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 ה מסוכנת של תוך עקיפ, ללא שקיפות, בחשאיותמול חברות הגז מ "ממשלת ישראל ניהלה מו– המאבק במונופול הגז

מפגשים אישיים מול מקבלי ההחלטות  , פעילות מחאה אזרחית אינטנסיבית –על ההגבלים העסקייםהסמכות של הממונה 

לוודא כי לא יאושר כל הסדר שמשמעותו , בכל החזיתות, כעת ממשיכים במאבק. הצליחו לעצור את המחטף בכנסת

גיע ה. לקיבוע המונופול המסוכן לכלכלה הישראלית ואף לדמוקרטיה עצמה כדי לא לתת ידלבעלי האינטרסים כניעה 

 .ולא לפי האינטרס של קומץ טייקונים –הזמן להכריע לפי האינטרס הציבורי 

 

ר "יו, ששי שילה :בוטל –ר דירקטוריון הדואר לשעבר  "הבונוס השערורייתי של יו: בעקבות התערבות התנועה

, בנוסףוזים ואח 022-פיצויים מוגדלים של כ לקבל, לפי פרסומים, של דואר ישראל היה אמור הדירקטוריון לשעבר

המוגדר ₪ אלף  02שכולל גם סכום של  –אלף שח  383סכום של  פרסומיםהלפי  תכננו להעניק לועבור שלוש שנות 

תכננו להעניק בדואר " מענק ההצטיינות"את . כל זאת בתקופה שהדואר נמצא במשבר פיננסי חריף –" ענק הצטיינותמ"

וכן שבתקופתו מבקר המדינה , בתזרים המזומנים של הדואר %88מי שבתקופת ניהולו חלה ירידה של  –דווקא לשילה 

התברשנו שהנושא  0208התנועה פנתה ודרשה לבטל את המענק ובמאי . מתח ביקורת חריפה על הדירקטוריון שבניהולו

 .ירד מסדר היום של דירקטוריון הדואר

 

בפעם האחרונה שדרעי  .לא למנות אותו לשר בממשלה –עי עבריין מורשע אריה דר: צ"דיון בעתירת התנועה לבג

צ "עתרה לבגהתנועה  .בהטלת קלון ובמאסר בכלא מעשיהו, בקבלת שוחד בהרשעתוכיהן כשר בממשלה זה הסתיים 

מנת על הרם הזה  אחרי שבפעם האחרונה הוא כבר ניצל את התפקיד –בדרישה למנוע את מינויו לתפקיד שר פעם נוספת 

התנועה צירפה לעתירתה את עצומת המאבק הציבורי הנרחב שהתנועה . לשלשל לכיסו סכומים עצומים מכספי הציבור

בעקבות הלחץ . אלף ישראלים 80-עצומה עליה חתמו למעלה מ –קיימה בחודשים האחרונים נגד מינויו של דרעי 

אך התנועה נאבקת על מנת שלא ימונה  –עבר לעבירות אותו תיק אותו ניצל ב –הציבורי דרעי אמנם ויתר על תיק הפנים 

עוד בעקבות העתירה וכעולה מתשובת היועץ המשפטי תישלל מאריה דרעי הזכות . בשל הרשעותיו –לשר בממשלה כלל 

 .1260/61025תאריך התקיים בצ "דיון בבג.  למנות דיינים במשרד התחבורה

 

התנועה  00.0בתאריך  ?שנים לא הספיקו כדי לקבל החלטות בחקירה הפלילית בפרשת הרפז 5 :צ"עתירה לבג

גרירת הרגליים בחקירה . ל"צ בדרישה שתמוצה החקירה בפרשה שמעלה חשש שהשחיתות חלחלה לצמרת צה"עתרה לבג

 .הגיע הזמן אחת ולתמיד למצות את החקירה –היא תמוהה ביותר 

 

 

 



ומעשירה את קופת הפנסיה של עובדי  קרקע מהסוכנות היהודית לחברה פרטית איך עוברת: מבשרת ציון

הוצא לצורך מכירת עשרות מבנים המהווים כיום מרכז קליטה לעולי אתיופיה ₪ מליון  082מכרז בסך  ?הסוכנות

קופת החברה לניהול  –לחברה פרטית , אך בכלל לא ברור כיצד הקרקע עברה מהסוכנות היהודית  –במבשרת ציון 

שאמורה לגזור קופון שמן מאוד מהקרקעות שנועדו לשמש לרווחתם של  –הפנסיה והתמלוגים של עובדי הסוכנות 

לאחר . יום בלי שיימצא להם פיתרון אחר-עולים קשי 0322-עולה חשש כבד שבעקבות כך יפונו כ, בנוסף. העולים

התנועה עתרה לבית המשפט בדרישה  0202מבר בחודש נוב, שברשות מקרקעי ישראל התעלמו מפניות התנועה בנושא

. ברשות מקרקעי ישראל נאלצו להודות שהמסמכים כלל אינם קיימים, בזכות העתירה, 0208ובמרץ  –לקבל את המידע 

בנוסף התקיים דיון בעניין . צ בדרישה לבטל את העברת הקרקע השערורייתית הזו"התנועה עתרה לבג 0208ביוני 

 .נה בכנסת ומבקר המדינה הודיע שפתח בבדיקהבוועדה לביקורת המדי

 

ואיך  –ועדת השרים לחקיקה היא זו שקובעת את עמדת הממשלה  :שקיפות בוועדת השרים לחקיקה: התנועה דורשת

וזו , למרות שמדובר באחת הוועדות החשובות ביותר. על הצעות החוק השונות –כים של הקואליציה "יצביעו הח

דיוניה מתנהלים ללא  –"( הרשות המחוקקת האמיתית"יש המכנים אותה )שלמעשה קובעת את גורלן של הצעות החוק 

דיוני הוועדה  לקראת הצבעה בוועדה על הצעת חוק להחלת שקיפות על. ללא פרוטוקולים וללא ידוע הציבור, כל שקיפות

 .לפרסם את הפרוטוקולים של הוועדהו התנועה פנתה לחברי הוועדה ודרשה מהם לתמוך בהצעת החוק –

 

 8.0בתאריך  :וכן בדרישה שתיפתח חקירה נגדו –כ אורן חזן מתפקידיו "התנועה פנתה בדרישה להשעות את ח

בניהול קזינו  0203מעורב במהלך קיץ  חזן היהבתחקיר נטען כי  .כ אורן חזן"התפרסם תחקיר קשה בתקשורת אודות הח

, בשל התחקיר .ובמסגרת זו נהג לכאורה לארגן עבור לקוחות הקזינו נערות ליווי ולהשתמש בסם קשה, בבולגריה

י ""עפ, בנוסף; עד שיתבררו הטענות –התנועה פנתה לראש הממשלה בדרישה שחזן יושעה מתפקידיו בוועדות הכנסת 

חזן איים עליו שיפרסם סיפורים מכפישים על  -ר הכנסת "ר הכנסת השעה את חזן מתפקידו כסגן יו"אחרי שיו, סומיםפר

 .בעקבות פרסומים אלה פנתה התנועה ליועץ המשפטי בדרישה שיפתח בחקירה בחשד לסחיטה באיומים. אודותיו

 

ת בדרישה לזרז את הטיפול במספר תיקים של התנועה פנתה לפרקליטו ?מדוע מושכים זמן בתיקים של נבחרי ציבור

התנועה קיבלה תשובה על פיה , בעקבות כך. נבחרי ציבור ברשויות המקומיות שכבר שנים לא מתקבלת הכרעה בעניינם

פרקליט המדינה הנחה לזרז את הטיפול בתיקים אלה ולסיים את הטיפול לפני שמתקיימות בחירות באותן רשויות 

–התנועה פנתה בדרישה נוספת שתהיה פרוצדורה כללית לטיפול מהיר בתיקים של נבחרי ציבור  ,בעקבות כך; מקומיות

 .זכותו של הציבור לדעת אם נבחריו עברו עברות. ולא רק בתקופת בחירות, לא רק בתיקים הנוכחיים

 

של הערוץ " מבט"י תחקיר "עפ .והתלמידים נפגעים –ת בביתר עילית שטחים בבתי ספר מושכרים לעסקים וחנויו

תלמידים , ובאותו הזמן משמשים לעסקים חיצוניים בעיר ביתר עילית שטחים מתוך בתי ספר , הראשון ששודר לאחרונה

, ישנים ומעופשים רבים מהם, בקרוונים בצדי הכבישים תנאים-בתת נאלצים ללמוד, שבעבר למדו בבתי הספר האלה

תלמידים אחרים . למידים הם בעלי צרכים מיוחדים ועבורם הדבר מקשה במיוחדרבים מהת. בחלקם אין אפילו חשמל

כל זאת בזמן ששטחים עצומים בבתי הספר שמשרד  -נאלצים בשל כך לשלם על נסיעות כדי ללמוד בערים אחרות 

קיפה למבקר המדינה בדרישה שתערך חקירה מ התנועה פנתה .משמשים למסחר -החינוך בנה עבורם במיליוני שקלים 

 .ובפרט שיבדוק כיצד אפשרו הגורמים המפקחים לדבר כזה לקרות –בעניין 

 

התנועה פנתה למשרד האוצר והגישה מסמך המפרט הערות  :שמים סוף לתספורות חוב אבסורדיות על חשבון הציבור

לעמדת התנועה הצעת  .שדנה בנושא תספורות החוב, החוק שנמצא על הפרק לאחר דיוניה של ועדת אנדורןלתזכיר 

החוק כפי שהיא אינה מתייחסת למספר סוגיות מהותיות הדורשות הסדרה הן בשלב הקצאת האשראי וניהול החוב והן 

על מנת שבאמת  –מסמך התנועה מפרט סעיפים רבים שיש לשקול לשנות בתזכיר החוק הרלוונטי  .בשלב הסדרי החוב

 .לשלם שוב ושוב את חובותיהם של טייקונים חסרי אחריותיהיה אפקטיבי במלחמה בתופעה שהציבור נדרש 

 

על פי פרסומים , והונה נאמד, מיליון דונם של אדמות מדינה 0.8 -ל מחזיקה היום ב"קק :ל"החלת חופש המידע על קק

  .רכישת קרקעות והכשרתם עבור התיישבות, הקמת תשתיות, בין היתר, משימותיה רבות. ₪מיליארד  2 -ב, שונים

חוק חופש , למרות כל זאת .היא מהווה זרוע ביצועית של הממשלה בכל הנוגע לפיתוח המרחב החקלאי בפריפריה, סףבנו

פרטים על הטבות שונות , פרוטוקולים, לא ניתן לקבל מידע אודות התקשרויות עם ספקים -המידע לא חל עליה 

ל "התנועה פנתה לשרים החברים בוועדת השרים לחקיקה בדרישה להחיל אחת ולתמיד שקיפות על קק. ועוד    לעובדים

 .ולתמוך בהצעת החוק שמטרתה להסדיר את העניין –



 ליון המלאיהג–ח איכות "דו|  1025-יוני

        

כ חזן מתפקידיו בכנסת "איכות השלטון בקריאה להשעות את ח

בסרסרות , לכאורה, עד לבירור הטענות כנגדו ביחס למעורבות

 ובשימוש בסמים קשים

 

פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש , כ אורן חזן"על ח 1בעקבות תחקיר חדשות 

כ "בנימין נתניהו בקריאה להשעות את פעילותו של ח, ר סיעת הליכוד"הממשלה ויו

 .ר הכנסת"חזן מכל הועדות ומתפקידו כסגן יו

 

תחקיר מטריד וקשה של  0ערוץ  התפרסם במהדורה המרכזית של חדשות 8.0.0208ביום 

 0203בתחקיר נטען כי חבר הכנסת אורן חזן היה מעורב במהלך קיץ . העיתונאי עמית סגל

ובמסגרת זו נהג לכאורה לארגן עבור לקוחות הקזינו נערות ליווי , בניהול קזינו בבולגריה

