גיליון סיכום הפעילות בחודש אוגוסט 2018
בעקבות "הקלטות ביטן" פנינו לשר ארדן :הארך את כהונת המפכ"ל אלשיך בשנה נוספת – לאחרונה התפרסמו בתקשורת
כתבות שעלה מהן כי בהקלטות שהוקלטו במסגרת החקירה הסמויה שהתנהלה כנגד ראש הקואליציה (דאז) ח"כ דוד ביטן ,הוא
נשמע מספר שרה"מ סיכם איתו שימונה לתפקיד השר לביטחון פנים ,במקום השר המכהן כעת .על פי הפרסומים ,נשמעים בהקלטות
מקורביו של ח"כ ביטן כשהם דנים בתכנית שמטרתה העברת השר לביטחון פנים המכהן כעת ,במטרה להדיח את מפכ"ל המשטרה
המכהן רוני אלשיך ,ותחתיו למנות מפכ"ל שיהיה יותר "נוח" .אין ספק שמדובר בדברים חמורים ביותר .מדובר בקנוניה של ממש
שמטרתה ,כך נראה ,למנות מפכ"ל משטרה נעדר עצמאות אשר יוכל לשמש "בובה על חוט" של ממניו ,מפכ"ל משטרה שיהיה "נוח"
לאותם הגורמים שנמצאים היום תחת חקירות פליליות ,במטרה ,כך נראה ,לבלום את חקירותיו של רה"מ נתניהו .לכן אנחנו חושבים
שנכון לעכשיו מתבקשת הודעה פומבית על הארכת כהונתו של המפכ"ל המכהן אלשיך ,עד לתום חקירת הפרשה החמורה הזו.
אחרי יותר משנתיים – דורשים מהיועמ"ש :הגיע הזמן לקבל החלטה בעניין העמדתו לדין של השר דרעי – כבר כמעט שנתיים
וחצי חלפו מאז שהיועמ"ש הורה על מעבר משלב הבדיקה לשלב של חקירה פלילית של ממש נגד השר דרעי .דרעי ורעייתו נחקרו
כבר מספר פעמים בחשד לעבירות של הלבנת הון ,מרמה והפרת אמונים ,גניבה בידי מורשה ,רישום כוזב ועבירות מס .למרות
הזמן הרב שעבר  -הפרקליטות עוד לא החליטה בעניין העמדתו לדין; פנינו ליועמ"ש ולפרקליט המדינה והבהרנו להם שהגיע הזמן
לקבל החלטה .הצורך הזה מתבהר עוד יותר לאור העובדה שבקרוב יתקיימו בחירות בהן סביר להניח שדרעי יציע עצמו לבחירת
הציבור פעם נוספת – וכדי שהציבור יוכל לממש את זכות הבחירה שלו ,מגיע לו לדעת אם דרעי צפוי לעמוד לדין פלילי או לא.
התנועה מבהירה :רוכברגר לא כשיר להתמודד בבחירות ברמת השרון – לאחרונה פצח בקמפיין אדם שהורשע לפני ארבע שנים
בעבירות חמורות של טוהר מידות ,וקרא לציבור להחזיר לו את האמון שבו מעל ולהשיב אותו לעמדת הכוח .יצחק 'איציק' רוכברגר
מנופף בחוות דעת 'משפטית' חסרה ,סלקטיבית ,כזאת שלא תופסת מים ,וחושב שיצליח להטעות את תושבי רמת השרון בדרך.
החוק דווקא ברור ,ולא מותיר אפילו צל של ספק :מי שהורשע בעבירות שחיתות ,מי שנגזר עליו מאסר בפועל מעל שלושה חודשים
 גם אם ריצה אותו בעבודות שירות ,והכי חשוב  -מי שנקבע לגביו שבעבירות שביצע נגד הציבור יש קלון ,וטרם חלפו שבע שניםמסיום ריצוי העונש  -לא יכול להתמודד בבחירות .לא לעיר ,לא ליישוב ,לא למועצה ולא לשום רשימה בישראל  .2018את חוות
דעתנו בנושא העברנו למפקחת על הבחירות ולמנהלת הבחירות ברמת השרון ואנחנו מחכים להודעה הרשמית שתבהיר את הנושא
לכלל הציבור.

