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באתר התנועה הגיליון גם  –ח איכות "דו | 4112-מרץ

www.mqg.org.il 

 חשיפת עדותה של שולה זקן

חשפו לציבור : איכות השלטון לפרקליט המדינה

 את גרסתה של שולה זקן

לפרקליט המדינה התנועה לאיכות השלטון פנתה 
ולפרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה בקריאה להגיע 

להסדר עם שולה זקן בעקבותיו גרסתה ייחשף לציבור 
 רטנוכח מעמדו של מר אולמ

 

ד שי "עו, לפרקליט המדינה התנועה לאיכות השלטון פנתה

ד ליאת "עו ,ניצן ולפרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה

בן ארי שווקי בקריאה להביא לחשיפת גרסתה של שולה זקן 

הפניה לפרקליט המדינה ולפרקליטת מחוז תל אביב . לציבור

שולה זקן ' נעשתה נוכח מגעים בין הפרקליטות לבין הגב
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' במסגרתו תשמש הגב, הנוגעים לאפשרות להסדר בין הצדדים

 .זקן כעדת מדינה נגד מר אהוד אולמרט

היועצת המשפטית של התנועה , צרויה מידד לוזוןד "עו

 :לאיכות השלטון

והמשפטים כנגד מר  הבירור, החשיפה, תהליכי החקירה"

אולמרט ולשכתו הם חיוניים לחיטוי פגעי הליקויים 

, והשחיתות שנחשפו בהם וליצירת תרבות שלטונית ראויה

 ."נקייה ואיכותית יותר בקרב נבחרי הציבור ועובדיו
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תגובת התנועה לאיכות השלטון 

 :להרשעת אולמרט

 

התנועה לאיכות השלטון מזועזעת עקב הרשעתו של ראש "

הממשלה לשעבר בפרשת השחיתות מהגדולות שחשפה מערכות 

שלטוניות אשר היו נגועות בשחיתות היורדת לשורשים 

 .העמוקים ביותר

המלחמה בסיאוב זוהי קריאת השכמה מהדהדת לכל האמונים על 

ובשחיתות אשר פשו בשירות הציבורי וכפי שנוכחנו היום 

  .הגיעו עד הדרגים הגבוהים ביותר

 .זהו יום עצוב המהול בקורטוב תקווה לעתיד נקי יותר

חשוב לציין כי ההליך בבית המשפט מהווה דוגמא ומופת לדרך 

 .בה יש לטפל במהירות ובנחישות בפרשות מצערות מעין אלו
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התנועה לאיכות השלטון 
יש לחזור : פרקליטות המדינהל

מההחלטה שלא להגיע להסכם טיעון 
 עם שולה זקן

התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליטות 

ש בקריאה לחזור בהם מן "המדינה והיועמ

שולה ' ההחלטה שלא להגיע לעסקת טיעון עם הגב

זקן וכן לחקור את החשדות בעניין הפעלת 

י אכיפת החוק לטובת אולמרט וכן את גורמ

 הפרשה הנוספת שטרם נחקרה

שולה זקן הסכם ' נוכח החלטת הפרקליטות שלא לחתום עם הגב

פנתה , עד מדינה ולא לבקש להעיד אותה בפני בית המשפט

התנועה לאיכות השלטון לפרקליטות המדינה בקריה לחזור בהם 

טיעון עם  מן ההחלטה שלא למצות את האפשרות להגיע לעסקת

. זקן ולהביא אותה להשלים את עדותה בפני בית המשפט' הגב

קוראת התנועה לאיכות השלטון לפרקליטות לחקור , זאת ועוד

במלואם את כל החשדות שלכאורה הועלו בחקירתה בנוגע 

להפעלה או ניסיון להפעיל גורמים במערכת אכיפת החוק כדי 

יצוי הדין עמו לשבש את החקירה והמשפט כנגדו ולמנוע את מ

 .שעל פי הפרסומים עלתה מחקירתה" הפרשה הנוספת"וכן את 

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי החלטה זו מעלה תמיהות 

שאיננה מקדמת את , קשות ונראית על פניה החלטה בלתי סבירה

התנועה לאיכות . האינטרסים של הציבור ואת שלטון החוק

ד איש ציבור ובפרט ראש כי בהליך פלילי כנג, השלטון סבורה

יש לייחס חשיבות עליונה , ראש הרשות המבצעת, ממשלה לשעבר

להציף את כל החשדות ולהביאם , להגיע לחקר האמת בפרשה

יש לייחס חשיבות לזכות , בנוסף. להכרעה בפני בית המשפט

על מנת שיוכל לשפוט , באמצעות ההליך משפטי, הציבור לדעת

 .תית את נבחריוולבחור בחירה מושכלת ואיכו

כי , התנועה לאיכות השלטון מוסיפה בפנייה לפרקליטות

זקן לצורך ' הסתמכות על הטענות שאין צורך בעדותה של הגב

או כאילו אין בעדותה ללא , מיצוי הדין עם מר אולמרט

בין היתר , הינה תמוהה, תימוכין חיצוניים כדי לתרום לתיק

משפט גילתה כי בשלב מוקדם יותר של ה, נוכח העובדה

 .הפרקליטות נכונות להגיע להסדר טיעון

התנועה לאיכות השלטון מייחסת חשיבות עליונה להליכי 

הבירור וההכרעה השיפוטית כנגד מר , החשיפה, החקירה

אולמרט ולשכתו הם חיוניים לחיטוי פגעי הליקויים 

, והשחיתות שנחשפו בהם וליצירת תרבות שלטונית ראויה

, לכן. נקייה ואיכותית יותר בקרב נבחרי הציבור ועובדיו

0102.3.9 



5 

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

 02-5000076: פקס 5000073

 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 

 

רקליטות המדינה לחזור מין ההחלטה שלא למצות היא מבקשת מפ

ולהביא , שולה זקן' את האפשרות להגיע לעסקת טיעון עם גב

 .אותה להשלים עדותה בפני בית המשפט
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התנועה לאיכות השלטון בעתירה 
ץ כנגד הפרקליטות לחזור "לבג

בהם מהחלטתם שלא להגיע להסדר 
 ןזק שולהלצורך השלמת עדותה של 

צ בבקשה "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

לחייב את פרקליטות המדינה להשיב מדוע לא 

תחזור בה מהחלטתה שלא לחתום עם שולה זקן 

הסכם עדת מדינה ומדוע לא תפתח בחקירה 

 פלילית בעניינים שעלו בעדותה של זקן במשטרה

צ בבקשה למתן צוו על "התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג

פרקליטות המדינה מדוע לא תחזור בה מהחלטתה תנאי כנגד 

ומדוע לא " עדת מדינה"שולה זקן הסכם ' שלא לחתום עם הגב

בעתירה נאמר כי . תשלים את גביית עדותה בפני בית המשפט

, עדותה של שולה זקן דרושה כדי לרדת לחקר האמת ולהבטיח

כי בפני בית המשפט יעמוד מלוא המידע שניתן להציג בפניו 

בכדי להגן על שלטון החוק ועל אמון הציבור , תולהכרע

נוכח חומרת הפרשות בהיותן , בנבחריו וברשויות המדינה

 . עוסקות בחשדות לשחיתות כנגד ראש משלה לשעבר

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט מתן , זאת ועוד

צו על תנאי אשר יורה לפרקליטות המדינה לתת צו על תנאי 

אשר יורה לפרקליטות המדינה להשיב מדוע לא תפתח בחקירה 

פלילית בעניינים שעלו בעדותה של שולה זקן במשטרה ואשר 

 .  טרם נחקרו

י לפרקליטות כלים התנועה לאיכות השלטון טוענת בעתירה כ

זקן ולבית המשפט יש את ' להעיד את הגב, גם בשלב זה, לבקש

המיומנות להעריך את אמינות העדות וליתן לה את משקלה 

האינטרס הציבורי בחקר האמת ובמיצוי , זאת ועוד. המתאים

בפרט כשמדובר בהתנהלותו של מי שכיהן בשורה של , הדין

חייבים חשיפת המידע מ, תפקידים בכירים לרבות ראש ממשלה

, לעמדת התנועה לאיכות השלטון, על כן. זקן' שבידי גב

שולה ' הימנעות הפרקליטות מחתימה על הסדר טיעון עם גב

מזימונה לעדות בפני בית המשפט ומחקירת החשדות , זקן

מהווה פגיעה קשה באמון הציבור ובשלטון החוק , שהעלתה

 .העולה כדי חוסר סבירות קיצונית

לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט לקבוע דיון דחוף  התנועה

כדי לאפשר , וזאת נוכח דחיפות הנושא וחשיבותו, בעתירה

נוכח העובדה כי , טרם הכרעה בתיק הפלילי, מתן סעד בעתירה

הליכי התיק הפלילי מצויים בשלב שלאחר סיכומי הצדדים 

 . ובית המשפט צפוי לתת את הכרעתו בתיק בשבועות הקרובים

0102.3.33 
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יש להקים ועדת : איכות השלטון
בדיקה ממשלתית בעניין טיפול 

 המאורגן עהמשטרה בבעיית הפש

, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

שרת המשפטים ושר הפנים בקריאה להפעיל 

סמכותם ולהורות על הקמת ועדת בדיקה בין 

משרדית שתבחן את מערכת אכיפת החוק בכל 

 0הקשור לבעיית הפשע המאורגן

 

בעת האחרונה נשמעים חדשות לבקרים דיווחים על חיסולי 

חיסולים אלה . עבריינים המשתייכים לארגוני פשע מאורגן

ים חפים ולא פעם נפגעו במהלכם אזרח, מתרחשים ברחובות

מקרים אלו הרחיבו את ההידרדרות בתחושת הביטחון .  מפשע

בחשש , האישי ותחושת חוסר האונים שמלווה את אזרחי ישראל

לשגשוג , יתר על כן. שמא ייקלעו בעל כורחם לזירת חיסול

לא רק ביטחוניים אלא גם , הפשע המאורגן נזקים משמעותיים

 .כלכליים וערכיים

ות על ידי גורמי אכיפת החוק אינן נראה כי הפעולות הננקט

וגילויי הפשיעה המאורגנת , נושאות פרי באופן מספק עד כה

אנו סבורים כי נדרשת פעולה . הולכים וגואים ברחובות

מערכתית משמעותית יותר בכדי להילחם בארגוני הפשע 

 . המאורגן ובתופעת הפשיעה הגואה בארץ

ל "עות מנכבאמצ, קוראת התנועה לאיכות השלטון, על כן

, מר בנימין נתניהו, מר אלי סולם לראש הממשלה, התנועה

יצחק , ציפי לבני והשר לביטחון פנים, שרת המשפטים

ולהורות " חוק הממשלה"להפעיל את סמכותכם לפי , אהרונוביץ

, על הקמת ועדת בדיקה בין משרדית שתבחן את סדר העדיפויות

אכיפת החוק  דרכי הפעולה וחלוקת המשאבים בפעילות מערכת

 . בנושא

פלילי
 ם

02.3.2063 

פה יבוא טקסט קצר 

שמסביר מה רואים 

פה יבוא , בתמונה

טקסט קצר שמסביר מה 

 רואים בתמונה
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: איכות השלטון לפרקליט המדינה
יש לדרוש מאסר בפועל  כנגד הרב 

 פינטו

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי 

ד יהודה ויינשטיין ולפרקליט "עו, לממשלה

ד שי ניצן בקריאה למצות את הדין "עו, המדינה

 0עם הרב פינטו

התקשורת כי פרקליט המדינה בימים האחרונים פורסם בכלי 

וסנגוריו של הרב פינטו עמלו על גיבוש הסדר טיעון 

במסגרתו יוגש כתב אישום מקל נגד הרב פינטו שיכלול 

אך , בעיקרו את הניסיון לשחד את תת ניצב אפרים ברכה

, הדחה בחקירה, ימחקו ממנו את הסעיפים של סחיטה באיומים

זאת . קצין נוסףאיומים על קצין משטרה וניסיון לשחד 

הפרקליטות הסכימה להתחייב שלא , לפי הפרסומים, ועוד

ואילו סנגוריו של , לדרוש יותר מתשעה חודשי מאסר בפועל

 .הרב יבקשו להסתפק במאסר על תנאי

כפי שהוצגה בפני פרקליט , עמדת התנועה לאיכות השלטון

: המדינה היא כי מדובר במקרה בעל חשיבות ציבורית מיוחדת

הן נוכח העובדה כי ; כח חומרת העבירות המיוחסות לרבהן נו

והן נוכח החומרה ; עבירות אלה נועדו להטיב אישית עמו

היתרה של המקרה בראי הפגיעה הבוטה בשלטון החוק והניסיון 

על פעילותם של רשויות , באמצעות שוחד לכאורה, להשפיע

נסיבות העניין הייחודיות מחייבות , על כן. אכיפת הדין

מחייבות , ויותר מכך, נה זהירות בהליך קבלת ההחלטותמש

שלא , הכרעה חד משמעית בדבר חומרת המעשים המיוחסים לרב

ייצא חלילה מסר לפיו הניסיון להשפיע על רשויות אכיפת 

כל עבריין , שאם לא כן 0הדין הינו דבר של מה בכך

בפוטנציה עלול לעשות מאמץ ליתן טובות הנאה כאלו ואחרות 

י אכיפת החוק וישתמש בהם כפוליסת ביטוח וכקלפי לגורמ

 .מיקוח בעת שיסתכן בהליך פלילי

בבסיס העבירות האמורות עומד לכאורה ניסיון בוטה לפגוע 

, באמצעות שלמונים לקציני משטרה, באושיות המשטר הדמוקרטי

" קודש הקודשים"והנחה לפיה בעל הממון יכול להשפיע אף על 

קרון שלטון החוק והשוויון בפני עי -של החברה המודרנית

שעל חומרתן עמדנו , האפשרות לפיה בנסיבות העניין. החוק

, יורשע בסופו של יום הרב בעבירת ניסיון למתן שוחד, לעיל

הינה , אך יוטלו עליו עבודות שירות או מאסר על תנאי בלבד

הרי שיהיה בכך מסר , ככל שאפשרות זו תתממש. מקוממת ממש

לגבי חומרתה של עבירת השוחד כאחת  -ומקלקל  -מקל 

, העבירות החותרות תחת מוסמכות היסוד בחברה דמוקרטית

 . בפרט מקום בו היא נעשית בספירה הציבורית

התנועה לאיכות השלטון קוראת לעמוד על הגשת את כתב 

האישום המקורי שהתגבש כנגד הרב פינטו ולהימנע מהסרת 

10102.3. 
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וככל , לחילופין. וןסעיפים מכתב האישום במסגרת הסדר טיע

נבקש כי ראש וראשון , שבכוונתכם לפעול לגיבוש הסדר טיעון

 .  להסדר תהא הבקשה להטיל מאסר בפועל על הרב

 בעקבות האירוע בכלא רימונים
התנועה לאיכות השלטון לשר 

יש להקים ועדת : לביטחון פנים
אירועים החקירה חיצונית לבדיקת 

 בכלא רימונים

( 'יום ג)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

לשר לביטחון פנים ולנציב שירות בתי הסוהר 

בקריאה להקמת ועדת חקירה חיצונית שתבחן 

באופן ענייני ועצמאי את הליקויים שהתגלו 

והמלצות " מתווה דרכים"ותציג , באירוע

 למניעת הישנותם בעתיד

פנתה  ,בעקבות אירוע החדרת נשק והירי בכלא רימונים

, לשר לביטחון פנים( 'יום ג)התנועה לאיכות השלטון היום 

רב גונדר , ולנציב שירות בתי הסוהר' יצחק אהרונוביץ

בקריאה להקמת ועדה או צוות בדיקה חיצוני , אהרון פרנקו

אשר ילבן את הסוגיה עד תום ויציג מסקנות בפני הציבור 

חומרת " :מתוך הפנייה לשר ולנציב שירות בתי הסוהר. הרחב

האירוע מחייבת בדיקה מערכתית ופרטנית במסגרתה יבחנו כל 

לרבות הסקת מסקנות לגבי , העולות מהאירוע" השאלות הקשות"

  "0האחראים לנושא

כי בנסיבות הייחודיות , התנועה לאיכות השלטון מדגישה עוד

של המקרה בהן מדובר במקרה קשה בו סוכנו חיי הסוהרים 

ם ביטחוניים במערכת של בית הכלא ועולה חשש לכשלי, מחד

אשר אף מחייבת בדיקה דומה אף ביתר בתי , הרימונים מאידך

ראוי שהוועדה שתוקם תהא חיצונית לשירות בתי  –הכלא 

 . הסוהר

כפי שהוצגה בפני השר ונציב , עמדת התנועה לאיכות השלטון

שירות בתי הסוהר היא כי הקמת ועדה חיצונית תבטיח את 

ועדה ואת היותה בלתי תלויה בכל גורם או עצמאותה של ה

, מה שיחזק את אמון הציבור בפעילותה, השפעה מתוך הארגון

הקמת ועדה , זאת ועוד. ובתוצאות ובמסקנות אליהן תגיע

חיצונית אף תנסוך אמון רב יותר בשירות בתי הסוהר כגוף 

, אשר פועל לתיקון הליקויים ולשם כך פועל בשקיפות מלאה

גורמים עניינים ובלתי תלויים אשר יציגו תוך שימוש ב

 .בפניו את המסקנות והליקויים לאשורם

התנועה לאיכות השלטון מציינת עוד כי האירוע הנקודתי 

ואשר , מעלה סימני שאלה רוחביים באשר לליקויים שעלו

אף ביתר ( חלילה)נכון וחובה לבחון את התקיימותם , ראוי

02.3.2022 
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בהקמת ועדה חיצונית של ומכאן טעם נוסף . בתי הכלא בישראל

