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 י"ח ניסן תשפ"א

 לכבוד,
 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 

   ראש הממשלה לכהן בתפקידוהותרת משרד המשפטים ללא שר ובחינת כשירותו של  דון:יהנ

 

 מכובדי,

 

יוותר משרד  ובאופן תקדימי( תפקע כהונתי כממלא מקום שר המשפטים, 1.4.21מחר ) .1

המשפטים ללא שר מכהן. זאת לאור סירובו של ראש הממשלה, חה״כ בנימין נתניהו, להביא 

 להצבעה בממשלה ולאשר את מינוי הקבע.

נגוע בשיקולים זרים הקשורים במשפטו, ומעלה סירובו של מר נתניהו למנות שר משפטים  .2

שאלות בנוגע לכשירותו להמשיך לכהן בתפקידו בתקופה זו, בשל היותו בניגוד עניינים המשפיע 

על התנהלותו. מצב זה פוגע באינטרס הציבורי, ועשוי אף לפגוע בהליך הפלילי המתקיים בבית 

 המשפט כנגדו.

בהתנהלותו התקינה של משרד המשפטים,  בשנה האחרונה, ניסה ראש הממשלה לפגוע .3

ובהתנהלותה התקינה של מערכת אכיפת החוק במגוון היבטים. בין היתר, הוא מנע מינויים 

מקצועיים בכירים במשרד המשפטים: מינוי קבוע של פרקליט, מינוי של מנכ"ל למשרד 

צל את מעמדו מנהלי( בדרכים שונות. בכך, ני-המשפטים, ומינוי של משנה ליועמ"ש )ציבורי

 וכוחו על מנת לפגוע במערכת המשפטית ובאינטרס הציבורי.

המעשים מגובים גם במילים. בתקופה האחרונה התבטא ראש הממשלה באופן חסר תקדים,  .4

בהם משטרת ישראל, הפרקליטות  -הגובל בהסתה של ממש כנגד גורמים במערכת אכיפת החוק

יבוש הליכי משפט, סחיטה באיומים, הסתרת והרשות השופטת. בין היתר, נשמעו טענות על ש

מידע וניסיונות של הפרקליטות לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם. בשבועות האחרונים, 

דין', -בעיצומה של מערכת הבחירות, אף קרא ראש הממשלה לבעלי עסקים 'לעלות לצאלח א

 תוך האשמת שווא את הייעוץ המשפטי לממשלה במניעת סיוע לעסקים.
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כעת, הגענו לשיאה של מערכה זו, במסגרתה החליט ראש הממשלה בניגוד מוחלט ובולט  .5

לאינטרס הציבורי, למנוע מינוי של שר משפטים. כפי שציינת במכתבך בנושא זה, "מצב בו משרד 

המשפטים יוותר ללא שר מכהן יגרום לפגיעה קשה באזרחי ישראל." כל זאת, בעת שאנו נמצאים 

עלת מכח עיקרון הרציפות השלטונית, אשר מר נתניהו כלל לא נבחר לעמוד בממשלת מעבר הפו

דו לסירוב למנות שר משפטים. שתיקתו של ראש הממשלה בראשה, ומבלי שניתן כל הסבר מצ

 בסוגיה רועמת.

מדובר בפגיעה ממשית, ומהותית באינטרס הציבורי, בהתערבות גסה ומנוגדת להסכם ניגוד  .6

, ובניסיון לפגוע בתפקוד מערכת אכיפת החוק והפרקליטות בכלל, העניינים של ראש הממשלה

 ובהליך המשפטי בפרט.

לאור האמור לעיל, ובשים לב לסיטואציה הפוליטית והמשפטית הייחודית שבפנינו, אבקשך  .7

 לבחון את כשירותו של מר בנימין נתניהו למלא את תפקידו בעת הזו.

 בכבוד רב,

 

 בנימין גנץ                                                                                                                   

 ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון                                                                                         
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