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 Tamuz 5780 8, 2020 במאי 13

 
 לכבוד

 ד"עו, מנדלבליט אביחי ר"הד

 לממשלה המשפטי היועץ

 המשפטים משרד

 ירושלים

 .,נ.א

 ,רב שלום

 נתניהו בנימין כ"חה בין העניינין לניגוד בנוגע דעת חוות למתן בקשה :הנדון

 'פרטרידג ספנסר למר

 :להלןכד אליכם לפנות יםמתכבד והרינ"(, התנועה: "להלן) ר"ע, בישראל השלטון איכות למען התנועה בשם

 פנסרס למר נתניהו בנימין כ"חה בין ענינים ניגוד בסוגיית דעת לחוות ,המדינה מבקר ממשרד נדרשתם, כידוע .1

 'פרטרידג

 מניעה אין כי הודעתם ובה, המדינה מבקר למשרד הנדרשת הדעת חוות את הענקתם ,13.6.2019 ביום .2

 בתנאים ההלוואה כי שיוכח ובלבד', פרטרידג ממר הלוואה לקבל נתניהו בנימין כ"לחה לאפשר עקרונית

 עמדה גיבוש לצורך. היתרים למתן לוועדה הנושא הפניית מחייבת אשר, הנאה טובת בה שטמונה מועדפים

 שיעור, החודשי ההחזר סכום, ההלוואה הסכם טיוטת את להעביר מ"רוה התבקש כי ציינתם, זה לעניין

 למבקר במוגשת השנתית ההצהרה במסגרת תדווח ההלוואהש נדרש כי ציינתם, כן כמו. באלה וכיוצא הריבית

 הסדר שייקבע או עניינים לניגוד חשש ההלוואה בקבלת אין כי יקבע לממשלה המשפטי היועץ וכי, המדינה
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' בפס ,ציינתם כך .במכתב שצוין הריבית לשיעור ביחס בדיקה התבקשה עוד. עניינים ניגוד למניעת מתאים

: להלן) הממשלה ראש' נ השלטון איכות למען התנועה 6061/19 ץ"בבג 5.11.2019 מיום לתגובתכם 27

 ."(העניינים ניגוד ץ"בג"

 של מכובעיו אחד את המהווה, הציבורי לאינטרס מהותית כה לסוגיה הנוגעת זו דעת חוות, זאת עם .3

 .הציבור לעיני נחשפה טרם, לממשלה המשפטי היועץ

 הדיון, כך. למענק ללהפוך נועדה נתניהו כ"לחה' פרטרידג ממר ההלוואה כי נחשף העניינים ניגוד ץ"בבג .4

 לש המשפטיות להוצאותיו נוסף במימון, השאר בין עניינו, 13.5.2020, היום יתקיים אשר ההיתרים בוועדת

 למתן הוועדה מטעם עדכון הודעת"ל 6'בס תואר למשל כך, הלוואה מתן ולא, 'פרטרידג למר נתניהו כ"חה

 ונתניה כ"חה שיבקש רק לא בדיון, כלומר .5.5.2020 מיום, העניינים ניגוד ץ"בבג "ההמדינ ומבקר היתרים

 .המשפטיות בהוצאותיו מממנו אלא, וחוב בעל אינו כבר' פרטרידג מר כי ההיתרים מוועדת

 ספנסר משמש, 21.11.2019 ביום נתניהו בנימין כ"חה כנגד שהגשתם האישום לכתב בהתאם כי, לציין חשוב .5

 עד, בו אבסורדי מצב לפני עומדים אנו, למעשה כך". 1000" בפרשת 283' מס תביעה כעד 'פרטרידג

 .הנאשם הגנת את מממן פלילי במשפט תביעה

 אההנשי ידי-על נשאלו כוחכם באי, זה דיון במהלך. העניינים ניגוד ץ"בבג דיון התקיים, 11.5.2020 ביום  .6

 נלקחה תביעה עד' פרטריג שמר העובדה האם, השאלה את נחדד אם או הנסיבות שנוי האם" חיות

 (. 30-31' שו, 26' עמ" )?בחשבון

. בישראל' גדפרטרי שמר לכך מתייחס זה. לכך מתייחס לא זה" כי באומרכם, בשלילה זו לשאלה השבתם .7

 המשפט בית אם כי הוספתם, כן כמו .(33-34' שו, 3' עמ" )םשלובי שענייניהם לכך סמכותו את מפעיל הוא

 כגון, אחרים למקרים בהקשר ניתנה לא הדעת חוות, אופן בכל אך, בנידון השלמה תבצעו, מכםמ יבקש
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 כ"חה של השונים לתיקיו הנוגע בכל, המשפט בבית או, במשטרה' פרטרידג ספנסר מר של עדותו

  :נתניהו בנימין

 עמגי  לא שזה יחסים של מכלול שיש מניח אני אשר כללי במסגרת היה לא זה שדבר כיון"

 יש אם השאלה כן. בענין השלמה יש האם לבחון אוכל יבקש כבודכם אם. היועץ למכלול

 כשר אז שכיהן ממשלה ראש של הסמכות הפעלת ענין. ליועץ מתייחס עניינים ניגוד  פה

 לא הדעת חוות. הדעת חוות ניתנה זה בהקשר. נוספת בהתייחסות רך צו היה  לכן, הבריאות

 (.5-8' שו, 27' עמ" )יםאחר למקרים  בהקשר ניתנה

 ועל הציבורי האינטרס על כאמונים בכובעכם שימוש לעשות, ממכם לבקש תתכבד התנועה, לפיכך .8

 :הבאות הפעולות את לבצע, יוצא וכפועל, לממשלה המשפטי הייעוץ

 אשר', פרטרידג ספנסר למר נתניהו בנימין כ"חה בין העניינים ניגוד בסוגית הדעת חוות פרסום .א

 .13.6.2019 ביום, המדינה למבקר הגשתם

 בנימין כ"חה, פליליות בעבירה נאשם שבין, העניינים ניגוד בסוגיית נוספת דעת חוות מתן .א

 .'פרטרידג ספנסר מר, הנאשם של במשפטו תביעה עד, לממנו המבקש לבין, נתניהו

  .נודה, והדחופה המהירה תגובתכםל ,זו סוגיה בגין היום תתכנס ההיתרים שוועדת העובדה אורל .9

 ,בברכה

     

          __________________                                               ____________________ 

 ד"עו, אילון אביתר                                                          ד"עו, נאור תומר               

 ליתמנה ליטיגציה מחלקת                                                    המשפטי האגף מנהל           

 בישראל השלטון איכות למען התנועה     בישראל השלטון איכות למען התנועה
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