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הנדון: פנייתכם בנושא "בקשת הבהרה רשמית מטעם היועץ המשפטי לממשלה לכך שהכיר את החלטת ראש 

 מצרים"להממשלה למכור צוללות 
 24.3.2019סימוכין: מכתבכם מיום 

 

 . 23.3.2019ביום , מר בנימין נתניהו, עניינו של מכתבכם שבסימוכין בראיון אותו נתן ראש הממשלה

לממשלה יפרסם הודעה רשמית לציבור המאשרת כי ידע על החלטת ראש  ביקשתם כי היועץ המשפטי במכתב
כן ביקשתם כי היועץ המשפטי . שלא לסרב למכירת הצוללות הגרמניות למצרים ועל המניעים שבבסיסההממשלה 

לממשלה יבהיר האם לאור היכרותו עם מהלך ההחלטה והמניעים שבבסיסה, בחר שלא לפתוח בחקירת ראש 
 רשת הצוללות.הממשלה בפ

 לאחר בחינת פנייתכם, ביקשני היועץ המשפטי לממשלה להשיבכם כדלקמן:

ו תחת פיקוח, כלכליתהע"י היחידה הארצית למאבק בפשיעה  נערכה באופן יסודי ומעמיקחקירת פרשת הצוללות 
משיקולים של בירור אך ורק נקטו וכל מהלכיה נשל ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל,  צמודה

בפיקוח הדוק של פרקליט ו, אביב )מיסוי וכלכלה(-. החקירה לוותה באופן צמוד ע"י פרקליטת מחוז תלהאמת
 המדינה.

ות ללשאגם בין השאר  השיבהוא נגבתה שלא תחת אזהרה, כידוע ש, בפרשהבמסגרת עדותו של ראש הממשלה 
בשלב לא התנגד הוא בגינה שרגישה כי קיימת סיבה בהקשר זה מצרים והסביר ה לנושא מכירת צוללות מגרמניב

 . רת הצוללותמסוים למכי

כי הוא מוכן הוסיף אך  ,אינו יכול לפרטה בפני החוקריםהוא  סיבהה מפאת סודיותראש הממשלה הוסיף כי 
שנתון . מאחר בלבד המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינהות מיוחדת שימסור ליועץ נושא בעדעדותו בלים את שלה

גורמי החקירה והאכיפה כל דעת על  –בשעתו , הוחלט הפלילית לחקירהבאותו מועד זה לא היה דרוש סודי 
 . הסודי האמור ןהנתוולברר מהו להעמיק נדרש שלא  –הנוגעים בדבר 

 בשום שלב. לנתון סודי זה נחשף היועץ המשפטי לממשלה לא כי למען הסר ספק נציין 

דבריו של ראש במסגרת  ים שעלואחראו עובדה כל היבט לה בקשר כדי להביע עמד באמור לעילין יובהר כי א
 הממשלה בראיון האמור.

 בברכה, 

 גיל לימון, עו"ד ד"ר 

 עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה


