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 ח "דוהכותרות  | 1025-אפריל

 אלמה ח"ודל

 

 

בפעם האחרונה שדרעי  .לא למנות אותו לשר בממשלה –אריה דרעי עבריין מורשע : צ"התנועה עתרה לבג

עתרה התנועה  .בכלא מעשיהובהטלת קלון ובמאסר , בקבלת שוחד בהרשעתושר בממשלה זה הסתיים ככיהן 

 אחרי שבפעם האחרונה הוא כבר ניצל את התפקיד –צ בדרישה למנוע את מינויו לתפקיד שר פעם נוספת "לבג

התנועה צירפה לעתירתה את עצומת המאבק . על מנת לשלשל לכיסו סכומים עצומים מכספי הציבורהרם הזה 

 05-עצומה עליה חתמו למעלה מ –ד מינויו של דרעי הציבורי הנרחב שהתנועה קיימה בחודשים האחרונים נג

 –אותו תיק אותו ניצל בעבר לעבירות  –בעקבות הלחץ הציבורי דרעי אמנם ויתר על תיק הפנים  .אלף ישראלים

 .בשל הרשעותיו –אך התנועה נאבקת על מנת שלא ימונה לשר בממשלה כלל 

 

למרות החלטתו ההיסטורית של הממונה על ההגבלים העסקיים לפרק את  – לא לקיבוע מונופול הגז במחטף

, שמכהן גם כשר האוצר  ,בשבועות האחרונים פורסם שראש הממשלה –מונופול הגז האימתני של יצחק תשובה 

וזאת בדיוק בתקופה שלפני מינויו  –ושר התשתיות החליטו לסגת מהכוונה הזו ולמעשה לשמר את מונופול הגז 

חייבים . להימנע מהחלטה קריטית כזו במחטףה התנועה פנתה אל השניים בדחיפות ודרש. אוצר חדששל שר 

לקחת בחשבון את האינטרס הציבורי ולא לאפשר את שימור המונופול של תשובה על אחד ממשאבי הטבע 

נה התנועה פנתה בקריאה לראש הממשלה לשמור על צביו, בנוסף; החשובים ביותר של הציבור הישראלי

 .העצמאי של רשות האנרגיה הממשלתית שעתידה לפקח על שווקי הגז והחשמל
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צ "התנועה עתרה לבג .אסור למנות את גלנט לשר הבינוי –אחרי פרשת הקרקעות  –צ "התנועה עתרה לבג

לשר הבינוי אדם שפלש לעשרות בעתירה נכתב שאסור למנות . בדרישה למנוע את מינויו של גלנט לשר הבינוי

אדם שהציג עובדות , למרות דרישת הרשויות -ובמשך שנים נמנע מלפנות אותם , דונמים של קרקעות ציבוריות

אדם שעד , אדם שלא היסס לעשות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכירים, לא נכונות או חלקיות בפני הרשויות

ל כבר נפסל אחרי "אדם שהמינוי שלו לרמטכ, ו לו בניגוד לחוקדונמים של קרקעות מדינה שניתנ 50היום מחזיק 

כ כתבי אישום בעבירות תכנון "על פעולות מהסוג הזה מוגשים בד. שמבקר המדינה בדק את הפרשה החמורה הזו

ולא יתכן שעכשיו גלנט ימונה להיות האחראי על  –( שלא הוגש הפעם רק בשל אוזלת יד של הרשויות)ובנייה 

בנוסף לעצירת המינוי התנועה דורשת בעתירה לחשוף סוף סוף אחרי כל השנים את . בדיוק אותו התחום

זכותו של הציבור לדעת בדיוק מה קרה בפרשיות של אדם  –הממצאים המלאים של מבקר המדינה בעניין 

 .שעומד להתמנות לשר בישראל

 

חברה , בעקבות פרסומים כי שוקלים למנות את חדווה בר ?ת על הבנקיםחלמפק  -מבכירה בבנק לאומי 

התנועה פנתה לכל הגורמים הרלוונטיים ודרשה לעצור את  –לתפקיד המפקחת על הבנקים , בהנהלת בנק לאומי

קשה שלא . ולפסול כל מועמד שמכהן או שכיהן בתקופה האחרונה בתפקידים בכירים בבנקים בישראל –המינוי 

לא יוכל למלא את  באותם הבנקים עליהם הוא אמור לפקחקים שמגיע מתפקיד בכיר לחשוש שמפקח על הבנ

 .ותפקיד המפקח על הבנקים הוא אחד התפקידים החשובים ביותר במדינה –תפקידו נאמנה 

 

בעקבות גזר  .מאבק בחזרתו של שמעון גפסו לכיסא ראש העיר נצרת עילית –מרחיקים את המושחתים 

גפסו חזר לכהן כראש  –לא הוטל עליו קלון , שלמרות שהורשע בשוחד –הדין המקל שהוטל על שמעון גפסו 

מי שהורשע בעבירות  –התנועה פנתה לפרקליטות ודרשה לערער על העונש , בעקבות כך.  עיריית נצרת עילית

התנועה , בנוסף; להיות שלא יוטל עליו קלוןולא יכול , חייב להיות מורחק מכסא ראש העיר, של שוחד ושחיתות

שכן עדיין תלוי ועומד נגדו כתב  –פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ודרשה ממנו להאריך את השעייתו של גפסו 

כבר בימים הראשונים הוא הספיק לפטר את ערן , עם חזרתו של גפסו לכיסא ראש העיר, בנוסף; אישום נוסף

התנועה עתרה לבית המשפט , בעקבות כך. חושפי השחיתות האמיציםל העירייה ואחד מ"מנכ –רבי -בר

 .לביטול הפיטוריםוהצליחה להביא 

 

, י תחקירים שפורסמו בתקשורת"עפ – על שיפוץ דירות נופש לוועד העובדים₪ בעמידר הוציאו רבע מיליון 

 סובלות מליקויים חמורים –כ אזרחים קשי יום "דירות המשמשות בד –מהדירות של עמידר  05%-בזמן ש

מנת לשפץ -נראה שבעמידר דווקא מצאו את הכסף על ,(ליקויים שבעמידר מרבים להתלונן שאין כסף לתקנם)

, י התחקירים שפורסמו"עפ, בנוסף. דירות נופש מפוארות בכנרת לשימוש ועד העובדים₪ ביותר מרבע מיליון 

י כללי "והכל נעשה ללא אישור תקציבי מסודר עפ, ןליותר מרבע מיליו₪ אלף  05-סכום השיפוץ נופח מכ

מדובר בכספים ציבוריים ועל  –התנועה פנתה למבקר המדינה בדרישה שיחקור את הפרשה . המנהל התקין

במיוחד  –וגם לא לבזבז אותם על הוצאות מיותרות , עמידר חלה החובה גם לשמור על כללי המנהל התקין

 .ם ואמיתיים של דיירי הדיור הציבורי שלא נענוכך הרבה צרכים בסיסיי-כשישנם כל
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י "עפ. בעקבות פניית התנועה נחשפו הוצאות חברת החשמל על פרסום – הוצאות הפרסום של חברת החשמל

ובעוד שתקציב הפרסום  –על פרסום ₪ מיליון  22 2512חברת החשמל הוציאה בשנת , הנתונים שנחשפו

כל זאת בזמן שהחברה . 25קציב הפרסום לשיפור התדמית גדל פי ת - 05%-קוצץ ב, למשל, לבטיחות ילדים

וכן בזמן שכלל לא , אותו נאלץ הציבור לשלם בחשבונות החשמל –נמצאת בגירעון של עשרות מיליארדי שקלים 

בהמשך לפעילות  .ברור מדוע חברת החשמל צריכה להוציא כספים על פרסומי תדמית בזמן שאין לה מתחרים

לחשיפת הנתונים התנועה פנתה למבקר המדינה ולמנהל רשות החברות הממשלתיות בדרישה התנועה שהביאה 

 התנועה המשיכה, בתוך כך; כספי הציבור כראות עיניהחברת החשמל לא יכולה לבזבז את  –שיתערבו בעניין 

גם לסייע לחושף שחיתות בחברת החשמל שפוטר מעבודתו לאחר שחשף תקלות במערכות שרכשה החברה 

מיליון  25אותה חברה שמעורבת בפרשת שחיתות במסגרתה כבר הודתה ששילמה שוחד של  –מחברת סימנס 

ק את הודיע המבקר הפנימי שיבדו, בעקבות התערבות התנועה. דולר ובכירים בחברת החשמל כבר נעצרו

 .וכן את הנושא של פיטוריו -טענותיו של חושף השחיתות 

 

הישג ראשון  – צ מחייב את המדינה לפרסם את מספר בני הישיבות שגויסו"בג: בעקבות עתירת התנועה

חוק שבמקום לסיים את העוולה המתמשכת המפלה בין אזרחי  –בעתירתה של התנועה נגד חוק הגיוס החדש 

צ נענה לדרישת התנועה וחייב את המדינה לפרסם את הנתונים המלאים על מספר בני "בג. מקבע אותה, ישראל

הדיונים בעתירה . וזאת על מנת לאפשר הן לבית המשפט והן לציבור לשפוט את החוק החדש –הישיבות שגויסו 

 .אותה יש להפסיק אחת ולתמיד –ממשיכים ועמדת התנועה היא כי אין לקבל חוק המקבע את האפליה 

  

ממקרי הסרטן בילדים  05%פיהם -על, בעקבות הנתונים שפרסם משרד הבריאות – זיהום האוויר במפרץ חיפה

התנועה פנתה , באזור חיפה נגרמו בשל זיהום האוויר הכבד באזור ונתונים נוספים על התחלואה הגבוהה באזור

ם הנתונים שפורסמו מתייחסים לשני: ובמיוחד את השאלות הבאות, למבקר המדינה בדרישה שיבדוק את העניין

כך -שכשהמצב כלאיך יתכן ? איך לא נבדקו השנים שלאחר מכן? מדוע רק עכשיו הם מתפרסמים – 1001-2552

? משרד הבריאות החליט דווקא לחזור בו מהכוונה להכריז על אזור חיפה כעל אזור נפגע זיהום אוויר, קשה

 .התנועה דורשת שהרשויות יטפלו בעניין בכל הרצינות הראויה

 

 

 

 

  



2 

 
 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 

 

 

 

 הגיליון המלא –ח איכות "דו|  1025-לירפא

עתירה לביטול מינויו של אריה דרעי כשר בממשלת 

 ישראל

של אריה דרעי כשר צ לביטול מינויו "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

מרמה והפרת אמונים ועקב , בממשלת ישראל נוכח העובדה כי הורשע בשוחד

 .חוסר סבירות שבמינוי זה

התנועה מבקשת מבית המשפט להימנע מהצגת מינויו של דרעי עד להכרעה 

 .בעתירה

סיעת , ממשלת ישראל, כנגד ראש הממשלה' התנועה לאיכות השלטון עתרה היום ג 

כ דרעי בבקשה למתן צו על תנאי לביטול "הכנסת וח, ש"היועמ, ס"סיעת ש, הליכוד

מרמה , כ דרעי לשר בממשלת ישראל נוכח העובדה כי הורשע בשוחד"מינויו של ח

י שבמינוי ההופך אותו למעשה והפרת אמונים ועקב חוסר הסבירות הקיצוני והשורש

כמו גם , נוכח הקלון שמינוי זה מטיל על ממשלת ישראל, בין היתר, חסר סמכות

בשלטון החוק , בטוהרו ויושרו של השירות הציבורי, הפגיעה הקשה בתפקודו

 .ובאמון הציבור במערכת השלטונית

דינת אשר שמו נחרת לדיראון עולם בדברי הימים של מ, שר לשעבר, כ דרעי"ח

האופיינית למדינות נחשלות , תרבות השוחד-תת'כמי שהכניס בשעריה את , ישראל

עד , תרבות זו לדרגת שכלול ואמנות-וכמי שהביא את תת' ולמשטרים מושחתים

שהפכה לאורח חייו ואפיינה את כל הליך עלייתו לגדולה במשרד הפנים החל מדרגת 

כ "תחת זאת הוביל ח. טר עצמול וכלה בכס המיניס"דרך משרד המנכ, היועץ לשר

מסע הכפשה חסר תקדים , מי שהיה מבכירי השרים בשתי ממשלות שונות, דרעי

הוביל ציבור שלם בישראל נגד מערכת , כנגד גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל

רמס ופגע בכל סמל ממלכתי ושלטוני אשר , בתי המשפט והשופטים המכהנים בה

וגרם נזק כמעט , ל את עורו מפני עונש על מעשיונקרה בדרכו בניסיונותיו להצי

והנה אותו אדם מבקש . בלתי הפיך לאמון הציבור במערכות השלטון במדינת ישראל

אל , נשמתה של המדינה הדמוקרטית, כעת להיכנס פעם נוספת אל קודש הקודשים

 .אל תפקיד השר בממשלת ישראל –הרשות המבצעת 

קרניה היוקדות של ההרשעה : "איכות השלטוןר התנועה ל"יו, ד אליעד שרגא"עו 

כ דרעי שבה דבק קלון עלולות להמיס את אמון הציבור "הפלילית בה הורשע ח

ולכרסם במידה אנושה בשלטון , במוסדות הציבור בכלל וברשות הביצועית בפרט

פגיעה כה אנושה באמון הציבור ובשלטון החוק בוודאי אינה גזירה . החוק ובטוהרו

 ."לא בעת הזו ולא בכלל. כול לעמוד בהשהציבור י

 בחירות
והרכבת 
 הממשלה
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 לשר גלנט של מינויו נגד צ"לבג עתרה השלטון איכות

 הבינוי
 

04.05.2015 

 

ץ נגד מינויו "עתירה לבג', יום ב, התנועה לאיכות השלטון הגישה היום

ח "כ יואב גלנט לתפקיד שר הבינוי ובבקשה למתן צו לפרסום דו"של ח

 "הקרקעותפרשת "מבקר המדינה ב

  

 מבקר ,ש"היועמ ,הממשלה ראש כנגד ',ב יום ,היום עתרה השלטון לאיכות התנועה

 התנועה .גלנט יואב כ"וח הכנסת ,כחלון כ"ח ,כולנו סיעת ,הליכוד סיעת ,המדינה

כ גלנט לתפקיד שר הבינוי "צו על תנאי נגד מינויו של ח להוציא צ"מבג מבקשת

 ,"הקרקעות פרשת"ב תקינה הבלתי נהלותוהת נוכח ,זאת .43-בממשלת ישראל ה

 .ל"הרמטכ לתפקיד מינויו בוטל ובעקבותיה המדינה מבקר ידי על נבדקה אשר

, ליתן צו על תנאי כנגד מבקר המדינה המשפט מבית גם מבקשת התנועה בעתירה

פרשת "כ גלנט ב"את הדוח המלא בעניינו של ח לפרסם אשר יורה לו

 הגורמים בפני – הציבור למשפט המלא עהמיד שיעמוד מנת על "הקרקעות

 .המינוי הליך יושלם בטרם – בכללותו והציבור המינוי את לאשר המוסמכים

לא אשר יורה לראש הממשלה ש מתן צו ביניים מבקשת התנועה בנוסף

עד להכרעה , לאישור הכנסת כ גלנט כשר הבינוי"ח את מינויו של להציג

 במערכת הציבור באמון הפיכה בלתי פגיעה למנוע מנת על זאת .בעתירה

 כ"ח באם להיגרם עלולה אשר ,הציבורי השירות של ויושרו ובטוהרו השלטונית

 .הבינוי שר בתפקיד לכהן יחל גלנט

  

אשר פלש לעשרות דונמים של , כי מדובר באדם, התנועה טוענת בעתירה

ות ונמנע במשך שנים ארוכות לפנותם על אף שנדרש לעש, קרקעות ציבוריות

אדם שלא פעם הציג עובדות בלתי נכונות או . כן על ידי רשויות המינהל

אדם . שהיה בהן כדי לקדם את טובתו האישית, חלקיות בפני רשויות השלטון

י וברשויות "שלא היסס לעשות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכירים ברמ

 אדם. על מנת להשיג זכויות קנייניות שלא על פי כללי המינהל, התכנון

ששורה ארוכה של פקידים באותן רשויות אשר עסקו בענייניו הפרטיים חששו 

והיו נכונים לפעול למענו תוך מעילה בתפקידם ובחובתם לפעול , מרום מעמדו

דונמים של  45-אדם אשר מחזיק עד היום ב. בשוויון וללא מושא פנים

ניגוד בהעדר סמכות וב, "לפנים משורת הדין"קרקעות מדינה אשר ניתנו לו 

 .על רקע אותה התנהלות פסולה, מוחלט לחוק ולנהלים

 הציבור כנאמני לפעול החובה הפרת ותוך ,ציבורי היגיון לכל מוחלט בניגוד ,והנה

 סיעת בראש העומד ,ישראל ממשלת ראש סיכם ,המינהלי המשפט לכללי בהתאם

 נויהבי שר לתפקיד גלנט כ"ח את דווקא למנות ,כולנו סיעת ראש עם ,הליכוד

 .ישראל בממשלת
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 מקיפה בדיקה שנים ארבע לפני כבר ערך המדינה מבקר שמשרד למרות ,ועוד זאת

 התנהלותו אודות ומטרידים רבים פרטים גילתה אשר ,גלנט של בעניינו ומעמיקה

 זה מצב .הבדיקה ממצאי את הציבור בפני לחשוף המבקר מסרב ,הקרקעות בפרשת

 חיוני מידע בממשלה אמונם את להביע ידיםהעת הכנסת ומחברי הציבור מן מונע

 .הציבור למשפט המינוי את להעמיד מאפשר ואינו ,ציבור נבחר של כשרותו אודות
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התנועה לאיכות השלטון קוראת למבקר המדינה 

כ יואב "של ח" פרשת הקרקעות"ח "לפרסם את דו

 גלנט

השלטון פנתה התנועה לאיכות , םלקראת החתימות על ההסכמים הקואליציוניי

של האלוף " פרשת הקרקעות"ח "למבקר המדינה בקריאה דחופה לפרסום דו

 .שנשאר חסוי עד היום, כ יואב גלנט"ח

 רקע

הוגשה תלונה למשרד המבקר בעניין עבירות תכנון ובניה שביצע  2515בשנת 

החקירה הנוגע לאופן . ל בזמנו"מועמד לתפקיד הרמטכ, לכאורה האלוף יואב גלנט

האופן בו פלש גלנט לאדמות מדינה והזמן , ט את הנחלה במושב עמיקםבו קיבל גלנ

החשד שהוביל את החקירה היה כי רשות מקרקעי . הארוך מהמקובל לפינוי השטח

 .מכללי מנהל תקין חמורהישראל וזרועותיה העניקו יחס מועדף לגלנט תוך סטיה 

שה באופן לא ראוי ממצאי הבדיקה העלו כי הן הרשויות והן גלנט עצמו התנהלו בפר

בהתאם למידע שהתקבל בתנועה והתפרסם בצורה , המנחים במנהל ובניגוד לנהלים

 .ל"בעקבות הממצאים בוטל מינויו של גלנט לתפקיד הרמטכ. חלקית בתקשורת

אולם מסיבות לא , 1022העבודה על דוח הבירור הסתיימה בשלהי ינואר 

 . ברורות הדוח נותר חסוי

למפלגת " הליכוד"הקואליציוני המתנהל בין מפלגת לקראת חתימת ההסכם 

כ "פורסם באמצעי התקשורת כי הוסכם להעניק את תיק הבינוי והשיכון לח, "כולנו"

 . ולמנותו כשר הממונה על משרד זה, יואב גלנט

האפשרות שאדם שביצע פעולות אשר בגינן מוגשים כתבי אישום , לעמדת התנועה

על ניהול , בין היתר, כעת בראש המשרד אשר אחראייעמוד , בעבירות תכנון ובניה

שמירת זכויות המדינה בקרקעות אלו וחלוקה הוגנת של , תקין של מקרקעי המדינה

 . היא לא פחות מאבסורדית, משאבי השיכון

הציבור יהיה חשוף שעל מנת , התנועה לאיכות השלטון קוראת לפרסום הדוח

להביע מחאתו ביחס , בעת הצורך, על מנת שיוכל, למלוא המידע בנוגע לפרשה

ככל . למינוי המסתמן וכן להבין את מלוא המשמעות של מינויו של גלנט לתפקיד זה

נפגעת הן  -נותר חסוי , אשר נוגע לשר עתידי בממשלת ישראל, שמידע זה

 .האינטרס הציבורי בחופש המידעהן זכות הציבור לדעת ו
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המדינה לפרסם לכלל הציבור את מדוע מסרב מבקר 

 .כ גלנט"ח  פרשת הקרקעות על ח"דו

התנועה לאיכות השלטון קוראת למבקר המדינה להשלים ללא דיחוי את הליכי 

גלנט לתפקיד  כ"בטרם ימונה ח –ולפרסם בהקדם  ,לשיטתו, הבדיקה החסרים

 ח"את דו –שר במדינת ישראל 

וביקשה ממבקר  12.2.2512בתאריך התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה 

מבקר המדינה השיב כי אין .  ח הביקורת"המדינה לפרסם באופן פומבי את דו

השלמת הרכבת לפני  מצויים ימים ספורים למרות שאנו ימים, בכוונתו לעשות כן

 .הממשלה

התמוה של מבקר המדינה להעביר לציבור מידע על אחד  ולאור סירוב

להשלים  וקראה לו,איכות השלטון פעם נוספת למבקרפנתה התנועה ל, מנבחריו

ובטרם  –ולפרסם בהקדם , את הליכי הבדיקה החסרים לשיטתו ללא דיחוי

את דוח הביקורת המלא  –כ גלנט לתפקיד שר במדינת ישראל "ימונה ח

  ".פרשת הקרקעות"ב

לא " דוח הביקורת שנתבקש על ידי התנועה צוין כי, במכתב התשובה של המבקר

, כנהוג במשרדנו, עבר את השלבים המתחייבים לפי דין וההלכה הפסוקה

  ".והמתקיימים בטרם הפיכת דוח לפומבי

מסמך ריכוז ממצאי בדיקת "במה נבדל אותו  –לכך משיבה התנועה בשאלות 

על , מדוע הליכים אלו טרם הושלמו? מדוח סופי של מבקר המדינה, "התלונה

מסמך ריכוז ממצאי "מהיום שבו הועבר  יםלמעלה מארבע שנאף שחלפו 

מהי ההצדקה להתארכות הליכי ? אל היועץ המשפטי לממשלה" בדיקת התלונה

 ? הבדיקה

 ,מהו הצפי המתוכנן לסיום הליכים אלוהתנועה ממשיכה ושואלת את המבקר 

 ?מהי ההצדקה לכך–ככל שאין כוונה להשלים את הליכי הבדיקה ו

בהם מועמד , בימים אלו" :התנועה לאיכות השלטון, ד יעל קריב טייטלבאום"עו

לא ניתן להטעים די הצורך את החשיבות הציבורית , כ גלנט לתפקיד שר הבינוי"ח

לציבור הזכות לדעת על התנהלותו רבת ". פרשת הקרקעות"בפרסום הדוח המלא בש

. ולשפוט אם ראוי הוא לכהן בתפקיד רם מעלה זה, המעללים בפרשה עגומה זו

, ללא כל סיבה או טעם ממשי, הסתרת מידע חיוני זה מעיני הציבור, תנולהשקפ

 . "מעלה תמיהות וסימני שאלה ויש בה משום טעם לפגם
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כ "ח –בעקבות עצומת התנועה לאיכות השלטון 

 דרעי נכנע ללחץ הציבורי וויתר על תיק הפנים

אריה כ "ח, ל בתכנית החדשה של עמית סגל וירון דקל"בראיון לגלי צה

דרעי התבטא בעניין הביקורת הציבורית והחליט לוותר על הדרישה לכהן 

י נכנס אליו ברגל אני לא רוצה להיכנס למשרד שמראש אנ" :כשר הפנים

 "שמאל

עבריין מורשע בשוחד אינו יכול לכהן כשר באף : "התנועה לאיכות השלטון

 "אחד ממשרדי הממשלה

http://www.atzuma.co.il/deri 

הדרישה הציבורית המוצדקת מאין : "ל התנועה לאיכות השלטון"מנכ, סולםאלי 

 05,555מעל . מניבה פירות ראשונים, כמותה שהובילה התנועה לאיכות השלטון

בנוסף למאות אלפים שנענו , איש חתמו על עצומת המאבק הציבורית בנושא

, נתניהוראש הממשלה בנימין  לקריאה ברשתות החברתיות וקולם מתחיל להישמע

חייב כעת להתייחס לרחשי הציבור ולהכריע בצורה חד משמעית כי מקומו של אריה 

מרמה והפרת אמונים כלל וכלל אינו בממשלת , שהורשע בעבירות שוחד, דרעי

לה שעלולה להיות הממש, זה כתם שאסור שידבק בממשלה החדשה, ישראל

 .הראשונה בה יושב עבריין מורשע
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כ "ש בעניין מינוי ח"דעתו של היועממחכים לחוות 

