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 לטון בישראל )ע"ר(שיכות  האידיעון  התנועה למען 

  2014ינואר  - 2013דצמבר  

 www.mqg.org.ilבאתר התנועה  -"עמוד האש" 

 

 

 יום איכות השלטון וטקס הענקת אות אביר איכות השלטון

 2013במוזיאון תל אביב לאמנות, הוענקו אותות אבירי איכות השלטון לשנת  22.12.13ביום א, 

 ע"י התנועה לאיכות השלטון

 

בחרה  ,ועדה הציבורית בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט מישאל חשיןה

כ לשעבר כרמל "ח ,השופט בדימוס אליהו מצא ,השנה במשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר

ניצב יואב סגלוביץ  ,מוטי ששון ,אבי בן בסט .פרופ ,גידי וייץ ,כ יצחק כהן"ח ,מה הכהןשא

רבי ועופר לוי כאבירי איכות -ערן בר ,אולגה גורדון :ובחושפי השחיתויות בעיריית נצרת עילית

 .באות מפעל החיים זכה השנה יוסי לנגוצקי .2013 השלטון לשנת

 

פרופ' חליל אבו דאלו, מירב   חירת האבירים נמנים:החברים הנוספים הנמנים בוועדה לב

 שושן ועו"ד אליעד שרגא.-ארלוזורוב, משה כחלון, מירי בן

 

 

 

 

 

 

http://www.mqg.org.il/
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 מנהל תקין ופעילות משפטית

 

 התנועה לאיכות השלטון יוצאת למאבק לעצירת העלאת שכר החכים

השלטון  לקראת ההעלאה הצפויה בשכר חברי הכנסת בחודש ינואר הקרוב, התנועה לאיכות

יוצאת במאבק ציבורי לעצור את העדכון האוטומטי של שכר חברי הכנסת. בין חברי הכנסת 

המביעים תמיכה בעצירת העלאת השכר: חברת הכנסת מירב מיכאלי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ 

 משה מזרחי, חה"כ איציק שמולי, חה"כ רות קלדרון ורבים נוספים.

 

ועדת הכספים, משתנה מדי שנה שכרם של שרי  בהתאם לחוק יסוד: הממשלה ולהחלטת

עדכון הממשלה בהתאם לשיעור עליית המדד, ושכר חברי הכנסת בהתאם לשכר הממוצע במשק. 

. בינואר הקרוב, שוב וללא צורך בקיום דיון בנושא, שכר זה מתבצע מדי שנה באופן אוטומטי

 יוקפץ שכר חברי הכנסת בהתאם.

 

חד עם כלל הציבור אי נוחות ביחס לעדכון השכר ומבקשת התנועה לאיכות השלטון חשה, י

לעוצרו. במסגרת מאבק בו החלה התנועה לאיכות השלטון, נחשפו מאות אלפי גולשים ברשת 

אנשים חתמו על עצומה הקוראת לנבחרי הציבור לתת דוגמה  8000החברתית לנושא ומעל 

 אישית ולעצור את העדכון בשעה כלכלית קשה זו. 

 www.atzuma.co.il/knessetsalaryומה: כתובת העצ

 

בנוסף, פנתה התנועה לאיכות השלטון לכל חברי הכנסת בדרישה כי יפעלו לעצירת העדכון ורבים 

מהם הביעו התנגדות לעדכון השכר דנן. בין חברי הכנסת שהביעו תמיכה בעצירת העדכון היו 

שטרן, חה"כ דב ליפמן, חה"כ  חה"כ זהבה גלאון וסיעת מרץ, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אלעזר

 משה מזרחי, חה"כ איציק שמולי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ רות קלדרון.

 

מנכ"ל התנועה לאיכות השלטון, מר אלי סולם, פנה היום )יום ד'( ליו"ר הכנסת: "עדכון השכר 

 , בהאינו ראוי ואינו הולם בעת קשה זוהאוטומטי, המעלה מדי שנה את שכר נבחרי הציבור, 

נדרשים כלל אזרחי המדינה 'להדק חגורות', עת בה אנו עדים לפיטורים רבים ולקיצוצים קשים 

בתחומי הרווחה והחינוך. אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם; עם זאת, ההעלאה 

האוטומטית של השכר הינה מנקרת עיניים עבור ציבור אזרחי ישראל, ועלולה להתפרש כדי זלזול 

 מון הציבור, בעת קשה זו".ופגיעה בא
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 התנועה לאיכות השלטון יוצאת למאבק לעצירת העלאת שכר החכים

לקראת ההעלאה הצפויה בשכר חברי הכנסת בחודש ינואר הקרוב, התנועה לאיכות השלטון 

יוצאת במאבק ציבורי לעצור את העדכון האוטומטי של שכר חברי הכנסת. בין חברי הכנסת 

בעצירת העלאת השכר: חברת הכנסת מירב מיכאלי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ המביעים תמיכה 

 משה מזרחי, חה"כ איציק שמולי, חה"כ רות קלדרון ורבים נוספים.

 

בהתאם לחוק יסוד: הממשלה ולהחלטת ועדת הכספים, משתנה מדי שנה שכרם של שרי 

עדכון הממשלה בהתאם לשיעור עליית המדד, ושכר חברי הכנסת בהתאם לשכר הממוצע במשק. 

. בינואר הקרוב, שוב וללא צורך בקיום דיון בנושא, שכר זה מתבצע מדי שנה באופן אוטומטי

 ם.יוקפץ שכר חברי הכנסת בהתא

 

התנועה לאיכות השלטון חשה, יחד עם כלל הציבור אי נוחות ביחס לעדכון השכר ומבקשת 

לעוצרו. במסגרת מאבק בו החלה התנועה לאיכות השלטון, נחשפו מאות אלפי גולשים ברשת 

אנשים חתמו על עצומה הקוראת לנבחרי הציבור לתת דוגמה  8000החברתית לנושא ומעל 

 בשעה כלכלית קשה זו.  אישית ולעצור את העדכון

 www.atzuma.co.il/knessetsalaryכתובת העצומה: 

 

בנוסף, פנתה התנועה לאיכות השלטון לכל חברי הכנסת בדרישה כי יפעלו לעצירת העדכון ורבים 

מהם הביעו התנגדות לעדכון השכר דנן. בין חברי הכנסת שהביעו תמיכה בעצירת העדכון היו 

רץ, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב ליפמן, חה"כ חה"כ זהבה גלאון וסיעת מ

 משה מזרחי, חה"כ איציק שמולי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ רות קלדרון.

