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  שמירה על אופי יישוב כשיקול רלווטי בחלוקת משאבים של רשות מקומית
  מחשבות בעקבות בג"ץ סלע

    מאת

   *אביחי אליהו ורחל ספירו

. ביקורת 2. תמצית עובדות המקרה, הדיון וההכרעה. 1יתוח המהלך הפרשי של בית המשפט; א. מבוא. 
לא לבחון את שהבחירה של בית המשפט  :ת. הביקורת המרכזי3 אפשרית על ההחלטה של בית המשפט.

הלגיטימיות -. טעת אי1; שמירה על אופי יישוב כשיקול רלווטי בקבלת החלטות . ב.שאלת אופי היישוב
. הצדקה 3אוטוומיה של הפרט והתאגדות תושבים. . 2של שמירה על אופי יישוב בראי הגישה הפלורליסטית. 

שיקול  :שיקוליםההצעת מודל לאיזון בין  ג.. הליך דמוקרטי תקין הצדקה מסייעת: קיומו של. 4 תועלתית
  קיומן של הצדקות לשמירה על אופי היישוב. –שלב א  .1שוב מול שיקולים אחרים; ישמירה על אופי היה
 .מקרה הקוקרטיהמוצע בהמודל  יישום ד. ."הערכה חיצוית" –. שלב ג 3"הערכה פימית".  –. שלב ב 2

  .סיכום

  מבוא

ואת משקלו במערך השיקולים שעל רשות מקומית לשקול  יישובהשמירה על אופי ה שיקול רלווטיותארה זו תבחן את ה
(להלן:  לאור פסק הדין שתן בית המשפט העליון בעיין הקמת המקווה בכפר ורדים בהקצאת משאבים. בחיה זו תיעשה

שההחלטה  קבוצת תושבים דתיים המתגוררים בכפר ורדים,, במקרה זה טעו המערערים 1.)כפר ורדיםפסק הדין בעיין 
שמירה על צביוו החילוי של כפר שלא להקים מקווה ביישוב היא בלתי מידתית, בלתי סבירה ומועת משיקול זר והוא 

  . ורדים

ללא  החלק הראשון התייחס לטעות בדבר חוסר סבירות,לשיים.  העליון להחלטה חילק בית המשפט הביאאת הדיון ש
טעה בדבר ל בחלק השי פה בית המשפט ,שישה חריגה ממתחם הסבירות שקבע. לאחר התייחסות לטעת השיקול הזר

משתמע  החלטת המועצה שלא להקים מקווה היא בלתי סבירה.קבע ש שממילאכיוון  השאין צורך לדון ב שיקול זר וקבע
ה, אין בכוחו של השיקול בדבר שמירת אופיו של היישוב אפוא מדברי בית המשפט שהואיל וההחלטה היא בלתי סביר

 להכשיר אותה ולהפכה לסבירה, ובייחוד אם טען ששיקול זה הוא זר.

בהחלטת הקצאת משאבים של יישוב השל שיקול השמירה על אופי  רלווטיותבהארה זו תעמק בשאלת הלאור זאת, 
במקרים מסוימים כיוון ש איו מדויק כפר ורדיםבעיין דין היתוח של בית המשפט בפסק הטען כי . הרשות המקומית

שיקול במערך השיקולים שעל רשות מקומית לשקול בהחלטותיה כשהיא מקצה  הואיישוב  ו שלשמירה על אופישיקול ה
היה רשאי בית המשפט לפטור לא  כן טען שבמקרה הדון , ולכן הוא עשוי גם להטות את הכף במקרים מסוימים.משאבים

  . עצמו מלדון בשיקול זה

_____________________________________  

  .הארת דיןסטודטים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים אויברסיטת חיפה, חברי מערכת בכתב העת   *
 .)סלע(להלן: פסק הדין או עיין  )9.9.2014בבו,  (פורסםסלע ' ראש המועצה המקומית כפר ורדים  662/11עע"מ   1
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. בחלק כפר ורדיםבעיין  פסק הדיןהקשיים העולים מלהארה זו ארבעה חלקים. בחלק הראשון של ההארה פרט את 
ישוב. בחלק השלישי תחום את הישמירה על אופי ה רלווטיות של שיקולהשי ציג בצורה כללית את ההצדקות להכרה ב

בחלק הרביעי והאחרון חיל את המודל המוצע על . בין שיקולים אחריםודל איזון ביו השיקול וציע מו רלווטיות גבולות
  ההארה. שבבסיס מבחןמקרה ה

  יתוח המהלך הפרשי של בית המשפטא. 

 בעיין הקמת מקווה טהרה בכפר ורדים השתלשלות הדיוןפרק זה יחולק לשי חלקים עיקריים. החלק הראשון יציג את 
ייהליים ובערעור בבית המשפט העליוןבבית המשפט לעיתוח המשפטיהבדלים ה הדגשת, תוך ים מציג שב יבחלקו הש .
  עליון.בית המשפט ה יקתאת הביקורת על פס

  . תמצית עובדות המקרה, הדיון וההכרעה1

כיישוב קהילתי הוגדר הכפר  1993עד שת ו 1984היישוב הוקם בשת  מועצה מקומית בגליל המערבי. הואכפר ורדים כיום, 
וכיום  הפך היישוב למועצה מקומית עצמאית 1993בשת  , ווהל על ידי ועד מקומי.למועצה האזורית מעלה יוסףהמשויך 

במועד מתן פסק הדין לא היה בכפר ורדים מקווה טהרה. זה הוקם וחך . תושבים 6,000-מתגוררים ברשות המקומית כ
   רי של המועצה המקומית.ור המרכז המסחזבא 2017באוקטובר  19-ב

שיפורט על סמך המתווה ו , סמוך לבית כסתאישרה המועצה המקומית הקמת מקווה ביישוב 0720 בובמבר 18-ב
   2:להלן

  . (אישור תב"ר) ש"ח לביית המקווה 745,000הרשות הארצית לשירותי דת תעיק   א.

  . תחזוקהתורם פרטי יישא בכל שאר הוצאות ההקמה ו  ב.

   צה המקומית כפר ורדים תקצה את הקרקע לבייה.המוע  ג.

, כשה לאחר מכן, פורסם מכרז לביית המקווה. עתירה שהוגשה גד תקיות הליכי המכרז 0820 באוקטובר 23-ב
המכרז ושלא ובחירות לראשות המועצה שהיו עתידות להתקיים כשלושה שבועות לאחר מכן, הביאו להחלטה להקפיא את 

זאת ככל הראה מתוקף מחויבותה של המועצה המקומית ובחריה להוג  עד לאחר הבחירות.המציעים  לפתוח את מעטפות
 11-לאחר הבחירות שערכו ב איפוק וריסון בתקופת הבחירות, גם בעיין הקצאת קרקעות בתחום שיפוטה של המועצה.

 ,שה להקצאת הקרקע שיועדה למקווההוחלט על ידי יושב ראש המועצה המקומית אז, להקפיא את הבק ,2008בובמבר 
המכרז והחזרת על ביטול הודיע ראש המועצה  2008בדצמבר  22-ב להקמת בית ספר במקום. את הקרקע ולהקצות

ביטלה את  2009במאי  13-המעטפות למציעים. אף שמיקום בית הספר שוה למקום אחר ביישוב, החלטת המועצה מ
בעיין הקמת המקווה סמוך לבית כסת. החלטה זו שעה בין היתר על כך  0720בובמבר  11-החלטת המועצה הקודמת מ

  3.שהתקציבים לביית המקווה אים זמיים, התורם לא תרם את חלקו ותוקף ההתחייבות של המשרד לשירותי דת פקע

_____________________________________  

  .לפסק דיו של השופט פוגלמן 2, פס' 1, לעיל ה"ש סלעין ע  2
סלע ' ראש המועצה  21404-06-09 מ (מיהלי חי')עת" :משפט לעייים מהליים בחיפהההשתלשלות העבודות כפי שתוארה בפסק הדין של בית   3

 .)סלע(להלן: עת"מ  )23.12.2010(פורסם בבו, המקומית כפר ורדים 
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לחייב את תושבים והגישו עתירה לבית המשפט לעייים מהליים בחיפה. העותרים ביקשו  כמהבשלב זה התאגדו 
הצדדים שלשם הקצאת  על ידיהמועצה לחזור בה מהחלטתה ולפרסם מכרז חדש להקמת המקווה. בדיון בייים הוסכם 

הקמת ועדה להדיון בעתירה ו לדחייתהצדדים  סכימו. לפיכך הברורים קריטריוים על הרשות לגבשמשאבים ציבוריים 
 את סדר הקדימה של הקמת המביםותדרג  וגרמה רב שתית",כחלק מ"פר שתגבש קריטריוים להקמת מבי ציבור בכפר

ודיויה  ,העותרים ציגי ובהם ,ועדה כללה תשעה חבריםו. ה(להלן: ועדת הקריטריוים או הוועדה) פי קריטריוים אלו לע
  בסופו של דבר הקריטריוים שקבעו היו כדלקמן: 4.הרחב ציבורלהיו פתוחים 

  משקל  קריטריון

  30%  ם צפוימספר משתמשי

    25%דרש ליהול חיים תקיים בכפר

  25%  תואם לאופי (חזון) הכפר

  10% עלות תפעול ביחס למספר המשתמשים הצפוי

  10%  אפשרות לסיפוק הצורך ביישובים סמוכים

ה את . המועצה אימצסדר העדיפויותהמקווה דורג אחרון בו ,קריטריויםפי המבי ציבור ל 17עדה ולאחר מכן דירגה הו
  5ישוב.ימקווה ב ההואלא להקים בשלב שעדה ולכן הוחלט והחלטות הו

  :. ואלה הןהוסיפו טעהאף טעות, ושלוש אותה ביססו על ש ,לעתירתם המקוריתאפוא העותרים חזרו כפועל יוצא מכך, 

  . זכותם למקווה ביישוב כלולה בזכותם לחופש דת ופולחן. 1

  שכן לא התבססה על תשתית עובדתית מספקת.  ,ובלתי סבירה החלטת המועצה הייתה בלתי מידתית .2

שכן היא מועת מחשש שהקמת המקווה תשה את צביוו הוכחי  ,. החלטת המועצה גועה בשיקולים זרים ופסולים3
חזון המקווה קיבל, בין היתר, ציון מוך בקטגוריה של "תואם לאופי הכפר" וזאת אף על פי ששל היישוב. הראיה לכך היא ש

, לשיטתם, לפחות לכן לטעת העותרים אופי יהודי מחייב שיהיה ביישוב מקווה. "יהודי, ציוי ופלורליסטי". :הכפר מוגדר
בקריטריון זה היה צריך המקווה לקבל דירוג גבוה יותר משקיבל. העובדה שהמקווה לא קיבל ציון גבוה בקריטריון זה 

  מעידה על שיקול זר. 

