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 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  -ע בנזיד עדשים, מינויים בלתי ראויים, שקיפות ותקינות הליכי קבלת החלטות המדינה ומשאבי הטב
מספר דוגמאות לפעילות בחודשים האחרונים המייצגות הממשלה ושמירה על משאבי הציבור וכן לאחריות לכספי הציבור מצד נושאי משרה. 

 פרומיל של עשייה:
 

על חשבון  –לקבל  אמוריםשלטון: טייקוני נדל"ן -פרשה חמורה המעלה ריח של קשרי הון - לעצור את קומבינת הדולפינריוםעתרנו לבג"צ: 
תמורת פינוי מתחם הדולפינריום המוזנח ששוויו המוערך הוא  ₪מיליארד  1.3-הטבת ענק בזכויות נדל"ן המוערכת בשווי של כ-כספי הציבור 

פ"י העסקה שנרקמה עם עיריית תל אביב. התנועה פעלה רבות מול הוועדה לתכנון ובנייה, רשות מקרקעי ישראל כל זאת ע – פחות מזה 30פי 
הגשנו התנגדות לוועדה המקומית,  - בוועדה המחוזיתבמחטף אחרי שהצלחנו לעצור את הניסיון להעביר את הדברים  .וגורמים אחרים בנושא

  י.אי אפשר לתת "מתנה" חריגה כל כך ליזם פרט לבג"צ:אך נראה שהקומבינה ממשיכה, ולכן עתרנו 
 

אחרי שפעם אחר פעם נעשו ניסיונות למכור את החברות השולטות  – משרד האוצר מתנגד למכירת הפנסיה של הישראלים לסין הישג חשוב:
, כעת ישנו ניסיון לאחר התערבות התנועהשנבלמו ניסיונות  –בפנסיות ובחסכונות של הישראלים לחברות סיניות )חלקן של חשודים בפלילים!( 

כפופות  כלומר, להעביר את הפנסיות שחסכנו כל החיים לידיים זרות, שאינן -הסינית  Yango "הפניקס" לחברתחדש לעשות זאת ולמכור את 
מה  -מהלך מסוכן ביותר. לאחר שהתנועה פעלה מול האוצר בנושא, במשרד פרסמו עמדה המתנגדת לעסקה  –םלחוק ולרגולציה הישראלי

ותחת זאת לפרק את גרעיני  –התנועה דורשת להפסיק את ההעברה המסוכנת של השליטה מיד ליד.  שמהווה התקדמות משמעותית במניעתה.
 לו את השליטה בכספים שלו.ובכך להחזיר  –השליטה הריכוזיים ולהנפיק אותם לציבור 

 

 מדיניות וחקיקה

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

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

 
כאשר הציבור משלם  –התנועה נאבקת כבר שנים במצב של ריכוזיות הבנקים  – הצעת החוק לצמצום ריכוזיות הבנקים חשוב: אושרההישג 

וועדות מול ועדת שטרום  -היינו שם מהרגע הראשון מכיסו סכומים עצומים על כך שאין מספיק תחרות בתחום הבנקים והאשראי במדינה. 
 בניסוח הצעות קונקרטיות לשינוי והשלמת הצעת החוק, ו בנושא, בהגשת ניירות עמדה מקצועיים בשלבים שונים של התהליך,שדננוספות 

ובעיקר בעמידה כחומה בצורה מול גדודי הלוביסטים ששלחו הבנקים במטרה לסכל והחליש את הרפורמה פעולה נמרצת מול חברי הכנסת וב
בין  .קריטיים ביותראליה סעיפים, תוספות ושינויים  להכניסאלא גם הצלחנו  –ובסופו של דבר לא רק שהצעת החוק עברה בוועדת הרפורמות  –

שני הבנקים הגדולים במדינה יצטרכו למכור את חברות כרטיסי האשראי החוק והשינויים שהצלחנו להכניס לתוכה,  השאר, בזכות הצעת
בנוסף, ובכך סוף סוף, אחרי שנים, שוק האשראי יפתח לתחרות;  – ק בתפעול והנפקה של כרטיסי אשראישבבעלותן והם לא יוכלו יותר לעסו

