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המשיבים

     , דחוף     דיון וקביעת ביניים צו תנאי על צווים למתן עתירה

תנאי  ליתן כנגד המשיבים  מוגשת בזאת עתירה לבית משפט נכבד זה,.1 על  צווים
כדלקמן:

המשיבים     .1.1 כנגד תנאי על  יגבשו,לא  המורה להם להתייצב ולנמק מדוע ,2-1צו

הציבור    לכלל ויפרסמו המשיב      את  יכריעו מצוי אם בשאלה הדעת    בניגוד   3  חוות

,    עניינים באסדרת        לעיסוק הנוגע ובכל מימון קובי העסקים לאיש קרבתו עקב  בכלל

.       –    , שונים    בתחומים עליו החלות המגבלות מהן כן ואם בפרט הטבעי הגז משק



המשיבים     .1.2 כנגד תנאי על מדוע ,4-3צו להתייצב ולנמק  המורה להם   יפנולא  

לקבל    2-1  למשיבים  את       בבקשה דיחוי ללא מצוי    לידיהם אם בשאלה הדעת  חוות

עניינים    3  המשיב  ,    בניגוד הנוגע        ובכל מימון קובי העסקים לאיש קרבתו עקב  בכלל

    –    , עליו      החלות המגבלות מהן כן ואם בפרט הטבעי הגז משק באסדרת  לעיסוק

. שונים  בתחומים

המשיב     .1.3 כנגד תנאי על מדוע לא , 1צו נוהל המורה לו להתייצב ולנמק   יפרסם

שרים           וסגני שרים של עניינים ניגודי בנושא דעת חוות למתן אשרוהנחיות  , 

לשאלת  מענה  ניגוד       יספקו  בשאלת דעת חוות למתן המקסימאלי הזמן  פרק

לתפקיד     עניינים כניסתם עם שרים הדעת   , וכן יבהירו כי של חוות להשלמת  עד

בניגוד         האמורה להימצאות חשש ישנו שבעניינם בנושאים לפעול השר  נדרש

לממשלה     עניינים המשפטי היועץ להנחיית .בהתאם

קיום   עוד מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד .1 על בעתירה  להורות דחוף  ,  דיון

בבסיס העומדות  השאלות  את  האפשרי  בהקדם  לברר  הצורך  רקע   על 

בסוגיית הפיכות  ובלתי  גורל  הרות  החלטות  יתקבלו  בטרם  זאת,   העתירה. 

המשיב  של  שמניעותו  שעה  הטבעי,  הגז  משק  בסימן3אסדרת  מצויה    

.2-1שאלה עקב השתהותם הבלתי סבירה של המשיבים 

מלפניו  להוציא  המשפט  מבית  לבקש  העותרת  תתכבד  ביניים לחילופין,   צו
כדלקמן:

המשיבים    .1.4 כנגד ביניים למשיב  המורה להם , 2-1צו ביניים    3  ליתן  כיצד,   הנחיות

לפעול  ממשלת          עליו של לפתחה הניצבת הטבעי הגז למשק הנוגעת סוגיה  בכל

   – חוות,        להשלמת עד להפעיל בינתיים רשאי הוא סמכויות אילו ובפרט  ישראל

. מטעמם   הסופית הדעת

ולחילופין:

המשיב    .1.5 כנגד ביניים מלהביא המורה לו , 4צו הגז     להימנע משק אסדרת סוגיית  את

הממשלה הטבעי  / בפני או  – הכנסתו    /    / עד  בעניין החלטות או ו מגעים מלקדם או  ו

. זו   בעתירה להכרעה



 : העתירה   נימוקי ואלה

  מבוא .1

 מאה ימים לכינונה.34זה לא מכבר ציינה ממשלת ישראל ה-.1

 מאה ימים במהלכם משתהה היועץ המשפטי לממשלה בהשלמת חוות הדעת בשאלת.2

בשל חברותו עם בניגוד עניינים  כחלון,   הימצאותו, לכאורה, של שר האוצר, מר משה 

 איש העסקים מר קובי מימון הקשור לכאורה בחברת הגז "ישראמקו", בפרט בכל הנוגע

למשק הגז הטבעי.

 מאה ימים במהלכם, בשל השתהות היועץ המשפטי לממשלה, נמנע על דעת עצמו השר.3

הכלכלית בסוגיה  עיסוק  מכל  הממשלה  של  הכלכלית  המדיניות  קביעת  על   האמון 

 המשמעותית ביותר הניצבת כיום לפתחה של מדינת ישראל – הלא היא אסדרת משק

הגז הטבעי. 

הציבור.4 שנבחר  לכך  מובילה  לממשלה  המשפטי  היועץ  השתהות  במהלכם  ימים   מאה 

 העומד בראש מפלגת "כולנו" – שזכתה בבחירות האחרונות לעשרה מנדטים על רקע

 הבטחותיה לפרק את מונופול הגז – נמנע לחלוטין על דעת עצמו מן העיסוק בסוגיה זו

ממש, שעומדת בימים אלו להכרעתה של ממשלת ישראל. 

 מאה ימים במהלכם נגרם נזק מהותי לאינטרס הציבור ולאמון הציבור בהליך הדמוקרטי,.5

 בשל השתהותו הבלתי סבירה של היועץ המשפטי לממשלה, המנוגדת לחובה המנהלית

לפעול במהירות הראויה. 

 לאחר שקריאותיה של העותרת לזרז את פרסום חוות הדעת בשאלת ניגוד העניינים של.6

 שר האוצר לא זכו למענה, ולנוכח כוונת הממשלה לקדם במהלך השבועות הקרובים את

מתווה הגז ללא עמדת שר האוצר – לא נותר לעותרת אלא לפנות לבית משפט נכבד זה.



לעתירה .2   הצדדים

העותרת

 העותרת היא מהעמותות הוותיקות במדינת ישראל, הפועלת בתחומי המשפט והכלכלה.7

הציבורי,25מזה  בשירות  המידות  דגלה שמירה על טוהר  העותרת חרטה על  שנים.    

 ופועלת בזרועה החוקתית לעידוד ערכי שלטון החוק, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל

 הציבורי כמו גם השרשת נורמות ראויות של מנהל ציבורי תקין. בזרועה הכלכלית פועלת

 העותרת לקידום שיתוף הציבור בהליך קבלת ההחלטות הנוגע לשימוש בכספי הציבור,

להגנה על נכסי המדינה ועל הקופה הציבורית, למאבק בכשלים הנובעים מקשרי הון-

שלטון, להגברת התחרותיות במשק ועוד.  

המשיבים

 הוא היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין, המחזיק בסמכות להעניק 1המשיב .8

חוות דעת משפטית בשאלת ניגודי עניינים של שרי הממשלה.

  היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הגב' דינה זילבר, האמונה על אשכול2המשיבה .9

 טוהר המידות במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים העוסק בסוגיית ניגודי עניינים

של שרי הממשלה.

בסוגיית 3המשיב .10 מעיסוק  מניעותו  על  הכריז  אשר  כחלון,  משה  מר  האוצר,  שר   הוא 

 אסדרת משק הגז הטבעי בשל קרבתו לאיש העסקים קובי מימון הקשור לכאורה בחברת

  בשאלת ניגוד העניינים2-1הגז "ישראמקו", וזאת עד לקבלת חוות דעתם של המשיבים 

בו הוא שרוי.

הוא ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, האמון על תפקודה התקין של4המשיב .11   

קיבל מידי המשיב 4ממשלת ישראל. המשיב  את כלל הסמכויות הנוגעות לאסדרת3    

בשאלת ניגוד העניינים),2-1משק הגז הטבעי (עד לקבלת חוות דעתם של המשיבים    

והוא פועל בחודשים האחרונים לקידום מתווה מוסכם בנושא אסדרת משק הגז הטבעי.

לאורך העתירה, כל ההדגשות הן של הח"מ, אלא אם נכתב אחרת..12

עובדתי .3   רקע



 בימים אלו מקדמת ממשלת ישראל מהלך דרמטי ובלתי הפיך בנוגע לאסדרת משק הגז.13

מדינת ישראל הכלכלית של  האמון על קביעת מדיניותה  ואולם, שר האוצר –   הטבעי. 

 ועומד בראש מפלגת "כולנו" שהתחייבה לפעול "לפירוק מונופול הגז" – נמנע לחלוטין,

המשפטי היועץ  של  הדעת  חוות  להשלמת  עד  זו,  בסוגיה  עיסוק  מכל   על דעת עצמו, 

לממשלה.

ניגוד.14 ששאלון  ולמרות  הממשלה,  מכינון  ימים  ממאה  למעלה  שחלפו  אף  על   והנה, 

היועץ של  הדעת  חוות  ניתנה  לא  עדיין   – מכבר  זה  הועבר  השר  שמילא   העניינים 

 המשפטי לממשלה שעל בסיסה יפעל השר בשלל נושאים ובכלל זאת בסוגיית אסדרת

משק הגז הטבעי. 

