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  עתירה למתן צו על תנאי

,  ולחוד ביחד המשיבים אל המופנה תנאי על צו למתן עתירה הנכבד המשפט לבית בזאת מוגשת

  : כדלקמן ולנמק ,בידם יש אם, טעם ליתן להם ומורה

 2המשיב  לאשר את ההסכם בין ,1.1.12 מיום ,1 של המשיבה מדוע לא תבוטל החלטתה  .א

 ; 3משיבה ל

 ו היותבשל,  כחי הנוההחלטה אישור נוסח בנסיבות שהקיצונית הסבירות לנוכח אי זאת

 בעקרונות הצדק פוגע מידתי ובלתי היותו בשל,  עובדתית שגויהתשתיתמבוסס על 

דיון ציבורי ללא  ללא שקיפות ושגובש העובדה בשלו,  ציבורי רחבובאינטרסהחלוקתי 

 המנהל עקרונותח ו מכאזרחיה הממשלה כלפי ות המהווה הפרת חובבאופן, מקדים

ת שנפלו בטיוטת ההסכם דבר שהביא להסכם המקפח את כמו גם נוכח הטעויו, התקין

עם " קציר מלח" לבצע 3כי ההסכם כרך את חובת המשיבה , הציבור לנוכח העובדה

  .סוגית המיסוי מההכנסות והתגמולים שתשלם לקופת המדינה
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 את רכיבי ההסכם כך שיוגדלו שיעור התקבולים שתחויב 2נה המשיב שימדוע לא   .ב

 ;ת המדינה לשלם לקופ3המשיבה 

 אשר יגיעו לציבור התקבולים גובהה בהערכת  כי שג2  של המשיבו הודאתלאור זאת

 ממחצית מסך התקבולים פחות בפועל יקבל הציבור העובדה שלאורו, מיישום ההסכם

 . בבואו לנמק את סבירות ההסכם2שהציג המשיב 

לא ,  ההסכם רכיבישישנה אתלאחר ,   מדוע–שלעיל ) ב(ק "בהמשך לסעד המבוקש בס  .ג

למשך פרק זמן , מצא לנכוןיבאינטרנט ובכל דרך אחרת ש,  בפני הציבור2 המשיב ציגי

הערות , ואשר בו יוכל הציבור להעיר את הערותיו בנוגע להסכם, שלא יפחת מחודש

 .1שילקחו בחשבון בטרם יוצג ההסכם לאישור המשיבה 

המיסוי של הכנסות  מלכרוך יחד את נושא 2-  ו1 יחזרו בהם המשיביםלא מדוע   .ד

 כדי 5עם מחויבותה לביצוע קציר מלח בבריכה ,  והתמלוגים שיגבו ממנה3המשיבה 

 . למנוע ממי הבריכה להציף את המלונות הסמוכים לה

 מחויבותהינו , ש"גם בהתאם לחוות דעת המשנה ליועמ, זאת לאור העובדה שקציר המלח

ולכן גם , יצרן לתוצרי פעילותוואחריות ה" המזהם משלם"ח עקרון ו מכ3של המשיבה 

אין לכרוך אותו יחד עם ,  להסכם בנוגע לכך3אם אין מניעה שהמדינה תגיע עם המשיבה 

  . במיסים ובתמלוגים בהיותה משפיעה על כך בהכרח3שאלת מחויבות המשיבה 

   .כל ההדגשות הוספו, יצוין כי באין התייחסות אחרת

  .לעתירה זו מצורף תצהיר התומך בה

  . הומצא ליתר בעלי הדין בד בבד עם המצאתם לבית המשפטהעתירה עותק

ולחייב את המשיבים שיתנגדו לקבלת , כבוד בית המשפט מתבקש לקבל את העתירה מנימוקיה

  .בהוצאות העותרת, סעדיה

  :ואלה נימוקי העתירה

  תמצית הדברים

את , למעשההלכה , המפקירה, 1בהחלטה בלתי סבירה של המשיבה עניינה עתירה זו   .1

משאבי הטבע הדלים שבמדינת פירות מנשלת את הציבור מלהנות מו, הקופה הציבורית

,  עצמו2שהמשיב ,  על נתונים שגויים ונתבססהשהוצבההחלטה כמו כן המדובר ב. ישראל

ולמרות זאת לא מצא לנכון להכניס בה שינוי ,  הודה בטעותו,לאחר שהציגם ברבים

החלטה שנתקבלה ללא כמו כן המדובר ב. אישור מיידי להביאה ל–אלא להפך , כלשהו

שקיפות ,  ולאינטרס הציבורי אליו היא מתייחסתכנהוהשקיפות הראויה ביחס לת

לאור גיבוש ההחלטה מלכתחילה באופן שעל פניו הוא , שהופכת להכרחית במקרה זה

  .הכל כפי שיפורט להלן בהרחבה   .מוטה ומוטעה
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 המאשרת הסכם שגובש בין 1.1.12 מיום 1טת המשיבה במוקד העתירה דנא עומדת החל .1

 באגן הדרומי של ים  מימון קציר המלחשעניינה, ")ההסכם: "להלן( 3 למשיבה 2המשיב 

בגין  3י המשיבה "בעתיד ע התמלוגים שישולמו בהחלטה זו נכרך גם ענין, ואולם. המלח

יא התחייבות  שאולי העיקרית שבהן הוהסכמות נוספות ,שימוש במשאבי ים המלח

,  שלא לבצע בעתיד שינויים במדיניותה הפיסקלית ביחס לכריה בים המלח1המשיבה 

שיעור "קבעה כי , שהושלמה זמן קצר קודם לכן, ש"למרות שחוות דעת המשנה ליועמ

  .וכי ראוי להעלותם בעתיד" התמלוגים מכלל רווחי היזם הוא נמוך

על ו, פעה ייחודית ברמה בינלאומית ים המלח תוהיותאין צורך להכביר מילים על  .2

 באופן קחת בחשבוןשימוש בו צריך ל הסדר ביחס לכלש, חשיבותו כאוצר טבע לאומי

  . ראוי את ציבוריות המשאב

אחת הבעיות הקשות הפוקדות את אזור ים המלח בשנים האחרונות הינה בעיה העליה  .3

ובה עושה , ם המלח שבדרום י5הקבועה בגובה המפלס של הבריכה התעשייתית מספר 

המאיימת , עליה זו של המפלס.  שימוש לצורך הפקת המינרלים מים המלח3המשיבה 

, עומדת במוקד תשומת הלב הציבורית בשנים האחרונות, להציף את המלונות הסמוכים

הוצאת המלח , משמע(בין היתר לאור מחלוקות על מימון עלותו הגבוהה של קציר המלח 

שהוא הפתרון המוסכם הנדרש כדי לפתור , )רם לעליית המפלסשהצטבר בקרקעיתה והגו

  .את הבעיה

ש שהוזכרה קודם כי ניתוח "הדעת של המשנה ליועמחוות ביחס למימון נדרש זה קובעת  .4

 לשאת בחלק משמעותי ביותר 3של המצב המשפטי הקיים מוביל למסקנה שעל המשיבה 

ים מתחום דיני הגנת הסביבה עקרונות מקובלבין היתר לאור ,  הנדרשמעלות הקציר

  ". אחריות יצרן מורחבת"ועקרון " המזהם משלם"ובהם 

כארבעה חודשים לאחר השלמת חוות הדעת המשפטית האמורה והגשתה לממשלה הגיעו  .5

 בהודעה לעיתונות 28.12.11 הוצגו לראשונה ביום ועיקריש,  להסכם3 והמשיבה 2המשיב 

 .  שר האוצרה נטל חלק וכן במסיבת עיתונאים ב2מטעם המשיב 

 3נושא המיסוי של הכנסות המשיבה עסקת חבילה וכריכת  כפי שהוצג כלל ההסכם .6

 כדי למנוע ממי 5עם מחויבותה לביצוע קציר מלח בבריכה , והתמלוגים שיגבו ממנה

 ביחד עם הבטחות לזירוז הליכי תכנון ובניה הבריכה להציף את המלונות הסמוכים לה

 .3שיבה הקשורים לפעילות המ

 ים את החלקאחוזבהמפרטת , 2בידי נציגי המשיב ,  במסיבת העיתונאים הוצגה מצגת .7

חלקו של הציבור , על פי המצגת. ה לאור ההסכם שהושג"הציבור מפעילות מישיקבל 

סך אחוזים גבוה זה הוצג כהישג . 3 מפעילות המשיבה 57.2%- ל49.2%עולה לסך של בין 
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למרות שבמקרה זה לא הוקמה ועדת ציבורית , הציבור לטובת 2משמעותי של המשיבה 