 .'ולהשתמש בסם קשה מסוג קריסטל מת

על כלל , שך כהונתו של אורן חזן כחבר כנסתהרי שהמ, ככל שיש אמת בדברים שפורסמו

ועדת , ועדת חוץ וביטחון)ראש הכנסת וכחבר בחמש ועדות -כסגן יושב –תפקידיו 

תוביל לפגיעה  –( הוועדה לביקורת המדינה וועדת הרפורמות, ועדת הכנסת, הכספים

י מוסרולהידרדרות לשפל , עמוקה וקשה בכבוד הכנסת ובאמון שרוכש הציבור לנבחריו

 .שלא ניתן להסכין עם קיומו

כמי שעומד בראש סיעת , קוראת התנועה לאיכות השלטון לראש הממשלה, על רקע זה

ולהשעות את , לברר ללא דיחוי אם יש אמת בטענות החמורות שעלו מן התחקיר, הליכוד

 . עד לתום הבירור, כ חזן מתפקידיו בכנסת"ח

נבדקו על ידי שירות הביטחון הכללי  האם הטענות האמורות, עוד מבקשת התנועה לדעת

 .בטרם מינויו לתפקיד הרגיש כחבר בוועדת חוץ וביטחון

 

 

 

 

 חקיקה
 



 0בעקבות תחקיר חדשות 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה 

בקריאה לפתוח בחקירה כנגד אורן חזן בדבר חשדות לניסיון 

 סחיטה באיומים  

 

בקריאה לפתו , יהודה ויינשטיין, המשפטיהתנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ 

, ר הכנסת"בדבר חשדות לניסיון סחיטה באיומים של יו, כ אורן חזן"בחקירה נגד ח

 כ יולי אדלשטיין"ח

 

בקריאה לפתוח , יהודה ויינשטיין, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה

על , כ יולי אדלשטיין"ח, כסתר הנ"בחקירה בדבד חשדות לניסיון סחיטה באיומים של יו

 . כ אורן חזן"ידי ח

בעניינו של  0בהמשך לפרסום התחקיר של העיתונאי עמית סגל בערוץ , חשדות אלו הועלו

, ר הכנסת יולי אדלשטיין"לפי דברי מקורבים ליו"נטען כי " דה מרקר"ב. כ אורן חזן"ח

אחד . אדלשטייןהתקשר לפלאפון האישי של היו״ר , ר הכנסת"סגן יו, כ חזן"ח

ובמהלך השיחה אמר חזן כי בתגובה להחלטה להשעותו יחפש  -העוזרים שוחח עימו 

 ".ר הכנסת כדי לפרסמם בתקשורת"סיפורים מכפישים על יו

הרי שאיום לחפש סיפורים מכפישים כנגד נבחר ציבור , ככל שיש אמת בדברים שפורסמו

שלכאורה מבקש למנוע או לבטל , םהקשר הדברי, הינו איום חמור ביותר, ולפרסם אותם

, מעבר למשמעות הפלילית החמורה של החשדות. כ חזן חמור עוד יותר"את השעייתו של ח

בית הנבחרים , כדי לפגוע פגיעה קשה בכנסת, יש לפרשה ולחשדות להתנהלות זו

 .הישראלי

 .יש לפתוח בהליך חקירה מיידי של חשדות חמורים אלו, לעמדת התנועה

 

  



לאיכות השלטון הגישה קובלנה לוועדת האתיקה של התנועה 

 כ אורן חזן"הכנסת בעניין תחקיר ח

 

ר הכנסת יולי אדלשטיין והגישה קובלנה לבדיקת "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

כ "י ח"על התנהגות בלתי הולמת ואודות איומים שבוצעו ע 1הפרסומים בחדשות 

 ר הכנסת"כנגד יו

 

 רקע

תחקיר מטריד וקשה של  0התפרסם במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ  8.0.0208ביום 

בניהול  0203כ אורן חזן היה מעורב במהלך קיץ "בתחקיר נטען כי ח. העיתונאי עמית סגל

ובמסגרת זו נהג לכאורה לארגן עבור לקוחות הקזינו נערות ליווי , קזינו בבולגריה

 .'ולהשתמש בסם קשה מסוג קריסטל מת

כ חזן טלפונית שיחפש סיפורים מכפישים על יושב "י ח"ר אוים ע"ם כי יולמחרת פורס

 . ראש הכנסת כדי לפרסמם בתקשורת בתגובה להחלטה להשעותו

 

והגישה קובלנה לוועדת יואל אדלשטיין , ר הכנסת"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

וגע הן בנ –על מנת שזו תברר אם יש אמת בטענות כנגדו , האתיקה של הכנסת

והכחשותיו הנמרצות בנושא בפני  1להתנהגות שיוחסה לו בתחקיר שפורסם בערוץ 

  .הן בנוגע להתנהגותו כלפי יושב ראש הכנסת על פי הפרסומים; הציבור

, התנועה מבקשת כי ועדת האתיקה של הכנסת תבחן אם יש אמת בפרסומים על איומים

באופן שמצדיק לפתוח , את מעמדוכ חזן באופן שאינו הולם "אם נהג בכך ח, וככל שכן

לחוק  8בהתאם להוראת סעיף , נגדו בהליך העברה מתפקידו כסגן יושב ראש הכנסת

 . 0992-ד"התשנ, הכנסת

 

  



התנועה לאיכות השלטון הגישה למשרד האוצר הערות על 

ח "במטרה ליישם את המלצות דו, תזכיר חוק הסדרת חובות

 ועדת אנדורן 

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה למשרד האוצר מסמך הערות לתיקון תזכיר חוק הסדרת 

ח ועדת אנדורן לבחינת הסדרי החוב "כך שיישם את המלצות דו, (תיקוני חקיקה)חובות 

 . בישראל

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר והגישה מסמך המפרט הערות לתזכיר חוק הסדרת 

ח ועדת אנדורן לבחינת הסדרי החוב "על מנת להכיל את יישום המלצות דו, (התיקוני חקיק)חובות 

לעמדת התנועה הצעת החוק כפי שהיא אינה מתייחסת למספר סוגיות מהותיות . בישראל

 .הדורשות הסדרה הן בשלב הקצאת האשראי וניהול החוב והן בשלב הסדרי החוב

 

כוללות בחינה בצורה שקולה ואחראית כל , טרום הסדר החוב -הערות הנוגעות לשלב המקדמי

לבל תיווצר מציאות משפטית המסירה אחריות , שינוי חקיקה המטיל אחריות על הגופים המפוקחים

קידום שיתוף הפעולה בין המפקח על הבנקים למפקחת על שוק ההון . מהרגולטורים הרלוונטיים

ח מבקר "בהתאם להמלצות דו, יותבכל הנוגע לפיקוח על ריכוזיות אשראי והשקעות בקבוצות עסק

אי . הגברת הפיקוח והביקורת על ועדות האשראי בגופים המוסדיים ובבנקים. א02המדינה 

על אודות " לאחר מעשה"הסתפקות בחובות הדיווח של הגופים המוסדיים והבנקים לרגולטור 

גילוי על חברות  החלת חובות". בזמן אמת"כניסה להסדר חוב והחלת חובות דיווח שיאפשרו פיקוח 

והבטחת , באשר להיקף חובן העצמי, המחזיקות בחברה הנוטלת הלוואה, פרטיות וחברות זרות

ניתוק התלות בין בעל השליטה לבין הנאמן המוביל המלווה את מחזיקי הסדרות לפני הסדר החוב 

 .ידי ועדה מיוחדת-באמצעות הסדרת הרישוי והסמכת הנאמנים על

 

כוללות הקמת ועדה לרישוי נאמנים ונציגים , ניהול הסדר החוב -השניהערות הנוגעות לשלב 

אימוץ המלצת הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל שקראה להגביל את . מיוחדים על הסדרי חוב

הכוללת , אימוץ בחקיקה של העיקרון לפיו בקשה לאישור הסדר חוב. שכר בעלי התפקיד בהסדר

הכפפת . ל או שלמצער יחולו כללים נוקשים לצורך אישורהלא תתקב, בתוכה סעיף פטור מאחריות

קלון "אימוץ עקרון ה. לכללים מחמירים יותר" שימור מניות"הסדרי חוב הכוללים בתוכם סעיף 

ח של מנפיקים שביצעו בעבר תספורת ולא "לפיו הגופים המוסדיים לא יורשו לרכוש אג" הכלכלי

אינטרנטי שיוקדש לנושא הסדרי החוב לשם קידום והקמת מאגר , עמדו בהתחייבויותיהם לנושים

 .השקיפות הציבורית בנושא



 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי ועדת השרים לענייני 

חקיקה בקריאה לתמיכתם בהצעת חוק המאבק בשחיתות 

 ציבורית

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה בבקשה לתמיכתם 

לפיה נבחר ציבור אשר , אותה מציע יאיר לפיד, בק בשחיתות ציבוריתבהצעת חוק המא

 .  לא יוכל להתמודד בבחירות, הורשע בעבירה שיש עימה קלון

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי ועדת השרים לחקיקה בקריאה לתמיכתם בהצעת החוק של 

חבר כנסת או ראש , שרסגן , שר, ראש הממשלהלפיה , המאבק בשחיתות ציבורית, יאיר לפיד

לא יוכל להתמודד עוד בבחירות לכנסת או לרשות , רשות שהורשע בעבירה שיש עמה קלון

 .סגן שר או ראש רשות, שר, מקומית או לכהן בתפקיד ראש ממשלה

  

בשנים האחרונות מספר אנשי ציבור בולטים הורשעו בעבירות שונות הקשורות בניצול מעמדם 

לטובת , אשר לשם קידומו נבחרו, חו את האינטרס הציבורי הרחבאנשים אלה זנ; הציבורי

למותר לציין כי השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות . אינטרסים פרטיים צרים

  . השלטון ובשיטה הדמוקרטית

אף אם , אינו מספק בהיבט הציבורי, ריצו את עונשם, העובדה כי אותם נבחרי ציבור אשר סרחו

לאור , זאת. שנקבע בעבר ביחס ליכולתו של מי שהורשע לשוב לזירה הציבורית, ועד בחוקחלף המ

מעבירה לכלל חזרתם לשירות הציבורי . חשיבותו ומשמעותו של התפקיד אותו הם מבקשים לבצע

וסובלנות לעבירות הפוגעות באינטרס , הציבור מסר של לגיטימציה לנורמות של שחיתות

 . הציבורי הרחב

 

לשם , להצעת חוק זו חשיבות רבה לצורך הצבת סטנדרט של התנהגות ראויה, התנועה לעמדת

התנועה רואה חשיבות . קידום פוליטיקה נקייה ולבנייה מחודשת של אמון הציבור בנבחריו

לצערנו הגיעה העת בה יש  .בבחירת נבחרי ציבור ראויים ובהצבת נורמות שלטוניות ראויות

ורך  להימנע ממתן אפשרות למי שהורשע בעבירות אשר יש עימן לומר אמירה ברורה בדבר הצ

אשר מעלו בתפקידם וחטאו לאינטרס הציבורי , נבחרי ציבור. לשוב ולהיבחר כנבחר ציבור, קלון

אשר , בוודאי כאלה שניצלו את מעמדם הציבורי והורשעו בעבירה הקשורה בתפקידם, הרחב

  . גם לאחר שריצו את עונשם, ולשמש פרנסי הציבור אינם ראויים לחזור, הוכרע כי יש עימה קלון



התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים בוועדת השרים לענייני 

 חקיקה בקריאה לתמיכה בהצעת החוק לשקיפות הוועדה

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים חברי הוועדה לענייני חקיקה בקריאה לתמיכה 

 תעלה לדיון הצעת החוק. בהצעת החוק לשקיפות הוועדה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים חברי הוועדה לענייני חקיקה בקריאה לתמיכתם 

הכוללת פרסום הצבעות , לשקיפות החלטות הוועדה, כ סתיו שפיר"בהצעת החוק של ח

 .השרים ופרסום הפרוטוקולים של הוועדה

ללא , ם במחשכיםענייניה נערכי, על אף תפקידה המכריע של ועדת השרים לענייני חקיקה

הציבור אינו . פרוטוקול ואף מבלי שהציבור יודע מי מבין נבחריו תמך בהצעה זו או אחרת

עמדו מאחורי הבטחותיהם ותמכו או , באופן אישי וסיעתי, יכול לדעת האם נבחרי הציבור

דווקא ההתעקשות על המשך הפעילות במחשכים יש בה . דחו הצעת חוק זו או אחרת

תחושה כי כביכול יש להם , שת חשדנות כלפיי נבחרי הציבור מראשכדי לייצר תחו

במקום . דבר מה שהם מעדיפים כי הציבור לא ידע ביחס להחלטותיהם הפרלמנטאריות

 .לחשוף הדברים ולבטל כל חשש שכזה בעודו באיבו

 

