
 

1 

 02-5000076: פקס 02-5000073: 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 

www.mqg.org.ilWeb Site:  | mqg@mqg.org.ilmail: -E 

 

 

 ח"ודה תורתוכ

הגיליון המלא באתר התנועה  -ח איכות "כותרות דו|  2014 -נובמבר 

www.mqg.org.il 

 חפשו אותנו גם בפייסבוק

 המונח מעשה הרחבת , הצעת חוק מבקר המדינה :תיקון חוק מבקר המדינה

עברה , כ מיקי רוזנטל"שחיתות שהגישה התנועה לאיכות השלטון יחד עם ח

תורחב סמכותו של נציב תלונות הציבור כך שתכלול כל , על פי ההצעה. בכנסת

ועל ידי כך יתומרצו עובדים , וכן פגיעה במנהל התקין, מעשה שאינו על פי דין

ולא , לסייע לחבריהם לדווח, תםבשירות הציבורי לדווח על ליקויים במקום עבוד

 .לעצום עיניים נוכח פגיעות חמורות בשירות הציבורי

 הדרישה ממשרד הכלכלה החזירה עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה: 

גילתה התנועה לאיכות השלטון כי מרכז ההשקעות העביר לגנזך  2013במהלך 

בעקבות עתירת . נןמבלי לסיים את הטיפול בעניי, חברות 44המדינה תיקים של 

בעקבות . החזיר מרכז ההשקעות את התיקים מהגנזך לטיפול מחדש, התנועה

חייבות להחזיר למדינה  20, חברות 44ץ אושר כי מתוך "דיונים שנערכו בבג

עד כה גבה משרד הכלכלה מהחברות . מיליון שקל 70מענקים בסך כולל של 

 .₪מיליון  35שלא עמדו בקריטריונים של ההלוואה 

 התנועה : הפרדת פעילותו המסחרית של מכון התקנים לפעילותו הממשלתית

בבקשה שיפעל לפי המלצת , נפתלי בנט, לאיכות השלטון פנתה לשר הכלכלה

מבקר המדינה ויפריד בין פעילותו המסחרית של מכון התקנים לבין פעילותו 

כיאה , וזאת לצורך עמידה על פעילותו התקינה ונטולת האינטרסים. הממשלתית

  .לרשות ציבורית

http://www.mqg.org.il/
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 לקראת הקריאה השנייה והשלישית להצעה  :תיקון חוק מועצת הצמחים

כ אבישי "ח, ר ועדת הכלכלה"פנתה התנועה לאיכות השלטון ליו, הממשלית

וציינה כי במסגרת הצעת החוק מוצע לבטל את הצורך באישור ועדת , ברוורמן

כן מוצע לקבוע . מורשים ויצואניםמשווקים , הכספים להטיל היטלים על מגדלים

הנימוק לשינוי הוא שהכפפת . דרכים ומועדים לחישוב ההיטלים ודרך גבייתם

מועצת הצמחים להליך אישורים מורכב עלול להקשות עליה בעדכון כללי 

 .ההיטלים

 ר "התנועה לאיכות השלטון פנתה לד :דרישה לחקור את פרשיות בנק לאומי

המפקח על הבנקים בקריאה , שראל ולמר דודו זקןנגידת בנק י, קרנית פלוג

, לבחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק לאומי למשרד המשפטים האמריקאי

והצורך בביצוע ₪ מיליארד  2.4-אשר עלותו לבנק לאומי מוערכת בקרוב ל

 .חקירה והטלת אחריות אישית על גורמים בבנק לאומי

 תה של שרון שפורר בעיתון בעקבות כתב :מלחמת אמת בהון השחור בישראל

TheMarker פנתה התנועה לאיכות השלטון , ומפרסומי דוח מבקר המדינה

התנועה מעלה תהיות באשר ליעילות ונחישות פעילות . למנהל רשות המיסים

 .וקראה למנהל הרשות למלחמת אמת בהון השחור, רשויות המס כנגד פוליטיקאי

 החלטת  בעקבות :וויריתכ כץ בתעשייה הא"החופשה ללא תשלום של ח

כ "ת של ח"א לדחות את בקשת רשות החברות להפסיק את החל"דירקטוריון תע

א בקריאה "פנתה התנועה לאיכות השלטון לחברי דירקטוריון תע, ץ"חיים כ

אורי יוגב , פנתה התנועה גם למנהל רשות החברות, כמו כן. לבטל את ההחלטה

ירקטוריון לשימוע ואף להורות על בקריאה להפעיל סמכותו ולזמן את חברי הד

 .במידת הצורך, סיום כהונת חברי הדירקטוריון

 ר הכנסת"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו: פרסום נוכחות חברי הכנסת ,

ל הכנסת ומזכירות הכנסת בקריאה לפרסם את הנתונים בדבר נוכחות חברי "מנכ

בשונה , לעין הציבור ן ארוכים באופן שיהיה גלוי וחשוףהכנסת על פני פרקי זמ

 .מהמידע המובא לציבור כעת

 התנועה  :ל בדרך סדורה ושקופה"העברת כספי ציבור המצויים בידי קק

ר סיעת ישראל "וליו, כ זאב אלקין"ח, ר סיעת הליכוד"לאיכות השלטון פנתה ליו

בקריאה לסיעותיהם לתמוך בתיקון החוק באופן , כ רוברט אילטוב"ח, ביתנו

ל לפרויקטים לאומיים בדרך "ספי הציבור המצויים בידי קקשיקדם העברת כ

 .העומדת בקנה אחד עם אינטרס הציבורסדורה ושקופה יותר 

 בעקבות פניית התנועה למוסד : מניעת קיצבאות זקנה מצד הביטוח הלאומי

שילם המוסד , לביטוח לאומי על שלילת זכאותם של מבוטחים לקצבאות זיקנה

י שקלים למבוטחים עצמאיים והחל בכתיבת נוהל לביטוח לאומי עשרות אלפ

מסודר לפקידים בנוגע ליישום תקנה לתיקון הטעות החישובית בגינה לא שולמו 

 .למבוטחים זכויותיהם

 כי באחת , לכאורה, מפרסומים בכלי התקשורת עולה :חקירות אהוד אולמרט

ורה שולה זקן העבירה לרשויות אכיפת החוק עולה האשמה חמ' הקלטות שהגב

אהוד , ביותר מפיו של אהוד אולמרט בדבר שוחד שקיבל ראש הממשלה לשעבר

התנועה לאיכות השלטון פנתה . שנסמכת לכאורה על דברי ראש מוסד, ברק

יהודה ויינשטיין בקריאה לחקור את החשדות העולות , ליועץ המשפטי לממשלה

 .מקלטות זקן כנגד ברק
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 ה לועדה ציבורית לקביעת שכר התנועה לאיכות השלטון פנת :ים"שכר החכ

, חברי הכנסת להסביר מדוע משכה את ההמלצה נגד העלאת שכר חברי הכנסת

, 2015לדיון בהצמדת שכר חברי הכנסת לשנת , ולשוב ולהתכנס בהקדם האפשרי

העדר המלצה מצד הועדה פירושה תמיכה : "וזאת בטרם מתחילה שנה זו

 ."בהעלאת השכר האוטומטית של חברי הכנסת

 ר דירקטוריון דואר ישראל היוצא"פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות ליו: 

האוצר ומנהל רשות החברות , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת

הממשלתיות בקריאה שלא לאשר את הבקשה למתן פיצויים מוגדלים ומענק 

הסיבה . מר ששי שילה, ר דירקטוריון דואר ישראל היוצא"הצטיינות ליו

תנגדות נובעת מכך שהבקשה הועברה על אף שחברת דואר ישראל נמצאת לה

נזילות כספית ואיתנות , הידרדרות מתמשכת ברווחיות, במשבר כספי עמוק

 .עד כדי סכנת קיום ממשית -פיננסית 

  צ בעניין עתירת התנועה לאיכות "בהמשך לדיון שנערך בבג ":חוק שקד"ביטול

וזאת משום , שר המתווה שלו אינו חוקתיא, השלטון לביטול חוק שקד לגיוס

הורה לבית המשפט מפרקליטות , שהוא פוגע בשוויון ובזכויות יסוד חוקתיות

האם אין חשש שמספרים הולכים וגדלים של : "המדינה לענות על שאלות ביניהן

מהו שיקול הדעת , וכן? "מיועדים לשירות ביטחון יבחרו בשירות לאומי אזרחי

 . מיועדים לשירות ביטחון לשירות לאומי אזרחישל הפוקד להפנות 

 התנועה לאיכות השלטון פנתה  :ל לאבי בניהו"חשד לפגישה בין המפכ

בקריאה לבדוק את הפרסומים מהם עולה כי , ד שי ניצן"עו, לפרקליט המדינה

החשוד בפלילים , נפגש עם אבי בניהו, צ יוחנן דנינו"רנ, ל המשטרה"מפכ

 .בניו יורק בפרשת הרפז במהלך שהות

 

 

 

 אלמה ח"ודה

 

 

 

עשרות , בעקבות פניה של התנועה לאיכות השלטון

 מיליוני שקלים הוחזרו לקופת המדינה

בעקבות עתירה של התנועה , הודיע מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה 2212בשנת 

חובות מחברות שקיבלו מענקים ולא עמדו כי הוא מתחיל בגביית , לאיכות השלטון

 כלכלה
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במקרה כזה על החברות להחזיר את המענק או את חלקו , על פי החוק. בתנאי המענק

 .היחסי

 02-השייכים ל, מיליון שקל 552במשרד הכלכלה אישרו כי קיימים חובות בסך 

מידע שהעביר , עם זאת. מיליון שקל 35וכי מתוכם נגבו מהחברות , חברות פעילות

שרד הכלכלה לתנועה לאיכות השלטון מעלה כי סך המענקים שניתנו לחברות עומד מ

לא ברור אם הן , כמו כן. וכי הטיפול בחברות לא הושלם, מיליארד שקל 2.5–על כ

 .ובכלל האם עמדו בתנאי המענק שקיבלו —חייבות את מלוא הסכום או את חלקו 

ההשקעות העביר לגנזך  גילתה התנועה לאיכות השלטון כי מרכז 2213במהלך 

בעקבות פניית . מבלי לסיים את הטיפול בעניינן, חברות 44המדינה תיקים של 

ובדיונים , החזיר מרכז ההשקעות את התיקים מהגנזך לטיפול מחדש, התנועה

חייבות להחזיר למדינה מענקים  22, חברות 44ץ אף אישר כי מתוך "שנערכו בבג

 של מרכז ההשקעות ,לכאורה ,הרשלנות, מרכלו. מיליון שקל 02בסך כולל של 

ץ ודרישותיה החוזרות ונשנות של "נמשכה גם בעיצומו של הליך הדיונים בבג

 .התנועה לאיכות השלטון

אולם לפי המידע , 2214המרכז התחייב להשלים את הטיפול בחברות עד מארס 

עות במכתב ששלחה התנועה למרכז ההשק. שהועבר לתנועה לא עמד בהתחייבות זו

 .צוין כי עד כה לא נגבה ולו שקל אחד מחובות אלה, בספטמבר האחרון

בלחץ התנועה " :מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון, ד נילי אבן חן"עו