את.15 שהביאה  העובדתית  העניינים  השתלשלות  על  בתמצית,  לעמוד,  נבקש   להלן 

העותרת להגשת העתירה דנן. 

הטבעי    .3.1 הגז משק באסדרת   התפתחויות

שנוי.16 מסוגו,  ראשון  מהלך  ישראל  ממשלת  ראש  מקדם  האחרונים,  החודשים   במהלך 

 במחלוקת והרה גורל שתכליתו הגעה למתווה מוסכם לאסדרת משק הגז הטבעי למול

שותפות מוגבלת", קידוחים  הטבעי "לוויתן" – "דלק   השותפות המחזיקות במאגר הגז 

 "Nobel Energy Mediterranean Limited"אבנר חיפושי גז ונפט שותפות מוגבלת" ו-"

הגז (להלן ביחד: " "). חברות

כי.17 בהינתן  בישראל,  הטבעי  הגז  במשק  התחרות  העדר  בעיית  מצויה  הדברים   ברקע 

 חברות הגז שולטות כיום במאגר הגז הטבעי הגדול ביותר בישראל, "לוויתן", וכן במאגר

המהווים כ- בגודלו, "תמר",  וכ-60%השני  מעתודות הגז של מדינת30%   , בהתאמה, 

 ישראל. נוסף על כך, מחזיקות חברות הגז במאגרים נוספים, שפיתוחם טרם החל. לנוכח

 שליטתן המלאה והברורה חברות הגז במשק הגז הטבעי, הכריז הממונה על ההגבלים

מונופולין, ביחד ולחוד, בתחום2012העסקיים עוד בשנת  על שלוש החברות כבעלות    

אספקת הגז הטבעי (בלתי מונזל) בישראל.

עסקיים.18 להגבלים  הממונה  פתח  העסקיים,  ההגבלים  דיני  לאכיפת  פעילותו   במסגרת 

  בהליך כנגד חברות הגז, על רקע החשד כי חבירתן לצורך רכישת הזכויות2011בשנת 

בסעיף  כמשמעו  כובל  הסדר  עשיית  על  האיסור  את  הפרה  "לוויתן"  לחוק2במאגר    

העסקיים, התשמ"ח- (להלן: "1988ההגבלים  העסקיים    ההגבלים הליךחוק במסגרת   .(" 

 2014זה, הגיע הממונה עם חברות הגז לטיוטת צו מוסכם אשר פורסמה בחודש מרץ 

להתנגדויות.

הודיע הממונה על ההגבלים העסקיים כי בעקבות בחינת2014ואולם, בחודש דצמבר .19   



 התנגדויות הציבור (בהן גם של העותרת), הוא הגיע למסקנה שטיוטת הצו המוסכם לא

 תביא לתחרות, ושוקל לקבוע, בכפוף לשימוע מקדים, כי חברות הגז התקשרו בהסדר

 כובל. למרות הבעיות, הכשלים והסכנות באופן אסדרת שוק הגז הטבעי בישראל במהלך

 השנים, רק הכרזה זו של הממונה, שנועדה להגן על המשק והציבור מפני הנצחת היעדר

המהלך לתחילת  הביאה  הגז,  חברות  של  באינטרסים  לפגוע  הייתה  ועשויה   התחרות 

הממשלתי הכולל לאסדרת משק הגז הטבעי.

 כך, בעקבות ההודעה האמורה של הממונה על ההגבלים העסקיים, הוחלט על הקמת.20

מפקידים בכירים ממשרד ראש הממשלה, האוצר והאנרגיה,  "צוות ממשלתי" שהורכב 

 אשר יזמו משא ומתן למול חברות הגז. צוות זה, שהתיימר בתחילה לפעול כצוות "גיבוי

על הממונה  סמכויות  את  עוקף  שהוא  תוך  הממונה",  "פינוי  לצוות  הפך   הממונה", 

 )4374/15ההגבלים העסקיים בניגוד לדין (סוגיה בעניינה הגישה העותרת עתירה (בג"ץ 

שעודנה תלויה ועומדת בפני בית משפט זה).

העסקיים בחודש מאי .21 ההגבלים  הודיע הממונה על  על התפטרותו2015על רקע זה,    

המנוגד גז  מתווה  ולקדם  להמשיך  הממשלה  בכוונת  כי  שהובהר  לאחר   מהתפקיד, 

 לעמדתו המקצועית. בעקבות זאת, החל מהלך ממשלתי להכשרה בדיעבד של עקיפת

  לחוק ההגבלים העסקיים,52סמכויות הממונה באמצעות סלילת הדרך להפעלת סעיף 

המתיר לשר הכלכלה להעניק הפטר מהגבל עסקי בשל שיקולי חוץ או ביטחון.

  קיבל הקבינט הביטחוני-מדיני החלטה בעניין "הגדלת כמות2015כך, במהלך חודש יוני .22

 הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 'לוייתן', 'כריש'

 ו-'תנין' ושדות גז טבעי נוספים". במסגרת ההחלטה, נקבע כי ימונה צוות לבחינת מתווה

. 22.7.2015הגז, אשר יגיש את המלצותיו לממשלה עד ליום 

ני .23 יו חודש  בסוף  התקבלה  זאת,  הסמכות2015לצד  את  להעביר  ממשלה  החלטת    

לחוק ההגבלים העסקיים בנושא משק הגז הטבעי52הנתונה לשר הכלכלה לפי סעיף    

של הממשלה ה-142לידי הממשלה בכללותה (החלטה    "העברת הסמכות הנתונה34 

ף  י סע פי  על  הכלכלה  התשמ"ח-52לשר  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   1988)  "

 )). החלטה זו הייתה אמורה לעלות לאישור הכנסת ימים ספורים לאחר מכן,28.6.2015

 אך בסופו של דבר בוטלה ההצבעה לאחר שראש הממשלה נוכח כי אין בידו להשיג רוב

לאישורה.

 במסגרת המשא ומתן עם חברות הגז, גיבש הצוות הממשלתי הסדרים פרטניים בשורה.24

 ארוכה של נושאים בעלי השפעה דרמטית על כלכלת מדינת ישראל, ובכללם – תחולת

 דיני ההגבלים העסקיים על חברות הגז; פיקוח על מחירי הגז; הסדרי ייצוא הגז; מיסוי

רווחי הגז; הבטחת "יציבות רגולטורית"; ועוד כהנה וכהנה. 



 כלל ההסדרים שגובשו על ידי הצוות הממשלתי עוגנו ב"טיוטת המתווה בעניין הגדלת.25

 כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז 'תמר' ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 'לוויתן',

" (להלן:  נוספים"  טבעי  גז  ושדות  ו'תנין'  שרהמתווה'כריש',  ידי  על  פורסמה  אשר   ,(" 

ביום  ולשיתוף הציבור1.7.2015האנרגיה  לשקיפות  ציבורי כבד  שהופעל לחץ  לאחר   , 

במהלך. 

ביום       לציבור שפורסמה הגז מתווה "  1.7.2015טיוטת  – כ  ומסומנת ב /מצ ע  .  1  נספח

ציבוריים.26 העותרת, לצד ארגונים  בעניינו.  ציבורי"  נערך "שימוע  המתווה,   לאחר פרסום 

נוספים, הביעה את התנגדותה למתווה במסמך שהגישה, תחת מחאה חריפה על אי-

 חוקיות ההליך, על פרק הזמן הבלתי מספק שניתן לציבור לגיבוש הערותיו (בסוגיה זו

(בג"ץ  נוספים  ציבוריים  ארגונים  עם  ביחד  עתירה  העותרת  אשר4894/15הגישה   ,( 

 נדחתה על הסף כ"עתירה מוקדמת" תוך שמירת טענותיה), ועל הסירוב לפרסם לציבור

את מכלול המסמכים הרלוונטיים.

מיום          הגז למתווה העותרת מטעם ההתנגדות של המנהלים " 21.7.2015תקציר  – ומסומן  ב  מצ

/כ ע  .  2  נספח

החליטה ממשלת ישראל לאמץ את מתווה הגז, לאחר שעבר מספר16.8.2015ביום .27   

(החלטה  הציבורי"  "השימוע  בעקבות  מספקים  ובלתי  מינוריים  של476תיקונים    

  "מתווה להגבלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי 'תמר'34הממשלה ה-

נוספים" ( הטבעי 'לוויתן', 'כריש' ו'תנין', ושדות גז טבעי  הגז  מהיר של שדות  ופיתוח 

28.6.2015.((

 נכון ליום הגשת העתירה, צפוי המתווה, ככל הנראה, לעלות במהלך השבועות הקרובים.28

 לאישור הכנסת, ולאחר מכן לעבור את הפרוצדורה שנקבעה בחוק למתן הפטר על ידי

של בעמדתם  התכופים  השינויים  כי  לציין  הראוי  מן  זאת,  עם  יחד  הכלכלה.   שר 

התגלית נוכח  הגז  בענף  מהותיים  שינויים  גם  כמו  הנושא,  על  האמונים   הפוליטיקאים 

החדשה במצרים – מקשים להעריך כיצד בדיוק צפוי להתקדם מהלך אישור מתווה הגז.

