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  2  מתוך 1 עמוד

  חשוון תשפ"ב כ"ו; 2021 נובמבר 1
  לכבוד

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

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה
  ירושלים

  

מעורבותו האישית של מזכיר הממשלה, מר שלום פנייה בנוגע ל הנדון:

  שלמה, בפרשת הצוללות וכלי השיט

 אליכםלפנות  יםמתכבד "), הרינוהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  להלן:כד

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

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

כמו כן, בשורת פרסומים מהשנים האחרונות, התברר כי מר שלום שלמה, שמכהן היום בתפקיד  .2

היה מעורב בפרשה, בין אם בזכות קשריו האישיים עם נאשמים מרכזיים מזכיר הממשלה, 

 2בפרשה, ובין אם בזכות מסירת עדות במשטרה במסגרת הליכי החקירה.

החלטה זו הוגשה לאחר מאבק ציבורי ממושך להקמת ועדת חקירה ממלכתית הצעת נזכיר,  .3

התנועה למען איכות השלטון  3921/20בפרשה, במסגרתו גם הגישה התנועה עתירה לבג"ץ (בג"ץ 

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

המטרה של מאבק ציבורי זה הייתה, ועודנה, פיזור הערפל והחשדות הכבדים האופפים  כמו כן, .4

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

 ישראלים רבים.

משכך, ולאור הקרבה הנראית לעין להקמת ועדת החקירה, מובנת מאליה החשיבות שבשמירה  .5

ההליך, ועל ניהולו באופן שלא יעלה חשש לניגוד עניינים כזה או אחר, ולו אף מוחלטת על טוהר 

 למראית עינו הפקוחה של הציבור. 

פרשה השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות מדינת ישראל,  הינה פרשתרשה זו פ –יודגש  .6

 מון הציבור במערכת הביטחון.אאת קודש הקודשים של ביטחון המדינה ואת מערערת אשר 

עד הלום נועד להביא לחשיפת האמת, ולהארת הליקויים המסוכנים  שהביאנוהמאבק הציבורי 

משכך, כל החלטה, צעד שלכאורה נחשפו בחקירות המשטרה ובכתבי האישום שהוגשו בפרשה. 

או אף מראית עין של מעורבות בעלי תפקידים בעלי זיקה כלשהי לפרשה, עלולות לחתור תחת 

 אמון הציבור בה עוד טרם הקמתה.תכלית הוועדה, ותחת 

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

  .31.10.2021מיום  "מעריב"
", לפיד-"חזור אליי. חשוב. צוללות", כתב השר לשעבר הנאשם בשוחד למזכיר ממשלת בנט כתבתו של גידי וייץ, " 2

היועץ הפוליטי שלום שלמה  פרשת הצוללות: ; כתבתם של אלי סניור ומורן אזולאי, "8.10.2021, מיום הארץ"באתר "
  .5.9.2017מיום  "YNET""|, באתר העיד במשטרה
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  2  מתוך 2 עמוד

תורה למזכיר הממשלה, מר שלום שלמה, תכבד לבקש כי נלאור כל האמור לעיל, על כן, אשר  .7

ות שהיא בהליך הקמת ועדת החקירה, וזאת בכדי לשמור על טוהרו למשוך ידו מכל מעורב

 ם. המוחלט של ההליך, ובכדי להגשים את התכליות החשובות שלשמן היא תוקם, לכשתוק

  

  בכבוד רב,

  

       

_____________            _______                                            __________________  

  אופק סלומון                                                                            תומר נאור, עו"ד

  רכז האגף המשפטי                                                  מנהל האגף המשפטי                   

 

  


