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 ליון המלאילג

 
כשר  –עבריין מורשע בשוחד  -התנועה לאיכות השלטון הגישה את עתירתה כנגד מינויו של דרעי  :ד דרעי"פס

, נוכח חומרת עבירת השוחד ונוכח ההשפעה ההרסנית על ממשלת ישראל ועל השירות הציבורי, בממשלת ישראל

עמדת התנועה הינה כי  .שבכהונה של אדם שהורשע בשוחד ואשר מעולם לא לקח אחריות על מעשיו ולא התחרט עליהם

התנועה הגישה , נוכח חשיבות הסוגיה והשפעתה על הנורמות השלטוניות בישראל -המינוי מצוי מעבר לגבול הסבירות 

בעתירה עומדת התנועה על כך שבית המשפט שינה את ההלכה הקיימת . ק הדיןץ בקשה לקיום דיון נוסף על פס"לבג

 .המורשע בשוחד מכהן בתפקיד שר בכיר באופן שהביא לתוצאה הקשה לפיה עבריין

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לכלל חברי הממשלה בקריאה להימנע מאישור מתווה  :מתווה הגז לאתחל מחדש את יש

כמו גם לאור ההתפתחויות בשוק הגז האזורי , נוכח הליקויים הרבים הגלומים בואו העברתו לכנסת /והגז המתוקן 

במתווה הגז במתכונתו  .נוגע לחוות הדעת המקצועיות שביססו את טעמי החוץ והביטחוןולערוך בדק בית יסודי ב

המתווה , לעמדת התנועה .סכנה ממשית לדמוקרטיה הישראלית מהכשרתו של מונופול גז אימתניהנוכחית טמונה 

אלא אף מעגן ומחזק את מעמדן המונופוליסטי של חברות הגז המחזיקות , הנוכחי לא רק שאינו מעודד תחרות משק הגז

זאת בין היתר על ידי התחייבות הממשלה על אי ביצוע שינויי מבנה ומיסוי במשק הגז בעשור , כיום במאגרים הגדולים

כוח , וכובל הוא את ידי הממשלה מלהציב מגבלות לכוחו הרב של המונופול, קדימהעיגון זה ייעשה לשנים . הקרוב

 .שיהיה בו כדי להשפיע על הליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל

התנועה פנתה לראש  :קריאה לעצור את ניסיון הפגיעה בעצמאותה של רשות החשמל באמצעות חוק ההסדרים

ר את הניסיון לכלול את הרפורמה ברשות החשמל במסגרת חוק ההסדרים הממשלה ולשרי האוצר והאנרגיה בקריאה לעצו

השינויים המוצעים בחוק ההסדרים , לעמדת התנועה. ולמנוע את הפגיעה המתוכננת בעצמאותה של רשות החשמל

ונוטלים ממנה את סמכויותיה ועצמאותה תוך הכפפת , מרוקנים מתוכן את תפקיד רשות החשמל כגורם מאסדר

בניגוד להסדר החוקי הנוכחי ובצורה , כל זאת .האנרגיה והמים, פועלים בה לשר התשתיות הלאומיותהגורמים ה

 .שתהפוך את אסדרת שוק החשמל לנתונה ללחצים פוליטיים המשתנים תדיר תוך ניתוקה משיקולים מקצועיים טהורים

 
בקריאה לחזור בהם מן ההחלטה  התנועה פנתה לראש הממשלה לשר האוצר ולשר התשתיות :ר רשות החשמל"הדחת יו

מאחר ומדובר במהלך בלתי חוקי , זאת. ר רשות החשמל ולעצור באופן מיידי את המהלך"להדיח הלכה למעשה את יו

החלטת הקבינט מנוגדת לעקרונות שהתוו בחוק משק , לעמדת התנועה .העומד בסתירה מוחלטת לכללי המנהל התקין

 .ר החשמל"שכן היא עוקפת את הפרוצדורה והכללים שהתווה המחוקק בנוגע להליך הפסקת הכהונה של יו, החשמל

 

בעקבות פניית התנועה לבדיקת ניגוד העניינים במינוי אחת  :הוועדה לבדיקת אירועי מצעד הגאווה בירושלים

, גלעד ארדן, קיים השר לביטחון הפנים, ה בירושליםאווות בוועדה לבדיקת ההתנהלות המשטרתית במצעד הגהחבר

ולאחריה החליטו השניים כי למרות שהרכב הוועדה עבר אישור של היועץ , בנצי סאו, ל"מ המפכ"התייעצות עם מ

 .מראית עין של ניגוד עניינים מרדכי בכדי לא ליצור מצב של-ניצב אנה בן-תוחלף סגן, המשפטי של המשטרה



בעקבות חשיפת מסע ההסתה וההכפשה נגד בני המגזר החרדי ובוגרי הישיבות שהתגייסו  :הסתה נגד חיילים חרדים

ל לפתוח בחקירה פלילית ולפעול למיגור "ש ולממלא מקום המפכ"פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועמ, לצבא

את פרסום שמותיהם ופרטיהם האישיים של בני המגזר הפועלים לעידוד , בין היתר, פעילות ההסתה כוללת. התופעה

חשיפת פרטיהם האישיים של הפועלים למען מטרה . גיוסם של חרדים לצבא תוך שימוש בביטויים מבזים ופוגעניים

לטיפול חשובה זו הובילה למסכת איומים והטרדות בלתי פוסקות נגדם מצד גורמים קיצוניים במגזר החרדי שלא זכתה 

 .הולם מצד גורמי אכיפת החוק

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר לביטחון פנים  :ל הרשות למלחמה בסמים"מנכ, קריאה להשעייתו של יאיר גלר

ולדרוש את הפסקתו או , יאיר גלר, ל הרשות למלחמה בסמים"ולנציב שירות המדינה בקריאה לפעול להשעייתו של מנכ

פנייה זו התקיימה בעקבות הרחקתו של גלר מפעילות הרשות לפני . ו במהלך ההשעייההקטנתו של השכר המשולם ל

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , מרמה והפרת אמונים, כשמונה חודשים בשל היותו חשוד בעבירות שוחד

שראל פרשת י"וזכתה לכינוי  2014במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת שנחשפה בדצמבר , וקשירת קשר לביצוע פשע

 ".ביתנו

 

לא להיעתר שלוועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית פנתה התנועה לאיכות השלטון  :מיסוי משאבי הטבע

ל לביצוע שינויים בתזכיר החוק בעניין עיגון הסדרי מיסוי הרווחים ממשאבי "ללחצים המופעלים על ידי חברת כי

. יפוטרו אלפי עובדים במידה שהמדינה לא תיכנע לדרישותיהםולא להיכנע לאיומים שמפעילה החברה לפיהם , טבע

 –איומים אלו אף עומדים בניגוד לחובות המוטלות על חברת כיל מכוח מניית המדינה המיוחדת הקבועה בתקנון החברה 

 .וביניהן החובה על שמירת מרכז העסקים והניהול של כיל וחברות הבת שלה בישראל

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ראש הממשלה בבקשת  :בכירי החברה לישראלפגישות ראש הממשלה עם 

עם בכירי החברה , אנשי לשכתו ומי מטעמו, לקבלת כל המידע העוסק בפגישות שערך ראש הממשלהחופש מידע 

 בעל, לאור הפרסומים בתקשורת לפיהם עידן עופר, זאת. ל בפרט במהלך השנתיים האחרונות"מ וכי"לישראל בע

נפגשו עם ראש , ל"ר דירקטוריון כי"ל החברה לישראל וכיום יו"לשעבר מנכ, מ וניר גלעד"השליטה בחברת לישראל בע

בשעה שממשלת ישראל שוקלת לערוך ויתורים מפליגים בכל הנוגע להסדרי מיסוי הרווחים ממשאבי טבע , הממשלה

 .ל"שיוחלו על חברת כי

 
בקריאה שלא לפצל , איילת שקד, ה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטיםהתנוע :ש"התנגדות לפיצול תפקיד היועמ

שלטון החוק  התנועה מדגישה בפני השרה כי מהלך שכזה עלול להביא להרס של. ש"את סמכויותיו של היועמ

לשחרר את הפוליטיקאים מכבלי  עושים כן כדי, על צורותיו השונות, וכי חלק מן התומכים ברעיון הפיצול ,בישראל

כגון אלה ללא החשש מפני , דיו כדי לבצע שינויים' בטוח'מדינת ישראל אינה במקום " :החוק ומאימת אכיפתו עליהם

מהווה , גם אם במטרה לבנותו מחדש, ישראל הריסת מבצרו האחרון של שלטון החוק במדינת. קריסה של שלטון החוק

 ”.על אמון הציבור ברשויות השלטון בכלל ובמערכת אכיפת החוק בפרט, היום איום אמיתי על קיומו

 
התנועה פנתה למבקר המדינה ולמנהלת אגף בכיר  :פנייה למבקר המדינה לפתוח בהליך בדיקה בעיריית נהריה

ם בבקשה לפעול ולבדוק את הטענות והדיווחים בדבר מנהל בלתי תקין לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפני

