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 "ג ניסן תשפ"בכ ;2022באפריל  24 

 לכבוד

 ח מתניהו אנגלמן"רו מיארה-עו"ד גלי בהרב ח"כ נפתלי בנט 

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היועצת המשפטית לממשלה ראש הממשלה 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות  משרד המשפטים משרד ראש הממשלה
 הציבור

 

הרשמי ראש הממשלה במעון מגוריו של ראש ממשלת ישראל  הנדון:

 ברחוב בלפור בירושלים
 13.04.2022 ;28.3.2022 הימיםמ נויתופני :סימוכין

 כם"(, הרינו מתכבדים לפנות אליהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 כדלקמן:

לשנה בהחלטתו של ראש הממשלה הנבחר, ח"כ נפתלי בנט, מזה קרוב זו, עניינה של פנייה  .1

, ובהחלטה להפוך את שלא להתגורר במעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור בירושלים

 ביתו הפרטי למעון ראש הממשלה הרשמי לאור השיפוצים המתנהלים במעון הרשמי.

 ראש הודיע לתפקיד היבחרו עםאשר בסימוכין, הקודמות  נויתובהרחבה בפני כמפורט .2

מקום מגוריו מביתו הפרטי ברחוב את , כי אין בכוונתו להעתיק בנט נפתלי"כ ח, הממשלה

בבירת זאת, על אף קיומו של מעון רשמי  1ציפמן ברעננה למעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים.

אשר אמור לשמש אותו למגורים וכן לניהול שגרת והמנוהל על חשבון קופת המדינה, ישראל, 

 הפגישות ותפקידו כראש ממשלת ישראל.

קובעת , "(החלטת שכר השרים)להלן: " 1982-תשמ"בהשרים וסגני שרים, החלטת שכר  כידוע, .3

המדינה מעמידה לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים, אשר מנוהל על חשבון כי  6בסעיף 

 ה, ונועד לשמשו הן למגורים והן לתפקידיו הרשמיים.אוצר המדינ

אלא נובעת ההחלטה כי מעונו הרשמי של ראש הממשלה ימוקם בירושלים אינה מקרית,  .4

: יסוד ובחוק הממשלה: יסוד בחוקממעמדה הייחודי של ירושלים כבירת ישראל, כפי שמעוגן 

נוכח חשיבותה הרבה של ירושלים עבור עם ישראל ומדינת ישראל, . ישראל בירת ירושלים

השונים, ביניהם נשיא המדינה, הכנסת,  שלטוןשל מוסדות הירושלים משמשת כמקום מושבם 

 .הממשלה ובית המשפט העליון

                                                 
 , זמין ב:N12 (3.6.2021) אתרבדפנה ליאל "מסתמן: משפחת בנט תגור ברעננה ולא בבלפור"  1

936c443f023d971026.htm?Partner=interlink-politics/2021_q2/Article-https://www.mako.co.il/news.  

https://www.mako.co.il/news-politics/2021_q2/Article-936c443f023d971026.htm?Partner=interlink
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 ישנהלהעתקת מקום מגוריו של ראש הממשלה מביתו הפרטי אל המעון הרשמי  לצד כל אלו, .5

כזכור, בימים אלו מתקיימים שיפוצים  .הציבורית הקופה על שמירהה עבור מכרעת חשיבות

נרחבים במעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, והוא עומד נטוש מאז חודש יולי 

 האחרון.  

אביחי מנדלבליט, אישר כי ביתו  עו"ד, לשעברהיועץ המשפטי לממשלה בעקבות שיפוצים אלו,  .6

את ראש הממשלה עד תום  הפרטי של ראש הממשלה ברעננה יוגדר כמעון הרשמי המשמש

 גם ומשמעותייםשהוביל לביצועם של שיפוצים נרחבים  באופן, השלמת השיפוץ במעון הרשמי

    2.שקלים מיליוני בעשרות מוערכת עלותם אשר, ברעננה הממשלה ראש של הפרטי בביתו

 ,הרחבנו בפניותינו הקודמות ןמעבר להוצאות השיפוצים בביתו הפרטי של ראש הממשלה, עליה .7

אודות הוצאות משפחת  3" כתבתה של אילה חסון,13התפרסמה ב"חדשות  23.04.2022ביום 

  ברעננה.בנט הנובעות ממגוריהם בביתו הפרטי 

 הוצאות אלה כוללות, בין היתר .אלף ש"ח בחודש 50-כ עומד על ההוצאותממוצע  ,לפי הפרסום .8