 מכל מקום, בין אם יקודם מתווה הגז בדרך זו או אחרת, הרי שתמונת המצב המתוארת,.29

 אשר נפרשה בחלק זה בקיצור נמרץ, מלמדת ללא ספק כי בחודשים האחרונים מקדמת

 ממשלת ישראל מהלך היסטורי והרה גורל אשר צפוי להשפיע באורח דרמטי על כלכלת

מדינת ישראל בעשורים הקרובים. 

 במהלך זה, לקחו ראש הממשלה, שר האנרגיה ושר הכלכלה חלק פעיל ומשמעותי – הן.30

שעוגנו בעיצוב ההסדרים השונים  המשא ומתן הממשלתי למול חברות הגז, הן   בליווי 

 במתווה הגז. ואולם, כפי שיתואר בהרחבה בהמשך, מקומו של שר משמעותי ומרכזי –



הוא המשיב  נפקד3הלא  של מדינת ישראל –  הכלכלית  מדיניותה  קביעת  האמון על    

לחלוטין מעיצוב מהלך זה. 

-  3  המשיב .3.2     " ה  "    לכנסת הבחירות במסע הגז מונופול את לפרק   20  מבטיח

 עומד בראש מפלגת "כולנו" אשר הוקמה על ידו לקראת הבחירות לכנסת ה-3המשיב .31

הלחץ20 קבוצות  נטרול  המונופולים,  "פירוק  את  דגלה  על  חרטה  "כולנו"  מפלגת   . 

 במהלךוהמאבק ביוקר המחייה" (מתוך העמוד הראשי של אתר המפלגה). במסגרת זו, 

      " "    , הטבעי   הגז משק בסוגיית בפרט לעסוק כולנו מפלגת התחייבה לכנסת הבחירות  קמפיין

. הגז       מונופול פירוק למען ולפעול ישראל במדינת

 כך, במצע המפלגה, התחייבה המפלגה לטפל בפירוק מונופול הגז ולקדם מחיר גז סביר.32

) לפרק "המאבק ביוקר המחייה" במצע המפלגה:1(5והוגן. כך נקבע בס' 

הגז הטבעי   )1. (5" המונופול במשק  –   ביטול  הטבעי המתפתח    משק הגז 
בישראל הינו בשורה כלכלית משמעותית לאזרחי ישראל. 

החשמל          במחיר ולהפחתה הגז מחיר להפחתת יתרום בתחום המונופול  ביטול
הבית  .למשקי

ומחיר בגז  שמשתמשים  ומפעלים  לעסקים  הגז  מחיר   – האנרגיה   עלויות 
 החשמל – מהווים תשומה מרכזית בעלויות הייצור והשירותים של העסקים.
 הפחתת מחיר הגז וחיבור מהיר של העסקים והמפעלים לרשת חלוקת הגז

יקטינו את עלויות הייצור ויגדילו את הפריון.

הגז        - מונופול לביטול העסקיים ההגבלים על הממונה החלטת  או יישום
המונופול      לביטול שיביא חליפי הסדר .גיבוש

תמר - ממאגר  נוסף  צינור  של  על הנחה  נשענת  הגז  אספקת  כלל   – 
מונע יתירות זה  מצב  מוגבלת.  שקיבולתו  לאשדוד  תמר  ממאגר  בודד   צינור 
 באספקת הגז, ימנע את היכולת לספק את הביקושים הנדרשים במשק, פוגע

ביזמות הפרטית בענף ומביא לתלות מלאה בפיתוח מאגר לוויתן.

תחרותיים       - בשווקים למדדים בהתאם סבירים הצמדה מנגנוני  הבטחת
הארוך      לטווח והוגן סביר מחיר .שיבטיחו

למיסוי הגז- הכללים  החקיקה להסדרת  ובכלל זה  הרגולציה   השלמת 
ליצוא.

לעסקים- הגז  חלוקת  את  המונעים  החסמים  של  מיידית   הסרה 
 ומפעלים. כתוצאה מכך, נפגע כושר התחרות של המפעלים והעסקים. עובדה
של הכלכלית  ביציבות  ופגיעה  המחייה,  ביוקר  בגידול  ביטוי  לידי   הבאה 
מיידיות של החלטות  נפעל לקבלת  העולמיים.  בשווקים   המפעלים להתחרות 
מערכת ויישום  בתכנון  החסמים  את  ולהסיר  המערכות  להסבת   הדרישות 

תשתית החלוקה".

  "  –  ("   " )  " ומסומן  " ב מצ האנרגיה מחירי הוזלת פרק כולנו מפלגת /מצע ע  .  3  כנספח

מונופול.33 לפירוק  המפלגתי התחייבה מפלגת "כולנו" לפעול   הנה כי כן, במסגרת המצע 

הגז ולהפחתת מחירי הגז ולנקוט בשורת צעדים קונקרטיים אשר יקדמו מטרה זו. 



המשיב .34 זו.  אף  זו  זו3לא  מטרה  לקדם  התחייב  אף  מפלגת "כולנו",  בראש  העומד   , 

טלוויזיוני לחדשות ערוץ  ראיון  שהעניק עובר לבחירות, במהלכו הבטיח כי2במסגרת    

 חברותו עם איש העסקים קובי מימון, המחזיק לכאורה בחלקים ממאגר הגז "תמר", לא

תמנע זאת: 

לוי: " ,    "יונית     , פי    על לו יש מימון קובי המיליארדר שלך שהחבר העובדה  אבל
     ,' ' בזה    תעסוק לא שאתה אומר תמר ממאגר חלקים ?"ההערות

משה כחלון: "מה זה קשור בכלל?"
יונית לוי: "שאתה לא תעסוק בנושא הזה?"

בזה     משה כחלון: " אעסוק ואני בזה אעסוק  . אין קשר למי יש ולמי אין ואני גםאני
 לא יודע מה יש לו ומה אין לו, זה גם לא מעניין, לצורך העניין, זה ממש לא

אותו   רלוונטי.  לפרק צריך ."מונופול

בערוץ       כחלון משה עם הראיון "  14.1.2015מיום  2תמליל  – ומסומן  ב /מצ ע    .  4  כנספח

אף התחייב באגרת לבוחר כי יפעל למימוש הבטחותיו אם יבחר ויזכה לכהן3המשיב .35   

בתפקיד שר האוצר. כך נכתב על ידו:

[...]"      , ברורה       תוכנית יש גם לנו ויש בישראל המחיה יוקר על מלחמה מכריזה  כולנו
    ,   . ולחץ    וקבוצות מונופולים נפרק חסמים נשחרר בקרוב שתפורסם לנצח  ואמיצה

שאפשר     מקום בכל תחרות .ונעודד
בשורה התחתונה, נוכל לחסוך לכל משפחה אלפי שקלים בשנה. נטו!

בדיבורים,  יקרה  לא  זה  כל  הבא        אבל  האוצר שר אהיה אם רק יקרה זה  כל
בנחישות להילחם  נוכל  משם  רק  ישראל.  מקרקעי  מונופול  על   והאחראי 

ובחכמה ביוקר המחייה [...]"

המשיב     שפרסם לבוחר "  3האיגרת  – כ       ומסומנת ב מצ המפלגה אתר של הבית /בעמוד ע    .  5  נספח

 , במהלכן זכתה מפלגת "כולנו"20 התקיימו הבחירות לכנסת ה-17.3.2015והנה, ביום .36

 34 הושבעה ממשלת ישראל ה-14.5.2015בעשרה מנדטים. חודשיים לאחר מכן, ביום 

  החל לכהן בתפקיד שר האוצר, כמי שעומד בראש מפלגה המהווה חברה3– והמשיב 

בכירה בקואליציה. 

 3על רקע זה, צפייתו הלגיטימית של ציבור הבוחרים הייתה, מטבע הדברים, כי המשיב .37

 יפעל במסגרת תפקידו החדש כשר האוצר על מנת לממש את ההתחייבויות שניתנו על

ידו במהלך קמפיין הבחירות. 

 כך, בעקבות ההודעה על התפטרות הממונה על ההגבלים העסקיים בשל העדר תמיכה.38

מונופול הגז – המתין הציבור בציפייה דרוכה להתערבותו  ממשלתית במאמציו לפירוק 

בקריאה לממש3. אף העותרת פנתה בשלב זה אל המשיב 3המתבקשת של המשיב    

 את הבטחותיו לציבור בוחריו ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לפרק את

מונופול הגז האימתני ולקדם את התחרות במשק חיוני זה.