סיפק מרכז ההשקעות נתונים על חברות אשר חייבות כספים לאחר שקיבלו מענקים 

על בסיס . השקעות הוןמכיוון שלא עמדו בהתחייבויותיהן על פי החוק לעידוד 

ומצאה כי לא הושלם מעקב , 2220–2222ערכה התנועה מחקר לשנים , נתונים אלה

בחלק מהמקרים מדובר בחובות . מיליארד שקל 2.5–כ אחר מענקים בסך של

 מצב זה. ח ביצוע סופי לחברות"ובמקרים אחרים במצב לא תקין שבו לא אושר דו

וכן מהאפשרות , במלוא ההתחייבויותנובע בדרך כלל מאי־עמידה של החברות 

 ".שכח או התעצל להשלים את הבדיקה, שהמרכז התרשל

ץ בבקשה לחייב את "פנתה התנועה לבג, התנועה לאיכות השלטוןעל בסיס מחקר 

, המרכז החל אמנם בגביית החובות. מרכז ההשקעות לגבות את החובות מחברות אלה

–היקף הגבייה עד כה מסתכם בכ, ןאך לפי המידע שהעביר לתנועה לאיכות השלטו

עולה כי ניתנו מענקים  2222מהמחקר שערכה התנועה בשנת  .מיליון שקל בלבד 35

 1.21, מתוך סכום זה. חברות 022–מיליארד שקלים ליותר מ 2.5בסך כולל של 
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מיליארד שקלים ניתנו לחברות אשר התברר כי לא עמדו בהתחייבויות שהיוו תנאי 

 .לקבלת המענק

, מיליון שקלים מחובות אלה 02עולה כי בעוד במשרד הכלכלה נערכים לגביית  כעת

מיליון שקל מחברות אחרות שקיבלו מענק  422לא נעשו ניסיונות לגבות חובות בסך 

הגדיר משרד  2213ביולי , ץ"בעקבות עתירת התנועה לבג. וייתכן שלא עמדו בתנאים

ים לגבייה אשר מצויים בהליכי מיליון שקל נוספים כחובות הניתנ 122הכלכלה 

לתנועה אין מידע על חובות , עם זאת. חקירה או פתיחה בהליכים משפטיים, בדיקה

 . אלה והאם אכן נגבו

הגיעו מרכז ההשקעות והתנועה לאיכות השלטון לסיכום על נוהלי , ץ"בחסות בג

ים כולל נהל, 2214אשר יפורסמו באינטרנט באתר משרד הכלכלה עד סוף , שקיפות

שיבהירו את התנאים לקבלת מענק וכן תנאים לויתור חלקי או מלא מצד המדינה על 

 .אך עד כה פורסם נוהל אחד בלבד, החזר מענק
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יש להפריד בין פעילותו : איכות השלטון לשר הכלכלה

 של מכון התקנים לפעילותו הממשלתיתהמסחרית 

בבקשה שיפעל על פי , נפתלי בנט, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הכלכלה

המלצת מבקר המדינה ויפריד בין פעילותו המסחרית של מכון התקנים לבין 

 .פעילותו הממשלתית

פועל כזרוע ממשלתית בקביעת תקנים וחתימה על הסכמי הכרה התקנים מכון 

ובזרוע שנייה מקיים פעילות מסחרית כבודק עמידה , ל"הדדיים עם מכונים בחו

ואילו , המכון הוא מונופול מוחלט ביבוא. ביבוא וביצואבתקנים של מוצרים 

 .בבדיקות יצוא יש כמה מעבדות שמתחרות בו

מכיוון , מבקר המדינה קבע כי שתי הפעילויות מעוררות חשש לניגוד עניינים

כמו . שהמכון מרוויח כספים מהעמסת תקינה ומאי־אימוץ תקינה בינלאומית כלשונה

 22%שלפיהן , נפתלי בנט, רות המכון ושר הכלכלההוא קבע כי בניגוד להצה, כן

 ולשאר נוספו תקנות, מהם אומצו כלשונם 5%רק , מהתקנים הם בינלאומיים

הן עולות כסף , התוספות לא מאפשרות לוותר על בדיקת מכון התקנים. ישראליות

 .והמחיר מגולגל לצרכנים -ליבואן 

באופן מוחלט בין פעילותו להפריד  התנועה לאיכות השלטון קוראת לשר הכלכלה

   וזאת לצורך עמידה על פעילותו , הממשלתית לבין פעילותו המסחרית של המכון

 .כיאה לרשות ציבורית, התקינה ונטולת האינטרסים
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ועדת הכלכלה התכנסה להכין לקריאה שנייה ושלישית 

 את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק מועצת הצמחים

וציינה כי במסגרת , לאיכות השלטון לברוורמןלקראת הדיון פנתה התנועה 

הצעת החוק מוצע לבטל את הצורך באישור ועדת הכספים להטיל היטלים על 

כן מוצע לקבוע דרכים ומועדים לחישוב . משווקים מורשים ויצואנים, מגדלים

הנימוק לשינוי הוא שהכפפת מועצת הצמחים להליך . ההיטלים ודרך גבייתם

 .להקשות עליה בעדכון כללי ההיטלים אישורים מורכב עלול

גובות דמי חבר מחקלאים במאות הצמחים מועצות , לטענת התנועה לאיכות השלטון

הכספים מממנים . ואלה מגולגלים לצרכן במחירי התוצרת החקלאית, מיליוני שקלים

, אך גם מנגנונים גדולים של עובדי מועצות הייצור, פעולות הקשורות לחקלאות

 .מיותריםשחלקם 

 ,מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון, נילי אבן־חןד "עו

הדיון החל במועצת הצמחים וברוורמן : "אמרה, שהשתתפה בדיון בוועדת הכלכלה

התנועה  .ביקש להרחיב אותו לכלל מועצות הייצור החקלאיות ולחלקן ביוקר המחיה

ועל כן יש , לאותלענף החק סבורה כי צורת ההתארגנות הנוכחית אינה בריאה

 ."את הדרישה לאישור ועדת הכספים להשאיר על כנה
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במשרד מבקר המדינה חזרו לבדוק את נושא חידוש 

 עסקת חילופי השטחים במתחם הדולפינריום

אריה הודיע , לקראת הדיון בוועדה המחוזית להתנגדויות בנושא מתחם הדולפינריום

נושא חידוש כי המשרד בודק את , מבקר המדינהמנהל ביקורת בכיר במשרד , שניצר

על רקע , זאת" :הדולפינריום בתל אביב ואת תנאיה עסקת חילופי השטחים במתחם

 בתנאים שהביאו, לכאורה, הגידול הניכר בערכי הקרקע ושינוי מהותי

שניצר . "היזם-א"עיריית ת-ישראל ירשות מקרקעשולש בין לחתימת ההסכם המ

אם , שעל בסיסו יאשר המבקר" סקר"בשלב זה הבדיקה היא במתכונת של מוסיף כי 

פרסם מבקר המדינה ביקורת , 2220בשנת , ויובהר. את מטלת הביקורת, ימצא לנכון

 .חריפה אודות תכנית זו

התנועה לאיכות 'בעקבות דרישת בוועדה המחוזית מתקיים מחר בפעם השנייה הדיון 

זאת " מרחב הדולפינריום"את מועד הדיון בתכנית  לדחות 'אדם טבע ודין'ו 'השלטון

לאור העובדה שהוועדה לא עמדה בדרישות התקנות לזימון מתנגדים ובכך לא 

אפשרה הכנה מוקדמת לכל המתנגדים בסוגיות המהותיות אותן מתחייב להעלות 

בו יופיעו הן התנועה לאיכות השלטון והן , בוועדה הוחלט על קיום דיון נוסף. בדיון

 .דם טבע ודין ויביעו התנגדותם לחידוש עסקת חילופי השטחים במתחםא

 :התנועה לאיכות השלטון ,מנהלת המחלקה הכלכלית, חן-נילי אבןד "עו

תכנית זו הינה דוגמא מובהקת למקרה בו הרשות מגדירה את לוח המטרה מסביב "

לקדם  י"מנסות עיריית תל אביב ורמ, 2222החל משנת . לֵחץ שהיא שואפת להשיג

כאשר הלכה למעשה זו משרתת , תכנית בטוענה שזו מקדמת אינטרסים ציבוריים

בעיקר את האינטרסים של היזם המחזיק כיום במתחם הדולפינריום ומעניקה לו 

זאת תוך עקיפת חובת דיני המנהל , מיליון שקלים 222-של למעלה מ" תשורה"

 ".ביניהם חוק חובת המכרזים, הציבורי

התמורה חסרת הפרופורציה ": 'אדם טבע ודין'ש של "היועמ, אריד אלי בן "עו

של בניה מאסיבית על שפת הים בהיקפים , שעירית תל אביב בחרה להעניק ליזם

פוגעת גם , הפוגעים ממשית באפשרות של כלל הציבור ליהנות מרוח ומנוף הים

אבל מעבר לכך היא צפויה גם לפגוע בשמירת הסביבה בכלל , בסביבה המקומית

 . שטח המדינה

כמו , ם יתבקש לוותר על זכויות בניה הפוגעות באינטרס הציבוריכל פעם שיז, מעתה

אלא , כפי שהיה ראוי, הוא יצפה לא לפיצוי ריאלי, למשל במגדלי חוף הכרמל בחיפה
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לפיצוי מוגזם בהתאם לתקדים הבעייתי שעירית תל אביב מבקשת לקבוע 

ת תכנוניות עלול למנוע במקרים רבים תיקון של שגיאו, כמובן, הדבר. בדולפינריום

ופשוט להפקיע את השטח לצרכי ציבור ולשלם , לכן יש לבטל את העיסקה. בעתיד

  .ליזם אך ורק את שוויו הריאלי של השטח
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לא , על המפקח על הבנקים לחקור: איכות השלטון

את פרשיות בנק לאומי ולמצוא את הגורמים , לבקר

 .אשר אשמים באופן אישי לכשלים

נגידת בנק ישראל ולמר דודו , ר קרנית פלוג"פנתה לד התנועה לאיכות השלטון

המפקח על הבנקים בקריאה לבחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק , זקן

