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04/08/11, ' אב תשע"אד  

4080סומן:   

 בפנייתך אלינו אנא ציין מס' תיק

 

    לכבוד    לכבוד    לכבוד

 וה"ד יהודה ויינשטייןע  ייניץר יובל שטד"  נימין נתניהובמר 

 היועץ המשפטי לממשלה   שר האוצר   ראש הממשלה

 ירושלים   ירושלים   ירושלים

 

 באמצעות פקס         

 שלום רב,

 

עד לפרסום שאר בהרכבה הנוכחי וזאת יתועדת הריכוזיות  כיבקשה להנחיית היועמ"ש הנדון: 

 מסקנותיה הסופיות

 

 ( הריני מתכבדת לפנות אליך כדלקמן:התנועה-בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל )להלן

 

ו עומדים עזבו א ,(ריכוזיותהתחרותיות )חברי ועדת מ 70%כי מדאיגה  עובדהמכתב זה עניינו 

  לעזוב לפני סיום פרסום מסקנותיה הסופיות של הועדה.

 

, מר אייל מרכזייםחברי ועדה  לושהבהמשך ישיר לכך תבקש התנועה כי תמנע עזיבתם של ש

וד"ר אודי ניסן,  חיים שני, מנכ"ל משרד האוצר המתפטר ;גבאי, מנכ"ל משרד רוה"מ המתפטר

רגע לפני  שני ראשי  הועדה וחבר מרכזי נוסףשל   תם. עזיבהממונה על אגף התקציבים המתפטר

 הוועדה יפגע ביעילותה ותכליתה.סיום עבודת 

לעמדת התנועה ראוי ונדרש כי היועץ המשפטי לממשלה יורה לשלושת חברי הועדה הפורשים 

להשאר חברים בועדה עד פרסום  ,מר שני מר גבאי וד"ר ניסן -מתפקידם בשרות הציבורי

, כפי שאף מקובל לגבי שופטים זאת תוך מתן תגמול הולם לעבודתם ,תמסקנותיה הסופיו

 הפורשים מכס השיפוט אשר טרם סיימו לכתוב פסקי דין בתיקים שהיו תחת אחריותם.

 

בתאום עם נגיד בנק ישראל ושר האוצר, קיבל ראש הממשלה  13.10.2010 ביוםכידוע  .1

בראשות מנכ"ל משרד ראש  בנוגע להגברת התחרותיות במשק ועדההחלטה בדבר הקמת 

הועדה הידועה בכינויה "ועדת הריכוזיות". ועדה  -הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר 

 אמורה להגיש המלצותיה לראש הממשלה לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל.

את כל שדרת הרגולטורים במשרדי הממשלה השונים בעת הקמתה מנה צוות הועדה  .2

 :עדהום במסגרת המנדט שניתן לולנושאים המקצועיים הנדוני הקשורים 
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 ראש הועדה –מנכ"ל משרד ראש הממשלה  -מר איל גבאי (1

 ראש הועדה -מנכ"ל משרד האוצר -מר חיים שני (2

 המפקח  על הבנקים -רוני חזקיהו (3

 פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות נירות ערך (4

 ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר (5

 מ"ש )כלכלי פיסקאלי(עו"ד אבי ליכט, המשנה ליוע (6

 פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה (7

 פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון , הביטוח והחסכון במשרד האוצר (8

 גב' רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים (9

 ד"ר קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל (10

  

רות עמדה מצד גורמים יהגשת נימו גם מאז הקמת הועדה התקיימו בה דיונים רבים כ .3

שונים וכן שימועים של אנשי מקצוע, ארגונים שונים, ראשי המשק ואנשים נוספים. כמו 

 כן הוקמו  צוותי עבודה בנושאים השונים הנמצאים במסגרת מנדט הטיפול של הועדה.

 

בה  ועומדים להתחלףחודשים בהם פועלת ועדת הריכוזיות הוחלפו בה כתשעת הצת ובמר .4

חזקיהו עזב את תפקידו ובמקומו נכנס מר דוד זקן, גב' רונית קן רוני מר   -מחבריה  70%

, וכמו כן צויין התחלפה בפרופ' דויד גילה, פרופ' זוהר גושן התחלף בפרופ' שמואל האוזר

  במצגת שפירסמה הועדה כי לד"ר קרנית פלוג ימונה מחליף מחטיבת המחקר.

