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 שלום רב,

 הקמת ועדת בדיקה חוקרת נדון:ה

 

אמש והבוקר, וגם בעקבות הדברים שלא פורסמו,  אני פונה אליך בעקבות הדברים שפורסמו 

אודות התנהלות גורמי החקירה,  בעקבות צו איסור פרסום שהתבקש וניתן במעמד צד אחד, 

 . בעניין עדי המדינה בתיקי ה"אלפים"  האכיפה והתביעה

 

כאזרח מן המניין אני חייב לומר כי אני מודאג. אני מודאג ממציאות בה נראה כי גורמי אכיפת  

בידם הפקידו אזרחי ישראל את הכוח לחקור ולהעמיד לדין, משתמשים בו לרעה.  אלו ש , וקהח

אזרח  תוך פגיעה בזכויות אמצעי להשגת המטרות שסימנו לעצמם, נראה כי אין הם בוחלים בשום 

קריסת כל המוסכמות היסודיות   לא ניתן להשלים עם טוהר ההליך המשפטי. במינימליות וונחקר 

בכירים היושבים  ה  במערכת אכיפת החוק, ובמיוחד כאשר ההפרות של כללי המשחק נעשות על ידי  

 . מערכתבראש ה

 

השבת האמון הציבורי במערכות אכיפת החוק מחייבת פעולה מיידית, וככל הנראה, "אין אסור  

גלים לבצע את הבקרות הפנימיות  מתיר את עצמו מבית האסורים" והמערכת וראשיה אינם מסו

הנדרשות ולתקן את הטעון תיקון. ייתכן כי הדבר נובע מכך שהם חשים מותקפים, ועל כן הם  

מתקפדים יותר ויותר בתחושת מגננה, שאינה מתאימה למערכת המחוייבת בשקיפות ובמתן דין  

 וחשבון לציבור ולנבחריו. 

 

לתפקודה ולהתנהלותה של התביעה הפלילית   תכשר המשפטים, הנושא באחריות המיניסטריאלי

למנות וועדת  לפיכך, אני מבקש מכבודו לפעול בהתאם לסמכותו ובישראל, העניין מצוי בסמכותך, ו

בדיקה, בראשות שופט בדימוס, שתבדוק את תפקודה של מערכות התביעה והיעוץ המשפטי  

ות או חקיקה ככל שתידרש.  לממשלה בטיפול בהדלפות מחקירות, ותגיש המלצותיה לשינוי מדיני 

כמו כן, מן הראוי שאותה וועדה או וועדה מקבילה, תבדוק את יכולותיהן של רשויות האכיפה  

 להעמיד לדין פלילי או משמעתי את אנשיהן, מהמשטרה ומהפרקליטות. 

 



  בס"ד  
   
   

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

א לחוק הממשלה, לאחר מינוי הוועדה, תוכל להביא לאישור הממשלה  8בהתאם להוראות סעיף 

נתנו לוועדת הבדיקה סמכויות של וועדת חקירה, על מנת שהוועדה תפעל באופן יעיל  בקשה כי יי 

   ומיטבי לבירור האמת ולהצגת תמונה ברורה ואובייקטיבית אל מול הציבור ואל מול נבחריו. 

  עיצומים לזמן עדים, לחייבם להעיד, לכפות התייצבותם ולהטיל  בסמכותה של וועדה שכזו יהיה 

 , כפי שמפורט בחוק ועדות חקירה. על המסרבים להעיד

 

אדגיש כי הקמת ועדה כאמור, יכולה וצריכה להיעשות אף בתקופה זו. היותה של הממשלה  

"ממשלה יוצאת" כהגדרתה בחוק יסוד: הממשלה, אינה מעלה ואינה מורידה. הוועדה שתוקם  

קרה סביר להניח  אינה יכולה לשנות את המצב הקיים, אלא לכל היותר להמליץ על צעדים, ובכל מ

 שעד שתסיים את עבודתה ובדיקתה, כבר תוקם ממשלה קבועה.  

 

קביעה אחרת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי מאנשיו, מלבד ניגוד העניינים המוסדי, ואולי  

אף האישי, בה היא נגועה, תוביל למסקנה שבמקרה של ממשלה יוצאת, יכולים גורמים שאינם  

גבלה, ונבחרי הציבור, הנושאים באחריות, אינם יכולים לממש את  נבחרים לפעול ללא כל מ

 אחריותם כלפי הציבור ועל פי החוק. אין לכך כל בסיס משפטי, חוקי, מוסרי או דמוקרטי. 

 

דווקא בימים אלה, הציבור  נושא אלינו עיניים, ובייחוד אליך, לשר המשפטים, שהמערכות הללו   

 על הפגמים נמצאות תחת אחריותו. 

 

 בברכה, 

 
 

 בצלאל סמוטריץ' ח"כ  
 והבטיחות בדרכים  שר התחבורה     


