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בעקבות דו"ח מבקר המדינה,  - המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע המדינה לניצולי השואה את םליישהתנועה דורשת 

פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד העבודה והרווחה והמשרד לשוויון חברתי 

פורסם דו"ח ביקורת מיוחד מטעם  19.04.2017ביום  בקריאה ליישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע לנצולי שואה.

ן סיוע המדינה לניצולי השואה. מהדו"ח עולים מספר ליקויים עיקריים בהתנהלותם של גורמים שונים בממשלה מבקר המדינה בעניי

ניצול התקציב הייעודי; היעדר גורם מתכלל; -אי לגבי אופן טיפולם במצוקת ניצולי השואה בכל תחומי חייהם. בין הליקויים הללו:

מדובר בליקויים משמעותיים  סיוע בדיור ותגמולים כספיים.-נם בהירים להם; איההסדרים החוקיים החלים על הניצולים סבוכים ואי

שהטיפול בהם אינו מצריך מהממשלה הקצאת משאבים רבים נוספים. השקעה מינימאלית המתמקדת בארגון, יעילות ותשומת לב 

תביא לשיפור ניכר באיכות חייהם של לצרכי אוכלוסיית ניצולי השואה שלא פעם נדחקת לשוליים כיוון שאינה משמיעה את קולה, 

התנועה קוראת למשרדים מתוקף סמכותכם ליישם את ההמלצות העולות בדו"ח מבקר המדינה במהרה ולשים את עניין  הניצולים.

זה בראש מעיינם. עם השנים, ניצולי השואה הולכים ומתמעטים ואין להשתהות עם יישום ההמלצות הללו. ניצולי השואה חוו 

קשות ביותר ושמרו על להבת העם היהודי בוערת בשנים קשות של שנאה ואנטישמיות, ועל כן במידה רבה אנו חבים להם חוויות 

את קיומנו. הניצולים זכאים לחיות את שארית חייהם בכבוד ולזכות להכרה שהם ראויים לה. בנוסף, יחס המדינה לניצולי השואה 

 .עשוי להשפיע על זיכרון השואה לדורות הבאים

 

ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בדרישה לבחון קיומן של עבירות על חוק ההגבלים העסקיים במסגרת "פרשה התנועה פנתה 

כי יפעילו סמכותכם ויורו על חקירת החשדות לעבירות מתחום ההגבלים העסקיים כנגד כלל המעורבים התנועה דורשת  – "2000

התנועה כתבה  בעניינו נדרשת הסכמת היועמ"ש לשם פתיחה בחקירה.אשר  –", ובפרט כנגד ראש הממשלה 2000ב"פרשה 

", "וזאת בין בדרך של 2000יורה על "חקירת ההיבט ההגבלי בחשדות המפורטים לעיל במסגרת "תיק  ליועמ"ש שהיא דורשת כי

ים עסקיים לצוות חקירה עצמאית שתתבצע על ידי הרשות להגבלים עסקיים ובין בדרך של צירוף חוקרים מטעם הרשות להגבל

וד הוסיפה וציינה התנועה בפנייה זו: "למותר לציין כי יש לחקור חשד זה ביחס ע החקירה המשטרתי השוקד על חקירת התיק".

 לכלל המעורבים בניסיון גיבוש העסקה, ובכללם מר מוזס וכל מי שפעל לכאורה לצמצום התחרות בהיבט המתואר במכתב זה".

 

: יש בדרישה למשרד לשירותי דת ומשרד האוצר התנועה פנתה – כספיים של המועצות הדתיות?האם מבקרים את הדוחות ה

. בפנייה התנועה מבקשת מהשר לקדם ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המועצות הדתיות על ידי המשרד לשירותי דת

ית בלתי תלוי לכלל המועצות הדתיות, שיקיים להפעיל את סמכותו לפי חוק שירותי הדת היהודיים ולהקים מערך ביקורת חשבונא

ביקורת חיצונית לדוחות הכספיים המוגשים מטעם המועצות הדתיות, בהתאם לתקנים החשבונאיים המקובלים. התנועה קוראת 

