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 ראש ממשלה בישראל שגובש נגדו כתב אישום חמור: מה דין המשך כהונתו?הנדון: 



ניירקצרזהיבקשלתארולנתחאתהדיןהקייםבישראלבארבעשאלותשעולותלאחרונה

גדועלסדרהיוםהציבורי.ראשית,האםראשממשלהרשאילהוסיףולכהןכאשרמוגשנ

כתבאישוםחמורבעברותשלשחיתות,שישעמןקלון?מההנפקות,לענייןשאלהזו,של

כתב נגדו ועומד מועמדשתלוי על להטיל האםניתן ממשלתמעבר? היותהממשלהזו

חוותדעתאישוםחמור,להרכיבממשלה?האםנבצרמראשהממשלהלמלאאתתפקידו?

לאתתייחסלשאלהאםבג״צצר הבחירותבעתירותסביבסמכותהנשיאזו לפני יךלדון

הממשלהעלח״כשנאשםבפלילים.הרכבתלהטילאת



נקודת המוצא לשתי השאלות הראשונות: חוק יסוד הממשלה ופרשנותו, לאור הלכת 

 פנחסי. -דרעי

חוקיסודהממשלהקובע,כנקודתמוצאחוקתית,שנימצביםבהםפוקעתכהונתושלראש

הממשל סעיף לפי אחת עבירה. מחמת 18ה כאשר לאחר הרשעה שיש עמה קלון )א(,

השנייהלפיסעיףח"כים(.  61הכנסת מחליטה להדיח את ראש הממשלה ברוב חבריה )

18 הדין פסק כאשר עםהופך להיות פסק דין סופי. )ד(, כי מקרה, בכל מבהיר, החוק

פקיעותהכהונהיראואתכלהממשלה"כאילוהתפטרה".

לחוקהיסוד.גם19ישלצייןכילראשהממשלהישסמכותלהתפטרבכולעת,לפיסעיף

כאן,החוקמבהירכיהתפטרותראשהממשלהכהתפטרותהממשלה.

ישלשיםלבכיבאשרלשרים,נקבעבחוקיסודהממשלההסדרשונה,לפיוכהונתושלשר

מועפוקעת עם הרשעה שיש עמה קלון.  שזהו ספק האירועאין מאשר יותר מוקדם ד

שמפקיעאתכהונתושלראשממשלה.בשניהמקרים)שריםוראשהממשלה(החוקאינו

קובעכיכהונתושלשרפוקעתעםהגשתכתבאישום.האםשתיקתהמחוקקהיאהסדר

שלילי?





 

 

 

 

 

(3094/93,4287/93בג"צהלכת דרעי ופנחסי )

המשפ אתהבסיסלשאלה שמהווים הלכותבביהתקדימים בשתי מקורם תטיתשבפנינו

הוטלהחובה בהן לפטראתהשרהמשפטהעליון, )יצחקרבין( ראשהממשלהדאז על

דרעיוסגןהשרפנחסי,בשלכתביאישוםחמוריםשהוגשונגדם.



ביתהמשפטפסקאז,בהלכהתקדימית,שאףעלפישהחוקלאמחייבשרלהתפטרבשל

שהממשלהחלהחובהלהפעילאתסמכותולפטרו,ושהחלטתוכתבאישוםחמור,עלרא

זאת,בשלחוסרסבירותקיצוניאינה עומדת במבחן הסבירות. שלרביןשלאלעשותכן,

כשרהנמוךבמשקל שנתןראשהממשלהלפגיעהבאמינותהשלטון,בשלהמשךכהונתו

שלמישמואשםבעבירותחמורותשלשחיתותשלטונית.

כ שחוקישלציין לכך היטב מודע היה ופנחסי, דרעי הלכות את בקובעו המשפט, בית י

מדובר שאין הייתה קביעתו אך מקרה(. )בשום להתפטר השר את חייב לא דאז היסוד

בפלילים הורשע או בפלילים שהואשם ששר חוקית מניעה אין לפיו, שלילי" ב"הסדר

ב לדעת בתפקידו. לכהן ימשיך קלון עימן שיש קביעהבעברות בהעדר גם המשפט, ית

חייב נוצרת, היא כאשר קודםלהרשעה. ועוד עלולהלהיווצר, מניעהכזו מפורשתבחוק,

ראשהממשלהלפטראתהשר.לפיהלכותאלה,עלראשהממשלהלהפעילאתסמכותו

להדיחשרמתפקידו.הימנעותמהדחהנוכחהגשתכתבאישוםובומיוחסותלשרעברות

השיקולחמורותשיש מול גםאם וזאת, סבירותקיצוני. בחוסר כאמור, לוקה, קלון עימן

האמורניצבשיקולפוליטישלקיוםהקואליציה.

