את  עוצמת  השסעים

ד  הגדירו  את  היחסים  הבאים ו  מאאחוזים  גבוהים.  להעריך  את  טיב  היחסים  בין  הקהילות
 םדתיים  וחילוני היחסים  בין;  89%  –  היחסים  בין  יהודים  וערבים:  דוכגרועים  עד  גרועים  מא

 ;57%  –  לספרדים   היחסים  בין  אשכנזים;75%  –  היחסים  בין  עשירים  לעניים;  76%  –
המכון  הישראלי של  מדד  הדמוקרטיה  את  .  51%  –  היחסים  בין  עולים  לוותיקיםו

 .idi.org.il/hebrew/departments.asp?did=379 ראו באתר) 2003(קרטיה לדמו
בעניין  זה  ראו .  היסוד-ון  של  ערך  השוויון  מחוקידווקא  על  רקע  זה  בולט  העדרו  המכּו 7

  א משפט  וממשל  "ביוגרפיה  של  מאבקי  כוח  –  כבוד  האדם  וחירותו:  חוק  יסוד"יהודית  קרפ  
33) 1992.( 
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  פיתוח  זה  של  עקרון  השוויון  מאפשר 8.מטשטש  אותוכ  ולא  ,את  הדיכוי  החברתי
 .התחשבות בשוני האינהרנטי בין אנשים וקבוצות

ל  עוצמת  ההגנה  הטמונה  בערך  השוויון  לקבוצות התחשבות  זו  ע  לשמהן  ההשלכות  
זקה  את  עוצמת י  במבט  ראשון  נראה  כי  התפיסה  המהותית  של  השוויון  ח?המוחלשות

  יש  תועלת לייש  לזכור  כי  בהישענות  על  השוויון  הפורמ.  ההגנה  הטמונה  בערך  זה
בה  ההסדרים  החברתיים  נתפרו  מלכתחילה  בהתאם שמוגבלת  במציאות  חברתית  

רכי ורכיהן  אינם  זהים  לצוצאשר  ,    של  הקבוצות  החזקות  מבחינה  חברתיתלמידותיהן
לעצב  מחדש אחת  -לאתובעות  במצב  כזה  הקבוצות  המוחלשות  .  הקבוצות  המוחלשות

ת   אביהרחלולא  רק  ,  םיתוך  התחשבות  בצורכיהן  הייחודי,  ההסדרים  החברתייםאת  
ל  השוויון  היא  כלי   המהותית  שסה  נראה  כי  התפי,משכך.  סדרים  קיימיםהיקפם  של  ֶה

. ם  של  הקבוצות  המוחלשותינוסף  להתאמת  ההסדרים  המשפטיים  לצורכיהן  הייחודי
  אם  השונּות  הקיימת  בין ערכיתהמחויבות  לשוויון  מהותי  מצריכה  הכרעה  ,  מאידך  גיסא

עוד אפשר  -אינוכח  טיבה  של  הכרעה  זו  ל.    או  לארלוונטיתאדם  וקבוצות  הינה  -בני
  והתועלות  החברתיות  שהיו  טמונות  באפיונו  כניטרלי ,לאפיין  ערך  זה  כניטרלי

יזלגו ת  השונּושל  רלוונטיות  ההחשש  הוא  כי  להכרעה  הערכית  בדבר  .  מתפוגגות
סה  השוויון יאותן  נש,  קבוצות  המוחלשותבנוגע  לתפיסות  סטריאוטיפיות  פסולות  

 . לעקורליהפורמ
תחשבות האם  השוויון  המהותי  ממצה  את  כל  החשיבות  שיש  בה,  מעבר  לכך

מבט  ציבורית  רחבה -מנקודת.  ני  כי  התשובה  שליליתתדומ?  בשונויות  ובמשמעויותיהן
המחויבות  לשוויון  אינה  נותנת  ביטוי  לאינטרס  הציבורי  בהסדרת  היחסים  בין ,  וכוללת

אינטרסים  אלה  באים  לידי .  תהקבוצות  השונות  תוך  פיתוח  יחס  סובלני  כלפי  השונּו
מחויבות  למדיניות  פוליטית  וציבורית ב  ,היינוד,  ורליזםביטוי  טוב  יותר  במחויבות  לפל

שאת  הצדקותיה ,    המחויבות  לפלורליזם9.ת  החברתיתהמכירה  בערכה  החיובי  של  השונּו
  מדיניות  זו 10.דרה  בכפיפה  אחת  עם  המחויבות  לשוויון  ומשלימה  אותה,  אציג  להלן

                                                 
, 79  תרבותיות  במדינה  יהודית  ודמוקרטית-רב  "תרבותיות-של  רבשני  מושגים  "יעל  תמיר   8

 ).1998, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, מנחם מאוטנר (83
 "פלורליזם"דרך  פרשנות  אחת  היא  לראות  במונח  .    משמעויות  רבות  יש"פלורליזם"למונח   9

-תיתהיינו  מציאות  חברד,  התיאור  יכול  להיות  של  מצב  עובדתי  נתון.  ביטוי  תיאורי
היינו  מערכת ד,  או  תיאור  של  תהליך  חברתי,  סוציולוגית  המתאפיינת  בגיוון  חברתי

המכנה  המשותף  לשתי  המשגות  אלה  הוא .  תרבותיות  המתקיימות  בחברה-  הביןמיקותהדינ
פרשנות  אחרת  למונח .  ריות  ונטולות  מימד  נורמטיבי  כלפי  המציאות  המתוארתהיותן  תיאּו

לפיה שמטעינה  אותו  במשמעות  ערכית    –  ר  זהובה  אשתמש  במאמ  –"  פלורליזם"
ת  החברתית מכירה  בערכה  החיובי  של  השונּוש  הוא  מדיניות  פוליטית  וציבורית  "פלורליזם"
 .פעילעשויה אף לתמוך בה באופן אשר ו

המסגרת  של  מועצת  אירופה  בדבר  הגנה  על -ביטוי  מעניין  ליחסי  השלמה  אלה  מצוי  באמנת 10
) 1(4'  ס(  ערך  השוויון  ו  שלאמנה  זו  מדגישה  את  חשיבות.  1995מיעוטים  לאומיים  משנת  

לצד  ההכרה  בתפקיד  המדינה  ליצור  תנאים  שיאפשרו  למיעוטים  לשמור )  יתלאמנה  האירופ
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  את אופיינית  למשטרים  דמוקרטיים  המחויבים  לסדר  מדיני  וחברתי  המכבד
  דיאלוג  בין  הקהילות  השונות  הוא  תנאי  לכינונו  של  סדר  מדיני  וחברתי 11.הפלורליזם

 .תוצאתובעת גם -בה ו,כזה
מאמר  זה  עוסק  בהיבטיה  המשפטיים  של  המחויבות  לדיאלוג  בין  הקהילות  השונות 

בדיאלוג  בין  הקהילות  המתקיים ומתמקד  ,  בחברה  רבגונית  מבחינה  חברתית  ותרבותית
קבלת לפני    –  נהל  הציבוריהִמ  של  ותזרועותיו  השונב  ,היינוד  –  תברשות  המבצע

אני  ערה  לכך  שכינון  דיאלוג  בין  הקהילות ).  דיאלוג  מוסדי:  להלן(החלטה  שלטונית  
קבלת לפני  נהל  הציבורי  בִמתקיים  מובמיוחד  דיאלוג  מוסדי  ה  –  השונות  והטמעתו
אולם  דווקא  מאחר .  יםפרי  תהליכים  חברתיים  ופוליטיים  רחבהם    –  החלטה  שלטונית

ממדיות  וכוללות  את -  דרכי  ההתמודדות  עימו  רב,ימדמ-האתגר  החברתי  מורכב  ורבש
פשרות  פוליטיות  או ,  רוח  חברתיים-רק  משקף  הלכילא  המשפט  ,  לדידי.  המשפט

  גם ,משכך.  קהילותיה  ופרטיה,    אלא  גם  משתתף  פעיל  בעיצוב  החברה,עקרונות  מוסריים
                                                 

 Every“:  לאמנה  זו  נאמר  כך3'  בס).  ית  לאמנה  האירופ5'  ס(ולפתח  את  זהותם  הייחודית  
person belonging to a national minority shall have the right freely to choose to 
be treated or not to be treated as such and no disadvantage shall result from this 

choice or from the exercise of the rights which are connected to that choice”. 
) רך  השוויוןבאמצעות  ע(  מעניינת  של  התמהיל  בין  ההגנה  על  הזהות  הדומה  הזוהי  הבני 

בעת  בכל -מקננות  בהאשר    ,)באמצעות  ערך  הפלורליזם(בין  ההגנה  על  הזהות  השונה  ל
 ,ידי  רשויות  המדינה-עלהיא  נטולת  יומרה  לקבוע  תמהיל  קבוע  המוכתב  מראש  .  אחד  ואחד

ידי  כל  פרט  לעצמו  בהתאם  לנסיבות -יקבע  עלי  ומיותחת  זאת  מורה  כי  התמהיל  יהא  דינ
החירות  לבחור  בין  ריבוי נתונה    המובעת  כאן  היא  שלפרט  סה  התפי,למעשה.  העניין

ת  מתרבות המשפט  אינו  כופה  על  בני  המיעוטים  את  השונּו.  הזהויות  הפנימיות  המקננות  בו
 ,היינוד  –  תולטּוההחלטה  לאיזו  זהות  לתת  ּב.    כשם  שאין  הוא  כופה  את  ההידמות  לה,הרוב

-  ולא  חברתית,יחידנית-אישיתהיא    –  אם  לחדד  את  המאפיינים  הדומים  או  השונים
יתרונות כמה  בין  הפלורליזם  יש  ללהבניה  ליברלית  זו  של  התמהיל  בין  השוויון  .  קבוצתית

  תוך  הגדלת  הסיכוי  למיצוי ,היא  מעניקה  לשני  הערכים  מעמד  שווה,    ראשית.משמעותיים
שהרי  הבחירה  בין  האסטרטגיות  תונע  משיקולים ,  התועלות  הקיימות  בכל  אחד  מהם

הבניה  כזו  מתאימה .  כל  החלטהלפני  כל  אדם  לעצמו  ידי  -עלניים  שאומדנם  ייערך  תועלת
ת  מתפתחת  אך  אינה שבה  הסובלנות  לשונּו,  דוגמת  החברה  הישראלית,  במיוחד  לחברה

  אלא  נותנת  לו  לבחור ,על  הפרט  את  אחת  מזהויותיוהיא  אינה  כופה  שכן  ,  הימפותחת  די
ניה  כזו  של  התמהיל  בין  השוויון  והפלורליזם הב,  שנית.  ביניהן  בהתאם  לנסיבות  העניין

  הסיבה .  וזאת  משני  טעמים,ם  ותתרום  לשיח  זהויותיתחזק  בסופו  של  יום  ערכים  דיאלוגי
כל  אחד  ואחד  בין  מגוון אצל  הבניה  ליברלית  זו  מחייבת  דיאלוג  פנימי  שהראשונה  היא  

ת  למרכיבי טּוול  שכן  עליו  להחליט  אם  לתת  ּב,הזהויות  המקננות  בו  בעת  ובעונה  אחת
פיתוח ידי  דיאלוג  פנימי  כזה  מביא  ל.  השונים  ממנהלאלה  הדומים  לסביבתו  או  זהותו  

הדיאלוג שה  היא  יהסיבה  השני.  יוצאת  נשכרתהחברה    ומפיתוח  זה  ,מיומנות  הדיאלוג
המודעות  למורכבותה  של .  זהות  האישיתההפנימי  מגדיל  את  ההכרה  במורכבותה  של  

 .ת לשיח הזהויות במישור החברתיתיחּוים מגדילה את הּפגווניה הרבולהזהות האישית 
בין  פלורליזם  כערך  דמוקרטי  ראו  דן  אבנון ללהבחנה  בין  פלורליזם  כסמן  של  תרבות   11

 ).2005 (131, 14 פוליטיקה "חוקה, חוק, נורמה, ערך: מיחיד לחוקה"
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מנת -על,  להשלים  ולחזק  תהליכים  חברתייםכדי    בה  ההישי,  בכוחו  להשיא  תרומה
גיוון המתאפיינת  בחברה  להתקדם  ליעד  הנכסף  של  כינון  דיאלוג  בין  הקהילות  השונות  ּב

במסגרת  מאמר  זה  אציע  כלי  משפטי  לחיזוק  הדיאלוג  המוסדי  בדמות .  חברתי  עשיר
לת  החלטה קבלפני  נהל  הציבורי  לערוך  הִמאותו  יידרש  ש  ,תסקיר  השפעה  על  הקהילה

. היחסים  ביניהןעל  להשליך  על  הקהילות  החברתיות  השונות  וכדי  שלטונית  שיש  בה  
  הכוללים  חובת ,  החובה  לערוך  תסקיר  כזה  הינה  חלק  מיסודות  ההליך  המנהלי,יבעיני

קבלת  החלטות  ומתן  הזדמנות  למי  שעתיד  להיות  מושפע לפני  איסוף  נתונים  ועובדות  
  התסקיר  כיישום  עקרונות סתמתפי.  קבלתהלפני    מהחלטה  מנהלית  להשמיע  את  דברו

לביקורת ,  במקרים  מתאימים,  ההליך  המנהלי  נובע  כי  אופן  יישומם  זה  עשוי  להיות  נתון
 .שיפוטית

אערוך  ניתוח  ביקורתי ב  בפרק  .  אגדיר  את  האתגרים  בכינון  הדיאלוג  המוסדי  אבפרק  
יכה  השלמה  או  תוספת   ואצביע  על  חולשתם  המצר,של  מנגנוני  דיאלוג  מוסדי  קיימים

באמצעותו  ראוי  לקדם שסקירה  זו  תעמיד  תשתית  למאפייני  הכלי  המשפטי  .  מוסדית
אציע  את  הכלי  המשפטי  המותאם  לחברה ג  בפרק  .  את  הדיאלוג  המוסדי  בישראל

לפני נהל  הציבורי  לערוך  תסקיר  השפעה  על  הקהילה  הִמהוא  חיוב  רשויות  ,  הישראלית
 .מרקם  היחסים  ביניהןעל    הקהילות  החברתיות  או  קבלת  החלטה  העשויה  להשליך  על

 . אסכם,לבסוף

 שיקולי מדיניות – דיאלוג מוסדי. א

 מדויקת ואפקטיבית, הכללה ְמרּבית – דיאלוג מוסדי. 1
עולם -ותתפיס,  דיאלוג  מתקיים  בין  אנשים  ומשקף  שיח  בין  ערכים?  מהו  דיאלוג  מוסדי

, המבט-שמעו  הכללה  של  ריבוי  נקודותדיאלוג  מוסדי  מ.  רעיונות  ואידיאות,  חברתיות
ידי -האינטרסים  והצרכים  של  הקהילות  השונות  בתהליך  קבלת  ההחלטות  הנערך  על

ההכללה שהוא  ,  יעדים-תתהמורכב  למעשה  משלושה  ,  היעד  החברתי.  נהל  הציבוריהִמ
מנת  לחדד  את  שלושת  יעדים -  על12.אפקטיבית  ומדויקת,  ְמרּביתבהליך  המנהלי  תהיה  

.   ניתן  להשתמש  בדימוי  של  יובלים  הנשפכים  לנחל  פוליטי,יאלוג  המוסדיבהבניית  הד
 ,כמות  היובלים  הנשפכים  לנחל  הפוליטיבשם  דגש  )  יתרּבהכללה  ְמ(היעד  הראשון  

המטרה  היא  שלמירב  הקהילות  החברתיות  יעמוד  ערוץ  שיוביל  אותן  לנחל  הפוליטי ו
מים בשם  את  הדגש  )  ויקתהכללה  מד(היעד  השני  .  להציג  את  עמדתןואשר  יאפשר  להן  

השאיפה  היא  שמים  אלה  ישקפו  בצורה  צלולה  ונאמנה  את  הזרמים ו  ,הזורמים  ביובל
. הראות  של  הקהילה  המיוצגת-מנקודתנידחים    ולא  יטו  את  היובל  למחוזות  ,הקהילתיים

 ,תהליך  המתרחש  בנחל  הפוליטיבשם  את  הדגש  )  הכללה  אפקטיבית(היעד  השלישי  
. עין  בלבד-ושהצטרפותו  לא  תהיה  למראיתזה  פיע  על  תהליך  המטרה  היא  שהיובל  ישו

                                                 
ראו  להלן   "אפקטיביתהכללה  "  ו"מדויקתהכללה  ",  "יתרּבהכללה  ְמ"להבהרת  המונחים   12

 .3אחלק 

ְ 
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רגישים אשר    יש  להבנות  את  הדיאלוג  בדרך  ובאמצעים  ,מנת  שיעדים  אלה  יוגשמו-על
נשאלת  השאלה  מהן זה    ועל  רקע  ,  כזו  תובעת  מאמץ  חברתיההבני.  ליעדים  אלה

 .יתוחולהצדיק השקעת מאמץ חברתי בפכדי התועלות הטמונות בדיאלוג אשר יש בהן 
 

 חשיבות הדיאלוג המוסדי. 2
-  של  ריבוי  נקודותמדויקת  ואפקטיבית,  ְמרּבית  בהכללה  ,  כאמור,דיאלוג  מוסדי  עניינו

האינטרסים  והצרכים  של  הקהילות  השונות  בתהליך  קבלת  ההחלטות  הנערך ,  המבט
ובכלל  זה   –  אחת  ההצדקות  החשובות  לטיפוח  הדיאלוג.  ידי  מוסדות  השלטון-על

  בשיח  זכויות 13.שיח  זהויותלבין  טמונה  בהבחנה  בין  שיח  זכויות    –  דידיאלוג  מוס
אנושי  ניסוב  על  אינטרסים  מסוימים  ולפיכך  הפגישה  עם  האחר  הינה  רק -המגע  הבין"

בדיאלוג  הפגישה  היא  בין  שני  בני  אדם  על  מלוא .  דרך  הפרספקטיבה  של  האינטרס
  לבחינה  ביקורתית  של בו  אדם  פתוחש(שגיא  מציג  את  הדיאלוג  '    פרופ14."הוויתם

). בו  אדם  מסתתר  מאחורי  חומת  האינטרסים  שלוש(מנוגד  אפוא  לשיח  הזכויות  כ)  זהותו
חופש ,  חופש  הביטוי,    המצפון  והדת,כגון  חופש  המחשבה  –  היחידניותהיסוד  -זכויות

חירות ההן  מקנות  לאדם  את  .  הן  התשתית  לשיח  הזהויות  –  ההתאגדות  וכיוצא  באלה
  ואת  הכוח ,את  הזכות  להביע  בפומבי  מחשבות  ועמדות  אלה,  וצונלחשוב  ולהרגיש  כר

יחידניות זכויות  .  העברת  המסר  לקהילהשל  אפקטיביות  המנת  להגביר  את  -להתאגד  על
לדידו  של ,  עם  זאת.    ולכן  אין  להקל  ראש  בחשיבותן,אלה  מאפשרות  את  שיח  הזהויות

 –  ות  שיח  זכויות  בלבדכולו  באמצע-בה  השיח  הציבורי  נעשה  כלש  מציאות  ,שגיא'  פרופ
אישי -כאשר  שיח  הזכויות  אינו  הפיגום  הראשון  בשיח  הבין"הטעם  לכך  הוא  ש.  מסוכנת

עלייתו  של  שיח  הזכויות  פירושו  עיצוב  גבולות  חוסמים  בין  מרכיבי ...  אלא  המיצוי  שלו
 15."סיומו של שיח הזהות, עיצוב יחס של ניכור הדדי והתגדרות עצמית, החברה

  במובן  זה  ששני ,רח  יחסי  הנגדה  בין  שיח  הזכויות  לבין  שיח  הזהויותאין  בהכ,  לטעמי
סיונות  לטפח  את נהחשש  שלי  הוא  מפני  .  וראוי  שידורו  בכפיפה  אחתלדור  אלה  יכולים  

בעיקר ,  הקצאת  זכויות  על  בסיס  ההשתייכות  הקבוצתיתובפרט    –  שיח  הזכויות
יונות  אלה  עלולים סנ.  חשבון  שיח  הזהויות-על  –  באמצעות  הערכאות  השיפוטיות

המשפט  להכריע  במחלוקות -תיב  ו  שלבמקרים  רבים  להיכשל  בשל  חוסר  נכונות
ידי  המוסדות  הנבחרים -יוכרעו  עלפייתו  כי  אלה  יחברתיות  המשסעות  את  החברה  וצ

אמורים  יהיו  מעטים  מכדי הסיונות  הנבהם  יצליחו  שהמקרים  .  במסגרת  ההליך  הפוליטי
להיות עלול  ומחירם  החברתי  ,  מייחלות  לות  המיעוט  קהילושלחולל  את  השינוי  החברתי  

                                                 
שגיא  בסדרה  מרתקת  של '  שיח  זכויות  עמד  פרופלבין  על  ההבחנה  בין  שיח  זהויות   13

 "בין  שיח  זכויות  לשיח  זהות:  החברה  והמשפט  בישראל"אבי  שגיא  ,  למשל,  ראו.  מאמרים
בין  שיח   –  על  המתחים  בין  דתיים  וחילונים"אבי  שגיא  ;  )2001  (37  טז  מחקרי  משפט

 ).1998 (16, 1 מקום למחשבה "זכויות לשיח זהות
 .39' בעמ, שם, "בין שיח זכויות לשיח זהות: החברה והמשפט בישראל"שגיא  14
 .43' בעמ, שם 15



  ח" תשסיאמשפט וממשל  תסקיר השפעה על הקהילה

  
203  

שחיקת  הלגיטימיות  של  הביקורת  השיפוטית  עקב  חוסר  בשלותה  של  החברה  להקצות 
תפקיד  חברתי יש    לשיח  הזהויות  ,  משכך16.זכויות  על  בסיס  ההשתייכות  הקבוצתית

 .יים לרבות כלים משפט, ואין להקל ראש בחשיבות טיפוחו ושכלולו במגוון כלים,חשוב
במשפט  האוסטרלי  ניתן  למצוא  ביטוי  משפטי  יפה  לחשיבותו  של  שיח  הזהויות 
ולסכנה  הטמונה  בחניקתו  עקב  הסדרה  משפטית  נוקשה  של  סעדים  משפטיים  הניתנים 

 באוסטרליהשתי  מדינות  .  משפט-למימוש  באמצעות  הגשת  תובענות  והתדיינויות  בבית
 ליתבעקבות  הצהרה  פדר,    חקיקהמיסדו  בדבר  –  18ויילס  החדשה-  ודרום17ויקטוריה  –

ההסדרה  המשפטית  הייתה  גמישה  במובן  זה .  תרבותיות-את  מחויבותן  לרב,  מוקדמת
תרבותיות  בדרגת  הפשטה -כני  המחויבות  לפלורליזם  ורבושהחקיקה  התוותה  את  ת

חוקים  הללו  כי  הם  נטולי שני  הבצעד  חריג  נקבע  ב  –  וזה  העיקר  –  נוסף  על  כך.  גבוהה
ועד אינו  מי  לחוק  של  מדינת  ויקטוריה  קובע  כי  הוא  5סעיף  ,  כך.  ותמשמעויות  משפטי

 22סעיף  ו  19,לא  להשפיע  על  פרשנות  הדין  התקף  במדינת  ויקטוריהואף    ,ליצור  זכויות
                                                 

המרכז  המשפטי  לזכויות  המיעוט  הערבי  בישראל   –    עדאלה4112/99ץ  "בג,  לדוגמה,  ראו 16
ם  להסכמה  כי במהלך  הדיון  הגיעו  הצדדי).  2002  (393)  5(ד  נו"פ,  יפו-אביב-עירית  תל'  נ

בצירים ,  ערבי  מיעוטבהם  קיים  שבאזורים  בשלטים  הממוקמים  בערבית  יוסף  כיתוב  
  שהיה  בדעת ,השופט  חשין.    וכן  בשלטי  אזהרה  ובטיחות,  ובמוסדות  עירונייםראשיים

פוליטית   המשפט  לנקוט  עמדה-כי  העותרים  דרשו  מבית,  דינו-  לפסק55'  בפס,  גרס,  מיעוט
לו   שראל  מהווים  מיעוט  לאומי  ותרבותי  שעל  המדינה  לסייעלפיה  הערבים  ביש,  מובהקת
וסף שייתדעת  הרוב  גרסה  כי  כל  שילוט  חדש  .  זהותו  העצמאיתשל    מה  ובקידוהבשימור

המשפט  לעיריות -הקציב  בית,  לשילוט  הקיים  באשר.  מעתה  באותן  עיריות  יהיה  גם  בערבית
ברחובות  הראשיים   הממוקמיםהשלטים    שנתיים  כדי  להוסיף  את  הכיתוב  בערבית  בכל

. לשינוי  כל  יתר  השלטים  וארבע  שנים,  שלטי  האזהרה  והבטיחותכן  בבמוסדות  העירוניים  וו
מבלי  להכריע  בין  דעת  המיעוט  לבין  דעת .  הדין  עורר  מחלוקת  ציבורית  ומשפטית  רבה-פסק
הדין  ובעקבותיו  ממחישה  את -סבורה  כי  עצם  המחלוקת  שהתעוררה  בגוף  פסקאני    ,הרוב

 .יפוחו של שיח הזהויותחשיבות ט
17 Multicultural Victoria Act, No. 100 (2004) (Aus.))  מדינת החוק  של  :  להלן

 Multicultural Victoria:  ראו.קוד  אתי  במערכת  החינוךכהחקיקה  הוטמעה  ).  ויקטוריה
Act 2004 – Implications for schools, available at www.eduweb.vic.gov.au 

/edulibrary/public/teachlearn/student/lem/Implications_for_schools.doc. 
18 Community Relation Commission and Principles of Multiculturalism Act 2000 

 ).ויילס החדשה-מדינת דרוםהחוק של : להלן(
 :5' להלן נוסחו של ס 19

5. Legal consequences of principles of multiculturalism 
Parliament does not intend by section 4 – 
(a) to create in any person any legal right or give rise to any civil cause of 
action; or 
(b) to affect in any way the interpretation of any law in force in Victoria. 