 

מנכ"ל התנועה לאיכות השלטון, מר אלי סולם, פנה היום )יום ד'( ליו"ר הכנסת: "עדכון השכר 

, בה ראוי ואינו הולם בעת קשה זו אינוהאוטומטי, המעלה מדי שנה את שכר נבחרי הציבור, 

נדרשים כלל אזרחי המדינה 'להדק חגורות', עת בה אנו עדים לפיטורים רבים ולקיצוצים קשים 

בתחומי הרווחה והחינוך. אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם; עם זאת, ההעלאה 

לולה להתפרש כדי זלזול האוטומטית של השכר הינה מנקרת עיניים עבור ציבור אזרחי ישראל, וע

 ופגיעה באמון הציבור, בעת קשה זו".
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 סיום כהונתה של ועדת גרונאו לעניין שכר חברי הכנסת

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין בבקשה לפרסם מיהם חברי 

 הוועדה לבחינת שכר חברי הכנסת

 

 רקע

שכרם של חברי הכנסת מתעדכן מדי שנה באופן אוטומטי, בהתאם לשכר הממוצע במשק. ביולי 

הסתיימה , מונתה ועדה ציבורית לעניין זה, בראשות פרופ' גרונאו, ולפני כחמישה חודשים, 2003

)א( לחוק קובע כי , 52, כאשר טרם מונתה ועדה חדשה לעניין זה. ס' כהונת כל חברי הועדה

 , למנות ועדה ציבורית חדשה. ת, לפי הצעת ועדת הכנסתהכנסנדרשת 

הנחת המוצא העומדת בבסיס הועדה הציבורית היא שהחלטות בדבר שכר חברי הכנסת לא 

ידי חברי הכנסת עצמם, אלא לאחר המלצה של ועדה חיצונית. ראיה לכך ניתן למצוא -יתקבלו על

 מי שהחלטותיה ישפיעו על שכרו.)ג( לחוק, הקובע כי לא יכהן בוועדה הציבורית 52בס' 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין והביע עמדתה לפיה יש להקפיא את 

עליית השכר האוטומטית של חברי הכנסת. עוד התנועה ציינה בפני יו"ר הכנסת כי פנתה בעבר גם 

 לחברי הכנסת בכדי שאלו יפעלו מול גורם המוסמך למניעת העלייה בשכר. 

 

לבחינת העלאת שכר חברי הכנסת, התנועה לאיכות השלטון מבקשת נוכח סיום כהונת הועדה 

 לדעת האם מונתה ועדה ציבורית במקום ועדת גרונאו ומיהם חבריה. 
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 בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון:

לקראת ההעלאה האוטומטית של שכר החכים, פורסמו שמות חברי 

 הוועדה לקביעת שכר חברי הכנסת

, 6.1.14ית התנועה לאיכות השלטון, הודיעה הלשכה המשפטית של הכנסת, כי בבמענה לפני

צפויה ועדת הכנסת לדון בהרכב הוועדה הציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת, ולהגיש את 

 המלצותיה לאישור מליאת הכנסת.

 

 2013התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הכנסת חה"כ יולי אדלשטיין בטענה כי כבר ביולי 

הסתיימה כהונת כל חברי וועדת גרנאו וכי טרם מונתה ועדה חדשה התנועה לאיכות השלטון 

)א( לחוק נדרשת הכנסת, לפי הצעת הכנסת, למנות ועדה 52הדגישה בפני יו"ר הכנסת כי לפי סעיף 

 ציבורית חדשה.

 

שכרם של חברי הכנסת מתעדכן מדי שנה באופן אוטומטי, בהתאם לשכר הממוצע במשק. 

נועה לאיכות השלטון מדגישה ופועלת במישור האזרחי להקפאת השכר האוטומטית ופנתה הת

לחברי הכנסת ויו"ר הכנסת מספר פעמים בנושא, בכדי שאלו יפנו לגורם המוסמך למניעת העלייה 

 בשכר.

 

עד כה, לא מונתה הוועדה לקביעת השכר והתשלומים האחרים לחברי הכנסת. בעקבות פניית 

ת השלטון, הודיעה הכנסת על המלצות חברי הוועדה, בניהם פרופ' חיים לוי )יושב התנועה לאיכו

 ראש(, עו"ד חגי סיטון ופרופ' איוון פרידמן.

 

, צפויה ועדת הכנסת לדון בהרכב הוועדה הציבורית ולהגיש את המלצותיה 2014בינואר  6ביום 

 לאישור מליאת הכנסת. 
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 אש הממשלה וליו"ר ועדת הכנסת: התנועה לאיכות השלטון לר

 שיתוק ועדת חוץ וביטחון מהווה זלזול בתפקידה של הכנסת

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה וליושב ראש ועדת הכנסת בקריאה לפעול 
 בהקדם ולמנות יושב ראש לועדת חוץ וביטחון

 

ועדת הכנסת, חה"כ צחי התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה, בימין נתניהו וליו"ר 

הנגבי לאחר שמזה כחודש לא מתכנסת וועדת חוץ וביטחון. התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני 

ראש הממשלה ויו"ר ועדת הכנסת, כי התנהלות זו גוררת מצב בו חברי ועדת החוץ והביטחון אינם 

שות אישור הוועדה מדווחים לגבי מידע עליו הם צריכים להיות מעודכנים, והחלטות רבות הדור

 ממתינות.

 

בפנייה, מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי תפקידה של הוועדה הוא לפקח ולבקר את מדיניות 

הממשלה בכל הנוגע למדיניות החוץ, הכוחות המזויינים וביטחון המדינה: "לא ניתן להכביר 

ובוודאי כשלנו.  מילים בצורך הבוער בקיומן של ישיבות סדירות ותפקודה של הוועדה במדינה

 "..שלא מתקבלת על הדעת העובדה כי הוועדה משותקת מכל פעילות מזה כחודש ימים

 

זאת ועוד, התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני ראש הממשלה ויו"ר ועדת הכנסת, כי הותרת 

ל הוועדה כחודש ימים ללא יו"ר, מבלי שניתן לכנס ישיבות, לדון, לפקח ולאשר עניינים שונים, בש

זלזול לא רק בחברי הוועדה אלא מהווה זלזול בתפקידה של הכנסת ויכוחים פוליטיים מהווה 

 כגורם מפקח על הממשלה, במסגרת מנגנוני האיזונים והבלמים במדינה הדמוקרטית. 