ההליכיםבשל עיכוב או שאלתהענקתהחסינות, כי לשםשלמותהתמונה, ישלהבהיר,

פנחס דין בפסק מורידה. ראשהממשלהאינהמעלהאו של חסינותמצדו יבקשהלמתן

וביתהמשפטלאייחסלכךכליעצמו,ס שלח"כפנחסי, רבההכנסתלהסיראתחסינותו

טרםהוסרה פסקהדין, ניתן בשלבבו כן, כמו מתפקידו. החובהלהעבירו חשיבותלעניין

חסינותושלדרעי.

דרעי הלכת השר-כאמור, של חובתו הממשלה יסוד בחוק שנחקקה לפני נקבעה פנחסי

ניתןהיהרשעה בעברה שיש עימה קלון, המביאה להפסקת כהונתו. לאחר הלהתפטר

לטעוןשחקיקהזומבטלתאתההלכהשקדמהלה,שכןנקבעהחובתהתפטרותרקלאחר

אולםהלכתדרעי הגשתכתבאישום. של בשלב חובהכזו שאין ומכאן ,פנחסי-הרשעה;

שיקול על ביקורת ובין סטטוטורית כשרות בין לאבחנה המנהלי,באשר אושררההדעת

פסקידיןשהיומאוחריםגםלתיקוניםשנעשולאחריהבחוקיסודהממשלה)למשלבפסקב



 

 







דיןשעסקבעניינושלצחיהנגבי(,ולכןהיאמשקפתאתהמצבהמשפטיהעכשווי.העמדה

הינה המשפטית שתוצאתו  נוקשה סטטוטורי" כשירות "תנאי בין מבחינה השיפוטית

)ג מכוחאוטומטית שמתחייבים אחרים, במצבים לתפקיד התאמה תנאי לבין  ליוטינה(

הפעלתשיקולדעתחוקתיאומנהליבנסבותמשתנות.מכאןעולותשתימסקנות.האחת,

לפיההלכתדרעי למשללאחרונה-ספציפית, גםיושמהבפועל, בתוקף)ואכן עדיין פנחסי

בעניינ לכן וקודם כ"ץ, לשעבר השר של והשנייה,בעניינו ליברמן(. אביגדור ח"כ של ו

חובה להפסקת כהונה בשלב מאוחר יותר מכוח כלל החשובהוהכלליתיותר,שלפיהה

יות משפטי ספציפי, אינה מפקיעה את החובה לבחון התאמה של נושאי משרות ציבור

שלהם לציבור והצורך לקיים את אמון הציבור  לתפקידיהם מכוח חובת הנאמנות

י חובת בחינה זו, נדרשת הפעלה של שיקול דעת בסבירות בשלבים בשלטון. לפ

הקודמים לשלב זה )שעליו חל כלל משפטי ספציפי(. קיומו של תנאי כשירות מסוים 

הגיוןההבחנההזונעוץהחל על שלב מאוחר אינו הסדר שלילי ביחס לשלבים הקודמים. 

לקבועכללחד ישלאבכךשבצדהמקריםהמובהקיםשלגביהםניתן שלהעדרכשירות,

מורכב מחייבתשקלול לגביהםבשאלתההתאמהלתפקיד בינייםשההכרעה מעטמצבי

שלנסבותשונות,ולאניתןלעשותצדקעםהמצביםהשוניםהעשוייםלהתעוררבאמצעות

כלליםחותכים.פרשנותלפיהרקכלליהעדרהכשרותהסטטוטורייםחלים,ואיןשוםכללים

לשיקולדעת,יכולהלהנביעתוצאותאבסורדיותביותר,כמולמשלהאפשרותמשלימיםש

גםלאחרשהורשע ואףלאחרשנגזרעליובעבירהחמורהשראשהממשלהימשיךלכהן

חוקי מכונן ידי על נצפו מצביםכאלהלא לערעור(. נדחהעד לא )שביצועו בפועל מאסר

לקבועלגביוכללסטטוטורימתאים.היסוד,וברורשלאניתןלצפותכלמצבמראשו

,המונעבמשפט הפליליבהקשרזהישלהבחיןהיטבביןחזקתהחפותשהיאכללהמוצא

מינוי השאלהשל ובין בכפוףלחריגים( כאן, )וגם הפלילי הנאשםבמישור סנקציותכלפי

 ראשי הערים:לתפקידיםבכירים.עמדהעלכךהשופטתארבלבפרשת

יא עקרון יסוד של שיטתנו, שמטרתה להבטיח כי הפרט הנאשם לא "חזקת החפות ה

הנגזרת  –בחירותו, בקניינו, בשמו הטוב  –יישא לשווא בפגיעה הקשה בזכויותיו 

מהרשעה בפלילים, כל עוד לא הוכחה אשמתו ... מעמדה של חזקת החפות איתן הוא. 