 דרעי לתפקיד שר

בקריאה להביע  ליועץ המשפטי לממשלההתנועה לאיכות השלטון פנתה 

 .כ דרעי לשר הפנים"עמדתו ולפרסם חוות דעת הנוגעת למינוי ח

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה לפרסם חוות דעת 

אשר הורשע כ דרעי "ח. כ דרעי לתפקיד שר בממשלת ישראל"הנוגעת למינוי ח

בעודו מכהן כשר בממשלת , בהן עבירת השוחד הקשה, בשורת עבירות חמורות

להוביל  ואשר הוביל וממשיך, אשר לעולם לא הביע חרטה על פשעיו; ישראל

 .מסע השמצה חסר תקדים כלפי רשויות שלטון ואכיפת החוק במדינת ישראל

פנתה התנועה לאיכות השלטון גם לראש הממשלה בבקשה להימנע ממינוי , בנוסף

התנועה פצחה בקמפיין אזרחי אשר נחל . כ דרעי לתפקיד שר בממשלת ישראל"ח

שר חתמו על העצומה הצלחה ובתוך ימים רבבות חברי התנועה ואזרחי ישראל א

עד כה חתמו על העצומה . הקוראת למר נתניהו שלא למנות את דרעי לתפקיד

ומאות אלפים אחרים אשר שיתפו את הקריאה , איש ואישה על העצומה 20,555

 .ראש הממשלה בחר לעת זו שלא לענות לפנייתנו, ברשתות החברתיות השונות

חזקה על ראש הממשלה , הליתנוכח היותה של הממשלה והעומד בראשה רשות מנ

באופן , כי יקבל את חוות דעתו המקצועית של היועץ המשפטי לממשלה בטרם ימנה

עבריין מורשע לתפקיד של שר , תקדימי ולראשונה בתולדות מדינת ישראל

, עבריין אשר ביצע את פשעיו בעודו יושב בכס הציבור -ולא זו אף זו, בממשלתו

ד בו נטל שלמונים לכיסו תוך רמיסת האינטרס והמבקש כעת לחזור לאותו המשר

 .הציבורי ואמון הציבור ברשויות השלטון

ראש המערכת כמי שעומד ב, ש"קוראת ליועמ התנועה לאיכות השלטון

אשר , של השירות המשפטי הציבוריהן של הרשות המבצעת והן המשפטית 

 להגנה על שלטון החוק ות הראשונה במעלהאחרינושא בתוקף תפקידו מ

השמיע קולו ל במדינת ישראל מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון

אריה כ "חהמשפטית הנוגעת למינוי אפשרי זה של  בנושא ולפרסם חוות דעת

 .דרעי לתפקיד שר בממשלה

בעת בה חדשות לבקרים מתגלות " :התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו

חברי כנסת , נבחרי ציבור בהם שריםשונות ומשונות בהן מעורבים , פרשיות חדשות

בעת ; בה אמונו של הציבור בנבחריו נרמס עד דק וכמעט ללא תקומה; וראשי ערים

בה נדמה כי ראש ממשלת ישראל מבקש למנות לתפקיד שר בממשלתו אדם שלא 

השמצה אלא שהוביל מסע , רק שהורשע בעבירות קשות בעודו מכהן בכס הציבור

הפרקליטות ובתי , ואכיפת החוק בהן משטרת ישראל פרוע כנגד מערכות שלטון

אנו מצפים למוצא פיו של העומד בראש מערכת , דווקא בעת קשה זו -המשפט

 ".המשפט הציבורי בנושא חשוב זה
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משרד האוצר מפסיק תוספות הפנסייה : שנה 22לאחר 

 כ יעקב מרגי בשל טעות חישובית"אותן קיבל ח

 

 רקע

למשרד האוצר בנוגע לטעות בחישוב  2552בשנת  התנועה לאיכות השלטון פנתה

כתוצאה מתפקידו הקודם כראש המועצה הדתית , הפנסיה התקציבית של יעקב מרגי

בנוסף לתוספת של , הטעות כוללת קבלת פנסיה פעמיים בחודש אחד. בבאר שבע

אשר פרש , מרגי. אותם אינו היה צריך לקבל, שקלים בכל חודש 1255כלומר ,  2%

סכום שללא גילוי הטעות , שקלים 215,555צבר סכום עודף של , 25בגיל לפנסיה 

יש לציין כי במקביל . 25עד גיל , שקלים לערך 120,555היה עתיד להצטבר לכדי 

. ס"כ מטעם ש"יעקב מרגי מקבל את משכורתו כח, להזרמת כספי הפנסיה שלא כדין

לקבל את התוספת הודיע משרד האוצר כי מרגי יפסיק , בעקבות פניית התנועה

 .החודשית

 

משרד האוצר הודה בטעות , כ מרגי מקבל פנסיה מן המדינה"שנים בהן ח 11, כיום

בימים אלו דן משרד האוצר באפשרות . החישובית והפסיק את התוספות אותן קיבל

 . כ מרגי להחזיר את מלוא הסכום"לחייב את ח

מיידית ומלאה של מלוא התנועה לאיכות השלטון קוראת לאוצר להחליט על החזרה 

עליו לעמוד , הנבחר בפעם השניה, עמדתו של יעקב מרגי כנבחר ציבור. הסכום

קוראת התנועה לבדיקה האם חלו , בהמשך לכך. בכללי החוק ובכללי משרד האוצר

על מנת להימנע מבזבוז כספי , טעויות דומות בהפרשות לפנסיה של בכירים נוספים

 .ציבור ועל מנהל תקין
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כ חסון הודיע כי בכוונתו לקיים פגישה עם "ח

ש בה ימסור את כלל רשימת לקוחותיו"היועמ  

המבקשות , כ יואל חסון הגיע לאחר מספר פניות של התנועה"הודעתו של ח

 .אשר בבעלותו" הקבינט"לחשוף את רשימת לקוחות חברת מחבר הכנסת 

 

כ יואל חסון "לחהתנועה לאיכות השלטון פנתה במהלך חודש פברואר האחרון 

בעקבות פרסומים בהם נטען כי סירב לחשוף את רשימת לקוחות חברת הקבינט 

 .שבבעלותו בשנתיים האחרונות

כ חסון כל חובה חוקית "בפנייה הבהירה התנועה כי על אף העובדה שלא חלה על ח

הרי שההחלטה שלא לחשוף את מי , שבבעלותו" הקבינט"לחשוף את לקוחות חברת 

, סקיו הפרטיים הדריך כיצד להגיע ולהתנהל מול מקבלי ההחלטותשבמסגרת ע

הינה החלטה עגומה המותירה טעם לפגם בכל הנוגע לטוהר המידות המצופה 

 .כ מה להסתיר"ממועמד לכנסת ישראל ותחושה כי כביכול יש לח

 

לחשוף כ יואל חסון כי בכוונתו עם בחירתו לכנסת לפעל כדי "השיב ח, בהמשך

המשפטי של הכנסת את פעילותו העסקית בזמן היותו אזרח  בפניו היועץ

 .מהשורה בצורה השקופה והרחבה ביותר

כ יואל חסון עם היבחרו על מנת לוודא כי "התנועה לאיכות השלטון שבה ופנתה לח

זאת בשל .  כפי שהבטיח, אכן הועברה רשימת לקוחותיו ליועץ המשפטי לכנסת

באשר לאופן שבו הן צריכות לפעול מול  העובדה שהעניק ייעוץ לחברות שונות

 . מקבלי ההחלטות עלולה להעמידו במצבים שונים של ניגוד עניינים

כ יואל חסון כי שוחח עם "בהמשך לפניות התנועה לאיכות השלטון השיב ח

ש אייל ינון וסיכם עמו על פגישה בה יפרט וימסור את כל המידע הנדרש "היועמ

 .מעקב ומניעת ניגוד ענייניםכולל רשימת הלקוחות ולצורך 
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ש לקביעת הנחיות בנוגע להתנהלות "פנייה ליועמ

 רבני ערים ורבנים ראשיים בקשר עם תעמולת בחירות

בעקבות ריבוי תלונות הנוגעות להתנהלות רבני ערים וכן בנוגע להתנהלות 

פנתה התנועה לאיכות השלטון , הרב הראשי לישראל בתעמולת הבחירות

בבקשה לקביעת הנחיות המבהירות את מעמדם של הרבנים הראשיים ש "ליועמ

לעסוק " עובד ציבור"כאשר החוק אוסר על כל מי שהנו , זאת. ורבני הערים

 .בתעמולת בחירות

 

ש לאחר שבתקופת הבחירות האחרונה נתקבלו "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

על ידי הרב הראשי  פניות רבות הנוגעות לתעמולת בחירות שבוצעה לכאורה

הסוגיה אשר עלתה הנה האם . ועל ידי רבני עיר שונים, הרב יצחק יוסף, לישראל

כאשר על עובדי ציבור חל , ורבני עיר מוגדרים כעובדי ציבור, הרב הראשי לישראל

 .איסור בחוק לקחת חלק בתעמולת בחירות

 

הינם נבחרי אין בעובדה כי הרב הראשי לישראל ורבני הערים , לעמדת התנועה

במסגרת הליכים , יחד עם זאת. ציבור להשפיע על העובדה שהינם גם עובדי ציבור

, עלה כי לחלק מן הרבנים, משפטיים שניהלה התנועה במערכת הבחירות האחרונה

סברו כי אינם בגדר עובדי ציבור לעניין החוק ולכן , ובהם הרב הרב הראשי לישראל

במהלך מערכת , זאת ועוד. אינו חל עליהםהאיסור על עיסוק בתעמולת בחירות 

ש "וברן עמדת היועמ'השופט סלים ג, ר וועדת הבחירות"הבחירות האחרונה ביקש יו

 . בנושא

 

וברן קבע כי חוק הבחירות לכנסת אינו מגדיר עובד מדינה 'כבוד השופט סלים ג

 ,כאמור" עובד המדינה"יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "ולכן , באופן מצומצם

ובהם רבנים , כך שיתפרש בשים לב לדינים הנוספים החלים על עובדי הציבור

... בשים לב לאופי התפקיד או המשרה, ודיינים ששכרם משולם מאוצר המדינה

 ".וכן בשים לב לזיקה שלו למדינה ולמגע של עובד הציבור עם קהל

וראת ק, ש בנושא"ר ועדת הבחירות ועמדת היועמ"לאור הכרעתו הנחרצת של יו

התנועה לאיכות השלטון לקבוע הנחיות נקודתיות וברורות אשר יבהירו את מעמדת 

 שם רבנים ראשיים ורבני ערים בתקופת הבחירות
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התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי 

לממשלה בנוגע להנחיותיו בגין יישום הסכמים 

 . פוליטיים בעלי משמעות תקציבית

פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ושטחה בפניו את התנועה לאיכות השלטון 

עמדה בנוגע להנחיותיו בעניין יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות 

 . תקציבית

, מר יהודה ויינשטיין, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה

את תמיכתה ועמדתה בעניין הנחיותיו הנוגעות להסכמים פוליטיים בעלי והביעה 

של הקצאת כספים  התנועה מברכת על הסדרת הסוגיה. תקציביתמשמעות 

, מגעים לקראת הקמתה של קואליציהכגון באותם צמתים , תקציביים-פוליטיים

וכן שינויי חקיקה ותקציב שוטפים לכל  ,משא ומתן לקראת אישורו של חוק התקציב

לת הח, ת אך לא מזמן בפרשיית ישראל ביתנוראוכפי שנוכחנו ל. לאורך השנה

בכל חברי הממשלה ודרגי הפקידות , נסתיות על חברי הכראונורמות התנהגות 

כחלק , זאת. הכרחיתאינה רק רצויה אלא אף , הנוגע לעיסוק בכספים קואליציוניים

ולהבטחת איכות , לא כל שכן מושחתת, מהמאבק למיגור התנהלות שלטונית פסולה

 .השלטון בישראל

בעוד ההנחיה תקפה , בין השאר. עיפי ההנחיההתנועה פרטה את עמדתה בנוגע לס

התנועה קוראת לחייב , כלפי הסכמים הנעשים בין שרים או חברי כנסת בודדים

לביצוע הסכמים שכאלה הסיעה כולה על ידי נציג מוסמך על מנת למלא את רצון 

עמדת התנועה ביחס , בנוסף. הבוחר בצורה מלאה ולמנוע התנהלות בלתי תקינה

היא הדרישה להעלות את כלל ההסכמים לכתב על , הסכמים בעל פה לסעיף הכולל

סעיף נוסף הנוגע לשקיפות . מנת לסייע באכיפת ההנחיה ובפיקוח על החתומים

ונגישות מורה על הקראת הסכמים פוליטיים בעל משמעות תקציבית במליאת 

יהם ועל כן על, עניין שיקשה על ההתחקות אחריהם ועל הפיקוח, הכנסת ובוועדות

סעיף נוסף מבקש . להיות מרוכזים באופן מסודר במזכירות הכנסת ובאתר המקוון

להטמיע את הכספים המוקצים מכוח הסכמים פוליטיים בחוק התקציב ומבלי 

התנועה סבורה כי סימון . שיסומנו על מנת שיחדלו מלהיות נחלת הסיעות בלבד

כי חוסר הסימון יעודד  הכספים יחזק את השקיפות ואת הפיקוח עליהם מתוך החשש

כי הסעיף בהנחיה התנועה מחזקת . את הפיכת הזמני לקבוע ולחלק מבסיס התקציב

על הכספים המוקצים  פיקוח של יועצים משפטיים ושל חשבי משרדיםשעניינו 

שיש להחיל על , מכוח הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית הוא סעיף מפתח