 .כפי שנעשה במקרה של ועדת שישינסקי לנושא תגמולי הנפט והגז, להסדרת הנושא

 גם  נכלל3שהוצג כמוביל לאחוז גבוה זה של חלקו של הציבור בהכנסות המשיבה חישוב ב .8

מה שהיה התעלמו מ, הממשום , 2 רק שמומחי המשיבה . 25%מס הדיבידנד בסך של 

: שלעיל" התחשיב"לעיתונאים ולרבים אחרים מיד לאחר פירסום , ברור לאנשי העותרות

,  כחלק מהתקבולים הנובעים ממנה3שלא ניתן לכלול מס על דיבידנד שמחלקת המשיבה 

ואינם , שהם גופים ואנשים אחרים, שכן זהו מס אישי המוטל על מקבלי הדיבידנד

שהתחשיב , משמע. לל אינה מחוייבת לחלק דיבידנד כ3מה גם שהמשיבה .  3המשיבה 

 .  כולל הטעיה בוטה3שהוצג ביחס לגובה נטל המיסוי על המשיבה 

לאחר הצגת עיקרי ההסכם במסיבת אחד בלבד יום ,  בערב29.11.11-יום חמישי הב .9

הודה בכך שלאור ו, כי שגהפומבית בכלי התקשורת  2הודיע המשיב , העיתונאים

 3חלקו של הציבור ברווחי המשיבה מסתבר כי הציבור ,  התקבוליםשגיאותיו בחישוב

 נשען על תשתית עובדתית שגויה בעת 2המשיב , ברור כי, אם כן. 33% - 25% - רק כיהיה

כמחצית מהתקבולים כפי שפורט על קרוב לשכן הציבור יקבל , מתן חתימתו על ההסכם

 שככל הנראה היתה ההנחה לכל וכפי,  בהצגתו לראשונה את עיקרי ההסכם2ידי המשיב 

 . 3 למשיבה 2מ שנוהל בין המשיבה "אורך המו

ההסכם את כי אחת מאבני היסוד המצדיקות ' ביום ה הבין 2על אף העובדה שהמשיב  .10

 התעלם גם ממכתב העותרות, או היססלא נרתע  הוא - עוד  למעשה אינה קיימתשגיבש

.  ההסכםאת, 1.1.2012', ם אביא לאישור הממשלה ביוהו,  שלא לעשות כןושדרש

את הצעת ההחלטה ) פרט לשני שינויים קטנים(כמעט זהה בנוסח   אישרה 1המשיבה 

החלטה אשר בה היא , עוד בטרם התגלתה הטעות כאמור, שהוגשה לה בענין זה קודם לכן

 לטווח זמן שאינו 3מתחייבת שלא להכניס שינוים במדיניות הפיסקלית כלפי המשיבה 

 .מוגדר

החלטה הובאה בפני הממשלה ש לאור העובדהתנהלות שכזו הינה בלתי סבירה ה   .11

 כפי  עם הציבורכאשר בפועל הדברים אינם מיטיבים, הנחזית להיות שקולה ומאוזנת

 .שהוצגו תחילה

 היא ההוכחה לכך שאין זה ראוי לנהל עסקאות 2שגיאתו של המשיב , לדעת העותרות .12

 הרחק מעינו הפקוחה של הציבורכאלו די משקל המשפיעות על אינטרסים ציבוריים כב

. דבר שמהווה מנגנון בקרה שאין טוב וחשוב ממנו במדינה דמוקרטית, וללא השתתפותו

, קיומו של הליך שקוף ופתוח לציבור, מה שחשוב אף יותר הוא שבמקרה זה, ואולם

ובר שעלו חששות כי אף המד, הופך להכרחי לאור השגגה, שהוא דבר רצוי בכל מקרה

, במקרה זה הרצוי הופך לחובה, כלומר. בהצגת תמונת הרווח לציבור מההסכם, בהטעיה

כדי להבטיח במידת , והשקיפות הציבורית בטרם השלמת אישור ההסכם הופכת הכרחית

 2החיפזון בו נהג המשיב . האפשר שאינטרס הציבור לא ינזק באופן מהותי ובלתי הפיך
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 יוצאת 3ומעורר חשש של מחטף שרק המשיבה , ך מזה הוא בדיוק ההפ1יחד עם המשיבה 

 .  נשכרת ממנו

  , דאוג לקופה הציבוריתמחוייבים לבהיותו ראש וראשון ל, 2על המשיב , ת העותרותנעטל .13

לה ,  לבחון מחדש את ההסכם לאור טעותו המשמעותית כנאמן הציבורמוטלת החובה

יך ואף להחפז בדרך הלא נכונה במקום להיצמד לטעויותיו ולהמש -  הוא מודע ובה הודה

היא לעשות , ואף האפשרית היחידה הנסיבות הענין, הדרך הנכונה.   בה הלך מלכתחילה

לפני שיגובש ההסדר הסופי שיובא לאישור , זאת באופן שקוף ופתוח להערות הציבור

התועלת האפשרית לציבור כתוצאה מניהול ההליך באופן זה בטרם אישור .  1המשיבה 

 הצפוי להשפיע באופן מהותי לטווח ארוך על התנהלות המדינה באחד הנושאים ,ההסדר

עולה לעין ערוך על העיכוב הקל שידרש לצורך , הכלכליים והסביבתיים החשובים ביותר

 .כך בהשלמת ההסדר

הכוונה לכריכה של מימון : יש פגם נוסף ומהותי בהחלטת הממשלה, מעבר לכל זאת .14

יתור למעשה של הממשלה על שינוי ההסדרים הפיסקליים  בו3הקציר על ידי המשיבה 

ש קבע כי המיסוי המוטל עליהם הוא "וזאת לאחר שגם המשנה ליועמ, 3ס למשיבה חבי

באותה חוות דעת עצמה נקבע שעל . והמליץ לשנות זאת, נמוך באופן משמעותי מהראוי

ולכן אין , תההנדרש כתוצאה מפעילו,  מוטלת האחריות לעיקר מימון הקציר3המשיבה 

 מסכימה להשתתף במימון 3שכתוצאה מכך שהמשיבה , זה סביר שהממשלה אישרה

תוותר הממשלה על , ש קבע כי היה עליה לממנה ממילא"פעילות שהמשנה ליועמ

.  ח עצמו נקבע שיש להעלותו"ושבאותו דו, 3העלאת המיסוי המוטל על המשיבה 

אבק משפטי ואחר נגד החלטות חד  הוא על מ3הגדול היחיד של המשיבה " הויתור"

, של חשש מעימות עם גורם עסקי רב עוצמה, אך מובן שנימוק כזה, צדדיות של הממשלה

 .אינו אמור להצדיק ויתור על אינטרס ציבורי מהותי לטובת אותו גורם

  הצדדים לעתירה

   1 העותרת

 ההגנה על אשר נוסדה במטרה לקדם את, הינה עמותה רשומה, אדם טבע ודין, 1העותרת  .1

הפועל ללא כוונת רווח וממומן על ידי , העותרת הינה גוף בלתי תלוי. איכות הסביבה בישראל

אנשי , בהם עורכי דין,  חברי צוות מקצועי25-והיא מונה כ,  חברים4000-לעותרת כ. תרומות

, למניעת מפגעים סביבתיים, בין היתר, העותרת פועלת. מחקר ומדע ואנשי תכנון וכלכלה

 . ה על בריאות הציבור ואכיפת החוק במישור הסביבתיהגנ

ם ציבוריים חיוניים הוכר בשורה של מעמדה של העותרת כמגנה על הסביבה ועל האינטרסי .2

 בו הוכר מעמדה כמי שזכאית להגיש 100 סעיף שמכוח, חוק התכנון והבנייהביניהם , חוקים

 . התנגדויות לתוכניות כמייצגת הציבור
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חוק       , 1992-ב"התשנ, )תביעות אזרחיות(ותרת בחוק למניעת מפגעים כן הוכר מעמד הע .3

  .ובשורת חוקים נוספים  ,1959-ט"התשי, חוק המים, 1984-ד"התשמ, שמירת הניקיון

נתונה זכות עמידה בעתירה זו על , כגוף ציבורי מוכר העוסק בנושאי הגנת הסביבה, לעותרת .4

רציני המצביע על בעיה ציבורית אשר פתרונה עותר כן ו"יסוד הכרת הפסיקה במעמדו של 

  ). 441, 429) 4(ד לד "פ, שר הפנים' סגל נ 217/80צ "ראה בג" (דרוש למען הצדק

מניעת מטרדים , הפסיקה מכירה בזכות לטעון בשם הציבור בנושאים של מניעת מפגעים

, ם והבריאותשר הפני' אופנהיימר נ 295/65צ "ראה בג(ציבוריים והגנה על בריאות הציבור 

 467/84צ "בג;  810, 809) 1(ו "ד כ"פ, שר הבריאות' פראניו נ 372/71צ "בג; 327, 209) 1(ד כ "פ

 ) 749, 745) 1(ט "ד ל"פ, ראש עירית תל אביב יפו' עזרא נ

 2העותרת 

אשר חרטה על דיגלה שמירה ,  הינה עמותה רשומה כדין,התנועה לאיכות השלטון, 2העותרת  .5

עקירת נורמות בלתי ראויות , עידוד ערכי שלטון החוק, ת בשירות הציבוריעל טוהר המידו

  במנהל הציבורי והשרשת נורמות ראויות של מנהל ציבורי תקין

  המשיבים ומעמדם

   ממשלת ישראל– 1המשיבה 

וחברים , בראשה עומד ראש הממשלה.  הינה הרשות המבצעת של מדינת ישראל1המשיבה  .6

בידי ממשלת ישראל הסמכות . משלה הסמכות למנותם ולפטרםאשר בידי ראש המ, בה שרים

 . והיא מייצגת את מדינת ישראל כלפי חוץ, ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים

המאשרת את ההסכם אשר גובש בין , 1.1.12 היא אשר קיבלה את ההחלטה מיום 1המשיבה  .7

התמלוגים ,  המלחהדרומי של ים בעניין מימון קציר המלח באגן 3 למשיבה 2המשיב 

  . שישולמו בגין שימוש במשאבי ים המלח והסכמות נוספות

  

   האוצרמשרד – 2המשיב 

על תכנון מדיניותה הכלכלית , האחראי מטעם ממשלת ישראל,  הינו שר האוצר2המשיב  .8

 .הכנת תקציב המדינה ועוד, לרבות ניהול הכנסות המדינה וגביית מיסים, הכוללת של המדינה

