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 "פ תש  אלולב כ

  לכבוד 
  , ד"ר אביחי מנדלבליט לממשלההיועץ המשפטי 

  משרד המשפטים 
 דחוף 29 דין -רח' צלאח א 

 בהגשה מקוונת   ירושלים  
  

 

 , מכובדנו

 

 

 ח"כ חיים כץ חסינות הגשת בקשה מחודשת לכנסת בעניין  הנדון:

 ; (9.9.2020) 22-הכנסת ה  משמר הדמוקרטיה הישראלית נ'  1273/20בג"ץ פסה"ד בסימוכין: 

 27.5.2020ם ומיו 19.5.2020נו מיום ימכתב 

 

 

עמותת מ )ע"ר  שמרבשם מרשתנו,  ללא  הדמוקרטיה הישראלית  אליך בבקשה שתגיש  לפנות  נתכבד   ,)

בעניין   ,1951-, תשי"א, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהםדיחוי לכנסת הודעה

 לן:; והכול כמפורט להוונתך להעמיד לדין את ח"כ חיים כץכ

1. ( שב9.9.2020היום  בעתירה  העליון,  המשפט  בית  של  דינו  פסק  ניתן  שהגישה  (  משמר  כותרת, 

נוספות.   עותרות  לצד  הישראלית,  נדחו  הדמוקרטיה  הדין  היותן  בפסק  בשל  הסף  על  העתירות 

עמדה בתוקפה   ים כץלח"כ חי דיונית  להעניק חסינות  22-שהחלטת הכנסת הובדה תיאורטיות, נוכח הע 

בית המשפט,  22-עד לסיום כהונת הכנסת ה בפני; בהתאם לפסיקת  כיועץ  ך, בתהדרך פתוחה  פקידך 

 . ח"כ כץלהגיש כתב אישום נגד בעניין כוונתך הודעה מחודשת  ב 23-לפנות לכנסת ההמשפטי לממשלה,  

והפרת    14.8.2019ביום  כזכור,   .2 מרמה  בעבירות  כץ  חיים  ח"כ  את  לדין  להעמיד  החלטתך  על  הודעת 

יום פנית ליו"ר הכנסת  אמונים, וזאת לאחר שימוע שנערך לו בתום חקירה פלילית ממושכת . באותו 

וחובותיהם,   זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  לחוק  בהתאם  בהודעה  אדלשטיין,  יולי  ח"כ  דאז, 

 . 1951-תשי"א

בסעיף    11.9.2019ביום   .3 לאמור  בהתאם  הכנסת  ליו"ר  כץ  ח"כ  בבקשה  3)א()4פנה  החסינות,  לחוק   )

לדין.  העמדתו  מפני  דיונית  חסינות  לו  תעניק  הל  שהכנסת  בכנסת  הוקמה  שונים,  עיכובים    22-אחר 

במטרה לאפשר דיון בסוגיית חסינותו של ח"כ כץ וכן ח"כים נוספים שהוחלט על העמדתם  ועדת כנסת  

 לדין.  

דעת מטעמך שממנה עולה כי על הכנסת לדחות את בקשת  -הגשת לוועדת הכנסת חוות   29.1.2020ביום   .4

לדין.  העמדתו  את  ולאפשר  כץ,  ח"כ  של  כץ    החסינות  ח"כ  של  החסינות  בבקשת  דנה  הכנסת  ועדת 

כץ בשתיים מתוך  , ו4.2.2020-ו  30.1.2020בימים   לבסוף החליטה לקבל את בקשת החסינות של ח"כ 

אישרה מליאת הכנסת את הצעת ועדת הכנסת בדבר הענקת    17.2.2020ביום  שלוש העילות שהתבקשו.  
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וך לאחר מכן הוגשה העתירה שבסימוכין וכן עתירות נוספות  מבסמפני העמדתו לדין.    חסינות לח"כ כץ

 בעניין זה.  

