גיליון סיכום הפעילות בחודש ספטמבר 2018
הוכרזו זוכי אות אביר איכות השלטון לשנת  – 2018הוועדה הציבורית הכריזה על האבירים לשנה הנוכחית :בקטגוריית הרשות
השופטת ,נבחרה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור .בקטגוריית הרשות המחוקקת זכה ח"כ אורי מקלב מסיעת
יהדות התורה .הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר האלוף במיל' דני עפרוני זכה בקטגורית צבא וביטחון .שמואל האוזר ,יו"ר הרשות
לניירות ערך לשעבר זכה בקטגורית הרשות המבצעת .בקטגורית תקשורת זכה השנה עיתונאי חדשות עשר ברוך קרא ובקטגורית
הרשות המבקרת זכתה השנה מבקרת מועצת מבשרת ציון לשעבר אילנית גוהר .בקטגורית מאבק חברתי ציבורי זכו השנה עו"ד
נידאל חייק מעמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" והממונה על רשות שוק ההון לשעבר דורית סלינגר .בקטגוריית טוהר המידות
זכה חושף השחיתות בתעשייה האווירית מיכאל מירב ובקטגורית חינוך ותרבות זכתה המכינה הקדם צבאית הדרוזית "כרם אל";
השנה עמדה בראש הוועדה הציבורית השופטת בדימוס דליה דורנר  .חברי הוועדה הם :יו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד ד"ר
אליעד שרגא ,ד"ר מרטין וייל ,גב' מירב ארלוזרוב ,גב' עדינה בר שלום ,רו"ח לילי איילון ופרופסור אריה אלדד.
בעקבות הדו"ח המצביע על ליקויים במוכנות צה"ל למלחמה פנינו לשר הביטחון בדרישה להקמת ועדת בדיקה – בחודש
שעבר שלח נציב קבילות החיילים לוועדת חוץ וביטחון ולשר הביטחון דיווח על מוכנות הצבא למלחמה .מהדו"ח מצטיירת תמונה
מדאיגה :פערים במלאי הציוד ,ליקויים בהטמעת אמצעי תקשורת ,כשלים בהתאמה בין מערך האימונים לתוכניות הלחימה וחוסר
בכוח אדם הם רק חלק מהבעיות החמורות שעלו בדיווח ועלולות לגבות מחיר כבד בתרחיש הגרוע ביותר; למרות התגובה
האופטימית של צה"ל ,שטוען למוכנות וכשירות גבוהה למלחמה ולניצחון ,נראה שיש מקום לדאגה .יותר מ 250-עמודים ,מסמכים
ועדויות של חיילים וקצינים הם בהחלט מדאיגים .מבקר צה"ל קיבל הוראה מהרמטכ"ל לחקור את הטענות ,אבל זה לא מספיק.
למערכת יהיה קשה לבדוק את עצמה מבפנים .רק גורם חיצוני ,עצמאי ובלתי תלוי יוכל לבדוק ,לדווח ולהוציא את האמת לאור.
פניונו ליועמ"ש בעקבות נאומו של זאב אלקין שעלה לציבור ,עפ"י פרסומים 700 ,אלף ש"ח – בתקשורת פורסם שבתמורה
לסכום של  700אלף שקלים שהעביר המשרד לענייני ירושלים ,ניתן לשר העומד בראש המשרד זאב אלקין לנאום בכנס 'ועידת
המשפיעים' של חברת החדשות בבנייני האומה .הנאום נשמע לרבים מהמאזינים פשוט כנאום בחירות במסגרת התמודדותו של
אלקין על ראשות עיריית ירושלים .לאור האיסור הברור על שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות ,פנינו ליועץ המשפטי בנוגע
לעניין וכן לאלקין עצמו בדרישה שיעביר לנו את חוות הדעת המשפטית הנוגעת לנושא.

אחרי שנים של מאבק משפטי :חברת "קאש אנד קרי" סוף סוף תחזיר את מה שהיא חייבת לציבור  -הסיפור שהתחיל
בשנת  1992הסתיים בני צחון לציבור .חברת קאש אנד קרי הולכת לשלם עשרות מיליוני שקלים שהיא חייבת לרשות מקרקעי
ישראל ותחזיר  9דונם וזכויות בנייה על  100,000מ"ר; בתחילת שנות התשעים קיבלה קבוצת סמי שמעון  33דונם באזור
התעשייה נתניה ,בפטור ממכרז ,כדי להקים על הקרקע מרכז שיווק סיטואני למזון ולסייע בהורדת יוקר המחייה .בפועל ,הקימה
חברת קאש אנד קרי את  Yסנטר ,מתחם בילוי שהקשר בינו ובין הוזלת מוצרים הוא מקרי בהחלט :מרכז לעסקים ,בית קולנוע,
חנויות מותגים ומסעדות ,הכל בניגוד לחוזה .לפני ארבע שנים ,כשגילינו על המו"מ שניהלה חברת קאש אנד קרי עם רשות
מקרקעי ישראל על הפרת ההסכם ,דרשנו לקבל מהם את החומרים הנוגעים להתקשרויות עם החברה ,ולדעת מה הצעדים
שננקטו ע"י הרשות ברגע שנודע על ההפרה .אלא שהחברה עתרה לבית המשפט נגד הרשות כדי שלא תמסור לנו את המידע.