נוכח הדברים, התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה ויו"ר ועדת הכנסת לפעול 

 נסבל זה ולהביא למינוי יושב ראש ועדה לאלתר. בהקדם, כדי לפתור מצב בלתי
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 11מתוך  7עמוד 

התנועה לאיכות השלטון דורשת הבהרות נוכח מינוי פעילת ליכוד 
 לתפקיד עוזרת יו"ר הדואר

 

בעקבות כתבתו של שי ניב )גלובס(, לפיה מונתה לאחרונה גב' מירב שמולי לתפקיד העוזרת 

הראשית של יו"ר דואר ישראל, מר חזי צאיג, פנתה התנועה לאיכות השלטון למנכ"ל דואר ישראל 

מר חיים אלמו זנינו ולמנהל רשות החברות הממשלתיות, מר אורי יוגב בדרישה לקבל מספר 

 הבהרות.

ו של ניב עולה, כי הגב' שמולי הינה פעילה בולטת במפלגת הליכוד. בעברה עבדה כראש מכתבת

אגף פניות הציבור במשרד רה"מ במהלך הקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה, 

ולאחר תפקיד זה עבדה כיועצת לשר התחבורה לשעבר מאיר שטרית. בהמשך עבדה כמנהלת 

הממשלתית "עמידר".  עוד נכתב בכתבה כי מר צאיג עצמו הבהיר שירות לקוחות בחברת הדיור 

 שהוא מכיר את גב' שמולי שנים רבות. 

 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני מנכ"ל חברת דואר ישראל ומנהל רשות החברות 

הממשלתיות, כי לפי פרסומים בכלי התקשורת עולה שמר צאיג, הינו לכאורה פעיל מפלגת הליכוד 

לשעבר, ומקורב לשר ארדן. כמו כן, בעבר מינה השר ארדן, בתפקידו כשר להגנת הסביבה, את מר 

 ת רשות נחל הירקון וכן ניסה לכאורה למנותו ליו"ר מליאת רשות הטבע והגנים. צאיג ליו"ר הנהל

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון, כפי שהוצגה בפנייה למנכ"ל חברת דואר ישראל ומנהל רשות 

החברות הממשלתיות, היא כי לאור פעילותה הפוליטית של גב' שמולי ועברה התעסוקתי, נחזה 

 יטי. לכאורה המינוי להיות פול

 

זאת ועוד, התהיות בדבר המינוי מקבלות משנה תוקף לאור מצבה הפיננסי הקשה של חברת דואר 

ישראל ודרישת רשות החברות הממשלתיות ליישום תכנית התייעלות שבמסגרתה יפוטרו 

כאלפיים עובדים. מצב זה מעלה תהיה באשר לתזמון מינויה של גב' שמולי, שלפי הפרסומים 

 בחודש.₪  15,000-תשתכר כ

 

נוכח כל אלו, התנועה לאיכות שלטון מבקשת הבהרות, בניהן מהו אופי התפקיד של עוזרת היו"ר; 

מי שימש בתפקיד לפני הגב' שמולי ומה הייתה משכורתו/ה; מה היו השיקולים לבחירתה של גב' 

נוספים שמולי לתפקיד זה; מהו אופי ההיכרות בין הגב' שמולי ומר צאיג; אילו בעלי תפקידים 

עובדים בלשכת היו"ר; האם מינויה של עוזרת יו"ר בתקופה זו הכרחי; האם הפרסומים לגבי 

 גובה משכורתה של הגב' שמולי נכונים?
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 חקיקה

 הכנסת לתנועה לאיכות השלטון:

 אנו פועלים לגיבוש מתווה מתאים להקמת מאגר החקיקה הישראלי

הודיעה הכנסת כי פועלת לקידום פרסום מאגר בעקבות התערבות התנועה לאיכות השלטון, 

 החקיקה המעודכן אשר יכלול את כל התיקונים שנערכו מאז חקיקתם ועד היום

 

התנועה לאיכות השלטון פעלה בשנים האחרונות לפרסום ספר החוקים של מדינת ישראל בצורה 

, יאפשר מלאה ועדכנית באמצעות האינטרנט. מאגר שכזה, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

לאזרחי מדינת ישראל לעיין ללא תשלום בחוקי המדינה ולהיות מודעים לזכויותיהם וחובותיהם. 

התנועה לאיכות השלטון מייחסת חשיבות רבה למאגר, וזאת בשל קידום עקרון חופש המידע 

 והשקיפות, כמו גם עקרון השוויון.

 

"ר הכנסת ומנכ"ל הכנסת אכן נטלו בתשובה לפניית התנועה לאיכות השלטון, השיבה הכנסת כי יו

על עצמם לקדם את המטרה החשובה של הנגשת החוקים לציבור הרחב, ולהביא כך שחוקי מדינת 

 ישראל יפורסמו בנוסח מעודכן הכולל את כל התיקונים שנערכו בהם מאז חקיקתם ועד היום. 

 

קשורות בהליך המכרזי עוד צוין בתשובת הכנסת, כי מכרז שהוציאו בנושא לא צלח בשל סיבות ה

והכנסת קיבלה החלטה כי תצא למכרז כולל על בסיס המערכות אשר כבר קיימות בכנסת בצירוף 

-אור כמנהלת הפרויקט. לדברי בן-מערכות חדשות ככל שהדבר יידרש. לצורך כך, גויסה גלי בן

חידה אור, שותפים בתהליך גיבוש הפיתרון גורמים בכירים מ"ממשל זמין" במשרד האוצר י

שיעודה הוא ליזום, לפתח ולתפעל פתרונות טכנולוגים מאובטחים, במטרה להנגיש את שירותי 

 הממשלה לציבור, תוך לימוד והשוואה למאגרים מקבילים בעולם מבחינה טכנולוגית ויישומית.
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 רשויות מקומיות

 איכות השלטון בעתירה לבג"ץ: 

 הרשויות המקומיותעל שר הפנים לחזק את עצמאותם של מבקרי 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ כנגד שר הפנים בבקשה להורות לו לקבוע תקנים כלליים 
בדבר מינוי עובדים, כשירותם ומעמדם של עובדים בלשכות מבקרי הרשויות המקומיות וכן 

 לקבוע תקנים בדבר הקף תקציב מינימאלי ללשכות המבקרים

 

בעתירה כי מתקיימת פגיעה מתמשכת בעצמאותם של מבקרי התנועה לאיכות השלטון מדגישה 

הרשויות המקומיות, הנובעת מהימנעותו של שר הפנים לפעול, לפי החובה והסמכות המוטלות 

עליו, בנוגע לקביעת תקנים והוראות בדבר דרכי מינויים, כשירותם, ומעמדם של עובדים בלשכות 

  אישורו של תקציב לשכת המבקר.מבקרי הרשויות המקומיות, ובדבר דרכי הכנתו ו

 

נמצא כי שר הפנים לא  2010גם בדו"ח ביקורת של מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 

קבע הוראות כנדרש בפקודת העיריות ולא הפעיל את סמכותו לפי הוראות מפקודת המועצות 

ם לפעול המקומיות. מבקר המדינה עמד על חשיבות קביעת התקנים וציין כי על משרד הפני

בהקדם, כנדרש בפקודת העיריות, כדי קבוע תקנות בכל הנוגע לתקציבה של לשכת המבקר 

 ולתקניה. 

