
1 

 

 / 51 צ "בג                        ית המשפט העליון בירושליםב

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 ר"ע, התנועה למען איכות השלטון בישראל
  חן-נילי אבןאו /ולוזון -צרויה מידד  ד"העוכ "י ב"ע   
 דניאל דושניצקי  או/וקרטן שיינוק מיקה או  /ו   
 טייטלבאום-קריביעל או /ו תומר נאוראו /ו   

 
 ירושלים  802יפו  ' מרח

  31079ירושלים  7804. ד.ת
 08-3000045: פקס; 08-3000049 :'טל

 
 העותרת

- נ ג ד  -

       

 ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו .5

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 מבקר המדינה .3
 

  פרקליטות המדינהכ מ"בי "עכולם 
 ירושלים , 83דין -אלח א'צ' רח
 08-5754011: פקס 08-575555: ' טל
 

 22-סיעת הליכוד בכנסת ה .4

 22-סיעת כולנו בכנסת ה .1

 ראש סיעת כולנו , כ משה כחלון"ח .6

 

 הכנסת .7

 
 ירושלים ,כנסתה, הלשכה המשפטיתי "ע

 08-5439733: פקס; 08-5702743: 'טל

 

 סיעת כולנו חבר ב, יואב גלנטכ "ח .8
 

 המשיבים
 
 

 צו ביניים, יעתירה למתן צו על תנא
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 :כדלקמןצווים על תנאי  יםכנגד המשיבליתן  ,מוגשת בזאת עתירה לבית משפט נכבד זה .1

 

 ויונימל איבהמל ימנע אל עודמ להתייצב ולנמק והמורה ל, 5המשיב צו על תנאי כנגד  .1.1

 הטלחהה תא לטבי וא/ו ,34-לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל ה 8 בישמה לש

פרשת "ב 2של המשיב נוכח התנהלותו הבלתי תקינה , זאת. הז דיקפתל ותונמל
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מינויו לתפקיד  עקבותיה בוטלב ,אשר נבדקה על ידי מבקר המדינה, "הקרקעות

 . ל"הרמטכ

 5משיב ינחה את המדוע לא  ולנמקהמורה לו להתייצב , 2המשיב צו על תנאי כנגד  .1.8

  .5.5לנהוג כמבוקש בצו 

 תא ולטבי מדוע לא המורה להם להתייצב ולנמק ,6-4 ,5 המשיביםצו על תנאי כנגד  .5.3

 ימנעו וא/ו ,34-לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל ה 8מינוי המשיב ל םתמכסה

זה  לא יהא 8שהמשיב בכך  ביניהםאת ההסכם  יתנואו /ו ,רומאה יוניממלתמוך ב

 .הבינוישיכהן כשר 

את הדוח המלא  יפרסםמדוע לא המורה לו להתייצב ולנמק , 3המשיב צו על תנאי כנגד  .5.4

הבדיקה הליכי את  ישליםמדוע לא  או/ו; "פרשת הקרקעות"ב 8המשיב בעניינו של 

 המידע המלא שיעמודעל מנת , ח ביקורת בנושא"לצורך פרסום דו ללא דיחויבפרשה זו 

בטרם  – בפני הגורמים המוסמכים לאשר את המינוי והציבור בכללותו –למשפט הציבור 

 .יושלם הליך המינוי

את הדוח המלא  יניחמדוע לא המורה לו להתייצב ולנמק , 3המשיב צו על תנאי כנגד  .5.1

 תאשרבטרם , 7המשיבה של על שולחנה  ,"פרשת הקרקעות"ב 8בעניינו של המשיב 

 .לתפקיד שר הבינוי 8את מינוי המשיב  7המשיבה 

 :כדלקמן צו בינייםכן תתכבד העותרת לבקש מבית המשפט להוציא מלפניו  .8

כשר  8משיב  את מינויו של לא להציגהמורה להם , 6-4, 5המשיבים  כנגד צו ביניים .8.1

 על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה, עד להכרעה בעתירה זו ,7משיבה לאישור ה הבינוי

אשר עלולה , באמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי

 .יחל לכהן בתפקיד שר הבינוי 2להיגרם באם המשיב 

על רקע הצורך  ,דיון דחוף בעתירהלהורות על קיום  הנכבד בית המשפטבזאת כן מתבקש  .9

העובדה שבימים ונוכח , לברר בהקדם האפשרי את השאלות העומדות בבסיס עתירה

  .הקרובים צפויה להסתיים מלאכת הרכבת הממשלה

 

 .אלא אם נכתב אחרת, מ"ההדגשות הן של החכל , העתירה לאורך
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 : ואלה נימוקי העתירה

ֲעׂשּו " י ִתְראּו ְוֵכן ּתַ ּנִ  ַויֹּּאֶמר ֲאֵליֶהם ִמּמֶ

ר ֶ ֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאש  ְקֵצה ַהּמַ ִכי ָבא ּבִ ֲעׂשּון ְוִהּנֵה ָאנֹּ ן ּתַ ה ּכֵ  "ֶאֱעׂשֶ

 [ז"י, 'ז שופטים]

 מבוא  .5

המשימה המורכבת ורבת החשיבות  להשלמת ,(1הוא המשיב ) ראש הממשלה פועל ,בימים אלו .1

 בשיתוף ,ראש הממשלהנדרש , במסגרת זו. 97-ה רכבת הממשלהשהוטלה על כתפיו לה

העתידית של הממשלה לקבוע את דמותה , הסיעות החברות בקואליציה שהוא יעמוד בראשה

   .אשר תנהיג את מדינת ישראל בארבע השנים הקרובות

בהקפדה , בין היתר, בטאתתהמ, משימה זו טומנת בחובה אחריות כבדת משקל לעם ולמדינה .8

הממשלה נגזרת דמותה של , אכן. יתירה בבחירת האנשים אשר ירכיבו את ממשלת ישראל

 . מזהות חבריה, ולפני הכל, קודם כל

והמטען הערכי והמוסרי שהם מביאים , ניקיון כפיהם, על יושר מידותיהם –ממשלה לשרי ה .9

על אמון הציבור  –החוצה . לו ופנימה ,החוצה מהמינהל ,השפעה ישירה ומשמעותית –עימם 

התאם לפעול ב המוטיבציה הציבוריתועל , ברשויות השלטון שהשרים עומדים בראשם

עומד בראש ה השרבהתאם לדוגמה ולערכים שמסמל , להוראות הדין ולכללי המינהל

 השרנושאים מבטם מעלה אל  השפקידי, על ההתנהלות בתוככי הרשות –ופנימה . המערכת

 .שהופקד על ניהולם והנהגתם

חטאו , 97-לכינון הממשלה ה יםם הקואליציונימיסכההיום הראשון לחתימת כבר ב, ואולם .7

 ,אחר מינויו של לא עללהסכים  והחליטו, לתפקיד החשוב שהוטל עליהם 5-7, 1יבים המש

אשר , אדם .לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל – (2הוא המשיב )מחבר הכנסת יואב גלנט 

על רקע ממצאי  –ל "הרמטכ –אך לפני שנים בודדות בוטל מינויו לתפקיד ציבורי בכיר אחר 

תפיסת קרקעות בדיקה חמורים של מבקר המדינה שהצביעו על התנהלות פסולה וקלוקלת ב

 "(.פרשת הקרקעות: "להלן) ובהשתלטות על שטחים באזור מגוריו שבמושב עמיקם

ופנייתה של העותרת , אותו דוח בדיקה של מבקר המדינה לא נחשף מעולם לעיני הציבור .3

אל  2בחשיפת המידע לאור חזרתו של המשיב הבהול על רקע הצורך הציבורי  –לפרסום הדוח 

מוכוונת , משכך. נתקלה בסירוב –החיים הציבוריים והתמודדותו לכהונה כנבחר ציבור 

בה  יםהמתבקש יםמהותיה ואחד מהסעדים ,(9הוא המשיב )עתירה זו גם כנגד מבקר המדינה 

 לע םישרדנה הקידבה יכילה תמלשה לע ןיפולחלו ,פרסום הדוח ללא דיחויהורות על הוא ל

בפני הגורמים יעמוד המידע המלא שעל מנת , יבמופ חודל הקידבה יאצממ תא ךופהל תנמ

 .2בטרם יושלם הליך מינויו של המשיב , והציבור בכללותו ,המוסמכים לאשר את המינוי



7 

 

לבטל את הסכמתם למינוי האמור או  5-7, 1העותרת להורות למשיבים  תבקש, לצד זאת .5

ביושר , ות השלטוןבאמון הציבור ברשוי הקומעהועל רקע הפגיעה הקשה , להימנע מקידומו

 . ובשלטון החוק, וביושרה של השירות הציבורי

. בטלות –לתפקיד שר הבינוי  2דין ההחלטה להסכים על מינויו של המשיב העותרת תטען כי  .4

למנוע את המינוי האמור הפכה  1סמכותו של המשיב , הן משום שבנסיבות המקרה דנן, זאת

 2להעניק את תפקיד שר הבינוי למשיב  1הן מכיוון שהחלטתו של המשיב ; בחובהשלסמכות 

שמשמעה  ,הוראת ההסכם הקואליציוניוהן משום שהוראת ; הינה בלתי סבירה באופן קיצוני

  .מנוגדת לתקנת הציבור ולערכי היסוד של השיטה, כשר הבינוי 2 מינויו של המשיב

, 2תבקש העותרת לגולל בפני בית המשפט הנכבד את סיפור מעלליו של המשיב , בעתירה זו .2

  .מידת חומרתופרטיו ולאינו מודע כלל לכלל שדומה כי רוב הציבור בישראל 

, ת דונמים של קרקעות ציבוריותעסקינן באדם אשר פלש לעשרו, כפי שיתואר בהרחבה בעתירה .3

במטרה להרחיב את הקרקעות  ,והתנהל לאורך שנים ארוכות באגרסיביות ובשיטתיות

ומבלי להסס לנצל את מעמדו , תוך זלזול מתמשך ברשויות השלטון ובגופי האכיפה, שברשותו

 . בניגוד לדין במקרקעיןולהסתייע בבכירים ברשויות המינהל על מנת להשיג זכויות 

, העושה דין לעצמו אדם אשר התנהל כמי שרואה עצמו כמצוי מעל לחוקעותרת תטען כי ה .10

ונכשל לא פעם במסירת עובדה בלתי נכונה לרשויות השלטון שהיה בה כדי לסייע לו בהרחבת 

הזיקה הישירה . אינו יכול לכהן כשר הבינוי בממשלת ישראל, הקרקעות שבחזקתו

פרשת "על רקע התנהלותו ב 2אשר דבק במשיב  שבין הדופי הערכי החמור תוהמובהק

 . להסכין עם מצב דברים זה תמאפשר האינ, לבין הכהונה כשר הבינוי, "הקרקעות

 .כפי שיפורט בעתירה להלן –והכל  .11

 הצדדים לעתירה .2

 העותרת

אשר חרטה על דיגלה שמירה על טוהר המידות בשירות , רשומה כדין, העותרת הינה עמותה .18

שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל הציבורי והשרשת , ערכי שלטון החוקעידוד , הציבורי

 .נורמות ראויות של מנהל ציבורי תקין

 המשיבים

בבחירות מושבים  90-זכתה לשסיעת הליכוד  ראש-שביו, מר בנימין נתניהו הוא 1המשיב  .19

 בה, 97-המשימה להרכיב את הממשלה ההטיל נשיא המדינה את עליו אשר , 80-כנסת הל

 .כשר הבינוי 2המשיב עתיד לכהן 

תוקף תפקידו כראש המערכת המשפטית אשר מ, היועץ המשפטי לממשלההוא  8המשיב  .17
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נושא באחריות הראשונה במעלה להגן על שלטון החוק , והיועץ לרשות המבצעת, הציבורית

ת חוות דע 1הגיש למשיב  8המשיב  .במדינת ישראל מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון

שלאורה הוחלט לבטל את מינויו של המשיב , "פרשת הקרקעות"ב 2של המשיב על התנהלותו 

 .ל"לתפקיד הרמטכ 2

ובכלל זאת על , אשר מתוקף תפקידו אמון על ביקורת המדינה, הוא מבקר המדינה 9המשיב  .13

. וכן על בירור תלונות הציבור, בדיקת טוהר המידות והניהול התקין בגופים המבוקרים

 הממצאיםועל בסיס , "פרשת הקרקעות"ב 2חקר את התנהלותו של המשיב  9המשיב 

 . ל"לתפקיד הרמטכ 2טל את מינויו של המשיב הוחלט לב ,דיקתובב ושנתגל החמורים

 – 1המשיב  בראשה עומד .חברי כנסת 90 המונה, 80-היא סיעת הליכוד בממשלה ה 7המשיבה  .15

הכתוב  הסכם הקואליציוניל 'צד אהיא  7המשיבה  .ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

לתפקיד שר הבינוי  2סוכם על מינויו של המשיב  במסגרתם, ולהסכמות בעל פה שנלוו לו

 .בממשלת ישראל

 – 5המשיב בראשה עומד . חברי כנסת 10המונה , 80-היא סיעת כולנו בממשלה ה 3המשיבה  .14

להסכם הקואליציוני הכתוב ולהסכמות בעל פה שנלוו  'בהיא צד  3המשיבה . מר משה כחלון

 .קיד שר הבינוי בממשלת ישראללתפ 2במסגרתם סוכם על מינויו של המשיב , לו

היא הגורם המוסמך , הממשלה: אשר בהתאם להוראות חוק יסוד, היא הכנסת 4המשיבה  .12

בדרך של , לתפקיד שר בממשלת ישראל – 2במקרה דנן המשיב  –לאשר את מינויו של אדם 

 .הצבעת אמון בממשלה החדשה

 במקום המצוי, יואב גלנט' במיל האלוף, חבר הכנסת –העומד במוקד העתירה הוא  2המשיב  .13

פרשת "על אף התנהלותו הפסולה ב. 3היא המשיבה , "כולנו"ברשימה של סיעת השני 

לתפקיד שר  הוא שימונה 2המשיב סוכם כי , עליה הצביעה חקירת מבקר המדינה" הקרקעות

 .בממשלת ישראל הבינוי

 הפרק העובדתי .3

 כללי .3.5

 ל"רמטכהלתפקיד  מינויו של גלנט

אשר הקדיש פרק נכבד מחייו לשירות המדינה , א אלוף במילואיםיואב גלנט הו חבר הכנסת .80

 . דרג-במגוון תפקידים צבאיים רמי

. ל"החליטה ממשלת ישראל למנות את גלנט לתפקיד ראש המטה הכללי של צה 3.3.8010ביום  .81

נחשפה על ידי ר שא, ת מקרקעין ששמו של גלנט נקשר בהפרשהחלטה זו נתקבלה על אף 

 שקיבלה הממשלהלאחר ו ;תונאי קלמן ליבסקינד בעיתון מעריב ועוררה הד ציבורי נרחבהעי



5 

 

"( ועדת טירקל: "להלן)חוות דעת מטעם הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים 

 .אשר הכשירו את המינוי, והיועץ המשפטי לממשלה

 העתירה כנגד המינוי

 המינוי כנגדץ "לבגעתירה ', מפלגת התנועה הירוקה ואח והגיש 13.3.8010ביום , זאתבעקבות  .88

, במוקד העתירה עמדה מעורבותו של גלנט בשלוש פרשות מקרקעין מרכזיות. (5440/10ץ "בג)

שימוש ; עיבוד שטחים חקלאיים בחריגה משטח הרשאה: העתאודותיהן היה ידוע באותה 

ושימוש בשטח ציבורי לצורך הרחבת ; שלא כדין בדרכים והכשרת חניה פרטית בשטחי ציבור

 . גינה

ועדת  בחוות הדעת שללשורה ארוכה של פגמים שנפלו טענו העותרים , במסגרת העתירה .89

מכלול השיקולים  קלה כדבעי אתשולא  ,אשר לא נסמכה על תשתית ראייתית ראויה – טירקל

. על המינויהחלטת הממשלה של קיצונית  לחוסר סבירות, מכך כפועל יוצאו ;הרלוונטיים

ל הינו פגום ובלתי סביר על רקע העננה "מינויו של גלנט לתפקיד הרמטכ העותרים טענו כי

   .נוכח אותן פרשיות המוסרית שאפפה אותו

, לאחר שהוגשה תגובה מקדמית מטעם המשיבים לעתירה וכן תשובת העותרים לתגובה  .87

 ץ"סגרת עתירה קודמת לבגבמהלך הדיון התברר לבית המשפט כי במ. התקיים דיון בעתירה

, (10458/04ץ "בג) עסקה אף היא בסוגיית קרקעותיו של גלנטוגשה על ידי תושבי עמיקם ושה

 .ובה נתונים לא נכונים שנתמכה בתצהיר הגישה המדינה תגובה

לדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה  10.1.8011החליט בית המשפט הנכבד ביום , בעקבות זאת .83

לטעמים שגרמו כן ו; באשר לטעות שנפלה בתשריט החלוקה ,הנתמך בתצהיר ,פירוט נוסף

 בדבר הקצאת ,עתירה קודמת אותה במסגרתלבית המשפט לטעות בנתונים שמסר המינהל 

  . דונם לגלנט 93 שטח בן

 .5/ע כנספחב ומסומנת "מצ – 225552.5.מיום  526772/ץ "בבג העליוןהחלטת בית המשפט 

 מבקר המדינה בדיקת

פנה השר מיכאל איתן למבקר המדינה בבקשה לבדוק טענות שונות בדבר , 82.10.8010ביום  .85

פתח מבקר המדינה , הפנייהבעקבות . שימוש במקרקעין במושב עמיקם על ידי האלוף גלנט

 .בנושא זהבחקירה 

פנה משרד מבקר המדינה לפרקליטות , 5440/10ץ "הדיון בעתירה בבגשהתקיים לאחר יום  .84

  .באותה פרשהוהודיע לה כי הוא מקיים חקירה , המדינה

כי בכוונתו , 12.1.8013הודיע היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט ביום , בעקבות זאת .82

שימוש לבקש ממבקר המדינה את ממצאי הבדיקה שנערכה על ידי משרדו בסוגיות הנוגעות ל

 . במקרקעין על ידי גלנט במושב עמיקם
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לחומר הבדיקה  ,פה-בכתב ובעל, לאחר שקיבל את התייחסותו של גלנט, 85.1.8011ביום  .83

העביר מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה נוסח סופי של מסמך , ח שהכין"ולטיוטת הדו

 ."פרשת הקרקעות"המרכז את ממצאי בדיקת התלונה בעניין 

 לא פורסם, ובו פירוט ממצאי הבדיקה, שהועבר לידי היועץ המשפטי לממשלההמסמך המלא  .90

  .עד היום

לידיעת  84.1.8011אשר הובאה ביום  ,הודעת דובר קצרה פורסמה רק מטעם מבקר המדינה .91

 .הציבור

 .2/עכנספח  נתב ומסומ"מצ – 27.5.2255הודעת דובר משרד מבקר המדינה מיום 

 ההעולה ממנ המציאות הבעייתיתתמונת  ,של הודעת הדובר והזהירה על אף לשונה הלקונית .98

 .אינה משתמעת לשתי פנים

לפנים משורת "דונם  93כי גלנט קיבל ממינהל מקרקעי ישראל  ת הדוברבהודע צוין ,ראשית .99

 . ונטע בו מטע זיתיםשל אדמות מדינה דונם נוספים  82-לפלש  וכן, "הדין

 .םבמשך כארבע שני אליו פלש גלנט לא פינה את השטח כי ת הדוברבהודע צוין, שנית .97

 ,ח הסמוך לביתווכי גלנט עשה שימוש חורג בשטח הציבורי הפתבהודעת הדובר צוין , שלישית .93

, תוך יצירת דרכי גישה שנבנו ללא היתר, לצורך מעבר בלעדי לכלי רכבו, השייך לכלל הציבור

 . במשך שנים ארוכות

בשני , גלנט הציג עובדות לא נכונות בפני רשויות השלטוןכי  בהודעת הדוברצוין , רביעית .95

מכתב למחלקה החקלאית  וכן הגיש; יר ובו עובדה לא נכונההגיש לבית המשפט תצה :מקרים

 .במינהל מקרקעי ישראל ובו עובדה לא נכונה

הרשויות השלטוניות בעניינו של  ן יוצאת הדופן שלמעורבות בהודעת הדובר תוארה, לבסוף .94

 :נביא את הדברים ככתבם וכלשונם, תו הרבה של ממצא זהעל רקע חשיבו. גלנט

שרשויות שונות נהגו בעניינו של האלוף גלנט מהממצאים עולה חשש לכך "
חשש שהדבר אף נבע מרום ולכך מצטרף  ,בדרך מקלה ולפנים משורת הדין

ם מן התרבות הכללית הבלתי תקינה לא ניתן להתעלם בהקשר זה ג .מעמדו
בדיקת . שנחשפה בפנינו במהלך הבדיקה באשר להתנהלות רשויות המינהל

 ."תפקודם של אלה ראויה לבחינה נפרדת

 הודעת היועץ המשפטי לממשלה

כי מבקר המדינה העביר  ,לבית המשפט הודיע היועץ המשפטי לממשלה 1.8.8011ביום  .92

לפרקליטות המדינה את ממצאי הבדיקה שנערכה על ידי משרדו בסוגיות הנוגעות לשימוש 

 . ידי האלוף גלנט במושב עמיקם-במקרקעין על
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כי  לבית המשפט היועץ המשפטי לממשלה הודיע, של מבקר המדינהממצאי הבדיקה  על רקע .93

 :מטעמו שהוגשה כך נכתב בהודעה. ויסבירות המינ שאלתב משפטי משמעותי ישנו קושי

לאחר בחינה יסודית של החומרים השונים שהועברו ממבקר המדינה ושל "
, פה למבקר המדינה-כוחו שניתנה בכתב ובעל-התחייבות האלוף גלנט ובא

כוחו להשמיע דברים גם בפני היועץ -ולאחר שהתאפשר לאלוף גלנט ולבא
הגיע היועץ , נוספות בעניין וכן לאחר עריכת בדיקות, המשפטי לממשלה

הנתונים הקיימים באשר להתנהלותו של המשפטי לממשלה למסקנה כי 
מעלים קשיים משפטיים משמעותיים באשר בהקשר האמור  האלוף גלנט

, בנוסף סבור היועץ המשפטי לממשלה .ל"לסבירות ההחלטה למנותו לרמטכ
 .בדבר המינוי ספק אם ראוי מבחינה ערכית להותיר בעינה את ההחלטהכי 

, ל כוללת גם שיקולים בטחוניים"עם זאת ההחלטה בעניין מינוי רמטכ
והיא , המצויים בגדר סמכותה של הממשלה, ב"מקצועיים וכיוצ, מדיניים

המוסמכת לקבל את ההחלטה הסופית בעניין ולאחר שקילת מכלול 
 ".השיקולים

לראש הממשלה ולשר  הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא הבהיר, על רקע האמור .70

