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 ח "דוהכותרות |  1015-ינואר     

 אלמה ןוילגל

 

התנועה פנתה למנהל רשות החברות והרשות לשירותים ציבוריים  -העסקת קרובי משפחה בחברת החשמל 

חשמל בקריאה לבצע פעולות להבלה וצמצום העסקת קרובי משפחה ויחסי כפיפות בניהם בחברת  –

 .החשמל בניהם הוספה ברישיון תנאי המגביל את אחוזי העסקת מקורבי משפחה

התנועה פנתה לממונים על חופש המידע : י משרד המשפטים האמריקאי"ע בנק לאומיפרשת חקירת 

בדרישה לקבל את חוות דעתו של המפקח על הבנקים על התנהלותו של בנק במשרד האוצר ובבנק ישראל 

 .ב"שקיבל הבנק בארהשל מיליארדים בפרשה במסגרתה נדרשים הלקוחות לממן קנס  לאומי

דלק קידוחים וגורמים , י'נובל אנרג ,סילבן שלום ,האנרגיהצ כנגד שר "התנועה עתרה לבג :מונופול הגז

כיוון  – תנאי לבטל את החלטת הממונה על הנפט להאריך רישיון חיפוש גזבבקשה למתן צו על  נוספים

 .לא נשקלו שיקולים הקשורים לריכוזיות במתן הרישיון, שבניגוד להוראות החוק

התנועה פנתה לממונה : לתפקיד בכיר בחברת מגדל, עודד שריג, ניסיון המינוי המפקח על הביטוח לשעבר

רגולציה גם על חברות האחזקה של הגופים הפיננסים ובכך למנוע את על הביטוח בקריאה להחיל כללי 

כמו כן לבחון את . מינוי עובדי ציבור שמינויים נאסר בחברות ביטוח הנדרשות לקבל רישיון מבטח

 .סמכויותיה של המפקחת מכוח היתר השליטה

כ "ה של חהש בדרישה להסרת חסינות"התנועה פנתה ליועמ :כ קירשנבאום"הסרת חסינותה של חה

במקביל פנתה התנועה גם לראש . קירשנבאום כדי להקנות למשטרה את מלא הכלים למיצוי חקירתה

נבחר ציבור שאינו יכול להישיר מבט : הממשלה ושר הפנים בקריאה לפיטוריה במסגרת חוק יסוד הממשלה

 .מאבד את אמינותו בעיני הציבור, אל הציבור ולומר כך עשיתי

התנועה פנתה לפרקליט המדינה בקריאה להגיש ערר על החלטת ועדת השחרורים  :ןשולה זקשחרורה של 

 .ולדרוש כי זקן תרצה את מלוא העונש לו הסכימה בעסקת הטיעון
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בדרישה  עתרה לבית המשפטהתנועה  :ס"של ש דוח הביקורת הסופי אודות רשת החינוך המעיין התורני

אחרי שבטיוטת  –" המעין התורני"הנהלת רשת החינוך ח הביקורת הסופי אודות "להעביר לידה את דו

(. תשלומי שכר פיקטיביים ועוד, פערים בלתי מוסברים של מיליוני שקלים)ח נכתב על כשלים רבים "הדו

שהזמן שנועד לפרסומו בחוק )ח הסופי "אחרי שבמשרד האוצר לא נענו לפניות התנועה לפרסם את הדו

 .עתרנו לבית המשפט –( כבר עבר

ש ולפרקליט המדינה בקריאה להנחות את "התנועה פנתה ליועמ :לת קלון על עובדי רשויות מקומיותהט

פרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז דרום לשקול לעתור לקלון גם כשהנאשם הנו עובד ציבור בשלטון 

 .המרכזי או ברשויות המקומיות ולא רק כשמדובר בנבחר ציבור

ד שי ניצן בבקשה לקבל "עו, התנועה פנתה לפרקליט המדינה:  א מכרזלל מינוי משנה לפרקליט המדינה

 .ד עמית איסמן שלא בדרך מכרז"עו, פרטים על ההחלטות לדרך מינויו של המשנה לפרקליט המדינה

בבקשה לחייב ש "התנועה פנתה לביהמ: פרסום דוחות חופש מידע שנתייםעתירה ל –שקיפות שלטונית 

 קרית ים, טירה, גלבוע, ילבוןע, צפתהרשויות המקומיות )חות חופש מידע "שלא פרסמו דו רשויות

 . כפי שדורש החוק –דוחות השנתיים את הלפרסם  (וערערה

ש בקריאה לפעול להגבלת "יועמלהתנועה פנתה לשר הפנים ו ?לחיאני הופך את ההרשעה והקלון לבדיחה

בעקבות , לרבות תיקוני חקיקה, שות מקומיתנעשה ברההשפעה של ראש רשות מקומית שהושעה על ה

תחקירים שפורסמו בהם נראה , פרסום ברשת האינטרנט ובו מנצח לחיאני על נאום הניצחון בניין העירייה

לאחר כיכובו בקמפיין של ראש העיר , לחיאני מנהל מה  שנראה כמו פגישות עבודה עם עובדי העירייה

 .הנכנס ועוד

ש "וביקשה לבדוק את השימוש שעושה היועמ לנציבות ביקורת המדינההתנועה פנתה : "יביטורסב"פרשת 

" ביביטורס"ככלל ואת הליכי קבלת ההחלטות בתיק  (במקום חקירה משטרתית מקיפה" )בדיקה"בהליך ה

 .בפרט

פנינו למבקר המדינה בדרישה שיכריע בנושא של מימון מפלגות ? והציבור משלם –סיעות מתאחדות 

שנובעים ממימון היתר שמקבלות סיעות  ויפסיק את הפגיעה בשוויון ואת בזבוז כספי הציבור - שהתאחדו

 .שהתאחדו

שר התקשורת והאוצר , התנועה פנתה למנהל רשות החברות הממשלתיות ולראש הממשלה: דואר ישראל

י העמוק בו ר הדואר היוצר בשל המשבר הכספ"בקריאה שלא לאשר פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות ליו

 .ר היוצא"היו, נמצא דואר ישראל המעיד על היעדר הישגיו של מר שילה

 - העוסקים בבקרה ואכיפה 1015רשות מקרקעי ישראל מוסיפה יעדים לשנת : בעקבות פניית התנועה

אריק זורגר וברכה על ההחלטה שהתקבלה בעקבות , התנועה פנתה ליועץ למנהל רשות מקרקעי ישראל

יעד המתייחס לחיזוק הבקרה והאכיפה על הסכמי  1015לכלול בתכנית העבודה לשנת  פניות התנועה

 .פיתוח

ר הליכוד "התנועה לאיכות השלטון עתרה לוועדת הבחירות המרכזית כנגד יו -" הגנון של ביבי"סרטון 

סרטון בנימין נתניהו בדרישה למתן צו על תנאי לראש הממשלה ולליכוד אשר יורה להם לחדול מלהפיץ 

ר ועדת "בעקבות עתירת התנועה יו .תעמולת בחירות אשר נעשנה בו שימוש בילדים בניגוד לחוק הבחירות

 .הבחירות הורה על הסרת הסרטון

חושף השחיתות , אחרי יותר מעשור של מאבק – חושף השחיתות רפי רותם קיבל צו הגנה ממבקר המדינה

. שהודיע שגם יחקור כמה מטענותיו של רותם –המדינה  קיבל צו הגנה ממבקר, רפי רותם, ברשות המיסים

זאת לאחר שכבר זמן רב התנועה מלווה את  –התנועה פנתה למבקר המדינה ובירכה אותו על הצעד הראוי 

 .ואף העניקה לו את אות אביר איכות השלטון, פעלה מול מבקר המדינה בעניינו, המקרה של רותם
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 אלמההגיליון  –ח איכות "דו|  5102-נוארי

 

אבי וורצמן ניתן על ידי , צו מניעה לסגן שר החינוך

 .וועדת הבחירות המרכזית בשל תעמולה אסורה

המרכזית קיבל את עתירת התנועה לאיכות ר וועדת הבחירות "יו

אבי ווצמן למתן צו אשר יורה לו לחדול , השלטון כנגד סגן שר החינוך

 .מלעשות שימוש בנכסי משרד החינוך לצורך תעמולת בחירות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לוועדת הבחירות המרכזית בשל מידע שהגיע ממנו עולה 

כ אבי ווצרמן העביר בימים האחרונים לרשימת תפוצה נרחבת של "חה, כי שר החינוך

עובדי משרד החינוך מודעות המשבחות עשייתו ומעלות על נס הישגיו ואף קרא לעובדי 

ובראן הוציא צו המורה לסגן השר 'פט גהשו. המשרד להצטרף למטה הבחירות שלו

במועד  –לחדול משימוש פסול במשאבי המשרד בראשו הוא עומד בכלל ובאופן מיוחד 

 .קיומן של הבחירות המקדימות במפלגת הבית היהודי

ש "ואת הנחיות היועמ, התנועה מדגישה כי הדברים נוגדים את הוראות חוק התעמולה

ובכלל , וחלט על שימוש בכספי או בנכסי גוף מבוקראשר קובע מפורשות כי יש איסור מ

. לרבות פרסום באמצעות האינטרנט, זה איסור על פרסומים שיש בהם תעמולת בחירות

א לחוק התעמולה ועל 5כ וורצמן עבר על הוראות סעיף "נראה כי ח: "מתוך העתירה

והשתמש בכספיו , באופן אשר אינו מותיר מקום למחלוקת, ש"הנחיות היועמ

, (כך למשל עשה שימוש ברשימת התפוצה של המשרד)ובנכסיו של משרד החינוך 

 ."בכדי לערוך תעמולת בחירות

כ וורצמן במעשיו אלה פעל בניגוד להוראות "בעתירת התנועה הודגש כי ח, זאת ועוד

הכלל . פעילות מפלגתית בלשכות שריםהנחיית היועץ המשפטי המחילות איסור על 

ל איסור על שימוש בשירותי המשרד הממשלתי ומשאביו עליו במקרה זה קובע כי ח

הן בשל הפן התקציבי והן בשל , זאת. פוליטיים-מופקד השר עבור צרכיו המפלגתיים

 בחירות
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חל שימוש מובהק בלשכת ומשאבי משרד , במקרה זה. ההגנה על הדימוי הציבורי

  ".הבית היהודי"כ וורצמן וסיעתו "החינוך לצורך פעילות מפלגתית של ח

ר ועדת הבחירות המרכזית היא כי "כ אבי וורצמן ליו"חה, תגובתו של סגן השר

משלוח מייל לתפוצת עובדי משרד החינוך ארעה בשל טעות אנוש וכי הסרטון 

 .שצורף להודעות המיל מומן על חשבון סגן השר ולא מכספי ציבור
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עתירה לוועדת הבחירות המרכזית כנגד ראש 

ש לבחינה האם "ליועמ הממשלה והעברת המסקנות

 מדובר במעשה פלילי

ר "התנועה לאיכות השלטון עתרה לוועדת הבחירות המרכזית כנגד יו

הליכוד בנימין נתניהו בדרישה למתן צו על תנאי לראש הממשלה 

ולליכוד אשר יורה להם לחדול מלהפיץ סרטון תעמולת בחירות אשר 

 נעשנה בו שימוש בילדים בניגוד לחוק הבחירות

   

