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 2740 / $96  "בג
 עזיז שנסי

 נגד
 משרד המסחר והתעשייה, המפקח על היהלומי!. 1
 שר המסחר והתעשייה. 2

 משפט גבוה לצדק�המשפט העליו� בשבתו כבית�בבית

]11.8.1997[ 

�' מוהשופטי! ברק ' אלפני הנשיא   כה��שטרסברג' ט, חשי

 �1979ט"תשל, יבוא! ויצוא!, העיסוק ביהלומי! כפו- לרישוי לפי צו הפיקוח על היהלומי!
 –להל�  (�1957ח"תשי, שהותק� מכוח חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי!, ) צו הפיקוח–להל� (

לאחר . רישיונו של העותר לעסוק ביהלומי! הותלה לאחר שהורשע בעבירת רצח). חוק הפיקוח
את וביקשו לחדש )  המפקח–להל� (ששוחרר ממאסרו פנה העותר למפקח על היהלומי! 

 .מכא� העתירה. בקשתו נדחתה. הרישיו� או להעניק לו רישיו� חדש

 :המשפט העליו� פסק�בית
א- שהעותר החזיק בעבר רישיו� לסחור ביהלומי! יש לראותו כמי שמבקש להעניק לו  .א

זאת משו! שהחזיק ברישיו� רק ארבעה חודשי! קוד! להתליית . רישיו� מלכתחילה
הרישיו� נעשתה שני! רבות קוד! להגשת הבקשה הנדונה וכ� משו! שהתליית , הרישיו�

 ). ה–ד 489(
, כמשמעה בחוק הפיקוח" פעולה חיונית"הסדרת העיסוק בענ- היהלומי! היא בגדר  .ב

–ו 489( ולפיכ� יש לדחות את הטענה לעניי� זה שצו הפיקוח הוצא בחריגה מסמכות
 ).ג490 

חלטה על הענקת רישיו� לעסוק השיקולי! שהמפקח רשאי לשקול במסגרת ה )1( .ג
 לצו הפיקוח 4ביהלומי! רחבי! הרבה יותר מהתנאי! הטכניי! המפורטי! בסעי- 

 ).ב493 –ז 492(
מקבל ייעו$ , שעה שהוא מקבל החלטה בענייני רישוי, אי� כל פסול בכ� שהמפקח )2( 

ת אי� כל פסול בכ� שהמפקח הקי! ועדה מייעצ, לכ�. מאנשי מקצוע בענ- היהלומי!
 ). ז–ו 493(ואיפשר לה לקבוע קריטריוני! למת� רישיו� 

קיומה של הרשעה קודמת בעבירה שיש עמה קלו� הוא שיקול רלוונטי לצור�  )3( 
מניעת . ההחלטה לגבי הענקת רישיו� לעיסוק במקצוע רגיש כגו� הסחר ביהלומי!
 סבירה כניסתו לענ- היהלומי! של מי שעבר עבירה שיש עמה קלו� היא דרישת ס-

 ).ג495 –ג 494(וא- מתחייבת 
 לחוק 21אפילו המפקח לא היה זכאי לקבל מידע על הרשעתו של העותר לאור סעי-  )4( 

 לא הוברר כיצד הגיע המידע לרשות , �1981א"תשמ, ותקנת השבי!המרש! הפלילי 
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יש להניח כי המידע הגיע , ולאור חזקת התקינות של פעולת הרשות, לכ�. המפקח
כאשר הרשעה נודעת לבעל . וסביר כי הגיע מהעותר עצמו,  בדר� חוקיתלמפקח

 ). ב–א 494(שימוש במידע זה רשאי הוא לעשות , הסמכות מהמורשע עצמו
 מבח� האיזו� הראוי בי� הזכות לעיסוק לבי� הער� של :)]8 [1452/93
 "בגבעקבות ( )1( .ד

 ממשית בכלכלת קידו! כלכלת המדינה הוא מבח� האפשרות הסבירה לפגיעה
 ). ג–ב 496(המדינה 

הזכות לחופש העיסוק הינה זכות יחסית ולא זכות מוחלטת ויש לאז� בינה לבי�  )2( 
. אינטרסי! אחרי! באופ� שבנסיבות מסוימות עליה לסגת מפני אות! אינטרסי!

האיזו� שער� המפקח בי� השיקולי! השוני! לאינטרסי! הנוגעי! בדבר , בנסיבות דנ�
עומד במבח� , והו להחלטתו שלא להעניק לעותר את הרישיו� המבוקששהביא

 ).א496 –ז 495(הסבירות 
אבותיו של חוק הפיקוח היה חוק בריטי שנתקבל ערב מלחמת העול! �אבות�אבי )1( .ה

ושתכליתו הייתה להכי� תשתית משפטית לבריטניה ולמושבות לקראת , השנייה
מרחפת על פני חוק ,  חקיקה נולדה בהאווירת החירו! שאותה. המלחמה הגדולה

 ). ה–ד 500(הפיקוח ומנשבת בעוז בי� הוראותיו 
פוגעת , הקבועה בחוק הפיקוח, ההסמכה הרחבה של הרשות המבצעת לחקיקת משנה )2( 

פי עקרו� הפרדת הרשויות �כפי שזו מתבקשת על, בסמכות החקיקה של הכנסת
 ). ה– ד520(

הכנסת ולא הרשות ; פיו� הוא ולא חקיקת משנה על– שלטו� החוק דורש כי החוק )3( 
חוק הפיקוח פוגע ג! בעקרו� שלטו� , לכ�. המבצעת יקבעו את ההסדרי! הראשוניי!

מורכבות החיי! מחייבת להשלי! קיומ! של הסדרי! ראשוניי! , אמנ!. החוק המהותי
בחוק אול! הסמכויות הגורפות והסוחפות ששרי הממשלה זוכי! בה� , בחקיקת משנה

הפגיעה . הופכות את הממשלה לרשות מחוקקת ראשה בנושאי כלכלה ומשק, הפיקוח
 ). ו–ה 520,  ה–ד 505,  ג–א 504(בשלטו� החוק היא עמוקה ומכאיבה 

ההוראות המעניקות סמכות גורפת לרשות מוסמכת לצוות צווי! שתוכנ! שקול  )4( 
חירו!  לעתות שאינ� עתותא� לא , למעשה חקיקה של מחוקק היו ראויות לעת חירו!

 ).ב509 –ז 508(
המשפט במש� השני! באשר לשימוש בסמכות שמעניק חוק �האזהרות שהשמיע בית )5( 

המשפט �יהא זה ראוי כי בית, כ��על. והשימוש בו לא פחת, הפיקוח לא נשמעו
באמצעות , זאת.  את תחו! פרישתו של חוק הפיקוח– על דר� הפרשנות –יצמצ! 

ל פרשנות מצמצמת בכל הנוגע למונחי! המופיעי! בחוק הפיקוח נקיטת דר� ש
 ).ה511 –ג 509(הממשלה סמכויות והמגדירי! את היק- 

המשפט לבחו� מחדש את הפירוש שנית� בעבר להוראות חוק הפיקוח �על בתי )6( 
לאור , ולבחו� א! נית� בה! משקל ראוי לחופש העיסוק, והצווי! שניתנו מכוחו

 ).ג520 –ז 519( חופש העיסוק :יסוד�חוקחדש לאחר חקיקתו של מעמדו החוקתי ה
לא זו . ההסדר הקיי! בצו הפיקוח על היהלומי! פוגע קשות בעקרו� שלטו� החוק )1( .ו

 , פי חוק הפיקוח�על, בתחו! העיסוק ביהלומי! נקבעי!בלבד שההסדרי! הראשוניי! 
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ר עצמו לא הסדיר את א- הש, ידי הכנסת עצמה�ולא על, ידי שר�בצו שמוצא על
 ). ד–א 514(אלא העביר את סמכותו למפקח על היהלומי! , התחו!

אליבא דכל , כמו כ�. שאלת חוקיותו של הצו לא הועמדה להכרעה בעתירה, ע! זאת )2( 
ולאחר שרצה א� , שכ� אד! שהורשע ברצח, דעה שקולה אי� העותר זכאי למבוקשו

 כי יות� בידו רישיו� –ר ששוחרר מכלאו  כשנתיי! לאח–מבקש , חלק קט� מעונשו
 ). ו–ה 514(לא קשה לסרב לו , לעסוק ביהלומי!

�שטרסברג' שופטת טאליבא ד( )3( � העובדה כי השר עצמו לא הפעיל את הסמכויות :)כה
אצל את , אלא הוא התקי� צו, שכשלעצמו נועד לשעת חירו!, שהעניק לו חוק הפיקוח

פי קריטריוני! �יל את הסמכויות הנאצלות עלוהמפקח הפע, סמכויותיו למפקח
אינה עולה בקנה אחד ע! הסדרה תחיקתית ראויה של נושא כה , ידיו�שנקבעו על

אי� בקביעה זו כשלעצמה כדי להביא לכלל מסקנה כי הצו בטל או , ע! זאת. חשוב
סמכותו של השר . שהוצא ללא סמכות או שהמפקח הפעיל את סמכותו שלא כדי�

 את סמכויותיו מכוח חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! מעוגנת לאצול לאחר
משפעל המפקח במסגרת סמכותו הנאצלת לעניי� . לחוק) א(42מפורשות בסעי- 

 א- א! הפעלתה פוגעת בחופש העיסוק, אי� מקו! לטענה בדבר היעדר סמכות, רישוי
 ). ז–ו 496,  ז–ד 490(

 :חקיקה ראשית שאוזכרה
חוק  ":המונחי! (1סעיפי! , �1957ח"תשי, כי! ושירותי!חוק הפיקוח על מצר –

, 44, 43, )א(42, 42, 38, 15, )ב(5, )א(5, 5, 3, 2, ")שר", "פעולה חיונית", "זה
 ).ב(46

 .4, 3סעיפי! , 1939, )הגנה(היצוא והמכס , פקודת הסמכויות בעני� היבוא –
 .�1979ט"תשל, ]נוסח חדש[פקודת היבוא והיצוא  –
 ).ב"מתשנ( חופש העיסוק :דיסו�חוק –
 ).ד"מתשנ (10סעי- ,  חופש העיסוק:יסוד�חוק –
 .21סעי- , �1981א"תשמ, חוק המרש! הפלילי ותקנת השבי! –
 .�1968ח"תשכ, חוק רישוי עסקי! –
 .1939, )הגנה(חירו!  חוק הסמכויות לשעת –
 .1939, )הגנת המושבות(חירו!  מל� במועצה על סמכויות לשעת דבר –
 .קודת הפירושי!פ –
 .��1990"תש, )18' תיקו� מס(חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי!  –
 .�1996ו"תשנ, חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! –
 ).תיקו�( חופש העיסוק :יסוד�חוק –
 ).ה(41, )ב(41סעיפי! ,  הממשלה:יסוד�חוק –
 .1סעי- ,  הכנסת:יסוד�חוק –
 ).א(7סעי- , �1948ח"תש, פקודת סדרי השלטו� והמשפט –
 .1סעי- , �1949ט"תש, חוק המעבר –
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 :חקיקת משנה שאוזכרה
המונח  (1סעיפי! , �1979ט"תשל, יבוא! ויצוא!, צו הפיקוח על יהלומי! –

 . פרק רביעי, פרק שלישי, פרק שני, 10, 9, )ד(4, )ג(4, )ב(4, 4, )א(2, "מפקח"
 .חלק ו, 46, )4(1תקנות , 1939, תקנות ההגנה –
 .�1956ז"תשי, חירו!�שעת�נותתק –
 .�1957ז"תשי, )קיו! האספקה והשירותי! החיוניי!(חירו! �שעת�תקנות –
 

 :הצעות חוק שאוזכרו
 .�1956ז"תשי, הצעות חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! –
 .��1990"תש, )18' תיקו� מס(הצעת חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי!  –
 

 :שאוזכרוהמשפט העליו� �די� של בית�פסקי
 .80ד ב "פ, 'המשטרה ואח�שר' נ' רנו ואח'בז $1/49 "בג ]1[
 .337) 3(ד לז"פ, 'שר התחבורה ואח' נ' מיטראני ואח $337/81 "בג ]2[
 .581) 4(ד מה"פ, 'שר העבודה והרווחה ואח' נ' אביאל ואח $333/85 "בג ]3[
 ,'אחהשר לענייני דתות ו'  מחפוד נ3661/93צ "בשג, $1935/93 "בג ]4[

 .752) 1(ד מח"פ
 .812) 2(ד מז"פ, 'שר הביטחו� ואח' נ' ויכסלבאו% ואח' ש $5688/92 "בג ]5[
 .561) 1(ד כא"פ, ראש המועצה המקומית פרדסיה' נ' ב� אהרו� ואח $436/66 "בג ]6[
 ,שרת התקשורת' מ נ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק" $1255/94 "בג ]7[

 .661) 3(ד מט"פ
שר ' מ נ"איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת בני� ופיתוח בע 1452/93 $"בג ]8[

 .610) 5(ד מז"פ, 'התעשייה והמסחר ואח
 .297ד טז "פ, והתעשיה�המסחר�שר' תעש חיפה נ�כמו $222/61 "בג ]9[
 .2182ד יד "פ, המסחר והתעשיה�שר' גוטליב נ $300/60 "בג ]10[
 .2088ד יז "פ, אוסטרייכר' נהיוע
 המשפטי לממשלה  $156/63 "בג ]11[
 .824) 2(ד כב"פ, שר החקלאות' תקוה נ עירית פתח $266/68 "בג ]12[
 ,'שר המסחר התעשייה והתיירות ואח' נ' רוז� ואח 375/79' המ, $790/78 "בג ]13[

 .281) 3(ד לג"פ
ל משרד הבריאות "מנכ' מ נ"מדאינווסט מרכז רפואי הרצליה בע $256/88 "בג ]14[

 .19) 1(ד מד"פ, 'ואח
 .696ד ו "פ, המסחר והתעשיה�שר' זקס נ $113/52 "בג ]15[
 ,'שר התעשייה והמסחר ואח' מ נ" סחר בינלאומי בע–. ה.ס.ח $344/89 "בג ]16[

 .456) 1(ד מד"פ
 .397) 4(ד נ"פ, 'שר הבריאות ואח' מ נ"בע) ישראל(קונטקט לינס�  $2313/95 "בג ]17[
 .801ד ה "פ, נשיא מדינת ישראל' נ' י ואחבוטינסק'ז $65/51 "בג ]18[
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 .908ד ו "פ, האוצר�שר 'נ 'יורשי אבראהי% דור ואח $180/52 "בג ]19[
, 'שר החקלאות ואח 'נ 'מ ואח"חברת פאקא להשקעות בע 271, $269/67 "בג ]20[

 .243סביר ב 
 .501) 3(ד מו"פ, 'אוסטפלד ואח 'אפרתי נ $5537/91 "בג ]21[
ר ועדת עררי% לפי חוק הפיקוח על מצרכי% ושירותי% "יו' ורדי נ $300/66 "בג ]22[

 .514) 4(ד כ"פ, 'ואח
 .365ד יד "פ, הורנשנטיי�' היוע
 המשפטי נ 74/58פ "ע ]23[
 .410) 1(ד מו"פ, 'רש% החברות ואח' פיליפובי
 נ 3709, $2303/90 "בג ]24[
 .589) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל' גנימאת נ 2316/95פ "דנ ]25[
 

 :ספרי! ישראליי! שאוזכרו
 ).ו"תשנ, כר� ב(; )ז"תשמ, כר� א(משפט מינהלי ברכה ' ב ]26[
 ).ו"תשנ(פרשנות חוקתית , כר� ג ,פרשנות במשפטברק ' א ]27[
 ).ג"תשנ(פרשנות החקיקה , כר� ב, פרשנות במשפטברק ' א ]28[
 ).ו"תשנ, כר� ב(; )ו"תשנ, כר� א(הסמכות המינהלית זמיר ' י ]29[
בשיתו- , 5מהדורה (המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל רובינשטיי� ' א ]30[

 ).ז"תשנ, כר� ב, מדינה 'ב
 ).ו"תשנ (הנחיות מינהליותדות� ' י ]31[
 

 :מאמרי! ישראליי! שאוזכרו 
) ג"תשנ�ב"תשנ( א משפט וממשל" המשפט הגבוה לצדק�ראיות בבית"זמיר ' י ]32[

295. 
כה� ' ח (ספר יובל לפנחס רוז�" חירו! בישראל�שעת�על תקנות"הופר קלינג' ה ]33[

 .86) ב"תשכ, עור�
 .254, 222, 202) 1957( המשפט�הד" שלטו� החוק וחקיקת משנה"קלינגהופר ' ה ]34[
 

 :מקורות המשפט העברי שאוזכרו
 .יא, א, אבות ]א[
 .כג, כא, משלי ]ב[
 

 .העתירה נדחתה. תנאי�על�עתירה למת� צו

 ; בש! העותר–נח! אברמובי$ מ

 בש! –צי! בפרקליטות המדינה "סגנית בכירה א וממונה על ענייני בג, אסנת מנדל
 .המשיבי!
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 די��פסק

�שטרסברג' השופטת ט� כה

 –להל� (משרד המסחר והתעשייה , זוהי עתירה שהוגשה נגד המפקח על היהלומי!
 ).  השר–להל� (ונגד שר המסחר והתעשייה ) המפקח

נגד סירוב זה טוע� . ר מבקש רישיו� לעסוק ביהלומי! שהמפקח סירב לתתו לוהעות
 . סבירות�העותר חוסר סמכות ואי

 העובדות

. שתוקפו למש� שנה,  נית� לעותר רישיו� לעסוק ביהלומי! כיצר�1987ביוני  .1
 1990בינואר . כארבעה חודשי! לאחר מכ� הותלה רישיונו משנעצר כחשוד ברצח

נשיא המדינה . ר בעבירת רצח על רקע סכסו� בי� סוחרי! בתחנה המרכזיתהורשע העות
שוחרר , קצב את עונשו והעמידו על עשר שנות מאסר ולאחר שריצה שש שני! מתוכ�

העותר ביקש לחדש לו את הרישיו� או להעניק לו רישיו� . 1994הוא ממאסרו במארס 
ק הוא את הסירוב בהרשעת  נימ7.2.1995במכתב המפקח מיו! . ובקשתו נדחתה, חדש

ואילו במכתבי סגנית היוע$ המשפטי של משרד , העותר בעבירה שיש עמה קלו�
כוח העותר יש התייחסות ג! לנושא האיסור החל על �המסחר והתעשייה שהופנו אל בא

 . כעילה לסירוב, העותר להיכנס לבנייני בורסת היהלומי!

