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 התורמים לפעילות התנועה לאיכות השלטון עושים את ההבדל!
 

שמאפשרת לנו למקד ולהרחיב את הפעילות בכל התחומים,  –אנו מודים לך על התרומה שהענקת לפעילות של התנועה לאיכות השלטון 
לאן הולך הכסף שלך? אנו מגישים לך עדכון על תמצית  יותר.שבהם אנחנו פועלים, כדי לחתור למען ישראל איכותית, נקייה וטובה 

הפעילויות, המאבקים וההישגים בחודשים האחרונים בפרויקטים המיוחדים של התנועה: הפעילות הכלכלית והמאבק בריכוזיות, הגנה 
 על חושפי שחיתות במגזר הציבורי, פעילות מוניציפאלית, מדיניות וחקיקה ומחאה אזרחית.

 
 www.mqg.org.ilורט על המאבקים, הפעילויות וההישגים ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו ובאתר התנועה: מידע מפ

 
 הפעילות הכלכלית

 
המחלקה הכלכלית עוסקת במגוון נושאים אשר להם השלכות ואופי כלכליים בתחומים רבים ושונים: חשיפת קשרי ההון והשלטון, מכירת נכסי 

לכולם השפעה ישירה על יעילותה של  -המדינה ומשאבי הטבע בנזיד עדשים, מינויים בלתי ראויים, שקיפות ותקינות הליכי קבלת החלטות 
מספר דוגמאות לפעילות בחודשים האחרונים המייצגות ל משאבי הציבור וכן לאחריות לכספי הציבור מצד נושאי משרה. הממשלה ושמירה ע
 פרומיל של עשייה:

 
וניסה מיליארד ש"ח  4-כפישמן חייב  - הישג חשוב במאבק בתספורות החוב: בוטלה תספורת המיליארדים שתכנן הטייקון אליעזר פישמן!

כולל היועץ המשפטי לממשלה, המפקחת  -מהחוב! פעלנו מול כל הגורמים הרלוונטיים  76%-ה מגיעה, על פי הפרסומים, ללבצע תספורת שהיית
על הבנקים והבנקים עצמם, ופתחנו במאבק ציבורי נרחב אליו הצטרפו אלפי אזרחים, והגיע אף לדיונים בכנסת. המאבק אכן נשא פרי והתספורת 

של המפקחת על הבנקים הודיעה שתסכים לחקירה לאחר פנייתנו  –של כל הפרשה  חקירה רציניתשתהיה גם אבל אנחנו ממשיכים  –בוטלה 
הסמכות לזמן עדים לעדות חובה; ם: שיהיו לוועדה הזו שינייהוקמה ועדה פרלמנטרית שתבדוק את הנושא ואנחנו נאבקים הנושא, ובנוסף, 

דוברים אמת; הסמכות לחייב את הבנקים להעביר לידי הוועדה מסמכים ונתונים קריטיים הסמכות לחייב עדים לחתום על תצהיר המעיד כי הם 
וכדי שנוכל גם להפיק ממנה לקחים להבא, היא חייבת לחקור את התנהלות הבנקים והרגולטורים למול  הסמכות לתת קנסות; לחקירת הנושא;
  גם מעבר לפרשת פישמן. –הלווים הגדולים 

 
אחרי שנים שהתנועה קוראת מעל כל במה אפשרית לסגירה של מועצות הייצור הארכאיות  מועצת הצמחים תפורק! הישג אדיר לציבור:

והמיותרות, אנחנו מתבשרים שבמשרד החקלאות החליטו לסגור את המועצה. מדובר בגופים שמכבידים גם על החקלאים וגם על הצרכנים. 
באמצע גוזר קופון על מישהו  –שורדים, ומהצד השני הצרכנים משלמים מחירים מופקעים  בזמן שהחקלאים מרוויחים סכומים מגוחכים ובקושי

רי פעילות ארוכת מגיע אחשמביא בשורה של ממש למאבק ביוקר המחיה. הניצחון הזה  ניצחון חשוב לציבורחשבון כולנו;  פירוק המועצה הוא 
וכפי  –ת החברתיות,  ומול מקבלי ההחלטות; המאבק כמובן לא מסתיים שנים של התנועה בכל מקום אפשרי: בבתי המשפט, בכנסת, ברשתו
 שמפרקים את מועצת הצמחים, יש לפרק גם את שאר מועצות הייצור.

