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 ח"הדוכותרות 

       אביר איכות השלטון לשנת , התנועה מברכת את ראובן ריבלין –הבחירות לנשיאות

ששלחנו לו עם היבחרו  במכתב הברכה ; עם היבחרו לנשיא מדינת ישראל החדש, 4114

, אנו שמחים וגאים בבחירתך ובטוחים שתעשה את המיטב למען העם: "לתפקיד הנשיא

 ".העצמה והאמונה המלווים את כל פועלך הציבורי, הצניעות, המסירות, מתוך הערכיות

      כחודש  – ראשונהעברה בקריאה  הצעת החוק לחיזוק ההגנה על חושפי שחיתויות

אותה , מבקר המדינה חוקלתיקון  ההצעהאת  אישרה לענייני חקיקהועדת השרים שלאחר 

. בכנסת ראשונהההצעה עברה גם בקריאה , כ מיקי רוזנטל"כתבה התנועה בשיתוף עם ח

לחזק את ההגנה על חושפי ובכך " מעשה שחיתות"להרחיב את המונח  התיקון היא מטרת

רבים לא זוכים להגנה אותה הצעת החוק תביא סוף למצב שבו חושפי שחיתות . השחיתות

בחוק צרה " שחיתות"מושג פשוט כי ההגדרה ל, פי חוק-אמורים לקבל חושפי שחיתות על

 .ימד

      התנועה ת עתיר בעקבות –שר בשל הרשעתו  מינוי צחי הנגבי לסגןצו על תנאי ל

כ "ח, צו על תנאי למינויו של סגן שר החוץ הוציאבית המשפט העליון , לאיכות השלטון

ממשלת ישראל להשיב מדוע לא לראש הממשלה ול, הוא מורה לשר החוץ בה, צחי הנגבי

שכן הנגבי , שר החוץ בממשלת ישראלסגן כ צחי הנגבי לתפקיד "יבטלו את מינויו של ח

-ריך הץ נקבע לתא"הבא בנושא בבג הדיון .הוא עבריין מורשע ואף הוטל עליו קלון

5011. 

     ל נתיבי "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ – "רדרו"ח הכשלים בפרויקט מחלף "דו

ביקורת לכשלים שהובילו לדחיית מועד פתיחת הח "בעקבות פרסום פרטי דו ישראל

אותרו  מחלףהמספר ימים לפני פתיחת  ,כזכור. 4112דצמבר מחלף דרור בכמה חודשים ב

 .הביאו לדחיית מועד פתיחת המחלף במספר חודשיםר שא, תשתיתיים מספר כשלים
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אשר יבטיחו כי , החברה י"ו עקטנלדעת אילו צעדים נ ביקשההשלטון  התנועה לאיכות

 .מקרים אלו לא יישנו בעתיד

       התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר  –בחינת תעריפי חברת הדואר ושירותיהם

ליישום המלצות הוועדה לבחינת בקריאה  ברת הדוארחל "מנכלו שר האוצרל, התקשורת

הביאה לכאורה אשר התנהלות הוועדה הוקמה בעקבות . םתעריפי חברת הדואר ושירותיה

בהקדם  ושינויים הנדרשים כדי לייצבהלהמליץ על  וכן כדי, הלגירעון חמור בקופת

  .האפשרי

      פנתה התנועה לאיכות השלטון  –שקיפות בהצבעות וועדת השרים לענייני חקיקה

בקריאה , טים העומדת בראשהשפולשרת המ, לחברים בוועדת השרים לענייני חקיקה

שרים בוועדה הצבעותיהם של העל הצבעות הוועדה כך שלהצביע בעד החלת שקיפות 

 .יהיו שקופות לציבור

     התנועה  – תלונה כנגד עיריית אור יהודה על מניעת שימוש במקלט לצרכי הגנה

 שפטי לממשלה בבקשה לחקור את תלונת תושבת העירלאיכות השלטון פנתה ליועץ המ

עירייה משתמשת באחד ממקלטי העיר לפעילות ה אשר לפיה, "צוק איתן"במהלך מבצע 

שנורות  רקטותה ת מהתושבים להשתמש בו להגנה מפנימחלקת הפיקוח העירוני ומונע

 .כשבוע לאחר הפנייה נפתרה הבעיה וכעת המקלט פתוח לשימוש הציבור .לעבר העיר

     התנועה  – פנייה למבקר המדינה לבדיקת הליקויים בהתנהלות מוקדי החירום

בקריאה לבחון  ,יוסף שפירא( בדימוס)השופט  ,לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה

בו , התנועה מציינת בפני המבקר כי אירוע קשה. את סוגיית התנהלות מוקדי החירום

יקויים קשים ביותר בפעילות מוקדי לחשף , בידי מחבליםנערים ישראליים נרצחו שלושה 

, אשר פוגעים פגיעה קשה בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה, ליקויים .החירום

 .באמונם ברשויות ואשר עלולים אף להביא לפגיעה בחיי אדם

     התנועה לאיכות השלטון  – אישים שהורשעו בפליליםהופעתם של על  נאסר 01ערוץ ב

רכה על ההחלטה לאסור על אישים שהורשעו בפלילים ועל אלו יוב 11ל ערוץ "פנתה למנכ

התנועה סבורה כי הופעת אישים . שבחזקת נאשמים ונחקרים להופיע על מרקע הערוץ

מפחיתה מן החומרה , שהורשעו או שהוגש כנגדם כתב אישום בתוכניות השונות

ומכרסמת בעקרונות יסוד של החברה , והבעייתיות של הרשעות ושל הגשת כתבי אישום

 .בישראל

      לאחרונה הופקדה תכנית המתאר בעניין  – "דולפינריוםמרחב ה"לתוכנית התנגדות

ומתן אישור , מתחםהיפו אשר עניינה פינוי -מרחב הדולפינריום בטיילת בעיר תל אביב

להקים מבנה מלונאי ומבנה מגורים  הדולפינריום רה כיום את מתחםלחברה המחכי

הגישו את ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו .כה לוהסמו בחלקה החלופית

 המחירובראשם , בשל ריבוי הפגמים והכשלים המאפיינים אותה, התנגדותן לתוכנית זו

 .מנת שתכנית זו תצא לפועלעל פורציונלי אותו נדרש לשאת הציבור והגבוה והלא פר

     מסגרת הקמפיין הציבורי אותו מובילה התנועה לאיכות השלטון ב –כים "עדכון שכר הח

ר ועדת "יוהתנועה לפנתה , כים"כנגד ההעלאה האוטומטית והמנקרת עיניים של שכר הח

המלצות ועדת לוי לקביעת ב הטיפולבבקשה לעדכן בהתקדמות  ,כ יריב לוין"ח, הכנסת

ומתי  האםמבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת , בפנייה. חברי הכנסת שכרם של

 .את ההמלצה על שולחן הכנסת להניחוועדת הכנסת  בכוונת
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      הגישה  התנועההתנועה לאיכות השלטון  – במשרד החינוךחרדי מכרז מנהל מחוז

מכתב תביעה לבית הדין האזורי בירושלים כנגד נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך 

התביעה הוגשה . נוגד את הדין ופוגע בעקרון השוויון, בהיותו בלתי חוקי מכרזהלביטול 

פנתה לשר החינוך ולנציב שירות המדינה בבקשה להתייחס לטענה לאחר שהתנועה 

דרישות  וצבוה מכרזבהמעלה את החשש כי , וז חרדיהעולה בעקבות המכרז למנהל מח

ו את מידותיהם של מועמדים אשר אינם עומדים מכך שיהל ,מקלות ללא כל ביסוס ענייני

 .בתנאי הסף הנהוגים במשרות מסוג אלו

     התנועה  –כ חיים כץ בבחירות המקדימות לכנסת "קריאה לבחון את התנהלות ח

כ "בבקשה לבחון את התנהלותו של ח, לממשלהפנתה ליועץ המשפטי לאיכות השלטון 

הפנייה באה בעקבות מידע שהגיע . 11-הו 11-כץ בבחירות המקדימות לכנסת ה חיים

לכאורה להתנהלות בלתי מעלים את החשש אשר , ח מבקר המדינה"לידי התנועה וכן מדו

של  ר ארגון העובדים"המכהן במקביל לחברותו בכנסת גם כיו, כ חיים כץ"ח תקינה של

כ כץ ניצל את "ח, על פי החשד. במהלך הבחירות המקדימות, התעשייה האווירית לישראל

כדי לרתום את עובדיה לסיוע בקידום התמודדותו , א"השפעתו על משאביה של תע

 .בבחירות המקדימות

      התנועה לאיכות השלטון פנתה אל ראש הממשלה וביקשה  - חוג הבית של ראש המוסד

והאם ברורה הבעייתיות לכך שראש , תיו של ראש המוסד בחוגי ביתלברר את נושא הופעו

בעקבות כתבה הפנייה הועברה . המוסד יופיע בחוגי שכאלו בביתם של שליטי הון

ובה מתואר כי ראש המוסד סקר את משנתו הביטחונית ואת  "הארץ"שפורסמה בעיתון 

, "פורום ראשי החברות ובכירי המשק בישראל"של " חוג בית"דעותיו ואמונותיו במסגרת 

 .אנשי עסקים 21-המונה כ
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 ח המלא"הדו

התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד המפקח על הבנקים 

ונגידת בנק ישראל בדרישה לבצע חקירה מקיפה 

ומערכתית בעניין התנהלות הבנקים במתן אשראי 

 בי .די.ובגביית החובות של קבוצת אי

 

, ץ כנגד המפקח על הבנקים"לבג( 'יום א)היום  התנועה לאיכות השלטון עתרה

בי .די.אי, מ"גנדן הולדינגס בע, מ"טומוהוק השקעות בע, נגידת בנק ישראל

, לאומי, בנק הפועלים, מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי, מ"חברה לאחזקות בע

המורים למפקח  מזרחי טפחות ודיסקונט לישראל בבקשה למתן צווים על תנאי

ידת בנק ישראל לנמק מדוע לא יבצעו חקירה מקיפה על הבנקים ולנג

בי .די.ומערכתית בעניין התנהלות המערכת הבנקאית במתן אשראי לקבוצת אי

 ויסיקו מסקנות מערכתיות ואישיות מן החקירה האמורה

 