לעניין ביצועו ומימונו של , 3 הם אשר ניהלו משא ומתן עם נציגי המשיבה 2  נציגי המשיב .9

אשר בסופו הושגה הסכמה ונחתם הסכם לגבי מימון הקציר והתמלוגים , קציר המלח

  .שישולמו למדינה

  

  מ" מפעלי ים המלח בע– 3המשיב 

כיון מכח זי, מ היא חברה העוסקת בהפקת מחצבים באזור ים המלח"מפעלי ים המלח בע .10

 . 2030 ואשר עתיד לפקוע בשנת 1961- שהעניקה לה המדינה ב
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 1968אשר פועלת משנת , ה כחברה ממשלתית" הקימה מדינת ישראל את מי1952בשנת  .11

ונמצאת בבעלותה , חברת הבת של החברה לישראל, במסגרת קבוצת כימיקלים לישראל

 . המלאה

. ל מוצרי תכלית"צרים תעשייתים וכיל מו"כי, ל דשנים"כי: ל יש שלוש חטיבות"לקונצרן כי .12

. ברום ותרכובות ברום, המפיקה בעיקר אשלג, ל דשנים"ה היא יחידה עסקית של כי"כיום מי

 מכלל 50%-ל דשנים היא החטיבה הגדולה ביותר והיקף המכירות שלה הוא יותר מ"כי

 ).₪ מיליארד 42.7-כיום עומד על כל "שווי השוק של כי(ל "המכירות של קונצרן כי

וכן היא מייצרת , ה היא היצרנית והספקית הרביעית בגודלה בעולם של מוצרי האשלג"מי .13

מלחים , מלחי אמבט, מימי-לרבות אלומיניום כלורי אל, ומספקת מוצרים כימיים רבים

ייצור אשלג במדינות ה שותפה ב"מי, נוסף על האשלג המיוצר בים המלח. תעשייתים ועוד

 .נוספות בעולם

מופקים מים , ה"שתהליך ייצורו הוא עיקר פעילות מי, אשלג המופק מים המלחוסף על הנ .14

. ל"והם מועברים להמשך ייצור במפעלי הברום והמגנזיום של כי, המלח גם ברום ומגנזיום

 עובדים 1,600- והמפעל מעסיק כ,  מדינות ברחבי העולם60- ה משווקים ביותר מ"מוצרי מי

 .רובם מאזור הנגב, יפיןבאופן ישיר ועוד אלפי עובדים בעק

 לגבי מימון הקציר 2 את הצעתו של המשיב 3ר המשיבה " קיבל יו28.12.2011ביום  .15

  . והתמלוגים אשר ישולמו למדינה

  

  הרקע העובדתי-' חלק א

  כלליקער

אשר גובש ,  המאשרת את ההסכם1.1.12במוקד העתירה דנא עומדת החלטת הממשלה מיום  .16

 . תשלום התמלוגים והסכמות נוספות, צוע ומימון קציר מלחה לגבי בי" למי2בין המשיב 

 . ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירהכנספח אב עותק החלטת הממשלה המצורף ומסומן " מצ--- 

בהיותו חורג משמעותית ממתחם , טענת העותרות כי אישור ההסכם בממשלה פסול .17

ה לבצע "רך בין חובת מיההסכם כו, הראשונה:  על שתי הנמקות עיקריותתמבוסס, הסבירות

ולממן את קציר המלח לבין חובתה לשלם לציבור את חלקו הראוי משימוש במשאבי ים 

, שנית. דבר שיש לו השפעה פוטנציאלית ברורה על קביעת שיעור המיסוי כאמור, המלח

ולכן , שלא תוקנה גם לאחר שהדבר התגלה, ההסכם מבוסס על תשתית עובדתית שגויה

 בלתי סבירה ובשל היא החלטהמתכונת שאינה מרפאה את הטעון תיקון בהחלטה לאשרו ה

 .  פסולה,כך

למיטב . ה" ונציגי מי2התקיים משא ומתן ארוך בין פקידי המשיב , בטרם גיבוש ההסכם .18

המשא ומתן נועד להגיע להסכמות על מנת לפתור את בעיית עליית המפלס , ידיעת העותרות

 .  י של ים המלחהנמצאת בחלקו הדרומ, 5של בריכה 

המדובר בבריכת ענק המהווה בפועל את האגן הדרומי של ים המלח והמשמשת את המשיבה  .19

 ומפיקה מינרלים מכוח שטר זיכיון 5ה פועלת בבריכה "מי.  להפקת מינרלים שונים ממימיה3
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"). חוק הזיכיון: "להלן (1961 –א "תשכ,  ועוגן בחוק זיכיון ים המלח1961שהוענק לה בשנת 

 . לחוק הזיכיון אף קובע את גובה התמלוגים15כי סעיף ,  יצויין. 2030זיכיון הוא עד לשנת ה

ה לאחר אידוי מי הים ושקיעת החומרים "הפקת המינרלים ממי ים המלח נעשית על ידי מי .20

ה להזרים באופן "בשל אידוי המים נדרשים מי. הלא רצויים לתחתית הבריכה שבעיקרם מלח

אשר מביאה עמה המשך אידוי המים , 5פוני של ים המלח לבריכה קבוע מים מהאגן הצ

 . להוצאת מינרלים ושקיעת מלח נוסף

עליית המפלס גורם . מ בשנה" ס20-המלח השוקע מביא לעליית מפלס הבריכה בקצב של כ .21

 .  המלונות המקיפים את הבריכה14לנזק סביבתי ומסכן את 

הקציר נועד לגרד מתחתית . ון הקציראחד הפתרונות לבעיית שקיעת המפלס הינו פתר .22

אשר שקע בקרקעית ובכך למנוע עלייה עתידית , הבריכה את השכבה העליונה של המלח

 .נוספת של המפלס

 . לדעת העותרות פתרון קציר המלח הוא הפתרון הראוי .23

  

  ) פיסקאלי–כלכלי (  משנה ליועץ המשפטי לממשלההחוות הדעת המשפט של 

ממשלת ישראל לטפל בבעיית עליית המפלס באמצעות קציר בטרם קבלת החלטה בידי  .24

המשנה , ד אבי ליכט"פנתה הממשלה בבקשה לקבל את חוות דעתו המשפטית של עו, המלח

במטרה להציג את העמדה המשפטית של )  פיסקאלי–כלכלי (ליועץ המשפטי לממשלה 

וההגנות מהי חלוקת הנטל הראויה במימון הקציר , הראשונה: המדינה בשתי שאלות

ה בחקיקה "האם קיימת אפשרות לכפות את ביצוע הקציר ומימונו על מי, והשנייההחופיות 

 .4.9.11חוות הדעת פורסמה ביום . ככל שהמשא ומתן לא יצליח

 . ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירהבכנספח ב עותק חוות הדעת המצורף ומסומן " מצ--- 

ה ועליה גם לממן את "יצוע הקציר חל על מי כי חובת בש"המשנה ליועמבחוות הדעת קובע  .25

 ).153סעיף , 38' ראו עמ(החלק הארי בביצועו 

בהסתמך בין , ה לשאת בחלק משמעותי ביותר מעלות הקציר"חוות הדעת קובעת כי על מי .26

מהותו וטיבו של ים המלח , על פרשנות תכליתית ועדכנית של חוק זכיון ים המלח, היתר

" המזהם משלם"ת מקובלים מתחום דיני הגנת הסביבה ובהם כמשאב ציבורי ועל עקרונו

   ).  109סעיף , 29' ראו עמ" (אחריות יצרן מורחבת"ועקרון 

ניתן לפנות לחיוב הזכיין , כי במידה שהליכי ההדברות לא יצלחו, חוות הדעתעוד קובעת  .27

 ).166, 164סעיפים , 40' ראו עמ( לשאת בחלק הארי של עלויות הקציר באופן של חקיקה

. 1995ת משנת "ייבות שרי האוצר והתמחש אף התייחס בחוות דעתו להת"המשנה ליועמ .28

המדובר במכתב בו השרים מותרים על תמלוגים הקבועים בחוק הזיכיון ללא אישור המכתב 

ניתן לבסס טענה משפטית בדבר הבעייתיות הרבה : "גם חוות הדעת קבעה. בהחלטת ממשלה

ניתן אף לבסס טענה משפטית בדבר השתחררות . ת זו כיוםבהמשך התבססות על התחייבו

הזמן הרב שחלף והנזק שנגרם לאינטרס , מהתחייבות זו מכאן ואילך בשל שינוי הנסיבות

 ".הציבורי

 . ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירהגכנספח  המצורף ומסומן מכתב השריםב עותק " מצ--- 



 9

ת ליתן את ההתחייבות "וצר והתמבשל שאלת סמכותם של שרי הא, גם לדעת העותרות .29

על , מלכתחילה והנזק שנגרם לאינטרס הציבורי כתוצאה ממנה כפי שקבעה חוות הדעת

 .  ואילך1995-המדינה לבחון אפשרות של ביטול ההתחייבות החל מ

ה לממן ולבצע את קציר המלח ביחד עם קביעת "כריכה בין חובת מי, לדעת העותרות .30

עמדת העותרות היא כי ההסכם אשר בו . סותרת את חוות הדעתהתקבולים המגיעים לציבור 

 קובע אחוז תמלוגים נמוך יותר מאשר ניתן היה לקבוע על פי חוק הזכיון 2התפאר המשיב 

  .3וללא צורך בהסכמים ופשרות עם המשיבה 

כך גם פירט המשנה . ה"פתרון נוסף הוא חקיקת חוק המטיל מס על רווחי היתר מפעילות מי .31

