
 

  03-5600469: פקס  )9:30-13:30' ה- 'א(  03-5605588: 'טל  אביב-תל, 12לבונטין 
 office@ometz.org.il www.ometz.org.il    61001, א"ת 191. ד.ת

  

    הודעה לעיתונותהודעה לעיתונותהודעה לעיתונותהודעה לעיתונות

        2012012012016666    ררררינואינואינואינואבבבב    3333
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        לבטל את מינוי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלהלבטל את מינוי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלהלבטל את מינוי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלהלבטל את מינוי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה
  

הוועדה , לבית המשפט הגבוה לצדק נגד ממשלת ישראל) 30.12.2015(היום עתרה  ץ"תנועת אומ

, בנימין נתניהו ראש הממשלה, ציבורית לאיתור מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה-המקצועית

לבטל את מינויו בדרישה , ד יהודה וינשטיין"עו, יועץ המשפטי לממשלההו, איילת שקד שרת המשפטים

העתירה הוגשה זמן קצר לאחר . למשרת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, של מזכיר הממשלה

ור ולמנות את מנדלבליט לתפקיד שבה הוחלט לאמץ את המלצת ועדת האית, שהסתיימה ישיבת הממשלה

  . 2016בפברואר  1-החל מ, ש"היועמ

  

ץ כי ההחלטה למנות את "טוענת אומ, ד אילנית שומרון"ד יובל יועז ועו"שהוגשה באמצעות עו, בעתירה

אף ממצאיו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לחלקו של מנדלבליט -על, ש"מנדלבליט לתפקיד היועמ

את  ץ"אוממזכירה תנועת , בנוסף .החלטה החורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות הווהמ, "פרשת הרפז"ב

ציבורית לאיתור מועמדים למשרת היועץ המשפטי -הוועדה המקצועיתהפגמים הקשים שנפלו בעבודתה של 

בין היתר . המלצה בטלהההופכים את המלצתה על מר מנדלבליט ל פגמים, ")ועדת גרוניס("לממשלה 

אף הנחייתה של -על, ץ כי הוועדה חרגה מסמכותה כשהחליטה להמליץ על מועמד אחד בלבד"טוענת אומ

העובדה ששקד ויתרה על דרישתה . להמליץ על שלושה מועמדים בתום עבודתה, שרת המשפטים לוועדה

י לאחר שנודעה שכן היא אינה רשאית לשנות החלטתה באופן שרירות, בדיעבד אינה מעלה ואינה מורידה

  . לה זהותו של המועמד המומלץ

  

כדי להימנע מניגוד עניינים בין תפקידו , עוד מודגשים בעתירה היבטים של צורך בתקופת צינון משמעותית

-ץ גם צו"העותרים מבקשים מבג. של מנדלבליט כמזכיר הממשלה לבין תפקידו כיועץ המשפטי לממשלה

ש "עוד לפני סיום כהונתו של היועמ –קיים דיון דחוף בעתירה והוראה ל, ביניים שיקפיא את המינוי

  . יהודה וינשטיין, היוצא
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