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 המשיבים

 
 3-1 מטעם המשיבים תגובה מקדמית

 

מתכבדים בזה המשיבים  (13/2/20י"ח בשבט תש"פ )בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 , כדלקמן:ותם לעתירלהגיש את תגובת

 ןפגם כלשהו בהפעלת שיקול דעתם של המשיבים, ואינ ותמגל ות אינןהעתירשתי  .1

 עילה כלשהי להתערבות בג"צ. ותמקימ

בפתח הדברים ייאמר: ממשלת ישראל רוחשת כבוד רב, הן למוסד היועץ המשפטי  .2

משלה . משום כך, חברי המ, ד"ר אביחי מנדלבליטלממשלה והן ליועץ המשפטי שבחרה

רוב שועים לעצותיו הטובות. ועם -פי-שוקלים תמיד את דברי היועץ בכובד ראש, ועל

בנושאים שבהם היא נושאת בסמכות החוקית לעמוד על כך שזאת, הממשלה מבקשת 

mailto:yuvalyoaz@gmail.com


להפעיל כיאות ובאחריות הציבורית אין היא נכונה ואין היא רשאית להיפטר מן החובה 

  .את שיקול דעתה

בדין הנוגע  כהלכה שלא פנים מגלהי היועץ המשפט הנכבד עמדת הממשלה היא כ

בית המשפט העליון מזמנות לשעתירות אלה  , אם כן,יתכןלמעמדן של הנחיותיו, ו

ואילך,  35נתייחס להלן בסעיפים  בשאלה עקרונית זאת, אליהלדון  אפשרות מוצלחת

  .להעמיד הלכה על מכונהו

 בדיקה הממשלתית, טיבה והיעדר כבילת שיקול דעתה של הממשלה הבאהועדת ה

הממשלתית על סמך כי הקמתה של וועדת הבדיקה טענתם המרכזית של העותרים היא  .3

עלולה לכבול את שיקול (  9/2/2020מיום י"ד בשבט תש"פ ) 4868החלטת הממשלה מס' 

 בירות קיצונית בשלכדי חוסר סה מינויעולה ך , ומשום כדעתה של הממשלה הבאה

 ממשלת מעבר. צופיםהאיפוק והריסון המ

לא  2001-א לחוק הממשלה, תשס"א8לוועדת בדיקה ממשלתית המוקמת מכח סעיף  .4

נתונה כל סמכות מחייבת בעניינים שאותם היא בוחנת. וועדת הבדיקה מהווה גורם 

ראיה או ממליץ בלבד בפני הממשלה, סמכויותיה מתמצות בניהול חקירה בלבד, ואף 

 בפניה לא ישמשו כראיה בהליך משפטי.  יימסרועדות ש

השערה,  ,1205/20בבג"צ  לעתירה 4נספח  ,היועץ המשפטי לממשלה העלה בחוות דעתו .5

כי המלצותיה של ועדת בדיקה ממשלתית עשויות להיות בעלות תוקף מחייב, לאור 

 בתגובתו בעתירות אלה הוא כותב .הדמיון המסוים בינה ובין וועדת חקירה ממלכתית

 בדיקה לוועדת גם יפים שהדברים נראה, מסמרות לטעת ומבלי, הדברים פני על" כי

שאין לה הכרעה אלה גדולה, ואולם זוהי ששל התגובה(.  43" )סעיף ממשלתית

שנחלקו בה המומחים. בעוד פרופ' יצחק זמיר סבר כי הממשלה מחויבת ו ,בפסיקה

לשקול את ההמלצות לגופן, ורק מקרים נדירים וטעמים יוצאים מן הכלל עשויים 

להצדיק דחיית ההמלצה ]יצחק זמיר, "ועדת החקירה מן הבחינה המשפטית" 

([, סבר ד"ר אביגדור קלגסבלד הממשלה אינה חייבת 8319) 329-330, 323 הפרקליט לה

לנקוט פעולה כלשהי בעניין לשמו הוקמה הוועדה, כשם שהיא אינה חייבת להקים 

, שער (2001) ועדות חקירה ממלכתיותועדת חקירה מלכתחילה )אביגדור קלגסבלד, 

, לההתנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממש 9223/10 בג"צ; ור' 303אחד עשר, 

 לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן(. 22, בפס' 19.11.12

בין כך ובין כך, בנסיבות הקיימות, טענת העותרים כי עצם הקמתה של וועדת הבדיקה  .6

ד' של .1עלולה לכבול את שיקול דעתה של הממשלה הבאה מופרכת מיניה וביה. סעיף 

את ועדת הבדיקה  הנחהוסעיף ד של ההודעה בדבר מינוי הוועדה מהחלטת הממשלה 

להגיש את ממצאיה בתוך ארבעה חדשים, כלומר, לאחר תום תקופת כהונתה של 

הממשלה הנוכחית, ואף הסמיך את שר המשפטים )אשר יהיה בימים ההם( להאריך 

תקופה זאת. האפשרות להאריך את משך התקופה נועדה בעיקר למקרה שבעוד ארבעה 

רות לכנסת( טרם תורכב ממשלת הקבע חדשים )כלומר, כשלושה חדשים לאחר הבחי

החדשה. זאת ועוד, החלטת הממשלה הבהירה כי וועדת הבדיקה איננה מתבקשת 



לקבוע המלצות כלשהן, וכי השאלה האם תתבקשנה המלצות תוכרע על ידי הממשלה 

 הבאה. 

 גםאפילו היו מתבקשות המלצות, כל מה שהממשלה הבאה הייתה מחויבת לו, 

סביר באופן קיצוני -, הוא להפעיל שיקול דעת שאיננו בלתימירז' פרופלשיטתו של 

באשר לשאלת אימוצן. אילו היה מתברר, חלילה, כי וועדת הבדיקה פעלה באופן פסול, 

או שימשה כלי בידי הממשלה הקודמת כדי לכבול את שיקול דעתה של הממשלה 

בוודאי איננה התרופה לכך הייתה בקביעה שממשלה, הדוחה המלצות כאלה, הנכנסת, 

סביר באופן קיצוני. הסברה שכללי הסבירות הם נוקשים כל כך, -פועלת באופן בלתי

עד שהם עלולים לאזוק את ידי הממשלה העתידית ולכפות אותה לקבל המלצות מוטות 

 מגלה בתורת הסבירות עצמה פנים שלא כהלכה. –

אין הממשלה שהשאלה איננה מתעוררת כלל, וברור  ,בהיעדר המלצותמכל מקום, 

 העתידית כבולה במאומה. 

בבג"צ  של העתירה 71בסעיף יועץ המשפטי ושל תגובת ה 43בסעיף הטענה המפותלת ) .7

( שיש חשש שבית משפט יראה בבחירתה האפשרית של הממשלה העתידית 1205/20

איננה מגלה אפילו שמץ  –שלא לבקש מוועדת הבדיקה המלצות החלטה בלתי סבירה 

טענתו של היועץ המשפטי  דומה לזאת היאשל "כבילת שיקול דעת" לעת הזאת. 

לממשלה שהקמת הוועדה יוצרת "עובדה מוגמרת", משום שהיא תחייב את הממשלה 

של  45סעיף העתידית להפעיל שיקול דעת בשאלה אם לבקש מן הוועדה המלצות )

איננו בוודאי שעד  וקלוש, , מדובר בחשש כה מרוחקהראוי (. בכל הכבודתגובת היועץ

 . שלה ממעשה לעת הזאתמצדיק הימנעות של הממ

הממשלה הבאה תקבל, על פי החלטת הממשלה הנוכחית, ממצאי עובדה ווה אומר: ה

ללא המלצות. ממשלה זאת תהיה סוברנית לבקש להוסיף ולבדוק היבטים עובדתיים 

מסוימים, אם תסבור שעבודתה של וועדת הבדיקה לא הייתה שלמה, ותהיה 

. העובדה שהממשלה תהיה מחויבת להפעיל סוברנית לבקש המלצות או להימנע מכך

, כזה שאיננו בלתי סביר באופן קיצוני( )ולמען הדיוק, בכל אלה שיקול דעת סביר

 נטל כבד מנשוא, שבעטיו יש לומר ש"כובלים את שיקול דעתה"מטילה עליה איננה 

 .בעצם הכנת ממצאים

נדונה שאלה חשובה  (2001) 465( 2)נה י"פד, הממשלה ראש' נ וייס 5167/00 צ"בגב .8

 אהוד ברק הממשלה אשלאחר שר בהרבה, בכל הכבוד, מזאת שמעלים העותרים כאן.

 עם מדיני להסדר ומתן משא מנהלתוהוקמה ממשלת מעבר, היא החלה  התפטר

, הכולל ויתורים מדיניים הסכם על לחתום שאיפה מתוך, הפלסטינית הרשות

לא רובינשטיין, ליקים היועץ המשפטי לממשלה דאז, א .הבחירות בטרם מפליגים,

כיהה בממשלה ולא סבר שיש "מניעה משפטית" או מניעה כלשהי לניהול משא ומתן 

 מעין זה, אולם ח"כ וייס עתר לבג"צ, ועתירתו נדחתה. 

-במשא עוסקות אלה עתירות, לסיכום" את הלכת וייס: השופט י. זמירכב' וכך סיכם 

 אם בין. חריפה במחלוקת הציבור את המפלג, מובהק פוליטי אופי בעל, מדיני ומתן

 מקום מכל, יחיה באמונתו איש כל זה יןיובענ, לאו אם ובין כזה ומתן-משא לקיים ראוי



 בהסכם ייאמר, להסכם יוביל ומתן-המשא אם כי המשפט לבית הודיעה הממשלה

 על יאושר מכן ולאחר, הממשלה ידי על יאושר אם אלא תוקף לו יהיה שלא במפורש

 במקרה. ישראל בחוקי כזה להסכם שנקבעו התנאים כל את יקיים ואף, הכנסת ידי

 גם, ועוד זאת. תוקף לו שיינתן לפני העניין לגוף בהסכם ידונו והכנסת הממשלה, כזה

 שתמצא ככל ומתן-במשא להתערב יכולה הכנסת, מתנהל ומתן המשא בעוד, זה בשלב

. בה ללכת הנכונה הדרך זאת כך משום. אחריותה גם זאת לכן .סמכותה זאת. לנכון

 בעולם משפט בית שום כי סבור אני, המקרה נסיבות ביתר ובהתחשב, כאלה בנסיבות

. הצהרה או צו של בדרך ומתן-המשא את ולהפסיק להתערב עצמו על מקבל היה לא

 ".זאת לעשות צריך אינו זה משפט בית גם אלה בנסיבות

 מבהירים הבהר היטב היכי דמי "כבילת שיקול דעת". בכל הכבוד, ,חים אלהוכדברים נ

 ההסתדרות 2453/06 ץ"בבגפסק הדין היועץ המשפטי לממשלה, שחש כנראה כי  .9

קנה אחד עם ( איננו עולה ב21.3.06) לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל הרפואית

בחירות, אלא  לפניאיננו מוצא פסול בהקמת וועדה לסל התרופות טיעוניו, היות שהוא 

באמירה  פסק הדיןב הקביעותניסה לאבחן את , בקבלת החלטותיה ערב הבחירות

 או מונעת הוועדה הקמת על ההחלטה קבלת עצם כי דומה, דנן במקרה"הסתמית כי 

לא מובן ראשית, לתגובת היועץ(.  38)סעיף  "בחירות משיקולי כמונעת נראית למצער

לפסילת החלטה מוסמכת של הממשלה איננו מה המבחן  –"דומה", ושנית כך מדוע 

שנדמה למאן דהו כמניע אפשרי שלה, כל עוד אין היא כובלת את שיקול הדעת של 

 הממשלה שתבוא אחריה.

 ,לה הבאהשבהם מצמצמת החלטת הממשלה את סמכויות הממש ים,עניינים היחידה .10

, איננו שנוי במחלוקת 11הוא שני אלה: עצם הצורך בבדיקה )שכמפורט להלן בסעיף 

 . תידון להלןאף היא , שבפני עצמו( וזהות חברי וועדת הבדיקה

 לדעת הכל –הצורך בקיום בדיקה 

ל רקע ע, בין השאר מצריכה בדיקה שאלת תפקודה של מח"שלית מאן דפליג, ש .11

והצורך  ז"להריגתו של סלומון טקה  המתח הציבורי העצום שהתעורר מחמת

 . ברמה הגבוהה ביותרשוטרים  שהתגלה מחדש באותו מקרה לקיים חקירות

מחודש אפריל דו"ח מבקר המדינה בנושא "הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים"  .12

של  3ספח ההסבר להצעת החלטת הממשלה המצורפת כנ בדברי, אשר נזכר 2017

, הצביע על ליקויים מערכתיים חמורים הטעונים תיקון, 1205/20 צ"העתירה בבג

דו"ח הצוות למיגור הגזענות  ת על אלימות שאינן מטופלות כהלכה.לרבות אלפי תלונו

 פעילות ח"דו .עמד על בעיות קשות מסוג אחר 2016נגד יוצאי אתיופיה מחודש יולי 

 (79-83' עמהצביע על ליקויים הטעונים טיפול )ב ריתהציבו הסניגוריה של 2017 לשנת

(. 90-94' עמהצביע עליהם ) 2018 לשנת הציבורית הסנגוריה של פעילותה ח"דוואף 

הנתב"ם, השופט בדימוס דוד רוזן, ערך בעניינים הנוגעים בנושא זה הליכי בדיקה 

 .(412/19 החלטהשונים )למשל, ב

"צוות  16/7/2019ם בתאריך עצמו הקיהיועץ המשפטי לממשלה  – ועל כל אלה

לבדיקת הטענות ( והמשטרה )כלומר, משותף לגורמים שמתוך הפרקליטות משותף"



היועץ ידע לפרט בחוות , ו(1182/20בעתירה בבג"צ  1)ר' נספח ע/ של יוצאי אתיופיה

דא עקא, זה "קיים מספר רב של דיונים מעמיקים". משותף צוות דעתו לממשלה ש

בצוות אשר בראשות המשנה  חקירת הנושא דיטי לממשלה סבר שלשם שהיועץ המשפ

דרג ל , מפאת חשיבותה,את דרג הבדיקההחליטה להעלות הממשלה, לעומת זאת, לו. 