ל מחויבים לשוב ולהידרש "הביטחון כי הגורמים המוסמכים המופקדים על מינוי הרמטכ

 .הרחבה והמעודכנת שנתגלתה הנתוניםתשתית לאור , ולשקול מחדש את המינוי לנושא

ב "מצ – 5.2.2255מיום  6772/52ץ "מטעם היועץ המשפטי לממשלה בבג( שניה)הודעה 

 .3/ענספח כ נתומסומ

 ל"לתפקיד הרמטכ מינויהביטול 

בעניין מינויו של האלוף גלנט  ,הגיש היועץ המשפטי לממשלה את חוות דעתו 9.8.8011ביום  .71

 ,ייחסותו של גלנטלאחר שקיבל את הת ,זאת. לידי ראש הממשלה ושר הביטחון ,ל"לרמטכ

 . לגופם של דברים הן ,ביחס להליכי הבירורהן , לדוח הסופי של המבקר, בכתב ובעל פה

. חוות הדעת התייחסה לשאלת המינוי על רקע אותם פרטים חדשים שנחשפו בחקירת המבקר .78

 :כדברי היועץ המשפטי לממשלה

מלכתחילה לגורמי הממשלה המתווה העיקרי של הפרשה אמנם היה ידוע "
כמו גם הבדיקה הנוספת  בדיקת המבקר, ואולם]...[ השונים שעסקו במינוי 

פרטים נוספים על מידע זה  הוסיפו, עקבותיה במשרד המשפטיםשנערכו ב
על האופן שבו התרחשו  בהם כדי לשפוך אור ישאשר , בעלי משמעות

ועל  ובעיקר על המעורבות של האלוף גלנט, האירועים שתוארו בחוות הדעת
אי כמו כן הצביעו הבדיקות על . חלקו וחלקם של הפועלים מטעמי בענייני אלה

 .(2' בעמ, שם) "ללו במידע שמסר האלוף לרשויות שלטוניותדיוקים שנכ

נה היועץ המשפטי לממשלה את הכשלים החמורים והרבים שנפלו בהתנהלות מ, דעתהבחוות  .79

 :וכן את התמונה העולה בדבר התנהלותו הכללית, של גלנט

כי במהלכים השונים שנקט , התמונה המצטיירת ממכלול נסיבות העניין היא"
על פי , לא פעל האלוף גלנט, ביחס לנחלתו ולבית מגוריו במושב עמיקם

ן לאחר דרישות שהופנו אליו על ידי הרשויות כהוראות הדין ואף לא עשה 
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קת של לא הקפיד האלוף גלנט על הצגה מדוי, ולמצער, כמו כן []...המוסמכות 
ההתנהגות הכללית . העובדות במסגרת מגעיו עם הרשויות הנוגעות בדבר

היא של אדם העושה במקרים לא  שנפרשת כעתמהמסכת העובדתית העולה 
עובדות לגביהן בחלק , תוך קביעת עובדות בשטח, דין לעצמו, מעטים

תוך הסתייעות בגורמים בכירים שונים  ,מהמקרים מתקבל אישור בדיעבד
 .(85' בעמ, שם) "כךלצורך 

 (ש"ד היועמ"חוו: להלן) 3.2.2255מיום , ל"חוות דעת לעניין מינויו של האלוף גלנט לרמטכ

 .4/ענספח ב ומסומנת כ"מצ –

על , ל"החליטה ממשלת ישראל לחזור בה ממינויו של גלנט לתפקיד הרמטכ 5.8.8011ביום  .77

רחבה ומעודכנת מזו שעמדה ה בפני הממשלה תשתית נתונים שראשר פ ש"ד היועמ"חוורקע 

 . בפניה בעת אישור המינוי

 "ביטול החלטה -ל "ראש המטה הכללי של צה" 32-של הממשלה ה 2827החלטה 

 .1/ענספח ב ומסומנת כ"מצ –( 6.2.2255)

משזו , 5440/10ץ "על מחיקת העתירה בבג 4.8.8011הורה בית המשפט ביום , בעקבות זאת .73

 .מיצתה עצמה

 "והארץ תשקוט"

, פנה גלנט לעבודה בשוק הפרטי, לאחר שחרורו משירות הקבעל ו"ביטול מינויו כרמטכ עם .75

 (. .Nammax Oil & Gaz  Ltd)ל חברת חיפושי נפט וגז טבעי "ומונה לתפקיד מנכ

אמון הציבור על כלל הגורמים האמונים על ההגנה על שלטון החוק ודומה כי , בעקבות זאת .74

כי שוב אין בה עניין  בהנחהככל הנראה  ,"פרשת הקרקעות"בחרו להניח ל, השלטון ברשויות

 .ופנייתו לעבודה בשוק הפרטי, ציבורי מיוחד על רקע יציאתו של גלנט מהחיים הציבוריים

נשכחו ונעלמו מן השיח , פרשהההשאלות הרבות והפרטים המטרידים שנתגלו במסגרת 

 .הציבורי

לשאלות  נאלצה להשיבלא  מעולם המדינה, 5440/10ץ "בבג הבעקבות מחיקת העתיר, כך .72

בדבר הנתונים השגויים שמסר המינהל , דרש להן מענה הנכבד הנוקבות שבית המשפט

 מעיניהרחק נותרה  –מטרידה ככל שתהא  –התשובה לשאלות אלו . ץ בעניינו של גלנט"לבג

 .הציבור

שממצאי על אף . "פרשת הקרקעות"ב המדינהוח המלא של מבקר גם הד 'זכה'לגורל דומה  .73

נותר  ,ל"את ביטול מינויו של גלנט לתפקיד הרמטכ ההצדיקהיו חמורים במידה ש הבדיקה

ועד היום לא זכה להיחשף לקרני השמש היוקדות של , במחשכים דוח מבקר המדינה

 . הביקורת הציבורית

בלשון ) הקלוקלתלא נפתחה כל חקירה בעניין התנהלותם  ,ככל הידוע לעותרת, כמו כן .30
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 למרות דבריו הנוקבים של מבקר המדינה, זאת. של רשויות התכנון והמינהל (המעטה

לא ניתן להתעלם בהקשר זה גם מן "שלפיהם , "פרשת הקרקעות"בעקבות ממצאי הבדיקה ב

התרבות הכללית והבלתי תקינה שנחשפה בפנינו במהלך הבדיקה באשר להתנהלות רשויות 

ראו בהודעת דובר מבקר המדינה ) "ראויה לבחינה נפרדתדם של אלה בדיקת תפקו. המינהל

 .(לעתירה 8/ענספח  –

, עצמו גלנט כנגדכל חקירה פלילית גם  לא נפתחה, ככל הידוע לעותרת ,למותר לציין כי .31

 .המבקר בדוח שתוארה הקלוקלתהתנהלותו  על רקעבעניינו שתכליתה מיצוי הדין 

מצאו את סיפוקם בהחלטה , שהתנגדו למינויו של גלנטאמצעי התקשורת והעמותות גם  ,כך .38

 ."פרשת הקרקעות"ב מלעסוקוחדלו , על ביטול המינוי

 ָנַדּמּוו, ירדה אפוא מסדר היום הציבורי "פרשת הקרקעות"הפסולה של גלנט ב התנהלותו .39

 .פעולות החקירה והבדיקה בעניינה

 הציבורייםחיים ה לאחזרתו של גלנט 

 "כולנו"ההצטרפות למפלגת 

הודיע גלנט על , ל"הרמטכלתפקיד  מינויהדרמטי של הביטול המ ארבע שנים בחלוף ,והנה .37

" כולנו"למפלגת הצטרף  הוא 8013בחודש ינואר , כך. כוונתו לחזור אל החיים הציבוריים

 . 80-ה והוצב במקום השני ברשימתו לקראת הבחירות לכנסת, כ משה כחלון"בראשות ח

על  מפלגה חדשה שהוקמה הייתה באותה העתכי מפלגת כולנו , לא למותר לציין בהקשר זה .33

עשרה מנדטים  סקרי הבחירות חזו למפלגה .לקראת אותה מערכת בחירות ,ידי משה כחלון

על ישירות  רשימת המועמדיםנבחרה , בהמשך. נחשפה רשימת מועמדיה לכנסתבטרם עוד 

על  .(ר פריימריזשלא לומ)התקיים בה כל הליך של בחירות מוקדמות לא ו, ראש המפלגהידי 

רק וכמעט  נבחרהש "מפלגה של אדם אחד", מפלגת כולנוהיו שקראו ל, רקע דברים אלו

 . ובמנותק מיתר המועמדים ברשימתה, בזכות העומד בראשה

דין וחשבון גלנט לא נתן , ועד היום" כולנו"מרגע ההצטרפות למפלגת , ככל הידוע לעותרת .35

פרשיית "הוא השיב לטענות שהועלו כנגדו בנוגע ל. בפני ציבור בוחריומלא ואמיתי 

ונמנע מלגלות דבר אודות ממצאי הבדיקה שערך מבקר המדינה  ,חוץולמן השפה  "הקרקעות

 .שלא פורסמו לציבור בעניינו

גלנט . מושבים 10-ל רשימת כולנו זכתה בהן, 80-נערכו הבחירות לכנסת ה 14.9.8013ביום  .34

 .כמי שהוצב במקום השני ברשימת המפלגה, נכנס לכנסת במסגרת סיעת כולנו

 .כהן כחבר כנסתוגלנט החל ל, 80-הושבעו חברי הכנסת ה 91.9.8013 ביום .32
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 ההסכמה על מינויו כשר הבינוי במסגרת ההסכם הקואליציוני

 ןלכינו, לבין סיעת כולנו ,נחתם ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד 83.7.8013 ביום .33

  ."(ההסכם"או " ההסכם הקואליציוני: "להלן) למדינת ישראל 97-הממשלה ה

 .8001-א"התשס, לחוק הממשלה (א)1בהתאם להוראת סעיף  פורסם ההסכם 9.3.8013ביום  .50

, למדינת ישראל 34-ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת כולנו לכינון הממשלה ה

 .6/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 21.4.2251שנחתם ביום 

בתפקידים  ,נקבע כי לסיעת כולנו יהיו בממשלה שלושה שריםלהסכם הקואליציוני  17 בסעיף .51

 .והשר להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר האוצר: הבאים

יוזמן בדרך כלל כמשקיף לועדת השרים  גלנטיואב  השר המיועד"להסכם נקבע כי  89בסעיף  .58

 .(מ"הח –ההדגשות הוספו ) "ביטחון לאומי לענייני

מר בנימין , הסיכום בין ראש סיעת הליכוד, והצהרות המשיבים על פי הפרסומים בתקשורת .59

כ יואב "הוא כי לתפקיד שר הבינוי ימונה ח, מר משה כחלון, לבין ראש סיעת כולנו, נתניהו

תיק  השלפי ספציפיתהסכמה אפוא  פיםלהסכם הקואליציוני משק 89-ו 17סעיפים . גלנט

 . כ גלנט אשר יכהן כשר הבינוי"ויופקד בידי ח, הבינוי יוענק לסיעת כולנו

למינויו הצפוי של גלנט לתפקיד שר , משה כחלון, תמליל ראיון בו מתייחס ראש סיעת כולנו

 .7/עכנספח ב ומסומן "מצ –הבינוי 

 .8/ענספח ב ומסומנות כ"מצ –כתבות על מינויו הצפוי של גלנט לתפקיד שר הבינוי 

 "פרשת הקרקעות" .3.2

 אקדמת מילים

 הבינויעל מינויו כשר  כבדהמטילה צל  ,רובצת עננה כבדה 2למשיב אין חולק כי מעל  .57

ם מבקשים למנות לתפקיד שר בישראל אדם שמינויו לא בכל יו, אכן. בממשלת ישראל

בבדיקת שנתגלו  אודות התנהלותו על רקע ממצאים חמורים ,לתפקיד ציבורי בכיר בוטל

  .מבקר המדינה

 עליהן עמדנו לעיל ,ש שהגיעה לידי העותרת"ד היועמ"חווכמו גם , הודעת דובר מבקר המדינה .53

  ."פרשת הקרקעות"ב 2המשיב על התנהלות פסולה ובלתי חוקית מצד ללא ספק מלמדים  –

שומרי  הלוא הם, של היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה ,הדי בקביעות אל, להשקפתנו .55

כהן ל שלא ראוי ימ. מתוכו ומברו, כדי ללמד על פסלות המינוי ,שלטון החוק בישראלל שהסף 

 הבינוי שרכ גם לכהן ודאי שלא ראוי, בשל התנהלות חמורה בפרשיית קרקעות ל"רמטככ

 . בממשלת ישראל
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חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ודוח מבקר  כיבהקשר זה  העותרת תטען. ודוק .54

היו מחויבים להתייחס  5-7-ו 8-1 אליה המשיבים , המדינה הינם בגדר ראיה מינהלית

 . לשר הבינוי 2של המשיב הצפוי בטרם קבלת ההחלטה על מינויו , ולהעניק משקל הולם

ואת הדופי המוסרי  ,2המשיב של  במעשיולא ניתן להבין את החומרה יוצאת הדופן , ואולם .52

במנותק . על חלקיה השונים, באותה פרשהאת התנהלותו  בפרוטרוטמבלי לתאר  ,שדבק בו

 הזלזול המופגן על, 2המשיב שבה התנהל  הקלוקלתהדרך  לעמוד עללא ניתן , מפרטי הפרשה

הנכונות להשתמש במעמדו וקשריו על מנת להפעיל  ועל ,בשלטון החוק וברשויות האכיפה

 . למען קידום טובתו האישיתבניגוד לדין  לנהוגלחצים על פקידי מינהל שונים 

השיטתיות שבהתנהלות  לעמוד די הצורך עלרק תיאור מלא של פרטי הפרשה יאפשר , אכן .53

 ושיטתי ודעמ על דפוס פעולהאלא  ,פעמי-המעידה על כך שלא מדובר במשגה חד, 2המשיב 

 .שאינו מאפשר להסכין עם מינויו המלמד על דופי מוסרי

, כאמור, לא נחשף, ובו הפרטים המלאים אודות הפרשיות, דוח מבקר המדינה, דא עקא .40

המתבקש בעתירה זו  מהותי סעד, בהמשך לכך. ולא נפתחה כל חקירה פלילית בעניין, מעולם

, ולפני הכל, קודם כל, 2המשיב על מנת להעמיד את מינויו של , הוא פרסום אותו דוח מבקר

 .למשפט הציבור

 מסמכים שוניםעל סמך  ,פרטי הפרשהעל  אור תעשה העותרת מאמץ על מנת לשפוך, לצד זאת .41

ש אשר הגיעה לידיה זמן קצר לפני הגשת העתירה "היועמ ד"וכן על סמך חוו; הגיעו לידיהש

פרסום דוח  –למותר לציין כי אין בכך כדי לייתר את הסעד הראשון שנתבקש בעתירתה . דנן

 . המכיל פרטים רבים מאלו אשר יוצגו להלן, המבקר

כל אחת ר שא, ות שונותיפרש ארבעמהמורכבת למעשה  ,נפנה אם כן להצגת פרשת הקרקעות .48

 .ות האחרותיבמנותק מן הפרש יוצאת דופן אףונושאת חומרה  ,עומדת בפני עצמהמהן 

 קבלת הנחלה במרמה .א

 (לעתירה 7/ח ענספ – 10-3' ש בעמ"ד היועמ"חוו: ראו)

ניתנה  בדרך שבה הבראשיתי שנפל הפגםמבלי לתאר את , הפרשיותלא ניתן לפתוח בתיאור  .49

  .בחטא –לידתה כל על כך ש המלמד, נחלה במושב עמיקםהלגלנט 

משמעי שלפיו כלל הנחלות במושב -משרד החקלאות ופיתוח הכפר קבע סטנדרט ברור וחד .47

 . דונם 70עמיקם יהיו בגודל 

 .1/ענספח ב ומסומן כ"מצ – 51.4.2221שנחתם ביום , חוזה החכירה בין המינהל לאגודה

המדובר )ביקשה משפחת גלנט להצטרף למושב עמיקם ולקבל לידיה נחלה  30-נות הבש .43

שהמושב הודיע כי לא יסכים לשתפה  מכיוון, ואולם. (11329בגוש  83-ו 89בחלקי חלקות 

לא עמד שגודל הנחלה מכיוון  .דונם בלבד 3בת  נחלההיא הסכימה לקבל , בחלקה חקלאית
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עמיקם "עשתה , דונם לנחלה 70תקן המחייב במושב עמיקם של ל ,ואף לא היה קרוב, כלל

על מנת , יד אחת עם משפחת גלנט"( האגודה: "להלן" )מ"אגודה שיתופית בע –מושב עובדים 

מצג  בדרך של הצגת, לאפשר למשפחה לקבל את הנחלה על אף שאינה עומדת בתקן המחייב

 . "(המינהל: "להלן)שווא בפני מינהל מקרקעי ישראל 

תינתן למשפחת שלפיו , מצג שוואהאגודה תציג בפני המינהל  :דרך הפעולה הייתה פשוטה .45

 ,שאכן יוקצו למשפחה – ('חלקה א)דונם למגורים  3) דונם 70בת " סטנדרטית"גלנט נחלה 

 על מנת, (בפועל שלא הייתה כל כוונה להקצותם – ('חלקה ב)דונם לעיבוד חקלאי  93ועוד 

 שלפיה התחייבותעל  מול האגודה ובתמורה גלנט יחתום; תאושרשמסירת הנחלה להבטיח 

וכי הוא לא יעורר כל , דונם 3ידוע לו שהנחלה קטנה יותר מנחלות אחרות במושב וכוללת רק 

 .טענה או תביעה בעניין זה

לא הסתפק בהצהרה "( המחוז: "להלן)מחוז חיפה של מינהל מקרקעי ישראל , דא עקא .44

גלנט מתוך משפחת לעיבוד חקלאי ימסרו ל של שטח דונםה 93 לפיה ,האגודה הכללית של

 . של שטח זה וביקש שתוגש לו מפה בה יסומן מיקומו המדויק, "אדמות המושב"

הדונם שיכללו לכאורה בנחלתה של  93עליה סומנו  ,הגישה האגודה למחוז מפה, או אז .42

שבו לאגודה אין כל במקום , השטח שסומן היה מחוץ למשבצת המושב, ואולם. משפחת גלנט

 . סמכות להקצות קרקעות

שבה הם , לאגודהשנמסרה  התחייבותעל  82.3.1333ביום  גלנט חתמו בני הזוג, במקביל .43

לא והם אינם שייכים ל' במפה כחלקה בהדונם שסומנו  31כי  הםידוע ל אישרו למושב כי

כל , ברשויות השונות, קיים או עתידי, וכי למרות רישום כלשהו, זכויות בשטח זה הםיהיו ל

 וכי אם יפר וגלנט אף התחייבבני הזוג . ל שייכות לאגודה בלבד"הזכויות בשטח הנ

 (.צמוד למדד לאגודה) ח"ש 800,000 בסךמוסכם  פיצוי סכום מוישל הם –התחייבות זו 

בין  הפסולכתוצאה משיתוף הפעולה  ,מסמכים כוזבים שהוגשו יסוד אותםעל , 1333בשנת  .20

 . גלנט תאושרה מסירת הנחלה למשפח ,האגודה לגלנט

 שווא בעמיקם למשפחת גלנט על סמך מצגי כבר מראשית הדרך ניתנה הנחלה, הנה כי כן .21

בדוח  התנהלות זו תוארה .חלק מלא ופעיל גלנט לקח בו פגום ופסול הליךב, שהוצגו למינהל

-5-ו 8-1לנגד עיניהם של המשיבים  ושיעמדהיה ראוי אשר  ,ש"ד היועמ"ובחוו מבקר המדינה

 . לתפקיד שר הבינויימונה גלנט  לסכם כיבטרם נתקבלה ההחלטה  7

 דונם של אדמות מדינה שלא כדין 31קבלת  .ב

 (לעתירה 7'נספח ע –  18-10' ש בעמ"ד היועמ"חוו: גם ראו) 

 ,לתפקיד שר הבינוי 2המשיב  בסיכום למנות אתאחד מהפגמים המרכזיים והמהותיים ביותר  .28

במהלך שירותו כאלוף , 2המשיב . נעוץ בדרך התנהלותו למול פקידי המינהל ורשויות התכנון

התנהל משך שנים באגרסיביות ושתלטנות תוך ניצול מעמדו וקשריו והפעלת לחצים , ל"בצה

 . משמעותיים על פקידי המינהל ורשויות התכנון
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שרשויות שונות נהגו מהממצאים עולה חשש לכך : "מבקר המדינה כפי שעולה מהודעת .29

נבע ולכך מצטרף חשש שהדבר אף , בעניינו של האלוף גלנט בדרך מקלה ולפנים משורת הדין

 .(לעתירה 8/ענספח , ראו הודעת דובר מבקר המדינה) "מרום מעמדו

ה החדה ביותר בצור מדגימה, תתואר להלןר שאפרשיית הקצאת אדמות המדינה שלא כדין  .27

במטרה לקדם , ורשויות התכנון פקידי המינהללמול  2המשיב את דרך התנהלותו הפסולה של 

 .ונפרט .את טובתו האישית ולקבל זכויות שאינן מגיעות לו על פי דין

 "לפנים משורת הדין"להקצות קרקעות  החלטת המינהל

דונם  93צרף ל" משורת הדין לפנים"הודיעה מנהלת המחוז לגלנט כי הוחלט  10.7.8009ביום  .23

לעבדם  לגלנטעל מנת לאפשר , של אדמות מדינה אל תוך שטח המשבצת של מושב עמיקם

 . 11328בגוש  44-ו 77, 79המדובר בחלקות . ולנטוע בהם עצי זית

 .52/ענספח כ ןב ומסומ"מצ – 52.4.2223מכתבה של מנהלת המחוז מיום 

 (דונם 28-בן ה שטח הפלישהוכן ) דונם שניתן לגלנט 31-עליה מסומן השטח בן ה, הגבעהמפת 

 .55/ענספח כ ןב ומסומ"מצ –

איפה  שמשקף התנהלות של ,תקין לאהחלטה זו התקבלה בחוסר סמכות ובהליך מינהלי  .25

 . ואיפה

 נדרששטח למשבצת מושב צירוף , הרי שככלל – הבקשה שבו אושרהאשר להליך הבלתי תקין  .24

ועדת הקרקעות במשרד של  האישורב וכן, על זרועותיו בהליכי אישור ארוכים בתוך המינהל

ולצרפם למשבצת  ,לטובתו של גלנט םנהדו 93ההחלטה להקצות את , ואולם. החקלאות

 . אלהמחייבים מהליכים  ,ולו אחד ,לא עברה ,המושב

ניתן היה להקצות  –דין הוראות הל מובהק הייתה בניגודהאמורה הקצאת השטח , יתרה מכך .22

המחוז לא היה מוסמך לאשר צירוף שטח שנמסר לעיבוד ; את הקרקע רק באמצעות מכרז

ולא התקיים דיון מקדמי בוועדת הקרקעות במשרד ; בקשה לנטיעות וא עונתי למשבצת

  .תחייב על פי דיןשההחקלאות 

. היה שטח איכותי ועשיר ובו ערכי טבע מוגנים שהוקצההשטח , הלכה למעשה. לא זו אף זו .23