ברחבי רשת האינטרנט התפרסם סרטון תעמולה של הליכוד אשר במרכזו מככב ראש 

בסרטון זה ". הגנון של ביבי"אשר זכה במהרה לכינוי , בנימין נתניהו, הממשלה

אשר אותם מכנה ראש הממשלה בשמות המועמדים המתחרים לו , מספר ילדים, מופיעים

מדובר בתעמולת . ת אחריות ורסןמשתוללים ומתנהגים בצורה חסר, כאשר הם מתפרעים

ג לחוק 5דבר המנוגד להוראת סעיף , 02בה משתתפים ילדים מתחת לגיל , בחירות

  .0121, ט"התשי, (דרכי תעמולה)הבחירות 

ג 1לעמדת התנועה מדובר בשימוש ציני בילדים לצרכי תעמולה בניגוד להוראת סעיף 

ילדים בסרטון מופיעים ה, כפי שפורסמה, לטענת ראש הממשלה, לחוק התעמולה

הילדים , על אף הרקע של גן הילדים, אולם. דהיינו בגן הילדים, בפעילות שגרתית

גן הילדים מסביב הינו רק תפאורה למסר . משחקים בהתאם לתסריט מתוכנן היטב

 -של ילדים בגן" פעילות שגרתית"ואין די בו דבר שהינו בגדר , הפוליטי של הסרטון

 .ומתוזמנת היטבכזו שאינה מבויימת 

תוך , מדובר בהפצה ברשת האינטרנט על ידי ראש הממשלה והליכוד, כמו כן

, "טעות"לא די בטענה זו של  ,לעמדת התנועה. התחמקות מלקיחת אחריות

אזי הלכה למעשה התקיימה , ומקום בו הדברים התפרסמו וצברו תאוצה

כגון סרטון  לא ניתן להסתפק בטענות שונות .תעמולת בחירות במלוא עוזה

טעות אנוש או אף הדלפה מכוונת בכדי להסיר , שהגיע עקב טעות טכנית

  .אחריות ממפיץ התעמולה

להפנות , ר וועדת הבחירות המרכזית"התנועה לאיכות השלטון מבקשת מיו

ש ולבחון האן יש בהתנהגות זו של המשיבים משום "מסקנותיו גם ליועמ

 .לחוק 01 בהתאם להוראות סעיף, התנהגות פלילית
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פנייה למבקר המדינה להכריע בסוגיית מימון סיעות 

 שמתאחדות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה יוסף שפירא בקריאה 

להבהיר באופן פומבי את הפרשנות הראויה בשאלת מימון סיעות 

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי יש לחשב את תקרת . שהתאחדו

וזאת , המועמדים כאילו הוגשו על ידי סיעה אחתההוצאות של רשימות 

 כדי לא לפגוע בעקרון השוויון

 

, חוק מימון מפלגות התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בעניין פרשנות

החוק מסדיר . בכל הנוגע לסיעות המתאחדות ובהשלכות התקציבית של פרשנות זו

. גם בתקופת הבחירות, תרבין הי, הגבלת ההוצאות של סיעות הכנסתאת נושא 

סיעה חדשה , של הוצאת הבחירות של סיעה יהסעיף קובע את ההיקף המקסימאל

של הוצאת בחירות לכל סיעה  יורשימת מועמדים וכן קובע את הרף המקסימאל

סיעות בו , הנפוץ במחוזותינו, הסעיף שותק בכל הנוגע למצב, יחד עם זאת. קיימת

 . תקיימות מתאחדות לכדי רשימה אח

 

יש לחשב את תקרת ההוצאות לכל סיעה בנפרד ותקרת , אחתפרשנית לפי גישה 

. הוצאות הבחירות של הרשימה תהיה חיבור תקרות ההוצאה של כל אחת מהסיעות

מציעה לחשב את תקרת ההוצאות של רשימת המועמדים כאילו  השנייהגישה ה

כמספר חברי הוגשה על ידי סיעה אחת שמספר חברי הכנסת הכולל שלה הוא 

יישום כל  ,נוכח הוראות החוק בנושא. הכנסת של הסיעות שהגישו את הרשימה

 . אחת מהגישות מוביל לתוצאה שונה לעניין גובה תקרת ההוצאות המותרת

 

ננקטה הגישה לפיה התקרה שנקבעה היא סכום חיבור התקרות של כל , עד היום

עמדת   .לסיעות שהתאחדומה שמעלה את רף ההוצאה המותרת  -אחת מהסיעות

התנועה לאיכות השלטון היא כי פרשנות זו מנוגדת ללשון החוק לפיו הקריטריון 

; מספר חברי הכנסת החברים בסיעהלמגבלת ההוצאות של סיעה קיימת הוא 

הסיעות השונות  פרשנות זו אף מפרה את עקרון השוויון בין, בנוסף כאמור
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הסדר זה אף אינו משקף את כוונת , יתר על כן. שעליו ביקש המחוקק לשמור

כים בכל "ביחס ישיר למספר הח, אשר קבע כי סיעות יוגבלו במימון, המחוקק

מאחר וייאלץ לשלם  שלא לצורך, בזבוז כספי הציבורפרשנות זו מביאה ל. סיעה

ללא וזאת , של סיעות שמתמזגות סכומים גבוהים הרבה יותר על מימון הבחירות

 .כל הצדקה לגיטימית

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי אין כל הצדקה ליתן לסיעות שהתאחדו מימון 

איחוד בין סיעות הוא צעד , כאמור. בחירות גבוה יותר ביחס לסיעות עצמאיות

אין באיחוד כשלעצמו משום . אסטרטגי הנובע ממגוון רחב של טעמים פוליטיים

 . מובהק לסיעות שמתאחדותאין לתת תמריץ ויתרון אולם ברי כי , חוסר תקינות
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לחשוף את הסכם ניגוד העניינים של : איכות השלטון

 ניר חפץ

 

ד דינה זילבר "עו, ש"למשנה ליועמ התנועה לאיכות השלטון פנתה

ניר , בדרישה לבחון את הסדר ניגוד העניינים של יועץ ראש הממשלה

בנוסף . המשמש במקביל כיועץ לגופים שונים במגזר הפרטי, חפץ

מבקשת התנועה מחפץ לחשוף את הסכם ההתקשרות בעבור שירותי 

 .הדוברות שהוא מעניק לאשת ראש הממשלה

 

המועסק כמנהל קמפיין הבחירות של מפלגת הליכוד בכלל ושל ראש הממשלה , חפץ

המספק שירותים לגורמים , הוא בעלים של משרד יחסי ציבור, ורעייתו בפרט

הכוח , המועצה להשכלה גבוהה ר"כיושמכהן בימים אלה , שלראש הממשלה

העומדת , הרמלין אורט בין היתר מדובר במכללת. והסמכות להשפיע עליהם ישירות

וזאת בין היתר באמצעות משרד , בפני סגירה ונאבקת כנגד הגורל שנחרץ עליה

  ".ץ תקשורתחפ"

, מחזיק בקשרים עסקיים עם גורם פרטי( באמצעות משרדו)ביד אחת מר חפץ , כך"

ר "וביד השנייה מחזיק בקשרים עסקיים עם יו -ג "ר המל"שנתון לחסדיו של יו

, "ולא ניתן לעבור על כך לסדר היום, החשש לניגוד עניינים זועק לשמיים. ג"המל

סיבות דנן עולה כי קיימים לכאורה מספר בנ. "כותבים בתנועה לאיכות השלטון

או למצער פיקוח הדוק , המחייבים את התערבות היועץ המשפטי לממשלה, פגמים

  ".מכיוונו

ש גם את  טענתו של חפץ כי "התנועה לאיכות השלטון מציינת בפניה למשנה ליועמ

 ידי-אושר על, בעניין דברור רעיית ראש הממשלה, אחד החוזים עליהם הוא חתום

אנו קוראים ליועץ המשפטי לממשלה לבחון את ההסדר , נוכח כל האמור: "המדינה

ג לחזור בה מהחלטתה "להגביל את יכולת המל, וככל שיהיה בכך צורך, האמור

כן נבקש . "נכתב בבקשת התנועה, "באשר למכללת אורט הרמלין בתקופת הבחירות

והאם המדינה אכן , לדעת האם מר חפץ התקשר בהסכם זה או אחר עם המדינה

או /ככל שאכן קיים הסכם ו? אישרה את החוזה בעניין דברור רעיית ראש הממשלה

 ".נבקש כי יועבר לידינו העתק מהם, אישור כאמור

http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98.tag
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כ יובל צלנר להשעות את כל עיסוקיו "קריאה לח

 כ"ושכרו מלבד פעילותו כח

 

כ יובל צלנר בקריאה להשעות את "התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

על עיסוקיו מלבד פעילותו כחבר כנסת מאחר והמשך פעילות במרד 

 ן ובמשרד עורכי הדין לא אתית ולא ציבורית"הנדל

 

כ יובל צלנר כחבר כנסת מן המנין במקומו של חבר "הושבע ח 19.11.14בתאריך 

כ "כ צלנר כי לקח על עצמו לכהן גם כח"בנאומו במליאה ציין ח. סיעתו ישראל חסון

עוד הבהיר שניתן לעשות ולשנות גם בתקופה קצרה ותוך . להוביל שינויכדי לקדם ו

 ".זמן פציעות"כדי 

כ יובל צלנר והדגישה כי לשם מילוי תפקיד חבר "התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

כדי להצליח , זאת. כנסת נקבע כי חברי הכנסת לא יעסקו בכל עיסוק נוסף

חלק מהרעיון העומד , יתרה מכך. תולהקדיש עצמם באמת ובתמים לעשייה ציבורי

ניצול לרעה של , הוא החשש מפני ניגודי עניינים, בבסיס איסור העיסוק הנוסף

 .מעמד חברי הכנסת כמו גם הנראות הציבורית של הדברים כלפי הציבור הרחב

התנועה מציינת כי הוראות חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם 

, יחד עם זאת. לעסוק בעיסוק נוסף בחודשים הקרוביםמאפשרים לצלנר להמשיך ו

כ צלנר במסגרת קבוצת "המשך פעילותו של ח, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

כמו גם פעילותו במשרד עורכי הדין אינה הולמת לא אתית ' ג'ן והיזמות חג"הנדל

 .ולא ציבורית

. סת נדחתהחבר הכנסת צלנר הצהיר כי בקשתו שלא לקבל שכר כחבר כנ, כמו כן

אם מראית העין כלפי "התנועה לאיכות השלטון הדגישה בפני חבר הכנסת צלנר כי 

הציבור באמת חשובה לך כמו גם הצהרותיך בכל הנוגע לשינוי הציבורי שהנך 

מן הראוי כי תשהה לעת עתה פעיתותך העסקית  –מבקש להוביל בימים אלה 

לשלושת , ד עורכי הדיןוהן במשר' ג'הן בקבוצת חג, הפרטית כמו גם שכרך

 .החודשים הקרובים
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 צו הגנה לרפי רותם

 

יוסף שפירא , התנועה לאיכות השלטון מברכת את מבקר המדינה

בעקבות מתן צו ההגנה לרפי רותם וההכרה בו כחושף שחיתות ברשות 

 המיסים והנחיית המבקר לבדוק טענותיו של רותם

  

