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   www.mqg.org.il באתר התנועההגיליון גם  –ח איכות "דו | 4112-אוקטובר

 ח"ודה תורתוכ

  ובעוד שחברות  –כבר שנה חלפה מאז שהממשלה החליטה על ייצוא הגז  –מונופול הגז

תהליכי החקיקה שידאגו למיסים שישולמו על , מיהרו לחתום הסכמים כדי למכור את הגז

עודם  –כך עצום ממשאבי הטבע של אזרחי ישראל -של חלק כל, מכירת הענק הזו

סד לציבור הישראלי אם החקיקה לא תושלם בהקדם ההפ. תקועים בשלבים מוקדמים

קה ולמנוע את פנינו לשר האוצר בדרישה לזרז את הליכי החקי .נתפס-יהיה עצום ובלתי

בסוף חודש אוקטובר גם השתתפנו בדיון בוועדת הכספים של ; ההפסד העצום שייגרם

 .הכנסת בנושא מונופול הגז

 שוב בעתירה זו רשמנו הישג ח –צ נגד עסקת הטיעון עם הרב פינטו "עתירה לבג

. צ החליטו לדחות את עסקת הטיעון השערורייתית"י בגכאשר שופט, בחודש אוקטובר

עלולה להביא לכך שאפילו אם הרב פינטו יורשע בניסיון למתן העסקה עלולה הייתה 

יפסול את העסקה צ "בעתירה אנו דורשים שבג –שוחד הוא לא ירצה מאסר בפועל 

 .רים ביותרשמעבירה מסר סלחני ומקל מול אישומים חמו

 אחרי  – התנועה קוראת להקמת ועדת חקירה: בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי

שלא נותנות מענה רציני , 4112בחודש אוקטובר  שפורסמו מסקנות ועדת ששינסקי

פנתה יחד עם  התנועה, לשערוריית התמלוגים הנמוכים על משאבי הטבע של הציבור

ועדת חקירה פרלמנטארית שתדון  חברי הכנסת בדרישה שתוקםל" אדם טבע ודין"

 .ואיומי סרק מכיוונם של גורמים בעלי אינטרס ללחצים ברצינות בעניין בלי להיכנע

 הצעת החוק באה לשים סוף למצב בו חברי ועדת  – הצעת החוק לשקיפות בתקציב

התנועה . הכספים מאשרים העברות במיליארדים בלי לדעת מה עולה בגורלם של הכספים

דת השרים לחקיקה לאשר את הצעת החוק כדי להסדיר אחת ולתמיד את קוראת לווע

 .נושא התקציב בהתאם לעקרון המחייב של שקיפות

  הכנסת מפרסמת רק נתונים בנוגע לנוכחות חברי הכנסת בזמן  -נוכחות חברי הכנסת

ל הכנסת ומזכירות "מנכ, ר הכנסת"בעקבות כך התנועה פנתה ליו –אמת ולא לאורך זמן 



4 

 
 02-5000076: פקס 02-5000073: טל | 91043ירושלים , 4207. ד.ת: מען למכתבים | 94383ירושלים , 208 יפו' רח

 5000076-02: فاكس -02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem | Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 | Tel: 02-5000073 | Fax: 02-5000076 

www.mqg.org.ilWeb Site:  | mqg@mqg.org.ilmail: -E 

 

לפרסם את הנתונים המלאים בדבר נוכחות חברי לשנות את המצב הזה ו בקריאה הכנסת

, ראובן ריבלין, יוםכר הכנסת לשעבר ונשיא המדינה "יו, בנוסף; הכנסת  לאורך הזמן

אולם נוהל זה אינו  –קבע בעבר כי בכל חודש ייחשף דוח נוכחות חברי הכנסת בוועדות 

דרשנו כי גם נתונים אלה יחזרו להיות בפנייתנו  –ממשיך להתקיים בימים אלו 

 .מפורסמים

 בחודש אוקטובר  – יותו עבריין מורשעשר בשל ה-עתירה נגד מינוי צחי הנגבי לסגן

נגד מינויו של צחי הנגבי  מדובר בעתירה שהגישה התנועה. התנועה תהתקיים דיון בעתיר

גבי הוא עבריין שכן הנ, חציית קו אדום מסוכןמינוי שמהווה , שר החוץ-לתפקיד סגן

 .מורשע ואף הוטל עליו קלון

 כ חיים כץ מכהן בתפקיד כפול"ח –כ חיים כץ "הפסקת החופשה ללא תשלום של ח :

ר ועדת העבודה של "וגם חבר כנסת ויו, ר ועד העובדים של התעשייה האווירית"יו

שנה הוא נמצא בחופשה ללא תשלום מהתעשייה  41זה מתאפשר לו כיוון שמזה . הכנסת

ח מבקר המדינה "ובדו)מדובר במצב בעייתי שעלול להביא לניגוד עניינים ; האווירית

תב שהתנהלותו של כץ פסולה ושהוא השתמש בתפקידו הכפול כדי להפעיל את כבר נכ

פנינו למנהל רשות החברות הממשלתיות (. עובדי התעשייה האווירית בפריימריז בליכוד

ולקראת סוף חודש אוקטובר קיבלנו ממנו  –כ כץ "ודרשנו שיפעל לסיום החופשה של ח

להשתתף בדיון בתעשייה האווירית בו  ובכוונתו, פיה הוא מקבל את עמדתנו-תשובה על

 .ידרוש את סיום החופשה

  ר "פנינו לשר האוצר ויו - מ אפס בלי לפרסם את עלותה"לקדם את תוכנית מעלא

מ אפס לפני שמפרטים את עלויות "ועדת הכספים ודרשנו שלא יקדמו את הצעת חוק מע

תחייב לפי חוק כפי שמ, הצעת החוק וההשלכות הכלכליות שלה על הציבור הישראלי

; אסור להעביר בהליכים מקוצרים תכך רחבו-הצעה בעלת השלכות כל – יסודות התקציב

ישקול מחדש את  –בנוסף פנינו לשר האוצר ודרשנו ממנו שבעקבות המערכה הצבאית 

גבוהה ושכלכלנים רבים ביקרו אותה  צפויה להיות שעלותה התקציבית, התוכנית

 .חריפותב

  בעקבות  חויבו לפרסם אותו –עשרות רשויות שסרבו לפרסם מידע השייך לציבור

 111-בחודשים האחרונים התנועה ערכה בדיקה מדגמית של כ – פעילות התנועה

מנת לבדוק אם הן מפרסמות -על( רשויות מקומיות ועוד, חברות ממשלתיות)רשויות 

להתנהלות הרשות וקיום חוק  ח שנתי בנוגע"דו –י חוק "מידע שהן אמורות לפרסם עפ

בעקבות הבדיקה התברר כי עשרות מבין הרשויות הללו לא מקיימות . חופש המידע בה

ומספר רשויות אכן  –התנועה פנתה לכל הרשויות שלא פרסמו את המידע . את חובתן זו

רשויות עמדו בסרובן ולא פרסמו את המידע מה חלקאולם , פרסמו את המידע בעקבות כך

בעקבות . הגשנו עתירות לבית המשפט כנגד כל  אחת ואחת מהן בעקבות כך –גם אז 

כשהאחרונה שבהן , חויבו כל הרשויות לפרסם את המידעהעתירות והחלטות בית המשפט 

בין הרשויות . ובכך נסתיים התהליך הארוך – 4112חויבה לעשות כך בחודש אוקטובר 

החברה , בית הנשיא, רת עמידרחב –שפרסמו מידע בעקבות פעילות זו של התנועה 

עיריית , עיריית רחובות, עיריית אופקים, הרשות לפיתוח הגליל, גיהנרלתשתיות נפט וא

 .עפולה ועוד

 התנועה פנתה לשרת המשפטים ציפי לבני וחיזקה אותה  –צ "התנגדות לחוק עוקף בג

התנועה לעמדת . וקראה לה להמשיך בפעילותה זו, על כך שהיא עוצרת את אישור החוק

אין לשנות את השיטה החוקתית במדינת ישראל כתגובה לפסיקה זו או אחרת של בית 
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. בין אם מדובר בהחלטה נכונה או לא –המשפט שלא מוצאת חן בעיני הדרג הפוליטי 

