
 אי־ציות, התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני ־
 המקרה של פלישות לדיור ציבורי

 נטע זיו*

 המאמר מבקש להשקיף על פעולה של אי־ציות לחוק כשזה נעשה מטעמים של
 מצוקה כלכלית או מטעמי הישרדות וקיום באספקלריה של ״משפט ושינוי
 חברתי״. באמצעות מקרה מבחן - השתכנות שלא כדין של אם חד־הורית
 בדירת שיכון ציבורי פנויה, נבחנת אסטרטגיה של שינוי חברתי השונה מן
 המקובל. בדרך כלל אנו מזהים פעולות הנעשות לשינוי הסטטוס קוו החברתי,
 הכלכלי או הפוליטי מתוך התייחסות לממדים מאורגנים, קולקטיביים ופומביים:
 הפגנות, שביתות שבת ותהלוכות; פעילות תקשורתית ובפרסומים המיועדים
 לציבור הרחב; התמודדות בבחירות באמצעות רשימות ומפלגות; מרי אזרחי:
 פנייה מאורגנת לבתי המשפט ולבית המחוקקים; וכיוצא באלה פעולות שנעשו
 בשם קבוצה שיש לה בסיס משותף. המאמר מבקש לחרוג מפעילות זו ולבחון
 עד כמה פעולות התנגדות של ״חיי היום יום״, ובייחוד אלו שכרוך בהן אי־ציות
 לחוק, יכולות גם הן להיתפס כמעשים בעלי משמעות פוליטית, במובנו הרחב
 של מונח זה. הטענה במאמר היא כי משמעות זו נובעת מקריאת תגר על בסיס
 הלגיטימיות של הסדר הקיים, ובכללו הסדר המשפטי. חלקו השני של המאמר
 בוחן עד כמה ניתן לעשות שימוש בהליך המשפטי היחידני לקידום מטרות
 ציבוריות, ומה תפקידו של עורך הדין במסגרת ההליך. הקושי היסודי נעוץ בכך
 שהמשפט - בהיותו חלק מהסדר הקיים - מבוסס על מושגים, הגדרות וקטגוריות
 המשקפים סדר זה ועל כן משעתקים אותו. השתתפות בהליך המשפטי מותנית
 אפוא מלכתחילה בקבלת המסגרת הקונספטואלית הבנויה על מערך כוחות
 קיים. על אף קושי אינהרנטי זה, המאמר מדגים כיצד ניתן לאתגר מערך כוחות
 זה, ולו באופן חלקי וזמני, מתוך המשפט דווקא על ידי שימוש בקטגוריות

 המובנות שלו.

 * מרצה ומנהלת התכניות לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב.
 כל אתרי האינטרנט המאוזכרים להלן נצפו לאחרונה בתאריך 13.5.2004 אלא אם נכתב אחרת.
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י - תביעת פינוי על ״פלישה״. ג. ״הפלישה״ - ט פ ש מ  א. מבוא. ב. התיק ה
ט ופעולת התנגדות: 1. מלכודת פ ש ה הישרדות או אקט התנגדות? ד. מ ש ע  מ
י ־ על ט פ ש מ יצוג ה  המשפט; 2. אי־ציות כמערכת בקרה על המשפט. ה. הי
ן פעולה מתוך המערכת ומחוצה לה: 1. ייצוג מתגונן ־ מיצוי  התפר שבי
 הגנות והליכים פרוצדורליים; 2. דוקטרינה משפטית, צדק חלוקתי ושינוי חברתי.

 ו. סיכום.

 א. מבוא

, גם בישראל התמקד העיסוק במחאה חברתית בהתארגנות שאופייה  כמו בעולם כולו
ני עובדים וארגוני החברה האזרחית), בתנועות המונים, ברשימות  קולקטיבי: בארגונים(ארגו
ו דעתן על  מתמודדים ובמפלגות. מחאה שכזאת נמדדה בפעולות הנעשות בקבוצות שנתנ
ל יחדיו: בהפגנות, בשביתות שבת ובתהלוכות; בפעילות תקשורתית ובפרסומים  הצורך לפעו
 המיועדים לציבור הרחב; בהתמודדות בבחירות באמצעות רשימות ומפלגות; במרי אזרחי;
 במשא ומתן אל מול הרשויות באמצעות נציגי הקבוצה; בפנייה מאורגנת לבתי המשפט

לות שנעשו בשם קבוצה שהיה לה בסיס משותף.  ולבית המחוקקים, וכיוצא באלה פעו

 כך למשל העשייה בתחום מעמד האישה בישראל תועדה ונמדדה מתוך התייחסות
 להתפתחותם של ארגוני הנשים: למן ארגון אמהות עובדות בתקופת היישוב, דרך ארגוני
1  הנשים הממוסדים (נעמ״ת, ויצ״ו ואמונה) ועד הארגונים החדשים הפועלים למען נשים;
 בתיאור פעולותיה הפוליטיות והציבוריות של התנועה הפמיניסטית בישראל, וכן בהתייחסות
ים הכוללים שינויי חקיקה או תקדימים משפטיים בבתי  לשורה של מהלכים והישגים משפטי

2  המשפט.

[URL: http://www.iwn.org.il] :1. אלו מרובים למדיי בימים אלו. ראו ״שדולת הנשים בישראל״ 
; ״אחותי 1 . n e t [ U R L : http://koihaisha.israe] :״אשד. לאשה מרכז פמיניסטי חיפה״; ״קול האשד,״ 
- למען נשים בישראל״: [URL: http://www.achoti.org.il]; ״איתך ־ משפטניות למען צדק

 חברתי״.
 2. ראו למשל, דבורה ברנשטיין, אשה בארץ ישראל, השאיפה לשוויון בתקופת היישוב(הוצאת
 הקיבוץ המאוחד, תשמ״»; חנה ספרן, הקשר האמריקאי - השפעתו של הפמיניזם האמריקאי
 על התנועה לזכות הבחירה לנשים בישוב היהודי(1926-1919) ועל התנועה לשוויון הנשים
YaeiAzmon .(עבודה לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה, תשס״א) (1982-1971)בישראל 
and Dafna Izraeli, Women in I s r a e l : Studies of I s r a e l i Society (Yael Azmon and Dafna 
 (izraeii-eds.jransaction Pubiishers, 1993; מעמד האשה בחברה ובמשפט(פרנםס רדאי,
 כרמל שלו ומיכל ליבן־קובי - עורכות, שוקן, תשנ״ה): אריאלה פרידמן, הנרייט דהאךכלב,
 חנה הרצוג, ״פמיניזם בין מזרחיות ואשכנזיות״, מין, מגדר, פוליטיקה(דפנה יזרעאלי, אריאלה
 פרדימן, הנרייט דהאן־כלב, חנה הרצוג, מנאר חסאן, חנה גוה, סילביה פוגל־ביזאווי - עורכות,
 הקיבוץ המאוחד, תש״ם); חנה הרצוג, ״נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים״, מין, מגדר,
 פוליטיקה, שם; אורית קמיר, פמיניזם, זכויות ומשפט(משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת,

 תשס״ב).
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 דין ודברים א תשס״ה אי־ציות, התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני

ת קולקטיבית־מאורגנת פריזמה מרכזית שדרכה לו  גם לגבי קבוצות אחרות היוותה פעי
3 סיפורי המחאה וההתנגדות החברתית  נבחנו דפוסי ההתנגדות (resistance) לסדר הקיים,
 של המזרחים בישראל, למשל, מאורגנים סביב כמה ציוני דרך שהפכו בתודעה הציבורית
עת הפנתרים השחורים; המהפך ו  לסממנים המייצגים של אותו מאבק: מהומות ואדי סליב; תנ
עת ש״ם; ייסוד הקשת הדמוקרטית ו  הפוליטי של 1977 ועליית הליכוד לשלטון; הקמת תנ
4 כך גם לגבי הערבים בישראל. מחאתה ת.  המזרחית; מאבק הדיור הציבורי ומאבק הקרקעו
עת אל ארד, בהתגבשות ו  והתנגדותה של קבוצה זו מצוינים באזכור הקמתה וגלגוליה של תנ
 המפלגות הערביות, ביום האדמה, בהתפתחותם של ארגוני חברה אזרחית בקרב האוכלוסייה
ונה של ערביי ישראל, ארגוני סטודנטים ערבים, ארגון עדאלה, ועדת המעקב העלי ת(  הערבי
ות של בית המשפט ה ועוד), באירועי אוקטובר 2000 וכן בהחלטות תקדימי ג׳  ארגון איתי

5 לות המוגדרת כ״שינוי חברתי״. ננים, של פעי  העליון בסמנים, חלקם מכו
 במסגרת תאורטית זו שבה הממד הקולקטיבי משמש ציר מרכזי - העשייה המשפטית
ו המרכזיים של המשפט (במובן של י נ י  למען שינוי חברתי לכאורה שונה. שכן אחד ממאפי
 תביעות בבתי משפט) מהווה האינדיווידואליות שבו. תיק משפטי הוא תיק של לקוח בודד,
 הסכסוך המשפטי הוא סכסוך אישי, והוא נועד בראש ובראשונה לפתור מחלוקת בין שני
ו רואים כי בישראל, מסוף שנות השמונים החל המאבק במסלול  צדדים. למרות זאת אנ
ת יזומה ומאורגנת שמטרתה שיפור לו  המשפטי לשמש יותר ויותר כזירה שבה נעשית פעי
6 מדובר בדרך כלל בפעילות משפטית הנעשית על ידי עמותות  מצבן של קבוצות מוחלשות.
ינו של הפרט אלא לגרום לשינוי ן עני  וארגוני זכויות שמטרתה אינה רק להביא לפתרו

7  מערכתי של הכללים החלים בנושא מסוים.
 למעשה כמעט כל תחום המצוי על סדר היום הציבורי או הפוליטי בישראל מלווה (או
לות משפטית אינטנסיבית (חקיקה או  לפעמים מובל) בשני העשורים האחרונים על ידי פעי
 פסיקה תקדימית), שנועדה לשנות את הנורמות התקפות לעומת המצב הקיים. תקצר היריעה
 מלפרוס את כל הנושאים שבהם פסקי דין משפטיים תקדימיים מהווים חלק אינטגרלי

 3. ניתן לאתר כך גם מאבקים של קבוצות אחרות, למשל, אנשים עם מוגבלות (הפגנות הנכים
 בסוף שנות התשעים).

 4. חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי־הלר, ״פתח דבר״, מזרחים בישראל (הקיבוץ המאוחד
 ומכון ון ליר, תשס״ם 9.

 5. ראו, למשל, דני רבינוביץ וחאולה אבו בקר, הדור הזקוף (כתר, 2002), 44-42, 52, 62-55,
.79-75 ,72-71 

 6. קיים מתח אינהרנטי בין הממד האינדיווידואלי של המשפט לבין ההיבט הקבוצתי־הקולקטיבי
 שלו. ראו סמירה אסמיר, ״גבולות השיח המשפטי״, מחברות עדאלה 1 (תשס״א) 4.

Cause Lawyers", Yoav Dotan : 7  על פעילות משפטית למען שינוי חברתי בישראל ראו למשל .
Crossing the Lines: Patterns of Fragmentation and Cooperation between State and Civil 
; נטע זיו, ״עריכת־דין I n t ' U . L e g a l Profession5 1998 (Rights Lawyers in Israel", ) 193 
 למען מטרה ציבורית - מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות־

 מיעוט בישראל״, משפט וממשל ו(תשס״א) 129.
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ש נ׳ רשם החברות, בורקאן נ׳  ממאבק חברתי, ואציין כמה מהבולטים שבהם: פרשיות כרדו
ה נ׳ ל א ד י דתות, ע נ י ה נ׳ השר לענ ל א ד ל מקרקעי ישראל, ע ה נ ן נ׳ מ א ד ע  שר האוצר. ק
ות מילר, ן פורז. פרשי י י אל, ענ ן שקדי י י 8 ענ ם זכויות הערבים), (בתחו פו י ב־  עיריית תל אבי
ית״ד־עמותת הורים ן בוצר ו י י 9 ענ ם בישראל (בתחום זכויות נשים), שי לת הנ  נבו. ושדו
ם פלורליזם בתחו ) פמן ן הו י י 1 ענ 0 , ם זכויות אנשים עם מוגבלות) (בתחו ן ת דאו נ לדי תסמו  לי
ת״(צדק חלוקתי 1 עניין ״הקשת הדמוקרטי יות הומוסקסואלים),2 1 עניין דנילוביץ(זכו 1  יהודי),
ות כאלו בתקופה כה נ כנ ות מודעות, יזומות ומתו לות משפטי  ומזרחים)" ועוד. ריבוי פעו
 קצרה משקף עלייה בתודעה של הפעילים הן לגבי עצם הצורך בשינוי והן לגבי אופן השינוי

 המוצע.

ג זה הוא בהתעמתות ישירה עם השלטון ושימוש בשיח ים מסו  המייחד הליכים משפטי
1 כאמור השימוש ו כוח אחר).4 א ) י נ ו ת ״להתגבר״(trump) על כוח שלט  זכויות יסוד על מנ
ו ן ופוזיטיבי, והוא נעשה מתוך הנחה כי למרות מגבלותי  בהליך המשפטי הוא מכוון, מתוכנ
 האינהרנטיות, המשפט יכול לבוא לעזרתן של קבוצות חלשות ולהיטיב את מצבן. באסטרטגיה
תפסת כהישג, והיא היא  זו, ההכרה בזכות היסוד העומדת כנגד פרקטיקה רשמית או נוהגת נ
1 למרות הביקורת המושמעת כנגד שיח הזכויות הליברליות 5  בעיקרה השינוי החברתי המבוקש.

 8. בג״ץ 241/60 כרדוש נ׳ רשם החברות, פ״ד טו 1151; בג״ץ 114/78 בורקאן נ׳ שר האוצר,
 פ״ד למ2) 800; בג״ץ 6698/95 קעדאן נ׳ מנהל מקרקעי ישראל, פ״ד נד>1) 258; בג״ץ 99/
 1113 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ׳ השר לענייני דתות, פ״ד
 נד>2) 164; בג״ץ 4112/99 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ׳

 עיריית תל אביב-יפו, פ״ד נו>5) 393.
 9. בג״ץ 153/87 שקדיאל נ׳ השר לענייני דתות, פ״ד מב>2< 221; בג״ץ 953/87 פורז נ׳ להט,
 ראש עיריית תל אביב־יפו, פ״ד ממ2) 309; בג״ץ 4541/94 מילר נ׳ שר הביטחון, פ״ד מט(4)
 94; בג״ץ 104/87 נבו נ׳ בית הדין הארצי לעבודה, פ״ד מד>4) 749; בג״ץ 453/94 שדולת

 הנשים בישראל נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מח>5< 501.
 10. בג״ץ 7081/93 בוצר נ׳ מועצה מקומית ״מכבים־רעות״, פ״ד מ1< 19; בג״ץ 2599/00 ית״ד -

 עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ׳ משרד החינוך, פ״ד נו(5) 834.
 11. דנג״ץ 4128/00 מנכ״ל משרד ראש הממשלה נ׳ הופמן, פ״ד נז(3) 289.
 12. בג״ץ 721/94 אל על נתיבי אוויר לישראל נ׳ דנילוביץ, פ״ד מח(5) 749.

 13. בג״ץ 244/00 עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי נ׳ שר התשתיות הלאומיות, פ״ד
 נו(6) 25.

 14. אנו רואים יותר ניסיונות לעשות שימוש בזכויות האדם אל מול גופים שאינם מדינה, אלא
 גופים מסחריים בשוק (market). בעידן שבו המדינה מאבדת ממרכזיותה, גופים אלו הנם בעלי
 השפעה מרובה על חיינו בתחומים יסודיים כגון נגישות לתרופות, מזון, מים, חינוך ודיור. ראו,
 למשל, בג״ץ 82/04 רופאים לזכויות אדם נ׳ המפקח על הביטוח, משרד הבריאות, שירותי
 רפואה פעילה בע״מ(טרם פורסם). בג״ץ זה, עניינו היד. בקשה להפסיק את פעילותה של חברת
 ביטוח לעובדים זרים בטענה שאיננה עומדת בתנאי דרישות של המפקח על הביטוח. המבוקש

 בעתירה התקבל. ראו החלטה מיום 10.3.2004.
 15. ראו בעניין זה נטע זיו ורונן שמיר, ״בנה ביתך ־ פוליטיקה גדולה ופוליטיקה קטנה במאבק נגד

 אפליה בקרקע״, תיאוריה וביקורת 16 (תש״ס< 45.
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 (ביקורת זו עוםקת למשל בפער בין ההכרה הפורמלית בזכות לבין היכולת ליישמה בפועל,
 או בצורך להישען במאבקים מסוג זה על מומחים, דבר העלול להחליש את כוחה הפנימי של
1 היא 6  הקבוצה), אסטרטגיה זו עדיין מקובלת ביותר כאמצעי מאבק של קבוצות מוחלשות.
1 קבוצה נחשבת ״פעילה״ 7  אף מהווה אחת מדרכי המדידה לפעילותה של קבוצה לשינוי חברתי.

ל, יזום, ישיר וגלוי בשיח הזכויות במשפט.  למען עצמה אם עשייתה משלבת שימוש פעי
לות הנעשית בתגובה  חוקרים במדעי החברה החלו זה מכבר לבחון ביטויים אחרים של פעי
נה במאמר ג זה תכו ת מסו לו  למצוקה ונחיתות, שנועדה להתמודד עם כוח ודיכוי. פעי
ת אופוזיציוניות לו  ״התנגדות״. מונח זה שגור בתחום מדעי החברה, והוא נועד לתאר פעו
גד גורם שיש לו כוח, וחוסר  מודעות (של פרטים או של קבוצות מאורגנות) הנעשות כנ
ת קולקטיביות ומאורגנות, לו 1 ההכרה בהקשר זה היא כי פעו 8 . ות לקבל את מרותו נ  נכו
ת יזומה, אינן ממצות את צורות ההתנגדות של קבוצות מוחלשות, ת משפטי לו  ובכללן פעי
 והעיסוק הבלעדי בהן אינו משקף את מלוא התמונה בעניין זה. אל מול התנגדות מאורגנת,
לות התנגדות של יחידים השייכים לקבוצות מיעוט,  המונית או קולקטיבית, עומדות פעו

1 9  שדפוםן אחר.
נת בהתמודדות ישירה, י  מחאה או התנגדות יחידנית שכזאת מעצם טיבה אינה מתאפי
ל כוח. אין היא משקפת בהכרח תודעה של התנגדות, להפך: לעתים  גלויה ופתוחה אל מו
נת אותה. כפי שמתאר םקוט(Scott), מדובר בהתנגדות ״יום־יומית״, לעתים נ  היא זו שמכו
 קרובות סמויה, ויש לה פנים רבות: העמדת פנים של בורות, מראית עין של הסכמה, תרמית
 או הסתרת מידע, גנבה, אי־ציות לכללים, גרימת חבלה לרכוש, פלישה, הימנעות והתחמקות,
2 בדרך כלל אלו מעשים שניתן לבצע לבד או כמעט לבד. מעשים אלו אינם 0  וכיוצא באלה.
 דורשים תיאום עם גורמים נוספים, הכנה מרובה או התארגנות משמעותית. בחלק ניכר מן

 המקרים מדובר בפעולה של ״סעד עצמי״ שנועדה להגן על אינטרס אישי מידי.