שתהא בלתי תלויה בשדרה הניהולית של שירות בתי , מומחים

 . ואשר תעמיק בנושא ותגיש מסקנות בנושא, הסוהר

 

 פרשת הקבלנים
יש : התנועה לאיכות השלטון

לעצור מיידית את התקדמות 
 ניים"הפרויקטים הנדל

לראש עיריית התנועה לאיכות השלטון פנתה 

ראשון לציון וראש עיריית רחובות בדרישה 

לעצור מיידית כל התקדמות בפרויקטים 

ניים העלולים להיות קשורים בפרשה וכן "הנדל

לבחון פרויקטים נוספים בהם היו מעורבים 

כמו כן דרשה התנועה לאיכות 0 החשודים בפרשה

השלטון כי הרשויות ימצו את הדין מול 

 המעורביםהקבלנים ומול יתר 

בר , התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית ראשון לציון

מר רחמים אלול נוכח , דב צור ולראש עיריית רחובות

המספק שירותים בתחום , ד רועי בר"פרסומים מהם עולה כי עו

התכנון והבנייה לעיריות נעצר יחד עם שמונה חשודים 

, ת אמוניםמרמה והפר, נוספים בחשד לביצוע עבירות של שוחד

, בהתאם לפרסומים. הלבנת הון ועבירות על פקודת העיריות

המשטרה חוקרת חשדות באשר למתן שוחד בנוגע לשני פרויקטים 

וכן " צ הקטנה"ראשל"ו" ווייט"פרוייקט : צ"הנמצאים בראשל

 .לפרוייקט המושבה ברחובות

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי חשדות אלה הינם בגדר 

מורים ביותר המצויים עלי ספר בכל הנוגע החשדות הח

היא כי  -אם יתבררו כנכונים -משמעותם, לתקינות שלטונית

בערים ראשון לציון ורחובות מצויים הפחת לכאורה  שלושה 

 .  פרויקטים שהולדתם עלולה להתברר כי היתה בחטא

נוכח הדברים התנועה לאיכות השלטון דורשת מראשי הערים 

ל התקדמות ולקיים ישיבה דחופה לעצור בפרויקטים כ

ההיתרים והאישורים , משעה שייתכן וחלק מההקלות, בעניינם

אין עוררין כי רק : "ניתנו בניגוד לדין -שניתנו בהם

פעולה מהירה ועניינית בנושא ודיון מחודש בכל תוכנית בה 

תביא להגנה , עולה חשש באשר לטוהר קבלת ההחלטות בה

ואולי תאפשר להציל את אמון , יהראויה על האינטרס הציבור

 " הציבור בשלטון המקומי

רשויות 
 מקומיות

03.202 
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התנועה לאיכות השלטון קוראת לעיריות לעמוד על , בנוסף

בכך שיובהר כי הן עוקבות אחר , אינטרס הערים ותושביהן

וכי הן תנקוטנה , ד בר"החקירה הפלילית המתנהלת כנגד עו

שש תוך מניעת כל ח, בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים כנגדו

וזאת בהתאם להתפתחות , לשיבוש הליכי משפט מצד המעורבים

 .החקירה הפלילית

בעקבות עתירת התנועה לאיכות 
בית המשפט קבע : השלטון בנצרת

כי חבר מועצה המואשם בפלילים 
 לא יעסוק בענייני כספים

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון בית 

הוגש כתב אישום חבר מועצה נגדו : המשפט פסק

חמור בגין הוצאת כספים במרמה מקופת המועצה 

ולא יורשה לעסוק , ר וועדה"לא יוכל לכהן כיו

 בעניינים הכספיים במועצה

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בנצרת 

בעקבות , בבקשה להפסיק את כהונתו של חבר המועצה אבו ליל

האישום יוחסה לו הוצאה  בכתב. כתב אישום חמור שהוגש נגדו

. 4112-4118מקופת המועצה בשנים ₪ מיליון  11במרמה של 

בית המשפט המחוזי בנצרת פסק כי אבו ליל לא יוכל לכהן 

 . ר ועדה ולא יורשה לעסוק בענייניה הכספיים"כיו

יש לציין כי החוק במתכונתו הנוכחית לא מחייב הדחת חבר 

טענת התנועה לאיכות אולם , מועצה שהוגש נגדו כתב אישום

השלטון הייתה שבמקרים בהם ישנו חשש לפגיעה באמון הציבור 

טענה התנועה , בנוסף. יש לשקול את הדחת חבר המועצה

לאיכות השלטון שהיה על הממונה מטעם משרד הפנים להעביר 

זכותו "שכן , גם בהיעדר הוראת חוק, את אבו ליל מתפקידו

". כשהוא מואשם בפלילים של נבחר ציבור להמשיך לכהן נחלשת

קיבל את עמדת התנועה , השופט יצחק כהן, נשיא בית המשפט

ראוי שהמחוקק ייתן "לאיכות השלטון והוסיף בפסק הדין ש

וישווה מעמדו לראש רשות , דעתו גם לסוגיית חבר מועצה

 ". לעניין הפסילה

השופט כהן קבע כי יש מקרים בהם מוצדק לפסול חבר מועצה 

השופט הזכיר גם את חוק הרשויות .  ם הרשעתומכהונתו בטר

שמאפשר השעיית ראש רשות שהוגש נגדו כתב , המקומיות החדש

 .  אבל לא מזכיר חברי מועצה, אישום

, אבו ליל הינו בחזקת חף מפשע עד שלא יוכח אחרת"נקבע ש

אולם יש לבחון מהות תפקידו במועצה והאם יש לו נגיעה 

 ".עיקרייםלכספים או השפעה על נושאים 

  

02.3.2022 
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 חזרתו: ש"איכות השלטון ליועמ

יצחק , של ראש עיריית רמת השרון

מחייבת דיון בוועדה , רוכברגר

 לבחינת השעיית ראשי עיריות 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי 

לממשלה בקריאה להגיש בקשה לוועדה לבחינת 

עיריית ראשי רשויות מקומיות בעניינו של ראש 

 0יצחק רוכברגר, רמת השרון

יצחק רוכברגר , נוכח הודעתו של ראש עיריית רמת השרון

, לחזור בו מנבצרותו ולשוב לכיסאו כראש העירייה המכהן

פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה 

להגיש בקשה בעניינו בהקדם האפשרי כדי שזו תוכל לדון 

 .בעניינו

ות השלטון מדגישה בפני היועץ המשפטי לממשלה התנועה לאיכ

כי התנהלותו זו של מר רוכברגר שמה לקלס את שלטון החוק 

ואת ועדת ההשעיה ופוגעת פגיעה אנושה באמון הציבור 

. במערכות השלטון בכלל ובתקינות השלטון המקומי בפרט

שראוי לפעול , התנועה לאיכות השלטון עמדה על כך בעבר

בין הגשת כתב האישום לבין הגשת הבקשה לקיצור התקופה ש

וזאת כדי להפחית ככל הניתן את הפגיעה , לוועדת ההשעיה

 .בשלטון החוק ובאמון הציבור כאמור

 רקע

ליועץ  4113התנועה לאיכות השלטון פנתה בחודש דצמבר 

המשפטי לממשלה בקריאה להגשת בקשה מוקדם ככל הניתן 

מקומיות בעניינם של לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות 

 .בת ים ורמת השרון, ראשי עיריות נצרת עילית

הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה להשעות  4112בחודש ינואר 

מר לחיאני ובחודש פברואר גם את , את ראש עיריית בת ים

, בעקבות הבקשה. שמעון גפסו, ראש עיריית נצרית עילית

 .יריותהחליטה ועדת ההשעיה להשעות את שני ראשי הע

נמנע , מר יצחק רוכברגר, באשר לראש עיריית רמת השרון

היועץ המשפטי לממשלה מלהגיש בקשה בעניינו לוועדת 

זאת נוכח העובדה כי מר רוכברגר הודיע מטעמו על , ההשעיה

נבצרות אך החליט לחזור בו מנבצרותו ולשוב לכיסאו כראש 

 .עירייה מכהן

0102.3.33 
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החלטת עיריית נצרת : בית המשפט

עילית להתקשר עם יועץ לראש 

העירייה ללא מכרז אינה חוקית 

 0 מבוטלת -ומכאן 

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון כנגד 

הסכם ההתקשרות עם יועץ ראש עיריית נצרת 

עילית קבע בית המשפט המחוזי בנצרת כי 

ההחלטה על אישור ההתקשרות עם היועץ החיצוני 

ראש העירייה התקבלה בדרך לא תקינה ואינה ל

 יכולה לעמוד על כנה

 

קיבלה את , אסתר הלמן, שופטת בית המשפט המחוזי בנצרת

החלטת עיריית נצרת "טענות התנועה וקבעה בפסק הדין כי 

עילית לאשר העסקת יועץ חיצוני לראש העירייה ולרשות 

בין  שאיננה מבחינה, על סמך הצעת מחיר לא מפורטת, עצמה

כל , סוגי העיסוקים ואיננה מבהירה כראוי את טיב השירות

בניגוד לחוות דעת משפטית של היועצת משפטית של , זאת

איננה יכולה , ומבלי לקבל חוות דעת משפטית אחרת, העירייה

זאת הואיל והתקבלה בדרך לא תקינה ובשל כך . לעמוד על כנה

יות שאין היא מאפשרת בחינת הסוגיות הנוגעות לחוק

 ."בגלל העירוב שבה, ההתקשרות

פסק הדין של בית המשפט התקבל לאחר עתירת התנועה לאיכות 

בעקבות מידע שהגיע אליה ממנו עולה  4112השלטון בינואר 

חשש להתנהלות בלתי חוקית בעיריית נצרת עילית בנוגע 

כחלק מהמידע . למינוי יועצים ועוזרים אישיים לראש העיר

ההסכם הנכרת בין , לאיכות השלטוןשהגיע לידי התנועה 

עיריית נצרת עילית לבין יועץ ראש העיר מהווה הפרה של 

הוראות הדין מאחר וההסכם בין העירייה לבין היועץ הנו 

זאת מאחר ומשרות האמון . ל משרד הפנים"בניגוד לחוזרי מנכ

המוקצות לעירייה כבר מאוישות על ידי מנהלת לשכת ראש 

חל איסור על העסקה נוספת , על כן. העיר ועוזר ראש העיר

משמעות הדברים היא כי . של משרת אמון כיועץ לראש העיר

כאשר עיריית נצרת עילית מתכוונת להתקשר עם גורם חיצוני 

מחובתה לפרסם מכרז פומבי על מנת , להענקת שירותי יעוץ

 .שקיפות וכללי מנהל תקין, לשמור על שוויון

ליטיגציה בתנועה לאיכות  מנהל מחלקת, ד נידאל חאיק"עו

. אין ספק כי הרוחות בעיריית נצרת עילית סוערות: "השלטון

פסק הדין מהווה הישג חשוב נוסף של התנועה במאבקה להבטיח 

 ". בהתאם לכללי מנהל תקין, התנהלות ראויה בעירייה

0102.3.2 
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איכות השלטון לוועדה לבחינת 

 :השעיית ראשי רשויות מקומיות

הפרוטוקולים של  פרסמו את

 הוועדה

 

בעקבות פרסום החלטת הוועדה בעניינו של ראש 

פנתה התנועה לאיכות , עיריית נצרת עילית

ר הוועדה לבחינת "השלטון לשר הפנים וליו

השעיית ראשי רשויות מקומיות בקריאה לקבוע 

ולהחיל חובת פרסום על הפרוטוקולים של 

 הוועדה בשל עקרון הפומביות והשקיפות

 

ר "גדעון סער וליו, ועה לאיכות השלטון פנתה לשר הפניםהתנ

השופט , הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות מקומיות

בדימוס משה גל בקריאה לקבוע ולהחיל חובת פרסום על 

 .  הפרוטוקולים של הוועדה

ר הוועדה מתקיימת "פניית התנועה לאיכות השלטון לשר וליו

החליטה להשעות את ראש לאחר שוועדת ההשעיה במשרד הפנים 

למשך , המואשם בשוחד, שמעון גפסו, עיריית נצרת עלית

וזאת לאחר שגפסו הודיע שהוא מסרב להצעת , ארבעה חודשים

 .פשרה לפיה ייצא לחופשה בתשלום

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה כי לפי חוק הרשויות 

ר לשר הפנים ולוועדה הסמכות לקבוע כללים באש, המקומיות

לרבות חובת כתיבת פרוטוקולים , לשקיפות הדיונים בוועדה

דבר אשר לא התקיים , של הדיונים ופרסומם בסמוך למועדם

 . במקרה של גפסו ובמקרים אחרים

 

, שקיפות: "התנועה לאיכות השלטון, ד דניאל דושניצקי"עו

מהווים חלק ארי מעקרון , ובהם כתיבת ופרסום הפרוטוקולים

. מהעקרונות הבסיסיים ביותר במשפט המנהליאחד , הפומביות

הם אלו המאפשרים פיקוח מצד הציבור על פעולותיה של 

עקרון הפומביות והשקיפות מחייב כתיבת , אם כן. הרשות

והבאתו לידיעת הציבור באופן זמין וראוי אף , פרוטוקול

וזאת על מנת לאפשר פיקוח , בהעדר סמכות מפורשת בחוק

 ."שיפוטי-במיוחד בהליך מעין, ותציבורי המחויב למציא

0102.3.6 
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איכות השלטון לפרקליטות 

יש לזרז קבלת החלטה   :המדינה

בעניינו של ראש עיריית נצרת 

 עילית

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לפרקליטות 

המדינה לזרז את החלטת התובע בעניינו של ראש 

על מנת , מר שמעון גפסו, עיריית נצרת עילית

סיר את העננה המרחפת מעל פעילותה של לה

ובעיקר מעל פעילותו של , עיריית נצרת עילית

 0ראש העירייה מר גפסו

 

 רקע

כי בכוונתה להגיש  17.19.13פרקליטות המדינה הודיעה ביום 

, ראש עיריית נצרת עילית, כתב אישום כנגד מר שמעון גפסו

בנוגע לעבירות הנוגעות לפרשת שוק רמלה לוד " במועד קרוב"

נעצר מר גפסו בגין , 4113בחודש נובמבר , זאת ועוד. בעיר

, בנת הוןמרמה והפרת אמונים והל, חשד לעבירות של שוחד

במתן רישיון להפעלת עסק לאחד מאולמות , אודות מעורבותו

 . האירועים בעיר

ונוכח העובדה כי מאותה הודעה של פרקליטות , בהתאם לכך

מבקשת , המדינה לבית המשפט עברה תקופה ניכרת של כחצי שנה

התנועה לאיכות השלטון לקבל הערכה מהו לוח הזמנים הצפוי 

מתוך פניית התנועה . של מר גפסולקבלת החלטות בעניינו 

הכרעה מהירה בעניינו של מר גפסו מתבקשת אף : "לפרקליטות

נוכח העובדה כי בימים אלה נדון עניינו בפני הועדה 

 ".שהוקמה מכוח חוק הרשויות המקומיות

מפרסומים שונים עולה כי הוועדה הציעה למר גפסו לצאת 

לך חודשים אלה מתוך ציפייה כי במה, חודשים 2לחופשה למשך 

העיכוב הבלתי מוסבר , מכאן. ימוצה ההליך הפלילי כנגדו

בהגשת כתב האישום כנגד מר גפסו עלול לגרום למצב בו בפני 

משלא מונח , הוועדה לא מונחת מלוא התשתית הראויה להכרעה

 . בפניה כתב האישום הנוסף אשר בכוונתכם להגיש

0102.3.. 
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נועה לאיכות מנהל מחלקת הליטיגציה בת, ד נידאל חאיק"עו

עלול להיווצר מצב לא תקין לפיו הוועדה תידרש : "השלטון

זמן קצר ביותר , לדיון מחודש לאחר הגשת כתב האישום הנוסף

, האמורה' הדמדומים'בתקופת , בין לבין. לאחר קבלת החלטתה

תסבול התנהלות העירייה מחוסר וודאות בדבר זהותו של ראש 

חוסר וודאות זה אינו . העירייה והסמכויות המוענקות לו

שהוא ממילא , מוסיף למצב העניינים בעיריית נצרת עילית

 ."   רגיש ומורכב

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני , נוכח האמור

הפרקליטות כי ישנה חשיבות מרבית להחשת ההליך וקבלת 

על מנת להסיר את העננה המרחפת מעל , החלטות סופיות בהקדם

ובעיקר מעל פעילותו של , רת עיליתפעילותה של עיריית נצ

 . ראש העירייה מר גפסו
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עתירה לבית המשפט המחוזי 

 :בירושלים

פרסום שמות נבחרי הציבור 

אשר  במועצות המקומיות והעיריות

 טרם הגישו הצהרות הון כדין

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט 

הפנים  המחוזי בירושלים בבקשה לחייב את משרד

לפרסם מיהם נבחרי ציבור מכהנים במועצות 

מקומיות ובעיריות שטרם הגישו הצהרות הון 

כדין וכן רשימה עדכנית בדבר נבחרי ציבור 

במועצות מקומיות ובעיריות אשר סיימו את 

תפקידם בחודשים האחרונים וטרם הגישו הצהרות 

 0הון כדין

 