הסתיימה בכך , 1333בשנת עוד  ,זה באזורעשרה דונמים ל מתושבי עמיקםפלישה של אחד 

כנגד אותו תושב אף . שפקח רשות שמורות הטבע באזור גילה את הפלישה והוביל לסילוקו

כי , מיותר לציין לא .והוא הורשע בעבירה של פגיעה בערך טבע מוגן, הוגש כתב אישום

 .הליכים כאלו לא ננקטו כלפי גלנט

 נספחכ ןב ומסומ"מצ – 51.5.2224מיום  רוזן' מדינת ישראל נ 8513/11פ "פסק הדין בת

 .52/ע
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 התנהלותו של גלנט למול פקידי המינהל

בצורה בלתי לאשר , המינהל ו פקידיהחליט שבבוקרו של יום בהיר אחד, כיצד קרה הפלא .30

  ?גלנטאלוף ל קרקעות המדינהדונם מ 93הקצאת  ,"משורת הדין לפנים", חוקית

 ,גלנט אישור לחכור את שטח המדובר בשכירות זמניתקיבל , 8001עוד בשנת מסתבר כי  .31

 .מידי המינהל ,לצורך עיבוד עונתי

אל המחלקה החקלאית במינהל מקרקעי  חתום על ידו פנה גלנט במכתב 12.8.8009ביום  .38

 :כי במכתב ציין גלנט. באותו שטח( בעיבוד רב שנתי)וביקש לנטוע עצי זית , ישראל בחיפה

 " ל מעובדת על ידי מזה מספר שנים"החלקה הנ"

 . את אותה קרקע מעולםשכן גלנט לא עיבד , הייתה לא נכונה זו עובדה

ממשלה דחה את הסבריו של גלנט בסוגיה זו וקבע היועץ המשפטי לבהקשר זה ראוי לציין כי  .39

ציון העובדה הבלתי מדויקת בדבר העיבוד בפועל נשען על ההנחה לפיה טוב יהיה : "]...[ כי

" בשונה משכירתו ללא עשיית שימוש בו, את השטח למשך תקופה של ממש עיבדכי  ראם יספ

 (.(ההדגשה במקור) לעתירה 7/ענספח  – 11' בעמ ,ש"ח היועמ"ראו דו)

מי שהיה ראש האגף , עם דרור קרישפן פגישה גלנט יזם, לאחר שנענה בשלילה לבקשה .37

הפגישה . והמשיך לעבוד כיועץ חיצוני למינהל ,משך שנים רבותהחקלאי לשעבר במינהל 

, דאז שכיהן באותה העת כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה, נערכה במשרדיו של גלנט

 . אריאל שרון

אך המינהל ', ציין בפני קרישפן כי הוא מעוניין לטעת זיתים בשטח שנמסר לו כחלקה ב גלנט .33

הוא לא ציין שהוא . מסרב לאפשר לו משום שהשטח אינו נמצא בתחום המשבצת של עמיקם

בו הוא הצהיר כי ידוע לו שאין לו זכויות , על הסכם למול האגודה 1333חתם עוד בשנת 

 . ן בעתיד לזכויות כאמורבאותו השטח וכי הוא לא יטע

והביע  ,ענייניו על מנת לקדם אתפעל קרישפן מול פקידי המינהל , הפגישה עם גלנטבעקבות  .35

ח "ראו דו) ואף לאפשר לגלנט לטעת בו ,עמדתו כי יש לצרף את השטח למשבצת המושב

 .(לעתירה 7/ענספח  – 18-11' ש בעמ"היועמ

 :והמליצה, אל מנהלת האגף החקלאי, שטיינמץלאה ' הגב, פנתה מנהלת המחוז, בעקבות זאת .34

ת גלנט תהיה נחלה כדי שלמשפח, לאשר את צירוף השטח למשבצת עמיקם"
  ."בגודל המתאים

 :והוסיפה

אין צורך בפנייה לוועדת , [מ"התוספת של הח –קרישפן ]לדעת דרור "
 ". הקרקעות
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  :נחתם בדברים המכתב

שנוכל להודיע על כך פ כדי "כמנו בעיכפי שס, אודה על אישורך הדחוף"
 ".ולהמשיך את הפעולות בהקדםלמשפחת גלנט 

כי היא מאשרת את , שולה בן צבי' הגב, מנהלת האגף החקלאיהשיבה , במענה לפנייה .32

  :הבקשה

יחד עם . גלנט' דונם להשלמת הנחלה של משפ 93צירוף שטח של אני מאשרת "
 ."מכתב חריף לאגודה היישוב בעניין זה אני מבקשת להוציא, זאת

 ותשובתה של מנהלת האגף החקלאי מיום, 52.3.2223מכתבה של מנהלת המחוז מיום 

 .53/ח ענספב ומסומן כ"מצ – 23.3.2223

מלמדת על הלחץ  ,הלשון בה נקטו פקידות המינהל כמו גם, דרך התנהלות הדברים, הנה כי כן .33

 .את בעיותיה של משפחת גלנטפתור בדחיפות בו הן היו נתונות ל

לפנים משורת " ביקשו לסייע לגלנט מינהלה ופקידותקרישפן  ,כי עולה, מחילופי הדברים .100

בגודל "שלא העניקה לו נחלה  ,הוטעה על ידי האגודה שגלנט ,בשגגה, שסברו מכיוון" הדין

של ' הדונם הנוספים שנרשמו כחלקה ב 93-העובדה ש על רקע, זאת. היה זכאילה " המתאים

 . הוקצו מחוץ לתחום המשבצת, (הדונם 70השלימו לשטח הנחלה הסטנדרטי של ו)גלנט 

את ההסכם  ,המינהלפקידות או  קרישפןגלנט לא הביא לידיעת  כי נחזור ונצייןבהקשר זה  .101

הסכם שהיה מבהיר כי ) נםדו 93בו הוא הצהיר כי הוא מוותר על אותם , שחתם למול האגודה

  .(אלא במי שוויתר על השטח במודע ובמכוון, שהוטעה על ידי האגודה במתיישבלא מדובר 

 – מתיישב שהוטעה על ידי אגודת התושבים שעומד לפניואף אם סבר המינהל , מכל מקום .108

דופן של הוספת שטח לתחום המשבצת -הפתרון לכך נמצא בדמות הליך יוצאלא ברור מדוע 

 במקום להפנות את; (משמעותי" עודף משבצת"חילה נמצא בתבפרט כשמדובר במושב שמלכ)

כפי  ,שוויונית לחלק את שטחיה בצורה ממנהולהנחות אותו לדרוש , החזרה לאגודבגלנט 

 .ויבת על פי דיןמח שהיא

פנו , נקלטו במושב יחד עם גלנט ובאותם תנאיםש כאשר תושבים אחרים בעמיקם, ואכן .109

ונאמר  ,במחוזעל ידי יועצת משפטית  הם נענו בשלילה, לזו שהציג גלנט זהה בבקשהלמינהל 

 :להם בדיוק כך

שאת , י המושב עצמו ומכאן"חלוקת השטחים המיועדים למושב מתבצעת ע"
 "טענתך הנדונה עלייך להפנות אל מושב עמיקם

קרקע המצויה המינהל הוסיף וחידד כי לא ניתן ללמוד על התחייבות משפטית להקצאת 

 :שכן מדובר במצב המנוגד לדין, בצת היישובמחוץ למש

הוא המצב , במצב המנוגד לדיןלא ניתן לטעון להתחייבות משפטית כלשהי "
כי נמצא מחוץ למשבצת , בו מתבקשת הקצאת שטח אשר אין מחלוקת, הנדון
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 ."המושב

שאין ללמוד  ,יוצא דופן כי עניינו של גלנט טופל כמקרה במפורשהמינהל ציין , לא זו אף זו

 :הכללממנו על 

אשר טופל לפנים , כמקרה יוצא דופן, עומד בפני עצמו' גלנט'עניינו של "
השטח המדובר אומנם ייכלל  –ואשר טרם הסתיים למעשה  משורת הדין

 ."אולם שטח בגודל זהה ייגרע ממנה, במכסת המשבצת

התגובה של ומכתב , 52.8.2221לתושבת עמיקם מיום  מחוזבשל יועצת משפטית  תשובהה מכתב

 .54/ענספח ב ומסומן כ"מצ – 55.7.2253אותה תושבת עמיקם מיום 

יועצת משפטית במחוז מיום  תשובתה שלו, 21.5.2221מיום  פנייה של תושב אחר בעמיקםמכתב 

 .51/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 52.8.2221

 מגיש תצהיר ובו עובדות לא נכונות לבית המשפט המינהל 

הגיש  8004בשנת  בית המשפט העליוןב הליך שהתנהלמסגרת בלציין כי  ראוי, בהקשר זה .107

כשם קיבלו קרקעות אשר , מלבד משפחת גלנט, יש משפחות נוספות בו צוין כי המינהל תצהיר

  .האלוף שקיבלן

האחראי על הפיקוח מטעם , יצחק אשכנזי תצהירו של מרו 52762/27ץ "תגובת המדינה לבג

 .56/ע נספחב ומסומן כ"מצ – שצורף אליה, המינהל בעמיקם

כאמור ר שא ,שזכו גם הן לזכויות כגלנט "משפחות נוספות"אודות קיומן של , זו טענה .103

בעתירת התנועה הירוקה  105440/ץ "התבררה כלא נכונה בדיון שהתנהל בבג ,נתמכה בתצהיר

 . (לפרוטוקול הדיון 5' ראו בעמ) נגד מינויו של גלנט

 .57/ספח ענב ומסומן כ"מצ – 52.5.2255מיום  526772/ץ "פרוטוקול הדיון בבג

המינהל לא הייתה ולו משפחה אחת במושב עמיקם שזכתה ליחס המועדף מצד פקידי , בפועל .105

 .כך גם היום, כך אז. (7' בעמ, ש"ד היועמ"חוו: ראו גם) לו זכתה משפחת גלנט

פירוט נוסף , מן היועץ המשפטי לממשלה ,דרש בית המשפט הנכבד, עם התברר עובדה זו .104

והטעמים שגרמו לטעות בנתונים שמסר , דונם לגלנט 93בדבר האופן שבו הוקצו אותם 

מיום  105440/ץ "החלטת בית המשפט העליון בבג :ראו)המינהל בגדרה של העתירה הקודמת 

 (.לעתירה 1/ענספח  - 10.1.8011

לאחר שהוכרז על ביטול מינויו של  ,נמחקה 105440/ץ "העתירה בבגשמאחר , כאמור, ואולם .102

 .עד היום אלה לא זכו למענה נוקבות שאלות – ל"לתפקיד הרמטכ גלנט

ספק אם עובדות נוספות  קיים ,כי ככל הידוע לעותרת, לא מן הנמנע לציין ,בהקשר זה .103

כי  עובדהביחס להן זאת . נכונות אף הן ,ונתמכו באותו התצהיר ,שפורטו בתשובת המדינה
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שטח זה לא צורף למשבצת , ככל הידוע לעותרת)הדונם למושב עמיקם  93צורפו  8009בשנת 

ל נעשה במסגרת חוזה שנערך בין המינהל "צירוף השטח הנעובדה כי לביחס  הן; (עד היום

  . לבין האגודה

בו ניתן לראות כי השטח ) 25.52.2221תשריט המתאר את תחומי משבצת עמיקם שהופק ביום 

 .58/ע נספחב ומסומן כ"מצ –  (מחוץ לתחום המשבצתעדיין  8003בשנת  נמצא המדובר

 תם ולא נשלם

להשתמש במעמדו  אדם שאינו חוששמצביעה על , התנהלותו של גלנט לכל אורך פרשייה זו .110

מעל  במטרה להרחיב את קרקעותיומאמץ  ונכון לעשות כל, בכדי להשפיע על פקידי המינהל

 .ומעבר למגיע לו על פי דין

דונם של אדמות  93ם ממשיך גלנט לעבד את אות גם בימים אלו, עותרתה למיטב ידיעתה של .111

 .ניתנו לו בהעדר סמכות ושלא כדיןאשר , מדינה

אל תחום המשבצת  לא צורף השטח המדוברכלל עד היום , הידוע לעותרת ככל, יתרה מכך .118

המתיר לו להוסיף  חוזה עונתי מתחדשכלל  יש גלנטלא ידוע אם ל, בהקשר זה .של המושב

  .בשטח זהדמי חכירה עבור הגידולים אותם הוא מעבד  הוא משלם ואם ,ולעבד את הקרקע

 שנים 4במשך  םוהסירוב לפנות אדמות מדינהדונם של  28-פלישה לה .ג

 (לעתירה 7/נספח ע –  19-18' ש בעמ"ד היועמ"חוו: גם ראו)

, על ידי המינהל" פנים משורת הדיןל"ם שניתן לו מידונ 93-גלנט לא הסתפק בשטח בן ה .119

עצי זית  ונטע בו, "(שטח הפלישה: "להלן) דונם 82בן של אדמות מדינה פלש לשטח נוסף ו

-78חלקות חלקי בפלישה ל, לכל הפחות, המדובר. לו ושהותרהדונמים  93של לשטח  ברציפות

 .(לעתירה 11/ענספח  –מפת הגבעה בראו ) 11328בגוש  70

 שטח הפלישההימשכות הליך פינויו של 

ודרש ממנו לפנות , שלח מינהל מקרקעי ישראל מכתב לגלנט, לאחר שנתגלה דבר הפלישה .117

 .הנטיעות שביצע בשטח זהאת שטח הפלישה ולעקור את 

 .51/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 26.5.2226מכתב מינהל מקרקעי ישראל מיום 

להעביר את תשובתו , מפאת עומס עיסוקיו, כעבור כחודש ענה גלנט בעצמו כי הוא מבקש .113

 .בתוך שבועות אחדים

 .22/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 28.2.2226מכתבו של גלנט מיום 

 .לחהוכל תשובה עניינית מטעמו של גלנט לא נש, וחודשים חלפו שבועות, ואולם .115
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שלח בא כוחה של משפחת גלנט תשובה , לאחר תשובתו הראשונית של גלנט שנתיים, לבסוף .114

נמסר במכתב כי , לצד זאת. בפלישה וציין כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לבבה הודה 

בשל שנת , הנטיעות האסורותנדרשת לגלנט תקופה נוספת של כעשרה חודשים לצורך פינוי 

, בראשית חודש אוקטובר, הובטח כי בסוף אותה תקופה. השמיטה שחלה באותה השנה

 .יעתיק גלנט את עצי הזית שניטעו בשטח הפלישה ויפנה אותו מכל אדם וחפץ

 .25/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 56.5.2228מכתב בא כוחו של גלנט מיום 

. ום שנת השמיטה לא פינה גלנט את שטח הפלישהגם בת, על אף התחייבות זו, ואולם .112

וחזרה , במכתב נוסף 2.18.8002ביום היועצת המשפטית של המחוז פנתה לגלנט , בעקבות זאת

 .על דרישת המינהל לפינוי הקרקע

המתאר השתלשלות , 32.8.2252מיום , ץ המשפטי לממשלההמשנה ליוע, ד בלס"מכתבו של עו

 (."ש"יועממשנה לד ה"חוו": להלן) 22/ע נספחב ומסומן כ"מצ –עניינים זו 

ועדכן כי לאחר , פנה בא כוחו של גלנט אל היועצת המשפטית של המחוז 17.18.8002ביום  .113

ולא יישארו נטועים בה כשם  –שנודע לו כי המינהל עומד על כך שעצי הזית יסולקו מהקרקע 

להעתקת עצי הזית " רובבזמן הק"ידאג מרשו  –בשיחות קודמות , לטענתו, שהציע המינהל

ביקש בא כוחו במכתב זה כי המינהל יאפשר למשפחת גלנט לשלם דמי , כמו כן. ולפינוי השטח

 .חכירה בגין השימוש שנעשה בשטח החורג

 .23/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 54.52.2228מכתב בא כוחו של גלנט מיום 

עתרו התושבים בעמיקם כנגד חוסר המעש של המינהל בטיפול  8004בשנת , ביני לביני .180

אלוף , תת אלוף ארז צוקרמן 'נ' גלקין ואח 10458/04ץ "בג)בפלישתו של גלנט ושל אחרים 

 (. 'יואב גלנט ואח

כך . שטח הפלישהאת גלנט  פינה בסופו של יום, עתירה זו הגשת בעקבותרק , במידה רבה .181

 8002תשובתו לגופו של עניין ניתנה על ידי בא כוחו בשנת : "היועץ המשפטי לממשלה כותב

ההידברות בין עורך דינו של ]...[  גלקיןצ בעניין "רק לאחר שהוגשה בענין זה העתירה לבג

, ש"היועמ ד"ווראו ח) "גלקיןץ "האלוף גלנט ובין המינהל לא החלה אלא לאחר הגשת בג

 .(לעתירה 7/ענספח  – 19' בעמ

סוף כל  עקר גלנט, באותה עתירהמייד לאחר שנקבע דיון במותב תלתא , 8003בחודש אפריל  .188

למעלה משלוש ו, ארבע שנים מיום הנטיעהבחלוף  – את העצים שנטע בשטח הפלישה ,סוף

 .שקיבל פנייה מהמינהל בעניין זהשנים מהיום 

 .24/ע נספחכ ב ומסומנת"מצ – 21.3.2221מיום  2752762/ץ "החלטת בית המשפט העליון בבג
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 מצד המינהל ומפלה יחס מועדף

 . העוצמה של גלנט על פקידי המינהל-התגלתה השפעתו רבת, ה עגומה זוייגם בפרש .189

, בפינוי השטח –עטה בלשון המ –והתמהמהותו , על אף הפלישה הגסה אל אדמות המדינה .187

על פי חוק מקרקעי הציבור  המחוז נמנע מלפעול. לא נקט המחוז באף צעד אכיפתי כנגד גלנט

 . ולא הוציא צו מינהלי לסילוק יד משטח הפלישה 1324-א"התשמ, (סילוק פולשים)

בעניינם של תושבים אחרים בעמיקם לא היסס המחוז להפעיל מגוון אמצעי , לעומת זאת .183

אשר נטעו מטעים אגב פלישה מחוץ  ,כנגד חקלאים רבים בעמיקם. אכיפה העומדים לרשותו

ראו למשל את צו )וי קרקע ואף הגיש תביעות משפטיות הוציא המינהל צווים לפינ ,למשבצת

וכן את ; גהמחוז כנגד מר ארז שפרליני "ע לסילוק יד שהוגש וכתב התביעה שהוצא הסילוק

 (קראוס ושוורצברג, י המחוז כנגד משפחת שרון"כתב התביעה לסילוק יד שהוגש ע

וכתב התביעה לסילוק יד ; כתב התביעה לסילוק יד כנגד שפרלינג; צו הסילוק כנגד שפרלינג

 .21/ע נספחכ יםב ומסומנ"מצ – קראוס ושוורצברג, כנגד משפחת שרון

כתוצאה . מאכיפת הדין, באופן שיטתי ובלתי מוסבר, בעניינו של גלנט נמנע המחוז, ואולם .185

 . ארבע שנים ממועד הפלישה בחלוףגלנט פינה בסופו של דבר את שטח הפלישה רק , מכך

 "טעות בתום לב"טענותיו של גלנט ל

לטענתו של גלנט כי הפרשייה כולה  בקצירת האומר לא ניתן שלא להתייחס, לצד האמור .184

 ,(לעתירה 8/ענספח  – 1' בעמ, ראו בהודעת דובר מבקר המדינה) "טעות בתום לב"מקורה ב

 .ונסביר. שמוטב היה לולא נטענה

מחצית מגבעה עגולה הבולטת בסביבתה " לפנים משורת הדין"קיבל גלנט , למעשה .182

עד , ו על הגבעה כולהששנטיעותיו התפר ךכ, ופלש אל מחציתה השנייה של הגבעה ,המישורית

 .(לעתירה 11/ענספח  –ראו מפת הגבעה ) לתחום של שטחים מעובדים סביבה

הכיצד יתכן  –מעלה לא מעט תמיהות " בתום לב"הטענה כי מדובר בטעות , במצב דברים זה .183

, שלם" הר"לא שם לב לכך שהוא מחזיק ב, לא כל שכן אלוף בצבא ההגנה לישראל, כי אדם

או /ו נוספיםהשתילים ה מעיניו הרכישה של מהנעלהכיצד ? "חצי הר"למרות שהוקצה לו רק 

, מעבר לכך ?הדונמים אליהם פלש 82-להשלים את הנטיעות בשנדרשו על מנת  הטפטפות

הוא , שעה שגם לאחר שהודיע המינהל לגלנט על הפלישה" טעות"ניתן לטעון שמדובר בכיצד 

  ?והוסיף להחזיק בשטח הפלישה כשלוש שנים נוספות, לא עשה דבר על מנת לתקן את טעותו

טענה המעוררת "של גלנט כ ל"ה הנהטענלא בכדי הגדיר היועץ המשפטי לממשלה את , אכן .190

טענה תמוהה  בהחלט(. לעתירה 7/ענספח  – 19' בעמ, ש"ד היועמ"ראו חוו" )מעט תמיהה

 .וזאת בלשון המעטה. היא
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 ומעורבות היחידה לאבטחת בכירים פלישה לשטח ציבורי פתוח במושבה .ד

 (לעתירה 7/נספח ע –  12-19' בעמ ,ש"ד היועמ"חוו: גם ראו)

השימוש החורג היא  ,לתפקיד שר הבינוי גלנטהפרשייה האחרונה המטילה דופי על מינויו של  .191

פרשיית  .שיועד לטובת הכלל "(פ"שצ: "להלן) שטח ציבורי פתוחב ,שנים ארוכות משך ,שעשה

על עיקריה  כאן נעמוד ,על כן. ש"ד היועמ"וזוכה לפירוט רב בחוו, זו ארוכה ומפותלת היא

 .בתמצית ובקיצורוזאת , בלבד

 לצורך דרכי גישה וחניה פ"השימוש החורג בשצ

 3החלקה בת )של נחלת גלנט ' חלקה אעם הגובל  פ"לשצפלישה ב עסקינן, בפרשה זו .198

 .(11329בגוש  83-ו 89בחלקי חלקות  ,כאמור ,הממוקמת, המיועדת למגורים םמיהדונ

 גישה בלעדיים לכלי רכבו שני כבישי לאחר שסלל ,פ"שימוש חורג בשצ יוחס לגלנט ,במסגרתה

  .חניה פרטית הקים בוכן ו

אשר הוסב , נפרצה על גבי שביל שיועד להולכי רגל"( הדרך הקצרה: "להלן)הדרך הראשונה  .199

נפרצה "( הדרך הארוכה: "להלן)הדרך השנייה . ככביש גישה לכלי רכב לשטחו של גלנט

 . פ חניה פרטית רחבת ידיים"שצהכשיר גלנט ב, כמו כן. פ ככביש גישה נוסף"בשצ

בקשה למתן צו איסור , 8004בשנת , הגישה הוועדה המרחבית לתכנון ובניה, בגין מעשים אלו .197

בבקשה פורטה חומרת  .בבית המשפט השלום בחדרה, אשתו והאגודה ,שימוש חורג כנגד גלנט

 :ושל גלנט ואשת המכווניםמעשיהם 

אשר השתלטו על השטח [ גלנט ואשתו]על ידי  פ"במקום בוצע ניכוס של השצ"
גלנט ]יוצא אפוא כי ]...[. הציבורי וסיפחו אותו לנחלתם הפרטית הסמוכה 