_____________________________________  

 לפסק דיו של השופט פוגלמן.  6, פס' 1, לעיל ה"ש סלעלדיון זומו כל תושבי היישוב. ראו עיין   4
 לפי ארבערגה אותם ימבי ציבור שוים וד 17עדה בחה והו .לפסק הדין של השופט פוגלמן 6, פס' 1, לעיל ה"ש סלעעובדות בערעור, עיין  ורא  5

ברמת עדיפות גבוהה מאוד: מת"ס, מבה לתועות וער, בית וער ואודיטוריום בחט"ב. עדיפות גבוהה: אולם התעמלות, מבה  .רמות עדיפות
ה מויות. עדיפות ומועצה, מרכז לגיל הרך ומרכז אומית: מבוי מועצה ומרכז פרמקלצ'ר. זביה בריאות, מרכז אקדמי, מחסיקה ומחול, מב

דרוג מבי ציבור בכפר ורדים". הטבלה מצאת בידי  – ומקווה (מתוך: "טבלת החלטהעדיפות מוכה: תחת משטרה, מוזיאון, בית כסת 
  המחברים). 

ישוב המדורג באשכול ביעצה לא קיבלה תקציב מהמדיה להקמת מבה ציבור. אמם מדובר עדה בע מכך שהמווחשוב לציין כי הצורך בהקמת הו  
מבקר המדיה "פיתוח הישוב כפר  ומבים (ראיתן סל שירותים בהקשר של  , אך לאחר שהציבור הגיע להתגורר במקום, לא9אקוומי - סוציו

 )11.1.2010( 18-הכסת ה הועדה לביקורת המדיה,של  65פרוטוקול ישיבה מס' ); 2009( 337 ב,59דוח שתי ורדים" 
fs.knesset.gov.il//18/Committees/18_ptv_139674.doc.  
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כללו אליו הגיעו עם המשיבים בין היתר כיוון שלא שבקה אחד עם ההסדר  עולים איםבשו . הקריטריוים שגו4
זמיות משאבים, אפשרות של שילוב ייעודים שוים במבה אחד והתייחסות לזכויות החוקתיות של כלל  של הקריטריוים

  התושבים. 

מראש היא התתה את הקמת המקווה בכך  המועצה טעה מצידה שההחלטה התקבלה משיקולים עיייים גרידא, שכן
טעה כי תכליתה היסודית של העתירה היא  על כך של המקווה. וסף תחזוקהשלא תצטרך לשאת כלל בעלויות ההקמה וה

  6להפוך את היישוב למוקד של חסידי חב"ד.

 ,החלטהוקבע כי איסוף התשתית העובדתית שעליה התבססה ה העותרים בית המשפט המחוזי דחה את טעות
אשר לטעה  מדובר ביישוב לא גדול ולכן איסוף התוים עשה בצורה סבירה ובתום לב. , שכןהם סבירים ,וההחלטה עצמה

, איו מטיל חובה פוזיטיבית על המועצה להקצות משאבים להקמת המקווההדין  בדבר חופש הדת, קבע בית המשפט כי
החלטת המועצה שלא להקים , במקוואות שמצאים ביישובים סמוכים יתן להשתמשכיוון ש. קרי: מדובר בזכות שלילית

את מימושה באופן שאיו עולה כדי פגם אלא רק מכבידה  של העותרים חופש דתל הזכות מקווה ביישוב איה שוללת את
אופי בקריטריון "תואם לההחלטה לתת יקוד מוך  אשר לטעה בדבר שקילת השיקול הזר, קבע בית המשפט כי משפטי.

 ,שכן העובדה שכפר ורדים מוגדר כיישוב יהודי איה מחייבת שיהיה בו מקווה ,שיקול זר ראיה לשקילתאיה  כפר"ה (חזון)
   7ולכן גם הטעה לשיקול זר דחית.

מימוש ל שעל החלטה זו הגישו העותרים ערעור. העותרים טעו כי בית המשפט המחוזי שגה בקביעתו שישה רק הכבדה 
את העותרים העלו  על כך בפועל זכות זו שללת כליל בהיעדר מקווה ביישוב בימי שבת וחג. וסףמשום שחופש דת, זכותם ל

חזרו על  הם גםהטעה שהחלטת הרשות לאמץ את החלטות ועדת הקריטריוים ללא שיקול דעת עצמאי חורגת מסבירות. 
 על צביוו הוכחי של היישוב כיישוב חילוי לשמורלא להקים מקווה ביישוב מועת מרצון שהטעה שהחלטת המועצה 
  . וששיקול זה הוא שיקול זר

מחוזי, בית המשפט העליון קבע כי היעדרו של מקווה ביישוב שולל לחלוטין את זכותם לחופש דת כבית המשפט  שלא
ול דעת עצמאי, ותוך ללא הפעלת שיקשל העותרים בימי שבת וחג. לכן אימוץ אוטומטי של מסקות ועדת הקריטריוים 

באיזון השיקולים והאיטרסים המעורבים  חוסר סבירות עולים כדימשקל יתר לשיקול התקציבי במקרה זה, העקת 
כאמור, הותיר בית המשפט את הטעה בדבר שמירת אופי היישוב ללא הכרעה, שכן לשיטתו חוסר הסבירות בעיו . בעיין
  8ישוב לא שקל בקבלת ההחלטה.יהאמת עם המשיבים ואופי הגם אם  עומד

אף לו היה מוכח כי שקל האיטרס של שמירת אופי היישוב, לא היה בשיקול זה כדי משתמע מדברי בית המשפט ש
להכיס את החלטת המועצה למתחם הסבירות. לפיכך בית המשפט לא קבע כי שיקול זה הוא בגדר שיקול זר, אך מאופן 

ך לשיקול "שלילי" במובן זה שיש בו כדי לפסול את החלטת המועצה, אך אין הוא יכול היתוח עולה כי שיקול זה חשב א
  . להציל את ההחלטה מפי פסילה, ומכאן שהדיון בו לא יעלה ולא יוריד

_____________________________________  

הוקמה עמותה  2006-המשיבים, באמצעות בא כוחם, מצייים כי קיימת פעילות סתרת הדוגלת בהפיכת כפר ורדים למוקד חסידי חב"ד. עוד ב  6
   .3, לעיל ה"ש סלעלתשובת המשיבים לעתירה המהלית בעת"מ  130–115 ס'המתגוררים ביישוב. ראו  כפר ורדים" על ידי שי רבים-"מעין חי

   שם.סלע, עיין עת"מ   7
כי השיקול שעייו שמירה על צביון היישוב  –לטובת המשיבים  –ם יח "ג: דיו של השופט פוגלמןלפסק  31פס' ו 28פס' , 1לעיל ה"ש  סלע,עיין   8

כטען על ידם, ממילא דין ההחלטה להתבטל בשל כך שהיא לא איזה כראוי בין השיקולים ששקלו אף  –לא קיבל כל משקל בהחלטה המועצה 
 לפי שיטת המשיבים". 
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  . ביקורת אפשרית על ההחלטה של בית המשפט 2

אופי היישוב השמירה על ת חלק הארי בהכרעה והוא ההתייחסות לטע עדר, ביתוח של בית המשפט העליון דעתול
א שיקול רלווטי יישוב היאופי שמירה על המערערים. התייחסות זו הייתה צריכה לכלול מעה לשאלה אם שטעה על ידי 

ראה שבית המשפט העליון בחר במתכוון שלא להתעמת עם השאלה, ייתכן משיקולים של  בקבלת החלטות על ידי המועצה.
התוצאה היא  :אולם לבחירה זו מחיר דוקטרירילהימע מהכרעות בשדה פוליטיקת הזהויות.  שמירה על הון מוסדי ורצון

בית המשפט בדרכו לפתרון  בההקוסטרוקציה המשפטית שגם תווה בית המשפט לוקה בחסר. השהדרך המשפטית ש
  . המקרההשאלה איה מתיישבת היטב עם העובדות 

  .כפר ורדיםבעיין  ת שלו על פסק הדיןרוט הביקורילאחר הקדמה ארוכה זו פה לפ

  דחיית הטעה כי היעדרו של מקווה שולל לחלוטין את חופש הדת של העותרים

החלטת המועצה ש הקביעה היהשלבי. השלב הראשון -מהלך דו ללהכבה בחר בית המשפט ללכת ששהדרך  דומה
 קבעפש הדת אל מול שיקולי התקציב וחו הועמדשלב השי ב 9המקומית שלא להקים מקווה שוללת את חופש הדת.

  10בלתי סבירה, שכן אין בכוחם של שיקולי תקציב בלבד לאפשר פגיעה בזכות. יתהשההחלטה הי

בית המשפט העליון קבע בפסק הדין כי היעדרו של מקווה ביישוב שולל לחלוטין את זכותן של שות היישוב לחופש דת 
מצוה לטבול בזמה שלא לבטל מפריה ורביה "על האמור בשולחן ערוך: סס בית המשפט יופולחן. את הקביעה הזאת ב

אפשר -לכן הרציול של קביעת בית המשפט (ששען על טעת העותרים) הוא שכיוון שבלילות שבת אי. "אפילו לילה אחת
   בזמן זה הזכות שללת לחלוטין. ,להגיע למקווה

ש הדת, איה קייה מספקות. אמם ישו פסק הלכה של אלא שקביעתו זו של בית המשפט, כי מדובר בשלילת חופ
סטדרט זה תולה  11ליטאי בעיקרו.-"החפץ חיים" שלפיו אסור לדור ביישוב שאין בו מקווה, אולם סטדרט זה הוא חרדי

את מימוש הזכות לחופש דת בקיום מבה המקווה עצמו. לו היו מתגוררים ביישוב חרדים ליטאים, אזי הקביעה שהיעדר 
קווה ביישוב שולל לחלוטין את חופש הדת הייתה מתיישבת עם קביעתם ההלכתית. במקרה שלפיו, ראה כי אין תושבים מ

חרדים ביישוב, שכן אלו מלכתחילה אים יכולים להתגורר ביישוב שאין בו מקווה. העותרים עצמם מזוהים עם הזרם 
  " איו חל במקרה דן.הדתי/המסורתי. לפיכך אותו סטדרט מחמיר של "החפץ חיים

מכאן שיש לבחון את הסוגיה לפי סטדרטים הלכתיים מקובלים בקרב הציבור הדתי/המסורתי, אשר תולים את מימוש 
הזכות בעצם האפשרות לטבול במקווה. לפי סטדרטים אלו, חופש הדת יישלל רק במקרה שבו פעולת הטבילה היא חובה, 

אפשר -שפט כאשר בחן את קיומה של חובת טבילה בשבת ובחג, מועדים שבהם איאפשר לקיימה. לכאורה צדק בית המ-ואי
  משמעית שקיימת חובה כזאת איה כוה. - לכאורה לצאת ליישוב אחר, אולם הקביעה החד

אלא שטבילה בליל שבת היא ולא זו בלבד  ,אין חובה לטבול בשבתבהם עיון במקורות ההלכה מוכיח כי ישם מצבים ש
זאת ועוד, ההלכה  13כי אם מצווה שבגדר ההגה טובה.איו חובה פסק בהלכה שלטבול בזמה  על כך ףוס 12אסורה.