לאומי למשרד המשפטים האמריקאי והצורך בביצוע חקירה והטלת אחריות 

 אישית על גורמים בבנק לאומי

אשר , ב"רהבימים אלו מתגבש הסדר פשרה בין בנק לאומי לרשויות החקירה בא

לגישת התנועה לאיכות . ₪מיליארד  2.4-עלותו לבנק לאומי מוערכת בקרוב ל

המעורבות של נגידת בנק ישראל והמפקח על הבנקים בהסדר זה נדרשת , השלטון

לאור סכומי העתק אשר עתיד הבנק לשלם בהסדר זה ואף מתחייבת בהתאם 

חות הבנק אשר עתידים על מנת להגן על לקו, זאת. לסמכויותיהם הקבועות בחוק

הן  –להיפגע מההסדר כמו גם על הציבור הרחב שמושפע בעקיפין מההסדר 

 . באמצעות החזקות המדינה בבנק והן באמצעות השקעות המוסדיים

מצופה מהמפקח לערוך חקירה יסודית של נהלי הבנק ואף לחרוג ממדיניותו ולחקור 

, לוודא כי הבנק מנוהל כשורה על מנת, את התנהלותם האישית של נושאי המשרה בו

ובייחוד על מנת שהאשמים בפרשיות החמורות המיוחסות לבנק בשנים האחרונות 

במיוחד לאור העובדה שלאחרונה הבהיר המפקח על , זאת. ישאו באחריות למעשיהם

את אחריותם , וכך גם באופן אישי, הוא אינו חוקר כלל, הבנקים שכעניין של מדיניות

 .לכשלים שאירעו בבנקיםשל נושאי משרה 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה לנגידת בנק ישראל ומהמפקח על הבנקים 

מעוררת חששות כבדים בנוגע , כי פרשת מעורבותו של בנק לאומי בהעלמות מס

לאופן בו מנוהל הבנק ובייחוד מהווה תמרור אזהרה לכך שנושאי משרה מסוימים 

זאת בייחוד לאור העובדה שפרשת הסיוע בהעלמות  .בבנק לא מילאו תפקידם נאמנה

בהקשר זה ניתן להזכיר את מתן . חות אמריקאים איננה יחידה מסוגההמס ללקו

באמצעות בטוחת , ההלוואה של בנק לאומי למשפחת דנקנר לרכישת בנק הפועלים

האשראי הרב  ןכמו גם מת. אשר בפועל לא ניתנה למשפחה כדין, קרקעות המלח

תוך מיחזורן בשעה שעמדו לפרעון ואת הסדר החוב אשר , רות הקבוצהשניתן לחב

. הציבוריעל פי פרסומים התגבש בין הבנק לקבוצה וברגע האחרון בוטל בשל הלחץ 
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מאחר ובעשור האחרון בנק לאומי היה מעורב בכל כך הרבה פרשיות מן הראוי 

ברשלנות פעולות ואישרו ביודעין או , לבדוק מי הם הגורמים אשר עמדו מאחוריהן

 .בלתי חוקיות בעליל

פגמים רשלניים ואף , הציבור הישראלי נחשף למספר רב של כשלים, לאורך השנים

, מסיבה זו. עבירות פליליות אשר יוחסו לגורמים אשר מנהלים את כספי חסכונותיו

אשר מונה מטעם המדינה לוודא כי התאגיד הבנקאי מבצע , מן הראוי כי המפקח

ישדר לציבור שולחיו כי הוא מוכן לחקור את הגורמים המעורבים , התפקידו נאמנ

 .בפרשיות ולרצות את מלוא הדין עם האשמים
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איכות השלטון בקריאה למלחמת אמת בהון השחור 

 בישראל

ומפרסומי דוח מבקר  TheMarkerבעקבות כתבתה של שרון שפורר בעיתון 

התנועה מעלה . ת המיסיםפנתה התנועה לאיכות השלטון למנהל רשו, המדינה

וקראה , תהיות באשר ליעילות ונחישות פעילות רשויות המס כנגד פוליטיקאי

 .למנהל הרשות למלחמת אמת בהון השחור

 

מנהל רשות המיסים בקריאה לפעילות , התנועה לאיכות השלטון פנתה למשה אשר

שדרת מן הראוי לקיים פעילויות האכיפה על כל : "נמרצת ויעילה של הרשות

 ".'הנראים לעין'האזרחים אולם לתת דגש מיוחד לאלה 

דורגה  -OECDהחברות ב מדינות 25במחקר שנעשה בקרב , מדוח מבקר עולה

על . מן התוצר המקומי הגולמי השחור בכל הנוגע לשיעור ההון, 22-ה ישראל במקום

שיעור ההון השחור בישראל הנובע מפשיעה בכלל , OECD-פי הערכות ארגון ה

 . ח בשנה"מיליארד ש 45-32-כלומר כ, 3%-5%-ג הוא כ"תמה

ומהכתבה אינה  OECD -ממצאי ה, מדוח טרכטנברג, התמונה העולה מדוח המבקר

אין חולק על כך שישנה חשיבות מהותית למלחמה . וזאת בלשון המעטה -מחמיאה

מראשון  -בהון השחור וחשיבות רבה ליישם מאבק זה לאורך כל שדרת הציבור

 . יו ועד אחרון עובדיונבחר

, ישנה חשיבות מיוחדת בפעילות נמרצת והחלטית, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

חלק מפעילות הטמעה זו צריכה . אשר תביא להטמעת החובה בתשלומי מס למדינה

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

: הנראה לעיני כל, לכאורי בין הכנסתם לרמת חייהם אשר עולה חוסר הלימה, ציבור

כאשר , יחוש תחושת אי צדק, הנדרש בתשלומי מס' האזרח הקטן"'אין כל ספק כי"

אשר על פניה לא אמורה להספיק , החיים ממשכורת ציבורית, הוא צופה בנבחריו

 אינה, ביניהן גם רשות המסים, ורשויות המדינה -לניהול רמת חיים של איל הון

בידי רשויות המס במדינת ישראל כלים רבים לבחון . ממצה עימם את הדין לכאורה

לעומק אורחות חיים של מי שעל פניו מעלה תהיות באשר לגובה האמיתי של 

שלא נעשה שימוש יעיל מספיק בשלל , כעולה מהדברים, הכנסותיו אולם נדמה

 ."הכלים העומדים לרשות רשות המסים
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יש  :איכות השלטון בקריאה למבקרת הפרקליטות

ד "לבדוק טענות זקן בעניין סגירת התיקים כנגד עו

 אורי מסר

לבדוק , השופטת גרסטל, התנועה לאיכות השלטון קוראת למבקרת הפרקליטות

ד אורי "את טענותיה של שולה זקן בעדותה בעניין סגירת התיקים כנגד עו

לאיכות השלטון לפרקליט המדינה שי ניצן בקריאה פנתה התנועה , כמו כן .מסר

זאת בעקבות עדותה של שולה זקן , לחקור את מימון הגנתו של אהוד אולמרט

 לגבי הפרקטיקה של מימון ההגנה מצד אנשי עסקים

בעקבות עדותה של שולה זקן בבית המשפט בה מציירת זקן תמונה קשה וחמורה של 

, לאיכות השלטון למבקרת הפרקליטות שחיתות בוטה ושיטתית קוראת התנועה

מן . לחקור את טענותיה של שולה זקן בעדותה בבית המשפט, השופטת גרסטל

לשעבר המשנה , מסר-ד דידי לחמן"כי רעייתו של עו, לכאורה, העדות עולה הטענה

   ."אפשר להפיל עליו הכל"ועל כן מגוננת עליו ש "ליועמ

ד שי ניצן והדגישה "עו, לפרקליט המדינה פנתה התנועה לאיכות השלטון גם, בנוסף

כי עדותה של זקן שבה ומעלה שתי תמיהות הראויות לבחינה מחודשת ולהבהרה 

 :מצד גורמי אכיפת החוק

סוגיה . ד אורי מסר"עולה מחדש התמיהה מדוע לא הוגש כתב אישום נגד עו, ראשית

ד מסר באירועים "וועדיין לא ברור הכיצד למרות חלקו המרכזי של ע, זו עלתה בעבר

בחרה הפרקליטות שלא להגיש כנגדו כתב , מושאי כתבי האישום בפרשות אולמרט

כי קופת , זקן בה הבהירה' נוכח עדותה של הגב, התמיהה מתחזקת ומחריפה. אישום

קשה . ד מסר שימשה להוצאות אישיות של מר אולמרט"הכספים שהוחזקה על ידי עו

כספים מבלי שהיה לו כל מושג לשם מה הוא ד מסר העביר את ה"להניח כי לעו

 .זקן' מעביר כספים לגב

נוכח . מעלה עדותה של זקן שאלה לגבי מקורות מימון הגנתו של מר אולמרט, שנית

אשר . זקן על הפרקטיקה של מימון הגנתה באמצעות אנשי עסקים' עדותה של הגב

 .ו של מר אולמרטמבקשת התנועה לאיכות השלטון כי יחקר אף מימון הגנת, על כן

לא בכדי ביקשה התנועה : "ר התנועה לאכיות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

. בפני בית המשפט למען איכות השלטון בישראל כי עדותה של שולה זקן תשמע

כנסת 
 וממשלה
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חשש כבד  אך עולה, נראה כי עוד נדבך של הקרחון מתגלה לעינו של הציבור

 שפשטה בעת כהונתו של מרשאנחנו רחוקים מגילוי מלא של השחיתות הקשה 

 חשיפת מלוא התמונה חיונית למיצוי הדין עם. אולמרט בעיריית ירושלים ובממשלה

 להרתעת עובדי ציבור ונבחרי ציבור מפני התנהלות כזו וקידום נורמות, הנאשמים

 שלטוניות ראויות לטובת הציבור
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 השקיפות חוק: "מיכאלי מרב כ"ח .המדינה בתקציב

