
 Israel Democracy Guard |משמר הדמוקרטיה הישראלית )ע"ר( 

 

 5250606)מגדל חוגי( רמת גן  12 דרך אבא הלל )ע"ר( משמר הדמוקרטיה הישראלית 
 mishmar.dem@gmail.com :דוא"ל  03-6961021 :פקס  03-6961011 פון:טל

 2020במרץ  26
 

  לכבוד
  היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט

  משרד המשפטים
  29דין -רח' צלאח א

 מקוונתבהמצאה  ירושלים 
  

 

 ,מכובדנו

 

 הנאשם בפלילים ח"כ הרכבת הממשלה על  טלתהחוות דעתך בעניין  הנדון:
 

, ובמשך תקופה 31.3.2009ראש ממשלת ישראל מאז יום בתפקיד כהן מ( נתניהו)להלן:  בנימין נתניהו .1

, בתקופת 14.5.2015הממשלה הנוכחית החלה לכהן ביום . 34-וה 33-, ה32-זו עמד בראש הממשלות ה

 למעלה משנה.זה  , והיא ממשיכה ופועלת כממשלת מעבר20-כהונתה של הכנסת ה

דין את נתניהו, בכפוף לשימוע, בעבירות של שוחד טתך להעמיד להודעת על החל 28.2.2019ביום  .2

ומרמה והפרת אמונים, שבוצעו לכאורה על ידו במהלך כהונתו כראש הממשלה וכשר התקשורת, 

 ". 4000"-" ו2000", "1000בפרשות "

ולבסוף קוים בתחילת חודש חו של נתניהו, כו-מועד השימוע נדחה מפעם לפעם, לפי בקשות באי .3

 . 2019ובר אוקט

הודעת על החלטתך הסופית להעמיד לדין את נתניהו בעבירות כאמור, תוך דחיית  21.11.2019ביום  .4

 כוחו של נתניהו בשימוע.-הטענות שהעלו באי

מדינת  67104-01-20ת"פ הוגש כתב האישום לבית המשפט המחוזי בירושלים ) 2020בשלהי ינואר  .5

אישום מפליג בחומרתו בגין עבירות נתניהו הוגש כתב לה ראש הממשנגד (. ישראל נ' נתניהו ואח'

מעילת איש הציבור באמון שולחיו, ופוסל המעיד על , בעבירות שבנסיבות ביצוען יש עמן קלון, שחיתות

ות שלטונית, המונעת משיקוליו הזרים והנסתרים תכי שחי ןת יסוד הוציבורית. מושכלמכהונה אותו 

נוגסת היא וקת משאביו המוגבלים של הציבור, ולעוולות ולקיפוח בחלשל נבחר הציבור, מהווה מקור 

 בהכרח בכלל מוסדותיה של הדמוקרטיה. 

בהגנה ובשמירה על ערכי יסוד, אחרון' העל כן, בית המשפט העליון, בהיותו שומר הסף, "'קו ההגנה  .6

 4921/13 "ץבג)ראה ובהם שלטון החוק )במובנו המהותי( וטוהר המידות של הרשות הציבורית" 

 3פס'  רחים למען מנהל תקין וצדק חברתי נ' ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגראומ"ץ אז

, פיתח בפסיקתו הארוכה ((רוכברגר עניין)להלן:  (14.10.2013) השופט זילברטל 'דינו של כב-לפסק

יד ונה בממשלה )או בתפקלפיה יהא זה בלתי סביר באורח קיצוני לאפשר המשך כהווהעקבית הלכה 

מי שגובש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות חמורות מתחום טוהר המידות, ולקיחת בכיר אחר( ל

 . שוחד בראשן
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שכן, עבירות מעין אלו, המשרטטות את גבולות הנורמה המוסרית שחלה על שלוחי ציבור, נועדו  .7

ך פגיעה קשה של משרתיו ולמנוע בכלהבטיח את אמון הציבור ברשויות השלטון ואת יושרם האישי 

בית המשפט  בקביעותיו, זיהה כידוע, . זאת ועוד,וחמורה במעמדן של רשויות השלטון בעיני הציבור

הממשלה, שנועד לאפשר התמודדות נאותה של שיטתנו עם  :את המנגנון הגלום בחוק יסודהעליון 

, )דאז(שפט העליון כב' נשיא בית המשל  או בלשונו"קלקולים" שעשויים לדבוק בעובדי ונבחרי ציבור. 