המחוזי בירושלים התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט 

כנגד הממונה על חופש המידע במשרד הפנים בקריאה לחייב את 

משרד הפנים לפרסם מיהם נבחרי הציבור במועצות המקומיות 

התנועה . והעיריות שעדיין לא הגישו את הצהרות ההון

 .מדגישה כי פרסום ההצהרות הנו במסגרת חוק חופש המידע

 

כי חוק הצהרות הון  התנועה לאיכות השלטון מציינת בעתירה

, מאפשר את קידומן של הנורמות הראויות בשלטון המקומי

. ובהן ניקיון הכפיים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

, לפיכך. זו אף הייתה תכליתו של חוק הצהרות הון כשנחקק

על משרד הפנים לבצע מעקב צמוד אחר הגשתן של הצהרות ההון 

לתנועה , משרד הפניםכך יתאפשר ל. כנדרש על פי חוק

שכן , ולציבור בכללותו לפקח אחר נבחריו ברשויות המקומיות

יש בסיס , מקום בו לא עמד נבחר הציבור בדרישות החוק

. להניח כי קיים טעם לפגם במעשיו ונעדר הוא ניקיון כפיים

כן מבקשת העותרת לפקח אחר אופן האסדרה של משרד הפנים על 

 .הנעשה בשלטון המקומי

 

בעתירתה : "התנועה לאיכות השלטון, דניאל דושניצקי ד"עו

מבקשת התנועה לקבל מידע באשר ליישום חובת נבחרי הציבור 

0102.3.93 
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מבדיקת התנועה עולה כי . בשלטון המקומי להגיש הצהרות הון

. ככל הנראה המידע העדכני לא היה ברשות משרד הפנים

התנועה סבורה שבכך חוטא המשרד לתפקידו כגוף המפקח ובכך 

 ."מקשה הוא על הציבור לפקח בעצמו אחר נבחריו
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  :איכות השלטון לעיריית בית שאן

ד משה גרמה "ההתקשרות עם עו

למתן יעוץ משפטי ומר אבי 

 אזולאי למתן שירותי דוברות

מעלות חשש לפגיעה בכללי מנהל 

 תקין ובקופה הציבורית

 

 ,('יום א)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

לעיריית בית שאן ולמשרד הפנים בקריאה 

ד משה "להקפיא כל מהלך להתקשרויות עם עו

גרמן למתן יעוץ משפטי לעירייה ומר אבי 

אזולאי למתן שירותי דוברות בשל פגיעה 

 אפשרית בכללי מנהל תקין ובקופה הציבורית

 

לידי התנועה לאיכות השלטון הגיע מידע אודות ההתקשרויות 

ועם , ן למתן יעוץ משפטי לעיריית בית שאןד משה גרמ"עם עו

בכוונת , לפי המידע.  מר אבי אזולאי למתן שירותי דוברות

מי שנמנה עם , ד משה גרמה"עיריית בית שאן להתקשר עם עו

היא , לעירייה" נץ-בית שאן החדשה"המועמדים ברשימת 

על פי , כמו כן. רשימתו של ראש העירייה מר רפאל בן שטרית

יש בכוונת העירייה להתקשר עם מר אבי אזולאי  ,אותו מידע

וזאת חלף מתן מענה , לשם מתן שירותי דוברות לעירייה

לצורכי הדובורת של העירייה על ידי עובד מן המניין 

 .בעירייה

לא נערך כל , כך על פי המידע האמור, ל"בשני המקרים הנ

יעילות , תהליך אשר יבטיח שמירה על כללי מנהל תקין

בין . ושוויוניות שבהם מחויבת כל רשות ציבורית באשר היא

ניתן לממש תכליות אלו באמצעות הליך , וכפי הנהוג, היתר

 מכרזי שיעניק הזדמנות שווה לכל ויבטיח תחרות אשר מטבעה

 . תוזיל עלויות מהקופה הציבורית

הן נוכח הממשקים הפוליטיים המתוארים לעיל , במקרה דנן

הן נוכח , (המעלים חשש מהותי למצב של ניגוד עניינים)

העובדה כי מדובר בהתקשרויות שהן לכאורה בהיקפים של מאות 

, ובראי החובות המנהליות החלות על העירייה, אלפי שקלים

ככל , לפיכך. וצע הליך מכרז כדיןראוי לטעמנו כי יב

אנו , שנכרתו ההתקשרויות האמורות או עתידות להיכרת

02.3.2063 
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אשר דינו , סבורים כי מדובר במעשה מנהלי בלתי חוקי

 . להתבטל

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מעיריית בית , נוכח הדברים

להקפיא כל מהלך לקראת ההתקשרויות , שאן וממשרד הפנים

להעביר לידי ; ענה לפניית התנועהעד למתן מ, האמורות

להעביר ; התנועה את ההצעות שהגישו מר גרמה ומר אזולאי

לידי התנועה את חוות דעת היועצת המשפטית לעירייה בנוגע 

להעביר לתנועה , להתקשרוית אלה וככל שנכרתו התקשרויות

 . העתק מן ההתקשרויות האמורות
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 חשש :התנועה לאיכות השלטון

להתנהלות בלתי חוקית בעיריית 

 גבעתיים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית 

גבעתיים ולמשרד הפנים בטענה כי עולה חשש 

להתנהלות בלתי חוקית בעירייה הנוגעת למינוי 

מ מנהל תיאטרון גבעתיים "דוד קיגלר למ

עדי שגיא כיועצת ' וההתקשרות עם גב

 התקשורתית של העירייה

 

ידיעות "גיע לידי התנועה וחלקו נחשף בעיתון ממידע שה

עולה כי ישנו חשש ( כתבתו של גיא ליברמן" )אחרונות

לפי המידע שהגיע . להתנהלות בלתי חוקית בעיריית גבעתיים

עולה כי עיריית גבעתיים פעלה למינויו של מר דוד קיגלר 

ללא מכרז והליך , מ מנהל תיאטרון גבעתיים"לתפקיד של מ

 . ן וללא כל ניסיון ניהולי בתחוםתחרותי כדי

עולה כי אין בכוונת העירייה לפרסם מכרז לתפקיד , כמו כן

וכי בכוונתה לפעול להפיכת מינוי ממלא , של מנהל התיאטרון

או שמא , המקום למינוי של מנהל בפועל לתקופה ממושכת

בניסיון לאפשר לקיגלר לצבור ניסיון ניהולי רלוונטי 

כך שיעמוד , ז לתפקיד מנהל התיאטרוןובבוא העת לפרסם מכר

 . בתנאי הסף

ומחייבים משנה זהירות , כל אלה מקבלים משנה חשד מחד

נוכח העובדה כי מר קיגלר היה חלק מרשימתו של ראש , מאידך

מקום )העירייה המכהן כיום ערב הבחירות המוניציפאליות 

והרי לנו תצרף מדאיג של (. שביעי ברשימת ראש העירייה

נסיבות ומהלכים המעלה חשש כי דבק רבב בפעילותה  ,תהיות

 . של העירייה בהקשר דנא

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני ראש עיריית גבעתיים 

, מ ללא מכרז הינו חוקי מחד"ומשרד הפנים כי מינויו של מ

ל משרד הפנים לתקופה של "אולם הוא קצוב בהתאם לחוזר מנכ

, ובהתאם לנסיבות החריגות המתוארות שם, שלושה חודשים

 ולאחר שורה של אישורים הנדרשים על פי המתווה הקבוע

 . בנוהל

לפי המידע שנתקבל במשרדי התנועה לאיכות , זאת ועוד

עדי שגיא בחוזה למתן ' העירייה התקשרה גם עם גב, השלטון

או מינתה אותה לעובדת העירייה /שירותי ייעוץ תקשורתי ו

02.3.20.3 
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כל זאת ללא פרסום מכרז כפי , בתפקיד דוברת העירייה

י אין ל מובהר כ"בחוזר מנכ, כמו כן. שמתחייב על פי דין

תפקיד אשר יש , להעסיק יועצים לצורכי יחסי ציבור ודוברות

 .למלאו באמצעות עובד

 

התנועה לאיכות השלטון דורשת מעיריית גבעתיים כי ככל שלא 

יבוטלו , פורסמו מכרזים או הפעולות נעשו שלא לפי הנוהל

אחרת יתכן , שגיא מיידית וללא דיחוי' ההתקשרויות עם גב

עילה לחיוב אישי של המעורבים בהתאם כי הנסיבות מעלות 

 . לנהלי משרד הפנים
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התערבות חברי מועצת עיריית 

ירושלים מנעה קיום צו הריסה 

 שניתן על ידי בית המשפט

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית 

מר ניר ברקת בטענה כי לפי מידע , ירושלים

לוי וחברי שהגיע לידי התנועה התערב מר רמי 

ולא אפשרו קיום צו , מועצה נוספים בירושלים

 שיפוטי להריסת מבנה בלתי חוקי

 

מפניות תושבים שהגיעו לידי התנועה לאיכות השלטון עולה 

הגיעו נציגי העירייה לרחוב השיש  14.14.12כי בתאריך 

בשכונת גילה בעיר ירושלים על מנת להוציא לפועל צו 

. יגוד לחוק התכנון והבניההניתן בגין בניה בנ, הריסה

ר הקואליציה "מהמידע עולה חשש כי בשל התערבות יו

העירונית מר רמי לוי וחברי מועצת העיר מר מיכאל מלכיאל 

חשוב לציין כי לפי . הופסקה ההריסה -ומר אריה קינג 

המידע שבידי התנועה לאיכות השלטון אין זו הפעם הראשונה 

, לכאורה את הריסת המבנהבה גורמי מועצת העירייה מסכלים 

 .אלא המדובר בהתערבות פסולה חוזרת ונשנית בנדון

 

צו ההריסה הראשון , למיטב ידיעת התנועה לאיכות השלטון

. לפני יותר משנתיים, 4111הוצא לנכס שבנדון בספטמבר 

הורשע בעל הנכס בעבירות לפי חוק , לאחר שצו זה לא מומש

י בית המשפט "שיפוטי עוהוצא לו צו הריסה , התכנון והבניה

ככל . 1.7.4113-אשר נכנס לתוקף ב, לעניינים מקומיים

בהמשך דחה בית המשפט את מועד ההריסה לתאריך , הידוע לנו

15.11.4113. 

 

הגיעו אנשי אגף הפיקוח על  4113בחודש נובמבר , בהתאם לכך

הבנייה בעירייה על מנת לבצע את צו ההריסה אך חדלו 

. לאחר התערבותו של מר רמי לוי, ןכך נטע, מביצוע הצו

בעיתונות דווח כי בעל הנכס הנדון הינו נהגו האישי של מר 

 . אשר ביקש את התערבותו, לוי

 

לפני כשבוע הגיעו גורמי העירייה למקום בכדי לבצע את צו 

זאת לאחר שעברו מעל לשבעה חודשים מאז , ההריסה בשנית

02.3.2083 
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יון ההריסה נכנס צו ההריסה המקורי לתוקף ולאחר שניס

לכאורה , פעולת ההריסה נפסקה בשנית, אולם. הראשון סוכל

אשר לא , בשל התערבות חוזרת של חברי מועצת העירייה

 .הכחישו את פעולותיהם בפני כלי התקשורת

כפי שהוצגה בפני ראש העיר , עמדת התנועה לאיכות השלטון

הרי שמדובר בניסיון פסול , היא ככל שיש אמת בדברים אלו

גורמי מועצה להשתמש בכוחם הפוליטי על מנת לסכל ביצוע של 

 . צו שיפוטי ולהכשיר למעשה בניה לא חוקית

 

התנועה לאיכות השלטון קוראת לעיריית ירושלים  לסיים את 

, ההליך התקין במהרה ולא להרפות ידיה מביצוע הצו כלשונו

 . גם אם מופעלים עליה לחצים בנושא
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לאיכות השלטון לעיריית התנועה 

 :עכו

האם יוסי כהן עומד בתנאי מכרז 

 לתפקיד מבקר עיריית עכו

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית 

ועדת המכרזים בעירייה , מר שמעון לנקרי, עכו

ולמשרד הפנים בעקבות פניות שהגיעו למשרדי 

אשר עתיד , התנועה מהן עולה כי מר יוסי כהן

אינו , מבקר עיריית עכולהתמנות לתפקיד 

בתנאי הסף הקבועים לתפקיד זה , לכאורה, עומד

 ל משרד הפנים"בחוזרי מנכ

  

כפי שהוצגה לעירייה ולמשרד , עמדת התנועה לאיכות השלטון

הפנים היא כי העירייה וגורמי משרד הפנים חייבים לפעול 

לבחינה מדוקדקת של עמידתו של מר כהן בתנאי הסף לתפקיד 

פרט בניסיון הנדרש בעבודת ביקורת כמפורט וב, האמור

 . ומובהר בתנאי הסף

 

מבקשת התנועה , ועל מנת לבחון את הנושא מקרוב, לאור זאת

לאיכות השלטון לקבל את המסמכים המוכיחים עמידת מר כהן 

או /או תעודה ו/או ראיה ו/כל מסמך ו, בניהם. בתנאי הסף

מי או בהשכלה אישור המוכיחים כי מר כהן מחזיק בתואר אקד

; אחרת המוכרת על ידי משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי

או אישור המוכיחים כי /או תעודה ו/או ראיה ו/כל מסמך ו

או /כל מסמך ו; שנים לפחות 8למר כהן ניסיון תעסוקתי של 

או אישור המוכיחים כי מר כהן עונה על /או תעודה ו/ראיה ו

היה , שנתיים לפחותעיקר עיסוקו במשך "תנאי הסף לפיו 

ח "וכי דו, לאחר מעשה, עריכת ביקורת על עבודתו של אחר

הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה 

במידה , להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים

 (. ל"לשונו של חוזר מנכ" )ונמצאו כאלה

 

 

02.3.202 



46 

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

 02-5000076: פקס 5000073

 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 

 

התנועה לאיכות השלטון לעיריית 

להשעות את יש  :קריית מלאכי

 מהנדס העירייה וסגנו לאלתר

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית 

קריית מלאכי ולמשרד הפנים בקריאה להשעות את 

מהנדס העירייה וסגנו לאלתר או לכל הפחות 

בה , להורות על קיומה של ישיבה שלא מן המנין

 0תדון מועצת העירייה בהשעייתם

 

, מהנדס עיריית קרית מלאכילאחרונה הוגש כתב אישום כנגד 

בגין עבירות שביצעו הם , מר יצחק נבט וסגנו יורי רחמן

כתב האישום מייחס . לכאורה במסגרת תפקידם כעובדי העירייה

והם , למהנדס וסגנו עבירה של מתן היתר או אישור שלא כדין

היתרי בניה בניגוד לדין  2מואשמים שהעניקו לכאורה 

 .מקרקעין אלוובניגוד לתוכנית החלה על 

וזאת , ממשיכים המהנדס וסגנו לכהן בתפקידם, למרות האמור

על דעתו הנחרצת של ראש העירייה  -למיטב ידיעת התנועה  -

שמסרב לכאורה אף לקיים דיון במועצת העירייה , מר זוהר

ראוי להבהיר כי מעבר לכשל החוקי והמוסרי שנפל . בנושא

גם ממשי בעובדה כי נדמה כי יש טעם לפ, לכאורה בהתנהלותם

 .נותרים הם בתפקידם

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני ראש העירייה ומשרד 

כי מהנדס העירייה ממשיך להחזיק בסמכויות , הפנים

וכך הגענו למצב האבסורדי , ניהוליות באגף ההנדסה בעירייה

שעתידים להעיד , בו שניים מעדי התביעה של הפרקליטות

היוותרותו . ם לו ניהולית ומקצועיתכפופי, לכאורה כנגדו

בין אם , בתפקיד עלולה להשפיע על עדי התביעה בעת עדותם

ובכך יימנע מיצוי הדין וקיומו , במישרין ובין אם בעקיפין

 . של משפט צדק בעניינו

הפרויקט העומד במרכזו של כתב האישום עודנו תחת , כמו כן

ה חופשית והיות ויש להם גיש, אחריותם של המהנדס וסגנו

עולה החשש הממשי לאפשרות של , ומלאה למסמכים הרלוונטיים

פרויקטים נוספים של חברת , בנוסף. שיבוש הליכי משפט

, באם קיימים אלו, הבנייה המואשמת יחד עימם בכתב האישום

, והדבר עלול לעלות כדי ניגוד עניינים, הינם תחת סמכותם

 .ם אמוניםשמקים חשש לפגיעה באינטרס הציבורי עליו ה
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כפי שהוצגה בפני ראש , עמדת התנועה לאיכות השלטון

מן , העירייה ומשרד הפנים היא כי נדמה שבמצב עניינים זה

עד לסיומם של , הראוי כי המהנדס וסגנו יושעו לאלתר

וזאת נוכח , ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים כנגדם

 הפגיעה החמורה באמון הציבור ברשויות המקומיות בכלל

 . ובעיריית קרית מלאכי בפרט

יש בהימנעותו של ראש העירייה מקיום של , לא זו אף זו

דיון לגופו של עניין במליאת מועצת העירייה כדי להביע 

ממעשיהם לכאורה של , הסתייגות-או לכל הפחות העדר, תמיכה

 .המהנדס וסגנו
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איכות השלטון לראש עיריית 

יש לסיים  :רעננה ומשרד הפנים

ית את ההתקשרות עם היועצת מייד

המשפטית החיצונית  לועדת 

ד "עו, התכנון והבניה ברעננה

 עירית גל

 

בעקבות מידע שהגיע למשרדי התנועה לאיכות 

השלטון בדבר ההתקשרות בין עיריית רעננה 

וועדת התכנון והבניה ברעננה לבין היועצת 

 39ד עירית גל במשך "עו, המשפטית של הוועדה

נועה לאיכות השלטון לסיים דורשת הת, שנה

מיידית את ההתקשרות עם היועצת המשפטית 

החיצונית לועדת התכנון והבנייה בעיר רעננה 

בשל אי קיום מכרז ובשל שינוי הסדר התשלומים 

 והגדלתם  לכאורה ללא חוזה וללא הצדקה

 

מעבר לכך שהתנועה לאיכות השלטון סבורה כי יש טעם לפגם 

לפי המידע שנתקבל , י מוגבלת בזמןבהתקשרות כה ארוכה ובלת

ד גל נחתם "החוזה עם עו, במשרדי התנועה לאיכות השלטון

היועץ המשפטי של רשות מנהלית : "ללא שקדם לו מכרז כדין

כשכל העת ניצבת , נדרש לעמוד בסטנדרט נורמטיבי גבוה יותר

שמירה על שלטון החוק ופעילות  -בפניו תכלית אחד ויחידה 

 ."כולה בהתאם לאינטרס הציבוריהרשות המנהלית 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני ראש עיריית רעננה 

כי אין היועץ המשפטי איש אמונו של , ובפני משרד הפנים

אלא שליח ציבור החלות עליו חובות , ראש הרשות המנהלית

 . מנהליות

 

הוגדל התשלום  4114בשנת , למיטב ידיעת התנועה, זאת ועוד

בקפיצה , ה של היועצת המשפטית החיצוניתעבור שירותי

, ח בחודש"ש 55,111ח בחודש לכדי "ש 17,111-אסטרונומית מכ

. וזאת ללא שנחתם חוזה חדש וללא עדכונו של החוזה המקורי

הנסיבות שהביאו להגדלת החוזה היו החלטת , לפי אותו המידע

היועצת המשפטית לשכור עורכת דין נוספת שתסייע לה במתן 
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מוצדקות אלו -אולם אף נסיבות לכאורה, ים לוועדההשירות

שכן לאחר מספר חודשים הפסיקה היועצת , נעלמו כלא היו

 .המשפטית את הסיוע של עורכת הדין הנוספת

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית , נוכח כל אלו

זאב בילסקי ולמשרד הפנים בקריאה להביא לסיום , רעננה

שפטית לאלתר ולהותיר את הייעוץ ההתקשרות עם היועצת המ

 המשפטי לוועדה תחת אחריותו של היועץ המשפטי לעירייה
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קרקעות "ד בתיק "פס: לאחר עשור

י בית המשפט "ניתן ע" המלח

 העליון 

 רקע על העתירה

, י התנועה לאיכות השלטון"הוגשה ע" קרקעות המלח"עתירת 

נילי אבן חן וצרויה , ברק כלב, ד אליעד שרגא"י עו"ע

לאחר שמועצת מקרקעי , לפני למעלה מעשור שנים, לוזון-מידד

ההסכם העניק . ישראל אישרה הסכם בינה לבין חברות המלח

קפן חריגות במהותן ובהי, הטבות חסרות תקדים, לחברות המלח

על פי חוזי , אשר הוחזק בידיהם, דונם 4111  -בשטח של כ 

 . לצורך בריכות מלח, חכירה

, שהוצא בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון, צו הביניים

, האחד. את מימוש ההסכם בשני אופנים, מנע לאורך כל השנים

כי חברות המלח לא יוכלו לממש את , צו הביניים הבטיח

נוכח שיטתם כי אין כל צורך , דדיבאופן חד צ, ההסכם

צו הביניים ועצם קיומה של , השני. באישור שר האוצר

כי לא יאושר ההסכם , הבטיחו, תלויה ועומדת, העתירה

וימומש במחטף מבלי התנועה לאיכות השלטון והציבור בכללו 

יוכלו להיות מודעים לכך בזמן אמת ולעמוד על זכויות 

הם שאפשרו , הביניים בה הגשת העתירה ומתן צו. הציבור

שאישר , בסופו של יום את ביטולו של ההסכם השערורייתי

 .המינהל בניגוד לחובותיו ולאינטרסים של הציבור

, בחרה המדינה להתעלם מטענות העותרת, במשך למעלה מעשור

מסימני השאלה ומן הנורות האדומות שזעקו בהבהובם מעל 

מדיניות ראויה לקבוע , לבטלו, ולא מצאה לנכון, ההסכם

ולרדת לשורשם של כשלים שאפשרו את גיבושו ואישורו 

, צצו כספיחים לה, "פרשת הולילנד"רק עת התפוצצה . במינהל

שעל פי האישומים הפליליים התלויים , החשדות בעניין השוחד

עמדו בבסיס ההסכם שבגינו , ועומדים להכרעת בית המשפט

 .הוגשה עתירה זו

פי שעות עבודה של התנועה לאיכות אל, לאחר עשור של מאבק

השלטון יחד עם עותרים נוספים אותם ייצגה עורכת הדין 

נאלצו מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי , חגית הלמר

, ישראל לבטל את ההסכם ולקבל החלטה המשקפת מדיניות ברורה

שיש בה כדי להשפיע על כל המדיניות הקרקעית של המנהל 

 .ת על אדנים ראוייםהנשענ, בעסקאות עתידיות

הסעדים המקוריים שהתבקשו בעתירת התנועה לאיכות השלטון 

מולאו וההסכם בין המינהל לבין קרקעות המלח בטל ומבוטל 

ומקרקעי המדינה המוחזקים על ידי גורמים פרטיים בחוזים 

 . אינם עוד הפקר, עתירי שטח

פעילו
ת 
כלכלי
 ת
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ר שיינין "בעניין עדותו של ד

 מטעם מפעלי ים המלח

 

ה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין למשרד התנוע

ר שיניין נשכר "כיצד נוצר מצב בו ד: האוצר

על ידי המדינה בהליך הבוררות וגם נתן עדות 

 נגד עמדת המדינה–מטעם מפעלי ים המלח 

 

טבע ודין פנו למשרד האוצר , התנועה לאיכות השלטון ואדם

על מנת שיעבירו את הפרוטוקולים של הליך הבוררות וכן 

 ר שיינין בהליך"לקבל את התייחסותם לעניין חלקו של ד

 

 רקע

מ הודיעה כי היא מסירה התנגדות "חברת מפעלי ים המלח בע

מפרסום פרוטוקולים מהליך הבוררות בינה לבין משרד האוצר 

למרות . באשר לגובה התמלוגים שעליה לכאורה לשלם למדינה

טרם קיבלו , התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין, הודעתה

 .את הפרוטוקולים מההליך שהתנהל

התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין מציינות בפנייה 

העריך עבור , ר יעקב שיינין"למשרד האוצר כי על אף שד

בטרם היא הופרטה , 1991המדינה את שוויה של כיל בשנת 

הרי שהוא העיד בהליך הבוררות , ונמכרה למר שאול אייזנברג

חברת מפעלי ים המלח וכנגד עמדתה של  מטעם, הנוכחי

 .המדינה

התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין מבקשות לדעת מהי 

ר יעקב שיינין נתן עדות מטעם "עמדת המדינה בנוגע לכך שד

זאת לאחר ששירותיו נשכרו בעבר על , חברת מפעלי ים המלח

ר שיינין "ידי המדינה והאם המדינה הביעה התנגדות לכך שד

 .עד מטעם התביעה יהיה

מנהלת המחלקה הכלכלית בתנועה לאיכות , ד נילי אבן חן"עו

מצער לראות כי מי שנתן חוות דעת מטעם המדינה : "השלטון

 –אם המצב היה הפוך , ספק בעיני, מוצא לנכון להעיד כנגדה

היה מעז נותן חוות הדעת להעיד לטובת המדינה וכנגד עמדת 

 .כיל
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אדם טבע 'תחום כלכלה ומשאבי טבע בראש , ניק'ד דנה טבצ"עו

המסמכים שאנו מקבלים בימים אלו חודשים לאחר : "'ודין

. שניתנו העדויות לא מאפשרים ביקורת ציבורית בזמן אמת

אין ספק שמלכתחילה ההליך הראוי ביותר לקיים בו את , לכן

הדיון על תמלוגי ים המלח או כל דיון הנוגע למשאבי הטבע 

מבלי , שבו מתקיים הליך פומבי, המשפט של הציבור הוא בית

 ".שהצדדים בוחרים את השופטים המקובלים עליהם
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צמצום הפטור מהגבלים עסקיים על 

 תוצרת חקלאית

התנועה לאיכות השלטון בשיתוף פעולה עם 

ארגונים נוספים העבירה לחברי השדולה לצמצום 

יוקר המחייה נייר עמדה לצמצום הפטור 

 על תוצרת חקלאית מהגבלים עסקיים

 

התנועה לאיכות השלטון יחד עם היוזמה לפירוק הריכוזיות 

ותנועת הצרכנים העבירו נייר עמדה לחברי השדולה למניעת 

יוקר המחייה לקראת תיקון החוק לפטור על תוצרת חקלאית 

, במטרה לחזק את כוחם של המגדלים הקטנים בשוק החקלאי

 .הסחורה החקלאיתהגנה על צרכנים שרוכשים את , ומנגד

התנועה לאיכות השלטון מברכת על הצעדים האופרטיביים 

שהתחוללו בחודשים האחרונים לתיקון אשר מתקשה לקרום עור 

כי כל צמצום , אין ספק. וגידים במשך קרוב לחמש עשרה שנים

ומקדם את תכליותיו , של הפטורים הקבועים בחוק חיובי

מפני הגבלת התחרות הגנה על הציבור   -המקוריות של החוק 

 . במשק או פגיעה בה

ישנה , למרות תמיכת התנועה לאיכות השלטון בתיקון לחוק

הסתייגות מהדרך שנבחרה וקוראת לשינוי הצעת החוק כך שזו 

תפעל לטובת ציבור המגדלים הקטנים וציבור הצרכנים באופן 

ההסדר המוצע לא פועל לחיזוק כוחם של המגדלים . כללי

 .לשים אל מול המשווקים והקמעונאיםומותיר אותם ח

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי שינוי החוק לטובת 

המגדלים והצרכנים צריך להיעשות על ידי חמישה עקרונות 

נתינת פטור , ביטול הפטור הגורף הניתן כיום: מרכזיים

פטורים למשווקים של סחורות חקלאיות , ספציפי לפי נתח שוק

והרחבת , "מגדל"מחודשת של המונח  הגדרה, לפי נתח שוק

 .תחולת הפטור לפי נתח שוק

העמדה המרכזית היא ביטול הפטור הגורף החל על ההסדרים 

ולאפשר הסכמים , הכובלים האנכיים בין מגדלים למשווקים

שכאלה רק כאשר המשווק מחזיק בנתח קטן משוק השיווק על 

, בנוסף. מנת שיתקיים למגדל כוח מיקוח רב אל מול המשווק

רחבה מדי ועשויה לגרום למצב בו " מגדל"ההגדרה של 

המגדלים הקטנים יקופחו לרעה על ידי משווקים גדולים כי 

 .של תוצרת חקלאית 45%יש להם אפשרות לגידול 

מקריאת התיקון לחוק נראה כי הוא אינו פועל לטובת 

ויכולת " חזקים מידי"הצרכנים עקב חשש מפני מגדלים 

אין בכלל התייחסות , בנוסף. תחרותית שלהםריכוזית בלתי 
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למתן סמכות פיקוח לממונה על הגבלים עסקיים לפקח על 

חלוקת הפטורים ואף לבטל פטור מהחוק במידה שמדובר במקרה 

 .קיצוני של פגיעה בתחרות

צעדים אלה חשובים ומתבקשים בחקיקה על מנת להבטיח תחרות 

והחקלאים  והגנה על הצרכנים, חוסר ריכוזיות, הוגנת

 .הקטנים במשק
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הגש  :איכות השלטון לשר התחבורה

שהציע לך " עסקה"תצהיר על ה

 אורי יוגב

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לשר 

התחבורה והבטיחות בדרכים בבקשה למסור תצהיר 

של מנהל רשות החברות , לכאורה, בנוגע להצעתו

הנוגעת למינוי , אורי יוגב, הממשליות

 0לחברות ממשלתיות שתחת סמכותודירקטורים 

 

, ץ"ישראל כ, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התחבורה

ץ כי מר אורי "טוען השר כ TheMarkerבעקבות פרסום בעיתון 

במסגרתה יאשר לו למנות , יוגב הציע לו לכאורה עסקה

הצעתו של . דירקטורים שלא לפי מנגנון המינויים הרשמי

ת בכך שהשר יסיר את התנגדותו מותנ, ץ"לפי דברי כ, יוגב

פנתה התנועה , נוכח הדברים. לתכנית אותה יוגב מקדם

ץ בקריאה שימסור תצהיר בנוגע להצעה "לאיכות השלטון לשר כ

 .אשר לכאורה הוצעה על ידי יוגב

ץ כי מנהל "סיפר השר כ TheMarkerלפי הפרסום בעיתון  

הציע למנות , אורי יוגב, רשות החברות הממשלתיות

ירקטורים בחברות הממשלתיות אשר תחת פיקוח משרד ד

, שלא לפי מנגנון המינויים הרשמי הקבוע בחוק, התחבורה

" נבחרת הדירקטורים"בתמורה לכך שיסיר התנגדותו לתכנית 

 .אשר בימים אלו מקודמת על ידו

כי לפי , ץ"התנועה לאיכות השלטון הדגישה בפנייה לשר כ

רות ממשלתיות אשר בחוק מנגנון המינוי לדירקטורים בחב

ההצעה עומדת בניגוד מוחלט להוראות , החברות הממשלתיות

, במידה שאכן הוצעה, נדמה כי הצעה זו, זאת ועוד.  החוק

לפיהם אין למנות , יש בה כדי להפר את כללי המשפט המנהלי

בניגוד , ביניהם דירקטורים בחברות ממשלתיות, עובדי ציבור

 .ים זריםעניינים ותוך שקילת שיקול

האם אין , התנועה לאיכות השלטון מביעה תמיהה, כמו כן

מכר של אופן ההצבעה של גורמים בממשלה הפרה של טוהר -בסחר

הפרה שעשויה לעלות לכדי מתן טובת הנאה , המידות הציבורי

אשר כידוע מהווה עבירה פלילית לפי חוק , לעובד ציבור

 .העונשין

ץ בקריאה "פונה לשר כ התנועה לאיכות השלטון, לאור זאת 

על מנת שאם יעלה , למסור תצהיר אודות הצעתו של מר יוגב
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, מתוך התצהיר שהתנהלותו של מר יוגב היתה בניגוד לחוק

ניתן יהיה למצות עימו את הדין ולפעול לקידום טוהר 

 . המידות הציבורי
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איכות השלטון לממונה על 

מנע מתן  :ההגבלים העסקיים

הגדולים של הקלות ללקוחותיה 

 חברת נשר

 

דויד ' התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ

גילה בבקשה שלא לאפשר הגברת כוחה 

המונופוליסטי של חברת נשר באמצעות אישור 

 למתן הנחות ללקוחותיה הגדולים

 

נוכח הפרסומים כי מתקיימים מגעים מתקדמים בין חברת נשר 

למכירת אחד לפיהם בתמורה , עם רשות ההגבלים העסקיים

ממפעלי הייצור שלה תינתן לה אפשרות להמשיך בהענקת הנחות 

התנועה לאיכות ( 'יום ב)פנתה היום , ללקוחותיה בגדולים

השלטון לממונה על ההגבלים העסקיים בדרישה כי ככל 

אין לאפשר לנשר להעניק הנחות : "שהפרסומים נכונים

 ".ללקוחותיה הגדולים בתמורה למכירת המפעל

 

עה לאיכות השלטון מדגישה בפני הממונה על ההגבלים התנו

כי משום שזיכיון המפעל ממילא לא יכול להיות , העסקיים

שהיתה עתידה , אין לכרוך בשום אופן את מכירתו, מוארך

כריכת . במתן הנחות שפוגעות בתחרות, להתבצע ללא קשר

אישור מתן ההנחות במכירת המפעל מהווה למעשה הענקת הטבה 

, ית לנשר והגנה המחזקת את מעמדה המונופוליסטימשמעות

בניגוד להמלצות הועדה הבין משרדית לקידום התחרות בענף 

 .ולחוק ואף מבלי שתינתן בעדה כל תמורה

כי כידוע היקפו של , התנועה לאיכות השלטון מציינת במכתבה

מיליארד שקלים בשנה ומאופיין  4-שוק המלט עומד על כ

-בהיותה של חברת נשר מחזיקה בכ, בריכוזיות גבוהה למדי

לאור כך הוקמה הועדה הבין משרדית . מהשוק בישראל 85%

כי מתן  4113לקידום התחרות בענף שקבעה כבר בחודש יוני 

ההנחות ללקוחות הגדולים גורם לכך שהלקוחות הגדולים 

במקום לייבא מלט וליצור בכך , יירכשו את המלט מהחברה

במקביל הדבר מאפשר לחברה להעלות את המחירים עבור . תחרות

על ידי כך משתמר מעמדה המונופוליסטי של . הלקוחות הקטנים

 . חברת נשר
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התחרות עולה כי  ממסקנותיה של הועדה הבין משרדית לקידום