עקרונות  אלה .  תרבותיות-הרבקובע  את  עקרונות    –  מפנה  אליו  5'  סאשר    –    לחוק4'  ס 
ומחויבות ,  חולש  עליההמשפט  שכוללים  מחויבות  משותפת  למסגרת  דמוקרטית  

) 2(5'  ס  ,בהמשך)).  1(5'  ס(האינטרסים  שלהן  ועתידן  ,  אנשיהןעל    ,אוסטרליהללוויקטוריה  ו
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דופן  בעולם -  הוראה  זו  יוצאת20.סדר  דומהויילס  החדשה  קובע  ֶה-לחוק  של  מדינת  דרום
תחת  ידו  אינו מ  כי  חוק  שיצא    שכן  מחוקק  אינו  נוהג  להכריז  באופן  מפורש,המשפט

 ,כאן  הדברים  מקבלים  משנה  תוקף  שכן  החלק  שאינו  אכיף  הוא  ליבת  החוק.  אכיף
המחוקק  העדיף  לתת  לקווים  אלה  מעמד .  תרבותיות-עקרונות  הרבשל  הכוללת  פירוט  

המשפט  הם -בו  בתישכך  להימנע  מהתדיינות  משפטית  וממצב  ו  ,של  עקרונות  מנחים
חריג הצעד  את  ה.  תרבותיות-ונקרטית  של  המחויבות  לרבמשמעות  הקהיקבעו  את  ש
רצון ביתר  של  שיח  הזכויות  ו-זה  בנוף  החקיקתי  ניתן  להסביר  ברתיעה  מפני  חיזוקה

משפט .    ולא  תביעות  משפטיות  הדדיות,להתמקד  בשיח  של  זהויות  שיצמיח  דיאלוג

                                                 
, הצהרה  בדבר  המחויבות  לעודד  את  ההכרה  בערכו  המעשיר  של  הגיוון  התרבותיכולל  חוק  ל
 תתרבותי-  עקרונות  של  מדיניות  רבהשילחוק  מפורטים  חמ)  3(5'  בס.  לשוניהגזעי  וה,  דתיה
, דתםמ,  כל  הפרטים  זכאים  לכבוד  הדדי  בהתעלם  מתרבותם)  א(:  םמלקדמחויבת  המדינה  ש
כל  הפרטים  והמוסדות  במדינת  ויקטוריה  חייבים  לקדם  ולשמר  את )  ב(;  םלשונמגזעם  ומ

  שאיפות  ואחריות ,ערכים,    במסגרת  של  חוקחברתי  ואת  המסורת  התרבותיתההגיוון  
הוכיחו )  במנותק  מהשתייכותם  הקבוצתית(כל  הפרטים  במדינת  ויקטוריה  )  ג(;  משותפים

פעולה  זה  כך -שיתוףיש  לעודד    ו,מנת  לבנות  עתיד  חיובי-צוותא  עלבשהם  יכולים  לעבוד  
;   בהשפחהל  מודי  ולגעהלהשק,  הלעבוד,  יםגורמשמדינת  ויקטוריה  תהיה  מדינה  נפלאה  ל

 ,חייה  החברתייםב  פות  להשתת,להזדמנויותשווה  כל  הפרטים  זכאים  לגישה  )  ד(
 ; ולהשאת  תרומה  בכל  המישורים  הללו,  פוליטיים  של  המדינההכלכליים  וה  ,תרבותייםה
נושאים  באחריות  לציית  לחוק  ולכבד  את  התהליך  הדמוקרטי אזרחי  ויקטוריה  כל  )  ה(

 .שבמסגרתו הופק
 :22' סלהלן נוסחו של  20

22. Legal consequences of principles of multiculturalism 
Nothing in section 3 gives rise into, or can be taken into account in, any civil 
cause of Action. 

 יילסו-תרבותיות  במדינת  דרום-  קובע  את  עקרונות  הרב,22'    המוזכר  בס,  לחוק3'  ס 
אתנית והגזעית  ה,  דתיתה,  ת  הלשוניתשונּומכיר  בכי  הפרלמנט  קובע  )  1(3'  ס.  החדשה
רשאים  לקיים  ולשמר  את  המורשת ,  לבדם  או  עם  קהילתם,    וכי  כל  הפרטים,הקיימת

  עקרונות המדיניות  זו  תונהג  באמצעות  פיתוח  ארבע.  אתניתהגזעית  וה,  דתיתה,  הלשונית
ה בוטההזדמנות  ה  תינתן  החדשהויילס  -דרוםכל  הפרטים  במדינת  ל)  א:  (תרבותיות-רבשל  

כל )  ב(;  ידי  החוק-להשתתף  בכל  תחומי  החיים  הציבוריים  המותרים  עלהאפשרית  ביותר  
הלשון  והדת  של  האחרים  במסגרת ,  הפרטים  והמוסדות  מחויבים  לכבד  את  התרבות

לכל  האזרחים  צריכה )  ג(;  כשאנגלית  הינה  השפה  הרווחת,  המוסדות  והחוק  האוסטרליים
להשתתף  בתחומי  החיים  הרלוונטיים האפשרית  ה  ביותר  בוטהההזדמנות  להינתן  

כל  המוסדות )  ד(;    החדשהויילס-דרוםמדינת  של    הממשלידי  ה-עלובתוכניות  המונהגות  
 ,צריכים  להכיר  בגיוון  הלשוני  והתרבותי  הקיים  כמשאב  בעל  ערךהחדשה  ויילס  -בדרום

מגדיר  מיהו )  2(3'  ס,  בהמשך.  מנת  להגביר  את  התפתחות  המדינה-ולעודד  משאב  זה  על
מדיניות  של בגדר    םתרבותיות  ה-מצהיר  כי  עקרונות  הרב)  3(3'  ס;    לצורך  חוק  זה"אזרח"

קובע  כי  כל  רשות  מרשויות  המדינה  צריכה  לכבד  עקרונות  אלה  ולנהוג )  4(3'  ס;  המדינה
מבהיר  כי  תפקיד  המנהל  של  כל  משרד  ממשלתי  הוא  להבטיח  כי )  5(3'  סו;  בהתאם  להם

 .לה מיושמים במשרדועקרונות א
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 תרבותית  צריך  אפוא  בראש  ובראשונה  לשאוף  להבנות  באופן-הפועל  בסביבה  רב
 . שהוא תמצית שיח הזהויות,תרבותי-מבוקר ומאוזן את הדיאלוג הבין

מאמר  זה  מתמקד  בדיאלוג .  תרבותי  יכול  להתקיים  במרחבים  שונים-הדיאלוג  הבין
נהל  הציבורי הִמצריך  להתקיים  ברשויות  שתרבותי  -  בדיאלוג  הבין,היינוד,  המוסדי

בחרתי  בסוג .  ת  ציבוריתהחלטות  שלטוניות  ועיצוב  מדיניושל    הקבלהבמסגרת  תהליך  
דיאלוג  זה  בשל  התפקיד  הרחב  והמשמעותי  שיש  למשפט  הן  בעיצוב  כללי  ההתנהגות 

  והן ,המתנהל  בותהליך  קבלת  ההחלטות  של    ובכלל  זה  עיצוב  ,נהל  הציבוריהִמשל  
תפקיד  רחב  ומשמעותי  זה  מושתת  על .  בבקרה  שיפוטית  נרחבת  יחסית  על  פעולותיו

מצדיקה  הטלת  הגבלות זו  נאמנות  ו(ציבור  הי  הינו  נאמן  נהל  הציבורהִמ  כי  סההתפי
נטול הוא    ,להבדיל  מאדם  פרטיוכי    ,)נהללִממשפטיות  על  אופן  הפעלת  הכוח  המסור  

מיתון  היקפה  של  הביקורת ידי  קיומו  של  אינטרס  עצמי  היה  מביא  ל(אינטרס  עצמי  
 ).השיפוטית במצב של התגוששות בין אינטרסים מנוגדים ולגיטימיים

מדויקת  ואפקטיבית  של ,    ְמרּביתהתומכים  בהכללהשיקולי  מדיניות  ימים  כמה  קי
 :והם, הזהויות הקבוצתיות השונות בתהליך קבלת ההחלטות

לגיטימיות  שלטונית  היא  הבסיס   –  הכללה  כמכשיר  לביסוס  לגיטימיות  שלטונית •
ת היא  מרכיב  מהותי  בציו.    ובהעדרה  שליטתו  אינה  אפשרית,לסמכותו  של  השלטון

 ,מאתגר  את  הלגיטימיות  השלטונית,  ו  גיוון  ערכיילאשנלווה  ,  גיוון  חברתי.  לחוק
וזאת  במיוחד  כאשר  ההחלטות  עוסקות  בחלוקתם  של  טובין  מוגבלים  וכרוכות 

 ,כאשר  הגיוון  החברתי  משסע  את  החברה  ומקטב  את  פלגיה.  בהכרעות  ערכיות
,   מגוון  נושאיםהכללה  של.  פך  לאיום  ממשינה  תהאתגר  ללגיטימיות  השלטוני

זהויות  ואנשים  בתהליך  קבלת  ההחלטות  היא  מכשיר  לביסוס  הלגיטימיות 
  בתהליך  קבלת ת  ואפקטיבימדויקת,  יתרּבהכללה  ְמ,    על  כךנוסף.  תהשלטוני

 .ההחלטות יוצרת מחויבות כלפי תוצאותיו ומגדילה את הציות לתוצריו
ת  ההליך  וממזערת הוגנּוההכללה  מבססת  את    –  ת  דיוניתהכללה  כמרכיב  של  הוגנּו •

את  הסכנה  להטיה  ערכית  של  ההחלטה  לטובת  הקבוצות  המבוססות  והדומיננטיות 
 ,  זאת  ועוד21.למוקדי  הכוח  הפוליטינהנות  מגישה  קלה  יותר    אשר  ממילא  ,בחברה

שימושי  במסגרת  ההליך  המנהלי  עתידה הינו  התובנה  כי  ידע  שנצבר  בידי  הקהילות  
ידי  הקהילות  הן  בנוגע  לסוגיות -ל  ידע  עללהוות  תמריץ  לצבירה  שוטפת  ש

צבירה  שוטפת  זו  של .  מבטה  הייחודית  של  הקהילה-פוליטיות  והן  בנוגע  לנקודת
מכאן .  ידע  מאפשרת  ומקדמת  השתתפות  חברתית  בתהליך  עריכת  התסקיר

של תמרץ  ליבון  שית  ההליך  עשויה  להתניע  תהליך  חברתי  חשוב  הקפדה  על  הוגנּוש
 .סגרתן המשפט פועלבמשהעובדות החברתיות 

                                                 
: אינטרס  על  הליכי  החקיקה  ראו-  של  קבוצותפרופורציונלית-לעניין  ההשפעה  הלא 21

DANIEL A. FARBER & PHILIP P. FRICKEY, LAW AND PUBLIC CHOICE: A CRITICAL 
INTRODUCTION (1991). 
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השתייכות  לקבוצה  הינה   –  הכללה  מגבירה  יציבות  חברתית  ומפתחת  חוסן  חברתי •
כמו  שימוש ,  עצימת  עיניים  למימד  זה.  מרכיב  משמעותי  בזהות  האנושית  והחברתית

משחקים  לידי  הקבוצות  הדומיננטיות  ומאיימים  על  זהותן  של  קהילות ,  לרעה  בו
  ולכן  עלולה  לעורר  התנגדות ,כבעלת  אפקט  דכאניתחושת  איום  זו  נתפסת  .  המיעוט

להחריף  את  השסעים  החברתיים  ולפגוע  ביציבות ,  ותסיסה  בקרב  קהילות  המיעוט
,   המפגש  בין  צורות  מחשבה  שונות,היינוד  –    הדיאלוג,זאת  ועוד.  החברתית

פרה  את  הפרטים  ומעשיר  את  החברה ַמ  –  ומשמעויות  שונותשונות  פרשנויות  
עלול  להוביל  לניוונה  של היה    ש,  זה  מונע  קיבעון  מחשבתי  עושר22.בכללותה

  הספרות  מייחדת 23.מבחינה  זו  תורם  להתפתחות  החברה  ומגדיל  את  חוסנהו  ,חברהה
מידת  עושרה  של  המורשת .  ה  המובחנת  של  הדורות  הבאיםיהראי-מקום  גם  לזווית

 יאלצוהם  יעימם    שועוצמת  הסכסוכים  התרבותיים,  מזה  שננחיל  לדורות  הבאים
  הדור  הנוכחי  עם ו  של  מושפעים  ללא  ספק  מאופן  התמודדות,מזה  להתמודד
 24. מציבה בפניוההטרוגניות החברתיתשהאתגרים 

הרעיון של  הדיאלוג  המוסדי  מהווה  מימוש    –  הכללה  כמימוש  רעיון  דמוקרטי •
, כשלעצמה,  השתתפות  פעילה  של  האזרחים  בתכנון  מרחב  חייהם  מהווה.  הדמוקרטי

אנו "ברוח  מימרתו  של  דויד  הלד  ,    על  כךנוסף.  ון  הדמוקרטימימוש  של  הרעי
  ניתן  לומר  כי  מנגנוני  שיתוף  תורמים ,"לומדים  להשתתף  באמצעות  השתתפות

להשתרשותה  של  התרבות  הדמוקרטית  ומהווים  כלי  חשוב  לחינוך  לאזרחות 
 25 .פעילה

ה  או מרחבה  הפנימי  של  הקהילבהאם  מנגנוני  השיתוף  מוגבלים  להחלטות  הנוגעות  
 ית  לאמנה  האירופ15סעיף  ?  שמא  צריכים  המה  להתקיים  גם  במרחב  הציבורי  הכללי

 27להצהרה  בדבר  זכויות  מיעוטים)  2(3סעיף  כן    ו26בדבר  ההגנה  על  מיעוטים  לאומיים
עם .  מכירים  בזכות  המיעוט  ליטול  חלק  בעיצוב  המרחב  הציבורי  הכללי)  האמנות:  להלן(

וף  במרחב  הכללי  לבין  דרגת  השיתוף  בהחלטות משתמע  מהן  פער  בין  דרגת  השית,  זאת

                                                 
22 PAREKH ,1ש "לעיל ה. 
 3'    באה  לידי  ביטוי  בס,  החברה  הרואה  בגיוון  התרבותי  מרכיב  בהתפתחות,יסה  זותפ 23

 .2001ו בדבר גיוון תרבותי משנת "הצהרת אונסקל
  של 1'    באה  לידי  ביטוי  בס,הדורות  הבאיםמבחינת  תועלות  ה  המדגישה  את  ,תפיסה  זו 24

 .2001ו בדבר גיוון תרבותי משנת "הצהרת אונסק
  כרך משטרים,  הקשרים,  רעיונות  –  דמוקרטיות  ודיקטטורות  נויברגר  בנימין:  מקור  הציטוט 25

 ).2004 (115א 
26 Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National 

Minorities (1995). 
27 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities 1992. 
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  גם  אם  ניתן  לקבל  הבדל  בדרגת  השיתוף  של  הקהילות  השונות 28.מיעוטבהנוגעות  
  יש  ליישם  הבחנה  זו ,שצפויה  להיות  להחלטה  על  הקהילהההשלכה  בהתאם  למידת  

שיתוף  זה  נועד  להבטיח  שוויון .  הצידוקים  לשיתוף  חלים  גם  במרחב  הכללי.  בזהירות
מנת  למנוע -  וזאת  על,שיתופן  המלא  של  כל  הקהילות  בחיים  החברתייםאת  מלא  ו

  הפער  בדרגת ,משכך.    ובהמשך  הדרה  חברתית,הקהילה  בעצמהשל  התכנסות  ,  בדלנות
בין  המרחב  הייחודי  לקהילה  מסוימת  צריך  להיות  תולדה להשיתוף  בין  המרחב  הכללי  

  ולא  תוצאה  של  הזנחת ,של  שכלול  מנגנוני  השיתוף  של  הקהילה  במרחב  הייחודי  לה
 .הקהילה במרחב הכללישל המאמץ לשיתופה האפקטיבי 

החלת  חובת  השיתוף  האפקטיבי  גם  במרחב  הציבורי  הכללי  מחדדת  כי  מושא 
 –  "דמוקרטיה  הסדרית"טיבית  המכונה  רבדליברוח  מודלים  של  דמוקרטיה    –  הדיאלוג

  גם  אם 29.תוונת  ומגּועבור  חברה  הכוללת  קהילות  רבובצריך  להיות  מהו  הטוב  הכללי  
  הוא  אינו  מכשיר ,ה  הייחודית  של  הקהילה  הטוענתיהראי-הטוב  הכללי  מובא  דרך  זווית

 . וסקטוריאליים של מגזר כזה או אחררייםדום אינטרסים פרטיקולילק
-עלהקהילה  אמורה  לטעון  במסגרת  הדיאלוג  המוסדי  טענות  כלליות  שהעובדה  

   מעוררת  את  הצורך  בהבחנה,ה  הייחודית  שלהיהראי-  וזאת  מזווית,אודות  טובת  הציבור
מתי  טענה  המושמעת  במסגרת  הדיאלוג  המוסדי   –  שאינה  פשוטה  כלל  ועיקר  –

  מסך ,  באופן  תיאורטי.מהווה  טענה  בדבר  טוב  כלליהיא  מבטאת  אינטרס  מגזרי  צר  ומתי  
מי הן  בידי  משמיע  הטענה  והן  בידי    –  י  יכול  לסייע  בעריכת  הבחנה  זואנהבערות  הרולסי
שכן  באמצעותו  נוצר  נתק  בין  זהותו  הקבוצתית  של  משמיע  הטענה   –  שנדרש  לסווגה

  גם  אם ,חברתי-  על  הטוב  הכללבהנתק  זה  מהווה  ערובה  לכך  שהטענה  נס.  לבין  תוכנה
נתק  זה  עשוי  לשרת  גם .  ה  של  קבוצה  זו  או  אחרתיהראי-ההתייחסות  אליו  היא  מזווית

שכן ,  אם  הוא  משתייך  לקבוצה  הדומיננטיתבמיוחד  ,  את  מי  שנדרש  לסווג  את  הטענה
ומצמצם  את  הסכנה  להטיה )  הדומיננטית(שחרור  מן  הזהות  ידי  מסך  הבערות  מביא  ל

 הכדוגמניטול    ,לשם  המחשת  השימוש  במסך  הבערות.  זהותהבהכרעה  עקב  השלכה  של  
סובלת אשר  שה  יבהן  אשאת  שאלת  מעמדה  של  ההגנה  העצמית  המקדימה  בנסיבות  

                                                 
 The Parties shall create the conditions“:  קובע,26ש  "לעיל  ה,  ית  לאמנה  האירופ15'  ס 28

necessary for the effective participation of persons belonging to national 
minorities in cultural, social and economic life and in public affairs, in 

particular those affecting them”. 
 Persons belonging to“:  קובע,27ש  "לעיל  ה,  להצהרה  בדבר  זכויות  מיעוטים)  3(2'  ס 

minorities have the right to participate effectively in decisions on the national 
and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they 
belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with 

national legislation”. 
29 Melissa Williams, The Uneasy Alliance of Group Representation and 

Deliberative Democracy, in CITIZENSHIP IN DIVERSE SOCIETIES 124, 126–131 
(2000). 
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נשקפת  סכנה  לחייה  הורגת  אותו  במהלך עקב  כך  של  בעלה  ומאמינה  כי  מאלימות  קשה  
  הנסיבות  המתוארות  מהוות  שיקול  להקלה  בעונש ,פי  הדין  הפלילי  בישראל-על.  שנתו

את  האישה מקימות  טענת  הגנה  עצמית  הפוטרת  אינן    אך  ,  הרצחרתבמסגרת  עֵב
ן  להשתייכות   שימוש  במסך  הבערות  משמעו  הן  עיוורו30.  פליליתרהלחלוטין  מעֵב

המגדרית  מצד  מעצב  הדין  והן  עיוורון  להשתייכות  המגדרית  של  מושא  הדין  האמור 
הכרה  מלאה  בקיומה  של  הגנה ידי  עיוורון  כזה  היה  מביא  להערכתי  ל).  הנשים  המוכות(

ראיה  לכך  היא .  ולא  רק  להפחתת  העונש,  הפוטרת  מאחריות  פלילית,  עצמית  מקדימה
ם  בשנת "טחון  באוי  מועצת  הבה  שלבדיוניל  עצמה  עישראל  -בו  הגנה  מדינתשהלהט  

יתה  רשאית  להפציץ  את י  עצמית  היא  הההמדינה  טענה  שבמסגרת  זכותה  להגנ.  1981
ולכן  הסכנה  שנשקפה  ממנו עדיין  היה  פעיל  הוא  לא    הגם  שבאותה  עת  ,קאהכור  בעיר

   העצומהותוהרסנב  וותובהתחשב  בפוגענ.    של  המילהסייתה  מיידית  במובן  הקלילא  ה
 31.  טענה  ישראל  כי  פעולתה  חוסה  בצילה  של  הזכות  להגנה  עצמית,של  הנשק  הגרעיני

שה  מוכה  הפוגעת יטרם  הגיע  לשלב  הפעיל  דומה  לאב  הפצצת  הכור  ,מבחינת  העיתוי
שכן  אם  תמתין  עד ,  עד  שינקוט  נגדה  אלימותמבלי  להמתין  זוגה  במהלך  שנתו  -בבן

סכנה  זו  עלולה   לע  אך  תגובתה  ,תידיימנם  מוחשית  ומו  הסכנה  לחייה  תהא  א,שתוכה
ניתן -בלתי  מבעד  למסך  הבערות  מצביע  על  פער  ותגמניתוח  שתי  הדּו.  להיות  מאוחרת

הנשים  בתוקפנות  המהווה האשמת  (ב  בין  עמדת  המדינה  במסגרת  הדין  הפלילי  ולייש
בין  עמדת  המדינה  במשפט ל)  מעשה  פלילי  מבלי  להעמיד  את  סייג  ההגנה  העצמית

כי וטענה  יתה  קורבן  פוטנציאלי  לתוקפנותה  של  מדינה  אחרת  יהשר  כא(לאומי  -הבין
פער  זה  הוא  תולדה  של  הטיה  מגדרית ).  פעולותיה  חוסות  בצילה  של  ההגנה  העצמית

  מגדרית  בעיצוב  העמדה  כלפי  הגנה  עצמית הוהעדר  הטי,  בעיצוב  הדין  הפלילי  מזה
הניסיון  ההיסטורי   ,  המובאתהבדוגמ.  לאומי  מזה-שעה  שעסקינן  במשפט  ביןבמקדימה  

  ולמעשה  בבנייתו  של ,עשוי  לסייע  בשחרור  מן  הזהות  המגדרית  בעיצוב  הדין  הפלילי
  מסך  הבערות  להערכה  אם ו  שלבכך  מומחשת  תרומת.  מסך  הבערות  בעת  עיצוב  דין  זה

או  מהווה )  ו  מגדרינובעניינ(טענה  המושמעת  במסגרת  הדיאלוג  מבטאת  אינטרס  מגזרי  
 .טענה בדבר טוב כללי

                                                 
המשפט  להטיל  עונש -המאפשר  לבית,  226ח  "ס,  1977-ז"התשל,  א  לחוק  העונשין300'  ראו  ס 30

עקב  התעללות  חמורה  ומתמשכת  בו ,  כשהנאשם  היה  נתון  במצב  של  מצוקה  נפשית  קשה"מופחת  
ביקורת  על  סעיף  זה  טוענת  שהוא  דווקא  מנציח .  "בידי  מי  שהנאשם  גרם  למותו,  או  בבן  משפחתו

אלא  רק  התחשבות ,  שהוא  אינו  מאפשר  הפחתה  או  פטור  מאחריות  פליליתכיוון  מ,  את  ההפליה
כן  ראו  מור  יוגה  ואסף   ).2002  (97-100  זכויות  ומשפט,  פמיניזםראו  אורית  קמיר  .  לעניין  העונש

ניתוח  מגדרי  של  הגנת   –  כרוניקה  של  כורח  ידוע  מראש!  ?נשים  אונסות  נשים"נפתלי  
 /law.haifa.ac.il/lawatch)  2005-2006  (39  ג    דיןהארת  "כסייג  לאחריות  פלילית'  כורח'ה

lawatch_index.asp?a=1&lang=heb&pos=&fname=lw_det&fType=lw_det&lwid= 1003. 
ם  דאז  יהודה  בלום  בדיון  שנערך  לאחר  ההתקפה "  שגריר  ישראל  באוו  שלדבריאת  ראו   31

 .U.N. Doc. S/PV.2280 (June 12, 1981): במועצת הביטחון
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חיזוק   לשפוטנציאל  יש    –  דיאלוג  המוסדילובמיוחד    –  דיאלוגלכי  עולה  ן  האמור  מ
פיתוח ,  הגברת  היציבות  החברתית,  תת  הדיוניקידום  ההוגנּו,  הלגיטימיות  השלטונית

מנת  שפוטנציאל  זה  יצא  מן  הכוח  אל -על.  חוסן  חברתי  ומימוש  הרעיון  הדמוקרטי
מדויקת ,  יתרּבהמוסדי  תהא  ְמההכללה  הגלומה  בדיאלוג  ש  יש  להקפיד  ,הפועל

 ?מהם האתגרים הנובעים מיעדים אלה של הדיאלוג המוסדי. ואפקטיבית
 

 האתגרים בהבניית הדיאלוג המוסדי.  3
 

כמות  הקהילות  המוכללות בהשם  דגש  ,  יתרּבהיעד  של  הכללה  ְמ  –  הכללה  ְמרּבית  .א
  שיש  לשאוף כיצד  מוגדרת  הקבוצה,  ראשית:  מציב  שני  אתגרים,  בדיאלוג  המוסדי

-כך  שנקודת,  האם  ההגדרה  היא  עניין  עצמי  של  הקבוצה?  להכללתה  בדיאלוג  המוסדי

-סמך  אמת-או  עניין  המוכרע  על,  סובייקטיבית-המבט  הרלוונטית  להגדרה  היא  פנימית

האפשרות פי  -על?  הראות  של  המדינה-  נקודתה  של  שאז  עולה  משקל,מידה  חיצונית
  יש  לגלות  רגישות  לקבוצות ,הגדיר  את  הקבוצה  מוקנה  למדינה  הכוח  להבש  ,נההאחרו

קבוצות .  אינם  כה  נגישים  להןמנגנונים  הפוליטיים  ההמצויות  בפריפריה  החברתית  ולכן  
חשיבות  להגדרת  קבוצת יש    ולכן  ,כלל  בפריפריה  החברתית-מיעוט  מצויות  בדרך

  תהא  הגדרת  המיעוט  אשר 33.  אינה  מלאכה  פשוטה"קבוצת  מיעוט"  הגדרת  32.המיעוט
ייצוג  בתהליך -  ברור  כי  השתייכות  לקבוצת  מיעוט  אינה  מובילה  בהכרח  לתת,האת

 34.  כשם  שהשתייכות  לקבוצת  הרוב  אינה  ערובה  לייצוג  נאות  בתהליך  הפוליטי,הפוליטי
  שב  ועולה  האתגר  בהגדרת  הקבוצה  שיש  להיות  רגישים  להכללתה  בתהליך ,משכך

 .קבלת ההחלטות במסגרת הדיאלוג המוסדי
ד  ניתן  להבטיח  כי  מגוון  הקהילות  הראויות  להיכלל  בתהליך  קבלת כיצ,  שנית

נהל  הציבורי  אכן  יממשו  את  ההזדמנות  ליטול  חלק  פעיל  בדיאלוג הִמההחלטות  של  
-לאמכשולים  בפני    ותניצב,  המצויות  בפריפריה  החברתית,  קבוצות  מוחלשות?  המוסדי

                                                 
-ההגנה  על  קהילות  מיעוטים  בבתי"  מיהו  מיעוט  ומהם  ערכיו  ראו  איל  בנבנשתי  לדיון 32

 .ראו ההפניות שם). 2003 (479-485, 463 ג עלי משפט "המשפט
 IOANA TANASE, DEFINING NATIONAL MINORITIES: OLD:  לדיון  בסוגיה  זו  ראו 33

CRITERIA AND NEW MINORITIES (2003), available at www.sant.ox.ac.uk/esc/esc 
-lectures/Tanase.htm. 