בלבד;  10%-ל –רישוין מחברת סליקת האשראי; אחוזי האחזקה הריכוזיים בחברה יצומצמו משמעותית לא רק בנקים יוכלו לקבל בזכות ההצעה 
מסעיפיו; החוק צפוי להביא  חלקלחוק הזה יהיו שיניים, וסנקציות פליליות יחכו למי שיעבור על  –שוק ההלוואות יפתח לתחרות; והכי חשוב 

 שלומים שמשלם הציבור הרחב לבנקים וסוף סוף להילחם במצב הריכוזי של השוק. להוזלה משמעותית בת
 

להגביר את השקיפות;  כדי -עפ"י חוק חופש המידע  עתירותעל  האגרההפחתת  – בתקופה האחרונה קידמההצעות חוק נוספות שהתנועה 
כך שנבחר ציבור  - הארכת תקופת הקלון; ים לחקיקהשקיפות ועדת השרזכויות וחובות של חברי מועצות מקומיות;  רתהצעת חוק להסד

 ועוד. ; נציבות הביקורת על הפרקליטות;שיורשע בעבירה פלילית יהיה מורחק לפרק זמן משמעותי יותר מפרק הזמן הקבוע כיום בחוק
 

 הפעילות המוניציפאלית
 

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



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

ולפרקליטות מידע והקלטות הנוגעים לחשדות לשוחד ושחיתות בעיריית נתניה, נפתחה חקירה  שהתנועה העבירה למשטרהלאחר  – בנתניה
מנת לחשוף מידע בנוגע למינויו אדם שהורשע בזיוף למנכ"ל חברה עירונית -התנועה עתרה על - חיפה ונעצרו חשודים, ביניהם ראשת העירייה;

עתירת התנועה הצליחה לעצור מכרז  – במבשרת ציון הודח מתפקידו.והמנכ"ל אכן  –מנת לבטל את מינויו -בעיר וכן פעלה מול העירייה על
ית לפנות את מרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת לטובת פרוייקט נדל"ני. הכסף מיליון ש"ח במסגרתו ביקשה הסוכנות היהוד 250ענק בשווי 

 .היה אמור להיטיב עם קרן הפנסיה של עובדי הסוכנות, בניגוד גמור ליעוד המקורי של הקרקע

 ץ.פניות בשנה מאזרחים המצביעים על ליקויים שלטוניים בכל האר 1,500-התנועה מקבלת למעלה מ מוקד פניות הציבור:
 

 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
התקדמות  האחרונה חלה חודשים האחרוניםבלמנוע מצב בו אנשים ירכינו ראש ויחששו לחשוף שחיתויות.  -ולהכיר להם תודה, ומעל הכל 

מדריך לחושף לאחרונה הרחבנו משמעותית את הפעילות, ניסחנו  שחיתות בהם מטפלת התנועה.במספר תיקים של חושפי משמעותית 
 לסייע לחושפי השחיתות אותם אנו מלווים. פסיכולוג מתנדבלשימושם של כלל חושפי השחיתות וגייסנו  – השחיתות

 התנועה:מתוך רבים להם מסייעת שחיתות  פיחוששל לליווי וסיוע דוגמא אחת, מייצגת בלבד,  

 

, ושהתנועה מלווה אותו חמורותמורן גינוסר, שפוטר לאחר שחשף תקלות  ,חושף השחיתות בחברת החשמל בתיק של התקדמות חשובה
כי אנשיה )במסגרת הסכם עם סימנס(  בחברת החשמל סוף סוף מודים -במאבקו כבר שנים; אחרי שנים של רדיפות, הכחשות, ומאבק משפטי 

שאף התריע למנהליו על הפוטנציאל לסכנת חיים  –קיבלו שוחד מחברת סימנס עבור הטמעת המערכת שאת הכשלים הרבים בה חשף מורן 
ולייצג במסגרתו  את ההיבט של מורן בית המשפט קיבל את בקשת התנועה להצטרף להליך המשפטי שבכשלים אלה. לפני מספר חודשים 

