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 כתנועת המונים –התנועה למען איכות השלטון נולדה כתנועת מחאה 

 !מהות קיומה זוהי -ומעולם לא זנחה בסיס חיוני ועורק חיים זה

 

 :דרכי הפעולה של המחלקה

 
Facebook – של התנועה הפך לאחד הצמתים המרכזיים דרכם מעבירה  דף הפייסבוק

מקבלת ממנו משוב על , מציגה בפניו את פעילותה הענפה, התנועה את מסריה לציבור

אלף אוהדים  011-בדף הפייסבוק למעלה מ. הפעילות וכן מניעה אזרחים לפעולה

שפים ומאות אלפים נוספים נח, המקבלים את פרסומי התנועה באופן קבוע ויומיומי

ימים אף הגיעו לחשיפה של למעלה מחצי מיליון פרסומים מסו. סומים בדף מדי שבועלפר

באמצעות , פרסומי התנועה מקבלים אלפי ולעתים אף עשרות אלפי תגובות מאזרחים. איש

בין המגיבים והעוקבים בדף הפייסבוק גם חברי . שיתופים ותגובות כתובות, "לייקים"

 .מגיע לנבחרי הציבורוהמתרחש בדף בהחלט  –דועות יות יכנסת ודמויות ציבור

 

לכתוב למקבלי  -להשתתף במאבקים דף הפייסבוק גם משמש את התנועה להניע אזרחים 

לחתום על עצומות , ההחלטות ולפנות אליהם בדרישות שונות הנוגעות למאבקי התנועה

 .ולהגיע להפגנות ולכנסים

 

אוהדים  01,111-מ – 7נתיים גדל הדף פי בתוך ש. הדף צומח במהירות ההולכת וגדלה

אלף  01-רק בחצי השנה האחרונה נוספו לדף למעלה מ. אלף כיום 011-לפני כשנתיים לכ

 .אוהדים

 

לסיים ': המוניים  ומארגנת אירועי מחאה יוזמת, התנועה מפגינה נוכחות בשטח – הפגנות

דרישה ' -'מתגייסים לשוויון, ''לפירוק הריכוזיות המאבק' –' את שליטת הטייקונים

 .לאחר מלחמת לבנון השנייה ועוד –' מצפון תפתח חקירה, ''לשוויון בנטל הגיוס

 

המשלמים את דמי , חברים 00,011חברים רשומים ויותר מ  00,111– חברי התנועה

הבסיס של העצמאות הכלכלית  זה –ומעניקים לנו עורף כלכלי לפעילות  השנתיים החבר

השלטון והיכולת לקיים פעילות עצמאית שלא נשענת על תרומתם של  לאיכות של התנועה

 .אינטרסנטיים הון בעלי



 

במסגרתו מעניקה , התנועה המתקיים מידי שנה אירוע השיא של – איכות השלטון אבירי

 אותות אבירי איכות השלטון לשורה של אישים ומוסדות שהיוו מופת למינהל התנועה

     .בישראל לביצורה של הדמוקרטיהותרמו  ציבורי תקין

 

 .בתל אביבמהלך חודש דצמבר מד מיוחד בבמעהאותות יוענקו 

 

 

 . השנה עברנו למתכונת של כנס איכות השלטון וטקס האבירים -איכות השלטון  יום

חברי תנועה ומכינות קדם  011-במהלך היום קיימנו חמישה פאנלים בהם נכחו מעל ל

האירוע כולו הועבר . איש 011-צבאיות ובערב קיימנו את טקס האבירים בו השתתפו כ

הטקס הועבר , בנוסף לכך. לה הייתה ניידת שידור קבועה במקום, "וואלה"בשידור חי ב

ריצות היו פ, כמו כן. במוסף של הערוץ הראשוןבמבט ו, "וואלה"אף הוא בשידור חי ב

היו אמצעי תקשורת רבים במקום כולל , שדיווחו על האירועל "ולגלי צה' שידור לרשת ב

, NRG ,Ynetרדיו צפון ונוכחות של עיתונאים רבים כולל , ערוץ הכנסת, 0ערוץ , 01ערוץ 

 . עיתונות מהמגזר החרדי ועוד

 

YouTube –  נרשמו עד כה , הסרטונים שהעלתה התנועה לערוץ היוטיוב שלה 070ב

 ם כדי להנגיש קהלים נוספיםבימים אלה עמלים להפיק סרטונים חדשי –צפיות  51,700

 .המאבק על איכות השלטון בישראלותכני 

 

הגדולות ופועלים לעורר   יום יום נציגי התנועה פועלים במרכזי הערים– דוכני הסברה 

דעות האזרחית ולגייס תמיכה רחבה וחברים למאבק על כינונה של איכות שלטון את המו

 .   בישראל

 

