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קצין , רפי רותם – התנועה מבקשת להשמיע את דברה במסגרת המשפט המתנהל נגד חושף השחיתות רפי רותם
 - 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 

לאחרונה מתנהל נגדו הליך משפטי והתנועה , למרות זאת. הגנשל חושף שחיתות ממבקר המדינה וקיבל מהמבקר צו ה
על מנת שתוכל להציג במסגרת המשפט גם את התמונה הרחבה יותר הנוגעת " ידיד בית המשפט"ביקשה להצטרף במעמד 

התנועה סבורה כי יש לבטל את כתב האישום . בנוגע לחשיפת שחיתות בכלללהשתלשלות העניינים במקרה של רותם וכן 
 ".הגנה מן הצדק"נגד רותם ולהעניק לו 

 
שהורשע במתן שוחד , הרב פינטועם  – המעורבים בפרשת הרב פינטו חקירתלמצות את  -אחרי עסקת הטיעון : עתירה

שבעקבותיה ניתן לו עונש מגוחך לעומת העבירות החמורות , נחתמה עסקת טיעון רכה ומקלה, ובשיבוש הליכי משפט
ב פינטו מידע קריטי שיוביל לחקירה בעניינו של קצין המשטרה ניצב מנשה את זאת הצדיקו בפרקליטות בטענה שלר. שביצע
 הגשנו עתירה לבית המשפט, בשל כך. ממש לא נראה שמתנהלת חקירה שכזו –למרות הזמן הרב שחלף , עם זאת. ארביב

מנת למנוע את שחרורו -וכן על – הניצב ארביבכולל חקירה נגד , בדרישה שאחת ולתמיד ימוצו כל הליכי החקירה בפרשה
בנוסף פנינו לפרקליטות וליועץ המשפטי בדרישה למצות הליכים גם נגד הרב פינטו ; המוקדם או קיצור עונשו של הרב פינטו

לא ייתכן שריכוך  – למצות את החקירהכשלעצמו סף לצורך הברור בנו; שנראה שחלקו בעסקת הטיעון לא מומש עצמו
 . העונש היה בשביל כלום

 
אולם  –הכנסת דנה בימים אלה בהצעת חוק ממשלתית לשינוי מבנה הבורסה  – !מתנה לבנקיםבלא לתת את הבורסה 

, היא תקבע את המונופול של הבנקים על הבורסה: הצעת החוק תביא בדיוק לתוצאות ההפוכות מאלה שהיא מצהירה עליהן
מעניקה לבנקים למעשה מתנה עצומה על חשבון הציבור , תביא להגדלת העמלות שהציבור משלם, תקטין את התחרות

, באמצעות הגופים המוסדיים, עשה הציבור יצטרך לרכוש בהון עתקלמ –ויותר מזה , וללא כל תמורה –בשווי של מיליארדים 
והחודש גם דרשה לדחות את מועד הדיון , התנועה הגישה פירוט על עמדתה זו לחברי הכנסת; את מה שגם ככה שייך לו

את  ולא להעביר, שיאפשר לחברי הכנסת להתעמק בנושא ולהשמיע את דברם –בהצעת החוק למועד שיאפשר דיון רציני 
 .הדברים במחטף

 
התנועה פנתה לשר החינוך ולשרת המשפטים בדרישה לבטל את תזכיר  – לא לאשר את החוק המבטל את לימודי הליבה

וכעת אנחנו רואים כי מנסים  –התקבל תיקון לחוק שהיווה הישג עצום , בעקבות עתירת התנועה ,לפני מספר שנים; החוק
החלת חובה לקיום לימודי ליבה מגנה על זכויות  :בהישג משמעותי לאינטרס הציבורימדובר היה . לבטל את אותו ההישג

החקיקה שהתקבלה , בנוסף .מאפשרת להם קיום בכבוד מבלי שיהוו מעמסה על הציבורהתלמידים עצמם והיסוד של 
החקיקה החדשה , אולם כעת. מתן תקצוב מכספי ציבורקריטריונים ברורים ושקופים ל בעקבות עתירת התנועה קבעה

