
 
 

 5102 ذارآل محتلن

 

 !التغيير يصنعون السلطة جودة ألجل الحركة فعالياتب المساهمون

 

 ومكافحة االقتصادي النشاط :بالحركه الخاصه المشاريع في األخيرة االشهر إنجازاتو النضاالت ،ألنشطةا ملخص لك نقدم

 واالحتجاج والسياسّية التشريعّية النشاطاتو المحلية اتالسلط في النشاطات ،العام القطاع في الفساد كاشفي عن الدفاع ،المركزية

 .المدني

 

 االقتصادي النشاط

 

 بيع والمال، السلطة عالقات فضح: ومختلفة عّدة مجاالت في اقتصادي وفحوى اسقاطات ذوو المختلفة المواضيع في النشاطات

 – القرارات اتخاذ عمليات ونزاهة الشفافية مالئمة، غير فاتوتوظي تعيينات الثمن، متدنية بأسعار الطبيعّية ومواردها الدولة أمالك

 .العامه االموال على الموظفون مسؤولية على وكذلك عامةال الموارد في التوفير الحكومة، نجاعة على مباشر تأثير هؤالء لكل

 :العمل من جزئا تظِهر   والتي األخيرة األشهر في للفعاليات امثلة

 الواليات في الضرائب تهريب قضية في ليئومي بنك تورط ؟ الثمن سيدفع والجمهور المتحده اتالوالي في غرم ليئومي بنك

 بببسو ،لكن. الضرائب دفع من بالتهرب زبائنه ساعد البنك ان اظهر تحقيق عقب شيكل مليار 4.1 بمبلغ وغرم المتحدة االمريكية

 انه نشر االخيرة الفترة في. الشخصيه المسؤوليه من ومعفيون لقبالمط محصنون البنك مدراء - سنوات عشر قبل البنك ادارة قرار

 توجهت. االسرائيلي الضرائب دافع الممكن من بل, الغرامه عبئ سيتحملون البنك زبائن ان الممكن من فقط ليس االمر بنهاية

 قد القضائي المستشار بان شرن   1045 الثاني كانونفي . البنك تصرفات بشأن شامل تحقيقبإقامة  وطالبت المراقبة لجهات الحركة

 الى الحركه توجهت كما. القضيه هذه في البنوك عن المراقب تصرفات بفحص بدأ قد الدولة، مراقب وكذلك ،الموضوع بفحص بدأ

 .الموضوع في رايه على للحصول المعلومات حرية قانون بحسب بطلب البنوك عن الراقب

 

 على للعمل ينصّ  1041 ديسمبر في قراًرا االحتكار مكافحة عن المسؤول أصدر –يلطو وقت دام نضال   بعد  – الغاز مونوبول

  النفط لشراكة( لفياتان) الطبيعي الغاز بار على الملكيه اعطاء اثر على صراع في الحركه دخلت! الهائل الغاز مونوبول تفكيك



 

 

 

 

 حاسم اثر ذو قرار -سنة  00 لمدة اسرائيل غاز احتياطي من% 00 على الشراكه هذه ستسيطر(. انرجي ونوبل تشوفا يتسحاق)

  انجاز عن الحديث يدور. الدولة اقتصاد على

 

 رفض بعدم وطالبت االحتكار حظر سلطة عن المسؤول الى الحركة جهتتو 1045 بشباط. نهايته عن بعيدا الصراع ولكن عظيم

 مقابل الدائرة  السماع اجراءات على الشفافيه تطبيقل الحركة تعمل كذلك. مقيد كاتفاق الغاز احتكار عن باالعالن المتعلق القرار

 - القانون تطبيق اجل من الطاقه وزير ضد العليا العدل لمحكمة االتماسً  الحركه قدمت 1045 الثاني وبكانون. الغاز شركات

 العامة، المصلحة ضمان اجل من - قتصاداال في بالمركزية ةمتعلق اعتبارات بالحسبان ياخذ, الغاز عن بالتفتيش المتعلقة وبقرارته

 .االثرياء مصلحة فقط وليس

 

 هذا أن. السكني المأزق يخص ما بكلّ  الدولة مراقب تقرير تبّني نهمم طلبتو األحزاب رؤساء لكل توّجهت الحركة  - السكن مأزق

 ملخصات إدخال منهم مطالًبة مختلفةال لألحزاب الحركة توجهت قد وعليه الناخبين لجمهور يقظة نداء بمثابة جاء التقرير

 .  االئتالفية االتفاقات في كبير وزن التقرير استنتاجات وإعطاء خاصتهم، الحزبي للنشر التقرير واستنتاجات

