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, הנמהרים, ההליכים החריגים העתירה מוגשת בעקבות  - יש לבטל את מתווה הגז: צ"עתירת ענק לבג

ידי ראש הממשלה כדי לנטרל את הממונה ואת בית הדין להגבלים עסקיים המגמתיים וחסרי הסמכות שננקטו על 
מתוך מגמה ברורה לרצות את המונופול של , בו גובש המתווה, ובשל ההליך הפגום מיסודו. ולנשלם מסמכויותיהם

, רלעוצמת המונופול איננה גזירת גו: "בעתירה כתבנו .י ולמנוע את אכיפת הדין עליו'יצחק תשובה ונובל אנרג
בשנים  הגז זו תוצאה ישירה של התנהלות בניגוד לדין של חברות. ירושה היסטורית או אילוץ בלתי נמנע

אנו בטוחים כי  . יש שופטים בירושלים ."ושל רפיסות תמוהה של רשויות המדינה באכיפת הדין עליהן, האחרונות
לא יכול לעבור בשל הפגיעה הקשה  –לת השערורייתי הזה שנשען על כרעי תרנגו צ יבינו כי המתווה"שופטי בג

העתירה כבר נחלה הישג ראשון כאשר ; להתבטל :בכלכלה ובעקרונות יסוד דמוקרטיים ודינו אחד, במשק
  .אלא הדרגים הבכירים יצטרכו לתת הסברים –השופטים הבהירו שלא יסתפקו בעדויות של פקידים 

 
התנועה , אריה דרעי לתפקיד שר הפנים מינויעקבות ב – לא למינוי אריה דרעי לשר הפנים: צ"עתירה לבג

זה נגמר בסכומים אדירים מכספי הציבור שהוא , בפעם האחרונה שדרעי כיהן כשר במשרד הפנים :צ"עתרה לבג
, לעמדת התנועה דרעי. ואין שום היגיון במינוי כזה –בהטלת קלון במאסר ו, בהרשעה שלו בשוחד, שלשל לכיסו

ובוודאי לא לחזור לאותה הזירה בה הן ביצעו את , לא צריכים להיות שרים בממשלה –כלל ועבריינים מורשעים ב
במסגרתו כבר  –המאבק המשפטי מלווה גם במאבק ציבורי נרחב ; עבירות השוחד והשחיתות החמורות שלהם

 .אלף ישראלים 07-חתמו על עצומת התנועה נגד המינוי למעלה מ
 

בעקבות עתירת התנועה  ?מיליונים לקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות האם המדינה העניקה מתנה של מאות
 יה שוכן מרכז קליטה לעולי אתיופיהצ נחשפה התנהלות תמוהה ביותר של המדינה בנוגע לקרקע על"לבג

הצליחו  בהליך לא ברורו (₪מיליון 017-ה הוערך בכיששווי) דונם 15קיבלו קרקע של  בסוכנות .במבשרת ציון
י תגובת המדינה "עפ. חברה פרטית לכל דבר -ה לידי קופת הפנסיה והתמלוגים של עובדי הסוכנות להעביר אות

המטרה הציבורית של  -הזו במילה אחת " טעות"ובשל ה, "מגורים לעולים"במקום " מגורים"בחוזה כתבו , לעתירה
יעו עליהם תיקונים בכתב זאת בנוסף לחוזים שנעלמו ושהופ. זינקושווי הקרקע , הקרקע הפכה למטרה מסחרית

הוא גם יצטרך  –בזכות העתירה ההליך הפגום לא רק נחשף . ועוד הדרושהליכים שלא קיבלו את האישור , יד
 .לחזור עכשיו מחדש למוסדות שהיו אמורים לאשר אותו מלכתחילה

 
 של חברחוק ההצעת  – להטלת מגבלות על לוביסטיםשהתנועה הייתה מעורבת בקידומה עברה הצעת החוק 

 –מיקי רוזנטל  שנשענת על הצעת חוק קודמת שהיינו מעורבים בניסוחה יחד עם חבר הכנסת, הכנסת דוד ביטן
בהצעת החוק יש בשורה של ממש בהתמודדות עם ממדי תופעת הלוביסטים . עברה בכנסת בקריאה שלישית

