פעילות בכנסת ה  19בתחום החשיפה והמאבק בקשרי ההון-שלטון
כיצד פעלו חברי הכנסת היוצאת מסיעות שונות של הבית כדי לחשוף ניגודי עניינים ,קשרי הון-שלטון ,כדי
להכניס תיקונים בחוק הצינון ליוצאי שירות ציבורי ,בנושא מינוי דירקטורים בחברות ציבוריות ולהגברת ערכי
שקיפות תקציבית.
סוג העשייה

אזכור

פנייה

פנייה למבקר המדינה

הצעת חוק

הצעת חוק

הצעת חוק

הצעת חוק :יסודות התקציב
)תיקון – שקיפות תקציב
המדינה( פ-2765/19/
)הונחה על שולחן הכנסת ב
(27.10.14
הצעת חוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה(
)תיקון  -הקשחת
הקריטריונים לקיצור תקופת
צינון( )פ) (2526/19/הונחה
על שולחן הכנסת ב
(09.06.14
הצעת חוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה(
)תיקון  -תקופת צינון לנושאי
משרה בכירה בשירות

תקציר
פנייה למבקר המדינה לבדיקת
נסיעותיו של שר החוץ ליברמן
לוינה נוכח החשש כי התקיימו בכדי
לפגוש את מקורבו מרטין שלאף
ולא לצרכים דיפלומטיים
הצעת החוק מתקנת את חוק
יסודות התקציב ומכניסה שינויים
שיאפשרו לציבור ולכנסת שקיפות
ונגישות טובים יותר לתקציב
המדינה
מוצע להרחיב שיקול דעת וועדת
הצינון לאפשרות פגיעה בטוהר
המידות בבואה לבחון תקופת צינון
ובנוסף לצמצם האפשרות של
וועדת הצינון לקצר תקופות
שנקבעו בחוק ,רק לנסיבות
מיוחדות ומטעמים שירשמו.
מוצע להרחיב את תקופת הצינון
הקיימת כיום בחוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה(,
התשכ"ט– ,1969לתקופה של

יוזמים
שלי יחימוביץ'

משה גפני ,יריב לוין ,מרב
מיכאלי

זהבה גלאון ,מיקי רוזנטל,
ניצן הורוביץ ,אילן גילאון,
גילה גמליאל ,אראל מרגלית
מרב מיכאלי

מצטרפים

הציבור( )פ(2862/19/
)הונחה על שולחן הכנסת ב
(17.11.14

הצעת חוק

הצעת חוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה(,
התשע"ד2014 -

הצעת חוק

הצעת חוק הממשלה )תיקון
 דיווח על נסיעות שריםלחוץ לארץ( פ2548/19/
הוגשה ב 16.6.14

הצעת חוק

הצעת חוק

הצעת חוק חסינות חברי
הכנסת ,זכויותיהם
וחובותיהם )תיקון  -הצהרה
על חשבונות בנק בחוץ
לארץ( התשע"ד 2014-פ/
) 2153/19הוגשה ב
(10.2.14
הצעת חוק ניירות ערך
)תיקון – דיווח תאגיד על יעד
ומטרת תרומות( ,התשע"ד–

חמש שנים עבור מי שכיהן כנושא
משרה בכירה
הצעה להדק את ההגבלות על
פורש משירות המדינה בחוק
הצינון ,כך שלא יוכל לפעול מול כל
מוסד מולו עבד בעת שירותו
הציבורי ,וכן כי לא יוכל לייצג גוף
כלשהו כלפי עמיתים לשעבר
לעבודה ללא הגבלת זמן .כמו כן,
הוצע להגביר את הפומביות ולקבוע
כי רשות תפרסם ברבים את
הגבלות הפרישה ופרטיהם של
הפורשים .הצעת החוק הונחה על
שולחן הכנסת
מוצע לקבוע בחוק הממשלה ,כי
נסיעות שרי הממשלה לחוץ לארץ
יפורסמו באתר האינטרנט של
הממשלה בהודעה מטעם מזכיר
הממשלה .מוצע כי הודעה זו תכלול
את מטרת הנסיעה ,מועדיה,
משתתפיה וכן את הוצאות הנסיעה.
חבר/ת הכנסת יגיש הצהרה בדבר
החזקת חשבונות בנק בחוץ לארץ,
הרשומים על שמו ,על שם בן זוגו
או על שם ילדיו הקטינים ,כפי
שנקבע בכללי האתיקה לחברי
הכנסת; ההצהרה תפורסם לציבור.
עידוד שקיפות של תרומות
תאגידים ציבוריים לקהילה.