 

 מדיניות וחקיקה

מחלקת מדיניות וחקיקה פועלת במטרה לקדם בכנסת, בממשלה ובקרב מקבלי ההחלטות סדר יום של טוהר מידות, שקיפות ומאבק 
ונית. המחלקה ממקדת מאמצים על מנת להביא את מקבלי ההחלטות לעסוק בנושאים שהם בלב העשייה של התנועה: בשחיתות השלט

דוגמא אחת לפעילות  קידום מינהל ציבורי תקין, מניעת ניגודי עניינים, תמיכה בחושפי שחיתות, שמירה על מוסדות הדמוקרטיה ועוד.
 הענפה של המחלקה מהתקופה האחרונה:

 
באה לשים סוף וקידמה בחודשים האחרונים הצעת חוק חדשה שהתנועה ניסחה  – לא בכנסת ובממשלה! –חוק: עבריינים מורשעים הצעת 

למצב המסוכן שבו פוליטיקאים מושחתים חוזרים לכנסת ולממשלה בלי שום בעיה. פרשות שחיתות לא מפסיקות להתפוצץ ועבריינים מורשעים 
ניסחה התנועה חרים שיושבים בכלא או נמצאים בדרך אליו כבר אולי מתכננים את הצעד הבא. הצעת החוק שוא –כבר חזרו לכנסת ולממשלה 

  את תקופת הקלון. מכפילההיא  –את מי שהורשע בשוחד מהכנסת והממשלה, ולמורשעים אחרים  לצמיתות מרחיקההגיש ח"כ מיקי רוזנטל( ו)
 ים בודדים. תוך ימ צעת החוקאלפי ישראלים חתמו על תמיכה בה

 
הצעת חוק "הקלון הכלכלי" שנועדה לשים סוף לתופעת תספורות החוב של הטייקונים; הצעת  הצעות חוק נוספות שקידמנו בתקופה האחרונה:

כדי למנוע אגרות מופקעות בהגשת  –חוק להגברת השקיפות בכספי הרשויות המקומיות; הצענו תיקון להצעת חוק של משרד המשפטים 
 תביעות ייצוגיות.



 הפעילות המוניציפאלית
 

הרשויות המקומיות הן ספק השירותים העיקרי לכלל התושבים, ולפיכך ליקויים בהתנהלות הרשות המקומית מובילים לפגיעה קשה ועמוקה 
היות שראשי  –מן השלטון המקומי חודרות אף לשלטון הארצי  בשירותי הרווחה, התשתיות, התברואה והחינוך שמקבלים התושבים. רעות חולות

יותר מארבעים אחוז מהעשייה שלנו הרשויות מחזיקים בכוח פוליטי רב שדרוש עבור אלה המבקשים להיבחר לבית המחוקקים הישראלי. 
 ה:דוגמאות לפעילות בחודשים האחרונים, המייצגות פרומיל של עשיי. בתנועה מוקדשת לנעשה לתחום זה

 שהתנועה העבירה למשטרהלאחר  – בנתניהשכלל לא מתגורר בעיר;  –התנועה פנתה ליועמ"ש בנוגע לכוהנתו של רב העיר   -בכפר סבא 

 – ולפרקליטות מידע והקלטות הנוגעים לחשדות לשוחד ושחיתות בעיריית נתניה, נפתחה חקירה ונעצרו חשודים, ביניהם ראשת העירייה
סדרים בניהול הסעות -לאחר דו"ח חמור של מבקר המדינה בנוגע לאי –המועצה האזורית גלבוע  ;שלאחרונה המשטרה המליצה להעמידה לדין

התברר ששניים מהם עודם עובדים במועצה  –תלמידים למוסדות חינוך, שכלל אף המלצות אישיות בנוגע למספר בעלי תפקידים במועצה 
סדרים בכל הנוגע לתקציבים, חשבוניות ומכרזים הנוגעים להסעות. -בתקשורת תחקיר המזכיר את שניהם, ועניינו שוב איולאחרונה אף פורסם 

