
 جودة تقرير عنوان|  5102- اكتوبر 

 www.mqg.org.il االلكتروني الحركة موقع في الكامل الملف
  

 برئاسة الجماهيرية لجنةال رتااخت :٥١٠٢ لعام السلطة جودة فارس جائزة على الحاصلون
 اليعازر المتعاقد للعدل العليا المحكمة رئيس ونائب القاضي دورنر دالية المتقاعدة القاضية
 هذه على الثانية والحاصلة .القضائية السلطة مجال في ٥١٠٢ لعام السلطة جودة كفارس ريفلين
 في الدولة وممثلي العامة النيابة رقابة مفوضية غرسطيل هيله المتقاعدة هي القاضية الجائزة
( الليكود) كتلة من يعلون، موشيه الدفاع وزير :الفائزين وباقي. الرقابة سلطة مجال في الهيئات
 ايسرايل) كتلة من ابوقسيس-ليفي اورلي الكنيست ونائبة السياسية، النزاهة فئة في فاز الذي
 المحامية العام هذا ففازت التنفيذية السلطة في اما التشريعية، السلطة فئة في فازت التي( بيتننا

 المتعاقد الجنرال فاز واالمن الجيش فئة وفي ,الكهرباء سلطة رئيسة هكوهين،-فرقش اوريت
 االجتماعي النضال فئة فيو ,مدينة باراق االستاذ فاز واالكاديمية التربية فئة وفي ,لوقير يوحنن
 والصحافة االعالم فئة وفي ,كفير وصفيقا نويمان يوئيل العام هذا فازوا النزاهة اجل من العام
 غيداء فازت المحلية السلطة فئة وفي ,(غلوبس) جريدة من ليخطمن موشيه الصحفي فاز

 .٥١٠٢ لعام ولاال كانون ٠١ في الجوائز استالم وسيتم .انجاز مركز رئيسة زعبي ريناوي
 

 عقب :كحلون موشيه المالية لوزير المصالح تضارب اتفاقية اكتشاف تم التماسنا وعقب
 بتبريره للحكومة القضائي المستشار اإلشارة الى المحكمة من خالله من طلبنا والذي التماسنا

 فقرر .الظاهر الغاز في بمجال التعامل من كحلون لتجريح قانونيا رأيا بوضع القيام عدم
 الطبيعي، الغاز وتسويق استنباط في المصالح بتضارب ربما كحلون يجد بان القضائي المستشار

 من يبدو ما وهذا االختصاص، بهذا اخر وزير تفويض يتم بان القضائي المستشار قرر كما،
 اجل من الحركة خالل من للعدل العليا للمحكمة قدم الذي االلتماس على للدولة اولي جواب
 اتفاقية يتضمن الذي الرأي ايضا للمحكمة قدم لاللتماس الجواب هذا اطار في. السلطة جودة

 بها التعامل كحلون على يحرج التي ثانية مجاالت فيها توضح والتي لكحلون المصالح تضارب
 .وغيره القدس اورشلم بلدية ميمون، قوبي بصديقه مرتبطة عقارية مسائل وبينها –
 

 الى السلطة جودة اجل من الحركة وجهت :الكنيست نواب لرواتب االوتوماتيكية الزيادة وقف
 لتعديلها نظرا ،٥١٠١ الثاني كانون قيامها المتوقع الرواتب زيادة لرفض دعوة النواب جميع

 من عشرات وتعلو االقتصاد في المتوسط الراتب اضعاف اربعة حاليا تبلغ وألنها االوتوماتيكي
 على ان خالف فال الحركة رأي واما. العالم في البرلمانات نواب معظم مع المقارنة في المئة

 بين الواسع التفاوت الى تشير التي البيانات هذه ولكن مناسبا، راتبا الكنيست نواب يستحق
 بتحديد يقومون الذين انهم بحيث الكنيست، نواب ورواتب عام بشكل المجتمع في الرواتب
 كاستنكاف تفسر ربما الجماهيرية، اللجنة استنتاجات عن ون النظرغضي حينما ألنفسهم رواتبهم

 اللجنة توصي الحركة بقيادة الجماهيرية الضغوطات وعقب. الجمهور ثقة واذية المنتخبين عن
 .الرواتب في المقبلة الزيادة والغاء النواب رواتب بتجميد الجماهيرية

 

 اجل من الحركة دعمت :األمنية لألوضاع نظرا االعمال ألصحاب التعويضات لتفعيل الدعوة
 العنيد النضال في الوطني االمن لشؤون الوزراء لجنة وأعضاء الوزراء رئيس السلطة جودة



 بالدفاع تقوم التي االمن لقوات الكامل لتقديرنا وتعبيرا إسرائيل، لمواطني واالمن االمان إلعادة
 موضوع في النقاش الى الحكومة وزراء الحركة تدعو بالمقابل،. ليال نهارا الوطن عن

 تدهور عقببشدة  راثتت التي االخرى االماكن وفي ،العاصمة في االعمال ألصحاب التعويضات
 .االوضاع

 

 السابق المالية وزير وعقارات ثروة حول معلومات عقب :درعي الريه المالية الشهادة مراجعة
 قبل االعالم امام صّرح حينما بانه ياظاهر تفيد درعي، اريه والجليل النقب تنمية ووزير

