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צ במסגרתה "פרקליטים מפרקליטות המדינה הגישו עתירה לבג – !?ח הביקורת נגדה"בפרקליטות מנסים להסתיר את דו

לבית התנועה הגישה מנת למנוע את הסתרת המידע -על. קליטותח הביקורת על הפר"הם דורשים שלא לפרסם את דו
כדי שיהיה מי שיציג לבית המשפט את התמונה המלאה  –" ידיד בית המשפט"במעמד בקשה להצטרף להליך המשפט 

הן להבטיח ביקורת : לבקשת התנועה מבית המשפט חשיבות כפולה. שהוא שקיפות מלאה –ואת האינטרס הציבורי 
; והן להבטיח שקיפות ומניעת הסתרת מידע חיוני מהציבור, שאסור שתהיה חסינה מביקורת –הפרקליטות אפקטיבית על 

התנועה הגישה גם נייר עמדה מפורט לוועדת החוקה של הכנסת ובו תיקונים רבים להצעת החוק שמסדירה , באותו הקשר
, עה היא להבטיח שהביקורת תהיה אפקטיביתמטרת התיקונים שמציעה התנו. את פעילות נציבות הביקורת על הפרקליטות

 .ועצמאי, "עם שיניים", ושנציבות הביקורת על הפרקליטות תהיה גוף חזק
 

קצין , רפי רותם – !המבקר יפתח מחדש את התיק –רפי רותם , הישג חשוב בתיק של חושף השחיתות ברשות המסים
 - ת קשהיוממסכת התנכלו שנה 31 סובל כבר – להעלות טענות על שחיתות במקום עבודתו מצטיין ברשות המסים שהעז

העברות , תלונות במשטרה, שהחליפו בין לילה את חוות הדעת המשבחות שקיבל לאורך שנים חוות דעת שליליות
יע לו רותם קיבל מעמד במהלך מאבקה ארוך השנים של התנועה לסי. פיטורין –לתפקידים אחרים בשכר נמוך יותר ולבסוף 

בעקבות דרישתה של : בתיקהתקבל הישג חשוב החודש . הגנשל חושף שחיתות ממבקר המדינה וקיבל מהמבקר צו ה
יפעל לאכיפת צו , הודיע מבקר המדינה שהוא מקבל את המלצת התנועה, התנועה במהלך דיון בוועדת ביקורת המדינה

מבקר המדינה אף הודיע שיפתח את התיק  בהמשך. ם מכתבי התרעהההגנה מול הגופים שמפרים אותו ואף ישלח לה
 !שנה 31הודעה דרמטית ביותר שמחכים לה כבר  –מחדש וסוף סוף יחקור את טענותיו של רותם 

 
-התנועה הגישה ערעור לבית – !?סודי –ח הביקורת על התנהלות הבנקים בפרשת דנקנר "דו: ערעור לבית המשפט

ח הביקורת של בנק ישראל "המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירת התנועה ולא לחשוף את דו
 ללא היגיון כלכלי מיליארדי שקלים ניתנו לאורך השניםשופטים כבר קבעו בעבר ש. על התנהלות הבנקים בפרשת דנקנר

 –והמשק הישראלי כולו  הציבוריתוך סיכון הכסף , בלי בטחונות, בלי ערבויות ,מהבנקים לחברות מקבוצת דנקנר בהלוואות
ואת כל המידע  – איפה היה המפקח על הבנקים, מי קיבל את ההחלטות השערורייתיות האלה והתנועה דורשת לחשוף

לפי חוק חופש , פנתה התנועה בנוסף; יוסתר מעיניו –כך בנוגע לכסף של הציבור -לא יתכן שמידע קריטי כל. הרלוונטי
פנתה התנועה למפקחת על הבנקים בדרישה , בנוסף; חות נוספים הנוגעים לעניין"לבנק ישראל בדרישה לחשוף דו, המידע

בתיק הרצת  התפרסם שדנקנר הורשע, במקביל; שתפעיל פיקוח ובקרה על הסדרי החוב בין דנקנר לבין הבנקים השונים
ההרשעה הזו חייבת להעיר את שומרי הסף גם בנוגע . מנת שימוצה בו הדין-ה רבות עלתיק שהתנועה פעל –המניות 

עוד כשדנקנר  –התנועה לאיכות השלטון הייתה הראשונה שהתריעה על הפרשות השונות  .לפרשות האחרות של דנקנר
 .זכה לחיבוק תקשורתי וממסדי

