
 

1 

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

 

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

www.mqg.org.il   

 

 מורספ: איכות השלטון למשרד הכלכלה

מענקים הניתנים על ידי המדען הראשי 

 לחברות פירמידה

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הכלכלה והמדען הראשי 

במשרד הכלכלה בבקשה לפרסם את האחוז המצרפי של מענקי 

 חברות פירמידה" בחסות"ת הנמצאות המועברים לחברו משרדו

כ נפתלי בנט "ח, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הכלכלה

מר אבי חסון על מנת לברר , ולמדען הראשי במשרד הכלכלה

ר ועדת המדע "האם המדען הראשי מיישם את המלצותיה של יו

לפרסם לפיהן עליו , רונית תירוש' גב, והטכנולוגיה לשעבר

לחברות ת האחוז המצרפי של מענקי משרדו אשר מועברים א

חברות פירמידה או שחברות פירמידה " בחסות"הנמצאות 

 .מושקעות בהן

התנועה לאיכות השלטון ביצעה פנייה זו לאחר שכבר לפני 

ר ועדת "יו, כ משה גפני"פנתה בנושא אל ח( 11.9.11)שנה 

התנועה . שיהמדען הרא, המדע והטכנולוגיה ואל מר אבי חסון

מבקשת להזכיר כי הצורך בבחינת הנתונים הללו התעורר 

, 4111משנת  מכון ירושלים לחקר שווקיםבעקבות מחקר של 

   
 כלכלה
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אופן חלוקת הכספים של המדען הראשי תורם אשר קבע כי 

 .באופן ישיר להגדלת הריכוזיות במשק

לברר האם התנועה לאיכות השלטון מבקשת , נוכח הדברים

יים הועברו לועדת המדע והטכנולוגיה וכן המצרפהנתונים 

מבקשת לפעול לפרסומם של הנתונים הללו על מנת שהם יהיו 

 . גלויים לציבור הרחב

 ל"המידע הנ ו שלחשיבותהתנועה לאיכות השלטון מדגישה כי 

לאור העובדה שממשלת ישראל חרטה על דגלה להלחם  גוברת

יעה משאבים בריכוזיות המאפיינת את המשק הישראלי ואף משק

ביניהם הקמת ועדה ייעודית לחקירת הנושא , רבים לצורך כך

אחד מיעדיו של . וחקיקת חוק אשר מטרתו למגר את התופעה

, 4111-ד"תשעה, לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיותהחוק 

הוא להביא לכך שנכסי מדינה יוקצו באופן שאינו פוגע 

, משכך.  קיתבתחרות הענפית ואינו מעודד ריכוזיות כלל מש

נדמה כי במצב הנוכחי ישנה חשיבות יתרה לבדיקת ופרסום 

הנתונים בדבר האחוז המצרפי של מענקי המדען הראשי אשר 

 .תורמים במישרין או בעקיפין לפירמידות
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איכות השלטון בקריאה למפקחת על הביטוח 

אין לאשר מתן היתר שליטה  :ש"וליועמ

 ניקסארד קושניר בחברת הפ'למר ג

לממונה על שוק ההון ביטוח התנועה לאיכות השלטון פנתה 

מר אבי ליכט , ש"דורית סלינגר ולמשנה ליועמ' גב, וחיסכון

ארד קושנר בחברת 'שלא לאשר מתן היתר שליטה למר גבקריאה 

את  לאור החובה המוטלת עליהם על פי דין לשקול, "הפניקס"

 טובת הציבור במתן אישור שכזה

יש לנצל הזדמנות בה בעל השליטה מעוניין , לגישת התנועה

, מסיבה זו. לפיזור גרעיני שליטה קיימים, להיפרד משליטתו

רק בדרך של " הפניקס"יש לאפשר את מכירת המניות של חברת 

דרישה זו נגזרת מהעיקרון לפיו יש למנוע  .הנפקה לציבור

דהיינו כוח ושליטה בלעדיים של גורם , הענקת גרעין שליטה

 .על כספיו של ציבור חוסכים שלם ,אחד

קריאה זו אף מתחזקת מהמתווה הייחודי של העסקה והגורמים 

כולל הרשעה פלילית וישיבה )השונים המעורבים בה לכאורה 

בבית סוהר של אביו של הרוכש אשר על פי הפרסומים נבדקת 

אשר מעלים תהיות רבות בנוגע לכשרות , (מעורבותו בעסקה

על אינדיקציות משמעותיות לפיהן העסקה  העסקה ואף מצביעים

לא תפעל לטובת האינטרסים של הציבור וייתכן שאף עלולה 

 . לפעול לרעתו

" הפניקס"ברי כי מתווה בו קושנר רוכש את ה, כך למשל

בעל השליטה , באמצעות הלוואה מתשובה( שבשליטת תשובה)

הינו מתווה פגום היוצר קשרי גומלין בין הקונה , הנוכחי

כר ובכך מהווה ניצול לרעה של כספי ציבור לטובת למו

לרכישה באמצעות , כן. האינטרסים האישיים של הצדדים לעסקה

הלוואה עשויות להיות השלכות קשות על רמות המינוף של 

עובדה אשר תשפיע באופן ישיר על חסכונות הציבור , קושנר

לייצר דיבידנדים  אשר ינוהלו על ידי חברה זו במטרה

 . החובלתשלום 

התנועה תבקש להזכיר שבמספר מקרים לא מבוטל בעבר , בנוסף

נוכח הציבור לדעת שחברות הביטוח דואגות בראש ובראשונה 

על המפקחת להקפיד , לכן. לאינטרסים של בעלי השליטה בהן
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ביתר שאת לשקול באופן מעמיק ומקצועי את כל השיקולים 

הגורם  זאת משום שהיא. הרלוונטיים עבור אישור ההיתר

היחיד אשר אמור לדאוג ולייצג את האינטרסים של הציבור 

 . בעסקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות הצעת חוק הצינון שכתבה התנועה 

: כ זהבה גלאון"לאיכות השלטון בשיתוף ח

שנים לעובדי ציבור שיעברו  3צינון של 

 לקבוצות ריכוז

  
 מינויים
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הצעת חוק חדשה תרחיב את שנות הצינון לעובד בשירות 

שצריך כיום להמתין שנה אחת בלבד בין סיום , ציבוריה

 תפקידו הציבורי לבין מעבר למגזר הפרטי

תקופת הצינון של עובדי ציבור שיעברו לעבוד במונופולים 

במקום , או בקבוצות ריכוז במגזר הפרטי תוארך לשלוש שנים

ר מרצ "כך מבקשת הצעת חוק חדשה שהגישה יו -שנה אחת כיום 

 . ון בשיתוף התנועה לאיכות השלטוןכ זהבה גלא"ח

קובעת , שגובשה בשיתוף התנועה לאיכות השלטון, הצעת החוק

כי תקופת הצינון תוארך לתקופה של שלוש שנים עבור עובדי 

ציבור המבקשים לעבור למונופולים או לקבוצות ריכוז במגזר 

ההצעה מתייחסת רק לעובדי ציבור שעוברים , עם זאת. הפרטי

בחברה שעוסקת באותו , ר סיום תפקידם הציבורילאח, לעבוד

הצעת . תחום שהיה תחת אחריותם בעת שנשאו במשרה ציבורית

חוק שירות הציבור , החוק מבקשת לשנות את החוק הקיים

 14המגדיר את תקופת הצינון למשך  ,(הגבלות לאחר פרישה)

 .חודשים בלבד

גישה הד, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון

בוד תופעת פורשי המגזר הציבורי העוברים לע"כי 

לפגיעה הקשה באמון הציבור  מביאה, במונופולים או בגופים

לחיזוק מעמדם של החברות , במערכות השלטוניות

לביצור הריכוזיות באותו ענף , המונופוליסטיות ככאלו

העדר  .ולהפיכת התחרות באותו ענף ליעד כמעט בלתי מושג

משמעותית מאפשרת לחברות אף בנוסף לכל אלו תקופת צינון 

 .תנאים מקלים יותר מהרגולטורים השונים להשיג 

יש הכרח להעלות את תוקפת הצינון בגופים מסוג  לאור זאת 

על מנת להקטין את התופעה הנפסדת בה עובדי המגזר , זה

הציבורי רואים בעבודתם מקפצה למעבר לחיקם החם והמתגמל 

ובתוך כך יוצרים נזק בלתי , במשק של החברות השולטות

 .יתואר לכל הציבור בישראל

 

