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 תמצית הפעילות בחודשים האחרונים –הפעילות המוניציפאלית 
 

 הפעילות המוניציפאלית היא נושא מרכזי בפעילות התנועה ותופסת יותר משישים אחוז מנפח הפעילות של המחלקה המשפטית בתנועה.
ליקויים בהתנהלות הרשות המקומית מובילים לפגיעה קשה ועמוקה הרשויות המקומיות הן ספק השירותים העיקרי לכלל התושבים, ולפיכך 

בהיות  –בשירותי הרווחה, התשתיות, התברואה והחינוך שמקבלים התושבים. רעות חולות מן השלטון המקומי חודרות אף לשלטון הארצי 
 ראשי הרשויות כוח פוליטי נדרש עבור המבקשים להיבחר לבית המחוקקים הישראלי.

 

 מייצג על דוגמאות לפעילות הרוחבית בתחום: מצ"ב מידע

עתירה של התנועה הביאה לכך שסוף סוף משרד הפנים קבע תקנים למבקרי פנים  - הישג חשוב בעתירת התנועה בנוגע למבקרי פנים בעיריות
ם הדרושים לביקורת אפקטיבית והן לא יוכלו להתחמק יותר מביקורת עם שיניים, ויהיו חייבות להשקיע את כל המאמצים והמשאבי –בעיריות 

 .ואמיתית; המאבק ממשיך כדי שהחלטה דומה תתקבל גם בנוגע לרשויות מקומיות ואזוריות
 

התנועה פנתה לשר לשירותי דת בדרישה להפעיל את סמכותו לפי חוק   -הגיע הזמן לביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המועצות הדתיות 
טעם שירותי הדת היהודיים ולהקים מערך ביקורת חשבונאית בלתי תלוי לכלל המועצות הדתיות, שיקיים ביקורת חיצונית לדוחות הכספיים המוגשים מ

 .לשר האוצר, ח"כ משה כחלון לתמוך וללוות את הפעלת סמכות זוהמועצות הדתיות, בהתאם לתקנים החשבונאיים המקובלים. התנועה קוראת גם 
 

התנועה פנתה למשרד המשפטים בבקשה לקבל מידע וחומרים הכוללים מידע  -דורשים לחשוף את כל המידע על "הכספים האסורים" במושבים 
פורסם כי פרקליטות מחוז ירושלים החליטה להעניק מפורט הנוגע לאכיפה המתבצעת על ידי הפרקליטות בנושא כספים אסורים. בעיתון "גלובס" 

קדימות לחקירת משטרה אשר עסקה בחשדות לגביית "כספים אסורים" בהרחבות במושב נחם. בעקבות הפרסום בעניין מושב נחם, פנתה התנועה 
נוספים העוסקים בתופעת הכספים לפרקליטת מחוז ירושלים בבקשה לדעת האם טופל נושא החשדות במקרה הספציפי,  וכן האם קיימים תיקים 

 .האסורים שהתגבשו לכדי כתבי אישום
 

תנועה הגישה  יחד עם עמותת "עורכי דין למנהל תקין" מסמך הערות לתזכיר החוק לתיקון פקודת העיריות. בין ההערות ה :תיקון פקודת העיריות
 .במסמך, העמותות קוראות להסדרת התחום תחת חוק אחד ומאוחד

 
בעקבות פרסומים לגבי סירוב משרד התרבות לתקצב  - יש להבטיח את קיומו של שבוע הספר; גם בפריפריה -פנתה לשרת התרבות התנועה 

את אירועי שבוע הספר באמצעות התאחדות הוצאות הספרים ולקיים במקומם אירועים ע"י המשרד פנתה התנועה לשרה וביקשה להבין כיצד 
 ; לאחר פניית התנועה שבוע הספר אכן התקיים לא רק במרכז הארץ.מה יכללו האירועים והיכן ימוקמומתוכננת הוצאת התוכנית בפועל, 

 
 :דוגמאות קונקרטיות לפעילות ולהישגים ברחבי הארץ בחודשים האחרונים

 
התנועה הגישה בתקופה האחרונה עתירות  – דו"חות חופש המידע כנדרש בחוקם ולפרס הביאורשויות  17נגד התנועה עתירות הישג חשוב: 