תנאי המורה מפקח על הבנקים -צו על התנועה לאיכות השלטון מבקשת מתן

רכתית בעניין התנהלות המערכת לנמק מדוע לא יבצע חקירה מקיפה ומע

מיחזור , הערבויות, בי לרבות מתן הבטוחות.די.לקבוצת איהבנקאית במתן אשראי 

החלטותיהן של ועדות האשראי וכן הסדרי החוב של המערכת הבנקאית , ההלוואות

יסיקו מסקנות מערכתיות ואישיות מן החקירה האמורה  ;בי.די.עם קבוצת אי

ויפעלו על פי סמכותם לתיקון הליקויים שנמצאו ; חבויפרסמו אותן לציבור הר

לרבות לחייב את הבנקים לגבות את חובות קבוצת , במסגרת החקירה האמורה

 . בי במלואם ולהעביר את האחראים לליקויים מתפקידם.די.אי

התנועה לאיכות השלטון נאלצה לפנות לבית המשפט העליון לאחר שבמשך למעלה 

 . או התייחסות מבנק ישראל לפניותיה משנה לא זכתה לשום מענה

האינטרס היא כי , כפי שהוצגה בפני בית המשפט, עמדת התנועה לאיכות השלטון

הציבורי הברור מחייב את המפקח על הבנקים לבחון את נסיבות מקרה קבוצת 

לאחר שאלו הלוו , בי ולהסיק מסקנות מערכתיות ואישיות כנגד הבנקים.די.אי

 עתירות
 ותביעות
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בי ופעלו כדי להגיע עימה להסדרי חוב במקום לגבות .די.כספים לקבוצת אי

כי משנמנע המפקח על הבנקים לעשות , התנועה הוסיפה. את מלוא החובות

 .היה על נגידת בנק ישראל ליטול סמכויותיו ולפעול כמבוקש, כן

 :היועצת המשפטית של התנועה לאיכות השלטון, לוזון-ד צרויה מידד"עו

למותו המוחלטת של המפקח על הבנקים מההתנהלות עמדת התנועה הינה כי התע"

בי ומההשלכות הקשות של .די.החריגה של הבנקים הגדולים במשק כלפי קבוצת אי

הריכוזיות הגבוהה במשק האשראי והביטחונות הבלתי מספקים על יציבות המערכת 

 ".מנוגדת לסמכויותיו וליעודו של המפקח, הבנקאית וטובת הציבור
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:משרד החינוךאיכות השלטון ל  

מדוע דרישות תנאי סף לתפקיד מנהל מחוז חרדי 

 רוככו

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר החינוך ולנציב שירות המדינה בבקשה 

להתייחס לטענה העולה בעקבות המכרז למנהל מחוז חרדי ובה הצבת דרישות 

מקלות ללא כל ביסוס ענייני המעלה את החשש כי המכרז נכתב כך שיהלום 

מידותיהם של מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף הנהוגים במשרות  את

 מסוג אלו

 רקע

תפקיד , פרסם משרד החינוך מכרז לתפקיד מנהל מחוז חרדי 46.16.4112בתאריך 

התנועה . ‘מפקחים נספח ז -243של דירוג  2רמה  - 1אשר דרגתו מוגדרת רמה 

המנהלת הכללית של , ירוןכ הרב שי פ"ח, לאיכות השלטון פנתה תלשר החינוך

משה דיין בטענה כי קריאה , מיכל כהן ולנציב שירות המדינה' גב, משרד החינוך

של נוסח המכרז מעלה כי חלק מתנאי הסף הקבועים בו חורגים משמעותית מהנהוג 

 . במכרזים לתפקידי ניהול דומים באותה דרגת העסקה

היא כי בהתייחס לתואר  כחלק מהדוגמאות אותן מעלה התנועה לאיכות השלטון

כי המועמד יחזיק " רצוי"כל אשר נדרש ממועמד במכרז האמור הוא כי , השני

שנים בניהול מערכות ארגוניות  3כן נדרש כי המועמד יחזיק בניסיון של . באחד

ללא כל התייחסות  -ובניהול עובדים, בניהול תקציב, ניסיון בניהול ציבורי, גדולות

על אף , נוסף על כך. בית ספר או מוסד חינוכי אחר לתפקיד זה או אחר בכל

נעדרים מהמכרז הדרישה , מנהל מחוז במשרד החינוךשהתפקיד הינו תפקיד של 

 .לניסיון ניהולי קודם במערכת החינוך ולחובת השכלה פדגוגית

שעה , לטענת התנועה לאיכות השלטון הקלה זו בתנאי הסף הינה תמוהה ביותר

ואף לתפקידים בדרג  –ם לתפקידים זהים ובדרגה דומה שבמסגרת מכרזים דומי

 תפקיד ניהולי קודםדרישת : ביניהן, נמוך יותר פורסמו דרישות מחמירות יותר

או כמפקח על בתי 0ו, או כמפקח על בתי הספר בארץ0ו, כמנהל בית ספר בארץ

; תואר שני חובת; או בניהול ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ0ו, ספר בארץ

בית ספר דרישת ניסיון של כחמש שנות ניסיון כמנהל ; השכלה פדגוגיתשת דרי
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, או כמפקח על בתי ספר בארץ/ו, או כמפקח על בתי הספר בארץ/ו, בארץ

 .או בניהול ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ/ו

, מביעה תמיהה מדוע דרישות תנאי סף לתפקיד רוככוהתנועה לאיכות השלטון 

הצבת דרישות מקלות ללא . דורשים תנאי סף נוקשים יותרבעוד מכרזים דומים 

כל ביסוס ענייני מעלה את החשש כי המכרז נכתב כך שיהלום את מידותיהם 

ובכך , של מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף הנהוגים במשרות מסוג אלו

 .תפקיד בעל חשיבות ציבורית לא מבוטלת, פוגעת במעמד של מנהל מחוז חרדי
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לאיכות השלטון לבית הדין האזורי  התנועה

:בירושלים  

בקשה למתן צו לביטול מכרז מנהל מחוז חרדי 

 במשרד החינוך

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה מכתב תביעה לבית הדין האזורי בירושלים 

כנגד נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך לביטול מכרז פומבי לקליטת מנהל 

נוגד את הדין ופוגע בעקרון , ו בלתי חוקימחוז חרדי במשרד החינוך בהיות

 .השוויון

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה כתב תביעה לבית הדין האזורי בירושלים כנגד 

נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך בבקשה למתן צו המורה על ביטול מכרז 

פומבי לקליטת מנהל מחוז חרדי במשרד החינוך שפרסמו נציבות שירות  - 41212

נוגד את הדין ופוגע , בהיותו בלתי חוקי 46.16.4112ינה ומשרד החינוך ביום המד

 .וכן להורות על פרסום מכרז חדש ובהתאם לחוק, בעיקרון השוויון

התנועה לאיכות השלטון טוענת בתביעה כי נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך 

משמיטים  פרסמו מכרז למינויו של תפקיד חשוב ביותר במערכת החינוך כשהם

ועל אף , והנה. ללא כל נימוק ענייני, ממנו תנאי סף בסיסיים ומהותיים לתפקיד

גורעים ממנו , שהינו תפקיד ניהולי במערכת החינוך, חשיבותו הרבה של התפקיד

וכן מבטלים את , את דרישות הסף להשכלה פדגוגית ולניסיון ניהולי בתחום החינוך

שעה , ביטול זה צורם אף יותר .מקבילה לוהחובה בתואר שני או בחלופה אחרת ה

שמכרז מנהל המחוז החרדי הינו היחידי מתוך רשימת מכרזים הקולטים עובדים 

עוד תמוה  .ואשר בהם קיימות שלושת הדרישות האמורות כחובה, באותה דרגה

הביטול מקום בו הנתבעים עצמם מפרסמים הנחיות מחייבות למכרז אשר קובעות 

 .נאי חובההשכלה פדגוגית כת

פרסום המכרז כמות שהוא יוצרת את המצב האבסורדי לפיו ייתכן כי , למעשה

הכפופים למנהל המחוז יהיו בעליו השכלה פדגוגית וניסיון ניהולי חינוכי 

 .שהוא עצמו נעדר
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התנועה לאיכות השלטון טוענת עוד כי דינו של מכרז זה הינו בטלות ופרסום 

וזאת בשל היות המכרז חורג מהנחיות , יםהפעם עם תנאי הסף המתאימ, מחדש

אינו עומד בשורה אחת עם שאר המכרזים , ר"מהוראות התקשי, משרד החינוך

, נעדר כל סיבה עניינית לביטול תנאי הסף האמורים, לתפקידים באותה הדרגה

 .מרסק את אמון הציבור ברשות ואינו סביר באופן קיצוני

התביעה כי  לא ניתן לרפא את הפגמים  התנועה לאיכות השלטון טוענת עוד בכתב

שנפלו במכרז מבלי לבטלו ומבלי לפרסם מכרז חדש בהתאם לכללי המכרז התקין 

תוך מתן הזדמנות שווה ונאותה לכלל המועמדים המתאימים להציג , ותקנת הציבור

מתוך הבנה של חשיבות התפקיד ותוך בחינה אמיתית וכנה של , את מועמדותם

 .ומידת התאמתם לתפקידים המוצעיםכישורי המועמדים 
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בית המשפט העליון נעתר לעתירת התנועה לאיכות 

כ "ח, צו על תנאי למינויו של סגן שר החוץ :השלטון

 צחי הנגבי

 

ראש הממשלה , בית המשפט העליון נתן החלטה בה הוא מורה לשר החוץ

תפקיד כ צחי הנגבי ל"וממשלת ישראל להשיב מדוע לא יבטלו את מינויו של ח

 שר החוץ בממשלת ישראל

 .הדיון ייערך בהרכב מורחב של שבעה שופטים בראשות השופט גרוניס

 

, שר החוץ, צ כנגד ראש הממשלה"לבג 1.6.12התנועה לאיכות השלטון עתרה ביום 

אשר יורה  צו על תנאיכ צחי הנגבי בבקשה למתן "ש וח"היועמ, ממשלת ישראל

ים בטרם מינויו של הנגבי לתפקיד סגן שר לנמק מדוע לא נשקלו מכלול השיקול

 צו על תנאי, זאת ועוד. כ הנגבי"ובכללם כשירותו של ח, החוץ בממשלת ישראל

את מינויו של הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ אשר יורה לנמק מדוע לא יבטל 

: ועומד בסתירה להוראות חוק יסוד, משום היותו בלתי חוקי, בממשלת ישראל

כח הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת השלטונית כל זאת נו. הממשלה

כ הנגבי בתפקיד ציבורי "ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי באם יכהן ח

שבית המשפט , על אף הרשעתו בפסק דין חלוט בעבירה של עדות שקר, בכיר

 . קבע שיש בה אף קלון

חוקק ץ היא כי המ"כפי שמוצגת בעתירה לבג, לטענת התנועה לאיכות השלטון

שאין לאפשר למי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון להמשיך ולכהן עצמו סבור 

