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 י' תמוז תשפ"א, 2021יוני  20
     לכבוד 

  בנימין גנץ מר    יאיר לפיד מר    נפתלי בנט מר 
 ביטחון שר הסגן ראה"מ ו שר החוץ ראה"מ החלופי ו  ראש ממשלת ישראל 

 ושר ההתיישבות 
 

  ניצן הורוביץמר    גב' מרב מיכאלי    גדעון סערמר 
 שר הבריאות  שרת התחבורה והבטיחות  משפטים שר הה"מ ואסגן ר

  בדרכים    
 

 ביטון-ד"ר יפעת שאשא   אביגדור ליברמן מר   גב' אורנה ברביבאי 
 החינוך  תשר   שר האוצר   הכלכלה והתעשייה  תשר

 
 גב' אילת שקד    לב -עמר בר מר   גב' תמר זנדברג 

 הפנים  תשר  השרה לביטחון פנים   להגנת הסביבה  ההשר
 

 יואל רזבוזוב מר    גב' פנינה תמנו   גב' קארין אלהרר 
 שר התיירות   העלייה והקליטה  תשר   האנרגיה  תשר

 
   מר עודד פורר  גב' אורית פרקש הכהן   מר זאב אלקין 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר    המדע והטכנולוגיה  תשר  ן, השר שר הבינוי והשיכו
 והשר לפיתוח הפריפריה,        והשר  למורשת וירושלים 

  הנגב והגליל       לכנסת לבין המקשר בין הממשלה
   

 נחמן שי    מר חילי טרופר    יועז הנדל מר 
 שר התפוצות   שר התרבות והספורט    שר התקשורת 

 
 חמד עמאר מר    מתן כהנא מר    מירב כהן      גב' 

 שר במשרד האוצר   השר לשירותי דת  וגמלאים  השרה לשוויון חברתי
 

 מר עיסאוי פריג'   אלעזר שטרן מר    מר מאיר כהן 
 השר לשיתוף פעולה איזורי    שר המודיעין   העבודה, הרווחה שר 

 והשירותים החברתיים 
 

 ד"ר אביחי מנדלבליט 
 היועץ המשפטי לממשלה 

 

 א.ג.נ.,

 ועדת חקירה ממלכתית דרישה להקים הנדון: 
 

ע"ר    בשם בישראל,  השלטון  איכות  למען  "  580178697התנועה  של "(,  התנועה)להלן:   וכן בשמם 

רא"ל )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  

י ארד, אלוף )מיל'( עמוס  יורם בן זאב, יו"ר ארגון עובדי צה"ל משה פרידמן, יו"ר המל"ל לשעבר עוז
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פרופ' סימון פרי, אלוף )מיל'( אלכס טל, עוה"ד אחז בן  תנ"צ )מיל.(  גלעד, אלוף )מיל'( עמוס ירון,  

)מיל(   )מיל'( זאב אלמוג, תא"ל  )מיל'( עמוס מלכא, אלוף  )מיל'( ישעיהו ברקת, אלוף  ארי, תא"ל 

שבתי שביט, אלוף )מיל'( עמי    שאול חורב, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר

אילון, אלוף )מיל'( יום טוב סמיה, אלוף )מיל'( גבי אופיר, אלוף )מיל'( אייל בן ראובן, ראש השב"כ  

עוזי   )מיל'(  אלוף  גדעון שמני,  )מיל'(  אלוף  )שפורר(,  שפר  גדעון  )מיל'(  אלוף  דיסקין,  יובל  לשעבר 

סוקניק, אלוף  -( יצחק בריק, אלוף )מיל'( משה עברימוסקוביץ', אלוף )מיל'( אבי מזרחי, אלוף )מיל'

)מיל'( יעקב )מנדי( אור, אלוף )מיל'( מתן וילנאי, אלוף )מיל'( גיל רגב, אלוף )מיל'( עמרם מצנע, אלוף  