_____________________________________  

הקצאה שעולה כדי שלילת זכות - שכן אי ,יטיבית על מועצות מקומיות לבות מקוואותחובה פוז חלהבדרך זו הוא גם מע מלהכריע בשאלה אם   9
  חובה פוזיטיבית על הרשות לפעול. מוטלת אי הקצאה שאיה שוללת קיומה של זכות היא לגיטימית כל עוד אין  ואילולחלוטין היא פגיעה ממשית, 

 ).2000( 729) 5פ"ד ד( ,מכבי שירותי בריאות ' שר האוצר 2344/98בג"ץ   10
 בית ישראל, פרק ג, סעיף ח.  11
"מותרת לטבול בליל שבת, אם עתה הגיע זמן טבילתה שלא יכלה לטבול מקודם ובעלה בעיר, אבל אם אין סעיף ז:  קיצור שולחן ערוך, סימן קסב,  12

דיים אם מותרת לטבול בליל שבת או לא בעלה בעיר או שהיתה יכולה לטבול קודם אסורה לטבול בליל שבת, ואם הוא אחר לידה יש חילוקי 
 .ותעשה שאלת חכם"
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אף שבידו להביא ראיות וספות, סתפק  14היהודית יודעת להתמודד גם עם מצבים שבהם ביישוב מסוים אין מקווה.
עה זו חשיבות משום שכמעט בהיסח הדעת לט 15., שכן יש בו לכל הפחות כדי להטיל ספק בקביעת בית המשפטבאמור לעיל

אימץ בית המשפט סטדרט הלכתי מחמיר, ובכך השתלב במגמות אפשריות של רידוד הפלורליזם ההלכתי בישראל בשאלות 
  יסוד.

שתי עילות  קמותשלילה מוחלטת של הזכות לחופש דת ופולחן. כעת  התגבשהלצורך המשך הדיון יח שאכן עם זאת, 
אם האיזון בין השיקולים בהחלטת הרשות איו חורג ממתחם עילת הסבירות () 1( :המקומית הרשות של ההחלטת לבחית
אם הפגיעה בזכות או שלילתה עומדות בתאי פסקת ההגבלה, או למצער בתאי מקבילתה עילת המידתיות ( )2; ()הסבירות

  16.במשפט המהלי)

ות לחופש הדת כזכות יסוד, והעמדת הפגיעה בזכות במבחי של הזכשלים את היתוח הבמקרה שלו, בית המשפט לא 
 המועצה תחלטשל ה הסבירות דיון זה התקיים כחלק מבחית 17.בהקמת מקווה "צורך"ון באלא עבר לד פסקת ההגבלה,

לעיות דעתו, משהגיע בית המשפט למסקה כי הזכות שללת בפועל, היה ראוי להשלים את היתוח . שלא להקים מבה זה
  המשפטי עד תומו ושלא לעבור לבחיה של סבירות, וזאת משום שמחויבותו של המשפט הציבורי היא להגן על זכויות. 

השיא (בדימ') גרויס, החיסרון בעילת הסבירות הוא רמת ההפשטה הגבוהה שלה, והמרחק ציין בעבר כפי שזאת ועוד, 
מאפשרת לבית המשפט  ,שבה אין מבחי משה ,, עילה זוותבמילים אחרבמקרה הקוקרטי.  שבין הרובד העיוי ליישום

את המשקל  )evaluateקושי לכמת ולהעריך (ה עקב ,להתערב בהחלטות של רשות ללא בחיה מדוקדקת ובהמקה מעורפלת
. לדעתו של השיא גרויס, בכל מקום שיש אפשרות לבחור בין בחיה לפי עילת המידתיות ש לתת לכל שיקוליהמדויק ש

כן לעילה זו רמת הפשטה קוקרטית יותר, ולכן היא בחיה לפי עילת הסבירות, יש לבכר את האפשרות הראשוה, של
  18.דאותוהו-גביר את אית הסבירות יעילב מביאה לתוצאה מדויקת יותר. מגד, שימוש רחב

מחסור . מוש בעילת הסבירותמגביר את הבעייתיות שבשי לשיקולים ששקלו בפועל וגעב ראיותב לעיות דעתו, מחסור
בראיות על אודות השיקולים ששקלו, לא רק מקשה הערכת משקל כוה של כל שיקול, אלא משפיע בפועל על האיזון 
עצמו. לכן במקרה דן יש להעדיף בחיה באמצעות כלי המידתיות, המעיקים הגה לזכות ומאפשרים איזון מובה ביה ובין 

כויות אחרות. במקרים שבהם בחיה כזו איה אפשרית, ולבית המשפט אין כל דרך להתחקות איטרסים ציבוריים או ז
   19אחר השיקולים ששקלו, אולי ראוי לצמצם את הביקורת לתחום הפרוצדורה בלבד.

_____________________________________  

 

 .לד מןו"ת רב פעלים, ח"ב יו"ד סיש  13
דאיכא אוס כגון שיראה לטבול בלילה מחמת ציה או פחד, או שבית הטבילה הוא חוץ לעיר  היכאסעיף ד: " יצור שולחן ערוך, סימן קסב,ק  14

יצוין כי שות כפר ורדים קיבלו היתר לטבילה בין השמשות במעלות על סמך פסק  ."בעוד יוםושערי העיר עלים בלילה, יכולה לטבול בשמיי 
  הלכה זה, ופעלו על פיו מיום הקמת הכפר.

15  פגעת. ביהדות חובת הטבילה  וסףקרטית ששאלת השאלה אם למישהו מהעותרים יש זכות קו ,שלל לחלוטין על כך, גם אם חופש הדת
בלבד. במקרה שלפיו יש רק חמש שים בקבוצת העותרים, ולפי מידע שקיבלו, הן הגיעו לגיל המעבר ולכן ממילא אין  במקווה חלה על שים

 צריכות לטבול במקווה. לפיכך אין עותר פוטציאלי בפועל.
 ).2010( 771, 673ב,  משפט מהליפה ברק ארז ד  16
חשוב לו לציין כי המתווה הקיים  ,החלטת בית המשפט לדון ב"צורך" הקשרבדיו של השופט פוגלמן. לפסק  28, פס' 1ש לעיל ה", סלעעיין   17

 .דרשת סיעה ברכב יישוב, גם למקווה הממוקם בתוך היישובשל ההמבה הטופוגרפי  שכן בשל ,איו מצדיק את הקמתו להקמת המקווה
  וה החדש גם הוא מצא במרחק סיעה מציבור הטובלות.במילים אחרות, המקו

 ).6.12.2007גרויס (פורסם בבו,  שיאלפסק דיו של ה 9 פס'תועת האישה הדתית לאומית ' ראש הממשלה,  – אמוה 5853/07ג"ץ ב  18
  שם.  19
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  לא לבחון את שאלת אופי היישובשהבחירה של בית המשפט  :. הביקורת המרכזית3

ו המרכזית, שלפיה ישתה כעת לטעפ ו קושי של ממש בקביעתו של בית המשפט שאין להידרש לשאלת חוקיות השיקול
, מהטעם שההחלטה של הרשות ממילא לא איזה את השיקולים כראוי. הבעיה בקביעה זו היא שמירה על אופי היישובשל 

  שתפורט להלן.יכול להיות רק שיקול פסול, שלא כדעתו כפי  שמירה על אופי היישובההחה המשתמעת שהשיקול של 

, לפחות ברמה התיאורטית, יש להבחין ביו שיקול השמירה על אופי היישובטרם הדיון דגיש שכאשר או מדברים על 
הוא שיקול המחה את הרשות בקבלת החלטות בוגע לסל השירותים שהיא  אופי היישוב. שיקול שיקול אופי היישובובין 

שמירה על בהעדפותיהם בהווה. אין חולק ששיקול זה רלווטי. השיקול של בוחרת להעיק לתושביה בהתחשב באופיים ו
, לעומת זאת, הוא צופה פי עתיד ומחה את הרשות לקבל החלטה או לבצע פעולה מסוימת כדי למוע שיוי של אופי יישוב

התושבים בהווה  האופי הקיים. דא עקא שבפועל קשה מאוד להבחין בין שיקולים אלו. כל התאמת שירותים להעדפות
  משמרת בפועל את המצב הקיים בשטח ולכן גם את המצב בעתיד. 

. כזכור, מותה ועדת כפר ורדיםלשם הפשטות סה להמחיש את ההבדל בין השיקולים הללו בעזרת פסק הדין בעיין 
ון "דרש ליהול חיים קריטריוים לצורך דירוג העדפות הקמת מבי ציבור. הקריטריון "מספר משתמשים צפוי" והקריטרי

תקיים בכפר" הם ביטוי לשיקול אופי היישוב. לעומתם, הקריטריון "תואם לאופי (חזון) הכפר" הוא ביטוי לשיקול שמירה 
  על אופי היישוב. 

המצוטט על  המועצה הדתית רחובות ' קלאודיו 2846/11ע"מ קודת המוצא לדיון היא פסק דיה של השופטת ארבל בע
  משפט בעיין כפר ורדים: ידי בית ה

"או מכירים בחשיבותו של מקווה לציבור, ובוודאי לציבור המשתמשות בו. למקווה יש חשיבות רבה עבור 
התא המשפחתי שומר המסורת, ועל הרשויות מוטלת החובה לדאוג לשירות זה עבור הציבור המעויין בכך 

לכך שהמקווה ימוקם במרחק הליכה סביר מבתי  כחלק מאספקת שירותי דת על ידי הרשויות. יש גם חשיבות
הציבור, וזאת עבור שומרי השבת. עם זאת, שיקולים אלו שאין להמעיט בערכם צריכים להיבחן אל מול 

, ואל מול חלופות אחרות להקמת אופיו של הציבור החי במקוםצרכים אחרים החשובים לציבור, אל מול 
   20.מבי הציבור, כאמור"

זה מלמד על חשיבותו של איטרס הקשור לאופי היישוב, ולפיכך בית המשפט היה צריך להתפות ולבחון לכאורה, ציטוט 
אם הקביעה המשפטית הזאת חלה גם על המקרה של כפר ורדים, לאור אופיו. אלא שלא ברור אם דבריה של השופטת ארבל 

. משום מירה על אופי היישוב מפי שיוייםהשאו ברלווטיות של שיקול  אופי היישובתומכים ברלווטיות של שיקול 
הקושי להפריד בין שי השיקולים, היה על בית המשפט להסביר כיצד הוא רואה בדברי השופטת ארבל תמיכה במסקתו כי 
שיקול אופי היישוב איו מעלה ואיו מוריד. האם דבריה של השופטת ארבל מדגישים את חשיבותו של המקווה, ומכאן 

ות המקווה לכל יישוב (שגרים בו יהודים) באשר הוא? או שמא דווקא ההתייחסות לחשיבות המקווה על משתמעת חשיב
מלמדת שבית המשפט צריך לדון בחשש מפי שיוי אופי היישוב כתוצאה אפשרית מהקמת החי במקום רקע אופי הציבור 

  המקווה? 