 תופעת את לחסל היסטורית הזדמנות הוא בתקציב

 "הכספים ועדת ליו״ר האוצר בין הקריצות

 כ"ח שהגישו חוק בהצעת לחקיקה שרים וועדת תדון( 2.11) הקרוב ראשון ביום  

 .המדינה בתקציב השקיפות להגברת גפני ומשה לוין יריב, מיכאלי מרב

 יו״ר בין הקריצות תופעת את לחסל, לדבריה, נועדה מיכאלי כ"ח של החוק הצעת

 . השלטון לאיכות התנועה לתמיכת וזוכה, האוצר פקידי לבין הכספים ועדת

 : מרב מיכאלי כ"ח

 המדינה מתקציב שקל מיליארד 42-כ בו למצב אותנו הביאה הקריצות ״שיטת 

 יודעים הוועדה שחברי מבלי, הכספים ועדת באישור האחרונה בשנה הועברו

 ואותו החוק הוא השיטה את שמאפשר מה אבל אלו כספים של בגורלם עלה מה

 .לתקן צריך

 וחובה, העדיפויות וסדרי ערכים על הממשלה של ההצהרה הוא המדינה תקציב

 מיידי צורך יש. הכנסת ושל הציבור של וביקורת לבחינה שקופים שיהיו שאלו

 חלוקת אחרי המעקב את ולשפר התקציב ונכתב מוגש שבו האופן את לתקן

 "הממשלה שקובעת המשאבים

 לציבור שיאפשרו שינויים ומכניסה התקציב יסודות חוק את מתקנת החוק הצעת

 תקציב חוק על הצבעה: המדינה לתקציב יותר טובים ונגישות שקיפות ולכנסת

 השינויים סכום הגדלת, האוצר משרד באתר שינויו על לתקציב נגישות, מעודכן

, התקציב בתוכניות התקציביים השינויים היקף והגבלת בוועדה לאישור הנדרש

 על תקופתי ומעקב תקציביות להעברות הפניות הגשת לאופן בחוק מנגנון קביעת

 .הכספים בוועדת האוצר שר של תקופתיים ודיווחים דיונים באמצעות התקציב ביצוע

חוק התקציב הוא החוק היחיד במדינה שמאושר בקריאה שניה ושלישית בנוסח זהה 

. בלי קשר לשינויים שנקבעים לגביו בדיוני ועדת הכספים, הקריאה הראשונהלנוסח 

השינויים שנקבעו מתבצעים בהעברות תקציביות שקשה , כך קורה שלאחר אישורו

החוק מציע שנוסח הקריאה השנייה והשלישית יכלול את כל , לכן. לעקוב אחריהן

סעיף זה . חוק אחרת בדומה לכל הצעת, השינויים שקבעה ועדת הכספים של הכנסת

  .ואלה שידרשו יהיו אמיתיות, יגרום לכך שיהיה צורך בפחות העברות תקציביות
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כולל שינויים , החוק מציע שהתקציב יפורסם באופן מפורט באתר משרד האוצר

באופן שיאפשר לציבור לעקוב ולהבין כמה כסף יוצא לכל , שמאושרים לאורך השנה

 .בצורה מפורטת ונגישה, מטרה

מפעילותינו ": חן מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון-ד נילי אבן"וע

אנו עדים לבעיות יסודיות בהליך , לאורך השנים לקידום שקיפות תקציב המדינה

כנראה , לצערנו. אישור התקציב אשר מערערות את תקינותו של ההליך הדמוקרטי

לכן מן הראוי שהכנסת ו, הדרך היחידה לפתרון כשלים אלו היא באמצעות חקיקה

נגיש ובעיקר יקדם , תקבע פרוצדורות ברורות על מנת לוודא שהתקציב יהיה שקוף

 ".אשר נכסי וכספי המדינה שייכים בראש ובראשונה לו, את האינטרסים של הציבור

מתוך הבנה שמספר ההעברות שמגיעות כיום לוועדה גדול מדי ולא מאפשר להתמקד 

החוק מבקשת להגדיל את סכום ההעברה שנדרש עבורו בהעברות משמעותיות הצעת 

החוק מבקש להגביל את סכום ההעברה התקציבית , עם זאת. אישור ועדת הכספים

ושאין תכניות שכל , בכל תכנית כדי לוודא שהתקצוב בבסיס התקציב הוא אמיתי

או שידוע מראש שההוצאה בפועל בהן , מטרתן לשמש כצינור עבור פרויקטים אחרים

 .הה משמעותית מהתקצוב בהןגבו

שבוע לפחות , ההצעה מבקשת לקבוע שכל העברה תקציבית תוגש בנפרד, כמו כן

כולל מידע על , לרבות כל מידע אחר הנוגע אליה, לפני מועד הדיון עליה בוועדה

המטרה היא לאפשר לוועדת הכספים מידע . העברות תקציביות קודמות באותו סעיף

 .שיאפשר לקיים דיון אמיתי ורלוונטי בנחיצות ההעברה, במועד מוקדם מספיק, מלא

. סעיף נוסף בהצעה מיועד למנוע את תופעת ההפתעה מגודל הגרעון בסוף השנה

ח מבקשת לקיים מעקב יעיל אחר ביצוע התקציב וקובעת חובה לקיים דיון "ההצ

בהשתתפות שר , בדוחות הקבועים בחוק המוגשים לוועדת הכספים של הכנסת

, ולהגדיל את מספר הדיווחים של השר לוועדה כדי לשתף את הכנסת, האוצר

 .בתהליכי העבודה על תקציב המדינה, ובאמצעותה את הציבור
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משרד הפנים הורה לכנס ישיבת מליאה במועצה 

 ר ועדת ביקורת"המקומית רמת ישילבחירת יו

מנהל מחוז צפון הורה נים ן למשרד הפפניית התנועה לאיכות השלטובעקבות 

ר ועדת ביקורת "לבחירת יומועצה  ס ישיבתוניכ על, מר אורי אילן, של הלשכה

 בתוך חמישה עשר יום

בעקבות פניות התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד הפנים ולראש מועצת רמת ישי 

כי טרם מונה המקומית רמת ישי מהם עולה  של ישיבות המועצהועיון בפרוטוקולים 

ת מליאת על אף שהנושא עלה להצבע, המועצהלועדת הביקורת של יושב ראש 

ועדה אינה ועיכוב המינוי משמעותו שה. לכל הפחות חמש פעמים המועצה המקומית

 .מתכנסת ואינה מבצעת את תפקידה

קובע כי בכל מועצה מקומית  1252-א"תשי, (א)לצו המועצות המקומיות  122סעיף 

ר "ר שאינו מסיעתו של יו"לוועדה זו יש למנות יו. רתחייבת לפעול ועדת ביקו

מכיוון שנאסר על ראש המועצה המקומית וסגניו לכהן כחברים , כמו כן. המועצה

על המועצה המקומית למנות לתפקיד יושב הראש אחד מחברי סיעות , בוועדה

 .האופוזיציה המעוניין בכך

קבע בחוות , המעוצה המקומיתשל היועץ המשפטי , ד אפרים קיזל"עו, זאת ועוד

מכיוון שוועדת הביקורת הינה ועדת חובה לא יכול "כי  15.21.2214דעתו מתאריך 

ד קיזל כי "קבע עו בהמשך". להיווצר מצב בו לא ימונה אדם כשיר לעמוד בראשה

נוצר מצב בו ועדת , כתוצאה מכך .ועדת הביקורת אינה יכולה לפעול ללא יושב ראש

 -ועדה שחובה על המועצה המקומית להקימה  -צה המקומית הביקורת של המוע

 .התנהלות זו איננה תקינה. ר"איננה פועלת משום שטרם מונה לה יו

הימנעות העמדה אותה הציגה התנועה לאיכות השלטון בפני משרד הפנים היא כי 

המועצה ממינוי יושב ראש לוועדת הביקורת במשך תקופה כה ארוכה תוך 

מעלה חשש לפעולה מתוך שיקולים שאינם לטובת תושבי , שיתוקה בפועל

לפסיקת בית , התנהלות זו מנוגדת לכאורה לחוק, כמו כן. המועצה המקומית

פוגעות קשות , המשפט ולהמלצות היועץ המשפטי של המועצה המקומית

התנהלותה התקינה של המועצה המקומית ומערערות את אמון ב, שלטון החוקב

 .הציבור בנבחריו

  

רשויות 
 מקומיות
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על סיעות : כ אילטוב"כ אלקין וח"איכות השלטון לח

הליכוד וישראל ביתנו לתמוך בתיקון החוק שיקדם 

ל בדרך סדורה "העברת כספי ציבור המצויים בידי קק

 ושקופה

כ זאב "ח ר סיעת הליכוד"ליו( 'יום ד)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

בקריאה לסיעותיהם  רוברט אילטוב כ"ח, ר סיעת ישראל ביתנו"אלקין וליו

ל "לתמוך בתיקון החוק באופן שיקדם העברת כספי הציבור המצויים בידי קק

 .לפרויקטים לאומיים בדרך סדורה ושקופה יותר

ניסיונות הממשלה  התנועה לאיכות השלטון פנתה ליושבי ראש הסיעות בעקבות

לרבות , (ל"קק)ימת לישראל ביקורת ושקיפות על קרן קי, להחלת נורמות של פיקוח

העומדות בקנה , קידום החלת חובה על הקרן שרווחיה יופנו לטובת תכניות לאומיות

לעמדת התנועה לאיכות השלטון מדובר בתיקון עוול . אחד עם אינטרס הציבור

לפיו חברה פרטית עושה שימוש בכספי ציבור לשם קידום מטרות שאינן , היסטורי

 .עדיפויות של הממשלה ושל בוחריהבהכרח תואמות את סדר ה

" חוק ההסדרים"הממשלה ביקשה לקדם את אותן נורמות ראויות בין היתר במסגרת 

ל "לרבות קביעה כי פעולות קק, ל"על ידי הטלות חובות שונות על קק, 2215לשנת 

כפי ), בכספים המיועדים לתוכניות לאומיות תתנהלנה בהתאם לחוק חובת מכרזים

שתוקם ועדת תיאום המורכבת מנציגי הממשלה ; (ממשלתיות שחלה על חברות

מהיקף הכנסותיה מרשות  05%ל תפנה לכל הפחות "אשר תבטיח כי קק, ל"ונציגי קק

 05%-וכי הפטור מתשלום מס יותנה בכך ש; מקרקעי ישראל לתוכניות לאומיות

 .מרווחיה יופנו לאותן תוכניות לאומיות

יסיונותיה האמיצים של המדינה וחרף חרף נ, חרף חשיבות הנושא, ואולם

נראה כי סיעת , הפגיעה הקשה וארוכת השנים בציבור ובקופת אוצר המדינה

, מנסה להדוף את תיקוני החקיקה האמורים, לצד סיעת ישראל ביתנו, הליכוד

כך שלא תהיה בידי המדינה והציבור היכולת לפקח על פעולותיה וכספיה של 

 .ל"קק

על דרך הכלל התנועה מתנגדת נחרצות לקידומם של חוקים באמצעות חוקי הסדרים 

באפשרותך למקם את תיבת . הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה מעניינת]

שקיפות 

 מידע
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השתמש בכרטיסיה כלי תיבת טקסט כדי לשנות את . הטקסט בכל מקום במסמך