איכות השלטון לממונה על שוק ההון 

הבטיחו את אמונו של  :ולמשרד המשפטים
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שריג ' הציבור ומינעו מינויו של פרופ

 "מגדל"לתפקיד בחברת הביטוח 

הביטוח , התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון

מר אבי , ש"רית סלינגר ולמשנה ליועמדו' גב, והחיסכון

הממונה , שריג' ליכט בקריאה למנוע את מינויו של פרופ

 "מגדל"לתפקיד בכיר בחברת הביטוח , לשעבר על הביטוח

שריג סיים כי , התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפנייה

במהלך כהונה זו שריג  .הכהונתו כמפקח על הביטוח לפני כשנ

, כים משמעותיים עבור מר אליהוהיה מעורב באישור מהל

נוסף על . "מגדל"ביניהם אישור מתן היתר השליטה בחברת 

אשר באופן עקיף  קיבל החלטותשריג אף , כחלק מתפקידו, כך

 . וישיר תרמו לעסקיה של החברה

מתן היתר השליטה לשלמה אליהו עוררה תהיות , עוד בזמנו

בהוצאת  הואשם ואף הודהזאת לאור העובדה שאליהו , רבות

הפרת חובת הדיווח כספים אל מחוץ למדינה ללא דיווח תוך 

על המחאות בנקאיות הוצאו  11 ,לפי פרסומים. הקבועה בדין

 .₪מליון  61-ישראל בהיקף כולל של כידי אליהו אל מחוץ ל

מיליון  4.2בגובה  מנהלי קנס אליהו הוטל עלהפרה זו  בשל

עד לאותה רסמו הקנס הגבוה ביותר מבין ההחלטות שפו - ₪

באותה התקופה אף פורסמו לא מעט ידיעות בדבר , כן. התקופה

 .בלונדון( אך חוקי)מנהגו של אליהו להמר באופן קבוע 

, מציינת התנועה לאיכות השלטון, ביחד עם מסכת עובדתית זו

 העיצומים של רשות המיסיםועדת יש אף לקחת בחשבון כי 

 כיציינה  ,הובחקירתה את הפרת חובת הדיווח של אלי

גרסאות שונות  שלוש סיפק אליהו ,בניסיון להסביר טענתו

 היאכי הועדה הוסיפה וקבעה . מהות הפעולה שביצעבנוגע ל

  .לקבל את טיעוניו לאי הבנה בתום לב מתקשה

כשירותו של מר אליהו -לאור הראיות הכבדות הללו בדבר אי

על  למפקח התנועה בזמן אמת התריעה, לשלוט בחברת ביטוח

קראה , כן. כי עליו לשקול בכובד ראש מינוי זה, הביטוח

לפרסם , אשר כאמור בזמנו היה מר שריג ,התנועה למפקח

לציבור את השיקולים שהנחו אותו בשאלה האם להעניק למר 

למען ידע הציבור וישפוט , "מגדל"אליהו שליטה בחברת 
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קבלת היתר שליטה כל זאת כאשר  .עצמו מי מנהל את כספיוב

משמעותו שליטה וכוח כמעט בלעדי על , בחברת ביטוח

עסקינן באחת , "מגדל"במקרה של  .חסכונותיו של ציבור שלם

מכלל  11%המנהלת , מהחברות הגדולות בארץ לביטוחי חיים

 .קרנות הפנסיה וביטוחי החיים בישראל

נדמה כי , "מגדל"לאור המשרה המוצעת לשריג בחברת , כיום

פי כמה אודות השיקולים אשר הנחו את  מתעוררות שאלות קשות

 . לאשר את ההיתר המטילות דופי כבד בהחלטתו דאז, המפקח

, אין זה ראוי כי המפקח התנועה לאיכות השלטון מדגישה כי

אשר עד לפני תקופה קצרה היה אמון על פיקוח ואישור 

 .יעבור עתה לעבוד בשורותיה, פעילותה של חברת הביטוח

שריג הוא , ה שבנסיבות המקרה הנוכחילאור העובד, בייחוד

 ".מגדל"אשר העניק לאליהו את השליטה ב

בענף אשר תפקידו  במיוחד, תופעה זו של דלתות מסתובבות

מטיל טעם לפגם בהחלטות בזמן , לנהל את חסכונות הציבור

אמת של רגולטורים ובמובנים רבים אף מערער את אמון 

מעברו של שריג , מעבר לכך .הציבור בשירות הציבורי כולו

כי יש להם , מעביר מסר לעובדי הציבור" מגדל"לחברת 

לגיטימציה לקבל החלטות שעשויות לקדם את ענייניהם 

זאת לעיתים על חשבון או בניגוד לאינטרס , האישיים

 . הציבורי

קוראת ליועץ המשפטי לאיכות השלטון התנועה , לאור זאת

ולקדם חקיקה  ועללממשלה לוודא כי מינוי זה לא ייצא אל הפ

זאת על מנת להבטיח את , שתמנע הישנות מקרים דומים בעתיד

נטל זה מוטל אף על  ,כמו כן. אמונו של הציבור בנציגיו

לפעול באחריות ומחייב אותה  כתפיה של המפקחת הנוכחית

מוגברת ולוודא כי האינטרסים של הציבור מוגשמים בכל אחת 

  .מהעסקאות והחברות עליהן היא מפקחת

 



2 

 
-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 

 

מ שר החוץ ומזכיר "איכות השלטון לרה

יש לשקול בשנית את ההצעה : הממשלה

ל "למינוי ניסים בן שטרית למשרת מנכ

משרד החוץ בעקבות חשיפת התנהגות לקויה 

 בדוח מבקר המדינה

מזכיר לשר החוץ ול ,מ"התנועה לאיכות השלטון פנתה לרה

ת את בקריאה לשקול את המלצת ועדת המינויים למנו, הממשלה

זאת נוכח דוח מבקר המדינה . ל משרד החוץ"בן שטרית למנכ

אשר חשף התנהגות לקויה בנושאים שהיו תחת תפקודו של בן 

 ל בכיר במשרד החוץ"ל וסמנכ"שטרית שעה שכיהן כמשנה למנכ

פנתה התנועה לאיכות השלטון , לקראת הדיון בישיבת הממשלה

דוע לא ניתן שר החוץ ומזכיר הממשלה בכדי לברר מ, מ"לרוה

המשקל הראוי לדוח מבקר המדינה וכיצד עדיין עומדת על 

: בפנייה ציינה התנועה כי. הפרק מועמדותו של בן שטרית

במינויו של מר בן שטרית לתפקיד הבכיר  חמור פגםישנו "

ועל כן יש לשקול בשנית , ל משרד החוץ"ורב החשיבות של מנכ

שלא נפלו פגמים  ,את אישורו של המינוי ולפעול למינוי אדם

 ."כאלה בהתנהלותו

 ,ץחוהדוח מבקר המדינה העוסק בהיבטים בפעילות משרד י "עפ

 14-ל למינהל למעלה מ"כיהן מר בן שטרית בתפקידו כסמנכ

ובמהלך שנים אלו כיהן כחבר בוועדות המינויים של , שנים

במעשים מדובר : "בפנייה מדגישה התנועה כי. משרד החוץ

מכל  המידות לנהלים ולמצופה לטוהר ובהקתהמנוגדים בצורה מ

עותית מי שמונחת בידו סמכות כה משמובפרט מ, עובד ציבור

באופן , מר בן שטרית עשה שימוש לרעה בתפקידו. ורבת השפעה

במועמדים למינויים בו ובערכים עליהם , הפוגע במשרד החוץ

 ."נועד הליך המכרז להגן

מינה שר החוץ  ,4115עולה מהדוח כי בינואר , זאת ועוד

המינוי . ל"משנה למנכאת מר בן שטרית ל, סילבן שלום, דאז

ובהן קידום לדרגה הגבוהה , העניק לבן שטרית הטבות כספיות

כפי  .מהשכר המשולב 11%ביותר בשירות המדינה ותוספת של 

התואר משנה שכן ככלל , היותהדבר עורר ת שעולה מהדוח
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משו בתפקידים ניתן בעבר בעיקר לעובדים ששי ל"למנכ

