
 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 9149001 מיקוד , ירושלים49029 , ת"ד29דין -רח' צלאח א

  מנהלי(-)משפט ציבורי עוץ וחקיקהיי 

 ט"תשע ניסן ג"יירושלים:  
 2019 אפריל 18

 803-04-2019-000978תיקנו:  
 803-99-2019-030539סימוכין: 

 לכבוד
 חה"כ תמר זנדברג

 יו"ר מפלגת מרץ
 

 שלום רב,

 הציבוריים מהחיים אשל נתן מר של הרחקתוהנדון: 
 ועץ המשפטי לממשלהלי 14.4.19פנייתך מיום  סמך:

 

השתתפותו של מר נתן יועץ המשפטי לממשלה לה לשביקשת את התייחסותו בפנייתך שבסמך  .1

אשל בצוות המשא ומתן הקואליציוני של הליכוד. זאת, נוכח הסדר הטיעון שנחתם עם מר 

רת תמו, חמורה נזיפה של עונש תקבלוו לדין משמעתי תמדהע על סוכםאשל, במסגרתו 

 ירות המדינה והתחייבותו כי לא ישוב לעבוד בשירות המדינה. התפטרותו מש

, שאימצה את הסדר 5.3.2012בהכרעת הדין מיום  לטובת הצגת התמונה בשלמותה אבהיר, כי .2

הטיעון שנחתם עם מר אשל, הודה מר אשל בעובדות ובאישומים המיוחסים לו, ובהתאם 

–לחוק שירות המדינה )משמעת(, תשכ"ג (3)-( ו1)17הרשיע אותו בית הדין בעבירות לפי סעיף 

שנחתם בין התביעה לנאשם וכאמור אומץ על ידי בית  13.2.2012. בהסדר הטיעון מיום 1963

, תוך התחייבות שלא לשוב 1.3.2012הדין, נקבע כי מר אשל יפרוש משירות המדינה עד ליום 

של נזיפה חמורה.  לעבוד בשירות המדינה. כן נקבע בהסדר שהצדדים יעתרו לאמצעי משמעת

אימץ בית הדין את הקביעות בהסדר הטיעון: בית הדין הטיל על מר  5.3.2012בגזר דינו מיום 

אשל את אמצעי המשמעת של נזיפה חמורה וקבע כי הנאשם יפרוש משירות המדינה עד ליום 

 לא לשוב לעבוד בשירות המדינה., תוך התחייבות ש1.3.2012

הקואליציוני מטעם מפלגת הליכוד.  ו"מלקחת חלק בצוות המ על פי פרסומים, מר אשל עתיד .3

, כוללת החדשה אליציוני במסגרת הרכבת הממשלהוהק ו"מאכן, חברות בצוות ניהול המ

 השתתפות בצוות כאמור אינה בבחינת עבודה בשירות המדינה. ואולם, אלמנטים ציבוריים. 

 אינו מועסק על ידה ,הוא אינו נושא בתפקיד בשירות המדינה –מר אשל אינו עובד המדינה 

ככל שהפרסומים נכונים והוא  – חברותו בצוות המו"מ הקואליציוני .ולא מקבל שכר ממנה

מטעם מפלגת הליכוד, גוף פוליטי  הנעשהיא בגדר תפקיד פוליטי ה –אכן חבר בצוות האמור 

 החיצוני לשירות המדינה.

לעבודה, כמו גם הסדר הטיעון בעניינו של אשל, כללו התחייבות לפיה פסק דינו של בית הדין  .4

 ציבוריים או מר אשל לא ישוב לעבוד בשירות המדינה. הסדר הטיעון לא התייחס לתפקידים

 .בעלי גוון ציבורי
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חברותו של מר אשל בצוות המו"מ הקואליציוני אינה עומדת בניגוד  בנסיבות האמורות, .5

 הטיעון בעניינו. למשמעת ולהסדר לפסק הדין של בית הדין

 

 ב ב ר כ ה,

 

 , עו"דרותם ארנרייך

 מנהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי

 

 העתק:

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 מנהלי(-)משפט ציבוריהגב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 הממשלה ראש למשרד המשפטית היועצת, פרגו-ברנע שלומית' הגב

 מר דני חורין, ממונה בכיר )ייעוץ וחקיקה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