אישום נגד ראש ברם, העתירות שלפנינו עניינן במשמעויות הנגזרות מהגשת כתב 

רשות מקומית  הציבורי. להשקפתי, העובדה שההליך הפלילי טרם הסתיים במישור

אינה מאפשרת התעלמות ממנו במישור הציבורי, ואינה מאפשרת התייחסות אל 

הנאשם כנקי מכל רבב, כאשר נבחנת מועמדותו למשרה ציבורית, או כאשר נבחן 

 " המשך כהונתו במשרה ציבורית בה הוא אוחז. 



 

 







איןלאדםזכותקנויהלהתמנותלמשרהציבוריתאולהמשיךלכהןבה,וחזקתהחפותאינה

מכריעהלענייןזה.אםישנגדאדםראיותמנהליותמשמעותיות)וכתבאישוםהואגיבוש

ראיות על בהסתמך לתפקיד התאמתו לגבי מסקנות להסיק לגיטימי  כאלה( ראיות של

אלה.

ושג״אמוןהציבור״בועושהשימושביתהמשפטאינוחופףלמושגחשובגםלהדגישכיהמ

התפקיד ממלא האם לשאלה מתייחס אלא ציבורית״, ״תמיכה או ציבוריות״ ״פופולריות

ראוילשמשכנאמןשלהציבור.עלפניו,גםמועמדפופולריהנאשםבהפרתאמונים,אינו

 הציבור מאמון נהנה המשכן הרשויות של עמדתן האינטרסלאור על ההגנה על ופקדות

הציבורי,הציבורבכללותולאיראהבוכמתאיםלשמשכנאמןשלו.

 (4921/13פסק דין רוכברגר )בג"ץ 

 הנבחרים ערים, בראשי עסק זה דין אישוםבבחירה ישירה, פסק כתבי נגדם שהוגשו

שלבעברותשלשחיתותשלטונית.ביתהמשפטהתערב,במספרמקרים,בשיקולדעתה

 מועצתעירייה,שהחליטהשלאלהעביראתראשהרשותמתפקידו,בהעדרכללמשפטי

המחייבהתפטרותאופיטורין,עליסודקביעהלפיההחלטתהמועצה)להשאיראתראש

לוקה כנו( המועצהעל התבצעו, בהן חומרתהעבירותומשךהזמן לאור בחוסרסבירות,

שאר,גםלזכותלהיבחרשעלולהלהיפגעעקבהכרעתו.קיצוני.ביתהמשפטהתייחס,ביןה

הואקבעכיזכותזואינהעומדתמעלהחובהלשמורעלשלטוןהחוק,אמוןהציבורבשלטון

" המידות: דין הבוחר אינו בא במקום דין המשפט ואין הוא יכול להחליפו ... וטוהר

הפעלת שיקול הדעת  חשיבות הזכות לבחור ולהיבחר יכולה לבוא לידי ביטוי באופן

כימדוברהיהבימיםספוריםלפניובשקלול הזכויות והאינטרסים המתנגשים ".ישלציין

עריםלהתמודד למנועמאותםראשי לאניתן בג"צקבעכי הבחירותלרשויותהמקומיות.

ךשמרלעצמו,נאמןלגישתוהעקרונית,אתהסמכותלהעבירםמתפקידםאשובבבחירות,

יתמודדוויזכובבחירות.קביעהנוספתבפסקהדיןהיתהשישלשקולגםאתםגםאשוב,

"הזיקה בין העברות שבהן הואשם ראש הרשות לבין סמכויותיו ומעמדו כראש הרשות"

טרםהתפקידאלא– ששיקוללחומראולהתערבותהואכאשרהעבירותלאבוצעו מכאן,

מכוחהתפקידובמהלכו.