סעיף ההנחיה ביחס . בכלל משרדי הממשלהכלל ההקצאות מכוח כלל ההסכמים 

 תמתייחס למצב בו רק גוף ציבורי אחד יכול ליהנו, לנהלי ההקצאה למשתמשי קצה

בין מקרים בהם קיים רק גוף מוצאת הבדל התנועה איננה . מהקצאתם של כספים

 צורך לפרטכי יש , עוד אנו סבורים .ים ציבוריים או יותרשני גופ ד לביןציבורי אח

  .ורה לכלול חוות דעת משפטית זומה אמ
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ש לקביעת הנחיות בנוגע להתנהלות "פנייה ליועמ

 רבני ערים ורבנים ראשיים בקשר עם תעמולת בחירות

בעקבות ריבוי תלונות הנוגעות להתנהלות רבני ערים וכן בנוגע להתנהלות 

פנתה התנועה לאיכות השלטון , הרב הראשי לישראל בתעמולת הבחירות

בבקשה לקביעת הנחיות המבהירות את מעמדם של הרבנים הראשיים ש "ליועמ

לעסוק " עובד ציבור"כאשר החוק אוסר על כל מי שהנו , זאת. ורבני הערים

 .בתעמולת בחירות

 

ש לאחר שבתקופת הבחירות האחרונה נתקבלו "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

על ידי הרב הראשי  פניות רבות הנוגעות לתעמולת בחירות שבוצעה לכאורה

הסוגיה אשר עלתה הנה האם . ועל ידי רבני עיר שונים, הרב יצחק יוסף, לישראל

כאשר על עובדי ציבור חל , ורבני עיר מוגדרים כעובדי ציבור, הרב הראשי לישראל

 .איסור בחוק לקחת חלק בתעמולת בחירות

 

הינם נבחרי אין בעובדה כי הרב הראשי לישראל ורבני הערים , לעמדת התנועה

במסגרת הליכים , יחד עם זאת. ציבור להשפיע על העובדה שהינם גם עובדי ציבור

, עלה כי לחלק מן הרבנים, משפטיים שניהלה התנועה במערכת הבחירות האחרונה

סברו כי אינם בגדר עובדי ציבור לעניין החוק ולכן , ובהם הרב הרב הראשי לישראל

במהלך מערכת , זאת ועוד. אינו חל עליהםהאיסור על עיסוק בתעמולת בחירות 

ש "וברן עמדת היועמ'השופט סלים ג, ר וועדת הבחירות"הבחירות האחרונה ביקש יו

 . בנושא

 

וברן קבע כי חוק הבחירות לכנסת אינו מגדיר עובד מדינה 'כבוד השופט סלים ג

 ,כאמור" עובד המדינה"יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "ולכן , באופן מצומצם

ובהם רבנים , כך שיתפרש בשים לב לדינים הנוספים החלים על עובדי הציבור

... בשים לב לאופי התפקיד או המשרה, ודיינים ששכרם משולם מאוצר המדינה

 ".וכן בשים לב לזיקה שלו למדינה ולמגע של עובד הציבור עם קהל

וראת ק, ש בנושא"ר ועדת הבחירות ועמדת היועמ"לאור הכרעתו הנחרצת של יו

התנועה לאיכות השלטון לקבוע הנחיות נקודתיות וברורות אשר יבהירו את מעמדת 

 .שם רבנים ראשיים ורבני ערים בתקופת הבחירות
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צ חייב את המדינה להשיב מהו אחוז המתגייסים "בג

 מכלל בני הישיבות

צ חייב את המדינה להשיב "בג, המדינה מלהעביר נתונים תהימנעולמרות 

בתוך כשבוע מהו אחוז המתגייסים מתוך כלל בני הישיבות המיועדים לשירות 

 1023-1021בשנים 

 

בהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון כנגד המדינה למתן צווים על תנאי 

צ את המדינה להשיב בתוך כשבוע מהו אחוז "חייב בג, "גיוס –חוק שקד "לביטול 

. 2512-2512דים לשירות ביטחון בשנים המתגייסים מתוך כלל בני הישיבות המיוע

למרות טענת המדינה כי נתונים אלו , בית המשפט חייב את המדינה לעשות זאת

 .יכולים להימסר רק בחלוף מספר שנים

בסמוך לתיקון חוק , 2512התנועה לאיכות השלטון הגישה את העתירה בחודש מרץ 

ווים על תנאי כנגד מתן צ וביקשה מבית המשפט, "(חוק שקד)"שירות ביטחון 

, הפגיעה הקשההכנסת ומשרד הביטחון לביטול התיקון לחוק בשל , המדינה

החוק בזכויות יסוד של , הבלתי שוויונית והבלתי מידתית, הבלתי חוקתית

 לציבורים שונים הסדריםוכן בשל היותו קובע , כבוד האדם: המוגנות בחוק יסוד

  .לדם דם ובין לאדם אדם בין אסורה הפליה בכך ומקים שונים

הורה בית המשפט למדינה לפרסם נתונים על מספר , לאחר הדיון שנערך בעתירה

ואת האחוז שלהם מתוך כלל , 2512-2512בני הישיבות שהתגייסו בין השנים 

בתגובה לכך השיבה המדינה כי נתונים אלו יוכלו להיות . האוכלוסייה הכללית

 .צפויים הם להשתנותהיות ו -מפורסמים רק בעוד מספר שנים

התנועה לאיכות השלטון ציינה בפני בית המשפט כי לדעתה הנתונים נמצאים בידי 

ולכל הפחות יכולים הם לפרוש בפני בית המשפט את הנתונים העדכניים , המדינה

העותרת אף ציינה את חששה שמא נכון להיום קיים רצון . ביותר הנמצאים ברשותם

 .בית המשפט ובפני הציבור כולו שלא להציג נתונים אלו בפני

בית המשפט קיבל את עמדת התנועה לאיכות השלטון כי נתונים על מספר בני 

, אכן נמצאים בידי המדינה וניתן לפרסמם 2512-2512הישיבות שהתגייסו בשנים 

 .והורה למדינה להגיב בתוך שבוע ימים

  

 גיוס
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ר "ישנו חשש כי מינויה האפשרי של ד: איכות השלטון

חדווה בר למשרת המפקחת על הבנקים יפגע באמון 

 הציבור ויגביל את יכולת הפעולה בתפקיד 

 למפקח על הבנקים, לנגידת בנק ישראלטון פנתה התנועה לאיכות השל

לפסול מועמדים למשרת המפקח על הבנקים בקריאה ולחברי וועדת האיתור 

כהנים כעת בתפקידים בכירים בבנקים בישראל או כיהנו עד לאחרונה אשר מ

אשר מלכתחילה יוגבל  'נכה'תיווצר פונקציה של מפקח "במצב זה : ככאלה

  .מלבצע את תפקידיו בהלכה

למפקח על הבנקים ולחברי , התנועה לאיכות השלטון פנתה לנגידת בנק ישראל

ות בכירות בבנקים למשרת המפקח ועדת האיתור בטענה כי מינויים של בעלי משר

משרות אלה  בעלי. על הבנקים ילוו בניגוד עניינים חריף על רקע תפקידם הנוכחי

יהיו מוגבלים מלעסוק בסוגיות משמעותיות המהוות חלק ניכר מתפקידי המפקח על 

שבפיקוח יעיל ואפקטיבי על  יפגע באינטרס הציבורידבר אשר , הבנקים

ד תהיה בכך פגיעה אנושה באמון הציבור במערכת ובמיוח, המערכת הבנקאית

 .הבנקאית

מנהלת הסיכונים , ר חדוה בר"בראש המועמדים למינוי המפקח על הבנקים ניצבת ד

מכהנת בר כחברה בהנהלה הבכירה של , כפועל יוצא מכך. הראשית בבנק לאומי

ר בר מעלה חשש מהותי כי היא לא תוכל "מינויה של ד, לעמדת התנועה. הבנק

שכן תפקידה , םלמלא כהלכה ובצורה אפקטיבית את תפקיד המפקחת על הבנקי

מנתח  55%-החולש על כ, ייעשה תוך מגבלה מלעסוק בסוגיות הנוגעות לבנק לאומי

 . השוק של מערכת הבנקאות במדינה

אשר יאפשרו למפקח על " פתרונות אפשריים"הנגידה פלוג אמרה כי היא בוחנת 

טוענת התנועה כי , בתשובה לנגידה. הבנקים למלא את תפקידו באופן נטול פניות

מדוע ימונה מועמד אשר מלכתחילה ברור לכל כי לאחר מינויו יהיה  ש לשאולי

כאשר תחתיו ניתן , מוגבל מלעסוק בתחומים נרחבים שחוסים תחת תחום סמכותו

לעמדת . למנות מועמד שיוכל להפעיל את מלוא הסמכויות הניתנות לו בחוק

כו המפקח על אם וככל שתישקל חתימה על הסדר ניגוד עניינים שבמהל, התנועה

הרי שיש בכך בכדי לקעקע את , הבנקים לא יוכל לטפל בבנק השני בגודלו במדינה

 . יכולתו של המפקח על הבנקים לבצע את תפקידיו כנדרש כחוק

 כלכלי
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יצריכו את מעורבותו במערכת הבנקאית  הצלחתן וקידומן של רפורמות, זאת ועוד

חשיבות יתרה למינויו של ישנה דווקא בעיתוי זה , לפיכך. של המפקח על הבנקים

ואשר יוכל לעסוק ללא  ,מפקח אשר אינו נמצא בזיקה כלשהי למי מן הבנקים

לטובת האינטרס של כלל , פניות בקידום התחרות בתחום הבנקאות בישראל

ותוך קבלת החלטות אמיצות אשר עלולות להוביל לפגיעה ברווחיותם של , הציבור

תקופת צינון משמעותית מאז שמילא את מינויו של מי שעבר , ולמצער. הבנקים

 .תפקידו האחרון במערכת הבנקאות
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איכות השלטון בקריאה לראש הממשלה שלא לפגוע 

לקידום בעצמאותם של הרגולטורים במסגרת היוזמה 

  "חוק פרויקטים לאומיים"

 

חוק "התנועה לאיכות השלטון פנתהלראש הממשלה בדרישה לכלול ב

שילוב של רגולטורים מקצועיים במנגנון קבלת הפרויקטים הלאומיים 

התנועה מבקשת לוודא כי המנגנון שיגובש לא יפגע בעצמאותם . ההחלטות

תוך , של הרגולטורים וייתן עדיפות לשיקולים המקצועיים על הפוליטיים

 .שימור האיזון הנדרש בין שני סוגי השיקולים

 החוק המתגבשכי  חששההתנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה בשל 

התמודדות עם  במקום מבקש לקדם פרויקטים תוך עקיפת הגורמים המקצועיים

 .העמדות והקשיים שגורמים אלו מעלים

חוק "יש לדאוג לשמירת האיזונים הפוליטיים והמקצועיים ב, לעמדת התנועה

ת להגן על האינטרס על מנאשר מתגבש בימים אלו " הפרויקטים הלאומיים

פרטיים להליך למנוע זליגתם של אינטרסים צרים או  וכן כדי, הציבורי הרחב

 .תקבלת ההחלטו

ישנם יתרונות ברורים בהקמת גוף מתכלל לקידום פרויקטים לאומיים והתנועה 

ההצעה המתגבשת , עם זאת .בחיוב, רואה את הרצון לקדמם ביעילות ובמהירות

בין , נושאים מעין אלו עלולה לפגוע בעצמאות הרגולטורים ובאיזון הדרוש בקידום

 . שיקולים מקצועיים לאינטרסים פוליטיים

חוק "את יוזמה לקדם לוודא כי ההתנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה 

שילוב של הרגולטורים הרלוונטיים במנגנוני תכלול  "לאומייםהפרויקטים ה

תינתן עדיפות לשיקולים וכן כי , בעצמאותם תפגעלא קבלת ההחלטות ו

 .המקצועיים על פני אלו הפוליטיים

ווקא ד" :מנהלת המחלקה הכלכלית בתנועה לאיכות השלטון, ד נילי אבן חן"עו

יש לנהוג זהירות , בישראלעל הציבור אדירה שלהם השפעה , לאומייםבפרויקטים 

 ".ומקצועיים יתרה ולהקפיד כי המנגנונים המקדמים אותם יהיו מאוזנים
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 מנוגד לחוק –ועצת הנפט הרכב מ: איכות השלטון