 . בחוות דעתוש"ליועמ

על אף שלא התבקש לחוות את דעתו בנוגע לחלקו של הציבור מהפעילות של , ש"המשנה ליועמ .32

חלקו של הציבור ברווחי הזכיין ": קבע בחוות הדעת בנושא נפרד בהערה לסיום כי, ה"מי

 :ופירט כדלקמן) ד" לחווה46 - 45' עמ ("מאוצרות הטבע מחייב בחינת יוזמה חקיקתית

נבקש להתייחס בקצרה ,  זה אינו עומד בליבת חוות הדעתהגם שנושא"
לסוגיית חלקו של הציבור ברווחים המופקים מאוצרות הטבע של ים 

כי אוצרות הטבע של ים המלח שייכים בראש , אין מחלוקת. המלח
הציבור העניק את זכות ההפקה של אוצרות טבע . ובראשונה לציבור

  .אלה לזכיין בעבור תמלוגים
אפילו בהשוואה , עור התמלוגים מכלל רווחי היזם הוא נמוךשי, אולם

בעוד רווחי הזכיין הולכים . לשיעורים האפשריים על פי שטר הזכיון
חלקו היחסי של הציבור ברווחי היזם הולך , ועולים והדיבידנדים

בנוסף למדינה טענות אפילו לגבין אופן התשלום של שיעור נמוך . ונשחק
  ....זה

חון הטלת היטל על רווחי היתר של הזכיין בדומה אנו מציעים לב
כי החקיקה , מובן. להסדר החוקי החדש שהוטל על מפיקי הגז והנפט

  ..... תחום הגז והנפט
, הטלת מס על רווחי היתר הוא הסדר מידתי יותר מהעלאת התמלוגים

מכיוון שהסדר כזה מכוון אל רווחי היתר של הזכיין ולא 
  ....."להכנסותיו

  

הסקת חוות הדעת בדבר הצורך בחקיקת היטל על רווחי הזכיין נובעת מהמצב בפועל , יובהר .33

תמלוגים בגובה של פחות (ה ליהנות ממשאבי תוך תשלום אחוז אפסי "כיום המאפשר למי

קביעתו בדבר הצורך בהטלת מס על רווחי היתר היא נפרדת ומועלית , בנוסף. לציבור) 5%-מ

הזכיין המחויב לשלם לציבור על הזכות שהוענקה לו להפיק מתוך חובה נפרדת ועצמאית של 

 .  מינרלים מים המלח

  

  

  ה לביצוע הקציר עם כריכת נושא המיסוי על משאבי ים המלח"מחויבות מי: עסקת החבילה

.  פורסם בתקשורת אודות ההסכם המתגבש בעניין ביצוע ומימון קציר המלח25.12.11ביום  .34

וותר על הקמת ועדה אשר תבחן את המדיניות הפיסקאלית על פי אותם פרסומים המדינה ת

 . ה במידה וההסכם ייחתם"לה על מיהח

מיכה ) בדימוס(השופט , בעקבות פרסומים אלו פנו העותרות במכתב למבקר המדינה .35

בבקשה כי יבחנו את חוקיותו של ההסדר  , המשפטי לממשלהליועץלינדנשטראוס ולמשנה 

דעת המפרידה בין חובת ביצוע ומימון הקציר וחובת המדינה  לנוכח חוות הה"מיהמתגבש עם 
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עוד דרשו העותרות כי .  תקבולים ראויים המבטאים את ציבוריות ים המלחה"מילהטיל על 

שקיפות ציבורית מלאה יאפשר יערך שימוע ציבורי אשר , בטרם תאשר הממשלה את ההסכם

 . ולדיון ציבורי מעמיק

ומהווה חלק בלתי נפרד  דכנספח דינה המצורף ומסומן ב עותק המכתב למבקר המ" מצ--- 

 .מהעתירה

 

 בו התנהל המשא ומתן וגיבוש  הבלתי ראוי על האופןעמדתןהביעו העותרות את , בנוסף .36

. בחדרי חדרים וללא שקיפות, ציבור הרחק מעינו הפקוחה של הנושא זה התנהל. ההסדר

הכוללת גם התחייבות של ' בילהעסקת ח'העותרות פירטו את חששותיהן גם בדבר אישור 

ה בעלי השפעה סביבתי ניכרת על ים המלח ומעבר של "המדינה לאישור פרויקטים של מי

התייחסות לתוואי , פרויקטים אלו כוללים. אותם פרויקטים להליכי תכנון מקוצרים בעניינם

ת העתקת התחנה אשר משמת את מפעלי ים המלח לשאיב, העברת מסוע פינוי המלח הנקצר

העותרות טרם קיבלו . מים מהאגן הצפוני של ים המלח לבריכות האידוי של המפעל ועוד

 .מענה לפנייתם

ומהווה חלק בלתי נפרד ה כנספח ש המצורף ומסומן "ב עותק המכתב למשנה ליועמ" מצ--- 

 .מהעתירה

חשבת הכללית פנו העותרות במכתב לעמדת העותרות , עוד במהלך המשא ומתן כי, יצויין .37

.  ואף התקיימה פגישה בנושא2ו ונציגי המשיב 'מיכל עבאדי בויאנג' גב, שרד האוצרלמ

 פועלים מתוך תפיסה הממקסמת את טובתו של 2נציגי המשיב היתה כי בקשתנו לתגובתם 

 . והמענה בעניין השקיפות היה כי לא ניתן לקיים במהלך משא ומתן שקיפות ציבוריתהציבור

  .ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה וכנספח ף ומסומן  המצורהמכתבב עותק " מצ---  .38

 2 על פיה הושגה הסכמה בין המשיב 2פורסמה הודעה לעיתונות מטעם המשיב  28.12.11ביום  .39

 :2על פי הודעת המשיב "). הודעה לעיתונות: "להלן(ה "למי

מוציא את , ההסכם שהושג מבטיח את זכויות המדינה במגוון רבדים"
ומעלה באופן משמעותי את המלון לביצוע מידי פרויקט הגנות בתי 

מדובר במהלך . חלקה של המדינה והציבור מהכנסות כריית המחצבים
דומה לזה שהתבצע בתחילת השנה באמצעות ועדת ששינסקי לגבי 

  "    .מאגרי הגז והנפט בים התיכון
 

 :עוד נאמר בהודעה כי .40

דין ים  ":בירך על ההסכמה ואמר, יובל שטייניץ' דר, שר האוצר"

השלמנו היום בהסכמה מהלך של העלאת . המלח כדין הים התיכון

, חלקה של המדינה במשאבי האשלג לרמה המקובלת בעולם המערבי

בזאת . כפי שעשינו באמצעות ועדת ששינסקי לגבי משאבי הגז והנפט

." תיקנו עיוות של שנים והוספנו מיליארדי שקלים לטובת הציבור

  )ההדגשה במקור(

  .ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה זכנספח ב עותק ההודעה לעיתונות המצורף ומסומן "צ מ--- 
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הסכמות המיטיבות עם ,  ראה בהסכמות שגיבש2ניתן להסיק כי המשיב , לאור האמור .41

חלקו , יוזכר.  לחלקו במשאבי הגז והנפט בים התיכוןבהתאםהציבור ואשר קובעות את חלקו 

 והנפט הובא לדיון ציבורי ושקוף בפני ועדה לבחינת של הציבור בשימוש במשאבי הגז

מסקנות "). ועדת ששינסקי: "להלן(המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל 

על פי חוק הנפט אחוז התמלוגים ( היו שחלקו של הציבור הוא הנמוך בעולם ועדת ששינסקי

חוק , לוגים הקבועים בחוק הנפטבנוסף לתמ, יש לחוקקו) 25% ומס החברות הינו 12.5%הוא  

מס על רווחי היתר של חברות הנפט והגז באופן היעלה את שיעור חלקו של הציבור הקובע 

 . 62% - 52%לסך של 

 לציבור את עיקרי ההסכם במסיבת עיתונאים 2המשיב הציג , לאחר פרסום ההודעה לעיתונות .42

את פירוט החישוב על מצגת מצעות הציגו בא 2המשיב נציגי . ר שטייניץ"ד, ברשות שר האוצר

חלקו של הציבור טרם , על פי המצגת. ה"פיהם חישבו את חלקו של הציבור מפעילות מי

עולה לסך של בין בעוד חלקו לאחר חתימה על ההסכם  ,%36.47חתימה על ההסכם הינו 

 חושב כחלק )%25 - %20 (מס הדיבידנד, יצויין כי על פי המצגת. %57.2- ל%49.2

 .ה"ולים המגיעים לציבור מפעילות מימהתקב

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה חכנספח ב עותק דפי המצגת המצורף ומסומן " מצ--- 

). 2011-46477. ימ (28.12.11מיום ' הצעה להחלטה'כך גם כמפורט בדברי ההסבר בטיוטה ל .43

 : לדברי ההסבר מפורט כדלקמן7' בפסקה השניה בעמ

 מראים כי חלקה של המדינה מפעילות ממצאי בדיקות של היועץ"
, בהתאם למדיניות הפיסקאלית הנהוגה טרם הסכמות המתווה, החברה

חלקה של המדינה . הינו נמוך משמעותית מהמצב הקיים בעולם
חלקה של המדינה , 52.5%הינו ) שיעורים סטטוטוריים(באנגליה 

חלקה של המדינה , 43.5%הינו ) שיעורים סטטוטוריים(בספרד 
הינו ) בפועל( ואילו חלקה של המדינה 54.3%הינו ) בפועל(בקנדה 
38.46%.....  

