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לא תתקן את מחדלי ועדת לא תתקן את מחדלי ועדת לא תתקן את מחדלי ועדת לא תתקן את מחדלי ועדת אם הממשלה אם הממשלה אם הממשלה אם הממשלה : : : : ץץץץ""""אומאומאומאומ

תחליט בשבוע הבא למנות את מנדלבליט תחליט בשבוע הבא למנות את מנדלבליט תחליט בשבוע הבא למנות את מנדלבליט תחליט בשבוע הבא למנות את מנדלבליט האיתור והאיתור והאיתור והאיתור ו

        ץ לדון בנושאץ לדון בנושאץ לדון בנושאץ לדון בנושא""""אפשר יהיה למנוע מבגאפשר יהיה למנוע מבגאפשר יהיה למנוע מבגאפשר יהיה למנוע מבג- - - - איאיאיאי    ––––ש ש ש ש """"ליועמליועמליועמליועמ
  

מתפקיד , אביחי מנדלבליט, ץ בדרישה לפסילת מועמדותו של מזכיר הממשלה"עתירתה של תנועת אומ

השופטים . בשל היותה עתירה מוקדמת, ץ"ידי בג-על) 27.12.2015(נדחתה היום , י לממשלההיועץ המשפט

, ממשלה טרם דנה בהמלצת ועדת האיתורה"עוזי פוגלמן וצבי זילברטל קבעו כי , ובראן'סלים ג

בפועל אין בנמצא החלטה מינהלית אותה מבקשת העותרת , ועל כן, וממילא טרם אימצה אותה

כי קיים קושי להצדיק טענה שלפיה התערבותו של בית משפט זה נדרשת , ואאפ, נראה. לתקוף

עוד בטרם התקיים דיון בהמלצת ועדת , ויתרה מכך, עוד בטרם התקבלה החלטה מינהלית

ץ לגופן של הטענות נגד עבודת ועדת "לא נדרשו שופטי בג, בשל היותה של העתירה מוקדמת ."האיתור

  . הנדרשת בין משרת מזכיר הממשלה למשרת היועץ המשפטי לממשלההאיתור ובעניין תקופת הצינון 

  

תשקול את כל השיקולים , כי הממשלה תתקן את מחדליה של ועדת האיתורץ מקווה "תנועת אומ

דעתו של היועץ - תבחן לעומק גם את עברו הפלילי של מנדלבליט ואת חוותובכלל זה , הרלוונטיים

ויימנעו מלמנות את מנדלבליט למשרת ראש , "פרשת הרפז"המשפטי לממשלה בעניינו בעקבות החקירה ב

לא תימנע , ככל שהממשלה תבחר להתנהל באופן שונה. נוכח הממצאים שנמצאו בעניינו, התביעה הכללית

לא יהיה מנוס הפעם ו, יא את הנושא פעם נוספת לפתחו של בית המשפט הגבוה לצדקץ מלהב"תנועת אומ

  . מלבחון את כלל ההיבטים הנוגעים למינויו למינויו של מנדלבליט בבית המשפט העליון
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