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כ "התנועה לאיכות השלטון בתגובה לבחירתו של ח

 4102ראובן ריבלין לתפקיד נשיא מדינת ישראל 

 

אביר איכות , כ ראובן ריבלין"לאיכות השלטון שיגרה מכתב לחהתנועה 

 .4102לאור בחירתו בתפקיד נשיא מדינת ישראל , 4104השלטון לשנת 

 

כ ראובן ריבלין לאור בחירתו לתפקיד "התנועה לאיכות השלטון מברכת את ח

 .הנשיא העשירי של מדינת ישראל

 : כ ריבלין"מתוך המכתב אשר הועבר לח

לקדם , מוסד הנשיאות להביא לקידום הערבות ההדדית בין חלקי העםבכוחו של "

לחזק את אמון הציבור , תרבות פוליטית ראויה לאור ערכים יהודיים ודמוקרטיים

להעצים את ההזדהות של אזרחי העם עם המדינה ועם ערכיה ולהרים את , ברשויות

 .קרנה של מדינת ישראל בין עמי העולם

מופת לכלל האזרחים בהליכותיו , ישראל להיות אדם ראוילשם כך על נשיא מדינת 

 .ובמעשיו

נשיא 
מדינת 
ישראל 

4102 
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אנו שמחים וגאים בבחירתך ובטוחים שתעשה , 4114כאביר איכות השלטון לשנת 

העצמה והאמונה , הצניעות, המסירות, מתוך הערכיות, את המיטב למען העם

 "המלווים את כל פועלך הציבורי

 לת אות אביר איכות השלטוןכ ריבלין בקב"מתוך התעודה שהוענקה לח

, בהוקרה על פועלו למען מדינת ישראל ולקידום ערכי הדמוקרטיה והצדק החברתי"

שעשו אותו מופת , יושרה והגינות, תוך שמירה על רמה גבוהה של מסירות

ועל תרומה חשובה לחיזוק שלטון החוק ואיכות השלטון , להתנהלות פרלמנטארית

 ."בישראל
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האם שיודיע ש "מהיועמ דרשההתנועה לאיכות השלטון 

 .מר בן אליעזר כשיר להתמודד לנשיאות ואם לאו

 

ש לפתוח בחקירה בעיתוי ובשלב הזה מחייבת אותו לפעול ולקבל "החלטת היועמ"

החלטה במהירות המרבית וזאת על מנת שלא יטען שהליך בחירת הנשיא זוהם 

ש להסיר את העננה "מחובת היועמ. משפטיזציית יתרבהליכים ושיקולים זרים של 

 ."מעל הליך הבחירה לנשיאות
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והתנועה לאיכות השלטון הגישו את ' אדם טבע ודין'

 ההערות להמלצות ועדת ששינסקי

ממשיכות את המגמה הנוכחית אשר בה  מסקנות הביניים של ועדת ששינסקי"

רווחי העתק המגיעים מהשימוש במשאבי הטבע לא יגיעו לכיסו של הציבור 

 "הישראלי

  

והתנועה לאיכות השלטון הגישו את הערותיהן למסקנות הביניים ' אדם טבע ודין'

-אל מסמך ההערות המפורט צורפו גם חוות דעת משפטיות. של ועדת ששינסקי

בנוגע לחובת שקיפות במידע הכספים המגיעים ממשאבי טבע טות כלכליות מפור

 .וכלים כלכליים להבטחת תמורה הולמת לציבור על שימוש במשאבי הטבע

  

ועדת ששינסקי נקטה בעמדה שמרנית אשר עלולה להוביל , לעמדת הארגונים 

. להחמצת שעת הכושר הנדירה לרפורמה כוללת במדיניות בענף משאבי הטבע

 מסקנות הביניים של הועדה"

  

ממשיכות את המגמה הנוכחית אשר בה רווחי העתק המגיעים מהשימוש במשאבי 

הבעלים האמיתיים של משאבי , הטבע לא יגיעו לכיסו של הציבור הישראלי

שניתנת ' כרטיס הפתוח'כך ממשיכה גם מגמת ה. "כתבו הארגונים לוועדה, "הטבע

זאת ללא הגבלות או מדיניות אסטרטגית לטווח ליזמים לבוא ולנצל את המשאבים ו

המשך עלויות הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים מניצול , כמו כן. הארוך

  ".המשאבים ממשיכים ליפול אף הם על כתפי הציבור

  

 ?מה שכחה ועדת ששינסקי לקחת בחשבון

מתבססת על העובדה ' טבע דין אדם'הטענה המרכזית של התנועה לאיכות השלטון ו

נקבעה תוך התעלמות , כי המדיניות הפיסקאלית אשר עליה המליצה ועדת ששינסקי

בין השאר . ממידע קריטי הנוגע למשאבי הטבע וללא מדיניות אסטרטגית לניהולם

ממידע חיוני הבוחן את כמויות עתודות , התעלמה הוועדה בקביעתה את נוסחת המס

, הטכנולוגיות הקיימות, איכות משאב הטבע, קצב הכרייה ,משאב הטבע הזמינות

צרכי המשק הישראלי , (אם קיים)כמויות היבוא , כמויות היצוא, נדירות המשאב

 .תחזיות לצריכה עתידית של המשק הישראלי ועוד, בהווה

  

, יש לגבש תשתית מידע כוללת, בטרם קביעת מדיניות המס, על פי הארגונים

ניות בניהול משאבי טבע לטווח הארוך ומתוך מטרה לגרום ולאחריה לקבוע מדי

רק לאחר קביעת מדיניות ניהול . "לחברות לנצל את המשאבים ביעילות מירבית

משאבי טבע יש לקבוע את המערכת הפיסקאלית באופן שתממש את המדיניות 

   .כך על פי הארגונים, "שתקבע

  

המזהם "עד לעקרון מהחלת חובת המכרזים ו? מה צריכה לדרוש הוועדה

 "משלם

  

והתנועה לאיכות השלטון שורה של ' אדם טבע ודין'מפרטים , בהמשך חוות הדעת

הארגונים טוענים כי אין להפחית את . בעיות במסקנות הביניים של ועדת ששינסקי

כיוון , אלא להגדיל אותם באופן משמעותי, כפי שקבעה הוועדה, שיעור התמלוגים

 גז
 ומשאבי

 טבע
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מזהירים בתנועה , כמו כן. בידיהם של החברות' משחק' שאין בתמלוגים יכולת

אדם טבע ודין מהסתמכות על מס רווחי היתר ככלי המבטיח את 'לאיכות השלטון וב

משום שדרך זו פותחת פתח לתכנוני מס ומניפולציות , התמורה ההולמת לציבור

חשבונאיות שיגדילו את הבסיס ממנו מחשבים את התשואה הנורמטיבית ובכך 

 .ינו את בסיס המס הכולליקט

  

קוראים הארגונים להחיל את חוק חובת המכרזים בשימוש משאבי הטבע , בנוסף

הלאומיים על מנת להבטיח תחרות אמיתית על המשאב ומתן תמורה הולמת לשימוש 

 .בנכס הציבורי

אדם טבע 'דורשים , בכל הנוגע לסוגיות העלויות הסביבתיות שבהפקת משאבים

על , והתנועה לאיכות השלטון לתת ערך כלכלי לעלויות החיצוניות לסביבה' ודין

צעד זה מתחייב . "ולהפנימן כמרכיב מהתקבולים, בסיס כימות הנזקים הסביבתיים

נדרש לשאת בעלות הנזקים על פיו יוצר הזיהום " המזהם משלם"הן מתוקף עקרון 

הפנמת העלויות תבטיח מחיר שוק ריאלי למשאבי הטבע והגברת , בנוסף. מפעילותו

נכתב בפנייה , "יעילות ניצול המשאבים והיעילות הכלכלית של משק משאבי הטבע

    .לועדת ששינסקי

מתייחסים הארגונים לעוד ( ב"מצ)במסמך ההערות המלא שהוגש לוועדת ששינסקי 

הוראת המעבר שניתנה  ,ל"מוצרי ההמשך של כי מיסוי: של המלצות ובהןשורה 

 .המים המינראליים וסוגיית מיסוי בענף חומרי החציבה ,ה"למי

  

על : "'אדם טבע ודין'ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע ב, ניק'ד דנה טבצ"עו

הועדה לנהוג באומץ ולשנות באופן משמעותי את מסקנותיה מתוך ראיית האינטרס 

ציבורי והצורך הקריטי לתקן את העיוות ההיסטורי שנעשה במהלך השנים ה

אימוץ עמדתנו תבטיח את מטרת הועדה שהינה הגדלת חלקו . בשימוש המשאבים

 ".של הציבור בשימוש במשאבי הטבע וניצולם לטובת הציבור בלבד

 

מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות , ד נילי אבן חן"עו

ה לועדת הריכוזיות שהתעשתה אחרי מסקנות הביניים והבינה כי בדומ" :השלטון

כך גם כאן היינו מצפים שהועדה , היא צריכה לשנות כוון על מנת להשיג את יעדיה

התמלוגים על מנת להבטיח   גובה  תבין כי עליה להעלות באופן משמעותי את

ם פעם אחר לצערנו אנו נוכחי. בוודאות כי החברות תשלמנה עבור משאבי הציבור

מס על רווחים מהווה כר פורה לתכנוני מס   פעם כי שימוש בכלי של גביית

 ".יצירתיים שסופם ישאיר שוב את קופת הציבור מדולדלת
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' אדם טבע ודין'ו' התנועה לאיכות השלטון'מסמך טענות 

": לוויתן"לצו המוסכם עם השותפות במאגר הגז הטבעי 

ת תפגע לשנות הפשרה אליה הגיעה המדינה עם שותפו

 .דור באינטרס הציבור

 

 מסמך טענותהגישו ' אדם טבע ודין'יחד עם  ',התנועה לאיכות השלטון'

: בשם הציבור לממונה על ההגבלים העסקיים בעניין הצו המוסכם

 01% -בידי השותפות מותיר בידיהן שליטה בכ' לוויתן'הותרת מאגר 

תקבע את המונופול בתחום הגז ולא , מכלל עתודות הגז של ישראל

 .תוביל לתחרות

 

, כי תוצאת הצו המוסכם הינה יצירת מונופול, במסמך גורסות התנועות

, יצירת מונופול והסדר כובל פוגעני שכזה. ו והנצחתו לדורי דורותביצור

מהווה עקיפה של סמכויות בית , בנושא זה תוך שימוש בהליך צו מוסכם

מסכל , הדין להגבלים עסקיים וככזה חותר תחת דיני ההגבלים העסקיים

 .הבטלה מאליה, מהווה פעולה מחוסרת סמכותן ועל כ, את אכיפתם

נתפסה להנחות יסוד , כמו יתר רשויות המדינה, הרשות ,לטענת התנועות

שבמרכזן התפיסה כי השותפות הן אשר נשאו בסיכונים , מוטעות מיסודן

תפיסה זו יצרה בקרבן המדינה התחושה . כלכליים אדירים למען מציאת הגז

במקביל לכך השתרשה . כאילו עומדת לה חובה כזו או אחרת כלפי השותפות

זקוקה נואשות לשותפות ותלויה בהן , "חייבת אותן"ה גם התפישה שהמדינ

ולכן צריכה לבוא לקראתן כברת דרך על חשבון , לצורך הפקת הגז

, מהנחות אלו נוצרה קונספציה מוטעית והרסנית. האינטרסים של הציבור

כאילו מצויה המדינה בנקודת מוצא של נחיתות מעשית ומוסרית למול 

גונים מציגים את ההיסטוריה של חיפוש האר, במסמך הטענות .השותפויות
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, בסיוע תצהירו של הגיאולוג מר יוסי לנגוצקיומציאת הגז בישראל 