באופן תמוה הוקצו ימים מעטים , בנוסף; שיקולים פוליטיים לפגוע בכל אלהלמעשה תבטל את ההישג החשוב ותאפשר ל
 .מה שמעלה חשש שיש כאן ניסיון להעביר את הדברים במחטף –בלבד להערות הציבור לתזכיר החוק 
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הוועדה שהוקמה למען גיבוש מדיניות בניהול משא   - ?ח ועדת שמגר בנוגע לשבויים ונעדרים"דוע לא מפרסמים את דומ
את  הגישה ,בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, ומתן עתידי בנושא חטופים ונעדרים ישראלים

בשל . למרות זאת המלצותיה לא פורסמו לציבור.  שנים 4לאחר שדנה בנושא במשך , ולממשלה הביטחון מלצותיה לשרה
 .התנועה פנתה לשר בדרישה לפרסם את מסקנות הוועדה –החשיבות הציבורית של הנושא 

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות מנעה  - לראשונה חוק הריכוזיות בולם התרחבות מונופוליסטית של טייקון – ישג חשובה
פי חוק הריכוזיות -את סמכותה על הוועדה הפעילה –ט עופר להתרחב גם לתחום הנפמשפחת לישראל של  מהחברה

לאחר שהחברות בבעלות ; הקביעה הגיעה לאחר שפנינו לוועדה בדרישה שתעשה כן(. שסייענו רבות בניסוחו וקידומו)
שיקולי הריכוזיות  – וזיקוק הדלקבזן , ציבת הפוספטיםח, התפלת המים, עופר כבר השתלטו על ים המלחמשפחת 

זוהי .  ולא שוב לחברות של משפחת עופר –והתחרותיות חייבים לאפשר לחברות אחרות להיות אלה שייכנסו לתחום הנפט 
הפעם הראשונה שוועדת הריכוזיות משתמשת בסמכות שניתן לה מתוקף חוק הריכוזיות כדי לבלום את התרחבות ריכוזי 

( גם בבעלות עופר" )כימיקלים לישראל"כולנו זוכרים איך לפני כמה חודשים  –אך יותר מכך . הכוח המונופוליסטים במשק
הדבר . האת הממשלפטים כדי לשתק את כל הדרום בניסיון לסחוט ניצלה את כוחה המונופוליסטי בתחום כריית הפוס

 .מבהיר עוד יותר מדוע אסור לאפשר לחברות הללו להרחיב ולקבע את המונופולים שלהן
  

לאחר פעילותינו בנושא כבר בוטלו שתי עסקאות בהן ניסו  – !?האם שוב מנסים למכור את הפנסיה של הישראלים לסין
אולם כעת נראה שנמצאת על הפרק עסקה נוספת של העברת השליטה , הישראלים לסיןלמכור את הפנסיות של 

ההעברה מיד : העסקאות הללו מסוכנות מסיבות רבות. פנינו למפקחת על הביטוח בדרישה שלא לאפשר זאת". הפניקס"ב
ההעברה של ; נסיותליד של השליטה בפנסיות במקום החזרת השליטה לציבור וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק הפ

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

להנפיק לציבור את המניות וכך להחזיר לו את השליטה בפנסיות שלו , זאתהתנועה דורשת במקום . ועוד מהנמוכות בעולם
 .במקום קיבוע המצב הריכוזי המסוכן של גרעיני שליטה –
 

לאחר שתחילת פעילותו של תאגיד  – קיים הליך ביקורת מיוחד על הקמת תאגיד השידור החדש: פנייה למבקר המדינה
כשהדבר נעשה , (פוטרו עובדים מרשות השידור ועוד ועוד, למרות שכבר נשכרו עובדים)השידור החדש נדחית שוב ושוב 

תוך כדי שנראה שגורמים , וללא שיתוף הציבור בסיבות לדחיות הרבות ובמתרחש באופן כללי, ללא שקיפות, במחשכים
ונראה שכל הליך ההקמה הוא מסורבל ונגוע , יקולים פוליטיים צרים בהחלטות הנוגעות לתאגידרבים מתערבים ומערבים ש
על , התנועה פנתה למבקר המדינה בדרישה שיקיים הליך ביקורת מיוחד על הליך ההקמה –בבזבוז כספי ציבור רבים 