נתקל מר רותם בחומה בצורה כל אימת שניסה להעלות לאחר שנים רבות בהן 

בריאותו , שנים בהן איבד את פרנסתו, טענותיו על מול גורמי הבדיקה הרלוונטיים

התנועה שמחה כי נדמה וסיפורו העגום של מר רותם , ואף הגיע לפת לחם  ,הידרדרה

 .טנכנס אל הישורת האחרונה ואנו עומדים בפני סוף המסתמן כסוף טוב בהחל

התנועה למען איכות השלטון בישראל מברכת את משרד מבקר המדינה ונציבות 

, אשר עשו ללא לאות, וכן את כבודו, את החוקרים ואנשי המשרד, תלונות הציבור

ואשר הביאו לסיומה החלקי אך המוצלח , אל-ד חי בר"ובשיתוף פעולה עם עמיתנו עו

ותם ותוכל להביא לחושף בדרך שאנו מקווים כי תיטיב עם מר ר, של הפרשה

 !כה לחי -השחיתות מעט מזור לאחר למעלה מעשור של מאבק עיקש

כי , אשר בעינינו חשובה לא פחות ,עוד מברכת התנועה על הכרזתו של מבקר המדינה

בעניינים המצויים , תיבדקנה מספר טענות שהועלו על ידי רותם, על פי הנחייתי"

 ".ייחסות נפרדתולכך תינתן הת, בסמכות מבקר המדינה

של בדיקת , כשלעצמה, מעבר לבחינה החשובה ביותר, לבדיקות טענותיו של רותם

טענות קשות ביותר הנוגעות לפרשיות של שחיתות והתנהלות פלילית של גורמים 

והיא השבת אמונו של  -ישנה חשיבות נוספת, בכירים ביותר ברשות ממשלתית

 .רה והאכיפה האמונים עליהןהציבור ברשויות הציבוריות ובגורמי החקי

רפי רותם הפך במרוצת השנים לסמל של מאבקו של העובד היחיד אל מול המערכת 

לצד העובדה כי סיפורו . השורק במשרוקית והמתריע בשער, הדורסנית והמושחתת

ומאבקו תרמו תרומה משמעותית להעלאת המודעות הציבורית לנושא חושפי 

 .השחיתות וההגנה עליהם

חינה של טענותיו עד כה יצרו בקרב הציבור תחושה קשה מאוד של העדר הב

של טיוח וטאטוא טענותיו אל מתחת , התעלמות המערכת מזה אשר העז לעמוד מולה

 .ובעיקר כאוזלת ידם של הגורמים הרלוונטיים לבחון את טענותיו -לשטיח

חוזים כעת  אנו, אנו תקווה כי לאחר שנים רבות בהן נלחם מר רותם מבלי שאמר נואש

התנועה למען . בתחילת סופה של תקופה ארוכה וכאובה למר רותם ולציבור עצמו

ולהזכיר כי , איכות השלטון מבקשת לחזק את ידיהם של מבקר המדינה ואנשי משרדו

חושפי 
 שחיתויות
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בכל שנדרש נמשיך לעמוד לצדם של לוחמי השחיתות ואנשי רשויות אכיפת החוק 

 .המסייעים להם בפועלם
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חלוקת כספים לגופים פוליטיים ומינויי בכירים 

 ל"בקק

לקרן הקיימת בישראל בקריאה להימנע לאיכות השלטון פנתה התנועה 

באופן מיידי מביצוע פעולות שאינן בגדר פעולות שוטפות ושגרתיות או 

פעולות שאינן ניתנות לדחייה ובפרט חלוקת כספים לגופים פוליטיים 

ובכלל זה ביטולו והקפאתו המידית של הליך  וכן מניעה ממינויי בכירים

  –איתור לתפקיד היועץ המשפטי 

 .ל"עד לסיום הליך הבחירות לכנסת ולמוסדות קק

 

בקריאה להימנע , אפי שטנצלר, ל"ר דירקטוריון קק"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

הליך ל ובכלל זה ביטולו והקפאתו המיידית של "באופן מיידי ממינויי בכירים בקק

וזאת עד לסיום הליך , הליך אשר צפוי להתקיים בחודש הבא, האיתור ליועץ המשפטי

, מדינת ישראל מצויה ערב הבחירות לכנסת: "ל"הבחירות הן לכנסת והן למוסדות קק

בימים אלו ההסתדרות הציונית נמצא גם , כמו כן". ל"שהרכבה ישפיע על הנהלת קק

 . ל"רגונים המנהלים את קקבמסגרתן נבחרים הא, היא ערב בחירות

קרן קימת לישראל הנה גוף המורכב מגורמים פוליטיים גרידא בעלי אינטרסים 

למפלגות , ל מעבירה כספי עתק שהדעת לא סובלת"קק, יחד עם זאת. מפלגתיים

כפי שנחשף , הפוליטיות בדרך של הזרמת כספים לעמותות העולמיות שלהן

מדובר . רק אמש, ל מר רביב דרוקרבתחקירו ש 01בערוץ " המקור"בתכנית 

ל "מדובר בכשל קשה ובניצול קק: "בשערורייה חסרת תקדים ובמעשה שלא יעשה

 ".ל אסור שימשך"ניצול כזה של כספי קק. באופן בלתי ראוי ושערורייתי

. ל נבחרים בבחירות פוליטיות ודמוקרטיות"הגורמים הפוליטיים המנהלים את קק

דווקא בגוף שאינו חשוף לעין הציבור , על כן. מדובר בבחירות פוליטיות לעל דבר ועניין

לפיה מינויים , יש להקפיד ביתר שאת על הנורמה, ל"כדוגמת הקק, ושאינו מפוקח

אסורים לביצוע  –מעורבות או זיקה , כותהנערכים בהליך בה לדרג הפוליטי יש סמ

 .  בתקופה של בחירות

מבוססת על חובות מקבלי , ש"שאף מצאה את עיגונה בהנחיות היועמ, נורמה זאת

להימנע ממחטפים , ההחלטות להימנע מניצול לרעה של סמכויותיהם ומעמדם

להחליף  ומהחלטות מוטות ולא ענייניות שפוגעות במערכת ובתפקוד הגורמים הצפויים

שיהא תלוי בגורמים , "מטעם"מינוי שומר סף ערב בחירות הופך אותו לשומר . אותם

מחטפי בחירות יוצרים אווירה מסואבת ומושחתת ופוגעים . שבחרוהו ומחויב להם

 . באמון הציבור הן בגורמים הממנים והן במועמד שנבחר על ידם

 מינויים
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הפרסומים והחשדות  חשיבות מניעת מינויי מפתח בתקופה זו מתעצמת על רקע

ל מינויים בשנים האחרונות הגובלים גם הם בחוסר "לפיהם התבצעו בקק, לכאורה

 . באינטרסים שלו ובכספיו, מינויים הפוגעים בציבור. תקינות בלשון המעטה

 

, ל לדון במועמדים לתפקיד היועץ המשפטי כבר בשבוע הקרוב"ככל שבכוונת קק

 .לאלתרמבקשת התנועה להקפיא הליכים אלו 
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ד "עו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה

שי ניצן בעקבות מינויו של המשנה לפרקליט המדינה 

 שלא בדרך מכרז

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

, לקבל פרטים על ההחלטות לדרך מינויו של המשנה לפרקליט המדינה

 שלא בדרך מכרזד עמית איסמן "עו

ד עמית איסמן לתפקיד משנה לפרקליט "בעקבות ההחלטה על מינויו בפועל של עו

פנתה התנועה , המדינה לתפקידים מיוחדים חלף איוש תפקיד זה בדרך של מכרז

 .לאיכות השלטון לפרקליט המדינה שי ניצן

התנועה מדגישה בפני פרקליט המדינה את החשיבות במינוי עובדים באמצעות 

מטרותיו של המכרז הן בין היתר הבטחה כי ימונו הטובים . ליך של מכרזה

שמירה על שוויון הזדמנויות בעת קבלת עובדים ; והמוכשרים ביותר לתפקיד

 .והבטחה כי המינוי ייעשה מתוך שיקולים עניינים גרידא; לשירות המדינה

במיוחד ו -לעמדת התנועה לאיכות השלטון ההחלטה על מינוי עובד ללא מכרז 

; עלולה לפגוע באמון הציבור במערכת אכיפת החוק - לתפקיד כה בכיר ורב השפעה

שאמון הציבור ברשויות התביעה הינו נדבך עיקרי שלא ניתן , ומן הידועות היא

 . להפריז בחשיבותו במשטר דמוקרטי

בשל הדברים מבקשת התנועה לאיכות השלטון מפרקליט המדינה לברר מדוע לא 

האם , מדוע הוחלט על מינוי בפועל ולא בדרך של מכרז, לתפקיד פורסם מכרז

  .המינוי קבוע והאם הדבר נעשה בהסכמת נציבות שירות המדינה
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תנאי המגביל את , יש להוסיף ברישיון חברת החשמל

אחוזי העסקת קרובי משפחה בהתאם לסמכות 

 .המוקנית לפי חוק משק החשמל

למנהל רשות החברות והרשות לשירותים איכות השלטון פנתה התנועה ל

חשמל בקריאה לבצע פעולות להבלה וצמצום העסקת קרובי  –ציבוריים 

משפחה ויחסי כפיפות בניהם בחברת החשמל בניהם הוספה ברישיון 

 .תנאי המגביל את אחוזי העסקת מקורבי משפחה

על עובדים בעלי קרבה משפחתית בחברה נוסף  100בעקבות פרסומים על קליטת 

פנתה , יחסי כפיפותחלקם אף ב, אחוז גבוה של קרובי משפחה המועסקים בה

 . התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות החברות וחברת החשמל

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי העסקת קרובים פוגעת בחובת הנאמנות של 

, ךמשכ. החברה כלפי הציבור ובשוויון הזדמנויות של הציבור בהעסקתם לעבודה

מאמינה התנועה שיש לצמצם בצורה המיטבית את אחוז העסקת קרובי 

ולפעול , המשפחה ואת יחסי הכפיפות בין קרובי משפחה בחברות ממשלתיות

ביד קשה כלפי מעסיקים אשר ניצלו לכאורה מנגנון פיקוח רופף והעסיקו 

 .קרובי משפחה שלא כדין

עלת בניגוד לתקנות ועל כן עולה כי בחברת החשמל חברת החשמל פו, נוכח האמור

בבקשה לדעת האם וכיצד פנתה התנועה למנהל רשות החברות ולחברת החשמל 

יפעלו על מנת להבטיח פיקוח יעיל ומבוקר על מערכת ההעסקה של חברת 

האם רשות החברות ; ככל שהדבר יידרש, החשמל ותיקון הליקויים

נה כדי לאתר הממשלתיות תפעל בדומה לשיטה שבה נקט משרד מבקר המדי

 .חריגות דומות גם בחברות ממשלתיות נוספות

, הוסיף ברישיון של חברת החשמלזאת ועוד התנועה לאיכות השלטון מבקשת ל

תנאי המגביל את אחוזי העסקת קרובי משפחה בהתאם לסמכות המוקנית לפי 

 . חוק משק החשמל

ממשלתית גדולה התנועה סבורה כי ראוי להתחיל בטיפול ממוקד דווקא בחברה 

וזאת למען יראו וייראו גם ביתר , עליה הציבור נסמך באופן יומיומי,  ומרכזית זו

בהמשך כמובן ניתן יהיה ליישם דרכי פעולה דומים בחברות . החברות הממשלתיות

  .ממשלתיות נוספות
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האם נבדקו : ל נמל אשדוד"איכות השלטון למנכ

