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 הצווים המבוקשים: .א

 צווים על תנאי: .1.א

בזאת עתירה לבית משפט נכבד זה, למתן צו על תנאי, ולהפכו למוחלט, כנגד מוגשת  .1

 כדלקמן: 2-1המשיבים 

תכריז המשיבה להתייצב וליתן טעם מדוע לא  2-1תנאי המורה למשיבים -צו על .1.1

לנבצרות מתפקידו כראש  ,חה"כ בנימין נתניהו ,2על יציאתו של המשיב  1

וזאת לאור חוק יסוד: הממשלה, ל 20, 16על פי הוראות סעיפים הממשלה, 

 הסיבות שלהלן, כל אחת בנפרד וכולן במצטבר:

המתנהל בימים אלה בשלב ההוכחות,  2לנוכח משפטו הפלילי של המשיב  .1.1.1

המוביל לכך שהוא מנוע מכל עיסוק שהוא במערכת המשפט ובמוסדות אכיפת 

כל החוק, לרבות על ידי חקיקה שעלולה להשפיע על ענייניו המשפטיים או 

התערבות אחרת בעניינם של הרשות השופטת ומוסדות אכיפת החוק, ובפרט 

סמכויותיהם של בתי המשפט, של התביעה הכללית ושל היועצת המשפטית 

 לממשלה; 

, הנאשם בפלילים, ובהן קידום חקיקה שעניינה 2לנוכח פעולותיו של המשיב  .1.1.2

כן מינוי של פגיעה אנושה במערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק בישראל, ו

שר נוסף במשרד המשפטים אשר מטרתו היא לקדם פגיעות אלו, תוך הפרה 

בוטה של הסדר ניגוד העניינים המחייב לגביו, ותוך הפרת פסקי הדין של בית 

התנועה למען איכות השלטון נ' היועץ  2592/20המשפט הנכבד בבג"ץ 

התנועה  3056/20בבג"ץ ( ו6.5.2020באר"ש,  )פורסם המשפטי לממשלה ואח'

 .(25.3.2021)פורסם באר"ש,  לאיכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה

לנבצרות עת הוא פועל  2לנוכח התגבשות התנאים להוצאתו של המשיב  .1.1.3

באופן ישיר ועקיף באמצעות כוחו השלטוני להשפעה על עתידו ועל ענייניו 

 המשפטיים, וזאת במטרה להימלט מאימת הדין.

הקשה הנגרמת לאמון הציבור ברשויות השלטון וברשות לנוכח הפגיעה  .1.1.4

להתערב בענייניו  2המבצעת, עת היא נרתמת למאמציו של המשיב 

 המשפטיים, באופן ישיר ובאופן עקיף.

 בקשה למתן צו ביניים:  .2.א

מנע מלהניח על שולחן ילה 3בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו ביניים המורה למשיבה  .1

גוד לתפקיד שר במשרד המשפטים, תוך הפרת הסדר ני 4הכנסת את מינוי המשיב 

וזאת עד אשר  –ראש הממשלה הנאשם בפלילים  – 2העניינים המחייב את המשיב 

 תתברר ותוכרע עתירה זו. 
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כידוע, הכלל הוא כי צו ביניים נועד לשמר את המצב הקיים ולמנוע נזקים בלתי הפיכים  .2

)הוצאת אוצר המשפט,  3עמ'  עדים זמנייםס]ור' לעניין זה למשל ספרו של א' סאמרלי, 

([. מטרתו של צו ביניים זה היא למנוע את הפרתו של הסדר הניגוד העניינים 2005כרך א' 

 וקביעת עובדות בשטח אשר עשויות לייצר מציאות עובדתית בלתי הפיכה. 

ני הלכה היא כי בבואו להכריע בבקשה למתן צו ביניים, ככלל ישקול בית המשפט הנכבד ש .3

אחים סקאל בע"מ נ'  301/03סיכויי העתירה ומאזן הנוחות ]ראו בעניין בר"ם  –שיקולים 

של  יחס מתקיים האמורים השיקולים ([. בין18.3.2003)פורסם בנבו,  רשות שדות התעופה

 מאזן בדרישת למעט ניתן העתירה גבוהים יותר, כך שסיכויי כוחות", היינו, ככל "מקבילית

מדינת ישראל משרד החינוך נ' בית הספר יפיע לחינוך  9954/16]בר"ם הנוחות, ולהיפך 

 ([.3.1.2017)פורסם בנבו,  ורווחה בע"מ

העותרת סבורה כי לנוכח האמור במורד עתירה זו, הרי שסיכויי העתירה טובים. על ראש  .4

הממשלה, הנאשם בפלילים, חל איסור מוחלט לעסוק בנושאים הקשורים לקידום הליכי 

במערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק, ובכלל כך אסור לו בתכלית האיסור הפגיעה 

שר אשר יהא אמון  –שלא כחלק מהליך הרכבת הממשלה  –למנות שר במשרד המשפטים 

  על הובלת הפגיעה במערכת המשפט.

 בקשה לקיום דיון דחוף  .3.א

 לנוכחכן מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד להורות על קיום דיון דחוף בעתירה,  .1

התקדמות הליך החקיקה הדורסני, אשר אמור להגיע לקריאה ראשונה כבר בשבוע הבא, 

 2על רקע המשך כהונתו של המשיב וזאת  4וכוונת הממשלה להביא את מינוי המשיב 

בתפקיד, והצורך לברר בהקדם האפשרי את השאלות העומדות בבסיס העתירה, ולרבות 

 .ולהכריז על נבצרות 1 השל המשיב החובת

העותרת תבקש מבית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות הגשת עתירה זו, לרבות 

 שכ"ט עו"ד.

 יצוין כי אלא אם צוין אחרת, ההדגשות בציטוטים המובאים בעתירה דנן הן של הח"מ.

 הצדדים לעתירה .ב
 העותרת

חברים  55,000-העותרת היא עמותה, רשומה כדין, תנועה עצמאית ולא מפלגתית, המונה כ .1

שנים של עשייה ציבורית ומשפטית בהן חרטה על דיגלה שמירה  33ופעילים ומציינת בימים אלו 

על טוהר המידות בשירות הציבורי, עידוד ערכי שלטון החוק, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל 

 הציבורי והשרשת נורמות ראויות של מנהל ציבורי תקין.

 המשיבים

בראש המערכת המשפטית של הרשות  תהעומד המשפטית לממשלההיא היועצת  1ה המשיב .1
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מחד, והעומדת בראש המערכת המשפטית והשירות המשפטי הציבורי מאידך.  המבצעת

בתפקידיה אלו היא גם מייצגת את האינטרס הציבורי ושומרת על קיום הדין, וכן אמונה על 

שפט הנכבד בעבר וכפי שתעמוד הנחיית הממשלה לפעול על פי הדין. כפי שנפסק על ידי בית המ

לנבצרות מתפקיד ראש  2על כך העותרת בהרחבה בעתירה דנן, ההכרעה על הוצאתו של המשיב 

הממשלה, במקום בו הוא עצמו אינו מוציא את עצמו לנבצרות, היא מתפקידה ובסמכותה של 

תו של המשיב . לכן, לדידה של העותרת כפי שיפורט להלן, בשלה העת להכריז על נבצרו1המשיבה 

 מתפקידו כראש הממשלה.  2

, אשר משפטו הפלילי מתנהל 37-הממשלה הין נתניהו, המכהן כראש הוא חה"כ בנימ 2המשיב  .2

, במסגרתו מיוחסות לו עבירות הקשורות בטוהר המידות 2020בימים אלו והחל מחודש מאי 

בימים  אש הממשלה.בעודו מכהן כרה שונות ובשימוש בכוחו השלטוני בכדי להשיג טובות הנא

כנית חקיקה רחבת היקף הנוגעת למערכת המשפט ואכיפת החוק על כל ת 2המשיב  מקדם אלה

מרכיביה ורבדיה, במסגרתה יוענקו לממשלה בראשותו סמכויות נרחבות למינוי שופטים; 

להתגברות על ביקורת שיפוטית של בית המשפט; להחלשת מעמד היועצים המשפטיים במשרדי 

 להחלשת יכולתו של בית המשפט לבקר החלטות שלטוניות.הממשלה; ו

, אשר בימים אלה מקדמת הליכי חקיקה לשינוי שיטת 37-היא ממשלת ישראל ה 3המשיבה  .3

המשטר במדינת ישראל, אשר יש בהם בכדי להיטיב עם ראש הממשלה בהקשר לענייניו 

הקרובים להצביע על  המשפטיים. כן, על פי פרסומים מהימים האחרונים, היא עתידה בימים

צירופו לממשלה של חה"כ דוד אמסלם כשר נוסף במשרד המשפטים, בהמשך לסיכום שנערך 

ובכך לממש את ניגוד העניינים בו שרוי ראש הממשלה ולהפר  –בינו לבין ראש הממשלה נתניהו 

את המגבלות המוטלות עליו מכוח הסדר ניגוד העניינים שנערך לו על ידי היועצת המשפטית 

 לממשלה, האוסר עליו לעסוק במינויים הקשורים, בין היתר, במשרד המשפטים.

אחרונים עתיד להתמנות הוא חה"כ דוד אמסלם, אשר על פי פרסומים מהימים ה 4המשיב  .4

כנציג  לכהןלתפקיד של שר נוסף במשרד המשפטים על ידי ראש הממשלה נתניהו, ובתוך כך 

 הממשלה בוועדה למינוי שופטים.

 מבוא .ג
ימים קשים מאוד עוברים על מדינת ישראל, המצויה במשבר המשטרי והחוקתי החמור  .1

סע מפני מהפכה משטרית אשר מערכות בחירות, וכפ 5בתולדותיה. אנו נמצאים בקיצן של 

בחסות "הליך הצבעה דמוקרטי" מאיימת לחרב מן היסוד את מארג הפרדת הרשויות, 

האיזונים והבלמים, בישראל. כל זאת, כפועל יוצא, בין היתר, של ראש ממשלה המואשם 

 משפטיים להימלט מאימת הדין. -בפלילים חמורים המבקש באמצעים לבר

כי ניתן  – 2ולאור התחייבותו המפורשת של המשיב  –סבר בעבר על אף שבית המשפט הנכבד  .2

להעלות על הדעת מצב בו נאשם בפלילים מכהן כראש הממשלה, הרי שבאה המציאות הכאובה 

וטפחה על פנינו, עת נוכחנו לראות כיצד ראש הממשלה הנאשם מוביל בימים אלו מהלך דורסני 

 ת אכיפת החוק בישראל.ומהיר של פגיעה אנושה במערכת המשפט ובמערכו

זאת, הוא עושה על אף הסדר ניגוד העניינים אליו הוא מחויב, ועל אף פסק דין מפורש של בית  .3

 המשפט הנכבד אשר מורה כי הסדר ניגוד העניינים אכן מחייב אותו.



5 
 

בימים האחרונים נודע, כי לא רק שראש הממשלה אכן מוביל את הליכי החקיקה אשר יובילו  .4

במערכת המשפט הישראלית, הוא אף מתכוון למנות "שר  –הבלתי הפיכה  –לפגיעה האנושה 

במשרד המשפטים", אשר כל תפקידו יהיה להוביל את אותו מהלך שיוביל לחורבן המארג 

ותוך כדי  שהוא אף שנות קיומה של מדינת ישראל  75בנה פה בהעדין והמוצלח שנ הדמוקרטי

והכל, על מנת לחלץ עצמו מעניינו  –מיועד לכהן כנציג הממשלה בוועדה לבחירת שופטים 

 המשפטיים.

, סבורה העותרת כי לא נותרה עוד בנסיבות חריגות מאוד אלו, וכאשר דומה כי כלו כל הקיצין .5

כאשר לא העז לחשוב  –ברירה זולת שימוש בכלים הדמוקרטיים שקבע המכונן לפני שנים רבות 

וכי על בית המשפט הנכבד להורות  –כי תרחיש אימים כזה עשוי להתרחש במדינת ישראל 

לה ולהכריז , היועצת המשפטית לממשלה, לעשות שימוש בכלים החוקתיים הנתונים 1למשיבה 

 על נבצרותו של חה"כ נתניהו מלכהן כראש הממשלה, והכל כפי שיורחב להלן.

 רקע עובדתי .ד

 תיקיו הפליליים של ראש הממשלה .1.ד

הודיע היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום כנגד רה"מ נתניהו  21.11.2019ביום  .1

שלה דאז ליו"ר ראש מסר היועץ המשפטי לממ 2.12.2019. ביום 4000-ו 2000, 1000בתיקים 

, חסינות נתניהו לחה"כהכנסת דאז, את כתב האישום המעודכן, ובו צוין כי ככל שלא תוענק 

 יוגש כתב האישום לבית המשפט המחוזי בירושלים. 

ם עדים. בין העדים עליהם הודיעה התביעה נמני 333עוד צוין, כי במסגרת פרשת התביעה יזומנו  .2

, ובהם זאב אלקין, צחי הנגבי, יריב לוין וגלעד ארדן. לאחר שרה"מ גם עובדי ציבור ונבחרים

הוגשו כתבי האישום בעניינו לבית המשפט  28.1.2020נתניהו משך את בקשת חסינותו, ביום 

 .24.5.2020המחוזי בירושלים, והדיונים בתיק מתנהלים מאז יום 

יקרי האישומים כפי שהם בשל חשיבותם הרבה של הדברים, תבקש העותרת לעמוד בקצרה על ע .3

 מופיעים בכתב האישום החמור נגד רה"מ נתניהו. 

 1000תיק 

מגוללת את סיפורן של מערכות היחסים בין רה"מ נתניהו לבין אנשי  1000בתיק פרשת האישום  .4

העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, במסגרתן קיבלו לכאורה רה"מ נתניהו ורעייתו טובות 

 סיגרים ושמפניות, וכן במקרה אחד קים המתבטאים ב"קו אספקה" שלהנאה משני אנשי העס

 תכשיטים.  –

על פי כתב האישום, טובות ההנאה ניתנו לרה"מ נתניהו בזיקה לתפקידיו הציבוריים, וכן  .5

 .ש"ח 690,000-והיקפן הצטבר לכדי כלמעמדו כראש ממשלת ישראל, 

לתפקידיו  בזיקהשנעשו  1000 בהתייחס לחומרת המעשים בהם מואשם רה"מ נתניהו בתיק .6

הציבוריים ומעמדו כראש ממשלת ישראל, ופגיעתם הקשה באמון הציבור ובטוהר המידות, 

 נכתבו בכתב האישום הדברים הקשים הבאים:

"במעשיו אלה עשה הנאשם נתניהו מעשי הפרת אמונים הפוגעים 
פגיעה מהותית באמון הציבור ובטוהר המידות. זאת, בכך שקיים 
במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם מילצ'ן ופאקר במסגרתה 
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קיבלו מהם הנאשם נתניהו ורעייתו טובות הנאה בהיקפים גבוהים 
שם נתניהו ולמעמדו מאוד, בזיקה לתפקידיו הציבוריים של הנא

כראש ממשלת ישראל. כן עשה הנאשם נתניהו מעשי הפרת אמונים 
הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור, בטוהר המידות ובתקינות 
המעשה המינהלי בכך שפעל במילוי תפקידיו הציבוריים בניגוד 
עניינים חריף ומתמשך בין מחויבותו האישית למילצ'ן לבין 

 לכתב האישום(. 5)עמוד מחויבותו לציבור." 

לאור האמור, החליט היועץ המשפטי לממשלה לשעבר להעמיד את רה"מ נתניהו לדין, בגין חשד  .7

חוק )להלן: " 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 284לעבירת מרמה והפרת אמונים על פי סעיף 

 "(.העונשין

 2000תיק 

ה"מ נתניהו עם מר ארנון )נוני( , מגולל כתב האישום שלוש סדרות של פגישות שערך ר2000בתיק  .8

מוזס, העורך האחראי של עיתון "ידיעות אחרונות". בפגישות אלו, על פי כתב האישום, נדונה 

רה"מ נתניהו בכלי  בין היתר עסקה לפיה מוזס יביא לשינוי ניכר לטובה באופן סיקורו של

מסגרת תפקידו על יפעל ב , בתמורה לכך שרה"מ נתניהות "ידיעות אחרונות"התקשורת מקבוצ

 מנת לקדם חקיקה שתגביל את תפוצת מתחרהו "ישראל היום".

כפי שמוסבר בכתב החשדות, המסר המשתמע ממעשיו של רה"מ נתניהו התייחס לכך שאין פסול  .9

הגם שמנגד עומדים בקידום אינטרסים הדדיים של נבחרי ציבור בכירים ואנשי עסקים, 

 :אינטרסים ציבוריים כבדי משקל

ים המתוארים לעיל, הנאשם נתניהו נטע אצל הנאשם מוזס "במעש
ראש ממשלת  –את הרושם לפיו ישנה אפשרות של ממש שהוא 

ייקח שוחד. בכך גם העביר הנאשם נתניהו מסר לפיו  –ישראל 
הצעות שוחד הן כלי שניתן לעשות בו שימוש לשם קידום אינטרסים 

י אין פסול הדדיים של נבחרי ציבור בכירים ואנשי עסקים, וכ
בעסקאות שוחד. זאת, אף כשמצויים על הפרק אינטרסים ציבוריים 
כבדי משקל בדמות טוהר הבחירות וחופש העיתונות. התנהלות זו 
של מי שמשמש בתפקיד הרם ביותר ברשות המבצעת, פוגעת באופן 
עמוק ויסודי בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור." )עמ' 

 לכתב האישום(. 33

כראש הממשלה  תוך ניצול מעמדו 2000עניין חומרת המעשים בהם מואשם רה"מ נתניהו בתיק ל .10

ונושא משרה ציבורית, ופגיעתם הקשה באמון הציבור בעובדי הציבור ובנבחריו, נכתב בכתב 

 האישום כי:

"במעשיו אלה עשה הנאשם נתניהו מעשה הפרת אמונים הפוגע 
פגיעה מהותית באמון הציבור בעובדי הציבור ובנבחריו ובטוהר 
המידות של האחרונים. בכך שניצל את מעמדו ואת כוח המשרה על 
מנת לקבל טובת הנאה אישית ובכך שבהיותו נבחר הציבור הבכיר 

לי שניתן לעשות בו שימוש ביותר העביר מסר לפיו הצעות שוחד הן כ
לשם קידום אינטרסים הדדיים של עובדי ציבור בכירים ואנשי 

 לכתב האישום(. 5עסקים וכי אין פסול בעסקאות שוחד." )עמוד 

לאור האמור החליט היועץ המשפטי לממשלה לשעבר להעמיד את רה"מ נתניהו לדין, בחשד  .11

 לחוק העונשין. 284לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים בהתאם לסעיף 

 4000תיק 

, לכאורה, בין רה"מ נתניהו לבין איש "שוחדית", מגולל כתב האישום מערכת יחסים 4000בתיק  .12

העסקים, שאול אלוביץ'. מר אלוביץ' היה בתקופה הרלוונטית בעל השליטה בקבוצת יורוקום, 
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ע"מ", חברת אשר החזיקה בשליטה על חברת בזק, ובכך, שלט גם על חברת "וואלה! תקשורת ב

בת של בזק. על פי כתב האישום, בין נתניהו לאלוביץ' נרקמה מערכת יחסים של "תן וקח", 

קיבל נתניהו  –בעניינים רגולטוריים לטובת אלוביץ', ובתמורה  במסגרתה התערב רה"מ נתניהו

 סיקור אוהד באתר "וואלה!".

רכת היחסים בינו לבין אלוביץ' הסתיר את מע לא זו אף זו, מכתב האישום עולה כי רה"מ נתניהו .13

ורעייתו באופן שיטתי ועקבי מפני שורה של גורמים רשמיים, להם מסר מידע חלקי ומטעה על 

 אודות טיב יחסיו עם אלוביץ'.

שהם הקשים והחמורים ביותר בהם , 4000על חומרת המעשים בהם מואשם רה"מ נתניהו בתיק  .14

רו הדברים הבאים, המתייחסים לפגיעה , נאממואשם רה"מ נתניהו במסגרת כתב האישום

הקשה של מעשיו באמון הציבור בעובדי הציבור ונבחריו ולכך שביצע את המעשים ממעמדו 

 השלטוני הרם:

"]במעשיו[ פעל הנאשם נתניהו בניגוד עניינים חריף, לעיתים תוך 
סטייה מן השורה, וכן תוך הטעיית הגורמים שפורטו לעיל ובכללם 

על הסדרת ניגודי העניינים שלו כעובד ציבור  הגורמים האמונים
בכיר. בכך ביצע הנאשם נתניהו מעשים של מרמה והפרת אמונים 
הפוגעים פגיעה מהותית בתקינות פעולותיו של המנהל, בטוהר 

... פן בור ובאמון הציבור בעובדי הציבורהמידות של עובדי הצי
דו מחמיר בהתנהלות הנאשם נתניהו ובפעולותיו נובע ממעמ

השלטוני הרם; מאופי הפעולות השלטוניות בהן נקט הנאשם 
נתניהו; מהעובדה שחלק מפעולותיו עלו לכדי סטייה מן השורה; 
מכך שהפעיל עובדי ציבור בכירים ביותר, שהיו כפופים לו, על מנת 
שיקדמו את האינטרסים של הנאשם אלוביץ'; מההיקף העצום של 

לותיו השלטוניות של האינטרסים הכלכליים שבהם עסקו פעו
הנאשם נתניהו; ומן ההשלכות רחבות ההיקף שהיו לפעולותיו 

לכתב  22הרגולטוריות של הנאשם נתניהו בשדה התקשורת." )עמוד 
 האישום(.

לאור האמור החליט היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בתיק זה להעמיד את נתניהו לדין, בגין  .15

 284ם, לפי סעיף ין, ובגין מרמה והפרת אמונלחוק העונשי 290לקיחת שוחד, בהתאם לסעיף 

 לחוק העונשין. 

 השתלחות ראש הממשלה בעובדי המדינה .2.ד

שעה קלה לאחר שמסר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר את כתב האישום ליו"ר הכנסת, התיר  .16

את חרצובות לשונו בהשתלחות שטרם נראתה ראש ממשלת ישראל,  רה"מ נתניהו, ואז גם

, בשיאן האשים רה"מ נתניהו את היועץ אכיפת החוק במדינת ישראל רשויות כנגדכמותה 

ניסיון של הפיכה שלטונית נגד המשפטי לממשלה ואת מערכות שלטון החוק בלא פחות מאשר "

 ".ראש ממשלה בעלילות שווא ובהליך חקירות מזוהם ומגמתי

שראל רה"מ נתניהו המשיך והשתלח עמוקות וארוכות בפרקליטות המדינה, במשטרת י .17

זו אכיפת בררנית על סטרואידים, זו תפירת תיקים. תופרים פה ובעומדים בראשן, עת טען כי "

 ". חליפה מיוחדת רק בשבילי, ראשונה בהיסטוריה

הגיע הזמן לחקור ובפרקליטות, וקרא: " במשטרהרה"מ נתניהו הוסיף קריאות כנגד חוקריו  .18

", ולבסוף אף ייחס רה"מ נתניהו להאת החוקרים ואת הפרקליטות שמאשרת את החקירות הא

אני חושב שהעובדות הללו ממחישות לחוקריו ולאנשי הפרקליטות כוונות פוליטיות באמרו כי "
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 ".עד כמה התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. הוא נועד להפיל ראש ממשלה מכהן של הימין

נית, זו תפירת תיקים" העתק כתבתו של יהונתן ליס "נתניהו: אנחנו עדים לניסיון הפיכה שלטו

 .1/מצורף ומסומן כנספח ע 21.11.2019מיום 

ואולם, מילים קשות ותקדימיות אלו לא היו אלא אבן דרך נוספת במסע ארוך של פגיעה  .19

מתמשכת ועמוקה בגורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, בהם פרקליטות המדינה, משטרת 

 ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת, ואף בית המשפט הנכבד. 

אכיפת שלטון החוק במדינת ישראל אשר תיקיו  למעשה כל גורם ב"שרשרת המזון" של מערכת .20

ישבו על שולחנו וטופלו על ידיו, זכה ל"טיפול מיוחד", קרי, החל ממסכת  רה"מ נתניהושל 

השמצות, הטלת רפש ודופי, כמו גם שיסוי הציבור בו ובמערכות השלטוניות בהן הוא משרת, 

 וסיים בהדחה או ניסיונות הדחה של אותו גורם מתפקידו.

ם, נדמה שביטויה המובהק והחמור ביותר של "הכרזת מלחמה" זו של רה"מ נתניהו על אול .21

מערכת אכיפת החוק בישראל, הוא נאומו מחוץ לאולם בית המשפט המחוזי ביום פתיחת משפטו 

, את כלל כנאשם בפליליםבמהלכו האשים רה"מ נתניהו, בכובעו  – 24.5.2020ביום  –הפלילי 

נישא מתוך . כזכור, נאום זה רת תיקים, הפיכה שלטונית וזיהום ההליךתפיגורמי אכיפת החוק ב

כותלי בית המשפט המחוזי בירושלים, בעת שעמד רה"מ נתניהו מעל דוכן נואמים הנושא את 

דו. ואם מעשה זה י מבוטל של שרי הממשלה עומדים לצסמל מדינת ישראל, ובשעה שמספר בלת

 תמהה העותרת מה כן. – שלטוני לפגיעה בהליך המשפטילא עונה להגדרה של ניצול כוח ומעמד 

 העתק כתבתו של נטעאל בנדל, ""כתב האישום מופרך ותפור": נאום נתניהו המלא בפתח משפטו"

 .2/מצורף ומסומן כנספח ע 24.5.2020מיום 

למעשה, וכפי שתטען העותרת, השתלחויות אלה אף הובילו לניסיונות ממשיים ואקטיביים  .22

ענייניו המשפטיים של רה"מ נתניהו באמצעות כוחו השלטוני, בין אם במישרין, ובין להשפעה על 

 אם בעקיפין.

בהקשר זה יוזכרו, בקצרה, הימנעותו של רה"מ נתניהו ממינוי בעלי תפקידים בכירים במערכת  .23

ומנגד  –אכיפת החוק, לרבות מפכ"ל למשטרת ישראל, פרקליט מדינה ומנכ"ל למשרד המשפטים 

יסוד: -יון למנות את אופיר אקוניס לתפקיד שר המשפטים במחטף ובניגוד לחוקאת הניס

בכדי שיוכל לפרק את ממשלתו ולצאת  2021הממשלה; את הימנעותו מהעברת תקציב לשנת 

 לבחירות נוספות; ואת מדיניות ממשלתו להגבלת ההפגנות שכוונו נגדו בעת משבר הקורונה.

אמציו אלו של רה"מ נתניהו הלכו וגברו, וכעת, עם כפי שתטען העותרת במורד העתירה, מ .24

תן דלתה של הדמוקרטיה הישראלית תחילת כהונתו הנוכחית כראש הממשלה, מונחת על מפ

חליש את יה הדמוקרטי של מדינת ישראל, תיכנית ממשית לחקיקת בזק שתשנה את אופת

לממשלה ולעומד מוגבל -מערכת המשפט ואת כלל מערכת אכיפת החוק, ותעניק כוח בלתי

 עד כדי שימוש בכוחו השלטוני בכדי להימלט מאימת הדין וממשפטו המתנהל. – בראשה

 3056/20בג"ץ  –פרשת ניגוד העניינים הראשונה  .3.ד

רה"מ נתניהו בשל תיקיו הפליליים כבר נידונה  בו מצויהעותרת תזכיר, כי סוגיית ניגוד העניינים  .25

 בבית משפט זה.
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התנועה למען  2592/20הגישה העותרת את העתירה בבג"ץ  22.4.2020ראשית, יוזכר כי ביום  .26

; ופסק הדין 6.5.2020)פורסם באר"ש,  איכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

"(, שם עמדה לפני בית המשפט הנכבד עניין הרכבת הממשלה( )להלן: "27.5.2020המשלים ביום 

כנסת יכולים להטיל את מלאכת הרכבת השאלה המשפטית כבדת המשקל: האם רוב מחברי ה

 הממשלה על מועמד המואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים בשלוש פרשות שונות. 

והתחייבו שכהונתו של חה"כ נתניהו תהיה כפופה להסדר ניגוד  2-1לאחר שהצהירו המשיבים  .27

דו כתב שופטי בית המשפט העליון, כי מועמד התלוי ועומד נג 11מו, פסקו ניינים שייערך עע

אישום חמור על מעשים שעשה לכאורה בקשר לתפקידו ומעמדו כראש הממשלה יכול לשוב 

לפסק דינה של הנשיאה  19 בסעיףוליטול את תפקיד הרכבת הממשלה, והדבר קיבל משנה תוקף 

 :נקבע, שם הרכבת הממשלהחיות בעניין 

לא מצאנו כי קיימת עילה משפטית למנוע את  –סיכומם של דברים "
לחוק  10הטלת הרכבת הממשלה על חה"כ נתניהו מתוקף סעיף 

בתוך כך רשמנו לפנינו את הודעת היועץ המשפטי לממשלה היסוד. 
לכתב התשובה מטעמו( לפיה כהונתו של חה"כ  160-159)סעיפים 

ניגוד עניינים שייערך נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר 
עמו אשר יקבע "מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים 

. בא כוחו של חה"כ נתניהו אישר את למערכת אכיפת החוק"
לכתב התשובה מטעמו( ובאי  99הדברים בטיעוניו הכתובים )סעיף 

כוח הצדדים הנ"ל שבו והצהירו על כך גם במסגרת השלמת הטיעון 
  ).3.5.2020לפרוטוקול הדיון מיום  22-ו 11)עמ'  בעל פה בפנינו

המסקנה המשפטית שאליה הגענו אין בה כדי להמעיט מחומרת 
האישומים התלויים והעומדים נגד חה"כ נתניהו בעבירות על טוהר 
המידות, ומהקושי הנגזר מכהונה של ראש ממשלה הנאשם 

 ".בפלילים

. והנה, על אף 35-תפקיד ראש הממשלה הלנוכח פסק הדין, הושבע ראש הממשלה נתניהו ל .28

התחייבותו הברורה והחד משמעית, אשר עוגנה בפסק הדין, סירב ראש הממשלה משך קרוב 

ותוך שהוא מעלה טיעונים שונים ומשונים, מן הגורן  –לשנה לקבל על עצמו הסדר ניגוד עניינים 

ו טיעונים קשים ביותר ומן היקב, כנגד סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה )ואף טוען כנגד

 במישור האישי(.

