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 24/11/2011"ז חשון, תשע"ב  כ : תאריך      

 8040-10-כ   סומן:               

 

 לכבוד

 ד"ר יובל שטייניץ

 שר האוצר

 

 :חברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק

 

 

 מר איל גבאי

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה

 מר חיים שני

 מנכ"ל משרד האוצר

 מר דוד זקן

 המפקח על הבנקים

 פרופ' שמואל האוזר

 יו"ר הרשות לניירות ערך

 ד"ר אודי ניסן

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר

 עו"ד אבי ליכט

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 פרופ' יוג'ין קנדל

 ראש המועצה הלאומית לכלכלה

 פרופ' עודד שריג

 הממונה על שוק ההון במשרד האוצר

 פרופ' דיוויד גילה

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 פלוג ד"ר קרנית

 המשנה לנגיד בנק ישראל

 

 שלום רב, נכבדיי

 

קשה לפרסום ניירות העמדה שיוגשו לוועדה ותמלולי בהנדון: 

 השימועים שייערכו בפניה
 .23.11.11; 22.11.2011סימוכין: מכתבינו מהימים 

 

 כדלקמן: )להלן: התנועה( הריני לפנות אליכם בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר,

 

ניירות העמדה  ם בבקשה לפרסוםלכבודכהמשך למכתבינו אשר בסימוכין, אנו פונים ב .1

תמלולי השימועים כן לפרסום , ומייד עם סיום הגשתם לצורך שלב השימוע לוועדה המוגשים

 , וזאת לאור הנימוקים שלהלן וכפי שציינו במכתבינו האמורים. לכשיתקיימו

 

במסגרתו יופיעו בפני הוועדה נציגיהם של  ,מועהוא שיהשלב הבא בעבודת הוועדה כידוע,  .2

אקדמיה ונציגי ארגונים ציבוריים. התאריך שנקבע  הקבוצות העסקיות הגדולות במשק, אנשי

 . 27.11.2011יום ראשון הקרוב, הוא  כמועד האחרון להגשת ניירות עמדה לצורך הליך השימוע
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יין בעבודת הוועדה, להשמיע את מטרת שלב השימוע היא לאפשר לציבור, כמו גם בעלי הענ .3

. בכך וטיוטת מסקנות הוועדה בפרט ,ותגובותיהם בנושא הריכוזיות במשק בכלל דעותיהם

 למצות את הדיון הציבורי עד תום ולקבל החלטה נכונה ושקולה.  וועדהה אפשר לחבריתת

 

ייבות חמתוקף היותה של הוועדה גוף ציבורי, חלות עליה נורמות של התנהלות תקינה, המ .4

ניינים לדבר בפניה. חובות אלו ובשוויון עם כלל הגופים המעו אותה לנהוג בשקיפות מרבית

תפקידה של הוועדה לקבל החלטה שקולה ואובייקטיבית ככל האפשר,  עםבות גם שיימת

 שתיטיב עם כלל הציבור.

 

וחב השלכות הרומרכזיות וחיוניות הנושא שבו היא עוסקת, , חשיבותה של עבודת הוועדה .5

אנו  אליה, הביאו קשת רחבה של אישים וגורמים להביע את דעתם בנושא. משום כך הנלוות

סבורים כי לחשיפת הדעות והעמדות השונות שיוצגו בפני הוועדה ישנה חשיבות עליונה לשם 

 קידום איכות הדיון בפני הוועדה וקבלת ההחלטות שלה. 

 

לשימוע  ל אחד מהדוברים בפניה להתכונןפרסום ניירות העמדה המוגשים לוועדה, יאפשר לכ .6

דבר זה יאפשר  בצורה מיטבית, תוך למידת עמדות דוברים אחרים וטענות נגדיות אפשריות.

מכל דובר המלצות ממוקדות, לכל הדוברים הנה יסודית וטובה יותר, ויאפשר לוועדה לקבל 

 מושכלת, מסודרת ושלמה יותר. כוללת תמונהמפורטות וברורות יותר, ולקבל 

 

חשיבות רבה לשם שמירה על  ניירות העמדה המוגשים לוועדה , נודעת לפרסוםבנוסף לאמור .7

וההשפעה שעשויה להיות לה על כל אזרח בישראל ועל  החשיבותש, היעילות ותקינות עבודת

 .לה, הופכות אותה לראשונה במעמבנה המשק הישראלי בכללותו בעשרות השנים הקרובות

 

 מהוועדה כדלהלן: מבקשת התנועה למען איכות השלטון  לפיכך, .8

 

זאת, בדומה לפרסום  .את פרסומם של כלל ניירות העמדה לצורך שלב השימוע, נבקש ראשית .9

 ניירות העמדה שהוגשו בשלב הראשון של עבודת הועדה, לאחר עתירת התנועה בנושא. 

 

דיוני השלב ש לאחרו תירת התנועה בנושאלאחר ערק  פרסום הקודם, שנעשהבניגוד ל, שנית .10

ת כל המעוניין בכך באופן על מנת שהפרסום כאמור יוכל לשמש או הראשון כבר נסתיימו;

נבקש כי ומכיוון ששלב השימוע בפני הועדה עתיד להתחיל כבר בשבוע הבא,  אפקטיבי;
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פי שנכתב . כ28.11.2011כבר בבוקר יום שני , יתבצע מוקדם ככל האפשר המסמכים פרסום

 על מנת לאפשר קיום הליך שימוע אפקטיבי יותר.  דבר זה הכרחי לעיל,

 

, נבקש מהוועדה לפרסם את כלל תמלולי השימועים שייערכו מתוקף עיקרון שלישית .11

 השקיפות, המנהל התקין, ומתוקף זכות הציבור לדעת.

 

. קשתנויענות לבעמדת חברי הוועדה היא לא להפה הובא לידיעתנו כי -שיחה שבעלב לבסוף, .12

בהתאם לשיקולים  את הבקשה, לשקול שנית במידה וכך הדבר, ברצוננו לבקש מחברי הוועדה

הוועדה להיענות לבקשתנו במלואה, נבקש לדעת על  במידה ואין בכוונתשהועלו במכתב זה. 

על מנת לכלכל את המשך ו כך באופן מיידי בשל צפיפות לוח הזמנים המתוכנן לשלב השימוע,

 נו המשפטיים בנושא.צעדי

 

 לתגובתכם המהירה, נודה. .13

 

 בכבוד רב,

 

 חן, עו"ד-נילי אבן      נועם ריף

 מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר     מחלקת כלכלה ומחקר
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