 ,הטענות החמורות שהועלו נגד יורם סוויסה

 ?המתמודד למכרז פנימי

 

ל נמל אשדוד בבקשה לברר האם "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

המתמודד למכרז , נבדקו הטענות החמורות שהועלו נגד יורם סוויסה

 . פנימי והאם יושמו תוצאות הבדיקה

 

בבקשה  ,מר יצחק בלומנטל, ל נמל אשדוד"התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

המתמודד לתפקיד , הטענות החמורות שהועלו נגד יורם סוויסהלברר האם נבדקו 

 . הממונה על מחלקת ציוד מכאני

העובדים . כלפי סוויסה הועלו טענות חמורות בידי קבוצת עובדים בנמל אשדוד

, המשמש כסדרן עבודה ראשי בנמל אשדוד ומתמודד במכרז, מר סויסהטענו כי 

ן יחס מועדף והטבות שונות לעובדים י מת"ע, מנצל לרעה לכאורה את תפקידו זה

 .אשר בה מר סויסה משמש כחבר מרכז, "הליכוד"התומכים ומתפקדים למפלגת 

למר סויסה יש השפעה ישירה , כסדרן ראשי בנמלהעובדים הדגישו בפנייתם כי 

מר סויסה , לטענתם. ומשמעותית על אופי עבודתם ושכרם של מאות עובדים

 .למטרות פוליטיות ואישיות ניצל לכאורה השפעה חזקה זו

לפסול את מועמדותו , י עובדי הנמל"ע, ל"נתבקש המנכ, לאור הטענות החמורות

  .ואף לבחון אפשרות להדיחו מתפקידו הנוכחי, של מר סויסה לתפקיד הנדון

ל העביר את הטענות למבקר הפנימי של החברה וביקש כי תיפתח בדיקה "המנכ

 . לעיונושממצאיה יועברו , ביחס לטענות

ל לטענות "התנועה לאיכות השלטון מברכת על התייחסותו הרצינית של המנכ

התנועה . העובדים ועל נכונותו לבחון את הדברים ולטפל בהם במידת הצורך

והאם יושמו מסקנותיה , ממצאיהמהם , מבקשת לברר האם נערכה הבדיקה הפנימית

  .כאמור טענות חמורותכלפיו הועלו , ביחס למכרז שבנדון וביחס למר סויסה
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חשפו : איכות השלטון למשרד האוצר ולבנק ישראל

את חוות דעתו של המפקח על הבנקים על התנהלות 

 בנק לאומי

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונים על חופש המידע במשרד 

האוצר ובבנק ישראל בדרישה לקבל את חוות דעתו של המפקח על 

 .של בנק לאומיהבנקים על התנהלותו 

 

ממונים על חופש המידע במשרד האוצר ובבנק התנועה לאיכות השלטון פנתה ל

ישראל בדרישה לקבל את חוות דעתו של המפקח על הבנקים על התנהלותו של בנק 

  .לאומי

 

בימים אלו פועל בנק לאומי לישראל על מנת ליישם את הסדר הכופר שנחתם עם 

במסגרו יבוטל כתב האישום הפלילי שהוגש נגדו בגין , משרד המשפטים האמריקאי

במסגרת זאת הוגשה לחשבת הכללית במשרד האוצר . סיוע לעבירות העלמת מס

. נק לאומי בפרשהלהתנהלות ב, מר דודו זקן, התייחסותו של המפקח על הבנקים

לעמידתו של הבנק . חוות דעתו של זקן נוגעת להתנהלות הבנק ונושאי המשרה בו

 . בתנאי ההסדר ולצעדים שננקטו על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד

 

, התנועה לאיכות השלטון דרשה לקבל את חוות דעתו של המפקח על הבנקים

אה כי זהו אינטרס ציבורי שהתנועה נר. בהתאם למתווה הקבוע בחוק חופש המידע

תקבל , "פעילות למען טוהר המידות בשירות הציבורי ומנהל תקין"שמטרותיה הינן 

 .  לידיה חוות דעת חשובה זאת

 כלכלה
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יש לשקול האם להשאיר : "התנועה לאיכות השלטון

 "בידי שלמה אליהו את היתר השליטה במגדל

 

הביטוח בקריאה להחיל כללי התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על 

רגולציה גם על חברות האחזקה של הגופים הפיננסים ובכך למנוע את 

מינוי עובדי ציבור שמינויים נאסר בחברות ביטוח הנדרשות לקבל 

כמו כן לבחון את סמכויותיה של המפקחת מכוח היתר . רישיון מבטח

 .השליטה

ונה בסוגיית מינויו של בעקבות ניסיונו של שלמה אליהו לעקוף את עמדת הממ

פנתה התנועה , ר חברת מגדל אחזקות"עודד שריג ולמנותו לתפקיד יו' פרופ

לאיכות השלטון לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון בקריאה להחיל את 

זאת מאחר . כללי הרגולציה גם על חברות האחזקה של הגופים הפיננסים

צמה מעבר לאחזקתה חברות ומדובר בחברה אשר לה אין מהות כלכלית משל ע

אחרות והיא יונקת את תכליתה האמיתית מהפעילות הביטוחית של החברות 

 . שתחת החזקותיה

מהווה ניצול " מגדל אחזקות"ר "עודד שריג לתפקיד יו' מינוי פרופ, לעמדת התנועה

לרעה של מבנה האחזקות וקיים חשש כי נעשה שימוש לרעה מצד מר שלמה אליהו 

. הביטוח והחיסכון, מסמכותה של סלינגר כממונה על שוק ההוןהמנסה לחמוק 

בזמן זה ולאחר השתלשלות " מגדל אחזקות"ר "עודד שריג ליו' מינויו של פרופ

נגד הרגולטור ומהווה פגיעה קשה , האירועים נתפסת כהתרסה של מר שלמה אליהו

ישיון כך שבאמצעות מבנה של חברת אחזקות שבה אין דרישה בר, באמון הציבור

אשר נדרשות בקבלת רישיון , נשלטות הלכה למעשה חברות ביטוח רבות, מבטח

כך מנסה מר שלמה אליהו לחמוק מהחלטת המפקחת על הביטוח ולמנות את . מבטח

 .עודד שריג לתפקיד בחברת האם' פרופ

, מגבירה את התמיהה ואת הפגיעה באמון הציבור, ההתעקשות כעת על המינוי

בייחוד בענף אשר אמון על ניהול חסכונות הציבור ובכך מעביר מסר בעייתי לעובדי 

הציבור כי יש להם לגיטימציה לקבל החלטות שעשויות לקדם את ענייניהם 

 . בורילעיתים על חשבון או בניגוד לאינטרס הצי, האישיים בעתיד
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לאור " :מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון, ד נילי אבן חן"עו

מר אליהו והעברות שעבר בתחום על חוק איסור  הכופר העצום שהושת על 

הלבנת ההון התנגדה בזמנו התנועה נחרצות למתן התר השליטה שניתן  

מנסה  התנהלותו של מר אליהו כיום אשר. לאליהו במגדל על ידי פרופ שריג

בכל דרך אפשרית למנות את מי שנתן לו את התר השליטה ובכך לעקוף את 

מעבירה מסר מסוכן לציבור ומחייבת לשקול , הוראות הממונה על שוק ההון

חשוב לציין כי החוק מאפשר . מחדש האם להשאיר בידיו את התר השליטה

 .לסלינגר לבטל את רישיון המבטח מטעמים שבטובת ציבור המבוטחים
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 כ סילבן שלום"צ כנגד שר האנרגיה ח"עתירה לבג

האנרגיה , צ כנגד שר התשתיות"לבגאיכות השלטון עתרה התנועה ל

 Nobel, כ סילבן שלום והממונה על הנפט במשרד התשתיות"ח, והמים

Energy , אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים בבקשה למתן צו על תנאי

 שיון חיפוש גז לבטל את החלטת הממונה על הנפט להאריך רי

 

צ בבקשה למתן צו על תנאי כנגד שר התשתיות "לבגאיכות השלטון עתרה התנועה ל

אשר יורה לו לענות לבקשת הערעור של התנועה לאיכות השלטון לביטול החלטת 

 .הממונה על הנפט להארכת רישיונות חיפוש הגז

לא יקבל יורה על שר האנרגיה לנמק מדוע צו על תנאי אשר  התנועה מבקשת גם

את ערעור התנועה ויבטל לאלתר את החלטת הממונה על הנפט להאריך את רישיון 

, זאת נוכח העובדה שהחלטה זו מנוגדות להוראות חוק הנפט". Cרות "חיפוש הגז 

לאור האינדיקציות לכך שבעלות הרישיון לא עמדו בדרישות חוק , 1951-ב"תשי

נוכח התעלמותו ; ממונה על הנפטובתוכניות העבודה שקבע ה 1951-ב"תשי, הנפט

 1951-ב"תשי, משיקולי ריכוזיות הקבועים בהוראות חוק הנפט 1של המשיב 

בעקרונות צדק חלוקתי ובאמון הציבור , נוכח הפגיעה בטובת הציבור; ותכליותיהן

 . ברשויות

המורה , צו בינייםכן מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט ליתן 

או לחילופין  Cידוח להימנע מלהתחיל בקידוח ברישיון רות למשיבות לחברות הק

 .להורות לחברות להגיש תגובתן ולקיים דיון דחוף

, התנועה לאיכות השלטון מגישה את העתירה כנגד שר התשתיות הלאומיות

שר האנרגיה הוא הגורם האמון על פיקוח וביקורת אחר האנרגיה והמים מאחר ו

-החוק מקנה לו סמכות מעין. התנהלותו והחלטותיו של הממונה על הנפט

ככל רשות . שיפוטית של ערעור על החלטות מסוימות של הממונה על הנפט

מוטלת על השר החובה להשיב לפניות המבקשות ממנו להפעיל את , מנהלית אחרת

התעלמותו . חד כשאלו מוגשות על פי הליך של ערעור הקבוע בחוקבמיו, סמכויותיו

המוחלטת והנחרצת מערעור התנועה סותרת את רצון המחוקק וחותרת תחת הגשמת 

 .ייעודו כנאמן הציבור

תמוהה היא והיא  -הימנעותו של השר מלהפעיל סמכויותיו לפי חוק כשמתבקש הוא 

כאשר משרדו יצר מונופול יש , אלו דווקא בנסיבות: "עולה כדי התפרקות מסמכות
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ודווקא ; על ידי מתן רישיונות אין ספור מבלי לשקול כלל שיקולי ריכוזיות, מאין

מקום בו הממונה על הנפט חוטא לתפקידו כמפקח אחר זכויות הנפט ומאריך 

לאינטרס  לתת עדיפותהציבור מצפה מהמשיב  -רישיונות לכאורה בניגוד לחוק 

תוקע משרדו של המשיב מקלות בגלגלי הרגולטורים , ף זאתחל, ואולם. הציבור

 ."האחרים

האנרגיה והמים הנן הימנעותו , שלושת מחדליו של שר התשתיות הלאומיות

הימנעות משקילת הפעלת הסמכות והימנעות מביטול החלטת , ממתן תשובה

והכל בשם הגנה על אינטרס , את מחדלים אלו מבקשת התנועה לתקן. הממונה

  .אינטרס אותו היה על השר לשים לנגד עיניו אך כשל מלעשות כן, רהציבו
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יש  : איכות השלטון לממונה על ההגבלים העסקיים

