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 10/06/2018 ,חתשע" סיוון ז"כ

 14543-15-מ סומן:                

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      

 
 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט, עו"ד
 היועץ המשפטי לממשלה

 ירושלים
 

 לכבוד
 עו"דשי ניצן, מר 

 פרקליט המדינה
 ירושלים

 
 
 שלום רב, 

 תועדת תכנון מרחבי יו"רתפקיד מר דורון אוזן ל ו שלמינויהנדון: 

 :אליך כדלקמן הננו פונים ("התנועה", ע"ר, )להלן: בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

כותרתה ש נתניה" כתבתו של ניר איסקוב Mynetהתפרסמה באתר " 03.06.2018 שישי ביום .1

ניין מינויו עב "דרישה: לבטל את מינויו של דורון אוזן כיו"ר הועדה לתכנון ולבנייה 'שרונים'"

 מחדש של מר דורון אוזן לתפקיד יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה  "שרונים". 

 מר אוזן הגיש את מועמדותו למכרז החדש שהוצא לתפקיד יו"ר הועדה, בכתבהעל פי המתואר  .2

כתב מינויו לתוקף, והוא  שעברשבוע נכנס ב על ידי הוועדהנבחר לאחר ש .לפני מספר חודשים

 שב לכהן כיו"ר הועדה.

, 2015לראשונה בחודש ספטמבר יו"ר הועדה , מר אוזן מונה לתפקיד כפי שבוודאי זכור לכם .3

 הבחירות מערכת בתקופת כיהן אוזן שמר לאחרושל שר האוצר משה כחלון  פוליטי מינויכ

לאחר שפורסם דבר מינוי זה, ניהלה התנועה משך למעלה  ".כולנו" במפלגת מטה ראש בתפקיד

משנתיים ימים תכתובת מול גורמים שונים במשרד האוצר, לרבות פניות על פי חוק חופש 

"למסמס" את העניין מבישה, התעלמות וניסיון פסול מצערת והמידע, ונתקלה בגרירת רגליים 

 במינוי שאושר על ידי שר האוצרן שמר אוזן )וגם מר ציון סוקי( מכהן כיו"ר ועדה וזאת בזמ –

 ומקבל את שכרו מהקופה הציבורית.

ולא בכדי גרר משרד האוצר רגליו במענה. כזכור, לאחר שפנתה התנועה לאפיק המשפטי  .4

 האוצר משרד' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 16-04-36747"מ עת)בעתירת חופש מידע 

עת ביקש להתמנות לתפקיד,  בתצהירו שיקר אוזן( התגלה כי מר (08.06.2016)ניתן ביום 

והסתיר מהוועדה הממנה את הקשרים הפוליטיים שלו עם השר כחלון ועם מפלגת כולנו 

לחוק שירות  45עבירה לפי סעיף בראשה עומד השר, והקים את החשש הכבד שמא עבר מר אוזן 

מועמד המוסר ידיעה כוזבת או מעלים עובדה הקובע כי  1959-התשי"טהמדינה )מינויים(, 

 .הנוגעת לעניין מינויו, דינו מאסר או קנס
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ניהלה התנועה תכתובת ארוכה עם גורמים במערך התביעה, פרקליטות המדינה בעקבות כך  .5

יפעלו  והיועץ המשפטי לממשלה, ובמטרה כי יורו על פתיחה בחקירה פלילית כנגד מר אוזן, וכן

 לסיום כהונתו של מי ששיקר על מנת להתמנות לתפקיד.

לצערנו הרב, גם במקרה זה נתקלה פנייתנו בגרירת רגליים ממושכת, אשר בסופה נאלצה  .6

בכדי לבקש צו המורה לשר האוצר להתייצב  התנועה לפנות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ

היות ונעשה בניגוד לדין. בנוסף התבקש צו וליתן טעם מדוע לא יבטל את מינויו של מר אוזן, 

המורה ליועמ"ש להתייצב וליתן טעם מודע לא יורה על פתיחה בחקירה פלילית הנוגעת להליך 

 .('התנועה לאיכות השלטון נ' שר האוצר ואח 1879/17 )בג"ץ מספר המינויים של מר אוזן

בחריפות להעברתו ילה תחולמרות שמר אוזן התנגד , אך ורק בעקבות הגשת העתירהוהנה,  .7

, משרד האוצר בחר בסופו של להליך בבית המשפט בעניין מתפקידו ואף הגיש תגובה נחרצת

כי אדם ששיקר בתצהירו לא יוכל לכהן במשרה , ומתוך ההבנה דבר להעבירו מתפקידו

 ציבורית.

