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 ח "דוהכותרות  | 1025-פברואר              

 אלמה ןוילגל

 

 חפשו אותנו גם בפייסבוק

 

הממונה על ההגבלים העסקיים החליט בדצמבר  –לאחר מאבק ממושך וקשה של התנועה – מונופול הגז

מתן החזקה על מאגר הגז  התנועה נכנסה למאבק נרחב בעקבות! לפעול לפירוק מונופול הגז האימתני 4112

 01%-חברות אלה יקבלו שליטה על כ –י 'ונובל אנרג(  של יצחק תשובה)לשותפות דלק " לוויתן"הטבעי 

התנועה  .החלטה בעלת השפעה מכרעת על המשק הישראלי כולו –שנה  01-מעתודות הגז של ישראל ל

 אליו החודש פנינו, הדרמטית של הממונה על ההגבלים העסקיים ממשיכה בימים אלה לגבות את ההחלטה

כמו כן אנו פועלים בכל מה , הנוגעת להכרזה על מונופול הגז כהסדר כובל לא תידחה ודרשנו כי ההחלטה

 .שדורש לשקיפות הליכי השימוע המתנהלים מול חברות הגז

 

אחרי תספורת  – טיל עליו קלון כלכלייש לה: יצחק תשובה שוב מגייס כספים מהציבור, אחרי התספורות

חזר יצחק  4112בפברואר  –מכספי החסכונות והפנסיה של הציבור ₪ מיליארד  1.2שבמסגרתה כבר נמחקו 

והתנועה פתחה במאבק ציבורי ומיידית פנתה לגופים המוסדיים המנהלים את  –תשובה לגייס כסף מהציבור 

, ודרשה מהם שלא להשקיע את כספו של הציבור שוב אצל יצחק תשובה –הפנסיות והחסכונות של הציבור 

על מי שערך תספורות על , לעמדת התנועה. ולמחוק כספים של הציבור" לספר"שכבר הוכיח שאין לו בעיה 

 .ולא לאפשר לו יותר מגע עם כסף של הציבור –" קלון כלכלי"חשבון הציבור צריך להטיל 

 

לכל המפלגות ודרשה מהן לפרסם מצעים  4112התנועה פנתה בינואר  –רט על כל מפלגה לפרסם מצע מפו

פרסום מצע הוא מינימום . מפורטים שיתייחסו לכל הסוגיות שנמצאות על סדר היום של הציבור הישראלי

בין השאר התנועה דורשת מהמפלגות להתייחס לסוגיות . נדרש ממי שמבקשים את אמונו של הציבור הישראלי

, התחייבות שלא להכניס עבריינים מורשעים לממשלה, שקיפות תקציב המדינה, וקר המחיהכמו הורדת י
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המהלך מלווה במקביל גם בקמפיין מאבק ציבורי מול  .שמירה על הנכסים ומשאבי הטבע של הציבור ועוד

 .ראשי המפלגות

 

ח שנערך "בדרישה לפרסם את הדו, לבית המשפט נגד משרד האוצרהתנועה עתרה  –מעיין החינוך התורני 

למרות שעבר הזמן הקבוע , ח"במשרד האוצר לא מפרסמים את הדו. ס"במשרד על מעיין החינוך התורני של ש

פערים בלתי מוסברים של שבה דובר על תופעות חמורות כמו , ח"ולמרות החומרה של טיוטת הדו, בחוק

, תשלומי שכר פיקטיביים לאנשים שלא קיימים או שלא עובדים ברשת, שעות הלימודמיליוני שקלים בתקצוב 

גירעון , באלפים –העסקת מקורבים וקרובי משפחה , תשלומי פרישה לאנשים שממשיכים לעבוד ברשת

 -וכן , ניסיונות להעלמת מידע במהלך הביקורת, שכוסה כולו מתקציב המדינה -ח "מיליון ש 121של  תקציבי

ל "ומי שהיה מנכ. הועסק במקביל גם ברשת עצמה -שהיה אמור לפקח על הרשת מטעם משרד החינוך  האדם

ח המלא על "בעתירה נדרש פרסום הדו; מכהן היום כחבר כנסת -יואב בן צור  -הרשת בתקופה הרלוונטית 

 .ח"מנת שיהיה אפשר לטפל בכל התופעות החמורות המוזכרות בדו

הנוגעים , למרות החשדות החמורים נגדה – קירשנבאוםהונתה של פאינה להפסיק את כ: צ"עתירה לבג

היא ממשיכה לכהן  –ולמרות פרשת השחיתות שהתפוצצה וקירשנבאום במרכזה , ללב תפקידה הציבורי

 . שותקת בחקירתה במשטרהוגם כסגנית שר הפנים 

 

התנועה פנתה לכל ראשי המפלגות ודרשה , ח"בעקבות פרסום הדו –ח מבקר המדינה על משבר הדיור "דו

להכניס אותן למצעים ולתוכניות העבודה ולתת להן משקל רב במסגרת , ח"מהם לאמץ את המלצות הדו

ח המבקר מהווה קריאת השכמה למקבלי ההחלטות והציבור זועק לטיפול "דו. ההסכמים הקואליציוניים

 .מקיף ועמוק בבעיה, מערכתי

 

פיזר , יצחק יוסף, פיהם הרב הראשי הספרדי-בעקבות פרסומים על – לרב הראשי אסור לעסוק בפוליטיקה

ס ותכנן להגיע לעיר נתיבות בצעד "שיבח חברי כנסת של תנועת ש, רמזים בנוגע למפלגה בה הוא תומך

התנועה הגישה תלונה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה שהרב  –שנתפס כהשתתפות בתעמולת בחירות 

הטענה שלנו התקבלה מהותית , דבר שהוא אסור בשל תפקידו הציבורי –יחדל מכל עיסוק בתעמולת בחירות 

 .ר ועדת הבחירות לא מצא לנכון להוציא צו"גם אם לא יו

 

את מי שכיהן כממונה על שונית למנות לאחר שעצרנו את הכוונה הרא -המינוי של עודד שריג בחברת מגדל 

, פעלנו מול שלמה האוזר –ללא תקופת צינון מספקת הנדרשת לפי חוק , ר חברת הביטוח מגדל"הביטוח ליו

 . ר חברת מגדל אחזקות"ר הרשות לניירות ערך על מנת למנוע מחטפים הקשורים לניסיון למנותו כעת כיו"יו

 

, ניצב יוחנן דנינו-רב, ל המשטרה"למפכ הפנייהבעקבות  -היערכות משטרת ישראל  -טוהר הבחירות 

במשטרה לקראת הבחירות וליום  לתהליך היערכותם של כלל הדרגיםקיבלנו התייחסות מפורטת הנוגעת 

, הופצו הנחיות בתחומי החקירות והתביעות, כי במסגרת ההיערכותשקיבלנו עודכנו במכתב המענה  .הבחירות

אשר  200ואף מונה צוות חקירה ייעודי ברמה הארצית ביחידת להב , ו צוותי חקירה ייעודיים בכל תחנהמונ

 .יטפל במקרים המתאימים כפי שייקבע וזאת בתיאום עם הפרקליטות וועדת הבחירות המרכזית

 

לראש הממשלה לשוב בו מהחלטתו ולהשיב פנינו ליועץ המשפטי ו – מעורבות ראש הממשלה בפרס ישראל

את שלושת השופטים למושבם בועדת פרס ישראל לספרות ולקולנוע ולהתיר לכל השופטים שהתפטרו לשוב 

התערבות ראש הממשלה במינויים ערב בחירות העמדה שהתקבלה היא כי . ולכהן כחברי הוועדות השונות

 .ריתבמיוחד עקב עיתוי הנושא וחשיבותו הציבו בעייתית
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בעניין מינויים  בקריאה לתקן הנחיות פנינו ליועץ המשפטי – בתקופת בחירותפוליטיים מינויים  לעצור

שמונו במעורבות השר הממונה ומחזיקים , מפורשות את אפשרותם של עובדי משרד ולהגבילבתקופת בחירות 

לאור חשש , מכרזלקחת חלק פעיל במינויים המתבצעים באמצעות , במשרות אמון בשירות המדינה

 .מחטפי בחירות ומכניסת שיקולים זרים אל הליך המינוי בתקופה רגישה זו, מפוליטיזציה

 

בשנים האחרונות ליווינו ממושכות את  – ראש עיריית נצרת עילית הורשע בקבלת שוחד, שמעון גפסו

למסכת התנכלויות קשה מהלך מיצוי החקירה והטענות נגדו וליווינו את חושפי השחיתות בעירייה שסבלו 

 .החודש פנינו ליועץ המשפטי על מנת שתוארך תקופת השעייתו של ראש העיר. מטעמו

 

ר לכהונה "בחירתו של היוא וקראה לבטל את "למועצת מד פנינו - נעם יפרח, א"ר מד"יומינוי לא תקין של 

ר "תפקודו של יומדינה על דבר המנוגד לתקנון הארגון ולמרות ביקורת קשה שמתח מבקר ה, רביעית רצופה

 .מדע ועל התנהלות הארגון

 

נפגשנו עם אלפי מצביעים במפגשים  יים האחרוניםבחודש – סע הבחירות של התנועה לאיכות השלטוןמ

קיימנו מפגשים בלתי אמצעיים , באוניברסיטאותבבתי ספר ו נושאיים עם מועמדים פאנליםערכנו , פתוחים

מצביעים שזאת להם הפעם הראשונה שניגשים , נוער ומכינות קדם צבאיות חניכי תנועותעם מאות רבות של 

 .בחירות והדגשנו את הארחיות של האזרחים לקחת חלק פעיל בחיים הציבורייםל
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 המלאהגיליון  –ח איכות "דו|  1025-ראורבפ

 

פנייה ליואל חסון וראשי המחנה הציוני בקריאה לחשוף 

 את רשימת לקוחותיו 

וראשי המחנה הציוני בקריאה התנועה לאיכות השלטון פנתה ליואל חסון 

לחשוף את רשימת הלקוחות עמם עבד בשנתיים האחרונות במסגרת חברת 

 .אותה הקים ובה פעל" הקבינט"

הקים ופעל במסגרת חברה בשם , במהלך השנים בהן לא כיהן חסון כחבר כנסת

מטרת החברה היא ייעוץ והכשרת לקוחות . יחד עם השדלן צח בורוביץ, "הקבינט"

נבחרי הציבור המכהנים בה כמו גם בפני נבחרי ציבור , להופעות והתנהלות מול הכנסת

בהתאם לרשימת המועמדים של המחנה , כמו כן. ונושאי תפקידים במשרדי הממשלה

 .ברשימה 11שובץ חסון למקום , הציוני

 משעה, על אף העובדה כי אין מדובר בפעילות שדלנית הנופלת לגדרי הוראות חוק הכנסת

הרי שיש בעבודה זו ממשק הדוק עם גורמים שונים , שלא נערכה במסדרונות המשכן

 .מול רשויות השלטון ונבחרי הציבור -המבקשים לפעול בעבר וייתכן שאף בהווה ובעתיד

, ככל שיבחר לכהן כחבר כנסתהתנועה לאיכות השלטון פנתה ליואל חסון והבהירה כי 

מול לקוחותיו  -בתפקידו החדש, צמוישנה אפשרות סבירה בה עלול למצוא ע

הדבר עלול להוביל להימצאות במצב של ניגוד עניינים ובוודאי הדבר אינו תורם . לשעבר

 .לאמון הציבור בנבחריו

הרי , על אף העובדה כי לא חלה על חסון כל חובה חוקית לחשוף את לקוחות החברה

כיצד להגיע אל שההחלטה שלא לחשוף את מי שבמסגרת עסקיו הפרטיים הדריך 

בכל  הינה החלטה עגומה המותירה טעם לפגם -ולהתנהל מול מקבלי ההחלטות

 . הנוגע לטוהר המידות המצופה ממועמד לכנסת ישראל ותחושה כי כביכול יש מה להסתיר

: מתנהלת תחום החקיקה בתנועה לאיכות השלטון, ד מיקה שיינוק קרטן"עו

המועמדים צריכה להיות מתורגמת למעשים  הציפייה של הבוחרים לטוהר מידות מצד "

יש מקום לפרסם את רשימת האנשים והגופים מולם עבד מר חסון בכדי שהציבור . בשטח

רק כך ניתן לשפר . ידע בעתיד מתי עליו להימנע ממצבים פסולים של ניגוד עניינים

 ".ולקדם את אמון הציבור בנבחריו ולהצמיח נורמות התנהלות ראויות

 בחירות
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 ש לתיקון הנחיות מינויים בתקופת בחירות"ועמקריאה לי

ש בקריאה לתקן הנחיותו בעניין "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

מינויים בתקופת בחירות כך שתגביל מפורשות את אפשרותם של  עובדי 

שמונו במעורבות השר הממונה ובפרט המחזיקים במשרות אמון , משרד

, במינויים המתבצעים באמצעות מכרזלקחת חלק פעיל , בשירות המדינה

מחטפי בחירות ומכניסת שיקולים זרים אל הליך , לאור חשש מפוליטיזציה

 .המינוי בתקופה רגישה זו

 