המשיב      אל העותרת של "  26.5.2015מיום  3מכתבה  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  6  נספח

הטבעי         3  המשיב .3.3 הגז משק בנושא מניעותו על   מכריז

העסקיים על.39  ואולם, למרבה ההפתעה, זמן קצר לאחר שהודיע הממונה על ההגבלים 

המשיב  התפטרותו –  , 3הכריז עקב           הגז משק בנושא לעסוק שלא עצמו על גוזר הוא  כי

    , הקבוצות          מראשי אחד שהינו מימון קובי מר עם חברות יחסי בשל לנושא האישית  קרבתו

בתחום    פיננסיות אחזקות .שלהן

של.40 במסגרתה נמסרה ההכרזה, העמדה המשקית  האוצר  דובר משרד  הודעת   על פי 

לא השתנתה והוא תומך בפירוק מונופול הגז ופתיחת השוק לתחרות באופן3המשיב    

מייד עם3המיטבי ביותר. יחד עם זאת, על רקע אותה חברות אישית, הודיע המשיב    

כי הדובר  בהודעת  צוין  עוד  זה.  בנושא  מלעסוק  ימנע  כי  האוצר  שר  לתפקיד   כניסתו 

הנוגעים בדבר, ובכללם גם ליועץ המשפטי של משרד3המשיב  הגורמים  הודיע לכל    

האוצר, כי סמכויותיו כשר האוצר בתחום זה יועברו לראש הממשלה.

מיום      האוצר משרד דובר "  26.5.2015הודעת  – כ  ומסומנת ב /מצ ע  .  7  נספח

המשיב .41 התקבלה בקרב3הכרזת  הגז  משק  עיסוק בנושא  מכל  הגורפת  מניעותו  על    

הציבור בתדהמה רבתית וזכתה לקיתונות של ביקורת ציבורית. 

  "  – כ         ומסומנת ב מצ המניעות הכרזת על שנמתחה הביקורת בדבר עיתונות /סקירת ע  .  8  נספח

למשיב .42 העותרת  קראה  ההכרזה,  המשפטי לממשלה על3בעקבות  היועץ  אל  לפנות    

ב"כללים כמתחייב  העניינים,  ניגוד  בשאלת  מטעמו  משפטית  דעת  חוות  לקבל   מנת 

עניינים  " או "הכלליםלמניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים" (להלן: " ניגודי ").כללי

 , ציינה העותרת כי ניגוד עניינים הינו נסיבתי ואינו בבחינת "מדע3בפנייתה אל המשיב .43

נדרשת בהכרח ולא  ומגוונים,  רבים  הינם  עניינים  ניגוד  למניעת  הפתרונות  וכי   מדויק" 

המשיב  על  היה  כי  העותרת  סברה  לכן  כולו.  הפעולה  משטח  מוחלטת  יד   3משיכת 

 להיוועץ ביועץ המשפטי לממשלה בטרם קבלת החלטה דרמטית כגזירת מניעות גורפת,

ולפעול בהתאם לנוהל הקבוע בדין. 

המשיב      אל העותרת של "  27.5.2015מיום  3מכתבה  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  9  נספח

שלפיהם המשיב .44 פרסומים בתקשורת  הכריז על מניעותו על רקע3בהמשך, בעקבות    

ולו עניינים,  לניגוד  חשש  להתעורר  עלול  לפיה  שקיבל  ראשונית  משפטית  דעת   חוות 

אל מידע  חופש  בבקשת  העותרת  פנתה   – הגז  בתחום  מטיפולו  בלבד,  עין   למראית 

משרד האוצר ומשרד המשפטים במטרה לקבל את חוות הדעת המשפטית האמורה.

מיום       העותרת של המידע חופש "  4.6.2015בקשות  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  10  נספח



 ואולם, מתשובותיהם של משרד האוצר ומשרד המשפטים, התברר כי לא ניתנה עדיין כל.45

 . על3חוות דעת משפטית בסוגיה מהותית זו של שאלת ניגוד העניינים בו שרוי המשיב 

  העביר שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שמולא על ידו3פי מכתבי התשובה, המשיב 

" זה  שאלון  בסיס  ועל  העניינים,  ניגוד  ולכללי  המדינה  מבקר  להנחיות   תגובשבהתאם 

לממשלה         המשפטי היועץ של מטעמו דעת חוות הקרובה ". בתקופה

 לצד זאת, הובהר במכתבי התשובה כי מאחר שבימים אלה בוחנת הפקידות המקצועית.46

  לבין היועץ3במשרד האוצר היבטים שונים בתחום משק הגז הטבעי – סוכם בין המשיב 

כי  האוצר  של משרד  גורמים       המשפטי  על במישרין המשליכים בנושאים יטפל לא  השר

טבעי   גז וזאתהמפיקים ישראמקו,  קבוצת  ובהם  היועץ      ,  מטעם דעת חוות להשלמת  עד

. לממשלה  המשפטי

מיום     המשפטים משרד "  2.7.2015תשובת  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  11  נספח

מיום     האוצר משרד "  16.7.2015תשובת  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  12  נספח

המשיב .47 שהכריז  המשיב 3מאז  נמנע  היום –  ועד  מניעותו  על  עיסוק3  מכל  לחלוטין    

המשיבים  של  הדעת  חוות  לקבלת  ממתין  והוא  הטבעי  אסדרת משק הגז   2-1בנושא 

  נמנע מלהביע דעתו בסוגיה בפני הממונה על ההגבלים העסקיים3בסוגיה. כך, המשיב 

 כאשר האחרון נפגש עימו, בטרם החליט על התפטרותו, במטרה לקבל את תמיכתו; לא

המהלך את  שהוביל  הממשלתי  בצוות  האוצר  משרד  את  ייצגו  אשר  נציגיו  למול   פעל 

שהיו אמורות ההצבעות בכנסת  מן  כוונתו להימנע  הודיע על  הגז; ואף  מתווה   לגיבוש 

לעסוק בנושא משק הגז ובוטלו ברגע האחרון. 

לקבלת חוות דעת מטעם המשיבים 3המניעות שהמשיב .48 גזר על עצמו עד  הינה2-1    

 אפוא מניעות גורפת – הפוגעת באופן ממשי ביכולתו להשפיע על המהלכים הדרמטיים

והבלתי הפיכים שמקדמת הממשלה בחודשים אלו בנוגע לאסדרת משק הגז הטבעי.

מטעמם          2-1  המשיבים .3.4 הדעת חוות במתן סביר בלתי באופן   משתהים

פרסום.49 ובפרט   – הטבעי  הגז  משק  אסדרת  בנושא  הדרמטיות  התפתחויות  רקע   על 

 מתווה הגז הממשלתי והכוונה להביאו לאישור בממשלה ובכנסת – פנתה התנועה אל

מלאה2-1המשיבים  דעת  חוות  ובכנסת  בממשלה  ההצבעה  טרם  לפרסם  בבקשה    

.3בנושא ניגודי העניינים שבהם מצויים חברי הממשלה, ובפרט המשיב 

המשיבים      אל העותרת של "  28.6.2015מיום  2-1מכתבה  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  13  נספח

המשיבים .50 אל  נוספת  פעם  העותרת  פנתה  זו,  לפנייה  תשובה  נתקבלה   ,2-1משלא 

 3בקריאה דחופה לסיים את הבדיקה הדרושה בכל הנוגע לשאלת מניעותו של המשיב 



מטיפול בנושאים הקשורים למשק הגז הטבעי. 

להשלימה.51 יש  כי  והבהירה  הדעת  בחוות  הטיפול  את  לזרז  העותרת  קראה   בפנייתה, 

 בדחיפות נוכח העובדה שתהליך אסדרת משק הגז מצוי כיום בשלבים מתקדמים ביותר,

  עשויה להיות השפעה מכרעת נוכח התחייבויותיו לציבור3כאשר למעורבותו של המשיב 

בוחריו ערב הבחירות. 

המשיבים      אל העותרת של "  29.7.2015מיום  2-1מכתבה  – כ  ומסומן ב /מצ ע  .  14  נספח

מטעם.52 תשובה  כל  העותרת  במשרדי  נתקבלה  לא  העתירה,  הגשת  ליום  נכון   ואולם, 

מצוי2-1המשיבים  בו  העניינים  ניגוד  בשאלת  הדעת  בחוות  הטיפול  לזירוז  לפניותיה    

. 3המשיב 

לכהן בתפקידו.3והנה, בינתיים חלפו למעלה ממאה ימים מן היום שבו החל המשיב .53   

שבמהלכם נמנע המשיב  ימים  מפלגת3מאה  ישראל וראש  האוצר של מדינת  – שר    

 "כולנו" –  באופן גורף מכל עיסוק בנושא משק הגז הטבעי, וזאת עד לקבלת חוות הדעת

.2-1מטעם המשיבים 

בנבחריו.54 הציבור  ובאמון  הציבורי  באינטרס  הממשית  הפגיעה  נוכח  זה,  דברים   במצב 

המשיבים  של  סבירה  הבלתי  התמהמהות  עקב  הדעת,2-1הנגרמת  חוות  בפרסום    

 ומשלא נתקבלה כל תשובה לבקשות העותרת לזרז את הטיפול בחוות הדעת – לא נותר

לעותרת אלא לפנות לבית משפט נכבד זה. ומכאן – העתירה דנן.

