
 www.mqg.org.ilהגיליון המלא באתר התנועה  -ח איכות "כותרות דו

 2015  דצמברחודש בגיליון סיכום פעילות 

 
 בע ודין והפורום הישראלי לאנרגיהיחד עם אדם טעתירה  התנועה הגישה :נגד מתווה הגזצ "לבגעתירה 

הלא , המגמתיים, הנמהרים, ההליכים החריגיםבעתירה מוצגים . לבטל לחלוטין את מתווה הגז עתירה בדרישה
כדי לנטרל את הממונה ואת בית הדין להגבלים  הממשלהוחסרי הסמכות שננקטו על ידי  ,הלא שקופים, תקינים

מתוך מגמה ברורה  והוא גובש, פגום מיסודוהוא  כולו בו גובש המתווה הליךה. עסקיים ולנשלם מסמכויותיהם
בעתירה התנועה דורשת  .י ולמנוע את אכיפת הדין עליו'של יצחק תשובה ונובל אנרג הענק לרצות את מונופול

תוך שמירה על האינטרס של  –מ ולקיים אותו ממקום של כוח ולא ממקום של כניעה לטייקונים "לאתחל את המו
הקציבו זמן לתשובת המדינה ויובילו את העתירה לדיון בהרכב  שופטי בגצ – .ולא של מונופול הגז, הציבור
 .מורחב

 
בטענה כי בהליך המינוי תירה התנועה הגישה ע :בשל הכשלים במינוי היועץ המשפטי לממשלה צ"לבג עתירה

והן בדרך קבלתן של החלטות מנהליות על ידי שרת , נפלו פגמים רבים הן בדרך התנהלותה של ועדת האיתור
ותוך שהיא פוגעת , המלצותיה של ועדת האיתור ניתנו תוך שהיא חורגת מהמנדט אשר ניתן לה: " המשפטים

המלצות פגומות אלו הועברו לידי שרת המשפטים ; בתכליות קיומה וכובלת את שיקול דעתה של הממשלה
ים תוך שעולה החשש כי היא מסתמכת על שיקול, אשר בתורה בחרה לקבל החלטה מנהלית בחוסר סמכות

 "זרים ופרסונאליים
 

  .ראש ממשלה לשעבר נכנס לכלא, לראשונה בתולדות המדינה : אולמרטלשעבר הרשעתו של ראש הממשלה 

כאשר ראש  -זה משפט של תרבות פוליטית וציבורית שמקומה להיעלם , זה לא רק משפטו של אהוד אולמרט
זהו יום . של התפכחות ובגרות החברה בישראל אך אות, ממשלה לשעבר נשלח לכלא זהו אות קלון חמור לו

מלאו את , יש כאן מסר ברור לכל משרתי ונבחרי הציבור -עצוב המהול בקורטוב תקווה לעתיד נקי יותר
 .שקיפות ושליחות, תפקידכם נאמנה בניקיון כפיים

 
צ "התנועה עתרה לבג :ר רשות החשמל שהודחה בשל התנגדותה למתווה הגז"נגד הדחת יו צ"לבג עתירה

 –  הכהן-ר הרשות אורית פרקש"וכן בדרישה לבטל את הדחת יו פירוק רשות החשמלבדרישה לעצור את 
אסור להשלים . הגזכי הביעה עמדה ביקורתית מקצועית על המדיניות הממשלתית הכושלת במשק שהודחה 

מהלך שהועבר בהליך , נרגיהאנושות בעצמאותה של רשות החשמל תוך הכפפתה לשר האעם המהלך שפוגע 
חייבים לשמור על הרגולטורים  -ר "ואסור להשלים גם עם הדחת היו, דריםדמוקרטי באמצעות חוק ההס-אנטי

והדחה של רגולטורית כי ביצעה את עבודתה עלול ליצור מצב שבו הרגולטורים נדרשים , עצמאיים ומקצועיים
 .במקום להביע את עמדתם המקצועית –ליישר קו עם הפוליטיקאים 

 
בעקבות הערכות בתקשורת על פיהן בכוונת ראש הממשלה למנות את  – לא למינוי אריה דרעי לשר הפנים