יחד עם העלאת שיעור המס על הדיבידנד וחבות המס שתחול על החברה 
, כתוצאה מהשינוי בחוק עידוד השקעות הון אשר נדונה ברשויות המס

מעריך משרד האוצר כי חלקה של המדינה מפעילות החברה ינוע בין 
  ".58.2% לבין 49.2%

  
ומהווה חלק בלתי נפרד  טכנספח ב עותק טיוטת ההצעה למחליטים המצורף ומסומן " מצ--- 

 .מהעתירה

טת הצעת המחליטים בדבר אישור הממשלה את לאחר הצגת עיקרי ההסכם וקבלת טיו .44

, כמו כן. ההסכם במתכונתו הנוכחיתאת ר ו לא לאשחזרו העותרות על עמדתן ודרש, ההסכם

 הסכמות נוספות נכרכו בהסכם ללא סיבה נראית לעין לאחר הצגת עיקרי ההסכם הובהר כי

ל תחנת השאיבה ן ע והעברת הדיו35ל "כגון הגבהת גובה הסוללות מעל לגובה שאושר בתת

ה לביצוע ומימון "גם הסכמות אלו אין לכרוך עם חובת מי,  לעמדת העותרות.ל"ל לות"של כי

 . קציר המלח

 2אופן החישוב שהוצג בידי המשיב  העותרות שמו את הדעת הוא דווקא והנושא העיקרי אלי .45

 . בדבר אחוז התקבולים שהציבור יקבל לאחר יישום ההסכם

מס הדיבידנד חושב .  וטענו כי אין לכלול את מס הדיבידנד בחישובדתןעמהעותרות נימקו את  .46

 מתחשיב 40%-ה וכפי שהוצג במצגת היווה יותר מ"כמרכיב מרכזי בנתח הממשלה ברווחי מי
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מס הדיבידנד הוא מס על בעלי המניות של החברה ולדעת העותרות , אולם. הכנסות המדינה

מוק נוסף הוא שמס הדיבידנד ישולם רק אם ני.  להחשיב אותו כמס על החברה עצמהאין

. שכן אין חובה לשלם דיבידנדים לבעלי המניות,  תשלם את הדיבידנד לבעלי המניותהחברה

שכן אין להגדיר את מס הדיבידנד , גם בועדת ששינסקי לא כללו חישוב הכנסות מדיבידנדים

 . מהחברה) Government Take(' נתח הממשלה'כ

 

  בטעות מהותית המשליכה על תקינות ההסכם2תו של המשיב אהוד

 הבעת עמדתויתכן שבעקבות , יום לאחר הצגת עיקרי ההסכם לציבור, 29.12.11ביום  .47

 2המשיב על פי .  כי שגה2הודיע המשיב , הכללת מס הדיבידנדטעות שבהעותרות ל

 .יותרהנתונים שהוצגו במסיבת העיתונאים אינם נכונים והנתונים האמיתיים נמוכים הרבה 

 הציג מצגת מתוקנת אשר על פיה חלקה של המדינה כיום 2המשיב בעקבות הודאתו הציג 

 - %24.93ואילו לאחר ההסכם יעלה חלקו של הציבור לשיעור של   בלבד%18.47הינו 

 ! בלבד%33.53

ומהווה חלק בלתי נפרד  יכנספח ב עותק המצגת המתוקנת המצורף ומסומן " מצ--- 

 .מהעתירה

 הודה בטעותו הוא  מגיע לשיעור תקבולים הנמוכים מהנחתו 2המשיב ת שלאחר שניתן לראו .48

במצגת הראשונה הניח כי כיום  (קיבל בפועל כיוםהראשונית מהתקבולים שלדעתו הציבור 

 כשלאחר הודאתם בטעות הם מגיעים אחרי ההסכם לשיעור של %38-הציבור מקבל כ

אמור ההמשרד האמון על כספי הציבור ו מטעם אדיר מימדיםשלון יהמדובר בכ). %33.53

 . לפקח על ניהול ראוי ותקין בכספי הציבור

 נשען על תשתית עובדתית שגויה בעת מתן אישור להסכם 2ברור כי המשיב , לאור זאת .49

 ואישור ההסכם במתכונתו המקורית תוך 2שגיאתו של המשיב . והעברתו לאישור הממשלה

ה פוגעת באופן "לבחינת הטלת מס על רווחי פעילות מיויתור בהסכם על הקמת ועדה ציבורית 

ה ליהנות  מאחוז תקבולים "ההסכם מקבע וממשיך לאפשר למי. מהותי באינטרס ציבורי רחב

 . אפסי עבור ניצול משאבי ים המלח

  

  מחשב באופן שגוי המערבב מין בשאינו מינו2 המשיב -גם לאחר התיקון

, כך למשל. החישוב שגוי, 2טעות שנעשתה בידי המשיב כי גם לאחר תיקון ה, העותרות יוסיפו .50

 את התמלוגים ביחד עם מס החברות ללא התחשבות בכך שהתמלוגים 2חיבר המשיב 

 . מבטאים אחוזים מהמכירות בעוד מס החברות מבטא אחוז מהרווחים

אלא יש להתאים בין חישוב , לא ניתן לחבר התמלוגים יחד עם מס החברות באופן פשוט .51

ות מהמכירות לבין מס החברות ולזכור שמכיוון שמס החברות הוא מס על רווחים ההכנס

כך למשל . בלבד יש לחשב את אחוז הרווחים ממס החברות ורק לאחר מכן לחברם לתמלוגים

אזי ההכנסות ממס החברות הוא , 16%ומס החברות הינו , 60%ל הם "אם הרווחים של כי

  ה"ים בחישוב חלקו של הציבור מהכנסות פעילות מי ואת זה ניתן לחבר לאחוז התמלוג9.6%

  משליכה על תקינות ההסכם2התשתית העובדתית השגויה של המשיב 
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,  משליכות על תקינות ההסכם כולו2המשיב ההנחות השגויות עליו התבסס , לדעת העותרות .52

אשר הוצג לציבור לראשונה כהסכם המעלה באופן משמעותי את חלקה של המדינה והציבור 

  .  ראוי שיאושר בממשלה2 ועל כן על פי המשיב 60%ה לסך של "מפעילות מי

 אימתה כי אכן חלקו של הציבור נותר אחוזים אפסיים אל מול רווחיה 2המשיב שגיאתו של  .53

  . 2המשיב ל  וההסכם אינו ראוי שכן אינו מגיע לאחוזים הניכרים עליו התבסס "של כי

וביקש מהממשלה לאשר ,  אלא גם נצמד לטעויותיו לא רק שנכשל בתפקידו2המשיב , ואולם .54

בחן את ההסכם מחדש ואת הפגיעה באינטרס שלא ל, את ההסכם ללא שביצע כל שינוי

 .דם את אישור ההסכם בממשלה והמשיך לק2בעקבות שגיאות המשיב הציבורי 

ת פנו העותרו,  בשגיאתו2המשיב  עם פרסום אישור ההסכם והודאת 29.12.11ביום , יצויין .55

לשר האוצר בבקשה לפרסם לאלתר את ההסכם בנימוק שהמדובר בהסכם בעל השלכות 

עוד . ציבוריות רחבות היקף ומן הראוי כי מלוא פרטי ההסדר יהיו שקופים וגלויים לציבור

לציבור זכות בעלות על ים המלח ועל כן זכותו הבסיסית לדעת את מחיר כי , פורט במכתב

מהו ההסדר הפיסקאלי עליו ,  סך התקבולים שיתקבלו,מכירת המשאב על ידי הממשלה

הנזקים הסביבתיים הנגרמים , הוסכם אל מול הסיכונים שקיימים מהמשך השימוש במשאב

 .  טרם התקבל מענה לפניית העותרות.מכך ועוד

ומהווה חלק בלתי נפרד  איכנספח ב עותק מהמכתב לשר האוצר המצורף ומסומן " מצ--- 

 .מהעתירה

  בשגיאתו בכוונתו לקדם את2אחר שגילו העותרות שעל אף הודאתו של המשיב ל, כמו כן .56

ר "ד, שר האוצר, מר בנימין נתניהו, לראש ממשלת ישראלפנו , ההסכם ולאשרו בממשלה

 ד יהודה וינשטיין"עו, צבי האוזר והיועץ המשפטי לממשלה, מזכיר הממשלה, שטייניץ

 את תתתקבל החלטת ממשלה המאשרשפני נקיטת הליכים משפטיים במידה או ברוהת

, הנוכחיתבמכתב דרשו העותרות לא לאשר בהחלטת ממשלה את ההסכם במתכונתו . ההסכם

 לבחון את הנושא שנית ולפרסם בציבור בטרם 2להורות למשיב , לאור הטעמים שפורטו לעיל

 במידה וההסכם יאושר התראו העותרות כי תאלצנה לנקוט באמצעים. קבלת החלטה כלשהי

 . המשפטיים המתחייבים כדי להבטיח את שמירת האינטרס הציבורי

 ביכנספח  המצורף ומסומן ההליכים המשפטים נקיטתפני לממכתב ההתראה ב עותק " מצ--- 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה

: להלן (המקורית קיבלה הממשלה החלטה המאשרת את ההסכם במתכונתו 1.1.12ביום  .57

לא התבצע שינוי משמעותי בהצעת , טב ידיעתן של העותרותלמי"). החלטת הממשלה"

