
 
 2017אפריל למעודכן 

 

 התורמים לפעילות התנועה לאיכות השלטון עושים את ההבדל!
 

 
 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:
 

תחת המעטה היפה של "תמיכה  – לחבורה מצומצמת של ברי מזל כסף ציבוריסוף להסדר שבו המדינה מחלקת כבר עשרות שנים 
: המדינה מחלקת מדי שנה כספים בסכום מצטבר של מיליונים )בשם "חלף פטם"( בחקלאים" הסתתר במשך עשרות שנים הסדר מוזר ביותר

עלה מעשרים שנה ושבאותו הזמן עסקו בגידול עופות. מאז, רבים מהם כבר לא עוסקים בחקלאות, לאנשים שנכללו ברשימה שנערכה לפני למ
מקבלת מיליונים מהמדינה. כל זה  – מש לא בהכרח קשורה לחקלאותשמוכך יוצא שחבורה  –)!(  מכרו את ההטבהחלקם הורישו או אפילו 

הפעילות הנרחבת שלנו מול הח"כים והמאבק הציבורי הנרחב שלנו נחלו ניסחנו נייר עמדה מקצועי ומפורט שחקלאים אמיתיים קורסים. בזמן 
 וההסדר האבסורדי הזה יופסק. –הצלחה 

 
הוועדה לצמצום הריכוזיות מנעה מהחברה לישראל של  -לראשונה חוק הריכוזיות בלם התרחבות מונופוליסטית של טייקון  –הישג לציבור 

פי חוק הריכוזיות )שסייענו רבות בניסוחו וקידומו(. הקביעה הגיעה -הוועדה הפעילה את סמכותה על –משפחת עופר להתרחב גם לתחום הנפט 
מלח, התפלת המים, חציבת לאחר שפנינו לוועדה בדרישה שתעשה כן; לאחר שהחברות בבעלות משפחת עופר כבר השתלטו על ים ה

 –שיקולי הריכוזיות והתחרותיות חייבים לאפשר לחברות אחרות להיות אלה שייכנסו לתחום הנפט ופצלי השמן  –הפוספטים, בזן וזיקוק הדלק 
כדי לבלום ולא שוב לחברות של משפחת עופר.  זוהי הפעם הראשונה שוועדת הריכוזיות משתמשת בסמכות שניתן לה מתוקף חוק הריכוזיות 

 ריכוזי הכוח המונופוליסטים במשק.את התרחבות 

 מדיניות וחקיקה

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

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

 
הצלחנו להביא  מבנה הבורסה עברה בוועדת הכספים.הרפורמה לשינוי  – המאבק הגיע להישג חשוב !לא לתת את הבורסה במתנה לבנקים

לשיפורים מהותיים ולמנוע מחטפים שהבנקים ניסו לדחוף והיו מקבעים את שליטתם בבורסה. הרפורמה תשים סוף ל"מועדון הסגור" במסגרתו 
 למעשה ההצעה הראשונית הייתה . ללא השינויים שקידמה התנועה,שמי שמשלם עליה זה הציבור –הבנקים שולטים בבורסה בצורה ריכוזית 

מונופול  תיוצר ה; ההצעה הייתה חברי הבורסבנקים , ל(שעל פי הערכות אף עלולה להגיע לשני מיליארד) "מתנה" של חצי מיליארד שקלים
 –לאור כל זאת התנועה קידמה מול חברי הכנסת  של הבנקים;  "העמלות הייתה חוסמת תחרות, והייתה גם מעודדת את "חגיגת בבורסה, 

שמנו סוף למועדון הסגור של חברי הבורסה, סיימנו עם חגיגת העמלות של : בהצעת החוק ומהותיים משמעותיים והצליחה להכניס שינויים
יהיה מחויב לציבור ולא  הבנקים, מנענו מרשות ניירות ערך המפקחת על הבורסה להתפרק מהסמכויות שלה, דאגנו שדירקטוריון הבורסה

 דאגנו שתהיה ביקורת שוטפת על השגת מטרות הרפורמה.  –לבנקים, והכי חשוב 
 

 מורשעים בשוחד מהכנסת והממשלה לצמיתותלהרחיק  –סייענו לנסח הצעת חוק  – בתקופה האחרונה קידמההצעות חוק נוספות שהתנועה 
סייענו לנסח ; השקיפות: קידמנו הצעת חוק להפחתת אגרות בעתירות חופש מידעמקדמים את ולהכפיל את תקופת הקלון לשאר המורשעים; 

 בהעלאה האוטומטית של שכר חברי הכנסת נמשך.הציבורי המאבק ; וגם פרסום דו"חות המבקר של העיריות באינטרנט -הצעת חוק 
 

 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

והן לא יוכלו להתחמק יותר מביקורת עם שיניים,  – בעיריות למבקרי פניםהביאה לכך שסוף סוף משרד הפנים קבע תקנים  עתירה של התנועה

