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   www.mqg.org.il באתר התנועההגיליון גם  –ח איכות "דו | 4112-ספטמבר

 ח"ודה תורתוכ

 

 לפני כחצי שנה הוציא מבקר המדינה  –ח מבקר המדינה בנושא הביטחון התזונתי "דו

 492. ח חריף בו ביקר בחריפות את טיפול הממשלה בנושאי העוני והביטחון התזונתי"דו

דיווחו כי בשל מחסור בכסף לעתים לא אכלו יום , אלף ילדים 613בהם , אלף ישראלים

ח עולה "מהדו. שלם או צמצמו את גודל הארוחות שלהם במשך כמה חודשים בשנה

טרם גיבשה מדיניות ממשלתית כוללת המגובה במשאבים הראויים שלה שהממ

למשרד הרווחה  פנינו –ח "לאחר שחצי שנה חלפה מפרסום הדו .עם הבעיהלהתמודדות 

כפי , בדרישה לבדוק האם הוקמו צוותי תיקון ליקויים במשרדים, ומשרד ראש הממשלה

וכן ביקשנו לקבל לידינו  –שהחוק מחייב והאם דיווחו על החלטותיהם למבקר המדינה 

מה הצעדים בהם הוחלט לנקוט ומהו המועד שנקבע ליישום , העתק מדוחות הצוותים

 .החלטות אלו

  ובעוד שחברות  –כבר שנה חלפה מאז שהממשלה החליטה על ייצוא הגז  –מונופול הגז

ל תהליכי החקיקה שידאגו למיסים שישולמו ע, מיהרו לחתום הסכמים כדי למכור את הגז

עודם  –כך עצום ממשאבי הטבע של אזרחי ישראל -של חלק כל, מכירת הענק הזו

אם החקיקה לא תושלם בהקדם ההפסד לציבור הישראלי . תקועים בשלבים מוקדמים

פנינו לשר האוצר בדרישה לזרז את הליכי החקיקה ולמנוע את  .נתפס-יהיה עצום ובלתי

 .ההפסד העצום שייגרם

  לאחר   –" מגדל"התנגדות התנועה למינויו של עודד שריג לתפקיד בכיר בחברת

, התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון, מינויו של שריג לתפקיד הבכיר

. המינויאת  בדרישה שיפעילו את סמכותם ויפסלו ש "הביטוח והחיסכון ולמשנה ליועמ

תנגדות נובעת מכך שבמהלך כהונתו של ההו , לשעבר הממונה על הביטוח שריג הוא

וביניהם אישור , מספר מהלכים עבור שלמה אליהו הוא אישר, שריג כממונה על הביטוח

 ."מגדל"מתן היתר השליטה בחברת 
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 אותה ניסחה התנועה לאיכות השלטון בשיתוף , הצעת חוק חדשה – הצעת חוק הצינון

עובד  לשהצינון בין סיום תפקידו  תקופתאת  קוראת להאריך, כ זהבה גלאון"עם ח

וזאת לעומת המצב כיום , שנים 6לתקופה של  למגזר הפרטי ולבין מעבר בשירות הציבורי

הדלתות " תאת תופע צמצםלבאה הצעת החוק . להמתין שנה אחת בלבדאשר דורש 

חברות לבה עובדי המגזר הציבורי רואים בעבודתם מקפצה למעבר , "המסתובבות

 .ציבור בישראלרב למשק ולובתוך כך יוצרים נזק , השולטות במשק

 

 

 

  צ נגד היועץ המשפטי בדרישה שתיפתח "עתרנו לבג –ההדלפות מישיבות הקבינט

בטחוני -הקבינט המדינימתוך דיוני רגיש לאחר שפורסם בתקשורת מידע , חקירה

מהחומרה לא ניתן להמעיט , לעמדת התנועה ."צוק איתן"בעיצומו של מבצע  שהתקיימו

עשויות אשר , שיש לייחס להדלפות פרטים כאלו מישיבות קבינט בעיצומה של לחימה

לפגוע בביטחון המדינה וכן לסכן אינטרסים , לסכל את תקינות תהליך קבלת ההחלטות

 .אסטרטגיים של המדינה

  הצלחנו למנוע מחטף מסוכן  –" מרחב הדולפינריום"התנגדות התנועה לתוכנית– 

כאשר הוועדה לתכנון ובנייה עמדה לדון בתוכנית בלי שלארגונים חברתיים כמו התנועה 

לאחר הדרישה שלנו הוועדה . לאיכות השלטון ניתנה הזדמנות להביע את התנגדותם

שהוגשה , התנגדות התנועה. נאלצה לקבוע דיון נוסף בתוכנית בו יושמעו ההתנגדויות

רבת מעללים , עסקה ארוכת ימיםטענה שמדובר בה מבוססת על" אדם טבע ודין"יחד עם 

מביעות התנגדותן לאישורה " אדם טבע ודין"התנועה לאיכות השלטון ו. ומרובת פגמים

משפטיות ותכנוניות ומבקשות כי הפגמים והליקויים , של התוכנית לאור סיבות כלכליות

 .טרם אישור התכנית על ידי הוועדהעליהן מצביעות יתוקנו ב

 בעקבות חתימת עסקת הטיעון  –צ נגד עסקת הטיעון עם הרב פינטו "געתירה לב

שעלולה להביא לכך שאפילו אם הרב פינטו יורשע בניסיון למתן שוחד , השערורייתית

צ בדרישה שיפסול את העסקה "התנועה עתרה לבג –הוא לא ירצה מאסר בפועל 

 .שמעבירה מסר סלחני ומקל מול אישומים חמורים ביותר

 נרשם הישג חשוב כאשר היועץ   – שעייתו של ראש עיריית נצרת עיליתהארכת ה

וועדת ההשעיה להאריך את תקופת ל המשפטי קיבל את עמדת התנועה והגיש בקשה

לתקופה המקסימאלית של  ,שמעון גפסו ,ראש עיריית נצרת עילית השעיה הבאה שלה

, לעמדת התנועה. שנה ובכך להפסיק לפגוע בתפקוד העירייה ולהימנע מבזבוז המשאבים

וכן , לבזבוז משאבים רבים ולחוסר יעילות משווע הביאוקביעת תקופות השעיה קצרות 

 .מ ראש העירייה לבצע את תפקידו"ביכולתו של מ פגעו

  אדם "התנועה פנתה יחד עם  – לא להיכנע ללחצים :ששינסקיפנייה לחברי ועדת

 –לוועדת ששינסקי ודרשה מחבריה שלא לסגת ממסקנות הביניים של הוועדה " טבע ודין

ושלא ייכנעו למסע הלחצים ואיומי הסרק שמופעלים נגדם מכיוונם של גורמים בעלי 

 .אינטרס

  הטיעון הסדר   - ישלומי לחיאנ, לשעבר ים-עיריית בתגזר הדין המקל שניתן לראש

עבירות חמורות אישומים על  שלא התבררו בבית המשפט הביא לכךהמקל והשערורייתי 

. מה שהביא גם לגזר דין מקל ביותר, שנכללו בכתב האישום המקורי ,כמו שוחד, ביותר

ביותר אשר יכול משרתו של ציבור לבצע במסגרת תפקידו  באישומים מן הקשיםמדובר 
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הדין על גזר בדרישה שיערערו ליועץ המשפטי ולפרקליט המדינה  ועל כן פנינו  –

 .העונש המקורית של שנת מאסר בפועלדרישת  ויעמדו על

 למנהל המחוז החרדי במשרד החינוך  בעקבות עתירת התנועה בוטל מכרז– 

מדובר היה חשש כבד שהעתירה הוגשה כיוון ש. בעקבות עתירת התנועה המכרז בוטל

כך -לא כלל שום דרישות סף הגיוניות לתפקיד כלכיוון שהמכרז  כןו, נתפרבמכרז ש

בהתאם להחלטת בית המשפט אמור להתפרסם מכרז חדש הכולל את כל דרישות  ;חשוב

 .י כל כללי המנהל התקין"הסף ועפ

  ר ועדת הכספים "פנינו לשר האוצר ויו -מ אפס "תוכנית מעלא לקיצורי דרך באישור

מ אפס לפני שמפרטים את עלויות הצעת החוק "חוק מע ודרשנו שלא יקדמו את הצעת

 כפי שמתחייב לפי חוק יסודות התקציב, וההשלכות הכלכליות שלה על הציבור הישראלי

בנוסף פנינו ; אסור להעביר בהליכים מקוצרים תכך רחבו-הצעה בעלת השלכות כל– 

, וכניתישקול מחדש את הת –לשר האוצר ודרשנו ממנו שבעקבות המערכה הצבאית 

 .שעלותה התקציבית גבוהה ושכלכלנים רבים ביקרו אותה חריפות

  לאחר שהמדינה כמעט ויתרה על מניית הזהב שלה בחברת  –מניות זהב של המדינה

ויתור שנמנע לאחר דרישת )ובכך הייתה מפקירה נכס ציבורי חשוב ביותר  –צים 

כדי למנוע מקרים דומים בחברות נוספות פנינו למשרד המשפטים ורשות  –( התנועה

החברות שבשעת הפרטתן נשמרה החברות בדרישה לקבל את המידע המלא על כל 

 .למדינה מניית זהב בהן

 

 

 אלמה ח"ודה

  4102זוכי אות אביר איכות השלטון 

, רפי רותם, משה לדור, כ זהבה גלאון"ח, השופטת בדימוס עדנה ארבל

ר מוחמד אלנבארי הם אבירי איכות "שרון שפורר וד, אריה פז, דפני ליף

 4102השלטון לשנת  

ותושביהן זכו השנה בתואר החוסן " עוטף עזה"המועצות האזוריות ב

 הלאומי

 

ועדה ציבורית בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט מישאל 

השופטת בדימוס , בחרה השנה במשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, חשין

הזוכה . בתחום הרשות השופטת 4112כאבירת איכות השלטון לשנת  עדנה ארבל

אות אביר 
איכות 
 השלטון
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ברשות . וקקתעל פועלה במסגרת הרשות המחכ זהבה גלאון "חהנוספת באות זוהי 

בקטגורית , ד משה לדור"עו, פרקליט המדינה לשעברהמבצעת זכה השנה 

ובתחום  אריה פז, הרשות המבקרת זכה השנה מבקר משרד הבריאות לשעבר

בקטגורית . שרון שפורר, "TheMarker"התקשורת זכתה תחקירנית מערכת עיתון 

 . אלנבאריר מוחמד "ד, הרשות המקומית זכה ראש המועצה האזורית חורה

, חושף השחיתויות שנבחר לקבל השנה את האות הנו חוקר רשות המיסים לשעבר

. דפני ליףובקטגורית מאבק חברתי ציבורי למען טוהר המידות זכתה  רפי רותם

על פיתוח  דני גולד( במיל)תת אלוף בקטגוריה הצבא והביטחון זכו השנה 

 ". כיפת ברזל"במערכת 

אותו הפגינו תושבי " חוסן הלאומי"פת המתייחסת להוכנסה קטגוריה נוס, השנה

המועצה ": עוטף עזה"מדינת ישראל והאות יוענק לתושבי המועצות המקומיות של 

 שדות נגבהמועצה האזורית , שער הנגבהמועצה האזורית , חוף אשקלוןהאזורית 

 .שדרותוהעיר  אשכולהמועצה האזורית 

ביניהם נשיא , אבירים משנים קודמותאבירים אלה מצטרפים לרשימה מפוארת של 

ל ועוד "בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק חושפת השחיתויות מיה קוך ז

 .עשרות אישים וגופים שקיבלו את האות

עמד בראש הועדה הציבורית המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר השנה 

 Theמ רובמירב ארלוזו, רעיה שטראוס: חברי הועדה הם. השופט  מישאל חשין

Marker ,ר מרטין "ד, השר לשעבר משה כחלון, כ לשעבר הרב חיים אמסלם"ח

ד מיכאל פרתם שימש "עו. ר התנועה לאיכות השלטון"יו ,ד אליעד שרגא"ועו, וייל

 .כמזכיר הוועדה
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צ כנגד חתימת "התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג

 פינטועסקת הטיעון עם הרב יאשיהו 

 

צ בבקשה למתן צווים על תנאי "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

, לחלופין, או, אשר יורו על ביטול ההסכם עם הרב ולמצות את הדין עמו

למצות את החקירה כולה כולל חקירת כלל המעורבים בה קודם להקראת 

מבקשת התנועה צו ביניים אשר יורה שלא לפעול , בנוסף. כתב האישום

 ההסכם ולדחות את מועד הקראת כתב האישום בבית המשפטלמימוש 

 

צו על התנועה לאיכות השלטון עתרה היום לבית המשפט העליון בבקשה למתן 

ש לחזור בהם "פרקליטות המדינה והיועמ, תנאי להורות לפרקליט המדינה

 מחתימתם על ההסכם עם הרב יאשיהו פינטו ולמצות את הדין עמו על מעשיו

ש ולתכליות הסכמי עד מדינה "כם העומד בסתירה להנחיות היוהמנוכח היות הס

בשלטון החוק ובאמון , וכן נוכח הפגיעה הקשה באינטרס הציבורי, והסדרי טיעון

שגובש , העיוות וחוסר הסבירות הקיצוני שבהסכם, הציבור ברשויות ונוכח המשגה

 .ונחתם בין המשיבים

צו על תנאי אשר ת המשפט מתן מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבי, לחלופין

ש למצות את החקירה כולה כולל "פרקליט המדינה והיועמ, יורה לפרקליטות

קודם להקראת כתב האישום שגובש בין הצדדים , חקירת כלל המעורבים בה

זאת על מנת להבטיח את  .במסגרת ההסכם וטרם הכרעת הדין בעניינו של הרב

בשלב שבו פרקליט המדינה עוד יכול , בבחינת כדאיות ההסדר ומהימנות גרסת הר

ככל שימצא כי הרב לא , לביטול ההסכם כולו, מכוח ההסכם והדין, להפעיל סמכותו

 .עמד בתנאיו

מנוגד , כי ההסכם פגום מן היסוד, התנועה לאיכות השלטון טוענת בעתירה

; לתכליתם של הסדרים עם נאשמים ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניינם

השוויון בפניו ואמון הציבור בנבחריו ובמערכת אכיפת , בערכי שלטון החוק הפוגעת

 . במשגה ובחוסר סבירות היורד לשורשו של עניין, החלטה הנגועה בעיוות; החוק

המשטרה נמנעת ממיצוי אפיקי חקירה טרם חתימה על ההסכם , זאת כאשר

פרקליטות  כאילו, מצטיירת תמונהכך . ש"בניגוד להנחיות היוהמ, ומימושו

 פלילים
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מבלי לוודא כי אכן קיימות די , את פרשת ברכה" לסגור"המדינה נחושה 

כאלו העולות כדי סיכוי סביר להרשעת ניצב ארביב או כל חשוד אחר , ראיות

או האם קיים צורך אמיתי בהסכם על מנת למצות את הדין כנגד  בפרשת ארביב

 .ניצב ארביב

ש לא ייחתם "לפי הנחיות היועמי כ, התנועה לאיכות השלטון מציינת בעתירה

המוטיב , ואילו כאן .אלא במקרים חריגים, הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי

החוזר בשתי הפרשות הוא טובות ההנאה שמוסר לכאורה הרב פינטו לבעלי 

הגורם המשחית הן בפרשת ברכה והן בפרשת ארביב . תפקידים בכירים במשטרה

 .בחומרת המעשים המיוחסים לניצב ארביבמבלי להמעיט , הנו הרב פינטו

ככל שיעמוד ההסכם על תילו וימומש בהתאם ללוחות הזמנים המותוות , זאת ועוד

לפיהם בעלי ממון , כמו גם הנורמות המשחיתות, פרשת השחיתות החמורה, בו

, בהתאם לאינטרסים שלהם, והשפעה מפעילים את בכירי מערכת אכיפת החוק

 .פגוע פגיעה חמורה ואנושה במערכת אכיפת החוקימשיכו להכות שורש ול
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יש להמנע  :ש ופרקליט המדינה"איכות השלטון ליועמ

 מחתימה על עסקה עם הרב פינטו

 

ש ולפרקליט המדינה בקריאה "ליועמ לאיכות השלטון פנתההתנועה 

להימנע מחתימה על העסקה ולפעול , למצות את הדין עם הרב פינטו

 . להגשת כתב האישום המקורי שהתגבש כנגד הרב

 

בעקבות פרסומים על הגשת כתב אישום מקל כנגד הרב פינטו ומחיקת סעיפי סחיטה 

כן . איומים על קצין משטרה וניסיון לשחד קצין נוסף, הדחה בחקירה, באיומים

לדרוש יותר מתשעה חודשי מאסר כי הפרקליטות הסכימה להתחייב שלא , פורסם

  .ואילו סנגוריו של הרב יבקשו להסתפק במאסר על תנאי, בפועל

ש ופרקליט המדינה כי בפנינו מקרה "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני היועמ

נוכח  הן; נוכח חומרת העבירות המיוחסות לרב הן: בעל חשיבות ציבורית מיוחדת

נוכח החומרה היתרה של  והן; העובדה כי עבירות אלה נועדו להטיב אישית עמו

באמצעות שוחד , המקרה בראי הפגיעה הבוטה בשלטון החוק והניסיון להשפיע

 . על פעילותם של רשויות אכיפת הדין, לכאורה

נסיבות העניין הייחודיות מחייבות הכרעה חד משמעית בדבר , לעמדת התנועה

שלא ייצא חלילה מסר לפיו הניסיון להשפיע , המעשים המיוחסים לרבחומרת 

כל עבריין בפוטנציה , שאם לא כן. על רשויות אכיפת הדין הינו דבר של מה בכך

עלול לעשות מאמץ ליתן טובות הנאה כאלו ואחרות לגורמי אכיפת החוק וישתמש 

 .בהם כפוליסת ביטוח וכקלפי מיקוח בעת שיסתכן בהליך פלילי

בסיס העבירות האמורות עומד לכאורה ניסיון בוטה לפגוע באושיות המשטר ב

והנחה לפיה בעל הממון יכול , באמצעות שלמונים לקציני משטרה, הדמוקרטי

עיקרון שלטון החוק  -של החברה המודרנית" קודש הקודשים"להשפיע אף על 

רשע בעבירה של נראה כי תיתכן אפשרות כי הרב יו, זאת ועוד. והשוויון בפני החוק

ביתר שאת , ללא ספק אחת העבירות החמורות בספר החוקים -ניסיון למתן שוחד 

, לטעמנו! וחרף זאת לא ירצה מאסר בפועל -כשהמדובר בעובד ציבור כה רם דרג 

 . מדובר בייצור כלאיים שראוי שלא יבוא לעולם, וככל שכך הם פני הדברים
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כי עסקה כאמור נרקמה בין  עולה, מפרסומים בתקשורת ביממה האחרונה

התנועה . וכי זו כבר נחתמה או עתידה להיחתם בשעות הקרובות, הפרקליטות לרב

לאיכות השלטון סבורה כי מהלך זה החובק את האפשרות לפיה בנסיבות העניין 

אך יוטלו עליו עבודות שירות , יורשע בסופו של יום הרב בעבירת ניסיון למתן שוחד

 . הינה מקוממת ממש, בדאו מאסר על תנאי בל

לגבי  -ומקלקל  -הרי שיהיה בכך מסר מקל , ככל שאפשרות זו תתממש

חומרתה של עבירת השוחד כאחת העבירות החותרות תחת מוסמכות היסוד 

 . בפרט מקום בו היא נעשית בספירה הציבורית, בחברה דמוקרטית
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איכות השלטון ליועמ"ש: יש להורות למשטרה לחקור 

 את החשדות בפרשת "ביביטורס"

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

בקריאה לחזור בו מן ההחלטה על סיום הבדיקה בעניינו של ראש הממשלה 

בפרשת "ביביטורס" ולהורות למשטרה ולחקור את החשדות. כמו כן קוראת 

התנועה לחדול מהשימוש המעוות בכלי "הבדיקה" ולהפעילו רק במקום בו אין 

 ראיות לפתיחה בחקירה.

  

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

בשוויון בפני , החלטה זו פוגעת בשלטון בחוק ויינשטיין והציגה בפניו עמדתה כי

הבעיה נעוצה בראש , להבנת התנועה .החוק ובאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק

 ".הבדיקה"ה בהליך ובראשונ

ש כי סביב מספר פרשות בעבר "התנועה לאיכות השלטון מוסיפה בפנייה ליועמ

חלופה של , את העובדה כי כהליך ממושך, תקפה את עצם השימוש בהליך כזה

חשודים מורמים מן  הוא משמש רק בעניינם של, חקירה משטרתית אפקטיבית

לשבש ולסכל  ,עלול, שהוא את העובדה; שוויון בפני החוקובכך פוגע ב העם

את ; עקב ההכנה המוענקת לחשודים ועקב חלוף הזמן, חקירה משטרתית עתידית

שוב , ובהם הרתעה ותגמול מסכל את הגשמת יעדי ההליך הפלילי העובדה שהוא

במקרים , כי לגורמים המבצעים את הבדיקה, את העובדה; בפרט עקב חלוף הזמן

את ; הכשרה וסמכות לאסוף ראיות ולגבות עדות אין, בהם מדובר בגורמי פרקליטות

במקור נועד הליך הבדיקה , ודוק. ועוד אינו מוסדר העובדה שהליך משמעותי זה

עם הזמן הפך הוא לכלי , דא עקא. לבחון האם ישנו ראשית ראיה לפתיחה בחקירה

לאחר שכבר הוצגו ראיות , כלפי אנשי ציבור, מניעת פתיחה בחקירה/לעיכוב

 .ביצוע עבירה על ידםלכאורה ל

ההחלטה שבנדון מהווה דוגמה בוטה לכשלי  עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי

בקרב הציבור נותר רושם , זאת ועוד. שיטת הבדיקה טרם פתיחה בחקירה פלילית

 .שגורמי אכיפת החוק בכוונה תחילה נתנו לפרשה להתמוסס, קשה

ש לחזור בו מן ההחלטה "יועמקוראת התנועה לאיכות השלטון ל, נוכח הדברים

דורשת התנועה , כמו כן. ולהורות למשטרה למלא יעודה ולחקור את החשדות

ולהסדיר אותו בתנאים " הבדיקה"לאיכות השלטון לחדול מהשימוש המעוות בכלי 

כן כי ; כי הוא יופעל רק מקום בו אכן אין ראיות לפתיחה בחקירה –ברורים ובפרט 

שלא יסכל את , תוך תחימתו בסד זמנים קצר, מוסדריםיופעל רק בהתאם לנהלים 

 .מיצוי הדין הפלילי עם אנשי ציבור
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בעקבות גזר הדין המקל שהטיל בית המשפט על ראש 

 שלמה לחיאני, עיריית בת ים לשעבר

 :ש ופרקליט המדינה"איכות השלטון ליועמ

שנה  יש לערער על גזר הדין ולעמוד על דרישת העונש המקורית העומדת של

 (שלא בעבודות שירות)מאסר בפועל 

  

ש ופרקליט המדינה היא כי גזר "כפי שהוצגה היום בפני היועמ, עמדת התנועה

הנגרם , מדגיש את הנזק לאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק , הדין הקל

מהסדרי טיעון בנסיבות בהן המדובר בנבחר ציבור שנחשד בעבירות חמורות 

 .ר הטיעון עם לחיאניכגון הסד, כנגד הציבור

  

פורסם כי הפרקליטות חתמה על הסדר טיעון עם מר  4112בראשית חודש מאי 

אשר עיקרו ביטול האישומים החמורים בדבר קבלת השוחד בתמורה , לחיאני

 .להודאתו של מר לחיאני בעבירת הפרת האמונים

והן  ש"סמוך לחתימה על הסדר הטיעון פנתה התנועה לאיכות השלטון הן ליועמ

, לפרקליט המדינה בקריאה לשקול בשנית את חתימת הסדר הטיעון עם מר לחיאני

זאת לאור הפגיעה הקשה באמון הציבור שעלולה להיגרם עקב ביטול כתבי האישום 

החמורים בעניין עבירת השוחד מבלי לבררם בפני בית המשפט ובפני עינו הבוחנת 

 .של הציבור

ני חצי שנת מאסר בפועל בלבד אשר תתבצע הבוקר בית המשפט גזר על מר לחיא

אלף שקל וקביעה כי דבק  451בנוסף להטלת קנס של , בדרך של עבודות שירות

 .במעשיו של מר לחיאני קלון

התנועה לאיכות השלטון מברכת על החלטתו הראויה של בית המשפט להטיל 

. ןבהתאם לעמדת המדינה המעוגנת בהסדר הטיעו, קלון על מעשיו של לחיאני

 .התנועה מצרה על העונש המקל שהושת על מר לחיאני, יחד עם זאת

  

מבקשת לשרש נורמות של שחיתות ציבורית , התנועה למען איכות השלטון בישראל

אותו ציבור אשר פעם נוספת נחשף ; ולהגן על שלטון החוק ועל אמון הציבור

השלכות  במסגרתה גובש כתב אישום חמור ובעל, למקרה בו פרשה רחבת היקף

  .מסתיימת בקול ענות חלושה, משמעותיות

  

לא ניתן להתעלם מכך שמר , אף לאחר הוויתור על האישום בדבר עבירת השוחד

מן הקשות אשר יכול משרתו של הציבור , לחיאני הורשע בהאשמות חמורות ביותר

יש לשאוף ככל , להשקפת התנועה , בנסיבות קשות אלו. לבצע במסגרת תפקידו

להטלת עונש אשר יעביר מסר ברור לנבחרי הציבור ולציבור עצמו לפיו הניתן 

 .שחיתות ציבורית אינה מקובלת במחוזותינו ותיענה בחומרה רבה

המאבק בשחיתות : "ר התנועה למען איכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

בשלטון המקומי מחייב מיצוי הדין עם ראשי הרשויות המועלים בשליחותם 

יש לערער על גזר הדין ולעמוד על הטלת . שירות הציבורי לצמיתותוהרחקתם מה

 ."מאסר בפועל על לחיאני
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 משרד החינוך ביטל מכרז מנהל מחוז חרדי במשרד 

 

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון לבית הדין האזורי לעבודה 

. בירושלים בוטל מכרז פומבי לקליטת מנהל מחוז חרדי במשרד החינוך

הנוגד את , לטענת התנועה לאיכות השלטון מדובר במכרז בלתי חוקי

 .הדין ופוגע בעקרון השוויון

 

כתב תביעה לבית הדין האזורי  4112התנועה לאיכות השלטון הגישה בחודש יולי 

בירושלים כנגד נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך בבקשה למתן צו המורה על 

טת מנהל מחוז חרדי במשרד החינוך שפרסמו פומבי לקלי - 49616ביטול מכרז 

נוגד , בהיותו בלתי חוקי 43.13.4112נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך ביום 

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

התנועה לאיכות השלטון טענה בתביעה כי נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך 

ו מכרז למינויו של תפקיד חשוב ביותר במערכת החינוך כשהם משמיטים פרסמ

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 , חינוךאת דרישות הסף להשכלה פדגוגית ולניסיון ניהולי בתחום ה