. טוב-בכל מקרה חברת נשר לא תוכל לחדש זיכיונה בהר

למונופול בשוק המלט תמנע "בהמלצותיה מציינת הוועדה כי 

לחדש זיכיון או לגשת למכרז , אפשרות לקבל פטור ממכרז

 ...".תחרותי על הקצאת מחצבות חדשות של גיר למלט

אותיו של מסקנות אלו של הועדה אף עולות בקנה אחד עם הור

 .החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

לאור כך התנועה קוראת לרשות להגבלים עסקיים לא לאפשר את 

הגברת כוחה המונופוליסטי של חברת נשר באמצעות אישור 

על הרשות לדאוג , כמו כן. למתן הנחות ללקוחותיה הגדולים

 למיצוי הדין עם החברה במידה שזו הפרה את הסיכומים בדבר

 .ההנחות שאושרו לה עד כה
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בעקבות פרסום תמלילי 

הפרוטוקולים מחקירתו של נוחי 

איכות השלטון לפרקליט   ,דנקנר

יש להכריע בעניין הגשת  :המדינה

כתב האישום כנגד נוחי דנקנר 

 בחשד להרצת מניות

התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה 

גד בקריאה להכריע בעניין האפשרות להגיש כנ

 0מר נוחי דנקנר כתב אישום בחשד להרצת מניות

 

בעקבות פרסום בימים תמלילי הפרוטוקולים של חקירת מר 

בה הוא נחשד , נוחי דנקנר בכל הנוגע לפרשת הרצת המניות

ד "עו)פנתה התנועה לאיכות השלטון לפרקליט המדינה , ונחקר

בקריאה להכריע בעניין הגשת כתב האישום כנגד ( שי ניצן

 . י דנקנר בחשד להרצת מניותנוח

המליצה הרשות לניירות ערך להגיש כתב אישום , לפי פרסומים

הרשות לניירות ערך , עוד לפי הפרסומים. כנגד מר דנקנר

סברה שנמצאה תשתית ראייתית למעורבותם של החשודים 

מרמה והפרת אמונים בתאגיד , בעבירות תרמית בניירות ערך

 .וקבלת דבר במרמה

מציגים תמלילים של חקירות אנשי עסקים מהם  הפרסומים

, עולים חשדות חמורים בדבר המהלכים שננקטו באותה עת

העלולה לעלות , ומעלים יותר מחשד להתנהלות בלתי תקינה

 . לכדי פלילים

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי קבלת הכרעה בדבר הגשת 

ב כתב האישום בהקדם האפשרי הינה הכרחית על מנת להשי

, לציבור המשקיעים ולציבור בכללותו את האמון בשוק ההון

ואין , ולהצביע בבירור כי הפרות בתחום זה הינן חמורות

 . להקל בהן ראש
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יש  :איכות השלטון לשר האוצר 

לדחות על הסף דרישת הלבנת 

 חריגות השכר לעובדי חברת החשמל

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר 

לעובדי " חבילת ההטבות"את  בקריאה לבחון

חברת החשמל ולדחות על הסף דרישות הלבנת 

 חריגות שכר

 

 רקע

בימים האחרונים מתגלות מחלוקות במשרד האוצר ובוועדת 

ההיגוי לרפורמה במשק החשמל באשר לרפורמה בחברת החשמל 

"( חבילת הפיצויים)"בדגש על חבילת ההטבות , לישראל

מפרסומים עולה כי עובדי  .שתעניק המדינה לעובדי החברה

על מנת לאפשר , חברת החשמל דורשים מספר הטבות ופיצויים

ח בעניינה צפוי להתפרסם "שדו, את קידומה של רפורמת החשמל

עתידה לכלול תוספת לפנסיה " חבילת הפיצויים. "בשבוע הבא

פנסיית גישור ; ח"מיליארד ש 4-לעובדים הקיימים בסך כ

בסך , ליום הפרישה הקבוע בחוק מיום הפרישה המוקדמת ועד

; ח"מיליון ש 211-מענק רפורמה בסך כ; ח"מיליארד ש 2-כ

ח "מיליון ש 151-והלבנת חריגות השכר בשווי של למעלה מ

העלות הכספית הכללית של דרישות אלו תעמוד על . בשנה

 .ח"מיליארד ש 6.5-למעלה מ

 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני שר האוצר כי  יש 

הימנע ככל הניתן מפגיעה בלתי סבירה בקופה הציבורית ל

ובציבור הנהנה משירות המונופול באינטרס הציבורי ובאמון 

ראוי כי ההטבות , לפיכך. הציבור בגופי האסדרה הישראליים

כפל "כדי להבטיח שלא תינתנה הטבות בבחינת , תיבחנה היטב

לא  .או הטבות החורגות מכל נורמה ציבורית ראויה" פיצוי

על חבילת ההטבות להיות תלויה במידת שיתוף , זו אף זו

בחינה זו מחוייבת . הפעולה של העובדים עם קידום הרפורמה

והביקורת החריפה  4115נוכח רפורמת הנמלים משנת , המציאות

 .שלה זכתה רפורמה זו

התנועה , באשר לדרישת הלבנת חריגות השכר, מעבר לכך

סדרה בישראל לדחות דרישה מציינת כי יש על כלל גופי הא

וזאת מאחר וכל פעולה אחרת עלולה לתמרץ , מעין זו על הסף

את עובדי חברת החשמל או כל עובדי מגזר דומה לפעול 
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לכאורה שלא על פי החוק ולא על פי האינטרס הציבורי וביום 

: בתמיכת המדינה -מן הימים יוכלו הם להלבין את מעשיהם 

לכה למעשה בפעולה בניגוד לחוק לא ייתכן שהמדינה תתמוך ה"

 ."התנהלות זו הינה בלתי סבירה. ללא כל הצדק

 

התנועה קוראת לשר האוצר להפעיל את , נוכח כל האמור לעיל

סמכותו ולהימנע ממתן הטבות בלתי סבירות לעובדי חברת 

ולהתנגד ללא כל סייג להלבנת , החשמל במסגרת רפורמת החשמל

 .חריגות השכר
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ון והפורום הישראלי איכות השלט

עכב  :לאנרגיה לממונה על הנפט

את מתן החזקה במאגר לוויתן עד 

 לפתרון סוגיית ההסדר הכובל

 

התנועה לאיכות השלטון והפורום הישראלי 

לאנרגיה פנו במכתב דחוף לממונה על עניני 

, מר אלכסנדר וורשבסקי, הנפט במשרד האנרגיה

ז בדרישה כי יעכב את מתן החזקה במאגר הג

, י ורציו'נובל אנרג, לוויתן לחברות דלק

כל  –וימנע מהארכה נוספת של רשיון החיפוש 

 0עוד לא נפתרה סוגיית ההסדר הכובל במאגר

 

, ד דניאל דושניצקי"כותב עו, בפנייה לממונה על הנפט

שעתידה להשפיע על , כי מדובר בהחלטה היסטורית, מהתנועה

הגז הטבעי הוא : "יםכלל אזרחי ותושבי המדינה בעשורים הבא

כל החלטה בעניין ...משאב חיוני בבעלותה המלאה של המדינה

מתחייב שתינתן כאשר אינטרס ( או הארכתם)מתן רישיונות 

או /הארכת הרישיונות ו. הציבור נמצא לנגד עיני הממונה

תוך התעלמות מההסדר הכובל ומההיתכנות לשליטה , מתן החזקה

שכן על , ירות קיצוניתעולה כדי חוסר סב, הזרה במאגר

, לרבות ההיבט הפלילי)הממונה החובה להתחשב בקיומו 

-של ההסדר הכובל והשלכותיו ובאינטרסים ארוכי( לכאורה

 ".הטווח של המדינה

בתנועה לאיכות השלטון מדגישים כי הסדר כובל מהווה עבירה 

שדינה עד חמש שנות , פלילית חמורה לפי הדין הישראלי

ההסדר הכובל עוגן כפשע בחוק . אזרחיתוגם עוולה , מאסר

מתוך החשש לפגיעה בתחרות במשק והפגיעה , ההגבלים העסקיים

הממונה על ההגבלים העסקיים הודיע עוד . הגלומה בו בציבור

כי הוא שוקל לקבוע כי השותפוׂ ת בזכויות הנפט  4111בשנת 

אולם טרם , במאגר הגז הטבעי לוויתן הן צדדים להסדר כובל

 .ת בדיקתו בענייןהשלים א

בתנועה לאיכות השלטון ובפורום מציינים כי ההסדר הכובל 

בין המחזיקות ברישיונות החיפוש במאגר לוויתן מונע כל 

הלכה ולמעשה עתודות , שכן. תחרות במשק הגז הטבעי בישראל

הגז הצפויות לשמש את כלל תושבי מדינת ישראל בעשורים 

צויות כולן בידי גורם מ, ושהן משאב חיוני ביותר, הקרובים

תוך פגיעה  -שאף הוכרז כמונופולין באספקת גז , יחיד
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שבהעדר תחרות משלם מחיר מונופוליסטי על , אנושה בציבור

 .הגז

יעל כהן ' הגב, לית הפורום הישראלי לאנרגיה"לדברי מנכ

לא יעלה על הדעת שהמדינה עצמה תתמוך בהסדר כובל : "פארן

לעבירה פלילית מתוך לחצים  (אף בעקיפין)ותיעשה שותפה 

לכאורה מטעם גורמים פרטיים או לאור עוצמתם הבלתי מוגבלת 

לא ייתכן כי יד אחת של המדינה תקבע . כמעט של אותם גופים

וידה , בחקיקה ובפועל כי מעשה מסוים מהווה עבירה פלילית

 ."האחרת תיתן היתר לפעול בניגוד לחוק

לאיכות השלטון היה  אשר לתנועה, חוק הריכוזיות, כמו כן

קובע מפורשות כי על גוף מאסדר לקחת , תפקיד חשוב בקידומו

בחשבון שיקולי ריכוזיות בבואו להקצות זכות לגורם 

אף שהפרק הרלוונטי בחוק הריכוזיות טרם , לפיכך. ריכוזי

על הממונה על ענייני הנפט לקבל , נכנס באופן רשמי לתוקף

נחים הקבועים בחוק את החלטותיו בשים לב לעקרונות המ

ולפגיעה , ולריכוזיות המוחלטת במשק הגז הטבעי, הריכוזיות

מתן חזקה או הארכת רישיון סותרות את . הוודאית בתחרות

יצירת תחרות וריבוי  -היעד אותו הציבה המדינה עצמה 

לשם הפחתת המחיר והשאת התועלת , ספקים במשק הגז הטבעי

 .לציבור מן המשאב שבבעלותו

מציינת התנועה לאיכות השלטון כי בשל העסקה בנוסף 

המתוכננת למכירת כרבע ממאגר לוויתן לחברת וודסייד 

קיים חשש כי חלק הארי של הזכויות במאגר יהיה , האוסטרלית

י 'כיום מחזיקות במאגר חברת נובל אנרג. בידי חברות זרות

ושותפויות הגז הישראליות , הרשומה באיי קיימן( 39.66%)

התנועה (. 15%)ורציו , (44.76%)אבנר , (44.76%)דלק 

או /קוראת לממונה על עניני הנפט לקבוע הגבלות ברישיון ו

כך שיבטיחו את האינטרסים החיוניים של , החזקה שתינתן

בעיתות שגרה , מדינת ישראל ושל הציבור הישראלי במאגרים

 .וחירום

 בתנועה ובפורום מבקשים להדגיש כי אף שחלפו למעלה משלוש

חברות , (49.14.4111ביום )שנים מגילוי הגז במאגר לוויתן 

הגז טרם החלו בפעולות הדרושות לפיתוח השדה ולאספקת הגז 

. כאמור בחוק הנפט, בניגוד לחובתן לעשות כן, זאת. למשק

הממונה על עניני הנפט האריך את רשיון החיפוש , למרות זאת

ך את הרשיון אף שהחוק מאפשר לו להארי –במאגר ארבע פעמים 

וזאת כדי לתת סיפק , בשנתיים ימים בלבד לאחר הגעה לתגלית

רשיון החיפוש במאגר . לבעל הרישיון למלא את חובותיו

 . 41/13/4112 -לוויתן פג ב

דורשים התנועה למען איכות השלטון והפורום , לפיכך

הישראלי לאנרגיה מהממונה על עניני הנפט להימנע בשלב זה 

באם יחליט הממונה , או לחילופין, לוויתן ממתן חזקה במאגר

להכניס  –להאריך את רישיונות החיפוש במאגר פעם נוספת 

כך שיובהר כי אם אכן , בתנאי הרישיון" הערות אזהרה"מעין 
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הרי שהרישיונות יפקעו , יקבע כי מתקיים הסדר כובל כאמור

 .מאליהם ולא יוארכו עוד

  

טון בפנייה התנועה לאיכות השל

יש להשלים : ושרת המשפטיםמ "לרה

את החקיקה לאיסור הלבנת הון 

 בישראל

 

( 'יום ד)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

ר וועדת חוקה "חברי הממשלה ויו, לראש הממשלה

חוק ומשפט בקריאה להסדיר את חקיקת איסור 

מבקשת הבהרות לגביי , ובנוסף, הלבנת הון

ון בחינת וגיבוש הצעות חוק נוספות במאבק בה

 0השחור

 

לחברי , מ"לרה( 'יום ד)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

ר ועדת חוקה "וליו, שרת המשפטים, הממשלה שר האוצר וסגנו

בבקשה לבצע תיקוני חקיקה נדרשים על מנת , חוק ומשפט

להציב את מדינת ישראל בשורה אחת עם הסטנדרטים 

 הבינלאומיים ולייעל את המלחמה בתופעת ההון השחור

 .ובהלבנת ההון

ח "כי בעקבות דו, התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה

חברתי בראשות הפרופסור מנואל -הוועדה לשינוי כלכלי

עולה כי קיים פער משמעותי בין הפעילות , טרכטנברג

הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל 

בפועל הפעילות המתקיימת , לפי הערכות. במדינת ישראל

-ושוויה מגיע לכ, מהפעילות הכלכלית המדווחת 43%גדולה ב 

 Moneyvalח נוסף של ארגון "דו, זאת ועוד. ₪מיליארד  411

של מועצת אירופה מותח ביקורת חריפה על הסדרים שטרם 

על כך , בין היתר. אימצו וצעדים שטרם ננקטו במאבק זה

ת הון שישראל טרם החילה חובות גילוי בתחום איסור הלבנ

רואי , ומימון טרור על גופים לא פיננסיים ובהם עורכי דין

 .ן"חשבון וסוכני נדל

וועדת חוקה חוק ומשפט קיימה מספר ישיבות בחודשים 

האחרונים בעניין הצעות חוק וצווים בנושא ובפרט לקידום 

דיווח וניהול , חובות זיהוי) ואישור צו איסור הלבנת הון 
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מטבע למניעת הלבנת הון ומימון  רישומים של נותני שירותי

 .אולם לא השלימה את החקיקה במליאת הכנסת, (טרור 

התנועה לאיכות השלטון רואה חשיבות עליונה בהשלמת חקיקה 

ומבקשת לסיים את הליך החקיקה , לאיסור הלבנת הון בישראל

התנועה לאיכות , בנוסף. בכנסת כפי שנהוג על פי חוק

בשות ונבחנות הצעות חוק השלטון מבקשת לדעת האם מתג

 .  והאם ננקטות פעולות  חוץ פרלמנטריות בנושא, נוספות

טון ליועץ המשפטי לאיכות הש 

יש לבטל את ההחלטה : לממשלה

לערוך עסקת טיעון בעניין תיק 

 עמלות הבנקים

 

( יום ה)התנועה לאיכות השלטון פנתה היום 

ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה לבטל את החלטת 

על ההגבלים העסקיים בעניין תיק  הממונה

לעצור את עסקת הטיעון , עמלות הבנקים

המתגבשת ולהביא לניהול אפקטיבי ואמיץ של 

 0תיק זה לטובת הציבור כולו

 

 רקע

הרשות להגבלים עסקיים קבעה כי הבנקים  4119בשנת , כזכור

. הפרו את חוק ההגבלים כשהחליפו ביניהם מידע על עמלות

התביעה . הבנקים ערערו על הקביעה בבית הדין להגבלים

, ובימים אלה מנסים הצדדים לסגור עסקה, התנהלה כמה שנים

 . כאמור

גור את תיק גילה נוטה לס' בימים האחרונים פורסם כי פרופ

תיאומי עמלות הבנקים במסגרת עסקת טיעון בה ישלמו הבנקים 

או לציבור הנפגעים שהגיש , למדינה₪ מיליון  71קנס בשווי 

ובתמורה תבטל הרשות את הקביעה כי , תביעות ייצוגיות

 .של החוק, לכאורה, החליפו ביניהם מידע תוך הפרה

 