הימנעות מפרסום הצבעות מקבלי , במדינה דמוקרטית, לא ניתן להצדיק, לעמדת התנועה

השארת דיוני וועדת השרים לענייני חקיקה והצבעותיהם של . ההחלטות לציבור הרחב

המאפשרת , פגיעה קשה בשקיפות ההליך הדמוקרטימשמעותה , השרים בגדר סוד כמוס

מבלי שלאיש תהיה יכולת , חותיהם לציבורלשרים החברים בוועדה להתנער בקלות מהבט

 .לדעת זאת ובאופן שיפעיל משמעת קואליציונית שיחייב את חברי הממשלה כולה

 

  



 ש "איכות השלטון בפנייה ליועמ

 "פרשת הרפז"בקריאה לסיום החקירה הפלילית בעניין 

 

ההחלטות במסגרת התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בטענה כי קבלת 

. חורגת מהזמנים הנדרשים והמקובלים וכי החקירה מתנהלת בעצלתיים" פרשת הרפז"

ש לסיים את החקירה הפלילית בפרשה בין אם על ידי ניקוי שמם "התנועה מבקשת מהיועמ

 של כלל המעורבים ובין אם על ידי מיצוי הדין במלואו

 

ות הזמנים מעבר למקובל ולנדרש בקבלת ש בשל התארכ"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

חרף החשיבות הציבורית הראשונה במעלה במיצוי החקירה ". פרשת הרפז"החלטות במסגרת 

דומה כי החקירה התנהלה לכל הפחות , לטענת התנועה. ובמיצוי הדין עם המעורבים בפרשה

 .מיסת כל ניסיון להגיע לחקר האמתאם לא תוך ר, בעצלתיים

המעורבות , ש את השתלשלות האירועים והזכירה כי תחילה"ני היועמהתנועה פרסה בפ

תוך ניקוי מאשמה של כלל , של כשבוע וחצי בלבד, בזק-המשטרתית החלה והסתיימה בחקירת

זאת למרות שהפרסומים התקשורתיים מלמדים כי סימני השאלה שריחפו , בכירי מערכת הביטחון

. אכן לא היה בה כדי לצייר את התמונה המלאה וכי, דאז מעל חקירת הבזק אכן היו במקומם

משרד מבקר המדינה החל , למבקר המדינה, מר אהוד ברק, בעקבות פנייתו של שר הביטחון דאז

תחילה . ידי גורמי אכיפה שונים-אך נתקל במגבלות חוקיות ובהערמת קשיים על, בבדיקת הפרשה

רק לאחר  הגשת עתירה . ינה חוקיתשאף היא מוגבלת מבח, ח"הטיל את האחריות לחקירה על מצ

התרצה היועץ המשפטי לממשלה והטיל את חקירת , בנושא על ידי התנועה לאיכות השלטון

 .הפרשה על משטרת ישראל

בין אם על ידי הגשת כתב אישום ובין , מאז ועד היום חלפו קרוב לשנתיים וטרם מוצתה החקירה

גבי אשכנזי וסגירת ( 'במיל)ל "לדין את ראלמעט המלצת המשטרה להעמיד , אם על ידי סגירתה

 .התיק כנגד אביחי מנדלבליט

 

, התמשכותם של הליכים פליליים ספגה ביקורת חריפה לאחרונה על ידי הרשות השופטת

וכי הגיעה העת לשים , לרבות על ידי בית המשפט העליון וציינה כי חמש שנים הן די והותר

בין אם על ידי ניקוי שמם של כלל המעורבים , "זפרשת הרפ"סוף לחקירה הפלילית בעניין 

האינטרס הציבורי מחייב מיצוי החקירה וסתימת הגולל . ובין אם על ידי מיצוי הדין במלואו

 .תוך גילוי האמת כלפי כל ותיקון של כלל הליקויים שעלו מן הפרשה, על פרשה רגישה זו

 

 עתירות



נטילת ץ להפסקת "התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג

 סמכויותיו של הממונה להגבלים עסקיים

 הנעשה בניגוד לדין, מ עם חברות הגז"ולמניעת ניהול המו
 

מ "ץ למתן צווים על תנאי למניעת ניהול המו"התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג

זאת  . מול חברות הגז ומניעת קבלת החלטות האוכפות את דיני ההגבלים העסקיים עליהן

ואלו מתנהלים בהעדר סמכות תוך עקיפת סמכויותיו של הממונה על ההגבלים מאחר 

 העסקיים ונטילתן בניגוד לדין

 

שרי , ר המועצה הלאומית לכלכלה"יו, ץ כנגד ראש הממשלה"התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

בבקשה ש והממונה על ההגבלים העסקיים "היועמ, ממשלת ישראל, התשתיות האוצר והכלכלה

מ מול חברות הגז וקבלת החלטות שעניין אכיפת או אי "למניעת המו צו על תנאין למת

זאת עקב התנהלות הליכים אלו בהעדר סמכות  .אכיפת דיני ההגבלים העסקיים על חברות הגז

 .תוך עקיפת סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים בניגוד לדין

להביא את סוגיית הסדרת משק הגז אשר יורה להימנע מ צו בינייםהתנועה מבקשת גם מתן 

עד להכרעה  –( בטחוני-לרבות הקבינט המדיני)הטבעי לממשלה ולכל ועדה מוועדותיה 

על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה במעמדו העצמאי של הממונה להגבלים עסקיים , בעתירה

 .ובסמכויותיו

שיורה להימנע מלהתחייב להסדר  צו על בינייםמבקשת התנועה מבית המשפט מתן , בנוסף

על מנת למנוע מצב בלתי הפיך של גיבוש הבטחה , עד להכרעה בעתירה –למול חברות הגז 

שעה שזו , ולמצער ביסוס טענת הסתמכות מצד חברות הגז על התחייבות ממשלתית, מינהלית

 . נתקבלה בהליך נעדר סמכות ופסול מעיקרו

לפיה ממשלת ישראל לא מהססת להתעלם , ה ומטרידהלטענת התנועה מתקיימת תמונת מצב קש

מכללי המשפט המינהלי ומכל היגיון ציבורי , מדיני ההגבלים העסקיים, כליל מעקרון שלטון החוק

זהו בדיוק החשש העיקרי מפני ביצור ": והכל על מנת להבטיח את טובתו של מונופול הגז –

, נסבלת-מונופול הגז בקלות בלתי הממשלה בפני" מתקפלת"אם כעת  –כוחו של המונופול 

לא רוצה העותרת לשער כיצד תתמודד המדינה אל מול כעשור עם המונופול שיצרה במו 

עם כבילת מדינת ישראל , בטרם ייגרם נזק בלתי הפיך –התנהלות זו יש לעצור לאלתר . ידיה

 ."להתחייבות בלתי חוקית ופוגענית למול חברות הגז

 

  



פרשת "ץ למיצוי חקירת "עתרה לבג התנועה לאיכות השלטון

 "הרפז

 

ש ופרקליט המדינה בבקשה למתן צווים "התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד היועמ

קביעת לוח זמנים למיצוי החקירה והגשת כתב אישום , "הרפז"למיצוי חקירת פרשת 

 .כנגד בועז הרפז

 

משטרת , ז הרפזבוע, פרקליט המדינה, ש"התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד היועמ

ש ופרקליט המדינה "צוו על תנאי כנגד היועמישראל ומבקר המדינה בבקשה למתן 

, ולפעול על פיהן ולקבל החלטות ענייניות" פרשת הרפז"למצות את החקירה המכונה 

לרבות הגשת כתבי אישום כנגד מי מהמעורבים שבעניינם ממצאי החקירה מעלים ראיות 

זאת נוכח התמשכות ההליכים המנוגדת למטרות ולהצדקות  .להרשעה המעלות סיכוי סביר

הפוגעת בערכים המוגנים שהחוק הפלילי נועד , הדין הפלילי ולעקרונות המשפט המנהלי

ולנוכח הפגיעה באמון הציבור ברשויות , כמו גם בחשודים ובזכויותיהם, להגן עליהם

גם מבית המשפט  התנועה מבקשת. אכיפת החוק ובמערכת הביטחון של מדינת ישראל

מתן צו על תנאי לקביעת לוח זמנים למיצוי החקירה וכן מתן צו על תנאי כנגד 

ש ופרקליט המדינה להגשת כתב אישום כנגד בועז הרפז נוכח העובדה כי "היועמ

 . כתיבתו נסתיימה וכי נערך הליך שימוע לפני כשנתיים

 

וף לתוככי מערכת היחסים למבט חט" זכה"הציבור . לפני כחמש שנים נפל דבר בישראל

ולמאבק כוחות רב עוצמה שהמפסיד , ל דאז"העגומה בין שר הביטחון דאז לבין הרמטכ

החקירה , וחרף האינטרס הציבורי, במהלך פרק זמן ארוך זה. העיקרי בו הוא הציבור עצמו

 .אם לא תוך רמיסת כל ניסיון להביא למיצויה ולחקר האמת, הפלילית התנהלה בעצלתיים

אותו לא , התמשכות ההליכים בעניין הגיעה לקו האדום, נת התנועה לאיכות השלטוןלטע

לפגיעה ; חצייתו מביאה לפגיעה קשה באמון הציבור במערכת הביטחון. ניתן לחצות

לפגיעה ולעינוי דין של כלל ; אקוטית באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק והעומד בראשן

לחובה שחלה על רשויות השלטון לפעול במהירות בהתנהלות בניגוד ; המעורבים בפרשה

מצדיקים את , ביחד ולחוד, כל אלו. ובסיכול הגשמת תכליות ההליך הפלילי; ראויה

 רות קיצוני שלא ניתן להתעלם ממנווזועקים הם חוסר סבי, התערבות בית המשפט



, הקמת מועצה מייעצת לשר האוצר ולממונה על הביטוח-יא

 פי דין כנדרש על

 

בחלוף יותר משלוש שנים מהרגע שבו הודיע הממונה לראשונה על כוונתו לפרסם תזכיר חוק 

קוראת התנועה לחייב , תזכיר שלא התפרסם לעולם, שיביא לביטול המועצה המייעצת

 פעולה מהירה מצד שר האוצר והממונה להקמת מועצה מייעצת כפי שנדרש על פי חוק

 רקע

הממונה על , שריג' פנתה התנועה לאיכות השלטון לראשונה אל פרופ, שניםמשלוש לפני למעלה 

על מנת לברר מדוע מזה , ר שטייניץ"ד, ואל שר האוצר דאז, הביטוח והחסכון הקודם, שוק ההון

לחוק ( א)0כפי שנדרש על פי סעיף , לא פועלת מועצה מייעצת( נכון למועד שליחת המכתב)עשור 

מועצה זו , השיב הממונה כי לשיטתו, בתגובה לפניות התנועה. פיננסייםהפיקוח על שירותים 

שכן קיימים , איננה הכרחית על מנת לייצג את האינטרסים של הציבור הרחב בהחלטות הממונה

 .מנגנונים חלופיים אפקטיביים יותר

נגנון השיבה התנועה כי במידה והממונה סבור כי יש לתקן את החוק על מנת לבטל את מ, בתגובה

על גורמי , כל עוד החוק עומד בתקפו. עליו לקדם זאת באמצעות הליך החקיקה, המועצה המייעצת

 .הרשות המבצעת למלא אחר הוראות החוק כלשונן

תזכיר " בחודשים הקרובים"כי בכוונתו לפרסם  08.2.0200השיב הממונה ביום , בתגובה לכך

יתרה . מסגרתו יּוצע לבטל את המועצה המייעצתאשר ב, לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

הוא ידאג למינוי , הממונה אף התחייב כי במידה שהתזכיר לא יתגבש לכדי חקיקה מחייבת, מזאת

תזכיר שכזה לא  ,09-לכל אורך השנתיים בהם כיהנה הכנסת ה, ואולם. מועצה מייעצת על פי דין

כ מיקי רוזנטל לממונה על "עדכנית של חהבפנייה , יתרה מזאת. הונח או פורסם להערות הציבור