י 'לקיים את הליך השימוע לחברת דלק ונובל אנרג

 בטרם ההכרזה על הסדר כובל

 

הממונה על ההגבלים , דיויד גילה' התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ

י 'שימוע לחברת דלק ונובל אנרגים את הליך ההעסקיים בקריאה לקי

 .הכרזה על הסדר כובלהטרם ב

 

הממונה על ההגבלים העסקיים , דיויד גילה' התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ

י בטרם ההכרזה על הסדר 'בקריאה לקיים את הליך השימוע לחברת דלק ונובל אנרג

היא שוקלת התנועה פנתה לגילה לאחר הודעת הרשות להגבלים עסקיים כי  .כובל

הינה בגדר הסדר כובל " לוויתן"מחדש את האפשרות לקבוע כי שכניסת החברות ל

תבצע הליך , הרשות ציינה כי בטרם ההכרעה .שלא קיבל את אישור בית הדין

 . שימוע לחברות שאמור להתקיים בימים אלו

כלל המסמכים עיונה יועברו ל, הלך הליך השימוע האמורבמהתנועה מבקשת כי 

לבקש פגישה עם בכוונתה לשקול , לאחר העיון במסמכים .שיוגשו על ידי הצדדים

וזאת בטרם תגבש הרשות החלטה , הממונה על מנת להציג את עמדותיה בנושא

 .סופית בעניין

 

עסקיים התנועה לאיכות השלטון מחזקת את ידיו של הממונה על ההגבלים ה

ומדגישה כי החלטתו שלא להגיש את הצו המוסכם . לקראת הליך השימוע הקרב

אין לשכוח כי היא , יחד עם זאת. לאישור בית הדין הינה החלטה אמיצה והיסטורית

עד לפירוק מונופול הגז בישראל , בדרך ארוכה ומפרכת, אך בגדר צעד ראשוני

קשת מהממונה על ההגבלים התנועה מב. והבטחת תחרותיות בשוק משמעותי זה

העסקיים לזכור במסגרת הליך זה את הציבור הישראלי שהוא נאמנו ואת 

  .של המשק ושל החברה, האינטרסים של המדינה
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אופן . חובת הממונה איננה להגיע לתוצאה הראויה ותו לא, התנועה מוסיפה כי

על הציבור  נוכח ההשפעה הדרמטית של תוצאות ההליך. ניהול ההליך חשוב אף הוא

לנהל את הליך השימוע בצורה שקופה וגלויה קוראת התנועה לרשות  , בכללותו

להיות מעורב בסוגיה עקרונית , והחובה, שכן לציבור הישראלי הזכות. ככל האפשר

, החברה, בעלת ההשפעות הנרחבות על פניהם העתידיות של המשק הישראלי, זו

 .איכות הסביבה והתקינות השלטונית

 

ה קוראת לממונה על ההגבלים העסקיים להגיע להכרעה אשר תוביל לתחרות התנוע

שעסקינן במי שהפרו  – ומדגישה לפניו כי יש לזכור. אפקטיבית בענף הגז הטבעי

תוך קיום הסדר כובל אשר יצר מונופול גז , את החוק בצורה גלויה ומזלזלת

הדין על יש לפעול ללא פשרות  ולאכוף  את , במצב דברים זה. אימתני

 . למען רווחתם של כלל תושבי המדינה, החברות המפרות
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עודד שריג לתפקיד בכיר בקבוצת ' מינויו של פרופ

 אליהו

 

בעקבות בקשת התנועה לאיכות השלטון לממונה על שוק ההון הביטוח 

שריג למנהל הכללי של ' השיבה הממונה להתנגד למינוי פרופ, והחיסכון

 חברת הביטוח

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון בבקשה 

בפניה ". אליהו"ל "שריג למנכ' לעדכן בהחלטתה הרשמית בנוגע למינוי פרופ

לממונה הבהירה התנועה עמדת לפיה מסמכות הממונה להתנגד למינויו הטרי של 

, "אליהו"בוצת לתפקיד בכיר בק, המפקח על הביטוח לשעבר, עודד שריג' פרופ

 ". מגדל"כמו גם לתפקיד בכיר בחברת 

 הסיבות את ש"ליועמ ולמשנה ההון שוק על לממונה פרטה השלטון לאיכות התנועה

 לקבוצת והן אליהו לקבוצת הן ,שריג של למינויו נחרץ באופן להתנגד יש בשלהן

 .פסילתו את מחייב החוק וכיצד ,מגדל

 חברת לבין ההון שוק על כממונה ריגש 'פרופ בין הקשר כי הדגישה התנועה

 ,תלונות בחינת ,בקרה ,פיקוח :מימדים-רב קשר היה "אליהו" וחברת "מגדל"

 את קיבל שריג 'פרופ ,מזאת יתרה .מנהליים קנסות הטלת ואפשרות חקירה תפקידי

 ,מגדל חברת על השליטה היתר מתןל המכוננת ההחלטה ובראשם ,החלטותיו כל

 שישללו היה ראוי התנועה שלדעת ,נסיבות ולמרות נרחב דעת שיקול הפעלת תוך

 .כזה היתר מתן

 כבודה הצינון לחוק 4 בסעיף הקבועה השנה בת הצינון תקופת ,ועוד זאת

 אשר ,5 סעיף של תחולתו מאפשרות לגרוע כדי בה אין אולם ;מונח במקומה

 תכליות את הגשמת לשם ,זאת .האמורה התקופה את ומרחיב בעניינו גם חל

 באמון והן הציבורי בשירות הן שתפגע עין מראית למנוע ובפרט ,הצינון דיני

 .בו הציבור

 והחלשה הצינון דיני באכיפת מתמשך כרסום ישנו ארוכות שנים כי הדגישה התנועה

 באינטרסים קשות פוגע זה מצב .פרישה לאחר הגבלות תכליות של מתמדת

 מתגמלים לתפקידים ציבור עובדי רבבק ציפייה של אוירה יוצר ,חיוניים ציבוריים
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 ולפגיעה המידות בטוהר לפגיעה להביא שעלול דבר ,פרישתם לאחר הפרטי במגזר

 .ברשויות הציבור באמון

 

שריד ' הדגישה סלינגר כי לפרופ, בתגובתה של הממונה על שוק ההון והביטוח

לאחר שנשמעו . ואליהו חברה לביטוח ניתנה הזדמנות לטעון את טענותיהם בעל פה

מתוקף סמכותה לפי סעיף , החליטה הממונה, בכתב ובעל פה, עמדותיהם לעניין זה

שריג למנהל הכללי ' פרופ נוילהתנגד למיי לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 41

 .של חברת אליהו

 1, 5112באוגוסט  10החלטתה זו של הממונה מתייחסת לתקופה שעד ליום 

 .שריג מתפקידו' שנים ממועד פרישתו של פרופ
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כ "איכות השלטון בדרישה להסרת חסינותה של חה

 קירשנבאום ופיטוריה מכהונתה כסגנית שר הפנים

ש בדרישה להסרת חסינותה של "לאיכות השלטון פנתה ליועמהתנועה 

כ קירשנבאום כדי להקנות למשטרה את מלא הכלים למיצוי "חה

במקביל פנתה התנועה גם לראש הממשלה ושר הפנים בקריאה . חקירתה

נבחר ציבור שאינו יכול להישיר : לפיטוריה במסגרת חוק יסוד הממשלה

 .אבד את אמינותו בעיני הציבורמ, מבט אל הציבור ולומר כך עשיתי

 

כ קירשנבאום לפיה החליטה לפרוש מהחיים הפוליטיים "בעקבות הודעתה של ח

ולבחור בזכות השתיקה בחקירה המתנהלת כנגדה בימים אלו פנתה התנועה לאיכות 

 .  כ קירשנבאום"לשר הפנים ולח, לראש הממשלה, ש"השלטון ליועמ

משעה : "פנתה התנועה בבקשה להגיש את התפטרותה לחברת הכנסת קירשנבאום

שהבהרת כי אין בכוונתך להמשיך בחיים הציבוריים מהטעם של שמירה על זכות 

: בדיוק מאותם הטעמים, מן הראוי כי תגישי התפטרותך מכנסת ישראל -השתיקה 

מאבד את , נבחר ציבור שאינו יכול להישיר מבט אל הציבור ולומר כך עשיתי"

ועל כן אין מקום להמשך כהונתך , ואינו יכול עוד לשרתו בעיני הציבור אמינותו

פוטרת עצמך מהצורך לתת דין הנך , בבחירתך בזכות השתיקה. כחברת כנסת

פוגעת קשות באמון ובכך את , עבור מעשיך בפעילותה הציבורית וחשבון לציבור

 ."הציבור בשלטון ובמשרתיו

כ קירשנבאום "ככל שחהטון דורשת כי התנועה לאיכות השל ,ש"בפנייה ליועמ

ראוי כי ימצא , לא תגיש התפטרותה בימים הקרובים מכהונתה כחברת כנסת

אם באמצעות  – זכויותיהם וחובותיהם, חוק חסינות חברי הכנסתעל פי  סמכותו

וזאת על מנת , פניה אל בית המשפט העליון ואם באמצעות פניה אל ועדת הכנסת

 . תוסר, האזנת סתר ומעצר, פני חיפוששהחסינות המוקנית לה מ

בקריאה לפטר את קירשנבאום  ראש הממשלה ושר הפניםהתנועה פנתה גם אל 

נבחר ציבור שאינו יכול : "מתפקידה כסגנית שר הפנים לפי חוק יסוד הממשלה

 בעיני הציבור מאבד את אמינותו, להישיר מבט אל הציבור ולומר כך עשיתי

על כן אין מקום להמשך כהונתו כשר או סגן שר ו, ואינו יכול עוד לשרתו

פטרה עצמה מהצורך לתת דין וחשבון , בבחירתה בזכות השתיקה .בממשלה

 פלילים
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עבור מעשיה בפעילותה הציבורית ובכך פגעה באמון הציבור ברשויות  לציבור

 ."השלטון ובנבחריו

מן הראוי להקנות למשטרה את מלוא הכלים בכדי למצות את , לעמדת התנועה

כ קירשנבאום "אין סיבה נראית לעין להקנות לחה, ומעבר לכך, קירה עד תוםהח

מכיוון שבחרה  זאת. את יתרונות החסינות מהם נהנים נבחרי ציבור מכהנים

החלטה שיש בה , לשמור על זכות השתיקה במקביל לכהונתה במשרה ציבורית

על  וכן מכיוון שהצהירה, טעם לפגם ועלולה לפגוע קשות באמון הציבור

 .פרישה מהחיים הפוליטיים
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שחרור שולה זקן ללא התנגדות והגשת ערר מטעם 

