
 2017י ליוחודש בפעילות הליון סיכום גי
 

ליועמ"ש ולשר הביטחון בקריאה לבחון את מעורבות משרד עוה"ד  התנועה פנתה יש להשהות את עסקת הצוללות!התנועה:  – 3000פרשה 
לנקוט בצעדים להשהיית כלל הליכי  . ישמולכו בעניינים אסטרטגיים של מדינת ישראל ולהשהות את עסקאות רכישת כלי השיט-שמרון

שר תוסר עננת החשדות הכבדה הניצבת הרכישה של כלי השיט מן החברה הגרמנית על ידי מערכת הביטחון, ולפעול לאי השלמת העסקה עד א
", עיקובי החקירה והמעצרים, החשדות הניצבים מעל מעורבותו 3000נוכח התפתחויות ב"פרשת  מעל כלל הגורמים המעורבים בהליך הרכישה.

ם למול משרדי האישית של עוה"ד שמרון, עולה החשש שמא פעלו עורכי דין המקורבים לראש הממשלה על מנת לקדם את ענייניהם האישיי
 .הממשלה השונים, תוך ניצול מעמדם וקרבתם אל ראש הממשלה, וחרף הסכמי ניגוד העניינים אשר קיימים בעניינם

 
מילותך מרשימות אך מעשיך  -התנועה פנתה לאבי גבאי והבהירה לו  – ם!אבי גבאי: לא למינוי מקורבייו"ר מפלגת העבודה, התנועה פנתה ל

כי מינויו אינו ראוי בשל שקריו  . התנועה כתבה בפנייהלכוונתו למנות את מר ציון סוקי למנכ"ל מפלגת העבודה תנוגע . הפנייהבפועל אחרת
סוקי עומד בימים אלו במרכזה של עתירה לבג"ץ שהגישה התנועה כנגד היועץ המשפטי לממשלה וכנגד שר האוצר . בתצהיר לתפקיד ציבורי

יר בו נדרש לדווח על קשריו וזיקתו למפלגת כולנו ולשרי הממשלה, ועל מנת שיוכל להתמנות לתפקיד , לאחר שהתברר כי שיקר בתצהכחלון
יושב ראש ועדה מרחבית במנהל התכנון והבינון. העתירה הוגשה  לאחר שסוקי התמנה לתפקיד ראש הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה במזרח 

לנוכח כך  ש משרי הממשלה ובכך חתם על תצהיר שקרי, דבר המהווה עבירה פלילית.השרון. סוקי הצהיר כי אין לו כל זיקה למפלגה או ל
בדרישה כי מר סוקי יודח מתפקידו וכי תפתח כנגדו חקירה פלילית בחשד למסירת תצהיר כוזב, עבירה פלילית חמורה  לבג"צעתרה התנועה, 

ררת אל מול בית המשפט העליון, אולם מייד בסמוך להגשתה התפטר שנות מאסר. עתירה זו עודנה מתב 3-אשר העונש המירבי עליה עומד על כ
התנועה מקווה כי הפרסומים בדבר כוונת גבאי למנות את מר סוקי יתגלו כלא נכונים, או כי מסיבה  מר סוקי מתפקידו בראשות הוועדה.

 .שאינה ידועה דבר מעשיו וקיומה של העתירה לבגץ נעלם מעינו
 

התנועה פנתה שוב לשרת המשפטים בנוגע  - יקוח על האגודות העות'מאניות כמו ההסתדרות וקופות החוליםדורשים משרת המשפטים: פ
לאגודות העות'מאניות וביקשה את התערבותה של שרת המשפטים הכוללת העברת האחריות ממשרד הפנים למשרד המשפטים, קיום הליך 

אגודות עות'מאניות אלו הן אגודות שהוקמו שלא למטרת רווח מכוח  ה עליהן.לקיקה אשר יסדיר את פעילותן של האגודות וכן פיקוח ובקר
התנועה . והן מתנהלות ללא נורמות מינימליות של פיקוח, שקיפות ומנהל תקין – , אשר עודנו בתוקף1909החוק העותומני על האגודות משנת 

כי יינקטו הצעדים  ביקשה באופן ספציפילשרת המשפטים התנועה פנתה שוב ושוב לכל הגורמים הרלוונטיים בנוגע לנושא. בפנייה האחרונה 
עברת האחריות על האגודות ממשרד הפנים לתחום אחריות משרד המשפטים והכפפתן לבקרה; קידום לאלתר של הליך החקיקה ה הבאים:

 והבקרה הנתונות לשרה לפי חוק.נועד להשוות או לקרב את מעמדן של האגודות למעמדם של מלכ"רים אחרים; הפעלת סמכויות הפיקוח ש
 