 ממשלתית עם סמכויות של וועדת חקירה ממלכתית.  בדיקהוועדת של 

עילות של פנרחבת בין כך ובין כך, אף העותרים אינם חולקים על עצם הצורך בבדיקה  .13

 (. אם כן, הכל מודים בכך. 1205/20 צ"בבג בעתירה 18מח"ש )סעיף 

 כעניין תלוי הקשר נסיבתי היקף הסמכות של ממשלת מעבר

המשפט החוקתי הישראלי אינו מכיר בדוקטרינה מיוחדת המצמצמת את  .14

הממשלה ושל השרים בממשלת מעבר לפעולות שוטפות בלבד -סמכויותיהם של ראש

התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' השר  1004/15 בג"צ; הנ"ל וייס 5167/00 צ]בג"

([, והדרישה כי היא תפעיל סמכויות אלה באיפוק ובריסון 1/4/2015) לביטחון פנים

, וייס] שלא לפעול בחוסר סבירות קיצוניתאיננה אלא יישום פרטני של החובה הכללית 

לנו אפוא בגישה גמישה המאזנת בין איפוק לבין עשייה, על פי נסיבות [. "עניין 468בעמ' 

העניין ובהתחשב במציאות המשתנה. השאלה שעקרונות הסבירות והמידתיות 

מציבים אינה אם העשייה היא שוטפת או חריגה. השאלה הנכונה הינה אם באיזון 

 [.שםנדרשים איפוק או עשייה." ] –המתחשב במכלול הנסיבות  –הכולל 

, בקשי אביעד ר"ד ידי על שהוכנה דעת חוות כלל הממשלה בפני שהונח החומר .15

 משמעותיות החלטות של רב מספר פרטה ואשרהמצורפת כנספח א' לתגובה זאת, 

, השאר בין. האחרונות הבחירות תקופת במהלך הממשלה ידי על שהתקבלו בעניינים

 מעונות מערך וייעול לשיפור תמשרדי בין ועדה) שונות ועדות הקמת אלה החלטות כללו

 עצמי רישוי לבחינת משרדי בין צוות, עיוני-הלא החינוך לשיפור משרדי בין צוות, היום

 רבים מינויים(, ערר ועדת עבודת לבחינת משרדי בין צוות, ובניה תכנון בתחום והקלות

, מלאוווי ,אוגנדה, פראגוואי, אורווגאי, קניה, ליטא, יוון, הולנד, לאוסטריה שגרירים)

, טוגו, פסו בורקינה, השנהב חוף, והרצגובינה בוסניה, אקוודור, סיישל איי, טנזניה

 במשרד מנהלת ראש, לס'אנג-וללוס פאולו לסאן קונסולים. ומולדובה ארמניה

 הרשות במליאות חברים, הטבעי הגז לענייני במועצה חבר, מכרז ללא הבריאות

 בוועדה חברים, ומחזות סרטים לביקורת למועצה חברים 7, והגנים הטבע לשמירת

, התחבורה במשרד ציבורית לתחבורה ארצית רשות מנהל, נפקדים לנכסי המיוחדת

, ממלכתי בריאות חוק לעניין הציבור קבילות נציב, ישראל מקרקעי במועצת חבר

 שונים משקיים עניינים וכן( האוצר במשרד המדינה והכנסות כלכלה אגף על הממונה

 מתאר תכנית אישור, שורק הכוח לתחנת ארצית מתאר תכנית אישור) ולגד בהיקף

-2022 לשנים התעופה שדות רשות של הפיתוח תכנית אישור, כליאה למתקני ארצית

 הגבול מעברי של הפיתוח תכנית אישור, שקלים מיליארדי 9.5-כ בסך ואילך 2020

 מועדפים מתחמים על הכרזה, שקלים מיליארד כחצי בסך ואילך 2022-2020 לשנים

, המלח ים להגנת לחברה ישראל בין מסגרת הסכם עקרונות אישור, בינוי-לפינוי

 אשרור, 2023 סוף עד החתימה ממועד שקלים מיליארדי 395.1 של תקציב במסגרת



 בין רכש הסכם, ההחלטה ליישום החוץ שר כח וייפוי לבריטניה ישראל בין סחר הסכם

 הממשלתית ברשות לבכירים תקציבים והרשאות ו"נאט של הרכש לארגון ישראל

 (. עירונית להתחדשות

 לממשלה המשפטי היועץ של במעורבותו כולן נעשו אלה החלטות כי, לציין למותר

 החלטה על הנכבד המשפטי היועץ של קצפו יצא מה על ברור לא, זה רקע על. ובפיקוחו

 שתוכל להחלטות הקרקע את המכשירה מטה עבודת אלא, דבר של לאמתו, שאיננה

 .הבאה הממשלה בעתיד לקבל

חרף האיפוק והריסון שהממשלה נוקטת בעניינים שונים, היא איננה רשאית לגזור על  .16

 1182/20 צ"בבג שהעותרת, הדמוקרטיה משמרהציבור שיתוק או "ריק שלטוני". 

 ובצדו, כמותו מעין חשוב הוא, בו לעמוד חדשים ארבעה לפני התאגדה כיצד מתארת

 ".מלאכה והיום משמר הלילה לנו והיו" בבחינת, המדינה ענייני את לנהל גם יש

 עד. די בלי עד להחמיר ולא, למשמרת משמרת לעשות לא, סייג על סייג להוסיף אין"

 יעמדו ינייםיענ ולא פוליטיים שיקולים שמא, הציבור באמון לפגיעה חֵרדים שאנו

 פגיעה מפני לחשוש עלינו שומה, בחירות בתקופת ושריה הממשלה החלטות בבסיס

 לא, ממשלה הנקרא 'החרושת בית'ש לכך מצפה הציבור :אחר במובן הציבור באמון

 כי', מנועים לדומם' ניתן אין. פיזורה על תחליט שהכנסת אימת כל ממלאכה ישבות

 כפי בדיוק, פוסקת בלתי לעשייה היא הציפייה. הפסקה בלי חייה את חיה המדינה

 עד הממשלה של תפקידיה מילוי להמשך; הממשלה: יסוד לחוק ל"הנ 30 סעיף שמורה

 השר' נ ודמוקרטיה למשילות התנועה 15/1004 צ"]בג "חדשה ממשלה של לכינונה

, כמצוטט (2015/1/4) סולברג נעם השופט' כב של דינו לפסק 3 בפסקה ,הפנים לביטחון

 .[1182/20 צ"בבגשל העתירה  39גם בסעיף 

ורי חיוני בעשייה", המשמש בפסיקה כאמת מידה להיקף פעילותה הביטוי "צורך ציב .17

איננו אלא יישום למקרה קונקרטי של מבחן הסבירות הכללי, שהוא של ממשלת מעבר, 

כי  1182/20נסיבות. בצדק העירה העותרת בבג"צ למטיבו רגיש לשינויי העתים ו

 הקונקרטיתהסמכות  של למאפייניה לב בשים נבחן זה לעניין הסבירות "מתחם

האיפוק  דרישת לבין ממשלתית בעשייה הצורך בין הנדרש באיזון ובהתחשב, המופעלת

 האיפוק מידת תקטן כך, גוברת השלטונית הפעולה החיוניות שמידת ככל. כאמור

 שמציבים השאלה, והרי" (.בה 37, ור' גם סעיף בעתירה 30ולהיפך." )סעיף , הנדרשת

 השלטון מרשויות רשות של פעולה כל על ולשיםהח, והמידתיות הסבירות עקרונות

, חריגה או כשוטפת הממשלה של עשייתה לסיווג מוגבלת אינה, המנהלי המשפט מכוח

הרגישות , שם(. 38" )סעיף הנסיבות מכלול את הכולל האיזון את היא בוחנת אלא

התארכותה המצערת של תקופת המעבר מחייבת בחינה מתמדת של היא ה –לנסיבות 

 . גיסא והצורך הציבורי מאידך גיסאמחד 

 ממשלה להקמת כושלים וניסיונות בחירות בתקופות ישראל מדינת מצויהלעת הזאת  .18

 חודשים שלושה הפחות לכל תארך חדשה ממשלה הקמת. עשר הארבעה החודש זה

 אפשרות גם בחשבון להביא האחריות תובעת האחרונה השנה ניסיון לנוכח. נוספים

 ת הבדיקהוועד. נוספת ודחייה ממשלה בהקמת 23-ה הכנסת של לכישלון מצערת



את ממצאיה )ללא המלצות( לממשלה הבאה שהקימה הממשלה התבקשה להגיש 

על רקע המתח  –, וכל זאת 2019הבחירות במועדן הראשון בשנת כחלוף שנה וחצי מיום 

להלן, הדו"ח המיוחד החמור של  23-26הציבורי העצום המתואר בתמצית בסעיפים 

 אתיופיה יוצאי נגד הגזענות למיגור הצוות ח"דוו, 2017מבקר המדינה מחודש אפריל 

יסון הוא שמקור חובות האיפוק והרהיות   לעיל. 11בסעיף  יםהנזכר 2016, יולי מחודש

הקשר המותנה בנסיבות, -היא לעולם עניין תלוי סבירות, בתורה,בדיני הסבירות, ו

לפעול לתיקון, ובוודאי להתחלת  בחינה מחדש של הצורךדברים זה -מצב מחייב

בדיקה, של כשלים הנוגעים לשמירת זכויות האדם בישראל וללכידות החברתית בין 

 .השוניםמגזרי האוכלוסייה 

 בדיקה וועדת להקמת ותהנוגע בהחלטות בג"צ מידת ההתערבות של

מידת ההתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק בהחלטות הנוגעות להקמת וועדת  .19

 בדיקה מצומצמת מאד. 

מעיקרא, הסמכות להקים ועדת בדיקה ממשלתית הינה סמכות סטטוטורית,  .20

והגבלתה דורשת אפוא זהירות רבה לאין ערוך מאשר הגבלת סמכות הנגזרת באופן 

 רית של הממשלה. כללי מסמכותה השיו

כך, . הממשלה של שבאחריות הממשלה הוא פררוגטיבה אופן הבדיקה של נושאים .21

 הדרג התנהלות לבדיקת "וינוגרד ועדת" , כשהממשלה הקימה את2006למשל, בשנת 

במלחמת לבנון, הוגשה עתירה בטענה שראוי היה לקיים את  הביטחון ומערכת המדיני

פי חוק וועדות חקירה, ולא באמצעות וועדת החקירה באמצעות ועדת חקירה שעל 

 בית המשפט העליון פסק כדלקמן: בדיקה ממשלתית.

 הליך לקיים ההחלטה לעצם רק מוגבלת אינה המבצעת הרשות של הרחבה סמכותה"

 שונות דרכים קיימות, אכן""... בדיקה אותה תתבצע שבו לאופן גם אלא, בדיקה

 קיימת לעתים. שבאחריותה נושאים ושל הממשלה פעילות של וחקירה בדיקה לקיים

 – השונות הבדיקה דרכי בין הבחירה. לא ולעתים האלה הדרכים בין אפשרית חפיפה

 שהוזכר יוסוף מהדי בעניין, כך. המבצעת לרשות אם כי, ברגיל, היא זה משפט לבית לא

 בית של התערבותו היקף היא ומיוחדת נפרדת שאלה: "כי המשפט בית ציין, לעיל

 ידי על בין, מסוימת בדרך מסוים עניין לחקור הממשלה החליטה בו מקום זה פטמש

 לממשלה להורות שלא המשפט בית נטית היתה כאן שגם, אחרת בדרך או חקירה ועדת

 ...". דווקא מסוימת בדרך העניין את לחקור

 ששיקול ראינו: "...וקבעהעליון  המשפט בית הוסיף הרלבנטית הפסיקה סקירת לאחר

 לגבי גם אלא לחקור ההחלטה עצם לגבי רק לא וחל מאד רחב הוא הממשלה של תהדע

 בדרך מסוים עניין לחקור הממשלה מחליטה בו מקום כך משום.. החקירה דרך

 שלא המשפט בית של נטייתו תהיה, אחרת בדרך או חקירה ועדת ידי על בין, מסוימת

 עמותת 6728/06 צ"בג. )"דווקא מסוימת בדרך העניין את לחקור לממשלה להורות

 ישראל ממשלת ראש' נ חברתי וצדק תקין מינהל למען אזרחים, "אומץ"

(30.11.2006)). 



 של אחריותה בתחוםש מסוימים נושאים של הבדיקה הליכי סוגיית כי, אפוא יוצא

 בלב כמצויות הנתפסות סוגיות אותן בגדר באה, מאורגניה מי של או הממשלה

 שאינם ,מדיני-פוליטי גוון בעלי אחרים לעניינים בדומה, צעתהמב הרשות של סמכותה

 בהם מכתיב הרשויות הפרדת עקרון ואשר, אדם זכויות שעניינן בסוגיות מתמקדים

 נתון שבהם בתחומים המדובר. השופטת הרשות מצד ומאופקת מרוסנת מדיניות

 משאביו מפיזור להימנע להשכיל זה משפט בית על. כיבוד של מתחם לרשות

. הכיבוד מתחם מתרחב בו מקום, הציבור מאמון הניזונים, והחברתיים המשפטיים

, אחרים בנושאים השיפוטית הביקורת את להפעיל דרשיכשי לו יעמדו אלה משאבים

 .אדם תולזכוי הנוגעים בנושאים ובפרט

( 19/3/2019) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר המשפטים 186874/ בג"צב .22

טה אם ית המשפט העליון לשיקול הדעת שיש לממשלה ולשריה בהחלהתייחס ב

 , בחירות בתקופת ניתן 6874/18 צ"בגב הדין פסק .להקים ועדת בדיקה ממשלתית

 בדיקה ועדת להקים המשפטים שרת את לחייב דרישהבו  דחה העליון המשפט ביתו

 או השרה ותסמכ על כלשהי מגבלה מלאזכר המשפט בית נמנע, דוד רות פרשת בעניין

אילו היה טעם בסברה  .בחירות בתקופת ממשלתית בדיקה ועדת להקים הממשלה

בוודאי היה בית המשפט פותח את פסק דינו  –שיש מגבלה כזאת בעת מתן פסק הדין 

 .לפתור את הבעיה שבפניושהרי די היה בקיומה בהצבעה עליה, 

ול הדעת המסור למעשה, היקף ההתערבות בשיק" וכך פסק בית המשפט העליון:

לשרי הממשלה בכגון דא הוא כה מצומצם, עד כדי כך, שכפי שציין השופט י' זמיר 

באחת הפרשות בהן נדונה ההחלטה שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית: 'היישום 

כלל, על החלטה -של הכללים הרגילים המסדירים את הביקורת השיפוטית, בדרך

לפסילת ההחלטה, אלא במקרים חריגים המשפט -כזאת, אינו צפוי להוביל את בית

 ". המשפט'-ונדירים, שכמותם עוד לא באו, וספק אם יבואו, בפני בית

 הצורך הציבורי בבירור העניין ללא שהיות

, בכ"ז בסיוון לעיל 11כאמור בסעיף  סלומון טקה ז"ל נהרג, בנסיבות הצריכות בדיקה .23

היה זה כשנתיים לאחר שתשומת הלב הציבורית הופנתה (. 30/6/2019תשע"ט )

לקשיים בחקירות מח"ש, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בעניין זה, וכשלש שנים לאחר 

נדון בהרחבה בזירה הציבורית בעקבות  אתיופיה יוצאי נגד הגזענות שהצורך במיגור

משבר בלתי ללפני חצי שנה בלבד כמעט והוביל  זהאירוע מסקנות הצוות שעסק בכך. 

הפיך בין קהילת יוצאי אתיופיה לבין רשויות אכיפת החוק ואף בינה לבין המדינה 

 באופן כללי. 

אירוע דומה מול מגזר זה, כמו גם מול מגזר אחר, אשר יכול להתרחש במהלך הדחייה  .24

. העובדה קשותתוצאות ל, חלילה, להביאשדורש היועץ המשפטי לממשלה, עלול 

אם ) בחירותהשלכה על עמדת הציבור ב וניהולי עשויה להיות  משבר חברתילטיפול בש

, ינותעומדיניות משא ומתן עם ישויות מאשר פתיחה ב מידה פחותה בהרבהבכי, 

רת ט(, לא פו, שאין בה פסולוייסבזמן הלכת שבג"צ פסק, כעמדתו של היועץ המשפטי 

 את הממשלה מאחריותה לטפל בו ולא מצדיקה הזנחה של תבערה חברתית מתלקחת.



