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 2  מתוך 1 עמוד

 י"ז שבט תשפ"ג ; 2023פברואר  08
 : לכבוד 

 
 

 

 
 ום רב, של

התנועה   8949/22פסק הדין בבג"ץ  –ביזיון בית המשפט מ  אזהרה הנדון: 
 למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת 

ע"ר   בישראל,  השלטון  איכות  למען  התנועה  "  580178697בשם  לפנות    "(התנועה)להלן:  מתכבדים  אנו 
 , כדלקמן:כםאלי

ראש הממשלה להפעיל  על    כי   שופטים,  11, בהרכב מורחב של  קבע בית המשפט העליון,  18.1.2022ביום   .1

.  ו כשרי דרעי מתפקידחה"כ אריה    יסוד: הממשלה ולהעביר את- )ב( לחוק22את סמכותו לפי סעיף  

דרעי חה"כ  על  חלה  כי  לפרישתו  ממניעה    נקבע  ביחס  ואמירותיו  התחייבויותיו  לאור  כשר  לכהן 

בג"ץ  , ובשל חוסר סבירות קיצוני שנובע מהרשעותיו הפליליות )ראו  יים הציבוריים בהליך הפלילימהח

)אר"ש    התנועה למען איכות השלטון נ' הכנסת  8949/22ובג"ץ    אילן שיינפלד ואח' נ' הכנסת  8948/22

  (."(פרשת דרעי( )להלן: "18.1.2022

לחה"כ דרעי כי הוא מעביר אותו מתפקידיו  בישיבת הממשלה, הודיע ראש הממשלה  22.1.2023ביום  .2

לחפש  "  ראש הממשלה כי בכוונתו  יחד עם זאת, הדגיש)ב( לחוק יסוד: הממשלה.  22התאם לסעיף  ב

 יוכל לתרום חה"כ דרעי. שבה  "כל דרך חוקית

כי למרות פסק הדין הברור בפרשת דרעי, הוא ממשיך לקיים פגישות    1פורסם בתקשורת,   רונהלאח .3

בממשלה   בכירים  עם  שוטפות  הפנים  עבודה  במשרדי  המקצועי  מהדרג  המדינה  עובדי  עם  ואף 

 . והבריאות

שניתן בהרכב  פסק הדין הברור  של, הלכה למעשה, מכוונת  פרהשל הכן, עולה תמונת מצב עגומה  אם .4

  משרדי הפנים והבריאות ב  יםמתנהל הציבור    עובדי ו  ,בפרשת דרעיבית המשפט העליון    שופטי  11של  

 בפרשת דרעי.  לצו הברור שניתן  גמור בניגוד –

עובדי    גם על ידי  ,ביזיון בית המשפטלפקודת    6הפרה של סעיף  ולים לכדי  ים ע, הדברמדת התנועהלע .5

בפועל של פסק הדין ולהשתתפותם בביזיון   להפרהאים , אשר מביממשרדי הבריאות והפנים ציבורה

 . מאסרעת יב קקנסות כבדים ואף  הטלת טומנת בחובה אפשרות ל ההפרה   .בפרשת דרעי פסק הדין

שלא היו צד    מדינה  עובדי, או  החלת ביזיון בית המשפט על צדדים שלישיים  , כיזה המקום להזכיר .6

"למנוע עקיפת הצו בדרך של קנוניות בין החייב לבין "זרים"  כדי  המשפטי היא צעד מחייב    להליך 

ייב לבין הפרת הצו ובכך  ח בין ה  וביצירת פיקציות של אנשי קש אשר באופן פיקטיבי ינקטו את הקשר

 232(  4לד) ,מוניות הדר לוד בע"מ נ' אמיל ביטון 371/78ע"א    " המשפט-יביאו לסיכולם של צווי בתי 

 . "(מוניות הדר לודפרשת )להלן: " (1980)

 

 .  1.2.2022, דה מרקררוני לינדר, "למרות פסיקת בג"ץ: דרעי קיים השבוע פגישות עבודה עם בכירים בממשלה בביתו",   1

 שה בר סימן טוב ר ממ מר רונן פרץ
 לי המנהל הכל  המנהל הכללי 

 משרד הבריאות  פנים משרד ה
 ירושלים  ירושלים 
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 2  מתוך 2 עמוד

ר החלת ביזיון  בדב  לוד, בפרשת מוניות הדר    הלכה   ,1980בשנת  כבר  בית המשפט העליון קבע  יובהר, כי   .7

  :םבית המשפט על צדדים שלישי

דין והגשמת -יש בהטלת האחריות על "זר" כדי לשרת את המטרה של כיבוד פסקי"
המשפט פוגעת באינטרס הפרטי של הצד - . אמת הדבר, הפרת צווים של בתישלטון החוק

זו באה הוראת סעיף   פגיעה  ולשם מניעת  צווים לפקודה.    6הזוכה,  אך אי קיומם של 
ר כולו, במעמדה של הרשות השופטת, ובתשתית החברתית שיפוטיים פוגע גם בציבו

מתן כוח לפרט לנקוט הליך אשר יביא לכיבוד צווים שיפוטיים המביאה לכיבוד החוק.  
המגשים הן את האינטרס הפרטי, והן את האינטרס הציבורי. בין שני אינטרסים אלה 

הדר )פרשת מוניות    ".קיים קשר הדוק, ויהיה זה אך מלאכותי ליצור ניתוק גמור ביניהם
 במקור(. ההדגשות אינן לוד, 

  צו בית המשפט ם  קיו-אי מביאים ל  עובדי הדרג המקצועי במשרדכםהאפשרות שאתם או  כי כן,  הנה   .8

יכול לכהן כשר כי חה"כ דרעי לא  כולפגיעה קשה בציעת  פוג  –  שקבע  החברתית  ת  ובתשתיו  בור 

 המביאה לכיבוד החוק.

נבקש   .9 לעיל,  האמור  כל  ולאור  כן,  על  לכםאשר  הכאת    להבהיר  המצב  לעמדת  אשר  ,  וללתתמונת 

 . ביזיון בית המשפט לכדיהמשך ההפרה על ידי עובדי משרדכם עלול לעלות  התנועה

 

 ,בכבוד רב       

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : העתק
 

 , היועצת המשפטית לממשלה. רהמיאעו"ד גלי בהרב 

 ________________________ 
 הידי נגב, עו"ד

 מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה
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