המחליטים וההצעה נותרה כשהיתה בכל הנוגע להסכמות בנושא מדיניות המס אשר יחול על 

 השינויים שנעשו בהצעת ההחלטה הן בנוגע לקביעה פורמאלית כי אין בהחלטה לפגוע .ה"מי

קובע כי תגובש הצעת החלטה הוספת סעיף ה, בשיקול הדעת של מוסדות התכנון ובנוסף

מאיין ,  סעיף זה אינו מפרט מהי  מטרת אותה הצעה.בעניין שיקום ופיתוח אזור ים המלח

 .'יגיעו הכספים לשיקום ופיתוח אזור ים המלח וכו

 אי חישוב הנתונים על פי ההסכם המפרטים את סך התקבולים אשר יגיעו לציבור 
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ה התקבלה ללא חישוב סופי ונכון של שיעור נתח החלטת הממשל, עוד למיטב ידיעת העותרות .58

, 718נספח (בדברי ההסבר המתוקנים להצעת ההחלטה , כך למשל. ה"הציבור מפעילות מי

שנע  כי חלקה של המדינה מפעילות החברה יעלה בשיעור 2מפרט המשיב , 8' עמ, )נוסח מתוקן

 מבטא מיליוני שקלים כל אחוז. המדובר בטווח עצום.  לעומת המצב כיום%80- ל%30בין 

ולדעת העותרות החלטה המבוססת על נתונים אמורפיים וללא קבלת החישוב הקונקרטי 

 לאור העובדה כי לא -סותר את עקרונות המנהל התקין ובכל מקרה לא יכולה להיות סבירה

 . יכלה המשלה לשקול באופן ראוי והולם מלוא השיקולים הרלוונטיים

וכעולה מדברי ) מכיוון שלא זכו העותרות למענה קונקרטי(ות למיטב הבנת העותר, כמו כן .59

כמה הציבור  אשר בהסכם ולא הציגו בפני הממשלה, לא הוצגו חלופות להסכמות, ההסבר

אשר תבחן את הצורך בהטלת מס נוסף על פעילות , מפסיד מויתור על הקמת ועדה ציבורית

מקבלי ההחלטות , ות בפני הממשלהחלופות ראוי ככל שאכן לא הוצגו, לדעת העותרות. ה"מי

לבחון את כל הראוי בחינה ולהעניק ממשקל , לא יכלו לשקלל מהם היתרונות והחסרונות

ראוי למלוא השיקולים ובכך להגיע להחלטה ראויה המשקללת את העלות מול התועלת באופן 

   .המבטא את אינטרס הציבור

ומהווה  גיכנספח ם המצורף ומסומן ב עותק מהצעת ההחלטה ודברי ההסבר המתוקני" מצ--- 

  .חלק בלתי נפרד מהעתירה

שינויים נוספים במדיניותה הפיסקאלית  לא ניתן יהיה לבצע, החלטת הממשלהעוד על פי  .60

הממשלה כובלת ! הספציפית בקשר עם כריית המחצבים בים המלח לרבות ניצולם המסחרי

עיוות הקיים כיום בחלוקת הלתקן את  לעת הזאתותה החוקתית ומסכלת אפשרות את סמכ

 להצעות חוק תתנגדכי הממשלה לא תיזום וכן מוסיפה וקובעת ההחלטה . משאבי ים המלח

 ). ' להחלטת הממשלה המצורפת כנספח א6סעיף , 10ראו עמד (בנושא זה 

אין כל דמיון בין רצונו של כבוד שר האוצר להביא להסכם , כפי שהעותרות מראות בפרק זה .61

אין כל דמיון בין ההסכם שהציג שר האוצר לבין תוצאות . למודל ששינסקיהדומה במהותו 

את מס בתחילה  וחישב התבסס 2לאור העובדה שהמשיב , יותר מכך. ועדת ששינסקי

לאור עמדת העותרות בדבר חישוב , ה" בחישוב נתח הממשלה מפעילות מיהדיבידנדים

, וקבלת הערותיוצגת ההסכם לציבור לאור אי ה, המחבר בין תמלוגים למס חברות באופן שגוי

אלא סותרים , לא רק שאינם דומים למודל ששינסקי, נראה כי ההסכם וההחלטה לאשרו

 .אותו

 במדיניות  הנראה לעין וויתור על כל שינוי עתידיאישור הממשלה את ההסכם, כל זאת לאור  .62

 נאלצו הרחבה ובכך פגיעה מהותית באינטרס הציבורי "הפיסקאלית החלה על פעילות מי

 .בית המשפט הנכבד ולנקוט בהליך זההעותרות לפנות אל 
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  הטיעון המשפטי -' חלק ב

הן לאור הטעות של ,  הינה בלתי סבירה בכל קנה מידהת הממשלההעותרות יטענו כי החלט .63

הן נוכח אישור ; 3 והמשיבה 2הן נוכח ההתנהלות הבלתי שקופה של המשיב ; 2המשיב 

 החישוביות עליהן הוא מתבסס והן בשל כריכת עניינים שאינם ההסכם על אף הטעויות

 .רלוונטיים בממסגרת ההסכם

 כגון ,עצומות היקפים" נסגרות עסקאות"העותרות יבקשו להביע החשש כי במקום בו  .64

 מקום זה הוא –בלתי מבוסס ואף מטעה , באופן בהול, רחוק מעיני הציבור, ההסכם שבעניינו

כפי שהדבר , ורענות של מינהל לא תקין וגזילת הקופה הציבוריתאשר עלול להצמיח זרעי פ

 .נחזה בענייננו

  

 שגוי עובדתי בסיס על  שהתקבלה1 המשיבה בהחלטת סבירות חוסר

 2על אף שהמשיב , החלטת הממשלה לאשר את ההסכם כמעט בנוסחה המקורי של ההחלטה .65

 ימי עבודה בלבד 2זאת בתוך ו,  היה שגויהאשר עמד בבסיס, הודה כי חישוב תקבולי הציבור

שכן היא מותירה על כנה החלטה הנשענת ,  בלתי סבירההחלטה הינה -לאחר ההודאה בטעות

והוא בחינה , במקום לבצע את המינימום הנדרש במקרה כזה, על מערכת עובדתית שגויה

 .שהאינטרס הציבורי לא יצא מקופחמחודשת של הנושא כדי 

 כי עולה ,המתוקנת ההצעהלבין  בשגיאה ההודאה לפני צעההה טיוטת בין מהשוואה, כאמור .66

הוספת סעיף , הראשון;  בלבדשניים הם  בשגיאתו2 בעקבות הודאת המשיב שנעשו השינויים

 השני, התכנון מוסדות דעת בשיקול לפגוע כדי הממשלהפורמאלי המבהיר כי אין בהחלטת 

 אינו, שהוסף השני הסעיף. המלח םי אזור ופיתוח שיקום על להצעה בנוגע סעיף הוספת הינו

 .מטרתה ומה היקפה מה, הצעה אותה תהיה מה מפרט

, אלא שגם לאחר שגילה טעותו,  טעה2לא רק שהמשיב , אי הסבירות כאן הינו כפול ומכופל .67

 . השגיאותלתיקוןהמשיך לקדם ההסכם מבלי להביא 

יות רההצדקות העיקאחת , 2שכפי שהציג זאת המשיב , התנהלות זו צורמת במיוחד משעה .68

 משעה שהצדקה זו -ה הגדלת הרווח שיצמח לקופה הציבוריתתייאשר עמדו בבסיס ההסכם ה

 לאישור  לעצור המהלך ולשקול מחדש ההסכם ולא להביאו2 היה צריך המשיב ,נשמטה

 .ריות להסכם זהק במתכונת אשר אינה מקימה את אחת ההצדקות העי1המשיבה 

 משעה שהחלטה זו ניתנה ,1חלטה בלתי סבירה של המשיבה התנהלות זו בהכרח הביאה לה .69

דהיינו ללא שקילת מלוא השיקולים הצריכים לעניין , על בסיס מערכת נתונים בלתי רלוונטית

 .ובוודאי מבלי שניתן להם המשקל הראוי

אחד מהמשקולות , 2כפי שגם סבר המשיב , שיעור הרווח של הציבור הוא בהכרח, כאמור .70

 משעה – לעומת מה שמוענק לה 3ן שבין הדרישות השונות מהמשיבה החשובים באיזו

שנתונים אלה לא הובאו באופן ראוי בפני המשלה במסגרת טיוטת ההסכם הרי שבוודאי 

 .ההחלטה שהתקבלה הינה בלתי סבירה ופסולה מכל וכל
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 7738/04צ "בג לפסק דינה של כבוד השופטת ארבל ב7פסקה בראו את האמור , לעניין זה .71

  : )2007, פורסם בנבו (שר הרווחה' ילנה מזרחי נא

עיקרון יסוד של המשפט המינהלי הוא כי על ההחלטה המינהלית להתקבל "
ועליה להיות , כל הנתונים האמינים הרלוונטיים לענייןלאחר שנאספו 

  ". מבוססת על תשתית ראיות מנהליות מוצקה במידה מספקת

מ "בע) 1992( יורונט קווי זהב  94987/צ "בבג זמיר פטו השודראו דבריו של כב, עוד לעניין זה .72

ציין כי ההליך המוביל ליצירת תשתית נאותה של שם , 412, )5(ד מח" פשרת התקשורת' נ

על מנת , שתוכל לשמש כבסיס להחלטה המינהלית צריך לעמוד בארבעה מבחנים, עובדות

 :שיראו בו הליך ראוי

 צריכה לאסוף את הנתונים הנדרשים הרשות המינהלית. איסוף הנתונים) א"(
, לפי מהות הסמכות, לצורך זה עליה לפעול באופן סביר. לקבלת ההחלטה