 טענות הצדדי%

 :קמ�תמצית טענות העותר היא כדל .2

המפקח פעל בחוסר סמכות בסרבו לתת את הרישיו� המבוקש לאחר שהעותר עמד 
וטעמיו לסירוב ה! בלתי ענייניי! ובלתי , בתנאי! הקבועי! בצו לצור� קבלתו

החלטת המפקח לוקה בחוסר סבירות באשר היא פוגעת בזכות היסוד . רלוונטיי!
המפקח אינו . לתי רלוונטיי!והפגיעה היא מטעמי! בלתי ענייניי! וב, לחופש עיסוק

רשאי להביא בחשבו� שיקוליו את עברו הפלילי של העותר ובעשותו כ� שקל הוא 
 . שיקול פסול

כי ; פי חוק�המשיבי! טועני! כי המפקח פעל מכוח סמכות שהוקנתה לו על
כי אי� בידי העותר זכות קנויה לקבלת הרישיו� ; סבירי! וראויי!, שיקוליו ענייניי!

 כי עברו הפלילי הוא שיקול לגיטימי שאותו רשאי וא- חייב המפקח לשקול ;המבוקש
  וכי החלטתו
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המשיבי! . של המפקח נתקבלה בגדר סמכותו והיא עומדת במבח� החוקיות והסבירות
את נושא הביטחו� האישי , מדגישי! את חשיבות העיסוק ביהלומי! ואת רגישותו

הגבוהה שעליה הוא בנוי ואת מעמדה את האמינות האישית , והמוסדי של ענ- זה
חשיבותו הציבורית והכלכלית של . הנכבד של מדינת ישראל בענ- היהלומי! בעול!

ידי צו הפיקוח על �הענ- והסיכוני! הכרוכי! בעיסוק בו הביאו להסדרת הפעילות בו על
שהוצא מכוח חוק הפיקוח )  צו הפיקוח–להל�  (�1979ט"תשל, יבוא! ויצוא!, יהלומי!

והמפקח פעל מכוח החוק , ) חוק הפיקוח–להל�  (�1957ח"תשי, ל מצרכי! ושירותי!ע
 .ובמסגרתו

 המסגרת הנורמטיבית

וכל , פיקוח�הוסמ� שר להסדיר בצו שירותי! בני,  לחוק הפיקוח5פי סעי- �על .3
להתנות בתנאי! לרבות תנאי! לקבלת , להגביל, רשאי הוא לאסור, שרשאי הוא להסדיר

להסדיר את פעילותו ואת דרכי , בי� השאר, חוק הפיקוח מסמיכו. לי ומיוחדרישיו� כל
. הנהלתו של מפעל העוסק בפעולה חיונית ולהסדיר ייצורו והפצתו של מצר� מסוי!

בי� ,  לחוק הפיקוח היא פעולה הנראית לשר כחיונית1פעולה חיונית כהגדרתה בסעי- 
מצא , מכוח אלה. ה ושירותי! סדירי!להגנת ביטחו� הציבור וקיו! אספקה סדיר, השאר

 . השר להסדיר את ענ- היהלומי! בצו הפיקוח

 החוק

יובאו , מחמת חשיבות! של הסעיפי! הרלוונטיי! בחוק הפיקוח ובצו הפיקוח .4
 :ה! כלשונ!

 : לחוק הפיקוח קובע כי3סעי- 

אלא א! היה לו יסוד סביר להניח , לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה"
למניעת הפקעת שערי! וספסרות או , רוש לקיו! פעולה חיוניתשהדבר ד

 ". למניעת הונאת הציבור

  : לחוק הפיקוח כ1הוגדרה בסעי- " פעולה חיונית"

לקיו! , לבטחו� הציבור, פעולה הנראית לשר כחיונית להגנת המדינה"
לקיו! יציבות של מחירי מצרכי! או , אספקה סדירה או שירותי! סדירי!

 ...".להגדלת היצוא או להגברת הייצור, י!שכר שירות
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 : לחוק הפיקוח נקבע כי5בסעי- 

 –שר רשאי להסדיר בצו  )א"(
העברתו , הובלתו, החסנתו, שמירתו, ייצורו של מצר� מסויי! )1(

, צריכתו, רכישתו, מכירתו, הפצתו, ממקו! למקו! ומיד ליד
 ;לרבות שחיטת בהמות, הטיפול בו והשימוש בו

 ;ו ודרכי הנהלתו של מפעל העוסק בפעולה חיוניתפעולת )2(
 .פיקוח�עשייתו של שירות בר )3(

, רשאי הוא לאסרו, כל מה ששר רשאי להסדיר לפי סעי- זה )ב(
לרבות , להתנותו בתנאי!, להטיל עליו פיקוח או בקורת, להגבילו

� .כללי או מיוחד, תנאי% לקבלת רשיו

  ).'כ' ש'  ט–ההדגשה שלי ..." ( 

 הצו

מכוח ,  לחוק הפיקוח�38 ו15, 5ברישה לצו נאמר כי הצו הוצא מכוח סעיפי!   .5
כיו!  (1939, )הגנה(היצוא והמכס ,  לפקודת הסמכויות בעני� היבוא�4 ו3סעיפי! 

 .ומכוח כל די�, )�1979ט"תשל, ]נוסח חדש[פקודת היבוא והיצוא 

 :קובע לאמור, " פעמיחובת רשיו� לעיסוק או היתר חד"לצו שכותרתו ) א(2סעי- 

לא ייבא ולא ייצא , לא יסחור, לא ייצר, לא יעסוק אד! ביהלומי!"
, לא ישתמש בה! ולא ירשה לאחר להשתמש בה!, לא יחזיק בה!, יהלומי!

ולא יקבל בשו! דר� מדרכי , לא יעביר את הבעלות או את החזקה בה!
את אלא לפי רשיו� בכתב מ, ההעברה את הבעלות או את החזקה בה!

המפקח ובהתא! לתנאי הרשיו� או לפי היתר מיוחד בכתב וחד פעמי מאת 
 ".המפקח

 : קובע לאמור, "בקשה לרשיו�"שכותרתו ,  לצו4סעי- 

 ...     או בקשה לחידושו תוגש למפקח 2הבקשה לרשיו� לפי סעי-  )א. (4"
לא ינת� רשיו� למבקש לעסוק ביהלומי! אלא א! הוכח להנחת  )ב(

קח שהמבקש הוא בעל ארבע שנות ותק בעיסוק דעתו של המפ
 .ביהלומי!

רשאי המפקח לתת רשיו� א- א! אי� ) ב(על א- האמור בסעי- קט�  )ג(
 .המבקש בעל ותק של ארבע שני!

המפקח רשאי לדרוש ממבקש רשיו� פרטי! נוספי! הדרושי! לו  )ד(
 .בקשר לבקשה לרשיו�

יחולו עליו , זהמי שהגיש בקשה לרשיו� עד ליו! פרסו! צו  )ה(
 ".ההוראות הקודמות באשר לותק בעיסוק ביהלומי!
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 :קובעי! לאמור, "סמכויות המפקח"שעניינ! ,  לצו�10 ו9סעיפי! 

להוסי- עליה! , לקבוע בו תנאי!, המפקח רשאי לסרב לתת רשיו�. 9"
 . ולשנות! וכ� להתלות רשיו� או לבטלו

, ו בהוראה כלליתבהוראה מיוחדת בכתב א, המפקח רשאי לקבוע. 10
לשמירת! או , דרישות בנוגע למקומות המיועדי! לעיסוק ביהלומי!

 ".ומשניתנה הוראה כאמור חייב כל אד! למלא אחריה, להחסנת!

המפקח מינה ועדה מייעצת ובה חברי! בי� היתר סג� המפקח על היהלומי!  .6
, ישראלימערי� יהלומי! ראשי וקצי� הביטחו� של מכו� היהלומי! ה, )ר"יו(

קבע המפקח קריטריוני! למת� רישיו� ליחיד לעסוק , ובהתייעצות ע! הוועדה שמינה
, בי� השאר, הקריטריוני! למת� רישיו� כוללי!. פי הצו�בייצור או בסחר ביהלומי! על

לא הורשע בעבירה שיש "המועמד לקבלת רישיו� , ולפיו, קריטריו� הרלוונטי לענייננו
 ". עמה קלו�

�  או חידושומת� רישיו

הפסיקה עשתה הבחנה בי� השיקולי! . בפתח דבריי אתייחס לאופי הסירוב .7
כאשר האחרוני! מחמירי! , חידושו�מת� רישיו� מלכתחילה לבי� השיקולי! לאי�לאי
הענקתו �מאשר לאי, חידוש רישיו� שכבר הוענק�נדרשי! טעמי! חזקי! יותר לאי. יותר

החזיק העותר , משו! שכאמור, יניי לענייננוהבחנה זו אינה חשובה בע. מלכתחילה
יש לראות בו , לפיכ�. ומאז אי� הוא מחזיק ברישיו�, ברישיו� ארבעה חודשי! בלבד

אוסי- ואומר שג! אילו סברתי שהעותר . כמי שמבקש להעניק לו רישיו� מלכתחילה
 מידה הננקטות�הייתי נוקטת אות� אמות, 1987ביקש לחדש לו רישיו� שהותלה מאז 

, פני!�כל�על. כזה כמוהו כהענקה מלכתחילה" חידוש"שכ� , לעניי� הענקת הרישיו�
 .אי� העותר עומד ג! בקריטריוני! הנקוטי! לצור� חידוש רישיו�, לדעתי

  חריגה מסמכות– לצו הפיקוח 9סעי, 

טענה שלפיה הוצא צו הפיקוח , בשפה רפה, כוח העותר�בעתירתו מעלה בא .8
שכ� הצו לא נועד לקד! ,  מהסמכות המוקנית לשר בחוק הפיקוח שבו בחריגה9וסעי- 

הוסמ� שר להוציא צו , שלש! הגשמת�, מטרות,  לחוק3את המטרות המנויות בסעי- 
 לחוק נדרש כי יהיה לשר 3פי סעי- �על. טענה זו אינה נראית לי. פיקוח מכוח החוק

א כי הסדרת ענ- השר מצ". יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקיו! פעולה חיונית"
 בחשיבותו הכלכלית ובסיכוני! , ובהתחשב בטיב הענ-, "פעולה חיונית"היהלומי! היא 
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פני! לא נטע� �כל�על. נראה כי אכ� היה יסוד סביר להנחה זו, הכרוכי! בעיסוק בו
 . אחרת, בפנינו בצורה רצינית

ולה פע"הכוללת ,  לחוק הפיקוח1בסעי- " פעולה חיונית"לאור הגדרתה של 
, לקיו! אספקה סדירה או שירותי! סדירי!, לבטחו� הציבור... הנראית לשר כחיונית

להגדלת היצוא או להגברת , לקיו! יציבות של מחירי מצרכי! או שכר שירותי!
חשיבותו הכלכלית של . בצו, ידי השר�על, הוסדר העיסוק בענ- היהלומי!..." הייצור

לאומי בתחו! זה �הענ- רכש מוניטי� בי�. אגדולה הי, ענ- היהלומי! למדינת ישראל
 עוברי! מיד ליד – יהלומי! –הטובי� . סכומי עתק" מגלגל"הענ- . והוא מהמובילי! בו

. רב, ולא בדר� המל�, הפיתוי לעשיית רווחי! קלי!. העיבוד והסחר, במהל� הייצור
ו� האישי של הסיכו� לביטח. על רמה גבוהה של הגינות ויושר, הענ- בנוי על אמו� אישי

כל אלה מצריכי! הסדרת הענ- בחוק כפי שנעשה . רב, העוסקי! בענ- ושל הציבור
שבו אצל השר את סמכויותיו לעניי� רישוי , בפועל מכוח חוק הפיקוח בצו הפיקוח

 . למפקח

 אצילת הסמכות

העותר תוק- את סמכות השר לאצול את סמכותו ללא קביעת הקריטריוני!  .9
טוע� כי המפקח מוגבל בהפעלת סמכותו לתנאי! הקבועי! בסעי- ו, להפעלת הסמכות

דעת ללא מגבלת �וכי א! מתיימר הצו להעניק למפקח סמכות להפעיל שיקול,  לצו4
. טענות אלה אינ� נראות לי. הרי שהצו בטל מחמת חריגה מסמכות, 4תנאי סעי- 

 מפורשות סמכותו של השר לאצול לאחר את סמכויותיו מכוח חוק הפיקוח מעוגנת
שר רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי חוק "לחוק הפיקוח הקובע כי ) א(42בסעי- 

כל מה ששר רשאי : "כי, לחוק הפיקוח קובע) ב(5סעי- ...". כול� או מקצת� , זה
, להטיל עליו פיקוח או בקורת, להגבילו, רשאי הוא לאסרו, זה להסדיר לפי סעי-
 לצו מסמי� 9בסעי- ". כללי או מיוחד, לת רשיו�לרבות תנאי! לקב, להתנותו בתנאי!

להוסי- עליה! ולשנות! וכ� , לקבוע בו תנאי!, השר את המפקח לסרב לתת רישיו�
 . להתלות רישיו� או לבטלו

בכפו- לכ� . היקפה של האצילה המותרת הוא זה הקבוע בחוק המסמי�, ככלל . 10
 משפטברכה ' ראה ב(חר יש לאפשר לרשות לקבוע עד כמה מבקשת היא לאצול לא

מבחינה זו עומדת האצילה במקרה דנ� במסגרת ). 188' בעמ, ]26 [)כר� ב(מינהלי 
כוח העותר על �שבמקרה הנדו� מצביע בא? אלא מאי. ידי החוק�שנתחמה לה על

. אופייה הייחודי של הסמכות המואצלת המאפשרת פגיעה בזכות האד! לחופש עיסוק
לכבול את ידי , לטענתו, יש, המאפשרת פגיעה כזוכאשר מדובר בסמכות מואצלת 

 .ידי הרשות המאצילה�ידי קריטריוני! שייקבעו על�הרשות הנאצלת על
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 חופש העיסוק

' המשטרה ואח�שר' נ' רנו ואח' בז1/49
 "בגמשפט זה ב�מאז פסיקתו של בית .11

,  באשר הואוהיא מוקנית לכל אד!,  נית� לזכות לחופש העיסוק מעמד של זכות יסוד]1[
מעמדה של הזכות . אלא א! כ� נשללה היא ממנו מפורשות בחוק או מכוחו של חוק

אמנ! חוק היסוד אינו חל . חופש העיסוק: יסוד�לאור חוק, לחופש עיסוק התעצ! מאז
חוק הפיקוח וצו הפיקוח קדמו (על המקרה הנדו� מפאת סעי- שמירת הדיני! שבו 

ווה מקור השראה לפרשנות החוקי! שקדמו לו א� הוא מה, )לקבלתו של חוק היסוד
ומשלי� על מעמדה של הזכות לחופש עיסוק ועל חובתנו לעמוד על המשמר ולהקשות 

לאחר , חופש העיסוק: יסוד�שא- בחוק, בעניי� זה ראוי לציי�. על המבקשי! לפגוע בה
ה הסמכ"מכוח , הותרה פגיעה בחופש העיסוק ג! בחקיקת משנה, ד"התיקו� משנת תשנ

" הסמכה מפורשת"משפט זה פשר הדרישה ל�ידי בית�טר! הוכרע על(בחוק " מפורשת
בענייננו מדובר בחוק , שכ�, ל וא- אני אינני נדרשת להכריע בסוגיה זו"לפי התיקו� הנ

פרשנות ברק ' א(שקד! לחוק היסוד והוא שריר וקיי! מכוח סעי- שמירת הדיני! 