 .הסותר את הנחות מוצא שגויות אלו

, פעלו השותפות כשהן מבוצרות בהסדר כובל, במשך שש השנים האחרונות

תחת עיניהן הפקוחות של , כל זאת. בניגוד לכאורה לדיני ההגבלים העסקיים

זאת בנוסף לכשלי משרד התשתיות וממשלת , הרשות להגבלים עסקיים

הצו . ישראל באכיפת החוק ובהגנה על האינטרסים של הציבור במאגרי הגז

אשר נדיר , הזדמנות פז" לוויתן"המוסכם מעניק לשותפות המחזיקות ב

והיא את ההזדמנות ליצור מתחרה , כי עומדת למתחרה בשוק המסוים

אשר הלכה למעשה לא ייצור תחרות , מתחרה מוגבל, "כפי בקשתן"חדש 

. בשוק הגז ויאפשר לשותפות להמשיך ולנצח את מעמדן המונופוליסטי

משק הגז נשלט כיום וימשיך להישלט בעתיד על ידי אותם  ,במצב זה

הקשורים אחד בשני ואשר להם אחיזה כמעט בלעדית במשק , בודדים

 .האנרגיה

ההגבלים העסקיים לחזור בו מהחלטתו הארגונים קוראים לממונה על 

להגיע עם השותפות לצו מוסכם ובמקומו להחיל על שותפות הגז את 

רגולציה  .על מנת ליצור תחרות אמיתית בתחום הגז, מלוא סמכויותיו

לחוסנה , מעין זו תהיה אחד מהצעדים המשמעותיים ביותר למשק הישראלי

תיה תהינה המשמעותיות והחלטו, של מדינת ישראל ולאיכות חיי תושביה

 . ביותר שאי פעם יתקבלו וינקטו על ידי הרשות

זוהי שעת ": ראש תחום כלכלה וסביבה באדם טבע ודין, ניק'ד דנה טבצ"עו

בה תהנה החברה , הכושר של הרשות לגבש הליך צודק וליצור מציאות שונה

אל לה לרשות . הישראלית מחלוקה צודקת של משאב הגז המצוי בבעלותו

לנקוט בהליך של צו מוסכם ואל לה להסתפק בנוסח הטיוטה כפי שהובאה 

המשך ההליך של הצו המוסכם יהווה פגיעה קשה באמון . להערות הציבור

 ."הציבור ומעילה בתפקידה

: היועצת המשפטית של התנועה לאיכות השלטון, לוזון-ד צרויה מידד"עו

על פיה הפתרון של , יההרשות הסתמכה על הנחות שגויות ונקודת מוצא לקו"

אשר יסכל את , הכרזה על השותפות כהסדר כובל יגרור הליך משפטי ארוך
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נראה כי המניע לאי קביעת הפתרונות הראויים הוא . פיתוח מאגר לוויתן

אותה רעה חולה אשר קיימת לאורך חיי פיתוח מאגרי הגז הטבעי בישראל 

רעה חולה זו הינה . מתחילת מתן ההיתרים והרישיונות ועד למתן החזקות

 ".הפחד והחשש מאיומי חברות הגז הטבעי
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את , לפרסם את הפרוטוקולים של ועדת ששינסקי

הנתונים על בסיסם חושבו ההכנסות לקופת המדינה 

 .ואת הסכם הסודיות  עליו חתמו חברי הוועדה

התנועה לחופש המידע והתנועה לאיכות השלטון פנו בבקשת ', אדם טבע ודין'

הפגישות והסיורים , מידע למשרד האוצר לקבלת המידע לגבי כל הישיבותחופש 

 .שהתקיימו במסגרת ועדת ששינסקי במהלך כל תקופת עבודתה

הארגונים דורשים לקבל את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הוועדה וכן את 

פרסום המידע המלא והנתונים המספריים על בסיסם הגיעה הועדה למסקנה כי 

 . מיליון שקלים בשנה 511לצותיה יוביל להכנסות לקופת המדינה בסך של יישום המ

נתונים בדבר עלויות המכר , בין היתר, על המידע לכלול, על פי בקשת הארגונים

אילו , עלויות ההנהלה והעלויות הכלליות, עלויות התובלה והשיווק, של החברות

המופחתת של נכסים  גובה יתרת עלותם, התאמות בוצעו כחלק מעיבוד הנתונים

כל הנתונים , המשמשים לפעילות הפקת משאבי הטבע ומהם אותם נכסים וכמו כן

 .המספריים עליהם נסמכה הועדה

מבקשים הארגונים לפרסם את הסכם הסודיות אשר עליו חתמו חברי ועדת , לבסוף

 .עם חברות משאבי הטבע 4ששינסקי 

: 'אדם טבע ודין'בע בראש תחום כלכלה ומשאבי ט, ניק'ד דנה טבצ"עו"

משאבי הטבע שייכים לציבור הרחב ולכן על ועדת ששינסקי חלה החובה לנהוג "

בשקיפות בכל הנוגע לשימוש החברות הפרטיות והמדינה במשאבי הטבע והכספים 

, חשוב להבין כי מבלי שכל המידע מפורסם בשקיפות מלאה. המגיעים משימוש זה

 ". לבקר את המדיניות החדשה שקבעה ועדת ששינסקיאין לציבור יכולת אמיתית 

 :'התנועה לאיכות השלטון'היועצת המשפטית של , ד צרויה מידד לוזון"עו

. ישנה חשיבות עצומה לבקרה ציבורית על נתונים וחישובים שהוועדה ביצעה"

ראוי שהציבור ידע  האם החישובים התבססו על נתונים וחומרים שהגיעו , בפרט

 .ר יש להם אינטרס במסקנות הוועדהמגורמים אש
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יש להעמיד : איכות השלטון לחברי ועדת הכלכלה

בפני הוועדה חוות דעת הממונה להגבלים עסקיים 

 טרם דיון בהצעת חוק משק הגז הטבעי 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת הכלכלה בבקשה כי אלו ידרשו 

ת מקצועית אשר תכלול ניתוח מהממונה על ההגבלים העסקיים לגבש חוות דע

 כלכלי מקיף אשר יוודא שהצעת חוק משק הגז הטבעי לא תפגע בתחרות

 

בחוק משק הגז ( 11.6.12)לקראת הדיון בועדת הכלכלה הצפוי להתקיים ביום רביעי 

פנתה התנועה לאיכות , 4112-ד"התשע, (הגברת התחרותיות –תיקון )הטבעי 

מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי על , יהבפני. השלטון לחברי וועדת הכלכלה

שלא להצביע על , מתוקף מחויבותם לציבור, חברי ועדת הכלכלה מוטלת האחריות

מבלי שזו נבחנה על ידי הרגולטור האמון על הגנה , הצעת חוק בעלת אופי כלכלי

על חברי הועדה לדרוש מהממונה על , לאור זאת. וקידום התחרות במשק

בש חוות דעת מקצועית אשר תכלול ניתוח כלכלי מקיף ההגבלים עסקיים לג

על מנת לוודא שהצעת חוק משק הגז הטבעי לא תפגע בתחרות בענף הגז 

חברי הועדה לוודא על ,  זאת ועוד. הטבעי אשר כבר היום סובל מהעדר תחרות

שעמדה זו מובאת לפניהם טרם הדיון בהצעת החוק ואף לפעול לדחיית 

 . באם עמדה זו לא תעמוד לרשותם במועד הנדרשהדיונים אודות ההצעה 

לאור בעיות התחרות הקשות הקיימות היום בענף הגז הטבעי ואף , לגישת התנועה

הצעת החוק עשויה להיות , לאור העובדה שמעולם לא התפתחה תחרות בענף הנפט

מכיוון שנפט וגז טבעי הינם מוצרים חלופיים אחד , שהרי. מסוכנת למשק הישראלי

עשויה להשפיע לרעה על , מעורבותם של גורמים מתחום הנפט בענף הגז, לשני

 . ההיתכנות שתתפתח תחרות בענף הגז הטבעי בישראל

מצופה מהממונה לבחון האם הנפט והגז הטבעי אכן , כחלק מהבדיקות הנדרשות

מצופה כי יכריע מהי מידת , במידה שכן. מהווים מוצרים תחליפיים אחד לשני

. הם ומה מידת ההשפעה של כל אחד מהענפים האחד על השניהתחליפיות של

נדרש לערוך סקר שוק אשר בוחן את המתחרים בשני הענפים וקשרי , בנוסף
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לצד כל בדיקה נוספת שהממונה יראה כהכרחית לקביעת , זאת. האחזקות ביניהם

 . עמדתו בנושא

לא הציג את יש לציין כי דרישה זו מתחייבת במיוחד לאור העובדה שהממונה אף 

מכיוון , זאת. עמדתו בפני ועדת השרים לענייני חקיקה אשר אישרה את הצעת החוק

שועדת השרים החליטה שלא לאפשר לו את הארכה שביקש על מנת להגיב באופן 

 .רציני להשלכות הצעת החוק
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כנגד ( 'יום א)כות השלטון עתרה היום איהתנועה ל

בנק ישראל בדרישה לבצע המפקח על הבנקים ונגידת 

חקירה מקיפה ומערכתית בעניין התנהלות הבנקים 

 בי.די.אי ית החובות של קבוצתביובג איבמתן אשר

  

, ץ כנגד המפקח על הבנקים"לבג( 'יום א)כות השלטון עתרה היום איהתנועה ל

נגס דיגנדן הול, מ"טומוהוק השקעות בע, נגידת בנק ישראל

בנק , מ"חברה לפיתוח בע בי.די.אי ,מ"לאחזקות בעחברה  בי.די.אי ,מ"בע

סקונט לישראל בבקשה למתן צווים על דימזרחי טפחות ו, לאומי, הפועלים

המורים למפקח על הבנקים ולנגידת בנק ישראל לנמק מדוע לא יבצעו  איתנ

ת במתן איחקירה מקיפה ומערכתית בעניין התנהלות המערכת הבנק

שיות מן החקירה איקו מסקנות מערכתיות וויסי בי.די.אי לקבוצת איאשר

 האמורה

  

המורה מפקח על הבנקים  איתנ-צו על כות השלטון מבקשת מתןאיהתנועה ל

לנמק מדוע לא יבצע חקירה מקיפה ומערכתית בעניין התנהלות המערכת 

 מיחזור, הערבויות, לרבות מתן הבטוחות בי.די.אי לקבוצת אית במתן אשראיהבנק

ת איוכן הסדרי החוב של המערכת הבנק איהחלטותיהן של ועדות האשר, ההלוואות

שיות מן החקירה האמורה אייסיקו מסקנות מערכתיות ו ;בי.די.איעם קבוצת

ויפעלו על פי סמכותם לתיקון הליקויים שנמצאו ; ויפרסמו אותן לציבור הרחב

חובות  לרבות לחייב את הבנקים לגבות את ,במסגרת החקירה האמורה

 .ם לליקויים מתפקידםאיר את האחרביבמלואם ולהע בי.די.אי קבוצת

ת המשפט העליון לאחר שבמשך למעלה ביכות השלטון נאלצה לפנות לאיהתנועה ל 

עמדת התנועה  .משנה לא זכתה לשום מענה או התייחסות מבנק ישראל לפניותיה

טרס הציבורי הברור נאיה היא כי, ת המשפטבי כפי שהוצגה בפני, כות השלטוןאיל

ולהסיק בי.די.אי מחייב את המפקח על הבנקים לבחון את נסיבות מקרה קבוצת

לאחר שאלו הלוו כספים , שיות כנגד הבנקיםאימסקנות מערכתיות ו

להגיע עימה להסדרי חוב במקום לגבות את מלוא  דיופעלו כ בי.די.אי לקבוצת

היה על , הבנקים לעשות כןכי משנמנע המפקח על , התנועה הוסיפה. החובות

 .נגידת בנק ישראל ליטול סמכויותיו ולפעול כמבוקש

  