התנועה  לאיכות   6427/02ץ  "הדין  בבג-ויכוח  בפסקו  האדוגמה  מהמציאות  הישראלית  הי 34
  חוק  דחיית  שירות ו  שלבעניין  חוקתיות,  )2006  (1559)  2(2006על  -תק,  הכנסת'  השלטון  נ

כתב  את   ש,הנשיא  ברק.  521ח  "ס,  2002-ב"התשס,  לתלמידי  ישיבות  שתורתם  אומנותם
סבר  כי  במקרה  דנן  אין  מקום ר  שא,  דינו  של  השופט  גרוניס-  מתייחס  לפסק,דעת  הרוב
קורת  שיפוטית  על  חוקתיות  החוק  שכן  אין  חשש  לפגיעה  בקבוצת  מיעוט  בשל ילהפעלת  ב

  ההבחנה  בין ה  שלאור  חמקמקותי  תוך  ת,  זוסההנשיא  ברק  מסתייג  מתפי.  עריצות  הרוב
ייכים תשמשכן  יש  אנשים  שבהיבטים  מסוימים  (  המספרי    הן  בהיבט"מיעוט"לבין    "רוב"

שכן   (ליוהן  בהיבט  הפונקציונ)  ייכים  למיעוט  אלמוניתשמלרוב  פלוני  ובהיבטים  אחרים  
 ).ייצוג פוליטי-מיעוט מספרי אינו סובל בהכרח מתת
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יתן  למנות  חסמים בין  החסמים  נ.    למימוש  זכויות  אזרחיות  ופוליטיותלייםפורמ
  ניתן  למנות  את  הקושי החסמים  התרבותיים  במסגרת  35.כלכליים  וטכניים,  תרבותיים

בין ,  קושי  זה  נובע.  חיונית  להצלחת  הדיאלוגאשר    ,לכונן  שפה  תרבותית  משותפת
נרכשת  תוך  כדי אלא  משמעותם  ,  מכך  שלמושגים  אין  משמעות  מהותית  קבועה,  היתר

עשויה )    ועוד"אכיפה",  "חוק"כגון  (נחים  בסיסיים    מום  שלגם  משמעות.  שימוש  בהם
 ,כינון  שפה  תרבותית  הוא  פרי  תהליכים  תרבותיים.  להשתנות  מתרבות  לתרבות

.   והמדינה  יכולה  לתרום  להאצתם  של  תהליכים  אלה,חברתיים  ופוליטיים  ממושכים
עדרה שה  ולכן  קיימת  סכנה  ,ין  שפה  אזרחית  מפותחתילדמוקרטיה  הישראלית  אין  עד

 ,  זאת  ועוד36.השתתפותן  של  קהילות  שונותאת    שפה  כאמור  יהווה  חסם  שימנע  של
  אלא ,תרבותי-תרבותי  עולה  דווקא  כאשר  החברה  חווה  מתח  בין-חשיבות  הדיאלוג  הבין

של נלווים  רגשות  זה  למתח  .  קיום  הדיאלוגאת  שמתח  זה  מקשה  מטבע  הדברים  
בתהליך  הדיאלוגי ,  השלטוןמקשים  בניית  אמון  ברשויות  אשר  ,  תסכול  וכעס,  חשדנות

  ניתן  למנות  את  הצורך  בבסיס  כלכלי החסמים  הכלכלייםבמסגרת  .  ובקהילות  האחרות
ההשתתפות  עצמה  עלולה ,    על  כךנוסף.  ת  להשתתפות  בהליך  הפוליטיניּוהמאפשר  ּפ

 הקשיים  הטכנייםבמסגרת  ).  דעת  מומחה-כגון  הגשת  חוות(להצריך  השקעת  משאבים  
נגישותו את  מידת  ,    המדגישה  פערי  ידע,ות  הנושא  העומד  לדיוןניתן  למנות  את  מורכב

היקפה  של ביחס  לחסמים  אלה  מציבים  אתגר  מעשי  .  של  מקום  עריכת  הדיאלוג  ועוד
 . בעיקר בהקשר של הכללת קבוצות מוחלשות,ההכללה

 
מנת  שהתועלות  הטמונות  בדיאלוג -ייצוג  מהימן  נחוץ  על  –  הכללה  מדויקת  .ב

-  ובחינת  טיבו  על,יבו  של  הייצוג  הוא  עניין  פנימי  של  חברי  הקבוצה  ט,לכאורה.  יתממשו

להתעלם אפשר  -אי,  עם  זאת.  ידי  רשויות  שלטוניות  פוגעת  באוטונומיה  של  הקבוצה
  ולכן  על  המדינה  לדאוג  כי  הכוח  יינתן ,ההכללה  מעניקה  כוחות  פוליטיים  לנציגיםשמכך  

וקף  כאשר  עסקינן  בקבוצה הדברים  מקבלים  משנה  ת.  אך  ורק  למי  שראוי  להחזיקו
ונת   קבוצת  הנשים  מגּו,  למשל,כך.  קבוצות-  אלא  מורכבת  מתת,שאינה  הומוגנית

   כגון  נשים  מזרחיות  ונשים  אשכנזיות,צרכים  ואינטרסים  שוניםעם  קבוצות  -וכוללת  תת
בידי  מי  ראוי  להפקיד  את  כוח  הייצוג  במצב ?  למי  יינתן  כוח  הייצוג  בדיאלוג  המוסדי  –

                                                 
35 John C. Duncan, Multicultural Participation in the Public Hearing Process: 

Some Theoretical, Pragmatical and Analeptical Considerations, 24 COLUM. J. 
ENVT'L. L. 169 (1999)  .  נגישות  האוכלוסיות  המוחלשות  למשפט "ראו  גם  יובל  אלבשן

 ).2003 (497 ג עלי משפט "בישראל
 .1  שפת  אזרח  בישראל  "מדוע  אין  לדמוקרטיה  הישראלית  שפה  אזרחית  מפותחת"דן  אבנון   36

אמורה  לספק  אתיקה "  ככזו  הית  האזרחהשפהר  אבנון  מתאר  את  "ד).  2006,  אבנון  עורךדן  (
ללא  טיפוח .  תוולבירור  מחלוק,  לדיון,  יסודית  שממנה  יצאו  אזרחי  המדינה  למרחב  הציבורי

ריבוי  אתיקות  עלול  להפוך  מברכה  למקור ,    משותפת  אחתיתמודע  ומושכל  של  זהות  אזרח
אחדות  לרפיפותה  של   המאמר  מונה  סיבות  .9'  בעמ,  שם  ראו  ."אי  יציבותלת  וולמחלוק

 .טווח למציאות זו-מענה ארוךומציע  ,השפה האזרחית בישראל
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 ?חליט בדבר זהות המייצג ומי י,כזה
  

עין  לא  רק -הכללה  למראית.  ההכללה  צריכה  להיות  אפקטיבית  –  הכללה  אפקטיבית  .ג
תרבותי -עין  מגבירה  את  המתח  הבין-הכללה  למראית.    אלא  אף  מזיקה,שאינה  מועילה

  בקרב  הקהילות ירותכעס  ומר,    שכן  היא  יוצרת  תסכול,ומחריפה  שסעים  קיימים
לגיטימיות   הלעעקב  כך  מוגבר  האיום  .  עין  בלבד-מראיתששיתופן  בהליך  היה  ל

 ,הזכות  להשתתפות  אפקטיבית  של  קבוצות  המיעוט  בהליכי  קבלת  החלטות.  השלטונית
באמנות  העוסקות ,    מפאת  חשיבותה,  נכללה,הםבובמיוחד  בעיצוב  מדיניות  הנוגעת  

 .בהגדרת זכויות מיעוטים
השתתפות ,  ראשית:  יםהיעד  של  הכללה  אפקטיבית  מציב  למעשה  שני  אתגר

 ,םאפקטיבית  אינה  מתמצה  במתן  הזדמנות  לבני  הקהילות  השונות  להשמיע  את  קול
מנת  שהדיאלוג  אכן  יהא -על.  שכן  אגד  מונולוגים  אינו  מהווה  דיאלוג  אפקטיבי

 –    ברמה  התודעתיתולּו  –  גומלין-התייחסות  נחוצים  מנגנונים  שיבטיחו  קיום  ,אפקטיבי
בפתיחּות תגר  הוא  אפוא  פיתוח  מנגנונים  שיבטיחו  הקשבה  הא.  בין  השחקנים  השונים

  וזאת  בראש  ובראשונה  בקרב ,עולמן  של  קהילות  רבות  ושונות-לתפיסתבנפש  חפצה  ו
גם  בקרב  הקהילות  האחרות האפשר    וככל  ,נהל  הציבוריבִממקבלי  ההחלטות  

גם  אם  יוחלט  בסופו  של  יום  לדחות  את  עמדותיה שהשאיפה  היא  .  המשתתפות  בשיח
 . יהא הדבר לאחר שקילת עמדתה לגופם של דברים,ל קהילה מסוימתש

  יש  צורך  ללבן  מהי  הזהות  המלכדת  של ,מנת  שהדיאלוג  יהא  אפקטיבי-על,  שנית
תרבותיות המערכות  הלצידה  מתקיימות  אשר    ,הקהילות  החברתיות  השונות

היא   שכן  ,פיתוח  הדיאלוג  לצורותיו  השונותב  הזהות  המלכדת  מסייעת  37.ייחודיותה
) תומטרה  משותפ-תיעל  או  פונקצי-מעין  מטרת(יוצרת  הנחות  דיוניות  משותפות  

הזהות  המלכדת .  בגדרן  הקהילות  והפרטים  יכולים  לתקשר  חרף  שונותם  התרבותיתש
ידי וון  החברתי  לית  כזו  יביא  הגהחשש  הוא  כי  ללא  לכידּוו  ,מהווה  אגד  ערכים  מלכד

ומתן -ים  זה  ראוי  שיהיה  נתון  למשאאגד  ערכ,  ככלל.  התפוררות  המסגרת  הפוליטית
שכפיית  זהות  מלכדת הוא  הטעם  לכך  .    פרשנותו  ושינוייו,תוכנו,  חברתי  בדבר  מהותו

 38.הדרה חברתיתידי מלמעלה פותחת פתח למניפולציות שעלולות להביא ל
                                                 

 ).2002 (113 כ פנים "לחזור אל הליבה התרבותית"זהר שביט  37
  ראו  יהודה  שנהב  ויוסי  יונה "זהות  מלכדת"מושג  האודות  -עלקורתי  ומרתק  ילדיון  ב 38

המחברים  מצביעים  על  כך ).  2000  (163  יז  קורתייה  ובתיאור  "תרבותי-המצב  הרב"
  אשר  נועד  לתת  מעמד  בכורה  לזהות ,שבמושג  זה  נעשה  בספרות  שימוש  מניפולטיבי

כן  הם  מצביעים  על  האופציות -כמו.  בזמן  לחסום  את  הדיון  בפני  חלופה  זו-הלאומית  ובו
, בין  היתר,  ובעת  מניפולציה  זו  נ,לדידם.  ידי  השיח  ההגמוני  המתנהל  בה-המושתקות  על

  ולא  כתופעה  הצומחת  מלמטה ,מכך  שהליבה  נתפסת  כישות  מהונדסת  ומתוכננת  מלמעלה
 ,"על-קהילת"יונה  מכיר  בחשיבותה  של  '  פרופ.  באמצעות  דיאלוג  בחברה  האזרחית

יש ,  המטרות  המשותפות  לקהילת  העל"  .  בקיומן  של  מטרות  משותפותתפיינהמתא
יחודית  של  קהילות  המשנה  אלא  רק  מאפשרות  את אינן  מבטלות  את  הזהות  הי,  להדגיש
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השאלה  אם  וכיצד  תבחר  המדינה  להבנות  את  הזהות  המלכדת  תלויה  ביחסה  כלפי 
-  בין  שלוש  פרדיגמות  ליחסים  הביןיןהבחלשר  זה  מקובל  בהק.  ת  החברתיתהנפרדּו

   הפרדיגמה  האתנית,הפרדיגמה  הקונסוציונלית:  תרבותיות-תרבותיים  בחברות  רב
מקבלת המדינה  בכך  ש  מתאפיינת  הפרדיגמה  הקונסוציונלית  39.הפרדיגמה  האזרחיתו

סדי המתח  הטמון  בהפרדה  מנוטרל  באמצעות  חלוקת  הכוח  המו.  ת  החברתיתאת  הנפרדּו
  בלגיה  וכן  קנדה ,יץי  המוכרות  לפרדיגמה  זו  הן  שווותגמהדּו.  בין  הקהילות  השונות

אך  אינה   –  בפרדיגמה  זו  המדינה  רשאית.  במישור  יחסיה  עם  המיעוט  דובר  הצרפתית
  עוגנה ,  כפי  שארחיב  בהמשך,בקנדה,  למשל,  כך.  להבנות  את  הזהות  המלכדת  –  חייבת

 הפרדיגמה  האתנית.  א  נקבעה  זהות  מלכדת  ול,תרבותיות-בחקיקה  המחויבות  לרב
זיקה  מובהקת ויש  לה    ,מתאפיינת  בכך  שהמדינה  מזוהה  עם  אחת  מקהילותיה  האתניות

. בנה  את  הזהות  המלכדת  באמצעות  הזהות  האתניתבפרדיגמה  זו  המדינה  ַמ.  אליה
  ועלולה  להעביר  מסר  חברתי  כי  מקומם ,  זו  מדירה  את  המיעוטים  האתנייםההבני

  בשל  אופייה  האתני  של ,זאת  ועוד.  ת  ביחס  לקבוצה  האתנית  השלטתהחברתי  נחו
של   אותם  מיעוטים  אתניים  יתקשו  ליטול  חלק  בתהליך  המתמשך  ,הזהות  המלכדת

בשלל גם    אלא  ,הסכנה  להדרה  אינה  אך  בנקודת  הפתיחהשמכאן  .  פרשנותה
הזהות  המלכדת  רוכשת  את  משמעותה שבמסגרתן  החברתיות  הגומלין  -התייחסויות

 .ונקרטיתהק
  מתאפיינת  בשאיפת הפרדיגמה  האזרחית.  שונים  פני  הדברים  בפרדיגמה  האזרחית

הגירה -מדינות.  המדינה  ליצור  זהות  קיבוצית  מגשרת  הבנויה  על  האזרחות  המשותפת
. משתייכות  לפרדיגמה  זו)    ובמידה  מסוימת  אוסטרליה,הברית-כגון  ארצות(מובהקות  

ישראל -  וזו  מאפיינת  את  מדינת,היסוד-חוקיישראל  הובנתה  הזהות  המלכדת  ב-במדינת
  זהות  זו  מהווה  למעשה  הכלאה  בין  הפרדיגמה  האתנית 40."מדינה  יהודית  ודמוקרטית"כ
  בעת  ובעונה נים  בהכלאה  זו  טמו41).דמוקרטית(הפרדיגמה  האזרחית  לבין  )  יהודית(

                                                 
מדינת ,  מדינת  כל  אזרחיה"  יוסי  יונה  ".יצירתה  של  קהילה  חדשה  בנוסף  לקהילות  אלה

  טו אלפיים  "ישראל  וגבולות  הדמוקרטיה  הליברלית?  תרבותית-לאום  או  דמוקרטיה  רב
238 ,257) 1998.( 

' ייצוג  הולם'  על  שני  סוגים  של  :קנדה"לפיתוח  ההבחנות  ראו  סקוט  סטריינר  ואילן  סבן   39
ענת  מאור   (149  העדפה  מתקנת  והבטחת  ייצוג  בישראל  "והשוואה  ראשונית  לישראל

 ).2004, עורכת
  המורים  כי  מטרתם ,היסוד  החדשים-המסקנה  בדבר  דמותה  של  המדינה  נסמכת  על  חוקי 40

-  לחוק2  'ס.  "לעגן  בחוק  יסוד  את  ערכיה  של  מדינת  ישראל  כמדינה  יהודית  ודמוקרטית"
 ח"ס,  כבוד  האדם  וחירותו:  יסוד-א  לחוק1'  ס;  1454  ד"  התשנח"ס,  חופש  העיסוק:  יסוד

 .יסוד מלמדת כי זו ליבתה-קביעת אופייה של המדינה בחוק. 1391 ב"התשנ
דמוקרטי  עקב  כך  שהיא  מעתיקה -לאיסוד  טמון  מימד  -בהבניה  זו  של  הזהות  המלכדת  בחוק 41

, )דמוקרטית(בין  הזהות  האזרחית  ל)  יהודית(ת  האתנית  את  ההכרעה  במתח  הערכי  בין  הזהו
 Dan Avnon, The:ראו.  המשפט-מן  הפרלמנט  לבית,  מפלג  ומשסע  את  החברהאשר  

Israeli Basic Laws (Potentially) Fatal Flaw, 32 ISR. L. REV. 535 (1998). 
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ני  כי  המידה תדומ.  הכללה  חברתיתחברתית  והפוטנציאל  לאחת  הפוטנציאל  להדרה  
הדרה  תלויה ידי  הזהות  האתנית  תביא  ללבין  ה  התרכבות  בין  הזהות  האזרחית  בש
קביעת  היחס  בין בהזהות  האתנית  ושל  פרשנות  ב,  הזהות  האזרחיתשל  פרשנות  ב

פוטנציאל  כפול  זה  מחדד  את  החשיבות  שבמתן  מענה .  הזהויות  במקרה  של  סתירה
קבע  בתהליך יזו  תככל  שפרשנות  .  ת  דיאלוג  מוסדי  איכותייהבניל  הולם  לאתגר  ש

דיאלוג  יהא  בו ה  עצם  ,דיאלוגי  בין  הקהילות  השונות  המרכיבות  את  החברה  הישראלית
הדברים  מקבלים  משנה  תוקף  כאשר  עסקינן .  כדי  למתן  את  הסכנה  להדרה  חברתית

הכלאיים  תהא  בעלת -  שכן  הפרשנות  שתינתן  בעקבותיו  ליצור,דיאלוג  מוסדיב
נהל  הציבורי  בכוחות  המוקנים  לו  לעצב הִמו  של  משמעויות  מעשיות  בכל  הנוגע  לשימוש

  דיאלוג  זה  עשוי  גם  לחזק  את  הזהות ,זאת  ועוד.  מדיניות  ציבורית  ולאוכפה  על  הציבור
 לביו  ולה,האזרחית  כזהות  המלכדת  את  הקהילות  האתניות  המרכיבות  את  החברה

 .לצמצומה היחסי של הזהות האתנית
  שונה  ומובחנת  מהתבנית "דתזהות  מלכ"התבנית  המחשבתית  הקרויה  ,  ודוק

 ,מנת  לחדד  את  ההבדל  בין  התבניות-על.  המחשבתית  המסמנת  את  גבולות  הסובלנות
חברה אשר    ,גבולות  הסובלנות  מסמלים  שדות  מוקשים.  ניתן  לדמיין  מפת  דרכים

  ואילו  הזהות  המלכדת  מבטאת ,בשום  צורה  שהיאאליהם  מתוקנת  אינה  חפצה  להגיע  
  אשר  השאיפה  להגיע  אליו  מאחדת  את  כל ,על  המפהאת  אחד  האתרים  המסומנים  

שאיפה  משותפת  זו  מאפשרת  קיום  דיאלוג  בין  הקהילות  החברתיות  השונות .  החברה
  משל  המפה 42.  והיא  אף  נתונה  לשינויים  במהלך  המסע  בדרך  של  דיאלוג,במהלך  המסע

זה שוני  .  בין  הזהות  המלכדתל  בין  גבולות  הסובלנות  ליממחיש  את  השוני  הפונקציונ
  הזהות  המלכדת ,בעוד  גבולות  הסובלנות  מבטאים  את  האסור.  מגיע  כדי  ניגוד  כמעט

לשון -  אותה  מטבע,בישראל.  זמן  מסוימת-מבטאת  את  הרצוי  מבחינת  החברה  בנקודת
הגדרת  הזהות הן  ללתיחום  גבולות  הסובלנות  והן  משמשת  )  "יהודית  ודמוקרטית"(

  להוביל  למחשבה  שגויה  כאילו   שכן  הוא  עלול,שימוש  כפול  זה  מתעתע.  המלכדת
  ומי ,הזהות  המלכדת  זהה  לגבולות  הסובלנות  ולכן  אינה  נתונה  לשינוי  או  לדיאלוג

 ,מדובר  בשתי  תבניות  שונות  בתכליותיהן.  ולא  היא,  שמנסה  לשנותה  חוצה  קו  אדום
אותה   לש  –  האמורות  להיות  שונות  –  הפרשנויות.  ושוני  זה  צריך  להשתקף  בפרשנותן

, בדרך  דיאלוגית,    צידוק  נוסף  להבניית  הזהות  המלכדת  מלמטהותעמידלשון  מ-מטבע
 .תוך שיתוף הציבור באופן אפקטיבי בקביעת תכניה הקונקרטיים

מוסדי  עולה  השאלה  מהם  המכשירים העל  רקע  האתגרים  הנובעים  מיעדי  הדיאלוג  
מדויקת ,  יתרּבהכללה  ְמידי    שיטת  משפט  המבקשת  להביא  לה  שלהעומדים  לרשות

                                                 
המרכיבות הזהות  המלכדת  מקנה  לפרטים  את  הפוטנציאל  לניידות  בין  הקהילות  השונות   42

את היציאה  מן  הקבוצה  הישנה  והן  את  שכן  קיומו  של  גרעין  ערכי  קבוע  מקל  הן  ,  את  החברה
  ניידות  זו  היא  מרכיב  חשוב  בהתפתחות  הסובלנות .ההיקלטות  בקבוצה  החדשה

תרבותיות -רב:  'שלנו'על  ה"ראו  מיכאיל  קרייני  .  והפלורליזם  ובהגנה  על  זכויות  הפרט
 ).2003 (71 כז  משפטעיוני "היהודי-בהקשר הערבי
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  אנתח  תחילה  באופן ,מנת  להשיב  על  שאלה  זו-  על.קטיבית  של  קהילותיה  השונותואפ
וח  במשפט רֹושסדר  וֶה)  מודל  היציגות(קיים  במשפט  הישראלי  שסדר  קורתי  ֶהיב

מוסד  המתמחה  בזכויות (נשמעת  בישראל  קריאה  לאמצו  מפעם  לפעם  המשווה  ואשר  
  תרבות  השיח  צריכה תעמהפרק  הבא  עתיד  להניח  תשתית  למסקנה  כי  הט).  מיעוטים

ובמיוחד   –  להיות  תולדה  של  תהליך  הדרגתי  המותאם  לרף  יכולתן  של  הקהילות  השונות
. להבין  ולהכיל  את  צורכיהן  של  הקהילות  השונות,  לראות  –  קהילת  הרובלזה  של  

פרק במיקוד  הדיון  בתסייע  ,  שבישראל  טרם  הותנע,  התובנה  כי  עסקינן  בתהליך  הדרגתי
 .ב ביותר להתנעת התהליך האמורהאחרון במנגנון הטו

 מנגנונים של דיאלוג מוסדי. ב

אחד  המכשירים  המרכזיים  בישראל  לכינון  דיאלוג  מוסדי  בין  הזהויות  הקולקטיביות 
נהל  הציבורי בִמנציגי  הקהילות  השונות  של    שילוב  ,היינוד,  השונות  הוא  מודל  היציגות

מודל  זה ב.  בגוף  הרלוונטי  קהילות  מסוימות  הן  שלבאמצעות  שמירת  מקומות  לנציגי
שכן  הכללה  זו  מעבירה  מסר ,  הסמליללא  ספק  תועלת  חברתית  רבה  במישור  טמונה  

בדבר  מעמדם  השווה  של  בני   –  הן  לבני  הקהילה  והן  לחברה  בכללותה  –  חברתי  חשוב
מסר .  הקהילה  ובדבר  היותם  ראויים  וזכאים  ליטול  חלק  שווה  בעיצוב  המרחב  הציבורי

 ,מנת  לפורר  דעות  קדומות  וסטריאוטיפים  כלפי  אותה  קהילה-חברתי  זה  חשוב  על
, במישור  המעשי.  השתרש  בקרב  אותה  קהילהאשר  ייתכן  שולמוסס  דימוי  עצמי  נמוך  

ביורוקרטיה ,  ביורוקרטיה  כפוליטיקהכפי  שהיטיבה  לתאר  זאת  דינה  זילבר  בספרה  
  היא  מאפשרת 43."יחס  חיובי  יותר  של  האזרח  למנגנונים  הביורוקרטים"ייצוגית  גורמת  ל