וכן פנתה ליועץ  –התנועה פנתה לראש הממשלה בדרישה שלא לעשות כך , אריה דרעי לתפקיד שר הפנים
זה נגמר , בפעם האחרונה שדרעי כיהן כשר במשרד הפנים .המשפטי בדרישה שיוציא חוות דעת ברורה על העניין
ואין שום  –בהטלת קלון במאסר ו, בהרשעה שלו בשוחד, בסכומים אדירים מכספי הציבור שהוא שלשל לכיסו

ובוודאי , לא צריכים להיות שרים בממשלה –ועבריינים מורשעים בכלל , לעמדת התנועה דרעי. היגיון במינוי כזה
 .הזירה בה הן ביצעו את עבירות השוחד והשחיתות החמורות שלהם לא לחזור לאותה
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 ?המדינה העניקה מתנה של מאות מיליונים לקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות: קרקעות מבשרת ציון
צ נחשפה התנהלות תמוהה ביותר של המדינה בנוגע לקרקע עליה שוכן מרכז "בעקבות עתירת התנועה לבג

קרקע שבנסיונות להוציא עליה מכרזים ) דונם 15קיבלו קרקע של  בסוכנות. שרת ציוןקליטה לעולי אתיופיה במב
הצליחו להעביר אותה לידי קופת הפנסיה והתמלוגים של עובדי   בהליך לא ברורו (₪מיליון  012-שוויה הוערך בכ

במקום " מגורים"בחוזה כתבו , לעתירת התנועה י תגובת המדינה"עפ. שהיא חברה פרטית לכל דבר -הסוכנות 
וי ושו, למטרה מסחרית הפכההמטרה הציבורית של הקרקע  -במילה אחת הזו " טעות"ובשל ה, "מגורים לעולים"

הליכים שלא , חוזים שנעלמו ושהופיעו עליהם תיקונים בכתב ידזאת בנוסף ל. םהקרקע מוכפל בסדרי גודל עצומי
קשה מאוד שלא לחשוש שהטעויות הן לא באמת  .ועוד להעדות שאמורות לדון בעניינים כאקיבלו את האישור בוו

למוסדות שהיו אמורים  מחדשעכשיו יצטרך לחזור  הוא גם –הפגום לא רק נחשף  ההליך בזכות העתירה .טעויות
 .מלכתחילה לאשר אותו

 
פעילים שלושה , פרסומים בתקשורתלפי  - מינוי פעילי מפלגתו של שר האוצר לתפקידי מפתח במינהל התכנון

אחד התפקידים  -רים של ועדות תכנון מרחביות "מונו לאחרונה ליו -מרכזיים במערכת הבחירות של מפלגת כולנו 
 – התנועה פנתה לשר ולמשרד האוצר בעניין בדרישה לקבל הסברים .החשובים ביותר בכל הקשור לתכנון ובנייה

כללי נערכו לפי כל  והאם הם של שר האוצראם המועמדים הצהירו על קשרים פוליטיים עם מפלגתו ולהבין 
טענו משרד האוצר ב: במסגרת בירורי התנועה נחשפה בעיה מטרידה נוספת .המנהל התקין והגילוי הנאות

  .משרד האוצר טענו שהעניין באחריותבמשרד הפנים  ואילו, באחריות משרד הפניםנמצא שמנהל התכנון עדיין 
 

התנועה פנתה למפקחת  – חברה סינית של חשוד בפליליםהישראלים ללעצור את עסקת מכירת הפנסיות של 
הסינית תקבל את היתר השליטה בחברת  Fosunעל הביטוח בדרישה שלא לאשר את העסקה בה חברת 

ההעברה מיד ליד : העסקה הזו מסוכנת מסיבות רבות. המנהלת חלק גדול מהפנסיות של אזרחי ישראל, הפניקס
ההעברה ; ם החזרת השליטה לציבור וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק הפנסיותשל השליטה בפנסיות במקו

של השליטה לתאגיד זר שהרשויות בישראל עלולות להתקשות לפקח עליו ולוודא שהוא שומר על אינטרס 
שוק שהחוב בו גדל פי שלוש בשנים  –העברת השליטה דווקא לחברה סינית ; האזרחים החוסכים לפנסיה