לבסוף רק בהתערבותו של בית המשפט הנכבד, ולאחר שעתרה העותרת בעתירה נוספת שעניינה  .29

אכיפת התחייבותו של ראש הממשלה לפעול בהתאם להסדר ניגוד העניינים שערך עבורו היועץ 

המשפטי לממשלה, הוחל הסדר ניגוד עניינים לפיו כהונת ראש הממשלה תהיה כפופה למגבלות 

ו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק, בהתאם להתחייבותו בעניין בקשר למילוי תפקיד

)פורסם  התנועה לאיכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה 3056/20)בבג"ץ  הרכבת הממשלה

 "((.הראשונה פרשת ניגוד העניינים( )להלן: "25.3.2021באר"ש, 

מצורף ומסומן רה"מ נתניהו,  חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה להסדר ניגוד העניינים שלהעתק 

 .3כנספח ע/

 העניינים ניגוד בפרשתהשתלשלות האירועים האמורה מובאת בפירוט בפסק הדין האמור  .30

( כיצד התקיים משא ומתן, אשר 7-5, שם תיארה הנשיאה חיות בפסק דינה )פסקאות הראשונה

במהלכו החליפו באי כוחו של ראש הממשלה מכתבים ובהם למעשה הם כפרו בהתחייבותו 

 הקודמת של רה"מ נתניהו לקיים הסדר ניגוד עניינים ובכלל בהסדרים קודמים שנערכו לו. 

התנהלותו זו לפסק דינה של הנשיאה חיות כי " 32בפסקה  לצד זאת, ציין בית המשפט הנכבד, .31
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של ראש הממשלה מעלה תהייה ביחס לכנות ההצהרות מטעמו בפני בית המשפט בעניין 

הרכבת הממשלה, אשר לא כללו כל הסתייגות ביחס למעורבות היועץ המשפטי לממשלה 

 ". בתהליך גיבוש הסדר ניגוד העניינים

נתניהו בסמכות היועץ המשפטי לממשלה להוציא לו הסדר ניגוד  הנה כי כן, לאחר שכפר רה"מ .32

עניינים, אישר בית המשפט את סמכות היועץ המשפטי לממשלה לערוך הסדר ניגוד עניינים, 

 קבע שהוא מחייב, וביקר בחריפות את התנהלותו של ראש הממשלה בנושא.

 2268/21בג"ץ  –עתירת הנבצרות הראשונה  .4.ד

אולם, גם פסק דין זה לא הביא להימנעותו של רה"מ נתניהו ממעורבות בעניינים הנוגעים  .33

בפרשת ניגוד למערכת המשפט ולענייניו המשפטיים. ימים בודדים לאחר מתן פסק הדין 

, ובהמשך להתנהלותו עובר לפסק הדין, דבק רה"מ נתניהו במאמציו למנוע העניינים הראשונה

 של שר המשפטים.  –מספר שרים בממשלה, ובמקרה החמור מכולם את מינויים ההכרחי של 

זאת, בניגוד גמור להסדר ניגוד העניינים המחייב אותו, ולאחר שהובהר לו מספר פעמים על ידי  .34

מצב שבו משרד המשפטים ייוותר ללא שר מכהן יגרום היועץ המשפטי לממשלה דאז, כי "

מצב חריג ך", וכי מדובר ב"ל כל הכרוך בכלפגיעה קשה בעבודת המשרד ובתפקוד הממשלה, ע

. בתוך כך, סמכויות רבות המוקנות לשר המשפטים, בהן ביותר וחמור מבחינה משטרית

 ".סמכויות חשובות ומשמעותיות, יוותרו ללא כל גורם אשר יוכל להפעילן

 מיום לרה"מ נתניהו ולרה"מ החליפי דאז בני גנץ לממשלה המשפטי היועץ של מכתבו העתק

 .4/ע כנספח ומסומן מצורף 26.3.2021

עתירה לבג"ץ בבקשה כי יורה לרה"מ נתניהו  4.4.2021יצוין, שגם בעניין זה הגישה העותרת ביום  .35

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה,  2255/21בג"ץ למנות שרים כאמור )

שר המשפטים, הובילה למקרה ( וכי לימים סוגיית מינוי השרים, ובפרט חה"כ בנימין נתניהו

חסר תקדים שצוין לעיל, בו שרי הממשלה בעלי הזיקה לגוש נתניהו )על פי ההסכמים 

( הצביעו על מינויו הבלתי חוקי של חה"כ אופיר 35-הקואליציוניים שמכוחם הוקמה הממשלה ה

דעת  אקוניס לתפקיד, בישיבה שזכתה לכינוי "ישיבת הצעקות", בניגוד חמור ומובהק לחוות

 יסוד: הממשלה.-היועץ המשפטי לממשלה ולחוק

אשר על כן, ולאחר שנוכחה לגלות שרה"מ נתניהו ממשיך בהתנהלותו מנוגדת העניינים ודבק  .36

, הגישה העותרת את 5.4.2021בהתערבותו בעניינים אשר נוגעים לענייניו המשפטיים, ביום 

)נבו  ל נ' ראש הממשלההתנועה למען איכות השלטון בישרא 2268/21העתירה בבג"ץ 

, וביקשה מבית המשפט הנכבד כי יורה ליועץ "(עתירת הנבצרות הראשונה")(, להלן: 22.04.2021

 המשפטי לממשלה להכריז על נבצרותו של רה"מ נתניהו.

מלמלא את תפקידו נוכח העובדה  נבצר "פיזית"בעתירה זו טענה העותרת כי רה"מ נתניהו  .37

וזאת בשל תחילתו של שלב העדויות בהליך  –פט זמן לא מבוטל שהוא עתיד להימצא בבית המש

מדינת ישראל נ'  67104-01-20הפלילי שמתנהל נגדו בבית המשפט המחוזי בירושלים )ת"פ 

'(, בו הוא מואשם בשלוש פרשות שונות ונפרדות ובעבירות חמורות של שוחד, מרמה נתניהו ואח

 והפרת אמונים, כאמור לעיל.
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להוצאתו של רה"מ נתניהו לנבצרות, לנוכח  "פונקציונלית"עוד טענה העותרת, כי ישנה עילה  .38

ניגודי העניינים הרבים בהם הוא מצוי בתור נאשם בפלילים, על אף הסדר ניגוד העניינים שנערך 

, לאור נבצר "מהותית"לו אשר אף מביאו למצב של חוסר יכולת לנהל את הממשלה. וכן, כי הוא 

ה שהוא פועל ומנצל את תפקידו כדי להשפיע על מערכת אכיפת החוק ועל מערכת המשפט, העובד

 ומשכך על ההליך הפלילי המתנהל בעניינו.

במישור ההחלטה על הוצאה לנבצרות, טענה העותרת כי הסמכות להכריז על נבצרות נתונה  .39

כות האמורה עשיית שימוש בסמ-ליועץ המשפטי לממשלה ולא לבעל התפקיד עצמו, כאשר אי

 במקרה זה, פוגעת פגיעה אנושה באמון הציבור ובטוהר המידות של הציבור בנבחריו.

 יין בית המשפט הנכבד כיצבפסק דין שנתן בית המשפט העליון בעתירת הנבצרות הראשונה,  .40

נסיבות של ניהול הליך פלילי נגד ראש ממשלה עשויות להביא להחלטה על נבצרות "

  ."בעת הזווחה את העתירה בהיעדר עילה להתערבות "", תוך שהוא דתפקודית

לא ניתן לשלול " :היועץ המשפטי לממשלה דאז, לפיה תגובתבעשותו כן נשען בית המשפט על  .41

באופן קטגורי את האפשרות כי בנסיבות חריגות תקום עילת נבצרות תפקודית הנובעת מכך 

י לממשלה דאז, מכלול ". עם זאת, לעמדת היועץ המשפטשראש ממשלה נאשם בפלילים

לא ביסס "עילה לקביעה שיפוטית לפיה נבצר מהמשיב למלא  בעת ההיאהנסיבות הרלוונטיות 

את תפקידו... זאת גם בשים לב להסדר מניעת ניגוד העניינים של המשיב, אשר גובש על ידי היועץ 

 .המשפטי לממשלה", וזאת בהתייחס להסדר ניגוד עניינים שהוחל על חה"כ נתניהו

העתק העמ' הרלוונטיים מתוך תגובת היועמ"ש לעתירת הנבצרות הראשונה מצורף ומסומן כנספח 

 .5ע/

הנה כי כן, בפרשה זו, נקבע כי ייתכן ויתקיים מצב בו התנהלותו של ראש הממשלה תעלה כדי  .42

עוד נקבע,  ניגוד עניינים המצדיק הרחקתו הזמנית, בדמות הוצאתו לנבצרות, של רה"מ נתניהו.

 כי זהו תפקידו של היועמ"ש להכריז על הוצאה לנבצרות. 

 וההימצאות של נתניהו בניגוד העניינים 37-הקמת הממשלה ה .5.ד

קיבל רה"מ נתניהו מנשיא  13.11.2022וביום , 25-התקיימו הבחירות לכנסת ה 1.11.2022ביום  .43

 .37-המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה ה

במסגרת המשא ומתן הקואליציוני התערב רה"מ נתניהו בתוך כך פורסם בכלי התקשורת, כי  .44

התערבות ישירה במינוי השרים להם נגיעה ישירה לאכיפת החוק, כגון שר המשפטים והשר 

לביטחון הפנים, וכן בחקיקת חוקים והסדרים אשר יש לה השפעה ישירה על ניהול ההליך 

 .הפלילי בעניינו

נתניהו קיבל את המנדט: "נבואות הזעם על סוף הדמוקרטיה לא "נעה שפיגל של  תהכתבהעתק 

 .6מצורף ומסומן כנספח ע/ 13.11.2022" מיום "נכונות

ייערך ויפורסם הסדר ניגוד פנתה העותרת ליועמ"ש בדרישה דחופה, כי  13.11.2022לפיכך, ביום  .45

עניינים אשר במסגרתו יידרש רה"מ נתניהו שלא להתערב בכל תחום העומד בניגוד עניינים חריף 

. זאת בהתאם להסדר אשר 37-לעצם היותו נאשם בפלילים, לא יאוחר מיום השבעת הממשלה ה

דינו של בית  , ואף נקבע בפסק 2.11.2020נקבע בעניינו על ידי היועץ המשפטי לממשלה מיום
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במכתביה אל יתר על כן, דרשה העותרת בפרשת ניגוד העניינים הראשונה.  המשפט הנכבד

התערבותו של נתניהו במשא ומתן הקואליציוני אסורה וקיימת מניעה שתבהיר  , כי זויועמ"שה

שיעסוק בכל הקשור למשרדי המשפטים, ביטחון הפנים והתקשורת, לרבות קביעות לגבי 

 ועיים של הגורמים המקצועיים שם.מינויים מקצ

לאחר תחלופת מכתבים ממושכת בין העותרת לבין היועצת המשפטית לממשלה, שעסקה בניגוד  .46

נתניהו אף בהליך הקמת הממשלה, הובהר על ידי המשנה ליועצת המשפטית  בו מצויהעניינים 

 לממשלה כי עם תחילת כהונתו כראש הממשלה ייערך לו הסדר ניגוד עניינים.

 .7מצורף ומסומן כנספח ע/ 20.12.2022העתק המענה מטעם המשנה ליועמ"ש מיום 

בראשותו של חה"כ בנימין נתניהו, והוא החל את  37-הושבעה הממשלה ה 29.12.2022ביום  .47

התפרסמו ידיעות בתקשורת לפיהן צפוי רה"מ  1.1.2023תפקידו כראש הממשלה. בבוקר יום 

ת לממשלה על מנת לדון עמה בפיצול תפקיד היועץ המשפטי נתניהו להיפגש עם היועצת המשפטי

 בניגוד נתניהו"מ רה לכאורה פעל, בתפקידו הראשון בשבוע הראשון ביום כברבכך, לממשלה. 

 פיצול בפרטי עמה לדון בכדי הכללית התובעת עם נפגש אשר בפלילים אשםכנ – חריף עניינים

 .בפועל והחלשתה סמכויותיה

נתניהו הובילה את העותרת להגיש בצהרי אותו היום עתירה דחופה לבית  התנהלות זו של רה"מ .48

משפט נכבד זה, בה ביקשה כי יורה לרה"מ נתניהו להימנע מלעסוק בעניינים הקשורים למערכת 

התנועה למען איכות  44/23בג"ץ אכיפת החוק, עד אשר ייערך לו הסדר ניגוד עניינים עדכני )

 "(.עתירת ניגוד העניינים השנייה)להלן: " פטית לממשלההשלטון בישראל נ' היועצת המש

התקבלה החלטתו של בית משפט נכבד זה )כב' א' שטיין(, בו הוא הורה לעותרת  22.1.2023ביום  .49

, בחלוף מספר 2.2.2023. אולם, ביום 12.2.2023להשיב האם היא עומדת על עתירתה עד ליום 

עצת המשפטית לממשלה, הנוגעת למכתב נוסף ימים נוספים, התקבלה הודעת עדכון מטעם היו

, "שעניינו ביישום הקביעות 1.2.2023ששלחה היועצת המשפטית לממשלה לראש הממשלה ביום 

בכל הנוגע לשינויים במערכת המשפט אשר עומדים כעת על , 3056/20בפסק הדין שניתן בבג"ץ 

 ".הפרק

מצורף ומסומן כנספח  2.2.2023העתק הודעת העדכון מטעם היועצת המשפטית לממשלה מיום 

 .8ע/

יצוין, כי למכתב זה של היועצת המשפטית לממשלה, צורפה חוות דעתו של המשנה ליועצת  .50

הסדר ניגוד מינהלי(, ד"ר גיל לימון, וכי שני אלו יחדיו יכונו מעתה "-המשפטית לממשלה )ציבורי

 "(.ההסדר העדכני)או לחילופין: " "העניינים העדכני

)ההסדר העדכני(  1.2.2023של היועצת המשפטית לממשלה לראש הממשלה ביום העתק מכתבה 

 .9מצורף ומסומן כנספח ע/

עם זאת, עוד באותו היום הבהיר ראש הממשלה כי ההגבלות האמורות במכתבים אלו, ולמעשה   .51

הסדר ניגוד העניינים העדכני שנערך לו, אינו מקובל עליו. עתירה זו עודנה עומדת ותלויה בפני 

בית המשפט, ולמעשה שאלת תחולתו של ההסדר העדכני טרם הוכרעה )על אף כי לעמדת 

לעניין זה קביעותיו של בית המשפט הנכבד בפרשת ניגוד העניינים העותרת, מספיקות 

 הראשונה(.



13 
 

לגופם של דברים, העותרת תבקש לציין בתמצית מהן ההגבלות שהוטלו על ראש הממשלה מכוח  .52

הסדר ניגוד העניינים העדכני. כך, במכתבה של היועצת המשפטית לממשלה נקבע כי על ראש 

כראש ממשלה, "ממעורבות ביוזמות הנוגעות למערכת הממשלה להימנע, במסגרת תפקידו 

המשפט במסגרת המהלך המכונה "הרפורמה המשפטית". זאת, בשל קיומו של חשש סביר לניגוד 

עניינים בין עניינים הנוגעים להליך המשפטי המתקיים בעניינך ]ראש הממשלה, הח"מ[, לבין 

כתב זה צוין כי מגבלות אלה חלות אף מכלול יוזמות החקיקה ורכיבים מהותיים בו...". כן, במ

 על "פעולה או הנחייה במישרין או בעקיפין, באמצעות אחרים...". 

בנוסף, במכתבו של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר לימון, אף פורטו הליכי החקיקה  .53

למציאות משטרית ומשפטית המיטיבה עם ראש המקודמים בימים אלו, והובהר כי הן יובילו "

 ".לה בהיבט של ניהול משפטו...הממש

 באשר לאופן שבו מציאות זו מיטיבה עם ראש הממשלה, ציין ד"ר לימון: .54

"ערובות חשובות ליכולתם של מוסדות אלו להבטיח את שוויון הכול 
ייפגעו, ועצמאותם של שומרי הסף, אשר חיונית  –בפני החוק 

תיחלש. לצד  –למניעת השפעות בלתי לגיטימיות על ההליך השיפוטי 
זאת, היכולת הקואליציונית לקדם חקיקה שתסייע לעניינו האישי 

 (.6תגבר" )הסדר ניגוד העניינים העדכני, בעמ'  –של ראש הממשלה 

בעניינים הנוגעים לפיכך, נקבע בהסדר העדכני כי על ראש הממשלה להימנע ממעורבות  .55

משפט העליון ובית המשפט , בכל הנוגע לשופטי בית הלהחלטות הוועדה לבחירת שופטים

המחוזי בירושלים; להימנע ממעורבות בקידומם של חוקים שיש בהם כדי להשפיע על ההליך 

להימנע אף ממעורבות בקידום חקיקה שתמנע אפשרות  –הפלילי או על תוצאותיו, ומתוך כך 

של ; להימנע ממעורבות בקידום החקיקה שנועדה להביא לביטולה של ביקורת שיפוטית עליהם

"עילת הסבירות", וזאת בשל העובדה כי עילה זו מאפשרת לקיים ביקורת שיפוטית על החלטות 

בין היתר בעניין מינוי בעלי תפקידים במערכת אכיפת החוק, שבעתיד עלולים להשפיע  –השלטון 

על ההליך המשפטי בעניינו של ראש הממשלה; ולהימנע ממעורבות בקידום החקיקה הנוגעת 

שכן ראש הממשלה מנוע, על פי הסדר ניגוד  –הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה למעמד חוות 

של בעלי  למעמדם ולמילוי תפקידםהעניינים הראשון, "ממעורבות בכל עניין הנוגע באופן פרטני 

 הח"מ(. – פת החוק..." )ההדגשות במקורהתפקידים במערכת אכי

, 37-ים מאז שהושבעה הממשלה הכבר עתה יצוין, כי העותרת סבורה שהשתלשלות האירוע .56

מלמדת שקווים אדומים ברורים וקריטיים נחצו בהתנהלותו של רה"מ נתניהו, וכי למעשה 

בימים אלו הוא פועל ברוב המאמצים ובמיקוד מלא להכפפת מערכת המשפט תחתיו, כדי 

 להשפיע על ההליך הפלילי המתנהל בעניינו. 

 עניינים חריף קידום "רפורמה" במערכת המשפט תוך ניגוד .6.ד

כפי שצוין בתחילה, בימים אלו שוקד נתניהו, על הוצאתה לפועל של התוכנית להכפפת מערכת  .57

המשפט תחת הממשלה והחלשת מוסדות אכיפת החוק במדינת ישראל. רה"מ נתניהו, פועל 

באמצעות שר המשפטים מטעמו חה"כ יריב לוין ובאמצעות הקואליציה הנתונה לשליטתו לפי 

קואליציוניים, לערוך מספר שינויים דרמטיים בחוקי היסוד ובחוקיה של מדינת ההסכמים ה

. למרות הממשלה –ובראשה בתי המשפט  –ישראל, שיכפיפו את מערכת אכיפת החוק במדינה 

את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; את ביטול האפשרות כך, הוא מקדם באופן אקטיבי 
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עילת הסבירות כלפי פעולות הממשלה  את צמצוםעל שינוי חוקי היסוד;  תשיפוטי לביקורת

קיצונית במיוחד בה הכנסת משריינת במתכונת התגברות" ה"פסקת  את כינוןונבחרי הציבור; 

תפקיד היועמ"ש;  את פיצולחברים את החקיקה מפני כל ביקורת שיפוטית;  61ברוב זעום של 

שיטת הסניוריטי;  את ביטולהממשלה למשרות אמון; היועצים המשפטיים במשרדי  את הפיכת

 עבירת מרמה והפרת אמונים. ואת ביטול

כמו כן, באמצעות השר לביטחון לאומי פועל נתניהו לשנות את סמכויותיו של השר, לבטל את  .58

-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"אעצמאות המשטרה ולהכפיף אותה תחתיו )ראו תיקון 

(, תיקון שמטרתו הכפפת המשטרה למרות 28.12.2022בר עבר ביום )תיקון שבחלקו כ 1971

 לרבות בעניינים הקשורים למדיניות חקירות והעמדה לדין(. –הממשלה 

ומנהל את ההליך המשפטי  כי רה"מ נתניהו, הנאשם בפלילים נראהאם כן, לעמדת העותרת,  .59

, ולפעול יגוד ענייניםבנ, בחר לחצות כל גבול של התנהלות בבית המשפט המחוזי בירושלים

 המיידית של כלל המוסדות האמונים על העמדתו לדין ועל משפטו הפלילי.כפפתם לה

בימים האחרונים, וכתגובה להתנגדות גורמי מערכת אכיפת החוק ולהתנגדות האזרחית לצעדים  .60

. כך למשל, ביום הודה רה"מ נתניהו בקולו כי הוא זה אשר פועל לקידום התוכניתאלה, אף 

, פרסם רה"מ נתניהו סרטון בו מובהרת מעל לכל ספק מעורבותו בתוכנית, על אף 13.1.2023

 ניגוד העניינים בו הוא שרוי: 

"אני ער לכך שהנושא המשפטי מעורר מחלוקות וויכוחים נוקבים 
בציבור וסערת רגשות. רוב גדול בציבור מסכים שיש צורך לערוך 

פט ובמערכת אכיפת החוק... דיברנו על זה תיקונים במערכת המש
 1לפני הבחירות וקיבלנו על כך מנדט ברור מהציבור".

כאשר אמר כי "אין לנו שום כוונה להתנצל על יוזמת השר  16.1.2023ואף הוסיף על כך ביום  .61

לוין, להיפך. לאורך כל מערכת הבחירות הנושא עלה פעם אחר פעם, הוא הדגיש זאת במפורש. 

גם אני התראיינתי יומיים לפני הבחירות ואמרתי שנערוך תיקונים גם חברי הליכוד. כך עשו 

 2".במערכת המשפט

למותר לציין, כי דוגמאות אלה למעורבותו של רה"מ נתניהו בתוכנית נועדו אך ורק כדי להבהיר  .62

והוא כי במדינת ישראל, ראש הממשלה מעורב ישירות בכלל צעדיהם של  –את הברור מאליו 

י ממשלתו, ובוודאי שכך גם בנוגע לתוכנית חקיקה כה דרמטית ובעלת פוטנציאל נזק כה שר

מהותי לשלטון החוק ולעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, הנוגעת לשורש מערכת היחסים שבין 

הרשות המבצעת בראשה הוא עומד, לבין הרשות השופטת. וכל זאת מתוך מטרה של נאשם 

 ת ועל ההליך הפלילי המתקיים בעניינו.בפלילים להשפיע לטובתו האישי

כנית זו נוגעת במישרין לענייניו המשפטיים של רה"מ נתניהו. כך למשל, החלפת , ברי כי תאם כן .63

כדי שיוכל לשלוט על מינוי, פיטורי וקידום שופטים שעתידים  –הרכב הוועדה לבחירת שופטים 

ת, שעלולה לשמש את בית המשפט לדון בתיקיו הפליליים; באשר להצעה לביטול עילת הסבירו

העליון שאליו צפוי להתגלגל תיקו הפלילי, כדי למנוע מתובע כללי מוטה וחסר עצמאות שימונה 

על ידי הממשלה להקפיא את משפטו של רה"מ נתניהו; כינון פסקת התגברות כדי שניתן יהיה 

                                                 
. ראו: יהודה שלזינגר, "נתניהו על סערת "חוק לוין": "רוב גדול 13.1.2023מתוך הצהרה לתקשורת שפורסמה ביום  1

 (.13.1.2023, )ישראל היוםבציבור תומך בשינויים במערכת המשפט"", אתר 
 Ynet( ,16.1.2023.)מורן אזולאי, "נתניהו על המהפכה המשפטית: "אין לנו כוונה להתנצל, לא נירתע"", אתר  2
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ועוד אמצעים רבים  לחוקק לו חסינות )חוק צרפתי(, או לבטל את עבירת מרמה והפרת אמונים;

וזאת, תוך מיטוט יסודות  –ונוספים המקנים לו שליטה נוספת על ההליך הפלילי בו הוא מצוי 

 המשטר הדמוקרטיים בישראל.

עתידה ועדת השרים לענייני חקיקה לדון בהצעת  12.12.2023זה המקום לציין, כי ביום ראשון  .64

לה, שמטרתה להפריד את מח"ש חוק נוספת של חה"כ משה סעדה, ממפלגתו של ראש הממש

)המחלקה לחקירות שוטרים( מהפרקליטות ולהכפיפה תחת שר המשפטים. לפי הצעתו של חה"כ 

גם את פרקליטי משרד המשפטים ולהעמידם רתה של המחלקה החדשה יהיה לחקור סעדה, מט

 לדין.

נוראית, העתק כתבתה של סיון חילאי, "ראש מח"ש תערוך כינוס חירום: "הצעת משה סעדה 

 .10מצורף ומסומן כנספח ע/ 9.2.2022רוצים לפרק אותנו", מיום 

פורסם בתקשורת, כי רה"מ נתניהו פועל שוב באופן המנוגד להסדר ניגוד העניינים  7.2.2023ביום  .65

חה"כ  –שנקבע לו והוא מתכנן להתערב במשרד המשפטים כך שימנה שר נוסף במשרד מטעמו 

 דודי אמסלם. 

עוד לפי הפרסום, צפוי חה"כ אמסלם להתמנות לתפקיד שר במשרד המשפטים כבר בתחילת  .66

 השבוע הבא ולחבר הוועדה לבחירת שופטים. 

", שר במשרד המשפטים –נתניהו נפגש עם לוין ואמסלם: ההצעה העתק כתבתה של טל שלו, "

 .11מצורף ומסומן כנספח ע/ 6.2.2022מיום 

מ נתניהו מפר באופן ברור את הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו כבר אם כן, עולה בבירור כי רה" .67

כאשר הוא מחליט על מינוי חדש של שר נוסף בתוך משרד המשפטים  –על ידי היועמ"ש הקודם 

 ם הממשלה בוועדה לבחירת שופטים.ועל מי שיהיה חבר מטע

בתור ראש ממשלה, משכך, ניגוד העניינים בו שרוי חה"כ נתניהו בתור נאשם בפלילים המכהן  .68

הוא ניגוד עניינים מוסדי ומוחלט, שניתן לרפאו אך ורק באמצעות הוצאתו לנבצרות, וזאת כל 

 זמן שענייניו המשפטיים טרם הוכרעו.

 מיצוי הליכים מטעם העותרת .7.ד

, בעקבות מסיבת העיתונאים שערך שר המשפטים, חה"כ יריב לוין, בה הוא 17.1.2023ביום  .69

להכפיף את המערכת המשפטית תחת הממשלה ולערוך שינויים משטריים  תיאר את תוכניתו

פנתה העותרת אל היועמ"ש בבקשה שתבחן את הוצאתו לנבצרות של רה"מ נתניהו  –דרמטיים 

וזאת עקב ניגוד העניינים בו הוא מצוי כמי שמוביל את הממשלה והתכנית כדי להשפיע על  –

 בענייננו.ענייניו האישיים וההליך המשפטי המתנהל 

"הוכחה" להתממשותם של כל  העותרת טענה כי התנהלות רה"מ נתניהו בעת האחרונה, מהווה .70

החששות בדבר שימוש בכוח שלטוני בכדי להימלט מאימת הדין, והופכת את התרחיש 

ה"תיאורטי" של הוצאתו לנבצרות של ראש ממשלה הנאשם בפלילים )בו הכיר כאמור היועץ 

 .לתרחיש ריאלי ומחויב המציאות –ת המשפט( המשפטי לממשלה ואף בי

כמו כן, העותרת פרשה בפני היועמ"ש את כלל התשתית המשפטית המביאה לצורך העז  .71

בהוצאתו לנבצרות של רה"מ. לרבות הלכות בית המשפט הנכבד והספרות המשפטית בנושא זה 
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 ים.לרבות הצורך בהוצאתו לנבצרות מטעמים של דמוקרטיה מתגוננת וחפצת חיו –

, מצורף ומסומן 17.1.2023העתק מכתבה של העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה, מיום 

 .12כנספח ע/

לאחר שלא נתקבלה כל תגובה מטעם היועמ"ש, פנתה שוב העותרת אל היועמ"ש ביום  .72

, במכתב תזכורת, בו חזרה בקצרה על חלק מהדברים ממכתבה הראשון, לרבות 26.1.2023

 קשה את התייחסותה בהקדם האפשרי. הדחיפות שבדבר, ובי

, מצורף ומסומן 26.1.2023העתק מכתבה של העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה, מיום 

 .13כנספח ע/

הוגשה לבית המשפט הנכבד עתירה בנושא זה, של ארגון "משמר  24.1.2023ביני ולביני, ביום  .73

הדמוקרטיה הישראלית", ובה התבקשה הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה להשיב מדוע 

לא יקבע כי נבצר מראש הממשלה נתניהו למלא את תפקידו עקב הפרת הסדר ניגוד העניינים 

משמר הדמוקרטיה  697/23י בפעולותיו לכונן הפיכה משטרית )בג"ץ עליו חתם תוך קידום איש

 "(עתירת משמר הדמוקרטיה( )להלן: "26.1.2023)אר"ש,  37-הישראלית נ' ממשלת ישראל ה

דחה בית המשפט הנכבד את עתירת משמר הדמוקרטיה "מחמת אי מיצוי  26.1.2023ביום  .74

 ביחס לגוף הטענות".  –מכל סוג שהיא  –הליכים", וזאת מבלי "לנקוט עמדה 

שלחה ופרסמה העותרת נייר עמדה פומבי לציבור שכותרתו "הוצאתו לנבצרות  28.1.2023ביום  .75

של ראש הממשלה בנימין נתניהו". בנייר עמדה ציבורי זה, הרחיבה העותרת על הרקע להוצאה 

ע לו וקידום השינויים לנבצרות של ראש הממשלה, לרבות הפרת ההסדר ניגוד עניינים שנקב

 במערכת המשפט ואכיפת החוק מתוך מטרה להשפיע על ההליך הפלילי בעניינו.