יה(, אלוף )מיל'( יוסף מישלב(, אלוף )מיל'( נועם תיבון, אלוף )מיל'(  -)מיל'( יורם שמואל יאיר )יה 

ל'( דני רוטשילד, אלוף )מיל'( רן גורן, אלוף )מיל'( אודי אדם, אלוף )מיל'( אמנון  גיורא רום, אלוף )מי 

איתן בן אליהו, אלוף )מיל'( דוד  אלוף )מיל.(  רשף, אלוף )מיל'( וראש המל"ל לשעבר גיורא איילנד,  

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

 אנו מתכבדים לפנות אליכם, כדלקמן: ידידיה יערי, 

 

אנו מברכים על הודעתו של שר הביטחון, מר בנימין גנץ, לפיה יגיש לממשלה הצעה להקמת ועדת   .1

מדובר בפרשת השחיתות הבטחונית החמורה ביותר שידעה  חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות.  

  מדינת ישראל, ומכאן מכתבנו.

שוחד    2016בשנת   .2 עבירות  לביצוע  בחשד  בבדיקה  פתיחה  על  לממשלה  המשפטי  היועץ  הודיע 

במסגרת העסקאות לרכישת צוללות, בין התאגיד הגרמני "תיסנקרופ" לבין מדינת ישראל. ברבות  

 " ובשמה הנוסף "פרשת הצוללות".  3000הימים, נודעה חקירה זו כ"תיק 

הפרקליטות להגיש כתבי אישום חמורים בפרשה זו, ובהינתן כי  כעת, על רקע פרסומן של החלטות   .3

עסקינן במקרים חמורים שבהם יש חשש לפגיעה בביטחון הלאומי, התנועה למען איכות השלטון  

בישראל פונה אליכם בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית, בהתאם לסמכויותיכם בחוק ועדות  

 "(. רה חוק ועדות חקי)להלן: " 1969-חקירה, התשכ"ט

ביום  כזכור,   .4 עוד  שהתפרסמו  זה  בעניין  המשטרה  והמלצות  החשדות,  כתבי  בגין  הפרסומים 

, מגלים מסכת עובדתית חמורה, בה גופים פרטיים משתמשים בעובדי ציבור שונים על  8.11.2018

 מנת לקדם את עסקיהם הפרטיים, והכל תוך השחתה בוטה וקשה של מערכת הביטחון הציבורית.  

רסומי גורמי אכיפת החוק הרשמיים, שורה של עובדי ציבור ונושאי משרה בכירים, לצד כעולה מפ .5

גורמים עסקיים פרטיים, כולם נהנו מעמלות בקשר לעסקאות הצוללות וכלי השיט שנרקמו בין  

נציגי   כאשר  והכל,  אחרים.  עסקיים  למיזמים  בקשר  וכן,  ישראל  מדינת  לבין  תיסנקרופ  תאגיד 

נמצאים  הללו  וקיצוניים  הציבור  מובהקים  עניינים  ובניגודי  הציבורי  תפקידם  בין  אינטרס  ה, 

 הציבורי עליו הם הופקדו לבין קידום ענייניהם האישיים והכספיים.  
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בתחום הרכש הביטחוני, לעובדי     כתבי החשדות מייחסים עבירות חמורות ביותרעל פי הפרסומים,   .6

ה בקופה  עשו  אשר  פרטיים,  ולגורמים  בכירים  תוךציבור  כבשלהם,  של    ציבורית  בוטה  הפרה 

 :  חובותיהם הציבוריות

, מפקד חיל הים לשעבר, מיוחסות עבירות של קבלת שוחד, הפרת אמונים,  אליעזר )צ'ייני( מרוםל

 הלבנת הון ועבירות מס; 

, ראש המטה של השר יובל שטייניץ לשעבר ומנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל של  דוד שרןל