 . בתפקיד מדיני עד אזמר בן שטרית לא כיהן בעוד , מדיניים

טענות נוספות כנגד בן שטרית עולות בדוח המבקר , כמו כן

מהווה תנאי לקבלה לשירות בכל הנוגע לקורס הצוערים ה

בתקופתו של בן שטרית מבקר המדינה מעיר כי  .המדיני

רך מסלול חשוב התקבלו עובדים רבים שלא ד למינהלל "כסמנכ

אלא לאחר שהתחילו את תפקידם בתפקידים מנהליים , זה

 . זוטרים שאינם מכשירים אותם לעבודה המדינית הנדרשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ככל  :איכות השלטון לחברת דואר ישראל

שמינויי בכירים בחברה נעשים באופן 

אין סיכוי ממשי להבראת , שאינו תקין

 החברה
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ל דואר ישראל ולממונה "נתה למנכהתנועה לאיכות השלטון פ

ח "דע בחברה בבקשה לקבל את דוח הביקורת של רויעל חופש המ

יהודה ברלב ולבחון את הטענות שהושמעו בכלי התקשורת בדבר 

 מינויים שאינם תקינים בחברה

, ל חברת דואר ישראל"התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ

ת הדואר חיים אלמוזנינו והממונה על חופש המידע בחבר

שלומי אזולאי בעקבות חשש בדבר מינויים בלתי תקינים 

 .מ"בחברת דואר ישראל בע

חברת דואר ישראל מצויה בקשיים כספיים וארגוניים מזה 

תקופה משמעותית ובימים אלה היא נאבקת על קיומה תוך 

יחד עם זאת מפרסומים בכלי . יישום תכנית הבראה ייעודית

דפוסים , ה הרעוע של החברההתקשורת עולה כי על אף מצב

אשר היה להם חלק בהידרדרות החברה  –ומנהגי פעולה פסולים 

 . אף שולטים בכיפה, ובכל הצער, עודם שרירים וקיימים –

ל הדואר ומביעה "התנועה לאיכות השלטון פונה למנכ, על כן

עמדתה כי ככל שמינויי הבכירים בחברה נעשים בהתאם למפורט 

ומדובר , סיכוי ממשי להבראת החברה הרי שאין, בפרסומים

במהלכים אשר ינציחו את הכשלים והפגמים שהביאונו עד 

 .   הלום

הביקורת  בנוסף מבקשת התנועה לאיכות השלטון לקבל את דוח

בהתאם למתווה הקבוע בחוק חופש ח יהודה ברלב "שהכין רו

 . המידע

 

 

 

 

 

 :ש"איכות השלטון לראש הממשלה וליועמ

קירה בעניין הדלפות מצגת האם מתבצעת ח

 ל מישיבת הקבינט"צה

   
 ממשלה
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ש בבקשה "יועמללראש הממשלה ו התנועה לאיכות השלטון פנתה

לברר האם מתקיימת חקירה בפועל מיהו המדליף מתוך ישיבות 

 הקבינט 

בבקשה ש "יועמללראש הממשלה ו התנועה לאיכות השלטון פנתה

צגת לברר האם אכן מתבצעת בפועל חקירה לבירור הדלפת מ

פניית  ".צוק איתן"ל מישיבת הקבינט במהלך מבצע "צה

ש בוצעה לאחר "התנועה לאיכות השלטון לראש הממשלה וליועמ

בטחוני המתקיימים -פרסום בדבר דיוני הקבינט המדיני

  ."צוק איתן"בעיצומו של מבצע 

לפרטי פרטים מצגת שהציגו לכאורה קצינים בפרסום תוארו 

על פי . ות הקבינט בימי המבצעל באחת מישיב"בכירים בצה

המצגת הכילה תרחיש אפשרי של כיבוש רצועת עזה , הפרסום

 . והשלכות חמורות אפשריות של פעולה צבאית זו

מספר ימים לאחר מכן פורסם בתקשורת כי השר עוזי לנדאו 

קרא לפתוח בחקירה מיהו השר שהדליף לכלי התקשורת את 

ת שהוצגו בישיבת ל ואת פרטי התכניות הצבאיו"המצגת הנ

כ איתן כבל פנה ליועץ המשפטי "עוד פורסם כי ח. הקבינט

לשים סוף להדלפות שפוגעות "על מנת , לממשלה בבקשה דומה

 ".בביטחונה של מדינת ישראל

התנועה לאיכות השלטוןמדגישה בפנייה לראש הממשלה 

ש היא שככל שממשלת ישראל הייתה בוחרת לחלוק "וליועמ

ראוי לעשות זאת , ם עם אזרחי המדינהפרטים כאלו ואחרי

כל עוד מדובר בדיון פנימי של , אולם. וגלוי באופן ישיר

קובע כי דיונים אלו  11-לתקנון הממשלה ה 51סעיף , הקבינט

מזכיר הממשלה . וגילויים או פרסומם אסור, הינם סודיים

הוא המוסמך הבלעדי למסור הודעות לתקשורת על דיוני 

  .הקבינט

כפי שהוצגה בפנייה לראש , ועה לאיכות השלטוןעמדת התנ

ש היא שלא ניתן להמעיט מהחומרה שיש לייחס "הממשלה וליועמ

. להדלפות פרטים כאלו מישיבות קבינט בעיצומה של לחימה

, הדלפות עשויות לסכל את תקינות תהליך קבלת ההחלטות

לפגוע בביטחון המדינה וכן לסכן אינטרסים אסטרטגיים של 

  . המדינה
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בשל המערכה  :איכות השלטון לשר האוצר

הצבאית יש לשקול מחדש את הצורך לקידום 

 "מ אפס"מע"חוק 

אלי , ל התנועה"התנועה לאיכות השלטון פנתה באמצעות מנכ

מ אפס על "חוק מע"לשר האוצר בבקשה לבחון מחדש את , סולם
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ימה במבצע הלח בעקבות המציאות המשתנה בימים שלאחר" דירות

 "צוק איתן"

פנה לשר , מר אלי סולם, ל התנועה לאיכות השלטון"מנכ

האוצר והדגיש בפניו כי התנועה עוקבת בדאגה רבה אחר 

אשר זוכים לשיח " מ אפס על דירות"מע"ההליכים לקידום חוק 

ציבורי ער בו כל אנשי המקצוע הכלכליים עומדים בחזית אחת 

 . כנגד התוכנית

ן מתבקש כי שר האוצר יטה אוזן קשבת ליוקר אכ, לדברי סולם

, ולמצער לבלימתו, ויפעל להורדתו, המחייה ההולך וגואה

ן "ברי כי מחירי הנדל. באמצעות תוכניות שונות ויצירתיות

מהווים משתנה משמעותי ובעל משקל סגולי מיוחד במשוואת 

, וכי יש מקום לפעילות מואצת בתחום זה, יוקר המחייה

 . ן"ניכרת במחירי הנדל שתביא להוזלה

סולם מדגיש בפני השר לפיד כי המציאות החברתית , בנוסף

מ "מע"והכלכלית ששררה בימי ההזנק של הליכי קידום חוק 

השונה מן , היא מציאות שונה בתכלית, "אפס על דירות

אנו מצויים אך מספר ימים לאחר : המציאות השוררת כיום

ימים ששינתה את  51- סופה של מערכה צבאית משמעותית בת כ

לרבות עסקיהם , אורחות החיים של מאות אלפים מאזרחי ישראל

בצד העלויות הצבאיות של המערכה , תמונה זו. ותעסוקתם

יוצרת מציאות השונה מזו , ₪המוערכות במספר מיליארדי 

מציאות בה נכפו על , ששררה ערב הזנקת ההליכים האמורים

העלולות להגיע לכדי , ותקופת המדינה הוצאות שונות ומגוונ

 ." ₪סכומי עתק של מיליארדי 

סבורה התנועה לאיכות השלטון כי מתבקשת , בהינתן האמור

שקילה מחודשת ומדוקדקת של הצורך בהמשך הנעת ההליכים 

נדמה כי ". מ אפס על דירות"מע"האמורים לקידום חוק 

, על שלל רבדיה ומורכבותה, המציאות השונה שלאחר המערכה

מחייבת בחינה מחודשת של , ן שטרם התבהרה עד תוםשייתכ

 .ההליכים האמורים

ר "יו, כ יריב לוין"איכות השלטון לח

יש לקיים דיון דחוף בועדת : ועדת הכנסת

 הכנסת בנושא שכר חברי הכנסת

    
 כנסת
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ר "יו, כ יריב לוין"התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