 .[העיצוב של תיבת הטקסט ציטוט

דווקא  שכן, ן עולה מהתנהלות שתי הסיעות טעם לפגםבמקרה דנ, ואולם. שונים 

באופן , לטובת הציבור ח"שמיליארדי  מתבקש תיקון חקיקה אשר יפנהבו מקום 

דחות דווקא אז פועלות שתי הסיעות ל - המשפיע ישירות על תקציב המדינה

 .תיקוני חקיקה אלו מן החוק את הקץ ולהוציא

ל "תיקוני החקיקה בעניין קק: ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

ואף אם מקדמים אותם באמצעות חוק ההסדרים הידוע , הם מחויבים המציאות

כל התנגדות וקושי שיוטלו על קידום . אין בכך כדי לפגוע בחשיבותם, לשמצה

וזה מצב שלא נוכל , חקיקה זו יותירו את הפגיעה המתמשכת בטובת הציבור על כנה

 "לקבל
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רשות מקרקעי :בירושליםרה לבית המשפט המחוז עתי

ישראל מפרה את חוק חופש המידע ואינה מעבירה 

 מידע הנוגע למרכז הקליטה במבשרת ציון

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד רשות 

ישראל להעביר מידע הנוגע  מקרקעי ישראל בבקשה להורות למנהל מקרקעי

 למרכז הקליטה במבשרת ציון

במהלך השנה האחרונה פרסמה החברה לניהול קופת התמלוגים והפנסיה של עובדי 

מבנים  23ועניינו מכירת , ₪יון מל 252מכרז בסך הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

 תוארעל פי המ .ר במבשרת ציון"אלף מ 14-דירות בשטח כולל של כ 224שכוללים 

אנקופ "מבנים אלו הושכרו לחברה פרטית בשם , בפרסומים שונים בכלי התקשורת

, אשר בתורה משכירה אותם למשרד העלייה וקליטה ולסוכנות היהודית, "גרופ

וכי קיימת , המפעילים במקום מרכז קליטה המאוכלס בידי עולים חדשים מאתיופיה

, בהמשך .תגוררים במתחם כעתאי וודאות בכל הנוגע לעתידם של מאות העולים המ

, בכנסת נוכח החשש הכבד שמא בעקבות מכירת הקרקע האמורההתקיים דיון דחוף 

לים חדשים מבלי שיימצא להם עו 1,322-יפונו כ, לרבות המבנים העומדים עליה

שנים על ידי הסוכנות היהודית ועל ידי  32-מרכז הקליטה הוקם לפני כ. פתרון

בשלב . תודות לתרומתם של יהודים המתגוררים בפלורידהו, משרד העלייה והקליטה

, עברה הקרקע מידי הסוכנות לידי החברה לניהול, ובהליך שטיבו אינו ידוע, מסוים

 .אשר בימים אלו מציעה אותה למכרז

והשאלות הקשות אשר גררו איתן בכל הנוגע להליך העברת , אלו פרסומיםבעקבות 

ית לידי החברה לניהול קופת התמלוגים השליטה בקרקע מידי הסוכנות היהוד

התנועה לאיכות השלטון פנתה , והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל

פרטים הנוגעים למקרה לפי חוק בקשה כי יעביר לידה למנהל מקרקעי ישראל ב

 .חופש המידע

התעלמותם , וחמור מכך, התעלמות מנהל מקרקעי ישראל מפניותיה של התנועה נוכח

, ימים 32וך לשון החוק הברורה המורה אותם להשיב בתואף הפרת המנהל את 

 .המשפטלבית הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה 

אשר  קיימת חשיבות כי המידע" :התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו

העובדה כי למקרה עשויות  לאור במיוחד הציבור לידי נתבקש המנהל להעביר יגיע
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עולים חדשים וקשי יום המתגוררים  1,322-להיות השלכות של ממש על חייהם של כ

. וכן על האוכלוסייה המקומית והתוואי העירוני בו היא מתגוררת, במבנים האמורים

מצביע עליהם המידע ייתכן כי מחייבת תיקון הליקויים אשר  הציבורטובת , כמו כן

ר אשר בסופו של יום יקדם את דב, התנועה לאיכות השלטוןידי -המבוקש על

 ןמרוק, מלעשות כןמנהל מקרקעי ישראל  משנמנע. ואת אמונם במערכת, רווחתם

 ".אמון הציבור בהם ורומסים אתכלפי התושבים  ומתוכן את חובת נאמנות ואה
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ס דרישת התנועה לאיכות השלטון לקיום "תשובת הלמ

 אך אין תקציב, בחשיבותמכירים :מפקד חקלאי

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

. השנה האחרונות בארץ 03חקלאי נרחב אשר על אף נחיצותו לא נערך במהלך 

ס מכירה בצורך בקיום מפקד שכזה וגם "ס לתנועה הנה כי הלמ"תשובת הלמ

אין תקציב ייעודי לעריכת , יחד עם זאת. פועלת מול גורמים שונים לביצועו

 .המפקד ואלו ממתינים לתשובת משרד החקלאות בנושא

אין  כיוםס בדרישה לקיום מפקד חקלאי מאחר ו"התנועה לאיכות השלטון פנתה ללמ

, וזה הקיים סובל מסתירות ואי דיוקים, בתחום החקלאות מידע עדכני ומהימןבנמצא 

בין היתר כדי שישקף את המחיר , זהועל כן נדרש ביתר שאת כי יערך מפקד מסוג 

זאת לאור העובדה כי אין כיום בנמצא ולו גורם אחד . שמקבל החקלאי על תוצרתו

דבר אשר , אשר משקף את מחיר היצרן של ירקות ופירות בישראל בצורה מהימנה

 .פוגע באופן קריטי ביכולת לבחון ולבקר את פערי התיווך בישראל

ה כי ירקות ופירות מהווים מוצרים בסיסיים ביותר התנועה לאיכות השלטון מדגיש

רב הנסתר על הגלוי באשר , עם זאת. ונצרכים באופן קבוע ושוטף, בכל בית בישראל

וגם מי שיחפש בשקידה , לגורמים המרכיבים את המחיר אותו הצרכן משלם עבורם

 משום, ראויה לא יצליח לעמוד על פערי התיווך המדויקים של התוצרת החקלאית

 .שחלק מהנתונים פשוט אינם בנמצא

, היצרן החקלאי: שרשרת התיווך בעולם החקלאות הישראלי מורכבת מארבע חוליות

אך את ערכה של החוליה , השווקים הקמעונאיים והצרכן, השווקים הסיטונאיים

 .הראשונה בשרשרת איש אינו בודק

ינה אינו סוקר מבדיקה שערכה התנועה בחודשים האחרונים עולה כי אף גורם במד

מחסור בנתונים . ובוחן מהו בדיוק הרווח אותו מקבלים חקלאים עבור ירקות ופירות

לבלתי אפשרית ומותיר ערפל בנוגע , אלו הופך את בדיקת פערי התיווך בישראל

 .לשאלת הרווח של הרשתות הקמעונאיות

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

, מועצות ייצור: מקבלת נתונים מהגופים הבאים, ינתה את תחום החקלאותבבח

מפעלי תעשייה ובתי , יצואנים, סיטונאי ירקות ופירות, ארגונים ותאגידים ענפיים

 . פרט לחקלאי -מכולם . מטבחיים
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נייר שהוציא מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדבר מחירי הפירות והירקות 

בעת שמבקשים לעמוד על  -מדגיש את היעדר הנתונים  ,בישראל ובמדינות אירופה

הפער בין המחיר שבו הסיטונאים מוכרים את התוצרת לבין , קרי, הסיטונאיהפער 

 הערכהחישוב פער זה מבוסס על נוכח הקורא לדעת כי , המחיר המשולם לחקלאי

, ל ומנהל אגף במנהל מועצת הצמחים"בדבר העמלה הסיטונאית שנתן סמנכ

 .)!(בשיחת טלפון 

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

 . 2211ובפרט לאור מחאת יוקר המחייה בקיץ , בנמצא

ת על כי מפקד חקלאי עתיד לפזר את הערפל סביב הרווח שגוזרות רשתות שונו

ולתת בידי הצרכנים מידע אשר יאפשר להם , התוצרת החקלאית מלקוחותיהם

לצד זאת מפקד כזה ישמש קרקע  .באשר להתנהלותם לקבל החלטה מושכלת

אשר  ולקדם שינוי חקיקתי צעדי מדיניותמוצקה שעל בסיסה ניתן יהיה לנקוט ב

 וקר המחייהלטיפול בבעיית פערי התיווך ולצמצום י ,בסופו של יום ,יובילו

 .בתחום המזון בישראל
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איכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה 

לקבלת מידע בעניין חוזה החכירה העתידי באתר 

 החרמון

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על פניות הציבור ועל יישום הוראות 

בבקשה לקבלת מידע בעניין חוזה  חוק חופש המידע במנהל מקרקעי ישראל

 החכירה העתידי באתר החרמון

 רקע

לנהל  החובת קייםהמדינה תש ץ במטרה להביא לכך"עתרה התנועה לבג 2212ביולי 

ללא הסדר שיערך  קרקעות אתר החרמוןאפשר שימוש בתאת קרקעות המדינה ולא 

ות הציבור לאתר יבטיח נגיש, יקבע גמול ראוי לקופה הציבורית, באופן חוקי ושקוף

 .העתירה עודנה תלויה ועומדת. ושימור ופיקוח על משאב ואתר טבע ייחודי זה

קיבלה מועצת מקרקעי , במסגרת ההליכים אשר נפתחו בעקבות הגשת העתירה

במסגרתה הוחלט , בעניין אתר החרמון 6421' את החלטה מסישראל לפני כשנה 

בכפוף לתנאים , ב"נווה אטישנים לאגודת  42להחכיר את האתר לתקופה של 

 .המפורטים בהחלטה

העלתה , לשאת ולתת לגבי חוזה החכירה העתידי הצדדים מכוחה החלו ,זו ההחלט

, זכויות הציבור במסגרת חוזה חכירה כאמור חתלהבטלא מעט סימני שאלה בנוגע 

לעשרות השנים בהן לא הועברו לקופת זכויות הנוגעות הן זכויות עתידיות והן 

 . האתר ההחזקה והתפעול שלעבור  ה כל תשלומיםהמדינ

מעבר לצורך בחתימה על הסדר , במסגרת העתירה הודגשה עמדת התנועה לפיה

ישנה חשיבות רבה לכך שההסדר יכלול גמול הולם , מסודר ושקוף לביקורת ציבורית

לקופת המדינה בעבור השימוש במקרקעי הציבור אשר מושתתים על עקרונות של 

יכיל הגבלות על השימוש באתר וחובות ; שקיפות ומינהל ציבורי תקין, סבירות

ויבטיח ; אשר יבטיחו שימור של אוצרות הטבע שבו והגנה עליהן, המשתמשים בו

 .את זכות הציבור לנגישות אל משאב טבע ייחודי ואל הנופים הייחודיים באופן הוגן

בהודעת . מטעם המדינהבזמן שחלף מיום הגשת העתירה הוגשו מספר הודעות עדכון 

העבירה רשות מקרקעי ישראל נוסח  5.5.2214צוין כי ביום  10.0.2214מיום עדכון 

כן פורסם בתקשורת כי הועבר  .ב"חוזה חכירה של אתר החרמון לחתימת נווה אטי

 .שנים נוספות 22-ב ל"הסכם חכירה מחודש בין המדינה לנווה אטי
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את להעביר , לפי חוק חופש המידעלטון מבקשת התנועה לאיכות הש, לאור הדברים