 

 

 



 

 

 

 

 

 פנחסי והלכת ראשי הערים כלפי ראש ממשלה- שאלת תחולת הלכת דרעי

שיקול על הביקורת "לפטרו". שמוסמך מי אין ראשהממשלה של בעניינו משר, בהבדל

לפיסעיףלהתפטר בהפעלתסמכותושלו הדעתהיא,לכן,ביקורתעלהפעלתשיקולדעתו

לחוק.19

פיראשממשלה.ניתןלהצביעעלשיקוליםסותריםבהקשרזהשלהפעלתההלכהכל

יותר, ונישא רם משרה בנושא שמדובר ככל שכן, וחומר". "מקל של טיעון ישנו מחד,

כתבאישוםחמורהינה נגדו כאשרתלוי הציבורהנגרמתמהמשךכהונתו הפגיעהבאמון

קשהיותר.מכאןשהחובהשהוטלה,ועדייןקיימת,עלשרים,להתפטר,בשלפגיעהבחובת

 לציבור חלההנאמנות וההלכה הממשלה, בראש מדובר כאשר גוברת הציבור, ובאמון

במשנהתוקףעלראשהממשלה.

כיאבסורדהואשראשהממשלהשאמורלהדיחשרהמסרבלהתפטרכאשר ניתןלטעון

קלון, מואשםבעברותדומותהואמואשםבעברותשישעימן שהואעצמו עלוללהיותמי

שה אפילו )ואפשר לכהן אםוממשיך ייווצר דומה אבסורד עברות(. שותפיםלאותן שניים

ראשהממשלהיחויבלהתפטרממשרותהשריםבהןהואמחזיק,כפישמתחייבמןההלכה

לתחולת אשר לשמשראשממשלה? כשיר כשר, לכהן כשיר שאינו מי הלכת הפסוקה.

אךבהחלטמובןשאיןמדוברבתקדיםזההשכןאיןמדוברבראשממשלה, - ראשי הערים

 עריםשנבחרו מדוברבראשי ואף"מקלוחומר". המקרים, להקישבין ומכאןישירות ניתן

שהפגיעהב"רצוןהבוחר"היאקשהאףיותרמהפגיעהבמקרהשלראשממשלה.ובפסק

ראשהממשלהנבחרבבחירה מקרההעיריותלמצבבו דינו,ביתהמשפטאףהשווהבין

ישירה שי הרשויות המקומיות לבין ראש הממשלה, בתקופה בה יש דמיון בין רא)".

"(.נבחר ראש הממשלה בבחירה ישירה

הכרוכות מאלה מאד שונות השלכות עמה נושאת הממשלה ראש התפטרות מנגד,

ישבהכמוה כהתפטרות הממשלה כולה.  בהתפטרותשלשר.התפטרותראשהממשלה

הריבון של הדמוקרטית בחירתו את לסכל שהיא-לכאורה נציגתו באמצעות העם, הוא

חוקיסוד: קבעמכונן הטעםשבגללו כנראה, זה, באותהממשלה. הכנסתשהביעהאמון

הממשלהשסיוםכהונתראשהממשלהיבוארקלאחרהרשעהסופיתבעברהשישעמה

קלון)אלאאםכןהודחקודםעלידירובחבריהכנסת(.עלכפותהמאזנייםמונחבמקרה

שקלכבדיותרנגדהפסקתהכהונהמשיקוליםמשטרייםופוליטייםמאשרבמקרהשלזהמ

שר.זאתועוד,ראשממשלהשכהונתוהופסקהיוכללחזורלכהןלאחרזיכוירקאםייבחר

מחדשאושבעקבותהתפטרותהממשלהיוטלעליולהרכיבהוהדבריעלהבידו.לאכך



 

 







ה לתפקידאחרי שחזרתו שהיהבמקריםשלהמצבביחסלשר, כמו קלהיותר, תפטרותו

יעקבנאמןואביגדורליברמן.חשובלהבהירעםזאתכיהתפטרותהממשלהאינהכרוכה

להרכיבממשלהבמקוםזו מספרפעמים, והדברקרהבישראל ניתן, וכי בפיזורהכנסת,

הפגם רבה במידה נרפא הכנסת באמון וזוכה כזו ממשלה מוקמת כאשר שהתפטרה.

דמוקרטישתוארלעיל.ה

ולכאן. שישלהפניםלכאן לסכםחלקזהבקביעהשמדוברבשאלהמשפטיתקשה, ניתן

צריךלהצטברעלהכףהנגדיתמשקל מולהפגיעהבבחירתהציבורוביציבותהשלטונית,

 מאד. ניכר שיקולים ישגם המידות, וטוהר הציבור אמון לשיקוליםשל ביןנוספיםנוסף .

