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בחרה השנה , ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר :2015ת איכות השלטון לשנת /זוכי אות אביר

בתחום הרשות  2015כאביר איכות השלטון לשנת בשופט והמשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס אליעזר ריבלין 

הזוכה הנוספת באות זוהי השופטת בדימוס הילה גרסטל נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה . השופטת

זכה בקטגורית , מסיעת הליכוד, משה יעלון, שר הביטחון: שאר הזוכים. בערכאות על פועלה במסגרת הרשות המבקרת

, ברשות המבצעת. זכתה בקטגורית הרשות המחוקקת, אבקסיס מסיעת ישראל ביתנו-כ אורלי לוי"ח. יושרה פוליטית

, יוחנן לוקר( במיל)בקטגורית צבא וביטחון זכה אלוף . ר רשות החשמל"יו, הכהן-ד אורית פרקש"זכתה השנה עו

י למען טוהר מידות זכו השנה בקטגורית מאבק חברתי ציבור. ברק מדינה' ובקטגורית חינוך ואקדמיה זכה השנה פרופ

בקטגורית הרשות . משה ליכטמן" גלובס"בקטגורית תקשורת ועיתונות זכה השנה עיתונאי . יואל נוימן וצביקה כפיר

 .בתל אביב 5162, בדצמבר 61מעמד הענקת האותות ב .אז'ר עמותת אינג"יו, יידא רינוואי זועבי'המקומית זכתה השנה ג

 
בעקבות העתירה שלנו בה ביקשנו מבית  :הסכם ניגודי העניינים של שר האוצר כחלון בעקבות עתירה שלנו נחשף

קבע , ש לנמק מדוע לא גיבש חוות דעת משפטית שפוסלת לכאורה את כחלון מלעסוק בתחום הגז”המשפט להורות ליועמ

כמו . ולשיווק של גז טבעיהיועץ המשפטי לממשלה כי שר האוצר כחלון עלול להימצא בניגוד עניינים בכל הנוגע להפקה 

כך עולה מתגובה מקדמית שהגישה המדינה על עתירה . ש כי יש להעביר לשר אחר את סמכויותיו בעניין"קבע היועמ, כן

במסגרת התגובה לעתירה הוגשה לבית המשפט גם חוות דעת הכוללת את . צ התנועה לאיכות השלטון"שהגישה לבג

ן "בין היתר ענייני נדל -מפורטים תחומים נוספים שבהם מנוע שר האוצר מלטפל ובו , הסדר ניגוד העניינים של כחלון

 .עיריית ירושלים ועוד, הקשורים בחברו קובי מימון

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לכלל חברי הכנסת בקריאה להתנגד  :כים"עצירת העלייה האוטומטית של שכר הח

זאת לאור העובדה ששכרם מתעדכן באופן אוטומטי וכעת עומד , 2016לעלייה בשכרם הצפויה להתרחש בחודש ינואר 

לעמדת . מהשכר הממוצע במשק וגבוה בעשרות אחוזים בהשוואה לרוב חברי הפרלמנט בעולם 4על שיעור גבוה פי 

 המעידים על פערים גדולים בין השכר בחברה, אולם נתונים אלו. אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם,  התנועה

לצד העובדה שהם הקובעים את שכרם בעצמם תוך התעלמות ממסקנותיה של הוועדה , בכללותה לשכרם של חברי הכנסת

ובעקבות הלחץ הציבורי בהובלת . ופוגעים בצורה אנושה באמון הציבור, הציבורית עלולים להתפרש כדי זלזול בבוחרים

 .לבטל את ההעלאה הקרובה בשכרכים ו"הוועדה הציבורית ממליצה להקפיא את שכר הח, התנועה

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה  :קריאה לטיפול בפיצויים לבעלי העסקים לאור המצב הבטחוני

ולחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בקריאה לחזק את ידיה של ממשלת ישראל במאבקה חסר הפשרות להשבת 

. יע את מלוא הערכתנו לכוחות הביטחון העומדים על משמרתם יומם ולילההשקט והביטחון לתושבי מדינת ישראל ולהב



התנועה קוראת לשרי הממשלה לדון כבר בשלב זה בנושא הפיצויים לבעלי העסקים בעיר הבירה ובמקומות , לצד זה

 .האחרים הנפגעים קשות בשל הידרדרות המצב

ן של שר הכלכלה לשעבר ושר הנגב "ו ונכסי הנדלבעקבות פרסומים אודות הונ :בדיקת הצהרת ההון של אריה דרעי

ולפיהם נטען כי בעוד השר דרעי הצהיר בפני התקשורת לפני הבחירות האחרונות כי בבעלותו דירה , והגליל אריה דרעי

, ח"מיליון ש 15.5-ששוויון עומד על כ, למעשה מחזיק הוא יחד עם רעייתו גם בזכויות בדירות אחרות, אחת ויחידה

כ יולי אדלשטיין בקריאה לבחון את "ח, ר הכנסת"וליו, יוסף שפירא, נועה לאיכות השלטון למבקר המדינהפנתה הת

ובמידה ויתגלה כי הצהרותיו אינן , ר הכנסת ולמבקר המדינה"כפי שאמור היה להגיש ליו, נכונות הצהרות ההון של השר

 .ר הכנסת למצות את הדין"קוראת התנועה למבקר וליו, נכונות

 
פנתה , לקראת דיוני הוועדה המאוחדת שדנה בעניין הקמת רשות החשמל במסגרת חוק ההסדרים :רשות החשמל

סגירת רשות החשמל והקמת רשות )התנועה לכלל חברי הוועדה והעבירה נייר עמדה בה הבהירה כי הרפורמה המוצעת 

. הכפפתה המוסדית למשרד האנרגיהתוביל לפגיעה מהותית במעמדה העצמאי של רשות החשמל עקב ( חדשה במקומה

התנועה מאמינה שפגיעה זו תפגום באיכותה של הרגולציה על משק החשמל עקב התלות בגורם פוליטי ותצמצם את 

כמו . החיונית במיוחד במשק החשמל אשר נשלט על ידי מונופול ממשלתי, מידת הוודאות והמהימנות השוררת במשק זה

בקריאת להציג את עמדת משרדו בסוגיית הרפורמה הצפויה ברשות החשמל בדיוני התנועה פנתה למבקר המדינה , כן

 .וכן לפרסם בהקדם את דוח הביקורת בנושא עצמאות רשות החשמל, הוועדה המיוחדת בכנסת

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטים  :קריאה לשרת המשפטים שקד לצאת להגנתה של הרשות השופטת

רשויות  3-כאחת מ, ושל הרשות השופטת כולה, חיזוק וביצור מעמדו של בית המשפט בישראלאיילת שקד לפעול ל

ולהמשיך בתפקידה החשוב במארג האיזונים , עצמאית ונפרדת, אשר תוכל לעמוד כרשות חזקה, השלטון במדינת ישראל

כך אנו עדים . יחים בדבריהםוכי אין עוד הדוברים משג, דומה כי נפרצו כל חרצובות הלשון. והבלמים במדינת ישראל

, חמור בכך. ץ"ונגד מוסד השפיטה בישראל ובית המשפט העליון בשבתו כבג, לקריאות חמורות כנגד שופטים מכהנים

 .על גווניו ורבדיו -בהשלכות דברים אלו על הציבור בישראל 

 
תה למבקר המדינה ומנהל התנועה לאיכות השלטון פנ :מחדל הטיפול של חברת החשמל בהשפעות נזקי מזג האוויר

על מנת , רשות החברות הממשלתיות בקריאה לפתוח בבדיקה כשל אירועי הסופה הקצרה וטיפול חברת החשמל בנזקיה

המחדל . מהיר ומיטבי, למצות את הפרשה ולהבטיח כי המענה שתספק חברת החשמל במקרה החירום הבא יהיה יעיל

בשל , אשר נגרם לפי הדיווחים, ה של חברת החשמל בתקלות המרובותהאמור מתבטא בטיפול איטי ובלתי יעיל לכאור

