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אנו, חברי ההנהלה הבכירה של פרקליטות המדינה, פרקליטי מחוזות, מנהלי 

פונים אליך בעקבות ההודעה שפרסמת מחלקות ומשנים לפרקליט המדינה, 

היום בתגובה למכתבו של היועץ המשפטי לממשלה, הד"ר אביחי מנדלבליט 

     במכתב זה את תמיכתנו היר להברות המדינה. אנו מבקשים אל נציב שי

 ביועץ המשפטי לממשלה, הד"ר מנדלבליט. ואת אמוננו המלא י מסויגתתבלה

מעולם לא נדרשה הנהלת הפרקליטות לפנות במכתב מעין זה לעומד בראש 

הפרקליטות. אין זה מנהגנו ללבן באופן זה את חילוקי הדעות המתגלעים 

כשהסכמת לקבל על עצמך את המינוי לתפקיד מ"מ פרקליט  אף בתוכנו.

ואולם,  היועץ המשפטי לממשלה, לא הבענו דעתנו בקול. ללא תמיכתהמדינה 

הפעם החלטנו לחרוג ממנהגנו ולהשמיע את קולנו באופן צלול וברור לנוכח 

 , המנוגדת לכל אתוס עליו התחנכנו וחינכנו דורות של פרקליטים.ךהתנהלות

ששלח  במכתבהמשפטי לממשלה ובדברים שכתב אמון מלא ביועץ יש לנו 

המתואר בו לגבי אופן  תוכן הדבריםלצערנו, לנציב שירות המדינה.  אמש

משקף אל נכון את המציאות אותה אנו חווים מאז  תפקודך בניהול הפרקליטות,

לא היינו מעלים על דעתנו להוציא תחת ועל אף האמור, . ךלתפקיד תשנכנס

 שפרסמת אמש. הבלתי לגיטימיתהמבישה ו ההודעה מכתב זה, אלמלאידינו 

ביועץ  רפש כך שבמקום להתייחס לטענות לגופן, בחרת להטילמ אנו מזועזעים

, תוך פרסום יזום של להתנגד להארכת המינוי שלך ובמניעיו המשפטי לממשלה

כזו הרי  חשאית . אף אם מתקיימת בדיקהשאתה עורך על פי הודעתךבדיקה 

פרסומה לצורך התמודדות עם טענותיו המשפטיות של היועץ המשפטי ש

מעקר מהיסוד את חשאיות הבדיקה ה, לממשלה, היא מעשה שלא ייעשה

כל שאכן כ .ומנוגד לכל ערך בסיסי בעבודת הפרקליט והאפקטיביות שלה

היא לשמש  רסומה ברביםשל פ שמטרתו היחידהמתקיימת בדיקה כזו, נראה 

 .ךקרדום לחפור בו לצורך הדיפת הביקורת המוצדקת של היועץ המשפטי עלי

ומגנים בכל תוקף אנו שבים ומביעים את תמיכתנו ביועץ המשפטי לממשלה, 

, אשר מקומה לא יכירנו בארגון שחרת על דגלו ערכים של את אופן התנהלותך

 .אמת ושמירה על שלטון החוקיושר, 
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