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בית המשפט קיבל את  !חות מבקר המדינה"משרדי הממשלה לא יוכלו יותר להתעלם מדו –ניצחון בעתירה 

ומשרדי הממשלה פשוט  –שבו מבקר המדינה מוציא דוחות מיוחדים עתירת התנועה נגד המצב האבסורדי 
רק  –מדובר בדוחות שעוסקים בנושאים קריטיים  .ובניגוד לחוק לא ממנים צוותים לתיקון הליקויים, מתעלמים

; בפיתוח משק הגז הטבעי; ל"הביטחון ומשרתי הקבע בצה בשנה האחרונה יצאו דוחות שעסקו בתקציב מערכת
; בהתנהלות חברת נתיבי ישראל ועוד ועוד; בהוצאות מעונות ראש הממשלה; במשבר הדיור; מטריבמאגר הביו

החודש  בית המשפט קיבל את העתירה ובעקבות כך משרדי הממשלה יצטרכו להפסיק עם הנוהג התמוה שלהם 
 .התנועה תמשיך לעקוב –
 

נועה הגישה עתירה לפי חוק חופש הת ?ן מחזיקה דואר ישראל"איזה נכסי נדל -להפסיק להסתיר : עתירה
ן "לאחר שבקשות שהגישה התנועה בדרישה לחשוף את המידע בנוגע לכלל נכסי הנדל, המידע נגד דואר ישראל

גם על פי החוק וגם על פי ההיגיון  –מדובר במידע ששייך לציבור ושחובה ; לא נענו –והקרקעות שבידי החברה 
ההתנהלות התמוהה של דואר ישראל שלא טרחה להשיב , בנוסף .לנהוג בשקיפות ולחשוף אותו –הבסיסי 

בימים שהציבור מתלונן על התפקוד של דואר  –ומעל הכל ; מעלה סימני שאלה –לבקשות לחשוף את המידע 
את , סוף כל סוף, מנת להבריא את החברה ולשפר-חובה לבדוק אם יש נכסים שניתן להשתמש בהם על, ישראל

 .השירות לציבור
 

החודש התנועה הגישה בקשה לדיון  – לא למינוי אריה דרעי לשר הפנים: לדיון נוסף בעתירת התנועה בקשה
התנועה הבהירה בבקשתה שמינויו של דרעי עלול לפתוח פתח . נוסף בעתירתה נגד מינוי אריה דרעי לשר הפנים

חרונה שדרעי כיהן כשר בפעם הא. דבר שיהפוך לנורמה מקובלת –למינויים של עבריינים מורשעים נוספים 
במאסר , בהרשעה שלו בשוחד, זה נגמר בסכומים אדירים מכספי הציבור שהוא שלשל לכיסו, במשרד הפנים

לא צריכים להיות  –ועבריינים מורשעים בכלל , לעמדת התנועה דרעי. ואין שום היגיון במינוי כזה –בהטלת קלון ו
; ה הן ביצעו את עבירות השוחד והשחיתות החמורות שלהםובוודאי לא לחזור לאותה הזירה ב, שרים בממשלה

-במסגרתו כבר חתמו על עצומת התנועה נגד המינוי למעלה מ –המאבק המשפטי מלווה גם במאבק ציבורי נרחב 
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התנועה פנתה בדחיפות ליועץ המשפטי  – אליעזר קניית חפות תמורת תשלום כספי-לא לאפשר לבנימין בן

מ בין הפרקליטות לבין עורכי דינו של בן "פיהם מתנהל מו-ה ולפרקליט המדינה בעקבות פרסומים עללממשל
מדובר . בתמורה לתשלום כספי –אליעזר יחמוק מאישום השוחד -שבמסגרתו עלתה אפשרות שבן –אליעזר 

אחת כמה וכמה מקום ועל , האם ייתכן כי זה שמצויה בכיסו הפרוטה :בפגיעה קשה בעקרונות השוויון בפני החוק
 ?יוכל לחמוק ממשפט צדק בעבור תשלום, בו על פי החשדות הגיעה פרוטה זו לכיס זה בדרכים שאינן כשרות

 
התנועה פנתה לנציבות שירות המדינה ולמשרד המשפטים  – חשש לתפירת מכרז לתפקיד מנהל רשות המים

ת שמהוות צמצום של הוראות החוק תוך חריגה נראה שמדובר בדרישו: בדרישה שיתוקנו הליקויים בהליך המינוי
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בנוסף פנתה התנועה ; למידותיו של מועמד מסויים" נתפר"באופן שמעלה חשד שמדובר בהליך פסול ש –מסמכות
 .לנציבות שירות המדינה בדרישה לשקיפות מוחלטת בנושא דרישות הסף למכרז

 
בין  –לנית ובזבוז כספי ציבור במפעל הפיס ח ביקורת חריף חשף התנהלות רש"דו ?מה מסתירים במפעל הפיס

קשה שלא לתהות לאן . ₪מיליון  75ונגמר בעלויות של ₪ מיליון  5.7ן שהיה אמור לעלות "פרויקט נדל, השאר
אך למרות הזמן הרב שחלף המידע  -התנועה פנתה למפעל הפיס בדרישה לקבל את המידע הזה  . הלך הכסף

כולל , בנוסף התנועה פנתה בדרישה שימוצה הדין. חמורים ביותר מה שמעלה סימני שאלה –לא התקבל 
 .ח"בהווה ובעבר האחראיים להתנהלות שחשף הדו נגד הבכירים, בתביעה משפטית

