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לבטל המלצת ועדת לבטל המלצת ועדת לבטל המלצת ועדת לבטל המלצת ועדת : : : : ץץץץ""""עתרה לבגעתרה לבגעתרה לבגעתרה לבג" " " " אומץאומץאומץאומץ""""תנועת תנועת תנועת תנועת 

        שששש""""מנדלבליט למשרת היועממנדלבליט למשרת היועממנדלבליט למשרת היועממנדלבליט למשרת היועמגרוניס ולהימנע ממינוי גרוניס ולהימנע ממינוי גרוניס ולהימנע ממינוי גרוניס ולהימנע ממינוי 
  

ציבורית לאיתור מועמדים -ץ נגד הוועדה המקצועית"לבג) 23.12.2015(היום  עתרה" אומץ"תנועת 

שרת , ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונגד הממשלה, )ועדת גרוניס(למשרת היועץ המשפטי לממשלה 

בדרישה לבטל את המלצת ועדת גרוניס , היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, המשפטים איילת שקד

עוד דורשת . למשרת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על מועמדותו של מזכיר הממשלה

לאישור , 3.1.2016- המיועד ל, בממשלה ביניים שימנע את המשך הדיון-התנועה מבית המשפט להוציא צו

נפלו פגמים קשים בעבודתה של " אומץ"לטענת . וזאת עד להכרעה בעתירה –מועמדותו של מנדלבליט 

דבק כתם במנדלבליט עצמו נוכח ממצאיו של היועץ המשפטי ; ועדת גרוניס המצדיקים ביטול החלטתה

ינון במעבר מתפקיד מזכיר הממשלה לכהונת ובנוסף היעדר תקופת צ; "פרשת הרפז"לממשלה בעניינו ב

  .פתירים של ניגודי עניינים- היועץ המשפטי לממשלה תיצור קשיים בלתי

נטען כי ועדת גרוניס חרגה מסמכותה , ד אילנית שומרון"ד יובל יועז ועו"עו י"שהוגשה ע, בעתירה

הודעתה של . פטים שקדוזאת בניגוד להנחייתה של שרת המש, כשהחליטה להמליץ על מועמד אחד ויחיד

אך מהטעם , בדיעבד שהוועדה הסתפקה בהמלצה על מועמד אחד" מקובל עליה"שרת המשפטים כי 

ד נטען כי הוועדה חרגה עו. אינה יכולה לרפא את הפגם, שהמועמד האחד שהומלץ הוא מר מנדלבליט

בנוגע , ראש מערכת אכיפת החוק, בין עמדת היועץ המשפטי לממשלה" לא להכריע"מסמכותה בהחלטתה 

ועדת גרוניס לא הייתה רשאית . לבין עמדתו של החשוד בפרשה ,"פרשת הרפז"לחלקו של מנדלבליט ב

ושעמדתו , ות המבצעתבהיותה גוף מינהלי שהוא חלק מהרש, שלא לאמץ את עמדתו של וינשטיין

   . המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת אותו ללא עוררין

בעתירה נדרש ראש הממשלה לקיים דיון בממשלה בשאלת כשירותו של מנדלבליט להמשיך ולכהן 

כל , "אומץ"לטענת . כפי שהנחה וינשטיין את נתניהו כבר לפני יותר משבעה חודשים, כמזכיר הממשלה

הייתה מנועה ועדת גרוניס מלדון במועמדותו של מנדלבליט לתפקיד הבכיר יותר , ים דיון זהעוד לא התקי

כי " אומץ"עוד טוענת . והממשלה מנועה מלדון ולאשר את מינויו לתפקיד זה, של יועץ משפטי לממשלה

במעבר ממשרה בעלת זיקה פוליטית כמזכיר הממשלה לכהונת היועץ המשפטי לממשלה נדרשת תקופת 

  .ידי הסדר למניעת ניגוד עניינים- שאחרת ייגרמו קשיים של ניגוד עניינים שלא יוכלו להיפתר על, נוןצי
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