למשרדי הביטחון והאוצר: חובתכם למנות  התנועה פנתה – למנות לאלתר יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית ישאחרי כמעט שנה: 
. המדובר חודשים ללא יו"ר דירקטוריון 11-התעשייה האווירית לישראל בע"מ מתנהלת מזה כ. לאלתר יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית

תנועה ה בהעדר הגורם שאמור להכווין את פעילותה. –בניגוד לחוק  –באחת מהחברות הממשלתיות החשובות במשק הישראלי, והיא פועלת 
 ר.פנתה גם למנהל רשות החברות הממשלתית בקריאה להפעיל את סמכותו ולהבטיח כי החברה תמלא את חובתה ותמנה יו"

 
מסר ליועץ  בעקבות הפרסום כי מבקר המדינה - ות את מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבהלהשע: דורשים מהיועמ"ש פרשת מיכל האמוניה

המשפטי לממשלה את מסקנותיו מבדיקת פרשת מכל האמוניה בחיפה, לפיהן קיים חשד לפלילים בפעילות המעורבים בפרשה, קוראת התנועה 
על פי הפרסומים, החששות העיקריים עליהם . נכ"ל המשרד לאיכות הסביבה לאלתרלפתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים ולהשעיית מ

הצביע מבקר המדינה במכתבו, עוסקים בכך שעובדי הציבור שהיו מעורבים בבחינה ובהכרעה בעניין תעדוף החלופות לייבוא האמוניה פעלו 
י היו מעורבים בפרשה באופן חריג הינם גורמים מטעם המטה גורמים נוספים שעולה כ  לכאורה באופן מוטה לטובת חברת חיפה כימיקלים.

בדברי  לביטחון לאומי וממשרד ראש הממשלה, אשר לכאורה פנו למשרד האוצר בבקשה להעניק לחיפה כימיקלים מענק להקמת מפעל בנגב.
טיפול בסוגיית האמוניה באופן משמעותי המבקר עלה, בין היתר, שמו של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר ישראל דנציגר, כמי שהיה מעורב ב

מטרת  ויש חשש כי פעל בנושא תוך ניגוד עניינים. 2015וחריג. בכך, לכאורה הוא לא קיים את ההסדר למניעת ניגוד עניינים שנקבע לו באוגוסט 
ווה לקוח של יצרנית האמוניה חיפה הסדר ניגוד העניינים , מציינת התנועה במכתבה ,הייתה למנוע ממנו לעסוק בענייניה של חברת כיל, המה

לאור חומרת הדברים העולים מהמידע שאסף  כימיקלים ולכן, קיים חשש כי פעל בנושא תוך ניגוד עניינים ואף תוך קיומם של שיקולים זרים.
נוסף קוראת ב ר..המבקר, קוראת התנועה לבירור מהיר של הנושא, ולהשעייתו של מר דנציגר מתפקיד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה לאלת

 התנועה ליועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחה מידית בחקירה פלילית נגד כל המעורבים בנושא, בהתאם למסקנות מבקר המדינה. 
 



 בגין השמטה לכאורה של קשריו עם שאול אלוביץ' משאלון ניגוד העניינים ראש הממשלה,חקירה פלילית נגד דרישה מהיועמ"ש לפתוח ב
התנועה קוראת ליועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בגין השמטה לכאורה של קשריו הקרובים עם מר שאול אלוביץ' משאלון  -

לגילוי ניגוד עניינים עליו חתם בעת כניסתו לתפקיד שר התקשורת, אשר לא אפשרה מניעה מראש של הענקת הטבות לכאורה שלא כדין לחברת 
דו"ח מבקר המדינה שפורסם החודש מעלה חשש מהותי לקיומם של ניגודי עניינים  אינטרס הציבורי ובאמון הציבור."בזק", תוך פגיעה ב

מר אלוביץ', לו קשר  –בקרב בכירי משרד התקשורת, אשר לכאורה הובילו לקבלת החלטות המיטיבות עם חברת "בזק" ובעל השליטה בה 
במהלך התקופה מאז החל לכהן כשר התקשורת, ועד למועד החתימה  ונטית גם שר התקשורת.בתקופה הרלושהיה  תניהו לרוה"מ נחברי קרוב 

 הגילוי על -עצם אי לחברת "בזק". הקשוריםדו"ח, במספר רב של עניינים ה לפי, נתניהו היה מעורב, 2016על הסדר העניינים נוסף ביוני 
ה של כשישה חודשים בתפקיד תוך הסתרתם, כשברקע עולים החשדות הקשרים הללו בשלב זה, החתימה על השאלון תוך השמטתם וכן כהונ

