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  גיליון המלאל

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים בקריאה לפעול לזירוז הבדיקה הדרושה בכל  :המאבק במונופול הגז

יש להשלים בדחיפות , לעמדת התנועה. הטבעיהנוגע לשאלת מניעותו שר האוצר מטיפול בנושאים הקשורים למשק הגז 

, נוכח העובדה שתהליך הסדרת משק הגז ופירוק מונופול הגז מצוי כיום בשלבים מתקדמים ביותר, את הליך הבדיקה

, כמו כן. כאשר להתערבותו של השר עשויה להיות השפעה מכרעת לאור התחייבויותיו לציבור בוחריו ערב הבחירות

צ בדרישה להסביר מדוע לא יוארך פרק הזמן "עתרה לבג, יחד עם מספר גופים וחברי כנסת, וןהתנועה לאיכות השלט

וכן לקבל הסבר מדוע לא נקבע כי פרק הזמן להתייחסות , שהקציבה המדינה להגשת התייחסויות הציבור למתווה הגז

התנועה , עוד בנושא הגז. ושאהציבור יחל רק לאחר פרסום לעיון הציבור של מלוא המידע והמסמכים הרלוונטיים לנ

אשר מתחקיר של עיתון , "סעיף ההשתקה"פנתה לרשות החשמל ולרשות להגבלים עסקיים לפרסם את נוסח 

TheMarker לקוחות הגז מתחייבים בפני חברות הגז שלא לפעול לקידום פיקוח על מחיר הגז, עולה כי לפי סעיף זה. 

 

צ יוחנן "רנ, ל המשטרה היוצא"מים אודות עלויות אירוע הפרידה ממפכבעקבות פרסו :ל המשטרה"אירוע פרידה ממפכ

בין . פנתה התנועה לאיכות השלטון למשטרת ישראל ולמשרד לביטחון פנים בבקשה לקבלת פרטי עלויות האירוע, דנינו

קבלו פרוטוקולים מהישיבות בהן הת, הפרטים אותם מבקשת התנועה מצויים עלויות והמשאבים שמימנו את האירוע

 .ההחלטות הנוגעות להפקת האירוע וכן ההחלטה שלא לאפשר כניסת עיתונאים לסיקור

 
, ועדת לוקר עסקה בחודשים האחרונים במידת השקיפות הרצויה בתקציב הביטחון :אימוץ מסקנות ועדת לוקר

שלפיה יקבל משרד  בין היתר על העיוות החמור בתכנון תקציב הביטחון ויישומו המסמך על הנחה המובלעת, והצביעה

שר הביטחון ושר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה. הביטחון תוספת תקציבית במהלך שנת התקציב

, ל למול משרדי ראש הממשלה"האוצר בקריאה לאמץ את מסקנות ועדת לוקר הנוגעות לשקיפות משרד הביטחון וצה

 .משרד האוצר והמועצה לביטחון לאומי

 
בנייר העמדה אותו הגישה התנועה לאיכות השלטון  :תחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיםהועדה להגברת ה

מציעה התנועה פתרונות לכשלים הבסיסיים הטמונים בסדר , לועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסים

בין הצעות הפרדת . ח עליההכלכלי הקיים המאפשר את הבעיות הקשות בהתנהלות מערכת הבנקאות בישראל והפיקו

עידוד ; עידוד כניסת בנקים אינטרנטיים וקואופרטיבים ואיגודי אשראי לשוק, בעלויות הבנקים בחברות כרטיסי האשראי

 .שימוש בתשתיות בנק הדואר והרשתות הקמעונאיות

 
ת המשטרה בעקבות תחקיר של איילה חסון ויפעת גליק בערוץ הראשון על התנהלו :פרשת הדריסה של גל בק

נציבת הביקורת על מערך , הילה גרסטל( בדימוס)פנתה התנועה לאיכות השלטון לשופטת , והפרקליטות בפרשת גל בק

ממנו עולה כי תיק החקירה נסגר בתוך שבועות בודדים מחוסר , התביעה בקריאה לבדוק את הממצאים אשר עלו בתחקיר

ר האם ישנו יסוד של אמת בדברים שפורסמו על התנהלות הפנייה באה בכדי לבר. ראיות ומבלי שהחקירה מוצתה

 .ולחילופין להבהיר כי לא נפלו פגמים בהתנהלותה בפרשה; הפרקליטות



ש בקריאה "התנועה לאיכות השלטון פנתה למח :ש לבחון מחדש את טענות מבקר עיריית רמלה לשעבר"פנייה למח

מר יואל , כנגד ראש עיריית רמלה, מר שמעון זיסין, שעברי מבקר עיריית רמלה ל"לבחון מחדש את הטענות שהועלו ע

. לביא ואת התנהלות גורמי החקירה והאכיפה ולבחון האם נפל פגם בהלטה לסגור את תיק החקירה כנגד ראש העירייה

ד פישר הועסק "ד רונאל ופישר ולאור גילוי מידע מחודש לפיו עו"על רקע חשיפת פרשת השחיתות בה מעורב עו, זאת

 .ידי עיריית רמלה בתקופה הסמוכה להחלטה לסיים את החקירה כנגד ראש העירייה לביא-על

 
קביעת שכר חברי הכנסת  –לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת חוק הכנסת  :קביעת שכר חברי הכנסת

לתמוך בהצעתה של חברת פנתה התנועה לאיכות השלטון לכלל השרים החברים בוועדה בקריאה , בידי וועדה ציבורית

הכנסת יעל גרמן המציעה להעניק לוועדה הציבורית לקביעת שכרם של חברי הכנסת את הסמכות לקבל החלטות בדבר 

 .ללא צורך באישורה של וועדת הכנסת, שכר ותשלומים אחרים של חברי הכנסת באופן עצמאי וסופי

 
עיריית רמת השרון , עתירת התנועה לאיכות השלטון בעקבות :הסדרת השילוט הבלתי חוקי של עיריית רמת השרון

לאחר שעיריית רמת השרון העניקה , זאת. י דין"התחייבה כי מעתה כל בקשה לרישיון הצבת שילוט יעבור אישור עפ

למרות שלעירייה לא הייתה , (באזור מחלף גלילות והכפר הירוק)מספר רישיונות לשילוט במספר נקודות בנתיבי איילון 

 . מאחר ואלו ולשילוט לא ניתן היתר בנייה כדין, ת ליתן רישיונות אלוהסמכו

 
הגוף הציבורי המפקח על בעלי , התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד החקלאות ולמועצת הדבש :מועצת הדבש

שוק  בקריאה לבחון אפשרות של התנהלות לא תקינה של דירקטוריון מועצת הדבש והשפעתו על, הכוורות ומייצרי הדבש

הפנייה מגיעה בעקבות חשיפה של התנועה לפיה מועצת הדבש נתונה מזה שנים באינטרסים . מחירי הדבש בישראל

 .סותרים המועלמים מעין הציבור והשלטון בכל הנוגע לאופיו של הדירקטוריון המנהל ועיסוקם של נציגיו

 
קר המדינה בבקשה לבדוק את טענותיו התנועה לאיכות השלטון פנתה למב :חשד להתנהלות פגומה בחברת החשמל

פנייה זו מגיעה לאחר שהתנועה כבר פנתה למבקר .בחברת החשמל, לכאורה, של מורן גינוסר בנוגע להתנהלות הפגומה

, בפניית התנועה פורטו ההשתלשלות של האירועים הנוגעים לפיטוריו של גינוסר מחברת החשמל. בחודש אפריל השנה

חרף חשיבותו הציבורית . לשימוש בחברת החשמל DMSתנהלות פסולה סביב רכישת מערכת אשר לפיהן גינוסר חשף ה

קוראת , לפיכך. לא השמיע המבקר עמדתו בעניין, הרבה של הנושא ועל אף שמאז כבר פנתה התנועה למבקר המדינה

קדמו לרכישת מערכת  לרבות בחינת השיקולים אשר, הבוחן את טענותיו של גינוסר, התנועה למבקר לפתוח בהליך מקיף

אי עמידת החברה ביעדים אשר נקבעו לפעילות המערכת ודיווח התקלות אשר , הליך הטמעתה בחברת החשמל, DMS-ה

 .התפרסמו עד כה

 
כ יואל אדלשטיין בקריאה לבחון "חה, ר הכנסת"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו :הסדרת פעילות השדלנים בכנסת

והאם חברי הכנסת מודעים לקיומה , בכלל זה מי החברים בוועדה. ל שדלנים בכנסתאת עבודת הוועדה לפעולתם ש

התנועה רואה חשיבות עליונה בהסדרת פעילותם התקינה . ויודעים מה עליהם לעשות כאשר שדלן מפר את הוראות החוק

מבצעים פעולות אותם אלה אשר " הלובי השחור"של השדלנים במשכן הכנסת ואף יותר מכך את המאבק במה שמכונה 

 .שדלניות שלא בהתאם להוראות חוק הכנסת

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי  :קריאה לבדוק כשרות תהליכי מינויים ברשות מקרקעי ישראל

ל ברשות מקרקעי ישראל וליועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל בעקבות כתבתו של "לממלא מקום המנכ, לממשלה

הייתה , ל רשות מקרקעי ישראל"לימים סמנכ, ליאור טושינסקי' מהכתבה עולה כי הגב. TheMarkerן נמרוד בוסו בעיתו

 .במיוחד בשבילה" ייתפרו"תוך מחיקת ושינוי תנאי סף על מנת ש, מעורבת בניסוח תנאי המכרז לתפקיד עצמו

 
שלטון פנתה ליועץ המשפטי התנועה לאיכות ה :חשש לניגוד עניינים של ניר חפץ כיועץ תקשורת של ראש הממשלה

לממשלה ולמשרד המשפטים בקריאה להסדרה הדוקה ואכיפה תואמת של סוגיית היועצים החיצוניים לנבחרי הציבור 

מתוקף עבודותיו  -יועצו של ראש הממשלה , טיפול בניגוד העניינים המצוי לכאורה בקרב ניר חפץ, בכלל זה. ככלל