יש לצפות שמורן סוף סוף  -וכעת, במסגרת ההליך הזה, ולאור ההודאה של חברת החשמל  – ות והאינטרס הציבוריהמאבק בשחיתהחשוב של 
 על אומץ ליבו ומאבקו ארוך השנים. –יקבל את ההערכה והפיצויים המגיעים לו! בנוסף, בחודש דצמבר קיבל מורן את אות אביר איכות השלטון 

 

 רת השקיפות ברשויות השלטוןהגב

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

זאת התנועה מקיימת כל העת  ם הנבחרים שלו, והן כיוון ששקיפות היא הדרך היעילה ביותר למנוע שחיתות.קורה עם משאביו ונכסיו ומה עושי
 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  –חופש המידע  יומי פניות רבות עפ"י חוק-התנועה מבצעת באופן יום
  המידע.

עתירה נגד משרד התחבורה הביא לחשיפת מידע בנוגע לזיכיונות  של התנועה שכבר הביאו לחשיפת מידע קריטי:ועתירות מספר פעילויות 
בנוגע לקרקעות שטייקונים קיבלו שמשרד התחבורה סרב לחשוף; עתירה נוספת הביאה לחשיפת מידע  –ורישיונות להפעלת קווי מוניות השירות 

. עתירות רבות הוצאות הפרסום של החברות הממשלתיות; פעילות התנועה עפ"י חופש המידע הביאה לחשיפת הטבות עליהם מהממשלה
 תחייב בחוק, וכן להקים אתרי אינטרנט בהם המידע מונגש לציבור.נוספות הביאו רשויות מקומיות לפרסם דו"חות ולנהוג בשקיפות כמ

פי חוק חופש המידע, להלן מספר דוגמאות מעטות, מתוך כמות עצומה שהתנועה מגישה, רק -התנועה ממשיכה להגיש פניות ועתירות על
התנועה עתרה נגד אי חשיפת דו"ח שמגר הנוגע להמלצות הוועדה  נכסי הנדל"ן של דואר ישראל;עתירה לחשוף את  מהתקופה האחרונה:

; התנועה ערערה לבית המשפט העליון בדרישה שיחשפו כל הדו"חות של בנק ישראל על התנהלות השבויים והנעדריםבנוגע למדיניות בנושא 
 ועוד ועוד. ;ויקט הקמת בניין הבורסהנגרם הפסד סכומי ענק בפרעתירה לחשוף כיצד  שסיכנו את המשק; פרשות נוחי דנקנרהבנקים ב

שלא פרסמו דו"ח שנתי בנוגע לחופש המידע, כנדרש בחוק. מספר רשויות כבר פרסמו  רשויות מקומיות 17 בנוסף הגישה התנועה עתירות כנגד
 את הדו"חות בעקבות עתירות התנועה ונגד האחרות ממשיכים ההליכים.

 

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

בגיוס הציבור לפנות בפרסומים ברשתות החברתיות, בחתימה על עצומות,  –התנועה גייסה את הציבור למאבקים רבים בתקופה האחרונה 
; לתמיכה בהצעת חוק חברי הכנסת לשקיפות ביומנילנבחרי הציבור באמצעים שונים ולדרוש מהם פעולה ועוד ועוד. בין השאר, רצו קמפיינים 

בשל החשדות החמורים  שחבר הכנסת באסל גטאס יושעה מפעילות בכנסת; לדרישה לשים סוף לתספורות החובהקלון הכלכלי שנועדה 
לחדול לדרישה מחברי הכנסת שוב ושוב;  לעליית שכר חברי הכנסת להפסיק את העדכון האוטומטי שמביאדרישה והחקירה המתנהלת נגדו; 

לאור חשיפת הפרשות הנוגעות לתקשורת  יחדל מלכהן בתפקיד שר התקשורת; ודרישה שראש הממשלה ולקיים שיח מכבד – מההתלהמות
ים נענו לקמפיינים אלפי אזרח ר החוץ ושר התקשורת(; ועוד ועוד.ש בהן הוא מעורב, חששות לניגוד עניינים וריבוי התיקים שלו )ראש הממשלה,

 ם ועוררו הדים משמעותיים.השונים של התנועה, השתתפו בה
 

 תודה! –התמיכה שלך אינה מובנת מאליה ומהווה מקור תמיכה איתן ויציב בפעילותה של התנועה לאיכות השלטון 


