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התנועה עתרה  – היועץ המשפטי הורה לפתוח בבדיקה משטרתית בפרשת הצוללות: צ"לאחר שהתנועה עתרה לבג

אותה פרשה שהתפוצצה במהלך החודש , צ בדרישה לפתוח בחקירה פלילית של המעורבים בפרשת הצוללות"לבג
התנועה פנתה ליועץ בדרישה לפתיחה בחקירה ; פרקליטו האישי דוד שמרון ואנשים נוספים, ומעורבים בה ראש הממשלה

התנועה ברכה על . המשפטי אכן החליט לפתוח בבדיקה לאחר הגשת העתירה היועץ. צ"עתרה לבג –ומשזו לא נפתחה 
; בהקדם להכרעה בעניין חקירה ביאולה, בדיקה חייבת להיות תכליתית וקצרהה: ההחלטה אולם לא מסתפקת רק בזה

ד דוד "להסדיר את סוגיית היועצים החיצוניים ובראשם עובדרישה ש "ליועמ פנתההתנועה  עוד לפני הגשת העתירה ,בנוסף
לבחון את התנהלות לשכת ראש הממשלה בדרישה למבקר המדינה  פנתההתנועה , עוד בענייניו של ראש הממשלה; שמרון

לדרך בה מתנהלת הלשכה בנושאים היורדים עד לליבת ניהול יחסי  בנוגע "עובדה"בתכנית פורסמו ש בנוגע למספר עניינים
 .טחון של מדינת ישראליהחוץ והב

 
 – למצות את הדין הפלילי נגד עורך הדין של אולמרט בגין החשדות לשיבוש הליכי משפט :צ"התנועה עתרה לבג

ולהסתפק בהליך , צור-נבות תל, דינו של אהוד אולמרט-לאחר שפורסם שישנה כוונה לסגור את התיק הפלילי נגד עורך
ולאחר שהפניות לא  – ולפרקליטות בדרישה שימוצה הדין הפלילי נגדו ש"ליועמהתנועה פנתה , משמעתי בלבד בעניינו

לעמדת התנועה אסור להקל . שמקבל עורך הדין" הנחה"עולה כאן חשש של ממש שמדובר ב. צ בנושא"הועילו עתרה לבג
דה במיוחד לאור העוב הההחלטה על סגירת התיק מוזר. בחשדות לעבירת שיבוש הליכי משפט שהיא חמורה והרסנית

 .חות בגינן התעוררו החשדות לעבירהאותן השי –צור עם שולה זקן -ישנן הקלטות של שיחותיו של תלושמדובר בתיק בהיר 
 

במסגרת המכרז  לאחר שנודע לתנועה לאיכות השלטון כי - בפרוייקט הרכבת הקלה₪ מיליארד  2-חריגות של יותר מ
אשר , התקבלו שתי הצעות בלבד ,₪מיליארד  4.2נאמד בסך של  אשר ,להתקנת מערכות לרכבת הקלה בגוש דןהבינלאומי 

שר ל, פנתה התנועה לשר האוצר כחלון, שצוין באומדן המקורי של הפרויקט ערכן הכספי גבוה כמעט פי שתיים מהערך
  .לית משרד התחבורה בבקשה לכנס את ועדת ההיגוי לשם דיון במשמעות הדברים וההשלכות"מנכלהתחבורה ישראל כץ ו

 
, הצעת החוק - תספורות החובאבסורד המתמשך של שתשים סוף לחוק הבהצעת  וךועדת השרים לתמקריאה לו

, בו בעלי שליטה בחברות, נועדה לשנות מצב אבסורדי, ושהתנועה סייעה רבות בניסוחה מיקי לוי כ"שהוגשה על ידי ח
ולא מוגבלים לאחר מכן מלהמשיך לגייס כספים באותו , חוב בכספי הציבור" תספורות"מבצעים , הנקלעות לקשיים כלכליים

של  תספורות חוב אלו פוגעות ישירות בכספים המשמעותיים והרגישים ביותר. והכל מבלי להחזיר את החוב הקודם –אופן 
 .קופות הגמל וחברות הביטוח, קרנות הפנסיה –המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים , הציבור

 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי צוות השרים לבחינת החלת  - ל"קק על המדינה מבקר פיקוח החלת לטרפוד חשש

מתוך , להמלצות גורמי המקצועל בקריאה למלא את תפקידם באמונה ולדון בעניין בהתאם "ביקורת המדינה על קק
טרפוד ההצעה עלול לסכל את המגמה להחלת נורמות . ולא מתוך שיקולים פוליטיים צרים –התמקדות באינטרס הציבורי 