 .אשר האטה את הטיפול התקלות, בה פתחו עובדי חברת החשמל בהנחיית ועד העובדים" שביתה איטלקית"

 
ש ולפרקליט "תנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ :יש למצות את הדין עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט

פעול למיצוי הדין ולסיום ההליכים במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לאחר שזה המדינה בקריאה ל

לאור העיכוב , אליעזר-ולקבלת החלטות בעניין חקירתו הפלילית של השר לשעבר בנימין בן, הורשע לפני כשנה וחצי

רון השוויון בפני החוק ובאמון אשר פוגע פגיעה חמורה בעיק, בהליכים אלו, ללא סיבה נראית לעין, המשמעותי שנגרם

 .הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק

 
תנועה לאיכות השלטון פנתה בפעם הרביעית למשרד  :קריאה לביקורת כספית על עמותת מרכז מעיין החינוך התורני

. התורניתקציבית ותפעולית בעמותת מרכז החינוך , ח הביקורת הכספית"החינוך בבקשה להגיב על שאלות הנוגעות לדו

ומגיעה , למרות חובת משרד החינוך לתגובה על פי חוק, הפנייה נעשתה לאחר התעלמויות משרד החינוך מן הפניות

אשר בחן וביקר את , בעקבות דוח ביקורת שנערך בחודש יוני האחרון לבקשת אגף החשב הכללי במשרד החינוך

 (".ר"ע)מעיין החינוך התורני בארץ ישראל "התנהלות רשת החינוך 

 
פנתה התנועה , ח מבקר המדינה אשר פורסמו החודש"בעקבות ממצאי דו :השבת מס יתר שנגבה בידי רשות המיסים

ולשינוי מדיניות מיידי כך שמערכת המס תשיב באופן , לאיכות השלטון לרשות המיסים בקריאה להשבת מס היתר שנגבה

וניצול האדישות הטבעית של , ות של הציבור בכללי המסניצול חוסר הבקיא: "מתוך פניית התנועה. אוטומטי מס עודף

 ."פסולים הם מעיקרם ויש לעוקרם מן השורש, האזרח הטרוד בחיי היום יום

 

 

 

 



 

 
 

 אהמלח "דוה|  5102-אוקטובר
 

 5102זוכי אות אביר איכות השלטון 

, משה יעלוןשר הביטחון , השופטת בדימוס הילה גרסטל, שופט בדימוס אליעזר ריבליןה

משה , ברק מדינה' פרופ, יוחנן לוקר( 'במיל)אלוף , הכהן-אורית פרקש, כ אורלי לוי"ח

יידא רינוואי זועבי הם אבירי איכות השלטון לשנת  'צביקה כפיר וג, יואל נוימן, ליכטמן

5102 

  

בחרה השנה בשופט והמשנה לנשיא , ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר

בתחום  5102המשפט העליון בדימוס אליעזר ריבלין כאביר איכות השלטון לשנת בית 

הזוכה הנוספת באות זוהי השופטת בדימוס הילה גרסטל  נציבת הביקורת . הרשות השופטת

 .על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות על פועלה במסגרת הרשות המבקרת

  

-כ אורלי לוי"ח. בקטגורית יושרה פוליטית זכה, מסיעת הליכוד, משה יעלון, שר הביטחון

זכתה , ברשות המבצעת. זכתה בקטגורית הרשות המחוקקת, אבקסיס מסיעת ישראל ביתנו

בקטגורית צבא וביטחון זכה אלוף . ר רשות החשמל"יו, הכהן-ד אורית פרקש"השנה עו

בקטגורית . ברק מדינה' ובקטגורית חינוך ואקדמיה זכה השנה פרופ, יוחנן לוקר( במיל)

בקטגורית . מאבק חברתי ציבורי למען טוהר מידות זכו השנה יואל נוימן וצביקה כפיר

בקטגורית הרשות המקומית . תקשורת ועיתונות זכה השנה עיתונאי גלובס משה ליכטמן

 .אז'ר עמותת אינג"יו, יידא רינוואי זועבי'זכתה השנה ג

  

אבירי 
 איכות 
 השלטון



ביניהם נשיא בית , משנים קודמותאבירים אלה מצטרפים לרשימה מפוארת של אבירים 

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

 .וגופים שקיבלו את האות

  

' פרופ: חברי הועדה הם. השנה עמדה בראש הועדה הציבורית השופטת בדימוס דליה דורנר

חושף השחיתות , ת מירב ארלוזורובהעיתונאי, ר יועז הנדל"ד, ר מרטין וייל"ד, אריה אלדד

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

 .כמזכיר הוועדה

  

 בבית ציוני אמריקה 5102לדצמבר  01הטקס יערך ביום 

 ישלחו בהמשך פרטים נוספים

  



 השופטתקריאה לשרה שקד לצאת להגנתה של הרשות 

, בקריאה לשרת המשפטים איילת שקד השלטון בישראל פנתההתנועה למען איכות 

ולפעול לשם שיקום כבודו אשר הושם למרמס בידיהם , לצאת להגנתו של בית המשפט

אשר בדבריהם הנמהרים לא השגיחו , של נבחרי ציבור חסרי אחריות ונטולי ממלכתיות

 .בהשלכות הקשות של התבטאויותיהם

 

לשרת המשפטים איילת שקד לפעול לחיזוק וביצור מעמדו איכות השלטון פנתה עה להתנו

רשויות השלטון במדינת  3-כאחת מ, ושל הרשות השופטת כולה, של בית המשפט בישראל

ולהמשיך בתפקידה החשוב , עצמאית ונפרדת, אשר תוכל לעמוד כרשות חזקה, ישראל

 .במארג האיזונים והבלמים במדינת ישראל

כך אנו עדים . וכי אין עוד הדוברים משגיחים בדבריהם, ה כי נפרצו כל חרצובות הלשוןדומ

ונגד מוסד השפיטה בישראל ובית המשפט העליון , לקריאות חמורות כנגד שופטים מכהנים

 . על גווניו ורבדיו -בהשלכות דברים אלו על הציבור בישראל, חמור בכך.צ"בשבתו כבג

אשר מזכירים לעיתים אמירות הנשמעות על ידי שחקני , ופטיםביטויים קשים אלו כנגד הש

ביזוי כבודו ומעמדו של בית , מביאים לכדי הידרדרות השיח הציבורי, כדורגל בסוף משחקים

השמעת איומים מרומזים ומפורשים ברשתות החברתיות ואף לאבדן אמון , המשפט ושופטיו

ון שאינה ראויה ואינה מכבדת את מוחלט של הציבור בישראל בנבחריו אשר בוחרים בלש

 .תפקידם ומעמדם

ושל , הינה הכרסום המתמשך בסמכותו ובמעמדו של בית המשפט בישראל, סכנה נוספת

לפגיעה חמורה ביותר ( וייתכן וכבר הוביל)דבר העלול להוביל , הרשות השופטת ככלל

טר שהוא מאבני היסוד של שיטת המש -בעקרון הפרדת הרשויות במדינת ישראל 

ולפריצה מוחלטת של מארג האיזונים והבלמים העדין שעליו נשענת  –הדמוקרטית במדינה 

חירותם  ואשר מבטיחה את השמירה על הדמוקרטיה ועל, שיטת המשטר הנהוגה במדינתנו

 .של הפרט והכלל

במצב עניינים זה חשוב לעין ערוך כי שרת המשפטים תשמיע קולה ותצא להגנתה של 

אין ספק כי קריאה נחרצת וחדה של מי . שופטיו ועובדיו, של בתי המשפט, הרשות השופטת

תהווה תמרור אזהרה , שאמונה בתפקידה על כלל מערכת בתי המשפט ובתי הדין בישראל

 . תלח בבית המשפט ובשופטיולכל אלו אשר יחפצו בעתיד לבוא להש

ובה ביקורת כלפי השלטון על רשויותיו השונות , שהיא מדינת חוק דמוקרטית, במדינת ישראל

אין מקום לביטויים מסוג אלו כלפי בית המשפט המבצע תפקידו , הינה ביקורת רצויה וברוכה