שעה , ביטול זה צורם אף יותר .החובה בתואר שני או בחלופה אחרת המקבילה לו

שמכרז מנהל המחוז החרדי הינו היחידי מתוך רשימת מכרזים הקולטים עובדים 

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

סמים הנחיות מחייבות למכרז אשר קובעות הביטול מקום בו הנתבעים עצמם מפר

 .השכלה פדגוגית כתנאי חובה

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

, התנועה לאיכות השלטון טענה עוד כי דינו של מכרז זה הינו בטלות ופרסום מחדש

וזאת בשל היות המכרז חורג מהנחיות משרד , הפעם עם תנאי הסף המתאימים

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

מרסק את אמון , האמורים נעדר כל סיבה עניינית לביטול תנאי הסף, באותה הדרגה

 .הציבור ברשות ואינו סביר באופן קיצוני

המדינה הסכימה , בעקבות תביעת התנועה לאיכות השלטון בבית הדין לעבודה

 .כי המכרז יבוטל ובמקומו יפורסם מכרז חדש
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האם הורים בבתי : איכות השלטון למשרד החינוך

במחוז ירושלים נדרשים  הספר מהזרם הממלכתי דתי

 לשלם מעבר לסכום המותר

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד החינוך בעקבות תלונות הורים 

מבתי הספר הממלכתי דתי במחוז ירושלים לפיהם בתי ספר גובים 

 . ן החורגים מנהלי משרד החינוך"תשלומי תל

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד החינוך בבקשה לחשיפת מידע בדבר 

סכומי הגבייה שדווחו לתנועה על ידי הורים . ן תורנית"תשלומי הורים עבור תל

. הקבוע בהנחיות משרד החינוך, במחוז ירושלים חורגים בבירור מהסכום המותר

חשש כי הכספים עולה , לפי אותן תלונות שהגיעו למשרדי התנועה, בנוסף לכך

שימוש החורג מהמוגדר , ן"הנגבים אינם מועברים ישירות לפעילות מימון התל

 . בנהלי המשרד

: ל משרד החינוך השנתי קובע"כי חוזר מנכ, התנועה לאיכות השלטון מדגישה

', ד-'ח לכיתות א"ש 4141ה לא תעלה על "העלות הכוללת לשנת הלימודים תשע

פניות הורים . לחטיבה העליונה 5541-ו, בת הבינייםלחטי 5611',ו-'לכתות ה 6615

בתי ספר רבים ממשיכים לגבות סכומים , יחד עם זאת. לתנועה ציירו תמונה שונה

בחינוך העל  9111-13111בחינוך היסודי וכ , לכאורה, שקלים 5111 -של מעל ל

ד נטען כי במחוז ירושלים אין ולו בית ספר ממלכתי דתי אח, יתר על כן. יסודי

,  אם כך הם פני הדברים, לפי התנועה. שאינו גובה סכומי עתק עבור תגבור תורני

אין חלופה מוסדית , שכן. מדובר באי הגשמת תכליתו של חוק חינוך חובה חינם

 .אחרת עבור הורה שאינו מעוניין לשלם

התנועה מבקשת בפנייה למשרד החינוך דוחות ופירוטים שיחשפו מידע רב ככל 

מפני שכל בית ספר גובה , קיים קושי במיפוי הנתונים בשטח, שכן. הניתן בנושא

 . סכומים שונים ללא שקיפות ותיעוד

ן הניבה בעבר שינוי במוסדות החינוך של "התערבות התנועה בנושא תשלומי התל

החל משנת הלימודים הנוכחית יהיו מוסדות . עקיבא במודיעין ת ובני"רשתות אמי

אלה מחויבים לקבל גם את התלמידים שהוריהם מצהירים כי אינם מעוניינים 



15 

 
 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: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 شارع يافا

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

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

 

בתשלום הורים לבתי ספר על יסודיים  התמקדהפניית התנועה . בתשלום תורני

ן תורני אשר "הפועלים בחינוך הממלכתי דתי ואינם מאפשרים לימודים ללא תל

בגינם נאלצים לשלוח ילדיהם לרשויות סמוכות ולשלם אגרות חוץ ללא החזר 

 .כנדרש, מעיריית מודיעין
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מהם הנימוקים : איכות השלטון למשרד האנרגיה

 י'להארכת רשיון הקידוח של מונופול דלק ונובל אנרג

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האנרגיה בבקשה לקבל את 

של  Cהנימוקים מתוקף חוק חופש המידע להארכת רישיון הקידוח רות 

 י לאחר שפקע'מונופול דלק ונובל אנרג

 

אל משרד האנרגיה בבקשה לקבל ( 'יום ג)התנועה לאיכות השלטון פנתה אתמול 

מערבית , י'של קבוצת דלק ונובל אנרג Cאת הנימוקים להערכת רישיון הקידוח רות 

התנועה לאיכות השלטון , כמו כן. שתוקפו היה אמור לפקוע שלשלום, לחופי חיפה

ביקשה מהמשרד להשיב אם בהליך קבלת ההחלטה ניתן משקל לשיקולי ריכוזיות 

 .ותחרותיות

 רקע

הודיע שלשום , אלכסנדר ורשבסקי, הממונה על חיפושי הנפט במשרד האנרגיה

י כי יאריך את תוקף הרישיון בפעם השנייה למשך שנה וחצי 'לק ונובל אנרגלד

אף שקבוצת דלק ונובל מוכרזות כבר כמונופול על ידי רשות , זאת. נוספות

שיחייבו הבאה בחשבון של , וחרף הוראות חוק הריכוזיות –ההגבלים העסקיים 

את המלצות ועדות כמו כן סתרה ההחלטה . שיקולי תחרות בהקצאת זכויות לאומיות

 .טרכטנברג וצמח לדילול הריכוזיות בענף חיפושי הגז והנפט

אך ביקשו לדחות מעת  – 4119דלק ונובל קיבלו לידיהם את הרישיון עוד במרס 

כדי להספיק לקדוח בשטח יתר הרישיונות , לעת את תכניות הפיתוח בשטח הרישיון

יון בקידוח בתוך ארבעה אף שלפי חוק הנפט מחויב בעל ריש. שהחזיקו בידיהן

הממונה על ההגבלים אפשר לדלק ולנובל לצאת לקידוח עד  –חודשים מיום קבלתו 

 .4115נובמבר 

 

התנועה לאיכות השלטון ביקשה ממשרד האנרגיה את תכניות העבודה ואת לוחות 

וכן את תכניות העבודה שנקבעו  – Cהזמנים שנקבעו לחברות בשטח רשיון רות 

והממונה טרם החליט אם להיענות , שגם תוקפו פקע שלשום, Dלרישיון אלון 

 גז
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קיים פוטנציאל למאגר  Cההערכות הן כי בשטח רות . לבקשת דלק ונובל להאריכו

ויחלוש על כלל עתודות  –יזכה המונופול בתגלית גז תשיעית , במקרה כזה. גז נוסף

 -פחות מכלאחר שמשרד האנרגיה מסר לידיו בעשור הקודם לא , זאת. של בישראל

 .ונאלץ לדרוש בדיעבד את דילולם –רישיונות קידוח  41

התנועה לאיכות השלטון מבקשת עוד ממשרד האנרגיה את הקריטריונים שלפיהם 

 .נקבע אילו רישיונות יוותרו בידי דלק ונובל ואילו יוחזרו לידי המדינה
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 ועדת ששינסקי נכנעת למסע של לחצים והפחדות

 ומרוקנת מתוכן את המנדט שניתן לה

 

הנסיגה מהמלצות הביניים מעלה : "ששינסקי' הארגונים בפנייתם לפרופ

אסור לוועדה להיכנע  ...שאלות בנוגע למתרחש מאחורי דלתיים סגורות

 "גם בעבר היינו עדים להםללחצים פסולים ואיומי סרק אשר 

 

איתן ששינסקי וקראו ' והתנועה לאיכות השלטון שלחו מכתב חריף לפרופ' אדם טבע ודין'

אלא אף להרחיב ולהתאים את , לו שלא לסגת מהמלצות הביניים של ועדת ששינסקי

 .ההמלצות בהתאם לחוות הדעת הציבוריות שהושמעו בפני הוועדה

ל ההכרה בכך שמשאבי העידה עת ששינסקי מציינים הארגונים כי הקמת ועד םמכתבב

לקדם עקרונות של צדק חברתי וסביבתי של הממשלה על נכונות והטבע הם נכס ציבורי 

מצטייר בעיני "ששינסקי ' כותבים הארגונים לפרופ, כעת. ביחס למשאבי הטבע בישראל

שבשלב זה , הציבור הרושם כי עקרונות אלה כבר לא מנחים את חברי הועדה בעבודתם

המנדט החשוב שניתן לה לקבוע את המדיניות הציבורית בתחום חשוב  מרוקנת מתוכן את

 ."ונותנת לאינטרסים של החברות להנחות את עבודתה, זה

, נילי אבן חןד "ועו' אדם טבע ודין'ראש תחום כלכלה וסביבה ב, היא גולדנברג-ליד "עו

י עולה לכאורה כ": מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון כותבות

ובמקום לשפר את מסקנות הביניים שפורסמו , הוועדה נכנעת למסע של לחצים והפחדות

וליצור רפורמה כוללת ומעמיקה כחלק ממדיניות על לניהול משאבי הטבע בישראל הוועדה 

 ".לוקחת חמישה צעדים אחורה וכך פוגעת אנושות באינטרס הציבורי

מאחורי  למתרחשלה שאלות בנוגע הנסיגה מהמלצות הביניים מעעוד מצוין במכתב כי 

לא   אשר -דלתיים סגורות במיוחד בשל ההתבטאויות שהושמעו לאחר השימוע של כיל  

 . הציגה נתונים שישנו את מסקנות הביניים באופן משמעותי

חוזרות בפנייתן על חוות הדעת שהגישו לועדת ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

למסות את מוצרי , לכל הפחות 1%..5שיעור תמלוגים בגובה ששינסקי וקוראות לקבוע 

הרשימה המלאה במכתב )לגבות מס חברות מלא ללא הטבות ועוד , ההמשך של כיל

 (. ב"המצ

גם בעבר כאשר  היינו עדים להםאסור לוועדה להיכנע ללחצים פסולים ואיומי סרק אשר "

עת הכושר הנדירה לרפורמה וכך להחמיץ את ש" כספיהם של היזמים"המדינה איימה על 

כל החלטה אחרת הלכה למעשה " , נכתב בפנייה, "כוללת במדיניות בענף משאבי הטבע

ניהול פיסקאלי ראוי ונכון של משאבי  –תקבור את המטרה שעמדה בבסיס הקמת הוועדה 

 ."הטבע

  



19 

 
 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: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 شارع يافا

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

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

 

איכות השלטון בעתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי 

בירושלים כנגד משרד התשתיות בעניין הגז הטבעי 

  במאגר "לוויתן"

 

 

עתירה מנהלית בבית המשפט ( יום ה)התנועה לאיכות השלטון הגישה היום 

התנועה . המחוזי בירושלים כנגד הממונה על חופש המידע במשרד התשתיות

מבקשת מבית המשפט להורות למשרד התשתיות להעביר לידיה מידע 

 ומתן החזקות בתחום הגז הטבעיומסמכים הנוגעים למתן רישיונות החיפוש 

  

כנגד משרד התשתיות לבית המשפט ( יום ה)התנועה לאיכות השלטון עתרה היום 

בבקשה כי בית המשפט יורה לממונה על חוק חופש המידע , המחוזי בירושלים

להעביר לידי התנועה מידע ומסמכים הנוגעים להליך קבלת ההחלטות בעניין מתן 

 ".לוויתן"חזקות הטבעי במאגר גז הטבעי רישיונות החיפוש ומתן ה

, התנועה סבורה כי בהליך מתן הרישיונות והחזקות נפלו פגמים כבדי משקל

ועל כן החליטה לפנות בהתאם לזכותה לפי לחוק חופש , היורדים לשורשו של עניין

חלקו , בעוד חלק מן החומר נמסר. בבקשה לקבל מידע הנוגע להליך האמור, המידע

ולמעשה , ואף לא מסמך אחד הועבר לידי התנועה, הועבר לידי התנועההארי טרם 

 .לא קיבלה כל תשובה ממשרד התשתיות לפניותיה 14.13.4112החל מיום 

  

התנועה לאיכות השלטון מבקשת את המידע כדי לאפשר לה ולציבור בכללותו לפקח 

בנושא  ההחלטות של הפקידות הבכירה. אחר נבחריו והפקידים הבכירים בשלטון

חברתיות ופוליטיות רחבות , משאב הגז הטבעי הינן בעלות השלכות כלכליות

ומן הראוי כי הציבור יוכל לבקר את , ומרחיקות לכת לעשרות השנים הקרובות

 .תקינות ההליך בו הן התקבלו

  

עתירה זו מבקשת לחייב את משרד התשתיות לפעול בהתאם לחוק חופש המידע 

זאת לאחר , המידע אשר ביקשה התנועה לאיכות השלטון לקבלאת  לאלתר ולהמציא

פי דין -ולאחר שעשתה את כל המוטל עליה על, שעברה תקופה ארוכה מיום בקשתה

   .למיצוי הניסיון לקבל את המידע שלא באמצעות בית המשפט

  

התנועה לאיכות השלטון מציינת בעתירה כי התופעה לפיה רשויות ציבוריות ממעלה 

בדמות משרד ממשלתי מתייחסות לבקשה לפי חוק חופש המידע באופן ראשונה 

מדובר בתופעה המהווה פגיעה בשלטון . שאיננו תואם את הוראות החוק אינה ראויה

כמו גם ביכולתו , בכללי מנהל תקין ובחובות המוטלות על רשויות מנהליות, החוק

 .של הציבור לפקח אחר מקבלי ההחלטות בשלטון
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יש לקדם תזכיר חוק : ון לשר האוצראיכות השלט