כי לאור , מקובל עליי, ע! זאת)). 502�501 'עמ ב,]27[פרשנות חוקתית , כר� ג ,במשפט
 –יש להעדי- , מעמדה וחשיבותה של הזכות לחופש עיסוק ג! קוד! לחוק היסוד

 את הפרשנות שתמזער את –במקו! בו נתונה הוראה מסמיכה לפרשנויות שונות 
 . הפגיעה בחופש העיסוק

 מתאימה תנאי מוקד! לאפשרות לפגוע בחופש העיסוק הוא קיו! הוראה .12
' שר התחבורה ואח' נ'  מיטראני ואח337/81
 "בג: ראה(בדבר חקיקה מפורש , לעשות כ�

ברק ' וראה א, ]3[' שר העבודה והרווחה ואח' נ'  אביאל ואח333/85
 "בג; 753'  בעמ,]2[
תנאי כזה הוא תנאי בלתו אי� ). 559 ' בעמ,]28[פרשנות החקיקה , כר� ב, פרשנות במשפט
פי נורמות וכללי �עדיי� צריכה הפעלת הסמכות להיעשות על, תקיי!וכאשר הוא מ

כ� לגבי חוקי! שבאו , חופש העיסוק: יסוד�כ� לגבי חוקי! שקדמו לחוק. מינהל תקי�
 . אחריו שא! פוגעי! ה! בחופש העיסוק עליה! לעמוד בתנאי פיסקת ההגבלה

מגביל במידה זו , והכנסת ענ- היהלומי! למשטר רישוי בכלל זה, כל משטר רישוי
אי� איש מעלה את הטענה כי יש להימנע , כ��פי�על�וא-, או אחרת את חופש העיסוק

טענתו . ג! העותר אינו מלי� על הכנסת ענ- היהלומי! למשטר רישוי. מכל משטר רישוי
אלא השר הוא , כי לא המפקח הוא זה המוסמ� לשלול רישיו� או לסרב לתתו, היא

כאשר המחוקק העניק באופ� . טענה זו אינה מקובלת עליי. המוסמ� לעשות זאת בעצמו
להסדיר ענ- כשהיה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקיו! , מפורש סמכות לשר

אי� לגרוס כי , הרי א- שיכול שהפעלתה תגרו! לפגיעה בחופש העיסוק, פעולה חיונית
וק את משהסמי� הח. הוא הדי� באצילת סמכויות, נעשית ללא סמכותהפגיעה 
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ומשפועל , והשר האציל באופ� ספציפי את הסמכות לעניי� רישוי, לאצול סמכויותיו
א- א! , אי� מקו! לטענה בדבר היעדר סמכות, הנאצל במסגרת סמכותו הנאצלת

ע! זאת ראוי להדגיש שלא די בכ� שמוענקת סמכות . הפעלתה פוגעת בחופש העיסוק
לה בהתא! לנורמות של סדרי מינהל תקי� תו� אלא על בעל הסמכות להפעי, מכוח חוק

במקרה הנדו� ). על כ� להל�(הדעת באופ� ראוי בביצוע תפקיד מינהלי �הפעלת שיקול
להסדיר את ענ- היהלומי! , ואחריו השר בצו הפיקוח, התכוו� המחוקק בחוק הפיקוח

בר הד. תו� מודעות לכ� שהסדרה כזו עלולה לפגוע בחופש העיסוק, באמצעות רישוי
פרשנות זו של החוק ושל הצו שקדמו . נובע מעצ! הסמכות המוקנית בחוק עצמו ובצו

ע! , ומה שחשוב יותר, לחוק היסוד מתיישבת ע! לשונ! הברורה של החוק ושל הצו
ליצור משטר רישוי בעיסוקי! שאופיי! הרגיש לצד חשיבות! לכלכלה , שהיא, תכלית!
 . מחייבי! זאת, ולמשק

ידי השר למפקח נעשתה בחוסר �שהאצלת הסמכות על,  אפואאינני סבורה .13
על האצלה . סמכות ושהפעלתו של המפקח את סמכותו הנאצלת הייתה מחוסרת סמכות

' בעמ, ]29[) כר� א (הסמכות המינהליתזמיר בספרו ' י' גורפת ועל השלכותיה אומר פרופ

237: 

היה ער וחרד ודאי י, כאשר בית המשפט ידרש לפרשנות של סמכות גורפת"
לפחות כמו בפרשנות של הסמכה , לזכויות האד! וערכי יסוד אחרי!

יתכ� אפילו שבית המשפט יקפיד במיוחד למנוע שימוש בסמכות . פרטנית
שהרי בסמכות פרטנית יש לא פע! : גורפת באופ� שיפגע בזכויות האד!

ואילו בסמכות ; יסוד להנחה כי המחוקק נת� דעתו ורשותו לפגיעה כזאת
אי� לשלול את האפשרות , ע! זאת. גורפת היסוד להנחה כזאת רופ- יותר

ג% כהיתר , לפי מהות הרשות או לפי מהות הסמכות, שהסמכה גורפת תתפרש

  ).'כ' ש'  ט–ההדגשה שלי " (לפגוע בזכויות האד%

שבו אי� , קל וחומר שיפי! ה! לענייננו, יפי! בעיניי דברי! אלה באופ� כללי
 . אלא הסמכה מיוחדת לעניי� הרישוי, הסמכה גורפת

  לצו4 לבי� סעי, 9היחס בי� סעי, 

מוגבל ,  לצו9פי סעי- �טוע� העותר כי בבוא המפקח לשקול הענקת רישיו� על .14
. טענה זו אינה מקובלת עליי.  לצו בלבד4הוא בשיקוליו לשיקולי! המנויי! בסעי- 

שות הספציפיות המנויות בסעי-  רחבה במידה ניכרת מהדרי9הסמכות המוקנית בסעי- 
ובמיוחד כאלה , שעל המבקש רישיו� למלא אות!, המונה כמה פרטי! טכניי!, 4

  טכנית ואינה, לקוניתהוראה זו הינה . המתייחסי! לוותק הדרוש לצור� קבלת רישיו�
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ממצה את השיקולי! שהמפקח רשאי וא- חייב לשקול ואת הנושאי! שעליה! חייב 
 כאשר עומד הוא בפני החלטה א! להעניק רישיו� או להימנע הוא לתת את הדעת

ובה� אישיותו של מבקש , שכל אות� כשירויות אישיות, אי� ספק בעיניי. מעשות כ�
צריכי! להיות , ובמיוחד עברו הפלילי, הרישיו� והתאמתו לעסוק בענ- היהלומי!

לות בענ- במסגרת חובתו לדאוג לתקינות הפעי, ידי המפקח�מובאי! בחשבו� על
במסגרת סמכותו של . ולמע� המטרות הקבועות בחוק הפיקוח, ולביטחו� העוסקי! בו

לתת את דעתו לכל שיקול ענייני הרלוונטי לתחו! , וא- חייב, רשאי הוא, המפקח
 4אי� הוא מוגבל לאות! פרטי! טכניי! המנויי! בסעי- . שאותו בסמכותו להסדיר

 . י אינ! ממצי!שאינ! בגדר שיקולי! מהותיי! ובוודא

 ה� מכוח חובתו של מי שמוענקת לו הסמכות להפעלת –דעתו �בהפעילו את שיקול
 על המפקח לפעול –וה� מכוח הסמכות המיוחדת שהוענקה לו בצו , דעת�שיקול

 .בסבירות תו� שקילת השיקולי! הענייניי! בלבד ותו� עריכת איזו� נכו� ביניה!

 שיקולי המפקח

 מנמק המפקח את סירובו להעניק לעותר 7.2.1995יו! במכתבו מ, כאמור .15
זהו הנימוק היחיד הנובע . רישיו� בכ� שהעותר הורשע בעבירה שיש עמה קלו�

א! כי אי� לדחות ג! את הנימוק המופיע בהתכתבות (מהחלטת המפקח נושא העתירה 
 ולפיו אי� הנהלת בורסת היהלומי! מתירה לעותר להיכנס לבנייני, מאוחרת יותר

הא! שיקול זה הוא שיקול ראוי וסביר והא! נער� איזו� נכו� בי� השיקולי! ). הבורסה
 ?הרלוונטיי! המעומתי! זה כנגד זה

בטר! אדו� בטענותיו של העותר לגופו של השיקול שבעטיו החליט המפקח שלא 
אתייחס לשתי טענות מקדמיות שהעלה העותר ושלדבריו מלמדות , להעניק לו רישיו�

 :ת השיקולעל פסלו

המפקח לא היה רשאי להקי! ועדה מייעצת ולאפשר לה לקבוע קריטריוני!  .א
. אי� לקבל טענה זו. ובה! הקריטריו� של הרשעה בעבירה שיש עמה קלו�, למת� רישיו�

קצי� הביטחו� , מערי� יהלומי! ראשי, כאמור, שע! חבריה נמני!, המפקח נעזר בוועדה
בעוד המפקח הוא זה ששקל . � המפקח על היהלומי!של מכו� היהלומי! הישראלי וסג
השכיל הוא לקבל , ובכ� הפעיל את סמכותו בעצמו, את השיקולי! וקיבל את ההחלטה

הוועדה המייעצת מורכבת מאנשי! . ייעו$ מאנשי המקצוע בענ- שאותו הוסמ� להסדיר
המיטיבי! להכיר את ענ- היהלומי! והידע שבאמתחת! מבטיח הארת הנושא מכל 

שקולה , זוויותיו באופ� שבסופו של דבר תתקבל החלטה של המפקח שתהיה מושכלת
 .לא זו בלבד שאי� בכ� דופי אלא יש לראות בכ� יוזמה ברוכה. ועניינית
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,  כי השימוש במידע בדבר הרשעתו הוא פסול– בשפה רפה –טוע� העותר  .ב
אמור להיות לנגד משו! שלמפקח אי� גישה כחוק למרש! הפלילי ומידע זה לא היה 

כי ,  קובע�1981א"תשמ,  לחוק המרש! הפלילי ותקנת השבי!21סעי- , אכ�. עיניו
לא שוכנעתי ". לא יביא בחשבו� מידע שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זה... בעל סמכות "

, אול! ג! א! לא היה זכאי לכ�" לפי חוק זה"כי המפקח לא היה זכאי לקבל את המידע 
, לאור חזקת התקינות של פעולת הרשות. ע המידע לרשות המפקחלא הוברר כיצד הגי

עלינו להניח כי המידע הגיע למפקח בדר� חוקית וסביר להניח כי הגיע אליו מ� העותר 
, כאשר הרשעה נודעת לבעל הסמכות מהמורשע עצמו. עצמו שלא טע� כי אי� הדבר כ�

השר '  מחפוד נ3661/93צ "בשג, 1935/93
 "בג(רשאי הוא לעשות שימוש במידע זה 

המשפט הגבוה �ראיות בבית"זמיר ' לעניי� חזקת התקינות ראה י. ]4[' לענייני דתות ואח
307�297' בעמ, ]32[" לצדק .( 

שעובדת הרשעתו בעבירה שיש עמה קלו� איננה , טוע� העותר, לגופו של עניי� .16
יה המפקח מנוע כ� ה�ועל, שיקול ענייני לצור� הענקת רישיו� לעסוק ביהלומי!

של מי , הרשעה קודמת בעבירה שיש עמה קלו�. טענה זו אינה מקובלת עליי. מלשוקלו
היא בעלת רלוונטיות ממדרגה ראשונה לצור� השיקול , שמבקש לעסוק בענ- היהלומי!

, המבח� לבדיקת ענייניותו של השיקול האמור הוא. א! לאו, א! להעניק רישיו� כזה
הסמכות המינהלית זמיר ' י" (תכלית החוק, נוסח אחר, חוק אובהתא! לכוונת ה"היותו 

על השיקול , לצור� בדיקת היותו של שיקול מינהלי לגיטימי). 748' בעמ, ]29[) כר� ב(
להתיישב ע! מטרתו הפרטיקולרית של הצו מעניק הסמכות וע! עקרונות היסוד של 

השיקול ). 824' בעמ, ]5[' אחשר הביטחו� ו' נ' ויכסלבאו% ואח' ש 5688/92
 "בג(השיטה 
 .הנדו� עומד במבח� זה

בבואנו לבחו� א! שיקולו של המפקח ענייני הוא לאור תכליתו של : זאת ועוד .17
עלינו . עלינו להיות ערי! לאופיו הייחודי של העיסוק בענ- היהלומי!, צו הפיקוח

יטחו� האישי את נושא הב, להביא בחשבו� את חשיבות העיסוק ביהלומי! ואת רגישותו
כמו כ� עלינו . והמוסדי של ענ- זה ואת האמינות האישית הגבוהה שעליה הוא בנוי

ישראל היא אחת מארבעת . להתחשב בהיקפו של ענ- זה ובחשיבותו למשק הישראלי
בזכות המוניטי� הרב שנודע למרכז היהלומי! . מרכזי ייצור היהלומי! הגדולי! בעול!

בד בשוק העולמי ומתאפשר ייצור וייצוא של יהלומי! ניצבת היא במקו! נכ, בישראל
הסדרי! חקיקתיי! שוני! של העיסוק . המיובאי! כחומר גל! וליטוש! נעשה באר$

עסק של עיבוד יהלומי! . ביהלומי! מלמדי! על חשיבותו של הענ- ועל רגישותו
י! תנא"שר המשטרה קבע . �1968ח"תשכ, וליטוש! טעו� רישוי לפי חוק רישוי עסקי!

 –יהלומי! או אבני ח� ...  לעסק�1968ח" לחוק רישוי עסקי! תשכ7מוקדמי! לפי סעי- 
, תנאי! אלה כוללי! התייחסות לעברו הפלילי של אד!". מפעל לליטוש! או לעיבוד!

דרישות . ודורשי! קבלת אישור המשטרה לצור� העסקתו של כל אד! בעסק כאמור
 . מטעמי ביטחו� הציבוראלה באות מטעמי ביטחו� העוסקי! בענ- ו
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מניעת כניסתו לענ- היהלומי! של מי שעבר עבירה שיש עמה קלו� היא  .18
במקרה דנ� מדובר במי שהורשע ברצח : לא זו א- זו. דרישת ס- סבירה וא- מתחייבת
א! לא , עבירת הרצח היא מ� החמורות שבעבירות. שבוצע על רקע סכסו� מסחרי

על , על מערכת ערכיו, ה רבה על אופיו של מבצעההיא מעידה במיד. החמורה שבה�
על תגובותיו הבלתי מבוקרות , הלקויה במעשיועל מידת שליטתו , דר� תגובותיו
הקלו� "וכבר נאמר כי . על כושר שיפוט לקוי ועל כושר איפוק פגו!, במצבי לח$

א ראוי המעיד על בעליו שאי� הו) ז" בלע(moral turpitudeהאמור כא� הוא פג! מוסרי 
ראש המועצה המקומית פרדסיה ' נ'  ב� אהרו� ואח436/66
 "בג..." (לבוא בקהל ישרי!

אי� זה בלתי סביר מצד המפקח לחשוש שכניסת! של אנשי! , ואכ�). 564' בעמ, ]6[
עלולה לפגוע פגיעה , ערכיות וחוקיות אל ענ- היהלומי!, המפירי! נורמות מוסריות
 יש להוסי- את מראית פני הדברי! בעיני העוסקי! לכ�. חמורה בענ- ובעוסקי! בו

א! יתברר שמתקבלי! לתוכו כאלה , ל"האחרי! בענ- באר$ והבאי! עמו בקשרי! בחו
הטענה שרצח איננו ממי� העבירות הרלוונטיות לשקול . שהורשעו בעבירות חמורות
 .משנטענה, מוטב שלא נטענה, שלילת רישיו� לעיסוק בענ-

 המפקח בהפעלת סמכותו כי אלה היו שיקולי אציי� לעניי� למעלה מ� הדרוש .19
רובינשטיי� ' אומר על כ� א. חופש העיסוק: יסוד� עומדי! ג! במבח� חוק– לדעתי –

 : 1147'  בעמ,]30[המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל בספרו 

א- שיש בה פגיעה , קביעה של תנאי! מוקדמי! לעיסוק במקצוע"...
שהמדובר בתנאי! , כמוב�,  בתנאי–תיחשב לחוקתית , בחופש העיסוק

המידה 'המשנה של �ואשר עומדי! בשלושת מבחני, שה! ממי� העניי�
עברו הפלילי : התנאי! המקובלי! בהקשר זה ה!. שנמנו לעיל' הדרושה

, גילו, היותו אזרח או תושב המדינה, אופיו כאד! הגו� וישר, של המועמד
 ".עיהתמחות וידע מקצו, השכלתו

 סבירות האיזו� בי� השיקולי%

שא- א! הרשעת העותר הינה שיקול ענייני שיש , כוח העותר�טוע� בא .20
גוברת הזכות , בינה לבי� זכותו של העותר לחופש עיסוק, הרי שבאיזו� הכולל, לשוקלו

 .סבורתני כי א- טענה זו דינה להידחות. לחופש עיסוק

ויש לאז� בינה לבי� ,  ולא זכות מוחלטת,הזכות לחופש עיסוק הינה זכות יחסית
 אינטרסי! אחרי! באופ� שבנסיבות מסוימות עליה לסגת מפני אות! אינטרסי!

, ]7[שרת התקשורת ' מ נ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק "1255/94
 "בג ראה(
 ).682 'בעמ
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 וההשפעות שיש לכ� על נגישותו לעסוק, אל מול הרשעתו של העותר ברצח ,אכ�
 –שעל מעמדה וחשיבותה , ניצבת זכותו של העותר לחופש עיסוק, בענ- היהלומי!