במוקד . בחודשים האחרונים פורסמו כתבות תחקיר וידיעות הנוגעות להתנהלות עיריית נהרייה. בעיריית נהריה

 .תושבים וגורמים נוספים, חברי מועצה, והתנהלותו כלפי עובדי העירייה, קי סבג'ג, הטענות עומד ראש העירייה

 
בהמשך לעתירת התנועה  :בקשה לצו ביניים למנוע מהשר גלנט למנות נציג מטעמו למועצת מקרקעי ישראל

לפיה הושבה לשר גלנט , ועם קבלת הודעת העדכון מטעם המדינה, לאיכות השלטון נגד מינויו של גלנט לשר הבינוי

הגישה התנועה , שהועברה לבית המשפט סמכות למנות נציג מטעמו למועצת מקרקעי ישראל בניגוד להודעה הקודמת

 .בקשה למתן צו ביניים במטרה למנוע מהשר למנות נציג מטעמו למועצת מקרקעי ישראל עד להכרעה בעתירה

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה למנות את שניים עשר חברי  :קריאה להקמת תאגיד שידור ציבורי חדש

שנבחרו על ידי ועדת האיתור בראשות השופט בדימוס עזרא קמא על פי חוק  מועצת תאגיד רשות השידור הציבורי

, תחילת כהונתה של המועצה נדרשת הן מכוח עקרון שלטון החוק. ולהעבירם לאישור ועדת ברנר, השידור הציבורי

והן  ,לרבות עצמאות התאגיד, המחייב את יישום החוק כלשונו במהירות הראויה וקידום מטרותיו ורצון המחוקק

 .מכוח עקרונות המנהל התקין
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דרך קבלת ההחלטה על שינוי חישוב קצבאות : איכות השלטון
 פגומה – הפנסיה

 
לשר האוצר ולממונה על שוק ההון והדגישה כי נפל פגם איכות השלטון פנתה התנועה ל

חישוב קצבאות הפנסיה העלול להביא לקיצוצה בצורה  על שינויההחלטה  קבלתבדרך 

 .משמעותית וכן באופן פרסום והסברת המהלך המוצע לציבור

 

דורית סלינגר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר משה כחלון ולממונה על שוק ההון

 .לשינוי חישוב קצבאות לפנסיה בדרך בה התקבלה ההחלטה פגםתריעה כי נפל וה

על אודות השינוי  הצנעת הידיעה, מבלי לדון ולחוות דעה בדבר הצורך המקצועי בשינוי

בשפה , תוך שימוש בהודעה קצרה, העמוק בקרנות הפנסיה העלול להקטין את גובה הקצבה

אינה עומדת  —התנאים לחוסכיםהמתפארת בהסרת חסמים ובשיפור , מכובסת

 .בסטנדרטים המצופים מנבחרי הציבור האמונים על טובתו

. מהלך המוצע ובהסברתו לציבורפגם חמור ביותר באופן פרסום הלעמדת התנועה נפל 

משמעויותיה , משרד האוצר מחויב להסביר את ההחלטהמסוג זה  משמעותיבשינוי , כאמור

 .מסוימות לכלל החוסכים לפנסיהוהפגיעה הצפויה באוכלוסיות 

מהציבור אף אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות המשפט המהלך משמעויות הצנעת 

סום והשלכותיו עמימות הפר. ההגינות של המינהלובראשם חובת הפרסום ו, יבוריהצ

 .כדי חוסר הגינות מנהלית שאינה סבירהעולה 

השפעה כלכלית  לה שבהחלטה מסוג זה  הרי , רגולטוריות שוטפותבשונה מההחלטות 

 .בנושא מוטב היה לו התנהל דיון ציבורי שקוף ופתוח, ה על חלקים נרחבים בציבורעמוק

 
 כלכלה

 



משינוי המדיניות מצטיירת תמונה קשה לפיה הממשלה מתנערת מאחריותה המוסרית 

 בסתירה  ,זאת. לעת זקנה מכובדתלהם רשת ביטחון כלכלית  ספקכלפיה אזרחיה ל

כפי שזו מוצגת בחיי האזרח  סה הבסיסית באשר לתפקידו של החיסכון הפנסיונילתפי

 .באתר משרד האוצר

מידע מפורט על הדרך בה התקבלה משרד האוצר לקבל מ ביקשההתנועה , בפנייתה

וזאת , על השלכותיה ועל החלופות האפשריות שנשקלו, והמידע עליה התבססה ההחלטה

 .ועיים שהובילו לקבלת החלטה דרמטית זועל מנת לעמוד על השיקולים המקצ

  



יש להשלים את עבודת הוועדה למינוי מנהל : איכות השלטון
 מחלקה פיסקאלית בפרקליטות המדינה

 

פנתה לפרקליט המדינה ולנציב שירות המדינה בקריאה לכנס  התנועה לאיכות השלטון

ולאפשר לה , את הוועדה המקורית למינוי מנהל מחלקה פיסקאלית בפרקליטת המדינה

 להשלים את עבודתה תוך עצמאות וחופש הצבעה מוחלטים

 

משה דיין , שי ניצן ולנציב שירות המדינה, איכות השלטון פנתה לפרקליט המדינההתנועה ל

. ריאה להשלים את עבודת הוועדה למינוי מנהל מחלקה פיסקאלית בפרקליטות המדינהבק

השופט בדימוס  כי הוועדה בראשות" הארץ"בעקבות פרסום עיתון הפניית התנועה נעשתה 

שמונתה על מנת לבחור את מנהל המחלקה הפיסקאלית הבא בפרקליטות , דן ארבל

בשל העובדה כי צפויה הייתה לבחור במועמד לכאורה , סיימה את תפקידה במפתיע, המדינה

כי הוועדה הוחלפה מבלי , מן הכתבה אף עולה. בניגוד לעמדתו של פרקליט המדינה, מסוים

( ר הוועדה"או לכל הפחות לידיעתו של יו)וכי אף לא הובאה לידיעתם , שחבריה עודכנו בכך

 .הודעה על דבר קיומה של השגה שהוגשה כנגד הרכב הוועדה

ובמיוחד עת עסקינן , התנועה מדובר בהתערבות שאין לה מקום בהליך מינויים לעמדת

לא בכדי נקבע כי לתפקיד זה ייבחנו . במינויים לתפקידים כה בכירים בפרקליטות המדינה

ועל כן יש לקבל את החלטתה ואת דברה ולא להביא לשינוי ההליך , מועמדים באמצעות ועדה

 . ן של נסיבות מיוחדותהתקין בשלב כה מתקדם וללא קיומ

לא . העין הציבורית הינה פקוחה לרווחה ועוקבת אחר הליכי המינויים בפרקליטות המדינה

חרף מעמדה , ניתן להתעלם מן ההשלכות השליליות הנלוות לכך שדווקא פרקליטות המדינה

 .נייםמצטיירת כמי שהליכי המינויים בה מגמתיים ומהונדסים ואינם ענייניים ושוויו, המיוחד

, התנועה קוראת לפרקליט המדינה ולנציב שירות המדינה יש להילחם בתחושה זו של הציבור

לפעול ביתר שאת כדי להגן על הערכים . ללא סטייה ימינה או שמאלה, על ידי צעידה בתלם

ולהימנע מפגיעה מיותרת באמון הציבור , והאינטרסים שהליך המינוי התקין נועד לקדם

 .כלל ובפרקליטות בפרטברשויות השלטון ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קריאה לעצור את ניסיון הפגיעה בעצמאותה של רשות החשמל 
 באמצעות חוק ההסדרים

 

פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש , ישיבת השרים על חוק ההסדרים לקראת

שר התשתיות ושר האוצר בקריאה לעצור את ניסיון הפגיעה בעצמאותה של , הממשלה

 . רשות החשמל באמצעות חוק ההסדרים

 

את לעצור התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ולשרי האוצר והאנרגיה בקריאה 

חוק ההסדרים ולמנוע את הפגיעה  הניסיון לכלול את הרפורמה ברשות החשמל במסגרת

השינויים המוצעים בחוק , לעמדת התנועה .המתוכננת בעצמאותה של רשות החשמל

ונוטלים ממנה את , ההסדרים מרוקנים מתוכן את תפקיד רשות החשמל כגורם מאסדר

, סמכויותיה ועצמאותה תוך הכפפת הגורמים הפועלים בה לשר התשתיות הלאומיות

בניגוד להסדר החוקי הנוכחי ובצורה שתהפוך את אסדרת שוק , ל זאתכ. האנרגיה והמים

 . החשמל לנתונה ללחצים פוליטיים המשתנים תדיר תוך ניתוקה משיקולים מקצועיים טהורים

רשות החשמל ומינהל החשמל הקמת רשות חשמל " איחוד"הרפורמה המוצעת של 

העצמאי של רשות תוביל לפגיעה מהותית במעמדה  ,במשרד האנרגיה" מאוחדת"