 מיסוי רווחי נפט

 רקע

נולד בהמשך להחלטת , 4112-ד"התשע, (תיקון)תזכיר חוק מיסוי רווחי נפט 

על מנת , ימים 141בתוך , על שר האוצר לפעול"לפיה  46/3/4116הממשלה מיום 

להבטיח את קבלת מלוא החלק של הציבור במשאב הגז הטבעי במקרה של במקרה 

 ..."ולהגיש תיקוני חקיקה ככל שיידרש, ייצוא גז טבעישל 

ימים  635הימים חלפו עברו להם ולאחריהם עוד כמעט  141-על אף עובדה ש

טרם הונחו על שולחן הכנסת התיקונים הנדרשים כדי להבטיח כי הציבור , נוספים

 .יקבל את המגיע לו ממשאבי הטבע של מדינת ישראל

חתמו על מזכר הבנות לא מחייב למכירת " לווייתן" השותפות במאגר ,יחד עם זאת

, עסקת יצוא שהיקפה -מעתודות הגז הטבעי שלהן לחברת החשמל הירדנית  4.5%

עוד הובהר כי ההסכם . מיליארד דולר 15–עשוי להגיע ל, כפי שעולה מהפרסומים

שתתפקד על תקן מתווכת בין - המתגבש נעשה באמצעות חברת שיווק נפרדת 

 .לבין הלקוח הירדנילווייתן 

עמדת התנועה היא כי חברה מתווכת כאמור עלולה להיות חברה שכל תכליתה 

 -מכירת מוצר ממוסה כלשהו "תכנון מס וכפי שצוין בכתבה בעיתון דהמארקר 

היא תרגיל התחמקות  -ובוודאי שדרך חברה לא קשורה , בין אם דרך חברה־בת

ל העולם מנסים יצרנים למכור את בכ. ממס שכיח בעסקות הגלובליות של ימינו

כדי לחמוק מהמיסוי הגבוה בארץ המוצא , מוצריהם במחיר מופחת לחברות קש

הדבר נכון שבעתיים לענף הגז עתיר  ולגרוף את הרווח המלא הרחק מגבולותיה

 ."31%ובייחוד כשבישראל מכירתו מחויבת במס של עד , המיליארדים

ללא , שר האוצר כי הסכמים בדרך זוהתנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני 

 –עלולים להוביל להפסד עצום לקופה הציבורית , החקיקה והתקנות הנדרשות

 .שאינה משופעת בכספים בימים אלה,קופה

התנועה לאיכות השלטון מציינת כי מדובר בנכסי מדינה ולא בנכסיהם הפרטיים של 

נמנומו של משרד . או כל שותפה אחרת בשותפות" י'נובל אנרג", "דלק"חברת 

הגיעה - נזק כבד לקופה הציבורית מסב, האוצר בכל הנוגע לטיפול במיסוי הגז

 .השעה להתעורר

מבקשת התנועה לאיכות השלטון משר האוצר לפעול באופן , נוכך הדברים

נחוש וזריז לצורך קידום החקיקה הרלוונטית והתקנת תקנות מכוחה כך 

 .שיחולו על עסקאות הייצוא המתגבשות
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איכות השלטון: הארכת הרישיון של תשובה מנציחה 

 את מונופול הגז

 

התנועה לאיכות השלטון בערעור לשר התשתיות והיועץ המשפטי לממשלה: 

יש לבטל הארכת רישיונות חיפוש הנפט והגז של דלק ונובל. לדברי התנועה 

הארכת הרישיון גורמת להנצחת המונופול בענף הגז הטבעי ועומדת בניגוד 

 להוראות חוק הריכוזיות.

  

להאריך , התנועה לאיכות השלטון מערערת על החלטת שר התשתיות סילבן שלום

החלטות : "על פי התנועה. את רישיונות חיפוש הנפט והגז של קבוצת דלק ונובל

של הממונה על , בלשון המעטה, מצטרפות לשורה של החלטות בעייתיות ,אלה

שהובילו להקמתו של המונופול האימתני בענף הגז הטבעי , הנפט בשנים האחרונות

והכל על גבו ועל חשבונו  -ולמתן הטבות במיליארדי שקלים לבעלות הרישיון 

 ."הציבור

יאריך את תוקף הרישיון  לדלק ונובל כי  הודיע הממונה על הנפט בתחילת החודש

אף שקבוצת דלק ונובל מוכרזת כבר , זאת. למשך שנה וחצי נוספות בפעם השנייה

, כמו כן. וחרף הוראות חוק הריכוזיות, כמונופול על ידי רשות ההגבלים העסקיים

סתרה ההחלטה את המלצות ועדות טרכטנברג וצמח לדילול , לעמדת התנועה

דלק ונובל קיבלו לידיהן את הרישיון עוד  .הנפטהריכוזיות בענף חיפושי הגז ו

אך ביקשו לדחות מעת לעת את תוכניות הפיתוח בשטח הרישיון  4119במארס 

למרות שלפי חוק הנפט מחויב בעל רישיון בקידוח בתוך ארבעה חודשים מיום 

לדלק ונובל לקדוח  ניראה כי דחיית השימוש ברישיון הקידוח אפשרה.קבלתו

   .יונות שהחזיקו בידיהןבשטחי יתר הריש

ולממונה על , ד אבי ליכט"עו  ערעור התנועה נשלח גם ליועץ המשפטי לממשלה

תגליות : "לטענת התנועה לאיכות השלטון. דיוויד גילה' פרופ, ההגבלים העסקיים

הגז האדירות אל מול חופי ישראל היו צפויות להביא עמן הפחתה במחירי החשמל 

שכן עתידה להיות לו , והורדת יוקר המחיה בכללשל צרכני החשמל בישראל 

הממונה על הנפט כבל למעשה ", אולם". השפעה על מחירי תוצרי התעשייה כולה

את ידיהן של רשויות השלטון והיקשה על יכולתן להתמודד עם המונופול האימתני 

פגעו פגיעה "החלטותיו של וורשבסקי , על פי התנועה". שנוצר בשל התנהלותו

 ."חרותיות בענף הגז בישראלקשה בת

התנועה טוענת כי החלטות הממונה על הנפט סותרות את השיקולים העומדים 

בבסיס חוק הנפט וכן את העקרונות שקבעה הממשלה במסגרת החוק לקידום 

ניסיונותיו של  החלטות אלו עלולות לסכל את. "התחרות ולצמצום הריכוזיות

 ."התחרות בענף הגז הממונה על ההגבלים העסקיים להגביר את
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:איכות השלטון לשרי החוץ והתשתיות  

 ?"צמח"מהם הצעדים שננקטו נוכח המלצות ועדת 

 

פנתה , "וועדת צמח"בעקבות החלטת הממשלה לאימוץ עיקרי המלצות 

התנועה לאיכות השלטון לשר החוץ ושר התשתיות בבקשה לבחון האם 

לאומיים -לקידום מערך ההסכמים הביןיושמו עיקרי ההחלטה לפעול 

 לשיתופי פעולה עתידיים בתחום משק הגז הטבעי

 

לפיה אימצה , 224' קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס 46.13.4116ביום 

הממשלה את עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז 

הטילה הממשלה , זו להחלטה( ז)1במסגרת סעיף "(. וועדת צמח)"הטבעי בישראל 

לפעול לקידום "את החובה , בהתייעצות עם שר החוץ, על שר האנרגיה והמים

בתחום משק הגז , לאומיים לשיתופי פעולה עתידיים-מערך הסכמים בין

" לוויתן"הוכרזה תגלית במאגר הגז הטבעי , מאז קבלת החלטת הממשלה". הטבעי

, קת גז אל מול מדינות קרובותובעלות החזקה במאגר כבר החלו לרקום חוזי אספ

  .לרבות ירדן

ונוכח , כשנה ושלושה חודשים מיום קבלת ההחלטהנוכח העובדה כי חלפו 

פנתה התנועה לאיכות השלטון , התפתחות משק הגז הטבעי בישראל בעת האחרונה

לשר החוץ אביגדור ליברמן ולשר התשתיות סילבן שלום בבקשה לדעת האם קיים 

-ד התשתיות הלאומיות שאמון על קידום מערך הסכמים ביןגוף או גורם במשר

-או גורם במשרדו פעל לקידום הסכמים בין/האם שר האנרגיה והמים ו; לאומיים

האם שר האנרגיה והמים פנה והתייעץ עם שר ? כנדרש בהחלטת הממשלה, לאומיים

כנדרש בהחלטת הממשלה והאם , לאומיים-החוץ בדבר קידום מערך הסכמים בין

או מדינות אחרות בנושא משק הגז /תמו הסכמים בין מדינת ישראל לבין מדינה ונח

 ? הטבעי

נראה שרשויות המדינה כולן ": התנועה לאיכות השלטון, ד דניאל דושניצקי"עו

נרדמו בשמירה בכל מה שנוגע לתגליות הגז הטבעי שנתגלו לאורך חופי מדינת 

ההגבלים העסקיים וסוגיית חלוקת סוגיית , בהמשך ישיר לסוגיית המיסוי. ישראל

 ליככל
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הממשלה מושכת , למיטב ידיעת התנועה, גם הפעם -הזכויות לחיפוש והפקת הגז 

. לאומיים בנושא הגז-ידיה ולא מיישמת את החלטתה שלה לקדם שיתופי פעולה בין

  ".אזרחי המדינה, מי שעתיד להיפגע מהתנהלות זו הם כולנו
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רושלים כנגד ש המחוזי בי"לביהמאיכות השלטון 

בבקשה למסירת מידע על סגירת  משרד המשפטים

 כתב האישום כנגד חברות המלח בפרשת הקרקעות

 

לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד יכות השלטון עתרה התנועה לא

משרד המשפטים בבקשה לקבלת מידע הנוגע להחלטה שלא להגיש כתב 

אישום כנגד חברות המלח בגין החשדות למתן שוחד למנהל מינהל 

 "( פרשת הולילנד"במסגרת כתבי האישום שהוגשו ב)מקרקעי ישראל 

 

כנגד משרד  לבית המשפט המחוזי בירושלים עתרההתנועה לאיכות השלטון 

חברת תעשיות מלח לישראל "המשפטים בבקשה לקבלת טיוטת כתב האישום כנגד 

המלצות משטרת , מ"חברת מלח לישראל בע"ו( אילת)חברת מלח לישראל ", "מ"בע

חוות הדעת שנערכה בפרקליטות , ישראל באשר להגשת כתב האישום נגד החברות

ול השימועים שנערכו לחברות פרוטוק, בנוגע להגשת כתב אישום נגד חברות המלח

 המלח טרם הגשת כתב האישום נגדן והחלטת הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום

 בפרשת קרקעות המלח

סירובו של משרד המשפטים , כפי שהוצגה בעתירה, עמדת התנועה לאיכות השלטון

תוך התעלמות מלשון החוק והתכליות העומדות , להעביר לידיה את המידע המבוקש

הינו חמור ופוגע בחוק חופש , וכן מרוח הפסיקה אותה התווה בית המשפט, בבסיסו

 . המידע ובכל האינטרסים העומדים בבסיסו

, שהמידע נוגע להליך ציבורי חשוב מאין כמוהו התנועה לאיכות השלטון מבהירה

ולפרשת שחיתות שגוררת אחריה נזקים נרחבים לאינטרסים ציבוריים ובפרט 

דני , אשר  במסגרתה אף הורשע מי שעמד בראש חברות המלח למשק הישראלי

העסקה בין תעשיות המלח ומנהל מקרקעי במתן שוחד שנועד לקדם את , דנקנר

הליך משפטי המשלב בתוכו פרשיות משפטיות " :"( פרשת הולילנד"כחלק מ) ישראל

 ." חמורות שייזכרו לדיראון עולם בדברי הימים של מדינת ישראל
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 :לטון לשר האוצראיכות הש

בשל המערכה הצבאית יש לשקול מחדש את הצורך 

 "מ אפס"מע"לקידום חוק 

 

, אלי סולם, ל התנועה"התנועה לאיכות השלטון פנתה באמצעות מנכ

" מ אפס על דירות"חוק מע"לשר האוצר בבקשה לבחון מחדש את 

 ".צוק איתן"בעקבות המציאות המשתנה בימים שלאחר הלחימה במבצע 

פנה לשר האוצר והדגיש בפניו כי , אלי סולם, ל התנועה לאיכות השלטון"מנכ

אשר " מ אפס על דירות"מע"התנועה עוקבת בדאגה רבה אחר ההליכים לקידום חוק 

זוכים לשיח ציבורי ער בו כל אנשי המקצוע הכלכליים עומדים בחזית אחת כנגד 

 . התוכנית

אוזן קשבת ליוקר המחייה ההולך אכן מתבקש כי שר האוצר יטה , לדברי סולם

ברי . באמצעות תוכניות שונות ויצירתיות, ולמצער לבלימתו, ויפעל להורדתו, וגואה

ן מהווים משתנה משמעותי ובעל משקל סגולי מיוחד במשוואת יוקר "כי מחירי הנדל

שתביא להוזלה ניכרת במחירי , וכי יש מקום לפעילות מואצת בתחום זה, המחייה

 .ן"הנדל

סולם מדגיש בפני השר לפיד כי המציאות החברתית והכלכלית ששררה בימי , וסףבנ

, היא מציאות שונה בתכלית, "מ אפס על דירות"מע"ההזנק של הליכי קידום חוק 

אנו מצויים אך מספר ימים לאחר סופה של : השונה מן המציאות השוררת כיום

ת החיים של מאות ימים ששינתה את אורחו 51-מערכה צבאית משמעותית בת כ 

בצד העלויות , תמונה זו. לרבות עסקיהם ותעסוקתם, אלפים מאזרחי ישראל

יוצרת מציאות השונה מזו , ₪הצבאיות של המערכה המוערכות במספר מיליארדי 

מציאות בה נכפו על קופת המדינה הוצאות , ששררה ערב הזנקת ההליכים האמורים

 . "₪ומי עתק של מיליארדי העלולות להגיע לכדי סכ, שונות ומגוונות

סבורה התנועה לאיכות השלטון כי מתבקשת שקילה מחודשת , בהינתן האמור

מ "מע"ומדוקדקת של הצורך בהמשך הנעת ההליכים האמורים לקידום חוק 

על שלל רבדיה , נדמה כי המציאות השונה שלאחר המערכה". אפס על דירות

יבת בחינה מחודשת של מחי, שייתכן שטרם התבהרה עד תום, ומורכבותה

 .ההליכים האמורים
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מ אפס אינה מצוינת בהצעת "מדוע עלות חוק מע

