בג"ץ 2228/21
בג"ץ 2255/21
קבוע לדיון28.4.21 :

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

התנועה לטוהר המידות
על ידי ב"כ עוה"ד בעז ארד ואח'
מרח' רמב"ן  ,32ירושלים
טל' ;02-5662211 :פקס02-566222 :

העותרת בבג"ץ 2228/21

התנועה למען איכות השלטון
על ידי ב"כ עוה"ד תומר נאור ואח'
מרח' יפו  ,208ת.ד  ,36054ירושלים
טל' ;02-5000073 :פקס02-5000076 :

העותרת בבג"ץ 2255/21
נ ג ד

 .1ממשלת ישראל
 .3ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון ,חה"כ בני גנץ
 .4היועץ המשפטי לממשלה
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466590 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2228/21

 .2ראש הממשלה החלופי ,חה"כ בני גנץ
 .3היועץ המשפטי לממשלה
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466590 :פקס02-6467011 :
ראש הממשלה ,חה"כ בנימין נתניהו
השר לשיתוף פעולה אזורי ,חה"כ אופיר אקוניס
על ידי עוה"ד דוד פטר
טל' ;077-3182054 :פקס053-5726811 :

המשיבים בבג"ץ 2255/21

David. office@gmail.com

לשכת עורכי הדין
על ידי ב"כ עוה"ד צבי בר-נתן ואח'
ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' ,עורכי דין
מרח' יגאל אלון  ,98מגדל אמפא ,תל-אביב
טל' ;03-6089331 :פקס03-7101698 :

ידידת בית המשפט

כתב תשובה משלים ובקשות מטעם היועץ המשפטי לממשלה
.1

בהתאם להחלטת כב' הנשיאה חיות מוגש בזאת כתב תשובה משלים בעתירות שבכותרת.

.2

ביום  22.4.21קיים בית המשפט הנכבד דיון ראשון בעתירות שבכותרת ,ובהמשך היום ניתנה החלטתו
לפיה 'ניתן בזה צו על תנאי כנגד המשיבים  1ו 2-בבג"ץ  2255/21וכן כנגד המשיבים  3-1בבג"ץ ,2228/21
המורה להם לבוא ולנמק מדוע לא יאוישו ללא דיחוי כלל תפקידי השרים בממשלה ה.'35-

.3

ביום  25.4.21קיים בית המשפט הנכבד דיון ראשון בהתנגדות לעשיית הצו על-תנאי שניתן לצו מוחלט.

.4

ביום  27.4.21הגישה העותרת בבג"ץ  2255/21בקשה דחופה להוספת צו הצהרתי ,צו על-תנאי ,וצו-
ביניים (להלן :הצווים הנוספים) ,וזאת בעקבות הדיון שהתקיים בממשלה בצהריי היום .בהמשך
היום ,לאחר דיון נוסף שקיים בית המשפט הנכבד בעתירות ,ניתן צו על תנאי נוסף ,כדלקמן:
"לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ,מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים
לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החלטת הממשלה מיום  27.4.2021למנות
את השר ח"כ אופיר אקוניס לשר המשפטים אינה תקפה ,וכי בעת הזו אין
שר משפטים מכהן בישראל".

.5

נבקש לעדכן את בית המשפט הנכבד  ,כי לפני זמן קצר אישרה הממשלה במשאל טלפוני את מינויו של
ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון ,ח"כ גנץ ,לתפקיד שר המשפטים בממשלת ישראל.
צילום החלטת הממשלה מס' " 965מינוי שר משפטים" מצורף ומסומן מש.1/

.6

בנסיבות אלה ,ראשי העתירות שבכותרת שעניינם במינוי שר משפטים ,כמו גם הצו על-תנאי הנוסף
שניתן ביום  – 27.4.21התייתרו מאליהם.