החלטה על מינוי שכזה חייבת , זאת ועוד. בתפקיד סגן שר בממשלת ישראל

וכי בשכלול האמור לא נותר מנוס , כ הנגבי"לשכלל את הרשעתו וקלונו של ח

 . תמהמסקנה כי ההחלטה על מינויו היא בלתי סבירה במידה קיצוני

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה את ריסוק אמון הציבור עם , זאת ועוד

בתפקיד בכיר , כ הנגבי בהגה השררה"כל רגע בו אוחז ח: "כ הנגבי"מינויו של ח

ורם של שר בממשלת ישראל חרף העובדה כי הורשע בעבירה חמורה של מתן 
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ון הציבור ברשויות מהווה פגיעה אנושה באמ –עדות שקר ודבק קלון במעשיו 

 ."פגיעה אשר יש לפעול להפסקתה המיידית, השלטון

כ הנגבי לתפקיד סגן "עמדת התנועה לאיכות השלטון הוא כי ההחלטה למנות את ח

שר בממשלת ישראל . הינה בלתי סבירה במידה קיצונית, שר החוץ בממשלת ישראל

, די מאין כמותוהוא מחזה אבסור -אשר הורשע בעבירת עדות שקר שדבק בה קלון

 . כזה המרוקן מתוכן את אמון הציבור בנבחריו
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התנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לתובענה 

 מ"דורי בנייה בע.ייצוגית נגד חברה א

יפו בקשה -אביב-התנועה לאיכות השלטון הגישה לבית המשפט המחוזי בתל

קיעים דורי בנייה בטענה לנזק שנגרם למש.לתובענה ייצוגית נגד חברת א

 .גילוי מידע מהותי-בחברה כתוצאה מאי

התנועה לאיכות השלטון פועלת רבות למען הגנה על כספי ציבור המשקיעים 

באמצעות , התנועה לאיכות השלטוןהגישה , במסגרת פעילות זו. בחברות ציבוריות

תובענה בקשה ל ,ד אילן ורדניקוב"ל ועו'ד אופיר מנצ"עו, ד רון דרור"עוכ "ב

, מ"בע דורי בנייה .נגד חברת א יפו-אביב-לבית המשפט המחוזי בתל ייצוגית

וכן נגד הדירקטורים של החברה , גזית גלובקבוצת דורי ו -בעלות השליטה בה 

בטענה לנזק שנגרם למשקיעים בחברה כתוצאה , אריק וילנסקי, ל לשעבר"והמנכ

  . גילוי מידע מהותי על אודות מצבה הפיננסי-מאי

 34בסך , מהותי האמור נוגע לגירעון עצום בתזרים המזומנים של החברההמידע ה

מידע מהותי  . 4112שנוצר מפעילותה העסקית ברבעון הרביעי לשנת , ₪מליון 

ח הכספי השנתי "במסגרת הדו 4112בחודש מרץ וחריג זה פורסם לראשונה רק 

ים שנוצרו מספר חודשים לאחר מכן דיווחה החברה על הפסדים חריג. 4112לשנת 

  .לראשונה מאז הנפקתה לציבור, באותו רבעון

הודתה החברה לראשונה כי הגירעון  4112ח השנתי לשנת "במסגרת הדו, כמו כן

 GTSהתזרימי הוא למעשה תוצאה של סכסוך כספי שהתגלע בין החברה לבין חברת 

נתון זה מלמד על כך שמידע בדבר הגירעון . 4112בחודש אוגוסט לכל המאוחר 

 אולם לא ניתנה, בתזרים המזומנים של החברה היה בידיה עוד בטרם היווצרותו

טענת התנועה היא כי לחברה הייתה אפשרות , לפיכך". אזהרת רווח" למשקיעים

אלא , לדווח לציבור על הגירעון התזרימי זמן רב לפני תום תקופת ההטעיה

 . שהדיווח הגיע רק חודשים רבים לאחר מכן

 

, ח השנתי"חודש בודד לפני הדיווח על הגירעון במסגרת הדו ,אם לא די בכך

חברה גזית  –פרסמה החברה דיווח מיידי על לקיחת קו אשראי מבעלת השליטה בה 

את , ולו ברמיזה, מבלי לציין, זאת .₪מיליון  57של " מקרי"בסכום  –גלוב 

http://www.globes.co.il/news/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%92%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91.tag
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עי של שכבר נוצר ברבעון הרבי, ₪מיליון  34בסכום של , הגירעון תזרימי עצום

לצרכיה באותו דיווח טענה החברה כי האשראי נדרש , לא זו אף זו. השנה הקודמת

שידרה החברה מצג שווא של ובכך , כעניין שבשגרה השוטפים של החברה

 ."עסקים כרגיל"

 

מדברים אלו עולה כי לא די בכך שהחברה פעלה בפאסיביות מוחלטת בכל הקשור 

והעדיפה שלא לפרסם , 4112עי של שנת לדיווחים הנדרשים במהלך הרבעון הרבי

אלא שמצאה להימנע , לציבור המשקיעים את המידע בדבר מצוקתה התזרימית

מחשיפת אותו מידע מהותי במסגרת הדיווח על לקיחת קו אשראי שככל הנראה 

 . שימש לכסות על אותו גירעון
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 :ץ"התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג

ת מתקן סולארי ביטול אישור עסקת חכירה להקמ

 בחוות השקמים

 

לבית המשפט העליון בבקשה למתן צווים על  התנועה לאיכות השלטון עתרה

שרי הבינוי והאוצר , רשות מקרקעי ישראל, כנגד מועצת מקרקעי ישראל תנאי

 לביטול  החלטת מועצה להקמת מתקן סולארי בחוות השקמים
 

, נגד מועצת מקרקעי ישראלהתנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט העליון כ

חברת מפעלי , ש"היועמ, שר האוצר, שר הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל

התנועה מבקשת מבית המשפט צו על . צאן ישראלי וחברת שיקמים חווה חקלאית

תנאי אשר יורה לבטל את החלטת מועצת מקרקעי ישראל לעסקת חכירה למטרת 

 .הקמת מתקן סולארי בחוות השקמים

תנועה לאיכות השלטון טוענת בעתירה כי מועצת מקרקעי ישראל חרגה מסמכותה ה

ש ובשל חשש כבד לשיקולים "בהצבעה בעד ההחלטה וזאת בניגוד לעמדת היועמ

זרים בהיותה החלטה פרסונאלית נעדרת נימוקים וצידוקים תוך הפרה של חובת 

ים המקצועיים סיכול מאמצי הגורמ; פגיעה בשלטון החוק; הנאמנות של הרשות

פגיעתה הקשה ; לאכיפת החוק וכן בהיותה גורמת לסיכול עתידי של אכיפת החוק

סותרת את מדיניות ;  פגיעה בשוויון; בעקרון המחייב את הרשויות לצדק חלוקתי

ללא תשתית , רשות מקרקעי ישראל ומדינת ישראל בכלל וזאת ללא כל הצדקה

ובאמון הציבור ובהיותה , יבורייםפגיעה באינטרסים צ; וללא בחינת השלכותיה

 .בלתי סבירה באופן קיצוני ופוגע במהות המדיניות מקרקעי ישראל

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה כי מועצת מקרקעי ישראל קיבלה 

ש לרשות מקרקעי ישראל "על אף חוות דעת חד משמעית של היועמ, החלטתה זו

ותוך שהיא ; ם ומוטל ספק בחוקיותהאשר קבע כי ההחלטה מעוררת קשיים משפטיי

אשר בסמכותו להנחות את , מתעלמת מחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה

ואשר קובעת כי אישור ההחלטה בידי המועצה הינו בלתי , חבריה בהפעלת סמכותם

 .סביר
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הרחבת המונח מעשה  –תיקון )הצעת חוק מבקר המדינה 

 סתעברה היום בקריאה טרומית בכנ, (שחיתות

 

הרחבת המונח מעשה שחיתות שהגישה התנועה , הצעת חוק מבקר המדינה

 לאיכות השלטון עברה היום בקריאה טרומית 

 

, עברה היום בקריאה טרומית', מעשה שחיתות'הצעת חוק מבקר המדינה להרחבת המונח 

, על פי ההצעה. וזאת לאחר שעברה את וועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון שעבבר

תורחב סמכותו של נציב תלונות הציבור שר הוגשה בשיתוף חבר הכנסת מיקי רוזנטל א

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

ולא , לסייע לחבריהם לדווח, עובדים בשירות הציבורי לדווח על ליקויים במקום עבודתם

 . רות בשירות הציבורילעצום עיניים נוכח פגיעות חמו

התיקון החדש לחוק ירחיב את סמכויותיו של עמדת התנועה לאיכות השלטון הינה כי 

נציב תלונות הציבור להעניק צווי הגנה לעובדים אשר חשפו התנהלות בלתי תקינה 

רוח , הרחבה זו תעניק הגנה. במקום עבודתם או סייעו לחשיפה זו ונפגעו עקב כך

לעובדים רבים הנחשפים להתנהלות בלתי תקינה ולקויה במקום גבית ותמריץ חיובי 

ולהיוותר , אשר חוששים לחשוף את שהיו עדים לו, המסרבים ליטול בה חלק, עבודתם

, קבלת התיקון האמור ישרת את האינטרס הציבורי. לבד אל מול מעסיק המתנכל להם

שמירה על כספי ציבור תוך , ויביא להתנהלות תקינה ויעילה יותר של גופים ציבוריים 

 .ואף על חיי אדם

הצעד הראשון בדרך הארוכה לשחרור ידיו : " מחלקת מדיניות וחקיקה, ד תומר נאור"עו

אשר היו כבולות עד כה תחת ההגדרה העמומה של מושג , של נציב תלונות הציבור

האינטרס הציבורי דורש כי הגנה מטעם משרד מבקר המדינה . השחיתות בחוק התחיל

נק לכל מי שחשף התנהלות החורגת מן הדין ושאינה לפי כללי המנהל התקין במקום תוע

. גם אם אין היא בהכרח נופלת להגדרת המושג שחיתות כפי שהוא נתפס כיום -עבודתו

כולנו תקווה כי תיקון החוק יתמרץ יותר עובדים לדווח על התנהלות שאינה תקינה במקום 

ואף פגיעה בחיי אדם , שימוש לקוי במשאבים, ובכך ימנעו בזבוזי כספים, עבודתם

 ".במקום עבודתם

 
 

 כנסת 
 

 וממשלה
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 : כ יריב לוין"איכות השלטון לח

 העלאת שכר חברי הכנסת הנה העלאה מנקרת עיניים

              

כ יריב לוין בבקשה לעדכן בהתקדמות "התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

 .הנחת המלצות ועדת לוי לקביעת שכרם של חברי הכנסת

 

