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  בתשפ" ג' טבת, 2021 דצמבר 7
  ,לכבוד

  חה"כ נפתלי בנט
  הממשלה  ראש

  משרד ראש הממשלה
  ירושלים

  

  הקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות  הנדון:

ובשם רא"ל "), התנועה(להלן: " 580178697ע"ר התנועה למען איכות השלטון בישראל, , נומרשתבשם 

(מיל') אהוד ברק, אלוף (מיל') אודי שני, אלוף (מיל') אילן בירן, רא"ל (מיל') משה יעלון, אלוף (מיל') גיא 

צור, אלוף (מיל') דן הראל, רא"ל (מיל') דן חלוץ, אלוף (מיל') דני יתום, השגריר לשעבר יורם בן זאב, יו"ר 

עוזי ארד, אלוף (מיל') עמוס גלעד, אלוף (מיל') עמוס  ארגון עובדי צה"ל משה פרידמן, יו"ר המל"ל לשעבר

ירון, פרופ' סימון פרי, אלוף (מיל') אלכס טל, עוה"ד אחז בן ארי, תא"ל (מיל') ישעיהו ברקת, אלוף (מיל') 

עמוס מלכא, אלוף (מיל') זאב אלמוג, תא"ל (מיל) שאול חורב, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ראש 

יט, אלוף (מיל') עמי אילון, אלוף (מיל') יום טוב סמיה, אלוף (מיל') גבי אופיר, המוסד לשעבר שבתי שב

אלוף (מיל') אייל בן ראובן, ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין, אלוף (מיל') גדעון שפר (שפורר), אלוף 

ריק, אלוף (מיל') גדעון שמני, אלוף (מיל') עוזי מוסקוביץ', אלוף (מיל') אבי מזרחי, אלוף (מיל') יצחק ב

סוקניק, אלוף (מיל') יעקב (מנדי) אור, אלוף (מיל') מתן וילנאי, אלוף (מיל') גיל רגב, -(מיל') משה עברי

יה), אלוף (מיל') יוסף מישלב), אלוף (מיל') -אלוף (מיל') עמרם מצנע, אלוף (מיל') יורם שמואל יאיר (יה

רוטשילד, אלוף (מיל') רן גורן, אלוף (מיל') אודי נועם תיבון, אלוף (מיל') גיורא רום, אלוף (מיל') דני 

איתן בן  אלוף (מיל')אדם, אלוף (מיל') אמנון רשף, אלוף (מיל') וראש המל"ל לשעבר גיורא איילנד, 

אליהו, אלוף (מיל') דוד בן בעש"ט, תא"ל (מיל') שמואל צוקר, אלוף (מיל') אורי שגיא, אלוף (מיל') עמירם 

  אנו מתכבדים לפנות אליכם, כדלקמן:ידיה יערי, לוין ואלוף (מיל') יד

החלטה של משרד הביטחון להקמת ועדת  הוגשה למזכירות הממשלה הצעת 31.10.2021ביום  .1

 1ת הצוללות וכלי השיט.יוחקירה ממלכתית בפרש

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

המלווה במסגרתו גם הגישה התנועה עתירה לבג"ץ  ק כלל מרשינו, מאבקבו לקחו חל ,יותבפרש

התנועה למען איכות השלטון נ' היועץ  3921/20בג"ץ (בתצהיריהם של מרשינו האמורים לעיל 

 ")). 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

שינה מעיני  ותמדירת לקודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל, ואשר והנוגע, פרשיות אלו

 ישראלים רבים.

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

  .31.10.2021מיום  "מעריב"
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כי בהחלט ראוי שהקשיים והליקויים העולים מההתנהלות  העליון הדגיש בית המשפטבפסק דינו  .4

בעתירה, הן במסקנות והמלצות המשטרה שפורסמו , אודותיה פורט הן תקינה והמדאיגה-הבלתי

, 15.10.2020עם סיום החקירה בפרשת העמלות, והן בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

 יכול להתאים לכך:היא האמצעי ש יבדקו לעומקם, וכי ועדת חקירה ממלכתית

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

שאינה עומדת בסטנדרטים דעתם כי נחשפה התנהלות בלתי תקינה ומדאיגה "
המחייבים הפקת תובנות " וכי נחשפו ליקויים של רשות ציבורית ראויים

  . אין לי אלא להצטרף לדברים. ולקחים בנוגע להליכי הרכש הביטחוני במדינה
 

אף יש להניח שלא ראוי לדון בפומבי, ושמא גם לא במסגרת חקירה פלילית [...]  . 67
אך דווקא בשל כך, רגילה, בשאלות אלה או בחלקן מטעמים של בטחון המדינה. 

ית שדיוניה, כולם או חלקם, יכולים להיערך המסגרת של ועדת חקירה ממלכת
בדלתיים סגורות תוך הטלת חיסיון וחובת סודיות, יכולה להתאים לבירור 

לפסק  65-67(פס' [...]  ולבחינה של הדברים ולטיהור אווירת החשד והספקות
 הדין; חלק מההדגשות במקור).

 
אותן  שאלותה ולרבות את, רשיותהפשרטט בית המשפט את הנתיב לבירור נוסף על כך, בפסק הדין  .5

 : לעומק יש לברר

להתנהלות הבלתי תקינה שנגלתה לעיני המשטרה והפרקליטות, מצטרפות " . 66
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 ) -(

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

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

  ?ומערכת הביטחון
הופעלו לכאורה וכנטען לחצים כה כבדים לביטול המכרז מדוע ) -(

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

  ?המוצע והמפרט הטכני של הספינות
ון, הרמטכ"ל, מדוע הסתיר ראש הממשלה, על פי הנטען, משר הביטח) -(

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 למצרים, ומי היה שותף להחלטה 

  לפסק הדין). 66" (פס' ?זו
  

תם.  –תם ולא נשלם. הדיון המשפטי "שופט נ' סולברג, לפיה פסק הדין נחתם באמירתו של כבוד ה .6

 .הפרשיותבכך, למעשה, סלל בית המשפט את הדרך לבירור  ."לא נשלם –הדיון הציבורי 

ממושכת ומעמיקה של משרדי הממשלה הנוגעים לעניין, עבודת מטה  בחלוף שבועות מספר, ולאחר .7

אשר מני אז מונחת  –להסכמתם של השרים הנוגעים לעניין, הוגשה הצעת ההחלטה ובהתאם 

 וממתינה לקידומה על ידך בממשלה.לשולחנך, 

, החשיבות שבבירור העובדות בפרשה זו, הן מבחינה ציבורית, ערכית, ביטחונית ואף אסטרטגית .8

בטחוני של התנועה בפניך, כזכור, בצורה בלתי אמצעית בפגישה שערך איתך הפורום ה נפרשה

 .לאיכות השלטון



  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 208רח' יפו            
  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 

  
  3  מתוך 3 עמוד

גדולה בבירור הליכי רכש כלי השיט, בתיקון הליקויים ובהפקת הלקחים באופן הצופה ישנה חשיבות  .9

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

 כי אם מקורה בעבירות פליליות ובשחיתות שלטונית.

כי הצעת ההחלטה להקמת ועדת  ה זו,בקשתכבד לפנות אליך בנאשר על כן, ולאור האמור לעיל,  . 10

   מוקדם ככל הניתן.חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות וכלי השיט, תובא לדיון בממשלה 

  

  בכבוד רב,

  

  

  

________________________  ________________________  

  תומר נאור, עו"ד ד"ר אליעד שרגא, עו"ד

  מנהל האגף המשפטי  יו"ר ומייסד התנועה לאיכות השלטון

 

  