המשפטי .4   הטיעון

4.1.       : עניינים  בניגוד להימצא שרים על האיסור הנורמטיבית   המסגרת

 המסגרת המשפטית המתווה את סמכותו של היועץ המשפטי לעסוק בניגודי עניינים של.55

 שרים וסגני שרים קבועה ב"כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים". כללים

 , שהוסמכה להמליץ על כללים למניעת ניגודי1977אלה התוו על ידי ועדת אשר בשנת 

עניינים של שרים וסגני שרים. 

 ועדת אשר פעלה על יסוד שני עקרונות מרכזיים – הראשון, שיש למנוע כל מצב שבו.56

שיש והשני,  האישיים,  ענייניו  לבין  השר  של  תפקידו  בין  עניינים  ניגוד  להיווצר   עלול 

איסורים בהטלת  מיותרת  מקיצוניות  ולהימנע  סבירה  בצורה  השרים  את   להגביל 

ומגבלות. 

מבקר.57 הופקד  אכיפתם  שעל  הכללים  את  אשר  ועדת  גיבשה  אלה,  עקרונות  בסיס   על 

ממשלה בהחלטות  מעוגנים  והם  חוק,  עלי  אלו  כללים  נחקקו  לא  היום  עד   המדינה. 



נקבע לכללים  האחרון  '  (התיקון  מס ממשלה  (תמ/2801בהחלטת  מיום61   ,( 

28.11.2002 .(

  "  –  " כ"        ומסומן ב מצ שרים וסגני שרים של עניינים ניגוד למניעת /כללים ע  .  15  נספח

 לכללים קובע את הנוהל במצב של ניגוד עניינים של שר או סגן שר בממשלה:7סעיף .58

עניינים.    7" ניגוד למניעת הסדרים

בפעולה או בהחלטה, שיש בה כדי)1(  בכל מקרה שיש לשר עניין אישי 
 להשפיע על הענקת טובת הנאה או זכות, אסור לו להשתתף בכל דרך שהיא
בקבלת ההחלטה; הובא עניין כאמור לפני השר כחבר ממשלה,  בפעולה או 
העניין על  מיד  להצהיר  השר  חייב  אחרת,  דרך  בכל  או  שרים  ועדת   כחבר 
למבקר תישלח  אישי  עניין  בדבר  השר  הצהרת  על  הודעה  לו;  שיש   האישי 

המדינה.

היה שר במצב של  ניגוד עניינים –)2(

)1( –   ,  - ניתן     חיקוק פי על לו הנתונה סמכות - לגבי של   דעתו חות קבלת  לאחר
לממשלה   המשפטי –    היועץ אלה  מדרכים באחת :לפעול

 להעביר את סמכויות הפעולה או ההחלטה של השר באותו עניין לשר)1(
(ב) לחוק יסוד: הממשלה;31אחר משרי הממשלה לפי סעיף 

התפקיד)2( ימלא את  כי  לקבוע  ולא מתמשך,  זמני  העניינים  ניגוד   היה 
(ב) לחוק יסוד: הממשלה.24ראש הממשלה, או שר אחר לפי סעיף 

)2(,  –        , ניתן   מיניסטריאלי בדרג החלטה בקבלת צורך ויש אחרת סמכות  לגבי
    - לממשלה   המשפטי היועץ של דעתו חות קבלת אלה,    לאחר מדרכים באחת :לפעול

ישתתף)1( לא  שר  ואותו  הסמכות,  את  להפעיל  שרים  ועדת   להסמיך 
בדיוק ובהחלטה בועדת השרים באותו עניין;

שר אחר, לפי קביעת הממשלה, יפעיל את הסמכות;)2(

שטח)3( את  להעביר  הפעולה –  שטח  כל  על  העניינים  ניגוד   משתרע 
(ד) לחוק יסוד: הממשלה.31הפעולה למשרד אחר לפי סעיף 

 ), אם בשל מהות העניין האישי2) ו-(1על-אף האמור בסעיף קטן (ב)()3(
 ויתר נסיבות העניין, נראה כי אין מדובר בחשש לניגוד עניינים של ממש, ניתן,
 לאחר קבלת חות-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, להסתפק בכך שהשר
 ישתף בהחלטה או בפעולה שר נוסף שתקבע הממשלה. במקרה של חילוקי
 דעות בין שני השרים, יובא הנושא להכרעת הממשלה או ועדת שרים, והשר

יפעל לפי הכרעה כאמור."
  לכללים קובע נוהל מסודר ומפורט, אשר נועד למנוע מצב שבו יקבל7הנה כי כן, סעיף .59

שר החלטה או ינקוט בפעולה בעודו מצוי בניגוד עניינים. הנוהל קובע מנגנון ברור וחד-

היועץ מטעם  דעת  חוות  קבלת   – סמכויות  והעברת  מניעות  בדבר  להכרעה   משמעי 

המשפטי לממשלה. 

רבת-.60 הסמכות  את  לממשלה  המשפטי  היועץ  בידי  אפוא  הפקידו  העניינים  ניגוד  כללי 

 החשיבות להעניק חוות דעת סדורה ומנומקת, בשאלה אם מנוע שר בממשלה מעיסוק



בסוגיה כזו או אחרת בשל קיומו של עניין אישי שבגינו הוא מצוי בניגוד עניינים.

 כידוע, לכללים האוסרים על הימצאות בניגוד עניינים תכליות חשובות – הם נועדו להגן.61

 על אמון הציבור בשלטון ולהבטיח כי בעל הסמכות ישקול שיקולים רלוונטיים בלבד (ראו

  סיעת "הליכוד" בעיריית פתח תקווה נ' מועצת531/79למשל, ביחס לעובדי ציבור: בג"ץ 

(566) 2פתח תקווה, פ"ד לד( טבעו ודורש1980  ניגוד עניינים הינו נסיבתי מעצם   .(( 

לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו, בהתאם לנסיבותיו. 

משימה             .62 הינה מהן יוצא כפועל הנגזרת המניעות היקף והתווית עניינים ניגודי בדיקת  מלאכת

באינטנסיביות,           כתלות מצומצמים או נרחבים איסורים להטלת להוביל עשויה אשר  מורכבת

העניינים   ניגוד  . יש שהבדיקה תחייב הטלת מניעות מוחלטת אשר תבטיח נתק מלאשל

 בין בעל התפקיד לבין הסוגיות שבהן יש לו עניין אישי, ויש שהבדיקה תוביל למסקנה כי

 ניתן לפתור את בעיית ניגוד העניינים בשיתוף פעולה עם בעל תפקיד נוסף או לחילופין

 בהצהרת בעל התפקיד או בניתוק הקשר האישי (להרחבה ראו טנה שפניץ "ניגוד עניינים

)).2013במגזר הציבורי למעשה ולהלכה" (

 נוכח חשיבות הכלל בדבר אסור הימנעות בניגוד עניינים, במקרה של חשש נכון להימנע.63

אסור     מפעולה שעלולה להתברר כפגומה. לצד זאת,  עניינים בניגוד הימצאות מפני  החשש

 , ביעילות           במשילות שיפגע באופן מסוים בנושא מעיסוק לחמוק כאמצעי יצטייר או  שיהפך

ברשויות    הציבור ובאמון לעובדי ציבור, וכך במיוחד שעה שמדוברהמינהלית  . כך ביחס 

בעבודת והיעילות  המשילות  את  להבטיח  מנת  על  ממשלה.  כשרי  ציבור   בנבחרי 

חוות במתן  לממשלה  המשפטי  היועץ  מצד  ומהירה  יעילה  הכרעה  נדרשת   הממשלה, 

 הדעת שתבהיר מהן הסוגיות שבעניינן מנוע השר, ומהן הסוגיות שבעניינן הוא חופשי

לפעול.

המשיב .64 בענייננו,  עניינים בהתאם להנחיות3והנה,  לניגוד  לאיתור חשש  שאלון  מילא    

העניינים והעבירו לידי המשיבים  ולכללי ניגוד  שאלון זה,2-1מבקר המדינה   . על יסוד 

לגבש במהירות הראויה חוות דעת בשאלת הימצאות המשיב 2-1היה על המשיבים   3 

בניגוד עניינים והיקף המניעות הנגזרת כפועל יוצא מכך.