 :רגהשופט שמ

גם כדי לאפשר תגובה, בצורת העברה מן התפקיד, בשל אירוע חמור שבו מעורב "
חבר הממשלה, כאשר האירוע, יהיה זה מעשה או מחדל, משליך על מעמדה של 
הממשלה, על מראית פניה בעיני הציבור, יכולתה להנהיג ולשמש דוגמה, כשירותה 

נאותות, ועיקר העיקרים, כאשר הדבר משליך על אמון  שריש אורחות התנהגותלה
הציבור בשיטת הממשל והשלטון שלנו, בערכים שעליהם בנויה שיטתנו השלטונית 

 3094/93)בג"ץ  ."והחוקית ובחובות של האזרח מן השורה הקמות ועולות מכך
 425, 404( 5ז)התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד מ

  (דרעי(עניין  –( )להלן 1993)

 מרו: ועוד הוסיף בית המשפט וחידד בא .8

אישום המאשימו בלקיחת שוחד במאות -אם יכהן בממשלה שר שהוגש נגדו כתב"
אלפי שקלים ובשימוש לרעה, באופנים אחרים, במשרות שלטוניות, תהיה לכך 

, )שם ."לבו ועל הגינותו-השלכה מרחיקת לכת על דמות השלטון בישראל, על תום
 (426בעמ' 

הנבחרים,  –יושמה ההלכה בעניינם של שרים, סגני שרים ואף ראשי העיר  ,מאז ניתנהכי  נזכיר .9

, הישראלית משמר הדמוקרטיהלגישת להבדיל מחברי ממשלה, בבחירות ישירות ואישיות. על כן, 

פקיד אפשרי לקבלת ת מועמדועל  ,הלכה זו מחייבת מקל וחומר בעניינו של ראש ממשלה מכהן

, שכן ככל שעולה בכירותה הציבורית של המשרה, כך יש להציב בפני המועמד רף הרכבת הממשלה

גבוה יותר, ואף ביתר שאת יש למנוע את מינויו של מי שלפתחו מונחות חשדות של ממש לשחיתות 

 .((1993) 266 ,229( 2), פ"ד מזאייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון 6163/92בג"ץ  לעניין זה: )ראו

ישו סיעות יש עתיד ותל"ם בקשה ובעקבות זאת הג , מונה ח"כ בני גנץ ליו"ר הכנסת26.03.2020, היום .10

מור לעיל, ובהתאם לדיווחים ה עומד ח"כ גנץ. לאור האשן לישראל, שבראמסיעת חוס לגלהתפ

ה האחרון יידרש נה, וזא המדיט שקיבל מנשינדמ"כ גנץ צפוי להחזיר את התקשורת עולה כי חב

אות הבחירות האחרונות שנערכו ביום מי מחברי הכנסת ייתן את המנדט. בעקבות תוצלהחליט ל

המנדט להרכבת הממשלה לח"כ בנימין יכויים שנשיא המדינה יבחר לתת את רבים הס, 02.03.2020

 נתניהו. 

רה את הדין ביחס לכשירותו של וקתית, הנובעת מהיעדר חקיקה ספציפית המסדילאור הלקונה הח .11

ודאות משפטית באשר לעצם -בעבירות חמורות שיש עמן קלון, קיימת אי כנסת פלוני הנאשםחבר 

 ת הממשלה על חבר כנסת הנאשם בעבירות פליליות חמורות. האפשרות להטיל את תפקיד הרכב

ך השבת הוודאות תובות חריגות אלו, מחייבת להכריע בשאלת הדין החל בנסי מציאות קיצונית זו .12

 חוקתית כבדת משקל זו. -משטריתהמשפטית בפתרון סוגיה 
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ד"ר ארנה ברי ואח' נ' היועץ המשפטי  8145/19 ץלבג" 20.12.2019ך המקדמית מיום בתגובת .13

, מהותו של מתקופת הבחירות בה היינו מצוייםמתחייבת ישות האור הרגהדגשת כי ל, לממשלה ואח'