משתנה מדי , ולהחלטת ועדת הכספים הממשלה: חוק יסודל 26בהתאם לסעיף 

ושכר חברי הכנסת , שנה שכרם של שרי הממשלה בהתאם לשיעור עליית המדד

, עדכון שכר זה מתבצע מדי שנה באופן אוטומטי. בהתאם לשכר הממוצע במשק

 ,זאת ועוד .עלייה מתמדת בשכר חברת הכנסתומשמעותו הלכה למעשה הוא 

ימים  21המלצות הועדה יובאו לדיון בפני ועדת הכנסת בתוך , בהתאם לחוק הכנסת

היא זו הרשאית לקבל החלטות בעניין שכר שישולם  ועדת הכנסת; מיום הנחתן

להנחת כ לוין כי "התנועה לאיכות השלטון מציינת בפנייה לח. לחברי הכנסת

שכן כפי שניתן , ההמלצה על שולחן הכנסת במהירות המרבית חשיבות רבה

ורק , מיום בו תתקבל ההחלטהלראות המלצת הוועדה הינה כי העלאת השכר תוחל 

 . 4112עד סוף שנת 

כ יריב "פנתה לח, מר אלי סולם, ל התנועה"באמצעות מנכ, התנועה לאיכות השלטון

קל וחומר בעת , מנקרת עיניים עבור הציבורוהדגישה כי ההעלאה הינה , לוין

התנועה לאיכות השלטון .  רחים רבים מצויים בקשיים כלכלייםקשה זו של בה אז

בהצטרפותם של אזרחים רבים מוסיפה כי חשיבות הנושא לציבור באה לידי ביטוי 

במסגרת עצומה שפרסמנו , לקריאתה של התנועה להקפאת עדכון שכר חברי הכנסת

 .תומכים 00,111-למעלה מעליה חתמו , בנושא

, 4112ישה כי אנו נמצאים במחצית השנייה של שנת התנועה לאיכות שלטון מדג

ונראה כי דחיית קבלת ההחלטה בעניין משמעותה צמצום תחולתה לכדי פרק זמן 

זאת לצד העובדה שבמניין הימים לא . קצר במיוחד ואף בעל חשיבות שולית

לאור העובדה כי המלצת . וזו מתקרבת אלינו בצעדי ענק, נספרים ימי הפגרה

לגישתה , לפרק זמן מצומצם, ידי וועדת הכנסת-בהנחה ותתקבל על ,הועדה תחול

גם במידה שלא , 0107כי ההמלצה דנן תחול גם על שנת של התנועה מן הראוי 

 .תהיה המלצה נוספת של ועדת לוי
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האם וועדת כ לוין לעדכן "התנועה לאיכות השלטון מבקשת מח, נוכח כל אלו

ככל ; הימים החל 21כך שמניין , תהכנסת הניחה את ההמלצה על שולחן הכנס

ככל שוועדת ; מתי בכוונתה לעשות כן, הניחה את ההמלצה טרםשוועדת הכנסת 

? האם נקבע כבר דיון בוועדת הכנסת לעניין המלצה, הכנסת הניחה את ההמלצה

, ל"האם ישנו דבר מה אשר ניתן לעשותו בכדי לזרז את ההליך הנ; מתי, במידה וכן

 ?קבל תוקף ותחול במהירות האפשריתכך שהמלצת הועדה ת
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התנועה לאיכות השלטון לשרים חברי וועדת השרים 

 הצביעו בעד החלת השקיפות בוועדה : לענייני חקיקה

 

כחלק ממאבק מתמשך של התנועה לאיכות השלטון למען שקיפות הצבעות 

התנועה לחברים בוועדה ( 'יום ד)פנתה היום , וועדת השרים חלענייני חקיקה

 .יאה להצביע בעד החלת שקיפות ולמילוי החובה הבסיסית לציבורבקר

 

העומדת בראש , כ ציפי ליבני"ח, לקראת הדיון בו צפויה לעלות הצעת חוק השרה

, על פי ההצעה. פנתה התנועה לאיכות השלטון לשרים חברי הוועדה, ועדת השרים

 . הצבעותיהם של השרים בוועדה יהיו שקופות לציבור

ות השלטון מדגישה בפנייה לשרים חברי הוועדה כי לא ניתן התנועה לאיכ

הימנעות מפרסום הצבעות מקבלי ההחלטות לציבור , במדינה דמוקרטית, להצדיק

ענייניה נערכים , זאת מאחר כי על אף תפקידה המכריע של ועדת השרים. הרחב

ה ללא פרוטוקול ואף מבלי שהציבור יודע מי מבין נבחריו תמך בהצע, במחשכים

כל . המידע היחיד המועבר לציבור היא ההחלטה הסופית של הוועדה. זו או אחרת

אשר עלול לסכן , אין עסקינן בסודות מדינה ובוודאי שלא במידעזאת כאשר 

של כל אחד  בעמדתו האישיתכל שמדובר כאן הוא  -את ביטחון אזרחי המדינה

 . בור הבוחריםאשר הינם מחוייבים לחשוף בפני צי, ואחת מהחברים בוועדה

הציבור מעוניין וזכאי לדעת כיצד יצביעו נבחריו בכל הצעות החוק 

זכותו הבסיסית של הציבור הינה לדעת האם נבחריו  - המובאות בפני הוועדה

להכיר את נבחריו ולדעת כיצד הם , דבקים בערכים עליהם הצהירו בבחירות

. ל שולחנה של הוועדהולדעת מה עמדתם בנושאים הרלוונטיים העולים ע, בוחרים

פגיעה קשה משמעות הותרת הצבעות השרים החברים בוועדה בעלטה משמעה 

המאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער , בשקיפות ההליך הדמוקרטי

 .מבלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת, בקלות מהבטחותיהם לציבור

עת כיצד התנועה לאיכות השלטון מוסיפה כי התנהלות המונעת מן הציבור לד

על הנורמות שיתקבלו מתנהלת בניגוד , הצביעו נבחריו וכיצד אלו משפיעים

מוחלט לכיוון המבורך בו צועדת הרשות המחוקקת בשנים האחרונות להגדלת 

בפרסום תוצאות הצבעה , השקיפות והחשיפה הציבורית של עבודת הכנסת

  .בוועדות ואף תיעוד שמי של הצבעות חברי הכנסת, צילום הוועדות, שמיות
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התנועה לאיכות השלטון קוראת לחברי ממשלת ישראל להצביע בעד החלת 

לפרסום הצבעותיהם של השרים והשרות בנושאים , שקיפות בוועדת השרים

 .  ולציבור בישראל בכלל, ובמילוי חובתם הבסיסית לציבור בוחריהם, שונים
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כ "יש לבחון את התנהלות ח: ש"איכות השלטון ליועמ

 בבחירות המקדימות לכנסת חיים כץ

 

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

כ חיים כץ בבחירות המקדימות "ויינשטיין בבקשה לבחון את התנהלותו של ח

 01-ולכנסת ה 01-לכנסת ה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות ממידע שהגיע 

ח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של "דו, עודזאת ו. לידי התנועה

המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות השונות על מועמדות מטעמן לתפקיד 

עולה חשש לכאורה להתנהלות , 41.1.12שפורסם ביום , חבר הכנסת התשע עשרה

 .כ חיים כץ במהלך הבחירות המקדימות לכנסת"בלתי תקינה של ח

שנערכו , 11-ה עולה לכאורה כי בבחירות המקדימות לכנסת הח מבקר המדינ"מדו

המכהן במקביל לחברותו בכנסת גם כיושב , כ חיים כץ"הפעיל ח, 45.11.14ביום 

הסעות מאורגנות משערי , ראש ארגון העובדים של התעשייה האווירית לישראל

 א מנעה פעילות"מבלי שתע, זאת. א להצבעה בקלפיות הסמוכות"מפעליה של תע

 .מאורגנת זו

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המבקר כי אין זו הפעם הראשונה שמבקר 

א בבקשה לקבל "חות אלו פנתה התנועה לתע"בעקבות דו. המדינה נדרש לסוגיה זו

אודות היעדרותם של , 1111-ח"התשנ, בהתאם לחוק חופש המידע, מידע ומסמכים

בהם נערכו בחירות , 45.11.14-ו 41.14.11א מהמפעלים בתאריכים "עובדי תע

 ".הליכוד"מקדמיות של מפלגת 

התקבלו נתונים אודות היעדרות  11.15.4112א מיום "מנתונים שנמסרו על ידי תע

ומהם עולה כי בכל אחד משני , א בתאריכים האמורים"עובדי שני מפעלים של תע

לפרק זמן ה של כל מפעל נעדרו ממקום העבוד כמחצית מעובדיו, התאריכים שלעיל

בכך יש כדי לחזק את ממצאיו של מבקר המדינה . של בין שעתיים לשלוש שעות

כדי , א"כ כץ על משאביה של תע"שלכאורה מדובר בניצול השפעתו של ח

תוך הפסקה , לרתום את עובדיה לסיוע בקידום התמודדותו בבחירות המקדימות

 .א"פגיעה בתפוקת תע, על פניו, יזומה של עבודתם שמשמעה
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נוכח הנתונים שהוצגו לעיל ונוכח התייחסותו של מבקר המדינה להתנהלותו 

מבקשת התנועה לאיכות השלטון לבחון , כ חיים כץ"הבעייתית לכאורה של ח

כ כץ בשני מועדי הבחירות המקדמיות האחרונים "את התנהלותו של ח

 ובמידת הצורך להורות למשטרה על פתיחת, א"והשפעת תפקידו על עובדי תע

 . חקירה פלילית בעניין זה
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 : איכות השלטון לחברי וועדת הכלכלה

ההצעה סובלת מקשיים אשר עשויים לשמר את המצב 

 םהקיי

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה נייר עמדה לחברי וועדת הכלכלה של הכנסת 

כוורות  לקראת הדיון בוועדת השרים בהצעת החוק להסדרת הצבת

ת הכלכלה לנצל את ההזדמנות שנקרתה בפניהם על חברי ועד: "דבש וייצור

ולדאוג שעיצובו של ההסדר המתגבש באמצעות הצעת החוק יטיב עם ציבור 

יטפל בריכוזיות ובהיעדר התחרות , הצרכנים ועם ציבור מגדלי הדבורים כאחד

 ."הקיים בענף ויאפשר לשחקנים חדשים לקחת בו חלק

ברי וועדת הכלכלה בו הדגישה כי התנועה לאיכות השלטון הגישה נייר עמדה לח

-דבוראים בישראל כ 511-מתוך כ, משק הדבש בישראל הוא ריכוזי וחסר תחרות

משיווק  62%, בנוסף. מהכוורות 11%-לערך הם מחזיקים גדולים המחזיקים בכ 51%

בידי  13%–ועוד כ, ( בבעלות שטראוס) הדבש בישראל נשלט בידי מכוורת יד מרדכי 

ון המאפשר הפעלת לחץ על הדבוראים למכירת הדבש במחירים נת, דבש עמק חפר

 . נמוכים

". מועצת הדבש"הגוף המפקח על ענף הדבש הוא חברה פרטית הידועה בכינוייה 

הן בשל הצמצום , ענף הדבש סגור לחלוטין לכניסת דבוראים חדשים, בפועל

י בשטחים המתאימים לגידול דבורים והן לאור היותו של הגוף המפקח שבו

 . באינטרסים של חלק מהמפוקחים

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי הצעת החוק טומנת בחובה שינוי מבורך לפיו 