מדינה מתוקנת לא תוכל לעמוד בשינוי חוקתה בכל פעם שהדרג הפוליטי לא יאהב 

 .החלטה זו או אחרת של בית המשפט

 למרות שכבר לפני שנים ארוכות המליצו ועדות  –וח כללי אתיקה לשרי הממשלה ניס

הממשלה ממשיכה להתנהל ללא קוד , על ניסוח כללי אתיקה מסודרים לשרי הממשלה

לפני שנה התקיים דיון בעניין בוועדה לביקורת המדינה ובו עלה הצורך בעיגון  כבר. אתי

. טרם הובאו כללים כאלה לאישורה של הממשלה אך למרות זאת –מהיר של כללי אתיקה 

 דיון נוסף על מנת לקדם את העניין כנסר הוועדה בקריאה ל"ליו בחודש אוקטובר פנינו

 .ולהביא לאישורם של כללים אתיים לשרים

 דרישה לחקירה ומיצוי : ח מבקר המדינה על הבחירות המקומיות"בעקבות פרסום דו

. שלא מעט מועמדים השתמשו בכספים שלא כדין ח שפרסם המבקר נמצאו"בדו –הדין 

אולם צעדים אלה אינם  –מהמימון  11%בעקבות כך לא הוכרו הוצאותיהם וכן נשלל מהם 

אם  פנינו ליועץ המשפטי ולמבקר המדינה ודרשנו שתתקיים חקירה שתבדוק – מספיקים

  .הדין עם כל המעורביםשימוצה ואם כן  –ת היו עבירות פליליו

 

 

 אלמה ח"ודה

הסדר הטיעון עם הרב פינטו יידחה  -צ "שופטי בג

 בשלושה שבועות לפחות 

והתנהלות  צ על אופי הסכם עד המדינה"בג יבהמשך לביקורת שהשמיעו שופט

הוחלט על דחיית המשך הדיון בעתירה למועד שייקבע שלושה  , הפרקליטות

 .עד לקבלת תגובות הצדדים שבועות מהיום

 

 שיורהצו על תנאי בבקשה למתן  בחודש ספטמברהתנועה לאיכות השלטון עתרה 

ההסכם עם ש לחזור בהם מ"יועמלפרקליטות המדינה ול, לפרקליט המדינה

הסכם עומד נוכח היות ה, הרב יאשיהו פינטו ולמצות את הדין עמו על מעשיו

וכן נוכח  ,ש ולתכליות הסכמי עד מדינה והסדרי טיעון"מעבסתירה להנחיות היו

בשלטון החוק ובאמון הציבור ברשויות ונוכח , הפגיעה הקשה באינטרס הציבורי

 .םות וחוסר הסבירות הקיצוני שבהסכהעיו, המשגה

ש "יועמלפרקליט המדינה ול, צו על תנאי אשר יורה לפרקליטותמתן , לופיןילח

קודם להקראת כתב , ל המעורבים בהכולל חקירת כו, למצות את החקירה כולה

האישום שגובש בין הצדדים במסגרת ההסכם וטרם הכרעת הדין בעניינו של 

פרשת     
 פינטוהרב 
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יות הסדר הטיעון אכד מיצוי החקירה דרוש כדי להבטיח את, לעמדת התנועה .הרב

סמכותו את עוד יכול להפעיל  בשלב שבו פרקליט המדינה, ואת מהימנות גרסת הרב

 .לא עמד בתנאיו הרבכי אם ימצא ההסכם ולבטל את 

פרקליטות כאילו , מצטיירת תמונה: "בעתירת התנועה לאיכות השלטון נאמר

 דימבלי לוודא כי אכן קיימות , את פרשת ברכה "לסגור"המדינה נחושה 

כאלו העולות כדי סיכוי סביר להרשעת ניצב ארביב או כל חשוד אחר , ראיות

....". 

בתגובתה לעתירה הודתה המדינה כי הסכמתה שלא לחקור את ארביב קודם 

עם זאת במשפט טענה פרקליטות . לחתימת ההסכם עם פינטו הינה בעייתית

 .הצדקה לביטול הסדר הטיעוןהמדינה שאין 

ש לא ייחתם "לפי הנחיות היועמכי , התנועה לאיכות השלטון מציינת בעתירה

המוטיב , ואילו כאן אלא במקרים חריגים, הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי

ההנאה שמוסר לכאורה הרב פינטו לבעלי החוזר בשתי הפרשות הוא טובות 

, חתם עם אדם אחדמיועד להיסכם עד מדינה ה, בנוסף. תפקידים בכירים במשטרה

אשר , נחתם גם עם גברת פינטו וכן עם כל מקורבי הרבההסכם זה בעוד שבמקרה 

הנו , הן בפרשת ברכה והן בפרשת ארביב, הגורם המשחית .לא מפורט מי הם

להמעיט בחומרת המעשים המיוחסים לניצב ארביב ולכן אין  מבלי, הרב פינטו

 .ין כנגד הרב פינטולוותר על מיצוי הד

התנועה אף הגישה בקשה להוספת צו על תנאי לביטול ההסכם עקב הפרתו 

ביקשו  שלושה מפרקליטיו של פינטו אף. בראיונות שנתנו על ידי מקורבי הרב פינטו

 .הללוככל הנראה בשל ההפרות , מייצוגו להתפטר

 

השופטים בדיון טענו שההסדר מול הרב פינטו נעשה בצורה כזו בה הוא 

עבריין "לדבריהם קרה מצב שבו . מכתיב למשטרה כיצד לנהוג ואין זה מקובל

 . "מחזיק את המדינה בגרון"ושהרב פינטו  "מכתיב את החקירה ותנאיה

 

יקבע החליטו השופטים על דחיית המשך הדיון בעתירה למועד שי, בנוסף

 .שלושה שבועות מהיום

 

  

http://news.walla.co.il/item/2791510
http://news.walla.co.il/item/2791510
http://news.walla.co.il/item/2791510
http://news.walla.co.il/item/2791510
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צ ידון בעתירה לביטול עסקת הטיעון עם הרב "בג

 פינטו

 

 יתקיים דיון בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון 41.01.02, ב בתאריך