כות איהיועצת המשפטית של התנועה ל, לוזון-ד צרויה מידד"עו

עמדת התנועה הינה כי התעלמותו המוחלטת של המפקח על הבנקים " :השלטון

לכות ומהש בי.די.אי מהתנהלות החריגה של הבנקים הגדולים במשק כלפי קבוצת

טחונות הבלתי מספקים על ביוה איהקשות של הריכוזיות הגבוהה במשק האשר

מנוגדת לסמכויותיו וליעודו של , ת וטובת הציבוראייציבות המערכת הבנק

 ".המפקח

 כלכלה
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אסור לוותר על מנית הזהב  :התנועה לאיכות השלטון

 .של ממשלת ישראל בצים

הזהב של ממשלת התנועה לאיכות השלטון קוראת שלא לוותר על מניית 

אסור  להמשיך למכור את נכסי הציבור בנזידי עדשים ולוותר על . ישראל בצים

 אינטרסים חיוניים של המדינה

 

 :רקע

במסגרת מכירת המניות הוסכם כי ממשלת . חברת צים נמכרה לחברה לישראל

שנועדה להגן על אינטרסים , (מניית הזהב)ישראל תמשיך להחזיק במניה מיוחדת 

העליות והמינופים הגבוהים שצים הוצפה בהם , כיום. חיוניים של מדינת ישראל

כל זאת כאשר . מיליארד דולר 3.4 –חובותיה  עומדים על   כ . מאיימים להטביעה

 .צים ממשיכה לשלם לחברות הקשורות לחברה לישראל דמי חכירה גבוהים

דינה לוותר על מתנהלת סערה של לחצים על קברניטי המ, בשבועות האחרונים

בקשת החברה לישראל כי . מניית הזהב של ממשלת ישראל בחברת הספנות צים

באה על רקע החובות , מדינת ישראל תוותר על זכויותיה ועל האינטרסים שלה בצים

 .  בהנהלתם, הכבדים בה מצויה צים

שממשלת ישראל , התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי בקשת החברה לישראל

תגרום למדינת ישראל ואזרחיה לשאת במחיר הניהול . ניית הזהבתוותר על מ

על , כפי שמתבקש, אשר משמעותן השתת האחריות, במקום לגבש חלופות, הממונף

 .כתפי החברה לישראל ועל בעלי השליטה בה

כי אל למדינת ישראל להיכנע ללחצים ולהתפשט  התנועה לאיכות השלטון סוברת

תוותר מדינת ישראל על נכסי הציבור ועל , פעםלא יתכן כי פעם אחר .מנכסיה

באופן הגורם , אינטרסים חיוניים שלו בגלל מניפולציות של גורמים עסקיים

 .נכסיה ואזרחיה, משאביה, לניצולה של מדינת ישראל

התנועה לאיכות השלטון מחזקת  את ידי שר התחבורה ועובדי המשרד שהביעו 

ולא ם המעורבים בנושא להתעשת וקוראת לשאר הגורמי,  התנגדות לבקשה

לא לוותר על זכויותיה ולעמוד , להפקיר את האינטרסים של מדינת ישראל

 .איתן מול הלחצים המופעלים עליהם
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 : התנועה לאיכות השלטון לחברי וועדת שרים לענייני חקיקה

תמכו בתיקון החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 

 במשק הישראלי

 

בבקשה , השלטון פנתה לחברי וועדת השרים לענייני חקיקההתנועה לאיכות 

לתמוך בהצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות אשר באמצעותה 

יתוקן עיוות משמעותי המצוי בבסיס החוק לקידום התחרות ולצמצום 

 הריכוזיות

 

 רקע

חברי  21עליה חתומים , ון בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוקידלקראת 

שבמרכזו , העוסק בפירמידות שליטה, בחוק' הצעת החוק מתייחסת לפרק ג. כנסת

ובבסיסו הרעיון של פירוק הפירמידות תוך צמצומן למבנה של שתי שכבות 

 41הקבוע בסעיף , "חברת שכבה"ההצעה קוראת לתיקון הגדרת המונח . בלבד

הנוגע לפירוק ואשר משמש כנדבך מרכזי בשאלת תחולת הוראות החוק בכל , לחוק

 .פירמידות שליטה

רובן המוחלט של החברות הפועלות במשק ההגדרה מחריגה כיום את , עקב כך

מאפשרת קיומו הגדרה זו . חברות זרות ושותפויות, חברות פרטיות – הישראלי

אשר את נזקיו המוכחים נועד החוק , ושימורו של מבנה פירמידאלי רב שכבתי

 .למנוע

, ועודנה פועלת, פעלה לאורך כל הליך חקיקת החוק התנועה לאיכות השלטון

, ורואה חשיבות מכרעת בהרחבת תחולת החוק על כלל החברות, לקידום הנושא

ולקידום , להפסקת קיומן של פירמידות שליטה רב שכבתיותבאופן שיביא 

, בעל משמעות כבירה על המשקהתיקון של החוק הוא . תחרות אמיתית במשק

 .ת החוק להביא למימוש התכליות העומדות בבסיס החוקועל כוחה של הוראו

 

, התנועה לאיכות השלטון רואה חשיבות עליונה בהסדרת הכשל בחוק הקיים

ומבקשת מחברי וועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בתיקון לחוק על מנת לקדם 

  .תחרות ולצמצם ריכוזיות במשק
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הקמפיין תגובת תנועה לאיכות השלטון להצלחת 

 כים"לעצירת העלאת שכר הח

 
התנועה פנתה . התנועה לאיכות השלטון מברכת את הוועדה לבחינת שכר החכים

 לעמר הכנסת ולוועדה וניהלה קמפיין אזרחי עליו חתמו "בחודשים האחרונים ליו

 .איש 41,111

  

להעלאת השכר בתקופה כה קשה  ורם כי הלחץ הציבורי והתנגדות הציבאנו בטוחי

 .הוו גורם משפיע בקבלת החלטת הוועדה, במשק

  

אני מברך את חברי הכנסת " :ל התנועה לאיכות השלטון"מנכ, אלי סולם

מעודד לראות כי פעולות . שהצטרפו למאבק התנועה והתנגדו להעלאת השכר

 "אזרחיות מצליחות להשפיע ולשנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כנסת
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לאיכות השלטון לוועדה הציבורית ל התנועה "מנכ

פרסמו את המלצותיכם : לקביעת שכר חברי הכנסת

 לציבור

 

ר הוועדה "יו, חיים לוי' לפרופ, ל התנועה לאיכות השלטון פנה"מנכ, אלי סולם

בבקשה לפרסם , הציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת ותנאיהם בכנסת ישראל

 .ריםאת המלצות הועדה לקביעת שכר חברי הכנסת והש

 

 רקע

משתנה מדי שנה , הממשלה ולהחלטת ועדת הכספים: לחוק יסוד 36בהתאם לסעיף 

ושכר חברי הכנסת בהתאם , שכרם של שרי הממשלה בהתאם לשיעור עליית המדד

הועדה . עדכון שכר זה מתבצע מדי שנה באופן אוטומטי. לשכר הממוצע במשק

חרף הזמן . חברי הכנסת התכנסה לראשונה בחודש ינואר בכדי לדון בנושא שכר

טרם פורסם והובא לידיעת הציבור כל מידע אודות המתרחש בין כותלי , שחלף

 .מסקנותיה, לא כל שכן, הוועדה

ר הוועדה לקביעת שכר חברי "ל התנועה לאיכות השלטון פנה ליו"מנכ, אלי סולם

המעלה מדי שנה את שכר נבחרי , הכנסת והדגיש כי עדכון השכר האוטומטי

בה נדרשים כלל אזרחי המדינה , אינו ראוי ואינו הולם בעת קשה זו, ורהציב

עת בה אנו עדים לפיטורים רבים ולקיצוצים קשים בתחומי הרווחה , "להדק חגורות"

 . והחינוך

להתוות את הדרך הראויה ל התנועה לאיכות השלטון מבקש עוד מהוועדה "מנכ

ר האוטומטי העתיד לבוא ולהמליץ על הקפאת ההעלאה ואף ביטול עדכון השכ

התנועה לאיכות , זאת ועוד. ועד אשר יחלוף המשבר הכלכלי בו אנו מצויים

עליה , במסגרת עצומה שפורסמה בנושא, השלטון מקבלת תמיכה רחבה מהציבור

מן , נוכח התמיכה הציבורית הרחבה בעמדת התנועה. תומכים 00,111-חתמו כ

לפעול ויתרה מכך , קנות הוועדההראוי לייחס לכך חשיבות רבה בביסוס מס

 .בהקדם האפשרי לפרסום מסקנות אלו
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שפרו את  :התנועה לאיכות השלטון לוועדת הכנסת

 הקוד האתי החדש

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת הכנסת והציעה מספר תיקונים 

ר ועדת "לטיוטת כללי האתיקה שהוגשה לשולחן וועדת הכנסת על ידי יו

חבר הכנסת , ר השדולה למאבק בשחיתות"ויו, חבר כנסת הנגבי, הכנסת

 .רוזנטל

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת הכנסת והציעה מספר תיקונים לטיוטת 

חבר כנסת , ר ועדת הכנסת"כללי האתיקה שהוגשה לשולחן וועדת הכנסת על ידי יו

התנועה לאיכות . חבר הכנסת רוזנטל, ר השדולה למאבק בשחיתות"ויו, הנגבי

כלי ראשון במעלה שראוי כי ימסד שורה השלטון רואה בקוד האתי לחברי הכנסת 

בהיותם , חברי הכנסת .של נורמות שלטוניות ראויות והתנהלות תקינה ומכבדת

הם בעלי אחריות ציבורית ראשונה במעלה לפעול באופן ,  נציגי הציבור ושלוחיו

 .      נות שלהם לציבור שבחר בהםהעולה בקנה אחד עם חובת הנאמ, אתי

החלת ביניהם , התנועה לאיכות השלטון הגישה שורת תיקונים להצעת כללי האתיקה

בהתאם להוראות תקנון  חובת פיקוח של חברי כנסת על עוזריהם הפרלמנטרים

איסור גורף על כהונת חברי מציעה התנועה לאיכות השלטון ליצור , בנוסף. האתיקה

מציעה התנועה , כמו כן  .ניהולי או נבחר בגוף ציבורי או פרטיכנסת בתפקיד 

כי העובדה שחבר הכנסת מצביע במליאה בניגוד עניינים תובא , לאיכות השלטון

התנועה לאיכות , בנוסף. לידיעת חברי הכנסת האחרים וכן לידיעת הציבור הרחב

גישה השלטון דורשת כי ייקבע שכאשר חבר כנסת לא הגיש הצהרת הון או ה

 . ועדת האתיקה תדון ותחליט בענייננו -או לא תקנה כנדרש, באיחור

, כי חבר כנסת העוסק בנושא עליו דן עם שדלן, התנועה לאיכות השלטון דורשת

כדי לנטרל את השפעת השדלנים על הליך קבלת , יידרש לציין זאת בפתח דבריו

האתיקה והנורמות  על מנת להטמיע ולהשריש את כללי.  ההחלטות של חברי הכנסת

התנועה לאיכות השלטון מציעה לפרסם את החלטות הועדה או את , הנגזרות מהם

 .                          ר הועדה אחרת"אלא אם קבע יו, תמציתן
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התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי חשיבותם של כללי אתיקה אינה מתמצת 

