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      8034/20 בג"ץ                                                                                                   בבית המשפט העליון
                  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי 

 , תל אביב44דרך מנחם בגין 
 או חנוך קינן\על ידי עורכי הדין יצחק מינא ו

 או משה צור\או רונית וולף ו\ו
 תל אביב 28אשר כתובתם למסירת כתבי בית דין היא רחוב הארבעה 

Isaac@minalaw.co.il  
 ת ה ע ו ת ר                                                                     050-2422421 -פלאפון 0765384613 -טלפון

  
 נ ג ד                              

 
 השר לביטחון פנים. 1
 ממשלת ישראל. 2
 . היועץ המשפטי לממשלה3

 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
  9711052, ירושלים 29דין -רח' צלאח א

 םה מ ש י ב י                  02-6467011פקס , 073-3925590 טל'
 

 

 

 לעתירה המדינהתגובה מטעם 

 

, מוגשת בזאת תגובה מטעם המדינה 19.11.20בהתאם להחלטת כבוד השופט עמית מיום  .1

 לעתירה.

 

 עניינה של העתירה במינוי מפכ"ל למשטרת ישראל. בעתירה מתבקש בית המשפט הנכבד .2

מפכ"ל קבוע וזאת תוך ליתן צו על תנאי וצו החלטי המחייב את השר והממשלה למנות "

" )העמוד האחרון לכתב העתירה, מספר ימים מצומצם כפי שיורה בית המשפט הנכבד

 (. 16סעיף 

 

קובע כי מפכ"ל משטרת ישראל  1971–א לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א8סעיף  .3

 יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת השר לביטחון הפנים. 

 

 לתפקיד המפכ"ל , טרם הבאת מועמד27.5.181 מיום 3839מס'  בהתאם להחלטת ממשלה

)כמו גם מינויים למספר  נבדק המינוי ,לצורך מינויו על ידי השר לביטחון הפנים לממשלה

מייעצת לממשלה הועדה הועל ידי  תפקידים נוספים כקבוע בהחלטת הממשלה האמורה( 

א' לעניין מינויים לתפקידים בכירים ]בראשותו של שופט בית המשפט העליון )בדימוס( 

 , ונמסרת חוות דעתה של הוועדה בנוגע למינוי.  "(הוועדה)להלן " גולדברג[

 

 . 3.12.18ניצב רוני אלשיך, הסתיימה ביום -כהונתו של המפכ"ל הקודם, רב .4

 

                                                           
1 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3839_2018 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3839_2018
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השר לביטחון  2.11.18קודם לפקיעת כהונתו של המפכ"ל אלשיך, פנה ביום יצוין כי עוד 

פנים דאז, מר גלעד ארדן, לוועדה וביקש כי תחווה את דעתה ביחס למועמד לתפקיד ה

החליטה הוועדה כי אין בידה  29.11.18המפכ"ל ]ניצב )בדימוס( משה אדרי[. ביום 

 רה. להמליץ על מינויו של המועמד לתפקיד מפכ"ל המשט

 

החליטה הממשלה, על פי המלצת השר  2.12.182מיום  4329בהחלטת ממשלה מס' 

 לתפקיד ממלא מקום מפכ"ל משטרת ישראלאת ניצב מוטי כהן  לביטחון הפנים, למנות

או עד למינוי מפכ"ל חדש על ידי הממשלה, לפי המוקדם  17.1.19עד יום  4.12.18מיום 

 מביניהם. 

 

הממשלה מעת לעת כהונתו של ניצב כהן כממלא מקום בהמשך הוארכה בהחלטות 

מיום  415המפכ"ל, תוך שבהחלטת הממשלה האחרונה עד כה בעניין, החלטה מס' 

, החליטה הממשלה, על פי המלצת השר לביטחון הפנים, להאריך את תקופת 30.9.203

חדש או עד למינוי מפכ"ל  30.3.21כהונתו של ניצב כהן כממלא מקום המפכ"ל עד יום 

 למשטרה על ידי הממשלה, לפי המוקדם מביניהם.