רשויות מקומיות לבתי המשפט בדרישה שיפרסמו, כנדרש בחוק, דיווח שנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות. בין הרשויות נגדן  17נגד 
חג'רג'רה, מועצה -טבאש-כעביה הוגשו עתירות: עיריית בית שאן, מועצה מקומית בסמת טבעון, מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה מקומית

נוג'ידאת, עיריית שדרות, המועצה המקומית קדימה צורן, מועצה מקומית גדרה, מועצה מקומית בית דגן, מועצה מקומית באר יעקב, -מקומית בוענייה
. בעקבות עתירות אזורית מעלה יוסףמועצה אזורית כפר ורדים, מועצה אזורית בסמ"ה, מועצה אזורית מגדל תפן, מועצה אזורית מעלה עירון ומועצה 

 חות.פרסמו את הדו" התנועה כל הרשויות
 

מיליון ש"ח במסגרתו ביקשה הסוכנות היהודית לפנות את מרכז הקליטה לעולי  250עתירת התנועה הצליחה לעצור מכרז ענק בשווי  – מבשרת ציון
. הכסף היה אמור להיטיב עם קרן הפנסיה של עובדי הסוכנות, בניגוד גמור ליעוד המקורי של הקרקע. אתיופיה במבשרת לטובת פרוייקט נדל"ני

; בנוסף, פנתה התנועה לשר האוצר ולממונה על רשות שוק ההון כדי תקינה של הקרקע-נגד ההעברה הבלתי עתירה נוספתלאחרונה הגישה התנועה 
 .יוצאי אתיופיה המתגוררים במרכז 700המאבק הציבורי על עתידם של במקביל נמשך גם לבקק אם משרד האוצר אישר את העברת הקרקעות. 

 
מידע  שהתנועה העבירה למשטרה ולפרקליטותלאחר  זאת –לאחרונה המשטרה המליצה להעמיד את ראשת עיריית נתניה לדין  – נתניה

חשיפת  .נפתחה חקירה ונעצרו חשודים, ביניהם ראשת העירייהולאחר מכן והקלטות הנוגעים לחשדות לשוחד ושחיתות בעיריית נתניה, 
; בנוסף, בעקבות הודעת המשטרה שהתגבשה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום נגד ראשת הפרשה גם עוררה הדים רבים בתקשורת

עה קראה לפיירברג להשעות את עצמה התנו –עיריית נתניה מרים פיירברג, בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בזמן כהונתה 
 מיידית, עד להתבהרות התמונה.

 



על חשבון כספי הציבור  –שלטון: טייקוני נדל"ן אמורים לקבל -פרשה חמורה המעלה ריח של קשרי הון - : לעצור את קומבינת הדולפינריוםתל אביב
 – פחות מזה 30תמורת פינוי מתחם הדולפינריום המוזנח ששוויו המוערך הוא פי  ₪מיליארד  1.3-הטבת ענק בזכויות נדל"ן המוערכת בשווי של כ-

 כל זאת עפ"י העסקה שנרקמה עם עיריית תל אביב. התנועה פעלה רבות מול הוועדה לתכנון ובנייה, רשות מקרקעי ישראל וגורמים אחרים בנושא.
לוועדה המקומית, אך נראה שהקומבינה  הגשנו התנגדות -ה המחוזית אחרי שהצלחנו לעצור את הניסיון להעביר את הדברים במחטף בוועד

נגד  המדינה הגישה תגובתה לעתירה של התנועה לבג"צ; לאחרונה, גה כל כך ליזם פרטיממשיכה, ולכן עתרנו לבג"צ: אי אפשר לתת "מתנה" חרי
כשההפרש הוא  –עסקת הדולפינריום, עסקת חילופי קרקע שבה נכס ציבורי יועבר לידיים פרטיות, תמורת מתחם מוזנח ששווה הרבה פחות ממנו 

עפ"י התנועה, תוכן התגובה שהגישה המדינה מוכיח שהמדינה מתעקשת למסור לבעלי הדולפינריום נכס ציבורי, ללא  למעלה ממיליארד שקלים.
 ; בנוסף, פנתה התנועה לעיריית ת"א בדרישה לקבל את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים.ללא הצדקהמכרז ו

 

בעקבות בדיקת משרד מבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון, פנתה התנועה למבקר המדינה, הציגה את הידוע לה בעניין התנהלות  - חולון
מנכ"לית העירייה ומי שאפשר לה להתנהל באופן הנוגד את הדין וכי המבקר יקבע כי אין למנותה לשום העירייה וביקשה כי יוסקו מסקנות אישיות נגד 