הפרקטיסרלענייןמשמעותןוחומרתןשלעברותהשחיתותהשלטונית,הקושיהמהשאר,

שריושבעלכיסאהנאשם,הסכנהשלהתמשכותשל בתפקודכאשרראשהממשלהאו

התנהגותמושחתתושלדוגמהשלילית,הפגיעהבתדמיתהמדינה,ניגודהענייניםהמובנה

 האינטרסים לבין הציבור טובת הממשלהבין ראש של ונאשם, חשוד ושיקוליםכנחקר,

 ראשהממשלה. של משוםמעמדו הפלילי ההליך רלבנטיהנובעיםמחששלסיכול שיקול

בהקשרזההואמידתחומרתםשלהאישומיםוהיקפם.האםמדוברבעברהיחידההעשויה

אובמסכתשלעברותהמעידהעלאורחהתנהלותמושחת, חדפעמי להצביעעלכישלון

מקום כפישיש הממשלה, ראש נגד האישומים של בנסיבות שלו. המשך מפני לחשוש

שיוסברלהלן)היותוראשממשלתמעבר(ניתןלהימנעמהכרעהבסוגיהזו.רצוישהמחוקק

ממשלה ראש של מעמדם שאלת את כנדרש, גמיש באופן ויסדיר, לסוגיה יידרש עצמו

והאישום החקירה בשלבי בעברו-ושרים מדובר שנראהכאשר כפי לדעתנו, חמורות. ת

ידינו על הנבחן במקרה בעת-להלן, נתניהו הממשלה ראש של כהונתו המשך שאלת

הזאת,אפשריתהכרעה,גםאםמשאיריםאתהשאלההעקרוניתשנידונהבתחילהב"צריך

עיון".

 מעמדו לעניין זה של ראש ממשלת מעבר

, הוא ראש ממשלת מעבר –נו הרגיל ראש הממשלה היום אינו ראש ממשלה מכהן במוב

ממשלהזואינה. קרי ממשלה הפועלת בין מערכות בחירות ואינה נהנית מאמון הכנסת

להרכיבממשלה משלאעלהבידו העם. לאמון,נהניתמאמון וממילאלאזכתהממשלתו

ובטרםמערכתהכנסת,לאניתןלראותבראשהממשלה,אחרישתימערכותשלבחירות

הכנסת.ולכן,לאמתקיימת-,כמישנבחרעלידיהעם,באמצעותנציגתושלישיתבחירות

לא גם העם. ידי על שנבחר מי של הכהונה הפסקת עקב בדמוקרטיה הפגיעה כאן

מתקיימתהתוצאהשלהתפטרותהממשלהעקבהתפטרותראשהממשלה.ממילא,





 

 







ל "שהתפטרה" כממשלה כמוה בראשה, עומד שהוא המעבר ועניין.ממשלת דבר כל

 .משמעותההתפטרותשלראשהממשלהבנסבותאלה,איןמשמעותהנפילתהממשלה

.במובןזה,אנוסבוריםשהנימוקיםכבדיהמשקלשהביאואתביתהמשפטלפסוקבהלכת

-דרעי של במצב עוצמתם במלוא חלים שפסק, כפי ראש ממשלת מעבר, ואילו פנחסי

פנחסי -ה. כזכור, קבע בית המשפט בהלכת דרעימשקלם פחות בהרב - שיקולי הנגד

שהשיקולים "לטובת" ההדחה )שעיקרם אמינות ציבורית של נושאי משרה בכירים( 

עולים במשקלם באופן ניכר על פני השיקול הפוליטי של יציבות שלטונית )המשך קיומה 

 של קואליציה(. 

 

 האם ישנה נפקות להתפטרות ראש הממשלה בעיתוי הנוכחי?

בהוד מיום המשפטים משרד מטעם לתקשורת מטעם25.11.19עה קביעה התפרסמה

איןהיועץהמשפטילממשלהמנדלבליט,לפיהבמצבהנוכחי,בומכהנתממשלתמעבר,"

כלנפקותמעשיתלהתפטרותראשממשלהבתקופתממשלתמעבר.משכך,בריכיבמצב

בהמשפטיתעלראשממשלהלאניתןלומרשקיימתחודבריםשלממשלתמעבר,ממילא

 להתפטרמתפקידוזה".

