
 תקציר דוח - המשפטים משרדב פסולים פעולה ושיתופי זרה מעורבות

 

( העומק ממשלת/צללים שלטון=) Deep state "סטייט דיפ"-ה תופעת מורגשת בו המרכזי המקום

 נבחרי של ההחלטות את לעצור משפטים ויועצים לפקידים כח יש בה המשפטית זירהה הוא

 ההכשרה תהליכי אחר לעקוב גדולה חשיבות ישנה ,לכן. יםמשפטי טיעונים ידי על הציבור

 . הדוח של הראשון בפרק המתוארים, המשפטים משרד פקידי שעוברים

 שמאל ארגוני עם המשפטים משרד של פעולהה בשיתוף מתמקדים אנו הדוח של השני ובחלק

 את שנוגדת ממשלתית מדיניות להוביל שמאלה ארגוני של היכולת מתבטאת כאן, מובהקים

 .הפקידים שלטון באמצעות הממשלה תפיסת

 
  הכשרה תהליכי

 המשפטים משרד לש "משפטיים ויועצים פרקליטים להשתלמויות מכון"ה •

 משרד של הרשמי ההכשרה מכון הינו" משפטיים ויועצים פרקליטים להשתלמות המכון"

 פרקליטים הינם כמחציתם אשר ,םחברי 2500-כ חברים במכון .לאנשיו המשפטים

  .דהמשר עובדי ומשפטנים

 לדוגמא) עימם המזוהים ומרצים  האזרח לזכויות האגודה כגון מובהקים שמאל ארגוני

'.( בצלם' ארגון ושל לישראל החדשה הקרן של הציבורית המועצה חברת -זיו נטע' פרופ

 .לעובדים המועברות המכון של בהרצאות חלק נוטלים

 השתלמותה לדוגמא, מובהק באופן נדה'אג מוטות השתלמויות במכון מתקיימות, בנוסף

 החלטת לקידום שפעל עסבה אבו אלד'ח ר"ד הרצה בה" בישראל הערבי המיעוט" בנושא

 "בעזה מלחמה פשעי לביצוע“ בחשד ישראל נגד בחקירה לפתוח ם”האו

 וקסנר קרן של המנהיגות תכניות •

 תכניות שתי בארץ מפעילה הקרן .שמאל נדת'אג עם מובהק באופן מזוהה וקסנר קרן

 הממשלה וממשרדי הציבורי מהמגזר בכירים 50 -כ שנה מידי נשלחים אליהן יוקרתיות

 .המשפט ומערכת המשפטים ממשרד רבים בכירים גם ביניהם



 מעוז •

 ורב גיוון על רב דגש תוך, המשותף הטוב תפישת את המקדם מנהיגות להכשרת מכון

 פורום" בשם המשפטים משרד לאנשי ייעודית מנהיגות תכנית מפעיל המכון .תרבותיות

  ".משפיעים

 ערבים לשילוב מאמצים בקידום בעיקר מתבטאת מעוז של" ממלכתיות"ה שתפיסת ניכר

 הנשיא של השבטים נאום ברוח, הישראלית בחברה והטמעתם החלטות קבלת במוקדי

 .ריבלין

 ומשלבות מבחוץ שפועלות נוספות תוכניות נםיש ,המערכת בתוך פועלותה אלה תוכניות מלבד

 ;במערכת בוגריהן את

 זולא אמיל ש"ע אדם לזכויות הקתדרה •

 מאופיינת'. למינהל המכללה' במסגרת פועלת' זולא אמיל ש"ע אדם לזכויות הקתדרה'