הצעת החוק דורשת  –רס הציבוריבכנסת וועדותיה והנגישות הבלתי נתפסת בין ההון והשלטון על חשבון האינט
. בין השאר לחייב כל לוביסט לחשוף איזה לקוח הוא מייצג ולדווח גם מהו האינטרס הישיר שהוא פועל עבורו

הצעת החוק קובעת בנוסף תקופת צינון ליועצים פרלמנטריים לפני שיהפכו ללוביסטים ותאפשר להרחיק את 
עוד נקבע כי כל לוביסט יידרש לרשום . הלשכות המקצועיותהלוביסטים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת ומ

 .בפרוטוקול כל ישיבה וכל ועדה בכנסת את שמו ושם הלקוח שהוא עובד עבורו
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פרשה חמורה  - הגשנו התנגדות כדי לעצור את קומבינת הדולפינריום -חרי שהצלחנו למנוע את המחטף א
ן "הטבת ענק בזכויות נדל-על חשבון כספי הציבור  –לקבל  אמוריםן "טייקוני נדל: שלטון-המעלה ריח של קשרי הון

פחות  17תמורת פינוי מתחם הדולפינריום המוזנח ששוויו המוערך הוא פי ₪ מיליארד  5.1-המוערכת בשווי של כ
, התנועה פעלה רבות מול הוועדה לתכנון ובנייה. י העסקה שנרקמה עם עיריית תל אביב"כל זאת עפ – מזה

אחרי שהצלחנו לעצור את הניסיון להעביר את הדברים בוועדה  –קרקעי ישראל וגורמים אחרים בנושא רשות מ
הגשנו לוועדה הזו יחד עם אדם טבע ודין . הדיון חזר לאחרונה לוועדה המקומית -המחוזית לפני מספר חודשים 

  .יחריגה כל כך ליזם פרט" מתנה"אי אפשר לתת : התנגדות מפורטת וברורה
 

 – !לא תימכר לסינים –המנהלת נתח עצום מהפנסיות של אזרחי ישראל , חברת כלל ביטוח –הישג חשוב 
סינית תקבל את היתר ה התנועה פנתה למפקחת על הביטוח בדרישה שלא לאשר את העסקה בה חברלאחר ש

לאחר הלחץ הציבורי הנרחב , המנהלת חלק גדול מהפנסיות של אזרחי ישראל, כלל ביטוחהשליטה בחברת 
. !פורסם שהעסקה בוטלה 0752בינואר  –ולאחר שהמפקחת הודיעה שהיא נוטה שלא לאשר את העסקה , בעניין

ההעברה מיד ליד של השליטה בפנסיות במקום החזרת השליטה : מסוכנת מסיבות רבות הייתה העסקה הזו
ההעברה של השליטה לתאגיד זר שהרשויות בישראל ; לציבור וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק הפנסיות

העברת השליטה דווקא ; עלולות להתקשות לפקח עליו ולוודא שהוא שומר על אינטרס האזרחים החוסכים לפנסיה
, בנוסף; שוק שהחוב בו גדל פי שלוש בשנים האחרונות ושהשקיפות בו היא מהנמוכות בעולם –לחברה סינית 

ש להנפיק את מניות כלל ביטוח וכך לפזרן ולהחזירן לציבור במקום לשמר את המפקחת על הביטוח קבעה שי
 .שדרשה התנועהבדיוק כפי  –המצב הריכוזי המסוכן 

 
בתיקי שיבוש  "מצומצם"בפרקליטות חתמו על אולמרט על הסדר טיעון  – לא לעסקת טיעון עם אהוד אולמרט

חשדות על פיהם אולמרט ומקורביו ניסו להשפיע על ל, י הפרסומים"עפ, תיקים הנוגעים -הליכי המשפט שלו 

במסגרת ההסדר אולמרט אמור לקבל גם הסדר במסגרתו עונשי המאסר  .עדויותיה של שולה זקן בבית המשפט
ולאחר מכן  –התנועה פנתה לפרקליטות בדרישה שלא לאפשר את הסדר הטיעון הזה ". חופף"שלו ירוצו באופן 