אנוסבוריםשמבחינתהסדרההגיונישלהדברים,מתבקשתחילהלדוןבשאלההאםחלה

אחר ורק להתפטר, שנוצר במצב הממשלה ראש על משפטית להידרש-חובה יש כך,

הראשונה. לשאלה גם מוסמכת משפטית תשובה לקבל זכאי הציבור הנפקויות. לשאלת

וציבורית ערכית נפקות יש משפטית חובה מכוח הממשלה ראש להתפטרות ועוד, זאת

כיראשהממשלהסרהראויוהחיוני,לפיולאיתכןמובהקת.התפטרותכזותשלחאתהמ

הקביעהלפיה ולעומתזאת, כתבאישוםכהחמור. כאשרישנגדו במשרתו ויכהן ימשיך

דברמשמיעהמסרשליליביותרביחסלחומרתןשלהוארשאילהוסיףולכהןכאילולאקרה

עברותהשחיתותהשלטוניתולגביחשיבותםשלטוהרהמידות,חובתהנאמנותשלנשואי

בכך. המותנה בהם הציבור ואמון הציבור כלפי באופןמשרה יועבר הנכון שהמסר כדי

אמתולכהןמוחשי,ישלראותאתהתפטרותושלראשממשלתמעברכהכרזהבדבראיהת

כזו הכרזה שלטוני. ואקום למנוע כדי מידי לתוקף להיכנס יכולה שאינה כראשממשלה,

מצריכהמבחינתהעקביותהודעהבדבראיהתמודדותבבחירותהקרובותעלכהונתראש

להשפיעעלזאתועודהממשלה. התפטרותבעקבותכתבאישוםישבהכדי מעברלכך,

עליוחובהלהתפטרבעקבותכתבאישוםכשירלקבלמאתהשאלההבאה:האםמישחלה

הנשיאאתתפקידהרכבתהממשלה,כלעודהואנתוןתחתאותוכתבאישום?



 

 



 

 

 שאלת הטלת התפקיד של הרכבת הממשלה בידי הנשיא

יהיה להטילאתהרכבתהממשלה, בבואו גםנשיאהמדינה,  לעיל, הטעמיםשפורטו מן

תהתפקידשלהקמתהממשלהעלחברכנסתשהוגשנגדוחייבלשקולאתמשמעותהטל

את להביאבחשבון יהיהעליו כתבאישוםחמורעלעברותקשותשלשחיתותשלטונית.

מדובר אין זה לעניין כאשר כזה, מעשה של והציבוריות החינוכיות הערכיות, ההשלכות

להרכיבממשלהבי כנסתשנבחנתהתאמתו אלאבחבר יששראל.בראשממשלהמכהן

משמעשהכללהנוגעל"ראש-לצייןכיהרכבתהממשלהמוטלתעל"אחדמחבריהכנסת"

לאחלעוד.18ממשלה"לפיסעיף

אכן, חל השיקולהנגדישל"פירוקממשלה"ופגיעהביציבותהשלטוניתלאחלבמקרהזה.

ול מרכזי  השיקול של סיכול רצון הבוחר והפגיעה בזכות לבחור ולהבחר, שהוא שיק

נסוגבהליך הטלת תפקיד הרכבת הממשלה זה שיקול הקשהלדעתנו. הפגיעה מפני

הפגיעהומפני,באמוןהציבורבשלטון,כפישנקבעבפסיקהבענייןראשימועצותעירוניות

ב עלכלל האוסר בניגוד נגדהענייניםהמצאות פליליים הליכים מניהול כתוצאה הנגרמת

.הנשיאחייבלהפעילאתפקדגםעלרשויותהחקירהוהתביעהראשהרשותהמבצעתהמו

לנסיבות בהתאם בסבירות, דעתו לתפקידשיקול זיקתן משכן, העבירות, חומרת לאור ,

הנאשם של התנהלותו לאור העניינים, ניגוד ועוצמת שמי סביר האם להתפטר. שעליו

תולכהונהעקבמסהמכהונהכראשממשלה)כפישהדיןלדעתנומחייב(מחמתאיהתאמ

להרכיב לכשיר יהפוך נגדו(, האישום בכתב ביטוי )שמצאו נגדו המנהליות ראיות של

ממשלהחדשה?והרילאהשתנהדברלענייןאיהתאמתולכהןכראשממשלה.