, לחלופין, או, להורות על ביטול ההסכם עם הרב פינטו ולמצות את הדין עמו

המעורבים בה קודם להקראת כתב כולל חקירת כול , למצות את החקירה כולה

מבקשת התנועה צו ביניים אשר יורה שלא לפעול למימוש , בנוסף. האישום

 ההסכם ולדחות את מועד הקראת כתב האישום בבית המשפט

 

 שיורהצו על תנאי בבקשה למתן  בחודש ספטמברהתנועה לאיכות השלטון עתרה 

בהם מההסכם עם  ש לחזור"יועמלפרקליטות המדינה ול, לפרקליט המדינה

עומד ההסכם נוכח היות ה, הרב יאשיהו פינטו ולמצות את הדין עמו על מעשיו

וכן נוכח  ,ש ולתכליות הסכמי עד מדינה והסדרי טיעון"בסתירה להנחיות היוהמ

בשלטון החוק ובאמון הציבור ברשויות ונוכח , הפגיעה הקשה באינטרס הציבורי

 .י שבהסכםת וחוסר הסבירות הקיצונוהעיו, המשגה

צו על תנאי אשר מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט מתן , לופיןילח

כולל , ש למצות את החקירה כולה"יועמלפרקליט המדינה ול, יורה לפרקליטות

קודם להקראת כתב האישום שגובש בין הצדדים , ל המעורבים בהחקירת כו

בעתירה נאמר כי מיצוי  .במסגרת ההסכם וטרם הכרעת הדין בעניינו של הרב

, איות הסדר הטיעון ואת מהימנות גרסת הרבכד החקירה דרוש כדי להבטיח את

אם ההסכם ולבטל את סמכותו את עוד יכול להפעיל  בשלב שבו פרקליט המדינה

 .לא עמד בתנאיו הרבכי ימצא 

מנוגד , כי ההסכם פגום מן היסוד, התנועה לאיכות השלטון טוענת בעתירה

 . של הסדרים עם נאשמים ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלהם תלתכלי

פרקליטות כאילו , מצטיירת תמונה: "בעתירת התנועה לאיכות השלטון נאמר

 דימבלי לוודא כי אכן קיימות , את פרשת ברכה "לסגור"המדינה נחושה 

כאלו העולות כדי סיכוי סביר להרשעת ניצב ארביב או כל חשוד אחר , ראיות

או האם קיים צורך אמיתי בהסכם על מנת למצות את הדין כנגד  בפרשת ארביב

 ."ניצב ארביב

ש לא ייחתם "לפי הנחיות היועמכי , התנועה לאיכות השלטון מציינת בעתירה

המוטיב , ואילו כאן ים חריגיםאלא במקר, הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי

החוזר בשתי הפרשות הוא טובות ההנאה שמוסר לכאורה הרב פינטו לבעלי 

הן בפרשת ברכה והן בפרשת  ,הגורם המשחית. תפקידים בכירים במשטרה

 .מבלי להמעיט בחומרת המעשים המיוחסים לניצב ארביב ,הנו הרב פינטו ,ארביב
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 :נטונוכח הראיונות שניתנו מקורבי הרב פי

בקשה דחופה להוספת צו על תנאי לביטול ההסכם עם 

 הרב

בקשה דחופה להוספת צו על תנאי לעתירה שהגישה לאיכות השלטון בהתנועה 

כתב  ולהגישאת החקירה  להשלים, אשר יורה לבטל את ההסכם עם הרב פינטו

יכללו כל העובדות והאישומים שהושמטו מכתב האישום שהוגש אישום אשר 

 במסגרת ההסדר 

לבית המשפט העליון בקשה דחופה ( 'יום ג)התנועה לאיכות השלטון הגישה היום 

ש לבטל את "אשר יורה על פרקליטות המדינה והיועמ ,להוספת צו על תנאי לעתירה

יכללו כל אישום אשר ישלימו את החקירה ויגישו כתב , ההסכם עם הרב פינטו

העובדות והאישומים שהושמטו מכתב האישום שהוגש במסגרת ההסדר וזאת נוכח 

התנועה לעמדת  . ובפרט אישתו לכלי תקשורת הרבראיונות שניתנו על ידי מקורבי 

לפיו , להסכם 6' מעלים חשד כבד להפרת סעראיונות אלו , לאיכות השלטון

עד , ו מי מטעמו לכל כלי תקשורת שהואהוא א, הנאשם מתחייב שלא להתראיין"

 ."לסיומם המלא של ההליכים המשפטיים בעניינו ובעניין שותפיו לעבירה

צ כשאר במסגרת העתירה "עתרה התנועה לאיכות השלטון לבג, 4112..43.1ביום 

נתבקש בית המשפט להוציא צו על תנאי לביטול ההסכם עם הרב יאשיהו פינטו או 

קודם להקראת כתב , כולל חקירת המעורבים בה, חקירה כולהלמצות את ה, לחלופין

עוד , זאת ועוד. י בית המשפט"האישום אשר גובש בין הצדדים וטרם הכרעת הדין ע

ביקשה התנועה לאיכות השלטון צו ביניים המורה להימנע מלפעול למימוש ההסכם 

וכן , ןולהגיש בקשה לדחיית מועד הקראת כתב האישום בבית המשפט והכרעת הדי

 .ביקשה את קיומו של דיון דחוף בעתירה

ראיון בלעדי וראשון אשר ערך  4שודרה במהדורת החדשות בערוץ 4.11.12בתאריך 

אשר כל כולו נוגע , דבורה פינטו' הגב, הכתב עם רעייתו של הרב יאשיהו פינטו

לעניין ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד הרב פינטו ובעניין החשדות 

תנאי מהותי וחשוב מתנאי ההסכם , הופר על פניו, בכך .ומדים כנגדוהשונים הע

מצטרפת לשורה של ראיונות אשר העניקו , הפרה חמורה זו. עליו חתם הרב פינטו

הרב מנחם פינטו אשר , ובהם אחיו של הרב, מקורבים נוספים לרב לכלי התקשורת

הרב אוחנה אשר מסר דברים  וכן מקורבו 4191.94112ל ביום "העניק ראיון לגלי צה

 .4112..11.1לעיתון ישראל היום ביום 
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הינה לייצר נרטיב , נדמה כי מטרתם העיקרית של ראיונות והודעות אלו לתקשורת"

, ולפיו הודאתו של הרב פינטו הוצאה בכח, העומד בסתירה מוחלטת למובא בהסכם

 ."ונועדה אך ורק בכדי להגן על אשתו, הינה מן השפה לחוץ

מעידים כאלף עדים על כך , אשר מביאים בפני הציבור הרב ומקורביו, ברים אלוד

, בחתימה על ההסכם" הודאתו"על אף , איננו לוקח אחריות על מעשיושהרב 

כפי שקיים , ומהווים חיזוק נוסף וברור לטענת כי אין מקום לקיים את ההסכם עמו

יש בהם כדי כדי , פינטו' הגבהדברים אשר נאמרו בראיון עם , ויתרה מכך. הוא כרגע

 לחזק את הטענות בדבר הצורך לפתוח בחקירה 
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 תעלה במליאת הכנסת ההצעה 41.01.02בתאריך 

להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לטיפול במשאבי 

 הטבע

כ דב חנין להקמת ועדת חקירה "על הצעתו של ח מליאת הכנסת תצביע

תיצור , פרלמנטרית אשר תבחן את הטיפול הכושל בניהול משאבי הטבע

תשתית מידע על כלל משאבי הטבע בישראל ותמליץ על חלוקת הסמכויות 

 והניהול הנכון של אותם משאבים

כ "ח, רכ סתיו שפי"ח: בין חברי הכנסת שהודיעו על תמיכתם בהקמת ועדת החקירה

 .כ תמר זנדברג ועוד"ח, כ מיכל רוזין"ח, כ מיקי רוזנטל"ח, עומר בל לב

ובתנועה לאיכות ' אדם טבע ודין'פנו ב, עם פרסום מסקנות ועדת ששינסקי, כזכור

, זאת, השלטון לחברי הכנסת וביקשו מהם לתמוך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית

ותיה ויתרה על הכנסות למדינה לאור העובדה שוועדת ששינסקי בהמלצ, בין היתר

 .  בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בהיבטים שהועלו , בין היתר, ועדת חקירה פרלמנטרית תוכל לחקור ולהעמיק"

בחינה : כגון 4בדוח האמור ואשר לא באו לידי ביטוי במסקנות של וועדת ששינסקי 

אי עדכון , מקיפה של כלל ההיבטים של סוגיית ניהול משאבי הטבע בישראל

תמלוגי החצץ במחצבות הפטור והיעדר אמצעי בקרה של אמיתות הדיווחים של 

נכתב , "כמויות הפוספטים הנכרה והיעדר פיקוח על כמויות חומרי החציבה הנכרים

 . בפניית הארגונים לחברי הכנסת

לכנסת סמכות חוקתית להקים , הכנסת: יסוד-לחוק 44יש לציין כי על פי סעיף 

בנושאים שהכנסת רואה בהם חשיבות העוסקות , ה פרלמנטריותועדות חקיר

  .או למנות אחת מוועדותיה לוועדה כזאת לאומית מיוחדת

חברתית -ר השדולה הסביבתית"המכהן כיו, (ש"חד) ,כ דב חנין"ח, יוזם הההצעה

הגיע הזמן "  :בכנסת ומוביל המאבק הפרלמנטרי בנושא משאבי הטבע אמר כי

ת הפקרת משאבי הטבע של ישראל לידי טייקונים ומקורבים להפסיק את שערוריי

אזרחי ישראל הם הבעלים האמיתיים של משאבי הטבע ולא יתכן שימשיכו . לצלחת

 כלכלה
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, להסתפק בפירורים מהרווחים אך להמשיך לשלם את מלוא העלויות החברתיות

נדרש כאן מבט כולל ומקיף . הסביבתיות והבריאותיות של הפקת המשאבים

נדרשת התייחסות לא רק לשאלות של מיסוי אלא גם . לכל משאבי הטבע שיתייחס

מתוך , כך שיעשו במחשבה לטווח ארוך, לשאלות של ההפקה וצורת הניהול

האינטרס של החברה הישראלית ולא רק מתוך האינטרסים של בעלי הון ברווחים 

אוייה ועדת חקירה פרלמנטרית שתקיים דיון מעמיק ומקיף היא הדרך הר. מהירים

 ".לקבלת אחריות על משאבי הטבע לידי הציבור ונציגיו

אמר כי גיבוש תמונת מצב עדכנית על  'אדם טבע ודין'ל "מנכ, ד עמית ברכה"עו

ראוי ואפקטיבי של משאבי , משאבי הטבע הינו תנאי בסיסי לתחילת ניהול כולל

י הכנסת אנו נעקוב וניידע את הציבור בנוכחות ובאופן ההצבעה של חבר. "הטבע

חלה על נבחרי הציבור חובה מוסרית לתמוך בהצעה ולהבטיח . שיגיעו מחר למליאה

 ". חקירה יסודית ושינוי כולל באופן ניהול אוצרות הטבע בישראל

לא ניתן ": "מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון, ד נילי אבן חן"עו

ינה ועיצוב של להידרש להיבטים פרטניים של משאבי הטבע בישראל ללא בח

ועדת חקירה פרלמנטרית היא הדרך . מדיניות כוללת ומעמיקה של ניהולם הכללי

אשר חשיבותו הלאומית המיוחדת , הראויה ביותר לבחון בחינה מעמיקה את הנושא

 "".ברורה לכל
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 :ל"בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי שממשיכות את ההטבות לכי

לניהול קריאה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית 

 משאבי הטבע

ועדת ששינסקי חטאה לתפקידה : והתנועה לאיכות השלטון' אדם טבע ודין'

גם לא ביצעה עבודה יסודית וגם המשיכה את מגמת הענקת המתנות  –פעמים 

יש להקים ועדת חקירה שתבחן באופן מקיף את כלל ההיבטים של . ל"לכי

 סוגיית ניהול משאבי הטבע

 

לחברי הכנסת להצטרף ( ב)לאיכות השלטון קראו הבוקר  והתנועה' אדם טבע ודין'

כ דב חנין להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לניהול כולל של השימוש "ליוזמה של ח

 . במשאבי הטבע וגביית תקבולים לציבור

בארגונים הביעו אכזבה עמוקה מהמסקנות הסופיות של ועדת ששינסקי אשר 

: אמר ד עמית ברכה"עו', דם טבע ודיןא'ל "מנכ. ל"העניקו הקלות מופלגות לכי

בפעם הראשונה כאשר התמקדה אך ורק . ועדת ששינסקי חטאה לתפקידה פעמיים"

בהיבט הפיסקאלי של משאבי הטבע מבלי לבחון את המדיניות הכוללת של ניהול 

כאשר גם בתחום הצר הזה שוב נכנעה ללחצים של  –המשאבים ובפעם השנייה 

מהנזקים האדירים שנגרמו בשנים האחרונות לים  ל שאחראית לחלק גדול"כי

 ". המלח

: מנהלת המחלקה הכלכלית בתנועה לאיכות השלטון, חן-ד נילי אבן"עולדברי 

לא ניתן להידרש להיבטים פרטניים של משאבי הטבע  בישראל ללא מדיניות "

כוללת ומעמיקה לניהולם הכללי בפרט כאשר הציבור נדרש לשאת בעלויות 

החברתיים והבריאותיים ובעלויות נוספות , של הנזקים הסביבתייםהכלכליות 

 ".הכרוכות בהפקת המשאבים

חטאה ואף פגעה  בלבדההתמקדות בהיבט הפיסקאלי "בפנייה של הארגונים נכתב 

ענייניות ואפקטיביות בתחום , באינטרס הציבורי מכיוון שקבלת החלטות מושכלות

הבנה שקביעת חלקי המדינה במשאבי הפיסקאלי יכולה להיעשות אך ורק מתוך 

 .הטבע נגזרת מהשאלה מי מנהל את משאבי הטבע וכיצד הם מנוהלים

בהיבטים שהועלו , בין היתר, ועדת חקירה פרלמנטרית תוכל לחקור ולהעמיק"