לאחר בחינה זהירה . תו� הצבעה על יחסיותה,  הרחבנו לעיל–במיוחד לאור חוק היסוד 
 בי� הזכות לחופש עיסוק לבי� הבטחת תקינות העיסוק בענ- של האיזו� שער� המפקח

ער� המפקח בי� השיקולי! השוני! לאינטרסי! כי האיזו� ש, הגעתי למסקנה, היהלומי!
עומד , הנוגעי! בדבר שהביאוהו להחלטתו שלא להעניק לעותר את הרישיו� המבוקש

משפט �מבקשת אני לאמ$ מבח� שנקבע בפסיקתו של בית, בעניי� זה. במבח� הסבירות
 : כגו� זה שבפנינו, לאיזו� הראוי במקרי!, זה

עניינו של , בעיקרו, ופש העיסוק הואכאשר הרציונל העומד בבסיס ח"...
מ� הראוי , לעומתו עומד הער� של קידו! כלכלת המדינה, אד! להתפרנס

" להחיל את מבח� האפשרות הסבירה לפגיעה ממשית בכלכלת המדינה
שר ' מ נ" איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת בני� ופיתוח בע1452/93 
"בג(

 )כר� ג(ל "בספרו הנראה ג! ברק ו 617' בעמ, ]8[' התעשייה והמסחר ואח
583�582' בעמ, ]27[.( 

כי אילו הייתי אמורה לבחו� את עמידותה של ההחלטה , למעלה מ� הדרוש אוסי-
הענקת �הייתי מוצאת שאי, במבח� פיסקת ההגבלה של חוק היסוד ולא רק בהשראתו

 . הרישיו� היא לתכלית ראויה ואינה עולה על הנדרש

 ובעיקרו� מסכימה אני לאמור בו והוא השופט חשי�ו של חברי דינ�עיינתי בפסק .21
ומוצאת אני להוסי- , שאליה� אני מצטרפת, הנשיא ברקהדי� בהערותיו של חברי 

 : ולהעיר כדלקמ�

רחבות ה� בהיקפ� , הסמכויות שהוענקו לשר בחוק הפיקוח שהוא חוק לשעת חירו!
חומי! שאי� בהכרח קשר בינ! ה� משתרעות על פני נושאי! ות. ובתחומי התפרסות�

ומאפייני החירו! שבה! מתמצי! בעובדה שהמדינה נמצאת תחת , לבי� מצב חירו!
בהזהירו מפני , משפט זה בפסיקתו לא אחת�על כ� התריע בית. 1948הכרזת חירו! מאז 

יתר בסמכויות שהוקנו בחוק הפיקוח ובקוראו לרשויות לשקול אמצעי! לתיקו� �שימוש
לא הפעיל השר עצמו את הסמכויות שהעניק לו חוק הפיקוח , נובעניינ. המצב

, אצל את סמכויותיו למפקח, אלא הוא התקי� צו, שכשלעצמו נועד לשעת חירו!
מצב זה . ידיו�פי קריטריוני! שנקבעו על�והמפקח הפעיל את הסמכויות הנאצלות על

. נושא שלפנינואינו עולה בקנה אחד ע! הסדרה תחיקתית ראויה של נושא חשוב כפי ה
אלא שאי� בכ� כדי להביאני לכלל מסקנה כי הצו בטל או שהוצא ללא סמכות או 

 .דעתי זו�והכול כאמור בחוות, שהמפקח הפעיל את סמכותו שלא כדי�

מציעה אני לדחות את העתירה ולחייב את העותר , לאור כל האמור לעיל .22
 . ח" ש10,000לשל! למשיבי! הוצאות בס� 
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  חשי�'השופט מ

�השופטת שטרסברגדינה של חברתי �אני מסכי! לפסק�וביקשתי להוסי- הארות , כה
 החוק או –להל� נכנה חוק זה (מספר לעניינו של חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! 

 ).חוק הפיקוח

יבוא! , העותר תוק- בעתירתו הוראות אחדות שבצו הפיקוח על יהלומי! .2
, דעתו של המפקח�כ� תוק- הוא את שיקול). היהלומי! צו –להל� נכנה אותו (ויצוא! 

עתירה , שיגרה�של�ענייננו בעוד עתירה, לכאורה. הרשות המוסמכת שלפי צו היהלומי!
לאמית! של ; לכאורה כ�. שעניינה שלילת זכותו של אד! לעסוק במקצוע שאיווה לו

 . דברי! לא כ�

והוא בצד! של , הפיקוחשצו היהלומי! ראה אור כבנו של חוק , טע! הדבר הוא
חוק הפיקוח . עשרות בני! ובנות שילד חוק הפיקוח מיו! שראה אור ועד הנה�עשרות

 בצד! של חוקי! המסדירי! נושאי –כלכלה ועיסוק , משמש חוק עיקרי בנושאי משק
 ומכא� החשיבות הרבה לתהייה על –כל אחד מה! לעצמו , משק וכלכלה ספציפיי!

פי �טי! בכל אחד ואחד מ� הצווי! הרבי! שניתנו עלעיקרי החוק שול. עיקריו
וה! צווי! האמורי! להסדיר נושאי משק וכלכלה שוני! ורבי! , הסמכויות האמורות בו

 . בישראל

 .כ� באשר לאות! צווי! וכ� באשר לצו היהלומי!

 למקורו של חוק הפיקוח

: 1939, )הגנה(חירו!  בראשית היה החוק הבריטי הקרוי חוק הסמכויות לשעת .3
1939Emergency Powers (Defence) Act,  . !24חוק זה חוקק בווסטמינסטר ביו 

�המועצות חתמו ביניה� על הסכ! אי�יו! לאחר שגרמניה וברית, 1939בחודש אוגוסט 

מל� במועצה על  בעקבות חוק זה ראה אור דבר). ריבנטרופ�הסכ! מולוטוב(התקפה 
 Emergency Powers (Colonial: 1939 ,)הגנת המושבות(חירו!  סמכויות לשעת

Defence) Order in Council, 1939)  מכוח סמכות ).  דבר המל�–להל� נכנה אותו
סיר הרולד אלפרד , התקי� הנציב העליו� דאז, שניתנה לו בדבר המל� ובחוק הבריטי

 –להל� נכנה אות�  (Defence Regulations, 1939: 1939, את תקנות ההגנה, מקמייקל
חדא בנוסח �דבר המל� ותקנות ההגנה פורסמו בצוותא ,החוק הבריטי). קנות ההגנהת

 26הפרסו! היה ביו! . כסדר!, �659 ו656, 649' בעמ, 2' תוס, 1939ר "האנגלי בע
הכריזו , כידוע, ביו! זה; 1939 בספטמבר 3 ימי! לפני יו! 8, 1939בחודש אוגוסט 

 היא המלחמה שנודעה לימי! כמלחמת ,בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה הנאצית
 . העול! השנייה
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 .ולא בכדי, אמרנו כל דברי! אלה שאמרנו

את כוח� שאבו . לא היו כשאר תקנות שבעול!, למותר לומר, תקנות ההגנה .4
אי� פלא בדבר . כוח של פקודה, למעשה, וכוח� היה, תקנות אלו מדבר המל� במישרי�

קבעה כי פקודת הפירושי! תחול על התקנות כש! לתקנות ההגנה ) 4(1שתקנה , אפוא
 .שהיא חלה על פקודות

 אמורות היו להכי� את – כמוה� כחוק הבריטי וכדבר המל� –תקנות ההגנה  .5
חירו! �למטרה ולתכלית אלו העניקו התקנות סמכויות. ישראל לקראת המלחמה�אר$

ייננו עתה הוא ענ. אמת�של�חירו!�כראוי לשעת, לשלטו� ולמינהל הבריטי באר$
, תפישתו והחרמתו של רכוש ושל השימוש בו: "וכותרתו, ו של תקנות ההגנה בחלק

למצער ,  לתקנות ההגנה46מ� העניי� לעיי� בתקנה ". הפיקוח עליה! והטיפול בה!
הג! שבלבוש שונה , חי שבנו ופגשנו בה�לכל�שכ� ג! לאחר ששבקה חיי!, בחלקה
 ):בתרגו! הרשמי( לתקנות ההגנה 46עליו� בתקנה וזה היה דברו של הנציב ה. במקצת

 .46פיקוח       "
  כללי

  על תעשיה

במידה שהיא רואה צור� , יכולה רשות מוסמכת) 1(
בכ� לטובת עניני ההגנה או הנהלת המלחמה 

או לש! קיו! אספקות ושירותי! , בכושר פעולה
 :לקבוע בצו הוראות, שה! הכרחיי! לחיי הצבור

, טיפול!, המסדירות או אוסרות את ייצור! )א(
, הפצת!, הובלת!, תנועת!, ! החסנת!שמירת
שימוש! או צריכת! של , קנית!, מכירת!

את , ביחוד, דברי! מכל מי� שה! והמסדירות
 ;המחירי! שבה! ימכרו דברי! אלה

להסדרתו או הנהלתו של כל מפעל העוסק  )ב(
וביחוד לפיקוח על , בעבודה הכרחית

התשלומי! שיטילו בעלי המפעל בעד כל 
 ;ל יד!עבודה הנעשית ע

הדורשות מאנשי! המנהלי! כל עסק או מסחר ) ג(
המפורטי! בצו או מכל אנשי! העובדי! 
באותו עסק או מסחר להראות לאותה רשות 
, או לאד! שיפורט לתכלית זו כל ספרי!

חשבונות או מסמכי! אחרי! המתיחסי! 
 ;...לאותו עסק או מסחר
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לוי ועניני! משלימי! אשר �הוראות לעניני) ד(
עת הרשות המוסמכת נחו$ לצרכי הצו לד

ובעיקר הוראות , לקבוע הוראות ביחס אליה!
בעני� הכניסה והבקורת בבניני! שהצו ד� בה! 

י אנשי! המורשי! לכ� מטע! הרשות "ע
 ;לש! הבטחת מילוי הצו, המוסמכת

י תקנה זו יכול לאסור עשייתו של כל דבר "וצו עפ
 רשיו� י"מלבד א! יש רשות לכ� עפ, שהוסדר בצו

י האד! "י הרשות המוסמכת או ע"שנית� ע
ויכול הצו להנת� באופ� שיחול א! , שיפורט בצו

על מפעלי! בדר� כלל או על כל אד! מסויי! או 
י! של אנשי! או מפעל מסויי! או על סוג מסוי

ובאופ� שיחול א! על כל המפעל או על , מפעלי!
חלק הימנו ובאופ� שיהא לו תוק- א! בכל האר$ 

 .לה או בחלק מסויי! הימנהכו
... 

א! נראה לה הדבר נחו$ , יכולה רשות מוסמכת )3(
ההגנה או הנהלת , לטובת עניני הבטחו� הצבורי

או לש! קיו! אספקות , בכושר פעולה, המלחמה
לנהל כל , ושירותי! שה! הכרחיי! לחיי הצבור

או להרשות אד! , כולו או מקצתו, מפעל קיי!
בהתא! ,  מקצתולנהל את המפעל כלו או

ובמש� , להוראות מטע! אותה רשות מוסמכת
, כלו או מקצתו, אותו הזמ� שבו מתנהל מפעל

י אד! "י רשות מוסמכת או ע"ע, בתוק- פסקא זו
 ...".ל"שהורשה כנ

אלו . לא כ� תקנות ההגנה. 1945בשנת , כידוע לכול, מלחמת העול! נסתיימה .6
 .עוד שני! רבות, ולאחריה בישראל, ישראל�דו מ� המלחמה והמשיכו לשרור באר$שר

 באוקטובר הותקנו 31וביו! , 1956 באוקטובר 29מלחמת סיני פרצה ביו!  .7
. ובאו תחתיה�, תקנות אלו ביטלו את תקנות ההגנה. �1956ז"תשי, חירו!�שעת�תקנות

�ותחתיה� באו תקנות,  חודשי!פקעו אלו לאחר שלושה, חירו!�שעת�כדרכ� של תקנות

 לעניינו של קומפלקס  (�1957ז"תשי, )קיו! האספקה והשירותי! החיוניי!(חירו! �שעת
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חירו! �שעת�על תקנות"קלינגהופר ' תקנות אלו ראו מאמרו החשוב של פרופסור ה
תקנות אלו האחרונות הוארכו ).  ואיל1021' בעמ, ]33[ספר יובל לפנחס רוז� " בישראל
 .עת בחוקי הכנסת עד בואו של חוק הפיקוחמעת ל

 בו ביטל 44בסעי- . 1957 בדצמבר 31תחילתו של חוק הפיקוח הייתה ביו!  .8
קיו! האספקה (חירו! �שעת�חירו! למיניה ובראשה את תקנות�החוק חקיקת

הקורא את חוק הפיקוח . כפי שהוארכו בחוקי הכנסת מעת לעת, )והשירותי! החיוניי!
�כי לאמית! של דברי! לא נתכוו� המחוקק לחדש חידושי! מרחיקי, עתילמד בנקל לד

ובאות! , תכליתו של חוק הפיקוח הייתה לבוא תחת חקיקת החירו! שקדמה לו: לכת
וכלשו� דברי ההסבר להצעת חוק הפיקוח על . יותר�או�פחות, תחומי פרישה ומתכונת

 ):54' בעמ (�1956ז"תשי, מצרכי! ושירותי!

חקיקת החירו! למיניה [מיועד לבוא במקו! חיקוקי! אלה החוק המוצע ה"
הוא שומר לו הסמכויות . אינו בא לשנות בה! שינויי! עקרוניי!] 'ח'  מ–

 ...".הנתונות לפיה! בשינויי! ובתיאומי!

עשינו כל זאת ? מה היה לנו שהארכנו לדבר והיינו לטורח על הקורא הנאמ� .9
 היה חוק – ובאותה מתכונת –יו של חוק הפיקוח אבות�אבות�כדי שנדע וניוודע כי אבי

חוק שתכליתו הייתה , )כפי שנודעה לימי!(בריטי שנתקבל ערב מלחמת העול! השנייה 
 –ישראל המנדטורית � לרבות לאר$–להכי� תשתית משפטית לבריטניה ולמושבות 

 ובעקבותיו דבר המל� –אווירת החירו! שהחוק הבריטי . לקראת המלחמה הגדולה
 . מרחפת על פני חוק הפיקוח ומנשבת בעוז בי� הוראותיו,  נולדו בה–קנות ההגנה ות

�של�ונורמות, למעלה מחמישי! שנה עברו מאז תמה מלחמת העול! השנייה

 .מלחמה חיות עמנו במשפט ישראל כמו לא אירע דבר

 ולמקצת הסמכויות בו, לתשתיתו ולעיקריו של חוק הפיקוח

הוא �מי: כבר בתחילתו מכריז חוק הפיקוח על זהותו. ולחוק הפיקוח לגופו .10
 : לחוק2וכלשונו של סעי- . ולש! מה הוא בא

 תחולת"

  החוק

חוק זה לא יחול אלא בתקופה שקיי! במדינה מצב של .   2
לפקודת סדרי ) א(9חירו! בתוק- אכרזה לפי סעי- 

 ".�1948ח"תש, השלטו� והמשפט
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 במאי 19ביו! (מו� לאחר הכרזת העצמאות מיד בס, כידוע, חירו! נעשתה�הכרזת
זו רוחו של חוק , זו רוח אבותיו של חוק הפיקוח, אכ�). 6' בעמ, ח"ר תש"ע: 1948

חירו! אי� כל צור� �וכי בשעה שאינה שעת: שאלה(חירו! היא �של�ורוח, הפיקוח
 ועל,  שעליה בנוי כל החוק כולוהתשתיתזו ). תמיהה? בהסדרי! שהחוק נתכוו� להנהיג

רי! האמורי! לחלחל בכל שורות החוק ובכל אשר אות! עיק: התשתית נבני! עיקריו
מדובר בתכליותיו הספציפיות של , ראשית לכול: העיקרי%ואלה ה! . נעשה מכוחו

 : לחוק3כלשו� הכותרת לסעי- " היסוד לשימוש בסמכות"וה� , החוק

 היסוד"
  לשימוש
  בסמכות

אלא א! היה לו , לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה.  3
,  סביר להניח שהדבר דרוש לקיו! פעולה חיוניתיסוד

שערי! וספסרות או למניעת הונאת  למניעת הפקעת
 ".הציבור

 : לחוק1בסעי- , מהות משלו�זוכה להגדרת" פעולה חיונית"צירו- התיבות 

לבטחו� ,  פעולה הנראית לשר כחיונית להגנת המדינה–' פעולה חיונית'"
לקיו! יציבות של , לקיו! אספקה סדירה או שירותי! סדירי!, הציבור

, להגדלת היצוא או להגברת הייצור, מחירי מצרכי! או שכר שירותי!
 ".;או לשיקו! חיילי! משוחררי! או נכי מלחמה, לקליטת עולי!

 . ועמה העיקרי!,  התשתית–עד כא� 

ת� מעניק חוק על תשתית זו ועל עיקרי! אלה נבנות הסמכויות הספציפיות שאו
 :וזו לשונה,  לחוק הקובעת5עיקר ענייננו הוא בהוראת סעי- . הפיקוח

 .5פיקוח     "
 כללי על
 מצרכי!

 ושירותי!

 –שר רשאי להסדיר בצו ) א(
, החסנתו, שמירתו, ייצורו של מצר� מסויי!) 1(

, העברתו ממקו! למקו! ומיד ליד, הובלתו
הטיפול בו , צריכתו, רכישתו, מכירתו, הפצתו

 ;לרבות שחיטת בהמות, והשימוש בו
   פעולתו ודרכי הנהלתו של מפעל העוסק בפעולה )2(

 ;חיונית
 .פיקוח�עשייתו של שירות בר)  3(

רשאי הוא , כל מה ששר רשאי להסדיר לפי סעי- זה) ב(
, להטיל עליו פיקוח או בקורת, להגבילו, לאסרו

כללי או , לרבות תנאי! לקבלת רשיו�, להתנותו בתנאי!
 .מיוחד
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 –הוראות בדבר , צוב, שר רשאי לקבוע) ג(

הטלת חובה על אד! העוסק בייצור! או במסחר! ) 1(
,  לנהל פנקסי!–של מצרכי! או בעשיית שירותי! 

 ...רשימות או תעודות אחרות, חשבונות
או להוציא מרשותו , הטלת חובה על אד! למכור) 2(

 ...פיקוח�מצר� בר, בדר� אחרת
וש א! דר, סגירתו של מפעל המתנהל ללא רשיו�) 3(

 ...רשיו� להנהלתו לפי חוק זה
...  
או לאד! , צו לפי סעי- זה יכול להיות כללי) 1) (ד(

או למפעל מסויי! או , אד! מסויי! או לסוג של בני
לסוג של מפעלי! או לחלק של מפעל או של 

 .מפעלי!
צו כללי זה לפי סעי- זה יכול להיות מוגבל לחלק ) 2(

 .משטח המדינה
אד! רשאי שר להודות  סוג של בניבצו כללי ובצו ל) 3(

לא יחולו על מי , כול� או מקצת�, כי הוראות הצו
פטור כאמור יכול להיות לאד! או ; שפורש בצו
 ".אד! לסוג של בני

כי ,  לחוק הפיקוח ילמדנו5מבט מרפר- על פני סעי- . אי� צור� בניתוח מעמיק .11
אלה מ� השרי! שהממשלה העבירה (ר להפקיד בידיה! של שרי הממשלה המחוקק אמ

כוללות לעניי� �סמכויות כול, ) בו1כהוראת סעי- , לה! סמכות לבצע את החוק
צר- . ובכל פאה של חיי המצרכי! והשירותי!, הסדרת! של מצרכי! ושירותי!