הוצאות על משלוחי  םה ש"ח בממוצע 11,500-כ מתוכם, מזון על"ח ש 26,000 מעל של הוצאות

במידה ומשפחת בנט  משמעותית תמופחתו. הוצאות אלו, היו בלבד בנט משפחת עבור מזון

מעון המכיוון ש ,זאת .הייתה מתגוררת במעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור בירושלים

 מטבח בו מבשלים עבור משפחת ראש הממשלה.כולל  הרשמי

אלף ש"ח, שנועדו למימון דירות  70כמו כן, לפי הפרסום מידי חודש ישנן הוצאות של כמעט  .9

סמוכות לביתו הפרטי של ראש הממשלה ברעננה, עבור אנשי המעטפת והלוגיסטיקה הנדרשים 

לרבות מגורים עבור אנשי האבטחה, אב הבית , התאמת הבית הפרטי ברעננה למעון רשמי זמניכ

מהקופה הציבורית ש"ח שיצאו  700,000-עד כה בקירוב ל הוצאות אלו מסתכמותוכדומה. 

 בעשרת החודשים האחרונים.

כל זאת, בנוסף להמשך התשלום על כשש דירות המושכרות מסביב למעון ראש הממשלה  .10

 ., אשר עומדות ריקותאלף ש"ח בשנה 760ברחוב בלפור בירושלים, בעלות שנתית של  הרשמי

, כך שלמעשה ישנו תשלום כפול ברעננהלסכום על הדירות תשלום נמשך גם בשנה זו, בנוסף ה

 עלות משמעותית נוספת המכבידה על קופה הציבורית. על צורך זה אשר מהווה

עולה חשש כי החלטתו של ראש הממשלה להישאר בביתו הפרטי ברעננה ולהפכו  מהאמור לעיל .11

חשש זה מתעצם  .פגיעה קשה ביותר בקופה הציבורית עמהביאה מלמעון ראש הממשלה בפועל, 

                                                 
, זמין (18.3.2022) 13חדשות אילה חסון "שכניו של בנט ברעננה מספרים על חיים תחת סיוט: "מרגיש כמו כלא"" ב 2

   ;/house-https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/bennett-902942628 ב:
 Ynetאתר באיתמר אייכנר "בנט לא רוצה לעבור לירושלים": השיפוץ בבלפור תקוע, וגם הקמת המעון החלופי" 

  .https://www.ynet.co.il/news/article/bycj1jxvc , זמין ב:(12.4.2022)
 13חדשות על חשבון משלם המסים: ההוצאות של משפחת בנט" ב –אלף שקלים בחודש  50אילה חסון "ממוצע של  3
expensses-family-https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/bennet- , זמין ב:(23.04.2022)

ign=news_mutm_source=share&utm_medium=WP&utm_campa/?903007167.      

https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/bennett-house-902942628/
https://www.ynet.co.il/news/article/bycj1jxvc
https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/bennet-family-expensses-903007167/?utm_source=share&utm_medium=WP&utm_campaign=news_m
https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/bennet-family-expensses-903007167/?utm_source=share&utm_medium=WP&utm_campaign=news_m
https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/bennet-family-expensses-903007167/?utm_source=share&utm_medium=WP&utm_campaign=news_m
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משלת חילופים, כאשר מועד החילופים ביתר שאת, נוכח העובדה כי ראש הממשלה מכהן במ

 . 2023, קבוע לחודש אוגוסט יאיר לפיד עם שר החוץ וראש הממשלה החלופי, ח"כ

המועד  מהוולבקש לברר  יכםאשר על כן, ולאור חשיבות הדברים האמורים, נתכבד לפנות אל .12

 לעבור ישראל ממשלת ראש צפויבלפור, ומתי  ברחובהרשמי במעון  השיפוצים הקבוע לסיום

 . הרשמי במעונו להתגורר

 .לתגובתכם המהירה, נודה .13

 

 בכבוד רב,                                                                     

 

 

 

 
________________________ ________________________ ________________________ 

  

   נועה סלוצקי רותם בבלי דביר, עו"ד , עו"דתומר נאור
   רכזת האגף המשפטי מחלקת ליטיגציה מנהלית ראש האגף המשפטי