 שמאל ארגוני עם פעולה ומשתפת, קיצוני שמאל פעילי הינם מהם רבים אשר סגל באנשי

  .קיצוני

 בזכויות התמחות עם שני לתואר ד"עו המכשירה' תקנה' תכנית את מפעילה הקתדרה

 השתלבו או התמחו( 12%) מבוגריה שישה כבר,  2014-ב התכנית תחילת מאז .אדם

 .המשפטים במשרד משמעותיים בתפקידים

 החדשה הקרן של המשפטנים תוכנית •

 יריםכב בתפקידים כיהנו כבר בוגריהש בכך  המשפטים משרד על חותמה את הטביעה

 ם"הבגצי מחלקת מנהלת כסגנית בריקסמן דנה התוכנית בוגרת מכהנת כיום - לדוגמא

 האדם זכויות ארגוני מגיעים, יהודיים ואנטי ציוניים האנטי ההישגים תילמרב, כידוע)

 .("בגץ קדם" בהליך כבר הבגצים מחלקת מול בהתנהלות

 

 על מלחמה ודיני אדם לזכויות מחויבות הטמעתב ,המשפטים משרד בתוך חוץ ארגוני מעורבות

 הקיצוני השמאל ארגוני ידי

 .מינרבה מרכז עם הפעולה שיתוף היא כזה פעולה לשיתוף ביותר החמורה הדוגמא

 



 האדם לזכויות מינרבה מרכז •

 ובתל העברית באוניברסיטה הפועל אקדמי מרכז הינו" האדם לזכויות מינרבה מרכז"

 האירופי האיחוד, לישראל החדשה הקרן, פורד קרן, מינרבה קרן י"ע וממומן ,אביב

 .זרות וממשלות

", גזענות היא ציונות" הכותרת תחת שהתקיימה 2001 -ב דרבן בועידת השתתף המרכז

 .עדאלה עם יחד" ציוני אנטי קו" הוביל שם

 להטמעת, המשפטים משרד עם הדוק פעולה שיתוף המרכז מקיים 2011 משנת החל

 ארגוני בין ישיר שיח מתקיים במסגרתו. אדם זכויות בנושא הבינלאומי המשפט נורמות

 לפני לארגונים ם"לאו הדיווח ח"דו העברת כלל שאף, המשרד לעובדי קיצוני שמאל

 .לאומי אדם זכויות מוסד הקמת  הוא היעד .ם"לאו הגשתו

 עובדי בסיוע, הפרויקט במסגרת מסכם מחקרי ח"דו מינרבה מרכז פרסם 2018 באפריל

 בו האופן את והנחה לאומי אדם זכויות מוסד הקמת על המליץ אשר,   המשפטים משרד

 .לפעול עליו

 ירושלים לאתיקה המרכז עם הפעולה שיתוף היא בדוח שהובאה נוספת דוגמא •

 להם אשר, ממשלתיים ולא ממשלתיים גופים בקרב על-במעמד מחזיק לאתיקה המרכז

 אתיים קודים מחבר, אתיקה בנושא סדנאות מקיים': מוסרי מצפן'כ משמש הוא

 .בנושא והשתלמויות כנסים, עיון ימי ומקיים לארגונים

 השמאלי בצדה ממוקמים הארגון ובכירי זרות ממשלות ידי על ממומן לאתיקה המרכז

 רות ביניהם. ביותר רדיקלית שמאל נדת'באג מחזיקים מהם ורבים, הפוליטית המפה של

 החדשה הקרן" של הציבורית ובמועצה ארגון של הציבורית במועצה חברה חשין

 לאתיקה במרכז ציבוריים בארגונים אתיקה תחום מנהל  הופנונג מנחם' פרופ. "לישראל

 .רבים ועוד'. בצלם' הקיצוני השמאל ארגון ר"כיו כיהן

 את וכן, המדינה פרקליטות של האתי הקוד כתיבת הליך את ליווה לאתיקה המרכז

 ביניהם, המשפטים משרד עבור כנסים ערך המרכז. פרטיים לחוקרים אתי קוד כתיבת

 .ועוד (המשפטים במשרד משפטיים ויועצים לפרקליטים מקצועית אתיקה כנס

 האגודה, הגזענות מניעת בתחום הרפורמי המרכז עם פעולה שיתופי בדוח יםמפורט בנוסף

 .לדמוקרטיה הישראלי והמכון האזרח לזכויות

 