בעל , שהינה כאמור גוף פרטי, יועברו סמכויות האסדרה מידיה של מועצת הדבש

ניגוד עניינים אינהרנטי ואשר עובדיו אינם כפופים לכללי משמעת כלשהם כעובדי 

ההצעה סובלת מקשיים אשר עשויים , עם זאת. יו של גורם ממשלתיאל יד, ציבור

לשמר את המצב הקיים בו השחקנים הגדולים בלבד מכווינים את פעילות הענף 

 . כולו

הוצאת נציג הארגון היציג מפורום ועדת הערר : לפיכך נדרשים מספר תיקונים ובהם

יציגים נוספים לשם הוספת אפשרות להכיר בארגונים ; על החלטות ועדת ההיתרים

שקוף ופומבי של כלל , ניהול מרשם מקיף; ייצוג הולם של כלל הדבוראים במשק

 כלכלה
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התרים יכנסו לתוקף רק לאחר ; נקודות הציון להצבת כוורות בישראל ומחזיקיהן

י "אין לאסור מתן היתרים למי שקיבל בעבר קנס מנהלי ע. פרסום הודעה על כך

ם יש לקבוע טווח זמנים מקסימאלי שאיסור מועצת הדבש ובאשר לקנסות עתידיי

בקשות למתן היתר כמו גם בקשות לסירוב מתן היתר ; קבלת ההיתר יעמוד בתוקפו

 .יהיו מנומקות
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 :איכות השלטון למשרד האוצר

ח "יש לפרסום דו: איכות השלטון למשרד האוצר

 "מעיין החינוך התורני"בעניין רשת החינוך 

 

, טרותו של הרב אריאל אטיאס מכהונתו כחבר כנסתנוכח התפ, 11.16.4112ביום 

כידוע מר בן צור . ס"החלה כהונתו של הרב יואב בן צור כחבר כנסת מטעם סיעת ש

ממידע שהגיע לידי התנועה ". מעיין החינוך התורני"ל רשת החינוך "כיהן כמנכ

ח "עולה כי לאחרונה הונח בפני החשבת הכללית באוצרר דו, לאיכות השלטון

ח קובי גינזבורג אשר עוסק בהתנהלות רשת "ורת הסופי שהוכן על ידי רוהביק

על פי הנטען מפנייה שהגיעה לידי התנועה מותח ביקורת , הדוח הסופי. החינוך

שכיהן , כ בן צור"הן באשר לרשת החינוך עצמה והן באשר לח, חריפה ביותר

, ביקורת זו. ל רשת החינוך בעת הליכי הביקורת ובשש השנים שקדמו להן"כמנכ

 .ל רשת החינוך"כ בן צור כמנכ"מאירה באור שלילי את התנהלותו של ח

; ולפיה קיימות ראיות לתשלומי שכר פיקטיביים 4112ח פורסמה במאי "טיוטת הדו

בניגוד לנהלים ועל  ניוד שעות הוראה; תקצוב והפעלת בתי ספר שפעלו ללא רישיון

סדרים בתהליכי -אי; ול כספים בזבזניניה; חשבון תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

ח הביניים העלתה גם ממצאים אישיים כנגד "הביקורת במסגרת דו, וכך.  ועוד; רכש

, חריגה מסמכות, לכאורה לרבות התנהלות בניגוד לחוק, ל רשת החינוך"מנכ

כ שי "ח, שר החינוך, כמו כן. הסתרת מידע ועוד, העמסת קשיים על גופי  הביקורת

תקף במילים קשות ביותר את התנהלות רשת , ח הביניים"ר שקרא את דולאח, פירון

 . בעודו עומד על בימת הכנסת, החינוך

ח "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני משרד האוצר כי נוכח חומרת הטענות בדו

. ח הסופי"יש חשיבות בחשיפה אלו מן הטענות עומדות בעינן גם בדו,  הביניים

האחד עוסק  -חות "המדובר בשני דו, יע לידי התנועהלפי המידע שהג, ואכן

אין כל צל של ספק כי . בכשלים מנהליים והשני עוסק בחשדות למעשים פליליים

במיוחד נוכח העובדה כי הוא נתגלה , מידע זה ראוי שיגיע לידיעת הציבור

 .לאחר מועד הבחירות לכנסת

לרבות החשש , עבירות פליליותח חשדות ל"ככל שאכן עולים מן הדו, כן-כמו

מבקשת , לשיבוש המסמכים שהוגשו על ידי רשת החינוך לצורך ביצוע הביקורת
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התנועה לאיכות השלטון  לבקש לברר האם הועברו לידיעת משטרת ישראל 

ובהתאם לממצאים  כדי שיוכלו לבחון אותם , או היועץ המשפטי לממשלה/ו

לא הועברו נתכבד לבקש העברתם ככל ש. למצות את הדין עם האחראיים להם

 .לאלתר



46 

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

 5000076-02: فاكس -02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: لالعنوان للرسائ  94383 ، القدس208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem | Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 | Tel: 02-5000073 | Fax: 02-5000076 

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

 

 :התנועה לאיכות השלטון לראש הממשלה

יזום פעילות משפטית בינלאומית לחשיפת מקורות 

 מימון הטרור

לראש  פנתה, אלי סולם, ועהל התנ"באמצעות מנכ, התנועה לאיכות השלטון

הממשלה בקריאה ליזום פעילות משפטית בינלאומית לחשיפת מקורות מימון 

 רורהט

 

בעיצומה של מערכה על זכות , לראש הממשלה היכות השלטון פנתהתנועה לא

ברצועת עזה בו " צוק איתן"מבצע , קיומה של ארץ ישראל כאשר במוקד המערכה

תוך מחויבות יוצאת , נלחמים חיילי צבא הגנה לישראל בגבורה עילאית ובמקצועיות

 .  דופן לערכים מוסריים ולקדושת חיי אדם

כנגד , נאבקים מדינת ישראל ותומכיה על דעת הקהל הבינלאומית, נוספתבמערכה 

, עיוות המציאות על ידי אויביה ובמטרה להביא לתמיכה בינלאומית במאבק בטרור

התנועה ". צוק איתן"ל במבצע "בהחלטות ממשלת ישראל ובביצוען על ידי צה

את המאמצים  מדגישה כי היא מוקירה, בפנייתה לראש הממשלה, לאיכות השלטון

אך למרות כל . הדיפלומטים וההסברתיים שנעשים ומכירה בערכם ובחשיבותם

הרי שמדינת ישראל נאלצת לספוג ביקורת , המאמצים ולמרות שאלו נושאים פרי

 .קשה ולחצים כבדים לפעול בניגוד לאינטרסים שלה

אך , ןהתנועה לאיכות השלטון אינה מתיימרת להיות מומחית במדיניות חוץ וביטחו

, על דעת הקהל העולמי, מבקשת לשקף את הרושם שנוצר כי במערכה חשובה זו

ובמילים , מדינת ישראל בעיקר סופגת ומצויה במגננה ואינה יוזמת מספיק מהלכים

לא די בהחרמה של הליכים ויוזמות נגד , על פניו. אחרות נמנעת מלעלות למתקפה

 .ים של מדינת ישראלשיקדמו את האינטרס, יש ליזום הליכים, ישראל

לשקול , מתכבדת התנועה לאיכות השלטון לקרוא לראש הממשלה, בהתאם לכך

, למשל, כך. ליזום פעולות מעבר לפעולות ההסברה והדיפלומטיה הננקטות עד כה

כגון ארצות , ראוי לשקול הגשת תביעות בטריבונאלים בינלאומיים ובמדינות שונות

 .שולחיהם ומקורות המימון שלהם, החמאס, כנגד גורמי הטרור, הברית

כי באחרונה מתרבה השיח על , מציינת התנועה לאיכות השלטון, בהקשר זה

על כן ראוי לבחון את האפשרות לפעול כנגד . המעורבות קטארית במימון הטרור

 חירום
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עידוד תביעות 0כגון יזום, מקור מימון טרור זה ואחרים במסלולים משפטיים שונים

, ניתן. בגין הנזק הכבד שמימון הטרור גורם לחיים ולרכוש נזקיות בארצות הברית

על סמך החוק האמריקאי , בין היתר, לבחון את האפשרות להגיש תביעה כזו, כידוע

""Alien Tort Claims Act  או"Anti-Terrorism Act." 

הן כדי , התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי לתביעות כאלו חשיבות כפולה

הטרור ועל מימונם והן במטרה לחשוף בהליך משפטי את  להקשות על ארגוני

העובדות ואת המציאות כהווייתם אל מול תעמולה המאפשרת קיומו ושגשוגו של 

 .טרור המאיים על בטחון אזרחי ישראל
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יש  :התנועה לאיכות השלטון בפנייה למבקר המדינה

 ליזום ביקורת מערכתית בסוגיית מוקדי החירום

 

יוסף ( בדימוס)השופט ' למבקר המדינה כבלטון פנתה לאיכות השהתנועה 

 שפירא בקריאה לבחון את סוגיית התנהלות מוקדי החירום

 

בו נרצחו שלושה , התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני המבקר כי אירוע קשה

חשף את עוצמתו וחוסנו של העם , מבניה של מדינת ישראל בידי מחבלים שפלים

אשר , ליקויים, קשים ביותר בפעילות מוקדי החירוםאך גם ליקויים . בישראל

באמונם ברשויות ואשר , פוגעים פגיעה קשה בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה

 .עלולים אף להביא לפגיעה בחיי אדם

נוכח הפער בין , הועצמה שבעתיים, הפגיעה הקשה באמון הציבור ובתחושותיו

אחרים תיארו את שיחת המוקד  שר הביטחון ובכירים, ל המשטרה"האופן בה מפכ

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המבקר . לבין האופן בו היא נשמעת בפועל