ניגוד.65 ששאלון  ולמרות  הממשלה,  מכינון  ימים  ממאה  למעלה  שחלפו  אף  על   ואולם, 

היועץ של  הדעת  חוות  ניתנה  לא  עדיין   – מכבר  זה  הועבר  השר  שמילא   העניינים 

 המשפטי לממשלה שעל בסיסה יפעל השר בשלל נושאים ובכלל זאת בסוגיית אסדרת

,  משק הגז הטבעי.  לחובה         מנוגדת הכללים תכליות את מסכלת הדעת חוות במתן זו  השתהות

הציבור           ולאמון הציבורי לאינטרס הנזק בהינתן סבירה ואיננה הראויה במהירות  לפעול

. והכל – כפי שיפורט להלן.בנבחריו



המשיבים  .4.2 המנהל        2-1  השתהות לכללי מנוגדת הדעת חוות    בפרסום

התקין

   מנוגדת לחובה לפעול במהירות הראויה  2-1  השתהות המשיבים )1(

להפעיל סמכות שהוקנתה לה.66  כידוע, כללי המינהל התקין מחייבים כל רשות מינהלית 

 במהירות הראויה. החובה לפעול במהירות הראויה השתרשה ככלל יסוד בשיטתנו ואף

 , לפיו "הסמכה או חיוב1981 לחוק הפרשנות, התשמ"א-11זכתה לעיגון חקיקתי בסעיף 

 במהירותלעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו – משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו 

". הראויה

א .67 הי הראויה  במהירות  לפעול  המינהלית  הרשות  של  "חובתה  המושכלות אכן,   מן

תקין    מינהל של  נ' מדינת ישראל - משרד החינוך,  מזורסקי 5931/04" (בג"ץ הראשונים

של  )). החובה לפעול במהירות הראויה היא 2004 (783-782, 769) 3פ"ד נט( יוצא  פועל

     ,   , שיפוטית    לביקורת עילה מהווה והפרתה ובסבירות בנאמנות בהגינות לפעול הרשות  חובת

  "המכון להכשרת טוענות בית דין" נ' השר לענייני דתות, פ"ד6300/93(ראו למשל: בג"ץ 

  מיטראל בע"מ נ' שר התעשיה והמסחר, פ"ד7198/93); בג"ץ 1994 (451, 441) 4מח(

)).1994 (853, 844) 2מח(

בשאלה .68 ,    ההכרעה  הסמכות      במהות זאת ובכלל רבים בגורמים תלויה ראויה מהירות  מהי

העניין   נסיבות  נ' השר לבטחון פנים, פ"ד רופאים לזכויות אדם 4634/04 (בג"ץ ובמכלול

  עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי10026/01); בג"ץ 2007 (762) 1סב(

נז( פד"י  ישראל,  ממשלת  ראש  (42, 31) 3נ'  רע"א 2003  עיריית נסייר 187/05);   נ' 

)).20.6.2010 (פורסם בנבו, 14נצרת עילית, פסקה 

משפטית            והנה, בענייננו, .69 דעת חוות גיבוש לצורך וחצי חודשים שלושה של זמן פרק כי  ברי

המשיב       מצוי בו העניינים ניגוד של,       3בשאלת המרחיבה מההגדרה אף משמעותי באופן  חורג

העניין     בנסיבות סביר זמן .  פרק

ידוע כי המשיב .70 המשיבים 3ראשית,  לידי  העביר זה מכבר  לאיתור חשש2-1  שאלון    

מניעה לניגוד עניינים בהתאם להנחיות מבקר המדינה ולכללי ניגוד העניינים. מכאן, ש  אין

המשיבים       של יכולתם את המסכלת ליתן      2-1ממשית להם שהוקנתה הסמכות את  להפעיל

דעת  .חוות

המשיבים .71 השלימו  היום  עד  אחרים2-1שנית,  שרים  של  בעניינם  הדעת  חוות  את    

  פרסם שר החקלאות, מר אורי אריאל, את18.8.2015 (כך למשל, ביום 34בממשלה ה-

  בעניינו בסוגיית ניגוד העניינים). מכך ניתן ללמוד כי ככלל2חוות הדעת מטעם המשיבה 



מקובלת          ואף אפשרית הינה שכזה זמן בפרק דעת חוות . השלמת

,      שלישית, .72 מיוחדת     במהירות לפעול הוא הכרחי אך ממשלה שרי בהגבלת עסקינן  כאשר

 לקבלת הכרעה, משזו עשויה להשפיע באופן משמעותי על עבודתם השוטפת ועל חופש

פעולתם כנבחרי ציבור. 

, ולבסוף, מעל לכל, .73    – העומד      האוצר ששר העובדה דנן במקרה הפרטניות העניין  נסיבות

           ," " עד   הטבעי הגז משק באסדרת עיסוק מכל לחלוטין מנוע עצמו רואה כולנו מפלגת  בראש

המשיבים      מטעם הדעת חוות ,     2-1להשלמת כבירים,  מאמצים נעשים שבמקביל  והעובדה

 ,            – באופן    קיצוני באופן סביר לבלתי שחלף הזמן פרק את שהופכות הן הן הגז מתווה  לקידום

זה        נכבד משפט בית של התערבותו את . לכך נפנה כעת.המצדיק

   לא שקלו כדבעי את התמשכות הפגיעה באינטרס הציבורי   2-1  המשיבים )2(

-3המשיב .74 ה       ישראל בממשלת האוצר כשר ,   34מכהן המשיב.    מופקד זה תפקיד  3במסגרת

ישראל       ממשלת של הכלכלית המדיניות קביעת המשיב על אמון  תפקידו,  מתוקף  על3.    

 תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית

וחלוקתו למשרדי לפעילות הממשלה   והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי 

הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים. 

 כגורם הממשלתי הבכיר ביותר האמון על קביעת המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל,.75

  ייקח חלק פעיל ומשמעותי בהליך קבלת ההחלטות בכל3ניתן היה אך לשער כי המשיב 

 הנוגע להכרעה בסוגיה ציבורית הרת-גורל בעלת השלכות נרחבות על כלכלת המדינה.

המשיבים         ואולם,  מטעם הדעת חוות במתן סבירה הבלתי ההשתהות  3המשיב,  2-1בשל

משק            לאסדרת אלו בימים ישראל ממשלת שמקדמת במהלך מהשתתפות לחלוטין נמנע  כאמור

. הטבעי   הגז

76.      – הציבורי  לאינטרס ממש של נזק נגרם  . היעדרו של שר האוצר ממהלך ממשלתי בעלבכך

את כדבעי  לשקול  באפשרות  פוגעת  הטבעי,  הגז  משק  כאסדרת  דרמטיות   משמעויות 

המדינה תקציב  על  הכוללת  וההשלכה  הכלכליים  נוכח.    השיקולים  מתעצמת זו  פגיעה

במישרין           הנוגעות ספציפיות בסוגיות מסמרות לקבוע מבקש המתגבש הגז שמתווה  העובדה

. האוצר     שר של אחריותו כך למשל, קובע מתווה הגז הסדרים פרטניים בסוגיותלתחומי   

 בהן הוקנו לשר האוצר סמכויות מפורשות בחוק, כגון הפיקוח על מחירי הגז הטבעי (ראו

 ) ומיסוי רווחי הנפט (ראו חוק1996חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-

 ופקודת מס הכנסה [נוסח חדש]). 2011מיסוי רווחי נפט, התשע"א-

 3 תקבע בסופו של יום כי המשיב 2-1ודוק: אמנם, יתכן כי חוות הדעת מטעם המשיבים .77



 מצוי בניגוד עניינים חריף ומשמעותי, שבגינו עליו להימנע לחלוטין מכל עיסוק באסדרת

לכלל הנוגעות  נרחבות  השלכות  בעלות  מהותיות  בסוגיות  כולל  הטבעי,  הגז   משק 

באורח להשתנות  צפוי  לא  הנוכחי  המצב  כי  הטוען  יטען  זה,  דברים  במצב   הציבור. 

דרמטי, ועל כן לא נגרם כל נזק ממשי עקב ההתמהמהות במתן חוות הדעת. 

  ימצאו לנכון לקבוע מניעות גורפת ומוחלטת2-1ואולם – ראשית, ספק אם אכן המשיבים .78

ראה לנכון להטיל על עצמו עד אשר תושלם חוות הדעת האמורה.3כמו זו שהמשיב    

 בהקשר זה חשוב לציין כי הטלת מניעות גורפת, בפרט בנוגע להחלטות בעלות השלכות

את להגביל  השאיפה  בשל  רוב  פי  על  מקובלת  אינה  הציבור,  לכלל  הנוגעות   נרחבות 

השרים בצורה סבירה ולהימנע מקיצוניות מיותרת בהטלת איסורים ומגבלות. 

שמקור.79 הרי  שכזה,  גורף  מניעות  היקף  הדעת  חוות  במסגרת  יקבע  אם  אפילו   שנית, 

 האיסור יהיה בהנחיה מטעם הגורם המוסמך, הלא הוא היועץ המשפטי לממשלה, ולא

 בהחלטה עצמאית שהתקבלה על ידי המשיב עצמו ביחד עם היועץ המשפטי של משרדו.