 גם לשר האוצר, ח"כ משה כחלון לתמוך וללוות את הפעלת סמכות זו.
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פורסמה בעיתון הכלכלי דה מרקר פורסמה כתבתו של נתי  - רי רגבמי התנועה למבקר המדינה: בחן את נסיעותיה של השרה

, בליווי פמליה רחבה, לביקור ביפן ובהונג קונג. על פי האמור בכתבה, על אף השרה מירי רגבטוקר אשר עניינה בנסיעתה של 

גורמים העוסקים בתחום  שמטרתה של נסיעה זו עסקה בקידום תחומי הפעילות של משרד התרבות והספורט, לא צורפו לנסיעה זו

הספורט במשרד או בספורט הישראלי בכלל, וזאת על אף שמטרת הנסיעה הוגדרה, בין היתר, כקידום שיתופי הפעולה בתחום 

על פי האמור בפרסומים, משך הביקור, גודל הפמליה, וזהות המצטרפים לנסיעה היו כולם חריגים באופן מיוחד. פניותיו  הספורט.

אל נסיעה זו מצטרפת  לקבל מידע על זהות המצטרפים וגודלה המלא של הפמליה נתקלו בהתעלמות המשרד.של הכתב בבקשה 

נסיעה קודמת של השרה רגב, בחודש פברואר, לביקור בטורקיה, נסיעה לגביה דווח בכלי התקשורת שלוותה אף היא בכמות 

לצד אלו, זכור ביקורה של השרה  פי הנהלים המסודרים. עובדים חריגה מטעם המשרד, בניגוד לנהלים, ובהעדר אישור שהוצא על

באולימפיאדה שהתקיימה בברזיל בקיץ האחרון. ביקור זה לווה אף הוא בסדרת כתבות אשר ציירו תמונה מטרידה ביותר לפיה 

על פי  ף,בנוס צירפה השרה לנסיעה את עוזרותיה האישיות, מבלי שניתן לכך אישור ומבלי שנמצאה המסגרת התקציבית לכך.

פרסומים שונים בכלי התקשורת גם לנסיעה זו הצטרפה פמליה מנופחת, מבלי שניתן לכך כל הסבר, ובהנתק ממטרת הנסיעה 

מחייבת לטעמנו תופעה זו  והביקור, תוך התעלמות מכללי המנהל התקין, ובהעדר האישורים המתאימים לנסיעה בסדר גודל זה.

המדינה, תוך התייחסות לסוגיות מימון הביקורים, זהות המשתתפים בנסיעה ומידת בדיקה ובחינה מיוחדת של משרד מבקר 

לרבות הוצאת האישורים המתאימים ובדרך  –נחיצותם, וכמובן השמירה על כללי המנהל התקין בטרם כל נסיעה יוצאת אל הפועל 

רת של נסיעותיה של שרת התרבות והספורט פיכך, קוראת התנועה למבקר המדינה בבקשה כי יורה על פתיחה בהליך ביקול הנאותה.

 לביקורים רשמיים בחו"ל, ועל חשבון הקופה הציבורית.

 

פורסם בעיתון  לאחרונה - ולחשוף את כל המידע על הכספים מהחזרת אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"יש להימנע 

אשר שולמו על ידי החברה למדינה בתמורה  ₪מיליון  45-כ"גלובס" כי בכוונת משרד התקשורת להחזיר לחברת "גולן טלקום" 

בעת בדיקת הזכאות השנייה, גולן ככל הנראה אכן הגיעה לנתח השוק הנדרש בפניית התנועה נכתב כי  להקצאת אגרות תדרים.

לקבלת ההחזר, אולם עשתה זאת תוך הפרות בוטות של תנאי הרישיון שלה, הפרות אשר ניתן להניח שהן אלו שאפשרו לה להציע 

התנועה לאיכות השלטון עומדת בקשר עם משרד התקשורת מזה מספר חודשים,  חבילות זולות ואטרקטיביות ולהגיע ליעד המדובר.