, באופן שעלול לעלות כדי עבירת מרמה והפרת אמונים. בנוסף, יתכן שבחינת הדברים להסתרה מכוונתמעלים חשש –במשרד התקשורת ובבזק 
לא דיווח על קשריו עלולה  רוה"מעובדה כי עצם ה; באופן שעולה כדי קבלת דבר במרמהתעלה כי הסתרת היחסים סייעה לקבלת טובת הנאה 

 בתקשורת בימים האחרונים. שעולהוזאת אף במנותק מחשדות לקיומן של עבירות נוספות וקשורות למסכת האירועים  - להוות עבירה פלילית
 

החודש התקיים דיון בעתירה, לאחר  – בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית לבג"צדיון בעתירת התנועה 
בג"צ כנגד פרקליט המדינה, היועמ"ש ושרה נתניהו, בבקשה לחייב את פרקליט המדינה והיועמ"ש ל 2016עתרה בחודש דצמבר שהתנועה 

;  אליהובפסק הדין בעניינו של גיא  לתבוע את אשת ראש הממשלה בפיצוי קופת הציבור בגין נזקים שהסבה לה, נוכח הכרעת בית המשפט
בשום פנים ואופן אין להשלים עם כך שהציבור הוא שישלם על התנהלותה של הגברת נתניהו ושהציבור הוא שישלם את הפיצויים שבית 

 המשפט פסק לעובד בשל התנהלותה. על הגברת נתניהו לשלם על התנהלות זו מכיסה.
 

למסור למבקר ודרשה ממנו עה פנתה לשר התקשורת, איוב קרא, התנו  - לאחר פניית התנועה שר התקשורת מסר שאלון ניגוד עניינים
של  המדינה שאלון ניגוד עניינים, בהתאם להנחיית היועמ"ש בעניין מניעת ניגודי עניינים ולכללי מבקר המדינה שעניינם מניעת ניגודי עניינים

, בסמוך למינויו של 11.6.17על פי פרסומים, מבקר המדינה העביר לידי השר קרא שאלון למניעת ניגוד עניינים כבר ביום  .שרים וסגני שרים
 למבקר המדינה את השאלון המלא. קראימים מאז אישרה הממשלה את המינוי, טרם מסר  50חלוף אך ב –קרא למשרת שר התקשורת 

בפרט על רקע הממצאים החמורים שהועלו בדוח המבקר בעניין ניגודי העניינים בתחום  –אגה העיכוב במסירת השאלון על ידי השר מעורר ד
 –וביניהם ממצאים הקשורים ישירות בשאלון שמסר, באיחור רב, רה"מ ושר התקשורת לשעבר נתניהו   –פעילותו של משרד התקשורת 

 לאחר פניה זו של התנועה, השר אכן הגיש את השאלון כנדרש.רק  ;למניעת ניגודי עניינים במשרד זה המדגישים את חשיבותן של הפעולות
 

יש לקבל לאלתר החלטה בפרשות "מעונות  -שנה אחרי המלצת המשטרה בעניין העמדת שרה נתניהו לדין  לפרקליט המדינה: התנועה
ענה, פנתה התנועה הפעם לפרקליט לפני חודש וחצי ליועץ המשפטי לממשלה, שנותרה ללא מ התנועהבעקבות פנייתה של  - ראש הממשלה"

המדינה, שאמון על הטיפול בתיקי הפרשות המכונות "מעונות ראש הממשלה" בהם חשודה גב' שרה נתניהו וחשודים נוספים, וקראה לו לקבל 
כבר חלפה שנה מהיום בו העבירה משטרת ישראל את המלצותיה בעניין העמדה לדין של רעיית ראש הממשלה  הכרעה באופן מיידי בתיקים.

שרה נתניהו )לצד גורמים נוספים( במסגרת ארבע פרשות שונות, המכונות כולן יחדיו "פרשת המעונות". הפרשות כוללות חשדות לביצוע 
לקם תחילתם בממצאים העולים מדוחות מבקר המדינה. למיטב ידיעת התנועה, עבירות של קבלת דבר ומרמה ומרמה והפרת אמונים, שח

וחרף העלויות הכבדות שספגה ואולם, חרף חלוף הזמן הרב  בשלוש מתוך ארבע הפרשות, המליצה המשטרה להעמיד לדין את גב' נתניהו.
  המדינה לכאורה בשל מעשי החשודים, טרם נתקבלה החלטה סופית בארבע פרשות אלו.

