פעילות בכנסת ה  – 19נורמות שלטון ראויות
מי מחברי הכנסת היוצאת פעל כדי להכניס ערכי שקיפות בהתנהלות המשרדים ,רשויות ובהעברות התקציביות
ולשיפור דרכי התנהלות של הנבחרים בכל רשויות השלטון שנוגעים לא רק לסף הפלילי של נבחרי הציבור אלא
גם לסף הנורמטיבי.
סוג העשייה

אזכור

תקציר

יוזמים

הצעת חוק

הצעת חוק גילוי עניינים של
נבחרי ציבור פ354/19/
)הונחה על שולחן הכנסת ב
(13.3.13

על פי הצעת החוק ,נבחרי ציבור
יהיו מחוייבים להציג דו"ח גילוי לפני
מינויים ולפרסם הצהרות ההון
שלהם.

שלי יחימוביץ'

הצעת חוק

הצעת חוק שקיפות
אינטרסים כספיים וגילוי
עניינים של חברי כנסת
ושרים ,התשע"ג 2013-פ/
) 1298/19הונח על שולחן
הכנסת ביום 27.5.13

הצעת חוק

הצעת חוק תשלום שכר
היועץ המשפטי ומבקר
העירייה )תיקוני חקיקה( פ/
13.3.2013 165

הצעת חוק

הצעת חוק יסודות התקציב

הצעה לפיה יחוייבו חברי הכנסת
והשרים לפרסם את האינטרסים
הכספיים שלהם ושל משפחתם,
פרסום אשר לא יכלול סכומים .וכן
עם סיום כהונתם יחוייבו לפרסם
את השינוי שחל בהונם במהלך
כהונתם.
מוצע כי משכורתם של שומרי הסף
בשלטון המקומי תשולם ע"י משרד
הפנים ולא ע"י הרשות המקומית,
כדי לייצר אי תלות ולחזק תקינות
שלטונית.
הצעה לחשיפת הפירוט התקציבי

מיקי רוזנטל ,פנינה תמנו-
שטה

זהבה גלאון ,אילן גילאון,
ניצן הורוביץ ,מיכל רוזין,
עיסוואי פריג' ,תמר זנדברג
זהבה גלאון ,אילן גילאון,

מצטרפים
הגלגול האחרון של
ההצעה עלה ב
 13.3.13על שולחן
הכנסת ה .19-שתי
הצעות דומות הועלו
בכנסות ה  17וה 19
ע"י שלי יחימוביץ
ואופיר פינס.

)תיקון  -פירוט תשלומים
אחרים בחוק התקציב  -מעון
רשמי( פ22.4.2013 990/

עתירה לבית המשפט

חשיפת פרוטוקולים של
ועדת הריכוזיות

הצעת חוק

הצעת חוק הרשויות
המקומיות )זכויות וחובות
של חברי מועצה( ,התשע"ד-
 .2014פ 2679/הוגשה ב
28.7.14

הצעת חוק

הצעת חוק יסוד :הממשלה
)תיקון -חובת מינוי ממלא
מקום רוה"מ( פ2114/19/
)הונחה ב (28.1.14

של סעיפי התקציב של בית ראש
הממשלה ומשכן הנשיא
עתירה בבקשה לחשוף את אופן
פעילות הועדה ומהות היחסים בין
חברי הוועדה לבין בעלי ההון
שהעידו בפניה .העתירה הביאה
לחשיפת הפרוטוקולים בחודש
ספטמבר .2013
מטרתו של החוק להגדיר
חובותיהם ולהעניק זכויות לחברי
המועצה אשר יסייעו להם
בתפקידם .החוק המוצע מאגד
בתוכו היבטים בעבודתם ופעולתם
של חברי מועצה ,אשר אין מקום
להסדירם בחוקים קיימים הנוגעים
לחברי מועצה ,אלא בחוק העוסק
ישירות בחברי המועצה .הצעה
דומה הוגשה במסגרת פקודת
העיריות.
חוק-יסוד :הממשלה קובע
במתכונתו הנוכחית שראש
הממשלה רשאי ,אך לא חייב,
למנות לעצמו ממלא מקום .כך נוצר
מצב שאם ,חלילה ,ראש הממשלה
אינו כשיר ,המדינה עלולה להיקלע
למצוקה שלטונית .הצעת החוק
באה להפוך את מינוי ממלא המקום
לחובה בדין.