 اخرى شقق في حقوق زوجته مع بالفعل يملك واحدة، وهو شقة يملك انه االخيرة االنتخابات
 يوسف الدولة مراقب السلطة جودة اجل من الحركة فوجهت .شيكل مليون ٠٢،٢ قيمتها تبلغ

 المالية الشهادات مراجعة الى ودعتهم ادلشطين، يولي الكنيست عضو الكنيست ورئيس شبيرا،
 الحركة فستدعي صحيحة غير انها تبين ولو لهم، تقديمها المفروض من كان التي للوزير
 .العدالة تأمين الى الكنيست ورئيس المراقب

 

 قانون إطار في الكهرباء هيئة اقامة في الخاصة اللجنة لمداوالت تمهيدا :الكهرباء هيئة
 التعديل انه توضح موقف ورقة لهم وقدمت اللجنة أعضاء لجميع الحركة وجهت التسويات،
 هيئة مقام في بالغ ضرر الى سيؤدي (محلها جديدة هيئة واقامة الكهرباء هيئة حل) المقترح
 الضرر هذا سيؤثر انه الحركة وترى. الطاقة لوزارة التنظيمي تسخيرها عقب المستقل الكهرباء

 هذا في والموثوقية اليقين ويقلّل سياسية بجهة لتبعيتها نظرا الكهرباء قطاع تنظيم جودة على
 كما. حكومي احتكار قبل من يسيطر الذي الكهرباء قطاع في خاصة حيوية تعتبر والتي القطاع،
 هيئة في المتوقع التعديل في مكتبه موقف شرح الى ودعوته الدولة مراقب الحركة وجهت

 المراقبة تقرير السرعة وجه على واصدار الكنيست في الخاصة اللجنة مداوالت في الكهرباء
 .الكهرباء هيئة استقالل بشأن

 

 السلطة جودة اجل من الحركة نشطت :القضائية السلطة حماية الى شقيد العدل وزيرة دعوة
 كلها، القضائية لسلطةاو اسرائيل في المحكمة مقام وحماية لتعزيز شقيد ايلت العدل وزيرة
 ولتستمر ومنفصلة   مستقلة   قوية   تعمل ان لتقدر اسرائيل دولة في الحكم سلطات ثالث من كواحدة
 حدود كل أُخترقت ان يبدو. اسرائيل دولة في والتوازنات الضوابط نسيج في المهم بدورها
 القضاء ضد الخطير الكالم حاليا ونشهد بكالمهم المتحدثون يحذر وااّل  الصادق والتحدث الحكي
 في المتنوع المجتمع على تأثيره ذلك من واسوا للعدل، العليا المحكمة وخاصة المحكمة وضد

 .اسرائيل
 

 السلطة جودة اجل من الحركة وجهت :الطقس اضرار معالجة عن الكهرباء شركة قصور
 العاصفة خالل الكهرباء شركة قصور ليحققوا الحكومية الشركات هيئة ومدير الدولة مراقب

 في الكهرباء شركة خالل من والفعال الناجع الرد ويؤكد القضية تقصى كي األخيرة، القصيرة
 شركة قبل من الظاهر في فعالة وغير بطية معالجة في المذكور القصور وتمثل .الالحقة الزمة

( االيطالي االضراب) بسبب االعالمية التقارير وفق وقع االضرار، ما من الكثير في الكهرباء
 .االضرار معالجة ابطأت التي العمال نقابة بتوجيه الكهرباء شركة عمال به قام الذي

 

 جودة اجل من الحركة وجهت :أولمرت ايهود السابق الحكومة رئيس مع العدالة تأمين يتم
 في االجراءات وإلنهاء العدالة لتأمين بالدعوة العام والمدعي للحكومة القضائي المستشار السلطة
 القرارات وألتخاد ونصف، عام قبل أدين ان بعد أولمرت، ايهود السابق الحكومة رئيس محاكمة
 هذه في الكثيرة للتأجيالت نظرا اليعازر، بن بنيامين السابق للوزير الجنائي التحقيق بشأن

 النظام في الجمهور وثقة امام القانون المساواة مبدأ على خطيرا تأثر التي سبب دون االجراءات
 .والقانوني القضائي

 



 السلطة، جودة اجل من الحركة وجهت (:هتوراني هحينوخ معيان مركز) لجمعية مالية رقابة
 المالية المراقبة بتقرير تتعلق اسئلة على الرد طالبة   والتعليم التربية وزارة الرابعة، المرة في

 ان على والتعليم التربية وزارة تجاهل بعد التوجه هذا تم وقد. هتوراني هحينوخ مركز لجمعية
 هيئة طلب على بناء االخير، حزيران اعد مراقبة لتقرير والحاقا الرد قانونيا، عليها يجب

 هحينوخ معيان التعليم شبكة تصرف راقبت التي والتعليم التربية وزارة في العام المحاسب
 .هتوراني

 

 هذا اصدارها تم التي الدولة مراقب تقرير نتائج عقب :الضرائب مصلحة قبل من الزائدة الضرائب اعادة
 التي الزائدة الضرائب اعادة الى دعاتها الضرائب مصلحة السلطة جودة اجل من الحركة وجهت الشهر،

 توجه ضمن ومن. تلقائيا   الزائدة الضرائب المصلحة تعيد ان على للسياسة فوري وتغيير تحصيلها تم
 في المشغول للمواطن الطبيعية والالمباالة الضرائب ضوابط في الجمهور اطالع عدم استغالل" :الحركة
 ."استأصله ويجب مناسب غير اليومية الحياة