Ann Southworth, "Lawyers and the Myth of Rights in : 1 6  על הביקורת והתשובות לה ראו .
.Civil Rights and Poverty Cases", 8 B . U . P u b . Int. L . J. (1999) 469 

 למשל המחקר לגבי דפוסי מחאה לא קולקטיביים חסר, והוא מצומצם בהרבה מן המחקר לגבי .17
 דפוסי מחאה מאורגנים, ראו אדריאנה קמפ, ׳״נדידת העמים׳ או ׳הבעירה הגדולה׳ - שליטה
 מדינתית והתנגדות בספר הישראלי״, מזרחים בישראל(הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, תשס״ב)

. 3 6  בעמי 41 ,
Michael McCann and Tracey March, "Law and Everyday Forms of R e s i s t a n c e : : 1 8  ראו למשל .
A Socio-Political Assessment", 15 Studies in Law, Politics & Society (1996) 207; James 
C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday F o r m s of Peasant Resistance (1985); Jean 
Comaroff, Body of Power, Spirit of Resistance: the Culture a n d History of a South African 
People (1985); John Gilliom, Overseeing the Poor: S u r v e i l l a n c e , Resistance a n d the 

. L i m i t s of Privacy (2001) 
 19. קמפ (לעיל, הערה 17), בעמי 42-41. סטיבן קפלן, ״התנגדות יומיומית בין יהודי אתיופיה מבט

 מן המחקר, מבט אל המחקר״, תיאוריה וביקורת 10 (תשמ״ח) 193.
 Scott .20 (לעיל, הערה 18), בעמי Comarroff ;29 (לעיל, הערה 18), בעמ׳ 196-194.
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ת לספק צרכים לות מסוג זה נעשות לשם הישרדות, קרי, על מנ  לעתים קרובות פעו
2 יש הרואים 1 ם. פול רפואי, הגנה על ילדי  בסיסיים מידיים של קיום ־ מחסה, מזון, טי
 בפעולות אלו מעין מימוש ״אוטונומיה אישית״ במסגרת המרחב המצוי בשליטתו של הפרט,
2 גיליאום 2 . ו י , אל מול כוחות שהם חזקים ממנו המשפיעים על חי  ובדרך האפשרית מבחינתו
נית מעורבת בחייו  (011110111) טוען כי ככל שמתרבות הדרכים שבהן הביורוקרטיה השלטו
 של הפרט המוחלש בתחומי חיים בסיסיים - באמצעות רגולציה, רישוי, מעקב, איסוף
 מידע, כניסה לרשות הפרט, וידוא ואכיפה של תנאים לזכאויות שונות ־־ כך גוברת המשמעות
ית 2 במילים אחרות, התנגדות היא תלו 3 ת. נ רג  הפוליטית של ההתנגדות היחידנית הבלתי מאו
 הקשר: בהקשר חברתי או פוליטי אחד תיחשב הפעולה כהתנגדות אך בנסיבות אחרות לא

 תיחשב אותה הפעולה ככזו.

פות ונסתרות גם הן בעלות ממד של  ככל שמוטמעת ההכרה שפעולות בודדות, עקי
נים והמשמעות שלהן: התנאים י ן בהתחקות אחר המאפי י  מחאה והתנגדות, עולה העני
 המאפשרים את היווצרותן, הפרקטיקות השונות שדרכן הן מתבצעות, התגובות של הממסד
 כלפיהן, הדרכים לדכא אותן, ומקומו של המשפט בהתמודדות עמן. משום שחלק ניכר
לות מחאה אלו נעשה בשולי החוק דווקא, ואף תוך הפרתו, יש עניין מיוחד לברר את  מפעו
 מקומו ותפקידו של המשפט במהלכן. האם המשפט הוא ״זירת מאבק יעילה״ או שהוא
 משמש כלי בידי המדינה ״להחזיר למוטב״ ולהעניש את מי שלא פעל על פיו? האם גם
ות כאמצעי פוזיטיבי לשינוי  במקרים מסוג זה ניתן לעשות שימוש בזכויות יסוד משפטי
ב ואמצעי להעלאת  חברתי? האם בדומה למאבקי זכויות אחרים המשפט יכול לשמש נתי
ינו של  תודעה של קיפוח? האם יש מקום לעורכי דין לעשות שימוש במשפט לקידום עני
 הלקוח והקבוצה שהוא שייך אליה בדומה לאסטרטגיות של תקיפה יזומה וישירה(״בג״צית״)?
,  לרוב הליכים מסוג זה מתנהלים בערכאות נמוכות, ההחלטות הן ללא ערך תקדימי פורמלי
2 האם העברת הטיפול לידי משפטנים מומחים אין בה 4 י התקשורת. נ  הדיון נעשה הרחק מעי

 קיימת סכנה של שימוש יתר במושג ההתנגדות במובן זה, עד כדי הפיכת כל מעשה כלפי הגוף .21
 השליט כמזוהה עם התנגדות, תוך כדי רומנטיזציה ואידאליזציה של פעולות נרחבות. זאת,
 משום שלכאורה יש בנקודת מבט זו ״גילוי״ המאפשר מתן משמעות לפעולות שעד כה לא היו
 מובנות בדרך פוליטית. הניתוח במאמר זה ייעשה תוך שימת לב לביקורת מכיוון זה שהושמעה
Lila Abu-Lughod, "The Romance of Resistance: Tracing :כלפי המונח. ראו למשל 
Transformations of Power through Bedouin Women", 17(1) A m e r i c a n Ethnologist (1990) 

.41, pp. 41-55 
Frank Munger, "Poverty, Welfare and the Affirmative State: Review Essay", 3(3) L a w .22 
 Munger ,& Society Rev. (2003) 659, p. 668 סוקר את ספרו של Gilliom (לעיל, הערה 18),
"As subjects of surveillance, citizens learn to negotiate a space for individual :ומציין 
 "autonomy through avoidance, deception, withholding, or outright violation (כך במקור).

 Gilliom .23 (לעיל, הערה 18), בעמי 101-100.
Stephen Ellmann, "Client Centeredness Multiplied: Individual Autonomy : 2 4  ראו, למשל .
and Collective Mobilization in Public Interest Lawyers, Representation of Groups", 78 

Ma. L . Rev. (1992) 1103 
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 כדי להפקיע את הכוח הטמון בפעולה הישירה והעשייה העצמית ולהעבירו מידיו של הלקוח
 לידי עורך הדין, שהוא עוד גורם בעל כוח יחםי?

 שאלות אלו מהוות את מסגרת הדיון במאמר זה. אני מבקשת לברר בו אם במקרים של
 התנגדות יחידנית יום־יומית שיש בה הפרת החוק, המשפט יכול לשמש בדרך כלשהי אתר
 לתהליך של שינוי חברתי או שמא, כפי שטוענים חוקרים ביקורתיים, המשפט הוא בסופו
 של דבר כלי לשמירת הסדר הקיים המשמר את יחסי הכוח בחברה מבלי להביא לחלוקה

2 5 .  מחדש של משאבים או עושר חברתי

פעה ההולכת ק משפטי פרטני המייצג תו  הדיון בשאלות אלו ייעשה תוך כדי ניתוח תי
 ומתרחבת כיום בישראל: ״פלישות״ של אנשים החיים במצוקת דיור קשה לדירות של
גד נוי אזרחית שהוגשה כנ  חברות לדיור ציבורי. התיק המשפטי שבמוקד הדיון הוא תביעת פי
 אם חד־הורית לשלושה ילדים בעקבות השתכנותה בדירה לא לה. תיק משפטי זה נידון בבית

2  משפט השלום בשנים 2001־6.2004

 בפרק ב אתאר בפירוט את השתלשלות המקרה הפרטני תוך הדגשת הממד החברתי
 והפסיכולוגי שמתוכו פעלה הנתבעת. יובהר כי המקרה הפרטני משמש מעין מודל לניתוח,
 ולא כל האמור במאמר בא לידי ביטוי בניהול התיק המשפטי הזה. חלק מן התוכנות המועלות
 בו עלו תוך כדי הייצוג ולא באו לידי ביטוי מלא בו. מבחינה זו נועד תיאור המקרה להוות
2 בפרק ג אדון באופייה 7 . ג יצו ת ליישום תאורטי ולאו דווקא תיאור מדויק של מהלך הי  תשתי
לת ההשתכנות, ואבחן אם היא מהווה אך מעשה של הישרדות או שניתן אף לראותה  של פעו
נן מוציאות זו את זו לת התנגדות בעלת משמעות פוליטית. אטען כי שתי הגישות אי  כפעו
לת  וכי ניתן לזהות את שני הגורמים בפעולה זו. בפרק ד אדון בקשר שבין משפט לבין פעו
ת  התנגדות בנסיבות של אי־ציות לחוק, מחד גיסא - המלכוד שיש בשימוש במשפט על מנ
 להסב שינוי עומק, ומאידך גיסא - הפוטנציאל הטמון באי־ציות לחוק להוות בקרה על
לת הייצוג ניות בכלל ועל מערכת המשפט בפרט. בפרק ה אתמקד בפעו  מערכות השלטו
 ובתפקידו של עורך הדין על פי תפיסה זו. אתאר שני אופנים שבהם על אף המגבלות שצוינו

Peter Gabel and Paul Harris, "Building Power and Breaking Images: Critical : 2 5  ראו, למשל .
Legal Theory and the Practice of Law", Review of L a w & Social Change IX (1982) 369, 

.p. 373 
 26. האישה הייתה מיוצגת על ידי התכנית לסיוע משפטי קהילתי ביפו, על ידי עורכי דין וסטודנטים
[URL: http:// :המשתתפים בתכנית. על התכניות לסיוע משפטי קליני ראו באופן כללי 
 [/7943/01aw/ciinics1/www.tau.ac.il) ראו ת״א (ראשל״צ. עמידר החברה הלאומית לשיכון
 עולים בע״מ נ׳ ע׳ מ׳(שמה של האישה יישאר חסוי, אולם הסכמתה לפרסום מאמר זה ניתנה

 עובר לפרסומו)(להלן: ת״א עמידר).
 27. מקרה זה מהווה דוגמה לדרך שבה לימוד בשיטה של תכנית קלינית יכול לייצר מחקר תאורטי,
 בעניין זה ראו סטיבן וייזנר, ״הקליניקה המשפטית - חינוך משפטי בשם האינטרס הציבורי״,
 עיוני משפט כה >תשס״ב< 369; נטע זיו, ״חינוך משפטי ואחריות חברתית ־ על הזיקה בין
 הפקולטה למשפטים והקהילה שהיא מצויה בה״, עיוני משפט כה(תשם״ב) 385; נויה רימלט,

 ״החינוך המשפטי ־ בין תיאוריה לפרקטיקה״, עיוני משפט כד (תש״ס) 81.
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י מגבלות לת אי־הציות להליך שמערכת המשפט בו מוצבת בפנ ל ניתן להפוך את פעו  לעי
 כוחה שלה, תוך שימוש בדוקטרינה המשפטית המקובלת ובמושגים מעולם המשפט. בסיכום
, י ל ־־ עד כמה יכול מעשה ההתנגדות הפרטנ ת על השאלה שהוצגה לעי ו  המאמר אנסה לענ
 שיש בו אי־ציות, להוות אמצעי לשינוי חברתי ־ ואטען כי ״שינוי״ ברמה האישית וברמה
,  המערכתית צריך להימדד על פי כמה פרמטרים שונים, ותוך כדי ניהולו של הליך משפטי

 ולא רק על בסיס זכייה או הפסד בתיק המשפטי עצמו.

 ב. התיק המשפטי - תביעת פינוי על ״פלישה״

י לבית משפט השלום בראשון לציון. התובעת - ו נ  בחודש אוגוסט 2001 הוגשה תביעת פי
 עמידר, החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע״מ ביקשה מבית המשפט להורות על
, מדירה בבת ים. על פי האמור בכתב התביעה, הדירה שבה דובר  פינויה של הנתבעת, ע׳
 הייתה מושכרת לשוכרים אשר הודיעו על עזיבתם; ו״לאחר עזיבתם פלשה לדירה הגב׳ ע,
 היא הנתבעת, בניגוד לרצון התובעת ובניגוד לכל דין״. בית המשפט התבקש לחייב את ע׳
2 זו לשון 8 . יה מכל אדם וחפץ״ ו ת את הדירה ... ולהחזירה לידי התובעת כשהיא פנ ו  ״לפנ
ת 2001 לבתי משפט 2 כתבי תביעה רבים בנוסח זה (או דומה לו) הוגשו החל משנ 9  התביעה.
יות(משרד הבינוי והשיכון, החברות 3 הם משקפים את החשש הקיים אצל הרשו 0  ברחבי הארץ.
י העלייה במספר האנשים הפותרים את מצוקת הדיור שלהם באמצעות  המשכנות), מפנ
ל בהתאם לנהלים המסדירים הקצאת סיוע ות, במקום לפעו י ו  כניסה לדירות ציבוריות פנ
י ״אנרכיה״ הוא מובן, והתביעה המשפטית אכן נועדה  בדיור. חשש זה של הרשויות מפנ

 28. סעיפים 3 ו־7 לכתב התביעה בת״א עמידד. התביעה כללה גם בקשה לתשלום כספי של שכר
 דירה בגין תקופת השהות בדירה. בכתב התביעה לא צוינה העילה המשפטית שעליה התביעה
 מבוססת, אולם לתביעות מסוג זה שני מקורות משפטים: האחד, עילה קניינית מכוח סעיף 16
 לחוק המקרקעין, תשכ״ט־1969, ס״ח 259, הקובע: ״בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם
 זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שהחזיק בהם שלא כדין״; השני, מכוח עוולת הסגת הגבול
 הנזיקית: ראו סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ״ח־1968, ס״ח 101, הקובע: ״הסגת

 גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין״.
 29. המדינה יכולה לפעול בשני ערוצי פעולה משפטיים. האחד, הגשת תביעת פינוי לבית המשפט
 לסילוק יד, אם עברו 30 יום מיום תפיסת המקרקעין. בתוך 30 יום המדינה יכולה, כבעלת
 הנכס, לעשות שימוש בכוח סביר על מנת לפנות את המשתכן (סעיף 18 לחוק המקרקעין,
 תשכ״ט-1969, ס״ח 259). כמו כן המדינה יכולה להיעזר בחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים),
 תשמ״א־ 1981, ס״ח 105. על פי חוק זה, ניתן להוציא צו לסילוק התופס בתוך שלושה חודשים
 מיום שנודע על התפיסה, ולא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התפיסה. ככל שעלה בידינו
 לברר במקרים של השתכנות בדירות של הדיור הציבורי, הנוהל הוא לעשות שימוש בחוק

 המקרקעין ולא בחוק מקרקעי ציבור.
 30. ראו בעניין זה דו״ח מבקר המדינה 47 (1996), בעמי 154, בחלק העוסק במשרד השיכון, שם
 מפורטות מספר הדירות ה״פלושות״ ובכמה מהן מתגוררים בני משפחה של הדיירים. דירות אלו

 אינן מעניינו של מאמר זה.
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 להיות אמצעי המסכל מהלך זה. עם זאת, וכפי שיובהר בהמשך, הגדרת הכניסה לדירות ללא
ים(אף כי ייתכן שהיא כזאת) ינית״, שלא במסגרת משטר הזכויות הקי  רשות כפעולה ״עברי

 היא רק דרך אחת שבה ניתן להעריך ולהמשיג את מעשה ההשתכנות.
 מדובר בתביעות שיש להן בדרך כלל מסלול התרחשות קבוע: הנתבעים המוגדרים
 כ״פולשים״ תפסו חזקה בדירה השייכת לחברת דיור ציבורי. הפלישות נעשות כמובן על
ת קשה. ע של מצוקה כלכלי י  רקע אישי שונה ממקרה למקרה, אולם רובן ככולן באות ממנ
 חלקם של הפולשים אינם אלא צאצאים של דיירים שהתגוררו בדירה כחוק, ויש לציין כי
 סוגיית הפלישות קושרה עם ההפליה ההיסטורית נגד עולים מארצות ערב (מזרחים); עם
3 בדרך שגרה 1 ור.  המאבק לקידום הדיור הציבורי; ועם הדימוי השלילי של מחוסרי הדי
 הנתבעים והנתבעות אינם מיוצגים על ידי עורך דין, ובכלל זה עורכי דין מטעם הסיוע
. חוק הסיוע המשפטי מתנה קבלת סיוע מטעם המדינה בהתקיימות שני  המשפטי הממלכתי
3 אף כי סביר להניח כי חלק ניכר מן ה״פולשים״, 2  מבחנים: מבחן כלכלי ומבחן סיכוי התביעה.
, שכן על פי  עומדים במבחן הנזקקות הכלכלית, הרי שרובם נכשלים במבחן הסיכוי המשפטי

3 3 ת הגנה טובה בהיעדר זכויות בדירה. נ ע  קריאה פוזיטיבית של הדין אין להם ט
ות נגד התביעה. הדיון בבית ת הגנה משפטי ו  רוב הנתבעים אינם מעלים אפוא טענ
נוי האמור להיכנס לתוקף נוי בהסכמה״ או במתן צו פי  המשפט מסתיים בדרך כלל ב״פי
 כעבור כמה שבועות או חודשים. אין מידע מסודר לגבי גורלם של המפונים ובאיזו דרך
 באים על פתרונם צורכי הדיור שלהם. תביעות מסוג זה אינן זוכות לתהודה ציבורית או
ש לא ילמד אותן בפקולטה י א ) י מ י ד ק ת ערך ת ת כבעלו ; אין הן נתפסו  לדיווח תקשורתי
 למשפטים למשל), והן נותרות עלומות ואנונימיות בינות הקלסרים הרבים על מדפי מזכירויות

 בית המשפט עד שמוצאות את מקומן בארכיון.
(שתיקרא בהמשך המאמר ״עינת״),  כפי שיובהר להלן, השתלשלות העניינים בתיק של ע׳
 הייתה שונה. מקרה זה ישמש בסים לדיון בהמשך המאמר על מקומו של המשפט במהלך
 פעולה שבחרתי להגדיר ולסווג כ״התנגדות אישית״: כניסה ללא אישור והשתכנות בדירת

 מגורים השייכת לחברת דיור ציבורי, על רקע מצוקה אישית קשה.
נת היא אישה בשנות העשרים המאוחרות לחייה. היא בעלת 3 עי 4 : ת נ י  וזה הסיפור של ע
נת גדלה במשפחה דלת אמצעים ביפו, בת להורים  חיוניות רבה, אנרגיה ושמחת חיים. עי
נת לא עבדה מעולם מחוץ לביתה: היא סיימה אחת עשרה  שהיו משך שנים נכים וחולים. עי
 שנות לימוד, ובשנת 1995 נישאה לבעלה, כשהיא בחודש החמישי להריונה, בהיותה בת

/ 
 31. ראו בעניין זה דו״ח מבקר המדינה 47 (1996), בעמי 149. יוסי יונה ויצחק ספורטא, ״מדינייות

 קרקע ודיור - מגבלותיו של שיח האזרחיות״, תיאוריה וביקורת 16 >תש״ס< 129.
 32. תקנות הסיוע המשפטי, תשל״ג־1973 , ק״ת 2048.

 33. תקנות הסיוע המשפטי. אף כי תנאי הסיכוי המשפטי אינו מופיע בתקנות במפורש הוא מופעל
 כעניין של שיקול דעת.

 34. תיאור זה משקף, עד כמה שניתן, את נקודת מבטה של עינת לגבי ההתרחשות. עם זאת, הוא
 נעשה מתוך מודעות מלאה לתפקידו של ״המספר״ בעיצוב הסיפור, ובהשפעה שיש לאנשי
 מקצוע בכלל ולעורכי דין בפרט הן על תפיסת המציאות של הלקוחות שלהם והן על הצגתה
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 עשרים. בעלה היה מכור לסמים, והיא סבלה ממנו אלימות פיזית קשה. לאחר שנתיים, ולה
נת לעשות מעשה ולהיפרד מבעלה האלים: היא הגישה תביעת  כבר שני ילדים, החליטה עי
נת שכרה דירה לה ולבנותיה ובעלה חזר  גירושין לבית הדין הרבני. בני הזוג נפרדו: עי
ת מזונות אך בעלה לא שילם אותם באופן נ  להתגורר בבית הוריו. בבית הדין נקבעו לעי

 סדיר.
ת היא הוכרה על ידי שירותי הרווחה, הביטוח הלאומי ו  בהיותה אם לשתי בנות קטנ
 ומשרד השיכון כזכאית לסיוע מסוגים שוגים: מן הביטוח הלאומי קיבלה הבטחת הכנסה,
געות בבנותיה, וממשרד ו נות הנ  משירותי הרווחה סיוע של עובדת סוציאלית וכן הטבות שו

3 5  השיכון קיבלה סיוע בשכר דירה.

נת החלה בהתארגנות לקראת ניהול חייה וחיי ילדיה בכוחות עצמה - ללא שותפות  עי
 עם גבר. היא שכרה דירה בשוק החופשי, אולם התקשתה לעמוד בתשלומי שכר הדירה
 למרות הסיוע שקיבלה ממשרד השיכון, ונאלצה לעבור מדירה לדירה שלוש פעמים משך
נת התמודדה עם המעמסה הכלכלית של חיים לבד בקושי גדול: מקצבת  שלוש שנים. עי
 הביטוח הלאומי ומן הסיוע בשכר דירה נאלצה לשלם את הוצאותיה והוצאות בנותיה: שכר
נה, חשמל, מים), אוכל, תשלומים וציוד לבית הספר, צעצועים, ו  דירה ותחזוקת הדירה(ארנ
ות במערכת הנשימה ואושפזה ים ותרופות. אחת מן הבנות סבלה תדיר מבעי  ביגוד, נעלי
 לעתים קרובות: ביטוח הבריאות לא כלל את כל ההוצאות הרפואיות, ועינת שילמה אותן
נת לא היו מקורות תמיכה כספיים  מכיסה. אבי הילדות לא תמך בכלכלתן בסדירות, ולעי
 חיצוניים ממשפחתה. היא החלה לצבור חובות: לבעל הבית, לעירייה, לחברת חשמל. היא

 התקשתה לעמוד בהם ומצוקתה הכלכלית הפכה להיות עמוקה ונמשכת.

