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הציבור  :ל לא הצליחו למסמס את מסקנות ועדת ששינסקי על תמלוגי משאבי הטבע"בכי –ניצחון לציבור 

מסע הלחצים של כימיקלים לישראל ושל החברה לישראל שבשליטת הטייקונים  -והתנועה רשמו ניצחון מרשים 
נציגי ! לא צלח –ממשפחת עופר בניסיון למסמס את מסקנות ועדת ששינסקי שדנה בתמלוגים על משאבי הטבע 

העבירו להם את כל , התנועה השתתפו בכל הדיונים הרלוונטיים בנושא בכנסת ופעלו מול מקבלי ההחלטות
והבהירו להם מהו האינטרס , ל"מקצועי והמלא כדי שיהיה להם לא רק את המידע המוטה שמגיע מכיהמידע ה

ל יאלצו לשלם את התמלוגים על השימוש במשאבי הטבע שלנו כפי "לאחר שהחוק יעבור סופית בכי. הציבורי
צליחה להוביל פעילות התנועה גם ה, בלי הוויתורים וההקלות שהם רצו להכניס –שהמליצה ועדת ששינסקי 

 .בהוראת החוק 'היחסים המיוחדים'לתיקון סעיף 
 

בעקבות  :ש חייב סוף סוף לקבל החלטה בנוגע לחקירת נושא ההדלפות מהקבינט"היועמ –צ "הישג בבג
העתירה שלנו החליט בית המשפט העליון לחייב את היועץ המשפטי להפסיק את גרירת הרגליים שלו ולתת 

 . יום אם תיפתח או לא חקירה בעניין ההדלפות מהקבינט במהלך מבצע צוק איתן 30החלטה מנומקת תוך 
עסקה בהדלפות שהתרחשו תוך כדי הלחימה הקשה אשר גבתה מחירים , שהוגשה כבר לפני שנה, העתירה

כשחבר קבינט עלום שם בחר להפר את  -ובעוד הדרגים המקצועיים מבצעים תפקידם בעוז ובגבורה , כבדים
הדלפה זו . סרית הבסיסית שלו והעביר מידע סודי ומסווג מתוך ישיבת הקבינט אל כלי התקשורתהחובה המו

כבר בדוח וינוגרד לאחר מלחמת לבנון  -היוותה פגיעה קשה בעבודת הקבינט וביכולתו לנהל את הלחימה כראוי 
 .יש לשים לזה סוף -השנייה התייחסו בחומרה לתופעת ההדלפות בקבינט 

 
פעם אחר פעם הפארסה  :להרחיק את אורן חזן מהמליאה –ר הכנסת וראש הממשלה "ת ליוהתנועה קורא

בעקבות פרסום דוח המבקר על עבירת עדות , אורן חזן יושב בכנסת ומנתץ לרסיסים את כבוד המשכן –חוזרת 
מוסרי  לאחר שפורסמו עליו התחקירים שמטילים עליו כתםשקר פנינו ליועץ המשפטי לפתוח בחקירה פלילית ו

ר הכנסת וראש "כמו כן אנו קוראים ליו, בעקבות דוח המבקר–ובעקבות הפרשות החוזרות והנשנות , כבד
 . הממשלה להרחיק את אורן חזן מהמליאה והשתתפות בועדות

 
צ "הגשנו את העתירה לבג :חות של מבקר המדינה"משרדי הממשלה לא יכולים להתעלם מדו –הגשנו עתירה 

נים והפרה של החוק של מספר ממשרדי ממשלה שלא ממנים צוותי תיקון ליקויים לטיפול בעקבות מחדל רב ש
הדוחות המיוחדים שמוציא המבקר עוסקים בנושאים . בדוחות המיוחדים שהוציא מבקר המדינה בשנים האחרונות

בפיתוח ; ל"רק בשנה האחרונה יצאו דוחות על תקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה, ביניהם –קריטיים 
בהתנהלות חברת ; בהוצאות מעונות ראש הממשלה; במשבר הדיור; בתיעוד הלאומי הביומטרי; משק הגז הטבעי