 ?כנדרש, החוק

 

ר ועדת הכספים ניסן סלומיאנסקי  "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר וליו

מ אפס ומדוע אינה זו אינה מצוינת בהצעת "בקריאה לחשוף מהי עלות חוק מע

 .כנדרש, החוק

  

כות השלטון פנתה לשר האוצר בחודש ספטמבר השנה בבקשה לשקול התנועה לאי

ר ועדת "התנועה מבקשת משר האוצר משרד לפיד ומיו. מ אפס"מחדש את חוק מע

כ סלומיאנסקי לברר מהי עלות החוק ומדוע אין היא מצוינת בהצעת "ח, הכספים

לא ידון  ,מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי החוק לא יקודם, כמו כן. החוק כנדרש

ולא יאושר בוועדת הכספים ובמליאת הכנסת קודם להבהרת סוגיה חשובה זו 

 .כדין, במסגרת הצעת חוק

  

מ אפס נתקלת בהתנגדות קשה של מומחים במשרד האוצר ומחוצה "הצעת חוק מע

כן עולות שאלות . קיימות שאלות קשות ביותר לגבי כדאיות החוק ותועלתו. לה

סיביות של החוק בהיותו מעניק הטבה גדולה יותר לבעלי קשות ביותר לעניין הרגר

 .אמצעים מאשר לחסרי אמצעים

עולה כי שאלת ההוצאות , מעיון בהצעת החוק, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

והפחת ההכנסות הצפויים למדינה בביצוע החוק אינם מצוינים לא בנוסח החוק ולא 

 .בדברי ההסבר לו

  

, למשרד האוצר בבקשת חופש המידע  לברר מהו עלות החוקבמקביל פנתה התנועה 

הן מבחינת הוצאות ישומו והן מבחינת ההפחתה הצפויה בהכנסות המדינה כתוצאה 

תרחישים וחוות הדעת שהוכנו , כן ביקשה התנועה לקבל את התחשיבים. מהפעלתו

 .במשרד האוצר להערכת עלות החוק

  

על הממשלה והכנסת לבחון : "השלטון ר התנועה לאיכות"יו, ד אליעד שרגא"עו

האם התועלת , כמו גם מהן נזקיו לשוק הדיור ולחברה –היטב את מהן עלויות החוק 

צריך לזכור . הנטענת מחפה על נזקים אלו והאם יש חלופות מועילות ומיטיבות יותר
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שעלות החוק תפול על כלל האזרחים משלמי המיסים ותבוא על חשבון צרכים 

 ".הצגה סדורה של העלות לא ניתן לשקול האם היא מצדיקה את עצמהללא . אחרים
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 :איכות השלטון לנגידת בנק ישראל

על בנק ישראל לתת דעתו ולפרסם את הטעמים 

 למדיניות המוניטארית

 

פנתה , אלי סולם, ל התנועה"באמצעות מנכ, התנועה לאיכות השלטון

 ישראל לתת דעתובקריאה לבנק ר קרנית פלוג "ד, לנגידת בנק ישראל

אודות ביקורת שהופנתה כלפי מדיניותו ולפרסם את הטעמים לה 

 .לציבור הרחב

 

רות שהופנו בפרסומים לאיכות השלטון כי הביקומציינת התנועה , בפנייה לנגידה

שיזם בנק  אגרסיביתהתערבות  מדיניות בנק ישראל מצביעות עלשונים כלפי 

 הסבה למדינה נזקיםלטעמם של מומחים אשר  מדיניות, ישראל בשוק מטבע החוץ

 . כספיים ופגעה באמינותו של הבנק המרכזי

מגלמת העדפה מובהקת וסבסוד של בנק ישראל את , מדיניות זו, לטענת המבקרים

לגישתם למדיניות בנק ישראל עלויות , כן. היצואנים על חשבון הציבור הרחב

מצטברים ובכך הלכה למעשה כלכליות גבוהות שכן היא הובילה את הבנק להפסדים 

 . פגעה בתקציב המדינה

הריבית הריאלית השלילית שהובלה על ידי בנק  י אותם המבקרים"עפ, כמו כן

זאת . גרמה באופן ישיר לניפוח מחירי הדירות בישראל, בשנים האחרונות ישראל

ן משעה שזו הפכה להשקעה אטרקטיבית "מכיוון שנוצר עודף משקיעים בנדל

ביותר אל מול האפיק של הפקדת חסכונות בבנקים המציעים ריבית ריאלית 

 . שלילית

אור העובדה ל, לאור הביקורת הציבורית הרבה שהושמעה בחודש זה ובמיוחד

התנועה לאיכות  פנתה, שביקורת זו הושמעה על ידי מומחים בעלי שם דבר בנושא

השלטון לנגידת בנק ישראל בקריאה לבנק לתת דעתו על ביקורת זו ובייחוד מן 

 .הראוי כי יפרסם את הטעמים למדיניות זו לציבור הרחב

, מדיניות זו בנוסף להתייחסות הנדרשת לביקורת שהושמעה בחודש האחרון כנגד

מבקשת התנועה לאיכות השלטון מנגידת בנק ישראל הפניה לפרוטוקולים או 

מבקשת , כן. להודעות המנמקות את הטעמים למדיניות הנוהגת בשנים האחרונות
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פירוט אודות האופן בו בנק ישראל פועל בכדי לשמוע מגוון ביקורות אלו  התנועה

 .את מדיניותו ולייטבעל מנת שלא להתקבע 

הציבור בנציגיו ועל אחת כמה אמון " :ל התנועה לאיכות השלטון"מנכ, אלי סולם

של מדינה רכיביה החשובים מוכמה בגורמים המנהלים את כספי המדינה הוא מ

יפעל ביתר שאת לחיזוק בטחון בנק ישראל מן הראוי כי , מסיבה זו. דמוקרטית

 ". הציבור במדיניות המונהגת על ידו
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נייה למשרד המשפטים ורשות איכות השלטון בפ

מניית "החברות הממשלתיות לקבלת מידע הנוגע ל

 "הזהב

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונים על חופש המידע ברשות 

החברות הממשלתיות ומשרד המשפטים בבקשה לקבל מידע ומסמכים 

 בהתאם לחוק חופש המידע

 

על חופש המידע ברשות הממונה , לילי אילון' התנועה לאיכות השלטון פנתה לגב

הממונה על חופש המידע במשרד , ד מיכל טנא"החברות הממשלתיות ולעו

 .המשפטים בבקשה לקבל מידע ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע

 

מדינת ישראל , אשר בשעת הפרטתן רשימת כל החברותהתנועה מבקשת לקבל את 

טרסים החיוניים של האינשמרה לעצמה מניית מדינה מיוחדת בהן על מנת להגן על 

 פירוטהכולל את  הללו הנוסח המפורט של כל אחת ממניות המדינה; המדינה

 .  בחברה הספציפיתלמדינת ישראל הזכויות שמקנה מניית המדינה המיוחדת 
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איכות השלטון בבקשת מידע בהתאם לחוק חופש 

 המידע מרשות החברות הממשלתיות

 

בבקשה התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות החברות הממשלתיות 

כלכלה ותרבות לקבל נתונים בנוגע להתנהלותה של החברה למפעלי 

 מ"לעובדי המדינה בע

 

הממונה על חופש המידע ברשות , ח לילי אילון"התנועה לאיכות השלטון פנתה לרו

למפעלי כלכלה החברות הממשלתיות בבקשה לקבלת מידע להתנהלותה של החברה 

החברה למפעלי כלכלה היא חברה בבעלות שווה של . מ"ותרבות לעובדי מדינה בע

-אשר מחזיקה במשותף עם בנק מזרחי, הסתדרות עובדי המדינה ושל המדינה

לצורך בחינת . ומכאן האינטרס הציבורי הגלום בהתנהלותה, טפחות בבנק יהב

מבקשת , קף בעלותה בחברה זומתו, השמירה על האינטרסים הכלכליים של המדינה

 .התנועה לאיכות השלטון מידע על התנהלות החברה

האם הדירקטורים בין הפרטים אותם מבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת היא 

האם ; גמולם הכספי לחברה למפעלי כלכלה מטעם המדינה בבנק יהב מעבירים את

למפעלי כלכלה התקבלה החלטה לפיה מועבר גמול הדירקטורים מטעם החברה 

האם קיים הסדר בין ; י של הדירקטורים ולא לקופת החברהבבנק יהב לכיסם הפרט

בדבר , הדירקטורים מטעם המדינה ומטעם ההסתדרות לבין החברה למפעלי כלכלה

או שקיים נוהל המסדיר את , משיכת גמול בגין כהונה כחברי דירקטוריון בבנק יהב

מה ת הדירקטוריון או האסיפה הכללית ובישיבוהאם נושא הגמול עלה לדיון ; הנושא

 ? בסוגיה זו רשות החברות הממשלתיותהייתה עמדת 
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 :איכות השלטון לסלינגר

יש לאפשר לעמיתים בגופים מוסדיים זכות עיון 

 בהחלטות הנוגעות לניהול כספיהם

 

 דורית סלינגר, התנועה למען איכות השלטון פנתה למפקחת על הביטוח

ד גידי קורן בקריאה לאפשר לעמיתים בגופים "באמצעות משרד עו

מוסדיים זכות עיון בהחלטות ועדת ההשקעות והדירקטוריון הנוגעות 

 לניהול כספיהם

 

למפקחת על , ד גידי קורן"באמצעות משרד עו התנועה למען איכות השלטון פנתה

ותפעל , תפעיל את הסמכויות המוקנות לה בדיןדורית סלינגר בדרישה כי , הביטוח

כך שתינתן , בדחיפות לתיקון הכללים וההנחיות החלים על הגופים המוסדיים

, הזכות לעיין בהחלטות הדירקטוריון וועדת ההשקעותלעמיתים בגופים אלה 

הנוגעות לניהול כספי העמיתים ובכלל זה בפרטי כל הדיונים וחוות הדעת שהוגשו 

 .עות אלהבעניין השק

שמוצג בפני העמית מגביל את יכולת הפיקוח " הסופי"המידע , לגישת התנועה

וכן מגביל את יכולתו לבחון את איכות ההחלטות , שלו על הנעשה בכספו

, לעמיתים אין כלי מידע ובקרה כלשהם. והאלטרנטיבות הנוגעות לניהול כספו

מוסדי וועדת ההשקעות המאפשרים להם לבחון את השאלה האם דירקטוריון הגוף ה

 .שלו פעלו כהלכה ודאגו להגן על האינטרסים שלהם

נגזר מהפיקוח הנוכחי על מדיניות ההשקעות אשר איננו מספק , מצב דברים זה

מענה הולם לבעיות הרבות שניגוד האינטרסים המובנה בו מצויים הגופים 

לא , "כל מקוםלהיות בכל עת וב"מכיוון שהממונה אינה יכולה , ראשית. המוסדיים

 ,נוסף על כך. "לאחר שהסוסים ברחו מהאורווה"הפיקוח והבדיקה נעשים אחת 

, הגופים המוסדיים אינם נדרשים לפרט את הרכב תיק הנכסים ברמת הפרט

היישום  - "השורה הסופית"בפני העמית מוצגת , ולבסוף .לגבי כל חוסך וחוסך

מבלי שהוא נחשף  -עות הכלכלי של ההחלטות השונות שהתקבלו בוועדת ההשק

 .לשיקולים השונים שעמדו בבסיס החלטות הועדה
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ועדת ההשקעות היא למעשה הגורם המרכזי התנועה תבקש לחזור ולהדגיש כי 

, ניהול הכספיםאמונה על , ועדת ההשקעות .ביותר שמשפיע על כספי העמיתים

ידי  זאת בהתאם למדיניות ההשקעות הכוללת שמוכוונת על, השקעתם ופיזורם

ועדות ההשקעות והדירקטוריונים השונים אחראים , כך למעשה. הדירקטוריון עצמו

אשר מהווים , מיליארדי שקלים 1,131 -כ, החיסכון הפנסיוני של הציבורעל ניהול 

 .מסך הנכסים הפיננסיים של אזרחי ישראל %64-כ

רבה לאור הקשיים הקיימים בפיקוח הקיים ובייחוד לאור החשיבות הציבורית ה

על המפקחת להגדיל את , שיש לחסכונות הפנסיוניים על ציבור אזרחי המדינה

ולהורות לגופים המוסדיים לפרסם לעמיתיהן , כוחו של העמית החוסך

חוות דעת והחלטות הנוגעות למדיניות ההשקעות של , דיונים, פרוטוקולים

 . כספי העמיתים עצמם
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אינו מעיד על " ישראלידבש איכות "דבש בעל תו 

 ייצור מלא בישראל

 

, ל המועצה לייצור ולשיווק של דבש"למנכ לאיכות השלטון פנתההתנועה 

" דבש איכות ישראלי"בקריאה להסיר את האפשרות לזכות בתו הרצל אבידור 

או לחילופין לציין מפורשות על גבי התו את , למרות ערבובו בדבש מיובא

 צר בישראל לזה המיובאאחוז הערבוב בין דבש המיו

 