 .הודתה הממונה כי הצעה שכזו טרם הוגשה, 02.8.0202הביטוח ביום 

יש להבהיר כי עמידה בהוראות המחוקק אינה אפוא בגדר ברירה העומדת לשיקול דעתם של נציגי 

ת הימנעות שר האוצר והממונה מהקמת מועצה מייעצ .חובה מפורשת על פי חוקאלא , המנהל

וזאת מבלי , מעלה ספק ממשי באשר ליכולתם לפעול מכוח הוראות החוק, כמתחייב על פי חוק

התנועה קוראת בשם שלטון החוק לחייב פעולה , לפיכך. להיוועץ בוועדה המייעצת קודם לכן

לחוק הפיקוח על ( א)0מהירה מצד שר האוצר והממונה להקמת מועצה מייעצת כמאמר סעיף 

ומהו , ומבקשת לדעת האם בכוונתם לפעול לריפוי הפגם ולהקים מועצה מייעצתשירותים פיננסיים 

 . לוח הזמנים שהוגדר לצורך כך

 

  

 כלכלה



התנועה לאיכות השלטון פנתה לבנק ישראל בבקשה לקבלת 

מסמכים על מנת לבחון את כשרות מינויה של חדווה בר 

 לתפקיד המפקחת על הבנקים

 

על חופש המידע בבנק ישראל בבקשה התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה 

לקבלת מסמכים על מנת לבחון את תקינות מינויה של חדווה בר לתפקיד המפקחת 

 .על הבנקים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע בבנק ישראל בבקשה לקבלת 

 .מסמכים על מנת לבחון את תקינות מינויה של חדווה בר לתפקיד המפקחת על הבנקים

 

, התנועה פנתה אל חברי ועדת האיתור לתפקיד המפקח על הבנקים במכתב מפורט 

ר חדווה בר לתפקיד על רקע כהונתה בתפקיד בכיר "בבקשה לפסול את מועמדותה של ד

במכתב זה הובהר כי מינויה למשרת המפקח על הבנקים ילווה בניגוד . בבנק לאומי

ויפגע אנושות באינטרס , דיה על פי דיןעניינים חריף אשר לא יאפשר לה למלא את תפקי

 הציבורי שבפיקוח יעיל ואפקטיבי ובאמון הציבור בפיקוח על המערכת הבנקאית

התנועה מבקשת לקבל את , על מנת לבחון את תקינות המינוי טרם כניסתה לתפקיד

, חוות הדעת המשפטית שהוגשה לידי חברי ועדת האיתור בעניינה של חדווה בר

ות ליכולתה למלא את התפקיד על רקע כהונתה כבעלת משרה ובפרט ההתייחס

בנוסף להסכם ניגוד העניינים עליו חתמה חדווה בר בטרם . בכירה בבנק לאומי

ואתמסמך סיכום בדיקת הפוטנציאל לניגוד . כניסתה לתפקיד המפקחת על הבנקים

 .עניינים בקרב חברי ועדת האיתור

 

  



הממשלה בדרישה לקיים התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש 

 מפקד חקלאי

 

, בנימין נתניהו בדרישה לקיים מפקד חקלאי, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

על רקע העובדה שמפקד שכזה לא נערך , במטרה לספק נתונים שוטפים בתחום החקלאות

 זאת , שנה 20כבר 

 

בדרישה להפעיל את סמכותו בנימין נתניהו , התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

על רקע העובדה , זאת. ולהורות על קיום מפקד חקלאי נרחב, הקבועה בפקודת הסטטיסטיקה

 .על אף נחיצותו הרבה –השנים האחרונות  32שמפקד חקלאי לא נערך בישראל במהלך 

ם מהימנה לנתוני" נקודת עוגן"אשר נועד לספק , מפקד חקלאי הוא פרויקט סטטיסטי רחב ומקיף

, מפקד חקלאי ישקף את מבנה המשקים החקלאיים בישראל והיקפם. שוטפים בתחום החקלאות

 .ויהווה מסגרת עדכנית לדגימת נתונים ייעודיים מהגורמים היצרניים

וזו הקיימת מתאפיינת , כיום אין בנמצא תשתית נתונים עדכנית ומהימנה בתחום החקלאות

דבר אשר פוגע באופן קריטי ביכולת לבחון ולבקר את פערי התיווך , בסתירות ובאי דיוקים

אשר יאפשר לשקף את , ישנו צורך ציבורי מהותי בעריכת מפקד חקלאי, על כן.בישראל

 .  צרתוהמחיר שמקבל החקלאי על תו

עולה כי אף גורם במדינה אינו סוקר ובוחן מהו , מבדיקה שערכה התנועה בחודשים האחרונים

בנייר שהוציא מרכז . בדיוק הרווח אותו מקבלים החקלאים עבור הירקות והפירות פרי עמלם

כאשר מבקש מרכז המחקר , המחקר והמידע של הכנסת בדבר מחירי הפירות והירקות בישראל

, הפער בין המחיר שבו הסיטונאים מוכרים את התוצרת, קרי, הסיטונאיוד על הפער והמידע לעמ

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

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

 .טלפון

ונים שיהוו תשתית לביצוע סקרים ייעודיים בקרב יצרני פירות במסגרת מפקד חקלאי יאספו הנת

סקרים אלו יאפשרו לפזר את הערפל אודות הרווח שגוזרות . וירקות לחישוב כמויות ומחירים

ולתת בידי הצרכנים מידע אשר יאפשר להם , רשתות שונות על התוצרת החקלאית מלקוחותיהם

מפקד חקלאי יאפשר לאסוף נתונים , תלצד זא. באשר להתנהלותם לקבל החלטה מושכלת

שישמשו קרקע מוצקה שעל בסיסה ניתן יהיה לנקוט בצעדי מדיניות ולקדם שינוי חקיקתי אשר 

 .בתחום המזון לטיפול בבעיית פערי התיווך ולצמצום יוקר המחייה, בסופו של יום, יובילו

וההשלכות , םשני 20אי הפעלתה של סמכות זו משך תקופה העולה על , לעמדת התנועה

 .מצביעים יש לפעול לקיומו של מפקד חקלאי לאלתר, השליליות של אי הפעלתה



 

 

 בעניין ראש עיריית אשקלון 02בעקבות חשיפת חדשות 

, קריאה לרשות המיסים לבחון את הסכם השתיקה שנחתם

וכן הסכמים , בין איתמר שמעוני לבין עובדת לשעבר, לכאורה

שמירת האינטרס הציבורי ובדיקת אפשרות לשם , אחרים

 לפשיעה כלכלית

 

פנתה התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות המיסים , 20בעקבות חשיפת חדשות 

בין ראש עיריית אשקלון , לכאורה, שנחתם" השתיקה"בקריאה לפעול לבחינת הסכם 

בור לא ייתכן ונבחרי צי: " לבין עובדת לשעבר אשר האשימה אותו בהטרדה מינית

יימנעו ממסירת דין וחשבון ציבורי על מעשיהם תמורת קניית שתיקה בסכומי עתק 

 ."ובמחשכים

 

בין ראש , לכאורה, בדבר הסכם שתיקה סודי אשר נחתם 02בעקבות חשיפת חדשות 

לבין עובדת לשעבר אשר האשימה אותו כי , מר איתמר שמעוני, עיריית אשקלון המכהן

ד משה "ח ועו"רו, התנועה לאיכות השלטון למנהל רשות המיסיםהטריד אותה מינית פנתה 

 .אשר ולבחון את החשדות והמקורות הכספיים מחשש לפשיעה כלכלית

פנתה התנועה ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה כי יבחן את החשדות המיוחסים , כן

ומימוש מטרות , אכיפתו, דגל שחור של פגיעה אנושה בערכי שלטון החוק. לשמעוני

בקרב , לכאורה, אשר מותירים עבריינים, מתנוסס מעל הסכמים שכאלו דין הפליליה

 .ואף בתפקיד של נבחרי ציבור -הציבור

נתונים נבחרי ציבור הנדרשים לשלם סכומי עתק מכיסם יכולים בקלות רבה למצוא עצמם 

האוחזות במפתח " קורבנות"הן על ידי ה -עד כדי סחיטה של ממש, ללחצים פסולים

והן על ידי גורמים עלומים אשר ייתכן ומממנים את דמי השתיקה , יעה בנבחר הציבורלפג

מבלי להיכנס וזאת . מנבחר הציבור" לגבות חובם"האמורים ואשר יכול ובעתיד ידעו 

אף בהעדר מתלונן או  -ככל שתפתח כזו  -לסוגית שיבוש הליכי חקירה עתידית 

 .מתלוננת

 מונציפאלי



פגיעה בתפיסות היסוד של החברה הישראלית בנוגע לרמה פגיעה מסוג זה הינה בבחינת 

בעל , וכן בבחינת התנהלות ההסכמים שבין נאשם, הראויה של התנהלות נבחרי ציבור

אין ספק כי הסכמים מסוג זה . לבין מתלונן או מתלוננת על עבירות מין, תפקיד ציבורי

 .הגורמים המוסמכיםוכי ראוי שייבחנו על ידי , אינם עומדים בבחינת תקנת הציבור

התנועה לאיכות השלטון קוראת לרשות המיסים לפעול לשם בחינת ההסכם האמור 

כמתואר בפרסום , העברת סכומי עתק. בכל האמצעים העומדים לרשותם, והסכמים נוספים

יכולים מקור לפשיעה , או המס ששולם בגינם ייבחנו/מבלי שמקור הכספים ו, 02חדשות 

 . לרבות הלבנת הון והעלמת מס, ויכלכלית ולעבירות מיס

התנועה קוראת לרשות המיסים לפעול בהקדם ולבחון את החשדות הקשים לביצוע עבירה 

כן . לרבות תכנו של ההסכם ופגיעתו בתקנת הציבור, פלילית העולים מהפרסומים האמורים

ות לרבות בחינה של המקור, ככל שאכן נחתם, יש לבחון את הרקע לחתימתו של הסכם זה

 .יעדם והמס אשר שולם בגינם, מקורם, הכספיים האמורים לעניין זה

 

  



פנייה למבקר המדינה בקריאה לבדוק פעילות בתי עסק פרטיים 

 ומסחריים מתוך מוסדות חינוך בביתר עילית

פנתה , על פעילות בתי עסק פרטיים מתוך מוסדות חינוך" מבט"בעקבות תחקיר 

המדינה בקריאה לפתוח בבדיקה וחקירה מעמיקה התנועה לאיכות השלטון למבקר 

ר הוועדה "יו, פנתה התנועה לחברת הכנסת קארין אלהרר, במקביל. של הנושא

 .לענייני ביקורת המדינה לקיים דיון דחוף בנושא

ממנו עולה כי מספר בתי ספר בעיר ביתר עילית פועלים עסקים " מבט"בעקבו תחקיר 

יכות השלטון פנתה למבקר המדינה לפתוח בבדיקה פנתה התנועה לא, מסחריים פרטיים

וחקירה מעמיקה של תופעת פעילותם ובחינה האם המצב מתקיים גם בבתי ספר נוספים 

כמו כן קוראת התנועה לחברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה לקיים דיון . ברחבי הארץ

 . בנושא

ה אשר אושרה בתגובת עובד, מהכתבה עולה כי בתי העסק פועלים מתוך שטח בתי הספר

הם פועלים בחלל , אשר לבתי העסק הפועלים במבנה"עיריית ביתר עילית בדבריה כי 

כמו כן אישרה העירייה כי באחד מבתי ". שנבנה באופן פרטי ולא על חשבון כיתות הלימוד

 . וכן שהוצאו צווי סגירה לחנויות האמורות בכתבה, הספר אכן פועל אולם שמחות

 