משום שהיא עניין  ,טקה של מותו פרשת את בודקת לא אמנם שמונתה הבדיקה ועדת .25

 המנגנונים את בודקתהליכי שיפוט אינדיבידואליים. הוועדה ללחקירות פליליות ו

 שחש הציבור את, המדאיגים למזער את החשש מהתרחשות מקרים אחרים שאמורים

 על להגנה שמחויבת שלטונית רשות כל לעניין אמורים, ואשר קשות תחושות אותן

 .הגוף ולשלמות לחיים האדם-זכויות

בתורה, רק אם  ,מינוי וועדת בדיקה שתגיש את ממצאיה לממשלה הבאה, אשר תוכל

תחפוץ בכך, לבקש מן הוועדה גם המלצות, נחוץ אפוא להמשך פעילות תקין של 

 צ"בבג מוסדות הציבור ואיננו מעורר כל חשש ל"מחטף", בלשונם של העותרים

 .לעתירה( 19)סעיף  1205/20

להמתין עד להחלטה על הגשת כתב האישום נגד השוטר שירה  הממשלה בחרה .26

בסלומון טקה ע"ה, כדי למנוע השפעה בלתי הוגנת על גורמי מח"ש השוקלים את עניינו 

לבחינת השאלות  של השוטר. משהוסר החשש הזה, בשלה העת להקמת וועדת הבדיקה

, שריבהקדם האפ, וההצעה להקימה הובאה בממשלה המערכתיות הכרוכות בכך

 .בישיבת הממשלה הסמוכה להגשת כתב האישום

 בנושא הנוגע לפיקוח הממשלה על פעולותיושל היועץ המשפטי לממשלה  חוות הדעת מעמד

)היועץ   4 המשיב של המקצועיתעמדתו  מטעימה "כי בהינתן 1182/20העותרת בבג"צ  .27

 תעלםלה )שר המשפטים והממשלה( רשאים 2-1 המשיבים היו המשפטי לממשלה( לא

 29לדין" )סעיף  בניגוד פעולה היא שכזו שכן פעולה, לה בניגוד ולפעול זו מעמדה

 ר.ש.(. –לעתירה, ההדגשה הוספה 

, כי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה בנושא הנוכחי בעניין זה אין מנוס מלהעיר .28

מתאפיין בשניות, המצריכה רגישות מיוחדת. אכן, היועץ המשפטי לממשלה הוא ברגיל 

יועצה של הממשלה לענייני חוק, אבל הוא גם ראש מערכת התביעה הכללית 

שבמסגרתה פועלת מח"ש. הווה אומר, במקרה הנוכחי היועץ הוא גם הממונה על 

יחידה ממשלתית שהממשלה מבקשת למנות וועדת בדיקה חיצונית לבדיקת חשש 

את טיב הפיקוח שנפלו ליקויים בעבודתה. הוועדה שהוקמה צפויה לבקר, בין היתר, 

 האםוהיא אף הוסמכה לבדוק מקיימים על פעילות מח"ש,  ושהיועץ והכפופים ל

המשפטי לממשלה היא נכונה מנקודת ראות  וליועץ לפרקליטות ש"מח ה שלכפיפות

גם על היועץ להזהיר את עצמו מחשש לניגוד עניינים, היה שומה  ,משום כך ניהולית.

 . הבחוות הדעת שנתן לממשלה בנושא ז

ככל מנהל, היועץ הוא בעל מחויבויות חברתיות ומקצועיות שהתגבשו במסגרת 

המערכת שהוא מופקד עליה, והוא עלול אפוא לגלות התנגדות טבעית לחקירה בלתי 

תלויה של המערכת שתחת פיקוחו. נטייתו של מוסד או ארגון להסתפק בבדיקה 

היא מובנת, אולם לא בכדי בחר  פנימית מן הסוג  שמקיימת אותה וועדה שמינה היועץ,

 .תלויה-המחוקק להפקיד בידי הממשלה כלי נוסף ויעיל של בדיקה חיצונית בלתי

. כשיועץ בפני עצמה איננה נדירה ואיננה מהווה בעיה קשה מן הסוג המתואר כאןשניות 

משפטי מבקש מן המנכ״ל החזר הוצאות נסיעה או הוספת תקני עובדים בלשכה 



של, הוא איננו פונה בשם האוטוריטה המקצועית שלו, אלא ככל המשפטית, דרך מ

מנהל של כל יחידה אחרת. השניות הזאת ניתנת לטיפול, אך היא מצריכה תשומת לב 

. ולערב בה קב של חומטין מיוחדת, ואת עמדת היועץ במקרה מעין זה יש לקרוא לאורה

מים בפרקליטות דברים אלה מקבלים משנה תוקף על רקע נטייתם הפסולה של גור

לשוות לפעילות הציבורית בנושא זה אופי פולמוסי, המצריך הזדהות עם אוהדי 

 להלן. 67 ףהפרקליטות מצד אחד או מבקריה מצד שני, כמפורט בסעי

אם כן הווה אומר: אפילו היינו מקבלים במלואה את המסקנה שקביעת היועץ  .29

ת את הממשלה בשאלות משפטיות, וכי התרופה היחידה המשפטי לממשלה מחייב

במתן חוות  היועץ"המעשה המנהלי" שעשה העומדת לממשלה היא עתירה לבג"צ כנגד 

בדיקת  ןמקום בוודאי שמסקנה זאת איננה חלה על החלטות ממשלה שעניינמכל , דעתו

 ,ומרקל וח, תקצובם, תנאי עבודתם וכל כיוצ"ב. יועץ המשפטיהגופים הכפופים ל

 כאשר עמדתו של היועץ נשענת על שיקולי סבירות ולא על מצע חוקי חד משמעי.

חוות דעתו את הטענה כי  ad absurdum המביא עמדת היועץ המשפטי במקרה זה .30

לו מחייבת את הממשלה אף בנושא הקמת וועדת בדיקה לבדיקת גורמים הכפופים 

צריכה להיקבע על יד "גורמי  כי זהותם של חברי וועדה כזאתהוא טוען . כך, עצמו

לתגובת היועץ  46סעיף ) ...עצמם הגורמים המבוקרים –מסתמא  –המקצוע", שהם 

 (.1182/20בבג"צ בעתירה  93, סעיף ובדומה לזה

הוא  –רוחשים כבוד רב למוסד היועץ המשפטי לממשלה, ואף על פי כן  המשיבים .31

שגה, בכל הכבוד הראוי, בכך שפסק ש"ישנה מניעה משפטית" כי הממשלה תבדוק 

של יחידה הכפופה לו, מבלי שעמד כיאות על חשיבות קיום הביקורת  את פעולתה

 . בכלל ועל הקושי שבמעמדו שלו כמחווה דעה בנסיבות אלה

הממשלה לא דחתה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה כלאחר יד, אלא לאחר שיקול  .32

דעת ענייני ומעמיק. שרי הממשלה הוטרדו בדיוק מן העניין המפורט כאן, דהיינו, 

שי שבו מצוי היועץ הנכבד בחובשו בו בזמן את כובע היועץ ואת כובע המנהל של הקו

יחידה ממשלתית הנתונה לביקורת. את החלטתם על הקמת ועדת הבדיקה לא קיבלו 

 כדבעי עמדת שבו נשקלהלאחר דיון מעמיק  או נמהר, כי אםהשרים באופן שרירותי 

ים המוסדי שהיועץ מצוי בו, ולאחר נידונה בגלוי שאלת ניגוד העניינ ,היועץ המשפטי

 .השתכנעו מעמדתו שהשרים לא

שניכר מחוות הדעת שהגיש , של ניגוד ענייניםתשובת היועץ המשפטי לממשלה לקושי  .33

תמציתי בניסוח  ,נמסרהשהכין את חוות דעתו, שעה בכלל לה שלא הטריד אותו לממש

 בטענה המדובר כי נשיב זה לענייןשל תשובתו בהליך הנוכחי: " 52בסעיף מאד, 

 פעילותו לפיהן, המשפטית שיטתנו של היסוד עקרונות את והנוגדת יסוד כל המשוללת

 ותפקידו, המבצעת הרשות של המוסמך כפרשן' כובעו'ב לממשלה המשפטי היועץ של

 מעצם מקימים אינם (גופיה על נמנית ש"שמח) כללית התביעה מערך בראש כעומד

 השופט כבוד של דינו לפסק 17 פיסקה זה לעניין והשוו ראו) מוסדי עניינים ניגוד, טיבם

 לממשלה המשפטי היועץ' נ ודמוקרטיה למשילות התנועה 6064/17 ץ"בג שהם

(2.7.18".) 



כי היועץ, אשר לא הבחין בקושי כלשהו עד לישיבת  ובכן, תשובה זאת מוכיחה

ניגוד לעומק הבעיה.  , בכל הכבוד,אף עתה הממשלה שבה מסר את חוות דעתו, לא ירד

בזמן משמש יועץ של -ית ובוכך שהיועץ ממונה על התביעה הכללהעניינים איננו נובע מ

שהוא מנהל של יחידה ממשלתית הנתונה לביקורת, ואשר מבקשים כך מממשלה, אלא 

לבדוק את השאלה אם היא תישאר כפופה למשרדו. העובדה שבג"צ דחה את הטענה 

שמש אף יועץ איננה אומרת שמדובר בשני שאין פסול בכך שראש התביעה הכללית י

אנשים שונים, שלאחד מהם )היועץ( אין שום קירבה לשני )התובע(. לא זו בלבד שאין 

 ניתנהבקביעה שלא מדובר  –" המשפטית שיטתנו של היסוד עקרונותמדובר באחד מ"

 מעולם ושהיא מחוסרת כל הגיון.

היועץ גם אדם קרוב אצל עצמו, והיועץ המשפטי לממשלה בתפקידו כיועץ הוא 

 Hesperusת, ושניהם אותו אדם. ראש התביעה הכלליכמש לה המשהמשפטי לממש

ופעם נוספת עם שחר פעם  ההמתגלכוכב נוגה,  ד הםחאכ , ושניהםPhosphorusהינו 

יכל לדון ללא  "יועץ"שהלכך  6064/17 ץ"בגבפסה"ד ב אין שום רמזהשקיעה.  לאחר

 ניגוד אינטרסים בעניינו של "ראש התביעה הכללית", בנימוק שאין קשר בין השניים.

על היועץ איסור להביע עמדה בסוגיה הנוגעת למנגנוני חל כי טוענים  המשיבים אינם .34

עמדתו  ואולם,הפיקוח שהממשלה שוקלת להפעיל ביחס לעניינים הנתונים לאחריותו. 

ינטרס המוסדי של מערך צריכה להישקל בידי הממשלה בשים לב לקונפליקט שבין הא

כאשר הייעוץ נשען על שיקולי סבירות. במצב  ,בפרטהייעוץ המשפטי לבין תוכן הייעוץ. 

למעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי היה הצדק עם עמדת העותרים ביחס  אפילוזה, 

לממשלה באופן כללי, הרי שאסור יהיה ליישם כלל כזה בנוגע לחוות דעת של היועץ 

משמעות הדברים היא אבדן יכולת הפיקוח  ,לפיקוח עליו. שאם תאמר כןבנושא הנוגע 

של הממשלה על מערך הייעוץ המשפטי שלה והנחת אובייקטיביות במקום שאין 

 להניחה.

 מעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה באופן כללי

 תהעותרהיועץ המשפטי ו, נבקש לשלול את עמדת הנוכחיצורך במקרה ה למעלה מן .35

. כלל-דרךחס למעמדה של חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בי 1182/20 צ"בגב

יבקשו בסוגיה עקרונית זו במסגרת הליך זה,  יסכים לדוןהנכבד ככל שבית המשפט 

, לקראת הדיון בעתירה לגופה לגביההמשיבים להמשיך ולפרט את עמדתם הסדורה 

 .אם יתקיים

בפני בית  במישריןמעולם לא הוצגה  בשאלה זאתת המוסדות המשיבים עמדיוער, כי 

שיועצים  בשעה ,חריפה "בעיית נציגאלא באמצעות נציג הסובל מ" ,העליון המשפט

 הםאת הממשלה בשאלה האם היא צריכה להיות כפופה להכרעותי וייצג משפטיים

 .הםשל

גישת הייעוץ המשפטי התומכות במפורטות אגב שיפוטיות -אמרות, ישנן אמנם .36

]ר'  רבות-לא הפוכותבצדן גם אמרות שיפוטיות כשת בידי העותרים, הנזכר, המחייב

 3660/17 "צדנג; (04.03.2019) והטכנולוגיהיעל אמיתי נ. שר המדע  'פרופ 5769/18צ "בג

 320/96 "צבג;  (26.10.2017) שר הפנים’ התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ



סיעת מרצ  4247/97 "צ(; בג1998) 222( 2ד נב)", פמועצת עיריית הרצליה 'גרמן נ

 3094/93 "צ(; בג1998) 241( 5ד נב)", פהשר לענייני דתות 'במועצת עיריית ירושלים נ

 "צ(; בג1993) 404( 5ד מז)”, פממשלת ישראל’ התנועה למען איכות השלטון בישראל נ

שר  'אדם טבע ודין נ 6017/10 צ"בג (;6.6.2016) הרבנות הראשית 'גיני נ 6494/14

(; 12.10.08) הממשלה ראש' נ לביא 4646/08ץ "בג; (3.7.2012) התשתיות הלאומיות

ראש ממשלת  'נהל תקין וטוהר המידות ניאזרחים למען מ –אמיתי  4267/93 צ"בג

[. 800( 1, פ"ד מה)ז'רז'בסקי נ' רה"מ ואח' 1635/90; בג"צ (1993) 441( 5ד מז)", פישראל

הוכרעה  ,של קיום חוות דעת של היועץ המשפטיבהם נזכר הנימוק  ,בכל פסקי הדין

 נגד עתירה גם לגופה, ועד כה טרם התקבלהשלגביה חיווה היועץ את דעתו השאלה 

אך ורק מחמת הניגוד בין )במובחן מפקיד ממשלתי( אחד מחבריה  או הממשלה

האגב שקיבלו את גישת -זאת ועוד, אמרות החלטתם ובין ועמדת היועמ"ש לממשלה.

אגרנט  ועדת ותהייעוץ המשפטי המחייב התבססו על תיאור היסטורי שגוי של מסקנ

 צ"שניתן בבגשל מסקנות דו"ח וועדת אגרנט בנושא זה )למשל, התיאור  שמגר וועדת

 הנ"ל(, ודוק. 4267/93

להביא עלולה זו, דות זו את המהד, האלואגב -אמרותתוך ממשפטים -קריאת חלקי .37

חוזר ונשנה  . כך, למשל, מבוססת תגובתו הנוכחית של היועמ"ש על ציטוטטעותלידי 

הנ"ל,  הממשלה ראש' נ לביא 4646/08 ץ"בגב שנכתבמתוך משפט  ספורות מילים של

 את מחייבת, משפטיות בסוגיות לממשלה המשפטי היועץ של דעתו חוותלאמור: "

 חלקיתתוך הצגה  –וזאת ", אחרת פסק לא המשפט בית עוד כל ורשויותיה הממשלה

לעמדה והמנוגד שנפסק שם, על דעת שלושת שופטי ההרכב,  ratio decidendiשל ה

 המוצגת כעת על ידי היועץ המשפטי.