תכננו מלכתחילה את שטח המגורים בנחלה באופן שתתאפשר להם [ ואשתו
פ "תוך ביצוע ניכוס והשתלטות על השצ –הלכה למעשה , ]...[פ "גישה מהשצ

, ן ולא יכול להיות חולק כי הותרת המצב כל כנואי]...[  לנחלתם הפרטית
ותכשיר המשך פגיעה , לקיפוח מתמשך של זכויות הציבור הרחבתוביל 

 ]...["ממשית בשכנים 

 נספחכ ב ומסומנת"מצ – 2262/27( שלום חדרה)ש "הבקשה למתן צו איסור שימוש חורג בב

 .26/ע

שופט מסארווה בבית משפט השלום ה' בפני כב, 3.4.8004בדיון שהתקיים בעניין זה ביום  .193

 .פ"השופט על גלנט לעשות כל שימוש חורג בשצ' אסר כב, בחדרה

 .27/נספח עכ ןב ומסומ"מצ – 1.7.2227מיום   272262/( שלום חדרה)ש "בב פרוטוקול הדיון

נקבע כי , 89.5.8002במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום , בסופו של יום .195

לעשות , מנימוקי אבטחה, ואולם יתאפשר לו, גלנט יחדל לעשות שימוש בשטחים נשוא ההליך

 . באישורה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כתלותשימוש בדרך הארוכה וזאת 
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 .28/נספח עכב ומסומן "מצ – 23.6.2228מיום   272262/( חדרהשלום )ש "בב פרוטוקול הדיון

וחלף , לא הציג גלנט כל הסבר לשאלה מדוע לא פנה כדין אל הרשויות המוסמכות, עד היום .194

 .ניכוסם לשימושו הבלעדיו, כאדם העושה דין לעצמו, זאת פלש ברגל גסה לשטחי ציבור

הוועדה . ת פעולותיו הפסולות כשלניסיונו של גלנט להכשיר בדיעבד א –לא זו אף זו  .192

ודרשה , קבעה כי גם השימוש בדרך הארוכה אסור הוא, המחוזית דחתה את בקשתו להיתר

ד "לחוו 9' ראו בעמ) ממנו להפסיק לאלתר כל שימוש בדרך ולהשיב את המצב לקדמותו

 . (ש"היועמ

ורק אז  ,פ"את הגישות לשתי הדרכים בשצ 8003בשנת  המושב חסם ועד, בסופו של דבר .193

ש "יועמהמשנה ל ד"לחוו 9' בעמתיאור חלקי  ראו)נפסק השימוש החורג בדרך לביתו של גלנט 

  .(לעתירה 88/ענספח  –

 . לקדמותובמלואו הושב לא פ "שצבהמצב  ,עד היום, ככל הידוע לעותרת .170

 וההתגייסות לטובתו של גלנט אוזלת ידן של רשויות האכיפה

ועל , על אדישות תמוהה מצד רשויות האכיפה, כשלעצמה, גם התנהלות פרשה זו מעידה .171

כמו גם על נכונות יוצאת דופן לעשות מעל ; לנט כאחד האדםבגחשש בלתי מוסבר לנהוג 

 .של גלנט האישית ומעבר על מנת לקדם את טובתו

, פ"לא טיפלו בעצמם בפלישה לשצ, הן יושב ראש הוועדה המקומית, הן הממונה על המחוז .178

ולא פנו לאדם אשר , על מנת להפסיק לאלתר את הפגיעה בחוקסמכויותיהם  לא הפעילו את

 . יזם את ביצוע העבודות האסורות

הממונה , עם יגאל שחר 8005גלנט נפגש בשנת בדיקת מבקר המדינה העלתה כי . לא זו אף זו .179

 . כרון יעקביזיקב באצל חבר משותף ב ,ייע לו לפתור את בעיותיו בעמיקםכדי שיס, על המחוז

 .בדרך של מינוי מגשרת מטעמו ,תחילה. הממונה על המחוז נחלץ לסייע לגלנט, ואכן .177

בהנחיה שנתן לוועדה המקומית להכין תכנית שתכשיר את דרך הגישה למגרש גלנט  ,בהמשך

 שככללעל אף  ,האמורה התכנית בעקבות ההנחיה הכינה הוועדה המקומית את. פ"דרך השצ

, ש"ח היועמ"ראו דו) נה נוהגת להכין תכניות העוסקות באדם אחד בלבדהוועדה המקומית אי

 .(לעתירה 7/ענספח  – 15-13' בעמ

 ,סופו של אותו הסיפור בכך שמר שחר סיים את כהונתו ובמקומו מונה ממונה מחוז אחר .173

החליטה הוועדה המחוזית שלא לאשרה משום שלא , לאחר שנשמעו ההתנגדויות לתכניתו

 . הצדקה לפגיעה באותו שטח ציבוריהשתכנעה שיש 

אלא , רשויות האכיפה לא רק נמנעו מלהפעיל את סמכויותיהם בעניינו של גלנט, הנה כי כן .175

הדונם  93ממש כפי שאירע בפרשת קבלת  –עשו מעל ומעבר כדי לסייע לו לפנים משורת הדין 
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 . אדמות המדינהשל 

 פ"על חשבון השצ ר"מ 930-ב הגדלת המגרשסוגיית 

הוועדה המחוזית כי נעשתה  סברהכי במסגרת הליכי התכנון , בפרשה זו ראוי לצייןד עו .174

ר על חשבון "מ 930-אשר משמעותה הגבלת מגרשו בכ, טעות בסימון גבולות מגרשו של גלנט

 : כדברי הוועדה .שבו גם בין היתר מוקמה החניה, פ"השצ

אינו תואם את גבולות הנחלה ]...[ תשריט החלוקה שאושר בוועדה המקומית "
ר "מ 930 -פי תשריט החלוקה התווסף שטח של כ"ע. 10/מק/לפי תכנית מ

 "(על חשבון השטח הציבורי הפתוח)לגבולות הנחלה 

 .21/ע נספחב ומסומן כ"מצ –53.2.2228בדיון להפקדה מיום  החלטת הוועדה המחוזית

 .32/ע נספחב ומסומן כ"מצ –3.22213.בהתנגדויות בוועדה המחוזית מיום  הדיוןפרוטוקול 

הואיל והתכנית להכשרת הדרך והחניה , קניינית זו לא התבררה עד תום-שאלה תכנונית  .172

, אם ההיתר והתשריט תוקנו כך שיתאימו לתכנית שחלה במתחם לא ידוע עד היום. נדחתה

 9' ראו בעמ) ר שלא הוקנה לו על פי דין"מ 930בגודל  פ"או שמא גלנט עושה שימוש בשצ

 (.לעתירה 88/ענספח  –ש "יועמהמשנה לד "לחוו

 הלא נכונ הובו עובדלבית המשפט הגשת תצהיר 

ש "ב) בחדרההשלום  בבית המשפט הליך המשפטי שהתנהל כנגד גלנט ואשתואותו במסגרת  .173

ה שהתברר הבמסגרתו צוינו עובד, נתמכה בתצהיר חתוםשהגיש גלנט תגובה  ,(8050/04

  .בהמשך כלא נכונה

במהלך הבנייה התברר "צוין כי , בכתב התשובה לבקשה למתן צו איסור שימוש חורג .130

מאחר והמשיבים הם . ר במבנה המגורים"מ 70-למשיבים כי נדרשת להם תוספת בנייה של כ

לקבל את האישורים ביצוע תוספת הבניה על מנת  טרםשומרי חוק הם פנו לרשויות התכנון 

תגובה זו נתמכה בתצהיר [. ההדגשה במקור" ]והגישו בקשה להיתר בניה כדין, הנדרשים

 .שנחתם על ידי האלוף גלנט

בבדיקת מבקר המדינה התברר כי גלנט ביקש היתר בנייה הכולל את החריגות שעשה , ואולם .131

 8' ראו בעמ) דם לבנייהולא קו, כדי להכשיר אותן בדיעבד, תום הבנייה לאחרבמהלך הבנייה 

להסתייגותו של היועץ , מנגד; לעתירה 8/ע נספח –להודעת דובר משרד מבקר המדינה 

 .(לעתירה 7/ע נספח – 14' בעמ, ש"ד היועמ"ראו חוו, המשפטי לממשלה

 אישים במשרד הביטחוןמעורבות היחידה לאבטחת 

של היחידה  יוצאת הדופןנוכח מעורבותה , מקבלת הפרשהבמיוחד תפנית מיוחדת ומטרידה  .138

בניסיון להכשיר את הדרך הבלתי חוקית , "(היחידה: "להלן)לית לאבטחת בכירים "המטכ

 . שסללה משפחת גלנט
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נתקבלה במשרדי הוועדה המרחבית , כפי שעולה מן הבקשה למתן צו איסור שימוש חורג .139

 . ל"מפקד יחידת אבטחת המטכ, ל אריק אלעזר"מאת סא פנייה, אלונה –לתכנון ובנייה מנשה 

 נחלת גלנטביקש מפקד היחידה לאשר סלילה של כביש מהפאה המזרחית של , בפנייה זו .137

של גלנט שכיהן באותה העת כאלוף פיקוד " ביטחון אישי"לצורכי , מטר 180-באורך של כ

 .(לעתירה זו 85/ע נספח –לבקשה למתן צו איסור שימוש חורג  11' ראו ס) דרום

 :לכך השיבה הוועדה .133

פ ככביש גישה לכלי רכב "אין בנימוק זה כדי להכשיר שימוש חורג קבוע בשצ"
, תוך פגיעה ממשית באינטרס הציבורי הרחב בכלל, [גלנט ואשתו]לנחלתם של 

לבקשה למתן צו  14' ראו ס) "ובשלוות השכנים במגרשים הסמוכים בפרט
 (.לעתירה זו 85/ע נספח –איסור שימוש חורג 

אל מועצה מקומית וביקשה " מיוזמתה"שהיחידה לאבטחת אישים פנתה  ,אפואקרה כיצד  .135

 ? על דרך בלתי חוקית" דרך מילוט"ממנה לסלול במועד קצר 

והגישה את , היחידה כלל לא ידעה שמדובר בדרך בלתי חוקית, על פי פרסומים בעיתונות .134

ל אין דרך מילוט "לאף בכיר אחר במטכ –וחמור מכך . בשטח העובדותהמלצותיה על סמך 

, מעבר לגלנט, ל מכתב מסוג זה"וכי מפקד היחידה לא כתב עבור אף קצין אחר בצה, שכזו

 .בכל תקופת כהונתו

הדונמים שלו כאילו לא קרה  31-וגלנט ממשיך להחזיק ב, שש שנים חלפו"קלמן ליבסקינד 

 .35/ע נספחב ומסומן כ"מצ – line-on (53.1.2254)מעריב " דבר

העלתה כי תצהיר מטעם מפקד היחידה אשר , שנערכה במשרד המשפטיםבדיקת המשך  .132

עוד עלה כי . נחתם בפני בא כוחו של גלנט, הוגש במסגרת הליך שיפוטי במטרה לסייע לגלנט

וחזר בו מאותה אמירה , מפקד היחידה הגיש שנה קודם לכן חוות דעת מקצועית שונה בסוגיה

 . במסגרת חקירה נגדית שנערכה לו

בה נחתם , השתלשלות העניינים בפרשה זו: "על התנהלות זו קבע היועץ המשפטי לממשלה .133

תצהיר הכולל אמירה שאינה תואמת חוות , בפני עורך דינו של האלוף גלנט, על ידי קצין בכיר

כאשר , שיפוטיואשר יש בה כדי לסייע לאלוף גלנט בהליך ה, דעת מקצועית שהוגשה על ידו

ח "לדו 12' ראו בעמ) "מעוררת קושי, הקצין חוזר בו מאותה אמירה בחקירה הנגדית

 (.לעתירה 7/ענספח  – ש"היועמ

 ידי העותרת-מיצוי הליכים על .3.3

 הפנייה לראש הממשלה בקריאה להימנע מלמנות את גלנט לתפקיד שר הבינוי

בעיתונות כי במסגרת המשא ומתן הקואליציוני המתנהל בין מפלגת  פורסם 18.7.8013ביום  .150

 .כ יואב גלנט"בידיו של חיופקד תיק הבינוי כי  סוכם ,"כולנו"למפלגת " הליכוד"
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וקראה לו להימנע ממינויו של , 1פנתה העותרת בו ביום במכתב אל המשיב , בעקבות זאת .151

 .3-9ממכתב זה נשלח גם למשיבים העתק . כ גלנט לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל"ח

 ,כ גלנט כשר הבינוי"כי יש להימנע מלמנות את ח את עמדתה העותרת הציגה, במכתבה .158

לאור התנהלותו הפסולה , זאת. ר רשות מקרקעי ישראל"המכהן מתוקף תפקידו גם כיו

בפרט לאור הקשר החזק בין תחומי , ל"שהובילה לביטול מינויו כרמטכ" פרשת הקרקעות"ב

 .  יסוק של משרד הבינוי לבין אותה התנהלות פסולה עליה הצביעה חקירת מבקר המדינההע

אשר פעל שלא ו, שנמצאו פגמים באמינותו ,כי מינויו של אדם, עוד טענה העותרת במכתב זה .159

כשר , כדין בענייני תכנון ובניה ובהתנהלותו גרם לכשל קשה בהתנהלות הרשויות בתחום זה

ומעודד , פוגע אנושות באמון הציבור ברשויות השלטון –ם בדיוק האמון על אותם תחומי

  .עבריינות בתחום התכנון והבנייה

 .32/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 52.4.2251העותרת אל ראש הממשלה מיום מכתב הפנייה של 

במכתב  88.7.8013ביום  1שבה העותרת ופנתה למשיב , משלא נקבלה כל תשובה לפנייתה .157

 .3-9העתק ממכתב זה נשלח למשיבים גם . תזכורת

כ גלנט "להימנע ממינויו של ח 1וקראה למשיב , במכתב זה חזרה העותרת על טענותיה .153

בצורה לא תקינה , שהפעילתכנון ומקרקעין לתפקיד שר בממשלה האמון על אותן רשויות 

 זאת על רקע התנהלותו של גלנט למול פקידים שונים". פרשת הקרקעות"ב, ובלתי ישרה

 .אשר פגעה בתקינות התנהלותם, עליה הצביעה חקירת מבקר המדינה, ברשויות אלה

 .33/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 22.4.2251העותרת אל ראש הממשלה מיום מכתב הפנייה של 

 .לא נתקבלה במשרדי העותרת כל תשובה למכתבי פנייה אלו –נכון ליום הגשת עתירה זו  .155

 "פרשת הקרקעות"דוח המלא בהפניות למבקר המדינה לפרסם את ה

, 9במכתב גם למשיב  18.7.8013פנתה העותרת ביום , 1במקביל לפניית העותרת למשיב  .154

. כ גלנט"של ח" פרשת הקרקעות"בקריאה לפרסם בדחיפות את דוח בירור התלונה בעניין 

 .7-9העתק ממכתב זה נשלח גם למשיבים 

מינויו הצפוי של גלנט כשר הבינוי בממשלה טענה העותרת כי לאור הדיווחים על , במכתב זה .152

בכדי " פרשת הקרקעות"יש לפרסם בדחיפות לכלל הציבור את דוח בירור התלונה ב, 97-ה

העותרת הטעימה כי . שיש בו טעם לפגם, לאפשר ביקורת ציבורית תקינה על מינוי ציבורי זה

הן באינטרס הציבורי , תפוגע הן בזכות הציבור לדע, מטעמים לא ברורים, גילוי מסמך זה-אי

 .בחופש המידע

 .34/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 52.4.2251מיום  מבקר המדינההעותרת אל מכתב הפנייה של 
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בפעם זו כבקשה , 13.7.8013פנתה העותרת בשנית ביום , משלא נתקבלה כל תשובה לפנייתה .153

חופש חוק : "להלן) 1332-ח"התשנ, לקבלת מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע

 "(. המידע

פרשת "ביקשה העותרת לקבל לידיה את דוח מבקר המדינה המלא בנושא , במכתב זה .140

העותרת עמדה על . במטרה להביאו לידיעת כלל הציבור בישראל, כ גלנט"של ח" הקרקעות

ולאינטרס הציבורי המובהק , העדר ההצדקה הממשית להימנעות מפרסום הדוח המבוקש

 .כ גלנט לתפקיד שר בממשלת ישראל"ו של חבפרסומו עם הצגת מועמדות

 הממונה על חופש המידע במשרד מבקר המדינההעותרת אל בקשת חופש המידע שהגישה 

 .31/ע נספחב ומסומנת כ"מצ – 51.4.2251מיום 

ד "נתקבלה במשרדי העותרת תשובתו של עו –במהירות הראויה לציון  – 88.7.8013ביום  .141

 .  לשני מכתביה, יועץ בכיר למבקר המדינה והממונה על חופש המידע ,דודי נהיר

להיענות לבקשת העותרת לקבלת דוח בירור  9משיב במכתב התשובה צוין כי אין בכוונת ה .148

 .משני טעמים, זאת. התלונה ולפרסומו

נטען בתשובה כי ריכוז ממצאי בדיקת התלונה אינו דוח ביקורת ולא עבר את , ראשית .149

המתקיימים בטרם הפיכת " כנהוג במשרדנו, מתחייבים לפי דין וההלכה הפסוקההשלבים ה"

 . דוח לפומבי

לא ניתן לבקש , לחוק חופש המידע( 7)8צוין במכתב התשובה כי בהתאם לסעיף , שנית .147

נטען כי הדוח , בהקשר זה". מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת"ממבקר המדינה 

, "ריכוז של מידע אשר הגיע למשרדנו לצורך פעולות הביקורת" שנתבקש על ידי העותרת הינו

 .ולפיכך לא ניתן לבקש את חשיפתו

 נספחב ומסומנת כ"מצ – 22.4.2251מיום  ד דודי נהיר ממשרד מבקר המדינה"תשובת עו

 .36/ע

ואל הממונה על חופש המידע במשרד מבקר  9משיב פנתה העותרת אל ה, בעקבות זאת .143

 .בבקשה לקבל מספר הבהרות, המדינה

מסמך ריכוז ממצאי "במה נבדל אותו  –ביקשה העותרת לדעת , על רקע מכתב התשובה, כך .145

אותם יש , מהם ההליכים שטרם התבצעוו, מדוח סופי של מבקר המדינה" תלונהבדיקת ה

. ח"שיאפשרו לשיטתו את פרסום הדו" ביםהשלבים המתחיי"לקיים על מנת להשלים את 

ההליך המרכזי שנדרש מבקר המדינה לערוך , העותרת ציינה כי על פי הדין וההלכה הפסוקה

ניתנה  8011ואילו בענייננו עוד בשנת , בטרם פרסום דוח ביקורת הינו מתן זכות טיעון לנילון

. בפני מבקר המדינה, א כוחובאופן ישיר ובאמצעות ב, בכתב ובעל פה, לגלנט האפשרות לטעון

ביקשה העותרת מידע מפורט אודות אותם הליכים עלומים שטרם התבצעו ושיש , משכך

 .ח"להשלימם בטרם פרסום הדו



84 

 

על אף שחלפו למעלה , מדוע הליכים אלו טרם הושלמוביקשה העותרת לדעת , לצד זאת .144

הי ההצדקה ומ, ח אל היועץ המשפטי לממשלה"מארבע שנים מהיום שבו הועבר הדו

ככל שאין כוונה ?; מהו הצפי המתוכנן לסיום הליכי הבדיקה?; להתארכות הליכי הבדיקה

כל דוח  המבקר האם לשיטת – וכן?; מהי ההצדקה לכך –להשלים את הליכי הבדיקה 

ביקורת הנכתב על ידי עובדי המשרד הינו מידע שלא ניתן לבקש מכוח הוראות חוק חופש 

 ?המידע

, להשלים ללא דיחוי את הליכי הבדיקה החסרים לשיטתו 9משיב העותרת לקראה , לבסוף .142

את דוח הביקורת  –כ גלנט לתפקיד שר בממשלת ישראל "בטרם ימונה ח –ולפרסם בהקדם 

 ".פרשת הקרקעות"המלא ב

והבהירה , העותרת ציינה כי אין לראות במכתבה זה כמיצוי טענותיה ביחס למכתב התשובה .143

 .יעות והסעדים שמורים לה בעניין זה במלואםהתב, כי כלל הטענות

מבקר המדינה ואל הממונה על חופש המידע במשרד מבקר העותרת אל מכתב הפנייה של 

 .37/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 27.4.2251מיום  המדינה

 לא נתקבלה במשרדי העותרת כל תשובה למכתבה מיום –נכון ליום הגשת עתירה זו  .120

84.7.8013. 

