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 לכבוד
 כב' השופט )בדימוס(, מר אליעזר גולדברג

 מינויים לתפקידים בכיריםיו"ר הוועדה המייעצת ל
 
 

 ,כבוד השופט גולדברג
 

 בדיקת מועמדים לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל ונציב בתי הסוהר הנדון:
 

שאפרט המיוחדות לי, לאור הנסיבות תאשר שהוועדה בראשותך לבקש על מנת  לכבודךפונה אני 

כן לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל ו מועמדים מספרלבדיקת הוועדה להלן, להעביר 

 .בתי הסוהר לתפקיד נציב

בראש שני מקום -מזה כשנה שבמשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר מכהנים ממלאי .1

בו  של המצב הפוליטי תולדהבבראש ובראשונה כמובן מדובר . הללוים החשובהארגונים 

 .לצפות היה לואיש לא יכש, שרויה מדינת ישראל בשנה האחרונה

לעובדה אולם , סמכויות מלאותישנן  מ"מ נציב בתי הסוהרלו המשטרה מפכ"ללמ"מ אמנם  .2

 נותנות את אותותיהן ככל שחולף הזמןשליליות הקבע יש השלכות י שלא מדובר במינוי

ביטחונם ושלומם של עה ישירה על פשארגונים אלה, שלפעילותם הועלולות לפגוע בתפקוד 

 .אזרחי ישראל

מטעם זה, פניתי לאחרונה ליועץ המשפטי לממשלה, וביקשתי את עמדתו ביחס לאפשרות  .3

שאנו התפקידים האמורים, וזאת על אף לשני  של קבע מועמדיםלהביא לאישור הממשלה 

 .המינוייםאת קידום היועץ אישר ת הנושא, בחן אלאחר ש ירות.בתקופת בחמצויים 

, כאשר קיים צורך של ממש בהשלמת הליכי המינוי לתפקידים מיוחדות אלהבנסיבות  .4

נוספת של המצב התמשכות עלולה לגרום להקרובה בתקופה , וכאשר אי השלמתם האמורים

לעשות את כל שניתן על מנת להבטיח שההליך אכן שיש הכרח  אני סבור ,לזמן לא ידוע

 .מועמדים שיאושרו בממשלה יסתיים בסופו של דבר במינוי
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לקדם את מועמדותם של כל ת כי אין מניעה משפטיאציין, כי היועץ המשפטי לממשלה אישר  .5

מועמדים(, אולם אף הוא ציין בחוות  5ם אותם ראיינתי לשני התפקידים האמורים )המועמדי

בפני הוועדה את המידע המלא  אדעתו ביחס לחלק מהמועמדים ולאירועים בעברם, שיש להבי

על מנת שתשקול זאת במסגרת החלטתה. בנוסף, סביר להניח שיהיו פניות  ,על אירועים אלה

החשש הרחב בקשר למועמדים או חלקם, דבר המגדיל את  נוספות אל הוועדה מטעם הציבור

 .פקידיםרק מועמד אחד לכל אחד מהתשיוגש לגבי השלמת הליך המנוי, ככל 

הם מועמדים ראויים ומתאימים וועדה שבכוונתי להגיש לבדיקת היודגש, כי כל המועמדים  .6

או לבחור ם ואיני מבקש או מצפה מהוועדה "לדרג" אות, הארגונים לכהן בראשותבעיני 

להמליץ בסופו של דבר לממשלה, מונחת על כתפי ההחלטה על מי מובן לי היטב כי  .מתוכם

 .ועל כתפי בלבד

בשאלה לקבל ממנה את חוות דעתה ביחס למועמדים שאותם אעביר,  היא ,מהוועדהבקשתי  .7

 בהיבטים ,לאישור הממשלההמועמדים הללו מי מלהביא מניעה לדעת הוועדה האם קיימת 

 .עליהם אמונה הוועדה בהתאם לשיקול דעתה )טוהר מידות ועוד(

אישור הטעמים המיוחדים לאת ביתר הרחבה להגיע ולנמק בפני הוועדה כמובן אשמח  .8

 זו.בקשתי 

 בבקשתי ותאשרה.דחוף תקיים דיון הוועדה אודה מקרב לב אם לאור האמור לעיל,  .9

 

 

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                             
 
 
 עד ארדןגלח"כ                              

 ,פניםההשר לביטחון                                                                               
 ם והסברהיושאים אסטרטגיהשר לנ                                                                

 
 
 
 
 

 היועץ המשפטי לממשלהד"ר אביחי מנדלבליט,  העתק:


