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  הודעה לעיתונות
  

  :המשפטי לממשלה ץץ ליוע"אומתנועת 

  בחשד של שוחד ההסכמה מגונה הנגוע –ההסכם בין האוצר לעיני 
  

  
אם תאושר ההצעה במסגרת חוק ההסדרים תוכל ההסתדרות לחזור ולהיות בעלת שליטה 

וליטי אלים על רק בגלל היכולת להפעיל לחץ פ, ללא כל תמורה, "קופת חולים כללית"ב
  .הממשלה

  
שלפיה תוענק להסתדרות , ל ההסתדרות עופר עיני"ההסכמה שהושגה בין האוצר לבין מזכ"

היא הסכמה מגונה , "שירותי בריאות כללית"זכות חוקית לקבוע שליש מחברי דירקטוריון 

 ר"ץ במכתב ששיגר בסוף השבוע יו"כך קובעת תנועת אומ – "הנגועה בחשד של שוחד
  . ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, אריה אבנרי, התנועההנהלת 

  
ץ תובעת את התערבותו המיידית של היועץ המשפטי לממשלה כדי למנוע את מימוש "אומ

במסגרת חוק ההסדרים  -הר המידות הציבורי וההסכמה הזו הנגועה מבחינת הערכים של ט
   .שיובא בקרוב לאישור הכנסת

  

המשמעות החמורה של מימוש ההסכם שהושג פשוטה ": נריבמכתב ליועץ המשפטי כותב אב
ההסתדרות הכללית החדשה , מאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אך חמורה ביותר

ההסכמה הנוכחית שהושגה בין ". חולים- קופת"היה קרוי פעם שאיננה הבעלים של מה 
ל השליטה מהפיכה המחזירה לאחור את גלג, בעצם, הינה, ל עיני"האוצר לבין המזכ

ההסתדרות הכללית החדשה אולי לא תחזור על פי ההסכמה הזו . ההסתדרותית בקופה
אבל בפועל היא מקבלת מתנה גדולה ,  "כללית שירותי בריאות"להיות הבעלים הפורמלי של 

ויקרה מן הקופה הציבורית המאפשרת לה לחזור בדלת האחורית ולהיות בעלת שליטה 
  ".להרק בגלל יכולתה להפעיל לחץ פוליטי אלים על הממש, ללא כל תמורה, "כללית"ב
  

אם אכן יאושר סעיף הדירקטורים בקופות החולים בחוק ההסדרים במסגרת ": ומוסיף אבנרי
תהיה זו פעם ראשונה בתולדות ישראל שבית המחוקקים  –עבודת החקיקה של הכנסת 

  ".יאשר בחוק את האפשרות לשלם שוחד כדי לזכות בתמיכה פוליטית
  

ואחריותך הציבורית והמשפטית למנוע בכל  ץ מאמינה כי תפקידך"תנועת אומ" :ומסכם אבנרי
אנו מבקשים כי תורה מיידית לפתוח בחקירה מי אחראי להצעה . מחיר בזיון מן הסוג הזה

ולבטל מכל וכל את ההסכמות הלא כשרות , שאישורה עלול לבייש את ספר החוקים הישראלי
 ".ל ההסתדרות"שהושגו בין משרד האוצר לבין מזכ

  