 הליכי הגירושין בבית הדין הרבני לא התקדמו: אף על פי שנקבעו כמה דיונים בבית
נת, ותיק הגירושין נסגר פעמים מספר. היא שבה  הדין, ברובם לא הופיע בעלה של עי
 וחידשה את הליך הגירושין, וניסתה לקבל גט. למרות הסכם גירושים שהגיעה אליו עם
י המזונות וראיית הילדים, היא לא הצליחה לקבל גט ולהתגרש כדת נ י י  בעלה, ובו הוסדרו ענ

 הפומבית. השפעה זו קיימת בכל מקום שבו משפטנים מספרים את הסיפור המשפטי: בבתי
 משפט. ראו, למשל, מנחם מאוטנר, ״שכל ישר לגיטימציה, כפיה: על שופטים כמספרי סיפורים״,

The Dark", William H. Simon :ך ייעוץ ללקוח. ראו בעניין זה ל ה מ ב ח ״ מ ש ת )  , 77) פלילים ז
Secret of Progressive Lawyering: A Comment on Poverty Law Scholarship in the Post-
" ,Lucie White: וכן; 1099 T o ) 1994. (", 48 U. M i a m i L. RevModern, Post-Reagan Era 
Learn and to Teach: Lessons from Driefontein on Lawyering and Power", 1988 Wis. L. 
 Rev. (1988) 699, וכן כאשר הסיפור עוטה לשון הנדרשת לעמוד בסטנדרטים של פרסום

 אקדמי.
 35. משרד השיכון מעניק סיוע מסוגים שונים לאוכלוסיות נזקקות. רמת הסיוע הגבוהה ביותר
 ניתנת למשפחות במצוקה כלכלית קשה העונות על קריטריונים מצומצמים, ולענייננו אמהות
 חד־הוריות עם שלושה ילדים זכאיות לדירה בשכר דירה מסובסד. למשפחות ונזקקים המצויים
 ברמת נזקקות הנחשבת נמוכה יותר ניתן סיוע לשכירת דירה בשוק החופשי. ראו בעניין זה אתר

 משרד השיכון: [URL: http://www.moch.gov.il/moch] (נצפה לאחרונה במאי 2004).
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ונות חוזרים מצדה לםיים את ההליך. מכיוון שכך,  וכדין למעלה מארבע שנים למרות ניסי
נת נשואה לבעלה אף כי גרה בנפרד ממנו.  נותרה עי

ת ובנותיה מדירה לדירה, ובתקופה בה שהו הבנות אצל קרובי נ  במהלך המעברים של עי
נת לחרדתה כי אחת מבנותיה הייתה קרבן לניצול מיני מצד קרוב משפחת  משפחה, גילתה עי
 בעלה. אז נאלצה לגייס את הכוחות הנפשיים להתמודד עם הטראומה הנפשית של בתה ושל

 עצמה, עם החקירה המשטרתית ועם ההליכים הפליליים שנפתחו בעקבותיה.
נת לעזוב  בקיץ 2000, לאחר ששוב מצאה עצמה בלי יכולת לשלם שכר דירה, נאלצה עי
 את דירתה השכורה - בפעם השלישית מאז נפרדה מבעלה. היא הייתה בייאוש עמוק. מפה
 לאוזן הגיעה לאוזניה השמועה כי בבניין בו היא מתגוררת מתפנה דירה של עמידר. היא
ל, להיכנס בכוחות עצמה לדירה ולהשתכן בה, בתקווה כי תוכל בדרך כלשהי  החליטה לפעו
ל הדלת ונכנסה עו  למצוא מדור ומחסה יציב לה ולבנותיה. היא הזמינה אדם שיפתח את מנ
 לדירה הריקה. היא העבירה את הרהיטים שלה מן הקומה התחתונה, והתארגנה. היא תלתה
ניים וצעצועים. הדירה  וילונות בחדר המגורים. היא סידרה את חדר הבנות עם מצעים צבעו
ו ם(את הטלוויזיה הגדולה, היא ממהרת להסביר, נתנ צרי מו  צנועה ביותר, עם מעט רהיטים ו

 לה הוריה במתנה).
 בעלה המשיך לבקר את הבנות מדי פעם בפעם, ועינת אפשרה לו להיכנס ולשהות
, ואני אשה נשואה״.  בדירה לשם כך. אחרי הכול, היא אמרה, ״רשמית הוא עדיין בעלי
 כעבור זמן מה הרתה עם ילדה השלישי. היא ידעה שכאם יחידה לשלושה ילדים היא זכאית
ני נציגי עמידר התמונה שהצטיירה ממהלך דברים זה 3 בעי 6 .  לקבל דירה בדיור הציבורי
נת חוותה. בעיניהם נוכחותו של הבעל בדירה, ובייחוד לידת הילד  הייתה שונה מזו שעי
נת במעמד של אם חד־  השלישי, נתפסה למצער כמצב של חוסר יציבות שאינו מזכה את עי
 הורית. מבחינתה הדברים היו ברורים: היא חיה בנפרד מבעלה, אין הוא חלק מחיי היום יום
 שלה ואינו תומך בה. עם זאת, עדיין הייתה לו נוכחות מסוימת בחייה בגלל ילדיהם

3 7 ם.  המשותפי

 36. הדיור הציבורי בישראל מוסדר בשילוב בין משרד הבינוי והשיכון וחברות לדיור ציבורי. המשרד
 הוא זה שקובע את תנאי הזכאות לדיור, והוא מקיים ועדות מינהליות שונות הדנות בבקשות
 לסיוע בתחום הדיור. הדירות המועמדות בשכירות לדיירים שנמצאו זכאים לכך מנוהלות על ידי
 חברות לדיור ציבורי. הן אחראיות על קיום היחסים עם הדיירים, תחזוקת הדירות ושיפוצן,
 גביית שכר הדירה וכן הסדרת תחלופת הדיירים. ראו, למשל דו״ח מבקר המדינה 52ב(תשם״א),
 הפרק ׳״עמידר׳ החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ - תפקוד החברה בהיעדר הסכם כולל
 בינה לבין הממשלה״, בעמי 515-513. נוהלי משרד הבינוי והשיכון קובעים כי אם חד־הורית
 לשלושה ילדים זכאית לקבל דירה בדיור הציבורי. משרד הבינוי והשיכון, נוהל הקצאת דירות

 בדיור הציבורי, נוהל 2.4.
 37. בעיה זו מוכרת בתחום הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי רואה בעצם נוכחותו של גבר בבית
 עדות לכך שאין מדובר באם חד־הורית. מבחינה זו המשפט - על ההגדרות החדות שלו - איננו
 מתיישב עם המורכבות של מערכות יחסים בין בני אדם, שהן לפעמים עמומות, לא עקביות,

 ומלאות סתירות.
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ה בשלב זה ד י מ  חודשים מספר לאחר כניסתה לדירה הגיעה לידיה תביעת הפינוי מטעם ע
ית לסיוע משפטי קהילתי נת לקבל סיוע משפטי באחד ממוקדי הסיוע של התכנ  ביקשה עי
ת ו נת בהליכי הפינוי, וכמו כן לפנ ת החליטה לקבל על עצמה את ייצוגה של עי י  ביפו. התכנ

 בשמה בבקשה לקבלת דירה בדיור הציבורי לאור זכאותה כאם חד־הורית, על פי הנוהל.
 הבקשה לדיור ציבורי נענתה בשלילה על ידי הוועדות במשרד הבינוי והשיכון והערעורים
 לערכאות מינהליות גבוהות יותר נדחו אף הם. הדחיות התבססו על שני נימוקים: הראשון
ננה מוכרת כאם חד־הורית: היא לא התגרשה, בביקור שנערך בביתה באחד נת אי  היה שעי
 הבקרים גילה חוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי כי בעלה שהה בדירה, וכן הועלתה הטענה
3 הנימוק השני היה כי כמי שפלשה לדירת עמידר 8 . ו  כי היא ילדה עוד ילד במהלך תקופה ז
נית ת הקלי י  אין היא יכולה לקבל סעד מאותה רשות שכלפיה היא הפרה את החוק. התכנ
נת עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת משרד  הגישה בשם עי
 הבינוי והשיכון, אך זו נדחתה מאחר שבית המשפט ביכר לא להתערב בשיקול דעת הרשות
נת לקבל פסק 3 בינתיים, במהלך חודש יולי 2003 הצליחה עי 9  לגבי הכרה בה כאם חד־הורית.
יתה למשרד הבינוי והשיכון בבקשה להכרה כזכאית לדיור י  גירושין. היא חידשה אפוא את פנ
ה את  ציבורי. המשרד שב וסירב להכיר בזכאותה לדיור ציבורי ועמד על כך שהיא תפנ
 דירתה קודם שייערך דיון בבקשה. כנגד החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית נוספת בחודש
ה נת תפנ  ינואר 2004. לקראת הדיון בעתירה באפריל 2004 הגיעו הצדדים לידי הסכם: עי
 את דירתה לאחר קבלת סיוע מוגדל בשכר דירה, והמשרד ישקול את בקשתה לקבלת דיור
נת כזכאית  ציבורי על פי הקריטריונים המקובלים. בעקבות זאת החליט המשרד להכיר בעי

4 0  לדיור ציבורי, והעתירה נמחקה.

נוי תבעת בתביעת פי נת עם עולם המשפט היה כנ נוי: המפגש הראשון של עי עת הפי  תבי
 בשנת 2001 מספר חודשים לאחר שנכנסה לבית עמידר: המשפט התדפק על דלתה, והיה
 עליה להתמודד מולו. כמובן היא הייתה מודעת לכך שהיא מתגוררת בדירה שאיננה שייכת

 38. אחת הסוגיות המרכזיות המתעוררות בעניין זכויותיהם של אנשים עניים היא החדירה האינטנסיבית
 לפרטיותם באמצעות מעקבים שונים, המתבצעים על ידי גורמי הרווחה וגורמים אחרים שמהם
 הם מקבלים הטבות. ההיבטים המשפטיים של סוגיה זו טרם נידונו באופן מעמיק בישראל.
 בארצות הברית היוותה נקודה זו זירת התמודדות משפטית מרכזית במהלך שנות השבעים
Martha F. :ראו בעניין זה .(Welfare Rights Movement) בתקופת התנועה לזכויות רווחה 
Davis, B r u t a l Need, Lawyers and the Welfare Rights Movement 1 9 6 0 - 1 9 7 3 (Yale Univ. 
, U . S 4 0 0 Wyan v. James ; )1968(309 Press ;וכן) :309) 1971. K i n g v. Smith 392 U.S. ) 
 וספרו של Giliiom (לעיל, הערה 18). בפסיקתו קבע בית המשפט העליון בארצות הברית כמה
 הלכות חשובות: אף כי לא אסר בדיקה בביתו של מקבל הקצבה, הרי ש״פלישות הלילה״ לביתן
 של מקבלות קצבה נאסרו, והכלל שלפיו הימצאותו של גבר בבית מספיקה לביטול הקצבה

 בוטל, ונקבעה חובה ליתן הליך של שימוע לפני ביטול קצבה.
 39. עת״מ (ת״א< 1027/03 ע׳ נ׳ משרד הבינוי והשיכון(טרם פורסם, עותק שמור במערכת; פסק

 דין מיום 22.5.2003).
 40. עת״מ(ת״א) 1204/04 ע׳ מ׳ נ׳ משרד הבינוי והשיכון(החלטת השופט א׳ טל מיום 22.3.2004)

 (להלן: עת״מ משרד הבינוי והשיכון).
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 לה ושאין לה בה זכויות מוכרות, ושאולי בכך (כטענת עמידר< היא שוללת את זכותה של
 משפחה אחרת (שמצבה עלול להיות אף קשה יותר) מלממש את זכאותה לדיור ציבורי. היא
 לא הייתה שבעת רצון ממצב זה אבל עמדה על כך שאת הדירה הזאת היא לא תעזוב, גם לא
 בצו בית משפט: ״יצטרכו לגרור אותי מפה בכוח״, היא אמרה, ״אותי ואת הילדים״. תחושתה
ין זה הייתה מורכבת, אמביוולנטית: מצד אחד, הפריע לה שהיא עשתה מעשה אסור על  בעני
 פי החוק; מצד אחר היא הרגישה שלא הייתה לה ברירה, שהיה מדובר במעשה של הישרדות.
ל במסגרת החוק עמדה מחויבות חשובה אחרת ־ לשמור על בנותיה  מול החובה לפעו
ו בבוקר ואליו הן  ולארגן בעבורן ״בית״ על כל הכרוך בכך ־־ מקום שהן יוצאות ממנ
 חוזרות; מקום בו נמצאים הדברים שחשובים להן; והחשוב מכול, מקום שבו הן מרגישות

4 1 ת. ו נ ג  מו

נת הוא כי היא איבדה את האמון בהגינותן  הרושם הברור והחזק שהתקבל מדבריה של עי
ונות אותם, וביכולתן להגן עליה ועל ילדיה. אבד לה  של המערכות המשפיעות על חייה ומכו
 האמון במשרד הבינוי והשיכון שדחה את בקשותיה החוזרות ונשנות לדיור; בחברת עמידר
 הנושפת בעורפה ומבקשת לפנותה מביתה; בשירותי הרווחה העוקבים אחר היכולות ההוריות
נויה ופינוי ילדיה מביתם, תוך אכיפת  שלה; ואף בבית המשפט שהתבקש להורות על פי
 משטר זכויות שהוא זר לה. גורמים אלו כולם משדרים כלפיה יחס של חשדנות, ורואים
 אותה כמי שאשמה במצב שנקלעה אליו. הם עוקבים אחריה ובודקים אותה בכל דרך:
ת לבדוק מי נמצא בבית (האם היא  באמצעות פקחים וחוקרים המגיעים אל ביתה על מנ
ת(האם היא מסתירה הכנסה  ״באמת״ חד־הורית?), באמצעות מעקב אחר התנהלותה הכספי
 כלשהי?) - כל סיוע שהמדינה מעניקה שובר בצדו: הוא גובה מחיר גבוה ביותר של חדירה
ות, הדרה ותחושת אי־שייכות. השיח הציבורי רווי בדימויים שליליים כלפי אנשים  לפרטי
ות י יגות כבלתי אחראיות, עצלנ  המתקיימים מקצבאות, ובייחוד אמהות חד־הוריות המתו

4 2 ת. ו י נצלנ  ו

 41. תחושת האמביוולנטיות של עינת מאפיינת נשים חד־הוריות שנאלצות לפעול בניגוד להוראות
 החוק מטעמי קיום והישרדות. Giliiom (לעיל, הערה 18) תיעד בריאיונות נשים במצבים אלו,
 ולהלן דוגמה אחת של אישה החיה מקצבת קיום (המקבילה להבטחת הכנסה בארצות הברית),
 שלא דיווחה ־־ בניגוד לחוק ־ על הכנסה צדדית משמרטפות, וכן לא דיווחה על ״חשבונות
 חיסכון״ בסך של כ־100 דולרים בעבור כל אחד מילדיה שחסכה משך שנים מספר (שם, בעמי

:(54 
S: It makes you feel like you are ripping them off, like you are a thief. 
K: Do you feel that your babysitting that you did not report and your bank accounts 

you are ripping them off? 
S: Yeah, to an extent. I try to live honestly and that is sort of a contradiction to myself, 

but I am not willing to tell them the truth about that... 
K: Do you see any need to do anything differently? 
S: No.... It's for my survival. 
 42. המוטו שהושמע כנגד אמהות חד־הוריות ״לכו לעבוד״ מסמל את הסטיגמה הציבורית שהובנתה
 להן כאילו הן בטלניות המעדיפות חיי קצבה על פני עבודה. לדיון בסוגיה ולדעות השונות
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נת חשה, ידעה, שיש משהו מאוד לא הוגן במציאות שנקלעה אליה, ושלכל המוסדות  עי
נת החלה את חייה עם מעט מאוד הזדמנויות: היא גדלה בבית עני  האלו יש חלק בכך. עי
ת, היא לא זכתה לחינוך  ובסביבה ענייה, משפחתה לא יכלה לתמוך בה מבחינה כלכלי
, והיא נאלצה להתמודד עם בעיות קיום בסיסיות.  איכותי. היא נישאה מוקדם, נישואיה כשלו
נות במהלך השנים, אך באותה העת היא האמינה  ברור לה כי היא קיבלה החלטות לא נכו
 שהיא עשתה כל שביכולתה למצוא מקום מוגן ובטוח לה ולילדיה. למרות מאמציה -

ינים לא הסתדרו והקשיים צצו מכל עבר חדשות לבקרים,  העני
נת העדיפה להיחלץ מנישואים כושלים  תביעת הפינוי גילמה באופן מוחשי את הכשל: עי
ת לשמור על שלומה הגופני והנפשי. בכך היא חשפה את עצמה לקשיים -  ואלימים על מנ
ג לבדן לשלום  הפועלים כמעגל קסמים ־ בחייהן של אמהות חד־הוריות: האחריות לדאו
 הילדים ולטיפול בהם; היעדר הזדמנויות תעסוקה יציבות; הקושי להשתלב בעבודה מסודרת
 בשל הצורך לטפל בילדים הקטנים; פיתוח תלות בקצבאות ובסיוע מדינתי; ההתמודדות עם
4 בנסיבות אלו הצורך הקיומי לשרוד ולהגן 3 . י נ ל העו  השחיקה בסיוע הציבורי וגלישה למעג
 על הילדים, כשהוא משולב עם תחושות חזקות של אי־צדק, אבדן תקווה והיעדר אימון
נת ״לשבור את הכלים״ ולקבל החלטה , הצטברו למצע שהוביל את עי  בפתרון מערכתי
 שבנסיבות אחרות מן הסתם לא הייתה מקבלת: להיכנס לדירת עמידר שהתפנתה ולעבור

 לגור בה.

 ג. ״הפלישה״ - מעשה הישרדות או אקט התנגדות?