פסולה ביותר שכן מדובר במוסדות ציבור הממומנים על ידי משרד  מדובר בתופעה

ונועדנו לשמש לרווחת התלמידים ולצרכי לימוד והענקת השכלה ראויה , החינוך

השכל הישר מעלה כי קיומם של עסקים מסחריים בתוך תחומי בית  .לילדי ביתר עילית

ילות שנועדו לרווחת בהכרח מגיע על חשבון מרחבי לימוד ופע, ספר או מוסד חינוכי

 .התלמידים

לא ברור מי גובה את דמי השכירות אותם משלמים העסקים בעבור השימוש , יתרה מכך

וכן מי נתן את האישור לשימוש במתחמי , במתחמי מוסדות החינוך ולאיזה כיס הם נכנסים

. בהקשר זה פנתה התנועה גם לעירייה על מנת לקבל תשובות לשאלות אלו. החינוך

הסכמי השכירות , רישיונות העסק, ה ביקשה מהעירייה גם את צווי הסגירההתנוע

 . ומסמכים נוספים בנוגע לפעילותם של העסקים האמורים

בהודעת העירייה נמסר כי הוצאו צווי סגירה לחנויות ועסקים מסוימים שפעלו מתוך 

פעילות הודעה זו כשלעצמה מעידה על כך שהעירייה מכירה בעובדה ש. מוסדות החינוך

 .העסקים מתוך מוסדות החינוך הייתה בניגוד לדין



כאשר החשש העיקרי העולה מפרשה זו הינו שלא מדובר , מדובר בתופעה מדאיגה ביותר

אלא בשיטה פסולה לעשיית רווח על , בתופעה נקודתית בלבד במספר מקרים בודדים

 . חשבון חינוך הילדים

והן באשר , להיקף התופעה ופריסתה הן באשר, תופעה זו מעלה סימני שאלה רבים

העובדה שבמשך שנים . למנגנוני הבקרה והפיקוח על מוסדות החינוך והנעשה בתוכם

מתוך שטחי מוסדות , כגון חנות כלי בניין ואולם שמחות, פועלים להם עסקים מסחריים

מעלה שאלות רבות המצריכות בדיקה וחקירה  –חינוך ובמחיר של פגיעה בתלמידים 

 . המעמיק

 

משרד הפנים מחייב את מועצה מקומית גדרה לצאת במכרז 

 למבקר המועצה

, כי הוא תומך בדרישת התנועה לאיכות השלטון', יום א, משרד הפנים הודיע היום

לאחר , ומחייב את מועצה מקומית גדרה לצאת במכרז חדש לתפקיד מבקר המועצה

 . שמינויו של דוד נפתלי נפסל

 

הודיע מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות , לאיכות השלטוןבעקבות פניית התנועה 

כי הוא תומך בדרישת התנועה ויחייב את מועצה מקומית גדרה , מקומיות שבמשרד הפנים

 .ההודעה יצאה למועצה לפני כשבוע. לצאת למכרז למינוי מבקר למועצה בהקדם האפשרי

ינויו של דוד נפתלי התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד הפנים בבקשה למנוע את מ

אינו עומד בתנאי , לכאורה, לתפקיד מבקר המועצה המקומית גדרה עקב גילויים כי נפתלי

לניגוד עניינים מוסדי בעצם ביצוע , לכאורה, וכן כי קיים חשש, הסף למינוי לתפקיד זה

 . שנעשה ללא תקופת צינון משמעותית, המינוי

וחרף העובדה שחברי , עה לאיכות השלטוןחרף עמדתו הברורה של משרד הפנים ושל התנו

אושר מינויו של דוד נפתלי ברוב קולות , הוועדה הממנה במועצה היו מודעים לעמדה זו

עוכב המינוי ומשמעות הדבר היא שכבר , בשל כך. כפי שעולה מפרוטוקול ישיבת המועצה

 .ושםתקופה ארוכה פועלת מועצה מקומית גדרה ללא מבקר ובאופן זה החוק אינו מי

בעקבות זאת הודיע משרד הפנים למועצה מקומית גדרה כי יש לצאת בהקדם האפשרי 

 . למכרז חדש למינוי מבקר המועצה

 



" ידידת בית המשפט"התנועה לאיכות השלטון תצטרף כ

להליכים כנגד עיריית עפולה בדבר הדחתו של חבר האופוזיציה 

 מוועדות העירייה

להליכי עתירתו " ידידת בית המשפט"במעמד של התנועה לאיכות השלטון מצטרפת 

בדבר , כנגד ראש העירייה והעירייה עצמה, שלום שלמה, של חבר מועצת עפולה

 .הדחתו מארבע וועדות המועצה כנציג האופוזיציה

 

ידידת בית "בית המשפט המחוזי בנצרת אישר את הצטרפות התנועה לאיכות השלטון במעמד 

בנוגע להדחתו , שלום שלמה, חבר האופוזיציה במועצת עפולהלהליכי עתירתו של , "המשפט

וועדה לבחירת , וועדת המכרזים -מארבע וועדות במועצה בהן הוא מכהן כנציג האופוזיציה 

מעמד ידיד בית משפט מאפשר לגוף שאיננו . וועדת תכנון ובניה, וועדת הכספים, עובדים בכירים

  .י בית המשפטצד להליך לבקש להתייצב ולהציג עמדתו בפנ

 

הודח בהחלטת מועצה חפוזה מכהונתו , שלום שלמה, חבר האופוזיציה במועצת עיריית עפולה

לאחר שהעלה בפני גורמים שונים טענות כנגד התנהלות בלתי , זאת. בארבע וועדות עירוניות

 -כי הודח משיקולים זרים , בעתירתו טען מה שלמה. בה הוא חבר, תקינה של וועדת המכרזים

 . נקמניים

 

כי בית המשפט בהחלטתו צריך לשקול היבטים ואינטרסים ציבוריים הנוגעים , התנועה סבורה

, בשלטון המקומי" שומרי סף"כ, למעמדם ותפקידם של חברי מועצה בכלל וחברי אופוזיציה בפרט

, תקינה וראויה, אשר תפקידם לשרת את הציבור ולדאוג עבורו למערכת ציבורית מתפקדת

מקבוצת המיעוט במועצה יוכלו לבצע את תפקידם מבלי לחשוש " שומרי סף"ח כי אותם ולהבטי

 .אשר סופה בפגיעה במעמדם ובזכויותיהם, להתנכלות מצד קבוצת הרוב

 

התנועה הצביעה על אינדיקציות לכך שמעמדו וזכויותיו של מר שלמה כחבר מועצה וכחבר 

מבלי , ללא בסיס עובדתי מספק, ה בחטףכי הדחתו התבצע, אופוזיציה נפגעו ובהם העובדה

ההחלטה הייתה . ומבלי להבהיר את התמונה, לאפשר לו למצות את זכות הטיעון ולהתגונן מפניה

לעמדת התנועה נסיבות דברים אלו מצדיקות להורות על . בלתי מידתית ולא הלמה את הנסיבות

להצטרפות להליך זה התנועה מייחסת חשיבות רבה . בטלות החלטת הדחתו של שלום שלמה

שאין לה אינטרס ישיר בתיק אך כבעלת מומחיות ועניין רב בנושא הנדון , כידידת בית משפט

 .בכך שתשפוך אור על היבטים ציבוריים חשובים הכרוכים בו, ויכולה לתרום להליך



 

הפרקליטות הודיעה כי משך  -בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון

 של נציגי ציבור לא יעלה על שבועות ספוריםזמן הטיפול בכתבי אישום 

בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון לפרקליטות המדינה בנוגע להתעכבות החלטה 

הודיעה הפרקליטות כי משך הזמן לקבלת החלטה לא יעלה , להעמדה לדין של נבחרי ציבור

 . על שבועות ספורים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליטות המדינה בקריאה לזירוז הטיפול בכתבי אישום של 

. זאת בעקבות התארכות זמן ההחלטה על העמדה לדין, ושל ראשי ערים בפרט, נבחרי ציבור ככלל

הפרקליטות פרסמה כי נקבע שמרגע הגעת אישור הגשת כתב אישום , בעקבות פניית התנועה

 . ההחלטה בדבר העמדה לדין תתקבל תוך שבועות ספורים ,לפרקליטות המדינה

 

פנתה התנועה לפרקליטות בקריאה לקבלת החלטות בעניינם של מספר נבחרי  0228כבר משנת 

התנועה , נוכח הצטברות המקרים. אשר הכרעה לגביהם לא נתקבלה משך כמה שנים, ציבור

כך נטען גם . לקבלת החלטה בנושאייקבעו הנחיות וקריטריונים למשך הזמן הראוי ביקשה כי 

צוין כי פרקליט  20.20.0208-במכתב התשובה מתאריך ה. 02.28.0208מיום , במכתב האחרון

הנחה את פרקליטי המחוזות ומנהלי התיקים הרלוונטיים להחיש את , משה לדור, המדינה דאז

פני קיום הבחירות הטיפול בתיקים נגד נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ולהשלים הטיפול בהם ל

 . ברשויות אלה

אלא יש צורך , פעמית אינה מספיקה כדי להסדיר את הסוגיה-הנחיה חד, לעמדת התנועה

בפרוצדורת עבודה ברורה ובקביעת לוחות זמנים לטיפול בתיקים פליליים של נבחרי ציבור 

פן קונקרטי כי אין ההנחיות מתייחסות באו, חשוב לציין. ונבחרים ברשויות המקומיות, בכלל

נוכח חשיבותם והפגיעה הקשה , מובן כי תיקים אלו. נבחרי ציבורלזמנים בטיפול תיקים של 

מחייבים באינטרס הציבור עת מכהן אדם החשוד במעשים פליליים בתפקיד ציבורי בכיר 

 .הרתעה וטיפול מידיים ומשכך על הפרקליטות לפעול בזמן קצר ומהיר יותר ככל הניתן

נדמה כי יש צורך בגיבוש תוכנית מקיפה ומפורטת שתספק מענה , חרי הציבורבכל הנוגע לנב

עובר להעברת , ואשר תקצר את פרקי הזמן מרגע תחילת החקירה, מהיר לטיפול בתיקים מסוג זה

על כך טרם זכתה התנועה . ועד הגשת כתב אישום או לחלופין סגירת התיק, התיק לפרקליטות

 .לקבל תשובה לגופו של עניין

אשר הורשע , כפי שקרה בפרשת גפסו, התעכבות זו גורמת להקלה שעונש הניתן לעומדים לדין

ה לדין זמן רב לאחר ביצוע והעמד, בקבלת שוחד אך עונשו הוקל עקב התארכות הטיפול בתיקו

 .העבירה



 ל הדסה"רוטשטיין לתפקיד מנכ' בחינת מועמדותו של פרופ

 

ל "לחברי ועדת האיתור לתפקיד מנכ', יום ג, פנתה היוםהתנועה לאיכות השלטון 

בית החולים הדסה בקריאה למתן משקל הולם לטענות בנוגע להתנהלותו הבלתי 

במסגרת שקילת , זאב רוטשטיין שיוחסה לו כמנהל שיבא תל השומר' תקינה של פרופ

 ל הדסה"מועמדותו לתפקיד מנכ

 

זאת לאחר שעל פי , ל בית החולים הדסה"התנועה פנתה לחברי ועדת האיתור לתפקיד מנכ

התנועה קוראת לחברי ועדת . זאב רוטשטיין' פרסומים בתקשורת נערכה פגישה בינם לבין פרופ

לתת משקל הולם , ל הדסה"רטושטיין לתפקיד מנכ' במסגרת שקילת מועמדותו של פרופ, האיתור

 . הלות הבלתי תקינה שיוחסה לו כמנהל שיבא תל השומרלטענות בנוגע להתנ

 

פורסמו ידיעות על צעדים שננקטו להקמת מתחם פרטי לאחסון מסוקים  0202עוד במהלך שנת 

בניגוד , זאת. בסמוך לבית החולים שיבא ולעשיית שימוש במנחת בית החולים לצרכים מסחריים

  .מכרז כנדרש מבית החולים על פי חוק ללא אישורו של משרד הבריאות וללא עריכת, לנהלים

 

בנוגע , לפני שבועות בודדים הוגשה קובלנה לבית הדין למשמעת של שירות המדינה, בנוסף

שהעניקה , בתוך שיבא" קלאס קליניק"לשורת טענות באשר לפעילותה של קליניקה פרטית 

בלו את שכרם מהקופה שירותי רפואה פרטיים בשעות הבוקר תוך הסתייעות אנשי צוות רפואי שקי

לכל האמור יש להוסיף את . רוטשטיין' וכל זאת בידיעתו ואישורו לכאורה של פרופ –הציבורית 

שלפיו הנהלת שיבא ביצעה לכאורה שורה של , האמור בדוח של החשבת הכללית במשרד האוצר

 .עסקאות בנכסי מדינה ומקרקעין ללא סמכות וללא האישורים הדרושים

 

