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غير سياسية التي تسعى من اجل تطوير نظام اكثر جودة لمواطني , مستقلة, هي حركة مدنية الحركة من اجل جودة السلطة

 .إلدارة سليمة لالموال العامة ولتعزيز القيم الديموقراطية وحكم القانون, إسرائيل

 
 

وعشرات االف الداعمين , مؤيد في الفيسبوك 044444, عضو 04444جمهور واسع مكون من  !تقررالجودة 
 .شفافية واستقامة, يعمل من اجل خلق جو اللزام الموظفين للقيام بواجبهم بامانة

 
 0991ذ عام قدمنا من -باعتبارنا الجسم التمثيلي الذي يقدم اكبر عدد من االلتماسات  -التماسات لمحكمة العدل العليا

, شفافية االتفاقات االئتالفية: من بين القرارات التي اعتبرت اسبقيات قضائية. التماس لمحكمة العدل العليا 011اكثر من 

قضية بنحاسي )ضده اقصاء وزير في حالة تقديم الئحة اتهام , إجراءات المسؤولية الشخصية لمنتخبي الجمهور

 .وغيرها( ودرعي

 

 امامبعد الحملة الشعبية الواسعة التي ادارتها الحركة من اجل جودة السلطة وعلى اثر عمل مثابر  – ابطال احتكار الغاز

خطوة هامة في تعتبر هذه الخطوة  -احتكار الغاز في اسرائيل ابطالفي اعلن قرار , المسؤول عن سلطة حظر االحتكار

 .اإلسرائيلي قدر بالمليارات لالقتصادصراع مستمر هدفه الحؤول دون وقوع ضرر ي

 

الى جانب اعضاء الكنيسيت , بعد االنتخابات يتواجد ممثلي الحركة بشكل يومي في الكنيسيت– قدوة لمنتخبي الجمهور

 -منتخب جمهوري: الجدد من اجل دفعهم لسن قوانين للتصدي للفساد السلطوي ومن اجل تذكيرهم بمفهوم المصطلح

م التنازل عن ة ومن اجل تذكيرهم بانه متوقع منهالرقابة على أموال الميزانيولتشديد , مدى الشفافية المطلوبة في عملهم

 .راتبهم الذي يصل الى أربعة اضعاف الراتب المتوسط في إسرائيل رفع

 

وجود قصور وذلك الن , من عملنا مكرس لعمل السطات المحلية% 01اكثر من    -ادخال جودة لعمل السلطات المحلية

في اعقاب . التربية والتعليم, البنية التحتية, يؤدي الى معاناة السكان وتضرر الخدمات الترفيهية ةفي عمل السلطة المحلي

سنت الكنيسيت قانون يمكن من إيقاف رؤساء البلديات عن عملهم في حالة تقديم , التماسات قدمناها لمحكمة العدل العليا

 .لحياني وشمعون جابسو موشيهل من ك خالل العام المنصرم تم ايقاف. .همالئحة اتهام شديدة ضد

 

مليار شيكل خالل السنوات األخيرة نتيجة لعمل الحركة من اجل جودة  2تم توفير اكثر من  – توفير األموال العامة

والدولة  (شركة خيميكاليم إسرائيل) כימיקלים לישראל كشف اتفاقيات التسوية بين ال على سبيل المثال تم , السلطة

نجحنا في ارجاع  عشرات الماليين ( قضية مركز االستثمارات)פרשת מרכז ההשקעות في . مليون شيكل 290بمبلغ 

التي دفعت كهبات للشركات دون رقابه وتفتيش وابطلنا اتفاقية أراضي الملح مع إدارة أراضي , الى الصندوق العام

 .رؤوس األموال في أراضي تابعة للجمهورإسرائيل التي وهبت امتيازات غير قانونية الصحاب 
 

المس بكاشفي الفساد هو .. جودة السلطة خدمات قانونية مجانية لكاشفي الفسادتزود الحركة من اجل  – تنقية الفساد

الى , نجحنا في الكنيسيت األخيرة. الى االستسالم امام هذه الظاهرة وعدم محاربتهابالمجتمع قد يؤدي منحدر خطر 

 .في تمرير قانون يهدف الى توسيع الدفاع عن كاشفي الفساد, الكنيسيت ميكي روزنطلجانب عضو 
 

 

 