כאמור בהודעת , ב"אשר הועבר לחתימת מושב נווה אטי, נוסח חוזה החכירה

 .המדינה

לאפשר ביקורת ציבורית על מסמך עתידי שבכוחו להשפיע על מטרת הבקשה היא 

וכן על מנת לוודא , לאחר שנים בהן הנושא לא היה מוסדר כלל, כלל הציבור בישראל

קלו כלל השיקולים הרלוונטיים אשר צוינו בעתירה ובתגובות לה בניסוח שאכן נש

 .ההסדר העתידי
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 כיצד מנע הביטוח הלאומי קיצבאות זקנה

זאת בעקבות פניות רבות , התנועה לאיכות השלטון פנתה למוסד לביטוח לאומי

בעקבות הפניה שילם המוסד . של אזרחים על שלילת זכאותם לקצבת זקנה

לאומי עשרות אלפי שקלים למבוטחים עצמאיים והחל בכתיבת נוהל לביטוח 

 .מסודר לפקידים בנוגע ליישום התקנה

  :רקע

למשרדי התנועה לאיכות השלטון נתקבלו פניות של אזרחים אשר זכאותם לקצבת 

בעקבות הדברים פנתה התנועה . זקנה נשללה מהם על ידי מוסד לביטוח לאומי

המדובר במבוטחים . וח לאומי בבקשה להבהרותלאיכות השלטון למוסד לביט

עצמאיים שהגיעו לגיל פרישה ולא קיבלו את קצבת הזקנה בשל טעות חישובית של 

הטעות החישובית של הביטוח הלאומי הנה בכך שהכנסת המבוטחים אשר . המוסד

 . היו זכאים לקצבת זקנה  חושבה במשגה לפי שנה קלנדרית

מהמוסד לביטוח לאומי את פרטי המבוטחים התנועה לאיכות השלטון ביקשה 

, אשר זכאים לקצבה, הזכאים לקצבה ולאחר בחינה גילתה כי חלק מהמבוטחים

סורבו עקב כך שהכנסתם בשנת הפרישה חושבה לפי שנה מלאה ולא מרגע הפרישה 

 . עד לסוף השנה

 

בשל התערבות התנועה לאיכות השלטון יעגן המוסד לביטוח לאומי תקנה בנוהל 

זאת על מנת שהתקלה תפסק והחישוב לזכאות הקצבה , סודר שייצא לעובדי המוסדמ

 .יחל מרגע פרישתו של העצמאי ולא לפי שנה קלנדרית

המוסד לביטוח לאומי יבצע שינוי מהותי בטופס התביעה לקבלת קצבת זקנה , בנוסף

ה תחום זקנ. תוך התייחסות ספציפית למבוטחים עצמאיים שחל צמצום בהכנסותיהם

לפיה המשרד פונה לכל המבוטחים מעל גיל פרישה  2בביטוח לאומי יישם את תקנה 

זאת כדי למצות את זכויותיהם של מבוטחים , ושולח להם את טופס התביעה

 .שלכאורה זכאים לקצבת זקנה

בעקבות הפניה של התנועה לאיכות השלטון קיבלו מבוטחים את התשלום המגיע 

 .ל עשרות אלפי שקליםבסכומים ש, להם בקצבת הזקנה
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     :ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

יש להעניק לאהוד אולמרט מעמד של , במידת הצורך"

 "עד מדינה

יהודה , ליועץ המשפטי לממשלה( 'יום א)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

מקלטות זקן כנגד ראש לחקור את החשדות העולות ויינשטיין בקריאה 

 אהוד ברק, הממשלה לשעבר

שולה זקן ' כי באחת הקלטות שהגב, לכאורה, מפרסומים בכלי התקשורת עולה

העבירה לרשויות אכיפת החוק עולה האשמה חמורה ביותר בשוחד שנסמכת לכאורה 

 . על דברי ראש מוסד

ק איננה ש כי מערכת אכיפת החו"התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני היועמ

הנושא מצריך חקירה על מנת להפריך או , יכולה להתעלם מהאשמות חמורות כאלו

כי התעלמות מחשדות , ניסיונות העבר מלמדים אותנו. לאושש את החשדות לכאורה

אלא רק לפגיעה באמון הציבור ולנזק , חמורים לא גורמת להם להתמוסס ולהעלם

 . לחברה ולחשודים עצמם, למדינה

ש יורה על חקירת הנושא "מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי היועמ ,אשר על כן

באופן יסודי וממצה ובמסגרת זו יזמן לחקירה אף את מר אהוד אולמרט ואת ראש 

 .המוסד המדובר

אסור להתעלם מחשדות " :ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

ורך אף להעניק למר אהוד יש לחקור את הנושא ביסודיות ובמידת הצ, חמורים כאלו

אולמרט מעמד עד מדינה כדי להגיע לשורשם של דברים ולמגר את תופעת השוחד 

 ".בצמרת השלטון

 

 

  

שחיתות 

 שלטונית
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איכות השלטון בקריאה לחברי וועדת השרים לתמוך 

בהצעת חוק מבקר המדינה אשר תחזק את ההגנה על 

 חושפי שחיתויות

לחברי וועדת השרים וקראה ( יום חמישי)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

' כ רוזנטל אשר עתידה לעלות ביום א"להם לתמוך ולקדם את הצעתו של ח

ההצעה משכללת ומרחיבה את ההגנה על חושפי השחיתויות . הקרוב בוועדה

 .בגופים המבוקרים 

הצעת , ועדת השרים לענייני חקיקה לאישורעתידה לעלות  2.11.14, ביום א הקרוב

הוספת גופים שעליהם ניתן להגיש תלונה ועובדים )חוק מבקר המדינה 

מיקי של חבר הכנסת , 2231/12/פ, 4362-ד"התשע, (נוספים הזכאים להגנה

  .רוזנטל

בגופים מבוקרים  בשכלול והרחבת ההגנה על חושפי שחיתותההצעה עוסקת 

אותם מתי מעט המבקשים לקדם מינהל תקין ומשלמים על כך מחיר אישי  -

לתקינות , הלכה למעשה, אותם אלה שבפועלם תורמים, ומקצועי כבד מנשוא

 . אותם אלה הראויים וזקוקים כל כך להגנה, המינהלית ולקופה הציבורית

אשר הינם , בדיםהראשון מבקש להכליל גם ארגוני עו: להצעה שני חלקים

כגוף שניתן להגיש עליו ועל , גופים מבוקרים על פי חוק מבקר המדינה

מה שבפועל מרחיב גם את ההגנה שניתן , עובדיו תלונה לנציב תלונות הציבור

בפרשת שר האוצר , כך למשל. להעניק לעובד הארגון במידה וחשף שחיתות

דרות העובדים אשר נחשפה על ידי עובדת הסת, לשעבר אברהם הירשזון

כדי . לא היה ניתן להעניק לעובדת צו הגנה מנציב תלונות הציבור, הלאומית

ליצור האחדה בין מושאי הביקורת של מבקר המדינה לבין העובדים הזכאים 

מוצע להרחיב את סמכות הענקת צווי ההגנה גם לגופים המנויים , להגנה

, על שומרי הסףעוסק בהרחבת ההגנה , החלק השני.  לחוק( 2)2בסעיף 

 . במידה והממונים עליהם התנכלו להם עקב מילוי תפקידם

עמדת התנועה לאיכות השלטון כפי שהוצגה בפני חברי וועדת השרים לענייני 

חקיקה היא כי מדובר בהצעה חשובה ביותר המהווה צעד מהותי קדימה 
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, ככל שנחזק את המבקשים ניקיון ותקינות" :בהגנה על חושפי השחיתות

הן את הקופה הציבורית , הן את השירות הציבורי -המערכת כולה זק למעשה אתנח

 ." כמובן את הציבור כולו, ובכך

ישנה : "מנהלת תחום החקיקה בתנועה לאיכות השלטון, מיקה שיינוק קרטןד "עו

המאבק בשחיתות , ללא חושפי השחיתות - לחשיפת שחיתותחשיבות עצומה 

אור השמש לא היה חודר , יה יכול להתקייםהשלטונית וביעורה כמעט ולא ה

חושפי  ;ביותר של גופים המתקיימים מכספי ציבור והנסתרים למקומות האפלים

שרק הולכת , השחיתותהשחיתות הן דמויות מפתח חשובות במאבק הקשה כנגד 

רשויות השלטון . שתכלל בהתאםצריכה ההגנה עליהם להוכך גם , ומשתכללת

שיש מי שהינם אמיצים דיים כדי לצאת כנגד המערכת אליה  והציבור כולו זוכה מכך

אישי  הם משלמים על כך מחיר. הם שייכים ולהציף הכשלים והקלקולים שבה

חייבים להעניק להם את ההגנה לה הם , נבחרי הציבור ומשרתיוומקצועי קשה ו

 !"הגנה אשר תתקדם עוד צעד אחד קדימה עת תאושר הצעת החוק – ראויים
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איכות השלטון לחברי וועדת השרים לענייני 

ההתנגדות להצעת חוק מבקר המדינה להוספת :חקיקה

פוגעת במאבק  -גופים עליהם ניתן להגיש תלונה 

 כנגד שחיתות שלטונית

לחברי וועדת השרים ( יום ב)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

מבקר בעקבות ההחלטה שלא לתמוך בהצעת חוק  לענייני חקיקה 

המדינה הוספת גופים שעליהם ניתן להגיש תלונה ועובדים נוספים 

 .כ מיקי רוזנטל"הזכאים להגנה של ח

שלטון מדגישה בפני השרים כי הצעת החוק עוסקת בשכלול לאיכות התנועה 

חושפי השחיתות הן דמויות . והרחבת ההגנה על חושפי שחיתות בגופים מבוקרים

וכך גם , שרק הולכת ומשתכללת, השחיתות מפתח חשובות במאבק הקשה כנגד

אותם מתי מעט המבקשים לקדם מינהל . צריכה ההגנה עליהם להשתכלל בהתאם

אותם אלה שבפועלם , תקין ומשלמים על כך מחיר אישי ומקצועי כבד מנשוא

אותם אלה הראויים , לתקינות המינהלית ולקופה הציבורית, הלכה למעשה, תורמים

, חקיקה ועדת השרים לענייני שחברימשעה לא יזכו לה  -ה וזקוקים כל כך להגנ

 . נגד ההצעה הצבעו

התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי מן הראוי שהציבור ידע מדוע התנגדו חברי 