ניצן הורוביץ ,מיכל רוזין,
עיסוואי פריג' ,תמר זנדברג

זהבה גלאון

יפעת קריב ,מירי רגב,
איילת שקד ,דוד צור ,דוד
אזולאי ,פנינה תמנו-שטה,
דב חנין ,יחיאל חיליק בר,
תמר זנדברג ,דב ליפמן,
שתיו שפיר ,עדי קול,רינה
פרנקל ,שמעון סלומון ,מיכל
רוזין ,ניצן הורביץ ,קארין
אלהרר ,עליזה לביא איציק
שמולי

מרב מיכאלי ,איתן כבל,
משה גפני

בועז טופורובסקי

הצעת חוק

הצעת חוק יסוד :הממשלה
)תיקון  -נבחר ציבור
שהורשע בעבירה שיש עמה
קלון( )הוגשה במספר
נוסחים .האחרונה  -פ/
(2839

ראיון

ראיון בעקבות דיון חסוי
מועדת החוץ והביטחון
בתאריך 27.5.2014

הצעת חוק

הצעת חוק זכויות החולה
)תיקון  -איסור פעילות
מסחרית בבית חולים(,
התשע"ד) 2014-פ(2692/
הוגשה ב  28.7.14ועברה
קריאה טרומית

מטרת החוק היא לא לאפשר למי
שהורשע בגין עבירה שיש עמה
קלון תוך כהונתו כנבחר ציבור,
לכהן כשר בממשלה לפני תום 14
שנים מאז סיים לרצות עונשו.

לפי דיווח של נציגים בכירים
מהמערכת הביטחונית בוועדת
החוץ והביטחון בתחילת השנה
נמסר כי התכנון התקציבי לא ידרוש
תקציב לאימונים ,אולם לאחר
מספר חודשים צה"ל פרסם כי ביטל
את האימונים בשל חוסר בתקציב
ודרש תקציב )מהלך שנתפס
כסחיטת מערכת הביטחון והעלה
חשש להטעיה מכוונת של חברי
הועדה בדיון הראשוני( .ח"כ בר-לב
חשף זאת ופנה בדרישה אל ראש
הוועדה והשר לבחון את הפער ואת
האמירה המטעה בוועדה.
מנהל בית החולים יוסמך לקבוע
קריטריונים לכניסת עוסקים
ומפרסמים במתחם בית החולים
כדי למנוע שימוש ציני במצבו של
המטופל.

משה מזרחי ,מיקי רוזנטל-
מטעם השדולה למאבק
בשחיתות

עמר בר לב

עמר בר-לב ,איתן כבל ,
שולי מועלם-רפאלי ,אבישי
ברוורמן ,דב חנין ,ניצן
הורוביץ ,עליזה לביא ,משה
מזרחי ,אלעזר שטרן ,מירי
רגב ,נחמן שי ,מיקי רוזנטל,

בגלגולים אחרים של
ההצעה הצטרפו  -איתן
כבל ,זהבה גלאון ,נחמן
שי ,קארין אלהרר,
מיכל בירן ,עמר בר-לב,
דוד צור ,מיכל רוזין,
אלעזר שטרן ,תמר
זנדברג ,איציק שמולי,
שלי יחימוביץ' ,דב
ליפמן ,עפר שלח.

מיכל בירן

פעילות ועדה

שקיפות ועדת הכספים

פעילות בוועדה והגשת
עתירה לבג"צ

שקיפות העברות תקציביות

דיון בוועדה

בקשה מרשות החברות
הממשלתיות לגבש נוהל
ברור לגבי קליטה והעסקת
עובדים בחברות
הממשלתיות .פרוטוקול מס'
 165מישיבת הועדה לענייני

העברת דיוני ועדת הכספים לשידור
ישיר בפורטל הוועדה .כך כל אזרח
יכול לצפות בדיונים ,בהתאם לסדר
היום אשר מפורסם מבעוד מועד
בפורטל הוועדה .יחד עם זאת יוסד
נוהל פניית חברי כנסת לנציגי
משרד האוצר טרם כינוס ישיבות
הוועדה הקשורות לנושא .בכך
חברי הכנסת מקבלים הן באמצעות
המייל ,והן באמצעות פרסום באתר
האינטרנט ,את נוסח הפניות
התקציביות אשר מועברות לוועדה
– ובאפשרותם לפנות בשאילתא
לנציגם השונים ,לקבל על כך
תשובה ,על מנת שדיוני הוועדה
יהיו עניינים.
לאורך כל כהונת הכנסת הנוכחית
דרשה חה"כ שפיר הסברים ופירוט
בכל הנוגע להעברות התקציביות
אותן התבקשו חברי ועדת הכספים
לאשר .התעקשותה זו גרמה לא
פעם להוצאתה מהוועדה.
בנוסף ,הגישה חה"כ שפיר עתירה
כנגד חוקיות ההעברות
התקציביות.
בקשה למנוע ככל שניתן גיוס
והעסקה של קרובים ומקורבים
בתאגידים  -מקורות ושח"מ

ניסן סלומיאנסקי

סתיו שפיר

אמנון כהן ,יו"ר הועדה

נכחו :שמעון אוחיון,
באסל גטאס ,לאון
ליטינצקי ,תמר זנדברג,
אורי מקלב

ביקורת המדינה 3.12.2014

דיון בוועדה

חוק

הצעת חוק
הגשת קובלנה לועדת
האתיקה

פרוטוקול  292מישיבת
ועדת הכספים בנושא אופן
הליכי גביית אגרת השידור
ודו"ח רשות השידור
18.2.2014