והתריעה על הבעייתיות הקיימת בהנחיה ש "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

ת למינויים בתקופת בחירות בנוסחה הנוכחי אשר מותיר פתח למעורבות פוליטי

 . בהליכי מינוי

ההנחיה הנוכחית קובעת כי יש להימנע מאיוש משרות בכירות בשירות המדינה באמצעות 

להימנע ממינויי קבע למשרות בכירות ואחרות המתקבלים ללא הליך ; ועדות איתור

ובלבד , רק בנסיבות חריגות יתאפשרו מינויים כאמור. לים"תחרותי ולהימנע ממינוי מנכ

 .יב שירות המדינה בהחלטה מנומקתשניתן אישור מנצ

נקבע כי אלו ימשיכו כסדרם , למינויים באמצעות מכרזבכל הנוגע , יחד עם זאת

, אולם. משום שבהליכים אלו אסורה ממילא מעורבות הדרג הפוליטי, בתקופת הבחירות

הפרקטיקה הנפוצה ביחידות , מדיווחים שהגיעו לתנועה בתקופה האחרונה עולה כי בפועל

ות בשירות המדינה היא כי בועדות המכרזים הדנות במינויים השונים יושבים על פי השונ

הינן משרות אמון ובמקרים , ל"משרות מנכ. או עובדים בכירים אחרים/לים ו"רוב מנכ

אף תפקידים בכירים נוספים בשירות . י אנשי אמונו של השר המכהן"רבים הן מאוישות ע

 .ו עקיפה של השרהמדינה מתמנים במעורבות ישירה א

לקחת , אשר התמנו במעורבות פוליטית ,מצב דברים זה מאפשר לאותם בעלי תפקידים

הלכה , כך. על רגישותה הרבה, חלק פעיל ומעורב במכרזים שמתבצעים בתקופת הבחירות

 . קיים קושי ממשי לנטרל את הגורם הפוליטי מהליך המינוי, למעשה

לכל , חיה כך שתגביל באופן מפורש וממשייש צורך לתקן את ההנ, לעמדת התנועה

בועדות המכרזים , ל וכל המכהן מכוח משרת אמון"את מעורבות המנכ, הפחות

אין אמירה מפורשת ובהירה דיה כדי למנוע מעורבות של . למינויים בתקופת הבחירות

 .שהם אנשי אמונו של השר בהליך המינוי, לים ועובדים בכירים אחרים"מנכ
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הפותח במהותו פתח , למד כי תחום המינויים הוא תחום מוטה ופרוץניסיון העבר מ

. לפגיעה קשה וחמורה בטוהר המידות בשירות הציבורי ובאמון הציבור ברשויות השלטון

אשר נודעת לה רגישות , החשש מפגיעה זו מקבל כאמור משנה תוקף בתקופת הבחירות

 .מיוחדת בכל הנוגע למינויים
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להימנע , יצחק יוסף, הראשי על הרב: איכות השלטון

 לאחר הבחירותמביקור בנתיבות עד 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרב הראשי יצחק יוסף בבקשה לחדול מיידית 

בדבר תמיכה פוליטית במפלגה זו או אחרת ובכך , ולו מרומזת, מכל אמירה

, להימנע מביקורו בנתיבות ולהימנע מכל הופעה ציבורית והשתתפות בכנסים

 .שיכולים להיות בעלי היבט פוליטי עד לאחר הבחירות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרב הראשי יצחק יוסף בעקבות פרסומים כי הרב עתיד 

ס "תמיכה בש –לשהות בשבת הקרובה בעיר נתיבות וכי שהייתו צופנת מסר פוליטי ברור 

שנבחר כרב הראשי  הרב מגיע לנתיבות לראשונה מאז, זאת ועוד. 'יחד'על פני מפלגת 

אם : "בפרסומים נתנו ציטוטים של הרב מתוך השיעור השבועי האחרון, כמו כן. לישראל

גם הקו ההלכתי שלו של , אנחנו אמונים פה בשביל לשמור על הקו של הרב, הרב היה חי

אני רב  -אני לא יכול לדבר , גם על הקו ההנהגה של מרן, שהרב מסר את עצמו-הרב 

לשמוע טוב , אבל אני רק רומז, נים שאני לא יכול לדבר פוליטיקהאתם מבי, ראשי

 ."לחזק את הדרך של מרן, בכיוון של הנהגה, מה שמרן הנחיל לנו, טוב לקו של מרן

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני הרב כי חוק הבחירות לכנסת קובע כי עובד מדינה 

אוסר גם על הרב הראשי לישראל  תקנון שירות המדינה. לא ייקח חלק בתעמולת בחירות

ובין היתר קיים איסור על השתתפות בתעמולה , להשתתף בפעילות מפלגתית בכלל

הרי שהינם חמורים לכשעצמם , ככל שהדברים מדויקים, על כן. פומבית בבחירות לכנסת

 .ומהווים התבטאות פוליטית ותעמולת בחירות פסולות מצד הרב

, במישרין או במשתמע, י שאם בכך יש כדי להביע תמיכההר, בכל הנוגע לביקור בנתיבות

גם אם כוונת הרב לשבות , יתרה מכך. הרי שהדבר פסול מכל וכל, במפלגה זו או אחרת

הרי , אמירה פוליטית, מבחינתו, בשבת הקרובה בנתיבות אינה מהווה כלל ועיקר

 .מפעולה זומן הראוי כי ימנע , שנוכח הבנת המהלך כמהלך פוליטי על ידי הציבור

רב ראשי ונשיא בית הדין הרבני הגדול וככזה עליך , דמות ציבוריתהרב הראשי הנו 

הדברים . לזרם פוליטי או מפלגה זו או אחרת, ולו נרמזת, להימנע מכל  העדפה

פעילות פוליטית של דיין  -מתחדדים אף משעה  מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול

היא פוגעת באמון הציבור ברשות השופטת : אך לא רק בה, פוגעת באמון הציבור בדיינות
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כי ההכרעה השיפוטית , שהדיינות היא חלק ממנה ובציפיותיו של הציבור הישראלי, כולה

 .תהא ללא נטיות וניטראלית
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להורות לרב : ש ולוועדת הבחירות המרכזית"פנייה ליועמ

לחדול מלקחת חלק בתעמולת , יצחק יוסף, הראשי

ימנע מלהגיע למקומות המזוהים עם מפלגה הבחירות ולה

 מסוימת

ש והגישה קובלנה לועדת הבחירות "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

לחדול מלקחת , יצחק יוסף, המרכזית בקריאה להורות לרב הראשי לישראל

חלק בתעמולת בחירות ולהימנע מכל הופעה ציבורית והשתתפות בכנסים 

פלגה מסויימת במהלך שלושת השבועות במוסדות ציבור המזוהים עם מ

 .עד לאחר הבחירות, הקרובים

 

ש והגישה קובלנה לועדת הבחירות המרכזית "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

פניית התנועה נעשתה .  בבקשה להורות לרב יוסף לחדול מלקחת חלק בתעמולת בחירות

האחרון שהעביר הרב יוסף בעקבות פרסומים שפורסמה בהם מתואר כי בשיעור השבועי 

הרב יוסף . בבחירות הקרובות, לתפיסתו, הוא רמז לקהל מאזיניו בדבר ההצבעה הרצויה

, ומהפרסומים נראה כי שהייה זו אינה תמימה, עתיד לשהות בשבת הקרובה בעיר נתיבות

 .פני מפלגת יחד-ס על"תמיכה בש –אלא צופנת בחובה מסר פוליטי ברור 

ם אם כוונת הרב יוסף לשהות בשבת הקרובה בנתיבות אינה מהווה התנועה מדגישה כי ג

ידי הציבור -הרי שנוכח הבנת המהלך כמהלך פוליטי על, אמירה פוליטית, מבחינתו, כלל

התנועה מוסיפה . יש בכך משום תעמולת בחירות משתמעת ועל הרב יוסף להימנע ממנה

, ש את שם המפלגה בה הוא תומךומדגישה כי אף אם דבריו של הרב יוסף לא ציינו במפור

העובדה כי הציבור הבין את מסרו המרומז מספיקה כדי להעיד על כך שזוהי תעמולת 

 .בחירות אסורה

פעילות פוליטית של דיין פוגעת באמון  -הרב יוסף מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול

, כולה היא פוגעת באמון הציבור ברשות השופטת: אך לא רק בה, הציבור בדיינות

כי ההכרעה השיפוטית תהא , שהדיינות היא חלק ממנה ובציפיותיו של הציבור הישראלי

 .ללא נטיות וניטראלית
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 קריאה לראשי המפלגות לפרסם את מצע הבחירות

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי המפלגות בקריאה לפרסם בהקדם 

מציעה , ייהכחלק מן הפנ. אשר ישקף נאמנה את עמדות מפלגותיהם, מצע

 התנועה עקרונות אשר ראויים להיכלל במצע

 

אשר ישקף , התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי המפלגות בקריאה לפרסם בהקדם מצע

באופן שבו אזרחי המדינה יוכלו לשקול בצורה מעמיקה , נאמנה את עמדות מפלגותיהם

 .את הצבעתם ביום הבחירות

כי המצע הינו כלי בעל ערך דמוקרטי רב התנועה מדגישה בפנייה לראשי המפלגות 

מעלה משעה שהוא מעשיר את שוק הדעות ומאפשר בחירה מושכלת ועניינית כמו 

למרות חשיבותו הרבה של  .גם יצירת מסגרת אידאולוגית שבגזרתה פועלת המפלגה

אשר אינו מפורט דיו , יש כאלה המפרסמות מצע, ישנן מפלגות הנמנעות מלפרסם, המצע

ר להבין את כוונות ועמדות המפלגה או שהן מפרסמות מצע רק בסמוך מאוד ולא מאפש

 .ליום הבחירות עצמו

 : התנועה מפרטת עקרונות שראויים להיכלל במצע של כל מפלגה

, אשר יש עימן קלון, התחייבות להימנע ממתן אפשרות למי שהורשע בעבירות -

נים מי שהורשעו לשוב ולהיבחר לכנסת וכן הימנעות מישיבה בממשלה בה מכה

 . כאמור

אשר , התחייבות לפעול לעדכון קוד האתי של חברי הכנסת ולעיגונו של קוד אתי -

 .  יחייב את חברי הממשלה לפעול תחת נורמות התנהגות אתיות ומוסריות

התחייבות להוסיף ולפעול למען פירוקם של המונופולים השולטים במשק  -

מודד עם יוקר המחיה והנטל הכלכלי ולקדם את התחרות באופן אשר ית, הישראלי

 .  הכבד המוטל על אזרחי המדינה

בלתי , בלתי עניינית, התחייבות להגן  על קופת הציבור מפני חלוקת כספים -

באופן הפותח פתח ומעודד שחיתות וכן הידוק הפיקוח על , תקינה ובלתי שקופה

פעול התחייבות ל. העברת כספים ועל השימוש בהם להבטחת הגשמת ייעודם

ולפעול למען הנגשתו , אשר גלוי רק למתי מעטים, למען שקיפותו תקציב המדינה

 .לכלל הציבור
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התחייבות להגן על הנכסים הציבוריים ועל אוצרות  הטבע ובפרט מאגרי הגז  -

, אשר נוהגים במשאבים אלה כבשלהם, המצויים בשליטתם של בעלי הון, הטבעי

 .משאבים אלהולפעול להשאתו של האינטרס הציבורי ב

 

התנועה מדגישה שעקרונות אלו ראויים להיות חלק מסדר היום הציבורי ולהיכלל במצע 

 . של כל מפלגה לכשיתפרסם
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איכות השלטון לראש הממשלה בקריאה לפרסם מצע 