כי הליקויים שהתגלו בהצטבר עם פרסומים ותלונות על ליקויים בתפקוד מוקדי 

מחייבים טיפול ומתכבדת לבקש , החירום באירועים קשים אחרים בשנים האחרונות

 .קורת מערכתית בנושאמכבוד המבקר ליזום בי

כי יש לבחון את סוגיית ההכשרה המוענקת למוקדנים , בין היתר סבורה התנועה

הימלטות משריפה , תקלות חירום ברכב, עזרה ראשונה, בתחומי הסיוע השונים

, כמו גם ההכשרה כיצד להתמודד עם אדם במצוקה; ותפקוד במצבי חירום נוספים

כן יש לבחון את הנהלים . קת סיוע ועודכיצד לדלות מידע חיוני לצורך הענ

הצורך בהאזנה , אופן התגובה להן, בין היתר הנהלים בדבר סיווג שיחות, הקיימים

הצורך בבירורים מול קרובי בעלי , כדי לעמוד על טיבה, נוספת להקלטת השיחה

לאיתור , כן עולה השאלה לגבי האמצעים לזיהוי. 'הטלפון ממנו בוצעה השיחה וכד

, כמו כן. ולסיוע העומדים לרשות המוקדנים וההנחיות לעניין השימוש בהםמיקום 

לעמדת התנועה ראוי אף לבחון את סוגיית התיאום וקישור בין מוקדי הסיוע וגורמי 

הביטחון בעיות בתיאום קיימות אף בין מחוזות מוקדי המשטרה השונים כפי שמכיר 

טומטית שלא בטובתו למחוז כל אזרח שהתקשר למוקד המשטרה ונענה כי הגיע או

 .הלא נכון
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למוקד , איחוד מוקדי החירוםהתנועה לאיכות השלטון קוראת גם לבחון את נושא 

נראה כי איחוד כזה יוכל לרכז כוחות מקצועיים ומוכשרים בתחומי החירום . ארצי

בכך . תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, השונים ולהעניק סיוע איכותי רב תחומי

 . תקציבי ומקצועי, ייניהגיון ענ
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 :התנועה לאיכות השלטון בפנייה ליועץ המשפטי לממשלה

יש לחקור תלונה כנגד עיריית אור יהודה על מניעת שימוש 

 במקלט לצרכי הגנה

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לחקור את תלונת 

פעילות מחלקת הפיקוח תושבת העיר כי העירייה משתמשת באחד ממקלטי העיר ל

 העירוני ומונעת מהתושבים להשתמש בו להגנה מפני טילים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות פניה של תושבת אור 

כמו , מן הפניה. אור יהודה 83הגרה בסמיכות למקלט המצוי ברחוב יחזקאל קזז , יהודה

מש את מחלקת הפיקוח העירוני ולא את גם מצילום שנלווה לה עולה כי המקלט מש

 . התושבים לצורך התגוננות

נוכח המצב הביטחוני פנתה היא אל העירייה בבקשה לפתוח את , בימים האחרונים

תשובת , לדברי הפונה, אך. דירות סמוכות 83 -המקלט שמשמש כמרחב המוגן עבור כ

 . ייןהמוקדנות היתה שהמקלט לא ייפתח ושאין טעם לנסות לפעול בענ

התנהלות זו , ש כי ככל שכך הם פני הדברים"התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני היועמ

חוק ההתגוננות האזרחית לפיו לא של העיריה חמורה ביותר ומנוגדת לחובותיה על פי 

ישתמש אדם במקלט למטרה אחרת מאשר לחסות בו בשעת התקפה אלא על פי רשיון 

 .מאת הרשות המוסמכת

חומרה יתרה יש ליחס להפרת החוק על ידי הרשות דווקא האמורה להוות , עהלעמדת התנו

עוד יש לתמוהה על התנהגות כזו מרשות האמורה ליתן שירות . דוגמה לציבור בקיום החוק

צוק "לציבור ובהתנהלותה מסכנת חיים ופוגעת בחוסן האזרחי הנדרש במהלך מבצע 

 ".איתן

ש להפעיל סמכותו בהתאם לחוק "טון מהיועממבקשת התנועה לאיכות השל, אשר על כן

 . לחקור את הפניה ולהבטיח אכיפת החוק היה בהיבטים פליליים ואזרחיים
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 : איכות השלטון לחברת החשמל

הדקו את הפיקוח ושנו את התנאים הקבועים בנוהל עבור 

 הענקת חשמל חינם לגמלאי חברת החשמל 

 

עקבות פרסומים על תשלום שלא התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברת החשמל ב

התנועה לאיכות השלטון . של חשמל חינם לבכירים גמלאי החברה, לכאורה, כדין

מבקשת לדעת כיצד מתכוונים בחברה לפקח אחר הוצאות הכספים ומבקשת גם 

 לבחון שינוי תנאים הקבועים בנוהל החברה

 

ל חברת "כיפתח רון ולמנ, ר חברת החשמל"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

שמעלות חשש להתנהלות לא תקינה לכאורה , אלי גליקמן בעקבות תלונות, החשמל

, התלונה המרכזית.  מצד מספר גורמים בחברת החשמל, ובלתי חוקית לכאורה

עניינה הענקת גמלת חשמל חינם לכאורה שלא כדין לבכירים בחברת החשמל 

זכאות לחשמל "חשמל וזאת בניגוד לכאורה להוראות חברת ה, שפרשו לגמלאות

 ".  בתעריף עובדי חברה

הינו כי , בכל שנה, עולה כי תנאי לקבלת חשמל חינם, לנוהל 00-ו 01מסעיפים 

הגמלאים יצהירו שהפנסיה מחברת החשמל היא הכנסתם העיקרית וכי השימוש 

כי לכאורה קיימים , נטען בפני התנועה לאיכות השלטון. הינו לצריכה ביתית בלבד

כירים שממשיכים לעבוד בתפקידים בעלי הכנסה מכובדת ועדיין נהנים לא מעט ב

 .מההטבה האמורה

הינה כי אין לה , כפי שעלתה מפרסומים קודמים בתקשורת, עמדת חברת החשמל

. אפשרות לוודא כי מקבל ההטבה אינו מקבל הכנסה גבוהה יותר ממקור אחר

, שיש אמת בדברים אלו ככל, התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני חברת החשמל

שיבטיח כי חברת החשמל פועלת בהתאם , מן הראוי שייעשה פיקוח הדוק יותר

אשר יוצאים בדרך ישירה , שכן המדובר בסכומי כסף לא מבוטלים, לאותן הוראות

 .או עקיפה מן הציבור/ו

קיימים ליקויים שאינם מאפשרים פיקוח , נדמה אף לעניין הדרישות עצמן, כן-כמו

ההצהרה הנדרשת מהגמלאים נדמה כי חסרה דרישות לצרף , בין היתר. כראוי

כגון מצב חשבון בנק )שיוכיחו כי הצהרתם אכן נכונה , אסמכתאות רלוונטיות

 (. ואישורים מביטוח לאומי

ל חברת "ר ומנכ"הכיצד בכוות יו, מבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת, לפיכך

צאות כספיות אלו כדי שיעמדו בתנאים החשמל לפקח באופן ראוי ויעיל אחר הו

 ? ובכך למניעה של בזבוז מיותר של כספי ציבור הקבועים בנוהל

, מבקשת התנועה לאיות השלטון לבחון שינוי התנאים הקבועים בנוהל, כן-כמו

 .כדי שיאפשרו את אותו פיקוח בצורה יעילה יותר

חברות 
 ממשלתיות
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ר ועדת "איכות השלטון לשרי הכלכלה האוצר ויו

מהם הצידוקים לשינוי מבנה : ולוגיההמדע והטכנ

 לשכת המדען הראשי

 

לקראת הדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה העוסק בהוצאת לשכת המדען הראשי 

ממשרד הכלכלה והפיכתה לרשות ציבורית עצמאית פנתה התנועה לאיכות השלטון 

התנועה לאיכות השלטון  מבקשת לברר . ר ועדת המדע"האוצר ויו, לשרי הכלכלה

כי המהלך אינו נחוץ לקידום יעדי לשכת , נוכח החשש, ם הצידוקים למהלך זהמה

כי לא נכון לערוך , עמדת התנועה. המדען הראשי ויחליש את הפיקוח על התנהלותו

בנסיבות הקיימות במסגרת חוק ההסדרים וכי יש להבטיח בחינה , שינוי כזה

 .עניינית של נחיצותו במסגרת הליך חקיקה רגיל

השלכותיה של  לאיכות השלטון מדגישה בפנייה לשרים ולראש הוועדה כיהתנועה 

, ההחלטה להפוך את לשכת המדען הראשי לתאגיד ציבורי הנה חמורה ביותר

הרי שלא ניתן להתעלם , גם אם היוזמה להפיכת לשכת המדען לתאגיד הינה עניינית

אשר אמון על מדובר בגוף . מהשלכות מהלך כזה על ענייניות ותקינות התנהלותו

ולפיכך לאפשרות לפקח עליו , ניהול כספי ציבור והעברת תמיכת בסכומי ענק

ככל שלא יחולו  החובות והמגבלות על . בצורה יעילה חשיבות ממעלה ראשונה

עלולה הלשכה ברבות הימים להיות מוצפת במינויים , מינוי עובדים ועל התקשרויות

לצערנו . ות בכספים המופקדים בידיהםלא ענייניים שיקבלו החלטות בלתי ענייני

אנו עדים לא אחת לתופעות חמורות בתאגידים שהוקמו מכוח חוק ובחברות 

המשרות והתקציבים לאתנן , בהן הופכים האינטרסים של הציבור, ממשלתיות

 .פוליטי ולהטבות למקורבים

ים הליך החקיקה המהיר של חוק ההסדר, התנועה לאיכות השלטון מוסיפה כי כאמור

מאיין את היכולת לקיים דיון ציבורי מושכל וממצה טרם החקיקה וביקורת 

משך השנים הובע חשש כי הממשלה לעיתים עושה שימוש . פרלמנטארית ראויה

בכלי הנועד לעתות חירום בכדי להעביר שינויים ורפורמות שגרתיות אשר ניתן היה 

ות השלטון כי חשש סבורה התנועה לאיכ, על כן .להעבירם בהליך חקיקה רגיל

לא ברור מהו הצורך , שכן. זה עולה גם לעניין שינוי מבנה לשכת המדען הראשי

, שינוי מבני ראשון מזה עשרות שנים, לגיבוש הרפורמה בלשכת המדען הראשי
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כי אין מדובר בצורך דחוף או בהחלטה , על פניו נראה. במסגרת חוק ההסדרים

 . רזבעלת חשיבות המצדיקה הליך חקיקה מזו

לעצור כל הליך הנעשה התנועה לאיכות השלטון  קוראת לגורמים המעורבים 

לחשוף את ומפצירים באותם הגורמים , בהיעדר שקיפות הציבור והליך ענייני

לרבות המסקנות , על גיבוש הרפורמה השיקולים אשר הובילו לקבלת ההחלטה

ת לתמיכה של הגוף המייעץ לעניין מדיניות אסטרטגית ופרטני וההמלצות

לשם פתיחת פתח לדיון סדור , חדשנות ותעשייה עתירת ידע, פ"ממשלתית במו

על ההחלטה ובחינת חלופות אפשריות על פני האפשרות להפוך את לשכת , ומושכל

 . המדען לתאגיד ציבורי
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איכות השלטון לרשות מקרקעי ישראל בהתאם לחוק 

