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שרת המשפטים שקד שרת המשפטים שקד שרת המשפטים שקד שרת המשפטים שקד , , , , מ נתניהומ נתניהומ נתניהומ נתניהו""""לרהלרהלרהלרה" " " " אומץאומץאומץאומץ""""תנועת תנועת תנועת תנועת 

    ––––החלטת ועדת גרוניס בטלה החלטת ועדת גרוניס בטלה החלטת ועדת גרוניס בטלה החלטת ועדת גרוניס בטלה : : : : ש וינשטייןש וינשטייןש וינשטייןש וינשטיין""""והיועמוהיועמוהיועמוהיועמ

        שששש""""הימנעו מאישור מינוי מנדלבליט למשרת היועמהימנעו מאישור מינוי מנדלבליט למשרת היועמהימנעו מאישור מינוי מנדלבליט למשרת היועמהימנעו מאישור מינוי מנדלבליט למשרת היועמ
  

' הגב, לשרת המשפטים, מר בנימין נתניהו, לראש הממשלה) 21.12.2015(פנתה היום " אומץ"תנועת 

בדרישה שאלה יימנעו מקידום ההליכים , ד יהודה וינשטיין"עו, וליועץ המשפטי לממשלה, קדאיילת ש

נוכח הפגמים הקשים , זאת. לאישור מועמדותו של מר אביחי מנדלבליט למשרת היועץ המשפטי לממשלה

ציבורית לאיתור מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה -שנפלו בעבודתה של הוועדה המקצועית

  . המלצה בטלההמלצה בטלההמלצה בטלההמלצה בטלהההופכים את המלצתה על מר מנדלבליט ל") גרוניס ועדת("

בשעה , כי ועדת גרוניס חרגה מסמכותה" אומץ"מציינת , ד יובל יועז"שנשלח באמצעות עו, במכתב

תוצאתה . כי על הוועדה להמליץ על שלושה מועמדים בתום עבודתה, שהפרה את הנחיית שרת המשפטים

על היועץ המשפטי לממשלה להודיע לוועדה כי , לפיכך. של הוועדהשל הפרה זו היא בטלות החלטתה 

ולהמליץ על , ולהנחות אותה לשוב ולדון במועמדים, החלטתה להמליץ על מועמד אחד ויחיד בטלה

  . כך גם על שרת המשפטים לעשות. שלושה מתוכם

, מור בפגם חמורהנגועה כא, על שרת המשפטים להימנע מלהביא את המלצתה של ועדת גרוניס, בד בבד

להימנע מלכלול הצעת החלטה שכזו בסדר יומה של , מר נתניהו, על ראש הממשלה. לאישור הממשלה

ועל הממשלה עצמה להימנע מלדון ולאשר את מועמדותו של מר מנדלבליט למשרת היועץ , הממשלה

  . המשפטי לממשלה

בכך , היורד לשורשו של עניין, כי בהחלטת ועדת גרוניס נפל פגם נוסף" אומץ"מציינת תנועת , לצד זאת

וזאת מבלי שהממשלה , שהוועדה דנה במועמדותו של מר מנדלבליט למשרת היועץ המשפטי לממשלה

משיך וטרם קיימה דיון בכשירותו של מר מנדלבליט לה, פעלה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה

". פרשת הרפז"נוכח הממצאים שנאספו בענייינו בחקירה הפלילית נגדו ב, ולכהן בתפקיד מזכיר הממשלה

ראוי , מקל וחומר שהוא אינו כשיר, ברור כי מי שנמצא בלתי ראוי להמשיך ולכהן כמזכיר הממשלה

ת גרוניס גם ועד. גם מטעם זה החלטתה של ועדת גרוניס בטלה. ומתאים לכהן כיועץ המשפטי לממשלה

לא שקלה היבטים של צינון ושל ניגוד עניינים הטמונים במעבר מכהונת מזכיר הממשלה לכהונת היועץ 

שרת המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה לא ייענו לבקשותיה , ככל שראש הממשלה. המשפטי לממשלה

  . ץ"בכוונתה לעתור לבג, "אומץ"של תנועת 
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