משרד ראש הממשלה לשעבר, מיוחסות עבירות של קבלת שוחד, הפרת אמונים, ועבירות על חוק  

 מימון מפלגות;  

, חבר כנסת ושר לשעבר, וכן יו"ר קרן היסוד לשעבר, מיוחסות עבירות של  אליעזר )מודי( זנדברגל

 לת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס;קב

יוסףל וביטחון של הכנסת לשעבר והמשנה לראש המטה לביטחון  אבריאל בר  , מנהל ועדת חוץ 

לאומי לשעבר, ומי שאף היה מועמד לראשות המל"ל, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד מנציג  

 ;תיסנקרופ מיקי גנור, קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים 

אלוף, מיוחסות עבירות של  -מחיל ים בדרגת תת  2001, איש עסקים אשר השתחרר בשנת  שי ברושל

 בקשת שוחד, לקיחת שוחד, עבירות מס והלבנת הון;

 , היועץ הפוליטי של השר יובל שטייניץ לשעבר, מיוחסות עבירות של תיווך לשוחד; רמי טייבל

 לבנת הון וסיוע לעבירות מס; , יועץ תקשורת, מיוחסות עבירות של היצחק ליברל

 , מיוחסות עבירות של הלבנת הון; עו"ד דוד שמרוןל

גנורול מס,  מיכאל  עבירות  הון,  הלבנת  שוחד,  מתן  של  עבירות  מיוחסות  תיסנקרופ  חב'  נציג   ,

 ועבירות על חוק מימון מפלגות.  

שונים .7 ובאישומים  מעורבים,  מאותם  חלק  נגד  אישום  כתבי  הגשת  על  הוחלט  מכפי    לאחרונה 

שהומלץ על ידי משטרת ישראל. בפרט, החליט היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש כתבי אישום  

 כלל נגד עו"ד דוד שמרון ונגד מפקד חיל הים לשעבר האלוף )מיל'( אליעזר )צ'ייני( מרום. 

  על   להם  מחלה  מדוע  המסביר  המדינה  מטעם  נימוק  כל  פורסם  לא  אלה  שורות  כתיבת  למועד  עד .8

 . לכאורה החמורים מעשיהם ועל בפרשה מעורבותם

לדאבוננו, פרשת עסקאות רכש כלי השיט הנ"ל הינה פרשה רבת פרטים ונושאים, ממנה עולה כי   .9

שיקולים זרים ופסולים גברו על השיקולים הביטחוניים והצבאיים, שהם ורק הם, היו אמורים  

 שאים הבאים:  להיות בראש מעיניהם של מקבלי ההחלטות, בין היתר, בנו
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זאת על אף קיומו של תהליך סדור 2012רכישת הצוללת השישית מחב' תיסנקרופ בשנת   .א  ,

כל   את  להשיג  מנת  על  כי  נקבע  שבסופם  הביטחון,  במשרד  שנערכה  יסודית  מטה  ועבודת 

 בלבד.   צוללות  5היעדים ההרתעתיים והאסטרטגיים, יש להחזיק צי ובו  

, וזאת חרף  2015-2016מחב' תיסנקרופ בתהליך שנמשך בין השנים    9-, ו8,  7רכישת צוללות   .ב

 התנגדות משרד הביטחון וצה"ל.  

רכישת ספינות נגד צוללות מחב' תיסנקרופ על פי דרישת משרד ראש הממשלה, שכן שמעולם   .ג

 אף גורם צבאי או ביטחוני לא העלה דרישה לרכישת ספינות נגד צוללות.   

התערבות משרד ראש הממשלה בהליך רכישת ספינות המגן על מתקני הגז, לרבות הדרישה   .ד

בדחי )מספינות  הספינות  איפיון  את  של    1,200של    לשנות  בדחי  לספינות  טון(,   2,000טון 

הגז,   מתקני  על  המגן  ספינות  לרכישת  הבינלאומי  המכרז  בהליכי  בוטה  התערבות  ולרבות 

 ודרישתו של ראש הממשלה לבטל כליל את המכרז הנ"ל. 