להבין  את  צורכיהם  של  נמעני  השירות  שכן  הפקידות  תשקף "טיב  ילנותני  השירותים  לה
את  הזרמים  החברתיים  השונים  ולכך  תהיה  השפעה  חיובית  על  ההחלטות  שתתקבלנה 

הרחבת ,    על  כךנוסף.    היא  מגבירה  את  הדמוקרטיזציה  החברתית44."על  ידיה
האינפורמציה "שכן  ,  )ליתסטרומנטאינ(מכשירנית  ההשתתפות  משרתת  תכלית  

, היא  משקפת  ריבוי  נקודות  מבט,  המסופקת  לגופים  מקבלי  ההחלטות  איננה  מונוליטית
יוצרת  דיאלוג  אינטראקטיבי  יותר  שאמור  להוביל  בסופו  של  דבר  להחלטות  טובות  יותר 

 45."שתשקפנה את המורכבות החברתית
והן  במישור הסמלי  ור  מעורערת  של  כלי  זה  הן  במיש-על  רקע  חשיבותו  הבלתי

וצע  להלן  אינו  בא  להפחית  מההכרה שי  אקדים  ואציין  כי  הניתוח  הביקורתי  ,המעשי
  את למצותמטרת  הניתוח  היא  להוכיח  כי  מודל  זה  אינו  יכול  .    כלי  זהו  שלבחשיבות

הניתוח  הביקורתי  לא  בא  חלילה שמכאן  .  מדויקת  ואפקטיבית,  יתרּבהשאיפה  להכללה  ְמ

                                                 
 .196' בעמ, 5ש "לעיל ה, זילבר 43
 .שם 44
 .197' בעמ, שם 45
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  אלא  להאיר  את  הצורך  בשימוש  בכלים  נוספים ,במודל  היציגותלשלול  את  השימוש  
 . שישלימו אותולצידו
 

 מודל היציגּות . 1
 

ההגבלה .  גודלה  של  הרשות  המנהלית  מוגבל  מבחינה  מספרית  –  הכללה  ְמרּבית  .א
להפקיד  את  קבלת אפשר  -אי  שהרי  ,המספרית  היא  תולדה  של  שיקולי  יעילות  דיונית

  היעד  של ,משכך.  כמספר  הקהילות  החיות  בישראלפרם  שמסההחלטה  בידי  אנשים  
ירת  הקהילות  הראויות   שכן  יש  הכרח  בבִר,ית  אינו  יכול  להתגשם  במלואורּבהכללה  ְמ

את חדדת  ומ  ,לעילעליו    שעמדנו  "קבוצה"ירה  זו  מציפה  את  הקושי  בהגדרת  ִרּב.  לייצוג
  ברשות ןציגיה  לשלב  את  נות  אכן  ראויותקבוצאילו    הגוף  שיכריע  ו  שלשאלת  זהות

  שכן  היא  טומנת  בחובה  את  סכנת ,חשיבות  רבהשל  גוף  זה  יש    ו  לזהות46.השלטונית
צפויות אינן    קהילות  קטנות  יחסית  ,מעבר  לכך.  ההדרה  של  קהילות  מוחלשות  במיוחד

 .ייצוג במודל זהבלזכות 
 

מתורגמנים  של "באמצעות  נעשית  ההכללה  במודל  היציגות    –  הכללה  מדויקת  .ב
המתווך  לא  ישקף  באופן  מדויק  את  האינטרסים ש  קיימת  סכנה  ,כבכל  תיווך.  "אינטרסים

הדיוק  בייצוג  מוחרף  כאשר  נציגי  הקהילה  נקבעים -  החשש  מפני  אי47.של  הקולקטיב
של   הבחירהידי  מוסדות  השלטון  ולקהילה  המיוצגת  אין  כמעט  מעמד  בתהליך  -על

עם .  מינוי  נציגיהלפני  הילה    יש  להיוועץ  עם  בני  הק,ן  קושי  זהמנת  למֵת-על.  נציגיה
  נדרש  לבחור  את "מתורגמן"  ה,כאשר  הקולקטיב  אינו  הומוגני  באינטרסים  שלו,  זאת

של   שיתוף  ,משכך.    ולא  רק  לתרגמו,הקול  מבין  מגוון  קולותיה  הפנימיים  של  הקהילה
 . אך לא לאיונו,מיתון הקושי האמורידי מנם לונציגי הקהילה בבחירת הנציגים יביא א

 
של אינו  נותן  מענה  מלא  לצורך  באפקטיביות  היציגות  מודל    –  ללה  אפקטיביתהכ  .ג

המודל  אינו  מכתיב  את  מספר  הנציגים  שצריכים ,  ראשית:    וזאת  משלוש  סיבות,ההכללה
קביעה  נוקשה  שלפיה  מספר  הנציגים  ברשות  השלטונית .  להיות  לקהילה  בגוף  השלטוני

  המוגבל  של םייתית  בהינתן  מספרבעהינה  חלקה  של  הקהילה  באוכלוסייה  את  תאם  ִי
  החקיקה  נוקטת  מינוח  גמיש ,בשל  כך.  וון  החברתי  הרביהאנשים  בגוף  השלטוני  והג

, בין  היתר,  הולם  תלויההפסיקה  קבעה  כי  תוכנה  של  חובת  הייצוג  .  "יצוג  הולםי"  –  יותר
, מידה  כמותיות  לייצוג  ההולם  של  נשים-  עיון  בחקיקה  הקובעת  אמות48.במהות  הגוף

                                                 
46 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP 144–146 (1995). 
 .147-149' בעמ, שם 47
ובכלל  זה  בחשיבות ,  הגוףבמהות  ,  היתר  בין,  השאלה  מהו  ייצוג  הולם  בגוף  מסוים  תלויה" 48

חשיבות   בהתאם  לכך  נראה  כי.  הולם  המעשית  של  הגוף  מבחינת  הקבוצה  הזכאית  לייצוג
יותר   הייצוג  ועוצמת  הייצוג  במינהל  מקרקעי  ישראל  גדולה  לגבי  בני  האוכלוסייה  הערבית
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ניתן .    אחידה  בסוגיהסהמגלה  שגם  למחוקק  אין  תפי,  ות  כמחצית  האוכלוסייההמהו
  לצד  דברי  חקיקה ,נשיםיהיו  למצוא  דברי  חקיקה  המחייבים  כי  לפחות  מחצית  החברים  

ברי  כי  גם ,    בין  כך  ובין  כך49.רבע  מכלל  חברי  הגוףיהיה  הנשים  מספר  המסתפקים  בכך  ש
  מדויק  את  חלקן  היחסי  של  הנשים אם  השיעור  הנקוט  בחקיקה  אינו  משקף  באופן

 –  וזה  העיקר  –  מכל  מקום.    ולא  סמלי,  הייצוג  צריך  להיות  משמעותי,באוכלוסייה
ייצוג "  אלא  מסתפקת  בביטוי  העמום  ,כאשר  החקיקה  אינה  מגדירה  דרישה  מספרית

 .  עמימות  זו  עלולה  לגרום  מתיחות  חברתית  סביב  השאלה  מה  נחשב  לייצוג  הולם,"הולם
ם חובת  הייצוג  ההולם  באמצעות  מנגנונישל    ההפרידי  י  העמימות  תביא  להחשש  הוא  כ

בכל  הנוגע  לשיתופה  של  האוכלוסייה  הערבית  בישראל  בשירות ,  אכן.    ייצוג  סמלישל
שיעור  הייצוג  של  האוכלוסייה  הערבית .    טרם  הוגשם  היעד  של  ייצוג  הולם,המדינה

ייצוג -  תת50.20%-הוא  כיה  בעוד  שיעורה  באוכלוסי,  5%-כבשירות  המדינה  עומד  על  
 51.ההכללה באמצעות מודל זהשל אפקטיביות הזה מטיל צל על 

ולא  בגדר ,  מנת  שההכללה  תהא  אפקטיבית-  על,לעילעל  כך  עמדתי  וכבר  ,  שנית
. יתרּבהכללה  ְמידי  יש  לכונן  זהות  מגשרת  ולפרשה  באופן  שיביא  ל,  רשיםישיח  של  ח

היסוד -  שכן  חוקי,ד  בחברה  הישראליתמשמעות  הזהות  המלכדת  חשובה  במיוח,  כאמור
טמון ש(משרטטים  את  דמותה  של  המדינה  תוך  הכלאה  בין  הפרדיגמה  האתנית  בישראל  

בשל ).  פוטנציאל  להכללהבה  טמון  ש(פרדיגמה  האזרחית  בין  הל)  פוטנציאל  להדרהבה  
  שאלת ה  של  גוברת  חשיבות,המתח  בין  הזהויות  המרכיבות  את  הליבה  הישראלית

במודל  היציגות  נוסף  עוד  טעם  לחשיבות  פיתוחה  של .  זהות  המלכדת  ה  שלפרשנותה
 ,קבוצתית-הטעם  הנוסף  הוא  שזהות  כזו  יוצרת  הזדהות  בין.  זהות  משותפת  ומלכדת

וככזו  היא  ממזערת  את  הסכנה  שחברי  הקהילה  הדומיננטית  ישילו  מעצמם  את  האחריות 
, הוא  עניין  לנציגיהם  המיעוט  בתואנה  שהדאגה  לאינטרסים  שלהם  ו  שללקידום  ענייני

. מאידך  גיסא,  נציגי  המיעוט  יגלשו  לטענות  מגזריות  תחת  טענות  כלליותשו,  מחד  גיסא

                                                 
האגודה  לזכויות  האזרח   6924/98ץ  "בג  ".לגבי  אנשים  עם  מוגבלות,  לדוגמה,  מאשר

 .יצחק זמיר דעתו של השופט ,)2001 (40, 15) 5(ד נה"פ ,ממשלת ישראל' בישראל נ
  לחוק 49'  ס;  156ח  "ס,  1997-ז"התשנ,  לחוק  הרשות  הלאומית  להסמכת  מעבדות)  ג(16'  ס 49

 .156ח "ס, 1994-ד"התשנ, ביטוח בריאות ממלכתי
). 2005  (2295)  3(2005עב  -תק,  נציבות  שירות  המדינה'  סימון  נ  2433/03)  ם-אזורי  י(ב  "ע 50

כך  היקפם ,  כעומק  החסך  של  האוכלוסייה  בייצוג  ההולם"הדין  האזורי  לעבודה  ציין  כי  -בית
באוכלוסיה  שהיא  חמישית  מאוכלוסיית  מדינת  ישראל   משמדובר.  של  ההעדפה  והתיקון

  בשירות 5%ייצוג  של  ,  ללא  ספק,  )רקסית'והצ  האוכלוסייה  הערבית  לרבות  הדרוזית(
 .2296' בעמ, שם. "לתי הולםהמדינה הינו יצוג ב

. מדינת  ישראל'  ביילין  נ  10418/05ץ  "המשפט  בבג-ייצוג  זה  הוגשה  עתירה  לבית-בשל  תת 51
-במסגרת  הטיפול  בעתירה  הוקם  צוות  בין.  דין-  וטרם  ניתן  בו  פסק,ההליך  תלוי  ועומד

. המשרדי  לבחינת  דרכים  נוספות  לייצוגם  ההולם  של  בני  האוכלוסייה  הערבית  בשירות  מדינ
דום ימנת  לבחון  את  הצעדים  שננקטו  לשם  ק-עלמספר  חודשים  בהדיון  בעתירה  נדחה  

 .הנושא
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זו אין    אך  ,פרשנותהאת  בנייתה  של  זהות  מגשרת  ואת  מודל  היציגות  עשוי  לקדם  
 .תוצאה הכרחית

בין  נציגי הידודי  מודל  היציגות  אינו  מעמיד  ערובות  לכך  שיתקיים  תהליך  ,  שלישית
בהעדר .    שכן  אין  בצידו  העצמה  פוליטית  של  הקהילות  ונציגיהן,הילות  השונותהק

לחוץ והעצמה  פוליטית  קיימת  סכנה  כי  החזות  של  הכללת  המיעוטים  תהיה  מן  השפה  
הרוב  ממילא  אינו  זקוק ש  בין  היתר  מאחר  ,ם  תהיה  מעטההובפועל  תרומת  נציגי,  בלבד

בהם ש,  גופים  קולגיאליים  ב,מנםוא.    בההוא  חפץשלהם  לשם  העברת  ההחלטה  
דוגמת  גופים  ביצועיים  המעצבים  מדיניות (החלטה  מתקבלת  בדרך  של  הצבעה  ה

קשב  באמצעות  קביעת גומלין  ו-התייחסותהעדר  של    הבעיה  ניתן  להקל  את  ,)כללית
סדרים  המקשיחים ניתן  למצוא  ֶה,  למשל,  כך.  סדרים  הסוטים  מהכרעה  רובנית  רגילהֶה

חשוב  לציין אולם    52.לת  חוק  המשליך  על  זכויות  מיעוטיםאת  דרישת  הרוב  הדרוש  לקב
לא  מצאתי  מנגנון  המעניק  וטו  קשיח ,  תרבותיות-לרבות  המדינות  הרב,  מדינהבשום  כי  

יעילותם  של  פתרונות  אלה  מוגבלת  כאמור ,  מכל  מקום.  לקהילה  תרבותית  מסוימת
נהל ִמהברשויות  .  ידי  הקבוצה-עלהחלטה  מתקבלת  הבהם  ש  ,לגופים  קולגיאליים

הרשויות ואלה  רוב  (קבלת  בדרך  של  הצבעה  תבהן  ההחלטה  אינה  מש  ,הציבורי
הניסיון  ההשוואתי ,  אכן.  נותרת  בעינה  והקשבהגומלין  -התייחסותת  י  בעי,)המבצעות

מלמד  על  סכנת  ההתעלמות  של  חברי  הקהילה  הדומיננטית  מקולם  של  נציגי  המגזרים 
 53.השונים

נות  בו   מוְב,של  מודל  היציגותוהסמלית  עשית  מן  האמור  עולה  כי  לצד  החשיבות  המ
כגון (סדרים  משפטיים  חולשות  ניתנות  להקלה  באמצעות  ֶההגם  אם  חלק  מ.  חולשות

הבטחת  ייצוג  הולם ,  מינוי  נציגיהלפני  נציגי  הקהילה  עם  הבניית  אופן  ההיוועצות  
שיתוף ידי  אימוץ  שיטת  הכרעה  שתביא  ל  –    ובגופים  קולגיאליים,שאינו  סמלי

ומבלי  לזנוח  את  המאמץ ,  משכך.  אלהכסדרים  בנה  ֶה  המשפט  הישראלי  לא  ִה,)יביאפקט
 תעמיש  לתור  אחר  מנגנון  נוסף  להטכי  סבורה  אני  ,  להמשך  שכלולו  של  מודל  היציגות

ירת  המנגנון  המשלים  יש בבח.    ולא  כתחליף  לו,הדיאלוג  המוסדי  לצד  מנגנון  היציגות
  כל  הפוטנציאל  הטמון  במודל לאשמשמעותית  החברתית  הלתת  משקל  לעובדה  

                                                 
  וזאת  בדרך  של  הקשחת ,סדרים  הסוטים  מהכרעה  רובנית  רגילה  שכיחים  יותר  בחוקותֶה 52

ה  של  הקשחה  זו יביטוי.  דרישת  הרוב  הדרוש  לקבלת  חוק  המשליך  על  זכויות  מיעוטים
בחקיקה כאשר  מדובר    בדרישת  רוב  מיוחד  בפרלמנט    היא  יכולה  להתבטא.וניםמגּו

  כפי  שהדבר  מעוגן ,כגון  שני  שלישים  מהנוכחים  בהצבעה(המשפיעה  על  זכויות  מיעוטים  
 ,לחוקה  המקדונית)  5(69'  ביטוי  אחר  לדרישה  זו  מצוי  בס).  לחוקת  הונגריה)  5(68'  בס
שפה ה,  חינוךה,  כגון  אלה  המשפיעים  באופן  ישיר  על  התרבות(לפיו  חוקים  מסוימים  ש
  אלא  שרוב  זה  צריך  להיות  מורכב  מרוב ,מנם  ברוב  רגילויתקבלו  א)  שימוש  בסמליםהו

מדובר  בהסדרה  חוקתית ,  כאמור.  הרובקהילת  הטוענים  להשתייכות  לקהילות  שאינן  
  ויש  בה  כדי  להוות  מקור  השראה  להסדרים  אפשריים  בזרועות ,הליכי  חקיקהבהנוגעת  

 .קבלת בדרך של הצבעהתבהם ההחלטה משרים נהל הציבורי באותם מקהִמ
53 Williams ,וההפניות שם2ש "במיוחד הטקסט הסמוך לה, 29ש "לעיל ה . 
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ת עובדה  חברתית  זו  מלמדת  כי  מפלס  המוכנּו.  מומשאכן  היציגות  במשפט  הישראלי  
ני  כי  את ת  במצב  חברתי  כזה  דומ54.נמוך  –  החברתית  בישראל  לדיאלוג  מוסדי  ממשי

  באמצעות  העדפת ,  ולא  לטפחות,  יש  לתעל  למסדםאיתור  המנגנון  המשליל  םמאמציה
כן  יש  להיזהר  מפני  העתקה  עיוורת  של -כמו.  תרבות  שיחמנגנונים  המשרישים  

עלולים  להיות  מסוכלים  בשל שכן  הללו    ,ת  משפט  אחרותומנגנונים  הקיימים  בשיט
 ,מנת  להמחיש  טענה  זו-על.  לדיאלוג  מוסדי  אפקטיביבארץ  ת  הנמוך  מפלס  המוכנּו

ם ד  במשפט  המשווה  ואשר  הוצע  להטמיעו  גווח  מארֹוש,  אבחן  להלן  מכשיר  נוסף
 55.קהילתיים-הוא כינון גוף המתמחה בזכויות מיעוטים וביחסים בין, בישראל

 
 קהילתיים-כינון מוסד המתמחה בזכויות מיעוטים וביחסים בין. 2

 ם  ומתן  מעמד  לה,תרבותיים-כינון  מוסדות  מיוחדים  המתמחים  בנושא  היחסים  הבין
אף ולעיתים  (עת  ידי  הרשות  המבצ-עלהנעשים    מדיניות  חברתית  ה  שלבהליכי  עיצוב

המבט  של  קהילות -דרך  חשובה  נוספת  להכללת  נקודתהם    ,)הרשות  המחוקקתידי  -על
  סמכויות  ביצוע  ואפילו  סמכויות 57,  בידי  גוף  זה  ניתן  להפקיד  סמכויות  ייעוץ56.שונות
יהיה   ,תפקיד  ייעוצי  בלבדבעל    הניסיון  ההשוואתי  מלמד  כי  גם  אם  יכונן  גוף  58.חקירה

השתתפות  וייזום  של :  הןיניב,    רשימה  מרשימה  של  סמכויותוילהפקיד  בידאפשר  
 חותהפקת  דו;  מתן  הערות  לטיוטת  חקיקה;  מיעוטיםב  ותאסטרטגיות  ממשלתיות  הנוגע

קיום  פורום  לשיתוף  בין ;    ובדרך  זו  קיום  משטר  של  פיקוח  ובקרה,בנוגע  למיעוטים
תיאום  המדיניות ;  תייזום  קווי  מדיניות  מנחים  להפעלת  סמכות  שלטוני;  מיעוטים  שונים

                                                 
 .101-109, 44-57' בעמ, 5ש "לעיל ה, זילבר 54
דום  מגזרי י  האחרונות  קריאה  להקמת  רשות  ממשלתית  לקבישראל  נשמעה  בשנים 55

בהן  פתחו  אזרחי  ישראל ש  ,"מהומות  אוקטובר"ברקע  העכשווי  לקריאה  מצויות  .  המיעוטים
במהלך  דיכוי .  אקצה-הערבים  בהפגנות  אלימות  כאות  הזדהות  עם  אינתיפאדת  אל

ירי עשר  ערבים  ישראלים  נהרגו  מ-  ושלושה,המהומות  השתמשה  המשטרה  בנשק  חם
ממלכתית  לבירור   החקירההועדת  "את    בעקבות  האירועים  הקימה  הממשלה  .שוטרים

ועדת :  להלן(  "2000ישראלים  באוקטובר    ההתנגשויות  בין  כוחות  הביטחון  לבין  אזרחים
ועדת 'דוח  ועדת  השרים  לעניין  "  הוקמה  ,ח  שלהאת  הדווועדת  אור  הגישה  לאחר  ש.  )אור
  ועדת  אור  באופן  יסודי  ולהגיש חה  היה  ללמוד  את  דושתפקיד,  )ועדת  לפיד:  להלן  ("'אור

  וכן  המלצות  נוספות  שתראה  לנכון חדעת  בנוגע  להמלצות  שפורטו  בדו-לממשלה  חוות
המלצתה  הראשונה  של  ועדת .  31.5.2005ועדת  לפיד  הגישה  את  המלצותיה  ביום  .  ץלהמלי

מגזרי היא  הקמת  רשות  ממשלתית  לקידום    –  טרם  קרמה  עוד  וגידיםר  שא  –  לפיד
לקיים  מגעים  שוטפים  עם  משרדי  הממשלה  השונים "  ,  בין  היתר,  שתפקידה  יהיה,המיעוטים

 ."בקשר לטיפול במגזרי המיעוטים
 .ייםנאת-מכוחו הוקמה המועצה ליחסים ביןש , לחוקת מקדוניה78' סראו  56
 .קונג- לחוקת הונג97' סראו  57
 ,  לעניין  זכויות  מיעוטיםריות  פרלמנטמכוחו  הוקם  נציב  קבילש  ,  לחוקת  הונגריה78'  סראו   58

אשר  בסמכותו  ליזום  חקירה  אם  נודע  לו  כי  נפגעו  זכויות  המיעוטים  וכן  להציע  פתרונות 
 .ם או ספציפיים לכשלים שנמצאויכללי
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תיאום  המדיניות  בענייני  מיעוטים ;  בענייני  מיעוטים  בין  הרשויות  הציבוריות  השונות
תמיכה  במנגנוני  ייצוג  של  מיעוטים ;  אזוריהשלטון  המקומי  והשלטון  של  הבין  יחידות  

גוף  מייעץ  לענייני ל.  לאומיים-פעולה  עם  גופי  פיקוח  וניטור  בין-שיתוףו;  בממשלה
פוטנציאל  להשיא  תרומה יש  ו  יופקד  מגוון  רחב  של  סמכויות  ידמיעוטים  שבי

 ,לקידום  הדיאלוג  המוסדיוקהילתיים  -משמעותית  וחשובה  ליציבותם  של  היחסים  הבין
 .שכן גוף זה אמור להתמחות בנושא זה

 :משתניםבכמה השאלה אם גוף כזה יגשים את התקוות הנתלות בו תלויה , עם זאת
כינון  גוף  כזה  הוא  פרי  החלטה   –    השלטון  לכונן  גוף  כזה  רשויותן  שלמידת  נכונות •

וכך  עשויים ,  אם  אלה  אינן  חפצות  בהקמתו.  ת  המחוקקת  והמבצעתיושל  הרשו
  ישראל  היא ,כאמור.    אזי  גוף  כזה  לא  יוקם,להיות  פני  הדברים  בחברה  מקוטבת

 .דוגמה לכך
רשות  גוף אם  התקציבים  שיועמדו  ל  –  היקף  התקציבים  העומדים  לרשות  המוסד •

 .פךולה, ם אזי קיימת סכנה שגם תרומתו תהיה בהתא,כזה יהיו סמליים
זיקה  גבוהה  של  המוסד  לרשויות   –  מידת  זיקתו  של  המוסד  לרשויות  השלטון •

עצמאות .  פוגעת  בעצמאותו)  עד  כדי  הפיכתו  הלכה  מעשה  לזרוע  שלטונית(השלטון  
ית רּבמבט  תהיה  ְמה-מנת  להבטיח  כי  ההכללה  של  נקודות-מוסדית  חשובה  על

מבחינת   ,  ואולי  אף  מקוממת,  אינה  נוחהםותכלול  גם  מסרים  ביקורתיים  ששמיעת
בשאלה  באיזו  מידה  האנשים ,  בין  היתר,  עצמאות  זו  תלויה.  רשויות  השלטון

מדובר  בנציגי ש  וככל  ,המאיישים  מוסד  זה  הם  עובדי  מדינה  או  נציגי  הקהילות
 .םהקהילות עצמן בבחירתתפו שובאיזה הליך ובאיזו מידה  – הקהילות

גוף  בעל  קיום  של  קבע  מבטיח  בראש  ובראשונה  את   –  הוק-גוף  קבוע  או  אד •
לרבות   –  התמחותוהלי  עבודה  ונשל  קיום  זה  מאפשר  פיתוח  ,  על  כךנוסף  .  עצמאותו

 . ולא נקודתי,באופן רציף – צבירת מידע
  לשקול ןת  עליהנכונותן  של  רשויות  השלטון  לקיים  את  החובה  המנהלית  המוטל •

מתן   –  ת  מחשבתית  לשמיעת  השלכותיו  החברתיותתיחּוּפגילוי  נושא  חדש  תוך  
ידי   מביא  בהכרח  לוהזדמנות  להתניע  תהליך  של  עיצוב  מדיניות  ואפילו  חקיקה  אינ

במודל  זה  אין  התמודדות  עם  העדר  קשב  אמיתי ,    לכאורה59.דיאלוג  מוסדי  ממשי
סטייה  מהמלצות  הגוף ,  עם  זאת.  עץמצד  רשויות  השלטון  להמלצות  הגוף  המיי

 . ובכך נפתח פתח לביקורת שיפוטית,המייעץ צריכה להיות מנומקת כדבעי

                                                 
-בדרך(בהקשר  זה  אציין  כי  חלק  מהחוקות  נותנות  לקבוצת  אזרחים  שגודלה  נקבע  בחוקה   59

ות  חוק  ובכך  לחייב  לכאורה  את  הפרלמנט  לדון את  הכוח  להציע  הצע)  כלל  כמה  אלפים
  אולם  אין  בו  כשלעצמו ,סדר  זה  עשוי  אולי  לקדם  את  הדיוק  שבהכללהֶה.  בסוגיות  מסוימות

מידת  הקשב  לאינטרסים  הקולקטיביים  במסגרת את    ,היינוד,  להבטיח  את  האפקטיביותכדי  
 10,000בור  המונה    המעניק  לצי,  לחוקת  מקדוניה71'  ס,  למשל,  ראו  .הדיון  בהצעת  החוק