 . אמירות אלו פוגעות פגיעה אנושה במערכת השלטונית כולה. נאמנה

  

 הרשות השופטת

 



 
יש לפעול למיצוי הדין וסיום ההליכים במשפטם : איכות השלטון

של אהוד אולמרט וקבלת החלטות בעניין חקירתו הפלילית של 

 בנימין בן אליעזר

 

בקריאה לפעול למיצוי הדין ש ולפרקליט המדינה "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

ולקבלת החלטות , בר אהוד אולמרטולסיום ההליכים במשפטו של ראש הממשלה לשע

לאור העיכוב המשמעותי , אליעזר-בעניין חקירתו הפלילית של השר לשעבר בנימין בן

אשר פוגע פגיעה חמורה בעיקרון השוויון , בהליכים אלו, ללא סיבה נראית לעין, שנגרם

 .בפני החוק ובאמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק

 

ש ולפרקליט המדינה בקריאה לפעול למיצוי הדין וסיום "פנתה ליועמהתנועה לאיכות השלטון 

בחלוף כשנה וחצי מהרשעתו של ראש ממשלה . ההליכים במשפטו של אהוד אולמרט

, של מדינת ישראל הלשעבר בישראל באחת מפרשות השחיתות החמורות ביותר בהיסטורי

על פי פרסומים . ם ועומדיםוהם תלויי, ידי בית המשפט-טרם הוכרעו הערעורים בעניינו על

אך טרם נקבע מועד  ,5102בדצמבר התקיים " הולילנד"הדיון בערעור בפרשת , בתקשורת

 .לשימוע פסק הדין

קוראת התנועה לקבל גם החלטות בעניין חקירתו הפלילית של השר לשעבר בנימין , במקביל

לנשיאות וקיבלה  אשר נחשפה בשיא המרוץ, כי גם פרשה זו, אליעזר כאשר עולה החשש-בן

. באותה הנקודה בה הייתה לפני מעל לשנה, לכאורה, נותרה, תשומת לב ציבורית רחבה

ומה היו השלכותיו , ולא ברור האם השימוע התקיים, אליעזר-טרם הוגש כתב אישום נגד בן

 .על ההחלטה

ל "כגון הפרשיות הנ, עיכוב הליכים משפטיים בעלי חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה

מביאה לפגיעה קשה בעיקרון , כפי שנעשה במקרים אלו, אליעזר-בהן מעורבים אולמרט ובן

העיכוב פוגם בהרתעת . השוויון בפני החוק ובאמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק

הדרך אל  -יועמדו לדין ואף יורשעו , הרושם כי אף אם יתפסו אישי ציבור אשר מקבלים את

מסכל העיכוב את מימושם של תכליות , בכך. העונש ארוכה ומלאה בפרצות בעיכובים

 . בפרט בכל הנוגע לעבירות מרמה והפרת אמונים, המשפט הפלילי

מכים ש ולפרקליט המדינה להנחות את הגורמים המוס"נוכח הדברים קוראת התנועה ליועמ

בפרקליטות המדינה להגשת בקשה למתן החלטה בעניין ערעורו של אולמרט בפרשת 

. אליעזר-קוראת התנועה לקבל החלטה בנוגע להגשת כתב אישום כנגד בן, בנוסף". הולילנד"

 .לקדם את הליכי המשפט במהירות הראויה, ככל שיוחלט אכן להגיש כתב אישום

  

 מיצוי הליכים

 



יש למצות את הדין : ש ולפרקליט המדינה"ליועמאיכות השלטון 
 עם הרב פינטו לרבות חילוט ערבויותיו ואף לשקול בקשת הסגרה

 

לאיכות התנועה נוכח אי חזרתו של הרב פינטו לשם המשך ניהול ההליך המשפטי פנתה 
ש בקריאה למצות את הדין עם הרב פינטו בכל הכלים "ה וליועמהשלטון לפרקליט המדינ

, לרבות חילוט הערבויות שמסר בטרם יציאתו מן הארץ, לרשות הפרקליטותהעומדים 
 לשקול בקשת הסגרה –ובמידה שיסרב להתייצב לשם ניהול הערעור וריצוי ענשו  –ואף 

 

 רקע

ובשיבוש הליכי שוחד מתן ב, הורשע הרב פינטו במסגרת עסקת הטיעון האמורה 02.12.5102ביום 

על   .ח"קנס של מיליון שכן נגזר עליו . שתי שנות מאסר על תנאיו לשנת מאסר בפועהוא נידון ל. משפט

אשר במקביל לו ביקש דחייה בריצוי עונשו עד אשר יתברר , גזר דין זה הגיש הרב פינטו ערעור

, אישר בית המשפט העליון לרב פינטו לשהות לארצות הברית, על אף התנגדות הפרקליטות. ערעורו

 .לשם המשך ניהול משפטו כאשר הוא מתחייב לשוב לארץ

על אף אשר נקבע , וכן על פי פרסומים במספר כלי תקשורת בימים האחרונים, על פי הידוע לתנועה

וזאת על אף  -הרב פינטו ממאן לשוב לישראל לשם המשך ניהול ההליך המשפטי מולו, והוסכם

הביעה  התחמקות זו נעשית שלא על דעתה של הפרקליטות אשר .התחייבויותיו האמורות

 .התנגדותה מספר פעמים

ש ומפרקליט המדינה למצות את הדין עם "מבקשת התנועה מהיועמ, ככל שאכן אלו הם פני הדברים

לרבות חילוט הערבויות שמסר בטרם יציאתו , הרב פינטו בכל הכלים העומדים לרשות הפרקליטות

לשקול בקשת  –ובמידה שיסרב להתייצב לשם ניהול הערעור וריצוי ענשו  –ואף , את הארץ

 .הסגרה

בעוד הוא עושה ככל העולה על , לא ייתכן כי אדם אחד יוסיף לנהוג בחוק ובנציגיו כבאסקופה נדרסת

תדמיתן של . רוחו ומתחמק פעם אחר פעם מהסכמים עליהם חתם ומחובותיו כלפי החוק ומשרתיו

אשר התנהלותן ספגה ביקורת חריפה פעם אחר פעם במהלך ניהול , וק בישראלרשויות אכיפת הח

עלולה לחטוף מכה ניצחת במידה וימשיך , ואשר הצטיירה באור שלילי ביותר בעיני הציבור, תיק זה

 .הרב פינטו לשחק באנשיה ובחוקריו כבובות על חוט בתיאטרון הבובות הפרטי שלו

וכן על אף הזמן , מיע בית המשפט העליון במספר הזדמנויותעל אף הביקורת החריפה שהש, בנוסף

טרם זימנו רשויות אכיפת החוק את ניצב ארביב לחקירה מקיפה באשר להאשמות  -הרב שחלף

לפיכך קוראת התנועה לחקור בהקדם את ניצב . ולחשדות אשר עלו כלפיו בחקירתו של הרב פינטו

אשמות אשר עלו בעקבות ההסכם עליו חתם על מנת להפריך או לאשש את החשדות והה, ארביב

 .ובעקבות החקירות שנערכו לאחריו, הרב פינטו

 

 

 

 

 

 

 מיצוי דין

 



 מניעת העדכון האוטומטי של שכר חברות וחברי הכנסת

לעלייה  להתנגדהתנועה לאיכות השלטון פנתה היום לכלל חברי הכנסת בקריאה 

הם הקובעים את שכרם ולעובדה כי , 5102בשכרם הצפויה להתרחש בחודש ינואר 

 .בעצמם תוך התעלמות ממסקנותיה של הוועדה הציבורית

 