. מגד, שיקול זרב המערערים, והם טעו כי מדוברתיתכן הטעה שעיין השמירה על אופי היישוב הועלה רק על ידי 
המשיבים לא הדגישו כי השיקול שקל והוא ראוי. לפיכך יתן לגרוס שלא טעה לפי בית המשפט הטעה כי השיקול של 

_____________________________________  

  .)הוספהההדגשה ( )13.2.2013(פורסם בבו,  המועצה הדתית רחובות ' אלי קלאודיו 2846/11עע"מ   20
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שמירה על אופי היישוב הוא שיקול רלווטי שיש בו כדי להשפיע על שאלת סבירות ההחלטה. לכן אין בית המשפט צריך 
   21פיו.לכלל ידוע הוא שאין בית המשפט דן אלא בטעות שריע בסוגיית חוקיות השיקול, שכן להכ

לדעתו, אין לקבל טעה זאת. לטעמו, במקרה ייחודי זה גם אם הטעה בדבר השיקול של שמירה על אופי היישוב 
ט פטור מלדון בשאלה אם אפשר טעה על ידי המערערים בלבד, וגם אם הם היחו שמדובר בשיקול זר, אין בית המשפ

שתכליתה  המשיבים טעו כיוון שבערכאה הראשוהזאת למצוא בשיקול זה צד זכות להחלטה של המועצה המקומית. 
, ובטעותיהם בערעור הם סמכו את ידיהם על פסיקתו א הפיכת כפר ורדים למוקד של חסידי חב"דיהיסודית של העתירה ה

בין היתר התבססה על טעה זו. כאמור, המעיין בערעור יגלה כי המשיבים אים מעלים של בית המשפט המחוזי, פסיקה ש
, זאת ועוד 22.טעה המבקשת להכחיש את שקילת שיקול השמירה על אופי היישוב; ראה כי זוהי בעייהם קודת המוצא

במילים אחרות, ההשתלשלות  ישוב מקבל ביטוי גם בקביעת הקריטריוים על ידי הוועדה.היאופי  לע השיקול של שמירה
העובדתית מצביעה בבירור על כך שהשיקול של שמירה על אופי היישוב מילא תפקיד בפועל, בין בשמו המפורש בין בשם 

אם אפשר למצוא בו דווקא צד זכות  –אחר, ולפיכך היה על בית המשפט להידרש לשאלה אם מדובר בשיקול זר, ואם לאו 
  להחלטת המועצה. 

להצדיק הוא היה מגלה אופי חילוי שיכול  ,ישובית אם יש אופי לתיהעובד הבית המשפט היה עוסק בשאל ולדעתו, ל
   .בדבר שיקול זר ובכך להחליש את טעת העותרים, עדיפויות של המועצההסדרי את 

קפדית  קריאה שיקולי התקציב. –להשלמת התמוה תייחס לאיטרס הציבורי שבכל זאת זכה להתייחסות שיפוטית 
(צביון חילוי) והשיקול  אופי יישוב של שמירה עלאת שי השיקולים גד הקמת המקווה: השיקול  ציין מראה שבית המשפט

בית המשפט לפצל את שי בחר מדוע  לא ברור. התקציבי, אך בחר להתייחס רק לכוחו המשפטי של השיקול התקציבי
ראה שהשיקול התקציבי כולל סדר  .אופי היישובהשמירה על  קולשזורים בשיכי שיקולי תקציב  אף שידעהשיקולים 

הן להעדפות  והקצאת המשאבים על פי צורכי התושבים בהווה שוביאופי הילעדיפויות שמתייחס, ברמה הפרקטית, הן 
   .על אופי קיים לשמוררצון הקצאה שתכליתן ה

, פה אופי יישובהשמירה על  שיקול רלווטיותהאופן שבו מע בית המשפט מלדון בכעת, לאחר הצגת הביקורת על 
  או לדון בדיוק בכך.

  שוב כשיקול רלווטי בקבלת החלטותיאופי ישמירה על  ב.

מלהכריע בטעה זו. בפרק זה  מעבית המשפט ו ,שיקול זר היאאופי היישוב שמירה על המערערים כי טעו  מבחןבמקרה ה
סה לטעון  הו, שמירההפוכהטעטי בקבלת החלטות על ידי הרשות המקומיתיאופי היישוב העל  . לדעת23.א שיקול רלוו  

מדית ישראל כמדיה דמוקרטית, יהודית ורב תרבותית דרשת בין היתר לעקרוות שבבסיס הליברליזם: סובלות, 
  25לותיהם ולאורם.מדיה דמוקרטית דורשת שהפועלים בקרבה יסכימו לעקרוות אלו ויפעלו בגבו 24שוויון ואוטוומיה.

_____________________________________  

 ).22.1.2007(פורסם בבו,  לשכת עורכי הדין בישראל ' הארגון הבילאומי של עורכי דין ומשפטים 11771/04ע"א   21
 לפסק דיו של השופט פוגלמן. 13פס' , 1לעיל ה"ש  סלע,עיין   22
על כן קוט לשון "רשות" לשתיהן לצורך לעייו, ואיה מהותית  ההבחה בייהןאולם א חד הן, ל"מועצה מקומית" ואמם "רשות מקומית"   23

   הקלה על הקורא.
24  Jeff Spinner-Halev, Autonomy, Association and Pluralism, in MINORITIES WITHIN MINORITIES – EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 

157, 171 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005).  
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, משום שלפי שמירה על אופי היישובאיה עולה בקה אחד עם העקת משקל כלשהו להפלורליסטית  לכאורה, הגישה
קוראים לפתיחות כלפי האחר, לרבות מי שערכיו ותרבותו שוים מאלו של  ערכי הסובלות והשוויוןהגישה הפלורליסטית, 

לצורך העמדת טיעוו  .ורה אין מקום להצבת מכשול כלשהו בפי שיוי אופי היישובתושבי היישוב. מכאן, לפי גישה זו, לכא
תמודד אפוא תחילה עם הגישה הפלורליסטית. לאחר מכן סביר לקוראים מדוע יש להכיר ברלווטיות השמירה על אופי 

ציג את ההצדקות לקיומו של היישוב, אף שלכאורה היא מצטיירת כסותרת את ערכי הפלורליזם. חזק את טיעוו בכך ש
שלטון מקומי, היפות לדידו גם לשמירה על אופי היישוב. ההצדקות הללו יתבססו על תפיסה אחרת של פלורליזם, הרגישה 
לזכות הפרט לאוטוומיה בבחירת אורח חייו, ולכן מעיקה משקל של ממש לזכות ההתאגדות. כן טען טיעוים תועלתיים 

  יעת השעת על קיומו של הליך דמוקרטי תקין.ותייחס להצדקה מסי

  הלגיטימיות של שמירה על אופי יישוב בראי הגישה הפלורליסטית- . טעת אי1

הליברליזם מעמיד במרכז את הפרט, וממו גוזר את תפקידה של המדיה. לכן הוא רואה בקהילה יצירה של הפרטים 
ומיהי ערכים מרכזיים: היחידים בחברה. קבוצה שואבת את כוחה מקיומם של שהמביא לידי ביטוי את  ערך האוטו

המבטא את התפיסה שהשלמה עם  ערך הסובלותו 26התפיסה שהפרט בוחר את הקהילה התואמת את אורח חייו ותרבותו,
מחייבת ריסון ואיפוק של הקבוצה כלפי  –גיוון שובע ממימוש האוטוומיה של האחר  –הגיוון התרבותי הקיים בחברה 

וצות אחרות (וחברי קבוצות אחרות). מתן כבוד לשוי מאפשר לבי אדם לכתוב את סיפור חייהם ולעצב את זהותם ביחס קב
הדיאלוג מפגיש בין גישות ודעות בדלות. מפגש זה הוא ההגשמה של היות החברה  27אל האחר וזאת באמצעות דיאלוג.

  רות חברתית והתבודדות של קהילות בחברה. חוסר בדיאלוג זה יביא ליכור, הסתג 28חברה פלורליסטית.

משתה ממדיה למדיה: החל  היחס היתן לערכי הסובלות והאוטוומיה מעוצב על ידי השלטון המרכזי, ויחס זה
בתפיסה שחובה לגבש תרבות ציבורית משותפת כגזרת של צדק (מעין "כור היתוך"), וכלה בתפיסה שאין צורך לכפות כבוד 

התפיסה שהמדיה מצדדת בה בוגע למשקל שיש לתת לערכים אלו, משפיעה גם על היחס בין קהילות  29חים.הדדי על האזר
  ופרטים בה בתוך הרשות המקומית. 

עיר בחילוית בית מדרש בשכוה  ההחלטה להקיםקצ'יה כי והשופטת פרקבעה  סולדוך בעיין בפסק הדיןלדוגמה, 
אורח חיים פלורליסטי  עם הגישה הפלורליסטית). בית המשפט עודד בפסק הדיןהיא סבירה (ואף עולה בקה אחד  רחובות

להימע מיצירת חיץ בין מגזרים בעלי  דרשת ציין כי הרשותזאת ועוד, בית המשפט כבוד הדדי. לסובלות ועל ידי דרישה ל
הומוגיות והיפרדות שמירת  שהגו עלבאה לאחר כמה פסקי דין  בית המשפטראוי לציין כי הפסיקה של  30אמוות שוות.

  31על מיעוטים. הגהלטובת 

_____________________________________  

 

25  Monique Deveaux, A Deliberative Approach to Conflicts of Culture, in MINORITIES WITHIN MINORITIES – EQUALITY RIGHTS AND 
DIVERSITY 340, 360 (Avigail Eisenberg & Jeff Spinner-Halev eds., 2005).  

26   in ,ulture, Autonomy and Participation: The Evolving Basis of Minority Rights in EuropeRights to CWill Kymlicka, 
MULTICULTURALISM AND LAW, 249 (Omid A. Payrow Shabani ed., 2007).  

