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

תאריך :י"ג טבת ,תשע"ב; 08/01/2012
סומן :כ8040-10-
לכבוד
השר יולי (יואל) אדלשטיין
משרד ההסברה והתפוצות
ירושלים
נכבדי ,שלום רב,

הנדון :בקשה לפגישה עמך להצגת עמדות התנועה למען איכות השלטון בישראל
בעניין המשק הישראלי והמצוקות החברתיות-כלכליות
סימוכין :מכתבנו מיום .16/8/2011

מכתב זה עניינו בקשה לפגישה אישית עם כבודו ,על מנת להציג בפניך את עמדת התנועה למען
איכות השלטון בישראל (להלן :התנועה) בנושא הריכוזיות במשק ,ולבחון אפשרות לשיתוף
פעולה ,כמפורט להלן.
בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר ,ובהמשך לפנייתנו מן התאריך  ,16/8/2011הריני
לפנות אל כבודו כדלקמן:
 .1התנועה למען איכות השלטון בישראל ,הינה תנועה אזרחית רחבה המונה כ – 20,000
חברים ופועלת למעלה משני עשורים לקידום איכות השלטון ונורמות שלטוניות ראויות
בהתנהלות רשויות השלטון בישראל.
 .2בין יעדי התנועה הצבנו לעצמנו לפעול לתיקון פגמים יסודיים בשיטה ,שיוצרים ו/או
מאפשרים את הממשק ההדוק בין הון-לשלטון ,שגורר עמו חוליים ושחיתויות ,פוגע
בשוויוניות ושגורם להיעדר יעילות וענייניות בקבלת החלטות ובהוצאתן לפועל.
 .3מזה כשנה וחצי עוסקת התנועה בניסיון להעלות על סדר היום הציבורי את סוגיית כשלי
ריכוזיות המשק ,המאפשר פירמידות שליטה ,החזקות צולבות (בגופים פיננסים וחברות
ריאליות) וגרעיני שליטה במוסדות פיננסים .מטרתנו היא ,קידום שינוי יסודי במוקדי
כשל אלו.
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 .4סבורים אנו ,כי כשלים אלו פוגעים לא רק באיכות השלטון אלא קודם כל במשק,
ביכולתו לצמוח וביכולתה של הממשלה להעניק לאזרחיה צדק חברתי ולאפשר רווחה
כלכלית.
 .5במהלך עבודת הוועדה להגברת התחרותיות במשק ("ועדת הריכוזיות") ,הופיעה התנועה
בפניה שלוש פעמים ,ושטחה את משנתה בסוגיית הריכוזיות .בתקופה זו צברה התנועה
ידע רב בנושאים מרכזיים אלו.
 .6התנועה תתכבד לבקש להיפגש עם כבודו ,כחבר בממשלה ובקבינט הכלכלי-חברתי,
ולהציג בפניך את עמדותיה ואת הצעותיה לשינוי למען רווחת כלל אזרחי ישראל ולחיזוק
הכלכלה ישראלית והחברה בישראל ,על מנת לבחון אפשרות לשיתוף פעולה בנושא.
 .7נתכבד להציג את עיקרי עמדתה של התנועה במסמך המצורף ,שאותו הציגה התנועה בפני
ועדת הריכוזיות .מסמך זה הינו מעודכן ומפורט יותר מהמסמך שצירפנו בשעתו למכתבנו
שבסימוכין.
 .8מאמינים אנו ,כי הצעותינו מהוות מפתח לפיתרון רחב ויסודי של רבות מן הבעיות כנגדם
קמה המחאה האזרחית הרחבה ,ועל כן נשוב ונבקש להופיע בפני כבודו ,לפרוש בפניך את
משנתנו ולסייע כמיטב יכולתנו לקידום שינוי אמיתי ונכון.
 .9אנו מצפים לתשובתך ולהיענותך לבקשתנו.
בכבוד רב,
אלי סולם
מנכ"ל התנועה
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