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:כדלקמן להשיבך הנני לעיל בקשתך בחינת לאחר

 יוסף כך על .2014 בפברואר רק )דה־פקטו( המשפטים למשרד הועברה המבת׳ץ על האחריות

ביחידה. נוספים תקנים איוש יושלם ובקרוב מלאה במתכונת לפעול המבת״ן החל 2014 שממאי

 החליט הארגוני, שיוכו ושאלת נחקרים תלונות מבקר מוסד בנושא שנערכה מטה עבודת לאחר

 המשפטים משרד ומנכ״ל השב״כ ראש המדינה, פרקליט של דעתם על - לממשלה המשפטי היועץ

 יהיה ולהבא מעתה שהמבת״ן כך המשפטים, למשרד מהשב״כ המבת״ן תפקיד את להעביר -

המשפטים. משרד עובד

 מנהלית וכפיפות מחד, מקצועית, עצמאות בעלת הנה המשפטים במשרד שהוקמה המבת״ן יחידת

 קיומו לאחר כמקובל, לתפקיד, נבחרה דהיום המבת״ן ראשת המשפטים. משרד למנכ״ל מאידך

המדינה. בשיות עובדים מינוי להליכי בהתאם מכרז, של
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ישראל מדינמ
ממשפטים משרי

המידע ותופש חוק על הממונה

 )משמעת(, המדינה שירות חוק לפי משמעת, לחוקרי הנתונות הסמכויות נתונות המבת״ן לחוקרי

 ותפקידים למודיעין והמוסד הכללי הביטחון )משמעת()שירות המדינה שירות וצו 1963תשכ״ג-

.1979התשל״ט- מיוחדים(,

 הבירור בתום להמליץ יכולים דעתם, ושיקול הקונקרטיות העניין נסיבות לפי המבת״ן, חוקרי

 צעדים נקיטת או ;נהלים שינוי ו/או רענון בלי או עם תיק גניזת או ;תיק גניזת על ידם על שנערך

פלילית. בחקירה פתיחה או ;משפטיים

 היועץ סמכות לו שהואצלה מי י”ע או לממשלה המשפטי היועץ ע״י החלטה מתקבל בהמלצות

 המשמשת בכירה, פרקליטה המדינה בפרקליטות יש כיום גם לעיל, לאמור מעבר החלטה. לקבלת

המבת״ן"(. על המבת״ן)״הממונה תיקי של מקצועית כרפרנטית

 במתקני הפנים( שר )ע״י רשמית״ כ״מבקרת גם הוסמכה המבת״ן ראשת לעיל, לאמור מעבר

 )נוסח הסוהר בתי לפקודת ו71־72 לסעיפים בהתאם מסווגים( כליאה מתקני )לרבות כליאה

.1971תשל״ב־ חדש(,

רב, בכבוד

. , מי>

 הציבור לפניות היחידה מנהלת
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