 חופש המידע

 

ה על חופש המידע ברשות מקרקעי התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונ

ישראל וביקשה לקבל מסמכים רבים הנוגעים להסכם ההסכם עליו חתומה 

מ לפיו מתחם "עיריית תל אביב יפו וחברת שער לישראל בע, הרשות

 הדולפינריום יפונה ויהפוך לשטח ציבורי

 רקע

לאחרונה הופקדה תכנית המתאר בעניין מרחב הדולפינריום בטיילת בעיר תל 

יפו אשר עניינה פינוי מתחם הדולפינריום בתמורה להחכרת שטח -ביבא

ומתן אישור לחברה המחכירה כיום את מתחם הדולפינריום , הסמוך לחלקה זו

בימים אלה , לאור זאת. להקים מבנה מלונאי ומבנה מגורים בחלקה החלופית 

נוגעת  כי התכנית, יש לציין(. 0/3331/תא)ניתן להגיש התנגדויות לתכנית זו 

 . לקרקעות רשות מקרקעי ישראל ולהסכם אשר הרשות צד לו

עליו חתומה  ההסכםהתנועה לאיכות השלטון פנתב לרשות בבקשה לקבל את 

, כן. מ והרשות בעניין תכנית זו"חברת שער לישראל בע, יפו-עיריית תל אביב

 .להסכם זה הנספחיםמבקשת התנועה לאיכות השלטון לקבל את כל 

ועה מעוניינת במסמכים נוספים אשר עמדו בבסיס החלטתה של הרשות התנ, בנוסף

פרוטוקולים של דיונים , העתקי שומות מקרקעין –ביניהם , לאשר את התכנית

כל מידע בנוגע לחלופות , חוות דעת וניתוחים כספיים, תחשיבים, רלוונטיים

 .האחרות לתכנית זו ועוד

, מתווה הקבוע בחוק חופש המידעפניית התנועה לאיכות השלטון הינה בהתאם ל

 .ובתקנות מכוחו 1111-ח"התשנ

 

שיכון 
 ן"ונדל
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 חשש לניגוד עניינים של מנהלת מנהל התכנון

התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין קראו לגרוע מהדיון את נושא התיקון 

ולהקפיא את , ההוראות והתשריטים גם יחד, א"המוצע של מכלולי הנוף בתמ

לובן וגיבוש מחדש בראשות צוות של מנהלת המשך הדיון בנושא זה עד שי

 .לא תהיה כל נגיעה אליו, בינת שוורץ' גב, מינהל התכנון

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצה הארצית לתכנון ובניה ולמשרד הפנים 

בה נטען כי בן זוגה של " אדם טבע ודין"בעקבות פניה שהגיעה למוקד עמותת 

, י יזמית תכנית אתר תקשורת גלאון"נשכר ע, סומר דודי רו, מנהלת מינהל התכנון

עבור ₪ מיליון  2.5וכי החברה היזמית כבר שילמה מעל , כדי לקדם את עסקיה

מחזק מאד את האינטרס שלהם באישור , יש להניח, דבר אשר, י"הקרקע לרמ

 . התכנית

התנועה לאיכות השלטון ועמותת אדם טבע ודין מציינות כי התכנית נדחתה ביום 

מאחר שמתקן תקשורת גדול אינו כלול בתכליות שניתן , עדה המחוזית דרוםבו

על החלטה זו הוגש למועצה הארצית ערר שנדון אך טרם . לאשר במכלול נופי

מקודם על ידי מינהל התכנון  בראשות , 25א "התיקון הכולל לתמ, זאת ועוד. הוכרע

ות צוות המעקב אחר חשוב עוד לציין כי בהמלצ, בנוסף. שוורץ' ובהובלת  הגב

לא נכללה ההמלצה , שוורץ' שהוגשו טרם כניסתה לתפקיד של גב, 25א "יישום תמ

שיש לה כמובן , ותוספת זו, לאפשר הקמת מתקני תשתית במכלולים הנופיים

' נוספה רק במהלך כהונתה של הגב, השלכות מרחיקות לכת מבחינה סביבתית

 . על ידה בפועלשאף , ועולה החשש לכאורה, שוורץ בתפקידה

מיותר להזכיר בהקשר זה את ההלכות המשפטיות המחייבות בנוגע לצורך , כמו כן

שכן הלכות אלו מחייבות להימנע קודם כל מניגוד עניינים , להימנע מניגוד עניינים

שכן  התיקון , ואילו כאן המדובר בחשש כבד להרבה יותר מפוטנציאל. פוטנציאלי

צפוי להביא לרווח כלכלי ולתועלת עסקית ישירה , שראם יאו, שוורץ' שמקדמת הגב

אף אחד הרי לא היה רוצה לחיות במדינה שבה לא ניתן לדעת אם . לה או למקורביה

מי שמקדם אפשרות חדשה לבניה מאסיבית בשטחים הערכיים והמוגנים ביותר 

או שהוא  עושה , עושה זאת כי באמת לדעתו השמירה עליהם מעט מוגזמת, שלה

 .סיבות אישיות נסתרות כלשהןזאת מ
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א ולא לפגוע בניראות "כדי להבטיח תקינות משפטית של שינוי התמ, על כן

. יש לנקוט בשני אמצעים מיידיים לתיקון המעוות, הציבורית של הליך חשוב זה

הנוגעים למכלולים  25א "יש להקפיא את הדיון לפחות בכל רכיבי תיקון תמ, ראשית

ת כלשהי ולעומת זאת כל פגיעה בו יכולה להוות בכיה שאין בו דחיפו, נופיים

יש , שוורץ ושנית' ללא כל מעורבות של גב, ולהתחיל את הדיון בו מחדש, לדורות

משום שכפי שמוכיח , שוורץ' לחשוף לעין כל את הסכם ניגוד העניינים של גב

נדרשת ללא ספק בקרה נוספת ביחס למעורבותה בהליכים התכנוניים , מקרה זה

 .שוניםה
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 : איכות השלטון למשרד המשפטים

 ל"ל בחו"של המפכ, לכאורה, קריאה לבדיקת מפגשיו

היועץ המשפטי , ש במשרד המשפטים"התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהל מח

ל "לממשלה ומשרד מבקר המדינה בקיראה לחקור את התנהלותו של המפכ

 לכאורה, ופרסומים אודות מפגשיו עפ מואשמים בפלילים

 

, ש במשרד המשפטים"מנהל מח, ד אורי כרמל"התנועה לאיכות השלטון פנתהת לעו

, יוסף שפירא( בדימוס)היועץ המשפטי לממשלה ולשופט , ד יהודה ויינשטיין"עו

רב ניצב יוחנן , ל המשטרה"בעקבות פרסומים מהם עולה כי מפכ מבקר המדינה 

ועם עורך , שוד בפליליםהח, ל לשעבר"דובר צה, דנינו נפגש עם מר אבי בניהו

, ל המשטרה טוען"לפי פרסומים אלו מפכ.  בעת שהותם בניו יורק, ציון אמיר, דינו

כי המפגשים עם מר בניהו הנחקר בחשד לפלילים בפרשה בה החקירה עודנה 

לפי הגרסה שפורסמה התקיימה , מפגש אחד. היו אקראיים, בעיצומה ועם עורך דינו

 .ל ישראל בניו יורק ומפגש שני בלובי המלוןל סעד עם קונסו"בעת שהמפכ

, ל"פרסמה עוד לפני נסיעת המפכ, איילה חסון, כתבת הערוץ הראשון, יחד עם זאת

כי קיבלה מידע מקדים על הפגישה המתוכננת ואף טרחה לפנות למשטרת ישראל 

ולהתריע בפניהם על הפסול במפגש כזה וכי ביקשה לוודא כי התרעתה הועברה 

כי לא נכח בפגישה , כי קונסול ישראל בני יורק הבהיר, לכאורה, ד עולהעו.ל"למפכ

ל המשטרה "כן עלתה בתקשורת השאלה האם מפכ, בעקבות כל אלו. אקראית כזו

 .כתב והעביר מזכר על מפגש עם נחקר כנדרש

עולים חשדות , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני הגורמים השונים כי לכאורה

, העומד בראשה בפרשה זו ל"פל בהתנהלות משטרת ישראל והמפכלפסול כפול ומכו

ל ישראל "עצם קיומם של הפגישות בין מפכ, הראשון: אשר מחייבים בדיקה וטיפול

 ;לבין נחקר בפלילים ועורך דינו

, כדיווחים והסברים שהם, השני רצף הדיווחים לציבור המתבררים פעם אחר פעם

נסיבות התעכבות ; ל"ע למטרת טיסת המפככך בנוג. בלתי מדויקים, לכל הפחות

ל ואי חזרתו המיידית למרות החטיפה והכשל במוקד המשטרה וכך גם לגבי "המפכ

 .המפגשים עצמם כמתואר לעיל

התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי התנהלות זו פגומה מן היסוד ופוגעת פגיעה 

נוכח , אמון ההולך ומתערער, קשה ביותר באמון הציבור במשטרת ישראל

 
 

 פלילים
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הסתבכויות חוזרות ונשנות בשנים האחרונות של בכירים במשטרה בפרשיות 

הן , התנהלות כזו אף מסכלת את עבודת המשטרה ואת מטרותיה. עגומות וחמורות

בפגיעה בטיפול בפרשיות המסוימות הרלוונטיות והן בסיכול עבודת המשטרה 

, בקרב הציבור הרחב ,עקב איבוד אמון הציבור וירידת קרנה של המשטרה, בכלל

 .ולהבדיל בקרב עבריינים ופושעים
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 : איכות השלטון לנתיבי ישראל 

באילו צעדים נקטה החברה שיבטיחו כי כשלים בביצוע 

 פרויקט מחלף דרור

 

ל נתיבי ישראל וביקשה לדעת באילו "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

אשר " דרוד" צעדים נקטה החברה בעקבות דוח הכשלים בפרויקט מחלף

 יבטיחו כי מקרים אלו לא יישנו בעתיד 

 