 .הנוספות של חפץ כיועץ לחברות פרטיות

 
צר לתנועה לאיכות השלטון כי חבר בבית המחוקקים " :כ מוטי יוגב"תגובת התנועה לאיכות השלטון על דברי חה

גם חילוקי דעות פוליטיים אינם מצדיקים אמירות כגון . הישראלי בחר להשתלח באופן בוטה כנגד בית המשפט העליון

סתה לאלימות כנגד אחת מאושיות הדמוקרטיה מדובר באמירות אשר עלולות לעלות כדי ה' d9צ עם"הריסת בג'

 ”.הישראלית ויש להוקיעה מכל וכל בוודאי כשהיא נאמרת על ידי מחוקק
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התנועה לאיכות השלטון בפנייה למשרד החקלאות לקיים 

בדיקה מעמיקה של התנהלות דירקטוריון מועצת הדבש 

 בישראל והרכבו

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד החקלאות ולמועצת הדבש בקריאה לבחון 

אפשרות של התנהלות לא תקינה של דירקטוריון מועצת הדבש והשפעתו על שוק 

 .מחירי הדבש בישראל

  

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברת מועצת הדבש במטרה לבדוק באופן מעמיק את 

קטוריון המנהל את המועצה והשפעתו על שוק מחירי ניגוד העניינים העמוק בו מצוי הדיר

ענף שתגביר התנועה קוראת גם למשרד החקלאות להעביר את הרפורמה ב. הדבש בישראל

 .את התחרות במשק הדבש

. הדבש בישראל יקר עשרות אחוזים בהשוואה למחירי הדבש בארצות הברית ובאירופה

מחיר צנצנת דבש ,"חיסון"ו בתכנית כפי שהוצג, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 88שקלים עד  8ח בעוד המחירים מעבר לים נעים בטווח של "ש 03-בישראל עומד על כ

את מצב זה ניתן להסביר בהיעדר תחרות אמיתית במשק ובשליטה מוחלטת של . שקלים

התנועה לאיכות השלטון חשפה כי מועצת ". עמק חפר"ו" יד מרדכי"; בשוקשתי חברות 

נתון מזה שנים , הגוף הציבורי המפקח על בעלי הכוורות ומייצרי הדבש, הדבש

באינטרסים סותרים המועלמים מעין הציבור והשלטון בכל הנוגע לאופיו של הדירקטוריון 

שאמור על פי החוק לקבוע את שוק , הדירקטוריון של המועצה. המנהל ועיסוקם של נציגיו

, חדשים לשוק אמור לכלול נציגים של הציבורהמחירים ולהכריע בנושא כניסת שחקנים 

אלא שחבר הדירקטוריון המכהן כנציג המדינה מטעם . המגדלים והמשווקים, הממשלה

יד "השולטת לצד " עמק חפר"משרד החקלאות הוא למעשה שותף ובעל מניות בכוורת 

דירקטור נוסף הרשום ברשם החברות הוא בכלל אדם , יתרה מזאת. בשוק הדבש" מרדכי

הדירקטוריון מונה כארבעה עשר , שנפטר לפני חודשים מספר ואילו לפי מועצת הדבש

בעוד התקנון , זאת ועוד. חברים בזמן שלמעשה ברשם החברות מצוינים שניים עשר בלבד

במועצת הדבש חמישה מבין שמונה , קובע שהכהונה של דירקטוריון קצובה לשנתיים

 
 כלהלכ

 



בניגוד , זאת כאמור –שנים  81-ם יותר מכהדירקטורים שמונו על ידי המדינה מכהני

לא זאת בלבד אלא שהתנהלותו של הדירקטוריון מקשה על פתיחת התחרות . למקובל בחוק

 . בענף עם מתן רישיונות נוספים לכוורות לפתיחת השוק לתחרות נוספת

  



התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ראש הממשלה בבקשה 

הלילית של נוחי דנקנר  לקבל מידע ומסמכים בדבר הפגישה

 ובנימין נתניהו ערב המחאה החברתי

 

 רקע

עלייתו ונפילתו של "שנושאו  83בערוץ " המקור"שודר תחקיר בתוכנית  03.2.6383-ב

פגישה לילית שנערכה בין ראש הממשלה בנימין , לראשונה, בתחקיר נחשפה". נוחי דנקנר

כך לפי , פגישה זו נולדה. 6388ביולי נתניהו לנוחי דנקנר בשיאה של המחאה החברתית 

בערב  68:33שעות בין  1ונערכה במשך , מפנייתו של ראש הממשלה למר דנקנר, הפרסום

 .לפנות בוקר 0:33ועד 

במהלך הפגישה הציג מר דנקנר לראש הממשלה תוכנית מפורטת , עוד לפי הפרסומים

ד עם התעוררות שלוותה במצגת המתארת את הצעדים בהם יש לנקוט בכדי להתמוד

 .סיכמו השניים על מתווה פעולה מתאים, כך פורסם, כן. המחאה

ולפיה ראש ממשלת ישראל האמון על האינטרס הציבורי  התחקיר מצייר תמונה מדאיגה

 .עם אחד ממושאי הביקורת במחאה שזעזעה את העם באותה תקופה נפגש בחשאי

שרד ראש הממשלה מידע ל מ"נוכח הדברים מבקשת התנועה לאיכות השלטון ממנכ

בין המסמכים פרוטוקולים של שיחות . ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע בדבר הפגישה

כל מסמך שהוצג בפני ראש הממשלה , עותק המצגת אשר הוצגה בכתבה, תאוםפ הפגישה

 .וסיכום מתווה הפעולה שסוכם בין השניים וכל מסמך רלוונטי נוסף

  



להגברת פי שהוגשה לוועדה עמדת התנועה לאיכות השלטון כ

 התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל

 

בנייר העמדה אותו הגישה התנועה לאיכות השלטון לוועדה להגברת התחרותיות 

מציעה התנועה פתרונות לכשלים הבסיסיים , בשירותים הבנקאיים והפיננסים

בעלויות הבנקים בחברות כרטיסי בין הצעות הפרדת . הטמונים בסדר הכלכלי הקיים

; עידוד כניסת בנקים אינטרנטיים וקואופרטיבים ואיגודי אשראי לשוק, האשראי

 קמעונאיותהבתשתיות בנק הדואר והרשתות  שימוש עידוד

 

במסמך שהגישה התנועה לאיכות השלטון לוועדה להגברת התחרותיות בשירותים 

לכשלים הבסיסיים הטמונים בסדר הכלכלי שואפת התנועה להציע פתרונות , הבנקאיים

התנהלות מערכת הבנקאות בישראל והפיקוח הקיים המאפשר את הבעיות הקשות ב

 . עליה

הפרדת בעלות הבנקים בחברות כרטיסי האשראי , בין ההמלצות העיקריות של התנועה

ועידוד כניסת בנקים  םביטוח פיקדונות בבנקים קטנים וחדשי תהחל; א"ובשב

מציעה התנועה מתן ערבות , בנוסף .יים וקואופרטיביים ואיגודי אשראי לשוקאינטרנט

עידוד שימוש בתשתיות בנק , מדינה לאשראי הניתן לבנקים הקטנים לעסקים קטנים

ד הקמת מערכת מידע בנקאית חדשה שתמכור ודיע, וכן. הדואר והרשתות הקמעונאיות

יש להבטיח מתן גישה ; ותהיה זמינה לכל דורש במחיר מפוקח ,שירותים במיקור חוץ

  .ידי הפיכתם לניטרליים-מערכות מידע קיימות לגופים חדשים עלל יעילה

צעדים משלימים הנדרשים בשוק ועקרונות שעניינם והסרת חסמים  התנועה מציעה גם

ת המידע קידום תיקון חוק שירות נתוני אשראי כך שישתכלל א, לקידום תחרות בניהם

הכרזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז בסגמנט משקי בית ועסקים ; אודות לווים

ניתוק מסלקת הבורסה ; ולנקוט בצעדים להגברת התחרות בהתאם, בינוניים וקטנים

ר האפקטיביות של מנגנוני הממשל התאגידי ופיש; מהבורסה לשם עידוד התחרותיות

 .תגמול וכהונת דירקטורים ונושאי משרה, נויבאמצעות הגבלת מי בגופים הפיננסיים

ולארגן מחדש את גרעיני השליטה בגופים פיננסיים  ם שליעילות לבחון אתהתנועה קוראת 

לדרוש השקעת ; הבנקים כך שיאזן בין שיקולי יציבות להגנה על הצרכן הפיקוח עלמערך 

אשראי קמעונאי  באמצעות הגופי במימון, חלק מכספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור



לפעול לקידום תיקון חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ; למשקי בית ולעסקים קטנים

 .בנקהסגירת וניוד חשבונות להליך ה את פשטול

ריכוזית בצורה מדובר בתופעה מדאיגה לפיה מערכת הבנקאות בישראל , לעמדת התנועה

 הפגומה על הציבוראינה יעילה ומשיתה את התנהלותה , אינה תחרותית, חריגה

התנועה סבורה . המחבלת בצמיחה הוצאות עודפות והקצאת אשראי לא הוגנתבצורת 

הנוטה לבכר  את חוסר שיווי המשקל בפיקוח על המגזר הפיננסי" לאזן"כי על הוועדה 

ולהשוות בין שיקולים , שיקולי יציבות מערכתית על פני השאיפה לייצר שוק תחרותי והוגן

שחקנים  לפעול לעידוד כניסת (א): יש לנקוט בשני כיווני פעולה משיקים, לשם כך. אלו

הסרת חסמים לצעדים משלימים לנקוט ב (ב) חדשים לתחרות באספקת שירותים פיננסיים

 . ותתחרהלקידום ו

יש להגמיש ( 8: )על עקרונות היסוד הבאים להיות כנר לרגליה של הוועדה, במסגרת זו

לשאוף ליצירת תשתיות  (5)את הרגולציה הפיננסית על השחקנים החדשים והקטנים 

עבור המתחרים החדשים בענף שיבטיחו את  ומערכות מידע חדשות ובלתי תלויות

 -התלויות בקבוצות הבנקאיות הגדולותולהפוך את התשתיות הנוכחיות , עצמאותם

להעדיף טיפול עמוק וכולל במגזר הפיננסי על פני בחירה  (3). לתשתיות ניטרליות

 ".נוחים"בפתרונות נקודתיים ו

  