  המעניק  כוח  זה ,  לחוקת  סלובניה88'  ס;  את  הכוח  ליזום  הליך  חקיקהומעלה  אנשים  
 . ומעלה אנשים5,000קבוצה המונה ל
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ם  דיאלוג ודי  רשויות  השלטון  לקן  שלדווקא  על  רקע  המודעות  לאפשרות  שמחויבות
באירופה .  מנגנוני  פיקוח  אפקטיביים  עולה  הצורך  ב,תרבותי  עשויה  להיות  מוגבלת-בין

  כחלק  מן ,יידי  ועדה  מייעצת  למועצת  האיחוד  האירופ-  והדוק  עלנעשה  פיקוח  ממשי
-על  אלא  ,ידי  המדינה-על  הפיקוח  אינו  נעשה  60.יתהפיקוח  על  יישום  האמנה  האירופ

ה מ  ממחיש  עד  כיאירופההניסיון  .    וככזה  עצמאותו  גדולה  יותר,מדינתי-ידי  גוף  על
ר  אזורי  רחב  יותר  קשה במדינות  שאינן  חלק  ממשט,  עם  זאת.  מנגנון  פיקוח  כזה  חשוב

. השיפוטיהמנגנון    ולכן  מנגנון  הפיקוח  המרכזי  הוא  ,ליצור  מנגנון  פיקוח  עצמאי  כזה
  אולם ,הבקרה  השיפוטית  יכולה  להיות  יעילה  בבחינת  סבירותה  של  החלטה  קונקרטית

 .דמותו וחוסנו, כינון הגוף או להשפיע על עיצוב מבנהוידי אין בה כדי להביא ל
יש קהילתיים  -יחסים  ביןבגוף  המתמחה  בזכויות  מיעוטים  ולהיא  כי  המסקנה  העולה  

מידת   –  וזה  העיקר  לענייננו  –  אולם.  פוטנציאל  לתרום  תרומה  חשובה  לדיאלוג  המוסדי
ידי -שבה  יעוצב  גוף  זה  עלד  בדרך  ו  פוטנציאל  זה  תלויה  במידה  רבה  מאו  שלהתממשות

יעיל  ואפקטיבי ,  לכונן  גוף  חזק  של  הרשויות  במידת  נכונותן  ,היינוד,  רשויות  השלטון
יעילותו  של  גוף  זה  תלויה  במידה  רבה שמאחר  .  חיזוק  הדיאלוג  המוסדיידי  שיביא  ל

להוות  מכשיר  עצמאי  לביזור  העוצמה כדי  ,  כשלעצמו,    אין  בו,ברשויות  השלטון
בשלה  בה  המחויבות כבר  בשל  כך  נראה  כי  גוף  כזה  חשוב  ומתאים  לחברה  ש.  השלטונית

 יסיכוייש  מכשיר  זה  ל.  דרכים  לשכללו  ולחזקוכעת  מחפשת  ואשר  די  לדיאלוג  מוס
ואשר ,  ת  החברתית  לדיאלוג  מוסדי  נמוךנּוכוהמבה  מפלס  שהצלחה  פחותים  בחברה  

 .נתיב לחיזוק יסודותיו הראשוניים של הדיאלוג המוסדילכן מחפשת 
 

 הניסיון הקנדי – לקראת כינון דיאלוג מוסדי. 3
המודל  הקיים  בדין  הישראלי של  התמודדות  הרתית  את  אופן  ניתחתי  לעיל  בצורה  ביקו

כינון  גוף  המתמחה (מוצע  מפעם  לפעם  לאמצו  בישראל  ר  שאמודל  של  ו)  מודל  היציגות(
המסקנה  הרחבה  יותר .    מציבהדיאלוג  המוסדישעם  האתגרים    )קהילתיים-ביחסים  בין

זה  את  הצרכים העולה  מן  הניתוח  הביקורתי  היא  שמכשירים  אלה  אינם  מספקים  בשלב  
פיין  במפלס  סובלנות  נמוך המתא,  ם  הנובעים  מהאקלים  החברתי  בישראליהייחודי

. ני  כי  מנגנון  ראשוני  יהיה  מתאים  יותרתדברים  כזה  דומ-במצב.  תרבות  שיח  ירודהבו
שיהא  מותאם  במינונו ,  נראה  לי  כי  את  המאמץ  יש  לכוון  לאיתור  הצעד  הראשון

ת טרם  בשלה  בה  הנכונּור  שא,    החברה  הישראליתם  שליובעוצמתו  למאפייניה  הייחודי
 .לקיים דיאלוג סובלני

                                                 
 www.coe.int/T/e/human_rights/Minoritiesועדה  המייעצת  מצויים  באתרודוחות  ה 60

/2._FRAMEWORK_CONVENTION_(MONITORING)/3._Advisory_Committee/. 
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משפטית  של  המחויבות ההניסיון  הקנדי  יכול  ללמד  עד  כמה  חשוב  שההסדרה  ,  אכן
  קנדה 61.תרבותיות  תהיה  רק  לאחר  שהבשילה  הסכמה  חברתית  סביב  ערכה  החיובי-לרב

רוב  לשלושים  מיליון היא  מונה  ק.    המורכבת  מעשר  פרובינציותליתהינה  מדינה  פדר
בין  קהילות של  יחסים  ההטרוגניות  הקנדית  הינה  תולדה  של  היסטוריה  מתמשכת  .  איש

האינדיאנים (המגע  בין  העמים  הילידים  של  קנדה  ,  ראשית:  תרבותיות  שונות-אתנו
 ;)Metis-ה  –  ת  שלישיתידימגע  שיצר  קבוצה  יל(לבין  המתיישבים  הצרפתים  )  ינווהִא

המגע ,    שלישית;ם  לבין  הבריטיםם  הילידים  והמתיישבים  הצרפתיהמגע  בין  העמי,  שנית
במיוחד  לאחר ,  בין  גלי  ההגירה  הגדולים  שהגיעו  לקנדהלבין  שלוש  הקבוצות  הללו  

הקלות  בדיני  הכניסה  למדינה  ובדיני ה  וזאת  בעקבות  ,העולם  השנייה-מלחמת
את   ווג  מאוכלוסיית  קנדה  סיו44%-  העלה  כי  כ1996סקר  שנערך  בשנת  .  האזרחות

המוצאים  האתניים .  צרפתי  או  קנדי,  בריטישאינו    למוצא  אתני  יםייכתשמ  כםעצמ
דרום  אסיה ,  סינים,  םאיטלקי,  )native people(ילידים  -השכיחים  ביותר  היו  אינדיאנים

 visible(עצמם  כמיעוט  גזעי  את  שלושה  מיליון  אנשים  רואים  יותר  מ.  ופיליפינים
minority  .(במחקר .  השפהשל  י  מתבטאת  היטב  בהטרוגניות  דרגת  הגיוון  התרבות

 ,מהאוכלוסייה  את  האנגלית  כשפתם  הראשונה  60%-כ  הגדירו  1991שנערך  בשנת  
יתרת  האוכלוסייה  הגדירה ו  ,כרבע  מהאוכלוסייה  רואים  בצרפתית  את  שפתם  הראשונה

 .כשונה משתי אלההראשונה את שפתה 
ינציה  השנייה  בגודלה בפרובכך  שי  דעד  כרבה  ההטרוגניות  החברתית  בקנדה  

ניטש  ויכוח  עז  על  מידת  השתייכותם ,  הלא  היא  קוויבק,  מבחינת  מספר  התושבים  בקנדה
 ,  למשל,כך.  אלימותבתחילה  התבטאה  המחלוקת  בשימוש  בכוח  ו.  לאומה  הקנדית
 Front de libération(קבוצת  טרור  בשם  החזית  לשחרור  קוויבק  תקפה  בשנות  השישים  

du Québec  (ואף  חטפה  ורצחה  את  הנספח  הכלכלי ,  ל  בנייני  ממשלהמספר  רב  ש
בעקבות  אירוע  זה  הכריז  ראש .  הבריטי  של  קנדה  ואת  השר  האחראי  על  קוויבק

בדיעבד  התברר  כי  היה  זה  השירות  החשאי  של .  הממשלה  על  משטר  צבאי  בקוויבק
להפעיל אפשר  יהיה  שמנת  -קוויבק  שחדר  לארגון  ועודד  אותו  לבצע  פעולות  טרור  על

-בשנים  האחרונות  המחלוקת  מתועלת  למרחב  הציבורי.  רובינציה  משטר  צבאיבפ

  קבע  ראש  ממשלת  קוויבק  בצו  כי  צרפתית  תהא  השפה  הרשמית 1977בשנת  .  פוליטיה
בשנת ).  אנגליתהיא  בעוד  השפה  הרשמית  בשאר  המחוזות  (היחידה  של  הפרובינציה  

 60%אולם  ,  ההעם  הראשון  בשאלת  העצמאות  של  הפרובינצי-  נערך  משאל1980
  וגם  בו  הצביע  הרוב  נגד ,העם  השני-  נערך  משאל1995בשנת  .  מהבוחרים  הצביעו  נגד

  אישר  הפרלמנט 2006בחודש  נובמבר  .    קולות50.6%  אם  כי  ברוב  זעום  של  ,עצמאות

                                                 
61 MICHAEL DEWING & MARC LEMAN, CANADIAN MULTICULTURALISM (2006), 

available at www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/936-e.htm#10newfoun 
dland. 
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  הגם  שהצהרה 62."אומה  בתוך  קנדה  המאוחדת"הקנדי  הצהרה  הקובעת  כי  קוויבק  היא  
בלשונה  טמונה  המחלוקת שאותה  מאחר  ציינתי    ,זו  אינה  מחייבת  מבחינה  משפטית

זהות  הייחודית  של  תושבי  קוויבק  ביחס  לזהות  הקנדית ההחברתית  העזה  בדבר  מעמד  
לפיה  קוויבק  היא חלופית  ש  הצהרה  זו  נועדה  להדוף  הצעה  ,זאת  ועוד.  הקולקטיבית

רקע  זה  מלמד  כי  בפרובינציה .  "בתוך  קנדה  המאוחדת"אומה  עצמאית  ללא  המילים  
ניטש )  והראשונה  בגודלה  מבחינת  השטח(נייה  בגודלה  מבחינת  מספר  התושבים  הש

עד  כדי (השתייכותם  לאומה  הקנדית  בויכוח  עז  אם  זהותם  הייחודית  של  תושביה  פוגעת  
או  שמא  ניתן  לקיים  את  הזהות  הייחודית  במסגרת  הזהות  הקנדית )    אותה  כלילמונעת

 .הקולקטיבית
 ליהממשל  הפדרשמעצימה  את  האתגר  ,  אלכבישר,  המורכבות  החברתית  בקנדה

המדיניות  הפדרלית  של ,    אכן.תרבותיות-בבואו  לעגן  את  המחויבות  לרבניצב  בפניו  
 ןנהוג  לחלקש,  אחדותתרבותיות  החברתית  עברה  תמורות  -רבממשלת  קנדה  כלפי  ה

-1971בין  השנים  (  שלב  ההתפתחות  ,)1971עד  שנת  (השלב  הראשוני  :    שלביםלשלושה
) 1971עד  שנת    (השלב  הראשוני).    ועד  היום1982משנת  (ב  המוסדי  והשל)  1981

תאפיין  במעבר  ממדיניות  של  הטמעת  התרבויות  הקיימות  בתרבות  הקנדית  לעבר ה
. להשהיכר  -מן  החברה  הקנדית  וכסימןנפרד  -בלתיקבלת  ההטרוגניות  החברתית  כחלק  

רבותית ברמה  הת,  העולם  השנייה  אימצו  מוסדות  השלטון  הקנדיים-עד  מלחמת
להטמיעה  בקרב וניסתה  עדיפה  את  התרבות  הבריטית  אשר  המדיניות  ,  והסמלית

בעקבות  גלי .  תרבותיות-רבתוך  התעלמות  מן  הערך  החיובי  של  ה,  התרבויות  האחרות
לחצים  פנימיים עקב  ו,  העולם  השנייה-ההגירה  הגדולים  שהגיעו  לקנדה  למן  מלחמת

  החלה  בהדרגה ,  והצרפתיםםים  הקנדי  במיוחד  היליד,מצד  הקבוצות  האתניות  השונות
 .הגיוון התרבותישל להתגבש הכרה בלגיטימיות 

פיין  בהכרה  בצורך  בנקיטת  פעולות התא,  1971-1981בין  השנים  ,  השלב  השני
בחברה ,  הככאל,  אקטיביות  שמטרתן  לשלב  את  חברי  כל  הקבוצות  האתניות  השונות

תיות  שהוקמה  בתקופה  זו  חקרה תרבו-לשוניות  ולדו-ועדה  מלכותית  לדו,  אכן.  הקנדית
  הקבוצות ן  שלהאירה  במסקנותיה  את  תרומתו  ,קהילתיים  בקנדה-את  היחסים  הבין

  של  חברי םועדה  לפעול  לשילובו  המליצה  ה  על  כךנוסף.  האתניות  לעושרה  של  החברה
בעקבות .  הקבוצות  האתניות  השונות  בכל  רובדי  האזרחות  באמצעות  אינטגרציה

סיוע  לחברי  הקבוצות ,  בין  היתר,    אשר  כללה,יניות  חדשההמלצת  הוועדה  גובשה  מד
המחסומים ובהסרת  זהותן  הקבוצתית  של    החותיפוב  הרומישבהתרבותיות  השונות  

בדרך  של  מתן  הזדמנות  שווה  להשתתפות ,  שהקשו  את  השתתפותם  המלאה  בחברה
 לשם  יישום  התוכנית  הוקמו  מנגנונים.  מלאה  בחברה  מבלי  להתכחש  לזהותם  הייחודית

-  שתפקידו  היה  לפקח  על  היוזמות  הבין,תרבותיות-כגון  שר  לענייני  רב(מוסדיים  

                                                 
62 www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20061122/harper_quebec_ 061122 / 

20061122?hub=TopStories. 
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והוקצו  מאות  מיליוני  דולרים  לצורך  מימון ,  )תרבותיות  במשרדי  הממשלה  השונים
הממשלה  הקנדית פעלה      על  כךנוסף.  ונת  לסייע  למיעוטים  אתנייםפעילות  המכּו

  ולשם  כך  הוקמה  מועצה ,חלטותלשיתוף  הקבוצות  האתניות  השונות  בהליכי  קבלת  הה
 .תרבותיות-מייעצת לענייני רב
תרבותית  של  קנדה  באופן -מוסדה  מדיניותה  הרב,  בשנות  השמונים,  בשלב  השלישי

. גזעיים  בקנדה  והחרפת  הגזענות  בה-ביןהביחסים  שהשתררה  בעקבות  המתיחות  ,  ברור
כי  אין )  27סעיף  ב  (  ונקבע  בו,רטר  הקנדי  בנושא  זכויות  וחירויות'  תוקן  הצ1982בשנת  

תיקון  זה .  תרבותית  של  קנדה-רטר  באופן  שאינו  הולם  את  מסורתה  הרב'לפרש  את  הצ
ם  השונים תרבותית  בקנדה  בהליכי-המשפט  ליתן  משקל  למציאות  הרב-פשר  לבתיִא

ועדות של    יהןבעקבות  המלצות,  1988בשנת  ,    על  כךנוסף.    קבלת  ההחלטותשל
 תרבותיות -ן  את  מחויבותה  לרבאימצה  קנדה  חוק  המעג,  ריותפרלמנט

)Multiculturalism Act.(63זו  הייתה  אמורה  להוות  דגם  לחקיקה לית  חקיקה  פדר  
במהלך  שנות  התשעים  אימצו ,  אכן.  תרבותיות-המסדירה  את  המחויבות  לרב

 64.בקנדה חקיקה ברוח זואחדות פרובינציות 
, ציין  כי  ככלל  א,  והמדינתיתליתבאשר  למנגנוני  הדיאלוג  שעוגנו  בחקיקה  הפדר

 ,החקיקה  כשלעצמה  אינה  מגדירה  זכויות  המוקנות  לקבוצות  השונות  או  לפרטים  בהן
  מחזקת ו  ובדרך  ז,תרבויות-אלא  קובעת  מכשירים  ומנגנונים  לקידום  המחויבות  לרב

  מעגנת  את  המחויבות  לשוויון  הזדמנויות לית  החקיקה  הפדר65.למעשה  שיח  זהויות
  והמדינתית  משכללת ליתהחקיקה  הפדר,  כן-  כמו66.בקבלה  לעבודה  בשירות  הציבורי

הקמת  גוף  שתפקידו ,  ראשית:    באמצעות  המנגנונים  הבאיםותאת  הליכי  קבלת  ההחלט
-רגישה  למציאות  הרבשתהיה  ח  מדיניות  ותיפביעו  י  אשר  יס,איסוף  מידע  ומחקר

                                                 
63 Canadian Multiculturalism Act, 1988) ליתהחקיקה הפדר: להלן.( 
64 The Manitoba Multiculturalism Act, 1992)  החקיקה  במחוז  מוניטובה:  להלן(;  An 

Act to Promote and Preserve Multiculturalism, 1997)  החקיקה  במחוז :  להלן
: להלן  (Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, 2000;  )ואן'ססקצ

החקיקה  במחוז :  להלן  (Multiculturalism Act, 1996;  )חוז  אלברטההחקיקה  במ
 ).החקיקה במחוז נובה: להלן (Multiculturalism Act, 1989 ;)קולומביה הבריטית

 תתרבותי-שם  נאמר  כי  מדיניות  רב,  חריג  לכלל  זה  היא  החקיקה  של  מדינת  מוניטובה 65
של היבטיה  כות  להשתתפות  בכל  הז,  הזכות  לגישה  שווה  להזדמנויות,  בין  היתר,  משמעה

 ). לחקיקה של מוניטובה)b(2' ס( התרבותיים םערכיההחברה והזכות לכיבוד 
  לחקיקה )c(-)d(3'  ס;  ואן'  לחקיקה  במחוז  ססקצ)e(4'  ס;  לית  לחקיקה  הפדר)a)(2(3'  ס 66

בחקיקה  במחוז .    לחקיקה  במחוז  מוניטובה)b(3-  ו)b(2'  ס;  במחוז  קולומביה  הבריטית
 ,מרחב  החברתי  הלשנגישות  מלאה  להבטחת  מניעת  הפליה  ולה  הציר  המרכזי  אלברטה  ז

 ). לחקיקה במחוז אלברטה16- ו3-9' ראו ס(הפוליטי והכלכלי 



  דלרגנ-חני אופק ח" תשסיאמשפט וממשל 

  
224  

כלל  מועצה  מייעצת  שחברים  בה  נציגי  הקהילות -בדרך  –  הקמת  גוף,  שנית  67;תרבותית
שיהיו שתפקידו  לייעץ  לגופים  הממשלתיים  ולהאיר  את  ההשלכות    –  ונותהש

בחלק  מן  המדינות  המועצה  מייעצת  גם (  68תרבותית-להחלטותיהם  על  המציאות  הרב
  שוטפים  בנוגע חותפרסום  דו,  שלישית  69;)  ולא  רק  לרשויות  המנהליות,לגוף  המחוקק

ידי  כך  הגברת -  ועל,ההגופים  שהוקמו  מכוח  דברי  החקיקידי  -  עלתרבותי-למצב  הרב
תפקידן  להושיט שהקמת  יחידות  מדינתיות  ,  רביעית  70;ההמידע  והשקיפות  בסוגיות  אל

, חמישית  71;  לבוא  במגע  עם  גופים  ממשלתייםיםקהילות  המבקשלליחידים  ומעשי  סיוע  
, ארגוני  עובדים,  נציגי  הקהילות(הגברת  מעורבותם  של  גופים  שאינם  ממשלתיים  

 ן  של  בעקבות  חקיקה  זו  חל  שינוי  במדיניות72.י  קבלת  ההחלטותבתהליכ)  מוסדות  חינוך
הבנה להשינוי  התבטא  בהעמקת  המחויבות  לדיאלוג  ו.  גיוון  התרבותיגבי  ההרשויות  ל

תוך  הסרת (ת  החברתית  והכלכלית  ובהעמקת  המחויבות  לקידום  האחדּו,  תרבותיים-בין
 ).מחסומים של הפליה באמצעות פעולות מתקנות למיניהן

  ובמובן  זה ,  הרואות  כי  תהליך  החקיקה  בקנדה  בא  בעקבות  תהליכים  חברתייםעינינו
אם  ננסה  למפות .  אך  לא  יצר  אותן,  מגמות  קיימות  –  היותר  חיזק-לכל  וא  –  הוא  שיקף

 ,  כלפי  הרבגוניות  החברתיתליתפני  השלבים  שעברה  המדיניות  הפדר-את  ישראל  על
מיקום  זה  מחדד  כי  יש .  השנינראה  כי  זו  קרובה  יותר  לשלב  הראשון  מאשר  לשלב  

הקמת  מבנים ידי    שכן  זו  עלולה  להביא  ל,להיזהר  מפני  קפיצה  חפוזה  לשלב  השלישי
.   שיקשטו  את  השדרה  המשפטית  מבלי  להניב  תועלת,נבוביםאך  ם  מפוארים  ימשפטי

  יש  להיזהר  גם  מפני  אידיאליזציה  מופרזת  של  ההסדרה  בקנדה  בשלב ,זאת  ועוד
-רבקנדה  עצמה  קיים  ויכוח  גדול  אם  המדיניות  המעודדת  את  היש  לזכור  כי  ב.  השלישי

  או  שמא  היא  מגדילה יםפנים  רבבעלת  בינויה  של  חברה  קנדית  אחת  בתרבותיות  עוזרת  
  הפחד  מפני 73.את  הבדלנות  החברתית  תוך  חלוקת  קנדה  לקהילות  תרבותיות  שונות

                                                 
 )b(6'  ס;  ואן'  לחקיקה  במחוז  ססקצ)c(5'  ס;    לחקיקה  הפדרלית)a)(1(5-ו  )b)(2(3'  ס 67

  לחקיקה  במחוז )e)(1(16'  ס;    לחקיקה  במחוז  מוניטובה)b(5'  ס;  לחקיקה  במחוז  נובה
 .אלברטה

  לחקיקה  במחוז 5'  ס;  ואן'  לחקיקה  במחוז  ססקצ)e(5'  ס;  לית  לחקיקה  הפדר)1(7'  ס 68
לחקיקה  במחוז )  f(5-ו)  a(5'  ס;  לחקיקה  במחוז  נובה)  d(6-  ו5'  ס;  קולומביה  הבריטית

 .לחקיקה במחוז אלברטה) h)(1(16' ס; מוניטובה
 .ואן'לחקיקה במחוז ססקצ) a(5' ס 69
לחקיקה )  4(7'  ס;    לחקיקה  במחוז  קולומביה  הבריטית7-  ו6  'ס;  לחקיקה  הפדרלית)  3(7  'ס 70

 . לחקיקה במחוז אלברטה19' ס;  לחקיקה במחוז מוניטובה7' ס; במחוז נובה
 . לחקיקה במחוז מוניטובה6' ס 71
) d(4-ו)  d(  ,4)b(3'  ס;  ואן'לחקיקה  במחוז  ססקצ)  d(5'  ס;  ליתלחקיקה  הפדר)  d)(1(5'  ס 72

 .לחקיקה במחוז אלברטה) a)(1(16' ס; חקיקה במחוז מוניטובהל
73 NEIL BISSOONDATH, SELLING ILLUSIONS: THE CULT OF MULTICULTURALISM IN 

CANADA (1994); RICHARD GWYN, NATIONALISM WITHOUT WALLS: THE 
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. ונות  בקנדהד  בשנים  האחרות  התגבר  מאחשבון  האחדּו-ת  עלקידום  ערכים  של  שונּו
 ,המבקרים  טוענים  כי  התרבות  הקנדית  וסמליה  נזנחו  בשם  המאמץ  לקדם  תרבויות  זרות

חשה )  דוברת  האנגלית(הקבוצה  הגדולה  .  הקנדים  לזרים  באדמתםנהפכו  עקב  כך  כי  ו
.   בעיניהם  כמפלגתסת  שכן  זו  נתפ,תרבותית-ידי  המדיניות  הרב-אפוא  מאוימת  על

ם  בסכנה  בשל  זניחת  ערכים  קנדיים  והדגשת ת  החברתית  עומדת  לשיטתהלכידּו
שכן ,  תרבותיות-אחיזה  בחקיקה  המעגנת  את  המחויבות  לרביש  לטענה  זו  .  השונויות

 74.מרביתה אינה מסדירה בשום צורה שהיא את הזהות המלכדת
                                                 

UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING CANADIAN (1995); JACK L. GRANATSTEIN, 
WHO KILLED CANADIAN HISTORY? (1988).  