  ).2003( 38–37, 23כז עיוי משפט "הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדית ישראל"  גוטוביקגרשון   27
28  Deveaux , 345בעמ' , 25לעיל ה"ש.  
 ).2000( 198, 185מט רבעון פילוסופי  –עיון יוסי יוה "יחסי דת ומדיה: גבולות הדמוקרטיה הליברלית בישראל ומגבלות הליברליזם הפוליטי"   29
  ).1020.1.8(פורסם בבו,  קצ'יהרוק דיה של השופטת פלפס 90-ו 76פס'  סולדוך ' עיריית רחובות, 10907/04ג"ץ ב  30
). שם קבע כי 2000( 508, 503) 2ד ד("פעמותת "עם חופשי" לחופש דת, מצפון, חיוך ותרבות ' משרד הביוי והשיכון,  4906/98ג"ץ ב  31

חבר מועצת העיר בית שמש  –אדרי  1888/09ם) -ימהלי ואורח חיים בדל; עת"מ ( מיוחדיםהאוכלוסייה הדתית היא קבוצת מיעוט בעלת צרכים 
 לקבוצה לאומית-ת והדתיתהחילוי הקבוצה י ביןהשופטים לא הכירו בשו שם). 0920.27.12(פורסם בבו,  23–20 , עמ'' שר הביוי והשיכון

הרוב בבית שמש ועל כן לא יהיה זכאי והיו ציבור הרוב במדיה הוא  לאומיאו לזרם ה שכן זו הראשוה משייכת עצמה לזרם הכללי תהחרדי
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, אין לתת משקל לשמירה על אופי היישוב? לדעתו סולודוךהאם מכאן ובע כי על פי משתו של בית המשפט בעיין 
  התשובה היא שלילית, ומשלושה טעמים: 

לורליזם יפחת ככל שאשים יהיו הפלורליזם, אם הוא הופך למווליתי, עלול בסופו של דבר לחתור תחת עצמו: הפ
לפיכך ישה גישה אחרת הטועת כי יש לאפשר לכל קהילה להל את עיייה,  32דומים יותר בהשקפותיהם ובאורח חייהם.

ולשמר את ייחודה אף באופן שאיו מאפשר שילוב אחרים בקבוצה, כל עוד אין מדובר באכיפת ערכי אותה קבוצה על חברי 
 33קבוצות אחרות.

ישה לסובלות ולהגה על הפלורליזם החברתי כפי שהוא קיים בפועל, משתות מקבוצת אוכלוסייה אחת לחברתה הדר
חילוי דרשת להיות פתוחה לחברי קהילות אחרות -ומופות בעיקר לקבוצות הרוב. בישראל, למשל, קבוצת הרוב היהודי

אפשר לחייבן לאור הזכות -ל עליהן מחויבות זו, ואיקבוצות מיעוט יכולות לבחור שלא לקב 34המעוייות להשתלב בה.
קבוצת מיעוט דתית החיה את  דון עייה של חסן. בעיין חסן בעיין בפסק הדיןדוגמה לכך אפשר למצוא  35לאוטוומיה.

דרשה הקמת , קרי: בתוך יישוב שתושביו אף הם בגדר מיעוט. הקבוצה חייה לפי מהג חב"ד במועצה המקומית אלקה
שוב הוא בעל הסמכות הדתית, קיבל את סמכותו מהציבור יווה וסף ביישוב לפי מהג חב"ד. המשיבים טעו כי רב הימק

את עמדת המשיבים באותו מקרה וקבע כי אין לדרוש הקמת  קיבלומשקף את עקרוות הצביון הדתי ביישוב. בית המשפט 
 חסןעיין ל בהערת אגב חשוב לציין כי 36ביישוב סמוך. מצאהוזאת לאור פתרון  ,התאמתו למהג המיעוטאת מקווה ו

. בשי המקרים מדובר במועצות מקומיות בעלות דירוג חברתי כלכלי גבוה, בשי יש הרבה מן המשותף כפר ורדיםלעיין ו
ם טועים שאין בידובשי המקרים העותרים מבקשים רכי הדת של הוהמקרים מקווה הממוקם ביישוב סמוך ותן מעה לצ

 , ואילובית המשפט את העתירהקיבל  כפר ורדיםבעיין  ולם. אבדרך שבה היו רוצים לקיימהלקיים את מצוות הטבילה 
דרשת סובלות ממיעוט כלפי  איןשסובלות זו דרשת רק מהרוב. עולה הוא דחה אותה. לכן לפחות מהפסיקה  חסןבעיין 

אלא שדרישת סובלות מתמדת מן הרוב  37המיעוט כלפי הרוב. ןות מורק במקרים חריגים תידרש סובל ,מיעוט החי בתוכו
 עלולה להביא דווקא לערעור הדפוסים הליברליים הבסיסיים, אם המיעוט איו ליברלי.

כלכלי. לכן הקריאה לפלורליזם מעוררת קושי אם בפועל ישם -הגישה הפלורליסטית איה רגישה דיה להקשר החברתי
לורליזם של ממש. ישם מחקרים המצביעים על קשר בין מצב כלכלי חברתי מסוים ובין קהילות חסמים שאים מאפשרים פ

המצב החברתי כיום מאפשר "סיון" למגורים לפי גובה ההכסה על ידי יזמים של פרויקטים  38מסוימות באוכלוסייה.
ימוש בכלים מתחום התכון בישראל או עדים לש 39בערים ובכך מאפשר הדרה גלויה או סמויה של קהילות שלמות.

בארצות אלו הביטוי "קהילה עירוית  40והבייה על פי דפוסים המוכרים בקהילות מגורים פרטיות בארה"ב ובקדה.
פרטית" מתייחס לקהילה המבטיחה לחבריה איכות חיים, משפחתיות ויציבות, אך מצד אחר היא מאפשרת הסתגרות 

ילה. יש שיאמרו כי יצירת קהילות מגורים אלה היא תוצאה של העדפת שוק, מעמדי של אותה קה- וחיזוק הריבוד האתו
_____________________________________  
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מכל מקום, יש קושי לאמץ את הגישה  41ויש שיאמרו כי מדובר במדייות ציבורית, בעלת סממים קולויאליים.
 חברתיים, מבלי להכיר במתח שבייהם.-הפלורליסטית ובה בעת לאפשר הצבתם של חסמים כלכליים

אלו מראים, לדעתו, כי אין די בהעלאת טעת פלורליזם בעלמא. יש לכל הפחות לבחון את ההצדקות  שלושה טעמים
לפלורליזם ואת ההשפעות של יישום גישה פלורליסטית במקרה מסוים. כפי שטעו, הגישה הפלורליסטית מוצדקת כל עוד 

ם בצוותא. אלא שלא ברור אם ערכים אלו היא חלק מגישה ליברלית כללית, שבה אוטוומיה, שוויון וסובלות משמשי
מחייבים דווקא את שלילתו של השיקול בדבר שמירת אופי היישוב. לדעתו, יש בשיקולים אלו דווקא כדי לתמוך במקרים 

  מסוימים בשיקול השמירה, כפי שראה להלן.

  . אוטוומיה של הפרט והתאגדות תושבים2

מאפשרת לו לחיות על פי ערכיו, עקרוותיו ואמותו ללא צורך בהתערבות  בחברה דמוקרטית, הכרה באוטוומיה של הפרט
תיאוריות חברתיות שוות ותות משקל  42שלטוית. ערך האוטוומיה כולל מערכת של חירויות ובהן חופש ההתאגדות.

פרט הצדקה שוה לאוטוומיה של הפרט כמצדיקה את חופש ההתאגדות של קבוצה. יש מהן הרואות באוטוומיה של ה
בלעדית ליצירת מבה חברתי של קבוצות הפועלות להשגת תוצאה משותפת במרחב הפלורליסטי (תיאוריית הפלורליזם של 

לעומתן, יש הרואות בכך הצדקה חלקית, וגורסות כי  Public Choice.(43 –קבוצת איטרס ותיאוריית הבחירה הציבורית 
 44ישורים, מישור האידיבידואל ומישור הקבוצה (תיאוריות הקהילתות).רצוי לפעול בפרד ובעת ובעוה אחת בשי המ

מבחיה חברתית, הזכות לחופש ההתאגדות שעת על אמון הדדי ושיתוף בין חברי הקבוצה במאפיייהם (אידיאולוגיה 
כך או כך,  45רבות.משותפת, ערכים וכו') והיא לא בהכרח תלויה בקיומם של סממים חיצויים ייחודיים כגון שפה, דת ות

יתן להסיק את המסקה כי קבוצה של פרטים חופשית להתאגד יחדיו במטרה לשמר את אורח חייהם של הפרטים בה או 
לקדם את הקבוצה עצמה (כל עוד אין מדובר בהטלת הגבלות של ממש על יכולתן של קבוצות אחרות לממש את ערכיהן 

   46ה בעקרון ההתארגות כעיקרון דמוקרטי יסודי.במסגרת קהילתית משלהן). ואכן, הפסיקה הכיר

לדעתו, חופש ההתאגדות יכול גם להצדיק שמירה על אופיו של יישוב. יתן לראות בהתיישבותם של אשים במקום 
חשוב כמובן לציין כי  47התאגדות. התאגדות זו מאפשרת לפרטים כקהילה לשמר את כוחם, זהותם ואופיים. –מסוים 

בית כל עוד היא איה פוסלת את האחר, או לחלופין מסתירה תחת כפיה אפליה סמויה. פסילה או אפליה התאגדות זו חיו
משמיטות את הקרקע שעליה יצבת הזכות. מכל מקום, במצבים שבהם וכל לראות ביישוב מסוים התאגדות של פרטים, 

על שיקול שמירת אופי היישוב כחלק מתפיסה  וכל גם לטעון שעומדת לקהילה הזכות לשמור על אופייה. יתן אפוא להגן
ליברלית, כל עוד הגה זו היא עצמה הגה על פלורליזם ליברלי, דהייו פלורליזם שאיו מטיל חובות על חברי קהילות 

זהותי להוג לפי למרכיבי תרבות אלו, ואיו מאפשר פגיעה בלתי מידתית בזכויות הפרט של חברי -אחרות בתחומן התרבותי
  לה כלשהי.קהי

_____________________________________  
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42 339 (2000)–338 LONEAOWLING B ,UTNAMP D.OBERT R.  
43  Gregory S. Alexander, Dilemmas of Group Autonomy: Residential Associations and Community, 75 CORNELL L. REV. 1, 2 (1989).  
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PHILOSOPHY (Edward N. Zalta ed., Summer 2016 Edition), plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/communitarianism.  
עמ' ב ,34לעיל ה"ש  בבישתי,. משקל היתן לקהילת מיעוט ייחודית אתיתהעם זאת יש לציין כי הספרות מעיקה לזכות זו משקל פחות לעומת   45

790.  
ואילו או השיתופיות, פקודת האגודות  על פיהתאגדות במדובר היה ). יש להדגיש כי שם 1961( 1151פ"ד טו , כרדוש ' רשם החברות 241/60ג"ץ ב  46
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  . הצדקה תועלתית3

הציגו תיאוריה כלכלית  ועוד רבים אחריהם, תיאורטיקים של היתוח הכלכלי, הםג'ילט, שי קליי , ולאחריוצ'רלס טיבוט
 49,טיבוטעל פי המודל של  48אספקת שירותים ותשתיות.מייעל המקומי מרכז אשים במקום אחד ובכך  שלטוןה שלפיה

. אם אין אספקת השירותים עומדת בציפיותיו, הוא יוכל אמצעות העתקת מרכז חייוום מגוריו בפרט יכול לבחור את מקה
 , אם הרשות היא "מוצר"במילים אחרותתמורת תשלום אחר. אחר אחרת המציעה סל שירותים מקומית לעבור לרשות 

המקומית את הרשות המריץ עשויה להבה זו  50את העדפותיו.מבטאת עצם בחירת מקום מגוריו , התושב הוא "צרכן"ו
. מכאן יתן להסיק כי ישובים אחריםעם י היא מתחרהביודעה שולספק שירותים ציבוריים טובים יותר לפעול ביעילות 

טוען כי רשות  גם הוא ג'ילטהרשות תפעל הן לשימור האוכלוסייה הקיימת הן למשיכת אוכלוסייה בעלת משאבים לקרבה. 
שהיא מציעה את סל השירותים שלה לתושבים. התושבים בוחרים את מקום מגוריהם  מקומית דומה ל"מוצר" מכיוון

  סל השירותים שתציע הרשות ישפיע על מרקם האוכלוסייה ועל אופי היישוב.  51סל שהרשות מציעה.ב תחשבבה

ולכן תהיה  לפיכך יתן לשער כי אשים בעלי העדפות דומות יבחרו לגור במקום מסוים בהתחשב בסל השירותים המוצע,
הומוגיות בתוך היישוב. תוצאה לווית לכך היא יצירת הטרוגיות בין היישובים השוים, לאור העדפותיהם השוות של 

   קבוצות אשים.