חובת הרשות  לא הייתה מחלוקת בדבר ...מיהות הרשות ונסיבות המקרה
  ...לאסוף נתונים די הצורך לקביעת העובדות

יל בין באיסוף הנתונים חייבת הרשות המינהלית להבד. השייכות לעניין) ב(
הנתונים השייכים . נתונים השייכים לעניין לבין נתונים שאינם שייכים לעניין

השיקולים הענייניים שאותם רשאית הרשות לקחת , ורק הם, לעניין הם
עליה לדחות מעל פניה את ... בחשבון לצורך קביעת העובדות ולקבלת ההחלטה

יהיה בכך , חשב בהםשכן אם תת, כל העובדות והנתונים שאינם נוגעים לעניין
  .משום פגם שעלול לפסול את ההחלטה

לא כל נתון השייך לעניין ראוי לבוא בחשבון שיקוליה של . אמינות הנתונים) ג (
צריך שהנתון יעמוד , כדי שהרשות תוכל להתבסס על נתון. הרשות המינהלית

  ...במבחן הראיה המינהלית

שהם גם נתונים העומדים במבחן , הנתונים הנוגעים לעניין. ראיות מהותיות) ד(
התשתית , פי ההלכה-על. הם התשתית לקבלת ההחלטה, הראיה המינהלית

 תשתית העובדות ...צריכה להיות מוצקה במידה מספקת כדי לתמוך בהחלטה
שרשות סבירה הייתה מסתמכת עליה לצורך קבלת , צריכה להיות כזאת

 . "ההחלטה הנדונה

, בקבלת ההחלטה המאשרת את ההסכם, 1כי המשיבה במקרה הנדון הוברר חד משמעית  .73

 בטעות חישוב חלוקת נתח הממשלה 2הודאתו של המשיב . נעדרה תשתית עובדתית ראויה

אין ספק שרשות מינהלית . ה שומטת את בסיס התשתית העובדתית במקרה זה"מפעילות מי

 כי אינם דההואשר הגוף אשר אסף ובחן אותם , סבירה לא תבסס את החלטתה על נתונים

שיקלול ושיקול מחדש של , איסוף, בדיקה, אלא תבצע הליך של תיקון המעוות, נכונים

 .החלטתה על מרכיביה השונים

צ " לפסק דינו של כבוד השופט אור במסגרת בג3בעניין זה ראוי להזכיר גם את האמור בסעיף  .74

 :606, 601) 2(ד מד" פל"מפקד כוחות צה' נסמאן נ 802/89

 על עובדות שאינן – ולו בחלקה -בר שההחלטה מבוססת הייתה וכשמסת"...
קמים ועולים החשש והספק שמא אם היה יודע המשיב את העובדות , נכונות

 יתכן ולא היה מגיע להחלטה – בשוני עובדתי משמעותי והמדובר -לאמתן 
 אינה מה בית משפט זה סבור שראוי השאלה בענייננו, כאמור. ליה הגיעא

,  אם לנגד עיני המשיב  אלא, ן של עובדות המקרה האמתיותלעשות לאור
 ".היו העובדות האמתיות של המקרה, כשהחליט מה שהחליט
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המדובר בפערים של עשרות שכן , במקרה הנדון אין חולק כי המדובר בשוני עובדתי משמעותי .75

ל כתוצאה מהשימוש במשאבי ים המלח כפי שחושב "בין נתח הציבור מרווחי כיאחוזים 

 .  לבין נתח הציבור בהתאם לניתוח נכון וראוי של נתח זה2תחילה על ידי המשיב 

ניתן לראות שחישוב הנתח הציבורי לאחר ההסכם , 2עם תיקון הטעות של המשיב , כפי שצוין .76

טרם , בפועל  חישב וטען שהציבור מקבל היום2לא יגיע אף לחישוב הנתח הציבור שהמשיב 

לבחון את , מחייב בעל סמכות מינהלית הפועל באופן סביר לעצורש, זהו שינוי מהותי. ההסכם

 .  וודאי שלא להמשיך הלאה כאילו לא קרה דבר, עצמו ואת נתוניו

של ,  הייתה נחושה להגיע לתוצאה מסוימת1התנהלות זו מעלה חשש של ממש שמא המשיבה  .77

 . תיתגם אם באופן שרירותי וללא בירור נאות של התשתית העובד, אישור ההסכם

 בטעותו לבין קבלת ההחלטה 2חשש זה מתחזק לאור סמיכות הזמנים בין הודאת המשיב  .78

 הייתה מודעת לטעות בבסיס 1ולאור העובדה כי המשיבה , 1המינהלית על ידי המשיבה 

וחזקה כי מודעת הייתה להשלכות טעות זו ותקינות המסקנות , העובדתי להחלטתה

בספרו , זמיר'  לעניין זה יפים דבריו של פרופ.המתקבלות בהמשך לבסיס עובדתי זה

  ):'כרך ב (733בעמוד , "הסמכות המינהלית"

רשות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות "
או שדעתה נחושה להגיע , ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, הנוגעות לעניין

ה שיקול דעת אינה מפעיל, לתוצאות מסויימת ללא תלות בעובדות המקרה
. היא פועלת בשרירותבמקרה כזה ניתן לומר על הרשות כי . כנדרש בחוק

היא עילה לפסול כל . יש בה חומרה קיצונית. שרירות היא סוג של שחיתות
  ." החלטה מינהלית

והאישור שנתנה , 2בולט הפער הכמעט בלתי נתפש בין התנהלותו של המשיב , הענייןבנסיבות  .59

.  רשות ציבורית סבירה פועלת בנסיבות אלההייתה הדרך הנאותה בה לבין, 1לכך המשיבה 

בנתונים עליהם התבססה החלטתו לתמוך באישור ,  נודע כי הוא טעה טעות מהותית1למשיב 

הינה נמוכה בהרבה ממה שהוא , כך הוברר, התועלת האמיתית לציבור מההסכם. ההסכם

  . םונציגיו הסתמכו עליו ומהאופן בו הציגו את הדברי

 להגיש ההסכם ללא תיקון הטעויות והבהרתן כמו גם 2נוכח הדברים ברי כי החלטת המשיב  .79

 לאשר ההסכם במתכונת זו הינן בלתי סבירות בכל קנה מידה ודינן 1החלטת המשיבה 

 .להיפסל

  

 הסכם  בלתי מידתי

אי סבירות החלטת הממשלה נובעת גם מאישור תניה בהסכם במסגרתה מוותרת מדינת  .80

 על האפשרות לבצע כל שינוי במשטר התקבולים המתקבלים , לפרק זמן שאינו מוגדר,לישרא

בלתי מוצדק , בלתי ראוי, ויתור זה הינו בלתי מידתי. שימוש במשאבי ים המלחהבעקבות 

 . וסותר את עקרונות הצדק החלוקתילחלוטין
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י בפסק דינו של ההכרה בו ויישומו באו לראשונה לידי ביטו, הדיון בעקרון הצדק החלוקתי .81

למען השיח הדמוקרטי בישראל , עמותת שיח חדש 244/00ץ "מסגרת בגבית המשפט העליון ב

בו נדון עקרון זה , ")פרשת שיח חדש: "להלן ()2002 (25) 6(ד נו"פ, שר התשתיות הלאומיות' נ

בין אינטרסים של ובכלל זה לאזן , כחלק מחובתה של הרשות המינהלית לנהוג בסבירות

  :ות שונותקבוצ

אשר כל רשות מינהלית חייבת , הערך של צדק חלוקתי הינו ערך כבד משקל"
   ".לתת לו משקל ראוי בכל החלטה שלה בדבר חלוקת משאבים ציבוריים

פלא עולמי ומשאב טבע שכן ים המלח ידוע כ, הנדוןלדברים אלו משקל מיוחד במקרה אשר  .82

בראש ובראשונה לציבור , משאביו שייכיםעל כך שואין חולק על החשיבות שבהגנתו ולאומי 

ולנתח משמעותי מהתקבולים , זכאי הציבור לזכות ראשונים על השימוש בהם, משכך. הרחב

 . המתקבלים בגינם

ההחלטה לאשר את , אשר נדונו בפרשת שיח חדש, בדומה לחשיבותן של קרקעות המדינה .83

ההסכם מקבע את שיעור . וח טווארוכימשקל ההסכם משליכה על אינטרסים ציבוריים כבדי 

ה "ה באחוזים אפסיים וזאת לעומת הרווחים העצומים של מי"נתח הממשלה מפעילות מי

נאמר כבר  ערך י ורבים מוגבלים על חלוקת רווחיו של משאב.מהשימוש במשאבי ים המלח

קיים אינטרס ציבורי רב משקל בכך " כי , שיח חדשת בפרש,בפי בית משפט נכבד זה

צודק , באופן הוגן, או רשויות הפועלות מטעמה, י המדינה"וג זה יחולקו עשמשאבים מס

  ). 66-65' בעמ, שם(" וסביר

עקרון יישומו של ארז כי -דפנה ברק' מציינת פרופ, )2010', כרך ב" (משפט מינהלי", בספרה .84