ואת ) !קיומו בשעת חירו: לאמור(פרישה אלו את תשתית החוק �לסמכויות רחבות
וידעת כי שרי! המחזיקי! , ")פעולה חיונית"ו" היסוד לשימוש בסמכות("עיקריו 

יכולי! בשררה על חיי המשק והכלכלה �כול) כמעט(פי החוק הינ! �בסמכות על
בייחוד בשל הגדרתו הרחבה של , כ� אמנ! תוארה סמכות השרי! בפסיקה. בישראל

�המסחר�שר' תעש חיפה נ� כמו222/61
 "גב: למשל, ראו". פעולה חיונית"צירו- התיבות 

 ;2184'  בעמ,]10[והתעשיה �שר המסחר'  גוטליב נ300/60
 " בג;300 ' בעמ,]9[והתעשיה 

 " בג;)]11[ אוסטרייכר פרשת(אוסטרייכר '  היוע
 המשפטי לממשלה נ156/63
 "בג

 ;832, 830 ' בעמ,)]12[תקוה  עירית פתחפרשת (שר החקלאות ' תקוה נ  עירית פתח266/68
רוז� פרשת (' שר המסחר התעשייה והתיירות ואח' נ'  רוז� ואח357/79' המ, 790/78 
"בג

 .291 ' בעמ,)]13[
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, מקיפות אלו ששרי הממשלה זכו בה��מעמיקות וכולוכמו אי� די בסמכויות  .12
פי חוק הפיקוח עדיפי! על חוק של � הניתני! עלצווי%לחוק והורנו כי ) ב(46בא סעי- 

 :במקורו) ב(46וכלשו� סעי- . הכנסת

     .46תוק-  "

 החוק

 )  ...א(
כל מקו! שהוראה בחוק זה סותרת הוראת כל חוק )  ב(

א� אי� הוראת ;  עדיפה–ההוראה שבחוק זה , אחר
 –סעי- זה באה לפגוע 

,  לפקודת סדרי השלטו� והמשפט9בהוראת סעי- )   1(
 ;�1948ח"תש

 ; לחוק העונשי�11בהוראת סעי- )   2(
, ראה מהוראותיו של חוק שירות בטחו�בכל הו)  3(

 ".�1949ט"תש

 : לחוק הפיקוח היא1בסעי- " חוק זה"והגדרתו של , "חוק זה"מדבר ב) ב(46סעי- 

 ".פיו  לרבות התקנות שהותקנו והצווי! שניתנו על–' חוק זה'"

א! סברנו . משנה שלפי חוק הפיקוח עדיפה על חוק הכנסת�כל חקיקת: לשו� אחר
למאוד �משנה בסמכויות רחבות עד�עד כה שחוק הפיקוח מעניק סמכות לחוקק חקיקת

משנה �עתה ידענו שהסמכות היא לחוקק חקיקת, )praeter legemמשנה �חקיקת(
 ).contra legemמשנה �חקיקת(הסותרת חוקי! של הכנסת 

סט מרכז רפואי  מדאינוו256/88
 "בגלחוק הפיקוח עמדה לדיו� ב) ב(46הוראת סעי- 

,  ואיל421'  בעמ,)]14[מדאינווסט פרשת (' ל משרד הבריאות ואח"מנכ' מ נ"הרצליה בע

50�הא! בכוחו של ): השופט אורוהנשיא שמגר (דעות בי� השופטי! �ונתגלעו חילוקי, 51
ראשו� אומר ? א! לאו, לאחריוצו הנית� מכוח חוק הפיקוח לגבור על חוק כנסת שנחקק 

הכול הסכימו כי כוחו של צו עמו לגבור על חוק הכנסת , ואול!. מר לאוה� ואחרו� או
, )ב(46המשפט על הוראת סעי- �בעקבות הביקורת החריפה שמתח בית. שנחקק לפניו

ומאז התיקו� סר כוח! של צווי! ותקנות לגבור על , חוקקה הכנסת תיקו� לחוק הפיקוח
, ��1990"תש, )18' תיקו� מס(ראו חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! . חוק הכנסת

: דר� אגב. ��1990"תש, )18' תיקו� מס(והצעת חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! 
הייתה בכל חקיקת , כנוסחו המקורי) ב(46זו שהייתה בסעי- �הוראות התגברות מעי�

 .ז"חירו! לשנת תשי�שעת�החירו! מאז תקנות
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 חוק הפיקוח ושלטו� החוק

חוק : מסגרת� חוק–א! לא כולו ,  בחלקי! ניכרי! בו–חוק הפיקוח הינו  .13
ידיי! �להעניק לשרי! סמכויות לקביעת הסדרי! באותה שדה רחבת, בעיקרו, שנועד

לחוק לא פגע ) ב(46צמצו! היק- חלותה של הוראת סעי- . שהחוק מתפרש עליה
�וה� סמכויות רחבות, בסמכויות שהחוק מעניק בהוראותיו השונות לשרי הממשלה

 . בצווי! ובתקנות" הסדרי! ראשוניי!"משנה ולקביעת! של �רחבות לחקיקת�למכ

עקרו� . הענקת סמכויות זו טופחת בחוזקה על פניו של עקרו� שלטו� החוק .14
חייבי! למצוא את מקומ! " הסדרי! ראשוניי!"כי , שלטו� החוק במובנו המהותי מורנו

�זה עמוד. ביצוע! של חוקי! בלבדאלא ל, בעיקר�, וכי תקנות לא נועדו, בחוק הכנסת

עמד על כ� .  ובעקבותיה! נל�–המורי! אותנו הדר� לילה ויו! , הענ��זה עמוד, האש
. ]34[" שלטו� החוק וחקיקת משנה"קלינגהופר בסדרת מאמריו על ' מורנו פרופסור ה

 ):203 'בעמ(וכ� אמר פרופסור קלינגהופר 

, המאפיי� את שלטו� החוק, !שילוב זה של גורמי! ליברליי! ודמוקרטיי"
י "שכבילת המינהל ע, והיא, מולי� לדרישה העיקרית של שלטו� החוק
, המחוקק צרי� לקבוע בעצמו. החוק תהא אינטנסיבית במידה רבה ביותר

את הקווי! אשר לפיה! תהא הרשות המינהלית מוסמכת , ככל האפשר
! קווי! כי הרי א! הוא מניח לה להתוות אות, להתערב בחופש הפרט

ידו הוא  שעל, י כ� את השפעת הפרט"הריהו מרפה ומפחית ע, במקומו
י "האינטנסיביות של קביעת הפעולות המינהליות ע. על התוויית!, נבחר

 .האספקט החשוב ביותר של שלטו� החוק, איפוא, החוק היא

המסתפק , יש להבחי� בי� המושג העיוני של חוקיות המינהל, לפיכ�
לבי� מושג הליגאליות , י החוק"בלבד של המינהל עבכבילה פורמלית 

מושג שמשמעותו כבילה , הדרושה להגשמת שלטו� החוק, הספציפית
וכבילה מכסימלית פירושה שכל אקט . י החוק"מכסימלית של המינהל ע

, בי� א! הוא דבר חקיקת משנה ובי� א! הוא אקט אינדיבידואלי, מינהלי
י נורמה שצורתה "ע, חלקיו העיקריי!מבחינת תכנו על כל , צרי� להיקבע
, במוב� זה אפשר לומר כי במדינה בה שורר שלטו� החוק. צורה של חוק

בעוד , מסורה למחוקק) פרימאריי!(הסמכות לקביעת הסדרי! ראשוניי! 
, בלבד) סקונדאריי!(שאורגני המינהל רשאי! לקבוע הסדרי! משניי! 

 .במסגרת החוק
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ק א- אינו מרשה למחוקק לוותר לטובת מ� האמור יוצא כי שלטו� החו
להעביר אליו סמכות , דהיינו, המינהל על סמכותו לקבוע הסדרי! ראשוניי!

. כל מסירה של הסמכות האמורה לרשות מינהלית מנוגדת לשלטו� החוק. זו
, אי� המחוקק חפשי לבחור בי� שתי הדרכי!, מקו! בו שורר שלטו� החוק

או , י חקיקת הסדרי! ראשוניי!"עדהיינו לכבול בעצמו את המינהל 
אלא שומה עליו ; להסמי� את המינהל לעשות תחתיו מלאכה תחיקתית זו

עקרו� שלטו� החוק דורש כי כל . לקבוע הסדרי! אלה בכבודו ובעצמו
, בכל אשר לתכונותיה העיקריות והחשובות, פעולה מינהלית תהא מושרשת

ביעת אות! הסדרי! תהא וכי ק, בהסדרי! ראשוניי! שנקבעו בחוק פורמלי
לשו� . בסמכותו היחודית של המחוקק ולא תועבר אל שלטונות מינהליי!

שלטו� החוק אינו מתיישב ע! שיטה תחיקתית של הסמכת המינהל : אחרת
על מנת שדלגציה של המינהל לא . גרידא' פורמליות'בדר� של דלגציות 

מוגבלת , כלומר', מטריאלית'צרי� שהיא תהיה , תפגע בשלטו� החוק
מאחר שהמחוקק קבע את ההסדרי! הראשוניי! הנוגעי! , להסדרי! משניי!

 ".לעני�

�מורכבות החיי! חייבה אותנו להשלי! ע! קיומ! של הסדרי! ראשוניי! בחקיקת

' בעמ, ]26 [)כר� א(משפט מינהלי ברכה : ראו והשוו. והדברי! ידועי!, היא�מישנה א-

' בעמ, ]2[ל " הנ337/81
 "בג;  ואיל3111' בעמ, ]31[ות הנחיות מינהלידות� ' י;  ואיל811

357�). השופט אולש�מפי ( 702' בעמ, ]15[המסחר והתעשיה �שר'  זקס נ113/52
 "בג; 358
קשה להימנע ממסקנה כי הסמכויות הגורפות והסוחפות ששרי הממשלה זוכי! , ואול!

 לרשות מחוקקת –  למעשה א! לא להלכה–הופכות את הממשלה , בה� בחוק הפיקוח
ולא , הפגיעה בעקרו� שלטו� החוק היא עמוקה ומכאיבה. ראשה בנושאי כלכלה ומשק

אמר , למשל, כ�. המשפט עמדו על התופעה לא אחת וביקרו אותה קשות�ייפלא כי בתי
 :2096 'בעמ, ]11[אוסטרייכר בפרשת , מ הנשיא השופט אגרנט"מ

מחייב ... ראש א! המצבישקול בכובד , בעל הסמכות, מוטב שהשר"...
רצוי הדבר שאות! ... באמת את השימוש בה במקרה קונקרטי זה או אחר

אשר תובעי! הסדרי! ללא זיקה כלשהי לסכנות הנובעות ממצב , העניני!
שאיננה מיועדת לשעת , פי החקיקה הרגילה של הכנסת�יוסדרו על, חירו!

, וקק הריבו� לדעתייווכח המח, א- א! לגבי עני� זה או אחר, חירו! דוקא
שהדר� הטובה ביותר לעשות כ� היא להעביר לרשות המבצעת את הכוח 

אלה ה! , הנה. והוא יקבע איפוא פתרו� כזה בחוקו, משנה�לחוקק חקיקת
  שהשרי! יחסכו, כי מוטב הוא, מכוונת הערתיהעניני! אשר אליה! 
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 שהוענקו לה! בחוק, בשימוש לגביה! בסמכויות הרחבות והדרסטיות
 ...".הפיקוח

831�830' בעמ, ]12[תקוה  עירית פתח בפרשת ויתקו�והשופטי% זוסמ� כ� אמרו : 

הסמכויות הרחבות שניתנו . אכ� עני� אחד עורר בלבנו דאגה והיסוס"
 2כאמור בסעי- , ל לא ניתנו לה! אלא לשעת חירו! בלבד"לשרי! בחוק הנ

ולכ� תחולת ,  בוטלהל עדיי� לא" הנ2האכרזה האמורה בסעי- . ל"לחוק הנ
בעני� דנא נעשה הסדר דרסטי המיועד לשנות פני ענ- ... החוק לא פסקה

א� לא שמענו מפי סג� , עבודות הכנה נמשכו שני! רבות. כלכלי של!
מה מנע את המשיב מלהביא את העני� בפני הכנסת כדי , פרקליט המדינה

, ל"הנ, 156/63פ "ע�אזהרה שהשמענו ב. שימצא בה הסדר תחיקתי כיאות
�חקיקת. לא הועילה, מפני הסכנה של פגיעה בעקרו� של שלטו� החוק

עלולה להביא עלינו , מכוח חוק הסמכה, משנה בעני� עקרוני ורב חשיבות
פרלמנטרי אמיתי מחייב �משטר דמוקרטי. פורמלי גרידא�משטר דמוקרטי

ואול! כל עוד לא חרג שר מגדר חוק . המחוקקי!�שחקיקה תיעשה בבית
בזה תמה בדיקתו המשפטית של . משפט זה לא יתערב בדבר�בית, סמכההה

משנה היא �ואילו המדיניות של שימוש בסמכות חקיקת. משנה�דבר חקיקת
 ".עני� לבקורת פרלמנטרית

833�832' בעמ, ש% (כה�' השופט חחרי- יותר היה :( 

 –) ריגולציה(ישנ! דברי! אשר מטבע! עני� ה! למעשה מינהל והסדר "
ובי� א! ה! ראויי! למה ', צו אישי' א! ה! ראויי! למה שקרוי בחוק בי�

כאלה היו הדברי! אשר נזדמ� לנו עד כה לטפל . 'צו כללי'שקרוי בחוק 
סימנ! של הדברי! הללו אינו ... פי החוק�בה! עקב שימוש בסמכויות על

אלא שהיו סידוריי! ', בעלי חשיבות עקרונית'שלא היו ) או אינו רק(
וא! היה בה! כדי להבטיח או לשפר אספקת מצרכי! ; )יביי!רגולט(

פני! לא היה בה! כדי לשנות סדרי �כל�על, חיוניי! בצורה זו או אחרת
בראשית ולהנהיג רפורמה שלמה בממד ארצי גדול וחשוב של מסחר או 

או העיסוק , אשר נועדה להוציא את העיסוק, רפורמה שכזאת. תעשיה
או לחייב! בהתארגנות ,  אלה שעסקו בו עד כהמידי, העצמאי בענ- כאמור

אשר ,  חורגת מגדר המינהל וההסדר–חדשה א! ירצו להמשי� ולעסוק בו 
 .צווי! אישיי! או כלליי! במתכונת! לפי החוק יפי! לה!
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�וסגירת כל יתר בתי, המטבחיי! לשבעה�א! צמצו! מספר! של בתי

אמנ! פעולה חיונית היא , המטבחיי! הקיימי! במדינה זה עיד� ועידני!
 כי –אי� אני מטיל כל ספק , כאמור,  ובכ�–לקיו! אספקה סדירה של בשר 

לקיו! פעולה חיונית . אז הדר� הנכונה ללכת בה היא דר� החקיקה הראשית
הדבר יש לו השלכות . פי החוק�זו אי� מקו! לא בצו אישי ולא בצו כללי על

יות מוקנות וחזקות ועל זכו, על יחסי עבודה, המידה�על�רבות יתר
ועל , ועל סמכויות מקבילות ומתחרות לפי חוקי! שוני!, מושרשות

וכל כיוצא באלה עניני! החורגי! כול! , אינטרסי! מוניציפליי! ואחרי!
לא בכדי קובע החוק שלא . פי החוק�ממסגרת השימוש בסמכויות השר על

יומה בכ� שהשר יראה את הפעולה שלמע� ק, די לשימוש בסמכות כאמור
בנוס- על כ� דורש החוק שיהא קיי! תחילה . כחיונית, הוא משתמש בה

מע� קיו! אותה פעולה יש צור� ומקו! להשתמש להנחתו של' סביר'יסוד 
, סבירות היא מבחינת טיב הסמכות, הסבירות שביסוד זה. דוקא בסמכות זו

יש פעולות . בהתחשב ע! טיב הפעולה שיש לקיימה, וטיב השימוש בה
�יב� ומטבע� יאה לה� השימוש בסמכות ועשיית צו אישי או כללי עלשמט

ולגביה� , ויש פעולות שמטיב� ומטבע� דורשות ה� חקיקה ראשית; פי החוק
 ".'סביר'השימוש בסמכויות אלה לא יהא 

 :293' בעמ, ]13[רוז�  בפרשת השופט ברקאמר 

ות לשרי! כי הסמכויות הניתנ, משפט זה�במספר הזדמנויות העיר בית"...
פי חוק הפיקוח ה� נרחבות מדי ואי� ה� עולות בקנה אחד ע! עקרו� �על

אי� לנו אלא לחזור ולהצביע על מצב ... שלטו� החוק במשמעותו המהותית
מ� הראוי הוא כי האחראי! לכ� ישקלו . דברי! זה שאינו מניח את הדעת

ית על לרבות אפשרות של ביקורת פרלמנטר, אמצעי! שוני! לתיקו� האמור
 ".פי חוק הפיקוח�השימוש שנעשה בסמכויות על

שר התעשייה ' מ נ" סחר בינלאומי בע–. ה.ס. ח344/89
 "בג בהנשיא שמגרוהוסי- 

 :464' בעמ, )]16. [ה.ס.חפרשת (' והמסחר ואח

פעמי! מספר את דאגתו מ� הנטייה של ] 'ח'  מ–הביע [משפט זה �בית"...
באופ� , מטרות שבחוק הפיקוחהרשות המבצעת להרחיב את השימוש ב

 ללא הגבלה –שיש בו כדי להביא להפעלת הוראותיו של חוק הפיקוח 
 הוצבע על כ� כי .  לגבי נושא כלכלי כלשהו שמבקשי! להסדירו–ותיחו! 
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א! אכ� מדובר על נושא בעל , מחובת הרשות לתת את הדעת לשאלה
דר� של חקיקה אשר מ� הראוי לטפל בו ב, מרכזיות או חשיבות, חיוניות

חובה זו . הנושאת עימה תואר של פעולה חיונית וסממ� של שעת חירו!
פעולה 'לית החקיקתית המשתמעת מהצגת נושאי הנלמדת מ� התכ

 לחוק 2כמובא בהגדרתו של המונח האמור ומ� האמור בסעי- ', החיונית
 ".הפיקוח

466�465' בעמ(ועוד :( 

התחומי! המותרי! אשר התכלית החקיקתית מ� הראוי שתכתיב את "
, קיו! האספקה הסדירה. לגביה! מותר לייש! את הסמכויות שהוקנו בחוק

איננו ', פעולה חיונית'בי� המטרות המובאות בהגדרה של ... נושא הכלול
אשר , הנושא, כמוזכר כבר. מתייחס לכל טובי� שנית� להעלות על הדעת

 צרי� להיות בעל ,אותו מבקשי! להסדיר לפי הוראותיו של החוק האמור
המשולב במונח ', חיוני'מהות המשקפת במידה סבירה את ש! התואר 

עליו להיות בעל זיקה הגיונית לצרכי! המיוחדי! אשר היו . 'פעולה חיונית'
כאשר . מונחי! ביסודה של הגבלת תחולתו של החוק לשעת החירו!

