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

צ "עתרה לבגהתנועה  .מעשיהובהטלת קלון ובמאסר בכלא , בקבלת שוחד בהרשעתושר בממשלה זה הסתיים כ

על הרם הזה  אחרי שבפעם האחרונה הוא כבר ניצל את התפקיד –בדרישה למנוע את מינויו לתפקיד שר פעם נוספת 

התנועה צירפה לעתירתה את עצומת המאבק הציבורי הנרחב . מנת לשלשל לכיסו סכומים עצומים מכספי הציבור

בעקבות  .אלף ישראלים 56-עצומה עליה חתמו למעלה מ –ויו של דרעי שהתנועה קיימה בחודשים האחרונים נגד מינ

אך התנועה נאבקת על מנת  –אותו תיק אותו ניצל בעבר לעבירות  –הלחץ הציבורי דרעי אמנם ויתר על תיק הפנים 

עוד בעקבות העתירה וכעולה מתשובת היועץ המשפטי תישלל  .בשל הרשעותיו –שלא ימונה לשר בממשלה כלל 

 1260/61025דיון בבגצ נקבע לתאריך ה .  מאריה דרעי הזכות למנות דיינים במשרד התחבורה

 

 

הממונה על ההגבלים העסקיים לפרק את מונופול , דייויד גילהלמרות החלטתו של  – לא לקיבוע מונופול הגז במחטף

לסגת מהכוונה הזו ולמעשה לשמר את מונופול ממשלת ישראל פועלת הלכה לפועל  –שובה הגז האימתני של יצחק ת

לממשלה בקריאה  פנינו. מה שמוביל לעקיפת סמכויותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים והוביל להתפטרותו, הגז

,  תי עם חברות הגזלהפסיק את המשא ומתן הממשל כדי ,לערכאה שיפוטית במטרה למנוע את הצורך בפנייה, אחרונה

ומתנהל בהליך בלתי תקין בהעדר שקיפות ושיתוף , אשר עוקף את סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים בניגוד לדין

ועם יועצו לענייני , ץיובל שטייני, האנרגיה והמים, בנוסף מבקשת התנועה להיפגש עם שר התשתיות הלאומיות. ציבור

 .עמדת התנועה בנוגע למדיניות הרצויה עיצוב משק הגז הטבעי במטרה להציג את, נסקיישאיתן ש, גז

 

ש ולקבל חוות "מן הראוי לבצע פניית התייעצות עם היועמ: הפנייה שלנו לשר כחלון ניגוד העניינים של השר כחלון

שינוי הפנייה שלנו מבוצעת בעקבות ה .דעתו בכל הקשור בניגוד עניינים של שר האוצר בכל הקשור לטיפול במשק הגז

כי בכוונתו להימנע מעיסוק בנושא משק הגז בכללותו וזאת עקב קרבתו ו בעקבות הודעתהחד בעמדה של שר האוצר ו

השר כחלון עדכן כי כל . ישראמקו המחזיקה בחלק ממאגר תמר' מבעלי חב, האישית לאיש העסקים קובי מיימון

 .סמכויותיו כשר האוצר בנושא זה יועברו לראש הממשלה

 

להימנע מאינטרסים  קראנו - לחברי הכנסת להימנע להצביע לתיקון החוק להגדלת מספר השרים בממשלהקריאה 

וביל לפגיעה קשה מתיקון זה . מלהכווין פעולות המחוקק, טובת הציבור אשר אינם מקדמים את, פוליטיים במובנם הצר

 .המבצעת וברשות המחוקקת גם יחד באמון הציבור ברשות



נציבת , הילה גרסטל( בדימוס)השופטת ' התנועה לאיכות השלטון פנתה לכב – רות דוד –פרשת רונאל פישר 

ד רות דוד כפרקליטת מחוז תל "לברך על בחינת טיפולה של עו מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות הביקורת על

שיהיה חף  מביאים למסקנה הברורה כי אין גורם בשלטון שראוי בתיק זההאירועים  .אביב בתיקיו של רונאל פישר

מערך התביעה ומייצגי  ומחדדים הם את הצורך והחשיבות בקיומה של נציבות הביקורת על, מביקורת מערכתית

 .  המדינה בערכאות

 

 

צ "התנועה עתרה לבג .אסור למנות את גלנט לשר הבינוי –אחרי פרשת הקרקעות  –צ "התנועה עתרה לבג

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

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

דונמים  55אדם שעד היום מחזיק , שות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכיריםאדם שלא היסס לע, חלקיות בפני הרשויות

ל כבר נפסל אחרי שמבקר המדינה בדק את "אדם שהמינוי שלו לרמטכ, של קרקעות מדינה שניתנו לו בניגוד לחוק

ם רק שלא הוגש הפע)כ כתבי אישום בעבירות תכנון ובנייה "על פעולות מהסוג הזה מוגשים בד. הפרשה החמורה הזו

בנוסף לעצירת . ולא יתכן שעכשיו גלנט ימונה להיות האחראי על אותו התחום בדיוק –( בשל אוזלת יד של הרשויות

 –המינוי התנועה דורשת בעתירה לחשוף סוף סוף אחרי כל השנים את הממצאים המלאים של מבקר המדינה בעניין 

   .ד להתמנות לשר בישראלזכותו של הציבור לדעת בדיוק מה קרה בפרשיות של אדם שעומ

 .0060061025צ נקבע לתאריך ה "דיון בבג. למשרד האוצר י"רמבעקבות המאבק כבר הועברו סמכויות 

 

 

כנגד בנק  עתירה על פי חוק חופש המידע לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה  נוחי דנקנר וקבוצת אי די בי

להליך מתן האשראי לקבוצת  שערך המפקח על הבנקים בנוגעישראל  בבקשה לקבל את דוחות הביקורת הסופיים 

 .המפקח על הבנקים בסוגיה זו הנוגעים להליך הביקורת שקיים וכן מסמכים נוספים, דנקנר

 

 

 החודש התקבלה .מאבק בחזרתו של שמעון גפסו לכיסא ראש העיר נצרת עילית –מרחיקים את המושחתים 

לא הוטל , שלמרות שהורשע בשוחד –המקל שהוטל על שמעון גפסו  פניית התנועה לפרקליטות שערערה על גזר הדין

 –רבי -ערן ברד "עוכבר בימים הראשונים הוא הספיק לפטר את , עם חזרתו של גפסו לכיסא ראש העיר–עליו קלון 

לביטול עה עתרה לבית המשפט והצליחה להביא התנו, בעקבות כך. ל העירייה ואחד מחושפי השחיתות האמיצים"מנכ

 .הפיטורים

 

 

אשדוד  נועה לאיכות השלטון פנתה לעירייתהת – ר ועד עובדי עיריית אשדוד"יו, יש להשעות את איריס נפתלי

ר ועד עובדי עיריית אשדוד בשל הרשעותיה החמורות בארבע "יו, נפתלי בקריאה לפעול באופן מיידי להשעיית איריס

המיוחסים  וזאת לאחר שהודתה במעשים, תוך ניצול לרעה את היותה עובדת ציבור בעירייה, אמונים של הפרתעבירות 

, נפתלי כנבחרת ציבור' חומרת המעשים ותפקידה הבכיר של גב, הרשעתה בפלילים - לה במסגרת עסקת טיעון

זמני עד הכרעה  לכל הפחות באופן, יהלמסקנה כי אין כל ספק שאין היא ראויה להמשיך ולשמש כעובדת העירי מובילים

 .סופית בהליך הפלילי בעניינה

 

 

הוצאות הפרסום של חברת החשמל – בעקבות פניית התנועה נחשפו הוצאות חברת החשמל על פרסום. 

ובעוד שתקציב הפרסום לבטיחות  –על פרסום ₪ מיליון  46 4102חברת החשמל הוציאה בשנת , י הנתונים שנחשפו"עפ

כל זאת בזמן שהחברה נמצאת בגירעון של . 21תקציב הפרסום לשיפור התדמית גדל פי  - 01%-קוצץ ב, למשל, ילדים

 נה בקריאה להגביל את הוצאותלמנהל רשות החברות הממשלתיות ולמבקר המדיפנינו  –עשרות מיליארדי שקלים 

.את התנהלות חברת החשמל בנושא פרסום החברות הממשלתיות על פרסום ולבחון  

 

  

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה  – היערכות הממשלה לקראת סיום תקופת זיכיון ים המלח

זאת לאור חשש להפרות של תנאי מניית , ל"לקבלת מידע בנוגע להיערכות המשרד לסיום תקופת הזיכיון של חברת כי

 .וכן בתקנון חברת מפעלי ים המלח, ל"המדינה המיוחדת הקבועה בתקנון חברת כי



 גז
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מן הראוי לבצע פניית התייעצות עם : איכות השלטון לשר האוצר

ש ולקבל חוות דעתו בכל הקשור בניגוד עניינים של שר האוצר "היועמ

 .בכל הקשור לטיפול במשק הגז

 

השר כחלון הודיע כי בכוונתו להימנע מעיסוק בנושא משק הגז , בעקבות הודעת משרד האוצר

ישראמקו המחזיקה ' מבעלי חב, בכללותו וזאת עקב קרבתו האישית לאיש העסקים קובי מיימון

השר כחלון עדכן כי כל סמכויותיו כשר האוצר בנושא זה יועברו לראש . בחלק ממאגר תמר

 .הממשלה

 

לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר והדגישה בפניו כי במהלך תקופת הבחירות ואף כחלק ממצע  התנועה

יתרום להפחתת "משעה שביטול כאמור " לביטול המונופול במשק הגז הטבעי"מפלגתו הצהיר כי יפעל 

גם כשנשאל בנושא בהקשר להיכרותו עם , יתרה מכך". מחיר הגז ולהפחתה במחיר החשמל למשקי הבית

 .הבהיר כי לא ימשוך ידיו מטיפול במונופול הגז, מר מימון, העסקים איש

כללים למניעת ניגוד ", להנחיות מבקר המדינה( 2( )ב)7התנועה מפנה את השר ברצוננו להפנותך לסעיף 

העוסק בהדרת ניגודי עניינים ובו נקבע כי כאשר מוענקת לשר סמכות " עניינים של שרים וסגני שרים

יתן להעביר בחיקוק או החלטה הנדרשת בדרג מיניסטריאלי המעמידה אותו במצב של ניגוד עניינים נ

 . לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנושא -חלקה או כולה, הסמכות באופן קבוע או זמני

לפי הנחיות אלו כאשר שר מצוי בניגוד עניינים הרי עליו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת לקבל 

 . פעול בנושאאת חוות דעתו הן ביחס לטיב ניגוד העניינים והן ביחס לשאלה כיצד נדרש ל

, יש לבחון כל מקרה של ניגוד עניינים לגופו, "מדע מדויק"ניגוד עניינים הינו נסיבתי אינו בבחינת 

ולא נדרשת , הפתרונות למניעת ניגוד עניינים הינם רבים ומגוונים, יתרה מזאת. ובהתאם לנסיבותיו

 ". משטח הפעולה כולו"בהכרח משיכת יד 

בה , אשר התקבלה על ידי השר, ראוי כי לפני החלטה דרמטית כגון זו, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

להיוועץ ביועץ המשפטי , הועבר נושא הגז במלואו מסמכות משרד האוצר לסמכותו של ראש הממשלה

לא נערכה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה , כעולה מהודעת משרד האוצר. לממשלה קודם לקבלת ההחלטה

נבקש , ככל שנערכה היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה. דעתו בעניין זהומשכך אף לא ניתנה חוות 

 . לקבל את חוות דעתו

נבהיר כי מן הראוי לבצע פניה כאמור בהקדם , ככל שלא נערכה היוועצות ביועץ המשפטי לממשלה

 . ולפעול ברוח חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה

  



רו את המשא ומתן עם עצ: התנועה לאיכות השלטון בקריאה לממשלה

 ועוקף את סמכויות הממונה חברות הגז שמתנהל במחשכים

 

במטרה למנוע את הצורך בפנייהלערכאה , התנועה לאיכות השלטון פנתה לממשלה בקריאה אחרונה

הממונה על  אשר עוקף את סמכויות,  להפסיק את המשא ומתן הממשלתי עם חברות הגז, שיפוטית

בנוסף . ציבור ומתנהל בהליך בלתי תקין בהעדר שקיפות ושיתוף, לדיןההגבלים העסקיים בניגוד 

ועם יועצו , שטייניץ יובל, האנרגיה והמים, מבקשת התנועה להיפגש עם שר התשתיות הלאומיות

למדיניות הרצויה עיצוב משק  במטרה להציג את עמדת התנועה בנוגע, איתן שישנסקי, לענייני גז

 .הגז הטבעי

 

וכן , י'אנרג ומתן המתקיים בין הממשלה לחברות דלק ונובל-השלטון יוצאת כנגד המשאהתנועה לאיכות 

בניגוד למתווה  קוראת להימנע מקבלת כל החלטה בנוגע להסכם עם חברות אלושכן הליך זה מתנהל

שקוף וגלוי , מתועד וללא הליך, הוא הממונה על ההגבלים העסקיים, שקבע הגורם המוסמך על פי חוק

האנרגיה , התשתיות הלאומיות בהמשך לכך מבקשת התנועה להיפגש עם שר. שיתוף הציבור הכולל את

להבהיר את עמדתה בנוגע למדיניות  במטרה, איתן שישנסקי, ועם היועץ לשר, יובל שטייניץ, והמים

 .הרצויה במשק הגז הטבעי

מתברר כי  .במשק הגז בעניין התנאים להגברת התחרות, מזה חודשים מתנהל משא ומתן למול חברות הגז

