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 4360568045ו  "תשע, סיון' ט  : תאריך

 43025-45-ח : סומן               

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      
 לכבוד

 
 כ אלי כהן"ח

 ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"הוועדה המיוחדת לדיון בהצ ר"יו

 הכנסת

 
 חברי הוועדה

 חדשות עירוניתח הרשות הממשלתית להת"הוועדה המיוחדת לדיון בהצ

 הכנסת

 
 ,שלום רב נכבדיי

 
 בהצעת חוק  קריאה לביטול השינויים המהותיים: הנדון

 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 
 :הריני פונה אליך כדלקמן ("התנועה": להלן), ר"ע, בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

שיבה שהתקיימה אתמול עולה כי בי, וממידע שהגיע לתנועה 1מכתבה שהתפרסמה היום .4

בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים 

מהצעת  הסירנתבקשו חברי הוועדה ל, "(הוועדה: "להלן)מהצעת חוק התכנית הכלכלית 

בעלי השלכות מהותיות על הרשות הממשלתית להתחדשות בסיסיים מספר מרכיבים החוק 

  .שעתידה לקום עם אישור החוק על ידי הכנסת, "(רשותה: "להלן)עירונית 

של תנאי  הרוב המוחלטלמחוק את , או שמא הדרישה, הובאה בפני הוועדה ההצעה ,ראשית .8

עלתה לסדר , כך. הסף שיידרשו המועמדים העתידיים לתפקיד מנהל הרשות לעמוד בהם

ובהן , בכל חוק דומה המהוות בסיס, דרישות הסף הבסיסיות ביותרהיום ההצעה להסיר את 

ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחום ניהול עסקי של תאגיד בעל היקף 

ועמידה בתנאי כשירות נוספים ; העדר עבר פלילי או הליך פלילי תלוי ועומד; פעילות דומה

אמנם נותר התנאי , בדומה לכך. 4333-ט"התשי, (מינויים)בהתאם לחוק שירות המדינה 

בתחום הקשור "תואר , קרי)אולם הוסרה דרישת הייחודיות שלו , קיומו של תואר אקדמיל

 "(.לתחומי פעילותה של הרשות

בהתאם להוראות "לפיה המינוי ייעשה נתבקשו חברי הכנסת להסיר את ההוראה , מעבר לכך .9

 כך שייעשה הוא על ידי הממשלה לפי המלצת שר הבינוי, ("מינויים)חוק שירות המדינה 

 . ללא כל פיקוח מקצועי ועצמאי מהדרג הפוליטי, והשיכון ושר האוצר

                                                 

1
אתר , "משרד השיכון ביטל את דרישות הסף למנהל הרשות להתחדשות עירונית" יהנמרוד בוסו וצביקה זרח 

TheMarker, 43.05.8045. 

 



 (ר"ע)התנועה למען איכות השלטון בישראל 
  The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل 

 08-3000045: פקס 08-3000049: טל*  34089ירושלים , 8804. ד.ת: מען למכתבים*  38929ירושלים , 802יפו ' רח           
 3000045-08: فاكس 5000073-02: هاتف  34089 ، القدس8804. ب. ص: العنوان للرسائل  38929 ، القدس802 شارع يافا

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

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

 9 מתוך 8 עמוד

 

 

ככל שאכן תתקבל ההצעה שמשלבת בין הסרת תנאי סף והחרגה מחוק  -נאמר כבר עתה  .8

. נטול כישוריםאך , רווי קשריםהדרך למינוי מועמד הרי שתיסלל , (מינויים)שירות המדינה 

הרי שייתקע הוא מקלות בגלגלי הרשות , לכך יד ייתן -ובראשו חברי הוועדה  -אם המחוקק 

, באופן שיקשה עד מאוד להביא להגשמת רצונו כפי שהוא הצהיר עליו, עוד בתחילת דרכה

 .ידוד פעילות של התחדשות עירוניתקרי קידום וע

שתעניק הזדמנות שווה לכל המעוניין , שמינויים ייעשו בדרך תקינה, ישנה חשיבות רבה, ודוק .3

אין להתעלם אף מן . תביא לבחירתו של המועמד המתאים ביותר מועמדותו ואשרלהגיש את 

בכך שהן מאפשרות , שההגבלות על המינויים באות לשרת את נבחרי הציבור עצמם, העובדה

כדי שיוכלו להגשים באופן המיטבי ביותר , ענייניים-לגורם הממנה להדוף מעליו לחצים בלתי

 .טובת הציבורלעבוד ל -את המטרה שלשמה נבחר 

באופן שאינו עומד בקנה אחד עם , בפני מועמדים שאינם מתאימים לתפקיד פתיחת השערים .5

עדה לעמוד חברי הוויושב ראש הוועדה ולואנו קוראים ל, הינה תמוהה ביותר, חקיקה דומה

זוהי . ולא לטובת מאן דהוא -טובת הציבור במלואו מען ולפעול ל בפרץ הלחצים הפוליטיים

טית הן לניקיון כפיו של הגוף שעתיד לקום והן ליכולתו לעמוד במשימה שהפקיד שעה קרי

 .בידיו המחוקק

, במלואו בהצעת החוק' נתבקשו חברי הוועדה לבטל את פרק ד, למיטב הבנתנו, שנית .4

לקבוע את המדיניות , בין היתר, תכליתה של מליאת הרשות הינה ".מליאת הרשות"שעניינו 

פיקוח אחר תכנית , לאשר את תכנית העבודה ואת הצעת התקציב שלה, הכללית של הרשות

 . וכן הנחיית ראש הרשות בביצוע תפקידו, העבודה והתקציב

לידי שר וביטולו והעברת הסמכות , עבודת הרשות עלהמדובר בגוף קובע המדיניות והמפקח  .2

שמרכיב חיוני בה הינו מידת העצמאות , לסכל את תכלית הרגולציהוהשיכון עלולים הבינוי 

בהן עסקינן בסוגיות , נדרש במיוחד בנסיבות דנןזה ניתוק  .של הרגולטור מן הדרג הפוליטי

 . והעברת תקציבים לרשויות מקומיותתכנון ובניה  קרי, לשחיתותללחצים וביותר המועדות 

ותהפכו לזרוע , מליאת הרשות תיפגע באיזונים והבלמים הנדרשים בגוף מעין זהביטול  .3

שמקורה בתלות הישירה של ראשי הרשויות , לצבירת הון פוליטיהארוכה של השר 

 נוסחוקבע לא בכדי . שבכוחו להעניק להם" זכויות"וה" הטבות"המקומיות ושל התושבים ב

 .אנו סבורים כי אל למחוקק לבטלה בנקלו, הקודם של הצעת החוק כי תוקם מליאה כזו

, כי מטרת השינוי האמור הינה להכפיף את הרשות החדשה למדיניות השר, אנו למדים .40

ולהפוך אותה הרשות מגוף מאסדר הפועל לקידום אינטרסים רחבים ומגוונים לטובת הציבור 

, נוי והשיכוןלגוף מסייע ומייעץ המהווה במובנים רבים חותמת גומי להחלטותיו של שר הבי

 עולה חשש ממשי כי , בלא עצמאות חשובה זו. המונעות מאינטרסים שאינם בהכרח זהים

 בצורה , נדות שאינן מקצועיות'סמכויות חדשות אלו יהפכו לקלף מיקוח פוליטי המושפע מאג

 .שתפגע בתושבי הרשויות המקומיות שהשר איננו חפץ ביקרן או ביקרו של ראש הרשות

 למנהל הרשות קביעה שהמינוי  יחד עםביטול המועצה עמדת התנועה היא ש, נוכח כל האמור .44
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פתח רחב  יםפותח, נתון לשיקול הדעת המוחלט של השריםמוגבל ומוגדר ובלתי הינו בלתי 

 . ובכוחה לסיכול מטרותיה של הרשות ולשימוש לרעה בה

הבטיח כי תנאי הסף פעול ולל, לעומד בראשהבמיוחד ו, אנו קוראים לחברי הוועדה ,לפיכך .48

וכן , יוותרו על כנם, כפי שהופיעו בנוסח הקודם של הצעת החוק, לתפקיד מנהל הרשות

 .מליאת הרשותהימנע מביטול ההוראה בהצעת החוק הנוגעת להקמת ל

 .נודה, טיפולכם כאמורללידיעתכם ו .49

 

 ,בכבוד רב      

 

 ד"עו, דניאל דושניצקי       

 ניותמנהל המחלקה לחקיקה ומדי   

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 :העתקים

 שר האוצר, מר משה כחלון

 שר הבינוי והשיכון, כ יואב גלנט"ח

 נציב שירות המדינה, מר משה דיין

 היועץ המשפטי של הכנסת, ד איל ינון"עו

 משרד המשפטים, (ייעוץ)ראש מחלקת ייעוץ וחקיקה , דינה זילבר' גב

 

 


