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ארבעה גופים ציבוריים וארבעה חברי כנסת טענו בעתירה כי לממשלה אין סמכות לקבל החלטה
לדיון חירום :״לאיכוללהיות שהחלטה בסדריגודל היסטוריים לא תגיעלבית המחוקקים״
ועדתהכלכלה התכנסה
מסוג זה

$TS1$מהתנהלותו$TS1$
מהתנהלו־
למכור אותם בלאדיון.
שלכלכלן בכיר כל כך באוצר כמו
$DN2$הסביבה$DN2$,אלונה שפר־קארו ,וכן חוות
ביבה,
לאנרגיה ,ארגון ישראל יקרה
ראלי
$DN2$הישראלי$DN2$
ואבי בר־אלי
אבי
צביזרחיה
$DN2$מהתנהלותו $DN2$של נתניהו מתברר שהוא מפחד.
תו
דעתו של המשנה
לנו והעמותה לכלכלה בת־קיימא.
ליועץ המשפטי מיכאל שראל ,שרו״ה שכתב טוען
אותי מטריד ממי וממה מפחד נת־
$TS1$נתניהו$TS1$,
להיות יצוא?
כי לא צריך
לממשלה,עו״ר אביליכט ,שהס־
$TS1$שהסתייג$TS1$
בתוך אליה הצטרפו חברי הכנסת שלי
תשיב
<< המדינה
$DN2$נתניהו $DN2$,שמביא אותו להתנהל בצורה
ניהו,
שבחברת דלק קראו
״אני מבין
$DN2$שהסתייג $DN2$מהריון ביצוא הגז בממשלה.
תייג
 js %%יום על העתירה יחימוביץ׳ ואבישי ברוורמן (הע־
($TS1$העבודה)$TS1$,
החפוזהוהשערורייתיתהזו״.
אתהרו״ח ,ואני שואל את עצמי אם
העתירה הוגשה בירי עוה״ר אפי
ריבלין
($DN2$העבודה) $DN2$,רובי
(הליכודביתנו)
שהוגשה אתמול לבג״ץ כגר בודה),
גם השרים קראו אותו? השרלהגנת
מיכאלי ,עופר סיטבון ונטע רגן.
החלטת הממשלה אתמול לאשר
היהודי)
ח״כאיילת שקר (הבית
ומשה גפני(יהדותהתודה).
הסכימה כי ״לא ייתכן שההחלטה
לשעבר,גלעד אררן ,אמר
הסביבה
המלצות
כי
שופט
את יצוא הגז
רע־
$TS1$רעדת$TS1$
בעתירה נטען
כך קבע
ואולם הוסיפה כי
לא תידוןבכנסת״.
שאפשר לדחות את ההחלטה בש־
$TS1$בשנתיים$TS1$,
תיהפך
"הדמוקרטיה
$DN2$רעדת $DN2$צמהליצוא הגז נסמכו על תש־
$TS1$תשתית$TS1$
דת
המשפט
בית
העליון ,כעםכול־
$TS1$כולבדג$TS1$.
״בסוף התקבלה החלטהשקולה ,וזה
בפופוליסטים?
$DN2$בשנתיים $DN2$,אז גם הוא
נתיים,
$DN2$תשתית $DN2$עובדתית לקרה וכי ההלטת
תית
בתשובתה ,תגיב המדיכה
לתוכא ואטלולא"
בדג.
$DN2$.
נכון לאשריצוא״ .היא כינתה את
בריון חירום שקיימה אתמול
הממשלה לאמצן נעשתה בחוסר
הציבור חייב להיות שותף בריון
גם על בקשת העותרים להוצאת
הגשת העתירה כמהלך של ״ללכת
ועדת הכלכלהבעניין ,קרא היו״ר הזה,ולכן אין מקום אחר לקיים
סמכות .זאת ,מכיוון שמדובר בה־
$TS1$בהסדר$TS1$
צו ביכיים כגר ההחלטה ולבקשה
להתבכיין לרשות השופטת״.