ף ר ועדת הכנסת בקריאה לקיים דיון דחו"הקואליציה ויו

בועדת הכנסת בנושא שכר חברי הכנסת זאת מאחר והשכר עודכן 

חודשים ועולה חשש כבד כי המלצות ועדת לוי  8כבר לפני 

 כבר לא יהיו תקפות נוכח עיכוב הדיון בועדת הכנסת 

כ יריב לוין המשמש בתפקיד "התנועה לאיכות השלטון פנתה לח

לטון מבקשת התנועה לאיכות הש, בפנייה. ר ועדת הכנסת"יו

נושא בו התנועה , לקיים דיון דחוף בנושא שכר חברי הכנסת

שכר החכים , משמע. 4111מתריעה אודותיו עוד מחודש נובמבר 

עודכן אוטומטית כבר לפני כלמעלה משמונה חודשים וועדת 

 .הכנסת לא מצאה את הזמן לדון בנושא

כ יריב לוין "ר הקואליציה ויור ועדת הכנסת ח"בפנייה ליו

ר ועדת "ר הקואליציה ויו"יו, כ יריב לוין"ו של חבתשובת

הצביע לוין כי ועדת לוי לא התייחסה לסוגיה של , הכנסת

יחד . יצירת מדרג שכר ושוויוני בין שלוש רשויות השלטון

לטענת התנועה לאיכות השלטון אין בהיעדר הסדרה , עם זאת

, זאת ועוד. זו כדי להצדיק דחיית יישום המלצות ועדת לוי

עד סוף )מלצת ועדת לוי לעניין השכר מוצמד תאריך תפוגה לה

, כך פוחתת האפקטיביות שלה, וכלל שהזמן עובר( 4102שנת 

המתנה נוספת . שכן מניין הימים בהם ניתן ליישמה יורד

בעניין קבלת ההחלטה תשמוט את הקרקע מתחת להמלצות הועדה 

 .ותרוקן אותה מתוכן

ציינה התנועה  4111 ר הכנסת בחודש דצמבר"בפנייה ליו

המעלה מדי שנה , לאיכות השלטון כי עדכון השכר האוטומטי

, אינו ראוי ואינו הולם בעת קשה זו, את שכר נבחרי הציבור

עת בה אנו , "להדק חגורות"בה נדרשים כלל אזרחי המדינה 

ההעלאה האוטומטית . עדים לפיטורים רבים ולקיצוצים קשים

, בור ציבור אזרחי ישראלשל השכר הינה מנקרת עיניים ע

 . ועלולה להתפרש כדי זלזול ופגיעה באמון הציבור

 

התנועה לאיכות השלטון יצאה למאבק ציבורי כדי לעצור את 

עדכון השכר וכך גילה כי רבים בציבור חשים את אותה תחושת 

במסגרת המאבק . אינוחות ביחס לעדכון השכר ומבקשים לעצרו

לנושא והגיבו לו ומעל  נחשפו מאות אלפי גולשים ברשת
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איש חתמו על עצומה הקוראת לנבחרי הציבור לתת  16,111

. דוגמה אישית ולעצור את עדכון השכר בשעה כלכלית קשה זו

פנתה התנועה לכלל חברי הכנסת בדרישה כי יפעלו , בנוסף

 .לעצירת העדכון ורבים מהם הביעו התנגדות לעדכון
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 השלטון ואדם טבע ודיןהתנועה לאיכות 

מרחב "הגישו התנגדותן לתכנית 

 "הדולפינריום

החלו התנגדותן ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

בכך שהעסקה המובאת לפתחה של הועדה המחוזית לתכנון 

רבת מעללים , ובנייה במחוז תל אביב הינה עסקה ארוכת ימים

 . ומרובת פגמים

תכנית איחוד וחלוקה מחדש  המקימה, מדובר בעסקה משולשת

והיזם המכניס , עיריית תל אביב -ובה שני נהנים מרכזיים

בעוד , (ובלתי פרופורציונאלים)לכיסו סכומי כסף נכבדים 

מוותרת על , היא רשות מקרקעי ישראל, החבר השלישי בעסקה

בהסכמתה , ללא כל סיבה נראית לעין, סכומי כסף אדירים

המחיר אשר הוא הציבור אשר השחקן הרביעי . לתוכנית זו

איננו סביר , נדרש ממנו לשאת על מנת שתכנית זו תצא לפועל

  .וגובל בהפרת אמונים בוטה של נאמני הציבור לשולחיו

בהעדר הערכת שמאות עדכנית ואף לאור סירובה של הרשות 

תושבים למען נווה "פנתה עמותת , להעביר שומות אודות הנכס

לן אשר העריך את שוויו של הנכס לשמאי מקרקעין וכלכ" צדק

ובייחוד , על בסיס תוצאות הערכת שמאות זו. לאחר החלוקה

מבססות , על בסיס פערי הענק אשר הערכת שמאות זו חושפת

את מסמך ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

 .ההתנגדות

מביעות התנגדותן ' אדם טבע ודין'התנועה לאיכות השלטון ו

משפטיות , נית לאור סיבות כלכליותלאישורה של התוכ

ותכנוניות ומבקשות כי הפגמים והליקויים עליהן מצביעות 

 . יתוקנו בטרם אישור התכנית על ידי הוועדה

התוכנית , לצערן של התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין

אינה , אינה סבירה, תכנוניים ומשפטים, נגועה במספר פגמים

כניות אחרות ולנורמות תכנוניות ועומדת בסתירה לת, מידתית

קיים הכשל , מעל לכל הפגמים האמורים. בסיסיות ומהותיות

אשר אינה מאפשרת , המרכזי בדמות העדרה של שומה עדכנית

הערכה נכונה של התכנית ושל העסקה המשולשת אותה היא 

 .ואף העדרו של חוזה כתוב בין הצדדים לתכנית מקימה

    
 ן"נדל
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מקרקעי איכות השלטון מבקשת מרשות 

ישראל מידע מלא בעניין העברת הקרקע של 

 מרכז קליטה במבשרת ציון לידיים פרטיות

התנועה לאיכות השלטון פנתה בשנית לרשות מקרקעי ישראל 

בעניין , לפי חוק חופש המידע, בבקשה לקבל את מלוא החומר

מבנים במבשרת ציון המשמשים  33עסקת מקרקעין למכירת 

 יופיהכמרכז קליטה לעולים מאת

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה 

, החלטות, בקשות -בהן )לקבל את השנים מסמכים שונים 

הקשורים להעברת הזכויות החכירה בקרקע ( חוזים ואישורים

וכן חוזי חכירה ואישורים נוספים הנוגעים ; הנדונה

רו י הסוכנות היהודית אשר הועב"לקרקעות נוספות הנחכרות ע

 . לידיים פרטיות לאורך השנים

את חוזה  רשות מקרקעי ישראל העבירה לתנועה לאיכות השלטון

החכירה בקרקע ופירוט רשימת האישורים וההחלטות אשר על 

בסיסם הושלמה עסקת העברת הזכויות בקרקע הנדונה לקופת 

 . הפנסיה והתגמולים של הסוכנות היהודית

 עה לאיכות השלטוןלא הועברו לידי התנו, יחד עם זאת

העתקים של הבקשות והאישורים שהוגשו במשך השנים ביחס 

נדחתה , כמו כן. לעסקת העברת זכויות החכירה בקרקע הנדונה

י הסוכנות "הבקשה לקבל מידע על קרקעות נוספות הנחכרות ע

לרבות העתקי חוזי חכירה , היהודית שהועברו לידיים פרטיות

בנימוק שמדובר בבקשה , וובקשות שהוגשו לגבי קרקעות אל

 . המצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה

מתוקף חוק חופש , התנועה לאיכות השלטון מבקשת בשנית

מסמכים רלבנטיים הבהרות בנוגע למידע שהועבר וכן , המידע

חומרי רקע הנוגעים , העתקי פרוטוקולים היתר ןנוספים בי

ת לידי להליך קבלת ההחלטה במינהל לאשר את העברת הזכויו

מכח אילו כן הסבר וקופת הפנסיה והתגמולים של הסוכנות 

נהלים התקבלו ההחלטות להעברת הזכויות במקרקעין ושינוי 

לאור העובדה שהחלטת מועצת מקרקעי ישראל , ייעוד הקרקע
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העברת זכויות ושינוי ייעוד או ניצול בנכסים " 1164