זו נקבעות עובדות  בתקופה. ובלא שקיפות ושיתוף הציבור, פרוטוקולים, מתנהל בהעדר תיעוד, הליך זה

, שמעולם לא הוצג לציבורווה ממשלתי מתקדם ובמהלך המשא ומתן הוצג בפני חברות הגז מת, בשטח

כאשר , ומתן מתנהל בהעדר סמכות-המשא ,בנוסף לכך. וממילא לא ניתנה לציבור ההזדמנות להגיב עליו

. העסקייםפרש ממנו במחאה זה מכבר ואינו שותף לו הגורם המוסמך על פי חוקהוא הממונה על ההגבלים

לשר הממונה על ביצועו של חוק ליטול לידיו סמכויות  מתאפשר, הממשלה: לחוק יסוד 43לפי סעיף 

 .הנתונות על פי חוק לעובד המדינה

, באופיין מכוח סעיף זה אינו מאפשר לממשלה ליטול סמכויות שהן שיפוטיות נטילת סמכויות, ואולם

אינה רשאית  שהממשלה, מכאן. ואינו מאפשר ליטול סמכויות שעה שמן החוק משתמעת כוונה אחרת

 .חברות הגז ליטול את סמכויות הממונה בכל הנוגע לניהול משא ומתן וחתימה על הסדר מול

הגז  המשא ומתן הממשלתי והענקת תוקף להסכם בין המדינה לבין חברותהמשך ניהול , לעמדת התנועה

מתנהל בהעדר  וההליך, כאשר המתווה המוצע מנוגד לדעתו של הגורם המקצועי הממונה על הסדר הנושא

 .בכללי המשפט הציבורי שקיפות ומבלי לפתוח את ההסדר לשמיעת התנגדויותמשמעותם פגיעה חמורה

ממש את הבטחותיך  :לשר האוצר משה כחלוןהתנועה לאיכות השלטון 

 !גילה לתפקידו כממונה על ההגבלים העסקיים' לבוחרים והחזר את פרופ

 לממש את, כמי שהציבור שם בו את מבטחו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר משה כחלון

קוראת לשר  התנועה. גילה ולתפקידו' הבטחותיו ולהטיל את מלוא כובד משקלו על מנת להחזיר את פרופ

האימתני ולקדם את  כחלון לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לפרק את מונופול הגז

אחד מהרגולטורים , לראשונה בתולדות המדינה. נפל דבר במדינת ישראל התחרות במשק חיוני זה



 טרס הציבוריהודיע עלביושרו ובמחויבותו לקידום האינ, בהגינותו, הידוע במקצועיותו ,המוערכים ביותר

במתווה  לאחר שמצא כי לא יוכל לקחת חלק, זאת. התפטרותו מתפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים

' ממשלתי שפרופ אותו מתווה. הממשלתי שמתגבש למול חברות הגז שלא יוביל לתחרות בשוק חיוני זה

מונופול הגז ולהפכו  גן אתוביקש לע, התגבש במחשכים בלא שיתוף הציבור, גילה התייצב באומץ נגדו

של הממונה על ההגבלים  אף במחיר של עקיפת סמכויותיו המקצועיות, למציאות שאין ממנה חזרה

 .העסקיים

ההרסניות  התנועה מדגישה בפני בשר כחלון כי למשרד האוצר חלק משמעותי בהתפטרות זושהשלכותיה

מזה . לדיראון עולם עלולות להיזכר ,כמו גם על אופייה הדמוקרטי של המדינה, על המשק הישראלי

דיויד גילה לקדם ' שניסה פרופ לגיטימציה לצעדים האמיצים-חודשים ארוכים מנהל משרד האוצר מסע דה

כי משרד האוצר נערך לגבות את חברות  רק לפני יומיים התפרסם, כך למשל. למען פירוק מונופול הגז

הבוקר , והנה. לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים להגי' הגז בחוות דעת מטעמו למקרה שבו יחליט פרופ

התקבלה , להתפטר מתפקידו כממונה על ההגבלים העסקיים ,גילה' למדנו כי אותה ההחלטה של פרופ

 .ונתקל בהעדר גיבוי ותמיכה לאחר שהוא שנפגש עם השר כחלון

צלול , ברור מיע קולמצופה ממי שחרט על דגלו את המאבק ביוקר המחייה ופירוק הריכוזיות במשקשיש

פורש , לו בשוק הגז ומחוצה, בשעה שאחד ממגיניה החשובים ביותר של התחרות בישראל, וחזק

תפעל על מנת  סברנו כי: "לאחר שלא מצא גיבוי ממשלתי למאבקו למען פירוק מונופול הגז, מתפקידו

ואינו מונע , אידגר לגבות את הממונה המהווה גורם המקצועי הרואה לנגד עיניו את טובת הציבור

כבלם האחרון של , בודד במערכה ,גילה עמד באומץ רב' פרופ. משיקולים פוליטיים ומניעים זרים אחרים

הסכנה העצומה הגלומה במתן שליטה  והזכיר לכלל הגורמים המעורבים את, מונופול הגז האימתני

אנו מצפים מכל בעל . אלשל מדינת ישר מוחלטת למונופול הגז על אחד מהמשאבים החיוניים ביותר

לעשות ככל שביכולתו על מנת להותירו , ובריכוזיות תפקיד המחויב באמת ובתמים למאבק ביוקר המחייה

 ."בתפקידו

  



חזור בך מן ההחלטה להתפטר : גילה' איכות השלטון בקריאה לפרופ

 ההגבלים העסקיים מתפקידך כממונה על

 

 פנתה התנועה, דיויד גילה' פרופ, ההגבלים העסקייםבעקבות הודעת ההתפטרות של הממונה על 

 אל נא תפקיר את: "גילה בקריאה לחזור בו מהתפטרותו' לאיכות השלטון בפנייה אישית לפרופ

 מחזקים את ידיך ומגבים את, מאחוריך עומדים כלל אזרחי ישראל. המשק הישראלי בשעה קשה זו

עתיד  למען, מונופול הגז ויתר חוליי המשק חזור והירתם למאבק לפירוק. החלטותיך המקצועיות

 ".מדינתנו

 

על  בעקבות החלטתו להתפטר מתפקידו כממונה, דיויד גילה' התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ

הבלתי  כי כמי שלקחה חלק במהלך השנה האחרונה במאמצים, התנועה קראה לגילה. ההגבלים העסקיים

כמו גם , הישראלי שהשלכותיה ההרסניות על המשק, מהחלטה זונלאים לפירוק מונופול הגז צלחזור בו 

 .עלולות להיות להיזכר לדיראון עולם, על אופייה הדמוקרטי של המדינה

להסרת  לחם, כבלם האחרון של מונופול הגז האימתני, במשך חודשים ארוכים ניצב גילה בודד במערכה

התחרות במשק  יב עם חברות הגז על חשבוןמצגי השווא של גורמים שונים בממשלה שפעלו במטרה להיט

. והבטחת האינטרס הציבורי ופעל בכל האמצעים שעמדו לרשותו למען פירוק המונופול, וטובת הציבור

 .מלאכת קידום התחרות במשק הגז עודנה רחוקה מסיום, ואולם

אחת עם  ועושים יד, דווקא בשעה קשה זובה נדמה כי גורמים ממשלתיים נכנעים ללחצים פוליטיים

הציבור בישראל ל הגז ויבטיח את שליטתו המוחלטת חברות הגז על מנת לקדם הסדר שיעגן את מונופו

 .זקוק לרגולטור עצמאי שימשיך לעמוד המשמר ולגונן על האינטרס הציבורי

צמצום  התנועה קוראת לגילה שלא לשעות לאיומים הפסולים שהושמעו בשבועות האחרונים אודות

הרשות ושל  דווקא ברגעים שכאלה נמדדת עוצמתה של. של הרשות להגבלים עסקייםמעמדה העצמאי 

וצמצום , במשק הגז הציבור בישראל יעמוד מאחורי כל מהלך שתכליתו הגנה על התחרות. העומד בראשה

הסמכות המקצועית לטפל  יש לזכור כי. הסכנה האדירה שנשקפת ממונופול הגז לדמוקרטיה הישראלית

יותר מאי . ולו בלבד, העסקיים להכריז על הסדרים כובלים שייכת לממונה על ההגבליםבמונופולים ו

כבלם האחרון בטרם יהפוך מונופול הגז  שיעמוד, כממונה חזק ועצמאי, הציבור בישראל זקוק לגילה, פעם

 .למציאות שאין ממנה חזרה

ההגבלים  ו כממונה עלהתנועה מפצירה בגילה לחזור מן ההחלטה להתפטר מתפקיד, נוכח כל האמור

ולשוב ולממש את האחריות הכבדה שהוטלה על כתפיו עם מינויו לתפקיד זהכמגן התחרות , העסקיים

 . במשק הישראלי וכאמון על קידום האינטרס הציבורי

  



מ הממשלתי עם חברות הגז פועל "צוות המו: התנועה לאיכות השלטון

 בניגוד לכללי המנהל התקין

 

מ "שר התשתיות וחברי צוות המו, שר האוצר, השלטון פנתה לראש הממשלההתנועה לאיכות 

. מ הממשלתי עם חברות הגז"מונופול הגז בקריאה לעצור את ההליך שמקיים צוות המו לפירוק

 מתברר עתה כי מדובר בצוות לסיכול החלטת הממונה ועקיפתו תוך פגיעה אנושה, התנועה לטענת

 בשלטון החוק ובאפשרות לקיים תחרות בשוק הגז החיונית ,בעצמאות רשות ההגבלים העסקיים

 .למשק כולו

 

, התשתיות משה כחלון שר, בנימין נתניהו שר האוצר, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

ההליך שמקיים צוות  התנועה קוראת לעצור את. מ לפירוק מונופול הגז"יובל שטייניץ וכלל צוות המו

המנהל התקין ועל פי י זאת עד שעבודתו תוסדר בהתאם לכלל, ם חברות הגזהמשא ומתן הממשלתי ע

 . הוראות החוק

 את החלטת הממונה על" ללמוד וללוות"שבתחילה מונה כביכול על מנת , זה" צוות", לעמדת התנועה

ועקיפתו תוך  מתברר עתה כצוות לסיכול החלטת הממונה, ההגבלים העסקיים בדבר פירוק מונופול הגז

, תחרות בשוק הגז בשלטון החוק ובאפשרות לקיים, פגיעה אנושה בעצמאות רשות ההגבלים העסקיים

 . החיונית למשק כולו

הנו  המחוקק בחר להסדיר את נושא התחרות במשק דרך חוק ההגבלים העסקיים הקובע כי הגבל עסקי

שמדובר בהגבל  מקום, שמעמ. הסדר כובל ולא יהיה אדם צד להסדר זה בלא פטור מן הממונה, בין היתר

" צוות ממשלתי"ולא ל ,עסקישמור הדבר לממונה על ההגבלים העסקיים ולבית הדין להגבלים עסקיים

 . שאין לו כל סמכות ומעמד סטטוטוריים

שרשות רוצה  במידה, ועל פי הוראות החוק. סמכויות הממונה בהקשר זה הנן בעלות מאפיינים שיפוטיים

עליה , (בשוק הגז הגעה להסדר מוסכם עם חברות הגז בנוגע להסדרת התחרות)לסטות מפעילות מסוימת 

להגיע להסדר עם חברות  לפיה יש לפרסם את הפרטים והכוונה, לעשות זאת באותה הדרך שנקבעה בחוק

 .ולטעון את טענותיו תוך מתן אפשרות לכל מי שרואה עצמו נפגע מהסדר זה להוא, הגז

לאלתר  מ כי על הצוות לחשוף"השרים וצוות המו, בפני ראש הממשלה מדגישה התנועה, נוכח הדברים

לפעול לשיתוף  וכן, י'את המסמכים ואת כל הפרטים הנוגעים להסדר המתגבש עם חברות דלק ונובל אנרג

משרד ראש הממשלה  כל זאת לאור סירוב. ומעורבות הציבור בהליך המתנהל לפירוק מונופול הגז

 .בלת מידע על פעילות הצוותלהיענות לבקשת התנועה לק

  



התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה ולשר הביטחון 

 במימון אבטחת אסדות הגז בקריאה לבדיקת חוסר השקיפות

 

סילבן , ולשר הביטחון, בנימין נתניהו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

 .ידי קופת המדינהבקריאה לפעול בשקיפות במימון אבטחת אסדות הגז על ,שלום

 

 ,סילבן שלום, בנימין נתניהו ולשר הביטחון, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

וכן , בקריאה לנהוג בשקיפות מלאה בכל הנוגע להוצאות המדינה על אבטחת אסדות הגז

זאת לאור הפרסומים על עסקת רכישת . השתתפותן של חברות הגז בהוצאות אלו למידת

ולאור הפרסומים על עלויות העתק , ח"מיליארד ש 8.1מגרמניה בעלות של  הסיורספינות 

 . הגז במימון אבטחת אסדות

בהחלטת ממשלה מפורט כי האחריות לאבטחת אסדות הגז במים הכלכליים של מדינת 

 ישראל היה

 עלות אבטחת האסדות מגיע לכשלושה , על פי פרסומים. ל ומשרד הביטחון"מוטלת על צה

ח עבור אחזקה "מיליון ש 044-בנוסף ל, ח עבור רכישת ציוד וכלי שייט ייעודיים"ש יליארדמ

 .שנתית שוטפת

עלויות אבטחת אסדות הגז מגיעות לסכומי עתק המשולמים מכיסו של משלם , כאמור

בעוד שלא מפורסם כך מידע כל מידע בנוגע למידת השתתפותן של חברות  זאת, המיסים

נזכיר כמובן הן נהנות מרכזיות מהפקת הגז ולפיכך גם מהגנה על אסדות  .הגז בעלויות אלו