הבסיסיים: ערכיה המדינה, יסודות של הכללית הנורמטיבית למעטפת מחויב הנשיא

מח שלה. והדמוקרטיות שהואיהודיותה משום במיוחד כבדה היא הנשיא של זו ויבות

להרכבת הסיכויים לשאלת קשר שבלי מכאן כולה. האומה של המוסרי והמצפן המצפון

הממשלה,עלהנשיאלשקולאתשיקולהמסרהערכישלהטלתהרכבתהממשלהעלאדם

חבר על המשימה הטלת שלטונית. שחיתות של עברות בגין חמור אישום כתב שנושא

מכנסתכאמור הוא בנסיבותבהן שביצעו, לרבותעבירתהשוחד, אשםבסדרתעבירות,

 ממתחםהסבירות.לטעמנובאופןקיצוניחורגתלכאורהבמהלךכהונתוכראשממשלה,

לעתורנגדו. כךשלאניתן עתירהלבג"צ, עלהנשיאמפני נשיאהמדינהמגן חוקיסוד:

שלהנשיאאינהמפקיעה, לנהוגבסבירותבכלמעשהשלטוניחסינותו אתחובתו כמובן,

המופקדבידיו.וניתןלהניחשכךאכןינהג.העובדהשלאניתןלתקוףחזיתיתהחלטהשל

בחינהשלכשירותושלהנשיא,אינהמונעתביקורתעקיפהעלהשלכותמהלכיו,למשל



 

 







למישאינוכשיר,אםיחליטהנשיאלהטילאתהרכבתהעלהמשיךולכהןהממשלהראש

 לכך,כאמור.

 

 שאלת הנבצרות 

נתייחסבקצרהגםלשאלתהנבצרות,אליההתייחסגםהיועץבקביעותיובהודעהלעיתונות

ב 25.11.12-שפורסמה סעיף לפי נבצרות להתקיימות התנאים אכן, יסוד16. לחוק )ב(

כתבהיועץ,לשוןהממשלהאינםכתוביםבחוק,וגםלאהתגבשודיצרכםבפסיקה.כפיש

מעשיאתהמשך אובייקטיביות,השוללותבאופן סובייקטיביותאו החוקמכוונותלנסיבות,

תפקודושלראשהממשלה.

 לממשלהיצחק נ' אולמרט6231/08בעתירה המשפטי היועץ על כי לקבוע שביקשה ,

 התערב לא אכן נגדו, המתנהלות החקירות בשל אולמרט של נבצרותו על ביתלהכריז

המשפטבשיקולהדעתשלהיועמ"ש.עםזאת,ביתהמשפטציין)השופטגרוניס(:

"מניחים אנו, מבלי להכריע בדבר, כי בנסיבות המתאימות מוסמך היועץ המשפטי 

לממשלה להכריז על נבצרות זמנית של ראש הממשלה. הכרזה כאמור אכן ארעה 

לה לשעבר אריאל שרון ... אף בעקבות השינוי הפתאומי במצב בריאותו של ראש הממש

אם כך הוא, הרי ברי כי הכרזה כאמור על רקע קיומה של חקירה פלילית נגד ראש 

בהמשךהממשלה, הינה פעולה חריגה אשר תעשה אך במקרים נדירים ויוצאי דופן".

אם יתברר בהמשך שהתנהלותו של ראש הממשלה אינה מאפשרת פסקהדיןקבעכי"

ת הפליליות באופן ראוי, אפשר שיהא מקום להכרזה של היועץ את עריכתן של החקירו

 המשפטי לממשלה בדבר נבצרותו הזמנית של ראש הממשלה". 

על הכרזה להצדיק עשויים פלילית חקירה של שמקרים מניח המשפט שבית משמע,

יכולה ראויה חקירה לערוך באפשרות שפוגעת הממשלה ראש שהתנהלות וכן נבצרות,

הכרזהעלנבצרותו.ישלהזכירשובשאנואיננונמצאיםעודבשלבהחקירהלהוותעילהל

אלאבשלבהאישום,לאחרהליךשלשימוע.והשאלההיאהאםבפנינומקרהחריגונדיר

כאמור.

שאלתהנבצרותבהחלט ככלשלאיוחלטשעלראשהממשלהלהתפטר, סבוריםכי אנו

ניםחריףומובהקביןתפקידושלראשהממשלהוביןמתעוררת.עיקרהענייןהואניגודעניי

משוםשמדובר הנקודהמתחדדת,  שחיתות. בעבירהחמורהשל נאשםבפלילים, היותו

בעבירותהמיוחסותלו,במעשיובתוקףתפקידוכראשהממשלה)בניגודלראשהממשלה



 

 





ללפגועביכולתואולמרט(.בכךישחומרהמיוחדת;וגוברהחששלכךשניגודהענייניםעלו

דומההמצבלנאשםשנשארב"זירתהפשע".ראוילהזכירבהקשרזהאתקביעת.לתפקד

ביתהמשפטהעליוןבפרשתראשיהעריםעלחשיבות"הזיקהביןהעברותשבהןהואשם

ראשהרשותלביןסמכויותיוומעמדוכראשהרשות".