 
במספר מקרים עולה  – צ"מהציבור וגם משופטי בגהאם משרד האנרגיה הסתיר מידע על מתווה הגז : דרישה לחקירה

היה לא  –ואף המידע עליו הסתמך בית המשפט בדיוניו על מתווה הגז  –חשש שהמידע שפרסם משרד האנרגיה לציבור 
התנהלות זו מעלה חשש שהיו ניסיונות הסתרה . מדויק ולא תאם את המידע המעודכן שהיה בידיו של משרד האנרגיה

התנועה פנתה למבקר המדינה וליועץ . והטעיה של משרד האנרגיה בנוגע לכמות הגז הנמצא במאגרים ועניינים נוספים
 .ד האנרגיההמשפטי בדרישה שתיפתח חקירה מקיפה על התנהלות משר
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, הסתדרות המורים, בישראל ישנם מספר גופים דוגמת ההסתדרות - מאניות'האגודות העות: בקשת חופש מידע
. לפני למעלה ממאה שנה שנחקק חוק -מאני 'העות חוקהלפי עדיין פועלים ש -וכמה מקופות החולים התאחדות המלונות 

זאת  –חות כספיים ועוד "הכנת דו, פיקוח, מנהל תקין, של שקיפותמינימליים הגופים הללו פועלים ללא סטנדרטים  ,בשל כך
וחלקם אף מקבלים תקציבים נדיבים  – ליוני שקליםיוכספי ציבור בסכומים של מאות מ עתק שהם חולשים על תקציבילמרות 

בין השאר אנו פועלים מול חברי . מנת לסיים את המצב האבסורדי הזה-התנועה נמצאת במאבק ארוך שנים על. מהמדינה
החודש פנינו , בנוסף. כים בניסוחן של הצעות כאלה"ואף סייענו לח –מנת לקדם הצעות חוק שיסיימו את העניין -הכנסת על

על מנת לקבל את כל המידע על הדיונים שהתקיימו בוועדה מיוחדת שדנה , ייה על פי חוק חופש המידעלמשרד הפנים בפנ
הגיע הזמן שהציבור ידע בדיוק מה קורה . וכן את כל הנתונים שנאספו לצורך דיוני הוועדה –מאניות 'בנושא האגודות העות

 .באגודות הללו
 

 מפקדשסוף סוף יערך ועה פנתה למשרד החקלאות בדרישה התנ – לערוך מפקד חקלאי: דרישה ממשרד החקלאות
צעד בסיסי שהממשלה אמורה לעשות בשביל להבין את מצב השוק החקלאי כדי שיהיה אפשר סוף סוף לטפל  –חקלאי 

 .שנה 03מפקד כזה לא נערך כבר . במצב הריכוזי החונק ובפערי התיווך המטורפים השוררים בו
 

ל לא משיבה לשאלות התנועה בנוגע למינוי חברי הדירקטוריון "קק, באופן תמוה – ל"בדירקטוריון קקלא לניגוד עניינים 
שכן  –הדבר כמובן מעלה חשש . הן בנוגע לשאלת כשירותם המקצועית והן בנוגע לשאלת הימצאותם בניגוד עניינים –שלה 

. יועץ המשפטי בבקשה להבהרותפנתה ל החודש התנועה ,בשל כך ?מדוע לא לחשוף את המידע, אם אין מה להסתיר
חשובות אלא גם מבהירה שוב עד כמה  – מינויים עצמםל בנוגע לעניין לא רק מעלה חששות בנוגע ל"ההתנהלות של קק

 .ל"להחיל את חוק חופש המידע גם על קק - הצעות החוק שהתנועה פועלת לקדם
 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה  - ?שנה 71ם כבר אך מכהני, הדירקטורים אמורים לכהן שנתיים –מועצת הדבש 
, על חוק חופש המידע במשרד החקלאות בדרישה לקבלת מידע ומסמכים לגבי הדירקטורים המכהנים במועצת הדבש

 .ובדרישה להפסקת כהונתם של הדירקטורים המכהנים מעל לקצבת הכהונה המותרת
 

המדיניות  הקובעת את, חשובה ביותר ועדהבבנק ישראל מכהנת  – ישראלייצוג הציבור בוועדה המוניטארית של בנק 
ניהול יתרת , קבלת פיקדונות ומתן אשראי, כגון החלטות על שיעור הריבית)מטרות הבנק ומקבל החלטות קריטיות להשגת 