, אף שלא עמדה בתנאי הסף; 2011תפקיד ציבורי. בין היתר, עוסקת התנועה בנושא מינויה של עורכת דין לתפקיד יועמ"שית העירייה בשנת 
ת לחו"ל על חשבון הציבור ללא אישורים כנדרש, ובעיות בדיווחי הנוכחות, כעולה מהפרק ובהתנהלותה של המנכ"לית בנושאים הקשורים בנסיעו

התנועה פנתה למשרד הפנים בדרישה לקבל תגובה לטענה  בנוסף, ; 2016שהוקדש למנכ"לית בדו"ח ביקורת על הרשויות המקומיות לשנת 
שהיועצת המשפטית של העירייה מונתה אף שלא עמדה בתנאי המכרז; עוד בחולון, התנועה פנתה למשרד הפנים בדרישה שתיבחן הטלת חוב אישי 

ות שלא כדין על חשבון העירייה, במספר במסגרת בירור טענות שמהן עולה כי קיים חשש מהותי שהיא אחראית להוצא –על מנכ"לית העירייה 
 מקרים.

 
סדרים בניהול הסעות תלמידים למוסדות חינוך, שכלל אף המלצות -לאחר דו"ח חמור של מבקר המדינה בנוגע לאי –המועצה האזורית גלבוע 

סם בתקשורת תחקיר המזכיר את התברר ששניים מהם עודם עובדים במועצה ולאחרונה אף פור –אישיות בנוגע למספר בעלי תפקידים במועצה 
סדרים בכל הנוגע לתקציבים, חשבוניות ומכרזים הנוגעים להסעות. התנועה פנתה למשרד הפנים בדרישה לברר האם הוועדה -שניהם, ועניינו שוב אי

 לחיוב אישי דנה בעניינם של השניים. 
 

התנועה פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות  – רמת גן
בדו"ח הביקורת על הרשויות בעיריית חולון, שבאו לידי ביטוי זאת על אף הבעיות בהתנהלותה בעת עבודתה  –לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן 

 ת.המקומיו
 

, בהמשך להתנגדויות שהגישה לוועדה יחד עם .התנועה פנתה לעיריית ירושלים בבקשה לקבל את כל המידע הרלוונטי בעניין "חניון עיני" – ירושלים
 )פגמים מתאריים, שנים, על חשבון הקופה הציבורית, חרף הקשיים הרבים שהוא מעורר 13העובדה שפרויקט זה מקודם במשך "אדם טבע ודין". 

 גם התנועה , מעלה את הצורך לבחון את האופן בו קודם ואת העלויות שהיו כרוכות בכך.התעלמות מהשינויים שעבר אזור השוק בשנים האחרונות(
התנועה  ◆ לעכב מתן החלטה בבקשה למתן היתר לחניון השוק בירושלים, עקב גילוי עיוות חמור בנתונים שהוגשו לוועדת המשנה להיתרים ראהק

לעירייה בדרישה לקבל פרטים בנושא היעדרותו של חבר המועצה רמי לוי מישיבות מועצת העיר; עוד בירושלים, התנועה פנתה לעירייה פנתה 
התנועה דורשת מהמשטרה חקירה פלילית: מאיפה הגיע  ◆. בדרישה שתימנע מצב של ניגוד עניינים לכאורה עם חבר המועצה העתידי, חיים כהן

  עקבות ערמות הזבל שנערמו ברחוב יפו בזמן השביתה בעיריית ירושלים. בזאת  הזבל?
 

התנועה פנתה כבר לפני למעלה משנה אל היועמ"ש בקריאה להורות על פתיחה בחקירה ביחס לממצאים העולים מן החלטת מבקר  – זכרון יעקב
כנגד המועצה. כידוע, בתלונותיהם טענו העובדים כי המועצה המדינה מיום בעניין תלונותיהם של מספר עובדי המועצה המקומית זכרון יעקב  

מתנכלת להם בדרכים שונות בתגובה לכך שחשפו מעשי שחיתות במועצה. לאחר פניות חוזרות ונשנות סוף סוף קיבלה התנועה תשובה, על פיה 
לקבל עדכון בדבר החלטה העדכון התנועה ביקשה לאור נושאים המועלים על ידי התנועה "הועברו לטיפול הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל", 

 האם לפתוח בחקירה פלילית עקב הטענות השונות המועלות.
 