 רקע

, של הכנסת להחלטת ועדת הכספיםבהתאם הממשלה ו: לחוק יסוד 31בהתאם לסעיף 

ושכר חברי , לשיעור עליית המדדמשתנה מדי שנה שכרם של שרי הממשלה בהתאם 

עדכון שכר זה מתבצע מדי . לשכר הממוצע במשקבהתאם , הנשיא והשופטים, הכנסת

( כים"ובעקבותיו שכר הח)בעשור האחרון עלה השכר הממוצע במשק . שנה באופן אוטומטי

-ב" קפץ"השכר של חברי הכנסת . של מדד המחירים לצרכן 52%לעומת עלייה של  31%-ב

וגבוה בעשרות אחוזים , מהשכר הממוצע במשק 2בעשור האחרון והוא גבוה פי  31%

כ הוא "כיום שכרו החודשי של חה .תית מול רוב חברי פרלמנט בעולםבסקירה השווא

  .בחודש₪  0,141כים תוספת של "ולאחר עדכון השכר יקבלו הח, ₪ 91,154

המעידים  ,נתונים אלואולם . אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם, לעמדת התנועה

בנושא והתנהלותם , י הכנסתעל פערים גדולים בין השכר בחברה בכללותה לשכרם של חבר

באמון  פוגעים בצורה אנושהו, עלולים להתפרש כדי זלזול בבוחרים ,של חברי הכנסת

ציבור אזרחי מביאים לתוצאה שכל כולה ניקור עיניים עבור כמו כן פערים אלו . הציבור

במיוחד בשעה קשה , יהוו דוגמא אישית ראוי שחברי הכנסת, בתור נבחרי ציבור. ישראל

בוטה מהמלצותיה של הוועדה ההתעלמות הו, עדכון השכר האוטומטי .למשק הישראליזו 

 . אינה ראויה ואינה הולמת התנהגות של נבחרי ציבור, כפי שיפורט להלן, הציבורית

 ההעתיד, להצהיר על התנגדותם לעלייה בשכרהתנועה קוראת לכלל חברי הכנסת 

בהתעלמות  קובעים את שכרם בעצמםחברי הכנסת כי  ולעובדה, 5102להתרחש בינואר 

 . ממסקנותיה של הוועדה הציבורית

  

שכר 

 כים"הח



ר הכנסת לבדוק את "איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה ויו
 הצהרות ההון של השר אריה דרעי

 
קוראת התנועה לאיכות השלטון , ן והונו של השר דרעי"בעקבות הפרסומים על נכסי הנדל

ר הכנסת לבדוק את נכונות הצהרותיו של השר דרעי והאם קיים פער בין "ויולמבקר המדינה 
 במידה והצהרותיו אינן נכונות קוראת התנועה למצות את הדין. הפרסומים לבין הצהרותיו

  
אריה , והנגב והגליל, ן שבבעלותו של שר הכלכלה"בעקבות פרסומים אודות הונו ונכסי הנדל

, יוסף שפירא, התנועה לאיכות השלטון למבקר המדינה( 'יום ג)מכלוף דרעי פנתה היום 
כפי , כ יולי אדלשטיין בקריאה לבחון את נכונות הצהרות ההון של השר"ח, ר הכנסת"וליו

, ובמידה ויתגלה כי הצהרותיו אינן נכונות, ר הכנסת ולמבקר המדינה"שאמור היה להגיש ליו
 .ר הכנסת למצות את הדין"קוראת התנועה למבקר וליו

רק לפני הבחירות האחרונות כי , כי בעוד השר דרעי הצהיר בפני התקשורת, נטען, בין היתר 
, למעשה מחזיק הוא יחד עם רעייתו גם בזכויות בדירות אחרות, בבעלותו דירה אחת ויחידה

מן הכתבה עולה כי זכויות אלו עתידות לעבור בקרוב . ח"מיליון ש 02.2-ששוויון עומד על כ
ח "מיליון ש 2.5-תמורת סכום של כ 5103אשר קנו את הזכויות בשנת , ו וילדיהםלבעלות אחי

אך עד מועד זה טרם נרשמה הערת אזהרה , (ח"מיליון ש 2-הנאמדת בכ, ללא עלות הבנייה)
 .על הנכסים

 5102ובמרץ , 5103השר דרעי שב לחיים הפוליטיים ונבחר לכהן כחבר כנסת בינואר 
כהונותיו השונות כנבחר ציבור הטילו עליו חובה להגיש . שראלנתמנה לכהן כשר בממשלת י

ובין אם למבקר ( בהיותו חבר כנסת)ר הכנסת "בין אם ליו, לאורך השנים הצהרות הון
 .(בהיותו שר בממשלה)המדינה 

ר הכנסת לוודא את נכונות הצהרותיו של מר דרעי החל "התנועה קוראת למבקר המדינה ויו
וכלה בהצהרת ההון האחרונה שהגיש בהיותו שר  01-נסת בכנסת המתחילת כהונתו כחבר כ

בדגש על שאלת אזכורו של ההון המפורט בכתבות דלעיל במסגרת , 32-בממשלה ה
 .הצהרות ההון

קוראת התנועה למצות את מלוא , ככל שקיים פער בין הצהרות ההון לבין המתואר בכתבות
 .ןהדין כנדרש בנסיבות דנ

 הצהרות הון

 



איכות השלטון בפנייה לרשות המיסים בקריאה להשבה מידית של 
מס יתר שנגבה ושינוי מדיניות רשות המיסים בהתאם לדוח מבקר 

 המדינה
 

לרשות המיסים בקריאה לנקוט פעולות ( 'יום ה)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

 ולשינוי מדיניות מיידי, מיידיות להשבת מס היתר שגבתה הרשות

 

התנועה ( 'יום ה)פנתה היום , ח מבקר המדינה אשר פורסמו אתמול"ממצאי דו בעקבות 

ולשינוי מדיניות מיידי כך , לאיכות השלטון לרשות המיסים בקריאה להשבת מס היתר שנגבה

ניצול חוסר הבקיאות : "מתוך פניית התנועה. שמערכת המס תשיב באופן אוטומטי מס עודף

פסולים , דישות הטבעית של האזרח הטרוד בחיי היום יוםוניצול הא, של הציבור בכללי המס

 ."הם מעיקרם ויש לעוקרם מן השורש

 

וגביית המס חיונית והכרחית על , תשלום מס הינו חובתו של האזרח במדינה הדמוקרטית

על רשות המיסים , עם זאת. מנת לאפשר את תקציב המדינה ואת הוצאות הממשלה השונות

, ולא חלילה לגבות מס יתר, ת אך ורק מס אמת מהנישומיםמוטלת חובה מקבילה לגבו

 .ולהותירו בידי הרשות

מדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול עולה כי רשות המיסים גבתה מס יתר בהיקף של 

ואף לא יזמה להחזיר סכומים אלו לאזרחים או להודיע , מיליארדי שקלים בשנים האחרונות

גבתה מס ביתר בהיקף כספי המוערך לאורך השנים הרשות , כמו כן. להם על גביית היתר

ח מציבור השכירים אשר עבדו אצל יותר ממעסיק אחד ולא ערכו "בכמה מאות מיליוני ש

 .ח"מיליון ש 42-לבדה עמד סכום זה על כ 5105בשנת . תיאום מס

מהווה פגיעה , והיעדר נקיטת אמצעים להשבתו, גביית מס היתר על ידי רשות המיסים

התנועה קוראת לנקיטת פעולות מיידיות . אמון הציבור ובחובות ההגינות של הרשותחמורה ב

ולשינוי מדיניות מיידי כך שמערכת המס תשיב באופן אוטומטי מס , להשבת מס יתר נגבה

וניצול האדישות הטבעית של האזרח , ניצול חוסר הבקיאות של הציבור בכללי המס. עודף

  .ם מעיקרם ויש לעוקרם מן השורשפסולים ה, הטרוד בחיי היום יום

 רשות המסים

 



 

במסגרת עתירת התנועה לאיכות השלטון נחשף הסכם ניגודי 

 העניינים של שר האוצר לטיפול בגז

 

