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 כנס התנועה לאיכות השלטון במכללה האקדמית ספיר

 במכללה 30.12.14כנס התנועה לאיכות השלטון התקיים השנה בתאריך 

במהלך הכנס התקיימו חמישה פאנלים שונים בנושאי . האקדמית ספיר

כלכלה וחברה ובסיומו התקיים טקס הענקת אות אבירי איכות השלטון 

, בין מקבלי הפרס השנה שופטת בית המשפט העליון בדימוס. 2014

כ זהבה גלאון ופרקליט המדינה "ר מפלגת מרצ ח"עדנה ארבל ויו

 .ד משה לדור"עו, לשעבר

 

ד אליעד "עו, ר התנועה לאיכות השלטון"לאחר דברי הפתיחה אותם נשא יו

במקום דיור "כ יאיר לפיד שאמר כי "ח,  ר יש עתיד"נשא דברים יו, שרגא

ראש הממשלה החליט לזרק את הכסף על תשדירים שאף , לזוגות צעירים

כשנכנס למשרד , לדבריו". אחד לא רואה ושלטי חוצות עם תמונה של עצמו

חיכה לי בור של עשרות מיליארדי שקלים שכמעט מוטט את "האוצר 

מה - תגיד את האמת - אז אדוני ראש הממשלה , הכלכלה הישראלית

מה אתה הולך לקצץ כדי ליישם ולמה אתה לא אומר לאזרחי ? התכנית שלך

כנס איכות 
השלטון  
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שאחרי שהבחירות יסתיימו אתה הולך - ישראל את מה שאני ואתה יודעים 

 ."?להעלות מיסים

פרשת השחיתות החדשה , בפאנל שעסק בפעילות הלוביסטים בכנסת

שקשורה לדמויות ממפלגת ישראל ביתנו היתה מטבע הדברים במרכז 

רעידת האדמה האחרונה סיימה את הויכוח אם הלוביסטים יכולים . "העניינים

ד אלדד יניב "אמר עו, "הם לא יכולים. או לא יכולים להיות בכנסת

הפרשה הזו תגיע עמוק עמוק . "שמתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה

היקף האנשים שייעצרו בסופה קשור יותר לליכוד ולשרים . לתוך הליכוד

זה קו . בליכוד מאשר לישראל ביתנו וגם לפקידים שקשורים למפלגת הליכוד

 ."פרשת מים

העיתונאי תומר אביטל סיפר כי חברת הכנסת עדי קול יזמה הצעת חוק נגד 

זה הפסיק לעניין "לוביסטים אולם מאוחר יותר התנערה ממנה ולדבריו 

שאלתי אותה : "מארקר חיזק את דבריו-העיתונאי צבי זרחיה מדה". אותה

 ."והיא אפילו כעסה עלי

ר מפלגת "יו, גלאון, (העבודה)' כ שלי יחימוביץ"בהמשך נשאו דברים ח

ר מפלגת "משה כחלון ויו, ר מפלגת כולנו"יו, י הרצוג'העבודה יצחק בוז

 .התנועה ציפי לבני

אישים נוספים שקיבלו את אות אביר איכות השלטון הם מבקר משרד 

ר מוחמד "ראש המועצה המקומית חורה ד, הבריאות לשעבר אריה פז

יקבלו את האות גם , כמו כן. שרון שפורר" דה מרקר"אלנבארי ועיתונאית 

חוקר רשות המסים לשעבר אשר חשף את פרשת רשות המיסים , רפי רותם

מפתח , יוזמת המחאה החברתית דפני ליף, שזכה בפרס חושף השחיתויות

דני גולד ותושבי המועצות האזוריות  ('במיל)אלוף -מערכת כיפת ברזל תת

שניצבו בחזית במהלך מבצע , אשכול והעיר שדרות, שער הנגב, חוף אשקלון

 ."צוק איתן"

 

בכנס התנועה לאיכות השלטון  ('יום ג) אמרה היום ,כ שלי יחימוביץ"ח

האם ישראל בדרך : מאגרי הגז"במסגרת פאנל בנושא , במכללת ספיר

עלינו לעמוד שבעתיים , כי כאשר מדובר בנושא הגז" ?לעצמאות אנרגטית
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בשל כך , על המשמר משום שנושא זה הוא מורכב וקל לרמות בו את הציבור

 .הצטברה בו אסופת שקרים עצומה

  

הדגיש כי , ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ, ד דרור שטרום"עו

וכי ממשלת ישראל . בעיית הגז היא בעיה כלכלית חברתית ראשונה במעלה

בנויה ממעטפת ממשלתית שברובה פועלת לטובת אותם גרמים 

מה שהביא אותה לאשר עסקה שאינה לטובת , מונופוליסטיים במשק

 .  הציבור

  

חלק על שטרום וטען כי לא ניתן , מהפורום הישראלי לאנרגיה, נעם סגל

באמת לגרום לתחרות במשק הגז במדינה כל כך קטנה בה קיימים רק שני 

סגל הציע לפתור את הבעיה כמו בנורבגיה בה המדינה . מאגרים גדולים

 .נכנסה כשותפה במאגרים

  

המצב של מונופול גז : "ד צרויה מידד לוזון מהתנועה לאיכות השלטון"עו

נזקי . עם כוח ושליטה עצומים מעלה חשש רציני לפגיעה בדמוקרטיה

כיוון שהיווצרות מונופול בתחום כל כך . המונופול הם מעבר ליוקר המחיה

תגרום להיווצרות , בסיסי שמשפיע על החיים היומיומיים של כולנו

כך נוצר כדור שלג בצורה כלכלית ובינלאומית . מונופולים בדברים נוספים

 . "בצורה שתשפיע על קבלת ההחלטות במשק

ד מידד לוזון הדגישה כי אף אחד לא מתכוון לקחת מהשותפות את "עו

צריך לשנות : "אלא רק את האפשרות להרוויח כמונופול, האפשרות להרוויח

אנחנו לא חייבים לשותפויות בגז את רווח , את הקונספציה הבסיסית

יש עוד . אנחנו לא נמצאים בעמדה נחותה מוסרית כלפיהם, המונופול

אפשרויות להפיק את הגז ולכן לא צריך להרגיש מאוימים ולהיכנע ללחצים 

 ".שמופעלים עלינו מכיוון שותפות הגז

  

האם ישראל בדרך : מאגרי הגז"הדברים נאמרו במסגרת פאנל בנושא 

יוסי ; ד גלעד ברנע"הפאנל נערך בהשתתפות עו". ?לעצמאות אנרגטית

ד צרויה "נעם סגל ועו; ד צביקה אגמון"עו; ד דרור שטרום"עו; לנגוצקי

 . מידד לוזון מהתנועה לאיכות השלטון

 

מפלגת הבית היהודי למרות שקיימת על המפלגה : כ איילת שקד"ח

 הבית היהודי מקדמים נושאים חברתיים, סטיגמה

 

השתתפה בכנס התנועה לאיכות , כ איילת שקד ממפלגת הבית היהודי"ח

יש סטיגמה נגד מפלגת הבית היהודי " השלטון במכללת ספיר ואמרה כי 

אבל חצי מהצעות החוק שלנו עוסקות ברווחה , שהיא לא מפלגה חברתית

 ".ובכלכלה

השר נפתלי בנט , שקד הדגישה כי מפלגת הבית היהודי והעומד בראשה

השר נפתלי בנט קידם את , כך לדוגמא. מקדמים יוזמות חברתיות שונות

כאשר בשנה האחרונה חל גידול של , הכנסת החרדים למעגל העבודה במשק
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דאג השר בנט להעלאת , בנוסף.  של חרדים שפונים למרכזי התעסוקה300%

 .שהיא פעולה הכרחית וחשובה, שכר חברי הקבלן ונתינת תנאים סוציאליים

ואמרה , חברת הכנסת שקד התייחסה לחוק הגיוס שקידמה בכנסת האחרונה

הרעיון שהוביל אותי בקידום חוק הגיוס היה לא להיות צודק אלא להיות "

המטרה שהובילה אותי היא שכמה שיותר חרדים יתגייסו לצבא וייכנסו . חכם

אולם ההחלטה , הוסיפה כי אכן החוק פגע בשוויון, שקד". לשוק העבודה

הממשלתית הייתה להתפשר בנושא הגיוס על מנת לעודד את החרדים 

 .להיכנס לשוק העבודה
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לקראת מערכת בחירות חדשה קריאה לחשיפת כל 

 הסכם קואליציוני או אופוזיציוני

 