 

ועד להקמת  2018מאז דצמבר תקופת הבחירות הממושכת, שנמשכה  יצוין כי במהלך

פנים דאז ליועץ המשפטי ה, פנה השר לביטחון (17.5.20)שכוננה ביום  הממשלה הנוכחית

אחר בחינת לממשלה כדי לבדוק את האפשרות לקדם מינוי מפכ"ל קבוע בתקופה זו. ל

שבמהלכה  לתקופה הממושכת ,ת הבחירותהנושא, ובשים לב למשכה החריג של תקופ

תקינה ותפקיד המפכ"ל לא אויש, וכן לחשיבות הרבה שיש בהבטחת רציפות תפקודית 

, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי אין מניעה לקדם מינוי מפכ"ל קבוע ת ישראלשל משטר

 דם.לא קּו האמור לעיל, מינוי מפכ"ל קבוע. על אף ת הבחירותגם במהלך תקופ

 

מכל מקום, עד כה, לא נמסר לוועדה שם של מועמד לתפקיד המפכ"ל לצורך בדיקתה, 

 ממשלה.  בפני הוממילא גם לא הובא המינוי 

 

יצוין, כי העיכוב בהליכי המינוי למשרות בכירות נוספות בשירות המדינה, שהמינוי להן  .5

עיכוב מושא העתירה דנן, עולה בעתירות נוספות בדומה למצוי בסמכות הממשלה, 

 בנוגע למינויים הממתינים לאישור הממשלה התלויות ועומדות בפני בית המשפט הנכבד

ן ירדיו ויו"ר מועצת שידורי הכבלים והלוויללוויזיה ומינוי מנכ"ל הרשות השנייה לט-אי –

מינוי -אי ;(5440/20משרד ראש הממשלה )בג"ץ קבוע ל מינוי מנכ"ל-אי ;(1257/20 )בג"ץ

  (.7180/20מנכ"ל קבוע למשרד המשפטים )בג"ץ 

 

)של מינויים בכירים בשירות הציבורי בכלל  לצד זאת, הנושא אף נכלל כסעד כללי

העוסקת בנוסף לכך גם בהסדר ניגוד ) 5920/20 בג"ץבעתירה ב ממשלה( הטעונים אישור

עניינים לראש הממשלה ובמעורבות שלו ושל שרים וסגני שרים המזוהים כבעלי זיקה לו 

                                                           
2 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4329_2018 
3 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec415_2020 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4329_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec415_2020
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נידונה יחד ו , לרבות מינוי מפכ"ל משטרת ישראל,בעניינים שונים ובהם מינויים שונים

הסדר ניגוד עניינים לראש הממשלה ב העוסקת גם היא ,3056/20עם העתירה בבג"ץ 

 ובכלל זה בנושא מעורבות במינויים(. 

 

לראש הממשלה ולראש  במכתב היועץ המשפטי לממשלה 3.11.20 יוםבעל רקע זה, פנה  .6

לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויותיהם שבדין לקידום מינויי פי בבקשה והממשלה החל

נה, כמפורט במכתב, לרבות קיום בהקדם האפשרי קבע למשרות בכירות בשירות המדי

 . של הדיון בממשלה בקשר להצעות החלטה ביחס למינויים הממתינים בשלב זה

 

 .1מש/מצורף ומסומן  3.11.20מכתב היועץ המשפטי לממשלה מיום 

  

כי  בין היתר הודע 20.10.20בתגובה מקדמית מיום  יצוין כי ,5440/20בג"ץ לאשר ב. א .7

שם של מועמד  1.12.20בכוונת ראש הממשלה למסור לנציב שירות המדינה עד יום 

ה עדווהמטעמו לתפקיד מנכ"ל קבע למשרד ראש הממשלה לצורך הבאתו לאישור 

ר הנדרש טרם הבאת המינוי לאישואישור )לבדיקת מינויים בראשות נציב שירות המדינה 

ותוקנה ביום  27.10.20שניתנה ביום  בהחלטת כבוד השופט מזוזהממשלה(. בהמשך לכך, 

)פורסמה באתר האינטרנט של בית המשפט העליון, כמו כל החלטות בית  28.10.20

נקבע כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב בהקדם וכי  המשפט הנזכרות בתגובה זו(