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון, כפי שמוצגת בעתירה היא כי בניגוד למבקר חיצוני, מבקר הרשות 

על אף המקומית פועל מתוך הארגון ולמעשה הוא כפוף ארגונית לגורמים אותם הוא אמור לבקר. 

שעל המבקר להיות אובייקטיבי במידה המרבית, כפיפות זו עלולה לפגוע באפקטיביות הביקורת. 

אי לכך, כל דבר העלול לפגוע באובייקטיביות זו ולהביא למשוא הפנים, הינו פסול מעיקרו ויש 

 למצוא דרך לנטרולו.

 

יעת התקנים התנועה לאיכות השלטון סבורה כי אין הצדקה למחדלו של שר הפנים בקב

האמורים, וכי הימשכות מצב חמור זה ייפגע עוד ועוד במנגנון הביקורת ובאפקטיביות הבקרה 

והביקורת שעליה המחוקק הקפיד. שר הפנים "מפר את חובותיו ומחדלו עולה כדי חוסר סבירות 

 קיצונית".
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 איכות השלטון לשר הפנים:

 תיש לזרז את הקמת הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויו

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים בקריאה להביא להקמת הוועדה לבחינת השעיית 

 ראשי רשויות מקומיות נגדם הוגשו כתבי אישום ומהיועמ"ש לפעול מיד עם הקמתה.

 

 רקע

התקבל בקריאה שנייה ושלישית חוק הרשויות המקומיות. לפי חוק זה, עתידה  18.12.2013ביום 

לקום הועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות מקומיות בשל הגשת כתב אישום, עליה הוטל להכריע 

 באשר להשעייתו של ראש רשות מקומית מואשם.

ופת הביניים שבין חקיקתו של חוק ההשעיה באה נוכח הצורך החיוני במתן מענה ברור בחוק לתק

מועד הגשת כתב אישום כנגד ראש רשות מקומית מכהן לבין מועד הכרעת הדין ו/או גזר הדין 

 בהליך הפלילי המתנהל בעניינו. 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה. בפניה, מדגישה התנועה 

החוק על מנת לתת פתרון לסוגיה, שכן נותר לאיכות השלטון בפני שר הפנים כי אין די בקבלתו של 

עוד להבטיח כי הקמת הוועדה תעשה בהקדם האפשרי. עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי 

הדחיפות והבהילות בהקמת הוועדה אף מתחזקת, נוכח העובדה כי ראשי העיריות נצרת עילית 

במלוא סמכויותיהם, ובת ים, שהוגש נגדם כתב אישום, ממשיכים לכהן בתפקידם ולהחזיק 

 סמכויות אותן ניצלו לכאורה לרעה.

 

עוד מציינת התנועה לאיכות השלטון, כי הדבר נכון אף באשר לראש עיריית רמת השרון, אשר 

הודיע על נבצרות מתפקידו, נבצרות שתלויה באופן מוחלט בשיקול דעתו ואשר במחי יד יכול הוא 

 להסירה ולחזור ולהחזיק במלוא סמכויותיו. 

 

לפיכך, התנועה לאיכות השלטון קוראת לשר הפנים, גדעון סע,ר להביא להקמת הוועדה ולתחילת 

עבודתה מוקדם ככל הניתן, ומהיועמ"ש לפעול מיד עם הקמתה ולפנות בבקשה להשעות את ראשי 

 העריות נצרת עילית, רמת השרון ובת ים.
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 מוניציפאלי

 יגוד לחוקהארכת העסקתו של מנכ"ל עיריית חיפה בנ

בדרישה לבטל את הארכת התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית חיפה ולמשרד הפנים 

 העסקתו של מנכ"ל העירייה, מר שמואל גנץ

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית חיפה, מר יונה יהב ולמנהל אגף כוח אדם ושכר 

ברשויות המקומיות במשרד הפנים, מר ישראל שפיצר, נוכח הארכת משרד הפנים את העסקתו 

, וזאת לפי בקשת ראש העיר, כאשר זו הייתה 2014של מנכ"ל העירייה, מר שמואל גנץ, עד למרץ 

 . 2013בסוף נובמבר אמורה להסתיים 

 

, 73בפנייה, מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי כהונתו של מר גנץ הוארכה אף על פי שהגיע לגיל 

שש שנים מעבר לגיל הפרישה בשירות הציבורי, וזאת בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל בעניין הפסקת 

יכות השלטון, שירותם של עובדים מעבר לגיל הפרישה בשלטון המקומי. לטענת התנועה לא

ההוראות קובעות בפירוש כי במקרים חריגים בלבד ראש מינהל השירות יהיה רשאי להאריך את 

. יצוין כי בלבד 70ועד גיל העסקת העובד, לפי בקשת הרשות המקומית, בשנה אחת בכל פעם 

 הוראה זו חלה על כלל עובדי הרשויות המקומיות, לרבות מנכ"ל העירייה. 

 

 2011למאי  8יינה בפני ראש העיר ומשרד הפנים, כי הובא לידיעתה כי ביום בנוסף, התנועה צ

הודיע מר ישראל שפיצר, מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות, לראש העיר כי הוחלט 

"הארכה בלבד, וכי:  2013לאשר את הארכת העסקתו של המנכ"ל גנץ כמשרת אמון עד לנובמבר 

 . ל לא תאושר"נוספת מעבר לתקופת הכהונה הנ"

 

לאור האמור לעיל, התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי ברור שההארכה הנוספת להעסקתו של 

דורשת . משכך, 2011לקביעת משרד הפנים משנת  בניגודלהוראות ו בניגודמר גנץ נעשתה 

התנועה לאיכות השלטון לבטל את הארכת העסקתו של מר גנץ כמנכ"ל לאלתר ולפתוח בהליך 

 קין למנכ"ל חדש.מינוי ת
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 כמה עולה זכות ההפגנה בעיר תל אביב?

