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 י"ז שבט תשפ"ג , 2023בפברואר   8

 לכבוד  

 דוד  -מר ארנון בר

 ההסתדרותיו"ר 

 avia@histadrut.org.il באמצעות דוא"ל:

 

 שלום רב, 

 הנדון: הצטרפותכם הדחופה להשבתת המשק כמחאה כנגד "ההפיכה המשטרית" 

" )להלן:  ע"ר  בישראל,  השלטון  איכות  למען  בדברים  התנועההתנועה  אליך  לפנות  מתכבדת   ,)"

 הבאים: 

בימים אלו, במסגרת הצעתם של שר המשפטים, יריב לוין, ושל יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה   .1

משמעויות   עם  משטרית  הפיכה  הפרק  על  עומדת  השפיטה,  יסוד:  חוק  לתיקון  רוטמן, 

"(. דומה שקשה להפריז בחומרת הדברים או  ההפיכה המשטריתדמוקרטיות חמורות )להלן: "

של   הקיצוניות  בהשלכות  בישראל.  להגזים  הדמוקרטיה  על  הפרק  על  העומדות  ההצעות 

השלכות קיצוניות אלה לא נעצרות ברמה המשטרית או בחיי האזרח כפרט, אלא גם יביאו  

 . לפגיעה קשה בכלכלת ישראל

המשפט   .2 בית  של  החוקתית  סמכותו  את  משמעותית  במידה  לצמצם  מוצע  ההצעות  במסגרת 

ות המבצעת. לצד זאת, מבוקש להעניק לממשלה,  העליון הן לפקח על הכנסת והן לפקח על הרש

המשפטים    שר  כוונת  את  נזכיר  עוד  שופטים.  בבחירת  מלאה  שליטה  לקואליציה,  ולמעשה 

יועצים משפטיים למשרדי הממשלה השונים כמשרות אמון, הכפופים לשרים  -להביא למינוי 

 הממנים, ולא לשלטון החוק. 

אותן הצעות המקודמות בימים אלו בכנסת  תוצאתה הסופית של המהפכה המשטרית כעולה מ .3

היא השתלטות מוחלטת של הרשות המבצעת על הרשות המחוקקת, ועל שומרי הסף האמונים  

בישראל   המשטרית  שבשיטה  לאחר  להזכיר,  יש  זאת,  כל  החוק.  שלטון  על  השמירה    – על 

אך  איננה  התוצאה  שבידיה.  הקואליציוני  הרוב  באמצעות  בכנסת,  שולטת  כבר    הממשלה 

מתמצה בפגיעה קשה ביותר בעקרון הפרדת הרשויות עד הפיכתו לעניין פורמלי ותו לא; אלא  

 יסוד. כלומר, לא רק שינויים משטריים, אלא גם פגיעה חמורה בכל אזרח. - גם פגיעה בזכויות

כידוע לכם    –שהיא איום ממשי ומשמעותי על הדמוקרטיה הישראלית    – ההפיכה המשטרית   .4

ונגזרותיה כמעט ולא ניתן    תביא גם לפגיעה קשה וחמורה בכלכלת ישראל, שאת השלכותיה 

 לאמוד.  
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אנו קוראים לך להודיע בדחיפות כי ארגונך וחבריו יצטרפו להשבתת המשק ביום לנוכח זאת   .5

ה הקרוב,  הפגיעות    . 13.2.2023-שני  כנגד  למאבק  קריטיות  הן  אלה  מעין  מחאה  פעולות 

 ההרסניות במדינת ישראל ובמשק.

 

 

 בברכה ובכבוד רב, 

   

 ד"ר שחף גל, מנכ"ל        

 התנועה למען איכות השלטון בישראל        

 