ש והיועץ "התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי הסיעות היועמ

המשפטי של הכנסת בקריאה לחשוף את כל ההסכמים וההסכמות בין  

ראשי המפלגות מכוח העיקרון החקיקתי המחייב להעביר הסכמים אלו 

 .למזכיר הכנסת

 

ר מפלגת "לראש הממשלה ויו: התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי הסיעות

ציפי , "התנועה"ר מפלגת "שרת המשפטים ויו; בנימין נתניהו, "הליכוד"

ר "שר האוצר ויו; יצחק הרצוג, ר מפלגת העבודה"ר האופוזיציה ויו"יו; לבני

ירושלים והתפוצות , שירותי דת, שר הכלכלה; יאיר לפיד" יש עתיד"מפלגת 

; כ  זהבה גלאון"ח" מרץ"ר מפלגת "יו; נפתלי בנט, "הבית היהודי"ר "ויו

כ יעקב "ח, "הבית היהודי"ר מפלגת "יו; כ אריה דרעי"ח, ס"ר מפלגת ש"יו

. אייל ינון, יהודה ויינשטיין והיועץ המשפטי של הכנסת, ש"היועמ; ליצמן

בפנייה קוראת התנועה לאיכות השלטון לפרסום כל הסכם קואליציוני או 

 . אופוזיציוני אשר עשוי להשפיע על התנהלותה של הממשלה או הכנסת

, דרישה זו של התנועה לאיכות השלטון מתחייבת מכוח העיקרון החקיקתי

כל הסכם בכתב אשר נחתם בקשר לכינונה , לפיו יש להעביר למזכיר הכנסת

פרסום זה אף מתחייב לאור אדניה , כן. של ממשלה או הבעת אי אמון בה

לפיהם לאור העובדה שמדובר , היסודיים ביותר של שיטתנו המשפטית

מכיוון שהצדדים , כן. במידע ציבורי יש להביאו לידיעת הציבור הרחב

מן הראוי כי , להסכם הינם נציגי הציבור וחותמים עליו בתור נאמניו

ההסכמות הללו יפורסמו לכלל אזרחי המדינה אשר העניקו להם המנדט 

בהיותה תנאי בסיסי , חובת פרסום זו אף מתבקשת, בנוסף. לפעול כנציגיהם

למימוש חופש הביטוי ועל מנת לאפשר לאזרחי המדינה לבקר באופן מיטבי 

בחירות 
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את התנהלות נבחריהם ובייחוד על מנת להגשים בצורה מיטבית ומושכלת 

 .את זכות הבחירה המוקנית להם

הסכמים והסכמות אינם : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

התנהלות . חסויים מעיני הציבור הבוחרים, יכולים להסגר מתחת השולחן

 ."פוליטית כזו פוגעת בכנסת ובאמון הציבור בה
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 "מחטף בחירות"חשש מפני : איכות השלטון

 

בקריאה , משה דיין, התנועה לאיכות השלטון פנה לנציב שירות המדינה

שלא לאשר מעתה ועד כינון הממשלה החדשה פתיחת תקנים חדשים או 

 הארכת תקנים למשרות קיימות מחשש מפני אינטרסים פוליטיים צרים

 

במשרדי " מחטפי בחירות"ממידע אשר הגיע לתנועה עלה חשש כבד מ

, שריון מינויים לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, הממשלה השונים

, או הארכת תקנים למשרות/באמצעות יצירת ו, בכירים וזוטרים כאחד

הקמת ועדות איתור וזירוז הליכים אחרים הנוגעים למינויים בתקופת 

 . הבחירות

יש להימנע מאיוש משרות בכירות , ש קובעת כי ככלל"הנחיית היועמ

לרבות ועדות איתור שהחלו )בשירות המדינה באמצעות ועדות איתור 

להימנע ממינויי קבע למשרות בכירות ; (בפעילותן קודם לתקופת הבחירות

לרבות מינויים בסמכות ישירה של )ואחרות המתקבלים ללא הליך תחרותי 

רק בנסיבות חריגות . לים"וכן להימנע ממינויי מנכ; (שר או של ממשלה

ובלבד שניתן אישור מנציב שירות המדינה , יתאפשרו מינויים כאמור

עוד מדגיש היועץ המשפטי לממשלה בהנחיה את העובדה . בהחלטה מנומקת

הממשלה הנוכחית אינה , כי בתקופת הבחירות ועד לכינון ממשלה חדשה

וכן מציין את , אלא מכח עיקרון הרציפות, פועלת עוד מכח אמון הכנסת

החשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד ממשלה נבחרת 

 . בפני מצב בלתי הפיך

לאור האמור מבקשת התנועה לאיכות השלטון מנציב שירות המדינה להפעיל 

" מחטפים"באופן מיידי את הכלים המצויים ברשות הנציבות על מנת למנוע 

אמנם טרם עודכנו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה . כאמור בגזרת המינויים

, אך אין ספק כי אנו מצויים בעיצומה של תקופה רגישה ביותר, באופן רשמי

במסגרתה יש לנקוט משנה זהירות ביחס להחלטות המתקבלות ביחס 

והן , הן לאור ניסיון העבר והחשש הממשי מפני פעילות פסולה, למינויים
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כי מעבר להיות נציבות , אין עוררין. לשם הבטחת אמון הציבור, למראית עין

שירות המדינה המפקחת על אמות המידה הראויות באשר למינויים בשירות 

בתקופה רגישה זו מתפקדת הנציבות כלא פחות מאשר , המדינה בעת שגרה

שמטרתה להגן על טוהר המידות ועל ההתנהלות הראויה " שומרת סף"

 .בספירת המינויים

מן הראוי כי נציבות : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

שירות המדינה לא תאשר מעתה ועד לכינון הממשלה החדשה פתיחת תקנים 

המוגשת " בזק"או כל בקשת , או הארכת תקנים למשרות קיימות/חדשים ו

בחשש , ולו למראית עין, בתקופה זו מטעם יחידות הממשלה השונות ונגועה

על מנת לוודא כי מינויים לתפקידים , זאת. מפני אינטרסים פוליטיים צרים

בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורמי ממשל אלא ימתינו עד לכינון ממשל 

ובראשם אמון הציבור בשירות , באופן שישמור על אינטרסים ציבוריים, חדש

 ."הציבורי
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ראש הממשלה מתכוון : המדינה הודיעה לבית המשפט

כ צחי הנגבי לתפקיד סגן שר הבריאות נוסף "למנות את ח

 על תפקידו כסגן שר החוץ

 

כ "כי ראש הממשלה מתכוון למנות את ח, פרקליטות המדינה עדכנה

. נוסף על תפקידו כסגן שר החוץ, הנגבי לתפקיד סגר שר הבריאות

ההודעה תמסר לכנסת לאחר אישור הממשלה ובהתאם לחוק יסוד 

 .הממשלה

 

, שר החוץ,  כנגד ראש הממשלה2014התנועה לאיכות השלטון עתרה ביוני 

כ צחי הנגבי בבקשה להורות ולפעול מיידית "ש וח"היועמ, ממשלת ישראל

נוכח הפגיעה הקשה . כ הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ"ולבטל את מינויו של ח

באמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי 

על אף הרשעתו בפסק דין חלוט , כ הנגבי בתפקיד ציבורי בכיר"באם יכהן ח

 . שבית המשפט קבע שיש בה אף קלון, בעבירה של עדות שקר

אין לאפשר למי עמדת התנועה לאיכות השלטון נשארה בעיניה לפיה 

שהורשע בעבירה שיש עמה קלון להמשיך ולכהן בתפקיד סגן שר בממשלת 

החלטה על מינוי שכזה חייבת לשכלל את הרשעתו וקלונו , זאת ועוד .ישראל

וכי בשכלול האמור לא נותר מנוס מהמסקנה כי ההחלטה על , כ הנגבי"של ח

 . מינויו היא בלתי סבירה במידה קיצונית

בתפקיד בכיר ורם של שר , כ הנגבי בהגה השררה"כל רגע בו אוחז ח"

בממשלת ישראל חרף העובדה כי הורשע בעבירה חמורה של מתן עדות שקר 

, מהווה פגיעה אנושה באמון הציבור ברשויות השלטון– ודבק קלון במעשיו 

 ."פגיעה אשר יש לפעול להפסקתה המיידית

, כ הנגבי לתפקיד נוסף כסגן שר בממשלת ישראל"ההחלטה למנות את ח

שר בממשלת ישראל אשר הורשע . הינה בלתי סבירה במידה קיצונית

מינויים 
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כזה , הוא מחזה אבסורדי מאין כמותו- בעבירת עדות שקר שדבק בה קלון