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון, ביטל בית המשפט העליון פסק דין של המחוזי וקבע כי 

אין מקום לגבות כסף מאזרחים או ארגונים המעוניינים להפגין באתרים ציבוריים, ובעיקר 

 בכיכר רבין 

 

התנועה לאיכות השלטון ערערה לבית המשפט העליון כנגד עיריית תל אביב יפו, בבקשה למתן 

צווים אשר יאפשרו להפגין בכיכר העיר ללא תשלום, וזאת לאחר שהעירייה ביקשה סכומים 

המגיעים לכדי עשרות אלפי שקלים בעבור מימוש זכות ההפגנה.טענה בפני בית המשפט כי כיכר 

מרכזית בחברה הישראלית, וכי השתת תשלום על ידי עיריית תל אביב, תשלום רבין, הנה כיכר 

החורג באופן ניכר מההוצאות הממשיות שנגרמו לה, מהווה הגבלה בלתי סבירה ובלתי מידתית 

 של חופש הביטוי. 

 

ובית המשפט  2005התנועה לאיכות השלטון עתרה בנושא לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 

ת התנועה לפיה התניית אישור לעריכת הפגנה בכיכר בתשלום הנה הגבלה של זכות דחה את טענ

 ההפגנה. 

 

לבית המשפט העליון, אליו  2008התנועה לאיכות השלטון הגישה ערעור על החלטה זו בשנת 

הצטרפה גם האגודה לזכויות האזרח, במסגרתו ביקשו השתיים מתן החלטה שתאסור על עיריית 

ת חופש הביטוי על ידי דרישת תשלום גבוה ובלתי סביר מראש. בעקבות תל אביב להגביל א

הערעור, פרסמה העירייה נוהל לפיו לא יגבו תשלומים בעבור הפגנות בכיכר רבין ובאתרים אחרים 

 בעיר, אלא במקרים חריגים בהם ביקש יוזם ההפגנה שירותים מסוימים מהעירייה. 

 

א גרוניס אליו הצטרפו השופטים הנדל ופוגלמן, ביקר בית המשפט העליון, בהרכב בראשות הנשי

בחריפות את עמדת העירייה וקיבל את עמדת התנועה. לאור הנוהל החדש לפיו אין חובת תשלום 

במקרה בו לא מתבקשים שירותים מהעירייה, ביטל בית המשפט העליון את פסק הדין של בית 

הזכות להפגין במשטר דמוקרטי.  כמו המשפט המחוזי ואת קביעותיו אשר סותרות את חשיבות 

ש"ח אותם נדרשה  10,000כן, הורה בית המשפט לעירייה להחזיר לתנועה לאיכות השלטון 

 להעביר לעירייה בהתאם לפסיקת המחוזי. 
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 איכות השלטון למשטרה:

 יש לחקור נהיגה ללא רישיון של ראש עיריית בית שאן

חוז צפון במשטרה, ניצב רוני עטיא, בדרישה לחקור התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקד מ

 פרסומים לפיהם ראש עיריית בית שאן נוהג ללא רישיון

 רקע

בתחילת חודש דצמבר התפרסם בתכנית "מבט" בערוץ הראשון תיעוד המוכיח כי ראש עיריית 

בית שאן ויו"ר הועדה לבטיחות בדרכים במועצת העיר בית שאן, מר רפאל בן שטרית, נוהג ברכבו 

-האישי. זאת, חרף הטענה שהועלתה בפנינו לפיה רישיונו האישי נשלל לפני כחמש שנים בשל אי

 להוצאה לפועל. תשלום חוב 

במסגרת תגובתו של מר בן שטרית כפי שהובאה בכתבה, לא הוכחשו העובדות הנ"ל אלא נטען על 

 ידו כי מדובר בטעות בתום לב. 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקד מחוז צפון במשטרה והדגישה כי נהיגה ללא רישיון הינה 

ובר עליה דינו מאסר שנתיים או קנס, לפי לפקודת התעבורה, אשר הע 10עבירה פלילית לפי סעיף 

 לפקודת התעבורה.  62סעיף 

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון, כפי שהוצגה בפני המשטרה היא כי ככל שהפרסומים נכונים, 

התנועה לאיכות השלטון רואה בחומרה רבה עבירה על החוק בידי נציג ציבור, בייחוד נוכח 

ראש העירייה, שכאמור משמש גם כיו"ר הועדה  העובדה שמדובר בעבירה הנמשכת שנים.

לבטיחות בדרכים במועצת העירייה, אמור לשמש דוגמא אישית לתושבים בנושא שמירה על החוק 

 וזהירות בדרכים. 

 

נוכח חומרת הדברים ולמען השבת אמון הציבור הנפגע, התנועה לאיכות השלטון קוראת לחקור 

 ת הדין במידת הצורך עם מר בן שטרית.מיידית וביתר שאת את הנושא, ולמצות א
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 כלכלה

 איכות השלטון בבקשה להצטרף במעמד "ידיד בית המשפט" 

 להליך פירוק חברת אי.די.בי

התנועה לאיכות השלטון בישראל פנתה לבית משפט המחוזי בתל אביב בבקשה להצטרף במעמד 

 "ידיד בית המשפט" להליך פירוק חברת אי.די.בי במטרה לייצג אינטרסים של הציבור הרחב 

 

 רקע

בימים אלו אנו עומדים בפני הישורת האחרונה בפרשת הסדר החוב של חברת אי.די.בי אחזקות 

בע"מ. בשל ההשפעה העצומה שתהיה להסדר החוב על מידת הריכוזיות במשק הישראלי פנתה 

התנועה לאיכות השלטון לבית המשפט מאחר וההצעות להסדר החוב העומדות על הפרק מנוגדות 

הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות המצוי בהליכי ונות בתכליתן לרוח ולעקר

. יתרה מכך, ההצעות להסדר החוב מסוכנות לקבוצת אי.ד.י.בי ולנושיה בטווח חקיקה מתקדמים

הארוך ואף מסוכנות למשק הישראלי בכללותו. מבנה הסדר החוב שיתקבל עתיד להשפיע על כלל 

 החברה הישראלית.

 

לטון מדגישה בבקשה כי יש חשיבות גדולה לאישורה של הצעה שבכוחה התנועה לאיכות הש

להביא להבראת החברה, הצעה שלא תשחזר ותנציח את הליקויים שהביאו לקריסה ולמשבר 

הנוכחי המאיים לטלטל את המשק ולפגוע בעסקים ובחוסכים רבים, הצעה שתזרים כסף ישירות 

בניית מבנה פרמידיאלי נוסף על המבנה  לנושים ולחברות ולא תשען על מינוף גבוה ועל

 הפרמידיאלי הרעוע והמסוכן הקיים כיום.

