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 1  מתוך 1 עמוד

 כ"ג תשרי תשפ"ב, 2021ספטמבר  29
 לכבוד

  מר יצחק הרצוג
  נשיא המדינה

  בית הנשיא
  ירושלים

  

 שלום רב,

  שאלת ניגוד העניינים בחנינת עו"ד גילה נפתליןלבירור בקשה  הנדון:

  לן:להכ ם לפנות אליךמתכבדי ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

כי החלטת על קיצור עונשה של עו"ד גילה נפתלין, אחותו של רב  1פורסם בתקשורת, 29.9.2021היום  .1

הכותל שמואל רבינוביץ'. עו"ד נפתלין נידונה לעונש של שנתיים מאסר בפועל, בגין עבירות של זיוף וגניבה 

 מחשבונות נאמנות של לקוחותיה. עוד לפי הפרסום, רב הכותל נחשב למקורבך. 

התנגדה לעמדת מחלקת החנינות לשחרור המוקדם הנ"ל, "בנימוק  כמו כן פורסם, כי פרקליטות המדינה .2

 שהיא לא סיימה את תכנית השיקום, ולא שוכנעה מהטענה שלפיה השיקום התעכב בגלל הקורונה". 

אם כן, הפרסום מעלה שאלות משפטיות קשות של חשש לניגוד עניינים ומשוא פנים בשיקול דעתך לקצר  .3

 את עונשה של עו"ד נפתלין. 

יצוין, כי בתגובתך לפרסום הדברים מסרת, כי למרות קרבתך לרב הכותל, פעלת בהתאם להנחיית היועצת  .4

 אין מדובר בניגוד עניינים". "המשפטית של בית הנשיא, שסברה כי 

יש לזכור כי טרם פנייה למישור נבקש לציין לעניין זה, כי הגם שלפי הפרסום ניתנה חוות דעת משפטית,  .5

הוא מוסד ממלכתי שהחשיבות בשמירה על ניקיון כפיים וטוהר שמוסד נשיא המדינה, , כפוף המשפטי

נשיא  הממלכתית של התנהלותו., לדין הציבורי ובכלל כך לנראות המידות בו היא ממעלה ראשונה

מספר אחת, והוא דמות ממלכתית המורמת מיתר משרתי הציבור. לכן, הגם וניתנה  המדינה הוא האזרח

ת דעת משפטית, לנראות הציבורית במעשיו של הנשיא, ובוודאי שבהחלטות על מתן חנינות, יש חוו

 חשיבות יתרה בשמירה הדוקה על ניקיון כפיים.

מתוך כך, אנו סבורים כי ככל שנתנה חוות דעת משפטית, על בית הנשיא לפרסמה ברבים ולידיעת הציבור.  .6

בתגובת את חוות הדעת המשפטית המפורטת כן ים שפורסמו ו, נבקש לקבל את תגובתכם לדבראשר על כן

  . לכלי התקשורת בית הנשיא

 לתגובתכם בהקדם.נודה ית הרבה של העניין, חשיבותו הציבור לנוכח .7

 

 בכבוד רב, 

 

 
 
 

 :העתק
 .נשיא המדינהל, היועצת המשפטית סירקיס-דינלעו"ד אודית קורי

                                                           
 . 29.9.2021, ידיעות אחרונותאיתמר אייכנר וטובה צימוקי "ביקורת על הנשיא הרצוג: "העניק חנינה לאחות של מקורבו"",  1

 , עו"דתומר נאור
 מנהל האגף המשפטי

 , עו"דהידי נגב
 מדיניות וחקיקהמחלקת 