כמו כן, הרחיבה העותרת על התשתית המשפטית להוצאה לנבצרות, וכן סמכותה וחובתה של  .76

היועצת המשפטית לממשלה להוציאו לנבצרות. לבסוף, פירטה העותרת על הצורך בהוצאה 

 ל דמוקרטיה מתגוננת.לנבצרות כפעולה ש

, 28.1.2023העתק נייר העמדה שהפיצה העותרת בנושא הוצאתו לנבצרות של ראש הממשלה, מיום 

 .14מצורף ומסומן כנספח ע/

עד למועד הגשת עתירה זו, לא השיבה היועמ"ש לכלל פניותיה של העותרת, כל שכן לא קיימה  .77

דבר, לא נותרה בידי העותרת כל ברירה את אשר התבקשה. במצב עניינים זה, ולאור הדחיפות שב

זולת פנייה לבית משפט נכבד זה, ובבקשה כי יתן את הסעדים המבוקשים ברישא לעתירה, וזאת 

 מן הטעמים המשפטיים הבאים.

 הטיעון  המשפטי .ה

 הכרזה על נבצרות –התשתית הנורמטיבית  .1.ה

למען הסדר הטוב, נעמוד ראשית על התשתית המשפטית עליה גם נשענה קביעתו של בית המשפט  .78

נסיבות של ניהול הליך פלילי נגד ראש ממשלה עשויות , לפיה "בעתירת הנבצרות הראשונה

 ".להביא להחלטה על נבצרות תפקודית
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ה במספר יסוד: הממשל-ההסדרים הנוגעים לנבצרות ראש הממשלה מעוגנים בחוקככלל,  .79

יסוד: הממשלה ובו הסדר -)ב( לחוק16סעיפים המשלימים האחד את השני. כך, עומד סעיף 

 ייחודי המתייחס למצב בו נבצר מראש הממשלה באופן זמני למלא את תפקידו:

נבצר מראש הממשלה זמנית למלא את תפקידו, ימלא את  ")ב(
ם ימים רצופים שבה 100מקומו ממלא מקום ראש הממשלה; חלפו 

כיהן ממלא מקום ראש הממשלה במקום ראש הממשלה והוא לא 
חזר למלא את תפקידו, יראוהו כמי שנבצר ממנו דרך קבע למלא את 

 .תפקידו"

כאשר נבצר מראש הממשלה )ב( לחוק היסוד: הממשלה, 16לפי מצוות המכונן בסעיף , כלומר .80

הוגבלה למאה ימים, ולאחריהם למלא את תפקידו באופן זמני, ממלא מקומו יחליפו. תקופה זו 

 ייחשב ראש הממשלה לנבצר דרך קבע.

יסוד: הממשלה, בקבעו כי היה ונבצר מראש -)ב( לחוק20עומד סעיף של הסעיף הנ"ל,  דולצ .81

שבו מכהן  101-הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, רואים בממשלה כאילו התפטרה ביום ה

 ממלא המקום במקומו:

הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, רואים את נבצר מראש  ")ב(
שבו מכהן ממלא מקום  101-הממשלה כאילו התפטרה ביום ה

 .במקומו"

)ב( עוסק במצבים שבהם ראש הממשלה אינו יכול להמשיך במילוי תפקידו דרך 20אם כן, סעיף  .82

שלה ימים, רואים בממ 100קבע. ההסדר בסעיף זה קובע, כי במצב דברים של היעדרות מעל 

 כאילו התפטרה.

 :יסוד: הממשלה נוקט בשני מושגי נבצרות שבהם עשוי להימצא ראש הממשלה-מתוך כך, חוק .83

השני, נבצרות יסוד: הממשלה; ואילו -)ב( לחוק16כעולה מסעיף  הראשון, נבצרות זמנית,

 )ב( לחוק יסוד: הממשלה. 20עולה מסעיף ש פיכקבועה, 

קובע מאפיינים לסוג הנבצרות ואינו מעניק סימנים להבחנה ביניהם,  היסוד לאחוק יובהר, כי  .84

)ב( לחוק היסוד, אשר מחייב כי בחלוף מאה ימים של נבצרות זמנית, 16לבד מהאמור בסעיף 

 .תוכרז נבצרות קבע המלווה בהתפטרות הממשלה

א לחוק 43 יסוד: הממשלה )תיקון ממשלת החליפים(, עוגנו בסעיף-לחוק 8כמו כן, בתיקון מס'  .85

חילופים בין ראש הממשלה לראש יסוד: הממשלה, נוסחו הסדרים ספציפיים הנוגעים ל

, ביניהם חריג לקביעה לפיה אם חדל ראש הממשלה הממשלה החלופי שלא במועד החילופים

, המתייחס החילופים יראו את הממשלה כאילו התפטרהלכהן בתפקידו בתקופה שעד מועד 

 סיבות רפואיות:למקרה בו הנבצרות היא מ

)א( חדל ראש הממשלה בממשלת חילופים לכהן בתפקידו א. 43"
בתקופה שעד מועד החילופים, יראו את הממשלה כאילו התפטרה, 
ויחולו לעניין כהונת הממשלה וראש הממשלה הוראות הרציפות 

)ב(; ואולם בכל אחד מהמקרים שלהלן, לא יראו את 30בסעיף 
 יתר הוראות סעיף זה:הממשלה כאילו התפטרה ויחול 

]...[ 

נבצר מראש הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, מסיבות  (4)
ימים שבהם מכהן ממלא מקום  100בריאותיות בלבד, וחלפו 
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 ".]...[; )ב(20במקומו, לפי סעיף 

, תוך החרגתו ממקרי "מסיבות בריאותיות בלבד" של החריג נוכח העיגון המפורשמסעיף זה,  .86

באפשרות של יציאה לנבצרות שאינה נובעת אך  מכירכי המחוקק נבצרות אחרים, ניתן ללמוד 

ניתן למנות רשימה פתוחה של נסיבות שבגינן תוכר יציאה לנבצרות מטעמים בריאותיים, וכי 

 .של ראש ממשלה

יסוד: הממשלה מותיר מרחב פרשנות לגבי הסיבות האפשריות ליציאתו -לסיכום חלק זה, חוק .87

של ראש הממשלה לנבצרות, ולגבי הסיבות בגינן ניתן להכריז על נבצרות של ראש הממשלה על 

 כמו גם לגבי השיקולים שאמורים להנחותו בקבלת החלטה שכזו. –ידי בעל סמכות אחר 

הסמכות אשר מוסמכת לעשות כן, היא היועצת המשפטית לממשלה, העותרת תטען, כי בעלת  .88

בשל היותה הגורם המוסדי האמון על אכיפת החוק ברשות המבצעת ועל ייצוג האינטרס הציבורי 

 אל מול הממשלה והעומד בראשה. 

ראש  נבצרות להכריז עלסמכות היועצת המשפטית לממשלה  .2.ה
 ממשלה

, בית המשפט הנכבד הזכיר את ההכרעה הראשונה הנבצרות פרשתכפי שצוין בפרק העובדתי, ב .89

כי היועץ המשפטי לממשלה הוא הגורם המוסמך להחליט על הכרזה על נבצרות ראש ממשלה. 

יצוין, כי המחלוקת דאז, נגעה אל הנסיבות הקונקרטיות, שעל פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה 

ת דיין בכדי להורות על נבצרותו של ראש לא היו חמורו –דאז ועל פי קביעת בית המשפט הנכבד 

 הממשלה. 

העותרת תזכיר, כי סמכות הגורם האמון על ההכרעה בדבר קיומה של נבצרות אף נקבעה כבר  .90

"(, פרשת אולמרט( )להלן: "4.8.2008)פורסם בנבו,  יצחק נ' ראש הממשלהיואב  6231/08בג"ץ ב

סבר היועץ המשפטי דאז אהוד אולמרט, בעתירה שעניינה בבקשה להכריז על נבצרותו של רה"מ 

לממשלה דאז "כי ההכרעה בדבר קיומה של נבצרות מסורה בראש ובראשונה בידי בעל התפקיד 

או מקום בו הדין קובע במפורש  למעט מצבים בהם קיימת מניעה אובייקטיבית לכךעצמו, וזאת 

 את זהותו של הגורם המוסמך להורות בדבר קיומה של נבצרות".

מניעה אובייקטיבית של ראש הממשלה כבר גובשה זה מכבר, עת הוגש לבית נו, ברור כי בעניינ .91

נגד רה"מ נתניהו. כפי שראינו בחודשים ובשנים המשפט המחוזי בירושלים כתב האישום החמור 

שחלפו ממועד זה, רה"מ נתניהו ממאן להכריז בעצמו על נבצרותו. משום שמלכתחילה ניגוד 

ברור כי לא ניתן לצפות כי כעת יחליט לעשות  –י הובילנו לצורך בנבצרות העניינים בו הוא שרו

 כן בעצמו.

 לעניין זה יפים דבריהם של פרופ' מדינה ושל פרופ' סבן, במאמר שהוזכר לעיל: .92

הסברה לפיה עניין הנבצרות נתון להכרעה של ראש הממשלה או של "
ממשלה הענקת הסמכות לראש הממשלה עצמו או ל ...הממשלה שגויה

אינה עולה בקנה אחד עם ההיגיון של נסיבות הנבצרות. מדובר במצב 
. שבו יש חשש שראש הממשלה אינו יכול למלא כראוי את תפקידו

מטבע הדברים, אם יש ספק אם אדם יכול למלא את תפקידו, יש גם 
ההחלטה  .ספק אם הוא יכול להחליט שאינו יכול למלא את תפקידו

הזו היא חלק מתפקידו, ומסירת הסמכות לנושא המשרה עצמו עלולה 
לרוקן מתוכן את הסדר הנבצרות, שהרי אם אדם חש שאינו יכול למלא 
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. הסדר הנבצרות את התפקיד, הוא יכול להתפטר או לצאת לחופשה
מיועד בדיוק למקרים שבהם יש חשש שראש הממשלה לא יכיר בעצמו 

" ..א את התפקיד, ונדרשת החלטה של גורם אחר.בכך שאינו יכול למל
)ראו, ברק מדינה ואילן סבן "ניגוד עניינים של ראש ממשלה, דמוקרטיה 

 ICON-S-IL Blogמתגוננת וסמכות ההכרזה על נבצרות 
(11.10.2020.)) 

לפיכך, וכפועל יוצא, קובעים מדינה וסבן כי הגורם לו אמורה להיות מסורה הסמכות להכרעה  .93

 נבצרות ראש הממשלה הוא בראש ובראשונה היועץ המשפטי לממשלה:  בעניין

ידי -"התוצאה הבלתי נמנעת היא שזהו עניין שצריך להיות מוכרע על
פוליטי, על יסוד שיקולים עקרוניים. היועמ"ש, ולאחר מכן -גורם לא

 ."בית המשפט, הם המתאימים ביותר לכך

לפיה, –ו לאמץ את פרשנותם של המלומדים ואכן, בפרשת אולמרט נראה היה כי השופטים נט .94

 –על פני פרשנותו של היועץ המשפטי  –היועץ המשפטי לממשלה הוא הגורם לו מסורה ההכרעה 

וקבעו פה אחד מפי  –לפיה, הסמכות מסורה קודם כל לבעל התפקיד עצמו בכפוף לסייגים שציין 

ות המתאימות מוסמך היועץ כב' המשנה לנשיאה )כתוארו דאז( כב' השופט גרוניס כי בנסיב

 המשפטי לממשלה להכריז על נבצרות זמנית של ראש הממשלה, כהאי לישנא:

"עינינו הרואות, כי ההוראה הנזכרת אינה קובעת באילו נסיבות ייחשב 
ראש הממשלה כמי שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו וכן מי מוסמך 
להכריז על נבצרותו זמנית של ראש הממשלה. מוכנים אנו להניח, כי 
צודק היועץ בטענתו לפיה ההוראה אינה מוגבלת אך לנבצרות זמנית 

לא עשויה לחול במגוון נסיבות, ביניהן קיומן של מטעמי בריאות א
מרזל נ' נשיא  7466/06חקירות פליליות נגד ראש הממשלה )השוו, בג"ץ 

עוד מניחים אנו, מבלי להכריע בדבר, (. 13.9.06המדינה )פורסם בנבו, 
כי בנסיבות המתאימות מוסמך היועץ המשפטי לממשלה להכריז על 

 לפסק הדין(. 4)פס'  "נבצרות זמנית של ראש הממשלה

להצהיר על נבצרות זמנית של ראש  להיות מוסמך עשויהמשפטי לממשלה  אם כן, היועץ .95

ובית המשפט העליון ביכר אותה על פני פרשנויות אחרות  –הממשלה בשל מעורבות בפלילים 

)להרחבה ראו רבקה וייל "האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית?" 

 ((.2020כא ) משפט וממשל

בהקשר זה בפסק הדין בפרשת ניגוד קבע כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר רק לאחרונה , ודוק .96

)כך  לממשלה בלבד כי סמכות הכרזה לנבצרות שמורה ליועץ המשפטיהעניינים הראשונה, 

 שבוודאי אינה מסורה לבעל התפקיד עצמו(, ובלשונו זו:

מכות לקבוע את הסדר "יחד עם זאת דומה כי לא יהיה מי שיחלוק שהס
נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה ולּו כדי  –ניגוד העניינים שבפנינו 

יסוד: -לחוק 20למנוע כניסה של רוה"מ למצב של נבצרות על פי סעיף 
הממשלה. הכרזה כזו על נבצרות )כמו הסמכות להגיש כתב אישום כנגד 

ה בלעדית מסור –יסוד: הממשלה( -)ג( לחוק17ראש ממשלה מכוח סעיף 
לפסק דינו של המשנה לנשיאה )כתוארו  3" )שם, בפס' בידי היועמ"ש
 אז( ח' מלצר(.

יתרה מכך, בפסק הדין בעתירת הנבצרות הראשונה, הגם שדחה בית המשפט את בקשת העותרת  .97

קיבל הוא למעשה את מושכלות היסוד לפיהן היועץ  –להורות על נבצרותו של ראש הממשלה 

, ולצד זאת קיבלת את עמדת היועץ הגורם האמון על קביעה שכזו המשפטי לממשלה הוא

 המשפטי לממשלה לפיה לא קמה עילה להכרזה על נבצרות בעת ההיא:

ניהול הליך פלילי נגד ראש ממשלה  אולם אף אם נניח כי נסיבות של"
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להתערב  לא קמה עילה ת...,עשויות להביא להחלטה על נבצרות תפקודי
לממשלה כי בשלב זה לא התבססה עילה  בקביעת היועץ המשפטי

 לפסק הדין(. 5" )פס' מהמשיב למלא את תפקידו שבגינה נבצר

החלטה אשר הסמכות  –לא קמה עילה להתערבות בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה  –כלומר  .98

 לקבלה מוקנית לו, ואף בנסיבות של ניהול הליך פלילי.

ים אף בחוק יסוד: נשיא המדינה, שם קובע יצוין, להשלמת התמונה, כי הסדר נבצרות אחר קי .99

ועדת הכנסת כי נבצר ממנו, דרך ואם הודיע ל( לחוק כי יוכל נשיא לצאת לנבצרות "2)א()22סעיף 

". גם חוק יסוד: נשיא המדינה שותק החוק לגבי הסיבות האפשריות ארעי, למלא תפקידו

הצעת חוק מיום  3136סוד )הצ"ח לחוק הי 6ליציאה לנבצרות, ואולם, עיון בדברי ההסבר לתיקון 

( מגלה כי המחוקק רואה במפורש בהליך פלילי כסיבה מספקת לנבצרות זמנית, וזוהי 19.6.2002

 התכלית לתיקון החוק שכלל קודם לכן רק נבצרות מסיבות בריאותיות )בהקשר לנשיא(:

"לפי המצב המשפטי הקיים, אין אפשרות לנשיא המדינה לבקש הפסקת 
ת אלא מטעמי בריאות. רק כשמגיע נשיא המדינה למסקנה כהונה זמני

כי מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא את תפקידו, רשאי 
הנשיא להודיע על כך לוועדת הכנסת, והיא רשאית לאשר את הודעתו. 
מוצע לאפשר לנשיא המדינה להודיע לוועדת הכנסת כי אין הוא מסוגל 

כך, למשל, אם גם מסיבות אחרות. למלא, באופן ארעי, את תפקידו 
נפתחה חקירה פלילית נגד הנשיא, יוכל להודיע לוועדת הכנסת כי אינו 
 מסוגל, באופן ארעי, למלא את תפקידו עד תום חקירת המשטרה.

תתכנה גם סיבות אחרות היכולות, באופן זמני, לפגוע ביכולתו של 
הנשיא למלא את תפקידו, וראוי לאפשר לו שיקול דעת בעניין זה, 
באישור ועדת הכנסת, ולא לכבול אותו לסד של סיבות בריאות בלבד. 
לפי ההצעה, ידמה ההסדר המשפטי בנוגע לנשיא המדינה להסדר הנוהג 

יסוד: -חוק)א( ל36חרים כמו שר למשל, )ראה סעיף לגבי נושאי משרות א
שנתקבל  חוק יסוד: הממשלה)ב( ל24מתשנ"ב וסעיף  הממשלה

( או יו"ר הכנסת )ראה 16 -בתשס"א שיחול החל מהבחירות לכנסת ה 
(, שאף בנוגע אליהם לא מוגבלת יסוד: הכנסת-חוקא)ב( ל20סעיף 

, 3135הנבצרות הארעית לטעמי בריאות בלבד" )הצעות חוק, חוברת 
ברוך מרזל  7466/06בג"צ ; ההדגשה אינה במקור; ראו גם 19.6.02מיום 

 (.4183( 3)2006על -, תקנ' נשיא המדינה

אימץ נשיא  פוקס נ' נשיא המדינה, 8296/06ואכן, וכפי שניתן ללמוד מפסק הדין שניתן בבג"ץ  .100

וזאת  –המדינה לשעבר משה קצב את פתרון הנבצרות כאשר הוחלט להגיש כנגדו כתב אישום 

 על אף שתיקת החוק בנוגע לכך:

כוחו של נשיא -ם בפנינו הודיע עו"ד ד' ליבאי, בא"בדיון שהתקיי
המדינה, כי מטעמו של הנשיא נמסר ליועץ המשפטי לממשלה במכתב 

כי 'אם לאחר תום החקירה ובחינת חומר החקירה,  23.11.2006מיום 
הנשיא יודיע על השעייתו, יחליט להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, 

שימוע, על הגשת כתב אישום . אם יחליט סופית, לאחר כנבצרות זמנית
הנשיא יודיע על התפטרותו כדי לאפשר הגשת כתב אישום  –נגד הנשיא 

כוחו של הנשיא חזר עליה בפנינו, -נגדו'. נוכח הודעה זו, אשר בא
 ובהמלצת בית המשפט, חזר בו העותר מעתירתו והיא נמחקת".

ר יורה על קיומה של נבצרות, ומכאן לענייננו דנן. בעוד לנשיא המדינה, קיים גורם מוסמך אש .101

לחוק יסוד: נשיא המדינה(, הרי באשר לראש הממשלה, אין  22וזוהי ועדת הכנסת )ראו סעיף 

 כל הליך כזה, או דומה המכריע במפורש כאמור מי הוא הגורם שצריך להכריז על נבצרותו. 

צרות ראש יסוד: הממשלה לעניין המנגנונים להכרזה על נב-הווה אומר, משתיקתו של חוק .102

ממשלה, אין לנו אלא להסיק כי הגורם האמון על כך, הוא הפרשן המוסמך של הדין לחברי 

 הוא היועץ המשפטי לממשלה. –הממשלה, ולראש הממשלה עצמו 

http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/72242
http://www.nevo.co.il/case/6104503
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 בשלה העת להכריז על נבצרותו של ראש הממשלה .3.ה

כאמור בחלק העובדתי לעיל, לאחרונה ביצע ראש הממשלה נתניהו הפרה משמעותית של הסדר  .103

ולפיו אסור לו להתערב בפעולות או במינויים במשרד המשפטים  –ניגוד העניינים שנקבע לו 

חה"כ אמסלם כשר נוסף  –והנה הוא החליט על מינויו של גורם חדש מטעמו  –וברשות השופטת 

 בר הוועדה לבחירת שופטים.במשרד המשפטים וח

חה"כ נתניהו החליט למקד את מאמציו ולהוציא לפעול תוכנית בת מספר שלבים לא זו אף זו,  .104

תוכנית שעל משמעויותיה  – לשליטה במערכת המשפט ומוסדות אכיפת החוק במדינת ישראל

ה לשלטון החוק וליסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל עמדה היועצת המשפטית לממשל

, ואודותיה העותרת לא תפרט. אולם, בעניינו 2.2.2023בחוות דעתה המפורטת שפורסמה ביום 

וכפי שצוין לעיל, לתוכנית זו משמעויות מרחיקות לכת אף בסוגיה הקונקרטית של ראש 

 כפי שפירט ד"ר לימון בהסדר ניגוד העניינים העדכני.  –הממשלה עצמו 

ישנה השפעה ישירה על ענייניו  –משטרית של ממש המהווה הפיכה  –למעשה, לתוכנית זו  .105

הפליליים של ראש הממשלה. עם זאת, ובבחינת צעד נוסף המתחייב מהאמור בהסדר ניגוד 

היא כי יש להורות  –העניינים העדכני, העותרת תטען כי הנגזרת הישירה מהאמור בחוות דעת זו 

 על נבצרותו של ראש הממשלה ממילוי תפקידו. 

ראש הממשלה הנאשם בפלילים )ולצידו נאשמים ואף עבריינים מורשעים נוספים(  בימים אלו, .106

פועל באופן מכוון וללא כל מעצורים, ממרום מעמדו ותוך ניצול תפקידו, נגד האינטרס הציבורי 

ענייננו במציאות קונקרטית, ולמען השפעה ישירה על ההליך המתנהל בעניינו. הלכה למעשה, 

החל מעניין הרכבת הממשלה, וכלה  –שהועלו לאורך כל הדרך בהתגשמות כלל החששות 

ראש הממשלה פועל להחלשת המערכת אשר מעמידה אותו לדין  –בעתירת הנבצרות הראשונה 

 ואשר דנה במשפטו הפלילי.

בעתירת הנבצרות הראשונה עמדה העותרת על כך שכחלק ממכלול השיקולים לעניין הכרזה על  .107

את מידת הסיכון הנשקף לאינטרס הציבורי כתוצאה מהמשך כהונתו נבצרות, יש צורך להעריך 

של ראש הממשלה. טענה זו נתמכה בדבריהם של המלומדים פרופ' ברק מדינה ופרופ' אילן סבן 

" ניגוד עניינים של ראש ממשלה, דמוקרטיה מתגוננת וסמכות ההכרזה על נבצרותבמאמרם "

ICON-S-IL Blog (11.10.2020 :לפיהם ) 

ינה של הנבצרות בבחינה נמשכת של אופן הפעולה של נושא עני"
בהערכה של מידת הסיכון שנשקף לאינטרס הציבורי אם המשרה, 

ימשיך למלא את תפקידו, לאור הניסיון שנצבר בעת שנדרשת 
ההכרזה על נבצרות נדרשת בעת שהצטברה "מסה  ההכרעה.

, ומטבע קריטית" של מעשים )ומחדלים( של נושא המשרה
 ".רים היא עניין שיש לבחון מעת לעת, תוך מעקב נמשךהדב

היועץ המשפטי לממשלה דאז סבר כי מידת הסיכון באותו הזמן לא הצדיקה  –אולם, כזכור   .108

 הסיכון מידת כי לכל ברור, כעתהכרזה על נבצרות, ועמדתו זו התקבלה על ידי בית המשפט. 

 כדי משטריים שינויים עריכת – וממשית מיידית הפכה אף אלא, שגדלה רק לא האמורה

 .מצוי הוא בו הפלילי בהליך לשלוט

בחלק העובדתי הביאה העותרת מספר התבטאויות של רה"מ המעידות על מעורבותו בקידום  .109

כפי שצוין, התבטאויות אלה נועדו אך ורק כדי להבהיר את  –הליכי החקיקה האמורים. אולם 
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יורה, היכולת -פקטו ודה-נת ישראל מוקנית, דהלראש הממשלה במדיוהוא כי  –הברור מאליו 

בין אם  – לשלוט בשרי הממשלה המקדמים את החקיקה, ואף בקואליציה ומשכך בכנסת

במסגרת משמעת קואליציונית, ובין אם מכוח השליטה המוקנית לשרים שהתפטרו במסגרת 

רת לו לקדם את החוק המכונה "החוק הנורווגי" בחברי הכנסת שהחליפו אותם. שליטה זו מאפש

 הליכי החקיקה אף מבלי להיות מעורב בהם כלל. 

על כן, ולאור כל האמור לעיל, על מנת למנוע את ניגוד העניינים המוסדי בו שרוי ראש הממשלה,  .110

אין כל מנוס מהרחקתו מהתפקיד בו יכולת השפעה שכזו מוקנית לו, ולהכריז כי נבצר ממנו למלא 

 את תפקידו.

 ט של דמוקרטיה מתגוננת הוצאה לנבצרות כאק .4.ה

לרבות התוכנית לשינוי שיטת המשטר  –של רה"מ נתניהו  תעתידיוה פעולותיוהעותרת סבורה, כי  .111

אינטרס הציבורי, ב לפגיעהבמישרין ובעקיפין,  –והכפפת הרשות השופטת לרשות המבצעת 

כל אלה מסכנות סכנה של ממש את  – הימלטותו מאימת הדיןלענייניו הפרטיים ו לקידום

 המשטר בישראל.

פרופ' ברק מדינה ופרופ' אילן סבן במאמרם  המלומדיםדבריהם של ב למצואטענה זו ניתן בסיס ל .112

-ICON-S"ניגוד עניינים של ראש ממשלה, דמוקרטיה מתגוננת וסמכות ההכרזה על נבצרות" 

IL Blog (11.10.2020לפיהם ) טרס הציבורי אם ימשיך רה"מ נתניהו יש לבחון את הסיכון לאינ

סבורים  –למלא את תפקידו. לפי הערכה זו, של מידת הסיכון לדמוקרטיה ולאינטרס הציבורי 

המלומדים שבמידה והצטברה "מסה קריטית" של מעשים ומחדלים של נושא המשרה, יש 

 להחליט אם הוצאתו לנבצרות.

ראש הממשלה את הסיכון העתידי כלומר, יש לבחון בהתאם למעשים ולמחדלים שנוקט  .113

ויש לפעול במקום בו הצטברה מסה קריטית של מעשים ומחדלים כדי  –לדמוקרטיה הישראלית 

 להגן על הדמוקרטיה הישראלית.

נטען על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כי הרף להוצאתו הנבצרות הראשונה  פרשתלמעשה, אם ב .114

דומה כי כבר לא ניתן לטעון טענה דומה. רה"מ נתניהו  של חה"כ נתניהו לנבצרות טרם נחצה,

מוסדות מערכת אכיפת החוק למרות הממשלה בראשה הוא עומד, כל פועל להכפפה מוחלטת של 

באופן שיאיין לחלוטין את יכולתה להעמידו לדין ולהרשיעו, במידה שאכן הוא אשם בעבירות 

נות שלטון החוק והפרדת הרשויות, ברור, כי בכך ישנה פגיעה אנושה בעקרו המיוחסות לו.

 שתשנה לבלי היכר את דמותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

מביאה לחציית הרף להוצאתו לנבצרות,  כעת,התנהלותו של רה"מ נתניהו לעמדת העותרת,  .115

מהווה "הוכחה" להתממשותם של כל החששות בדבר שימוש בכוח שלטוני בכדי להימלט 

את התרחיש ה"תיאורטי" של הוצאתו לנבצרות של ראש ממשלה מאימת הדין, והופכת 

לתרחיש  –הנאשם בפלילים )בו הכיר כאמור היועץ המשפטי לממשלה ואף בית המשפט( 

 .ריאלי ומחויב המציאות

 הפגיעה באמון הציבור  .5.ה

בטרם סיום, תבקש העותרת לשוב ולהזכיר את אותה עילה חמקמקה, אשר דומה וקצת הועם  .116
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והיא הפגיעה באמון הציבור. כפי שקבע לא אחת בית משפט נכבד זה, אמון  –האחרונה חינה בעת 

 הציבור הינו אבן הראשה של יכולת השלטון לפעול את פעולתו:

"זאת יש לזכור: יכולתו של השלטון לשלוט מבוססת על אמון 
 29הציבור בו. בלא אמון הציבור אין השלטון יכול לתפקד" )פס' 

 למען אזרחים – אמיתי 4267/93 ץ"בגבופט ברק לפסק דינו של הש
, ישראל ממשלת ראש, רבין יצחק' נ המידות וטוהר תקין מינהל

 (.463, בעמ' ((1993) 441( 5)מז ד"פ

כי דומה ומושכלות יסוד אלו נשכחו. אמון הציבור במעשיו של נבחר ציבור, אין  –ויובהר הדבר  .117

יכול הציבור לסבור כי רשימה מסוימת היא זו הוא כ"אמון הציבור" המתבטא בהצבעה בקלפי. 

נאשם בפלילים זה העומד בראש הראויה מכל להרכיב את הממשלה, אך בו בעת לסלוד מכך ש

. אלו הם שני דברים נפרדים ונבדלים, ויש לתת על כך ינהל את משפטו במקביל לניהול המדינה

  את הדעת.

-ר יסבור כי המשך כהונתו בתפקיד ואייתרה מכך, די גם לדידה של העותרת שחלק מן הציבו .118

פגיעה חמורה ביותר תהיה בהכרח הוצאתו לנבצרות, הוא בלתי סביר בצורה קיצונית, כדי ש

 באמונו של הציבור בטוהר ההחלטה, ובוודאי גם בגורם הממונה ובארגון עליו הוא אמון. 

נה על ההגנה על בנסיבות חמורות וקשות אלו, עומד בית המשפט הנכבד כחומה הבצורה האמו .119

מערכת הממשל בכללה, וכפי שהיטיב לומר זאת כב' השופט )כתוארו דאז( חשין, בפסק דינו 

)פס'  (9.10.2003)פורסם בנבו, התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה  1993/03בבג"ץ 

28): 

המשפט, ובהתעורר חשש כבד, -בהעלות אירוע מסויים לפני בית"
שה או מחדל מסויימים יאבד או ייפגע חשש רציני, כי בשל מע

המשפט לא יוַתר לשבת באפס -אנושות אמון העם במנהיגיו, בית
מעשה ולטעון ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. במובן 

אלה -המשפט באירועים מעין-מסויים יש בהתערבותו של בית
התערבות שבהגנה עצמית. הגנה עצמית על מערכת המימשל 

המשפט -. כי מה ישיב ביתהיא-ה הרשות השופטת אףבכללה וב
משיטען נגדו כי בעיניו ראה עיוות ולא עשה דבר? זו היא הילכת דרעי 

 ופנחסי והיא שתוליך אותנו הדרך." 