 –חייבים למצות את הדין עם אהוד אולמרט , לעמדת התנועה; יקורת על המהלךגם שופטי בית המשפט הביעו ב
 .שהורשע בפרשות השחיתות מהחמורות בתולדות המדינה

 
 -מפרקים את הקרטלים והמונופולים בחקלאות אחד אחרי השני  – הריכוזיות בשוק הדבשהישג חשוב בפירוק 

 -הדברים יש לזכור ששוק הדבש הוא שוק ריכוזי ביותר ברקע . הדבשהתקבל הישג חשוב בנוגע לשוק  והחודש
מהשוק ומוכרות לנו את הדבש במחירים שלפעמים מגיעים לכמעט פי  07%-שתי המשווקות הגדולות שולטות בכ

אחד החסמים המרכזיים מיצירת שוק דבש תחרותי היו : כעת נראה שמתחיל שינוי. ל"ממה שנמכר בחו 4
שחסמים שונים ומשונים גרמו לזה שדווקא המשווקות הענקיות קיבלו חלק עצום  -ההגבלות על הייבוא והמכסות 

בעניין  התנועה עקב מאבק ארוך ועיקש של. נשארו פירורים -בעוד שלמשווקים הקטנים והבינוניים , מהמכסות
חוק כמו שדורש  -נתנו בהתאם לשקילת שיקולי תחרות וריכוזיות יהן י, 0752לשנת , החדשות במכסות, הזה

התחילו להסיר מגבלות שונות ומשונות ששיחקו לידיהן של , בנוסף(. ופשוט התעלמו ממנ שעד עכשיו)הריכוזיות 
גם מי שהוא לא  -מעכשיו . כמו ההגבלה המוזרה על יבוא אריזות גדולות -המשווקות הגדולות ומנעו יבוא רציני 
שש כבד שהיא נגועה בניגוד עניינים וקשורה אותה מועצה ארכאית שיש ח)משווק שקיבל אישור ממועצת הדבש 

 .מדובר בצעד שצפוי להגביר את התחרות - יוכל לייבא אריזות גדולות -( למשווקות הגדולות
 

עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור  – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה
ם מנוהל דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות וש, ם כותרותולמרות שהמאבקים האלה לא עושי –המוניציפאלי 

 אשדוד: מספר דוגמאות מהתקופה האחרונה המהוות פרומיל מתוך העשייה הענפה. הרבה מאוד הכסף הציבורי
הורשעה בארבע עבירות של הפרת אמונים וכן הורשעה , איריס נפתלי, ר ועד העובדים של עיריית אשדוד"יו -

פנתה במספר הזדמנויות שונות לצורך ביצוע עבודות פרסום לבית דפוס השייך ש לאחר  - בעבירה שיש עמה קלון
כל ולמרות  .לפי כתב האישום זייף הצעות למכרז ולכן זכה בו ,הדוד –לציין את הקרבה " שכחה"תוך ש, לדודה
התנועה פנתה בדחיפות לעיריית , בעקבות כך. לנהל כספי ציבוראף ממשיכה לעבוד בעיריית אשדוד ונפתלי זאת 

אין מקום לעבריינים . כפי שמחייב החוק –מראש העירייה לפתוח להליך שימוע לפני פיטורין אשדוד ודרשה 
שני עובדי מועצה חשפו מקרים המעלים חשד לשחיתות וקיבלו צו  –זכרון יעקב  .מורשעים במשרות ציבוריות

פי פרסומים -הנושאים אותם חשפו נמצאים בחקירת משטרה שעל. הגנה של חושפי שחיתות ממבקר המדינה
, למבקר המדינה, ש"התנועה פנתה למח. כאשר מפרסומים בתקשורת, כבר שנתיים ולא מתקדמת" נמרחת"

 .שיוודאו שהפרשה מקבלת את הטיפול הראויטרה בדרישה ל המש"ליועץ המשפטי ולמפכ
 