ניסיון הפרטת מספנות חיל הים, וניסיון העברת המספנות לידיה הפרטיות של חב' תיסנקרופ,   .ה

יה עתידים היו להיכנס בנעלי עובדי מספנות חיל הים ולבצע עבודות תחזוקה של  אשר עובד

 כלי השיט עבור חיל הים הישראלי.  

הוא הנושא של מתן אישור על ידי מדינת ישראל   הנושא החמור ביותרולבסוף, ככל הנראה,   .ו

י  לממשלת גרמניה, למכור צוללות מדגם מתקדם למצרים, תוך מידור מערכת הביטחון )כפ 

(, חרף התנגדות  23.3.2019שהודה ראש הממשלה בראיון שנתן לעיתונאית קרן מרציאנו ביום  

נחרצת של מערכת הביטחון למתן אישור, מכל סוג שהוא, לממשלת גרמניה למכור צוללות  

 למצרים.  

מעבר לקיומם של שיקולי בצע כסף פסולים אשר הובילו למעשים ולהחלטות הנ"ל, ברור גם כי   .10

היה מצוי בניגוד עניינים חמור, עקב קשריו המשפחתיים    ,נתניהו  לשעבר, מר בנימין   להראש הממש

שהתקבלו עבור מכירות    או יכול היה להנות מהעמלות  עם עו"ד דוד שמרון אשר נהנה מהעמלות

 כלי השיט.  

בניגוד עניינים חמור בזמן שעסק ללא לאות ברכישת כלי  מצוי    היה חמור מכך, ראש הממשלה   .11

קשריו  השיט,   עקב  זאת  תיסנקרופ,  מחב'  השיט  כלי  לרכישת  אגרסיביים  לחצים  הפעלת  תוך 

נתן  -האישיים מר  הכלכלי,  ופטרונו  דודו  בן  של  קשריו  גם  כמו  תיסנקרופ,  חב'  עם  כלכליים 

חב'   עבור  פלדה  לייצור  חומרים  המספקות  החברות  במניות  החזקותיהם  לאור  מיליקובסקי, 

 לרשויות האכיפה )פרשה שהוכתרה בתקשורת כ"פרשת המניות"(.  תיסנקרופ, כפי שנחשף לציבור ו

יודגש, כי ככל שחולף הזמן, מצטברות עדויות מגורמים שונים ומסמכים רבים המעידים כולם על   .12

כך שנושאי משרה ציבוריים ופרטיים קידמו את עסקאות רכש כלי השיט מחב' תיסנקרופ, הן מתוך  
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ככל גבוהות  עמלות  להרוויח  הפרטי    מוטיבציה  הונם  את  להגדיל  מוטיבציה  מתוך  וכן,  הניתן, 

 .  וזאת במנותק מהצורך הצבאי והביטחוניולהשביח את המניות בהן הם מחזיקים, 

בנסיבות אלה, כאשר עסקינן באחת מפרשות השחיתות החמורות ביותר בתולדות מדינת ישראל,   .13

שבהן החמורה  לא  תלואם  ובלתי  עצמאית  חקירה  ועדת  רק  כי  דומה  לברר,  ,  לבחון,  תוכל  יה, 

 .  ולחקור את הליכי קבלת הרכש מחברת תיסנקרופ

 : 3000פנה גם לסיכום המלצות המשטרה בתיק נ לעניין זה 

"במהלך ניהול החקירה ואיסוף הראיות נתגלו ליקויים בכל הנוגע  

לסדרי מנהל בקרב גופים שונים, אל מול גורמים עסקיים ופרטיים,  

ליקויים  וזאת בכל הנוגע לרכש ביטחוני ואסטרטגי למדינת ישראל. 

