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לחקור את השתלטותם של , למבקר המדינה בבקשה דחופהץ פנתה "תנועת אומ
בסיוע משרד ראש הממשלה וגורמי שלטון , האחים עופר על משאבי המדינה

  .אחרים
  

לפיהם מסייעים , לחקור חשדות לכאורה, ץ מהמבקר"ה תנועת אומבפנייתה למבקר המדינה ביקש
באופן ישיר לאחים עופר להשתלט על ,בהובלת משרד ראש הממשלה , גורמים שלטוניים בכירים

  .ותשלומי התמלוגים,  על פי הסכמי הזיכיוןתוך התחמקות מקיום התחייבויותיהם, משאבי המדינה
  

  :אים הבאיםץ לחקור את הנוש"בין השאר ביקשה אומ
באמצעות ניתוב , תרגילי ההתחמקות לכאורה של האחים עופר מתשלום תמלוגי אמת .1

ח הביקורת החקירתית "כולל דרישה לחשוף את דו,, מכירות דרך חברה סינית שבבעלותם
 .ח ברלב בהקשר"של משרד רו

ול לייצוג המדינה בהליך הבוררות מ, חן- בכר-ד פישר"מינויו התמוה לכאורה של משרד עו .2
ד זה מייצג חברות בבעלות "כי משרד עו, למרות שהובא לידיעת המדינה, האחים עופר

ואף להפקיר את , המעמיד בסיכון, וכי קיים חשש לניגוד עניינים לכאורה, האחים עופר 
 .האינטרסים של המדינה

והמלצה ,בחינת סבירותם של אחוזי התמלוגים אותם אמורים לשלם האחים עופר למדינה .3
 .ם למקובל במדינות מתוקנותלהתאימ

בהקשר למכרה , לטובתם של האחים עופר,התערבותו הגסה של משרד ראש הממשלה  .4
בהקשר למסוכנות ,  חוות דעת מטעםוהזמנת, ליד ערד" שדה בריר", פוספטים מתוכנן
 דעת של הממונים על בריאות הציבור מטעם משרד למרות שקיימת חוות, המכרה המתוכנן

מה ,  המדעיתהכל זאת תוך מינוי ראש ועדה שאינו מוכר כמומחה בתחום בקהיליי, הפנים
ר שהינו מנהל בכיר מזה שנים בתאגידים בכירים "בכפיפות ליו,גם שהוא מכהן בגוף ציבורי

 .של האחים עופר
של " שכנוע"לצורך , ל ראש הממשלהשל המזכיר הצבאי ש, לכאורהראויההפעלה בלתי  .5

 בטיעונים ,גורמי משרד הבריאות להסיר את התנגדותם להפעלת המכרה המסוכן
 . לסייע לאחים עופר בכדי... מסווגיםםמפוקפקים לכאורה על צרכים ביטחוניי

על ידי אגף התכנון של משרד , נציגם של משפחת עופר, שילוב גורם אינטרסנטי ישיר .6
תכנית מתאר ארצית לכרייה והפקה של מינרלים -' ג14א "עורכים של תמבוועדת ה, הפנים

ועדה שתפקידה להגדיר באופן מקיף ברמה הלאומית את נושא הכרייה , תעשייתיים
להיות נוכחים ,  נוגעים אף במישריןכל זאת תוך מניעה בוטה מגורמים ציבוריים, במדינה

ן של ניצול משאבי המדינה לידי מה שנראה על פניו כהפקרת התכנו, בישיבות הוועדה
 .האחים עופר

  
ץ קוראת למבקר לפעול למיגור ההתנהלויות הנפסדות המופעלות על ידי גורמי "תנועת אומ

  .המנערת בהתמדה את המדינה מנכסיה, שלטון
   
  
 
   