 
פנתה לח"כ  התנועה - ועדת הפניםולח"כ אמסלם: הפסק את הקמפיין נגד המפכ"ל והמשטרה והעבר את הפיקוח על המשטרה מ התנועה

דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, בקריאה להפסיק את הקמפיין כנגד המפכ"ל ומשטרת ישראל אשר נראה כי מונע מטעמים 
להעביר  –כדי למנוע ולהימנע ממראית עין של ניגוד עניינים  –נייניים. עוד קוראת התנועה לח"כ אמסלם אישיים ופוליטיים ולא מטעמים ע

  את הפיקוח על משטרת ישראל מוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לידי וועדה שהעומד בראשה אינו ממפלגה שמנהיגה נחקר בפלילים.
  אישי ומטרתן אחת: פגיעה בעצמאות המשטרה.-נראות שהן חלק מקמפיין פוליטי הצעות החוק של אמסלם שמגיעות אחת אחרי השנייה

 
בקריאה לשר האוצר למינוי ממונה על התקציבים ולהקפאת פעילות הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר עד להשלמת תנועה ה

לפני כחודשיים פנתה .  ממונה על התקציבים במשרד האוצרלקראת סיום תפקידו של אמיר לוי, פנייתה זו של התנועה מגיעה   - מינוי זה
התנועה לשר האוצר לאחר שפורסם כי נשקלת האפשרות למנות את מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, למחליפו של מר לוי, וקראה להימנע 

אב"ד לתפקיד של שומר סף כדוגמת הממונה ממינוי זה, ולו כמינוי זמני. זאת, בין היתר נוכח העובדה שמינוי אדם המכהן במשרת אמון כשי ב
בתום ארבע שנות כהונה, סיום תפקידו של לוי היה צפוי ולכן אין כל סיבה שלא למנות לו מחליף קבוע   על התקציבים, עשוי לעורר טעם לפגם.

 .עד תום כהונתו, שימלא את התפקיד במקצועיות וללא השפעות של הדרג הפוליטי
 

התנועה עתרה לבג"ץ נוכח הליך אישורן  - לאומיהשירות יפור מהותי במנהל התקין של הליכי אישור עמותות שבעקבות עתירת התנועה: 
אזרחי. הליך אישור זה אשר נעשה במחשכים ובהעדר  –של שתי עמותות חדשות )או מחודשות( כגופים מוכרים לצורך השירות הלאומי 

בעקבות . מסמכות על ידי השר הממונה, תוך הפרת כללי המנהל התקין והמשפט המנהליהשקיפות המתחייבת מרשות ציבורית, נעשה בחריגה 
עתירת התנועה, נחתם הסדר ניגוד עניינים עם ראש מנהלת השירות הלאומי, כך שלא יעסוק בענייניה של עמותה אשר נוהלה על ידי מקורבים 

 ת חיבור חדש נגדה הוגשה העתירה מחברותם במפלגת הבית היהודי.מחברי הנהלת עמות 4התפטרו  –ובעקבות הערות בית המשפט  –לו. כן 
ציין את תרומתה של העתירה לטיוב הליכי קביעת העמותות אשר יעסקו בתחום מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה ובית המשפט 

 מושב האחרון.השירות הלאומי, וכן את תרומת העתירה לעיצובו של חוק השירות הלאומי אזרחי אשר עבר בכנסת ב
 

 לבחינת ההסכם שנערך בין המשרד להגנת הסביבהפנתה למבקר המדינה בקריאה  התנועה פעילויות נוספות של התנועה בחודש האחרון:
 – ל ומפעלי התעשייה הצבאית המפוניםלבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה בעניין ניהול פרויקט שיקום קרקעות במחנות צה"

מסמך יחד עם עמותת "עורכי דין למנהל תקין"  כדי לוודא שהמשך ההתקשרות בין הצדדים הוא אכן באינטרס הציבורי;  התנועה הגישה 
. בין ההערות במסמך, העמותות קוראות להסדרת התחום תחת חוק אחד ומאוחד; התנועה פקודת העיריותהערות לתזכיר החוק לתיקון 

מנת לקבל מידע ופרוטוקולים של ועדת ההיגוי -התנועה הגישה בקשה עפ"י חוק חופש המידע עלעצת הדבש; מולהגישה נייר עמדה בנוגע 
 הרכבת הקלה בגוש דן.העליונה לפרויקט "קו אדום" של 

 
ולמרות  –עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי  – עילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונהפ

מאבקים האלה לא עושים כותרות, דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף הציבורי מצורפת דוגמא אחת שה
פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת  התנועה – רמת גן יום בתחום זה:-מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

בעת  זאת על אף הבעיות בהתנהלותה – מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן
 שבאו לידי ביטוי גם בדו"ח הביקורת על הרשויות המקומיות. עבודתה בעיריית חולון,