של היועץ המשפטי דעתו  חיוויעצם ד נג הייתההעתירה באותו מקרה הממשלה 

 תפקידלשישנה מניעה משפטית למינויו של העותר  קבע היועץ ובש במסמךלממשלה, 

בית . הערבי הציבור כלפי בתקשורת התבטאויותיומחמת  ישראל מקרקעי מינהל מנהל

בשולי , ואילו העותרממינויו של לגוף העניין, כי ראוי להימנע שם, המשפט קבע 

דעתו בנושא  להביע בפני הממשלה את יב,, ואף מחושהיועץ היה רשאיהדברים הוסיף 

הנוגעות בעניין זה מסווגות,  יתר האמירות .בייניש( הנשיאהלפסק דינה של  33)סעיף 

 על ידי בית המשפט עצמו, כאמרות אגב, ואף על פי כן יש בהן עניין. 

לומר לממשלה שהיא מנועה אף כי היועץ היה רשאי  ,טענההפרקליטות  נציגת

 טענה זאת אולםו, מלהתכנס ולדון במינוי, מחמת ה"מניעה המשפטית" לקיימו

 :וזה לשון פסק הדין נדחתה.

 לממשלה המשפטי והיועץ מאחר כי הינו האמורה העמדה שבבסיס ההיגיון, לכאורה"

 מחייבת המשפטית ועמדתו המינהל מנהל לכהונת מלהתמנות פסול העותר כי שוכנע

 לדיון העניין את להביא טעם אין ממילא אז כי, אחרת נפסק לא עוד כל הממשלה את

 מלדון מנועה הממשלה כי לקבוע היה רשאי המשפטי והיועץ, הממשלה בפני

 יסוד עקרון. ניכר קושי מעוררת זו עמדה, הדברים פני-על .העותר של במועמדותו

 ההכרעה שסמכות מי על מוטלת, להחליט והאחריות החובה כי הינו הציבורי במשפט



 האמורה הדעת-לחוות בהתאם לפעול והאחריות החובה, ככלל. ... .כדין בידיו נתונה

 דעתו-חוות את בעצמו לאכוף המשפטי ליועץ ואל, המוסמכת הרשות על מוטלת

 צ"בבג חשין' מ( אז כתוארו) השופט דברי: והשוו ראו) פרשני-הייעוצי בכובעו שניתנה

 רובינשטיין של ספרם(; 1997) 804, 791( 5)נא ד"פ, דתות לענייני השר' נ הרמן 5621/96

 (.1005' עמ, ל"הנ ומדינה

 מנועה הממשלה לפיה לממשלה המשפטי היועץ של קביעתו, שלפנינו העניין בנסיבות

 את הממשלה מן שללה, המינהל מנהל לתפקיד העותר של במועמדותו מלדון

 עצמה על וליטול, הנדונה הדעת-חוות על בהתבסס סמכותה את להפעיל ההזדמנות

 .... הנדון לתפקיד העותר את למנות שלא להחלטה הנלווית הציבורית האחריות את

 הממשלה ולפיה שלפנינו העניין בנסיבות המשפטי היועץ של קביעתו, מקום מכל

 לרשות ניתנה לא שבו רצוי בלתי מצב יצרה, העותר של במועמדותו מלדון מנועה

... . בידיה המסורה ההחלטה סמכות את בעצמה להפעיל ההזדמנות המוסמכת

 זה במובן העתירה לקבלת מקום אין האם בשעתו שקלנו, אלה בכל בהתחשב

 דעתו-לחוות מחויבת תהיה מצידה אשר, הממשלה בפני תובא העותר של שמועמדותו

 אחרת יפסוק לא זה משפט-בית עוד כל לממשלה המשפטי היועץ של המשפטית

 היועץ של המהותית עמדתו כי למסקנה משהגענו, זאת עם .... המקרה בנסיבות

 מבוססת המינהל מנהל לתפקיד העותר של מועמדותו פסילת בדבר לממשלה המשפטי

 לגרום היתה שעשויה האמורה בדרך לנקוט ראינו לא, ומוצקים איתנים יסודות על

 של דינה לפסק 34 בסעיף] ישראל מקרקעי למינהל קבע-מנהל במינוי ניכר לעיכוב

 ע"י הח.מ.[. ההדגשות הוספו להרכב חבריה דעת ועל, בייניש הנשיאה

במילים אחרות, הצגה נכונה של מה שנפסק באותו מקרה צריכה הייתה לומר שבית 

שחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה איננה ון פסק, אגב אורחא, המשפט העלי

בת לשקול האם לקבל יהממשלה מחועילה עצמאית לפסילת החלטת הממשלה, אלא 

 היא בוחרת לפעול ילו אם, ואולהפעיל בעצמה את סמכותה החוקית חוות הדעתאת 

נוטלת על עצמה את האחריות לכך שבית המשפט א הי –בניגוד לעמדת היועץ המשפטי 

עילות הנוגעות החוקיות ב-אזי תעוגן איושפעולתה הייתה בלתי חוקית, לבסוף יפסוק 

 בעצם החריגה מהנחיית היועץ. גופו של עניין, ולא ל

דיון בשאלה הכללית של מעמד חוות הדעת במסגרת העתירה הנוכחית ככל שיתקיים 

אמרת יבקשו המשיבים לשכנע את בית המשפט הנכבד כי של היועץ המשפטי לממשלה 

מה לא הייתה מיוצגת אלא על ידי היועץ , שניתנה בהליך שבו הממשלה עצזאת אגב

לא  ,מכל מקום שפטית הראויה.איננה משקפת את החוק ואת המדיניות המ המשפטי,

 נאמר בה מה שכתוב בתגובת היועץ המשפטי בהליכים הנוכחיים.

, היא כי אין מקום לאמץ את גישת הייעוץ המשפטי המחייב 1-3עמדת המשיבים  .38

הדיון בעתירה  זו במסגרתכללית וככל שבית המשפט הנכבד יבקש להכריע בסוגיה 

 לגופה, יבקשו המשיבים להוסיף, לנמק ולפרט את עמדתם בעניין זה.

בשלב מקדמי זה מבקשים המשיבים להפנות את תשומת הלב לכך שמעמד היועץ  .39

הן בשאלת תוקפה של חוות דעתו והן בשאלת המונופולין שיש לו  המשפטי לממשלה,



כאמור משפט נכבד זה )אם כי,  כפי שהוא מוצג בחלק מפסיקת בית על ייצוג הממשלה,

הנוהג במדינות  ןהממשלה( שונה באורח מוחלט מעצמאי של ללא ייצוג באמרות אגב ו

 לקבלת חיבור) המשפט בבית המדינה ייצוג, לבונטין איתן]ור'  דמוקרטיות אחרות

 איתן; ד"ר 172-202, 143-152, 51-60 בעמודים (2009) במשפטים דוקטור תואר

 - לבונטין ספר, "אגרנט ועדת לדוח יובל: ויתהוכה ואמת מדומה אמת" ,לבונטין

 הייעוץ ,בקשי אביעד ר"ד; 150–149 (2013) לבונטין אביגדור לכבוד במשפט מאמרים

 .[(2017פורום קהלת, ) והמלצות ניתוח: והממשלה המשפטי

 תמונה ההמעניק תמצית הטבל בהצגתבשלב מקדמי זה  נסתפק, נוחות לשם .40

 קנדה, בריטניה, הברית ארצות של המרכזי בשלטון המקובל של יתכלל השוואתית

 .וגרמניה

 

 בממשל פרלמנטרי( ממשלהבמשטר נשיאותי או  נשיאהרשות המבצעת )היועמ"ש מול 
 

 גרמניה קנדה בריטניה ארה"ב 
האם היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד 

 פוליטי?
✔ ✔ ✔ ✔ 

האם הנשיא/ממשלה רשאים לפעול  נגד עמדת 
 יועץ?ה

✔ ✔ ✔ ✔ 

האם הנשיא/ממשלה רשאים להכתיב ליועץ את 
 העמדה שתוצג בשמם בפני בימ"ש?

✔ ✔ ✔ ✔ 

האם הנשיא/ממשלה רשאים להשתמש בייצוג 
 חיצוני ללא אישור היועמ"ש?

✔ ✔ ✗ ✔ 

האם היועץ מנוע מלהשיב לפניית גורם שאיננו 
 ממשלתי?

✔ ✔ ✔ ✔ 

ל האם הנשיא/ממשלה רשאים לכפות סודיות ע
 חוו"ד היועץ? 

✔ ✗ ✔ ✔ 

האם היועמ"ש מנוע מליזום חוו"ד בהיעדר 
 פנייה ממשלתית?

✔ ✔ ✔ ✔ 

 

 

 

 

 :את ההערות הבאות להוסיףלעניין טבלה זאת יש  .41

 תמתייחס הטבלה. מכונים בשמות שונים נושאי התפקידים במדינות השונות .א

ה הראשי על המשפטי לממשלה בישראל בתפקידיו כממונשל היועץ  ולמקביל

 .בתפקידיו כתובע כללי , אך לאמערכי הייעוץ והייצוג

 לבין בישראל שר של תפקידו בין בהבדלים להבחין יש נכונה השוואה לצורך .ב

היא ריכוזית, וסמכויותיה  המבצעת הרשות ב"בארה. הברית בארצות תפקידו

 בישראל. בכירים פקידים ,למעשה ,הם יםהשר בעוד ,בלבד הנשיא נובעות מן

 היועמ"ש מול שר
 

 גרמניה קנדה בריטניה ארה"ב 
שר רשאי לפעול בניגוד לעמדת היועץ  האם

 לממשלה? המשפטי
✔ ✔ ✔ ✔ 

האם שר רשאי להכתיב ליועץ את העמדה שתוצג 
 בשמו בבימ"ש?

✗ ✔ ✔ ✔ 

האם שר רשאי להשתמש בייצוג חיצוני ללא 

 ?אישור היועמ"ש
✗ ✔ ✗ ✔ 

האם יועץ משפטי  של משרד ממשלתי כפוף לשר 
 בענייני משפט?

✔ ✔ ✗ ✔ 



 כן על. ם נהנים ממעמד חוקי עצמאישריה( להלן המושוות המדינות וביתר)

 לשר בישראל מסורה העליונה המיניסטריאלית הסמכות שבהם בעניינים

 .השר לסמכות ולא הנשיא לסמכות היא הברית בארצות הרלוונטית ההשוואה

)שכאמור, מעמדו דומה ארצות הברית כאשר סומן בטבלה בשלילה, כי שר ב .ג

אינו רשאי להשתמש בייצוג חיצוני ללא יותר לזה של מנכ"ל משרד בישראל( 

יש להעיר, כי אמנם בחקיקה  (בארה"ב אישור היועמ"ש )להבדיל מן הנשיא

מונופול על ייצוג משרדי הממשלה  Attorney General-הפדרלית הוענק ל

רבים, וכן כי הסמכות לאישור ייצוג נפרד בערכאות, אולם לחקיקה זו חריגים 

עצמו, כנהוג בישראל )וכפי שהופעל  Attorney General -נתונה לקונגרס, לא ל

 במקרה זה(.

 בייצוג להשתמש תרשאיבבריטניה  ממשלהכאשר סומן בטבלה בחיוב, כי ה .ד

במשך  המחדל ברירת בבריטניה, יש להבהיר כי ש"היועמ אישור ללא חיצוני

 עורכי של ספקים-רשימת באמצעות הממשלה משרדי ייצוג היתהשנים רבות 

 תיק לכל ביחס אותו שייצג דין עורך לבחור המשרד רשאי שמתוכם, פרטיים דין

 מרבית, כשבבריטניה משמעותית ארגונית התפתחותחלה  2015 בשנת .ספציפי

 -ב המשרתים דין עורכי לכאלפייםהעיסוק בייעוץ משפטי הועברה 

Government Legal Department .במי השרים שליטת, דנן לעניין, זאת עם 

 .בעינה נותרה בשמם שתוצג ובעמדה אותם שייצג

 המשפטיות המחלקות בידי ישירות מיוצגים הממשלה משרדי בגרמניה .ה

 חובת ותוך, המשפטים למשרד כלשהי כפיפות ללא הממשלה במשרדי הפועלות

 .השירות המשפטי המרכזי, ולא כלפי השר כלפי מלאה וסודיות נאמנות

 מכהן אשר ,בממשלה שר הוא לממשלה המשפטי היועץ המושוות המדינות בכל .42

 – כפייה סמכות ישנה שבהם המעטים במקרים גם ,כן על. מובהקת פוליטית כמשרה

 ההחלטה מקבל כהונת – אופן ובכל, הממשלה שרי בקרב עבודה בחלוקת שמדובר הרי

 .הנשיא או הממשלה ראש לש פוליטית בהחלטה עת בכל תלויה

 משקפת המחייב המשפטי הייעוץ גישת האם השאלה, כלומר, הנורמטיבי להיבט באשר .43

, להפנות, הדבר לכשיידון, הממשלה תבקש, הנוהג בדין כהלכה ומעוגנת ראויה מדיניות

 הייעוץ לתיזת הקיימת בחקיקה בסיס של המוחלט להיעדרו הלב תשומת את, בין היתר

 את מקיפה, שתתקבל ככל, והמנהלית החוקתית שהשפעתה בתיזה מדובר. המחייב

 מנוגדת בחקיקה תימוכין משוללת שהיא והעובדה, ורשויותיה הממשלה פעולות כלל

 של היעדרה. החוק שלטון ולעקרון ראשוניים הסדרים לקבוע יש שבו הראוי לאופן

 לנורמה להגיב המחוקק על מקשהגם , זו גישה נשענת שעליה, ברורה חקיקתית נורמה

 .בכך יחפוץ שהמחוקק ככל, חקיקה תיקון במסגרת זו פסוקה

. השלטון מדיניות את שיקבעו הם הציבור נבחרי כי הוא דמוקרטי במשטר יסוד-עקרון .44

 בעקרון פגיעה נגרמת, שיהיה ככל בכיר, פקיד של דעת-לחוות כפוף ציבור נבחר כאשר

 של הערכית עולמו-השקפת הםשב במצבים במיוחד מתחזקת זו בעיה. העם שלטון



 של זרים ששיקולים סיכון שקיים מכיוון. השר של זו את תואמת אינה המשפטי היועץ

 זו דעת-חוות שבו במצב, היועץ של דעתו-חוות על ישפיעו לגיטימיות ערכיות העדפות

 .משלה שונה עולם-השקפת הממשלה על שתיכפה חשש יש מחייבת

פילוסופיה פוליטית עולה בקנה אחד עם שיקולים  יסוד של-המסקנה הנובעת מתפיסות .45

 של המשילות ביכולת עלולה לפגוע המחייב המשפטי הייעוץ גישתניהוליים פרגמטיים. 

