התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

תאריך :כ' אלול ,תשע"א 19/09/2011
סומן :כ8040-10-
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לכבוד
חברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק:
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מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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הממונה על ההגבלים העסקיים

מר חיים שני
מנכ"ל משרד האוצר
פרופ' שמואל האוזר
יו"ר הרשות לניירות ערך
עו"ד אבי ליכט
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
פרופ' עודד שריג
הממונה על שוק ההון במשרד האוצר
ד"ר קרנית פלוג
המשנה לנגיד בנק ישראל

נכבדיי ,שלום רב,

הנדון :הצורך בפרסום פרוטוקולי עבודת הוועדה
סימוכין :מכתבינו מן הימים 15/9/2011 ;10/8/2011
בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר( ,להלן :התנועה) הרינו לפנות אליך כדלקמן:

 .1בהמשך למכתבינו אשר בסימוכין ,ונוכח הגשת מסקנות הביניים של הוועדה להגברת
התחרותיות במשק (להלן :הוועדה) ,אנו שבים ופונים אליכם בבקשה לפרסום פרוטוקולי
הוועדה ,וזאת לאור הנימוקים שלהלן וכפי שציינו במכתבינו האמורים.
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 .2ראשית ,לאור חשיבותה של עבודת הוועדה ומרכזיות וחיוניות הנושא שבו היא עוסקת,
ולאור השלכות הרוחב הנלוות ,אנו סבורים כי חשיפת תהליך העבודה של הוועדה הינו
בעל חשיבות עליונה.
 .3כפי שכתבנו במכתבנו מיום  ,15.9.2011וכפי שגורמים הקשורים לוועדה טוענים אף הם
בראיונות לכלי התקשורת ,נושא עבודת הוועדה הינו בעל משמעות ציבורית גדולה ביותר,
והיא עשויה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת על מבנה המשק כולו .כמו כן ,השלכות
מסקנות הוועדה עשויות להשפיע על כיסו ואיכות חייו של כל אזרח במדינת ישראל.
לפיכך ישנה חשיבות אמיתית לשתף את הציבור ככל שניתן בתהליך העבודה של הוועדה -
לא רק במסקנותיה ,אלא גם בדרך שבה הגיעה אליהן.
 .4שנית ,לעבודת הוועדה עשויה להיות גם השפעה ניכרת על אילי ההון והיא עשויה להיות
נתונה ללחצים כבדים ,וגם מסיבה זו ישנה חשיבות קריטית לשקיפות תהליך עבודת
הוועדה.
 .5במצגת שפרסמה הוועדה לפני מספר חודשים ("דה-מרקר" )31.7.11 ,נכתב כי הוועדה
קיבלה  25ניירות עמדה מארגונים ומאנשים פרטיים ,קיימה  15דיונים במליאה ודיונים
רבים בצוותים מצומצמים ,ושמעה  20דוברים ,ביניהם מומחים ואנשי אקדמיה ,נציגי
מגזר שלישי וארגונים וגופים המייצגים בעלי עניין .אנו סבורים כי שיתוף הציבור
בעמדות ששמעה הוועדה ובדרך קבלת החלטותיה ,הינו בעל חשיבות עליונה.
 .6שלישית ,נציגי התנועה למען איכות השלטון הופיעו פעמיים בפני הוועדה ושטחו את
משנתה הכלכלית ,החברתית והמשילותית של התנועה לגבי סוגיית הריכוזיות .אי לכך,
בכוונת התנועה לנצל את זכות הטיעון בפני הוועדה לאחר פרסום מסקנות הביניים ולאחר
הבנת משמעותן והשלכותיהן על המשק .למען הסדר הטוב ,התנועה מתכבדת לבקש כי
נציגה יופיע בפני הוועדה בשלב השימוע .אנו סבורים כי מומחיותנו ופעילותנו הענפה
בנושא עשויים לתרום להמשך עבודת הוועדה.
 .7כידוע לכם ,אין זכות טיעון בלי זכות עיון ,שהרי זכויות אלה הולכות צוותא-חדא
ושלובות זו בזו .לפיכך ,בכדי שהתנועה תוכל למצות את זכות הטיעון בצורה נאותה,
הנכם מתבקשים להעביר לידי התנועה ,כמו גם להביא לידיעת הציבור את כל התשתית
העובדתית אשר נפרשה בפני הוועדה בבואה לקבל את מסקנות הביניים.
 .8לאור האמור לעיל ,הרינו לבקשכם לפרסם ,כמו גם להעביר לידי התנועה ,את פרוטוקולי
הדיונים המלאים שלה ,וכן רשימת ניירות העמדה שקראה הוועדה ,הדוברים שהופיעו
בפניה ועמדותיהם ,כדי שיועמדו לעיון הציבור והתנועה באופן מיידי.
 .9לאור העובדה שהוקצבו  30יום לצורך השימוע ,נודה על קבלת עמדתכם והתייחסותכם
בהקדם האפשרי ,על מנת שתוכל התנועה לשקול את המשך צעדיה המשפטיים בנושא.
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 .10לתגובתכם המהירה ,נודה.
בכבוד רב,
נועם ריף
מחלקת כלכלה ומחקר

אליעד שרגא ,עו"ד
יו"ר התנועה למען איכות השלטון בישראל
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