 העוסק בנושאים העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל

ר "יו, נתניהוכ בנימין "חה, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

ל מפלגת הליכוד בקריאה "מנכ, כ דני דנון ומר גדי אריאלי"חה, מרכז הליכוד

 .לפרסם לציבור הרחב את מצע המפלגה בשל החשיבות הדמוקרטית

כי מפלגת הליכוד , לאור פרסום של העיתונאית והבלוגרית טל שניידר נודע לתנועה

המצע "וזאת בתואנה כי , הכלכליתנמנעת מלפרסם מצע עדכני ובו מפורטת התכנית 

 ".ישמש כלי לתקשורת הישראלית לנגח אותי באופן אישי

מצע של מפלגה אשר מפורסם ועומד לביקורת הציבור הוא בעל חשיבות דמוקרטית 

בהתאם לפרסומים שצוינו  -י מר נתניהו"ושלא כפי שנטען ע, הוא אכן משמש ככלי. רבה

 . כלי ניגוח יש לו משמעות רבה יותר מאשר, לעיל

" כרטיס הביקור"מצע הבחירות מהווה את . מצע בחירות הינו כלי דמוקרטי רם במעלה

את עמדותיה , ובו מפרטת המפלגת את משנתה, של המפלגה עבור ציבור המצביעים

. סדר העדיפויות שלה והנושאים העומדים על סדר יומה של המפלגה, בנושאים שונים

הציניים והיצירתיים שכל מפלגה מפיצה לקראת  ,לצד שידורי התעמולה המבדרים

בכדי , המצע מהווה מסמך רציני ויסודי העומד לרשות הבוחר, מערכתה הבחירות

 .להבין ולבקר את עמדותיה של כל מפלגה, שיוכל להעמיק

הינה התנהגות המשדרת חוסר , "ככלי ניגוח"מחשש כי ישמש , התחמקות מפרסום מצע

. חרים כמו גם חוסר יכולת להתמודד עם ביקורת הציבורהערכה וזלזול בציבור הבו

מן , כמפלגת שלטון המבקשת לשוב ולזכות באמון הציבור וכמועמד לראשות הממשלה

הראוי כי עמדת המפלגה בנושאים שונים כגון הנושאים הכלכליים  תעמודנה לעיני 

ת את עמדות לציבור מגיע לדע". לנגחה"שיוכל לבקרה ו, ואף על מנת, למרות. הציבור

וכך לגבש , להעלות שאלות וביקורות אודותיהן, מפלגת הליכוד בנושאים החשובים באמת

 .את עמדתו הפוליטית

העובדה כי מפלגת הליכוד היא כיום מפלגת השלטון אינה מוציאה או מאיינת הצורך 

משעה שהן משרד הכלכלה והן משרד  -על אחת כמה וכמה מצע כלכלי, במצע בכלל

 .נוהלו בקדנציה האחרונה על ידי שרים ממפלגת הליכודהאוצר לא 

אנחנו עוסקים "הצהיר מר נתניהו מפורשות כי , בסרטון התעמולה שפרסם הליכוד

מסיטות "וזאת לעומת פרשיות אשר , ..."מי יצמיח את הכלכלה שלנו... בדברים החשובים
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יבין מה עומד כדי שהציבור ידע ו, אם כך". את תשומת הלב מהדברים החשובים באמת

תפרסם מצע העוסק בנושאים  הליכוד מפלגתמן הראוי כי , מאחורי הצהרה זו

 . העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל
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שמרו על : "לראשי הסיעותהתנועה לאיכות השלטון 

 " הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

הפועלים  התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי הסיעות בבקשה שינחו את

 .מטעמם לשמור על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

 

פנתה התנועה לאיכות השלטון לציפי לבני וליצחק , לקראת הבחירות לכנסת העשרים

ר סיעת המחנה הציוני בבקשה שינחו את הפועלים מטעמם לשמור על הוראות "יו, הרצוג

 . החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

לבעיה הנובעת , ר המחנה הציוני"כות השלטון ביקשה להסב את תשומת לב יוהתנועה לאי

. בצדי הדרכים ובצמתים, חוקי במודעות ובשלטים ברחובות הערים-משימוש בלתי

שימוש שיוצר מפגעים בטיחותיים וסביבתיים ועומד בסתירה להוראות החוק ולתכליות 

 .העומדות בבסיסו

אחת מתכליות חוק הבחירות היא קיום מערכת התנועה לאיכות השלטון הדגישה כי 

ככל שמי מהמפלגות ". כללי משחק"בה כולם נוהגים על פי אותם , בחירות שוויונית

היא פוגעת גם בעקרון השוויון אשר צריך , עוברת על הוראות החוק בהקשר זה

מודעות תעמולה לא יודבקו אלא על לוחות  חוק הבחירות מורה כי . להנחותינו

ידי הרשות המקומית וכי פרסום חוצות ייעשה רק על גבי -שיועדו לכך עלמודעות 

בחוק זה נקבעה סנקציה של מאסר או קנס על המפר את . "מיתקן פרסום חוצות"

שימוש בכספי המימון הממלכתי לצורך תנועה לאיכות השלטון הדגישה כי . הוראותיו

ת מבקר המדינה כי עלול להוביל לקביע, תשלום קנסות הניתנים בשל הפרת חוק

קביעה שעשויה להביא לשלילת . ח ההוצאות של רשימת המועמדים אינו חיובי"דו

 .סכומים ממימון ההוצאות השוטף שהסיעה תקבל

ר המחנה הציוני יתנו דעתם להוראות "ביקשה התנועה לאיכות השלטון כי יו, לפיכך

כדי להבטיח , זאת. מםויפעלו לגבש נהלים ברורים ולהטמיעם בקרב הפעילים מטע, החוק

 . בסביבה ובשלטון החוק, מערכת בחירות שאינה כרוכה בפגיעה בבטיחות
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להשיב לאלתר : איכות השלטון בקריאה לראש הממשלה

 את כלל השופטים למושבם כחברי הוועדה בפרס ישראל

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה לשוב בו מהחלטתו ולהשיב 

ושבם בועדת פרס ישראל לספרות ולקולנוע ולהתיר את שלושת השופטים למ

בפנייה . לכל השופטים שהתפטרו לשוב ולכהן כחברי הוועדות השונות

ש מדגישה התנועה כי התערבות ראש הממשלה במינויים ערב בחירות "ליועמ

 בעייתית

 

בכובעו כשר החינוך שלא לאשר את מינוייָם של שלושה , בעקבות החלטת ראש הממשלה

פנתה התנועה לאיכות , ועדות השופטים בפרס ישראל ללא נימוקים רישמייםמחברי 

 .ש"השלטון לראש הממשלה וליועמ

הובילה לגל התפטרויות של חברי , שאינה נהוגה במחוזות פרס ישראל, התערבות זו

 6-מלמעלה , למיטב ידיעת התנועה, ועד כה התפטרו, ועדות פרס ישראל השונות

ממספר חברי ועדות פרס ישראל  כרבע, הלכה למעשה, כך. הבמחאה על ההחלטשופטים 

 .זאת כשהפרס עתיד להיות מוענק ביום העצמאות הקרוב, אינם מכהנים עוד

אשר מקבלות החלטותיהן בהתבסס על שיקולים מקצועיים , ועדות מקצועיות אלו

על מנת להבטיח לפרס ישראל את , זאת. מחייבות עצמאות מלאה, ואומנותיים גרידא

ב לתקנון "לא בכדי נקבע בסעיף כ. הנופך הממלכתי המלווה אותו מראשית ימי המדינה

, ללא זכות הצבעהאך , פרס ישראל כי נציג שר החינוך אמנם ישתתף בישיבות הוועדות

 .מקצועיים-שהרי המדובר בהחלטה הנעדרת שיקולים לבר

וכי השר , אחד-בפה תקנון פרס ישראל קובעים כי ועדה לא תקבל החלטה אלא, זאת ועוד

התנועה סבורה כי ההחלטה לבטל , בנסיבות אלו. רשאי שלא לקבל את המלצת הוועדה

התערבות מיותרת שפוגעת , על פניו, מינוי של שלושה שופטים משתי ועדות שונות הינה

 . ותו לא, ללא צורך ביוקרתו של פרס ישראל

נוכח העובדה כי מדינת זאת , חוסר הסבירות של ההחלטה משתכלל אף לחוסר סמכות

בכל הנוגע " רגישות מיוחדת"בהן נדרשת , ישראל נמצאת בימים אלו בתקופת בחירות

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מגבילה את הדרג הפוליטי  מלהתערב .  למינויים

החלטת ראש הממשלה לא לוותה בנימוקים ולכן איננה עומדת ברף הגבוה . במינויים

 .בוטלהנדרש ומן הראוי כי ת
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, דווקא ההחלטה על פרס ישראל: "התנועה לאיכות השלטון, ד דניאל דושניצקי"עו

נכון כי תלווה בעצמאות מוחלטת מן הדרג , שמוענק ביום העצמאות של מדינת ישראל

 "הן בימי בחירות והן על דרך הכלל, הפוליטי
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 10-היערכות משטרת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה

ניצב יוחנן -רב, ל המשטרה"עה לאיכות השלטון למפכבעקבות פניית התנו

המשטרה , בנוגע לשמירת טוהר הבחירות במערכת הבחירות הקרובה, דנינו

 פרסמה הודעה בנוגע לתהליך היערכותם של כלל הדרגים

 

על מנת שביום , פנתה התנועה לאיכות השלטון למשטרת ישראל, 40/111/12-ביום  ה

על , ש"על פי הנחית היועמ. ל שמירת טוהר הבחירותתקפיד ע 41-הבחירות לכנסת ה

משטרת ישראל ליצור מנגנון אחיד ויעיל לטיפול בתלונות נגד מועמדים ואחרים 

ולהקים צוותי חקירה שעברו הכשרה בנושא , העוברים על הוראות דיני הבחירות

 .ידי צוות ארצי שימנה ראש האגף לחקירות ולמודיעין-שיפוקחו על, הבחירות

 

משטרת ישראל הודיעה כי היא מייחסת חשיבות עליונה לקיום מערכת , קבות הפניהבע

המהווה בסיס לשמירתה של המדינה כמדינה דמוקרטית ולקיון שלטון , בחירות תקינה

המשטרה נערכת בכלל ההיבטים , לקראת מערכת הבחירות הקרובה. חוק יציב

הופצו הנחיות בתחומי  ,במסגרת ההיערכות. המבצעיים והחקירתיים בכל הדרגים

ואף , מונו צוותי חקירה ייעודיים בכל תחנה במחוזות המשטרה, החקירות והתביעות

אשר יטפל במקרים  200מונה צוות חקירה ייעודי ברמה הארצית ביחידת להב 

 .המתאימים כפי שייקבע

 

ותימשך בהתאם גם בתקופה , היערכות המשטרה לבחירות מתבצעת כבר בימים אלה

משטרת ישראל פועלת . ביום הבחירות עצמו ובתקופה שלאחריו, לבחירות הקרובה

על , בשיתוף פעולה מלא עם פרקליטות המדינה ובתיאום עם וועדת הבחירות המרכזית

 .מנת להשיג את המטרה המשותפת לכלל אזרחי ישראל
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יש צורך מיידי לחדד את הוראות כי בתקופת הבחירות אין 

בהליך העבודה של ועדות לערב כל גורם פוליטי 

בהנחיה " פרצות"וזאת על מנת למנוע ניצול , המכרזים

להשפעה ממניעים פסולים על הליכי מינוי בתקופה 

 .רגישה זו

ש בקריאה לתקן את הנחיותיו היועץ "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

בעניין מינויים בתקופת בחירות כך שתגביל מפורשות את אפשרותם של  

שמונו במעורבות השר הממונה ובפרט המחזיקים במשרות , המשרדעובדי 

לקחת חלק פעיל במינויים המתבצעים באמצעות , אמון בשירות המדינה

מחטפי בחירות ומכניסת שיקולים זרים אל , לאור חשש מפוליטיזציה, מכרז

 .הליך המינוי בתקופה רגישה זו

 

פנתה התנועה ביום אל נציב  4112ש התקיימה לאחר שבחודש דצמבר "הפנייה ליועמ

" מחטפי בחירות"והתריעה בפניו על חשש כבד מפני  ,מר משה דיין, שירות המדינה

בשל כך קראה התנועה לנציב . העולה ממידע שהגיע לתנועה, במשרדי הממשלה השונים

להפעיל באופן מיידי את הכלים המצויים בנציבות שירות המדינה על מנת למנוע 

בשים לב אל התקופה הרגישה ביותר אליה נכנסה , גזרת המינוייםכאמור ב" מחטפים"

 . ולאור ניסיון העבר והחשש הממשי מפני פעילות פסולה, המערכת הציבורית כולה

לאחר עיון בהנחיה המעודכנת ובעקבות אסופת פניות שהתקבלו בתנועה בשבועות 

בהנחיה  מבקשת התנועה להביא לתשומת הלב את בעייתיות הקיימת, האחרונים

 . אשר לדידנו מותירה פתח למעורבות פוליטית בהליכי מינוי, בנוסחה הנוכחי

יש להימנע מאיוש משרות בכירות בשירות המדינה באמצעות , ההנחיה קובעת כי ככלל

להימנע ממינויי קבע למשרות בכירות ואחרות המתקבלים ללא הליך ; ועדות איתור

 . לים"תחרותי וכן להימנע ממינוי מנכ

, נקבע כי אלו ימשיכו כסדרם בתקופת הבחירות, למינויים באמצעות מכרזבכל הנוגע 

אף במקרים הנדירים בהם )משום שבהליכים אלו אסורה ממילא מעורבות הדרג הפוליטי 

 . השלמת המינוי נעשית בדרך של חתימת שר
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נפוצה הפרקטיקה ה, מדיווחים שהגיעו לתנועה בתקופה האחרונה עולה כי בפועל, ואולם

ביחידות השונות בשירות המדינה היא כי בועדות המכרזים הדנות במינויים השונים 

הינן , כידוע, ל"משרות מנכ. או עובדים בכירים אחרים/לים ו"יושבים על פי רוב מנכ

אף תפקידים . י אנשי אמונו של השר המכהן"משרות אמון ובמקרים רבים הן מאוישות ע

 .ה מתמנים במעורבות ישירה או עקיפה של השרבכירים נוספים בשירות המדינ

לקחת , אשר התמנו במעורבות פוליטית ,מצב דברים זה מאפשר לאותם בעלי תפקידים

הלכה , כך. על רגישותה הרבה, חלק פעיל ומעורב במכרזים שמתבצעים בתקופת הבחירות

 . קיים קושי ממשי לנטרל את הגורם הפוליטי מהליך המינוי, למעשה
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התנועה לאיכות השלטון פנתה לאתרי אינטרנט שפרסמו 