 ציבורית מדיניות לקדם ושליחיהם העם נבחרי של ביכולתם, כלומר, והשרים הממשלה

 . שיטתית

 שהזיקה, אחריותב הנושא לבין הסמכות בעל בין ההפרדה בעיית היא נוספת בעיה .46

 מחייבת היועץ של עמדתו אם. ניהולית משימה כל של בביצועה מוסד יסוד היא ביניהם

 שלו התמריץ ולפיכך, אחריות בצידה שאין בסמכות נושא שהיועץ נמצא, השר את

 אפשרותה הוא מטבע אותו של האחר צדו. אופטימלי-תת הוא שגויות החלטות למנוע

 לקבל בסמכותה אין כי בטענה לכישלונות ותאחרי מעצמה להסיר הממשלה של

יהפוך ביזור הסמכויות  .המשפטיים היועצים של התנגדותם בשל נדרשות החלטות

 ואינה חמה אינה ל"חז שכמאמר ,שותפי דבי אפוא את ניהול עסקי המדינה לקידרא

 באחריות מלאה לתוצאות הפושרות. שיישא ,גוף יימצא, שהרי בסופו של דבר לא קרה

 היועץ של התמריצים בין איזון לחוסר אף לגרום עלולה לאחריות סמכות בין ההפרד

 רוב, הדברים מטבע. למניעתה התמריצים לבין פעולה של להתרתהעצמו  המשפטי

 ומאידך, שאסר באלה ולא, שאישר בפעולות עוסקת ש"היועמ כלפי המופנית הביקורת

. כמוצלחת שהתבררה מדיניות אישור בגין חיובי חיזוק שום מקבל אינו הוא, גיסא

 באיסור לשגות ולהעדיף" סיכון לשנוא" תהיה היועץ של הטבעית נטייתו, לפיכך

 להערים תהיה היועץ של נטייתו, טבעי באופן. האסור בהתרת לטעות מאשר המותר

 .לקדמה ינסו אשר, לממשלה או לשר בניגוד, מדיניות של קידומה על קשיים

 המדינה מבקר הצביעו עליהן, והחמורות הרבות לותהתקיתברר כי  אם, בענייננו .47

 שני. הממשלה בצוואר תלוי קולרן – עתה אף נמשכות, האחרים הבודקים והגופים

 את יפנה הרחב שהציבור, ראשית: שיתרחשו רוצים, אם כן, היינו לא דברים-מצבי

 שהיועץ משום תיקון הטעון את לתקן ביכולתה שאין אף על, הממשלה אל טרונייתו

במקרה זה ייטה היועץ המשפטי לעכב פעילות העשויה להיות . בעדה מעכב המשפטי

נחוצה, משום שאיש לא יבוא אליו בטענות בגין המחדל הממשלתי, ולעומת זאת הוא 

ם הציבור עשוי לייחס חשוף לחוסר נעימות אם יתיר ביצוע פעולות מסוימות. ושנית, א

ן תיווצר תקלה, שהרי הממשלה עלולה גם כא –ליועץ הממשלתי את המחדל בטיפול 

 לחדול מפעילות ולתרץ את מחדלה בקשיים שמערים היועץ. 

עמדת העותרים יש לעמוד על כך ש, ולאחר הצגתם החלקית של הטיעונים העקרוניים .48

לדעת האוחזים  גם, ותולה בה מה שאין בה, המחייב המשפטי הייעוץ גישתמקצינה את 

שקודמו את העמדה  בפרשיה הנוכחית מעלההמשפטי היועץ  בה בספרות הישראלית.

עצם בחירתה של ל, ואשר נדחתה, כאמור, שלפיה הנ" לביא 4646/08 ץ"בבגהעלה 

 עילה עצמאית היאהממשלה בעמדה משפטית שונה מזו של היועץ המשפטי לממשלה 

חוות דעת של יועץ מייחסת, אם כן, לעמדה זאת לביטול החלטת הממשלה. מכרעת 



 לאחר צו על תנאי. ,שופטים בהרכב של שלושה בג"צשנתן  חלוטצו  תוקף כשלמשפטי 

על פי חוק בגורם אחר המביע עמדה להחליף את הגורם המוסמך  תמבקש תהעותר

 המשפטי נגד היועץלבג"צ את הממשלה לעתור  להפנות ולפיכךבשמו, ונחזה כשליח, 

טיעון זה איננו מבוסס  בעניין הפעלת סמכויותיה שלה, כאחרונת העותרים הציבוריים.

וקה, ומכל מקום הוא שגוי על פי החקיקה הקיימת ותפיסות יסוד הפס בהלכהכיאות 

 של שלטון החוק )שאין להפכו, חלילה, לשלטונם של המתמחים בענייני חוק(.

בנוהג  קשורה בטבורהשאלת הייעוץ המשפטי המחייב במאמר מוסגר יוער, כי  .49

 תיקוןל של החוק 10שהשתרש, בהשפעת סדרי הדין האזרחיים )וחרף לשונו של סעיף 

, על פיו היועץ המשפטי לממשלה (1958-ח"תשי(, דין כבעל המדינה) האזרחי הדין סדרי

הסיבה לכך שעוצמתן של קביעות . גם בבג"צ הוא המייצג הבלעדי של עמדת הממשלה

תם הקיצונית של היועץ המשפטי דומה לזו של קביעות שיפוטיות חלוטות, על פי תפיס

מדת הממשלה מבפנים, באמצעות מינוי היועץ , היא שהן משתלטות על עהעותרים

המשפטי כדובר הבלעדי בשם הממשלה, המבטא כלפי חוץ את עמדתה שלה, באופן 

אפילו כל שרי הממשלה כך, שדעה המנוגדת לעמדתו איננה ניתנת להבעה ללא רשותו. 

גם יחד מחזיקים בדעה אחרת, בית המשפט העליון או הציבור הרחב יהיו מנועים 

י יש "מניעה משפטית" לקבלת לה, אם אך יפטיר היועץ המשפטי לממשלה כ מלהאזין

היכול אוכל דבר , להבדיל: "בלעם בן בעורהממשלה איננה רשאית אלא לומר כ דעתם.

 ".הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר ?מאומה

, המקרה של החריגות בנסיבות: "תגובתו של 9 בסעיף כתב לממשלה המשפטי היועץ .50

 לממשלת לאפשר המדיני הדרג בקשת את לקבל לנכון מצא לממשלה משפטיה היועץ

 ". פרטי דין-עורך ידי על שבנדון בעתירה מיוצגת להיות ישראל

 הדין סדרי לתיקון החוק של 10 סעיף לנובע מהוראתהמנוגדת  ,של היועץלתפיסתו 

מעשה חסד עשה היועץ עם הממשלה, אך  ,1958-ח"תשי(, דין כבעל המדינה) האזרחי

עניק לה, בטובו, זכות טיעון בשאלה האם היא רשאית לקיים בדיקה של גוף הכפוף כשה

נתונות לה סמכויות "דרג מדיני" מהו: ישנה "ממשלה",  יננו יודעהחוק א ,לו. ואולם

ל"דרגים", שהאחד מהם אילם בהיעדר רשותו של  כלל , ואין היא מחולקתבחוק יסוד

 . האחר לפצות את פיו

עמדת הממשלה היא כי אם היועץ המשפטי לממשלה איננו יכול לייצגה, משום 

כבודו. אולם ברור שהגורם המוסמך רצונו  –שמצפונו המקצועי איננו מתיר לו זאת 

 לעתירות המוגשות נגד החלטותיו. לקבל החלטה על פי דין רשאי להשיב 

ם עאיננה עולה בקנה אחד  ת ה"מניעה המשפטית", באופן המובע בעמדת היועץ,תפיס .51

"מצא  –לשיטתו  –, שהיועץ משלה בבג"צהאישור לייצוג נפרד של עמדת המעצם מתן 

עשויה להיפסל אך ורק הייתה עמדת הממשלה  אילו. לנכון לתת בנסיבות חריגות"

גם בהיעדר עילות פסלות מחמת הניגוד שבינה לבין דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, 

יהיה  .בפני בתי המשפט כל חשיבות לשאלה מי יציג עמדה זאת לא הייתה, אחרות

, רק משום שלא התקבלו על על פי דעה זאתדבריו הם חסרי ערך,  –הנציג אשר יהיה 

 בעל סמכות ההכרעה, כלומר: היועץ המשפטי של הממשלה.דעת 



 והטכנולוגיה המדע שר' נ אמיתי 5769/18 ץ"בגב שטייןכב' הש' א.  וכך כתב

 נקבעה אכן דנן במקרה השר של עמדתו אם: תמיהה אעלה כן-כמו: "(04.03.2019)

, יםהעותר כעמדת היא, כאמור, זו ועמדה, לממשלה המשפטי היועץ ידי על במקומו

? מה שום על, כן ואם – היתה שלא במחלוקת להכריע כדי ישיבות שתי קיימנו האם

, אמיתי' פרופ של מינויה בשאלת השר של עמדתו את קבע אכן היועץ אם: ועוד זאת

 להיווכח כדי אלה שאלה שתי בהצגת די כי דומני? דיננו לפסק עדיין זקוקה זו מדוע

של  21)בסעיף  "מורכבת הינה זה בתיק – והכרענו – להכריע נדרשנו שבה שהסוגיה

 .פסק דינו(

במקרה זה צורף היועץ המשפטי כצד לעתירה, בלא נימוק. להלכה, לא ברור מה מעמדו  .52

מבוקשים הסעדים האילו אין הוא מייצג, על פי החלטתו, והרי כאן: את הממשלה 

שאין מבוקש נגדו  אלה, בהינתן צד בהליכיםכמעמדו של היועץ אינם מופנים כלפיו. 

סעד כלשהו, נובע אפוא מן ההנחה שהיועץ מייצג בעצמו אינטרס מוסדי נבדל מזה של 

. זאת ועוד, כדי להגן על שתינתן הממשלה, העלול להיפגע כתוצאה מן ההחלטה

אינטרס מוסדי זה נרתם כח האדם המשפטי שבמחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה 

אין איש מעלה בדעתו שהיועץ, דווקא, ולא הממשלה, להתייצבות בבג"צ בשם היועץ, ו

 יהיה זה שיקבל היתר לייצוג בידי עו"ד פרטי.

, כפי שהובאה בכתב בפני הממשלה, היא כמובן נתון רלבנטי, שאמור עמדת היועמ"ש

לבקש בשלב כלשהו של  יהיהלהיות מוצג בפני בית המשפט נכבד זה, ואולי אף ראוי 

 לבקשת בית המשפט או מיזמתו, הוא יתייצב בבית המשפטכי ההליכים, אם יימשכו, 

. אולם [חדש נוסח( ]לממשלה המשפטי היועץ התייצבות) הדין סדרי על פי פקודת

כצד להליכים נובע מגישה שגויה  של היועץ המשפטי לממשלה מנומק-צירופו הבלתי

 חהדבר למי שנזקק להסכמת השלי-הדבר, ואילו את בעל-ההופכת את השליח לבעל

  .כדי שדבריו יישמעו

יישמע בהליכים אלה, ממשלה משפטי ללגוף העניין, אין הממשלה מתנגדת שהיועץ ה

 , והערה זאת לא באה אלא לצורך דיוק.בכל דרך הנוחה לו

, אפילו תתקבל באופן שבו גישת הייעוץ המשפטי המחייבלא נובע מ, בין כך ובין כך .53

כפי  ,מוחלטהיפוך יוצרות  ישראל,היא מנוסחת במרבית אמרות האגב שבפסיקה ב

הייעוץ המחייב דיברו כמעט תמיד באותה שתומכי  הא ראיה,שמציעים העותרים. 

בעת שזו בוחרת לפעול בניגוד לעמדת היועץ  צ"בגנשימה על סוגיית ייצוג הממשלה בפני 

את בפשטות לא ראו את היועץ המשפטי כמי שבסמכותו להחליף ומכאן שהמשפטי, 

 . , כפי שסוברים העותריםלההחלטת הממש

ניצב בית המשפט העליון, כיועץ משפטי וכשופט כהן  אשרפרופ' יצחק זמיר,  ,למשל ,כך .54

בצד המצדדים ברעיון הייעוץ המחייב והובא כמקור לעמדה זו אף בדברי העותרים, 

 כותב דברים הפוכים מאלו שמבקשים העותרים:

המשפטי יגוד לחוות הדעת של היועץ "אכן, מבחינה מעשית, הממשלה יכולה לפעול בנ

נהלית אחרת, שהרי החוק הקנה את הסמכות לרשות, לממשלה, וכן גם כל רשות מ

ובידי הרשות להפעילה לפי שיקול דעתה. גם מבחינה זאת אין הבדל בין הממשלה כגוף 



לבין שר בממשלה או כל רשות מנהלית אחרת, למשל הממונה על רישוי כלי ירייה 

. נניח כי רשות מנהלית, תהיה זאת הממשלה או הרשות הממונה על במשרד הפנים

רישוי כלי ירייה, החליטה לבטל רישיון מסוים אף שהיועץ המשפטי לממשלה קבע 

בחוות דעת כי על פי החוק אין לה סמכות לבטל את הרישיון. מבחינה משפטית הביטול 

ה. אלא מאי? אם תופס, אף שהוא בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשל

הרשות המנהלית תחליט לפעול בעניין מסוים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי 

יתירה מזאת. בכך היא תקבל על  לממשלה, היא מקבלת על עצמה את האחריות...

יצחק זמיר, ] עצמה סיכון גדול הכרוך בקבלת החלטה שהיא לכאורה בניגוד לדין."

 .[(2017) 2412, עמ' כרך ד ,משפט מנהלי

 "מדובר בסיכון בלבד, משום שאם שאלת החוקיות של מוסיף ומציין כיכן הוא ו

נהלית תעלה בפני בית משפט, אפשר שבית ההחלטה שנתקבלה על ידי הרשות המ

בהערת שוליים  ,שם] המשפט יפסוק כי היועץ המשפטי לממשלה טעה בחוות דעתו."

 76, פסקה גיני נ' הרבנות הראשית 46494/1 בג"צזמיר מפנה בעניין זה לפרופ' ; 31

 .[לפסק דינו של השופט סולברג

היא מופרכת  ,שלפיה ליועץ המשפטי עליונות מוחלטת על הממשלה ,עמדת העותרים .55

 אכן, גם לאור העובדה שהממשלה מוסמכת להעביר יועץ משפטי מתפקידו בכל עת. 

מצמה את חופש צאימצה את מסקנות ועדת שמגר ו 2274מס'  28-החלטת הממשלה ה

מס' . אך גם לפי החלטה תוסיום כהונבושל יועץ משפטי הפעולה של הממשלה במינוי 

בסמכות הממשלה לפטר יועץ משפטי, )שבסמכות הממשלה לשנותה בכל עת(,  2274

 ותלאחר היוועצות עם ועדת האיתור, אם מצאה כי קיימים בינה לבינו חילוקי דע

  המונעים שיתוף פעולה יעיל.

תה זו של הממשלה מבטאת שליטה של הממשלה על עמדותיה המשפטיות עד סמכו

כדי החלפת יועץ ואינה מתיישבת עם עמדת העותרים שלפיה היועץ הוא זה שקובע את 

 עמדת הממשלה בכל נושא משפטי.

לקבל תפיסה אבסורדית שלפיה הממשלה מחויבת לעמדת היועץ כל עוד לא  גם אין

שלה לדחות את כלל עמדותיו של היועץ ולהחליפו, קל הדיחה אותו. אם בסמכות הממ

מת שלו באופן מידתי. בכלל מאתיים מדה מסויוחומר שבסמכותה להסתפק בדחיית ע

שלפיהם המוצא היחיד של ממשלה החלוקה  ,מנה. אין גם היגיון מעשי ביצירת כללים

 על יועצה בנושא מסוים הוא להחליפו.

מעמדה המחייב, כביכול, של עמדת היועץ את ההסתמכות על יש לדחות , לסיכום .56

 נימוקים: משלושה המשפטי לממשלה

מעיקרא, גישת הייעוץ המשפטי המחייב צריכה עיון, וככל שהדיון בעתירות אלה  .א

יתקיים לאחר התגובה המקדמית תבקש הממשלה לפרוס את טיעוניה, שלא 

 באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, בנוגע לגישה זאת.