אלו מחייבים הפקת תובנות ולקחים על ידי הגורמים המוסמכים 

א ולייעל  לשפר  מנת  על  במדינת  לכך,  הביטחוני  הרכש  הליכי  ת 

ישראל ולהגן עליהם מפני אינטרסים זרים והשפעות פסולות במבט 

 הח"מ[.    –]ההדגשות אינן במקור  "צופה פני עתיד

זה   גם  נלעניין  מיום    לאמורפנה  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  החלטתו 
 :  רשת כלי השיט )העמלות או המניות(, שלא לפתוח בחקירה פלילית מחודשת בפ15.10.2020

בעתירה ]של התנועה לאיכות השלטון[ והתצהירים עוסקים, על פי  "

האמור בהם, בעיקר בטענות לחוסר תקינות מינהלי שורשי בהליכים  

שסבבה את ההחלטות באשר להצטיידות המדינה בכלי שייט. חלק  

בעתירה   שעולות  הללו  הטענות  במישור    –מן  בעיקרן  שמצויות 

חופפות, במידה    –הציבורי  המנהל התקין ונורמות ההתנהלות בשדה  

זו או אחרת, לתמונה בהצטיירה במסגרת החקירה הפלילית בתיק  

בין  3000 משתקפת,  אשר  הנטענת,  תקינה  הבלתי  ההתנהלות   ...

ובנטען בתצהירים    3000היתר, מעדויות רבות שנמסרו במסגרת תיק  

מדאיגההאמורים תמונה  אמנם  מעלה  בפני  ,  מהווה,  אינה  אך   ,

בנסיבות  פלילית.    עצמה,  בחקירה  לפתיחה  מספיק  טעם  העניין, 

דהיינו, שאלות כבדות משקל שעולות מהעדויות והתצהירים, ואשר  

נותרו לעת הזו ללא מענה, אינן מצויות לפתחה של מערכת אכיפת  

הפלילי בשדה  המצויים  חשדות  בבירור  אך  העוסקת    " החוק, 

 הח"מ[.  –ההדגשות אינן במקור 

רואים אנו כי היועץ המשפטי לממשלה, שנחשף למלוא חומר הראיות, הגלוי כמו גם החסוי, סבור   .14

כבדות   וששאלות  הציבורי,  בשדה  וההתנהלות  התקין  המינהל  במישור  מדאיגה  תמונה  שעולה 

mailto:office@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/


 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 36504* מען למכתבים: ת.ד.  9438303, ירושלים 208רח' יפו            
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  9136001 القدس ،36504. ب. ص: للرسائل العنوان   9438303 القدس ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.  36504  Jerusalem 9136001 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 6 מתוך 6 עמוד

 
 

משקל נותרו ללא מענה. את מיצוי בירור התמונה המדאיגה, כמו גם קבלת התשובות לשאלות  

 . רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתיתן להשיג  כבדות המשקל, נית 

ת כמו גם הקמת ועדת חקירה  ונזכיר, כי לחלק גדול מכם הנושא של חקירת כלי השייט והצולל .15

ממלכתית, היה חלק מהבטחות במסעי הבחירות שנוהלו על ידכם, וחלקכם אף הגדיל לעשות הגיש  

 ! לקיים ולכבדבנסיבות העניין הבטחות יש הצעת חוק בנושא. אך דומה כי 

לקבל  על מנת  בהתאם להודעתו של השר גנץ,  נתכבד לפנות אליכם בבקשה כי תתכנסו  לפיכך,   .16

תחקור את ההתנהלות המתוארת  שהחלטת ממשלה המורה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית  

 . לעיל, ותמסור לממשלה דין וחשבון, והכל בהתאם לסמכויותיכם בחוק ועדות חקירה 

 ירה. נודה לתגובתכם המה  .17

 בכבוד רב, 
 

           
 
 

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

 ראש האגף המשפטי                 יו"ר התנועה למען איכות השלטון 
 התנועה למען איכות השלטון                          
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