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 לכבוד

 רו"ח מתניהו אנגלמן

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

  ברעננהמימון עלויות שיפוץ בביתו הפרטי של ראש הממשלה  הנדון:

 ך"(, הרינו מתכבדים לפנות אליהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 כדלקמן:

אודות השיפוצים  כתבתה של אילה חסון 13התפרסמה באתר החדשות חדשות  18.3.2022ביום  .1

רחוב ציפמן הנרחבים והמשמעותיים שמתנהלים בשמונת החודשים האחרונים בביתו הפרטי ב

 1.עננה של ראש הממשלה, ח"כ נפתלי בנטר

 על פי האמור בכתבה, שיפוצים אלו, אשר כוללים הקמת תשתיות אבטחה מתאימות, גדרות, .2

הפכו למטרד בלתי פוסק עבור שכניו של ראש הממשלה  מצלמות ודיור עבור המאבטחים,

מיליוני מוערכת בעשרות המתגוררים באזור. כמו כן, לפי האמור בכתבה עלות השיפוצים 

 , זאת שעה שהשיפוצים במעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור בירושלים נמשכים.שקלים

מדברים אלו עולה חשש כי החלטתו של ראש הממשלה להישאר בביתו הפרט ברעננה ולהפכו  .3

מביאה עמה פגיעה קשה ביותר בקופה הציבורית, וזאת לצד למעון ראש הממשלה בפועל, 

 . של תושבי הרחובות הסמוכים פגיעה מתמשכת ברווחתם

עניין זה מחייב, לטעמנו, ביקורת על הליכי קבלת ההחלטות אשר קדמו להשארותו של ראש  .4

הממשלה המכהן במעונו, ולרבות בחינת הכספים אשר הוצאו לשם כך ולשם הפיכת מעונו 

 הפרטי למעון "רשמי", כמו לסוגיות השבחת הנכס אשר נטענו בכלי התקשורת.

פיקוח ובקרה על הסכומים שהוצאו לשם כך, וכן על ההחלטה שלא לעשות שימוש  זאת, לצד .5

 המיועד לשם כך. –בעת הזו במעון הרשמי בבלפור 

 ה.לתגובתך המהירה, נוד .6

                                                 
 13חדשות כתבתה של אילה חסון "שכניו של בנט ברעננה מספרים על חיים תחת סיוט: "מרגיש כמו כלא"" ב 1
(18.3.2022 )902942628-house-https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/bennett/. 
 

 

 

 בכבוד רב,                                                                    

  

 תומר נאור, עו"ד שקד נדיב 

 ראש האגף המשפטי  רכזת מחלקת פניות הציבור 
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