מיקי רוזנטל

מרב מיכאלי ,מיקי רוזנטל

מרב מיכאלי

נחמן שי ,גילה גמליאל

 2014פ) 2269/19/הונחה
על שולחן הכנסת ב
(10.3.14

הצעת חוק

הצעת חוק החברות )תיקון -
מאגר דירקטורים חיצוניים(
הוגשה במספר גלגולים )פ/
(1466
)הונחה על שולחן הכנסת
ביום (1.7.13

הקמת מנגנון למיון ולסינון מועמדים
לכהונת דירקטורים חיצוניים
בחברות ציבוריות ,בכדי להגביר
את עצמאותם של הדירקטורים
החיצוניים ולהפחית את המקרים
של זיקה אסורה בין דירקטורים
חיצוניים לבעלי השליטה בחברה,
כדי שדירקטורים אלה ימלאו את
תפקידם כיאות.

נחמן שי ,משה מזרחי,
איציק שמולי ,דב חנין ,מיקי
רוזנטל ,זהבה גלאון ,מירי
רגב ,משה פייגלין ,אלעזר
שטרן ,ניצן הורוביץ ,עמרם
מצנע

הצעת חוק

הצעת חוק החברות )תיקון-
הגבלות על מינוי
דירקטורים( ,התשע"ג2013-
)פ(1480/19/
הונחה על שולחן הכנסת
ביום 1.7.13

הגבלת כהונתם של דירקטורים
לכהונה כדירקטור בשלוש חברות
בו זמנית בלבד וכן כל עוד הוא אינו
נמצא בניגוד עניינים בכהונותיו.

עד קול ,איילת שקד ,שלי
יחימוביץ' ,משה גפני ,גילה
גמליאל ,קארין אלהרר ,מרב
מיכאלי ,אבישי ברוורמן

הצעת חוק

הצעת חוק החברות )תיקון -
הגבלת כהונת דירקטור
לשלוש חברות( פ2479/19/
הונחה ב 12.5.14

מוצע להגביל כהונה של דירקטורים
לשלוש חברות במקביל ,על מנת
להבטיח התנהלות מקצועית של
הדירקטורים ולהגדיל את סך
הדירקטורים המכהנים במשק

מרב מיכאלי

הגבלת תוקפם של צווי איסור
פרסום ועידוד שקיפות בהליכים
משפטיים בעלי עניין לציבור

נחמן שי ,מרב מיכאלי

הצעת חוק
הצעת חוק

הצעת חוק בתי המשפט
)תיקון  -הגבלת תוקפם של
צווי איסור פרסום(,
התשע"ד - 2014-פ2550/
הצעת חוק העונשין )תיקון -
שימוש במידע בידי עובד
ציבור( ,התשע"ד) 2014-פ/
(2107/19

כיום המונח "מידע פנים" נוגע רק
לתחום המסחרי ואינו מיוחס
לעובדי ציבור .מוצע לאסור על
עובדי הציבור לסחור במידע פנימי
של חברות אליו נחשפו ,שעלול

תמר זנדברג ,זהבה גלאון,
אילן גילאון ,ניצן הורוביץ,
מיכל רוזין ,עיסוואי פריג',
יריב לוין ,דב חנין

הצעת חוק זהה הוגשה
ע"י זהבה גלאון ,פ/
1946/19

להשפיע על הבורסה ועל המצב
הכלכלי.

דיון בועדה

דיון מהיר בוועדת חוקה מיום
16.11.14

פנייה

פנייה ליועמ"ש בעניין
פגישותיהם של ראש
הממשלה נתניהו ויצחק
תשובה בשנים האחרונות
6.1.15

פרסומים על החלטה לחלוקת
בונוסים מופרזים בחברה לאיתור
והשבת נכסי שואה.
הפנייה נעשתה בעקבות פרסום של
יונה לייבזון בגל"צ ,בשיתוף מיזם "
 100ימים של שקיפות" של
העיתונאי תומר אביטל ,לפיו נתניהו
ותשובה נפגשו לפחות עשר פעמים
מאז  ,2011מתוכן לפחות שבע
פגישות אישיות .זאת ,בניגוד בולט
לעובדה שרוה"מ לא נפגש עם מי
מהציבור או נציגיו בנוגע לנושא הגז

מרב מיכאלי

שלי יחימוביץ'