לקיים מדי פתיחת מושב של יש , לפיכך. אלא בהפצתם והטמעתם כדבעי, בקביעתם

 .   הכנסת ריענון של כללי האתיקה על ידי היועץ המשפטי לוועדה
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יש לבטל  :ץ"התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג

 כ צחי הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ"את מינויו של ח

 

, שר החוץ, צ כנגד ראש הממשלה"עתירה לבגהתנועה לאיכות השלטון הגישה 

כ צחי הנגבי בבקשה להורות ולפעול מיידית "ש וח"היועמ, ממשלת ישראל

 . כ הנגבי לתפקיד של סגן שר החוץ"ולבטל את מינויו של ח

 

שלת ממ, שר החוץ, צ כנגד ראש הממשלה"לבג לאיכות השלטון עתרההתנועה 

אשר יורה לנמק מדוע  צו על תנאיכ צחי הנגבי בבקשה למתן "ש וח"היועמ, ישראל

לא נשקלו מכלול השיקולים בטרם מינויו של הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ בממשלת 

אשר יורה לנמק  צו על תנאי, זאת ועוד. כ הנגבי"ובכללם כשירותו של ח, ישראל

, מדוע לא יבטלו  את מינויו של הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ בממשלת ישראל

כל זאת . הממשלה: ועומד בסתירה להוראות חוק יסוד, משום היותו בלתי חוקי

נוכח הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של 

על אף הרשעתו , יבורי בכירכ הנגבי בתפקיד צ"השירות הציבורי באם יכהן ח

 . שבית המשפט קבע שיש בה אף קלון, בפסק דין חלוט בעבירה של עדות שקר

ץ היא כי המחוקק "כפי שמוצגת בעתירה לבג, לטענת התנועה לאיכות השלטון

שאין לאפשר למי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון להמשיך ולכהן עצמו סבור 

החלטה על מינוי שכזה חייבת , ודזאת וע. בתפקיד סגן שר בממשלת ישראל

וכי בשכלול האמור לא נותר מנוס , כ הנגבי"לשכלל את הרשעתו וקלונו של ח

 . מהמסקנה כי ההחלטה על מינויו היא בלתי סבירה במידה קיצונית

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה את ריסוק אמון הציבור , זאת ועוד

, כ הנגבי בהגה השררה"אוחז ח כל רגע בו: "כ הנגבי"עם מינויו של ח

בתפקיד בכיר ורם של שר בממשלת ישראל חרף העובדה כי הורשע 

מהווה פגיעה  –בעבירה חמורה של מתן עדות שקר ודבק קלון במעשיו 

פגיעה אשר יש לפעול , אנושה באמון הציבור ברשויות השלטון

 ."להפסקתה המיידית

 

 עבריינים
 מורשעים

 בחיים
 הציבוריים
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הינה בלתי , החוץ בממשלת ישראלכ הנגבי לתפקיד סגן שר "ההחלטה למנות את ח

שר בממשלת ישראל אשר הורשע בעבירת עדות שקר . סבירה במידה קיצונית

כזה המרוקן מתוכן את אמון , הוא מחזה אבסורדי מאין כמותו -שדבק בה קלון

 . הציבור בנבחריו
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צ הוציא "בג: בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון

את המדינה לומר מדוע לא יבוטל צו על תנאי שיחייב 

 )00תיקון )חוק שירות ביטחון 

 
על מתן צו על תנאי המורה ץ "הורה בג, בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון

ושר הביטחון ליתן טעם מדוע לא ייקבע או יוצהר כי אין תוקף לחוק , למדינה

 .4112-ד"התשע, (19' תיקון מס)שירות ביטחון 

הגישה התנועה , ץ בעקבות חקיקת חוק הגיוס"התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

חוק "צ בבקשה למתן הצוו על תנאי נוכח חקיקת "לאיכות השלטון עתירה לבג

התנועה ביקשה מבית המשפט להוציא צו על תנאי כנגד הכנסת אשר יורה ". שקד

, לתי חוקתיתהב, בשל הפגיעה הקשה" חוק שקד"לה לנמק מדוע לא תבטל את 

של הצעת החוק בזכויות יסוד המעוגנות בחוק , הבלתי שוויונית והבלתי מידתית

התנועה לאיכות השלטון ביקשה צו על תנאי , זאת ועוד. כבוד האדם וחירותו: יסוד

הקובע הסדרים " חוק שקד"כנגד הכנסת אשר יורה לה לנמק מדוע לא תבטל את 

שירות הצבאי תוך פגיעה קשה בעקרון שונים לציבורים שונים בנוגע לחובת ה

 .השוויון ותוך הפליה בין דם לדם

הטיעונים המשפטיים בעתירת התנועה לאיכות השלטון התבססו על כך כי המתווה 

פוגע בזכויות יסוד , וזאת משום שהוא פוגע בשוויון, אינו חוקתי" חוק שקד"ב

אשר קבעה חוקתיות בצורה שאינה מידתית ונכשל פעם אחר פעם במבחנים 

החוק עושה הבחנה בוטה בין ציבורים , כמו כן. הפסיקה לעניין מתווה החקיקה

בין זכויות המוענקות לאזרחים רק משום השתייכותם , שונים במדינת ישראל

 .בין דם לדם –בין אדם לאדם , המגזרית

החוק החדש לא רק שאינו , כפי שהוצגה בעתירה, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

הפוגע פגיעה חמורה לאין שיעור באוכלוסיית , המתמשך, עוול רב השניםשם קץ ל

אלא מקבע , המתגייסים ובערכים חשובים כמו ערבות הדדית ודאגה לזולת בחברה

משום היותו בלתי , חוק זה דינו להתבטל באחת, ומנציח את אותו הסדר פוגעני

 .חוקתי

 

 

 

 

 

 

 

 הגיוס חוק
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יש : איכות השלטון בעתירה נגד עיריית אור יהודה

לחייב את העירייה לפרסם דוח שנתי שיכלול דיווח 

 על הממונה על חוק חופש המידע ברשות

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד עיריית 

שיכלול , לקיים חובתה לפרסם דוח שנתי אור יהודה בבקשה להורות לעירייה

 .דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות

 

לחוק חופש המידע קובע כי על רשות ציבורית לפרסם דין וחשבון שנתי ( א)5סעיף 

שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה 

ידע על אודות הפעלתו ויישומו של החוק וכן דוח מטעם הממונה על חוק חופש המ

לתקנות חופש המידע קובעת כי יש  5תקנה , כמו כן. ברשות הציבורית הרלוונטית

פניות  3על אף . ליולי בכל שנה 1-לפרסם דוח שנתי כאמור לא יאוחר מה

בדיקות במועדים  5-אשר ערכה למעלה מ, מפורשות של התנועה לאיכות השלטון

. 4114ירייה את חובתה לפרסם את הדוח השנתי הנדרש לשנת לא קיימה הע -שונים

לא מצאה לנכון , למרות שהתנועה לאיכות השלטון פנתה לעירייה מספר פעמים

על אף , העירייה להגיב לפניות התנועה לאיכות השלטון ולפרסם את הדוח הנדרש

 .שחלפה קרוב לשנה מאז עבר התאריך האמור בתקנות

התופעה לפיה רשויות ציבוריות אינן : "דגישה בעתירה כיהתנועה לאיכות השלטון מ

מדובר בתופעה המהווה . ממלאות אחר הוראה לפי חוק חופש המידע אינה ראויה

 ." פגיעה בשלטון החוק ובכללי מנהל ציבורי תקין

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לחייב את 

של הממונה על יישום חוק חופש המידע  4114העירייה לפרסם דוח שנתי לשנת 

לתקנות חוק חופש  7בעירייה תוך שהוא עונה על הקריטריונים המפורטים בתקנה 

 . המידע

 

 

 

 רשויות
 מקומיות
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אדם 'בעקבות התנגדות התנועה לאיכות השלטון ו

בשוק מחנה ' אגריפס'נדחתה בניית חניון  'טבע ודין

 !יהודה

הגישו התנגדות לבניית חניון תת ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

התקבלה , שהוגשה לעיריית ירושלים, ההתנגדות. קרקעי בשוק מחנה יהודה

 . והביאה לדחיית בניית החניון ולבדיקה מחדש של הפרויקט כולו

 

קרקעי  הגישו התנגדות לבניית חניון תת' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

ההתנגדות שהוגשה לעיריית ירושלים התקבלה והביאה לדחיית , בשוק מחנה יהודה

לישיבת ועדת התכנון והבניה שבחנה את הבקשה לבניית . בניית החניון בשנה

החניון הגיעו עשרות תושבים מודאגים שהביעו התנגדותם בשל החשש בפגיעה 

ה את הבקשה והורתה הוועדה דחת. המסחר והתשתיות בשכונה, במרקם החיים

לבחון אותה בשנית ולבצע בדיקה נוספת של הפרויקט שבמסגרתה יובאו חלופות 

 . 'אדם טבע ודין'ופתרונות לקשיים עליהם הצביעו התנועה לאיכות השלטון ו

טענו נגד הפרויקט כי הוא אינו מבוסס ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

נטען , כמו כן. ן לא ניתן להעניק לו היתר בנייהולכ, על תכניות מפורטות לפי דין

לפי  –כי דבר הגשת הבקשה להיתר לא פורסם על גבי מודעות באזור , בהתנגדות

וכך נשללת למעשה זכותם המהותית של מתנגדים , חוק התכנון והבנייה

 .פוטנציאלים להגיש כתב התנגדות

בו עוסקת הבקשה החניון ש: "בכתב ההתנגדות שהוגש לעיריית ירושלים נכתב

, להיתר הינו פרויקט בנייה גדול ומורכב שבנייתו אמורה להתקיים בשטח מבונה

אין ספק כי בניית החניון תהיה בעלת השפעה דרמטית . צפוף ושקק תנועה ומסחר

על תפקוד השוק והאזור כולו ותצריך מומחיות ומקצועיות מיוחדת מכל הנוגעים 

קשה להיתר מוכשרת אפוא על מצע ריק מכל הב"עוד נכתב בהתנגדות כי ". בדבר

בתוכנית לא מפורטים ייעודי ".  תשתית נורמטיבית תכנונית קונקרטית רלוונטית

תיאום עם חברת , הקרקע השונים לרבות פירוט על תכנון מערכת הביוב והניקוז

 .הוראות למניעת שריפות וכיוצא באלה, החשמל

אין צורך להכביר במילים " :ניההתנועה לאיכות השלטון מברכת על דחיית הב

על הצורך והחובה לנהל את ענייני הרשות המקומית בשקיפות ותוך שמירה נאותה 
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על אחת כמה וכמה כאשר  -על הכללים הפרוצדוראליים והמהותיים הקבועים בחוק

 ."  מדובר בפרויקט בנייה מהותי ובסדר גודל כה משמעותי דוגמת החניון המדובר
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יש  :עתירה כנגד עיריית אופקיםאיכות השלטון ב

לחייב את עיריית אופקים לפרסם דוח שנתי שיכלול 

 דיווח על הממונה על חוק חופש המידע ברשות

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד עיריית 

שיכלול , אופקים בבקשה להורות לעירייה לקיים חובתם לפרסם דוח שנתי

 .הממונה על חוק חופש המידע ברשותדיווח של 

 

לחוק חופש המידע קובע כי על רשות ציבורית לפרסם דין וחשבון שנתי ( א)5סעיף 

שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה 

וכן דוח מטעם הממונה על חוק חופש המידע על אודות הפעלתו ויישומו של החוק 

לתקנות חופש המידע קובעת כי יש  5תקנה , כמו כן. בורית הרלוונטיתברשות הצי

פניות  3על אף .  ליולי בכל שנה 1-לפרסם דוח שנתי כאמור לא יאוחר מה

בדיקות  5-וככל הידוע לעותרת אשר ערכה למעלה מ, מפורשות של העותרת

 לא קיימה עיריית אופקים את חובתה לפרסם את הדוח השנתי -במועדים שונים

, למרות שהתנועה לאיכות השלטון פנתה לעירייה מספר פעמים. 4114הנדרש לשנת 

לא מצאה לנכון העירייה להגיב לפניות התנועה לאיכות השלטון ולפרסם את הדוח 

 .על עף שחלפה קרוב לשנה מאז עבר התאריך האמור בתקנות, הנדרש

התופעה לפיה רשויות ציבוריות אינן : "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה כי

מדובר בתופעה המהווה . ממלאות אחר הוראה לפי חוק חופש המידע אינה ראויה

 ." פגיעה בשלטון החוק ובכללי מנהל ציבורי תקין

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע  לחייב את 

של הממונה על יישום חוק חופש  4114אופקים לפרסם דוח שנתי לשנת  עיריית

לתקנות חוק  7המידע בעירייה תוך שהוא עונה על הקריטריונים המפורטים בתקנה 

 . חופש המידע
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ש הגיש "היועמ :לאחר פניית התנועה לאיכות השלטון

בקשה חדשה לוועדת לבחינת השעיית ראשי רשויות 

, אש עיריית נצרת עיליתמקומיות בעניינו של ר

 שמעון גפסו

 

ש בבקשה להגיש בקשה לוועדה לבחינת "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

ראשי רשויות מקומיות בעניינו של ראש עיריית נצרת עילית כדי להבטיח 

המשכיות לתקופת ההרשעה של מר גפסו ולהבהיר לוועדת ההשעיה את 

 השעייתוהחשיבות בקבלת החלטה טרם סיום תקופת 

 

ש בעקבות בקשה שהגיש לוועדה בשל כתב "התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

בעקבות הבקשה החליטה ועדת ההשעיה להשעותו מתפקידו . אישום שהגיש נגדו

. חודשים מתוך הנחה כי עד תום תקופה זו יסתיים ההליך הפלילי בעניינו 2למשך 

ים ההליך הפלילי עד תום הבהירה ועדת ההשעיה כי באם לא יסתי, בהחלטתה

 . ש רשאי להגיש בקשה להארכת תקופת ההשעיה"יהיה היועמ, תקופת ההשעיה

וההליך הפלילי טרם נסתיים , חודשים 3-מתחילת תקופת ההשעיה חלפו כ, ואולם

ולמיטב ידיעת התנועה לאיכות השלטון לא הוגשה בקשה להארכת תקופת ההשעיה 

הוגש נגד מר גפסו כתב אישום  41.15.4112 ביום, לא זו אף זו. ש"מטעם היועמ

עבירות לכאורה , התנאת שוחד והפרת אמונים, בו הואשם בלקיחת שוחד, נוסף

 .שיש להן קשר הדוק לתפקידו של מר גפסו כראש העירייה

החוק קובע כי על ועדת ההשעיה לקבל החלטה בדבר השעיית ראש הרשות , כמו כן

מיום הגשת בקשה על ידי היועץ המשפטי  ימים 25המקומית תוך תקופה של עד 

ש כי במצב "הדגישה התנועה לאיכות השלטון בפני היועמ, נוכח הדברים. לממשלה

בין אם , קיים החשש כי אף אם יגיש בקשה להשעיית מר גפסו לאלתר, עניינים זה

, בקשה להארכת תקופת ההשעיה ובין אם בקשה חדשה בגין כתב האישום החדש

תהא מחויבת לקבל החלטה עד סיום תקופת ההשעיה שנקבעה  ועדת ההשעיה לא

התנועה ": למר גפסו כך שלכאורה יוכל הוא לשוב ולכהן בתפקידו כראש העירייה

, סבורה כי לו ישוב מר גפסו לתפקידו עובר להחלטת ועדת ההשעיה בעניינו

, תהא לכך פגיעה קשה בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק
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לפיו ישוב מר גפסו , עלול להיווצר מצב אבסורדי. בוועדת ההשעיהלרבות 

תתקבל בשנית החלטה , ואו אז, מספר ימים או שבועותלתפקיד למשך 

ובוודאי , ברי כי מצב זה אינו מוסיף כבוד למנגנון הקבוע בחוק. להשעותו

 ."שלא לשלטון החוק ואמון הציבור כאמור

ש בקשה חדשה "ש הגיש היועמ"ליועמלאחר פניית התנועה לאיכות השלטון 

 .לוועדה לבחינת השעיית ראשי הרשויות המקומיות בעניינו של גפסו
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ביטול  :האזורי לעבודה בתל אביב פסקבית הדין 

ל משאבי אנוש ופרויקטים בעיריית "מכרז סמנכ

 טייבה וביטול מינויה של גלית לוי לתפקיד

 

הדין האזורי לעבודה בתל בעקבות תביעת התנועה לאיכות השלטון בבית 

אביב פסק בית הדין האזורי לעבודה על בטלות מכרז שפורסם לתפקיד 

' ל משאבי אנוש מנהל ופרויקטים בעיריית טייבה וביטול בחירתה של גב"סמנכ

 גלית לוי לתפקיד 

 

כי יש לבטל את מינויה של גלית לוי לתפקיד  אזורי לעבודה פסקבית הדין ה

לית משאבי אנוש מנהל ופרויקטים בעיריית טייבה וכן את המכרז שפורסם "סמנכ

לתפקיד מאחר ועיריית טייבה בחרה בלוי בטרם קיבלה אישור ממשרד הפנים בדבר 

 ".מדובר בהתנהלות בניגוד להוראות הדין וכללי מנהל תקין: "נחיצות המשרה

איכות השלטון הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחודש מאי התנועה ל

בו ביקשה מבית הדין צו הצהרתי המצהיר על בטלות המכרז שפורסם לתפקיד  4112

זאת . גלית לוי' ל אצל עיריית טייבה וביטול בחירתה של הנתבעת גב"של סמנכ

שרד הפנים בהיעדר אישור נחיצות משרה ממ, נוכח העובדה כי אין תקן לתפקיד

תנאי הסף שנקבעו אינם סבירים ומתוך חשש ממשי כי בפנינו ניסיון , לתפקיד

 . גלית לוי' לתפור את המכרז למידותיה של גב

אין " :מנהל מחלקת הליטיגציה בתנועה לאיכות השלטון, ד נידאל חאיק"עו

קל וחומר לתפקיד כה בכיר , במינויים לרשויות המקומיות' לעיגול פינות'מקום 

של טוהר המידות ושל המנהל , חוד החנית של התקינות הציבורית. ברשות מקומית

שהפגמים בו , ולא מינוי פגום ופסול מעיקרו, התקין אמור להיות חף מכל טענה

 ."מהותיים וחמורים
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האם  :איכות השלטון למועצה המקומית יסוד המעלה

 ?מינוי היועצת המשפטית החיצונית נעשה כדין

 

לאיכות השלטון פנתה למועצה המקומית יסוד המעלה בבקשה לקבלת התנועה 

מתוך כוונה לבחון האם , פרטים על מינויה של היועצת המשפטית החיצונית

 מינוי זה נעשה כדין

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למועצה המקומית יסוד המעלה בעקבות פניה 

קומית יועצת משפטית ממנה עולה כי מונתה למועצה המ, שהגיעה למשרדי התנועה

בפניה נטען כי היועצת המשפטית שמונתה עבדה או עובדת . חיצונית חדשה

לכאורה אצל מי שמוגדר כיד ימינו או מתומכיו הפוליטיים של ראש המועצה 

 .המקומית

ל משרד הפנים מסדיר "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המועצה כי חוזר מנכ

ש "הכולל את הליך קבלת ההחלטה על מינוי יועמ ,את מינוי יועץ משפטי חיצוני

 . הליך המינוי עצמו וקביעת שכרו, חיצוני

נוכח זאת התנועה לאיכות השלטון מבקשת לקבל את המכרז לתפקיד היועץ 

פרוטוקולי הוועדה לבחירת היועץ ונימוקי , ל"המשפטי החיצוני כנדרש בחוזר מנכ

שנות  5עצת המשפטית הנבחרת מסמכים ואישורים המוכיחים כי ליו, ההמלצה

פוליטית לכאורה של ראש -האם סוגיית הזיקה האישית, ניסיון בעריכת דין כנדרש

 .העירייה עלתה בפני הוועדה ואת אישור המינוי בכתב בחתימת ראש הרשות
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יש לבדוק את : איכות השלטון בפנייה לשר הפנים

של גזבר , לכאורה, הטענות להעסקה בלתי תקינה

 נהריהעיריית 

 

בבקשה לבדוק , כ גדעון סער"ח, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים

לכאורה של , טענות שהגיעו לידי התנועה בהן מתקיימת העסקה בלתי תקינה

 גזבר עיריית נהריה

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפנים גדעון סער בבקשה לבדוק את הטענות 

זאת . של גזבר עיריית נהריה, לכאורה, לפיהן מתקיימת העסקה בלתי תקינה

הגזבר , בעקבות מידע שהגיע לידי התנועה לאיכות השלטון לפיה מר דוד קבסה

על אף העובדה שעברו , ממשיך לכאורה לכהן בתפקידו, הקודם של עיריית נהריה

 .ל משרד הפנים כי קבסה חייב לסיים את תפקידו"שנתיים מקביעתו של מנכ

חדל גזבר למלא את תפקידו ולא "ב לפקודת העיריות כי 167בנושא זה קובע סעיף 

מנתה המועצה גזבר אחר במקומו תוך שלושה חודשים או עד תום תקופת מינויו של 

כי תמנה , בצו, לפי המאוחר ידרוש השר מהמועצה, ...ממלא המקום לגזבר שמונה

אחרי לא מלאה המועצה . ימים 41בתוך התקופה שיקבע ושלא תעלה על .... גזבר

ימנה השר אדם מתאים למילוי חובת המועצה , הצו בתוך התקופה שנקבעה בו

ויחולו על המינוי כאמור את ההוראות לפי פקודה זו החלות לענין , למנות גזבר

 ".בשינויים המחויבים, מינוי הגזבר על ידי המועצה

ר למר קבסה קיים קש, לפי המידע שהגיע למשרדי התנועה לאיכות השלטון, בנוסף

 .קשר כזה שייתכן ואסור, משפחתי לכאורה לראש העירייה

הן באשר להמשך כהונו של מר , נוכח הפגמים לכאורה בהתנהלותה של העירייה

מבקשת התנועה לאיכות השלטון , קבסה והן באשר לקשר המשפחתי לראש העירייה

ככל . משר הפנים לבדוק את הטענות ולקבל החלטות בהתאם לממצאי הבדיקה

 .להביא לסיום כהונתו של מר קבסה כגזבר העירייה, נדרש שהדבר
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האם חוזה ההתקשרות  :איכות השלטון לעיריית עכו