 אימוץ המלצות ועדת לוקר בנוגע לשקיפות בתקציב הביטחון

 

  שר הביטחון ושר האוצר בקריאה, לראש הממשלהאיכות השלטון פנתה התנועה ל

ל למול משרדי "לאמץ את מסקנות ועדת לוקר הנוגעות לשקיפות משרד הביטחון וצה

 .משרד האוצר והמועצה לביטחון לאומי, ראש הממשלה

 

 רקע

בין היתר על , והצביעה, ועדת לוקר עסקה במידת השקיפות הרצויה בתקציב הביטחון

בלעת שלפיה יקבל העיוות החמור בתכנון תקציב הביטחון ויישומו המסמך על הנחה המו

 –ועל כישלונו של משרד הביטחון ; משרד הביטחון תוספת תקציבית במהלך שנת התקציב

ונוטה לקבל את דרישותיו , שאינו מהווה גורם מבקר אפקטיבי המפקח על דרישות הצבא

 . כמעט במלואן

ל למול "המליצה ליצור שקיפות מלאה ומוחלטת של משרד הביטחון וצהועדת לוקר 

והבהירה כי היא , משרד האוצר והמועצה לביטחון לאומי, ראש הממשלהמשרד 

הוועדה קבעה כי שקיפות מלאה תביא  ".מייחסת חשיבות ראשונה במעלה להמלצה זו"

לשיפור משמעותי של היכולת לקיים דיון על תכנית העבודה והתקציב של הצבא ומשרד 

 . צר על הוצאות הצבאוהבהירה כי אין משמעותה שליטה של משרד האו, הביטחון

משרד האוצר , בפרט המליצה ועדת לוקר לאפשר נגישות מלאה של משרד ראש הממשלה

באותה רמת נגישות שיש לאגף  –ל "לנתוני משרד הביטחון וצה, והמועצה לביטחון לאומי

הוועדה קבעה כי לאפשר . לאגף התכנון או לאגף כוח אדם, התקציבים של משרד הביטחון

 . ושכר וגמלאות, מצבת כוח האדם העדכנית, התקשרויות, מימוש התקציבגישה לנתוני 

קוראת התנועה לממשלה לאמץ בשתי , נוכח מסקנות הוועדה הנוגעות לשקיפות

 –ידיים מסקנות חשובות אלו אשר יובילו להגברת השקיפות בתקציב הביטחון 

ן לשנת ולפעול באופן מיידי לטובת מימושן כבר במסגרת תקציב משרד הביטחו

. בחלקכם הזכות לקדם את מהפכת השקיפות התקציבית בתקציב הביטחוןנפלה : "5102

מתוך אמונה שלמה בכך שקידום השקיפות ישפר בוודאי את , יש למצות זכות זו עד תום

יטיב עם  –אך קודם לכן , יכולת הבקרה הממשלתית וישרת את האינטרס הציבורי הכולל

 ".מערכת הביטחון עצמה

  



 

ץ להארכת פרק הזמן שהקציבה המדינה להגשת "עתירה לבג

 התייחסויות הציבור למתווה הגז

התנועה לאיכות השלטון וחברי הכנסת שלי , עמותת צלול, הפורום הישראלי לאנרגיה

צ בדרישה להסביר מדוע לא יוארך "לבגאיתן כבל ותמר זנדברג עתרו  ',יחימוביץ

כמו כן . התייחסויות הציבור למתווה הגז פרק הזמן שהקציבה המדינה להגשת

דורשת העתירה להסביר מדוע לא נקבע כי פרק הזמן להתייחסות הציבור יחל רק 

 .לאחר פרסום לעיון הציבור של מלוא המידע והמסמכים הרלוונטיים לנושא

  

היא  –יום בלבד  68 –בעתירה נטען כי הקצבת פרק זמן כה קצר לצורך שימוע ציבורי 

, זאת. סבירה נוכח הצורך להכין תגובות סדורות וראויות והתייעצות עם מומחיםבלתי 

כאשר לנציגי שותפויות הגז ניתן פתחון פה רחב ובלתי מוגבל כאשר הופיעו בפני צוות 

עוד נטען כי הגבלת הציבור . קנדל שגיבש את מתווה הגז במשך כשישה חודשים

שלא כל פרטיו נחשפו עדיין  –ה המורכב והדוברים בשם האינטרס הציבורי להגיב למתוו

 .מעקרת את זכות הטיעון מתוכנה–

  

צוות קנדל ישב : "הפורום הישראלי לאנרגיה והתנועה לאיכות השלטון, עמותת צלול

ועדיין לא כל פרטיו נחשפו  –על המדוכה במשך שישה חודשים לצורך גיבוש מתווה הגז 

שימוע הציבורי על אחד ההסדר הכלכליים יום בלבד להליך ה 68הקצבת . לעיני הציבור

. ונראית כמו מחטף, היא בלתי סבירה  -המשמעותיים ביותר בישראל בעשורים האחרונים 

. זוהי אפליה של בעלי האינטרס הכלכלי על פני אלה המייצגים את האינטרס של הציבור

ר ניתן חלון לבעלי המאה ניתן פתחון פה רחב להציג את עמדתם בפני הוועדה ואילו לציבו

 ".המעקר מתוכן את תכלית זכות הטיעון, הזדמנות צר ומצומצם

עורכי הדין והיחצנים שלהן , מומחיהן, המשא ומתן עם חברות הגז: "'כ שלי יחימוביץ"ח

מופרך ולא צודק . וכלל פגישות רבות והתכתבויות אינסופיות, נערך חודשים ושנים

ועוד בלי , זמנים בלתי הגיוני ובלתי אפשרישדווקא נציגי הציבור יידרשו לעמוד בסד 

, כמו עורכי הדין הטובים בעולם –הכלים היקרים שחברות הגז מצוידות בהן ללא מגבלות 

 ."נים בתקשורת ונגישות אדירה לחברי הממשלה"לוביסטים ויחצ, מומחים מטעם

כדי צר לי שאנחנו נאלצים לפנות לבית המשפט : "כ איתן כבל"ח, ר ועדת הכלכלה"יו

 ."אלא אם כן יש לממשלה מה להסתיר, לקבל את מה שאמור להיות ברור מאליו

 
 גז

 



. אנחנו בקרב בחשוב ביותר מזה שנים על עתידה הכלכלי של המדינה: "כ תמר זנדברג"ח

ככל שנמשכים הדיונים אנחנו למדים עד כמה החברות הפרטיות היו חלק קרדינלי 

זאת בעוד הציבור לא זכה לאותו , מתמדתהשתתפו ברובם וזכו לאוזן קשבת , מהדיונים

באופן לא מפתיע חוסר השקיפות בתהליך בא לידי ביטוי . היחס ולא קיבל ייצוג הולם

נגמרו ימי המחשכים . שהוא טוב לטייקונים המעורבים ורע לכל השאר, במתווה עצמו

 לקבל חלק גדול יותר, עוד בטרם אושר המתווה, הציבור תובע כבר עכשיו. המחטפים

 ."מהמשאב הזה

  



 התערבות השגרירות האמריקאית בעבודת הכנס

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו וסגנית שר החוץ ציפי 

כי התערבות כזו בענייניה הפנימיים של מדינת , לשגרירותחוטובלי בקריאה להבהיר 

 .וםאין לה כל מק, בפרט על רקע הנסיבות המתוארות לעיל, ישראל

 

 רקע

פירוט  פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד ראש הממשלה בבקשה לקבל 6262683ביום 