נחשף הסכם ניגודי העניינים של שר , במסגרת עתירת התנועה לאיכות השלטון

 שר האוצר לא יוכל לטפל בתחום הגז: ש"היועמ, האוצר לטיפול בגז

משה כחלון עלול להימצא , יהודה וינשטיין קובע כי שר האוצר, היועץ המשפטי לממשלה

בניגוד עניינים בכל הנוגע להפקה ולשיווק של גז טבעי וכי יש להעביר לשר אחר את 

צ "כך עולה מתגובה מקדמית שהגישה המדינה על עתירה שהגישה לבג, סמכויותיו בעניין

  .התנועה לאיכות השלטון

ש לנמק מדוע לא גיבש עדיין את "ביקשה בעתירה מבית המשפט להורות ליועמ התנועה

ומדוע זאת לא הוצגה , חוות הדעת המשפטית שפוסלת לכאורה את כחלון מלעסוק בתחום

ביקשה התנועה לקבל צו על תנאי שיורה לכחלון ולנתניהו לנמק , כמו כן. עדיין לציבור

דית לקבל לידיהם את חוות הדעת בעניין ניגוד ש בבקשה מיי"מדוע לא פנו עד היום ליועמ

התבקש , כמו כן. על שר האוצר, אם בכלל, וכן את המגבלות שיוטלו -העניינים לכאורה 

ויינשטיין להשיב מדוע אינו מפרסם נוהל והנחיות למתן חוות דעת בנושאי ניגודי עניינים 

 .של שרים וסגניהם

ם חוות דעת הכוללת את הסדר ניגוד במסגרת התגובה לעתירה הוגשה לבית המשפט ג

בין  -ובו מפורטים תחומים נוספים שבהם מנוע שר האוצר מלטפל , העניינים של כחלון

  .עיריית ירושלים ועוד, ן הקשורים בחברו קובי מימון"היתר ענייני נדל

היא מציינת כי לצורך , צ"שצורפה לתגובת המדינה לבג, ש"בחוות דעת של המשנה ליועמ

ות הדעת אין צורך לבחון את מערכת הזיקות המלאה בין מימון ובין ישראמקו וניתן מתן חו

יש בקשר עם קובי מימון כדי למנוע ממנו , להסתפק בכך שעל פי הצהרתו של כחלון

לעסוק בנושאים המשפיעים באופן מהותי על האינטרסים של ישראמקו בתחום הגז 

 .הטבעי

  

 כלכלה
 



פרק מיסוי הרווחים  עמדת התנועה לאיכות השלטון בעניין

 ממשאבי טבע

 רקע

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית מעגן בחקיקה את העקרונות עליהם המליצה הוועדה לבחינת 

המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים 

התנועה מברכת על ההכרה בצורך לעדכן את הסדרי המיסוי הישנים אשר אינם "(. 5 ועדת ששינסקי)"

 . ממלאים את תכליתם כראוי

 

ואינו מגן , מנגנון המיסוי הישן אינו תואם את אופי הפקת משאבי הטבע בישראל, לעמדת התנועה

ון לעמוד על רואה התנועה לנכ, יחד עם זאת. כראוי על חלקו של הציבור במשאבי הטבע הלאומיים

מספר פגמים אשר לעמדתה נפלו הן בגיבוש המלצות הוועדה והן בתכנון הסדר המיסוי הקבוע 

ישנם מספר הסדרים אשר אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות היסוד , לעמדת התנועה. בתזכיר החוק

 .שקבעה הוועדה ועם האינטרס הציבורי בחלוקה הראויה של רווחי משאבי הטבע הלאומיים

בין חברות קשורות הינה הגדרה מקלה ומיושנת " יחסים מיוחדים"שיטת הגדרת , מדת התנועהלע

יש לתקן את תזכיר החוק כך  לפיכך. שאינה מבטיחה את חלקו הראוי של הציבור במשאבי הטבע

תוך קביעת חזקת שליטה בהתאם , שהשליטה לעניין הגדרת היחסים המיוחדים תיקבע באופן מהותי

למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור , יכולת לכוון את פעילותו של תאגיד: "לנוסח הבא

או יותר  02%-וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק ב, או נושא משרה אחרת בתאגיד

 ".מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד

יש , בהן כהוצאה והן ברישומן כנכסהן בהכרה  -פ זוכות להטבת מס כפולה"מכיוון שהוצאות מו, כמו כן

 פעילות בגין גם פ"מו בהוצאות מהכרה מנוסח הסעיף עולה חשש. לפקח בצורה קפדנית על הגדרתן

 הוצאות יוכרו זה פתח הראשון כך שדרך הסחיר המוצר של ההפקה לתהליכי קשורה שאינה אחרת

 קשה פגיעה תוך, הבסיס צרמו להפקת קשורה אשר פ"המו לפעילות מעבר הרבה, נרחב בהיקף פ"מו

פ שתוכר "ד ולקבוע כי פעילות המו51יש לסייג את האמור בסעיף  לפיכך .שייגבה היתר רווחי במס

תהיה חייבת לקבל את אישור המדען , ויהיה ניתן לנכות הוצאות בגינה מהרווח התפעולי, כרכוש קבוע

 .בדומה לדרישה בפקודת מס הכנסה, הראשי

, החוק מנוסח כתוצאה. פ כנכס"קביעה באשר למודל לפיו תחושב הוצאת המובסעיף אין , בנוסף

 .נכס גבוה בצורה עצמאית ולהקטין את חבות המס שלהן בלא כל בקרה ערך לקבוע יוכלו חברות

פ כנכס "ד לתזכיר החוק כך שיכלול מנגנון שיקבע כיצד יחושב שווי המו51יש לתקן את סעיף  לפיכך

 .רכת השוויוכיצד תיבדק ותבוקר הע

נוצר , כתוצאה. פ"ד התייחסות לסוגיית הפחת שיש להחיל על פעילות המו51אין בסעיף , זאת ועוד 

פתח למניפולציות בערך נכסי החברות כך שיוכלו להקטין את נטל המס ולהשתמש במגן הרכוש 

 על חיללה שיש לפחת ביחס וממצה מקיף הסדר יש לקבוע בחוק לפיכך .הקבוע בניגוד לתכלית החוק

 בארץ להיעשות חייבת שלהם ההמשך פעילות אשר מחצבים מבחין בין תיקון החוק אינו. פ"מו פעילות

הון ובין משאבים שיש לעודד את  השקעות עידוד חוק באמצעות הפקתם את לעודד טעם אין ולכן

יש לתקן את תזכיר החוק כך שיחיל את הטבות חוק עידוד השקעות הון אך ורק על  לפיכך .הפקתם

 .מוצרי המשך אשר ניתנים לייצור לאו דווקא בסמוך למקום הפקת מוצר הבסיס



יש לקבוע כי עבירות ,  מכיוון שלפי נוסח התזכיר המדינה נסמכת על דיווחי החברות לגבי רווחיהן

נכונים על ידי נושאי משרה בחברות יוגדרו כעבירות מסוג -לא הקשורות במסירת דוחות ונתונים

וכן כי הקנס עליהן יוגדל לפי ארבעה משוויו של , אחריות קפידה אשר אינן דורשות הוכחת יסוד נפשי

 .הנזק הנגרם כתוצאה מהעבירה

  



 עמדת התנועה בדבר ביטול הקרטל בענף הפטם

העבירה התנועה לאיכות השלטון את , לקראת הישיבה המתוכננת בוועדת הכלכלה

 עמדתה בנושא ביטול קרטל ענף הפטם

 

עליית מחירי העוף בתיקון חוק המועצה לענף הלול לאור  תומכתלאיכות השלטון התנועה 

לחלוקת השוק עליו חתמו  בלתי חוקיבשלוש השנים האחרונות עקב קרטל  %31-%52-בכ

הקרטל , לעמדת התנועה. העלול להתחדש אם לא יתוקן החוק, 5105קבלני הרבייה בסוף 

בענף הפטם מהווה דוגמה חיה ונושמת לעלייה ביוקר המחייה ולהכבדת הנטל על הצרכן 

 .הישראלי בשנים האחרונות

תחשב בראש ולה שלא להיכנע לקבוצות הלחץהתנועה קוראת לחברי וועדת הכלכלה 

תיקון החוק יסיר חסמים ; ובראשונה בצורך הציבורי הבוער להוריד מיידית את מחירי המזון