אותו אלא בכנסתישראל״.
ברוורמן לראש הממשלה בנימין
$DN2$בהסדר $DN2$ראשוני המחייבעיגון בחקי־
$TS1$בחקיקה$TS1$
סדר
לקיים דיוןזז/זך*בעכייכה.
יחימוביץ׳ אמרה כי לא במקרה
קה
העתירה הראשונהלבג״ץ הוג־
$TS1$הוגשה$TS1$
$DN2$בחקיקה $DN2$ראשית בכנסת.לעתירה צורפו נתניהו״לחזור בו מההחלטה על
ח״כ איציק שמולי(העבודה)
האשים כי ״צמח ניסה להוליך
תוקפים נתניהו ושר האוצר יאיר
יצוא הגז,להעביר אותה לאישור
חוות דעת המיעוט בוועדת צמח
 $DN2$אתמול בירי המרכז האקדמי
שה
שלמנכ״לית המשרד להגנת הס־
$TS1$הסביבה$TS1$,
למשפט
ולעסקים ,הפורום היש־
$TS1$הישראלי$TS1$
הכנסת ולשתף את הציבור בריון ,לפיד את עצם קיום הדיון הציבורי .שולל את כמה מחבריהוועדה״.
ח״כ דב הנין(חר״ש) אמר כי ״ראש
מתרחשת בשבוע שבו
״ההתקפה
הדמוקרטיה הישראלית
אחרת
הממשלה מתבלבל ביןפופוליזם
מתקבלת החלטה שמעבירהלקו־
$TS1$לקומץ$TS1$
ואטלולא״.
תיהפךלחוכא
מיליארד לדמוקרטיה ,שבה נבחרי הציבור
003-053
$DN2$לקומץ $DN2$ענקי הגז
מץ
לדבריו ,״לאיכוללהיות שה־
$TS1$שהחלטה$TS1$
הםשמחליטים .הממשלה היא הר־
$TS1$הרשות$TS1$
שקל ,והם היו רוצים לעשות את
$DN2$שהחלטה $DN2$בסדריגורל היסטוריים של
חלטה
שות
זה בשקט״ .היא הוסיפה כי את
הכלכלההישראלית לא תגיעלבית
$DN2$הרשות $DN2$המבצעת ,אך במקום הביצוע
היא רוצהלהיות זו שתקבע נור־
$TS1$נורמות$TS1$
הטענה כי ״אם לא יהיה יצוא הגז
המחוקקים .איך בדיוק הממשלה
$DN2$נורמות $DN2$במקומו של המחוקק״.
מות
יישאר באדמה״ היא שמעה מיצחק
את
מנמקת
הקפיצה שביצעה
(ליכוד) אמר
פייגלין
ח״כ משה
תשובהוגדעון תדמור ,וזה המשפט
ממסקנות ועדת צמחעל bcm 450
השמירה
שבו משתמש ראש הממשלה לנמק
כי הוא מכבד את עקרון
ל bcm 540 -האם היו דיונים מע־
$TS1$מעמיקים$TS1$
החלטה דרמטית.
$DN2$מעמיקים $DN2$שהציבור אינו מורעלהם ,או
מיקים
על מעמר הכנסת ,ואינו מצביע
עם ראש הממשלה באופן אוטו־
$TS1$אוטומטי$TS1$,
(עבודה) אמ־
$TS1$אמרה$TS1$
ח״כ מרבמיכאלי
שהממשלה הבינה שיש מחאה ציבו־
$TS1$ציבורית$TS1$,
$DN2$אוטומטי $DN2$,אך הוא מסכים עם נתניהו
מטי,
$DN2$אמרה $DN2$כי ״המשאביםהללו לא שייכים
רה
$DN2$ציבורית $DN2$,ברקה אתכיוון הרוה ושינתה
רית,
הפופוליזם.
להחליט
זכויות
לה
ואין
לממשלה
האם
ההחלטה?
את
בעניין
נשמעה עמדתו