נת בדירת עמידר נעשתה, כאמור, לצורך מילוי צורך בסיסי ביותר של  ההשתכנות של עי
 דיור ומחסה. ניתן אפוא לסווגה כמעשה של הישרדות. אך האם ניתן לראות בה גם מעשה

 התנגדות?
ת יעיה ותכניה הם מצוקה כלכלי  כמו לגבי קבוצות מיעוט אחרות, מחאה חברתית שמנ
ות, שביתות שבת, התארגנות  ועוני נמדדו בישראל תוך בחינת פרמטרים קולקטיביים: הפגנ
4 הדוגמה המובהקת לסוג כזה של מחאה 4 ת. מי ת תקדי לות משפטי ת וארגונית, פעי  מפלגתי

 בנושא ראו למשל פרוטוקול הדיון בוועדת הכספים של הכנסת מיום 4 באוגוסט 2003:
[URL: www.knesset.gov.il/protocols/ data/html/ksafim/2003-07-22.html] 

 על אמהות חד־הוריות, הישענות על הבטחת הכנסה ועוני, ראו למשל מיכל קרומר נבו, ׳״ידע .43
 מן החיים׳ מול יידע אקדמי׳ - המקרה של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה״, ביטחון סוציאלי 58
Christopher Jencks and Kathryn Eden, "Do Poor Women Have a Right to ;132 (תש״ס) 
Bear Children?", The A m e r i c a n Prospect (1995) 20, p. 43; Diana Pearce, "Welfare is 
Not for Women: Why the War on Poverty Cannot Conquer the Feminization of Poverty", 
Women, the State and Welfare (Linda Gordon - ed., University of Wisconsin Press, 
 265 (1990; מיכל קרומר נבו, ״מפנלופה למירי ־ תרומת הגישה הפמיניסטית לסוגיית נשים

 במצוקה כלכלית וחברתית עמוקה ומתמשכת״, חברה ורווחה כב (תשס״ם 433.
 44. השיח בנושא מחאה מעמדית הוא דל בהשוואה לפעילות המאופיינת על בסיס קבוצת זהות.
 בדרך כלל זוהתה המחאה בתחומים ה׳׳חברתיים״ עם המחאה המזרחית, והשתלבה עמה. כך
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 מהווה צעידתה של ויקי קנפו ממצפה רמון לירושלים בקיץ 2003, והקמת המאהל של
ת הכלכלית״ שבמהלכה קוצצו בשנים 2003-2002 י  האמהות החד־הוריות בתגובה ל״תכנ
ות אחרות  באופן חד קצבאות קיום וקצבאות אחרות של הביטוח הלאומי וכן הטבות ממשלתי
4 מחאה זו מכילה את כל הסממנים של התנגדות קולקטיבית: פומביות, ניסיון 5 ם. זקקי  לנ
ם, עימות ישיר עם הרשות, ובעיקר: בניית תחושה של ע:צמה  לגיוס מסיבי של משתתפי
נונה של קבוצה שלחברות בה מכנה משותף הזוכה לתמיכה ולהכרה מית תוך כדי כי י  פנ

 ציבורית.
לה  אל מול סוג כזה של מחאה מצד אמהות חד־הוריות, עומד המעשה של עינת. זו פעו
 פיזית של אם חד־הורית החיה בעוני: פעולה יחידנית, לא מאורגנת, חמקנית וחשאית.
 לכאורה בלתי חוקית. יש בה התנכרות מודעת לסדר הקיים והתעלמות ממשטר הזכויות
תי היא כי יש למעשה משמעות לת הישרדות, טענ  המוכר. אף על פי שבבסיסה היא פעו
ות לקבל את הכללים נ  פוליטית: קריאת תגר על המערכת הקיימת בתחום הדיור, וחוסר נכו
ת נת אינה מתמצי ל על פיהם. הפעולה של עי  שלפיהם משאבים מוקצים בתחום זה ולפעו
לות אופוזיציונית: ע מרכזי שלה), אלא זו פעי י אם כי זה מנ ) ן ו  בניסיון להשיג לעצמה פתר
וית לה עמדה, תודעה, בדבר בסיס הלגיטימציה הרעוע שעליה המערכת הקיימת בנויה  נלו
 עד כי אין היא ראויה עוד לאמון שלה. פעולה זו היא תגובת נגד לכשל של המדינה בסיפוק
ות״, בורי ת צי עדו ו , ״ ת״ כאו י ז נה קבעה ״כלל ים בתחום הדיור: המדי  צרכים בסיסי
ן חודרני למדיי ובלתי נגיש הן מבחינה ו נ ג נים״ - מנ  ״קריטריונים״, ״עררים״, ״תור ממתי
ת נ ן זה, כפי שהוא, לא נתן פתרון של ממש לעי ו גנ  פרוצדורלית והן מבחינה מהותית, מנ
 ולשתי בנותיה בתחום הדיור. לפיכך היוותה ההשתכנות שלה בדירה פעולה בעלת משמעות

 בעניין הפנתרים השחורים, מפלגת ש״ס, ואף מאבק הדיור הציבורי. על הנטייה לפנות ל״פוליטיקה
 של זהות״ ראו למשל יונה וספורטא (לעיל, הערה 31). בן דרור ימיני, ״הקסם הכוזב של ש״ס״,
 פנים ־ כתב עת לתרבות, חברה וחינוך 14 (תש״ס) 3. גם הפעילות המשפטית שעניינה ״זכויות
 חברתיות״ היא חדשה יחסית בקרב סדר היום של ארגוני הזכויות, אולם החל משנת 2000 החלה
 לתפוס מקום הולך וגדל במסגרת פעילותם. ראו, למשל, בג״ץ 4822/02 ועד ראשי הרשויות
 המקומיות הערביות בישראל נ׳ המוסד לביטוח לאומי(טרם פורסם). פסק דין זה דן בהפליה
 בקצבאות ילדים: החלטה לדחות את העתירה עקב שינויי חקיקה ניתנה בתאריך 31.7.2003;
(טרם פורסם); בג״ץ 5578/02 מנור נ׳ שר  בג״ץ 403/99 רן כהן ואח׳ נ׳ בנימין נתניהו ואח׳
 האוצר(קיצוץ בקצבאות זקנה: העתירה נדחתה ב־9.9.2004<; בג״ץ 1632/03 האגודה לזכויות
 האזרח בישראל נ׳ שר הבריאות (עדכון סל הבריאות: החלטה למחוק את העתירה ניתנה
ן נ׳ שר האוצר(שינוי הכללים לקבלת הבטחת הכנסה  בתאריך 8.4.2003); בג״ץ 1433/03 בחטי

 לאמהות חד־הוריות: תלוי ועומד).
 45. שאלה מעניינת בהקשר זה היא עד כמה מחאה זו מתורגמת במהלך הזמן למחאה על בסיס
 ״קבוצת זהות״. הניסיון לבודד את האמהות ולייחד אותן כקבוצה מובחנת השונה מן הקבוצות
 האחרות שנפגעו מן התכנית הכלכלית מחלישה את ההיבט המעמדי של המחאה. יתרה מכך,
 לטענתי, אף ניתן לאתר בהתארגנות האמהות החד־הוריות, ובייחוד בהבחנה שהמדינה עושה
 בינן לבין אחרים (למשל מבצע ההטבות למעבידים המעסיקים אמהות חד־הוריות) דווקא עיצוב

 הקבוצה על בסיס זהות: אם חד־הורית כזהות מובחנת.
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ני הסבוך הזה, המייצג כוח ושליטה  פוליטית במובן זה שהייתה בה דחייה של המערך השלטו
לת כוח.  על חייה, ואשר הותיר אותה למעשה נטו

נת, הצורך הקיומי למצוא פתרון  עניין אישי והתנגדות אינם מוציאים זה את זה. לגבי עי
 דיור לה ולילדיה התיישב היטב עם ההתרסה המודעת כלפי משטר הזכויות המיוצג על ידי
:  משרד השיכון וחברת עמידר. ריבוי המניעים אינו הופך את פעולתה למעשה לא פוליטי
לות הנעשית אך ורק למען האחר היא מותרות שרק מעטים - מהמעמדות הגבוהים  פעי
ע אישי י י ההבחנה המדומה בין מנ 4 סקוט מזהיר מפנ 6  בדרך כלל - יכולים להרשות לעצמם.
 לבין התנגדות פוליטית ומציין כי ״ההתעלמות מחלקו של האינטרס האישי בהתנגדות
 [האיכרים] כמוה בהתעלמות מן ההקשר המוגדר של פוליטיקת האיכרים ומן הפוליטיקה של
 רוב המעמדות הנמוכים. דווקא המיזוג בין העניין האישי לבין ההתנגדות הוא הכוח החיוני

4 7 . ״ . .  לליבוי ההתנגדות .

נת בדירת עמידר גם כפעולה של התנגדות,  ניתן להגדיר אפוא את השתכנותה של עי
עת רק מצורך קיומי אלא גם מעמדתה כאזרחית המדינה כלפי רשויותיה. רשויות נ  שאינה מו
4 עקב כך 8 . דן  אלו איבדו את האמון שלה, והיא בחרה שלא לציית לכללים המוכתבים על י

 46. השוו קפלן(לעיל, הערה 19), בעמי 168.
 Scott.47 (לעיל הערה 18), .295בעמ׳

(civil disobedience)48. אי־ציות לחוק כמעשה של התנגדות פוליטית היא תופעה מוכרת. מרי אזרחי 
 הנו מצב שבו אדם מחליט במודע שלא לקיים את החוק מהטעם שהחוק נתפס בעיניו כבלתי
 צודק או בלתי מוסרי ועומד בניגוד לערכים נעלים יותר שהוא מאמין בהם. לכאורה, אין הדבר
 דומה למקרה הנידון במאמר זה: אי־ציות לחוק הנעשה מטעמים אידאולוגיים נובע בדרך כלל
 מרמת תודעה גבוהה ביותר הקודמת להפרת החוק, ונעשה בעקבות התחבטות אישית בדבר
 גבולות הדמוקרטיה ומקומו של אי־ציות במסגרת דמוקרטית. מרי אזרחי נעשה בגלוי, ונשיאה
Carl Cohen, Civil :בעונש נחשבת חלק מן המעשה הפוליטי עצמו. ראו בעניין זה למשל 
Disobedience: Conscience, Tactics a n d the L a w (Curtis Crawford - ed., 1971), 140; 
Chaim Gans, P h i l o s o p h i c a l A n a r c h i s m a n d P o l i t i c a l Disobedience (Cambridge University 

, 1992); Martin Luther King, Jr., "Letter from a Birmingham Jail," Why We Can'tPress 
[ ) URL1964, Wait (New York: New American L: : כמו כן ניתן למצוא ב76-95 , i b r a r y . 

]; Hugo Adam Bedau, "Civil Disobediencehtml.www.thekingcenter.org/prog/non/letter 
C i v i l Disobedience in F o c u s (H.A. Bedau -and Personal Responsibility for Injustice", 
 (ed., 1991. המקרה שבו מאמר זה עוסק, אי־ציות מטעמי קיום והישרדות, שונה אפוא בכמה
 מרכיבים משמעותיים מאי־ציות שכזה. עם זאת, ניתן למצוא קווי דמיון בין שני המצבים ברובד
 עמוק יותר: הן במקרה של מרי אזרחי גלוי והן במקרה של הפרת חוק הישרדותית־״חתרנית״,
 מדובר בהחלטה שבבסיסה גיבוש עמדה נורמטיבית כלפי מערכת המשפט. הפרת הדין קשורה
 לאבדן האמון במשפט כמערכת מוסרית מחייבת. כנגד הפרת החוק עומד אינטרס הנתפס ראוי
 יותר או צודק יותר: במקרה של עינת - זה הצורך לשרוד ולהגן על ילדיה. מכאן, שבשני
 המקרים מדובר בהחלטה שיש בה שיפוט מוסרי(או לפחות מוסדרת בחלקה על ידי המוסר),
 וכרוכה בהחלטות ערכיות, כלומר החלטות לגבי מה נתפס כבעל חשיבות רבה, ובדבר טוב ורע.
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נת בבית המשפט, ומשנפתחו נגדה הליכים משפטיים נדרשה להשיב להם ולהתגונן.  נתבעה עי
נת אמרה לה שהיא  לשם כך נזקקה לעורכת דין המצויה בנבכי המשפט. עורכת הדין של עי
יצג אותה. מה אופיו של הייצוג ל אותה מערכת ־ היא תי  עומדת לצדה, אתה, אל מו
 המשפטי במקרה זה? עד כמה עורכת הדין יכולה באמת לעמוד לצדה? האם ניתן לחשוף
נת להפר את החוק, ועד  במסגרת ההליך המשפטי את הבשלים המערכתיים שהובילו את עי
נו תפיסת חזקה י ק משפטי שעני  כמה המשפט יכול לתת להם משמעות במסגרת בירור תי

 ללא רשות בדירה השייכת למדינה? אבקש להתמודד עם שאלות אלו בהמשך המאמר.

 ד. משפט ופעולת התנגדות

 1. מלכודת המשפט

 כוחו של המשפט בשימור הסדר החברתי אינו טמון רק ביכולתה של המדינה לאכוף אותו
ים פורמליים אלא בעיקר כאשר הכפופים לו מקבלים עליהם את סמכותו נ ו נ ג  באמצעות מנ
4 כאשר המשפט מאבד את הלגיטימציה שלו ־ הוא הופך לכלי יעיל פחות 9  המוסרית.
5 מלומדים ביקורתיים טוענים כי אחת מהדרכים שבהן המשפט 0 ות. י  להשלטת נורמות רצו
 רוכש לגיטימציה ותוקף מוסרי ומקיים אותם לאורך זמן נעוצה בשימוש בהגדרות, מונחים
 וקטגוריות ־ אבני המסד של המשפט ־ שבאמצעותם המציאות המשפטית מוגדרת, גייבל

 והאריס (Gabel & Hams) מסבירים:

[TJhe conservative power of legal thought is not to be found in 

legal outcomes which resolve conflicts in favor of dominant 

groups, but in the reification of the very categories through which 

the nature of the conflict is defined.51 

Critical Legal S) טוענת בהקשר זה כי המשפט פועל כמערכת t u d i e s ) 4 9  הגישה הביקורתית למשפט .
 אידאולוגית הגמונית השולטת על הכפופים לה וגורמת להם להאמין כי המציאות היא בלתי
 נמנעת, תוצאה של סדר ציבורי תקין, ועל כן הוגנת. גישה זו שואבת בחלקה את הטיעונים
Antoni Gramci, S e l e c t i o n From .ממשנתו של אנטוניו גראמצ׳י ומן התאוריה בדבר הגמוניה 
Robert :וכן ,,the Prison Notebooks (Quintin Hoare and Geoffrey Smith - trans, 1971) 
Gordon, "Some Critical Theories of Law and their Critics", The Politics of L a w : A 
Mark Kelman, A G u i d e to C r i t i c a l ;Progressive C r i t i q u e (David Kairys - ed., 1982) 641 
l e g a l Studies (1987); Peter Gabel and Duncan Kennedy, Critical Legal Studies Symposium, 
36 S t a n . L . Rev. (1984) 1; Roberto Unger, "The Critical Legal Studies Movement", 96 
H a r v a r d L . Rev. (1983) 561; "Round and Round the Bramble Bush: From Legal Realism 

.to Critical Legal Scholarship", 95 H a r v a r d L . Rev. (1982) 1669 
George Klosko, The P r i n c i p l e of :וכן ;John Rawls, A Theory of Justice (1971), 113 .50 

. F a i r n e s s a n d P o l i t i c a l O b l i g a t i o n (1992) 
Peter Gabel and Paul Harris, "Building Power and Breaking Images: Critical Legal Theory .51 

.and the Practice of Law", IX Review of L a w & Social C h a n g e (1982) 369, p. 373 
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ת ומשקפות את הסדר הקיים, ודרכן המשפט משמר את יחסי הכוחות ו נ  קטגוריות אלו מעג
5 כך למשל, בתחום בו עוסק מאמר זה - דיור - ההליך 2 נים.  בין קבוצות ומעמדות שו
 המשפטי נסמך על הגדרות ראשוניות לכאורה ברורות מאליהן שאינן עומדות לערעור,
 וסביבן הדיון מתנהל: בעלים, משכיר, שוכר, נכס בבעלות או נכס בשכירות. בהליך המשפטי
 ניתן להגן על זכויות דיירים כנגד הפרתן על ידי בעלי הבתים >ולהפך<, ואולי אף להרחיב
זאת על פי כללי הפרשנות ו ) ן  קמעא את זכויות מי מהצדדים אם קיים מרווח פרשני לעשות כ
 המקובלים ־ לקונה, פרשנות ביטויי מסגרת, קביעת חובה ראייתית וכדומה). אולם קשה
 יותר לבקר ולהעלות ספק לגבי ״אמתות״ ותקפות המושגים הבסיסיים הללו בקטגוריות
 דוקטרינריות ודיסקורםיביות שבאמצעותן הדיון המשפטי מתנהל. לעורך דין המייצג בהליך
נו זכויות בתחום הדיור קשה לקיים דיון משפטי מקובל ומושכל מבלי להיבנות על י  שעני

ות שאין לגביהן מרחב רב למשא ומתן. נ דות מוצא נתו  מושגי יסוד אלו כנקו

 מושגים משפטיים אלו משקפים הסדר חברתי ברור: יש ״בעלים״ ויש מי שזכויותיהם
 פחותות מאלו של הבעלים, למשל ״שוכרים״, ״בני רשות״, ״מחזיקים״. משטר דיני הקניין
 מכתיב את זכויות הבעלים בנכס ואת מעמדם של מי שאינם בעלים. אולם דוקטרינה משפטית
נת פחות בשאלות כגון כיצד קרה שאדם (או גוף אחר) רכש את מעמדו כבעלים, י י  זו מתענ
 האם הבעלות במובנה המקובל מרוכזת בידי קבוצה אחת יותר מאשר בידי קבוצה אחרת,
יניהם החברתיים, כיצד קרה שהם נעדרי  מיהם אותם דיירים שאינם בעלים, מהם מאפי

5 3  מעמד של בעלים, וכיוצא בזה.

נים החלוקתיים (היסטוריים, ו ננו ערוך לעסוק במישרין במנגנ  ואכן, ההליך המשפטי אי
 חברתיים) שהולידו מציאות משפטית מסוימת. בתחום הדיור הציבורי, למשל, המצב המשפטי
ות  הפורמלי הוא שקיים מלאי של דירות שהן בבעלות המדינה ובניהולן של חברות משכנ
 ציבוריות, שבהן מתגוררים דיירים מיעוטי אמצעים, המצויים במעמד משפטי של שוכרים.
 להליך המשפטי העוסק בזכויות הדייר הציבורי אל מול המדינה או החברה המשכנת קשה
ת לתהליכים המורכבים שהובילו לכך שקיים גוף  להכיל, לעבד ולהעניק משמעות משפטי
ות (״המדינה״), ולעומתו מצויה קבוצה  המוכר כבעלי הנכס והוא בעל הזכויות הכלכלי
 מוחלשת של אנשים (״דיירי הדיור הציבורי״), שרובם בעלי פרופיל דמוגרפי מסוים -
5 אף שדיירים אלו מתגוררים 4  עולים (או בני משפחתם של עולים) מארצות אסיה ואפריקה.

 52. השוו לתחומי משפט אחרים: רון חרים, ״נפילתו ועלייתו של מאסר החייבים״, עיוני משפט כ
The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli", Alexandre K e d a r ז ״ נ ש : 439) ת ) 

1948-1967", 33 N Y U J. of I n t e r n a t i o n a l L a w andLaw and the Palestinian Landholder 
.Politics (2001) 923 

 53. השוו רונן שמיר, ״מושעים במרחב - בדואים והמשטר המשפטי בישראל״, משפט והיסטוריה
 (דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר - עורכים, מרכז זלמן שזר ירושלים, תש״ס) 473.

 54. על הקשר בין המאבק המזרחי לבין זכויות הדיירים בדיור הציבורי ראו יובל אלימלך ונח לוין־
 אפשטיין, ״הגירה ושיכון בישראל - מבט נוסף על אי שוויון אתני״, מגמות לט(תשנ״ח) 243;
 וכן: יונה וספורטא (לעיל, הערה 31). על הרקע האתני של דיירי הדיור הציבורי ראו הלשכה
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 לעתים משך עשרות שנים באותו הנכס, משלמים שכר דירה חודשי, והוא משמש להם ביתם
 היחיד - אין הם מוכרים בגדר ״בעלים״ אלא מצויים במעמד החלש יותר של ״שוכרים״, על
ות המצויות. אלו 5 רקע שכזה אינו בא לידי ביטוי בקטגוריות המשפטי 5 .  כל המשתמע מכך
ים נטולי מטען פוליטי או חברתי,  עומדות ברשות עצמן, לכאורה מדובר במונחים משפטי

 אך למעשה הם משקפים ומשעתקים את ההסדר החברתי הקיים.
 כאשר עורך דין מבקש לייצג בתיק משפטי בתחום הדיור, עליו לעשות שימוש ולבנות
ו על בסיס עולם המושגים המקובל בתחום משפטי זה. מומחיותו מתבטאת בשליטה נ  את טיעו
5 ואולם בכך היתרון 6  במונחים אלו ובמיצוי המרבי של האינטרסים המוכרים במסגרתם.
ות - נעשה מקור  היחסי של עורך הדין - היכולת להביא למימוש מרבי של הזכויות המשפטי
 חולשתו: הוא כבול במסגרת הכוחות הלבר־משפטיים שהולידו את הקטגוריות שבהן הסכסוך
ו  המשפטי מתנהל, ללא יכולת לפרוץ אותם. זה אם כן לב לבו של הקושי: בהינתן מגבלותי
 האינהרנטיות של השדה המשפטי - כיצד יכולים עורכי דין לרתום את המשפט למען
ל בתוך המסגרת המשפטית ועל פי  ״שינוי חברתי״ מערכתי עמוק? באיזו מידה ניתן לפעו
 כלליה ומושגיה, ובאותו זמן לאתגר הן את הנחות היסוד שלה והן את המשמעות המקובלת

 של המונחים והקטגוריות המשפטיות?
ל טמון בכל סוג של עיסוק במשפט ושינוי חברתי, וספרות רבה  הקושי שתואר לעי
י 5 אולם הבעיה מועצמת כאשר מדובר בייצוג של אדם המתגונן מפנ 7  ומגוונת עוסקת בכך.