התנהל לכאורה בית , ל שיבא"רוטשטיין כמנכ' כי במהלך תקופת כהונתו של פרופ מן הכתוב עולה

החולים באופן מתמשך ושיטתי בצורה המבטאת זלזול בכללי המינהל התקין ובהנחיות הגורמים 

, וודאי בית חולים המצוי במצבו של הדסה, כל בית חולים הנתמך מכספי הציבור. הממשלתיים

קצועית המחויבת לכללי המינהל התקין ולהגנה על משאבי הציבור זקוק ליד מכוונת חזקה ומ

 . והקופה הציבורית

 

, אנו קוראים לחברי ועדת האיתור ליתן משקל ראוי להגנה על כללי המינהל התקין, נוכח כל האמור

 .רוטשטיין לתפקיד בכובד ראש ובמלוא הזהירות המתחייבת' ולבחון את מועמדותו של פרופ

  

 מינויים



 

 מבקר המדינה יבדוק העברת קרקע ציבורית לידיים פרטיות

 

 . כך הורתה היום הועדה לביקורת המדינה בעניין מרכז הקליטה במבשרת ציון

על המבקר לבדוק שקרקעות ציבוריות הועברו בהליך : ר הועדה קארין אלהרר"יו

 .ישקוף ותקין לגורם פרט, כשר

 

למבקר המדינה להתחיל בבדיקת הליך מכירת ( שני)הועדה לביקורת המדינה הורתה היום 

יש "הזהירה כי   (יש עתיד)כ קארין אלהרר "ח, ר הועדה"יו. מרכז הקליטה במבשרת ציון

על המבקר לבדוק את ההליך בו קרקעות . שאלה רבים על ההליך-אי בהירות וסימני

כי , אלולחשוף את הפרוטוקולים של רשות מקרקעי ישר, ציבוריות מועברות לגורם פרטי

 ".בכל הדיון לא נשמעה תשובה מספקת לכל הסוגיה

 

, אשר הודיעו כי הם עובדים בשקיפות מלאה, רשות דיבור ראשונה ניתנה לנציגי הרשות

כי הכל נעשה כדין וכי לאחר פנייה שקיבלו בעניין לפני מספר חודשים על ידי מבקר 

. אשר קדמו לקבלת ההחלטה לרבות פרוטוקוליםהמדינה הועברו לידו דיסק עם חומרים 

ד תומר נאור מהתנועה למען איכות השלטון ציין כי נמצא בידיו תצהיר חתום של רשות "עו

סערה קלה פרצה באולם בשעה שמבקר   .לא קיימים פרוטוקוליםמקרקעי ישראל לפיו 

הדיסק שהועבר אליו על , המדינה ביקש את רשות הדיבור וציין כי על אף טענות הרשות

 .רשות הינו חסר וכי נעדרים ממנו מסמכים רביםידי ה

 

יוסף שפירא קרא לסוכנות היהודית להחיל עליה את כל ( בדימוס)השופט , מבקר המדינה

שיזם ( יש עתיד)כ יואל רזבוזוב "ואילו ח, כללי הביקורת ולהיות גוף מבוקר בכל ענייניו

בלי הליך , ברה לגוף פרטיהוע, קרקע ציבורית המיועדת למרכז קליטה"אמר כי , את הדיון

יש להשיב את הקרקע . מסודר וללא שניתן להשיג ולהציג את המסמכים והאישורים

הוסיף כי על , כ מיקי לוי"ח, חברו לסיעה". ולוודא שלא התרחשה כאן שחיתות, למינהל

ומה ההפרש בין שווי , הסוכנות להשיב מדוע לא הפרישה את כספי הפנסיה לעובדיה

( כולנו)כ רועי פולקמן "ח, לעומתו. הקליטה לבין כסף הפנסיה החסר הקרקע של מרכז

ולא לכל , המקום חייב להיות מיועד לדיור ציבורי או לזוגות צעירים בני המקום"הדגיש כי 

 ".המרבה במחיר

 ן"נדל



 

ביקש להאיר את הסוגייה הבסיסית של  ד תומר נאור מהתנועה למען איכות השלטון"עו

הדעת נותנת כי הליך מכירת קרקע אשר . "אורה לא התקייםהליך המנהל התקין אשר לכ

כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת מועצה , מתבצע בניגוד גמור למדיניות מנהל מקרקעי ישראל

וחיווה דעתו כי קרקע שנתנה  0228וכן בניגוד לדוח מבקר מדינה שפורסם בחודש מאי  -

יהא לכל הפחות הליך  –למטרה ציבורית ללא מכרז תשוב בתום השימוש לידי המדינה 

העדרו של כל נימוק כזה או . מוסדר המגובה בנימוקים ובשיקולים ענייניים על ידי הרשות

שיקול או נימוק , פרוטוקול, תוך העדר כל רישום, אחר לקבלת ההחלטה התמוהה והסותרת

 ."מעלה שאלות קשות

ינצל את הפתח כי מבקר המדינה , ד נאור בשם התנועה לאיכות השלטון"עוד ביקש עו

שנפתח בבחינת העניין האמור במבשרת ויבחן את כל חוזי החכירה שבין רשות מקרקעי 

. או הועברו הזכויות, לרבות מקרקעין בהם שונה הייעוד, ישראל לבין הסוכנות היהודית

בדיקה דומה שניסתה לעשות התנועה לאיכות השלטון נתקלה באמירה גורפת , לטענתו

ואילו למבקר המדינה יש את הכח לבחון חוזים  -ם שאינה סבירהשמדובר בהקצאת משאבי

 .אלו

 

  



התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה 

 הנוגעים לחשד כי מכון אבני השתלט על נכס , לקבלת מסמכים

 

לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבלת מסמכים , התנועה לאיכות השלטון פנתה

  TheMarkerזאת עקב החשד העולה מכתבת . הנוגעים לבניין בו נמצא מכון אבני

 .השתלט על הנכס בצורה בלתי חוקית, ל המכון"מנכ, כי שמעון צמרת

 

שברשות מקרקעי התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על יישום הוראות חופש המידע 

פלש , שמעון צמרת, ל מכון אבני"בבקשה לחשיפת מסמכים הנוגעים לחשד כי מנכ, ישראל

המסמכים המבוקשים הם הסכם . בצורה שאינה חוקית, לבניין בו המכון שוכן עד היום

ומסמך , מסמכים הנוגעים למשא ומתן בין רשות מקרקעי ישראל ומכון אבני, השכירות

 .ות בנכס למכוןהנוגע להעברת הזכוי

 

 8שמעון צמרת פלש לבניין ברחוב אילת , 8.0.0208מיום  TheMarkerלפי העולה מכתבת 

נתן לו את המפתח על , אבי ברנר, לאחר שמנהל עמידר דאז. ביפו בתחילת שנות התשעים

הנכס מנוהל על ידי עמידר עבור מנהל מקרקעי , לפי הכתבה. מנת שיראה את המקום

 .ישראל

כדי להיכנס למשא ומתן מול , הוא ניצל את קשריו עם אבי ברנר, לאחר שפלש צמרת לנכס

שהיה באותה עת ראש , בנוסף ניצל צמרת את קשריו עם נתן וולוך. עמידר ולהישאר בנכס

על מנת להשיג את הסכום המבוקש על ידי , מנהל החינוך בעיריית תל אביב וסגן ראש העיר

 .העומד על מאה אלף דולר, הל משא ומתןעמידר לצורך אסמכתא שמתנ

 

הינה כי ההחלטה להעביר את הנכס למכון אבני נעשתה , המובאת בכתבה, תגובת עמידר

ובשל כך , כי הנכס הועבר למכון אבני כדייר מוגן, כך עולה. על ידי מנהל מקרקעי ישראל

 . לםעבור בניין ש₪  0,822העומדים על , אין אפשרות להעלות את דמי השכירות

 

מבקשת התנועה את המסמכים הרלוונטיים על מנת להבהיר את , בעקבות חשדות אלו

 . הבעלות על הנכס

 



בדבר העברת הקרקע שמשמשת ץ "בגאיכות השלטון בעתירה ל

כמרכז קליטה לעולים במבשרת ציון לידיים פרטיות תוך 

 העשרת קופת הפנסיה של עובדי הסוכנות

החברה לניהול קופת , צ כנגד הסוכנות היהודית"לבגאיכות השלטון עתרה התנועה ל

ל במטרה למנוע "רשות מקרקעי ישראל וקק, התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות

מעובדי הסוכנות לעשות רווח אישי על קרקע שהסוכנות הייתה אמורה לנהל למען 

 .העם היהודי

החברה לניהול קופת , י"רמ, צ כנגד הסוכנות היהודית"התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

התנועה מבקשת . ל ואנקום גרופ"קק, התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית

המורה לה להשיב את  צו על תנאי כנגד רשות מקרקעי ישראלמבית המשפט מתן 

מתן צו על תנאי כנגד הסוכנות התנועה מבקשת מבית המשפט , כמו כן. הקרקע  לידיה

שנועדו , אשר יורה לה להחזיר את הזכויות על הקרקע במרכז הקליטה במבשרת היהודית

התנועה . לשמש מטרות ציבוריות למען העם היהודי ולא לרווחתם של עובדי הסוכנות

להעברת סכומי  מתן צו על תנאי כנגד הסוכנות היהודיתמבקשת גם מבית המשפט 

יות אשר מיועדות לקופת המכירה של הקרקע למטרות ציבוריות ולא למטרות פרט

אשר יורה  מתן צו בינייםהתנועה מבקשת מבית המשפט . התגמולים של עובדי הסוכנות

לסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל להימנע מלפעול בכל דרך שהיא לקידום  העברת 

המקרקעין במבשרת ציון לידי כל רוכש אחר ולהבטיח הקפאת המצב הנוכחי עד הכרעה 

 .בעתירה

מבשרת ציון הוחכרה קרקע לסוכנות היהודית על מנת שזו תקים עליה מרכז קליטה  בלב

לאחרונה התגלה כי יעודה של הקרקע אשר הוחכרה למטרה . המיועד לעולים מאתיופיה

בדרכים עלומות וללא מכרז עברה . ציבורית ושונתה לבקשת הסוכנות למטרות מגורים

את קופת התגמולים והפנסיה של עובדי  מידי הסוכנות היהודית לידי החברה המנהלת

שנועדה לפעול למען , שהיא חברה פרטית בבעלות הסוכנות היהודית -הסוכנות היהודית

הכסף מהמכירה יועבר לחברה . זאת על מנת למכור אותה למרבה במחיר. עובדי הסוכנות

 .  הפרטית ולכיסיהם של עובדי וגמלאי הסוכנות היהודית

ללא , ישראל לא הסבירה כיצד קרה שקרקע זו עברה בשתיקההיהודית רשות מקרקעי 

מידי הציבור לחברה , ובניגוד למדיניות המוצהרת של רשות מקרקעי ישראל, מכרז



תוך העדפה של האינטרס הכלכלי של עובדי וגמלאי הסוכנות על פני האינטרס , פרטית

 .ציבורי

יכים הקשורים אליה התנועה לאיכות השלטון עומדת בעתירתה על כך שהעסקה וההל

בניגוד  לחובות , התנהלות בחריגה מסמכות :ובהם , נגועים בפגמים מנהלתיים רבים

בניגוד להנחיות ולמדיניות , תוך הפרת חובת הנאמנות שלהן לציבור, י והסוכנות"רמ

תוך רמיסת , השוויון, תוך פגיעה בעקרונות הצדק החלוקתי, י עצמה קבעה"שרמ

 .ובהיעדר סבירות  המחייבים את בטלות העסקהאמון הציבור ברשויות 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרי הוועדה לענייני חקיקה 

הקורא להחלת חוק חופש , ל"בקריאה לתמיכה בהצעת חוק קק

 המידע עליה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים החברים בוועדה לענייני חקיקה בקריאה 

הצעת החוק . להחלת חוק חופש המידע עליההקוראת , ל"לתמיכה בהצעת חוק קק

 .'יום א, נדונה היום

 

בקריאה לתמיכה , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים חברי הוועדה לענייני חקיקה