אם כן, העותרת סבורה כי גם מן הטעם הזה, המותיר בידי חלק נרחב מן הציבור הישראלי חוסר  .120

הממשלה )אשר פועלת במקביל לניהול המשפט הפלילי( אמון רב במיוחד בטוהר פעילותה של 

 ובכל החלטה שנוקט ראש הממשלה, כדי להוציאו לנבצרות.

 היקף הביקורת השיפוטית על הוצאה לנבצרות .6.ה

כידוע, אמון הציבור ברשויות הינו תנאי יסודי לתפקודו התקין. ואכן בשורה של פסקי דין חזר  .121

אייזנברג  6163/92ור ברשויות. כך גם נכתב בבג"ץ והדגיש בית המשפט את חשיבות אמון הציב

 :266( בעמ' 1993, )229( 2פ"ד מז ) נ' נ' שר הבינוי והשיכון

"אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות 
השלטונית, ושל המדינה. כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות 
השלטון, הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס 
לחיים משותפים. יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים, 

אינם אדוניו וכי הם  לשמר ולפתח את תחושת הציבור, כי משרתיו
עושים את מלאכתם למען הציבור, מתוך יושר ונקיון כפיים. אכן, 
טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי ובבסיס 

 המבנה החברתי שלנו...".
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הגורם המקצועי לו מסורה  ה, בהיותה של היועצת המשפטית לממשלהאי שימוש בסמכות .122

אינה קבלת החלטה, אשר כמוה כסירוב ל, ק יסוד: הממשלהסמכות ההכרזה על נבצרות לפי חו

כל אימת שנמנע היועץ המשפטי (.  מדינה וסבןעומדת בקנה אחד עם תכלית הנבצרות )ראו לעיל, 

 לממשלה מלעשות כן, הוא חורג מחובתו המנהלית לפעול במהירות הראויה.

ה, וליתר דיוק, את הפרתה וכידוע, הימנעות מהפעלת הסמכות, מקימה את עילת המהירות הראוי .123

אשר אך מחזקת עילת חוסר הסבירות הקיצוני שבאי הפעלת הסמכות. התייחס לכך הנשיא  -

( 1993, )404( 5פ"ד מז) התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל 3094/93שמגר בבג"ץ 

 (:   418בעמ' 

"מכאן, כי גם אם הרשות ממאנת להפעיל סמכות שבשיקול דעת 
מנעותה האמורה מפעולה לפי אמות המידה יחון הניתן לב

המקובלות בעת בחינתן של סמכויות סטטוטורית, היינו ניתן לבחון 
מנעות משימוש בסמכות נבעה משיקולים סבירים או שמא יאם הה

חייב מכלול הנסיבות את הפעלת הסמכות; כן נבחן אם ביסוד 
הפליה העלולות ההימנעות אינם מונחים חוסר סבירות, שרירות או 

לפסול את מעשיה או מחדליה של הרשות. משמע, לא רק הפעלת 
סמכות בנסיבות בהן הפעלתה אינה סביר, אלא גם הימנעות 
מהפעלת סמכות שבשיקול דעת בשל טעמים בלתי סבירים, יכולה 

 מנעות מפעולה היא בטלה".ילהוליך למסקנה כי הה

המשפטית לממשלה, תביע העותרת את  במקרה דנן, ובמלוא הכבוד הרב השמור ליועצת .124

תמיהתה מדוע היא לא בוחנת שימוש בסמכותה זו, כאשר התגבשו כל הטעמים והמבחנים 

 לנבצרות. 

בהקשר זה, ראוי לציין את דבריו של השופט בדימוס יצחק זמיר במאמרו "היועץ המשפטי  .125

ותו של היועץ ( בדבר מחויב1987יא ) " עיוני משפטלממשלה והמאבק על חוקיות השלטון

 המשפטי לממשלה כלפי הממשלה מחד, ולחוק מאידך:

יועץ המשפטי לממשלה שתי פנים לו. מצד אחד הרי הוא מעין "ה
הממשלה מקיימת בשם המדינה פעילות  .עורך דין של הממשלה

מעביד ומנהל  ם,מסועפת מאוד, הן בתחום האזרחי, כבעל נכסי
ים, מתן היתרים חיקוק תעסקים, והן בתחום השלטוני, בהכנו

ואספקת שירותים. בכל התחומים האלה, היועץ המשפטי לממשלה 
בניסוח ובייצוג בפני ערכאות. מצד זה ץ, משרת את הממשלה בייעו

הוא חייב נאמנות לממשלה, כשם שכל עורך דין חב נאמנות כלפי 
לקוח, ועליו לסייע בידיה כמיטב יכולתו למלא את תפקידיה ולממש 

הא אשר תהא. אך מן הצד השני, בו בזמן, היועץ תאת מדיניותה, 
המשפטי לממשלה ניצב מול הממשלה, כאילו היה כלב שמירה, 
להגן על שלטון החוק במובן הרחב שלו, שהוא לב ליבה של 
הדמוקרטיה. מצד זה הוא חייב נאמנות, בראש ובראשונה, לחוק. 
אם שתי הנאמנויות האלו מתנגשות, הנאמנות לממשלה מזה 

כך הדבר משום  מנות לחוק מזה, יד החוק על העליונה.והנא
כך  .שהממשלה אין לה מעמד ואין לה סמכויות אלא מכוח החוק

הדבר גם משום שאין לך סכנה גדולה מזו של ממשלה שאינה 
מקפידה לקיים את החוק. לפיכך, ההגדרה הנכונה של תפקיד היועץ 

דמות אחת, המשפטי לממשלה, העושה את שתי הפנים של התפקיד ל
ק" ]הדגשה אינה במקור; היא לשרת את הממשלה במסגרת החו

 ח.מ.[.

עוד מוסיף זמיר כי כל החלטה של היועץ המשפטי תהיה נתונה לביקורת שיפוטית, ולעיתים היא  .126

 :תהיה ביתר שאת מאשר כנגד כל עובד ציבור אחר

וזאת לזכור, שנוסף לביקורת השוטפת המופעלת עליידי הכנסת, "
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ונוסף לפיקוח על־ידי הממשלה, שבידה להעביר את היועץ המשפטי 
לממשלה מכהונתו אם נכשל במילוי תפקידו, נתון היועץ המשפטי 

המקבל באופן , לממשלה למעקב וביקורת הדוקים של הציבור הרחב
שיגרתי דיווח על החלטות, חוות דעת והנחיות של היועץ המשפטי 

כל החלטה של היועץ המשפטי ועוד יש להוסיף על כך שלממשלה. 
ונראה  לממשלה נתונה גם לביקורת של בית המשפט הגבוה לצדק

נגד היועץ המשפטי לממשלה יותר  שביקורת זאת אף היא מופעלת
 )שם(." מאשר נגד כל עובד ציבור אחר

לממשלה  תהמשפטי צתהייעוציות של היוע יהעל החלטותהשיפוטית הביקורת אשר על כן,  .127

 הסמכות המנהליתר מכל עובד ציבור אחר )וראו להרחבה גם דפנה ברק ארז תמקיפה הרבה יו

(2010.)) 

הנה כי כן, וודאי בהצטברות ככל הנימוקים המפורטים לעיל, ונוכח העובדה שמדובר בהכרעה  .128

חיונית וקריטית שדיניה מעוגנים בחוקי היסוד של מדינת ישראל ושהסמכות להפעילה מסורה 

ולו בלבד, לאור התגבשות המבחנים לנבצרות והסכנה בהמשך ניצול ליועץ המשפטי לממשלה 

כהונתו בתפקיד ראש הממשלה, החלטתה של היועצת המשפטית לממשלה שלא להכריז על 

 נבצרותו מחייבת את התערבותו של בית המשפט הנכבד.

 סיכום .ו

, של ראש ממשלה הנאשם בפלילים והעושה כמיטב במיוחדעתירה זו מעמידה תמונה עגומה  .129

ועל מנת לחלץ  –יכולתו לפגוע פגיעה אנושה במערכת המשפט ובמערכות אכיפת החוק בישראל 

ותוך הפרה חמורה של פסיקת בית משפט נכבד זה, והסדר  –עצמו מכתבי האישום בהם הוא נתון 

 ניגוד העניינים החל עליו.

לא בכדי קבע המכונן הסדרים קיצוניים וחריגים אשר נועדו לשימוש במקרים חריגים קיצוניים  .130

הסדרים על זמניים אשר כוננו מאחורי מסך של בערות, ואשר נועדו בדיוק לשימוש  –מעין אלו 

  ברגעים קשים כגון אלו.

מבוקשים לבקש מבית המשפט הנכבד כי יוציא את הצווים ה רתהעות תמתכבד ,אשר על כן .131

הנאשם  2כי תכריז על נבצרותו של המשיב  1, יעשם למוחלטים, ויורה למשיבה ברישא לעתירה

 בפלילים לכהן כראש ממשלת ישראל.

כן תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד כי יורה על מתן צו הביניים וכן על קיומו של דיון דחוף  .132

 בעתירה.

 אצל העותרת. ש מחלקת כספיםרא ,מר אורי עדיקאעתירה זו נתמכת בתצהירו של   .133

 מן הדין ומן הצדק להיענות לעתירה זו.  .134

 

 .י"ח שבט תשפ"ג;  2023פברואר  09ירושלים, 

_______________  ________________  ________________ 

 ד"ר אליעד שרגא, עו"ד  תומר נאור, עו"ד  הידי נגב, עו"ד

   ב"כ העותרת  
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משפט ופלילים

מדינת ישראל נגד ראש הממשלה | נתניהו: אנחנו עדים לניסיון הפיכה
שלטונית, זו תפירת תיקים

ראש הממשלה התייחס לכתב האישום נגדו בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, בהצהרה שמסר
ממעונו בירושלים. לדבריו, חוקרי המשטרה סחטו באיומים את עדי המדינה נגדו - "כמו בעולם

הפשע"

יהונתן ליס
21 בנובמבר 2019

עקוב

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) לכתב האישום נגדו

בעבירות של שוחד ומרמה והפרת אמונים, ואמר כי "אנחנו עדים לניסיון של

הפיכה שלטונית נגד ראש הממשלה". לדבריו, "זו אכיפת בררנית על

סטרואידים, זו תפירת תיקים. תופרים פה חליפה מיוחדת רק בשבילי". נתניהו

האשים את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בכך שנכנע ללחץ

שהפעילו עליו פרקליט המדינה שי ניצן ופרקליטים אחרים. דברי נתניהו ממעונו

בבלפור הועברו בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלו, ועיתונאים לא הוזמנו למקום.

נתניהו פתח את דבריו בכך שאמר כי "זהו יום קשה מאוד, ואני יודע שזה קשה

להרבה מאוד אנשים שתומכים בי. אני מכבד מאוד את רשויות המשפט בישראל,

יצא להן שם עולמי ובצדק. אבל צריך להיות עיוור כדי לא לראות שמשהו לא טוב

קורה אצל חוקרי המשטרה ואנשי הפרקליטות. הערב אנחנו עדים לניסיון

הפיכה שלטונית נגד ראש הממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם

ומגמתי".

נתניהו ציין כי "בוודאי שמתם לב שההחלטה מתפרסמת דווקא היום במהירות

שיא, בעיתוי הרגיש ביותר של המערכת הפוליטית מאז קום המדינה, כשם

שכתב החשדות פורסם גם כן כמה שבועות לפני הכרעת הבוחר, בזמן הרגיש

ביותר של הכרעת הבוחר. אני חושב שהעובדות הללו ממחישות עד כמה

התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. הוא נועד להפיל ראש ממשלה מכהן של

הימין. הוא נועד להפיל אותי".

ראש ממשלה תחת כתב אישום - סיקור נרחב: נתניהו מואשם בשוחד בתיק

4000, ובמרמה והפרת אמונים בתיקים 1000 ו-2000 | "הארץ" מסביר: איך
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נתניהו יכול להשתמש בחסינות ומתי יתחיל המשפט? | מדינת ישראל נגד

בנימין נתניהו: כתב האישום המלא | התיק החמור ביותר: כך נולד האישום

בשוחד בתיק 4000 | תיק 2000: רה"מ מואשם במרמה והפרת אמונים כשדן

בעסקה עם מוזס | תיק 1000: רה"מ מואשם שקיבל טובות הנאה בשווי מאות

אלפי שקלים | תיק 4000 הפיל למנדלבליט את האסימון: נתניהו נגוע

בשחיתות עמוקה / גידי וייץ | שמשון בעיני עצמו מפיל את הבית על כל העם

אשר בו / נעה לנדאו | מוזס ובני הזוג אלוביץ' יועמדו לדין בעבירת שוחד |

השיחות, התחקיר והעדות: שבעת רגעי המפתח בתיקי נתניהו | תחקיר

"הארץ": כך פעל אתר וואלה בשירות ראש הממשלה נתניהו ורעייתו |

מבראון-חברון ועד וואלה-בזק: כל פרשות נתניהו

לדברי נתניהו, "תהליך החקירות המזוהם" נגדו כלל "תפירת תיקים ויצירת

עבירות חדשות. התהליך שהגיע לשיאו היום הוא מזעזע. לא רק אותי הוא

מזעזע, הוא מזעזע המוני אזרחים בישראל, ולא רק בצד הימני של המפה".

נתניהו אמר כי "צריכים לדרוש שיחקרו את החוקרים. הגיע הזמן שהציבור יקבל

תשובות ברורות גם לגבי החקירות המזוהמות שנוהלו נגדי". לדבריו, "בתהליך

הזה לא חיפשו את האמת, חיפשו אותי. החוקרים לא לחצו על העדים שיגידו את

האמת - הם רמסו אותם בסחיטה באיומים כדי שיגידו שקר". הוא האשים את

חוקרי המשטרה בכך שפעלו "כמו בעולם הפשע", וציין: "הם לקחו את ניר חפץ

והפעילו נגדו סחיטה באיומים. איימו עליו 'נהרוס לך את המשפחה, ניקח לך את

כל הנכסים, הילדים שלך לא ידברו איתך יותר'. אבל הסתירו את הסחיטה

מהיועמ"ש ואחר כך הטילו עליה צו איסור פרסום".

ראש הממשלה קרא להקים "ועדה בלתי תלויה שתחקור את השיטה ותשים לזה

סוף. הגיע הזמן לחקור את החוקרים. לחקור את הפרקליטות שמאשרת את

החקירות המזוהמות הללו".

לסיום אמר נתניהו: "מה שאני עובר זה לא קל, גם אני בן אדם. מה שעוברת

משפחתי זה קשה מנשוא. ייעצו לי להרכין ראש ולנטוש את העקרונות שלי, אבל

תחושת הצדק והאמת בוערת בי - אני לא מוכן להשלים עם העובדה שבמדינה

שלי תהיה אכיפה בררנית כזאת. לא אתן לשקר לנצח, אמשיך להוביל את

המדינה, לפי החוק, במסירות, תוך דאגה לביטחון ולעתיד של כולנו".
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במקביל לנאום נתניהו נערכה מחוץ למעון ראש הממשלה הפגנת תמיכה בו,

אליה הגיעו כמה עשרות בני אדם. חלקם צעקו "לעולם לא תצעד לבד ביבי",

ואחד מהם קרא: "נתניהו הוא הדרייפוס היהודי במדינת היהודים". מולם התייצבו

כמה מפגינים שהביעו תמיכה בהגשת כתב האישום, תוך שהם קוראים "הון,

שלטון עולם תחתון".

מוקדם יותר הערב פרסם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את כתב

האישום נגד נתניהו, המואשם בשוחד ומרמה והפרת אמונים בתיק 4000,

ובמרמה והפרת אמונים בתיקים 1000 ו-2000.

לפי כתב האישום בתיק 4000, אשר נחשף בתחקיר "הארץ", בין נתניהו לאיש

העסקים שאול אלוביץ' נרקמה עסקת תן וקח. בעסקה זו הוביל לכאורה ראש

הממשלה שינויים רגולטוריים בתפקידו כשר התקשורת, אשר השפיעו ישירות על

העסקים ועל האינטרסים של אלוביץ' והניבו לו רווח של כמיליארד שקלים.

בתמורה, לפי כתב האישום, העבירו ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו באופן

עקבי בקשות לשינוי הסיקור באתר וואלה כך שישרת אותם ואת מטרותיהם

ויפגע ביריביהם - ואלוביץ' לחץ על עורכי וואלה לציית לדרישות הזוג נתניהו.

ראיות נסיבתיות רבות שכנעו את מנדלבליט כי גם אלוביץ' וגם נתניהו היו

מודעים לעסקת התן וקח, על אף שאין ראיה לתיאום מפורש של העסקה.

תיק 2000 עוסק בסדרת פגישות בין ראש הממשלה נתניהו למו"ל ידיעות

אחרונות ארנון (נוני) מוזס, שבה דנו בעסקת שוחד. לפי האישומים, השניים דנו

בכך שנתניהו יפעל לצמצום תפוצת העיתון המתחרה "ישראל היום" ובתמורה

יעניק מוזס לנתניהו סיקור אוהד. נתניהו מואשם בתיק זה במרמה והפרת

אמונים, ומוזס מואשת בהצעת שוחד.

בתיק 1000 מואשם נתניהו גם כן בעבירה של מרמה והפרת אמונים, בשל

טובות הנאה בסך מאות אלפי שקלים שקיבל לכאורה מהמיליארדרים ארנון

מילצ'ן וג'יימס פאקר. לפי כתב האישום, נתניהו קיבל מהשניים סיגרים ובקבוקי

שמפניה לאורך שנים, וגם בני משפחתו דרשו וקיבלו טובות הנאה מאנשי

העסקים, כאשר נתניהו מודע לכך.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

משפט נתניהובנימין נתניהו
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נתניהו המלא בפתח משפטו" מיום 
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משפט ופלילים

"כתב האישום מופרך ותפור": נאום נתניהו המלא בפתח משפטו
בנאום שנשא בכניסה לבית המשפט המחוזי תקף ראש הממשלה את היועץ המשפטי לממשלה,

המפכ"ל לשעבר ואת חוקריו וטען כי משפטו הוא ניסיון להפיכה שלטונית

נטעאל בנדל
24 במאי 2020

עקוב

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין שוחד, מרמה והפרד אמונים

נפתח היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בירושלים. כמה שרים וחברי כנסת

מהליכוד הגיעו לבית המשפט כדי להביע תמיכה בנתניהו, בהם השר לביטחון

הפנים אמיר אוחנה, השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם, שר

החינוך יואב גלנט, שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר ישראל כץ וח"כ צחי

הנגבי.

כששרים מהליכוד מאחוריו, נשא נתניהו נאום בכניסה לבית המשפט שבו טען כי

החקירות נגדו "זוהמו ונתפרו", כי כתב האישום נגדו "מופרך ותפור" וכי הוגש

במטרה להחליף את שלטון הימין. ראש הממשלה תקף בנאומו את היועץ

המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך ואת חוקריו

במשטרה ואמר כי משפטו הוא ניסיון להפיכה שלטונית.

נאום נתניהו המלא

"מנסים להפיל אותי ואת מחנה הימין. למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח

לעשות זאת בקלפי, אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה

ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם 'רק לא ביבי', כדי לתפור

לי תיקים הזויים.

המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין וכך להרחיק את המחנה הלאומי

מהנהגת המדינה. לא אכפת להם אם יבוא פודל צייתן מהימין אבל אני לא פודל,

אני לא מוכן להתאתרג, אני לא מוכן לעקור יישובים, אני לא מוכן לעשות כל מיני

דברים ולכן צריך להפיל אותי בכל דרך.
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שמעתי אתמול את (רוני) אלשיך, הוא הטיף בצדקנות על טוהר מידות. זהו אותו

אלשיך שהעביר מיליונים מכספי משלם המיסים ללא מכרז ליועץ התקשורת שלו,

אותו אלשיך שעבר עבירה פלילית כשהדליף בשידור חי מהחקירות בענייני.

שטפל עליי עלילת שווא כאילו שלחתי חוקרים נגדו.

בזה הוא מזכיר את רוני ריטמן, שעמד בראש היחידה שחקרה אותי. הוא טען את

הטענה השקרית שאני הוא זה ששלחתי את קצינת המשטרה שהתלוננה נגדו

בגין הטרדה מינית. אלה האנשים שהובילו את החקירות נגדי. אני בטוח שהם

עשו את זה בנפש חפצה. החקירות האלה זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון. מה

הפלא שנגמרו בכתב אישום מופרך ותפור?

פעמיים התערבה חבורת 'רק לא ביבי' ברגל גסה בבחירות. ערב הבחירות

באפריל 2019 הם הזדרזו לפרסם כתב חשדות נגדי. הם היו בטוחים שנתרסק

בבחירות. זה לא קרה, אז הם ניסו עוד פעם. ערב הבחירות האחרונות במארס

הם ניסו עוד פעם, הם הגישו כתב אישום וזו היתה אמורה להיות מכת מוות. הם

עשו הכל כדי שלא אעמוד פה כראש ממשלה אלא כפוליטיקאי מובס וחפוי ראש.

אבל אזרחי ישראל, אתם הרבה יותר חכמים ממה שהחבורה הזאת חושבת

עליכם, עלינו. ב-2015 קיבלתי 980 אלף קולות. חמש שנים לאחר מכן, עם כתב

אישום תפור ומופרך, קיבלתי 1,350,000 קולות. זה גידול של כמעט 40%. זאת

הבעת אמון עצומה בי והבעת אי אמון עצומה בהם.

לכן אני ניצב פה היום כראש הממשלה בגב זקוף ובראש מורם. אני דורש, חישפו

הכל, גלו הכל. נציגי התקשורת, אני יודע למה אתם כאן. אתם רוצים לצלם אותי

בבית המשפט כחלק ממסע התעמולה רק לא ביבי שלא נפסק אפילו לרגע. אני

רוצה שהציבור יראה את כל התמונה. שהציבור יידע את כל האמת. ולכן הבקשה

הראשונה שלי מבית המשפט היא שקיפות מלאה. אני מבקש שהכל ישודר

בשידור חי. שידור רציף ולא מצונזר.

רק ביום חמישי האחרון אחד מהם ערך, דרוקר, משפט שדה נגדי בנוסח סובייטי.

זה חסר תקדים בשיבוש מהלכי משפט והדחת עדים. לאחד אמרו אם לא תעיד

נגד נתניהו תלך לכלא, ולאחר אמרו אם תשנה את העדות שלך בעד נתניהו,

תלך לכלא.

הגשנו עוד תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, בוא נראה מה ייצא מזה, אחרי

שהוא דחה את כל התלונות שהגשנו נגד מבול ההדלפות הפליליות מהחקירה
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שיצאו מהבניין שלו. האם הפעם סוף סוף הוא יתייחס לתלונה? במקום הדלפות

ושקרים, אני מציע פתרון פשוט. שהכל ישודר מלא מלא. בלי עריכה, שהכל

ייחשף.

אני דורש שייחשף המסמך המטלטל ששלח משרד המשפטים למבקר המדינה

ב-2017. אותו משרד משפטים שב-2019 חתם על כתב האישום נגדי, שנתיים

קודם לכן שלח מסמך למבקר המדינה ובו הוא קבע שלא נפל רבב בפעולותיי

בנושא המרכזי בכתב האישום. בכל מיני תירוצים המסמך הזה לא מגיע אליי והוא

לא מגיע אליכם, הציבור, כי הוא מפרק להם את התיק והוא מונע מהם להפיל

ראש ממשלה מהימין.

פרסמו מיד את המסמך ששלח משרד המשפטים למבקר המדינה. אני דורש

לפרסם עוד דברים. אני דורש לפרסם את התמלילים של החקירות שבהם

השתמשו באמצעים עברייניים, כולל סחיטה באיומים שהופעלו במטרה להדיח

עדים שהפלילו אותי בעדות שקר. אני דורש לפרסם את החקירה שבה הפגישו

עד עם אשה מסוימת ואיימו עליו, אם לא תיתן לנו מה שאנחנו רוצים נגד

נתניהו, נהרוס את משפחתך.

זה שלטון החוק? זו דמוקרטיה? איפה נשמעו דברים כאלה בדמוקרטיות? אני

אגיד לכם מה עוד לא קרה בדמוקרטיות. בכל 244 שנות קיומן של דמוקרטיות

מאז הצהרת העצמאות של ארה"ב, לא הוגש נגד אף אדם כתב אישום בגין

סיקור עיתונאי אוהד. אגב, במקרה שלי זה גם לא היה. אני ומשפחתי, ראש

הממשלה ומשפחתו הכי מושמצים בתקשורת בתולדות המדינה, דווקא נגדי

הגישו אישום על סיקור אוהד.

המציאו סעיף מיוחד בעבורי שלא קיים באף ספר חוקים בארץ ובעולם. תפרו

אותו במיוחד בשבילי ורק בשבילי. קולקציית נתניהו. איך אמר שי ניצן הטהרן? זה

תקדים אבל תמיד יש פעם ראשונה. 244 שנים זה לא היה. לגמרי במקרה זה

נפל עליי. כי כשצריך לחסל אותי, ראש ממשלה חזק מהימין, הכל אבל הכל

אפשרי.

כאן כמובן עולה השאלה, איך גיבה היועמ"ש את כל המהלכים הפסולים האלה

וחתם על כתב האישום המופרך הזה? האם לוחצים עליו? האם יש לו משהו

להסתיר? משהו אישי? האם המשהו הזה הן אותן קלטות סודיות שמוסתרות
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בכספת במשרד המשפטים? מי יודע. אני דורש לפרסם כאן ועכשיו את כל

הקלטות של היועץ כי אין מחטא טוב יותר מאשר אור קרני השמש.

חובה להסיר עכשיו את כל צווי איסור הפרסום כי אם הציבור יידע את כל האמת,

כל התיקים הללו יתפוררו. אני שומע את זה מכל כך הרבה אזרחים. הם אומרים

לי 'ביבי תהיה חזק, אנחנו לא קונים את השטויות האלה. כולנו מבינים שתפרו

לך תיקים. גורמים במשטרה, בפרקליטות ובתקשורת מנסים לבצע הפיכה

שלטונית בניגוד לרצון העם'.

אני רוצה להרגיע את כולכם. בעזרתכם ובעזרת השם אמשיך להילחם. לא אתן

להם להפיל אותנו. בזמן שהתקשורת תמשיך להתעסק בשטויות, אני אמשיך

להנהיג את מדינת ישראל ולטפל בנושאים שבאמת חשובים לכם – להחזיר את

מקומות העבודה שאיבדנו במשבר הקורונה, לחזק את הכלכלה שלנו, להמשיך

להציל את חייהם של אלפי ישראלים לקראת אפשרות של גל קורונה שני ומעל

הכל לשמור על הביטחון ולשמור על החיים שלכם. מדינת ישראל היא שליחות

חיי ואמשיך ביתר שאת לשמור עליה, לשמור עליכם".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

בנימין נתניהומשפט
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 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

   9149001, ירושלים מיקוד 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  

 עוץ וחקיקה יי

 תשפ"אחשוון ט"ו ירושלים:  
 2020נובמבר  2

 803-05-2020-000005תיקנו:  
 803-99-2020-028250סימוכין: 

 

 היועץ המשפטי לממשלה: לכבוד
 

 לום רב,ש

 גוד עניינים בכהונת כראש הממשלהחוות דעת למניעת ניהנדון: 
 

על רקע כתב האישום , בכהונתו של ראש הממשלה לצורך עריכת חוות דעת למניעת ניגוד עניינים

 , אבקש לחוות את דעתי כדלהלן:בימים אלו בבית המשפט המחוזינדון ונגדו שהוגש 

 

 רקעא. 

, ראש הממשלה הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד 28.1.2020ביום  .1

יום המשפט בתיק החל ב .בכמה אישומים, בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

24.5.2020. 

, היא סיטואציה ובד בבד עם הליך פלילי שמתנהל נגדמכהן ראש ממשלה הסיטואציה שבה  .2

, בדגש על היבטים שונים הנוגעים בעיקרם התייחסות מיוחדתהמחייבת תקדימית וחריגה, 

 . למערכת אכיפת החוק כפי שיפורט להלן

ראש הממשלה חלק מהרשות המבצעת, והגם ש ןמערכת אכיפת החוק ורשויות התביעה ה .3

יש מקום להסדרת מעורבותו האפשרית של , ןאחריות המיניסטריאלית בעניינאינו נושא ב

להלן נתייחס בהרחבה למצבים שבהם ראש הממשלה בעניינים הנוגעים למערכות אלה. 

בקשר , למול מערכת האכיפה, מערכת בתי המשפט, עשוי להתעורר חשש לניגוד עניינים

לצעדים כן נתייחס ו , ובקשר לתיקוני חקיקה רלוונטיים,נאשמים אחריםלם במשפט ולעדי

 .ד עניינים בהקשרים אלהוהחשש לניג שיש לנקוט לצורך מניעת

המגבלות שיחולו על ראש הממשלה נכון כי  לעמדתנו, להבהרת התמונה, יובהר כבר כעת כי .4

 כדלהלן: יהיו 

 להימנע מלעסוק בכל עניין שיש לו זיקה מהותית למשפט או לאשר נדון בו.  .א

י בכירים )אופן המינוי והליכי המינוי עצמם( מינויבכל עניין הנוגע ל להימנע מלטפל .ב

, ביחס לבעלי תפקידים אשר מעורבים בהליך הפלילי במשרד המשפטיםבמשטרה ו

הליך, מתוקף ה להשפיע עליש ביכולתם הנוגע לעניינו של ראש הממשלה או ש
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היועץ המשפטי הכוונה בהקשר זה היא לבעלי התפקידים הבאים: תפקידם. 

, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מפכ"ל המשטרה, פרקליט המדינה,  לממשלה

 433, מפקד להב ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל)משפט פלילי(, 

ות לניירות ערך שטיפלו בעניינו וכן חוקרי המשטרה והרש ויתר מפקדי היחידה

 . לתפקידים אלות חקיקה הנוגעקידום  לרבותו ,ומנויים כעדים

בעלי למעמדם ולמילוי תפקידם של באופן פרטני בכל עניין הנוגע  להימנע מלטפל .ג

)לגבי  במשטרה ובמערכת אכיפת החוק כפי שפורטו לעיל האמורים התפקידים

 .כמפורט בכתב האישום( –חוקרים ושוטרים המפורטים לעיל 

בכל , פעילות הוועדה לבחירת שופטיםל ים הנוגעיםלהימנע מכל מעורבות בעניינ .ד

עם  יובהרהנוגע לשופטי בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי בירושלים. 