ש כי להחלטה "התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה ליועמ

כגון זו משמעות  ציבורית  בחשיבותה שהיא מעבר לחישוב 

החלטות שכאלה קונות : "המשפטי הטכני של סיכון מול סיכוי

ויהוו בסיס עתידי לתפיסת , להן תהודה בלב הציבור כולו
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המותר והאסור בקרב אנשי המשק בכלל ובכירי המערכת 

הירים על הנוגעים בדבר להיות ז, לכן. הבנקאית בפרט

שבעתיים בטרם קבלת החלטה שמשמעותה חוסר מעש והפקרת 

 "הציבור

התנועה לאיכות השלטון מבהירה עוד כי ההחלטה לסגור את 

אחד מכלי , אחד מתיקי הדגל של הרשות להגבלים עסקיים

אינה , ההגנה האחרונים הקיימים ללקוחות הבנקים הישראליים

רה מסוכנת רק משוללת הרתעה מוסדית ואישית יש בה אמי

אין מי שינהל לטובתו . לציבור שאין מי שנלחם בעבורו

 .מאבקים נחרצים

מנהלת תחום החקיקה בתנועה לאיכות , קרטן-ד מיקה קונר"עו

יש מעט תיקים שהתכלית בניהולם לא יכולה להסתכם : "השלטון

אלא יש ערך בניהולם כשלעצמו , בסיכון והסיכוי לזכות בהם

מי שמנהל בעבור הציבור קרבות  בשל המסר הציבורי כי יש

תיק זה הוא אחד מאותם  -יש מי שמגן עליו, קשים ומורכבים

תכופות אנו עדים לאזלת ידן של מערכות , לצערנו. תיקים

אכיפת החוק בעניינים כלכליים הנוגעים לכספי הציבור 

לאזלת יד זו , כשהדבר אפשרי, ובל ניתן ידנו, לחסכונותיו

 .שנזקיה אין להם שיעור

כי ככל שנוגע העניין שלפנינו להתנהגות פסולה , ברור לכל

כך מצווים האמונים על אכיפת , של בכירי המערכת הבנקאית

החוק להעדיף את השיקול הרחב של הגנה על הציבור בכל מחיר 

בבואם , כמעט ולא להסתפק בשיקולים משפטיים טכניים טהורים

 .להחליט על האפשרויות למיצוי הדין
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תנועה לאיכות השלטון תגובת ה

לפרסום טיוטת ההקלות לחוק 

 :הריכוזיות שפרסם משרד המשפטים

יש לפעול באופן מיידי לתיקון 

, הפרצות שהתגלו בחוק הריכוזיות

לפני שיוחלט לבצע הקלות 

 0בתחולתו

 

התנועה לאיכות השלטון קוראת למשרד המשפטים לפעול באופן 

לפני , זיותמיידי לתיקון הפרצות שהתגלו בחוק הריכו

קוראת התנועה , במקביל. שיוחלט לבצע הקלות בתחולת החוק

לאיכות השלטון לחברי וועדת הכספים להתנגד להעברת 

תיקונים אלו ללא סגירת הפרצות המהותיות שהתגלו בחוק 

שותפויות , הריכוזיות ובראשן ההחרגה של חברה פרטית

 .  ותותאגיד זר מספירתן כשכבה בפירמידה לפי חוק הריכוזי

 

, מחדלי החוק התבטאו באופן מובהק מספר ימים לאחר פרסומו

אשר מהווה דוגמא מובהקת לכשלים , בי.די.כאשר קבוצת אי

עברה לשליטת , ולבעיות עמן חוק הריכוזיות ניסה להתמודד

פירמידה מרובת שכבות והכל בחסות הפרצות הקיימות בחוק 

 . הריכוזיות

 

, התגלו בחוק הריכוזיותבמקום לאטום את החורים הרבים ש

שדומה כיום יותר לגבינה שוויצרית מאשר לחומה בצורה כפי 

משרד המשפטים והרשות לניירות ערך , שראוי שהחוק יהיה

כל זאת טרם יבשה דיו , החלו להוביל הקלות בתחולת החוק

 . המחוקק מעל לדפיו

 

שהמחויבות הראשונה של הממשלה הינה לציבור , חשוב לזכור

לכן אין ספק כי משימת תיקון החוק , הרחב ולמשק הישראלי

הינה בעלת חשיבות גבוהה יותר מהצורך לסייע ולהקל עם 

אותם הגורמים אשר מלכתחילה הביאו את המשק הישראלי למצב 

 . כה ריכוזי שחייב את הממשלה לפעול בנושא
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ארגונים הכלכליים פורום ה

הפטור : חברתיים בוועדת הכלכלה

שערורייה  -מהסדר כובל למשווקים

 0שחייבת להפסק

הצעת החוק הנוכחית אינה פותרת את הכשלים *

בשוק החקלאות הנגרמים כתוצאה מהפטור מהסדר 

 0כובל

ר ועדת הכלכלה "חקלאים הגיש ליו ...,1*

י "עצומת תמיכה בתיקון החוק  ובנוסח המוצע ע

 0הארגונים הכלכליים חברתיים

 55: "לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, ד דרור שטרום"עו

שנה אחרי חוק ההגבלים הראשון הגיע הזמן שישראל תפסיק 

הצעת החוק הנוכחית לא מפסיקה את ייצור . לייצר מונופולים

ראוי שנבחרי העם ידעו שכאשר הם מאשרים את . המונופולים

אני בעד לתת לחקלאים . ים מונופוליםהמסמך הזה הם מייצר

 ."זה לא מוצדק -אך כשמגיעים למונופול , להתאגד

התנועה לאיכות השלטון מבקרת אף היא , ד נילי אבן חן"עו

הנוסח המוצע נותן פטור רחב : "את נוסח תיקון החוק המוצע

, כלומר. וגורף למשווקים ולמגדלים בלי קשר לגודלם בשוק

אם מדובר במשווקים ומגדלים בעלי תאום מחירים מותר גם 

הצעת החוק מאפשרת תכנונים יצירתיים , בנוסף.נתח שוק גדול

יוכל להיחשב כמגדל , למשל, כך.  על מנת לחמוק מתחולתו

הזכאי לפטור גם מי שמחזיק ערוגת מלפפונים או עגבניות 

מ ליצור הסדרים כובלים  "ולנצל בכך הפטור הספציפי ע

 "חוק ולהיפך ממטרותיו של ה

מובילת המאבק ביוקר , ר תנועת הצרכנים"יו, איציק אלרוב

הגיע העת להפסיק עם העוול רב השנים שגורם : " המחיה

לניפוח מחירים ולפערי תיווך של מאות אחוזים בשווקי 

הביצים והבשר שנובעים בין השאר , החלב, הפירות והירקות

למי בשל הפטור השערורייתי מהסדרים כובלים שניתן בדיוק 

 "שאסור היה שיקבלו

: ר הפורום הארגונים הכלכליים חברתיים "יו, יעקב לבי

מה שאסור ופלילי לאזרח הקטן מותר למעשה לתאגידי , כיום

זהו פטור מהגבלים עסקיים שכולו חוצפה . השיווק הדורסניים

ומחדל היסטורי ופורום הארגונים הכלכליים חברתיים יאבק 

לבד ולא לחוליות שגוזרות הון למען צמצום הפטור לחקלאים ב

חבר כנסת שיצביע בעד תיקון המחדל /על כיסו של האזרח 

באופן החלטי והרמטי שותף למעשה להוזלת מאות מוצרי יסוד 
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בסיסיים לרמת מחירים הוגנת והציבור יודה לו על כך בכל 

זהו אות קין על כלכלת ישראל שרבבות פעוטות . קנייה בסופר

תפוח או ירק טרי בשל , טעום בננהבישראל אינם זוכים ל

אנו כאן בכדי לזעוק את זעקת האמהות .  מחיריהם הגבוהים

 "הכואבות

יש לעשות סדר : "דוגי ישראלי המייצג את  מאבק החקלאים

ולהסדיר את יחסי מעמד : בענף החקלאות במדינת ישראל

פער התיווך . החקלאות' עסקני'מעמד המשווקים ו, המגדלים

ואת " דופק את הצרכנים"הוא בלתי נסבל ובמדינת ישראל 

. אנו טוענים כי הגיע הזמן לעשות סוף לדבר הזה. החקלאים

שתאום המחירים שהתאפשר עד היום ושנעשה גם כלפי מעלה וגם 

צריך להבין שבעניין . כלפי מטה ביחס למגדלים חייב להפסק

ברגע שהחוק הזה . זה המגדלים הם באותו הצד של הצרכן

ר יהיה לעשות את התאום הזה בגיבוי כל המועצות יעבור ואסו

הצרכנים ייהנו ' מחירונים יומיים המוטים כלפי מעלה וכו)

 .ממחירים נמוכים והחקלאים יוכלו לשרוד
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 :איכות השלטון למפקח על הבנקים

מצא את האחראים לאישור 

ההלוואות הבנקאיות לקבוצת 

 בי0די0אי

 

ל הבנקים התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקח ע

ולנגידת בנק ישראל לוודא כי מי שאישר את 

בי ייבדק 0די0ההלוואות הבנקאיות לקבוצת אי

יישא , וייחקר וככל שיתגלה מחדל בהתנהלותו

 0 באחריות למעשיו

 

מר דודו , התנועה לאיכות השלטון פנתה למפקח על הבנקים

ר קרנית פלוג בקריאה למצות "ד, זקן ונגידת בנק ישראל

ביניהם חברי , ם ולבחון את התנהלות הבנקיםסמכויותיה

ועדות האשראי הביצועיות וועדות האשראי , הדירקטוריון

הן בשלב , בי.די.בכל הנוגע לקבוצת אי, הדירקטוריוניות

אישורי ההלוואות והן בשלבים בהם מוחזרו ההלוואות או 

מתוקף סמכותו הכללית , זאת. נפרסו על פני שנים רבות יותר

 . ל ביקורת על תאגידים בנקאייםלפקח ולהפעי

על המפקח לוודא כי הגורמים , לטענת התנועה לאיכות השלטון

ייחקרו , בי קיבלה.די.אשר אישרו את ההלוואות שקבוצת אי

עליו לוודא כי , וככל שיתגלו מחדלים או כשלים בהתנהלותם

לעמדת . על פי דין, הם יישאו באחריות המלאה בגין מעשיהם

השלטון גודל האשראי שניתן לקבוצת התנועה לאיכות 

ובייחוד העובדה שיש חשש כי הן , בי על ידי הבנקים.די.אי

נתנו על בסיס נורמות התנהגות פסולות של ועדות האשראי 

 .מחייבות התערבות המפקח, והדירקטורים

ואף , קריאה זו מתבקשת נוכח תפקידיו של המפקח לפי חוק

עה חודשים מאז שבית מתחזקת לאור העובדה שעברו יותר מתש

המשפט מתח ביקורת חמורה על התנהלות הבנקים בהקשר זה 

. וחייב למעשה את המפקח לחקור באופן מעמיק את הסוגיה

התנועה לאיכות השלטון קוראת למפקח לבדוק לאלתר , בנוסף

טפחות -מזרחי, לאומי, פועלים)את התנהלות הבנקים 

 .בכל הנוגע לגביית חובות הקבוצה( ודיסקונט

כי , התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני המפקח על הבנקים

האשראי הגבוה שניתן על ידי ארבעת הבנקים הגדולים במשק 

. חושף שורה של נורמות פסולות בהתנהלות הבנקים, הישראלי
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נדמה כי החלטותיהם של ועדות האשראי , לאור זאת

 ,והדירקטורים בכל אחד מהתאגידים הבנקאיים צריכה להיחקר

במישור האזרחי , על מנת למצוא את הגורמים האחראים למחדל

להתנהגות החשודה של הבנקים בכל הנוגע לקבוצת . והפלילי

השלכות רוחב על כל המשק הישראלי שכן לולא , בי.די.אי

, ההתנהלות החשודה של ועדות האשראי והדירקטורים של הבנק

א בי לא הייתה מגיעה כלל למצב בו הי.די.ייתכן כי אי

התנהלות זו מעבירה מסר שערורייתי . נדרשת להסדר חוב

לפיו טייקונים ובעלי הון זוכים ליחס מיוחד , לציבור הרחב

בי .די.ההלוואות שניתנו לקבוצת אי, כמו כן. ומועדף

נוכח . מעניקות כוח רב למתי מעט השולטים במשק הישראלי

אם הבנקים לא יצליחו לגבות מהקבוצה את מלוא , הדברים

סביר להניח כי יהיה זה הציבור שיישא בעלויות של , ובהח

 .ההפסד
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לקראת הדיון המהיר בוועדת 

הכלכלה בעניין ענף גידול 

 הדבורים

התנועה לאיכות השלטון העבירה נייר עמדה 

המתמקד בארבע הטענות , לחברי וועדת הכלכלה

העיקריות שעלו כנגד ההסדר המתגבש בנושא ענף 

 גידול הדבורים

 

 :ב נייר העמדה של התנועה לאיכות השלטון"מצ

 

משק הדבש בישראל מוסדר כיום באמצעות צווים ותקנות 

ההסדר החוקי . המיושמים על ידי המועצה לייצור ושיווק דבש

הנוכחי טומן בחובו ניגוד עניינים מובנה בין תפקידה של 

לבין , מועצת הדבש כאחראית על חלוקת משאבים ציבוריים

כמו גם , היותה גוף המייצג את הדבוראים הגדולים במשק

 . יים נוספיםקש

הצווים והתקנות המסדירים את משק הדבש מעגנים חלוקת 

, (הלא היא מועצת הדבש)משאבי ציבור על ידי חברה פרטית 

חופש , קובעים הסדרים המהווים פגיעה בזכויות קניין

ואף מבוססים על פגמים מנהליים , העיסוק וחופש ההתקשרות

במצב , כן כמו. המציבים את תוקפן של התקנות בסימן שאלה

הנוכחי ענף הדבש חסר תחרות וסגור לחלוטין לכניסת 

 . דבוראים חדשים

מנהלת מחלקת הכלכלה בתנועה לאיכות , ד נילי אבן חן"עו

יש לברך על כך שהצעת החוק עברה את אישורה של : "השלטון

השינוי המשמעותי שמביאה עמה . ועדת השרים לענייני חקיקה

, שנה 21-לאחר למעלה מ, כוחהצעת החוק הינו העברת מוקד ה

 –( מועצת הדבש)מידיו של גורם פרטי בעל אינטרס בענף 

 ."לידיהם של גורמים ממשלתיים

בנייר העמדה אשר הועבר לחברי הוועדה מבקשת התנועה 

לאיכות השלטון להתייחס אל ארבע הטענות המרכזיות שהועלו 

גו כפי שהוצ, על ידי חברי הכנסת עומר בר לב ויצחק ועקנין

. לשמן יתכנס הדיון המהיר בעניין, בחומר הרקע לישיבה

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי טענות חברי הכנסת אשר 

פוגעות באינטרס , מועלות חזור ושוב אף על ידי מועצת הדבש

 . הציבורי והכל כפי שיפורט להלן
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התנועה לאיכות השלטון סבורה כי על חברי ועדת הכלכלה 

ות שנקרתה בפניהם ולדאוג שעיצובו של לנצל את ההזדמנ

ההסדר המתגבש באמצעות הצעת החוק יטיב עם ציבור הצרכנים 

 . ועם ציבור מגדלי הדבורים כאחד

העברת סמכויות האסדרה מידיה של מועצת הדבש אל משרד 

על כן . טומנת בחובה בשורה חיובית למנהל תקין, החקלאות

שיפורו של ההסדר ראוי לתמוך בשינויים המוצעים ולפעול ל

 . כולו
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בעקבות עתירת התנועה לאיכות 

השלטון בנוגע להעברת כספים 

ינויים ש: 'תלמוד תורה'למוסדות 

 בחקיקה ובפיקוח הממשלתי

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון בדבר 

תלמוד 'היעדר פיקוח ממשלתי על מוסדות 

, זאת0 פורסם תיקון לחוק לימוד חובה', תורה

 ...,32בנוסף להחלטה המחייבת תשלום של 

שקלים הוצאות משפט עבור התנועה לאיכות 

 השלטון

התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד המדינה בבקשה להימנע 

בהם , מהעברת כספים לתלמוד תורה שהינם מוסדות פרטיים

לומדים ילדים אשר פטורים מהחובה ללמוד במוסד מוכר על 

התנועה לאיכות השלטון . וד חובהידי המדינה מכוח חוק לימ

ולהעדר , טענה בעתירה להעדר בסיס בחוק להעברת הכספים

 .פיקוח מצד הגורמים הרלוונטיים על הכספים המועברים

ובהלך הדיונים בעתירה שופרו , בעתירה הוצא צו על תנאי

תהליכי הפיקוח של משרד החינוך בכל הנוגע לפיקוח התקציבי 

פורסם החוק לשינוי סדרי , ועוד זאת. והוצא נוהל בעניין

עדיפויות לאומיים בו תוקן חוק לימוד חובה באופן המסמיך 

את שר החינוך לקבוע הוראות ותנאים לעניין תקצוב מוסדות 

בלבד שקבע תנאים , חינוך שנתנה לגביהם הוראת פטור

: הנוגעים להיקף תכנית הבסיס ותכנית היסוד שנלמדות בו

ם באותה מתכונת שחלה על מוסד השתתפות במבחנים ומחקרי

דיווח למשרד החינוך על מצבת המורים המלמדים , חינוך רשמי

כפי שקבע השק וכי לא קיימת הפליית תלמידים לרבות בהליך 

 .קבלתם

  