  .)טרם נקבע מועד דיון בעתירה( עדכנתהודעה מ 15.12.20המשיבים יגישו עד יום 

 

 .2מש/מצורפת ומסומנת  )ללא נספחים( 20.10.20מיום  5440/20תגובה מקדמית בבג"ץ  

 

 הרכב של , יצוין כי במהלך הדיון בעתירות בפני5920/20בג"ץ ו 3056/20באשר לבג"ץ . ב 

 (כבוד השופט הנדל ,הנשיאה חיות, כבוד המשנה לנשיאה מלצרכבוד ) בית המשפט הנכבד

ניתנה הסכמת היועץ המשפטי , ובעקבות הערות בית המשפט הנכבד, 12.11.20ביום 

לממשלה להוצאת צו על תנאי בנושא אי קידום המינויים הבכירים על ידי הממשלה 

ם לוקה העתירה )בכפוף להסתייגות מאופן ניסוח הצו והיבטים דיוניים מסוימים שבה

 ההיא(, וזאת לאחר שלא חלה התקדמות במישור זה עד מועד הדיון.

  

הוצא צו על תנאי, שבמסגרתו נדרשו  17.11.20מיום  ת בית המשפט הנכבדבהחלט

 3ולמשיב  2מדוע לא יינתן צו המורה למשיב המשיבים שם, בין היתר, לבוא וליתן טעם "

הממשלה החלופי ושר הביטחון, בהתאמה; ראש הממשלה וראש הם ] 5920/20בבג"ץ 

להשלים במהירות הראויה את המינויים של כלל הבכירים בשירות הציבורי  הח"מ[

הטעונים אישור ממשלה, וזאת לא יאוחר מהמועד שעליו יצהירו ויאושר על ידי בית 

 ימים.  30בהחלטה נקבע כי תצהירי תשובה יוגשו בתוך  ."המשפט

 

 (5920/20"ץ בגו 3056/20בג"ץ ) אלה ותכי במסגרת עתירכן יצוין, להשלמת התמונה,  כמו

השר לביטחון  שלסעדים הנוגעים להימנעות של ראש הממשלה ו בין היתר התבקשו

  משטרת ישראל. פנים מעיסוק בעניינים שונים, לרבות מינוי מפכ"לה
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 ביניים צו ולמתן משיב להוספת בקשה" 3056/20הגישה העותרת בבג"ץ  18.8.20 ביום, כך

את השר לביטחון הפנים, מר  לצרף", במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד "בעתירה

; הממשלה ראש הוא] 2 למשיב המורהצו ביניים " וליתן", לעתירה 4אמיר אוחנה, כמשיב 

 בכירים גורמים מינוי על החלטה כל מקבלת להימנע הפנים לביטחון ולשר "מ[הח

". זו עתירה ותוכרע תתברר אשר עד, המשטרה"ל מפכ לרבות, החוק אכיפת במערכת

 :כדלקמן, פוגלמןניתנה החלטת כבוד השופט  26.8.20ביום 

 

 נעתר אני, המשיבים ובתגובות הבקשה בנימוקי עיון לאחר. 1"
 פנים לביטחון השר של צירופו על ומורה צד לצירוף לבקשה
 .לעתירה כמשיב

  
, שלפיה למען הנראות 2לפניי את הודעת המשיב  רשמתי. 2

הציבורית, ומבלי לגרוע מטענותיו, לא יעסוק במינוי יועץ 
משפטי לממשלה, פרקליט מדינה ומפכ"ל משטרה. רשמתי לפניי 
בנוסף את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה שלפיה על המשיב 

להימנע מלטפל, במישרין או בעקיפין, בכל עניין הנוגע  2
, נדרש לא, משכך. ישראל במשטרת מינויים ולהליכי וייםלמינ

 .אופרטיבי צו ליתן, זה בשלב
  
 לביטחון לשר המכוון המבוקש הביניים צו יינתן לא הזו לעת .3

 של לגופה להידרש ובלי הנוחות מאזן טעמי נוכח, פנים
 רב בהליך שמדובר לכך לב בשים זאת. זה בעניין המחלוקת