ביום נכנסה לתוקפה " שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז

בעוד ההחלטות הנדונות התקבלו בראשית חודש , 2.9.4115

  .4115אוגוסט 

מטרת התנועה לעמוד על שיקול דעתה של הרשות ועל התנהלותה 

בכל הנוגע להעברת מקרקעין שנחכרו ונועדו לצרכי ציבור 

בין היתר לפגיעה בעולים , התנהלות שהביאה, לידיים פרטיות

קופת הפנסיה כגון , ובקליטת העלייה והעניקה לגופים

דה שהופק, יתרונות והטבות בקרקע, והתגמולים של הסוכנות

 .במקור בידי גופים ציבוריים לצרכים ציבוריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ש "איכות השלטון בעתירה מנהלית לביהמ

המחוזי בירושלים כנגד משרד המשפטים 
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בבקשה למסירת מידע על סגירת כתב 

 האישום כנגד חברות המלח בפרשת הקרקעות

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט 

בירושלים כנגד משרד המשפטים בבקשה לקבלת מידע המחוזי 

הנוגע להחלטה שלא להגיש כתב אישום כנגד חברות המלח בגין 

במסגרת )החשדות למתן שוחד למנהל מינהל מקרקעי ישראל 

 "( פרשת הולילנד"כתבי האישום שהוגשו ב

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט 

משרד המשפטים בבקשה לקבלת טיוטת  המחוזי בירושלים כנגד

חברת ", "מ"חברת תעשיות מלח לישראל בע"כתב האישום כנגד 

המלצות , מ"חברת מלח לישראל בע"ו( אילת)מלח לישראל 

חוות , משטרת ישראל באשר להגשת כתב האישום נגד החברות

הדעת שנערכה בפרקליטות בנוגע להגשת כתב אישום נגד חברות 

ימועים שנערכו לחברות המלח טרם הגשת פרוטוקול הש, המלח

 כתב האישום נגדן והחלטת הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום

 .בפרשת קרקעות המלח

סירובו , כפי שהוצגה בעתירה, עמדת התנועה לאיכות השלטון

תוך  ,המידע המבוקששל משרד המשפטים להעביר לידיה את 

ן מרוח וכ, התעלמות מלשון החוק והתכליות העומדות בבסיסו

הינו חמור ופוגע בחוק  ,הפסיקה אותה התווה בית המשפט

 . חופש המידע ובכל האינטרסים העומדים בבסיסו

מידע נוגע שה התנועה לאיכות השלטון מבהירה, זאת ועוד

פרשת שחיתות שגוררת ול, להליך ציבורי חשוב מאין כמוהו

אחריה נזקים נרחבים לאינטרסים ציבוריים ובפרט למשק 

, במסגרתה אף הורשע מי שעמד בראש חברות המלחאשר  יהישראל

 תעשיות בין העסקהבמתן שוחד שנועד לקדם את , דני דנקנר

הליך " :"(פרשת הולילנד"מכחלק )ישראל  מקרקעי ומנהל המלח

משפטי המשלב בתוכו פרשיות משפטיות חמורות שייזכרו 

  ".לדיראון עולם בדברי הימים של מדינת ישראל

 

כות השלטון פנתה לממונה על התנועה לאי

חוק חופש המידע במנהל מקרקעי ישראל 
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בבקשה לקבלת חומרים הנוגעים למתחם 

 יכין אלכסנדרה

הקצתה רשות  91-בעקבות סדרת כתבות נחשף כי בתחילת שנות ה

דונם באזור תעשייה פולג  11מקרקעי ישראל ( מינהל דאז)

ה הקים אות" )קאש אנד קארי"בנתניה בפטור ממכרז לחברת 

ועדת הפטור , לפי הפרסומים(. היזם המנוח סמי שמעון

במרכזי אלא , הדגישה שאין מדובר בהקמת מרכזים מסחריים

ואף בחוזה החכירה שנחתם בין , שיווק סיטונאיים למזון

הובהר במפורש שמטרת החוזה היא מרכז  4116הצדדים בשנת 

ים לאספקת מזון לחנויות קמעונאיות ושהחוכר מתחייב להשל

-ב, יחד עם זאת.  את בניית המבנים באופן שישמשו למטרתם

היום הוא משמש בפועל  נחנך מתחם אלכסנדרה ומאז ועד 4117

לפי אתר האינטרנט של . למטרות שונות מייעודו המקורי

, הכולל מרכז עסקים, "מרכז קניות ובילוי"מדובר ב, המתחם

 .חנויות מותגים ומסעדות, בית קולנוע

גילו גורמים  4114ושא צוין כי כבר במאי בפרסומים בנ

ברשות שתנאי העסקה לא מתקיימים וכי המתחם מיועד בפועל 

, יחד עם זאת. ולא למטרתו המקורית, למרכז קניות ובילוי

נמסר  4114בתגובה לתחקיר משנת . לא ננקטה אף פעולה בנדון

הגורמים הרלוונטים , מהרשות כי לאור התנהלות החברה במתחם

 . להגשת תביעה משפטית בנושא נערכים

, כי בפועל נוצרה סיטואציה בעייתית ביותר, עוד עולה

במסגרתה העסקים אשר נפתחו במתחם אינם רשאים לקבל טופס 

בשל סוגיית ייעוד הקרקע ולכן פועלים ללא ( 2טופס )אכלוס 

נוקטת כנגד עסקים אלו בהליכים , כך דווח, העירייה. רישוי

ובמקביל מבקשת לאשר חלק , חורג במבנהמשפטיים בגין שימוש 

אולם הבקשות אינן מקבלות את אישור , מהשימושים הללו

מדוע לא ננקטו לאורך , אם כן, לא נותר אלא לתהות. הרשות

 . השנים אי אלו פעולות בכדי למנוע מצב סבוך זה

פקטו של -מתברר שתוצאת הפרשה היא העברה דה, הנה אם כן

כז הארץ לידיים פרטיות ללא דונמים רבים של קרקע במר

 -שכן מטרת הפטור , ללא כל הצדקה ותמורה לציבור, מכרז

 . לא התממשה בסופו של יום -קידום הוזלת מחירים לצרכן 
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מבקשת התנועה לאיכות השלטון מרשות , לאור כל האמור

להעביר  1994מקרקעי ישראל לקבל העתק החלטת הרשות משנת 

, ללא מכרז" אנד קארי קאש"את הקרקע הנדונה לחברת 

פרוטוקולים חוות דעת , והמסמכים הרלוונטים הנלווים לה

כל חוזי החכירה אשר נחתמו בין הרשות לבין ; וכיוצא באלה

התכתובת ; ביחס לקרקע הנדונה" קאש אנד קארי"חברת 

לבין הרשות ביחס " קאש אנד קארי"שהתקיימה בין חברת 

, פירוט הצעדים; אלהפרת תנאי החוזה והחלטות הרשות בנוש

אשר ננקטו על ידי הרשות מיום שנודע לה על הפרת תנאי 

לרבות פירוט הסנקציות שננקטו או עתידות , החוזה ועד היום

 ".קאש אנד קארי"להינקט כנגד חברת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וניציפאמ :ד בית הדין האזורי לעבודה נצרת"פס
 לי
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יש לבטל את מינוי מנהל מחלקת הגבייה  

