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  2  מתוך 1 עמוד

  פ"ב; יד' בתמוז תש2022ביולי   13
  , לכבוד

  מיארה -עו"ד גלי בהרב
  היועצת המשפטית לממשלה 

  משרד המשפטים 
  ירושלים 

טעðות בדבר התערבות פסולה של גורמים זרים במיðויו של  חקירת   הðדון: 
  לשעברוראש המוסד ראש המל"ל 

אðו מתכבדים לפðות    ")התðועה(להלן: "  580178697בשם התðועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר  

  , כדלקמן: ךייאל

משפטו הפלילי של חה"כ  ðשמעה עדותה של הגב' הדס קליין, אחת מעדות התביעה ב  11.7.2022ביום   . 1

-67104-01ם)  - ת"פ (מחוזי י(  "1000שðודע בכיðוי "תיק  בðוגע לחלק בכתב האישום    בðימין ðתðיהו,

 ").העדות (להלן: " )ואח' ðתðיהומדיðת ישראל ð' בðימין  20

ב . 2 דיווחים  פי  העל  את העדות  תקשורתכלי  טעðות חמורות  ,  שסיקרו  כללה  קליין  הגב'  של  עדותה 

בהליכי המיðוי של מר יוסי    התערבות פסולה של גורמים זרים, שאיðם מוסמכים,ביותר הðוגעות ל

   ").המל"ל לביטחון לאומי (להלן: " המטהראש לתפקידו ככהן (לשעבר ראש המוסד), 

  מר כהן, אשר יועד לתפקיד מðכ"ל משרד ממשלתי, רצה להתמðות לתפקיד ראש כך, על פי העדות,   . 3

אשר לפי כתב האישום קיים מערכת יחסים  איש עסקים    –  ארðון מילצ'ן מר  פðה  המל"ל. בשל כך,  

הרלווðטית)אישית   בתקופה  (שכיהן כראש הממשלה  ðתðיהו  להם   עם חה"כ  והעðיק  רעייתו,    ועם 

 מר כהן ימוðה לתפקיד: איתם כי  "סיכם"ולבðי הזוג ðתðיהו   – טובות הðאה שוðות לאורך השðים

"יוסי כהן היה מיועד להיות מðכ"ל אחד המשרדים והוא רצה להיות ראש  
המל"ל. ארðון הבטיח לו שידבר עם ðתðיהו על המיðוי שלו. ביום שישי אðי  
מקבלת מארðון שיחה: 'דברי עם יוסי, תספרי ליוסי מה שרה אומרת'. ארðון  

 1". אמר שדיבר עם מר ðתðיהו, עם הזוג ðתðיהו, וזה סוכם

זרים,   . 4 גורמים  מציירות תמוðה מדאיגה ביותר, לפיה  זו  שאיðם אמורים הטעðות העולות מעדות 

התערבו במיðויו של בעל תפקיד    –ובוודאי שלא להחליט בו    ו,לחוות דעתם בלהיות חשופים לðושא,  

ככל שאלו הם פðי הדברים, הרי    בכיר במערכת הביטחון ובקודש הקודשים של הביטחון הלאומי.

מתערבים בהחלטות הרות גורל לביטחון  גורמים בעלי איðטרסים,    ר בעðיין חמור ביותר, לפיו שמדוב

  שאיðו  . המדובר במצבומכוח איðטרסים אישייםלראש הממשלה  הלאומי מכוח קרבתם האישית  

ו בשלטואשר  ðסבל,  הציבור  באמון  החוק,  בשלטון  קשה  פגיעה  ובןפוגע  דמוקרטיים  ,  עקרוðות 

 בסיסיים.

 
מתוך עדותה של הדס קליין, כפי שהובאה בכתבתם של גלעד מורג וגלעד כהן "הדס קליין: "מילצ'ן סיפר ששרה שאלה אם   1

  . Ynet ,11.7.2022יכול להיות שאהיה שולה זקן" 
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  2  מתוך 2 עמוד

כי התערבות שכזו מסכðת את הביטחון הלאומי, שעה שגורמים אשר איðם בקיאים בðסיבות  ðדגיש,   .5

ישראל,   מדיðת  של  והאסטרטגיים  הביטחוðיים  ובצרכים  באילוצים  עלהביטחוðיות,  מðת  -פועלים 

כמו כן, התערבות זו פוגעת פגיעה קשה  בעלי תפקידים אשר הם חפצים ביקרם.  להשפיע על מיðוי  

גורמים שאיðם מוסמכים,    בפðי  , החוק, הן מבחיðת עצם חשיפת המידע הסודי הðוגע למיðויבשלטון  

 והן מבחיðת ההתערבות בסמכות מיðוי בðיגוד לחוק.  

זאת,   .6 מכך,עם  פרקטיקות    ðדמה  וחמור  במסגרתכי  אמידים   ןשכאלה,  עסקים  ובעלי  הון    אילי 

שלטוðיות בהחלטות  בוטה  כה  באופן  מש  ,מתערבים  בהם  -לאטרים  מאפייðות  אשר  דמוקרטיים 

ממðים את מקורביהם, מתערבים במהלכי השלטון והלכה  ומשפחתו וחבריו של השליט מתערבים  

המחשבה    במדיðה, על אף העובדה כי לא ðבחרו לתפקיד ציבורי כלשהו.שולטים על הðעשה    –למעשה  

מכל אדם  ירה שיðה  מרעידה את אמות הסיפים, ומדשכך ðעשו הדברים במדיðת ישראל הדמוקרטית,  

 אשר מדיðת ישראל חשובה לו.

יך  ימתכבדים לפðות אלאðו    מעדותה של הגב' קליין,חומרת הדברים כפי שעולים  , ולאור  אשר על כן .7

כי  ו חקירת לבקש  על  החמורות    תורי  הפגיעה לעילהמפורטות  הטעðות  את  לתקן  בכדי  זאת,   .

כדי למצות את הדין עם הגורמים האחראיים לכך ככל שיידרש,  בהאðושה באמון הציבור בשלטון, 

 עקרוðות בסיסייםשמירה על  כדי להבטיח  בכדי לתקן את הפגיעה החמורה בביטחון הלאומי, וב

 העומדים בבסיס המשטר הדמוקרטי במדיðת ישראל. 

  

  בכבוד רב, 

    

 ________________________   ________________________  
  אופק סלומון  , עו"דתומר ðאור

  האגף המשפטי  זכר  ראש האגף המשפטי 
  


