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יש לתמוה על כך שוינשטיין מתגייס להגן על יש לתמוה על כך שוינשטיין מתגייס להגן על יש לתמוה על כך שוינשטיין מתגייס להגן על יש לתמוה על כך שוינשטיין מתגייס להגן על : : : : ץץץץ""""אומאומאומאומ

        שבחרה להתעלם מעמדתו המחייבתשבחרה להתעלם מעמדתו המחייבתשבחרה להתעלם מעמדתו המחייבתשבחרה להתעלם מעמדתו המחייבת    ––––ועדת גרוניס ועדת גרוניס ועדת גרוניס ועדת גרוניס 
  

המתגייס להגן על , ד יהודה וינשטיין"עו, ץ תמהה על עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה"תנועת אומ

למרות שוועדה זו בחרה להתעלם , גרוניסאשר ) בדימוס(עמדתה של ועדת האיתור בראשות הנשיא 

ר אביחי מנדלבליט "ועדת גרוניס החליטה להמליץ על מזכיר הממשלה ד. דעתו של וינשטיין עצמו- מחוות

בלא , דעתו של וינשטיין בנושא זה-וזאת תוך שבחרה להתעלם מחוות, למשרת היועץ המשפטי לממשלה

  . שהייתה לה סמכות לפעול כך

  

החלטתו של וינשטיין להתייצב ולהגן על החלטתה של ועדת גרוניס להפר את הנחיית עוד יש לתמוה על 

וזאת בנימוק הבעייתי ולפיו הייתה רשאית  –להמליץ על שלושה מועמדים , איילת שקד, שרת המשפטים

  .לאחר שנוכחה לראות מיהו המועמד האחד שעליו המליצה הוועדה, שקד לחזור בה מהנחיה זו בדיעבד

  

, דעתה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים-שצורפה לחוות, תו של היועץ המשפטי לממשלהחוות דע

חוקיות המלוות את הליך מינויו -התמיהות והאי, הן חוליה נוספת בשרשרת הליקויים –ד לאה רקובר "עו

ק בית המשפט הגבוה את ההידרדרות הזו יוכל לעצור ר. של מנדלבליט למשרת היועץ המשפטי לממשלה

  . לצדק

  

. ד אילנית שומרון"ד יובל יועז ועו"באמצעות עו 23.12.2015ץ הוגשה ביום "עתירתה של תנועת אומ

השופט זילברטל למשיבים להגיש עד למחרת היום את תגובתם לבקשת התנועה ' באותו יום הורה כב

ץ "תגובות המשיבים הוגשו לבג. להביניים שיקפיא את הליך מינוי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממש-לצו

  .היום בשעות הצהריים
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  :לפרטים
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