התנועה קוראת לממשלה לפעול בשקיפות בכל הנוגע לדרכי מימון העלויות הכבדות של  .הגז

זכותו של הציבור לדעת כיצד נעשה השימוש בכספו הינה זכות בסיסית . אסדות הגז אבטחת

וכח חוסר השקיפות המתבטא בעבודת צוות המשא קריאה זו מקבלת משנה תוקף נ ,ועליונה

 .חברות הגז ומתן הממשלתי עם

  



התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ראש הממשלה בבקשה 

 עם חברות הגז לקבלת מידע ומסמכים בנוגע להסדר

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ראש הממשלה בבקשה לחשיפת מידע ומסמכים 

 .האמונה על הסדר עם חברות הגז" קנדלועדת "ההסדר של  על פרטי

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ראש הממשלה והגישה בקשה פורמלית לקבלת 

האמונה על הסדר עם " ועדת קנדל"בנוגע ל, בהתאם לזכות הציבור לדעת מידע ומסמכים

זאת עקב ההשלכות , על פרטי ההסדר שהוצע לחברות הגז הבקשה היא. חברות הגז

 .והציבור בכללותו הדרמטיות של הסדר זה על המשק הישראלי

בפני  81.40.0481מסמך הצעת ההסדר אשר הוצג ביום : המסמכים שהתנועה מבקשת

פרוטוקולים ומסמכים שהוגשו על ידי הצדדים במסגרת הליך שימוע לחברות  וכן, חברות הגז

ולהציגה , עמדה סדורהלאפשר לארגונים הציבוריים לגבש בעניינו  זאת על מנת. הגז

 . למול עמדתן של חברות הגז, החלטות במסגרת הליך קבלת

זאת נוכח העובדה כי הנושא נדון באינטנסיביות , יש חשיבות להתייחסות מהירה לבקשה

 .כבר בימים הקרובים, כפי הנראה, ושההחלטה בעניינו צפויה להתקבל, אלו בימים

יות חברות הגז כהסדר כובל לאור המתווה על הממונה על ההגבלים להכריז על התקשרו

דיויד ' התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ בשולאור חוק קידום פרויקטים לאומיים המתג

ההגבלים בקריאה להכריז על התקשרויות הגז  הממונה על ההגבלים העסקיים ברשות, גילה

וף ומיידי משמעותיות בשלהן קיים צורך דח זאת לאור שתי התפתחויות. כהסדר כובל

 .להכרזה

 לאור ההתפתחויות האחרונות בהן צוות המומ הממשלתי לפירוק מונופול עתיד להיפגש עם

 המגלם, בפגישה עתיד להיות מוצג מתווה פירוק חלופי מרוכך. השבוע עם נציגי חברות הגז

 לאור. למעשה נסיגה קיצונית מהדרישות שהציבה הרשות להגבלים עסקיים בתחילת המומ

ויות קיים צורך דחוף ומיידי להכרזה על הסדר כובל בעניין התקשרויות החברות ההתפתח

 .י'ונובל אנרג דלק

המתווה אותו עתיד להציג צוות המשא ומתן לחברות הגז בשבוע הקרוב לוקה במספר 

המתווה מאפשר לחברת נובל לשמור על בעלות צולבת במאגרי תמר  : מהותיים כשלים

ק חברת דל, שנית. גז לשוק המקומי משני המאגרים במקביל כורולוויתן וכן מאפשר לה למ

. תמר רק בחלוף שש שנים מיום חתימת הסכם הפירוק תחויב למכור את אחזקותיה במאגר

זכותה להתערב באופן משמעותי בחוזי הגז שכבר  ככל הנראה המדינה תוותר על, שלישית

 (.BTUלמיליון  דולר 1.5)המעגנים מחיר מופרז , נחתמו

משמעית כי ההתקשרויות של חברת -אין מנוס מקביעה מידית וחד, לאור המתווה המתגבש

פרסום קביעה מטעם , במצב העניינים הנוכחי. י הינן בגדר הסדר כובל'ונובל אנרג דלק

 .בהסדר כובל הינה הכרחית ומתבקשתההגבלים העסקיים שלפיה עסקינן  הממונה על



לקבל אישור מראש מבית הדין להגבלים עסקיים חברות הגז לא פנו אל הממונה בבקשה 

 .להתנהל מלכתחילה באופן בלתי חוקי, במודע, לחוק ובכך בחרו 0להוראות סעיף  בהתאם

 חוק לקידום"למתווה הבעייתי המסתמן מצטרפת עובדה חשובה נוספת לפיה יש כוונה לקדם 

 ,רגולטורים עצמאיים אשר מאפשר העברת סמכויות הנמצאות כיום בידי, "פרויקטים לאומיים

משמעות הדבר הינה , ככל שאכן יחוקק חוק כזה. לוועדת השרים האחראית על הפרויקט

מעמדו של הממונה על ההגבלים העסקיים בתוך מערכת האיזונים בין הגופים  החלשת

 . לגופים הרגולטורים המקצועיים הפוליטיים

 וחד משמעית מטעם הממונה על זקוקים לקביעה סדורה, והציבור בכללותו, המשק הישראלי

קביעה שכזו תבהיר את המצב המשפטי . שלפיה עסקינן בהסדר כובל, ההגבלים העסקיים

-ותשים אחת ולתמיד קץ לאי, תוביל למשמעויות הפליליות והמנהליות הראויות ,לאשורו

 . השוררת במשק הוודאות

  



 מוניציפלי
מודיעין בקריאה התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש מועצת חבל 

 .בהתנהלות המועצה להבהרת טענות על אי סדרים

 

בבקשה להבהיר , שמעון סוסן ,התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש מועצת חבל מודיעין

 .בדבר קיומם של אי סדרים בהתנהלות המועצה טענות

 

 מספרעלו כי נפלו התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש מועצת חבל מודיעין בדבר טענות ש

 מקום בו, ם להיעדר קיומו של מכרזכשלים בהתנהלות המועצה האזורית רובם ככולם נוגעי

יש לציין כי רשויות אזוריות במדינת ישראל חייבות  .רה קיימת חובה לקיים הליך מכרזילכאו

לשם קבלתם לעבודה או , עם גורמים חיצוניים ול על דרך של מכרז עובר להתקשרותלפע

י טענות לקיומם ניגודי עניינים לכאורה של אדונ מן הפניה עולות, בנוסף. וע עבודהלשם ביצ

בהתקשרויות שונות של המועצה האזורית עם גורמים  ושל חברי מועצת המועצה האזורית

, "יובל השחר"כי חברת , בטענות העולות מן הפנייה .וכן טענות בדבר חוסר סמכות, ייםפרט

שהינו חבר מועצת המועצה האזורית ומשמש  ,בדירישל מר אורן  הנמצאת בבעלות משפחתו

קבלניות בסמוך לבניין המועצה האזורית  קיבלה אישור לבצע עבודות, אחיסמךכנציג מושב 

 . ללא מכרז כנדרש לפי חוק ,לכאורה, ות במיליוני שקלים וזאתבכמויות המוערכ

לנהל את מועדון ש המועצה נקלט על ידי רא, בנוסף עולה בפניה כי מר אושרי אלפסי

תפקידו בשל אי וכשנדרש מר אלפסי לעזוב את , של המועצה האזורית הכדורגל

, ח מן המועצה האזורית"ש 844,444הוא קיבל פיצוי בסך , ספורים לאחר חודשים,התאמה

 . הסבר המניח את הדעת לכאורה על פי הוראותיך וללא כל

באאז "אורה למשרד הפרסום כזאת ועוד עולות טענות בדבר מענק עבודה ללא מכרז ל

בנו של ראש האגף  ,בדבר מינויו של דוד לובטון. בבעלות מאיר אביגיל "תקשורת

המועצה האזורית ומינויו של מר משה זכריה לתפקיד מנהל תפעול היכל  המוניציפאלי של

 .התרבות החדש

 ואכןאלו במידה התנועה לאיכות השלטון מבקשת את הצגתם של מכרזים בנוגע לעבודות 

 .את הסבר המועצה לדבר, ובמידה שלא, התקיימו

 

 

 

  



רבי  ד ערן בר"בית הדין האזורי לעבודה בנצרת נענה לבקשת עו

סעדים ארעיים ומנע איוש משרת  והתנועה לאיכות השלטון למתן

 ל עיריית נצרת עילית"מנכ

 

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

. ית באופן קבוע או זמניל לעיריית נצרת עיל"צו ארעי למניעת איוש משרה של מנכ למתן

נצרת עילית והעומד  האזורי לעבודה בנצרת קיבל את הבקשה והורה לעיריית בית הדין

ל עיריית נצרת עילית "מנקיטת כל צעד או החלטה בנוגע לתפקיד מנכ בראשה להימנע

 עד להחלטה אחרת

 

הגיש לבית הדין האזורי , לבאמצעות התנועה לאיכות השלטון בשירא, ד ערן בר רבי"עו

עת פיטוריו ואיוש בנצרת עילית כתב תביעה ובקשה למתן סעדים ארעיים למני לעבודה

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

 מר, עיריית נצרת עילית בית הדין האזורי לעבודה קיבל היום את הבקשה וקבע כי על ראש

ל עיריית נצרת עילית "ל מנכועיריית נצרת עילית להימנע מאיוש המשרה ש, שמעון גפסו

, הסכמה בין הצדדיםבית הדין נתן תוקף של פסק דין ל, זאת ועוד. קבוע או זמני באופן

ל "או החלטה בכל הנוגע לתפקיד של מנכ/העיר להימנע מנקיטה בכל צעד ו המחייב את ראש

 .או במעמד/לרבות פגיעה בסמכות ו, עד להחלטה אחרת של בית הדין עיריית נצרת עילית

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

נוכח , רבי-ן ברד ער"עו, ל העירייה"לפטר את מנכ, מר שמעון גפסו, עילית עיריית נצרת

ללא תשתית , ןללא שימוע כדי, ללא נימוק ענייני, ד לדיןניתנה בניגו העובדה כי ההחלטה

הן השעייתו של ובנסיבות ב, שקילת שיקולים זרים ומטעמים פסולים תוך, עובדתית ראויה

 .להתחדש כבר בשבועות הקרובים ראש העירייה צפויה

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

 בהתאם למעמדו ועל כל, נצרת עיליתל עיריית "רבי לכהן בתפקידו כמנכ-ד ערן בר"עו ךימשי

 השעיית ראשי רשויות מקומיות באשרידי הוועדה לבחינת -עד למתן החלטה על, סמכויותיו

 .להשעייתו של מר שמעון גפסו מתפקידו בשל הגשת כתב אישום שני כנגדו

  

 

 

 



הגבלת משך הטיפול בתיקים : איכות השלטון בקריאה לפרקליטות

 המתנהלים בעניינים של ראשי רשויות מקומיות

 

קשה להגביל את משך הטיפול התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליטות המדינה בב

קבות גזר דינו המקל של זאת בע, המתנהלים בעניינם של ראשי רשויות מקומיות בתיקים

 .שמעון גפסו, נצרת עילית ראש עירית

 

ה לקבוע הנחיות וקריטריונים יכות השלטון פנתה לפרקליטות המדינה בבקשהתנועה לא

 .הזמן הראוי לטיפול בתיקים המתנהלים כנגד ראשי רשויות מקומיות למשך

קצר ככל הניתן דווקא בעניינם  ישנה חשיבות רבה בקבלת החלטה בזמן, לעמדת התנועה

רתעה ויעילות הדין הפלילי ההאפקט , ובהם שלטון החוק, נבחרי ציבור ממספר טעמים של

ראש רשות  אין להתעלם מן העובדה כי הותרת, בנוסף. על אמון הציבור בנבחריו ושמירה

לו להמשיך ולפגוע מאפשרת , חרף חשדות לעבירות של טוהר המידות, בתפקידו מקומית

, כתב אישום או לחילופין הגשת, סגירת התיק. ובכספי הקופה הציבורית באינטרס הציבור

מנע למעשים העתידיים -מהווה תרופת, או בזמן סביר לאחריה בסמוך לביצוע העבירה

 .שראש הרשות המקומית עשוי לבצע

 עת נגזר דינו של ראש עיריית, כובבימים האחרונים יצאה החלטה המצביעה על השלכות העי

 כי אין כלהשופט גרשון קבע , עייםבגזר הדין שניתן לפני כשבו. מר שמעון גפסו, נצרת עילית

וכי יש בכך פגיעה קשה , כפי שהיה בעניינו של גפסו, הצדקה לשיהוי של יותר מארבע שנים

כי במידה וכתב האישום , כפי שכתב השופט גרשון בפסק דינו של גפסו. איש הציבור עבור

אולם , ות מאסר בפועלאין ספק כי היו נגזרים עליו מספר שנ, סמוך למועד העבירה היה מוגש

 .יסתפק בעבודות שירות בלבד,דחיהלאור ה

ויש צורך , םהתנועה סבורה כי אין להתעלם ממגמה זו של התעכבות בהגשת כתבי אישו

גע לטיפול בתיקיהם מחדש את סדר העדיפויות של המשטרה והפרקליטות בכל הנו לשקול

רורות להציב הנחיות בכמו גם , ונבחרי ציבור ברשויות המקומיות בפרט, בכלל של אישי ציבור

 .הזמנים של הטיפול באשר ללוחות

והתנועה לאיכות השלטון ד ערן בר רבי "בית הדין האזורי לעבודה בנצרת נענה לבקשת עו

המיוצג , ד ערן ער רבי"עו ל עיריית נצרת עילית"וש משרת מנכסעדים ארעיים ומנע אי למתן