הציבור הרחב של חברי התנועה לוקח חלק במאבק לקידומה של  – קמפיינים אזרחיים

את הקמת מונופול הגז של יצחק תשובה  מנועאם זה בדרישה ל –בישראל  איכות שלטון

זה בדרישה לעצור את עדכון שכר חברי הכנסת  אם, שלא מתחשב באינטרס הציבורי

אם זה כדי להקים אתר אינטרנט אינפורמטיבי ברשות , בימים של מציאות כלכלית קשה

לדרוש מועדת האתיקה לנסח כללים מחייבים לנבחרי הציבור  המקומית או אם זה כדי 

התומכים , אם זה בדרישה מחברי ועדת השרים לחקיקה לפעול בשקיפות, ל"בנסיעות לחו

כל זאת  - בשליחת מייל או לצאת להפגנה,  על עצומה  בחתימה: מתגייסים בדרכים שונות

 .שונים כדי להפעיל לחץ על מקבלי החלטות בדרגים

 

ולוקחים חלק  מתעדכנים, התנועה מאות בני נוער נרשמו כשוחרי – שוחרי התנועה

שכבת  – מכינות קדם צבאיותשמה דגש מיוחד להרצאות בפני חניכי  התנועה, במאבקים

 .שלנו נוער עם הפוטנציאל להוות את דור המנהיגות העתידי

 

 

 01-מעל ל)התנועה המשיכה גם השנה בסדרת הרצאות  – וסימפוזיונים אירועים

בין השאר אירחנו במשרדי התנועה . בנושאים הקשורים לאיכות השלטון( כנסים/הרצאות

סטודנטים למשפטים מארצות הברית וחניכי מכינות , קבוצות של דיפלומטים מאפריקה

צעירים  –ם קיימנו הרצאות וחוגי בית שניתנו לקהלים רחבים ומגווני. קדם צבאיות

 יהודים וערבים ולקחנו חלק במספר , ומבוגרים



 פרקליטות, חיפה , פקולטה למשפטים בתל אביב-ביניהם)פאנלים באוניברסיטאות וכנסים

 (.כנס שדרות ועוד, צבאית

 

 

בעקבות . שליחת דיוור לחברים ותומכים מידי שבועיים. אלף רשומים   060666 - ניוזלטר

המערכת סיננה  .וטיוב הנתונים יש מעקב מדויק יותר למערכת הפצה חדשה המעבר 

 00,111לעומת  00,111הנמענים המדויק הינו ' מיילים לא פעילים ולא תקינים וכרגע מס

אחוז במספר הפותחים את  01בזכות המעבר למערכת החדשה יש עליה של .משנה שעברה

 . האגרות

 

אלפי התומכים המקבלים עדכונים שלנו הם חלק מאות המתנדבים ועשרות  - מתנדבים

והם לוקחים חלק פעיל ותורמים תרומה משמעותית במחלקות השונות  אינטגרלי מהפעילות

התנועה מוקירה הערכתה  מידי שנה –או ממשרדי התנועה  בפעילות מהבית בתנועה

 .למתנדבי השנה ביום איכות השלטון

 

במהלך השנה מופעלים עשרות מתמחים סטודנטים במהלך הלימודים  –תכניות התמחות 

 .במחלקות השונות ומסייעים בפעילות השוטפת ולקידום של פרויקטים פעילות יעודיים

 

החנית המסוגלים  הסטודנטים הם חוד ,ברחבי העולם וגם בארץ – פעילות בקמפוסים

, אקדמיים מוסדות אנו מבצעים  פעילות במספר –השינויים הנדרשים  לחולל את

התקיים פאנל של  0100בחודש מרץ . כשפעילות בולטת התבצעה באוניברסיטה העברית

 .התנועה בנושא יוקר המחיה באוניברסיטה העברית  בו השתתפו חברי כנסת ואישי ציבור

 פעיל באוניברסיטה תכננת התנועה להקים תא סטודנטים מ 0100במהלך שנת הלימודים 

 .בירושלים העברית

 

ומסייעים לקדם פעילות  משמעותית מאות חברי תנועה הנותנים תרומה – יקירי התנועה

, מחלקת מדיניות וחקיקה, פעילות מוניציפאלית: דוגמת, מוגדרים של התנועה בפרויקטים

 .כלכלית ועוד פעילות, הגנה על חושפי שחיתות

 

כת בחברה גל המחאה האזרחית הביאה להתעוררות חברתית מבור –שיתופי פעולה 

הישראלית והתנועה לאיכות השלטון משתפת פעולה עם הארגונים הוותיקים והחדשים 

המשמר , הפורום לשוויון בנטל, אדם טבע ודין: שפועלים כאן כדי לעשות שינוי חברתי

  .המשמר החברתי המקומי ועוד, היוזמה לפירוק הריכוזיות, פוליטיווטש, אנו, החברתי

 