האם למשטרה יש "ארכיון השחרות" על בכירים? והאם ניסו לתפור תיק לתא"ל גל הירש? – לאחרונה התפרסמו בתקשורת
מספר כתבות החושפות הקלטות ותמלילי שיחות בין בכירים במשטרה שמצביעות לכאורה על ניסיונות ל"תפירת תיק" למועמד
לתפקיד המפכ"ל ,תא"ל במיל' גל הירש .הפרסומים אף הרחיבו ותיארו מאגר מידע הקיים לכאורה במשטרה ובו מידע על אישי
ציבור ,שרים וח"כים השמור לכאורה "לצרכי בקרה" ושהקמתו נעשתה שלא בידיעת המפכ"ל והיועמ"ש .מאגר מידע זה ,אם אכן
קיים ,מעלה חששות כבדים לפיהם מטרתו היא לשמור מידע "ליום פקודה" שניתן לשלוף בקלות ובמהירות על מנת לפגוע במינויים,
קידומם ובשמם הטוב של האנשים עליהם המידע נאסף .הדבר חמור ביותר .אם קיים במשטרה מידע המעלה חשש לפלילים יש
לפתוח בחקירה כנגד הגורמים המעורבים .אם המידע הקיים אינו מעלה חשש לפלילים ,יש לגנוז אותו .כך או כך – בוודאי שאין
לשמור מידע אך ורק לשם שימוש בררני בו לצרכים אישיים או פוליטיים של גורמים כאלה ואחרים ,או על מנת לבצע "לינץ' תקשורתי"
בגורם כזה או אחר בתזמון הנוח למפרסמי המידע .הדבר אינו ראוי ,אינו חוקי ובוודאי שאינו תואם התנהלות של רשות ציבורית
שה יא שליחה של הציבור ועליה להתנהל על פי נורמות ועקרונות של מנהל ציבורי תקין .התנהלות שכזו פוגעת אנושות באמון הציבור
במערכת אכיפת החוק ומזכירה התנהלות של משטרים אפלים.
הישג חשוב :בוטלה ההחלטה להקים חניון מיותר מתחת לשוק מחנה יהודה בירושלים – הצלחה במאבק שלנו :ועדת הערר
בירושלים ביטלה את ההחלטה להקים חניון מיותר מתחת למחנה-יהודה .בשנת  2013הגשנו (יחד עם ארגון "אדם טבע ודין")
התנגדות לבקשת היתר הבניה של חניון בן  7קומות מתחת לשוק מחנה יהודה .מה שמההתחלה נראה לנו כמו פרויקט מוזר ,שאיבד
קשר למציאות מאז שהרכבת הקל ה התחילה לפעול ואושרו מאות מקומות חניה בפרויקטים אחרים באזור ,והלך והתגלה במשך
השנים כהתגלמות התכנון הלקוי .לכל אורך הדרך ניסו הגופים שקידמו את הפרויקט ,עיריית ירושלים וחברת 'עדן' ,לטשטש ולהסתיר
את הכשלים הרבים שהתגלו בו .אבל החודש הוועדה קבעה :התכניות שהוצעו לא יושבות עם המציאות .אחת החלופות חסרת היגיון
תכנוני ומלאה כשלים וקשיים ,והשנייה חסרת היתכנות משפטית (במילים אחרות ,מתנגשת עם התכניות הקיימות) .מיליונים מכספי
הציבור ,משאבי זמן וכסף של עשרות מתנגדים ושל ועדת התכנון עצמה למרבה הצער כבר התבזבזו  -אבל לפחות את המחיר הכבד
של בניית החניון אף אחד לא ישלם .עוגמת הנפש והנזקים הקשים של השכנים ,של באי וסוחרי השוק ושל כלל תושבי ירושלים
נחסכה עם ההחלטה המבורכת הזו ,ואנחנו שמחים שהתכנית נעצרה בזמן .אבל מבחינתנו הסיפור לא נגמר  -את הכשלים החמורים
שנחשפו בדרך אנחנו מתכוונים לדרוש ולחקור ,ועל הליכי קבלת ההחלטות הפגומים מישהו בעיריית ירושלים ובחברת עדן יצטרך
לתת את הדין.
הדיונים בעתיר ה שלנו נגד עסקת הדולפינריום המפוקפקת :אנחנו מתנגדים להצעה החדשה של היזם – במסגרת העסקה
נגדה עתרנו ,הסכימו רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב לקדם עם חברת "השער לישראל" עסקת "חילופי קרקע" מפוקפקת,
ש במסגרתה השער לישראל "מוותרת" על זכויותיה בדולפינריום שעומד נטוש מזה עשורים ,שהוכח מעל לכל ספק ששוויו הכלכלי
כמעט ולא קיים ושחוזה החכירה שלו מופר על ידה באופן בוטה ובתמורה מקבלת זכויות חכירה לדורות במגרש סמוך ממזרח ,בן
 12דונם ,מהנדירים והיקרים בישראל ,ועליו זכויות בנייה בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניית מיזם נדל"ן של מגורים ומלונאות;
לשמחתנו ,עם תום הדיון בחודש שעבר הבינו השופטים את הפער העצום בין הרווח של הציבור לרווח של היזם ולכן הציעו ליזם
לשקול מחדש את התמורה; החודש היזם אכן מסר את תשובתו לבית המשפט– ואנחנו הבענו את התנגדותנו להצעה החדשה כיוון
שהיא משמרת את העיוות של העסקה המקורית .משמעותה של ההצעה היא אחת :המשך פעולה באותו מתווה ממש נגדו הוגשה
העתירה ,תוך שימור העיוות הבלתי נתפס בחלוקת המשאב הנדיר ,שנמסר באופן בלעדי לידי "השער לישראל" .כמייצגי האינטרס
הציבורי אנחנו לא יכולים להסכים להצעה הזו ומבקשים מבג"ץ שידחה גם אותה.

