
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  3989/22

כבוד השופט ד' מינץ לפני:
כבוד השופט א' שטיין

כבוד השופט י' כשר

1. עיריית ביתר עילית העותרים:
2. עיריית קריית שמונה

3. עיריית דימונה
4. יהודה אריה פייג

5. אליהו שרייבר
6. יצחק פריימן

7. הח"כ מיכאל ביטון
8. עיריית צפת

9. עיריית בית שאן
10. מ.מ קרני שומרון

11. אמת ליעקב  בע"מ

נ  ג  ד

1. מדינת ישראל- משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים

המשיבים:

2. שרת התחבורה- והבטיחות בדרכים
3. משרד האוצר

4. שר האוצר

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים 

כ"ט בתמוז התשפ"ב (28.7.2022) תאריך הישיבה:

עו"ד אורי קידר; עו"ד עופר שכטר; עו"ד נדב 
בנאסייאג

בשם העותרים 10-1:

עו"ד מאיר אברהם בשם העותרת 11:

עו"ד אודי איתן; עו"ד יונתן סיטון בשם המשיבים:

החלטה

ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי 

המלצת ועדת מחירים עליה נסמכו משיבים 2 ו-4 בהחלטתם בטלה בשל כך שבעת גיבוש 

ההמלצה הוועדה מנתה שלושה חברים במקום ארבעה, כמצוות סעיף 3 לחוק פיקוח על 



מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996; וכן מדוע לא ייקבע כי כפועל יוצא מכך יישלל 

תוקף החלטת משיבים 2 ו-4 כאמור.

תשובת המשיבים תינתן עד ליום 22.9.2022. 

לא ראינו לתת צו ביניים בעת הזאת.

ניתנה היום, כ"ט בתמוז התשפ"ב (28.7.2022).
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על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא 

מלפניו צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי המלצת ועדת 
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הוועדה מנתה שלושה חברים במקום ארבעה, כמצוות סעיף 3 לחוק פיקוח על מחירי 

מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996; וכן מדוע לא ייקבע כי כפועל יוצא מכך יישלל תוקף 

החלטת משיבים 2 ו-4 כאמור.

המשיבים יגישו תשובתם עד ליום 22.9.2022.

ניתן היום, כ"ט בתמוז התשפ"ב (28.7.2022).

עידית מלול

מזכירה ראשית
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