ההטרוגניות .  תרבותיות-באוסטרליה  קיים  דגם  שונה  של  הסדרת  המחויבות  לרב 74
  לגבש  בראשית  שנות  התשעים  מסמך  הנקרא ליתאת  הממשלה  הפדרהניעה  באוסטרליה  

“Policing in a Culturally Diverse Australia: Governing Principles”)  להלן :
-  לרבלית  הממשלה  הפדרה  שלהצהרה  זו  מבטאת  את  מחויבות).  ליתפדרההצהרה  ה

מדובר  בהנחיה  גמישה  במובן  זה  שהיא  מונה  שיקולי  מדיניות  המהווים  מסגרת .  תרבותיות
רגישה שבמדינות  השונות  קיימת  מדיניות  ,    על  כךנוסף.  פילוסופית  למעצבי  המדיניות

מוסדות  מיוחדים  שתפקידם  להתוות   בכמה  מקרים  הקימו  המדינות  ,  למשל,כך.  לרבגוניות
תרבותית  או  להנחות  את  מקבלי  ההחלטות  באשר  להשפעות  של  מדיניותם  על -מדיניות  רב

תרבותיות -שתי  מדינות  מיסדו  לאחרונה  את  המחויבות  לרב.  תרבותיות  החברתית-הרב
   החדשה יילסו-ודרום)  Multicultural Victoria Act 2004(ויקטוריה  :  לכלל  דבר  חקיקה

)Community Relation Commission and Principles of Multiculturalism Act 2000 .(
  נקבעה  גם  המסגרת ליתבהצהרה  הפדר.    והטקסט  הסמוך  להן17-18ש  "ראו  לעיל  ה

. ת  השפה  האנגליתאופיו  הדמוקרטי  של  המשטר  ועליונּו:  דתהמהותית  של  הזהות  המלכ
המרכיב  של ואילו    ,  ונתון  לפרשנות  מתחדשתמיהמרכיב  הדמוקרטי  בזהות  המלכדת  דינ

באוסטרליה  קיימת  רגישות  גבוהה  יותר ,  כלומר.  מי  פחותת  השפה  האנגלית  הינו  דינעליונּו
  שימוש  במונחים  גמישים זהות  זו  מובנית  באמצעות.  לחשיבות  קיומה  של  זהות  מלכדת

  אשר  את  פרשנותם  ומשמעותם ,)אזרחות,  משטר  דמוקרטי,  כגון  שלטון  החוק(ועמומים  
הזהות ,  עם  זאת.  הקונקרטית  הם  עתידים  לרכוש  במסגרת  תהליכים  חברתיים  ופוליטיים

.   והוא  השפה  האנגלית,לצד  הרכיב  הדמוקרטי  המלכדת  כוללת  גם  רכיב  תרבותי  ייחודי
ת  מלכדת  סביב  שפה  מסוימת  משמעה  בהכרח  גם  הטמעה  מסוימת  של גיבושה  של  זהו

טיפוח ולצד  ההכרה  ברבגוניות  החברתית  ,  כלומר.  התרבות  שהצמיחה  את  אותה  שפה
  קיימת  באוסטרליה  גם  מידה  מסוימת  של ,הפלורליזם  והשיתוף  בין  כל  הקהילות  הקיימות

הדבר  נעשה שיתכן  י.  םמנת  ליצור  קהילה  אחת  בעלת  מאפיינים  דומי-יה  תרבותית  עליכפ
יש  צורך   –  ת  ומכבדת  אותהגם  כזו  שמכירה  בשונּו  –  מנת  ליצור  קהילה-מתוך  הכרה  שעל

, הניסיון  האוסטרלי  מראה  אפוא  כי  קונקרטיזציה  של  הזהות  המלכדת.  בגורם  מאחד  כופה
ת הוסיפה  עקרונות  שאינם  בהכרח  סובלניים  לשונּו,  מעבר  להצהרת  מחויבות  כללית

. הפרדיגמה  האזרחית  נמהלה  ביסודות  מן  הפרדיגמה  האתנית,  לים  אחרותבמי.  התרבותית
  נראה  כי  המודל  האוסטרלי  התמודד  בצורה  מאוזנת ,על  רקע  הביקורת  בקנדה,  מכל  מקום

הרבגוניות לבין  ת  החברתית  ת  היחס  בין  הלכידּויעם  סוגי,  ולכן  גם  מוצלחת  יותר,  יותר
וסטרלי  היא  הסדרת  המחויבות תובנה  נוספת  המופקת  מן  הניסיון  הא.  החברתית

לתהליך  החקיקה  קדמה  הכרה  חברתית  בערכו .  נעשתה  בדרך  אבולוציוניתש  ,לפלורליזם
-נהגה  בפועל  מדיניות  רבהובה  אחדות  ששנים  תקופה  של    וכן  ,החיובי  של  הגיוון  החברתי
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סבורה  שבמציאות  הישראלית  יש  להתמקד  בצעד אני  בשל  הסתייגויות  אלה  
הינו  ישים  ואפשרי  אף שמליץ  על  צעד  ראשון    א,משכך.  השרשת  תרבות  שיח:  הראשון

יש  בו  כדי  לחולל  שינוי  שיכשיר  את ואשר  ,  מחד  גיסא,  בהינתן  האקלים  החברתי  הקיים
 ,התשובה?  מהו  אפוא  אותו  צעד  ראשוני.  מאידך  גיסא,  ם  נוספיםיהקרקע  לקראת  שינוי

 . היא תסקיר השפעה על הקהילה,לדעתי

 הילהתסקיר השפעה על הק – הצעד הראשון. ג

 ?מהו – קהילההתסקיר השפעה על . 1
 –  פיקוח  וניהול  ההשלכות,    של  ניתוחתהליךתסקיר  השפעה  על  הקהילה  הינו  

שיש  לפעולה  שלטונית  מוצעת  על   –    לחיוב  ולשלילה,ונותמכּו-ונות  והבלתיהמכּו
  אינה  מצומצמת ,  לשיטתי,הגדרת  תסקיר.  ןהקהילות  השונות  ועל  מרקם  היחסים  ביניה

מכלול  ההשלכות  שיש  להחלטה  מוצעת  על  הקהילות המפרט  את  מסמך  (ר  אפוא  לתוצ
  אלא  כולל  גם  את  תהליך  עריכתו ,)החברתיות  השונות  ועל  מרקם  היחסים  ביניהן

 ).ציבור ושמיעת טענותיועם הההיוועצות (
  רעיון  התסקיר  המוצע  ועיצוב  המתודולוגיה  לעריכתו  ניתן  לשאוב ו  שללשם  פיתוח

הניסיון  שהצטבר  בישראל  בעריכת  תסקיר  השפעה ,  ראשית:  השראה  משלושה  מקורות
  מטרת  תסקיר  זה  היא  לשלב  היבטים 75.היעל  הסביבה  מכוח  חוק  התכנון  והבני

המשרד  להגנת  הסביבה  מצהיר  על .  סביבתיים  בהליך  קבלת  ההחלטות  במוסדות  התכנון
חלק כ.  הציבור  בתהליך  הכנת  התסקירשל  שאיפתו  להנהיג  מדיניות  הכוללת  מעורבות  

 environmental impact(  זו  הוא  שואף  לראות  בתסקיר  תהליך  הערכה  סביבתי  סהמתפי
assessment(  ,  מסמך"ולא  רק")  statement  .( בשנים  האחרונות  החל  המשרד  להגנת

 ןכחלק  מתהליך  בחינת,  )public hearing  ("שימוע  ציבורי"הליך  של  הסביבה  להנהיג  
עיון  פתוח -שימוע  הציבורי  הוא  בעצם  יוםה.  כניותוהשפעות  הסביבתיות  של  תשל  ה

-נציגי  ארגונים  חוץ,  נציגי  משרדי  ממשלה,  מקצוע-אנשיבהשתתפות  ,  לציבור

נתוני  התסקיר ,  כנית  המוצעתוהעיון  מוצגים  עיקרי  הת-במהלך  יום.  ממשלתיים  ואחרים
במהלכו  עולים  נושאים  ומתחדדים ש,  ומתפתח  דיון  פתוח  בין  הנוכחים,  ומסקנותיו

מטרת  השימוע  הציבורי  היא .  לא  נכללו  בהכרח  בתסקיר  עצמור  שאנוספים  היבטים  
 ,  הגם  שפרקטיקה  זו  מצויה  בחיתוליה76.לסייע  בגיבוש  עמדה  לגבי  התוכנית  הנידונה

                                                 
יש  להיזהר  מפני  החלפת :  לאמור.  תרבותית  באמצעות  מוסדות  מדינה  שהתמחו  בכך

טרם  הבשילה  הסכמה  חברתית בתרבותיות  -דרה  משפטית  של  המחויבות  לרבהיוצרות  והס
 .סביב ערכה החיובי

 ).היחוק התכנון והבני: להלן (307ח "ס, 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה 75
 sviva.gov.il/bin  –  המידע  מבוסס  על  האתר  של  המשרד  להגנת  הסביבה 76

/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWh
o=Articals^l1400&enZone=taskirim. 
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מנתחת אשר  ניתן  להסתייע  בניסיון  המקומי  שנצבר  עד  כה  וכן  בתשתית  הביקורתית  
 77.מערכת זו וכוללת המלצות לשיפורה

ניסיון  זה  רחב .  ציבורעם  הצטבר  במדינות  בנוגע  להיוועצות  הניסיון  שה,  שנית
  שכן  מושא  ההיוועצות  אינו  מוגבל  ליחסים  הקהילתיים  ואינו ,בהרבה  מהתסקיר  המוצע

בנושא  זה  קיימת  תשתית  מפותחת ,  עם  זאת.    דווקאכולל  דגשים  מיוחדים  בהיבט  זה
 ,כך.  הא  אפקטיבימנת  שי-ציבור  עלעם  ה  תהליך  ההיוועצות  ו  שלבנוגע  לאופן  בניית

   בפיתוח  המתודה  ניתן  להסתייע  בספר  שפרסם  הארגון  לשיתוף  כלכלי  ולפיתוח ,למשל
)OECD  (  לציבורמידעמסירת    הכולל  עקרונות  מנחים  בכל  הקשור  ל,2001בשנת   ,

 78.השתתפות  פעילה  של  אזרחים  בקביעת  המדיניות  הציבוריתלולהיוועצות  עימו  
ניתן על  כך    נוסף  79.  שאף  בהם  ניתן  להסתייע,תעקרונולכמה  הספר  הארגון  תמצת  את  

הסתייעות ה  .ציבורעם  הבהן  נוהגת  מדיניות  של  היוועצות  שסיונן  של  מדינות  בנלהיעזר  
 80.מו לתוצר גרידאוצמצולמנוע את  , לחזק את מימד התהליך בתסקירהבלקחיהן עשוי

הנחיות בה  מתכונת  ההיוועצות  עם  הציבור  מוסדרת  בש  למדינה  הטניה  היא  דוגמיבר
  עודכן  קובץ  ההנחיות  בנושא 2004בשנת  .  Cabinet Office-מחייבות  שפרסם  ה

כולל  שישה  קווים וא  הו,  )Code of Practice on Consultation(עם  הציבור  ההיוועצות  
  על  הציות  של ח  מפרסם  מדי  שנה  דוCabinet Office-  ה81.ההיוועצויותמנחים  לעריכת  

                                                 
  sviva.gov)  1997  (תסקירי  השפעה  על  הסביבה  המשרד  לאיכות  הסביבה  ,ה  לדוגמ,ראו 77

il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0121_1.pdf  .מדובר  בקובץ  מאמרים ,
מערכת  התסקירים רד  לאיכות  הסביבה    המשכן  ראו.  הכולל  ניתוח  היבטים  שונים  של  התסקיר

 sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries  )2003  (1982-2003בישראל  הישגים  ולקחים  
/Articals/taskirim_1.pps. 

78 OECD, CITIZENS AS PARTNERS: INFORMATION, CONSULTATION AND PUBLIC 
PARTICIPATION IN POLICY-MAKING (2001). 

79 OECD, CITIZENS AS PARTNERS: INFORMATION, CONSULTATION AND PUBLIC 
PARTICIPATION IN POLICY-MAKING: EXECUTIVE SUMMARY (2001)  . עשרת  הקווים

בהחלטות  שלטוניות  בקרב  כל פעיל  המנחים  עוסקים  במחויבות  להנהגת  היוועצות  ושיתוף  
בעיצוב  המדיניות ת  ולהשתתפו  האזרחים  לקבלת  מידע  ם  שלעיגון  זכותב;  דרגות  ההנהגה

הקדמת  תחילת ב;  מתכונתו  וגבולותיו,  של  מטרות  השיתוףבהצגה  בהירה  ;  הציבורית
, מידע  מלאבמתן  ;  הציבורמקציבת  זמן  ממשי  לקבלת  תגובות  בוכן  האפשר  השיתוף  ככל  

; אנושיים  וטכניים  כערובה  לאפקטיביות  ההכללה,  העמדת  משאבים  כלכלייםב;  זמין  ומדויק
הגורמים  המייעצים של    המנת  למנוע  שחיק-י  הממשלה  השונים  עלהתאמה  בין  משרדב

פעילות   לשבקרה  בניטור  וב;  שקיפות  מלאה  של  תגובות  הציבורבהנהגת  ;  והציבור
; ןדרכים  לשיפורהצעת  יעילות  ההיוועצות  וואחר  זמינות  המידע  מעקב    ידי-הממשלה  על

 . השלטונייםמוסדותיהלאזרחות פעילה הינה רווח צרוף לחברה וובהכרה בכך ש
התייעצות :  שיתוף  הציבור  בהליכי  קבלת  החלטותסקירתה  המקיפה  של  שלי  לוי  את  ראו   80

 knesset.gov.il/mmm  ,)2005,  מרכז  המחקר  של  הכנסת  (מבט  משווה  –  בנושא  סחר  חוץ
/data/docs/m01265.doc .להלן 2בסעיף גראו דגשים בנושא התסקיר כתהליך כן -כמו. 

ששת  הקווים  המנחים .  הסקירה  להלן  מבוססת  על  מידע  המצוי  באתר  של  משרד  הקבינט 81
רציפה היוועצות  ת  לקיים  ו  הקוד  מעגן  את  המחויב,  למשל,כך.  פותחו  והובהרו  בקוד  עצמו
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  כולל  ביקורת  על ח  הדו82.עם  הציבורלהיוועצות  ר  להנחיות  בכל  הקשוממשלתיים  גופים  
השיפורים  והחידושים  שהכניסו ,  ההצעותשל    פירוט  ,  הגופים  להנחיותם  שלציותמידת  

  להמחשת  השפעתו  של  הליך ותגמ  ודּו,שקיימוההיוועצות  לתהליך  גופים  אלה  
-ת  עולה  כי  משרדי  הממשלה  ויחידו2004מהדוח  לשנת  .  על  עיצוב  המדיניותההיוועצות  

 2006ובשנת  ,  היוועצויות  583  נערכו  2005בשנת  ,  היוועצויות  621הסמך  קיימו  בשנה  זו  
כי  מדי  יום  מסתיימים  כשני  תהליכי מלמדים  נתונים  אלה  .  היוועצויות  571נערכו  

בהתאם של  ההיוועצויות    מצויה  התפלגות  2006  לשנת  חבדו.  עם  הציבורהיוועצות  
היוועצות כל  משרדי  הממשלה  קיימו  הליכי    עולה  כי  כמעט  הממנש  ,למשרדי  הממשלה

הם  המשרד  לאיכות  הסביבה היוועצויות    המשרדים  המרכזיים  שקיימו  83.במהלך  השנה
  לשם  ניוד  חיות  קרקס ות  הגבלות  בריאות  ורווחה  הנדרש;ותרמות  מטרדי  הרעש  המותר(

 לי  המינימםהעלאת  גודל;    בנושא  זהית  וזאת  בהתאם  לדירקטיבה  אירופ,ברחבי  האיחוד
המבדקים  שיש  לערוך  לאנשי (  משרד  החינוך  84;)ועוד,    שמותר  ללכודהלובסטריםשל  

 ,  הגברת  החינוך  מחוץ  למבני  הכיתות;נהלי  המתעתדים  לעבוד  עם  ילדיםוִמסגל  חינוכי  
היקף  הזכות  לסודיות  רפואית  והיקף  הזכות  לגילוי  מידע  רפואי (משרד  הבריאות  ;  )ועוד

גיל  המינימום  לעישון  טבק ;    לרבות  איידס,מיןזיהומים  המועברים  ביחסי    לשבהקשר  
הגברת (  משרד  המסחר  והתעשייה  85;)  וכיוצא  באלה,והעונשים  בגין  מכירה  אסורה

  קווים ;הוגן-לאהשימוש  בסנקציות  פליליות  לשם  יישום  הדירקטיבה  בעניין  מסחר  
 ליותדרישות  הבטיחות  המינימ(משרד  התחבורה  ו  86;)  ועוד,המינימום  הלאומי-לשכר

  לא האולם  אל,  היוועצויותיים  התקשורת  והספורט  ִק,    גם  משרד  התרבות87).הרותבמנ
 88.היחסים  ביניהןעל  למדיניות  על  הקהילות  השונות  ושיהיו  עסקו  במישרין  בהשלכות  

 ו  של  ונפיצותושכיחות.    הרואות  כי  היוועצויות  נערכות  במגוון  רחב  של  נושאיםנונייע

                                                 
  ככלל תנותרהיוועצות  הצורת  ;  עם  הציבור  בתהליך  עיצוב  המדיניות  כבר  משלביו  הראשונים

 שבועותעשר  -להימשך  שניםבכתב  צריכה  היוועצות  ;    כך  שניתן  להתאימה  לנסיבות,גמישה
ר יהעביש  ל  ;תכליתית  ונגישה,  דונה  בצורה  ברורהייש  להקפיד  על  הצגת  הסוגיה  הנ;  לפחות

על  המדיניות ההיוועצות    הליך  ו  של  לציבור  על  התגובות  שהתקבלו  ועל  השפעתבמשו
יפקח  על שם  שהתקיים  במשרד  באמצעות  מתֵאההיוועצות  ל  הליך  עלערוך  בקרה    ו,שעוצבה

בחרתי .  ההיוועצותעל  ייעול  ההליך  ועל  ייעול  תהליכים  במשרד  בעקבות  ,  הציות  להנחיות
עם היוועצויות  המקיימת    למדינה  הטניה  היא  דוגמילהרחיב  בהצגת  העקרונות  שכן  בר

 www.cabinetoffice.gov.ukראו  .  ערך  מיוחד  ישלקחיה  ל  ולכן  ,ציבור  באופן  תדיר  ושוטףה
/regulation/consultation/code/index.asp. 

82 www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/consultation/annual_reports/index.asp. 
83 www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/documents/consultation/pdf/2006.pdf. 
84 www.defra.gov.uk/corporate/consult/lobster/index.htm. 
85 www.dh.gov.uk/en/Consultations/Closedconsultations/Generalo nlyyearindexes/DH_ 

065422. 
86 www.dti.gov.uk/consultations/closedwithresponse/index.html. 
87 www.dft.gov.uk/consultations/closed. 
88 www.culture.gov.uk/Reference_library/Consultations. 
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  כי  הליך  זה  אינו  צריך  להיות ות  מלמדבמשפט  המשווהההיוועצות  השימוש  בהליך  
 .יומיומי ושכיח, אלא עניין שגרתי,  לסכסוכים מיוחדיםהקודש השמור-מלאכת

הברית  ובאירופה  בכל  הנוגע  לעריכת  תסקיר -הניסיון  שהצטבר  בארצות,  שלישית
רעיון  התסקיר ).  תסקיר  חברתי:  להלן)  (Social Impact Assessment(השפעה  חברתי  
שמש  מכשיר התסקיר  החברתי  מ  .הברית-בשנות  השבעים  בארצותהחברתי  נולד  

, דרך  חדשהסלילת  כגון  (פרויקט  מסוים    לשלהערכת  ההשפעות  החברתיות  הצפויות  
נועד  להשלים  את  תסקיר  ההשפעה ו,  )תעופה  ועוד-בניית  שדה,  מפעל  תעשייההקמת  

השלכות התסקיר  החברתי  כולל  .  המתמקד  בהשלכות  הפיזיות  של  התכנון,  על  הסביבה
שינוי (והשלכות  תרבותיות  )  איכות  חיים,  אישיים-ביןיחסים  ,  תעסוקה(חברתיות  

). בה  הם  חייםשחברה  ה  הפרטים  ום  שלערכים  ואמונות  המעצבות  את  תודעת,  נורמות
, 2003  ובשנת  ,הברית  ההנחיות  לעריכת  התסקיר  החברתי-  פורסמו  בארצות1992בשנת  

  מן  האמור  עולה  כי  במשפט  המשווה 89.עודכנו  ההנחיות,  יישוםלאחר  עשר  שנות  
אומנם אלה  אינן  מותאמות  .  ציבורעם  הקיימות  פרקטיקות  מפותחות  של  היוועצות  

את  הדעת  במסגרת  תסקיר  ההשפעה  על  הקהילה להם  יש  לתת  שם  ילמאפיינים  הייחודי
הפרקטיקות אולם  ,  חדשני  הינו  לתסקירכאן  מבחינה  זו  היישום  המוצע  ו  ,המוצע

 .יכולים לסייע בפיתוחו, יון שנצבר בהפעלתןוהניס, הקיימות
 

 התסקיר כתהליך. 2
מסמך ל  ,היינוד  –    תסקיר  ההשפעה  על  הקהילה  אינה  מוגבלת  לתוצרו  שלחשיבות

מרקם על  על  הקהילות  ונתונה  מדיניות  ציבורית    לש  ותצפויההמפרט  את  ההשלכות  
עשויה ,  לעצמהכש,  הכנת  התסקיר.  אלא  נובעת  גם  מתהליך  עריכתו  –  ןהיחסים  ביניה

העושר  הקיים  במשפט לנוכח  .  לשמש  מסגרת  לקיום  הדיאלוג  בין  הקהילות  השונות
אופן  שיתוף ולעריכת  התסקיר    לשמתודולוגיה  כל  הנוגע  לההשוואתי  ובספרות  ב

המידה -  לא  אוכל  במסגרת  מאמר  זה  לעצב  באופן  מלא  את  אמות,הציבור  במסגרתו
נקודות  כלליות  המקבלות כמה  על  לן  להברצוני  לעמוד  ,  עם  זאת.  לעריכת  התסקיר

 .חשיבות מיוחדת בהתחשב במושאו הייחודי של התסקיר
היוועצות  עם ונות  של    דרכים  שונות  ומגּוותקיימ  –  )פעילה/סבילה  (היוועצותסוג  ה •

. פעילהלהיוועצות  סבילה  היוועצות    היא  בין  יבחנה  המשמעותית  בעיניהה.  ציבורה
מדיניות  מוצעת  ומבקש  את  הערות  הציבור סבילה  השלטון  מפרסם  בהיוועצות  

גומלין -התייחסות  שכן  אין  במסגרתה  יבעיניסבילה  כזו  היא  היוועצות  .  בכתב
. הרשות  השלטוניתלבין  בין  הציבור  כן  אמיתית  בין  החלקים  השונים  של  הציבור  ו

כן בין  הציבור  ולמתקיים  דיאלוג  בין  הרשות  השלטונית  בהיוועצות  פעילה    ,לעומתה
בה   אלא  משולב  ,היוועצות  כזו  אינה  מתמצה  בכתב.  לות  השונות  בציבורבין  הקהי

                                                 
89 SOCIAL IMPACT ASSESSMENT – INTERNATIONAL PRINCIPLES (2003), available at 

iaia.org/Members/Publications/Guidelines_Principles/SP2.pdf. 
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ועידות ,  מיקוד-קבוצות,  מפגש  פיזי  של  הקהילות  השונות  במסגרת  שימוע  ציבורי
המפגש  הפיזי  מאפשר  דיאלוג כאן  היא  ש  ההחשובהנקודה  .  אזרחים  וכיוצא  באלה

המלא  של ל  מודהבין  .  הידודי  ובכך  הופך  את  הכנת  התסקיר  לתהליך  ,רעיוני
נמתחת  קשת  של סבילה  הההיוועצות  הטהור  של  מודל  הלבין  הפעילה  ההיוועצות  
של קביעת  התמהיל  .  יםמודלשני  ההמשקפות  תמהילים  שונים  של  אפשרויות  

ם משיקולי  –  כפי  שארחיב  בהמשך  –  מושפעתהיא    אלא  ,המודלים  אינה  עניין  טכני
הפעילה נות  בהיוועצות  מוְב  מדיניות  ציבורית  המגלמים  איזון  בין  התועלות  השל

ברצוני  לחדד  כי  הניסיון .    יעילות  מנהלית  ועלות  כלכליתם  שללבין  שיקולי
-הנעשית  בדרך(הסבילה  ההשוואתי  מלמד  על  הכרה  במוגבלותה  של  ההיוועצות  

היא ,    על  כךנוסף.  זו  אינה  מכוננת  תהליך  דיאלוגי  ממשיהיוועצות    90).כלל  בכתב
ואלה  אינם  נגישים ,    לרבות  אינטרנט,ת  ההמוניםנסמכת  בעיקרה  על  אמצעי  תקשור

  השימוש  בהיוועצות 91.  ובמיוחד  לקבוצות  המוחלשות,לכל  רובדי  האוכלוסייה
  להדרה  חברתית  ולהפיכת  השיתוף לביועלול  לה,  ליבהינתן  פער  דיגיט,  הסבילה
מדובר כאשר  אולם  אפילו  .    על  כל  הסכנות  הכרוכות  בכך,  בלבדעין-למראית

כל  רובדי ש  לא  בטוח  ,)כגון  עיתונות  כתובה(ישה  לכל  רובדי  החברה  נגשבטכנולוגיה  
באותיות כלל  -בדרךמופיעה  אשר    –  יביטו  במודעה  הרלוונטיתאכן  האוכלוסייה  

הסבילה חסרונות  שבהיוועצות  ה.  ויפנימו  את  מהותה  –  קטנות  לקראת  סוף  העיתון
דבר  היא משמעות  ה.  ירת  סוג  ההיוועצותעת  בחצריכים  לעמוד  לנגד  עינינו  ב

 .בהיוועצותפעילים יסודות של  יש להעדיף שילוב ,בהעדר טעם ראוי ומבוררש
:   שלביםהאת  תהליך  קבלת  ההחלטות  ניתן  לחלק  באופן  גס  לארבע  –  אורך  השיתוף •

ובחירת החלופות  מיפוי  ,  הגדרת  המדדים  להערכת  הפתרונות,  הגדרת  הבעיה

                                                 
. טניהיעם  הציבור  בברהיוועצות  ביסוד  שינוי  ההנחיות  לעריכת  ,  בין  היתר,  הכרה  זו  עמדה 90

 Code of:  ורא(בכתב  עם  ארגוני  המגזר  השלישי  בהיוועצות  הדגש  הושם    2000בשנת  שבעוד  
Practice on Written Consultation, archive.cabinetoffice.gov.uk/servicefirst/2000 

/consult/code/_consultation.pdf(,  והגשת  תגובה  בכתב ,  שונו  ההנחיות2004  בשנת  
 ההידודי  התהליך  ו  שלאלא  יש  הכרה  בחשיבות,  ההיוועצותהמלך  לעריכת  -אינה  עוד  דרך

 ).81ש "לעיל ה, Code of Practice on Consultationראו (
  אשר  נועד  לבחון  את  דרכי ,Hear the Citizen Projectמכונה  בפינלנד  נערך  פרויקט  ה 91

  לצד  עובדי  הציבור  ממשרדי ,בפרויקט  השתתפו.  ןאופן  שכלולאת    וותההיוועצות  הקיימ
באופן  לא .    החברה  האזרחיתם  שלארגונייותר  ממאה  ושלושים    גם  ,הממשלה  השונים