 בוריהבמועצה המקומית ד

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת אימץ את טיעוני התנועה 

לאיכות השלטון וביטל את מינוי מנהל מחלקת הגבייה 

נוכח העובדה כי התמודד בבחירות האחרונות לראשות בדבוריה 

 המועצה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת אימץ את טיעוני התנועה 

הגביה במועצה לאיכות השלטון וביטל את מינוי מנהל מחלקת 

נוכח העובדה כי התמודד , נור אלדין יוסף, האזורית דבוריה

נור התפטר מתפקידו . בבחירות האחרונות לראשות המועצה

אולם לאחר , שלושה חודשים לפני מועד הבחירות כמצוות הדין

לטענת התנועה . הבחירות חזר לכהן בתור פקיד גבייה במועצה

חוקי שנוגד את תכלית  מדובר במהלך בלתי, לאיכות השלטון

 . הדין

כפי שהוצגה בתביעה היא כי , עמדת התנועה לאיכות השלטון

מתמודד לחברות במועצה חייב , על פי חוק הרשויות המקומיות

, לעומת זאת. ימים לפני יום הבחירות 61לצאת לחופשה 

יום לפני  91מועמד לראשות המועצה מחויב להתפטר מתפקידו 

אולם , יש הודעת התפטרות מתאימהנור הג. מועד הבחירות

הופכת אותה , חזרתו לתפקיד לאחר ההודעה, לדברי התנועה

מהלך הניצב בניגוד לקביעת . להודעה על יציאה לחופשה

התנועה מסבירה כי פני הדברים מוכיחים שחזרתו של . המחוקק

שקולה למינוי חדש המצריך פרסום , נור לתפקיד מנהל הגבייה

 .  מכרז

' לעיגול פינות'אין מקום "ה מבהירה התנועה כי בכתב התביע

קל וחומר לתפקיד הבכיר של , במינוים לרשויות מקומיות

ברשויות המקומיות יש לתת למשקל רב . מנהל מחלקת הגבייה

, יותר לתקינות הציבורית ולטהור המידות של המנהל הציבורי

ויש להימנע ממינוי , במיוחד במינוי בכירי העירייה

 ".ו מהותיים וחמוריםשהפגמים ב
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, בפסק הדין שהתקבל על ידי בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

יש לבטל את מינוי מנהל מחלקת הגבייה במועצה נקבע כי 

בנוסף . ולפרסם מכרז לאיוש התפקיד מחדש המקומית דבוריה

₪  2511בית הדין חייב את הנתבעים לשלם פיצויים בסך , לכך

 . בגין הוצאות משפטיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להאריך את  :ש"איכות השלטון ליועמ

תקופת ההשעיה של ראש עיריית נצרת 

 עילית המושעה לתקופה המקסימאלית
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התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה 

לבקש מוועדת ההשעיה להאריך את תקופת השעיה הבאה של מר 

להפסיק לפגוע גפסו לתקופה המקסימאלית של שנה ובכך 

 בזבוז המשאביםבתפקוד העירייה ולהימנע מ

 רקע

עומדים , שמעון גפסו, כנגד ראש עיריית נצרת עילית המושעה

, לכאורה, שני כתבי אישום חמורים המפרטים עבירות שבוצעו

. במועמדותו לתפקיד זהבמהלך כהונתו ובמסגרת תפקידו או 

ת ראש בחודש מרץ השנה החליטה ועדת ההשעיה להשעות א

לאחר . חודשים 2עיריית נצרת עילית מר גפסו מתפקידו למשך 

, ש"ובעקבות בקשה נוספת של היועמ, סיום פרק זמן זה

החליטה ועדת ההשעיה להשעות את גפסו פעם נוספת לתקופה של 

צפויה להסתיים פעם נוספת , ואילו בחודש הקרוב. חודשים 1

 .תקופת ההשעיה

ד יהודה "עו, ש"יועמהתנועה לאיכות השלטון פנתה ל

בקריאה לבקש מן הוועדה להאריך את תקופת , ויינשטיין

התקופה המקסימאלית הקבועה  ושזו תעמוד על, ההשעיה הבאה

 . קרי שנה אחת, בחוק

קביעת , ש היא כי"כפי שהוצגה בפני היועמ, עמדת התנועה

תקופות השעיה קצרות מביאות לבזבוז משאבים רבים ולחוסר 

הן מצידה של המדינה והן מצידם של ראשי  ,יעילות משווע

, בין היתר .הרשויות המשיבים העומדים בפני ועדת ההשעיה

להידרש , בעל כורחו, משרד היועץ המשפטי לממשלה נאלץ

ללא כל הצדקה וללא כל בקשה לשינוי , לסוגיה פעם אחר פעם

ובכך עובדי משרדו , המצב הקיים מצד ראש הרשות המושעה

  .כשהתוצאה כבר ידועה לכל -את זמנם לריק נאלצים להשחית 

קביעת תקופות השעיה כה קצרות פוגעות ביכולתו של , כמו כן

שכן נעדר הוא את , מ ראש העירייה לבצע את תפקידו"מ

 ,היכולת המעשית להניע תהליכים ולקבל החלטות לטווח הארוך

מצב זה פוגע ". דמדומים"ולמעשה נמצא הוא במצב קבוע של 

  .ה בתושביםפגיעה קש

, אין כל חיסרון בקביעת תקופת השעיה של שנה, זאת ועוד

שעשויה כמובן להתקצר עם התקדמות ההליך הפלילי או עם 

, כמו גם עם בקשה מיוחדת מטעם ראש הרשות המקומית, סיומו
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כמו גם שלא תהא בכך כל פגיעה בזכויותיו , בהתאם לנסיבות

  .של ראש הרשות המקומית

ש להבהיר "לאיכות השלטון מבקשת מהיועמהתנועה , על כן

, לוועדת ההשעיה את השלכות כבדות המשקל של החלטותיה

תקופת ההשעיה תעמוד על שנה , ולדרוש לקבוע שכברירת מחדל

 .אלא בנסיבות מיוחדות, אחת
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בית המשפט העליון דחה את בקשת מועצה 

מקומית עילבון לעיכוב החלטתו של בית 

זי בנצרת והורה למועצה המשפט המחו

 לפתוח את בית הספר במועד

בית המשפט העליון דחה את הבקשה של מועצה מקומית עילבון 

לעיכוב ביצוע של פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת 

והורה למועצה המקומית לסיים מיידית את בניית בית הספר 

 0.3.02במועצה ולפתוח את שנת הלימודים הקרובה ב

יכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בנצרת התנועה לא

כנגד המועצה המקומית עילבון ומשרד  4112בחודש פברואר 

התנועה ביקשה מבית המשפט צו אשר יורה למועצה . החינוך

ולמשרד החינוך לפעול לאלתר להשלמת בניית מבנה בית הספר 

חטיבת ביניים עילבון ולהעביר את תלמידי בית הספר למבנה 

י לאפשר לימודים בבית ספר זה כבר בשנת הלימודים החדש כד

 .1.9.12בקרובה אשר אמורה להיפתח בתאריך 

מאחר שבכפר עילבון , העתירה הוגשה בחודש פברואר השנה

נמצאים שני בתי ספר תחת קורת גג אחת ללא כל הפרדה 

: וזאת למרות הצרכים הרלוואנטיים השונים, פיזית

הצורך בהפרדת ילדים קטנים בטיחות ו, חינוכיים, פדגוגיים

גם משרד החינוך פעל בנושא ותרם , כמו כן. ונערים מתבגרים

מיליונים רבים לצורך מבנה חדש ונפרד ובית ספר כזה אכן 

לצורך השלמתו נשארו עבודות נוספות , יחד עם זאת. נבנה

 .  והמבנה נשאר על תילו לתקופה ארוכה

בכך מצטיירת התנועה לאיכות השלטון הדגישה בעתירה כי 

תמונה עובדתית מדאיגה לפיה כספי ציבור הושחתו לריק 

התוצאה היא כי המטרה . ופרויקט מבנה חינוכי נחוץ הוקפא

לשמה הושקעו מיליונים רבים מכספי ציבור נהדפה לאחור 

ובית הספר שהיה אמור להיות מאוכלס בתלמידי חטיבת ביניים 

 .נותר ריק ושומם

קבלת הבקשה לעיכוב : "ובראן'מתוך החלטתו של השופט ג

ביצוע משמעותה פגיעה משמעותית בתושבי הכפר עילבון 

דומה כי לא יכולה להיות מחלוקת שפתיחת בית . ותלמידיו
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אשר גוברת על כל , הספר במועד היא בליבת האינטרס הציבורי

