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 לכב'
 שקוביץ', נציב שירות המדינה פ'( דניאל הרפרו)הרב 

 נציבות שירות המדינה 
 ירושלים 

 
 ה ניט המדילקפר  י ינומהליכים לב ניםיעני ניגוד מניעת  –עו"ד אביחי מנדלבליט   הנדון:
 
 הוא היועץ המשפטי לממשלה.  "(עו"ד מנדלבליט)להלן ""ר אביחי מנדלבליט דעו"ד  .1

כנגד עו"ד  ידת חקירות יאח"ה,  ביח  350752/2013מס'  במשטרה  כמו כן, מתנהל תיק חקירה   .2

הרפז".  ב"פרשת  ב  מנדלבליט  פתוח  מב"ד  התיק  דיןממתי  -סטטוס  לבירור  "  ן  תיק  )להלן 

 . "(החקירה

  דאז   ן, פרקליט המדינה צלעו"ד שי ניחן, בשם עו"ד מנדלבליט    קפנה עו"ד ז'   28.7.2016ביום   .3

" ניצן)להלן  מחמת   ,("עו"ד  הרפז"  ב"פרשת  שלו  החקירה  תיק  סגירת  על  להורות  בבקשה 

 העתק המכתב מצ"ב.  חוסר אשמה.

 . החקירהתיק סירב להורות על סגירת  עו"ד ניצן .4

פרקליט המדינה יכול להורות על סגירת תיק החקירה נגד עו"ד מנדלבליט, נמצא  רק  מאחר ו .5

 דינה חדש. יט מלק הנוגע למינוי פר  בכלר ומ וחמהותי עו"ד מנדלבליט בניגוד עניינים 

יט מדינה חדש  לקמינוי פרלפיכך, הינך מתבקש בזאת להורות לעו"ד מנדלבליט שלא לעסוק ב  .6

 . בו הוא נמצא ענייניםה ניגוד שהיא, עקב בכל דרך 

ל בנוסף,   .7 מתבקש  עוד  כי  הורות  הינך  תת כל  הקולא  החלטת  מיום    1585מס'    ממשלהן 

לתפקיד פרקליט המדינה,  ועדת האיתור    כיו"ר לפיה היועץ המשפטי לממשלה ישב    29.2.2004

 תפקיד.  ליש לקיים מכרז פומבי  לחילופיןלא ניתן למנות ועדת איתור כזו ו

הינך מתבקש ליתן את  הר המידות בשירות הציבורי,  וחשיבותו לעניין טו   לאור דחיפות העניין .8

 מקבלת מכתב זה. ימים  (7תיך בנושא בתוך שבעה )נחיוה

 . ןתתינבעת נ  העתק הוראותיך בנושאלח"מ את  ח נבקשך לשלו  .9

ה  ויתור,  כל  להוות  כדי  זה  במכתב  באמור  אין  פורמלית:  עיכובהודעה  השלמה,  דחיה,  גבלה   ,
בעבר או שיועלה  הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה  

ו/א  טעןבעתיד  סעד,  תלונה,  טענה,  בקשה,  דרישה,  כל  על  תביעה,-ו  הודעה,  צו,  תובענה    ביניים, 
פני הגשת  ראה עפ"י כל דין לייצוגית או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם.  האמור לעיל מהווה הת 

 .ינהליים או משמעתיים מכל סוג שהואמ ,הליכים משפטיים
 

 בכבוד רב, 

  
 סולי עו"ד אביעד וי

 ראש הממשלה  העתק:  
 שר המשפטים  
 ן הפנים וחהשר לביט  

 מזכיר הממשלה 
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