
 

 

 من اجل جودة السلطة االنجازات والحمالت للحركة أبرز
 

في اسرائيل موقعها كملتمس عام مركزي يبرز في عزمه واستمراره في ادارة « من اجل جودة السلطة»اسست الحركة 

 ىقدمتها الحركة ال ات التيساماالجراءات القانونية المختلفة امام المحكمة العليا للعدل والمحاكم االخرى وادت المئات من االلت

تغيير وتطوير القانون االداري والدستوري في اسرائيل ولتنمية المعايير الهامة للسيادة القانون والحكم الرشيد وتشكل الحركة 

 .يردع سلطات الحكم عن اتخاذ القرارات الغير مقبولة ىاليوم عامل مهم الذي يؤثر على سلوك السلطات المختلفة وحت

 

بدأت الحركة قبل عدة سنوات في نضال المركزية التي تخنق االقتصاد االسرائيلي وكان  – مركزية في االقتصادالقانون لفك ال

نضالنا من العوامل االساسية للتوعية العامة حول هذا الموضوع في حين زعم بعض الناس انه ليست هناك مركزية في االقتصاد 

تتعامل مع موضوع المركزية وتابعت عن كثب النقاشات في لجنة المالية  االسرائيلي ودفعت الحركة الى اقامة لجنة تخصصية

حول مشروع القانون بالموضوع وقد اشتركنا بكل نقاش عقد بالموضوع في اللجنة، وساهم نشاط الحركة قدرا كبيرا لتمرير 

ثر على المجتمع والديموقراطية عامة ولشكله النهائي خاصة ويعد هذا القانون انجازا كبيرا يؤ ٣١٠٢القانون في نهاية عام 

 .واالقتصاد االسرائيلي كله وتستمر الحركة بنشاطها بعد تمرير القانون وتتركز على متابعة تطبيق القانون وسد الثغرات فيه

 

تقريبا  شيقل ٠١١١بعد تحديث رواتب اعضاء الكنيست بزيادة :  انتصرنا انتصارا مهما –منع زيادة رواتب اعضاء الكنيست 

قد ارتفعت رواتب اعضاء الكنيست تكرارا  هافتتحنا النضال العام ضد زيادة الرواتب واكدنا فيه ان –شيقل  ٢٧،٢٩٣ليصبح مبلغ 

ليس من المعقول ان ترتفع رواتبهم في فترة فعد اعلى من المعتاد عند اعضاء برلمان في العالم تخالل السنوات االخيرة و

الف مواطن عن عريضة النضال وفي نهاية  ٣٠ثانية، وكانت هذه الحملة ناجحة جدا ووقع اكثر من  التخفيضات والعقوبات مرة

 .الغاء زيادة الرواتببت اللجنة لتحديد الرواتب وص   –بفضل النضال  –المطاف 

 

 



 

كل اتفاقية على  لع الجمهوررر ان يط  ق  ( ٠٧٧١عام )ول في تاري  الحركة في اعقاب االلتماس اال -شفافية االتفاقيات االئتالفية 

 .الكنيست لتشكيلة الحكومة موافقةائتالفية وخاصة االتفاقيات المتصلة بميزانية الدولة وذلك قبل 

 

ادت التماسنا الى المحكمة العليا للعدل الى التشريع الذي يسمح بتعليق رؤساء  –رؤساء بلديات المتهمون بالقضايا الجنائية 

ا الجنائية ونتيجة لذلك تم تعليق رؤساء البلديات شلومي لحياني من بات يام وشمعون جفسو من نتسرات بلديات المتهمين بالقضاي

وينضم هذا القانون الى القرار السوابقي الذي تم . عيليت وكما علق نفسه رئيس بلدية رامات هاشارون، اسحاق روخنبرجير

 . اتهامهم بالقضايا الجنائيةبتعليق الوزراء الذين تم  اتخاذه في اعقاب التماس الحركة

 

انجاز مهم عندما قامت المحكمة بالمصادقة كحكم على التوافقات ما بين الحركة  جلس   ٣١٠٢براير ف في –مركز االستثمارات 

قسمه المركز لعدة شركات لم تحقق  مليار شيقل ٣،٢وكان التماس الحركة يتعلق بمبلغ . ومركز االستثمارات في وزارة المالية

شركة في الماضي الى فقط  ٠٢٢انخفض عدد الشركات التي سامحوها بالمنح من  -التزاماتها، ولهذا الملتمس انجازات مهمة 