מצא שמבחיה תועלתית אין הכרח לאמץ גישה שלפיה יש לשלב חברי קהילות בעלי העדפות שוות באותו היישוב, כל 
ם (וכמובן, כל עוד מתקיימות הדרישות הליברליות בדרך של היעדר פגיעה לא מידתית בזכויות יסוד, עוד יש מגוון של יישובי

לרבות השוויון). מגד, יש שיטעו כי דווקא צמצום מגוון הבחירות על ידי איחוד רשויות הוא שיביא ליעילות כלכלית. אלא 
לחסוך בעלויות, לא בהכרח יביא להגשמת המטרה; הדבר  שבמבחן התוצאה, איחוד רשויות על ידי השלטון המרכזי כדי

התקבלה החלטה במשרד האוצר לאחד רשויות מטעמי חיסכון ויעילות  2003לדוגמה, בשת  .תלוי במשתים פוליטיים
רשויות. מתוכן,  12-רשויות ל 28רשויות מקומיות, אך לבסוף אוחדו  75כלכלית. במסגרת ההחלטה ביקשו תחילה לאחד 

ביטלה שלושה איחודים אשר כשלו עקב השוי הרב בין הקהילות שהתבטא בחוסר הסכמה בעיין סדר עדיפויות  הכסת
עיין זה ממחיש שאיחוד רשויות יהיה יעיל רק כשמדובר ברשויות הצורכות סל שירותים דומה, שאם לא כן  52תקציבי.

ירותים רחב מאוד שיעה על צורכי כלל יהיה צריך להגדיל את תקציב הרשות המאוחדת כדי שתוכל לספק סל ש
   53התושבים.

_____________________________________  
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49  Tiebout , 48לעיל ה"ש.  
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 לגור בשכות לחרדים אחרים, כדי לשמור בוחות על אורח החיים השוה, וחילויים וגם דתיים שאים חרדים יעדיפו שלא להיות בלב אוכלוסיה
תם בעירם ובכפרם; חריג לכך קיים חרדית. יהודים לא ידורו ככלל ביישובים ערביים, וערבים על פי רוב יעדיפו את מקום גידולם והימצאות משפח

  .בערים מעורבות, שם הטיות הללו מרוככות"
51  Gillette , 1408, 1402, 1398, בעמ' 48לעיל ה"ש.  
המכון ללימודים  -מחקרי פלורסהיימר" 2003עדויות מאיחוד הרשויות של שת  –יב רייגווקץ "איחוד רשויות מקומיות והשפעתם התקציבית   52

האיחודים  .fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/reingewertz_municipal_amalgamations.pdf ).2011( עירויים ואזוריים
 %20י בין קבוצות בתוך קבוצת מיעוט (משואפוא  ובעוג'ת. כל האיחודים שפורקו היו של רשויות ערביות, -שפורקו: עיר כרמל, שגור ובאקה

  מתושבי המדיה).
, פ"ד סולודקין ' עירית בית שמש 953/01בג"ץ יתן לראות גם בפסיקה סממים של חשיבה כלכלית על ידי בחית "סל השירותים לתושב", ב  53

סמוכים, כלומר הכיר בחשיבותו של מגוון סלי בית המשפט, מפי השופט ברק, בחן גישות למוצר (בשר חזיר) ביישובים  .)5 (595 )2004ח(
 שירותים, אך בחן זאת לאור צורכי התושבים וסיפוקם.
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  . הצדקה מסייעת: קיומו של הליך דמוקרטי תקין4

במקרים שבהם רצון רוב תושבי היישוב הוא לשמור על אופי היישוב, ורצון זה הוא תוצאה של הליך דמוקרטי תקין, יתן 
"הליך תקין" כוותו להליך שאיו פוגע פגיעה בלתי  לומר שישה הצדקה מסייעת וספת לשמירה על אופי היישוב. באומרו

מידתית בזכויות יסוד, ובאופן ספציפי איו חוסם את דרך המיעוט להשתתף בהליך קבלת ההחלטות; שאם לא כן אין לפיו 
ויותיה דגיש, גם אם רצון הרוב לשמור על אופי היישוב הוא תוצאה של פרוצדורה תקיה, קביעת סדר עדיפ 54הליך מוצדק.

של הרשות על בסיס רצון הרוב איה בלעדית, והיא יכולה לסגת אל מול שיקולים אחרים של חומרת הפגיעה בזכויות 
המיעוט. מכל מקום, לטעמו סוגיית הפגיעה בזכויות, ומידתיותה, עומדת כשלעצמה, והיא איה שוללת את האיטרס 

הליך השתתפותי (דליברטיבי) ששותפים לו כל תושבי המקום. לפיכך הציבורי של שמירה על אופי היישוב, ככל שהוא מבטא 
יש לאפשר מרחב תמרון לרשות בהחלטותיה ככל שהן מבטאות את שאיפת התושבים לשמור על אופי היישוב (בכפוף ליתר 

   דיי המשפט הציבורי).

עת מחופש ההתאגדות : ההצדקה הוביישובהאופי שיקול השמירה על לסיכום, בפרק זה הצגו את ההצדקות ל
תועלתית וההצדקה המסייעת שקמה מכוח קיומו של הליך דמוקרטי תקין. -ומאוטוומיית הפרט, ההצדקה הכלכלית

לדעתו, אם יתקיימו הצדקות אלה במקרה העומד לדיון, שיקול השמירה על אופי היישוב יהיה רלווטי, כפי שיוצג בהרחבה 
  בפרק הבא. 

  ישוב מול שיקולים אחריםישמירה על אופי ההשיקול  :שיקוליםהן הצעת מודל לאיזון בי ג.

, ציע לקוט שלושה שלבים שיתוארו כעת ישוביכדי ליצור מודל הכולל התייחסות לרלווטיות שיקול השמירה על אופי ה
לעיל. לכן  צויויקיים את ההצדקות ש מסוים שעל הפרקשהמקרה הדרש  בשלב הראשוןבפירוט.  –בכלליות, ולאחר מכן 

 , דהייוהצדקת ההתאגדות חלהבחן אם לצורך כך  הבחיה הראשוה במודל תתייחס לשאלה אם הצדקות אלו מתקיימות.
כן בחן אם שיקול השמירה על אופי היישוב הוא מוצדק מבחיה  שוב התאגדות של קבוצה.יאם באמת יתן לראות באותו י

ברמה המקומית הכרה ברלווטיות בחן אם על כך  ישובים באותו מרחב. וסףתועלתית, קרי: שימור ההטרוגיות בשוק הי
השיקול במקרה המסוים מוצדקת גם מבחית ההליך הדמוקרטי (שאם לא כן תיכפה דעתו של המיעוט על הרוב ביגוד 

לשלב פה לכללי המשחק הדמוקרטיים). אם חלות ההצדקות להכרה ברלווטיות השיקול של שמירה על אופי היישוב, 
 והוא בחית המשקל האפשרי שיש לתת לשיקול השמירה על אופי היישוב מכוח מגוון ההצדקות ועוצמתן. ככל שיש השי

הצדקות רבות יותר לשמירה על אופי היישוב, כך לא רק תגדל הרלווטיות של השיקול אלא גם יעלה המשקל האפשרי 
יים איזון ראוי בין שיקול זה ובין שיקולים אחרים. שוב ודגיש, בחן אם מתק בשלב השלישיששיקול זה יוכל לקבל. 

  יתוח זה איו מייתר את בחית המידתיות, אם השמירה על אופיו של היישוב כרוכה בפגיעה בזכות יסוד.

  קיומן של הצדקות לשמירה על אופי היישוב –. שלב א 1

  ישובהיהתאגדות ואופי ה של הצדקת הבחית קיומ

 בדוק אםיתייתן לראות במגורים בטיות שיקול השמירה על  ישוב התאגדות אידיאולוגית ורצוהמצדיקה הכרה ברלוו
מצדיקה הכרה  תרבותית, ולכן איה-, שאיה מבטאת בחירה רעיויתאו שמא מדובר בהתאגדות אקראית אופיו של היישוב

  מבחי עזר: כמה. לצורך כך שתמש בכזו

_____________________________________  

  .)2000( 258) 1פ"ד ד( ' מיהל מקרקעי ישראל, דאןקע 6698/95ו בג"ץ רא  54
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   55על אופי מסוים?. האם יש רוב דומיטי ב1

תרבותית תימצא -? אם הפעילות הקהילתית. האם קיימת ביישוב פעילות קהילתית כלשהי שמאגדת בין האשים2
  רחבת היקף ומשקפת זרם תרבותי, יטה לראות ביישוב קהילה שעומדת לה זכות לשמר את תרבותה.

  רעיוי לאורך זמן.-תרבותית? יטה לראות ביישוב קהילה אם שמר רצף משך זמן ההתאגדומהו . 3

  תרבותי?-המשקף מטען זהותי חזון/מסמך מדייות של הרשות המקומית האם קיים. 4

  רעיוית של היישוב?-, קרי: מהי תדמיתו התרבותיתאופי היישוב בחברה/בתקשורת סתפמהו האופן שבו . 5

  ה של ההצדקה התועלתיתבחית קיומ

על טיב סוגי היישובים באזור ובחן עד כמה שמירה על אופיו של יישוב מסוים  בחיה זו תיעשה ברמה המרחבית. עמוד
חיוית לשמירה על שוק יישובים מגוון באזור זה. אם אופיו של היישוב הוא ייחודי בוף האזורי, אזי שיקול השמירה על 

לי אופי דומה ליישוב המבקש לשמר אופי היישוב יהיה רלווטי לאותו יישוב. מגד אם מדובר באזור שבו ישם יישובים בע
  את אופיו, הרי שיקול השמירה ְיַאבד מהרלווטיות שלו.

