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 بمسالة يتعلق فيما المطلوب الفحص تعجيل على للعمل بنداء العدل لوزارة السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :الغاز احتكار ضد النضال

 اثر على وذلك بسرعة الفحص اجراء وجوب هو الحركة موقف. الطبيعي الغاز بموارد المتعلقة المواضيع معالجة عن المالية وزير امتناع

 على حاسم تاثير الوزير لتدخل يكون ان الممكن من انه حين في, جدا متقدمة بمراحل فيه االحتكار والغاء الغاز قطاع ترتيب مسالة وجود

 واعضاء االجسام من عدد بمشاركة, السلطة جودة اجل من الحركة توجهت كما. االنتخابات عشية ناخبيه لجمهور ووعوده التزاماته ضوء

 الحصول اجل من وكذلك الجمهور لتعليقات الدولة حددتها التي الزمنية الفترة تؤجل اللماذا  تفسير بطلب العيا العدل محكمة الى, الكنيسيت

, الغاز موضوع في وكذلك. الجمهور تعليقات فترة بداية قبل بالموضوع المتعلقة والمستندات المعلومات كامل نشر يتم لم لماذا تفسير على

 The Marker جريدة تقرير بحسب الذي" الصمت فرض بند" نص نشر بطلب االحتكار حظر ولسلطة الكهرباء لشركة الحركة توجهت

 .الغاز اسعار على رقابة فرض على العمل عن باالمتناع الغاز شركات امام بااللتزام الغاز مستهلكي يفرض على, 

 

 من الحركة توجهت, دانينو يوحنان للشرطة العام المفتش توديع حفل تكاليف حول المنشورات اعقاب في :للشرطة العام المفتش توديع حفل

 طلبت الحفل تكاليف الى باالضافة. الحفل تكاليف تفاصيل على الحصول بطلب الداخلي االمن ووزارة اسرائيل شرطة الى السلطة جودة اجل

 من الصحفيين ومنع الحفل بانتاج المتعلقة القرارات بها اتخذت التي الجلسات بروتوكوالت, مولته التي المصادر عن معلومات الحركة

 .الحفل تغطية
 

 التشويه الى اللجنة اشارت. االمن ميزانية في المرغوبة الشفافية مدى على االخيرة االشهر في لوكر لجنة عملت :لوكر لجنة قرارات تبني

 سنة خالل الميزانية في زيادة على االمن وزارة حصول فرضية اساس على الميزانية تخطط. وتطبيقه االمن ميزانية تخطيط في الشديد

 المتعلقة لوكر لجنة قرارات لتبني بنداء المالية ووزير االمن وزير, الحكومة رئيس الى السلطة جودة اجل من الحركة توجهت. الميزانية

 .القومي االمن ومجلس المالية وزارة, الحكومة رئيس مكاتب مقابل االسرائيلي الدفاع وجيش االمن وزارة في المطلوبة بالشفافية
 

 قدمتها التي الموقف تحديد رسالة في  السلطة جودة اجل من الحركة تقترح :الماليةو البنكية الخدمات في التنافس زيادة اجل من اللجنة

 بوجود يسمح الذي الحالي االقتصادي الترتيب في الموجود االساسي للفشل حلول المالية البنكية الخدمات في التنافس زيادة اجل من للجنة

 بطاقات وشركات البنوك بين الملكية فصل :يوجد اللجنة اقتراحات بين من. اسرائيل في البنوك مجال ومراقبة ادارة في الصعبة المشاكل

 .التجارية والشبكات البريد لبنك التحتية البنى استعمال وتشجيع للسوق اعتماد وروابط اشتراكية وبنوك انترنت بنوك اقامة تشجيع, االعتماد
 

 توجهت, بك جال بمسالة والنيابة الشرطة سلوك حول االولى القناة في جليك ويفعات حسون ايال تحقيق اثر على :بك جال دهس مسالة

 في الواردة الحيثيات لفحص بنداء, النيابة جهاز على المراقبة مسؤولة, جراسطل هيال المتقاعدة القاضية الى السلطة جودة اجل من الحركة

 الحركه توجه من الهدف .المطلوب التحقيق اتمام وبدون االدلة نقص بحجة معدودة اسابيع خالل التحقيق ملف اقفال تم انه بين الذي التحقيق

 .نواقص اي به يتواجد لم ام التحقيق في الواردة االدعائات حسب كان هل, النيابه سلوك من التاكد هو
 

 السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :سابقا رمله بلدية مراقب ادعائات في جديد من التحقيق اجل من الشرطة مع التحقيق لوحدة التوجه

 بلدية رئيس ضد, زيسين شمعون السيد, سابقا رمله بلدية مراقب ادعائات في جديد من التحقيق بطلب( ماحاش) الشرطة مع التحقيق لوحدة

 بلدية رئيس ضد التحقيق ملف اغالق قرار في نقص وقوععدم  من والتحقق والتطبيق التحقيق شخصيات وسلوك ليفي يوئيل السيد الرمله

 من فيشر تعيين تبين جديدة معلومات ضوء وعلى فيشر رونال المحامي فيها المشترك الفساد فضيحة عن الكشف خلفية على وذلك. الرمله

 .ليفي الرمله بلدية رئيس ضد التحقيق باغالق القرار مع بالتزامن الرملة بلدية قبل
 

 هشارون رمات بلدية التزمت, السلطة جودة اجل من الحركه توجه اعقاب على :هشارون رمات لبلدية القانونيه غير الالفتات ترتيب