 המרכזית לסטטיסטיקה, סקר דיירי עמידר, תשכ״ט־1968, (למ״ס - פרסומים מיוחדים), מס׳
 328. בסקר מצוין כי ״מרבית המשפחות השוברות בשיכוני עמידר היו של עולים ילידי ארצות
 אסיה או אפריקה(74 אחוזים מן המשפחות בהשוואה ל־35 אחוזים בכלל האוכלוסייה היהודית),
 ורק מיעוטן של משפחות עולים ילידי אירופה או אמריקה(25 אחוזים מהמשפחות בהשוואה ל־

 50% בכלל האוכלוסייה היהודית)״(שם, בעמי 1).
 55. על הרקע ההיסטורי להיווצרות דיירים במעמד של שוכרים בדיור הציבורי ועל השתייכות רוב

Public Housing in"דיירי הדיור הציבורי לקבוצת המזרחים בישראל ראו למשל :Bar Dadon, 
", I n s t i t u t e f o r Advanced Strategic a n d P o l i t i c a l StudiesIsrael: A Proposal for Reform 

.[URL: http://www.iasps.org.il/] :(2000). ראו 
 56. קיים קושי נוסף בייצוג, הטמון בפער הקיים ביחסי הכוח בין עורך הדין לבין הלקוח. מרגע
 שעניין מועבר לטיפול משפטי, החשש הוא מהפקעת העשייה מידיה של מי שביצעה אותה
 והעברת הכוח אל המומחה המשפטי, תוך החלשה נוספת של הלקוחה. ראו בעניין זה למשל:
Lucie White, "Subordination, Rhetorical Survival Skills, and Sunday Shoes: Notes on 

.the Hearing of Ms. G.", 38 Buffalo L . Rev. ( 1990) 1 
 כחלק מן הלימודים בתכנית הקלינית הסטודנטים נחשפים לדילמה זו והם נדרשים להתמודד
 איתה, קרי: להיות מודעים לפער לנטייה הטבעית כמעט ״לקחת חסות״ על הלקוחות, ולנסות
Shauna I. Marshall, "Mission Impossible? Ethical :לצמצמה ככל האפשר. ראו לעניין זה 

.Community Lawyering?", 7 C l i n i c a l I. Rev. (2000) 147 
Stuart Scheingold, "The Contradictions of Radical Law Practice", Lawyers in a .57 
Postmodern World: T r a n s l a t i o n a n d Transgression (Maureen Caine and Christine B. 
Harrington - eds., Open University Press, 1994) 265; Cornel West, "The Role of Law in 
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 נקיטת הליכים משפטיים בעקבות מעשה שיש בו אי־ציות לחוק, בין שההפרה נעשית מטעמי
ת מטעמים של התנגדות, כמוסבר לעיל. כך גם בתביעת  קיום והישרדות ובין שזו נעשי
נת בדירה. המדינה גייסה את המשפט כ״שומר הסדר  הפינוי בעקבות השתכנותה של עי
סת תפי ) ן ג  החברתי״ כנגד מי שלכאורה הפרה אותו ופגעה הן בערך החברתי הספציפי המו
 מקרקעין שלא כדין) והן בערך החברתי הכללי של שמירת הסדר. מכיוון שהמשפט רואה
נת מפרת חוק, היא מצויה מלכתחילה במצב של נחיתות. עליה להתגבר על הנטייה  בעי
יגת בחוסר לגיטימיות בשל העימות הגלוי עם  הראשונית לראות בה עבריינית, וכמי שמתו
5 מצב זה שונה מנסיבות שבהן אדם בוחר לעשות שימוש בחוק באופן יזום, כ״חרב״ 8  החוק.
 קרי: גיוס מכוון של המשפט כדי להוביל שינוי. בנסיבות אלו מי שנעזר במשפט נוטה
5 במקרים 9  להקפיד דווקא על שמירת הכללים המשפטיים המקובלים מבלי לסטות מהם.
יצגת מלכתחילה עמדה שלפיה נות להשתמש במשפט כדי לשנות מצב קיים מי , הנכו  אלו

ל להשגת שינוי מתוך משטר הזכויות הקיים.  המערכת ראויה לאימון ושאכן ניתן לפעו

;Progressive Politics", The Politics of L a w (David Kairys - ed., 1997) 708, p. 711 
 West מטיל ספק רב בכלל ביכולת לפעול באופן שהוא מכנה ״רדיקלי״ בתוך מערכת המשפט

 וטוען כי עריכת דין תמיד תהיה כבולה במגבלות השיח הליברלי. לדבריו(שם, בעמ׳ 711):
As for "authentic" radical lawyering, it is questionable if this kind 

of practice ever existed beyond the law reviews of CLS scholars. In 

our present period, radical legal practice takes two main forms: theo-

retical critiques of liberal paradigms in the academy that foster sub-

cultures of radical students and professors or participation in radical 

organizations that engage in extra-parliamentary social motion. 

Sally Engie Marry, "The : 5 8  על הפוליטיקה של קטגוריית ה״עבריינות״ ראו למשל .
Criminalization of Everyday Life", Everyday Practices and Trouble Cases (Austin Sarat, 

.Marianne Constable, David Engel Valerie Hans and Susab Lawrence - eds., 1998) 
 59. מעניין לראות בהקשר זה את התייחסותו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתביעה שעסקה
 ביישוב קציר - אותו יישוב שסביבו התנהל הדיון בעניין קעדאן: בג״ץ 6698/95 ע׳ קעדאן נ׳
 מנהל מקרקעי ישראל, פ״ד נד(1< 258 (להלן: בג״ץ קעדאן). במקרה זה פעל הנתבע, אדם בשם
 פתחי מחמיד, באופן הבא: הוא התקשר בהסכם שליחות נסתרת עם יהודי בשם אורי דייויס,
 אשר עבר בשמו את הליכי הקבלה ליישוב קציר מבלי שוועד היישוב היה מודע לכך כי היהודי
 פועל בשם השולח הערבי. במסגרת תביעת פינוי נגד המשפחה הערבית השווה השופט יעקבי
 שווילי בין מעשה ה״מרמה״ של מחמיד לבין משפחת קעדאן, שפנתה לבג״ץ על מנת להיאבק
 על אותו עיקרון של הפליית ערבים בקציר וציין: ״קעדאן בא לבג״ץ בריש גלי, כדרך גוברין
 הגונים, המבקשים את זכותם על פי החוק בערכאות המתאימות, לא כן נהג מחמיד, שבא בדרכי
 עקלתון ומרמה״. ע״א 2186/01 קציר - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע״מ נ׳ א

(טרם פורסם).  דייויס ואח׳
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 2. אי־ציות כמערכת בקרה על המשפט

י סבורה שיש במהלך מסוג זה  על אף הנחיתות היחסית הקיימת במצב של אי־ציות, אנ
ת לשינוי חברתי. אם נקבל את הנחת לות משפטי אל ייחודי דווקא בהקשר של פעי  פוטנצי
6 0 ם, י  הגישה הביקורתית שתוארה לעיל, שהמשפט הוא מוסד המשמר ומשעתק את הסדר הקי
 הרי שבאי־קיום החוק בנסיבות הנידונות במאמר זה יש אמירה ברורה: הלגיטימיות של סדר
נת  חברתי זה מועמדת בספק, משום שיש בו כשל וחוסר צדק עמוק. אם כן השתכנותה של עי
ננה רק מעשה שאינו מתיישב עם הדין הפוזיטיבי אלא היא מהווה, בדרכה,  בדירת עמידר אי
, נת מעלה ספק אם משטר חברתי ומשפטי  אמירה בעלת משמעות פוליטית. במעשה זה עי
6 מעשה 1 ת. ו  שבמסגרתו אין היא יכולה למצוא מדור, הגנה ומחסה לה ולילדיה, אכן ראוי לצי
 שכזה מהווה מעין ״תזכורת״ למשפט על מגבלות כוחו: כוח זה אינו טמון רק ביכולת לכפות
י לא פחות במידת הלגיטימציה שמערכת המשפט  את הנורמות המחייבות על הציבור. הוא תלו
ננה מובטחת  זוכה לה מהכפופים לה, ובקבלת סמכותה המוסרית עליהם. לגיטימציה זו אי
בנת מאליה. לאורך זמן יש לחדשה, לשוב ולרכוש אותה ו״לתחזק״  ללא הגבלה, ואין היא מו

6 2 ת שלא תתרופף וכדי שתשמור על יציבותה.  אותה על מנ
, כאשר מדובר בנסיבות של הישרדות או במילוי צרכים בסיסיים - ובפעולה תי  לטענ
ן בקרה ראוי ורצוי למשפט. בהתייחסה ו נ ג  שאין בה אלימות - אי־ציות לחוק יכול להוות מנ
6  לאי־ציות שנעשה מטעמים אידאולוגיים ולאו דווקא מטעמי קיום ציינה מינאו(¥\10ז^י[):3

 לעיל, הערה .60 49.
 מחקרים מלמדים על כך כי לעתים קרובות אנשים עניים אינם רואים את המערכות השלטוניות .61
FrancicFoxPiven and Richard :השולטות על חייהן כמערכות צודקות ולגיטימיות, ראו למשל 
A. Cloward, Poor Peoples Movements: Why they Succeed, H o w they F a i l (1979), 3-4: 

The emergence of protest movements entails transformation of both 

consciousness and behavior. The change in consciousness or those 

aspects of the system has at least three aspects. First, the system or 

those aspects of the system that people experience and perceive, 

lose legitimacy. Large number of men and women who ordinarily 

accept the authority of their rulers and the legitimacy of institutional 

arrangements come to believe in some measure that these rulers and 

the arrangements are unjust and wrong. 

Austin Sarat, "The Law is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness :וכן 
.of the Welfare Poor", 2 Yale J o u r n a l of L a w a n d the H u m a n i t i e s (1990) 343 

Michael Waltzer, O b l i g a t i o n s : Essays on Disobedience, War a n d Citizenship (1970) ,  ראו .62:
.xi-xii 

(civil d i s o b e d i e n c e ) 6 3  ההשוואה למצבים של אי־ציות מטעמים אידאולוגיים, המכונה ״מרי אזרחי״ .
 עולה מאליה. גם במקרים מסוג זה אחד המרכיבים בהגדרה הנו אי־אלימות, כמו גם מודעות
 למשמעות הפרת החוק. עם זאת, יש הבדל מרכזי ביניהם בכך שבמרי אזרחי הנכונות לשאת
Minow .בעונש מהווה אחד הרכיבים של הפעולה, וכן קיים ממד הפומביות שבהפרת החוק 
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I would argue that the lawyer should try to understand how 

the legal system itself needs people who are willing to break 

the law for political reasons. Such people provide one of the 

checks on the system's otherwise effective and often well-

placed curbs on social change. 

ל ביקורת י בקרה שידרשו ממנה להפעי נ ו נ ג  ככל מוסד חברתי, גם מערכת המשפט זקוקה למנ
ת לעת, לגבי מוסכמות הטבועות כמעט ללא עוררין בעולם המושגים היום־יומי ע  עצמית, מ
 שלה, ולבחון הנחות אלו באופן רפלקסיבי. אי־ציות מאפשר להעלות ספק בדבר האמתות
ג זה, הנעשית מתוך  והמוחלטות של הנחות אלו, שלכאורה הן מובנות מאליהן. פעולה מסו
 מודעות להפרת החוק (אף כי אולי לא בגלוי ובפומבי), מזמנת אפשרות לדרוש מן המשפט
 הצדקה(justification). מבחינה זו, אי־ציות מן הסוג שמאמר זה עוסק בו: זה שאינו כרוך
גבלת ולא המונית,  באלימות, שנעשה לצורך מילוי צורכי קיום, ובנסיבות של הפרת חוק מו
 יכול להוות דווקא אמצעי שדרכו תבחן ותתקן המערכת את עצמה - ובכך אולי אף תצא

 מחוזקת וצודקת יותר.

 אחת הדרכים לדרוש מהמשפט להצדיק את עצמו במובן זה היא חשיפה ובחינה ביקורתית
 של הקטגוריות והמושגים שעליהם הוא מבוסס. מקרים של אי־ציות מטעמי הישרדות וקיום
ת כן. הם מחייבים את המשפט נת יכולים להוות הזדמנות טובה לעשו גמת המקרה של עי  כדו
 להתמודד במישרין עם החלטה להפר אותו; החלטה הנובעת בין היתר מחוסר האמון בהגינות

6 4 ות.  ובלגיטימיות שלו ושל המערכות שהוא מייצג, לפחות בהקשר שבו נעשה האי־צי

דד מערכת המשפט עם אירוע שכזה היא מכרעת.  עולה מכך, שהשאלה כיצד תתמו
לת אי־הציות שלה לא תזכה לתשומת לב, לדיון או נת: במידה שפעו  בחזרה לדוגמה של עי
נה בצו שיפוטי שגרתי, ללא כל התנגדות, , ועינת תפו  לבחינה תוך כדי ניהול ההליך המשפטי
 ללא קושי ובמהירות מן הדירה שהשתכנה בה, ה״הפרעה״(disturbance) למערכת וההתנגדות
 שלה יהיו מזעריים ובלתי מורגשים. במקרה כזה המשפט ־ ככוח שנועד להשיב על כנו את
 הסדר הישן - יצליח ללא כל מאמץ להשליט את מרותו על חייה של אישה מוחלשת, תוך
לת ההתנגדות והישרדות שלה. המעשה שלה ייוותר במישור האישי  שהוא מעקר את פעו
ת והריגה. ייאמר מיד כי אין לזלזל גם בכך, שכן  וייתפס בעיני המשפט כסטייה חד־פעמי
נת מעשה ונטלה אחריות על חייה ועל חיי ילדיה. עם זאת, על  בכניסתה לדירה עשתה עי
ק את ההזדמנות לבחון באופן ביקורתי את דרכו של המשפט ואת צידוק י  מנת שפעולתה תענ

 מדגישה את האי־ציות האזרחי כמנגנון חיוני הנחוץ לשם הפעלת בקרה על המשפט ועל הלגיטימיות
Martha Minow, "Breaking the L a w : Lawyers a n d C l i e n t s :של המערכת שמכוחה הוא פועל 

.in Struggles f o r S o c i a l C h a n g e " , 5 2 U. P i t t . L . Rev. (1991) 723, pp. 743-744 
 64. חשוב להבחין בין מצב של זלזול כללי בחוק לבין מצב שבו אדם בוחר שלא לציית לנורמה
 ספציפית. אדם הבוחר שלא לציית לנורמה מסוימת איננו קורא תגר, ברוב המקרים, על הלגיטימיות
Burton Zwiebach, Civility :של המשטר בכללותו. הבחנה זו מוכרת בספרות. ראו בעניין זה 

.and Disobedience (1975), 148-152 
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ת שכך לת ההתנגדות צריכה למצוא לה ביטוי גם באפיק המשפטי. על מנ  הוראותיו, פעו
ת שהיא תוכל להידון  יקרה, יש לנסות להגדיר אותה בדרך שונה מן המקובל; בד בבד, על מנ
, יש להיעזר בקטגוריות ובמונחים המוכרים על ידי המשפט עצמו.  במסגרת ההליך המשפטי

ל עורך הדין המייצג.  מטלה זו מוטלת ע
ות הן שמרניות, ו סתירה: הרי כבר אמרנו שאותן קטגוריות משפטי נ י  לכאורה יש לפנ
ת להביא לשינוי? אכן, אין פתרון שלם לדילמה זו,  אזי כיצד ניתן להשתמש בהן על מנ
ל בשדה המשפטי עליהם לזכות 6 כדי לפעו 5 ר.  ועורכי דין העוסקים בסוגיה נדרשים לה תדי
 באמון המערכת המשפטית ולשמר את המעמד המקצועי שלהם; עליהם לשמור על המוניטין
י מי שאינו עורך  שלהם כמשפטנים. אם לא יעשו כן הם מאבדים את היתרון היחסי על פנ
ין הכללי. משום כך, אין הם יכולים לחרוג יתר על  דין, פוגעים בעצמם, בלקוח שלהם ובעני
. ואולם במסגרת זו עליהם למצוא את הדרך  המידה מן המסגרת המקובלת של ייצוג משפטי
 לגרום למערכות הקיימות לבחון את עצמן, להציב בפניהן את מגבלות כוחן כלפי הכפופים
 להן, או לכל הפחות לחשוף את הבשלים שהובילו את הלקוחה שלהם להפר את החוק. ובתוך
ל בראש ובראשונה לטובת הלקוחה, להשמיע את קולה, לסייע ד ולפעו ל זה עליהם להקפי  כ

 לה, ולהגן על ענייניה.

 ה. הייצוג המשפטי ־ על התפר שבין פעולה מתוך המערכת ומחוצה לה

 1. ייצוג מתגונן ־ מיצוי הגנות והליכים פרוצדורליים

גד שימוש יזום במשפט לצורך הסבת שינוי חברתי  אחת מן הביקורות המושמעות תדיר כנ
6 הליכים 6 .  הוא חוסר התועלת בהליך זה, הנובע מממד הזמן והסרבול הגלומים במשפט
 משפטיים אטיים ואורכים זמן - חודשים ואף שנים. ההליך המשפטי מסובך מלכתחילה
 ונוטה להסתבך עוד יותר כאשר משני צדי המתרס ישנם עורכי דין האמונים על רזיו והליכותיו:
 הגשת כתבי בית דין, הליכים מקדמיים, הגשת בקשות, תשובות על בקשות, דחיות בשימוע,
 החלפת הרכבים, עדים אינם מופיעים, פגרות קוטעות את רצף הדיון, ועוד. אלו מחסומים
, והם מגבילים הגבלה של ממש את היכולת לרתום את  המובנים לתוך ההליך המשפטי
6 עם זאת, יש נסיבות שבהן מאפיין זה של המשפט: 7 ת ביעילות.  המשפט לקידום מטרה כללי

 EHmann .65 למשל מתאר את הדילמות של עורכי הדין שפעלו בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד
Stephen :וניסו להיאבק מתוך מערכת המשפט בהפרדה הגזעית שעוגנה עמוק בדין הפוזיטיבי 
Ellmann, "To Resign Or Not To Resign", 19 Cardozo L; וכן: . Rev. (1997) 1047, p. 1156 
Susan Sterett, "Caring About Individual Cases, Immigration Lawyering in Britain", Cause 
L a w y e r i n g , P o l i t i c a l Commitments and Professional Responsibilities (Austin Sarat and 
 Stuart Scheingold-eds., 1998) 293 המתארת את המגבלות האינהרנטיות של עיסוק משפטי

 בדיני הגירה באנגליה.
Richard L. Abel, "Law without Politics, Legal Aid under Advanced Capitalism", 32 .66 

, U C L A L . Rev. (1985) 474 
Stuart Scheingold, The Politics of Rights: Lawyers, P u b l i c Policy and P o l i t i c a l : 6 7  ראו למשל .

•Change (1974) 
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 הסרבול והאטיות, יכול לבוא לעזרתו של הלקוח המוחלש. כאשר המדינה מבקשת לעשות
ת להטיל סנקציות על הפרט, פרוצדורות יכולות להוות מגן בפני כוח  שימוש במשפט על מנ
 זה, זה, כמובן, הרציונל העומד בבסיס הזכות להליך הוגן, הקיימת לכל אדם בהליכים
, ו זכות, חירות או הטבה. לטענתי  פליליים או מינהליים שבהם הרשות מבקשת לשלול ממנ
גמת תביעת יע גם במקרים שבהם דן מאמר זה, כדו ין זה של ההליך המשפטי יכול לסי  מאפי

י בגין השתכנות בדירה ציבורית בתנאי מצוקה אישית וכלכלית קשה. ו נ  פי
נת נוי מהיר וקשה של עי נת, שבו התמשכות ההליכים מנעה פי  כך היה במקרה של עי
נת השתכנה בדירה בסתיו 2000, לאחר  וילדיה מביתם ללא מציאת מקום דיור חלופי. עי
 שלא יכלה לעמוד בתשלומי שכר הדירה בדירה השלישית ששכרה בארבע השנים שקדמו
 לכך. בחודש אוגוסט 2001 הגישה עמידר תביעת פינוי לבית משפט השלום וביקשה את
וע ית לסי נת לקבלת סיוע משפטי מן התכנ 6 לאחר זמן מה פנתה עי 8 . ת נ י  פינויה של ע
 משפטי קהילתי ביפו, וזו הסכימה לייצג אותה בתיק. תחום הדיור בכלל, והדיור הציבורי
נים ביפו,  בפרט, תפס חלק נכבד מעבודת התכנית. מעבר למתן סיוע משפטי שוטף לפו
ת גכמיזם אקדמי אוניברסיטאי) אף בבחינה ביקורתית של המשפט, בטיפול י  עסקה התכנ
6 עם 9 . ו תי ות תוך הבנה של הפוטנציאל הטמון בו, כמו גם מגבלו ות מערכתי  בבעיות משפטי
פול במקרה כמו של ית ערוכה אפוא לטי  התרבות המקרים של פלישות ביפו הייתה התכנ

 עינת.

