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פסק-דין
השופטת י' וילנר:

עניינן של העתירות דנן הוא בבקשותיהן של העותרות ,התנועה למען איכות
.1
השלטון בישראל וחברת הכנסת לאה פדידה )להלן בהתאמה :התנועה למען איכות
השלטון ו-חה"כ פדידה ( ,כי נורה למשיב  ,1הוא ראש ממשלת ישראל )להלן :ראש
הממשלה ( ,לפרוש מתפקידיו כשר הביטחון ,שר החוץ ,שר הבריאות וממלא מקום שר
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העלייה והקליטה ,ולמנות שרים אחרים תחתיו; וכן כי נורה למשיב  ,2הוא היועץ
המשפטי לממשלה ,להנחות את ראש הממשלה לפרוש מתפקידיו כאמור.
בעתירותיהן טוענות העותרות כי כהונתו של ראש הממשלה כשר בארבעה
.2
משרדי ממשלה כאמור ,פוגעת באינטרס הציבורי ובאמון הציבור ברשויות השלטון,
מקשה על תפקודם של המשרדים האמורים ,ואף עולה כדי חוסר סבירות קיצוני המחייב
את פרישתו של ראש הממשלה מתפקידים אלה .זאת ,בייחוד בשים לב להערות בית
משפט זה בבג"ץ  3132/15מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ' ראש ממשלת ישראל
) ,(13.4.2016ולהתראת הבטלות אשר ניתנה שם.
בתגובתם המקדמית של המשיבים ,כמו גם בהודעות מעדכנות אשר הוגשו
.3
מטעמם ,צוין כי למן הגשת העתירות דנן אישרה הממשלה את מינויו של חבר הכנסת
יריב לוין לתפקיד ממלא מקום שר העלייה והקליטה ,חלף ראש הממשלה ,ובהמשך לכך,
אף מונה חבר הכנסת יואב גלנט לתפקיד האמור במינוי של קבע .כמו כן ,צוין כי ראש
הממשלה התפטר מתפקידו במשרד החוץ ,וחבר הכנסת ישראל כץ מונה לתפקיד ממלא
מקום שר החוץ תחתיו .נוכח האמור ,וכן לאור הקדמת מועד הבחירות לכנסת ה ,21-נטען
כי חל שינוי מהותי בתשתית העובדתית שעליה מבוססות העתירות ,וכי אין מקום לבררן
בשלב זה .עוד נטען כי חה"כ פדידה לא פנתה אל המשיבים טרם הגשת עתירתה וכי
התנועה למען איכות השלטון לא נתנה בידי המשיבים שהות מספקת להשיב לפנייתה
לפני שהגישה את עתירתה ,ומשום כך יש למחוק את העתירות גם מחמת אי מיצוי
הליכים .בנוסף ,נטען כי דין העתירות להידחות אף לגופן.
בהמשך לכך ,ביום  7.3.2019הגישה התנועה למען איכות השלטון בקשה
.4
למשיכת עתירתה ,תוך שמירת טענותיה לגופם של דברים ,וכן ביקשה כי המשיבים
יחויבו בתשלום הוצאותיה במסגרת ההליך דנן ,בשל תרומתה של עתירה זו לשינוי מצבת
השרים בממשלה כאמור .כמו כן ,ביום  11.3.2019הודיעה חה"כ פדידה כי היא מסכימה
למחיקת עתירתה.
לנוכח האמור ,ובהסכמת העותרות ,דין העתירות להימחק .כאמור לעיל,
.5
התשתית העובדתית העומדת בבסיס העתירות השתנתה באופן מהותי לנוכח העובדה
שראש הממשלה חדל מלכהן כשר העלייה והקליטה וכשר החוץ ,ולנוכח הקדמת
הבחירות הקרבות לכנסת ה .21-במצב דברים זה ,העתירות במתכונתן הנוכחית התייתרו,
והן אינן רלוונטיות עוד.
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בנוסף לאמור ,יש להורות על מחיקת העתירות אף מחמת אי-מיצוי הליכים ,זאת
.6
לאור האמור בתגובתם המקדמית של המשיבים כי חה"כ פדידה כלל לא פנתה אליהם
עובר להגשת עתירתה )ראו :בג"ץ  8691/18חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין נ'
שר האוצר  ,פסקה  ;(17.12.2018) 4בג"ץ  331/19מלכה נ' המרכז לגביית קנסות

) ,(24.1.2019וכן כי התנועה למען איכות השלטון לא נתנה למשיבים הזדמנות מספקת
לבחון את פנייתה )ראו :בג"ץ  2572/17התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הממונה
על ההגבלים העסקיים  ,פסקה  ;(30.3.2017) 3בג"ץ  5781/18י.ש.ל.ב קליניק בע"מ )מרכז
רפואי הרברט סמואל( נ' משרד הבריאות  ,פסקה .((5.8.2018) 3
.7

סוף דבר :העתירות נמחקות.
לא ראיתי לעשות צו להוצאות.
ניתן היום ,י"ג באדר ב התשע"ט ).(20.3.2019
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