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 לכבוד

 י מנדלבליט, עו"דחדר' אבי

 לממשלה יהיועץ המשפט

 

  נכבדי,

 

 מעברהמינוי שרים חדשים בממשלת מ להימנעבקשה דחופה למתן הוראות לראש הממשלה  –הנדון

 

  - קמןלכדשראלית הנני פונה אליך בדחיפות יהמפלגת העם  -בשם אני ואתה 

 

אודות כוונת ראש הממשלה למנות שרים חדשים שונים פרסומים בימים האחרונים עלו וצצו להם  .1

 .לממשלה במקום השרים בנט ושקד שהועברו מתפקידם

 

הממשלה אשר  :לחוק יסוד 30 ףמשפטית של כוונה זאת הינו סעיהתה נעל פי פרסומים אלה משע .2

מבין שרים חדשים  פקידם או למנותתמשרים לכאורה שינה מצב קודם בו לא ניתן היה להעביר 

  .המעבר שבין כנסת אחת לבאה אחריהת פותקבעת חברי הכנסת 

 אלא שאין כך הדבר.      

 

הרשות המבצעת אחראית בפני הרשות המחוקקת האמורה לבטא את רצון העם באמצעות נציגיו.  .3

הממשלה הקובע כי הממשלה  :לחוק יסוד 4זה ניתן בין היתר בסע' מרכזי ביטוי לעיקרון חוקתי 

ין חברי הכנסת, הכנסת היא שמאשרת את ראש הממשלה חייב להיות מב .אחראית בפני הכנסת

יים מאושר על ידי ונאשר מי ,הממשלה מתוך הבעת אמון בה ובהקבלה ראש הממשלה והשרים

  –אמונים מצהירים בפניה   ,הכנסת

 

משהביעה הכנסת אמון בממשלה, או סמוך ככל האפשר לאחר  .14

"אני מכן, יצהיר ראש הממשלה בפני הכנסת הצהרת אמונים זו: 

)השם( מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל 

ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את 

החלטות הכנסת"; וכל אחד מן השרים האחרים יצהיר הצהרת אמונים 

זו: "אני )השם( מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת 

י כחבר הממשלה ולקיים ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקיד

 את החלטות הכנסת".

הממשלה רשאית, על פי הצעת ראש הממשלה, לצרף שר נוסף  .15

לממשלה; החליטה הממשלה לצרף שר, תודיע על כך ועל תפקידו של 

השר הנוסף לכנסת; עם אישור ההודעה על ידי הכנסת ייכנס השר 

לאישור יצהיר את הצהרת הנוסף לכהונתו וסמוך ככל האפשר 

 האמונים.

 

 צירוף שר
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ויסוד  ןנה המהווה ולו פורמלית אדומן המעלה הראש תחוקתיבעל משמעות המדובר באישור  .4

הרשות הוא שממנה את  ,ו בכנסתריעל ידי נבחלכאורה לשיטה הדמוקרטית בה רצון העם המבוטא 

 בראשה.  ת/עומדהנה ממשלתו ווהשולטים בגורלו ובראש ובראשהמבצעת, את 

 

' לחוק ד30בתיקון לסע' לכאורה נחזה  זהמהותי יין לענ ,בעייתי כשלעצמו ,סייג .5
  - , ועל פיו ממשלה הונתהממשלה אשר דן ברציפות כ :יסוד

 

ממשלה המכהנת לפי סעיף קטן )ב(, רשאית  )ד(

למנות חבר הכנסת להיות שר בתפקידו של שר שחדל 

לכהן; מינויו של שר לפי סעיף קטן זה אינו טעון אישור 

 הכנסת.

 

  – בלבד של ממשלת מעברעוסק במקרים מיוחדים וספציפיים ב' 30 ףואולם סעי .6

 

עם בחירת כנסת חדשה או התפטרות הממשלה  )ב(

תמשיך  29או  21, 20, 19, 18כאמור בסעיפים 

הממשלה היוצאת במילוי תפקידיה עד שתיכון 

 הממשלה החדשה.

 

ת כהונת ופסקמכנסת חדשה או  הנבחרעיון בסעיפים אלה מגלה כי מדובר במקרים מיוחדים בהם  .7

, או כאשר ראש ממשלה (19ממשלה מתפטר )כאשר ראש או  ,(18רה )יבשל עבראש הממשלה 

ראש ממשלה או ממלא מקומו חדלו מלהיות כאשר או (, 20נפטר או נבצר ממנו למלא את תפקידו )

 . (29) תיא מפזרים בצו את הכנסשראש הממשלה בהסכמת הנכאשר ( או 21חברי כנסת )

 . ולא בכדי המקרה שלפנינו אינו נכלל במקרים ספציפיים ומיוחדים אלה      

 

לאחר שחבר הכנסת עליו פיזרה את עצמה בחוק  (הישנה) 21-הבמקרה בו אנו מצויים הכנסת  .8

 : הממשלהלחוק יסוד 12וזאת בהתאם לסע'  הטיל הנשיא להרכיב ממשלה לא הצליח במלאכתו

המקרה טענה לפיה . לאחר פיזור הכנסתהליכי הרכבת ממשלה נפסקים רשות כי ופקובע מאשר 

בניגוד עקיפת הכנסת מהווה  ,(שהתפזרה –הישנה כנסת בשאינו דן )רישא הסעיף שלפנינו נכלל ב

 שלטון העם.היסוד הדמוקרטי של מהווה הפרה חמורה של עיקרון ולחוק יסוד 

 

מעבר ממשלת  בתקופתכי  ,המצוי במתקפה השכם והערב ,לכות בית המשפט הנכבדבהכבר נקבע  .9

הרשות יים בעלי משקל רב על ידי ולפעול למיניים ציבוריים בעלי משקל רב, ואין לפעול לשינ יןא

. קל וחומר כאשר לפנינו עת כאשר הרשות המחוקקת פיזרה עצמה לקראת בחירות חדשותצהמב

הטעון מבין חברי הכנסת חדשים י שרים והממשלה בעניין מינ :הוראה מפורשת של חוק יסוד

 יה ובהעדר כל הוראת יסוד הסותרת הוראה זאת.הצהרת אמונים בפנ ףאישור הכנסת וא

 

ובזמן אשר תחייב שוב  עות חמורהתתרחש טבטרם  ,נבקשך להורות לראש הממשלהעל כן אשר  .10

, להימנע ממינוי שרים חדשים שאינם מכהנים מערבולת ביחסי הרשויות השונות והתערבותרגיש, 

    .בפניה אמוניםצהיר ים להבממשלה ואשר לא ניתן לאשרם על ידי הכנסת והם אינם יכול

 

 בכבוד רב,

 דר' אלון גלעדי, עו"ד

 מפלגת העם הישראלית -"כ אני ואתה ב

  –העתק 

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה


