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 9470478045ו  "בתמוז התשע ה"כ : תאריך

 43025-45-ח : סומן               

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      
- דחוף  -

 לכבוד
 

 הנכבדים חברי הוועדה

 ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"הוועדה המיוחדת לדיון בהצ

 הכנסת

 
 ,שלום רב נכבדיי

 
קריאה לקבוע כי  -שות עירונית הרשות הממשלתית להתחד: הנדון

 נוי ראש הרשות ייעשה בדרך של הליך מכרזימי
 43.05.8045מכתבנו מיום : סימוכין

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

הרשות  כי שר הבינוי והשיכון יואב גלנט דורש כי בהצעת חוק 1פורסם 85.04.8045ביום  .4

ייקבע כי מינויו של ראש הרשות "( הצעת החוק: "להלן)הממשלתית להתחדשות עירונית 

 . משרת אמוןכ כך שהיא תוגדר למעשה, מהליך מכרזי או מוועדת איתורמכל יהיה פטור 

הרוב המוחלט ינוי והשיכון להסיר את הינה המשך ישיר לדרישות משרד הב זו חדשה דרישה .8

פני חברי הוועדה הנכבדים שבגינן הביעה התנועה התנגדות ב, התנאי הסף לתפקיד זשל 

  .82.05.8045ובדיון הוועדה מיום  43.05.8045מכתבה מיום ב

על חשבון , מינוי מנהל רשות שהשר חפץ ביקרו -עדים אנו לתהליך שסופו ידוע מראש , ואכן .9

, סף החיונייםחד עם הסרת תנאי הי, ת המכרזהסרת חוב. החדשה תפקודה התקין של הרשות

מעוניין אכן ככל שהמחוקק . ישוריםכסלול את הדרך למינוי מועמד רווי קשרים אך נטול ת

הרי שדרך זו אך תתקע  -עידוד פעילות של התחדשות עירונית  קרי -ת תכלית החוק מבהגש

 . מקלות בגלגלי הרשות ותפגע ביכולה למלא את ייעודה

מן הכתבה עולה כי היועץ המשפטי לממשלה  ,ראשית. אין זו עמדת התנועה בלבד, ודוק .8

כפי שעלה מן הדיון בוועדה מלפני , שנית. ומשרד המשפטים מתנגדים לדרישה זו באופן נחרץ

 .מתנגדת למתן פטור כאמורדומה שגם נציבות שירות המדינה , (85.04.8045ביום )יומיים 

במיוחד לאור  ,המינוי על הליך העדר כל פיקוח מקצועי ועצמאי מהדרג הפוליטי, לשיטתנו .3

, והעברת תפקיד זה לשר עצמו ביטולה של מליאת הרשות כמתוות המדיניות של הרשות

 שמקורה בתלות הישירה של , לזרוע הארוכה של השר לצבירת הון פוליטי הפוך את הרשותי

                                                 

 .85.04.8045, אתר כלכליסט, "שות בלי מכרזל רשות התחד"מנכ: גלנט דורש", אמיתי גזית 1
3694003,00.html-http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L  

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3694003,00.html
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. שבכוחו להעניק להם" זכויות"וה" הטבות"ראשי הרשויות המקומיות ושל התושבים ב

 .לא יעניק -לא ירצה . עניקי -ירצה 

עולה חשש ממשי כי סמכויות חדשות אלו יהפכו לקלף מיקוח פוליטי , בלא עצמאות חשובה זו .5

בצורה שתפגע בתושבי הרשויות המקומיות שהשר איננו , נדות שאינן מקצועיות'המושפע מאג

עסקינן בהן , ניתוק זה נדרש במיוחד בנסיבות דנן .חפץ ביקרן או ביקרו של ראש הרשות

תכנון ובניה והעברת תקציבים ענייני קרי , בסוגיות המועדות ביותר ללחצים ולשחיתות

  .לרשויות מקומיות

 :כמו גם שליטה בתקציבים רבים, הצעת החוק מלמדת כי כוח רב יהא בידי השר, ואכן .4

 ((.3()א)8סעיף ) ניהול הקרן להתחדשות עירונית .א

לטובת קידום תכניות  ולגופים אחרים לרשויות המקומיותמשאבים להקצות סמכות  .ב

 ; ((9()ב)8סעיף ) במסגרת מיזמים להתחדשות עירונית

לקידום התחדשות עירונית , בין היתר באמצעות תקציבים, להעניק תמריצים סמכות .ג

 ; ((3()ב)8סעיף ) באזורים שאין כדאיות כלכלית לעשות כן

מהלך קידום מיזמים ב לליווי דיירים למנות ולהעסיק יועצים חברתייםסמכות  .ד

 ((.2()ב)8סעיף )להתחדשות עירונית 

 (.3()א)8סעיף )ומרכזי מסחר ותעסוקה  לקדם פעולות לשדרוג מרכזי עריםסמכות  .ה

בהתאם לאמות מידה שעליהן "יעשו , להצעת החוק( 4ב)8כפי שמורה סעיף , כל פעולות אלו .2

יטה על הליך מינויו של מכאן למדים אנו על האינטרס הפוליטי שבשל". יורה מנהל הרשות

, "קופת שר"למעשה הלכה תקים , קבלת דרישתו של השר כאמור לעיל שכן, מנהל הרשות

אלא לפי שיקולים פוליטיים , שאת כספיה יוכל הוא לחלק ללא קריטריונים ותבחינים ראויים

אנו סבורים כי על המחוקק החובה . וללא כל ביקורת מקצועית ועצמאית על החלטותיו צרים

 .זהוציני הגשמת אינטרס פוליטי  מנועל

יעמיק הוא עוד יותר את חוסר אמון הציבור במערכת , אם המחוקק ייתן יד לדרישת השר .3

גם במקום בו הדבר אינו , הפוליטית וירחיב את התופעה הבלתי רצויה של מינויים פוליטיים

, משיקולים צרים לה יש להבטיח ניתוק רב ככל הניתןאדווקא במקומות  -נהפוך הוא . נדרש

 .ובדיוק בשל כך הוחלט להקים בנוסח המקורי של הצעת החוק את מליאת הרשות

ח "כפי שנכתבו בדו, יוסף שפירא( בדימוס)השופט ' כב, יפים לענייננו דבריו של מבקר המדינה .40

 :88.03.8045שפורסם ביום , "מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה"בנושא 

ובייחוד אלה הנושאים בעמדות , של עובדי הציבור ואיכותם רמתם"
קבלת עובדים . להבטחת אמון הציבור בשירות הציבורי תנאיהן , בכירות

  המינויים חוקבאמצעות מכרז היא גולת הכותרת של  לשירות המדינה
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, שהיא בחירת הטובים ביותר לכל משרה, מגלמת את תכליתו המרכזיתו

ותוך  עדר שרירות ומשוא פניםיעל הווך שמירה על שוויון ההזדמנויות ת
' עמ, שם]. " ניתוק הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים

 [.מ"ההדגשות של הח; 429

 - פתיחת השערים בפני מועמדים בעלי קשרים פוליטיים, כפי שנכתב במכתבנו שבסימוכין .44

או במינוי בדרך של הליך  חקיקה דומהכל ף הקבועים בסהשאינם נדרשים לעמוד בתנאי 

 . הינה תמוהה ביותר - מכרזי כלשהו

קוראים ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה לעמוד בפרץ הלחצים הפוליטיים  אנו, לפיכך .48

ולקבוע תנאי סף בסיסיים  - ולא לטובת מאן דהוא -ולפעול למען טובת הציבור במלואו 

או לכל הפחות על ידי ועדת  לתפקיד ייעשה בדרך של הליך מכרזי וכי המינוי, לתפקיד זה

 . איתור

הימנע מביטול ההוראה בהצעת החוק ל, קריאתנו לחברי הוועדהעל בהזדמנות זו אף נשוב  .49

וזאת על מנת שמדיניות הרשות תיקבע על ידי גוף שחף , מליאת הרשותהנוגעת להקמת 

 . משיקולים שאינן מן העניין

טית הן לניקיון כפיו של הגוף שעתיד לקום והן ליכולתו לעמוד במשימה זוהי שעה קרי .48

, ועל כן זו העת לתקן את הכיוון השגוי שאליו צועדת הצעת החוק, פקיד בידיו המחוקקמש

 .לפני שיהיה מאוחר מדי

 

 ,בכבוד רב      

 

 ד"עו, דניאל דושניצקי       

 מנהל המחלקה לחקיקה ומדיניות   

 כות השלטון בישראלהתנועה למען אי

 :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)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , דינה זילבר' גב

 