ומדוע בחרו חברי הוועדה שלא . ועדת השרים לחיזוק ההגנה על חושפי שחיתות

עלות תקציבית כלל ועל אף על אף שלהצעת החוק אין , זאת. לתמוך בהצעת חוק זו

 .העובדה שהרחבת ההגנה על שומרי הסף אינה באה על חשבונו של אחר
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מדוע :ים"איכות השלטון לוועדה לקביעת שחר החכ

בחרה הועדה למשוך את ההמלצה נגד העלאת שכר 

 4362וזאת כחודשיים לפני סיום שנת , חברי הכנסת

ציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת התנועה לאיכות השלטון פנתה לועדה 

ולשוב , להסביר מדוע משכה את ההמלצה נגד העלאת שכר חברי הכנסת

וזאת , 4362לדיון בהצמדת שכר חברי הכנסת לשנת , ולהתכנס בהקדם האפשרי

העדר המלצה מצד הועדה פירושה תמיכה בהעלאת : "בטרם מתחילה שנה זו

 ."השכר האוטומטית של חברי הכנסת

ר הועדה בציבורית לקביעת שכר "יו, חיים לוי' איכות השלטון פנתה לפרופהתנועה ל

חברי הכנסת ותנאיהם בעקבות ההחלטה למשוך את ההמלצה על ביטול העלאה 

 .2214האוטומטית לשכר החכים לשנת 

טעם רב לפגם בכך ששכרם של התנועה לאיכות השלטון חוזרת ומדגישה כי יש 

ת למרות מצבם הכלכלי הקשה של אזרחי מדינת וזא, חברי הכנסת עולה מדי שנה

העדכון האוטומטי של . אינו נמצא במגמת שיפור, אשר בלשון המעטה, ישראל

ואף פוגע באמון , השכר הינו לא פחות ממנקר עיניים עבור אזרחי ישראל

 .הציבור בנבחריו

התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי יש לבחון באופן יסודי ורחב את נושא שכר 

מפליא מאוד כי הועדה . ובטוחים כי הוועדה תעשה זאת היטב, בכירים במשקה

 . 2214בחרה למשוך את המלצה בכל נוגע לשכר חברי הכנסת לשנת 

תוקפה של , קרי. אשר עומדת לפני סיומה, 2214המלצת הועדה נוגעת רק לשנת 

שכן , עובדה זו מעוררת תמיהה רבה אף יותר. ההמלצה ממילא עומד לפוג בהקדם

ומסר לפיו הועדה אינה , שגויה עמדת הועדהמשיכת ההמלצה משדרת מסר לפיו 

 שההמלצהכיוון , נוסף לכך. עומדת מאחורי המלצותיה בדבר ביטול הצמדת השכר

אין חשש כי הותרת ההמלצה , הייתה להקפיא את עדכון השכר של חברי הכנסת

בעינה ואף קבלת החלטה על ידי ועדת הכנסת בנושא תפגע או תמנע קבלת החלטה 

 .זו אחרת בעניין שכר הבכירים הנוספים במשק

לשוב ולהתכנס בהקדם מבקשת התנועה לאיכות השלטון מהוועדה , בנוסף לכך

וזאת בטרם מתחילה , 4362שנת לבהצמדת שכר חברי הכנסת ולדון , האפשרי
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פירושה תמיכה בהעלאת השכר האוטומטית  עדר המלצה מצד הועדהה .שנה זו

 .של חברי הכנסת
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 יוכל ומעתה בכנסת עבר המדינה מבקר חוק תיקון

 חשפו אשר לעובדים הגנה צווי להעניק המדינה מבקר

 ייעוס או עבודתם במקום תקינה בלתי התנהלות

 ונפגעו זו לחשיפה

הרחבת המונח מעשה שחיתות שהגישה התנועה , הצעת חוק מבקר המדינה

, על פי ההצעה  .בכנסתעברה , כ מיקי רוזנטל"יחד עם חלאיכות השלטון 

תורחב סמכותו של נציב תלונות הציבור כך שתכלול כל מעשה שאינו על פי 

יתומרצו עובדים בשירות הציבורי ועל ידי כך , וכן פגיעה במנהל התקין, דין

ולא לעצום עיניים , לסייע לחבריהם לדווח, לדווח על ליקויים במקום עבודתם

 .נוכח פגיעות חמורות בשירות הציבורי

התיקון החדש לחוק ירחיב את סמכויותיו של נציב תלונות הציבור להעניק צווי הגנה 

ם או סייעו לחשיפה זו לעובדים אשר חשפו התנהלות בלתי תקינה במקום עבודת

רוח גבית ותמריץ חיובי לעובדים רבים , הרחבה זו תעניק הגנה. ונפגעו עקב כך

, המסרבים ליטול בה חלק, הנחשפים להתנהלות בלתי תקינה ולקויה במקום עבודתם

. ולהיוותר לבד אל מול מעסיק המתנכל להם, אשר חוששים לחשוף את שהיו עדים לו

ויביא להתנהלות תקינה ויעילה , ת את האינטרס הציבוריקבלת התיקון האמור ישר

 .תוך שמירה על כספי ציבור ואף על חיי אדם, יותר של גופים ציבוריים 

 

הצעד הראשון בדרך הארוכה ": מחלקת מדיניות וחקיקה, ר נאורד תומ"עו

אשר היו כבולות עד כה תחת ההגדרה , לשחרור ידיו של נציב תלונות הציבור

האינטרס הציבורי דורש כי הגנה מטעם . מושג השחיתות בחוק התחילהעמומה של 

משרד מבקר המדינה תוענק לכל מי שחשף התנהלות החורגת מן הדין ושאינה לפי 

גם אם אין היא בהכרח נופלת להגדרת המושג  -כללי המנהל התקין במקום עבודתו

יותר עובדים  כולנו תקווה כי תיקון החוק יתמרץ. שחיתות כפי שהוא נתפס כיום

, ובכך ימנעו בזבוזי כספים, לדווח על התנהלות שאינה תקינה במקום עבודתם

 ."ואף פגיעה בחיי אדם במקום עבודתם, שימוש לקוי במשאבים
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ר דירקטוריון "פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות ליו שונות 

 דואר ישראל היוצא

האוצר ומנהל רשות החברות , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת

בקריאה שלא לאשר את הבקשה למתן פיצויים מוגדלים ומענק  הממשלתיות

 מר ששי שילה, ר דירקטוריון דואר ישראל היוצא"הצטיינות ליו

 רקע

לשרי התקשורת האוצר ומנהל רשות החברות הועברה בקשה לאשר את הפיצויים 

מר ששי , דואר ישראל היוצאר דירקטוריון "המוגדלים ומענק ההצטיינות של יו

בקשה זו הועברה אף על פי . וזאת לקראת האסיפה הכללית של דואר ישראל, שילה

, הידרדרות מתמשכת ברווחיות, שחברת דואר ישראל נמצאת במשבר כספי עמוק

ועוד ליקויים נוספים , עד כדי סכנת קיום ממשית -נזילות כספית ואיתנות פיננסית 

 .ינה בדוח שהוציא אשתקדעליהם הצביע מבקר המד

ככל שדירקטוריון דואר ישראל לא יצביע עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי 

למתן אין כל סיבה לאשר את הבקשה , על הישגים יוצאי דופן של מר ששי שילה

מר , ר דירקטוריון דואר ישראל היוצא"פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות ליו

פיצויים מוגדלים . על היעדר הישגיו בחברה גמולובכך ולהעניק , ששי שילה

 .  אמורים להיות מוענקים רק בנסיבות המצדיקות זאת ותוך התחשבות במצב החברה

האוצר ומנהל רשות , מבקשת התנועה לאיכות השלטון משרי התקשורת, אשר על כן

הבהרות מנהל , החברות לברר מה היו נימוקי דירקטוריון החברה להענקת הטבה כזו

, לאור מצבה החמור של החברה, ת החברות הממשלתיות מדוע בנסיבות אלורשו

 .וכן מהי עמדתו בעניין, הועברה הבקשה לאישור השרים

הענקת גמול לאור מצבה : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

הנוכחי של חברת דואר ישראל תמוהה ומצטיירת כהענקת פרס על כישלון בהובלת 

 . "בלי שנראית כל סיבה לעין לעשות כןומ, החברה
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מנעו תקלות  :איכות השלטון לשרי האוצר והבינוי

אחוז 3מ "במכרזי מטרה ומכרזי דירות מע  

יאיר לפיד ושר , לשר האוצר( 'יום ג)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

בקריאה למנוע תקלות במנגנון ההגרלה במכרזי  ,אורי אריאל הבינוי והשיכון

הגינות וענייניות , יש להבטיח שוויוניות": %3המטרה ובמכרזים לדירות מעמ 

בהענקת ההטבה ולמנוע פתח רחב זה לשחיתות ולסיכול מטרת הממשלה 

 ."במיזמים אלו

אורי לשר האוצר יאיר לפיד ושר הבינוי והשיכון ( 'יום ג)התנועה לאיכות פנתה היום 

, לכאורה, דה מרקר ממנה עולה כי"אריאל בעקבות כתבתו של נמרוד בוסו בעיתון 

היועץ המשפטי למשרד הבינוי , ד אלעזר במברג"בניגוד לעמדה המשפטית של עו

לא תנתן באמצעות הגרלה וכי בעקבות הכרעה  2% מ"טבת מעהוכרע כי ה, והשיכון

לפיה גם דירות בהנחה במסגרת , זו עומדת להכרעת מועצת מקרקעי ישראל ההצעה

 .מכרזי מטרה ישווקו בשיטת כל הקודם זוכה ולא בהגרלה

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני השרים כי מספר הזכאים לדירות בהנחה או 