ריסוק אמון הציבור ברשויות אכיפת  –הפרקליטות 

 החוק

לפרקליט המדינה בקריאה להגיש ערר  לאיכות השלטון פנתההתנועה 

שולה זקן תרצה את מלוא ' על החלטת וועדת השחרורים ולדרוש כי גב

דווקא משום שהפרקליטות היא זו : "העונש לו הסכימה בעסקת הטיעון

אשר החליטה על עסקת הטיעון אשר ניכתה תקופת מאסר משמעותית 

בבית המשפט  זקן באם הייתה מורשעת' מהעונש לו הייתה צפויה הגב

עליה לעמוד על כך שהעונש עליו הוסכם בעסקת  -על אותן העבירות

 ."הטיעון ירוצה עד תום

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה שי ניתן בעקבות החלטת 

השחרורים לקבל את פנייתה של שולה זקן ולהפחית שליש ממאסרה בכלא נווה 

ולאחר , ר כבר בסוף החודש הקרובזקן להשתחר' באופן זה צפויה גב. תרצה

 .שריצתה חצי שנת מאסר בלבד

שחרורה של שולה זקן ללא כל הבעת התנגדות , לעמדת התנועה לאיכות השלטון

יש בה כטעם לפגם בתפיסתן של רשויות אכיפת , והגשת ערר מטעם הפרקליטות

 .עד כדי ריסוקו של אמון הציבור ברשויות אלו, החוק בעיני הציבור

התנועה לאיכות השלטון מביעה תמיהה כיצד ייתכן כי אדם אשר הודתה במעורבות 

פרשת  -מרכזית באחת מפרשיות השחיתות הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל

ישתחרר ממאסר עוד בטרם יבש הדיו על גזר  -שחיתות אשר טרם הגיעה לסופה

 ? והפרקליטות תידום, הדין אשר שלח אותה לשם

ועל , הפרקליטות היא זו אשר החליטה על עסקת הטיעון אשר ניכתהדווקא משום ש

זקן באם ' תקופת מאסר משמעותית מהעונש לו הייתה צפויה הגב, כך אין עוררין

עליה לעמוד על כך שהעונש עליו  -הייתה מורשעת בבית המשפט על אותן העבירות

 .הוסכם בעסקת הטיעון ירוצה עד תום

במעמדו של הסכם הטיעון ולנוכח הפגיעה הקשה  נוכח הפגיעה המסתמנת, ולכן

התנועה למען איכות השלטון בישראל , באמונו של הציבור ברשויות אכיפת החוק
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, קוראת לפרקליט המדינה להגיש ערר על החלטתה של וועדת השחרורים

 .זקן תרצה את מלוא העונש לו הסכימה בעסקת הטיעון' ולדרוש כי הגב

דומה כי לאחרונה מישהו : "התנועה לאיכות השלטוןר "יו, ד אליעד שרגא"עו

ואנו עדים לקיצור שירות סיטונאי של עבריינים שהפשע , בפרקליטות נרדם בשמירה

כפי שהפרקליטות . להדהד במרחב הציבורי, ויוסיף שנים רבות, שלהם עוד מוסיף

כך אנו סבורים שהיא צריכה , התעשתה והגישה ערר על שחרורה של אתי אלון

 "ות במקרה של שולה זקןלעש
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 הטיולים השנתיים ישובו להתקיים

בעקבות הפיתרון שהושג למחאת הטיולים השנתיים של ארגון המורים 

מועצת התלמידים הארצית סיימה את השביתה והטיולים  -העל יסודיים 

 השנתיים ישובו להתקיים כסדרם

 

לאחר שארגון המורים , לכיתות הלימוד  תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים יחזרו

 . ולחזור לקיים אותם כסדרם, החליט לסיים את השבתת הטיולים השנתיים

, בעקבות שביתה של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בשבועות האחרונים

, כל הטיולים השנתייםבוטלו , המסרב להתיר למורים החברים בו ללוות טיולים

שביתה זו נכנסה . וטיולים חד יומיים, הסיורים החינוכיים אשר כוללים לינה

כך , לאחר שבמשך קרוב לחודש ימים, לתוקפה מיד בתום חופשת חג החנוכה

לא נוצר כל קשר בין נציגי משרד החינוך לבין נציגי הארגון , לטענת ארגון המורים

 . השובת

 

. פו העיצומים והופסקו כל הפעילויות מחוץ לכתלי בית הספרהחרי 11.1.15-החל מה

השביתה הוסיפה לנזק העצום למאות אלפי תלמידי מערכת , לעמדת התנועה

אשר הטיולים וימי העיון מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים , החינוך

ומהתהליך החינוכי החשוב אותו עוברים כל תלמיד ותלמידה במערכת החינוך 

וכן לעשרות אלפי המועסקים ובעלי המקצוע בתחום הטיולים ובהם , לבישרא

נהגי האוטובוסים ועובדי ומפיעלי אכסניות ושירותי , המאבטחים, מדריכי הטיולים

אשר יכולתם להתפרנס נפגעת פגיעה אנושה בכל יום נוסף בו , תיירות פנים אחרים

 . נמשכת השביתה

 

נוך יישב את סכסוך העבודה מול ארגון התנועה לאיכות השלטון קראה למשרד החי

, לנופים ולאתרים, להשיב את תלמידי ישראל לשבילים, המורים באופן מיידי

  .ולהשיב לעשרות אלפי עובדי התעשייה את פרנסתם

 חינוך
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משרד האוצר אינו מעביר את דוח הביקורת הסופי 

אודות רשת החינוך המעיין התורני כנדרש לפי חוק 

 חופש המידע

 

יכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע בדרישה התנועה לא

ח הביקורת הסופי אודות הנהלת רשת החינוך "להעביר לידה את דו

 .זאת לאחר שחלף הזמן הקבוע בחוק להעברתו". המעין התורני"

 

אנט , התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר

ח הביקורת הסופי שהכין "ממנה עולה כי דו קליימן בהמשך לתשובת משרד האוצר

העומד , "מעיין החינוך התורני"ח קובי גינזברג על אודות התנהלות רשת החינוך "רו

 .ימים 45במוקד יועבר לידי התנועה בתוך 

 

התנועה מדגישה בפני . ח הביקורת טרם הועבר"ודו, הימים חלפו 42, והנה

ובכל , לות קשות ביותרמשרד האוצר כי התנהלות תמוהה זו מעלה שא

לא ניתן להסבירה אלא בשקילת שיקולים שאינם מן , הזהירות הנדרשת

 .העניין

 

. משרד האוצר חרג חריגה ברורה וגסה מסד הזמנים הקבוע בחוק חופש המידע

. ח הביקורת האמור"בבקשה לקבל את דו 1014יוני התנועה פנתה לראשונה בחודש 

פנה משרד , הימים הקבועים בחוק 11-ל זמן רב מעבר, חודשים 3רק בחלוף 

 . האוצר לצד לרשת החינוך לשם קבלת עמדתו

במיוחד כשתם פרק )בלבד בנסיבות מעין אלו  ימים 66חרף העובדה שהחוק קוצב 

וטרם זכתה , )!( ימים 012ממועד זה חלפו כבר , (הזמן המוקנה למשרד האוצר

ך כולו לציבור ומוחזק על כשהמידע המבוקש שיי, זאת. התנועה לקבל את המידע

 .ידי משרד האוצר כנאמן גרידא
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הן המועדים שהתחייבתם לגביהם והן כלל , הן המועדים הקבועים בחוק

ולא ניתן לעבור על כך לסדר , המועדים הסבירים עברו חלפו להם זה מכבר

 .היום

ח "דורשת התנועה לאיכות השלטון ממשרד האוצר להעביר את דו, נוכח האמור

באם לא יועבר . 10.15.5102', ולא יאוחר מיום א, רת המבוקש לאלתרהביקו

תיאלץ התנועה לשקול את המשך צעדיה , המידע המבוקש עד מועד זה

  .המשפטיים
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איכות השלטון בקריאה ליישוב סכסוך העבודה מול 

 ארגון המורים 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ושר החינוך בקריאה 

ליישב את סכסוך העבודה מול ארגון המורים באופן  למשרד החינוך

ולהשיב , לנופים ולאתרים, להשיב את תלמידי ישראל לשבילים, מיידי

 .לעשרות אלפי עובדי התעשייה את פרנסתם

 

סגן שר ; בנימין נתניהו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ושר החינוך

מיכל כהן בעקבות , שרד החינוךכ אבי וורצמן והמנהלת הכללית במ"החינוך ח

המסרב להתיר למורים החברים בו , שביתת ארגנון המורים בבתי הספר העל יסודיים

בסוף השבוע נודע כי החל . ללוות טיולים וביטול כלל הטיולים והסיורים החינוכיים

מופסקות כל הפעילויות "מחריפים העיצומים וכעת , 11.01.1015, מהיום בבוקר

 .מכל סוג שהוא, ס"ביהמחוץ לכותלי 

בחלקו , היא תוסיף לנזק העצום, ככל ששביתה זו תוסיף להתקיים, לעמדת התנועה

אשר כבר נגרם למאות אלפי תלמידי מערכת החינוך וכן לעשרות אלפי , בלתי הפיך

, המאבטחים, המועסקים ובעלי המקצוע בתחום הטיולים ובהם מדריכי הטיולים

 .עילי אכסניות ושירותי תיירות פנים אחריםנהגי האוטובוסים ועובדי ומפ

, נפגעים פגיעה קשה תלמידי בתי הספר העל יסודיים, כאמור, ראשונים במעלה

הסיורים וימי העיון מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים , אשר הטיולים

ומהתהליך החינוכי החשוב אותו עוברים כל תלמיד ותלמידה בבמערכת החינוך 

וכלה בסוגיות , נופיה ואתריה, שביליה, בחינוך להכרת ואהבת הארץהחל  -בישראל

ערכיות חשובות לאין ערוך אשר עולות בטיולי בתי הספר כגון התמודדות עם 

בכל יום בו נמשכת השביתה נפגעים תלמידי ישראל . 'עזרה לזולת וכיוב, קשיים

בכל . הפיכה תהיה פגיעה בלתי, תלמידי השכבות העליונות, פגיעה אשר לחלק מהם

יום בו נמשכת השביתה נרמסות זכויותיהם של עובדים במעגל תיירות הפנים 

רבים מהם אנשי חינוך הרואים בעבודה עם הנוער הישראלי שליחות  -החינוכית

אשר ברובם אינם מאוגדים וחסרי כל יכולת לזעוק  –חינוכית ממעלה ראשונה 

ן ארגון המורים החזק לבין זעקתם על שנפלו בין הכסאות במאבק האיתנים שבי

 .משרד החינוך
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למשרד החינוך חובה חינוכית כלפי " :התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו

וכן , מאות אלפי תלמידות ותלמידי ישראל מהם נבצר לצאת לימים חוץ בית ספריים

, המאבטחים, חובה ערכית ומוסרית ממעלה ראשונה כלפי עשרות אלפי המדריכים

ושאר נותני השירותים אשר מזה שנים צועדים יד ביד עם ציבור המורים הנהגים 

 ."ואנשי משרד החינוך ונדמה כי כעת נותרו מאחור
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 הטלת קלון על עובדי רשויות מקומיות

ש ולפרקליט המדינה בקריאה "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

ופרקליטות מחוז דרום לשקול לעתור להנחות את פרקליטות המדינה 

לקלון גם כשהנאשם הנו עובד ציבור בשלטון המרכזי או ברשויות 

 .המקומיות ולא רק כשמדובר בנבחר ציבור

 

ש ולפרקליט המדינה בעקבות כתב אישום "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