 

שר עומדות בפני הנושים מבקשות לממן את קבוצת אי.די.בי דרך ממבנה פירמידיאלי אההצעות 

סבוך. התנועה לאיכות השלטון מדגישה בבקשה שהוגשה לבית המשפט, כי מקור חוליה של 

ודם כל, במבנה הפירמידאלי שלה. על כן, עמדת התנועה לאיכות השלטון נעוץ, ק -קבוצת אי.די.בי  

לא ניתן להבריא את חוליה של קבוצת אי.די.בי על ידי הוספת מערך פירמידיאלי נוסף על היא, כי 

הדבר מסוכן ופוגע הן בקבוצת אי.די.בי על שלל החברות המרכיבות אותה והן מסכן את  גבה.

 הפירמידות והריכוזיות ופוגע ברווחת אזרחי המדינה.המשק הישראלי בהגברת חולי 

 

התנועה לאיכות השלטון מציינת כי יש חשיבות רבה לכך שתצטרף במעמד "ידיד בית משפט" 

וכרגע נעדרות מפני בית המשפט זוויות מבט משפטיות, מערכתיות וערכיות בהתחשב בכך מאחר 

, ואינם מציגים אישית ממוקדת בהליךשחלק ניכר מן המעורבים בהליך בשלב זה, בעלי נגיעה 

באופן שהתנועה מבקשת להציגם, את האינטרסים של הציבור ואינטרסים ארוכי טווח של החברה 

 ונושיה.
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 איכות השלטון לדירקטוריון אי.די.בי: 

 למימון הוצאות קבוצת דנקנר אין לשלם ולו שקל נוסף מקופת החברה

לדירקטוריון אי.די.בי אחזקות  בדרישה שלא ישולם ולו שקל התנועה לאיכות השלטון פנתה 

אחד נוסף מקופת החברה למימון הוצאות קבוצת דנקנר ויש ולפעול באופן מיידי להשבת 

 הכספים שכבר הועברו לכל מי שפעל לקידום ובשם הצעת קבוצת דנקנר

 

 רקע

י.בי אחזקות. בפסק בימים האחרונים ניתנה החלטת בית המשפט בעניין הסדר החוב של אי.ד

 -הדין, קבע השופט אורנשטיין כי הוא מאשר את הסדר הנושים של החברה, לפי הצעת אלשטיין

קבוצת דנקנר אינה נחשבת להצעה של אקסטרה. בהחלטתו, קבע השופט באופן נחרץ כי הצעת 

 , על אף שלאורך התהליך מר דנקנר והחברה נהגו לכנות אותה כך.חברת אי.די.בי אחזקות

, עד כה עלות המימון 30.09.2013 -ל בסיס נתונים שפורסמו בדוחות כספיים של החברה נכון לע

מכספי ₪ מיליון  6-כשל ההוצאות המשפטיות הנלוות להצעתם של מר דנקנר וחבריו עומדת על 

. מכיוון שחלפו חודשיים מאז הדוח וההליך המשפטי נוהל באינטנסיביות בתקופה זו, אין החברה

, כי סכום זה תפח באופן משמעותי, בנוסף לתשלומים אחרים שיתכן ויצאו לטובת מי מן הנמנע

 שעבד וסייע לקבוצת דנקנר.

 

לאור הקביעה המפורשת של השופט אורנשטיין כי הצעת קבוצת דנקנר איננה נחשבת להצעה של 

את  החברה עצמה, אלא נחשבת להצעה של קבוצת משקיעים ולאור כך כי החברה היא זו שמימנה

התנועה לאיכות השלטון הוצאות קבוצת דנקנר, שעה שעל הקבוצה היה לממן זאת מכיסה, 

 .קוראת לדירקטוריון החברה לפעול לאלתר להשבת הכספים הללו לחברה

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון, כפי שהוצגה בפני אי.די.בי אחזקות, ובפני איל גבאי מומחה בית 

בית המשפט, היא כי מימון הצעה של גורם זר לחברה, על המשפט ועו"ד חגי אולמן, משקיף 

חשבון בעלי המניות והנושים, בשעה שהחברה חדלת פירעון הינה פעולה הנוגדת את טובת 

החברה. כדברי המשקיף בעצמו, ייתכן כי פעולות דירקטוריון החברה נעשו לקידום אינטרסים של 

 ה.בעלי השליטה באי.די.בי אחזקות ולא של החברה עצמ

על הדירקטוריון לדאוג כי מרגע זה לא ישולם ולו שקל אחד התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי 

נוסף מקופת החברה למימון הוצאות קבוצת דנקנר וכן על הדירקטוריון לפעול באופן מיידי 

 להשבת הכספים שכבר הועברו לכל מי שפעל לקידום ובשם הצעת קבוצת דנקנר.

מוסיפה, כי הדירקטוריון מחויב באופן אישי להשיב את הכספים הללו התנועה לאיכות השלטון 

לאור העובדה שבכך שהמשיכו לאשר החלטות המממנות את ההוצאות המשפטיות של הצעת 

 קבוצת דנקנר, פעלו בניגוד לטובת החברה והפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי החברה.
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 סתהחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות עבר בכנ

בעד הצעת החוק הצביעו  -הכנסת העבירה את הצעת החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות 

צריך לתת מחמאה לחברי הכנסת על . ללא מתנגדים, כים מהקואליציה והאופוזיציה"ח 73

 .העבודה הברוכה ללא גבולות קואליציוניים וזהו הישג מדהים גם לציבור הישראלי

 

נו את נייר העמדה הראשון הקורא להקמת ועדה לבחינת ריכוזיות עברו שלוש שנים מאז שהגש

יצאנו , ניירות עמדה ושלושה מסמכי הסתייגויות לסעיפי החוק השונים 16כ הפקנו "בסה, במשק

לשטח וערכנו פעילות מחאה אזרחית נרחבת והשתתפנו בכל ישיבה בוועדת הכספים כדי להביא 

 .להקשחה של חלק מהוראות החוק

 

אנחנו אומרים במידה רבה של סיפוק כי המאבק בריכוזיות הפך ממושג שרק הזויים דיברו היום 

בשלוש השנים האחרונות נעשה שינוי תודעתי עצום בחברה . ועסקו בו למושג שכולם מכירים

 .הישראלית ביחס להכרה בבעיית הריכוזיות במדינת ישראל כבעיית יסוד

 

להוסיף לעמוד על המשמר כדי לסתום את הפרצות החוק הוא לא החוק הטוב ביותר ונצטרך 

קטור עצום על כל פעולה או 'אך יש בו הישגים עצומים ומעתה והלאה יוטל פרוז, שהוא מאפשר

 .מעשה שריח ריכוזיות עולה ממנו

 

החוק . הכנסת אמרה בקול רם וברור כי היא מכירה בקיומה של בעיית ריכוזיות וכי יש לטפל בה