  ישים אפוא קץ לפגיעה באמון הציבור הנגרמת2-1פרסום חוות הדעת מטעם המשיבים 

 עקב סימן השאלה המרחף סביב שאלת מניעותו של המשיב. זאת, שכן כל עוד מקורה

המשיב  בהחלטת  הגורפת  המניעות  המשפטי3של  כיועץ  בר-סמכא  בהנחיית  ולא   –   

 לממשלה – עולה מאליו החשש הציבורי שמדובר בנסיבות העניין אך בניסיון התחמקות

מעיסוק ב"תפוח אדמה חם", ולא בהכרח רצון כנה להימנע מהימצאות בניגוד עניינים.

המשיבים   .80 היו התמהמהותם         2-1לו עקב הציבורי לאינטרס שנגרם הנזק את כדבעי  שוקלים
העניינים של המשיב  – היו הם מקצים את כלל3בפרסום חוות הדעת בסוגיית ניגוד    

העדיפויות ודרכי הפעולה,  פרק  המשאבים הנדרשים, משנים את סדרי  בתוך  ומשלימים

 . האמורה      הדעת חוות את קצר זמן

   לא שקלו כדבעי את התמשכות הפגיעה ברצון הבוחרים  2-1  המשיבים )3(

עומד, כאמור, בראש מפלגת "כולנו", אשר זכתה בעשרה מנדטים בבחירות3המשיב .81   

 מפלגת שהתקיימו לפני כחצי שנה. כפי שתואר בהרחבה לעיל, 20האחרונות לכנסת ה-

            " סביר" גז מחיר ולקדם הגז מונופול בפירוק לטפל המפלגה במצע במפורש התחייבה  כולנו

הבחירות והוגן תקופת  במהלך  זו.  אף  זו  לא  בראיון    3המשיב .  במפורש התחייב  אף

לא                מימון קובי מר העסקים איש עם חברותו וכי הגז מונופול בפירוק יטפל הוא כי  טלוויזיוני

בכך    לעסוק ממנו .תמנע

יפעל.82 כהונתו  במהלך  כי  ציפה  הבוחרים  ציבור  כי  ברי  האמורות,  ההתחייבויות   נוכח 

מחירי גז טבעי3המשיב  ולהבטיח  מונופול הגז  ללא לאות על מנת לקדם את פירוק    

 , שעה3סבירים והוגנים. משכך, אך מובן הוא הזעם הציבורי אשר הופנה כנגד המשיב 



 שהכריז על מניעותו בכל הנוגע לעיסוק באסדרת משק הגז הטבעי בשל חברותו עם קובי

מימון.

זה, .83 רקע  המשיבים     על  של סבירה הבלתי אשר    2-1התמהמהותם הדעת חוות  בהשלמת

המשיב         מצוי בו העניינים ניגוד שאלת את ובאמון,     3תבהיר הבוחרים רצון במימוש  פוגעת

בנבחריו  המשיב הציבור כי  תקבע  הדעת  שחוות  ככל  הדברים,  מטבע  מנוע3.  אינו    

 לחלוטין מעיסוק בנושא אסדרת משק הגז הטבעי, הרי שהעיכוב הבלתי סביר במסירתה

 ובפרסומה מהווה פגיעה של ממש ברצונם של ציבור הבוחרים ובערכי היסוד של שיטת

הבחירות הדמוקרטית – שהינם שיקולים רלוונטיים וכבדי-משקל. 

 כידוע, ההלכה הפסוקה היא כי ככלל אין להבטחות בחירות תוקף משפטי מחייב (ראו.84

(363) 2נ' גולומב, פ"ד נא( עיריית רמת-גן 6620/93למשל ע"א   )). ואולם, לצד1997 

,    זאת,  במצע       עוגנו כשהן בפרט הבחירות הבטחות של הציבורית בחשיבותן הפסיקה  הכירה

בבג"ץ מפלגתי לוי  א'  השופט  של  המיעוט  דעת  זו  בסוגיה  יפה   המועצה 1661/05. 

):2005 (481) 2האזורית חוף עזה ואח נ' כנסת ישראל, פ"ד נט(

"ציבורית", אמון  בחובת  חב  הוא  כפולה.  אמון  בחובת  חב  הכנסת   "חבר 
מהיותו נושאו של תפקיד ציבורי. בה בעת, הוא חב בחובת אמון  הנובעת 
רשימה במסגרת   – בחירתו  שביסוד  מהעובדה  הנובעת  בוחריו,   כלפי 

לקידום       מפלגתית – גלומה  כמיטבו יעשה כי בוחריו של הלגיטימית  הציפייה
לפעול           והתחייבה דגלה על מפלגתו חרתה אותם הפוליטיים היסוד וקווי  הרעיונות

לציפייתולקידומם  ביטוי  אלא  אינה  הבוחר  כלפי  הנאמנות  חובת   [...] 
 הלגיטימית של זה האחרון – ותהא המפלגה לה נתן את קולו אשר תהא –
 להשפיע על סדר היום הפוליטי ולעצב את דמותו, באמצעות נציגיו. ציפייה זו
המשטר של  בבסיסו  העומדת  והיא  ואזרח,  אזרח  לכל  היא   משותפת 

זה,  במובן  ,  הדמוקרטי-ייצוגי.  תחת     חותר הבוחרים רצון לפי שאינו  ייצוג
   – הייצוגיות      עיקרון ובראשם המשפטית שיטתנו של היסוד ".עקרונות

 , כמו גם ההגנה הכוללת על3בענייננו, ציפייתם הלגיטימית של ציבור בוחריו של המשיב .85

 אמון הציבור בשיטה הדמוקרטית – מהווים שיקולים רלוונטיים, שמשקלם הופך את פרק

בעניינו של המשיב 2-1הזמן הארוך שבמהלכו לא ניתנה חוות דעתם של המשיבים   3 

לבלתי סביר.

כי נוכח כל האמור, .86 מהותית        2-1המשיבים  עולה פגיעה מפני החשש את כדבעי שקלו  לא

 . בנבחריו     הציבור ובאמון הבוחרים   מעניקים לשיקול זה משקל2-1לו היו המשיבים ברצון

דעתם        משלימיםהולם, היו הם  חוות את קצר זמן פרק  בסוגיית ניגוד העניינים בו מצויבתוך

.3המשיב 

דחוף   .5 לדיון לקביעת   הבקשה



 בנקודת הזמן הנוכחית, שוררת אי-בהירות של ממש בשאלה כיצד צפויים לפעול המשיב.87

במהלך4 שכן  זאת,  הגז.  מתווה  אישור  את  לקדם  מנת  על  כולה,  ישראל  וממשלת    

השבוע האחרון חזרה בה הממשלה מכוונתה לנקוט באמצעים רבים שתוכננו. 

במליאת הכנסת בנושא2.9.2015כך למשל, ההצבעה שהייתה עתידה להתקיים ביום .88   

את להפעיל  שאמור היה  הכלכלה,  שר  ידוע.  בלתי  למועד  נדחתה  הגז,  מתווה   אישור 

בסעיף  לו  העסקיים לצורך אישור מתווה הגז,52הסמכות שהוקנתה  ההגבלים  לחוק    

 הודיע כי הוא שוקל להמתין למינוי הממונה על הגבלים העסקיים החדש. לצד כל זאת,

 הוכרז גילויה של תגלית גז ענקית במצרים (גדולה אף יותר ממאגר "לוויתן" שהתגלה

 במדינת ישראל), אשר שינתה באורח מהותי את התשתית העובדתית עליה נסמך הצוות

הממשלתי שגיבש את מתווה הגז. 

 נוכח התפתחויות אלו, קשה להעריך ולשער מה ילד יום וכיצד תפעל הממשלה בנוגע.89

  – ששב והבהיר בכמה4לקידום מתווה הגז. ואולם, נוכח נחישותו המוצהרת של המשיב 

 וכמה הזדמנויות כי הוא יעשה כל שבידו על מנת לקדם את אישור מתווה הגז במהירות

 מקסימאלית – יש סיכוי טוב לכך שתתקבל בפרק הזמן הקרוב החלטה שתשפיע באורח

 , בין היתר בסיוע הסמכויות ותחומי3מהותי על אסדרת משק הגז הטבעי בלעדי המשיב 

 עד לקבלת חוות הדעת. 4 שהועברו לידי המשיב 3האחריות של המשיב 

 הסברה כי המהלך לאישור מתווה הגז יוסיף להתקדם באינטנסיביות נלמדת בפרט נוכח.90

) היום  להתקיים  צפוי  הנראה  ככל  כי  במליאת2.9.2015העובדה  הצבעה  ללא  דיון   ( 

למשיב  לאפשר  להעלות את המתווה להצבעה4הכנסת בנושא מתווה הגז, על מנת    

מיידית ללא דיון עוד במהלך פגרת הכנסת, לכשיבשילו התנאים הפוליטיים לכך.