  ה של הצדקת ההליך הדמוקרטיבחית קיומ

בחן אם קוימה הפרוצדורה הדרשת ואם קטו כללי משחק דמוקרטיים תקיים בקבלת החלטה הוגעת לרצון הרוב 
את דרך המיעוט להשמיע את קולו בוגע לשאלת השמירה על אופי היישוב, לשמור על אופי היישוב. רק אם הרוב לא חסם 

תעמוד הצדקה זו. וסף על כך בחן את מידת השיתוף בהליך. אם יתה למיעוט הזדמות של ממש להשמיע את דעתו 
ב. לבחירה ולהיות שותף להליך הדמוקרטי, אזי לדעתו יש להצדיק את רלווטיות שיקול השמירה כמבטא את רצון הרו

במבחן זה של שיתוף המיעוט בהליך יש גם ערך מוסף. הצבת מבחן הבודק קיומה של פרוצדורה תקיה תביא את הרשויות 
לעודד את המיעוטים החיים בקרבן ליצור דיאלוג ושיח עם קבוצת הרוב. בכך יוגשמו גם ערכי הפלורליזם והסובלות מתוך 

  טון. רצון הדדי ולא מתוך כפייה של רשות השל

  "הערכה פימית" –. שלב ב 2

משהוברר שבמקרה המסוים יש רלווטיות לשיקול השמירה על אופי היישוב (ולכל הפחות מתקיימת הצדקה אחת) עבור 
". הערכה זו תבקש לבחון הערכה פימיתלשאלת המשקל האפשרי שיש לתת לשיקול זה. זאת בצע באמצעות מה שכה "

השמירה על אופי היישוב כשלעצמו. היא תיעשה על ידי שקלול עוצמת ההצדקות לרלווטיות  את המשקל שיש לתת לשיקול
השמירה על אופי היישוב כפי שבחו בשלב א. ככל שיש הצדקות רבות וחזקות יותר, כך תגבר רלווטיות שיקול השמירה על 

ההצדקות יביא לידי מסקה שרלווטיות אופי היישוב, ולכן המשקל שייתן לשיקול יהיה משקל ממשי. מגד אם שקלול 
  השיקול במקרה הקוקרטי היא מעטה, המשקל שייתן לשיקול השמירה יפחת גם הוא. 

  

_____________________________________  

מיעוט -בהם יש יחסי רובש ,דגים כיצד בשי כפרים שויםההשיא ברק  :ות ביטוי לרעיוןיתן לרא זה בפסק דין. 53לעיל ה"ש סולודקין, עיין   55
 תהיה לגיטימציה לשוי בהחלטת הרשות. ,שוים
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  "הערכה חיצוית" –. שלב ג 3

משקבע המשקל שיש לתת לשיקול השמירה על אופי היישוב כשלעצמו, בדוק אם האיזון שעשה בפועל ביו ובין שיקולים 
. הערכה זו דורשת בראש ובראשוה בחיה של המעה הערכה חיצוית"וזאת באמצעות מה שכה " אחרים הוא ראוי,

. מבחן זה, הגובל במבחי סולודקיןשל התושבים. בחיה זו תישען על מבחן האיזון שקבע השיא ברק בעיין  לצורך הוכחי
זהותית). הוא בודק אם קיימת גישות -תיתבוחן את שאלת הגישות היחסית לשירות (או לפעילות התרבו 56המידתיות,

חלופית לפעילות, באופן שאיו מכביד הכבדה בלתי מוצדקת, ויתן אפוא לספק את הצרכים בהווה. לכן אם רשות מסוימת 
חפצה לשמור על אופייה באמצעות הקצאת משאבים, עליה לוודא תחילה שהיא מצליחה לספק את הצרכים הוכחיים של 

יעוט גם יחד) או לכל הפחות לוודא שהשירותים אכן גישים ביישובים סמוכים. התוצאה האופרטיבית של תושביה (רוב ומ
בחית האיזון הראוי היא זו: אם לשיקול השמירה על אופי היישוב תיתן עדיפות על פי השיקולים הוגעים לצרכים 

בתוך מתחם המשקל האפשרי שהוצג בשלב ב, שכן הוכחיים של התושבים, יימצא האיזון בלתי ראוי אף אם משקל זה הוא 
יש סיכוי שהעדפת השיקולים העתידיים תבוא על חשבון הצרכים הוכחיים של התושבים. מגד אם בהחלטה להקצות את 
המשאבים יתן לשיקול השמירה משקל פחות מן המשקל של השיקולים הקשורים לצרכים הוכחיים, מדובר באיזון ראוי. 

, שיקול השמירה על אופי היישוב, אף אם הוא רלווטי, יוכל להיות רק שיקול מסייע ולא שיקול דומיטי במילים אחרות
  (מחה). 

וסיף הערה כללית והיא שיש חשיבות רבה למועד קבלת ההחלטה. רלווטיות של שיקול השמירה על אופי היישוב 
לווטיות דומה בזמן אחר. ישם שיויי אוכלוסייה להחלטה מסוימת בזמן מסוים לא בהכרח פירושה שתהיה לשיקול ר

בתוך היישובים, הובעים מפיתוח היישובים, הצטרפות של תושבים חדשים ליישוב וריבוי טבעי של האוכלוסייה. בעקבות 
לכן כאשר משתמשים במודל לבחית החלטה מסוימת, יש  57זאת גם מטרות ההתאגדות או רצון הרוב יכולים להשתות.

  של ההצדקות לרלווטיות שיקול השמירה.  בזמן ההחלטהעל קיומן לעמוד 

הערה אחרוה באשר למודל וגעת לעיין החלתו על שכוות מגורים בתוך ערים גדולות. לדעתו, אם מתקיימות 
 ההצדקות שפורטו לעיל להכרה בשכוה מסוימת כשכוה שיש רלווטיות לשמירה על אופייה, יתן להחיל את המודל גם

   58עליה.

  יישום המודל המוצע במקרה הקוקרטי ד.

שלבי, וכעת בקש ליישמו במקרה הקוקרטי של המקווה בכפר ורדים. -כפי שצוין בפרק הקודם, המודל המוצע הוא תלת
פה לשלב הראשון והוא בירור השאלה אם קיימות במקרה זה הצדקות לשיקול השמירה על אופי היישוב. קיומן של 

וי במתן מעה לשאלות עובדתיות הקשורות ליישוב כפר ורדים בפרט ולאזור הגליל המערבי בכלל. אם ההצדקות תל
  התשובה על שאלה זו תיעה בחיוב, וכל לעבור לשי השלבים הבאים במודל. 

  
_____________________________________  

לעיל סולודקין, איטרס. עיין באיטרס של זכות או בהתגשות של זכות  ישדתיות במצב שבו יהשופט ברק ראה במבחן זה היבט של מבחי המ  56
שבו שיקול השמירה על  במקרהדתיות י. דגיש כי קודת ממשק אפשרית זו איה מייתרת, לדעתו, יתוח סדור של מבחי המ32-ו 24פס'  ,52ה"ש 

ל פרט הרוצה להצטרף ליישוב שוב או שיזכות פרט (של חברי היבשוב, כאיטרס ציבורי המבטא בחירה של קהילה מסוימת, מתגש יאופי הי
 .ולשות את אופיו)

 חקלאי וברבות השים שיה את אופיו ליישוב עירוי.-בישראל, למשל, היישוב כפר שמריהו הוקם כיישוב בעל אופי כפרי  57
 zoningהמודל הקיים של  למשל, שכוות לזוגות צעירים, שכוות ירוקות ושכוות לאשי קבע. חשוב לציין שבערים יתן להפעיל את המודל עם  58

  בתכון ערים ושכוות.
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  קיומן של הצדקות לשמירה על אופי היישוב –. שלב א 1

  ישובהיהתאגדות ואופי ה של הצדקת הבחית קיומ

יישוב "יהודי, ציוי ופלורליסטי". בכפר יש רוב חילוי מובהק: לכל  –כשחזוו  1984כפר ורדים הוקם בשת היישוב 
המשפחות המתגוררות ביישוב, הן משפחות דתיות. ביישוב כפר ורדים ישה פעילות  1500מתוך  59משפחות, 50היותר 

ת אמי כפר ורדים", ו"ורדים בדרכים" המבקשות ליצור קהילתית עפה: פעילויות חיוך ותרבות כגון "קתדרה בכפר", "בי
לכידות קהילתית. פעילויות אלו אף מעידות על קיום זיקה ייחודית בין הפעילויות שתושבי הכפר מתדבים להשתתף בהן 
ל ובין היישוב על ידי השימוש בשם הכפר בווריאציות שוות. רוב הפעילויות מתקיימות בשבת, דבר המעיד על היותה ש

הקהילה קהילה חילוית. לכן לדעתו יתן להסיק שלכפר ורדים יש אופי חילוי. כך תפס אופיו של הכפר גם באמצעי 
חילוי -אף שהיישוב גדל בשים האחרוות והפך מיישוב קהילתי למועצה מקומית, ראה שהאופי הקהילתי 60התקשורת.

תפתח כמתוכן, אופיו עשוי להשתות, שכן הצפי הוא שילוש במקום שמר. עם זאת יש לציין כי אם ימשיך היישוב לה
חילוי של היישוב יתן לזיהוי, ולדעתו הצדקת ההתאגדות - אולם לפחות לעת עתה, האופי הקהילתי 61אוכלוסיית היישוב.

  אכן קמה במקרה דן. 

  ה של ההצדקה התועלתיתבחית קיומ

חילוי של כפר ורדים כדי ליצור שוק יישובים מגוון באזור. -ישאלת השאלה עד כמה הכרחי לשמר את האופי הקהילת
כיוון שכפר ורדים הוקם כיישוב קהילתי השייך למועצה האזורית מעלה יוסף, והפך למועצה מקומית עצמאית, בחן אותו 

עלות לעומת היישובים האחרים בתחום המועצה האזורית מעלה יוסף ולעומת הרשויות המקומיות הקרובות: שלומי ומ
  תרשיחא. הואיל והאופי של כפר ורדים הוא חילוי, בדוק את אופיים הדתי של היישובים האחרים באזור. 