נת הרה עם ילדה השלישי, והוא נולד בחודש אוקטובר 2001.  בשלב זה כבר הייתה עי
נת בהקשר נת הכין כתב הגנה מפורט שבו הוצב המעשה של עי  הצוות המשפטי שייצג את עי
 החברתי והמשפטי של מצוקת הדיור הקיימת בישראל, מעמדה הציבורי של חברת עמידר,
7 בשל השינוי במצבה 0 ור.  חובת המדינה להבטיח דיור מינימלי לכל אדם, וזכות היסוד לדי
נת בתנאי הזכאות לקבלת  המשפחתי ־ היותה אם חד־הורית לשלושה ילדים - עמדה עי
 דיור ציבורי מן המדינה. הצוות המשפטי סייע לה אפוא בהגשת בקשה לוועדה במשרד

 הבינוי לקבלת דירה מתאימה.
 בתגובה לכתב ההגנה הגישה חברת עמידר בקשה למחוק את כתב ההגנה בטענה שאין
ת לכל זכות בדין בדירה שבה השתכנה. ענ ננה טו נת אי  הוא מגלה כל עילה, מכיוון שעי
 הצוות המשפטי הכין תגובה לבקשה, המפרטת את הטעמים הריוניים שבעטיים לא ניתן
 למחוק את כתב הגנה, והחוזרת על הטענה המשפטית הבסיסית בדבר הזכות לדיור וחובתה
ת הצוות הייתה כי אף על פי נ ן הולם למגורי כל אדם. בעיקרון טע  של המדינה למצוא פתרו
ת אותה ממנה ולהשליכה ו ל זכות מוכרת בדירה שהשתכנה בה, לא ניתן לפנ ת כ נ  שאין לעי
 לרחוב מבלי למצוא לה פתרון דיור חלופי, בהסתמך על זכות היסוד לדיור וקורת גג. מכיוון

 68. לעיל, הערה 28 והטקסט לידה.
 69. השיקולים לבחירת תיקים בקליניקה מורכבים, ומבחינה זו שונים במידת מה מאלו המנחים
 ארגוני זכויות למען שינוי חברתי. אחד השיקולים המיוחדים לתכנית קלינית הוא הממד הפדגוגי
 והסיכוי של הסטודנטים להיות מעורבים באופן משמעותי בניהול התיק המשפטי על פני שנת

 לימודים אחת.
 70. ראו להלן סעיף 2>ג< לפרק זה של המאמר.
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, כי יש לעכב את הפינוי עד למציאת פתרון כאמור. באופן ספציפי ביקשו באי  שכך, נטען
נת לדחות את הדיונים בתיק עד שהוועדות השונות במשרד השיכון תקבלנה  כוחה של עי

נת להכרה בה כזכאית לדיור ציבורי, על בסיס מצבה המשפחתי.  החלטה בבקשתה של עי
 הדיונים בבית משפט השלום, כדרכם של דיונים משפטיים, נדחו פעם אחר פעם, ולמעשה
 בית המשפט קיבל את הבקשה להמתין עד שמשרד הבינוי והשיכון יחליט בדבר הזכאות
ו יימצא  לדיור ציבורי. בהחלטותיו ביטא השופט תקווה כי הצדדים יגיעו לידי הסדר שלפי
י ועדות האכלוס של ל, בהליכים המינהליים בפנ ן דיור הולם לעינת. כפי שהוסבר לעי  פתרו
נת לדיור ציבורי משני טעמים: ראשית, שאין  משרד הבינוי והשיכון נדחתה בקשתה של עי
 היא מוכרת כאם חד־הורית מכיוון שטרם התגרשה ובעלה ״נתפס״ אצלה בבית באחד הבקרים;
נעת ממנה לקבל זכאות בדיור מהגוף שאת זכויותיו היא הפרה  שנית, מכיוון שפלישתה מו
7 עררים מינהליים כנגד החלטה זו נדחו, ולכן בחודש ינואר 2003 1 .  באמצעות ה״פלישה״
 הגיש הצוות המשפטי עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד החלטת הדחייה.
 בדיון שנערך בעתירה זו במהלך חודש מאי 2003 ־ כלומר כמעט שלוש שנים לאחר
7 הדחייה התבססה בעיקר על מעמדה המשפחתי 2 נת בדירה - נדחתה העתירה.  שהשתכנה עי
נת ־ בית המשפט ביכר שלא להתערב בשיקול הדעת של משרד הבינוי והשיכון לגבי  של עי
נת להתגרש  הגדרתה כאם חד־הורית. בינתיים במהלך חודשי הקיץ של 2003, הצליחה עי
7 הדיון בתביעת 3 .  מבעלה, מכאן שהוסר אחד המכשולים להכרה בה כזכאית לדיור ציבורי
 הפינוי נמשך, ובחודש יוני 2003 נתן בית משפט השלום את פסק דינו. בית המשפט קיבל
ת את דירתה. אמנם בהחלטתו גילה השופט הבנה ו נת לפנ  את תביעת הפינוי וקבע כי על עי

ל על פי הדין הקיים, וכך ציין: נת, אולם ראה את עצמו מחויב לפעו  למצוקותיה של עי

 התלבטתי רבות באיתור בסיס משפטי אשר ימנע את התוצאה הקשה
 של פינוי ־ אך אין בנמצא משענת שתאפשר זאת. הדין לא מכיר
 בזכותו של פולש בנכס, אשר לא הוכיח כל עילה מוכרת בדין ...
 למותר לציין כי טעמים סוציאליים אינם מהווים עילה משפטית מוכרת
. אין בידי לקבל את טענת ב״כ המלומדת . . י ו נ  המצדיקה הימנעות מפי
 של הנתבעת להיזקק לחוקי היסוד כמשענת למניעת פינוי הנתבעת
 ובכלל זה הזכות לכבוד ... אין צורך להכביר מילים כי קבלת טענות
 הנתבעת משמעה פגיעה בסדרי השלטון ומשפט בבחינת כל אדם הישר

 בעיניו יעשה, תוך התעלמות מזכות אדם לקניינו ויצירת אנרכיה.

 71. באופן פורמלי אין מדובר באותו הגוף. חברת עמידר היא חברה ממשלתית, והיא ממונה מטעם
 המדינה על ניהול הדירות המצויות בבעלות המדינה. הפיצול בין שני הגופים - האחד שהוא
 בעלים והשני שמנהל את הדירות גורם לעתים לסיבוכים ולקשיים ביורוקרטיים. עם זאת במקרה
 הנידון שני הגורמים היו מתואמים ומשרד השיכון דחה את הבקשה לדיור ציבורי בשל ה״פלישה״.

 72. עת״מ 1027/03 (לעיל, הערה 39).
 73. עינת ערערה באמצעות עורכי דינה לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי. אולם

 לאחר שעלה בידה להתגרש בוטל הערעור.
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נוי בחודשים מספר עד חודש פברואר 2004.  עם זאת, עיכב השופט את הפי
נת שוב בקשה למשרד השיכון להכרה כזכאית לדירה  לאחר מתן החלטה זו הגישה עי
, אולם שוב נדחתה הבקשה. הדחייה  בשכירות, וזאת בעקבות השינוי שחל במצבה המשפחתי
נת אינה מפנה את הדירה לא היה מוכן המשרד לדון בבקשתה,  התבססה על הטעם שכל עוד עי
יק לה סיוע מוגדל בשכר דירה. כנגד החלטה זו  אולם לפנים משורת הדין היה נכון להענ
ת נ ל, בסופו של דבר נמצא פתרון: עי וספת בחודש ינואר. כפי 17צוין לעי  הוגשה עתירה נ
7 4 . ת את הדירה ובמקביל הכיר משרד השיכון בזכאותה לקבלת דיור ציבורי ו  הסכימה לפנ
נת בדירה ברציפות - חלפו  שלוש שנים וחצי - התקופה הארוכה ביותר שבה התגוררה עי

 מעת שנכנסה לדירה ועד שעזבה אותה.
נת זמן מושעה - פסק זמן  ואמנם העיכוב בדיונים המשפטיים בתיק הפינוי העניק לעי
יתנה הזדמנות להישאר  ברצף האירועים הקשים שהובילו לכניסתה אל הדירה. לילדיה נ
 במקום אחד ברציפות משך שלוש שנים, במקום לעבור מבית לבית מדי כמה חודשים. אף כי
 בנותיה היו מודעות לקיומם של ההליכים המשפטיים לגבי הפינוי, הרי שבסופו של יום היה
 להם מקום מוגן משלהן לחזור אליו, חדר שבו יכלו לשחק ולהכין שיעורים. אלו הם צרכים
נת הצליחו למלאם, ולו באופן זמני, באמצעות שימוש  קיומיים בסיסיים, ועורכי הדין של עי

 בסדרי הדין ותוך הפעלת מהלכים משפטיים שונים לטובתה.
ת המושמעות תדיר כנגד עורכי דין היא שהם מנצלים לרעה פרוצדורות ו  אחת מן הטענ
7 ייאמר מיד, כי במקרים רבים אכן 5 . ן וות די ות הגורמות להתמשכות ההליכים ולעי  משפטי
7 עם זאת ניתן לטעון שכאשר קיימים פערים 6 ך.  כך הדבר וטענה זו יש לה על מה לסמו
 משמעותיים בכוח, משאבים ויכולות למיצוי זכויות בין שני צדדים, ובנסיבות שבהן המשפט
נעת מאוכלוסיות מוחלשות  ״מגויס״ כדי לשעתק יחסי כוח בלתי שוויוניים שכאלה בדרך המו
ל מהווה  את זכויותיהן החברתיות הבסיסיות, השימוש בהליכים דיוניים בדרך שתוארה לעי
 ״אמצעי מתקן ומשווה״(corrective and equalizing measure), שיש בו כדי לצמצם את
 פערי הכוח בין שני הצדדים להליך המשפטי. במילים אחרות, מה שנדמה כשימוש יתר
 באמצעים דיוניים איננו בהכרח בלתי ראוי. טקטיקה זו אינה נכונה או פסולה באופן אינהרנטי,
7 אם נקיטת ההליכים הריוניים יכולים להוות 7  והדבר תלוי בנסיבות שבהן עושים בה שימוש.
 אמצעי לצמצם פערים בכוח, בידע ובמשאבים, לצורך מימוש טוב יותר של זכויות יסוד

 74. עת״מ משרד הבינוי והשיכון(לעיל, הערה 40).
Deborah L. Rhode, In the Interests of Justice, Reforming the L e g a l Profession :75. ראו 

. ( 1 1 7 - 1 4 1 ,(2000 
Ralph Nader and Wesley J. Smith, N o Contest, Corporate Lawyers and the :76. ראו, למשל 

,Perversion of Justice in A m e r i c a (1996), 3-59 
 77. עיצוב חובותיו של עורך דין כנגזרות מפערי כוח בין צדדים מוכרת גם בנסיבות אחרות. כך
 למשל נקבע כי חובת הזהירות של עורך דין כלפי צד בלתי מיוצג צריכה להביא בחשבון את
 פערי הכוח בין הצדדים. ת״א(ת״א< 583/98 דורנבאום נ׳ עו״ד סילביו(טרם פורסם): ״הרציונל
 להטלת חובת זהירות במקרים מהסוג אליו משתייך המקרה בו עסקינן הוא ההגנה על צדדים
 חלשים, בעסקה שהיא בעלת משמעויות מונומנטלית בעבורם״ (פסקה ד.(3) לפסק דינה של
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ן כי מבחינה אתית אין הדבר פסול. לעומת זאת ת הדין, ניתן לטעו  ובכלל קידום תכלי
ת לשעתק יחסי כוח טת הליכים דיונים מעכבים נעשית על מנ קי  במקרים ההפוכים שבהם נ

7 8 ם.  בלתי שוויוניים ולשלול זכויות יסוד, ניתן לומר כי יש בכך פג

 2. דוקטרינה משפטית, צדק חלוקתי ושינוי חברתי

ל במסגרת ההליך המשפטי כדי להגן על האינטרסים  בסעיף הקודם תיארתי כיצד ניתן לפעו
ות ל בנאמנ  המידיים של הלקוחה, אך בכך לכאורה אין כל חידוש. עורכי דין נדרשים לפעו
ל ביטוי נת שפורט לעי  ובמסירות למען לקוחותיהם וניתן לראות במעשה הייצוג של עי
נית לגבי השימוש הראוי בטקטיקות אלו. בפרק ו העקרו  מובהק לכך, תהא אשר תהא עמדתנ
 זה אני מבקשת להתייחם אל הממד האחר של הייצוג, זה המבקש לאתגר את המשפט ולהציב
 סימני שאלה בדבר תוקפו והחובה לציית לו, אתגר ״מבפנים״, כלומר תוך לקיחת חלק

 בהליך המשפטי ושימוש במושגיו המקובלים בפרמטרים להגדרת המציאות המשפטית.

נוי בהקשר הרחב יותר נת למקם את הדיון בתביעת הפי  מהתחלה ניסו עורכי הדין של עי
 של הבשלים המערכתיים בתחום שירותי הרווחה בכלל ובתחום הדיור בפרט. אף שעורכי
נת השתכנה בנכס אשר אין לה בו זכויות מוכרות, הם ביקשו  הדין לא חלקו על כך שעי
 להציע פרספקטיבה אחרת לבחינת המשמעות של פעולתה. חששה של המדינה ושלוחתה
נת מהדירה שנכנסה אליה עלול להוביל להפרת הסדר  חברת עמידר היה כי אי־פינויה של עי
ית דין עצמי. התרבותם של מקרים מסוג זה עלולה להוביל לכך  הציבורי, לאנרכיה ולעשי
 שהמדינה תאבד את השליטה על הקצאה מסודרת של משאב ציבורי וכל דאלים גבר. אכן,
 אין מדובר בשיקולים קלי ערך. כפי שאראה להלן ההתמודדות עמם יכולה להיעשות בשתי
על בעבור לקוח), תוך הגנה  חזיתות במקביל: האחת (בדומה לדרך שבה עורך דין ״רגיל״ פו
ו - מתוך המשפט נ נ י י  מרבית על האינטרס של הלקוח הבודד. האחרת ־ והיא המיוחדת לענ
 ועל בסיס הקטגוריות ועולם הערכים והמושגים שלו, במטרה להציע אפשרות לסדר חלופי.
 ברור כי בפועל (להבדיל מהרמה התאורטית) סינתזה כזאת אפשרית ־ אם בכלל - רק
ננה רחבת היקף ובדרגה כזאת  בתנאים שבהם מדובר בהפרת חוק לא אלימה, וככל שזו אי
 שהיא מהווה איום חמור ומידי על הסדר הציבורי כפי שזה נתפס. במרווח זה - ובייחוד

 השופטת פלפל): וכן: ״במצב בו צד אחד לעסקת מקרקעין כזו מיוצג על ידי עורך דין שבמוצהר
 מעצב את החוזה בכדי להתאימו לצרכיו, ואילו מנגד מצוי צד שאיננו מיוצג כלל, מתגבש כוח
 עודף בידי הצד המיוצג ועורך דינו, שעשוי לפגוע בצד השני אם לא יופעל תוך התחשבות
 בצרכיו״(פסקה ד.(3) לפסק דינה של השופטת פלפל): וכן: ע״א 6645/00 עו״ד ערד נ׳ דאק
 אבן, פ״ד נמ5) 365. כך גם בעניין ניגוד עניינים גזר בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין
 את היקף החובה שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין היתר משאלת יכולתו הכלכלית של

 אדם הפונה לקבל מידע משפטי >בד״מ 19/98 עט ואתיקה 55 (תש״ס), בעמ׳ 8-5).
 78. בגישתי זו אני נסמכת על תפיסתו של המלומד William Simon, שפותחה מאז כתיבתו מאז סוף

William :William H. Simon, The Practice of Justice (1998); שנות השמונים. ראו בעניין זה 
. p . H. Simon, "Visions of Practice in Lœgal Thought", 36 Stan. L . Rev. (1984) 469, 485 
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 בנסיבות שבהן מדובר בפעולה הנעשית לשם קיום - קיים מרחב שבו החברה יכולה ״לסבול״
 אי־ציות. הקושי הוא כמובן שלמשפט קשה לקבל עמדה זו מרגע שהובא בפניו הליך של אי־

 כיבוד החוק.
גע בשני תחומי משפט: דיני הקניין (מתחום  באשר לדוקטרינה המשפטית, ההליך נ
נת (מתחום המשפט המינהלי־הציבורי). מבחי בורי  המשפט הפרטי), ונוהלי הקצאת דיור צי
נת לא הייתה כל זכות מוכרת בדירה שנכנסה אליה וכמובן הדבר לא הוכחש  דיני הקניין, לעי
 בכתב ההגנה. המדינה נחשבת הבעלים של דירות ציבוריות; עמידר הוא הגוף המנהל אותן
 בעבורה, והדיירים נחשבים שוכרים המקבלים את הדירות במידה שנמצאו זכאים לכך על פי
ן בנסיבות שכאלה אין  נוהלי משרד הבינוי והשיכון. בשיטתנו המשפטית, תפיסת מקרקעי
 בה כדי להקנות זכויות קניין או זכויות מוכרות אחרות המתירות את המשך ההחזקה בנכס.
נת כי דירות בדיור הציבורי הן נכסים ציבוריים גד עי נת דיני המשפט המינהלי נטען כנ  מבחי
, ולא באמצעות השתלטות יות שנקבעו  שהקצאתם נעשית על פי קריטריונים וסדרי עדיפו

 כוחנית.

נת, בתשובה לבקשה למחוק את כתב ההגנה, וביתר  בכתב ההגנה שהוגש בשמה של עי
וספת למונחים המשפטיים ״קניין״ ו״הפרת ת נ  ההליכים ביקשו עורכי דינה לצקת משמעו
 סדר ציבורי״, תוך התחברות למגמה המשפטית להכיר בזכות לדיור ולקורת גג כחלק מן
 הזכות לכבוד המוכרת בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. זאת, על רקע ההכרה כי את ההליך
 המשפטי יש לנהל ואת הייצוג יש להעניק בדרך אשר מחד גיסא מעמידה בספק את תוקפה
ות ת את הטיעון המשפטי בדוקטרינות משפטי נ  של חובת הציות לחוק, ומאידך גיסא מעג
ל לה זו נושאת בחובה מתח אינהרנטי, אם לא סתירה פנימית. האם ניתן לפעו  תקפות. פעו
 בשדה המשפטי תוך שמירה על ״כללי המשחק״ של ההליך ובו בזמן לאתגר, ולו באופן טמיר
 ועקיף, את הלגיטימיות שלו כמוסד המשמר את הסדר הקיים, הנתפס כבלתי צודק? אכן, לא

 פשוט, וניתן להעלות על הדעת שלושה היבטים שבהם אתגור שכזה יכול להיעשות.

: מתן המשמעות לפעולה או למעשה מתחיל כבר בשיום (naming) שלו. ה פ ש  (א) ה
 השימוש במונח ״פלישה״ הוא טעון. פלישה איננה המונח המשפטי המתאר השתכנות בדירה
7 המונח פלישה 9 , והדין הפוזיטיבי אינו עושה בו שימוש למקרים מסוג זה.  בנסיבות אלו

 79. חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ״א־ 1981, סייח 142. אמנם בחוק זה מופיע המונח
 ״פולשים״ בכותרת, אולם בחוק עצמו אין המושג מוזכר, אלא נעשה שימוש במושגים ״נייטרליים״
 יותר: החזקה שלא כדין, תפיסה, שימוש וסילוק יד. בחוק העונשין המונח ״פולש״ מופיע בחלק
 האוסר על חסימת דרך ציבורית בלבד, כחלק מ״עבירות רחוב״, בסעיף 490: ״העושה אחת
 מאלה בלי עילה כשרה, דינו ־ מאסר חודש ימים, ובעבירות לפי פיסקאות (1), (4), (5) או(9)
- גם תשלום ההוצאות הכרוכות בהסרת המכשול או בתיקון הנזק:(1) חוסם את המעבר החופשי
 בדרך ציבורית, על־ידי שהוא מניח או משאיר שם כל דבר, או שם או מרשה לשים כל דבר
 הבולט מעליה ומפריע לבטיחות ולחופש המעבר, או חופר בה חפירות או פולש אליה באופן
 אחר״. החוק הפלילי אף אינו עושה שימוש בשורש פ.ל.ש. בעבירת הסגת הגבול, שהיא אולי
 הקרובה ביותר לענייננו, אך ספק אם זו חלה במקרים מסוג זה מכיוון שהחוק דורש שתפיסת
 המקרקעין תיעשה למטרה מסוימת (הפחדה, העלבה או הקנטה), ולהערכתי, אין הוא כולל
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ו ניטרלי והוא נושא עמו הקשר שלילי. הוא השתרש בקרב הציבור הבא במגע עם נ נ  אי
, מבלי שנעשית הבחנה בין פלישה י ו  תופעה חברתית זו, שבה אנשים תופסים חזקה בנכם פנ
8 0 ם. ו  על רקע סכסוך אזרחי, זלזול כללי בחוק או כניסה לדירה הנעשית בתנאי מצוקת קי
ו שהוא ״פולש״ בנחיתות ראשונית. במהלך ד את מי שנטען כלפי  משום כך, שימוש בו מעמי
ת בו שימוש, הן במסמכים עו עורכי דינה מלעשו נת נמנ ינה של עי  ניהול התיק המשפטי בעני
 שהוגשו מטעמם והן בטיעון בעל פה, מתוך מודעות לכוח שיש בשימוש במילה בעיצוב
דעת המציאות אצל השומע. עצם התנהלותם של חילופי דברים בין הצדדים, בפני בית  תו
 המשפט, שבמהלכם מושם דגש על השם האחר הניתן למעשה, יש בהן לסדוק, ולו במשהו,