ייצור על חומרי גל! הדרושי! להפעלת ה, על מצרכי מזו�, למשל, המדובר
�כלי(יו! �או לקיו! היצוא או על כלי! או מכשירי! החיוניי! לחיי היו!

יש מוב� ומשמעות , או בטובי� כיוצא באלה) מכונות לסוגיה�, מוסכי!, רכב
אכ� יש סבירות , לגבי הסדרת מטרות כאלה. ליישו! הוראותיו של החוק

הבי� מדוע אי� ל, מאיד� גיסא. לכאורית ביישו! הוראותיו של חוק הפיקוח
 כנושא הראוי והמתאי! להסדרי! יבוא מכשירי וידיאוייחשב הנושא של 

הספק מתחדד כאשר נוכחי! לדעת כי ההסדר . הנשעני! על חוק הפיקוח
איננו מתמצה בקביעת כללי! , שהונהג לפי חוק הפיקוח, נושא עתירה זו

אחריות לאיכות , ערבויות(הבאי! להבטיח זכויות מהותיות של הצרכ� 
אלא הוא ג! מבקש להכתיב מראש את הזהות של מקור , )ולחלפי! וכדומה

 ".נושא שעוד נשוב אליו, הרכישה תו� פגיעה בכללי התחרות החופשית

2313/95
 "בג בהשופט גולדברגדברי , לאחרונה, ראו עוד �) ישראל( קונטקט לינס

405�403' בעמ, ]17[' שר הבריאות ואח' מ נ"בע. 

כי מסגרתו של חוק הפיקוח פוגעת קשות בעקרו� ,  ממסקנהאי� מנוס, אכ� .15
אמת לא ניזהר בקלה �של�חירו!�בשעת: אמת נכו� הדבר. שלטו� החוק במובנו המהותי

 . ונהיה נכוני! לוותר על מקצת זכויותיו של הפרט למע� המאמ$ של הכלל, כבחמורה
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סמכות גורפת , מנ!א, העניקו) 5פיסקה , ראו לעיל( לתקנות ההגנה 46הוראות תקנה 
א� הוראות , חקיקה של מחוקק�לרשות מוסמכת לצוות צווי! שתוכנ! שקול למעשה

ועל , 1939, כ� היה בשעת התקנת� של תקנות ההגנה. אלו היו ראויות לשעת� ולמקומ�
". אי� בודקי! בשעת הסכנה,  נאמנה–כל מתת ,  יירצה–כל קורב� : "עת אשר כזו ייאמר
 .חירו!�לא כ� הוא לעתות שאינ� עתות. כ� הוא לעת חירו!

נשווה ;  לחוק הפיקוח5רבתא של סעי- � לתקנות ההגנה הייתה סבתא46תקנה  .16
 –ה� � א-– ראויות ה� 5הא! הוראות סעי- , אלא שהשאלה היא. לשו� ללשו� וידענו

וקראנו דבריה! של ראשוני! ושל , ההלכה סברה שלא כ� הוא? לשעת� ולמקומ�
� היה הצדק לתקנות– 1956 בסו- חודש אוקטובר –! לעת מלחמת סיני וא. אחרוני!

ספק בעינינו א! בימינו אלה יש הצדק לאותה אצילה גורפת של , חירו! שהותקנו�שעת
 .סמכויות כמותווה בחוק הפיקוח

באותו עניי� . 1963 באוקטובר 1 נית� ביו! ]11[אוסטרייכר הדי� בפרשת �פסק .17
שהשרי! יחסכו , מוטב הוא" בקשה ואזהרה כי פט אגרנט השו,מ הנשיא"מהשמיע 
, ש%..." (שהוענקו לה! בחוק הפיקוח, בסמכויות הרחבות והדרסטיות... בשימוש

המשפט דברי �ומאז לא חסכו בתי, כ� היה לפני כשלושי! וארבע שני!). 2096 'בעמ
 ת פתחעיריכ� היה בפרשת . אזהרה ועצה באשר לשימוש בסמכות שמעניק חוק הפיקוח

כ� , )1979 ביוני 21ביו!  (]13[רוז� כ� היה בפרשת , )1968 בדצמבר 8ביו!  (]12[תקוה 
. ה!�וכ� היה בענייני! אחרי! א-, )1990 בינואר 30ביו!  (]16. [ה.ס.חהיה בפרשת 

דומני שלא אטעה א! אומר כי השימוש בכלי של , כיבושי� שהושמעו�למרות כל דברי
אמת נכו� . והרוח הלכה מאיתנו,  השופטי! נישאו ברוחדברי. חוק הפיקוח לא פחת

נושא הפיקוח על מחיריה! של מצרכי! ושירותי! הוצא ממסגרתו של חוק : הדבר
הלא הוא חוק הפיקוח על מחירי , לגדריו של חוק מיוחד – כיאה לו –והועבר , הפיקוח

וצאת נושא כי ה,  ואול! דומני שלא אטעה א! אומר.�1996ו"תשנ, מצרכי! ושירותי!
, מראש�פי תכנו��חושב ועל�לא נעשתה מעשה, המחירי! ממסגרתו של חוק הפיקוח

אלא עקב תכנית החירו! המיוחדת לייצוב המשק שעליה החליטה הממשלה בשנת 
 תו� שילובו בעקרונות –של חוק הפיקוח " אזרוחו"לא שמענו על תכנו� כולל ל. 1985

קולו של .  והחוק נשאר כשהיה–לה ומשק שלטו� החוק המקובלי! עלינו בנושאי כלכ
�של�לא להרקתו של הפיקוח מכלי: המשפט היה כקול קורא במדבר ואי� שומע לו�בית

יומיו! ולא להוספת אמצעי ביקורת פרלמנטריי! על השימוש בסמכות �של�חירו! לכלי
אפשר כי תחול תזוזה ). ]13[רוז�  בפרשת השופט ברקכהצעת (שלפי חוק הפיקוח 

) רישה (10של סעי- ) לעת הזו(הוא יו! תחילת תוקפו , 1998 במארס 10 יו! לקראת
חופש : יסוד�בחוק, 1996 בנובמבר 7כפי שתוק� ביו! (חופש העיסוק : יסוד�לחוק

 –יעברו חוקי! שלעבר , לבוא�מאותו יו! ולעתיד). ז"לשנת תשנ) תיקו�(העיסוק 
 ובה! חוק 
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למע� נדע מי , חופש העיסוק: יסוד�של חוקמרו� תחת שבט ביקורתו � כבני–הפיקוח 
אפשר כי לקראת אותו יו! ייעשו מעשי! וחוק . מי יתקיי! ומי ייבטל, יחיה ומי ימות

ואפשר לא ייעשו מעשי! וחוק הפיקוח לא יהפו� . השורה�הפיקוח יהפו� אזרח מ�
 .השורה�אזרח מ�

 לצמצו! –נות  על דר� הפרש–דומני שיהא זה ראוי כי נעשה , כשאני לעצמי .18
�עקרונות, ככל הנית�, תוכו�ויהא זה נכו� א! נזריק אל, תחו! פרישתו של חוק הפיקוח

וראוי חוק הפיקוח , כל די� ישראל טובל בעקרונות אלה. יסוד המקובלי! עלינו במשפט
ויוצר הוא , שלשונו היא לשו� נורמטיבית, טיבו של חוק הוא. הוא�כי יטבול בה! א-
 –ותוכו של חוק , החוק נדמה לקנק�. לעת�כ� כזרימת החיי! מעתכלי! הנמלאי! תו
והחיי! , החיי! אתמול אינ! כחיי! היו!.  יכול שישתנה מעת לעת–כתוכו של קנק� 

נשיא ' נ' בוטינסקי ואח' ז65/51
 "בג: ראו והשוו. היו! אינ! כחיי! שיהיו מחר�של

'  יורשי אבראהי% דור ואח180/52 
" בג;)הנשיא זמורהמפי ( 811'  בעמ,]18[מדינת ישראל 

שדומה כי לא , על דר� זו נאמר). חשי�' ז' השופט שמפי  (910'  בעמ,]19[האוצר �שר' נ
כפי שנית� , יהא זה נכו� ולא יהא זה ראוי א! נפרש את מילות חוק הפיקוח כהיו! הזה

 .וראוי היה לפרש את תקנות ההגנה לעת מלחמת העול! השנייה

 עצה  השופט אגרנט,מ הנשיא"מהשיא , כפי שראינו, ]11[רייכר אוסטבפרשת  .19
מ "מדברי . כי יעשו שימוש זהיר בסמכויותיה! שלפי חוק הפיקוח, סמכות�לשרי! בעלי

דומה כי לימינו אלה יש . ל��משמע� היו בחינת עצה טובה קאהנשיא השופט אגרנט
ולתרגמה לכללי , יתאופרטיב�בעטיפה נורמטיבית, סביב�סביב, לעטו- עצה טובה זו

סבירות ישירה בי� הצו שבו �כי תידרש זיקת, נאמר אפוא. פירוש מצמצ! לסמכות
נבקש למצוא קשר בי� תוכנו של הצו שבו מדובר : לאמור, מדובר לבי� שעת החירו!

' בעמ(בקובעו כ� , ]16. [ה.ס.ח בפרשת הנשיא שמגרבדר� זו הל� . לבי� שעת החירו!

465:( 

חוק [ו מבקשי! להסדיר לפי הוראותיו של החוק האמור אשר אות, הנושא"
צרי� להיות בעל מהות המשקפת במידה סבירה את ש! , ]'ח'  מ–הפיקוח 
עליו להיות בעל זיקה . 'פעולה חיונית'המשולב במונח ', חיוני'התואר 

הגיונית לצרכי! המיוחדי! אשר היו מונחי! ביסודה של הגבלת תחולתו 
 ."של החוק לשעת החירו!

יסוד סביר " ("יסוד סביר"ביתר את המושג של �יש וראוי להדגיש, בהמש� לכ�
.  לחוק הפיקוח3בקביעת סמכותו של השר המותחמת בסעי- ") להניח שהדבר דרוש

, "היסוד לשימוש בסמכות"את , כלשו� כותרתו,  לחוק הפיקוח קובע3סעי- , כ��כי�הנה
 א א! היה לו יסוד סביר להניח שהדבר אל, לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה"ולפיו 
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מביא אל הזירה מדד " יסוד סביר"המושג ". 'דרוש לקיו! פעולה חיונית וכו
המשפט שות- �ועל דר� זה עושה החוק את בית, אובייקטיבי לבחינת סמכותו של השר

, צו כי י7ַת� לפי סמכות בחוק הפיקוח: אמנ! כ� הוא. לבחינת היק- סמכותו של השר
ואול! הנטל יהא .  מחזקת התקינות והחוקיות– ככל מעשה ממשל ומינהל – הצו ייהנה

כ� יהא באשר לעצ! ". יסוד סביר"להסביר ולהצדיק קיומו של אותו , על הממשל
וכ� יהא באשר לכל , עניינו של מצר� פלוני או של שירות פלמוני" להסדיר בצו"הצור� 

כי הסדר לפי " יסוד סביר להניח"של לא די יהא בקיומו . הוראה והוראה שבאותו צו
על .  דרוש לקיו! פעולה חיונית– לעניינו של מצר� או של שירות –חוק הפיקוח 

 הוראה והוראה בהסדר בכלהעשוי לתמו� " יסוד סביר"הממשל יוטל הנטל להצביע על 
 . שנקבע

דרוש לקיו! פעולה "ראוי כי נשקול פירוש מצמצ! לביטוי , באותו עניי� עצמו
משמעי �הינו רב" דרוש"המושג ". דרוש"באשר למושג , ראשית. על שני חלקיו" יוניתח

א! ג! לא (להיותו קרוב , פרשנות כי ראוי לפרשו בצמצו!�ויש יסוד לסברת, בהקשרו
קרי קרוב להניח כי בלעדיו לא , "דרוש לקיו! פעולה חיונית. "לסיבה המכרעת) זהה

גע באורח ממשי מהלכה התקי� של פעולה ייפ, או למצער, תתקיי! פעולה חיונית
271, 269/67
 "בגב". פעולה חיונית"בהגדרת " חיונית"הוא הדי� באשר למושג . חיונית 

 במושג כה�' השופט חדיבר , ]20[' שר החקלאות ואח 'נ' ואח מ"חברת פאקא להשקעות בע
 : וכה היו דבריו, "פעולה חיונית"שב" חיונית"ה

למטרה פלונית א! בלעדיה ' חיונית'יכול ותיקרא לכאורה נראה כי פעולה "
דבר , פשוטו כמשמעו, הוא' חיוני'. עלולה המטרה להיכשל ולהסכל

 ".שהחיי! תלויי! בו

�נית� וראוי למלא תוכ�, כה�' השופט חואול! אפילו לא נרחיק לכת כפירושו של 

ושו של פיר. להיותו קרוב לדבר שהחיי! תלויי! בו, "חיונית"ממש את מושג ה�של
 .המושג כ� יקרבו לשעת חירו! שהוא אמור לשמש בה מדד לסמכות

 לעניינו של צו היהלומי%

. בדברינו למעלה עמדנו על מאפייני! בלתי ראויי! המ7ְבִני! בחוק הפיקוח .20
 וביחסי! בי� צו זה לבי� – הצו נושא הדיו� שלפנינו –נעבור עתה ונדו� בצו היהלומי! 

 .חוק הפיקוח

 לחוק �38 ו15, 5היהלומי! נעשה מכוח הסמכויות האמורות בסעיפי! צו  .21
  :כיו!) (הגנה(היצוא והמכס ,  לפקודת הסמכויות בעני� היבוא�4 ו3וסעיפי! , הפיקוח
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עיקר לענייננו ה� , מבי� כל סמכויות אלו כול�]). נוסח חדש[פקודת היבוא והיצוא 
 .ו נוסי- ונעיי� בהמש� דברינוובאל,  לחוק הפיקוח5הסמכויות המנויות בסעי- 

נושא הפיקוח : ואלה ה!, צו היהלומי! נית� לחלקו לשלושה חלקי! עיקריי! .22
ייבוא וייצוא של יהלומי! והחזקת! ; )פרק שני לצו(על היהלומי! והענקת רישיונות 

שלנו הוא בחלק הראשו� �ענייננו). פרק רביעי לצו(והוראות כלליות ; )פרק שלישי לצו(
 . ובו נמשי� ונעסיק את עצמנו–נושא הרישוי  ב–

ואלו באות , שלוש ה� הוראות עיקריות בצו היהלומי! בנושא של רישוי .23
 :וזה הוא דבר� של הוראות אלו.  לצו�9 ו4, )א(2בסעיפי! 

 .�2   חובת רשיו"
  לעיסוק או
 פעמי  היתר חד

 

 

 

 .4בקשה           "
  לרשיו�

 

 

 

 

 

 .9סמכויות     "
 המפקח

לא , לא יסחור, לא ייצר, לא יעסוק אד! ביהלומי!)  א(
לא , לא יחזיק בה!, ייבא ולא ייצא יהלומי!

לא , בה! ולא ירשה לאחר להשתמש בה!ישתמש 
ולא יקבל , יעביר את הבעלות או את החזקה בה!

בשו! דר� מדרכי ההעברה את הבעלות או את 
אלא לפי רשיו� בכתב מאת המפקח , החזקה בה!

ובהתא! לתנאי הרשיו� או לפי היתר מיוחד בכתב 
 ". וחד פעמי מאת המפקח

חידושו  או בקשה ל2הבקשה לרשיו� לפי סעי- )  א(
 ... תוגש למפקח

לא ינת� רשיו� למבקש לעסוק ביהלומי! אלא א! )  ב(
הוכח להנחת דעתו של המפקח שהמבקש הוא בעל 

 .ארבע שנות ותק בעיסוק ביהלומי!
רשאי המפקח לתת ) ב(על א- האמור בסעי- קט� )  ג(

רשיו� א- א! אי� המבקש בעל ותק של ארבע 
 .שני!