יישובי המועצה האזורית  22מתוך  16- דתי, כיוון שב-את המועצה האזורית מעלה יוסף יתן לאפיין כבעלת אופי מסורתי
ות בית כסת אחד פעיל בכל יישוב; את המועצה המקומית איש) יש מקוואות טהרה ולפח 10,000-(שאוכלוסייתה מוה כ

תושבים; גם את העיר  10,000-בתי כסת למועצה המוה כ 14-דתי, שכן יש בה כ-שלומי יתן לאפיין כבעלת אופי מסורתי
ר בתי כסת ושלושה מקוואות כשמספ 17דתי עם -תרשיחא הסמוכה לכפר ורדים יתן לאפיין כבעלת אופי מסורתי-מעלות

תושבים ויש בו בית כסת  6,000-לצורך השוואה זכיר כי בכפר ורדים מתגוררים כ איש. 15,000-תושביה היהודים הוא כ
אך למעשה מדובר במיעוט במרחב מכל האמור לעיל עולה המסקה כי בכפר ורדים יש רוב חילוי,  .אורתודוקסי אחד

  פי היישוב מתקיימת בעייו ואף מקבלת משה תוקף. . לכן לדעתו ההצדקה התועלתית לשמירה על אוהמקומי

  ה של ההצדקה הדמוקרטית בחית קיומ

כאמור, לצורך ביסוס הצדקה זו יש לבדוק אם ההחלטה התקבלה בהליך דמוקרטי תקין ולוודא שזכויות המיעוט לא 
תף בוועדה לקביעת הקריטריוים, פגעו ממה. כפי שצייו לעיל, כל תושבי הכפר קיבלו הזמה אישית הקוראת להם להשת

וכל תושב שרצה להשמיע את קולו בפי הוועדה, היה יכול לעשות כן. כך עשו אף חלק מהעותרים. וסף על כך, ובהסתמך על 
הביקורת שבפרק הראשון, דעתו היא שבמקרה דן אין פגיעה בחופש הדת של העותרים אלא מדובר בהכבדה בלבד, כפי 

_____________________________________  

 /fs.knesset.gov.il//20 )177.20.25( 3, 20-, הכסת החלוקתי ולשוויון חברתיהוועדה המיוחדת לצדק של  89 פרוטוקול מס'  59
Committees/20_ptv_393470.doc. 

 /www.globes.co.il) 2.11.2014( גלובס" כפר ורדים ביישוב החילוימוטי ביאן "ביהמ"ש העליון: מקווה טהרה יוקם   60
news/article.aspx?did=1000982974.  

 /www.calcalist.co.il) 22.4.2012( כלכליסטיחידות דיור"  1,800-דותן לוי "כפר ורדים: אושרה התוכית להרחבת הישוב ב  61
real_estate/articles/0,7340,L-3568827,00.html.  
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חוזי. עם זאת, וכפי שכבר צוין, אם ייקבע שמדובר בפגיעה של ממש בזכות יסוד, דרך היתוח שפסק בית המשפט המ
מחייבת לדעתו התמודדות באפיק המידתיות הקלסי, ולא קביעה שאין לתת משקל כלשהו לשיקול שמירת אופי היישוב 

  כחסם מפי פגיעה בחופש הדת.

המשקל האפשרי מודל והוא שקלול ההצדקות לצורך הערכת משהתברר ששלוש ההצדקות תקפות, עבור לשלב השי ב
  .שיש לתת לשיקול השמירה על אופי היישוב

  "ההערכה הפימית" –. שלב ב 2

שקלול ההצדקות מעלה כי במקרה הדון ישה רלווטיות רבה לשיקול השמירה על אופי היישוב הן מכוח חופש ההתאגדות 
ו של הליך דמוקרטי תקין ומשתף. הואיל ושיקול השמירה על אופי היישוב הן מכוח ההצדקה התועלתית הן מכוח קיומ

רלווטי ביותר, גם המשקל שיתן לתת לשיקול זה הוא רב. כעת כל ששאר לבחון הוא אם המשקל שיתן בפועל מקיים 
   איזון ראוי ומידתי ביו ובין שיקולים בדבר מילוי הצרכים הוכחיים של התושבים.

  הערכה החיצוית""ה –. שלב ג 3

עולה שהצורך במקווה יכול לבוא על סיפוקו ביישובים סמוכים באזור, והמקווה הקרוב ביותר  כפר ורדיםמפסק הדין בעיין 
מצריך סיעה של שבע דקות בלבד. כפי שצוין, לדעתו ההחה בדבר חובה דתית לטבול בשבת ובחג, אשר חלה על הציבור 

יבור הגר כיום בכפר ורדים. מצא שבמתן משקל לשמירה על אופי היישוב אין פגיעה ליטאי, איה חלה על הצ-החרדי
בגישות למקום מילוי הצורך הוכחי של התושבים הדתיים במקווה. זאת ועוד, או רואים שהמשקל היחסי שקיבל שיקול 

כזכור שם הוא מכוה "תואם השמירה על אופי היישוב במערך השיקולים שבא לידי ביטוי בקריטריוים שקבעה הוועדה (
. במילים אחרות, 75%, ולשיקולים הקשורים בסיפוק הצרכים הכללי של התושבים יתן משקל של 25%לחזון הכפר") הוא 

שיקול השמירה על אופי היישוב כשלעצמו איו מקבל עדיפות לעומת השיקולים הקשורים לסיפוק צורכי התושבים 
ים שדורגו בהחלטת המועצה הם מבים חוצים לסיפוק צורכי התושבים הוכחיים, הוכחיים. יתן לראות כי כלל המב

קרי: השיקול של שמירה על אופי היישוב במקרה זה היה שיקול מסייע בלבד, ולא שיקול מחה. לפיכך לדעתו במקרה זה 
קמת המבים ביישוב, ולא זו שיקול השמירה על אופי היישוב היה שיקול רלווטי לקבלת ההחלטה בעיין סדרי קדימה בה

  בלבד אלא שהאיזון ביו ובין שאר השיקולים היה איזון מידתי וראוי. 

לסיכום, המודל המוצע מחייב בחיה קודתית במקרה המבחן, הכוללת התייחסות לעובדות רוחב באשר למציאות 
ערכאה המשפטית המתאימה לבחון זאת החיים ביישוב, מאפייי השטח ואופי ההליך הדמוקרטי שהתקיים. לעיות דעתו ה

היא בית המשפט לעייים מהליים, אשר בידיו להעריך כוה את ההיבט המקומי, וזאת מתוך מחויבות לכללי היסוד של 
השיטה. כך או כך, כאשר שאלה הקשורה לחיים ביישוב מסוים מגיעה לפתחו של בית המשפט, ראוי ששופטי בית המשפט 

    62לשטח כדי לקבל תמוה עובדתית בלתי מתווכת טרם מתן ההכרעה.ישקלו אפשרות לצאת 

_____________________________________  

לדעתו, . )2005(י דיו של השופט א' לו לפסק 3 'פס 481) 2ט(, פ׳׳ד המועצה האזורית חוף עזה ׳ כסת ישראל 1661/05בג״ץ ראו בהקשר דומה:   62
המחוזי מכירים בית המשפט ששופטי  כךבית המשפט העליון עוץ בהכרעת בין וחלק מהשוי בעייו בין הכרעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה 

לא אחת שופטים יוצאים לשטח, להתרשם באופן בלתי אמצעי מהמקום. מוכרת המשפט העליון מרוחקים יותר.  שופטי בית ואילואת האזור 
למשל, בהקשר אחר, הגעתו של השופט דוד רוזן למתחם הולילד במהלך ההליך הפלילי. אמם רכיבים רבים של פסק דיו הפכו בערעור, אך 

גלובס " אתר השופט דוד רוזן ערך היום סיור בפרויקט הולילד בירושליםלעיין זה חן מעית "דומה שאין חולק על חשיבות כלי ישיר זה. ראו 
)11.10.2012 (www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000789216.  
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  סיכום

(מקווה טהרה)  מסויםהקמת מבה לשירות ציבור  בעייןבהארה קצרה זו יסיו לבחון את החלטת בית המשפט העליון 
  ישוב חילוי מובהק. יבתוך 

בעייתיות בהמשגה ולא תן מעה מספק וב הארה, היתוח של בית המשפט לקה בחוסר קוהרטיותל אכפי שתואר בפרק 
  שמירה על אופי היישוב. ה רלווטיות שיקולוהיא  ,לשאלה המהותית שעלתה בפסק הדין

לקבוצות האוכלוסייה המתגוררות בו.  יתאיםיישוב מסוים ואופי זה לאופי מובהק  בהם יכר, ישם מצבים שדעתול
מדובר מא של רשות מקומית, או שלהחלטותיה א שיקול רלווטי יה ישובי הארה זו ועדה לבחון תחילה אם שמירה על אופי

  בשיקול זר. 

לעיין רלווטיות  ו חלק מהגישות התיאורטיותספר שאלה זו, אשר לא דוה בבית המשפט, התבררה בפרק ב. בפרק זה
ת ישראל, רשויות השלטון , בשל ההטרוגיות הרבה של האוכלוסייה במדיגיסא מחד שיקול השמירה על אופי היישוב.
, אל לו לשכוח כי אשים מאידך גיסאסובלות. להוג בכבוד ו רחושל שבו ראוי ביותררואות ברשות המקומית מקום 

פרטים המתאגדים בקבוצה בעלת מאפיין  ישובים המתאימים לאורח חייהם.יבוחרים להתיישב ולקבוע את מרכז חייהם ב
את אופי היישוב לפי מאפיייהם. זאת ועוד, הגישה התועלתית גורסת שאשים בוחרים  משותף ומתיישבים יחדיו, קובעים

את מקום מגוריהם בדומה לבחירת "מוצר". התושבים בוחרים את "סל השירותים" שבו הם מעוייים, ויכולים להסתמך 
כי ההליך הדמוקרטי צריך להיות על מקבלי ההחלטות שישמרו על סל שירותים זה אם הדבר תואם את רצון הרוב. יש לציין 

תקין באופן שלא תהיה פגיעה בלתי מידתית במיעוטים או חסימה כללית שלהם. אם ההליך לא עשה בפרוצדורה ראויה, 
לא וכל להצדיק את השמירה על אופי היישוב מכוח רצון הרוב. אך אם ההליך תקין, יש לאפשר לרשות מרחב תמרון גמיש 

   יותר.

יישוב השמירה על אופי השיקול במקרים שבהם הצדקות אלו מתקיימות, חלקן או כולן,  כי ל הסקומכל האמור לעי
יוצר מתחם ו רלווטישמירה על אופי היישוב כהלפיכך אין לו אלא לפעול לפי מודל המכיר בשיקול רלווטי. הוא חשוב ו

בפרק ד והגעו לתוצאה  מבחןמקרה הבוגע לישמו שהצגו בפרק ג, יה"ל, . את המודל לעיין המשקל שיש לתת לשיקול זה
   בית המשפט המחוזי. שאליה הגיעאך זהה לתוצאה  ,העליון בית המשפטאליה הגיע שתוצאה ל מוגדת

יגיעו לפתחו של שהחלטות של רשויות ומועצות מקומיות  על מועילכי המודל בהארה זו ישמש כלי ביקורת  מקוויםאו 
קבלת החלטות של כל רשות ל וגעתשאלה בסיסית ה היאישוב ישמירה על אופי ה רלווטיותמר כי בית המשפט. תיימר וא

 .יפה שעה אחת קודםועל כן בית המשפט צריך להתחבט בה, ו ,מקומית
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