, באופן כללי" ומוסיפה כי" פסיקהבשטרם נעשה ,  שלויחייב פיתוח נוסף" הצדק החלוקתי

על הרשות המינהלית ,  ראשית–אמורה להבחן בשני מישורים , ת הצדק החלוקתישאל

על הרשות לבחון גם ,  שנית;מנע מהתעלמות ארוכת טווח מצורכיהם של מגזר או קבוצהילה

' עמ, 151ש "ה)" (דורי- יישם צדק חלוקתי ביןל ,כלומר (את האינטרסים של הדורות הבאים

709-710.(  

ההגנה עליו והפיקוח על הרווחים , דוד בים המלח כמשאב ציבוריהשימוש המ, והנה כי כן .85

המופקים ממנו מטילים על המדינה תפקיד חשוב ביותר של שמירה על משאבי מדינת ישראל 

משמעות ההסכם אותו אישרה .  הדורות הבאים-הסביבה ולא פחות חשוב  , לטובת הציבור

ת לקבוצה קטנה של אנשים בדור  הינו כי בפועל מדובר בהעברת הון מאסיבי1המשיבה 

אשר יאלצו להתמודד עם הנזקים שנגרמו לים , בעוד שהיכולת של הדורות הבאים, הנוכחי

 . הולכת ומצטמצמת, המלח ועם המשאב הטבעי ההולך ומתכלה ורווחיו אשר ייעלמו גם הם

יזון הממזג בתוכו ערכים של שוויון קבוצתי וא, בין שיקולי הצדק החברתי, במקרה האמור .86

היה על המדינה להביא בחשבון גם את , הנובע מהתמודדות על משאבים מוגבלים בחברה

עקרון הקובע כי יש לקדם ערכי צדק ושוויון בהתחשב , דורי-שיקול הצדק החלוקתי הבין

 . בצרכי הפיתוח של דור זה והדורות הבאים
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ציבוריים במקום לכבול באמצעות הסכמים את השימוש והרווחים ממשאבים , כלומר .87

היה מצופה מממשלת ישראל שתנהג באחריות , מהיחידים שעוד נותרו בארצנו, מוגבלים

וניהול , הגנה, אחריות אשר מן הראוי כי תבוא לידי ביטוי בשמירה. לאומית וציבורית

ותוך , מתוך אחריות למשאב נדיר ויקר זה, בקפדנות ובזהירות יתרה של נכסי הציבור

מנת שיוכלו גם ילדנו ליהנות -על, הבאים ושל עתיד המדינההבטחה של צרכי הדורות 

 . מפירותיו עוד שנים רבות ומרובות

שעה שהקביל את ההסכם הנדון ,  הכיר בעקרונות הצדק החלוקתי2יצוין כי אף המשיב  .88

, שעניינן העלאת גובה התמלוגים בגין חיפושי גז ונפש בים התיכון, למסקנות ועדת ששינסקי

 . ם מהרווחי60%- לכ

קיים פער משמעותי בין מסקנות ועדת ששינסקי לבין גובה התמלוגים , כפי שכבר צוין .89

 2- ו1פוגעים המשיבים , באישור ההסכם במתכונתו הנוכחית, על כן. בהסכם נשוא העתירה

שכן החלק , באופן כזה או אחר ברווחים אלו, ומונעים מהציבור להשתתף, בקופה הציבורית

  .3 משאב הטבע מנותב לכיסה של המשיבה הארי של הרווחים בגין

  

  הינה בלתי סבירה בעליל– בענייננו שקופה בלתי התנהלות

 בעל משמעות והשלכות רחבות היקף הן שהינו,  בכל הנוגע לגיבוש ההסכם2התנהלות המשיב  .90

 .אומרת דרשני,  במחשכים,על הקופה הציבורית והן על ממשאבי הטבע של כולנו

התנהלות . חד ממשאבי הטבע הייחודיים והיחידים במדינת ישראלנזכיר כי עסקינן בא .91

על היבטיו השונים הינה בלתי , המשיבים באופן בלתי שקוף בכל הנוגע למשאב חשוב זה

ראויה בכל קנה מידה ואף נוגדת לתפיסה הראויה של שיתוף הציבור בכל הנוגע למשאבי 

 .הטבע של כולנו

להביא נושאים שכאלה בפני ועדה ציבורית שתיתן אפשר וראוי , כבר למדנו כי יש מקום .92

גם אם ועדה , אולם.  והנפט כפי שנעשה במסגרת הדיונים על תמלוגי הגז- עליהם את הדעת

ערות הציבור ההרי שניתן להתנהל בשקיפות ולהביא הדברים ל, כאמור לא הוקמה בענייננו

 מדויקים נתונים לא על הסכם אשר מתבסס על,  של הציבור- נזכיר-בשמו, קודם לחתימה

 .ומשאיר את אותו ציבור בחיסרון כיס

יש כדי להעיד על חוסר סבירות ההחלטה , של אי שיתוף הציבור וחוסר שקיפות, טעם זהבגם  .93

 .2 ובוודאי על חוסר סבירות התנהלותו של המשיב 1שלקחה המשיבה 

  כריכת הסכם התמלוגים עם קצירת המלח

עם ההסדר בנושא קציר המלח שוחקת את הבסיס ההחלטה לכרוך את הסכם התמלוגים  .94

המזהם "ה לממן את קציר המלח מכורח עיקרון "האיתן עליו ניצבת הגישה לפיה על מי

 ".משלם

שעיקרה , ה" נובע מפעילותה הישירה של מי5ההכרח לקצור את המלח מבריכה מספר , כידוע .95

 .בפרט אשלג, אידוי מי הים הגורמים לשקיעת מחצבים
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ואף קיבלה ביטוי בחוות דעתו , ה לתקן את המפגע שיצרה ברורה לכול"לת על מיהחובה המוט .96

 ). פיסקאלי-כלכלי(של המשנה ליועץ המשפטי 

לפיו אחריות יצרן , שילוב הסכם הקציר עם הסדר התמלוגים מערפל את המסר החד משמעי .97

א מנותק עיקרון זה נדרש שיה. אינה מס שפתיים וגורם הפוגע בסביבה חייב בתיקון הנזק

 . שהינם זכותו הבסיסית של הציבור בישראל, לחלוטין משאלת גובה התמלוגים

אף בלי . ה אינו סביר"בתואנה כי עלויות הקציר הושתתו על מי, הקיזוז בגובה התמלוגים .98

וזאת ,  לשאת בעלויות שיקום האגן הדרומי של ים המלח3שינוי גובה התמלוגים על המשיבה 

 . ש"בחוות דעתו של המשנה ליועמ ומהטעמים שפורטו לעיל

 1 המשיבה החלטת לבקר הנכבד המשפט בית סמכות

הלכה ידועה היא כי לבית המשפט נתונה הסמכות לבחון את נימוקי הרשות להחלטתה  .99

צ "בגב, כך. בתחומים כמו תכנון או מיסוי, גם אם הם נימוקים לכאורה מקצועיים, המינהלית

 השופט כבודי "נאמר ע, 337) 3(ד ל " פ המחוזית ירושליםהוועדה' עבד רבו סלמאן נ 595/75

  :כי, 349'  בעמ,עציוני

המשפט לבדוק -רשאי בית, גם כאשר הרשות נותנת את נימוקיה להחלטה"... 
סבירים או לא הביאה - אם לא נתפסה לשיקולים בלתי, כדי לבחון, אותם

ימוקי משפט זה גם רשאי לבדוק את נ-בית. בחשבון שיקולים רלבנטיים
- מבלי שיעמיד את שיקול, כמובן, וזאת, הרשות אם כשרים הם או מופרכים

, גם כשהרשות אומרת בהחלטתה...  דעת הרשות-דעתו הוא במקום שיקול
שהיא החליטה מה שהחליטה מטעמים תכנוניים ושקלה מה שצריכה היתה 

 אם אמנם נכון, משפט זה את הבדיקה-אין בכך כדי לסתום בפני בית, לשקול
 סמך -כשנאשם מורשע על, כפי שאיננו מסתפקים בענינים פליליים. היה הדבר

] 10פ "ראה ע(שהוא הזהיר את עצמו , בהצהרתו של השופט, עדות יחידה
גם במקרה של החלטת כך , אלא אם בפועל נהג בזהירות הדרושה, ])466/65,

 אם אמנם לא היו ביסודה של, רשות רשאים אנו להרים את המסך ולבדוק
, אם היא לא התעלמה מנתונים רלבנטייםאו , ההחלטה שיקולים מופרכים

מבלי שניקח על עצמנו , כאמור, כל זאת, אותם היה עליה לקחת בחשבון
  ."   להעמיד את שיקולנו אנו תחת שיקוליה של הרשות

אשר עמדו בבסיס , העותרות יטענו כי במקרה הנדון הרמת מסך תוך התייחסות לנתונים .100

אשר עמדו ,  עצמו כי הנתונים2לאור הודאת המשיב , זאת. היא הכרחית, 1שיבה החלטת המ

 .שגויים, בבסיס עיצוב ההסכם
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  וף דברס

המבוסס על ,  המסתמך על הסכם בלתי מידתי1החלטתה של המשיבה , כמפורט לעיל .101

ופן הנחות שגויות והפוגע בעקרונות הצדק החלוקתי אשר גובש ללא שקיפות ודיון ציבורי בא

  .  מהווה החלטה פסולה, המהווה הפרת חובת הממשלה כלפי עקרונות המנהל התקין

 .כמבוקש בראשה, מן הדין ומן הצדק לקבל את העתירה, לאור כל זאת .102

שיתנגדו לקבלת העתירה יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים , כמו כן .103

 . עתירה דנןמ כחוק בגין ה"ד ומע"ט עו"בתשלום הוצאות משפט לרבות שכ

  

  .2012,  בינואר3 :היום
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