 לבדיקת הוועדה של בדיקה היתר בין וטעון, החל שטרם שלבי
 ולכך(, גולדברגא'  )בדימוס( השופט)בראשות  בכירים מינויים

 לביקורת לעמוד ותוכל הפיכה בלתי אינה המינוי שהחלטת
 .לכך עילה שתהיה ככל, שיפוטית

  
 "..אפוא נדחית ביניים צו למתן הבקשה

 

במסגרת התגובה שהוגשה לבקשה )תגובה מיום  ,כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה יוער

היתה כי בשים לב למכלול נסיבות העניין, אין מקום לקבוע כי המניעה המוטלת  ,(26.8.20

פנים העל עיסוק של ראש הממשלה בנושא מינוי המפכ"ל מובילה לכך שגם השר לביטחון 

נע מלעסוק שעל ראש הממשלה להימ לכך זאת, בשים לב יהיה מנוע מלעסוק בעניין.

בנושא קידום המפכ"ל כאמור, ואף עליו להימנע משיח בעניין עם השר לביטחון הפנים. 

(, הובהר בשנית כי לעמדת היועץ 5.11.20במסגרת תגובה לקראת הדיון )תגובה מיום 

המשפטי לממשלה אין מקום לקביעה גורפת, כי המגבלות החלות על ראש הממשלה 

לה המוגדרים כבעלי זיקה אליו, לרבות השר לביטחון יחולו במלואן גם על חברי הממש

 פנים לעסוק במינוי מפכ"ל. האין עילה למנוע מהשר לביטחון  בנסיבות העניין וכי ,הפנים

 

בין  , נקבע17.11.20מסגרת הצו על תנאי שהוצא כאמור בעתירות אלה ביום , כי ביצוין

]חוות ע כי ככל שחוות הדעת מדוע לא ייקבלבוא וליתן טעם "גם כי על המשיבים  היתר

הדעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין הסדר ניגוד עניינים לראש הממשלה, הוא 

, היא תחול, בשינויים 2והיא מחייבת את המשיב ניתנה בסמכות  שם; הח"מ[ 2משיב 

בבג"ץ  4והמשיב  3056/20בבג"ץ  3המחויבים, גם ביחס לשר לביטחון פנים )המשיב 

(, וזאת בכל הנוגע למינוי בעלי תפקידים במערכת המשפט וכן ביחס להחלטות 5920/20
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ע כי כאמור לעיל, בהחלטה נקב". שיש להן זיקה למשפטו הפלילי של ראש הממשלה

 ימים.  30תצהירי תשובה יוגשו בתוך 

 

את  מדינהבהליכים )נפרדים( אלה עידכנה ה: 1257/20ולבג"ץ  7180/20באשר לבג"ץ . ג

בית המשפט הנכבד כי הושלמו ההליכים הנוגעים למינויים המדוברים שם הנדרשים טרם 

דיון בפני  ,24.9.20גם התקיים, ביום  1257/20)בבג"ץ  הבאת המינויים לאישור הממשלה

. בתוך כך צוין, כבוד השופטים הנדל, עמית, מינץ( –של בית המשפט הנכבד  הרכב

כי דיונים  , בהתאמה,19.11.20-ו 16.11.20מימים  בהליכים אלה בהודעות מטעם המדינה

בהצעות המינוי אינם נכללים בסדר יומה של הממשלה לישיבתה השבועית וגם לא נמסר 

ממזכירות הממשלה על צפי לדיון קרוב בהצעת ההחלטה. בהמשך לכך נכתב בהודעה כי 

קביעתו של מועד להעלאת הצעת -בנסיבות אלה; משלא הוצג נימוק קונקרטי לאי

לעמדתו שנמסרה בדיון שהתקיים כאמור לעיל ההחלטה לדיון בממשלה; ובשים לב 

צו  להוציא, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי אין מנוס מ5920/20ובג"ץ  3056/20בבג"ץ 

על תנאי, ולהורות על קביעת מועד קרוב להגשת תצהיר תשובה ובסמוך לאחר מכן לקיים 

 את הדיון בהתנגדות.