יקה שביקשו לתמוך בייעוץ משפטי מחייב לא התיימרו לראות העמדות בפס גם .ב

גורם מצטרף בבחינת  כי אם ,כדוגמת מעשה בית דין ,עצמאיתבכך עילה דיונית 



שהייתה ונותרה הרשות המוסמכת לקבל את  ,שיקול הדעת של הממשלה

החלטותיה. מעולם לא פסל בית משפט החלטת ממשלה, או אפילו החלטה של חבר 

  בשל העובדה שזו הייתה מנוגדת לעמדת היועץ המשפטי.ורק  ממשלה, אך

בנוגע לחוות דעת  ,תתקבלאת גישת הייעוץ המשפטי המחייב, אפילו ליישם  אין .ג

עצמו או על יחידות הכפופות לו. עליו  הממשלתי של היועץ בנושא הנוגע לפיקוח

שבין  דלניגובשים לב במקרה זה צריכה להישקל בידי הממשלה של היועץ עמדתו 

, , וזאת, במיוחדהאינטרס המוסדי של מערך הייעוץ המשפטי לבין תוכן הייעוץ

 כאשר הייעוץ נשען על שיקולי סבירות. 

 קביעת זהות חברי הוועדה

, 1.1501 ת היועץ המשפטי לממשלהאת הנחיבעניין זה העותרים מבקשים להחיל  .57

ות ממשלתיות מינויים של קבע בשירות המדינה, בחברהוא העיקרי  השעניינ

 49-52 וכן סעיפים 1205/20 צ"בבג בעתירה 74-75, 31ובתאגידים הציבוריים )סעיפים 

שאלת מעמדן של הנחיות היועץ הינה חלק מן (. 1182/20 צ"בעתירה בבג 91-93 -ו

ה ואילך. במקר 35השאלה הרחבה יותר, שאליה התייחסנו בתמצית לעיל, בסעיפים 

מבוססת על החשש מכבילת אף היא מפסיקת בית המשפט העליון, וההנחיה נובעת זה, 

 5167/00 צ"בגשיקול דעתה של הממשלה העומדת לקום בידי הממשלה שקדמה לה )ר' 

בפסקאות , (26/12/2005) שפיגלר ד"עו' נ לנדשטיין 0505/8815/; בג"צ 470הנ"ל, בעמ' 

(, 20/7/2010) הפנים שר' נ כהן 094065/ צ"; בגבפסק דינה של כב' הש' פרוקצ'יה 9-8

בפסק דינו של כב' הש' דנציגר(. לפי שבמקרה זה הוועדה עצמה איננה יכולה  14בפסקה 

לכבול את שיקול דעתה של הממשלה העתידית, בכל הרכב, שיקול זה מתאיין כמעט 

 לחלוטין.

ת הנאה קבועה ברור, שמינוי של חברי וועדת בדיקה ממשלתית איננו טובהיות ש

לחברים אלה ואיננו איוש תקן קבוע לאורך זמן, אשר מציב עובדה מוגמרת בפני 

ממין המקרים שבהם יש לנקוט משנה  טוענים העותרים כי הוא ,הממשלה הבאה

באשר ל"מינוי ועדות או צוותים מקצועיים לצורך מטרה מוגדרת ולפרק אף זהירות 

המינוי הינה, בשלב זה, גיבוש ממצאי עובדה היא, משום תכלית  , ולא כןזמן מוגדר"

בלבד, ואף זאת באופן שניתן יהיה לשפרו בעתיד, אם הממשלה הבאה תמצא בכך 

 צורך.

איננו דומה משום בחינה  חברים בוועדת בדיקה, שופט בדימוס ושני פרופסורים,מינוי  .58

שר החינוך  דיין ואח' נ' 51/1311למינוי השופטים לוועדות פרס ישראל, שנדון בבג"צ 

 אזכורו של פס"ד בידי העותרים הוא שגוי מכל בחינה: . ואח'

 ראשית, שם דובר בעתירה שנדחתה. -

השאלה העיקרית שנדונה שם התעוררה על רקע רצונו של שר החינוך דאז  שנית, -

למנות חברי וועדה בניגוד להמלצת וועדות מקצועיות המוקמות לצורך בחירת 

ונשאלה שאלת ההתערבות של הדרג הפוליטי הממונה , חברי הוועדה על פי תקנון

מובן, . בהחלטות וועדות מקצועיות היכולות לכאורה לפעול גם ללא התערבות



שלעניין וועדת בדיקה ממשלתית שאלת ההתערבות בשיקול דעת של וועדות 

 מקצועיות איננה מתעוררת כלל.

המשפטיים  שלישית, וכנובע מן השיקול השני, באותו מקרה שקלו הגורמים -

מדיניות זמינה, והיא הימנעות של השר מלהתערב בנושא. אפילו לא היה -חלופת

השר עושה מאומה, פרס ישראל עדיין היה ניתן ובאותו מועד. בענייננו, העותרים 

 מציעים שוועדת הבדיקה לא תקום בשלב זה, עד אשר לא יימצא צורך עתידי בכך.

 לעיל. 23-23חשוב, כמוסבר בסעיפים רביעית, בענייננו מדובר בנושא דחוף ו -

החזק, שיפוט -ועדות פרס ישראל מצריכות הפעלת שיקול דעת במובןו וחמישית, -

ערכי סובייקטיבי, והחלטתן כמעט שאיננה מאפשרת ערעור. הוועדה הנוכחית, 

ד, שהתבקשה אך להציג ממצאים עובדתיים לעומת זאת, היא וועדת בדיקה בלב

בפני הממשלה הבאה, כדי שהממשלה תוכל לקבלן, לבקש מן הוועדה לאסוף 

ממצאים נוספים אם תרצה בכך, לבקש ממנה המלצות או להימנע מבקשת 

 המלצות. 

המגבלה על מינויים בידי ממשלת מעבר נועדה למנוע "מינוי הנתפס כעניין שאין ממנו  .59

 הכהן נ' ראש הממשלה-אור 7510/19ה של הנשיאה חיות בבג"צ חזרה", כלשונ

. אולם כאשר המינוי הוא של שני פרופסורים ושופט בדימוס 10( בפסקה 9/1/2020)

 –לאיסוף מידע והגשת ממצאי עובדה ללא המלצות, במובחן ממינוי למשרה של ממש 

 אין מתעורר כל חשש ממין זה.

סמכת אף לקבל החלטות אופרטיביות כשהשעה להלן, ממשלת מעבר מולעיל וכמוסבר 

צריכה לכך, קל וחומר שהיא רשאית לבצע עבודת הכנה, שנועדה לאפשר לממשלה 

, והמינויים הנוגעים בדבר לא ממלאים משרה, כי אם הבאה לבקש המלצות כרעותה

 . מאפשרים עבודת מטה ממשלתית

  הטענה הטענה באשר לזהות יו"ר הוועדה והלך הרוח הפסול שביסוד

העותרים מעלים טענות נגד כב' השופט )בדימוס( הרן פיינשטיין, אולם הסעד המבוקש  .60

על ידם איננו פסילתו שלו לתפקיד, כי אם ביטול הליך הבדיקה לחלוטין. עניינו של 

השופט פיינשטיין מובא אך כמין חיזוק לטיעון עיקרי אחר, ובלשונם של העותרים 

מסלק אף הוא, למגינת הלב, כל ספק בדבר הטעמים  : "הרכב הוועדה1205/20 צ"בבג

בעתירה(. העובדה  15הזרים והפסולים העומדים ביסוד החלטת הממשלה" )סעיף 

שהעותרים אינם מבקשים, אפילו כסעד חלופי, החלפה של יו"ר הוועדה מעידה על 

 מידת הרצינות שהם מייחסים לטענה זאת.

לים מהו לדעתם סטנדרט הפסלות החל על אינם מג , ואף היועמ"ש בתגובתו,העותרים .61

יו"ר וועדת בדיקה. היות שעל פי חוק היו"ר הוא שופט מקצועי, סביר להניח כי 

 למשוא ממשי חשש ליצור כדי בהן שיש הסטנדרט הוא, לכל הפחות, קיום "נסיבות

. היות 1984-ד"תשמ[, משולב נוסח]א של חוק בתי המשפט 77פנים", כאמור בסעיף 

ועדה ממליצה, שאין לה סמכויות אופרטיביות כלשהן, כלומר, איננה יכולה שמדובר בו

סביר להניח כי יו"ר  –לשנות במאומה את מאזן הזכויות והחובות של אדם כלשהו 



וועדה לא ייפסל גם במקרים שבהם שופט היה נפסל. מכל מקום, אין צורך להכריע 

ן, והן משום שאין עילה בכך, הן משום שלא התבקשה פסילתו של השופט פיינשטיי

 לפסילתו, אף על פי הסטנדרט המחמיר ביותר.

"ידועה מראש  ,השופט בדימוס הרן פיינשטיין ,העותרים דעתו של יו"ר הועדהלטענת  .62

ולכן סבורים כי יש לפסול את השתתפותו בוועדה בשל קיומה של  ,וננעלה זה מכבר"

 טענתמשפטי לטענה זאת, שכן  אין בסיסועדה. ודעה קדומה בנוגע לנושאים שידונו ב

קטיביות שאינן מסתמכות על הרגשתו יראיות משמעותיות ואובי מצריכהפסלות שופט 

 ;(21.07.2013) אריאל טל נ' מדינת ישראל 5032/13ע"פ  יקטיבית של מאן דהויהסוב

 . 26(,2)99, תק על כרך זאב בשן נ' מדינת ישראל 344/99ע"פ וכן 

 (1994) 573( 3מח) לברט נ' נשיא בית המשפט העליוןג  2148/94 בג"צבכך, למשל,  .63

את השופט זועבי שהיה חבר בוועדת החקירה לפסול  של מי שביקשו נדחתה עתירתם

יות קודמות בשל התבטאו 1994הממלכתית שמונתה לחקור את אירוע הטבח בחברון ב

 ., שהביעו לכאורה את דעתו על נושאי עבודת הוועדהשלו

למרות שבית המשפט נמנע מלהכריע מאז ועד היום בשאלת תחולת כללי פסלות 

מדינת ישראל  10349/08רע"ב  ,לדוגמה ,שופטים על חברי ועדת חקירה או בדיקה )ראו

בחינים לפסילת שופט בשל בעניין גלברט התנקבעו  ,(34עמ' ב (20.07.2009) נ' גנאמה

על מנת שהבעת עמדה מוקדמת תשמש עילת פסלות היא צריכה  :עמדה מוקדמת

ואין הוא פתוח  "נעולה" כדי "משחק מכור" ונדרשת ראיה לכך שדעת השופטלעלות 

  לשינויה:

גיבש לעצמו עמדה )סופית( בעניין נושא  "מבחן האפשרות הממשית משמעותו שהשופט

אופן שאין עוד טעם בהמשך רגיל של המשפט )"המשחק מכור"(. הדיון השיפוטי, ב

(... impartialיהא חסר פניות ) משמעות הדבר הינה כי אין מקום לצפות לכך שהשופט

בלי שקיים סיכוי ממשי כי שכנוע )רציונאלי( יביא לשינוי העמדה. ..פסילתו של 

"נעולה" ואין  פטבשל דעות )קדומות( אפשרית אפוא רק מקום שדעתו של השו שופט

 הוא "פתוח" לשכנוע ולשינוי..." .

עמדה "בין  וחידד את ההבחנה ,השופט ברק במבחן העקרוני הסתפקלא  גלברטבעניין 

כי אין פגם בכך שלשופט יש עמדה  תוך שהוא מבהיר ",עמדה קדומה"ל "קודמת

לא אף ללא דעה קודמת לא רק שאינו מצוי, א שופט"בנושאים שמובאים לפניו. להפך: 

חי  אינו רצוי. רוצים אנו בשופטים חושבים, המגבשים לעצמם דעות ומחשבות. השופט

בשל דעה קודמת  בעולם קיים והוא נולד לתוך מציאות קיימת ומגוונת. פסילת שופט

קודמת הופכת לדעה קדומה, כלומר כאשר קיים חשש  המוצדקת רק כאשר אותה דע

באופן שאין כל  'נעולה' דעתו של השופט אותן דעות קדומות תהא כי בשל .ממשי..

רע"ב )וראו גם ' אבוד מראש'בניהול המשפט לפניו, שכן המשפט הוא  'טעם'

נ'חלה חביב נ' תלמה  3775/08ע"א (; 20.07.2009) י נ' סמיר גנאמהמ" 10349/08

 ."((02.12.2008) נסיעות בע"מ

ט חלקי, תלוש מהקשר, של ציטו מסתמך עלכב' השופט פיינשטיין הטיעון המובא כלפי  .64

הדברים המצוטטים , שהשופט לא התבקש להסביר אותה. התבטאות ברשת חברתית
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לא עסקו בנושאים שהוועדה התבקשה לבדוק, במח"ש ובתפקודה, בשאלת הכפיפות 

שלה לגופים אחרים או באמצעי הבקרה על פעולתה, אלא הביעו מורת רוח כללית מן 

 יקי תעבורה. "הפרקליטות" בהקשר אחר, של ת

חשש למשוא אילו היה מתבקש סעד הנוגע לשופט פיינשטיין, או אילו היה נטען שיש 

מסתמא היה השופט מצורף כמשיב בעתירות, ומקבל את  – פנים במילוי תפקידו

 האפשרות להגיב לדברים הנטענים לגביו ולהסביר את הקשרם. 

היטב, בין דעות לגיטימיות שופט מקצועי, יש להבחין, הבחן באפן כללי, כשמדובר ב .65

שהוא מביע בשאלות ציבוריות כלליות )כגון, מידת האמון שיש לרחוש לגופי 

הפרקליטות דרך כלל( לבין יכולתו לברר ללא משוא פנים שאלות עובדתיות 

על סמך חומר ראיות וטיעונים המוצגים בפניו. אין כל חשש מות מסויונורמטיביות 

 ים של כב' השופט בדימוס פיינשטיין.למשוא פנים או לניגוד עניינ

המבנה הארגוני למעלה מן הצורך יש לומר, כי שאלת מידת האמון שיש לגלות כלפי  .66

הפרקליטות, באופן כוללני, אמנם שנויה במחלוקת ציבורית. יש מי שסבור שמכף של 

רגל ועד ראש אין בה מתום, וישנם )כמו, למשל, פרופ' ד. פרידמן, פרופ' מ. מאוטנר, 

השופטת ה. פרופ' לאון שלף ז"ל, פרופ' יעקב נאמן ז"ל, פרופ' ר. גביזון, פרופ' י. דותן, 

. כשם שהממשלה איננה שופטת את שסברו שיש מקום לשיפור( ורבים אחריםגרסל 

שופטים הראשונים כנגועים בדעה קדומה, היא אף איננה פוסלת מראש את האחרונים. 

ליטות, מצוקתם של אנשיה ונאמנותם לתפקיד, בדימוס שהביעו דעה חיובית על הפרק

הצורך להגן עליהם מפני ביקורת ציבורית, וכן כאלו שהביעו דעות שליליות על 

המערכת הפוליטית, על הליכי החקיקה ואיכותם, על השחיתות הפושה לדעתם בגופי 

ף לשמש בוועדות חקירה וועדות בדיקה, וא –כמובן  –ביצוע וכל כיוצ"ב, אינם פסולים 

 לא אלו המגלים חשדנות כלפי הפרקליטות. 

