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 "פ תש  אלולב ג"י

  לכבוד 
  ביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר א

 דחוף משרד המשפטים 
 מבלי לפגוע בזכויות  29דין -רח' צלאח א 

 באמצעות הגשה מקוונת  ירושלים  
  

 , מכובדנו

 

 הממשלה בנימין נתניהו במשפטו הפלילי הסדרת ייצוג משפטי לראש  הנדון:
 

מדינת ישראל נ' בנימין נתניהו    67104-01-20בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בת"פ   .1

במתכונת של    2021שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה אמור להתחיל החל מחודש ינואר  ,  ואח'

 שלושה דיונים מדי שבוע.  

 .םואינו מצריך הסברי מובן מאליוהוא בהתקדמות נאותה ומהירה של המשפט  העניין שיש לציבור .2

ח תקפים של עורכי דין  ו ויי כיפילמיטב ידיעתנו בהסתמך על פרסומים בתקשורת, לא הוגשו עד היום   .3

הנאשם   את  האישום.נתניהו  שייצגו  בכתב  הכלולים  האישומים  כ י  בכל  בעבר,  ויפויי  שהוגשו  ככל  ח 

 לחלק מן האישומים.רק מוגבלים  ח אחריםו יפויי כי  בוטלו על ידי עורכי הדין. ,הוגשוש

בליבנו הוא ברור .4 עורך  שמאחר    :החשש המקנן  ידי  על  ייצוג  נתניהו מחייבים  בנימין  כנגד  האישומים 

טרם   הייצוג  שאלת  כי  הנאשם  יודיע  ההוכחות  שמיעת  ותחילת  פקודה  ביום  פן  החשש  מתעורר  דין, 

ויבקש   נוספת    לדחותהוסדרה  ההוכחות.פעם  שמיעת  פתיחת  אלה  את  מצב   ,בנסיבות  להיווצר  עלול 

 ך ברור.  והנזק הציבורי הכרוך בכ ,את שמיעת המשפט אלא לדחות ברירה לבית המשפטלא יותיר ש

ח  ויפויי כילברר האם קיימים    תורה לפרקליטים המופיעים בתיקודה לך באם  נ על יסוד האמור לעיל,   .5

האישו לכל  נתניהו. מלאים  הנאשם  את  שייצגו  דין  עורכי  של  הנאשם    מים,  של  הייצוג  שאלת  באם 

הוגשו   ולא  הוסדרה,  טרם  כ ינתניהו  כדין,  ויפויי  מלאים  המשפט  נ ח  לבית  לפנות  תורה  באם  לך  ודה 

 ייצוגו של הנאשם בנימין  נתניהו.הסדרת  בנושא השלמת  הקרובים לקיים תזכורת בימים 

קבלת   .6 על  נודה  הטוב,  הסדר  זה  14בתוך    כםהתייחסותלמען  מכתבנו  קבלת  ממועד  עד    ימים  או 

שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה   נומרשתיובהר כי . , לפי המוקדםאחרת  ע פעולה אופרטיביתשתבוצ

נבקשכם    – אלו.  בעניינים  והנחיותיהן  דעתן  שיתנו  כדי  המתאימות  לערכאות  לפנות  הזכות  לרבות 

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

 . נותמהזכויות העומדות למרש במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו, כדי לפגוע בזכות כלשהי
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