 . המרוקן מתוכן את אמון הציבור בנבחריו

דווקא לנוכח העובדה כי : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

על , אנו נמצאים בתקופת בחירות אשר אין אנו יודעים מה ילד יום בסופן

אדם , בית המשפט להשמיע קולו הרועם והברור לפיו אדם הנושא עימו קלון

אשר בגד ורמס את אמון הציבור באשר קידם את ענייניו האישיים על חשבון 

,  בטרם הבחירות.לאדם זה אין מקום בממשלת ישראל, האינטרס הציבורי

כאשר , על אחת כמה וכמה. על בית המשפט להשיב לעם את האמון בנבחריו

כ הנגבי בנוסף על תפקידו כסגן שר "המינוי הנוכחי הוא לתפקיד בו יכהן ח

 "בהעדר שר מכהן, גם כשר הבריאות בפועל, החוץ
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איכות השלטון לבית המשפט בבקשה דחופה למניעת 

 כ הנגבי לתפקיד סגן שר הבריאות"מינויו של חה

  

צ בקשה דחופה להוספת צו על "התנועה לאיכות השלטון הגישה לבג

כ צחי הנגבי לתפקיד סגן שר "תנאי ולמתן צו ביניים כנגד מינוי ח

 הבריאות

כ צחי הנגבי צפוי להתמנות "בעקבות הודעת המדינה לבית המשפט כי ח

ואישור הממשלה את המינוי אשר אמור להיות , לתפקיד סגן שר הבריאות

מובא בפני מליאת הכנסת המיוחדת מחר בבוקר  הגישה התנועה לאיכות 

כ הנגבי לתפקיד סגן "השלטון בקשה להוספת צו על תנאי שלא למנות את חה

שר הבריאות בשל היותו של המינוי בלתי חוקי ובשל הרשעתו בעבירה של 

שבית המשפט קבע שיש בה אף קלון ובשל הפגיעה הקשה , עדות שקר

. באמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי

כמו כן התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט ליתן צו ביניים דחוף 

המורה למדינה להימנע מלמסור לכנסת הודעה בדבר מינויו של 

וזאת עד , כ הנגבי לתפקיד סגן שר הבריאות ולמנוע כניסתו לתפקיד"חה

הפגיעה , זאת מאחר והמינוי אינו חוקי וחורג מסמכות. להכרעה בעתירה

במערכת השלטונית ובטוהר ויושרו של השירות , הקשה באמון הציבור

וכן נוכח עתירה המתנהלת בעניין מינויו לתפקיד סגן שר וצו על ; הציבורי

. תנאי שהוציא בית המשפט

התנועה לאיכות השלטון הדגישה בפנייתה כי בהעדר שרת בריאות 

דבר אשר יעצים , כ הנגבי כשר לכל דבר ועניין"יכהן למעשה ח, מכהנת

, עוד מוסיפה התנועה כי החלטה מעין זה. את הפגיעה באמון הציבור

ראוי היה שתתקבל בישיבת ממשלה ולא תאושר במשאל טלפוני חפוז 

 .כפי שאכן אושרה

בגד  כ צחי הנגבי"חה": ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

ורמס את אמון הציבור באשר קידם את ענייניו האישיים על חשבון האינטרס 

,  לאור הזמנים בהם אנו נמצאים דווקא,לתפקיד סגן שר נוסף, הציבורי

אשר הוצא בה זה מכבר צו , ולנוכח העובדה כי עומדת ותלויה מולו עתירה זו

 את הפגיעה הקשה באמונו של הציבור בנבחריו ובמערכת מעצימה, על תנאי

 ". השיקולים העומדים בפניהם בעת אישור מינויים
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 בקשת עדכון בעקבות קיום שימוע לעודד שריג

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון 

עודד שריד ' בבקשה לעדכן בהחלטתה הרשמית בנוגע למינוי פרופ

 "אליהו"ל "למנכ

, הביטוח והחיסכון, התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון

דורית סלינגר בעקבות פנייה שהתקיימה כבר בחודש ספטמבר האחרון בו 

הבהירה התנועה עמדת לפיה מסמכות הממונה להתנגד למינויו הטרי של 

לתפקיד בכיר בקבוצת , המפקח על הביטוח לשעבר, עודד שריג' פרופ

, התנועה פנתה בשנית". מגדל"כמו גם לתפקיד בכיר בחברת , "אליהו"

 .לאחר דיווחים באמצעי התקשורת על המינוי, בחודש אוקטובר

בחודש נובמבר השיבה הממונה כי אכן התקבלה הודעה של חברת הביטוח 

ל החברה וכי כבר בתאריך "שריג למנכ' אליהו בדבר הכוונה למנות את פרופ

 נשלחה לחברה הודעה מטעם הממונה כי בכוונתה להתנגד למינוי 21.10.14

 .בכפוף לשימוע

שריג שימוע בפני '  דווח כי אכן נעשה לפרופ2014בראשית חודש דצמבר 

שריג את טיעוניו מדוע יש לאשר את מינויו ' הממונה במסגרתו הציג פרופ

, מאחר וההחלטה הרשמית של הממונה טרם פורסמה. ל אליהו"לתפקיד מנכ

 .מבקשת התנועה לאיכות השלטון עדכון בנושא
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איכות השלטון בדרישה : א"למרות התנגדות תע

להעביר לידיה את פרוטוקול ההחלטה להארכת 

 כ כץ"ת של ח"החל

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות החברות בדרישה לקבל לידיה את 

כ חיים כץ בהתאם לחוק חופש המידע "ת של חה"פרוטוקול הארכת החל

 א"ולמרות התנגדות תע

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות החברות הממשלתיות נוכח החלטת 

כ "ת של חה" להמשיך ולהאריך החל26/11/14א מהתאריך "דירקטוריון תע

יום לאחר . ץ בניגוד להמלצת רשות החברות והעמדה שהציג מר יוגב"חיים כ

א "ל תע"החלטת הדירקטוריון פנתה התנועה לאיכות השלטון אל מנכ

, ת"בבקשה לקבל העתק מפרוטוקול הדיון שנערך בנושא הארכת החל

אין כל "ולפיה , מר יוסי וייס, א"ל תע" השיב מנכ15/12/14ובתאריך ביום 

חובה על החברה לפרסם פרוטוקולים של דיונים פנימיים המתקיימים על ידה 

 ". ואין כל בסיס לבקשתכם זו

גם ,  התנועה מדגישה בפני רשות החברות כי בהתאם לפסיקת בית המשפט

אלא בהתאם , לא ניתן לעשות שימוש בסייג, משמדובר בדיונים פנימיים

לטיבה של הפגיעה הצפויה ובכל מקרה יש לבחון האפשרות למסור המידע 

בשורה של פסקי דין נמסרו פרוטוקולים של , בהתאם לכך. ולו באופן חלקי

. לעיתים בתנאים מסוימים כגון מחיקת שמות הדוברים, דיונים פנימיים

מדובר בפרוטוקול הדן בסוגיה ציבורית מהותית והתנועה אינה , במקרה זה

 .מבקשת חלקים בפרוטוקול שאינם קשורים לו

, לקח חלק בישיבה, ראש רשות החברות הממשלתיות, נוכח העובדה כי מר אורי יוגב, על כן

ומכוח תפקידה של רשות החברות לעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת מן החברות 

, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה, מהלך עסקיה, הגשמת מטרותיה, הממשלתיות

מבקשת התנועה לאיכות השלטון את - והסמכות לקבל מידע מהחברות הממשלתיות

 .א"כ חיים כץ בתע"הפרוטוקול שדן בהארכת החלט לחה
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, לכאורה, בעקבות פרשת השחיתות בה מעורבים

איכות השלטון פנתה , בכירים השירות הציבורי

 יש לשקול הרחקת הגורמים המעורבים: ש"ליועמ

 