יהיה מעורב בקביעת זהות חברי הממשלה ראש הממשלה שאין מניעה כי  זאת,

אולם, גם בהקשר זה, עליו להימנע  שופטים.שימונו כנציגים לוועדה לבחירת 

בכל הנוגע  מהשפעה כלשהי על האופן שבו אותם נציגים ימלאו את תפקידם

 . לעיל לשופטי בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי בירושלים, כאמור

בהליך  האחרים הנאשמיםהאישי של להימנע מלעסוק בכל נושא הנוגע לעניינם  .ה

הוא בעל  שיש יסוד להניח שראש הממשלה ניינם של עדיםוכך גם לגבי ע ,הפלילי

בתוך כך ייכללו העדים שהם חוקרי המשטרה ורשות ניירות ביחס לעדותם.  עניין

 מצורפת כנספח למכתב זה.ה ,רשימת העדים העונים על תנאי זהערך וכן 

בהליכי חקיקה הנוגעים לעבירות  ,הממשלתית פעילותו במסגרת, להימנע מלטפל .ו

על מצבו  ולתיקוני חקיקה אחרים שעשויים להשפיע טוהר המידותמתחום 

  האישי. המשפטי 

יש זיקה ישירה החלטות בתחום התקשורת ללהימנע מלטפל במקרים בהם  .ז

 .ובעניינ הפלילי למשפט

להימנע , עליו זה . בכללבנושאים אלומכל מעורבות יודגש כי על ראש הממשלה להימנע  .5

מלפעול בעניינים אלו באמצעות גורמים מטעמו, ועליו להימנע מלהפעיל את השפעתו על 

 בעלי התפקידים המוסמכים לטפל באותם נושאים. 

 

 ב. ניתוח משפטי

הכלל האוסר על עובדי ציבור להימנע מניגוד עניינים הוא עיקרון יסוד במשפט המנהלי.  .6

עוד  .עתיד, ומטרתו "למנוע את הרע בטרם יארע"הפסיקה הדגישה כי הכלל הוא צופה פני 

הודגש כי אין צורך להוכיח קיומו של ניגוד עניינים בפועל בהפעלת שיקול הדעת, ודי בכך 

שיתקיים ניגוד עניינים. החשש לניגוד עניינים נבחן באמות מידה חשש סביר  םשקיי

 531/79בג"ץ  אחר )ראואובייקטיביות ולא על פי חששותיו הסובייקטיביים של צד זה או 

 (.(1980) 566(, 2, פ"ד ל)סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נ' מועצת עיריית פתח תקווה

כי שר המצוי במצב של ניגוד עניינים נדרש לפעול מבחינה פרוצדורלית, קובעים הכללים  .7

בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. חוות הדעת נועדה לקבוע האם מתקיים 
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לניגוד עניינים ובאילו נסיבות, ומה הצעדים שיש לנקוט על מנת לנטרל את ניגוד חשש 

העניינים. במקרים שבהם מדובר בסמכות שהשר צריך להפעיל לפי חוק, או בהחלטה אחרת 

דרך המלך היא העברת הסמכות או האחריות הנתונה לשר, באותו  –שהשר נדרש לקבל 

 הקשר לידי שר אחר. 

המשפטי לממשלה נדרש לבחון את הממשקים שבהם יכול להתעורר בהקשר זה, היועץ  .8

חשש לניגוד עניינים ואת עוצמת ניגוד העניינים, ולקבוע בהתאם את הפתרון שייתן מענה 

הולם לניגוד העניינים הפוטנציאלי. גם כאשר הפתרון המתבקש הוא הימנעות של השר 

ש את גבולות העניין שלגביו תחול מטיפול בעניין מסוים, יש צורך להגדיר ככל הניתן מרא

 חובת ההימנעות, בהתחשב בעוצמת ניגוד העניינים ובמכלול נסיבות העניין.

ניגוד העניינים נגזר מהיקף האחריות והסמכויות של השר הנוגע בדבר, וכשמדובר בראש  .9

הממשלה, אין צריך לומר כי אחריותו היא רחבת היקף והיא נגזרת ממעמדו המיוחד כמי 

 שעומד בראש הרשות המבצעת. 

כידוע, התפיסה המשטרית בישראל מכירה בכך שבהיותו "ראשון בין שווים", ראש 

-הוא בעל מעמד מיוחד בקרב חברי הממשלה, ובמסגרת זאת, הוא נהנה משיקולהממשלה 

דעת רחב ביותר, בין היתר בהיבטים הנוגעים למבנה הממשלה, הרכבה, חלוקת התפקידים 

יומה ועיצוב מדיניותה ויעדיה. כידוע, ביטויים לכך -בין חבריה, ניהול עבודתה וסדר

יסוד: הממשלה, כמו גם בהוראות התקנון -מעוגנים, בין היתר, בהוראות שונות בחוק

עו"ד יוסי פוקס נ' ראש ממשלת  5261/04בג"ץ לעבודת הממשלה. )וראו בהקשר זה 

((. לפי התקנון לעבודת הממשלה, ראש הממשלה קובע 2004) 462,  446( 2, פ"ד נט)ישראל

ניו (; ניתן להביא בפ13-ו 1את סדר יומה של הממשלה ומנהל את ישיבותיה )סעיפים 

פי דין הנתונה בידי שני שרים או יותר )סעיף -מחלוקות בין שרים לעניין הפעלת סמכות על

(; ועוד. מדובר 9(; בסמכותו להרשות, לפי הצורך, חריגה מהוראות שונות בתקנון )סעיף 6

בדוגמאות בלבד, אשר ברי כי אין בהן כדי למצות את מעורבותו והשפעתו הרחבה והעמוקה 

על כלל פעילותה של הממשלה, לעתים למעשה אף יותר מאשר להלכה.  של ראש הממשלה

בין היתר, בקבעו את סדר יומה של הממשלה ובנהלו את ישיבותיה, ראש הממשלה מעורב 

בכל הצעת החלטה שמוגשת לממשלה ובעל השפעה מכרעת על מהלך הדיון בישיבות 

הוא עומד בראשן(. ניסיון הממשלה ועל תוצאותיו הלכה למעשה )וכך גם בוועדות השרים ש

החיים מלמד כי לא פעם, בעניינים ובהקשרים שונים, משמש ראש הממשלה כגורם מנחה 

 גם ביחס לפעילותם של השרים האחרים.

גם נושאים המצויים באחריותם של שרים אחרים, עשויים בפועל משמעות הדבר היא כי  .10

רואה לנכון להיות מעורב  ככל שהוא –ראש הממשלה  תוך מעורבות שללהיות מטופלים 

, יש לתת את הדעת לתחומי הפעולה הממשלתיים שיש להם במסגרת חוות דעת זובהם. 

מישורים חמישה ניתן להצביע על הלכה למעשה,  .בעניינו נגיעה למשפט שצפוי להתנהל

מערכת החלטות הנוגעות ל)א(  שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים:עיקריים 

פעילות הוועדה ; )ב( ומשטרת ישראלהמשפטי לממשלה, הפרקליטות הייעוץ  – האכיפה

בעלת ; )ד( חקיקה לעדים ולנאשמים אחרים במשפט; )ג( החלטות הנוגעות לבחירת שופטים
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; )ה( החלטות חריגות בתחומי הפעילות של משרד השפעה אפשרית על ההליך הפלילי

  .התקשורת

 את הדעת מראש להשלכות המעשיות של הליך פליליאשר לעוצמת ניגוד העניינים, יש לתת  .11

רב בהליך יש עניין אישי  ,אדםכל כי ל ברי,. הליך כאמורבעניינו על כל נבחר ציבור שמתנהל 

 ובתוצאותיו. פלילי המתנהל נגדו 

 להלן נתייחס באופן ממוקד לכל אחד מהמישורים שבהם ניגוד העניינים עשוי להתעורר. .12

  

 

 למערכת האכיפההחלטות הנוגעות  (1)

החשש לניגוד עניינים נעוץ ביכולת ההשפעה של  אכיפת החוק, בהקשרים הנוגעים למערכת .13

האחראים על ובפרקליטות המדינה ראש הממשלה על הגורמים בייעוץ המשפטי לממשלה 

המעורבים בנושא. ויתר גורמי החקירה ניהול המשפט הפלילי נגדו, ועל הגורמים במשטרה 

הוגש נגדו כתב אישום הוא שמובן כי אדם לניגוד עניינים הוא מובהק. בהקשר זה, החשש 

יש ביכולתם ש, או בעל עניין אישי ביחס לגורמים האמונים על ניהול הליך התביעה בעניינו

 .ניהול ההליך להשפיע על

 שהחלטות סביר חששאכן מתעורר במקרה זה לאור עוצמת העניין האישי כמתואר לעיל,  .14

, אשר מעורבים בהליך הפלילי המתנהל נגד ראש מערכת אכיפת החוקב גורמיםהנוגעות ל

בשיקולים אישיים גם כרוכות תהיינה ניהול ההליך, ב צפויה מעורבותםהממשלה או ש

בדבר השיקולים שעלולים להיות מופעלים בעת קבלת ההחלטות ומושפעות מהן. השאלה 

, אלא בעל התפקיד תיות שלאינה שאלה סובייקטיבית, בדבר כוונותיו האמיהאמורות, 

אדם, כאשר מתנהל נגדו הליך פלילי מסוג זה, בעל עשוי לנהוג כיצד  –שאלה אובייקטיבית 

בנוסף לשיקול  ,השפעה כה רבה על עתידו האישי. במקרה כזה, אף אם קיימים ברקע

, אין מנוס מהמסקנה שלשיקול האישי שהם ממין העניין גם שיקולים ציבוריים ,האישי

כאמור  גורמיםבנוגע לוההתייחסות להיות תפקיד מכריע בגיבוש דרכי הפעולה עלול 

 .מערכת אכיפת החוקב

הליכי מינויים החלטות רלוונטיות ביחס לעניינם של גורמי אכיפת החוק כאמור כוללות  .15

המאופיינות  הגם שמדובר במשרות מקצועיות .בעלי תפקידים אותם מינויים שלו

, קיים חשש שהליכי המינוי יצרו אצל מי מהצדדים את הממנהבעצמאות רבה מן הדרג 

הרושם כאילו הגורם המתמנה תלוי בגורם הממנה, ויפגעו בעצמאות הנדרשת במילוי 

  .בין למראית עיןו, בין למעשה התפקיד

הנוגעות למעמדם ולמילוי  פרטניות בנוסף, ניגוד עניינים יכול להתעורר גם בהחלטות .16

ונו לתפקידים אלו. מעורבות ראש הממשלה בנושאים אלו עלולה תפקידם של מי שכבר מ

להיות כרוכה בשיקולים אישיים, גם אם היא נועדה לקידום אינטרסים ציבוריים כפי 

שהוא רואה אותם לנכון, והיא אף עלולה להצטייר ככזו שנועדה להשפיע על ניהול ההליך 

 הפלילי נגדו.
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  ,להימנע ממעורבות ראש הממשלה על ו כי בנסיבות שבפנינהמתבקשת היא המסקנה  .17

הייעוץ המשפטי לממשלה, , בגופי מערכת אכיפת החוקגורמים בעניינים הנוגעים לב

יש ביכולתם להשפיע שהפלילי או  הליךהמעורבים בניהול ה ,פרקליטות המדינה והמשטרה

המינוי הליכי בכל עניין הנוגע ל ממעורבותבכלל זה, עליו להימנע  .על ניהול ההליך

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה,  – הבאיםתפקידים המינויים של בעלי ול

, ראש אגף החקירות ה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(המשנ, מפכ"ל המשטרה

וחוקרי המשטרה והרשות לניירות ערך  433יחידת להב  מפקדי ,והמודיעין במשטרת ישראל

בכל עניין אחר ממעורבות כמו כן, עליו להימנע  .ומנויים כעדים לאור זאת שטיפלו בעניינו

 .האמוריםבעלי התפקידים הנוגע למעמדם ולמילוי תפקידם של 

 

 פעילות הוועדה לבחירת שופטים( 2)

מערכת בתי  –משרדי הממשלה  מסגרתבשונה ממערכות אכיפת החוק, המנוהלות ב .18

אינה נתונה להחלטות הממשלה )למעט ככלל, המשפט מנוהלת באופן עצמאי ונפרד, ו

פן המנהלי(. כידוע, על שופטי בית המשפט אין מרות זולת מרותו של הפריזמה הצרה של ב

יתר שרי הממשלה  של , ושררתם של ראש הממשלה אויסוד: השפיטה(-לחוק 2)סעיף  הדין

ריאלי בין הדרג המיניסט עיקרי ממשק םקייאינה אמורה להשפיע עליהם. עם זאת, 

השופטים, שבו מעורבים שני נציגי בחירת בהליך  - והפוליטי לבין מערכת בתי המשפט

 . הממשלה ושני נציגי הכנסת

שופטים בבית המשפט המחוזי הרכב עניינו האישי של ראש הממשלה נדון על ידי  .19

כאשר הליכי ביניים נוספים הקשורים להליך העיקרי עשויים להידון על ידי בירושלים, 

הליך הפלילי או הליכים וייתכן שהשופטים נוספים מבית המשפט המחוזי בירושלים, 

זהותם ש ,בעתיד גם על ידי שופטים נוספים בבית המשפט העליון ויתברר הקשורים עמו

ם המרכזי המופקד על מתן המלצות ביחס . הוועדה לבחירת שופטים היא הגוראינה ידועה

, לרבות שופטי המותב לבחירת כלל השופטים וקידומם כמו גם על סיום כהונה של מי מהם

בכל הנוגע לבית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי . על כן, ושופטי בית המשפט העליון

לערכאות  ביחס בפעילות הוועדה לבחירת שופטיםשל ראש הממשלה מעורבות בירושלים, 

בכירים מעוררת חשש ממשי לניגוד עניינים מן הטעמים אשר פורטו לעיל גם ביחס ל אלו

  .המעורבים בעניינו הפלילי של ראש הממשלה מערכת אכיפת החוקב

 

יהיה מעורב בקביעת זהות חברי הממשלה שימונו אין מניעה כי ראש הממשלה לצד האמור,  .20

 החלטותב כרוך אינו כשלעצמו לוועדה, שכן המינוי כנציגים לוועדה לבחירת שופטים

-ממלאכת המרכבה הקואליציונית חלק המהוו זו קביעהו ,שופטים למינוי בנוגע ישירות

 להימנע עליו, זה בהקשר גםכאמור  כיזאת  עםלהדגיש  חשוב. הייחודי אופיהעל  פוליטית

, בכל הנוגע למינוי תפקידם את ימלאו נציגים אותםגם  שבו האופן על כלשהי מהשפעה
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 ., קרי בית המשפט המחוזי בירושלים ובית המשפט העליוןשופטים לערכאות שהוזכרו לעיל

 (.1984-א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד6את הוראת סעיף גם  הראבהקשר זה 

 

 נאשמים אחרים במשפטלם והנוגעות לעדי( החלטות 3)

עשוי להעיד שעד בהחלטה המשפיעה על  ותמעורבביחס לניגוד עניינים יכול להתעורר  .21

עיד לטובת עשוי לההתביעה ובין אם הוא מטעם בין אם הוא מעיד  – ו של רה"מבמשפט

 . ההגנה, ובכלל זה גם הנאשמים האחרים במשפט

האוסר על שיבוש הליכי  ,1977-התשל"ז לחוק העונשין, 244סעיף יוזכר כי ממילא מכוח  .22

ברם, אף  .במשפט משפט, נגזרת גם חובתו של נאשם להימנע מלהשפיע על עדותם של עדים

מקרים של מעורבות בהחלטות הנוגעות לעדים או נאשמים בהליך הפלילי, אשר אינם 

לניגוד חשש סביר  לעוררעולים כדי שיבוש הליכי משפט במובנם הפלילי, עלולים עדיין 

  עניינים.

לניגוד עניינים.  באילו מצבים מתקיים חשש מצהמטבע הדברים, לא ניתן להגדיר בצורה מ .23

אשר עובדי ציבור אחרים, כ ואשוטרים מהם מכהנים כניכר חלק , ם במשפטבכל הנוגע לעדי

, ישנם עדים לצד זאתאינו אמור להיות מעורב בהחלטות בעניינם. ככלל ראש הממשלה 

 –גם  אליהם, בהווה או בעבר )ובכלל זהאו מקצועית שיש לראש הממשלה זיקה אישית 

בין העדים הפוטנציאליים  – גיסא מאידך בתיק(.ונאשמים אחרים עדי המדינה  –אך לא רק 

. ענייננו הפלילי שאין מקום לחשוש שהממשקים איתם יושפעו מההליךכאלה  מנויים גם

הוא, אם כן, בעדים שיש יסוד סביר לחשש שראש הממשלה הוא בעל עניין להשפיע על 

 .עדותם

ככל שעניינו האישי של עד כאמור לעיל נדון באופן ספציפי באחד ממשרדי הממשלה, או  .24

, יהיה על ראש הממשלה –ככל שנדון עניין אחר שיכול להשפיע על עד כאמור באופן מובהק 

אם ישנו עד מדינה בתיק שבמסגרת כך למשל, להימנע מלעסוק באותו נושא.  ,או מי מטעמו

או פונה למשרדי הממשלה בשם  עיסוקו האישי נתון לרגולציה של משרד ממשלתי

בנוגע לאותו פרטניות , יהיה על ראש הממשלה להימנע מלהיות מעורב בהחלטות לקוחותיו

על פניות שלו בעניינים הנוגעים  )או עליומיוחדת עד, או בהחלטות שיש להן השפעה 

  .ללקוחותיו(

על מנת להבטיח את הוודאות הנדרשת בקיומה של המגבלה המדוברת, ולנוכח רשימת  .25

רשימת העדים מצורפת לחוות דעת זו עדים(,  333העדים הארוכה בתיק הפלילי )המונה 

בעל עניין חשש שהינו וזאת מכיוון שיש  ,יהא מנוע מלעסוק הואבעניינם אשר  ובמשפט

נאשמים וזאת בנוסף ל יש אפשרות כלשהי למעורבותו בעניינם.שו להשפיע על עדותם

שגם ביחס אליהם חלה  כמו גם חוקרי המשטרה והרשות לניירות ערך, האחרים במשפט,

יובהר בתוך כך, לגבי עדים שהם עובדי מדינה, אין . המניעה האמורה על ראש הממשלה

עמם, אלא כי לא יושפע מהלך עבודתם הרגיל.  ממשקל פירוש הדבר כי יש להימנע מכ

לפנות אל יש  –במקרים של ספק, ככל שנדרשת מעורבות של ראש הממשלה באותו עניין 
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יצוין כי על אף שמדובר ברשימה סגורה של עדים, הרשימה  .כיצד לפעול ולהתייעץהח"מ 

 –, וככל שאלו יהיו פני הדברים עצמה עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות עתידיות

ראש הממשלה סבור כי . כמו כן, במקרה בו על כך תינתן לראש הממשלה הודעה מתאימה

הנוגע למי מהעדים הנכללים ברשימה זו, ניתן כמובן לפנות אל  ענייןב מתחייבת מעורבותו

 לבחינת העניין. ח"מה

 

 בעלת השפעה אפשרית על ההליך הפלילי( חקיקה 4)

החקיקה, של הליכי ניגוד עניינים יכול להתעורר גם במישור חשוב להדגיש כי ראשית,  .26

בשלבי הטיפול הממשלתיים שלה )ייזום וגיבוש של הצעות חוק ממשלתיות ודיון בוועדת 

השרים לחקיקה אודות הצעות חוק פרטיות(. בכל המישורים שנמנו לעיל, ניגוד העניינים 

כאשר עומדת על הפרק החלטה מינהלית ביחס לטיפול ממשלתי בהליכי  גםעומד בעינו 

 . חקיקה

מתחום  בהקשר הזה, יש להוסיף התייחסות מיוחדת לתיקוני החקיקה הנוגעים לעבירות .27

, ולתיקוני חקיקה אחרים שעשויים להשפיע על ראש הממשלה באופן אישי. טוהר המידות

)כמו גם באמצעות דברי חקיקה  וצדורה הפליליתבקביעת נורמות בדין הפלילי ובדיני הפר

, יכול המחוקק למעשה להתייחס לאישומים המתנהלים אחרים המקנים חסינות או חנינה(

על השפעה אף נגד ראש הממשלה ואולי אף להשפיע עליהם. לשינויי חקיקה עשויה להיות 

נתן לעבירות הדין שיחול על ראש הממשלה במישרין ובאופן אישי, או על הפרשנות שתי

 שבהן הוא מואשם.

יש לתת את הדעת לאופיים המיוחד של הליכי החקיקה. מצד אחד, בשונה בהקשר זה,  .28

או גורמים ספורים מהליכים מינהליים, חקיקה אינה מתקבלת בהחלטה של אדם אחד, 

והיא תוצר של שיג ושיח פוליטי ומקצועי בכנסת ולעיתים קרובות גם בממשלה. לבדם, 

במשטר הקואליציוני הנוהג בישראל, יש לעמדת הממשלה השפעה רבה על הליכי מצד שני, 

החקיקה )בין אם מדובר בהצעות חוק ממשלתיות ובין אם מדובר בהצעות חוק פרטיות(. 

לראש הממשלה יכולת רבה להשפיע על עמדת הממשלה, ולעיתים השפעה זו נעשית 

 . או עקיפה במסגרת לא פורמלית

תיקוני הליכים ממשלתיים ביחס למעורבות בראש הממשלה להימנע מעל לאור האמור,  .29

חקיקה הנוגעים במישרין לסעיפי העבירות שהוא מואשם בהם, או שמואשמים בהם 

להיבטים תיקוני חקיקה המתייחסים ביחס ל נאשמים אחרים באותו תיק; בנוסף

דינן של ראיות מסוימים,  ספציפיים שהאישומים נגדו כרוכים בהם )כגון, הליכי חקירה

 . ; וכן ביחס לחקיקה הנוגעת לעצם קיום ההליך הפלילי או תוצאותיו(יו"במסוג מסוים וכ

הסדר הטוב, יוער כי ההתייחסות לניגוד העניינים של ראש הממשלה בהליך חקיקה  למען .30

מובן כי אין בחוות דעת זו בכדי למנוע מראש הממשלה . הממשלתימתייחסת לתפקידו 

 הכנסת של האתיקה כלליבהקשר זה  עליו חליםוכי , כנסתתפקידו כחבר במסגרת  לפעול

 .זה לעניין שניתנו וההנחיות, אישי עניינים ניגוד בנושא
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 בקשר לפעילות משרד התקשורת של ניגוד עניינים חריגים( מצבים 5)

כפי שצוין לעיל, ראש הממשלה עלול להימצא בניגוד עניינים ככל שיידרש לקבל החלטות  .31

במשפט האמורים במשפט. חלק מן העדים  מסוימים בעניינים הנוגעים באופן אישי לעדים

 משמשים גם כיום כעובדי מדינה, ובכלל זה מספר עדים העובדים במשרד התקשורת. 

זכיר כי חלק מהאירועים המוזכרים בכתב האישום והעשויים להיות יתן להלצד זאת, נ .32

טות רגולציה של משרד התקשורת. בזמן שחלף מאז נדונים במשפט הפלילי, נסובים על החל

שינויים לא מעטים בתחום הפעילות של משרד התקשורת אמנם האירועים האמורים חלו 

העומדים על הפרק. עם זאת, לא מן טיב העניינים ובכלל זה שינויים בזהות בעלי העניין ו –

רות במידה כזו או הנמנע שהחלטות מסוימות הנדונות כיום במשרד התקשורת, יהיו קשו

 החלטות משרד התקשורת שהוזכרו כחלק מהאישומים נגד ראש הממשלה.אחרת ל

אין מקום לומר כי ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים בכל נושא שמטופל על ידי משרד  .33

התקשורת, רק מפאת העובדה שמיוחסות לו עבירות בשל מעורבות בענייני משרד 

למבחן בהליך הפלילי, במישרין או אף בעקיפין,  התקשורת. ההחלטות שעשויות לעמוד

אינן מקיפות את מכלול הפעילות של משרד התקשורת, והזיקה שלהן לפעילות הנוכחית 

  של משרד התקשורת עשויה אף להתעמעם לנוכח שינויי הנסיבות.

, תעמוד על הפרק החלטה שיש מסוימותיחד עם זאת, לא ניתן לשלול אפשרות שבנסיבות  .34

בהתחשב בעובדות שפורטו בכתב למשפט,  ישירה זיקהלניגוד עניינים, נוכח סביר בה חשש 

השיקולים המנויים ועל רקע  האישום ובטענות ההגנה שעשויות להיות לראש הממשלה,

אין מדובר באפשרות תדירה וכי לא ניתן להגדיר מראש את עוצמת אנו סבורים כי לעיל. 

, ואולם במבט צופה פני עתיד יש לתת את הדעת ענייניםהזיקות שבהן יתעורר חשש לניגוד 

 . לאפשרות זו

הלכה למעשה, האמור לעיל יובא לידיעתה של היועצת המשפטית של משרד התקשורת,  .35

תפנה לידיעת תיידע את הח"מ על מהלכי מדיניות משמעותיים במשרד, וכן ונבקש כי היא 

אש בעניינו של ר יקה למשפט הפליליז השבהם עשויה להיות לדעתספציפיים עניינים הח"מ 

. למען הסדר הטוב, יובהר כי ככל שיתעורר מקרה כזה, ההכרעה אם יש מקום משלההמ

להנחות את ראש הממשלה להימנע ממעורבות באותו עניין תתקבל על ידי היועץ המשפטי 

 .או הח"מ מטעמו לממשלה

 

 היקף חובת ההימנעות ג. 

ה של חובת ההימנעות במקרה של ניגוד עניינים. מקיפאת התחולה היש להדגיש ראשית,  .36

פורמלית לקבלת החלטות במסגרת אינה נוגעת רק חובת הימנעות המשמעות המעשית של 

. כפי במסמכים רשמיים או בדיונים פנימיים ,ישיבות הממשלהבשל ראש הממשלה, 

טפל בנושא שהודגש בפסיקת בית המשפט העליון, במצב של ניגוד עניינים יש להימנע מל
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רמות למען  11745/04בג"ץ גם באופן לא פורמלי ובמסגרת התייעצויות לא רשמיות )ראו 

  ((.4.9.2008 פורסם באר"ש,) הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה

גדרי מצויות ב ממעורבות, שבהן על ראש הממשלה להימנע ,חלק מההחלטות שצוינו לעיל .37

נוכח מרותו של ראש הממשלה  –, ואולם כפי שהודגש לעיל שוניםסמכויותיהם של שרים 

להיות מעורב בדרכים שונות גם בעניינים אלו. היה הוא עשוי ייתכן כי במצב דברים רגיל 

על כל גם בהקשרים אלו, חשוב להדגיש כי חובת ההימנעות משתרעת על כל מעורבות, 

  .באמצעות אחרים ופעולה של

 

 של ראש הממשלהד. מעורבות גורמים מטעמו 

שאלה נוספת העומדת על הפרק בנסיבות העניין היא האם גורמים מטעמו של ראש  .38

הממשלה, ובכלל זה מנכ"ל משרדו, רשאים לטפל באותם עניינים שבהם צוין לעיל כי ראש 

 הממשלה מנוע מלטפל.

ההיבטים העקרוניים של סוגיה זו נדונו בעבר, במסגרת דו"ח הצוות לחשיבה מחודשת  .39

היועץ המשפטי (, ומסקנותיו אומצו על ידי 2018יולי פורסם בהיבטי ניגוד עניינים )

, שעניינה "עריכת 1.1555הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' עוגנו בואף לממשלה 

 . הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות הציבורי"

ש שעניינו האישי על החש , מצד אחד,מנכ"ל, הצוות עמדללעניין יחסי הכפיפות שבין שר  .40

אשר  –של השר ישפיע על המנכ"ל, חשש שמתעצם בשל המצב המיוחד שבו מצוי המנכ"ל 

תפקידו מחייב לעיתים קרובות התגייסות לטובת האינטרסים שבהם מצדד השר שמכוח 

אמונו הוא מכהן. מן העבר השני, עמד הצוות על הצורך באיזון בין החשש האמור לבין 

המשרד, במקרה שהשר והמנכ"ל גם יחד מנועים מלטפל באותו הפגיעה הקשה בתפקוד 

, העשוי להקנות לו מעמד עצמאי עניין, ובהקשר זה הוזכר גם מעמדו המקצועי של המנכ"ל

למנכ"ל  כי ככלל, יש לאפשרהייתה הצוות רוב חברי . מסקנת להלכה, ולעיתים גם למעשה

)וזאת בשונה מנושאי משרות אמון  המשרד לטפל בעניינים שבהם השר מנוע מלטפל

צוין כי המסקנה עשויה להשתנות בנסיבות  ואולם, (השר של לשכתואישיות הפועלים ב

 הוא השר מצוי בו העניינים ניגוד כאשר יתקיימו אלו חריגות נסיבות. ומיוחדותחריגות 

 בתפקוד לפגוע צפויה לא עניין באותו מלטפל"ל המנכ של הימנעות ומנגד, במיוחד משמעותי

 הגורם של יכולתו את לבחון יש שלפיהם ספציפיים שיקולים הוזכרו, זה בהקשר. המשרד

, הנדון לעניין השר של האישית הזיקה עוצמת: זה ובכלל, עצמאי דעת שיקול להפעיל הכפוף

 לתת שיש המיוחד המשקל וכן, הממשלתי בתפקוד הצפויה הפגיעה, המועבר העניין היקף

 .הנדון בעניין בעבר מעורב היה או דעה הביע השר שבהן לנסיבות

מנכ"ל משרד גם לטעמנו, בנסיבות העניין שלפנינו מתקיים החריג לכלל, ויש מקום לקבוע ש .41

מכלול השיקולים שעמדו בנושאים המנויים לעיל.  מלהיות מעורביהיה מנוע  ראש הממשלה

. ה שלפנינו לתוצאה זוואשר פורטו לעיל, מובילים במקר, בסוגיה זובבסיס החלטת הצוות 

ראשית, יש להדגיש כי במקרה זה, כיוון שמדובר בהליך פלילי המתנהל נגד ראש הממשלה, 
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, העניין האישי של ראש הממשלה הוא מובהק, וניגוד העניינים הוא על כלל משמעויותיו

עוצמתי. לכך יש להוסיף את העובדה שהנושאים שצוינו לעיל אינם נמנים על תפקידיו 

ניים של משרד ראש הממשלה, כך שההימנעות של ראש הממשלה ושל גורמים האורג

אחרים מטעמו אינה פוגעת ביעילות עבודת הממשלה או בתפקודה התקין. גם המקרה 

וזהו כאמור  –המיוחד של הבעת דעה קודמת, שהוזכר בדו"ח הצוות, מתקיים בענייננו 

המקיים עם רה"מ מידה גבוהה ביותר של  ף,כגורם כפו ,שיקול נוסף לקביעה כי המנכ"ל

דברים אלה הנכונים ביחס למנכ"ל קבוע,  .יחסי אמון, יושפע משמעותית מעמדתו שלו

נכונים מקל וחומר ביחס למצב הדברים הנוכחי במשרד ראש הממשלה בו מכהן בשלב זה 

  ממלא מקום מנכ"ל.