חוק יסוד :הממשלה )תיקון -
שינוי שיטת הממשל( פ/
 1402עבר בקריאה שנייה
ושלישית בתאריך
11.3.2014
הצעת חוק חופש המידע
)תיקון  -קרן קיימת לישראל(
פ 2224/הוגשה ב
 24.2.2014ועלתה לועדת
שרים שם נתקעה
החלטת ועדת האתיקה מס'
 10/19בקובלנות נגד חה"כ
מירי רגב בקשר לניהול
ישיבת ועדת הפנים והגנת
הסביבה )(17/2/13

הסדרת אופן הליכי גביית אגרת
רשות השידור ודו"ח רשות השידור.
פיתוח מנגנון פניות מסודר
באמצעות אתר האינטרנט האישי
להעברת תלונה בגין גביית אגרת
רשות השידור ,וזאת בצירוף
האסמכתות הנחוצות .טיפול של
לשכת ח"כ סלומינסקי בפניות אשר
הצליחו לבטל עיקולים על חשבונות
בנק ,רכבים ,למנוע גביית כפל
תשלומים
העלאת אחוז החסימה
הצעה להחיל את חוק חופש המידע
גם על קק"ל כהיותה ממלאת
תפקיד ציבורי וסטטוטורי וכחלק
ממגמה להחיל שקיפות עליה
נורמות של שקיפות
הגשת קובלנה בעקבות ניהול הדיון
ע"י ח"כ מירי רגב ,יו"ר וועדת
הפנים של הכנסת בדיון בנושא
"יחסי עבודה בין הדרג הנבחר לבין
הפקידות ברשויות מקומיות".
אליו הוזמן רק ראש עיריית
נצרת עילית ,שנגדו הוגש כתב
אישום ,וכן הדיון התמקד אך
ורק בסוגיית היחסים שבינו
לבין היועצת המשפטית

ניסן סלומינסקי

רונן הופמן

משה מזרחי ,מרב מיכאלי,
דב ליפמן ,עמר בר לב,
תמר זנדברג

בועז טופורובסקי ,גילה
גמליאל ,עיסאווי פריג',
סתיו שפיר ,עפו
אגברייה ,דב חנין

לעירייה ,כאשר "האופן שבו
התנהלה הישיבה ,ודברי
הפתיחה ,היו בוטים ומוטים
בצורה קיצונית .".וועדת
האתיקה פסקה כי הקובלנה
מוצדקת והטילה סנקציה של
"הערה".

הצעת חוק

חוק הרשויות המקומיות
)מימון בחירות( )תיקון  -ייצוג
לנשים ברשימות מועמדים(,
התשע"ג) 2013-פ(1656/

רשימה בבחירות מקומיות ששליש
ממועמדיה הן נשים תקבל מימון
בחירות מוגדל.

תיקון חוק

חוק חופש המידע )תיקון מס'
 ,(9התשע"ד .2013-התקבל
בכנסת ב 15.10.2013

החלת חוק חופש המידע וחובת
השקיפות על אגודות ספורט

הצעת חוק

הצעת חוק שירותי הדת
היהודיים )תיקון מס' (20
)ועדת בדיקה לרבני ערים(,
התשע"ד ) 2014 -עברה
בקריאה ראשונה(

מטרת החוק המוצע היא לתת
למשרד לשירותי דת ולרבנות
הראשית לישראל כלים
להתמודדות עם טענות לאי-מילוי
תפקידיו של רב עיר ,ולאפשר
להעביר רב עיר מכהונתו במקרים
חריגים ,וזאת בדומה להסדרים
הקיימים בחוק ביחס לנבחרי

יפעת קריב ,עליזה לביא ,דב
חנין ,פנינה תמנו-שטה,
קארין אלהרר ,זהבה גלאון,
גילה גמליאל ,תמר זנדברג,
ניצן הורוביץ ,נחמן שי ,שולי
מועלם-רפאלי ,מיכל רוזין,
עיסוואי פריג' ,משה מזרחי,
מיכל בירן ,מאיר שטרית,
דוד צור ,רות קלדרון ,רינה
פרנקל ,חנין זועבי
חנא סוויד ,דב חנין ,עפו
אגבאריה ,מוחמד ברכה.
הצעה נוספת ,זהה של
חה"כ יריב לוין
המשרד לשירותי דת ,אלי בן
דהן ,הצעת חוק ממשלתית

הציבור ברשויות מקומיות וביחס
לאיגודי ערים.

רפורמה

רפורמה במערך הכשרות

הקמת חברות ייעודיות להעסקת
המשגיחים והמפקחים כדי למנוע
מצב שבו המשגיח מועסק ע"י בעל
העסק עצמו.

המשרד לשירותי דת.

תקנה

תקנת מינוי נשים במועצות
הדתיות .קטע מפרוטוקול
הישיבה ב 19.11.2014

הרכב מועצה דתית שבו לא חברה
לפחות אישה אחת -לא מאושר

תקנה מטעם המשרד
לשירותי דת .הוצאה ע"י סגן
השר אלי בן דהן