כשפנינו למספר משרדי ממשלה בשאלה האם קיימו את החוק והקימו צוות נקודתי לתיקון . נתיבי ישראל ועוד
ו כלליות לפיהם הליקויים יושמו בלי פירוט אנחנו מקבלים תשובות מתחמקות א –ליקויים בעקבות דוח כזה או אחר

רדי הממשלה מקיימים את שהעתירה באה לשים סוף לעניין ולוודא שמ. ובלי ליישם את הפרקטיקה שהחוק קובע
 .מתקנים את הליקויים ומקפידים על השקיפות בנושא, החוק

 



של התנועה במונופול הגז המאבק הציבורי והמשפטי  :י'המאבק במונופול הגז של יצחק תשובה ונובל אנרג
בתרגילים פוליטיים , לאחר שנוהל עם חברות הגז משא ומתן לא שקוף. עולה הילוך בחודשים האחרונים

 –מפוקפקים ותוך רמיסת הסמכות והעמדה המקצועית של הממונה על ההגבלים העסקיים ורגולטורים נוספים 
שיעלה לציבור  –מעתודות הגז של ישראל  90%-תר ממנסים ליצור פה מונופול בעל כח חסר תקדים שישלוט על יו

ץ "על שולחן בג; מיוקר המחיה ועד הדמוקרטיה עצמה –מאות מיליארדים וישפיע על כל תחומי החיים שלנו פה 
והחודש הוספנו לה עדכון  –מונחת עתירת התנועה נגד עקיפת הסמכות של הממונה על ההגבלים העסקיים 

אחרי שעתירה אחרת של התנועה כבר הביאה לחשיפת ניגודי העניינים של , תבעקבות ההתפתחויות האחרונו
נציגי התנועה משתתפים בדיוני הוועדות בכנסת על הנושא ואף הגישו להם ניירות עמדה . השר כחלון בנושא

ועה התנ, בנוסף. ולא רק האינטרסים של הטייקונים, כדי לוודא שיישמע גם האינטרס הציבורי( מפורטים על הנושא
שעליו  –פנתה גם ליועץ המשפטי בדרישה שיראה בהסכמות בין דרעי לראש הממשלה הסכם קואליציוני לכל דבר 

וכן לראש הממשלה עצמו בדרישה שלא יתן לחברות הגז פטור מהוראות חוק ההגבלים , להיות שקוף על פי חוק
מנת לעצור את ההתנהלות המוזרה -התנועה פנתה גם למחלקה לחקירות שוטרים וגורמים נוספים על. העסקיים

 .במסגרתה המשטרה עוצרת את מארגני המחאות נגד מונופול הגז ללא סיבה סבירה
 

המשמעותיים  לקראת השינויים :תיקוני חוק שרות ביטחון הם אפליה גסה וקשה בין אדם לאדם ובין דם לדם
  צ"העומדת בבג לתיקון לעתירה שלנו הגשנו בקשה מיוחדת, שנוספו לחוק שירות ביטחון

כל . אינו אלא נדבך נוסף בפגיעה הקשה בכל אותן זכויות המנויות בעתירה, הבקשהבגינו הוגשה  12תיקון מספר 
 -כולו משמש תיקון כפוי המונע משיקולים קואליציוניים זרים וצרים ואשר עומד בבחינת הוספת חטא על פשע

ומקים לתחייה הסדר מתן פטורים אשר , חריף אותןמ, באשר הוא מעצים את הפגיעות האמורות בחוק הקודם
  .נפסל על ידי בית משפט זה לפני קרוב לשני עשורים

 
כים לשכר הממוצע "התנועה לוקחת חלק במאבק ציבורי במטרה לבטל את הצמדת שכרם של הח :כים"שכר הח

המעלה , ן השכר אוטומטיאולם עדכו, אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם, לגישתה של התנועה. במשק
לקראת דיון . מנקר עיניים ועלול להתפרש כפגיעה וזלזול באמון הציבור בנבחריו, מדי שנה את שכר נבחרי הציבור