, השיקה המועצה לייצור ולשיווק של דבש תו איכות לדבש ישראלי 4114בשנת 

בראיון , זאת ועוד. ₪אלף  511-ואף העלתה קמפיין בנושא בהיקף תקציבי של כ

חשוב לנו למתג " :נאמר אף" משוב חקלאות"שנערך עם אבידור ופורסם בירחון 

אנחנו גם מעודדים . המיוצר בישראל כדבש כחול לבן, את הדבש הישראלי

 .."צריכה של הדבש הישראלי ולא של הדבש המיובא

התנועה לאיכות השלטון בדקה את התקנון הכללי בנושא תכנית דבש איכות ישראלי 

ממנו הינו  01%אם ומצאה כי אין מניעה לזכות בתו דבש האיכות הישראלי גם 

ה למשווקים החברים במועצת הדבש תכנית האיכות פתוח, לפי התקנון !דבש מיובא

י מגדלים המשתתפים בתכנית "ממנו יוצר ע 71%-ומאפשרת להם לשווק דבש ש

חייבת לעמוד בבדיקות קבלה  - או מיובאישראלי  -ואילו יתרת הדבש , האיכות

 .שונות

כי האפשרות לזכות בתו איכות הנושא את התנועה לאיכות השלטון סבורה 

אף שהדבש אותו רוכש הצרכן עלול להיות , "דבש איכות ישראלי"השם 

. הציבור עלול להטעות את, 01%-עד כמעורבב עם דבש מיובא בשיעור של 

אינו מודע לאפשרות כי קרוב , הצרכן הפשוט המבקש להשקיע כספו בדבש ישראלי

אין , יותר מכך. עלול שלא להיות מיוצר בארץ, מהמוצר עליו הוא משלם 1/6-ל

דבש "הצרכן הממוצע לא יעלה על דעתו כי מוצר המסומן בתו צורך לציין כי 

 . יכיל דבש מיובא" איכות ישראלי

המציינת בראשית התקנון כי מדובר במסמך שהוא , לא ברור מדוע מועצת הדבש

וכי מטרת התכנית היא לבדל ולמתג שיווק של דבש , פרי יוזמתה וניהולה שלה

 . ור הישראלייוזמת תו שעלול להטעות את הציב, ישראלי
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התנועה לאיכות השלטון אנו סבורה כי במידה שאכן שהמועצה לייצור ולשיווק של 

דבש מעוניינת לחזק את יצרני הדבש הישראלים ולקדם צריכת דבש המיוצר 

מן הראוי כי תוסר האפשרות לזכות בתו האיכות כאשר חלק מהדבש אינו , בישראל

הערבוב בין דבש המיוצר בישראל לבין  או לחלופין כי יצוין אחוז, מיוצר בישראל

 .דבש מיובא
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:כ זהבה גלאון"איכות השלטון וח  

י "שריג אינו ראוי וניתן לפסילה עפ' מינויו של פרופ

 חוק

לממונה על שוק  כ זהבה גלאון פנו"חהתנועה לאיכות השלטון יחד עם 

אבי ליכט בקריאה להפעיל , ש"דורית סלינגר ולמשנה ליועמ, ההון

שריג לתפקיד בכיר ' סמכותם כדין ולהתנגד למינויו הטרי של פרופ

 בקבוצת אליהו

 

לממונה על שוק ההון  וחברת הכנסת זהבה גלאון מפרטותהתנועה לאיכות השלטון 

הן , באופן נחרץ למינויו של שריג ש את הסיבות בשלהן יש להתנגד"ולמשנה ליועמ

 .כיצד החוק מחייב את פסילתוו, לקבוצת אליהו והן לקבוצת מגדל

שריג ' כ זהבה גלאון מדגישות כי הקשר בין פרופ"התנועה לאיכות השלטון וח

-היה קשר רב" אליהו"וחברת " מגדל"כממונה על שוק ההון לבין חברת 

קידי חקירה ואפשרות הטלת קנסות תפ, בחינת תלונות, בקרה, פיקוח: מימדים

ובראשם ההחלטה , שריג קיבל את כל החלטותיו' פרופ, יתרה מזאת. מנהליים

תוך הפעלת שיקול דעת נרחב , מתן היתר השליטה על חברת מגדלהמכוננת ל

 . כ גלאון ראוי היה שישללו מתן היתר כזה"שלדעת התנועה וח, ולמרות נסיבות

לחוק הצינון כבודה  2השנה הקבועה בסעיף תקופת הצינון בת , זאת ועוד

אשר , 4אולם אין בה כדי לגרוע מאפשרות תחולתו של סעיף ; במקומה מונח

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

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

 . הציבור בו

כ גלאון מדגישות כי שנים ארוכות ישנו כרסום מתמשך באכיפת דיני "חהתנועה ו

מצב זה פוגע קשות . הצינון והחלשה מתמדת של תכליות הגבלות לאחר פרישה

יוצר אוירה של ציפייה בקרב עובדי ציבור לתפקידים , באינטרסים ציבוריים חיוניים

עה בטוהר המידות דבר שעלול להביא לפגי, מתגמלים במגזר הפרטי לאחר פרישתם

 .ולפגיעה באמון הציבור ברשויות

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

שקיבל החלטה , במסגרתה רגולטור, המדובר בדוגמא יוצאת דופן וראשונה מסוגה"

 מינויים
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לעבור לכהן , מבקש כעבור זמן קצר ביותר, כה משמעותית בנוגע לגוף מסוים

דיני הצינון נועדו למנוע . ר באותו הגוף בדיוק או בגוף השולט בובתפקיד בכי

חיוני להציב . היוצרים אוירה של קח ותן בשירות הציבורי, בדיוק מינויים כאלו

 ".נורמה ברורה ומאוזנת שתמנע את תופעת הדלת המסתובבת

ל מגדל היא "למנכ עודד שריג ההחלטה למנות את" :ראשת מרצ, כ זהבה גלאון"ח

יד -רוחצת-ולשיטת היד, שלטון-ומהווה דוגמא מכוערת ליחסי הון, שערורייתית

 .שהפכה למקובלת בין בכירי הרגולציה הכלכלית לבין בעלי ההון הגדולים במשק

ובהמשך יש לדאוג שתופעות כאלה לא , בתור התחלה יש למנוע את מינויו של שריג

לתיקון  ה לאיכות השלטוןשהגשתי בשיתוף התנועהצעה על הממשלה לאמץ . יישנו

לפיה בכירים שיעברו לעבוד במונופולים או בקבוצות ריכוז במגזר , חוק הצינון

 ".הפרטי יהיו חייבים בתקופת צינון של שלוש שנים במקום שנה
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איכות השלטון לרבנות הראשית ונציבות שירות 

מתי יפורסם מכרז למנהל תפקיד תחום : המדינה

 כשרות הבשר

בשאלה מתי  לאיכות השלטון פנתה לרבנות הראשית ולנציבות שירות המדינההתנועה 

, יפורסם המכרז הפומבי לתפקיד מנהל תחום כשרות הבשר ברבנות הראשית לישראל

ככל , ומהם הצעדים הצפויים מצד הרבנות ונציבות שירות המדינה ביחס לתפקיד

 .שאיוש המשרה באופן קבוע אינו מתוכנן בזמן הקרוב

 

 רקע

פורסמה באתר נציבות שירות המדינה ובאתר הרבנות משרת מנהל  4116בסוף חודש דצמבר 

האפשרות להגשת מועמדות למשרה . חודשים 3כמשרה זמנית למשך ( כשרות הבשר)תחום 

בתאריך , פי מידע שהגיע לידי התנועה-על. 43.1.4112זו הוארכה מאוחר יותר עד ליום 

 .י הרב יהודה פינקל"על איוש המשרה הזמנית עהודיעו גורמי הרבנות  11.6.4112

ומחיפוש באתר הרבנות , בעוד מספר ימים יחלפו ששת החודשים מיום איוש המשרה

עוד . ל"הראשית ונציבות שירות המדינה נראה כי טרם פורסם מכרז פומבי כדין למשרה הנ

אשר הגישו  כי הרבנות הראשית שלחה עדכון למועמדים, עולה ממידע שהגיע לידי התנועה

 .ולפיו טרם תוקנה המשרה באופן קבוע, מועמדותם בעבר לתפקיד

  

וכן , מבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת מתי יפורסם המכרז באופן פומבי, לפיכך

 .אשר נבחר בהליך מכרז תקין, י מועמד"מתי מתוכנן איוש המשרה באופן קבוע ע

יוש המשרה באופן קבוע מתעכב עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי אף במידה וא

זאת ככל  ,אין זה ראוי להאריך את העסקתו של הרב פינקל, מסיבות אלו ואחרות

ומינויו , אין הרב עומד בדרישות המשרה, לפיהן לכאורה, שנכונות הטענות שהגיעו לתנועה

אושר בנציבות שירות המדינה רק בשל כך שהתחייב שלא להתמודד בהמשך על איוש 

ולו , מינוי אדם שאינו עומד בתנאי סף למשרה .וכאמור באופן זמני בלבד, ועהמשרה הקב

 .אינה תקינה ומנוגדת לאינטרס הציבורי, באופן זמני

מבקשת התנועה לאיכות השלטון לדעת מהם הצעדים הצפויים מצד , לאור האמור

ככל שאיוש המשרה באופן , הרבנות ונציבות שירות המדינה ביחס לתפקיד שבנדון

 .וע אינו מתוכנן בזמן הקרובקב
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 צ למתן צו על "איכות השלטון בעתירה לבג

ש להורות על פתיחת חקירה כוללת "תנאי כנגד היועמ

 לבדיקת הדלפות הקבינט

 

ש "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט העליון כנגד היועמ

אשר יורה על פתיחת ש "והקבינט בבקשה למתן צו על תנאי כנגד היועמ

חקירה כוללת לבדיקת האחראים להדלפות פרטי דיונים מתוך הקבינט 

 "צוק איתן"במהלך מבצע 

 

לבית המשפט העליון כנגד וועדת השרים לביטחון התנועה לאיכות השלטון עתרה 

להתייצב וליתן  ש"יועמש אשר יורה ל"לאומי בבקשה למתן צו על תנאי כנגד היועמ

חקירה כוללת ומקיפה אשר מטרתה לגלות ולאתר את  מדוע לא יורה על פתיחת

האחראים להדלפת פרטי דיונים סודיים שהתקיימו בועדת השרים לביטחון 

של מצגת אשר , 4כתב חדשות , זאת לאחר פרסום בכתבתו של אודי סגל. לאומי

י הקבינט ואלו הודלפו לאמצעי ל אל מול חבר"קצינים בכירים בצה, לכאורה, הציגו

 . התקשורת

על פי חוק , הדלפות אסורות מפורשותהתנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה כי 

יכול , פוגעות בביטחון המדינה ובפרט בנסיבות ובתזמון בה נעשו, הממשלה: יסוד

ואי חקירתן פוגעת פגיעה קשה באמון הציבור , ועולות כדי עבירות פליליות חמורות

 .ובביטחון המדינה, באינטרס הציבורי, השלטון רשויותב

הטיעונים המשפטיים אותם מציגה בתנועה לאיכות השלטון בעתירה נוגעים 

הדלפת תוכן דיונים בישיבת הקבינט המהווה ; לסודיות וביטחון מידע בעת מלחמה

; 66-הממשלה ובתקנון הממשלה ה: הפרה של חובת הסודיות הקבועה בחוק יסוד

ש להורות על פתיחה "סמכותו וחובתו של היועמ; ביצוע עבירה פליליתחשש ל

 .בחקירה פלילית והחובה המנהלית לפעול במהירות הראויה

הפר את החובה המוסרית , המדליף במקרה זה, לטענת התנועה לאיכות השלטון

והעביר מידע סודי ומסווג מתוך ישיבת הקבינט  -הבסיסית לתכלית תפקידו החשוב

זו היוותה פגיעה קשה בעבודת הקבינט " הדלפה", כמו כן. התקשורתאל כלי 

 ממשלה
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היוותה ענן שחור וכבד הרודף כצל על כל חברי , וביכולתו לנהל את הלחימה כראוי

ומסעות רדיפה , השמצות עלומות שם, והובילה למסכת של חשדות, הקבינט

 .וכל זאת בשעה שהתותחים רועמים -פוליטיים מתוקשרים

ש חלה "על היועמ, ת השלטון טוענת בעתירה כי במצב דברים זההתנועה לאיכו

במצב בו . או לכל הפחות בבדיקה מקדמית -החובה לפתוח בחקירה מיידית

ש ממאן לעשות זאת מדובר בפגיעה קשה ביסודות המשפט הפלילי ובאמון "היועמ

  .ואינו סביר באופן קיצוני, הציבור ברשויות אכיפת החוק והשלטון
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: השלטון לראש הממשלה ונציב שירות המדינהאיכות 

יש לבחון את השעייתו של מזכיר הממשלה עד לסיום 

 ההליך הפלילי בעניינו

 

לראש הממשלה ולנציב שירות המדינה ( 'יום ד)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

בבקשה לבחון מחדש את השעייתו של מזכיר הממשלה נוכח המלצת המשטרה 

 .ן שיבוש הליכי משפט והפרת אמוניםלהעמידו לדין בגי

בעקבות פרסום המשטרה כי החליטה להמליץ לפרקליטות להעמיד לדין את מזכיר 

, "פרשת הרפז"אביחי מנדלבליט במסגרת הפרשת המכונה ( במיל)אלוף , הממשלה

יהו ולנציב שירות פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש הממשלה בנימין נתנ

 .משה דיין המדינה

ה הודיעה כי התגבשו די ראיות כנגד מר מנדלבליט כדי להעמידו לדין בגין משטרה

נוכח העובדה כי ידע לכאורה , עבירות של שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים

אולם נמנע מלדווח על כך , גבי אשכנזי החזיק במסמך הרפז( 'במיל)ל "שרא

ר לכאורה מר מנדלבליט העבי, בנוסף. או ליועץ המשפטי לממשלה/למשטרה ו

, מידע שקיבל על אודות הפרשה מתוקף תפקידו כמזכיר הממשלה למעורבים בה

 .וזאת טרם סיום החקירה המשטרתית

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה לראש הממשלה ונציב שירות המדינה כי 