צעד ראשון שאחריו אנו מקווים שיבואו צעדים  -שוב בדרך לפתרון הבעיה עושה צעד ראשון וח

 .רבים אחרים

 

כן לציין כי חוק הריכוזיות איפשר לשים קץ לשלטונו ושליטתו , במסגרת דברי הביקורת על החוק

של דנקנר ודומיו בכספי הציבור באמצעות פירמידות אך באותה נשימה הוא כן נכשל בכך שאפשר 

לצערנו הראשונה בהן עומדת . פירמידות הנשענות על חברות זרות להתחיל לצמוח לזן חדש של

בן -ככל הנראה להבנות כבר בתחילת השבוע הבא עם אישורו של בית המשפט להסדר אלשטיין

 . קומות 10-משה אשר ככל הנראה תקים לנגד עיננו פירמידה בת כ

 

עשת הכנסת ותסתום פירצה זו במהרה אין לנו אלא להיות שוב המתריעים ולהזהיר שאם לא תת

כשלונו השני של החוק הוא בכך שלא . אנו צפויים לראות קריסה מחודשת של מוסד הפירמידות

השכיל לנתק באופן מוחלט שליטה בנכסים פיננסיים וריאליים אלא קבע סף שרירותי ובלתי 

 ספנו כבתוך שלהם.לצערנו חלק גדול מהגופים הפיננסים והריאליים ימשיכו לעשות בכ. מספק
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 11מתוך  17עמוד 

בעקבות התנועה לאיכות השלטון: כנ"ר והרשות לניירות ערך פנו 

בבקשה לבית המשפט לדחות את אסיפת הנושים עד לאחר חקיקת חוק 

 הריכוזיות.

 

בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון לנציגי המדינה בעניין הסדר החוב מול חברת אי. די. בי, 

פנו הנציגים לבית המשפט בבקשה לדחיית האסיפה עד לאחר חקיקת חוק הריכוזיות. התנועה 

לאיכות השלטון פנתה אל כונס הנכסים הרשמי והרשות לניירות ערך וקראה להם למצות את 

י המדינה בהליך הסדר החוב ולדרוש מבית המשפט לדחות את אסיפות הנושים סמכותכם כנציג

עד לאחר חקיקת חוק הריכוזיות. עמדת התנועה לאיכות השלטון, כפי שהוצגה לכלל הגורמים 

היא כי הסדר החוב האמור עתיד להשפיע על כלל החברות בקבוצת אי.די.בי, הרי שבחירה בהצעת 

אף לכלל המשק הישראלי. זאת בשל השפעתן הרבה של חברות הסדר חוב הולמת הינה קריטית 

 אלה, אשר חולשות על ענפים רבים של פעילות במגוון מגזרים במשק, 

 

בפנייה לנציגים נכתב: "יש לזכור שהחלטת הנושים קשה היא ומורכבת. עליהם להיות ערים לכלל 

הפרטים בעלי החשיבות לטיבו של הסדר החוב". לפיכך, ברור כי מידע בדבר עמידתן של ההצעות 

בקנה אחד עם תנאיו של חוק הריכוזיות הקרב ובא הינו קריטי לקבלת ההחלטה הנכונה עבור 

 הנושים. 

 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה, כי היתכנותה של ההצבעה קשורה בתחולת הדין בעת הביצוע. 

כך, באם אסיפות הנושים יתקיימו במועד המתוכנן, יתכן כי כשבוע לאחר הצבעת הנושים לא 

 יהיה ניתן לבצע את החלטתם לאור הוראות חוק הריכוזיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  91043, ירושלים 4207* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208רח' יפו            

 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 

www.mqg.org.il* Web Site:  mqg@mqg.org.ilmail: -E 

 11מתוך  18עמוד 

 זר דינו של דני דנקנרתגובת התנועה לאיכות השלטון על ג

 

עו"ד נילי אבן חן, מנהלת המחלקה הכלכלית בתנועה לאיכות השלטון: "גזר הדין של דני דנקנר 

המרשיע אותו במרמה והפרת אמונים בבנק הפועלים, ניתן באותו שבוע שבו איבד נוחי דנקנר את 

ולה של עסקת השליטה באידיבי חדלת הפירעון, זאת בנוסף לכך כי אתמול התבשרנו על ביט

עסקה אשר אפשרה למשפחת דנקנר לרכוש את בנק הפועלים ואת אידיבי  -קרקעות המלח 

 לאחריה.

אנו חייבים להסתכל במראה ולהבין כי השיטה הנוכחית של שליטי הון המנהלים את כספנו 

 פשטה את הרגל.

 

הדפה בצורה  זה הזמן להזכיר לעצמנו כי בעת גילוי פרשת דני דנקנר פורסם כי שרי אריסון

 וטענה בפניו כי, מוחלטת את דרישת המפקח על הבנקים להפסיק את כהונתו של דני דנקנר

וכי יש לה אמון מלא ובלתי מסויג בדני , לרגולטור אין זכות להתערב בנוגע למבנה הדירקטוריון

 .דנקנר

 

 .'גדולה מדי מכדי ליפול'זה הזמן גם להזכיר כי אידיבי נחשבה עד לא מזמן לחברה 

שעבר לפני כשבוע היה אמור לשנות את , המבורך והחשוב בפני עצמו, לכאורה חוק הריכוזיות

 11אך בפועל תחת חסותו של החוק החדש נבנית באידיבי פירמידה חדשה בת  -כללי המשחק

ן הגדולה בישראל ביחד עם בנק הפועלים "שרי אריסון תמשיך להחזיק את חברת הנדל, שכבות

 .נקים אשר שולטים בכספי הציבור ימשיכו להעדיף את אנשי ההוןובעלי השליטה בב

 .לכן כעת כשהכל מתפרק לנגד עיננו חייבים להבין כי מה שכשל זה השיטה

, בעסקאות בעלי עניין כושלות, עד שנשנה את השיטה נמשיך לחזות שוב בפרידות מתפרקות

 ."ובאנשי ההון הדואגים לחברי הגילדה שלהם
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 11מתוך  19עמוד 

המלח  קרקעותתגובת התנועה לאיכות השלטון לביטול עסקת 

בעתלית ובאילת עו"ד נילי אבן חן, מנהלת המחלקה הכלכלית 

 בתנועה לאיכות השלטון

 

"אנו מברכים את מנהל מקרקעי ישראל ומשרד האוצר שקיבלו החלטה הרואה לנגד עיניה את 

מדהים כי באותו שבוע בו דנקנר מאבד  טובת הציבור ולא את האנטרסים של אליטת אנשי ההון

את שליטתו באידיבי ניתנת החלטה לבטל את עסקת קרקעות המלח אשר היתה המנוף המרכזי 

 בי. לדנקנר לרכישת אי.די.

