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 י"ג חשון תשפ"ג,  2022נובמבר  07
  

 לכבוד            
 מיארה-בהרב גלי ד"עוה

 היועצת המשפטית לממשלה 
 משרד המשפטים

 ירושלים 
 -  דחוף -                  

 שלום רב, 

שר  דרעי לכהן כ מניעותו של מר אריה  עניין ב  נחייתךלה בקשה :הנדון

 חזקת הקלון שחלה בעניינו בשל  37-ה  ממשלהב

דרישה יך באלילפנות    יםמתכבד  ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 להלן:כ , והכלו חזקת הקלון שחלה בעניינבשל   שראינו כשיר לכהן כה דרעי מר ארי י כישתבהיר

בעקבות   ש"ח  180,000תנאי וקנס בסך    חודשי מאסר על  12לעונש של    מר אריה דרעינידון    1.2.2022ביום   .1

של   בביצוע עבירות,  מדינת ישראל נ' דרעי  56231-12-21ת"פ  בהסדר הטיעון    הודאתו והרשעתו, במסגרת 

 ,1963-, תשכ"ג(ורכישה  שבח)לחוק מיסוי המקרקעין    1)ג(98סיוע לעריכת הצהרה שאינה נכונה לפי סעיף  

הגשת דו"ח למס הכנסה ואי ניהול    וכן עבירות של הגשת דו"ח וידיעות לא נכונות ללא הצדק סביר, אי

להסדר   4ף  סעיבכמו כן,    ש[.נוסח חד]פקודת מס הכנסה  שונים בפנקסי חשבונות וזאת על פי סעיפים  

 כי:  סוכם בית המשפטאושר בוית, התביעה הכלל מולעליו חתם מר דרעי הטיעון 

  היועץ   כן   ועל  מהכנסת  להתפטר  החלטתו  בדבר  הנאשם  הודעת   את  בפנינו  רשמנו"
 ".הדיונית  הערכאה בפני הקלון  בעניין  טוען לא לממשלה המשפטי

ועה לאיכות  התנ  3/25במסגרת פ"מ    , השופט י' עמית,המרכזית  יו"ר ועדת הבחירות  דחה 20.9.2022ביום   .2

רולינג - פרה  קבועאת בקשת התנועה ל  ,"(הקלוןחזקת    פרשתן: ")להל  (20.9.2022)השלטון נ' אריה דרעי  

בסוגיה:  הנימוק שטרם בשלה העת לדון  לאור    באהה הממשלב  שרכשירותו של מר דרעי לכהן כבעניין  

הרכבמ" משתפקיד  התקיימו;  לא  עדיין  מישהבחירות  על  הוטל  טרם  הממשלה  הכנסת;    ת  מחברי 

לאיש   ידוע  אינו  הממשלה  את  ירכיבו  אשר  הסיעות  תפקידי (המבקשת  לרבות)משהרכב  ומשחלוקת   ;

לא הכנסת  בימת  מעל  השבעתם  ומועד  החלה  לא  עדיין  לדון   –נקבע    השרים  העת  בשלה  שטרם  ברור 

 . "בסוגיית כשירותו של המשיב להתמנות לשר

שורר הב המשפטי  את המצהשופט י' עמית,  ,  יו"ר ועדת הבחירותהבהיר  פרשת חזקת הקלון  ב   ,על אף זאת .3

 :משלהבמחבר ככשירותו של מר דרעי לכהן  על שאלת )ג( לחוק יסוד: הממשלה6פרשנות סעיף ל ביחס

 המכונן קבע מעין "חזקת קלון" לפיה אדם שהורשע ונידון לעונש מאסר על פי התנאים"
המנויים בחוק היסוד לא יהיה כשיר לכהן כשר בממשלת ישראל, אלא אם כן קבע יושב  

)ראו   "ועדת הבחירות המרכזית כי אין בעבירה שבה הורשע אותו אדם משום קלון  ראש
חזקת  פרשת  ב  ' השופט י' עמית,, כב לטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזיתלהח   6פסקה  
 .(הקלון

העת על  כל  ל ע חלה – שרלכהן כאדם ת מנעהמו –קת הקלון על כך שחזמר, יו"ר ועדת הבחירות עמד כלו .4

מיך  )ג( לחוק יסוד: הממשלה מס6הבהיר כי סעיף  הוא    יתרה מכך,  .הוטל עליו עונש מאסרו  רשעואדם שה

 ". של קלון קיומו  "בבקשות לקביעתהקלון ולא להסרת לדון רק בבקשות אותו 
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ב .5 המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר  הבהיר  הקלוןפרשת  עוד  בקשה חזקת  להגיש  רשאי  אדם  כל  לא  כי   ,

קלון לסעי  . להסרת  בהתאם  התשס"א  3ף  אלא  הממשלה,  הקלון2001-לחוק  להסרת  הבקשה  את   , 

יכול להגיש רק ראש ,  כשר כהן  ל  –דרעי    כמו מר  ,קלון וחלה עליו חזקת המי שהורשע במאסר  ל  אפשרתמה

 לה. ממשיב  חבר הכנסת שהוטל עליו התפקיד להרכהממשלה או 

ו לכהן כשר  ריה דרעי כי ברצונ א  וההצהרות של מר  ,25-ת לכנסת הבחירוהנה כי כן, לאור תוצאות ה .6

,  שלה ולציבור כולועמדים ליטול את תפקיד הרכבת הממלמועולה הצורך שתבהירי    –  37-בממשלה ה

 עי לכהן כשר. דרמר המונעת מ הקלון  תביחס לחזקהדין  ומה

הירי  בהמועמדים ליטול את תפקיד הרכבת הממשלה ותנחי את  שת בבקשה    יךאליכן, אנו פונים    אם .7

 . זק בקלונומוח ר דרעימ כי אכן ציבור כולו, להם ול

כדי   בהקדםלנו  אנא השיבו  ,  רכבת הממשלהלהשל העניין וסד הזמנים הדחוק    הציבורית  החשיבותנוכח  ל .8

 המשך צעדינו בנושא, לרבות המשפטיים. שנוכל לבחון את 

 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
  

 עו"ד  ,הידי נגב 
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 