בדרישה להימנע מהחזרת כספי האגרות, שכן החזרתם תיצור אבסורד משפטי וציבורי, לפיו גולן תיקנס על הפרותיה מחד, ותקבל 

בנוסף, דרשה התנועה כי משרד התקשורת ימשיך בהליכי חילוט הכספים  נה מאידך."פרס" בסך עשרות מיליוני שקלים מהמדי

פיכך, ולשם שקילת המשך צעדי התנועה ל ובנקיטת סנקציות מול החברה, למרות עסקת הרכישה של גולן על ידי חברת "אלקטרה".

ים לחילוט כספי הערבויות והחזרת בנושא, לרבות צעדינו המשפטיים, מבקשת התנועה ממשרד התקשורת מידע ומסמכים הנוגע

כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום".התנועה פנתה לשר התקשורת ולמנכ"ל משרד התקשורת, בקריאה לחזור מההחלטה 

מש"ח ששולם בעבר כאגרות להקצאות תדרים, על רקע הפרות תנאי  45-להעביר לחברת "גולן טלקום" החזר על סכום של כ

נות מצד החברה. כמו כן, דורשת התנועה לקבל לידיה הנמקה מפורטת להחלטה זו, ולהקפיא את העברת הרישיון החוזרות ונש

 . הכספים עד אשר יפורסמו פרטי ההחלטה, וזאת על מנת לאפשר לציבור לפנות לערכאות בנושא טרם יעמוד בפני מעשה עשוי

 

ים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי עשרות אחוז – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה

ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות, דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף הציבורי  –

 יום בתחום זה:-מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

 

. זאת בהמשך לכך בעניין "חניון עיני" לקבל את כל המידע הרלוונטיהתנועה פנתה לעיריית ירושלים בבקשה  – ירושלים 

, והופיעה בשני דיוני ההתנגדויות של החניון התנועה, בשיתוף עם עמותת אדם טבע ודין, הגישה התנגדות לבקשה להיתרש

חניון תת קרקעי באזור מוטה תחבורה ציבורית אינו מוצדק ואף חורג קידום נועה )וכן אדם טבע ודין( לעמדת הת שהתקיימו עד כה.

לקוי ביותר, וחוקיותו מוטלת  –הגשת תוכנית מפורטת  , במקוםממדיניותה המוצהרת של העירייה, וכמו כן האופן שבו הדבר נעשה

מטיים שעבר אזור השוק מאז התעקשותה של העירייה לקדם את פרויקט החניון, חרף הפגמים המתוארים והשינויים הדר בספק.

 13מעוררת תמיהה. העובדה שפרויקט זה מקודם במשך  – 2011ובראשם תחילת פעולתה של הרכבת הקלה בשנת  – 2004שנת 

שנים, על חשבון הקופה הציבורית, חרף הקשיים הרבים שהוא מעורר, מעלה את הצורך לבחון את האופן בו קודם ואת העלויות 

  שהיו כרוכות בכך.

 

אל היועמ"ש בקריאה להורות על פתיחה בחקירה ו/או קידום חקירה קיימת פנתה כבר לפני למעלה משנה התנועה – זכרון יעקב

המקומית  המועצה מספר עובדיביחס לממצאים העולים מן החלטת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מיום בעניין תלונותיהם של 

נותיהם טענו העובדים כי המועצה מתנכלת להם בדרכים שונות בתגובה לכך שחשפו מעשי . כידוע, בתלוזכרון יעקב  כנגד המועצה

נושאים המועלים על ידי התנועה "הועברו לאחר פניות חוזרות ונשנות סוף סוף קיבלה התנועה תשובה, על פיה  שחיתות במועצה.

על רקע עדכון זה, ובשל  ל פירוט מעבר לכך.לטיפול הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל", ועל כן אין באפשרות התנועה לקב

חשיבותם הרבה של הנושאים, כמו גם בשל העובדה כי חלפה תקופה של למעלה מחודש ימים מתגובת הפרקליטות, מבקשת התנועה 

מו כן, מבקשת התנועה את כפעם נוספת, לקבל עדכון בדבר החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית עקב הטענות השונות המועלות.

 משך קבלת כל עדכון אודות התפתחויות הנוגעות לבדיקה ובחינת הממצאים אשר הועברו ממשרד המבקר.ה