שמשמעותה היא החלת חוק חופש , ל"הצעת חוק קק, כ מיקי לוי"בהצעת החוק של ח

 . כשאר החברות לתועלת הציבור, ל"המידע על קק

על פי פרסומים , והונה נאמד, מיליון דונם של אדמות מדינה 0.8 -היום בל מחזיקה "קק

רכישת קרקעות , הקמת תשתיות, בין היתר, משימותיה רבות. ₪מיליארד  2 -ב, שונים

היא מהווה זרוע ביצועית של הממשלה בכל הנוגע , בנוסף.  והכשרתם עבור התיישבות

ל מנוהלות בידי רשות מקרקעי "קקקרקעותיה של . לפיתוח המרחב החקלאי בפריפריה

ל בפנקס "בשל החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה נרשמה קק, 0202בספטמבר . ישראל

ל מחזיקה ומפעילה "הדבר נבע מכך שבפועל קק. החברות כחברה לתועלת הציבור

, וכי מבחינה משפטית היא גוף דו מהותי, סמכויות שחלקן סמכויות שלטוניות מובהקות

 .הכוללים גם שקיפות וחובת דיווח, ליו גם כללי המשפט הציבוריאשר חלים ע

 



לא ניתן לקבל מידע אודות , כך למשל. אולם מידע רב עדיין אינו בר חשיפה במסגרת זו

, פרטים על הטבות שונות לעובדים ועוד מידע נוסף, פרוטוקולים, התקשרויות עם ספקים

 .קבלו רק באמצעות חוק חופש המידעאשר אפשר ל, שרלוונטי וחשוב לציבור, לא מעובד

מבצעת משימות , על אף שהקרן הקיימת לישראל ממלאת תפקידים ציבוריים, אם כן

משמעות . חוק חופש מידע אינו חל עליה, ומפעילה סמכויות שלטוניות, לאומיות

אולם היא אינה מחויבת בדין וחשבון , ל פועלת בזירה הציבורית"בפועל קקכי , הדבר

 . לציבור

 

ועלול להוביל לפגיעה קשה במנהל תקין ובאמון , מצב זה אינו סביר ,לעמדת התנועה

 . הציבור

נקודת המוצא היא כי מידע של גופים ציבוריים הוא של הציבור ומידע של גופים בעלי 

חוק . שייך לציבור ואינו קניינו הפרטי של אותו גוף, ברובו, מאפיינים ציבוריים אף הוא

חופש המידע נועד להבטיח את זרימתו של מידע מרשויות השלטון וגופים ציבוריים 

מממשת את זכות , ובחובה לפרסם מידע זה, ציבורי הזכות לקבל מידע מגוף. לאזרח

 . הציבור לדעת ועקרון השקיפות המנהלי הדרוש לשם פיקוח וביקורת אפקטיביים

  

 

נועה לאיכות השלטון בקריאה להאריך את פרק הזמן לקיום תה

 שימוע ציבורי בעניין מתווה הגז הטבעי

 

ש "מזכיר הממשלה והמשנה ליועמ, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

בקריאה למתן הזדמנות נאותה לציבור להשמיע את טענותיו בעד ונגד המתווה 

כמו גם להעניק זמן מספק לצוות השרים לגבש את עמדתו על , המתגבש בענף הגז

י הארכת לוחות הזמנים לקיום השימוע הציבורי ולגיבוש "בסיס טענות הציבור ע

כל החלטה אחרת תפגע בזכות הטיעון . החלטת הממשלהההמלצות כפי שאלו עלו מ

 .של הציבור וביכולת לקיים הליך מנהלי תקין

 

מזכיר הממשלה והמשנה , לראש הממשלה( 'יום ב)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

ש בקריאה להאריך את פרק הזמן הקצר במיוחד שהוקצה להליך השימוע הציבורי "ליועמ

 גז



אין בו כדי לבנות  -פרק הזמן זה , לעמדת התנועה. צוות השריםולהכנת המלצות על ידי 

 .תשתית עובדתית מספקת ולאפשר קבלת החלטה מושכלת על ידי צוות השרים והממשלה

שבו יהא על הציבור ללמוד את המתווה , שבועות 3מדובר בפרק זמן שאף אינו עולה על 

על עוצמתו של , התחרות ,להבין את ההשלכות שלו על האינטרסים של הציבור; המוצע

לגבש עמדה באשר ; מונופול הגז הטבעי ועל יכולתו להשפיע על קבלת החלטות במשק

לרבות העלאת הצעות לייעול או חלופות , להעלות את העמדה על הכתב; למתווה המוצע

ככל שאלו , שיהיה בהן כדי לאפשר מציאת פתרון שיספק אף את שיקולי החוץ והביטחון

להגיש את ; ת שיקולי התחרות או לבצע איזון ענייני יותר בין השנייםוכן א, קיימים

 .המסמך לצוות השרים והצוות המקצועי ולטעון בפניהם את עיקרי הטענות

להאזין ; בפרק זמן זה יהא גם על הצוות המקצועי וצוות השרים לקרוא את מלוא החומר

מתווה לאחר הערות לגבש עמדה באשר ל; לציבור ולטענותיו בלב שלם ובנפש חפצה

ולבסוף לנסח את ; הציבור וליתן משקל באשר לחלופות המוצעות על ידי הציבור

 .המלצותיהם עבור הממשלה

אינו יכול לאפשר קבלת החלטה עניינית ואף לא להגשים , שפרק הזמן האמור, מכך עולה

בפני שכן לא יעלה בידי הציבור להביא את מלוא טענותיו , את מטרות השימוע הציבורי

לגבש עמדה על בסיס ( והצוות המקצועי)ולא יכול לעלות בידי צוות השרים , צוות השרים

 -לעג לרש , עם כל הכבוד, פרק זמן של פחות משלושה שבועות הינו, לפיכך. הערות אלו

 .חשיבות-במיוחד בנושא כה מורכב ובר

 

 

  



איכות השלטון בקריאה לחברי הכנסת להצביע נגד ניסיון 

 עקוף את סמכויות הממונה להגבלים העסקייםהממשלה ל

 

ש לחקור את התנהלות בעלי "הגישה התנועה תלונה למשטרה וליועמ –במקביל 

יצחק תשובה או ברוני , לכאורה, זכויות הגז כפי שעלתה מעדויות חברי כנסת  לפיהן

נדה שלהם בתמורה 'הגז ושלוחיהם פנו אל חברי הכנסת והציעו סיוע לקידום האג

 במאבקם בגז" דת פרופילהור"ל

 

 ש ולמשטרה"כ שקיבל הצעה דומה לדווח ליועמ"התנועה קוראת לכל ח

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לכלל חברי הכנסת בקריאה למנוע עקיפה של 

והעברתם , מטעמי מדיניות חוץ וביטחון, סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים

 .לידי ממשלת ישראל

ש בדרישה לחקור את "תלונת התנועה למשטרה וליועמלפנייה לחכים מצטרפת 

לפיהן , התנהלות בעלי זכויות בגז כפי שעלתה מגילויים של שניים מחברי הכנסת

נדה 'ברוני הגז ושלוחיהם פנו אל חברי הכנסת והציעו סיוע לקידום האג, תשובה

 ".הורדת פרופיל"שלהם בתמורה ל

 

לחברי הכנסת בקריאה למנוע עקיפת  ('יום א)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

, לעמדת התנועה. סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים והעברתם לממשלת ישראל

" הלבנת"הניסיון להעברת סמכויות שר הכלכלה לממשלה כולה הנו מסלול שמטרתו 

הניסיון להכשרתו בדיעבד : "...המהלך לעקיפת סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים

דרך פעולה זו של הממשלה נובעת . ימוק של טעמי מדיניות חוץ וביטחוןבאמצעות נ

 ..."מכניעתה לתכתיבי מונופול הגז

התנועה מדגישה כי מחובתה של הכנסת שלא לאפשר את הפגיעה במעמדה ובניצולה 

אלא עליה , הציני לשם קידום אינטרסים של גורמים פרטיים על חשבון אלו של הציבור

ניסיונות הממשלה לעקוף את סמכויות הממונה ולהימנע מאכיפת החוק לעמוד בגאון כנגד 

על כן קוראת התנועה לחברי הכנסת למימוש תכליות דיני ההגבלים . על חברות הגז

 . ללא מורא ומבלי לחצים מחוץ, העסקיים במלואן



ל בקריאה לחקור "ש ולמפכ"התנועה אף עדכנה את כלל חברי הכנסת כי פנתה היום ליועמ

, לפיהן, תנהלות בעלי הזכויות בגז כפי שעלתה מגילויים של שניים מחברי הכנסתאת ה

ושלוחיהם פנו אל חברי הכנסת האמורים והציעו " ברוני הגז"יצחק תשובה או , לכאורה

 . במאבקם בגז" הורדת פרופיל"נדה שלהם בתמורה ל'סיוע לקידום האג

, מהשרים על ידי בעלי עניין ושלוחיהםככל שהצעות דומות הונחו או יונחו בפני מי , על כן

התנועה קוראת לחברי הכנסת לפרסם את הדבר או לכל , וכן כל פניה מבעל עניין בנושא

 .ל המשטרה"ש ומפכ"הפחות לעדכן במידע זה את היועמ

 

ש לפרסום חוות דעת בנושא מניעותם של חברי "פנייה ליועמ

ניגודי ממשלה וחברי כנסת מהצבעה בנושא הגז הטבעי בשל 

 עניינים

 

ש וליועץ המשפטי של הכנסת בקריאה לפרסם "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

חוות דעת בנושא ניגודי העניינים בו נתונים חברי הממשלה וחברי הכנסת והשפעתם 

 על מניעותם במעורבות בקבלת החלטה הנוגעת למשק הגז הטבעי

 

טרם המשפטי של הכנסת בקריאה לפרסם וליועץ , ש"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

חוות דעת מלאה בנושא ניגודי העניינים שבו נתונים חברי  ההצבעה בכנסת ובממשלה

הממשלה וחברי הכנסת והשפעתן על מניעותם במעורבות בקבלת החלטה כזו או 

התנועה קוראת גם שלא . הן בכנסת, הן בממשלה –אחרת הנוגעת למשק הגז הטבעי 

 . לפיה מדובר בהצבעה טכנית על העברת סמכויותלקבל עמדה צרה 

בימים הקרובים צפויות הכנסת והממשלה לקבל החלטות בדבר העברת סמכויות שר 

לממשלה כולה ובנושא מתווה להסדרת , לחוק ההגבלים העסקיים 80הכלכלה מכוח סעיף 

להימצאותם של מפרסומים אלו עולה שאלה באשר . סוגיות הקשורות למונופול הגז הטבעי

חברי ממשלה וחברי כנסת רבים בניגוד עניינים מסיבות שונות בכל הנוגע למשק הגז 

מקורב לאיש העסקים קובי מימון , משה כחלון, פורסם כי שר האוצר, כך למשל. הטבעי

, מר חיים כץ, שר הרווחה; "תמר"מן הזכויות במאגר  09%-מבעלי ישראמקו המחזיקה בכ

יואב , ושר הבינוי; חזיק במניות של חברת חיפושי הנפט ישראמקומקורב למימון וכן מ

 .ל חברת קידוחים נמקס אויל אנד גז"פרש לפני כשנה מתפקידו כמנכ, גלנט



 טרם ההצבעה בכנסת ובממשלהקוראת התנועה לאיכות השלטון לפרסם , נוכח כל האמור

וחברי הכנסת חוות דעת מלאה בנושא ניגודי העניינים שבו נתונים חברי הממשלה 

והשפעתן על מניעותם במעורבות בקבלת החלטה כזו או אחרת הנוגעת למשק הגז 

ש באשר "כך גם יש לפרסם את חוות דעת היועמ. הן בכנסת, הן בממשלה –הטבעי 

ש סבור כי אין "אשר מפרסומים מהבוקר עולה כי היועמ, להחלטתו בנוגע לראש הממשלה

 .הוא מנוע מלקבל החלטות בנושא

לקבל עמדה צרה לפיה מדובר ר השלכות הרוחב של ההצבעה קוראת התנועה שלא לאו

על חוות הדעת לכלול התייחסות ספציפית לניגודי . בהצבעה טכנית על העברת סמכויות

אשר עלולה , העניינים של כל חבר ממשלה וחבר כנסת שאחרת מדובר אך בעצימת עיניים

 .ות רוחב עצומות למשק ולחברה בישראללהכשיר מהלך פסול בנושא משמעותי בעל השלכ

 