 .של שקיפות במוסדות העוסקים בכספי ציבור
 

למשרד  התנועה הגישה פנייה - 2102איכות השלטון בדרישה ממשרד החקלאות לקיים מפקד חקלאי כבר בתחילת 
המכתב הנוכחי . בהן לא היה מפקד שנים 01לאחר , 4102החקלאות בדרישה להקים מפקד חקלאי כבר בתחילת שנת 

 .נשלח לאחר פניות קודמות למשרד החקלאות ולמשרד האוצר שלא קיבלו מענה ממשי
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בעניין מכון התקנים ח מבקר המדינה "פורסם דולאחר ש – ח מבקר המדינה"דול מכון התקנים בעקבות "פנייה למנכ
פורטו ליקויים , לבעיות בניהול הוועד הפועל וכן, לממשל תאגידי לוקה בחסר, בין היתר, במסגרתו עלו ליקויים שונים הנוגעים

, המחלקה המשפטית מינויים ללא מכרז או ועדת איתור כדוגמת מנהל, שונים הנוגעים לסדרי מינהל לא תקין ובכלל זה
לדאוג לשיפוי , למצות את הדין עם בעלי התפקידים אשר כשלו במילוי תפקידם וכן מכון בדרישההל "למנכ התנועה פנתה

לעובד , לכאורה, מתבקש מכון התקנים לפעול לטובת החזרת הכספים שניתנו, לאור זאת. מכון התקנים על הנזקים שנגרמו
 .לאופן ניהולו ותפקודו של מכון התקניםהאירועים השונים כולם משקפים תמונת מצב קשה וחמורה באשר  .בניגוד לדין

 
 – אישי באופן בעלויות ולשאת רוסיה ממשלת לראש רחפןה הענקת לגבי הבהרות לתת אריאל אורי השרמ דרישה

לשר החקלאות אורי אריאל בבקשה למתן הבהרות בדבר הפרסומים לפיהם העניק השר רחפן צילום טרמי  התנועה פנתה
אלף  411עלותו של רחפן זה היא כ. לראש ממשלת רוסיה, כנולוגיה ייחודית לשליטה ובקרההכולל ט, של המכון הוולקני

והמידע בדבר , התנועה מבקשת הבהרות לעניין השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה .שקלים אשר הוצאו מקופת המדינה
נעשתה באופן בלתי תקין וגרמה כן מדגישה התנועה כי ככל שאכן הענקה זו -כמו. העלויות וההשלכות בעת קבלת ההחלטה

 .באופן אישי -עמדת התנועה הינה כי מן הראוי שהשר יישא בעלות ובנזקים  , נזק למכון
 

בית  - אינה חוקיתשמעניקה הטבות לחוות השקמים החלטת מועצת מקרקעי ישראל : בעקבות עתירת התנועה צ"בג
, מעניקה הטבות חריגות לחוות השקמיםההמשפט העליון קיבל את טענות התנועה לפיהן החלטת מועצת מקרקעי ישראל 

ש "ש לרשות והיועמ"ובניגוד לעמדת היועמ, ושהתקבלה בניגוד לעמדת הדרגים המקצועיים ברשות מקרקעי ישראל
 .קרונות השוויון והצדק החלוקתיפרסונלית ופוגעת בע, רטרואקטיבית, אכן אינה חוקית –לממשלה 

 
 - "מקינזי"לערוך בדיקה בעניין התקשרויות משרדי הממשלה עם חברת הייעוץ  בדרישה למבקר המדינהפנייה 

התנועה פנתה אל מבקר המדינה בבקשה לשקול בשנית את החלטתו שלא לערוך בדיקה בנושא ההתקשרויות כלל משרדי 
ולערוך בדיקה רוחבית של התקשרויות הממשלה עם החברה ושל הליך קבלת " מקינזי"הממשלה עם חברת הייעוץ 

" מקינזי"מידע אשר הגיע לתנועה הצביע על כך שמספר משרדי ממשלה התקשרו עם חברת הייעוץ  .ההחלטות שהוביל להן
יעילותה של  יבנוסף הגיע מידע כ. אשר חלקן נעשו באמצעות פטור ממכרז ובהיקף תקציבי רחב ,בכמה הזדמנויות שונות