ם בחינוך המיוחד נעשה על עם חברת ההסעות לילדי

 ?פי דין

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית עכו בבקשה לבחון האם ההתקשרות 

 .ד נעשתה על פי דיןעם חברת ההסעות הנוכחית לילדים בחינוך המיוח

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית עכו בעקבות מידע שהגיע למשרדי התנועה 

מעלה "ממנו עולה כי בוטל חוזה להסעות ילדים בחינוך המיוחד בעיר עם חברת 

הסדר ההסעות . לכאורה ללא מכרז, ונעשתה התקשרות עם חברה אחרת" מעלות

 ".השרות למפגר"רות עבודה מוגנת של מיועד למעונות יום שיקומיים ולמסג

נטען כי חברת  נועה לאיכות השלטוןבמכתב שהגיע מן העירייה למשרדי הת

ההסעות הנוכחית אינה התקשרות חדשה אלא הרחבה של התקשרות קודמת אשר 

 .נעשתה בהליך כדין

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מעיריית עכו לדעת מתי פורסם , נוכח הדברים

העתק מפרוטוקול הוועדה , פורסם המכרז שבו זכתה החברה הנוכחיתוהיכן 

שהחליטה להתקשר עם החברה הנוכחית בעקבות המכרז והעתק התקשרות עם 

 .החברה הנוכחית
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התקשרות לכאורה  :איכות השלטון לעיריית עפולה

 "קשרים"ללא מכרז עם חברת הפרסום 

 

בשל מידע שהגיע לידי  התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית עפולה

לכאורה , "קשרים"התנועה בו כל פרסומי העירייה יפורסמו דרך חברת הפרסום 

 ללא מכרז התקשרות

 

מר יצחק מירון בעקבות מידע , התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית עפולה

שהגיע לידי התנועה לפיו הוחלט בעירייה שכל פרסומיה יפורסמו מעתה ואילך דרך 

 .לכאורה ללא שהתקיים מכרז להתקשרות, "קשרים"פרסום חברת ה

כי קובץ תקנות , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני ראש עיריית עפולה

העיריות נועד לתת אפשרות למפרסם המכרז לבחור את ההצעה הטובה ביותר 

. כמו גם הזדמנות שווה לבעלי העסקים להשתתף בפעילות העסקית במשק, עבורו

למשל על ידי , גם שמירה על כללי טוהר המידות, בין השאר, מאפשרתחובת מכרז 

 .צמצום האפשרות מצד מפרסם המכרז להעדיף מקורבים

נוכח דברים אלו התנועה לאיכות השלטון מבקשת מראש עיריית עפולה לדעת האם 

מה היו הטעמים לכך ומהם פרטי  -במידה ולא . התקיים מכרז לפני ההתקשרות

 .הסכם ההתקשרות
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יש : איכות השלטון בעתירה כנגד עיריית עפולה

לחייב את העירייה לפרסם דוח שנתי שיכלול דיווח 

 על הממונה על חוק חופש המידע ברשות

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בלוד כנגד עיריית 

שיכלול , רחובות בבקשה להורות לעירייה לקיים חובתה לפרסם דוח שנתי

 .של הממונה על חוק חופש המידע ברשותדיווח 

 

לחוק חופש המידע קובע כי על רשות ציבורית לפרסם דין וחשבון שנתי ( א)5סעיף 

שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה 

וכן דוח מטעם הממונה על חוק חופש המידע על אודות הפעלתו ויישומו של החוק 

לתקנות חופש המידע קובעת כי יש  5תקנה , כמו כן. הציבורית הרלוונטיתברשות 

פניות  3על אף .  ליולי בכל שנה 1-לפרסם דוח שנתי כאמור לא יאוחר מה

בדיקות במועדים  5-אשר ערכה למעלה מ, מפורשות של התנועה לאיכות השלטון

. 4114לשנת לא קיימה העירייה את חובתה לפרסם את הדוח השנתי הנדרש  -שונים

לא מצאה לנכון , למרות שהתנועה לאיכות השלטון פנתה לעירייה מספר פעמים

על אף , העירייה להגיב לפניות התנועה לאיכות השלטון ולפרסם את הדוח הנדרש

 .שחלפה קרוב לשנה מאז עבר התאריך האמור בתקנות

ריות אינן התופעה לפיה רשויות ציבו: "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה כי

מדובר בתופעה המהווה . ממלאות אחר הוראה לפי חוק חופש המידע אינה ראויה

 ." פגיעה בשלטון החוק ובכללי מנהל ציבורי תקין

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד לחייב את עיריית 

של הממונה על יישום חוק חופש המידע  4114רחובות לפרסם דוח שנתי לשנת 

לתקנות חוק חופש  7עירייה תוך שהוא עונה על הקריטריונים המפורטים בתקנה ב

 . המידע
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ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת 

הרחבת המונח מעשה  –חוק מבקר המדינה תיקון 

 (שחיתות
 

בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת השרים לענייני חקיקה הובאה להצבעה הצעת החוק 

לתיקון חוק , כ מיקי רוזנטל"בשיתוף עם ח, שכתבה התנועה למען איכות השלטון

, 4113 -ד"התשע, (הרחבת המונח מעשה שחיתות –תיקון )מבקר המדינה 

 (."הצעת החוק" :להלן) 4111/19/פ

  

ואשר התקבלה על ידי וועדת , אותה קידמה התנועה ,על פי הצעת החוק החדשה

סמכותו של נציב תלונות הציבור כך שתכלול כל מעשה שאינו   תורחב ,השרים

ועל ידי כך יתומרצו עובדים בשירות , וכן פגיעה במנהל התקין, על פי דין

ולא , לסייע לחבריהם לדווח, הציבורי לדווח על ליקויים במקום עבודתם

 .נוכח פגיעות חמורות בשירות הציבורילעצום עיניים 

  

התיקון החדש לחוק ירחיב את סמכויותיו  עמדת התנועה לאיכות השלטון הינה כי

של נציב תלונות הציבור להעניק צווי הגנה לעובדים אשר חשפו התנהלות 

 .בלתי תקינה במקום עבודתם או סייעו לחשיפה זו ונפגעו עקב כך

גבית ותמריץ חיובי לעובדים רבים הנחשפים רוח , הרחבה זו תעניק הגנה

אשר , המסרבים ליטול בה חלק, להתנהלות בלתי תקינה ולקויה במקום עבודתם

 .ולהיוותר לבד אל מול מעסיק המתנכל להם, חוששים לחשוף את שהיו עדים לו

ויביא להתנהלות תקינה ויעילה , קבלת התיקון האמור ישרת את האינטרס הציבורי

 .תוך שמירה על כספי ציבור ואף על חיי אדם, ים ציבוריים יותר של גופ

  

היום למעשה התחלנו את הצעד : "מחלקת מדיניות וחקיקה, ד תומר נאור"עו

אשר היו כבולות עד , הראשון בדרך הארוכה לשחרור ידיו של נציב תלונות הציבור

כי  האינטרס הציבורי דורש. כה תחת ההגדרה העמומה של מושג השחיתות בחוק

הגנה מטעם משרד מבקר המדינה תוענק לכל מי שחשף התנהלות החורגת מן הדין 

גם אם אין היא בהכרח נופלת  -ושאינה לפי כללי המנהל התקין במקום עבודתו

כולנו תקווה כי תיקון החוק יתמרץ . להגדרת המושג שחיתות כפי שהוא נתפס כיום

ובכך ימנעו בזבוזי , ום עבודתםיותר עובדים לדווח על התנהלות שאינה תקינה במק

 ".ואף פגיעה בחיי אדם במקום עבודתם, שימוש לקוי במשאבים, כספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חושפי
 שחיתות
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סילבן , מאיר כהן, איכות השלטון לשרים ישראל כץ

מדוע טרם מונו דירקטורים : שלום ונפתלי בנט

 ?בחברות הממשלתיות כנדרש על פי דין

, ישראל כץ, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים

, שר התשתיות הלאומיות, מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים הציבוריים

פ אזורי סילבן שלום ושר הכלכלה והמסחר "פיתוח הנגב ושת, האנרגיה והמים

נפתלי בנט מבקשת לדעת מדוע טרם מונו דירקטורים בחברות הממשלתיות 

 .כנדרש על פי דין, שבסמכותם

  

 רקע

בתקופה האחרונה פנתה רשות החברות הממשלתיות לציבור על מנת ליצור סל 

נערך , למועמדים אלו. מועמדים אשר ראויים לכהן כדירקטורים בחברות ממשלתיות

נבחרת "אשר מכונים , הליך מיון ארוך ומקיף ובסופו נבחרה קבוצה של אנשים

נערכה לפני כחודשיים פנייה מטעם רשות החברות , מהליך זהכחלק ". הדירקטורים

כאשר בה פורטו שמותיהם וקורות חייהם של , הממשלתיות למשרדי השרים

המועמדים המומלצים על ידי הרשות לכהן כדירקטורים בחברות הממשלתיות אשר 

 .פועלות בתחומי הפעילות של השרים

הייתה לאתר את המועמדים , "םנבחרת הדירקטורי"המכונה , מטרתו של הליך זה

המתאימים ביותר לכהן בתור דירקטורים בחברות , המקצועיים ובעלי הניסיון

יש לציין כי מטרתו של הליך זה הוא . בהתאם לצרכי החברה הספציפית, ממשלתיות

, אך אין הוא מחליף את סמכותם אשר ניתנת להם מכוח החוק, לסייע ולייעץ לשרים

ד עם זאת עד ליום זה לא מונה אף דירקטור בחברות יח. למנות דירקטורים

הממשלתיות אשר לגביהן פנתה אל השרים הרשות והציעה רשימה של מועמדים 

 ".נבחרת הדירקטורים"מתוך 

  

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני השרים כי מינוי דירקטורים מקצועיים 

יות אשר כידוע ומנוסים הוא תנאי הכרחי לניהול תקין של החברות הממשלת

מינוי ראוי חיוני לניהול ערכי ומקצועי של : "בעלות השפעה רבה על המשק

 ".החברה ועשוי להשפיע על כל דרגי העבודה בחברה

  

כי התנועה רואה ערך עליון , עוד מציינת התנועה לאיכות השלטון בפני השרים

ינוי הראוי וסבורה כי זהו הליך המ" נבחרת הדירקטורים"בבחירת מועמדים מתוך 

אין ספק כי הליך המסדיר מינוי דירקטורים על בסיס יצירת מאגר , שהרי. ביותר

ייעודי של אנשי מקצוע אשר מלכתחילה עברו הליך סינון קפדני ועומדים 

מבטיח כי אנשים ראויים , בקריטריונים של מקצועיות וניסיון גבוהים במיוחד

 .משלתיותואיכותיים יפקחו ויבקרו את עבודת החברות המ

 

 

 

 

 

 

 כללי
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   מועצת רשות מקרקעי ישראל בעניין לקראת כינוס

 החווה הסולארית בחוות השקמים

 
יש לקבל החלטות נקיות  :איכות השלטון למועצת רשות מקרקעי ישראל

, ולהתחשב בשיקולי צדק, משיקולים זרים ואינטרסים של אנשים פרטיים

 .ובפרט צדק חלוקתי

  

פנתה למועצת רשות מקרקעי ישראל בדבר מתן היתר התנועה לאיכות השלטון 

 לבניית מתקן לייצור אנרגיה סולארית בחוות השקמים

 