 

 القروض، لمحي اتفاق بعد - مجدًدا الجمهور من يقترض تشوفا تسحاكي ,الجمهور قروض محي على االتفاق بعد: لالقتصاد عار  

 عاد 1045 الحالية للسنة فبراير بشهر بالجمهور، الخاصة والتقاعد االّدخار أموال من شيكل مليار 4.1 بمحو قاموا بهبموج والذي

 أموال تدير التي المالية للمؤسسات وتوّجهت الفوري بالعمل بدأت الحركة. مجدًدا الجمهور أموال من لالقتراض تشوفا يتسحاك

 أن اثبت والذي مجدًدا، تشوفا يتسحاك عند الجمهور اموال استثمار عن االمتناع إياهم مطالًبة بالجمهور الخاصة والتقاعد التوفيرات

 على القروض محي على وافق من - واضح الحركة فموقف هنا من. الجماهير أموال من قروض محي من تحّفظ أي لديه ليس

 .أخرى مرة الجماهير من االقتراض من منعي   وأن" اقتصادي عار" عليه يفرض أن الواجب فمن الجماهير، أموال حساب

 

 والتشريعات السياسة قسم

 تفكيك قانون اقتراح: السلطة جودة ألجل ركةالح نشاطات لب تشّكل التي بمجاالت لتشريعاتوا السياسة قسم عمل يحتصر

 المؤسسات على الحفاظ ،الفساد فاضحي دعم المصالح، تضارب منع ة،الشفافيّ  تعزيز سليمة، عاّمة إدارة تعزيز المركزّية،

 .وغيرها والسلطة المال اصحاب بين العالقات يخص ما كل في المصالح تضارب محاربة الديمقراطية،

 

 :المبّكرة االنتخابات عن اإلعالن قبل – 40 ال الكنيست في السلطة ألجل الحركة وقدمتها فيها بادرت ومشاريع قانونية اقتراحات

 

 االن حتى مراحل عدة عَبر والثاني ،األول االقتراح قبول تم – الفساد كاشفي حماية تعزيزو لتوسيع قانونيين اقتراحين. 

 ميكي الكنسيت عضو الفساد لمكافحة اللوبي رئيس بمشاركة" צינוןהחוק " – الجماهير خدمة قانون في حاتتصحي 

 .روزنطال

 مراحل عدة لالن عبر القتراحا – ادينوا الذين الحكومة ألعضاء" العار" فترة لمضاعفة قانون اقتراح. 

 (.דירקטורים) المدراء تعيينات على قيود إضافة: تصحيح – الشركات قانون اقتراح 

 



 

 

 

 

 الزراعي المنتج يخص ما بكل   المبكرة التشريعات مرافقة 

 والحكومة الكنيست بأعضاء خاصة سلوك قواعد تنظيم مجال في العمل. 

 لعامةا الخدمة في النزاهة قانون تطبيق تعزيز. 

 

 العام القطاع في الفساد فاضحي عن الدفاع

 وتطبيق راقبهمال جهات الى هبجرأ يتوجهون بل, الفساد امام السكوت يقبلون وال لعملهم ومخلصون طيبونأناٌس  هم الفساد فاضحو

 الى يصل قد غاٍل والذي يشخص ثمن يكلفهم التقرير تقديم .الفساد هاتشبل وشكاوى ريراتقال لتقديم الحكومية السلطة في القانون

 عند تخوفاتهم نمنع ان هو واالهم ،نشكرهم وان الفساد فاضحو نحمي ان هو كمجتمع واجبنا. همواقصاء لهمعم ظروف في المس

 .الشكاوى تقديم

 

 ركةالح مرافقة من سنوات عشر بعد -روتام رافي, الضرائب سلطة في الفساد فاضح: الفساد فاضخي من واحد مرافقه على مثال

 .اتهادعاء في التحقيق عن اعلن كما لرافي حمايه ترتيب الدوله مراقب منح ،"فساد كفاضح"به  االعتراف اجل من نضاله في لرافي

 .1045 لعام الحركه امير وسام لروتام الحركة منحتهذا و

 

 المحلي ة المجالس في العمل

 

 المحلّية السلطات بعمل والثغرات النقوصات فان ذلك على وبناءً  المواطنين، لكل الرئيسي الخدمات مزّود هي المحلّية السلطات

 الصحية التحتية، البنية االجتماعّية، الخدمات ذلك بما للمواطنين السلطات هذه تقدمها التي بالخدمات ومباشر عميق بشكل تضر