בדרישה כי יכבדו את צו " הגנון של ביבי"את הסרטון 

 השופט ויסירו אותו 

באינטרנט  1וחדשות " הארץ", Ynetהתנועה לאיכות השלטון פנתה ל

ובראן האוסר על פרסום 'בדרישה כי יכבדו את צו המניעה של השופט סלים ג

 ויסירו אותו, "ביביהגנון של "הסרטון 

 

באינטרנט בדרישה כי יכבדו  4וחדשות " הארץ", Ynetהתנועה לאיכות השלטון פנתה ל

, "הגנון של ביבי"ובראן האוסר על פרסום הסרטון 'את צו המניעה של השופט סלים ג

 . ויסירו אותו בצורה מיידית

שלחה אליהם נ 44.11.12התנועה לאיכות השלטון הדגישה בפנייתה לאתרים כי כבר ב

ר ועדת הבחירות "במסגרתה עודכנו כי יו, פנייה מטעם היועץ המשפטי של תנועת הליכוד

, נתן צו מניעה האוסר על פרסום הסרטון, ובראן'השופט סלים ג, 41-המרכזית לכנסת ה

בפנייה זו נתבקשו להסיר את הסרטון מהאתר או מכל ". הגנון של ביבי"אשר זכה לכינוי 

הסרטון האמור , עם זאת. ולא לפרסמו בכל דרך כלשהי, בשליטתם אמצעי מדיה אחר

 .עודנו מופיע באתרי האינטרנט

לאור העובדה כי חלפו שבועיים מאז ניתנה ההחלטה ועשרה ימים מאז פניית היועץ 

קוראת התנועה לאיכות השלטון לאתרים לפעול לאלתר  ,המשפטי של תנועת הליכוד

בהתאם לצו , להימנע מלפרסמו בכל דרך אפשריתבכדי להסיר במיידי את הסרטון ו

 .המניעה שניתן בנושא
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אריה , צנעמערב אבירים על הבר בהשתתפות עמרם 

 דפני ליף ואיציק אלרוב, אופיר פינס, אלדד

יזמו ' התעוררות בירושלים'בשיתוף עם תנועת ' התנועה לאיכות השלטון'

" תמול שלשום"למסעדה אשר הגיעו " אות אביר איכות השלטון"ערב זוכי 

 בירושלים" השכנה"ופאב 

 

התקיים אירוע אבירים על הבר אותו יזמו תנועת התעוררות והתנועה  18.4.12-בתאריך ה

שלטון , מטרת האירוע הייתה לחדד את הצורך בשלטון נקי משחיתויות. לאיכות השלטון

העתידות שנערך לקראת הבחירות , בערב. שפועל אך ורק לטובת אזרחיו ובוחריו

השתתפו עשרות צעירים ומבוגרים אשר הוכיחו כי לציבור הירושלמי , 17.4.12-להתקיים ב

 .אכפת ממערכת שלטון נקיה וטהורה

 

בכל ". השכנה"מסעדת תמול שלשום ובר : הערב התרחש בשני מוקדים שונים במקביל

טוהר המידות אחד מהם נערך פאנל בין אישים אשר קיבלו תואר אבירות על ניקיון כפיים ו

 .מטעם התנועה לאיכות השלטון

( 4111-מארגנת המחאה החברתית ב)בפאנל שנערך בבר השכנה לקחו חלק דפני ליף 

 (. 'מתחיל מחאת הקוטג)ואיציק אלרוב 

 

. ראש ממשלה צריך לעשות אך ורק לשם הציבור"אמר במהלך הדברים כי  איציק אלרוב

על מנת שהמנהיג הבא ידע , למטרה זו על הציבור להוקיע מקרבו ראש ממשלה שחוטא

 ."אחרת גם הוא ימצא עצמו בחוץ, שעליו לטפל בבעיות הציבור

 

ר תנועת "סגן ראש העיר ויו', בטרם החל הדו שיח בין שני האבירים אמר עופר ברקוביץ

כדי להבהיר , היה לנו חשוב לקיים אירוע עם אבירי התנועה לאיכות השלטון: "התעוררות

הדבר הזה הוא קריטי למערכת . ולשמור על התנהלות ראויה, פוליטיקאים שניתן להיות

שההתנהלות שלהם לא , הציבור מאס בפוליטיקאים ישנים. דמוקרטית מתפקדת אמיתית

גם העובדה שבאירוע . שומרת על נורמות אתיות וערכי ניקיון כפיים וטוהר מידות

מעידה על , יף ואיציק אלרובכמו דפני ל, השתתפו אבירים מחוץ למערכת הפרמלנטרית

כדי לכוון אותה , החשיבות של הכוחות החברתיים הפועלים מול המערכת הפוליטית
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תנועה חברתית ופוליטית בגוף , כך גם פועלת התעוררות. לפעילות נכונה עבור האזרחים

 ."השומרת על קשר מתמיד עם החברה האזרחית ועל מהלכים חברתיים, אחד

 

: אלדד' פרופ. אריה אלדד ואופיר פינס, בפאנל שבתמול שלשום השתתפו עמרם מצנע

ראש ממשלה שנשען על פרגמטיות , אין כזה דבר ׳דברים שרואים משם לא רואים מכאן׳"

אני לא יכול לסמוך , ב׳ בקואליציה ובסוף עושה ג׳, ואומר א׳ כשהוא באופיזציה, בלבד

זה שאני , מה שאני בטוח יודע. השיקול שמניע אותו עליו ואני לא יכול לדעת מה או מי

 לא אצביע לו״

 

: אשר השתתפה באירוע אמרה במהלכו' התעוררות'חברת מועצת העיר מטעם , עינב בר

כולם "אסור לנו לייצר שיח של , למרות פרשיות השחיתות שעלו לאחרונה לכותרות"

עלול להשאיר את האנשים  שיח כזה. ולאבד את האמון בפוליטיקה ובשינוי, "מושחתים

 ".ולהותיר את הראויים בחוץ, הלא ראויים בפוליטיקה
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" איך משאירים את דור העתיד בארץ: "פאנל בחירות

רחל ; עאדל עמר, כ מיקי לוי"ח, כ רוזנטל"בהשתתפות ח

 גבי לסקי ואורי בנק, יואב קיש, עזריה

להשאיר את  התקיים פאנל בחירות בשאלה מה ניתן לעשות כדי 11.1.25-ב

את הפאנל יזמו התנועה לאיכות השלטון יחד עם התיכון . דור העתיד בארץ

 .הישראלי למדעים ואמנויות בירושלים

כחלק מפעילות התנועה לאיכות השלטון למאבק בשחיתות נשאלו חברי הפאנל אם יהיו 

אורי בנק מהבית . אדם שנושא איתו קלון, מוכנים לשבת עם אדם שהואשם בפלילים

זה בושה שאריה דרעי נמצא במערכת : "כ אריה דרעי"הודי התייחס בתשובתו לחהי

 ."אבל המערכת המשפטית הכשירה אותו לחזור, הפוליטית

אנחנו , בנושא השחיתות: "התייחס לחקיקה בנושא החיתות 'יש עתיד'כ מיקי לוי מ"ח

עמה קלון  חבר כנסת ראש עיר שנחשב בעבירה שיש, הולכים לחוקק חוק שכל איש ציבור

 לא יוכל לחזור לתפקידו הציבורי, ונשפט

צריך לעשות : "התייחס לפעולות שיש לנקוט 'המחנה הציוני'כ מיקי רוזנטל מ"חגם 

כל מי שנראה . הציבור הוא זה שמחליט את מי הוא שולח להיות נבחריו. שורה של דברים

ים לפי המצע וגם לבחור אנש. צריך להדיר אותו מהפוליטיקה הישראלית, לכם לא ראוי

כ שהורשע בפלילים ענה רוזנטל כי המחנה "אך בנוגע לישיבה עם ח". לפי טוהר המידות

 . הציוני ישב עם כל מי שיקבל את מתווה הקואליציה של המפלגה

: מהרשימה המשותפת הגיע עאדל עמר והתייחס למאבק בו באה המפלגה לטפל

אף אחד לא מציע פתרון . חברתי הראשון הוא צדק: המאבק מתבסס על שני כיוונים"

אנחנו מציעים לחפש את הכסף אצל המשפחות העשירות שמנהלות . לבעיות החברתיות

ולהמשיך את , במקום להשקיע בהתנחלויות. את המשק הישראלי והשטחים הכבושים

באוכלוסיות המוחלשות וכלל הבעיות , בנגב, להשקיע את הכסף בגליל, הכיבוש

 ."החברתיות

-ישראלי למדעים ולאמנויות בירושלים הוא תיכון פנימייתי יוקרתי בו לומדים כהתיכון ה

התלמידים מגיעים מרקעים שונים . תלמידים מצטיינים ומחוננים מכל רחבי הארץ 011

והתיכון מאכלס קשת רחבה מאוד של תלמידים , אקונומיים שונים-ומחתכים סוציו

 .המייצגים פסיפס של החברה הישראלית
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יש לעגן המלצות המבקר במצעי : ראשי המפלגותפנייה ל

 המפלגות ובהסכמים הקואליציוניים

פנתה , ח מבקר המדינה בעניין משבר הדיור בישראל"בעקבות פרסום דו

ח מבקר "התנועה לאיכות השלטון לראשי המפלגות להכניס המלצות דו

המדינה כחלק מתכנית העבודה של המפלגות ולתת לסוגיית הדיור משקל רב 

 .בחתימה על הסכמים קואליציונים

 

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני ראשי המפלגות כי הציבור בישראל זועק לטיפול 

, רווחת אזרחי ותושבי המדינה. מוקדם ככל הניתן, מקיף ועמוק בבעיות הדיור, מערכתי

ן הן לטווח הקצר וה, מחייבות כי תגובש מדיניות דיור כוללת, כמו גם יציבות המשק

שתאפשר הלימה בין צרכי התושבים , תוך ייעול מערכת התכנון והבנייה, לטווח הארוך

 .לבין ההיצע

נוכח הדברים פנתה התנועה לראשי המפלגות בבקשה לעגן במצע הרשימה את המלצות 

כמו גם לעמוד באופן דווקני במסגרת ההסכמים הקואליציוניים , ח מבקר המדינה"דו

 .שום ההמלצותעל יי, לאחר יום הבחירות

ויש , ח מבקר המדינה שהונח זה עתה חייב שיהווה קריאת השכמה לנבחרי הציבור"דו

וממשלת  41-להבטיח שסוגיית הדיור תונח במקום גבוה בסדר העדיפויות של הכנסת ה

 . 02-ישראל ה

ח מבקר המדינה כחלק "להכניס המלצות דו, לפיכך קוראת התנועה לראשי הרשימות

וליתן לסוגיית הדיור משקל רב עת תחתמו על הסכמים , של הרשימות מתוכנית העבודה

 .4112במרץ  17-קואליציוניים ביום שלאחר ה

הזעקות שעלו מרחובות המדינה : "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

הרשימות . ח מבקר המדינה ולא יכולות להיוותר ללא מענה"שנים מהדהדות בדו 0לפני 

ח מבקר המדינה "בבחירות לכנסת הקרובה ראוי שתאמצנה את המלצות דו שמתמודדות

 ." ותעשנה ככל שלאל ידן כדי להבטיח טיפול מקיף ואפקטיבי במשבר הדיור
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היה מי שידע לעשות שימוש ולכופף את "איכות השלטון 

הכלל לטובת התנהלות בזבזנית ועל חשבון משלם 

 "הישראליהמיסים וכספי הציבור 

ר קהתנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה לאמץ את מסקנות דוח מב

וניצול קלוקל , ראוותנות, לשרש נורמות פגומות של בזבזנות, המדינה בשתי ידיים

ולהשריש תחתיהן נורמות של מנהל תקין והתנהלות ראויה , של כספי הציבור

 .ומכובדת של מעון ראש הממשלה ושל יושביו

 

פנתה התנועה לאיכות , בעקבות פרסום דוח מבקר המדינה בעניין מעונות ראש הממשלה

הגם שלא נמצאו בו  –דוח המבקר . השלטון ךראש הממשלה ולמנהל הכללי במשרדו

הינו דוח קשה וחריג המעיד על נורמות פסולות ומנותקות שפשו  –ראיות ישירות לפלילים 

 .במעון ראש הממשלה ובמשרדו

הפרצה "וח כי עיקרן של מסקנות והמלצות המבקר נוגעות לאותם המקומות בהם מעיון בד

לא ברור או נתון לפרשנות משפטית או , כל מקום בו היה הנוהל מעט רופף, "קראה לגנב

נראה כי היה מי שידע לעשות שימוש ולכופף את הכלל לטובת  -מהותית מרחיבה

 .הציבור הישראלי התנהלות בזבזנית ועל חשבון משלם המיסים וכספי

לפעול להשבת אמונו של הציבור התנועה לאיכות השלטון מבקשת מראש הממשלה 

האמור לשמש בהתנהלותו , ובראשם ראש ממשלת ישראל, באלו העומדים בראשו

ממני תראו וכן תעשו "בבחינת  -ובהתנהגותו מופת ודוגמה לעם ולחברה בישראל 

 (.'יז' שופטים ז)