עתירת התנועה הצליחה  – במבשרת ציון התנועה פנתה למשרד הפנים בדרישה לברר האם הוועדה לחיוב אישי דנה בעניינם של השניים.
במסגרתו ביקשה הסוכנות היהודית לפנות את מרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת לטובת פרוייקט מיליון ש"ח  250לעצור מכרז ענק בשווי 

; המאבק המשפטי נמשך וגם המאבק נדל"ני. הכסף היה אמור להיטיב עם קרן הפנסיה של עובדי הסוכנות, בניגוד גמור ליעוד המקורי של הקרקע
פניות בשנה מאזרחים  1,500-התנועה מקבלת למעלה מ וקד פניות הציבור:מ ם במרכז.יוצאי אתיופיה המתגוררי 700הציבורי על עתידם של 

 המצביעים על ליקויים שלטוניים בכל הארץ.
 

 הגנה על חושפי שחיתות במגזר הציבורי

חושפי שחיתות הם אנשים טובים ועובדים מסורים שפשוט אינם מוכנים להשלים עם השחיתות שאופפת אותם ולעצום מולה עיניים, ובאומץ לב 
בלתי רגיל הם פונים לגורמי הביקורת או אכיפת החוק ומדווחים על חשדות לשחיתות ברשות הציבורית בה הם עובדים. על מעשה זה נאלצים 

ם מחיר אישי כבד, שיכול להגיע לעתים לפגיעה בתנאים, פיטורין, מסעי התנכלויות ועוד. חובתנו כחברה היא להגן עליהם חלקם הגדול לשל
לשימושם של  – מדריך לחושף השחיתות גם ניסחנו. למנוע מצב בו אנשים ירכינו ראש ויחששו לחשוף שחיתויות -ולהכיר להם תודה, ומעל הכל 

 פיחוששל לליווי וסיוע , שתי דוגמאות מתוך רבות לסייע לחושפי השחיתות אותם אנו מלווים. פסיכולוג מתנדבו כלל חושפי השחיתות וגייסנ
 מתוך רבים להם מסייעת התנועה:שחיתות 

 

חשפה את העובדה )יחד עם עובדים נוספים(  שירלי חלפיןעובדת בשם  – בוועד העובדים של הטלוויזיה החינוכית ניצחון לחושפת השחיתות
ת את הוצאותיו המשפטיות החינוכית, מאיר מוטיל, השתמש באלפי שקלים מכספי העובדים כדי לכסוהטלוויזיה של  ועד העובדיםכי יו"ר 

תביעת  נגד חלפין יו"ר הוועד הגיש בתגובה,וללא כל שקיפות. העובדים  התנהלות הכספית בוועד נעשית הרחק מעינישה, ובנוסף האישיות
: להשתיק את הטענה שהתביעה של מוטיל מטרתה ברורה בפני בית המשפטהעלתה . התנועה ליוותה את חלפין במאבקה, ובשיאו השתקה

ית המשפט השלום בתל אביב לאחר מאבק ממושך, בולהלך אימים על מי שביקשה לחשוף את ההתנהלות הבעייתית שלו.  כל שביב ביקורת
מסר ברור למי שישקול להגיש  הפסיקה שולחת .תעל מנת להשתיק ביקור לא אפשר בריונות בחסות מערכת החוקובכך  – פסק לטובת חלפין

 .תביעה דומה בעתיד: מערכת המשפט לא תגן על מי שמנצל אותה כדי להשתיק את מי שאומר מה שלא מתאים לכם לשמוע
 

עם חשיפת פרשת השחיתות החמורה בתעשייה האווירית, יש לעשות צדק עם  – בתעשייה האווירית דורשים צדק מאוחר לחושף השחיתות
ובעקבות כך איבד את עבודתו. פנינו למבקר המדינה ודרשנו שתוענק לו הגנה,  –הסדרים -האיש שכבר לפני שנים דיווח על אי-מיכאל מירב 
 פיצויים על חשבון התעשייה האווירית. –ומעבר לזה 

 

 השלטוןרת השקיפות ברשויות הגב

אחד הנושאים בהם התנועה משקיעה מאמצים רבים הוא המאבק להכנסת שקיפות לתקציב המדינה,  אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.
הן בשל זכותו הברורה מאליה של הציבור לדעת מה  –לכל הכספים שמנהלות הרשויות, להתנהלות הנבחרים ולרשויות השלטון בכל הרמות 