ש בדרישה לדעת האם פועלות "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

רשויות האכיפה לשם השעיה או הוצאה לחופשה של הגורמים 

 .לשם הרחקתם ממוקד החשדות, המעורבים

ד יהודה "עו, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה

, של פרשת שחיתות מסועפת, לכאורה, ויינשטיין בעקבות פרסום קיומה

ביניהם חברת , אשר לפי החשדות מעורבים בה בכירים רבים במגזר הציבורי

שר התיירות לשעבר סטס , הכנסת וסגנית שר הפנים פאינה קירשנבאום

לים "מנכ, ל משרד ממשלתי"מנכ, ראשי מועצות מקומיות, ניקוב'מיסז

 .בכירים בתאגידים ציבוריים ופעילים פוליטיים, וראשי עמותות

כך לפי - בה , החקירה המשטרתית חשפה שיטת פעולה מאורגנת לכאורה

לפיה הועברו כספים , לקחה חלק פעיל חברת הכנסת קירשנבאום- החשד 

בלתי מבוטלים מהקופה הציבורית לגופים מתוקצבים ולרשויות שונות שלא 

 .וזאת בתמורה למתן טובות הנאה שונות, כדין

התנועה לאיכות השלטון מבקשת לחזק את ידי רשויות אכיפת החוק וקוראת 

 .להן לפעול ללא לאות וללא מורא עד מיצוי החקירה עד תום

על ידי עובדי , לכאורה, נוכח העובדה שהמדובר בעבירות שבוצעו, כמו כן

מבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת אילו צעדים ננקטים , ציבור בכירים

כמו גם את אמון הציבור ברשויות , כדי להבטיח את מיצוי הדין כנדרש

האם פועלות רשויות האכיפה לשם , בין היתר. במסגרת פרשה זו, השלטון

לשם הרחקתם , השעיה או הוצאה לחופשה של הגורמים הבכירים המעורבים

 .ממוקד החשדות

פלילים 
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עוד פרשת שחיתות : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

. ושוב מעורבים בה לפי החשד אנשי ציבור בכירים, נחשפה לעיני הציבור

, כאילו היה מדובר באנשים מן השורה, המשטרה צריכה לחקור במלוא העוז

אנו קוראים לרשויות האכיפה . ולא להירתע מטענות הרדיפה שמועלות נגדה

להרחיק את החשודים והמעורבים בפרשה ממוקד החשדות וזאת לשם מיצוי 

 "החקירה עד תום
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ש להתערב ולעמוד על כך שיוגש ערר "קריאה ליועמ

 נגד שחרורה המוקדם של אתי אלון

 

ש בקריאה לערער על החלטת "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

על פשיעה כה חמורה בעלת : "וועדת השחרורים בעניין אתי אלון

ומחובתה של – יש לשלם את מלוא המחיר , השלכות משנה רבות כל כך

 המדינה לדאוג כי אכן כך ייעשה

בעקבות החלטת ועדת השחרורים לקבל את בקשתה של אתי אלון לניכוי של 

התנועה מדגישה . ש"פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועמ, שליש ממאסרה

ש כי השפעתה של מעילת הענק לא הסתכמה רק בלקוחות הבנק "בפני היועמ

הפכו אותה לציון , עוצמתה והמעורבים בה, היקף המעילה. ובאלון ואחיה

לאחר , דרך בתולדות הפשיעה הכלכלית ובעיצוב מפת הפשיעה בישראל

התעצבותן , שמשו לבנייתן, שהתברר כי הכספים אותם העבירה אלון לאחיה

 .והתעצמותן של מארג המשפחות השולטות עד היום בפשע המאורגן בישראל

ניצולי שואה , הביאה אתי אלון במו ידיה לפגיעה ישירה בלקוחות הבנק, כך

לפגיעה עקיפה בכיסו של כל אזרח ואזרח וכן תרמה תרומה , ברובם

משמעותית לצמיחת הפשע המאורגן בישראל למימדים שלא היו ידועים לנו 

ומהווים עד היום פגיעה חמורה בביטחונם האישי של אזרחי ישראל , עד אז

 .בתעשיית הפשע ובמאבקים שבין המשפחות

על המדינה לחתור להשבת אמונו , בשעה זו: " ש"ליועמ מתוך מכתב הפנייה

לייצר גורם הרתעה אמיתי , של הציבור במערכות אכיפת החוק והענישה

, ולהבהיר כי על פשיעה כה חמורה בעלת השלכות משנה רבות כל כך, וחזק

 ."ומחובתה של המדינה לוודא כי אכן כך ייעשה- יש לשלם את מלוא המחיר

הציבור בישראל עדיין : " ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

כאשר , מלקק את פצעיו מהמכה הקשה בה הוכה בפרשת בנק המסחר

, מכוניות מתפוצצות ברחובות כחלק ממלחמות הארגונים שנבנו בכספו שלו
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שחרורה המוקדם של אלון ללא כל התנגדות . והועברו לו על ידי אתי אלון

יהווה שלב חדש ברמיסת אמונו של הציבור בישראל , מצדה של המדינה

 " ברשויות אכיפת השלטון והחוק
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ש ולשר הפנים "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

בקריאה לפעול באופן מיידי נגד מעורבותו של ראש 

שלומי לחיאני בניהול הרשות , עיריית בת ים

 המקומית

 

אשר כהונתו פקעה מחמת , ים- עולה כי ראש עיריית בת2מתחקיר חדשות 

מעורב בניהול הרשות המקומית ואף עומד מאחורי מי , הרשעתו בפלילים

עוד עולה מהתחקיר כי . יוסי בכר, שכיום מונה כראש הרשות עד לבחירות

אלא אף מבהיר כי מי , מר לחיאני לא רק מעורב במטה הבחירות של מר בכר

 .שבוחר בבכר למעשה בוחר בו

ש ולשר הפנים והדגישה כי לחיאני "פנתה התנועה ליועמ, נוכח הפרסום

בשל מעשים שעשה , הורשע בשלוש עבירות של מרמה והפרת אמונים

כמו כן בית . תוך ניצול מעמדו כראש הרשות המקומית לטובתו האישית

המשפט אף השית עליו עונש של מאסר בפועל שחלקו יבוצע בעבודות 

שירות וחלקו מותנה באי קיום העבירות בהן הורשע במהלך שלוש השנים 

 .בית המשפט אף השית על לחיאני קלון, יתרה מכך. הקרובות

מי שנקבע כי יש במעשיו קלון הוא מי שדבק בו פגם מוסרי , לעמדת התנועה

בית , כמו כן.  וערכי מעבר לקלון הרגיל הטבוע באופן מינימלי בכל עבירה

המשפט העליון קבע כי תכלית ההכרעה בשאלת הקלון בדיקת כשרותו 

והיא נועדה , המוסרית של אדם למלא תפקידים בעלי השלכות ציבוריות

לאפשר את ניפויו של זה אשר לוקה מבחינה ערכית מבין המועמדים לאותם 

. וזאת כדי להבטיח את האמון במערכת הציבורית ובשלטון החוק, תפקידים

מהטעם הזה אף נקבע על ידי המחוקק כי מי שכיהן כראש רשות מקומית 

וכהונתו פקעה בשל הרשעה בעבירה שיש עימה קלון ונעברה במהלך כהונתו 

כראש רשות לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו ברשות 

 המקומית לראשונה לאחר פקיעת כהונתו 
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ראש רשות שכהונתו פקעה מחמת ניצול ציני ומחפיר של , והנה מר לחיאני

מי שדבק בהתנהלותו קלון ערכי ומוסרי כה קשה ואינו זכאי , מעמדו

שם ללעג ולקלס את כל העומד בבסיס , להתמודד לבחירות המקומיות בעירו

כפי שעולה מהתחקיר , "מאחורי הקלעים"ההרשעה הפלילית ומנהל 

כשלוחו , מטעמו את מר בכר" מריץ"ים ואף -את עיריית בת, שפורסם

 .כפי שהוקלטו ושודרו בתחקיר, כך על פי הסבריו שלו- בפועל

מול התנהלות זו קוראת התנועה לאיכות השלטון הן לשר הפנים והן 

תוך הבהרת גבולות המותר והאסורשל , ש לפעול ולהתערב מיידית"ליועמ

 .כל זאת שלא לעשות ההרשעה הפלילית פלסתר- התנהלות זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
 02-5000076:  פקס02-5000073: טל | 91043ירושלים , 4207. ד.ת: מען למכתבים | 94383ירושלים , 208יפו ' רח

 5000076-02: فاكس -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 

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

 

לממונה על ההגבלים ' אדם טבע ודין'איכות השלטון ו

  "ניתן למכור את הגז בלוויתן בנפרד: "העסקיים

פנו לממונה על ההגבלים ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

שיצור שוק גז , העסקיים ודרשו כי תיבחן החלופה של מכר הגז בנפרד

תחרותי ויביא להורדת מחירים ולהעלאת איכות השירותים עבור 

 הצרכנים 

, התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין פנו לממונה על ההגבלים העסקיים