 ויהיו חייבות להשקיע את כל המאמצים והמשאבים הדרושים לביקורת אפקטיבית ואמיתית; המאבק ממשיך כדי שהחלטה דומה תתקבל גם
לטות הנוגעים לחשדות לשוחד ושחיתות ולפרקליטות מידע והק שהתנועה העבירה למשטרהלאחר  – בנתניהבנוגע לרשויות מקומיות ואזוריות; 

 - קריית ביאליקב ;שלאחרונה המשטרה המליצה להעמידה לדין – בעיריית נתניה, נפתחה חקירה ונעצרו חשודים, ביניהם ראשת העירייה
האופוזיציה לא שובצו מנת לוודא שחברי האופוזיציה העירונית יקבלו ייצוג הולם בוועדות. לאחר שהתברר שחברי -התנועה פנתה לשר הפנים על

עתירת התנועה הצליחה לעצור  – ציוןבמבשרת ; לפי ההרכב הסיעתי, התנועה פנתה  לשר כדי שיורה לעירייה לתקן את המצב, כנדרש בחוק
דל"ני. מיליון ש"ח במסגרתו ביקשה הסוכנות היהודית לפנות את מרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת לטובת פרוייקט נ 250מכרז ענק בשווי 

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

 פניות בשנה מאזרחים המצביעים על ליקויים שלטוניים בכל הארץ. 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,  

 
הטלוויזיה של  ועד העובדיםחשפה את העובדה כי יו"ר )יחד עם עובדים נוספים(  שירלי חלפיןעובדת בשם  – ניצחון לחושפת השחיתות

התנהלות הכספית שה, ובנוסף ת את הוצאותיו המשפטיות האישיותהחינוכית, מאיר מוטיל, השתמש באלפי שקלים מכספי העובדים כדי לכסו
. התנועה ליוותה את חלפין במאבקה, נגד חלפין תביעת השתקה יו"ר הוועד הגיש בתגובה,וללא כל שקיפות. העובדים  הרחק מעיניבוועד נעשית 

ולהלך אימים על מי שביקשה  : להשתיק כל שביב ביקורתאת הטענה שהתביעה של מוטיל מטרתה ברורה בפני בית המשפטהעלתה ובשיאו 
לא אפשר בריונות ובכך  – ית המשפט השלום בתל אביב פסק לטובת חלפיןלאחר מאבק ממושך, בלחשוף את ההתנהלות הבעייתית שלו. 

מסר ברור למי שישקול להגיש תביעה דומה בעתיד: מערכת המשפט לא תגן  הפסיקה שולחת .תעל מנת להשתיק ביקור בחסות מערכת החוק
 .על מי שמנצל אותה כדי להשתיק את מי שאומר מה שלא מתאים לכם לשמוע

 

 רת השקיפות ברשויות השלטוןהגב

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  קיפות היא הדרך היעילה ביותר למנוע שחיתות.קורה עם משאביו ונכסיו ומה עושים הנבחרים שלו, והן כיוון שש
 מנת להגביר את השקיפות בכל התחומים, ועושה זאת באמצעות בתי המשפט, קידום חקיקה, ומאבקים ציבוריים.-פעילויות רוחביות על

ענות, עותרת לבתי המשפט בדרישה לחשוף את וכאשר הן לא נ –יומי פניות רבות עפ"י חוק חופש המידע -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
ת דו"ח שמגר הנוגע להמלצות הוועדה התנועה עתרה נגד אי חשיפ 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 
בנוסף הגישה  ;נגרם הפסד סכומי ענק בפרויקט הקמת בניין הבורסהעתירה לחשוף כיצד  שסיכנו את המשק; פרשות נוחי דנקנרהבנקים ב

כל אותן הרשויות ובזכות העתירות  – שלא פרסמו דו"ח שנתי בנוגע לחופש המידע, כנדרש בחוק רשויות מקומיות 17 התנועה עתירות כנגד
 פרסמו את הדו"ח!

 

 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 
ונגד  לתמיכה בהצעת החוק להארכת תקופת הקלוןלנבחרי הציבור באמצעים שונים ולדרוש מהם פעולה ועוד ועוד. בין השאר, רצו קמפיינים 

דרישה מחברת "הפניקס" לא למקסם רווחים על גב הקשישים; ; בוועדת השרים לחקיקהלשקיפות ; עים בכנסת ובממשלהכהונת עבריינים מורש
לאור חשיפת  התקשורת להתערב בשוק שראש הממשלה יחדל; ודרישה ולקיים שיח מכבד –לחדול מההתלהמות דרישה מחברי הכנסת 

ועוד הוא מעורב, חששות לניגוד עניינים, והעובדה שלאחר העתירה שלנו הוא פרש מתפקידו כשר התקשורת; הפרשות הנוגעות לתקשורת בהן 
 ים נענו לקמפיינים השונים של התנועה, השתתפו בהם ועוררו הדים משמעותיים.אלפי אזרח ועוד.