זאת התנועה מקיימת כל העת  ו ומה עושים הנבחרים שלו, והן כיוון ששקיפות היא הדרך היעילה ביותר למנוע שחיתות.קורה עם משאביו ונכסי
 מנת להגביר את השקיפות בכל התחומים, ועושה זאת באמצעות בתי המשפט, קידום חקיקה, ומאבקים ציבוריים.-פעילויות רוחביות על

וכאשר הן לא נענות, עותרת לבתי המשפט בדרישה לחשוף את  –יומי פניות רבות עפ"י חוק חופש המידע -התנועה מבצעת באופן יום
עתירה נגד משרד התחבורה הביא לחשיפת מידע בנוגע  של התנועה שכבר הביאו לחשיפת מידע קריטי:ועתירות מספר פעילויות   המידע.

בנוגע לקרקעות שמשרד התחבורה סרב לחשוף; עתירה נוספת הביאה לחשיפת מידע  –לזיכיונות ורישיונות להפעלת קווי מוניות השירות 
; של החברות הממשלתיות הוצאות הפרסום; פעילות התנועה עפ"י חופש המידע הביאה לחשיפת שטייקונים קיבלו הטבות עליהם מהממשלה

כל אותן ובזכות העתירות  – שלא פרסמו דו"ח שנתי בנוגע לחופש המידע, כנדרש בחוק רשויות מקומיות 17 נוסף הגישה התנועה עתירות כנגד
להקים אתרי עתירות רבות נוספות הביאו רשויות מקומיות לפרסם דו"חות ולנהוג בשקיפות כמתחייב בחוק, וכן  הרשויות פרסמו את הדו"ח!

פי חוק חופש המידע, להלן מספר דוגמאות מעטות, מתוך -התנועה ממשיכה להגיש פניות ועתירות על אינטרנט בהם המידע מונגש לציבור.
 אם בחברת כי"ל שבשליטת משפחת עופר הפרו את התנאיםעתירה לחשוף  כמות עצומה שהתנועה מגישה, רק מהתקופה האחרונה:

התנועה עתרה נגד אי חשיפת דו"ח שמגר הנוגע להמלצות הוועדה  נכסי הנדל"ן של דואר ישראל;רה לחשוף את עתישבהסכם עם המדינה; 
; התנועה ערערה לבית המשפט העליון בדרישה שיחשפו כל הדו"חות של בנק ישראל על התנהלות השבויים והנעדריםבנוגע למדיניות בנושא 

 ועוד ועוד. ;נגרם הפסד סכומי ענק בפרויקט הקמת בניין הבורסהתירה לחשוף כיצד ע שסיכנו את המשק; פרשות נוחי דנקנרהבנקים ב

 

 קמפיינים שעומדים בימים אלה בלב העשייה:כמה מה –מחאה אזרחית 
 

בגיוס הציבור לפנות בפרסומים ברשתות החברתיות, בחתימה על עצומות,  –התנועה גייסה את הציבור למאבקים רבים בתקופה האחרונה 
נציגי התנועה משתתפים כל שבוע בהפגנות ברחבי הארץ  בתקופה האחרונה לנבחרי הציבור באמצעים שונים ולדרוש מהם פעולה ועוד ועוד.

 הדורשות את חקירת פרשות השחיתות שהתפוצצו לאחרונה, ודורשות מאבק נחוש ואמיתי בשחיתות בכל מקום בו היא נמצאת.
; קריאה לציבור ונגד כהונת עבריינים מורשעים בכנסת ובממשלה לתמיכה בהצעת החוק להארכת תקופת הקלוןקמפיינים  בין השאר, רצו

בעקבות הצבעתם נגד שקיפות באגודות העות'מאניות כמו ההסתדרות, קק"ל ועוד; קריאה  –לפנות לחברי הכנסת איציק שמולי ומיכל בירן 
ים נענו לקמפיינים השונים של אלפי אזרח ועוד ועוד.לציבור לפנות לשר החקלאות על מנת שתיושם ההחלטה לסגור את מועצת הצמחים; 

 ברחבי הארץ מהצפון ועד הדרום.הרצאות שהתנועה מקיימת  זאת בנוסף לחוגי בית, התנועה, השתתפו בהם ועוררו הדים משמעותיים.


