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

תאריך :כ"א אייר ,תשע"ב 13/05/2012
סומן :כ8040-10-
לכבוד
עו"ד אבי ליכט
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי פיסקאלי)
צלאח א דין 29
ירושלים 91010
נכבדי שלום רב,

הנדון :בקשה לעיון בטיוטת חוק הריכוזיות
בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר( ,להלן :התנועה) הריני לפנות אליך כדלקמן:
 .1בתאריך  22.4.2012אומצו במלואן מסקנות הועדה להגברת התחרותיות במשק (ועדת
הריכוזיות) בהחלטת ממשלה מספר .4559
 .2כמו כן ,הוחלט על הקמת צוות שרים בראשות ראש הממשלה שיהיה אמון על גיבוש וניסוח
תזכיר חוק לאישור ועדת שרים לחקיקה .החלטת הממשלה הדגישה כי יש לפעול להפצת
תזכיר החוק ואישורו על ידי ועדת שרים לחקיקה במהירות האפשרית ,והסמיכה את צוות
השרים לבצע התאמות למסקנות הועדה ,ככל שנדרש לשם עיגונן בחקיקה .צוות מקצועי
בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה פרופ' יוג'ין קנדל הוסמך
לסייע בהכנת תזכיר החוק ,לסייע בקידום הליכי החקיקה וליווי הליך החקיקה בכנסת.
 .3שלב זה הינו שיאו של תהליך שנמשך לאורך שנה וחצי ,במהלכו ישבה ועדת הריכוזיות על
המדוכה תוך שיתוף הציבור הרחב בשיקוליה ,וגיבשה את דו"ח הריכוזיות ,המפרט ,לשיטתה,
את הבעיות המבניות העיקריות במשק הישראלי והדרכים לפתרונן.
 .4אין חולק כי לצורך יישום מהלכים נרחבים שכאלו ,נדרשת תמיכת הציבור הרחב .נדמה כי
חברי ועדת הריכוזיות אכן נקטו בגישה זו ,ואפשרו לגורמים רבים בעלי אינטרסים שונים,
לרבות התנועה למען איכות השלטון ,להופיע בפניה ולשטוח את משנתם בכל הקשור לסוגיית
הריכוזיות במשק.
 .5התנועה למען איכות השלטון בישראל מאמינה כי על מנת לשמר את התנופה הציבורית לה
זכו מסקנות הועדה ,וכדי להביא ליישום מיטבי ומלא של מסקנות הועדה ,יש לאפשר לציבור
הרחב לעיין ולהגיב על טיוטת תזכיר החוק בטרם יאושר בכנסת.
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 .6יש לציין כי פעמים רבות מוצא לנכון משרד המשפטים להעביר תזכירי חוק לגורמים שונים
במשק ,לרבות התנועה למען איכות השלטון ,במטרה לקבל את הערותיהם .נוהג זה נראה
ראוי ביותר ככל שמדובר בנושא שמשמעותו למשק הישראלי הינה ראשונה במעלה.
 .7נקדים ונאמר כי התנועה מכירה בחשיבות קידום החוק במהירות האפשרית ועל כן אינה
מבקשת לעכב את הליכי החקיקה אלא שתינתן שהות קצרה לתגובה על תזכיר החוק ,שכן יש
צורך לאזן בין הרצון בקידום החוק במהירות האפשרית מחד ,לבין הצורך בשיתוף הציבור
והתייחסות להערותיו מאידך.
 .8על כן ,נבקש כי טיוטת תזכיר החוק המעגן את מסקנות ועדת הריכוזיות בחקיקה ראשית
תועבר לעיוננו והערותינו לפרק זמן מוגבל ,והכל במטרה לשמור על האינטרס הציבורי ולמען
שיפור חוסנו של המשק הישראלי.

 .9לתגובתך המהירה ,נודה.
בכבוד רב,
נילי אבן-חן ,עו"ד
מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר

עמרי בן חורין
מחלקת כלכלה ומחקר
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