התנועה עובר בימים אלה שדרוג ועיצוב כך שהממשק יראה יותר אתר  -אתר התנועה

 .בשנה החולפת שולב באתר בלוג ופורום לכתיבה חופשית .מודרני

 

 

 מרכזיים המתנהלים בימים אלהה אזרחייםהקמפיינים ה

 

 .לא להעלאת שכר חברי כנסת, מנותקים נמאסתם 

שכר ולתת דוגמא אישית דרישה מכל אחד מחברי הכנסת ונבחרי הציבור לסרב להעלאת 

 .גזירות ופיטורים, בשעה הקשה הזאת למשק הישראלי של קיצוצים



בשלבים הראשונים של הקמפיין קריאה לצבור הרחב בעיקר דרך הרשתות לחתום על 

בשלב הבא פנינו לחברי הכנסת עצמם לצאת בקריאה התומכת במאבק , עצומת תמיכה

 במקביל לרשתות קודם המאבק . בית במאבק ואכן כארבעים חברי כנסת הביעו תמיכה פומ

 (. עיתונות, טלוויזיה )דרך הערוצים הרגילים

 

 .כים"הצלחה נרשמה כאשר הועדה הציבורית המליצה להקפיא את עדכון שכר הח

 

 . אלף הצטרפו למאבק זה  45 – 4102, ספטמברנכון ל

 

 

 

 שלנו ולא של הטייקונים משאבי הטבע

 

לעורר את המודעות באמצעות פעילות  אנו פועלים –במסגרת המאבק של התנועה 

אסור להדיר את אזרחי ישראל מן : ובפעילות בשטח, ברשתות החברתיות, בפייסבוק

נופול מאבק לעצור את הקמת מו: בין הפעולות שלנו –הזכויות שלהם במשאבי הטבע 

מאבק לשמור על , גז של ישראלמשאבי ה י על'בל אנרגהענק של יצחק תשובה ועל נו

מאבק מוצלח למנוע את  ,בעת קביעת המסקנות של ועדת ששינסקיהאינטרס הציבורי 

 .ועוד חשיפת הסכמי הבוררות בים המלח, מכירת מפעלי ים המלח לפוטאש הקנדית

 

 

 

 קמפיין שקיפות

 

י המשכנו בפעולות לעירור המודעות הציבורית לחשיבות השקיפות בפעולתם של נבחר

בין : זו הדרך הטובה והיעילה ביותר למגר את השחיתות –הציבור והגופים הממשלתיים 

בעות פרסום הצ, ומשרתי הציבור שקיפות הצהרות ההון של כלל הנבחרים: הדרישות שלנו

פרסום פרוטוקולים וישיבות של ועדות ציבוריות , השרים בועדת השרים לענייני חקיקה

 .ציבי מלאה של הלשכות ומעון ראש הממשלה והנשיאפירוט ברמת תק, וגופי שלטון

 

   

 מורשעים מחוץ לחיים הציבוריים

 

מהיכן החוצפה שישנה למורשע : פעילות ציבורית נרחבת משולבת ביוזמות חקיקה בכנסת

. בעבירות מרמה שנתפס בעת שכיהן כנבחר ציבור להציג מחדש את מועמדותו לפוליטיקה

באותו שוויון נפש פדופיל מורשע שהיה מציג מועמדותו לעבודה בגן האם היינו מקבלים 

מדוע רוצח ? מדוע אנס מורשע לא יציג מועמדותו לעבודה במעון לנפגעות אונס? ילדים

?מורשע לא יציג מועמדותו לכהן בועדת אתיקה  

יש לשלול לצמיתות את זכאותו של נבחר ציבור להיבחר לכנסת ולכהן כשר בממשלה 

, מקומם של אהוד אולמרט .פלילית בעת כהונתו כנבחר ציבור ורשע בעבירהבמידה וה

לא בחיים  -אשר כבר עומדים בתור , אברהם הירשזון ומשה קצב, שלמה בניזרי

אריה דרעי וצחי הנגבי בודאי אינם ראויים לכהן כשרים , הציבוריים ועל אחת כמה וכמה

 .בממשלה



שכן , רה הישראלית חווה בשנים האחרונותחייבים לעצור את ההידרדרות הערכית שהחב

המחלה  –השבת מי שחטא למחוזות חטאיו יש בה אמירה ברורה לציבור הישראלי 

אסור לתת לחטאיהם ולקלונם . ואין לה מרפא, מקובלת ומוסכמת, הממארת של השחיתות

 .ואולי בעתיד אף בממשלת ישראל, של נבחרי הציבור שסרחו לדבוק בבית המחוקקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


