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  2  מתוך 1 עמוד

  בתשפ" כסלו ז', 2021נובמבר  11
  ,לכבוד

  חה"כ בני גנץ  חה"כ יאיר לפיד  חה"כ נפתלי בנט
ויו"ר מפלגת  הממשלה  ראש

  "ימינה"
 שר החוץראש הממשלה החליפי, 
  ויו"ר מפלגת "יש עתיד"

ויו"ר מפלגת  שר הביטחון
  "כחול לבן"

  משרד הביטחון  משרד החוץ  משרד ראש הממשלה
  תל אביב  ירושלים  ירושלים

      
  חה"כ מירב מיכאלי  מר אביגדור ליברמן  גדעון סערחה"כ 

ויו"ר מפלגת  שר המשפטים
  "תקווה חדשה"

ויו"ר מפלגת "ישראל  שר האוצר
  ביתנו"

ויו"ר מפלגת  שרת התחבורה
  "העבודה"

  משרד התחבורה  משרד האוצר  המשפטיםמשרד 
  ירושלים  ירושלים  ירושלים

      
      מר ניצן הורוביץ

שר הבריאות ויו"ר מפלגת 
  "מרצ"

    

      משרד הבריאות
      ירושלים

  

הצעת ההחלטה  –הקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות  הנדון:

  של משרד הביטחון

 אליכםלפנות  יםמתכבד ו"), הרינהתנועה(להלן: " בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר

  להלן:כד

הוגשה למזכירות הממשלה פורסמו בכלי התקשורת השונים דיווחים על כך ש 31.10.2021ביום  .1

 1החלטה של משרד הביטחון להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות וכלי השיט. הצעת

, להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשה הצעת החלטה זו הוגשה לאחר מאבק ציבורי ממושך .2

התנועה למען איכות השלטון נ' היועץ  3921/20בג"ץ במסגרתו גם הגישה התנועה עתירה לבג"ץ (

 ")). העתירה(להלן: " )22.07.2021(פורסם באתר הרשות השופטת  המשפטי לממשלה

נזכיר, כי המטרה של מאבק ציבורי זה הייתה, ועודנה, פיזור הערפל והחשדות הכבדים האופפים  .3

הנוגעת לקודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל, ואשר מדירה שינה מעיני ישראלים פרשה זו, 

 רבים.

כי בהחלט ראוי שהקשיים  העליון הדגיש בית המשפטבעתירה בפסק דינו  בנוסף, נזכיר כי .4

בעתירה, הן , אודותיה פורט הן תקינה והמדאיגה-ויים העולים מההתנהלות הבלתיוהליק

במסקנות והמלצות המשטרה שפורסמו עם סיום החקירה בפרשת העמלות, והן בהחלטת היועץ 

                                                           
", באתר פרשת רכש הצוללות: גנץ הניח את הצעת ההחלטה לפתיחת ועדת חקירה ממלכתיתלב רם, "כתבתו של טל  1

  .31.10.2021מיום  "מעריב"



  התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) 
  The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة

  
 

  02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  9136001, ירושלים 36054* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208יפו  רח'           
  5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف 9136001 القدس ،36054. ب. ص: للرسائل العنوان  94383 القدس ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.  36054  Jerusalem 6001391  * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail: office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

  
  2  מתוך 2 עמוד

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

  שיכול להתאים לכך.

ממושכת ומעמיקה של משרדי הממשלה הצעת ההחלטה הוגשה לאחר עבודת מטה י כן, נציין כ .5

הנוגעים לעניין, ובהתאם להסכמתם של השרים הנוגעים לעניין. משכך, נראה שהובהרה הנחיצות 

 בשלו התנאים להקמת הוועדה.  אףבבירור מעמיק של פרשה זו ובתוך כך 

בפרשה זו  החשיבות שבבירור העובדות – ממשלההמכהנים בתפקידים הבכירים ביותר בכשרים  .6

 ., הן מבחינה ציבורית, ערכית, ביטחונית ואף אסטרטגיתבוודאי לא נעדרת מעיניכם

ישנה חשיבות  האחריות לכך מוטלת עליכם. –כמו כן, כראשי המפלגות המרכיבות את הממשלה  .7

ן הצופה פני עתיד, גדולה בבירור הליכי רכש כלי השיט, בתיקון הליקויים ובהפקת הלקחים באופ

תקינה זו איננה מקרית, כי אם -ובחקר האמת ואכיפת החוק במידה ויתברר כי התנהלות בלתי

 מקורה בעבירות פליליות ובשחיתות שלטונית.

נבקש כי הצעת ההחלטה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת אשר על כן, ולאור האמור לעיל,  .8

  . בהקדם האפשרי, וכבר בישיבת הממשלה הקרובההצוללות וכלי השיט, תובא לדיון בממשלה 

  

  בכבוד רב,

  

       

_____________            _______                                            __________________  

  אופק סלומון                                                                            תומר נאור, עו"ד

  רכז האגף המשפטי                                                  מנהל האגף המשפטי                   