 

 .3מש/מצורפת ומסומנת  ם()ללא נספחי 16.11.20מיום  7180/20הודעה בבג"ץ 

 .4מש/מצורפת ומסומנת  ()ללא נספחים 19.11.20מיום  1257/20הודעה בבג"ץ 

 

במכלול נקבע כי " 17.11.20מיום  7180/20ץ ארז בבג"-כבוד השופטת ברק בהחלטת

". בהמשך העתירה תיקבע לדיון בפני הרכב בתוך שלושה שבועות לכל המאוחרהנסיבות, 

בקשה להקדמת  העותרת. לאחר מכן הוגשה מטעם 10.12.20לכך נקבע דיון בעתירה ליום 

נוכח יומנו העמוס של נקבע כי " 24.11.20מיום עמית  ת כבוד השופטמועד דיון, ובהחלט

יעמוד על כנו. בפתח הדיון המשיבים יתבקשו ( 10.12.2020בית המשפט, המועד שנקבע )

 ". לבקשה, באשר לאפשרות לקיים הדיון כאילו הוצא צו על תנאי 17להתייחס לסעיף 

 

הצדדים רשאים נקבע כי " 24.11.20מיום  1257/20בג"ץ החלטת כבוד השופט הנדל בב

למתן צו לרבות הצעתו  –, להודעת היועץ המשפטי לממשלה 3.12.2020להתייחס, עד יום 

 ". על תנאי

 

בג"ץ  דנן, מהמשרד לביטחון הפנים נמסרה עמדת השר לביטחון הפנים בנוגע לעתירה .8

 כדלקמן:  ,8034/20

 
ביחס למינוי מפכ"ל למשטרת ישראל, נמסר מהמשרד לביטחון הפנים כי השר קיים "

פגישות עם כל הניצבים במשטרת ישראל ועם חלק מהניצבים בדימוס כהכנה לתחילת 

הליך מינוי מפכ"ל. יחד עם זאת, השר לביטחון פנים מסר כי הוא עומד על קיום סעיף 

לבן ולפיו יוקם צוות -ליכוד לבין סיעת כחול)ד( להסכם הקואליציוני שנכרת בין סיעת ה3

בהשתתפות שני הצדדים לממשלה, שיגבש בין היתר כללים לביצוע מינויים בכירים 
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בשירות הציבורי הטעונים אישור ממשלה. עוד מסר השר לביטחון פנים כי הוא פנה 

 שר –לבן )יו"ר הסיעה ח"כ בני גנץ -בסמוך לאחר הקמת הממשלה לנציגי סיעת כחול

שר המשפטים( לשם הקמת הצוות  -הביטחון וראש הממשלה החלופי וח"כ אבי ניסנקורן 

 ".בהתאם להסכם, אך הצוות האמור לא הוקם עד עתה

 

כפי שהוצגה  –העקרונית  עמדתו לעבהקשר זה, יבקש היועץ המשפטי לממשלה לשוב  .9

ממשלה וההסכם הקואליציוני(, )בעניין הרכבת ה 2592/20בבג"ץ בפני בית המשפט הנכבד 

הוזכרה כן , ואמורים לעילה 1257/20ובבג"ץ  7180/20, בבג"ץ 5920/20 בבג"ץכמו גם 

הסכמות  כי – 3.11.20מיום ו האמור של היועץ המשפטי לממשלה בתמצית גם במכתב

 הממשלה חובתעל  לגבור יכולות אינן )כמו גם מחלוקות קואליציוניות( קואליציוניות

 נבחן אשר עניין – קבע במינויי בכירות משרות לאיוש לפעול המוסמכים והגורמים

בבג"ץ  התשובהלכתב  214-211סעיפים  גםראו ] המינהלי המשפט לכללי בהתאם

  .שם[ 6.5.20מיום  (לפסק הדין )תמצית נימוקים 26, ופיסקה 2592/20

 