נציג ציבור אחד בלבד  אולם כרגע יש –פי חוק בוועדה אמור להיות ייצוג משמעותי לציבור -על(. מטבע חוץ ופעולות נוספות
ושעד אז לא יתקיימו ישיבות  –ועל כן התנועה פנתה לנגידת בנק ישראל בדרישה שיתמנו נציגים נוספים לציבור  –)!( 

 .נוספות של הוועדה
 

ל המשטרה זומן לדיונים בוועדה לביקורת "מפכ – ל המשטרה מתעלם מזימונים של ועדות הכנסת ונעדר מהדיונים"מפכ
הוא לא הגיע לדיונים , למרות זאת. הוועדה המפקחת על המשטרה –הכנסת וכן בוועדת הפנים של הכנסת המדינה של 

 –ל וכן ליועץ המשפטי בדרישה להבהרות "התנועה פנתה למפכ. ובחלק מהמקרים אף לא הודיע על כך לוועדה, החשובים
וחמורה כפליים כאשר מדובר בעובד , הגעה של עובד ציבור לדיון שזומן אליו בכנסת מהווה עבירה על הדין המשמעתי-אי

מנת לעדכנה בעניינים -ל המשטרה לא יגיע על"הכנסת היא נציגתו של הציבור ולא ייתכן שמפכ. ל המשטרה”בכיר כמו מפכ
 . הם של נציגי הציבורקריטיים הנוגעים לעבודת המשטרה וכן להשיב על שאלותי

 
שראש הממשלה צריך להפסיק מיד לעסוק בענייני קבוצת  היועץ המשפטי קבע – כהונת ראש הממשלה כשר התקשורת

בשל העובדה שקבוצת בזק חולשת . 'בשל קשריו האישיים עם בעל השליטה שאול אלוביץ, בכובעו כשר התקשורת" בזק"
 יורוקום, בזק בינלאומי, פלאפון ,yes :חברות כמותחתיה ישנן , בין השאר)על חלקים עצומים משוק התקשורת הישראלי 

לא יתכן שלא יהיה שר במשרה מלאה שיכול לעסוק בשוק . מ מנוע לעסוק בכמעט כל ענף התקשורת"כך שבעצם רה -( ועוד
יהיה מנוע ויכהן שר אחר שלא  –בשל כך יצאה התנועה בקריאה שראש הממשלה יחדל מלכהן כשר התקשורת . כולו

 . כך מהשוק-מלעסוק בחלקים גדולים כל
 

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

  :יום בתחום זה-מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום מאוד הכסף הציבורי

, התנועה פנתה לעירייה בדרישה לחזור בה ממינוי אדם שהורשע בעבירות זיוף מסמכים בהיותו עובד ציבור – חיפה

בדרישה שיחשפו  התנועה פנתה לראשת העירייה וכן ליועץ המשפטי – נתניה; ל חברה עירונית"לתפקיד חשוב של מנכ

פסק דין  בחודש שעבר ניתן – בת ים. המידע הפלילי שלכאורה מחזיקה בו ראשת העיר והנוגע לאחד מחברי מועצת העיר

מערכת  –( ראש העיר לשעבר שהורשע)מקורבו של לחיאני , בה זכה מר יוסי בכר בעירשהורה על ביטול מערכת הבחירות 
הפעלת לחץ על עובדי עירייה והתנהלות כללית הסותרת את עקרונות , תן שוחדמ, שלוותה בטענות בדבר זיופיםבחירות 

בנוסף פנתה , בעקבות כך פנתה התנועה ליועץ המשפטי על מנת שתיפתח חקירה פלילית. טוהר המידות והבחירות
ובדרישה  –התנועה למשרד הפנים בדרישה שההוצאות המשפטיות שניתנו לבכר שלא כדין כחלק ממימון הבחירות שלו 

לפרקליטות המדינה בקריאה לבחון שנית את פנתה התנועה  – כרמל-דליית אל. שיישא בהוצאות הבחירות שלו בעצמו

כרמל לחברת -ההחלטה שלא לפתוח בחקירה במסגרת פרשת הוראות התשלום שניתנו על ידי המועצה המקומית דליית אל
 .וזאת עקב חשש לפלילים, "סונול"וחברת " כרמים"
 