וחיוני שיכהן בו אדם החף מכל , תפקיד מזכיר הממשלה הינו תפקיד בכיר ביותר

דם שלא מרחפת מעל ראשו עננת חשדות בעבירות הפוגעות בשלטון א, כתם ורבב

מזכיר הממשלה הינו חלק אינטגרלי בהליך קבלת . החוק ובשירות הציבורי

ומן , החלטות המשפיעות על כל אזרחי ותושבי המדינה, ההחלטות במדינת ישראל

הראוי שהמחזיק בתפקיד זה לא יהא חשוד בעבירות החותרות תחת שלטון החוק 

  .וכאלו שעלולות לפגוע פגיעה קשה באמון הציבור בממשלה

התנועה פונה לאדוני ראש הממשלה ולנציב שירות המדינה בקריאה , נוכח האמור

וזאת עד שיסתיים , לשקול להשעות את מר מנדלבליט מתפקידו כמזכיר הממשלה

 .ההליך הפלילי בעניינו
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 :איכות השלטון לשר החינוך

הפקעת שטח בית הספר בבית שמש הנה פעולת מחטף 

 חד צדדית ובוטה המתבצעת על ידי הרשות המקומית

 

בבקשה , לית משרדו"לשר החינוך ולמנכאיכות השלטון פנתה התנועה ל

לעדכן האם הפקעה זו הובאה לאישור הגורמים הרלוונטיים במשרד 

קשה החינוך וכיצד מתכוון משרד החינוך לפעול נוכח הפגיעה ה

 בפעילותו של בית הספר הממלכתי בתלמידיו ובהוריו

 

בבית שמש על " שפות ותרבויות"בעקבות הפקעת רבע משטח בית הספר הממלכתי 

התנועה לאיכות  פנתה, ד לימוד חרדיידי העירייה המקומית עבור שימוש למוס

בבקשה לבחון , מיכל כהן' הגב, לית המשרד"שי פירון ולמנכ, השלטון לשר החינוך

האם ההחלטה על הפקעת שטח בית הספר הובאה בפני הגורמים הרלוונטיים 

ולרבות מצוקת המקום של תלמידות המוסד , במשרד קודם לביצוע המחטף האמור

קודם , ה עשה משרד החינוך בנידוןומ, החרדי אשר נאלצו לנדוד אל המתחם החדש

 .להחלטתו של ראש העיר על הפקעת השטח ובניית חומת ההפרדה

הליך ההפקעה נוהל בהוראתו ופיקוחו הישיר של ראש , על פי הפרסומים השונים

 6אשר הורה על הקמת חומת פח בת , מר משה אבוטבול, עיריית בית שמש הנבחר

כך על פי , הוראה זו. בין המוסד החדשמטרים אשר תפריד בין המוסד הוותיק ל

הגיעה לאחר משא ומתן כושל שהתקיים במהלך הקיץ בין עיריית בית שמש , האמור

והייתה בבחינת קביעת , לבין נציגי ההורים בנוגע לשימוש מוסכם בשטח המבנה

 .אף ללא הסכמת ההורים, עובדות בשטח

, כל שאלו הם פני הדבריםככי , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני שר החינוך

הרי שהמדובר בלא פחות ממחטף חד צדדי ובוטה המתבצע באישון לילה על 

ובניגוד מוחלט לכל כללי המנהל התקין ונהלי העבודה , ידי רשות מקומית

והנהוגים בין הרשות המקומית לבין משרד החינוך ואשר נוגעים  המקובלים

 .ותלהקמתם והפעלתם של בתי ספר ברשויות המקומי

אינה עומדת במבחן הסבירות הנוהג , ככל שתיוותר על כנה, החלטה זו, זאת ועוד

ופוגעת פגיעה חמורה , אינה מידתית, לגבי החלטותיה של הרשות המקומית

 מוניציפאלי
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בזכותם לתנאי לימוד ראויים ובטוחים במבנים  ,בתלמידי והורי העיר בית שמש

 .המיועדים לכך

לרבות דרך הפעולה , ועה של החלטה זוביצהתנועה לאיכות השלטון מדגישה כי 

מעוררת תהייה ופליאה נוכח הפגיעה החד הצדדית , שנבחרה לשם יישומה

וזאת על רקע מרקם היחסים , והבוטה במגזר מסוים על חשבון מגזר אחר בעיר

ובייחוד נוכח הדי הפרשות אשר ליוו , העדין ומארג הכוחות המורכב בעיר בית שמש

מעוררת תהיות לגבי יכולת , וכן, ונה בעיר בית שמשאת מערכת בחירות האחר

לנוכח הקמת מחוז החינוך , הבקרה והשליטה של משרד החינוך בחינוך החרדי

 החרדי החדש במשרד החינוך
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 :ש"איכות השלטון ליועמ

יש להאריך את תקופת ההשעיה של ראש עיריית נצרת 

 עילית המושעה לתקופה המקסימאלית

 

טון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבקש התנועה לאיכות השל

מוועדת ההשעיה להאריך את תקופת השעיה הבאה של מר גפסו לתקופה 

המקסימאלית של שנה ובכך להפסיק לפגוע בתפקוד העירייה ולהימנע מבזבוז 

 .המשאבים

 

עומדים שני כתבי אישום , שמעון גפסו, כנגד ראש עיריית נצרת עילית המושעה

במהלך כהונתו ובמסגרת תפקידו או , לכאורה, המפרטים עבירות שבוצעוחמורים 

בחודש מרץ השנה החליטה ועדת ההשעיה להשעות את . במועמדותו לתפקיד זה

לאחר סיום פרק זמן . חודשים 2ראש עיריית נצרת עילית מר גפסו מתפקידו למשך 

ות את גפסו החליטה ועדת ההשעיה להשע, ש"ובעקבות בקשה נוספת של היועמ, זה

צפויה להסתיים פעם , ואילו בחודש הקרוב. חודשים 6פעם נוספת לתקופה של 

 .נוספת תקופת ההשעיה

בקריאה לבקש מן , ד יהודה ויינשטיין"עו, ש"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

ושזו תעמוד על התקופה המקסימאלית , הוועדה להאריך את תקופת ההשעיה הבאה

 . נה אחתקרי ש, הקבועה בחוק

קביעת תקופות השעיה , ש היא כי"כפי שהוצגה בפני היועמ, עמדת התנועה

הן מצידה של , קצרות מביאות לבזבוז משאבים רבים ולחוסר יעילות משווע

המדינה והן מצידם של ראשי הרשויות המשיבים העומדים בפני ועדת 

להידרש  ,בעל כורחו, משרד היועץ המשפטי לממשלה נאלץ, בין היתר .ההשעיה

ללא כל הצדקה וללא כל בקשה לשינוי המצב הקיים מצד , לסוגיה פעם אחר פעם

 -ובכך עובדי משרדו נאלצים להשחית את זמנם לריק , ראש הרשות המושעה

 .כשהתוצאה כבר ידועה לכל

מ ראש "קביעת תקופות השעיה כה קצרות פוגעות ביכולתו של מ, כמו כן

דר הוא את היכולת המעשית להניע שכן נע, העירייה לבצע את תפקידו
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ולמעשה נמצא הוא במצב קבוע של  ,תהליכים ולקבל החלטות לטווח הארוך

 .מצב זה פוגע פגיעה קשה בתושבים". דמדומים"

שעשויה כמובן להתקצר , אין כל חיסרון בקביעת תקופת השעיה של שנה, זאת ועוד

ה מיוחדת מטעם ראש כמו גם עם בקש, עם התקדמות ההליך הפלילי או עם סיומו

כמו גם שלא תהא בכך כל פגיעה בזכויותיו של , בהתאם לנסיבות, הרשות המקומית

 .ראש הרשות המקומית

ש להבהיר לוועדת ההשעיה "התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועמ, על כן

, ולדרוש לקבוע שכברירת מחדל, את השלכות כבדות המשקל של החלטותיה

 .אלא בנסיבות מיוחדות, שנה אחתתקופת ההשעיה תעמוד על 
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היועץ המשפטי לממשלה קיבל את עמדת התנועה 

 לאיכות השלטון

והגיש לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה נוספת להארכת 

ראש העיר המושעה של נצרת עילית עד מתן , השעייתו של שמעון גפסו

 ד סופי"פס

 

ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבקש התנועה לאיכות השלטון פנתה 

מוועדת ההשעיה להאריך את תקופת השעיה הבאה של מר גפסו לתקופה 

המקסימאלית של שנה ובכך להפסיק לפגוע בתפקוד העירייה ולהימנע 

 .מבזבוז המשאבים

ש כי הגיש "פרסם היועמ בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון

קשה נוספת להארכת השעייתו בינת השעיית ראשי רשויות לוועדה לבח

 ד סופי"של ראש העיר נצרת עילית וזאת עד למתן פס

 

עומדים שני כתבי אישום , שמעון גפסו, כנגד ראש עיריית נצרת עילית המושעה

במהלך כהונתו ובמסגרת תפקידו או , לכאורה, חמורים המפרטים עבירות שבוצעו

חודש מרץ השנה החליטה ועדת ההשעיה להשעות את ב. במועמדותו לתפקיד זה

לאחר סיום פרק זמן . חודשים 2ראש עיריית נצרת עילית מר גפסו מתפקידו למשך 

החליטה ועדת ההשעיה להשעות את גפסו , ש"ובעקבות בקשה נוספת של היועמ, זה

צפויה להסתיים פעם , ואילו בחודש הקרוב. חודשים 6פעם נוספת לתקופה של 

 .תקופת ההשעיהנוספת 

, ד יהודה ויינשטיין"עו, ש"ליועמ 4.9.12התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום 

ושזו תעמוד על , בקריאה לבקש מן הוועדה להאריך את תקופת ההשעיה הבאה

כפי שהוצגה , עמדת התנועה.  קרי שנה אחת, התקופה המקסימאלית הקבועה בחוק

קצרות מביאות לבזבוז משאבים  קביעת תקופות השעיה, ש היא כי"בפני היועמ

הן מצידה של המדינה והן מצידם של ראשי , רבים ולחוסר יעילות משווע

משרד היועץ , בין היתר .הרשויות המשיבים העומדים בפני ועדת ההשעיה

ללא כל , להידרש לסוגיה פעם אחר פעם, בעל כורחו, המשפטי לממשלה נאלץ

ובכך , הצדקה וללא כל בקשה לשינוי המצב הקיים מצד ראש הרשות המושעה
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כמו . כשהתוצאה כבר ידועה לכל -עובדי משרדו נאלצים להשחית את זמנם לריק 

מ ראש העירייה "ות ביכולתו של מקביעת תקופות השעיה כה קצרות פוגע, כן

שכן נעדר הוא את היכולת המעשית להניע תהליכים ולקבל , לבצע את תפקידו

מצב זה ". דמדומים"ולמעשה נמצא הוא במצב קבוע של  ,החלטות לטווח הארוך

 .פוגע פגיעה קשה בתושבים

יש לקבוע את , ש"כי על פי בקשת היועמ, בהודעת משרדה משפטים היום נמסר

ד הסופי ולא לחודשים ספורים בלבד על מנת להימנע "פת ההשעיה עד למתן פסתקו

מבקשות חוזרות ונשנות לוועדה וכן הגברת ודאות תקופת ההשעיה והשלכותיה על 

 .תפקוד הרשות המקומית
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 :איכות השלטון לנציב שירות המדינה

קרן "ר זיידיס ב"את העסקתו של דיש להפסיק לאלתר 

 החולים שליד בית" המחקרים

ל בית החולים תל השומר ולנציב "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

ר זיידיס "לפעול לאלתר להפסקת העסקתו של ד שירות המדינה וקראה

בהתאם להנחיות נציב שירות , שליד בית החולים" קרן המחקרים"ב

 .המדינה בנושא זה

 

ר יצחק זיידס "ל בית החולים תל השומר ד"נחשף כי המשנה למנכ" גלובס"בעיתון 

הגם שכבר פרש , של בית החולים" קרן המחקרים"ממשיך לעבוד ולהשתכר מקופן 

פנתה התנועה , בעקבות החשיפה.  בניגוד לנהלי נציבות שירות המדינה –לגמלאות 

זאב רוטשטיין ולנציב ' פפרו, ל בית החולים תל השומר"לאיכות השלטון למנכ

 משה דיין, שירות המדינה

ובקשתו , ר זיידיס פרש לגמלאות בחודש מאי האחרון"ד, פי הפרסום האמור-על

, כך נטען, למרות האמור. לדחיית מועד פרישתו נדחה על ידי נציב שירות המדינה

מר זיידיס ממשיך להגיע לבית החולים ולמלא את אותם תפקיד שמילא עובר 

על , כך. שליד בית החולים" מקרן המחקרים"תוך שהוא זוכה לשכר , תולפריש

הן כספי הפנסיה מקופת בית : ר זיידיס זוכה לגמול כפול"נוצר מצב בו ד, פניו

 ".שליד בית החולים" קרן המחקרים"והן שכר שוטף מקופת , החולים

ב שירות ל בית החולים ונצי"כפי שהוצגה בפני מנכ, עמדת התנועה לאיכות השלטון

, ובפרט לאחר שנציב שירות המדינה הביע דעתו בנושא, המדינה היא כי האמור

מהדלת "את אשר נציב שירות המדינה אסר " מהדלת האחורית"מהווה ניסיון לאשר 

כל זאת תוך פגיעה ניכרת ומשמעותית הן בכללי מנהל התקין והן בקופה , "הקדמית

 .הציבורית

ח העובדה כי מדובר באחד התפקידים הבכירים משנה חומרה מתווסף לעניין נוכ

אשר ראוי היה כי יפורסם מכרז לאיושו ( ל"משנה  למנכ)במערך של בית החולים 

 . ר זיידיס"לאחר פרישתו של ד

 

להחזיק את החבל "התנועה לאיכות השלטון רואה בחומרה רבה את הניסיון 
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תוך , ן הכללעל חשבו" האני"אשר על פניו נועד לשרת את , "משתי קצותיו

בשירות הציבורי ובתדמיתו ותוך סטייה משמעותית , פגיעה בקופה הציבורית

 . מן המצופה מעובדי ציבור בכירים

 