ל נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

בעקבות פרסום פרטי דוח ביקורת לכשלים שהובילו , שי ברס, מ"תחבורה בע

מספר , 4112בחודש דצמבר . לדחיית מועד פתיחת מחלף דרור בכמה חודשים

שהביאו לדחיית מועד , אותרו מספר כשלים, "דרור"תיחת מחלף ימים לפני פ

 .פתיחת המחלף במספר חודשים

ח ביקורת של  ועדה שמינה שר "מפרסומים באמצעי התקשורת עולה כי מדו

ובה בפרויקט נפלו מספר , עולה תמונה קשה, ץ לעניין זה"התחבורה ישראל כ

ים עקיפים הנובעים מתכנון נפלו כשל; טעויות בביצוע הפרויקט ובבקרת האיכות

שהתמלאה בסחף , נראה כי נפלו כשלים בבניית מערכת הניקוז, זאת ועוד. לקוי

זרימת המים . "וגרמה לזרימת מים אל תוך סוללות העפר שנמצאות מתחת לכביש

אשר ללא ספק היו ", ח"נטען כי נכתב בדו, "הלא מתוכננת חשפה כשלי בנייה

 ".רום נזקים חמורים בהרבה מאילו שנגרמו כיוםנחשפים בעתיד ועלולים היו לג

שבעיקר היו מהווים , הכשלים שהתגלו הסבו נזק ישיר ועקיף לציבור, מכל מקום

מופקדת בידכם ההגנה על שלום ציבור , כידוע. סכנה לשלום ציבור הנהגים

 .לפיכך אין ספק בחשיבות תפקודה התקין והיעיל של החברה, הנוסעים ובטיחותם

באילו צעדים נקטה התנועה לאיכות השלטון מבקשת לדעת , ריםנוכח הדב

צעדים אשר יבטיחו כי מקרים אלו לא יישנו , ח"בעקבות הדו, החברה

, כמו כן .שכן הימנעות מהפעלת בקרה מחמירה יכולה לסכן חיי אדם, בעתיד

 .התנועה לאיכות השלטון מבקשת הבהרות בעניין עלויות התיקון שנושא הקבלן

 תחבורה



21 

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

 5000076-02: فاكس -02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: لالعنوان للرسائ  94383 ، القدس208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem | Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 | Tel: 02-5000073 | Fax: 02-5000076 

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

 

 :שלטון לראש הממשלהאיכות ה

 כיצד ניתן לתאם חוג בית עם ראש המוסד

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה אל ראש הממשלה וביקשה לברר את נושא 

והאם ברורה הבעייתיות לכך שראש , הופעותיו של ראש המוסד בחוגי בית

 המוסד יופיע בחוגי שכאלו בביתם של שליטי הון

 

הממשלה בעקבות כתבה שפורסמה בעיתון  התנועה לאיכות השלטון פנתה אל ראש

סקר את , מר תמיר פרדו, הארץ ובה מתואר כי כי ראש המוסד לתפקידים מיוחדים

פורום ראשי "של " חוג בית"משנתו הביטחונית ואת דעותיו ואמונותיו במסגרת 

התקיים ברמת , כך על פי הפרסום, חוג הבית". החברות ובכירי המשק בישראל

חברי פורום ראשי החברות ובכירי המשק , אנשי עסקים 21 –השרון בפני כ 

 ".בישראל

פורום ראשי החברות "כי , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה לראש הממשלה

, רווחית מאד למנהליה ולחבריה, הינה חברה פרטית, "ובכירי המשק בישראל

מאבק בין היתר פעל הפורום כנגד ה. שמטרתה לקדם את האינטרסים של חבריה

 651-והיא המאגדת כ, 4111את החברה ייסדה נגה קינן בשנת .  בריכוזיות במשק

רף . לים של חברות גדולות"רים ומנכ"יו, אנשי עסקים ובכללם בעלי שליטה

אין ספק כי מדובר . מיליון דולר בשנה 21הכניסה לפורום עומד על מחזור של 

, הופעת ראש המוסד בפניהם אך אין בכך כדי להצדיק את, בפורום רב כסף והשפעה

 .באופן המתואר בכתבה

התנועה לאיכות השלטון מבקשת לברר באיזו תדירות ובפני אלו קהלים אזרחיים 

כיצד ניתן לתאם חוג בית עם ראש המוסד ; הופיע ראש המוסד בשנה האחרונה

מה הליך , מליון דולר בשנה 21שאינם מגלגלים מחזורים של , בהשתתפות אזרחים

 .חוג בית שכזה ומה היה הליך אישור חוג הבית בפני חברי הפורום המדובראישור 

האם אכן ראש המוסד לא , התנועה לאיכות השלטון מביעה תמיהה, נוסף על כך

מבין את המסר העולה מהשתתפות בחוג בית כזה גם מבחינת הדברים שנאמרו על 

ישראל וגם שמן הפרסומים נשמעים מנוגדים לעמדה הרשמית של ממשלת , ידו

 . מבחינת השמעתם בפורום של שליטי הון

 כללי
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יש :התנועה לאיכות השלטון למשרד לשירותי דת

 להסדיר את תעריפי הקבורה למי שיאנו תושב ישראל

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד לשירותי דת בקריאה להסדיר בחקיקה 

 .את תעריפי הקבורה של יהודים שאינם תושבי ישראל

 

ת השלטון פנתה למשרד לשירותי דת לאחר פניות שהגיעו למשרדי התנועה לאיכו

התנועה בעקבותיהם נראה כי בבית הקברות הישן בצפת נקנתה לכאורה בספטמבר 

חלקות  56וכן , שלא היה תושב ישראל, ל"חלקת קבר לרב שרגא ברג ז 4112

קבר חלקות ה, על פי דבר התלונה. נוספות לבני עדתו שאף הם אינם תושבי ישראל

, במאות אלפי דולרים ובבית קברות שמוגדר כבר כסגור לקבורהנקנו לכאורה 

 .ללא פיקוח וללא נוהל ומעקב מסודרים של רשויות השלטון -כך נטען  -וזאת 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המשרד לשירותי דת כי מיקום קבורה 

הביטוח הלאומי , ייםותעריפי הקבורה בישראל מוסדרים בחוק שירותי הדת היהוד

 ליהודי שאינו תושב ישראלתעריפי קבורה , יחד עם זאת. ובחוק הביטוח הלאומי

, לכאורה. אינם מוגדרים ואינם קבועים בחוק, למי שניקבר בבית עלמין סגוראו 

, ואכן. התעריפים והמיקום נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הגוף האחראי לקבורה

נכון לעכשיו חברה קדישא , התנועה לאיכות השלטוןלפי הפניה שהגיעה לידיעת 

 .בצפת גובים לכאורה כראות עיניהם

התנועה לאיכות השלטון רואה בחומרה את הלקונה בה מתיר לכאורה החוק שיקול 

דעת בלתי מוגבל לחברות הקבורה ומאפשר להן לכאורה להשיא רווחים כאוות 

למיטב ידיעת התנועה . לווזאת על חשבון קרקעות ששייכות לציבור כו, נפשן

חברה קדישא בצפת מוכרים שטחי קבורה בבתי קברות שאינם , לאיכות השלטון

הכל לכאורה ללא , פתוחים לציבור הרחב וכן עושה היא זאת בסכומים אסטרונומיים

שאינם תושבי , ברי כי העדפה של בעלי ממון, כמו כן. בקרה וללא פיקוח

 .שבון התושביםפוגעת בשוויון ובאה על ח, המדינה

לחברות קבורה יש חובת דיווח לשר שבו מפורטים הכנסות , לפי חוק, זאת ועוד

פרוט חלקות קבר וכדומה ודין החשבון זה מחויב שיהיה פתוח לעיון , והוצאות

טרם פורסם לעיון , למיטב ידיעת התנועה לאיכות השלטון, ח זה"דו. הציבור

 .הציבור

לטון מבקשת מהמשרד לשירותי דת השיב מדוע התנועה לאיכות הש, נוכח הדברים
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המשרד אינו מסדיר בחקיקה את תעריפי הקבורה של יהודים שאינם תושבי ישראל 

מבקשת התנועה לאיכות השלטון להשיב איזה שימוש , כמו כן. בביתי העלמין בכלל

 ..יעשה בסכומי עתק ששולמו לבתי הקברות
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יש : התנועה לאיכות השלטון לשר להגנת הסביבה

להעביר סמכויות הטיפול בחוק צער בעלי חיים 

 למשרד להגנת הסביבה

 

התנועה לאיכות השלטון קראה לשר עמיר פרץ לקדם העברת סמכויות המוקנות 

בשל מתח , בחוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה

וניגוד עניינים בין מטרת משרד החקלאות לבין הדאגה לרווחת החיות כפי 

 שמורה חוק צער בעלי חיים 

 

עמיר פרץ בקריאה לקדם את , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר להגנת הסביבה

הצעת החוק מורה על העברת סמכויות אכיפת החוק ". הצעת חוק צער בעלי חיים"

זאת על מנת לפתור את ניגודי העניינים , ממשרד החקלאות למשרדו של השר

והן , לאות לבין תכליתו של חוק צער בעלי חייםפוטנציאלי בין מטרות משרד החק

 .במישור העובדים האמונים על פיקוח ויישום החוק

כי עקב העודה כי משרד החקלאות הנו , התנועה לאיכות השלטון טוענת בפנייה לשר

ובין השאר מטרתו לקדם את ההתייעלות והאינטרסים , משרד הפועל למען החקלאים

סתירה בין סמכויותיו אלו והסמכויות המוקנות לו  קיימת, הכלכליים של החקלאים

בעוד , על החקלאים להקציב הוצאות כספיות לשם רווחת החיות, מחד. לפי חוק

משרד , על כן. ששאיפתם היא הפקת הרווח המקסימאלי ממכירת תוצרי בעלי החיים

מפאת ניגוד העניינים המובן , החקלאות אינו יכול לחבוש את שני הכובעים הללו

 . אליומ

הוגשה הצעת חוק פרטית במטרה  11-כי בכנסת ה, התנועה לאיכות השלטון מדגישה

על ידי העברת סמכויות ממשרד החקלאות , לפתור את סוגיית ניגוד העניינים

אולם שרת , 4114הצעת חוק זו אושרה בחודש יוני . למשרד להגנת הסביבה

, זאת ועוד. החקיקה לא השלימה את הליך, הגברת אורית נוקד, החקלאות דאז

עולה כי חלק גדול מעובדי היחידה לפיקוח על הצומח  4111ח מבקר המדינה "מדו

 והחי במשרד החקלאות נמצאים

בשל היותם משקים חקלאיים או בשל מגוריהם , בניגוד עניינים פוטנציאלי
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ביישובים חקלאיים וכי משרד החקלאות לא יישם את ההוראות הרלבנטיות לעריכת 

 .ניגוד העניינים עם עובדי היחידה לפיקוח על הצומח והחיהסדרי 

התנועה לאיכות השלטון מודעת לעמדתו והתבטאותו החיובית של השר להגנת 

ועל כן פונה אליו בקריאה לקדם את הצעת החוק בהקדם , הסביבה בנושא

 .האפשרי

 