 ה במשרות אמון בלשכתועל בעלי תפקידים נוספים שמסייעים לראש הממשלחל אותו דין  .42

  .ומסקנה זו מתבקשת לגביהם מקל וחומר –

הלכה למעשה, בעניינים שבהם נקבע כי ראש הממשלה יהיה מנוע מלטפל, אין מקום  .43

למעורבות של מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויתר נושאי משרות האמון בלשכת ראש 

 לידיעת מנכ"ל משרדובאופן מעשי, נבקש כי ראש הממשלה יביא את חוות הדעת  הממשלה.

ולידי נושאי משרות האמון בלשכתו, וכי ינחה אותם לפעול בהתאם לאמור בחוות הדעת. 

להימנע יהיה גם עליהם באותם עניינים,  מעורבות מכל להימנע מהחובה כחלקכי  מובן

  .אחראו  ממשלתי גורם באמצעותמלהיות מעורבים באותם עניינים 

ר, כי הוא אינו אמור לשרת, מתוקף תפקידו, את ראש יוע מזכיר הממשלה באשר לתפקיד .44

את הממשלה בכללותה. מטעם זה, נבקש להדגיש כי על מזכיר אלא  ,הממשלה באופן אישי

ראש הממשלה, באותם נושאים שראש הממשלה  לפי הנחיית הממשלה להימנע מלפעול

בהקשרים אלו, יהיה על ראש הממשלה להימנע  ., כמפורט לעילמנוע מלעסוק בהם

 מלהנחות אותו. 

 

 . קבלת החלטות בעניינים שבהם ראש הממשלה מנוע מלטפלה

המנויים לעיל, בהם ראש הממשלה מנוע מלטפל, אין מדובר בהפעלת סמכויות  ענייניםב .45

 לשר אחר לפי חוק יסוד: סמכותשאין צורך לנקוט לעניין זה בהעברת  כךסטטוטוריות, 

לתת את הדעת לסמכותו של ראש הממשלה לפי תקנון הממשלה  ישהממשלה. עם זאת, 

 אשר השר זהות את מראש לקבוע מקום יש, זה בהקשראת סדר יומה של הממשלה.  לקבוע

 להעברת, ולפעול הממשלה של יומה לסדר זה מסוג עניינים העלאת אישור על אחראי יהיה

 . כללי אשרבהתאם ל סמכות זו

 

 

 ו. סיכום

בעניינו של ראש הממשלה,  החשש לניגוד ענייניםמתוקף המגבלות הנגזרות עמדנו לעיל על  .46

חובות ההימנעות האמורות בחוות הדעת מתייחסות . נוכח ההליך הפלילי המתקיים לגביו
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הן בהחלטות פורמליות, בדיונים רשמיים ובמסמכים, הן  –למעורבות מכל סוג שהוא 

הן בשיח המתקיים במסגרת תפקידו כראש ממשלה בהתייעצויות בלתי פורמליות, ו

כפי שהודגש קודם לכן, ההימנעות תחול  .שלפיו פועלת הממשלה הנוכחיתלמתווה בהתאם 

הליכי חקיקה בנושאים המנויים ב של ראש הממשלה בתפקידו הממשלתי הטיפולגם על 

 לעיל.

גם על  , ככלל,יחולוהמפורטות לעיל בנוסף לראש הממשלה, חובות ההימנעות כמו כן,  .47

 יתר נושאי משרות האמון בלשכתו.על ו ,מנכ"ל משרדו

, והם מנוע מלעסוק בתחום התקשורתיהא ראש הממשלה ייתכנו מקרים פרטניים בהם  .48

 .ייבחנו לגופם בעת הצורך

 בלשכתו הגורם של זהותו את יקבע הממשלה ראש כי מוצע לצורך יישום חוות הדעת, .49

 האישי עניינם כגון, בהם מלטפל מנוע הוא שבהם ענייניםש לבדוק, ככל ניתן, בידו שיסייע

 .ידו על נדונים אינם, לעיל המפורטים אחרים עניינים או עדים של

 

 

 ,בברכה

 

 דינה זילבר

 מינהלי(-)משפט ציבורי יועץ המשפטי לממשלהמשנה ל
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בחירות 2022

נתניהו קיבל את המנדט: "נבואות הזעם על סוף הדמוקרטיה לא
נכונות"

הנשיא הטיל על יו"ר הליכוד את מלאכת הרכבת הממשלה והצהיר: "אני לא מקל ראש בכך שמתנהל
נגדו הליך משפטי". נתניהו התחייב "לעשות הכל כדי שתקום ממשלה יציבה ואחראית שתפעל למען

כל תושבי ישראל". יש עתיד: "יום שחור לדמוקרטיה"

נעה שפיגל
13 בנובמבר 2022

עקוב

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (ראשון) את המנדט להרכבת הממשלה

ליו"ר הליכוד בנימין נתניהו בבית הנשיא בירושלים. לאחר קבלת המנדט אמר

נתניהו כי יש מי "שמשמיעים נבואות זעם על כניסה למנהרה חשוכה, על סוף

המדינה, סוף הדמוקרטיה - דברים שמפחידים את הציבור". לדבריו, "זו לא

הפעם הראשונה שדברים כאלה נשמעים. אמרו את זה על בגין, אמרו את זה גם

עליי. זה לא היה נכון אז וזה לא נכון גם היום".

בהצהרה שנשא לצד נתניהו התייחס הרצוג לכתבי האישום שהוגשו נגדו בגין

קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים. "לא נעלמה מעיניי העובדה שכנגד ח"כ

נתניהו מתנהל הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בירושלים, ואינני מקל בכך

ראש כלל וכלל", אמר הרצוג. "עם זאת, חשוב לציין כי בית המשפט העליון כבר

אמר את דברו בבירור בנוגע לכתב אישום תלוי ועומד כנגד חבר כנסת המועמד

לתפקיד הרכבת ממשלה, במספר פסקי דין, כולל בהרכב מורחב של 11

שופטים".

הנשיא המשיך ואמר כי "למדינת ישראל דרושה ממשלה שגם אם לא תבטא

בהרכבה את כל השקפות העולם וחלקי הבית, תדע להוביל מהלך של חיבור

ואיחוד בין כל חלקי העם, ולקיים שיח אחראי, זהיר, פתוח, כן וקשוב עם יתר

רשויות השלטון".

נתניהו הבטיח בהצהרתו לעשות הכל כדי שהממשלה שיקים תהיה "יציבה

ומוצלחת, אחראית ומסורה, כזו שתפעל לטובת כל תושבי המדינה בלי יוצא מן

הכלל". הוא הוסיף שיש הסכמה רחבה בציבור על כך שיש להגיע להסכמי שלום

"עם מדינות ערביות נוספות", וכך לסיים את הסכסוך "הישראלי-ערבי". "לא
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אמרתי הסכסוך הישראלי-פלסטיני", הוא הדגיש, "אבל לדעתי זה השלב

המקדים שיביא גם את התוצאה הזאת".

ממפלגת יש עתיד נמסר בעקבות הענקת המנדט כי זהו "יום שחור לדמוקרטיה

הישראלית שבו ראש הממשלה המיועד סחיט בפני שותפיו, שכל מטרתם

המשותפת היא לחלץ אותו ממשפטו ולהחזיר את מדינת ישראל אחורה".

יו"ר הליכוד קיבל את המנדט לאחר ש-64 מחברי הכנסת הנבחרת המליצו על

מועמדותו בפגישות ההתייעצות של הסיעות בבית הנשיא. ביום שישי הסתיים

שלב ההתייעצויות של הנשיא עם נציגי הסיעות. על יו"ר יש עתיד יאיר לפיד

המליצו 28 ח"כים נבחרים - חברי סיעתו וסיעת העבודה. הרצוג הזמין את

נתניהו למעונו, בניגוד לנשיא הקודם ראובן ריבלין, שבחר בשנה שעברה

להימנע מפגישה עמו ולהטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה בכתב.

מקורות בליכוד העריכו כי לנתניהו יידרשו שבוע עד שבועיים כדי להגיע

לסיכומים עם כל השותפות בקואליציה המסתמנת. מרגע שמועמד לראשות

הממשלה מכריז כי עלה בידו להרכיבה, נדרש יו"ר הכנסת לכנס את המליאה

בתוך שבוע. לאחר שההסכמים הקואליציוניים מונחים על שולחן הכנסת,

מושבעת הממשלה. בליכוד מבקשים שהממשלה תושבע קרוב ככל האפשר

להשבעת הכנסת ה-25, מחרתיים. אולם הדבר יחייב השגת סיכומים בין כל

השותפות הקואליציוניות עד יום שלישי בבוקר, לכל המאוחר, ולפי ההערכות

נתניהו יתקשה לעמוד בלוח הזמנים הזה.
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המענה מטעם המשנה ליועמ"ש מיום

 20.12.2022

עמ' 64
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 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

  073-3925549    02-6276114   9149001, ירושלים מיקוד 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  

  מנהלי(-)משפט ציבורי עוץ וחקיקהיי

 "ו כסלו תשפ"גכ: ירושלים 
 2022דצמבר  20

 803-04-2022-001301תיקנו:  
 803-99-2022-075986סימוכין: 

 

 לכבוד
 בבלי דבירעו"ד תומר נאור, עו"ד רותם 
 התנועה למען איכות השלטון

 

 שלום רב,

 בנימין נתניהו  נסתהכבר י לחהסדר ניגוד עניינים עדכנ דחופה לקבוע רישהדהנדון: 
 .28.11.2022ומיום  17.11.2022; מכתבי תזכורת מיום 13.11.2022מיום מכתבכם  סמך:

 
 

בנימין  חבר הכנסתעל  37-כי לאור הטלת המנדט להרכבת הממשלה ה טעןנ שבסמך בפנייתכם

 , במסגרתהחוות דעת למניעת ניגוד ענייניםלו על היועצת המשפטית לממשלה לערוך נתניהו, 

המעלה חשש לניגוד עניינים שנובע מההליך הפלילי להתערב בכל תחום יו להימנע מייקבע כי על

כי  ,עתהכבר  שתם כי היועצת המשפטית לממשלה תבהירביק מסגרת זאתב. שמתנהל בעניינו

קיימת כי במשא ומתן הקואליציוני אסורה ובנושאים אלו נתניהו  חבר הכנסתהתערבותו של 

 תקשורת. המניעה שיעסוק בכל הקשור למשרדי המשפטים, ביטחון הפנים ו

 פנייתכם זו הועברה לטיפולי ואני מתכבד להשיבכם כדלקמן:

 1.הרשות המבצעתכלפי משפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין כידוע, היועץ ה .1

במסגרת תפקידו זה, הוא אמון גם על מתן חוות דעת בדבר ניגודי העניינים של חברי 

בהתאם לאמור, מובן כי ככל שיעלה בידו של חבר הכנסת   2הממשלה, בהם גם ראש הממשלה.

היועצת המשפטית תסדיר משלה, נתניהו להרכיב ממשלה, ועם כניסתו לתפקיד ראש המ

, וזאת לממשלה את היבטי ניגודי העניינים, לרבות אלה הנובעים מההליך הפלילי בעניינו

 תחייב את ראש הממשלה בכל פעולותיו בתפקידו. , אשרחוות דעתבמסגרת 

                                                           

, ליצחק רבין, ראש ממשלת ישראנ'  אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות - אמיתי 4267/93בג"ץ בין היתר:  1

 . 441( 5מז) 473
( )להלן: 25.3.2021)פורסם בנבו,  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה 3056/20בג"ץ  2

 (.עניין הסדר ניגוד העניינים
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2 

 

 3וך מת 2עמוד 
 

  073-3925549    02-6276114   9149001 מיקוד  , ירושלים49029, ת.ד. 29דין -רח' צלאח א
 

 803-99-2022-075986מספר מסמך: 

ידי -פעילותו אינה מונחית על ממשלה,החבר נתניהו אינו מכהן כ חבר הכנסת כל עוד, מאידך .2

   3כפופה לכללים אחרים, כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ.היא המשפטי לממשלה ו הייעוץ

בנסיבות העניין, הגם שהכללים בדבר ניגוד העניינים של חברי הממשלה אינם חלים לעת הזו,  .3

 םמיהסכשל ם לגיבושמשא ומתן ליך העל הבוודאי שחלים המשפט הציבורי הרי שעקרונות 

  .םם עצממיההסכתוכן בהתייחס לרבות להמתנהל בימים אלה,  יםקואליציוני

)פורסם בנבו, ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה  1635/90 בבג״ץעמד על כך בית המשפט העליון 

25.02.1991):  

משפטיות מתחום ״ההצעה״ ו״הקיבול״ המתגבשים לכדי הסכם הם פעולות "
ידי  עלי דעת שלטוני. הם נשלטיםבעות מהפעלת שיקול־והמשפט הציבורי, הנ

תוקפו של הסכם פוליטי נגזר  ]...[ .ת שיקול הדעתחים את תורהיסוד המנרונות עק
מעקרונות יסוד של המשפט והמשטר. אותם עקרונות עצמם, הנותנים תוקף להסכם 
הפוליטי, הם גם הקובעים כי ההסכם לא יתפוס, אם כריתתו, תוכנו, מטרתו או 

של ההסכם הפוליטי נשען על המשך ביצועו סותרים את תקנת הציבור. כוחו המחייב 
כן, הסכם -תקנת הציבור. משנופלת משענת זו, נופל עמה גם ההסכם הפוליטי. על

בין במועד עריכתו ובין במועד שלאחר  -פוליטי שתוכנו נוגד את תקנת הציבור 
כך, למשל, הסכם קואליציוני, שבו הובטחה תמיכתה של סיעה . בטל הוא-עריכתו

בממשלה תמורת הבטחה שלא לבצע חקירה משטרתית בעניין פלוני או  פרלמנטרית
שלא להעמיד לדין חשוד אלמוני או ליתן חנינה לשפוט פלמוני, הינו הסכם הנוגד את 

  ".כן בטל-תקנת הציבור ועל

 : בעניין הרכבת הממשלהבפסק הדין עמד על כך בית המשפט העליון גם 

ת משפט זה, ונקבע כי תוכנו של הסכם הסכמים קואליציוניים נדונו בעבר בבי"
עם ]...[ קואליציוני נתון לביקורת שיפוטית וחלים עליו עקרונות המשפט הציבורי 

 הסכם לבחון בבואו רב איפוק ינהג המשפט ביתזאת, הודגש כי מן הראוי ש
 הפוליטי הפעולה בחופש לפגיעה לגרום העלולה מהתערבות יימנע'ו קואליציוני

 לחוות 12' פס, עניין אורלב) 'הרשויות הפרדת בדבר שיטתנו של יהיסוד ובעיקרון
בית משפט זה נמנע בעבר מלקבוע רשימה  ד' ביניש(. )כתוארה אז( השופטת של דעתה

סגורה של עילות בגינן ניתן לקבוע כי סעיף בהסכם קואליציוני בטל, אך ככלל נקבע 
ד את תקנת הציבור ופוגע כי כאשר יימצא בהסכם סעיף הלוקה באי חוקיות או הנוג

היר בית המשפט כי תנאים אלה בערכי היסוד שבבסיס השיטה המשפטית שלנו, יצ
  ם..."בטלי

 

                                                           

עסק בית המשפט בחוות הדעת למניעת ניגוד עניינים של חבר הכנסת  הסדר ניגוד העניינים,בפסק הדין בעניין    3

והדגיש כי "מדובר בהגבלות אישיות החלות על ראש  35-נתניהו במסגרת כהונתו כראש הממשלה בממשלה ה

( לחוות הדעת, וכפי שהבהרנו בדיון מיום 8)2הממשלה בתפקידו זה וכן על גורמים בלשכתו כאמור בסעיף 

בג"ץ )ראו גם  אינן חלות על פעילותו של ראש הממשלה כחבר כנסת, אשר כפופה לכללים אחרים.", הן 18.2.2021

עניין ( )להלן: 6.5.2020)פורסם בנבו,  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה 2592/20

 .((הרכבת הממשלה
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 3וך מת 3עמוד 
 

  073-3925549    02-6276114   9149001 מיקוד  , ירושלים49029, ת.ד. 29דין -רח' צלאח א
 

 803-99-2022-075986מספר מסמך: 

 היועצת המשפטית לממשלהמקום למעורבות  , לעת הזו,מצאנו, לא נוכח האמור לעיל .4

 ככל שיתעורר הצורך בכך, הדברים ייבחנו בבוא העת.  .כמבוקש על ידכם

 

 

 

 בברכה,

 לימון, עו"דד"ר גיל 

 המשנה ליועצת המשפטית לממשלה

 מנהלי(-)משפט ציבורי

 

 

 העתק:

 מיארה, היועצת המשפטית לממשלה-גב' גלי בהרב

 מ"רהת המשפטית למשרד היועצ גו,פרומית ברנע לש גב'

 מינהלי(-מר אורן פונו, ממונה בכיר ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי

 מינהלי(-גב' ציונה אמוהאי טגניה, ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי
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הודעת העדכון מטעם היועצת 

המשפטית לממשלה מיום 2.2.2023 

עמ' 68
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 44/23בג"ץ                                                                                                      בבית המשפט העליון
                                   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 למען איכות השלטון בישראלהתנועה 

 
 ואח' ו/או תומר נאור ,"ד ד"ר אליעד שרגאהעוב"כ על ידי 

 , ירושלים208רח' יפו 

 ה ע ו ת ר ת                 6500007-02; פקס: 5000073-02טל': 
 

                    
 נ ג ד
 

 . היועצת המשפטית לממשלה1
 מינהלי(-. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט ציבורי2
 
 פרקליטות המדינה,  ידי-לע

 משרד המשפטים, ירושלים
 02-6467011; פקס: 073-3925590טל': 

 
  . ראש הממשלה, חה"כ בנימין נתניהו3
 

 ד מיכאל ראבילו ו/או  רועי שכטר ו/או אופק ברוק"על ידי עוה

 , ירושלים1הטכנולוגי, מלחה, מנחת בנין מס מהגן 

 ה מ ש י ב י ם                            6490659-20: 'פקס; 6490649-02: 'טל
 
 

 להגשת הודעת עדכון קצרה 1-2מטעם המשיבים בקשה 

 

(, ובה פורטו המשיבים)להלן:  2-1הוגשה תגובתם המקדמית של המשיבים  17.1.23ביום  .1

העתירה על הסף. בעקבות זאת, הורה בית המשפט הנכבד לעותרת טעמי דחייתה של 

)החלטה  12.2.23להבהיר האם עומדת היא על עתירתה במתכונתה הנוכחית, וזאת עד ליום 

 (.21.1.23מיום 

 

, המשיבים יבקשו כי יתאפשר בידם להגיש הודעת ושלמות התמונה למען הסדר הטובכעת,  .2

ביום  היועצת המשפטית לממשלה לראש הממשלה מכתב נוסף ששלחהבדבר  עדכון קצרה,

למניעת בכל הנוגע  ,3056/20פסק הדין שניתן בבג"ץ בקביעות הושעניינו ביישום  ,1.2.23

מעורבותו ביוזמות לשינויים במערכת המשפט ל התייחסניגוד עניינים של ראש הממשלה ב

 אשר עומדים כעת על הפרק. 

 

ביחס לאמור  השגות 3, כי ככל שיש למשיב נכתבכי במכתב שצירופו מתבקש  יצוין,עוד  

; בין ראש הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה , אזי יתקיים שיח בעניין בהקדםבמכתב

 ואולם, עד להחלטה אחרת בנושא, האמור במכתב מחייב ויש לפעול לפי האמור בו.
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השיקולים הצריכים לעניין, וביניהם את בקשת ראש כי לאחר ששקלה את מכלול יצוין  .3

הממשלה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה כי בנסיבות העניין תתאפשר לראש 

 .2-1הממשלה קבלת ייצוג נפרד בעתירה דנן. לפיכך, בקשה זו מוגשת מטעם המשיבים 

 

 

 

 עמדות הצדדים: . 3

 

 . עו"ד תומר נאור, מסר את הסכמתו לבקשה ב"כ העותרת, 

מבקש שיתאפשר לו להגיב בתוך  3המשיב , עו"ד מיכאל ראבילו, מסר כי "3ב"כ המשיב  

 ."ימים כמפורט בניר העמדה המצ"ב 14

 

 י"א בשבט התשפ"ג היום,

 2023בפברואר  2          

          

 

 

 

 

 

 

 

 עו"דשרון רוטשנקר, 

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דרן רוזנברג

  סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה
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 2023  פברואר 2  אריך החתימה:ת
 

      44/23 בג"ץ      בבית המשפט העליון                   

 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 
   

 

 התנועה למען איכות השלטון בישראל  : תהעותר
 על ידי ב"כ עוה"ד ד"ר אליעד שרגא, ו/או תומר נאור ואח'

 , ירושלים  208רח' יפו 
 

 - נגד-                     
 

 

 היועצת המשפטית לממשלה  .1 המשיבים: 
 מנהלי( -המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט ציבורי .2

 ע"י ב"כ עוה"ד מפרקליטות המדינה 
 , ירושלים29דין -רח' צאלח א 

 02-6467011; פקס: 02-6466590טל': 
 dep@justice.gov.il-HCJדוא"ל: 

  
 יו"ר מפלגת הליכוד – חה"כ בנימין נתניהוראש הממשלה ו .3

  עוה"ד מיכאל ראבילו ו/או רועי שכטר ו/או אופק ברוק"י ע
 ירושלים ,  1מהגן הטכנולוגי, מלחה, מנחת בנין מס' 

 02-6490659, פקס: 02-6490649טל': 
  officejm1@smplaw.co.ilדוא"ל: 

 
 

 

 3המשיב עמדת 
 

להגשת הודעת עדכון קצרה בדבר המכתב ששלחה היועצת    2–  1בהמשך לבקשה מטעם המשיבים  

הקביעות בפסק הדין  לכאורה של  בעניין יישום    1.2.23המשפטית לממשלה אל ראש הממשלה ביום  

"   3056/20בבג"ץ   המשפטהמכתב)להלן:  בית  למשיב    "(,  לאפשר  בזה,  מתבקש  ראש    , 3הנכבד, 

  מכתב להודעת היועצת המשפטית לממשלה ותגובתו ל  להגיש את"כ בנימין נתניהו,  הח הממשלה ו

 . ימים 14וזאת בתוך  להליך דנן על ידי היועצת המשפטית לממשלה התבקש צירופוש

 :3עמדת המשיב ואלו נימוקי 

הממשלה    1-2המשיבים   .1 ראש  לשכת  אל  המכתב  את  יום  רק  העבירו  של  הערב  בשעות 

רק בשעות הלילה  עיסוקיו של ראש הממשלה, הוא יכול היה לעיין במכתב  בשל    .1.2.2023

   .המאוחרות

 ביקור בפריז. בינתיים, ראש הממשלה יצא היום ל .2

   בנסיבות הענין,  .אינו מקובל על ראש הממשלה  2-1האמור במכתב ובהודעת המשיבים   .3

ולמכתב   1-2אפשר לו להגיב לבקשת המשיבים  , כי בית המשפט הנכבד י3המשיב  מבקש  

 בתוך שבועיים ימים.  

   

     

  

                 _______ ____ _______ 
 מיכאל ראבילו, עו"ד                  
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מכתבה של היועצת המשפטית 

לממשלה לראש הממשלה ביום 

1.2.2023 (ההסדר העדכני) 

עמ' 72
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כתבתה של סיון חילאי, "ראש מח"ש

תערוך כינוס חירום: "הצעת משה 

סעדה נוראית, רוצים לפרק אותנו", 

מיום 9.2.2022 

עמ' 86

85



המערכת הפוליטיתפוליטי מדיניחדשות

ראש מח"ש תערוך כינוס חירום: "הצעת משה סעדה
נוראית, רוצים לפרק אותנו"

ביום ראשון צפויה ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעת הח"כ מהליכוד - סגן ראש מח"ש לשעבר -
להפריד את מח"ש מהפרקליטות. בתגובה להעלאת ההצעה לאישור השרים, ל-ynet נודע כי ראש

המחלקה קרן בר מנחם הודיעה למפקדי המחוזות על כינוס חירום. בכיר במח"ש: "היא אמרה שהצעת
החוק נוראית"

ועדת השרים לחקיקה תתכנס ביום ראשון הקרוב במטרה לדון בשורה ארוכה של הצעות חוק פרטיות שהוגשו על ידי חברי 

הכנסת. אחת מהן, שצפויה לקבל תמיכה רחבה בקרב השרים, היא הצעתו של ח"כ משה סעדה (הליכוד) להפריד את המחלקה 
לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ולהפוך אותה לגוף חקירה עצמאי במשרד המשפטים. למעשה, מדובר בשלב נוסף במהפכה 

המשפטית שמתכננים ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין, ושההצבעות הראשונות בנוגע לה צפויות ביום 
ראשון בוועדת החוקה. 

בתגובה להצעה של סעדה, ל-ynet נודע כי ראש מח"ש קרן בר מנחם שוחחה אמש (רביעי) עם בכירי המחלקה ועם נציגי 

הפרקליטות. היא כינתה את ההצעה "נוראית" והודיעה למפקדי המחלקה בכל המחוזות כי הבוקר יתקיים מה שבמח"ש 
מגדירים כ"כינוס חירום ארצי רחב". בכינוס צפויה בן מנחם לדבר על השלכות אותה הצעת חוק. 

חודש ראשון ב- 5.90 ₪התחברותתל אביב11°פרסמו אצלנוהמייל האדוםמבזקים

חיפושעודאוכללאשהדיגיטלרכבבריאותרכילותתרבותכלכלהספורטרדיוחדשות+ynetראשי

06:54 | 186 תגובותסיון חילאי

3 דקותהאזינו לכתבה

(צילום: עופר עמרם) ראש מח"ש קרן בר מנחם

2 צפייה בגלריה 
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סעדה עבד במח"ש 24 שנים ושימש במשך יותר מעשור כסגן ראש המחלקה, עד שפוטר על רקע משבר אמון בינו לבין בר 
מנחם. הצעתו מגיעה לדבריו על רקע ניגוד עניינים בין הגופים שבו נתקל במהלך עבודתו ביחידה. בהצעה הסביר חבר הכנסת 

כי "כל עוד מח"ש היא חלק אורגני מהפרקליטות, לא ניתן לצפות לחקירה חסרת פניות כאשר מדובר בבכירים במשטרה, 
שעימם יש קשרי עבודה הדוקים". 

לאחר שנודע לה כי הצעת החוק של סעדה תובא בפני ועדת השרים לחקיקה בתחילת השבוע הבא, בר מנחם כינסה אמש את 

בכירי מח"ש יחד עם נציגי הפרקליטות, יועמ"שית מח"ש והדוברות, ועדכנה אותם בנושא. 

בר מנחם מתחה ביקורת על הצעתו של סעדה וטענה בין היתר שהיא דלה, מאחר שלדבריה אינה מכילה התייחסות 
אופרטיבית לאופן שבו תפעל מח"ש אם הצעת החוק תעבור. במח"ש חוששים מכך שהצעת החוק, שצפויה כאמור לקבל 

תמיכה רחבה בקואליציה, תפגע דרמטית במעמד היחידה. 

בכיר במח"ש העיד כי בר מנחם אמרה בשיחה לסגל הבכיר ש"הצעת החוק שתעלה בוועדת השרים בשבוע הבא נוראית. רוצים 
לפרק אותנו. אני עושה הכול כדי להגן עליכם, אבל שתדעו שזה מה שקורה ומי שעומד מאחורי זה - זה משה סעדה".

נושאים קשורים

פרקליטות המדינהמח"שהצעת חוקמשטרה

(צילום: יואב דודקביץ')  ח"כ משה סעדה

.Promoted Links by Taboola

G1חדשות

כלכלה

הצעת הפשרה ההגיונית לשינויים במערכת המשפטהכירו את הפיתוח החדש שיוכל לסייע בשריפה הבאה

השקר על הגיוון במערכת המשפט / דעה

LIVE11:59 - 10:00

למתחם הרדיו

אבי שושן ורנין בולוס

שידור חי
| 11:59 - 10:00

��:��:��

אבי שושן ורנין בולוס

87

https://www.ynet.co.il/news/article/bj2yrzztt
https://www.ynet.co.il/radio
https://www.ynet.co.il/topics/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94
https://www.ynet.co.il/topics/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.ynet.co.il/topics/%D7%9E%D7%97%22%D7%A9
https://www.ynet.co.il/topics/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-abc:Mid%20Page%20Article%20Thumbnails%20ND:
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-abc:Mid%20Page%20Article%20Thumbnails%20ND:
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-942737?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD9itISj1E6j0ahZatY0HSPw0QB6f-GnGco9PluhpyVdCD8oFgomL3M89uGvYalAQ#tblciGiD9itISj1E6j0ahZatY0HSPw0QB6f-GnGco9PluhpyVdCD8oFgomL3M89uGvYalAQ
https://www.ynet.co.il/news/article/ryumlcyai?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal
https://www.ynet.co.il/economy/article/hyn2fxa2o?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal
https://www.ynet.co.il/radio


נספח ע/11

כתבתה של טל שלו, "נתניהו נפגש 

עם לוין ואמסלם: ההצעה – שר 

במשרד המשפטים", מיום 6.2.2022 

עמ' 89

88



נתניהו נפגש עם לוין ואמסלם: ההצעה -
שר במשרד המשפטים

הפגישה המשולשת התקיימה לאחר שאמסלם סירב להיכנס לממשלה עד כה
ללא תיק המשפטים. ראש הממשלה הציע לו לכהן כשר במשרד, בנוסף למשרד

לשיתוף פעולה אזורי וחבר בוועדה לבחירת שופטים. ברקע המאמץ להסדרה:
החשש שאמסלם יסכן את הרוב בקואליציה לאישור חוק דרעי בשבוע הבא

06/02/2023טל שלו /

בווידאו: אמסלם במתקפה חריפה על נתניהו (מערכת וואלה!)