ההחלטה לבטל את עסקת קרקעות המלח אחת עשרה שנה אחרי שניתנה היא החלטה חשובה 

מאוד מבחינה ציבורית אך לצערנו היא ניתנה כאשר מרבית הסוסים כבר ברחו מהאורווה.לצערנו 

אנו שוב ושוב נוכחים לדעת כי שומרי הסף שאמורים להגן על כספו של הציבור נכשלים 

ום מה אנו רואים שכשמדובר באנשי ההון של מדינת ישראל בוחרת במשימתם בזמן אמת.מש

 הרגולציה לעצום עין או במקרה הטוב לנמנם בעת המשמרת.

אין מנוס אלא מלערוך בדק בית בקרב כל הרגולטורים שאישרו את עסקת קרקעות המלח אשר 

 רוויה בפגמים ציבוריים ומנהלתיים על מנת להפיק לקחים לעתיד."
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 11מתוך  11עמוד 

 איכות השלטון למשרד המשפטים: 

 אין להיענות לבקשתו של ברק להחזר הוצאות חריגות בפרשת "הרפז"

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הועדה להחזר הוצאות משפטיות במשרד המשפטים 

בבקשה שלא להיענות לבקשת שר הביטחון לשעבר, מר אהוד ברק, לקבלת החזר הוצאות 

 הייצוג המשפטי בתיק "הרפז"משפטיות חריגות על 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ"ל משרד המשפטים וראש הוועדה להחזר הוצאות משפטיות, 

ד"ר גיא רוטקוף, בבקשה שלא להיענות לבקשת שר הביטחון לשעבר, מר אהוד ברק, להחזר 

וי "תיק ש"ח שהוא הוציא על ייצוג משפטי בפרשה שזכתה לכינ 100,000ההוצאות של למעלה מ

 הרפז".

 

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני מנכ"ל משרד המשפטים, כי על פי תעריף הוועדה, כפי 

שמפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים, עבור ייצוג עובד מדינה בהליכי בדיקה וביקורת 

ם שקלים ובמקרים חריגי 10,000של המדינה, ניתן להשתתף בהוצאות המשפטיות עד לסכום של 

 שקלים. 20,000סכום זה ניתן להגדלה עד לסכום של 

 

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי מצב העניינים בו עובד ציבור בכיר בדמות שר הביטחון פונה 

מבחירתו החופשית לקבלת ייצוג במגזר הפרטי, שמטבע הדברים עלותו גבוהה ביותר, במקום זה 

תתפות המדינה בהוצאות המשפטיות, אינו הניתן לו מטעם המדינה ולאחר מכן מבקש את הש

 ראוי ויש מקום להפחיתו ככל הניתן.

 

התנועה לאיכות השלטון רואה בעין יפה את הנוהל שאמצה הוועדה לעצמה בדבר קביעת תעריפים 

מקסימאליים והשתתפות בהוצאות. לעניין בקשת מר ברק, התנועה לאיכות השלטון סבורה כי 

 ולהימנע מפריצתו. נכון ליישם את הנוהל האמור

 

נוכח האמור, התנועה לאיכות השלטון קוראת למשרד המשפטים להימנע ממתן החלטה על 

השתתפות המדינה בסכומים המבוקשים על ידי שר הביטחון לשעבר, שמשמעותה בפועל תהיה 

פריצת הנוהל והפיכתו לפלסתר. ככל שהוועדה תחליט כי השר זכאי להחזר הוצאות כאמור, הרי 

לקצוב סכום השתתפות בהתאם לתעריפים שנקבעו לפיהם כאמור הסכום המקסימאלי עומד שיש 

 שקלים. 20,000על 
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איכות השלטון לשר התחבורה בשל חשיפת ממוצע השריפות 

 באוטובוסים בישראל:

 פעל לביטחונם של אזרחי ישראל נוסעי התחבורה הציבורית
ישראל כץ בעקבות תחקיר האוטובוסים העולים התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התחבורה, 

באש בממוצע בכל יומיים וחצי, ודורשת לפעול מיידית לקביעת תקני בטיחות מתאימים 

 באוטובוסים ולאכיפה קפדנית

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התחבורה, ישראל כץ, בעקבות כתבת העיתונאי עופר 

 450מהלך שלוש השנים האחרונות לא פחות מ שעות, ממנה עולה כי ב 24פטרסבורג, במוסף 

. למרות טענות חברות התחבורה 2013 -ב 154 -ו 2012 -ב 168אוטובוסים נשרפו, מתוכם 

למיניהן כי ישנה עליה ברמת הטכנולוגיה של צי האוטובוסים, עדיין מספר השריפות גבוה ועומד 

 בממוצע, לפי הפרסום בכתבה, על שריפה בכל יומיים וחצי.

 

דת התנועה לאיכות השלטון, כפי שעלתה בפני שר התחבורה היא כי תופעת שריפות עמ

האוטובוסים הופכת לשכיחה בישראל, ואינה זוכה לשיח ציבורי ראוי נוכח העובדה שטרם 

)למזלנו( לא גבתה חיי אדם: "בנסיבות אלה, אנו חיים על זמן שאול עד למקרה שבו המזל לא 

השלטון סבורה כי נכון להקדים תרופה למכה ולפעול מיידית  התנועה לאיכותיהיה לצדנו". 

 לתיקון הליקוי.

 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה, כי לנוסעים בתחבורה הציבורית וכלל הנוסעים בכביש נגרמת 

כנה והנתונים של שריפות באוטובוסי התחבורה הציבורית מצביעים על היות האוטובוסים פצצות 

 עלולות לפגוע בציבור הישראלי.מתקתקות בכבישים והן 

 

בפניית התנועה לאיכות השלטון לשר התחבורה, אשר הועברה בהעתק למבקר המדינה, השופט 

)בדימוס( יוסף שפירא, מדגישה התנועה לאיכות השלטון גם את התייחסותו של שפירא לפרשה זו 

 ד התחבורה.כאשר ביקר את הפיקוח ובקרת הנאותות על רכישת אוטובוסים מטעמו של משר

 

נוכח הסכנות לנוסעי האוטובוסים בתחבורה הציבורית ולכלל הנוסעים בכביש, דורשת התנועה 

לאיכות השלטון משר התחבורה לפעול מיידית לקביעת תקני בטיחות מתאימים באוטובוסים 

ולאכיפה קפדנית והדוקה בכל הנוגע למכונות האוטובוסים להסיע אנשים במידה מירבית של 

 בטיחות.

 

 

 

 

 