 

  -התנועה לאיכות השלטון לחברי הקבינט המדיני ביטחוני

 אל תיכנעו לאיומיו של מונופול הגז

העתידים לפסוק , התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי הקבינט המדיני בטחוני

ולא לא להיכנע לאיומיו של מונופול הגז  -בנוגע להסדר עם חברות הגז בקריאה

 .להסכים להסדר המתעצב מולו

ביטחוני להימנע מעקיפה חסרת -בקריאה לחברי הקבינט המדיניהתנועה לאיכות השלטון 

לכאורה מטעמי מדיניות , תום לב וחסרת בסיס של סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים

גבלים המסכל את מימוש תכליות דיני הה, מהלך בלתי ענייני ובלתי סביר זה. חוץ וביטחון

ליכולת , יוביל לביצורו של מונופול הגז בצורה שתהווה סכנה לשלטון החוק, העסקיים

אנו קוראים לחברי הקבינט להימנע מלנסות . המשילות ולדמוקרטיה הישראלית בכללותה

ולעמוד בנחישות , לעטוף באצטלה ביטחונית את מחדלי אי אכיפת הדין על מונופול הגז

ות המקצועית ולאפשר לה למלא את תפקידה ולהביא להסדרה ובעוז רוח על עצמאות הרש

  .בדרך החוקית שהותוותה לשם כך, ראויה של משק הגז

" הלבנת"הדיון הקרב בעניין הסדרת משק הגז מהווה נדבך נוסף במסלול הכולל שמטרתו 

המהלך לעקיפת סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים שהינו הגורם המומחה והמקצועי 

והניסיון להכשרתו בדיעבד באמצעות נימוק של טעמי , על הבטחת התחרות במשקהאמון 

. דרך פעולה זו של הממשלה נובעת מכניעתה לתכתיבי מונופול הגז. מדיניות חוץ וביטחון



כמבנים הרסניים , מונופול הגז איננו גזירת שמיים ואף לא תוצאה היסטורית בלתי נמנעת

אשר , בחסות מחדלי וכשלי הרשויות, יש מאין, קםמדובר במונופול שהו. אחרים במשק

העניקו לשותפות הגז רישיונות חיפוש מעבר למותר על פי חוק ולא מיצו , בניגוד לדין

 .איתם את דיני ההגבלים העסקיים

כי , נתפסו להנחות יסוד מוטעות מיסודן, כמו הממשלה עתה, ניכר כי רשויות המדינה

נשאו בסיכונים כלכליים אדירים למען , י'ל אנרגקבוצת דלק וחברת נוב, חברות הגז

מדינת ישראל ותושביה אינם , ואולם. של המדינה כלפיהם, דבר היוצר חובה, מציאת הגז

ותפקידה , הגז שייך למדינה ולכלל אזרחיה. בעלות חוב של השותפויות ואינם תלויים בהן

לאינטרסים של  הוא לדאוג, ושל הממונה על ההגבלים העסקיים בשמה, של המדינה

ניתן ליצור הסדר , ואכן. הציבור ולקבל החלטות שתבטחנה את זכויות הציבור במאגרי הגז

 .עניק להם כוח מונופוליסטי מסוכןשיותיר די רווח בידי חברות הגז מבלי לה

, ממחישה באופן מובהק, כפי שתוארה לעיל, כניעת הממשלה לדרישות חברות הגז

הטמונה לכלכלה ולדמוקרטיה הישראלית מעצם  את הסכנה, ואף מעוררת חרדה

השולט בעתודות האנרגיה של המדינה ומכתיב , קיומו של מונופול אנרגיה אימתני

בו הממשלה מתעלמת מקריאות , המהלך הנוכחי. את תנאי המשא ומתן וסדר היום

מהווה פגיעה חמורה בטובת , ובוחרת להכשיר את עקיפת סמכויות הממונה, הסכנה

 . אשר מופקר לטובתם של בעלי ההון והאינטרסים הכלכליים של חברות הגז ,הציבור

 

בעקבות התערבות התנועה לאיכות השלטון החליט דירקטוריון 

ר הדירקטוריון "דואר ישראל להסיר את המענק המוגדל ליו

 ששי שילה, היוצא

 

להסיר את המענק בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון לדירקטוריון דואר ישראל 

הוחלט בדירקטוריון דואר ישראל , ששי שילה, ר הדירקטוריון היוצא"המוגדל ליו

 להסיר את הנושא מסדר היום

 

יושב הראש הנכנס של דירקטוריון דואר , התנועה לאיכות השלטון פנתה למר חזי צאיג

 מר ששי, ישראל בבקשה לבטל את ההחלטה להעניק ליושב ראש הדירקטוריון היוצא

הפנייה נעשתה . בנוסף לתנאי פרישה מוגדלים 022%מענק הצטיינות מוגדל של , שלה

 כללי



הינה חברה ממשלתית אשר נכסיה וכספיה שייכים לציבור " דואר ישראל"לאור העובדה ש

או מענק הצטיינות למר /להענקת פיצוי מוגדל ו, לדעת התנועה, וכי אין כל צידוק סביר

 .של חברת דואר ישראל במיוחד נוכח הקשיים הרבים, שלה

השיב מר צאיג לתנועה כי דירקטוריון החברה דן בנושא לאחרונה , במאי 08-ה', ביום ב

ר "והחליט להסיר בשלב זה את נושא הפיצויים המוגדלים ומענק ההצטיינות ליו

 .הדירקטוריון הקודם מסדר היום של האסיפה הכללית הבאה של החברה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים ולמשרד העלייה 

והקליטה בבקשה לקבלת מסמכים בדבר מתן דרכונים לאזרח 

 ישראלי שמרכז חייו אינו בישראל 
 

, ולמשרד העלייה והקליטה, סילבן שלום, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים

מתן דרכונים לאזרח בנוגע ל, ופתיחת מאגר מידע ורישום, בבקשה לקבלת מסמכים

 . ישראלי שמרכז חייו אינו בישראל

 רקע

מותנית במתן המלצה לכך על ידי , לאזרח ישראלי שמרכז חייו אינו בישראל, קבלת דרכון ישראלי

מזה זמן רב ידוע כי אין . בעקבות תרומה משמעותית למדינת ישראל בתחומים שונים, שר הפנים

דבר היכול , קרובות מוגשות ההמלצות ללא מסמכים מעידיםפיקוח על מתן המלצות אלו ולעיתים 

 .לערער על כשרות ההמלצה

בבקשה להעביר מסמכים הנוגעים , סילבן שלום, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים

ידי שרי הפנים בשבע השנים האחרונות להנפקת או הארכת דרכון לאזרח -לאישורים שניתנו על

הפניה . לרבות העתקי המלצות השר הרלוונטי, ז חייו אינו בישראלאשר מרכ, עולה חדש-ישראלי

אשר תשובותיהם מעלות סימני שאלה , נעשית בעקבות פניות חוזרות ונשנות למשרדי ממשלה

, בראשן השאלה הנוקבת האם המלצות השרים. סדירות ותקינות ההליך, מרובים לגבי ענייניות

והיכן הם נאגרים , פה-נים ניתנים בכתב או בעלואישור שר הפ, הנימוקים הנלווים להמלצות

האמון על , משמעית בעניין זה משר הפנים-לקבל הבהרה חדהתנועה מבקשת . ונשמרים

, ל לגבש במהירות הראויה נוהל מסודר"קוראת התנועה לשר ולמנכ, בנוסף. אישור ההמלצות

 .משמעי מהי הפרוצדורה להגשת ההמלצות-במסגרתו יקבע באופן חד

בבקשה לקבלת , ף פנתה התנועה לממונה על חוק חופש המידע שבמשרד העלייה והקליטהבנוס

, לשר הפנים, סופה לנדבר, ההמלצות שהעניקה שרת העלייה והקליטה דאז 00-מסמכים הנוגעים ל

 .על נימוקיהם



ללא פערי  –יריד חקלאות חברתית ישירה באוניברסיטה

 !!!!תיווך

 

השלטון בקמפוס האוניברסיטה העברית תא התנועה לאיכות 

בלי פערי  00-22:00:/2בין השעות , 25./.20מפיק ביום רביעי 

 !העושק ובלי ריבית התיווך

 

תא הסטודנטים של התנועה לאיכות השלטון בקמפוס מפיק יריד חקלאות 

 .00:22-00:22בין השעות  02.0-שיתקיים ביום רביעי ה, חברתית ישירה

 

הבנק החברתי , "חקלאות חברתית ישירה"חדות הקלאים ביריד ישתתפו התא

ושלל עמדות נוספות של " משהו משהו"בירה , "בשותף"קואפרטיב , אופק

 .סטודנטים

 

 8במציאות בה . במיוחד לא על הסטודנטים, הריכוזיות בשוק המזון לא פוסחת על אף אחד

שיוקר המחייה נותר לא פלא , חברות בלבד מוכרות יותר ממחצית מהמוצרים שעל המדפים

לכן תא איכות השלטון בקמפוס האוניברסיטה העברית . בלתי אפשרי עבור רבים מאיתנו

את הפירות והירקות קונים  –החליט לארגן יריד צרכנות חברתית חכמה יחיד במינו 

ככה מעודדים צרכנות חכמה . ישירות מהחקלאים בלי פערי העושק ובלי ריבית של תיווך

 .ת הקרטל של רשתות השיווקומנסים לשבור א

 

  



התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה 

בחיפה כפי " המטרונית"בבקשה לבחון חשד לפלילים בפרוייקט 

 ח מבקר המדינה"שמופיע בדו

 

בקריאה לפתוח , יהודה ויינשטיין, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה

יפה "בחיפה על ידי החברה העירונית " המטרונית"בחקירה בנוגע לחשד לפלילים בפרוייקט 

 ח מבקר המדינה "כפי שמופיע בדו, "נוף

 

עלה , 00.20.02ום שפורסם בי, 0203ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת "בדו

הציגה לכאורה מצג שווא , מ"תשתיות ובניה בע, תחבורה –" יפה נוף"החשש כי החברה העירונית 

ללא ₪ מיליון  98-ובעקבות כך הועבר לידיה סכום של כ, בחיפה" המטרונית"במסגרת פרויקט 

 .הצדקה

, התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בקריאה לפעול בהתאם לחוק מבקר המדינה

התנועה נענתה , עם זאת. ולהביא לידיעת היועץ המשפטי את החשש למעשה פלילי שבוצע לכאורה

חות מבקר המדינה נבחנים על דרך הכלל על ידי נציג של היועץ המשפטי לממשלה מיד עם "כי דו

עקב כך פנתה התנועה ליועץ המשפטי יהודה . אין צורך בהפעלת סמכות זוועל כן , פרסומם

עם זאת . ויינשטיין בבקשה לדעת מהי עמדתו לעניין הימנעות מבקר המדינה משימוש בסמכותו

דומה כי היה יסוד , ואכן. טרם התקבלה תגובתו לפניות אלו, וחרף הזמן הרב שחלף מאז

עולה אל התנועה מטעם משרד היועץ בעניין אחר  במכתב שנשלח , כך למשל. לחשש התנועה

ניתן , כאשר מבקר המדינה אינו מפעיל את סמכותו שהנחת הבסיס של משרד היועץ הינה כי

 .להסיק כי לא התעורר חשש למעשה פלילי

כך נוצר מצב בו משרד מבקר המדינה נמנע מלהפעיל על דרך הכלל את סמכותו לפי החוק 

ואילו היועץ אינו מורה על פתיחת , היועץ המשפטי לממשלה ולהביא את העניין לידיעת

פער זה . חקירה שכן המידע לא הועבר אליו מטעם מבקר המדינה בהתאם לסעיף האמור

נופלות בין הכיסאות ואינן , אשר דורשות חקירה מקיפה, מעורר חשש לכך שסוגיות חמורות

 .מטופלות כלל וכלל

ולאור זאת ראוי שהמבקר , מבקר המדינה מחומר הבדיקהאין תחליף להתרשמות , לעמדת התנועה

, התנועה סבורה שהחלטה שלא להפעיל את סמכות המבקר. יעשה שימוש בסמכותו על פי החוק

 .סותרת את כוונת המחוקק ועל כן ראוי שהיועץ ייבחן סבירות החלטה זו

 

 