בחינה : כגון 4בדוח האמור ואשר לא באו לידי ביטוי במסקנות של ועדת ששינסקי 
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אי עדכון , ית ניהול משאבי הטבע בישראלמקיפה של כלל ההיבטים של סוגי

תמלוגי החצץ במחצבות הפטור והיעדר אמצעי בקרה של אמיתות הדיווחים של 

כמויות הפוספטים הנכרה והיעדר פיקוח על כמויות חומרי החציבה הנכרים ועוד 

 . ותיתן המלצות להסדרה מקיפה של ניהול משאבי הטבע

 .ריתב הפנייה להקמת ועדת חקירה פרלמנט"מצ
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מ אפס אינה מצוינת בהצעת "מדוע עלות חוק מע

 כנדרש, החוק

ר ועדת הכספים ניסן "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר וליו

מ אפס ומדוע אינה זו אינה "סלומיאנסקי  בקריאה לחשוף מהו עלות חוק מע

 .כנדרש, מצוינת בהצעת החוק

 

ספטמבר השנה בבקשה לשקול התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר בחודש 

מבקשת התנועה ', יום א, היום". צוק איתן"מ אפס נוכח מבצע "מחדש את חוק מע

כ סלומיאנסקי לברר "ח, ד ועדת הכספים"לאיכות השלטון משרד האוצר לפיד ומיו

מבקשת , כמו כן. מהו עלות החוק ומדוע אין היא מצוינת בהצעת החוק כנדרש

לא ידון ולא יאושר בוועדת הכספים , חוק לא יקודםהתנועה לאיכות השלטון כי ה

 .כדין, קודם להבהרת סוגיה חשובה זו במסגרת הצעת חוק, ובמליאת הכנסת

 

מ אפס נתקלת בהתנגדות קשה של מומחים במשרד האוצר ומחוצה "הצעת חוק מע

כן עולות שאלות . קיימות שאלות קשות ביותר לגבי כדאיות החוק ותועלתו. לה

ר לעניין הרגרסיביות של החוק בהיותו מעניק הטבה גדולה יותר לבעלי קשות ביות

 .אמצעים מאשר לחסרי אמצעים

עולה כי שאלת ההוצאות , מעיון בהצעת החוק, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

והפחת ההכנסות הצפויים למדינה בביצוע החוק אינם מצוינים לא בנוסח החוק ולא 

 . בדברי ההסבר לו
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כבוד : כ שקד לשינוי חוק יסוד"אישור הצעתה של חה

 האדם וחירותו עלול להיות טעות טרגית

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטים ציפי לבני בקריאה להמשיך 

 כבוד האדם וחירותו: ולעצור את ההצעה לשינוי חוק יסוד

 

בעקבות הצעתה של  ,ציפי לבני, לשרת המשפטיםפנתה התנועה לאיכות השלטון 

, שרת המשפטים. כבדו האדם וחירותו: חברת הכנסת איילת שקד לשינוי חוק יסוד

הגישה ערר על ההחלטה לאשר את הצעת החוק בועדת השרים לענייני חקיקה 

והתנועה לאיכות השלטון קוראת לשרה להמשיך לעמוד איתן לצידה של הדמוקרטיה 

 .הישראלית

 

שאינו , ן היא כי שינויו של חוק יסוד כמענה לפסק דיןעמדת התנועה לאיכות השלטו

מדינה דמוקרטית מתוקנת . הינה פסולה מיסודה, תואם סדר יום פוליטי כזה או אחר

לא תוכל לשאת שינוי של חוקתה כל אימת שתוצאה של בית המשפט אינה נראית או 

רת רואי נסמך על תפיסת עולם קיצ, תיקון שכזה. נושאת חן בעיני הדרג הפוליטי

 .כנדרש, במקום לבחון הדברים בפריזמה רחבה

 

אי אפשר לרוץ ולשנות את " :ר התנועה לאיכות השלטון"יו, ד אליעד שרגא"עו

אנחנו יכולים לאהוב או לא , החוקה בגלל החלטה אחת גם אם נניח שהיא לא טובה

קי צ אבל אנחנו חייבים להסתכל על המנגנונים הקבועים בחו"לאהוב החלטה של בג

בראיה היסטורית ולכבד את , כמו פיסקת ההגבלה ופסקת ההתגברות, היסוד שלנו

 "השיטה

 

 

  

 כנסת   
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 : ר הועדה לענייני ביקורת המדינה"איכות השלטון ליו

 יש לקיים דיון בנושא כללי אתיקה לשרים

ר הוועדה לענייני ביקורת "יו, כ אמנון כהן"התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

 לקיים דיון בנושא כללי אתיקה לשריםהמדינה בקריאה 

 

כ כהן בעניין קידום כללי האתיקה לחברי "התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

 11911912בהמשך לדיון שנערך בוועדה לענייני ביקורת המדינה ביום , הממשלה

מאז  חודשים 04משעה שעברו כמעט . והצורך בעיגון הכללים באופן מהיר וענייני

פנתה התנועה , האתיקה טרם הובאו לאישורה של הממשלה וכלליאותו דיון 

בבקשה לקיים דיון בנושא זה בוועדת הביקורת עם כ כהן "לאיכות השלטון לח

 .פתיחתו של מושב הכנסת

כי חרף הזמן הרב שחלף מיום בו הנושא עלה , התנועה לאיכות השלטון מדגישה

רו כהלכה כללי האתיקה טרם אוש, לראשונה על סדר יומה של הממשלה

לעמדת . ונכון להיום לא קיים קוד אתי סדור החל על חברי הממשלה, בממשלה

לא ניתן להמעיט בחשיבותם של כללי אתיקה לשרים , התנועה לאיכות השלטון

אשר יש בהם בכדי לחזק את ערכי המנהל התקין ואת אמון , ולחברי ממשלה

ת בה אנו שומעים ע, הדבר נכון עתה יותר מתמיד. הציבור בממשלה ובחבריה

, לרבות אלה שאינם עברו, חדשות לבקרים על חברי ממשלה ומקורביהם אשר סרחו

 .אך ניתן לומר כי פעלו באופן שאינו אתי או מקצועי, הלכה למעשה על הרף הפלילי

כפי שעלה מהדיון , ישנה הסכמה רחבה על הצורך בעיגון כללי אתיקה, כמו כן

בו נכחו גורמים רבים כגון משרד , שהוזכר לעילבוועדה לענייני ביקורת המדינה 

בתקופה , זאת ועוד.  משרד מבקר המדינה ונציגי עמותות שונות, המשפטים

שחלפה מאז שהתקיים הדיון בכנסת ועד ימים אלה התנועה לאיכות השלטון עומדת 

, לדברי משרד המשפטים. בקשר עם נציגי משרד המשפטים העוסקים בנושא זה

 . על אף הזמן הרב שחלף, י האתיקה טרם הסתיימההעבודה על כלל

והזמן הרב שחלף מיום בו עניין כללי האתיקה לשרים עלה על סדר , נוכח הדברים

לעמדת התנועה , ומיום בו התקיים הדיון בוועדת הביקורת בפרט, היום בכלל

הגיעה העת לזמן דיון נוסף בנושא ולהקדיש לקידומו את לאיכות השלטון 

 . הראויהתשומת הלב 
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 : איכות השלטון לרשות החברות הממשלתיות