התנועה הגישה לחברי הוועדה נייר עמדה בו היא מביעה תמיכה בהמלצותיה של הוועדה , בנושא בוועדת הכנסת
להצמיד את שכרם של חברי הכנסת למדד המחירים , רי הכנסתהציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחב

משחקי הכוח בין הקואליציה . למעט ענייני, הדיון שנערך בוועדת הכנסת היה הכל, אולם למרבה האכזבה. לצרכן
ל התנועה לאיכות השלטון הביע בפני "מנכ. לא הסוגיה עצמה ולא אינטרס הציבור -לאופוזיציה שלטו בשיח 

 .דת התנועה והדגיש את האבסורד בכך שחברי הכנסת קובעים לעצמם את השכרהוועדה את עמ
 

לאחרונה התעוררו מספרת פרשות  :חשדות למינויים פוליטיים והתנהלות פסולה במשרד התרבות והספורט
פרשות אלו כללו חשדות להתקשרות בלתי . כ מירי רגב"ח, הקשורות בהתנהלות לשכת שרת התרבות והספורט

וכן חשדות למינויים פוליטיים בלתי ראויים , ללא מכרז TBWAמשרד התרבות למשרד הפרסום יהושע  תקינה בין
כי עובדי לשכת השרה נדרשו לערוך  10בימים האחרונים פורסם גם בחדשות . בתפקידים שונים במשרד התרבות

פנתה התנועה , דותלאור החש. ואף נטען כי עובדים אשר סירבו להיבדק פוטרו מעבודתם, בדיקות פוליגרף
על מנת לאפשר בדיקה , ש בקריאה להורות על הפסקה מיידית של ביצוע בדיקות פוליגרף לעובדי המשרד"ליועמ

 . ללא הפעלת לחץ על העובדים העשויים לסייע בחשיפת פרטי הפרשות, יסודית של התנהלות לשכת השרה
 

לפיהם מתכוון שר התפוצות נפתלי בנט , תבעקבות פרסומים בתקשור :העברת כספים ללא מכרז לעמותת גשר
שכיהן עד לאחרונה , אשר בראשה עומד הרב דני טרופר, מיליון שקל ללא מכרז לעמותת גשר 3.2להעביר 

פנינו לשר בנט בבקשה להשהות את העברת הכספים לעת הזו ועד אשר , ר החוקה של הבית היהודי"בתפקיד יו
שווה לכל גורם אשר עומד בתנאי הסף שהציג המשרד לשם קבלת  בדרך המעניקה סיכוי, יתקיים מכרז כדין

ללא מכרז ובהיעדר סיבות מוצדקות לביטולו ומבלי שניתנה הזדמנות , העדפה זו בחלוקת כספי ציבור. התקציב
ומתוך , הוגנת לגופים נוספים לפרוש משנתם ולהתמודד על קבלת התקציב פוגעת פגיעה אנושה בעקרון השיוויון

 .רס הציבורי ובציבור כולוכך באינט
 

ל שהתקיימה "לקראת האסיפה הכללית של קק :ל"קריאה לבדיקה מעמיקה של המועמדים לדירקטוריון קק
קראה התנועה לאסיפה הכללית לערוך בדיקה מעמיקה ביחס לכל , החודש ושנועדה למנות דירקטורים לארגון

עניין אישי שעשוי לייצר ניגוד עניינים עקב כהונתם אחד מהמועמדים לכהן כדירקטורים ולוודא כי אין כל 
פנייה זו הגיעה . ל ומילוי תפקידם כדירקטורים מקצועיים ונאמנים למטרותיה הציבוריות של הקרן"בדירקטוריון קק

. אשר צפוי להתפרסם בקרוב, ל"ח ביקורת ביחס להתנהלות קק"בשעה שעל שולחנו של מבקר המדינה מונח דו
לרבות , ל"בין היתר בנוגע לניגוד עניינים של בכירים בקק, ממצאים חריפים וחמורים, לכאורה, וללח הביקורת כ"דו

 .חברי דירקטוריון