בה שומעים חדשות לבקרים על פרשיות שחיתות כאלו , ובעת הז, לעמדת התנועה

ואמון הציבור בנבחריו נרמס ברגל , בהן מעמדו של נבחר הציבור נכתש עד דק, ואחרות

עוד בטרם היא חוצה את   -גם שחיתות מוסרית  –יש למגר את סממני השחיתות , גסה

הסבירות והמידתיות , וזאת על ידי מנהל תקין ובגבולות ההיגיון הבריא, גבולות החוק

 .וכמובן מראש הממשלה המכהן -הנדרשת מכל אזרח במדינת ישראל

מבזים את מוסד ראש , והפרסומים הרבים אשר הם גוררים עימם, דוחות מעין זה

מוזילים את ערכו ופוגעים במעמדו הרם ובתפיסת הציבור את העומד בראשם , הממשלה

 .ואת בני ביתו

 משפט
 

 משפט



41 

 
 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 

 

ויכול כי תביא לאבדן , רדת במורד הדרגות והתפקידיםזוהי פגיעה קשה המחלחלת ויו

עלינו לשים לכך קץ בטרם . אמון מוחלט במערכות השלטון ובמשרתי הציבור בישראל

 .יהיה מאוחר

לשרש נורמות , התנועה קוראת לראש הממשלה לאמץ את מסקנות הדוח בשתי ידיים

ולהשריש תחתיהן , רוניצול קלוקל של כספי הציבו, ראוותנות, פגומות של בזבזנות

נורמות של מנהל תקין והתנהלות ראויה ומכובדת של מעון ראש הממשלה ושל 

 .יושביו
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מעיין "ח הביקורת הסופי של רשת "עתירה לפרסום דו

 כ בן צור"בזמן כהונתו של ח" החינוך התורני

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד האוצר 

מעין "ח הביקורת הסופי אודות התנהלות הרשת "להורות על חשיפת דו בבקשה

 ל"כ בן צור כמנכ"בזמן כהונתו של ח" החינוך התורני בארץ ישראל

 רקע

החלה , נוכח התפטרותו של הרב אריאל אטיאס מכהונתו כחבר כנסת, 10.11.4112ביום 

כיהן מר בן , ו יוםעד לאות. ס"צור כחבר כנסת מטעם סיעת ש-כהונתו של הרב יואב בן

 ".מעיין החינוך התורני"ל רשת החינוך "צור כמנכ

בוצעה ביקורת , ולבקשת אגף החשב הכללי במשרד האוצר, 4110החל מחודש ינואר 

אשר , רואי חשבון', יודלביץ ושות, גינזבורג, הוגן, ח קובי גיזנבורג"בהנחייתו של  רו

ז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל מטרתה לבחון ולבקר את התנהלות רשת החינוך מרכ

ח "בעוד דו. ח סופי"ח ביניים ודו"דו: במסגרת הביקורת הוצאו שני מסמכים(. ר"ע)

הביניים הובא לידיעת הציבור בעודו מצייר תמונה לפיה רשת החינוך עשתה כל שאל ידה 

 . ח הסופי נותר במחשכים"הדו, להקשות על מבצעי הביקורת למלא את תפקידם כראוי

הן באשר , ח הסופי מותח ביקורת חריפה ביותר"נראה כי הדו, ממידע שהגיע לידי התנועה

ל רשת החינוך בעת ביצוע "שכיהן כמנכ, כ בן צור"לרשת החינוך עצמה והן באשר לח

ואף ייתכן )מאירה לכאורה באור שלילי , ביקורת זו. הביקורת ובשש השנים שקדמו לה

 .צור כ בן"את התנהלותו של ח( שפלילי

, ח הסופי לא הגיע לידיעת הציבור"ח הביניים והעובדה כי הדו"נוכח חומרת הטענות בדו

ח הסופי "לחשוף את הדו כי קיימת חשיבות ציבורית ראשונה במעלהסבורה התנועה 

ל שעמד בראשונה בעת "לעיני כל ואת המידע על אודות התנהלות רשת החינוך והמנכ

 .סתשמכהן כיום כחבר כנ, הרלוונטית

ובהתייחס לחשש בדבר הפגמים אשר ייתכן ונפלו בדרך ניהולו , ימים אלו הנם ימי בחירות

ישנה חשיבות עליונה כי העתירה תידון בהקדם , כ בן צור את רשת החינוך"של ח

זאת על מנת שיוכל הציבור להכיר ולדעת את אשר נושאים עמם נבחריו לעתיד , האפשרי

ח הביניים כבר "לטהר את שמו לנוכח העובדה כי דוכ "ולמצער בכדי שיוכל ח, לבוא

 : התפרסם זה מכבר ועומד לרשותו של הציבור

ח יפורסם ויובא לידיעת "מן הראוי שהדו": התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו
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כדי שיוכלו הם לקבל החלטה מושכלת בהגיעם , ציבור הבוחרים מוקדם ככל הניתן

כ בן צור בטרם "ש בה בכדי לנקות את שמו של חהוחשובה אף יותר אם י -לקלפי

 ."הבחירות
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 ש"הליכי הבדיקה של הפרקליטות והיועמ

התנועה לאיכות השלטון פנתה לנציבת ביקורת מערך התביעה ומייצגי המדינה 

ליצור לה גבולות וליצוק בה , בערכאות לבחון את עצם שימוש בהליך הבדיקה

ותקינה במקרים המתאימים וימנעו מהליך הסדרים שיבטיחו הפעלה שוויונית 

 הבדיקה להביא לסיכול החקירה הפלילית ולהכשלת מיצוי הדין הפלילי

 רקע

כ רוזנטל כנגד סגירת תיק החקירה כנגד ראש "ץ בעתירת ח"תשובת המדינה לבג

מלבד , תשובה זו. כי הליך הבדיקה שננקט בו היה חריג, הובהר, "ביביטורס"הממשלה 

מעלה פעם נוספת את סוגיית , ההליכים שננקטו בפרשה המסוימת הנדונה התמיהות לגבי

ש בצורה הנחזית כבלתי סדורה "הננקטים על ידי הפרקליטות והיוהמ, הליכי בדיקה

אסופת המקרים בהם ננקטו הליכי בדיקה ממושכים הולכת ומתארכת . ובלתי שוויונית

 .וכוללת בעיקר פרשות בהם מעורבים אנשי ציבור

ה הביעה עמדתה פעם אחר פעם כנגד הליך זה בטענה כי הליך הבדיקה הינו לא התנוע

ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות סמכות בלתי מוגבלת לנקוט , למעשה, תקין ומעניק

בכל אמצעי שתמצא לנכון לצורך קבלת החלטה על חקירה פלילית ובכלל זה חקירה 

צעדים שאין להם כל מעמד , שטרתיתטרומית מקיפה ואף עריכת שימוע מוקדם לחקירה מ

כל זאת לפי ראות עיניהם מבלי לקבוע . משפטי ואשר פוגעים בהליך חקירה תקין ויעיל

למיוחסים , אשר ימנעו הפעלת הליך תמוה ובעייתי כזה באופן מפלה, קריטריונים לדבר

 .בלבד

בשונה מהליך בדיקה קצר וממצה במסגרתו המשטרה בהנחיית הפרקליטות מבצעת 

מהווה הבדיקה הליך , הרי שבמקרים של חשודים בעמדות מיוחדות, בדיקות מקדימות

 .המהווה מחסום מפני חקירה משטרתית אפקטיבית, ממושך של מספר שנים

בהגשמת מטרות ההליך הפלילי להביא לחקר , כך מתעצמת הפגיעה בשוויון בפני החוק

ה לפגיעה קשה של אמון הציבור לתגמול ולהרתעה וכן גורר השימוש בהליך חריג ז, האמת

 .אמון החיוני לצורך הגשמת שלטון החוק, ברשויות אכיפת החוק

מעבר לבחינת התנהלות מערכת , סבורה התנועה כי ישנה חשיבות  גדולה, אשר על כן

גם לבחון את עצם השימוש " ביביטורס"התביעה בנושא הספציפי של בדיקת פרשת 

וליצוק בה הסדרים שיבטיחו הפעלה שוויונית ותקינה ליצור לה גבולות , בהליך הבדיקה

במקרים המתאמים וימנעו מהליך הבדיקה להביא לסיכול החקירה הפלילית ולהכשלת 

 .מיצוי הדין הפלילי
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מבקשת התנועה מנציבת ביקורת המדינה על מערך התביעה לבדוק את הליכי , זאת ועוד

על מנת ליצור , הליך הבדיקהוכן את השימוש ב". ביביטורס"קבלת ההחלטות בתיק 

 .הסדרים והגבלות שימנעו משימושים הפוגעים בשלטון החוק בשוויון באכיפתו
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ש לפתוח בחקירה כנגד חברי הכנסת "קריאה ליועמ

 החשודים במעורבות בפרשת השחיתות

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה לפתוח בחקירה 

דים במעורבות בפרשת השחיתות ללא כל תכתיבים הנגד חברי הכנסת החשו

 התחשבות בגורמים חיצוניים ושיקולים זרים, חיצוניים

 

בימים האחרונים פורסם בכלי התקשורת כי קיים חשד כי ארבעה חברי כנסת מכהנים 

כי לאחר קיום התייעצויות , מאותם פרסומים עולה. העבירו כספי ציבור למקורביהם

הוחלט כי יידחה זימונם לחקירה של , גורמים במשרד המשפטיםבין היתר עם , בנושא

 .41-הארבעה עד לאחר קיומן של הבחירות לכנסת ה

ש להורות באופן מיידי "ככל שהחלטה מעין זו אכן התקבלה על היועמ, לעמדת התנועה

התחשבות בגורמים חיצוניים , ללא כל תכתיבים חיצוניים, על קיומה של החקירה במועד

 .זרים ותוך הקפדה על שמירה על נורמות ההליך הפלילי ושיקולים

אשר רבים מהם , חברי כנסת מכהנים 141מצב בו מרחפת עננת חשדות כבדה מעל 

ומהווה פגיעה , הוא בבחינת בלתי נסבל, עומדים לבחירה מחודשת בעוד מספר שבועות

ירות ועל אחת כמה וכמה לנוכח הבח, חמורה ביותר באמונו של הציבור בנבחריו

המתקרבות ותחושת המיאוס השוררת כיום בציבור בעקבות התפרסמות הפרשיות 

 .האחרונות

הרי  -ככל שישנם חשדות מוצקים אשר נבחנו ואשר בגינם הוחלט לזמן חשודים לחקירה

מאשר המצב בו יעמדו נבחרי , שמוטב וחשדות אלו ייבדקו כעת ובמהירות האפשרית

ואשר , אשר תמנע מהם למלא תפקידם כראויירה ציבור יום לאחר הבחירות בפני חק

 .ללא ספק תוביל לתחושה קשה מאוד בקרב ציבור הבוחרים

דחייה בחקירה אשר השיקולים הנוגעים לה אינם ממן העניין תפגע פגיעה חמורה 

תאפשר בוודאי שיבוש הליכי חקירה על ידי אותם נחקרים , בתכליות ההליך הפלילי

ק חמור ביותר למה שמסתמן כחקירת אחת מפרשות השחיתות ועלול לגרום נז, עתידיים

ואשר בכל יום מסתעפת היא ומתגלים בה גילויים , הגדולות אשר ידעה מדינת ישראל

 .הסתעפות אשר מן הסתם תיעצר במידה ותושהה המשך החקירה -חדשים

נוכח הפגיעה הקשה בחברי הכנסת המכהנים ובמוסד הכנסת באשר עננת חשדות , ולכן

וביכולתו , נוכח הפגיעה הקשה באמונו של הציבור בנבחריו; חפת כעת מעל נבחריומר

וכן נוכח ; לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע בבחירות הקרובות לנבחרים נקיי כפיים
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החשש הכבד לפגיעה חמורה בהליכי החקירה המסועפים בפרשה מורכבת זו ובתכליות 

ש להורות למשטרת ישראל לזמן את "קוראת התנועה ליועמ -ההליך הפלילי כלל

, בכדי לקדם את הוצאת הצדק לאור, החשודים הרלוונטיים לחקירה בהקדם המיידי

 .ומבלי לשקול שיקולים זרים אשר אינם ממן העניין
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 כ קירשנבאום"צ להפסקת כהונתה של ח"עתירה לבג

ממשלת , ראש הממשלה, צ כנגד שר הפנים"התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