ותר  מן  הארגונים ין  טוב  סקר  שעובדי  הציבור  העריכו  את  המצב  הקיים  באופהמפתיע  העלה  
שני  הצדדים  הכירו  בתרומתו  החשובה  של  האינטרנט  לתהליך ,  עם  זאת.  האזרחיים

הנחת  הנובעת  מן  העובדה  שלא  לכל  האזרחים  יש -בעת  הביעו  את  אי-  אולם  בה,ההיוועצות
 .www.oecd.org/dataoecd/59/40/2664207.pdfראו  .  אפשרות  להשתמש  במדיה  זו

עתיד הוא  ,  החזקת  מחשב  בביתשל  טלי  צפוי  להצטמצם  במרכיב  ידיגהגם  שהפער  ה,  בישראל
את ראו  לדעה  זו    .ת  הקשורות  למחשביו  ובעיקר  במיומנו,מדים  אחריםבמלבוא  לידי  ביטוי  

  "חברתיים  בנגישות הבדלים  –  בין  המוחשי  לווירטואלי"נהון  -הרצאתה  של  קרין  ברזילי
 .forums.nana10.co.il/Article/?ArticleID=118565שתמציתה מופיעה באתר , )2003(
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קנה  אחד  עם  השאיפה עולה  בבלבד  שיתוף  בשלב  האחרון  .  החלופה  המועדפת
שיתוף  בשלבים  האחרונים ,  עם  זאת.  צמצום  העלות  הכלכליתלליעילות  מנהלית  ו

  וכבילה  זו  גורעת ,כפוף  לסד  הבחירות  שנעשו  בשלבים  המוקדמים  של  התהליך
אפקטיביות לבין  הבהינתן  הזיקה  בין  שלב  השיתוף  .  השיתוףשל  אפקטיביות  המ

  ולא  להסתפק  בשלב ,הדרך  המנהלית-לשיתוף  בכברתהאפשר    יש  לשאוף  ככל  ,שלו
המודעות  לחסרונות  שבשיתוף  בשלב  האחרון  בלבד  צריכים  להיות .  האחרון  בלבד

  יתחוור  הצורך ,ככל  שיתרחב  שלב  השיתוף.  ירת  שלב  ההיוועצותבעת  בחברורים  
 .הסוגיהבהירה של  ההצגב

וחד במי,  כרוך  בהעברת  מסרים  רבים  לציבורשיתוף    –    הסוגיהה  שלבהירות  הצגת •
  והם ,ם  את  המסגרת  הדיוניתמסרים  אלה  באים  לתחֹו.  בשיתוף  פעילכאשר  מדובר  

הצגת והבהרת  מושא  השיתוף  ,  חיוני  לנקיטת  עמדהאשר  כוללים  העברת  מידע  
ציפיות  גבוהות  מדי למנוע  מנת  -תחימת  המסגרת  הדיונית  חשובה  על.  חלופותה

מנת  לתעל  את -ועל,  אמחד  גיס  ,)שכן  האכזבה  מרה  יותר  מחוסר  הציפייה(בתהליך  
לתחימת .  מאידך  גיסא,  רשיםיהדיון  לנתיבים  אפקטיביים  כך  שלא  יתקיים  שיח  של  ח

 ,מתח  תרבותיממילא  חווה  ש  במיוחד  בחברה  ,המסגרת  הדיונית  יש  חשיבות  רבה
של חשיבות  ה  מפורשת  בדבר  הואין  ֵתמה  כי  בכל  המקורות  שהוצגו  לעיל  יש  הנחי

 .תית ונגישהתכלי, הצגת הסוגיה בצורה ברורה
  עורכי ם  שללשאלת  זהות  –    מכיני  התסקיר  והתמחותם  בעניין  זהם  שלזהות •

חברה  פרטית  שתתמחה  בהכנת  תסקירים  וכלה ב  החל  ,מגוון  תשובותיש  התסקיר  
. באמצעות  גוף  שלטוני  ריכוזי  המתמחה  בכךשתכין  את  התסקיר  ברשות  המנהלית  

ת  המנהלית  הרלוונטית ידי  הרשו-התסקיר  יוכן  עלשבתווך  מצויה  האפשרות  
. בהתאם  להנחיות  עצמיות  שגיבשה  לעצמה  או  בהתאם  להנחיות  של  גוף  ריכוזי  אחר

המתודולוגיה  של  הכנת  התסקיר שמאחר  .  זהו  משרד  הקבינט,    למשל,טניהיבבר
מעצם  טיבם ר  כוללים  שא,    אלא  מצויה  בתהליכי  התהוות,  בישראלאינה  מפותחת
איני   –  רכבת  ומחייבת  רגישות  חברתית  גבוההמלאכה  זו  מושומאחר  ,  נִסייה  וטעייה

סבורה  שניתן  וראוי  להפריט  את  מלאכת  הכנת  התסקיר  באמצעות  הפקדתה  בידי 
ידי -על  –  לפחות  בעתיד  הנראה  לעין  –  להיעשותמלאכה  זו  צריכה  .  גוף  פרטי

ברוח  ההסדרים  במשפט שיגובשו    בהתאם  להנחיות  ,הרשות  השלטונית  הרלוונטית
 .המשווה

, הם  פרטיםיני  ב,האפשריש  לאפשר  סוגי  משתתפים  רבים  ככל    –  תפיםתמשזהות  ה •
,   מומחים  לסוציולוגיה,ארגוני  חברה  אזרחית,  אינטרס-  קבוצותם  שלנציגי

בעלי  מומחיות  בתחום  הספציפי  של וכן  אנשים    ,מדע  המדינהאו  לאנתרופולוגיה  ל
 .מבטה-הכללה הנכספת של מגוון נקודותהבדרך זו תושג . ההחלטה המוצעת

עריכת של  מתכונת  הקביעת  עת  בשיידרשו  הכרעות  חלק  מהשל  פירוט  זה  באמצעות  
כרוכה  בשיקולי  מדיניות אלא    ,קשתי  להמחיש  כי  מלאכה  זו  אינה  טכניתי  ב,התסקיר
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ירת  המתודולוגיה  של  הכנת  התסקיר  צפויה בחעובדה  זו  מחדדת  כי  .  ובהכרעות  ערכיות
  הדעת  בצורה  מספקת ן  היום  לא  ניתנה  להעדר  שאהיום  הציבורי  שאלות  -להעלות  לסדר

עשויה  לעורר היא  שכן  ,  חשיבות  כשלעצמהיש  הצפה  זו  ל.  בהליכי  קבלת  ההחלטות
דיאלוג את  ה.    נשען  עליההתסקירשדיאלוג  חברתי  חשוב  בנוגע  לפילוסופיה  החברתית  

, זה  ראוי  לקיים  בראי  האתגרים  השונים  הניצבים  בדרך  להשגת  דיאלוג  מוסדי  איכותיה
 . שאציג להלןכפי

 
 התסקיר בראי יעדיו הרצויים. 3

מתמודדים )  תהליך  עריכתו(לו    תציבור  שקודמעם  הוההיוועצות  )  התוצר(כיצד  התסקיר  
  בשל  הגיוון ?א  כפי  שהצגתי  אותם  בפרק  ,עם  האתגרים  הנובעים  מיעדיו  הרצויים

  אסתפק  בציור ,עריכת  התסקיר  ומידת  השיתוף  של  הציבורל  םדרכישל  ההאפשרי  
  תוך  חידודם  של ,קווים  כלליים  בלבדבתמודדותה  של  הצעתי  עם  האתגרים  השונים  ה

 .שיקולי המדיניות המשפטית הראויה
. היקף  ההכללה  תלוי  בראש  ובראשונה  בסוג  ההיוועצות  –  ת  ההכללהיּורּבבאשר  לְמ

היינו  כאשר  ההיוועצות  נעשית  בכתב  ונושאת ד,  ברובד  הבסיסי  ביותר  של  ההיוועצות
-במצב.  היקף  המשתתפים  בתהליך  ההיוועצותלגבי  אין  מגבלה  כמותית  ,  סבילאופי  

ככל .  אדםכל  פני  כל  קהילה  ולדברים  כזה  אין  מניעה  לפתוח  את  שערי  ההליך  המנהלי  
פה  של  מי  שחפץ -וכולל  שמיעה  בעללפעיל  פך  נה  ,היינוד  –  שהליך  ההיוועצות  מועמק

ההנחה  היא  כי .  שיתוף  זההגדרת  הזכאים  ליהנות  מרובד  של  חשיבות  העולה    –  בכך
כל  אחד  ואחד  באופן  אישי  לכל  אורך אין  אפשרות  לשתף  מטעמי  יעילות  מנהלית  

שכן ,  במנגנוני  היציגותכמו  גם  כאן  המגבלה  הכמותית  אינה  נוקשה  ,  עם  זאת.  התהליך
  ככל ,זאת  ועוד.  מספר  גדול  יחסית  של  קהילותיכול  לשאת  מלכתחילה  תהליך  שיתוף  זה  

וצורך  זה  יצדיק  את  הפגיעה  ביעילות ,    בשיתוף  קהילה  נוספתשיעלה  צורך  ממשי
מטעם  זה  אני  סבורה  כי  הצעתי  מתמודדת  היטב .    לא  תהיה  מניעה  לעשות  כן,המנהלית

  שכן  היא  מאפשרת  לשיקולי  מדיניות ,עם  האתגר  הטמון  בפן  זה  של  היקף  השיתוף
במסגרת .  ציבורית  ראויה  לתחום  את  גבולות  השיתוף  ללא  מגבלה  חיצונית  נוקשה

עוצמת  ההדרה ל,  שיקולי  המדיניות  המשפטית  הראויה  יינתן  משקל  לטיבה  של  ההחלטה
ולעוצמת ת  בקבלת  החלטה  מהירה  מידת  הדחיפּול,  הקבוצתית  שחוותה  הקהילה

מידת ,  השלכה  לטווח  ארוךהכגון  מידת  ,  השלכותיה  על  הקהילה  בהיבטים  שונים
השפעה  על  שיתוף  עתידי  בהליכים ה  מידת,  יסוד  ועומק  הפגיעה  בהן-הפגיעה  בזכויות

 .מנהליים ועוד ועוד
באיזו  מידה  המתכונת  המוצעת  לשיתוף גם  היקף  ההכללה  יש  לבחון  בהקשר  של  

 –  טכנייםהכלכליים  וה,  תרבותייםה  –  לייםפורמ-הלאמתמודדת  עם  החסמים  
-נקודת  המוצא  היא  כי  נחוצה  כאן  השקעת  מאמץ  מצד  רשויות  המדינה  על.  להשתתפות

השקעת .  שיתופן  בפועל  של  הקהילות  המצויות  בפריפריה  החברתיתידי  הביא  למנת  ל
הפעיל ולכן  הדברים  שנאמרו  לעיל  לעניין  אופייה  ,  פעילהמאמץ  זו  מובנית  בהיוועצות  
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זעור  באמצעות למחלק  מהחסמים  ניתנים  ,  מעבר  לכך.  של  ההיוועצות  נכונים  גם  כאן
) NGOs – non-governmental organizations(שיתוף  ארגוני  החברה  האזרחית  

הכלכליים  והטכניים  בארגוני ,    החסמים  התרבותייםם  שלעוצמת.  בתהליך  ההיוועצות
ארגוני  חברה ,    למשל,כך.  לחברי  הקהילה  עצמםבהשוואה  החברה  האזרחית  פחותה  

הינם  מקצועיים ,  ובמיוחד  ארגוני  זכויות  אדם  המתמחים  בקהילה  מסוימת,  אזרחית
ארגוני  החברה  האזרחית .  רכי  הקהילהואודות  צ-עלע  חשוב  ומחזיקים  באמתחתם  יד

, )במובן  של  מערכת  ההמשגות  החיונית  לקיום  שיח(יכולים  להתחבר  ביתר  קלות  לשפה  
-המבט  שלהם  רחבה  יותר  מנקודת-הכשרתם  והעובדה  שנקודת,  וזאת  בשל  מקצועיותם

  בהיבט  זה   התובנה  שחיזוק  החברה  האזרחית,זאת  ועוד.  המבט  של  חברי  הקהילה  עצמם
  מצדיקה  לדעתי  תמיכה ,שכן  הוא  משליך  על  היקף  ההכללה,  הוא  אינטרס  ציבורי  רחב

לשם  כך  יהיה  נכון  שהמדינה  תקצה  משאבים  לטובת .  מתקציב  המדינה  בארגונים  אלה
באמצעות  מבחן  תמיכה תיעשה  חלוקת  המשאבים  בין  הארגונים  השונים  .  אינטרס  זה

  תמיכתה  הכלכלית  של 1985.92-ה"תשמה,  א  לחוק  יסודות  התקציב3בהתאם  לסעיף  
ארגוני  החברה  האזרחית שהחסמים  הכלכליים  והטכניים  להקטין  את  המדינה  צפויה  

 .ובכך לשכלל את היקף ההכללה, עלולים להיתקל בהם
דיוק  ההכללה  קיים  כאשר  ההשתתפות הבטחת  האתגר  של    –  הכללההבאשר  לדיוק  

הליך  הכנת  התסקיר  עשוי  להיות  מקום בתשמאחר  .    אלא  באמצעות  נציגים,אינה  ישירה
 ,  מידת  הדיוק  בהכללה  זו  גדולה,קהילות-תתהוגם  להשתתפות  ישירה  של  הקהילות  

  ככל ,מנםוא.  תכולם  על  נציגּו-המבוססים  כלחלופיים  לפחות  ביחס  למודלים  
ירת  השופר  לקולה  של בבחיעלה  הצורך  כן  יותר  פעיל  שא  אופי  ישההיוועצות  ת

 ,התשובה  לחשש  זהאולם  .  ה  החשש  למידת  הדיוק  שבהכללה  ובהתאמה  יעל,הקהילה
שאין  היא  מכתיבה  גבולות  נוקשים הוא    היא  כי  יתרונה  של  ההצעה  ,כפי  שציינתי  לעיל

  אלא  מאפשרת  לשיקולי  מדיניות  ציבורית  ראויה ,אופן  השיתוףלוהשיתוף  למידת  
ת  הצורך ליהם  יש  להוסיף  אוע  ,הוצגו  לעילהללו  מדיניות  החלק  משיקולי  .  לתחמם

-  ובמסגרת  זו  לבחון  מהי  עוצמת  החשש  מפני  הכללה  לא,להבטיח  הכללה  מדויקת

במסגרת  נקודה  זו  יש  להתייחס  למידת  הדיוק  בשיתוף .  מדויקת  עקב  הגבלת  השיתוף
בו  ארגון  החברה שהחשש  הוא  מפני  מצב  .  עקב  מתן  מעמד  לארגוני  החברה  האזרחית

התשובה  לחשש  זה  צריכה .  תייםהאזרחית  לא  ישקף  נכוחה  את  האינטרסים  הקהיל
. ותנאים  לשיתוף  ארגוני  החברה  האזרחית  בהליך  המנהלימידה  -אמותלהיות  בקביעת  

ם "  שקבע  האוותהכלליהמידה  -מאמותגבלות  אלה  ניתן  לשאוב  השראה  הבעת  הבניית  
ם "  ועדות  האון  של  כראוי  לשיתוף  במסגרת  פעילותNGO-  להכרה  ב1996בשנת  
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 ה  שלהתכנסותקראת  הוק  ל-  אדות  הנקבעותפרטנימידה  -אמות  וזאת  לצד  ,השונות
 93.ועדה מסוימת

עמדתי  לעיל  על  המשקל  שיש  לתהליך   –  הכללהל  המידת  האפקטיביות  שבאשר  ל
זהות .  תרבותי  אפקטיבי-  הזהות  המלכדת  ופרשנותה  בכינון  דיאלוג  ביןה  שלהיווצרות

  עדיף  להבנות  את ,ככלל.  מלכדת  היא  תנאי  הכרחי  לקיומו  של  דיאלוג  מוסדי  אפקטיבי
  כזו  עשויה  למזער  את  הסכנה ה  שכן  הבני,"מלמעלה"  ולא  ,"מלמטה"הזהות  המלכדת  

התסקיר .    ולא  להכללה  חברתית,מפני  שימוש  בזהות  המלכדת  כמכשיר  להדרה  חברתית
  ולכן ,הבנייתה  של  הזהות  המלכדת  מלמטה  באמצעות  שיתוף  הציבורידי  המוצע  מביא  ל

  האתגר  הנובע  מיצירת  זהות  מלכדת  כתנאי  לאפקטיביות הוא  מתמודד  בצורה  טובה  עם
יצירת  מנגנונים מחייב  אפקטיביות  ה  יעד  ,נוסף  על  יצירת  זהות  מלכדת.  הדיאלוגשל  

  וכי  גם  אם ,עולמה  של  הקהילה-לתפיסתבנפש  חפצה  בפתיחּות  ושיבטיחו  הקשבה  
י  התסקיר אני  סבורה  כ.    יהא  הדבר  לאחר  שקילתה  לגופה,יוחלט  בסופו  של  יום  לדחותה

  תוך  מתן  ביטוי ,התסקיר  משכלל  את  חובת  איסוף  הנתונים.  המוצע  יוצר  מנגנונים  אלה
. הרשות  הציבוריתלבחירתה  של  לפגיעות  הטמונות  בכל  אחת  מהאפשרויות  העומדות  

בה שעל  האפשרות    –  פנימית  וחיצונית  –  מסד  נתונים  רחב  ומהימן  מאפשר  בקרה
מתבטאת  ביציקת  תוכן  ממשי  לחובת הבקרה  הפנימית  .  בחרה  הרשות  המנהלית

חובת  ההנמקה  כשלעצמה  עשויה  להבטיח  את ו,  מנהליתהרשות  הההנמקה  הכללית  של  
 ת  מסד  הנתונים  מאפשר  בקרה  חיצונית  בדמו,מעבר  לכך.  הדיאלוגשל  אפקטיביות  ה
המשפט  אמורים  להימצא  מכלול  הנתונים  הנחוצים -שכן  בידי  בית,  קורת  שיפוטיתיב

שכלול  ההליך  המנהלי ,  במילים  אחרות.  לת  של  סבירות  ההחלטהלצורך  הערכה  מושכ
ה  עשוי  לתרום  לשכלולה  של  הביקורת יהראי-באמצעות  הצפת  כל  הטענות  וזוויות

 .השיפוטית על סבירות ההחלטה גופה
 

 התסקיר בראי היעילות המנהלית והעלות הכלכלית. 4
. רכי  השעהוצ  לעעיל  יעילות  מנהלית  מאפשרת  לרשות  השלטונית  להגיב  באופן  מהיר  וי

  שכן ,  היעילות  המנהלית  יוצרת  פער  בין  צורכי  החברה  לבין  המענה  המנהליתהכבד
ניתן  להעמיד  מענה  עיוני .  צרכים  חברתיים  אקטואליים  לענהל  מגיב  באיחור  הִמה  יבעטי

משקל  החשש  מפני ,  ראשית:  ומעשי  לחשש  מפני  פגיעה  ביעילות  המנהלית  כדלקמן
.   פוחת  ככל  שמדובר  בהחלטות  שהן  בגדר  תכנון  לטווח  ארוךפגיעה  ביעילות  המנהלית

מבלי  לפגוע  באופן  ממשי   –  שיתוף  עשויה  אפוא  להניבשל  המחויבות  למדיניות  
שיתוף  הציבור ,  שנית.  ם  ומשמעותייםיחים  אך  ודאיפירות  נְד  –  ביעילות  המנהלית

האצת  קצב   הדין  אך  בד  בבד  לו  של  להארכת  תהליך  עיצובלביומנם  להובתהליך  עשוי  א
הנחזה ,  ממבט  כולל  זה  עולה  המסקנה  כי  שיתוף  ציבור.  הדין  בציבורשל    ההטמעה

                                                 
93 ECOSOC Res. 1996/31 Consultative relationship between the United Nations 

and non-governmental organizations. 
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 .שכן עוצמת הפגיעה הנחזית מתעתעת, אינו בהכרח כזה, לפוגע ביעילות המנהלית
גמישות  זו .  ונותשיתוף  הציבור  יכול  להיעשות  כאמור  בצורות  שונות  ומגּו,  שלישית

  ובדרך  זו ,ת  בקבלת  ההחלטהדת  הדחיפּוצורת  השיתוף  למיים  את  התאלמאפשרת  
בהם שבאותם  מקרים  נדירים  .    את  הפגיעה  ביעילות  המנהליתהאפשרלמזער  ככל  

של  הציבור הפעיל  נחוצה  החלטה  מהירה  במיוחד  יש  לאפשר  סטייה  מבוקרת  משיתופו  
לפיה  הגמישות  במתודולוגיה שכאן  יכולה  לעמוד  טענה  הפוכה  .  בתהליך  קבלת  ההחלטה

. מזיקה  –    יעילות  מנהליתם  שלהמאפשרת  התחשבות  בשיקולי  –  תסקירעריכת  ה  לש
פתח מהווה  ירת  המתודולוגיה  בבחהדעת  -  שיקול,בחברה  שאינה  סובלנית,  לכאורה

התשובה  לטענה  זו  היא  כי .  מאוזנות-ולאלמניפולציה  העלולה  להוליד  החלטות  מוטות  
עריכת   לשוגיה  אודות  המתודול-עלניתן  לחייב  את  הרשות  לקבל  החלטה  מקדמית  

המשפט -מנת  שתהא  אפשרות  להשיג  עליה  בעוד  מועד  בבית-  ולפרסמה  על,התסקיר
 לשת  במתודולוגיה  ומאוזנ-לאהבקרה  השיפוטית  מהווה  ערובה  מפני  הטיות  .  המוסמך

, כשלעצמו,  תהליך  הבניית  ההיוועצותל  כי  תני  סבור,בהינתן  בקרה  זו.  עריכת  התסקיר
היום  הציבורי  שאלות  שעד  היום -צפויה  להעלות  לסדרהבקרה  .  עשוי  להיות  ערך  חיובי

הגדרת  הקהילה :    כגון,  הדעת  בצורה  מספקת  בהליכי  קבלת  ההחלטותןלא  ניתנה  לה
דרכים  לשמיעת  קבוצת  המיעוט  שההחלטה ;  ה  ראויים  להתחשבותם  שלאינטרסיהש

  נציגי  הקהילה  שישמיעו  את ם  שלדרך  בחירת  –  עתידה  להשפיע  על  האינטרסים  שלה
  מכיני  התסקיר ם  שלזהות;    ואופן  שמיעתם  ושיתופם  בהליך  קבלת  ההחלטהקולה

; מועצה  חיצונית  מייעצת  או  גוף  פנימי  בכל  רשות  מנהלית  –  והתמחותם  בעניין  זה
עצם .  אנתרופולוגיה  ועודלמומחים  לסוציולוגיה  ושל  דעת  -היזקקות  לחוותהמידת  

  וטמון  בה  מסר  חברתי ,יםהכנת  התסקיר  מצריכה  דיאלוג  מסו  לשפיתוח  המתודולוגיה  
משקל  הראוי  לליבון  יסודי -  שיקול  כבדםקהילתיים  הינ-לפיו  היחסים  הביןשחשוב  

  נערכים השב  –  הינבריטבאחזור  ואציין  כי  הניסיון  ,  לבסוף.  בתהליך  קבלת  ההחלטות
מלמד  כי  קיימת  אולי  הפרזה  מסוימת   –  עם  הציבורהיוועצויות  מדי  שנה  מאות  

  ניתן  לקיים  היוועצויות  באופן  שוטף  ובהיקף  משמעותי  תוך .  חששות  אלהם  שלבמשקל
 .מזעור הפגיעה ביעילות המנהלית

מכמות ,  בין  היתר,  עוצמת  הפגיעה  הצפויה  ביעילות  המנהלית  מושפעת,  רביעית
באמצעות  משאבים ,  במילים  אחרות.  לעריכת  הדיאלוג  המוסדיהמוקצים  המשאבים  

את אם  כן  נתח  הלן  א  ל.  ביעילות  המנהליתהפגיעה  האפשריתלהקטין  את  כלכליים  ניתן  
  אולם  אלה  אינן ,עלויות  כלכליותטומן  בחובו  דיאלוג  מוסדי  .  שיקול  העלות  הכלכלית

משפט  העליון  בישראל  בשורה ה-היטיב  לנסח  זאת  בית.  צריכות  להרתיע  מפני  אימוצו
,   על  כך  נוסף94."זכויות  אדם  עולות  כסף"בהן  קבע  כי  בחברה  דמוקרטית  ששל  החלטות  

                                                 
 7081/93ץ  "בג;  )1995  (142-144,  94)  4(ד  מט"פ ,שר  הביטחון'  מילר  נ 4541/94ץ  "בג 94

מרציאנו  6973/03ץ  "בג;  )1996  (26,  19)  1(ד  נ"פ,  "רעות-מכבים" מועצה  מקומית'  בוצר  נ
 ).2003( 277, 270) 2(ד נח"פ ,שר האוצר' נ
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הכסף .  מהרה  כיקרה-ההליך  המנהלי  עשויה  להתגלות  עדשל  עלויות  ההשאיפה  להוזלת  
קיום  הדיאלוג  המוסדי  עשוי  להיות  מתועל  תוך  זמן  קצר  לחיזוק -שייחסך  עקב  אי

  ובטווח  הארוך  יותר  הוא ,ציות  להחלטה  השלטוניתהמופקדים  על  כפיית  מנגנונים  ה
רוצה .  תרבותיים-חרפת  המתחים  הביןעשוי  להיות  מתועל  לאכיפת  החוק  והסדר  עקב  ה

 יםהשסעים  החברתיים  גבו  וממשיכ,  דוגמת  החברה  הישראלית,  בחברות  מקוטבות:  לומר
אין  להתעלם  ממחיר  זה  בהערכת .  גם  מחיר  כלכלי  –  מחיר  החברתי  הלענוסף    –  לגבות

כינון ב  ולאורו  מתחוור  כי  ההשקעה  הכלכלית  ,עלותו  הכלכלית  של  הדיאלוג  המוסדי
  תשלום  המחיר  הכלכלי ,מעבר  לכך.    אלא  הכרח  בל  יגונה,ג  אינה  בגדר  מותרותהדיאלו

 ידי  בני  הדור  הנוכחי  עדיף  על  גלגול  עלויותיו  הכלכליות  והחברתיות-הנלווה  לשסע  על
התועלות :  סיכומם  של  דברים.  לדורות  הבאים  –  הצפויות  לגדול  עם  חלוף  הזמן  –

