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 לכבוד 

 לישראת שרי ממשל

 ,נומכובד

 

 1968-חוק ועדות חקירה, תשכ"טל 1בהתאם להוראות סע' דרישה להקמת ועדת חקירה הנדון: 

 הפעלת לחצים על חוקרים בכירים במשטרהבנושא 

 

טען כי  , בומפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיךהתפרסם ראיון עם  7.2.2018-ה ביום רביעי, .1

עקוב אחר חוקרים בכירים המעורבים גייסו חוקרים פרטיים על מנת ל "גורמים רבי כח"

עליהם בחקירות ראש הממשלה וכן לעקוב אחר בני משפחותיהם ושכניהם במטרה לאסוף 

 .המעורבים בחקירה הקצינים הבכיריםלהפעיל לחצים על וחומר 

 

מזעזע לגלות " כך: בין היתר וכתב שהעלה אלשיך בראיון הגיב לטענות ראש הממשלה .2

וזר על הרמיזה ההזויה והשקרית כאילו רה״מ נתניהו שלח חוקרים פרטיים נגד שהמפכ״ל ח

 ."קציני משטרה החוקרים אותו

 

, ובראש יחידת החקירות עומד אדם שטופל ראש הממשלהו של דבריין ספק שאם אכן נכונים א .3

על התנהלותו של אגף  כבד ומרגיש נרדף על ידו, יש בכך להטיל צל והאשמות שווא כלפי

 כולה. החקירות ושל משטרת ישראל

 

 כרשאו מי מטעמו וראש הממשלה אם אכן נכונות טענותיו של רב ניצב אלשיך, ש ,אין ספק גם .4

חריף אמון חוקרים פרטיים כנגד חוקרי המשטרה המעורבים בחקירתו, הדבר מעיד על משבר 

איג את . משבר שכזה אמור להדאכיפת החוקלבין בכירי מערכת  1נבחר הציבור מס'  ביןביותר 

 . ותוודורש בירור באשר לנסיבות היווצרדינה המ כל אזרחי

 

שטוען  מפכ"ל המשטרהמאשים את  ואףאם ראש הממשלה מכחיש זאת, וחמור מכך,  ,בנוסף .5

באופן  חקירות שכאלה, הדבר מעיב על אמינותו וצעואכן בשבעוד "הזויה ושקרית"  טענה

 .קיצוני

 

 

 



 
 

 

 

בין אם ראש  :לולאחת משתי האפשרויות הקשות ה כל העת כאשר בחלל הציבורי מרחפות .6

כטענת  נגד צמרת מערכת אכיפת החוק "לסגור חשבונות"פעל במחשכים כדי מכהן ממשלה 

ן אם בכירים במערכת האמונה על אכיפת החוק חוקרים את האישיות , וביאלשיך וריטמן

, ענתו של נתניהוכט הציבורית החשובה ביותר כשברקע הם רואים בו כרודף אותם ומשפחתם

 .מדינת ישראל לא יכולה לסבול מציאות זו

 

אשר על כן, ולצורך חיזוק אמון הציבור בנבחרי הציבור ובמערכות אכיפת החוק, ולצורך תיקון 

להקים ועדת  ישו, נבקשכםהמחדלים שהובילו למשבר האמון החריף, שבשלב זה אין להכח

 שתבדוק את הטעון בדיקה ותמליץ על תיקון הטעון תיקון, באופן פומבי וגלוי. חקירה

 

 ,כבוד רבב

 יהודה עמרני                                                                  עו"ד שמחה רוטמן
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