نتخبين مهمة سياسّية قّوة لكونهم وذلك ة،المركزيّ  السلطات على تأثير ورؤسائها المحلّية للسلطات ذلك، الى باإلضافة. والتربوية  للم 

 . المجال لهذا مخصص الحركة عمل من% 00 من اكثر فان هنا من .التشريعّية للسلطة

 :المجال هذا في الحركه لعمل امثلة

 

 من كان سابيع،أ عدة بعد. الرشوى بتلقي جابسو، شمعون العليا، الناصرة بلدية رئيس دينأ   1045 فبراير في  - العليا الناصرة

 مطالًبة القانوني المستشار الحركة توجهت لذا ضده، الخطيرة االتهام الئحة من بالرغم العمل عن تنحيته فترة تنتهي أن المفروض

 .جابسو تنحية فترة طويلتل التنحية للجنة وتوجه الحركة لطلب بدوره استجاب القانون المستشار التنحية، فترة تطويل إياه

 

 من وبالرغم األمانة، خيانة مخالفات بأربع 1045 فبراير في تأ دين نفتالي، ايريس اشدود، بلدية في العمال لجنة ةيسرئ  - اشدود

 العمل امنه وطالبت للبلدية جهتتو السلطة جودة ألجل الحركة. الجماهير أموال بإدارة البلدية يف كالمعتاد اعمله تتابع فقد ذلك،

 .البلدّية في العمل عن ئهاواقصا سماعيه جلسة لعقد فوًرا

 

 السلطات في القانون تطبيقل شامال بحثا بعد – موند وتل الطيره ،عيلبون ،صفد ،جلبوع االقليمي المجلس ،عرعره ،يام كريات

  يطبقون ال المجالس عشرات ان تبين المعلومات شفافية قانون تطبيق وكيفيه عملهم ،فعالياتهم عن سنوي تقرير ونشر المحليه



 

 

 

 أعاله، المذكوره السلطات يخص بما ماا ،القانون ينص كما التقرير بنشر عديده سلطات بالزام الحركه توجهات نجحت. قانونال

 .ريراالتق ونشر بشفافيه العمل اجبارهم بهدف 1045 الثاني كانون شهر في المحكمه الى الحركه توجهت

 

 

 :المجال هذا في كةالحر عمل لب   في تقف التي النشاطات – المدني االحتجاج

بادرت الحركه في ظل االنتخابات بطلب  : بالشعارات يكتفي ولن حقيقي ة بالتزامات سيطالب الجمهور – 5102 انتخابات

وعدم االكتفاء بالوعودات في المواضيع الهامه جمهوري من االحزاب والمرشحين من اجل تقديم خطة عمل شامله وواضحه 

على الشفافيه في ميزانية  العمل اب بعدم االئتالف مع مدانين، تبني قواعد سلوك لعملهم،حزطالبت الحركه اال. والشعارات

بذلت . من خالل تنجيع الرقابه وفك االحتكاركل هذا  –المعيشة والتعامل الجدي مع غالء  الدولة، حمايه الموارد الطبيعية

 منهم طالب الجامعات، - الشباب والشابات وباألخصين الحركه جهدا كبيرا من اجل مناقشة هذه المواضيع مع االف المواطن

هم االدوات لالنتخاب بشكل التحضيرية للتجنيد وحركات شبابيه وطالب ثانويات، وذلك من اجل اعطاء ن في الدوراتمرشدو

 .واعي ومن اجل تلقي االجوبه لالسئله المهمه

 وطلبت الكنيست اعضاء من عضو لكل توجهت كةالحر! الكنيست اعضاء رواتب رفع ضد: "נמאסתם –מנותקים " مشروع

 تقليصات إسرائيل في االقتصاد فيها يمرّ  والتي الصعبة الفترة هذه في لألخرين مثاًل  ليكونوا الرواتب زيادة قرار رفض منهم

 مختلفة،ال التواصل شبكات طريق عن باألساس الواسع، للجمهور الحركة توجهت للحملة األولّية بالمراحل. عمال واقصاءات

 وبالفعل القرار، ضد والخروج الحملة لدعم ذاتهم الكنيست ألعضاء الحركة توجهت ذلك، بعد. للحملة دعم عريضة على للتوقيع

 اللجنة قامت ان بعد واضًحا بدا الحملة هذه نجاح ان. لها دعمهم على علني بشكل وعبروا للحملة انضموا كنيست عضو 10

 من اكثر للحملة انضم المنصرم الشهر اول حتى. 1041 – ال بسنة بدأ والذي الرواتب زيادة قرار اءالغ على بالتوصية الجماهيرّية

 .شخص الف 01
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