את יוקר המחייה למשקי  משמעותיתיעודד תחרות ויוריד , לכניסת שחקנים חדשים לענף

 .הבית בישראל

 תהעיקריווזו אחת ההוצאות , ח על מוצרי עוף"ש 511-משק בית ישראלי מוציא מדי חודש כ

לצרכן הישראלי  ויחסוךתיקון החוק ימנע קרטלים נוספים . הנמוכותעבור משקי בית בשכבות 

הצבעה בעד הרפורמה תפנה למשקי . למשק בית₪  111-שהם כ, בשנה₪ מיליארד  0.52-כ

 !טיפול אמיתי ביוקר המחייהזהו  -מהכנסותיהם  0%-בית בעשירון התחתון יותר מ

 כמוצע בנוסח התיקון הנוכחי, מועצת הלוללכלה לתקן סעיפי חוק התנועה קוראת לחברי וועדת הכ

לעודד תחרות ולצמצם השתת עלויות יתר על , בכדי להסיר חסמים מפני כניסת שחקנים חדשים לענף

כמוצע בתיקון , לחוק ההגבלים העסקיים 3לתקן את סעיף קוראת התנועה , כמו כן. הצרכנים בישראל

 .הסדרים כובלים עתידיים בענף הפטםבכדי למנוע , החוק הנוכחי

שיעור  יוגדללפיה  5102מיולי  החלטת הממשלה המקוריתיש לחזור לנוסח התנועה קוראת , כמו כן

השורר כיום  האבסורדירק כך יימנע המצב ל מאחר והציבור והצרכנים במועצת הלו, נציגי הממשלה

לכנס צוות התנועה קוראת גם  .מורכבת ברובה ממגדלים, המפקחת על המגדלים, לפיו המועצה

כנהוג בעולם ובדומה לצוות שיוקם לבחינת השינוי  שיבחן את הפיכת מועצת הלול למועצה וולונטרית

לבחון מעבר לתמיכה ובענף הפטם באמצעים עקיפים  ולתמוך במועצות הצמחים והפיכתן לוולונטריות

 .מידתית בענף הפטם באמצעות סבסוד ישיר ושקוף

  



ת המבקר בעניינם של שטנצלר "יש לבחון את דוחו: איכות השלטון

 ל"ר לקק"ועטר לפני בחירת יו

 

ר ההסתדרות הציונית "ר מפלגת העבודה ויו"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

ח מבקר המדינה בעניינם של דני עטר ואפי שטנצלר "בקריאה לבחון את דו עולמיתה

 המועמדים לתפקיד

 

ר "יו, ר מפלגת העבודה ולאברהם דובדבני"כ ויו"ח, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליצחק הרצוג

. ל"ר קק,ההסתדרות הציונית העולמית והקונגרס הציוני העולמי בעניינם של שני מועמדים לתפקיד  יו

 היא הוקמה. משאבים והשפעה, הינה גוף עתיר נכסים, התנועה מדגישה כי הקרן הקיימת לישראל

פועלה , ל"לצד תפקידיה של קק, לצערנו. במטרה לשרת את העם היהודי ולהגשים את החזון הציוני

לקופה המשמשת להטבות  -הפך גוף משמעותי זה לקרדום לחפור בו , וזכויותיה לאורך השנים

, תפקידים שמשמעותם שליטה על גוף עתיר נכסים וכוח זה, מטבע הדברים. לגורמים כאלה ואחרים

 .חשקים ביותרהינם נ

מפצירה התנועה בגורמים שבידיהם , ענייני ותקין של הקרן הקיימת לישראל, נוכח חשיבות ניהול נכון

שראוי כי גוף זה יופקד , לפעול לבחירת איש ציבור נאמן, הכוח להשפיע על זהות יושב ראש הקרן

שעלו כנגד מועמדים ולקחת בין היתר לבחון טענות וביקורות . נר לרגליו –בידיו ואשר המינהל התקין 

 .ל ועל אמון הציבור בתקינותו"בחשבון את המשמעות שלהם על תפקוד קק

ח מבקר "ל טיוטת דו"התנועה קוראת שלא להתעלם מן העובדה כי אך לאחרונה הועברה לקק

ואשר על פי הפרסומים כוללת ביקורת קשה . ל בהנהגתו של מר אפי שטנצלר"על תפקוד קק, המדינה

 . נושאיםבמגוון 

כ דני עטר בכהונתו כראש המועצה האזורית "חשוב להתייחס גם לביקורת מבקר המדינה על ח, בנוסף

הן בנוגע להתקשרויות בנושא הסעות ובפרט בנוגע להתנהלותו , הן בנוגע להוצאות בחירות, גלבוע

בעניינו . בנושא זה אף עמד המבקר על גישתו השלילית של מר עטר לביקורת. כלפי מבקרת המועצה

ל והתנהלותו בהם ואת "ראוי להזכיר ולבחון אף את הפרסומים בעניין נסיעותיו לחו, כ עטר"של ח

כי ניצל את מעמדו לביצוע שביל גישה לביתו על קרקע , הפרסום ממנו עולים החשדות לכאורה

 .01בערוץ , 5102ראו בעניין זה כתבתו של מר מתן חודורוב ממאי . בניגוד לתוכניות ולדין, ציבורית

דווקא השליטה על משאבים רבים ובפרט קרקעות ציבור נרחבים ודווקא תפקיד בו נדרשים נסיעות 

מחייבים כי יכהן בו אדם שלא נפל בו רבב בתחומים אלו ואשר יודע , רבות והתנהלות ייצוגית ומכובדת

 .את ערכה של ביקורת

 

 

 

 

 

 

 

 מינויים

 



 : ל המיועד"איכות השלטון למפכ

 לשורות המשטרה( קרמשניט)ים ארליך החזר את ניצב משנה אפר

ל משטרת "לתפקיד מפכ טירקל את מועמדותו של רוני אלשייךבעקבות אישור וועדת 

ל המיועד לגלות "למפכמברכת התנועה לאיכות השלטון את אלשייך וקוראת , ישראל

 בות יושרה ומקצועיותמחוי, מוסר, חיוניות של אמינות מנהיגות ולהטמיע נורמות

מינוי  .ל משטרת ישראל"את מועמדותו של רוני אלשייך לתפקיד מפכאישרה וועדת טירקל 

צפוי להתבצע על רקע   -זה לתפקיד חיוני קשה ומאתגר גם בנסיבות השגרתיות ביותר 

שכלל סירוב של מועמדים , נסיבות שכללו הליך מתמשך .נסיבות קשות ומורכבות

על רקע מחאות בכירי , גל הירש, ביטול מועמד קודםפוטנציאלים לעמוד בראש הגוף הזה וכן 

המשטרה במיל שביקשו לשמור על המשטרה המתפוררת בפנים כפי שהיא ובדיקה 

שחיתות , פשיעה קשה ,נסיבות של אתגרים ביטחוניים.הליך שכבר ביקרנו כאן, שהתארכה

ות באמינ, ונסיבות של ליקויים קשים בתפקוד המשטרה .התפרעויות וטרור, נרחבת

שפוגע בכיפת החוק ובביטחון האישי , ובמוסריות של גורמים בה ואיבוד אמון בגוף חיוני זה

  .של כל אזרח ותושב המדינה

 .בהצלחה רבה בתפקיד -רוני אלשייך  -אז בתקווה שההליך יושלם בהקדם 

 -להשתלב או למצוא חן בעיני הפקודים  ל המיועד שלא לנסות"התנועה יצאה בקריאה למפכ

אלא  -אל לאחר שביזו את ערכיהשנאלצו לעזוב את משטרת ישרניצבים ובכירים לשעבר או 

 .ומקצועיות, יושרה, יבותמחו, מוסר, ות חיוניות של אמינותנורמלהטמיע מנהיגות ו לגלות

במשטרת ישראל שוטרים מסורים מלאי מוטיבציה לעשות את מלאכתם אך ישנם גורמים 

לחזק את , צריך לעקור אותם מתוכו -חיוני זה ובתפקודו  מושחתים ומשחיתים הפוגעים בגוף