ולאור , לפניותיה של העותרת 5-7-ו 1 יםנוכח העדר תגובה מטעם המשיב ,חלק זה לסיכום .121

לא נותרה בידי העותרת כל ברירה אלא לפנות , להיענות לבקשת העותרת 9המשיב  סירובו של

לאשר את מינויו של  4בטרם תידרש המשיבה , זאת. בעתירה זו אל בית המשפט הנכבד

שעומדת בפניה התמונה העובדתית המלאה בדבר מבלי  – לתפקיד שר הבינוי 2המשיב 

 .תחת שבט הביקורת הציבורית ,כמתחייב, עבר מינוי זהשומבלי ; 2מעלליו של משיב 

 סיכום המסכת העובדתית .3.4

פעל באופן שיטתי  2מלמדת כי המשיב " פרשת הקרקעות"השתלשלות , כפי שפורט לעיל .128

, באופן קלוקל, והפעיל, כאדם המצוי מעל לחוק, בעודו מכהן כקצין בכיר בצבא, ומתמשך

כך שהם פעלו למענו בניגוד לדין ולנהלים ובכך פגע ברשויות , שורה ארוכה של עובדי ציבור

 . ראל ובעבודתןהתכנון וברשות מקרקעי יש

שלפי המיוחס לו ביצע שורה ארוכה של עבירות תכנון ובניה נרחבות , עסקינן אפוא באדם .129

תוך , בבריונות משוועת, שבמשך שנים ארוכות בחר לעשות דין לעצמו, אדם. ומתמשכות

שלא פעם הציג עובדות בלתי נכונות בפני , אדם. זלזול ברשויות האכיפה ובשלטון החוק

שלא היסס לעשות שימוש , אדם. במטרה לקדם את טובתו האישית, וןרשויות השלט

והכל , פקידי המינהל ניצול מעמדו למולתוך , במעמדו ובקשריו ולהסתייע בבכירים ברשויות

 . במטרה להרחיב את הקרקעות שברשותו
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וכן , העותרת סבורה כי כלל הפרטים העובדתיים אשר נפרשו בפני בית המשפט הנכבד לעיל .127

צריכים היו לעמוד בפני המשיבים  –חמורים נוספים שעודם מוסתרים מעיני הציבור  פרטים

שכן ממצאים , זאת. בטרם נתקבלה ההחלטה על מינויו של גלנט לתפקיד שר הבינוי 5-7-ו 8-1

אשר הועבר , סיכום ממצאי הבדיקה של מבקר המדינהעובדתיים אלו ועוד פורטו במסמך 

 .8011נת לממשלה עוד בשליועץ המשפטי 

המהווה ראיה , אותו דוח מבקר מפורט 9-1משהוצג לפני המשיבים , לטענת העותרת .123

חלה עליהם חובה להתייחס אליו ולהעניק לו את המשקל הראוי בטרם קבלת , מינהלית

לא כל שכן לתפקיד בכיר , לתפקיד כלשהו ברשות המבצעת 2ההחלטה על מינויו של המשיב 

 . ברשויות המינהל

מלמד כמו , לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל 2מינויו של המשיב , כפי שנטען להלן .125

ושלא נשקלו ההשלכות מרחיקות , כשלעצמו על כך שלא ניתן לראיה מינהלית זו משקל מספק

בשלטון , בטובת הציבור, על רקע פגיעותיו הקשות ברשות מקרקעי ישראל, הלכת של המינוי

ובאמון הציבור ברשויות השלטון בכלל , ירות הציבוריביושר וביושרה של הש, החוק

, תטען העותרת כי החלטה זו אינה עומדת במבחן הסבירות המינהלי, משכך. ובממשלה בפרט

 .ונפרט. ודינה בטלות

 הטיעון המשפטי .4

 לתפקיד שר הבינוי  8המשיב מינוי  .4.5

 תפקידיו וסמכויותיו של שר הבינוי .4.5.5

בכל הנוגע לתחומי , יזום וביצוע מדיניות הממשלהמשרד הבינוי הוא המשרד האמון על י .124

פועל המשרד , במציאת פתרונות דיור קבוצות מוחלשותללצד הסיוע . השיכון והבנייה

בשיווקה , בתכנונה, החל באיתור קרקע" – בהרחבה במגוון הרחב של שרשרת ייצור הדירה

ציבור  ת מוסדותעבור בפיתוח תשתיות ובהספק ,ובעידוד עיבוי הבנייה במרכזי הערים

ראו באתר האינטרנט של משרד " )יןוכלה ברישום המקרקע, ושטחים ציבוריים פתוחים

 (.הבינוי

 

 

 

 

 



83 

 

 :על כלל אגפיו, שר הבינוי עומד בראש משרד הבינוי .122

 

 (מתוך אתר האינטרנט של משרד הבינוי)

תפקידים בשר הבינוי מחזיק , בכללותו לצד אחריותו המיניסטריאלית על משרד הבינוי .123

  .דיןעל פי לו  המוקנים רבי חשיבותוסמכויות 

א האחריות יה, אחת מן הסמכויות המרכזיות והמשמעותיות ביותר בהן מחזיק שר הבינוי .130

בהתאם , על ניהול מקרקעי ישראל האמונה, "(י"רמ: "להלן) על רשות מקרקעי ישראל

 . "(י"רמחוק : "להלן) 1350-ל"התש, להוראות חוק רשות מקרקעי ישראל

מכוח , אף עומד הוא. עימה בקשר מקצועי רציףנמצא שר הבינוי  ,י"רמשר הממונה על כ .131

האמונה על התווית המדיניות הקרקעית שלפיה , בראש מועצת מקרקעי ישראל ,הוראות הדין

 (.י"רמ לחוק 7-1ראו סעיפים ) ועל הפיקוח על פעולותיה י"רמתפעל 

וכן , לקבוע הוראות המגבילות הקצאת מקרקעין בסמכותשר הבינוי מחזיק , לצד זאת .138

 .(י"לחוק רמ 4-ב ו8ראו סעיפים )י "להתקין תקנות הנוגעות לביצוע חוק רמ
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יומי בסוגיות -יידרש לעסוק באופן יום, כשר הבינוי שיכהןאין חולק כי כל אדם , הנה כי כן .139

וות את מדיניותה של ולהת, י על אגפיה ופקידיה"בקשר שוטף עם רמ לעמוד, של תכנון ובנייה

  .בכל הנוגע לתחומי השיכון והבנייה , י בפרט"ורמ, ממשלת ישראל בכלל

 יופצ הלא םימוחתב יוניבה רש לש דחוימב יביסנטניא קוסיע יכ הז רשקהב ןייצל רתוימ אל .137

 אשונב תננכותמה תיתועמשמה המרופרה עקר לע ,97-ה הלשממה לש היצנדקה ךלהמב

 לש הכורא הרוש גיהנהל שרדיי ,תובורקה םינשב יוניבה דרשמ שארב דומעי רשא רשה .רוידה

   .הנידמ תועקרק לש יביסאמ קווישו םיכילה רוציק םתילכתש םייוניש

  לתפקיד שר הבינוי 4הבחירה במשיב  .4.5.2

למנות לתפקיד  8-1בחרו המשיבים , לבחירתםשעמדו  הראויים מבין כלל המועמדים, והנה .133

  .יואב גלנט', האלוף במיל, כ"את ח אלא – לא אחרבממשלת ישראל שר הבינוי 

תוך זלזול מתמשך פעל  ,אותו אדם אשר ביצע שורה ארוכה של עבירות תכנון ובנייה .135

ולא היסס להשתמש ברום מעמדו במטרה להשפיע על , ברשויות האכיפה ובשלטון החוק

 .י לפעול בניגוד לדין על מנת לקדם את טובתו האישית"פקידי רמ

על , בין היתר, בראש המשרד והרשות אשר אחראים הוא שיעמוד ,זה המציאות שבה אדם .134

וחלוקה הוגנת של , שמירת זכויות המדינה בקרקעות אלה, ניהול תקין של מקרקעי המדינה

 .ומנוגדת לכל היגיון ציבורי, היא לא פחות מאבסורדית – משאבי השיכון

שבגינו או למענו פעלו  ,קשה לא פחות להשלים עם המציאות שבה אותו אדם. לא זו אף זו .132

לגורם המוסמך האמון על כעת יהפוך  ,תפקידם וכשלו במילוי י שלא על פי דין"רמ פקידי

 . ממש פקידיםאותם 

שנאלצו במסגרת חקירת , אותם פקידיםבכך שבהקשר זה לא מן המותר לציין את הקושי  .133

ימצאו עצמם  ,מבקר המדינה למסור פרטים קשים ובעייתיים בנוגע להתנהלותו של המשיב

 . כעת כפופים למרותו

כשר הבינוי של מדינת ישראל מגלמת פגיעה קשה בשירות  2המשיב כהונתו של , הנה כי כן .800

 .להלן, כפי שיפורט בהרחבה –והכל , הציבורי ובערכי היסוד של שיטתנו

 4-6, 5 יםהמשיב תוהיקף הביקורת השיפוטית על החלט .4.2

 מתפקידו  ולהעבירלמנות שר ו 5 סמכות המשיב .4.2.5

, ולפטרם, למנות שרים, להרכיב את הממשלה של ראש הממשלההנרחבות סמכויותיו  .801

סמכותו של ראש הממשלה להרכיב את , כך. "(חוקה: "להלן) הממשלה: מוסדרות בחוק יסוד

מעוגנת , ובכלל זאת להחליט על זהות השרים אשר יאיישו את המשרדים השונים, הממשלה

מסורה בידי ראש  ,להורות על פיטורי שר הסמכות, כהשלמה לסעיף זהו; לחוק 19בסעיף 
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 .לחוק( ב)88הממשלה מכוח סעיף 

כמו גם , החלטת ראש הממשלה בדבר זהות שרי הממשלה במסגרת הרכבת הממשלה .808

בשיקול , ככל החלטה מינהלית, הכרוכה, הינה החלטה מינהלית, שלא לפטר שר החלטתו

 .וכפופה לביקורת שיפוטית, דעת

ה על מינוי שר או על פיטוריו הינו בהחלט לראש הממשלהשיקול הדעת הנתון , ככלל, אומנם .809

הקובע סטנדרט מינימאלי של מצבים שבהם חל איסור מפורש על , לחוק 5למעט סעיף . רחב

 .ראש הממשלה חופש פעולה נרחב בהחלטות מעין אלולתון נ, מינוי אדם לשר

גם החלטותיו , ככל רשות מינהלית. שיקול דעת רחב אין משמעו שיקול דעת מוחלט, ואולם .807

 :אכן .לכללי המשפט הציבורי אשר השתרשו בשיטתנו ותכפופשל ראש הממשלה 

והעקרונות החלים על , ראש הממשלה הוא חלק מן הרשות המינהלית"
שככל איש , מכאן. הרשות המינהלית ועובדיה חלים גם על ראש הממשלה

עליו ; בסבירות ובמידתיותעליו לפעול . שיקול דעתו אינו מוחלט, ציבור
עליו ; עליו לנהוג ללא משוא פנים או שרירות; לשקול שיקולים ענייניים בלבד

 כבוד ראש ממשלת ישראל' פוקס נ 3851/07 ץ"בג" )לפעול בתום לב ובשוויון
 (. (8007) 759-757, 775, (8)ד נט"פ

על מינוי שרים  יוביחס להחלטות בפרט וכך גם, הממשלה ככללכך באשר להחלטות ראש 

 :או על פיטוריהם

ולהעברתם  למינוי שריםהממשלה בכל הנוגע -הסמכויות הנתונות לראש"
כלי שרת לקידום התכליות האמורות של שיפור פני מכהונתם הן אפוא 

 חריגה קיצונית ממיתחם הסבירות. פועלה ואמון הציבור בה, הממשלה
להקים עילה עשויה ( או בהימנעות מהפעלתן)בהפעלת סמכויות אלה 

' נ התנועה למען איכות השלטון בישראל 1339/09ץ "בג" )להתערבות שיפוטית
 ((.8009) 272-279, 214( 5)נזד "פ, הממשלה-ראש

השיקולים שראש הממשלה נדרש לשקול במסגרת ההחלטה על מינוי שרים או על העברתם  .803

 :וכוללים את רמתו המוסרית של אדם ואת האמון הציבורי לו יזכה ,הם מתפקיד מרובים

הפעלת שיקול דעת סביר בהליך מינוי לכהונה ציבורית מחייב את הרשות "
עליה לבחון את השפעת ]...[  הממנה בהערכת שיקולים בטווח רחב ביותר

להעמיד את נתון  עליה]...[  המינוי על אמון הציבור במערכת השלטונית
או דופי אחר שדבק במעשיו כנגד , ההרשעה הפלילית של המועמד על נסיבותיה

אמת המידה  .ולאזן ביניהם, שאר השיקולים הפועלים לקידום המינוי
האם בנסיבות הענין עלול המינוי המרכזית לצורך איזון זה טמונה בשאלה 

להסב נזק ממשי ו, לפגוע פגיעה מהותית ועמוקה בדמות השלטון בישראל

אמונה תנועת  3239/04 ץ"בג) "]...[ ליחס הכבוד שהאזרח רוחש למוסדותיו

לפסק  15קה פס, 773( 9)סב ד"פ ,ראש הממשלה' נ האישה הדתית לאומית
 (."(פרשת אמונה: "להלן) (8003)יה 'דינה של השופטת פרוקצ

המוקדמים הנדרשים גם כאשר אדם עומד בתנאי הכשירות הסטטוטוריים , כךבהתאם ל .805

אך למינוי עשויה להיות פגיעה קשה והרסנית באמון הציבור ברשויות השלטון , ו כשרלמינוי
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ישנה שורה ארוכה , בהקשר זה. עשויה ההחלטה על מינויו להיפסל כבלתי סבירה, ובמעמדן

 :ראש הממשלה לשקול אותם מחויבשל שיקולים 

חייב שיעמוד בממשלה  שרהשיקול בדבר רקעו האתי של המועמד למינוי "
גם כאשר המועמד , בקביעת הרכב ממשלתו לנגד עיניו של ראש הממשלה

]...[ . עומד בתנאי הכשירות הסטטוטוריים מוקדמים הנדרשים למינוי
המשפט יתערב ויאמר את דברו במקום שהמינוי משקף איזון בלתי ראוי בין 

ממשית בעקרונות וכאשר הוא כרוך בפגיעה , מכלול השיקולים הרלבנטיים
המשפט יתערב מקום שמינוי כזה עלול לפגוע . ערכיים מקובלים בחברה

בפגיעה שחומרתה כה , במעמדם של מוסדות השלטון ובאמון הציבור בהם
' בפס, שם." )המינוי לבלתי סביר באופן קיצוני קשה עד כדי הפיכת מעשה

89.) 

לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל  2המשיב למנות את  1החלטת המשיב הרי ש - בענייננוו .804

 1המשיב  ומנוגדת לחובה המוטלת על, באמות המידה אשר התוו בפסיקהאינה עומדת 

 . ובנאמנותבהגינות , להפעיל את שיקול הדעת הנתון לו בסבירות

כשיר נורמות פסולות ובלתי תקינות בניהול י, לתפקיד שר הבינוי 2המשיב מינויו של  .802

סב נזק של ממש יו ,ובאמון הציבור ברשויות בשלטון החוק אנושות פגעי, מקרקעי הציבור

ההחלטה  ,על כן. ולמשרד הבינוי בפרט, לכבוד שרוחשים אזרחי המדינה לחברי הממשלה

 . בלתי סבירה באורח קיצוניהינה  לסכם על מינויו לתפקיד זה

 .כפי שיפורט בהרחבה להלן, והכל .803

 הסכמים קואליציונייםלחתום על  4-6-ו, 5המשיבים סמכות  .4.2.2

סיעת  ןוראה בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לביה, כאמור, במוקד עתירה דנן עומדת .810

, אדם שפעל משך שנים תוך הפרת חוקי תכנון ובנייה – 2המשיב המאפשרת למנות את , כולנו

לקידום בניגוד לדין  לפעולעל פקידי המינהל  על מנת להשפיע מעמדו ולא היסס לנצל את

 .97-לתפקיד שר הבינוי בממשלה ה – ענייניו

או , הוראה זו ה שלמהכרזה על בטלותאין כל מנוס , בנסיבות המקרה דנן, לטענת העותרת .811

בהתאם לאמות המידה שהתוו והכל , התניית מימושה במינוי אדם אחר לתפקיד שר הבינוי

 .בפסיקה ביחס להיקף הביקורת השיפוטית על הסכמים פוליטיים

במסגרתה ציבור בעלי זכות הבחירה , דמוקרטיה פרלמנטאריתכ הינהמדינת ישראל , כידוע .818

יבוי בר כנסת ישראל מתאפיינת. מתוכו מוקמת הממשלהאשר , בוחר את נבחריו לפרלמנט

, במשותףהפועלות  מספר סיעותמ בישראל הממשלות מורכבותוועל רקע זה מוקמות  ,סיעות

והרכבה  כמו גם את גבולותיה, הפעולה של הממשלה העתידיתיחד את מתווה בקובעות ה

 .האנושי

, לפיכך. דרך של הסכמים קואליציונייםבנעשית  ,החלטה משותפת זו של הסיעות השונות .819

, שאין בלתו, הסכמים קואליציוניים הינם חלק בלתי נפרד, שראלהנהוגה ביבשיטה הפוליטית 
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רשות בפני הבסופו של יום מוצגים ההסכמים הקואליציוניים . הממשלהמהליך הרכבת 

לה את המנדט לפעול בשם  ובכך מעניקהאמון בממשלה  עהבימועל בסיסם היא , המחוקקת

 .אזרחי המדינה

, שיביע בה אמוןרוב אוטומטי בכנסת המבטיחה לממשלה חדשה , שיטת המשטר בישראל .817

, נמנה על הרשות המבצעת והרשות המחוקקת שאינו, כי גורם חיצוני ואובייקטיבי תמחייב

 . תנאי ההסכם ויבטיח כי אינטרס הציבור נשמר יפקח על

על לא ייחתמו  סיעות ולהבטיח כי, הביקורת השיפוטית על הסכמים נועדה לממש תכלית זו .813

בקנה אחד עם עקרונות היסוד של  עוליםאינם שהסכמים אשר יובילו למעשים פסולים 

 :שיטתנו

אלא , לא בתוקפו המחייב של הסכם פוליטי אנו עוסקים, הוא שאמרנו"
האם , בעקבות ההסכם, או שאמור להיעשות, בתוקפו של המעשה שנעשה

בלתי חוקי הוא או האם פסול הוא על פי הנורמות המקובלות עלינו מן המשפט 
במהותו עם עקרונות , או אינו מתיישב, אם מתיישב המעשה, דהיינו .הציבורי

לא , במלים אחרות. המנחים אותנו בפסיקתנו ,יסוד של מדינה מתוקנתה
אלא , של הסיעות או המפלגות המתקשרות הוא ציר הדיון 'העניין הפנימי'
 ".שבמהות ההתחייבות, במובנו הרחב, 'קונסטיטוציוני', 'העניין החוקתי'
: להלן( )1331) 252, 473( 1)ד מה"פ, ראש הממשלה' בסקי נ'רז'ז 1593/30ץ "בג)
 "((בסקי'רז'זפרשת "

ככבוד , אף שופטי בית המשפט העליון שהחזיקו בגישה מסויגת וזהירה בסוגיה זו ,אכןו .815

הסכמים פוליטיים אינם חסינים בפני ביקורת פסקו כי  ,חשין' מ( כתוארו אז)השופט 

 :שיפוטית

, ידיר עצמו מדיון בהסכם פוליטי אך באשר הסכם פוליטי הוא לאמשפט -בית"
כהסכם בלתי  -בין במפורש בין מכללא  -עליו  שיכריזובהקשר המתאים יוכל 

היותו של הסכם : לשון אחר. הציבורחוקי או כהסכם הנוגד את תקנת 
משפט כנושא -לביתמפני הבאתו  'חסינות'לא יקנה לו להסכם  'פוליטי'

 לפגוםוהוא במקום שעשוי הוא , שפט יכול שיטפל בו כראוי לומ-בית; לדיון
אין אדם דר עם נחש  .בעיקר מעיקרי החברה או ביסוד מיסודי המשפט

והסכם קואליציוני הפוגם בתקנת הציבור באורח מהותי כמוהו , בכפיפה אחת
, וביערת הרע מקרבך: הסכם קואליציוני בלתי חוקי ייאמר על. כנחש על עקבנו

ד "פ, יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית' ולנר נ 3957/37ץ "בג)" .שהוכן נע
 ((1333) 289, 432( 1)מט

על אף שככלל ינהגו בתי המשפט בריסון ובזהירות בבואם לבחון פסילת הסכם , הנה כי כן .814

ראו )מצא בלתי חוקי או סותר את תקנת הציבור יהם לא יהססו לבטל הסכם אשר , פוליטי

 (.(81.2.8003)ממשלת ישראל ' נ ל בכנסת"סיעת המפד 905/03ץ "בג

 :אם יש בהסכם כדי לפגוע היא ,בסוגיה זואמת המידה  .812

לפגיעה בעקרונות הנוגעים , בערכים מהותיים של שיטת המשטר שלנו"
אם פוגעים בהם בערכי היסוד , במבנה החוקתי של שיטתנו הדמוקרטית או
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אם נגוע ההסכם ם נבחן כך ג. העומדים בבסיס השיטה המשפטית שלנו
 (. 19' פסב, שם" )בסממני שחיתות או בהשחתת המשטר

כי  שמשמעה ,הוראת ההסכם הקואליציוני הנחתם בין סיעת הליכוד לסיעת כולנו – בענייננוו .813

לערכי היסוד של השיטה  תמנוגד ,97-כשר הבינוי בממשלה האו יוכל לכהן  יכהן 2המשיב 

 .בטלות –ה דינ ,לפיכך. פוטנציאל של השחתת המשטר הבחוב נתוטומ

אשר התנהל משך  ,ימונה לתפקיד שר הבינוי אדםשלפיה , יהוראה בהסכם קואליציונ, אכן .880

פקידי  ולא היסס לנצל את רום מעמדו למולשנים תוך זלזול מופגן בחוקי התכנון והבנייה 

המעשה הנגזר ממנה אינו יכול ש הינה הוראה – פעלו למענו בניגוד להוראות הדיןשהמינהל 

 .ועל כך נעמוד בהרחבה בהמשך .במדינה דמוקרטית מתוקנת לעמוד

 כלל הראיה המינהלית .4.3

עובד ציבור לסיכול מינויו של  מובן כי לא כל פיסת מידע תביא, בשיטת המשטר הישראלית .881

או  ממינוילהקים חובה להימנע על מנת  ובעלת משקלה מבוססת נדרשת ראי .ציבורנבחר או 

קרי ראיה אשר כל , "ראיה מינהלית"נדרשת , לצורך כך .נבחר ציבור/עובדכהונה של  להפסיק

 :ורואה בה כבעלת ערך הוכחתי אדם סביר היה סומך ידיו עליה

לשם ביסוסה של פעולה זו אין . עניין לנו בפעולה שלטונית של הפסקת כהונה"
אינה מונעת  –כל נאשם העומדת ל –חזקת החפות . צורך בהרשעה פלילית

שלפני הרשות השלטונית ובלבד , הפסקת כהונתו של נושא משרה שלטונית
אשר כל אדם 'אשר בשים לב לנסיבותיה היא כזו  ,המחליטה מצויה ראיה

ץ "בג) ..."'סומך עליה סביר היה רואה אותה כבעלת ערך הוכחתי והיה
ראש ממשלת ' המידות נאזרחים למען מינהל תקין וטוהר  -אמיתי  7854/39

ר ועדת "יו' ניימן נ 8/27ב "ע: ראו גם; (1339) 740, 771( 3)ד מז"פ ,ישראל

 ((1323) 873 883( 8)לט  ד "פ ,עשרה-הבחירות המרכזית לכנסת האחת

יש לבחון אם עמדה לעיני מקבלי , כאשר מתקבלת החלטה על מינוי אדם למשרה ציבורית .888

רשות סבירה הייתה יכולה להסיק על ביצועה של עבירה  על בסיסה, ההחלטות ראיה מינהלית

 :המצדיקה את ההימנעות ממינוי, פלילית או על דופי מוסרי חמור

שכן הוא הורשע בדינו וריצה , כי מועמד הוא בעל עבר פלילי, עד כה הנחתי"
אין לזהות עבר פלילי לעניין , עם זאת. זהו בוודאי המקרה הרגיל. את עונשו

עניין לנו כאן בהחלטה מינהלית של . מינויו של אדם עם הרשעה פלילית
בהחלטה להטיל על ואין לנו עניין , הממשלה למנות את פלוני למשרה ציבורית

לא כן . אין ענישה פלילית בטרם הרשעה פלילית. הקבועים בחוק פלוני עונשים
כאן רלוונטי הוא לבחון את מערכת הנתונים העובדתיים שהיו  .לעניין מינוי

אם ממערכת של נתונים אלה רשות סבירה . לנגד עיני הרשות המחליטה
בסס די בכך כדי ל –ילית הייתה יכולה להסיק את דבר ביצועה של עבירה פל

שר ' אייזנברג נ 5144/38 ץ"גב) ".לצורך הכרעה בסבירות המינוי 'עבר פלילי'
 ("עניין אייזנברג: "להלן) (1339) 883, (8)ד מז"פ ,הבינוי והשיכון

מובהקת  עמדה לפני מקבלי ההחלטות ראיה מינהליתהרי ש, ככל הידוע לעותרת –ובענייננו  .889

, אותו דוח שסיכם את ממצאי בדיקת מבקר המדינה –אשר הצדיקה את פסילת המינוי 
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אשר ; לפרטי פרטיה" פרשת הקרקעות"ב 2המשיב המתאר את התנהלותו הפסולה של 