  

 כללי
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שיבא "ל עהתנועה לאיכות השלטון 

0 פרשה חמורה ביותר" ":טורס

 "אמון הציבור רוסק

מר כי הנהלת תל השו" גלובס"בעקבות חשיפת 

החלה להקים מנחת מסוקים פרטיים מבלי ליידע 

פנתה התנועה לאיכות , את משרד הבריאות

השלטון להנהלת בית החולים שיבא לקבלת 

 הבהרות

  

, פרסם כי הנהלת תל השומר, באמצעות הכתב שי ניב, "גלובס"

החלה להקים מנחת מסוקים , זאב רוטשטיין' בראשות פרופ

רשות שדות התעופה האזרחית פרטיים מבלי ליידע כנדרש את 

, הבעלים של בית החולים ושל הקרקע, ובשעה שלמשרד הבריאות

בסמוך למנחת , עוד לפני בניית המתחם. אין מושג מהמתרחש

אשר לדברי רשות שדות התעופה האזרחית , הוצב האנגר, הקיים

פוגע במרחב האווירי של מסוקים האמורים לפנות נפגעים 

ל השומר יזם שיתוף פעולה עם חברת כי ת, עוד נחשף. למקום

 .תעופה פרטית

 

בדיקת גלובס העלתה עוד שהמסוק שחונה דרך קבע בהאנגר 

הסגור שהוצב במקום שייך לחברת אדלטק ולבעליה המחזיקים 

ההתקשרות בין שיבא . בין היתר בתחנת הכוח הפרטית דוראד

 .לחברה לחניית המסוק נעשתה ללא שפורסם קודם מכרז ציבורי

 

אם אכן נכרתו ההתקשרויות האמורות עם גורמים פרטיים ללא "

הרי שמדובר בהפרה קשה של חובת המכרזים ופגיעה , מכרז

בשוויון בכל הנוגע לשימוש בכספי הציבור שעליהם אמון 

, נכתב בפניית התנועה לאיכות השלטון" ח הממשלתי"ביה

פעולות אלו מרסקות עד דק את אמונו של הציבור במערכת "

את כותרות , חדשות לבקרים, ששמה מעטר, ריאות הציבוריתהב

, ואחת היא. העיתונים הכלכליים המדווחים על מצבה הכלכלי

הנוגעים לפיזור , כאשר קורה הציבור על דיווחים מעין זה

וללא פיקוח , ללא מכרז, כספה של המערכת במיזמים פרטיים

 ".משרד הבריאות

 

בכל יום שבו מתקדמת "בתנועה לאיכות השלטון מדגישים כי 

, גובר החשש בפני עמידה מול מעשה עשוי, בנייתו של המתחם
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ובכך לעשות צחוק , שלא תיוותר ברירה אלא להכשירו בדיעבד

 ".ומהנורמות השלטוניות הראויות, מסדרי המנהל התקין

התנועה לאיכות השלטון למשרד 

יש לאפשר המלצה על : המשפטים

מתן תעודת הוקרה גם למי שלא 

 קיבל תעודת ממצאים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים 

בקריאה לאפשר המלצה על מתן תעודת הוקרה גם 

אך תלונתו , למי שלא קיבל תעודת ממצאים

 0נמצאה מבוססת

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים בבקשה לשנות 

, לפי האתר. את הכתוב באתר האינטרנט של משרד המשפטים

, זמן הציבור להמליץ על מועמדים להענקת תעודות הוקרהמו

תנאי להגשת המלצה לשרת המשפטים לקבלת תעודת הוקרה "כאשר 

 ".הוא קיומה של תעודת ממצאים שקיבל המועמד מאת גוף מבקר

התנאי לפיו רק מי שניתנה לו תעודת ממצאים יוכל להיות 

 עומד בניגוד ללשון החוק, מועמד לקבלת תעודת הוקרה

והתקנות לעידוד טוהר , לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

המידות בשירות הציבור ואף בניגוד לקריאת שרת המשפטים 

 .בנושא מחודש פברואר השנה

כי , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה למשרד המשפטים

התנית קבלת תעודת ממצאים לשם הגשת מועמדות לקבלת תעודת 

פוגעת , עם לשון החוק והתקנות אינה מתיישבת, הוקרה

עומדת בניגוד לקריאת שרת המשפטים בנושא ובמבחן , בתכליתו

מטרתו של החוק להכיר בכל . המציאות אינה ישימה בשלב זה

עובד שפעל וניתן למצוא כי תלונתו מבוססת כזכאי לתעודת 

הן מחוסר בהירות , אך החוק אינו מיושם הלכה למעשה, הוקרה

מחוסר רצון או , לעיתים, והתקנות והןשל הוראות החוק 

" תלונה מבססת"משמעות צמצום ההגדרה של . מניעים אחרים

הינה הערמת קשיים נוספים על , לכדי תעודת ממצאים בלבד

אשר ממילא נתקל בקשיים רבים עוד מיום , יישומו של החוק

 . חקיקתו

ישנן הוראות חוק אשר עשויות לקדם המאבק בשחיתות 

ביחס לאלה , ביל לשינוי תפיסתי חברתי עמוקוביכולתן להו

כל שנותר לעשות הוא . שחושפים שחיתות וביחס לאקט החשיפה

 . להוביל ליישום אפקטיבי של הוראות החוק
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 :איכות השלטון למבקר המדינה

בחן את הצעדים שננקטו בתחום 

 מוכנות העורף

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה 

חינה מחודשת של הצעדים בבקשה כי יפעל לב

וזאת מתוך 0 שננקטו בתחום של מוכנות העורף

כי , מטרה להבטיח כי הוסקו המסקנות בתחום זה

הנושא אינו נתון למאבקי כוח בין גורמים 

שונים וכי לא החזרנו את הגלגל לאחור בכל 

 0הנוגע למוכנות העורף

 

נוכח מחלוקת בין הדרג הצבאי לדרג הפוליטי על העברת 

בים מן המשרד להגנת העורף לפיקוד העורף פנתה התנועה תקצי

השופט בדימוס יוסף שפירא , לאיכות השלטון למבקר המדינה

בקריאה לבחון מחדש את הצעדים שננקטו בתחום מוכנות 

 .העורף

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני מבקר המדינה כי היא 

בפרט  ,עוקבת בדאגה רבה אחר הצעדים לשיפור מוכנות העורף

, לאחר דוח ועדת וינגורד שמונתה לאחר מלחמת לבנון השנייה

ולאור דוח מבקר המדינה שעסק במוכנות העורף שהתפרסם בשנת 

ונדמה כי עולם כמנהגו , והנה חולפות מספר שנים. 4117

והתחום הכה אקוטי של מוכנות העורף עדין מצוי , נוהג

, ות מלאהמבלי להגיע למוכנ, במחלוקת בין הדרגים השונים

 . שהיא צורך השעה לאור ההתפתחויות באזור

כי אין חולק , התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני המבקר

שנעשו צעדים בנושא והמצב כיום עדיף על המצב שהתקיים ערב 

מצב בו מוכנות העורף , יחד עם זאת. מלחמת לבנון השנייה

, נמצאת בתווך של משחקי כוח וסמכויות בין גורמים שונים

 .הינו מצב בלתי ראוי ובוודאי מדאיג

התנועה לאיכות השלטון פונה למבקר המדינה , נוכח האמור

בבקשה כי יפעל לבחינה מחודשת של הצעדים שננקטו בתחום של 

וזאת מתוך מטרה להבטיח כי הוסקו המסקנות . מוכנות העורף

כי הנושא אינו נתון למאבקי כוח בין גורמים , בתחום זה

א החזרנו את הגלגל לאחור בכל הנוגע למוכנות שונים וכי ל

 . העורף
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  –בעקבות פעילות התנועה 

ח של מבקר המדינה בנושא "דו

מחדלי הממשלה בעניין רישום 

ותיעוד זכויותיהם של היהודים 

 פליטי ארצות ערב

 

 4119התנועה למען איכות השלטון בישראל פועלת החל משנת 

הצורך לתעד את פרטיהם של ליישום החלטות הממשלה לעניין 

יהודי ארצות ערב ואיראן שרכושם נבזז ונגזל מהם בשעה שהם 

על רקע אוזלת ידה של הממשלה , זאת. נאלצו לעזוב את ביתם

אשר לא פעלה ואף היום איננה , בטיפול בנושא חשוב זה

פועלת באופן רציני ומקיף לייצר תשתית עובדתית אודות 

 .המשפחות והרכוש הרלוונטי

 

מחדלה של המדינה בולט במיוחד לאור העובדה שמדינת ישראל 

החליטה כבר לפני כארבעים שנה על הקמת מאגר נתונים בו 

, ירוכזו פרטיהם של היהודים שזכויותיהם נשללו או נפגעו

ולמרות זאת לא פעלה להקצאת משאבים לטובת יישום החלטה זו 

ח "מדוכפי שעולה בבירור , ואף כאשר משאבים שכאלה הוקצו

 . הם לא נוצלו כהלכה, המבקר

 

החליטה התנועה  –על מנת שמחדל זה לא יהפוך לבכי לדורות 

כאשר מירב תשומת הלב שלה , לאיכות השלטון להידרש לסוגיה

שהינו , הופנתה לתפקודו של המשרד לאזרחים ותיקים במסגרתו

ולעניין הפעלת מאגר רישום , המשרד האמון על הנושא כיום

שמטרתו להוות , ויות של הפליטים היהודייםהמידע והזכ

מ עתידי עם מדינות ערב ואיראן "תשתית עובדתית לכל מו

כל יום שעובר מקשה על הטיפול בו ומקטין , שהרי. בנושא זה

את הסיכוי שאוכלוסיית היעד המזקינה והולכת שלו תוכל 

 .ליהנות מפירותיו

 

עקבות פעולת הביקורת נעשתה ב, ח במבקר"כפי שפורסם בדו

לפנות למבקר  4114החלטה של ועדת ביקורת המדינה ביולי 

, יש לציין, בהקשר זה. המדינה להכין חוות דעת בעניין זה
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כי התנועה היתה זו שפנתה מלכתחילה לועדה לביקורת המדינה 

על מנת שאלו יחקרו את , 4111עוד בתחילת , ולמבקר המדינה

ל מנת שתוכנית הנושא לעומק ויגבשו את המסקנות הדרושות ע

ח החריף שכתב "אין ספק כי הדו, משכך. התיעוד תיושם כהלכה

הינו הישג משמעותי של התנועה שדחפה , המבקר בנושא זה

 .  לאורך שנים לפיקוח וביקורת ממלכתית על נושא זה
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על מי יש להטיל תקופת צינון 

 ארוכה יותר בשירות הציבורי

 

הממשלה התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש 

ר ועדת העבודה בקריאה לבחון על אילו "וליו

תפקידים בכירים בשירות הציבורי ראוי כי 

תוטל תקופת צינון ארוכה יותר מן התקופה 

הקבועה כיום בחוק שירות הציבור העומדת על 

 0שנה אחת

 

כ בנימין "חה, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה

כ חיים "חה, ה והבריאותהרווח, ר ועדת העבודה"נתניהו וליו

בץ בקריאה לבחון על אילו תפקידים בשירות הציבורי ראוי 

פניית התנועה . להטיל תקופת צינון ארוכה יותר משנה

, רונית קן' לאיכות השלטון באה בעקבות מינוָיה של גב

לתפקיד דירקטורית בחברת , הממונה על הגבלים עסקיים לשעבר

 ". רציו"

 

כפי שהוצגה בפני ראש הממשלה , שלטוןעמדת התנועה לאיכות ה

, ר ועדת העבודה היא כי מינוי זה צורם לעין הציבורית"ויו

שכן אדם שהחזיק בתפקיד מפתח רב סמכויות ועתיר השפעה 

חוצה את ", ארוכת טווח על כלל אזרחי ותושבי המדינה

שעד לאחרונה , וממונה לתפקיד רם דרג בחברה פרטית" הקווים

 .על שולחנו והיה כפוף לשיקול דעתה הרחבעניינה היה מונח 

 

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי קיימת שורה של תפקידים 

, ובהם הממונה על הגבלים עסקיים, בכירים בשירות הציבורי

אשר ממונים על ידי הממשלה ושראוי כי היא תפעיל את 

 .סמכותה כאמור להארכת תקופת הצינון של אלו המחזיקים בהם

 

כפי שהוצגה בפני ראש הממשלה , עה לאיכות השלטוןעמדת התנו

היא כי הארכת תקופת הצינון הינה מחויבת המציאות במשק 

ברי ונהיר כי חוק הצינון נוגע בליבה של בעיה . הנוכחי

שהייתה קיימת עם חקיקתו וכי תכליתו של החוק חשובה 

שכן , אין די בתקופה הבסיסית הקבועה בחוק, אולם. ביותר

זכרת לעיל רק הולכת ומחמירה עם השינויים הבעיה המו

 .אשר חלו במשק מאז חוקק החוק, הרבים
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נוכח השינויים במשק , נוכח התכלית החשובה של חוק הצינון

במדינת ישראל ולאור הסוגיה הפרטנית שעומדת על סדר היום 

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מראש , הציבורי בימים אלו

ה להפעיל את סמכותם ולבחון ר ועדת העבוד"הממשלה ומיו

הטלת תקופות צינון ארוכות יותר משנה על בעלי תפקידים 

 .הממונים על ידי הממשלה, בכירים בשירות הציבורי
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 - תחרות מיתוג מחדש לכנסת

יש : ר הכנסת"איכות השלטון ליו

לפסול הצעות שאינן כוללות את 

 סמל המדינה

 

ר הכנסת "ליוהתנועה לאיכות השלטון פנתה 

בקריאה לפסול הצעות שאינן כוללות את סמל 

המדינה כפי שמתחייב לפי הקווים המנחים 

 וכללי התחרות שפורסמו באתר הכנסת

 

יצירת שפה "בעקבות הגשת המועמדויות בתחרות הכנסת ל

נמצא כי מתוך חמשת המודלים הסופיים שבחרה " עיצובית חדשה

ארבעה אינם , ת הציבורהוועדה הציבורית להעלות לשלב הצבעו

זאת למרות שבמצגת הקווים המנחים . כוללים את סמל המדינה

, כפי שפורסמו באתר הכנסת ובדף התחרות, וכן בכללי התחרות

לשלב את סמל המדינה במרכיבי השפה " הכרחי"נקבע כי 

 . העיצובית ולתת לו התייחסות ומשקל בעיצוב המודל

 

סמל המדינה נעוץ  חשיבות: "ר הכנסת"מתוך הפנייה ליו

בשורשי מורשת העם היהודי עוד מימי בית ראשון ועד ימינו 

סמל המדינה מוכר לא רק לאזרחי המדינה אלא גם ברחבי . אנו

. העולם כסמלה הרשמי של מדינת ישראל על כל מוסדותיה

הבדלתו של סמל המדינה מהרשות המחוקקת עלול ליצור , לפיכך

יהדות לבין צביון נתק חזותי בחיבור שבין שורשי ה

 ."המדינה

 

לחוק ( 2)6התנועה לאיכות השלטון מציינת כי סעיף , בנוסף

הסמל והמנון המדינה מסמיך את שר הפנים לקבוע , הדגל

סייג . שינוי באופן שימוש מוסדות המדינה בסמל הלאומי

לאמור לעיל הוא בהעברת סמכות זו של שר הפנים בכתב 

שכזו לא בוצעה ולא העברה . ובציון ההעברה ברשומות

 .התפרסמו שינויים ברשומות

 

כי ישנה גם , התנועה לאיכות השלטון מדגישה, זאת ועוד

התעלמות עקבית ומשמעותית מסמל המדינה גם במשרדי ממשלה 

 כנסת
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, משרד הרווחה ומשרד התיירות, רבים כדוגמת משרד הביטחון

 . אשר אינם מציגים את סמל המדינה במסמכיהם הרשמיים

 

ר "כפי שהוצגה בפני יו, נועה לאיכות השלטוןעמדת הת

אין לוותר על הצבת סמל המדינה בראש המסמכים : "הכנסת

הרשמיים ואתרי האינטרנט של משרדי הממשלה בכלל ושל הכנסת 

יש להשיב את סמל המדינה למקומו הראוי כמאגד תחתיו . בפרט

וודאי שעה שתנאי התחרות הינם . את כל מוסדות המדינה

מחדש יכלול את סמל המדינה דבר אשר קיבל ביטוי שהמיתוג 

 ." גם בחקיקה, כאמור
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התנועה לאיכות השלטון בעתירה 

על הכנסת למנות מיידית : ץ"לבג

 ר קבוע לוועדת חוץ וביטחון "יו

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט העליון כנגד ועדת 

ישראל  ועדת חוץ וביטחון וכנסת, ר ועדת הכנסת"יו, הכנסת

בבקשה למתן צו על תנאי להשיב מדוע לא יפעילו סמכויותיהם 

בנוסף 0 ר קבוע לוועדת חוץ וביטחון"וימנו מיידית יו

התבקש צו ביניים שימנע נקיטה בכל צעד שקשור בהליכים 

 ר ועדת החוץ והביטחון"למינוי יו

 