ל בית החולים תל השומר ולנציב שירות "התנועה לאיכות השלטון קוראת למנכ

" קרן המחקרים"ר זיידיס ב"המדינה לפעול לאלתר להפסקת העסקתו של ד

 .בהתאם להנחיות נציב שירות המדינה בנושא זה ,שליד בית החולים
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ח מיוחד בעניין פעולות הממשלה לקידום הביטחון "דו –יישום ממצאי ביקורת 

 התזונתי

 : איכות השלטון לשר הרווחה

מהם הצעדים בהם הוחלט לנקוט לתיקון הליקויים 

 עליהם הצביע המבקר

 

פנתה לשר הרווחה והשירותים החברתיים התנועה לאיכות השלטון 

בבקשה לקבל לעיון את דיווח הצוות לתיקון הליקויים שהוקם במשרד 

 ח מבקר המדינה"הרווחה ביחס לדו

 

בדק את פעולות ח מיוחד במסגרתו "פרסם מבקר המדינה דו, בחודש אפריל השנה

. עוניאחד המאפיינים הקשים ביותר של , הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

ח נמצא כי "בדו. הביקורת נערכה בעיקר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

על אף , הממשלה טרם קבעה מדיניות סדורה לטיפול בנושא הביטחון התזונתי

  .פי דין לעשות כן-אחריותה על

מר מאיר כהן , התנועה לאיכות השלטון פנתה לש הרווחה והשירותים החברתיים

המסדיר את , 1954-ח"תשי, א לחוק מבקר המדינה41ף והדגישה בפניו את סעי

בכל גוף מבוקר , לפי הסעיף. נושא תיקון הליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה

ל או בעל התפקיד המקביל לו "בראשו יעמוד המנכ, ימונה צוות לתיקון ליקויים

על הצוות לדון בדרכים לתיקון הליקויים תוך שישים ימים מהנחת . באותו גוף

ולדווח על החלטותיו לראש הגוף המבוקר , ח או חוות הדעת על שולחן הכנסת"דוה

 .ימים מיום קבלת ההחלטות 15תוך 

א ידווח למבקר 41ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף , ב לחוק41לפי סעיף , זאת ועוד

. ימים מיום שדווחו לו 61על ההחלטות שהתקבלו בדיוני צוות תיקון הליקויים בתוך 

לרבות , את הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם, בין היתר, וח לכלולעל הדיו

 . ליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך

פנתה , ח על שולחן הכנסת"ונוכח הזמן שחלף מיום הנחת הדו, הדבריםלאור 

את דיווח הצוות לתיקון התנועה לאיכות השלטון לשר הרווחה בבקשה לקבל 

מבקר 
 המדינה
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מהם הצעדים בהם , וכן. ח המיוחד"הרווחה ביחס לדובמשרד  וקםשה ליקויים

הוחלט לנקוט לתיקון הליקויים עליהם הצביע המבקר ומהו המועד שנקבע 

 . ליישום החלטות אלו

 

האם הועברה תגובת משרד , התנועה לאיכות השלטון מבקשת לברר, זאת ועוד

התגובות במסמך ח המיוחד אל משרד ראש הממשלה לצרכי פרסום "הרווחה לדו

 . לחוק 13ח לפי סעיף "הערות ראש הממשלה לדו
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מהם הצעדים בהם הוחלט : איכות השלטון לשר אורבך

 לתיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה

אורי אורבך , לשר לאזרחים ותיקים לאיכות השלטון פנתההתנועה 

בבקשה לקבל את דיווח הצוות לתיקון לקויים שהוקם במשרד לאזרחים 

 ותיקים ומהם הצעדים בהם הוחלט לנקוט לתיקונם

 

לעניין ליישום החלטות הממשלה  4119לאיכות השלטון פועלת החל משנת התנועה 

ונגזל מהם שם נבזז הצורך לתעד את פרטיהם של יהודי ארצות ערב ואיראן שרכו

על רקע אוזלת ידה של הממשלה בטיפול , זאת. וב את ביתםבשעה שהם נאלצו לעז

אשר לא פעלה ואף היום איננה פועלת באופן מקיף לייצר תשתית , בנושא חשוב זה

 .עובדתית אודות המשפחות והרכוש הרלוונטי

בדק גרתה במס, פרסם מבקר המדינה חוות דעת בעניין זה, בחודש פברואר השנה

את יישומן של החלטות הממשלה בנושא הקמת מאגר מידע על פליטים יהודים 

על פעילות הצביעו  וז מחוות הדעת שעלוהממצאים  .מארצות ערב ומאיראן

 . על הנושא ם הממשלהמטעשהופקד , מצומצמת של המשרד לאזרחים ותיקים

קון הליקויים מסדיר את נושא תי, 1954-ח"תשי, א לחוק מבקר המדינה41סעיף 

בכל גוף מבוקר ימונה צוות לתיקון , לפי הסעיף. עליהם מצביע מבקר המדינה

על הצוות .  ל או בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף"בראשו יעמוד המנכ, ליקויים

ח או חוות הדעת על "לדון בדרכים לתיקון הליקויים תוך שישים ימים מהנחת הדו

ימים מיום קבלת  15לראש הגוף המבוקר תוך  ולדווח על החלטותיו, שולחן הכנסת

 .ההחלטות

ראש הגוף המבוקר ידווח למבקר על ההחלטות שהתקבלו , ב לחוק41לפי סעיף 

בין , על הדיווח לכלול. ימים מיום שדווחו לו 61בדיוני צוות תיקון הליקויים בתוך 

וחלט לרבות ליקויים שה, את הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם, היתר

 . לדחות את תיקונם והנימוקים לכך

, נוכח הדברים ונוכח הזמן שחלף מיום הנחת חוות הדעת על שולחן הכנסת

 דיווח הצוות לתיקון ליקוייםהתנועה לאיכות השלטון מבקשת לקבל את 

מהם הצעדים בהם הוחלט ו, ח"לאזרחים ותיקים ביחס לדובמשרד  שהוקם
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המועד שנקבע ליישום מבקר והצביע הלנקוט לתיקון הליקויים עליהם 

 . החלטות אלו
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 : איכות השלטון לרשות מקרקע ישראל

מדוע אתרי טבע בישראל מנוהלים על ידי רשויות 

?מקומיות  

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהל הכללי של רשות מקרקעי ישראל 

במספר שאלות במטרה לבחון את סוגיית אחזקת אתרי הטבע בידי 

 רשויות מקומיות  

 

פנתה למנהל הכללי של רשות מקרקעי ישראל במספר התנועה לאיכות השלטון 

זאת . מיותשאלות במטרה לבחון את סוגיית אחזקת אתרי הטבע בידי רשויות מקו

שר , מקרקעי ישראל רשותנגד  4111בשנת  ץ"אשר הוגשה לבג בהמשך לעתירה 

התנועה מנהלת  .ב וההסתדרות הציונית העולמית"מושב נווה אטי, הבינוי והשיכון

ומטרתה להביא להסדרת האחזקה והשימוש באתר החרמון , את העתירה בימים אלו

 .דינהבצורה חוקית ותוך מתן תשלום ראוי לקופת המ

. אתר החרמון אינו המקרה היחיד של ניהול אתר טבע בידי רשות מקומית בישראל

י "תחת הקטגוריה נמצאים אתר התיירות ראש הנקרה המנוהל ע, ככל הידוע לתנועה

 . ופארק תמנע המנוהל על ידי המועצה האזורית חבל אילות, קיבוץ ראש הנקרה

אתרי הטבע . אתרי טבע אלההתנועה מוחה על מדיניות הניהול המתקיימת ב

ועל כן ההכנסות שנגזרות מניהולו צריכות  להגיע , במדינה מהווים משאב ציבורי

מונעות , המונופול שנטלו הרשויות המקומיות על האתרים. אל כיסי הציבור

וכן פוגעות בהבטחת נגישות הציבור אל , מההכנסות להגיע אל קופות המדינה

 . האתרים

 טעמיםמהם ההתנועה מבקשת הבהרות , במכתב שנשלח למנהל מקרקעי ישראל

להעברת זכויות הניהול והאחזקה באתר הטבע הלאומי לידי הרשות המקומית לאורך 

מהם התנאים בהסדר אשר במסגרתו . שנים רבות ולא לידי רשות הטבע והגנים

בי הטבע ועל כיצד מובטחת השמירה על משא, מועברות הזכויות לרשות המקומית

קיימים אתרי טבע והאם ,בניהול האתר בידי הרשות המקומיתאינטרס הציבור 

 .י רשות מקומית"נוספים המנוהלים ומתוחזקים ע

 כללי
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התנועה מציינת במכתבה כי אינה טוענת שניהול אתרי הטבע באמצעות רשות 

. נושא זה לא נבחן במסגרת הטיפול במקרה, נעשית בצורה מיטבית, הטבע והגנים

מטרת המכתב היא להבין את הרקע להחרגת אתרים מסוימים ואת אופן הסדרת 

 .האחזקה בהם
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 : איכות השלטון בתלונה למשרד המשפטים

 זמינות במשרד ראש הממשלה-היעדר מענה ואי

התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה למשרד המשפטים בגין היעדר 

 רד ראש הממשלהמענה ואי זמינות הממונה על חוק חופש המידע במש

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה למשרד המשפטים בגין היעדר מענה ואי 

מפרטת התנועה , בתלונה. זמינות הממונה על חוק חופש המידע במשרד הממשלה

כיצד נותרו בקשותיה החוזרות ונשנות לבקשת מידע מהממונה על חופש המידע 

 .וזאת בניגוד לחוק, ללא מענה, מ"במשרד רה

ה להבטיח את /חוק חופש המידע מחייב כל רשות ציבורית למנות ממונה שמתפקידו

ישום הוראות חוק חופש המידע וכן מחייב החוק לפרסם את דרכי ההתקשרות עם 

דווקא משרד ראש הממשלה כשל בחובה יסודית זו שנועדה להבטיח את . הממונה

 .זכות הציבור לדעת

הממשלה נמצאת פנייה שהוגשה בתאריך  בין הפעמים שפנתה התנועה למשרד ראש

החליטה התנועה , לאור המצב. בקשה זו לא זכתה למענה עד היום. 44.2.4112

בקשה זו נותרה גם היא . 47.44112להגיש את אותה הבקשה בפעם השנייה בתאריך 

נתקלה התנועה בחסמים תקשורתיים אחרים בעודה מנסה , בנוסף לכך. ללא מענה

 .מ"ופש המידע במשרד רהלהגיע לממונה על ח

כי מספר הטלפון שפורסם באתר משרד ראש הממשלה כדרך ליצירת , עוד מתברר

גם שליחת בקשות המידע . נותר ללא מענה במשך ימים רבים, קשר עם הממונה

התנועה מוסיפה כי ברחבי רשת . ל של הממונה לא זכתה לתשובה"לכתובת הדוא

תונים סותרים ביחס לפרטי ההתקשרות האינטרנט ואתרי משרד הממשלה קיימים נ

כתובת המייל שמפורסמת באתר המשרד שונה מהכתובת שפורסמה . עם הממונה

 .4116ח חופש המידע לשנת "בדו

כשפנתה התנועה לאגף פניות הציבור של המשרד נדהמה לגלות שנציג אגף הפניות 

הפצרות  לאחר. לא הכיר את דרכי ההתקשרות עם הממונה על חופש המידע, בעצמו

רבות הסכים הנציג להעביר את בקשת המידע בשם התנועה ככל שיצליח להשיג את 

 . מספר הפקס הנכון
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אם נציג אגף פניות הציבור בעצמו לא מכיר : "התנועה בתלונה למשרד המשפטים

עבורו , כיצד נדרש האזרח הקטן, את דרכי ההתקשרות עם הממונה על חופש המידע

 "?ליצור עמה קשר, המידע בין היתר נחקק חוק חופש

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בתלונה למשרד המשפטים כי האפשרות ליצור 

ובנוסף אין , המענה הטלפוני דל ביותר. קשר עם הממונה אינה נגישה לציבור הרחב

ל המפורסמות במקומות שונים "כל מענה מצד הממונה באף אחד מכתובות הדוא

נוהל שסותר לחלוטין את , של חוסר מענה לציבורניראה כי מדובר בנוהל . ברשת

אותם אמור , תכליותיו של חוק חופש המידע ואת ערכי השקיפות והנגישות לציבור

 .החוק לייצג
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 איכות השלטון למשרד המשפטים 

בבקשה לקבל מידע הנוגע לבוררויות שהמדינה היתה 

 להן צד

 

הממונה על חופש המידע , ד מיכל טנא"התנועה לאיכות השלטון פנתה לעו

בבקשה לקבל מידע בהתאם לחוק חופש המידע הנוגע , ממשרד המשפטים

לבוררויות שהמדינה היתה להן צד כאשר הסכומים העולים בהן עולים מעל 

 חצי מליון שקלים

 

בבקשה התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע במשרד המשפטים 

התנועה  .היקפן וסוגן, שהמדינה היתה צד להןלקבל נתונים אודות בוררויות 

הנוגעת לכספי ציבור בסכומים גבוהים  לאיכות השלטון סבורה כי ראוי שהכרעות

אפשר ביקורת שיפוטית ושקיפות כזה שי, ידונו בהליך ממלכתי בפני בית משפט

אין בהכרח פסול בצורך ליישב סכסוכים שהמדינה צד , עם זאת .בנוגע לכספים אלו

 . במקרים המתאימים לכך, באמצעות בוררות, להם

לצורך בחינת הנושא מבקשת התנועה לאיכות השלטון לקבל נתונים המתייחסים 

בחמש השנים האחרונות וכמה , למספר הליכי הבוררות שהמדינה היתה צד להם

מהם נוגעים לסכומים העולים על חצי מליון שקלים ובאיזה תחומים עסקו 

 . הבוררויות

 