 ."מחלוקת כספית

ש המחוזי "איכות השלטון בעתירה לביהמ

דוש יש לבטל ולמנוע חי :בתל אביב

רישיונות הניתנים לשילוט עירוני בעיר 

 השרון בשל העדר היתרי בנייה כדיןרמת 

ש המחוזי בתל "התנועה לאיכות השלטון עתרה לביהמ

אשר יורה ' רמת השרון'בבקשה למתן צו כנגד עיריית ,אביב

לבטל כל רישיון שניתן לשילוט עירוני בעיר נוכח מתן 

 אות הדיןובניגוד להור, עדר סמכותרישיונות בה

, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב

בבקשה להוצאת  צו המורה לה לבטל , כנגד עיריית רמת השרון

בו , כל רישיון הניתן לשילוט בשטח המוניציפאלי של העיר

באזור מחלף גלילות )ממוקמים גם חלק משלטי כביש איילון 

. ר בנייה כדיןמאחר ואלו נבנו ללא הית( והכפר הירוק

מבקשת התנועה לאיכות השלטון להוציא צו המונע , לחילופין

מהעירייה לחדש כל רישיון הניתן לשילוט עירוני ללא אותו 

על פי חוק , 11.14.4112אשר יפוג תוקפו ב , היתר בנייה

 . העזר לרמת השרון

התנועה מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להוציא צו 

השרון להכין תוכנית אב המסדירה את  המורה לעיריית רמת

זאת נוכח הפרת , הליך מתן רישיונות השילוט בעיר

התחייבותה של העירייה לפעול במהירות ראויה ובלוח זמנים 

התחייבות שניתנה לפני מעל לשלוש . סביר למימוש התוכנית

 . שנים

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בעתירה כי הענקת רישיונות 

כפי שנעשה על ידי עיריית , י היתרי הבנייהנעדר, השילוט

הענקת . ועל כן יש לבטלם, רמת השרון מונע משיקולים זרים

הרישיונות אינה חוקית ומהווה חריגה מסמכות ועבירה 

 . פלילית

עיריית רמת השרון נמנעה מביטול הרישיונות שהעניקה 

ועל כן פגעה באמון הציבור , לשילוט נעדר ההיתרים
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הימנעות העירייה עומדת בניגוד , ה מכךיתר. ברשויות

התנועה לאיכות השלטון מצביעה . להוראות חוק העזר העירוני

מדובר בפעולות : "על ליקוי בהתנהלות הרשות ציבורית

והחקיקה , העומדות בניגוד להוראות החוק,  נעדרות סמכות

 ". אשר חוקקה הרשות בעצמה
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 :בעקבות פעילות התנועה לאיכות השלטון

די התיכונים הדתיים במודיעין תלמי

 שקלים בשנה 3111-יוכלו לחסוך עד כ

הסדר חדש מול , בעקבות התערבות התנועה לאיכות השלטון

משרד החינוך ומנהל החינוך העירוני יאפשר להורים להצהיר 

" תשלום תורני"ם בניבתחילת שנת הלימודים כי אינם מעוניי

 כו אלפי שקלים בשנהובכך יחס

ת "ימודים הבאה מוסדות החינוך של רשתות אמיהחל משנת הל

גם כזה שהוריו , ובני עקיבא מחויבים לקבל כל תלמיד

תשלום "יצהירו בתחילת שנת הלימודים כי אינם מעוניים ב

מה שיספק להורים (. תגבור והעשרה של שיעורי תורה" )תורני

 . שקל בשנה 1111עד  4111שיבחרו בכך חיסכון של 

ם שרשמו את ילדיהם לבתי הספר העל כל ההורי, עד היום

-יסודיים הדתיים בעיר שילמו שכר לימוד בסכום של למעלה מ

מוסדות החינוך גבו שכר זה לפי אישור . שקל לתלמיד 2111

כאשר גובה שכר הלימוד יכול , "אולפנה/רישום ישיבה"של 

 .₪ 2411להגיע עד ל

חר ההסדר מול משרד החינוך ומנהל החינוך העירוני הושג לא

לקיים את הוראות שדרשה , התערבות התנועה לאיכות השלטון

פניית . ל אשר עניינם מתן חינוך חובה חינם בעיר"חוזר מנכ

בתשלום הורים לבתי ספר על יסודיים  התמקדההתנועה 

הפועלים בחינוך הממלכתי דתי ואינם מאפשרים לימודים ללא 

ת ן תורני אשר בגינם נאלצים לשלוח ילדיהם לרשויו"תל

, סמוכות ולשלם אגרות חוץ על ללא החזר מעיריית מודיעין

  .כנדרש

פעילות התנועה לאיכות השלטון בנושא התקיימה בעקבות 

ווכח כי ילההיה ניתן מהם שהגיעו למשרדי התנועה מסמכים 

מהורים , במשך שנים נגבו ונגבים בעיר מודעין כספים

מסלול לתלמידים בחינוך הממלכתי דתי מבלי שמתאפשר להם 

מבלי שעיריית , ובהעדר אפשרות זו; ללא תשלום כמחויב בחוק

מודיעין מעבירה אגרת תלמידי חוץ לבתי ספר במועצות 

האפשרות היחידה , כך. כפי שעליה להעביר, אזוריות שונות

בפני הורה המעוניין לשלוח את בנו או בתו ללמוד  שניצבה

 חינוך
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יתה הי, בבית ספר הפועל במסגרת החינוך הממלכתי דתי

. רשתות פרטיות רשם לאחד המוסדות אשר מפעילות בעירילה

ן "מוסדות הלימוד אלו התאפשרו אך ורק לימודים המשלבים תל

תורני אינטגראלי במערכת השעות השבועית עליו נגבה תשלום 

וללא אפשרות למסלול לימודים המאפשר  ,נוסף מההורים

 .ן"לימודים שאינם משלבים את אותו התל
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התנועה לאיכות השלטון בפנייה למשרד 

יש להפחית האגרה בעתירות : המשפטים

 מנהליות המוגשת לפי חוק חופש המידע

התנועה לאיכות השלטון קוראת להפחית את האגרה בהגשת 

לטענת התנועה לאיכות השלטון פעמים רבות . עתירה מנהלית

למסור  מוגשות עתירות מנהליות בעקבות סירוב רשות מנהליות

 לפי חוק חופש המידע, מידע מבוקש

כ ציפי "ח, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטים

כ דוד רותם ולמשרד "ח, ר ועדת חוקה חוק ומשפט"יו, ליבני

ש בקריאה להפחית את האגרות בהגשת עתירות מנהליות "היועמ

זאת מאחר ואלו מוגשות פעמים רבות בעקבות סירוב הרשויות 

 .מסור מידע המבוקש לפי חוק חופש המידעהמנהליות ל

התנועה לאיכות השלטון פנתה בקריאה להפחית את האגרות 

בהגשת עתירות מנהליות בעקבות שינויים המתרחשים בחודשים 

האחרונים בחודשים האחרונים המקדמים את עקרון השקיפות 

בהם הפחתת האגרות להגשת בקשות , ברשויות השלטון השונות

 . המידעלפי חוק חופש 

 41אגרת הגשת בקשה עומדת על , לאחר הרפורמה שנערכה, כיום

הפחתת האגרה , ואולם לטענת התנועה לאיכות השלטון. ₪

אינה מקדמת את , המשולמת במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע

זאת מכיוון שהאגרה בעת הגשת עתירה . עקרון השקיפות כהלכה

זאת כאשר רבות  .₪ 1975מנהלית לשם קבלת מידע עומדת על 

מן העתירות המנהלית מוגשת בעקבות סירוב רשות מנהלית 

ניסיונה של התנועה לאיכות השלטון . למסור מידע מבוקש

לימד אותה כי רשויות מנהליות מסרבות פעמים רבות למסור 

ולכן עתירה מנהלית . על אף שאין לכך הצדקה ממשית, מידע

 . היא אקט נחוץ בלא מעט מן המקרים

העלות הגבוהה של הגשת , ת התנועה לאיכות השלטוןלטענ

. העתירה אינה המהמורה היחידה בדרכו של האזרח לקבלת מידע

לרוב מסתיים , במידה ובכל זאת החליט לשלם עבור עתירה

מצב זה מרתיע אזרחים רבים .  ההליך ללא צו להוצאות המשפט

מהגשה עתירות לפי החוק ומהווה חסם עבור הציבור מקבלת 

 . ידעהמ

 כללי
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כי העלות הגבוהה של הגשת , התנועה לאיכות השלטון מדגישה