או 6או מי מטעמו ו, של כלל השיחות והפגישות שערך ראש הממשלה בנימין נתניהו

עם גורמי ממשל אמריקאים ועם  בארבע השנים האחרונות, מגורמי משרד ראש הממשלה

עמוס הוכשטיין , ון קרי'ובפרט עם ג, י בתחום הגז הטבעי'נציגים מטעם חברת נובל אנרג

 .וכן את התמלולים או הפרוטוקולים שלהן, וביל קלינטון

 –כי ברקע לשיקולי החוץ של מדינת ישראל , החשש הממשיבקשה זו נעשתה על רקע 

 -תר על האינטרסים שלה בקיום תחרות בענף הגז הטבעי מוכנה היא לוו, לכאורה, בשמם

בהווה או )קיימת השפעה לכאורה של אינטרסים אישיים של גורמי ממשל אמריקאיים 

 (.בעבר

ון 'החזיק מר ג, 6380כי נכון לכל הפחות לשנת , לכאורה, זאת נוכח הפרסומים מהן עולה

, י האמריקאית'נובל אנרגבמניות של חברת , מזכיר המדינה של ארצות הברית, קרי

, כאשר. בהחזקה ישירהבשווי של עד מיליון דולר , "לוויתן"השותפה במאגר הגז הטבעי 

הציבור הישראלי עד בעת האחרונה למעורבות , חרף האינטרס האישי לכאורה של מר קרי

לרבות הפעלת לחצים , הדוקה מצדו בסוגיית הרגולציה הישראלית על חברות הגז הטבעי

למנוע אכיפת דיני ההגבלים העסקיים על חברות הגז כדי למנוע פגיעה  לכאורה

 .ולחתירה להסכמים לאספקת גז עם מדינות שכנות, י'באינטרסים של חברת נובל אנרג

ובין אם באמצעות שלוחו , מעורבותו זו נעשית לכאורה בין אם על ידי מר קרי באופן אישי

, כך. נלאומי במחלקת המדינה האמריקאיתמתאם תחום האנרגיה הבי, מר עמוס הוכשטיין

, מר הוכשטיין נפגש בשנה האחרונה עם גורמים בכירים בישראל, על פי פרסומים שונים

ראש , ר יובל שטייניץ"ובהם שר האנרגיה ד, שלהם חלק פעיל בהסדרת נושא הגז הטבעי

דיויד ' רופפ, ין קנדל והממונה על ההגבלים העסקיים'יוג' המועצה הלאומית לכלכלה פרופ

 .גילה



מלפני שנים , מר ביל קלינטון, ב לשעבר"לכך כמובן מצטרפים ניסיונותיו של נשיא ארה

עת , ספורות להשפיע לכאורה על מקבלי ההחלטות בישראל בתחום הגז הטבעי והסדרתו

 .י'כשדלן של חברת נובל אנרג( ולכל הפחות באותה העת)כיהן על פי הפרסומים  

שהינה תחת אחריותו , ם כי שגרירות ארצות הברית בישראלבכלי התקשורת התפרס

פנתה לחברי כנסת מהרשימה המשותפת בשיחות טלפוניות ובמסרון , וסמכותו של מר קרי

. בנימין נתניהו, והביעה תקווה שהכנסת תאשר את מתווה הגז שהציג ראש הממשלה

עזור לישראל לספק עולה כי במסרון אף נכתב כי אישור המתווה י, מכתבה בעיתון הארץ

, כן התפרסם כי שיחות טלפון ומסרונים כאלה התקבלו. בעתיד גז לירדן וגם לפלסטינים

 .גם על ידי חברי כנסת מסיעות נוספות, לכאורה

התנועה לאיכות מבקשת מראש הממשלה וסגנית שר החוץ הבהרה האם התנהלות זו 

האם התבקש סיוע של ובפרט , תואמה בין ראש הממשלה ושר החוץ לבין השגרירות

וכן נבקש הבהרה מהם האינטרסים של ? הפעלת לחץ על חברי כנסת6 השגרירות בשכנוע 

 ?השגרירות בנושא

יוקר , עצמאותה האנרגטית, מדובר בסוגיות שעניינן העתיד האנרגטי של מדינת ישראל

התערבותה הבוטה של השגרירות . איכות הסביבה ואיכות חיי תושביה, המחיה בה

שיש לראות , התנועה סבורה. יקאית בהכרעה בסוגיות אלו איננה דבר של מה בכךהאמר

בחומרה רבה התערבות כזו של שגרירות בעבודה הפרלמנטארית של בית הנבחרים 

 . הישראלי

  



איכות השלטון בפנייה למשרד המשפטים בקריאה לזירוז 

ש בשאלת ניגוד העניינים של "הטיפול בחוות הדעת של היועמ

 האוצר בנוגע למשק הגז הטבעישר 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים בקריאה לפעול לזירוז הבדיקה 

הדרושה בכל הנוגע לשאלת מניעותו שר האוצר מטיפול בנושאים הקשורים למשק 

נוכח העובדה , יש להשלים בדחיפות את הליך הבדיקה, לעמדת התנועה. הגז הטבעי

, פירוק מונופול הגז מצוי כיום בשלבים מתקדמים ביותרשתהליך הסדרת משק הגז ו

כאשר להתערבותו של השר עשויה להיות השפעה מכרעת לאור התחייבויותיו לציבור 

 .בוחריו ערב הבחירות

 

עד , לאחרונה הודיע שר האוצר משה כחלון כי לא יעסוק בנושא אסדרת משק הגז הטבעי

. בסוגיית ניגוד עניינים בו יתכן שהוא מצוילקבלת חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה 

אשר , מקשריו האישיים עם איש העסקים מר יעקב מימון, לכאורה, ניגוד עניינים זה נובע

 .בעל אחזקות בחברת הגז ישראמקו, לפי הנטען, הינו בין היתר

מבירור שערכה התנועה עם משרדי האוצר והמשפטים עלה כי עם כניסתו של מר כחלון 

כשר האוצר הוא מסר ליועץ המשפטי של משרד האוצר כי הוא נמצא ביחסי  לתפקידו

בשל יחסים אלו מילא השר שאלון לאיתור חשש . שנה 88חברות קרובים עם מר מימון מזה 

שעל בסיסו עתידה להתגבש חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בכל , לניגוד עניינים

 . שונות הנוגעות למשק הגז הטבעיהנוגע למגבלותיו של השר בעיסוק בסוגיות ה

ש מתעצמת נוכח השלב המתקדם בו מצוי הליך "חשיבות פרסום חוות הדעת של היועמ

ממש בימים אלו נדונים השינויים והתיקונים . האסדרה הסופית של משק הגז הטבעי

זאת לאחר עריכת השימוע , הדרושים במתווה הגז שפורסם לאחרונה להערות הציבור

 .רהציבורי הקצ

שר האוצר נמנע לחלוטין מכל עיסוק בסוגיית , בשל החשש מניגוד עניינים, י פרסומים"עפ

ובכלל זאת מסוגיות עקרוניות והרות גורל שצפויות  –הקשורות במשק הגז הטבעי 

הימנעות מוחלטת זו פוגעת בקידום האינטרס הציבורי ובערך . להשפיע על כלל הציבור

 .שבקיום הבטחות בחירות



פונה בבקשה דחופה למשרד המשפטים לסיים את הבדיקה בכל הנוגע  התנועה

כמובן שלא על , לשאלת מניעותו של שר האוצר מעיסוק בנושא משק הגז הטבעי

לאור הבטחות השר והתחייבויותיו לציבור הבוחרים ערב . חשבון איכותה ויסודיותה

נו טרם יסתיימו ישנה חשיבות עליונה לגיבוש מהיר של חוות הדעת בעניי, הבחירות

קוראת התנעה למשרד המשפטים , לחילופין. כל ההליכים הנוגעים לאסדרת משק הגז

מהם הנושאים והסוגיות בהם שר להעברת חוות דעת משפטית מקדימה אשר תבהיר 

חלף הותרת ההכרעה בסוגיה חיונית זו  –האוצר בוודאי אינו מנוע מלעסוק 

    .      המשפטי של משרדובלתי פורמאלי בין השר ליועץ " סיכום"ל

  



  תקריאה לתמוך בהצעת חוק האגודות העותומאניו

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת השרים בקריאה לתמוך בהצעת חוק 

אגודות עותמניות המחילה לראשונה על אגודות אלו חוות דיווח בסיסיות ולרשם 

 .העמותות סמכויות פיקוח וחקירה עליהן

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת שרים לענייני חקיקה בקריאה לתמוך 

ההצעה  .ניותאהצעת חוק האגודות העותומבעניין בהצעתו של חבר הכנסת עופר שלח 

וכן מעניקה לרשם  חובות דיווח בסיסיות, תעל אגודות עותומאניו, מחילה לראשונה

במידת הצורך  סמכויות פיקוח וחקירה, בכובעו המוצע החדש כרשם האגודות, העמותות

 .לגבי האגודות העותמאניות

משעה שחוק העמותות אינו  תחובות בסיסיות אלה אינן מוחלות כיום על אגודות עותומאניו

במסגרת הוראותיו האנכרוניסטיות של החוק , עד עצם היום הזה, הן פועלות. חל עליהן

 .8131משנת , העותומאני על האגודות

הממלאים , עתירי כוח וממון, גופיםמשמעות הדבר היא כי היום ישנם לא מעט 

מכספי ציבור בהיקפים , באופנים שונים, תפקידים ציבוריים ומתוקצבים

נוכח העובדה שהם , זאת. על ידי רשם העמותות אינם מפוקחים, אולם. משמעותיים

, קופת החולים מכבים את בין גופים אלה ניתן למנות ג; מאוגדים כאגודות עותומאניות

, הסתדרות המורים, ההסתדרות החדשה, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים כללית

 . ועוד התאחדות המלונות

בנושא אגודות עותומאניות ובצורך להחיל עליהן , באופנים שונים, התנועה בחנה ועסקה

לאגודות בייחוד נוכח פניות רבות שהגיעו למשרדנו הנוגעות , זאת. פיקוח ובקרה

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי מדובר . עותומאניות מסוימות ולאופן התנהלותן

 . אשר תשנה סדרי עולם במובן החיובי והרצוי, מהותית ממש, בהצעה חשובה

ומעניק , המחיל חובות בסיסיות ביותר של דיווח החלות על עמותות היום, השינוי המוצע

הוא שינוי הכרחי בכלל ובפרט  -ת עותומאניות  לרשם העמותות סמכות לפקח על אגודו

אנו  ,קמה חשיבות עצומה בתמיכה בהצעה זועל כן . ביחס לגופים אותם הזכרנו לעיל

  .קוראים לך לפעול לקידומה הן בממשלה והן במליאת הכנסת בהמשך

  

 חקיקה

 



ר הכנסת לבחון את עבודת הוועדה לפעולתם של "קריאה ליו

 שדלנים במשכן הכנסת

 

כ יואל אדלשטיין בקריאה לבחון "חה, ר הכנסת"לאיכות השלטון פנתה ליוהתנועה 

, בכלל זה מי החברים בוועדה. את עבודת הוועדה לפעולתם של שדלנים בכנסת

והאם חברי הכנסת מודעים לקיומה ויודעים מה עליהם לעשות כאשר שדלן מפר את 

 .הוראות החוק

 

הסדרת פעילותם התקינה של השדלנים התנועה לאיכות השלטון רואה חשיבות עליונה ב

אותם אלה אשר " הלובי השחור"במשכן הכנסת ואף יותר מכך את המאבק במה שמכונה 

 .מבצעים פעולות שדלניות שלא בהתאם להוראות חוק הכנסת

יושב , כי קיימת ועדה שחברים בה 23קבוע בסעיף , העוסק בשדלנים, לחוק' בפרק יב

 . אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, ווסגני, ר הכנסת"הראש שהוא יו

רשאית הוועדה , קובע כי כאשר אדם פועל כשדלן בניגוד לקבוע בחוק( ג)21סעיף 

סעיף זה , לטעמנו. להחליט שלא ליתן לו היתר או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת

ר הכנסת לפעול גם כנגד מי הפועלים במסדרונות הכנסת "מאפשר לוועדה ברשות יו

שאינם פועלים לפי הוראות החוק ולא קיבלו היתר מטעם הוועדה , "שחורים"סטים כלובי

 .בראשותך

מי שעל פי חוק אמור לעמוד בראשות , ר הכנסת"נוכח חשיבות הדברים פנתה התנועה ליו

ואם כן , בבקשה לברר האם אכן הוועדה קיימת, הוועדה לפעולתם של שדלנים במשכן

נשיאות הכנסת קובעת את סגניי יושב ראש , החוק זרת כאשר לפי? מיהם החברים בה

 . הוועדה

האם הוועדה ? התנועה מבקשת גם לברר האם חברי הכנסת מודעים לקיומה של הוועדה

 ? הוראות החוק והם יכולים לפנות אליה כאשר שדלן מפר את, נגישה עבורם

, עה בחוקהתנועה מבקשת לברר האם הוועדה קבעה בעבר בהתאם לסמכותה הקבו, כמו כן

נוכח התנהלות בניגוד להוראות , כניסתו כי יורחק אדם או שדלן מהכנסת או שתיאסר

 ?החוק

  



קריאה לחברי וועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת חוק 

 קביעת שכר חברי הכנסת בידי וועדה ציבורית –הכנסת 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת 

של חברת ( קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית –תיקון )חוק הכנסת 

 הכנסת יעל גרמן 

 

פנתה התנועה לאיכות השלטון לכלל השרים החברים , לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה

בוועדה בקריאה לתמוך בהצעתה של חברת הכנסת יעל גרמן המציעה להעניק לוועדה הציבורית 

לקביעת שכרם של חברי הכנסת את הסמכות לקבל החלטות בדבר שכר ותשלומים אחרים של חברי 

 . ללא צורך באישורה של וועדת הכנסת, עצמאי וסופיהכנסת באופן 

נקבע כי תקום , "שכר חברי הכנסת"שעניינו , 8110–ד"התשנ, לחוק הכנסת' בפרק ט

המלצות . שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, וועדה ציבורית

. יום 03בתוך וועדת הכנסת דנה בהמלצות , הוועדה הציבורית מונחות על שולחן הכנסת

אף אם היא שונה מהמלצות הוועדה , ועדת הכנסת היא זו שתקבל את ההחלטה הסופית

על אף המלצותיה של , בפועל, כלומר.  בדבר השכר שישולם לחברי הכנסת, הציבורית

מצב זה יוצר ניגוד עניינים . השכר של חברי הכנסת נקבע על ידם, הוועדה הציבורית

 . טרתה של הוועדה הציבוריתמובנה ומבטל את מהותה ומ

התנועה לקחה חלק במאבק ציבורי נרחב במטרה לבטל את הצמדת שכרם של , 6380 -ב

המעלה , עדכון השכר האוטומטי, לגישתה של התנועה .חברי הכנסת לשכר הממוצע במשק

אינה ראויה ואינה הולמת בעת הזו בה מרבית אזרחי , מדי שנה את שכר נבחרי הציבור

ובוודאי שלא זכו בעצמם לכל עדכון שכר מזה שנים " להדק חגורות"ים ישראל נאלצ

  .ארוכות

המליצה גם היא להפסיק , הוועדה הציבורית לקביעת שכרם של חברי הכנסת, 6383ביולי 

אולם . ובצעד זה תמך אף משרד האוצר, כים לשכר הממוצע במשק"את הצמדת שכר הח

 .וועדת הכנסת דחתה את המלצות הוועדה

מי שקובע את שכר חברי הכנסת אינה וועדה בלתי תלויה כי אם הם , דת התנועהלעמ

נוכח התנהלותם קשה שלא לחוש ניתוק ממצבם של מרבית אזרחי , יתרה מכך. עצמם

התעלמות וועדת הכנסת מהמלצות הוועדה המקצועית עלולה להתפרש כדי . המדינה

 .  זלזול ובכל מקרה הביאה ומביאה לפגיעה באמון הציבור



 0.1עולה כי שכר חברי הכנסת בישראל גבוה פי , מ"נוכח מחקר שנערך על ידי הממ

יחס זה הוא הגבוה ביותר ביחס למדינות האחרות , מהשכר הממוצע למשרה מלאה בארץ

עולה כי היחס בין שכר חברי הפרלמנט לבין התוצר המקומי לנפש , כמו כן. שנבדקו

הווה את היחס הגבוה ביותר בקרב כל המדינות גם זה הינו נתון המ. 0.2בישראל עומד על 

נתונים אלו מעידים על פערים גדולים בין השכר בחברה (. 6.3הממוצע הינו )שנבדקו 

עובדה זו מביאה לתחושת ניכור בקרב הציבור . בכללותה לשכרם של חברי הכנסת

ופגיעה באמונו בחברי הכנסת המותירים ההחלטה בידיהם ומביאים לתוצאה שכל 

 . ה ניקור עיניים עבור ציבור אזרחי ישראלכול

תכלול שני נציגי , ר הכנסת"לפי הצעת החוק מוצע כי הוועדה הציבורית תמונה על ידי יו

קביעותיה של הוועדה יונחו . ובראשה יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון, ציבור

לאחר דיון . יום 03וועדת הכנסת ואלו יוכלו להעביר הערות בתוך , ר הכנסת"בפני יו

כלומר הוועדה הציבורית . מוצע כי הוועדה הציבורית תפרסם את החלטה הסופית, בהערות

 . היא שתקבע לבסוף את שכרם של חברי הכנסת

ינטרל את תחושת חוסר האמון , מנגנון זה יבטיח את עצמאות הוועדה הציבורית

 . ותנאי עבודתם והניכור וימנע ניגוד עניינים בקביעת שכרם של חברי הכנסת

לאור דחיית וועדת הכנסת את המלצות הוועדה הציבורית בדבר , נכון דווקא בעת הזו

וממצאי המחקר להוציא את ההחלטה , ביטול הצמדת השכר לשכר הממוצע במשק

 .בדבר שכר חברי הכנסת מידי המחוקקים

 

 

  



כשרות ש בבקשה לבדוק "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

 תהליכי מינויים ברשות מקרקעי ישראל

מעורבת  בשל , רשות מקרקעי ישראלש ול"עה לאיכות השלטון פנתה ליועמהתנו

ובמינוי  ליאור טושינסקי ובנצי ליברמן בעיוות ניסוח תנאי המכרזלכאורה של 

 .מקורבים בניגוד למקובל בחוק

לממלא מקום , יהודה ויינשטיין, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה

עדיאל שומרון וליועץ המשפטי של רשות מקרקעי , ל ברשות מקרקעי ישראל"המנכ

לפי . מרקר –כתבתו של נמרוד בוסו בעיתון דה ד יעקב קווינט בעקבות "עו, ישראל

, ל רשות מקרקעי ישראל"לימים סמנכ, ליאור טושינסקי' הייתה מעורבת הגב, הכתבה

" ייתפרו"תוך מחיקת ושינוי תנאי סף על מנת ש, יסוח תנאי המכרז לתפקיד עצמובנ

נסללה על , טושינסקי וניסוח תנאי המכרז' של הגבנטען בנוסף כי דרכה  .במיוחד בשבילה

 ואשר נמצא כיום בחופשה מהתפקיד)ל דאז "ידי קרבתה למי שאייש את תפקיד המנכ

 .מר בנצי ליברמן( לאור החשדות למעורבותו בפלילים

לשעבר סגניתו , העביר לידיה של טושינסקי ,נטען כי ליברמן, על פי הנכתב בכתבה

זאת על . את נוסח המכרז, ל מנהלת תנופה וסגניתו כראש המועצה האזורית שומרון"כמנכ

כישוריה , תהמנת שתוכל להכניס בו את השינויים המתאימים כך שיהלמו את השכל

 . וניסיונה המקצועי

פעלו גורמים בכירים , לכאורה, מן המובא בכתבה מצטיירת תמונה מטרידה ביותר לפיה

ותוך פגיעה , ברשות מקרקעי ישראל בצורה שאינה מתיישבת עם הליכי המנהל התקין

 .לצד פגיעה חמורה בדיני המכרזים, בעקרונות השוויון וטוהר המידות במגזר הציבורי

מעלות חשדות כבדים לפגיעה קשה בעקרונות היסוד של ענות המועלות בכתבה הט

ואף מעלות , תוך הפרה של חובת השמירה על ניגוד העניינים, הליכי המנהל התקין

ובמידת הצורך לבוא בדין  -ועל כן עליהם להיבדק בהקדם, חשדות מסוימים לפלילים

 .וחשבון עם האשמים

המשפטי לממשלה יורה על בחינת הליך המכרז האמור ראוי שהיועץ , לעמדת התנועה

 . ובחינת הטענות המוזכרות בכתבה הנזכרת לעיל ,ברשות מקרקעי ישראל

  

 
 מינויים

 



איכות השלטון בקריאה לחברי וועדת האיתור והדירקטוריון 

 צ "במע

 ל לחברה"לבחירת מועמד בעל השכלה וניסיון למנכ

ר בחברת נתיבי ישראל ולחברי לחברי וועדת האיתואיכות השלטון פנתה התנועה ל

ל ובדרישה כי "ה בתמיהה לחלופת הניסיון הנדרש לתפקיד המנכדירקטוריון בחבר

תחום התשתיות ובהיקף מתאים , מועמד בעל השכלה וניסיון בתחום פעילות החברה

 .יבחר לתפקיד

 

