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לכבוד:
היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אביחי מנדלבליט
הנדון :השתתפותה של המשנה ליועמ"ש (משפט ציבורי-מנהלי) ,דינה זילבר ,בישיבת הועדה
לביקורת המדינה מחר
אדוני,
פניתי אליך בעניין הנ"ל באמצעות היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון והשבת כי טרם קבלת
החלטה .כיוון שהדיון הרלוונטי מתקיים מחר אני פונה אליך שוב ,בדחיפות ,על מנת לקבל תשובה.
ביום ( 13.11.2018מחר) תקיים הועדה לביקורת המדינה בראשותי דיון בנושא "הקהילה
הטרנסג'נדרית בישראל  -בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות רשויות המדינה
בטיפול בקהילה  -ישיבת מעקב חמישית".
הישיבה תתמקד בשאלת הנוהל לשינוי סעיף המגדר בתעודת הזהות של מי שמבקשים לשנות את
מגדרם ללא הליך כירורגי.
את הנושא מרכזת ומובילה במשרד המשפטים המשנה ליועמ"ש (משפט ציבורי-מנהלי) ,הגב' דינה
זילבר ,אשר פועלת לזרז את פרסום הנוהל ,ובכך להקל על מציאות חייהם הקשה ממילא של חברי
הקהילה הטרנסג'נדרית.
מועד הישיבה תואם עימה מראש לפני חודשיים (!) בשל הלו"ז העמוס שלה .בישיבה משתתפים
רבים אשר שריינו יום זה ביומנם והם נערכים לו :טרנסג'נדרים ,הורים לבני נוער טרנסג'נדרים,
רופאים ,משפטנים ,פסיכולוגים ועוד.
נוכח הבהרתך כי הגב' זילבר איננה מושעית מתפקידה ,אבקשך לאפשר את השתתפותה בישיבה,
שהיא קריטית לקיומו של דיון מקצועי ,ענייני ופורה.
בקשתי אינה נשענת רק על חשיבותה לדיון זה .בדבריך ,הן הפומביים והן אלה שאמרת לפורום
נרחב של עמיתיה ,שבת והדגשת בתקיפות כי לא יעשה לדינה זילבר משפט שדה ,כי היא אינה
מושעית מתפקידה ,וכי לא הדרג הפוליטי יקבע את עתידה.
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הכנסת
חה"כ שלי יחימוביץ
יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה
איסור עליה להשתתף בישיבתה של הוועדה מעיד כי ההיפך המוחלט מהצהרותיך הוא הנכון:
נעשה לה משפט שדה ,היא מושעית מתפקידה ,והדרג הפוליטי קבע את עתידה.
כפרלמנטרית מנוסה ,עלי לציין כי משפט השדה הזה צורם במיוחד נוכח שיגרת הכנסת המוכרת.
מנהלים ופקידים בכירים בשרות המדינה המופיעים בוועדות אינם מכונות הפולטות הודעות
שהוכתבו להם .לעיתים קרובות הם מרחיבים ושוטחים את תפיסתם ,ולעיתים הם אף מציינים כי
תפקידם לייצג את עמדת המשרד אך עמדתם שלהם שונה ,והם מפרטים .וכי מה נצפה ממי שקשרו
את גורלם בשירות הציבור ,גם כאשר מחוצה לו הם יכולים "לעשות לביתם" ,ולהרוויח ממון רב?
והרי ברור כי הם נמצאים בשרות הציבורי בשל אתוס עמוק ותפיסה ערכית המניעים אותם.
ואשרינו שכאלה הם פני הדברים.
הבנתי כי אתה "בודק" כעת מה שארע .מה יש לבדוק? האם מדובר בחקירה פלילית עם עדים רבים?
מה שהיה הוא גלוי וידוע ונעשה בפומבי .אפשר גם "לבדוק" ולהניח לה להמשיך ולעשות את עבודתה
המקצועית המצוינת ,שרמתה אינה מוטלת בספק .בדיקה תוך כדי שזילבר מושעית מתפקידה ,על
פי תביעה כוחנית וסלקטיבית ביותר של הדרג הפוליטי  -היא עונש חמור ביותר ,והיא אינה
עומדת בקנה אחד עם דבריך שלך.
אשר על כן אבקשך לאפשר לגב' דינה זילבר להופיע בוועדה כמתוכנן.
בברכה,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ
יו"ר הועדה לביקורת המדינה

העתק:
דינה זילבר ,המשנה ליועמ"ש (משפט ציבורי-מנהלי)
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