ר "הן עקב הכפפתו האישית של יו; הן עקב הכפפתה המוסדית למשרד האנרגיה – החשמל

והן עקב הכפפת שיקול דעתה של רשות החשמל ; רשות החשמל המאוחדת לשר האנרגיה

 .המאוחדת בקביעת תעריפים למדיניות השר

 ;בגורם פוליטיעקב התלות  תפגום באיכותה של הרגולציה על משק החשמלפגיעה זו 

החיונית במיוחד במשק  תצמצם את מידת הוודאות והמהימנות השוררת במשק זה

תהווה פתח להשפעה פסולה של שיקולים  ;החשמל אשר נשלט על ידי מונופול ממשלתי

; חלף השיקולים המקצועיים שעניינם קידום ההגנה על אינטרס הצרכנים, פוליטיים זרים

שמדינת הבינלאומיות המקובלות במדינות המערביות לאמות המידה  ותעמוד בסתירה

 . ישראל מבקשת להשתוות להן

. ובפרט אין מקום להעבירה באמצעות חוק ההסדרים, רפורמה זו אינה רצויה כשלעצמה

להעביר באמצעות חוק ההסדרים רפורמה מבנית  לא ניתןשכן לעמדת התנועה , זאת

ניסיון ה .בעלת דחיפות מיוחדתואינה , שהינה נעדרת משמעות תקציבית מהותית

ברשות החשמל באמצעות חוק ההסדרים צפוי לפגוע  את הרפורמה המוצעתלהעביר 

לפגום בתוצר של הליך החקיקה , בהליך הדמוקרטי התקין ובעקרון הפרדת הרשויות

 .ולהקשות על קיום פיקוח ובקרה אפקטיביים על הליך החקיקה

  



הציבורי וחובת הנאמנות טוהר המידות בשירות : "מבקר המדינה
מחייב ששינויים מעיין אלו , של משרתי הציבור כלפי הציבור כולו

 "ייעשו לאחר בחינה מדוקדקת ובאופן שקוף וענייני
 

, בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון למבקר המדינה בעניין עצמאות רשות החשמל

וי כה משמעותי שינ: "מבקר המדינה. ש בדרישה לקבל הבהרות"פנה המבקר ליועמ

המלצתי : "למבקר המדינה  ש"היועמ". הנעשה במסגרת חוק ההסדרים הנו מוקשה

 "הראשונית לשרים הייתה להימנע מקידום חוק זה בחוק ההתייעלות הכלכלית

 רקע

שר התשתיות הלאומיות האנרגיה , פנתה התנועה אל ראש הממשלה 0.30....1.ביום 

תה לרפורמה המתוכננת בחוק ההסדרים אשר תפגע ושר האוצר והביעה את התנגדו, והמים

 .  באורח מהותי בעצמאותה של רשות החשמל

התנועה לאיכות השלטון פנתה גם למבקר המדינה על מנת לבחון אם יש בהם הצדקה 

לבדיקה מעמיקה יותר בנושא אסדרת משק החשמל בישראל ומידת העצמאות הנדרשת של 

ש לקבלת "פנה המבקר ליועמ, פניית התנועה למבקר בעקבות. הרגולטור האמון על תחום זה

 .הבהרות

 

ש והדגיש כי שינוי כה משמעותי הנעשה "מבקר המדינה הפנה את טענות התנועה ליועמ

טוהר המידות בשירות הציבורי וחובת הנאמנות של . במסגרת חוק ההסדרים הנו מוקשה

ייעשו לאחר בחינה מדוקדקת  מחייב ששינויים מעין אלו, משרתי הציבור כלפי הציבור כולו

 . ובאופן שקוף וענייני

אשר , המבקר הוסיף כי בתקופה הקרובה עתיד להתפרסם דוח ביקורת בנושא משק החשמל

לאור חשיבות חיזוק , בין היתר כלולה בו התייחסות לסוגיית עצמאותה של רשות החשמל

 .הרגולטורים העצמאיים

 

תקופה הקרובה לא יהיה מבנה ברור של ש כי ככל שב"כותב היועמ, בתשובה למבקר

ש מוסיף כי "היועמ, כמו כן. ש לשלבה החוק ההתייעלות הכלכלית"יבחן היועמ, הרפורמה

, כמו כן. בתחילה סבר כי הרפורמה לא תשפיע על גורמים המכהנים בגופים המתאחדים

רק . המלצתו הראשונית לשרים הייתה להימנע מקידום חלק זה בחוק ההתייעלות הכלכלית

הורה כי בישיבת הממשלה , לאחר ששר האנרגיה הסביר כי לא ייפגע מעמדים של המכהנים

 .יוצגו לשרים הקשיים במהלך

אלא , כי אין כל כוונה להדיח מי מהמעורבים, ש בתשובתו למבקר המדינה"עוד מוסיף היועמ

לא גם אם . לבנות רשות חדשה שהמכהנים כיום יוכלו להשתלב בה עד לסיום כהונתם

 .בתפקיד ראש הרשות החדשה

  



 מ לעצור את אישור מתווה הגז הנוכחי "קריאה דחופה לרה
 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה בקריאה דחופה לעצור את אישור מתווה 

הגז הנוכחי לאור ההתפתחויות בשוק הגז האזורי ולערוך בדק בית יסודי בנוגע לחוות 

 טעמי החוץ והביטחון במתווההדעת המקצועיות שביססו את 

בקריאה דחופה לעצור את הליך אישור התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה 

נוכח העובדה שהמציאות העובדתית השתנתה כליל לאור תגליות הגז , מתווה הגז הנוכחי

יהווה פגיעה , שלא על יסוד תשתית עובדתית ראויה, אישור המתווה כעת. החדשות במצרים

 . בכללי המשפט המנהלי ובאמון הציבור ברשויות השלטון חמורה

על כלל היבטיו  –התנועה קוראת להורות על בחינה מחודשת ומעמיקה של נחיצות המתווה 

ולא לנקוט בצעדים בלתי הפיכים טרם השלמת בדיקה , לאור ההתפתחויות החדשות –

לחוות הדעת שהוגשה על ידי כמו כן קוראת התנועה לערוך בדק בית יסודי בנוגע . חיונית זו

המטה לביטחון לאומי ומשרד החוץ בכל הנוגע לטעמי החוץ והביטחון עליהם נסמך המהלך 

 . לאישור המתווה

, האיטלקית גילתה מאגר גז מול חופי מצרים ENIאתמול פורסמו ידיעות לפיהן חברת 

של מאגר  TCF 00זאת לעומת ) TCF .1 המשוער ר וגודלו"קמ ..3המתפרש על שטח של 

לא ניתן להפריז בחשיבותה של ידיעה זו בכל הנוגע להשלכות הנרחבות על משק  ."(לוויתן"

וכפועל יוצא גם להשלכות על מתווה הגז שגובש בין הממשלה לחברות דלק , הגז הישראלי

 .י'ונובל אנרג

מחייבת , עוד םכעת אינם רלוונטיישהעובדה שמתווה הגז כולו גובש על בסיס נתונים 

גילוי מאגר חדש אנרגיה כה  .את בחינתו מחדש לאור המציאות האנרגטית החדשה באזור

מחייבת בחינה והערכה , אשר על פי ההערכות אף עולה בהיקפו על מאגר לוויתן, משמעותי

דומה , יתרה מכך. מחדש של השיקולים והעקרונות אשר עמדו בבסיסו של מתווה הגז הנוכחי

כלל הנימוקים אשר עמדו בבסיס החלטת הקבינט לאשר את קיומם של לוי כי נוכח הגי

אף הם אינם , לחוק ההגבלים העסקיים 25טעמי חוץ וביטחון הדרושים להפעלת סעיף 

  .עודרלוונטיים 

הודגש האינטרס המצרי בגז  המטה לביטחון לאומיבחוות הדעת שהוכנה על ידי , בנוסף

גז טבעי לצורכי יצור חשמל : האינטרס המצרי בגז הטבעי הוא אפוא כפול"ונטען כי , הטבעי

מילוי צרכים . וגז טבעי למתקני ההנזלה הזרים שלחופי מצרים, עבור המשק המצרי גופא

מילויים עלול -בעוד שאי, מצרים אלה יכול להביא לחיזוק השלטון והיציבות במצרים

לרבות ביחס , פוליטיות השליליות-ועל השלכותיו והגיא, להגביר את חוסר היציבות

ואינם יכולים להוסיף ולהצדיק , ברי לכל כי כעת נימוקים אלו אינם רלוונטיים עוד".  לישראל

 .את מתן הפטור לחברות הגז מהוראות חוק ההגבלים מטעמי חוץ וביטחון

, רחביםלא ניתן שלא לציין כי לאור העובדה שמול חופי מצרים בוצעו חיפושים נ, לצד כל זאת

