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 7201לשנת  יעדיםו חזון 

 כללי .1
 

למקד יעדי כן וועיקרי האמצעים לביצוע  היעדי, חזון התנועההיא להגדיר את  זה מטרת מסמך

שעל התנועה לנקוט בהם לשם הגשמת  הממוקדים, האמצעים. יעדים לביצוע ו2017מפתח לשנת 

 .יפורטו בתוכניות העבודה של המחלקות השונות, אך עיקריהן יובאו להלן – היעדים האלה

 

 חזונה של התנועה .2

 

תרבות פוליטית בישראל שתהיה מבוססת על ערכי ולקדם חזונה של התנועה הוא להנהיג 

 שלטון.הדמוקרטיה, שלטון החוק, מינהל תקין ואיכות 

 

 כללי - י התנועה יעד .3

 

התנהלות לא חוקית או , , פגיעה בטוהר המידות, ניצול שררהמאבק בתופעות של שחיתות 3.1

פועלים מכוח וגורמים  ציבורעל ידי עובדי ו ומינהל בלתי תקין ברשויות השלטון נעדרת סמכות

 .חוק ומנהלים אינטרסים ציבוריים וכספי ציבור

ועל אינטרסים )הקופה הציבורית, מקרקעי הציבור, אוצרות טבע וכו'( הגנה על נכסי הציבור  3.2

 .ציבוריים

ייזום והשבחה של נורמות התנהגות של נבחרי  - ותקינה התנהלות שלטונית נורמטיבית עידוד 3.3

 ציבור ושל אנשי השירות הציבורי.

הרשויות, בקרב הטמעת נורמות וערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק והמנהל הציבורי התקין  3.4

 באדמיניסטרציה ובציבור הרחב.

 .ומודעות ציבורית ידע, חופש המידעוקידום השקיפות  הגברת 3.5

 הפוגעים בדמוקרטיה, במשק, בחברה ומהווים מצע לשחיתות.ניתוק כשלי קשרי הון שלטון  3.6

כבסיס לקידום איכות השלטון, על ידי הגברת השקיפות והמודעות,  העצמת החברה האזרחית 3.7

 אשר יוצרות שיח ציבורי, אזרחות פעילה והרתעה אזרחית.

להידברות ולמניעת אלימות מילולית ופיזית  לדמוקרטיה, להומניזם, לסובלנות,עידוד וחינוך  3.8

 בין כל רובדי העם ובין כל גוני הקשת הפוליטית.

כנגד פגיעות, מפגעים ועוולות ציבוריות, כלכליות,  ריים ומשפטייםבמאבקים ציבותמיכה  3.9

בריאותיות ואחרות להם אחראים  או בהם מעורבים רשויות השלטון, חברות ממשלתיות, 

 תאגידים שהוקמו מכוח חוק וגופים ציבוריים אחרים.

בית המשפט העליון על ובפרט  הרשות השופטתועל  מערכת אכיפת החוקהגנה על  3.10

 במאבקם למינהל תקין ולטוהר המידות.

עול וטיוב תהליכי קבלת החלטות בהתאם יי בתהליכי ,אסדרה )רגולציה(ההנעת גופי  3.11

 לאינטרסים ציבוריים ונטרול השפעות ושיקולים זרים וקצרי טווח. 



 

 
 

 

 

 

הרשויות חיזוק והפעלת מנגנוני הבקרה הפנימיים והחיצוניים )משרד הפנים בפרט( של  3.12

  .המקומיות

חיזוק תהליכי הביקורת ומעקב אחר , ברשויות השונות שומרי הסףו מבקר המדינהזוק חי 3.13

 .ביקורתוישום ממצאי  תיקון הליקויים ברשויות השלטון

 ועידוד חשיפת שחיתות. חושפי שחיתותהגנה על  3.14

 

 אמצעים למימוש מטרות התנועה  .4

 

 עצמאות כלכלית של התנועה – במישור הכלכלי 4.1

מאבק משפטי, כולל עתירות לבג"צ, ולכל ערכאה משפטית אחרת, פנייה  - משפטיהמישור ב 4.2

ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה ולמשטרה, ולכל גורם אחר, המפעיל סמכות המוקנית 

 לו על פי דין, למימוש מטרות התנועה. 