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט העליון בבקשה 

, ר ועדת הכנסת"תנאי המורה לועדת הכנסת יולקבוע צו על 

ועדת חוץ וביטחון וכנסת ישראל לעדכן מדוע לא יפעילו 

ר ראש קבוע לוועדת חוץ "סמכויותיהם וימנו מיידית יו

על מנת למנוע המשך שיתוק הוועדה והפגיעה , זאת. וביטחון

וכל זאת על אף היותה מהוועדות החשובות , הבוטה בפעילותה

זו האמונה על פיקוח ובקרה , ועדות הכנסתביותר מבין 

זאת . בלעדיים על נושאי הביטחון והחוץ של מדינת ישראל

בנוסף לפגיעה הקשה באינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל 

 .ובאמון הציבור ברשות המחוקקת

 

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט , זאת ועוד

או /בכל צעד ו העליון צו ביניים המורה להימנע מנקיטה

או כל החלטה אחרת שיש לה נגיעה /תיקון לתקנון הכנסת ו

ר "או קשר להליכים וההוראות הרלוונטיות למינוי של יו/ו

זאת נוכח העובדה כי בכוונת המשיבים . ועדת חוץ וביטחון

לפעול לתיקון נוסף של תקנון הכנסת כך שתוארך התקופה בה 

תוך הנצחת , ביטחוןר זמני לועדת החוץ וה"ניתן למנות יו

 .  שיתוק הוועדה והפגיעה הבוטה בפעילותה

 

התנועה לאיכות השלטון פורשת בפני בית המשפט תמונה קשה 

היוצרת תגובת שרשרת הפוגעת , של התנהלות בלתי חוקית

יכולתה להתנהל , פגיעה אנושה במעמדה של הרשות המחוקקת

 .כראוי ולבצע את תפקידה כמפקחת על הרשות המבצעת

 

התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי המשיבים בעתירה פעלו 

לתכליותיו , ופועלים בניגוד מובהק להוראות תקנון הכנסת
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וכל זאת מתוך רצון , ומטרותיו ואף בניגוד לחוק הכנסת

לשרת את האינטרסים והאילוצים הפוליטיים הצרים של הרשות 

ת המבצעת תחת מימוש סמכויות הפיקוח הייחודיות המהותיו

 . שהוענקו לוועדת החוץ והביטחון

 

מנהל מחלקת הליטיגציה בתנועה לאיכות , ד נידאל חאיק"עו

בפנינו פגיעה במארג העדין של הפרדת הרשויות : "השלטון

פגיעה העולה כדי ריסוק מוחלט , בשיטת המשטר במדינת ישראל

ואף עלולה לעלות עד כדי פגיעה , של אמון הציבור ברשויות

 ."נהבביטחון המדי
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איכות השלטון למשרד התרבות 

התנהלות שלכאורה " :והספורט

אינה עולה בקנה אחד עם חוק 

 "התרבות והספורט

 

, ר חיים פרלוק"על ד" הארץ"בעקבות תחקיר 

ר מועצת התרבות והאמנות פנתה התנועה "יו

לאיכות השלטון לשרת התרבות לימור לבנת 

בבקשה למספר הבהרות בעקבות פניות שהגיעו 

התנהלות שלכאורה "למשרדי התנועה המתארות 

, אינה עולה בקנה אחד עם חוק התרבות והאמנות

הן בעניין מינוי החברים במועצה והן באשר 

ונוגעת גם לאופן , להתנהלותה של המועצה

 "0ר המועצה"התנהלותו של יו

 

רופא ומומחה לרפואה , ר פרלוק"חשף כי הד" הארץ"תחקיר 

שולט , ונמנה עם תומכיה של לבנת ביטוחית המקורב לליכוד

וכי המועצה בראשותו הידלדלה , שלטון יחיד במשרד התרבות

בניגוד לנדרש בחוק  -מאנשי מקצוע בעלי מעמד בתחום 

חברי המועצה הם אנשי  44רק ששה מבין , בין השאר. התרבות

כפי שהחוק , במקום מחצית -מקצוע בתחומי התרבות השונים 

לחבר במועצה ובמדור לאמנות פלסטית  בין השאר מונה. מחייב

לראש המדור . האדריכל עודד רפפורט, חבר ושותף של פרלוק

שאינה אשת מקצוע , ודי אברמוביץ'לאמנות פלסטית מונתה ג

בתגובה למינוי אברמוביץ התפטרו באחרונה שבעה . בתחום

 .אמנים ואוצרים, בכירים בעולם האמנות

ר "דה סקורניק או דיהו' כמו הפרופ, חלק מחברי המועצה

איך נבחרו החברים האלה ואחרים . הם אנשי ימין, דרור אידר

כי המועצה נוהגת בחוסר , קשה לדעת? ובאילו נימוקים

 .שקיפות ואינה מפרסמת את הפרוטוקולים שלה

התנועה לאיכות השלטון מבקשת תשובות מפורטות בנוגע 

על עוד התבקשה השרה . לתהליכי המינוי של חברים במועצה

לפרט אם קוימו תהליכי , ידי התנועה לאיכות השלטון

. ואילו, התייעצות עם ארגוני תרבות שונים כנדרש בחוק

בקשה נוספת התייחסה למינוי החברים ויושבי הראש במדורים 

 .השונים
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התבקשה לבנת , לגבי חברים העלולים להימצא בניגוד עניינים

או הנחיות /להציג את הסדרי ניגוד העניינים שנעשו עמם ו

בקשה נוספת . היועצת המשפטית של המשרד בנוגע להתנהלותם

 .נגעה לאפשרות לעיין בפרוטוקולים ובהחלטות המועצה

חשש : "ש"איכות השלטון ליועמ

להתפקדות כפולה בשל ההתפקדות 

ההמונית של עובדי הנמלים 

 "למפלגת הליכוד

 

ש ולרשמת "התנועה לאיכות השלטון פנתה  ליועמ

במשרד המשפטים  בבקשה לבדוק האם כל המפלגות 

הגורמים אשר התפקדו בשבועות האחרונים 

לליכוד אכן זכאים לעשות זאת ואינם רשומים 

 ברשימה של מפלגה אחרת

 

נוכח פרסומים מהם עולה כי מאות אם לא אלפי עובדי נמל 

אשדוד וחיפה ובני משפחותיהם התפקדו בשבועות האחרונים 

ועה לאיכות השלטון ליועץ המשפטי פנתה התנ, לסיעת הליכוד

ד יהודה ויינשטיין ולרשמת המפלגות במשרד "עו, לממשלה

ד גלי גרוס בשל חשש שהתפקדותם זו של עובדי "עו, המשפטים

במיוחד לאחר שבפריימריז , "התפקדות כפולה"הנמלים הנה 

האחרונים התפקדו רבים מעובדי הנמלים לסיעת העבודה 

 .ר ועד עובדי נמל אשדוד"יו, בעידודו של אלון חסן

 

לחוק  15' התנועה לאיכות השלטון מציינת כי לפי ס

. אדם לא יכול להירשם כחבר ביותר ממפלגה אחת, המפלגות

מבקשת התנועה לאיכות השלטון מהיועץ המשפטי , לאור הדברים

להשתמש בסמכותם ולבדוק האם כל , לממשלה ומרשמת המפלגות

אחרונים לליכוד אכן זכאים הגורמים אשר התפקדו בשבועות ה

 . לעשות זאת ואינם רשומים כבר ברשימה של מפלגה אחרת

 

מכיוון שעולה חשש כבד כי התפקדותם של עובדי , זאת ועוד

הנמלים ובני משפחותיהם מונעת מאינטרסים פסולים ואינה 

נובעת מאמונה בדרכה של מפלגת הליכוד ומרצון לתמוך 

כבד על מנהיגי המדינה על  אלא מרצון להפעיל לחץ, במהלכיה

יש לפעול במהרה , מנת שיעצרו את הקמת הנמלים הפרטיים

 .בנושא ולוודא כי התפקדות זו נעשתה בדרך תקינה
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לחברי ועדת פניות  איכות השלטון

התגמול לו זוכה  :הציבור בכנסת

חושף שחיתות הוא על פי רוב 

 פיטורין

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי ועדת 

טוהר "פניות הציבור בכנסת ליישם את חוק 

 שנה 32-אשר לא ייושם יותר מ, "המידות

 

בו , התנועה לאיכות השלטון הגישה נייר עמדה לחברי הוועדה

ד מיקה קונר־קרטן ודרור כהנר כי "באמצעות עו, הדגישה

' התגמול'למדנו כי , שנות פעילות 42לאורך ניסיון של "

ריקון , ל פי רוב פיטוריןשלו זוכה חושף שחיתות הוא ע

תפקידו מכל תוכן וסמכות או קובלנות משמעותיות מופרכות 

ישנם חושפי שחיתויות רבים ושומרי סף שזכו . ב"וכיו

לעיכובי דרגה , לכתבי קובלנה משמעותית מפרכים, לפיטורין

וכן להוקעה חברתית במקום , וחסימה מקידום בלתי מוסברים

סובל מלחץ נפשי כבד המופעל חושף שחיתות , בנוסף. העבודה

שהם חזקים ממנו כלכלית ובעלי יכולת , על ידי מעסיקיו

וכן מלחץ כלכלי , גדולה ממנו בהרבה לנהל מאבקים משפטיים

לניהול הליכים משפטיים מורכבים ומאבק בלתי פוסק להוכחת 

אלא אף בפני משפחתו , לא רק לשם זכאות להגנה, צדקתו

 ".וחבריו

 

הגיבה , נועה לחברי הוועדה לפניות הציבורבעקבות פניית הת

וקראה לנשיא , יור הוועדה, עדי קול, גם חברת הכנסת

ליישם את , ציפי לבני, ולשרת המשפטים, שמעון פרס, המדינה

ולהעניק , שנה 15–שלא יושם יותר מ -" טוהר המידות"חוק 

 . עוד השנה תעודות הוקרה לחושפי שחיתויות בישראל

אומרת , שיבה מיוחדת של הוועדה בראשותהשתכנס מחר י, קול

מאז אמירתו האומללה של הנשיא לשעבר עזר ויצמן כי "כי 

 -חוק טוהר המידות ', ש לשטינקרים"לא נותן צל'הוא 

שמסמיך את הנשיא לתת בכל שנה תעודות הוקרה לחושפי 

לא מדובר רק בפרס "קול הדגישה כי ". לא יושם -שחיתויות 

ולא  -וך את חשיפת השחיתויות לנורמה אלא באקט שיהפ, סמלי

שגם זה בקושי מתקיים , רק קורא להגנה על חושפי שחיתויות
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אלא להפיכתם לגיבורי תרבות ולעודד את הפעולות , בישראל

 ".האלה

 

 

ץ "איכות השלטון בעתירה לבג

מתן , בבקשה למתן צווים על תנאי

צו הצהרתי וצווי ביניים 

 "חוק שקד"ל ובטלותו ש

 

הגישה התנועה , בעקבות חקיקת חוק הגיוס

צ בבקשה למתן "לאיכות השלטון עתירה לבג

 צו הצהרתי וצווי ביניים, צווים על תנאי

 

צ נוכח חקיקת "עתירה לבג( התנועה לאיכות השלטון הגישה

התנועה מבקשת מבית המשפט להוציא . שעבר היום" חוק שקד"

צו על תנאי כנגד הכנסת אשר יורה לה לנמק מדוע לא תבטל 

הבלתי , הבלתי חוקתית, בשל הפגיעה הקשה" חוק שקד"את 

של הצעת החוק בזכויות יסוד , שוויונית והבלתי מידתית

, זאת ועוד. כבוד האדם וחירותו: מעוגנות בחוק יסודה

מבקשת התנועה לאיכות השלטון צו על תנאי כנגד הכנסת אשר 

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

שונים לציבורים שונים בנוגע לחובת השירות הצבאי תוך 

 . פגיעה קשה בעקרון השוויון ותוך הפליה בין דם לדם

התנועה לאיכות השלטון מבקש צו על תנאי כנגד , ועודזאת 

ממשלת ישראל היורה לנמק מדוע לא יוענקו אפשרויות הבחירה 

לשירות , לשירות אזרחי, השונות בהן אפשרות לדחיית שירות

צו על , כמו כן. מקוצר וללימוד תורה במקום שליבם חפץ

ל אשר יורה לנמק מדוע לא "תנאי כנגד שר הביטחון וצה

נעו מלהעניק לתלמידי הישיבות את אפשרויות הבחירה ימ

( לימוד תורה; שירות אזרחי; פטור מגיוס)שהחוק מעניק להם 

בשל כל . ולחלופין יעניקו אותם גם ליתר האזרחים בישראל

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט להצהיר על , אלו

 .בטלותו של חוק שקד

 

מבית המשפט להוציא צווי התנועה לאיכות השלטון מבקשת גם 

, ביניים להימנע מלפרסם את התיקון לחוק שירות ביטחון

גיוס 
בני 
ישיבו
 ת
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, כמו כן. ברשומות עד אשר תתברר ותוכרע העתירה" חוק שקד"

ל להימנע מלפטור "צו ביניים אשר יורה לשר הביטחון וצה

יוצאי צבא משירות צבאי ולהימנע מדחיית שירותם עד לבירור 

דיון דחוף בעתירה נוכח חשיבותה והכרעה בעתירה וכן לקבוע 

 .והשפעתה על זכויות יסוד והחברה בישראל

 

הטיעונים המשפטיים בעתירת התנועה לאיכות השלטון מתבססים 

וזאת משום שהוא , אינו חוקתי" חוק שקד"על כך כי המתווה ב

פוגע בזכויות יסוד חוקתיות בצורה שאינה , פוגע בשוויון

מידתית ונכשל פעם אחר פעם במבחנים אשר קבעה הפסיקה 

טה בין החוק עושה הבחנה בו, כמו כן. לעניין מתווה החקיקה

בין זכויות המוענקות , ציבורים שונים במדינת ישראל

בין  –בין אדם לאדם , לאזרחים רק משום השתייכותם המגזרית

 . דם לדם

 

החוק , כפי שהוצגה בעתירה, לעמדת התנועה לאיכות השלטון

הפוגע , המתמשך, החדש לא רק שאינו שם קץ לעוול רב השנים

ת המתגייסים ובערכים פגיעה חמורה לאין שיעור באוכלוסיי

אלא מקבע , חשובים כמו ערבות הדדית ודאגה לזולת בחברה

, חוק זה דינו להתבטל באחת, ומנציח את אותו הסדר פוגעני

 .משום היותו בלתי חוקתי
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: איכות השלטון לוועדת שקד

 יוצרים אשליה של קיצור השירות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לוועדה המיוחדת בהצעת חוק 

בטענה כי ההצבעה על ( ועדת שקד)שוויון בנטל השירות ה

חודשים מאריכים את מספר חודשי  12-השירות ל" קיצור"

 השירות כפי שמצוינים בחוק שירות הביטחון

 

כ "התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לחברי הוועדה ולחה

איילת שקד העומדת בראשה והדגישה כי ההצבעה לקיצור 

מהווה הארכה של השירות ממספר  חודשים 34 -השירות ל

חוק שירות ביטחון . החודשים הרשומים בחוק שירות ביטחון

חודשים  31כי השירות הצבאי לגברים ימשך , (15' סע)קובע 

שנתיים הוראת / אך שנים ארוכות מאושרת אחת לשנה . בלבד

 .חודשים 36 –שעה המאריכה את השירות הצבאי לגברים ל 

שעה הבהירו כי מערכת הביטחון אינה דברי ההסבר להוראות ה

ח הוועדה לבחינת סוגיית "שוללת באופן עקרוני עקרונות דו

אך אינה יכולה ליישמם בשל , קיצור שירות החובה לגברים

ל "המצב הביטחוני והצרכים הדחופים שאליהם נחשפו צה

ירידה ניכרת בהיקף סדר "וכן בשל , ומערכת הביטחון כולה

בין השאר , יכרת במספר המתגייסיםעקב ירידה נ, הכוחות

 ." נוכח ירידה בהיקף הילודה והעלייה

התנועה לאיכות השלטון תקפה הארכות אלו בשתי עתירות לבית 

כאשר התנועה עמדה על כך שהוראות , המשפט הגבוהה לצדק

השעה המבקשות להאריך את שירותם הסדיר של גברים המשרתים 

זאת נוכח . להתבטל בצבא הינה בלתי חוקתית ועל כן דינה

תוך פגיעה , חוסר המידתיות שבהארכת השירות לציבור המשרת

בד בבד עם הענקת פטורים , קשה בזכויות היסוד של המשרתים

 .ודחיות לציבור אחר

 36בפועל גברים שירותו שירות חובה של , אמנם, הנה כי כן 

אך על פי חוק שירות ביטחון  היה השירות אמור , חודשים

החלטת הוועדה , אשר על כן. לא יותר –חודשים  31 לעמוד על

כפי שהוצג , מאתמול מאריכה את השירות ואיננה מקצרת אותו

 .בציבור ונתכבד למחות על הצגתו ככזה

כי הארכה כזו יכולה להיות מוצדקת , עמדת התנועה היא 

וחוקתית רק ככל שהיא מוחלת ונאכפת באופן שוויוני על כלל 

דחיות ופטורים , במקביל לחקיקת הקלותהגברים במדינה ולא 

 .לאוכלוסייה מסויימת
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