( קרמשניט)להשיב למשטרה שוטרים כניצב משנה אפרים ארליך , השוטרים האיכותיים

 .שמחויבים למלחמה בפשיעה ובשחיתות

התנהלות מקצועית וערכית תושיב את הגאווה והאור בעיניים לשוטרים ואת האמון והכבוד 

 .לשלטון החוק לאזרחים

  



איכות השלטון בקריאה לראש הממשלה להשהות את מינויה של 

 לית משרד הקליטה"פרח לרנר לתפקיד מנכ

לראש הממשלה בקריאה להשהות את מינויה של פרח איכות השלטון פנתה התנועה ל

לנציב שירות המדינה לשקול כן קוראת התנועה לית משרד הקליטה ו"לרנר לתפקיד מנכ

 הציבור בבחינת השעייתה מתפקידהשיקולים שעניינם אמון 

ביחידה הארצית , יועצת בכירה בלשכת ראש הממשלה, בעקבות חקירתה של פרח לרנר

התנועה לאיכות פנתה , הפרת אמוניםלחקירות הונאה במשטרה בחשד לעבירות מרמה ו

התנועה קוראת לראש הממשלה להשהות . השלטון לראש הממשלה ולנציב שירות המדינה

קוראת התנועה לנציב שירות , בנוסף. לית משרד הקליטה"של לרנר לתפקיד מנכאת מינויה 

 .המדינה לתת מקום נרחב לאמון הציבור בבואו להחליט האם להשעותה מתפקידה

המשמשת כיועצת בחירה בלשכת ראש הממשלה עברה את ועדת המינויים , פרח לרנר

ת למרות שנעדרת ניסיון לית משרד הקליטה וזא"בנציבות שירות המדינה לתפקיד מנכ

ל משרד ממשלתי על פי רוב ומינויה ממתין "כנדרש מנושא משרה בתפקיד מנכ, ניהולי

 .על פי חוק, לאישור הממשלה

להתייחס לחשדות קוראת התנועה לאיכות השלטון לנציב שירות המדינה  , נוכח הדברים

ניק משקל להעו ,מתפקידה בבחינתו האם להשעותה המופנים כלפי לרנרחמורים ה

תקינות התנהלות מוסדות השלטון והתנהלות , משמעותי לשיקולים שעניינם אמון הציבור

 .חקירה משטרתית מעמיקה וממצה ללא הפרעה

הנושאת בתפקיד בלב העשייה הפרלמנטארית , לרנר' חשדות מסוג זה נגד עובדת כגב

 -משפיעה על התנהלות לשכת ראש הממשלה ועוסקת בנושאים רגישים מדי יום, והציבורית

 .עלולים לפגוע קשות באמון הציבור במוסדות השלטון

אליו תפקודם התקין של לשכת ראש הממשלה או של משרד הקליטה , יתרה מזאת

ככל שנושאת משרה רמה בהם נמצאת תחת  לרנר להתמנות מוטל בספק' מתעתדת הגב

חקירה פלילית הקשורה במישרין לסדרי עבודתה והתקשרותה עם אישים מסוימים 

 .המעורבים בפרשה מוגבלת

קוראת התנועה במלוא הזהירות לכבוד ראש הממשלה להשהות את אישור , בנוסף

עד שיתבררו החשדות לגביה עד  לית משרד הקליטה"יד מנכלרנר לתפק' מינויה של הגב

עובד מדינה לתפקיד  כבד לפגיעה עמוקה באמון הציבור ממינויחשש ולו רק בשל , תום

 . חקירה פלילית מתנהלת נגדו כה בכיר בעוד

 

  



התנועה לאיכות השלטון לא מוותרת ודורשת ממשרד החינוך 

תקציבית , ביקורת כספיתתגובה לשאלות הנוגעות לדוח 

 ותפעולית בעמותת מרכז מעיין החינוך התורני

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה בפעם הרביעית למשרד החינוך בבקשה להגיב על 

תקציבית ותפעולית בעמותת מרכז החינוך , ח הביקורת הכספית"שאלות הנוגעות לדו

למרות חובת , הפניותהפנייה נעשתה לאחר התעלמויות משרד החינוך מן . התורני

 משרד החינוך לתגובה על פי חוק

 רקע

פנתה התנועה למנהלת הכללית במשרד החינוך בעקבות דוח ביקורת  01.11.02ביום 

ואשר בחן וביקר את התנהלות רשת , שנערך לבקשת אגף החשב הכללי במשרד החינוך

התנועה כי בדוח  בפנייה זו ציינה. ("ר"ע)מעיין החינוך התורני בארץ ישראל "החינוך 

כי משרד החינוך הינו הגורם ו; שמטרתו לבחון ולבקר את התנהלות רשת החינוך, הביקורת

ובייחוד לאור המסקנות , האמון על הסדרת פעילות רשת החינוך בפן הניהולי והפדגוגי

התנועה ביקשה מספר התייחסויות הנוגעות למסקנות הדוח אך משרד  .העולות מן הדוח

 .גם לפניות חוזרות בנושא, יבהחינוך לא הג

לא נותר אלא להניח כי משרדך בוחר בהתעלמות מכוונת ובוטה מפניותיה של עמותה 

ובכך מפר את חובותיו המנהליות על פי הדין להשיב לפונה ולפעול בהתאם , ציבורית

 . לאמור בדוח הביקורת

רואה , משלא נתקבלה כל תגובה ממשרד החינוך בנושא במשך למעלה משלשה חודשים

לרבות הדרישה כי יפעל משרד , בכך התנועה כסירוב לכל דבר ועניין להיענות לפנייתנו

במצב עניינים זה יש  .ובהתאם לאמור בדוח הביקורת, החינוך על פי סמכותו וחובתו

והעברת הנטל להוכחת חוקיות התנהלות , כותלראות בהיעדר מענה כסירוב להפעלת הסמ

 .בלתי ראויה זו עובר על משרד החינוך

 . את תגובת משרד החינוך, רביעית במספר, מבקשת התנועה ונבקש פעם נוספת, לפיכך

 

 

 

 

 

 

 

 מכרזים

 



איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה לפרסם את הדוח על 

בפנייה הוועדה הדנה הרפורמה ברשות החשמל ולהציג עמדתו 

 בנושא

בקריאת להציג את עמדת משרדו למבקר המדינה איכות השלטון פנתה התנועה ל

וכן לפרסם , בכנסת וועדה המיוחדתבסוגיית הרפורמה הצפויה ברשות החשמל בדיוני ה

 .בהקדם את דוח הביקורת בנושא עצמאות רשות החשמל

 

יוסף חיים שפירא לפרסם ( בדימוס)ט השופ, למבקר המדינהועה לאיכות השלטון פנתה התנ

את דוח הביקורת לעיל בנושא משק החשמל , ובטרם יושלמו הליכי החקיקה בעניין, בהקדם

ה מתרחשת כהמשך לפנייה קודמת בה פרשפניית התנועה למבקר . ועצמאות רשות החשמל

התנועה בפני המבקר את נימוקי התנגדותה לרפורמה המתוכננת בחוק ההסדרים אשר 

הועברה לתנועה פניית המבקר , בהמשך. גע באורח מהותי בעצמאותה של רשות החשמלתפ

בה הביע המבקר מורת רוח מן הניסיון להביא לשינוי כה משמעותי במסגרת חוק , ש"ליועמ

 . ההסדרים

וועדה ובעת הזו אנו ניצבים בשיאם של הדיונים ב, ש חלפו מעל חודשיים"מיום הפנייה ליועמ

בכנסת העוסקת  בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהמיוחדת לדיון 

