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  2019  נובמבר ב 22

 "פתשה בחשון  דכ"

  

 

 לכבוד       ,לכבוד

 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, עו"ד     בנימין נתניהו    –ראש הממשלה 

 היועץ המשפטי לממשלה     .בנימין נתניהו   –   שר הבריאות 

  .בנימין נתניהו    –     שר הרווחה 

  .בנימין נתניהו       –שר התפוצות 

 בנימין נתניהו.  –מ"מ שר החקלאות 

 

  

 ,מכובדי

 

 

  התפטרות מר בנימין נתניהו מתפקדיו כשר בממשלת ישראל. הנדון:                      

 

 לפנות אליך כדלקמן: נואת ידי  הכהסמי כחול לבן סיעת נו תמרש   

 

על הכוונה  ,היועץ המשפטי לממשלה –הודיע ד"ר אביחי מנדלבליט  2019בנובמבר  21להווי ידוע כי ביום  .1

לביצוע עבירות חמורות לכאורה  שדחלהגיש כתב אישום כנגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וזאת בגין 

 . 4000-ו 2000, 1000 יםמרמה והפרת אמונים במספר תיקי חקירה הידועים כתיקשל שוחד, קבלת דבר ב

 

כבג"צ, שר המוגש כנגדו כתב אישום לא יוכל ו תלמותר לציין כי על פי החלטות בית המשפט העליון בשב .2

השונים כשר בממשלת  ךאת תפקידי לאלתרלסיים   חובה ךיולפיכך חלה על ,להמשיך ולכהן בתפקידו

 . ישראל

 
, הודעת היועץ המשפטי כאמורלאור  לכהן גם כראש ממשלה ךיכולתבשלב זה לשאלה בדבר רש להידמבלי  .3

 פרשת ו, 1פסקי הדין שניתנו בפרשת פנחסילפרשנות אחרת לאור,  תחובה ברורה ובלתי ניתנעלייך חלה 

 . משמש הינךבהם  כשר ךילהתפטר לאלתר מכל תפקיד עליך , כי 2דרעי

 

                                                      
 (להלן:"פרשת פנחסי"( )457( עמ' 1993) 441( 5, פ"ד מז)ראש הממשלה -אזרחים למען מנהל תקין נגד יצחק רבין  4287/93בג"צ   1
 
2
 (""בג"צ דרעי:להלן( )1993) 441(  5, פ"ד מז )אזרחים למען מנהל תקין ואח' נגד ראש הממשלה –תי אמי 4634/93בג"צ   
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 ריעתתלא שככל  .יםהשונים כשר ךלאלתר על סיום כלל תפקידי שתודיעאלי שנוצר, מצופה מאנוהבמצג  .4

ו הנוספים ימתפקיד להתפטר  מר נתניהו ל להורות, חובה על היועץ המשפטי לממשלה מידיפניה זו באופן 

 . וזאת באופן מיידי

 
לעבירות  דבחש ךהעובדה כי בכוונת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום חמור כנגד לפיכך, לאור  .5

מכל תיקים, הנך מתבקש להתפטר לאלתר במספר  לכאורה שוחד, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה

 .שרתפקידך כשר בכל המשרדים השונים בהם הנך משמש כשר או כמ"מ 

 
לנקוט בכל האמצעים העומדים  נו ימרש צו זה, יאל נולמותר לציין כי ככל שלא תפעל כאמור במכתב .6

 לרבות פניה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ.  םלרשות

  

 

 

 ,בברכה                                                                          

 

 עו"ד ערן מרינברג    בראוןשמעון עו"ד             

  

 

 

 

 :העתק

 חה"כ בני גנץ –יו"ר כחול לבן 

 חה"כ אבי ניסנקורן  –יו"ר סיעת כחול לבן 

  