.7

לעניין מינויים של יתר השרים האמורים ,היועץ המשפטי לממשלה יבקש לשוב ולהפנות לאמור בעניין
זה במסגרת תצהיר התשובה שהוגש ביום  ,25.4.21כדלקמן:
".8אשר למינוי יתר השרים ,בשים לב לכך שמדובר בסמכות בעלת אופי
פוליטי מובהק ,ובהינתן המורכבות המאפיינת את הפעלתה בתקופה רגישה
זו ,וכן בשים לב לשונות בין תפקידי השרים שאינם מאויישים ולסמכויות
השונות המצויות בידיהם – המשליכות על היקף ואופי הפגיעה הנגרמת
כתוצאה מאי-איושו של כל אחד מהתפקידים ,הרי שמטבע הדברים קשה
לקבוע באופן גורף מועד מדויק בו אי-הפעלת סמכות המינוי הופך לבלתי
סביר באופן קיצוני ושבו מתגבשת לאלתר חובה למינוי שרים .אם כי ,לעמדת
היועץ המשפטי לממשלה ,לנוכח חריגותו של מצב דברים זה והשלכותיו
הכוללות ,מועד התגבשות החובה החוקית קרוב ביותר.
בד בבד ,בשים לב לכך שלפי הודעת לשכת ראש הממשלה הנושא יובא לדיון
בישיבת הממשלה עד סוף החודש (כאמור בסעיף  6לעיל) ,היועץ המשפטי
לממשלה עודנו סבור שניתן לאפשר לממשלה לקיים דיון ולקבל החלטתה
בעניין במהלך הימים הקרובים ,ולאפשר הגשת תצהיר תשובה משלים לאחר
מכן ,במועד שיקבע בית המשפט הנכבד ,באופן שייתן בידי הדרג הפוליטי
שהות קצרה נוספת להסדרת הנושא במישור הפוליטי ללא קביעה שיפוטית.
זאת תוך המשך בחינה קפדנית של ההשלכות הנובעות מאי-מינוי יתר השרים
דנן ,ותוך התייחסות קונקרטית לשאלה אם הקשרים פרטניים שאינם
מקבלים מענה בשל אי איוש השרים עשויים להצדיק קביעה שלפיה התגבשה
חובה משפטית למינוי שר או למינוי כלל השרים האמורים עוד קודם לסוף
החודש (אם הסוגיה לא תתייתר)".

בהקשר לכך ,נשוב ונפנה לאמור בתצהיר התשובה לעניין ישיבת הממשלה האמורה ,כפי שנמסר
ממשרד ראש הממשלה ,כדלקמן:
"עוד נמסר כי סדר היום של ישיבת הממשלה הכולל את עניין מינוי השרים
יופץ עוד השבוע והעניין יידון בישיבת הממשלה ביום א' הקרוב (,)2.5.21
לאור העובדה שסוף החודש חל ביום ו' .בד בבד ,ככל שבית המשפט הנכבד
סבור שיש לקיים את הדיון ביום ו' ,כך יהיה".
.9

בנסיבות אלה ,היועץ המשפטי לממשלה יבקש מבית המשפט הנכבד לבטל את הדיון שקבוע להיום
בשעה  15:30בעתירות שבכותרת ,ולאפשר לו להגיש עד ליום ב' הקרוב ,3.5.21 ,בשעה  ,16:00הודעת
עדכון בסוגיית מינוי השרים הנוספים.

היום ,ט"ז באייר תשפ"א
 28באפריל 2021

ענר הלמן ,עו"ד
מנהל מחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

מוריה פרימן ,עו"ד
סגנית בכירה במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

אודי איתן ,עו"ד
סגן בכיר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

מזכירות הממשלה

החלטה מספר  965של הממשלה מיום . 28.04.2021

.965

מיוי שר משפטים

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )30ד( לחוק יסוד :הממשלה ,למות את ראש הממשלה
החליפי ושר הביטחון ,ח"כ בימין גץ ,לתפקיד שר המשפטים ,בוסף
על תפקידיו המפורטים לעיל.
ב .הודעה על החלטה זו תימסר לכסת ,כדרש בסעיף )9א() (10לחוק
הממשלה ,התשס"א.2001-
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף )19א( בתקון לעבודת הממשלה.
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