מחריףתבמציאות:ראשהממשלהאיןמדוברבהערכהשלסוגיהתיאורטיתאלאבהתבוננו

רשויותהתביעה,במעשיוובדבריואתניגודהענייניםבוהואנמצא.הואמשתלחותוקףאת

במשאביו שימוש תוך שלטונית", "הפיכה מעשיהם את ומכנה הפרקליטות המשטרה,

השונים,כראשממשלה הממשלה במשרדי במינוייםשמבצע לרבות בגופי, להילחם כדי

להלךעליהםאימיםולפורראתאמוןהציבורבהם.זהומצבחסרתקדים,המוכיחהתביעה,

ראש היותו של הדואליות את לקיים וביכולתו ראשהממשלה של בתפקודו הפגיעה את

לקבועשהמבחן בהחלטניתן סבוריםכי אנו נאשםמצדשני. הממשלהמצדאחדוהיותו

חמורים"מתקייםבענייננוהיום.שייעדביתהמשפטהעליוןל"מקריםנדיריםו

גםאםמאמציםאתעמדתהיועץכפישפורסמה,כי"בעתהזאת"איןמקוםלקבועכינבצר

 אתתפקידו לקיים ראשהממשלה,–מראשהממשלה של התנהלותו כי להבהיר חשוב

היא המשפט, במערכת האזרחים של האמון קיום את למעשה הלכה שמסכנת בצורה

כלשזותמשיךותתעצם,להכריזעלנבצרותו.בהחלטעילה,כ

ימיםבלבדשלאחריהםהממשלהמתפטרתכולה,100-תקופתהנבצרותמוגבלת,אכן,ל

בתקופת הנאשם של אשמתו את לברר להספיק ניתן לא שכן בעיה להתעורר ועלולה

 מעבר, בממשלת נמצאים שאנו לזכור יש ששוב אלא לכזוהנבצרות. ממילא שנחשבת

מכלמקום,השאלהאםקיימתנבצרותהנהשאלהנפרדתמשאלתתוצאותפטרה".ש"הת

 מצבזה.שלתמשכותהה

 סיכום

פנחסי.אףעלפישחוקיסוד-נקודתהמוצאלענייננוהיאחוקיסודהממשלהוהלכתדרעי

בסיס לה שאין אף אותה. אשררו המשפט בתי ההלכה, שנקבעה אחרי תוקן הממשלה

שרירהוקיימת.פסקהדיןבענייןראשיהעריםהחילאתההלכהעלמיבחוקהכתוב,היא

שנבחרוישירותעלידיהציבור,ובנסיבותדומות,בהןאיןכללסטטוטוריהמחייבהתפטרות

)שאינו שלראשממשלהמכהן הציבור.השאלהאםהלכותאלהחלותבעניינו שלנבחרי

ותשאלןהפטיחליטבהלפניהבחירותוהשאלהאםרצוישביתהמשראשממשלתמעבר(

.עםזאת,באשרלראשממשלתמעבר,לגביהןעמדהנחרצתכאן,שנמנענומלהביעותקש

הכףנוטהבבירורלטובתחובההחלהעליולהתפטר.





 

 





יהיהעלהנשיאלתתכי,,עוד,באשרלשאלתהטלתתפקידהרכבתהממשלהאנוסבורים

מתממשלהנושאעמוכתבאישוםחמורשלשחיתותמשקלמכריעלעובדהשמועמדלהק

בשלאותוכתבנקבעכיעלמועמדזהלהתפטרמתפקידושלטונית;וודאישכךהואכאשר

אישום.

האישומים שחומרת סבורים אנו להתפטר, הממשלה ראש על יוטל ולא במידה כן, כמו

יועץהמשפטיוהתנהלותושלראשהממשלהלאחרפרסומםמעלהאתהאפשרותשעלה

קמהחובהלהכריזכינבצרמראשהממשלהלמלאאתתפקידו.גםאםגורסיםכיהיאלא

ככולשההתקפהשלראשהממשלהעלמערכת היאעשויהלהתגבשבעתיד, קמהכבר,

לגיטימציהשהואעושהלהיימשכו.-אכיפתהחוק,והדה







עלהחתום,

 







ד"רעמירפוקספרופ'יובלשניפרופ'מרדכיקרמניצר

המכוןהישראלילדמוקרטיה

 


