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 30בדצמבר 2015
לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
משרד ראש הממשלה
קריית בן-גוריון
ירושלים
פקס 02-5605000

הגב' איילת שקד
שרת המשפטים
משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29
ירושלים
פקס 02-6285438

עו"ד יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29
ירושלים
פקס 02-6467001

דחוף--מבלי לפגוע בזכויות-

הנדון :דרישה שהממשלה תימנע ממינוי
מר אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה
א.ג.נ,
מרשתי ,תנועת "אומץ" (ע"ר) ,מילאה ידי לפנות אליכם בדברים כדלקמן:
 .1ביום  20.12.2015החליטה הוועדה המקצועית-ציבורית לאיתור מועמדים למשרת היועץ
המשפטי לממשלה (להלן" :ועדת גרוניס") להמליץ על מועמדותו של מר אביחי
מנדלבליט כמועמד יחיד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
 .2ביום  21.12.2015פנתה אליכם מרשתי ,באמצעות הח"מ ,במכתב שכותרתו" :בטלות
המלצת ועדת גרוניס והימנעות ממינוי מר אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי
לממשלה".
 .3על-אף פנייתה זו של מרשתי ,שלה לא טרחתם אף להשיב ,ביום  22.12.2015הודיעה שרת
המשפטים ליו"ר ועדת גרוניס ,נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אשר גרוניס ,כי
המלצת הוועדה מקובלת עליה ,וכי בכוונתה להביא את ההמלצה על מינויו של מר
מנדלבליט לאישור הממשלה.
 .4במקביל ,אף הפיצה שרת המשפטים לשרי הממשלה ,באמצעות המשנה למזכיר
הממשלה" ,הצעת מחליטים" בנושא המינוי האמור של מר מנדלבליט לתפקיד .על-פי
הודעת המשנה למזכיר הממשלה ,ההצעה אמורה להיכלל בסדר-יומה של הממשלה
בישיבתה ביום .3.1.2016
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 .5ביום  23.12.2015עתרה מרשתי לבג"ץ (בג"ץ  8870/15תנועת "אומץ" נ' הוועדה
המקצועית; להלן – "העתירה הראשונה") ,במטרה לבטל את החלטת ועדת גרוניס
להמליץ על מינויו של מנדלבליט לתפקיד ,ובוודאי כמועמד יחיד ,ולמנוע מהממשלה
לקיים את הדיון האמור .כב' השופט צבי זילברטל הורה למשיבים להגיב לבקשה לצו-
ביניים עד ליום .24.12.2015
 .6ביום  27.12.2015החליט בית המשפט הגבוה לצדק לדחות על-הסף את העתירה
הראשונה ,מחמת היותה עתירה מוקדמת ,ומטעם זה בלבד ,בלא צו להוצאות .בין היתר
כתב בית המשפט הנכבד בפסק דינו (פסקה :)5
"יש לאפשר לממשלה לקיים דיון בהמלצת הוועדה ,שבו ,יש
לקוות ,יובאו בחשבון כלל השיקולים הרלבנטיים ,בטרם תתקבל
החלטה אם לאמץ את המלצת ועדת האיתור"( .ההדגשה הוספה)

 .7לגישתה של מרשתי ,שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים על-ידי הממשלה ,לרבות
ממצאיו של היועץ המשפטי לממשלה בדבר חלקו של מר מנדלבליט ב"פרשת הרפז" ,כפי
שהונחו כבר ביום  20.5.2015על שולחנו של ראש הממשלה ,מחייבת הימנעות ממינויו של
מר מנדלבליט למשרה הרגישה והנכבדה של היועץ המשפטי לממשלה .החלטה למנותו
לתפקיד זה על-אף הממצאים העובדתיים והמסקנות המשפטיות שנמצאו נגדו בעקבות
החקירה הפלילית שנוהלה בעניינו ,תהווה החלטה החורגת באופן קיצוני ממתחם
הסבירות.
 .8באותו אופן ,גם אי-שקילת הממצאים הללו על-ידי הממשלה לחובתו של מר מנדלבליט,
תהווה התנהלות בלתי תקינה ,וחריגה ממושכלות ראשונים של המשפט המינהלי .בדיוק
כפי ששיקול דעתה של ועדת גרוניס לקה למרבה הצער בפגם חריף של אי-תקינות,
בהחלטתה שלא לשקול לחובתו את הממצאים האמורים.
 .9טענות אלה של מרשתי מצטרפות לטענות שהובאו במכתבנו מיום  21.12.2015ולטענות
שהובאו בעתירה הראשונה לבג"ץ .מרשתי תבקשכם לבחון טענות אלה לעומקן .עיון
בחוות הדעת שעליה חתמה היועצת המשפטית למשרד המשפטים ,הגב' לאה רקובר,
ושעליה כתב היועץ המשפטי לממשלה ,מר וינשטיין ,כי אין לו כל הערות לגביה ,מוליך
למסקנה שטענות אלה אינן זוכות לתשומת לב מספקת מצדכם ,גישה העלולה להוציא
תקלה חמורה תחת ידיה של ממשלת ישראל.
 .10נוכח האמור לעיל ,נדרשת שרת המשפטים הנכבדה למשוך את הצעת ההחלטה האמורה
שהניחה על שולחן הממשלה; נדרש ראש הממשלה להימנע מלכלול בסדר-יומה של
הממשלה את ההצעה למנות את מר מנדלבליט למשרת היועץ המשפטי לממשלה;
והממשלה נדרשת שלא לאמץ את המלצתה של ועדת גרוניס ,ולהימנע ממינויו של מר
מנדלבליט למשרת היועץ המשפטי לממשלה.
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 .11ככל שתבחרו לפעול אחרת מעמדתה של מרשתי ,ולמנות בכל זאת את מר מנדלבליט
למשרת היועץ המשפטי לממשלה – בבחינת הכלבים נובחים והשיירה עוברת – לא תהסס
מרשתי להגיש עתירה נוספת לבג"ץ.
 .12נודה לכם על העברת תוכן מכתבנו זה לידיעתם של כלל חברי הממשלה.
 .13כן נודה על תגובתכם בהקדם.

בכבוד רב,
___________
יובל יועז ,עו"ד

העתק :מר אריה אבנרי ,יו"ר הנהלת "אומץ"
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