  .ש"ד היועמ"תמציתו תוארה גם בחוו

על השתלשלות העניינים  בצורה מפורטת ומבוססת, כך על פי פרסומים, מדודוח זה ע .887

 2המשיב ומתאר את מעשיו הפסולים של , על חלקיה השונים, של הפרשהעובדתית ה

כללי המשפט המינהלי חייבו את , לטענת העותרת. המחייבים להימנע ממינויו כשר הבינוי

ולהעניק לו את , לשקול ראיה מינהלית זו במסגרת הליך קבלת ההחלטות 5-7-ו 8-1המשיבים 

 .בהחלטתם המשקל המשמעותי המתאים

לידי  8011הועבר על ידי מבקר המדינה עוד בשנת ר שא, בהקשר זה יצוין כי ככל שמסמך זה .883

בטרם ההחלטה על  5-7-ו 8-1 המשיבים לא עמד לנגד עיניהם של  ,היועץ המשפטי לממשלה

לא יעלה על הדעת כי  .דין המינוי להיפסל ,בלבד כי מטעם זה תטען העותרת – המינוי

לו החלטה בעלת השלכות כה דרמטיות על דמותה ופניה של ממשלת יקב 5-7-ו 8-1 המשיבים

התנהלותו עובדתית סבירה באשר לתשתית  שלא על סמך, ישראל והרשות המבצעת ככלל

קשה להלום מצב בו מסמך בעל חשיבות כה רבה יעמוד לרשותו  .מועמד לכהונהשל ומעשיו 

 .ההחלטה על המינויולא יוצג בפני מקבלי ההחלטות טרם , של היועץ המשפטי לממשלה

עומדים לרשות המשיבים שלל הראיות והמסמכים  ,ש"ד היועמ"ולחוו ח המבקר"בנוסף לדו .885

 .המינויהמוגשים במסגרת עתירה זו המבססים את טענות העותרת כנגד 

 המשפט הפלילי אינו חזות הכל .4.4

הורשע בדין פלילי בגין המעשים לא נחקר ולא מעולם  2המשיב העותרת מודעת לכך כי  .884

ושעל רקע זה ניתן לטעון כי הפגם במעשיו אינו , "פרשת הקרקעות"השונים המיוחסים לו ב

תשיב העותרת , לסוגיה זו .בעל חשיבות מכרעת ההופכת את מינויו לשר הבינוי לבלתי ראוי

 .בשני מישורים

היא , "פרשת הקרקעות"מהבעיה החמורה ביותר העולה , כפי שתואר לעיל בהרחבה, ראשית .882

, כדבריו של מבקר המדינה. 2אוזלת יד של רשויות אכיפת החוק ביחס למשיב  בדיוק אותה

ולכך , ורת הדיןבדרך מקלה ולפנים מש]...[ רשויות שונות נהגו בעניינו "מדובר באדם ש

 8/ע נספח –ראו הודעת דובר מבקר המדינה " )מצטרף חשש שהדבר אף נבע מרום מעמדו

 .(לעתירה

לקולת כראיה , כתב אישוםמעולם נגדו עובדה שלא הוגש לראות בלא ניתן , במצב דברים זה .883

 החמורה השתלשלות הענייניםעל רקע . ההיפך הוא הנכון. מעשיו או לטוהר מידותיו

כראיה נוספת להשפעותיו  בדין פלילי העדר ההרשעהאת להציג לכל היותר ניתן  ,המתוארת

 .על פקידי הרשויות האמונות על שמירת החוק, 2המשיב של מרחיקות הלכת והמסוכנות 

לדעת העותרת עשויה , מבעד למסננת הפלילית 2המשיב בחינת מעשיו של , יתרה מכך .890

בשורה ארוכה של פלילי להגיש נגדו כתב אישום  ,בשעתו ,בהחלט ללמד כי יתכן שניתן היה
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ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא , שבועת שקר, ובכלל זאת קבלת דבר במרמה, עבירות

 . ועוד, היתר

הרי שאין בכך כדי , עבירה פליליתעולים כדי  אינם 2המשיב אף אם מעשיו של  ,ואולם .891

בית משפט נכבד זה קבע לא פעם כי אין לראות במשפט . ואת מינויו התנהלותואת  להכשיר

ה יבחן בית המשפט את מנסרה בלעדית שדרכ המשפט הפלילי אינו, אכן. הפלילי כחזות הכל

קווי המתאר של החלטה מינהלית למינויו של אדם כנגדו קיימות ראיות מינהליות כבדות 

ראיה 'ו' עבר פלילי, 'ציבורי תפקיד"אביגדור קלגסבלד  ראו) משקל בדבר פגמים קשים בעברו

משפט " כשרותם של משרתי ציבור"כהן ' החיים ; (ד"התשנ) 39ב  המשפט" 'מינהלית

 . ((ד"התשנ) 853ב וממשל 

 – המטילה בו דופי חמור גם התנהלות פסולה ובלתי אתית של אדםש ,הכיר בכך בית המשפט .898

 :שלא למנותו למשרה ציבוריתלחייב  העשוי  –כדי עבירה פלילית  המגיע אינה כשהיאגם 

תנאי מוקדם הכרחי לפסילה לכהונה  עצם קיומה של הרשעה בפלילים איננו"
גם אם , כי התנהגות של מועמד שיש בה דופי  אין לשלול אפשרות, אכן]...[ 

שיהא זה  עדבמידה כה רבה  תהא חמורה, אינה מגיעה כדי עבירה פלילית
או לאפשר לו להמשיך  ,לתפקיד ציבוריבלתי סביר באופן קיצוני למנותו 

התנועה  398/33ץ "בג: ראו גם; 14' בפס, פרשת אמונה)" .בכהונתו הציבורית
; (1333) 453( 9)נג ד"פ, ר הוועדה לבדיקת מינויים"יו' למען איכות השלטון נ

 (.(8003) 111, 34( 5)ד נט"פ, ל"סגן הרמטכ' הס נ 3434/07ץ "בג

 ו של אדם למשרה ציבוריתלשקול בטרם מינוי ות הממנהמחויבת הרשהשיקולים אותם  .899

, הםלדופי הערכי הנובע מ, םאלא לחומרת, יואינם נוגעים למידת הפליליות שבמעש

אמון הציבור ב ומבלי לפגוע בנאמנותלמלא את התפקיד  המועמד על יכולת הםולהשפעותי

 :ברשויות

הפעלת שיקול דעת סביר בהליך מינוי לכהונה ציבורית מחייב את הרשות "
את התאמתו של  עליה לשקול. הממנה בהערכת שיקולים בטווח רחב ביותר

מבחינת איכויותיו האישיות ו, לתפקיד מבחינת כישוריו המקצועיים המועמד
להעריך את מידת האמון הציבורי שינתן למינוי עליה ; ורמתו המוסרית

ואת יכולתו של , עליה לשקול את צרכיה הרחבים של המערכת; קלהנש
כאשר  .המועמד לתרום לה ולקדם במילוי תפקידו את האינטרס הציבורי

על הרשות , דבק דופי אחר במעשיואו , המועמד המוצע הוא בעל עבר פלילי
עליה להביא בחשבון את . לבחון את משקלו של גורם זה על התאמתו לתפקיד

והשפעתו , טיב הדופי הנילווה לו, חומרתו, מהות המעשה המיוחס למועמד
על , האם מעשיו של המועמד מעידים, יש לבחון; על יכולתו למלא את התפקיד

המשפיע על יכולתו למלא את , פגם ערכי מובנה בהתנהלותועל , פי טיבם
, מאאו ש; והמקרין על דמותו הערכית של השירות הציבורי, התפקיד המיועד

אשר גם אם נילווה לה היבט של , נקודתית, ומדובר במעידה חד פעמית, אפשר
על ]...[ ]אין היא מצביעה על דופי מובנה באישיותו של המועמד , חומרה

האם בנסיבות הענין עלול המינוי לפגוע פגיעה מהותית [ הרשות לשקול
רח ולהסב נזק ממשי ליחס הכבוד שהאז, ועמוקה בדמות השלטון בישראל

' לביא נ 7575/02ץ "בג: ראו גם; 15' בפס, פרשת אמונה" )רוחש למוסדותיו
, פורסם בנבו) לפסק דינה של הנשיאה ביניש 19' פס, ראש הממשלה

 (."(לביאעניין : "להלן) (18.10.8002
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 לשר הבינוי לאור מכלול השיקולים שהתוו בפסיקה 8בחינת מינויו של המשיב  .4.1

לאור מכלול השיקולים  "פרשת הקרקעות"ב 2ו של המשיב בחינת התנהלות –בענייננו ו .897

שהופך את , שורשי ועמוק, משמעי על דופי חמור-מלמדת באופן חד, פורטו בהלכה הפסוקהש

 .ונפרט. לתפקיד שר הבינוי לבלתי סבירה באורח קיצוני לסכמוההחלטה 

  – מהות המעשים .4.1.5

מעידים על זלזול כרוני  2המעשים המיוחסים למשיב , כפי שתואר בהרחבה בפרק העובדתי .893

; על בעיית אמינות למול רשויות השלטון; בכלל חוקהבשלטון ו ,בחוקי התכנון והבנייה בפרט

ועל נכונות לעשות שימוש במעמדו בצורה שהובילה את פקידי רשויות המינהל לפעול למענו 

 .ולאינטרס הכללבניגוד לכללי הדין 

תוך השתלטות על קרקעות ציבוריות , פעל להרחבה מתמשכת של נחלתו 2המשיב , כזכור .895

הדונמים העשירה בערכי טבע  93השגת הקרקע בת . אשר נוכסו על ידו לטובתו האישית

דונם נוספים של אדמות  82-הפלישה ל; "לפנים משורת הדין", לצורך עיבוד חקלאי, מוגנים

מלמדים על  –ועוד כל אלו ; השימוש החורג בשטח הציבורי הפתוח הסמוך לביתו; מדינה

  .המעידה על זלזול גמור בחוקי התכנון והבנייה וקלוקלתהתנהלות אגרסיבית 

בפני עובדות לא נכונות  נכונותו להציג על רקע, 2המשיב לכך יש להוסיף הפגם באמינותו של  .894

חתם על  2המשיב , כך .תחום קרקעותיולהרחיב את  במסגרת המאמצים, רשויות השלטון

; לפיו הוא פנה לבקש היתר בניה טרם ביצוע תוספות הבנייה, תצהיר שהוגש לבית המשפט

 ,בעניין אחר. בעוד שבפועל הוא פנה בבקשה להיתר לאחר העבודות על מנת להכשירן בדיעבד

בעוד ; שנתי-שטח מסוים בפנייתו בבקשה לעבדו בעיבוד רבוא מעבד למחוז שה 2המשיב כתב 

מצג לפיו , בפני מר קרישפין 2המשיב עוד הציג . כללשלמעשה אותו שטח לא עובד על ידו 

ולא ציין כי הוא חתם מול , שהועמדה לרשותו' שטח מסוים ניתן לו על ידי האגודה כחלקה ב

 .זכות בשטח זההאגודה על הסכם שלפיו הוא מוותר על כל 

למול פקידי המינהל ורשויות  2המשיב התנהלותו הבעייתית של  מרחפת, אלה מעל לכל .892

 –י "ובפרט ברמ – ברשויותפקידים שונים כי  מעלההשתלשלות העניינים העובדתית . התכנון

אף בניגוד , 2המשיב של  על מנת לקדם את ענייניו הפרטיים, ומעבר לכך, עשו כל שביכולתם

יראים  פקידי המינהלשהתמונה הכללית העולה מפרשיות אלה הינה של אדם  .הדין להוראות

 .לנצל מעמדו ולהסתייע בבכירים על מנת להגדיל את הקרקעות שבחזקתו ואינו חושש, מפניו

  – המעשים חומרת .4.1.2

אף , בעניין זה. 2 המיוחסים למשיבמעשים חומרת ה דומה כי אין צורך להכביר מילים על .893

למענו מבלי להיכנס לספקולציות בדבר הטעמים שהובילו את אותם פקידי מינהל לעשות 

על הפגם החמור , כשלעצמה, כי התנהלות זו מעידה הרי שברי, מאמצים יוצאי דופן

לצד זאת חשוב לחדד כי פעולות ההשתלטות . למול הרשויות, 2המשיב בהתנהלותו של 
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, קלי ערךכ הנתפסים על ידי הציבורמעשים בגדר  ןאינ, והבנייה שלא כדין המיוחסים לו

עסקינן בהשתלטות על עשרות דונמים . מרפסת שלא כדין או בניית פרגולה אסורהכסגירת 

  . תנמשכה שנים ארוכואשר , ציבורית של קרקע

התנהלותו , אכן. גם מן האופן המכוון שבו הם התבצעועת בנו חומרתם הרבה של המעשים .870

תואר בבקשה , כך למשל. בזלזול מודע ומתמשך בחוק, רובה ככולה, התאפיינה 2של המשיב 

כיצד הוא ואשתו בנו את ביתם מתוך , 8004למתן צו איסור שימוש חורג שהוגשה נגדו בשנת 

יועד לטובת ר היה משא ,לו מוךשימוש אסור בשטח הציבור הפתוח הסכוונה מוקדמת לעשות 

, ת הרשויותווההתעלמות מהתרע, 2המיוחסים למשיב  התמשכות מעשי ההשתלטות .הכלל

 .על פעולה מכוונת ומודעת ,ברוב הפרשיות, מלמדים

לכל אורך תקופת כהונתו של  התנהלה" פרשת הקרקעות"כי , עוד יש לציין בהקשר זה .871

יש לייחס  לטענת העותרת. ל"צהבשיאם כיהן כאלוף ב, בכיריםצבאיים בתפקידים  2המשיב 

על רקע העובדה שהם בוצעו על אף מעמדו הציבורי  ,חומרה מיוחדת 2ו של המשיב למעשי

  .דוגמה ומופת לפקודיו לשמשממנו מצופה , כקצין בכיר בצבא

  – למעשיםטיב הדופי הנלווה  .4.1.3

הינם חמורים ומעידים על פגם ערכי אינהרנטי בדרכי  2המעשים המיוחסים למשיב  .878

מי המעידה על אדם הרואה עצמו כ, אגרסיביתועסקינן בהתנהלות שיטתית  .התנהלותו

 . נקודתיתולא מדובר במעידה חד פעמית . ודוק. מצוי מעל לחוקש

ונמנע מלפנותם , דונם של אדמות מדינה 82-פלש ל 2המשיב  כי ,בקצירת האומר, נזכיר .879

כמה , הוא לא היסס לעשות שימוש .שנים על אף שנדרש לעשות כן על ידי הרשויות 7במשך 

על מנת להפעיל פקידי מינהל לפעול לטובתו ולקדם את ענייניו , ברום מעמדו, וכמה פעמים

הרשויות על מנת להרחיב את הוא הציג יותר מפעם אחת עובדה לא נכונה בפני . האישיים

הוא עשה שימוש חורג ממושך בשטח ציבורי פתוח שיועד לטובת . קרקעותיו בניגוד לדין

את הדרכים בעקבות החלטת חסם פיזית ופסק מלעשות כן רק לאחר שוועד המושב , הכלל

 . בית משפט בסוגיה

גם ערכי מובנה המעיד על פ ,מלמדים על אופי פעולה שיטתי ובלתי מתפשר ,כל אלה ועוד .877

 .2משיב שנפל ב

  – טיב ועוצמת הראיות המעידות על המעשים .4.1.4

שרובן ככולן אינן , נסמכת על עובדות, תיאור השתלשלות הפרשיות בפרק העובדתי לעתירה .873

, במסגרת ההליך למול מבקר המדינה וכן למול היועץ המשפטי לממשלה. שנויות במחלוקת

אלא ניסה להציג להם הסברים וטעמים כאלה , לא הכחיש את עצם המעשים 2המשיב 

 . יוחסה להםואחרים שנועדו להפחית מן החומרה ש

את הסתייעותו ; לא הכחיש את פלישותיו המתמשכות לשטחים ציבוריים 2המשיב , אכן .875
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ואת נכונותו ; בגורמים בכירים שונים ברשויות המינהל במטרה לקדם את ענייניו האישיים

 .לעשות דין לעצמו בשורה ארוכה של מקרים

נסמכת על ראיות כבדות  2המשיב  אודות התנהלותו שלשעיקר התשתית העובדתית , מכאן .874

 . אשר אינן מצויות במחלוקת, משקל

  – פרק הזמן שחלף מביצוע המעשים .4.1.1

. חלפו שנים לא מעטות מיום התרחשותם, 2שייוחסו למשיב  נוגע לחלק מהפרשיותב, אומנם .872

הפלישה  סיוםמיום ו; תמימים שני עשורים מכבר חלפו זה – מיום קבלת הנחלה במרמה, כך

 . שש שניםחלפו  –פ "וכן מיום פינוי השצ, הדונמים של אדמות המדינה 82-ל

 בנוגע 2ת את הדופי המוסרי שנפל במשיב חלוף הזמן עשוי להכהוכי אף אם יתכן , ואולם .873

 שר הבינוי לתפקיד הרי שאין בכך כדי להכשיר את מינויו, תפקידים בכירים אחריםמינויו לל

 . הקלוקלת שנפלו בהתנהלותו ממש לאותם פגמים ,הדוקבקשר , במישרין הקשור

פלישה תך , בניגוד לדיני התכנון והבנייה – "פרשת הקרקעות"ב 2רקע התנהלות המשיב על  .830

 –י ורשויות התכנון "ניצול מעמדו לטובת השפעה על פקידי רמ ואגב, לקרקעות ציבוריות

מנת לאפשר לו לכהן בתפקיד  עלעדיין לא חלפו די שנים שיכהו את הדופי שנפל במעשיו 

שר הבינוי עוסק באופן שוטף בענייני בנייה ותכנון , כאמור .הקשור במישרין לאותה התנהלות

על אף  לתפקיד זה 2המשיב שיאפשר למנות טרם חלף פרק זמן מספק  ,משכך. י"ואמון על רמ

  .התנהלותו הקלוקלת

פקידיה פעלו למענו תוך ש שלטונית ניצל מערכתר שא, לא ניתן להסכין עם מצב בו אדם, אכן .831

על אותה  יופקד –ופעל בניגוד מוחלט לנהליה ותוך זלזול בהוראותיה , מעילה בתפקידם

  . בקרב חבריהועל השרשת נורמות התנהגות ראויות  מערכת ממש

הרי  –היא פרשת הקצאת המקרקעין שלא כדין  –לכל הפחות באשר לפרשיה אחת , כמו כן .838

ככל הידוע , כאמור. לימינו אנועד  2מוסיפים ללוות את המשיב פרשה זו תוצאותיה של ש

דונמים של קרקע שהוענקה לו בניגוד  93את אותם  2מעבד המשיב עד היום , לעותרת

 .להוראות הדין

לא הביע חרטה מלאה והכרה מוחלטת במעשים  2לכך יש להוסיף את העובדה שהמשיב  .839

יש לזקוף את העובדה שבמסגרת הצהרתו על  2 לזכותו של המשיב, אומנם. שיוחסו לו

, אני מצר על כך"אמר ביחס להתנהלותו בפרשת הקרקעות כי , לרשימת כולנו ההצטרפות

ועליהם כידוע , גם בהתנהלות שלי, נעשו שגיאות. ויודע כי לא כך היו הדברים צריכים לקרות

הצטרפות של גלנט למפלגת נאום הראו " )הייתי נוהג אחרת, אילו קרו הדברים היום. שילמתי

military/politics-http://www.mako.co.il/news- – 1.80133.מיום , כולנו

19031afd1aaca41004.htm-q1_2015/Article). נדרש להשיב באופן כאשר , ואולם

ולא  ,בהתנהלותושנמנע מלהתייחס למעשים החמורים  ,ונקרטי לפרשיות השונות שיוחסו לוק

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-19031afd1aaca41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-19031afd1aaca41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-19031afd1aaca41004.htm
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מיום , ראיון באולפן שישיראו )התחייבות לתיקון דרכיו תוך מלאה  נטל עליהם אחריות

3.1.8013 - -q1_2015/Article-military/politics-http://www.mako.co.il/news

6d00b7354cfca41004.htm.) 