 .שורתביניהם שר התק –התנהלות מנהלי התאגיד והגורמים החיצוניים המלווים את התהליך 
 

ח של נציבות הביקורת "פי דו-על ?האם המדינה מאחרת באופן קבוע בהגשת תגובות לבתי המשפט בתביעות אזרחיות
הפרקליטות באופן גורף לא עומדת במועדי הגשת כתבי הגנה מול תביעות אזרחיות המוגשות כנגד , על הפרקליטות

, בזבוז זמן, הדבר פוגע בניהול ההוגן של המשפט. ובתי המשפט נעתרים באופן גורף לבקשותיה להארכות, המדינה
 .פנתה התנועה למשרד המשפטים בדרישה שהנושא יטופל, בשל כך. התדיינות חסרת תועלת ופגיעה בזכויות התובעים

 

התנועה עתרה לבית המשפט בדרישה לקבל את  – ראש הממשלהלחשוף את הוצאות הנסיעות של משפחת : עתירה
בנסיעותיהם ( ובפרט בניו)המידע הנוגע להוצאות מהקופה הציבורית הנובעות מאבטחת בני משפחתו של ראש הממשלה  

בפנייה אחרת , בנוסף; התנועה עותרת לבית המשפט –לאחר שפניות התנועה בדרישה לקבל את המידע העלו חרס . ל"לחו
 82-שעל פי פרסומים עומדים על כ –קבל את פירוט ההוצאות של נסיעתו של ראש הממשלה לאפריקה התנועה ביקשה ל

 .ל אי פעם"עלות שנטען לגביה שהיא הגבוהה ביותר לנסיעה של ראש ממשלה ישראלי לחו, ₪מיליון 
 

הפכה קבוצת  09-החל מאמצע שנות ה - לבדוק איך איפשרו לדנקנר לסכן את המשק הישראלי: דרישה ממבקר המדינה
. חברות וכיוונה את חיינו באינספור ענפים 859-החזיקה בכ; בי לאחת מהקבוצות העסקיות הגדולות במשק הישראלי.די.אי

תוך לקיחת סיכונים אדירים על חשבון כספי , התריעה התנועה כי הקבוצה נקנתה ונוהלה במינוף גבוהכבר אז , ואולם
זאת מבלי שאף אחד מגורמי הרגולציה סבר כי יש למנוע את התנהלות החברות והעומד בראשן או לכל הציבור הישראלי ו

מוקדו  -שסיכנה את המשק הישראלי כולו  – לאחר התמוטטות הקבוצה" הפקת הלקחים"מרבית ממהלכי  .להזהירהפחות 
" נרדמו"אשר , במדינת ישראל" ומרי הסףש"לא נעשתה כל עבודת ביקורת בדבר הכישלון של  אך, במישור התאגידי והעסקי

שפעמים רבות היו בניגוד לכל היגיון כלכלי וסיכנו את כספיו של , העסקאות התמוהות .בשמירתם ביחס לקבוצת אידיבי
איך  –ואפילו ההתנהלות של דנקנר בפרשות נוספות שבסופו של דבר התבררה בית המשפט כפלילית , הציבור והמשק כולו

 .התנועה דורשת ממבקר המדינה לערוך בדיקה רצינית של העניין? כל אלה לא עלו על הרדאר של שומרי הסף בזמן
 

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

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

התנועה פנתה לממונה על חופש המידע בעירייה בדרישה לקבל את כל המידע הרלוונטי על הקמת כיכר חדשה  – נהריה

הגישה עתירה לבית המשפט בשל חשש כי מינוי  התנועה – חולון; ח"מיליון ש 5-בכי פרסומים "בעיר בעלות שמוערכת עפ

הדין -התנועה הגישה תביעה לבית – אביב-תל ;ח המשרהולית לחברה עירונית נעשה תוך ניגוד עניינים ושימוש בכ"מנכ

ל מצויה בניגוד עניינים בשל כהונתה בחברת "בטענה שהנ, בדרישה למנוע את מינויה של מבקרת העירייה החדשה
 .ובנוסף הציגה מצג שווא בפני העירייה וכן אינה עומדת בתנאי סף הקבועים בחוק, עירוניות