בהתאם לכך צפוי ביקוש רב לדירות , עולה על ההיצע בצורה משמעותית 2%מ "במע

 . 2%מ "ת מעהן במסגרת מחירי מטרה והן בהנח, המשווקות

הקושי האמיתי לעמוד בקניית דירה במחיר מלא והעובדה , נוכח מצוקת הדיור הקשה

יש לחשוש לכך שמי שיזכו בסופו של דבר בדירות , כי מדובר בהטבות משמעותיות

אנשים , יהיו במקרים רבים, ובמסגרת מכרזי מטרה 2מ "על פי תנאי חוק מע

קבלן תמורה בעד הזכות לזכות בהטבות המקורבים לקבלנים ואף אנשים שהעניקו ל

 .שהמדינה מעניקה

, לעמדת התנועה לאיכות השלטון אין ספק כי יש כאן פוטנציאל אמיתי לשחיתות

לחוסר שוויוניות וחוסר הגינות ובכך כספי הציבור המושקעים במיזמים אלו יהפכו 

 .לקללה במקום לברכה

המדינה משקיעה מיליארדים " :ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

יהפכו במתכונת הנוכחית  -  בהטבות והנחות שבמקום באמת להקל על מצוקת הדיור

ומכרזי מחיר מטרה לכלי לשחיתות ולקומבינות בין קבלנים  %2מ "של מיזם מע

 ".ורוכשים ויגרמו יותר נזק מתועלת
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 וגדלים הולכים שמספרים חשש אין האם :למדינה ץ"בג
 אזרחי ילאומ בשירות יבחרו ביטחון לשירות מיועדים של

 

צ בעניין עתירת התנועה לאיכות "בבג 11.11.11בהמשך לדיון שנערך בתאריך 

השלטון לביטול חוק שקד לגיוס הורה לבית המשפט מפרקליטות המדינה לענות 

האם אין חשש שמספרים הולכים וגדלים של מיועדים לשירות : "על שאלות ביניהן

מהו שיקול הדעת של הפוקד להפנות , וכן? "בשירות לאומי אזרחי ביטחון יבחרו

 מיועדים לשירות ביטחון לשירות לאומי אזרחי

  

 רקע

 המשפט מבית וביקשה 2214 מרץ בחודש צ"לבג עתרה השלטון לאיכות התנועה

 "שקד חוק" את תבטל לא מדוע לנמק לה יורה אשר הכנסת כנגד תנאי על צו להוציא

 הצעת של ,מידתית והבלתי שוויונית הבלתי ,חוקתית הבלתי ,ההקש הפגיעה בשל

 ביקשה ,ועוד זאת .וחירותו האדם כבוד :יסוד בחוק המעוגנות יסוד בזכויות החוק

 לא מדוע לנמק לה יורה אשר הכנסת כנגד תנאי על צו השלטון לאיכות התנועה

 השירות חובתל בנוגע שונים םיבוריילצ שונים הסדרים הקובע "שקד חוק" את תבטל

  .לדם דם בין הפליה ותוך השוויון בעקרון קשה פגיעה תוך הצבאי

 לה המורה ישראל ממשלת כנגד תנאי על צו השלטון לאיכות התנועה ביקשה לחלופין

 ,שירות לדחיית אפשרות בהן השונות הבחירה אפשרויות יוענקו לא מדוע לנמק

 המיועדים לכלל חפץ שליבם במקום תורה וללימוד מקוצר לשירות ,אזרחי לשירות

 .מגזרית בהשתייכות תלות ללא לשירות

  

 אינו "שקד חוק"ב המתווה כי כך על מתבססת השלטון לאיכות התנועה עתירת

 ,החירות ובהם חוקתיות יסוד בזכויות פוגע ,בשוויון פוגע שהוא משום וזאת ,חוקתי

 שאינה בצורה הגוף ושלמות החיים על להגנה והזכות והעיסוק הקניין חופש ,הכבוד

 .החקיקה מתווה לעניין הפסיקה קבעה אשר במבחנים פעם אחר פעם ונכשל מידתית

 זכויות בין ,ישראל במדינת שונים ציבורים בין בוטה הבחנה יוצר החוק ,כן כמו

 דם בין – לאדם אדם בין ,המגזרית השתייכותם משום רק לאזרחים המוענקות

 רק לא החדש החוק ,בעתירה שהוצגה כפי ,השלטון לאיכות התנועה לעמדת .לדם

 שיעור לאין חמורה פגיעה הפוגע ,המתמשך ,שניםה רב לעוול קץ שם שאינו

 ,בחברה לזולת ודאגה הדדית ערבות כמו חשובים ובערכים המתגייסים באוכלוסיית

 .פוגעני הסדר אותו את ומנציח מקבע אלא
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 אשר ,המשפט בית החלטת" :ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

 אשר שאלות ככולן רובן אשר - ההמדינ אל קשות שאלות של ארוכה סדרה מפנה

 -ופשוט קריא ,נגיש להיות אמור היה אשר חוק של הבסיסית והבנתו ליישומו נוגעות

 כל אשר ולולייני מסובך בחוק מדובר כי התנועה טענות את נוספת פעם מאשרת

 המדינה הימנעות והיא -האמיתית מטרתו את יפה בעטיפה ולעטוף לנסות תכליתו

 ".הישיבות תלמידי של מגיוסם
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איכות השלטון לפרקליט המדינה: האם התקיימה 

בדיקה בעניין פגישה, לכאורה, בין מפכ"ל המשטרה 

 לבין אבי בניהו, החשוד בפלילים בפרשת הרפז

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, בקריאה 

לבדוק את הפרסומים מהם עולה כי מפכ"ל המשטרה נפגש עם אבי 

 בניהו, החשוד בפלילים בפרשת הרפז

 

 בכלי פרסומים ניצן שי ד"עו המדינה לפרקליט פנתה השלטון לאיכות התנועה

 ,בניהו אבי מר עם נפגש ,דנינו יוחנן ניצב רב ,המשטרה ל"מפכ לפיהם התקשורת

 בעת ,אמיר ציון ,דינו עורך ועם (הרפז פרשת) בפלילים החשוד ,לשעבר ל"צה דובר

 .יורק בניו שהותם

  

 כי  ש"היועמ בפני גם שציינה כפי ,המדינה לפרקליט בפנייה מציינת התנועה

 קשה פגיעה ופוגעת היסוד מן פגומה הינה מהפרסומים לכאורה שעולה זו התנהלות

 הסתבכויות נוכח ומתערער ההולך אמון ,ישראל במשטרת הציבור באמון ביותר

 .וחמורות עגומות בפרשיות במשטרה יםבכיר של האחרונות בשנים ונשנות חוזרות

 עבודת את מסכלת אף כזו התנהלות כי עוד מדגישה השלטון לאיכות התנועה

 .מטרותיה ואת המשטרה

 באירועים ולטפל לבדוק המדינה מפרקליט השלטון לאיכות התנועה מבקשת ,לפיכך

 .לממשלה המשפטי היועץ לסמכויות בהתאם אלו

  

 בדיקה התקיימה האם לברר המדינה מפרקליט תמבקש השלטון לאיכות התנועה

 ומסקנותיה ממצאיה ומהם ,בניהו אבי לבין המשטרה ל"מפכ של לפגישתו בנוגע

 .האופרטיביות
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 בדבר הנתונים פרסמו :ישראל לכנסת השלטון איכות

 הכנסת חברי נוכחות

 

קריאה לפרסם את ל הכנסת ומזכירות הכנסת ב"מנכ, ר הכנסת"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

 הנתונים בדבר נוכחות חברי הכנסת על פני פרקי זמן ארוכים
  

 הכנסת ל"מנכ ,אדלשטיין יואל כ"ח ,הכנסת ר"ליו פנתה השלטון לאיכות התנועה

 בדבר הנתונים לפרסם בקריאה הורביץ-מלר ירדנה הכנסת ולמזכירת פלוט רונן

 גלוי שיהיה באופן ארוכיםעל פני פרקי זמן  הכנסת במשכן הכנסת חברי נוכחות

 .כעת הציבור לעיני המובא מהמידע בשונה ,הציבור לעין וחשוף

 מברכת כך ועל ,אמת בזמן כנסת חברי נוכחות בדבר עדכון הכנסת באתר מופיע כיום

 הכנסת חברי נוכחות את המרכזים נתונים באתר למצוא ניתן לא ,זאת עם .התנועה

 כנסת חבר של העקבית נוכחותו ולבחון עקובל לציבור המאפשר באופן ,זמן לאורך

 .אחר או זה

פרסום המידע בדבר נוכחות חברי הכנסת הינו  ,השלטון לאיכות התנועה לעמדת

 .חיוני ומהווה נדבך חשוב בדרכו של ציבור הבוחרים להעריך את עבודת נבחריו

 אחר לעקוב לציבור תאפשר ובעיקר ,לדעת הציבור זכות את תגשים המידע חשיפת

 .הציבור בקרב יותר רבה אזרחית מעורבות יעודד שאף באופן הכנסת חברי נוכחות

 עבודתו את משקפת היא רק ולא ,הכול חזות אינה הכנסת חבר נוכחות

 המקצועית בעבודתו חשוב פן מהווה הנוכחות אך ,הכנסת חבר של הפרלמנטארית

ד לחוק חסינות 60 סעיף) הדבר שכך סבורה עצמה הכנסת ,שכן כל לא .והציבורית

 מינימאלית בנוכחות העוסק 6226-א"התשי, זכויותיהם וחובותיהם, חברי הכנסת

 (.הכנסת בישיבות הכנסת חברי של

אחר נוכחות  לעקוב ממשית יכולת תהיה לא שלציבור לכך הצדקה כל אין ,משכך

 הצדקה כל לכך שאין בוודאי (.יומי מעקב יערוך אם אלא) לאורך זמן חברי הכנסת

 .לנגישים להופכם הוא לעשות שיש וכל קיימים הנתונים כי שברי משעה ולוגיתטכנ

 בעבר קבע ,ריבלין ראובן ,דהיום המדינה ונשיא לשעבר הכנסת ר"יו גם ,זה בהקשר

 אינו זה נוהל ,זאת עם יחד .בוועדות הכנסת חברי נוכחות דוח ייחשף חודש בכל כי
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 חבר נוכחות את גם שיכלול צריך ושאבנ פרסום ,בנוסף .אלו בימים להתקיים ממשיך

 .הכנסת במשכן הכנסת

ואין מדובר במאמץ רב ובלתי סביר שיש  ,מצויים המדוברים והנתונים היות

אין כל הצדקה לכך שהנתונים האלה לא יפורסמו על ידי , להשקיע באיסופם

 ,בנושא לפעול בבקשה השלטון לאיכות התנועה פנתה ,כן על .הכנסת עצמה

את הנתונים בדבר נוכחות חברי , קדם באתר האינטרנט של הכנסתלפרסם בהו

 .אמת בזמן רק ולא זמן לאורך הכנסת

 

 