ארעי למניעת איוש  צו הגיש כתב תביעה ובקשה למתן, לטוןעל ידי התנועה למען איכות הש

האזורי לעבודה בנצרת  בית הדין. ית באופן קבוע או זמניל לעיריית נצרת עיל"משרה של מנכ

מנקיטת כל צעד או  נצרת עילית והעומד בראשה להימנע קיבל את הבקשה והורה לעיריית

 ל עיריית נצרת עילית עד להחלטה אחרת"החלטה בנוגע לתפקיד מנכ

הגיש לבית הדין האזורי , לות התנועה לאיכות השלטון בשיראבאמצע, ד ערן בר רבי"עו

עת פיטוריו ואיוש בנצרת עילית כתב תביעה ובקשה למתן סעדים ארעיים למני לעבודה

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



 מר שמעון, ראש עיריית נצרת עיליתבית הדין האזורי לעבודה קיבל את הבקשה וקבע כי על 

 ל עיריית נצרת עילית באופן קבוע"ועיריית נצרת עילית להימנע מאיוש המשרה של מנכ, גפסו

המחייב , ין נתן צו מניעה ארעיבית הד, זאת ועוד. עד להחלטה אחרת של בית הדין, או זמני

ל עיריית "וגע לתפקיד של מנכאו החלטה בכל הנ/ראש העיר להימנע מנקיטה בכל צעד ו את

 .או במעמד/לרבות פגיעה בסמכות ו, להחלטה אחרת של בית הדיןעילית עד  נצרת

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

נוכח , רבי-ן ברד ער"עו, ל העירייה"לפטר את מנכ, מר שמעון גפסו, עילית עיריית נצרת

ללא תשתית , ןללא שימוע כדי, יניללא נימוק עני, ניתנה בניגוד לדין העובדה כי ההחלטה

הן השעייתו של ובנסיבות ב, שקילת שיקולים זרים ומטעמים פסולים תוך, עובדתית ראויה

 .להתחדש כבר בשבועות הקרובים ראש העירייה צפויה

, מים שנפלו בהליכי פיטוריובתביעה אשר הוגשה התבקש מתן צו המצהיר כי נוכח הפג

 בהתאם למעמדו ועל כל, נצרת עיליתל עיריית "בתפקידו כמנכרבי לכהן -ד ערן בר"עו ימשיך

 השעיית ראשי רשויות מקומיות באשרידי הוועדה לבחינת -עד למתן החלטה על, סמכויותיו

 .להשעייתו של מר שמעון גפסו מתפקידו בשל הגשת כתב אישום שני כנגדו

  



איכות השלטון בקריאה לעיריית אשדוד לפעול להשעייתה של 

 העירייה ר ועד עובדי"יו, נפתליאיריס 

 

לפעול באופן מיידי להשעיית התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית אשדוד בקריאה 

יה החמורות בארבע עבירות ר ועד עובדי עיריית אשדוד בשל הרשעות"יו, נפתלי איריס

וזאת לאחר , עירייהתוך ניצול לרעה את היותה עובדת ציבור ב, אמונים של הפרת

 .המיוחסים לה במסגרת עסקת טיעון במעשים שהודתה

 

עות באופן מיידי את איריס התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית אשדוד בקריאה להש

היותה עובדת ציבור תוך ניצול לרעה את , בשל ארבע עבירות של הפרת אמונים ,נפתלי

בנושא התנועה פנתה  .במעשים במסגרת עסקת טיעון לאחר שהודתה וזאת, בעירייה

מתעלמת כליל  יה לנושא נוצרת תחושה כי העירייהומתשובות העירי, לעירייה כבר בעבר

מבכרת היא  כאשר, זה נעלם מעיניה של העירייהדומה כי ערך : "מהאינטרס הציבורי בעניין

נפתלי  'ם בו נותרת גבכל יו. את המשך העסקתה של מורשעת בדין על פני טובת הציבור

 .את הפגיעה באמון הציבור בעירייהתם שדבק בעירייה ומעצים מחזק את הכ, במשרתה

ר ועד "נפתלי בתפקיד יו' לנוכח החזקתה של גב, הפגמים אף נעשים חמורים שבעתיים

 ".על כל המשמעות שבכך, כך שמעמדה אף של כנבחרת ציבור, של עיריית אשדוד העובדים

ת האפשר את הפגיעה האנושה דר לסרי לצמצם במי"התנועה קוראת לעירייה ולראש העיר ד

, לחוק המשמעת( ב()8)04ף להפעיל את סמכותו לפי סעי, הציבור בתקופת הביניים בטובת

נוכח חומרת , איריס נפתלי' לבית הדין למשמעת בבקשה להורות על השעייתה של גבולפנות 

 . שאין חולק עליהן, והנסיבות במקרה דנן העבירות

 מובילים, נפתלי כנבחרת ציבור' גבותפקידה הבכיר של חומרת המעשים , הרשעתה בפלילים

לכל הפחות , כעובדת העירייהלמסקנה כי אין כל ספק שאין היא ראויה להמשיך ולשמש 

 .זמני עד הכרעה סופית בהליך הפלילי בעניינה באופן

  



ראש , איכות השלטון בדרישה לבדיקת התנהלותו של רוני גולן

 במהלךהבחירות האחרונותמועצת תל מונד וסיעתו 

 

בקריאה להתייחסות , י ניצןד ש"עו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה

וסיעות שהתמודדו בממצאי חקירת תוצאות ביקורת חשבונות של רשימות  וטיפול

רוני , מונד-לובמיוחד בממצאים הנוגעים לראש מועצת ת, מקומיות בבחירות לרשויות

במידת הצורך למיצוי הדין עם הגורמים , לפעול, לפרקליט המדינה התנועה קוראת. גולן

 .האחראים

 

 ,שפניותיה הקודמות בנושא לא נענולאחר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה

בבקשה לטפל ולתת מענה להוצאות בלתי תקינות שהתגלו בחקירת תוצאות ביקורת 

ח מבקר "שעלו מדו כפי, בבחירות לרשויות מקומיותרשימות וסיעות שהתמודדו  ת שלחשבונו

 . מונד-ראש המועצה המקומית תל, ובמיוחד בעניינו של רוני גולן, (2014 אוגוסט)המדינה 

הינן הוצאות שהוצאו שלא " ותהוצאות בלתי תקינ", ח מבקר המדינה "כפי שמוגדרות בדו

על הסיעות להקפיד , הכעולה מדברי מבקר המדינ. להתמודדות במערכת הבחירות בקשר

, סיבות מסוימותבנ, ואכן. מפורט ומדוקדק את שימושיהן בכספי הבחירות ולתעד באופן

, סיון לגניבהלמטרת הבחירות עלול לעלות לכדי עבירה פלילית של ני שימוש בכספים שלא

דיווחו רשימות ח כי במהלך מערכת הבחירות "מבקר המדינה ציין בדו .מרמה והפרת אמונים

ה מן כפי שעול. שלשיטת מבקר המדינה היו גבוהות יתר על המידה מדים על הוצאותמוע

, יעהנהנו ספקים בעלי זיקה או קרבה משפחתית לחברי הס מהוצאות מנופחות אלו, ח"הדו

ליקוי זה בעל משמעויות רחבות ועלול להוות . הסיעות עצמם ולעיתים אף היו הספקים חברי

 .במקרים רבים סימפטום לשחיתות

טרם קיבלה , ז מועד בחירותעל אף חשיבות נושאים אלו וחלוף למעלה משנה וחצי מא

ח מבקר המדינה מתאר באופן קונקרטי את "דו, כן-כמו .מענה לגופו של עניין התנועה

בדיווח על הוצאות פרטיות לכאורה כעל , מונד ראש מועצת תל, לותו של רוני גולןהתנה

 .עמד שבראשה" ווההתק"ירות מכספי סיעת הוצאות בח

 וצאות בחירות נמנות לכאורה קניותבין ההוצאות אשר דווחו כה, כפי שעלה מן התקשורת

ח שיבא בתל השומר "ביהחניה ב, ¤ 5,344ציוד מחשוב בשווי , ¤ 80,444פרטיות בשווי 

סכומים פחותים מאלו מר רוני גולן הוציא לכאורה חשבוניות מזויפות ב, מזאת יתרה. ועוד

 .לעיתים לא הוציא חשבוניות כלל עבור תרומות שקיבל כנדרש בחוק בל ואףאשר קי

יוצרים תמונת , ם כמתואר לעילככל שאכן ביצע, מעשיו של מר רוני גולן, לעמדת התנועה

עגומה לפיה כספי מימון ממלכתי משמשים לכלכלת ביתם של אנשי ציבור במסווה של  מצב

אלא גם אמון הציבור בצורה הקשה , ה הציבוריתובכך נפגעת לא רק הקופ, בחירות קמפיין

, ח מבקר המדינה"דומתבקש פרקליט המדינה לבחון את הטענות העולות מ, לפיכך .ביותר

 ובמידת הצורך למצות את הדין עם הגורמים האחראים, של מר גולן לרבות בעניינו



ריאה התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצה מקומית גלבוע בק

שבוצעו שלא לפי , ראש העיר פרטי התשלום לסגנילחשוף את 

 הנהלים

 

בקשה לחשוף את המסמכים התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצה מקומית גלבוע ב

שלא לפי , סלים עיד ורמי אלהרר, לפדיון ימי חופשה של סגני ראש העיר והאישורים

 .הנהלים וההנחיות

 

קריאה לגילוי המסמכים בדבר גלבוע בהתנועה לאיכות השלטון פנתה למועצה המקומית 

בצורה שלא לפי הנהלים , סלים עיד ורמי אלהרר, ימי חופשה של סגני ראש העיר פדיון

אישור משרד הפנים  לפיכך התנועה לאיכות השלטון מבקשת את. המקובלות וההנחיות

למר סלים  את ההוראה לגזברות המועצה לשלם, המדוברים במידה וישנו להעברת הכספים

 .ואת פירוט התשלומים, תמורת פדיון ימי החופשה עיד ולמר רמי אלהרר את

על ימי חופשה במספר גבוה ח כי שני הסגנים קיבלו פדיון "מבקר המדינה מפרט בדו

.  ל כרטסת ימי חופשהוללא ניהו, ובצבירה מקדנציה אחת לשנייה שאינה מותרת ,מהמותר

ר פדיון עבו¤  805,444ם כי שולם לאחד מהם סכום של מצא לגבי שני הסגני מבקר המדינה

ח לא "הדו, ימי חופשה 880עבור פדיון ¤  808,44האחר שולמו  ולסגן, ימי חופשה 804של 

 . מציין למי מהסגנים

ואין , ימי חופשה 54יון עד מותר לצבור פד, 0440ל ממשרד הפנים ממאי "בהתאם לחוזר מנכ

על , והלה כרטסת ימי חופשהשאם לא נ, עוד קובע החוזר. חופשה מקדנציה לקדנציה לצבור

 .להגיש בקשה מיוחדת למשרד הפנים לפדיון ימי החופשה שלהם הם זכאים הסגנים



 כלכלה

התנועה לאיכות השלטון קוראת להסדיר את הוצאות ומטרות הפרסום של 

ובחינת פרסום חברת החשמל בנושא גז חברות ממשלתיות  

מי תדמית והוצאות גבוהות מופרזות של חברות ממשלתיות על פרסובעקבות הוצאות 

, וכני בטיחות ושירותהחשמל על פרסומים בנושא הגז על חשבון הוצאות בת של חברת

המדינה  לאיכות השלטון למנהל רשות החברות הממשלתיות ולמבקר פנתה התנועה

ת התנהלות החברות הממשלתיות על פרסום ולבחון אבקריאה להגביל את הוצאות 

 חברת החשמל בנושא פרסום הגז

 

פנתה התנועה לאיכות , לאחר שורת פרסומים מטעם חברת החשמל בכלי התקשורת

השנים החשמל בבקשה למידע אודות הוצאות החברה על פרסום בשבע  השלטון לחברת

עולה כי תקציב הפרסום של , מתוך המידע שהתקבל. המידע בהתאם לחוק חופש, האחרונות

בעוד שבשנתיים האחרונות , השנים האחרונות במהלך ארבעחברת החשמל גדל בעקביות 

סכום ההשקעה בתוכני בטיחות ושירות  רה לפרסומי תדמית עלה לראשונה עלתקציב החב

ברה הלאומית לשיכון הח, עמידר מהשבועות האחרונים הינו של חברת פרסום דומה. גם יחד

 .מ"בישראל בע

ק לשם קידום רווחת הציבור ניתן להצדיק את השימוש בכספי ציבור ר, לעמדת התנועה

, ברה הממשלתיתותנאי זה אינו מתקיים בהוצאות פרסום לקידום שמה של הח ,גרידא

ע ממשלתית תשקי אין זה ראוי כי חברה. מונופול עם קהל לקוחות שבוי במיוחד כזו המהווה

התנועה פונה למנהל רשות החברות . לצורך פרסום כאוות נפשה סכומי כסף ניכרים

חברות ולהגביל את הוצאות ה, בקריאה לבחון הסדרת סוגיה זו הממשלתיות ולמבקר המדינה

התנועה , בנוסף לכך. שיקדם את הצרכן ולא את החברה באופן, הממשלתיות על פרסום

לראות  ולבדוק אם ניתן, ל במקרה פרטנישמקוראת לבחון את התנהלות חברת הח

 מעשים אסורים על פי חוזרי, ת הגזאו כמתן חסות לחברו/בפרסומים אלו כמתן תרומה ו

 .מנהל רשות החברות הממשלתיות

 0483-0480 ממכתב התשובה שנמסר מחברת החשמל עולה כי החברה הוציאה בשנים

פרסום שנתי כום זה עולה כדי תקציב ס. על פרסום בנושא הגז הטבעי ח"מיליון ש 88-קרוב ל