 רקע

התנועה לאיכות השלטון פנתה בחודש אפריל השנה אל שר הבינוי והשיכון אורי 

, בדיעבד, אריאל בנוגע להצעתו למועצת מנהל מקרקעי ישראל הנוגעת להכשרתו

התנועה פנתה מספר פעמים . ולארית בחוות השקמיםשל מתקן לייצור אנרגיה ס

של  1452התנועה התייחסה להחלטה . ש רשות מקרקעי ישראל"נוספות לשר וליועמ

מ להקים מתקן ייצור "מנהל מקרקעי ישראל לפיה לא תוכל חברת מפעלי צאן בע

 .אנרגיה סולארית בחוות השקמים

דינו של בית המשפט  התנועה לאיכות השלטון התייחסה גם לפסק, זאת ועוד

י לשתי ההחלטות "המקבלת את פרשנותו של היועץ המשפטי של רמ העליון

אף  .וקובעת כי לא ניתן להחילן על המתקן האמור בחוות השקמים, האמורות

ד ארז קמינץ לחברי מועצת מקרקעי ישראל "עו, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

את המתקן שהוקם בחוות ולשר השיכון וקרא להם שלא לאשר רטרואקטיבית 

 .ץ הורה בעבר לפרקו"השקמים ושבג

  

אמורה היתה להתכנס מועצת מקרקעי ישראל לדון בהצעתו של ( 44.3.12)אתמול 

התנועה למען איכות השלטון בישראל מדגישה עמדתה בפני . שר הבינוי והשיכון

יונה חשיבות על, ולכן. המועצה לפיה מקרקעי ישראל הינם משאב מוגבל ורב ערך

תהיינה נקיות משיקולים זרים , לכך שקבלת ההחלטות שעניינן הענקת זכויות בהם

 .ובפרט צדק חלוקתי, ותתחשבנה בשיקולי צדק, ואינטרסים של אנשים פרטיים

  

, בניגוד לפסק דינו של בית המשפט העליון ,קבלת החלטה כזו בנסיבות אלו

ד דעתו "לחוו, כאורהל,ובניגוד, ושלא על דעתה של הנהלת מקרקעי ישראל

תוך התערבות הדרג הפוליטי בהחלטות הדרג  -של היועץ המשפטי לממשלה

פוגעת באמון הציבור במועצת מקרקעי ישראל ומצטיירת כמוטה ונגועה  המנהלי

וזאת בימים בהם אמון הציבור ברשויות נפגע עמוקות וזקוק לשיקום , במשוא פנים

 .מיידי
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יש : ד לשירותי דתהתנועה לאיכות השלטון למשר

 להסדיר את תעריפי הקבורה למי שיאנו תושב ישראל

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד לשירותי דת בקריאה להסדיר בחקיקה 

 .את תעריפי הקבורה של יהודים שאינם תושבי ישראל

  

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד לשירותי דת לאחר פניות שהגיעו למשרדי 

התנועה בעקבותיהם נראה כי בבית הקברות הישן בצפת נקנתה לכאורה בספטמבר 

חלקות  56וכן , שלא היה תושב ישראל, ל"חלקת קבר לרב שרגא ברג ז 4113

חלקות הקבר , ונהעל פי דבר התל. נוספות לבני עדתו שאף הם אינם תושבי ישראל

, במאות אלפי דולרים ובבית קברות שמוגדר כבר כסגור לקבורה נקנו לכאורה

 .ללא פיקוח וללא נוהל ומעקב מסודרים של רשויות השלטון -כך נטען  -וזאת 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המשרד לשירותי דת כי מיקום קבורה 

הביטוח הלאומי  ,תי הדת היהודייםותעריפי הקבורה בישראל מוסדרים בחוק שירו

ליהודי שאינו תושב  תעריפי קבורה, יחד עם זאת. ובחוק הביטוח הלאומי

. אינם מוגדרים ואינם קבועים בחוק ,למי שניקבר בבית עלמין סגור או ישראל

התעריפים והמיקום נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הגוף האחראי , לכאורה

נכון לעכשיו , גיעה לידיעת התנועה לאיכות השלטוןלפי הפניה שה, ואכן. לקבורה

 .חברה קדישא בצפת גובים לכאורה כראות עיניהם

התנועה לאיכות השלטון רואה בחומרה את הלקונה בה מתיר לכאורה החוק שיקול 

דעת בלתי מוגבל לחברות הקבורה ומאפשר להן לכאורה להשיא רווחים כאוות 

למיטב ידיעת התנועה . ות לציבור כולווזאת על חשבון קרקעות ששייכ, נפשן

חברה קדישא בצפת מוכרים שטחי קבורה בבתי קברות שאינם , לאיכות השלטון

הכל לכאורה ללא , פתוחים לציבור הרחב וכן עושה היא זאת בסכומים אסטרונומיים

שאינם תושבי , ברי כי העדפה של בעלי ממון, כמו כן .בקרה וללא פיקוח

 .ון ובאה על חשבון התושביםפוגעת בשווי, המדינה

לחברות קבורה יש חובת דיווח לשר שבו מפורטים הכנסות , לפי חוק, זאת ועוד

פרוט חלקות קבר וכדומה ודין החשבון זה מחויב שיהיה פתוח לעיון , והוצאות

טרם פורסם לעיון , למיטב ידיעת התנועה לאיכות השלטון, ח זה"דו. הציבור

 .הציבור

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהמשרד לשירותי דת השיב מדוע , נוכח הדברים

המשרד אינו מסדיר בחקיקה את תעריפי הקבורה של יהודים שאינם תושבי ישראל 

מבקשת התנועה לאיכות השלטון להשיב איזה שימוש , כמו כן. בביתי העלמין בכלל

 .יעשה בסכומי עתק ששולמו לבתי הקברות
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הסבירו את  :עלייה והקליטהאיכות השלטון למשרד ה

 מכירת המבנים המשמשים לדיור עולים במבשרת ציון

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד העלייה והקליטה בדרישה להבהרת 

מבנים בהם מתגוררים , למכירת מבני מרכז הקליטה במבשרת ציון המכרז

 .עולים מאתיופיה

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע ולמשרד העלייה והקליטה 

פניית . בדרישה כי יובהר המכרז למכירת מבני מרכז הקליטה במבשרת ציון

התנועה נעשתה בעקבות כתבה שהתפרסמה בעיתון גלובס בה מתואר מכרז של 

ת לארץ ישראל החברה לניהול קופת התמלוגים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודי

בהם מתגוררים , המכרז מציע למכירה מבנים במבשרת ציון.  ₪מליון  451בסך 

לגבי עתיד  במצב חמור של חוסר וודאותכיום עולים מאתיופיה שנמצאים 

 . מגוריהם

ידאג כי אף עולה לא ייפגע ממכירת : "ממשרד העלייה והקליטה נמסר רק כי

מון על סיוע לעולים חדשים ועל משרד העלייה והקליטה הוא הא".  המבנים

ובכללם יוצאי אתיופיה המתגוררים במרכז , השתלבותם בכל תחומי החיים בישראל

המשרד הוא הגוף שמוטל עליו לפעול למען מציאת חלופה הולמת , על כן. הקליטה

או לחלופין למען השהיית המכרז עד שתימצא , לדיור לעולים בטרם תימכר הקרקע

 .חלופה זו

פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד הקליטה וביקשה שיבהיר לה , תלאור זא

מהם הצעדים אותם הוא מתכנן לנקוט למציאת פתרון דיור לעולים המתגוררים 

דרשה התנועה לאיכות השלטון שהמשרד יפרט בפניה את , כמו כן. במרכז הקליטה

 .התשתית המשפטית עליה מבוסס המכרז

 .ועה לאיכות השלטון היענות מהירה ככול האפשרעקב דחיפות העניין ביקשה התנ 
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העבירו את  :איכות השלטון לרשות מקרקעי ישראל

כל המידע בנוגע לקרקעות הסוכנות אשר הועברו 

 לגורמים פרטיים

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבלת פרטים 

השליטה בקרקע עברה מידי בעניין מרכז הקליטה והעלייה במבשרת ציון אשר 

בהקשר זה מבקשת בתנועה לאיכות השלטון את המידע על . הסוכנות היהודית

כל הקרקעות אשר הועברו מידי השליטה של הסוכנות היהודית לידי ידיים 

 .פרטיות

 רקע

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בעקבות פרסום בעיתון 

שפרסמה החברה לניהול קופת , ₪מליון  451 מכרז בהיקף של המתאר" גלובס"

מבנים  93למכירת , התמלוגים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל

שמשכירה אותם , "אנקופ גרופ"מבנים אלה מושכרים כיום לחברת . במבשרת ציון

המפעילות במקום מרכז קליטה המאוכלס כולו , למשרד הקליטה ולסכנות היהודית

 .לים מאתיופיהעל ידי עו

כי מרכז הקליטה במבשרת ציון הוקם לפני , מכתבות שהתפרסמו בהמשך עולה

באמצעות תרומה נדיבה של , י הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה"כשלושים שנה ע

עברה הקרקע לידי קופת הגמל , בשלב מסויים. יהודים המתגוררים בפלורידה

₪ מליון  451את המכרז בסך פרסמה , שכאמור, והפנסיה של הסוכנות היהודית

 .למכירת הקרקע

לא ניתן שלא לתהות לפשר העברת השליטה בקרקע מידי , נוכח האמור לעיל

בהנחה , על כן. לקופת הגמל והפנסיה של הסוכנות היהודית, הסוכנות היהודית

 .שהקרקע מנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל

ל את חוזי החכירה בין מרשות מקרקעי ישראהתנועה לאיכות השלטון מבקשת 

את הבקשות והאישורים שהוגשו במשך ; הרשות לסוכנות היהודית באשר לקרקע

י "קרקעות נוספות הנחכרות עהשנים להעברת זכויות החכירה בקרקע ומידע על 

 . ת היהודית שהועברו לידיים פרטיותהסוכנו

 

  



21 

 
 02-5000076: פקס 02-5000073: טל | 91043ירושלים , 4207. ד.ת: מען למכתבים | 94383ירושלים , 208 יפו' רח

 5000076-02: فاكس -02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem | Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 | Tel: 02-5000073 | Fax: 02-5000076 

www.mqg.org.ilWeb Site:  | mqg@mqg.org.ilmail: -E 

 

גיבוש נוהל לניהול ורישום מאגר ההמלצות 

דרכונים עבור אזרחים שאינם תושבי והמסמכים למתן 

 ישראל

 

למשרד המשפטים הכלכלה והפנים , ש"התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ

בבקשה כי תיעשה ביקורת יסודית בסוגיית מתן הדרכונים לאזרחים שאינם 

יאותרו תיעודי ההמלצות יגובש נוהל עתידי לניהול ורישום , תושבי ישראל

 .לוונטייםמאגר ההמלצות והמסמכים הר

 

 רקע

עולה חדש להעביר את מרכז -לחוק הדרכונים דורש מאזרח ישראלי 5' תיקון מס

נתקבלה החלטת ממשלה  4112בשנת , עם זאת. חייו לישראל כתנאי להנפקת דרכון

במסגרתה אושרו הקריטריונים להנפקת דרכון ישראלי לעולה חדש שמרכז חייו אינו 

 . בישראל ולהארכתו

הועלו חשדות וטענות בנוגע ליישום החוק  9ורסמה בערוץ בכתבת תחקיר שפ

כי ארגונים ומוסדות רשמיים של המדינה , בין היתר נטען. והחלטת הממשלה

משתפים פעולה עם שרים ומנצלים את הליך הנפקת הדרכון המקוצר לצורכי גיוס 

המלצות להנפקת  196מהתחקיר עלה כי בחמש השנים האחרונות ניתנו . תרומות

כאשר כל השרים הנוגעים לדבר סירבו לפרט מה עמד מאחורי , ונים לפי הנוהלדרכ

 . החלטתם להעניק המלצות אלו

פנתה התנועה לאיכות השלטון אל הממונה על חופש המידע , נוכח כתבת התחקיר

במשרד הפנים בבקשה לקבל פרטים בנוגע לכל אחד מהאישורים שניתנו על ידי 

לרבות את , ל"נות להנפקת דרכון לפי הנוהל הנשרי הפנים בשבע השנים האחרו

הנימוקים להמלצות והבהרה מה נעשה על ידי המבקשים כדי לעמוד , המלצות השר

 . בקריטריונים לקבלת ההמלצה

פנתה התנועה , מאחר ולא נתקבלה תשובה מספקת לפניית התנועה לאיכות השלטון

, ד העלייה והקליטהומשר, משרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה, אל משרד הפנים