העתירה המנהלית מפחיתה במידה ניכרת את חשיבות ההחלטה 

וכדברי שרת , בדבר הפחתת האגרות לבקשה המוגשת לפי חוק

אין תועלת בחופש מידע ובשקיפות אם הם נעשים : "המשפטים

 .באופן לא נגשי ותחת מעט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מי  :יכות השלטון לשר סילבן שלוםא

שמבקש לדאוג לאוכלוסיות המוחלשות 
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ראוי לו שיתמוך במהלכים , בחברה

המבקשים להגן על אוכלוסיות אלו ועל 

רווחת הכלל להבדיל מקידום פתרונות 

 רגעיים

, התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר לפיתוח הנגב והגליל

, ות הוועדהוהדגישה בפניו כי תקיפת מסקנ, סילבן שלום

לית המשרד ממרבית "בפרט לאור היעדרותה לכאורה של מנכ

תמוהה ואינה לוקחת בחשבון את הצורך לשקול את , ישיבותיה

 אינטרס הציבורי הרחב הגלום בנושאה

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר שלום בעקבות פרסומים על 

התנועה . מפרסום מסקנות וועדת שישינסקי, לכאורה, חששותיו

פיתוח הנגב יכות השלטון מדגישה בפנייה לשר שלום כי לא

וכך גם , והגליל הנו מטרה ראויה וחשובה שאין חולק עליה

ראוי לבחון , עם זאת. המשך העסקת העובדים הרבים באזור זה

אין אנו מקלים ראש : "את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר

, בהשלכות העתידיות העשויות לצמוח מיישום מסקנות הועדה

ועתידה , אך דומה כי היא שקלה בכובד ראש אפשרויות אלו

לגבש מסקנות שיבקשו שלא להיכנע לסחטנות הגורמים הפרטיים 

 ."המחזיקים היום במשאבי טבע לאומיים אלו

ל מאיימת "התנועה לאיכות השלטון מציינת כי חברת כי

בפיטורים ובהפסקת ההשקעה באזור הנגב ומכאן עולה לכאורה 

כי אם היה מוקטן שיעור המס שמבקשת , ה מבוססתהנחה שאינ

היו סכומים אלו מגיעים אל העובדים  -הועדה להמליץ עליו 

וכי אלו הם הסכומים המאפשרים לכאורה את המשך ההעסקה 

היא , מעבר לכך שהנחה זו אינה מבוססת. וההשקעה במשאב

טומנת בחובה רעה חולה המבקשת להכפיף את הגורמים המבקשים 

את עניינו של הציבור ולהתבסס על דיונים לייצג 

, והתייעצויות מקצועיות כדי לגבש המלצות שיטיבו עמו

ללחצים של גורם פרטי המחזיק במשאב טבע לאומי ויורק לבאר 

 . ממנו הוא מתעשר
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, כפי שמפורטת בפנייה לשר, טענת התנועה לאיכות השלטון

ת היא כי דווקא מי שמבקש לדאוג לאוכלוסיות המוחלשו

ראוי לו שיתמוך במהלכים שמבקשים להגן על , בחברה

להבדיל , אוכלוסיות אלו ועל רווחת הכלל לטווח הארוך

מקידום פתרונות רגעיים שעשויים להיראות אטרקטיביים 

בטווח הקצר אך למעשה משמרים את כוחם של החזקים ומעודדים 

 .ההופכת את העובדים לבני ערובה, סחטנות והתנהלות צינית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התנועה לאיכות השלטון בתגובה לפרסום 
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 תזכיר חוק המועצה לענף הלול

הגישה התייחסותה לתזכיר חוק   התנועה לאיכות השלטון

המועצה לענף הלול הכולל קשיים הכלכליים הנובעים מאופי 

ולקשיים הנוגעים " מועצת ייצור חקלאית"התארגנות הקרוי 

 לענף

ות השלטון הוציאה למשרד החקלאות את התנועה לאיכ

התנועה מדגישה . התייחסותה לתזכיר חוק המועצה לענף הלול

כי משרד החקלאות הוציא תחת ידו מחקר משווה מקיף הנוגע 

. בהשוואה לישראל, ב"למועצות ייצור במדינות אירופה ובארה

המחקר הדגיש כי ההבדל המרכזי נוגע לכך שאופיין של 

ב הוא בעיקרו "חקלאיות באירופה ובארהמועצות הייצור ה

להבדיל מאופייה הכופה של התארגנות מועצות , וולונטרי

עוד עלה מהמחקר כי המעורבות הממשלתית . הייצור בישראל

בפעילותן של מועצות הייצור בישראל היא הגבוהה ביותר 

 .מבין השלוש

כי בזמן שפעילותן המקצועית , עולה מהמחקר, כמו כן

מתרכזת בעיקר בקביעת  ייצור האמריקאיותמועצות ה של

פעילותן , פיקוח איכות ואריזה, בקרת איכות, סטנדרטים

היא שולית ביותר בהיבטים  מועצות הייצור הישראליות של

וויסות שוק , פ ייצור"ואילו פעילויות כגון מו, אלו

הינן , ולובינג פוליטי( דבש וביצים, בחלב)וניהול מכסות 

 .יות ביותרהפעילויות המשמעות

ב ישנה דרישה לאישורה מחדש של ההתארגנות "באירופה ובארה

מה שעומד בניגוד לתפיסה המוצעת , בכל תקופת זמן קצובה

התזכיר מתעלם מממצאי המחקר ומבקש לקבע את : בתזכיר החוק

בניגוד מוחלט למגמה העולמית , אופייה הכופה של ההתארגנות

 .וללא כל הסבר המניח את הדעת בעניין

כי חברות , התנועה לאיכות השלטון מוסיפה ומדגישה

וולונטרית במועצות ייצור חקלאיות מחייבת את האחרונות 

בין היתר באמצעות מתן , להצדיק את פעולותיהן ואת קיומן

. קטנים כגדולים, שירותים המתאימים לצרכיהם של מגדלים

אין הכרח שהמועצה , מרגע שאופיין הכופה מעוגן בחוק, אולם

כך גם . פעל בצורה שתשרת את האינטרסים עליהם היא אמונהת
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מתריע המחקר וקובע כי פעילות משותפת של חקלאים עשויה 

אך פעילות משותפת לא מבוקרת , אמנם להועיל במידת מה

עלולה להוביל להיווצרות עיוותי שוק ובכך לפגוע בצרכן 

 .ובחקלאים

מקיף זה אף שמשרד החקלאות הוא אשר הוציא מחקר , על כן

הרי שהוא עצמו מתעלם ממצאיו ומבקש , 4102תחת ידו בראשית 

 .לעגן הסדר חוקי במגמה הפוכה לו

התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני משרד החקלאות 

כי ישראל חריגה בנוף המדינות , בהתייחסותה לתזכיר החוק

, המערביות בכך שאופי ההתארגנות החקלאית בה הוא כפוי

מעבר לכך שתזכיר החוק . רך העולה מהשטחואינו פרי של צו

אינו מפנים את המגמה העולמית בדבר אופיין הוולונטרי של 

הוא אף סובל מקשיים רבים שפורטו לאורך , מועצות ייצור

 .מסמך זה

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי על מנסחי תזכיר החוק  

לנצל את ההזדמנות שנקרתה בפניהם ולדאוג שעיצובו של 

המתגבש יטיב עם ציבור הצרכנים ועם ציבור המגדלים ההסדר 

ויכונן שינוי שיהא בו כדי לשפר את המצב המשפטי , כאחד

 .הקיים בענף זה


