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 לכבוד 

 ד"ר אביחי מנדלבליט
                                                                                                                              בדואר אלקטרוני                                                                                             היועץ המשפטי לממשלה

 
 

 שלום רב,
 

 חקירה בתיק המניות פתיחת  לגביבהחלטה ם הממצאים והשיקולים פרסוהנדון: 
 

ראש הממשלה  בעניינו שלמסתמנת כוונה לסגור את תיק המניות  ךכי בלשכת  11בכאן  נחשף אמש

בתיק "אין  מספיק בשר"   , בנימוק כיהנאשם בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, בנימין נתניהו

ברור לי כי מדובר בשלב זה בדיווח עיתונאי ולא בהודעה רשמית, אך בהיעדר  לפתיחת חקירה פלילית. 

חשדות כה כבדים כלפי  נתן שמדובר ביבההכחשה מצדך לפרסום, אין סיבה להניח שהיא אינה אמינה. 

  השנערכנדרש מאדוני לפרסם בהקדם את המידע והנתונים שנאספו בבדיקה    ,ראש הממשלה  התנהלות

תתקבל החלטה ם על בסיסאת השיקולים  כן על אדוני לפרסם-כמו .בעניינו של נתניהו בתיק המניות

 לית.לגבי פתיחת חקירה פלי

 

הו עצמו, התשתית הראייתית ההתחלתית בו, כפי שדווחה לוועדת ההיתרים ע"י נתניבתיק שרק    מדובר 

₪; יליון מ 16בסכום כספי של לפחות דודו -קבלת טובות הנאה של נתניהו מבןלמעלות חשש כבד 

-בןעסקי עם  -דיווחים סותרים ושקריים של ראש הממשלה לוועדת ההיתרים אודות טיב הקשר האישי

 . מניות שהוחזקו על ידועבור מכירת  600%-וקבלת נתניהו תשואה של יותר מדודו 

 

הציבור לדעת כיצד משתמש ראש ממשלתו על  ,  גם אם לדעת אדוני אין בכך כדי להצדיק פתיחת חקירה

בעניין זה תקבע, בהכרח, רף ציבורי  החלטתך  בסמכותו ובנגישות שלו לרכש בטחוני ולהוצאה ציבורית.  

להתנהלות נבחרי ציבור. מן הראוי שידע ותדע כל נבחרת ציבור מה לגיטימי בעיני ראש התביעה ומה 

לערבב בין האינטרסים האישיים שלהם לדעת האמנם מותר להם נבחרי ציבור על נבחרות ו לא.

חיקת לכת על סטנדרט טוהר  להחלטתך הזאת תהיה השלכה מר לאינטרסים הלאומיים של ישראל.

 המידות הציבורי ולכן חובה לפרסם בהרחבה גם את הממצאים וגם את ההנמקות להחלטתך.

שנערכה   את ממצאי הבדיקה בהקדם קבל ממך ל , כנציגת ציבור וכנבחרת ציבור, אבקשנוכח האמור

 .חקירה בתיק המניותפתיחת  לגביבהחלטה את השיקולים ו  בעניין תיק המניות

 

 מיכאלי מרב כ"ח

mailto:michaelim@knesset.gov.il
http://www.facebook.com/MichaeliMerav