 .38/ע נספחב ומסומן כ"מצ – 1.5.2251תמלול הראיון עם גלנט באולפן שישי מיום 

  – כשר הבינוי 8המשיב כהונתו של על  המעשים השפעת .4.1.6

הדופי החמור על רקע הרי ש, על מעשיו לא הורשע ואף לא הועמד לדין פלילי 7 על אף שמשיב .837

מינויו לתפקיד שר הבינוי יסב  – זיקה ישירה לתפקיד המיועד שלה – בדרך התנהלותושנפל 

על . החוק לשלטוןו ,ןנזק של ממש לאמון הציבור ברשויות השלטון ובממשלה העומדת בראש

 .כך נעמוד כעת

 טיב המשרה

שרה מיש לעמוד תחילה על טיב ה, לתפקיד שר הבינוי 2לצורך בחינת התאמתו של המשיב  .833

 :ביניש 'ד הנשיאה' כפי שקבעה כב. המיועדת

משקל ממשי יש ליתן , במסגרת בחינת התאמתו של מועמד לתפקיד ציבורי"
מאפייני , אכן .למהותה ולמשקלה הציבורי, לסוג המשרה הציבורית המיועדת

משפיעים לא רק על , מידת בכירותה ומקומה במערכת הציבורית, המשרה
, הארגוניים והניהוליים הנדרשים לצורך איושה, מהות הכישורים המקצועיים

נורמטיבי שדבק -אלא גם על המשקל שיש ליתן בנסיבות העניין לדופי הערכי
 (.19' בפס, עניין לביא" )בהתנהגותו של המועמד בעבר

 . לכהונה כשר הבינוי כאמור סוכם 2המשיב  –ובענייננו  .835

אין חולק כי עסקינן במשרה הציבורית הבכירה ביותר אליה ניתן למנות אדם ברשות  .834

הבינוי הוא העומד בראש משרד שר . בתחום הקרקעות והבנייה במדינת ישראל המבצעת

 .אליו נשואות עיני כל בסוגיות אלה –הבינוי 

שר הבינוי הוא הגורם האמון על הניהול התקין של מקרקעי , לעיל כפי שפורט בהרחבה .832

. ועל חלוקה הוגנת של משאבי השיכון, על שמירת זכויות המדינה בקרקעות אלה, המדינה

התווית כיושב ראש מועצת מקרקעי ישראל האמונה על , בין היתר, הוא מכהן, במסגרת זו

 . (י"לחוק רמ 4-ו 7-1 ראו סעיפים) ועל הפיקוח עליה י"המדיניות הקרקעית לפיה תפעל רמ

היא המשרה הבכירה ביותר בשירות הציבורי  2המשרה אליה סוכם המשיב , הנה כי כן .833

לזהותו של , זו של משרה רם המעלה מעמדה הציבוריעל רקע . בתחום הקרקעות והבנייה

כמו גם על אמון , לוממלא המשרה צפויה השפעה משמעותית ודרמטית על הפקידות הכפופה 

ועל הנכונות הציבורית למלא בדייקנות אחר הנהלים , ברשות עליה הוא אמוןהציבור 

 .והכללים של רשות זו

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-6d00b7354cfca41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-6d00b7354cfca41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-6d00b7354cfca41004.htm
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 תובישח הנשי ,רוידה םוחתב תננכותמה תיטמרדה המרופרה עקר לע יכ ףיסוהל שי ךכל .850

 םיכילה רוציק לש םיקימעמ םיכילהת ליבוהל התרגסמב שרדיי רשא רשהש ךכל תדחוימ

 .הלא םימוחתב בבר לכ וב קבד אלש םדא אהי ,תיביסאמ תועקרק תאצקהו ביורוקרטים

לתפקיד שר הבינוי  2הנזק הציבורי שיגרם כתוצאה ממינויו של המשיב , הז םירבד בצמב .851

 . ורחב היקפים חמורהוא 

 למשרה 2חיוניותו של המשיב 

' כדברי כב. לתפקיד שר הבינוי 2וא מידת חיוניותו של המשיב השיקול נוסף אותו יש לבחון  .858

 :ברק' א( כתארו אז)השופט 

, שרק הוא עשוי, לא הרי מועמד שרבים כמותו כהרי מועמד יחיד סגולה"
 (859' בעמ, עניין אייזנברג) "למלא את המשרה, בנסיבות מסוימות וחריגות

צאת דופן בתחום הקרקעות אין כל כישורים ייחודיים או מומחיות יו 2למשיב  –ובענייננו  .859

וניתן להציע שמות של מועמדים רבים , בתחומים אלה" יחיד סגולה"הוא איננו . והבנייה

 . אשר צפויים למלא את התפקיד נאמנה, תחתו שבמעשיהם לא דבק כל פגם

ודוחק המחייב למנות דווקא את אין כל מצב חירום ממשי  בנסיבות המקרה דנן. ודוק .857

אך לא במומחיות ייחודית , שאומנם מחזיק בכישורים צבאיים ראויים להערכה – 2המשיב 

 .לתפקיד זה –בתחומים שעליהם אמון שר הבינוי 

ועל המשיבים חלה , כהונה כשר הבינויל 2את המשיב  סכםאין כל הצדקה מיוחדת ל –על כן  .853

 ". פרשת הקרקעות"התנהלותו החמורה בחובה להימנע מלעשות כן על רקע 

 באמון הציבור הפגיעה

ית ב .הם נאמני הציבור וסגן שר ראש הממשלה וכל שר, הממשלהלכה פסוקה היא כי ה .855

עמד פעמים רבות על חשיבות נאמנותם של נבחרי הציבור לשליחותם  העליון משפטה

 :חשין' השופט מ' כדברי כב .כתנאי שאין בלתו להבטחת אמון הציבור בנבחריו, הציבורית

וכאותו שליח ציבור האומר להיות פה , נבחר הציבור הינו שליח הציבור"
משלו אין לו : כן הוא נבחר הציבור, נרעש ונפחד, לקהל ומציג עצמו כעני ממעש

, הגינות. משל הקהל והקהילה הוא -וכל אשר ברשותו ובהחזקתו  ולא כלום
י היכר מובהקים שניתן בנבחר ציבור יושר לבב וטוהר המידות הינם סימנ

ותכונות נפש אלו הן עמוד האש ועמוד הענן שיוליכו את נבחר , ראוי לשמו
ורק כך , רק כך יוכל פרנס לנהג כראוי קהילה שבחרה בו לנהגה. הציבור הדרך

וכולנו ידענו כי באין אמון של הקהילה . יזכה נבחר הציבור באמון הקהל
וככל שנעלה במעלה המנהיגות כן נתבע . ד ממלכהייפרע עם ותאב, במנהיגיה

היועץ ' כהן נ 109/35 ץ"בג" )ממנהיגי הקהילה ביתר כי יקרנו יושר ואמת
 ((1335) 903( 7)י נ"פד ,המשפטי לממשלה

ובכך לפתוח את , במוקד עתירה זוהעומד לחתום על ההסכם  5-7, 1 המשיביםהחלטת  .854
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פלש , אדם שבמשך שנים התנהל תוך זלזול מוחלט בדיני התכנון והבנייהדלתות הממשלה ל

ולא היסס לנצל את מעמדו על מנת להשפיע על פקידי הרשות לפעול , לקרקעות ציבוריות

פוגעת באורח קשה ועמוק באמון הציבור ברשויות  –בניגוד לדין לקידום טובתו האישית 

 . השלטון

על יכולתה של הרשות המבצעת להוסיף  י הפיכותמעין זו השלכות קשות ובלתלפגיעה  .852

 :אכן. ולפעול כנאמן הציבור ולמלא את תפקידיה

המפתח לקיומו של שירות ציבורי ראוי לשמו הוא אמון הציבור בטוהר [ ...]"
יוקרתו של המינהל הציבורי ואמון הציבור בו הם אינטרס . השירות הציבורי

מד האינטרס הציבורי בטוהר השירות קיים ועו [...] ציבורי בעל חשיבות רבה
בלא אמון  [...] ןהציבורי ובצורך להבטיח את אמון הציבור ברשויות השלטו

הציבור הוא  אמון. הציבור ברשויות הציבור יעמדו הרשויות ככלי ריק
מינויו . והוא המאפשר להן למלא את תפקידן, המשענת של רשויות הציבור

ובעיקר בעל עבר פלילי מכביד כגון מי שעבר עבירה שיש  -של בעל עבר פלילי 
הוא פוגע בביצוע . פוגע באינטרסים החיוניים של השירות הציבורי -עמה קלון 

הוא פוגע בסמכותו המוסרית והאישית של בעל התפקיד . הראוי של התפקיד
הרחב רוחש לרשויות  הוא פוגע באמון שהציבור. ובכוחו לשכנע ולהנהיג

אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות  -אמיתי  7854/39ץ "בג) ".השלטון
כתארו )לפסק דינו של השופט  83' פס, 771( 3)ד מז"פ ,ראש ממשלת ישראל' נ

 .(("ץ פנחסי"בג: "להלן) ((1339)ברק ( אז

נהפוך . הסכם דנן אינה יכולה להתקבל בשוויון נפשהלחתום על  5-7, 1המשיבים התעקשות  .853

את  ימלאישנה חשיבות כי בית המשפט העותרת , דווקא בנסיבות החמורות כבענייננו, הוא

 .שיב את האמון האבוד ברשויות השלטוןוי, תפקידו כמבצרו האחרון של שלטון החוק

ט על קרקעות ציבוריות ידוע כמי שהשתלש כיצד יסמוך הציבור את ידיו על שר בינוי, ואכן .840

כמי  ?להרחיב את קרקעותיוכמי שהסתייע בגורמים בכירים ברשויות המינהל כדי ? שלא כדין

לא בהעדר סמכויות ובניגוד מוחלט לנהלי  לו דונמים אשר ניתנו 93-שמחזיק עד היום ב

הל מנ, בתפקידו כשר הבינוי, כיצד הציבור יאמין בכך שאדם שר .ועוד כהנה וכהנה? המינהל

 מחלק בצורהו, אלה מקרקעיןזכויות המדינה ב שומר על, מקרקעי המדינה אתתקין  באופן

 ?משאבי השיכון ושוויונית את הוגנת

כהונה כשר הלבין  2משיב שיוחסו להמעשים החמורים  אופיבין  והצורמת הזיקה הישירה .841

  .בכללותהובממשלה , פוגעת אפוא אנושות באמון הציבור במשרד הבינוי, הבינוי

 שלטון החוקהפגיעה ב

המהווה אבן יסוד , דומה כי אין צורך להכביר מילים אודות חשיבותו של עקרון שלטון החוק .848

על ערכי יסוד גם בית משפט זה הכיר לא פעם בעליונותו של עקרון שלטון החוק  .בשיטתנו

 :ובכלל זאת הזכות לבחור ולהיבחר, אחרים

, המקומיות חשובה וחוקתית ככל שהינההזכות לבחור ולהיבחר בבחירות "
לא ראוי לה כי תאפיל על עקרונות חשובים אחרים שביסוד שיטתנו 
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של רשויות השלטון המרכזי  המשפטית ובהם שלטון החוק וטוהר המידות
 ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי"אומ 7381/19ץ "בג" )והמקומי כאחד

 (("פרשת ראשי העיריות: "להלן) ראש עיריית רמת השרון' נ 'ואח

על כך אין . כחבר כנסת 80-נבחר על ידי הציבור בבחירות לכנסת ה 2המשיב  –ובענייננו  .849

לא  2אם כי בעניינו של המשיב  – ולהיבחר, לבחור זכות היסודלכל אדם נתונה , אכן. חולק

ובמסגרת , (ללא פריימריז)ישירות על ידי ראש המפלגה , כאמור, מיותר לציין כי הוא נבחר

 ." רשימה של איש אחד"רשימה מטעם מפלגה שזכתה לכינוי 

הסמכות למנות שר . לאף אדם אין זכות קנויה לכהן כשר בממשלה, מכל מקום, ואולם .847

המדובר בסמכות . במסגרת הליך הרכבת הממשלה, 1למשיב , ורכאמ, לממשלת ישראל נתונה

בהתאם לכללי המשפט , ובמידתיות יש להפעילה בסבירותש, מינהלית שבשיקול דעת

  .הכפופה לביקורת שיפוטית, הציבורי

תפגע באורח קשה בעקרון , לתפקיד שר הבינוי 2ההחלטה לסכם על מינויו של המשיב , והנה .843

תוך זלזול מתמשך משך שנים פעל לפי המיוחס לו אשר  ,עסקינן באדם –ונזכיר . שלטון החוק

ולא היסס , ובפרט בניגוד לדיני המקרקעין והתכנון והבנייה, ברשויות האכיפה ובשלטון החוק

טובתו  תוך קידוםי לפעול בניגוד לדין "פקידי רמבצורה שהשפיעה על רום מעמדו לנצל את 

  .האישית

כיצד ניתן לצפות מכלל הציבור להפגין יחס של  –שר הבינוי משאדם כזה נבחר לכהונה כ .845

, מדוע שאזרחי ישראל? י בפרט"ולדינים שעליה אמונה רמ, כבוד אל שלטון החוק ככלל

יצייתו לכללי המערכת עליה אמון , הנושאים מבטם מעלה אל השר העומד בראש המשרד

" ?מה יעשו אזובי הקיר, רזים נפלה שלהבתאם בא"? השר וימנעו ממניפולציות ושקרים

 (.המועד קטן ג כ, תלמוד הבבלי)

בחובתם לפעול למען האינטרס הציבורי ולהגן על עקרון שלטון  5-7, 1משכשלו המשיבים  .844

הרשות לא פעם ניצבת , אכן. אלא לפנות לבית משפט נכבד זה, אין לה לעותרת, החוק

מבצרו האחרון של  אתמהווה ו, ל הציבור מפני עוולות שונותהשופטת כקו ההגנה האחרון ש

 :כפי שנפסק בפרשת ראשי העיריות. שלטון החוק

בהגנה " קו הגנה אחרון", לעיתים, על בית המשפט להוות, בין יתר תפקידיו"
וטוהר המידות ( במובנו המהותי)ובהם שלטון החוק , ובשמירה על ערכי יסוד

, הבוחריםאין בכך משום הבעת חוסר אמון בציבור . של הרשות הציבורית
דעתו של חלק , ובמיוחד בבחירות מוניציפאליות, אלא שמטבע הדברים

מהציבור נתונה בעיקר לתפקודו ולהישגיו של ראש הרשות העומד לבחירה 
חוזרת בכל הנוגע לניהול השוטף של השירותים המוניציפאליים ופחות 

שופט ה' לפסק דינו של כב 9' פס, פרשת ראשי העיריות." )תנהלותו הערכיתלה
 .(זילברטל

 ,לראשות עירייה ישירותומה שהיה נכון בבחירות , אף רצון הבוחר איננו עולה על הדין, אכן .842

בהן יש אף ישנה התערבות נוספת , עת עסקינן בבחירות עקיפות, נכון שבעתיים בענייננו

 .בדמות החלטה מנהלית של מי שניתנה לו הסמכות להקים הממשלה החדשה, במינוי
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עומדת אפוא , לתפקיד שר הבינוי 2ההחלטה לסכם על מינויו של המשיב  –זה  לסיכום חלק .843

 .פסלותומשכך דינה , שלטון החוקבניגוד מובהק לעקרון 

 ובטובת הציבור יושר והיושרה של השירות הציבורהפגיעה ב

 . עמוד התווך של השירות הציבורי הינו היושר האישי .820

היושר והיושרה בפועלם  לצעוד לאור מחויבים נבחרי הציבור, כנאמני הציבור .821

והדברים  ,איש אמת שונא בצע להיות, כדברי יתרו, על נבחר הציבור להיות. ובהחלטותיהם

 . היינו הך באשר לשרים בבחינת

ולהבטיח כי אלו , יש ליתן ליושרו וליושרתו של השירות הציבורי את המשקל הראוי, ואכן .828

ומנוגדת לתקנת  למת מכך הינה פגומה ביסודההחלטה המתע. יילקחו בחשבון בעת המינוי

 :ץ אייזנברג"בגברק ב( כתוארו דאז)השופט  'כביפים לכך דבריו של . הציבור

למשרה , שעבר עבירות חמורות בנסיבותיהן, מועמד אין זה סביר למנות"
פי -לענייננו נקבעת לא על חומרתה של העבירה. בכירה בשירות המדינה

פי השלכותיה על השיקולים העומדים -אלא על, בחוק העונשין" מיקומה"
פי עצם מהותה -שעל, על כן יש להתייחס בחומרה לעבירה. ביסוד המינוי

( אונס, שוד, רצח, כגון)ונסיבות ביצועה פוגעת לא רק בסדר הציבורי בדרך כלל 
עדות , מירמה והפרת אמונים, דכגון שוח, אלא באושיות המבנה השלטוני

, מועמד אשר ביצע עבירות אלה .שיבוש הליכי משפט, בידוי ראיות, שקר
פוגע באמון של הציבור ברשות , והוא ממלא תפקיד בכיר בשירות המדינה

. הוא יתקשה להוות דוגמה ומופת לכפופים לו. השלטונית ובשירות הציבור
. ובד ציבור ושהוא עצמו חיללהוא יתקשה לדרוש מהם את אשר נדרש מכל ע

כלפי "( אינטגריטי)"יושר ויושרה , יוקרה, אמון, הוא יתקשה להקרין הגינות
על מעמד השירות , במידת ודאות רבה, כל אלה עשויים להשפיע. הציבור הרחב

  ".תיפקודו ומקומו בחברה דמוקרטית, הציבורי

בממשלת ישראל מהווה  ויהבינ לתפקיד שר 2המשיב מינויו של , דנןהמקרה בנסיבות  .829

 2מעשיו של המשיב  –כזכור  .אנטיתזה לחובת הגנה על היושר והיושרה של השירות הציבורי

מחויבים לפעול הגופים  בהםת הדינים והכללים ומערכ ללמנוגדים לכ, רקעותבפרשת הק

 . קדבמשרד שעליו הוא יופ

כפי שהיא מינויו יפגע לא רק בדמותו הערכית של משרד הבינוי והממשלה , במצב דברים זה .827

אל תוככי המערכת עליה יופקד המשיב , אלא עלולה לחלחל פנימה, בעיני הציבור כולו נתפסת

  .היושר והיושרה של פקידי המינהל ולזהם את, 2

בה אותם פקידים , לת על הדעתלשר הבינוי יוביל למציאות בלתי מתקב 2מינויו של המשיב  .823

ימצאו , 2אך לפני שנים בודדות בגין התנהלותם בעניינו של המשיב ( כך יש לקוות)אשר ננזפו 

ברי כיצד מצב . מי שאליו אמורים הם לשאת עיניהםכ, עצמם כעת כפופים לאותו אדם ממש

, הרשותדברים זה עלול לפגוע בדפוסי העבודה ובנורמות ההתנהלות המקובלות בתוככי 

 .ולפגוע ביושרתה ובתקינות התנהלותה

 2כי רק לפני שנים בודדות בוטל מינויו של המשיב , עוד לא מן הנמנע להזכיר בהקשר זה .825

מינויו לתפקיד , במצב דברים זה. על רקע התנהלותו בפרשת הקרקעות, ל"לתפקיד הרמטכ
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שתיתפס בעיני  –לה שר הבינוי עלולה לפגוע פגיעה כללית יותר בדמותה הערכית של הממש

 . ל"נמוכה מזו המצופה מבכירי צה, הציבור כגוף שרמת המוסריות המצופה מחבריו

, לשר הבינוי 2יש להביא לביטול ההחלטה למנות את המשיב , ן הטעם הזהאף מ, לפיכך .824

 .במוקד עתירה דנן תהעומד

 סיכום

, גורמת לנזק קשהכשר הבינוי  2הראנו כי ההחלטה למנות את המשיב , לסיכום חלק זה .822

ליושר וליושרה של השירות , לשלטון החוק, לאמון הציבור ברשויות השלטון מהותי ועמוק

-פגם הערכישבין הרה והמובהקת יעל רקע הזיקה היש, זאת. הציבורי ולטובת הציבור

לבין התפקיד , "פרשת הקרקעות"על רקע התנהלותו ב 2שדבק במשיב החמור נורמטיבי 

 .הבינוי בממשלת ישראלכשר  –המיועד לו 

 בטלות –לתפקיד שר הבינוי  8דין ההחלטה על סיכומו של המשיב  .4.6

תטען העותרת כי אין , לעיל הערכי היסוד של שיטתנו אשר תוארהפגיעה האנושה בעל רקע  .823

 .לתפקיד שר הבינוי 2לטה על סיכומו של המשיב מנוס מלהורות על ביטול ההח

את מינוי למנוע  5סמכותו של המשיב , דנןבנסיבות המקרה תטען העותרת כי , ראשית .830

  .הפכה לסמכות שבחובה, לתפקיד שר הבינוי 8המשיב 

וקראה לו , בשני מכתבים מפורטים 1למשיב  העותרת פנתה, כפי שתואר ברקע לעתירה .831

. לתפקיד שר הבינוי 2להפעיל את הסמכות הנתונה לו ולהימנע מקידום מינויו של המשיב 

 .לא נתקבלה במשרדי העותרת כל תשובה לפניותיה, נכון ליום הגשת עתירה זו ,ואולם

לתפקיד שר  2תטען העותרת כי הפגיעה הקשה הגלומה במינויו של המשיב , במצב דברים זה .838

כדברי . לסמכות שבחובה, לפעול כמתבקש בפניותיה 1הופכת את סמכותו של המשיב , הבינוי

 :שמגר' הנשיא מ' כב

ת הופכת לסמכות שבחובה כאשר הנסיבות העובדתיות הן סמכות הרשו"
כאלה שערכי היסוד של השיטה החוקתית והמשפטית שלנו הופכים את אי 

ץ "גב) ."באופן היורד לשורשו של העניין, הפעלתה של הסמכות לבלתי סבירה
( 3)ד מז"פ ממשלת ישראל' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ 9037/39

707 (1339.)) 
 

נסיבות העניין  ,ואולם. שיקול דעתהינה סמכות שב 1הסמכות המוקנית למשיב , אכן .839

הימנעות  .הופכים סמכות זו לסמכות חובה ,אשר תוארו לעיל בפרטי פרטים ,החמורות

כמוה כרמיסת עקרונות היסוד עליהם מושתתת שיטת המשפט , מהפעלת סמכות זו 1המשיב 

, תנת לרשות המנהלית באשר היא נאמן הציבורכמעילה באחריות הרבה הניו, הישראלית

הימנעות זו מהווה חריגה . וכמוה כפגיעה אנושה באמון הציבור ברשויות השלטון ובנבחריו

 . 1 של המשיב ובוטה מסמכות
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בממשלה שהוא  תפקיד שר הבינוילהעניק את  5החלטת המשיב תטען העותרת כי , שנית .837

 .דינה בטלות –לפיכך  .באופן קיצוניהינה בלתי סבירה , 8משיב לעומד בראשה 

, 2טיב מעשיו של המשיב לא העניק את המשקל הראוי וההולם ל 1המשיב , לטענת העותרת .833

כמו גם לפגיעה האנושה באמון הציבור ברשויות ; בהם הטמוןלחומרתם ולדופי הערכי 

קבות אשר תיגרם בע –ביושר וביושרה הציבורית ובטובת הציבור , בשלטון החוק, השלטון

 1משלא ניתן המשקל ההולם למכלול השיקולים אותם מחויב המשיב  .מינויו כשר הבינוי

 . ודינה בטלות, החלטתו לוקה בחוסר סבירות קיצונית –לשקול בטרם קבלת ההחלטה 

 8למנות את המשיב , 1למשיבה  4המשיבה  בין ההסכמהתטען העותרת כי , שלישית .835

מנוגדת לערכי היסוד של השיטה וטומנת בחובה פוטנציאל של השחתת , לתפקיד שר הבינוי

, על רקע הפגיעה האנושה שתוארה באותם ערכי יסוד, זאת .בטלות –דינה , לפיכך. המשטר

 .לתפקיד שר הבינוי 2אשר תיגרם כתוצאה ממינויו של המשיב 

 פרסום דוח ממצאי בדיקת מבקר המדינה .4.7

עותרת העותרת לבית , לתפקיד שר הבינוי 2של המשיב  לצד הצווים שתכליתם מניעת מינויו .834

 במטרה להביא, הלא הוא מבקר המדינה, 9המשפט הנכבד בבקשה לסעד נוסף כנגד המשיב 

  ."פרשת הקרקעות"סוגיית ב 8011נערכה על ידו בשנת שלפרסום דוח ממצאי הבדיקה 

לסכם על מינוי  5-7, 1לצד הפגמים הרבים שנפלו בהחלטת המשיבים , לעמדת העותרת .832

 .דוח מעיני הציבוראותו פגם חמור לא פחות נעוץ בהסתרתו של , לתפקיד שר הבינוי 2המשיב 

בפרשת  2של המשיב  עמד מבקר המדינה על התנהלותו במסגרתו –הדוח  פרסום-אי

 ,המינויומונע את העמדת , ציבור לדעתפוגע אנושות בזכותו של ה  – פרטיםפרטי ל הקרקעות

 .למשפט הציבור ,דנן העומד במוקד העתירה

על מנת  העותרת להעביר לידיה את הדוח בקשתעל רקע סירובו ל מוגש 9הצו כנגד המשיב  .833

מסמך סיכום ממצאי "בטענה כי אותו  ,בין היתר ,סירוב אשר נומק –לפרסמו לכלל הציבור 

" כנהוג במשרדנו, השלבים המתחייבים לפי דין וההלכה הפסוקה"לא עבר את " בדיקה

 . המתקיימים בטרם הפיכת דוח לפומבי

לנמק ואשר יורה לו להתייצב , 9צו על תנאי כנגד המשיב  עותרת העותרת למתן, על רקע זה .900

לא  מדוע, ולחילופין; בפרשת הקרקעות 2מדוע לא יפרסם את הדוח המלא בעניינו של המשיב 

על מנת  – ללא דיחוישיאפשרו לו לפרסם את הדוח ישלים את הליכי הבדיקה בפרשה זו 

בטרם יושלם הליך מינויו לתפקיד , 2המידע המלא בעניינו של המשיב לרשות הציבור שיעמוד 

  .שר הבינוי

 והחובה לפרסם את ממצאי הבדיקות תפקידו של מבקר המדינה .4.7.5

וכל , משרדי הממשלה, על גופי המינהל של המדינה מבקר המדינה אמון על קיום ביקורות .901