לשר התשתיות בקריאה להפסיק פעילות  התנועה לאיכות השלטון פנתה

 .המנוגדת לחוק ולתקן ליקויים בהרכב מועצת הנפט המייעצת לשר

 

, תה למשרד התשתיות בראשות השר סילבן שלוםפנהתנועה לאיכות השלטון 

לשר , לפי האמור בחוק. בקריאה לתיקון הליקויים בהרכב מועצת הנפט בכפוף לחוק

לייעץ לשר בעניינים שונים ואישורה נדרש התשתיות מועצה מייעצת שתפקידה 

המועצה . במגוון היבטים של מתן היתרים לחיפושי גז ונפט ואישור רישיונות קידוח

לצדם . בהם לפחות שבעה מקרב הציבור, חמישה עשר חבריםרה למנות אמו

משרד האנרגיה והמים והמשרד , אמורים לשבת במועצה גם נציגים ממשרד האוצר

 . לאיכות הסביבה

הרכב המועצה אינו עונה , בהתאם למידע שהגיע למשרדי התנועה לאיכות השלטון

ם בלבד אשר רק ארבעה וחברים בה שמונה חברי, על הנדרש בחוק מזה כשנה

מאז כניסתו של השר לתפקיד במרץ יש לציין כי . מתוכם מונו כנציגי ציבור

 .לא תוקנו הליקויים, 1024

מתכנסת , בו בזמן שמשרד האנרגיה מתעלם בצורה בוטה מלשון החוק הברורה

הנוגעות לליבת  –ומוציאה תחת ידיה החלטות רבות, המועצה בעניין שבשגרה

עלות השלכות רוחביות כלכליות וסביבתיות משמעותיות והן ב, עשייתה

ניתן למנות , אשר התקבלו כאמור בהרכב חסר, בין החלטות אלו. ביותר

מתן רישיונות , החלטות הנוגעות לשינויי גבולות ברישיונות חיפוש קיימים

בכך המועצה אינה ממלאה את . העברת זיכיונות לתמלוגים ועוד, חדשים

והיעדרם של נציגים מטעם הציבור מהווה זלזול באינטרס , יתפקידה באופן מיטב

 .הציבורי שנותר מופקר למול האינטרסים המסחריים של חברות חיפוש הגז והנפט

מדובר באחת המועצות החשובות : "התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו

של ביותר אשר מקבלת החלטות בעלות השלכות הרות גורל הנוגעות לאיכות חייהם 

מן הראוי שהרכב . כמו לדוגמא קידוחי הנפט ברמת הגולן, מיליוני אזרחי ישראל

יכלול את מספר הנציגים אשר המחוקק קבע כי אמורים , מועצה זה ימונה על פי חוק

 ". שיכלול את האנשים המתאימים והראויים לכך -ומעל הכל, להיות בה
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לשמור על  איכות השלטון בקריאה לראש הממשלה

צביונה העצמאי של רשות האנרגיה הממשלתית 

 העתידה לקום

ולשר , בנימין נתניהו, לראש הממשלההתנועה לאיכות השלטון פנתה 

בקריאה לשמור על עצמאות רשות האנרגיה , סילבן שלום, התשתיות

 .העתידה לפקח על שווקי הגז והחשמל, הממשלתית

הממשלה ולמשרד התשתיות בעקבות פנתה למשרד ראש התנועה לאיכות השלטון 

העתידה לפקח על , הפרסומים אודות תכנון הקמתה של חברת אנרגיה ממשלתית

הרשות תוקם באמצעות שילוב של . חיפוש נפט ושימור אנרגיה, שווקי החשמל והגז

 .רשות החשמל ורשות הגז

-עלמתוקצבת , רשות החשמל הינה רשות סטטוטורית הנהנית ממעמד עצמאי, כיום

ופועלת לטובת שימור האינטרס הציבורי של כלל , ידי המדינה בסעיף תקציבי נפרד

תוך שהיא אינה כפופה לאף רשות או משרד , צרכני החשמל במדינת ישראל

רשות החשמל הוקמה מכורח החוק וכפועל יוצא מוסמכת לקבוע את . ממשלתי

; ליצור החשמללהסדיר את מתן הרישיונות ; תעריפי החשמל ולעדכנם מעת לעת

טיב ואיכות השירות של בעלי הרישיונות וכן לפקח , ולקבוע אמות מידה לרמת

עצמאות רשות החשמל קיבלה ביטוי בהתנהלותה בכל הקשור להשפעתו של . עליהם

פרסמה , בהקשר זה. המונופול שנוצר בשוק הגז הטבעי על מחירי החשמל בישראל

מדת על העלייה במחירי החשמל ח חיצוני שבמסגרתו היא עו"רשות החשמל דו

ומפרטת את הפעולות בהן יש לנקוט , כתוצאה מהמונופול שנוצר בשוק הגז הטבעי

בראש ובראשונה התערבות  -מנת להגן על צרכני החשמל במדינת ישראל -על

 .ממשלתית במחירים שגובים ספקי הגז הטבעי

ה האפקטיבי עצמאות זו הינה בגדר תנאי חיוני להמשך תפקוד, לעמדת התנועה

ובדומה לכך בכל הנוגע , כשומרת הסף של האינטרסים של צרכני החשמל בישראל

הרי שאנו קוראים לעשות כן אגב שמירה , להקמתה של רשות אנרגיה ממשלתית

ואגב הבטחתה וביצורה של , על עצמאותם המוחלטת של הדרגים המקצועיים

את מעמדה של רשות  בדומה למצב הדברים שמאפיין כיום -מעמדה האוטונומי 

 .החשמל

 

 

 

 גז טבעי
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הנסיגה : "איכות השלטון בפנייה לנתניהו ושלום

 "מחטף –משיווק תחרותי גז ערב מינוי כחלון 

מזהירה , בעקבות כוונת משרד האוצר לסגת מהתכנית לפירוק מונופול הגז

החלטה בעלת " התנועה לאיכות השלטון כי ממשלת מעבר אינה מורשית לקבל

התנועה קוראת לממונה על ההגבלים ". ובלתי הפיכות משמעויות דרמטיות

 .ולהכריז על הסדר כובל בלווייתן –העסקיים שלא לחכות לממשלה 

, עמדת משרדי הממשלה המבקשים לסגת מכוונתם לחייב שיווק בנפרד של גז"

וזאת לאור הידוע באשר לעמדתו כלפי מונופול הגז , לצורך עידוד התחברות במשק

". היא מחטף פשוטו כמשמעו –המיועד לתפקיד שר האוצר  –ן כ משה כחלו"של ח

לפיו משרד  TheMarkerכך טוענת התנועה לאיכות השלטון בעקבות הפרסום ב

האוצר נסוג מהתוכנית שהציג לפני כחודשיים לפירוק מונופול הגז של דלק ונובל 

 .תןוהסכים עקרונית לוותר על שיווק פנימי נפרד של הגז במאגר לווי, י'אנרג

שומט את השטיח תחת רגליו "בפניית התנועה נטען עוד כי מהלך משרדי הממשלה 

תוך סיכול האפשרות לתחרות בענף הגז ולעידוד תחרות , "של שר האוצר המיועד

, שהרכיבו, בענף מזכירה את התנהלותו הבלתי שקופה של צוות המשא ומתן

חרף פניות שלא נענו  –מטרותיו והפרוטוקולים שלו אינם מפורסמים , סמכויותיו

 .מצד התנועה אל הממונה על חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה

התנועה לאיכות השלטון פנתה בסוף השבוע האחרון לראש הממשלה ולשר 

התנועה קוראת למשרדי הממשלה להימנע מלקבל החלטה בעלת : "האנרגיה

כלכלית המרכזית משמעויות דרמטיות ובלתי הפיכות עבור הציבור בישראל בסוגיה 

ולנהוג באיפוק הראוי ובאחריות הראויה למעמדה של , של משק הגז הטבעי

 "הממשלה היוצאת כפי שקובעת הפסיקה בנושא

ללא קשר  –התנועה חוזרת על דרישתה מגילה להכריז על השותפות במאגר לווייתן 

הן , מדובר בקביעה מקצועית המבקשת הן מבחינה ציבורית: "למשא ומתן המתנהל

קביעה כי קיים הסדר כובל שתשקף את ". "מבחינה משפטית והן מבחינה כלכלית

שבה חברות הגז פעלו בניגוד לחוק כשלא פנו אל הממונה על , המציאות הקיימת

ובחרו במודע , תפות ולוויתןההגבלים העסקיים בבקשה לקבל אישור מראש לשו

 ".להתנהל מלכתחילה באופן בלתי חוקי

אודות בקשת נובל לפתוח את החלטת הממשלה על  TheMarkerבאש לפרסום ב

על חשבון לווייתן  –יצוא הגז ולהתיר לה מכסת גז נוספת לייצור ממאגר תמר 

סים הצפויה לפגוע באינטר, טוענת התנועה כי היא מתנגדת נחרצות לדרישה זו

 הכלכליים של הציבור הישראלית
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 חגיגת הפרסום של חברת החשמל

 

תקציב הפרסום של חברת החשמל גדל במהלך השנתיים האחרונות בעשרות 

ובעוד שהשקעת החברה בפרסומים הנוגעים לבטיחות בחשמל , אחוזים

 .30הוצאותיה לשפר את מעמדה בעיני הציבור הכפילו עצמם פי , פוחתת

 

, תקציב הפרסום של חברת החשמל גדל באופן עקבי במהלך ארבע השנים האחרונות

בעוד שבשנתיים האחרונות תקציב החברה לפרסומי תדמית עלה לראשונה על סכום 

מנתונים שהעבירה חברת החשמל . ההשקעה בתוכני בטיחות ושירות גם יחד

עולה כי , המידעבעקבות בקשת התנועה לפי חוק חופש , לתנועה לאיכות השלטון

מתוכם , מילון שקל על פרסום 22-סכום כולל של כ 2512-חברת החשמל הוציאה ב

מיליון שקל הופנו למטרות  1.2, 2מיליון שקל הושקעו בתוכן שיווקי בערוץ  2.0

 .סכום גבוה בהרבה משנים קודמות, יחסי ציבור והסברה

רוייקטים פרסומיים הביקורת העיקרית על מדיניות חברת החשמל הופנתה לשני פ

שבשנתיים האחרונות , "שקע ותקע"האחד הוא קמפיין . 2515-יקרים בהם החלה ב

ל "סמנכ, אורן הלמן. נועד להציג את יתרונות מעבר החברה לייצור חשמל בגז טבעי

נימק את היציאה לקמפיין כניסיון לשפר את , רגולציה ותקשורת בחברת החשמל

חברה ולהסביר את יתרונות המעבר לשימוש בגז תדמיתה הסביבתית השלילית של ה

 . הוזלה בתעריפי החשמל, בין היתר, טבעי הכוללים

הפרוייקט השני הוא קמפיין טלוויזיוני שבמסגרתו רוכשת החברה מאז ספטמבר 

קמפיין שעורר ביקורת , 2בערוץ " דקה לשמונה"את הרצועה היוקרתית של  2515

אך , רת החשמל באור חיובי דרך הצגת עובדיהציבורית מכיוון שנועד להציג את חב

ופתח את , מכיוון שהושק במקביל לכינון ועדת יוגב להיגוי הרפורמה במשק החשמל

החברה למעשה עשתה שימוש בכספי ציבור לצורך , משק החשמל לתחרות

 . התמודדות במערכה רגולטורית מול מתחריה על עתיד פני הענף

העובדה , ת יצרנים פרטיים למשק החשמלבעקבות כניס, לטענת חברת החשמל

וכי עובדיה נתקלים בכעס שאינו , שהחברה עלולה לאבד את מעמדה כמונופול

 .הופכים את העיסוק במישור הפרסומי ללגיטימי עוד יותר משהיה בעבר, מוצדק

ואל מנהל רשות החברות , יוסף שפירא, התנועה פנתה אל מבקר המדינה

נה כי יש מקום לפרסום והשקעה כספית בכל הקשור בטע, אודי יוגב, הממשלתיות

חברת 
 חשמל
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אך מוניטין של חברה ממשלתית אינו צריך לבוא על חשבון , בבטיחות ובחיסכון

עוד טענה התנועה כי מרחב התמרון של חברה כאמור . הציבור ובסכומים כה גבוהים

ולא כאלה , כך שפרסומיה יוכלו לקדם אינטרסים ציבוריים רחבים, חייב שיוגבל

 .או כאלה שלא ניתן להבין את מטרתם, מטרתם טיפוח המוניטין של החברהש
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בעקבות הפניה של התנועה לאיכות השלטון למבקר 

חברת החשמל בודקת את אי הסדרים , המדינה

 ברכישת מערכת בקרה של סימנס

 