 

ושה חברים נוספים בועדת הריכוזיות עלולים לעזבה אף הם, בימים אלו התבשרנו כי של .5

משעה שהתפטרו מתפקידיהם: מר אייל גבאי, מנכ"ל משרד רוה"מ המתפטר; חיים שני, 

 מנכ"ל משרד האוצר המתפטר וד"ר אודי ניסן, הממונה על אגף התקציבים המתפטר. 

 

אלה הינה למעשה,  יצויין כי מר גבאי ומר שני הינם ראשי הוועדה והתפטרות שניים .6

 החלפת מי שהובילו את עבודת הוועדה רגע לפני פרסום מסקנות הביניים.

 

בועדת הריכוזיות, רגע לפני  מרכזייםחברים לושה בהחלפה של שהתנועה חוששת כי  .7

, יהא והגשת המלצותיה הסופיות לפני סיום עבודתה וזמן קצרפרסום מסקנות הביניים 

 .כדי לפגוע בעבודת הוועדה באופן מהותי
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אין בכך די.  -שארו עד פרסום מסקנות הבינייםייודגש כי גם אם יובטח שחברים אלו י .8

שאר ילאור מורכבות העבודה והחלפות בעלי התפקידים בה, ראוי כי ההרכב הנוכחי י

ת ציבוריות , כפי שאף מקובל בקרב ועדווזאת עד לגיבוש ההמלצות הסופיות בתפקידו

 אחרות בהם מכהנים אנשי ציבור.

 

ראוי לציין כי מבחינות רבות מדובר בוועדה היסטורית שהעזה לראשונה מאז קום  .9

המדינה לדון בתוצאות הבעייתיות של מבנה השוק הישראלי ובמיוחד בחלקם ובהשפעתם 

 של משפחות ההון בו.  

 

באספקט המקצועי של הבנת  ראוי להדגיש את מורכבות עבודת הוועדה, הןבהקשר זה  .10

כמו גם את השפעותיה המרחיקות לכת על מבנה המאטריה המורכבת, על שלל היבטיה, 

ההשלכות הקשות שיכולות להיות עם פרסום מסקנותיה על משפחות ההון  ןהמשק ובכלל

 בישראל.

 

נוכח חשיבותה הרבה של עבודת וועדת הריכוזיות, הפסקת כהונתם של מר גבאי מר שני  .11

החלטה אשר תוביל ר ניסן תהווה פגיעה קשה בעבודה הרבה שהושקעה עד כה; משכך וד"

 לעזיבת השלושה בעת הזו, בהכרח תהא בלתי סבירה ובלתי תקינה בכל קנה מידה.

 

הדבר משול לעבודתו של שופט, אשר פרש בתפקידו, אולם כל העניינים שנדונו בפניו,  .12

אשר נדונו על ידי  ,הותרת הנושאים נותרים להכרעתו גם לאחר שסיים את תפקידו.

להכרעתו, גם לאחר פרישתו, הנה בהכרח הדבר היעיל ביותר למתדיינים בפניו  -השופט

ולמערכת המשפט כולה, משעה שהוא האדם אשר עסק במלאכה המורכבת של בירור 

 הוא זה אשר ראוי וצריך שיגיע להחלטות בנושא הנדון. -הדברים לאשורם

 

 בוודאי כאשר עסקינן  -כשעצמה, ללא החברים בה, הנה כלי ריקועדת הריכוזיות ל .13

נוספים  ארבעהו ,שלושה התחלפו בפועלשמונו לתפקיד, שמתוכם כבר חברי ועדה  עשרהב

עומדים להתחלף בימים  (הובילו את עבודתהעמדו בראשה ו, אשר אשר מתוכם שניים)

 . אלו

 

הינה כהחלפת שופט  ,חדשים בחברים החלפת צוות הועדה בשלב זה של עבודת הועדה .14

החלפתם כעת תהא לאחר שכבר שמע חלק ניכר מהעדויות וראה את מרבית הראיות. 

 מעשה לא אחראי, בלתי סביר ומנוגד לטובת הציבור.
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לאור האמור לעיל ראוי ונדרש כי היועץ המשפטי לממשלה יורה לשלושת חברי הועדה  .15

עדה ושאר חברים בוילה ,באי וד"ר ניסןמר שני מר ג -הפורשים מתפקידם בשרות הציבורי

 עד פרסום מסקנותיה הסופיות , וזאת כמובן תוך מתן תגמול הולם לעבודתם.

 

 נודה לתגובתכם המהירה. .16

 

 בכבוד רב,       

 

 מיקה קונר קרטן, עו"ד
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