  יעילות  מנהלית ם  של  מכדי  ששיקוליהחברתיות  הטמונות  בדיאלוג  המוסדי  משמעותיות
  את  מתכונת ,היינוד  –  את  הדיאלוג  המוסדי,    משכך95.פיתוחואת  ועלות  כלכלית  ימנעו  

יאזן הפגיעה  ביעילות  המנהלית  או  שימזער  את  יש  לפתח  באופן    –  עריכת  התסקיר
  ושיקולים  אלה  כשלעצמם  אינם  מצדיקים  הימנעות ,עם  תועלות  חברתיות  אחרותאותה  

 .הדיאלוג המוסדימפיתוח 
 

 התסקיר כצעד ראשון במסע ארוך. 5
השרשה  זו .  השרשת  תרבות  שיח:  את  הזרקורים  הצעתי  בשלב  זה  למקד  בצעד  הראשון

אשר  תכשיר  את ,  תהתגבשות  הסכמה  בדבר  ערכה  החיובי  של  השונּוידי  עשויה  להביא  ל
על עוד  ציינתי  כי  הצעד  הראשון  צריך  להיות  ב.  הקרקע  לצעדים  נוספים  בהמשך

התסקיר  המוצע .    חלילה  לצעד  האחרוןךיהפילא  שהוא    כך  ,פוטנציאל  להמשכיות
  שיח  הזהויות  והמחויבות ם  שלצעד  ראשון  במסע  להבנייתכותהליך  עריכתו  מתאימים  

 :וזאת מהטעמים הבאים, לפלורליזם ולסובלנות
אחת  התובנות  שנבעו  מן  הסקירה  הביקורתית  של  המנגנונים  הקיימים ,  ראשית

  שכן  הכרה  זו ,הכרת  השונהידי    ומן  הניסיון  הקנדי  היא  כי  נחוץ  צעד  שיביא  לבישראל
שקיים  בתהליך ההידודי  המימד  .  תהיא  תנאי  הכרחי  להכרה  בערכה  החיובי  של  השונּו

 –  פעילבעלת  אופי  ההיוועצות  והדברים  אמורים  במיוחד  ככל  שתהא    –  הכנת  התסקיר
  ולא  רק  לסטריאוטיפים ,שף  לזולתובה  אדם  נחש,  נה  הראשוניתאת  הלֵבלהניח  יכול  

אשר ,  יםנעוד  ועוד  לֵבכן  יונחו  בתסקיר  יותר  ככל  שייערך  שימוש  נרחב  .  האופפים  אותו
 .לבסוף לבנות גשר בין קהילותיה השונות של החברהאפשר באמצעותן יהיה 

אמצעי ההינה  ,  בנפש  חפצהבפתיחּות  והיינו  שמיעת  הזולת  ד,  היוועצות,  שנית
  באופן ת  מבזרהאינהסיבה  לכך  היא  שפעולה  זו  .  ל  שיתוף  הציבורהמרוכך  ביותר  ש

  בידי  רשויות תכיוון  שסמכות  ההכרעה  הבלעדית  נותרמ  ,ממשי  את  העוצמה  המנהלית

                                                 
  409-410,  369  כד  עיוני  משפט  "האתגר  הדמוקרטי  של  המשפט  המנהלי"ארז  -דפנה  ברק 95

)2000.( 
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לפיה ש  ת  הממסדית  הרווחסההצעתי  אינה  קוראת  תיגר  על  התפי,  כן-כמו.  השלטון
  נותרת  בסופו  של   שכן  ההכרעה,מקצועיות  ובקיאותהמחייב  עיצוב  מדיניות  הוא  תהליך  
 לשמייעצות  בהקשר  הועדות  מתארת  את  הוהספרות  ,  אכן.  יום  בידי  הרשות  המנהלית

מיעוטים לייצוג  מידה  מסוימת  של    להבטחת  "מינימום  נוקשה"זכויות  מיעוטים  כ
הגברת  ההשתתפות לצעד  ראשון  בדרך  להבנת  המערכת  הפוליטית  ו"  כ96,בביורוקרטיה

  באמצעות ר  אף  כאשר  הוא  מוסד"ליפורמ-ערוץ  השתתפות  לא"  ואפילו  כ,"בה
 97.המשפט

נהל הִמבאמצעות  הנחיות  עצמיות  של  להיעשות  פיתוח  המודל  יכול  ,  שלישית
היא יסוד  ה-מושכלותאחת  מ.  ואין  הוא  מחייב  חקיקה,  הנתונות  לביקורת  שיפוטית

  להתאים  את  חובת  איסוף  הנתונים תשעקרונות  המשפט  המנהלי  מחייבים  רשות  מנהלי
השלכותיה למורכבות  ההחלטה  ול  ובכלל  זה  ,ו  המיוחדות  של  המקרהלנסיבותי

  משמעות  הדבר  היא  כי  בהחלטות  מורכבות  בעלות  השלכות 98.הפרטניות  והציבוריות
מנת  לצמצם  את  הסיכון  לטעות -  הליך  איסוף  הנתונים  מוקשח  על,משמעותיות

. ותיההשלכאת  תשתית  ראייתית  ההולמת  את  מורכבות  ההחלטה  ושל  להבטיח  קיומה  ו
המשפט  המנהלי  את  ההקשחה  של  הליך הכלליים  של  עקרונות  הניתן  אפוא  לגזור  מ

תסקיר  או  שמא הדרך  עריכת  של  הקשחה  גם  לגזור  מכוחם  יש    אך  האם  ,איסוף  הנתונים
שיתוף  הציבור של  רעיון  ה  יישום  ,להערכתי?  הטמעת  רעיון  התסקיר  מחייבת  חקיקה

יכול  להתפתח  גם  בדרך  של  הסדרה והוא    ,ת  מחייב  חקיקה  מיוחדואינעימו  היוועצות  הו
פסיקה שהברוח  זו  הוצע  בספרות  .  משפט-ידי  בית-שייאכפו  על  הנחיות  ,היינוד,  עצמית
, תוך  ניסוי,  הזמן  שעם"אשר  לגביו  יש  להניח  ,  תשתית-בשיתוף  הציבור  כעקרוןתכיר  
תוף ייווצרו  כללי  שי,  ביקורת  שיפוטית  –  ולבסוף,  הסקת  מסקנות,  משא  ומתן,  טעייה

-בריטניה  וארצות  לש  הניסיון  ההשוואתי  שהובא  לעיל  בהקשר  99."יעילים  וברורים

ציבור עם  הבשתי  המדינות  הללו  עוגנו  עקרונות  ההיוועצות  .  הברית  מחזק  הערכה  זו

                                                 
96 U.N. Economic & Social Council [ECOSOC], Sub-Commission on Prevention 

of Discrimination and Protection of Minorities, Towards Effective Political 
 Participation and Representation of Minorities, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/ 
1998/WP.4 (May 1, 1998) (working paper prepared by Fernand De Varennes), 
available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/6d123295325517b2c125 

69910034dc4c/9bc6715374fa0079c125696d00445b1e?OpenDocument. 
97 JOCHEN A. FROWEIN & ROLAND BANK, THE PARTICIPATION OF MINORITIES IN 

DECISION-MAKING PROCESSES (2000), available at www.coe.int/T/E/Human_ 
Rights/Minorities/1._GENERAL_PRESENTATION/PDF_DH_MIN(2000)1.pdf 

 ).1994 (412) 5(ד מח"פ, שר התקשורת' מ נ"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94ץ "בג 98
במאמרם ).  2005  (119  ספר  זמיר  "שיתוף  הציבור  בהליך  המנהלי"איל  בנבנשתי  וגיא  שגיא   99

-תשתית  בפסיקת  בית-ציבור  כעקרוןעם  המציעים  המלומדים  לפתח  את  נושא  ההיוועצות  
 . ולדחות את הסדרתו בחקיקה,המשפט
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ר  את המכשיר  של  הנחיות  עצמיות  אוֵצכי    ועובדה  זו  מלמדת  ,בדרך  של  קודים  אתיים
 .ף נרחב ובאופן שוטףהכוח לקיים היוועצויות עם הציבור בהיק

במשפט  הישראלי  קיימת  תשתית .  סדר  קייםהתסקיר  מהווה  הרחבה  של  ֶה,  רביעית
. ייצוג  בהליכים  פוליטיים-ראשונית  לשימוש  בתסקירים  כאמצעי  לתיקון  כשל  של  תת

קבוצות  מוחלשות   לשהשימוש  שנעשה  במכשיר  זה  במשפט  הישראלי  היה  בהקשר  
כגון  איכות (ם  י  אינטרסים  ציבוריים  כלליאו)  101דורות  הבאיםה  100,כגון  ילדים(

הרחבה  של .  ייצוג  הולם  בתהליך  קבלת  ההחלטותב  אשר  אינם  זוכים  102,)סביבה
קהילתיים  הופכת  את  האמצעי  למרוכך -היחסים  הביןשל  קיימת  להקשר  התשתית  ה

אשר  ראוי ,  בלבד  מדובר  בתשתית  ראשונית  ,כאמור.  ולמותאם  למבנה  המשפט  הישראלי
עצם   –  וזה  העיקר  –    אולם103.קיימתכבר  בהם  היא  שבתחומים    גם  לשכללה  ולפתחה

  שהייתה "יש  מאין"של    ההפקהקיומה  הופך  את  הרחבתה  למלאכה  קלה  ממלאכת  
-קשה  להישען  על  מקרים  אלה  עלשכאן  יכולה  לעמוד  טענה  .  נדרשת  אלמלא  תשתית  זו

                                                 
. 486ח  "ס,  2002-ב"התשס,  חוק  ציון  מידע  בדבר  השפעת  חקיקה  על  זכויות  הילדראו   100

הכנת  הצעת  חוק במהלך  ,  לחייב  את  חברי  הכנסת  ואת  הממשלה  לבחון"  אמטרת  החוק  הי
ראו ).    לחוק2'  ס  ("את  השפעתה  על  זכויותיהם  של  ילדים  ברוח  האמנה,  לקריאה  ראשונה

) 2(2003על  -תק,  ממשלת  ישראל'  הלאומית  לשלום  הילד  נ המועצה  4572/03ץ  "בגגם  
הצעת  חוק בעת  הכנת  בעתירתם  טענו  העותרים  כי  הוראות  החוק  לא  קוימו  ).  2003  (1829

המשפט  לא  מצא  את  המקרה -ביתשהעתירה  נדחתה  מאחר  .  משלהשהונחה  על  שולחן  המ
שאלת "  שכן  ,הנידון  כבא  בגדר  אותם  מקרים  נדירים  המצדיקים  התערבות  בתהליך  החקיקה

השפעתה  של  הצעת  החוק  על  זכויות  הילד  נדונה  ברצינות  במסגרת  הליכי  החקיקה 
וטלת  לעניין  זה התייחסות  בלתי  מב.  הן  לפני  הקריאה  הראשונה  והן  אחריה,  המזורזים

בנסיבות  אלה  שוכנענו  כי  אף  אם  הצעת  החוק  אינה .  קיימת  אף  בדברי  ההסבר  להצעת  החוק
ובשאלה  זו  אין  לנו   –  מקיימת  במלואן  את  הוראות  החוק  לציון  מידע  בדבר  זכויות  הילד

ברי  כי  אין  המדובר  בהפרה  קיצונית  של  החוק  מן  הסוג  העשוי  להצדיק   –  צורך  לנקוט  עמדה
המשפט -דחיית  העתירה  רק  לאחר  שבית.  שם.  "בית  המשפט  בהליכי  החקיקההתערבות  

הצעת  החוק  על  זכויות  הילד  נידונו  ברצינות  מהווה  הישג של    יהשתכנע  כי  השלכותה
 .משמעותי להגנה על זכויות הילדים בישראל

ת  הדורות  הבאים  נמצאות  בפרק  ח  לחוק   נציבּוה  שלהוראות  החוק  המסדירות  את  פעילות 101
תפקידו  לחוות ש  ,מכוח  החוק  מונה  נציב  הדורות  הבאים.  140ח  "ס,  1994-ד"התשנ,  הכנסת

ש יהגל;  משנה  אשר  יש  בהן  עניין  מיוחד  לדורות  הבאים-חקיקתועל  דעה  על  הצעות  חוק  
הכנסת -לחבריולייעץ  ;  הם  עניין  מיוחד  לדורות  הבאיםב  עם  המלצות  בנושאים  שיש  חותדו

 ). לחוק32' ס(ות הבאים הם עניין מיוחד לדורבבנושאים שיש 
החובה  להגיש  תסקיר  השפעה  על  הסביבה  במסגרת  הליכי  התכנון  מעוגנת  בחוק  התכנון  102

כנית  מוצעת תמסמך  הסוקר  את  הקשר  שבין  "תסקיר  השפעה  על  הסביבה  מוגדר  כ.  היוהבני
לרבות  הערכות  לגבי  השפעות  צפויות  או  חזויות ,  לבין  הסביבה  שבה  היא  מיועדת  להתבצע

נית  על  אותה  סביבה  ופירוט  האמצעים  הדרושים  למניעה  או  לצמצום  השפעות כהתשל  
תסקירי  השפעה  על (מכוח  חוק  זה  הותקנו  תקנות  התכנון  והבניה  ).    לחוק1'  ס  ("שליליות
 .מבנהואת  אשר מסדירות את אופן הכנת התסקיר ו,800ת "ק, 2003-ג"התשס, )הסביבה

  ואדי  נסנאס :המצוי  והרצוי  –    התכנון  והבנייהשיתוף  הציבור  בחוק"ובראן  'ג-מנאל  תותרי 103
 ).2007 (701 י משפט וממשל "בוחן-כמקרה
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פים   שכן  מקרים  אלה  משק,צעד  ראשוןכמנת  לבסס  את  המסקנה  כי  התסקיר  מתאים  
כן -ועל  ,)דורות  הבאים  ואיכות  הסביבהה,  ילדים(שקל  להזדהות  עימן  מבט  -נקודות
. להישיר  מבט  לעבר  האינטרסים  הללו  –  תאו  למצער  נכונּו  –  )ווציהמוטי(ֲהניעה  קיימת  

להישיר ,  אם  בכלל,    מועטה  בלבדתנכונּוקיימת  בחברה  משוסעת  ומקוטבת  ,  לעומת  זאת
הדבר  נכון  במיוחד .  ים  של  יתר  הקבוצות  החברתיותמבט  לעבר  האינטרסים  הקולקטיבי

  שכן  מדובר  בשתי  קהילות ,)ערבי-יהודי(שסע  הלאומי    הלשבחברה  הישראלית  בהקשר  
התשובה  הראשונית  לכך  היא  שהצורך  בדיאלוג  מועצם .  סגורות  וחשדניות  זו  כלפי  זו

מץ ידינו  במאאת  המתח  התרבותי  אינו  צריך  לרפות  .  כאשר  המתח  התרבותי  מוחרף
דום  הדיאלוג  המוסדי  לא  חרף ייש  לעשות  מאמץ  מיוחד  לק,  נהפוך  הוא.  להבניית  דיאלוג

 ,דום  הדיאלוגיציבורית  לקהת  מנת  להצית  את  ראשית  הנכונּו-על.    אלא  בגללו,השסע
-איכות  היחסים  הביןלהציג  את    ,היינוד,  ניתן  למנף  את  הצידוקים  התועלתניים  לדיאלוג

י  הן  של  הדור  הנוכחי  על  מכלול  מרכיביו  והן  של  הדורות קהילתיים  כאינטרס  ציבורי  כלל
תרבותי -ההצדקות  התועלתניות  צריכות  להתמקד  בכך  שהזנחת  המתח  הבין.  הבאים

התשובה  הנוספת  מצויה .    לרבות  קהילת  הרוב,צאו  כולם  נפסדים  ומכך  ֵי,עלולה  להחריפו
ייצוג -לת  מתת  קהילה  הסוב,)שפירטתי  בשיקול  השלישי(בכך  שמטעמי  מדיניות  ראויה  

הדרתה ידי  ייצוג  הביא  ל-תתהאם  יתברר  כי  המשפט  -בהליך  עשויה  למצוא  מזור  בבית
 .הסבירה באינטרסים של-פגיעה בלתיידי מתהליך הכנת התסקיר או ל

מטעמים  אלה  אני  סבורה  כי  עריכת  תסקיר  השפעה  על  הקהילה  ותהליך  ההיוועצות 
  ולא ,כי  פיתוח  הרעיון  יהא  הדרגתייש  להניח  .  צעד  ראשוןכהקודם  לעריכתו  מתאימים  

ניתן כי    אני  סבורה  בשלב  הראשון,  כאמור.    שהרי  מדובר  במסע  ארוך  ומתמשך,כוללני
קבע  בדרך  של ית,  במקרים  מתאימים,  חובה  לערוך  תסקיר  השפעה  על  הקהילההוראוי  ש

מושא .  המשפט-  ותהיה  נתונה  לביקורת  שיפוטית  של  בית,נהלהִמהנחיות  עצמיות  של  
אם (תסקיר  או  מתכונת  עריכתו  מעריכת  הימנעות  הת  השיפוטית  יהא  חוקיות  הביקור

בשלב  זה  החובה  לערוך  את  התסקיר  תהיה  מוגבלת  בהיקפה .  )הוחלט  לערוך  תסקיר
פלח  המקרים  הראשוני  צריך  להיות  תמהיל  של .  מנהלייםהלפלח  מסוים  מן  ההליכים  

נות  ושל  החלטות אינטרסים  של  הקהילות  השובהחלטות  הנוגעות  בצורה  ישירה  
יהיה  נפחן  של   אני  מניחה  כי  בתחילת  הדרך  104.עיצוב  המרחב  הציבורי  הכלליבהנוגעות  

                                                 
  להחלטה  כזו  היא  ההחלטה  בדבר  זמן  הביטוי  הראוי  לבני  הקהילות  השונות הדוגמ 104

לבני   ,  ובמיוחד  הטלוויזיה,אמצעי  תקשורת  ההמונים  לש  םעל  חשיבות  נגישות.  בטלוויזיה
 .Yoav Hammer, Multiculturalism and the Mass Media, 1 L:קהילות  השונות  ראוה

& ETHICS HUM. RTS. 169 (2007), available at rg-law.ac.il/lehr/articles/169-
212.pdf  .זכויות  המיעוט  הערבי  בתקשורת   –  משפט  ותקשורת,  מיעוט"עביר  בכר    עוד  ראו

 _www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/minorities_law)  2006  (30  עדאלה  "הישראלית
media_hebrew.pdf  .ערוצי של    ם  באוסטריה  חובת,כפי  שעולה  ממחקרה  של  בכר

: ליתהתקשורת  הציבוריים  לשדר  תוכניות  בשפתם  של  המיעוטים  מעוגנת  בחקיקה  פדר
Federal Act on the Austrian Broadcasting Corporation (ORF Act)  .לחוק )  1(5'  ס
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  וכי ,אינטרסים  של  הקהילות  השונות  גדול  יותרבהחלטות  הנוגעות  בצורה  ישירה  ה
   צמצום  זה105.עיצוב  המרחב  הציבורי  הכלליבנפחן  של  ההחלטות  הנוגעות  יגדל  בהדרגה  

.   מודל  חדשני  בדרך  אבולוציוניתתעמהטידי  הוא  מביא  לר  שבא  ,מהווה  לטעמי  יתרון
  תוך  כדי  הפקת ,בדרך  של  עקב  בצד  אגודלשל  המודל  פיתוחו  הזהיר  ידי  הוא  מביא  ל

 .לקחים ממקרי העבר
ופקו שיהלקחים  ולנוכח  לאחר  שיצטבר  ניסיון  בעריכת  התסקיר  ,  בשלב  השני

. יר  השפעה  על  הקהילהיהיה  אפשר  לעגן  בחקיקה  את  החובה  לערוך  תסק,  מיישומו
החלה  מהירה  ושיטתית  של  החובה  בכל ידי  העיגון  בחקיקה  חשוב  שכן  הוא  יביא  ל

חקיקה  כזו  היא  תנאי  הכרחי  לחיוב  המחוקק  לערוך ,    על  כךנוסף.  ההחלטות  המנהליות
של מימד  ה  בשל    ולּו,מתהליכי  החקיקהנפרד  -בלתיתסקיר  השפעה  על  הקהילה  כחלק  

שא  עימה  מסר  נורמטיבי יחקיקה  כזו  ת,  לבסוף.  לום  בחובה  זוהגבלת  ריבונות  הכנסת  הג
 . הרגישות לגיוון החברתיה שלחשוב בדבר חשיבות

 סיכום

  ובמיוחד  בחברה ,יסוד  שיש  לחתור  לפיתוחו  בכל  משטר  דמוקרטי-דיאלוג  מוסדי  הינו  ערך
את  מנגנון  הדיאלוג  המוסדי  יש  להתאים  לאקלים .  פיינת  ברבגוניות  חברתיתהמתא

הקבוצות  המשוסעות ת  לקיים  דיאלוג  בין  בה  מפלס  המוכנּוש,  ישראל-במדינת.  יהחברת
הצעתי  היא .    הצעד  הראשון  להשרשת  תרבות  שיחתיש  להתמקד  בבחיר,  נמוךוהמקוטבות  

שיבוסס ,  נהל  לערוך  במקרים  מתאימים  תסקיר  השפעה  על  הקהילההִמלחייב  את  רשויות  
לכל  קהילה  וקהילה תינתן  תהליך  זה  ב.  ציבורעם  השל  היוועצות  הידודי  תהליך  על  

סיפורן  של  הקהילות  האחרות  ובד  בבד  לקבל   לעלהגיב  ,  הזדמנות  להשמיע  את  סיפורה
 ,קבוצתיים-הצעה  זו  מינורית  יחסית  בדרך  להסדרת  היחסים  הבין.  מהן  הערות  על  סיפורה

אינה  כופה  על  החברה ו  ,היא  אינה  קוראת  תיגר  על  הזהות  המלכדת.  ומכאן  עוצמתה
של זו  בדרך  .  יהודי-  ובעיקר  השסע  הערבי,אינה  בשלה  להם  עקב  שסעיהזו  כים  שמהל

                                                 
  וכי  לשם  כך  יש  לקיים ,תוכניות  צריכות  להיות  בשפת  המיעוטיםזה  קובע  כי  חלק  סביר  מה

 Audience(אינטרסים  של  קהל  הצופים  התחילה  היוועצות  עם  מועצה  האמונה  על  
Council(,  נציגי הקהילות החברתיות השונותם בהחבריאשר . 

. החלתה  על  הליכי  חקיקה-ביטוי  נוסף  לאופייה  המצומצם  של  החובה  בשלב  זה  הוא  אי 105
של   העל  הליך  החקיקה  יש  בה  משום  הגבל  –  לרבות  הגבלות  דיוניות  –  ת  הגבלותהטל

דוגמת  זו  שחוקקה  בהקשר (הפחות  חקיקה  ראשית  -טעונה  לכלהיא  ולכן  ,  ריבונות  הכנסת
רשאים  כמובן )  או  אחד  משרי  הממשלה(הכנסת  ).    ילדים  והדורות  הבאיםיהם  שלזכויות  לש

 הדוגמ.  עת  חקיקה  בסוגיות  רגישות  ומורכבותלקיים  הליך  ברוח  המוצעת  לשם  גיבוש  הצ
בעקבות  פסיקת שמונתה  ,  ועדה  לגיבוש  ההסדר  הראוי  בנושא  גיוס  בני  ישיבותולכך  היא  ה

). 1998  (481)  5(ד  נב"פ,  שר  הבטחון'  רובינשטיין  נ  3267/97ץ  "המשפט  העליון  בבג-בית
  ולהיקף י  הישיבותמתכונת  גיוסם  של  בנלסדר  בנוגע  תבקשה  בין  היתר  לקבוע  ֶההועדה  זו  

 .geocities.com/yrrotenberg/tal/tal.htmועדה מצוי באתר ו החדו. גיוסם
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  וניתנת  להן ההזדמנות ,איסוף  נתונים  הקהילות  השונות  משותפות  בהליך  קבלת  ההחלטה
תרבות  של  שיח  זהויות  בחברה  הישראלית דרך  זו  תעודד  .  לספר  לחברה  את  סיפורן

שיח  זה  עשוי  להוביל .  כאחדניים  מטעמים  מוסריים  ותועלתשראוי  לטפחו    ,המקוטבת
ת  סתירות  וקונפליקטים ישהינה  רווי,  של  הזהות  המלכדת  הישראלית  "מלמטה"לגיבושה  

בשלב  זה  אין  מקום  לנקוט  עמדה  בשאלה  באיזו  מידה  המדינה  חפצה  להעמיק  את .  כיום
מחויבותה  כלפי  הקהילות  התרבותיות  השונות  באמצעות  הכרה  בזכויות  הנובעות  מן 

  תהיה ,  תרבות  שיח  בישראלתעמרק  לאחר  שיוגשם  היעד  של  הט.  התרבותיתת  השונּו
  מידה ובהם  תידרש  להכריע  באיזש,  החברה  הישראלית  ערוכה  טוב  יותר  לצעדים  הבאים

הניסיון  הקנדי .  ת  התרבותיתמוכנה  להעניק  זכויות  קבוצתיות  כפועל  יוצא  מן  השונּוהיא  
.   אלא  באמצעות  ועדה  ציבורית,יתלא  בדרך  משפטיש  לקבל  זו  ההכרעה  את  המלמד  כי  

-להסדיר את המחויבות לרבאפשר -אימנגנון הכרעה מסוג זה מגלם בתוכו את ההכרה כי 

ניתן  לטעון  כי .  טרם  הבשילה  הסכמה  חברתית  עמוקה  לכךב,  תרבותיות  במישור  המשפטי
ן  של  מדינות נסיולנוכח  נאולם  דווקא  .    ארוכה  מדי,  על  שלביה  השונים,הדרך  המוצעת

נראה  כי ,  תרבותיות  ואף  עיגנו  מחויבות  זו  בחקיקה-עצמן  כמדינות  רבאת  מגדירות  ר  אש
  בשל  העמקת ,סיונות  לקצרה  יגדילו  בסופו  של  דבר  את  אורכההנ.  אין  אפשרות  לקצרה

נוכח  מורכבות  הסוגיה לני  כי  תדומ.  השסעים  החברתיים  תחת  חיזוק  מנגנונים  דיאלוגיים
 .וצעת היא גם הקצרה ביותריש להשלים עם כך שהדרך הארוכה המ

 




