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לכבוד

חה"כ אבי יס קורן
שר המשפטים
משרד המשפטים
ירושלים

חה"כ ב י ג ץ
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון
שרד הבטחון
ירושלים

שלום רב,

ה דון :הקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות
בשם הת ועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר )להלן" :הת ועה"( ,ה י מתכבד לפ ות אליכם
כדלהלן:
 .1ביום  18.11.2020פורסמו מספר ידיעות בכלי התקשורת השו ים ,לפיהן בכוו תו של ראש
הממשלה החליפי ושר הביטחון ,חה"כ ב י ג ץ ,להקים ועדת בדיקה משרדית בפרשת עסקות
הצוללות וספי ות המגן של חיל הים )המוכרת בתור "פרשת הצוללות"(.
 .2ועדה זו ,חשובה ככל שתהיה ,לא יכולה להוות תחליף להקמת ועדת חקירה ממלכתית ובעלת
סמכויות חקירה רחבות .כזכור ,אף שר הבטחון התבטא בעבר סביב החובה להקים ועדת חקירה
ממלכתית ,אשר תבדוק את הפרשה אותה כי ה פרשת השחיתות החמורה בתולדות ישראל.
 .3כזכור ,סעיף 8א .לחוק הממשלה קובע כי פעם "מי ה שר ועדה לבדיקת ושא או אירוע מסוים
המצוי בתחום אחריותו ,ובראש הועדה עומד שופט בדימוס ,רשאי שר המשפטים ,לבקשת השר
הממ ה ובאישור הממשלה ,לקבוע כי לאותה ועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה".
 .4אשר על כן ,לאור חומרתה של פרשת הצוללות ,ולאור הצורך בסמכויות חקירה רחבות על מ ת
לרדת לעומקה של הפרשה ולזהות את כלל המחדלים בה ,תכבד לפ ות אליכם ולבקש כי תפעלו
כפי סמכותכם בחוק ,ותקדמו בהקדם את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית ,אשר תובא
לאישור הממשלה ככזו.
 .5לתגובתך המהירה ,ודה.
בברכה,

תומר אור ,עו"ד
ראש האגף המשפטי
הת ועה לאיכות השלטון
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