הארגונים מדגישים שטענת . ודרשו כי תיבחן החלופה של מכר הגז בנפרד

אינה מבוססת , שותפות לוויתן כי מכר בנפרד של גז מהמאגר אינו אפשרי

. התפצלו השותפות ומכרו את הגז בנפרד, שכן במכרז לאספקת גז לקפריסין

ולפיו , י'כי הסדר הפשרה שגובש עם מונופול דלק־נובל אנרג, כמו כן

התנועה . יביא להנצחת המונופול בשוק הגז, ימשיכו להחזיק במאגר לווייתן

לאיכות השלטון ואדם טבע ודין טוענות כי רשות ההגבלים העסקיים לא 

כל שותפה , לפי חלופה זאת. בחנה כראוי את החלופה של מכר גז בנפרד

 . והן יתחרו אחת בשנייה, תמכור את חלקה היחסי בגז

התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין ציינו בפנייתן כי ועדת צמח להיגוי 

מדיניות הממשלה בשוק הגז הטבעי המליצה על בחינת חלופת מכר בנפרד 

האם אינטרס החברות להימנע מאפשרות של התדיינות "ותהו .  2012–כבר ב

גובר על האינטרס הציבורי - בבתי משפט בגין חשש לגניבות אופציונליות 

 "?בתחרות בשוק זה

התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין הדגישו כי  רשות ההגבלים משמשת 

ולכן  עמדתה בעניין שהשפעתו , כשליחה נאמנה של הציבור בעניין זה

צריכה להתקבל בהתאם , האדירה על הציבור הישראלי ברורה לכל

לעמוד באמות מידה גבוהות של מנהל ציבורי , לפרוצדורה מנהלית ראויה

מדויקת , תקין ובין השאר להיות מבוססת על תשתית עובדתית עצמאית

 . ואמינה

כלכלה 
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גילה ' התנועה לאיכות השלטון מחזקת את ידי פרופ

 על ההחלטה לפיצול האחזקות במאגרי הגז

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים והביע 

את תמיכתה המלאה בהחלטה להורות על פיצול האחזקות במאגרי הגז 

 "לוויתן"ו" תמר"

אנו תקווה כי בסופו של יום אכן תחליט : "גילה' מתוך מכתב הפנייה לפרופ

הסדר שמיאן , למצות את הדין עם השותפות בהסדר הכובל שקם לנגד עינינו

החלטה שלא להגיש את הצו המוסכם . לבקש לקבל אישור או פטור לקיומו

. במיוחד בטווח הארוך, היא זו המגשימה באופן המיטבי את אינטרס הציבור

דרך אשר , באם תפעל בדרך היסטורית זו, התנועה מבטיחה לעמוד לימינך

 ".תוביל ליצירת תחרות בענף הגז הישראלי

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני גילה כי סביר להניח שהשותפות 

אך אל , הסרק שבידן-יפעילו את מלוא ארסנל איומי" לוויתן"במאגר הגז 

לעמדת התנועה את . לרשות להגבלים עסקיים להיכנע ללחץ הממומן היטב

, שכן נעדרות הן כל בסיס עובדתי ומשפטי, טענותיהן אלו יש לדחות על הסף

 .הכוח-והן מהוות שירת הברבור של המונופול האימתני ורב

גילה ומחזקת את ידיו על החלטתו ' התנועה לאיכות השלטון מברכת את פרופ

האינטרסים -אנו תקווה כי הלחץ מלא: "לפעול בהתאם לאינטרס הציבורי

פירוק , היינו- עד הגעתך לקו הסיום , מטעם בעלות החזקה לא ישפיע עליך

 ."מונופול הגז והבאת תחרות אפקטיבית לענף הגז הטבעי בישראל

ההחלטה המבורכת של : "התנועה לאיכות השלטון, ד דניאל דושניצקי"עו

אנו מחזקים את . הממונה על ההגבלים העסקיים היא יום חג לציבור בישראל

גילה ומקווים שלא ייסוג עד אשר יביא לתחרות אפקטיבית ' ידיו של פרופ

אך התנועה לאיכות השלטון תמשיך , המאבק טרם נסתיים, אכן. בענף הגז

 ."לפעול בכל החזיתות לשם הגנה על האינטרס הציבורי
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התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין פנו היום לראש 

ין קנדל יבצע 'יוג' הממשלה בעקבות הוראתו כי פרופ

 .עבודת מטה בעניין מאגרי הגז הטבעי

נוכח , שדווקא עכשיו עם התעשתות גורמי רגולציה, מקוממת העובדה"

והחלטת , ד אבי ליכט"עו, ש"קריאת ההשכמה של המשנה ליוהמ

ראש הממשלה להתערב ' ורק עכשיו בוחר כב, גילה' פרופ, הממונה

 .בהנחיה לעריכת עבודת מטה בעניין

לא נערכת למען גורמים " עבודת המטה"ד מבקשות לוודא כי "התנועה ואט

ולא , אינטרסנטיים ולא תהיה מוטה לטובת המבקשים להחזיק במונופול גז

המשמעותיים , פוליטי ובין לאומי, תקשורתי, תהיה מושפעת מהכוח  הכלכלי

." שהם מחזיקים בו
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איכות השלטון בקריאה למלחמת אמת בהון השחור 

 בישראל

, בעקבות חשיפת פרשת השחיתות לכאורה בקרב אישי ציבור בכירים

פנתה התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות המיסים לחקור ולבחון את 

 .פעילותם של החשודים גם בהיבטים של עבירות המס בישראל

מנהל , בחודש נובמבר האחרון פנתה התנועה לאיכות השלטון למשה אשר

ח מבקר המדינה ממנו עולה תמונה קשה "רשות המיסים בעקבות דו

או , המצביעה על שורה של ליקויים חמורים ביותר ביחס למאבק שמנהלת

בפנייה  מציינת התנועה כי . מנסה לנהל רשות המסים כנגד ההון השחור

אשר תביא להטמעת , ישנה חשיבות מיוחדת בפעילות נמרצת והחלטית

חלק מפעילות הטמעה זו צריכה לבוא לידי . החובה בתשלומי מס למדינה

, כמו גם נבחרי ציבור, כלפי אותם אזרחים, כלומר, ביטוי במה שנראה לעין

 .הנראה לעיני כל, אשר עולה חוסר הלימה לכאורה בין הכנסתם לרמת חייהם

בעקבות חשיפת פרשת השחיתות לכאורה בקרב אישי ציבור בכירים בשלטון 

השר , ביניהם סגנית השר פאינה קירשנבאום, המרכזי ובשלטון המקומי

ראשי רשויות מקומיות , ל משרד ממשלתי"מנכ, ניקוב'לשעבר סטאס מיסז

חשדות להלבנת הון , אשר בין היתר כוללת, ודמוית ציבוריות נוספות

קוראת התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות המיסים לחקור , לכאורה

 .ולבחון את פעילותם של החשודים גם בהיבטים של עבירות המס בישראל

-" מנהלת תחום החקיקה בתנועה לאיכות השלטון, ד מיקה שיינוק קרטן"עו

על כל רבדיו , יש להוביל מערכת אמת כנגד ההון השחור במדינת ישראל

 "וכנגד כל מי שמבקש להעלים מהכנסותיו
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כ מיכאלי והתנועה לאיכות השלטון בהצעת חוק "ח

 חדשה להגבלת שכר בכירים

 