אכן, גופי הפרקליטות במדינת ישראל אינם כפופים לפיקוח ציבורי הניתן למקביליהם 

במרבית המדינות האחרות. כך, למשל, הם רשאים להגיש כתבי אישום בכל סוגי 

 ,preliminary hearingהעבירות ללא בקרה ציבורית או שיפוטית מוקדמת )כגון, 

grand jury, juge d'instruction  וכיו"ב(. יש דורשים שוני זה של השיטה הישראלית

במשוא  ipso facto  אינם נגועים –לגנאי ויש דורשים אותו לשבח, ברם אלה ואלה 

פנים ואינם פסולים מלשמש בוועדת בדיקה רק על סמך התבטאויותיהם הפומביות 

או לשמש כאנשי מקצוע המכהנים בוועדת בנושאים כלליים בעלי עניין ציבורי. לכשיבו

בדיקה, הם מוחזקים כמי שימלאו את תפקידם באמונה, יאספו חומר ראיות בשאלה 

 שימונו לבדוק, ויבדקו אותה כדבעי. 

 מלשבת בדיןאינם מונעים את עצמם  ם מכהניםשופטיאפילו  בנושאים עקרוניים אלה, .67

כללי קשר ניתן למצוא גם כאשר  ,תהביעו דעות פומביו בהםש בעניינים הקרובים לאלו

לא נמנע שופט בית המשפט  ,לדוגמא ,כך. פניהםבדיון שובין השביטאו  הדעותבין 

ה של הגב' מירב בן ארי מינוי כנגדה שהוגש בעתירהלדון  ,השופט מזוז , כב'העליון

בידי שר המשפטים אוחנה, וזאת, לאחר  ממלאת מקום פרקליט המדינהל גינזבורג

בכנס ציבורי שנערך באוניברסיטת חיפה ביום , התבטא באופן פומבי ט מזוזשכב' השופ



, המשיב הכא שר המשפטים נחת ממדיניותו של-, באופן שנתפס כהבעת אי14.11.2019

המצב של שר לעומתי הוא "באמצעי התקשורת כאומר שהשופט מזוז צוטט  והתם.

דה לבחור, אבל זה כמובן בעייתי. זה מצב שלא המערכת המשפטית בחרה בו, ולא תפקי

הוציא כב' השופט מזוז כ"דן יחיד" צו ארעי  18.12.2019ביום  ."מקשה על התפקוד

התנועה לאיכות השלטון  9410/19 צ"בגהמונע את כניסתה של מירב בן ארי לתפקיד )

(. אילו הדין היה עם עמדת העותרים בעניין זה, הרי שנגזר היה נ' שר המשפטים ואח'

ראל להימנע מלהביע עמדות עקרוניות בעניינים שעל סדר היום או על שופטי יש

 .מלשבת בדין לחילופין להיפסל באופן תדיר

הנה, למשל, דוגמא להתבטאות של שופט בדימוס, שאיננה פוסלת אותו לענ"ד מלשמש  .68

בוועדות בדיקה בנושאים קרובים. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, כב' 

, השער של "עורך הדין"-בכתבת בחודש שעברבינשטיין, התראיין השופט אליקים רו

השופט . (2020מחודש ינואר  44)גיליון מס'  כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל

ממונה על הפרקליטות, בתפקיד יועץ משפטי לממשלה, בעבר פתח בתיאור היותו 

לפרקליט  שנים, ואף הייתה משנה 33והזכיר שאשתו שימשה שם פרקליטה במשך 

המדינה לעניינים אזרחיים. על סמך היכרות מעמיקה זאת חיווה דעתו: "אני חושב 

 שבסך הכל יש לנו מערכת הגונה", והוסיף את הדברים הבאים:

מערכת הפוליטית ביועץ המשפטי ב"אולי זה המקום להתקומם על השתלחות גורמים 

של 'פרקליטות בתוך  ובפרקליטות באופן שאינו בא לתקן אלא להחריב, בביטויים

פרקליטות', תפירת תיקים וכדומה. אלה פשוט עלילות...כשאומרים לתקן אתה שואל 

את עצמך מה רוצים לתקן?! לאלו רפורמות אלת מתכוונים?! עד היום, חרף הטענות 

המילוליות בעלמא, לא נשמעו הצעות של ממש לרפורמה מועילה, ולא הוגשה שום 

על ההפרדה בין היועץ המשפטי לראש התביעה הכללית.  הצעת חוק רצינית... שמענו

פוליטית. -'יועץ משפטי משלנו', פוליטיזציה של מוסד הפועל במסורת א –המטרה 

שמענו על בית משפט לחוקה. שוב, הכוונה למוסד בעל אופי פוליטי במידה רבה, שעצם 

 העיסוק בהקמתו גורם עוד פילוג..."

ואף בעלי  ללא ספק, םיסגנונו הנחרץ הם לגיטימיהבעת הדעה של השופט הנכבד ואף 

דבריו שנוי במחלוקת. נדמה מדברים אלה, שהשופט חלק מ, אם כי תוכן עניין ציבורי

ות ההצעות הרבות והמפותחות שהוגשו בעשרות השנים האחרונ מתעלם מןהנכבד 

שבכל מדינות העולם,  שאין דעתו נוחה מכךוכן במערך הייעוץ המשפטי,  לרפורמה

אף מכך כמעט, זיקתו של היועץ המשפטי לממשלה לגורמים הפוליטיים היא הדוקה, ו

ואף על פי בית משפט לחוקה היא מוסד מקובל בעולם, דווקא בזכות זיקות כאלה. ש

איננה פוסלת את המשנה לנשיאה הנכבד בוודאי כן, וזה העיקר, הבעת דעה נחרצת זאת 

ות חקירה בנושאים הנוגעים בכך. חזקה על מלשמש בוועדות בדיקה, וועדות יעוץ וועד

בפניו נתונים וטיעונים  שאם יוצגו, הכי בענייני משפט-כברכב' השופט רובינשטיין, 

, לאסוף ממצאים כדבעי, ואם רלבנטיים ידע לבחון אותם בכובד ראש וללא משוא פנים

לשקול אותם  ירצו המוסמכיםלהכין מסקנות והמלצות שהגורמים  –לכך יתבקש 

  יטב.ה



עמדת העותרים )ובמידת מה גם עמדת היועמ"ש(, מזהה בין הפרקליטות ובין מח"ש  .69

שבמשרד המשפטים. אמת, ישנה זיקה מוסדית הדוקה בין השניים, אולם תהיה זאת 

טעות לחלק את העולם כלו לשני סוגי אנשים: אוהבי הפרקליטות ושונאיה, ולייחד את 

ים במח"ש לאנשים מן הסוג הראשון בלבד. היכולת לבחון עניינים מסוימים הנוגע

וועדת הבדיקה איננה אמורה לעסוק בהבעת רגשות או השקפות כלליות לגבי 

הפרקליטות בכללותה, לחזק תחושות הזדהות או לחדד תחושות ניכור כלפיה. נועדו 

לה תפקידים מוגדרים הכרוכים בבירור שאלות הנוגעות למחלקה לחקירה שופטים, 

 הא ותו לא.

ר המשפטים אמיר אוחנה מבקש, למן יומו הראשון בתפקיד, לשנות הלך רוח זה, ש

שקנה לו שביתה אצל חלק קטן מממלאי התפקיד בשירות המשפטי, ואשר שואל כל 

איש מראש "הלנו אתה אם לצרינו" ואף מדמה לחלק את העולם כולו לידידים 

פט העליון מתח ולאויבים במלחמה סמויה מן העין. כך, למשל, כאשר בית המש

( 4845/17באחרונה ביקורת חריפה על קבלת ההחלטות במח"ש בעניין מסוים )בבג"צ 

ידע עיתון "הארץ" לצטט "גורמים בפרקליטות" המהינים לכנות את החלטת בית 

המשפט "מרחיקת לכת", וכן לקבוע כי היא "נוטלת מהמחלקה לחקירות שוטרים 

בחקירות שוטרים". הידיעה ב"הארץ"  ומהיועץ המשפטי לממשלה את שיקול הדעת

ידעה לציין כי הפרקליטות צפויה להגיש בקשה לדיון נוסף בעניין זה, ומסתבר כי 

העיתון דייק: לאחר מספר ימים אמנם הוגשה בקשה כזאת, וניסוחה היה דומה 

להפליא לניסוחה של הידיעה העיתונאית שקדמה לה. 

(https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8054762 לעומת זאת, דעתו .)

של שר המשפטים, שהתקבלה על דעת הממשלה, היא כי יש להשביח את עבודת 

המחלקה לחקירות שופטים באמצעות תיקון ליקויים המתגלים בה מדי פעם, חלף 

מגננה של "גורמים בפרקליטות" נגד -דחיקת הליקויים לקרן זווית באמצעות מאבק

 אויבים מדומים. 

 "טובת הנאהו" ל"שיקולים פוליטיים" ותענהט

העותרים סבורים כי החלטת הממשלה פסולה משום שאחד מחברי הכנסת, המייצג  .70

 את צרכי קהילת היהודים יוצאי אתיופיה, גדי יברקן, הציג אותה כהישג פוליטי שלו.

נדמה טענתם איננה ממוקדת מבחינה משפטית, והם פוסחים על שני הסעפים: לעתים 

שמדובר במתת  –לעתים טוענים שמדובר במתת פסול שניתן לחבר הכנסת יברקן, הם ש

בחירות המוצע לבני -שהתקבל ממנו, ולעתים נדמה שהם טוענים שמדובר בשוחד

הקהילה האתיופית. אלו, כמובן, טענות שונות לגמרי מבחינה משפטית, אך העותרים 

 לליות.אינם מבדילים ביניהן, ומשום כך טענותיהם עמומות וכ

במחלוקת. ברור כי  ותשנוי הנסיבות, שאינןנפתח בהבנת התרחיש העובדתי על פי  .71

במועד הרלבנטי, לאחר שנקבע מועד לעריכת הבחירות, אין הממשלה, או המפלגות 

המרכיבות אותה, נזקקות לשירותיו הפוליטיים של חבר הכנסת יברקן, קולו איננו 

בטענה שהקמת וועדת הבדיקה היא "אתנן"  אין כל הגיון –נחוץ בהצבעות,  ולפיכך 

( שניתן בתמורה להצבעה בכנסת או 1205/20 צ"בבג )כלשונם הגסה של העותרים



לשימוש של ח"כ יברקן  בכוחו כחבר כנסת. לכל היותר נטען לטעון )ואף זאת יש 

במקום ריאלי ברשימת של ח"כ יברקן להוכיח(, כי הקמת הוועדה בצירוף לצירופו 

. האתיופימעמדה של מפלגת הליכוד בקרב יוצאי מחזקים את הבאה נסת הליכוד לכ

משמעותה המשפטית של טענה זאת היא שמדובר, לדעת הטוענים, בשוחד בחירות 

המוצע לבני העדה, ולא בשוחד המוצע למר יברקן עצמו, שהרי הוא איננו יכל להעניק 

 צ"בבג של העתירה 23למפלגת הליכוד מאומה בשלב זה. כך גם נובע מנוסח סעיף 

 שלה(. 27)אך כנראה בניגוד לדעת מחברו של סעיף  1205/20

הטענה שריצוי של ציבור בוחרים באמצעות החלטה  ,82-84, 79כמוסבר להלן בסעיפים  .72

דום מדיניות פופולרית מהווה "שוחד בחירות", העלול ציבורית של גוף נבחר או קי

מוסד של הדמוקרטיה, ואין לה תקדים -להיפסל בידי בית משפט, היא כפירה ביסוד

התרחיש האפשרי שבו ערכאה הנ"ל(.  וייס 5167/00 צ"בגכלשהו )לרבות בפסה"ד ב

 קהילת בעיני חן נשיאת" שיפוטית תפסול פעולה שלטונית מוסמכת בנימוק שתכליתה 

או "רצון , 1182/20 צ"בבגשל העתירה  73", כלשון העותרת בסעיף אתיופיה יוצאי

שיבוש גמור ביחס  –חלילה  –הינו של עתירה זאת,  82לקושש קולות", ככתוב בסעיף 

 שבין רשויות שלטון.

לא הובאו ראיות לכך שהממשלה קיבלה את החלטתה כדי להיענות לדרישתו של חבר  .73

היועץ המשפטי ישנן ראיות ברורות לשלילת החשש הזה.  רבא,אדהכנסת יברקן. 

לממשלה עצמו, ובעקבותיו אף העותרים, פרטו כהלכה כי דרישתו של שר המשפטים 

, זמן רב לפני 2019אוחנה להקמת וועדת הבדיקה הממשלתית הועלתה כבר בחודש יולי 

גת הליכוד. שהתעוררה שאלת המעבר של חבר הכנסת יברקן ממפלגת כחול לבן למפל

וגיה ספציפית זאת התייחסנו היועץ המשפטי )שלשאלת מעמדו המורכב והעדין בס

( דחה כבר לפני כשבעה חדשים את הדרישה, בנימוק שמדובר ב"תקופת 27 בסעיף

הוא מבקש להמשיך ולדחות את הבדיקה  -כחלוף שבעה חדשים  -כעת בחירות", ו

והוא עניינו של חבר הכנסת יברקן שנולד זמן רב לאחר  –וע, בנימוק נוסף למועד לא יד

 מכן.

, 21כנסת התקופת כהונתה של העוד ב, כ יברקן"ניסה חבמקביל למאמצי הממשלה  .74

ע"י מפלגתו מהלכים אלה נבלמו  ברם, ש"מח הנוגעת בפיקוח עללקדם בכנסת חקיקה 

יברקן הביעו עמדות דומות בנושא על אף שהשר אוחנה וחבר הכנסת כחול לבן.  דאז,

 שיתוף פעולה, היות שפעלו במסגרות מפלגתיות שונות.  ה עתזה, לא היה ביניהם באות

פעולתם הפוליטית הנפרדת בתחילה, והמתואמת לאחר מכן, של השר אוחנה ושל ח"כ 

לבן ובתקופה לאחר מעברו לתנועת -יברקן, בתקופה שעדיין היה חבר מפלגת כחול

. 1182/20בעתירה בבג"צ  2פורטת כהלכה בהודעה לעיתונות, נספח ע/הליכוד, מ

 הדברים הכתובים שם מדברים בעד עצמם, ואינם מגלים פגם כלשהו.

אוחנה להקמת וועדת בדיקה היועץ המשפטי לממשלה דחה את בקשת השר לאחר ש .75

העניין  להימנע מהבאת , למורת רוחו,השר אוחנה בחרכאמור לעיל,  ,ממשלתית

עת הממשלה, מתוך תקווה שתוקם בקרוב ממשלת קבע שלגביה לא תהיה להכר

התנגדות כלשהי להקמת הוועדה, שהרי לית מאן דפליג, גם לשיטתו של היועמ"ש 



, שהנושא צריך בדיקה. היות שהקמת ממשלת הקבע התעכבה, הוחלט עצמו לממשלה

. ן טקה ז"לנגד השוטר שירה בסלומולהמתין עד להחלטה בשאלת הגשת כתב האישום 

השוקלים את עניינו של  ,השפעה בלתי ראויה על גורמי מח"שלהחשש  גם משהוסר

איחוי השסע המגזרי לשם בין השאר , בשלה העת להקמת וועדת הבדיקה, השוטר

 פגיעה גם , שמשמעותם2019מסוג אירועי יולי  הישנותם של אירועיםהכואב ומניעת 

 להקמת הוועדהההצעה . לפיכך, הוצגה ןעליה להגן מחויבת שהממשלה אדם בזכויות

 בממשלה בהקדם האפשרי. 