בחוות  שהוצגועולה חשש כבד כי הטענות המקצועיות  -אשר הביאו לתגלית האמורה 

נוכח  .כראוי הוגשו ללא ביסוס, המקצועיות של המטה לביטחון לאומי ומשרד החוץ הדעת



הגילוי לא ניתן שלא לתהות מדוע נעדרו מחוות הדעת הערכות ומידע רלוונטיים באשר 

וביחס למאמציה של מצרים , רכו באותה העת מול חופי מצריםלחיפושים האינטנסיביים שנע

 . להשגת עצמאות אנרגטית

מאחר ומתברר כי ביחס לנושא הכלכלי המשמעותי ביותר הניצב לפתחה של מדינת ישראל 

על מנת , נדרש בדק בית יסודי ומקיף –נפלו שגיאות בחוות הדעת של הגופים המקצועיים 

שמקבלי ההחלטות יוכלו לסמוך ידיהם על הגופים המקצועיים בנושאים כה חשובים 

 . ומהותיים

לה קושי מהותי נוסף עו, גם מעבר לקושי הנובע כעת מהיעדרם של טעמי החוץ והביטחון

הייתה , אחת הסיבות המרכזיות להקלות שקיבלו חברות הגז. עצמובתוכן המתווה 

  .עסקאות ייצוא עם מצריםהמגבלות שעמדו בפני 

 ולהורות על, אישור מתווה הגז הנוכחי לעצור את מהלךלראש הממשלה קוראת התנועה 

ועל  בחינה מחודשת ומעמיקה של העובדות החדשות והשפעתן על משק הגז בישראל

, תשתית עובדתית ראויה ייערך ללא, בתצורתו הנוכחיתאישור המתווה . המתווה הרצוי

תוך פגיעה קשה בעתיד משק הגז הישראלי ובאמון וללי המשפט המנהלי בניגוד לכוזאת 

 . הציבור

לצד זאת קוראת התנועה לפתוח בבדיקה יסודית של הליך גיבוש חוות הדעת 

המקצועיות בנוגע לטעמי החוץ והביטחון שעמדו בבסיס המתווה שנועדו לאפשר את 

 .הענקת הפטור לחברות הגז מהוראות חוק ההגבלים העסקיים

 

  



 על מה דיברו ומה סיכמו , מתי נפגשו
 ראש הממשלה ובכירי החברה לישראל

 

למשרד ראש הממשלה בבקשת חופש מידע לקבלת כל  לאיכות השלטון פנתההתנועה 

עם בכירי , אנשי לשכתו ומי מטעמו, המידע העוסק בפגישות שערך ראש הממשלה

 .מ וכיל בפרט במהלך השנתיים האחרונות"החברה לישראל בע

 

הממונה על חופש המידע במשרד ראש , ופאד קבלאןל לאיכות השלטון פנתההתנועה 

המצוי בידי משרד ראש הממשלה העוסק בפגישות שערכו ראש הממשלה לקבלת כל המידע 

 .הממשלה ומי מטעמו עם בכירי החברה לישראל וכיל בפרט במהלך השנתיים האחרונות

 

בימים אלו שוקלת ממשלת ישראל לערוך ויתורים מפליגים בכל הנוגע להסדרי מיסוי הרווחים 

לאחרונה פורסם כי  עידן , ו כןכמ. מ"ממשאבי טבע שיוחלו על חברת כימיקלים לישראל בע

ל החברה לישראל וכיום "לשעבר מנכ, מ וניר גלעד"בעל השליטה בחברת לישראל בע, עופר

נפגשו עם ראש הממשלה במטרה להפעיל לחץ על ולקדם עריכת , ר דירקטוריון כיל"יו

 .ויתורים אלו

 

פנתה היום התנועה למשרד ראש הממשלה על פי חוק חופש המידע לקבלת , נוכח הדברים

, אנשי לשכתו, בפגישות שערכו ראש הממשלההעוסק מכלול המידע המצוי בידי המשרד 

 במהלך השנתיים האחרונות מ וכיל בפרט"עם בכירי החברה לישראל בע, ומי מטעמו

שמות הנוכחים בכל , ת פירוט מועדי הפגישותהבקשה כוללת א(. 0מהקמת ועדת שישינסקי )

פרוטוקולים וסיכומי פגישות וכן , תכנן והסוגיות שנדונו במהלכן, נושאי הפגישות, הפגישות

 .פירוט כלל ההסכמות וההתחייבויות של הצדדים שסוכמו במהלך הפגישות

  

 

 כיל
 



 

ל מינויים של אורי יוגב ואורי שני מהווה התעלמות מכללי המנה
 התקין

והביעה עמדתה כי מינויו של , יאיר לפיד, לשר האוצר ועה לאיכות השלטון פנתה התנ

אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות ומר אורי שני למנהל חברה 

מטילים צל כבד על הצהרותיו של שר האוצר בדבר  ,ממשלתית ליישום תכנית הדיור

 מנהל תקין ודבקות באינטרסים ציבוריים בלבד, שקיפות ושוויון, פוליטיקה חדשה

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי מועמד למנהל רשות החברות הממשלתיות הנו רב 

על קוצו של  כי האדם העומד בראש הפירמידה יקפיד, כי יש להקפיד הקפדה יתרהמשמעות ו

שר , זאת ועוד. יימנע מניגודי עניינים ויפעל לאורם וכלשונם של כללי המנהל התקין, יוד

על  העלו, אחר הקמת הממשלהבמהלך מערכת הבחירות ואף ל, "יש עתיד"האוצר ומפלגת 

בייחוד בכל האמור לגבי התנהלות ראויה של נושאי , נס את שידוד המערכות במגזר הציבור

הבטחות רבות נשמעו לפוליטיקה  .ומתן דוגמא אישית לציבור הרחב, יריםתפקידים בכ

מינוי אורי יוגב שומט , על כן. נקייה משחיתות ושקופה וחפה מאינטרסים פרטיים, חדשה

מטיל צל כבד מעל , שלל הפרשות בהן שמו נקשר .את הקרקע מתחת להבטחות אלו

כן על , עובדים במגזר הציבורי מינויו לתפקיד בכיר המרכז השפעה כה רבה על רבבות

 .והדברים ידועים וברורים. המשק כולו

ר דירקטוריון "שבחנה את מועמדותו של מר יוגב ליו( וועדת שפניץ)הוועדה לבדיקת מינויים 

שהיה , הפגישה שנערכה בין מר יוגב למר אורן מוסט"קבעה כי , 0.33הרכבת במהלך שנת 

ל "של הליך בחירות מנכ פגיעה בשוויון ובשקיפות מהווה, ל הרכבת"המועמד המוביל למנכ

שנה ליועץ המ לפי היווה פגם בהתנהלותו של מר יוגבעצם הפגישה  ".לרכבת ישראל

טעם לפגם מבקר המדינה אף התייחס לנושא וקבע זה מכבר כי יש  .ד אבי ליכט"עו, המשפטי

ת קרונות נוסעים במהלך המשא ומתן שניהלה רכבת ישראל לרכיש בהתנהלותו של מר יוגב

שינה מר יוגב את ביחס לפגישה האמורה , זאת ועוד. מידי חברת בומברדיה הגרמנית

גרסא חדשה שלא הועלתה על ידו בשלבים מוקדמים יותר "ש "ומסר למשנה ליועמ, גרסתו

מר יוגב אף כשל ולא עדכן את דירקטוריון הרכבת על זיקתו לנציג חברת  ".של בירור הנושא

וזאת למרות שהאחרון כיהן כיועץ בחברה שבבעלותו של , מר דסקל, שראלבומברדיה בי

 .נמצא כי יוגב שינה את גרסתו לא פחות משלוש פעמים, למעשה .יוגב

תכנית "בראש חברה ממשלתית שתהא אחראית ליישום  המהווה מועמד לעמוד, מר אורי שני

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי עברו . שעיקרה הורדת מחירי הדיור, "הדיור הלאומית

ח חמור "גם מוכתם בדואך , של מר שני רצוף אמנם בתפקידי ניהול בעולם העסקי ופוליטי

ה ביקורת חריפה על שמתח, מרים בן פורת( 'בדימ)השופטת , של מבקרת המדינה דאז

ח מפרט כיצד שימש שני במשאבי "זאת כאשר הדו. ר חברת עמידר"התנהלותו כיו

 . החברה לצרכיו האישיים או של קרוביו

  

 מינויים
 



איכות השלטון בקריאה לבדיקת ניגוד עניינים במינוי סגן ניצב אנה 
מרדכי כחברת בוועדה לבדיקת ההתנהלות המשטרתית -בן

 במצעד הגאווה בירושלים
 

ל המשטרה "טחון פנים ולממלא מקום מפכילשר לב לאיכות השלטון פנתהתנועה ה

מרדכי בוועדה לבדיקת -לשקול מחדש את מינויה של סגן ניצב אנה בן בקריאה

 ההתנהלות המשטרתית במצעד הגאווה בירושלים בשל ניגוד עניינים

 

ל "גלעד ארדן ולממלא מקום מפכ, לשר לביטחון פניםאיכות השלטון פנתה התנועה ל

מרדכי כחברה בוועדת -בנצי סאו לשקול מחדש את מינויה של סגן ניצב אנה בן, המשטרה

 . בדיקת ההתנהלות המשטרתית במצעד הגאווה בירושלים

 

