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צ פסלו את "בעקבות העתירה שלנו שופטי בג – !בעקבות העתירה שלנו בוטל מתווה הגז –ניצחון היסטורי 
, תוך צפצוף על שלטון החוק, כאן ליצחק תשובה מונופול אימתני על חשבון כולנומתווה הגז שהיה אמור להקים 

, תוך עקיפת הממונה על ההגבלים והדרג המקצועי בצעד חריג וחסר תקדים, על הדמוקרטיה, על ההליך התקין
יה פוגע ה -היה מסכן את הביטחון האנרגטי של המדינה ומעל לכל  ,מונופול שהיה עולה לכולנו הרבה מאוד כסף

גם : יש שופטים בירושלים והם אמרו את דברם באופן ברור ומהדהד. נסבלת בדמוקרטיה עצמה-פגיעה בלתי
 !ולא רק האינטרס של יצחק תשובה -האינטרס של אזרחי ישראל נחשב 

 
עם חשיפת הפרשה של החקירה המשטרתית החדשה נגד אריה  – בעקבות הפרשה החדשה של אריה דרעי

לממשלה על מנת שגם הפרשה הזו תילקח בחשבון במסגרת ליועץ המשפטי  פנתה בדחיפותהתנועה , דרעי
אריה דרעי לתפקיד  מינויבעקבות העתירה הוגשה . צ"עתירת התנועה נגד מינוי דרעי שעדיין מונחת על שולחן בג

הציבור שהוא זה נגמר בסכומים אדירים מכספי , בפעם האחרונה שדרעי כיהן כשר במשרד הפנים :שר הפנים
, 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 –ועבריינים מורשעים בכלל 
במסגרתו כבר  –מלווה גם במאבק ציבורי נרחב המאבק המשפטי ; עבירות השוחד והשחיתות החמורות שלהם

 .אלף ישראלים 57-חתמו על עצומת התנועה נגד המינוי למעלה מ
 

התנועה פנתה לשרת , על פיהם נשקל מתן חנינה למשה קצבבעקבות פרסומים  – למשה קצבלא לחנינה 
יש לזכור  .נרחב נגד העניין וכן פתחה במאבק ציבורי, המשפטים ולנשיא המדינה בדרישה שלא תינתן לקצב חנינה

, יתשתי עבירות של הטרדה מינ, מעשה מגונה בכוח, הורשע בשתי עבירות אינוסמשה קצב : העובדות הבאותאת 
לא נטל  הוא; הביע חרטה ומעולם לאמעולם לא לקח אחריות על מעשיו  הוא; טמעשה מגונה ושיבוש מהלכי משפ

הוא ;  פגע פגיעה קשה באמון הציבור במוסד הנשיאות ובמוסדות המדינה בכלל הוא; חלק בתכנית שיקום
 –אם היה אזרח מהשורה , בשל כל העובדות האלו; מסע הכפשה מתוקשר נגד המתלוננות נגדו וניהל ומקורביו

 ".הנחות סלב"ואין לתת לו , חנינה ספק גדול אם היה מקבל
 

התנועה פנתה בדחיפות ליועץ המשפטי ודרשה ממנו שלא לסגור את התיק  – לא לסגירת התיק נגד רות דוד
ד "מתנות יוקרתיות מעו, בזמן שכיהנה כפרקליטה, קיבלהאמנם רות דוד , ש"י החלטת היועמ"עפ. נגד רות דוד
י "עפ. אולם היא לא תועמד לדין –שייצג תיקים שהתנהלו בפרקליטות המחוז עליה הייתה אחראית  -רונאל פישר 

 -תוך כדי ואחרי כהונתה , החקירה מעלה שרות דוד קיבלה מפישר וכן מקבלן שגם הוא קשור לתיקים, הפרסומים
ועץ המשפטי בעצמו הי. תנות יוקרתיותמועוד , תיק של חברת לואי ויטון, שעון יוקרה בשווי עשרות אלפי שקלים

ולגנוז , אותה לדין חליט שלא להעמידהיה הוא אבל ביד השני, ומבקר אותה בחריפות, קובע שדוד קיבלה מתנות
 .יסגריבשל ההחלטה המוזרה הזו התנועה פנתה ליועץ בדחיפות בדרישה שהתיק לא . את תיק החקירה
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החודש  –מפרקים את הקרטלים והמונופולים בחקלאות אחד אחרי השני  – פירוק הריכוזיות בשוק הדבש
ברקע . הנשלט בידי מועצת הדבש הנגועה בניגוד אינטרסים –התנועה פעלה בנוגע למצב הריכוזי בשוק הדבש 

מהשוק  08%-שתי המשווקות הגדולות שולטות בכ -הדברים יש לזכור ששוק הדבש הוא שוק ריכוזי ביותר 
אחרי שבחודשים קודמים . ל"חוממה שנמכר ב 4ומוכרות לנו את הדבש במחירים שלפעמים מגיעים לכמעט פי 

התנועה הגישה לוועדת הכלכלה בכנסת נייר עמדה מפורט ובו הצעות אופרטיביות כיצד לפרק את הריכוזיות 
שהיא  –התנועה פנתה לשר החקלאות בדרישה לסיים את המצב שבו מועצת הדבש החודש  –בשוק הדבש 

