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 הוגשה בקשה למתן צו ביניים בתיק זה. 05.03.2023ביום  .1

 

באותו היום, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד כי על המשיבים להגיש את תגובתם עד  .2

 .13.03.2023ליום 

 

בבקשה שהח"מ ימציא  7למשיבה מיד עם היוודע ההחלטה, פנה עוזרו המשפטי של הח"מ  .3

יכולה לייצג בתיק זה או  7עמדתו, וכן הצדדים יפגשו כדי לבחון האם משיבה  7למשיבה 

 שהח"מ צריך לייצג את עצמו )ולחילופין לקחת ייצוג עצמי(.

 

כי הצדדים ישוחחו  7של הח"מ עם נציגת המשיבה  יועצוסיכם   09.03.2023ביום חמישי  .4

בצעד חסר  .נפל דבר 10.03.2023בין לבין, ביום שישי  ויגבשו עמדה. 12.03.2023ביום 

"בירור ראשוני שערכה בה אשר  הודעה ולפיה: 7תקדים ותמוה ביותר פרסמה המשיבה 

להעברת ניצב עמי אשד מתפקידו כמפקד מחוז תל אביב מעורר חשש כבד לחוקיות 

ם ביסוד ותקינות ההליך הנוגע להעברתו של ניצב אשד... לרבות השיקולים העומדי

לפיכך, אני מנחה להקפיא כל החלטה ופעולה ההחלטה, עיתוי ההודעה והרקע לה. 

בעניינו של ניצב אשד עד להשלמה מסודרת של הבירור המשפטי המתחייב. למען הסר 

 ספק, עד להשלמת הבירור ניצב אשד יישאר בתפקידו".

 מצ"ב המכתב המסומן באות א'. 

 

בעודו יושב עם המפכ"ל, ניצב קובי שבתאי, ודן איתו  מכתב זה, הגיע לח"מ דרך התקשורת .5

 על המשך סבב המינויים במשטרה. 

 

שלא לומר  ,לא מצאה לנכון לשוחח עם הח"מ 7חמור מכך, טרם החלטתה, המשיבה  .6

 להיפגש עמו ולדון איתו על פרטי האירוע. 

 

ואינה הגונה. אין זה ראוי כי  התנהלות זו אינה חוקתית, אינה סבירה, אינה מידתית .7

בנסיבות תקבל החלטה כל כך חריגה וחריפה בחומרתה מבלי לשוחח עם הח"מ.  7המשיבה 

לצערי, פנה הח"מ בבקשה לייצוג עצמי. בין היתר, כתב הח"מ כי " 12.03.2023אלה, ביום 

זו איננה הפעם הראשונה שבה את מקבלת החלטות בדברים הקשורים אלי ולמשרדי 

לשוחח עימי. כך עשית בפקודת המשטרה )פרסמת את התנגדותך להצעת החוק,  מבלי

מבלי לשוחח עימנו קודם(, כך גם פעלת בחוקים אחרים של "עוצמה יהודית", ובנושאים 

 מצ"ב מסומן ב'. .הקשורים בקבלת החלטות במשרד לביטחון לאומי"

 

ייצוג פרטי ו/או ייצג את  בקשלא תייצג אותו וכי י 7לאור זאת, ביקש הח"מ כי המשיבה  .8

 עצמו. 
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שלפתע מצאה לנכון לבקש , 7בשעת לילה נשלחה תגובת המשיבה  12.03.2023ביום  .9

 03.01.2023(, 8987/22) 28.12.2022התייחסותו של הח"מ לעתירות שהוגשו בתאריך 

 .מצב מסומן ג'(. 532/23) 18.01.2023(, 179/23) 05.01.2023(, 99/23)

א זה שפנה של הח"מ הו "מ אולם לא ציינה כי יועצוה כי פנתה לחבמכתבה טענה המשיב

 . 12.03.2023ליום ראשון  ,השיחה נדחתה בסופו של יוםבעיצומו של חג הפורים, ובהסכמה 

 

, ובין היתר לא השיבה חוסר האמוןלא התייחסה במכתבה לסוגיית  7מכל מקום, המשיבה  .10

גם לא  7לא פנתה לח"מ טרם קיבלה החלטה כל כך מהותית בעניינו. המשיבה מדוע 

הסבירה מדוע היא נוהגת כך באופן קבוע בסוגיות שעל הפרק, ולא השיבה כיצד הח"מ יוכל 

 לסמוך עליה, שעה שנראה שעמדתה באשר לח"מ כבר מגובשת. 

 

עצמו או לחילופין סיבות אלו, מבקש הח"מ מבית המשפט הנכבד, לאפשר לח"מ לייצג בנ .11

 . לשכור עו"ד

 

תגובת בשים לב ללוח הזמנים, הח"מ מבקש מבית המשפט לקבל החלטה בדחיפות. .12

האמור בבקשה אינו משקף את התנהלות הדברים. מכתב היועצת המשפטית  :"7המשיבה 

; המכתב צורף כנספח ג' לבקשה( מדבר בעד 12.3.23לממשלה שנשלח אל השר אמש )יום 

וגע לבקשת השר לייצוג נפרד, עליו לפנות ליועצת המשפטית לממשלה עצמו. בכל הנ

האקדח  8451/18בבג"ץ  18.10.20כמקובל, והבקשה תיבחן )לעניין זה ראו: החלטה מיום 

 (."על שולחן המטבח נ' השר לביטחון פנים

  
תשובה לתגובה: הח"מ עומד מאחורי הדברים, ואם יצטרך לתת תצהיר ייתן. מכל מקום,  .13

אפילו לא גם היועמשית לא מכחישה כי טרם ההחלטה על הקפאת מינוי ניצב אשד היא 

אירוע זה מצטרף לצבר אירועים שבהם היועמשית כלל לא שוחחה טרחה לשוחח עם הח"מ, 

רה על שולחן בית המשפט זמן רב ועד ליום זה ונפגשה עם הח"מ ) והווה עובדא העתי

חן בפרשת אקדח על שול – היועמשית לא מצאה לנכון לשוחח  עם המשיב אודות העתירה(

נערך שיח בין היועמש לממשלה דאז לבין מנכ"ל משרד דאז והיועץ המשפטי המטבח, 

שיח !!!! בעניין שלנו, בשלל החלטות  שהתקבלו על ידי היועמשית אין כל  –של המשרד 

 עיקרי הודעת הח"מ לבית המשפט.  ולא ברור מדוע..... אלה 

 

 תגובת המשיבים טרם התקבלה, לאור הדחיפות הבקשה מוגשת ללא תגובתם. .14
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