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שני) עם חבר הכנסת דודי אמסלם בניסיון לפתור
את משבר חלוקת התפקידים בליכוד. הפגישה התקיימה יחד עם שר המשפטים יריב לוין ולפי

גורמים בליכוד, נתניהו הציע לאמסלם להיות שר במשרד המשפטים, שר לשיתוף פעולה אזורי
וחבר בוועדה לבחירת שופטים.

4 דקותהאזינו לכתבה
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בזמן המשא ומתן הקואליציוני אמסלם דרש להתמנות רק לתפקיד שר המשפטים או יו"ר
הכנסת, סירב לכל הצעה אחרת שהונחה בפניו, והחליט להישאר מחוץ לממשלה. בשבועות
האחרונים, אמסלם דרש להתמנות כשר במשרד המשפטים ולקבל חלק מהסמכויות של שר

המשפטים יריב לוין, אך בלשכת ראש הממשלה התמהמהו בהיענות לבקשה, בין השאר לאור
עמדתו של לוין שלא היה מעוניין להעביר את הסמכויות.

כעת, נתניהו נפגש עם אמסלם ועם לוין כדי להסדיר את הנושא. הסדרת המשבר עם אמסלם
נועדה, בין השאר, גם להבטיח את הרוב הקואליציוני לאישור חוק דרעי שיעלה בשבוע הבא

ויאפשר ליו"ר ש"ס אריה דרעי להתמנות כשר למרות פסיקת בג"ץ. אמסלם וחבר הכנסת דני
דנון, עוד אחד ממאוכזבי חלוקת התפקידים בליכוד, העבירו מסרים לפיהם לא יתמכו בחקיקה

אם לא יוסדר המשבר עם אמסלם.

בתוך כך, עוד גזרה לא שקטה סביב חברי הליכוד שמבקשים להיכנס לכנסת כחלק מהחוק
הנורבגי. המועמדים הבאים בתור להיכנס לכנסת ברשימת הליכוד הגיעו היום לישיבת סיעת

הליכוד ודרשו שהשרים יתפטרו מהכנסת ויפנו את מקומם לבאים בתור אחריהם.

חברת הכנסת לשעבר קטי שטרית, שמובילה את המחאה, אמרה לשרים: "אתם יודעים שצגה

(צילום: ראובן קסטרו) יהיה שר? אמסלם
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מלקו לא עובדת חמישה חודשים? אמא יחידה לשני חיילים ואין לה הכנסה. לאושר שקלים אין
עבודה כי המנכ"ל שלו אמר לו 'או שאתה פה או שם'. חברים, אתם לא עושים לנו טובה, אתם

מחזיקים בשני כיסאות והכיסא בכנסת הוא המשני. לא נשכח ולא נסלח על הסבל". נתניהו
השיב: "יש דברי טעם בדברייך. אני לא יכול להתפטר ".

עד עכשיו התפטרו רק ארבעה שרי ליכוד בעקבות החוק הנורבגי - חיים כץ, מיקי זוהר, עמיחי
שיקלי ועידית סילמן, ובמקומם נכנסו חברי כנסת חדשים עד המקום ה-36 ברשימת הליכוד.

הבאים בתור מפעילים לחץ כבר על השרים להתפטר בעקבות הרחבת החוק הנורבגי שיאפשר
לשליש סיעה להתפטר מתפקידיהם.

עוד בוואלה!

(צילום: פלאש 90, יונתן זינדל) מנסה לפתור את משבר התיקים בליכוד. נתניהו

לא רק האונס בגדרה - החשוד מואשם בהמתה בקלות דעת של שני צעירים: "נהג
בפראות"

הלוחמות שחיסלו את המחבלים ביריחו: "שמענו ירי והשבנו אש"
בי-קיור לייזר - האם זה עוזר לכאבי ברכיים? האמת נחשפת (תוכן מקודם)
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בחודש שעבר תקף אמסלם בחריפות את נתניהו בפגישה עם פעילי ליכוד במעלה אדומים.
"את דוד אמסלם אף אחד לא ישפיל ואף פעם", אמר. "לא משפילים את דוד אמסלם ולא את

כל האמסלים והביטנים. לא אצלנו במפלגה שלנו שאנחנו 70 אחוז ממנה".

עוד המשיך אמסלם ואמר כי מדובר בכפיות טובה של נתניהו. "רוב מצביעי הליכוד הם
אמסלמים וביטנים ואנחנו צריכים להתנצל שיצאנו מקום רביעי? זו כפיות טובה עצומה של

ראש הממשלה שלא היתה כדוגמתה גם אמרתי לו את זה", תקף. "עם ישראל יותר חשוב
מדודי אמסלם והליכוד ולכן נמשיך לעבוד בשביל עם ישראל".

בניגוד לדבריו של אמסלם חלק ניכר משרי הליכוד החדשים הם ממוצא מזרחי - ובהם יו"ר
הכנסת אמיר אוחנה, השרים מירי רגב, שלמה קרעי, מיקי זוהר ואלי כהן. טענותיו מגיעות

לאחר שזעם על נתניהו שלא נענה לדרישותיו בחלוקת התפקידים בליכוד. אמסלם דרש
להתמנות לשר המשפטים או יו"ר הכנסת, וסרב לקבל הצעות לתיקים אחרים. לכן, בינתיים

החליט להישאר חבר כנסת.

דוד אמסלםבנימין נתניהו,:תגיות
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  6  מתוך 1 עמוד

    גתשפ"  בטבת דכ"; 2023  ביðואר 17
  , לכבוד

  
  
  
  

  שלום רב, 

  ראש הממשלה חה"כ בðימין ðתðיהו של ðבצרות הוצאתו ל  הðדון: 

  : להלןכ ךי אלילפðות  יםמתכבד  וð "), הריהתðועה(להלן: " בשם התðועה למען איכות השלטון בישראל

בימים אלה חווה מדיðת ישראל טלטלה עזה, המאיימת לðפץ את יסודות המשטר הדמוקרטי המוכרים לכל   . 1

ישראל,   ממשלת  ישראל.  במדיðת  ואזרח  מðהלאדם  ואותה  עומד  ב  שבראשה  בפלילים  פרשות    ð-3אשם 

מדיðת   של  הדמוקרטי  שתשðה את אופיה  בזק  חקיקת  תוכðית  לפועל  להוציא  פליליות חמורות, מאיימת 

מהיסוד,   כוח  ישראל  ותעðיק  החוק,  אכיפת  מערכת  כלל  ואת  המשפט  מערכת  את  מוגבל  -בלתיתחליש 

 . לממשלה ולעומד בראשה

, לאחר מספר שðים  37- עם השבעת הממשלה ה  הדמוקרטיה הישראליתתוכðית זו הוðחה על מפתן דלתה של   . 2

המשטרה, הפרקליטות,    – המאופייðות במתקפות שחומרתן הלכה וגברה על מוסדות אכיפת החוק במדיðה  

מתקפות אלו, רובן ככולן, הובלו על ידי ראש  היועץ המשפטי לממשלה, וכעת בתי המשפט ובראשם בג"ץ.  

הו בכבודו ובעצמו ועל ידי תומכיו, וכללו האשמות חמורות וחסרות שחר בדבר  הממשלה חה"כ בðימין ðתðי 

 1במדיðה.  'החוðטה המשפטית'ðתðיהו על ידי   רה"משל   'רדיפה משפטית'ו  'תפירת תיקים'

ובאמצעות הקואליציה הðתוðה  כך,   . 3 ðתðיהו, באמצעות שר המשפטים מטעמו חה"כ יריב לוין  פועל רה"מ 

מדיðת ישראל,  של    ובחוקיהכðסת, לערוך מספר שיðויים דרמטיים בחוקי היסוד  לשליטתו הלכה למעשה ב

 .למרות הממשלה  – ובראשה בתי המשפט  –שיכפיפו את מערכת אכיפת החוק במדיðה 

זאת,   . 4 למרות הממשלה,  באמצעות  כל  יכולתו של בית  הכפפת המשטרה  הגבלת  חקיקת פסקת התגברות, 

המשפט העליון בשבתו כבג"ץ להעביר ביקורת שיפוטית על חקיקה ואף על החלטות מðהליות, פוליטיזציה  

ושל  של מיðוי השופטים בכלל הערכאות והכפפתם המוחלטת של היועצים המשפטיים למרותם של השרים  

 הממשלה. 

רה"  . 5 כי  ðתðיהו,  ðראה,  בפלי מ  ולפעול  ליםהðאשם  עðייðים,  מðוגדת  התðהלות  של  גבול  כל  לחצות  בחר   ,

ðבקש לטעון  להחלשתם המיידית של כלל המוסדות האמוðים על העמדתו לדין ועל משפטו הפלילי. משכך,  

 כראש הממשלה.   בתפקיד   כðבצר לכהןחה"כ ðתðיהו במכתב זה, כי בשלו התðאים לשם הכרזתו של 

באופן שעלול  אשר פעל רה"מ ðתðיהו בכהוðתו הקודמת בðיגוד עðייðים מובהק  יצוין ויוזכר, כי אף בעבר, כ . 6

  ביקשה התðועה מהיועץ המשפטי לממשלה  שימוש בכוחו השלטוðי בכדי להימלט מאימת הדין,לעלות כדי  

בהקשר זה ðזכיר, בקצרה, את הימðעותו של רה"מ ðתðיהו  .  לðבצרות  שיכריז על הוצאתו של חה"כ ðתðיהו 

 
בין כותלי בית המשפט המחוזי בירושלים:   24.5.2020, בין היתר, את ðאומו של רה"מ ðתðיהו בפתח משפטו הפלילי ביום ראו 1

 ). 24.5.2020( הארץ ðטעאל בðדל, ""כתב האישום מופרך ותפור": ðאום ðתðיהו המלא בפתח משפטו", אתר  

  מיארה -עו"ד גלי בהרב
  היועצת המשפטית לממשלה 

  משרד המשפטים 
  ירושלים 
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  6  מתוך 2 עמוד

אופיר אקוðיס לתפקיד    למðות את ðיסיון  ה   ומðגד את  –לי תפקידים בכירים במערכת אכיפת החוק  ממיðוי בע 

המשפטים ו  שר  לחוקבמחטף  לשðת  - בðיגוד  תקציב  מהעברת  הימðעותו  את  הממשלה;  בכדי    2021יסוד: 

  ו ðגד שכווðו  שיוכל לפרק את ממשלתו ולצאת לבחירות ðוספות; ואת מדיðיות ממשלתו להגבלת ההפגðות  

 . בעת משבר הקורוðה

ðסיבות  "  כיבית המשפט    ייןאף צ  ,בעתירה שהגישה התðועה בðושא זהבפסק דין שðתן בית המשפט העליון   . 7

", תוך שהוא דוחה  של ðיהול הליך פלילי ðגד ראש ממשלה עשויות להביא להחלטה על ðבצרות תפקודית

התðועה למען איכות השלטון בישראל    2268/21(ראו בג"ץ    " בעת הזואת העתירה בהיעדר עילה להתערבות "

 ). "עתירת הðבצרות הראשוðה, להלן: ")ð)22.04.2021בו  ð' ראש הממשלה

לא ðיתן לשלול באופן קטגורי  בעשותו כן ðשען בית המשפט על עמדת היועץ המשפטי לממשלה דאז, לפיה " . 8

ðאשם   ממשלה  שראש  מכך  הðובעת  תפקודית  ðבצרות  עילת  תקום  חריגות  בðסיבות  כי  האפשרות  את 

א ביסס  ל  בעת ההיא מכלול הðסיבות הרלווðטיות  לעמדת היועץ המשפטי לממשלה דאז,  עם זאת,    ".בפלילים

לפיה ðבצר מהמשיב למלא את תפקידו" זאת גם בשים לב להסדר מðיעת ðיגוד  ...  עילה לקביעה שיפוטית 

ידי היועץ המשפטי לממשלה"העðייðים של המשיב, אשר   ðיגגובש על  וזאת בהתייחס להסדר  עðייðים  ,  וד 

 . שהוחל על חה"כ ðתðיהו

בו התðהלותו של ראש הממשלה תעלה כדי ðיגוד  אם כן, בפרשה זו ðקבע כי בהחלט ייתכן ויתקיים מצב   . 9

 עðייðים המצדיק הרחקתו הזמðית, בדמות הוצאתו לðבצרות, של רה"מ ðתðיהו. 

כי .10 זו,  בפðיה  לטעון  תבקש  הרף    התðועה  לחציית  מביאה  האחרוðה  בעת  ðתðיהו  רה"מ  של  התðהלותו 

לðבצרות,   בכדי  להוצאתו  שלטוðי  בכוח  שימוש  בדבר  החששות  כל  של  להתממשותם  "הוכחה"  מהווה 

והופכת את התרחיש ה"תיאורטי" של הוצאתו לðבצרות של ראש ממשלה הðאשם  להימלט מאימת הדין, 

 מחויב המציאות.ריאלי ולתרחיש    –(בו הכיר כאמור היועץ המשפטי לממשלה ואף בית המשפט)    םבפלילי

של   .11 לפועל  הוצאתה  על  ðתðיהו,  רה"מ  ובראשה  ישראל,  ממשלה  שוקדת  אלו  בימים  בתחילה,  שצוין  כפי 

למעשה, קווי היסוד עצמם של  התוכðית להחלשת מערכת המשפט ומוסדות אכיפת החוק במדיðת ישראל.  

עליהם חתמו סיעת הליכוד ורה"מ ðתðיהו עם  משלה, כפי שבאים לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוðיים  המ

בקואליציה, קובעים כי כלל הצעות החוק הðוגעות למערכת המשפט תקבלðה עדיפות מוחלטת    הםשותפותי

בותו העמוקה  מעורחשיבות תכוðית זו ולכביטוי ל   –ומלאה, ובכל מקרה וðסיבות, על פðי כל חקיקה אחרת  

 של רה"מ ðתðיהו בתוכðית, מראשיתה. 

כן,   .12 ולהתðגדכמו  החוק  אכיפת  מערכת  גורמי  להתðגדות  וכתגובה  האחרוðים,  לצעדי  בימים  האזרחית  ות 

, פרסם  13.1.2023הוא זה אשר פועל לקידום התוכðית. כך למשל, ביום    ודה רה"מ בקולו כיהריסוק אלה, אף  

 :  , על אף ðיגוד העðייðים בו הוא שרוימעל לכל ספק מעורבותו בתוכðיתרה"מ ðתðיהו סרטון בו מובהרת 

"אðי ער לכך שהðושא המשפטי מעורר מחלוקות וויכוחים ðוקבים בציבור וסערת  
המשפט   במערכת  תיקוðים  לערוך  צורך  שיש  מסכים  בציבור  גדול  רוב  רגשות. 

וקיבלðו על כך מðדט ברור  ... דיברðו על זה לפðי הבחירות ובמערכת אכיפת החוק
 2מהציבור". 

 
יðגר, "ðתðיהו על סערת "חוק לוין": "רוב גדול בציבור תומך  : יהודה שלזראו. 13.1.2023מתוך הצהרה לתקשורת שפורסמה ביום  2

  ). 13.1.2023, (ישראל היוםבשיðויים במערכת המשפט"", אתר 
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  6  מתוך 3 עמוד

אין לðו שום כווðה להתðצל על יוזמת השר לוין, להיפך.  ואף הוסיף על כך לפðי שעות אחדות כאשר אמר כי " .13

לאורך כל מערכת הבחירות הðושא עלה פעם אחר פעם, הוא הדגיש זאת במפורש. כך עשו גם חברי הליכוד.  

 3."רות ואמרתי שðערוך תיקוðים במערכת המשפטגם אðי התראייðתי יומיים לפðי הבחי

ðועדו אך ורק כדי להבהיר את הברור    למעורבותו של רה"מ ðתðיהו בתוכðית  אלה  דוגמאותלמותר לציין כי   .14

והוא כי במדיðת ישראל, ראש הממשלה מעורב ישירות בכלל צעדיהם של שרי ממשלתו, ובוודאי    –מאליו  

ד כה  חקיקה  לתוכðית  בðוגע  גם  ולעקרוðות  שכך  החוק  לשלטון  מהותי  כה  ðזק  פוטðציאל  ובעלת  רמטית 

לבין   עומד,  הוא  בראשה  המבצעת  הרשות  שבין  היחסים  מערכת  לשורש  הðוגעת  בסיסיים,  דמוקרטיים 

 הרשות השופטת. 

תוכðית .15 כי  ברי  ðתðיהו  בðוסף,  רה"מ  לעðייðיו המשפטיים של  ðוגעת במישרין  כךזו  באשר להצעה    למשל  . 

עילת הסבירות, שעלולה לשמש את בית כדי    המשפט העליון  לביטול  תיקו הפלילי,  שאליו צפוי להתגלגל 

,  של רה"מ ðתðיהו  להקפיא את משפטו  מוטה וחסר עצמאות שימוðה על ידי הממשלהלמðוע מתובע כללי  

לממשלה לבלום את קידומם  אפשר  עלולה לשמהפכה המתוכððת בהרכב הוועדה לבחירת שופטים  באשר לו

  ר. ידוðו בערעור על ההרשעה, אם וכאש, ולקבוע מי  הפלילי המתðהל  של שלושת שופטי המחוזי שדðים בתיק 

 והדוגמאות עוד רבות. 

ðתðיהו בתור ðאשם בפלילים המכהן בתור ראש ממשלה, הוא ðיגוד    חה"כמשכך, ðיגוד העðייðים בו שרוי   .16

מוסדי באמצעות  ומוחלט  עðייðים  ורק  אך  לרפאו  שðיתן  לðבצרות,  שעðייðיו  וזאת  ,  הוצאתו  זמן  כל 

 המשפטיים טרם הוכרעו.

 תשתית משפטית –הכרזה על ðבצרות 

עליה ðשעðת בקשתðו    ðעמוד ראשית עללמען הסדר הטוב,   .17 זוהתשתית המשפטית  , ועליה ðשעðת,  בפðייה 

 .בעתירת הðבצרות הראשוðהקביעתו של בית המשפט למעשה, 

בחוקככלל,   .18 מעוגðים  הממשלה  ראש  לðבצרות  הðוגעים  סעיפים  -ההסדרים  במספר  הממשלה  יסוד: 

דר ייחודי המתייחס למצב  יסוד: הממשלה ובו הס- (ב) לחוק16המשלימים האחד את השðי. כך, עומד סעיף  

 בו ðבצר מראש הממשלה באופן זמðי למלא את תפקידו: 

ימלא את מקומו ממלא   "(ב) למלא את תפקידו,  זמðית  מראש הממשלה  ðבצר 
ימים רצופים שבהם כיהן ממלא מקום ראש    100מקום ראש הממשלה; חלפו  

י  הממשלה במקום ראש הממשלה והוא לא חזר למלא את תפקידו, יראוהו כמ
 . שðבצר ממðו דרך קבע למלא את תפקידו"

על פי סעיף זה, כאשר ðבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו באופן זמðי, ממלא מקומו יחליפו. תקופה זו   .19

 הוגבלה למאה ימים, ולאחריהם ייחשב ראש הממשלה לðבצר דרך קבע. 

ממשלה, דרך קבע, למלא את יסוד: הממשלה, בקבעו כי היה וðבצר מראש ה-(ב) לחוק20לצידו, עומד סעיף   .20

 שבו מכהן ממלא המקום במקומו: 101-תפקידו, רואים בממשלה כאילו התפטרה ביום ה

ðבצר מראש הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, רואים את הממשלה   "(ב)

 
 ). Ynet) ,16.1.2023מורן אזולאי, "ðתðיהו על המהפכה המשפטית: "אין לðו כווðה להתðצל, לא ðירתע"", אתר  3
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  6  מתוך 4 עמוד

  . שבו מכהן ממלא מקום במקומו"  101-כאילו התפטרה ביום ה

הממשלה איðו יכול להמשיך במילוי תפקידו דרך קבע. ההסדר  (ב) עוסק במצבים שבהם ראש  20אם כן, סעיף   .21

 ימים, רואים בממשלה כאילו התפטרה.   100בסעיף זה קובע, כי במצב דברים של היעדרות מעל  

ðוקט בשðי מושגי ðבצרות שבהם עשוי להימצא ראש הממשלה. הראשון,  -מתוך כך, חוק .22 יסוד: הממשלה 

(ב)  20יסוד: הממשלה; ואילו השðי, ðבצרות קבועה, כעולה מסעיף  - (ב) לחוקð16בצרות זמðית, כעולה מסעיף  

לחוק יסוד: הממשלה. החוק איðו קובע מאפייðים לסוג הðבצרות ואיðו מעðיק סימðים להבחðה ביðיהם, לבד  

(ב) לחוק היסוד, אשר מחייב כי בחלוף מאה ימים של ðבצרות זמðית, תוכרז ðבצרות קבע  16מהאמור בסעיף  

  .פטרות הממשלההמלווה בהת 

כן,   .23 מס'  כמו  בסעיף  -לחוק  8בתיקון  עוגðו  החליפים),  ממשלת  (תיקון  הממשלה  יסוד:  43יסוד:  לחוק  א 

בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי שלא  הממשלה, ðוסחו הסדרים ספציפיים הðוגעים ל  חילופים 

לפיה אם חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו בתקופה שעד מועד  , ביðיהם חריג לקביעה  במועד החילופים

 ה בו הðבצרות היא מסיבות רפואיות: , המתייחס למקרהחילופים יראו את הממשלה כאילו התפטרה

שעד  א.  43" בתקופה  לכהן בתפקידו  חילופים  הממשלה בממשלת  ראש  (א) חדל 
ויחולו   התפטרה,  כאילו  הממשלה  את  יראו  החילופים,  כהוðת  מועד  לעðיין 

בסעיף   הרציפות  הוראות  הממשלה  וראש  אחד  30הממשלה  בכל  ואולם  (ב); 
יתר הוראות   ויחול  כאילו התפטרה  יראו את הממשלה  לא  שלהלן,  מהמקרים 

  סעיף זה: 

[...]  

ðבצר מראש הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, מסיבות בריאותיות  )4(
  ;(ב)20במקומו, לפי סעיף  ימים שבהם מכהן ממלא מקום 100בלבד, וחלפו 

[...]".  

זה,   .24 המפורשמסעיף  העיגון  החריג  ðוכח  בלבד"  של  בריאותיות  ללמוד    ,"מסיבות  המחוקק  ðיתן    מכיר כי 

וכי   ðיתן למðות רשימה פתוחה של  באפשרות של יציאה לðבצרות שאיðה ðובעת אך מטעמים בריאותיים, 

 . ממשלהðסיבות שבגיðן תוכר יציאה לðבצרות של ראש 

ראש הממשלה הðאשם בפלילים באופן מכוון ממרום מעמדו ותוך ðיצול  פעולותיו של    כי  בעðייððו, אðו סבורים  .25

, בהחלט עולים כדי ðסיבה  המתðהל בעðייðו  תפקידו ðגד האיðטרס הציבורי ולמען השפעה ישירה על ההליך 

סים והפגיעה  כל המשך כהוðתו בתפקיד כמוה המשך ðיגוד האיðטר   בגיðה ðיתן להוציא לðבצרות. הווה אומר,

 , המחייב הרחקתו מהתפקיד. באיðטרס הציבורי גדל

למן רגע גילוי הפרשות הפליליות המיוחסות לו, החל חה"כ ðתðיהו במתקפה שלוחת רסן    לעיל,  שצויןכפי   .26

עמדו ותפקידו  שלה ממרום מעל ההסתה והשיסוי של ראש הממעמדðו    כðגד מערכת החוק במדיðת ישראל.

חוקרי וקציðי משטרת ישראל; פרקליטים והיועץ המשפטי לממשלה;  –על מרכיביה  במערכת אכיפת החוק

   עם זאת, בימים אלה אðחðו עדים להחמרת המתקפות, ולהוצאתן מן הכוח אל הפועל.  .ואפילו שופטים

של רה"מ  האחרוðות  מתווספות פעולותיו    בעבר,מתקפות עליהן הצבעðו  יש לתת את הדעת לכך שלעל כן,   .27

 . הימלטותו מאימת הדיןליו הפרטיים ועðייð לקידום,  איðטרס הציבורילפגיעה ב ,במישרין ובעקיפיןðתðיהו, 

ל .28 תיאורטית  ðיתן  משעðת  זו  סבן  ב  למצואטעðה  אילן  ופרופ'  מדיðה  ברק  פרופ'  המלומדים  של  דבריהם 
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  6  מתוך 5 עמוד

-ICON-Sלה, דמוקרטיה מתגוððת וסמכות ההכרזה על ðבצרות"  במאמרם "ðיגוד עðייðים של ראש ממש

IL Blog )11.10.2020 :לפיהם ( 

המשרה,   ðושא  של  הפעולה  אופן  של  ðמשכת  בבחיðה  הðבצרות  של  "עðייðה 
את   למלא  ימשיך  אם  הציבורי  לאיðטרס  שðשקף  הסיכון  מידת  של  בהערכה 

שðדרשת   בעת  שðצבר  הðיסיון  לאור  ðבצרות    ההכרעה.תפקידו,  על  ההכרזה 
ðושא   של  (ומחדלים)  מעשים  של  קריטית"  "מסה  שהצטברה  בעת  ðדרשת 

 . ", ומטבע הדברים היא עðיין שיש לבחון מעת לעת, תוך מעקב ðמשךהמשרה

למעשה, אם בעתירת הðבצרות הראשוðה ðטען על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי הרף להוצאתו של חה"כ   .29

ð בצרות טרםðיהו לðתð,יהו פועל להכפפה מוחלטת    חצהðתð ה דומה. רה"מðיתן לטעון טעð דומה כי כבר לא

מוסדות מערכת אכיפת החוק למרות הממשלה בראשה הוא עומד, באופן שיאיין לחלוטין את יכולתה  כל  של  

רור, כי בכך ישðה פגיעה אðושה  ב  להעמידו לדין ולהרשיעו, במידה שאכן הוא אשם בעבירות המיוחסות לו.

כמדיðה   ישראל  מדיðת  של  דמותה  את  היכר  לבלי  שתשðה  הרשויות,  והפרדת  החוק  שלטון  בעקרוðות 

 דמוקרטית.

יצחק ð' ראש  יואב    6231/08בג"ץ  בכבר  באשר לשאלת הגורם האמון על ההכרעה בדבר קיומה של ðבצרות,   .30

, בעתירה שעðייðה בבקשה להכריז על ðבצרותו  ")פרשת אולמרט) (להלן: "4.8.2008(פורסם בðבו,  הממשלה

סבר היועץ המשפטי לממשלה דאז "כי ההכרעה בדבר קיומה של ðבצרות  של רה"מ דאז אהוד אולמרט,  

למעט מצבים בהם קיימת מðיעה אובייקטיבית  מסורה בראש ובראשוðה בידי בעל התפקיד עצמו, וזאת  

 הגורם המוסמך להורות בדבר קיומה של ðבצרות". או מקום בו הדין קובע במפורש את זהותו של  לכך

כי   .31 ברור  לבית  בעðייððו,  הוגש  עת  מכבר,  זה  גובשה  כבר  הממשלה  ראש  של  בעðייðו  אובייקטיבית  מðיעה 

ðגד רה"מ ðתðיהו. כפי שראיðו בחודשים ובשðים שחלפו  המשפט המחוזי בירושלים כתב האישום החמור  

עצמו על ðבצרותו. משום שמלכתחילה ðיגוד העðייðים בו הוא שרוי  ממועד זה, רה"מ ðתðיהו ממאן להכריז ב

 ברור כי לא ðיתן לצפות כי כעת יחליט לעשות כן בעצמו.  –הובילðו לצורך בðבצרות 

 לעðיין זה יפים דבריהם של פרופ' מדיðה ושל פרופ' סבן, במאמר שהוזכר לעיל: .32

של" להכרעה  ðתון  הðבצרות  עðיין  לפיה  הממשלה  הסברה  הממשלה    ראש  של  או 
העðקת הסמכות לראש הממשלה עצמו או לממשלה איðה עולה בקðה אחד    ...שגויה

עם ההיגיון של ðסיבות הðבצרות. מדובר במצב שבו יש חשש שראש הממשלה איðו  
הדברים, אם יש ספק אם אדם יכול למלא את    מטבע.  תפקידויכול למלא כראוי את  

ההחלטה    .תפקידו, יש גם ספק אם הוא יכול להחליט שאיðו יכול למלא את תפקידו
הזו היא חלק מתפקידו, ומסירת הסמכות לðושא המשרה עצמו עלולה לרוקן מתוכן  
את הסדר הðבצרות, שהרי אם אדם חש שאיðו יכול למלא את התפקיד, הוא יכול  

. הסדר הðבצרות מיועד בדיוק למקרים שבהם יש חשש  ו לצאת לחופשהלהתפטר א
שת החלטה  שראש הממשלה לא יכיר בעצמו בכך שאיðו יכול למלא את התפקיד, וðדר

אחר. גורם  ממשלה,  ..של  ראש  של  עðייðים  "ðיגוד  סבן  ואילן  מדיðה  ברק  (ראו,   "
ðבצרות   על  ההכרזה  וסמכות  מתגוððת   ICON-S-IL Blogדמוקרטיה 

)11.10.2020 .((  

לפיכך, וכפועל יוצא, קובעים מדיðה וסבן כי הגורם לו אמורה להיות מסורה הסמכות להכרעה בעðיין ðבצרות   .33

  ראש הממשלה הוא בראש ובראשוðה היועץ המשפטי לממשלה: 

על היא שזהו עðיין שצריך להיות מוכרע  ðמðעת  לא-"התוצאה הבלתי  גורם  - ידי 
עק שיקולים  יסוד  על  הם  פוליטי,  המשפט,  בית  מכן  ולאחר  היועמ"ש,  רוðיים. 

 ."המתאימים ביותר לכך
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  6  מתוך 6 עמוד

להצהיר על ðבצרות זמðית של ראש הממשלה בשל   להיות מוסמך  עשוי המשפטי לממשלה   אם כן, היועץ  . 34

וייל    –מעורבות בפלילים   (להרחבה ראו רבקה  על פðי פרשðויות אחרות  ביכר אותה  ובית המשפט העליון 

 )). 2020כא (  משפט וממשל"האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית?" 