 כ כץ"ת של ח"מנעו את הארכת החל

מנהל רשות החברות הממשלתיות , התנועה לאיכות השלטון פנתה לאורי יוגב

א למנוע את הארכת "בקריאה להפעיל סמכויותיו ולהורות לדירקטוריון תע

 .כ חיים כץ"חופשתו ללא התשלום של ח

 

פרסם ראש הרשות מכתב לכלל החברות הממשלתיות וחברות הבת  13.1.4112ביום 

הסדרת חופשות ללא תשלום של עובדים בחברות ממשלתיות שלהן בנושא 

במכתב הנחה את החברות הממשלתיות להסדיר את . ובחברות בת ממשלתיות

וכי כל חברה תקבע את משך התקופה , ימים 31מדיניותן בנושא זה תוך 

 . ת"ימאלית בה יוכלו עובדיהן לשהות בחלהמקס

נוכח , ת בחברות הממשלתיות"הגיעה העת להסדיר את נושא החל, לדברי יוגב

ת במשך תקופה בלתי "העובדה כי נמצא שעובדים במספר חברות אלו שוהים בחל

הנחה את החברות הממשלתיות שלא , לעניין זה. סבירה ואף ללא כל עילה סבירה

 .ופשה ללא תשלום לתקופה העולה על שנה אחתלהתיר לעובדיהן ח

 

שמאפשר יצירת , התנועה תומכת בעמדה זו ומברכת על היוזמה להסדרת כשל זה

, למרות הנחייה, אולם. ותופעות של ניגוד עניינים ועיוותים בחברות, מוקדי כוח

עולה לכאורה כי הנהלת התעשייה האווירית לישראל , ממידע שהגיע לידי התנועה

כ כץ "ח, בכך. כ חיים כץ"חצפויה להאריך פעם נוספת את חופשתו ללא תשלום של 

מאז , שנים 01-כחופשה בה הוא שוהה כבר , ימשיך לשהות בחופשה ללא תשלום

ברור שהתנהלות זו איננה תקינה וסותרת . ...1נבחר לראשונה כחבר כנסת בשנת 

 .את הוראותיך במכתבך האמור

 

, הממונה על חופש המידע ברשות החברות הממשלתיות, אמנם מתשובת לילי אילון

ת מעבר "לידי התנועה מיום עולה כי אין בחברות הממשלתיות עובדים המצויים בחל

היות והוא מכהן , ת"כ חיים כץ נמצא בחל"במבחן התוצאה ח, ואולם; שנים 1-ל

ככל שחופשתו , לכן. ר ועד עובדי התעשייה האווירית מאידך"וכיו, כחבר כנסת מחד

 .ת לעניין זה"ליש לראותה כח, כ כץ מוגדרת באופן אחר"של ח

מנהל 
 תקין
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מדובר בהטבה שהפכה להיות בלתי סבירה באופן קיצוני וחרגה זה , לעמדת התנועה

ברי כי קיים חשש שהטבה זו מנוצלת לרעה והיא . מכבר את גבולות הטעם הטוב

 .משמשת מקור בלתי הוגן לכוח פוליטי

התנועה לאיכות השלטון קוראת ליוגב להפעיל את סמכויותיו , נוכח כל האמור

כ "א למנוע את הארכת חופשתו ללא התשלום של ח"ולהורות לדירקטוריון תע

ונעדרת כל , שכן אין כל צל של ספק שהמדובר בתקופה בלתי סבירה, חיים כץ

 .עילה סבירה לשהותו בחופשה ללא תשלום לתקופה כה ארוכה
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ש לחקור "התנועה לאיכות השלטון קוראת ליועמ

להוצאת כספי ציבור ולמצות את הדין עם האחראיים 

 שלא כדין

 

בעקבות פרסום דוח תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו 

פנתה התנועה לאיכות השלטון , 4102בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 

ש בקריאה לחקור ולמצות את הדין עם האחראיים "למבקר המדינה והיועמ

 .להוצאת כספי ציבור שלא כדין

  

ח ההוצאה הקופה הציבורית על הבחירות לרשויות המקומיות "וכמבואר בד

הוצאה זו נועדה . עמדה על למעלה ממאה וחמישים מליון שקלים, 4113באוקטובר 

לקדם את הדמוקרטיה ברשויות המקומיות וחיוני לוודא כי כספים אלו הוצאו 

בין שאר הליקויים שנמצאו במימון , ח עולה"מן הדו. למטרה לה הם נועדו

שאינן מצטיירות כהוצאות , כי כספים רבים הוצאו למטרות תמוהות, הבחירות

 .44-41' כהגדרת המבקר בעמ" הוצאות בלתי תקינות", בחירות

  

מהמימון עקב חוסר  11%מעבר לאי הכרה בהוצאות ולשלילת , לעמדת התנועה

, 3..1 –ג "התשנ( מימון בחירות)בהתאם לחוק הרשויות המקומיות , תקינות הדיווח

ששימוש בכספים שלא למרות הבחירות עשוי להוות במקרים מסוימים עבירת הרי

 .או מרמה והפרת אמונים9פלילית של ניסיון לגניבה ו

 

לחקור את המקרים , ש"התנועה לאיכות השלטון קוראת ליועמ, אשר על כן

ולמצות את הדין עם האחראיים להוצאת כספי , על פי ממצאי המבקר, החמורים

ח "עוד מבקשת התנועה להתייחס לליקוי נוסף חוזר ונשנה בדו. ר שלא כדיןהציבו

  ".הסיעה לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה", לפיו, רבות מן הסיעות

 

ליקוי זה הינו בעל משמעות מעבר לסוגיה של מימון בחירות ופגיעה בשוויון 

. ום לשחיתותומהווה במקרים רבים סימפט, בחריגה מתקרת ההוצאות המותרת

לפיה בעלי תפקידים שונים מעניקים שירות כזה או , מאחר ונפוצה התופעה החמורה
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בתפקידים )אחר למעומדים ומתוגמלים לאחר מכן בדרכים שונות ומשונות 

 .על חשבון הציבור, (ובהתקשרויות

 

מקרים בהם על פי ממצאי , לפחות באופן מדגמי, מן הראוי לחקור, אשר על כן

או 9או ללא תמורה ולבחון האם מדובר בשוחד ו9ו שירותים ללא תיעוד והמבקר נתנ

כגון האם הרשות המקומית , לאותו נותן שירותים, האם הוענק לאחר מכן אתנן

 .באופן כזה או אחר, התקשרה עמו לאחר מכן
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 ועדת השרים לחקיקה תצביע על חוק השקיפות בתקציב המדינה

חוק השקיפות בתקציב הוא : "מיכאליכ מרב "ח

הזדמנות היסטורית לחסל את תופעת הקריצות בין 

 "האוצר ליו״ר ועדת הכספים

   

