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  תשפ"א תשרי כ"ד, 2021ספטמבר  30
  לכבוד

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

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה
  ירושלים

  

  הקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות וכלי השיט הנדון:

 אליךלפנות  יםמתכבד ו"), הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  להלן:כד

התנועה למען איכות  3921/20בבג"ץ ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון  22.7.2021ביום  .1

 )22.07.2021פורסם באתר הרשות השופטת ( השלטון בישראל נ. היועץ המשפטי לממשלה

 , שעסק בפרשת הצוללות וכלי השיט.")פסק הדין(להלן: "

כי בית המשפט  היהבעתירה שבה ניתן פסק הדין האמור אחד הסעדים שהתבקשו נזכיר, כי  .2

כלי הצוללות ותבדוק את תהליכי רכש ש ל להקמת ועדת חקירה ממלכתיתלפעו ממשלהל יורה

 השיט.

בהינתן , "לסעדים שנתבקשו בהדחה בית המשפט העליון את העתירה, ולא נעתר בפסק הדין  .3

התערבות בית משפט זה בסמכות הממשלה להורות או  ההלכה הפסוקה והמושרשת של אי

 . לפסק דינו של כבוד השופט י' עמית) 64(פס'  "חקירה שלא להורות על הקמת ועדת

הדגיש בית המשפט כי בהחלט ראוי שהקשיים והליקויים העולים אולם, בפסק דינו  .4

בעתירה, הן במסקנות והמלצות , אודותיה פורט הן תקינה והמדאיגה-הבלתימההתנהלות 

ץ המשפטי המשטרה שפורסמו עם סיום החקירה בפרשת העמלות, והן בהחלטת היוע

היא האמצעי שיכול  יבדקו לעומקם, וכי ועדת חקירה ממלכתית, 15.10.2020לממשלה מיום 

 להתאים לכך:

הקמת ועדת חקירה או ועדת כי הממשלה תחליט על  ראויהשאלה אם  . 65
בדיקה כזו או אחרת, היא שאלה נפרדת. כאמור לעיל, המשטרה והיועץ 

שאינה המשפטי הביעו דעתם כי נחשפה התנהלות בלתי תקינה ומדאיגה "
" וכי נחשפו ליקויים עומדת בסטנדרטים ראויים של רשות ציבורית

. ני במדינההמחייבים הפקת תובנות ולקחים בנוגע להליכי הרכש הביטחו
  . אין לי אלא להצטרף לדברים

 
אף יש להניח שלא ראוי לדון בפומבי, ושמא גם לא במסגרת חקירה [...]  . 67

אך פלילית רגילה, בשאלות אלה או בחלקן מטעמים של בטחון המדינה. 
דווקא בשל כך, המסגרת של ועדת חקירה ממלכתית שדיוניה, כולם או 

סגורות תוך הטלת חיסיון וחובת סודיות, חלקם, יכולים להיערך בדלתיים 
יכולה להתאים לבירור ולבחינה של הדברים ולטיהור אווירת החשד 

 לפסק הדין; חלק מההדגשות במקור). 65-67(פס' [...]  והספקות
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 שיש לבררן לעומק שאלותמספר להתנהלות זו מצטרפות  ציין בית המשפט כיכמו כן,  .5

, . שאלות אלו פורטו אף הן בפסק הדיןויה הפרשה כולהובאמצעותן להאיר את האפלה בה שר

 :66בפס' 

להתנהלות הבלתי תקינה שנגלתה לעיני המשטרה והפרקליטות, " . 66
מצטרפות שורה של תמיהות שלא מצאתי להן תשובה בחומר שלפני, 

 :ואעמוד אך על חלק מהן
מי הגורם שניסח את טיוטת מזכר ההבנות עם גרמניה ואשר הועבר ) -(

  ?על ידי המל"ל? ומדוע נשלח המסמך לאלוף עמוס גלעד
מי הוא זה ואיזה הוא שהכניס לטיוטת מזכר ההבנות דרישה ) -(

על העלות הכבדה הכרוכה בכך, ומדוע? ואם היה צורך , לספינות נצ"ל
חיש מהר ממסמך ההבנות  בספינות נצ"ל, הכיצד הוסרה דרישה זו

  ?לנוכח התנגדות צה"ל ומערכת הביטחון
מדוע הופעלו לכאורה וכנטען לחצים כה כבדים לביטול המכרז ) -(

הבינלאומי לספינות המגן על כל הכרוך בכך, עוד לפני שתיסנקרופ 
התחייבה להוזיל משמעותית את מחירן ועוד לפני שתיסנקרופ הבהירה 

  ?טכני של הספינותמה הדגם המוצע והמפרט ה
מדוע הסתיר ראש הממשלה, על פי הנטען, משר הביטחון, ) -(

הרמטכ"ל, מפקד חיל הים, אגף המודיעין וראש המוסד את העובדה 
שגרמניה קיבלה את הסכמתו למכור צוללות למצרים? את מי עדכן 
ראש הממשלה, אם בכלל, בנוגע להסכמה שנתן למכירת הצוללות 

  ".?ף להחלטה זולמצרים, ומי היה שות
  

אנו סבורים כי בשלה העת להקמת ועדת חקירה ממלכתית אשר על כן, ולאור האמור לעיל,  .6

הנוגעת לקודש הקודשים של ביטחון מדינת שתפזר את הערפל האופף פרשה רגישה זו, 

 ישראל, ואשר מדירה שינה מעיני ישראלים רבים. 

ממשלה להקים ועדת להנחות את הכגורם האמון על הייעוץ המשפטי לממשלה, בסמכותך  .7

זאת, לאור החשיבות חקירה ממלכתית כאמור, ואנו מבקשים כי כך ייעשה בהקדם האפשרי. 

הציבורית הגדולה הטמונה בבירור הליכי רכש כלי השיט, בתיקון הליקויים ובהפקת 

הלקחים באופן הצופה פני עתיד, ובחקר האמת ואכיפת החוק במידה ויתברר כי התנהלות 

 ובשחיתות שלטונית. איננה מקרית, כי אם מקורה בעבירות פליליות תקינה זו-תיבל

 –תם ולא נשלם. הדיון המשפטי " כמאמרו של כבוד השופט נ' סולברג בפסק דינו בעתירה: .8

 ".לא נשלם –תם. הדיון הציבורי 

  בכבוד רב,

  

  

       

_____________            _______                                            __________________  

  אופק סלומון                                                                            תומר נאור, עו"ד

  רכז האגף המשפטי                                                  מנהל האגף המשפטי                   