74 

 

, חוקיות הפעולות נבדקת, במסגרת זו. מוסד או תאגיד של המדינה שהועמד לפי חוק לביקורת

: ראו) ראה בו צורךהמבקר וכן כל עניין אחר ש, טוהר המידות והניהול התקין של גופים אלו

יו להגיש לכנסת דוחות וחוות דעת על, מתוקף תפקידו. (מבקר המדינה: לחוק יסוד 1סעיף 

מבקר : לחוק יסוד (ב)18סעיף : ראו)בדרכים ובסייגים שנקבעו בחוק , ולפרסם ברבים

 (.המדינה

להבטחת קיומו  חיוני אמצעי םינה ,הליכי ביקורת יעילים ואפקטיביים על רשויות המדינה .908

ולקביעת נורמות התנהגות ראויות אשר ינחו את המינהל , דמוקרטי שטרשל מינהל תקין במ

הוא פרסום ממצאי  תפקידוהכלי המרכזי העומד בידי מבקר המדינה להגשמת . בפעולותיו

  .הביקורת הנערכת על ידו

פרסום . "הטוב ביותרהמחטא "הוא  ם דוחות המבקר וחשיפתם לעיני הציבורפרסו, אכן .909

מבטיח את  ,מעודד את תיקון הליקויים, בוקריםמרתיע את הגופים המממצאי הבדיקה 

את  ומעודד, קיומה של ביקורת ציבורית על התנהלותה העתידית של הרשות המבוקרת

מדבריו של יפים לכך אין . ראויות בקרב כלל רשויות המינהל היטמעותן של נורמות התנהגות

 :משרדומובאים באתר האינטרנט של ה, מבקר המדינה עצמו

הם של מבקר המדינה בתקשורת  הדוחות ופרסום ממצאי הביקורתפומביות "
בעלי חשיבות מרכזית למען הגשמת תפקידה של ביקורת המדינה במשטר 

על פי סעיף  פרסום הממצאים הוא חובה חוקתיתו, במדינת ישראל הדמוקרטי
פרסום דוחות הביקורת ברבים משרת . מבקר המדינה: לחוק יסוד( ב)18

בבסיס . יבור לקבל מידע בדבר פעילות רשויות השלטוןנאמנה את זכות הצ
זכות זו עומדים כמה עקרונות שהם חיוניים לקיומה התקין של חברה חופשית 

שקיפות המידע על פעולות רשויות השלטון היא ערובה , ראשית. ודמוקרטית
לקיומו של משטר דמוקרטי הפועל למען בני החברה בהתאם לכללי מינהל 

ל רשויות השלטון כי חשופות הן לביקורת פומבית עשויה ידיעתן ש .תקין
להביא ליתר סדר ומשטר ולהרתיע אותן ממעשים החורגים מן המותר 

 מידע אשר שייך לציבורהמידע המצוי בידי רשות שלטונית הוא , שנית. והראוי
ומבקר , ומוחזק בידי הרשות מתוקף חובת הנאמנות שלה כלפי הציבור

מידע אמין בדבר , שלישית. המידע לציבור הרחבהמדינה מסייע בהפצת 
שכן ללא , תנאי הכרחי להגשמת חופש הביטויפעילות רשויות השלטון הוא 

ולהגשים באורח אפקטיבי את מידע אמין לא ניתן לקיים דיון ציבורי פורה 
הפרסום מדרבן את הגופים המבוקרים לתקן , רביעית. הזכות לחופש הביטוי

ראו )                                            ".בדוחות הביקורתאת הליקויים שנמצאו 
http://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/WorkProcesses.aspx?As

pxAutoDetectCookieSupport=1 ) 
 

 :כפי שקבע בית משפט נכבד זהו .907

וכדי שהביקורת תהיה , לקיומו של ממשל תקין היא בהעמדתו לביקורת ערובה"
ץ "בג" ).להיות גלוים וחשופים לעיני הציבור ולביקורתו ממצאיהעל , יעילה

 ((.8009) 503, 344 344( 7)נז  ,ד"פ, מבקרת עירית ירושלים' אלוני נ 4203/00
 

 זכות הציבור לדעתפוגע ב" פרשת הקרקעות"בפרסום הדוח -אי .4.7.2

בין , נגזרת, החובה המוטלת על מבקר המדינה לפרסם את ממצאי הבדיקות הנערכות על ידו .903

http://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/WorkProcesses.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/WorkProcesses.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 . מזכותו החוקתית של הציבור לדעת, היתר

. חברה חופשית ודמוקרטיתה בפסיקתנו כאחת מאבני היסוד של הוכר לדעתהציבור זכות  .905

כבר לפני שנים ארוכות השתרשה בשיטתנו התפיסה כי קידום השקיפות ברשויות , אכן

היא דרך המלך למימוש זכויות יסוד וערכי , המינהל והגברת הנגישות למידע ציבורי

ומשקפת , רויות הביטוי וניזונה מהןמזינה את חיזכות הציבור לדעת . דמוקרטיה בסיסיים

ומוחזק עבורו , רכושו של הציבור הוא –את התפיסה כי המידע המצוי ברשויות המינהל 

כתנאי הכרחי לקיום ביקורת ציבורית אפקטיבית על  ההוכר זכות זו, יתרה מכך. בנאמנות

 :אכן. פעולות המינהל

בים של חופש אחד מנגזריו המרכזיים והחשו זכות הציבור לדעת הינה"
, בלא היכולת להחליף דעות, אכן. בשיטתנו' זכות עילאית'המהווה  ]...[ הביטוי

וכשם שהשמירה ]...[ אין חופש הביטוי יכול להתממש , להפיץ ידיעות ולקבלן
על חופש הביטוי מהווה ערובה ראשונה במעלה לקיומו של התהליך הדמוקרטי 

מהווה תנאי להגשמתו של חופש  כך אף כיבודה של זכות הציבור לדעת ]...[
ביחסים שבין הפרט לבין רשויות השלטון יש להגשמת זכות הציבור . הביטוי

בכך תלוי עצם קיומה של ביקורת ציבורית על . לדעת חשיבות ראשונה במעלה
. ובקיומה של ביקורת זו מותנה אמון הציבור ברשויות עצמן, פעולת הרשויות

בהחלת עקרון בפומביות על תוכן : שנייםהגשמת הזכות באה לידי ביטוי ב
החלטותיהן ופעולותיהן של רשויות הציבור ובכיבוד גישתם של אמצעי 

עקרון  ,ככלל. התקשורת למקורות המידע בנושאים שהם מעניינו של הציבור
שר ' ציטרין נ 3441/39ץ "בג" )[...]' באין חובה חוקית לגלות'ות חל גם הפומבי

 ((.1339) 549-548, 551( 1)ד מח"פ, המשפטים
 

כבוד האדם : חוקי לאחר חקיקת חוק יסוד-מעמדה של זכות הציבור לדעת זכה למעמד על .904

ועם חקיקת חוק חופש ; על רקע הקשר ההדוק בינה לבין הזכות לחופש הביטוי, וחירותו

מכוחו הוקנה לכל אזרח או תושב ישראל הזכות , המידע זכתה הזכות לעיגון מפורש לעלי חוק

 .  קבל מידע מרשות ציבוריתל

, "פרשת הקרקעות"לפרסם את דוח ממצאי בדיקת מבקר המדינה ב –דרישתה של העותרת  .902

נעשית אפוא  –ולחילופין להשלים את הליכי הבדיקה המתחייבים לצורך הפיכת הדוח לפומבי 

, אודות מעלליו של מי שמתעד לכהן כשר הבינויעל בשם זכותו של הציבור בישראל לדעת 

מבלי שממצאי הבדיקה של המבקר יהיו חשופים לעיני , אכן. בטרם יושלם מינויו לתפקיד זה

יעמוד לביקורת הציבורית , על השלכותיו הקשות, לא ניתן לצפות כי מינוי זה, כלל הציבור

 . המתחייבת

אשר הועבר לפני למעלה משלוש שנים , מסמך ממצאי הבדיקה של פרשת הקרקעות: ונדגיש .903

. אינו רכושם של מבקר המדינה או של הרשות המבצעת –ץ המשפטי לממשלה לידי היוע

המכיל פרטי מידע חשובים בעלי חשיבות ציבורית עליונה הנוגעים לכשרותו  –מסמך חיוני זה 

, הוא הוחזק עבור הציבור בנאמנות בידי המבקר. רכושו של הציבור הוא –של נבחר ציבור 

 .לכלל הציבור, ללא דיחוי, חלה על המבקר חובה לפרסמו, משהתעורר בו צורך ציבורי, וכעת

חוטא לתכליות שלשמן , ללא כל הצדקה ממשית, פרסום המסמך האמור-אי, הנה כי כן .910

 .  ופוגע קשות בזכותו של הציבור לדעת, הוקם מוסד מבקר המדינה
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 לסירוב לפרסם את הדוח  ההנמקות בתשובת מבקר המדינה .4.7.3

הממונה על חופש המידע במשרד טעמים שהוצגו בתשובת נבקש להגיב ל, האומר בקצירת .911

 .ת העותרתולפניכמענה  (88.7.8013 מיום) מבקר המדינה

לידי היועץ המשפטי לממשלה לא עבר  8011בשנת  המסמך שהועבר נטען בתשובה כי, ראשית .918

מתקיימים בטרם ה" כנהוג במשרדנו, השלבים המתחייבים לפי דין וההלכה הפסוקה"את 

 .ח לפומביהפיכת דו

לאחר שקיבל , 85.1.11ביום (: "לעתירה 7/ע נספח – 4' בעמ)ש "ד היועמ"על פי חוו, ואולם .919

, ח שהכין"של האלוף גלנט לחומר הבדיקה ולטיוטת הדו, בכתב ובעל פה, את התייחסותו

העביר מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה נוסח סופי של המסמך המרכז את ממצאי 

 ."ין הקרקעות של האלוף גלנטבדיקת התלונה בעני

בהתאם , דוחטיוטת הו למדים כי האלוף גלנט קיבל גם קיבל זכות עיון וטיעון בננמצא, מכאן .917

טרם ש עלומיםלא ברור מהם אותם שלבים , במצב דברים זה. וההלכה הפסוקהלכללי הדין 

ככל שאכן ישנם , יתרה מכך. שסיומם נדרש על מנת לאפשר את פרסום הדוח, הושלמו

על אף שחלפו , לא ברור מדוע אותם הליכים טרם הושלמו –הליכים שעדיין לא התקיימו 

ומאילו טעמים , שנים מהיום שבו הועבר הדוח לידי היועץ המשפטי לממשלה מארבעלמעלה 

  .התארכו הליכי הבדיקה

ניתן לבקש ממבקר  לא, לחוק חופש המידע( 7)8בהתאם לסעיף נטען בתשובה כי , שנית .913

נטען כי הדוח שנתבקש על , בהקשר זה". מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת"המדינה 

ולפיכך לא , "ריכוז של מידע אשר הגיע למשרדנו לצורך פעולות הביקורת"ידי העותרת הינו 

 .ניתן לבקש את חשיפתו

ה מבקשת כי יפורסמו העותרת אינרק כי  נחדד, מבלי להיכנס לעובי הקורה, זהבעניין  .915

אלא , הועברו לידי עורכי הביקורת במסגרת הליך הבדיקהר שא המקורייםלציבור המסמכים 

והועבר ליועץ  על ידי עובדי משרד המבקר נכתבש כפי, "נוסח סופי"באותו  דוחה את פרסום

[ למבקר]מידע שהגיע "תטען העותרת כי כלל לא מדובר ב, אשר על כן. המשפטי לממשלה

המהווה עיבוד , אלא במסמך עצמאי שנוצר על ידי עובדי הרשות, "לצורך פעולות הביקורת

הוא אינו נכלל בגדר המידע שהוחרג מתחולת , משכך. ותכלול של כלל המידע הנמסר לידיה

 . לחוק( 7)8סעיף ידע בחוק חופש המ

פרסום ממצאי -אין במכתב התשובה מענה שיש בו משום הצדקה מספקת לאי, הנה כי כן .914

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , משכך". פרשת הקרקעות"הבדיקה שערך המבקר ב

ולחלופין , באופן מיידי 8011פרסום המסמך שהועבר לידי היועץ המשפטי לממשלה בשנת 

 .למת הליכי הבדיקה החסרים ללא דיחוי שיאפשרו את הפיכת הדוח לפומביהשלהורות על 
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 צו הביניים ובקשה לדיון דחוף .1

השלמת , אשר תוארה בהרחבה לעיל" פרשת הקרקעות"ב  2המשיב  ו שלעל רקע התנהלות .912

ובטוהרו , במערכת השלטוניתבאמון הציבור לתפקיד שר הבינוי צפויה לפגוע קשות מינויו 

 . השירות הציבוריויושרו של 

 ,בהסכם הקואליציוניההוראה  םבעצם קיו הגלומה, בערכי יסוד אלההפגיעה  ,אכן .913

אם יובא המינוי תחריף פי עשרות מונים , ימונה לתפקיד שר הבינוי 2שמשמעה כי המשיב 

 . למציאות קיימת ויהפוך, הלא היא הכנסת, 7לאישור המשיבה 

של  את מינויו 7המשיבה  אם תאשרעתידה להתרחש  פגיעה נוספת ועצמאית. לא זו אף זו .980

הדוח החמור  עיניהמבלי שעמד לנגד וזאת , 97-במסגרת הצבעת האמון בממשלה ה 2המשיב 

 ". פרשת הקרקעות"של מבקר המדינה ב

מבקשת בזאת העותרת מבית המשפט , על מנת למנוע את הפגיעות הקשות המתוארות .981

המורה להם שלא להציג את מינויו של , 5-7-ו 8-1ים הנכבד להעניק צו ביניים כנגד המשיב

 .עד להכרעה בעתירה זו, 4כשר הבינוי לאישור המשיבה  2יב המש

תבקש העותרת לחדד כי קיים הבדל ברור בין הסעד הזמני אותו מבקשת , בהקשר זה .988

 מכוון, ככל שיינתן, בעוד הסעד הזמני. המתבקש בעתירה לבין הסעד הסופי, העותרת

הרי שהסעד , לתפקיד שר הבינוי עד להכרעה בעתירה 2להשהות את הליך מינויו של המשיב 

יפים לכך  .97-בממשלה ה כשר הבינוי 2ופי נועד למנוע לחלוטין את כהונתו של המשיב הס

 :דברי המלומד וינוגרד

יתן בדרך כלל סעד לשעה אם יש בו כדי להכריע סופית [ לא] ]...[ השופט"
אורך הזמן בו יהיה ]...[  ידי כך לתובע את מלוא מבוקשו-תת עלול, בתובענה
צווי אליהו וינוגרד ) "אף הוא יוצר שוני בין שני הסעדים –תוקף -הצו בר
 ((.8002) 31 חלק כללי –מניעה 

 

 :כידוע .מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת מתן צו ביניים, זאת ועוד .989

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

פנחסי  1302/39 ץ"בג) "י מתן או אי מתן הצו"שייגרמו לצד זה או אחר ע, הנזק
 .((1339) 317, 310( 1)ד מז "פ, ר הכנסת"יו' נ
 

לתפקיד שר  2ם להעביר את מינויו של המשיב אשר ימנע מהמשיבי ללא צו ביניים –ובענייננו  .987

וכהונתו במשרה זו  ,כשר הבינוי תפקידו למלא את 2המשיב יחל , 4 ההבינוי לאישור המשיב

לאמון הציבור ברשויות השלטון  לנזק בלתי הפיךמצב זה יגרום  .תהפוך למציאות בשטח

 .וליושר והיושרה של השירות הציבורי ושל משרד הבינוי בפרט

יגרם אף אם , אותו מבקשת העותרת למנוע ,הנזק החמור לערכי היסוד של השיטה .ודוק .983

כניסתו של המסר הציבורי שתשדר  .בתפקיד שר הבינוי ולו לימים בודדים 8יכהן המשיב 
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אדם שפלש לעשרות דונמים של קרקעות ציבוריות והתנהל משך שנים ארוכות  – 2המשיב 

ומבלי להסס , וך זלזול בחוק וברשויות המינהלת, באגרסיביות כאדם העושה דין לעצמו

י לקדם את טובתו האישית בניגוד "לעשות שימוש במעמדו בצורה שהובילה את פקידי רמ

כגורם האמון בין היתר על התווית מדיניות הקצאת הקרקעות ועל  ,משרד הבינוי לא –דין ל

תתקבל העתירה דנן אף אם בסופו של יום  ולתת את אותותיו יוסיף להדהד, י"פקידי רמ

 .וייפסל מינויו

 .המבוקש בעתירה הוצאת צו הבינייםמתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , אשר על כן .985

ועל רקע הצורך להשלים את הליך הרכבת הממשלה במהירות , מטעמים אלה, כמו כן

 .נכבד זה משפטבית תבקש העותרת לקבוע את העתירה לדיון דחוף בפני , האפשרית

 סיכום .6

פה  ציבור האומר להיות וכאותו שליח, שליח הציבור ונבחר הציבור הינ"
אין  משלו: כן הוא נבחר הציבור, נרעש ונפחד, לקהל ומציג עצמו כעני ממעש

 .משל הקהל והקהילה הוא –אשר ברשותו ובהחזקתו  לו ולא כלום וכל
 בנבחר שניתן היכר מובהקים המידות הינם סימני לבב וטוהר יושר, הגינות
 את שיוליכו הענן האש ועמוד עמוד הן נפש אלו ותכונות, לשמו ראוי ציבור

 ,כך יוכל פרנס לנהג כראוי קהילה שבחרה בו לנהגה רק. נבחר הציבור הדרך
 וכולנו ידענו כי באין אמון של. ורק כך יזכה נבחר הציבור באמון הקהל

המנהיגות שנעלה במעלה  וככל. ממלכה ותאבד עם ייפרע ,הקהילה במנהיגיה
' כהן נ 109/35ץ "בג) "נתבע ממנהיגי הקהילה ביתר כי יקרנו יושר ואמת כן

 ((1335) 985, 903( 7)ד נ"פ, היועץ המשפטי לממשלה

 

לא יכול להיוותר אדיש למסכת העניינים העובדתית , מי ששלטון החוק יקר לליבוכל  .984

 . העומד במוקד העתירה דנןהגלומה במינוי ולפגיעה הקשה , שעתירה זו מבקשת לגולל

תוך , בניגוד לדין שבחזקתו פעל ללא הרף להרחבת הקרקעות אשר, עסקינן במינויו של אדם .982

 . זלזול משווע ברשויות האכיפה ובשלטון החוק

לפנותם משך שנים ארוכות בונמנע , אדם אשר פלש לעשרות דונמים של קרקעות ציבוריות .983

  .המינהלעל אף שנדרש לעשות כן על ידי רשויות 

לקדם  שהיה בהן כדי, רשויותהאדם שלא פעם הציג עובדות בלתי נכונות או חלקיות בפני  .990

  .את טובתו האישית

על , י וברשויות התכנון"ברמאדם שלא היסס לעשות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכירים  .991

 . מנת להשיג זכויות קנייניות שלא על פי כללי המינהל

עסקו בענייניו הפרטיים חששו מרום ר שאבאותן רשויות אדם ששורה ארוכה של פקידים  .998

והיו נכונים לפעול למענו תוך מעילה בתפקידם ובחובתם לפעול בשוויון וללא מושא , מעמדו

 . פנים

לפנים משורת "עות מדינה אשר ניתנו לו דונמים של קרק 93-אדם אשר מחזיק עד היום ב .999
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(07.03.8013) 

 .על רקע אותה התנהלות פסולה, לחוק ולנהליםבהעדר סמכות ובניגוד , "הדין

בהתאם  ותוך הפרת החובה לפעול כנאמני הציבור, בניגוד מוחלט לכל היגיון ציבורי, והנה .997

ראש  עם ,העומד בראש סיעת הליכוד, ראש ממשלת ישראל םסיכ, לכללי המשפט המינהלי

 ,תפקיד שבינו .לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל אותו אדםדווקא את למנות , סיעת כולנו

קיימת , "פרשת הקרקעות"ב כ גלנט על רקע אותה התנהלות"הדופי הערכי שנפל בחלבין 

 .זיקה מוחשית ומובהקת

אשר משרדו ערך כבר לפני ארבע שנים בדיקה מקיפה  –מבקר המדינה . לא זו אף זו .993

פרשת "אודות התנהלותו ב לעומעמיקה בעניינו של גלנט שגילתה פרטים רבים ומטרידים 

מסרב לחשוף את ממצאי הבדיקה ולפרסם את הדוח בעניינם אשר יעמיד את  –" הקרקעות

ברי הכנסת למשפט חכן ו, למשפט הציבור, לכל הפחות, המינוי העומד במוקד העתירה

 .כןבטרם יעשו , של מדינת ישראל 97-העתידים לתת אמונם בממשלה ה

 בטרם תיגרםבית המשפט הנכבד מהתערבותו של אין מנוס , זובלתי אפשרית במציאות  .995

 הציבוריבשירות טוהר המידות ל, פגיעה בלתי הפיכה לאמון הציבור ברשויות השלטון

 . לתפקיד שר הבינויכ גלנט "חם כניסתו של ע, שלטון החוקול

מתכבדת העותרת לבקש מבית המשפט הנכבד להוציא צווים על תנאי כמבוקש , אשר על כן .994

כ "מינוי חלהימנע מ 5-7, 1ולהורות למשיבים , ם מוחלטיםם צוויעתירה ולעשותה תישארב

כפי שהיא באה לידי ביטוי , בסוגיה זו וי ולבטל את ההסכמה ביניהםגלנט לתפקיד שר הבינ

להורות עוד מתבקש בית המשפט הנכבד . 83.7.8013הסכם הקואליציוני שנחתם ביום ב

או לחלופין , "פרשת הקרקעות"לפרסם את דוח ממצאי הבדיקה שנערכה על ידו ב 9למשיב 

 .להשלים ללא דיחוי את הליכי הבדיקה בפרשה זו ולפרסם דוח ביקורת בנושא

שלא  5-7-ו, 1ביניים ולהורות למשיבים  כן תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד להוציא צו .992

 . עד להכרעה בעתירה זו, 4כשר הבינוי לאישור המשיבה  2את מינויו של המשיב להציג 

וזאת , תבקש העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה על קיום דיון דחוף בעתירה, לצד כל אלה .993

ובדה כי בימים נוכח הצורך לברר במהרה את השאלות הנציבות בבסיס עתירה זו ולאור הע

 .במסגרת הצבעת אמון 4הקרובים צפוי לעמוד הרכב הממשלה החדשה לאישור המשיבה 

 .עתירהבכמפורט , והכל .970

 .וז מן הדין ומן הצדק להיעתר לעתירה .971

 

__________________ 
 ד"עו ,לוזון -צרויה מידד

____________________ 
 ד"עו, טייטלבאום-יעל קריב

  תכ העותר"ב                                                 