כ מרב "תדון וועדת שרים לחקיקה בהצעת חוק שהגישו ח( 4.11)ביום ראשון הקרוב 

 .יריב לוין ומשה גפני להגברת השקיפות בתקציב המדינה, מיכאלי

לחסל את תופעת הקריצות בין יו״ר , לדבריה, נועדה כ מיכאלי"הצעת החוק של ח

 . וזוכה לתמיכת התנועה לאיכות השלטון, ועדת הכספים לבין פקידי האוצר

 :כ מרב מיכאלי "ח

מיליארד שקל מתקציב המדינה  42-״שיטת הקריצות הביאה אותנו למצב בו כ 

דעים מבלי שחברי הוועדה יו, הועברו בשנה האחרונה באישור ועדת הכספים

מה עלה בגורלם של כספים אלו אבל מה שמאפשר את השיטה הוא החוק ואותו 

 .צריך לתקן

וחובה , תקציב המדינה הוא ההצהרה של הממשלה על ערכים וסדרי העדיפויות

יש צורך מיידי . שאלו שיהיו שקופים לבחינה וביקורת של הציבור ושל הכנסת

את המעקב אחרי חלוקת  לתקן את האופן שבו מוגש ונכתב התקציב ולשפר

 "המשאבים שקובעת הממשלה

הצעת החוק מתקנת את חוק יסודות התקציב ומכניסה שינויים שיאפשרו לציבור 

הצבעה על חוק תקציב : ולכנסת שקיפות ונגישות טובים יותר לתקציב המדינה

הגדלת סכום השינויים , נגישות לתקציב על שינויו באתר משרד האוצר, מעודכן

, ישור בוועדה והגבלת היקף השינויים התקציביים בתוכניות התקציבהנדרש לא

קביעת מנגנון בחוק לאופן הגשת הפניות להעברות תקציביות ומעקב תקופתי על 

ביצוע התקציב באמצעות דיונים ודיווחים תקופתיים של שר האוצר בוועדת 

 .הכספים

לישית בנוסח זהה חוק התקציב הוא החוק היחיד במדינה שמאושר בקריאה שניה וש

בלי קשר לשינויים שנקבעים לגביו בדיוני ועדת , לנוסח הקריאה הראשונה

השינויים שנקבעו מתבצעים בהעברות , כך קורה שלאחר אישורו. הכספים

החוק מציע שנוסח הקריאה השנייה , לכן. תקציביות שקשה לעקוב אחריהן

בדומה לכל , הכנסת והשלישית יכלול את כל השינויים שקבעה ועדת הכספים של

ואלה , סעיף זה יגרום לכך שיהיה צורך בפחות העברות תקציביות. הצעת חוק אחרת

  .שידרשו יהיו אמיתיות

 שקיפות
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כולל שינויים , החוק מציע שהתקציב יפורסם באופן מפורט באתר משרד האוצר

באופן שיאפשר לציבור לעקוב ולהבין כמה כסף יוצא לכל , שמאושרים לאורך השנה

 .בצורה מפורטת ונגישה, מטרה

: חן מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון-ד נילי אבן"עו

אנו עדים לבעיות , מפעילותינו לאורך השנים לקידום שקיפות תקציב המדינה"

יסודיות בהליך אישור התקציב אשר מערערות את תקינותו של ההליך 

ו היא באמצעות כנראה הדרך היחידה לפתרון כשלים אל, לצערנו. הדמוקרטי

ולכן מן הראוי שהכנסת תקבע פרוצדורות ברורות על מנת לוודא , חקיקה

אשר , נגיש ובעיקר יקדם את האינטרסים של הציבור, שהתקציב יהיה שקוף

 ".נכסי וכספי המדינה שייכים בראש ובראשונה לו

מתוך הבנה שמספר ההעברות שמגיעות כיום לוועדה גדול מדי ולא מאפשר 

העברות משמעותיות הצעת החוק מבקשת להגדיל את סכום ההעברה להתמקד ב

החוק מבקש להגביל את סכום , עם זאת. שנדרש עבורו אישור ועדת הכספים

, ההעברה התקציבית בכל תכנית כדי לוודא שהתקצוב בבסיס התקציב הוא אמיתי

 או שידוע מראש, ושאין תכניות שכל מטרתן לשמש כצינור עבור פרויקטים אחרים

 .שההוצאה בפועל בהן גבוהה משמעותית מהתקצוב בהן

שבוע לפחות , ההצעה מבקשת לקבוע שכל העברה תקציבית תוגש בנפרד, כמו כן

כולל מידע על , לרבות כל מידע אחר הנוגע אליה, לפני מועד הדיון עליה בוועדה

המטרה היא לאפשר לוועדת הכספים מידע . העברות תקציביות קודמות באותו סעיף

שיאפשר לקיים דיון אמיתי ורלוונטי בנחיצות , במועד מוקדם מספיק, מלא

 .ההעברה

. סעיף נוסף בהצעה מיועד למנוע את תופעת ההפתעה מגודל הגרעון בסוף השנה

ח מבקשת לקיים מעקב יעיל אחר ביצוע התקציב וקובעת חובה לקיים דיון "ההצ

בהשתתפות שר , נסתבדוחות הקבועים בחוק המוגשים לוועדת הכספים של הכ

, ולהגדיל את מספר הדיווחים של השר לוועדה כדי לשתף את הכנסת, האוצר

 .בתהליכי העבודה על תקציב המדינה, ובאמצעותה את הציבור
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צ בעתירה לאסור את כהונתו "ביום ראשון ידון בג

 של צחי הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ

 

ץ בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון לאסור "בג דן 1.01.02בתאריך 

 . את המשך כהונתו של צחי הנגבי בתפקיד סגן שר החוץ

 

, שר החוץ, צ נגד ראש הממשלה"לבג 4112התנועה לאיכות השלטון עתרה ביוני 

אשר יורה  צו על תנאיכ צחי הנגבי בבקשה למתן "ש וח"היועמ, ממשלת ישראל

השיקולים טרם מינויו של הנגבי לתפקיד סגן שר  לנמק מדוע לא נשקלו מכלול

התנועה לאיכות השלטון . כ הנגבי"ובכללם כשירותו של ח, החוץ בממשלת ישראל

אשר יורה לנמק מדוע לא יבטלו את מינויו של הנגבי  צו על תנאימבקשת גם 

ועומד בסתירה , משום היותו בלתי חוקי, לתפקיד סגן שר החוץ בממשלת ישראל

כל זאת נוכח הפגיעה הקשה באמון הציבור : "הממשלה: חוק יסודלהוראות 

כ הנגבי "במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי אם יכהן ח

שבית המשפט , על אף הרשעתו בעבירה של עדות שקר, בתפקיד ציבורי בכיר

 ."קבע שיש בה אף קלון

 

שאין לאפשר למי ו סבור התנועה לאיכות השלטון טוענת בעתירה כי המחוקק עצמ

שהורשע בעבירה שיש עמה קלון להמשיך ולכהן בתפקיד סגן שר בממשלת 

, כ הנגבי"החלטה על מינוי שכזה חייבת לשקלל את הרשעתו וקלונו של ח. ישראל

וכי בשקלול האמור לא נותר מנוס מהמסקנה כי ההחלטה על מינויו היא בלתי 

 . סבירה במידה קיצונית

 