 .מוטלת בספק" מקינזי"ההתקשרות עם 
  

בעקבות פסק הדין בתביעת הדיבה  - אורן חזן כ"חפתח בחקירה בחשד למתן עדות שקר של : ש"ליועמבפנייה התנועה 
חזן בחשד למתן עדות כ "חש בקריאה לפתוח בחקירה נגד "פנתה התנועה ליועמ, אשר הגיש חזן נגד העיתונאי עמית סגל

וקבע כי סגל פרסם דחה השופט את התביעה ברובה , במסגרת פסק הדין .העולה מתוך דבר השופט בפסק הדיןשקר 
 היו בפסק הדין נוסף על כך .התבססו על עיתונות אחראית ומקורות מוצלבים ואינם מהווים לשון הרעש, מהימניםפרסומים 

ובהן אמירות קשות מאוד הנוגעות לאמינותו , המשפט כ חזן במהלך ניהול"אמירות נוקבות ביותר כלפי התנהלותו של חה
כך בעניין  .אינו דובר אמתהוא אינה מהימנה וכי ו של חזן מספר פעמים כי עדות קבע השופט. ולאמיתות העדויות אשר נתן

  .ניהול הקזינו וכך גם בשימוש בסמים
 

הסכמים הקואליציוניים הנו סעיף סעיף התקשורת בהתנועה דורשת להבהיר כי : סגירת תאגיד השידור הציבורי
ש לנוכח מאמציו הכבירים של שר התקשורת וראש הממשלה להעביר "התנועה פנתה ליועמ - הצהרתי בלבד ולא מחייב

ש להורות על בטלות "התנועה קוראת ליועמ. הציבורי לסגירתו של תאגיד השידורללא דיחוי את הצעת החוק אשר תביא 
תוך הפעלת שיקול הדעת הראוי לעניין , לראשי הסיעות דיון אמיתי בסוגיה החשובהעל מנת לאפשר , הסעיף בהקדם

הסעיף מגביל באופן חריג ותקדימי את סיעות  .ובמנותק מחרב ההסכמים הקואליציוניים המרחפת כרגע מעל לראשם
 .יתוהוא כבר קיבל ביקורת מבית המשפט בעתירות שטענו כי הוא נוגד את השיטה הדמוקרט, הקואליציה

 
 משרד הפנים נכשל: 2102תגובת התנועה לאיכות השלטון בעקבות דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 

הדוח החמור שמפרסם מבקר המדינה לא מחדש אלא אך מוסיף למה שידוע , לצערנו הרב .פעם אחר פעם במילוי תפקידו
למערב פרוע , מזמן לחצר האחורית של מדינת ישראלהשלטון המקומי במדינת ישראל הפך כבר  –לכולם פה כבר זמן רב 

השילוב העגום של רגולטור בעייתי בדמות  .ולכר פורה לשחיתות ולמנהל בלתי תקין, בו מרוכז כוח רב בידי ראש הרשות
ושל ראשי רשויות כוחניים שמחלישים או , משרד הפנים שאמור לפקח על הרשויות אך נכשל פעם אחר פעם במילוי תפקידו

מחייב את שינוי השיטה והתערבות מוגברת של , הגזבר והמבקר, ש"היועמ, יזים הצידה את שומרי הסף המסורתייםמז
 .התנועה פועלת ותמשיך לפעול על מנת להילחם בנגע השחיתות המוניציפאלי .השלטון המרכזי בנעשה ברשות המקומית

 
אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי עשרות  – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה

דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף , ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות –
התנועה עתרה לבית  -חולון : יום בתחום זה-הציבורי מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

עקב , בעיר" מדיטק"לית החברה העירונית "יריית חולון בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא מינוי מנכהמשפט כנגד ע
תנועה פנתה ליועץ המשפטי של משרד ה, עוד בחולון; רז פומבי החשוד כי נעשה שלא כדיןחשש לניגוד עניינים ושימוש במכ

אשר  הוכן בבקשה לא לאפשר את הארכת החוזה שלהפנים בבקשה לברר את מינוי היועצת המשפטית של עיריית חולון 
 לא עמדה בתנאי הסף הנדרשים להגשת מועמדות היאולפיו ,בעקבות מידע שהגיע לידי התנועה ,אמורה להתרחש בקרוב

כנגד עיריית בית שאן בבקשה להורות  י חוק חופש המידע"בעתירה עפ התנועה עתרה לבית המשפט - בית שאן ;לתפקיד
 .סירובה של העירייה להעביר את המידע מעלה חששות כבדים. מידע הנוגע לשלטי הפרסום בעיר ר לידיהלהעביה לעיריי