בבקשה לקבל את ההמלצות והנימוקים שניתנו על ידי השר הממונה בין השנים 

 .אשר היוו בסיס לאישור מתן דרכון או הארכתו 4119-4113
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בין התשובות אותן קיבלה התנועה לאיכות השלטון היו כי נימוקי השרים אינם 

רואה לאיכות השלטון  התנועה. חומרים שאינם נמצאים ברשות המשרדים, נשמרים

בחומרה רבה את העובדה שמסמכים הנוגעים להחלטות שנתקבלו על פי חוק 

התנהלות בה החלטות בדרג בכיר . והחלטת ממשלה אינן מתועדים ונשמרים

מתקבלות ללא כל תיעוד המסמכים הרלוונטיים או רישום אינה עולה בקנה אחד עם 

מאחר והמלצות השרים לא יכלו . יןחופש מידע ומינהל תק, סטנדרטים של שקיפות

לרבות הנימוקים , לא נותר אלא לתמוה מדוע המלצות אלה, שלא להינתן בכתב

אינן נשמרות במאגר מידע במשרדים הרלוונטיים וכן ברשות , הנלווים להן

 . אשר אחראית על הנפקת הדרכונים, האוכלוסין וההגירה

ישי הינו בעייתי ומעלה מאליו י שרים באופן א"נוהל של מתן זכות ע, זאת ועוד

כאשר הדבר נעשה ללא . ניצול לרעה ופגיעה באמון הציבור, חששות למשוא פנים

 . החששות אף מתעצמים, באופן שאינו עומד בדרישות החוק וההחלטה, כל תיעוד
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ר הוועדה לביקורת "התנועה לאיכות השלטון ליו

דווח לציבור על הדיונים שנעשו בעניין : המדינה

 ח מבקר המדינה על אוניברסיטת בר אילן"דו

 

כ אמנון "ח, ר הוועדה לענייני ביקורת"התנועה לאיכות השלטון פנתה  ליו

ח מבקר המדינה על "בבקשה לדעת האם התקיימו דיונים בנושא דו, כהן

 והאם הועברו דיווחים לוועדה מטעם מבקר המדינה, אוניברסיטת בר אילן

 

 רקע

ר הוועדה לענייני ביקורת "לאיכות השלטון פנתה ליו התנועה, 3/11/13ביום 

ח ביקורת אוניברסיטת בר "דו. ח אשר פרסם מבקר המדינה"המדינה בנוגע לדו

 .סוגיות במינהל האוניברסיטה –אילן 

התכנסה הוועדה לענייני , 48/5/13התנועה לאיכות השלטון קיבלה פנייה כי ביום 

בדיון הועלו כשלים רבים אשר תוארו . קרח המב"ביקורת המדינה לדיון בעניין דו

בסיכום הישיבה . ח והוצגו שאלות בפני גורמים שונים באשר לתיקון הליקויים"בדו

ולאחר , ח המבקר"נקבע כי תוך חודש ימים יועברו לוועדה דיווחים על תיקון דו

 .בהתאם לדיווחים שיתקבלו, תקופת זמן זאת יוחלט האם לקיים דיון המשך

כות השלטון רואה חשיבות ציבורית רבה בתיקון ליקויים אשר התנועה לאי

למרות הכשלים החומרים המתוארים . נבדקו על ידי מבקר המדינה ומשרדו

ולא דנה , לא התכנסה הוועדה במשך זמן ממושך, ח של מבקר המדינה"בדו

 .בנושא חשוב זה

ח "ור הוועדה להעלות שוב לדיון את ד"התנועה לאיכות השלטון מבקשת מיו

ולדווח על החלטת , מבקר המדינה בעניין אוניברסיטת בר אילן בוועדה

 . הוועדה בנושא זה
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יש לבטל  :צ"התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג

את הרישיון המותנה למתקן ייצור חשמל סולארי 

 בחוות השקמים ולהעבירו ליזם חליף מתאים

 

על תנאי כנגד הרשות צ בבקשה למתן צו "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

לשירותים ציבוריים אשר יורה לה לנמק מדוע לא תבטל את הרישיון המותנה 

מ ושיקמים "אשר ניתן למפעלי צאן ישראלים בע, למתקן ייצור חשמל סולארי

 מ"חווה חקלאית בע

 

צו על תנאי כנגד הרשות צ בבקשה למתן "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

יורה לה לנמק מדוע לא תבטל את רישיון מותנה למתקן אשר  לשירותים ציבוריים

זאת מאחר והענקת . מ"אשר ניתן למפעלי צאן ישראלים בע, ייצור חשמל סולארי

רישיון מותנה זה בחוסר סמכות בשל העדרו של היתר בנייה תקף להקמת 

אשר ( 2527/13צ "בג) 19.1.4112פסק דינו של בית המשפט העליון מיום ; המתקן

, שאי ביטול הרישיון, חוקי לפיו היתר זה לא יכול להינתן ונוכח העובדה קבע מצב

וכן , באשר הוא פוגע בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, אינו סביר באופן קיצוני

 .באמון הציבור בפעילות המנהל

צו על תנאי כנגד הרשות התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט , בנוסף

המורה לה לנמק מדוע לא תימנע ממתן רישיון  ,חשמל -לשירותים ציבוריים 

המבוסס על , למתקן ייצור חשמל סולארי קבועאו לא תאשר מתן רישיון /ו קבוע

צו  ,כמו כן. וזאת נוכח העובדה כי הרישיון המותנה בטל מעיקרורישיון מותנה 

המורה לה לנמק מדוע לא  ,חשמל -הרשות לשירותים ציבוריים  על תנאי כנגד

, אשר ניתנו לרשות, יר את המכסות לייצור חשמל על ידי פאנלים סולאריתעב

ואשר עומדים בתנאי הסף לקבלת , ליזמים הנמצאים ברשימת ההמתנה אחריהם

 . רישיון לייצור חשמל זה

צו ביניים כנגד הרשות  התנועה לאיכות השלטון מבקשת גם מבית המשפט

או מהלך בכל הנוגע לבקשה /להימנע מנקיטה בכל צעד ו לשירותים ציבוריים

, מ"מ ושקמים חווה חקלאית בע"לרישיון קבוע אשר הגישו מפעלי צאן ישראלים בע

נוכח תגובת הרשות לשירותים ציבוריים לפיה היא בוחנת בימים אלו את אישורה 
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 . של הבקשה

ומעניקה , לטענת התנועה לאיכות השלטון מדובר ברשות הפועלת בחריגה מסמכות

ההיתר הנדרש  נה ליזמים אשר אין בידיהם וגם לא יוכל להיות בידיהםרישיון מות

, בשוויון ובצדק החלוקתי, ובכך פוגעת בתחרות ההוגנת ,לשם קבלת אותו הרישיון

 .וכן מונעת מהציבור את הזכות לקבל חשמל זול ואוויר נקי יותר
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: התנועה לאיכות השלטון לממונה על חופש המידע

, הילה כהן, בין השופטת בדימוסהאם הפניית הסכסוך 

לערוץ הבוררות קיבלה את , לבין הנהלת בתי המשפט

 ?ש כדין"אישור היועמ

 

, התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע במשרד המשפטים

לבין , הילה כהן, בדרישה לדעת האם הפניית הסכסוך בין השופטת בדימוס

 . ש כדין"ה את אישור היועמלערוץ הבוררות קיבל, הנהלת בתי המשפט

 

 רקע

הורשעה השופטת בדימוס הילה כהן בכך שנהגה שלא כהלכה  19.16.15ביום ה

בכך שהוציאה מתחת ידה . בניגוד להוראות חוק בתי המשפט, במילוי תפקידה

ומנעה תיעוד בקשות לדחיית דיון , פרוטוקולים שלא שיקפו נאמנה את המציאות

 . ת והשלכת הבקשות לפח האשפהעל ידי קריע, שהוצגו בפניה

נוכח החלטת . החליטה הוועדה למינוי שופטים להפסיק את כהונתה, לאחר הרשעתה

על מנת שיכריע בדבר תנאי , פנו בתי המשפט והשופטת בדימוס לבורר, הוועדה

 .  פרישתה

בכל הליך משפטי שהמדינה צד לו ובו תנית בוררות , לפי חוק סדר הדין האזרחי

תהיה  -העברת הסכסוך לבורר, ללא אישורו. ש"לקבל את אישור היועמהיא צריכה 

 . חסרת תוקף

בהסכם הבוררות בין בתי המשפט לשופטת בדימוס לא צוין כי ניתן אישורו של 

 . ש לפנות לבוררות"היועמ

ד "עו, התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע במשרד המשפטים

ניתן אישור היועץ המשפטי לממשלה להעברת  בדרישה לדעת האם, מיכל טנא

 ? והאם הסכסוך הועבר לערוץ הבוררות שלא כדין? הסכסוך להכרעתו של בורר

במהירות , התנועה לאיכות השלטון הדגישה את חשיבות העברת המידע אליה

 . האפשרית
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התנועה לאיכות השלטון בפנייה לשר התחבורה ושר 

-של מר יהודה בר יש לבחון מחדש את מינויו: האוצר

 .ע"ל חברת נת"און למנכ

 

מר ישראל כץ ולשר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התחבורה

בבקשה לעכב ולבחון מחדש את מינויו של מר , מר יאיר לפיד, האוצר

 . ע"ל חברת נת"און למנכ-יהודה בר

 

לשר התחבורה ולשר האוצר בבקשה לעכב ולבחון  לאיכות השלטון פנתההתנועה 

ע לאחר שהמינוי שלו "ל חברת נת"און למנכ-חדש את מינויו של מר יהודה ברמ

זאת בשל התנגדות נרחבת של ארגוני נוסעים בתחבורה הציבורית .  אושר על ידם

חות של מבקר "נוכח התייחסות אישית בשלושה דו, הפועלים בחברה ה אזרחית

 .המדינה

ל חברה ממשלתית מאחר "כאון למנ-התנועה לאיכות השלטון מתנגדת למינוי בר

ונוכח האמור בדוחות הביקורת יש במינוי אמירה כנגד קידום נורמות של מינהל 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני השרים כי , זאת ועוד.  חיסכון ועלויות, תקין

ראוי כי ימונה , על כן, ע מופקדת על אינטרס ציבורי ראשון במעלה"חברת נט

כדי להבטיח את ניהולה התקין של , עברו נקי וללא רבבל החברה אדם אשר "למנכ

-בפועל מינויו של מר בר . ח מבקר המדינה"החברה ותיקון ליקוייה אשר עלו בדו

און עלול להמשיך את אותה תרבות ניהולית לקויה אשר התריע עליה המבקר 

 .  ות השונים"בדוח

 

 

 

 

 

 

 