בניגוד  –שנה  12פיהן היועץ המשפטי החיצוני של המועצה משמש בתפקידו כבר -התנועה פנתה למשרד הפנים בבקשה לברר טענות על – ע'ג'ר
התנועה דורשת לדעת האם התקבל הליך בחירה לאחר ביטול מכרז בעניין; וכן לברר אם נכונות לתקנות המגבילות זאת לשש שנים בלבד; בנוסף 

גם זאת בניגוד לתקנות, שאינן מאפשרות לכהן במקביל בתפקיד זה  –הטענות שהוא מכהן במקביל כיועץ משפטי של שלוש מועצות מקומיות שונות 
התנועה פנתה למנהל האגף לניהול ההון ברשויות המקומיות על מנת לברר את אי מינוי מבקר פנים  בנוסף,עבור יותר ממועצה מקומית אחת; 

 .במועצה המקומית
 

בעקבות פניית התנועה בשל חשד לניגוד עניינים: הרבנות הודיעה שהמועצה הדתית כרמיאל לא תוכל להיות אחראית עוד על כשרות בית 
בעקבות פניית התנועה לרבנות לבחון את החשד לניגוד עניינים בקרב הרב המקומי והממונה על המועצה הדתית בכרמיאל,  - המטבחיים 'דבאח'

 מצאה הרבנות הראשית כי יש להעביר את האחריות על כשרות בית המטבחיים 'דבאח' לרבנות מקומית אחרת; לעמדת התנועה, אין זה תקין כי ישנה
המוסמך לתת את תעודות הכשרות לבין המפקח על הכשרות בתוך החברה. עניין זה מצטרף למידע על כך שהממונה לכאורה קרבה משפחתית בין 

 ינים בנוגע לאותה למשחטה 'דבאח'.על המועצה הדתית, מצוי גם הוא לכאורה בניגוד עני
 

התנועה פנתה לפרקליטות בדרישה לדעת היכן עומד הטיפול בתיק הנוגע לתלונה על פרשת הוראות  – דליית אל כרמל פעילויות נוספות:

 ◆ התנועה פנתה למשרד הפנים בשל חשש לניגוד עניינים של מנכ"ל העירייה. – לוד ◆התשלום של המועצה המקומית לחברות "סונול" ו"כרמים"; 

ק בדחיפות אם חבר מועצת העיר שהוא גם יו"ר דירקטוריון החברה לאומנות תרבות וספורט התנועה פנתה למשרד המשפטים בדרישה לבדו – חיפה
בעקבות פניות התנועה, משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות הודיע כי יבחן את   - גבעתיים ◆ נמצא בניגוד עניינים. –חיפה )אתו"ס( 

התנועה פנתה למשרד לשירותי דת בבקשה לברר אם היתה התנהלות לא תקינה,  – גת-קרית ◆ נסיעתו של ראש עיריית גבעתיים ועוזרתו לפולין.

התנועה ביקשה להצטרף במעמד "ידידת בית  – ים-בת ◆ לכאורה, של רב עיריית קריית גת בשל עבודה נוספת ומקום מגוריו שלא על פי דין;
 ◆ ל ליקויים רבים שנפלו בבחירות שפגעו פגיעה קשה בטוהר הבחירות;זאת בש –המשפט" להליך בתיק ערעור בחירות לראשות עיריית בת ים 

מנת לקבל מידע ופרוטוקולים של ועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום" של הרכבת הקלה בגוש -התנועה הגישה בקשה עפ"י חוק חופש המידע על
 - בקריית ביאליק ◆ .כלל לא מתגורר בעירעפ"י פרסומים הוא ש –התנועה פנתה ליועמ"ש בנוגע לכוהנתו של רב העיר   -בכפר סבא  ◆ דן.

מנת לוודא שחברי האופוזיציה העירונית יקבלו ייצוג הולם בוועדות. לאחר שהתברר שחברי האופוזיציה לא שובצו לפי -התנועה פנתה לשר הפנים על
 ההרכב הסיעתי, התנועה פנתה  לשר כדי שיורה לעירייה לתקן את המצב, כנדרש בחוק; 

 