8 1  את ההבנה הטבעית לכאורה של ההשתכנות בדירה.
נת פורט בהרחבה ת שהוגשו מטעמה של עי ו ר העובדות: בכתבי טענ או ת תי בו  (ב) חשי
 מצבה האישי הקשה ונפרס בהם בהרחבה הרקע המשפחתי שלה, בעבר ובהווה. תיאור זה
ו ״פלישות״ הנעשות מתוך מצוקת נטקסטואלית לטיעון הכללי שלפי ועד להוות מסגרת קו  נ
ן נאות על  קיום הן למעשה תוצאה של צורכי דיור אקוטיים שאינם זוכים למענה או לפתרו
ננה פורעת חוק: אין היא מזלזלת בדמוקרטיה, נת אי  ידי המדינה. חשוב היה להדגיש כי עי
ת לחובה הכללית לשמור על החוק. היא ביצעה את המעשה  ואין היא אדישה או לא אכפתי
נו לאורך זמן, ובשל אבדן אמון במציאת פתרון מגורים  מתוך צורך קיומי שלא בא על פתרו

 ראוי לה ולילדיה על ידי המסגרות המדינתיות הקיימות.
ת הגנה טובה בתביעת פינוי אזרחית (ייתכן ת אין מדובר בטענ  ברור שמבחינה משפטי
8 עם זאת, היא בעלת משמעות 2 . ( ת הגנה של צורך במשפט פלילי  שהייתה יכולה להוות טענ

 מקרים מסוג זה (סעיף 447 לחוק העונשין, תשל״ז־1997, ס״ח 226). שני סעיפי עבירה אחרים
 היכולים להיות רלוונטיים הם כניסה בכוח(סעיף 189) או אחיזה במקרקעין בכוח(סעיף 190).
 בשניהם השורש פ.ל.ש איננו מופיע. (סעיף 189. כניסה בכוח ״הנכנס למקרקעין בדרך אלימה
 כדי להחזיק בהם, בין שהאלימות היא בהפעלת כוח למעשה נגד אדם אחר ובין שהיא באיומים או
 בפריצה או בכינוס אנשים במספר בלתי רגיל, דינו - מאסר שלוש שנים, אף אם הוא זכאי
 להיכנס לאותם מקרקעין, זולת אם המקרקעין היו שלו אבל מוחזקים בידי עובדו או שלוחו״;
 190. אחיזת מקרקעין בכוח: ״האוחז, ללא אבק זכות, מקרקעין של אדם הזכאי להחזיק אותם על
 פי דין, ועלול בכך להביא לידי הפרת השלום או לחשש סביר של הפרת השלום, דינו ־ מאסר

 שלוש שנים״). ראו חוק העונשין.
 80. על השתרשות המונח ״פלישה״ בקרב קובעי מדיניות ניתן ללמוד למשל מנוהל של חברת
 עמידר המוצא כדרך שגרה במקרים של תפיסת דירות, שבו החברה מבקשת להודיע לספקים
 השונים (מים, חשמל) כי יש לחייב את התופס בתשלום השירות. בנוהל, שכותרתו ״הודעה על
 שינוי תפיסה במושכר״, הביטוי ״פלישה״ איננו מופיע. עם זאת, במילויו על ידי הפקיד המוסמך
 נאמר למשל ״הנידון: פלישה לדירה ...״; או ״לדברי הפולשת היא נמצאת בדירה מזה ...״. כך

 משתרש לו הביטוי במסמכים אף כי מבחינה משפטית אינו מופיע בדין כלשהו.
 81. ואכן, במהלך הדיון בעתירה המינהלית שהוגשה בשמה של עינת לא יכול היה בית המשפט שלא
 לתת דעתו על ההבדל במינוח שנוקטים שני הצדדים, ובסופו של דבר אף תיקנה השופטת עצמה

 ודיברה על המעשה כ״השתכנות״, במקום ״פלישה״.
 82. סעיף 34יא לחוק העונשין. סעיף זה מכיר בהגנת הצורך כסייג לאחריות פלילית בנסיבות
 המוגדרות בסעיף: ״לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת
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 מרכזית ב״סיפור״ המשפטי. זאת, משום ששופט המחיל את הדין הפוזיטיבי על המקרה
נת המציאות מהווה את ת מציאות כלשהי. תמו נ ד לנגד עיניו תמו  הנידון בפניו משווה תמי
 המצע התודעתי למלאכת פרשנות הדין. מציאות זו איננה מושתתת על ידע פורמלי בלבד
 אלא היא מורכבת ממצבור של פריטי מידע פורמלי ובלתי פורמלי על הדרכים שבהן העולם
ל בדרך אחת ולא באחרת; מה  פועל; כיצד בני אדם מתפקדים בו; מדוע הם בוחרים לפעו

8 3 . ל״ ״, ״ברור״, ״נכון״ או ״פסו  נחשב ״טבעי
 כך גם במקרה של עינת; ניהול הדיון המשפטי בתביעת הפינוי יכול להיות מושפע
 מהדרך שבה השופט תופס את המשמעות החברתית של המעשה שלגביו צריכה להינתן
נת - הכלכלית, המשפחתית, החברתית  ההכרעה המשפטית. פריסת המציאות האישית של עי
- שהובילה אותה לקבל את ההחלטה להשתכן בדירה, היא ניסיון לצמצם את הפער ו״לקרב״
ן את התובעים) לחוויית מציאות שהיא, כך יש להניח, רחוקה מאוד מזו כ ו  את בית המשפט(

 שהם מכירים מחייהם שלהם. כפי שמציין סקוט, פער כזה קיים כמעט תמיד;

Officials of the modern State are, of necessity, at least one step 

and often several steps, removed from the society they are charged 

with governing. They assess the life of their society by a series 

of typifications that are always some distance from the füll reali-
84 

ties these abstractions are meant to capture. 

נת לא נועדה (רק< לשם יצירת אהדה  מכאן שתיאור המציאות שבתוכה ומתוכה פעלה עי
 רגשית אלא זה ניסיון להשפיע על דרך הפרשנות המשפטית של הדוקטרינות העומדות
 לדיון. הרבה נכתב על הקשר בין פרשנות מושגי מסגרת משפטיים לבין עולם הידע הקודם
ים למושגים משפטיים. מכיוון שהידע הקודם הוא  של השופט שבו הוא משתמש למתן תכנ
 ידע מופנם, היחס אליו הוא כאל מידע אוניברסלי מובן מאליו. ואכן, חלק ניכר מן הכתיבה
 הביקורתית על המשפט עוסקת בהעלאת ספק לגבי מבחנים משפטיים שהם לכאורה, אך רק
 לכאורה, אובייקטיביים(ובכללם ״סבירות״, ״תום לב״, ״דרך מקובלת״), אך למעשה משקפים
8 מעבר לביטויי מסגרת 5 ת. ניברסלי יטרלית ואו י ת הנחזית כנ פי  עמדה נורמטיבית ספצי
 משפטיים, שופטים עושים שימוש תדיר ב״ניםיון החיים״ בפרשם ״עובדות״ - התנהגות או
״,  מסר מילולי - תוך שהם מייחסים להם משמעות משפטית. שופט הכותב ״סיפור משפטי

 חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת
 ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתד. לו דרך אחרת אלא לעשותו״. עם זאת קיים כמובן

 ההבדל בין מצב של פטור מאחריות פלילית לבין רכישת זכויות פוזיטיבית.
 83. מאוטנר (לעיל, הערה 34), בעמ׳ 21.

James C. Scott, Seeing L i k e the State: H o w C e r t a i n Schemes to I m p r o v e the H u m a n .84 
.Condition H a v e F a i l e d (1998) 77 

 85. רונן שמיר, ״הפוליטיקה של הסבירות, שיקול דעת ככוח שיפוטי״, תיאוריה ובקורת 5 (תשנ״ה)
 7; אורית קמיר, ״איך הרגה הסבירות את האשד. - ׳חום דמם׳ של ׳האדם הסביר׳ ו׳הישראלית

 המצויה׳ בדוקטרינת הקנטור בהלכת אזואלס״, פלילים ו(תשנ״ז) 137.
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נו יכול לעשות כן אלא בהסתמך על הידע ות דיני חוזים, ״אי  טוען מאוטנר בהקשר של פרשנ
 שלו על אודות מקומם של חוזים מסוגים שונים בחייהם של בני אדם שונים, דהיינו, ידע על

 אודות הדרך בה בני אדם נוהגים »,״,״
ת שהסיפור המשפטי העוסק באדם כלשהו יוכל להכיל גם את מה שהוא עצמו  על מנ
ו ולהכיר אותו. משום כך מוטל על עורך  רואה כ״דרכו של עולם״, על השופט להיחשף אלי
ד לספר את הסיפור המשפטי בדרך המשקפת את החוויה של הלקוחה שלו, וכפי  הדין התפקי
ך י ציר הזמן בחייה, תו ל ידה. כך למשל, ניתן להציב את פעולתה על פנ  שזו בחוותה ע
 קישורה למעגלי החברות שלה (כלומר, האנשים שעמם היא מצויה בקשר ואשר משפיעים
 על הדרך שבה היא מקבלת החלטות), ותוך הצגת האופן שבו הסביבה שלה השפיעה על דרך

 התמודדותה עם פתרון בעיות.
 כאשר מדובר בפרשנות מונחי מפתח משפטיים בעלי גמישות פרשנית רבה (תום לב,
 סבירות) קל לראות כיצד מצע שכזה יכול להשפיע על דרך הפרשנות הנבחרת; כך גם לגבי
ית אולם יש בהם מרחב פרשני מסוים  פרשנות מושגים שהם פתוחים פחות מבחינה פרשנ
תי היא כי מצע תודעתי זה יכול 8 טענ 7  (כגון; גמירות דעת, הסכמה, רצון חופשי, ביודעין).
 להשפיע אף מעבר לכך, ולמעשה, בכל מקום שבו לשופט יש שיקול דעת לגבי ההליך
נת לא ות להתחשב במאמצי פשרה). ואכן, במקרה של עי נ  (למשל קביעת קצב הדיונים, נכו
י הדברים מערכת הזכויות (דיני על פנ ים, ו  היה מדובר בפרשנות מושגי מסגרת משפטי
 הקניין ודיני המינהל הציבורי) לא הותירה מרווח טיעון משפטי רחב. למרות זאת גילה בית

ונות למצוא פתרון בהסכמה.  המשפט אורך רוח לכל הניסי
 מעבר לכך, במקרים שמאמר זה דן בהם - אי־ציות מטעמי קיום ־ לתיאור העובדתי יש
ל, בנסיבות מסוימות מעשה ההשתכנות שיש בו  גם השלכה עמוקה יותר. כפי שהוסבר לעי
ן בקרה חשוב וחיוני למערכת השלטונית בכלל ולזו ו נ ג  לכאורה הפרת הדין, יכול להוות מנ
 העוסקת בתחום הדיור בפרט. זאת, כאשר יש בו כדי לחייב את המדינה לחשוף את דרך
 פעולתה בתחום זה, להסבירה, לבססה ולהצדיק את עצמה. מבחינה זו הצגת הרקע האישי
נת להשתכן בדירה, כשהוא מקפל בחובו שילוב של מצוקה אישית קשה ואבדן  שהביא את עי
נו יכול להישאר ללא  אמון ביכולת המערכות הקיימות ליתן לה פתרון מגורים ראוי, אי
י בית המשפט, כמי שהונעה להפר נת בפנ  תשובה טובה. חשיפת הדיספוזיציה הנפשית של עי
 את החוק בגלל שילוב מניעים זה, ״מתזכר״ את בית המשפט על פגיעותו של המשפט,
נתית  ההולכת וגוברת ככל שמידת האמון בו יורדת, ועל כך ששום מערכת משפטית־מדי
נה יכולה להתבסס על כוח כפייה לכשעצמו כמקור סמכות ולגיטימציה. יש במהלך שכזה נ  אי
ד ואחריות  כדי להעביר לבית המשפט - כאורגן של המדינה - מסר ברור כי גם לו תפקי

 בשימור האמון והלגיטימיות של המשפט.

 86. מאוטנר (לעיל, הערה 34), בעמ׳ 31.
 87. אהרן ברק, פרשנות במשפט (כרך שני: פרשנות החקיקה, נבו, תשנ״ג), 650. על השימוש
 במושגי שסתום והצורך לפרשם על פי שיקול דעת הפרשן, הערכים החברתיים הקיימים וכיוצא

 באלה ראו שם, בעמי 137.
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ד מרכזי : במהלך משפטי מן הסוג המתואר לעיל לעורך הדין תפקי י ט פ ש מ ן ה ו ע י  (ג) הט
. עליו לנסות ולהגדיר מחדש את המחלוקת המשפטית, בדרך  בשלב הצגת הטיעון המשפטי
 שתחשוף את הבשלים המערכתיים והחלוקתיים המגולמים בדין הקיים, ואף תגרום למערכת
 המשפט להרהר בצדקתו. הכוונה היא שמוסכמות שנראות מובנות מאליהן ומקובלות בדרך
 כלל ללא עוררין - ידרשו הרהור מחדש ואף הצדקה. כך למשל במקרה הנידון במאמר זה,
 לא יהא די בכך שהמדינה וחברת עמידר יוכיחו כי הן הבעלים של הדירה מבחינה פורמלית
ת אין זכויות מוכרות בה, אלא שיהא עליהן להרים נטל כבד יותר ולשכנע את בית נ  וכי לעי
ת בדרך שיש בה לא רק עיגון חוקי פורמלי אלא גם קידום ערך ראוי עלו  המשפט שהן פו

 מבחינה מהותית.

 יובהר מיד, כי המטרה האולטימטיבית בגישה זו אינה להביא להכרה בזכויות הקנייניות
 של המשתכן הנזקק בדירה הציבורית, אלא להביא לידי כך שהוא לא יפונה ממנה על בסים
 זמני - ללא מציאת פתרון דיור חליפי (או הכרה בזכותו לעשות שימוש בדירה שנכנס
ת מתחום דיני הקניין ו ת להביא לידי כך יש להתמודד עם טענ  אליה). כפי שצוין לעיל, על מנ

 וכן עם טענה על פגיעה בסדר הציבורי.
נת ינית של עי י  (1) זכות הקניין: כאמור, משטר הזכויות הקיים אינו מכיר בכל זכות קנ
וקטת הליכים משפטיים 8 זאת ועוד, כאשר המדינה נ 8 ת. ות בדירה ללא רשו  הנובעת מהשתכנ
נת רה(כפי שהיה במקרה הנידון), קשה לטעון שעי י זמן יחסית קצר לאחר הכניסה לדי ו נ  לפי
8 הבעלות בדירה היא של 9  שוהה בדירה בהיתר וכי ניתן לה רישיון לעשות שימוש בדירה.
י נת ישראל ותפיסתה ללא רשות אין בה כדי להעניק לה זכויות או הגנות כלשהן מפנ  מדי
9 ואכן, במספר לא מבוטל של תביעות 0  נקיטת הליכים מצדם של בעלי הקרקע או מטעמם.

 88. הלכותיו של בית המשפט בעניין זה הן עקביות, ומתמצות בכלל של ״מעוולה לא תצמח זכות
 תביעה״ על נגזרותיו השונות. כך למשל נפסק כי מי שפועל בניגוד לחוקי התכנון והבנייה אינו
 יכול לזכות בפיצוי מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה־1965, ס״ח 307. לגבי השימוש
 הבלתי מותר במקרקעין: ע״א 1188/92 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ׳ ברעלי,
 פ״ד מט(1) 463; ע״א 740/75 דוידוביץ׳ נ׳ אתרים בחוף תל אביב, פ״ד לא(3) 3, בעמ׳ 12, שם
 נקבע כי דיירים שבנו בניגוד לחוק לא יקבלו פיצויים על הפקעה מכוח פקודת הקרקעות
 (רכישה לצורכי ציבור) 1943, ע״ר, תום׳ 1, 32. וכן מי שמנהל עסק ללא רישיון אינו זכאי
 לפיצוי לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה. רע״א 1054/03 הועדה המקומית לתכנון ובניה

 ירושלים נ׳ בדיחי(טרם פורסם).
 89. נינה זלצמן, ״רשיון במקרקעין״, הפרקליט מב (תשנ״ה) 24.

 90. ראו, למשל בג״ץ 2678/91 אל צנעא נ׳ היועץ המשפטי לממשל, פ״ד מו(3) 709. שם ביקשו
 העותרים, בדווים שבנו ללא היתר בנייה, כי לא יינקטו נגדם הליכי תכנון ובנייה. בית המשפט
 דחה את העתירה בקבעו בין היתר כי משלא הוכחו זכויות קנייניות בקרקע אין עילה למנוע
 הליכים מכוח חוק התכנון והבניה, וכי היעדר פתרונות דיור ראויים בעיני הבדווים אינם יכולים
 להצדיק שימוש בבנייה ללא היתר. בכלל, רכישת זכויות קניין בקרקע באמצעות שימוש מתמשך
 בה ללא הסכמת הבעלים צומצמה ביותר על־ידי בית המשפט העליון. ראו בעניין זה ע״א 89/
 520 מדינת ישראל נ׳ שיבלי, פ״ד מו>2) 81; אלכסנדר (סנדי) קדר, ״זמן של רוב, זמן של

 מיעוט: קרקע, לאום ודיני ההתיישנות הרוכשת בישראל״, עיוני משפט כא (תשנ״ח) 665.
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 שהוגשו על ידי חברות לדיור ציבורי כנגד משתכנים בנסיבות דומות בתקופה האחרונה, על
 אף האמפטיה שגילה בית המשפט לאינטרס של המשתכן שלא כדין, בסופו של דבר התקבלה

9 1 ור.  תביעת הפינוי, גם אם לא נמצא פתרון דיור חלופי לנזקק חסר הדי
גד זכות הבעלות עומדת זכות אחרת - הזכות למדור ולקורת  עם זאת, יש לזכור כי כנ
9 אף כי הזכות 2 ה. ת ולילדי נ ת גם הזכות לדיור) במקרה זה ־ מדור בסיסי לעי א ר ק נ ה ) ג  ג
קבע לאחרונה ננה מוכרת במפורש בחוקי היסוד, הרי שבפסיקת בית המשפט נ  לקורת גג אי
 כי היא כלולה בזכות לכבוד המוכרת בחוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו. החיבור המפורש בין
, שבו אמר הנשיא ברק: ״אדם ו ין גמז  הזכות לדיור מינימלי לבין הזכות לכבוד נעשה בעני
פגע; אדם הרעב ללחם, הוא אדם  המתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נ

9 3 . ״ ע ג פ  שכבודו כאדם נ
 באשר לזכות הקניין, המוכרות כזכות חוקתית, הרי שבנסיבות הנידונות במאמר זה,
 זכות הקניין היא של המדינה. זכות זו של המדינה אינה דומה לזכות הקניין של הפרט - מה
ג מיוחד. המדינה, ושלוחתה החברה לדיור ציבורי  גם שהקניין שבו מדובר הוא קניין מסו
9 ה״כלל״ בהקשר זה הוא 4 .  עמידר, אינה מחזיקה את נכסיה לטובת עצמה אלא לטובת הכלל
, ובעבורו המדינה מחזיקה את נכסיה בנאמנות, וזכות הקניין ו  ציבור הנזקקים לדיור, שלמענ
ו ניצבות זו נ י  שלה נועדה להיטיב בדיוק עם אנשים נזקקים כמו עינת. אמרו מעתה - בפנ
נת וילדיה, אל מול זכות ל זו שתי זכויות יסוד ולא זכות אחת: הזכות למדור בסיסי של עי  מו
 הקניין של המדינה. בעוד הזכות לדיור ומדור היא זכות בסיסית של הפרט, המוכרת אף
9 והיא הולכת ומוכרת בשיח המשפטי כזכות יסוד חוקתית, הרי זכותה 5 , ן־לאומי  במשפט הבי

 91. להלן מבחר פסקי דין בעניין: ע״א 2512/02 (חיי) בטש ואח׳ נ׳ מדינת ישראל, משרד השיכון
 (טרם פורסם); במקרה דנן דובר גם כן על אם חד־הורית, ובית המשפט פעל למצוא פתרון
 לבעיה, אך ללא הועיל, ובסופו של דבר הורה על הפינוי תוך עיכובו בשלושה חודשים. ת״א
 (חיי) 1357/01 עמידר נ׳ מרדכי אוחיון (לא פורסם; פסק דינה של השופטת גדעון מיום
 5.10.2003). גם פסק דין זה ניתן לאחר התמשכות הליכי הפינוי שבהם נעשה ניסיון למצוא
 פתרון דיור למשתכן. בש״א (חיי) 9164/02 זינו נ׳ שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום

 (לא פורסם; פסק דינו של הרשם שדה מיום 27.8.2003).
 92. צורכי דיור אקוטיים מהווים שיקול מרכזי כאשר בית המשפט שוקל אם להעניק לשוכר מוגן על
 פי חוקי הגנת הדייר ״סעד מן הצדק״ כנגד פינויו מן המושכר, מכוח סעיף 132 (א) לחוק הגנת

 הדייר [נוסח משולב], תשל״ב־1972, ס״ח 176.
 93. רע״א 4905/98 גמזו נ׳ ישעיה, פ״ד נה(3< 360, בעמ׳ 375 (פסקה 20 לפסק דינו של הנשיא

 ברק); וכן רע״א 5368/01 יהודה נ׳ עו״ד יוסף תשובה (לא פורסם).
 94. בג״ץ 5023/91 ח״כ פורז נ׳ שר הבינוי והשיכון, פ״ד מו(2) 793; בג״ץ קעדאן(לעיל, הערה

.(59 
 95. האמנה בדבר זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, 1966 (כתבי אמנה כרך 31, עמי 205),
(Constitution of the Republic of South Africa,) 1996 סעיף 2(2). בחוקה של דרום אפריקה 

 מוכרת הזכות לדיור בזו הלשון:
26. (1) Everyone has the right to have access to adéquate housing. 