חמור אשר הוגש כנגד איריס נפתלי עובדת עיריית אשדוד בגין ארבע עבירות הפרת 

הוטל על נפתלי לרכז את ההזדמנות וההצעות , על פי כתב האישום. אמונים

נפתלי לבית ' פנתה גב ,במסגרת תפקידה זה. לקמפיין פרסומי מסוים עבור העירייה

וכן הצעות , שהכין הצעות מחיר שונות בשם בית הדפוס שלו, דפוס השייך לדודּה

נפתלי ' גב. ללא ידיעתם והסכמתם, מחיר פיקטיביות לכאורה בשם בתי עסק אחרים

  .לא ציינה בפני חברי ועדת המכרזים את קרבתה למציע

במסגרת טיעוני תלי קלון נפ' הפרקליטות החליטה שלא לדרוש כי יוטל על גב

, וזאת חרף חומרת המעשים כפי שתוארו בכתב האישום ,הפרקליטות לעונש

, במסגרתו עוברים דרכה סכומי כסף גדולים, וחרף תפקידה הבכיר בעירייה

 .כשהיא מנהלת שלושה עובדים

בתגובה לפניית התנועה לאיכות השלטון השיב פרקליט המחוז שמכיוון 

ר "מתוקף תפקידה כיו) נבחרת ציבורנפתלי היא ' ידעה שגבשהפרקליטות כלל לא 

, מרגע שהדבר נודע להם, אולם. לא ראו מקום לדרוש הטלת קלון( ועד העובדים

לאור התנגדות , ברם .ראו הם לנכון לשנות את הסדר הטיעון ולעתור לקלון

, ניתנפתלי וטענתו כי שינוי הסדר הטיעון יהווה הפרת הבטחה שלטו' סנגורה של גב

 .הוחלט שלא לבטל את הסדר הטיעון

. מעלה סימני שאלה כבדים באשר לתפיסת הפרקליטות את עבודתה, תשובה זו

הייתכן שהפרקליטויות הפליליות בישראל מייחדות את סוגיית הקלון לנבחרי 

( 2)1ומתעלמות התעלמות מוחלטת מעובדי הציבור ומסעיף , ציבור בלבד

לכה של החלטה זו היא כי עובדת ניצולו לרעה ההש ?לחוק הרשויות המקומיות

את סמכויותיו ומעמדו הציבורי שניתנו לו על ידי המחוקק היא זו שנדרש שתעמוד 

 . עת בוחנת היא את שאלת הקלון, במוקד שיקול הדעת של הפרקליטות

רשויות 
 מקומיות
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; הפגיעה באמון הציבור ברשויות המקומיות איננה פחותה כשעסקינן בעובד ציבור

שאלת . על כספי הציבור איננה חלשה יותר כשמדובר בעובד ציבור ההגנה הנדרשת

 .מקור הענקת הסמכויות איננה מעלה ואיננה מורידה מחשיבות הטלת הקלון
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הרשויות יש לחייב את : איכות השלטון לבית המשפט

ולפרסם דוחות חופש מידע , לעמוד בדרישות החוק

 שנתיים 

הרשויות ש בבקשה כי יחייב את "התנועה לאיכות השלטון פנתה לביהמ

לפרסם את הדוחות  קריית ים וערערה, טירה, גלבוע, עיילבון, צפת

 . השנתיים שלהן כדרישת חוק חופש המידע

 

, ש המחוזי בנצרת בעתירה נגד עיריית צפת"התנועה לאיכות השלטון פנתה לביהמ

. והממונים על יישום חוק חופש המידע בתחומן ועהמועצות המקומיות עיילבון וגלב

ש יחייב את העירייה והמועצות האזוריות לפרסם "בעתירה דרשה התנועה כי ביהמ

 . דוחות שנתיים כפי שמורה להן חוק חופש המידע

חייבות הרשויות לפרסם דוח שנתי המפרט את בעלי , על פי חוק חופש המידע

וכן פרק מיוחד , ענייניה הכלכליים, השונותפעילויותיה , התפקידים בעירייה

זאת עד לחודש יולי של השנה . שעניינו הפניות שהתקבלו והמענה שניתן להן

 .העוקבת

לא מפורסם , נתברר כי במספר רב של רשויות מקומיות, מסקירה שערכה התנועה

 . ולכן נשלחו מכתבים לאותן הרשויות על מנת שימלאו חובתן על פי חוק, הדוח

 

בהן דרשה כי , חר פניות חוזרות ונשנות של התנועה לאיכות השלטון למועצותלא

ש "פנתה התנועה לביהמ, אשר נותרו ללא מענה, יפרסמו את הדוחות השנתיים

התבססה העתירה על כך שחופש , בין היתר. בדרישה שיאכוף את חוק חופש המידע

א לקדם את תרבות ב, גישתו של הציבור לחומרים המצויים בידי רשויות השלטון

חופש המידע מבטיח את שקיפות . ולאפשר לפרט לפקח על פעילות השלטון, שלטון

התנועה לאיכות השלטון הדגישה כי , לפיכך. פעולת השלטון ואת העמדתה לביקורת

, וניסיונם להתחמק ממתן המידע, מחדלם של המשיבים לעמוד בדרישות החוק

  .רייםהינו חמור מאוד ופוגע באינטרסים ציבו

הינה , התנועה לאיכות השלטון הדגישה בעתירה כי תכליתו של חוק חופש המידע

פרסום . ולחזק את אימון הציבור ברשויות השלטון, לקדם ולממש את חופש הביטוי

הדוח השנתי שכולל מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה של הרשות 
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לכן הבטחת . וק חופש המידעמגשים באופן אופטימלי את תכליותיו של ח, המקומית

 . פרסומו הינה אינטרס ציבורי חשוב

חובת . שכן אין איש או גוף העומדים מעל לחוק. על הרשות חלה החובה לציית לחוק

ומאפשרת את קיומה ואת , הציות לחוק עומדת בליבו של המשטר הדמוקרטי

ל חובת הציות לחוק חלה על כלל הציבור וע. התנהלותה התקינה של החברה

 .  ועל המועצות האזוריות לציית לחוק ככול אזרח במדינת ישראל. הרשויות
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 יש לחייב את עיריית : איכות השלטון לבית המשפט

 לחיאני מנצח על נאום הניצחון בבת ים

ש בקריאה לפעול "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים והיועמ

להגבלת ההשפעה של ראש רשות מקומית שהושעה על הנעשה ברשות 

 . לרבות תיקוני חקיקה, מקומית

 

 רקע

ובית המשפט הטיל על , הורשע מר לחיאני במסגרת הסכם טיעון, 1014בחודש מאי 

כן הכריע בית . מאסר על תנאי וקנס, לחיאני עונש מאסר בדרך של עבודות שירות

בכך ניתנה האות לפקיעת כהונתו . והחליט להטיל עליו קלון, המשפט בשאלת הקלון

 .של מר לחיאני הן כראש העירייה והן כחבר מועצת העירייה

חרף פקיעת כהונתו מתפקידיו כנבחר ציבור וחרף הטלת , חרף השעייתו מכהונתו

, 1כך על פי תחקיר ערוץ , המשיך מר לחיאני -קלון משפטי ומוסרי בו ובמעשיו 

מר לחיאני תמך ביוסי בכר , לא זו אף זו. להיות מעורב בניהול הרשות המקומית

 .כמועמדו שלו לתפקיד ראש העירייה בבחירות שנתקיימו בעירייה

כך , תמיכתו של מר לחיאני במר בכר הייתה כה מסורה ומפורסמת ברבים

או למצער שמר בכר הינו , כאילו השניים חד הם שהוצגה בפני תושבי העירייה

  .שלוחו של מר לחיאני

ש ולשר "פנתה התנועה ליועמ, ים-בוועדה ובתושבי בת, נוכח הזילות במחוקק

בבקשה כי יפעלו באופן נחרץ ומיידי להסדרת  1014הפנים כבר בחודש דצמבר 

כדי לא להפוך  - הכל. תוך הבהרת גבולות המותר והאסור של התנהלות זו, סוגיה זו

 .את ההרשעה הפלילית פלסתר

ש ובפני שר הפנים כי דומה שלחיאני הכתיר הלכה "התנועה הדגישה בפני היועמ

בעוד המאסדר כשל בתפקידו ובחובתו , למעשה את מר בכר לראשות עיריית בת ים

לכל הפחות , לנתק את התלות בין ראש העירייה המורחק לראש העירייה הנבחר

 .למראית עין

בו נראה מר לחיאני מנצח על , עדות לכך ניתן למצוא בסרטון שעלה לאינטרנט

טרם נאומו של מר  -דקות  9-ונואם נאום של למעלה מ, נאום הניצחון של יוסי בכר

את מי .. אתם בחרתם"גורס מר לחיאני בפני קהל המאזינים כי , בנוסף. בכר עצמו
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זאת כשמרבה הוא לדבר , "שלנושאתם יודעים שהוא זה שימשיך את הדרך הטובה 

חגיגה אמנם ניתן למצוא . ומפריח הבטחות לאוויר"( אנחנו)"הוא בלשון יחיד רבים 

 .אולם אין זו חגיגה לדמוקרטיה ולשלטון החוק, בסרטון

, "כיסאו"סמכויותיו ו, העדר ניתוק מספק של ראש הרשות המקומית מתפקידיו

כך , י מועצת הרשות המקומית ועובדיהיותיר בידיו הכוח הפוליטי להשפיע על חבר

חשש זה מתממש פעם אחר פעם ולא נראה כי  . עין בלבד שההשעיה תהא למראית

דומה כי אוזלת היד עד כה הביאה לזילות . הרשויות פועלות דיין למצות את הדין

  .ועל כך לא ניתן לעבור לסדר היום, בשלטון החוק
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יש לבדוק את הליכי קבלת ההחלטות : איכות השלטון

 "ביביטורס"בתיק ש "של היועמ

וביקשה לבדוק  לנציבות ביקורת המדינההתנועה לאיכות השלטון פנתה 

ש בהליך הבדיקה ככלל ואת הליכי קבלת "את השימוש שעושה היועמ

 .בפרט" ביביטורס"ההחלטות בתיק 

 

הגוף המבקר את עבודת , יקורת המדינההתנועה לאיכות השלטון פנתה לנציבות ב

הליך הבדיקה שננקט בתיק החקירה נגד ראש את  לבחון בבקשה הפרקליטות

 .  י המדינה בעבר כי היה חריג"שהובהר ע, "ביביטורס"תיק  -הממשלה 

הליך הבדיקה , "ביביטורס"מעבר להליך הבדיקה הספציפי בתיק , לעמדת התנועה

התנועה הביעה . נחזה להיות בלתי שוויוני, ש"יועמי הפרקליטות וה"הננקט ככלל ע

, למעשה, לא תקין ומעניקאת עמדתה כנגד הליך זה מספר פעמים וטענה כי הוא 

ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות סמכות בלתי מוגבלת לנקוט בכל אמצעי 