  ך לא יגביר את הוודאות המשפטית. גילוי דעת מכותבעל הסמכות ואופי הס

וקתית הסוגיה הח שהיו חלפו זה מכבר אך לא נשתנו המנהגות, וימיםנתחלפו העתים, אך  .11

 20.12.2019מית מיום שתנו מאז תגובתך המקדת שהחלוף הזמן והנסיבועמנו. עדיין  –מית והתקדי

הטלת הרכבת הממשלה על נאשם שאלת מתן חוות דעת בעניין רגיש וכבד משקל זה. מחייבות 

. ניתן כעת, ברמה גבוהה רטי עוד כי אם קונקרטיטוהר המידות אינה עניין תיאובעבירות חמורות של 

 . נתניהואת מלאכת הרכבת הממשלה על ח"כ בזמן הקרוב יל של וודאות, להעריך כי נשיא המדינה יט

כפרשן המוסמך של החוק, ואת פרשנותו בהיעדר הכרעה שיפוטית, משמש היועץ המשפטי לממשלה  .15

איפוא לחוות  סוד הפסיקה הקיימת והמחייבת. מעמדו הייחודי זה, הוא אשר מחייבובונה הוא על י

משפטיות, בייחוד כאשר היסוד המשפטי -מעורבות, משפטיות ובלתיבעלי מהויות אף בנושאים דעתו 

רכי המינוי של היועץ רית לבחינת דהוועדה הציבולדו"ח  45)ראו עמ' הוא המרכיב השליט שבו 

, בראשות נשיא בית המשפט העליון )בדימוס(, מאיר המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו

 (. (1998שמגר ז"ל )

ם וגורמים משטרייהיות שמטבע תפקידו על היועץ המשפטי לממשלה להתוות את דרכן של רשויות  .16

י עליו הן אמונות, לבין קדם את האינטרס הציבורבתמרונן בין המותר והמכדוגמת נשיא המדינה 

 – וסדות השלטוןמכרסם ביסודות המשטר ובאמון הציבור במ ח השררהוהאסור, עת שימוש לרעה בכ

בסבירות גבוהה נתונה תהא  ךנותודאות משפטית, בשים לב שפרש-להבהיר אישנראה כי מחובתך הרי 

בית המשפט את דברו, אמר בהן טרם שכי ככל שמתעוררות סוגיות  ,פוטית. עינינו הרואותלביקורת שי

האמון, בין היתר, על ועץ, כתפיו של הים, רובץ על הנטל שבהכרעה בין אינטרסים מתחרים ואיזונ

כל דמוקרטיה ההכרחיים להבטחת קיומה של סף, ציבורי בהיותו אחד מאותם שומרי האינטרס ה

 מתפקדת.

  ועדת שמגר בזו הלשון: איפא, י עמדהגנה על האינטרס הציבורלהועץ וזיקתו של היות תפקידו מהעל  .17

על פי שורה ארוכה של עץ המשפטי הוא בעל סמכויות שונות ומגוונות היו"
ן הוא מופקד על האינטרס הציבורי, כי זה הטעם הענייני בכול ...(חיקוקים )

המשפטי. בהענקת  בעטיו קבע המחוקק את מעורבותו של היועץ
הסמכויות בחוקים השונים באים לידי ביטוי הן האמון אותו רוחש 

ות שיפעל באופן אובייקטיבי והוגן, והן מה קק ליועץ המשפטיהמחו
 להימנע ה השונים שלו, כמיתפקידו של היועץ המשפטי בתחומי הפעול

ועדת דוח )" קשמתבקש לקיים פיקוח מקצועי לשם הבטחת שלטון החו
 (. 24 בעמ'שמגר, 

הנרכש למוסד היועץ המשפטי לממשלה, הן על ידי המחוקק והן על ידי הציבור,  ןעל כן, ולאור האמו .18

 רגישותות מנקיטת עמדה בסוגירתע להיליועץ המשפטי לממשלה , אל לו הוא את סמכויותיו יונקממנו 

 . ות שונותאמתלב

נדמה כי הימנעות מליתן חוות דעת סדורה ומפורטת בנושא הנדון סותרת לא רק את המוסרת  .19

כנס בלמשל,  כך. עמדתך שלךממשלה, אלא גם את טי למשפוקתית עליה מושתת מוסדו של היועץ ההח

 היועץ המשפטי כי תפקידיואמרת  תהתבטא ,2019בפברואר  27מיום  של המכון הישראלי לדמוקרטיה
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על  ך,כי אף לשיטת נתיהוספת וצימחויבות לשלטון החוק ולהגנה על האינטרס הציבורי. נובעים מ

כמשקפת את מצב הדין של היועץ המשפטי ת ידו להתייחס לחוות דעת היוצאת תח השלטוןרשויות 

 הקיים.