 כי, הייתה על ידי בית המשפטאומצה אשר בהליך האמור,  המוצהרתכם עוד נזכיר כי עמדת .8

בנוגע למסר הציבורי בעניין החשיבות  על כל השלכותיה מר אוזן מתפקידו, התפטרותו של

שבשמירה על טוהר המידות של עובדי הציבור ועל אמון הציבור במנהל הציבורי, נושאת משקל 

 בשאלת העניין הציבורי בפתיחת בחקירה פלילית בנסיבות העניין. מכריע גורם ומהווה, רב

בגינה לא נפתחה חקירה פלילית כנגד מר אוזן, חקירה אשר הייתה  היחידהבה רוצה לומר, הסי .9

לחוק שירות המדינה  45סעיף  בגין הפרה שלבוודאי מביאה להגשת כתב אישום כנגדו 

האמירה הברורה של פרקליטות המדינה, עליה חזר כב' השופט הנדל מספר )מינויים(, היא 

עת המדינה התמנה בצורה פסולה ובניגוד לדין, סיים מר אוזן, אשר אף לדפעמים בדיון לפיה  

 .בהעמדתו לדיןועל כן אין עוד עניין לציבור  את תפקידו

אין זה הניסיון הראשון של מר אוזן להתמודד לתפקיד יושב ראש הוועדה לאחר שהודח  יכ יצוין .10

ממנה. כידוע, והדברים מפורטים אף הם בתגובת המדינה לעתירה בבג"ץ, מר אוזן ניסה 

פי האמור בתגובה, מי שעמד על השמירה על טוהר  . על2017אוגוסט  להתמודד לתפקיד בחודש

 , היה שר האוצר כחלון אשר התנגד למינוי וסרב לאשר אותו. ההליך וסבירות המינוי דאז

שמר אוזן חזר  שער בנפשך מה רבה היתה התדהמה שאחזה בנו עת נודע לנועל כן, אשר  .11

בלשון ביותר ) לתפקידו כיו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים", בסמיכות מטרידה

 . וסיום ההליך המשפטיהעתירה  משיכתל (המעטה

הולכת שולל של גורמים במשרד  –נעשה פה מחטף של ממש ודומה  כי ,נאמר ירות רבהבזה .12

יצירת מאחז עיניים לפיו מר אוזן  –האוצר את פרקליטות המדינה ואת בית המשפט העליון 

סיים תפקידו על מנת לאפשר לו לחמוק מהעמדה לדין פלילי, והשבתו לתפקיד זמן קצת לאחר 

 סיום ההליך.
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ר העובדה כי עמדת המדינה לא לפתוח בהליך פלילי כנגד מר אוזן התבססה ברובה לפיכך, ולאו .13

נתכבד לפנות , עניין לציבור בחקירה נגדועוד ועל כן אין  כי מר אוזן עזב את תפקידועל העובדה 

אליך ולבקש כי לאור ההתפתחויות האחרונות, ולאור חזרתו של מר אוזן לתפקיד אותו עזב על 

 לדין, תורה על פתיחת ההליך הפלילי כנגדו ועל מיצוי הדין עד תום.מנת שלא לעמוד 

 , נודה.והתייחסותכם המהירהלתגובתכם  .14

 

 בכבוד רב,    

 

 תומר נאור, עו"ד

 מנהל מחלקת ליטיגציה

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 נועה הירש

 מחלקת ליטיגציה תרכז

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 

 העתק:

 .ייעוץ וחקיקה )ייעוץ( –הגב' רותם ארנרייך, עו"ד 

 ממונה בכיר )ייעוץ וחקיקה(. –מר דני חורין 
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