יחידות הביקורת של חברת החשמל , בהמשך לפניית התנועה לאיכות השלטון

בנוגע לאי סדרים ברכישת , מורן גנוסר, בודקות את טענותיו של עובד החברה

 .של סימנס DMSמערכת הבקרה והשליטה 

 

יחידת הביקורת של חברת החשמל בודקת , בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון

עובד החברה שפוטר בעקבות תלונותיו על אי סדרים , את טענותיו של מורן גנוסר

, מקונצרן סימנס DMSבהקשר לרכישת מערכת הבקרה והשליטה ברשת החשמל 

שש לסיכון חיי עד כדי ח, והתקלות והכשלים שהתגלו במהלך הטמעתה והפעלתה

 .אדם

הודעת החברה נמסרה בתגובה לפנייה של התנועה לאיכות השלטון למבקר המדינה 

התנועה ביקשה מהמבקר . בבקשה לחקור את טענותיו של גנוסר, יוסף שפירא

לחקור את החשד לפיו רכישת המערכת קשורה לפרשת השוחד של סימנס במסגרת 

 .קשריה עם חברת החשמל

מהמבקר לבדוק את היחס לגנוסר במסגרת מאבקו לחשיפת  התנועה מבקשת עוד

 . פיטוריו והפגיעה בו, כשלים ושחיתות בחברת החשמל
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א אישרה מחדש זכויות בנייה "עיריית ת
 ר תמורת פינוי הדולפינריום"אלף מ 34של 

 

התנועה לאיכות השלטון הופיעה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

ליוני יהעברת מתחם הדולפינריום היא בעצם מתנה בשווי של מאות מכי 

. וזאת על חשבון התושבים, שקלים שמעבירה עיריית תל אביב ליזמים

קראה התנועה לעיריית תל אביב שלא לאשר את הסכם , נוכח הדברים

 העברת המתחם

 

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של עיריית תל אביב אישרה מחדש את 

יקבלו , מתחם הדולפינריום במסגרתה תמורת פינוי, ית חילופי השטחיםתוכנ

הבעלים שטחים חלופיים מזרחית לרחוב הרברט סמואל ובהם זכויות לבניית 

, בייעוד מגורים, סך זכויות הבנייה. שני מגדלים ומספר בניינים נוספים

 .ר"מ 21,555-עומד על כ, ומסחר, מלונאות

במסגרתה אמור היה , חלוקה שנלוו לתוכניתאת הוראות האיחוד וה, אולם

להימסר לידי בעלי המתחם דאז יוסף בוכמן שטח חלופי ובו זכויות למעלה 

החליטה הוועדה , ר מעברו המזרחי של רחוב הרברט סמואל"אלף מ 25-מ

ולהחזיר את הנושא לתכנון מחודש בוועדה המקומית לתכנון , המחוזית לבטל

. אשר תגבש טבלת הקצאת זכויות חדשה ,ולבנייה של עיריית תל אביב

 –בנוסף קבעה הוועדה כי עד שלא תתקבל תוכנית איחוד וחלוקה חדשה 

לא ניתן יהיה להוציא היתירי בניה מכח  –בהסכמה או שלא בהסכמת בעלים 

 .התוכנית

אולם טבלת הקצאת , עיריית תל אביב דנה בתוכנית האיחוד והחלוקה

עמדת התנועה היא כי בביטול התוכנית  .הזכויות נותרה בדיוק כשהייתה

היה משום אמירה , והשבתה לדיון מחודש בעירייה על ידי הוועדה המחוזית

אינה , שהעברת זכויות בנייה כה מאסיבית על קרקעות מדינה לידי יזם פרטי

 . מקובלת

 ן"נדל
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התנועה קראה לוועדה שלא לאשר את התוכנית בטענה כי מדובר במתנה בשווי 

ד "במהלך הדיון הציגה עו. קלים שתועבר ליזמים על חשבון הציבורמאות מיליוני ש

, טייטלבאום חוות דעת שמאית שנערכה עבור התנועה לפני חצי שנה-יעל קריב

, מיליון שקל בלבד 22לפיה שווי שטח הדולפינריום שבו מחזיקים היזמים הוא 

גבוה פי , םעל זכויות הבניה הנרחבות בה, ואילו שווי המגרשים שיימסרו בתמורה

יש פה מתנה לא סבירה שנותנות : "מיליון שקלים 515-ועומד על מיליארד ו 51

מהשווי היטלי  05%אמנם היזם יידרש לשלם . עיריית תל אביב ומדינת ישראל

עדיין יישאר , וגם אז, ואחוז נוסף מהשווי כדמי היתר למינהל, השבחה לעירייה

 ".בידיו רווח של כמה מאות מיליוני שקלים
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 בקריאה המדינה למבקר פנתה השלטון לאיכות התנועה
 ופגיעה תקין בלתי מנהל בדבר החשדות לבדיקת

 .עמידר בחברת המידות בטוהר
 
 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בקריאה לבדיקת החשד למנהל 

 20בהמשך לכתבת ערוץ , בלתי תקין ופגיעה בטוהר המידות בחברת עמידר

 .בעניין

  

 הכתב של 15 ערוץ כתבת בעקבות ,המדינה למבקר פנתה השלטון לאיכות התנועה

 ברחבי דירות במספר מחזיק עמידר חברת של העובדים וועד לפיה ,חודורוב מתן

 של נופש כדירות אותו משמשות ואשר הוועד מכספי הנראה ככל רכש אותן ,הארץ

 ר"יו בשיתוף ברושף יעקב ,דאז החברה ל"מנכ החליט 2515 בשנת .עמידר עובדי

 האמור מתוך .האמורות הדירות שיפוץ על ,סימון בן מוטי לשעבר הארצי הוועד

 אשר ,שקלים אלף 205-כ עמידר חברת הקצתה זה שיפוץ לטובת כי ,עולה בכתבה

 דווחו אלו כספים ,בנוסף .העובדים וועד מכספי ולא ,עצמה עמידר מקופת יצאו

 לצורך שהוצאו לכספים המתייחס ייעודי עיףס -"בסביבה עמידר" הסל סעיף תחת

 דרי את ומשמשים עצמה עמידר לחברת השייכים אחרים ומבנים דירות שיפוץ

 אישור שניתן מבלי לוועד עברו אלו כספים בכתבה הנטען פי על .הציבורי הדיור

 .להוצאתם תקציבי אישור ניתן לא מעולם וכי ,הנהלה אישור או דירקטוריון

 מנת על ,בכתבה הוצגו אשר במסמכים המגובות ,אלה בחשדות די ,התנועה לטענת

 התנהלות כי דומה .עמידר בחברת האמורה הכספים להוצאת בנוגע בחקירה לפתוח

 של התנהלות של ישיר המשך היא העובדים וועד ידי על ציבור משאב ניצול של

 דוחות במספר פעם לא הוזכרה אשר התנהלות ,עמידר בחברת גורמים מספר

 משרד ח"לדו בנוסף זאת .האחרונות בשנים המדינה מבקר ממשרד שיצאו יקורתב

 של הפסולה לתופעה מפורשת הביקורת מופיעה בו 2515 לשנת המדינה מבקר

 את משרתים שאינם שימושים לטובת הציבורי לדיור השייכות דירות הקצאת

חברת דירות המוקצות לטובת וועד העובדים של  גם ובהם ,הציבורי האינטרס

 .עמידר

 דירות שיפוץ לטובת ,המיסים משלם ציבור חשבון על גדולים בכספים השימוש

 יוצאו ציבור כספי כי ייתכן לא .ובאמונו ציבור בכספי מעילה הוא ,פרטיות נופש

 .תקין הליך של וקיומו המתאימים האישורים בהעדר ,הציבורית מהקופה

רת אשר יבחן את החשדות התנועה קוראת למבקר המדינה לפתוח בהליך ביקו

ואשר יביא לסיומה של התנהלות לקויה , הנוגעים להתנהלות החברה ובכיריה

 .זו כפי שתוארה בכתבה האמורה
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על המדינה להודיע : בית הדין לעבודה בירושלים

 החלטתה באם להמשיך את המכרז למנהל מחוז חרדי

יום על  00קבע כי  על המדינה להודיע בתוך בית הדין לעבודה בירושלים 

 .כוונותיה בעניין המשך קיום המכרז למשרת מנהל מחוז חרדי במשרד החינוך

 

 רקע

בבית הדין האזורי לענייני  2512התנועה לאיכות השלטון הגישה תביעה בדצמבר 

בבקשה לביטול מכרז פומבי למשרת מנהל מחוז חרדי במשרד , עבודה בירושלים

התביעה הוגשה לאחר פעמיים בהם משרד החינוך . בטענה כי אינו חוקיהחינוך 

, ניסה לאפשר לאדם שאינו עומד בתנאי הסף של ניסיון חינוכי והשכלה אקדמית

על אף חשיבותו הרבה של ,  תנאים הקבועים למשרות בדרגות בכירות מסוג זה

יסיון ניהולי ביטול דרישת הסף לנ. שהינו תפקיד ניהולי במערכת החינוך התפקיד

, ר שני או בחלופה אחרת המקבילה לוהחובה בתוא וכן ביטול,  בתחום החינוך

שעה שמכרז מנהל המחוז החרדי הינו היחידי מתוך רשימת , אף יותר צורמת

קיימות הדרישה לניסיון ואשר בכולם , באותה דרגהמכרזים הקולטים מנהלים 

חלופת הניסיון הניהולי שאינו . ללא חריגים, ניהולי בתחום החינוך ולתואר שני

 . הינה חריגה וייחודית למכרז זהבתחום החינוך 

 

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי הדרישות שהוצבו לקבלה לתפקיד אינן 

 00המדינה להודיע תוך  על. סבירות ונופלות מאלה שהתבקשו במכרזים דומים

כפי שתוכנן על  אם תמשך הקמת המחוז החרדי, יום מיום מינויו של שר החינוך

. והאם יש כוונה לאייש את משרת מנהל המחוז, שי פירון, ידי שר החינוך היוצא

זאת בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות לפיהן צפויים להתבצע חילופים במשרד 

 .החינוך

 

אנו רואים בהקמתו של מחוז חרדי " :התנועה לאיכות השלטון, ד תומר נאור"עו

אנו קוראים . העונה על חזונו ארוך הטווח של המשרד, במשרד החינוך צעד מבורך

למשרד החינוך להמשיך בעבודת הדרג המקצועי והמטה אשר נעשתה קודם לפרסום 

 "ולהקפיד על כללי המנהל התקין במכרזים העתידים לבוא, המכרז

  

 חינוך
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ד "בית הדין האזורי לעבודה בנצרת נענה לבקשת עו

ערן בר רבי והתנועה לאיכות השלטון למתן סעדים 

 ל עיריית נצרת עילית"ארעיים ומנע איוש משרת מנכ

הגיש כתב תביעה , המיוצג על ידי התנועה למען איכות השלטון, ד ערן ער רבי"עו

ל לעיריית נצרת עילית באופן "מנכובקשה למתן צו ארעי למניעת איוש משרה של 

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קיבל את הבקשה והורה לעיריית . קבוע או זמני

נצרת עילית והעומד בראשה להימנע מנקיטת כל צעד או החלטה בנוגע לתפקיד 

  .ל עיריית נצרת עילית עד להחלטה אחרת"מנכ

הגיש לבית הדין , בשיראלבאמצעות התנועה לאיכות השלטון , ד ערן בר רבי"עו

האזורי לעבודה בנצרת עילית כתב תביעה ובקשה למתן סעדים ארעיים למניעת 

 .רבי-ערן בר, ל עיריית נצרת עילית"פיטוריו ואיוש משרתו של מנכ

את הבקשה וקבע כי על ראש עיריית ( 'יום א)בית הדין האזורי לעבודה קיבל היום  

ית נצרת עילית להימנע מאיוש המשרה של ועירי, מר שמעון גפסו, נצרת עילית

. עד להחלטה אחרת של בית הדין, ל עיריית נצרת עילית באופן קבוע או זמני"מנכ

המחייב את ראש העיר להימנע מנקיטה , בית הדין נתן צו מניעה ארעי, זאת ועוד

ל עיריית נצרת עילית עד "או החלטה בכל הנוגע לתפקיד של מנכ/בכל צעד ו

 .או במעמד/לרבות פגיעה בסמכות ו, של בית הדין להחלטה אחרת

הוגש גם כתב תביעה ובו בקשה למתן צו המצהיר על בטלות החלטתו של , בנוסף 

ד ערן "עו, ל העירייה"לפטר את מנכ, מר שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עילית

