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 לכבוד                   

 ד"עו, עמית חדד    ד"עו, יוסי אשכנזי
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4646-696-03     4533331-03 

 

 , .נ.ח

 בנושא תיקי ראש הממשלה( דיבייט)משפטי לקיום דיון ציבורי  הזמנה: הנדון 

 

בבקשה כי השימוע בעניינו של ראש הממשלה נתניהו  91.2.9.62בתאריך ש "ליועמכם פניית

הערכה רבה על כוונותיו ו למחשבות יהובילה אות יתקיים בדלתיים פתוחות ובאופן פומבי

 . הכנות של ראש הממשלה לשקיפות וחשיפת המידע בתיקיו בפני הציבור

 

בנושא תיקיו של ראש  פומבי יציבורלקיום עימות ' ן את כבהריני מזמי, ר לעילנוכח האמו

 . ואני וצוות משפטי שאקים מהצד השני, אתם מהצד האחד. הממשלה

 

לאחריו יצביעו ו, בזמן אחת השופטים יהיו אזרחי מדינת ישראל אשר יצפו במשפט הציבורי

 . באמצעים אלקטרוניים שנעמיד לרשותם

 

  :כדלקמןהשלד הבסיסי אני מציע את  .ביננו בהסכמה יקבעוילעימות הכללים 

 

 . בהתחייבות שלא יודלף לתקשורת קירהשני הצדדים יקבלו את מלוא חומר הח .6

 הייתי מציע לחשוף את, תחילת העימותאחרי ; לבית המשפט בנושאנפנה במשותף 

 . ופן פעיל בדיוןכל החומר לעיון הציבור הישראלי שיוכל להשתתף בא

 

דנים בכל התיקים האם  .מה נושא העימותאו /צריך לקבוע על איזה תיקים דנים ו .9

כנגד לדוגמא לקיים עימות האם ניתן בכלל להגיש כתב אישום שר פא או, במרוכז

אפשר לדון האם בכלל קיבל סיקור כאמור , "ביסיקור חיו"פוליטיקאי על כך שקיבל 

 . 'וכו
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טיעוניו ויוכל להציג את , באופן שיוסכם מראש, וה לטיעוניוכל צד יקבל זמן שו .3

להציג ראיות ועובדות ולטעון מה בסרטון יהיה ניתן ; במסגרת סרטון שיוכן מראש

הצד השני יגיב לאחר שבוע ו, ויציג את עמדתו "כצד התובע"הצד שלי יתחיל  שרוצים

-יתקיימו שלושה סיבובים של חצי שעהכך . טון תגובהלהגיש סראו זמן אחר שנקבע 

 כ "סה. וסיבוב מסכם של חצי שעה, עשר דקות-עשר דקות

 

ר הקרוב ביותר הצעתי היא הדב, ש לשימוע פומבי"סירוב היועמסבור שנוכח י נא .4

 . ראש הממשלה לשקיפות ציבורית מלאהשיוכל להגשים את רצונו של 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 , בברכה ובכבוד רב

 

 ד"עו, דוד עוזר-חץ