היא זו  –ים בשל קשריה עם חברות הדבש הגדולות שיש חשש שהיא נגועה בניגוד עניינ, חברה פרטית לכל דבר
שלא , הוגן ושקוף, יש להבטיח שגורם ממשלתי נייטרלי, לעמדת התנועה, במקום זאת. שמפקחת על שוק הדבש

להפעיל בדחיפות את סמכותו  התנועה דורשת מהשר .הוא זה שיפקח על השוק –קשור למשווקות הגדולות 
האינטרס  ובכך להביא לחיזוק ייצוג במועצה היום דרים חמורים הקיימיםס-לטיפול בניגודי העניינים ובאי

 .במועצת הדבש הציבורי
 
 

התנועה פועלת כבר מספר שנים  – י נשיא המדינה"חלוקת תעודות הוקרה ע –מחזקים את חושפי השחיתות 
אך לא  - שחיתותהמאפשר להעניק תעודות הוקרה מנשיא המדינה לחושפי חוק טוהר המידות על מנת שייושם 

ובעקבות ישיבה זו , ישיבה בכנסת על הנושא בעבר התנועה יזמהלאחר ש. מעשרים שנה במשך למעלהיושם 
לחושף , בין השאר, הוענקוש –לחלק תעודות כאלה  לאחרונה החלופעולות נוספות של התנועה הנשיא אכן 

מנת שיוסרו -דש למשרד המשפטים עלהתנועה פנתה החו ,בהמשך לפעילות זו; שחיתות אותו ליוותה התנועה
 .חסמים מחמירים ומיותרים שאין להם בסיס בחוק בשיקולי הענקת התעודות

 
 

החודש התקיים דיון  :ר רשות החשמל שהודחה בשל התנגדותה למתווה הגז"עתירה נגד הדחת יודיון ב
בדרישה לעצור את  הוגשההעתירה . ר רשות החשמל אורית פרקש"נגד הדחת יו צ"לבגצ בעתירת התנועה "בבג

כי הביעה עמדה ביקורתית מקצועית על שהודחה  –ר"יוהוכן בדרישה לבטל את הדחת  פירוק רשות החשמל
אנושות בעצמאותה של רשות אסור להשלים עם המהלך שפוגע . הגזהמדיניות הממשלתית הכושלת במשק 

ואסור , י באמצעות חוק ההסדריםדמוקרט-מהלך שהועבר בהליך אנטי, החשמל תוך הכפפתה לשר האנרגיה
והדחה של רגולטורית כי , חייבים לשמור על הרגולטורים עצמאיים ומקצועיים -ר "להשלים גם עם הדחת היו

במקום להביע את  –ביצעה את עבודתה עלול ליצור מצב שבו הרגולטורים נדרשים ליישר קו עם הפוליטיקאים 
 .עמדתם המקצועית

 
 

התנועה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה  ?י של מינהל התכנון נעשה משיקולים זריםהאם מינוי היועץ המשפט
ולנציב שירות המדינה בטענה כי פרסום המכרז נועד להזיז מתפקידה את היועצת המשפטית המכהנת של 

רי הצעד ועל כן יש וישנו חשש לשיקולים זרים מאח, לטענת התנועה .על רקע חיכוכים עם הדרג המקצועי, המנהל
היא להסיר מן הדרך את היועצת המשפטית הנוכחית של המכרז כל מטרתו שהוא החשש  .להקפיא את המכרז

 .לתמוך בהחלטות מנוגדות לדין שניסו להעביר בעלי תפקידים שונים במנהל התכנון, בכמה מקרים, שסירבה
 
 

התנועה פרסמה את התנגדותה לחוק ששר האוצר מקדם  – לא ליצירת מונופול על חשבון הציבור בבורסה
לא יוביל להורדת ולא מקדם תחרות , החוק המוצע יוצר מונופול בבורסה, לעמדת התנועה. לשינוי מבנה הבורסה

של חצי מיליארד " מתנה" אם החוק יעבור המשמעות תהיה שתינתן. מחירי העמלות הנגבות על ידי הבנקים
החוק מנטרל כל תחרות בשוק , בנוסף. הלחברי הבורס, (להגיע לשני מיליארדף עלולה שעל פי הערכות א) שקלים

 .הסליקה בישראל
 
 

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 

 :מספר דוגמאות מהתקופה האחרונה המהוות פרומיל מתוך העשייה הענפה. הרבה מאוד הכסף הציבורי
ראש עיריית להרחיק את  בדרישהל המשטרה "ולמפכ לממשלה  ליועץ המשפטיפנתה התנועה  – באשקלון

נוכח החקירה המתנהלת נגדו בעניין עבירות מין , ומכהונתו כראש העיר העירייהמ, איתמר שמעוני ,אשקלון
בבקשה להחיש את הליך הטיפול התנועה פנתה לפרקליטות  – בזכרון יעקב .חמורות ועבירות שוחד ושחיתות

מדובר בעובדי מועצה שחשפו מקרים המעלים חשד לשחיתות וקיבלו  .י שחיתות בעירייהם של מספר חושפבתיק
פי פרסומים -הנושאים אותם חשפו נמצאים בחקירת משטרה שעל. צו הגנה של חושפי שחיתות ממבקר המדינה

 .כבר שנתיים ולא מתקדמת" נמרחת"
 
 
 