קש רשיו� פרטי! נוספי! המפקח רשאי לדרוש ממב)   ד(
 .הדרושי! לו בקשר לבקשה לרשיו�

, מי שהגיש בקשה לרשיו� עד ליו! פרסו! צו זה ) ה(
יחולו עליו ההוראות הקודמות באשר לותק בעיסוק 

 ."ביהלומי!

, לקבוע בו תנאי!, המפקח רשאי לסרב לתת רשיו�
 ".להוסי- עליה! ולשנות! וכ� להתלות רשיו� או לבטלו
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 עיסוק –הצו אוסר על עיסוק ביהלומי! , ראשית חכמה: אלה ה! עיקרי הדברי!
 . מאת המפקח) או היתר מיוחד( אלא לפי רישיו� בכתב –במובנו הרחב 

לרבות סג� המפקח , המפקח על היהלומי!): " לצו1כהוראת סעי- (הוא " מפקח"ה
פקיד , הוא אפוא עובד מדינה" מפקח"ה". שמינה שר התעשיה והמסחר, על היהלומי!

 .שהשר מינה אותו להיותו מפקח

א� נית� לצאת ממנו על דר� קבלתו של רישיו� לעיסוק , האיסור הגור- הוא תחילה
מקמ$ צו היהלומי! , ש למלאבנושא הרישיו� והתנאי! המוקדמי! שעל מבק. ביהלומי!

כי לא יינת� רישיו� אלא א! המבקש הוא בעל ארבע שנות , כל שנאמר בו הוא. במילי!
מתעשת הצו , ))ג(4בסעי- (אלא שמיד בסמו� ; ))ב(4סעי- (ותק בעיסוק ביהלומי! 

א- א! אי� המבקש בעל ותק "רשאי המפקח לתת רישיו� , ומורה אותנו כי חר- האמור
הדרושי! לו "כ� רשאי המפקח לדרוש ממבקש רישיו� פרטי! נוספי! ". !של ארבע שני

סת! הצו ולא פירש אלו ה! הפרטי! העשויי! )). ד(4סעי- " (בקשר לבקשה לרשיו�
 . למפקח, "דרושי! לו"להיות 

לקבוע בו , לסרב לתת רישיו�"ולפיו רשאי המפקח ,  לצו9עיקר יימצא בסעי- 
נאמ� למימרת חכמי! ". וכ� להתלות רשיו� או לבטלולהוסי- עליה! ולשנות! , תנאי!

:: " ואולי למימרת חכמי!–) ]א[יא , א, אבות" (חכמי! היזהרו בדבריכ!"
.

ֵמר ִ;יו 
7ְל:=נ= :
.

 אי� הצו מואיל לפרט מה ינחה את –) ]ב[כג , כא, משלי" (ֵמר ִמָ?ר=ת ַנְפ:=
 .המפקח בהחליטו כ� או אחרת

אי� אד! רשאי לעסוק ביהלומי! אלא א! מחזיק : הוא אפוא זהקיצור הדברי!  .24
 עובד מדינה שנתמנה להיותו –דעתו � לפי שיקול–נות� אותו , ורישיו�. הוא ברישיו�

�דר� כיצד ישקול בעל�אי� בצו היהלומי! כל מורה.  ולא עוד–עד כא� . סמכות�בעל

! רשאי הוא ְלַסֵ;ח אלו תנאי; אימתי יית� רישיו� ואימתי יסרב: הסמכות בדעתו
 מינה את – כחזותו על פניו –הצו . ובאלו נסיבות יתלה רישיו� או יבטלו; לרישיו�

המפקח להיותו רשות חסרת כל מגבלות לעניי� הוצאת! של רישיונות לעיסוק 
 המפקח הוא שיקבע –הדי� המהותי של רישוי עיסוק ביהלומי! : לשו� אחר. ביהלומי!
 בעל סמכות –המפקח כמו נתמנה להיותו מחוקק ראשי . דעתו�פי שיקול�אותו על

המפקח חייב : אכ� כ�. מהות בתחו! זה של רישוי עיסוק ביהלומי!�הקובע נורמות
אותו חוק שהוליד את הצו , פי מטרותיו של חוק הפיקוח�דעתו על�להפעיל את שיקול
 –אופק �אל�ואול! ביודענו כי מטרות החוק פורשות עצמ� מאופק. שיצר את המפקח

� נוסי- ונדע כי סמכותו של המפקח הינה סמכות רחבה–ראינו ולמדנו זאת מקרוב 

 .סמכות שכמעט אי� חלות עליה כל מגבלות שה�, רחבה�מכל

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



 'משרד המסחר והתעשייה ואח, המפקח על היהלומי!' שנסי נ $2740/96 "בג

 חשי�' השופט מ 481) 4(ד נא"פ

 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די��פסקי 514

 

 

 
c:\documents and settings\violetta-a\local settings\temporary internet files\olk2cc1\ עזיז שנסי נגד המפקח על

doc.היהלומי!
 _ 

4/1/2003 8:34 PM
 _ 

4/7/2010
 _ 

9:03 AM 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ עזיז שנסי נגד המפקח על

 doc.היהלומים

, כניסוחו עתה. כי מצב דברי! זה אינו ראוי ואינו רצוי, דומה, הכול יסכימו .25
: צא וראה.  המהותיפוגע צו היהלומי! אנושות בעיקרי! של שלטו� החוק במובנו

ייקבעו ככל הנית� " הסדרי! ראשוניי!"עקרו� שלטו� החוק במובנו המהותי מורנו כי 
עזר � תשמש א� כוח– כתקנות וצווי! מכוח חוק –משנה �וכי חקיקת, בחקיקה ראשית

ובהתירו , קק חוק הפיקוח התעל! מעיקרו� זה מכול וכולמחו. לביצועו של חוק הכנסת
כרס! החוק עמוקות בעיקרו� זה של , ע הסדרי! ראשוניי! בצווי!ממשלה לקבו�לשרי

 . שלטו� החוק

עמדנו על הטעמי! ההיסטוריי! שהיו ביסוד . חוק הפיקוח לא נוצר יש מ@ִי�
. כהיו! הזה" צידוק הדי�"וחיווינו דעתנו כי אי� בה! בטעמי! אלה כדי לשמש , חקיקתו

לא זו בלבד . למחילה�תחת�מחילה, והנה זה נתגלתה לנגד עינינו מחילה נוספת
 מַצווה צו –אלא שהשר , חוק�של�שהמחוקק הראשי לא קבע הסדרי! ראשוניי! בגופו

�לא הסדרי, מהות בגופו של הצו�הוא לא הטריח עצמו לקבוע הסדרי� א-–היהלומי! 

, השר בפשטות העביר את סמכותו למפקח. מהות שה!�מהות ראשוניי! ולא כל הסדרי
 כמשמעותו של מל� –" מל�"; "מל� רישוי העיסוק ביהלומי! "עשה את המפקח

המגבלות היחידות המוטלות . פיו ייפול דבר�פי המפקח יקו! דבר ועל�על. עברו�בימי!
 ה� אות� מגבלות שמטיל חוק –אמת �של� א! נית� בכלל לכנות� מגבלות–על המפקח 

 .פי סמכותו�הפיקוח על השר בהוציאו צווי! על

ואול! בכ� .  בעקרו� שלטו� החוק– ופגיעה קשה היא –וא פגיעה מצאנו אפ .26
הא! חר- כל זאת נית� לראות את הצו כצו שהוצא , השאלה הנשאלת היא. לא סגי

שאלה זו אינה צורכת הכרעה מיידית ?  במובנו הפורמאלי של מושג הסמכות–בסמכות 
ה לא תק- העותר את העתיר�בכתב, ראשית לכול: ומשני טעמי! עיקריי! אלה, בענייננו

. מהטעמי! שאנו עומדי! עליה! ובמתכונת זו שהצבנו, באשר הוא, חוקיותו של הצו
וממילא לא נוצרה בקעת מריבה , מטבע הדברי! לא השיבה המדינה מלחמה שערה

לא יהיה זה ראוי כי , משלא ניתנה למדינה הזדמנות להתגונ�, וכ�. חרבות�לצחצוח
אד! . בא דכל דעה שקולה אי� העותר זכאי למבוקשואלי, שנית. נכריע בסוגיה זו
 כשנתיי! לאחר –מבקש הוא , ולאחר שָרָצה א� חלק קט� מעונשו, שהורשע ברצח

 . לא נתקשה לסרב לו,  כי יוַת� בידו רישיו� לעיסוק ביהלומי!–ששוחרר מכלאו 

א- ו, א- זאת�על. שאלת חוקיותו של צו היהלומי! אינה עומדת אפוא לדיו� לפנינו
ביקשנו להרהר בסברה כי צו היהלומי! כניסוחו , שהשאלה אינה צורכת הכרעה מיידית
 .פרקי!�נדבר ונסביר את הדברי! בראשי. עתה עומד על כרעיי! רזות וחלשות
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וסמכותו של השר הקבועה ,  לחוק הפיקוח5ענייננו הוא בסעי- : ראשית לכול .27
מוסיפה . י כלכלה ומשק אלה ואחרי!נושא" להסדיר בצו" היא 5לסעי- ) א(בפיסקה 

, לאסרו"רשאי הוא , "להסדיר"כי כל שרשאי השר , 5לסעי- ) ב(וקובעת פיסקה 
, לרבות תנאי! לקבלת רשיו�, להתנותו בתנאי!, להטיל עליו פיקוח או בקורת, להגבילו

 כל אות� סמכויות –' להטלת הפיקוח וכו, להגבלה, אשר לאיסור". כללי או מיוחד
בגדרי , לכאורה,  נסכי! כולנו כי השר פעל–לחוק הפיקוח ) ב(5ת בסעי- המנויו

. סמכותו שעה שאסר בצו היהלומי! עיסוק ביהלומי! והתנה עיסוק בקבלת רישיו�
 שעה שהעניק למפקח –" להסדיר"סמכות  ה–הא! פעל השר בגדרי סמכותו , ואול!
, מהות בצו� הסדרישעה שלא קבע כל? דעת שאינו מסויג בכל סייג שהוא�שיקול
 בלא –לעניי� זה נאמר ? דעתו�מהות שיש בה! כדי להגביל את המפקח בשיקול�הסדרי

המחוקק .  כי יש יסוד לסברה שהשר לא פעל כמצוות המחוקק–שנקבע מסמרות בדבר 
 to)" להסדיר בצו"וסמכות זו של , נושאי! אלה ואחרי!" להסדיר בצו"הסמי� את השר 

regulate)לקבוע בצו גופו הסדרי! וסדרי! בנושא הנתו� , כפשוטה,  פירושה הוא
�החוק הסמי� את השר לקבוע הסדרי! ראשוניי! בצו שיוציא על: לשו� אחר". הסדר"ל

ֶהָחָלק למפקח שהוא עצמו ְיָצר= �א� לא הסמיכו להעביר את סמכותו על, פי סמכותו
וכלשונו של . הלומי!השר רשאי היה לכונ� רשות מפקחת לביצועו של צו הי, אכ�. בצו

 : לחוק הפיקוח43סעי- 

 רשויות"

   מבצעות

למנות רשות מבצעת , בצו שנית� לפי חוק זה, שר רשאי.  43
והרשות המבצעת רשאית לתת כל הוראות ; לביצוע הצו

 ".שלדעתה יש בה� צור� לביצוע הצו

, אפירוש! הו, "לביצוע הצו"והסמכתה לפעול " רשות מבצעת"כינונה של , ואול!
ממונה על " רשות מבצעת"וכי אותה , מהות� קובע הסדרי–בגופו , עצמו� הוא–כי הצו 

אמת אפשר ייווצר צור� �של�חירו!�וג! א! אמרנו כי בשעת. ביצוע! של אות! הסדרי!
 .לא כ� הוא בענייננו, לפעול מיידית ולצוות צו בדמותו כצלמו של צו היהלומי!

 היהלומי! מינה ועדה מייעצת בהרכב מסתבר כי המפקח על: כ��על�יתר .28
מערי� יהלומי! ראשי וקצי� הביטחו� של , יהלומ� המשמש סג� המפקח על היהלומי!

 ויחדיו – כ� הוא מוִדיֵענ7 –המפקח נוע$ בחברי אותה ועדה . מכו� היהלומי! הישראלי
- המפקח א. פי הצו�להענקת רישיו� עיסוק ביהלומי! על" קריטריוני!"קבעו כל אלה 
 את תוכנ! של אות! קריטריוני! למת� רישיו� ליחיד לייצור יהלומי!, מוסי- ומודיענו

 :ואלה ה! הקריטריוני!. או לסחר בה!
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  2. 
 

  3. 

  4. 
 

 
  5. 

 

  6. 

 12מה� ,  שנות עבודה בענ- היהלומי!4בעל נסיו� מוכח של 
 .חדשי עבודה סמו� למועד הגשת הבקשה לרשיו�

 בעל –זה יהלומ� לעני� ( יהלומני! לפחות 2י "מוכר ומומל$ ע
רשיו� בר תוק- או חבר בורסת היהלומי! הישראלית או חבר 

 ;)ל בשלוש השני! האחרונות"בבורסת יהלומי! בחו
 ;לא הורשע בעבירה שיש עימה קלו�

לפחות הניתנת לשימוש $ 50,000בעל יכולת כספית מוכחת של 
ש "יתרת זכות בחשבונות עו: כגו�(במסגרת העיסוק ביהלומי! 

מקרקעי� /רכוש; זמיני! לשימוש' י בנקי! וכדכתב אשרא/ח"מט
 ).לא יוכרו לצור� זה' נכסי דלא ניידי וכד

המבקש רשיו� יצר� יידרש להמציא אישורי! כי לרשותו יעמוד 
רשיו� עסק מטע! , מפעל המתאי! לדרישות ייצור היהלומי!

 .הרשות המקומית בה ממוק! המפעל
בעל ידע , ימ�הועדה ראיינה את המבקש והתרשמה כי הינו מה

 ".ביהלומי! והתארג� כראוי לעיסוק ביהלומי!

נשבח את המפקח על עצ! קביעת! של , בלא שנביע דעתנו על הקריטריוני! לגופ!
 –כיצד הביא המפקח אות! קריטריוני! לידיעת הרבי! , אמנ!, לא שמענו. קריטריוני!

סמכות בנושא פרסומ� של � חר- הנחיה שהונחו בעלי– הרבי! א! אמנ! ֱהִביC! לידיעת
). 513' בעמבייחוד , ]21[אוסטפלד '  אפרתי נ5537/91
 "בגראו והשוו (הנחיות פנימיות 

ואול! מה למדנו . יפה עשה המפקח בעצ! קביעת! של הקריטריוני!, א- זאת�על
לקבוע : עשוכי עובד מדינה אמר לעשות את שהכנסת והשר המוסמ� לא ? מכא�

לא ידענו מניי� .  בנושא של רישוי עיסוק ביהלומי!–" לחוקק: " קרי–" קריטריוני!"
 –לו : והרי הסמכות ניתנה דווקא לו, "לחוקק"קנה השר סמכות להסמי� את המפקח 

 .ולא לזולתו

 :וזו לשונו,  לחוק הפיקוח42מורה אותנו סעי-  .29

 .42אצילת         "
  סמכויות

 

, חוק זהשר רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי ) א(
פרט לסמכות להתקי� תקנות , כול� או מקצת�

פעל תחיקתי או צו לפי �והסמכות לתת צווי! בני
 ). ג(5לסעי- ) 3(פיסקה 

רשאי שר לאצול , )א(על א- האמור בסעי- קט� ) ב(
לאחר את סמכותו לתת צווי! הקובעי! את מנות 

 .המצרכי! שיימכרו לצרכ�
 ".ברשומותהודעה על אצילת סמכויות תפורס! ) ג(
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 :ולפיה, הממשלה: יסוד�לחוק) ב(41הוראה דומה לזו תימצא לנו בסעי- : הערה

פי  פי חוק או שהועברה לו על סמכות הנתונה לאחד השרי! על"
, כולה, רשאי השר לאצול, למעט סמכות להתקי� תקנות, )ב(39 סעי-

 ."לעובד ציבור, או בסייגי!, מקצתה

 :ולפיה, הממשלה: יסוד�לחוק) ה(41בהמש� לכ� נזכור את הוראת סעי- 

הוראות סעי- זה יחולו א! אי� כוונה אחרת משתמעת מ� החוק המקנה את "
 ".הסמכות או מטיל את החובה

רשאי שר לאצול , לחוק הפיקוח) א(42פי הוראת סעי- �על: יטע� הטוע�
בענייננו לא , והנה. תחיקתי�פועל�ת בנותפרט לסמכות לקבוע נורמו, מסמכויותיו לאחר

 הוא שציווה את צו השר. פועל תחיקתי�אצל השר למפקח סמכות לצוות צווי! בני
הפועל התחיקתי וכל שעשה השר לא היה אלא � הנורמה בתהואהצו ; היהלומי!