منذ تقديم االلتماس، وكما ادى االلتماس لتطبيق الشفافية على تصرف مركز االستثمارات ويتم نشر اسباب تصرفاته واحدة شركة 

 .تقارير جلساته على االنترنتو

 

الحصول على حكم والغاء االتفاق الفاضح  ٣١٠٢من النقاش في التماس الحركة تم مارس  سنة ٠٠بعد مرور  – اراضي الملح

بين حركات الملح وسلطة اراضي اسرائيل الذي منح الشركات المملوكة لعائلة دنكنير فوائد عالية باراضي الدولة ويبلغ حجم 

الهدف من تم تغيير  االتفاقفي البداية لتصنيع الملح فمن خالل  الشركاتفدان التي استفادتها  ٣١١١في االتفاق االراضي 

مبدأ المساواة وعدالة التوزيع وحتى نافت الصفقة  ةشدباالراضي لتكون حضرية وهذه الفوائد ال مثيل لها فضرت الصفقة 

 .قرارات سلطة اراضي اسرائيل نفسها

 

التماس الحركة وقامت بالغاء  ٣١٠٣من النقاش قبلت المحكمة العليا للعدل عام سنة  ٠١من  أكثربعد  –المساواة في التجنيد 

مبدأ المساواة فال تزال الحركة تعمل من الناحية بشدة ر وض المجتمعق بين القطاعات المختلفة في الذي فر   «طال»قانون 

 .قانون الخدمة االمنية بشكل منصف على كل مواطني الدولةق طب  القانونية على التاكيد بان ي  

 

 

 

 



 

ين ضعموظفو المجالس الدينية خا لم يكونواسنة  ٢١خالل  -تطبيق اجراءات التأديب والتعيينات على موظفي المجالس الدينية 

التأديب والتعيينات التي يخضع لها موظفي الخدمة العامة، وفي اعقاب التماس الحركة تم تطبيق اجراءات التاديب  إلجراءات

 .عليهم وكما تم تحديد اجراء موازي للتعيينات في الخدمة العامة

 

الحكة وقامت بالغاء قرار  قبلت المحكة العليا للعدل التماس - ٤١-الغاء الزيادة الستحقاقات المعاشات التقاعدية للكنيست ال

سنة فقط ولكن طالبوا هذه  ٢الذي خدموا  ٠٢-لجنة الكنيست حول فوائد في االستحقاقات المعاشات التقاعدية العضاء الكنيست ال

 .مليون شيقل من صندوق الدولة ٠١سنة ففي اعقاب االلتماس تم ادخار  ٢خدموا والية كاملة وهي  كأنمااالستحقاقات 

 

لغائلة عوفر ان تفوز بالمناقصة القامة  « الشركة السرائيل»سمحت الدولة لمجموعة تابعة ل –العالقات ما بين السطلة والمال 

مليون شيقل على حساب الخزانة العامة،  ٠٢١محطة كهرابائية ولتوفير الكهرباء على ان كان خطأ باالعالن عن الفوز يعني 

االعالن عن الفوز او اصالح الخطأ فيه النه غير من المعقول ان تمنح جهة خاصة بفوائد مالية  فطالبت الحركة في التماسها الغاء

تصلح الخطأ واال تسلم المال س هاعلى حساب الخزانة العامة بال اي سبب، وفي اعقاب اعالن الدولة  في جوابها للمحكمة بان

 .الزائد، اعلنت الحركة عن سحب االلتماس

 

قبلت المحكمة العليا للعدل التماس الحركة الذي يعني تحديد الحدود المناسبة بين  - للعالقاتوليس ءات تعيينات وفقا للكفا

الوزارات وجاء االلتماس في اعقاب محاولة لتعيين  االعتبارات السياسية واالعتبارات المهنية  عندما يختار المرشحون الدارة

 .مرشح على انه لم يكن مناسبا لشروط الكفاءة المهنية المطلوبة ولكنه لديه عالقات سياسية واضحة مع الوزير

 

ة تحدد سابقة قضائية من محكمة العمل القطرية مبدأ مرشدا بانه يجب على اي سلط –وقاية كاشفي الفساد في القطاع العام 

انكشفت فيها قضية فساد ان تعيد وضع الموظف الذي كشف الفساد الى ما كان عليه وذلك قبل التحرش المتوقع به من قبل 

 .استعداده للكشف الفساد الجهات المتهمة في ضوء
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 مجموعة واسعة وناشطة من المواطنين تساعدنا في وضع نضال الفساد على االجندة العامة
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