סוגיית גובה השכר של נושאי משרה בחברות , מזה שנים רבות

שנויה , לרבות גופים פיננסיים ואף לעיתים בחברות פרטיות, ציבוריות

למרות , כיום. לביקורת ציבורית קשה, חדשות לבקרים, במחלוקת וזוכה

חלק ניכר ממנהלי החברות , מספר תיקונים משמעותיים בחקיקה

העומדות על עשרות , הציבוריות במשק משתכרים משכורות מופקעות

מיליוני שקלים בשנה ועומדים בחוסר התאמה לביצועי המנהלים 

מהווה חולי משמעותי בחברה " שכר הבכירים"תופעת . ולרווחי החברות

 . ומהווה ביטוי למספר כשלי שוק הנפוצים במשק הישראלי, הישראלית

כ מיכאלי והתנועה "בימים אלו מתפרסמת לציבור הצעת החוק שיזמו ח

. למען איכות השלטון להגבלת שכר נושאי משרה בחברות ציבוריות

הגבלת ; ייחודיות הצעה זו בכך שהיא משלבת בין שתי נקודות מבט

– השכר מנקודת המבט של החברה הציבורית והמנגנונים הייחודים לה 

התגמול המשתנה המוענק בה והפיקוח המופעל עליה , גודל החברה, מס

שתפקידו להשפיע על התמריצים  ("מס עשירים")והוספת מדרגות מס – 

הפועלים על כלל העובדים במשק ובמקביל אף מקדם אינטרסים 

 .חברתיים של צדק חלוקתי

הוספת מדרגות מס הכנסה על - הצעת החוק מכילה שני מנגנוני מיסוי 

הכרה בניכוי הוצאות עודפות בחברות -כלל העובדים במשק ואי

הצעת החוק אף מוסיפה מגבלות חדשות על האופן בו , כן. ציבוריות

מתאם בין גודל החברה )מוענק שכר לנושאי משרה בחברה ציבורית 

פיקוח על התגמול המשתנה כך שישקף את תרומתו של , לגובה השכר

כי הצעת החוק , יש להבהיר. (נושא המשרה לכל אורך עבודתו בחברה

אלא משנה את מערך , איננה קובעת רף עליון לשכר נושא משרה

 .התמריצים המיסויי של המעביד והעובד
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חשפו את : איכות השלטון לרשות מקרקעי ישראל

 אביב-המסמכים הנוגעים לעסקת הדולפינריום בתל

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה שתחשוף 

, אביב- בפניה מסמכים הנוגעים לעסקת הדולפינריום בטיילת בתל

 . שמוערכת בכחצי מיליארד שקל

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה שתחשוף 

במסגרת , אביב- בפניה מסמכים הנוגעים לעסקת הדולפינריום בטיילת בתל

 בין עיריית תל אביב ורשות 2013העסקה נחתמה ב.  חוק חופש המידע

במסגרת העסקה צפוי . גרמני יוסף בוכמן-מקרקעי ישראל ליזם היהודי

קרקע חלופית שעליה ניתן לבנות , בוכמן לקבל תמורת הדולפינריום המוזנח

 קומות וכמה בניינים נוספים בני שש ושבע 28מלון בן ,  דירות250-כ

 .  בסך הכול מוערכת העסקה בכחצי מיליארד שקל, קומות

מתנגדים רבים ביניהם תושבי השכונה וארגונים ירוקים , לעסקה המדוברת

שטוענים כי בוכמן הזניח שנים רבות את הדולפינריום ובמקום להיענש על 

 . בשווי של כחצי מיליארד שקלצפוי לקבל פרס , כך

התנועה לאיכות השלטון ביקשה לחשוף בפניה את המסמכים הנוגעים 

שומות של השמאי הממשלתי , חוות של היועץ המשפטי לממשלה, לעסקה

מסמכים , ח מבקר המדינה"התייחסות של הרשות לטיוטת דו, לתוכנית

פרוטוקולים , הנוגעים להחלטת המינהל ביחס לתוכנית הדולפינריום

לאחר שיחשפו המסמכים . מישיבות של הרשות וועדת הביקורת של הרשות

 .תבדוק התנועה ביסודיות את כשרות העסקה ואת חוקיותה

 

 

 

 

 

 

ן "נדל
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בטל תכנית מכרזי מטרה : איכות השלטון לשר האוצר

 כל עוד לא נעשית בצורה שוויונית

יאיר לפיד בקריאה כי ימנע , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר

. מאישור תכנית מכרזי המטרה כל עוד אינה נעשית במנגנון הגרלה

חוסר , השיטה הנוכחית עלולה להוביל לשחיתות, לעמדת התנועה

אשר ימומנו מכספו של - שוויוניות וחוסר הגינות במימוש המכרזים

 .הציבור

בדרישה למנוע את , יאיר לפיד, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר

מכרזי . אישור תכנית מכרזי המטרה כל עוד אינה נעשית במנגנון הגרלה

מבטאים מנגנון בעייתי בו  " כל הקודם זוכה"המשווקים בדרך של , המטרה

מאחר ומנגנון יחד עם הביקוש הצפוי לדירות האמורות עלול לפתוח פתח 

או אנשים שהעניקו לקבלן , לכך שמי שיזכו בדירות יהיו מקורבי היזמים

 .תמורה זו או אחרת בעד הזכות לזכות בהטבה הניתנת על ידי מדינת ישראל

ונמצאת על שולחן , יוזמת מכרזי המטרה אושרה במועצת מקרקעי ישראל

, לאור הפוטנציאל הממשי לשחיתות. שר האוצר שצריך לאשר אותה סופית

אשר ימומנו מכספו של - חוסר שוויוניות וחוסר הגינות במימוש המכרזים

מבקשת התנועה לאיכות השלטון משר האוצר לפיד שיבחן פעם , הציבור

ויחווה דעת על שיטת הזכאות , נוספת את דרך מימוש יוזמת מחיר המטרה

 .  והסיכונים הנלווים לה, הנוכחית

על אף היותה , התכנית החדשה: "ד תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון"עו

עלולה לפתוח פתח רחב לקידום אינטרסים של קבלנים , תכנית מבורכת

אנו . והכל במימון כספי ציבור, ויזמים פרטיים על חשבונו של הציבור הרחב

סבורים כי על המדינה ליצור מנגנון פיקוח שיוודא שהחתול ששומר על 

 ".השמנת עושה עבודתו נאמנה
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על ראש הממשלה לפעול למתן רישיון או הארכת 

 למניעת פגיעה אנושה בדמוקרטיה 10הזיכיון לערוץ 

 הישראלית

ר "וליו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ושר התקשורת

ל הרשות השנייה בקריאה לפעול למתן "הרשות השנייה והמשנה למכ

האיזון הראוי הוא שכבודכם : "10הרישיון או הארכת הזיכיון לערוץ 

כדי לאפשר את המשך שידוריו של , יפעלו ככל שידו של החוק מתיר

וזאת כדי , לכל הפחות עד לאחר הבחירות הקרובות לכנסת, 10ערוץ 

 .למנוע פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ולהנהלת הרשות השנייה 

בעקבות פרסומים על כך שהרשות שבה בה מהסכמותיה עם קברניטי ערוץ 

וזאת מבלי ,  בכך שהחליטה שלא לקיים דיון באשר למתן הרישיון10

 .10שישולם חובו של ערוץ 

על הרשות השניה , אכן. עמדה זו של הרשות השניה מעלה סימני שאלה

לקיים את החוק כלשונו ולמנוע מתן זכויות יתר לגוף פרטי שאיננו עומד 

, הרשות השניה מחזיקה בסמכויות נוספות, ואולם. בדרישות החוק

- ובמקרה שאלו אינם מתקיימים )המאפשרות לה להעניק רישיון בתנאים 

ומן הראוי להפעילן בנסיבות מיוחדות אלו ולא לפנות , (להפקיע את הרישיון

 .ישירות לחלופה הדרקונית והפוגענית ביותר

לכל , 10יכולות על פניו לאפשר את המשך שידורי ערוץ , סמכויות אלו

באם אכן הרשות השניה מתנה את קיום הדיון באשר . הפחות לתקופה קצרה

התניה , למתן הרישיון בכך שהערוץ ישלם את חובו במלואו ובאופן מיידי

יש בכך כדי , שמשמעותה המעשית הינה כי לא יהיה מנוס מסגירת הערוץ

חלופה . להוביל לפגיעה שלא לצורך בכלי התקשורת ובציבור הישראלי

ומן הראוי לבחון אותה , 10אפשרית נוספת היא הארכת זיכיון ערוץ 

 .ובוודאי לפני החלטה בדבר סגירת הערוץ, ולהשתמש בה כמוצא אחרון

תקשורת 
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, במהלך תקופת בחירות, דווקא בימים אלו, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

חשוב להבטיח ככל הניתן מגוון רחב של כלי תקשורת ולאפשר להם למלא 

 . תפקידם נאמנה ככלב השמירה של הדמוקרטיה
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 לקיום השלטון לאיכות התנועה דרישת ס"הלמ תשובת

 תקציב אין אך ,בחשיבות מכירים :חקלאי מפקד

 

בדרישה כי תפעל כדי לקיים  ס"התנועה לאיכות השלטון פנתה ללמ

 השנה 30מפקד חקלאי נרחב אשר על אף נחיצותו לא נערך במהלך 

ס מכירה בצורך "ס לתנועה הנה כי הלמ"תשובת הלמ. האחרונות בארץ

יחד עם . בקיום מפקד שכזה וגם פועלת מול גורמים שונים לביצועו

אין תקציב ייעודי לעריכת המפקד ואלו ממתינים לתשובת משרד , זאת

 .החקלאות בנושא

  