החברה , ל לחברת נתיבי ישראל"בימים אלה פועלת חברת נתיבי ישראל לבחירת מנכ

, עברה זעזועים קשים, בשנים האחרונות החברה. מ"מית לתשתיות התחבורה בעהלאו

אף הליך המינוי . כמו גם במעמדה בעיני הציבור הרחב, אשר ודאי פגעו בתפקודה

אשר הביאו , איננו מתנהל על מי מנוחות והעלה סימני שאלה קשים, בחודשים האחרונים

 .לאיתחולו

הצביעה על תנאי הסף התמוהים , 6061683ר מיום כתבתו של אבי בראלי בעיתון דה מרק

שפורסם על ידי ועדת , על פי המכרז. ל החברה"שנקבעו להגשת מועמדות לתפקיד מנכ

אינה בהכרח השכלה הרלוונטית לפעילות , ההשכלה הנדרשת ממועד מתנאי סף, האיתור

, ריכלותאד, המכרז מסתפק בתואר ראשון בלבד וזאת לא בהכרח בהנדסה אזרחית. החברה

 :אלא כחלופה בלבד להשכלה בתחום באחד התחומים הבאים, תכנון ערים או הנדסה בכלל

 .ואחרים מינהל ציבורי, ראיית חשבון, משפטים, מנהל עסקים, כלכלה

תמוהה ההגדרה , כי עיסוקה של החברה בפרויקטים הנדסיים מורכבים, נוכח העובדה

וד תמוהה חלופת הניסיון המוגדרת כבעל ע. כאמור, הרחבה והמקלה מאד של דרישות הסף

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי בנושאים "ניסיון 

גם אדם , כאשר על פי חלופה זו". או משפטיים, מסחריים, ניהוליים בתחומים כלכליים

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים "ללא כל ניסיון 

בממוצע ( או תקציב6הכנסות ו(בעל מחזור פעילות שנתי " :כ, שהוגדר במכרז" ,משמעותי

יכול , "בכל שנה₪ מיליון  033-ח לפחות ולא פחות מ"מיליון ש 333בתקופת הניסיון של 

 ".בעל תוכן ניהולי של ממש בנושאים האמורים בסעיף זה"להתמנות למשרה ובלבד שהוא 

 

ל החברה ולא בכדי פותחת פתח "ואמת את הנדרש ממנכעל פניה איננה ת, הקלה זו

נוכח הדברים מבקשת . לטענות שהושמעו בדבר תפירת תנאי הסף למועמד ספציפי



התנועה לאיכות השלטון מחברי וועדת האיתור הבהרות והסברים להגדרת תנאי הסף 

ום התנועה עומדת על כך שמועמד בעל השכלה והניסיון בניהול בתח, כמו כן. לתפקיד

 . יבחר לתפקיד, ובהיקף המתאים, תחום התשתיות,  הפעילות של החברה

  



חשש לניגוד עניינים של ניר חפץ כיועץ תקשורת של ראש 

 הממשלה ראש הממשלה 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים בעניין הסדרה ואכיפה של סוגיית 

טיפול בניגוד העניינים המצוי לכאורה , בכלל זה. ציבורהיועצים החיצוניים לנבחרי 

מתוקף עבודותיו הנוספות של חפץ כיועץ  -יועצו של ראש הממשלה , בקרב ניר חפץ

 .לחברות פרטיות

 

ש ולמשרד המשפטים בקריאה "התנועה למען איכות השלטון בישראל פנתה ליועמ

. יים לנבחרי הציבור ככלללהסדרה הדוקה ואכיפה תואמת של סוגיית היועצים החיצונ

באשר לחשש לניגוד העניינים במקרה פרטני של מר ניר חפץ כיועץ לראש , בפרט

 .הממשלה

כי מר חפץ מייעץ לארבעה ארגונים  83לפני כשבוע פרסם העיתונאי רביב דרוקר בערוץ 

איגוד חברות תיירות , רשת בתי החולים הפרטיים אסותא: וחברות מתחום הבריאות

באותו נושא  מרקר-מכתבה שנתפרסמה בדה, כן-כמו. ברת שראל וחברת צמלח, המרפא

עולה לכאורה כי שירותיו האמורים של מר חפץ נשכרו לשם התמודדות עם מסקנות ועדת 

כל זאת חרף העובדה כי מזה חודשים ארוכים מכהן ראש ממשלת ישראל גם כשר . גרמן

. ו אף נגנזו המלצות ועדת גרמןובתקופה ז, הבריאות במקביל לכהונתו כראש הממשלה

 .   מר חפץ עודנו מספק את שירותיו לתאגידים האמורים, למרות זאת

קיימת זיקה ממשית בין מר חפץ לבין ראש הממשלה נתניהו  לשיטת משרד המשפטים 

אם כך . וכי ראש הממשלה אינו רשאי לטפל בעניינים הנוגעים ללקוחותיו של מר חפץ

חשיבות רבה בהתוויית גבולות גזרה ברורים לסמכותו של ראש התנועה רואה , הדבר

 .הממשלה וליכולתו לקבל החלטות הנוגעות לארבעת תאגידי הבריאות הללו

גם באשר לפעולותיו אל מול נבחרי הציבור  טעם לפגםהתנועה רואה , בנוסף לכך

ן ראש זאת הן לנוכח העובדה כי קיימת זיקה ממשית בינו לבי, "הליכוד"מטעם סיעת 

מספק מר חפץ , כפי שעולה מן הכתבה, והן לאור העובדה כי( ר סיעת הליכוד"יו)הממשלה 

 .      שירותי ייעוץ תקשורת לסיעת הליכוד

. מקרה זה מלמד על הצורך האקוטי בהסדרת סוגיית היועצים החיצוניים לנבחרי ציבור

שה באמון הציבור ברשויות פוגעים פגיעה ק, ניגודי העניינים שהיועצים החיצוניים יוצרים

  .המדינה ועלולים להביא למשוא פנים ולשקילת שיקולים זרים

 ניגודי עניינים

 



על משרד המשפטים להבטיח באופן ברור כי לגורמים פרטיים לא יצמח יתרון מהיחסים 

ולכן על המשרד לפעול במהרה לסיכול , המיוחדים ששוררים בין ראש הממשלה למר חפץ

 .מר חפץ התמריץ המיוחד שיש בהתקשרות עם

  



 חשש לניגוד עניינים: פנייה לרב הראשי

 

בקריאה לפרסם את קשריו עם  התנועה לאיכות השלטון פנתה לרב הראשי דוד לאו

ובשל , והן של הרב" אסם"עורך הדין אביעד הכהן המשמש כעורך הדין הן של חברת 

 "אוסם"חשש  של קידום ענייני חברת 

 

ממנה עולה החשש הכבד שמא קידם הרב הראשי ל התפרסמה כתבה "בתחנת הרדיו גלי צה

תוך שהוא חורג מהיחס הנוהג כלפי קונצרנים , "אסם"לישראל את ענייניה של חברת 

בעניין בו ביקשה החברה כי מועצת הרבנות הראשית תאשר את רב החברה כרב , דומים

" אסם"כ של חברת "כי ב, אור הנטען בכתבהחשש זה מקבל משנה תוקף ל. הקונצרן כולו

אשר על פי הנטען העניק לכבוד , ד אביעד הכהן"הינו עוה, בהליך זה ובהליכים נוספים

 .הרב שירות משפטי פרטי במהלך השנתיים האחרונות

פנתה התנועה לאיכות השלטון לרב הראשי והדגישה כי ככל , בעקבות פרסום הדברים

של  ,לכאורה, הפרהבר בהאשמות חמורות מאוד אשר עניינן בהרי שמדו, שאלו הן הטענות

חשש לפגיעה , פגיעה קשה באמון הציבור, הכלל האוסר הימצאות במצב של ניגוד עניינים

באשר הם עלולים להוות בסיס לחשד כי מוסד  בטוהר המידות וחריגה מכללי מנהל תקין

 .הרבנות הראשית נוהג במשוא פנים

העקרונות האוסרים הימצאות במצב של ניגוד התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי 

האוסרים על פגיעה באמון הציבור והאוסרים על פעולה שיש בה חשש לפגיעה , עניינים

ומהווים , אלא שרירים ותקפים כל העת, בטוהר המידות אינם כבולים אך בהוראות הדין

מוסד , כמובן, לרבות -ולעניין זה, מצפן ראוי לפעילותה של הרשות המנהלית

 .הרבנות הראשית והמועצה

ניגוד העניינים נועד למנוע מצב בו ישתרבבו להם שיקולים לא רלוונטיים אל הכלל בעניין 

 .ובדרך זו ייפגע התפקיד ותיפגענה ההחלטות, החלטותיהם של בעלי התפקיד הציבורי

בד הציבור יש אינטרס וובדה שלעהעמ הציבורי חששהיווצרות ה לנטרל את, ויתרה מכך

עלול לערער את אמון הציבור במערכת  דבר אשר – אחר מלבד האינטרס הציבורי

 .שהינו מוסד חשוב במעלה -ולענייננו במוסד הרבנות הראשית לישראל, כולה הציבורית

לפרסם את דבר קשריו עם , דוד לאו, קוראת התנועה לאיכות השלטון לרב הראשי, לפיכך

 -וכן לתת דעתו לדרך בה יימנע בעתיד מהמצאות, ככל שאלו אכן קיימים, כהןד ה"עוה

 .במצב של ניגוד עניינים –הגם שלא מכוונת 



מן הראוי , וככזה. המוסד הרבני העליון של מדינת ישראל הינההרבנות הראשית לישראל 

ומתוך , תקיניםוללא כל רבב ובדל חשד בהליך זה או אחר אשר אינם , כי תיוותר נקי וצח

 .שמירה על שמו הטוב ושמם של משרתי הציבור הפועלים בה

 



 עד לבירור ההליך –לעצור מכירת מרכז הקליטה במבשרת  

 

 ,בהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון כנגד קופת הפנסיה של עובדי הסוכנות

 .לעצור את מכירת מרכז הקליטה במבשרת ציון דורשת הועדה לביקורת המדינה

 

כך התחייב חיים , "ומתן עם קבלנים או יזמים על עתיד המקום-לא מתנהל כל משא"

המחזיקה בבעלות מרכז הקליטה , ל קופת הפנסיה של עובדי הסוכנות"מנכ, מבורך

יך על הל, מעקב של הוועדה לביקורת המדינה-ההתחייבות ניתנה בישיבת. במבשרת ציון

 ישראל מקרקעי רשות. המכירה של המרכז בהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון

. אלו בימים המקרה את בודקת והיא, תקין היה לא המכירה הליך כי אלינו במכתב הודתה

 את לאשר לא ישראל מקרקעי רשות ועל, המכירה הליך הקפאת המשך את הוועדה דורשת

 פרוטוקולים נרשמו לא כיצד להבהיר הרשות על. בעניין ההחלטות שיובררו עד המכירה

 .המכירה על הוחלט וכיצד

 להיות הקרקע על ,תקין-לא שההליך כיוון שהוכח"דרש כי ( יש עתיד)לוי  כ מיקי"ח

, (יש עתיד)רזבוזוב  כ יואל"לדברי ח ואילו, "המדינה כלומר, המקוריים לבעלים מושבת

 מכירת את ולעצור, חוק פ"ע לה תהמוקני בזכות להשתמש ישראל מקרקעי רשות על

 הקרקע ר ועדת העלייה והקליטה ציין כי ייעוד"יו( הליכוד)כ אברהם נגוסה "ח .הקרקע

 מהם הדירות את מידי באופן לאכלס יש ולכן -חדשים  עולים לשרת במקום הוא והמגורים

כ "חאמר , לעומתו. באתר התשתיות את לשפר יש, במקביל. חדשים בעולים עולים פונו

 מספר וכבר", דייה שקופה אינה ישראל מקרקעי כי רשות (המחנה הציוני)שמולי  איציק

 והמדינה, פרטיות לידיים מגיעה ממשלתית קרקע כיצד תשובה לקבל מנסים אנו דיונים

 ."השנים במשך היו כאלו קרקעות עוד וכמה, שקל מקבלת לא

-ללא קרקעות תופעת הקצאת הבטיחה כי תיבדק, שמעוני ליאורה, נציגת מבקר המדינה

 לאיכות נציג התנועה, נאור ואילו תומר, פרטית לבעלות והעברתן, ציבוריות למטרות מכרז

 מסבירה איננה ישראל מקרקעי רשות"טען כי , ץ"לבג עתירה בעניין השלטון שהגישה

 החלטה היא לנו שיש כל. ההעברה את שאישרו הוועדות של פרוטוקולים חסרים מדוע

 שההחלטה שדאג מי שהיה להיות מאוד וייתכן, אותה אישר ומי עליה חתום מי ברור שלא

 . "הרשות מועצת של הביקורת ועדת לידי תגיע לא

  

 ן"נדל

 



הכשרת מעשה בלתי : השתלטות לכאורה על בניין מכון אבני

אשר ניהל משא ומתן עם , חוקי על ידי מנהל מקרקעי ישראל

 .בבעלות המנהלגוף שפלש באופן בלתי חוקי לנכס 

 

בר בנצי ליברמן , התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהל רשות מקרקעי ישראל

ל "לפי התחקיר מנכ. TheMarkerבבקשה להתייחסות לטענות המוצגות בתחקיר 

המנוהל על ידי עמידר עבור מנהל מקרקעי , מכון אבני השתלט על מבנה ברחוב יפו

 "מנהל מקרקעי ישראלהכשרת מעשה בלתי חוקי על ידי : "ישראל

     

, הנוגעת להשתלטות שמעון צמרת, "The Marker"פורסמה כתבה בעיתון  8.2.6383ביום 

מנוהל , לפי הכתבה, הנכס. בתחילת שנות התשעים, על בניין בעיר יפו, ל מכון אבני"מנכ

 .על ידי עמידר עבור מנהל מקרקעי ישראל

לכאורה לאחר , פלש לנכס, כון אבניל מ"מנכ, מר שמעון צמרת, על פי האמור בכתבה

 .נתן לו את המפתח על מנת שיראה את המקום, מר אבי ברנר, שמנהל עמידר דאז

הוא ניצל את קשריו עם מר אבי , לאחר שפלש מר צמרת לנכס, עוד על פי האמור בכתבה

כן ניצל את קשריו עם מר נתן . כדי להיכנס למשא ומתן מול עמידר ולהישאר בנכס, ברנר

על מנת , שהיה באותה עת ראש מנהל החינוך בעיריית תל אביב וסגן ראש העיר, לוךוו

העומד על , להשיג את הסכום המבוקש על ידי עמידר לצורך אסמכתא שמתנהל משא ומתן

 .מאה אלף דולר

הינה כי ההחלטה להעביר את הנכס למכון אבני נעשתה , המובאת בכתבה, תגובת עמידר

 .ראלעל ידי מנהל מקרקעי יש

ובשל כך אין אפשרות להעלות , כי הנכס הועבר למכון אבני כדייר מוגן, כן עולה מהכתבה

 .עבור בניין שלם₪  8,833העומדים על הסכום התמוה של , את דמי השכירות

נראה כי מדובר בהכשרת מעשה בלתי חוקי על , ככל שהעובדות המוצגות בכתבה נכונות

משא ומתן עם גוף שפלש באופן בלתי חוקי לנכס אשר ניהל , ידי מנהל מקרקעי ישראל

 .בבעלות המנהל

התנועה לאיכות השלטון מבקשת ממנהל רשות מקרקעי ישראל התייחסות לטענות 

 .המועלות בכתבה

  



לבחון מחדש את טענות מבקר עיריית רמלה  ש"פנייה למח

והתנהלות גורמי החקירה והאכיפה ולבחון האם נפל , לשעבר

 פגם בהלטה לסגור את תיק החקירה כנגד ראש עיריית רמלה

 

לבחון מחדש את הטענות שהועלו  ש בקריאה"התנועה לאיכות השלטון פנתה למח

מר יואל , כנגד ראש עיריית רמלה, מר שמעון זיסין, י מבקר עיריית רמלה לשעבר"ע

גילוי  ד רונאל ופישר ולאור"על רקע חשיפת פרשת השחיתות בה מעורב עו, לביא

ידי עיריית רמלה בתקופה הסמוכה -ד פישר הועסק על"מידע מחודש לפיו עו

  .להחלטה לסיים את החקירה כנגד ראש העירייה לביא

 

 רקע

ידיעה לפיה אל המחלקה לחקירות שוטרים " גלובס"לפני כשבוע ימים פורסמה בעיתון 

קודם לכן המתקשר לחקירה שהתנהלה מספר שנים , הגיע מידע חדש בפרשת פישר

מר יואל , ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל כנגד ראש עיריית רמלה

ד פישר נוצר קשר בתקופה בה "בין לביא ולבין עו, פי אותו מידע הנטען בכתבה-על. לביא

ידי עיריית רמלה -ד פישר על"הועסק עו, בין היתר. ה חקירה כנגד לביא"התנהלה ביאח

אשר לפי , קיבל ממנה שכר על ייעוץ משפטי בעניינים מסוימיםולכאורה , לתקופה קצרה

עדויות שונות של גורמים בעירייה נחיצותו הייתה מוטלת בספק ואף לא ברור עד כמה ניתן 

 .בפועל

החקירה שהתנהלה באותה התקופה כנגד לביא נפתחה בעקבות תלונותיו של מבקר , כזכור

כי לביא קיים קשרים עם גורמים עסקיים אשר טען , מר שמעון זיסין, העירייה לשעבר

שפעלו ברמלה וזכו לכאורה להקלות מהעירייה וכן העלה טענות בנוגע לעבירות בניה 

 .ועבירות בתחום הבחירות המקומיות שביצע לביא לכאורה

 

רשת השחיתות "עת מתגלים חלקים נוספים ונחשפות הסתעפויות רבות של , בימים אלו

ד רונאל פישר "די גורמי המשטרה בה מעורבים לכאורה עוי-אשר נחקרת על" הארצית

נראה ראוי לבחון שוב את ההחלטה , אביב לשעבר-פרקליטת מחוז תל, ד רות דוד"ועו

לסגור את תיק החקירה כנגד לביא ולבדוק את התנהלות הגורמים אשר טיפלו בפרשה 

  .וקיבלו את ההחלטה שלא לקדמה

 מוניציפאלי
 



אשר בא לידי ביטוי " דפוס"של אותו ה המידע החדש שנחשף מעלה חשד לקיומו

בהסתעפויות אחרות של פרשת פישר ודוד ומצטיירת לכאורה תמונה לפיה במקביל 

ד פישר מסיבות "התקשר הוא דרך העירייה עם עו, לתקופה בה התנהלו חקירות כנגד לביא

לסיוע ללביא במישורים " בתמורה"ד פישר שכר "וכך קיבל עו, שאינן לחלוטין ברורות

 . אחרים

  



 בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון

עיריית רמת השרון התחייבה כי מעתה כל בקשה לרישיון הצבת 

 י דין"שילוט יעבור אישור עפ

 

הסכם פשרה נחתם בין התנועה לאיכות השלטון לבין עיריית רמת השרון בנוגע 

תובא  העירייה מתחייבת כי כל בקשה לרישיון. להצבת השלטים בשטחי של העיר

 .נמחקה העתירה, בעקבות הסכם הפשרה. לדיון בהתאם לתכנית אב

 

עיריית בתל אביב כנגד  המחוזי המשפט לבית כשנה לפני עתרה השלטון לאיכות התנועה

צו המורה לה לבטל כל רישיון הניתן לשילוט בשטח  בבקשה להוצאת , רמת השרון

באזור מחלף גלילות )כביש איילון בו ממוקמים גם חלק משלטי , המוניציפאלי של העיר

ולשילוט לא מאחר ואלו  , לעירייה לא הייתה הסמכות ליתן רישיונות אלו. (והכפר הירוק

התנועה לאיכות השלטון להוציא צו המונע  ביקשה, בנוסף. היתר בנייה כדין ניתן

תוקפו אשר יפוג , מהעירייה לחדש כל רישיון הניתן לשילוט עירוני ללא אותו היתר בנייה

 .על פי חוק העזר לרמת השרון, 08.86.6380ב 

עיריית רמת השרון נמנעה מביטול הרישיונות טענה התנועה כי , בעתירה שהגישה

פעלה בחוסר סמכות ואף פעולותיה עמדו בניגוד ועל כן , שהעניקה לשילוט נעדר ההיתרים

 הציבור ברשויות באמון התנהלות העירייה פגעה , כמו כן. להוראות חוק העזר העירוני

 . ובשל כך הפכה בלתי סבירה באופן קיצוני

 .השרון רמת עיריית לבין השלטון לאיכות התנועה בין פשרה הסכם נחתם 81.1.83 בתאריך

עיריית רמת השרון מתחייבת כי כל בקשה לרישיון , הסכם הפשרה קובע כי החל מחתימתו

כל בקשה . והן לגבי המיקום הן לגבי העיצוב, לשילוט יחסה תחת הוראות תכנית אב

 .תועבר למחלקת רישוי ובנייה לצורך בחינת ההיתר

עיריית רמת השרון הצהירה כחלק מן ההסכם כי הקימה צוות חשיבה ואכיפה , כמו כן

הפיקוח , מחלקת נכסים, מחלקת שילוט, בהשתתפות היועץ המשפטי והתביעה העירונית

ת הסדרה ואכיפת נושא השילוט בהתאם העירוני וגורמים נוספים שמטרתו הכנת תכני

בכלל זה הגשת תביעות לסילוק כנגד חברות פרסום ששלטי . לתכנית האב ודירושת החוק

החל מיום , כן הפסיקה העירייה. הפרסום שלהן הוצבו בשטחים ציבוריים בעיר



דיני , בחוק העזר העירוני, ליתן רישיונות לחברות שלא יעמדו בתוכנית האב, 38.38.6383

 .התכנון והבניה ועוד

 .נמחקה העתירה, בשל חתימה על הסכם פשרה ואישורו על ידי בית המשפט

  