(2) The State must take reasonable legislative and other meas-
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 של המדינה לקניין, אף שהיא מוכרת בחוק היסוד, היא זכות חלשה יותר. עולה מכך, כי
, על הזכות לדיור מינימלי לגבור על י א פתרון דיור ראו צ מ י י עד ש . ו ת על בסים זמני  לפחו

9 6 . ן י י  זכות הקנ
 (2) הסדר הציבורי: סביר להניח כי מערכת המשפט מוטרדת פחות מן הפגיעה בזכות
 הקניין של המדינה כמו מהפגיעה ב״סדר הציבורי״. במקרים שהגיעו לדיון בבתי המשפט
 (כמו גם במקרה של עינת), העלתה המדינה, באמצעות החברה המשכנת, את הטענה כי
, כי למדינה קריטריונים ברורים להקצאת דירות ן  ״פלישה״ מהווה פגיעה קשה במינהל התקי
ית נוי במקרים כגון אלה עלול להביא לידי מתן הכשר לאנרכיה, לעשי  לנזקקים וכי אי־פי

 דין עצמי ולפגיעה קשה בשלטון החוק.
ה זו יש לנסות ולשנות את הפרדיגמה שדרכה נתפס ומובן המונח  כדי להתמודד עם טענ
 ״סדר ציבורי״. באופן הרגיל שבו מקובל לראות את הדברים, פגיעה בסדר נגרמת כאשר אם
ם ה ) ג ת לזכות במחסה וקורת ג ת עם ילדיה בדירה ציבורית(פנויה) על מנ  חד־הורית משתכנ
 ״מדלגים על תור הנזקקים״). אולם על פי תפיסה זו, אותו ״סדר ציבורי״ אינו מופר כאשר
 מאות, אם לא אלפי משפחות, נותרות ללא אמצעי קיום ומבלי יכולת למצוא לעצמן סידור
 מגורים ראוי. המדינה מגדירה את המונח ״סדר״ כציות דיוני ופורמלי להליך המינהלי־
 הביורוקרטי שלפיו מוגשות בקשות להכרה בזכאות לדיור, שבו נבדקים קריטריונים לזכאות,

 מוגשים עררים וכדומה.
 אולם, כפי שהתברר בשנים האחרונות, וכפי שמסתבר ממאות מקרים של ״פלישות״
 לדירות המצויות בניהול החברות לדיור ציבורי בשנתיים האחרונות, המכניזם הפורמלי
 המופעל על ידי המדינה בעניין זכאות לדיור ציבורי לחלוטין אינו תואם את הצרכים הקיומיים
 בתחום זה. ההליך המסודר של הגשת בקשות, מתן החלטות בוועדות במשרד השיכון, העררים,
נות וכל יתר ההליכים - רחוקים מלתת מענה, ולו בקירוב, לאלפי ו  דיוני הוועדות העלי
9 נראה כי מערך הדיור הציבורי של המדינה הולך 7 ת דיור בסיסיים. ו נ  אנשים הנזקקים לפתרו
 וכושל. הסיבות המצטברות למציאות זו ברורות לעין כל המבקש להיווכח. מספר הנזקקים
 לסיוע בתחום הדיור הולך וגדל בשל ההרעה במצב הכלכלי ובשל אי־עמידה בתשלומי
 משכנתה של אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית ופונו מדירותיהם; קוצץ גובה הסיוע הממשלתי
ת 2002, דבר שאילץ רבים לעזוב דירות שנשכרו בשוק החופשי והם  לשכר דירה במהלך שנ

ures, within its available resources, to achieve the progressive reali-

zation of this right. 
 כמו כן ראו אייל גרוס, ״זכות הקניין כזכות יסוד חוקתית וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו״,

 עיוני משפט כא (תשנ״ח) 405.
 96. ראו, למשל, חנוך דגן, ״קניין, אחריות חברתית וצדק חלוקתי״, צדק חלוקתי בישראל(מנחם

Yale L. J73 , "The New Property" (97 ;)1964. (Charles Reich, מאוטנר - עורך, תשס״א 
.733 

 97. חשוב להדגיש כי מאמר זה עוסק אך ורק בהשתכנות בדירות השייכות לחברות המשכנות ולא
 בכניסה לדירות המצויות בבעלות פרטית. במציאות הישראלית תופעה זו של תפיסת רכוש

 פרטי היא נדירה, ולכן מאמר זה אינו עוסק בה.
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מה לעינת<; מחד גיסא, מלאי הדירות בדיור הציבורי הולך ואוזל ו בד ) ג  נותרו ללא קורת ג
ננה  בשל רכישת הדירות מכוח ״מבצעי״ המכירה לדיירים ותיקים. מאידך גיסא, המדינה אי
 רוכשת או בונה דירות חדשות המיועדות לנזקקים. בעוד שהביקוש לדיור ציבורי הולך וגדל,
 היצע הדיור מצד המדינה לנזקקים הולך וקטן. כתוצאה מכך מצאו עצמן משפחות רבות ללא

9 8 . נימלית ומקום לגור בו  קורת גג מי
 החמרת המצב בתחום הדיור אינו עומד רק בניגוד לחובת המדינה להגן על הפרט אלא
 הוא מלמד על כך שהיא עצמה מפרה את חובתה הן מכוח המשפט הפנימי והן מכוח המשפט
9 עם 9 ר. ו ל לשיפור ביכולת לממש זכויות חברתיות ובכללן הזכות לדי  הבין־לאומי לפעו
 זאת, למרות הפגיעה הקשה בזכות הבסיסית לדיור, אין כשל זה נחשב ל״פגיעה בסדר
, השתכנות בדירה ציבורית על ידי אדם מחוסר דיור לצורך מציאת מחסה  הציבורי״. לעומתו
י, התקף  ומדור נתפסת כמעשה שיש בו איום על הסדר הציבורי - סדר ציבורי מדומה למדי

נת הדין הפוזיטיבי.  עם זאת מבחי

ננה יכולה להביא למהפכה בפסיקת בית המשפט. ברי שאין  הצגת המציאות בדרך זו אי
 לצפות משופט ליתן החלטה מפורשת העומדת בסתירה למה שנתפס כדין הפוזיטיבי המחייב
נת, וזו הייתה אף  והמייצג את הסדר הקיים. כמוסבר לעיל, כך אכן היה במקרה של עי
ג זה. עם נוי מסו  התוצאה הסופית גם במקרים נוספים שבהם דנו בתי משפט בתביעות פי
ות משתכנים  זאת, גם כאשר בהכרעה הסופית בית המשפט מכיר בזכותה של הרשות לפנ
תנת משקל לאינטרסים ולזכויות ו  שלא כדין, בית המשפט יכול לקיים את ההליך בדרך שנ
 של הנתבעים. כך למשל, בית המשפט יכול להטיל על הרשות נטל (מהותי ודיוני) להראות
 באיזו דרך היא ממלאה את חובתה לספק דיור לנזקקים, תוך בחינת מלאי הדירות, מספר
לת יות, קצב אכלוסן, וכדומה. בדרך זו פעו פת ההמתנה, מספר הדירות הפנו  הממתינים, תקו
 ה״משתכן שלא כדין״ ממוקמת בהקשרה החברתי־הכלכלי־הפוליטי הרחב, ועל רקע הבשלים
 בפעולת הרשות. זאת, בנוסף על סמכותו של בית המשפט ללחוץ למציאת הסדר או פשרה,
ות , ולו במעט, לשנ  לעכב את הפינוי ־ והכול תחת מטריית תביעת הפינוי. בדרך זו ניתן
ן פסיבי הנתפס נ ו  את מאזן הכוחות בין הדייר לבין הרשות. במקום שהדייר יעמוד כמתג
ננה מבוססת על זכות שהדין מכיר בה, מוצבת אל מול , אף על פי שאי  כפורע סדר, פעולתו

ות דיור לנזקקים. נ ל למציאת פתרו  הפרת חובתה של הרשות לפעו

 במילים אחרות, הכרעת הדין בהליך אין בה לבדה כדי למצות את הערכתו של ההליך
 המשפטי כהליך של התנגדות, מחאה ושינוי חברתי. הצלחה או כישלון אינם נמדדים רק על

 בסיס התוצאה הסופית, אלא תוך שקלולם של כל המרכיבים האחרים שתוארו לעיל.
 אלו כוללים, ראשית לכול, את הסיוע האישי - ולו זמני - ללקוחה המוחלשת. מעבר
 לרווחה המידית, השפעת ההליכים המשפטיים על הלקוחה יכולה להיות בעלת ערך מכונן
 לכשעצמה. שכן ההתמודדות עם המשפט כחלק מהליך ההתנגדות יכולה להיות תהליך

 מעצים שדרכו הלקוחה זוכה להכרה ולקול בתוך מערכת שהדירה אותה.

 98. ראו, למשל גילת בן שטרית, מדיניות דיור בישראל(המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל,
.18-16 ,(2003 

 99. האמנה בדבר זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, 1966 (לעיל, הערה 95), סעיפים 11,2.
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 שנית, במסגרת זו עורכי הדין מציגים בפני הערכאות המשפטיות של המדינה גרסה
 חלופית של המציאות - כפי שזו נחווית על ידי הלקוחה שלהם. הם דורשים מהרשות
ה לצרכים  להצדיק את פעולתה ומצביעים על קוצר ידו של הדין הפוזיטיבי מליתן מענ
 בסיסיים ולזכויות יסוד, עד כדי היווצרותו של חשש ממשי לפגיעה בכוחו המוסרי המחייב.
 המשגתה של מציאות זו במונחים משפטיים מקובלים היא האמצעי שבו עורכי דין יכולים

 לבטא את יתרונם המקצועי.

ית במסגרת פקולטה למשפטים נ ת קלי י  שלישית, כאשר הייצוג נעשה באמצעות תכנ
 (וכאלו יש כיום בכל האוניברסיטאות והמכללות למשפטים בישראל), יש גם ערך חינוכי
ג זה. סטודנטים למשפטים - עורכי הדין העתידיים ־ זוכים לחשיפה בזמן  מוסף בהליך מסו
 אמת של מורכבות העשייה המשפטית הנעשית לקידום שינוי חברתי. זאת, תוך סיוע ללקוחות
 שאינם מגיעים דרך שגרה אל משרדי עורכי הדין, שם יועסקו רוב הסטודנטים לאחר סיום
 לימודיהם. ולבסוף, ייצוג בדרך זו מהווה מקור לפיתוח שיח, מחקר וכתיבה אקדמיים
 הנובעים מהתנסות אישית ונבנים עליה. השילוב בין העשייה ״בשטח״ לבין דיון ביקורתי
ות ייחודיות ומבחינה ות תאורטי ת ־ מוליד תובנ ניקה משפטי  ורפלקםיבי - הייחודי לקלי

1 0 0 קה.  זו יש בו תרומה הן למחקר והן לפרקטי

 ו. סיכום

נות בכל נו והיא לובשת פנים שו ננה חדשה במקומותי פעת ה״פלישות״ לדיור ציבורי אי  תו
 תקופה. כך למשל, כבר בשנותיה הראשונות של המדינה נכנסו חלק מן העולים שהגיעו
1 שנים 0 1  לישראל ללא היתר לנכסים שנעזבו על ידי התושבים הערבים והשתכנו בהם.
 לאחר מכן, בדו״ח מבקר המדינה משנת 1996, המבקר מציין כי הקצאת דירות ציבוריות
1 במהלך שנת 0 2 . ם״  לזכאים מתעכבת בגלל שרבות מן הדירות תפוסות בידי דיירים ״פולשי
ות והן י ו יות שלא כדין, הן לדירות ציבוריות פנ ו  1997 היה ברחבי הארץ ״גל״ של השתכנ
1 לא 0 3 ור. ת מאורגנת (או מאורגנת חלקית) בגין מצוקת הדי  למרכזי קליטה, כמחאה עממי
 בכל המקרים טופלה הסוגיה באמצעות הליכים משפטיים אזרחיים כפי שתוארו במאמר זה,

David Luban and Michael Milleman, "Good Judgment: Ethics Teaching in Dark Times", .100 
.9 Geo. J. L e g a l Ethics (1995) 31 

 101. יובל אלימלך ונח לוין־אפשטיין, ״הגירה ושיכון בישראל - מבט נוסף על אי־שוויון אתני״,
 מגמות לט (תשנ״ח) 241, בעמי 248.
 102. דו״ח מבקר המדינה 47 (1996), 149:

 נמצא, שיש כ־4,700 דירות פנויות או תפוסות שהמשרד ועמידר לא
 הצליחו למחזר אותן בעבור הזכאים, ובהן: דירות תפוסות בידי פולשים,
 או בידי קרובי דיירים קודמים ודירות נטושות. נמצאו גם דירות שהיו
 פנויות במשך שנים ויועדו למכירה, ושמכירתן יכלה להגדיל הכנסות

 ולחסוך בהוצאות, אך הטיפול בהן התמשך זמן רב.
 103. הפלישה הבולטת ביותר הייתה במבשרת ירושלים בחודשים יוני־יולי 1997, ולאחריה היו גם

 אירועים דומים בבאר שבע, לוד, כרמיאל, אשדוד, אור יהודה ועוד.

150 



 דין ודברים א תשס״ה אי־ציות, התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני

 והמדינה נקטה אמצעים שונים להתמודדות עם התופעה, ובכלל זה פינויים בכוח, התעלמות,
 הכשרה בדיעבד של ההשתכנות, או נקיטת הליכים פליליים.

 מבין מגוון פעולות ההשתכנות - שלכולן רכיב משותף; כניסה לדירה שבה אין למשתכנים
 זכויות מוכרות בתנאים של מצוקת דיור קשה - ביקשתי להבחין בין שני סוגים עיקריים.
ות(בדרגת התארגנות זו או אחרת), כלומר אירועים שבהם למעשה נ רג  האחד, ״פלישות״ מאו
 היה ממד קולקטיבי כלשהו. אלו האירועים המוכרים יותר, המתוקשרים יותר, והם גם זכו
נוי ואף נקיטת  לתגובה נמרצת יותר מצד המדינה; בדרך כלל היה זה שימוש בכוח לצורך פי
ת יחידניות הנעשות ללא כל קשר למעשים של אחרים, לו 1 האחר, פעו 0 4 ם. י לי  הליכים פלי
ת מסוג זה המשפט לו  שלכאורה אין בהן קריאת תגר פומבית כנגד רשויות המדינה. כנגד פעו
 מגויס במשמעותו ה״רכה״ יותר, לא באמצעות שימוש בכוח פיזי רב אלא תוך הפעלת מרות

1 0 5 . טי פו  מתוך מסגרות ההליך השי
לת אי־הציות משני היבטים. ההיבט האחד ביקש  במאמר זה התמקדתי בסוג השני של פעו
לת אי־ציות יחידנית יכולה גם היא להיתפס במעשה למען שינוי חברתי גם  לבחון אם פעו
 אם אינה נעשית על בסיס התארגנות קולקטיבית. אף על פי שהדוגמה ששימשה לי בסיס
ת מסוג זה אינן מיוחדות לדיור והן יכולות למצוא לו  לדיון הייתה מתחום הדיור הציבורי, פעו
 ביטוי באופנים מגוונים: התחברות בלתי חוקית למים או חשמל; אי־שליחת ילדים למסגרת
לות שנעשות ות״ של המוסד לביטוח לאומי וכיוצא באלו פעו  חינוך מיוחד; תרמיות ״קטנ
נקטת  לסיפוק צרכים בסיסיים ויש בהן אי־מילוי או הפרה של הוראה חוקית. על פי הגישה הנ
לות של יחידים יכולות להיתפס כמעשים בעלי משמעות פוליטית. תי כי גם פעו  במאמר טענ
 ראשית, הפעולה מחלצת את העושה מעמדת הקרבן הפסיבי ומעניקה לו תחושה של ערך
ית, יש בה כדי לאתגר - ולו באופן נקודתי נית לצורך העצמה. שנ ו , שהיא חי  עצמי

 ומקומי - את הסדר הקיים ולהטיל ספק בלגיטימיות שלו.
גע במקומו של המשפט במעשה התנגדות של יחידים שכרוך בו אי־ציות ו  ההיבט השני נ
 לחוק, והפוטנציאל הגלום במשפט כאמצעי לקידום אינטרסים ציבוריים. התפיסה הליברלית
, ובייחוד בשימוש בשיח הזכויות, להתגבר על כוח נה ביכולתו של מהלך משפטי  מאמי
 פוליטי ולשפר את מצבו של הפרט ושל הקבוצה שאליה הוא שייך. מנגד, גישות ביקורתיות
 מטילות ספק ביכולת המשפט להביא לשינוי עמוק כלשהו ביחסי הכוח בחברה וחלוקת
נתי־פוליטי הבא לשמר את הסדר הקיים  העושר שבה, והן תופסות את המשפט ככוח מדי

 ולהותיר בסופו של דבר את החלשים במקומם.

Neta Ziv, "Excessive Use of Force as a Form of Social Exclusion: A : 1 0 4  ראו בעניין זה .
Case Study on the Forced Eviction of Housing Movement Squatters" (paper presented 

.at the a conference on Excessive Use of Force, May 11-13, 2004, Tel Aviv) 
Walter Benjamin, "The critique of v i o l e n c e " , : 1 0 5  על כוחו של המשפט באופן כללי ראו למשל .
Reflections: Essays, Aphorisms, A u t o b i o g r a p h i c a l Writings (1978) 277; Jack Derrida, 
"Force of Law: The Mystical Foundation of Authority", 11 Cardozo L . Rev. (1990) 
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 נטע זיו דין ודברים א תשס״ה

ת לדון בקשר בין מעשה יחידני נת שימשה אותי על מנ  בחינת תביעת הפינוי של עי
 מסוג זה ובין שינוי חברתי. אם נבחן את ההשלכות של הפעולה, לכאורה לא קרה דבר הניתן
 למדידה ברורה: הוא לא הביא לשינוי תקדימי במובן המקובל של ביטוי זה, בתחום מצוקת
ינה לא זכה לתהודה תקשורתית, לא נת לא שימשה מודל חיקוי לאחרים, עני  הדיור. עי
 הועלו בעקבות זה הצעות לשינוי החוק, והקליניקה המטפלת בתחום הדיור מוסיפה להתמודד

 עם מצוקות דיור קשות, שחלקן נפתרות באופנים דומים לזה של עינת.
, יש להכיר במשמעות הפוליטית של מעשה אי־הציות, על שני היבטיו.  עם זאת, לדעתי
נת ועם רקעה האישי בחרתי להגדיר את מעשה ההשתכנות שלה  מתוך היכרות עם עי
לת הישרדות אלא גם כמעשה התנגדות, הנובע והמכונן בו בעת תודעה  בדירה, לא רק כפעו
 אופוזיציונית כלפי המשטר הקיים, כולל משטר הזכויות המוכר. מכיוון שכך, ביקשתי
 לברר כיצד ניתן למקסם באמצעות ייצוג משפטי של עורך דין את הזירה המשפטית לצורך
ת להתנגדות שכזאת. הצבעתי על הקושי הראשוני הנובע מכך שעצם הפנייה  מתן משמעו
 למשפט מחייבת שימוש באותן קטגוריות המעוצבות על ידי כוחות לבר־משפטיים שאין
 המשפט יכול להכילם. יתרה מכך, בהיעדר ייצוג, וכאשר המדינה רותמת את המשפט על
ת לעקר את מעשה ההתנגדות של מפר החוק ־ המשפט עלול להוות כלי לנטרול  מנ
לת התנגדות פוליטית. עם זאת, אני סבורה שעל אף מגבלות אלו הייצוג  ולביטול פעו
 המשפטי עצמו יכול להוות חלק ממהלך התנגדות שכזה. לצורך זאת ניתן לעשות שימוש
 במשפט על רבדיו השונים - השפה, רזי ההליך, הפרישה העובדתית של המקרה והטיעון
. ייצוג שכזה יכול להוות ״כוח נגד״ החובר למעשה ההתנגדות, המשמר אותו ומגן  המשפטי

 עליו.
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