כתבי  – לטון, ולא ניתן להגיד מעתה שעולם כמנהגו נוהגניתן לומר בלב שלם כי נפל דבר בבסיס הש .20

בתוך כך,  אישום חמורים בדבר עבירות עם קלון הוגשו כנגד העומד בראש הרשות המבצעת בישראל.

חבר כנסת, המכהן כיום גם כראש מהו הדין באשר להטלת מלאכת הרכבת ממשלה על לא ברור 

 כתבי אישום כאמור. הממשלה, ואשר הוגשו כנגדו 

נו לפסוע בה בזהירות יתרה. כחלק ממסענו בדרך זו, אכן, אנו פוסעים בדרך בלתי סלולה ושומה עלי .21

ממשלה, הפרשן גם אם בתולית וחדשה היא, עלינו להסתייע בדעתו המקצועית של היועץ המשפטי ל

ו מחייבת את רשויות המדינה וביניהן גם הדין בעבור הרשות המבצעת, אשר פרשנותהמוסמך של 

חברי הכנסת שקיבלו את  120אחד מבין הרכבת הממשלה על  הגורם המשטרי המטיל את מלאכת

 אמון הציבור בבחירות הכלליות. 

אין להמתין עד להגשת עתירות לבג"ץ לשם פרסום חוות דעתך, שתשקף את המצב המשפטי הנוהג  .22

רשאי מי שהוגש האם  –והמחייב, עד להחלטה אחרת של ערכאה משפטית מוסמכת, ביחס לשאלה 

נגדו כתב אישום בעבירות פליליות חמורות לעמוד בראש ממשלת ישראל. נבקשך איפוא לפרסם חוות 

 ו תעמוד לנגד עיני מקבלי ההחלטות והציבור כולו.זה ללא דיחוי, על מנת שז דעת בעניין

ידי משפטנים ופעילים חברתיים, ששמה לה -טיה הישראלית היא עמותה, שהוקמה עלמשמר הדמוקר .23

, כמדינה דמוקרטיה הישראליתהציבורי לטיפוח ערכי היסוד של ה למען האינטרסלמטרה לפעול 

והמינהל הציבורי; לפעול לשיפור נורמות השלטון ן החוק, המשטר יהודית ודמוקרטית, בתחומי שלטו

המשטר התקינות ולמיגור השחיתות השלטונית; לחזק את ערכיה הדמוקרטיים של המדינה, לפעול ו

למען כינון חוקה ראויה, הפרדת הרשויות ואיזונים ובלמים ביניהן; לחזק את מעמדה של הרשות 

יבותו ומרכזיותו של עיקרון השוויון ויות האדם; לעמוד על חשהשופטת, עקרונות המשפט, הצדק וזכ

די ונבחרי ציבור; יקה בקרב עובכי מינהל תקין ואתפני החוק ואכיפת עיקרון זה; להטמעת ערב

 גן את הערכים הללו. ולגיבוש וקידום חקיקה שתע

מועד קבלת ימים מ 3התייחסותך בתוך נודה על קבלת סד הזמנים הקצר, מען הסדר הטוב ולאור ל .21

לרבות הזכות לפנות לערכאות  –שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה  נומרשתיובהר כי . מכתבנו זה

המתאימות כדי שיתנו דעתן והנחיותיהן בעניינים אלו. נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה אחרונה 

מה שלא נאמר אין במכתבנו זה או ב –הליכים טרם פנייה לערכאות כאמור. בנוסף בכל הנוגע למיצוי 

 .נותבו, כדי לפגוע בזכות כלשהי מהזכויות העומדות למרש

 

 ,ובברכה בכבוד רב
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