הפרסום בנושא הגז הטבעי מהווה , לטענת חברת החשמל .ממוצע של חברת החשמל

הוצאות החברה על בטיחות פחותות , שכן, הטענה יש לדחות את. רומה לאיכות הסביבהת

הפרופורציה בין הפרסומים השונים . הגזתית מהסכום שהשקיעה החברה בפרסוםמשמעו

, בשנים עברו, בנוסף. לרווחת הצרכנים והפוכה מחשיבותם ותרומתם, בעליל ירהאיננה סב

, ח"ש 00,444לא עלה על  לשם קידום המודעות לאיכות הסביבהההשקעה בפרסום 

רווחת הצרכנים ולא  הפרסום בעניין אינו משפיע על, ודזאת וע. ובממוצע היה נמוך בהרבה

במניעת זיהום ולא  מוטב שהכסף יושקע. איכות הסביבה ברור כיצד הפרסום עצמו מקדם את

 .ביחסי ציבור בעניין

  



לקראת סיום תקופת זיכיון  בקשה למידע לגבי היערכות הממשלה

 ים המלח

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבלת מידע בנוגע להיערכות 

נאי מניית חשש להפרות של תזאת לאור , ל"תקופת הזיכיון של חברת כי המשרד לסיום

 .פעלי ים המלחוכן בתקנון חברת מ, ל"בתקנון חברת כיהמדינה המיוחדת הקבועה 

 

מידע לגבי היערכות  התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבלת

 .ל במפעלי ים המלח"סיום תקופת זכיונה של חברת כי הממשלה לקראת

 כי הפיכת הנכסים, שישנסקי השנייהכותיה של וועדת התנועה ביקשה להזכיר כי לאור הער

 ,הממשלה תהיה מלאכה קשה ומורכבת הקבועים המוחזקים בידי בעל הזיכיון בחזרה לקניין

 לסוף תקופת הזיכיון עלולה לפגוע וקביעתה כי דחיית בחינת אפשרויות יישום הסעיף

, שימונה על ידי החשבת הכלליתהמליצה הוועדה על הקמת צוות ייעודי , באינטרס הציבורי

 . יגבש המלצות בנוגע לאופן יישומו הראוי של התהליך בתום תקופת הזיכיון אשר

והאם כבר הגיש את , מורלאור כך ביקשה התנועה לדעת האם הוקם צוות ייעודי כא

או , להקים צוות כזהבאם לאו ביקשה התנועה לדעת האם בכוונת משרד האוצר  .המלצותיו

 . נערך המשרד לסיום תקופת הזיכיון כיצדלחלופין 

  



התנועה לאיכות השלטון מבקשת לקבל מידע ומסמכים מחברת 

 ביצוע עסקאות ל וממשרד האוצר לגבי אישור"כי

ל "בימים אלו בודקת התנועה לאיכות השלטון פעולות ועסקאות אשר ביצעה חברת כי

ית המדינה תנאי מניאשר עולה חשש כי הן מפרות את , שבבעלותה וחברות הבת

ד ל ומשר"התנועה מבקשת לקבל את התכתבויות כי. החברההמיוחדת הקבועה בתקנון 

 מהעסקאות שביצעההאוצר לשם קבלת אישור לכל אחת 

 

 במסגרתו העניקה המדינה מנייה, לחמדינת ישראל העניקה זיכיון למשפחת עופר על ים המ

נועדה להגן על אינטרסים  המיוחדת מניית המדינה". מניית זהב"הנקראת גם , מיוחדת

כחברה ישראלית אשר מרכז  ל"של המדינה וביניהם שמירה על אופייה של חברת כי חיוניים

על ידע וטכנולוגיה  פיקוח על השימוש במשאבי הטבע והגנה, וניהולה בישראל פעילותה

נייה ביישום תנאי המ על כן יש חשיבות רבה. במסגרת פעילותה בישראל שצוברת החברה

 .הלכה למעשה

עולה כי החברה אימצה  0480-0480מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה בשנים 

צום תוך התייעלות וצמ, הכוללת את הרחבת פעילותה מחוץ לארץ אסטרטגיה מובהקת

, Allana Potashלידי ביטוי בין היתר בהסכם עם חברת  מגמה זו באה. פעילותה בישראל

כוללים , ככל הנראה, או חלקם ,הסכמים אלו. Yunnan Yuntianhuaוכן בהסכם עם חברת 

אישור המדינה על פי תנאי  העברת ידע כזה דורשת את .העברת ידע ייחודי רב לחברות זרות

 . אישור אשר ספק אם ניתן, המנייה

את מטה הרכש המרכזי שלה  החברה הקימה לאחרונה, כי במקביל להעברת ידע, עוד עולה

ה  פירוק הדירקטוריונים ינוי נרחב של המבנה הארגוני של החברוכן ביצעה ש ,בהולנד

ת לסתור הוראות מפורשות של פעולות אלו עלולו. שכבתי-ויצירת דירקטוריון חד המגזריים

 . המדינה המיוחדת מניית

התנועה לאיכות השלטון , וחדתלאור העובדה ששר האוצר הוא המחזיק במניית המדינה המי

ורו של משרד האוצר חוק חופש המידע בבקשה לבחון את איש לממונה על יישום פנתה

 0480ומיזמים משותפים משמעותיים שפורסמה בדוח הכספי לשנת  לרשימת רכישות

ל "לקבל מידע הכולל את מכתבי הפנייה של חברת כי ומבקשת בהתאם לחוק חופש המידע

בי התשובה של מכת, אחת מהעסקאות שביצעה האוצר לשם קבלת אישור לביצוע כל למשרד

המאשרות את ביצוע העסקאות על  וכן החלטות משרד האוצר, ניות אלומשרד האוצר לפ

 .תנאיהן

  



איכות השלטון בדרישה להכריע במחלוקות המשפטיות שעלו 

 לכלכלה בסדרי העבודה של המועצה הלאומית

 

 לפרסם, אבי ליכט, כלכלי פיסקאלי, ש"התנועה לאיכות השלטון פנתה למשנה ליועמ

 לעו בין משרד מבקר המדינה למועצהלמחלוקות המשפטיות שנתג עמדתו באשר

 

ה בנושאים כלכליים מאז המועצה הלאומית לכלכלה משמשת כגוף המייעץ לראש הממשל

על המשק הישראלי וחבריה חיוו דעתם בשאלות מהותיות שהשפיעו עמוקות  ,0442שנת 

שחשף פגמים "( ג21דוח שנתי )" 0481ח מבקר המדינה לשנת "דו לאור. בתקופה זו

מבקשת התנועה למען איכות השלטון כי תפורסם  ,המועצהמשמעותיים בסדרי עבודתה של 

שנתגלעו בין משרד המבקר  המשפטיות ועץ המשפטי לממשלה באשר למחלוקותעמדת הי

 .למועצה

 רקע

. 84.0.0442ום מי 034' ה מסהמועצה הלאומית לכלכלה הוקמה מכוח החלטת ממשל

ל משקית שיפעל כגוף מטה מקצועי מייעץ בעל יכולות ניתוח וראייה כל המועצה נועדה לשמש

תי לאורך שנות פעילותה ייעצה המועצה לראש הממשלה בצמ .במשרד ראש הממשלה

 .בעלות השפעות משמעותיות על המשק הישראלי קבלת החלטות מרכזיים ובסוגיות

ועצה לנוכח התפקידים את פעילות המ)בדק משרד מבקר המדינה  0480במהלך שנת 

ח שחשף "דו פרסם המבקר 1.1.0481-ב. בהחלטות הממשלה במהלך השנים שהוטלו עליה

בין הכשלים שנתגלו בבדיקת המבקר בלטה  .עבודתה של המועצה ליקויים חמורים בסדרי

חוות דעת מקצועיות בכתב הגשת -אי ,מועצה כמייעצת לראש הממשלה בלבדתפיסת ייעוד ה

לתיאום עם  בניגוד, ולראש הממשלה ם בפעילות הוועדה המייעצת למועצהובפירוט ואי סדרי

 .היועץ המשפטי לממשלה

דתו באשר למחלוקות ש לחוות עמ"התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהמשנה ליועמ

כולה או  הובפרט האם ייעודה של המועצה לייעץ לממשל, מדוח המבקר המשפטיות שעלו

ה המועצה חייבת להגיש חוות דעת כתובות לכל הצעת החלט האם, לראש הממשלה בלבד

להתנהלות הוועדה המייעצת  המשפטי לממשלה באשר המוגשת לממשלה ומהי עמדת היועץ

 .למועצה

לאור מעורבותה של , מציאותהכרעה במחלוקות הינן בגדר הכרח ה, לעמדת התנועה

ובהן הסדרת , יט בערכן באשר לעתיד המשק הישראליבהחלטות שאין להמע המועצה

ולאור הפגמים במנהל התקין שהתגלו בגוף רב השפעה , של המדינה הטיפול במשאבי הטבע

 .שכזה

 

 



 בחירות

ראש הממשלה והיועץ  -בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון

 לא ישב בוועדה למינוי שופטים המשפטי לממשלה הודיעו כי דרעי

ענו בתגובה , יהודה ויינשטיין ,והיועץ המשפטי לממשלה, בנימין נתניהו, הממשלהראש 

לא ישב בוועדה , השר הכלכל, עתירת התנועה לאיכות השלטון לפיה אריה דרעי על

 .למינוי שופטים

 רקע

 היועץ המשפטי, בנימין נתניהו, לההתנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה נגד ראש הממש

כ דרעי "ה כי אין למנות את חבטענ, וחבר הכנסת אריה דרעי, ויינשטייןיהודה , לממשלה

מינויו של , טענת התנועהל. וזאת בעקבות הרשעתו בעבירות של מרמה והפרת אמונים ,לשר

טוהרו ויושרו של , כמו גם פגיעה קשה בתפקודו, תביא קלון על ממשלת ישראל דרעי לשר

ף לכך התנועה בנוס. יבור המערכת השלטוניתבשלטון החוק ובאמון הצ ,השירות הציבורי

יני כספים דרעי ימנע מלהשתמש בסמכויות השר ובפרט לעסוק בעני דרשה כי בצו ביניים

י כשר במשרד מינויו של דרע. דיינים ונציגי ציבור בבית הדין לעבודה ותקצוב ובענייני מינוי

יוסיף , דין לעבודהר בבית הבין היתר על מינוי שופטים ונציגי ציבו כגורם האמון, הכלכלה

 .אותותיו להדהד ולתת את

כי הם אינם חולקים על , יהשיבו ראש הממשלה והיועץ המשפט, בתגובה לעתירת התנועה

ה שלא הביע חרטה על הרשעותיו הפליליות והעובד, התנהגותו של דרעי בעבר כך שאכן

אדם שחטא כשר בממשלה ל לפגוע באמון הציבור ברשויות השלטון וכי מינוי ש מעשיו עלולות

הנתונות לו בכל העביר דרעי את סמכויות המינוי , לפיכך. ושאלות לא פשוטות מעורר קשיים

 .רשמים ונציגי ציבור בבתי הדין לשר אחר ,הנוגע לשופטים

, של הממשלההתנועה מברכת על החלטה זו ומוסיפה כי מדובר בצעד נוסף לקראת טוהרה 

  .וכי הדרךעודנה ארוכה



צ לביטול מינויו של אריה "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

, העובדה כי הורשע בשוחד דרעי לשר בממשלת ישראל נוכח

 .מרמה והפרת אמונים ועקב חוסר סבירות שבמינוי זה

 

סיעת , סיעת הליכוד, ת ישראלממשל, התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד ראש הממשלה

כ דרעי "ל מינויו של חבבקשה למתן צו על תנאי לביטוכ דרעי "הכנסת וח, ש"היועמ ,ס"ש

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

נוכח הקלון , רבין הית, והשורשי שבמינוי ההופך אותו למעשה חסר סמכות ירות הקיצוניהסב

יושרו של בטוהרו ו, ודוכמו גם הפגיעה הקשה בתפק, ממשלת ישראל שמינוי זה מטיל על

 . החוק ובאמון הציבור במערכת השלטונית בשלטון, השירות הציבורי

כמי , ימים של מדינת ישראלאשר שמו נחרת לדיראון עולם בדברי ה, שר לשעבר, כ דרעי"ח

' ות ולמשטרים מושחתיםהאופיינית למדינות נחשל, תרבות השוחד-תת'בשעריה את  שהכניס

חייו ואפיינה את כל  עד שהפכה לאורח, תרבות זו לדרגת שכלול ואמנות-תתאת  וכמי שהביא

ל וכלה בכס "כדרך משרד המנ, לגדולה במשרד הפנים החל מדרגת היועץ לשר הליך עלייתו

, שונותמי שהיה מבכירי השרים בשתי ממשלות , כ דרעי"זאת הוביל ח תחת. המיניסטר עצמו

הוביל ציבור שלם , פת החוק במדינת ישראלגורמי אכי מסע הכפשה חסר תקדים כנגד

רמס ופגע בכל סמל ממלכתי , המכהנים בה אל נגד מערכת בתי המשפט והשופטיםבישר

וגרם נזק כמעט , עורו מפני עונש על מעשיו רכו בניסיונותיו להציל אתושלטוני אשר נקרה בד

דם מבקש כעת והנה אותו א. במדינת ישראל פיך לאמון הציבור במערכות השלטוןבלתי ה

אל הרשות , המדינה הדמוקרטית נשמתה של, נוספת אל קודש הקודשיםלהיכנס פעם 

 .מבצעתאל תפקיד השר בממשלת ישראלה

יה היוקדות של ההרשעה הפלילית קרנ: "ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו 