מדובר במידע ששייך לציבור על שטח קרקע עצום שנמסר מהמדינה בלי מכרז והחוזה בעניינו הופר .ביולי  2016פסק בית
המשפט שמגיע לכולם לדעת ,וכשנחשפו המסמכים סוף סוף ,גילינו שרשות מקרקעי ישראל ידעה במשך  9שנים על המחדל
ועל הפרת החוזה ,ולא עשתה הרבה כדי לטפל בו .בתחילת  2018עתרנו לבית המשפט בתקווה שתיפסק גרירת הרגליים.
החודש ,אחרי שנים ,עשרות פניות ושתי עתירות שהגשנו ,ניצחנו .לא ברור איך זה לקח כ"כ הרבה זמן ,אבל מה שנגזל מהציבור
יוחזר לידיו.
#לאמצביעיםשחיתות :לקראת הבחירות המקומיות אנחנו מגיעים לכל הארץ ולדרוש מהמועמדים לחתום על האמנה
למאבק בשחיתות – הבחירות המקומיות מתקרבות ואנחנו בעיצומו של קמפיין נרחב תחת הכותרת #לאמצביעיםשחיתות,
במסגרתו אנחנו מגיעים לכל הארץ ומקיימים אירועים בהשתתפות המועמדים בבחירות – בהם אנחנו שואלים אותם בדיוק מה
בכוונתם לעשות כדי להיאבק בשחיתות אם יבחרו .בנוסף באירועים אנחנו דורשים מהמועמדים לחתום על האמנה שניסחנו נגד
השחיתות – ורבים מהם חותמים עליה ובכך מביעים התחייבות משמעותית לציבור .עד עכשיו קיימנו אירועים ברמלה ,ירוחם,
הרצליה ,כפר סבא ,עכו ,רמת השרון ,זכרון יעקב ,חדרה ,ראשון לציון ,הוד השרון ,חיפה ,יהוד ,לוד ועוד ועוד ,והאירועים עוד
נמשכים כאשר מתוכננים אירועים גם בירושלים ,תל אביב ,אשקלון ,בת-ים ,מודיעין ,גוש עציון ,אשדוד ,רמת-גן ועוד .אנחנו
קוראים לכל המועמדים להתחייב להיאבק בשחיתות ,לפעול בשקיפות ,לשמור על טוהר המידות ,להימנע מניגוד עניינים ובעיקר
– לא למעול באמון שהציבור נתן בהם.
עו"ד נילי אבן-חן ,העומדת בראש המחלקה הכלכלית שלנו ,הוכתרה למקום העשירי ברשימת  100המשפיעים של דה-
מרקר! המחלקה הכלכלית הוקמה על ידי עו"ד אבן-חן ופועלת כבר  15שנה ,במאבק ארוך ומתמשך לשמירה על הקופה
הציבורית ,על משאבי הטבע ועל הנכסים ששייכים לכם ,הציבור .כאן לא מדובר רק במאבקים נקודתיים אלא בשינוי המבנה
כולו ,ועקירת הבעיות מהשורש .לקום מדי בוקר ולהילחם נגד השיטה ,לעמוד בתעוזה מול בנקים ותאגידים עצומי מימדים ,לא
להתקפל מול מונופולים דורסניים ולא לחסוך בביקורת כלפי גופי הפיקוח והרגולציה  -כל זה כדי להגן על הכסף שלכם מזרועות
ההון-שלטון .הנושא הזה לא תמיד מגיע לכותרות הראשיות ,אבל ההשפעה שלו על החיים של כולנו אדירה .עבור נילי והמחלקה
יוקר מחייה והון -שלטון הם לא סיסמאות ולא גזירת גורל ,אלא מציאות שאפשר לשנות .ואפשר בהחלט .כל מי שעבד לצדה של
נילי יכול להעיד שעם נחישות ,תעוזה ,הרבה מחקר ועם האמונה שאף גוף לא חזק מדי  -אין הר שאי אפשר להזיז .המחלקה
בפיקודה חסכה לכם כבר כמה מיליארדים עד היום ,ולא מתכוונת לעצור .בעקבות כניסתה של נילי לרשימת המשפיעים של דה-
מרקר לשנת  ,2018אנחנו מורידים בפניה את הכובע ואומרים לה ולעובדי ומתנדבי המחלקה לדורותיה תודה ענקית על הפעילות
המשמעותית ורבת השנים.