קריאה לנציבות הביקורת על מערך התביעה לבדוק את 

 התנהלות רשויות התביעה בפרשת גל בק

 

נציבת , הילה גרסטל( בדימוס)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לשופטת 

בקריאה לבדוק את התנהלות רשויות התביעה בפרשת , התביעההביקורת על מערך 

זאת בכדי לברר האם ישנו יסוד של אמת בדברים שפורסמו על התנהלות . גל בק

 .ולחילופין להבהיר כי לא נפלו פגמים בהתנהלותה בפרשה; הפרקליטות

 

 רקע

ות על התנהלות המשטרה והפרקליט 8בעקבות תחקיר איילה חסון ויפעת גליק בערוץ 

נציבת , הילה גרסטל( בדימוס)פנתה התנועה לאיכות השלטון לשופטת , בפרשת גל בק

ממנו עולה , הביקורת על מערך התביעה בקריאה לבדוק את הממצאים אשר עלו בתחקיר

 .כי תיק החקירה נסגר בתוך שבועות בודדים מחוסר ראיות ומבלי שהחקירה מוצתה

של עדת הראיה המרכזית הייתה בלתי אמינה בתחקיר הועלו טענות קשות לפיהן עדותה 

עדה זו צולמה במצלמה נסתרת כאשר היא טוענת שהנהגת הפוגעת היא שעברה ברמזור )

שלא זומנו לחקירה עדי ראייה רלוונטיים נוספים ; (ההיפך מעדותה במשטרה –אדום 

א שהנהגת הפוגעת ל; (שטענו בתחקיר כי ראו את הנהגת הפוגעת עוברת ברמזור אדום)

כך למשל נטען כי הנהגת נחקרה פעם אחת בלבד מבלי שנשאלה את כלל )נחקרה כדבעי 

שלא ניתן ; (השאלות הרלוונטיות ומבלי שנבדקה אם הייתה תחת השפעת חומרים מסוכנים

לוח , כגון מהירות הנסיעה של הנהגת הפוגעת)משקל לממצאים עובדתיים מזירת האירוע 

 . ודוע; ('הזמנים של הרמזורים וכדו

שיוצגה " בת עשירים"במסגרת התחקיר הועלה החשד החמור שלפיו היות הנהגת הפוגעת 

 .החקירה" טיוח"היא שהובילה ל, על ידי עורך דין מוכר ומקושר

פרסום התחקיר הוביל לפגיעה חמורה וקשה באמון הציבור ברשויות , לעמדת התנועה

בורית שהתעוררה בעקבות פרסום פגיעה שבין היתר באה לידי ביטוי בסערה הצי –התביעה

לפגיעה שכזו עלולות להיות השלכות דרמטיות על האמון ביושרה וטוהרתה של . התחקיר

 . מערכת אכיפת החוק בכללותה

רואה התנועה חשיבות עליונה בבדיקת התנהלות התביעה בפרשה על , נוכח כל האמור

על מנת לברר האם אכן הדברים החשדות העולים מן הפרסום  –ידי נציבות הביקורת 

 כללי
 



או שמא יש לנקות את שמה של הפרקליטות ולהבהיר כי לא נפלו פגמים ; אכן נכונים

  .בהתנהלותה בפרשה

  



איכות השלטון בפנייה נוספת למבקר המדינה בבקשה לבדוק 

 את טענותיו של מורן גינוסר בנוגע להתנהלות חברת החשמל

 

, לאיכות השלטון פנתה בשנית למבקר המדינה בקריאה לפתוח בהליך מקיףהתנועה 

לרבות בחינת השיקולים אשר קדמו לרכישת מערכת , הבוחן את טענותיו של גינוסר

אי עמידת החברה ביעדים אשר נקבעו , הליך הטמעתה בחברת החשמל, DMS  ה

תן עדות בפני ולזמנו למ, לפעילות המערכת ודיווח התקלות אשר התפרסמו עד כה

 .גופי הביקורת

 

 רקע

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בחודש אפריל השנה בנוגע למאבקו של 

של מערכת , לכאורה, מורן גינוסר לחשיפה ולבחינת טענותיו בנוגע להתנהלות הפגומה

DMS בחברת החשמל והנסיבות אשר הובילו לרכישתה. 

של האירועים הנוגעים לפיטוריו של גינוסר מחברת פורטו ההשתלשלות , בפניית התנועה

לאחר שחשף כשלים בטיחותיים וליקויים חמורים העולים עד כדי סכנת חיים , החשמל

 .בהפעלת המערכת

התנועה התייחסה גם לשלל הטענות העולות מתלונותיו של גינוסר ומפרסומים שונים 

ברת החשמל בתמורה באמצעי התקשורת לפיהם קיים חשד לשוחד שעבר מסימנס לח

חשד בגינו אף נעצרו בחודשים . להטיית מכרזים לטובת החברה בעת רכישת המערכת

 .יאשה חשין, ל החברה"בהם גם סמנכ, האחרונים מספר בכירים בחברת החשמל

חרף חשיבותו הציבורית הרבה של הנושא ועל אף שמאז כבר פנתה התנועה למבקר 

קוראת התנועה למבקר לפתוח בהליך , לפיכך. יןלא השמיע המבקר עמדתו בעני, המדינה

לרבות בחינת השיקולים אשר קדמו לרכישת מערכת , הבוחן את טענותיו של גינוסר, מקיף

אי עמידת החברה ביעדים אשר נקבעו לפעילות , הליך הטמעתה בחברת החשמל, DMS  ה

 .המערכת ודיווח התקלות אשר התפרסמו עד כה

סבורה כי מן הראוי יהא להזמין את גינוסר למתן עדות בפני גורמי התנועה לאיכות השלטון 

 .וכן לשם איסוף חומרי החקירה הנמצאים ברשותו, הביקורת

  



 ל המשטרה"אירוע פרידה ממפכ
 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשטרת ישראל בבקשה לקבלת מידע אודות אירוע 

 ל המשטרה רב ניב יוחנן דנינו"פרידה ממפכ

 

פנתה  התנועה לאיכות , ל המשטרה"פרסומים אודות עלויות אירוע הפרידה ממפכבעקבות 

 .השלטון למשטרת ישראל ולמשרד לביטחון פנים בבקשה לקבלת פרטי עלויות האירוע

, בין הפרטים אותם מבקשת התנועה מצויים עלויות והמשאבים שמימנו את האירוע

ת להפקת האירוע וכן ההחלטה  שלא פרוטוקולים מהישיבות בהן התקבלו ההחלטות הנוגעו

 .לאפשר כניסת עיתונאים לסיקור

  



 ח שמגר בנוגע לחטופים ונעדרים"מסקנות דו

 

לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה להעביר מידע איכות השלטון פנתה התנועה ל

 .הנוגע למסקנות וועדת שמגר אשר לא פורסמו מעולם

 

וועדה בראשות  סיימה  6386לך שנת כבר במהבפנייה לראש הממשלה ציינת התנועה כי 

בה היו חברים גם פרופסור אסא כשר , מאיר שמגר( בדימוס)נשיא בית המשפט ' כב

עבודה של כשנתיים לקביעת קריטריונים ונהלים לניהול משא , עמוס ירון( 'במיל)והאלוף 

כך , רסמוח לא פו"מסקנות הדו. ומתן בנושא שחרור מחבלים וטיפול בחטופים ובנעדרים

 .לא פורסמו מסקנות הצוות ואף עקרונות מסגרת כלליים מעולם לא פורסמו

ככל הנראה בשבי , בשבוע האחרון פורסמו פרטים אודות אזרחים ישראליים המצויים

איש מחברי , על אף העובדה שחלפו חודשים ארוכים מאז היעדרותם. החמאס ברצועת עזה

 .א עודכנוהכנסת ומחברי הקבינט המדיני בטחוני ל

לקבלת החלטות ולטיפול במקרים , אם כן, קיימת חשיבות עליונה, נוכח רגישות הנושא

תוך מתן דיווח מלא גם לחברי , שכאלה בהתבסס על נהלים וקריטריונים ברורים וסדורים

 .וועדת חוץ וביטחון

התנועה מבקשת מראש הממשלה לעדכן האם המלצות וועדה שמגר נוגעות גם לטיפול 

ככל שהמלצות הוועדה נוגעות גם לאזרחים מבקשת ; או חטופים6ים נעדרים ובאזרח

מי הגורם ; התנועה לדעת מי הגורמים אמונים על דיווח למקבלי ההחלטות ולעדכונם

כפי שפורסם , בהתאם להמלצות בשר הביטחון, האם מדובר -האחראי לטיפול בנושא

על הטיפול במקרים שכאלה בעבר או שמא בראש הממשלה וכן מי הגורמים האחראים 

 . ומהם העקרונות והכללים שנקבעו בעניין

 

 

 

 

 

 

 

 