מינויה כחברה , על כן, הנה מפקדת תחנת הראל במחוז ירושלים, סגן ניצב אנה בן מרדכי

שכן בן מרדכי משרתת בתפקידה תחת , זאת. צפוי להציבה בניגוד עניינים, הבדיקהבוועדת 

אשר אחריותו באירוע צפויה להיבדק על ידי ועדת  –ניצב משה אדרי , מפקד מחוז ירושלים

 .הבדיקה

ל לשקול מחדש את "קוראת התנועה לשר לביטחון פנים ולממלא מקום המפכ, נוכח הדברים

י הוועדה ייהנו מניטראליות ועצמאות מקצועית שיאפשרו להם לבצע ולוודא כי חבר, המינוי

ויבטיחו כי מסקנות הוועדה יתקבלו בקרב הציבור כמהימנות , את הבדיקה הנדרשת כיאות

 . ונטולות מושא פנים

מבהירה התנועה כי רואה בחיוב רב את ההחלטה למנות אישה כחברה בוועדת , בצד האמור

ובטוחה כי יש בנמצא בעלות תפקיד מתאימות לא פחות שאינן  אך סבורה, בדיקה חשובה זו

 . מצויות בניגוד עניינים שעלול לפגום בעבודת הוועדה ובאמון הציבור במסקנותיה

  



מינוי מועצת תאגיד השידור הציבורי -אי: מ"איכות השלטון לרה
 עומד בסתירה לחוק והינו בלתי סביר בעליל 

 

ש הממשלה למנות את שניים עשר חברי מועצת התנועה לאיכות השלטון פנתה לרא

תאגיד רשות השידור הציבורי שנבחרו על ידי ועדת האיתור בראשות השופט בדימוס 

 .עזרא קמא על פי חוק השידור הציבורי

ש בקריאה למנות את שניים עשר "התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה וליועמ

מינוי המועצה הינו הצעד . ם לאישור ועדת ברנרולהעביר, חברי מועצת תאגיד רשות השידור

וזאת על מנת שתכלית החוק תקוים ותקום רשות , הראשון והבסיסי להקמת הרשות החדשה

 . שידור חדשה ועצמאית

המחייב את יישום החוק , תחילת כהונתה של המועצה נדרשת הן מכוח עקרון שלטון החוק

והן מכוח , לרבות עצמאות התאגיד, כלשונו במהירות הראויה וקידום מטרותיו ורצון המחוקק

כן ביקשה התנועה מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את ראש . עקרונות המנהל התקין

 . וזאת לאלתר, דיןהממשלה לפעול על פי חובתו שב

בישיבת  כמו כן קוראת התנועה להימנע משינוי החוק כפי שמוצע בטיוטת החוק שאושרה

, מטרת התיקון הינה להרחיב את סמכויותיו של המנהל הזמני. 31.7.30-ביום ה, הממשלה

  .וזאת כפי שיפורט להלן, הרחבה אשר תאיין בפועל את תכליתו של החוק

ובמקביל הרחבת סמכויותיו של , המינויים למועצת התאגיד אישור-אי, לעמדת התנועה

לקיים הפרדה ברורה בין  –המנהל הכללי הזמני מחבלת במטרתו המקורית של החוק 

לא רק , שידור ציבורי המצוי בחומר בידי הדרג הפוליטי. הפוליטיקה לבין השידור הציבורי

פוגע פגיעה ישירה  –וב מכך אלא חש, שפוגע במטרת החוק ובעצמאותו של השידור הציבורי

 .בדמוקרטיה הליברלית הנהוגה בישראל ובאמון הציבור בנבחריו

ללא נימוק , העיכוב במינוי המועצה מסכל את מטרות החוק ואת הקמתו של התאגיד החדש

הופכת את , בנסיבות דנן, אי הפעלת סמכותך בתור שר התקשורת: "ומטעמים לא ברורים

הממשלה לבלתי סבירה בעליל ופוגעת שלא לצורך בחוק וברצון החלטתו של אדוני ראש 

 ".המחוקק



מנע את התערבותו של השר דרעי במינוי : ש"איכות השלטון ליועמ
מ הממונה על ההגבלים העסקיים כפי שמנעת מינוי שופטים "מ

י השר"בבית הדין לעבודה ע  

 

מ הממונה על "מ ש בקריאה להשהות את מינוי"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

 .י השר דרעי"ע, ההגבלים העסקיים עד שיחווה דעתו על אופן בו נעשה המינוי

 רקע

הניח היועץ , ומינויו של אריה מכלוף דרעי לתפקיד שר בממשלה, טרם כינונה של הממשלה

וזאת לנוכח עברו הפלילי , המשפטי לממשלה חוות דעת לפיה המינוי אינו חף מקשיים

אושרה בכנסת החלטת הממשלה להעביר את סמכויות שר , ש"ד היועמ"חוובעקבות . החמור

על , הכלכלה בכל הנוגע למינוי שופטים ואנשי ציבור לבתי הדין לעבודה לשר לשירותי דת

 .מנת להקל מהקשיים הכרוכים במינוי דרעי לתפקיד שר הכלכלה

 

קשיים זה יגרור עימו מינוי כי  ש בחוות דעתו"הניח  היועמ, מעבר לשאלת מינוי השופטים

 התנועה סבורה. אשר יהיה צורך לתת עליהם את הדעת כאשר יתעוררו, בעתיד נוספים

שכן נראה שהשיקולים העומדים בבסיס , י השר דרעי מעלה קושי"מ הממונה ע"שמינוי מ

ההחלטה להעביר את הסמכות למנות שופטים יפים גם לעניין מינוי לתפקידים שהם 

אופי "תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים הינו תפקיד בעל , כמו כן ."אופי שיפוטי"בעלי 

 .ועל כן יש להגביל את השר דרעי מלמנות ממלא מקום לתפקיד זה, "שיפוטי

ההליך אליו נדרש , כך למשל. שיפוטיות שונות-בידי הממונה סמכויות מעיןיש לזכור כי 

בחינת הממצאים העובדתיים  כולל, בבואו לקבוע כי הסכם הינו הסכם כובל, הממונה

. ולהכרעתו השפעה ישירה על התאגידים כצדדים להסכם, והמשפטיים המוצגים בפניו

, לממונה הסמכות לקיים משא ומתן לצו מוסכם ולבחון אגב כך את התנגדויות הציבור, בנוסף

 . סמכות הקרובה במהותה לאישור הסדר טיעון

אשר הוכרו בפסיקה כסמכויות , על העמדה לדיןבהשוואה לסמכויות רשויות האכיפה להחליט 

אופי "נראה שיש להכיר גם בסמכות זו כבעלת , כפי שצוין לעיל" אופי שיפוטי"בעלות 

 .ולבחון להגביל את יכולתו של דרעי למנות גם את מינוי זה, "שיפוטי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 להימנע ממינוי שרים נוספים מ"איכות השלטון בקריאה לרה
 

להימנע מהגדלת מספר לראש הממשלה בקריאה איכות השלטון פנתה התנועה ל

בה לכל שר ישנו תפקיד המצדיק את , על מנת לשמור על ממשלה יעילה, השרים

ולהשתמש במשאבים , לשמירת אמון הציבור בנבחריו, העלויות הגבוהות שבמינויו

 .ציבוריים בתבונה ובהגינות

 

פנתה התנועה לאיכות , חלטת רבני יהדות התורהץ בעניין שר הבריאות וה"לאחר פסיקת בג

בעקבות . השלטון לראש הממשלה בקריאה להימנע מהגדלת כמות השרים בממשלה

קוראת , הטכנולוגיה והחלל, הפרסומים אודות הכוונה למנות את אופיר אקוניס כשר המדע

 . תחתיו, התנועה להימנע ממינוי שר נוסף ללא תיק במשרד ראש הממשלה

מספר השרים סוגיית אשר בחנה את , וועדת גבאימציינת בפני ראש הממשלה כי התנועה 

ובשלב מאוחר , 30 -המליצה על צמצום מספר המשרדים ל ,הנדרשים ומשרדי הממשלה

לאור  ,וועדה מקצועית זו גיבשה את מסקנותיה לאחר בחינה מעמיקה. 31 -יותר אף ל

להימנע  חובהרך בחיסכון במשאבים וההצו, שיקולים ענייניים שבמרכזם יעילות השלטון

 .ממנגנונים מיותרים

ממשלה מרובת שרים גוררות עלויות גבוהות ביותר ובזבוז כספי עמדת התנועה הינה כי 

בתהליכי קבלת ההחלטות , פוגעת במשילות, בלתי יעילה, ציבור מה גם שהינה מסורבלת

עמדה זו באה לידי ביטוי בין היתר בקריאות התנועה  .כמו גם בעבודת הכנסת, בממשלה

ככל , על כן. להימנע מהקמת ממשלה מרובת שרים לאחר הבחירות וערב הקמת הממשלה

הטכנולוגיה , שרד המדעמיש לאחד את תפקיד  –שאכן ימונה הרב ליצמן לשר הבריאות 

 .ולא למנות שר נוסף לתפקיד זה, והחלל עם תפקיד שר אחר

להיות בני  אמוריםאינם  הם, לשרת את האזרחים טון הינם כלי בידי הממשלהמנגנוני השל

הדרישה . םשמוענקים ללא צורך אמיתי במסגרת הליכים קואליציוניי ,בידי הנבחרים ערובה

ואינה יכולה  הינה בלתי ראויה, לטעמים ענייניים ומקצועייםלקבל תיקים רבים בניגוד 

 .להיחשב כמקדמת את טובת המדינה

  



 בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון
ל החליטו על החלפת הקצינה "מ מקום המפכ"השר ארדן ומ

בוועדה לבדיקת אירועי מצעד הגאווה בשל חשש למראית עין של 
 ניגוד עניינים

 

מ "השר ארדן הודיע כי קיבל את עמדת התנועה לאיכות השלטון ולאחר התייעצות עם מ

בוועדת הבדיקה לאירועי צינה שמונתה כחברה ל הוחלט על החלפת הק"מקום המפכ

מכיוון שהקצינה , ענייניםהחשש למראית עין של ניגוד מצעד הגאווה בירושלים בשל 

 .בה התקיים המצעד, משרתת תחת מחוז ירושלים

 

, גלעד ארדן, קיים השר לביטחון הפנים –בעקבות פניית התנועה למען איכות השלטון 

השניים החליטו כי למרות שהרכב הוועדה עבר אישור . נצי סאוב, ל"מ המפכ"התייעצות עם מ

מרדכי בכדי לא ליצור מצב של -ניצב אנה בן-תוחלף סגן, של היועץ המשפטי של המשטרה

 .מראית עין של ניגוד עניינים

 

תמונה לוועדה קצינה בכירה אחרת אשר אינה משרתת , ניצב אנה בן מרדכי-במקומה של סגן

 .תחת מחוז ירושלים

 

התנועה מברכת על החלטת השר ועל מחויבותו למימוש עקרונות האיסור על ניגוד העניינים 

וסמוכה ובטוחה כי תימצא בעלת , בשירות הציבורי ועל הרגישות לאמון הציבור במערכת

 .מתאימה לא פחות, תפקיד חלופית

  



 ד מינוי דרעי לשר"ץ בעניין פס"הוגשה בקשה לדיון נוסף לבג
 

בעניין מינוי  ד"פסץ בקשה לקיום דיון נוסף על "לבג איכות השלטון הגישההתנועה ל

בעתירה עומדת התנועה על כך  שבית המשפט שינה את ההלכה הקיימת . דרעי לשר

 באופן שהביא לתוצאה הקשה לפיה עבריין המורשע בשוחד מכהן בתפקיד שר בכיר 

 רקע

ראש הממשלה ' ה למען איכות השלטון בישראל נהתנוע 1.10530ץ "במוקד עתירתה במסגרת בג

הנגב עמדה התנועה על הפגמים שנפלו בהחלטת ראש הממשלה למנות את שר הכלכלה ופיתוח  'ואח

בפסק הדין בעתירה הוחלט לדחות את . נוכח עברו הפלילי, חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, והגליל

שנקבע בפסיקה בין מכלול  ןהמשנה את האיזו, העתירה בהסתמך על יצירת מבחן חדש

 . השיקולים שיש לקחת בעת מינוי אדם בעל עבר פלילי לתפקיד ציבורי

 

לפני מינויו של אדם , עד עתה. שעומדת בסתירה להלכה הקודמת, בפסק הדין נוצרה הלכה חדשה

חומרת : בהם, שיקולים 30-היה נדרש לשקול כ, בעל עבר פלילי לתפקיד בכיר בשירות הציבורי

האם המשרה הציבורית שימשה ככלי ; האם המדובר באירוע חד פעמי או עבירה מתמשכת, העבירות

אם נקבע כי נפל קלון ה; חלוף הזמן מביצוע המעשים; האם המועמד הביע חרטה; לביצוע העבירה

היה לבדוק מהי חומרת הפגיעה באמון הציבור ברשויות , כשיקול מרכזי, בין היתר. ועוד; במעשים

 . השלטון

 25כי חלוף הזמן איננו אך שיקול אחד מבין נקבע , בפסק הדין שניתן בעניינו של דרעי, עם זאת

מעבר . של יתר השיקולים גם יחדלבדו כמשקלם  ומשקלו, הכל חזות הואאלא כי מהווה , שיקולים

אך לא נכנסים , שהיו במערכת השיקולים המקורית, חשובים שיקוליםלכך פסק הדין איננו מתייחס ל

 (.בהם מידת חיוניות המועמד לתפקיד ורום המשרה המיועדת)במבחן החדש 

שמשליכה ישירות , מדובר בשאלה החשובה עד מאוד של דמות הרשות המבצעת בעיני הציבור

על אמון הציבור בה ובזרועותיה ולגבולותיה בעתיד בכל הנוגע למינוי אדם בעל עבר פלילי 

שלא ניתן , ההלכה החדשה מביאה לתוצאה קשה .לתפקיד שר בממשלה או כל תפקיד בכיר אחד

ואדוותיה יפגעו בכלי המנהלי שנועד להגן על , ההלכה שמה את חלוף הזמן מעל לכל. להשלים עימה

, (במיוחד בנסיבות בהן ממנים אדם לראש הפירמידה)המסר הנלמד ממנה . טיח הרתעההציבור ולהב

ולכך תהיינה השלכות , חותר תחת אינטרס הציבור שבהבטחת בניקיון כפיו של השירות הציבורי

 . מרחיקות לכת על התרבות הפוליטית ועל דמותם של משרתי הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ץ"בג
 



מטעמו למועצת  בקשה לצו ביניים למנוע מהשר גלנט למנות נציג
 מקרקעי ישראל

 

קבלת  ועם, הבינויבהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד מינויו של גלנט לשר 

לפיה הושבה לשר גלנט סמכות למנות נציג מטעמו , הודעת העדכון מטעם המדינה

הגישה , למועצת מקרקעי ישראל בניגוד להודעה הקודמת שהועברה לבית המשפט

שר למנות נציג מטעמו ן בקשה למתן צו ביניים במטרה למנוע מההתנועה לאיכות השלטו

 .עד להכרעה בעתירה למועצת מקרקעי ישראל

 

כי הממשלה עתידה לאשר מינויו של נציג מטעמו של , על דרך המקרה, נודע לתנועה 0.30...1ביום 

בהצעה להחלטת . במועצת מקרקעי ישראל –ל משרד הבינוי "מנכ, מר אשל ארמוני –שר הבינוי 

עובדה זו . ובהתאם לסמכותו, ומטעמוהמשיב השר " על דעת"הממשלה הובהר כי המינוי נעשה 

שלפיו כלל סמכויותיו של שר  –וד למידע שמסרה המדינה לבית המשפט במסגרת ההליך עמדה בניג

ובכלל זאת הסמכות למנות נציג מטעמו )הבינוי לפי חוק רשות מקרקעי ישראל הועברו לשר האוצר 

 (. במועצת מקרקעי ישראל

טה לתקן את התברר כי ביני לביני ממשלת ישראל החלי, בעקבות פניית התנועה לפרקליטות המדינה

ובשל  –ההחלטה הקודמת ולהותיר את הסמכות למנות נציג במועצת מקרקעי ישראל בידי שר הבינוי 

 .טעות עובדה זו לא נמסרה לפרקליטות ולא הובאה לידיעת בית המשפט

, הודעת עדכון על שינוי הנסיבות לבית המשפט באורח מיידי עם התברר הטעות הגישה הפרקליטות

התנועה למען איכות השלטון בקשה לצו ביניים על מנת להשהות את מינויו של  ובעקבותיה הגישה

 .נציג מטעמו של שר הבינוי במועצת מקרקעי ישראל עד להכרעה בעתירה

 

מינוי נציג מטעמו של השר גלנט במועצת מקרקעי ישראל מקנה לשר דריסת רגל , לעמדת התנועה

.  ובכך לקדם נקיטתם של צעדים בלתי הפיכים, י"במועצה מאפשרת לו להשפיע על סדר יומה ועל רמ

התנועה מבקשת להזכיר את הנטען בעתירה כי עסקינן באדם שלא היסס ליהנות ממעמדו ולהסתייע 

אדם . בבכירים ברשות מקרקעי ישראל על מנת להשיג זכויות קנייניות שלא על פי כללי המינהל

מרום מעמדו והיו נכונים לפעול למענו תוך ששורה ארוכה של פקידים ברשות מקרקעי ישראל חששו 

 . מעילה בתפקידם ובחובתם לפעול בשוויון וללא מושא פנים

חותרת , מינוי שלוחו של אדם זה כנציג במועצה של אותה רשות ממש האמונה על התווית מדיניותה

פקד שכן מינוי נציג מטעמו למועצת מקרקעי ישראל אשר ית, זאת. תחת הסעדים שנתבקשו בעתירה

 . י"יאפשר לו להשפיע על התנהלות רמ, כידו הארוכה במועצה

התנועה הטעימה כי אף היועץ המשפטי לממשלה עמד בחוות דעתו על הקושי בהפקדתו של 

העומד  השריהיה הוא  לוזה אף יתחדד  קושי"כדבריו . כ גלנט על רשות מקרקעי ישראל"ח

מדיניות הקרקעית שתחול אף על על קביעת ה האחראית, בראשות מועצת מקרקעי ישראל

את מקרקעי המדינה המנהלת , ישראל מקרקעי רשות על שאחראי ומי, יישובים חקלאיים

אותם התחומים בדיוק שלגביהם  –והאחראית לפעול לסילוק פולשים ממקרקעי המדינה 

וכשתחתיו רשויות ויחידות נוספות האמונות על  –פעל הוא עצמו שלא כדין בעבר 

 ".הפיקוח והאכיפה של מדיניות הממשלה בתחומים אלה, הביצוע



ש ופרקליט המדינה להורות "איכות השלטון בקריאה ליועמ
למשטרת ישראל לקבל לידיה את הקלטות טרם תתקבל כל 