 מאחר חקלאי מפקד לקיום בדרישה ס"ללמ פנתה השלטון לאיכות התנועה

 סובל הקיים וזה ,החקלאות בתחום ומהימן עדכני מידע בנמצא אין וכיום

 בין ,זה מסוג מפקד יערך כי שאת ביתר נדרש כן ועל ,דיוקים ואי מסתירות

 לאור זאת .תוצרתו על החקלאי שמקבל המחיר את שישקף כדי היתר

 של היצרן מחיר את משקף אשר אחד גורם ולו בנמצא כיום אין כי העובדה

 ביכולת קריטי באופן פוגע אשר דבר ,מהימנה בצורה בישראל ופירות ירקות

 .בישראל התיווך פערי את ולבקר לבחון

 בסיסיים מוצרים מהווים ופירות ירקות כי מדגישה השלטון לאיכות התנועה

 הנסתר רב ,זאת עם .ושוטף קבוע באופן ונצרכים ,בישראל בית בכל ביותר

 ,עבורם משלם הצרכן אותו המחיר את המרכיבים לגורמים באשר הגלוי על

 המדויקים התיווך פערי על לעמוד יצליח לא ראויה בשקידה שיחפש מי וגם

 .בנמצא אינם פשוט מהנתונים שחלק משום ,החקלאית התוצרת של

 היצרן :חוליות מארבע מורכבת הישראלי החקלאות בעולם התיווך שרשרת

 ערכה את אך ,והצרכן הקמעונאיים השווקים ,הסיטונאיים השווקים ,החקלאי

 .בודק אינו איש בשרשרת הראשונה החוליה של

 אינו במדינה גורם אף כי עולה האחרונים בחודשים התנועה שערכה מבדיקה

 .ופירות ירקות עבור חקלאים מקבלים אותו הרווח בדיוק מהו ובוחן סוקר

 אפשרית לבלתי ,בישראל התיווך פערי בדיקת את הופך אלו בנתונים מחסור

 .הקמעונאיות הרשתות של הרווח לשאלת בנוגע ערפל ומותיר

 ,שהאחרונה הרי ,הלשכה של האינטרנט באתר המפורסם ממידע שעולה כפי

 מועצות :הבאים מהגופים נתונים מקבלת ,החקלאות תחום את בבחינתה

 מפעלי ,יצואנים ,ופירות ירקות סיטונאי ,ענפיים ותאגידים ארגונים ,ייצור

 .לחקלאי פרט - מכולם .מטבחיים ובתי תעשייה

 והירקות הפירות מחירי בדבר הכנסת של והמידע המחקר מרכז שהוציא נייר

 שמבקשים בעת - הנתונים היעדר את מדגיש ,אירופה ובמדינות בישראל

 מוכרים הסיטונאים שבו המחיר בין הפער ,קרי ,הסיטונאי הפער על לעמוד

חישוב  כי לדעת הקורא נוכח ,לחקלאי המשולם המחיר לבין התוצרת את

ל " בדבר העמלה הסיטונאית שנתן סמנכהערכהפער זה מבוסס על 

 .(!)בשיחת טלפון , ומנהל אגף במנהל מועצת הצמחים

יוקר 
המחיה  
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לא יעלה על הדעת כי במדינת ישראל אין נתונים  כי היא התנועה עמדת

 .2011 בקיץ המחייה יוקר מחאת לאור ובפרט ,אלו בנמצא

 שונות רשתות שגוזרות הרווח סביב הערפל את לפזר עתיד חקלאי מפקד כי

ולתת בידי הצרכנים מידע אשר  ,מלקוחותיהם החקלאית התוצרת על

 מפקד זאת לצד .להתנהלותם באשר יאפשר להם לקבל החלטה מושכלת

 מדיניות בצעדי לנקוט יהיה ניתן בסיסה שעל מוצקה קרקע ישמש כזה

לטיפול בבעיית פערי  ,יום של בסופו ,יובילו אשר חקיקתי שינוי ולקדם

 .בישראל המזון בתחום התיווך ולצמצום יוקר המחייה
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בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הורה על הקפאת 

המכרז למינוי מנהל מחוז חרדי בירושלים בעקבות 

 תביעת התנועה לאיכות השלטון 

הורה בית הדין , בעקבות תביעה שהגישה התנועה לאיכות השלטון

האזורי לעבודה בירושלים כי עד למועד הדיון בתביעה לא תתכנס 

 .וועדת הבוחנים לבחירת הזוכה במכרז

התנועה לאיכות השלטון הגישה תביעה בבית הדין האזורי לעבודה 

בירושלים כנגד נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך בבקשה למתן צו 

המורה על ביטול מכרז פומבי לקליטת מנהל מחוז חרדי במשרד החינוך 

נוגד את הדין ופוגע , שפרסמו הנציבות ומשרד החינוך בהיותו בלתי חוקי

באשר הוא מאפשר מינויו של אדם אשר אינו עומד בתנאי , בעיקרון השוויון

בית הדין האזורי בירושלים . הסף הנוהגים הקבועים לתפקיד בדרגה האמורה

 . קיבל את תביעת התנועה והוציא צו להקפאת המכרז

התנועה לאיכות השלטון הגישה תביעה בעניין מאחר ובפעם הראשונה בוטל 

המכרז באשר דרישות הסף בו לא כללו דרישה לניסיון בניהול חינוכי 

שהינו תפקיד , ועל אף חשיבותו הרבה של התפקיד, והנה. והשכלה פדגוגית

לאפשר , בפעם השנייה, מנסים במשרד החינוך, ניהולי במערכת החינוך

לאדם אשר אינו עומד בתנאי הסף הקבועים למשרות בדרגת בכירות מסוג זה 

להתמנות לתפקיד באשר הם מייצרים חלופה המייתרת למעשה את דרישת 

וכן מבטלים את החובה בתואר שני או ,  הסף לניסיון ניהולי בתחום החינוך

שעה שמכרז מנהל , ביטול זה צורם אף יותר. בחלופה אחרת המקבילה לו

באותה המחוז החרדי הינו היחידי מתוך רשימת מכרזים הקולטים מנהלים 

ואשר בכולם קיימות הדרישה לניסיון ניהולי בתחום החינוך ולתואר , דרגה

הינה חריגה חלופת הניסיון הניהולי שאינו בתחום החינוך . ללא חריגים, שני

 .וייחודית למכרז זה

את , עקב בקשת התנועה השעתה נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 . התכנסותה של וועדת הבוחנים למכרז עד אשר יתקיים דיון בתביעה

מכרזים  
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התנועה לאיכות השלטון בקריאה להורות על נבצרותו של 

 ישראל זינגר, ראש עיריית רמת גן

ש "כ גלעד ארדן וליועמ"חה, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים

הרחקתו הפיזית , בקריאה להורות על נבצרותו של ראש עיריית רמת גן

 .ממשרדי העירייה

משטרת ישראל פשטה על משרדי עיריית רמת גן בשל חשדות לפרשת 

: וזאת בשלושה תחומים, בהובלת בכירי העירייה, שחיתות חמורה לכאורה

מסירת עבודות ; מינויים פוליטיים תמורת תמיכה במועמד לראשות העירייה

בין הנמנים על . ועבירות בנייה חמורות; קבלנות לספקים בניגוד לנהלים

, מר ישראל זינגר, נמצא ראש עיריית רמת גן, ואולי אף בראשם, העצורים

ובהן עבירות מרמה והפרת , החשוד לכאורה בשורה ארוכה של עבירות

, שוחד בחירות, תיווך בשוחד, קבלת דבר במרמה, קבלת שוחד, אמונים

העלמת , עבירה של חוק מימון בחירות, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון

המשטרה אף פשטה , במסגרת החקירה. מס ועבירות לפי חוק מס ערך מוסף

 . על ביתו של מר זינגר

ריבוי החשדות וחומרתן הביאו את בית משפט השלום בראשון לציון להורות 

ועל הרחקתו   ימים7בו ביום על שליחת ראש העירייה למעצר בית של 

 13- בלמצערשתימשך - בעת הקרובה , כך.  ימים15ממשרדי העירייה למשך 

. מר זינגר איננו רשאי להיות נוכח בישיבות מועצת העירייה- ימים הקרובים 

התנועה סבורה שראוי שלהרחקתו מן העירייה תינתן פרשנות , לא זו אף זו

הרחקתו הפיזית ממשרדי העירייה - מהותית ורחבה ולא גיאוגרפית גרידא 

 . ראוי שתביא עימה הרחקה מהותית גם מסמכויותיו

אין כל ספק כי מעצרו :  "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

והתנאים המגבילים שהטיל עליו בית המשפט מביאים לכך שנבצר ממר 

ללא , הרחקתו של ראש עירייה. זינגר למלא את תפקידו כראש העירייה

מסכלת את תכליותיו וייעודו של השלטון המקומי , מקום-שימונה לו ממלא

 ."ופוגעת בתושביו שלא לצורך

מוניציפאלי 
 



33 

 
 02-5000076:  פקס02-5000073: טל | 91043ירושלים , 4207. ד.ת: מען למכתבים | 94383ירושלים , 208יפו ' רח

 5000076-02: فاكس -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 

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

 

פעל כחושף שחיתות ויש ' ן ב"רס: איכות השלטון

 להשיבו לתפקידו

ל בקריאה להשיב "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הביטחון ולרמטכ

ולבחון השתלשלות האירועים אשר קדמה , לתפקידו' ן ב"את רס

, לרבות התעלמות הדרגים הבכירים מתלונותיו הראשונות, להדחתו

 .והעברתו מתפקיד בעקבותיהן

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הביטחון משה יעלון ולרב אלוף בני גנץ 

של קצין בכיר בגדוד , לכאורה, בעקבות פרסום של התנהלות בלתי תקינה

בה כלולים זיוף מסמכים הקושרים אותו למעורבות , צבר בחטיבת גבעתי

העלמת עין מהתנהלות בלתי הולמת העולה בפלילים של , בתאונת דרכים

חשדות . של חיילת הכפופה לו, לכאורה, ואף הטרדה מינית, חלק מפקודיו

על פי . אשר שימש כסגנו של אותו קצין בכיר', ן ב"אלו נחשפו על ידי רס

מ וינטר להדיח את "בחר אל, לאחר ששמע את הטענות, פרסומי התקשורת

וזאת על אף היותו קצין מצטיין אשר יכולותיו המקצועיות , מתפקידו' ן ב"רס

 . והפיקודיות מוכרות וידועות היטב למפקדיו

אנו עדים להתנהלות : "יור התנועה לאיכות השלטון, ד אליעד שרגא"עו

חמורה ביותר של הדחת חושף שחיתות מתפקידו לאחר שבחר לחשוף בפני 

פרקטיקה . הגובלת לכאורה בפלילים, הממונים עליו התנהלות בלתי תקינה

של התעמרות והתעלמות מעובדי ציבור אשר בחרו לחשוף פגיעה בטוהר , זו

ולהביא לתיקון נהלי העבודה ידועה ומוכרת היטב , המידות במקום עבודתם

אולם הדעת אינה תופסת כי התנהלות מעין זו חלחלה גם , ממקומות אחרים

 ."אל שורות הצבא

הגנה על חושפי שחיתות במקום עבודתם , לעמדת התנועה לאיכות השלטון

הינם תנאי בסיסי לקיומה של סביבת עבודה תקינה המתנהלת על פי אמות 

פגיעה באותם אלו אשר העזו . המידה של המנהל התקין ושל טוהר המידות

הן בטיוח , שקולה לפגיעה כפולה במערכת כולה, להרים ראשם ולדווח

כללי 
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והן בפגיעה עתידית בכל עובד אשר ייחשף להתנהלות , המעשים החמורים

 .הראויה דיווח לממונים

כמי שחרטה על דגלה מאבק לקידום , התנועה למען איכות השלטון בישראל

קוראת לשר הביטחון , נורמות של מנהל תקין וטוהר מידות בשירות הציבורי

קצין מצטיין אשר הודח ', ן ב"ל להתערב באופן מיידי ולהגן על רס"ולרמטכ

מתפקידו אך ורק משום שהעז לשרוק במשרוקית ולדווח על התנהלות שאינה 

 .תקינה ביחידתו

כעומדים בראש : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

ל לקדם נהלים של טוהר מידות ושל "מחובת שר הביטחון והרמטכ, המערכת

דיווח במעלה הדרגות ובחינה של כל טענה קלה כחמורה העולה מתוך 

כמוה כהצבת תמרור עצור מהבהב בפני כל ', ן ב"הדחתו של רס. המערכת

חייל וקצין אשר יחשבו בעתיד לדווח על התנהלות בלתי תקינה לה היו 

כאשר הם יודעים כי דיווח זה עלול לעלות בתפקידם ובהמשך קידומם , עדים

 ."הצבאי
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  בעניין ניהול החקירה כנגד השופט דנציגר" המקור"בעקבות תחקיר 

התנועה לאיכות השלטון קוראת לנציבת הביקורת על 

מערך התביעה לבדוק את הטענות הקשות המועלות 

 בתחקיר

נציבת , הילה גרסטל (בדימוס)התנועה לאיכות השלטון פנתה לשופטת 

הביקורת על מערך התביעה בקריאה  לבדוק הטענות הקשות המובאות 

ש בתיקי "ובשים לב לשאר הטענות פעילות כנגד טיפול היועמ, בתחקיר

 אנשי ציבור בשנים האחרונות

 

אשר עסקה בניהול החקירה כנגד השופט , "המקור"בעקבות פרסום תכנית 

ובראשם , בפרקליטות ובמשרד המשפטים, על ידי גורמים במשטרה, דנציגר

פנתה התנועה לאיכות , ד יהודה ויינשטיין"עו, היועץ המשפטי לממשלה

השלטון לנציבת הביקורת על מערך התביעה  לבחינת הסוגיות העולות מן 

 .התחקיר

עולות בזו אחר זו טענות קשות הנוגעות לאופן בו נוהלה , לאורך התחקיר

במשוא , לכאורה, המציירות תמונה קשה של הליך חקירה הנגוע, החקירה

והתנהלות שלא מן המניין בקרב גורמים בכירים , גרירת רגליים, פנים

 .ברשויות אכיפת החוק

כתבה זו מהווה אבן דרך נוספת בשביל ארוך ומפותל בו חוזרות , לצערנו

הנובעות מסדרה ארוכה של החלטות שנויות , ונשמעות אותן טענות

, אשר התקבלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, במחלוקת

והמצביעות פעם אחר פעם על התנהלות ממושכת ותמוהה בטיפול בתיקים 

אותם תיקים נסגרו . פליליים כאשר המעורבים בהם הינם אנשי ציבור בכירים

הן מתוך מערכת , באופן ומנימוקים מעוררי תמיהות וביקורת, בסופו של יום

 . אכיפת החוק והן מחוצה לה

הילה  (בדימוס)נוכח הדברים קוראת התנועה לאיכות השלטון לשופטת 

בעניין אופן התנהלות המשטרה " המקור"גרסטל לבחון את ממצאי תחקיר 
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ובפרט , ש יהודה ויינשטיין"והפרקליטות והליך קבלת ההחלטות של היועמ

זאת נוכח , השופט דנציגר' ההחלטה בעניין סגירת תיק החקירה כנגד כב

, לכאורה, חומרת הטענות והחשדות העולים מן התחקיר ובפרט החשש

ביבי , למשוא פנים וכן על רקע סדרת ההחלטות השנויות במחלוקת כגון

 .ליברמן ואורי מסר, טורס

 

חיוני כי , בעת הזו ":ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

ובשים , הנציבות תבחן ותמצה את בירור הטענות הקשות המובאות בתחקיר

ובכך , ש בשנים האחרונות"לב לשאר הטענות האופפות את פעילות היועמ

יהיו - להשיב לציבור את אמונו ברשויות אכיפת החוק ובעומדים בראשן

, ישנה חשיבות עליונה בפתיחה בבדיקה מעין זו. תוצאות הבדיקה אשר יהיו

כגוף , כהצהרת כוונות של הגוף החדש והמבורך אשר הוקם זה לא מכבר

ללא קשר לזהות , אשר בוחן ובודק טענות קשות וחמורות מעין אלו

ותוך שהוא מקפיד להביא לכך שעבודת הגופים החוקרים , הנבדקים

מתוך מחויבות לקידום , והמייצגים תתבצע בצורה הטובה והראויה ביותר

 ."ללא אפליה וללא משוא פנים, שלטון החוק ללא מורא

 

 

 

 

 

 

 

 