חיזוק מיצובה של התנועה כגוף מרכזי ומשמעותי בחברה האזרחית.  –אזרחי המישור ב 4.3

ות תבאמצעות הרש, בין היתר פעילויות הסברה; פעילויות מחאה; קידום דיון ציבורי

 החברתיות.

, תוך ולחשיפת מידע ושחיתויות רתימת כלי התקשורת והמדיה למאבק – תקשורתיהמישור ב 4.4

 ביצוע פעילות הסברתית באמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.

תמיכה בקידום חקיקה נורמטיבית. יזום הצעות חקיקה לקידום יעדי  – חקיקתיהמישור ב 4.5

 .והובלת שינויים בהם בהתאם ליעדי התנועה ניטור הליכי חקיקה רלוונטייםהתנועה, 

ניסוח איסוף מידע; חקירה; מחקר; ניתוח; גיבוש ממצאים ומסקנות.  – מחקריהמישור ב 4.6

יזום והשתתפות בכנסים. שיתופי פעולה  ניירות עמדה, מחקרים ופרסומים אחרים. חוות דעת,

 עם גורמים באקדמיה ובמכוני מחקר.

ב.   ;א. הפצת מסר התנועה בקרב הציבור הרחב )ראה המישור האזרחי( – חינוכיהמישור ב 4.7

ג.  הרצאות,  ;קליניקות המשפטיותאמצעות הבבין היתר הכשרת משפטנים, פעילים ומסבירים 

  ד. שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך.   ;השלטון(חוגי בית, כנסים )יום איכות 

 

 

   והאמצעים להשגתם 1620לשנת מפתח  יעדי .5

 

 -תקציב התנועהבמישור  5.1

 ₪.מיליון  2.75-3, 2017 -סך הכנסה ב גיוס משאבים מדמי חבר ומתרומות מחברים. 5.1.1

 ₪.מיליון  2.5 2017-המשך גיוס משאבים מתורמים וקרנות קיימות. סך הכנסה ב 5.1.2

 .₪ אלף  400 2017-גיוס משאבים מתורמים וקרנות חדשות. סך הכנסה ב 5.1.3

 גיוס משאבים משירותים משפטיים שתעניק התנועה. 5.1.4

 

 -פעילות האזרחיתבמישור ה 5.2

 אלף. 20-הגדלת מספר חברי התנועה המשלמים ל 5.2.1



 

 
 

 

 

 

 .בניית מאגר חברים בארצות הברית 5.2.2

 אלף.  230-הגדלת מספר האוהדים בפייסבוק ל 5.2.3

 אוהדים. 3000-הרחבת הפעילות בטוויטר והגדלת מספר האוהדים ל 5.2.4

 אלף. 150-הגדלת מספר הרשומים ברשימת התפוצה ל 5.2.5

ימי עיון ברחבי הארץ וכנס  6תאים סטודנטיאלים, קיום  2הקמת  - הרחבת מערך ההסברה 5.2.6

 השנתי.וטקס איכות השלטון 

תיקון ליקויים באתר, במיוחד בנושא רישום החברים ותרומות. המשך בניית  - אתר התנועה 5.2.7

  .ועדכון הדפים ברוסית וערבית באנגליתהאתר 

הגעה לקהלים חדשים ולאזורים רחוקים יותר מהמרכז. ארגון  - איכות השלטון בדרכים  5.2.8

 ארץ. מפגשים, הרצאות, חוגי בית וימי עיון בכל ה

   -תקשורת 5.2.9

 מנהל והצוות.הועד והגברת נוכחות בתקשורת של חברי ה 5.2.9.1   

 לקדם יוזמה לכתבות תדמית על התנועה.  5.2.9.2   

 .לקדם שידורים חיים מיום איכות השלטון 5.2.9.3   

 להגביר שילוב סרטונים במדיה החברתית. 5.2.9.4   

  .מקומייםהלהגביר נוכחות בכלי התקשורת  5.2.9.5   

 

 :מישור הליטיגציהב  .35

עתירות חצי יזומות וחצי בהתאם לעניינים שיעלו על סדר היום  10 –הגשת עתירות לבג"ץ  5.3.1

 הציבורי.