דות הציבור בכלל יבור במוסכ דרעי שבה דבק קלון עלולות להמיס את אמון הצ"הורשע ח בה

פגיעה כה אנושה . רוולכרסם במידה אנושה בשלטון החוק ובטוה, הביצועית בפרט וברשות

לא בעת הזו ולא . ובשלטון החוק בוודאי אינה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה באמון הציבור

 ."בכלל

  



 צ בקשה למנוע את הכניסה לתפקיד "הוגשה לבג

 של דרעי וגלנט כשרים

 

הגישה התנועה , ובהמשך להליך המשפטי המתנהל 43-בעקבות השבעת הממשלה ה

, צ בקשה להוספת צווים על תנאי וצו ביניים כנגד ראש הממשלה"לאיכות השלטון לבג

כניסתם לתפקיד עד להכרעה להורות על פיטורי דרעי וגלנט כשרים וצו ביניים להשהיית  

 .בעתירה

התנועה , 30-הממשלה ה ת השלטון ובעקבות השבעתבהמשך לעתירות התנועה למען איכו

ויים של המשפט צו על תנאי כנגד ראש הממשלה המורה לו לבטל את מינ מבקשת מבית

ויו של התנועה מבקשת את ביטול מינ. והגליל וגלנט כשר הבינוי דרעי כשר הכלכלה והנגב

וביל כשר הבינוי תשבגינה כהונתו , "פרשת הקרקעות"תקינה ב גלנט נוכח התנהלותו הבלתי

בשלטון החוק ובאמון הציבור , וביושרו של השירות הציבורי בטוהרו, לפגיעה קשה בתפקודו

דרעי התנועה מבקשת את ביטול המינוי נוכח העובדה כי  בעניינו של. טוניתבמערכת השל

ועקב חוסר הסבירות הקיצוני והשורשי שבמינוי  ,מרמה והפרת אמונים, הורשע בשוחד

נוכח הקלון שמינוי זה מטיל על ממשלת , היתר בין, אותו למעשה חסר סמכותההופך זה

בשלטון החוק , ויושרו של השירות הציבורי ובטוהר, כמו גם הפגיעה הקשה בתפקודו, ישראל

 .ובאמון הציבור במערכת השלטונית

המורה לו לנמק מדוע לא , ש"מבקשת התנועה מבית המשפט צו על תנאי כנגד היועמ, בנוסף

מניעה משפטית להשלים את בו מחוות הדעת שנתן בעניינם של דרעי וגלנט לפיה אין  יחזור

מדוע לא ינחה את , וכן. זאת על רקע הקשיים המהותיים שפורטו באותה חוות דעת ,מינויים

 .לפטר את השרים ראש הממשלה

וע את המורה לו למנ, הממשלהמבקשת התנועה מבית המשפט צו ביניים כנגד ראש , כמו כן

. כרעה בעתירותהשרים לתפקידם כך שימנעו מלהפעיל את סמכויותיהם עד לה כניסת

י ודרעי המשהה את כניסתו של גלנט לתפקידו כשר הבינו, צו ביניים מתן, לטענת התנועה

, ראלמונע מגלנט לעסוק בעניינים הנוגעים לרשות מקרקעי יש ולכל הפחות -כשר הכלכלה 

לבתי הדין לעבודה ומלהפעיל את סמכויותיו בענייני כספים  טיםומדרעי לעסוק במינוי שופ

רעה על מנת להגן על האינטרס הציבורי בתקופה שעד להכ הינו הכרחי ותקצוב המשרדים

בשלטון החוק , הצפויה באמון הציבור ברשויות השלטון וימנע את הפגיעה, בעתירה דנן

 .וביושרו ויושרתו של השירות הציבורי

  



 צ נגד מינויו של גלנט לשר הבינוי"השלטון עתרה לבגאיכות 

 

כ יואב גלנט לתפקיד "ח ץ נגד מינויו של"התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג

 "פרשת הקרקעות"ח מבקר המדינה ב"ובבקשה למתן צו לפרסום דו שר הבינוי

 

סיעת , מבקר המדינה, ש"היועמ, התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד ראש הממשלה

צ להוציא צו "התנועה מבקשת מבג. כ יואב גלנט"הכנסת וח, כ כחלון"ח, סיעת כולנו, הליכוד

נוכח , זאת .30-כ גלנט לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל ה"על תנאי נגד מינויו של ח

אשר נבדקה על ידי מבקר המדינה , "פרשת הקרקעות"ב התנהלותו הבלתי תקינה

 . ל"קיד הרמטכיה בוטל מינויו לתפובעקבות

אשר , י כנגד מבקר המדינהבעתירה התנועה מבקשת גם מבית המשפט ליתן צו על תנא

על מנת שיעמוד " רקעותפרשת הק"כ גלנט ב"לפרסם את הדוח המלא בעניינו של ח יורה לו

מינוי והציבור למשפט הציבורבפני הגורמים המוסמכים לאשר את ה המידע המלא

 .המינויהליך  בכללותובטרם יושלם

משלה שלא להציג את מינויו של בנוסף התנועה מבקשת מתן צו ביניים אשר יורה לראש המ

ת על מנת למנוע פגיעה זא. עד להכרעה בעתירה, גלנט כשר הבינוי לאישור הכנסת כ"ח

אשר , שירות הציבוריבאמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של ה בלתי הפיכה

 . לנט יחל לכהן בתפקיד שר הבינויכ ג"באם ח עלולה להיגרם

, ונמים של קרקעות ציבוריותאשר פלש לעשרות ד, כי מדובר באדם, התנועה טוענת בעתירה

אדם . במשך שנים ארוכות לפנותם על אף שנדרש לעשות כן על ידי רשויות המינהל ונמנע

ה בהן כדי לקדם שהי, עובדות בלתי נכונות או חלקיות בפני רשויות השלטון פעם הציג שלא

י "ם ברמאדם שלא היסס לעשות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכירי .את טובתו האישית

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

והיו , דורשויות אשר עסקו בענייניו הפרטיים חששו מרום מעמ ארוכה של פקידים באותן

אדם . ניםמעילה בתפקידם ובחובתם לפעול בשוויון וללא מושא פ למענו תוךנכונים לפעול 

, "דיןלפנים משורת ה"דונמים של קרקעות מדינה אשר ניתנו לו  31-אשר מחזיק עד היום ב

 .על רקע אותה התנהלות פסולה, לחוק ולנהלים בהעדר סמכות ובניגוד מוחלט

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

עם ראש , ד בראש סיעת הליכודהעומ, סיכם ראש ממשלת ישראל, לכללי המשפט המינהלי

, זאת ועוד. לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראלכ גלנט "למנות דווקא את ח, כולנו סיעת

בעניינו  י ארבע שנים בדיקה מקיפה ומעמיקהרך כבר לפנלמרות שמשרד מבקר המדינה ע

 מסרב, ות התנהלותו בפרשת הקרקעותאשר גילתה פרטים רבים ומטרידים אוד, של גלנט

 זה מונע מן הציבור ומחברי הכנסת מצב. המבקר לחשוף בפני הציבור את ממצאי הבדיקה

ואינו , נבחר ציבור רותו שלהעתידים להביע את אמונם בממשלה מידע חיוני אודות כש

 .להעמיד את המינוי למשפט הציבור מאפשר



 :wallaבעקבות חשיפת 

התנועה לאיכות השלטון דורשת לבטל את מינויו של רועי שרעבי 

 .פנים לראשות המטה של השר לביטחון

 

, וליועץ המשפטי לממשלה, יןיריב לו, ועה לאיכות השלטון פנתה לשר לביטחון פניםנהת

ות המטה של השר בדרישה לבטל את מינויו של רועי שרעבי לראש, ויינשטיין יהודה

 .היותו עבריין מורשע לביטחון פנים עקב

 

הכרעת . שהיה בבעלותו" האקסטה"בדקירת אדם במועדון  8005רועי שרעבי הורשע בשנת 

ירוב השומר כי שרעבי דקר את אחד המבלים בבר בקטטה שהתפתחה לאחר ס הדין קבעה

גנה המשפט המחוזי דחה את טענתו שהתנהלותו הייתה מתוך ה בית. סו למועדוןלהכני

על תנאי ולשירות  חבלה בכוונה מחמירה ונידון למאסר והוא הורשע בעבירה של, עצמית

-ו, 8011בשנים , מר שרעבי הורשע בעבר פעמיים, בנוסף להרשעה זאת .לתועלת הציבור

מר  ,על פי הפרסומים בתקשורת, למרות כל זאת .ידוע לתנועה בעבירות שטבען אינו, 8008

 .כראש המטה של השר לביטחון פנים שרעבי  עתיד לכאורה להתמנות

ועל כן , קורב מאוד לשרראש המטה מ. תפקיד ראש המטה הוא תפקיד חשוב ובכיר מאוד

יעלה על הדעת  כיצד. משמעותית על צוות העובדים ועל התנהלות המשרד בעל השפעה

ירת אלימות פנים ומי שאמון על אכיפת החוק יהיה עבריין מורשע בעב שראש המטה לביטחון

 .  אלא דוגמא אישית שלילית בלבד ,דוגמא אישית שאינו יכול לשמש, קשה

 -כל שכן, מו  בתפקיד ציבורי בכיראין מקו, מי שחטא בעבירות אלימות קשה, לעמדת התנועה

 ורמינוי זה פוגע באמון הציב.  ם שאמון על אכיפת הנורמות בתחום זהבמשרד לביטחון פני

 .  ללקיחת החוק לידיים ולפשיעה, ברשויות אכיפת החוק ומעביר מסר של לגיטימציה לאלימות

  



איכות השלטון בקריאה לחברי הכנסת שלא להצביע לתיקון החוק להגדלת 

 את מספר השרים

הכנסת בקריאה שלא להצביע בעד הגדלת מספר התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי 

 ולהימנע משיקולים פוליטיים צרים אשר ישפיעו על החקיקה בישראל השרים

' תיקון מס)הממשלה  :החליטה הממשלה לאשר את נוסח טיוטת חוק יסוד 84.1.81 -ביום ה

בה מוצע לקבוע כי ההגבלות בדבר מספר השרים ומספר , (04 -לכנסת ה והוראת שעה 3

ון רואה התנועה לאיכות השלט. 04 -בתקופת כהונתה של הכנסת ה לא תחולנה, םגני השריס

כדי , זאת. אך לפני כשנה, בפזיזות חקיקת יסוד שהוחקה בניסיונה של הממשלה לבטל

אלא שיש בו כדי , לא רק שיעלה לציבור ממון רב, זה שינוי. רת מניעים פוליטיים גרידאלש

אך לפני שנה מצאה אותו נכון וראוי , עצמה זו אשר הני הממשללהצביע על זילות החוק בעי

אצה רצה  -לה" נוח"משעה שאין הוא , היום. כנסת עיגנה שינויו ברוב מיוחד של חבריואף 

עוד לפני שהזכרנו כי , זאת. מיוחד לשינויו ף מבטלת את רצון המחוקק בדבר רובלשנותו וא

אינו מייחס חשיבות יתרה  איש בממשלה ה כיאולם נדמ. מאבני המשטר, יסודעסקינן בחוק 

 .גם לכך

אשר יש בו חוסר אחריות , ההתנועה קוראת לכל חברי הכנסת שלא שלא לתת יד לתיקון ז

רים בממשלות ישראל גדל מספר הש. בזבוז כספי ציבור וזילות פועלה של הכנסת ,חוקתי

ממשלה גדולה  ,זאת ועוד. והוא גדול גם בהשוואה למדינות העולם המערביות בכל ממשלה

ך פוגעת חברי הכנסת הנושאים בעול עבודת הכנסת וועדותיה ובכ מקטינה את מספר

ממשלה שכזו הינה ממשלה בלתי יעילה שאף גורמת לסירבול  ,יתרה מכך. בעבודת הכנסת

 . ביורוקרטי

י שהורגלנו אליהן בשנים ממשלות רחבות כפ, נמצא שיקול העלות הכלכלית, לצד אלה

צוות עוזרים וכל , ון לשכותגוררות עלויות גבוהות ביותר ובזבוז כספי ציבור למימ רונותהאח

מהווה זילות וזלזול כפי שנראה שמתבצע בימים אלו , השינוי המהיר של החוק. בכך הכרוך

 0480 -שנעשה בהשינוי . מאבני המשטר שלנו, בכלל ובפרט בחוקי היסוד בחוקי המדינה

העומדים וקיימים גם כיום ולא ניתן , ולה מדי יש חסרונות רביםגד נבע מהכרה שלממשלה

 .לומר שמשהו מכך השתנה

ם לנסיבות ולצרכים פוליטיים אין זה ראוי לשנות את חוקי המשחק חדשות לבקרים בהתא

את יכולתם וחובתם של  שמבטלת, צעדים אלו מעידים על חקיקה פזיזה. ונקודתיים צרים

י בפועל הצעה זו צעדים אלו מעידים כ, כמו כן. קה ולבקרהלבדוק את החקי חברי הכנסת

 . פוליטיים בלבד מונעת מאינטרסים

אשר אינם , במובנם הצר התנועה קוראת לחברי הכנסת להימנע מאינטרסים פוליטיים

ל לפגיעה קשה באמון תיקון זה יובי. מלהכווין פעולות המחוקק, טובת הציבור מקדמים את

 .וברשות המחוקקת גם יחדהמבצעת  הציבור ברשות

התנועה לאיכות השלטון דורשת כי ההסכם הקואליציוני בין סיעת 

 יפורסם על פי חוק ס"הליכוד לבין סיעת ש



 