ללא , ללא נימוק ענייני, נוכח העובדה כי ההחלטה ניתנה בניגוד לדין, רבי-בר

תוך שקילת שיקולים זרים ומטעמים , ללא תשתית עובדתית ראויה, ימוע כדיןש

ובנסיבות בהן השעייתו של ראש העירייה צפויה להתחדש כבר בשבועות , פסולים

 .הקרובים

בתביעה אשר הוגשה התבקש מתן צו המצהיר כי נוכח הפגמים שנפלו בהליכי  

, ל עיריית נצרת עילית"מנכרבי לכהן בתפקידו כ-ד ערן בר"ימשיך עו, פיטוריו

ידי הוועדה לבחינת -עד למתן החלטה על, בהתאם למעמדו ועל כל סמכויותיו

השעיית ראשי רשויות מקומיות באשר להשעייתו של מר שמעון גפסו מתפקידו בשל 

  .הגשת כתב אישום שני כנגדו

  

 ציפאליינמו
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השלטון הגישה לבית המשפט המחוזי איכות 

ידיד בית " בנצרת בקשה להצטרף להליך במעמד

חבר , ח שלום שלמה"בעניינו של רו" המשפט

 אופוזיציה בעיריית עפולה

 

ח "במוקד העתירה עומדת בקשתו של חבר האופוזיציה במועצת עיריית עפולה רו

. להורות על בטלות החלטת המועצה להדיחו מועדות שונות במועצה, שלום שלמה

ללא עילה של , 22.2.2510ההחלטה להדיח את שלמה מאותן ועדות התקבלה ביום 

ח שלמה פעל במהלך כהונתו לתיקון "רו. ממש ומבלי לקיים הליך שימוע כדין

ובפרט ביחס להליכי מינויים המתנהלים , ליקויים בהתנהלותה של המועצה והעיריה

 .בה הוא חבר, בועדת המכרזים

בין היתר בדבר היותה , בעתירה מעלה שלמה שורת טענות כנגד ההחלטה להדיחו

וכן היותה נובעת מהרצון , נקמניים ולא עניינים, חסרת יסוד ונעוצה בשיקולים זרים

להתנהלות לא תקינה , למנוע ביקורת לגיטימית ואפקטיבית שלו כחבר אופוזיציה

 . של גופי המועצה

 

ח שלמה ולכן מבקשת להצטרף להליך במעמד "והתנועה תומכת בעמדתו של ר

ומבקשת להאיר היבטים חשובים הנוגעים לתפקידם של חברי " ידידת בית משפט"

אופוזיציה ברשויות מקומיות והאתגרים העומדים בפניהם בעוד הם משמשים 

אשר מקיימים ביקורת אפקטיבית על  התנהלות הרשות למניעת , "שומרי סף"

כי הכרח לספק להם הגנה בבתי , לאור זאת, התנועה טוענת .התנהלות בלתי תקינה

 . במקרים מהסוג דנן, המשפט

טענות )ח שלמה "עמדת התנועה הינה כי אף טענות העירייה ביחס להתנהלותו של רו

אינן מבססות ומצדיקות הדחה מכלל הועדות בו הוא (אשר לא הובהר הבסיס להן

מועדת המכרזים מונחת על אדן  גם אם הייתה ההדחה, יתר על כן. לוקח חלק

 . גם הדחה זו פסולה, לאור הפגמים המהותיים שנפלו בהליך ההדחה, מבוסס

שלא לייצג את שלמה מלמדת כי " בחרה"טענת העירייה לפיה התנועה , כמו כן

התנועה וכי , הינה משוללת יסוד לחלוטין, מדובר בייצוג לא ראוי ולא מוצדק

ה כי מן הדין ומן הצדק לקבל את עתירתו עומדת לצידו של שלמה ומאמינ

תוך מתן מלוא תשומת  ,ולבטל את ההחלטה להדיחו מועדות המועצה לאלתר

בפרט , הלב לטענות המהותיות אשר העלה שלמה  ביחס להתנהלות אותן ועדות

 . ועדת המכרזים

 

בתכתובת ובמסמכים הרלוונטיים , ולאחר עיון בכתבי בית הדין, להשקפת התנועה

כי בבסיס ההחלטה שהתקבלה על ידי ראש העיר , מצטייר בצורה ברורה, הלהדח

 . ולא שיקולי טובת הציבור ואמונו, נקמניים-והעיר עומדים שיקולים פוליטיים

מבלי לאפשר לו , ללא בסיס עובדתי מספק, הדחתו של שלמה התבצעה בחטף

לא לשלמה  ומבלי להבהיר את התמונה, למצות את זכות הטיעון ולהתגונן מפניה

אשר , זוהי אינה דרכה של מועצה מתפקדת. עצמו ולא לחברי מועצת העירייה כולם

ללא ספק עמדו לרשותה חלופות טובות יותר להתמודדות עם טענותיה כנגד חבר 
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נסיבות דברים אלו מצדיקות להורות על בטלות החלטת הדחתו , לעמדתנו. המועצה

 . של משה

רבה לכך שבמסגרת ההליך דנן ייתן בית המשפט  התנועה מדגישה כי ישנה חשיבות

על חשיבות ההגנה על תפקוד חברי מועצה וחברי , דעתו גם לשיקולים האמורים

אשר ראוי , ועל חשיבות תקינות הליך וזכות השימוע, אופוזיציה בפרט כשומרי סף

 –לאור ניסיונה ומומחיותה של התנועה בסוגיות אלו . שיעמדו ברקע ההחלטה

 .תנועה כי שמיעת עמדתה עשויה לתרום לדיון ולהכרעה שבסופוסבורה ה
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התנועה לאיכות השלטון קוראת לבדיקת חשד לניגוד 

 ס נשר"עניינים במתנ

 
ל החברה למתנסים בקריאה לבדיקת חשש "התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

 עקב העסקת ביתו של ראש העיריה בשכר מופקע, ס נשר"לניגוד עניינים במתנ

  

בקריאה , רז פרויליך, סים"ל החברה למתנ"התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

הפניה נעשתה בעקבות . ס נשר"לבדיקת הליקויים והחשדות לניגוד עניינים במתנ

ביתו של , המעידה על העסקתה של הילה בינמו, כתבה בעיתון המקומי של חיפה

, ניכרת מהמקובל במשק תמורת שכר הגבוה בצורה, אבי בינמו, ראש העיריה המכהן

המתבססות ברובן על תקציבי משרדים , ובפרט מן הנהוג בחברות ממשלתיות

 .כלומר כספי משלם המיסים, ממשלתיים

 

לפי תלוש . ס"בקייטנת הקיץ שקיימה המתנ 2512הילה בינמו הועסקה ביולי 

שכר , שעות עבודה 15עבור ₪  05בינמו השתכרה שכר שעתי של , המשכורת שלה

שעות  52עבור ₪  0,522ובאופן מצטבר , שעות עבודה 22עבור ₪  255י של שעת

 .עבודה והחזרי נסיעות

 

יש טעם , סים אינה קשורה באופן ישיר לעיריית נשר"אף על פי שהחברה למתנ

והחשד לניגוד עניינים עקב העסקת ביתו של ראש העיריה בשכר , לבדיקת הפגמים

 .סים"דרך החברה למתנ, מופקע
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ש להגשת בקשה דחופה להשעיית "קריאה ליועמ

בין היתר , ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו

 בעקבות כתב האישום השני כנגדו

לתקן את התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה 

להגיש באופן מיידי בקשה לוועדת ההשעייה לשם כשלי מערכת אכיפת החוק ו

בשל כתב האישום השני העומד כנגדו ובשל  וזאת פקידוהשעיית גפסו מת

 העובדה שפסק הדין שניתן טרם הפך לחלוט

ש לאחר מתן גזר דינו של שמעון גפסו ולאחר "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

חזרתו לוותה בביצוע . שב כבר לכהן כראש העירייה ולהחזיק במלוא סמכויותיוש

 ,לפי מידע שנמסר לידי התנועה, לרבות, המהלכים הפוגעים ביציבות העיריי

בראש רשות מקומית , וכך. לקראת פיטוריו, זימון אחד משומרי הסף לשימוע

בישראל עומד אדם שהורשע לפני מספר שבועות בעבירת שוחד ונידון לשישה 

 .הפגיעה בציבור ובאמונו ברשות המקומית קשה מנשוא. חודשי עבודות שירות

והיא , ש"האחריות למציאות עגומה ועכורה זו מונחת לפתח משרדו של היועמ

מצטרפת לכשלי רשויות אכיפת החוק שבאו לידי ביטוי בשיהוי הגשת כתב 

ש כבר לפני כחודשיים ומחצה וקראה "וזאת כאשר התנועה פנתה ליועמ. האישום

בגין כתב לו להגיש בקשה לוועדה לבחינת השעייתם של ראשי רשויות מקומיות 

בקשה שכזו לא הוגשה ולכן נמצאים אנו . האישום השני שתלוי ועומד כנגד גפסו

 .רצויות אלו-בנסיבות בלתי

בקריאה להגיש ערעור ובקשה , ד שי ניצן"עו, לפרקליט המדינהגם התנועה פנתה 

 ש"ביועמהתנועה מפצירה , לפיכך. לא די בכך, אולם. לעיכוב ביצוע גזר הדין

, יידי בקשה לוועדת ההשעיה לשם השעייתו של גפסו מתפקידולהגיש באופן מ

בין אם בשל כתב האישום השני ובין אם בשל העובדה כי פסק הדין שניתן טרם 

 . הפך חלוט

הנחיות ברורות בסוגיית הגשת בקשות ש גם לקבוע "על היועמ, לעמדת התנועה

עדה בעקבות ובהן הקביעה הברורה כי אין בבקשה שהוגשה לוו, לוועדת ההשעיה

לא ניתן . כתב אישום אחד כדי למנוע הגשתה של בקשה בשל כתב אישום אחר

איננו  -כפי שחווים אנו עתה  -שכן הגורל , להותיר את הסוגיה לידי הגורל

 .אם בכלל, צפוי ולעיתים עשוי הוא להערים קשיים שלא ניתן לתקנם בנקל

שתחילתם , י עבודות שירותהשופט גרשון הטיל על מר גפסו שישה חודש, זאת ועוד

במהלך ביצוע עבודות השירות לא יוכל מר גפסו ברי כי . בעוד פחות מחודשיים

הדבר יביא את . ויהא עליו להכריז על נבצרות זמנית, למלא את תפקידו

שיהיה בהם כדי לפגוע בטיב השירות , העירייה פעם נוספת לסחרור ולכאוס

 .בענייננו געים האמיתייםשהם הם הנפ, שמעניקה העירייה לתושביה
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לא ניתן עוד לטמון את : "התנועה לאיכות השלטון, ד דניאל דושניצקי"עו

, אות הקלון שלא הוצב מעל ראשו של גפסו, עם כל הצער שבדבר. ראשינו בחול

שבאוזלת ידה ובחוסר נחרצותה הובילה , הונח מעל ראשה של מערכת אכיפת החוק

 . "למציאות הקיימת
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התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליטות המדינה 

 בקריאה לערעור על גזר דינו של שמעון גפסו

בקריאה לערעור על גזר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליטות המדינה

עמדת התנועה היא שמטרת הקלון להגן על הציבור . דין הניתן לשמעון גפסו

 ..ואינו חלק מהעונש

 

 רקע

ניתן בבית המשפט המחוזי , מר שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עיליתגזר דינו של 

התנה את המשך העסקת  2552כאשר בשנת , גפסו מואשם בקבלת שוחד .בחיפה

מעשה שהוא כדבר קבלת , גרושתו של עובד עירייה בהתפטרותו של אותו עובד

ות על דרך של עבוד,על שמעון גפסו נגזר עונש מאסר של שישה חודשים . שוחד

כמו כן קבע בית המשפט כי לא יוטל על מר גפסו . מאסר על תנאי וקנס, שירות

נימוקי בית המשפט לאי הטלת הקלון הם כי כתב האישום הוגש , לפי גזר הדין .קלון

וכי מדובר בהרשעה ראשונה על , זמן רב של ארבע שנים לאחר ביצוע העבירה

 .שוחד שהתבצע בצורה של התנאת שוחד

 

 

יש צורך להגיש ערעור על גזר , כפי שהוצגה בפני הפרקליטות, לטענת התנועה

מטרתו להגן על הציבור מפני שכן הטלת הקלון אינה חלק מהעונש הניתן אלא , הדין

הן התעכבות ההליכים : החלטה מעין זו פוגעת בציבור פעמיים .מבצע העבירה

ן בראש רשות מקומית שהותירה עבריי, על ידי הפרקליטות לפרק זמן כה ארוך

והן ההימנעות מהטלת קלון חרף הפגיעה הקשה בציבור שיצרו , במשך ארבע שנים

הציבור לא צריך . המותירים את העבריין הלכה למעשה בחיים הציבוריים, מעשיו

 .לשלם על כשלי הפרקליטות

 