אישרה מליאת הכנסת את הקמתה    17.5.2020. ביום  23-התקיימו הבחירות לכנסת ה   2.3.2020ביום   .5

חדשה.   ממשלה  את  של  מסמנת  הכנסת,  לפעילות  קבועות  ועדות  והקמת  חדשה  ממשלה  של  כינונה 

 במתכונת מלאה.  חזרתה של הכנסת לשגרת פעילות 

כי   .6 לסעיף  יוזכר  ה4בהתאם  הכנסת  החלטת  החסינות,  לחוק  כץ    22-)ג(  חיים  לח"כ  חסינות  להעניק 

חובה לפנות לכנסת  עליך  בהתאם לכך, מוטלת  בלבד.    22-תקפה למשך תקופת כהונתה של הכנסת ה 

שום נגדו  החדשה שנבחרה ולהניע מחדש את הליך הסרת חסינותו של ח"כ כץ, לצורך הגשת כתב האי

 לבית המשפט.  

 שניתן היום: כב' השופט ע' גרוסקופף בפסק הדין כדבריו של  .7

ה  למשיב  ה  החליט   22-"הכנסת  ימיה,    4להעניק  את  משקיצרה  ואולם  חסינות, 
לדין לט הח  על העמדתו  עוד מהיועץ המשפטי לממשלה להורות  מונעת  ,  תה אינה 

לתקופת   פלילי  דיון  בפני  חסינות  לחבריה  להעניק  רשאית  כנסת  שכל  מאחר 
 .  " כהונתה בלבד 

בסוגיית החסינות  סוברנית להחליט    23-"הכנסת ה פסק דינה כי  ת ע' ברון הדגישה בואילו כב' השופט .8

 .  "22-ת ה הכנס ואינה כבולה בהחלטת  

-באי"מ להסדר טיעון בינך ובין  מתנהל מושקוימו בעתירה שבסימוכין, התברר כי  במסגרת ההליכים   .9

כץ.   זה לבית המשפט הנכבד, טרם הבשיל  כוחו של ח"כ  בעניין  נמסר עדכון  נכון למועד האחרון שבו 

שאלת החסינות, נבהיר  . לעניין  31.8.2020ם  מכתב נפרד בעניין זה שלחנו אליך ביוסכם.  המו"מ לכדי ה

גם אם מתקיים בין הצדדים מו"מ להסדר טיעון, אין הדבר  לעמדת משמר הדמוקרטיה הישראלית,  כי  

, וזאת כדי לא  ץשל ח"כ כ  הצורך לפנות ללא דיחוי לכנסת בהודעה בעניין חסינותולעניין  מהווה שיקול  

"כ כץ, הליך שעוכב תקופה ארוכה בשל התנהלותו של ח"כ  לעכב עוד יותר את ההליך הפלילי בעניין ח

 כץ ובשל התנהלות מערכת אכיפת החוק. 

ולהודיעה בדבר כוונתו  לכנסת    ללא דיחוימוטל על היועץ המשפטי לממשלה לפנות  ,  לעיל  נוכח האמור .10

 נודה איפוא על פעולה כנדרש. .ץלהגיש כתב אישום נגד ח"כ כ

ימים ממועד קבלת מכתבנו זה, או עד קבלת    14למען הסדר הטוב, נודה על קבלת התייחסותך בתוך   .11

 –שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה    ידי מליאת הכנסת, לפי המוקדם. יובהר כי מרשתנו-החלטה על

בות הזכות לפנות לערכאות המתאימות כדי שיתנו דעתן והנחיותיהן בעניינים אלו. נבקשכם לראות  לר

בנוסף   כאמור.  לערכאות  פנייה  טרם  הליכים  למיצוי  הנוגע  בכל  אחרונה  פנייה  זה  אין    –במכתבנו 

 במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו, כדי לפגוע בזכות כלשהי מהזכויות העומדות למרשתנו. 

 

 ,ובברכה בכבוד רב
 

 
 

 , עו"דאוהד שפק       יובל יועז, עו"ד
 חבר הצוות המשפטי        היועץ המשפטי   