וא! אצל השר למפקח סמכות לביצועו של .  את צו היהלומי!לבצעלהסמי� את המפקח 
סעי- , ובנוס- לו(לחוק הפיקוח ) א(42ומוסמ� היה לעשות כ� כדבר סעי- רשאי , הצו
למנות רשות מבצעת , בצו שנית� לפי חוק זה"שלפיו רשאי שר ,  לחוק הפיקוח43

 ...").לביצוע הצו

נית� להביא טעמי! אחדי! . וע! זאת נתקשה לקבלה, קש�טענה זו אינה טענת .30
 עמדנו –הטיעו� הוא זה . שכנגד אחד בלבד�ו�ואול! אנו נספק עצמנו בטיע, להפרכתה

פועל �לקבוע הסדרי! ראשוניי! בני: הוא" להסדיר" כי פירוש הדיבור –עליו למעלה 
נתכוו� החוק , נושא מסוי! בצו" להסדיר"כי בהעניקו סמכות לשרי ממשלה ; תחיקתי
ציווה  יקבע הסדרי! ראשוניי! בצו שיצווה וכי השר ש– הוא בכבודו ובעצמו –שהשר 

נושא אצילת סמכויות , פי הלו� מחשבה זה�על. את צו היהלומי! לא מילא מצווה זו
מדברי! אנו בחובה שהוטלה על השר במסגרת סמכותו לצוות צווי! . אינו מתעורר כלל

פועל תחיקתי ואיזה �המחוקק הורה את השר כיצד יצווה צווי! בני. פועל תחיקתי�בני
פועל תחיקתי ממילא אי� השר מוסמ� � לצוות צווי! בניואת כוחו, תוכ!�תוכ� ייצוק אל
 .שאלת האצילה אינה עולה כלל על סדר היו!, משידענו כ�. לאצול לאחרי!

דומני כי נית� ללמוד כוונה אחרת בנושא סמכותו של , אפילו אמרנו אחרת, ואול!
 .אי� השר מוסמ� לאצול לזולתו" להסדיר"כי את סמכותו : לאמור, "להסדיר"השר 

. ]11[אוסטרייכר  בפרשת  השופט אגרנט,מ הנשיא"מלעניי� זה נזכור את דבריו של 
 מ הנשיא"מאמר , מה ולמה הוקנו סמכויות ההסדר לשרי! דווקא�שו!�בהסבירו לנו על

2094�2093' בעמ(וזו לשונו , אגרנט:( 
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 – נוכח העובדה של קיו! מצב חירו! במדינה –הכנסת ראתה הכרח "
בה! , שיהיה בו כדי להבטיח שהעניני! החיוניי!, קיקהלהקי! מנגנו� ח

; ג! מהירה, בדר� שתהא ג! יעילה, במידת האפשר, יוסדרו, עוסק החוק
, שהעניק לשרי! את הסמכות לחוקק חקיקת משנה בשטח הנדו�, מכא�

 כ� – סמכות אשר לא מ� המוצדק היה –שהיא בעלת היק- רחב למדי 
. מידי המחוקק הריבו� בתקופה של שלו! להוציאה –צריכה להיות הנחתנו 

 –השרי%  ל דוקא בידי"החקיקה הנ�הכנסת העניקה את סמכותכי , העובדה

, שהיתה ערה להיקפה הרחב של הסמכות,  אות היא– להבדיל מהפקידי%
בהתחשב במטרות ,  ושוב–אלא שמצאה את הצידוק לכ� בצור� להקי! 
שיהיה ,  מנגנו� חקיקה–ו! החיוניות אשר למדינה עני� בה� במצב של חיר

" עשוי לשרת אות� מטרות בדר� המתאימה ביותר לתנאי המצב הזה
 ).'ח'  מ–ההדגשה שלי (

 –קבע חוק הפיקוח במקורו , )12בפיסקה (כפי שראינו למעלה : כ��על�יתר
 הוראת –פי החוק והוא סותר הוראת כל חוק אחר � כי צו שהוצא על–בו ) ב(46 בסעי-

, הוא רחב ביותר" צו"המושג . צו עדי- על חוק הכנסת. ריעה את הכ-כהצו עדיפה ומ
לרבות , כל החלטה הניתנת מכוחו של חוק הפיקוח, להלכה ולמעשה, וכולל הוא

ר ועדת עררי% לפי חוק הפיקוח על "יו'  ורדי נ300/66
 "בגראו . החלטות שנות� המפקח

518, 518�517' בעמ, ]22[' מצרכי% ושירותי% ואח�כי מוסמ� הוא , א! אמרנו אפוא. 520
 –בלא שהוטלו עליו כל מגבלות שה� ,  הוא לבדו–השר לצוות צו שלפיו המפקח 

כמו הוספנו ואמרנו כי חוק הפיקוח , יחליט ויקבע בהסדרי רישיו� עיסוק ביהלומי!
. הסמי� את שרי הממשלה להסמי� פקידי מדינה לצוות צווי! הסותרי! חוק של הכנסת

, במקורה) ב(46לא השלמנו ע! הוראת סעי- . אינה מתקבלת על דעתנומסקנה זו 
המשפט אמר את דברו �בית. הוראה שלפיה צו של שר יכול שיגבר על חוק של הכנסת

הא! נוסי- עתה . והמחוקק תיק� את המעוות, ]14[מדאינווסט צלול וברור בפרשת 
ידי מדינה יכול היה כ� שא- צו של פק) באורח רטרוספקטיבי(ונפרש את חוק הכנסת 
מ "מדעתו של �נקרא שוב דברי! שהבאנו א� זה עתה מחוות? שיגבר על חוק הכנסת

הנה לפנינו ראיה . ונבי� את עוצמת האבסורד, ]11[אוסטרייכר  בפרשת הנשיא אגרנט
לחוק ) א(5 כי שומה עלינו לפרש את הוראת סעי- –מכרעת � ראיה כמעט–נוספת 

בבד אי� �ובד,  לקבוע הסדרי! ראשוניי! בצווי! שיצווהפיקוח כמסמיכה שרי ממשלה
היא מסמיכה אות! לאצול מסמכות! לרשויות מוסמכות שה! עצמ! מכונני! בצווי! 

 .שה! מצווי!

, כנגדה בעקרונות הכלליי! של שלטו� החוק�לכאורה זו מוצאת לה עזר�מסקנה
 ייחוד נדגיש ונזכיר ב. דעתנו�אות! עקרונות שעליה! הרחבנו את הדיבור בראשית חוות
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שאומר הוא להשתלט על כל חיי הכלכלה , כנפיו הרחבה של חוק הפיקוח�את מוטת
 נית� לפרש את –יריעה �קצר� חוק–וג! א! אמרנו כי בחוק אחר . והמשק בישראל
 74/58פ "ע: ראו עוד והשוו. כ� הוא בחוק הפיקוח�לא, הרחבה�של�לשונו בנדיבות

' רש% החברות ואח'  פיליפובי
 נ3709, 2303/90
 " בג;]23[י� הורנשנטי' היוע
 המשפטי נ

 . ואיל4201' בעמ, ]24[

ראינו את הקריטריוני! שקבע המפקח לעניי� רישוי עיסוק : דבר אחרו� .31
וידענו מכבר כי הנחיות , "הנחיות פנימיות"קריטריוני! אלה ה! בחינת . ביהלומי!

' בעמ, ]31[ל "בספרו הנראו והשוו דות� (חיקתי פועל ת�פנימיות אינ� תקנות וצווי! בני

כי בצוותו את הצו שציווה לא עבר השר על לאו של , לכאורה, מכא� מסקנה).  ואיל391
ואול! לא זו בלבד . פועל תחיקתי�איסור אצילת סמכות לעשיית! של צווי! בני

ש% (ת שנתקשה לעתי! למצוא צידוק להלכה המבחינה בי� הנחיות פנימיות לבי� תקנו

שלנו מתקשי! אנו להשתחרר מרוש! כי סיווג �אלא שלענייננו, ) ואיל471' בעמ, ]31[
 יש בו כדי –פועל תחיקתי � להבדיל� מנורמות בנות–הקריטריוני! כהנחיות פנימיות 

פועל �לחתור תחת ההוראה האוסרת אצילה של הסמכות לקביעת� של נורמות בנות
פועל �� אות� הנחיות פנימיות בחינת צווי! בניג! א! מבחינה פורמאלית אי. תחיקתי
הנה מבחינה מהותית נועדו ה� לבוא תחת הסדרי! נורמטיביי! שהשר אמור , תחיקתי

� דומה– קביעה ראויה לעצמה –עצ! קביעת! של הקריטריוני! . היה לקבוע בצו גופו

ריטריוני! כי סיווג! של הק, נלמד מכא�. פועל תחיקתי�זהה לציוויי! של צווי! בני�עד
 לא יציל את צו –פועל תחיקתי � להבדיל� מצווי! בני–כהנחיות פנימיות גרידא 

. לא באנו לקבוע מסמרות ולנטוע עצמנו בדברינו, כאמור, ואול!. היהלומי! מהפחת
 .אי� זו אלא אזהרה לימי! יבואו

 .אני מסכי! כי יש לדחות את העתירה, כאמור בראש דבריי .32

 ברק' הנשיא א

�השופטת שטרסברגדינה של חברתי �י! אני לפסקמסכ�דינו של חברי �ולפסק, כה
�הסכמתי זו נשענת על בסיס צר שבמסגרתו עניי� חוקיותו של צו הפיקוח . השופט חשי
ברצוני להוסי- שני .  לא עמדה לדיו� בפנינו�1979ט"תשל, יבוא! ויצוא!, על יהלומי!

 : אלה

יסוק חל שינוי מהותי בכוחה של חקיקה חופש הע: יסוד�ע! חקיקתו של חוק .1
כל , אשר לעתיד. שינוי זה צופה פני עתיד ועבר ג! יחד. רגילה להסדיר עיסוק או מקצוע

 א- שכוחה של , אשר לעבר. חקיקה חדשה חייבת להתאי! עצמה לדרישות חוק היסוד
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הרי מובנה , ))החדש(חופש העיסוק : יסוד� לחוק10סעי- (החקיקה הישנה נשמר 
 וכ� היינו – לחוק היסוד קובע במפורש 10סעי- . ושפע מההסדר החוקתי החדשמ

 כי – ]25[מדינת ישראל '  גנימאת נ2316/95פ "דנראה : נוהגי! ג! בלא הוראה מפורשת
, מכוח! של אלה". יסוד זה�פירוש� של ההוראות האמורות ייעשה בכוח הוראות חוק"

עבר להוראות חוק הפיקוח על מצרכי! המשפט לבחו� מחדש הפירוש שנית� ב�על בתי
ולבחו� א! נית� בה! משקל , ולצווי! שניתנו מכוחו)  חוק הפיקוח–להל� (ושירותי! 

גישתו הפרשנית של חברי . לאור מעמדו החוקתי החדש, ראוי לחופש העיסוק
ביטוי לשינוי , פי השקפתי שלי�על, והיא מהווה, נראית לי, לעניי� זה, חשי� השופט

. בי אשר התרחש ע! חקיקת! של חוקי היסוד החדשי! בדבר זכויות האד!הנורמטי
מוכ� אני . ]13[ל " הנ357/79' המ, 790/78
 "בגהדי� ב�י פסקתי בפסקאני עצמ, אכ�

שמא אי� בה ביטוי ראוי בעוצמתו למשקל , ומזומ� עתה לעיי� בפסיקתי זו מחדש
ע! חקיקת! של חוקי , נו עתהכפי שהוא מתייצב בפני, החוקתי הכבד של חופש העיסוק

להשאיר בצרי� עיו� את התוכ� הנורמטיבי המדויק שנית� , כמוב�, מבקש אני. היסוד
 ".פעולה חיונית"כגו� הדיבור , בעתיד להכללות העמומות של חוק הפיקוח

בכ� פוגע חוק . חוק הפיקוח מעניק סמכויות חקיקה רחבות לרשות המבצעת .2
בעקרו� הפרדת הרשויות . רשויות וה� בעקרו� שלטו� החוקהפיקוח ה� בעקרו� הפרדת ה

 1ראה סעי- (הכנסת היא הרשות המחוקקת , פי עקרו� הפרדת הרשויות�על? כיצד
 1וסעי- , �1948ח"תש, לפקודת סדרי השלטו� והמשפט) א(7סעי- ; הכנסת: יסוד�לחוק

 ואסור מתבקש מכ� כי ההסדרי! הראשוניי! של מותר). �1949ט"תש, לחוק המעבר
הקבועה , ההסמכה הרחבה של הרשות המבצעת לחקיקת משנה. ייקבעו בחוקי הכנסת

פי עקרו� �כפי שזו מתבקשת על, פוגעת בסמכות החקיקה של הכנסת, בחוק הפיקוח
 שכ� אי� היא קובעת את ההסדרי! –) vague(זוהי חקיקה סתומה . הפרדת הרשויות

שלטו� ? בעקרו� שלטו� החוק כיצד.  הפוגעת בעקרו� הפרדת הרשויות–הראשוניי! 
שהחוק יהא ; ידועה ומפורסמת, פומבית, כי חקיקה תהא כללית, החוק המהותי דורש

שלטו� . פיו את ענייניה!�ברור וודאי ונית� להבנה באופ� שבני הציבור יוכלו לנהל על
 –הכנסת ולא הרשות המבצעת ; פיו� הוא ולא חקיקת משנה על–החוק דורש כי החוק 

שהכנסת תעיי� מחדש בחוק , מ� הראוי הוא אפוא. בעו את ההסדרי! הראשוניי!יק
כ� ראוי ג! . משפט זה לא פע! בעבר�כ� הציע בית. הפיקוח ובצווי! שנעשו מכוחו

 . כיו!

חופש : יסוד�צור� זה לעיי� בחוק הפיקוח הופ� אקטואלי לאור הוראת חוק .3
 :כי, )10סעי- (בעת הוראה זו קו. העיסוק באשר לשמירת הדי� היש�
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היסוד שמוטל כאמור �יסוד זה או חוק�הוראת חיקוק שאלמלא חוק"
יסוד זה יעמדו בתוקפ� עד תו! �היו תקפות ערב תחילתו של חוק, 9 בסעי-

 ...". יסוד זה�ארבע שני! מיו! תחילתו של חוק

נמצא כי . 10.3.1994הוא ) החדש(חופש העיסוק : יסוד�יו! תחילתו של חוק
ותוקפה ,  תפקע המטריה הנורמטיבית שמעניק חוק היסוד לחקיקה הישנה1998 סבמאר

, הזמ� העומד לבדיקת הדי� היש�. חופש העיסוק: יסוד�ייבח� לאור הוראות חוק
עדי- הוא . ראוי הוא לנצלו במלוא המר$. אינו רב, והתאמתו למבנה החוקתי החדש

ותו באופ� שיעלו בקנה אחד ע! ותתק� א, שהכנסת עצמה תסרוק את הוראות הדי� היש�
 .חופש העיסוק: יסוד�חוק

�השופטת שטרסברגדינה של כבוד �הוחלט כאמור בפסק� .כה

 ). 11.8.1997(ז "באב תשנ' ח, ניתנה היו!
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 :רציו�מיני

  חופש העיסוק – זכויות הפרט – משפט חוקתי* 

 –ת בחופש העיסוק  פרשנות חקיקה הפוגע–חופש העיסוק : יסוד�עמדו לאחר חקיקת חוקמ
 מניעת רישיו� לעיסוק –המבח� לאיזו� בי� הזכות לעיסוק ובי� הצור� להג� על כלכלת המדינה 

 .ממי שהורשע בעבירה שיש עמה קלו�

 חופש העיסוק: יסוד�חוק – חוקי יסוד – משפט חוקתי* 

  השפעתו על–השפעתו על פרשנות חוקי! שקדמו לו והחוסי!  תחת סעי- שמירת הדיני! 
 השפעתו על פירוש חוק הפיקוח על מצרכי! –כוחה של חקיקה חדשה להסדיר עיסוק ומקצוע 

 עיו� מחדש בסמכות להשתמש בחוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! – �1957ח"תשי, ושירותי!
 .בהיעדר מצב חירו! מיידי

 חקיקת משנה – חקיקה – משפט חוקתי* 

 פגיעתה בעקרו� –ה בעקרו� שלטו� החוק  פגיעת–חקיקת משנה הקובעת הסדרי! ראשוניי! 
 .הפרדת הרשויות

 משמעותו – שלטו� החוק – משפט חוקתי* 

 הצור� לקבוע הסדרי! ראשוניי! בחקיקה ראשית ולא בחקיקת –שלטו� החוק וחקיקת משנה 
 .משנה

 צו פיקוח – שעת חירו% – משפט חוקתי* 

א! תוא! את עקרונות שלטו� החוק  ה– �1957ח"תשי, מכוח חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי!
 עיו� –חופש העיסוק : יסוד� מעמדו ופרשנותו של החוק לאחר חקיקת חוק–והפרדת הרשויות 

 –מחדש בסמכות להשתמש בחוק הפיקוח  על מצרכי! ושירותי! בהיעדר מצב חירו! מיידי 
ט של חוק הפיקוח על מצרכי! ושירותי! ובהתאמתו לעקרונות משפ" אזרוחו"הצור� ב
 .מקובלי!

 מגבלותיה – אצילת סמכויות – משפט מינהלי* 

 הא! יכול שר לאצול סמכות –פועל תחיקתי �האיסור על אצילת סמכות לקבוע תקנות בנות
 . כאשר מדובר למעשה בקביעת הסדרי! ראשוניי!–לקבוע הנחיות פנימיות 

 הרשות לקיימה – היוועצות – משפט מינהלי* 

 .גו- מייע$ שיקבע קריטריוני! למת� רישיו�סמכות רשות רישוי להקי! 

  שיקולי% – רישוי – משפט מינהלי* 



 'משרד המסחר והתעשייה ואח, המפקח על היהלומי!' שנסי נ $2740/96 "בג

 ברק' הנשיא א 481) 4(ד נא"פ

 523 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די��פסקי

 
 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
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 – הימנעות ממת� רישיו� לאד! שהורשע בעבירה שיש עמה קלו� –רישוי העיסוק ביהלומי! 
 . נוכח רגישותו של ענ- היהלומי!–עברו הפלילי של מבקש הרישיו� כשיקול ענייני 

 