 في لالفتات التصاريح من عدد هشارون رمات بلدية منحت ان بعد وذلك. الالفتات وضع لطلبات القاونون حسب المطلوبة التصاريح باعطاء



 وجود عدم بسبب للبلدية التصاريح منحل صالحية وجود عدم من بالرغم( هياروك وكفار جليلوت مفرق) ايالون شارع على النقاط من عدد

 .قانوني بناء ترخيض
 

 الصحاب المراقب الجماهيري الجسم, العسل مجلس والى الزراعة وزارة الى السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :العسل مجلس

 اعقاب في التوجه جاء. العسل اسعار على وتاثيره المدراء لمجلس سليم غير سلوك وجود احتمال لفحص بنداء, العسل ومنتجي المناحل

 المدراء مجلس بشكل يتعلق ما بكل, والسلطة الجمهور اعين عن والمخفي العسل مجلس فيه الموجود المصالح تضارب عن الحركة كشف

 .ممثليه وعمل
 

 موران ادعاءات فحص بطلب الدولة مراقب الى السلطة جودة اجل من الحركة توجهت  :الكهرباء شركة في سليم غير لسلوك احتمال

 في الدولة مراقب الى السابق الحركة توجه الى التوجه هذا يضاف. الكهرباء شركة في سليم غير يبدو ما على بسلوك يتعلق فيما غينسور

 غينسور كشف بحسبها والتي الكهرباء شركة من غينسور باقالة المرتبطة االحداث تسلسل تفصيل تم الحركة توجه في. الجاري نيسان شهر

 لمراقب السابق الحركة توجه من الرغم وعلى الكبيرة الموضوع اهمية من الرغم على.DMS جهاز بشراء تتعلق سليمة غير تصرفات عن

, غينسور ادعاءات من للتحقق شامل اجراء فتح اجل من المراقب الى الحركة تتوجه, لهذا. الموضوع في موقفه المراقب يبدي لم, الدولة

 في الوقوف عدم, الكهرباء شركة في الجهاز وتطبيق استيعاب اجراءات, DMS ال جهاز شراء سبقت التي االعتبارات من التحقق وخاصة

 .االن حتى الجهاز عمل في القصورات عن والتقرير, الجهاز لعمل المحددة االهداف

 

 اللجنة عمل لفحص بطلب ينادلشط يوئيل الكنيسيت رئيس الى السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :الكنيست في اللوبيين عمل تنظيم

 في عليهم يتوجب وماذا, اللجنة هذه لوجود مدركين الكنيسيت اعضاء وهل, اللجنة هذه اعضاء هم من. الكنيسيت في اللوبيات لنشاط الخاصة

 الصراع معالجة ذلك من واالهم الكنيسيت مبنى في القانوني اللوبيين عمل لتنطيم عليا اهمية الحركة ترى. للقانون يناللوب احد مخالفة حال

 .الكنيسيت قانون تعليمات مع تتعارض باعمال يقومون الذين اللوبيين هؤالء وهم", االسود اللوبي"  المسمى
 

 قائم, للحكومة القضائي للمستشار السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :اسرائيل اراضي سلطة في التعيينات اجراءات سالمة لفحص نداء

, طوشنسكي ليئور السيدة ان بين الذي,  TheMarker جريدة في بوسو نمرود تقرير اعقاب في, اسرائيل اراضي بسلطة العام المدير مقام

 شروط تفصيل" اجل من اساسية شروط وتغيير ابطال خالل من, لوظيفتها القبول شروط نص في تدخلت, السلطة في العام المدير نائبة

 ".مقاسها على الوظيفه
 

 للحكومة القضائي للمستشار السلطة جودة اجل من الحركة توجهت :الدولة لرئيس اعالمي كمستشار حيفيتس نير مصالح لتضارب احتمال

 تضارب معالجة ذلك وبضمن. عام بشكل الجمهور لمنتخبي الخارجين المستشارين لقضية مالئم وتطبيق شديد لتنظيم بنداء العدل ولوزارة

 .خاصة لشركات كمستشار االضافية حيفيتس اعمال ضوء على -الدولة رئيس مستشار, حيفيتس نير لدى, يبدو ما على, الموجود المصالح
 

 اعضاء احد ان السلطة جودة اجل من الحركة يؤسف" :يوغيب موطي الكنيسيت عضو اقوال على السلطة جودة اجل من الحركة رد

 العليا المحكمة هدم"  مثل اقوال يبرر ال السياسية االراء تضارب. العليا المحكمة ضد فظ بشكل التهجم يختار االسرائيلية التشريعية السلطة

 صدرت ان وبالذات كليا ادانتها ويجب االسرائيلية الديموقراطية اركان احد ضد للعنف التحريض حد الى تصل تكاد اقوال انها. "D9 بجرافة

 ".مشرع عن

 

 

 

 

 

 

 

 

من أجل جودة السلطة في اسرائل هي جماعية جماهيرية. غير حزبية. الحركة ال تعتمد على تمويل لمكافحة الفساد نحن بحاجة لدعم مادي ومعنوي. الحركة 

 يشرفنا االتكاء عليه. يًاإقتصاد ًراالدولة؛ بل إنها تطمح للتوسيع قاعدتها الجماهيرية لدعمها في خطاها ضد السلطات ولتكون هذه القاعدة ظه
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