התðועה לאיכות השלטון ð' היועץ    3056/20  בג"ץב ודוק, אך לאחרוðה קבע כב' המשðה לðשיאה ח' מלצר   . 35

לממשלה באר"ש,    המשפטי  המשפטי )  25.3.2021(פורסם  ליועץ  שמורה  לðבצרות  הכרזה  סמכות    כי 

 (כך שבוודאי איðה מסורה לבעל התפקיד עצמו), ובלשוðו זו:  לממשלה בלבד

ðיגוד   הסדר  את  לקבוע  שהסמכות  שיחלוק  מי  יהיה  לא  כי  דומה  זאת  עם  "יחד 
ðתוðה בידי היועץ המשפטי לממשלה ולּו כדי למðוע כðיסה של    –העðייðים שבפðיðו  

יסוד: הממשלה. הכרזה כזו על ðבצרות  -לחוק   20רוה"מ למצב של ðבצרות על פי סעיף  
יסוד:  -(ג) לחוק 17מכוח סעיף  (כמו הסמכות להגיש כתב אישום כðגד ראש ממשלה  

לפסק דיðו של המשðה    3" (שם, בפס'  מסורה בלעדית בידי היועמ"ש  –הממשלה)  
  לðשיאה (כתוארו אז) ח' מלצר).

אם כן, לצערðו הרב, התשתית הðורמטיבית והעובדתית להוצאתו של רה"מ ðתðיהו לðבצרות ðפרסה בפירוט,   . 36

ðדמה כי ההימðעות מðקיטה    ותיקוðים חוקתיים חפוזים.ולאורך מספר שðים, ממשלות, מערכות בחירות  

בצעד הכרחי לשמירה על שלטון החוק עת הופיע אקדח כזה או אחר במערכה הראשוðה, הובילה לטעיðתו  

 רק לקוות כי לא ðגיע לירייה שבמערכה השלישית.  לðו   ðותרכעת לכך שבמערכה השðייה, ו

מערכת אכיפת החוק במדיðת ישראל    להרסבעת הזו, על רקע פעולותיו  הוצאתו של רה"מ ðתðיהו לðבצרות   . 37

ולהכפפתה המוחלטת לממשלה בראשה הוא עומד, היðה כורח המציאות, וצעד מתבקש של דמוקרטיה  

חפצת חיים המתגוððת מפðי חורשי רעתה. הסמכות לכך מוקðית לך, היועצת המשפטית לממשלה, והעת  

 לכך, לצערðו הרב, הגיעה. 

  .בהקדם ךלתגובתח חשיבותו הציבורית של העðיין, ðודה לðוכ . 38

  

  , בכבוד רב

  

   

 ________________________   ________________________  
  אופק סלומון  תומר ðאור, עו"ד

  האגף המשפטי  רכז  ראש האגף המשפטי 
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  1  מתוך 1 עמוד

   גתשפ" שבטב 'ד; 2023 ביðואר 23
  ,לכבוד

  
  
  
  

  שלום רב,

  תזכורת – ראש הממשלה חה"כ בðימין ðתðיהושל ðבצרות הוצאתו ל הðדון:
  17.1.2023מכתבðו מיום  :סימוכין

  :להלןכ ךיאלילפðות  יםמתכבד וð"), הריהתðועה(להלן: " למען איכות השלטון בישראלבשם התðועה 

מ בðימין "בבקשה כי תכריזי על הוצאתו לðבצרות של רה פðיðו אלייך במכתבðו שבסימוכין, 17.1.2023ם ויב .1

ðתðיהו, בשל מעורבותו במהלכים להחלשת מערכת המשפט בעודו ðאשם בפלילים שמשפטו הפלילי מתðהל 

המהותי בין מעמדו כðאשם לבין כוחו השלטוðי, אותו ðראה כי הוא מðצל בימים אלו, ולאור ðיגוד העðייðים 

 יכיו הפליליים.לפגיעה במערכת אכיפת החוק האמוðה על הל

מערכת אכיפת החוק  להרסבעת הזו, על רקע פעולותיו הוצאתו של רה"מ ðתðיהו לðבצרות במכתבðו, כאמור  .2

במדיðת ישראל ולהכפפתה המוחלטת לממשלה בראשה הוא עומד, היðה כורח המציאות, וצעד מתבקש 

 לאור האמור בפסיקה, אף מהעת האחרוðה, ן,כ של דמוקרטיה חפצת חיים המתגוððת מפðי חורשי רעתה.

 יועצת המשפטית לממשלה, והעת לכך, לצערðו הרב, הגיעה.כ הסמכות לכך מוקðית לך

ות קצרה, לטעðות שהועלו חשיבותו הרבה של עðיין דחוף זה, טרם קיבלðו כל מעðה, ולו התייחס אףעל  .3

 דם האפשרי וללא כל דיחוי.ðודה על התייחסותך לסוגיה זו בהקכן, על  במכתבðו.

  

  ,בכבוד רב

  

   

________________________  ________________________  
  אופק סלומון תומר ðאור, עו"ד

  האגף המשפטי רכז  ראש האגף המשפטי
  

  מיארה-עו"ד גלי בהרב
  היועצת המשפטית לממשלה

  משרד המשפטים
  ירושלים
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נייר העמדה שהפיצה העותרת בנושא

הוצאתו לנבצרות של ראש הממשלה,

מיום 28.1.2023

עמ' 103
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התנוע "בשם  )להלן:  ע"ר,  בישראל,  השלטון  איכות  למען  ל  אנו"(,  התנועהה  דעת  מתכבדים  חוות  הציג 

 :להלןכ מטעמנו ביחס להוצאתו לנבצרות של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והכל 

 עניינים תוכן 

 2 ......................................... הרקע להוצאה לנבצרות של ראש הממשלה  א.

 3 ................................................ פסק הדין בעתירת הנבצרות הראשונה  ב.

 4 ............................................. התשתית המשפטית להכרזה על נבצרות  ג.

 5 ......................... סמכות היועצת המשפטית לממשלה להוציאו לנבצרות  ד.

 6 ................................... הוצאה לנבצרות כאקט של דמוקרטיה מתגוננת  ה.

 7 ....................... יש להוציא את ראש הממשלה נתניהו לנבצרות –סיכום  ו. 

 

   הרקע להוצאה לנבצרות של ראש הממשלה .א

בימים אלה חווה מדינת ישראל טלטלה עזה, המאיימת לנפץ את יסודות המשטר הדמוקרטי המוכרים   .1

ואזרח במדינת ישראל. ממש   3- לת ישראל, שבראשה עומד ואותה מנהל נאשם בפלילים בלכל אדם 

פרשות פליליות חמורות, מאיימת להוציא לפועל תוכנית חקיקת בזק שתשנה את אופיה הדמוקרטי  

של מדינת ישראל מהיסוד, תחליש את מערכת המשפט ואת כלל מערכת אכיפת החוק, ותעניק כוח  

 .מוגבל לממשלה ולעומד בראשה-בלתי

זו   .2 משטרית    –תוכנית  השבעת    –להפיכה  עם  הישראלית  הדמוקרטיה  של  דלתה  מפתן  על  הונחה 

, לאחר מספר שנים המאופיינות במתקפות שחומרתן הלכה וגברה על מוסדות אכיפת  37-הממשלה ה 

המשטרה, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, וכעת בתי המשפט ובראשם בג"ץ.    –החוק במדינה  

ממשלה חה"כ בנימין נתניהו בכבודו ובעצמו ועל ידי  מתקפות אלו, רובן ככולן, הובלו על ידי ראש ה

בדבר   שחר  וחסרות  חמורות  האשמות  וכללו  תיקים'תומכיו,  משפטית'ו   ' תפירת  רה"מ    'רדיפה  של 

 1במדינה. 'החונטה המשפטית'נתניהו על ידי 

ה  פועל רה"מ נתניהו, באמצעות שר המשפטים מטעמו חה"כ יריב לוין ובאמצעות הקואליציה הנתונכך,   .3

היסוד   בחוקי  דרמטיים  שינויים  מספר  לערוך  בכנסת,  למעשה  הלכה  מדינת    ובחוקיהלשליטתו  של 

 למרות הממשלה.  –ובראשה בתי המשפט  –ישראל, שיכפיפו את מערכת אכיפת החוק במדינה 

כל זאת, באמצעות הכפפת המשטרה למרות הממשלה, חקיקת פסקת התגברות, הגבלת יכולתו של בית   .4

העליון  מנהליות,    המשפט  החלטות  על  ואף  חקיקה  על  שיפוטית  ביקורת  להעביר  כבג"ץ  בשבתו 

פוליטיזציה של מינוי השופטים בכלל הערכאות והכפפתם המוחלטת של היועצים המשפטיים למרותם  

 הממשלה. ושל של השרים 

, בחר לחצות כל גבול של התנהלות מנוגדת עניינים, ולפעול  הנאשם בפליליםנראה, כי רה"מ נתניהו,   .5

להחלשתם המיידית של כלל המוסדות האמונים על העמדתו לדין ועל משפטו הפלילי. יצוין ויוזכר, כי  

אף בעבר, כאשר פעל רה"מ נתניהו בכהונתו הקודמת בניגוד עניינים מובהק באופן שעלול לעלות כדי  

 
בין כותלי בית המשפט המחוזי בירושלים:   24.5.2020ראו, בין היתר, את נאומו של רה"מ נתניהו בפתח משפטו הפלילי ביום  1

 (. 24.5.2020) הארץ נטעאל בנדל, ""כתב האישום מופרך ותפור": נאום נתניהו המלא בפתח משפטו", אתר  
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להימלט מאימת הדין, ביקשה התנועה מהיועץ המשפטי לממשלה שיכריז  שימוש בכוחו השלטוני בכדי  

 על הוצאתו של חה"כ נתניהו לנבצרות.  

במערכת   .6 בכירים  תפקידים  בעלי  נתניהו ממינוי  רה"מ  של  הימנעותו  את  בקצרה,  נזכיר,  זה  בהקשר 

ו  –אכיפת החוק   בניגוד  ומנגד את הניסיון למנות את אופיר אקוניס לתפקיד שר המשפטים במחטף 

לשנת  - לחוק תקציב  מהעברת  הימנעותו  את  הממשלה;  ממשלתו    2021יסוד:  את  לפרק  שיוכל  בכדי 

 ולצאת לבחירות נוספות; ואת מדיניות ממשלתו להגבלת ההפגנות שכוונו נגדו בעת משבר הקורונה. 

לציין .7 ממשלתו,    ,למותר  שרי  של  צעדיהם  בכלל  ישירות  מעורב  הממשלה  ראש  ישראל,  במדינת  כי 

וודאי שכך גם בנוגע לתוכנית חקיקה כה דרמטית ובעלת פוטנציאל נזק כה מהותי לשלטון החוק  וב

ולעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, הנוגעת לשורש מערכת היחסים שבין הרשות המבצעת בראשה הוא  

 עומד, לבין הרשות השופטת. 

באשר להצעה    למשל  . כךתניהוזו נוגעת במישרין לענייניו המשפטיים של רה"מ נ  בנוסף, ברי כי תוכנית  .8

שאליו צפוי להתגלגל תיקו הפלילי, כדי    המשפט העליון  שעלולה לשמש את בית,  הסבירותעילת    לביטול

,  של רה"מ נתניהו  להקפיא את משפטו  מוטה וחסר עצמאות שימונה על ידי הממשלהלמנוע מתובע כללי  

ל שופטים  ובאשר  לבחירת  הוועדה  בהרכב  המתוכננת  לשמהפכה  את  עלולה  לבלום  לממשלה  אפשר 

, ולקבוע מי ידונו בערעור על ההרשעה,  הפלילי המתנהל  קידומם של שלושת שופטי המחוזי שדנים בתיק

 והדוגמאות עוד רבות. ר.אם וכאש

תור ראש ממשלה, הוא ניגוד  משכך, ניגוד העניינים בו שרוי חה"כ נתניהו בתור נאשם בפלילים המכהן ב .9

עניינים מוסדי ואישי מוחלט וחריף גם יחד, שניתן לרפאו אך ורק באמצעות הוצאתו לנבצרות, וזאת  

 כל זמן שענייניו המשפטיים טרם הוכרעו. 

 פסק הדין בעתירת הנבצרות הראשונה   .ב

איכות השלטון בישראל נ'  התנועה למען    2268/21בבג"ץ  עתירה  ה , הגישה התנועה את  5.4.2021ביום   .1

הממשלה להלן:  22.04.2021)נבו    ראש  הראשונה")(,  הנבצרות  הממשלה  "(עתירת  ראש  כי  וטענה   ,

מלמלא את תפקידו נוכח העובדה שהוא עתיד להימצא בבית המשפט זמן לא    נבצר "פיזית"   נתניהו

בבית  –  מבוטל נגדו  שמתנהל  הפלילי  בהליך  העדויות  שלב  של  תחילתו  בשל  המחוזי    וזאת  המשפט 

( ואח  67104-01-20ת"פ  בירושלים  נתניהו  נ'  ישראל  הוא  (,  'מדינת  מואשם בשלוש פרשות שונות  בו 

 ירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. בעבונפרדות ו

נוכח ניגודי העניינים הרבים בהם הוא מצוי בתור   "פונקציונאלית"נבצרות קיימת   עוד טענה התנועה, .2

נאשם בפלילים, על אף הסדר ניגוד העניינים שנערך לו אשר אף מביאו למצב של חוסר יכולת לנהל את  

לאור העובדה שהוא פועל ומנצל את תפקידו כדי להשפיע על    ,נבצר "מהותית"כי הוא  . וכן,  הממשלה

 ההליך הפלילי המתנהל בעניינו.  

לנבצרות, .3 הוצאה  על  ההחלטה  התנועה    במישור  ליועץ  טענה  נתונה  נבצרות  על  להכריז  הסמכות  כי 

עשיית שימוש בסמכות האמורה במקרה זה,  - המשפטי לממשלה ולא לבעל התפקיד עצמו, כאשר אי

 ובטוהר המידות של   פוגעת פגיעה אנושה באמון הציבור

נסיבות של  " יין בית המשפט כיאף צת הראשונה,  ת הנבצרובעתירבפסק דין שנתן בית המשפט העליון   .4

", תוך שהוא דוחה  ניהול הליך פלילי נגד ראש ממשלה עשויות להביא להחלטה על נבצרות תפקודית

   ."בעת הזואת העתירה בהיעדר עילה להתערבות "
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 לא ניתן לשלול באופן "  :היועץ המשפטי לממשלה דאז, לפיה  תגובת בעשותו כן נשען בית המשפט על   .5

קטגורי את האפשרות כי בנסיבות חריגות תקום עילת נבצרות תפקודית הנובעת מכך שראש ממשלה  

בעת  ". עם זאת, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה דאז, מכלול הנסיבות הרלוונטיות  נאשם בפלילים

לא ביסס "עילה לקביעה שיפוטית לפיה נבצר מהמשיב למלא את תפקידו... זאת גם בשים לב    ההיא

להסדר מניעת ניגוד העניינים של המשיב, אשר גובש על ידי היועץ המשפטי לממשלה", וזאת בהתייחס  

 . להסדר ניגוד עניינים שהוחל על חה"כ נתניהו

צב בו התנהלותו של ראש הממשלה תעלה כדי  נקבע כי בהחלט ייתכן ויתקיים מ  ,אם כן, בפרשה זו .6

 ניגוד עניינים המצדיק הרחקתו הזמנית, בדמות הוצאתו לנבצרות, של רה"מ נתניהו.

 התשתית המשפטית להכרזה על נבצרות  .ג

עליה   .7 על התשתית המשפטית  ראשית  נעמוד  נשענהלמען הסדר הטוב,  בית המשפט    גם  של  קביעתו 

  .בעתירת הנבצרות הראשונה 

בחוקהככלל,   .8 מעוגנים  הממשלה  ראש  לנבצרות  הנוגעים  סעיפים  - הסדרים  במספר  הממשלה  יסוד: 

יסוד: הממשלה ובו הסדר ייחודי המתייחס  - )ב( לחוק16המשלימים האחד את השני. כך, עומד סעיף  

 למצב בו נבצר מראש הממשלה באופן זמני למלא את תפקידו: 

ימ ")ב( תפקידו,  את  למלא  זמנית  הממשלה  מראש  מקומו  נבצר  את  לא 
ימים רצופים שבהם כיהן ממלא    100ממלא מקום ראש הממשלה; חלפו  

את   למלא  חזר  לא  והוא  הממשלה  ראש  במקום  הממשלה  ראש  מקום 
 . תפקידו, יראוהו כמי שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו"

כאשר נבצר מראש הממשלה למלא  )ב( לחוק היסוד: הממשלה,  16לפי מצוות המכונן בסעיף  ,  כלומר .9

באופן זמני, ממלא מקומו יחליפו. תקופה זו הוגבלה למאה ימים, ולאחריהם ייחשב ראש  את תפקידו  

 הממשלה לנבצר דרך קבע. 

בצר מראש הממשלה,  יסוד: הממשלה, בקבעו כי היה ונ- )ב( לחוק20עומד סעיף  של הסעיף הנ"ל,    לצידו .10

שבו מכהן ממלא המקום    101-דרך קבע, למלא את תפקידו, רואים בממשלה כאילו התפטרה ביום ה 

 במקומו: 

את   ")ב( רואים  תפקידו,  את  למלא  קבע,  דרך  הממשלה,  מראש  נבצר 
 . שבו מכהן ממלא מקום במקומו" 101-הממשלה כאילו התפטרה ביום ה

ם ראש הממשלה אינו יכול להמשיך במילוי תפקידו דרך קבע.  )ב( עוסק במצבים שבה20אם כן, סעיף   .11

 ימים, רואים בממשלה כאילו התפטרה.   100ההסדר בסעיף זה קובע, כי במצב דברים של היעדרות מעל  

חוק .12 כך,  הממשלה  - מתוך  הממשלהיסוד:  ראש  להימצא  עשוי  שבהם  נבצרות  מושגי  בשני    :נוקט 

פי השני, נבצרות קבועה, כיסוד: הממשלה; ואילו  - ( לחוק)ב16כעולה מסעיף    הראשון, נבצרות זמנית,

 )ב( לחוק יסוד: הממשלה.  20  עולה מסעיףש

קובע מאפיינים לסוג הנבצרות ואינו מעניק סימנים להבחנה ביניהם, לבד    היסוד לאחוק  יובהר, כי   .13

)ב( לחוק היסוד, אשר מחייב כי בחלוף מאה ימים של נבצרות זמנית, תוכרז נבצרות  16מהאמור בסעיף  

 . קבע המלווה בהתפטרות הממשלה

א לחוק יסוד:  43יסוד: הממשלה )תיקון ממשלת החליפים(, עוגנו בסעיף  - לחוק  8בתיקון מס'  כמו כן,   .14

בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי  נוסחו הסדרים ספציפיים הנוגעים להממשלה,   חילופים 
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, ביניהם חריג לקביעה לפיה אם חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו בתקופה  שלא במועד החילופים

, המתייחס למקרה בו הנבצרות היא מסיבות  לופים יראו את הממשלה כאילו התפטרההחישעד מועד  

 רפואיות: 

בתקופה  א.  43" בתפקידו  לכהן  חילופים  בממשלת  הממשלה  ראש  חדל  )א( 
לעניין   ויחולו  התפטרה,  כאילו  הממשלה  את  יראו  החילופים,  מועד  שעד 

בסעיף   הרציפות  הוראות  הממשלה  וראש  הממשלה  ו30כהונת  אולם  )ב(; 
בכל אחד מהמקרים שלהלן, לא יראו את הממשלה כאילו התפטרה ויחול  

 יתר הוראות סעיף זה:

]...[ 

מסיבות  (4) תפקידו,  את  למלא  קבע,  דרך  הממשלה,  מראש  נבצר 
ימים שבהם מכהן ממלא מקום במקומו, לפי   100בריאותיות בלבד, וחלפו  

 ".]...[; )ב(20סעיף 

  מכירכי המחוקק  ניתן ללמוד   ,"מסיבות בריאותיות בלבד"  של החריג  המפורשנוכח העיגון מסעיף זה,   .15

ניתן למנות רשימה פתוחה  באפשרות של יציאה לנבצרות שאינה נובעת אך מטעמים בריאותיים, וכי  

 .של נסיבות שבגינן תוכר יציאה לנבצרות של ראש ממשלה

 סמכות היועצת המשפטית לממשלה להוציאו לנבצרות .ד

יצחק נ'  יואב    6231/08בג"ץ  הגורם האמון על ההכרעה בדבר קיומה של נבצרות נקבע כבר ב  סמכות .16

, בעתירה שעניינה בבקשה להכריז  "(פרשת אולמרט( )להלן: "4.8.2008)פורסם בנבו,    ראש הממשלה

סבר היועץ המשפטי לממשלה דאז "כי ההכרעה בדבר קיומה  על נבצרותו של רה"מ דאז אהוד אולמרט,  

למעט מצבים בהם קיימת מניעה  צרות מסורה בראש ובראשונה בידי בעל התפקיד עצמו, וזאת  של נב

או מקום בו הדין קובע במפורש את זהותו של הגורם המוסמך להורות בדבר קיומה    אובייקטיבית לכך

 של נבצרות". 

מניעה אובייקטיבית בעניינו של ראש הממשלה כבר גובשה זה מכבר, עת הוגש לבית  בענייננו, ברור כי   .17

החמור   האישום  כתב  בירושלים  המחוזי  ובשנים  המשפט  בחודשים  שראינו  כפי  נתניהו.  רה"מ  נגד 

שחלפו ממועד זה, רה"מ נתניהו ממאן להכריז בעצמו על נבצרותו. משום שמלכתחילה ניגוד העניינים  

 ברור כי לא ניתן לצפות כי כעת יחליט לעשות כן בעצמו.  –בילנו לצורך בנבצרות בו הוא שרוי הו

 לעניין זה יפים דבריהם של פרופ' מדינה ושל פרופ' סבן, במאמר שהוזכר לעיל: .18

ראש הממשלה או של הממשלה    הסברה לפיה עניין הנבצרות נתון להכרעה של"
הענקת הסמכות לראש הממשלה עצמו או לממשלה אינה עולה בקנה    ...שגויה

שראש   חשש  יש  שבו  במצב  מדובר  הנבצרות.  נסיבות  של  ההיגיון  עם  אחד 
הדברים, אם יש ספק אם   מטבע.  תפקידוהממשלה אינו יכול למלא כראוי את  

אדם יכול למלא את תפקידו, יש גם ספק אם הוא יכול להחליט שאינו יכול  
ההחלטה הזו היא חלק מתפקידו, ומסירת הסמכות לנושא    .קידולמלא את תפ

חש   לרוקן מתוכן את הסדר הנבצרות, שהרי אם אדם  עלולה  עצמו  המשרה 
. הסדר  שאינו יכול למלא את התפקיד, הוא יכול להתפטר או לצאת לחופשה

הנבצרות מיועד בדיוק למקרים שבהם יש חשש שראש הממשלה לא יכיר בעצמו  
" )ראו,  ..שת החלטה של גורם אחר.ול למלא את התפקיד, ונדרבכך שאינו יכ

דמוקרטיה מתגוננת   של ראש ממשלה,  עניינים  "ניגוד  סבן  ואילן  מדינה  ברק 
 (ICON-S-IL Blog (11.10.2020 .)וסמכות ההכרזה על נבצרות  

בעניין  לפיכך, וכפועל יוצא, קובעים מדינה וסבן כי הגורם לו אמורה להיות מסורה הסמכות להכרעה   .19

 נבצרות ראש הממשלה הוא בראש ובראשונה היועץ המשפטי לממשלה:  

על עניין שצריך להיות מוכרע  נמנעת היא שזהו  גורם -"התוצאה הבלתי  ידי 
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פוליטי, על יסוד שיקולים עקרוניים. היועמ"ש, ולאחר מכן בית המשפט,  -לא
 ."הם המתאימים ביותר לכך

להצהיר על נבצרות זמנית של ראש הממשלה בשל   להיות מוסמך  עשויהמשפטי לממשלה   אם כן, היועץ .20

ובית המשפט העליון ביכר אותה על פני פרשנויות אחרות )להרחבה ראו רבקה וייל    –מעורבות בפלילים  

 ((. 2020כא )  משפט וממשל"האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית?" 

התנועה    3056/20בג"ץ הקשר זהף בפסק הדין בבכב' המשנה לנשיאה ח' מלצר    קבערק לאחרונה  ודוק,   .21

כי סמכות הכרזה לנבצרות  (  25.3.2021)פורסם באר"ש,    לאיכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה

 )כך שבוודאי אינה מסורה לבעל התפקיד עצמו(, ובלשונו זו:  לממשלה בלבד שמורה ליועץ המשפטי

לא יהיה מי שיחלוק שהסמכות לקבוע את הסדר ניגוד    "יחד עם זאת דומה כי
נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה ולּו כדי למנוע כניסה    –העניינים שבפנינו  

יסוד: הממשלה. הכרזה כזו  -לחוק   20של רוה"מ למצב של נבצרות על פי סעיף  
כנגד ראש ממשלה מכוח סעיף   להגיש כתב אישום  )כמו הסמכות  נבצרות  על 

  3" )שם, בפס'  מסורה בלעדית בידי היועמ"ש  –יסוד: הממשלה(  - ק)ג( לחו17
 לפסק דינו של המשנה לנשיאה )כתוארו אז( ח' מלצר(.

 כאקט של דמוקרטיה מתגוננת הוצאה לנבצרות  .ה

יש לתת את הדעת לכך שלמתקפות עליהן הצבענו בעבר, מתווספות פעולותיו האחרונות של  ,  בענייננו .22

והכפפת הרשות השופטת לרשות המבצעת    –  רה"מ נתניהו   –לרבות התוכנית לשינוי שיטת המשטר 

 . הימלטותו מאימת הדיןלענייניו הפרטיים ו  , לקידוםאינטרס הציבורילפגיעה ב  ,במישרין ובעקיפין

דבריהם של המלומדים פרופ' ברק מדינה ופרופ' אילן סבן במאמרם "ניגוד  ב   למצואטענה זו ניתן  ל  בסיס .23

ש נבצרות"  עניינים  על  ההכרזה  וסמכות  מתגוננת  דמוקרטיה  ממשלה,  ראש   ICON-S-IL Blogל 

 ( לפיהם:  11.10.2020)

"עניינה של הנבצרות בבחינה נמשכת של אופן הפעולה של נושא המשרה,  
בהערכה של מידת הסיכון שנשקף לאינטרס הציבורי אם ימשיך למלא את  

ההכרזה על נבצרות   שנדרשת ההכרעה.תפקידו, לאור הניסיון שנצבר בעת  
נדרשת בעת שהצטברה "מסה קריטית" של מעשים )ומחדלים( של נושא  

מעקב  המשרה תוך  לעת,  מעת  לבחון  שיש  עניין  היא  הדברים  ומטבע   ,
 . "נמשך

לדמוקרטיה    את הסיכון העתידי  אם כן, יש לבחון בהתאם למעשים ולמחדלים שנוקט ראש הממשלה  .24

על    –הישראלית   להגן  כדי  ומחדלים  מעשים  של  קריטית  מסה  הצטברה  בו  במקום  לפעול  ויש 

 הדמוקרטיה הישראלית. 

כי הרף להוצאתו של    ,למעשה, אם בעתירת הנבצרות הראשונה נטען על ידי היועץ המשפטי לממשלה .25

ה. רה"מ נתניהו פועל להכפפה  דומה כי כבר לא ניתן לטעון טענה דומ   חה"כ נתניהו לנבצרות טרם נחצה,

של   שיאיין  כל  מוחלטת  באופן  עומד,  הוא  בראשה  הממשלה  למרות  החוק  אכיפת  מערכת  מוסדות 

רור,  ב  לחלוטין את יכולתה להעמידו לדין ולהרשיעו, במידה שאכן הוא אשם בעבירות המיוחסות לו.

נה לבלי היכר את דמותה  כי בכך ישנה פגיעה אנושה בעקרונות שלטון החוק והפרדת הרשויות, שתש

 של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

התנהלותו של רה"מ נתניהו בעת האחרונה מביאה לחציית הרף להוצאתו לנבצרות, לעמדת התנועה,   .26

מהווה "הוכחה" להתממשותם של כל החששות בדבר שימוש בכוח שלטוני בכדי להימלט מאימת  

אתו לנבצרות של ראש ממשלה הנאשם בפלילים )בו  הדין, והופכת את התרחיש ה"תיאורטי" של הוצ

 לתרחיש ריאלי ומחויב המציאות. –הכיר כאמור היועץ המשפטי לממשלה ואף בית המשפט( 
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 יש להוציא את ראש הממשלה נתניהו לנבצרות  –סיכום  . ו

העומד למשפט פלילי על    –  , בימים אלו שוקדת ממשלה ישראל, ובראשה רה"מ נתניהולעילכפי שצוין   .27

תכנית  על הוצאתה לפועל של  –עבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים בשלוש פרשות שונות 

ממשלה  תחת שליטת ה  ,מוסדות אכיפת החוק, יחד עם יתר  מערכת המשפט  שינוי המשטרי והכפפתל

 .  עומד בראשההו

תניהו לנבצרות נפרסה בפירוט, ולאורך  אם כן, התשתית הנורמטיבית והעובדתית להוצאתו של רה"מ נ .28

מספר שנים, ממשלות, מערכות בחירות ותיקונים חוקתיים חפוזים. נדמה כי ההימנעות מנקיטה בצעד  

הכרחי לשמירה על שלטון החוק עת הופיע אקדח כזה או אחר במערכה הראשונה, הובילה לטעינתו  

 יע לירייה שבמערכה השלישית. במערכה השנייה, ולכך שכעת נותר לנו רק לקוות כי לא נג

מערכת אכיפת    להרסהוצאתו של רה"מ נתניהו לנבצרות בעת הזו, על רקע פעולותיו  לעמדת התנועה,   .29

החוק במדינת ישראל ולהכפפתה המוחלטת לממשלה בראשה הוא עומד, הינה כורח המציאות, וצעד 

לכך מוקנית לך, היועצת  מתבקש של דמוקרטיה חפצת חיים המתגוננת מפני חורשי רעתה. הסמכות

 העת לכך, לצערנו הרב, הגיעה.נדמה כי המשפטית לממשלה, ו

 

 בכבוד רב, 

 

  

 
 

 , עו"ד תומר נאור
 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב
 חלקת מדיניות וחקיקהנהל מ מ

 אופק סולומון 
 רכז האגף המשפטי 
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