 .5מש/מצורפים ומסומנים  2592/20לכתב התשובה בבג"ץ  211-214 סעיפים 

 

פנה היועץ המשפטי לממשלה לשר האוצר  19.11.20עוד יצוין, להשלמת התמונה, כי ביום 

בעניין חשיבות מינויו של חשב כללי במשרד האוצר, או למצער הטלת התפקיד באופן זמני 

ישיבתה עובד מעובדי משרד האוצר וזאת עד למינוי קבוע שאותו יש לאייש בדחיפות. ב על

את מינויו של חשב , 5574 בהחלטה מס', אישרה הממשלה, 22.11.20יום ראשון השבוע, ב

מנכ"ל משרד  –כללי קבוע, וכן מינתה או אישרה את מינוָים של בעלי תפקידים נוספים 

חבר ויושב ראש מועצת רשות שדות התעופה (; 5565 'מס החלטהראש הממשלה החלופי )

שגריר ישראל לאתיופיה ושגריר לא תושב של ישראל לבורונדי  ;(5586' מס החלטה)

מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד ; (5597' מס החלטהולצ'אד )

 (.5608' מס החלטההכלכלה והתעשייה )

 

לסדר היום של  20.11.20מיום  ץ המשפטי לממשלהכן יוער כי בהתייחסותו של היוע

שעסקה כאמור בין היתר גם במינויים שלעיל, עמד  ,22.11.20ליום  ישיבת הממשלה

היועץ המשפטי לממשלה על כך שמצב הדברים, שבו בחלוף כחצי שנה מאז כינון 

הממשלה משרות בכירות רבות עודן מאויישות בדרך של מינוי זמני, לרבות משרות 

, מעורר קושי משפטי משמעותי. בהמשך לכך כזיות בעלות מאפיינים של שמירת סףמר

ציין היועץ המשפטי לממשלה כי בצד אישור המינויים המובאים לישיבה זו של הממשלה, 

עמדתו היא שעל הממשלה ועל שרי הממשלה לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויותיהם 

רות בשירות המדינה שאינן מאויישות שבדין לקידום כלל מינויי הקבע למשרות הבכי

                                                           
4 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec557_2020 
5 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec556_2020 
6 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec558_2020 
7 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec559_2020 
8 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec560_2020 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec557_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec556_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec558_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec559_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec560_2020
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במינוי קבע, וזאת לרבות קיום בהקדם האפשרי של הדיון בממשלה בקשר להצעות 

 החלטה ביחס למינויים הממתינים בשלב זה לאישור הממשלה.

 

לסדר היום של  20.11.20הערות היועץ המשפטי לממשלה מיום החלק הרלוונטי מתוך 

 .6מש/ ןומסומ ףורמצ 22.11.20ישיבת הממשלה ליום 

 

מבחינה  הצדיקשיש בו כדי ל משלא הוצג נימוק בנסיבות אלה,לאור כל המפורט לעיל,  .10

העברת  מקידום מינויו של מפכ"ל קבוע למשטרת ישראל באמצעות הימנעות משפטית

מועמד לתפקיד מפכ"ל משטרת ישראל בפני הוועדה, ובשים לב גם לפרק הזמן  של שם

הארוך שבו המשרה החשובה מאוישת בדרך של מילוי מקום, ולנוכח הצו על תנאי שניתן 

 גם צו על תנאי להוציא, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי אין מנוס מ5920/20בג"ץ ב

 ,המפכ"ל בפני הוועדה במהירות הראויה , לעניין הבאתו של מועמד לתפקידבעתירה דנן

ולהורות על קביעת מועד קרוב להגשת תצהיר תשובה ובסמוך לאחר מכן לקיים את 

 הדיון בהתנגדות.

 

 תשפ"אה' בכסלו י היום, 

 2020בנובמבר  26         

 

             

           

 יונתן נד"ב, עו"ד                          ענר הלמן, עו"ד                                   

 סגן בכיר א' )בפועל( במחלקת הבג"צים                מנהל מחלקת הבג"צים               

 בפרקליטות המדינה                              בפרקליטות המדינה                     

 

 

 

 

 

 