ראש , כ פאינה קירשנבאום בבקשה לצו על תנאי אשר יורה לשר הפנים"ישראל וח

וכן צו , הממשלה וממשלת ישראל מדוע לא יפעילו סמכותם ויפסיקו את כהונתה

כ קירשנבאום להשתתף בישיבות ממשלה ולהפעיל סמכויותיה "ביניים אשר ימנע מח

 .כסגנית שר הפנים

 

ראש , כנגד שר הפנים צו על תנאיצ בבקשה למתן "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

לחוק  16מדוע לא יפעילו סמכותם על פי סעיף הממשלה וממשלת ישראל המורה לנמק 

זאת נוכח הפגיעה הקשה  כ קירשנבאום"הממשלה ויפסיקו כהונתה של ח: יסוד

באם , והרו ויושרו של נבחריובט, בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת השלטונית

לאחר שהצהירה כי תשמור על כ קירשנבאום בתפקיד סגנית שר הפנים "תמשיך לכהן ח

וזאת על אף החשדות הכבדים בהם היא נחשדת  ,זכות השתיקה בחקירתה במשטרה

  .ואשר נוגעים ללב ליבת עבודתה הציבורית

ראש הממשלה וממשלת , םכנגד שר הפני צו על תנאיצ "מבקשת התנועה מבג, לחלופין

מדוע לא הפעילו סמכותם לשקול את השימוש בסמכותם על פי ישראל המורה לנמק 

ותחת זאת נמנעו מלהפעיל סמכותם ולהפסיק , הממשלה: לחוק יסוד 16סעיף 

 .כ קירשנבאום"כהונתה של ח

כ קירשנבאום להימנע "מבקשת התנועה מבית המשפט צו ביניים אשר יורה על ח, בנוסף

השתתף בישיבות הממשלה ומלפעול ולהפעיל סמכויות כסגנית שר הפנים וזאת עד מל

 .שהעתירה תתברר ותוכרע

וזאת נוכח מערכת הבחירות  דיון דחוף בעתירההתנועה לאיכות השלטון מבקשת קיום 

להשיב את . המתקרבת והצורך להגן על שלטון החוק ועל טוהר המידות בשירות הציבורי

אמון אשר נפגע אנושות נוכח החשדות . רשויות השלטון ובנבחריואמונו של הציבור ב

כ קירשנבאום "ונוכח הצהרתה של ח, למעורבותה בפרשת השחיתות הציבורית האחרונה

על אף החשדות הכבדים בהם היא , כי תשמור על זכות השתיקה בחקירתה במשטרה

 .ואשר נוגעים ללב ליבת עבודה הציבורית, נחשדת

כ קירשנבאום עליה להצהיר על "ווקא בשל תפקידה הרם של חד, לעמדת התנועה

בכך תסיר מעליה את ענני . שיתוף פעולה עם המשטרה ועם גופי החקירה

 -ותישיר עיניה אל ציבור בוחריה אשר הפקידו בידה את היקר להם מכל, החשדות



02 

 
 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 

 

כ קירשנבאום לשתף פעולה עם גופי "סירובה של ח. ותמסור גרסתה, את אמונם

בעודה מכהנת כסגנית שר בממשלת ישראל מהווה שלב נוסף במרוץ אל , ההחקיר

סירובם של , כמו כן. השבר הגדול ואל אבדן האמון המוחלט של הציבור בנבחריו

ראש הממשלה וממשלת ישראל להפעיל סמכותם על פי חוק , שר הפנים

 .הינו חריגה בוטה מסמכותם, ולהעבירה מתפקידה

. מהחשובות שידעה מדינת ישראל, מערכת בחירותאנו נמצאים בימים שבטרם 

ולהעניק , על בית המשפט הנכבד להשיב לעם מעט שאר רוח, דווקא בימים אלו

ידע כי לפתק אותו הוא משלשל , לבוחר את התחושה כי בעודו עומד בפני התיבה

ידע ביום מן , כי האדם אותו הוא שולח לשרת את האינטרס הציבורי. משמעות

 .ולהסביר את הדרוש הסבר, ר אליו מבטהימים להישי
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עתירת חופש מידע כנגד משרד התשתיות בבקשה 

 למסירת מידע הנוגע להארכת רישיונות מאגרי הגז

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד 

ארכות התשתיות הלאומיות בבקשה להורות על מסירת מידע לידי התנועה הנוגע לה

 "Dאלון "ו" Cרות "רישיונות הגז של מאגרי 

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד התשתיות 

האנרגיה והמים וכנגד הממונה על חופש המידע במשרד בבקשה להורות , הלאומיות

 .למשרד למסור מידע ומסמכים

" אלון"ו" Cרות "גז /רישיון חיפוש הנפט: בין המסמכים אותם מבקשת התנועה

פירוט מה מתוך תוכנית העבודה ברישיונות בוצע על ידי בעלות הרישיון ומה היו ; המקורי

י ואילו 'הקריטריונים לפיהם הוחלט אילו רישיונות יוותרו בידי קבוצת דלק ונובל אנרג

 .יוחזרו לידי המדינה

ולקיים דיון תשתיות להשיב בהקדם התנועה מבקשת מבית המשפט להורות למשרד ה

ץ כנגד "זאת נוכח קיומה של עתירה נוספת שתלויה ועומדת בבג, בעתירה המנהלית דחוף

וחשיבות הנחתו של המידע והמסמכים המבוקשים " Cרות "ההחלטה להאריך את הרישיון 

 .בפני בית המשפט העליון

על הנפט ומשרד  נפלו כשלים מהותיים בהתנהלותו של הממונה, לעמדת התנועה

, אט-פגמים אשר הובילו למציאות בה אט, התשתיות בעת חלוקת הרישיונות והחזקות

 . קם לו מונופול עצום מימדים בענף הגז, בניגוד לחוק ולאינטרס הציבורי

נמצאים כשלי משרד התשתיות והממונה , בין הכשלים אותה מציינת התנועה בעתירה

אפשר לשתי בעלות , במעשה ובמחדל, תשתיותעל הנפט כאשר לדעת התנועה משרד ה

העלים עין מהתנהלות שאפשרה לשותפות , הרישיון לרכז בידיהן מספר רב של רישיונות

ליצור מציאות הנוחה להן ופעל בהתאם ללוחות הזמנים המשרתים את השותפות ולכאורה 

מתן  -ההתנהלות הכושלת של משרד התשתיות כוללת בין היתר . לא בהתאם לדין

; עיכוב רב בהכרזת תגלית על מאגר לוויתן; רישיונות החיפוש החורג מהמותר בחוק

התעלמות מהממונה על ההגבלים ; "לוויתן"מחדלים בשטר החזקה שניתן למאגר 

 . העסקיים

וממחדליו עולה , נמנע מלהפעיל את סמכויותיו לטובת הציבור, משרד התשתיות

כל אלו מחייבים בדיקה  .ישיוןהחשש כי רתם הוא את עצמו לטובת בעלות הר

 גז
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וזה הטעם שבגינו , מדוקדקת של החלטות הממונה על הנפט להאריך את הרישיונות

 . הוגשה העתירה
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  קבלת פרטי ההסדר שהוצג בפני חברות הגז 

הממונה על חוק חופש המידע , איילת משה' התנועה לאיכות השלטון פנתה לגב

 ההסדר שהוצג בפני חברות הגזבמשרד ראש הממשלה בבקשה לקבלת פרטי 

בעקבות הצגת המדינה בפני חבות הגז את המתווה הממשלתי הכולל שגובש לטיפול 

פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד ראש הממשלה בקריאה לקבל את , במונופול הגז

 .פרטיו המלאים של ההסדר שהוצג בפני חברות הגז בשם זכות הציבור לשמוע ולהישמע

, לא יתכן שבפני חברות הגז הוצג באופן מלא וישיר ההסדר המלא ,לעמדת התנועה

נאלץ  –ואולי אף יותר , שעלול להיפגע לא פחות מן המתווה –בעוד שהציבור 

ללמוד על פרטיו מפיסות המידע הבודדות שפורסמו בנושא באמצעי התקשורת 

  .השונים

במסגרת הליך התנועה מבקשת גם לקבל את כלל הפרוטוקולים והמסמכים שהוגשו 

מציינת התנועה את בקשתה מהעבר לקבל את תגובת , כמו כן. השימוע לחברות הגז

, ין קנדל'יוג, ר המועצה הלאומית לכלכלה"הרשות בעניין הליך הקמת הועדה ברשות יו

 . וסמכויותיה, לבחינת אסדרת ענף הגז הטבעי בישראל
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החלטת ר רשות לניירות ערך לבדיקת "פנייה ליו

דירקטוריון חברת מגדל אחזקות ולקבלת הפרוטוקולים 

 של ישיבת הדירקטוריון בה התקבלה

ר ראשות ניירות ערך בקריאה לבחון את החלטת "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

עודד שריג לתפקיד ' מ בדבר מינויו של פרופ"דירקטוריון חברת מגדל אחזקות בע

ת הדירקטורים לא עומדת בקנה אחד עם טובת במידה שיימצא שהחלט. ר החברה"יו

 .ר הרשות להפעיל סמכויותיו בהתאם לחוק"על יו, החברה כנדרש

 

שמואל האוזר בקריאה ' פרופ, ר הרשות לניירות ערך"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

שהיו מעורבים " מגדל אחזקות"לבחון את תקינות התנהלותם של חברי הדירקטוריון 

, לעמדת התנועה. ר החברה"עודד שריג לתפקיד יו' למנות את פרופ בקבלת ההחלטה

זאת משום שמינויו , מהחלטה זו עלול להתעורר חשש שמינויו נעשה שלא לטובת החברה

עקב האיסור המוטל עליו בנוגע לטיפול בענייני , נעדר משמעות מעשית מבחינת החברה

  .4111עד לחודש אוגוסט " מגדל ביטוח"

האוזר כי עולות תהיות רבות בנוגע לטיב שיקול דעתם של ' ת בפני פרופהתנועה מציינ

עודד שריג לתפקיד על הדירקטורים ' חברי הדירקטוריון בהחלטה על מינויו של פרופ

 לפעול בתום לב לטובת החברה ועליהם מוטלת חובת זהירות כנושאי משרה בחברה 

מהווה ניצול לרעה " ל אחזקותמגד"ר "עודד שריג לתפקיד יו' מינוי פרופ, זאת ועוד

הפרטית מחזיקה ברישיון מבטחת ולכן " חברת מגדל"שכן בזמן ש ,של מבנה האחזקות

 כפופה לפיקוחה של הגברת 

היא , הציבורית איננה מחזיקה ברישיון עצמו" מגדל אחזקות"הרי ש, דורית סלינגר

ש כי נעשה שימוש קיים חש, באופן זה. שולטת על חברה המחזיקה בו ונהנית מהכנסותיה

באמצעות , לרעה מצד מר שלמה אליהו המנסה לחמוק מפיקוחה של הגברת דורית סלינגר

 . עודד שריג בחברה שלא נמצאת בתחום פיקוחה הישיר' מינוי פרופ

בזמן זה " מגדל אחזקות"ר "עודד שריג ליו' נראה שמינויו של פרופ, נוכח דברים אלה

שריד לתפקיד ' סלינגר למינוי פרופ' נגדה הגבבהן הת, ולאחר השתלשלות האירועים

נגד , נתפס כהתרסה של מר שלמה אליהו, בחברת מגדל ביטוח ובחברת אליהו

, היא חברת אחזקות ציבורית ישראלית" מגדל אחזקות"זאת בשל העובדה כי . הרגולטור

 כלכלי
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המוחזקת על ידי חברת אליהו ואשר תחת החזקותיה נמצאות חברות רבות אשר פועלות 

 . תחום הביטוח והשירותים הפיננסיים ובראשם חברת מגדל ביטוחב

ראוי כי יושב ראש הרשות לניירות ערך ייבחן את תקינות התנהלותם של , לעמדת התנועה

על יושב , לשם כך. שהיו מעורבים בקבלת ההחלטה" מגדל אחזקות"חברי הדירקטוריון 

קולים של ישיבת הדירקטוריון ראש הרשות לניירות ערך לדרוש לקבל לידיו את הפרוטו

 .עודד שריג' בה התקבלה ההחלטה על מינויו של פרופ
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ר "שריג ליו' פנייה למוסדיים לעצירת הליך מינויו של פרופ

דירקטוריון ולדירקטור בחברת מגדל אחזקות ביטוח 

 מ"ופיננסיים בע

התנועה לאיכות השלטון פנתה בקריאה דרמטית אל כלל הגופים המוסדיים 

מלאו את חובתכם כנאמנים על : המחזיקים בניירות ערך של חברת מגדל אחזקות

 .המנוגד לטובת החברה, ופעלו על מנת לעצור את המינוי, כספי הציבור

 