 החלטה בפרשת הרפז
 

ש ולפרקליט המדינה בקריאה להורות למשטרה "ליועמ עה לאיכות השלטון פנתההתנו

התנועה פנתה . טרם תתקבל כל החלטה בפרשת הרפז, לדרוש לקבל לידיה את הקלטות

ליך ביקורת על התנהלות רשויות אכיפת החוק בהגם למבקר המדינה בקריאה לפתוח 

 .מוקדם ככל הניתן, כנגד כל מקבלי ההחלטות, בפרשה

התנועה מציינת . פרקליט המדינה ומבקר המדינה, ש"ליועמ פנתהטון התנועה לאיכות השל

ל הרפז מחזיק ברשותו הקלטות של שיחות "כי מפרסומים עולה כי סא, בפני השלושה

המשטרה והפרקליטות מעולם לא דרשו כי , למיטב ידיעת התנועה. שנערכו בינו לבין אשכנזי

יאל הטמון בהן למציאת האמת על אף הפוטנצ, הקלטות שהמשטרה מהרפז יועברו לידיהן

 .בפרשה זו ולמיצוי הדין עד תום עם המעורבים

-העובדה כי ההקלטות האמורות כלל לא נתבקשו מצביעה על כך שלמרות פרק הזמן הבלתי

, שנים 0-העומד על למעלה מ, סביר באריכותו שחלף מפרסום הפרשה לראשונה בתקשורת

נת להבטיח את השלמת החקירה כנדרש דומה כי גורמי אכיפת החוק לא עשו די על מ

ץ בנושא התמשכות ההליכים לפני חודשיים "התנועה כבר הגישה עתירה לבג. בנסיבות דנן

 .ימים

דומה כי הן מתבססות , ככל שאכן נתקבלו החלטות לקראת סיום החקירה הפלילית בפרשה

 . ועתידות עוד להתבסס על תשתית ראייתית חסרה ולקויה ביותר

לציבור הזכות לדרוש כי רשויות אכיפת החוק יעשו כל . ות לדעת את האמתלציבור הזכ

למעט רצון , ההתנהלות בפרשה דנן מצביעה על הכל, לדאבוננו. שביכולתן כדי להגיע לאמת

ש ופרקליט "מפצירה התנועה ביועמ, על כן. כנה למצות את הדין ולפעול לחקר האמת

טרם תתקבל , ידיה את הקלטות האמורותהמדינה להורות למשטרת ישראל לדרוש לקבל ל

 .כל החלטה בפרשת הרפז

כן אנו פונים בזאת למבקר המדינה ומבקשים לפתוח בהליך ביקורת על התנהלות רשויות 

זאת בין היתר , מוקדם ככל הניתן וכנגד כלל מקבלי ההחלטות, אכיפת החוק בפרשה זו

ג המדינה בערכאות אינה יכולה לאור העובדה כי נציבות הביקורת על מערך התביעה וייצו

 .לעשות כן בנסיבות דנן

 

 

 

 

 

 

 פלילים
 



ל לפתוח "ש ולממלא מקום המפכ"איכות השלטון בקריאה ליועמ
 בחקירה פלילית בדבר חשד להסתה נגד חיילים חרדים

             

בעקבות חשיפת מסע ההסתה וההכפשה נגד בני המגזר החרדי ובוגרי הישיבות 

ל "ש ולממלא מקום המפכ"לאיכות השלטון ליועמפנתה התנועה , שהתגייסו לצבא

 .לפתוח בחקירה פלילית ולפעול למיגור התופעה

 

מסע הסתה והכפשה נגד בני המגזר חשף כי מזה תקופה ארוכה מתנהל  YNETאתר 

בין , פעילות זו כוללת. החרדי ובוגרי ישיבות שהתגייסו לצבא או פועלים לקידום מטרה זו

ופרטיהם האישיים של בני המגזר הפועלים לעידוד גיוסם של את פרסום שמותיהם , היתר

חשיפת פרטיהם האישיים של הפועלים . חרדים לצבא תוך שימוש בביטויים מבזים ופוגעניים

נגדם מצד גורמים  למסכת איומים והטרדות בלתי פוסקותלמען מטרה חשובה זו הובילה 

 .מי אכיפת החוקקיצוניים במגזר החרדי שלא זכתה לטיפול הולם מצד גור

ניצב בנצי סאו , ל המשטרה"פנתה התנועה לאיכות השלטון לממלא מקום מפכ, נוכח הדברים

המאיים על לחוק העונשין הקובע כי  310ד יהודה וינשטיין והצביעה על לסעיף "עו, ש"וליועמ

מי לחוק העונשין קובע כי  3.1סעיף , כן. שלוש שנים מאסר -אדם בכל דרך שהיא דינו

 .חמש שנים מאסר -ת או שידל אדם להשתמטות דינושהסי

התנועה לאיכות בשלטון קוראת לממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל וליועץ 

לפתוח בחקירה ולפעול ללא לאות , המשפטי לממשלה לתת דעתם לסוגיה בוערת זו

 .למיגור התופעה

מסיתים בצורה פרועה , קיצוניים, אל לנו לעמוד מנגד בעוד מתי מעטים, לעמדת התנועה

וגלויה כנגד אזרחים שומרים חוק בבואם למלא את חובתם החוקית ולשאת בנטל הגיוס 

 .לצבא ההגנה לישראל

  



חשד לשימוש בכספי : ש"איכות השלטון בתלונה למשטרה וליועמ
 ציבור ללא בקרה ובניגוד לכללי מנהל תקין

 

ל המשטרה "מ מפכ"ש ולמ"השלטון ליועמהתנועה לאיכות פנתה , 21קיר ערוץ בעקבות תח

לפתוח בחקירה מיידית ומעמיקה על חשדות לניסיון טיוח והסתרה של השרה רגב ובכירים 

 .במשרדה 

 

ל המשטרה בקריאה לפתוח בחקירה מיידית "מ מפכ"ש ולמ"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

רה רגב ובכירים  במשרדה על ידי ומעמיקה של חשדות חמורים ביותר לניסיון טיוח והסתרה של הש

המעלה , אשר שודר אתמול .3פניית התנועה הנה בעקבות תחקיר ערוץ . תאום עמדות מראש

ואף לתיאום עמדות עם , חשדות ביחס להתנהלות השרה בנוגע לעמידה בדיני המכרזים המחייבים

 . עמידה בדרישות החוק-בכירים במשרדה על מנת להסתיר אי

, קלטות לפיהן לכאורה פעלה השרה ביחד עם בכירים במשרד התרבות והספורטבתחקיר פורסמו ה

שמטרתו לסייע " לא לדאוגוסט"עבור קמפיין   TBWAכדי לאשר בחירה במשרד הפרסום יהושע 

על פי . וזאת בניגוד לכללי המינהל התקין –להורים למצוא בקלות תעסוקה לילדים שבחופשת הקיץ 

נבחר להובלת הקמפיין בניגוד לנהלים ומבלי לעבור הליך  TBWA משרד הפרסום יהושע, התחקיר

מאיר , יועץ התקשורת של השרה, בהקלטות נשמעים ניסיונות של השרה. מ"של מכרז דרך הלפ

 0.0-מדוע הוחלט להעביר למעלה מ, למצוא דרך לטייח ולהסביר בדיעבד, סוויסה ושני בכירים נוספים

 . ובניגוד לנהליםלמשרד הפרסום ללא מכרז ₪ מיליון 

הרי שמדובר בחשדות חמורים ביותר לניסיון טיוח והסתרה של  ,ככל שיש אמת בדברים שפורסמו

התחקיר מעלה לכאורה . שרה בממשלת ישראל ושל בכירים במשרדה על ידי תיאום עמדות מראש

מעות מעבר למש. ובניגוד לכללי מינהל תקין, תמונה קשה של שימוש בכספי ציבור ללא כל בקרה

הפרסום האמור פוגע באורח קשה ודרמטי במהימנותם , המשמעתית והפלילית החמורה של החשדות

שימוש בכספי משלם המיסים בדרך של החלטות . של חברי הממשלה בפרט והרשות המבצעת ככלל

 .מהוות פגיעה קשה באמון הציבור בנבחריו, תוך הנמקה בדיעבד, שרירותיות המוסוות בשיחות טלפון

  



 פנייה למבקר המדינה לפתוח בהליך בדיקה בעיריית נהריה
 

למבקר המדינה ולמשרד הפנים בקריאה לפתוח בהליך איכות השלטון פנתה התנועה ל

 .בשל טענות ודיווחים בדבר מנהל בלתי תקין, בדיקה בעירייה

 

