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 20בינואר 2025 ,
לכבוד
מבקר המדינה
כב' השופט בדימ' יוסף שפירא

לכבוד
היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד יהודה וינשטיין

לכבוד
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
כב' השופט אלייקים רובינשטיין

הנדון" :מינויו" של משה כחלון ליו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל
מתוקף תפקידי כיועץ המשפטי של מפלגת העבודה הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:
 .2בשעות האחרונות – כ 55 -שעות טרם הבחירות הכלליות לכנסת ה ,22 -התבשרו אזרחי
המדינה כי לכאורה הודיע ראש ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו ,כי מינה את השר משה
כחלון ,אשר הודיע לאחרונה על פרישתו מהחיים הפוליטיים ,לכהן כיו"ר מועצת מנהל
מקרקעי ישראל.
 .2כפי שיפורט להלן" ,הבטחה" או "מינוי" זה ,ניתנו לכאורה ,הן בניגוד מוחלט להוראות
חוק יסוד :מקרקעי ישראל ,והן בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
 .5כידוע מינהל מקרקעי ישראל הנו הגוף המנהל את קרקעות המדינה ,אשר פועל על-פי חוק
יסוד :מקרקעי ישראל ,תש"ך( 2250-להלן :החוק).
 .4במסגרת סעיף 4א לחוק נקבע כי יו"ר מנהל מקרקעי ישראל יהיה שר השיכון והבינוי.
 .3מיותר לציין כי המנוי האמור ,נעשה לכאורה ממניעים פסולים ושיקולים זרים אשר יש
להם השלכה ישירה על כשרות המעשה ,בין היתר ,מתוקף ורוח הוראות הנחיית היועץ
המשפטי לממשלה מס' " 2.2302מינויים בתקופת בחירות" .
 .5הואיל ולא ידוע לנו  -או לאף אחד אחר במדינת ישראל ,כי מר כחלון מונה לתפקיד שר
הבינוי והשיכון (ולאור אמירותיו כי הוא אינו מתכוון אף להתמנות לכהונת שר) הרי
שהמינוי האמור נעשה לכאורה בניגוד לחוק ,בניגוד לדין ,ובניגוד לנוהל המחייב.

 .7נוכח האמור לעיל ,מפלגת העבודה מבקשת כי תפעלו במסגרת הסמכויות אשר הוענקו
לכם בדין ,בין היתר ,כי תפעלו לשם ביטול המעשה הפסול וכן כי תורו לראש הממשלה,
לחזור בו ולבטל את הודעתו ,כאמור.
בכבוד רב,
עמיחי ויינברגר ,עו"ד
ויינברגר ברטנטל ושות'

