
 4102 לשנת הכלכלית המחלקה הישיגי
 

 הניב הטבעי הגז במשק תחרות תליציר הממושך המאבק – (המשפטית המחלקה עם במשותף) טבעי גז

 לאפשר שאין קבע ;במלואה כמעט התנועה עמדת את לקבל החליט הממונה ,4102 ובדצמבר פירות

  .בענף תחרות לפיתוח משמעותיים צעדים לביצוע לפעול יש וכי הנוכחית במתכונתו לפעול הגז למונופול

 

 

 ההשקעות מרכז בעניין הסופי הדין פסק קבלת – (המשפטית המחלקה עם במשותף) תההשקעו מרכז

 משרד 'נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 0013105 צ"בג) המרכז התנהלות לעניין הסכמות ובו

 והמידע הידע בניהול ניכרת התקדמות הושגה ,כך בתוך ((.5.4.4102) והתעסוקה המסחר התעשייה

 .ההחלטות קבלת ובתיעוד ההתנהלות שקיפות בנושא התקדמות ,במרכז

 

 

 מרחב" תכנית של אישורה לעצירת התנועה פעילות לאור – "הדולפינריום מתחם פינוי" תכנית

 החליטה ,50 פי בשווי קרקע הדולפינריום לקרקע בתמורה היזם לקבל היה אמור שלפיה ,"הדולפינריום

 חלוקת של הרכיב את לאשר ומבלי ,בלבד תכנונית מבחינה התכנית את לאשר המחוזית הועדה

 החזירה אותו (והחלוקה האיחוד רכיב בלי כלומר) והיזם ישראל מקרקעי רשות ,העירייה בין הקרקע

 ,התנועה לפעילות משמעותית הצלחה מהווה הועדה של החלטתה .המקומית בועדה מחודשת לבחינה

 הזכויות בין פרופורציונאלי הבלתי הפער את מחדש לבחון הראוי מן לפיה העמדה בקבלת שמדובר משום

 אשר הזכויות בחלוקת קרי ,התכנית אישור לאחר לקבל עתיד שהוא לזכויות ,כיום ליזם עומדות אשר

 איננה הנוכחית התכנית אושרה בה הפרוצדורה לפיה העמדה בקבלת מדובר ,כן .התכנית בלב עמדה

 .תקין ציבורי מנהל בכללי עומדת

 

 

 .בי.די.אי בקונצרן הרגולציה כשלי לחקירת הכספים דתלוע משנה ועדת הקמת – יב.די.אי מחדל חקירת

 הלכה אשר הרגולציה כשלי 44-כ המרכז ,התנועה ידי על גובש אשר ,מסמך של הפצתו בעקבות ,זאת

 .המסיבית לקריסתו אף ובהתאמה הקונצרן של לצמיחתו תרמו למעשה

 

 

 קונספטואלי בשינוי רךהצו בדבר ציבורי שיח החל ,בנושא התנועה טיפול בעקבות – לישרא בנק

 לגורם ,הבנקים יציבות על השומר מגוף ;הבנקים על המפקח של תפקידו על בדגש ,ישראל בנק בתפקיד

 ההישגים אחד .אותם המנהלים המשרה ונושאי הבנקים התנהלות על ולפקח לבקר תפקידו אשר

 הפשרה הסדר לחקירת הנוגע בכל המפקח על שמופעל הרב הציבורי הלחץ הוא ,זה בהיבט המשמעותיים

 .ב"בארה החוק לרשויות לאומי בנק בין שנחתם

 

 החולפת בשנה שחלה וההקשחה הציבורי באקלים השינוי את לזקוף ניתן – חוהביטו ההון שוק על פיקוח

 התנועה של הרבות לפניות ,(מוסדיים גופים ,בייחוד) פיננסי בגוף שליטה היתר לקבלת הנוגע בכל

 התנועה ,שכזו הזדמנות בכל .החזר שליטה היתר אישור הפרק על שעלה פעם בכל הביטוח על למפקחת

 וכנגזרת ,שליטה היתרי במתן הציבור טובת את לשקול האחריות מוטלת המפקחת על כי ,והדגישה חזרה

  .השליטה גרעין ביזור באמצעות החברה את למכור האפשרות את לבחון מחויבת היא מכך

 

 

 בנושא חוק הצעת לקידום גבית רוח ונתנה הדיונים את ליוותה התנועה – תהחקלאו בענף תחרות היעדר

 והעניק זה במשק תחרות להיעדר תרם אשר פטור ,העסקיים ההגבלים בחוק החקלאי פטורה צמצום

  (.משווקים כגון) חקלאים שאינם לגורמים תקדים חסרי יתרונות

 

 

 המענקים ,4104 בשנת כי הראשי המדען םפרס ,ההתנוע פניות לאור – המדינ נכסי בהקצאת ריכוזיות

 אלו נתונים פרסום .המדען של התקציב מסך %5.3 רק מהווים ,פרימדיאליות לחברות ניתנו אשר

 ישיר באופן תורם הראשי המדען של הכספים חלוקת אופן לפיו 4100 בשנת שפורסם מחקר לאור התחייב

 .במשק הריכוזיות להגדלת

 

 

 



 בניגוד לאומי בביטוח לעצמאים זקנה קצבאות שלילת בעניין התנועה פניית ותבעקב – ילאומ ביטוח המוסד

 לכל השיבו ,(האחרונות השנים בחמש) כדין קצבה קיבלו שלא הגורמים מי בירר לאומי לביטוח המוסד ,לחוק

 הדרכות להתקיים עתידות ואף זקנה לקצבת הבקשה מילוי בטופס שינויים נערכו ,כן .כספו את אחד

 .בנושא המוסד לפקידי

 

 

 מבקר ח"דו פרסום ,בנושא התנועה פעילות בעקבות – ןואירא ערב מארצות יהודים לפליטים רכוש השבת

 ביקורת בועדת דיון לקיום הביא אשר "ומאיראן ערב מארצות יהודים פליטים על מידע מאגר" בנושא המדינה

 .ותיקים לאזרחים המשרד של מחדליו אודות הכנסת של המדינה

 