המתבקשים    אשר על כן, תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד .91 בסעדים דחוף דיון  לקיים

זו  בטרם יתקבלו החלטות בלתי הפיכות בלעדי המשיב בעתירה  , אשר יתוו את משק3 

 הגז הטבעי בישראל עשרות שנים קדימה. הדיון הדחוף בעתירה דנן הינו חיוני גם לנוכח

 חלוף הזמן – למעלה ממאה ימים במהלכם שר האוצר מונע עצמו לחלוטין מכל עיסוק

  – והפגיעה המצטברת2-1באסדרת משק הגז מבלי שניתנה חוות דעתם של המשיבים 

באינטרס הציבורי ובאמון הציבור בנבחריו המתעצמת בכל יום שחולף.

ביניים   .6 צו למתן   הבקשה

הציבור.92 באמון  המתמשכת  הפגיעה  ואת  העתירה  מטרת  סיכול  את  למנוע  מנת   על 

מבית העותרת  תבקש  עניינים,  בניגוד  הימצאות  על  האוסר  הכלל  ובטוהר   בנבחריו 

  הנחיות ביניים – כיצד עליו לפעול3 ליתן למשיב 2-1המשפט הנכבד להורות למשיבים 



ישראל, עד ממשלת  של  לפתחה  הטבעי הניצבת  הגז  בנושא משק  וסוגיה  סוגיה   בכל 

להשלמת חוות הדעת הסופית מטעמם.

ביניים       .93 צו מתן לטובת בבירור נוטה הנוחות כידוע: .מאזן

 "כלל גדול נקוט בידינו, כי מתן צו ביניים או אי מתן צו ביניים עד לבירור
 העניין לגופו נמדדים ומוכרעים לפי מידת הנוחות ואי הנוחות ולפי שיעור

 1508/93הנזק, שייגרמו לצד זה או אחר ע"י מתן או אי מתן הצו" (בג"ץ 
)).1993 (514, 510) 1פנחסי נ' יו"ר הכנסת, פ"ד מז (

  גזר על עצמו, על דעתו עצמו, מניעות3ובענייננו, הנזק הנגרם כתוצאה מכך שהמשיב .94

שתואר בהרחבה כפי  הוא כבד-משקל.  הטבעי  הגז  משק  בנושא  עיסוק  מכל   מוחלטת 

המשיב  כי  העובדה  של3לעיל,  הנחיותיהם  מכוח  ושלא  עצמו  דעת  על  כיום  פועל    

האוסר על2-1המשיבים  בשימוש ציני בכלל  מדובר  הציבורי כי  את החשש  מעצימה   , 

ניגוד עניינים במטרה לחמוק מעיסוק בסוגיה ציבורית מהותית ושנויה במחלוקת. 

ראוי.95 ושימוש  ענייניות  של  חשובה  עין  מראית  על  כן  אם  ישמרו  הביניים  הנחיות   מתן 

 בכללים האוסרים על הימצאות בניגוד עניינים. למול זאת, לא צפוי להיגרם נזק של ממש

  החלו לפני זמן רב לטפל בחוות2-1כתוצאה ממתן הנחיות הביניים. כאמור, המשיבים 

 , וברי כי לא יהיה להם קושי מיוחד להעניק באופן מיידי, על3הדעת בעניינו של המשיב 

יסוד הממצאים שנאספו על ידם עד כה, הנחיות ביניים עד למתן חוות הדעת הסופית.

הסעד.96 לבין  האמור,  הזמני  הסעד  בין  ברור  הבדל  קיים  לחדד כי  העותרת   עוד תבקש 

 בינייםהסופי המתבקש בעתירה. בעוד הסעד הזמני, ככל שיינתן, מכוון אך למתן הנחיות 

 סופית עד למתן חוות הדעת הסופית, הרי שהסעד הסופי נועד להורות על מתן חוות דעת

וכוללת בסוגיית ניגוד העניינים שבו מצוי המשיב . 

 אשר על כן, שעה שמאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת מתן הסעד הזמני, מתבקש בית.97

הביניים  המשפט הנכבד להורות על  צו  המבוקש בעתירה. הוצאת

 לחילופין, על מנת למנוע את סיכול מטרת העתירה נוכח העובדה שבימים אלו מקודם.98

 המהלך לאישור מתווה הגז באופן אינטנסיבי על ידי ממשלת ישראל, תבקש העותרת

 , המורה לו להימנע מלהביא את סוגיית אסדרת4להורות על מתן צו ביניים כנגד המשיב 

 משק הגז הטבעי בפני הממשלה ו/או הכנסת ו/או מלקדם מגעים ו/או החלטות בעניין –

עד להכרעה בעתירה זו.

  סיכום.7

 הדין בישראל הפקיד בידי היועץ המשפטי לממשלה את הסמכות רבת-החשיבות להכריע.99



במהירות להפעיל  יש  זו  סמכות  בממשלה.  שר  של  עניינים  ניגוד  של  קיומו   בשאלת 

בהפעלתה עלולה להוביל לנזקים של ממש –  הראויה, שכן התמהמהות בלתי סבירה 

כאמתלא בכלל  ציני  לשימוש  פתח  בפתיחת  וכלה  וביעילות,  במשילות  מפגיעה   החל 

להימנע מעיסוק בסוגיה ציבורית שנויה במחלוקת. 

 בנסיבות המקרה דנן, אין ספק כי התמהמהותו של היועץ המשפטי לממשלה בהשלמת.100

 חוות דעת בשאלת ניגוד העניינים בו מצוי שר האוצר על רקע חברותו עם איש העסקים

הסביר הזמן  מפרק  ניכר  באורח  חורגת  הטבעי –  הגז  הנוגע למשק  בכל  מימון,   קובי 

לפרסומה.

 העיכוב בפרסום חוות הדעת הוביל לכך ששר האוצר נמנע לחלוטין, על דעת עצמו, מכל.101

בשל  – בישראל  הטבעי  הגז  משק  אסדרת  של  הרת-הגורל  הכלכלית  בסוגיה   עיסוק 

החשש לניגוד עניינים ולו למראית עין מטיפול בנושא. 

על.102 האמון  האוצר,  שר  כי  המחייב  הציבורי  האינטרס  סביר  בלתי  באורח  נפגע   בכך, 

משמעותי כלכלי  למהלך  שותף  יהיה  ישראל,  מדינת  של  הכלכלית  מדיניותה   קביעת 

כאסדרת משק הגז הטבעי. 

 בכך אף נפגע באורח בלתי סביר אמון הציבור בשיטה הדמוקרטית ונפגע רצון הבוחרים.103

 אשר בחרו בשר האוצר העומד בראש מפלגת "כולנו" על מנת שזה יממש את הבטחותיו

לפעול ללא מורא "לפירוק מונופול הגז" ול"הבטחת מחיר גז סביר והוגן".

 חוסר הכרעה בדבר ההגבלות החלות על שר האוצר יצר מניעות, שיתכן והיא מניעות.104

הגשמת את  מסכלת  ואף  עניינים  בניגוד  ההימצאות  איסור  של  זילות  היוצרת    יתר, 

מטרותיו. 

 כל המוסיף גורע" או בלשון הגמרא בסנהדרין– "על כך כבר אמרו חכמנו זיכרונם לברכה .105

כ"ט א: "המוסיף על הצריך גורם לחיסרון". ובבראשית רבה פרשה יט ג נקבע: 

"הדא הוא דכתיב (משלי ל) אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת 

תני ר' חייא: שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר, שלא יפול ויקצץ הנטיעות."

 לו היה היועץ המשפטי לממשלה שוקל כדבעי את נסיבות העניין, ובכלל זאת את עוצמת.106

הבוחרים, היה ודאי משלים בתוך פרק זמן  הפגיעה באינטרס הציבורי ובהגשמת רצון 

באופן ומובהרת,  מוכרעת  הייתה  המגבלות  וסוגיית  האמורה,  הדעת  חוות  את   קצר 

 שיבטיח התנהלות תקינה, אשר תגן על נורמות ראויות, על אינטרסים ציבוריים ועל אמון

הציבור בהתנהלות נבחריו. 



 אשר על כן, ולנוכח מכלול הנימוקים המפורטים בעתירה, מתבקש בית המשפט הנכבד.107

 להוציא מלפניו צווים על תנאי כמבוקש בפתיח לעתירה זו, ליתן צו ביניים עד להכרעה

בעתירה, ולהורות על קיום דיון דחוף בעתירה.

מן הדין ומן הצדק להיעתר לעתירה זו..108

__________________

"  ,  - ד  עו לוזון מידד צרויה

____________________

"  , - ד  עו טייטלבאום קריב יעל

 " העותרת                                                  כ  ב
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