חדשות פוליטי-מדיני
ראש הממשלה ייפרד משני התיקים שבהם הוא מחזיק ויעביר אותם לשניים משרי
הממשלה ,זאת לאחר שעתירה הוגשה לבג"ץ בנושא
אבישי גרינצייגאריק בנדר 10:00 14/12/2018

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (שישי) לשרי הממשלה כי במהלך
החודש הבא הוא ימנה שרי חוץ וקליטה חדשים ,זאת לאחר שהחזיק בתיקים אלה
מאז קום הממשלה .
בהודעה שהעביר לשרים נכתב" :הממשלה רושמת לפניה את הודעתו של ראש הממשלה כי
בכוונתו להביא לאישורה של הממשלה בתוך כשבוע הצעה שעניינה מינוי שר עליה וקליטה
שימלא את התפקיד במקומו של ראש הממשלה ,וכן בכוונתו לאישור הממשלה בהקדם ולא
יאוחר ממהלך חודש ינואר  ,2019הצעה שעניינה מינוי של שר חוץ שיחליף את ראש הממשלה
בתפקיד זה .
לפני כשלושה ימים הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבג"ץ נגד רה"מ ,בדרישה כי יסביר
מדוע אינו מוותר על תיקי הממשלה שבידיו" .בשל העומס הכבד המוטל על כתפי רה"מ ומונע
ממנו לבצע את תפקידו באופן המיטבי ,בשל ריבוי משרדי הממשלה בראשם עומד רה"מ
וחשיבותם הרבה ובשל המצב הביטחוני הרגיש בו נמצאת ישראל – רה"מ המכהן במקביל גם
כשר החוץ ,הבריאות ,הביטחון והעלייה והקליטה הוא מצב בלתי סביר באופן קיצוני" ,נכתב
בעתירה.
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ימנה שרי חוץ וקליטה חדשים ,זאת לאחר שהחזיק בתיקים אלה מאז קום הממשלה .
בהודעה שהעביר לשרים נכתב" :הממשלה רושמת לפניה את הודעתו של ראש הממשלה כי
בכוונתו להביא לאישורה של הממשלה בתוך כשבוע הצעה שעניינה מינוי שר עליה וקליטה
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ממנו לבצע את תפקידו באופן המיטבי ,בשל ריבוי משרדי הממשלה בראשם עומד רה"מ
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כשר החוץ ,הבריאות ,הביטחון והעלייה והקליטה הוא מצב בלתי סביר באופן קיצוני" ,נכתב
בעתירה.

כזכור ,לאחר התפטרותו של שר הביטחון לשעבר ,אביגדור ליברמן ב 14-בנובמבר ,דרש שר
החינוך ,נפתלי בנט ,להעביר לידיו את התיק .בסופו של דבר ,החליט ראש הממשלה כי הוא
עצמו זה שיכהן בתפקיד .
מלבד ראשות הממשלה ,נתניהו מכהן ,כאמור ,גם כשר החוץ ושר הקליטה והעלייה ,זאת לצד
החזקתו בתיק הביטחון והבריאות .בתחילת הקדנציה כיהן גם שר התקשורת .
מהתנועה לאיכות השלטון ,מי שהגישה עתירה לבג"ץ בנושא כאמור ,נמסר" :אנו מברכים על
ההצהרה ,ומחכים לראות אותה מתממשת במציאות .צר לנו שרק תחת חרבו המתנוססת של
הליך משפטי בבג"ץ החליט ראש הממשלה לפעול כפי שהיה חייב לפעול כבר לפני חודש ימים,
ולא ברור לנו מדוע יש לחכות חודש נוסף בטרם ימונה שר חוץ .התנועה תמשיך לעקוב על מנת
לוודא שרה"מ אכן מוסר את תיקי החוץ והקליטה".
חה"כ לאה פדידה (המחנ"צ) הוסיפה" :ביבי ,אל תעשה צחוק מעצמך מול בג"צ .השופטת קבעה
שלשום במפורש שעד ה 25-בחודש זה אתה צריך לבוא עם תשובות לעתירה שהגשתי נגדך
בגין ריבוי התיקים שאתה מחזיק בהם .אני מציעה לך להגיע לתאריך הזה כשהתיקים האלו כבר
לא בידיך .אחרת תתבזה".