, הפניקס, ל פסגות"ובכללם למנכ –גופים מוסדיים  111-התנועה פנתה במכתב לכ

בקריאה  –מבטחים ומנורה , הראל, עמיתים, מיטב דש, כלל ביטוח, שחם-אלטשולר

ר הדירקטוריון "שריג לתפקיד דירקטור ויו' לפעול על מנת לעצור את מינויו של פרופ

 .בחברת מגדל אחזקות

ועתיד לפגוע בציבור , הוא בניגוד מובהק לטובת החברההמינוי  ,להשקפת התנועה

שריג יהיה מנוע ' פרופמאחר וחברת מגדל אחזקות הודיעה כי , זאת .המשקיעים

, משכך. 4111בקבוצה עד לאמצע שנת  בות וטיפול בענייני הגופים המוסדייםממעור

המנוע מלעסוק בנכסים עיקריים ומרכזיים של  –לא ברור כיצד מינויו של אדם 

חברת , כמו כן. יקדם את טובת החברה, לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון –החברה 

ידי חברת אליהו חברה שריג ישולם על ' שכרו של פרופמגדל אחזקות הודיעה כי 

ספק רב אם יוכל , במצב דברים זה. ולא על ידי חברת מגדל אחזקות, מ"לביטוח בע

, שריג למלא את חובתו לפעול ולשקול את טובת חברת מגדל אחזקות בלבד' פרופ

 –ובלתי תלוי בחברה שמממנת הלכה למעשה את שכרו ולהפעיל שיקול דעת עצמאי 

 . הלא היא חברת אליהו ביטוח

שחברת מגדל אחזקות מתעתדת נוכח העובדה , דברים אלו מקבלים בעייתיות מיוחדת

 ולא בהליך האישור המיוחד המתחייב, לאשר את המינוי ברוב רגיל באסיפה הכללית

  .לחוק החברות 175על פי סעיף 

התנועה מציעה לנקוט במספר צעדים שיוכלו לסייע לגופים המוסדיים לעצור את מינויו 

בבקשה  לפנות בהקדם האפשרי אל הערכאה המוסמכת: וביניהם, שריג' של פרופ

אשר יבהיר כי מדובר בעסקה חריגה הנדרשת לפי אישור , לקבלת סעד הצהרתי

לחברת מגדל אחזקות שבה תפורט  להגיש הודעת עמדה; מיוחד כקבוע בחוק

ה מדירקטוריון החבר ולדרוש במהלך האסיפה הכללית הבהרות ;ההתנגדות למינוי



21 

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

 5000076-02: فاكس -02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: 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 

 

, שריג מנוע מלטפל' לגבי היקף הפעילות בחברת מגדל אחזקות שממנה יהיה פרופ

אישור  להצביע נגדוכן , ומהות התפקיד שממלא בחברת אליהו ביטוח וגובה שכרו

 .המינוי
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פעל לתיקון דיווח מטעה של חברת מגדל : פנייה להאוזר

 אחזקות 

בקריאה לפעול לדחיית  ר רשות ניירות ערך"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

' בה תדון ההחלטה על מינוי פרופ –מועד האסיפה הכללית בחברת מגדל אחזקות 

והבהרה , וזאת עד לתיקון דיווח מטעה שפרסמה החברה –ר הדירקטוריון "שריג ליו

 "עסקה חריגה"כי ההחלטה טעונה הליכי אישור מיוחד נוכח היותה 

 

שמואל האוזר בקריאה ' פרופ, ת ניירות ערךר רשו"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

, מ"לפעול לתיקון דיווח מטעה וחסר שפרסמה חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע

שריג ' במסגרתו זומנו בעלי המניות לאסיפה כללית לשם אישור ההחלטה על מינוי פרופ

 . ר הדירקטוריון"ליו

' למנות את פרופ( 47.1.12)ות ביום בו התקבלה החלטת דירקטוריון חברת מגדל אחזק

פרסמה החברה דיווח על זימון בעלי המניות בחברה , ר הדירקטוריון"עודד שריג ליו

שריג ' אישור המינוי של פרופ: ובה יעמדו על סדר היום שתי החלטות, לאסיפה כללית 

 .ר הדירקטוריון"כדירקטור בחברה ואישור מינויו כיו

בצורה שיש בה כדי להטעות את , ם מהותייםההודעה חסרה פרטי, לעמדת התנועה

' ראוי היה לפרט בהודעה מהו תפקידו ושכרו של פרופ; בעלי המניות מקרב הציבור

וכן לציין כי ההחלטה טעונה הליכי אישור מיוחד נוכח , שריג בחברת אליהו ביטוח

 (.ומכאן שלא ניתן לאשרה ברוב רגיל כפי שמצוין בהודעה" )עסקה חריגה"היותה 

האוזר כי ניתן להציע פרשנויות אחרות להוראות החוק ' נועה מציינת בפני פרופהת

הפרשנות שהוצעה על ידי התנועה היא המשקפת בצורה המלאה ביותר , ואולם. החברות

שכן התנהלות הדירקטוריון , זאת. את כוונת המחוקק והולמת את תכליות החוק החברות

מנוגדות , לאשר את המינוי באסיפה רגילהבכל הנוגע להליך המינוי ונכונות החברה 

 .לחוק החברות 41' בבסיסן לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת ולתכליתו של תיקון מס

מחויבת הרשות לניירות ערך לנהוג באופן , בהתאם לעקרונות המשפט הציבורי, כמו כן

ות מקום שבו קיימות מספר פרשנוי. שיגשים בצורה המיטבית את תפקידה על פי חוק

שהיא הרגולטור האמון על שוק ההון  –מחובתה של הרשות לניירות ערך , אפשריות

ולא בזו השומרת , לנקוט בפרשנות השומרת  על עניינו של ציבור המשקיעים –בישראל 

 .על  עניינו של בעל השליטה
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לדרוש מחברת מגדל אחזקות לפרסם הודעת תיקון מלאה  על הרשות לניירות ערך

ולהורות לחברה , לת את כלל הפרטים המהותיים בדבר המינוי הצפויהכול, ומפורטת

התנועה סבורה כי  .לדחות את מועד האסיפה הכללית עד לפרסום הודעה מתקנת

ויחזק את הסברה כי , פרסום הפרטים המלאים ישפוך אור על מהותה האמיתית של העסקה

 . לפנינו עסקה חריגה המחייבת נקיטה בהליכי אישור מיוחדים
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קריאה לסלינגר להחלת קלון כלכלי על מבצעי תספורות 

 חוב

התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקחת על שוק ההון הביטוח והחיסכון בקריאה 

 חוב" תספורות"ח של חברות שביצעו "לאסור על המוסדיים לרכוש אג

 

פנתה התנועה , "דלק" בעקבות חזרתו של תשובה לגיוס חוב מהציבור באמצעות קבוצת

דורית סלינגר בקריאה לאמץ את , איכות השלטון לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכוןל

ח של מנפיקים "לפי עקרון זה המוסדיים לא יורשו לרכוש אג". הקלון הכלכלי"עקרון 

זאת במטרה להטיל מעין . שביצעו בעבר תספורות ולא עמדו בהתחייבויותיהם לנושים

י "ח ע"עמדו בהתחייבויותיהם ולהגביל רכישת אג ח שלא"על מנפיקי אג" קלון כלכלי"

ח שלא עומדים "על מנת להגן על ציבור חוסכי הפנסיה והגמל מפני אג, המוסדיים

 ".  תספורות"ח מביצוע "בהתחייבויותיהם וכדי להרתיע את מנפיקי האג

אלו פוגעות בראש ובראשונה באותם חוסכים שכספם " תספורות"עמדת התנועה היא כי 

ונוגסות בחסכונות הפנסיה שהציבור הרחב מחויב על פי , על ידי הגופים המוסדיים מנוהל

לא קיימת כל מגבלה על בעל שליטה שלא , במבחן המציאות. חוק להפריש ממשכורתו

חים של "להמשיך ולגייס הון באמצעות אג, חוב" תספורת"עמד בהתחייבויותיו וביצע 

 .עושות זאת באין מפריעוהחברות אכן ממשיכות ו, חברות שבבעלותו

חים של "אף הגופים המוסדיים ממשיכים להשקיע את כספי החוסכים גם באג, לצד זאת

תוך הפקרה חסרת אחריות של כספי , בעלי שליטה שלא השיבו את חובותיהם בעבר

אשר כבר הוכיחו בעבר התנהלות כושלת בהחזרת , חים"החוסכים לידיהם של מנפיקי אג

 .מבלי שלחוסכים עצמם יש דרך אפקטיבית להשפיע על ההחלטות, חובות וגרמו לנזק

, למרות קביעתה של הועדה לבחינת הסדרי החוב לגילוי התנהלות עבר של בעל השליטה

איננו מספק שכן הוא מתון ואיננו הולם את חומרת מעשיו של צעד זה , לעמדת התנועה

שקיע בחברה אחרת של בעל חובת הגילוי איננה מונעת מגופים מוסדיים לה. בעל השליטה

מכאן יוצא שהמוסדיים ממשיכים  .או אף באותה חברה במועד מאוחר יותר, השליטה

. חים של בעלי שליטה שלא השיבו את חובותיהם בעבר"להשקיע את כספי החוסכים באג

שהרי חובות יש  –מוסרית : מצב זה הוא פגום מנקודת מבט מוסרית וכלכלית כאחת

על מנת . שהרי אין הרתעה אפקטיבית שתמנע תספורות נוספות –וכלכלית , להחזיר

מציעה , "דלק"חים הקרבה של קבוצת "להשיג מטרות אלה ועל רקע הנפקת האג

חוב באמצעות כספי " תספורת"ח של חברות שביצעו "שוב התנועה לאסור רכישת אג
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ובמקרה של הגעה , מרגע שלא עמדו בהתחייבות לפירעון, קופות גמל וקרנות פנסיה

 . ילת ההסדרשנים לאחר התספורת ותח 20במשך  -להסדר חוב 
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איכות השלטון מבקשת להצטרף להליך בבית המשפט 

 " תקן המזרנים"בתיק " ידידת בית המשפט"העליון כ

התנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לבית המשפט העליון להצטרף להליך במעמד 

. בעניין ההכרזה על תקן רשמי של עמידות מזרנים בפני אש" ידידת בית המשפט"

יכות השלטון היא כי מחובתו שר הכלכלה לשקול שיקולי הגברת עמדת התנועה לא

תחרות והפחתת יוקר המחייה לפני כל הכרזה על תקן רשמי אשר מגביל את הייבוא 

 .ומקטין את התחרות במשק

 

 רקע

התנועה לאיכות השלטון פנתה לבית המשפט העליון בבקשה לצרפה להליך 

ץ "בג)במוקד העתירות  .בתיק תקן המזרנים" ידיד בית המשפט"במעמד 

כעל תקן ישראלי  2218עומדת הכרזת שר הכלכלה על תקן ( 2041/12; 2002/12

, רפידות מזרנים, התקן נועד להבטיח עמידות מפני הידלקות של מזרנים. רשמי

שניות בשני  14התקן מחייב כל מוצר לגלות עמידות למשך . ספות ובסיסי מיטות

מבחן )"ואש ממקור גלוי , "(מבחן הסיגריה)" אש ממקור סמוי –מבחני התלקחות 

 "(.הלהבה

כמבחן מחייב " מבחן הלהבה"העתירות מעלות שורה ארוכה של טענות נגד הגדרת 

פעם , ונגד ההליכים שבמסגרתם נדחה, במסגרת ההכרזה על התקן כתקן רשמי

 . מועד תחילת כניסתו לתוקף, אחר פעם

 

ידידת "מבקשת להצטרף להליך במעמד , התנועה למען איכות השלטון בישראל

, הנדונה בעתירות, התנועה לא מביעה עמדה במחלוקת המקצועית". בית משפט

. שעניינה ההכרעה הראויה בין שיקולי בטיחות הציבור לשיקולי בריאות הציבור

מבקשת התנועה להצביע על היבט שלא נטען באופן ממצה בעתירות , במקום זאת

הכלכלה לשקול את ההשלכות על התחרות במשק ועל חובתו של שר  –שהוגשו 

במטרה לתרום לדיון על סמך , זאת. בטרם קביעת חסמי ייבוא, יוקר המחייה

ניסיונה והמומחיות שפיתחה במהלך המאבק בבעיית הריכוזיות ויוקר המחייה 

 .הפוגעים בציבור כחברה וכפרטים, במשק הישראלי
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ך ההכרזה נפלו שני פגמים מנהליים בבקשת ההצטרפות טוענת התנועה כי בהלי

פתיחת השוק  –לא נלקחו בחשבון שני שיקולים חיוניים , ראשית. מהותיים

אותם היה על שר הכלכלה לשקול טרם ההכרזה  –לתחרות והפחתת יוקר המחייה 

הליך ההכרזה לא נערך על פי קריטריונים , שנית. על התקן כעל תקן רשמי

עמדת התנועה הינה . א התקיים בשקיפות המתחייבתול, ברורים ומוגדרים, קבועים

, מחייבים להמשיך ולהשהות את כניסת התקן לתוקף, כי פגמים מנהליים אלו

 . ולהשיבו לשקילה מחדש בפני שר הכלכלה
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איריס נפתלי ' קריאה להטלת קלון בעניינה של גב

 כעובדת ציבור

ש ולפרקליטות מחוז דרום בבקשה "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

