
עורכי הדין של מיכל הלפרין לבג''ץ: מינויה לממונה 

 אין מקום להתערב בו -על ההגבלים ראוי 

לדבריהם, הלפרין תוכל לעסוק ברפורמה בבנקאות ובענף המזון חרף מגבלות בהסכם ניגוד 
  העניינים שלה על עיסוקה בתנובה ובנושאים שבהם תנובה דומיננטית
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   אורה קורןמאת:  •

•     

, העומדת להיכנס לתפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים ביום שלישי הקרוב, השיבה מיכל הלפרין

  לבג''ץ לפני כשבועיים על ידי עורכי הדין שחר בן מאיר ויצחק אבירם. שהוגשה  לעתירה נגד מינויה

ל הלפרין ציינו כי מינויה ש — שמוליק קסוטו, גיא נוף ומאיה אקרמן —עורכי הדין המייצגים את הלפרין 

"ראוי ונכון וסביר, ואין כל מקום להתערבות בית המשפט הנכבד בשיקול הדעת המקצועי והמעמיק 

שנעשה בקשר עם מינויה או בהסדר ניגוד העניינים". לדבריהם, פסילת אדם ממינוי לתפקיד ציבורי בשל 

אשר אין בנמצא כל תוצאה קיצונית, אשר תינקט "רק כאמצעי אחרון, ורק כ חשש לניגוד עניינים הוא

תרופה אחרת לניגוד העניינים". לדבריהם, תשתית עובדתית ומשפטית לתוצאה קיצונית כזו לא הוצגה על 

  ידי העותרים. 

העותרים טענו כי הלפרין מגיעה לתפקיד ממשרד עורכי דין שייצג גופים כלכליים גדולים במשק מול רשות 

הקובע תקופת צינון של שנה וחצי בלבד, אינו מספיק. ההגבלים, ולפיכך הסדר ניגוד העניינים שלה, 

  לדבריהם, יש לקבוע תקופת צינון של חמש שנים. 

מסמך ניגוד העניינים של הלפרין קובע כי לא תטפל במשך שנה וחצי במי שהיו לקוחותיה במגזר העסקי. 

נק אגוד ומרכז סליקה עם אלה נמנים תנובה, אל על, קבוצת לאומי, טמבור, יינות ביתן, ליימן שליסל, ב

בנקאי. כמו כן תמינע הלפרין מטיפול בתחומים בהם תנובה היא גורם דומיננטי, בסליקה בין־בנקאית 

  ובענייני תעופה. 

עורכי הדין של הלפרין ציינו כי מינויה נעשה בהתאם להוראות הדין, והעותרים לא הצביעו על כל טעם 

פקיד. לדבריהם, הסדר ניגוד העניינים של הלפרין להתערבותו של בית המשפט בהחלטה למנותה לת

עומד בהוראות הדין החלות בעניינו, ומחיל מגבלות מחמירות המצויות בקצה העליון של ההסדרים 

  המקובלים בעניין זה. 

לטענתם, הסדר ניגוד העניינים נבחן במהלך תהליך הבחירה על ידי גורמים משפטיים בכירים והממשלה, 

מינויה חרף המגבלות שבו. "הסדר זה אף הולך בתלם שהותווה בהסדרי ניגוד עניינים והוחלט לאשר את 

שנערכו בקשר עם מינוי נושאי משרה בכירים אחרים", הוסיפו. לדוגמה ציינו את מינוי חדוה בר למפקחת 

על הבנקים, אף שהגיעה לתפקיד מבנק לאומי, ואת מינוי דורית סלינגר לממונה על שוק ההון במשרד 

  אוצר, אף שהגיעה לתפקיד מתפקיד בשוק ההון. ה

"בסופו של יום, העותרים מבקשים לחתור תחת יכולתם של מומחים מקצועיים לעבור מן השוק הפרטי 

  למגזר הציבורי. בכל הכבוד, זוהי גישה שאין לקבלה", ציינו עורכי הדין של הלפרין. 

לפיה, "הלפרין אינה מנועה (בניגוד לנטען  מהתגובה עולה פרשנותה של הלפרין למגבלות החלות עליה.

בעתירה) מלטפל בתחום המזון בכללותו; בדומה, הלפרין אינה מנועה מלעסוק בנושא התחרות בשוק 

  הבנקאות. חשוב מכך, הלפרין אינה מנועה מלעסוק ברוב רובם של ענפי המשק הישראלי". 

וק במשך תקופת המניעות, אין פירושו של עוד צויין בתשובה כי "גם בנושאים בהם מנועה הממונה מלעס

דבר כי רשות ההגבלים העסקיים לא תדון או לא תעסוק בהם. בעניינים אלו, יכריע במהלך תקופת 

המניעות ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים, הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים, ד"ר 

  אסף אילת". 



 