באותו שלב עמד רה"מ בקשר עם חבר הכנסת יברקן בנוגע לאפשרות ההצטרפות שלו  .76

למפלגת הליכוד, בין היתר לאור אכזבתו של ח"כ יברקן מהימנעותם של חברי מפלגתו 

ה"מ מסר לח"כ לפעול לקיום חקירה בלתי תלויה בפרשה ציבורית חשובה זאת. ר

יברקן כי השר אוחנה והוא עצמו פועלים ללא לאות בעניין זה, כי כוונותיהם רציניות, 

כנות ומתמשכות, וכי מיד לכשתינתן החלטת מח"ש בנוגע לשאלת אישומו של השוטר 

על רקע דברים אלה הודיע ח"כ יברקן על  היורה יובא הנושא להחלטת הממשלה.

 הצטרפותו לתנועת הליכוד.

ען הסר ספק, ח"כ יברקן מעולם לא מסר כי הקמת הוועדה )ששר המשפטים פעל למ .77

עבורה חדשים קודם לכן בזירות המשפטיות והציבוריות( נועדה אך ורק לשם השגת 

הצטרפותו למפלגת הליכוד. ההיפך הוא הנכון: הצטרפותו היא תוצאת העובדה 

 עקבי בנושא זה. שמפלגה זאת, אך לא מפלגתו הקודמת, השכילה לפעול באופן

אפילו הייתה טענתם של העותרים נכונה )ולא כן היא(, בוודאי לא נובע ממנה כי  .78

 צ"בבג כטענת העותרים "הקמת הוועדה היא טובת הנאה פסולה" לחבר הכנסת יברקן,

לא מיניה ולא מקצתיה: אין מדובר בטובת הנאה שקיבל . בעתירה( 27)סעיף  1205/20

 כל היותר בהישג פוליטי ראוי לטובת הציבור שהוא מייצג. חבר הכנסת יברקן, אלא ל

אתיופיה, שח"כ -פה, שהמשוחדים הם קהל יוצאי-נותרה אפוא הטענה, הנטענת בחצי .79

יברקן זועק את זעקתם. בטענה זאת אין כל ממש, ובפרט לאור העובדה שהכל מודים 

לעיל,  והיות  11שהבדיקה שעליה הורתה הממשלה אמנם נחוצה לגופה, כאמור בסעיף 

שאין מדובר בחלוקת הטבות, קצבאות, משאבים וכיו"ב )שאף היא לא נפסלה מעולם 

בהיסטוריה של מדינת ישראל, אף כשמשמעותה הפוליטית נחשדה כ"כלכלת 

 בחירות"(.

על  1205/20 צ"בבגבטיוטת העתירה שצורפה לפנייה המוקדמת הסתמכו העותרים  .80

ה שההחלטה להקים את וועדת הבדיקה מנוגדת להנחיית היועץ המשפטי הטענ

 הקצאת או הטבות לחלוקת התחייבויות או הבטחות" השוללת מתן ,1.1904לממשלה 

 10בטיוטת העתירה, שצורפה בנספח  53 סעיף" )בחירות בתקופת תקציביים משאבים

הוגשה, מסתמא לאחר בדין נזנחה טענה זאת בעתירה כפי ש .(1205/20 צ"בבג לעתירה

הקמת הוועדה של העותרים, כי המאוחרת  . ואולם, בהבנתםקריאה שנייה של הטיוטה

, יש כדי לחדד את החסר במגבלות החלות על ממשלה בתקופת בחירות איננה פוגעת

 ההתערבות הנטענת של העותרים.-בעילת



 יצירתן למנועעילות ההתערבות האפשריות נוגעות לשני אינטרסים ציבוריים: הצורך " .81

, הפיך" בלתי מצב בפני נבחרת ממשלה להעמיד אשר עלולות מוגמרות עובדות של

 ההסתדרות 062453/ צ"בג] "הציבורית הקופה על ניכרת והחשש מפני "הכבדה

לעניין זה יש להבחין ([. 21/3/2006) 4 ,לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל הרפואית

שעיקרן החשש מפני כבילת שיקול דעתה של ין המגבלות החלות על ממשלת מעבר, ב

או מפני מינוי של קבע שיכפה על השירות הציבורי אנשים הנוטים  הממשלה הבאה

, בנוסף שעיקרןין המגבלות החלות בתקופת בחירות, ( לבלעמדות הממשלה היוצאת

מן המגבלות . ני חלוקת הטבות בלתי אחראיתהחשש מפ לכבילת שיקול דעת עתידי,

או משאבים תקציביים, משום  , איוש משרות,מתמקדות בחלוקת הטבות הסוג השני

"בעיית  שביסודהטווח, -טווח ושיקולים ארוכי-יקולים קצרישעניינן המתח בין ש

החשש הוא שמועמד או מפלגה המבקשים להיבחר יחלקו (. agency problemנציג" )

פולריות זולה, גם את בחירתם באמצעות פולהשיג  יכספים או משאבים בנדיבות, כד

. ברם, , או שימלאו את תקני השירות הציבורי באנשיהםבמחיר כבד הנפרס אל העתיד

נשקף שלא הבינו כעת )בקריאה שנייה של טיוטת העתירה שלהם( העותרים העובדה ש

מבליטה את מהקמתה של וועדת בדיקה בעניין שלדעת הכל יש לבודקו, חשש כזה 

הבדיקה איננה כובלת במאומה את שיקול דעתה של הקמת וועדת  החסר בטיעוניהם.

הממשלה הבאה, ועל כן אין מניעה לעשותה בממשלת מעבר, ואף איננה משתמשת 

 במשאבי ההווה על חשבון העתיד, ועל כן אין מניעה לעשותה בתקופת בחירות.

הקשבה לדרישות של בני קהילה להעמקת הבדיקה בנושא מסוים בכלים  .82

ות באמצעות נציגיה הפוליטיים של הקהילה, איננה שיקול זר אובייקטיביים, המובע

כשמדובר בהקמתה של וועדת חקירה. אדרבא, זוהי דוגמא לתפקוד מוצלח של 

. גם החלטתו של חבר כנסת ומוסדיות המערכת הפוליטית בפתרון בעיות חברתיות

ת לעבור ממפלגה אחת לרעותה משום שלא הצליח לקדם את עמדותיו הגלויות בשאלו

ציבוריות במסגרת מפלגתו הקודמת איננה פסולה כלל ועיקר, ולא מובן אפוא מדוע 

כמקבל "אתנן". עריכת בדיקה בשאלות שמבקר המדינה  העותרים מגדפים אותו

זונה, ועשרות אלפי אזרחים זועמים מתלוננים עליו איננה אתנן, ומי שיוזם אותה איננו 

בכלים החוקיים  להשגת שינוי חברתימנהיג פוליטי הפועל באופן לגיטימי  אלא

  .המיועדים לשם כך

וועדות חקירה וועדות בדיקה מוקמות לעתים קרובות בעקבות לחץ ציבורי, בחלקו  .83

בערוצי הפעילות הפוליטיים, ולעתים מתוך היענות לרחשי הלב של אוכלוסיות החשות 

המשטרה  מקופחות. דוגמאות מועטות מני רבים הן ועדת החקירה לחקירת פעילות

באירועי ואדי סליב )"וועדת עציוני"(, ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות 

)"וועדת אור"(, הוועדה  2000בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 

הציבורית לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה )"וועדת נבון"(, וועדת 

לחטיפת ילדי תימן )"וועדת קדמי"(, ועוד.  החקירה הממלכתית לבדיקת הטענות

תחושות כנות של ציבור פגוע, המקיים מאבק פוליטי, הן סיבה טובה מאד לקיום בירור 

חיצוני בלתי תלוי ובעל סמכויות מתאימות, במיוחד משום שלפעמים הציבור הפגוע 

א אכן מפנה את תשומת הלב לקשיים מערכתיים שלא היו מגיעים לידי תיקון אלמל



המתרחש בזירה פוליטי, הקמת וועדת חקירה היא אכן אירוע  במובן זה,זעקתו. 

הציבורית. גורמי הנהגה פוליטית, המקיימים את תפקידם כיאות, אמורים להיות 

רגישים למצוקותיו של ציבור פגוע ולהביאן לבירור ולטיפול בכלים אובייקטיביים 

 ומקצועיים. 

, הנוגעות לבעיות מערכתיות ות החקירהבמקרה או שלא במקרה, רבות מוועד

, אולי משום ששנים הוקמו בשנות בחירות רות במצוקתם של מגזרים מסוימים,והקש

 . אלה עשירות בהפגנות אלימות ובליבוי יצרים אתני או עדתי

 1959הוקמה בחודש יולי  סליב ואדי באירועי המשטרה פעילות לחקירת וועדת עציוני

במהירות )וממילא, טרם הבחירות(. המסקנות,  ותיהוהתבקשה להגיש את מסקנ

, ואילו הבחירות לכנסת 17/8/1959בתאריך  שתמכו בעמדת הממשלה דאז, ניתנו

 . 3/11/1959יותר, בתאריך  רהרביעית נערכו חודשיים וחצי מאוח

, כאשר הממשלה 23/10/2000קדמה וועדת בירור ממשלתית שהוקמה ב וועדת אורל

התמיכה הפוליטי שלה ובעיצומו של מו"מ בין מפלגת העבודה  איבדה את בסיס 28ה

הוקמה ועדת  8/11/2000והליכוד בדבר הקמת ממשלת אחדות לאומית. בתאריך 

כשלושה שבועות לאחר החקירה הממלכתית, מתוך היענות לדרישת מפלגות השמאל, 

ימו התקבלו הצעות חוק לפיזור הכנסת, והבחירות התקי 28/11/2000מכן, בתאריך 

 . 6/2/2001לבסוף ב

לחקירת פרשת השמדת מנות הדם של יוצאי אתיופיה הוקמה בעקבות  וועדת נבון

. מארגן ההפגנה, ח"כ אדיסו מסאלה, 28/1/1996הפגנה קשה של בני העדה בתאריך 

 ועדתשהודיע מיד על הקמת וועדת זומן במהלך ההפגנה לראש הממשלה שמעון פרס, 

ח"כ מסאלה יצא מייד אל המפגינים  .נבון יצחק לשעבר יאהנש בראשות ציבורית בירור

, !"להשיג שנה ארבעים לתימנים שלקח מה אחד ביום השגנושהמתינו לו וזעק: "

. תימן ילדי לחטיפת הטענות לבדיקת וועדת קדמיבהשוותו את ההישג שלו להקמת 

ל הודיע ראש הממשלה שמעון פרס ע 3/2/1996ימים ספורים לאחר מכן, בתאריך 

 .29/5/1996לתאריך  הממשלה ולראשות עשרה הארבעהקדמת הבחירות לכנסת 

הסברה, כי ניתן לעתור לבית משפט על מנת שימנע מן הממשלה הנבחרת לעשות מעשה,  .84

כניסיון לשאת חן בעיני או  , כ"הבטחת בחירות"חשוד כפופולרי בטיעון שהמעשה

בין זרועות השלטון. כמוהו כקריאה לערעור היחס הראוי ש –קבוצה מסוימת 

וכשהמעשה שבו מדובר איננו אלא מינוי וועדת בדיקה שתגיש ממצאים ללא מסקנות 

ברור שאין הדרישה מתיישבת עם תפיסות  –וללא המלצות לממשלה הבאה שתיבחר 

 יסוד של משטר דמוקרטי. 

 סיכום

 אוחזים העותרים בשור בקרניו, ומבהירים 1205/20 צ"בבגשל העתירה  40בסעיף  .85

 צריך בית המשפט הגבוה לצדק להתערב בעניינים מעין אלה. וזו לשונם: כהלכה מתי 



"הנזק לאינטרס הציבורי, לו תיוותר החלטת הממשלה בעינה, הינו רב ביותר, ועלול 

לפגוע בסדרי המנהל התקין. הוא עלול לפגוע בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית, 

 וקנת".ובאמנה שהיא בסיס הוויתנו כחברה מת

ובכן, דברים כדורבנות; אלא שהם מסמנים במדויק את כל מה שנעדר בעילות 

. הקמת ועדת הבדיקה הממשלתית בעניין, הנוכחיותות ההתערבות הנטענות בעתיר

שהכל מסכימים שיש לטפל בו )לרבות מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה( איננה 

בהינתן שהוועדה תמסור ממצאים ללא  גורמת כל נזק, רב או מועט, לאינטרס הציבורי.

המלצות לממשלה הבאה, שתעשה בממצאים כרצונה, אין שמץ של פגיעה בסדרי 

המנהל התקין, בעקרונות יסוד או אפילו בעקרונות שאינם יסודיים, ובוודאי לא 

 צ"בבג מתוקנת", כלשונה הנרגשת של העתירה כחברה הוויתנו בסיס שהיא ב"אמנה

1205/20. 

 ו בינייםהבקשה לצ

 ביום הודיעה, ש"מח התנהלות לבירור הממשלתית הבדיקה ועדת, 4 המשיבה .86

 :כדלקמן 17.2.2020

 הוועדה נושא כי מלמדים, כה עד הוועדה שקיבלה הפניות ותוכן הפניות כמות .1
 .רבה עבודה עוד נכונה לוועדה וכי ביותר רבה חשיבות בעל הוא

 4.3.20 לתאריך העדים זימון תא לדחות החלטנו, לוועדה שהופנו בקשות נוכח .2
 .12:30 בשעה

 עד מהציבור פניות לקבל נמשיך, הוועדה ידי על שפורסם קורא לקול בהתאם .3
 .VBMahash@justice.gov.il ל"דוא באמצעות 2.4.2020 לתאריך

 למען הסר ספק, הוועדה הנכבדה ממשיכה בעבודתה, אולם זימוני העדים נדחו

 .4.3.20 לתאריך

מתן צו ביניים בנושא זה, משיקולי מאזן הנוחות, שהרי לאור ההנחיות אין כל עילה ל .87

רור , בתשנתנה הממשלה לוועדה למסור את מסקנותיה לממשלה הבאה ללא המלצו

שבכל מקרה אין חשש להסבת "תוצאות קשות ובלתי הפיכות" כלשהן )כלשונו של 

 ( מעצם הקמת הוועדה. 1205/20 צ"בבג בעתירה 90סעיף 

לכל הפחות חודשים  תיגרם דחייה של מספר – כמבוקשיצא צו ביניים  אדרבא, אם

אמון של והן למידת הללכידות החברתית  הןלזכויות אדם,  הןבטיפול בבעיות שנוגעות 

מעין  עתידיים קשים יםהחשש מפני אירוע ציבורים שלמים במערכות אכיפת החוק.

ן כל הגיון בנטילת סיכון מיותר לפני כחצי שנה איננו מפסיק להתקיים, ואי ורעישא אלו

 זה.

הקמת וועדת הבדיקה איננה מקימה מעשה עשוי, אלא מכשירה את הקרקע למעשים 

 ,מעשההוא המהווה  –לעומת זאת, מתן צו ביניים . אפשריים של הממשלה הבאה

 בתיקון הבעיות. לפחות של כמה חודשיםוודאית גורם לדחייה ה

ננו מוענק מקום שהנזק שייגרם במקרה שהמבקש צו ביניים, ככל סעד זמני אחר, אי .88

 שיש היא המשיבים טענת טועה חמור מן הנזק שייגרם במקרה שהמשיב טועה. לב

לפתרונות בזמנה של הממשלה הבאה,  שתוביל בבדיקה, ,למצער ,להתחיל דוחק צורך