השלטון מדגישה בעתירה את ריסוק אמון הציבור עם מינויו של  התנועה לאיכות

בתפקיד בכיר ורם של , כ הנגבי בהגה השררה"כל רגע בו אוחז ח: "כ הנגבי"ח

ישראל חרף העובדה כי הורשע בעבירה חמורה של מתן עדות  בממשלת סגן שר

מהווה פגיעה אנושה באמון הציבור ברשויות  –שקר ודבק קלון במעשיו 

 ."פגיעה אשר יש לפעול להפסקתה המיידית, השלטון

 

 

טוהר  
 מידות
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בעקבות דרישת התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע 

ודין הוועדה המחוזית אולצה לקיים דיון נוסף על 

 מתחם הדולפינריום

 

בעקבות דרישת התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין לדחות את מועד 

זאת . הוחלט על דיון נוסף בהתנגדויות" מרחב הדולפינריום"הדיון בתכנית 

לאור העובדה שהוועדה לא עמדה בדרישות התקנות לזימון מתנגדים ובכך לא 

אפשרה הכנה מוקדמת לכל המתנגדים בסוגיות המהותיות אותן מתחייב 

 . העלות בדיוןל

 

 רקע

' אדם טבע ודין'הגישה התנועה לאיכות השלטון ביחד עם ארגון  3.8.12בתאריך 

התנגדות הארגונים לתכנית עקרונית ". מרחב הדולפינריום"התנגדות לתכנית בשם 

 .משפטיים ותכנוניים העומדים בלב התכנית, ביותר ונוגעת לכשלים כלכליים

' אדם טבע ודין'בטרם התכנסה הוועדה המחוזית פנו התנועה לאיכות השלטון ו

היועצת המשפטית לועדה , ד שרון טל"עו, גילה אורון' גב, ר הוועדה המחוזית"ליו

 6על סעיף להתנגדויות תוך דגש ' יעל פרי מזכירת משנה ב' במשרד הפנים ולגב

יום לפחות  02נגדים בתוך לתקנות התכנון והבניה בהן נדרש לשלוח זימון למת

 .לפני קיום הדיון בהתנגדות באמצעות דואר רשום או פקס

 

אדם 'לאור העובדה כי התנועה לאיכות השלטון לא קיבלה כל זימון לוועדה ואילו 

נשלח מכתב אל מזכירת , קיבלה זימון שני ימי עבודה בלבד לפני הדיון' טבע ודין

אכן הפניות נשלחו בדואר רגיל בשל בעיות הועדה ובמענה טלפוני נמסר לתנועה כי 

זאת למרות דרישת ,בדואר ישראל וכי אין נוהגים בועדה להשתמש בפקסימיליה

 .הזימונים לא נשלחו כדין, משמע. התקנות

 

תכנון 
 ובניה
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הזימון לא כי מאחר ו, טענו בוועדה' התנועה לאיכות השלטון'ו' אדם טבע ודין'

ועד בו תיערך המצאה על פי הוועדה מחויבת לדחות את הדיון למנערך כדין 

בעקבות הבקשה החוזרת כי הנושא יבחן על ידי הגורמים המשפטיים . התקנות

 .4112הוחלט על דיון נוסף בחודש נובמבר 
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מדוע לא זימנה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה 

מרחב "א את המתנגדים לתכנית  "במחוז ת

 ?כדין" הדולפינריום

 

דרשו לדחות את מועד הדיון ' טבע ודין אדם'התנועה לאיכות השלטון ו

לאור העובדה שהוועדה לא עמדה , "מרחב הדולפינריום" 22610//בתכנית תא

בדרישות התקנות לזימון מתנגדים ובכך לא אפשרה הכנה מוקדמת לכל 

ד אסף "עו. המתנגדים בסוגיות המהותיות אותן מתחייב להעלות בדיון

הגיע הבוקר לדיון ' אדם טבע ודין'מנהל המחלקה המשפטית של , רוזנבלום

בכוונת הארגונים לפעול נגד התנהלות . והודיע לחברי הוועדה על אי חוקיותו

 .הוועדה המחוזית

 

' אדם טבע ודין'הגישה התנועה לאיכות השלטון ביחד עם ארגון  3.8.12בתאריך 

ת התנגדות הארגונים לתכנית עקרוני". מרחב הדולפינריום"התנגדות לתכנית בשם 

 .משפטיים ותכנוניים העומדים בלב התכנית, ביותר ונוגעת לכשלים כלכליים

 

' אדם טבע ודין'בטרם התכנסה הוועדה המחוזית פנו התנועה לאיכות השלטון ו

היועצת המשפטית לועדה , ד שרון טל"עו, גילה אורן' גב, ר הוועדה המחוזית"ליו

 6על סעיף דויות תוך דגש להתנג' יעל פרי מזכירת משנה ב' במשרד הפנים ולגב

יום לפחות  02לתקנות התכנון והבניה בהן נדרש לשלוח זימון למתנגדים בתוך 

 .לפני קיום הדיון בהתנגדות באמצעות דואר רשום או פקס

 

אדם 'לאור העובדה כי התנועה לאיכות השלטון לא קיבלה כל זימון לוועדה ואילו 

נשלח מכתב אל מזכירת , בלבד לפני הדיוןקיבלה זימון שני ימי עבודה ' טבע ודין

הועדה ובמענה טלפוני נמסר לתנועה כי אכן הפניות נשלחו בדואר רגיל בשל בעיות 

זאת למרות דרישת ,בדואר ישראל וכי אין נוהגים בועדה להשתמש בפקסימיליה

 .הזימונים לא נשלחו כדין, משמע. התקנות
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זכות ההתנגדות היא חלק מזכויות " :התנועה לאיכות השלטון, ד נילי אבן חן"עו

ולכן , שהיא כידוע זכות מהותית ויסודית הנגזרת מכללי הצדק הטבעי, השימוע

ובפרט לעמוד לנגד עניהן של ועדות , עליה להיות נר לרגליה של כל רשות מנהלית

 ."תכנון ובניה

 

ה העובדה כי הוועדה המחוזית סירב: "'אדם טבע ודין'ל "מנכ, ד עמית ברכה"עו

מעלה חשש כי , לדחות את הדיון גם לאחר שהוכח לה שהזימונים לא הוצאו כדין

הוועדה אינה מעוניינת לשמוע את הטיעונים המקצועיים של ארגוני החברה 

מדובר בתכנית כה גדולה בעלות השפעות רבות היקף . האזרחית המתנגדים לתכנית

לחריגה מנורמות כלכלית וחברתית שאינה מאפשרת מקום  –מבחינה סביבתית 

 ".המנהל התקין

 

כפי שהוצגה בפני מזכירת הועדה ', אדם טבע ודין'עמדת התנועה לאיכות השלטון ו

הוועדה מחויבת לדחות את הדיון למועד בו הזימון לא נערך כדין היא כי מאחר ו

, התנועה לאיכות השלטון מבקשת שוב, כמו כן. תיערך המצאה על פי התקנות

קיום הדיון ושא יבחן על ידי הגורמים המשפטיים טרם קיומו שכן כי הנ, לפני הדיון

 .היום פוגע פגיעה מהותית בזכות המתנגדים

 

לטעון  ןת לעמוד על זכותומתכוונ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

 .על פי דין ובמידת הצורך לפנות לערכאות

 

 

 

 