 עתירות חצי יזומות וחצי על סמך פניות הציבור. 8 – הגשת עתירות מינהליות 5.3.2

 עתירות חצי יזומות וחצי על סמך פניות הציבור. 15 – מידע הגשת עתירות חופש 5.3.3

 תיקים. 4עד  –בהתאם לצורך  –צוג חושפי שחיתות בפני מבקר המדינה יי 5.3.4

בתמורה להחזר הוצאות ו/או שכר  לרבות מבקר המדינה, ,צוג חושפי שחיתות בערכאותיי 5.3.5

 .תיקים 3 –סמלי  טרחה

בקשות בעניינים של חושפי שחיתות והגנה  5 – כידיד בית משפטהגשת בקשות להצטרפות  5.3.6

 על שלטון החוק והאינטרס הציבורי.

רוט קרקעות שהוקצו למטרות ציבוריות והועברו באופן לא תקין לידיים יי – יעד תוכן 5.3.7

 פרטיות.

 החלת ביקורת וכללי מינהל תקין על המוסדות הלאומיים. – יעד תוכן 5.3.8

 מאבק כנגד תביעות השתקה ולמען חופש הביטוי והביקורת. – תוכןיעד  5.3.9

 

 :במישור פניות הציבור

 קיצור זמני המענה לפונים. עול מערך הפניותיי  5.4.1

)מתוך מסגרת היעדים שהוגדרו במישור  הליכים משפטיים על בסיס הפניות 4הגשת  5.4.2  

 הליטיגציה(.

 

 :הכלכליבמישור   .55

 תובענות. 3 –הגשת תובענות יצוגיות  5.5.1



 

 
 

 

 

 

 עתירות. 2 –הגשת עתירות לבג"ץ או למינהלי  5.5.2

 עתירות. 3 –הגשת עתירות חופש מידע  5.5.3

 ניירות עמדה. 10 – הגשת ניירות עמדה 5.5.4

 .טיפול בכשלים מערכתיים במוסד לביטוח לאומי – יעד תוכן .555.

 .הגברת השקיפות והביקורת על שוק ההון – יעד תוכן  5.5.6

 .איתור מוקדים וגורמי שורש של השחיתות – יעד תוכן 5.5.7

 .טיפול במוקדי מינהל לא תקין שיוצרים את יוקר המחיה – יעד תוכן 5.5.8

 

 :במישור החקיקה והמדיניות  .65

עם מחלקת כלכלה בשיתוף הצעות  3 מתוכןהצעות חוק ) 13 – הצעות חוק וקידומםהכנת  5.6.1

 ( ומחקר

 ניירות עמדה. 15 –הגשת ניירות עמדה  5.6.2

לחזק את מנגנוני הפיקוח והבקרה הפנימיים, חיצוניים וציבוריים על הרשויות  – יעד תוכן 5.6.3

 המקומיות.

 

 

  :משפטי -הארגוני במישור .75

 מאגרי מידע משפטיים.יצירת בבין השאר  ,סידור ושימור זיכרון ארגוני -זכרון ארגוני  5.7.1

 בניית מערכת ניהול תיקים.  5.7.2

 .)בכפוף לתקציב יעודי( ארגון מערך הסיוע לחושפי שחיתות -הגנה על חושפי שחיתות  5.7.2 

 

  :כלל תנועתיים –רכזיים מיעדי תוכן  .85

  .בפרט מול הממשלהבכלל, וחיזוק מעמד הכנסת  5.8.1

במחדלי מערכת אכיפת החוק, בפרט בתיקים בהם קיימים ניגודי עניינים או  טיפול 5.8.2

 .של העוסקים בהם שיקולים זרים

 

 

          

 


