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 2021אפריל  27

 ט"ו אייר תשפ"א

 לכבוד,
 מנדלבליטאביחי 

 היועץ המשפטי לממשלה
 

 י,נכבד
 

 ושר הביטחון החליפיעמדת ראש הממשלה  הנדון:

 

לפני בישיבת הממשלה שהסתיימה אך בראשית דבריי אציין, באופן החד ביותר,  .1

ניסה ראש הממשלה לאשר זמן קצר, התרחש הליך בלתי חוקי בעליל, בסיומו 

שבוטל מיד לאחר מכן  הליך -ל השר אופיר אקוניס כשר המשפטיםש את מינויו

נון עבודת ההמשלה על סדר כמתחייב בתק לאור העובדה שלא הופיעך על יד

 .יומה של ישיבת הממשלה

הליך זה שדגל שחור של פגיעה בסדרי שילטון מתנוסס מעליו, תוכנן ונוהל  .2

"כ הידי ראש הממשלה ח בקפידה מראשיתה ועד סופה של ישיבת הממשלה, על

 בנימין נתניהו.

אבהיר את חומרת הדברים, ראש הממשלה הוביל לקבלת החלטה ואישר את  .3

הגורם  רי אתה הואשה, ךקיום ההצבעה האסורה, חרף שנאמר לו על יד

המוסמך היחיד לפרשנות החוק במדינת ישראל, כפי שקבע בית המשפט העליון, 

 חוקי.כי מדובר במעשה בלתי 

לא הובאה , כי ההצבעה איננה חוקית הואיל והיא במסגרת הדיון קבעתיצוין, כי  .4

, בכפוף להוראות הסכם הפריטטיות התנגד להעלותה בדיוןכי הח"מ בהסכמה ו

 ''עבודה -גוש 'כחול לבן'החברים בשרים נוסף על כך, כל בין מרכיבי הממשלה. 

 הצביעו כנגד ההצעה למינוי של השר אקוניס ולכן ההצבעה בטלה מעיקרה.

מעשה זה של פגיעה ברורה, מודעת ומפורשת בשלטון החוק, מצטרף לניסיונות  .5

נשנים של ראש הממשלה לקעקע את יסודות האינסופיים החוזרים ו

, מסיבות ברורות הדמוקרטיה, מתוך רצון ליצור תוהו ובוהו וכאוס שלטוני

 .וידועות

את אמון אנו נמצאים במצב קפקאי בו מטרתו של ראש הממשלה היא לקעקע  .6

על מנת להכין את דעת הקהל למצב דברים בו יורשע  ,המשפט הציבור במערכת

 על ידי בית המשפט;
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נקיטת פעולות המובילות להרס בנתונה, גם  לטובת הגשמת המטרה הרשות

הכל מתוך  -כמו מינוי שר משפטים בניגוד לחוק  -הדמוקרטיה הישראלית 

 הרצון לזכות ביתרונות אסורים במשפטו.

 ר, כי עמדתי כראש ממשלה החליפי תאבקש להבהיר בצורה הברורה ביו .7

גם  אופן חד משמעישהובעה ב ,א לחוק יסוד: הממשלה13סעיף בהתאם ל

 ;מיד ובלא כל דיחויבישיבת הממשלה, היא כי יש למנות שר משפטים קבוע 

נקודה חשובה נוספת, על פי ההסכם מכוחו הוקמה הממשלה, שר המשפטים  .8

 לפיכך נדרשבראשותי ו'עבודה'  -בן''כחול לגוש תחת  נכלל בהסכם הקואליציוני

 על ידי. להתמנות

קבל ל בדיון בבית המשפט ויובהר כי עמדתי היא שישתייצג עמדתי זו אבקש, כי  .9

על מנת להביא לסיום את המצב הבלתי תקין  ,דיחוי ללאו במיידיהחלטה 

 מבחינת משטרית, בו אין שר משפטים קבוע.

 
 

 

  בכבוד רב,

 בנימין גנץ                                                                                                           

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון                                                                                         

 העתק:
 ראש הממשלהבנימין נתניהו, 

 צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה
 במשרד ראש הממשלההיועצת המשפטית שלומית ברנע, 
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