 .בסוגיה

ניכר כי בכוונת הממשלה להעביר , 03.01.5102בדיון הראשון בנושא שנערך בוועדה ביום 

זו הצפויה לפגוע בעצמאות הרשות וממנה , את הרפורמה המוצעת במתכונתה הנוכחית

מכרעת עבור כל גורם שברצונו להשפיע על נקודת הזמן הנוכחית . המבקר, על פניו, הסתייג

לפיו דוח המבקר בעניין עצמאות רשות החשמל , החשש; הליך החקיקה והרפורמה המוצעת

 .ממשי, "מאוחר מידי, מעט מידי"וחיזוק הרגולטורים העצמאיים יהיה בבחינת 

את , ובטרם יושלמו הליכי החקיקה בעניין, התנועה קוראת למבקר לפרסם בהקדם, לכן

על מנת להעשיר , זאת. וח הביקורת לעיל בנושא משק החשמל ועצמאות רשות החשמלד

עניינית ובלתי תלויה מצד , את הדיון הציבורי המתנהל בימים אלה בחוות דעת מקצועית

הוא מבקר  -גורם השם לנגד עיניו את תקינות התנהלות מוסדות השלטון וטובת הציבור

 .לפרסם את עיקרי דוח הביקורת  דנן קוראת התנועה למבקר, למצער. המדינה

קוראת התנועה למבקר או למי מטעמו להציג את עמדת משרד , ומסיבות אלה, בנוסף

וועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית המבקר בסוגיה בוערת זו בדיוני ה

 . בכנסת להתחדשות עירונית

 -בגלגולה הנוכחי הרפורמה המוצעת תוביל לחיסול רשות החשמל לעמדת התנועה

; תפגום באיכות הרגולציה; המנותק מתלות בגורמים פוליטיים כרגולטור איכותי ומקצועי

עקב הכפפתה , זאת. תצמצם את הוודאות במשק ותעמוד בסתירה לסטנדרטים בינלאומיים

של  והכפפת שיקול דעתהרשות המאוחדת לשר הר "יו הכפפת, המוסדית למשרד האנרגיה

 .ביעת תעריפים למדיניות השררשות החשמל בקה

רשות חברת ו
 החשמל

 



  



 עמדת התנועה לאיכות השלטון בנוגע לרשות החשמל

 

התנועה לאיכות השלטון העבירה נייר עמדה לכלל חברי הוועדה המיוחדת אשר דנה 

 בעניין הקמת רשות החשמל במסגרת חוק ההסדרים

 

לקראת דיוני הוועדה המאוחדת אשר דנה בעניין הקמת רשות החשמל במסגרת חוק 

, לעמדת התנועה. פנתה התנועה לכלל חברי הוועדה והעבירה נייר עמדה בנושא, ההסדרים

הן  – הרפורמה המוצעת תוביל לפגיעה מהותית במעמדה העצמאי של רשות החשמל

ר רשות החשמל "כפפתו האישית של יוהן עקב ה; עקב הכפפתה המוסדית למשרד האנרגיה

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

 .בקביעת תעריפים למדיניות השר

; עקב התלות בגורם פוליטיתפגום באיכותה של הרגולציה על משק החשמל פגיעה זו 

במיוחד במשק החיונית 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 לאמות המידה הבינלאומיות המקובלות במדינות המערביות  ותעמוד בסתירה

 .ישראל מבקשת להשתוות להן

מתנגדת אף ולצד זאת , התנועה מתנגדת להסדר המוצע לגופו של עניין, אשר על כן

אין מקום להעביר , לעמדת התנועה. לניסיון להעבירו בכנסת באמצעות חוק ההסדרים

, באמצעות חוק ההסדרים רפורמה מבנית מהותית שהינה נעדרת משמעות תקציבית

 .ואינה בעלת דחיפות מיוחדת

  



יקת כשל אירועי הסופה ביחס לטיפולה של קריאה להקמת בד

 חברת החשמל בנזקי מזג האויר

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה ומנהל רשות החברות הממשלתיות בקריאה  

על מנת למצות , לפתוח בבדיקה כשל אירועי הסופה הקצרה וטיפול חברת החשמל בנזקיה

, ל במקרה החירום הבא יהיה יעילאת הפרשה ולהבטיח כי המענה שתספק חברת החשמ

 .מהיר ומיטבי

  

יוסף שפירא ומנהל רשות החברות , התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה 

אורי יוגב בעקבות מחדל טיפול חברת החשמל בהשפעות נזקי מזג האויר אשר , הממשלתיות

 הובילו לניתוקם של עשרות אלפי בתי אב מחשמל

הובילה לניתוקם של , שהכתה בשמי ישראל לפני כשלושה ימיםהסופה הקצרה והעוצמתית 

. והותירה אותם משך יממות ארוכות חסרי אונים ובעלטה, עשרות אלפי בתי אב מחשמל

המחדל האמור מתבטא בטיפול איטי ובלתי יעיל לכאורה של חברת החשמל בתקלות 

נותקים מרשת אלף איש ואישה עדיין היו מ 11-כיממה לאחר הסופה כ, כך. המרובות

בה פתחו " שביתה איטלקית"בשל , לפי הדיווחים, עיכוב זה בטיפול נגרם בין היתר. החשמל

 .אשר האטה את הטיפול התקלות, עובדי חברת החשמל בהנחיית ועד העובדים

 

הודיע על הקמת ועדת חקירה משותפת עם משרד , מר יפתח רון טל, ר חברת החשמל"יו

לאור ההכרה בכשלים הקשים , לבחינת אירועי הסופה האנרגיה והתשתיות הלאומיות

בדיקה פנימית של חברת החשמל אינה מספקת , לעמדת התנועה, יחד עם זאת. שאירעו

 .וחיוני להבטיח כי הוא לא יקרה בשנית, מדובר במקרה חריג וחמור בהיקפו. במקרה זה

 

התנהלות כלל  ידי גורמים חיצוניים אשר תבחן את-לשם כך נדרשת ביקורת מקיפה על

 .הגורמים הממונים הרלוונטיים בפרשה ותספק המלצות וממצאים להמשך

קוראת התנועה לפתוח בבדיקה כשל אירועי הסופה הקצרה וטיפול חברת , נוכח הדברים

ידי -ידי הרשות לחברות ממשלתיות ובין אם על-בין אם ביקורת זו תיערך על, החשמל בנזקיה

צות את הפרשה ולהבטיח כי המענה שתספק חברת על מנת למ, משרד מבקר המדינה

מבלי לפגוע בבדק הבית , זאת. מהיר ומיטבי, החשמל במקרה החירום הבא יהיה יעיל

 .הפנימי שתערוך חברת החשמל במסגרת נפרדת

 

   



איכות השלטון בקריאה לשרי הממשלה לטפל כבר כעת בנושא 

 הפיצויים לבעלי העסקים

 

לראש הממשלה ולחברי ועדת השרים לענייני ביטחון איכות השלטון פנתה התנועה ל

ות נוספים מלאומי לטפל כבר כעת בנושא הפיצויים לבעלי העסקים בירושלים ובמקו

 הנפגעים קשה בשל התדרדרות המצב

 

התנועה למען איכות השלטון בישראל פנתה לראש הממשלה ולחברי ועדת השרים לענייני ביטחון 

ריאה לחזק את ידיה של ממשלת ישראל במאבקה חסר הפשרות להשבת השקט והביטחון לאומי בק

מלוא הערכתנו לכוחות הביטחון העומדים על משמרתם יומם להביע את , לתושבי מדינת ישראל

אנו שולחים מכאן תנחומים למשפחות הנרצחים . הנחושה עמידתםים על מצדיעים לאזרח, ולילה

 .לפצועיםואיחולי החלמה מלאה 

לקריאה ולציפייה  אנו מבקשים להצטרף –לקראת ישיבת הקבינט המיוחדת הצפויה להתכנס ו, כן

משרי הממשלה לגייס את מלוא המשאבים הנדרשים כדי לטפל במציאות הביטחונית המורכבת הזאת 

 .ולהחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל

בנושא הפיצויים לבעלי , כבר כעתו, היתרן ביחברי הוועדה כי בדיון זה ידונו  ,מבקשת התנועהעוד 

 .העסקים בעיר הבירה ובמקומות האחרים הנפגעים קשות בשל הידרדרות המצב

 

 

 

 

 עסקים קטנים

 