תו הקלון טובע "טיעון זה נסמך בין השאר על הלכת בית המשפט העליון לפיה 

 עצמו 

ומעבר הזמן לאחר ביצוע , בנסיבותיה, במצחה של העבירה בעת ביצועה

ואין קלון הופך , קלון הוא קלון. כדי למחותו, כשהוא לעצמו, העבירה אין בו

 "קלון אך בשל מעבר הזמן-אי
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על העיריות להוציא  -בית המשפט המחוזי בנצרת

 חות מידע שנתיים"דו

עיריות צפת ומועצות אזוריות על  -החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת

בעקבות  עתירת , 1023ח מידע שנתי לשנת  ואילך"עיילבון וגלבוע לפרסם דו

 .התנועה לאיכות השלטון

  -רקע

בעתירה נגד , 2510ש המחוזי בנצרת בינואר "התנועה לאיכות השלטון פנתה לביהמ

וק חופש והממונים על יישום ח המועצות המקומיות עיילבון וגלבוע, עיריית צפת

ש יחייב את העירייה והמועצות "בעתירה דרשה התנועה כי ביהמ. המידע בתחומן

 . האזוריות לפרסם דוחות שנתיים כפי שמורה להן חוק חופש המידע

חייבות הרשויות לפרסם דוח שנתי המפרט את בעלי , על פי חוק חופש המידע

וכן פרק מיוחד  ,ענייניה הכלכליים, פעילויותיה השונות, התפקידים בעירייה

זאת עד לחודש יולי של השנה . שעניינו הפניות שהתקבלו והמענה שניתן להן

 .העוקבת

לא מפורסם , נתברר כי במספר רב של רשויות מקומיות, מסקירה שערכה התנועה

 . ולכן נשלחו מכתבים לאותן הרשויות על מנת שימלאו חובתן על פי חוק, הדוח

 

אין באפשרות העיריה והמועצות להגיש , בנצרתלפי החלטת בית המשפט המחוזי 

וכי תחום חופש , מכיוון שלא נעשה מעקב על הפניות, 2515ח המידע לשנת "את דו

 2512ח שנת "העיריות התחייבו לפרסום דו. המידע לא טופל כראוי לאורך זמן

כקבוע , ות השנתיים בזמנם"בנוסף לפרסום עתידי של כלל הדוח, במועד המתוכנן

הינה לקדם ולממש את חופש , תכלית חוק חופש המידעבכך יש מימוש של . בחוק

פרסום הדוח השנתי שכולל . ולחזק את אימון הציבור ברשויות השלטון, הביטוי

מגשים באופן , מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה של הרשות המקומית

ינה אינטרס לכן הבטחת פרסומו ה. אופטימלי את תכליותיו של חוק חופש המידע

 . ציבורי חשוב
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, חודשים ללא מבקר 4מועצה מקומית גדרה פועלת 

 בניגוד לפקודת העיריות

 

ף כח האדם ברשויות אג מנהל, התנועה לאיכות השלטון פנתה למוני מעתוק

 בבקשה לקבל החלטה בנושא בהקדם המקומיות במשרד הפנים

 

של מר נפתלי דוד לתפקיד התנועה פנתה למשרד הפנים בבקשה למנוע את מינויו 

לפיה מר דוד , נוכח טענה שהובאה בפני התנועה, מבקר המועצה המקומית גדרה

וכן מתוך חשש לניגוד עניינים מוסדי , בתנאי הסף לתפקיד זה, לכאורה, אינו עומד

 .שנעשה ללא תקופת צינון משמעותית, בעצם ביצוע המינוי

 

עולה כי מינויו של מר דוד אושר ברוב  12.12.2512מפרוטוקול ישיבת המועצה מיום 

חרף עמדתו הברורה של משרד הפנים בעניין וחרף העובדה כי עמדה זו , קולות

משרד הפנים בבקשה התנועה פנתה ל. הוועדה הממנה במועצההייתה ידועה לחברי 

טרם נתקבלה , למיטב ידיעתנו .כי יפעיל את מלוא סמכויותיו לביטול המינוי

 .החלטה בסוגיה זו

 

תקופה המשמעות במצב עניינים זה הינו כי המועצה המקומית גדרה פועלת מזה 

לפקודת ( ב)121בניגוד להוראות סעיף , ללא מבקר חודשים 4-של כ ארוכה

ה לפקודת 15שהוחל גם על מועצות מקומיות במסגרת סעיף [ )נוסח חדש]העיריות 

, לצו המועצות המקומיותא 120סעיף בניגוד לוכן ( [נוסח חדש] המועצות המקומיות

 .  1005-א"תשי

 

מבקשת התנועה לאיכות השלטון ממנהל אגף כח האדם הרשויות , לפיכך

 .לטה בנושא בהקדם האפשרילקבל הח המקומיות
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עומד  מועצה מקומית לקיה אינו אתר האינטרנט של

 בדרישות החוק

אבו  מר סאלם, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש המועצה המקומית לקיה

עאיש בקריאה לתקן ולהפעיל את אתר האינטרנט של המועצה באופן נגיש 

 .אשר יכיל את כל המידע הנדרש לפי חוק ובהקדם האפשרי

 מר סאלם אבו עאיש, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש המועצה המקומית לקיה

רדי התנועה ממנה עולה כי אתר האינטרנט של שבעקבות פנייה שהגיעה למ

 .בחוקהמקומית לקיה אינו עומד בדרישות הקבועות המועצה 

האינטרנט של לקיה אינו מבדיקה שערכה התנועה לאיכות השלטון עולה כי אתר 

, לפני כחודש יצרה התנועה קשר טלפוני עם המועצה המקומית .פעיל כלל ועיקר

הכשלים טרם , חרף זאת. וציינה כי אתר האינטרנט איננו עומד בדרישות החוק

 .תוקנו

בו יוצג לציבור , להפעיל אתר אינטרנט על פי חוקכל רשות מקומית מחויבת 

, כגון מידע אודות פעילותה של הרשות, המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש המידע

מידע זה . פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות ועוד, מידע על מכרזים פומביים

 .אינו נגיש כיום באתר האינטרנט של לקיה

 איכות השלטון קוראת לראש המועצה לפעול לתיקון הליקוייםהתנועה ל

המכיל את כל המידע הנדרש על פי , ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור

 .בהקדם האפשריוזאת , החוק
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איכות השלטון בקריאה למבקר המדינה לבדוק את 

התנהלות רשויות השלטון בסוגיית הזיהום במפרץ 

 חיפה

לפיה ישנו קשר ישיר בין  וות הדעת של משרד הבריאותפרסום חבעקבות 

פנתה התנועה , הזיהום במפרץ חיפה לבין שכיחות התחלואה של תושבי האזור

לאיכות השלטון למבקר המדינה בבקשה לבדוק האם וכיצד פעלו רשויות 

על ידי , על מנת להבטיח הגנה על בריאות תושבי הסביבה, השלטון השונות

 .ום האויר במפרת חיפההפחתת זיה

 רקע

משרד הבריאות הגיש חוות דעת לממונה הארצית על עררים באגף מוסדות תכנון 

ישנו קשר ישיר בין הזיהום במפרץ חיפה לבין  לפיה, ארציים במשרד הפנים

יחד עם נתונים , חוות הדעת האמורה. שכיחות התחלואה של תושבי האזור

בבחינת סנונית ראשונה בהכרה רשמית מטעם הינה , שפורסמו לפני כמחצית השנה

 .מדינת ישראל בהשלכות זיהום האוויר במפרץ חיפה על בריאות התושבים

מצביעים משך שנים ארוכות על הקשר בין , בינלאומיים ומקומיים, גופים שונים

ואולם המדינה נמנעה מלהכיר , התחלואה המקומית לבין זיהום האוויר ששורר בה

כן לא נראה המדינה פעלה באופן נחרץ על . עד לאחרונה, עה זובאופן רשמי בהשפ

משרד הבריאות  החליט 2512באוגוסט , לראייה. מנת להפחית הזיהום במפרץ חיפה

בהתאם , "אזור נפגע זיהום אוויר"מכוונתו להכריז על אזור חיפה כ לחזור בו

 .2552-ח"התשס, לסמכות לפי חוק אוויר נקי

לבדוק האם וכיצד פעלו שלטון פנתה למבקר המדינה התנועה לאיכות ה, פיכךל

על מנת , בין אם בשלטון המרכזי ובין אם בשלטון המקומי, רשויות השלטון השונות

על ידי הפחתת זיהום האוויר במפרץ , להבטיח הגנה על בריאות תושבי הסביבה

 . חיפה

לבחון מדוע ממשיכים ומתעקשים משרדי הממשלה לפרסם  מבקשת גםהתנועה 

לעניין זה  .האחרונה תקופהולא כאלו הנוגעים ל, 2551נתונים המעודכנים לשנת 

החל איגוד הערים  רק בשבועות האחרונים, מציינת התנועה כי לפי הפרסומים

 אוניברסיטת , חיפה לאיכות סביבה

על מנת לעמוד על , חיפה ומשרד הבריאות לערוך סקר אפידמיולוגי במפרץ חיפה

, 2552-2510ככל שלא נערך סקר דומה בין השנים . תחלואההקשר בין הזיהום וה

כנדרש  -שיסכל על מתן פתרון מהיר , המדובר בכשל מערכתי ראשון במעלה

 .לבעיית התחלואה באזור -וכמתחייב 

 

 כללי
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פנייה למבקר המדינה לבדוק טענות חושף השחיתות 

 רפי רותם להתנהלות רשות המיסים

יוסף שפירא ( בדימוס)השופט , המדינההתנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר 

תם בבקשה לפתוח בהליך ביקורת רחב ומקיף לבדיקת טענותיו של רפי רו

קציני  23כולל גביית עדויותיהם של , הנוגעות להתנהלות רשות המיסים

 החקירות אשר חתמו על המכתב ממנו התפתחה הפרשה כולה

 

השחיתות ברשות המיסים אשר חושף , התנועה מלווה את סיפורו של רפי רותם

, מ"קצין מודיעין ופרויקטים מיוחדים ביחידה הארצית לחקירות מכס ומעשימש כ

ברשות , לכאורה, מקרי שחיתות והתנהלות שאינה תקינה 2555חשף במהלך שנת 

, על מנת לזכות בהכרה כחושף שחיתות, משך למעלה מעשור, ונאבק מאז -המיסים

 .ו החמורות ייבדקו וייחקרו עד תוםעל מנת שטענותי, ויתרה מכך

בהן נתקל מר רותם בחומה בצורה כל אימת שניסה להעלות רבות לאחר שנים 

התקבלה בחודש ינואר האחרון , ל מול גורמי הבדיקה הרלוונטייםאטענותיו 

החלטת מבקר המדינה ונציב תלונות ציבור המכירה במעמדו של מר רותם כחושף 

 .יקה לו סעד ורווחה לאחר שנים של מאבקומענ, שחיתות הזכאי להגנה

ובחשיבות שאינה נופלת לטעמנו מעצם ההכרה במר רותם כחושף , בשולי החלטתו

תיבדקנה מספר טענות , על פי הנחייתי"הודיע מבקר המדינה כי , שחיתות

ולכך תינתן , בעניינים המצויים בסמכות מבקר המדינה, שהועלו על ידי רותם

 ".התייחסות נפרדת

מעבר לבחינה החשובה , דת התנועה היא כי לבדיקות טענותיו של מר רותםעמ

של בדיקת טענות קשות ביותר הנוגעות לפרשיות של שחיתות , כשלעצמה, ביותר

ישנה חשיבות , והתנהלות פלילית של גורמים בכירים ביותר ברשות ממשלתית

החקירה  והיא השבת אמונו של הציבור ברשויות הציבוריות ובגורמי -נוספת

 .והאכיפה האמונים עליהן

בהליך  מבקשת התנועה לאיכות השלטון ממבקר המדינה לפתוח, לפיכך

ביקורת רחב ומקיף לבדיקת טענותיו של מר רותם הנוגעות להתנהלות רשות 

קציני החקירות אשר חתמו עימו על  23כולל גביית עדויותיהם של , המיסים

 .המכתב הראשון ממנו התפתחה הפרשה כולה
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רפי רותם הפך במרוצת השנים לסמל של מאבקו של העובד היחיד אל מול המערכת 

לצד העובדה כי סיפורו . השורק במשרוקית והמתריע בשער, מושחתתהדורסנית וה

ומאבקו תרמו תרומה משמעותית להעלאת המודעות הציבורית לנושא חושפי 

 .השחיתות וההגנה עליהם

העדר הבחינה של טענותיו עד כה יצרו בקרב הציבור תחושה קשה מאוד של 

אטוא טענותיו אל של טיוח וט, התעלמות המערכת מזה אשר העז לעמוד מולה

 .ובעיקר כאוזלת ידם של הגורמים הרלוונטיים לבחון את טענותיו -מתחת לשטיח