ר "שהיו – Fosunהעברת השליטה דווקא לחברת  –ומעל הכל ; ושהשקיפות בו היא מהנמוכות בעולם האחרונות
 (.פניה דומה נעשתה גם במקרה של מכירת כלל) .בחשדות לפלילים בסין י המשטרה"שלה נעצר לאחרונה ע

 

אנחנו נמצאים בימים , הקרטלים והמונופולים בחקלאות במסגרת המאבק לפירוק – הריכוזיות בשוק הדבש
מהשוק ומוכרות את הדבש  02%-שוק ריכוזי שבו שתי המשווקות הגדולות שולטות בכ–קריטיים לגבי ענף הדבש 

התנועה הגישה לשרים נייר עמדה מפורט וקראה  .ל"ממה שנמכר בחו 4במחירים שלפעמים מגיעים לכמעט פי 
שיש בה כדי לתקן את אחד העיוותים בשוק זה  שרן השכל שובה של חברת הכנסלהם לתמוך בהצעת החוק הח

ריאה דחופה לחברי ועדת השרים התנועה שלחה ק. שמקבל ביטוי במעמד הריכוזי המוחלט שיש למועצת הדבש
שקוף ושוויוני לחלוקת היתרי רעיית , תחרותי, לתמוך בהצעת החוק שמתקנת עיוות היסטורי ומציגה מנגנון הוגן

 .ים וגם לצרכן הישראליהדבש שמועיל גם לכלל הדבורא
 

עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור  – פעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונה
דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל , ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות –המוניציפאלי 

בעקבות פנייה שהגיעה לתנועה  האזורית גלבוע למועצהלאחרונה התנועה פנתה . הרבה מאוד הכסף הציבורי
; ניגודי עניינים ועוד, מינויים ללא מכרז, מינויי מקורבים, ליקוים, אי סדרים, ועניינה חשדות למינויים פוליטיים

בנוגע לחשדות למינויי קרוב משפחה של ראש העיר לתפקיד בכיר  כפר קאסםהתנועה פנתה גם למועצת 
מול משרד הפנים ומבקר המדינה על מנת לברר חשדות פועלת התנועה  -נהריה ; ספיםסדרים נו-בעירייה ולאי

ניהול ישיבות מועצת העיר ללא , בזבוז כספי ציבור, התנהלות כוחנית של ראש העירייה והתעמרות בעובדיםל
ם בפיטורין על חות ביקורת ואף איו"סירוב לחשוף דו, נסיונות למנוע הליכי ביקורת, שקיפות ובצורה לא דמוקרטית

 .מבקר העירייה
 

במסגרת היום . התקיים יום איכות השלטון בבית ציוני אמריקה בתל אביב 5125020251ב  – יום איכות השלטון
פעילי מחאה ומובילי , אנשי תקשורת, מומחים מובילים, אנשי ציבור, פאנלים בהשתתפות חברי כנסתהתקיימו 
כ "ח: הענקת אותות אבירי איכות השלטון האבירים שקיבלו את האותהתקיים טקס  בסיומו של היום. דעת קהל

נציבת הביקורת  –השופטת בדימוס הילה גרסטל  ;השופט אליעזר ריבלין ; אורית פרקש הכהן ; אורלי לוי אבקסיס
ועדה לבחינת תקציב שעמד בראש ה –יוחנן לוקר . אלוף במיל,  שר הבטחון משה יעלון; על מערך התביעה

רב   ;מחושפי השחיתות בחברה לפיתוח השומרון –יואל נוימן  ;עתונאי ותחקירן גלובס –משה ליכטמן  ; הבטחון
 –אז 'ר עמותת אנג"יו –יידא רינוואי זועבי 'ג; גד אי תקינות ושחיתות בנמל אשדודלוחם נ –חובל צביקה כפיר 

מומחה למשפט חוקתי באוניברסיטה  –ברק מדינה . פרופ; הפועלת לקידום איכות השלטון המקומי במגזר הערבי
 .העברית



 