שתמצא לנכון לצורך קבלת החלטה על חקירה פלילית ובכלל זה חקירה טרומית 

צעדים שאין להם כל מעמד  .עריכת שימוע מוקדם לחקירה משטרתית מקיפה ואף

כל זאת לפי ראות עיניהם מבלי . משפטי ואשר פוגעים בהליך חקירה תקין ויעיל

למיוחסים , ימנעו הפעלת הליך תמוה ובעייתי כזה באופן מפלהשלקבוע קריטריונים 

  .בלבד

נראה כי הליך הבדיקה יכול להיות מוצדק כהליך שנועד לבחון האם ישנו ראשית 

עם הזמן הפך ההליך לכלי לעיכוב ומניעת , יחד עם זאת, ראיה לפתיחה בחקירה

לאחר שכבר הוצגו ראיות לכאורה לביצוע עבירה , פתיחה בחקירה כלפי אנשי ציבור

 . על ידם

המקרים בהם ננקטו הליכי בדיקה  אסופתהתנועה לאיכות השלטון מדגישה כי 

ממושכים הולכת ומתארכת וכוללת בעיקר פרשות בהם מעורבים אנשי ציבור 

הליך הבדיקה הממושך מהווה מחסום מפני חקירה . הנמצאים בעמדות מיוחדות

באופן ומנימוקים מעוררי , אותם תיקים נסגרו בסופו של יום. משטרתית אפקטיבית

בהגשמת מטרות , מת הפגיעה בשוויון בפני החוקמתעצ, כך. תמיהות וביקורת

לתגמול ולהרתעה וכן גורם השימוש , ההליך הפלילי להביא לחקר האמת

 כללי
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אמון  ,בהליך חריג זה לפגיעה קשה של אמון הציבור ברשויות אכיפת החוק

 . החיוני לצורך הגשמת שלטון החוק

קבלת  התנועה לאיכות השלטון מבקשת מנציבות המדינה לבדוק את הליכי

על מנת ליצור , וכן את השימוש בהליך הבדיקה". ביביטורס"ההחלטות בתיק 

 .הסדרים והגבלות שימנעו משימושים הפוגעים בשלטון החוק בשוויון באכיפתו
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התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לדואר ישראל 

בבקשה נוספת לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש 

 המידע

 

הממונה על יישום חוק , לשלומי אזולאיאיכות השלטון פנתה התנועה ל

מ בעקבות פניית התנועה "חופש המידע בחברת דואר ישראל בע

בה ביקשה התנועה לקבל לידיה , שהתרחשה כבר בחודש נובמבר השנה

ר "להעניק ליו" דואר ישראל"חומרים בעניין החלטת דירקטוריון חברת 

. מענק הצטיינות ופיצויים מוגדלים, מר ששי שילה, הדירקטוריון היוצא

לא התקבלה , יום 11ולמרות שהחוק מחייב למענה בתוך כ, עד כה

 .תשובה על ידי חברת דואר ישראל

 

שר התקשורת , התנועה ביקשה לקבל את העתק בקשת דירקטוריון לשר האוצר

ומנהל רשות החברות הממשלתיות לאשר את מענק ההצטיינות והפיצויים המוגדלים 

העתקי הפרוטוקולים מדיוני הדירקטוריון בו ; הנימוקים לבקשה; מר שילהל

העתקי הפרוטוקולים מדיוני האסיפה הכללית אשר עסקו ; נתקבלה ההחלטה

בהחלטת הדירקטוריון הנדונה ופירוט סכום הפיצוי המדויק אשר מבקש 

 י שר"הדירקטוריון להעניק למר שילה באם תאושר הבקשה לפיצויים מוגדלים ע

 .האוצר ושר התקשורת

הימים המהווים את מסגרת הזמנים הקבועה בחוק וטרם התקבלה  30מאחר וחלפו 

 .פנתה היום התנועה לאיכות השלטון בשנית" דואר ישראל"תשובה למענה מצד 
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ר דירקטוריון דואר "לא לאשר פיצויים מוגדלים ליו

 ישראל היוצא

ות הממשלתיות התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהל רשות החבר

שר התקשורת והאוצר בקריאה שלא לאשר פיצויים , ולראש הממשלה

ר הדואר היוצר בשל המשבר הכספי "מוגדלים ומענק הצטיינות ליו

, העמוק בו נמצא דואר ישראל המעיד על היעדר הישגיו של מר שילה

 ר היוצא"היו

 

החברות ולראש פנתה התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות  1014בחודש נובמבר 

הממשלה בעקבות העברת בקשה לאישור פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות של 

התנועה הבהירה בפנייה כי . מר ששי שילה, ר דירקטוריון דואר ישראל היוצא"יו

לעמדתה אין כל סיבה לאשר את הבקשה ככל שדירקטוריון דואר ישראל לא יצביע 

 .על הישגים יוצאי דופן של מר שילה

עד כדי סכנת , לאור העובדה שחברת דואר ישראל נמצאת במשבר כספי עמוק ,זאת

מענק הפיצויים המוגדלים יהווה מתן גמול למר שילה , בהתחשב בכך. קיום ממשית

 .על היעדר הישגיו בחברה

ביקשה התנועה לאיכות השלטון לברר מה היו נימוקי דירקטוריון , לאור האמור

לקבל הבהרה ממנהל רשות החברות כן ו, החברה להענקת ההטבה האמורה

הועברה , הממשלתיות מדוע בנסיבות אלו ולאור מצבה החמור של דואר ישראל

 .ומהי עמדתם בעניין, הבקשה לאישור השרים

מאחר וחלף למעלה מחודש והתנועה לא קיבלה תגובה ממנהל רשות החבות ומראש 

על אמון הציבור  פנתה התנועה שוב והדגישה כי להחלטה יש השלכות, הממשלה

 .ועל כיסו ולכן יש חשיבות לתגובת הגורמים המעורבים
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יש לקבוע באופן חד משמעי את הנהלים להגשת 

המלצות לקבלת דרכון עבור ישראלים שמרכז חייהם 

 אינו בישראל

 

לשר הפנים ומנכל משרד הפנים לקבלת איכות השלטון פנתה התנועה ל

ין התחקיר להנפקת דרכונים התייחסות רשמית לשאלות התנועה בעני

 לאזרחי ישראל אשר מרכז חייהם אינו בישראל

 

ל משרד הפנים בעקבות הליך חופש "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר ולמנכ

במסגרת ההליך מבקשת התנועה לקבל מידע האישורים . מידע אשר מנהלת התנועה

ידי שרי הפנים בשבע השנים האחרונות להנפקה או הארכה של דרכון -שניתנו על

ות העתקי המלצות לרב, אשר מרכז חייו אינו בישראל, עולה חדש-לאזרח ישראלי

-הבהרה חדבמשך החודשים האחרונים מבקשת התנועה לקבל . השר הרלוונטי

לשאלה האם המלצות , האמון על אישור ההמלצות, משמעית משר הפנים

ואישור שר הפנים ניתנים בכתב או גם , הנימוקים הנלווים להמלצות, השרים

לרבות , לה השוניםלאחר שבמשרדי הממש, זאת. פ היכן הם נאגרים ונשמרים"בע

קוראת התנועה לשר , בנוסף.  ניתנו תשובות סותרות בהקשר זה, משרד הפנים

משמעי -במסגרתו יקבע באופן חד, נוהל מסודרל לגבש במהירות הראויה "ולמנכ

 .מהי הפרוצדורה להגשת ההמלצות ולקבלת החלטות בנדון

צריכים  התשובה שקיבלה התנועה לבקשות המידע עוסקת בכך שאת התשובות

התנועה מתנגדת לטענה . לספק דווקא במשרד רשות האוכלוסין ולא משרד הפנים

זו מאחר ומדובר בסמכות בלעדית של שר הפנים מאחר והוא אמון באופן אישי על 

רשות האוכלוסין וההגירה כפופה , כמו כן. ההמלצות המגיעות משרי הממשלה

 נים יעסוק בנושאלמשרד הפנים ולכן אין סתירה בכך שמנכל משרד הפ

ברורה , חוזרת התנועה על הבקשה לקבל התייחסות רשמית,  נוכח הדברים

התנועה רואה את הטיפול בנושא . ומפורטת מטעמו של השר לכל השאלות

גם , וכפועל יוצא מכך, מהותי זה ככזה המצוי באחריות ישירה של שר הפנים

ל רשות "מנכמבלי לגרוע מאחריותו של , ל משרד הפנים"באחריות מנכ

 . האוכלוסין וההגירה
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רשות מקרקעי ישראל : בעקבות פעילות התנועה

 העוסקים בבקרה ואכיפה 5102מוסיפה יעדים לשנת 

 

, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ למנהל רשות מקרקעי ישראל

אריק זורגר וברכה על ההחלטה שהתקבלה בעקבות פניות התנועה 

יעד המתייחס לחיזוק הבקרה  2510לכלול בתכנית העבודה לשנת 

 והאכיפה על הסכמי פיתוח

 

אל מנהל אשות מקרקכי  1014התנועה לאיכות השלטון פנתה בחודש ספטמבר 

בנצי ליברמן והביעה חשש לפיו הרשות אינה מנהלת הליכי מעקב ופיקוח , ישראל

מספקים ביחס לקרקעות המוחזקים במסגרת הסכמי פיתוח ולא אוכפת את זכויותיה 

 . באופן שעשוי לפגוע באינטרס הציבורי, בקרקעות אלו

לכלול בתכנית העבודה , ועה מברכת על ההחלטה שהתקבלה בעקבות הפנייההתנ

כפי שניתן . יעד המתייחס לחיזוק הבקרה והאכיפה על הסכמי הפיתוח 1015לשנת 

מעל היעדר הבקרה והאכיפה הובילה למצב בו , לראות מהנתונים הכמותיים

ולה באופן מנתון זה ע. ואילך 5102הסכמי פיתוח פגו או יפוגו משנת  11,111

 . משמעי כי מדובר בבעיה שיש להידרש לה בהקדם-חד

להשקפת התנועה לאיכות השלטון ראוי שהנוהל שיקבע יסדיר בבירור כיצד מנהלת 

מיהו הגוף או בעל התפקיד הספציפי ; ומפקחת הרשות על חוזי הפיתוח השונים

הזמנים  וכן מהם הקריטריונים המדויקים ומסגרת; אשר אמון על הבקרה והאכיפה

מצב בו . להפעלתן של סנקציות שונות כלפי יזמים המפרים את הסכמי הפיתוח

אשר נתפסות על ידי הרשות כבלתי ישימות ומשום , החוזים והנוהל קובעים הוראות

 . יוצר זלזול כללי בתניות החוזה וחוסר ודאות לגבי אכיפתו, אינן ישימות –כך 

דה מצומצמת של גמישות ראוי כי הנוהל יאפשר מי, לעמדת התנועה

והתחשבות בנסיבות מוגדרות ומתוחמות וכך יחסום כל פתח למניפולציות 

ובראשו נושא  -והכל בהתאם לאינטרס הציבורי , בשימוש בקרקעות הנדונות

  .מצוקת הדיור בישראל והרצון לפתח קרקעות רבות ככל הניתן למגורים
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ת הרשות מקדמת שינוי של מתשובת רשות מקרקעי ישראל עולה כי הנהל, בנוסף

באופן , "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען"בעניינה  1316' החלטת המועצה מס

שיתמרץ את בעלי הסכם הפיתוח להשלים את הבניה במקרקעין בפרק זמן קצוב 

אך לא ברור  .ויאפשר את ביטול ההסכם עם יזם אשר אינו עומד בתנאי ההסכם

עניין זה מחדד את הצורך . לטה החדשהמהם הקריטריונים המתגבשים בהח

הקובע מנגנוני , בשינוי ההחלטה זאת לצד קביעת נוהל מסודר כאמור לעיל

. ומעניק לה תוקף אופרטיבי, אכיפה וביקורת לקריטריונים הקבועים בהחלטה

ראוי לשקול כי נוהל זה יתקבל במסגרת אותה החלטה שתחליף את , לחילופין

 .נון משליםויספק לה מנג, 1316החלטה 

 

 

 