, ס"תניהו ולראש סיעת שהתנועה לאיכות השלטון פנתה לראש סיעת הליכוד בנימין נ

 .חוקכנדרש על פי , בקריאה לפרסם את ההסכם הקואליציוני על אתר אריה דרעי

 

הסכם זה , ואולם. ס"ש חתמה סיעת הליכוד על הסכם קואליציוני עם סיעת 0.1.0481ביום 

פרסומושלושה ימים פי דין ב-על אף שחלפה זה מכבר התקופה המחייבת על ,טרם פורסם

החובה  .5.1.0481, יימו ביום חמישי שעבראשר הסת, ההסכם הקואליציוני החל מיום עריכת

זה  הוכרה במשפט הישראלי, אליציונייםובכלל זאת הסכמים קו, פוליטייםלפרסם הסכמים 

ל מנת לאפשר לציבור האזרחים היא מבוססת על ההכרה בחשיבות פרסום מידע זה ע. מכבר

יבויות חברי הממשלה נטלו על עמדה פוליטית להבטיח כי חברי הכנסת ידעו אילו התחי לגבש

ביקורת ציבורית אשר אפשר את קיומה של בטרם יצביעו אמון בממשלה החדשה ל עצמם

בות הסיעות ההסכם ולהבטיח כי תמומש חובת הגילוי בה מחוי תפקח על תכני

 .וכן זכותו של הציבור לדעת, כנאמנות הציבור הפרלמנטאריות הפועלות

 טון לראשי הסיעות לפרסם את ההסכםקוראים התנועה לאיכות השל, נוכח כל האמור

ו של אריה דרעי עתירה לביטול מינוי .קדם האפשריס בה"סיעת ש הקואליציוני שנחתם עם

  כשר בממשלת ישראל



 פלילי

התנועה לאיכות השלטון מברכת על בחינה מעמיקה של כלל 

 פישר עם הפרקליטות התיקים הנוגעים להסדריו של רונאל

 

נציבת , הילה גרסטל( בדימוס)השופטת ' התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום לכב

על בחינת טיפולה בבקשה לברך , מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות עלהביקורת 

 בתיקיו של רונאל פישר ד רות דוד"של עו

 

על נציבת הביקורת , לה גרסטלהי( בדימוס)השופטת ' התנועה לאיכות השלטון פנתה לכב

התביעה ומייצגי המדינה בערכאות וציינה לשבח את הבחינה המעמיקה של כלל  מערך

 .להסדריו של רונאל פישר עם הפרקליטות הנוגעים היקים

 ד לפגיעה קשה בשלטון החוק במדינתהציבור הישראלי ע, התנועה ציינה כי בימים האחרונים

בעקבות מעצרה של  זאת, ולאיתנותה של מערכת אכיפת החוק מאידך, ישראל מחד

בחשד למעורבות בפרשה שזכתה לכינוי , ד רות דוד"עו, אביב לשעבר פרקליטת מחוז תל

 ".פרשת רונאל פישר"

את הטענות בדבר היחס  בדיקה כאמור יהיה בה כדי לאשש או להפריך, לעמדת התנועה

בור ל אמון הציוהיא אקוטית לשם הגנה ע, זכו לכאורה לקוחותיו של פישר המיוחד שלו

 .ובפרקליטות בפרט, כולה במערכת אכיפת החוק

שבהם הגיעה הפרקליטות התנועה ציינה כי מן הראוי לבחון לעומק את כלל התיקים 

עוד . הציבורית במטרה להמשיך את המאבק החשוב בשחיתות, פישר ומרשיו להסדרים עם

הברורה כי אין כי האירועים בעת האחרונה מביאים למסקנה , אין כל ספק הוסיפה התנועה כי

בות ומחדדים הם את הצורך והחשי, שיהיה חף מביקורת מערכתית גורם בשלטון שראוי

 .מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות בקיומה של נציבות הביקורת על

 

 

 

 

  



דנקנר התנועה לאיכות השלטון קוראת לפתיחה בחקירה נגד דני 

 נוחי דנקנר בפרשת הלוואת הענק מבן דודו

 

ל המשטרה בקריאה "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ

נה לו שנית¤ מיליון  5..7נגד דני דנקנר בפרשת הלוואת הענק של  לפתוח בחקירה

 .על ידי בן דודו נוחי דנקנרר בנק הפועלים "בתפקידו כיו

 

ל המשטרה בקריאה לפתוח "פכהשלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולמהתנועה לאיכות 

די בן דודו מי, ר בנק הפועלים"בתפקידו כיו¤ מיליון  10.5נגד דני דנקנר אשר לווה  בחקירה

דף שקיבלה קבוצת החשש הוא שההלוואה שמשה תמורה עבור יחס מוע. דנקנר נוחי

 .רך השניםנוחי דנקנר מבנק הפועלים לאו בי בבעלות.די.אי

 ר"בשנים בהן כיהן דני דנקנר כיו יש לבדוק את היחסים המיוחדים שהיו, לעמדת התנועה

 כך למשל חברת כור. יטתו של דנקנרדירקטוריון בנק הפועלים בין הבנק לחברות שהיו בשל

חייבת לבנק הפועלים בהיקף של בי זכתה לדחיית פירעון האשראי שהייתה .די.מקבוצת אי

ן הבנק שבראשו עמד אז דני אישור פריסת החוב ניתן על ידי דירקטוריו. ¤מיליארד  8.8

לבנק הפועלים בי פיתוח .די.עמד חובה של אי 0483נכון לסוף חודש אפריל , בנוסף .דנקנר

 .זאת כמעט ללא בטחונות ומבלי שניתן הסבר לכך, ¤ מיליון 554על 

התגלה כי הלווה סכום , נרקשל נוחי דנ" הרצת המניות"במסמכים שהתגלו במהלך פרשת 

מהסכום  14%ת שרק כאשר קיימת הנחה כי ישנה אפשרו, לדני דנקנר¤ מיליון  10.5של 

וללא בטחונות שניתנה מדובר בהלוואה בסדר גודל עצום . מיליון לא יוחזרו 00כלומר , יפרע

יו ת שליטתו הותח, אשר בתקופה זו היה הלווה הגדול ביותר במשק, דנקנר על ידי נוחי

ר "יו הלוואה זו ניתנה לדני דנקנר שבאותה תקופה שימש. עצום נכסים וחברות בהיקף

 לבנק ישראל או, ללא כל דיווח למפקח על הבנקים, בישראל הדירקטוריון של הבנק הגדול

 .המערכת הפיננסית הציבורית למי מהרשויות האמונות על תקינות

הגות פסולות בכל הנוגע לקיומם ות התנההתנהלות הפסולה של דני דנקנר מצביעה על נורמ

את היחסים בין בנק הפועלים  יש לבחון. ניגודי עניינים וקיומו של ממשל תאגידי תקין של

 .  בי בשליטתו של נוחי דנקנר.די.לבין קבוצת אי, ר הדירקטוריון"דני דנקנר מכהן כיו כאשר

בירות ניהול תאגיד ומן של עהתנועה קוראת לחקור את נסיבות הפרשה לאור החשש לקי

עניין מרמה והפרת לחוק העונשין ב 031ועבירה על סעיף , לפי פקודת הבנקאות בנקאי

נקאי התקין ובאמון וכן לאור היתכנות הפגיעה החמורה בממשל התאגידי הב .אמונים בתאגיד

 .הבנקאית הציבור במערכת

  



הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים לקבלת דוחות 

בנוגע להליכי מתן האשראי  שערך המפקח על הבנקים הביקורת

 .לקבוצת דנקנר

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה על פי חוק חופש המידע לבית המשפט המחוזי 

פיים שערך המפקח כנגד בנק ישראל  בבקשה לקבל את דוחות הביקורת הסו בירושלים

פים הנוגעים מסמכים נוסוכן , להליך מתן האשראי לקבוצת דנקנר על הבנקים בנוגע

 .המפקח על הבנקים בסוגיה זו להליך הביקורת שקיים

 

שראל בבקשה התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד בנק י

ל הבנקים בנוגע להליך חוק חופש המידע לקבל את דוחות הביקורת שערך המפקח ע על פי

ח על הבנקים את לדעת  האם מילא המפק על מנת, זאת. לקבוצת דנקנר מתן האשראי

ובדק לעומק  ,התנהלותם של הבנקים המחזיקים בכספי הציבור כנאמניו תפקידו כאחראי על

 . לחברות בקבוצת דנקנר את הליכי מתן האשראי

את הליכי מתן האשראי בבנקים  גילוי המידע שנתבקש הינו הכרחי קודם כל על מנת להעמיד

ורי מעמיק וממצה בסוגיה בצורה שתאפשר לקיים דיון ציב, הציבוריתשבט הביקורת  תחת

 . נוגעת לכל אזרח ואזרחית במדינהה חשובה זו

ל מנת לדעת כיצד התנהל הפיקוח ע, גילוי הדוחות האמורים חשוב לא פחות מכך, לצד זאת

רך המפקח על הבנקים הליכי לציבור הזכות לדעת האם ע. הבנקים בסוגיה קריטית זו על

נקנר ומה היו מסקנותיו דקדקניים בנוגע להליכי מתן האשראי בבנקים לקבוצת ד ביקורת

קורות המשך על מנת האם ביקורתו לוותה בצעדי אכיפה מוחשיים האם נערכו בי והמלצותיו

אי משרה קונקרטיים ליקויים שנמצאו אכן תוקנו האם טופלו בביקורות גם נוש לוודא כי

יות הנתונות האם הפעיל המפקח את סמכויות החקירה הפלילבהתנהלותם  שנמצא כי כשלו

על הבנקים את התאגידים הבנקאיים שיבדקו במסגרת הליכי  בידו כיצד בחר המפקח

 . הביקורת וכיוצא בכך

אים שנתגלו במסגרת הליכי מבקשת התנועה מסמכים שעניינם העברת ממצ, כמו כן

נת לבדוק אם על מ, ות התביעהאודות התנהלותם של נושאי משרה אל רשוי הביקורת

מספר ביקשה התנועה  מידע אודות , לבסוף. מעמיקה ואחראית הביקורת נערכה בצורה

על מנת לדעת אם ממצה , שהוסמכו לערוך חקירה פלילית התקנים והעובדים בבנק ישראל

 . בדין פקח את סמכויות האכיפה שהוקנו לוהמ

הוא אף . התאגידים הבנקאיים רכושם של התנועה טוענת בעתירה כי המידע שנתבקש אינו

ולציבור הזכות , הציבור הואמידע זהרכושו של . רכושו הבלעדי של המפקח על הבנקים אינו

 . לקבלו לידיו לדרוש



התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה במשטרה בבקשה לפתוח 

ר "שניתנה לדן דנקנר בתפקידו כיו בחקירת פרשת הלוואת הענק

 י נוחי דנקנר"עבנק הפועלים 

 

בקריאה לפתיחת  41.3.07' התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה למשטרה ביום ה

ר "ן כיואשר כיה, שקיבל דני דנקנר¤ מיליון  5..7הלוואה בגובה  חקירה בעניין

. בי.די.אשר עמד בראש קבוצת אי, דודו נוחי דנקנר-מבן, דירקטוריון בנק הפועלים

תמורה עבור יחס מועדף שקיבלה קבוצת ה שימשה התנועה העלתה חשש שההלווא

 .בי מבנק הפועלים לאורך השנים.די.אי

קריאה לפתיחת חקירה ב 34.0.81', התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה במשטרה ביום ה

עה קוראת לחקור ולבדוק את התנו. נוחי דנקנר, הלוואה שקיבל דני דנקנר מבן דודו בעניין

פי פקודת הבנקאות לקיומן של עבירות ניהול תאגיד בנקאי ל פרשה לאור החשש נסיבות

וכן לאור . לחוק העונשין בעניין מרמה והפרת אמונים בתאגיד 001 ועבירה על סעיף

החמורה בממשל התאגידי הבנקאי התקין ובאמון הציבור במערכת ה של הפגיעההיתכנות

 . הבנקאית

מצביעה על נורמות התנהגות , י דנקנר כפי שתוארה בכתב האישום התנהלותו של דנ

לאור התנהלותו . ל תאגידי תקיןבכל הנוגע לקיומם של ניגודי עניינים וקיומו של ממש פסולות

את היחסים בין בנק הפועלים  קוראת התנועה לבחון גם, דני דנקנר בפרשת הבנק התורכישל

. של נוחי דנקנרבי בשליטתו .די.לבין קבוצת אי, ר הדירקטוריון"דני דנקנר מכהן כיוכאשר

ומעלים , אגידי הבנקאיאלו מצביעים על מגמה דומה של נורמות פסולות בממשל הת יחסים

הראויות בדיקה ובירור מעמיק בכל הנוגע לניגודי העניינים העולים ממערכת  שאלות רבות

 . יחסים זו

קופה אשר בת, ל ידי נוחי דנקנרלעמדת התנועה מדובר בהלוואה בסדר גודל עצום שניתנה ע

 הלוואה זו. ים וחברות בהיקף עצוםותחת שליטתו היו נכס, היה הלווה הגדול ביותר במשק זו

ללא , ון של הבנק הגדול בישראלר דירקטורי"ניתנה לדני דנקנר אשר היה באותה תקופה יו

 רשויות האמונות על תקינות המערכתלבנק ישראל או למי מה, דיווח למפקח על הבנקים כל

 .בוריתהפיננסית הצי

המשתקפות במלוא ערוותן , וןהנורמות הפסולות שהשתרשו במערכת הבנקאות ובשוק הה

אות עתק ללא בטחונות מדובר מצב של מתן הלוו. זו טעונות בדיקה וחקירה מעמיקה בפרשה

שבאותו זמן או לאחריו  כאשר כעבור מספר שנים עולה החשד, הגדול במדינה על ידי הבנק

ר ככל הנראה רק מחצית כאש, ¤מיליון  10.5הבנק הלוואה בגובה  דירקטוריון ר"קיבל יו

מצב זה מעלה חששות רבים בדבר תקינות המערכת הפיננסית ודורש , לפירעון ממנה נועדה

 . בדיקה יסודית



התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בקריאה 

 "יכין אלכסנדרה"במתחם  לאכוף את הפרת תנאי החכירה

 