עובדת עיריית אשדוד שהוגש כנגדה ,  איריס נפתלי' לפעול בעניינה של הגב

יש צורך , לטענת התנועה. כתב אישום בגין ארבע עבירות של הפרות אמונים

 בשל היותה עובדת ציבור , בהטלת קלון כחלק מעסקת הטיעון עם נפתלי

 

 רקע

' הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור כנגד גב 4112בחודש ספטמבר 

בגין , (ר ועדת העובדים של העירייה"ויו)עובדת עיריית אשדוד , איריס נפתלי

כתב האישום מגולל חשדות חמורים לפיהם . ארבע עבירות של הפרת אמונים

ת לקמפיין פרסומי כשתפקידה היה לרכז את ההזמנות וההצעו, במסגרת עבודתה

שהכין הצעות מחיר , הדוד. נפתלי לבית דפוס השייך לדודה' פנתה גב, מסוים

הכין גם הצעות מחיר פיקטיביות לכאורה בשם בתי , שונות בשם בית הדפוס שלו

נפתלי לא ציינה בפני חברי ועדת ' גב. ללא ידיעתם והסכמתם, עסק אחרים

 .המכרזים את קרבת משפחתה למציע

 

לאחר שזו , פנתה התנועה לאיכות השלטון לפרקליטות מחוז דרום 48.14.12ביום 

התנועה . החליטה כי לא לדרוש הטלת קלון במסגרת טיעוני הפרקליטות לעונש

בנוסף על כל עונש אחר , נפתלי' קראה לפרקליטות לבקש כי יוטל קלון על גב

קליט מחוז התנועה הדגישה בפני פר. עובדת עירייהשיוטל עליה נוכח היותה 

. דרום כי מתלווה לעבירה הפלילית פגיעה באמון הציבור ובקופה הציבורית

לעמדת התנועה הטלת קלון על ידי בית המשפט מקצרת את הליכי המשמעת 

ומאפשרת לרשות המקומית למצות את הדין עם עובדיה מבלי להשקיע מאמצים 

כפי , בד הציבורההחלטה להסתפק במאסר על תנאי בלבד על עו. וכספים נוספים

 מוניציפלי
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לא תמנע ממנו לחזור ולנצל את מעמדו , שהוסכם במסגרת הסדר הטיעון

 .וסמכויותיו לשם ביצוע עבירות נוספות

 

נפתלי היא ' בתשובה לפניית התנועה השיבה הפרקליטות כי מאחר ולא ידעו שגב

לא ראו מקום לדרוש הטלת , ר ועד העובדים"מתוקף תפקידה כיו, נבחרת ציבור

 . קלון

  

ש ולפרקליט המדינה "פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועמ, נוכח הדברים

בשלטון המרכזי  עובד ציבורבקריאה לשקול לעתור לקלון גם כשהנאשם הינו 

התנועה , כמו כן. ולא רק כמשדובר בנבחר ציבור, או ברשויות המוקמיות

גיש וכן לה, נפתלי' מבקשת לבחון לעתור לשם הטלת קלון בעניינה של גב

 .  קובלנה לבין הדין המשמעתי בהתאם לחוק הרשויות המקומיות
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 קריאה להגשת בקשה נוספת לבחינת השעייתו 

 ראש עיריית נצרת עילית, של שמעון גפסו

ש בקריאה להגיש בקשה נוספת לוועדה "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

 .ו של גפסולבחינת השעייתם של ראשי רשויות מקומיות לשם המשך השעיית

 

הוגשו שני כתבי אישום בגין עבירות , ראש עיריית נצרת עילית המכהן, כנגד שמעון גפסו

בגין  18.11.4110כתב האישום הראשון הוגש ביום . חמורות שביצע במהלך תפקידו

המייחס לו עבירות של לקיחת , 41.12.4112וכתב האישום השני הוגש ביום , לקיחת שוחד

 .והפרת אמוניםהתנאת שוחד , שוחד

בכתב האישום , עתידה להתקיים הכרעת הדין בעניינו של מר גפסו 10.14.4112ביום 

כשאחת מהן הינה , בפני בית המשפט עומדות כמובן מספר אפשרויות סבירות. הראשון

תסתיים , אם יסתיים ההליך בהחלטה בזיכוי. זיכויו של מר גפסו וסיום ההליך הפלילי

ומר גפסו יקבל לידיו בחזרה את סמכויותיו כראש עיריית נצרת  עימו גם תקופת ההשעיה

 . עילית

יש לעשות כל שניתן כדי להבטיח שתקופת ההשעיה לא , לעמדת התנועה לאיכות השלטון

שעלולה , זאת מאחר ונסיבות אלו יוצרות מציאות משפטית מורכבת ובעייתית, תיקטע

וזאת , מד נגדו כתב אישוםלהביא לסיום השעייתו של מר גפסו אף שבמקביל עו

לא הסביר , עד כה. בניגוד לרצון המחוקק ובסתירה לחוק הרשויות המקומיות

 .ש מדוע לא הגיש בקשה עבור כתב האישום השני"היועמ

היא תערער את היציבות שכן , חזרתו של מר גפסו לתפקידו הינה הרת אסון, כמו כן

מי שמכהן עתה כראש העירייה  תפגע בעצמאותו של, השוררת עתה במוסדות העירייה

סיום השעייתו של מר גפסו לא תהווה רק סתירה . בפועל ותסכל את כל אשר עשה עד כה

אלא גם תמשוך את השטיח מתחת לרגלי העירייה ותחזיר את , בפרצופו של המחוקק

 .הגלגל אחורנית על כל התקדמותה בשנה האחרונה

לרבות פרק , השעייתו של גפסוהמדינה תיאלץ לפצוח מההתחלה בהליך ל, בנוסף

התנהלות אשר תוביל , הזמן שנדרש להכנת בקשה ופרק הזמן שמעניק החוק לוועדה

הן של משרד היועץ המשפטי לממשלה והן של , להשחתת זמן מיותרת ובלתי יעילה

 .הוועדה
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איכות השלטון בקריאה שלא לאשר מתן פיצויים מוגדלים 

 ששי שילה, היוצא" ר ישראלדוא"ר דירקטוריון "ליו

התנועה לאיכות השלטון פנתה לדירקטוריון דואר ישראל בקריאה לבטל בישיבת 

-הדירקטוריון הקרובה את החלטתה הקודמת להעניק תנאי פרישה מוגדלים של כ

ולהסיר את , ר דירקטוריון הדואר היוצא"יו, ומענק הצטיינות למר ששי שילה %100

לאור מצבה , "דואר ישראל"יומה של האסיפה הכללית של הדיון בהחלטה זו מסדר 

 .הנוכחי החמור של החברה

 רקע

במהלך חודש נובמבר פורסם בתקשורת כי דירקטוריון הדואר אישר להעביר למר שילה 

והעביר אל רשות החברות הממשלתיות בקשה לאשר , פיצויים מוגדלים ומענק הצטיינות

שר , ועה אל מנהל רשות החברות הממשלתיותפנתה התנ, נוכח הפרסומים. החלטה זו

נוכח העובדה , זאת. בקריאה שלא לאשר את המענק האמור, האוצר ושר התקשורת

נזילות , הידרדרות מתמשכת ברווחיות, שחברת דואר ישראל נמצאת במשבר כספי עמוק

ועוד ליקויים נוספים עליהם , עד כדי סכנת קיום ממשית –כספית ואיתנות פיננסית 

 .יע מבקר המדינה בדוח שהוציא אשתקדהצב

התנועה הבהירה כי פיצויים מוגדלים אמורים להיות מוענקים רק בנסיבות המצדיקות 

ככל שדירקטוריון הדואר לא יצביע על הישגים יוצאי . ותוך התחשבות במצב החברה, זאת

על גמול , למעשה, אין כל סיבה לאשר את הבקשה ולהעניק לאחרון, דופן של מר שילה

 .היעדר הישגיו בחברה

מאיר שמרה כי על סדר , השיב משנה למנהל הרשות לחברות ממשלתיות 2.4.4112ביום 

את בקשת מענק  להסיריומה של ישיבת הדירקטוריון הקרובה מצויה ההחלטה האם 

אשר ההחלטה בדבר המענק מחייבת , הפרישה המוגדל מסדר היום של האסיפה הכללית

 .ברכת על החלטת הדירקטוריון לדון בנושא בשניתהתנועה מ –את אישורה 

מן הראוי כי דירקטוריון הדואר יבטל את החלטתו הקודמת בעניין לעמדת התנועה 

מענק הפרישה המוגדל ויסיר את הדיון בבקשת אישור ההחלטה מסדר יומה של 

הינה חברה ממשלתית אשר נכסיה וכספיה שייכים " דואר ישראל". האסיפה הכללית

והביקורת הקשה על תקופת ניהולו של מר , ובהתחשב במצבה של החברה כיום, רלציבו

 .או מענק הצטיינות/אין רואה התנועה כל צידוק סביר להענקת פיצוי מוגדל ו, שילה

  

 כללי
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 נעם יפרח, א"ר מד"יש לבטל את הארכת כהונת יו

ר "א וקראה לבטל את בחירתו של יו"התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצת מד

אינה ראויה והינה מנוגדת לדין כפי שהוא מעוגן בחוק "ההחלטה : נועם יפרח, א"מד

בתקנון ובעקרונות של תקינות וסבירות ובנסיבות העניין מעלה , מגן דוד אדום

, יש לבטל החלטה זו בהקדם, אשר על כן. תמיהות וחשש לשיקולים מוטים וזרים

 ."אשר הגישו מועמדותם ולבחור לתפקיד מועמד חדש מתוך המועמדים הרבים

א בעקבות החלטתה להאריך את כהונתו של "התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצת מד

, לכהונה רביעית, המכהן בתפקיד מזה עשור, נעם יפרח, א"ר הועד הפועל של מד"יו

ר הועד הפועל לשלוש תקופות "בניגוד לתקנון מגן דוד אדום באופן הקוצב את כהונת יו

 . בניגוד לאינטרס ציבורי בתחלופת בכירים בתפקידים בשירות הציבוריכהונה בלבד ו

מאז . 4112ר הועד הפועל מאז בחירתו לראשונה בנובמבר "ר יפרח מכהן בתפקיד יו"ד

החלטה להאריך .  4111ובשלהי שנת  4112נבחר לתפקיד בשנית ובשלישית בשלהי שנת 

לה לאחר הליכי היוועצות ר יפרח לתקופת כהונה רביעית התקב"את כהונתו של ד

א לבין משרד המשפטים ומשרד "ממושכים שהתנהלו בחודשים האחרונים בין מועצת מד

 .מטעמים משפטיים, כאשר במשרד המשפטים התנגדו בתוקף להארכת הכהונה, הבריאות

כי המגבלה על , 4110הבהירה עוד בדצמבר , הלשכה המשפטית של משרד הבריאות

אין להאריך את ר הועד הפועל וכי "הועד הפועל חלה גם על יו תקופות הכהונה של חברי

קביעה זו נתמכת אף על ידי המשנה ליועץ . ר יפרח לכהונה רביעית"כהונתו של ד

 . 4112בחוות דעת משפטית שניתנה במאי , ד אבי ליכט"עו, המשפטי לממשלה

לשכור , לכאורה, דווח כי הועד הפועל החליט, בחודשים אשר קדמו לקבלת ההחלטה

בנוסף לייעוץ המשפטי הקבוע אשר ניתן , ייעוץ משפטי בעלות של עשרות אלפי שקלים

על מנת להיאבק בעמדותיהן של משרד המשפטים ', וינרוט ושות. י משרד עורכי דין י"ע

י המשנה ליועץ "ד גונטובניק ע"וזאת לאור דחיית חוות דעתו של עו, ומשרד הבריאות

א "חים אלו התשלום השוטף ליועצים המשפטיים של מדלפי דיוו. המשפטי לממשלה

 . בשנה₪ מליון  0-מסתכם ביותר מ

הרי שההחלטה לשכור שירותי ייעוץ משפטי בעלות של עשרות , ככל שכך הם פני הדברים

אלפי שקלים בנוסף לייעוץ השוטף על מנת להצדיק מינוי פרסונלי היא החלטה בלתי 

, א מתבססת על כספי ציבור"לאור העובדה שמד, ואף מקוממת, בלתי תקינה, סבירה

 .מחזיקה בנכסי ציבור ומקבלת הטבות ממשלתיות שונות
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א לקבל את עמדת המשנה ליועץ המשפטי "סירובה של מד, לעמדת התנועה

משפטית אשר תאפשר להם לפרש " פירצה"לממשלה ומשרד הבריאות ולנסות למצוא 

אינטרסים פרסונליים של , התוצאהכך במבחן , את הוראות התקנון באופן המבכר

א להתנהל באופן "על מד. אינו סביר, על פני אינטרס הציבור, ר הועד הפועל"יו

ולא להגשים , שיגשים את האינטרסים המוסדיים והציבוריים אותם היא נועדה למלא

 .  אינטרסים אישיים של בעל תפקיד זה או אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