ולמנהלת , שפיראיוסף ( בדימוס)השופט , התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה

עפרה ברכה בבקשה לפעול ולבדוק , אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים

 .את הטענות והדיווחים בדבר מנהל בלתי תקין בעיריית נהריה

. בחודשים האחרונים פורסמו כתבות תחקיר וידיעות הנוגעות להתנהלות עיריית נהרייה

, חברי מועצה, והתנהלותו כלפי עובדי העירייה, י סבגק'ג, במוקד הטענות עומד ראש העירייה

 .תושבים וגורמים נוספים

עולה תמונה , מן הפרסומים השונים בתקשורת ומפניות רבות שהגיעו למשרדי התנועה

בזבוז לכאורה , התעמרות לכאורה בעובדי עירייה, עגומה של התנהלות כוחנית של מר סבג

ניסיונות , דמוקרטי-העירייה ללא שקיפות ובאופן לא ניהול ישיבות מועצת, של כספי ציבור

 .ועוד, למנוע הליכי ביקורת פנימיים וחיצוניים

רבות מטענות אלו הועלו בדוח ביקורת חריף שכתב מבקר הפנים של , פי הדיווחים-על

הדוח נגע הן להתנהלות ראש העיר והן במצב הכספי של החברה הכלכלית של  .העירייה

נותק מבקר הפנים ממערכת המחשוב , לכאורה, בעקבות דוח זה, כפי שצוין בתחקיר. נהריה

. והוא אוים בפיטורין, נמנעה ממנו הגישה לנתוני השכר של עובדי העירייה, העירונית

בתגובה לאחת . לציבור( במלואו או בחלקו)לפרסמו מסרב ראש העיר לדון בדוח או , במקביל

ידי משרד -ציינה העירייה כי דוח הביקורת הפנימית נבדק על, מכתבות התחקיר בנושא

 . וכי היא התחייבה שלא לפעול כנגד מבקר הפנים עד לתום בירור זה, מבקר המדינה

על שולחנו מים אלו כי אם עניינה של עיריית נהריה מצוי בי סבורה התנועה, נוכח הדברים

במישורים אחרים הנוגעים  גם יש מקום לשקול ביצוע בדיקה, מבקר המדינה של

מעבר לסוגיית , כפי שעולים מן אותם דיווחים ופרסומים, להתנהלותה של העירייה

להשקפת . הביקורת הפנימית ויחסה של העירייה אל המבקר הפנימי לאחר פרסום הדוח

מבססים  דיווחים והפרסומים ביחס למתרחש בעיריית נהריהה, ברות הטענותהצט, התנועה

 .תקינה הטעונה בדיקה מעמיקה-למקרה בעייתי של התנהלות בלתיבהחלט חשד 

י "עפ, פנתה התנועה גם לעירייה, במקביל לפניות התנועה למבקר המדינה ולמשרד הפנים

, קר העירייהח הביקורת הפנימי שהכין מב"חוק חופש המידע בבקשה לקבל את פרטי דו

 .פרוטוקולים והעתקי החלטות

  

 מוניציפאלי
 



 ל הרשות למלחמה בסמים"מנכ, קריאה להשעייתו של יאיר גלר
 

שירות המדינה בקריאה לפעול  טחון פנים ונציביהתנועה לאיכות השלטון פנתה לשר לב

ובאלכוהול ולדרוש את ל הרשות למלחמה בסמים "מנכ, יה מסודרת של יאיר גלרלהשע

 .קטנתו של השכר המשולם לדלר בתקופת הבחירותאו ה הפסקתו

 

נציב שיירות , השר לביטחון פנים ולמשה דיין, התנועה לאיכות השלטון פנתה גלעד ארדן

המדינה בקריאה לפעול להשעייתו של יאיר גלר ולדרוש את הפסקתו או הקטנתו של השכר 

הרחקתו של גלר מפעילות הרשות פנייה זו התקיימה בעקבות . המשולם לו במהלך ההשעייה

קבלת דבר , מרמה והפרת אמונים, לפני כשמונה חודשים בשל היותו חשוד בעבירות שוחד

במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת , במרמה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע

 ".פרשת ישראל ביתנו"וזכתה לכינוי  0.31שנחשפה בדצמבר 

, בעקבות הדיון שהתקיים בכנסת. זו" הרחקה"ותה של לא ברור מהי משמע, יחד עם זאת

נמצא בחופשה על חשבון ימי חופשה אלא , מתפקידו מושעהדווח בתקשורת כי גלר אינו 

על אף סירובם של גורמים בכירים . במסגרתה הוא ממשיך ליהנות משכר מלא, וימי מחלה

-לה כי מדובר בכמפרסומים בתקשורת עו, ברשות לחשוף לציבור את גובהו של שכר זה

 .אינו ידוע נכון לעכשיו" חופשת המחלה"בחודש וכי סוף תקופת ₪  ...,03

כאשר סיבת , וככל שאכן מדובר בימי חופשה, שכרו של מר גלר משולם מכספי הציבור

בעיקר כאשר סופה , אין זה סביר שהציבור יממנה –החופשה הינה חקירה בחשד לפלילים 

 . ל הידוע היא עשויה להימשך עוד חודשים ארוכיםוככ, אינו ידוע נכון לעכשיו

משך חצי השנה הראשונה של , מתפקידו בנסיבות של חקיקה פליליתמושעה ככל שגלר אכן 

. לשכר מלא –ורק בחודשיים האחרונים , ההשעיה זכאי היה הוא לתשלום חצי משכרו בלבד

הסעיף קובע כי ישנה אפשרות להקטין או להפסיק את התשלום לתקופת , יחד עם זאת

 .כולה או מקצתה, ההשעיה

 

של עבירות  חמורים ביותרבמסגרתו נושא משרה בגוף ציבורי אשר חשוד בחשדות מצב 

שמגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש על כך שאינו מבצע שום , מלא שחיתות מקבל שכר

  .הינו אבסורדי ובעייתי –ה בפועל עבוד

  

 כללי
 



ש נוכח "איכות השלטון בקריאה שלא להביא לפיצול תפקיד היועמ
 חשש לפגיעה מהותית בשלטון החוק

 

לשרת המשפטים בקריאה להימנע מפגיעה במעמדו איכות השלטון פנתה התנועה ל

 .ולא להביא לפיצול סמכויותיו ,טי לממשלהובסמכויותיו של היועץ המשפ

 

איילת שקד בקריאה שלא לפצל את , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטים

מהלך שכזה עלול להביא להרס התנועה מדגישה בפני השרה כי . ש"סמכויותיו של היועמ

עושים  ,על צורותיו השונות, פיצולחלק מן התומכים ברעיון ה כיו, שלטון החוק בישראל של

מדינת ישראל ": מאימת אכיפתו עליהםולי החוק מכב איםלשחרר את הפוליטיקכן כדי 

כגון אלה ללא החשש מפני קריסה של שלטון , דיו כדי לבצע שינויים' בטוח'אינה במקום 

לבנותו  גם אם במטרה, הריסת מבצרו האחרון של שלטון החוק במדינת ישראל. החוק

השלטון בכלל על אמון הציבור ברשויות , איום אמיתי על קיומוהיום מהווה , מחדש

 .ובמערכת אכיפת החוק בפרט

פגיעה , בין האיומים. התנועה פורסת בפני השרה את האיומים במידה ויתקיים פיצול שכזה

בשל אובדן הרווח  להבטיח את חוקיות פעילות גורמי הממשל ש"ביכולתו של היועמ

ת או אם אם יפוצלו הסמכויו, משמע. הסינרגטי מהפקדת הסמכויות בידי גורם אכיפה אחד

" רכה"פרשנותו המשפטית של היועץ לא תחייב את גורמי הממשל אלא תהווה המלצה 

שכן לא תעמוד עוד בידו היכולת להבטיח , יחלש תוקף המלצתו של הגורם המייעץ, בלבד

או הימנעות )באמצעות סמכות הייצוג בפני בית משפט ,  לאחר מעשה, אכיפת הדין

 . או באמצעות שימוש בדיני העונשין( וקיתמייצוג  או הגנה על עמדה בלתי ח

מנוגדים של רשויות " דיבור בשני קולות"ש עלול להוביל ל"פיצול תפקיד היועמ, בנוסף

מצב בו היועץ המשפטי פיצול הסמכויות עלול לעורר , משמע. אכיפת החוק במדינה

באופן זה למקבלי . לממשלה וראש התביעות מפרשים את הדין באופן שונה ומנוגד

ההחלטות אין וודאות באשר לחוקיות החלטותיהם וידי התביעה קשורות בבואם לאכוף את 

 . החוק

ש יחליש את היכולת להפעלה מקיפה וממצה של הכלים "פיצול סמכויות היועמ, כמו כן

לשם אכיפה אפקטיבית של  שלטון , משמע. אכיפת שלטון החוק" תזמורת"השונים ב

מתואם וקוהרנטי , ת של מנהל תקין וטוהר המידות נדרש שימוש הרמוניהחוק ונורמו

 . בשלל הכלים הרלוונטיים

 

 

 

 

 

 