, יעקב קווינט, רקעי ישראלה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי ברשות מקהתנוע

-יכין"לאכוף ולמצות את הדין בעקבות הפרת תנאי החכירה במתחם  בקריאה

 שבנתניה" אלכסנדרה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי ברשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבל 

ולהסדר , בשנים האחרונות" קאש אנד קארי"מ המתנהל עם חברת "למו הבהרות בנוגע

לרבות לוח הזמנים הצפוי להגעה הסופית להסדר נוכח השנים  ,הצפוי להתגבש עם החברה

ומהם , לראשונה" אלכסנדרה-יכין"נאי החכירה במתחם ת לו הפרותהרבות שעברו מאז התג

זה החכירה בהפרות המרובות והחמורות של תנאי חו תנאי ההסדר המתגבשים ביחס לטיפול

 . לאורך שנים ארוכות

ים ולסבך הבירוקרטי שנוצר נוכח הנזק שגרמה החברה לבעלי עסקים רב, לעמדת התנועה

חוזי חכירה בידי יזמים או  ולאור שיקולי הרתעה ביחס למקרים דומים של הפרת ,במתחם

החברה את הקרקע  ליטול מידי, מן הראוי לבטל את ההסכם, המחזיקות בקרקעות חברות

 .כי כל הסדר לא יעניק לחברה המשך זכויות במקרקעין ולהבטיח, הנדונה

המידע  פנתה התנועה גם לממונה על חופש, יש לציין כי במקביל לפנייה ליועץ המשפטי

יכין "ידע קונקרטיים בדבר פרשת בבקשה לקבל פריטי מ, עינת אדרי, מקרקעי ישראל ברשות

עתירה מנהלית כנגד " ד קאריקאש אנ"ובת זו הגישה חברת בעקבות תכת". אלכסנדרה

 .  הממונה להעביר לעיוננו את המידע המבוקש החלטת

 

 

 

 

 

 

 

 

  



קריאה לפתיחת הליכי חקירה בעניין : 334איכות השלטון ללהב 

 הקליטה במבשרת ציון כשלים בעסקת המכר של מרכז

 

למלחמה בשחיתות הציבורית ת התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקד היחידה הארצי

חקירה בעניין החשד ניצב רוני ריטמן בבקשה לברר האם אכן נפתחה , המאורגן ובפשע

ה ולא במיד. עסקת המכר של מרכז הקליטה והאם ממצאיה יפורסמו לכשלים בעניין

 לפתוח בהליכי חקירה בהקדםהתנועה קוראת , נפתחה חקירה

 רקע

ליטה בנושא איום הסגירה של בוועדת העלייה והק התקיים דיון דחוף 80.1.0480בתאריך 

ובעקבות מכרז למכירת  כ שמעון סולומון"לאחר בקשתו של ח, לקליטה במבשרת ציון המרכז

יוצאי  עולים חדשים 8,344יושב המרכז אשר עד העת ההיא התגורר בו  הקרקע עליה

ם ודית במשך שנימרכז הקליטה הוחכרה על ידי הסוכנות היה הקרקע עליה נמצא. אתיופיה

, בהליך שטיבו אינו ברור, בראשית שנות האלפיים .למטרת הקמת מרכז הקליטה, רבות

התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית  רה הקרקע לידי החברה לניהול קופתעב

 . אשר מבקשת כעת למכרה במכרז, מ"בע

דש והפרת תנאי ללים הפרת הקעסקת המכר נגועה בכשלים רבים הכו, לעמדת התנועה

ום סגירת המרכז העלו הטענה העיקרית היא שחברי הכנסת בדיון בנושא אי. חכירה ומטרת

שורים להעברת הסובל מכשלים שק" תפור"הנוגעות לחשד היותו של המכרז  שורת סוגיות

בר הכנסת ביקש ח, מתוך קריאות התנועה. הגובלת בחשד לפלילים זכויות בקרקע בצורה

, ר הוועדה"יו. לפתוח בחקירה הנוגעת להליך מכירת הדירות ת ישראלמוטי יוגב ממשטר

רזבוזוב ענה ליוגב בתגובה כי היחידה הכלכלית בחלקה לפשעים חמורים  חבר הכנסת יואל

 . ים בטיפול המחלקה פשיעה כלכליתוכי הדברים נמצא בנושאפתחה בחקירה 

, גיש הצעת רכישה לקרקעפורסם המכרז מחדש וקרא למשתתפי המכרז לה 5.0.0481ביום 

. העברת הקרקעהמכרז נעדרת כל התייחסות לחקירה משטרתית בעניין  כאשר הצעת

מאורגן היחידה הארצית למלחמה בשחיתות הציבורית ובפשע ה התנועה קוראת למפקד

 .ואם ממצאיה צפויים להתפרסם בקרוב, חקירה בנידון בבקשה לברר האם אכן נפתחה

קוראת לוודא שאכן תיפתח אחת כזו בעניין בהקדם  התנועה, במידה והחקירה לא נפתחה

 .האפשרי

 

 

 

 

 



 חינוך

התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות 

חוזרת לבירור חריגות תשלומי הורים  במשרד החינוך בקריאה

 .ן תורנית"לתוכנית תל

 

חגית , דיניות במשרד החינוךומהתנועה לאיכות השלטון פנתה למנהלת אגף יישומי חוק 

לרבות , ן תשלומי הוריםל בעניי"בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע ליישום חוזר מנכ מאיר

ים על בקשות בתי ספר וקבלת פרט, מדוע לא הופעלו סנקציות לפי חוזר זה קבלת הסבר

חשש כל זאת לאור  -( תכנית לשעות נוספות)ן "ירושלים לגבייה חריגה עבור תל שונים במחוז

הן במישור סכומי , ספר במחוז ירושלים מתנהלים בניגוד לנהלי החוזר לפיו מספר בתי

 .ללא כל סנקציה הננקטת כלפיהם, מהורים והן במישור השימוש בהם הכספים הנגבים

ל כנגד כל בית ספר "חוזר המנכהתנועה קוראת לפעול לטובת הפעלת הסנקציות הקבועות ב

קרים מיוחדים המצדיקים ולאפשר חריגות גביה אך ורק במ ,חרג מנהלי משרד החינוך אשר

 . מקרה לא באופן גורף ובכל, זאת

 .  בעקבות התעלמות משרד החינוך משני המכתבים הקודמים, ב השלישי בנדוןכתזהו המ

  



 כללי
המשרד ממשרד מבקר המדינה נמסר לתנועה לאיכות השלטון כי 

ת בנושא זיהום הרשויוהתנהלות  עקב וימשיך לעקוב אחר אופן

 האוויר במפרץ חיפה

 

קשה לבדוק האם ועיצד פעלו בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון למבקר המדינה בב

ידי -חיה והסביבה על מנת להבטיח הגנה על בריאות תושבי-השלטון השונות על רשויות

משיך השיב מבקר המדינה כי המשרד עקב ומ, האוויר במפרץ חיפה הפחתת זיהום

 התנהלותם של רשויות המדינה בנושא לעקוב אחר ההתפתחויות ואופן

 

וק האם וכיצד פעלו רשויות התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בבקשה לבד

ביבה באמצעות מנת להבטיח הגנה על בריאות תושבי חיפה והס-השונות על השלטון

ר דוחות ני התנועה מספציין בפ, בתגובה, המבקר. במפרץ חיפה הפחתת זיהום האוויר

ועסקו בנושא זיהום אוויר לרבות במפרץ חיפה ובאופן  שהתפרסמו בשנים האחרונות

 .התנהלות רשויות המדינה בנושא

אירועים סביבתיים "יקורת בנושא כן ציין מבקר המדינה כי בימים אלו מבצע המשרד ב-כמו

התייחסות גם לאירועים  ובה ישנה 0482האמורה להתפרסם במאי , "מניעה וטיפול

 . במפרץ חיפה הסביבתיים

ואופן התנהלותם של רשויות עוד ציין המבקר כי המשרד עקב וממשיך אחר ההתפחויות 

 .השונות בנושא זיהום האוויר והשלכותיו המדינה

  



ר דירקטוריון דואר ישראל "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו

 הדירקטוריון היוצאר "המוגדל ליו בקריאה להסיר את המענק

 

בקריאה , ישראל הנכנס התנועה לאיכות השלטון פנתה ליושב ראש דירקטוריון דואר

 .ששי שילה, אש הדירקטוריון היוצאמסדר היום את המענק המוגדל ליושב ר להסיר

 

 ,חזי צאיג, ירקטוריון דואר ישראלראש הנכנס של ד-התנועה לאיכות השלטון פנתה ליושב

מענק , ששי שילה, היוצא ראש הדירקטוריון-ההחלטה להעניק ליושבבבקשה לבטל את 

 .בנוסף לתנאי פרישה מוגדלים 044%מוגדל של  הצטיינות

משנה למנהל הרשות , ר שמרההפניה החוזרת מתבצעת בעקבות תשובתו של מר מאי

. ן הקרובה מצויה החלטה זושיידע על סדר יומה של ישיבת הדירקטוריו, ממשלתיות לחברות

התנועה מבקשת לברר האם התקיימה ישיבת , הזמן שחלף מהפניה הראשונה עקבותב

במענק והאם אכן הוחלט להסיר את הדיון , עלה הנושא לדיון רקטוריון במסגרתההדי

 .האסיפה הכללית של החברה הפרישה האמור מסדר יומה של

 בעניין מענקטל את החלטתו הקודמת מן הראוי כי דירקטוריון הדואר יב, לעמדת התנועה

. ל האסיפה הכלליתהפרישה המוגדל ויסיר את הדיון בבקשת אישור ההחלטה מסדר יומה ש

אשר נכסיה וכספיה שייכים הינה חברה ממשלתית " דואר ישראל"לאור העובדה ש ,זאת

ר "ת ניהולו של היווהביקורת הקשה על תקופ, ובהתחשב במצבה של החברה כיום ,לציבור

או מענק /אין אנו רואים כל צידוק סביר להענקת פיצוי מוגדל ו ,שילה מר ששי, היוצא

 .הצטיינות

  



ש לפעול לתיקון ליקויים "התנועה לאיכות השלטון קוראת ליועמ

 העולים מדוחות מיוחדים של מבקר המדינה ויישום ממצאי ביקורת

 

ממשלה לקבלת דיווח הצוות  בעקבות פניות התנועה לאיכות השלטון למספר משרדי

ליקויים ביחס לדוחות מיוחדים שפרסם מבקר המדינה בשנים האחרונות שלא  לתיקון

להבהרת עמדת , ד אורית קורן"עו, ש"קוראת התנועה למשנה ליעמ, ענייני נו במענהנע

 ה השונים יונחו לפעול בהתאם לחוקמשרדי הממשל וכי, ש בסוגיה"היועמ

 

ש בעקבות הפנייה למספר "ועמפנתה התנועה לאיכות השלטון אל הי 0480בחודש נובמבר 

אותם משרדים ביחס לדוחות ממשלה לקבלת דיווח הצוות לתיקון ליקויים שהוקם ב משרדי

האם בכלל הוקם ופעל  וכן לבירור עמם, שפרסם מבקר המדינה בשנים האחרונות מיוחדים

אם המשרדים השונים וה, של המבקרליקויים כאמור ביחס לדוחות המיוחדים  צוות לתיקון

ת לדוח המיוחד אל ראש הממשלה לצרכי פרסום התגובות במסמך הערו העבירו תגובתם

 . לחוק 82סעיף  לפי, ראש הממשלה לדוח

ן על דוחות מיוחדים והן על חל ה, לחוק 08-ו 82המנגנון שיוצרים סעיפים , לעמדת התנועה

משרדי הממשלה השונים יעה התנועה חשש כי מב, יחד עם זאת. שנתיים של המבקר דוחות

לה תשובה בנושא מן טרם התקב, כי למרות הזמן שחלף, עוד יצויין. בדרך זו אינם פועלים

רה כי על התנועה סבו, לאור זאת. מלבד משרד הביטחון, פנתה התנועה המשרדים אליהם

חוק  ולתכלית ולהנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם ללשון היועץ להבהיר את הסוגיה

טרם קיבלנו כל , חרף הזמן שחלף. של יישום ממצאי ביקורת לשם הליך ראוי, מבקר המדינה

 . מכתבנו זהתשובה ל

הבהרת עמדת היועץ , בנדון ש לקבלת תשובה"התנועה פונה למשנה ליועמ, נוכח האמור

רדי ת התנועה כי משמבקש, זאת ועוד. ולעדכונים בטיפול בה, לממשלה בסוגיה המשפטי

לחוק גם ביחס  08-ו 82פי המנגנון הקבוע בסעיפים -יונחו לפעול על הממשלה השונים

ובפרט יונחו אותם משרדים אליהם פנתה התנועה לקבלת  ,מבקרלדוחות מיוחדים של ה

ש ביחס לאותם דוחות ולא נענתה במענה עניינימשרד רא יווח הצוות לתיקון ליקויים שהוקםד

חוסר מענה זה . והמשרד לאזרחים ותיקים, החברתיים ירותיםמשרד הרווחה והש, הממשלה

 .ומכאן הצורך בהתערבות ובהנחייה ,על היעדר קיומו של הליך תקין זהמעיד 

 

 

 