 
ח קבילות החיילים מצטיירת "מדו – דרישה לשמור על מחסני החירום: ח קבילות החיילים"בעקבות פרסום דו

( חים"ימ)ל "תמונה מדאיגה של עלייה בתלונות חיילים בנוגע למוכנותם וכשירותם של יחידות מחסני החירום בצה
קיצוץ של עשרות אחוזים בכל תחומי הליבה ללא התחשבות מספקת במשמעויות "ח קובע כי "הדו. לשעת מלחמה

לפערים רבים המשליכים על רמת הכוננות , יא לירידה ממשית במקצועיותהנובעות מכך ושחיקת שכר הנגדים הב
התנועה פנתה בעקבות כך . ומזהיר מהמחיר הכבד שיהיה אם לא יתוקנו הליקויים" והמוכנות במחסני החירום

וגם ליישם את כל מסקנות ועדת וינוגרד ולקחיה ממלחמת  –לשר הביטחון ודרשה ממנו לפעול לתיקון הליקויים 
 .נון השנייהלב

 

לפי  - לחשוף את המידע על מינוי פעילי מפלגתו של שר האוצר לתפקידי מפתח במינהל התכנון: עתירה
רים של "מונו לאחרונה ליו -שלושה פעילים מרכזיים במערכת הבחירות של מפלגת כולנו , פרסומים בתקשורת

התנועה פנתה לשר ולמשרד . תכנון ובנייהאחד התפקידים החשובים ביותר בכל הקשור ל -ועדות תכנון מרחביות 
ולהבין אם המועמדים הצהירו על קשרים פוליטיים עם מפלגתו של שר  –האוצר בעניין בדרישה לקבל הסברים 

במסגרת בירורי התנועה נחשפה בעיה מטרידה . האוצר והאם הם נערכו לפי כל כללי המנהל התקין והגילוי הנאות
ואילו במשרד הפנים טענו , הל התכנון עדיין נמצא באחריות משרד הפניםבמשרד האוצר טענו שמנ: נוספת

התנועה עתרה  5502בחודש מאי  –לאחר שדרישה זו לא קיבלה מענה מספק ; שהעניין באחריות משרד האוצר
לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לחשוף את כל המידע הרלוונטי ולקבל תשובות לשאלות המהותיות 

 .בעקבות העתירה קיבלה התנועה את המידע המבוקש. ל המשרד"עה לשר האוצר ולמנכשהציגה התנו
 

התנועה פנתה ליועץ המשפטי בדרישה שיבדוק במהירות  – ח המבקר על התנהלות ראש הממשלה"בעקבות דו
מנת שהעניין לא יתמסמס -על -" טורס-ביבי"את החומרים שהועברו אליו ממבקר המדינה בנוגע לפרשת 

ח להתפרסם ואת התנהלותו של ראש "התנועה אף ביקרה את השנים הארוכות שלקח לדו. תהתיישנו בשל
 .שאינה ראויה לנבחר ציבור, ח"הממשלה כפי שמצטיירת בדו

 
לאחרונה פורסם כי מאז כניסתו לכלא  ? האם אולמרט מקבל ביקורים פרטיים במסווה של התייעצות משפטית

וכי רבים ממבקרים אלה לא ; עורכי דין שונים 75-זכה לביקורים של לא פחות משל אולמרט לפי חודשים ספורים 
אלא , השתייכו מעולם לצוות ההגנה המשפטית המלווה אותו בפרשיות הפליליות השונות בהן הוא מעורב

כמייצגיו רק " פורמלית"ד ונרשמו "המחזיקים במקרה ברישיון עו, בידידים ומכרים שלו משכבר הימים מדובר
ל ביקורים שערכו אצל מר אולמרט מר רוני בראון ומר חיים "בהקשר זה נזכרו בפרסומים הנ. ורך ביקורים אלולצ

ביקורים תכופים אלו מקשים על , י בכירים בשירות בתי הסוהר"עוד פורסם כי עפ. ידידיו הקרובים ועוד רבים, רמון
לקבל פרטים על היקף ביקוריו של עורכי  התנועה פנתה לשירות בתי הסוהר בדרישה. התנהלות מתקן הכליאה

אין לאפשר אותם ואין , אם אכן מדובר בביקורים פרטיים ולא בהתייעצות משפטית אמיתית –דינו של אולמרט 
 .לתת לאולמרט הנחות שלא ניתנות לאף אסיר אחר

 
שים במישור עשרות אחוזים מפעילות התנועה נע – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה

דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל , ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות –המוניציפאלי 
 : יום בתחום זה-הרבה מאוד הכסף הציבורי מצורפות שתי דוגמאות מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

, מעלה משנה למועצה המקומית גדרהלאחר שלא נענו פניות חוזרות ונשנות של התנועה במשך ל – גדרה
התנועה עתרה לבית המשפט על מנת שיורה למועצה , חות הביקורת של מבקר המועצה"בדרישה לקבל את דו

התנועה פנתה לשר הפנים ודרשה שיפעיל את  – עוספיה; חות"להפסיק להתעלם מהחוק ולפרסם את את הדו
למרות שכבר חלף זמן רב . העברת התקציב השנתי-אי סמכותו ויסיים את כהונתו של ראש מועצת עוספיה בשל

אמון של -התקציב לא עבר ולמעשה מדובר בהצבעת אי –וניתנו שלוש ארכות למועצה להעביר את התקציב 
שלא זוכה לתמיכת , החוק ועקרונות הדמוקרטיה מחייבים להפסיק במקרה כזה את כהונת ראש המועצה. המועצה
 .המועצה


