
 

 

 2016 ספטמברחודש בפעילות הגיליון סיכום 

 

החודש התקיים דיון בעתירת התנועה נגד הסוכנות  – ץ בעתירת התנועה כנגד הסוכנות היהודית"התקיים דיון בבג

ל במטרה למנוע מעובדי "רשות מקרקעי ישראל וקק, והפנסיה של עובדי הסוכנותהחברה לניהול קופת התגמולים , היהודית

 .הסוכנות לעשות רווח אישי על קרקע שהסוכנות הייתה אמורה לנהל למען העם היהודי

 

התנועה פנתה לשר בעקבות   - "חשד לשיקולים זרים במינוי חברי ועדת סל התרופות: "איכות השלטון לשר הבריאות

על רקע יחסים עכורים  – לית הפיקוח על קופות החולים"לא למנות השנה לוועדה את סמנכשעל כוונתו  בעיתונותפרסומים 

 .השנה במאי עבודה מישיבת ,הפרסומים י"עפ ,אותה גרש כאשר לשיאם שהגיעו ,בניהם

 

פינטו ולמנוע פגיעה בהליך הפלילי בפרשת מנשה  הרבפרקליט המדינה להתנגד לשחרורו של לש ו"ליועמקראה התנועה 

ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה בבקשה לפעול בהקדם על מנת למנוע כל פגיעה  החודש התנועה פנתה - ארביב

כל עוד לא ננקטו כל האמצעים הדרושים על מנת , ולהתנגד לשחרורו של מר פינטו, אפשרית בהליך הפלילי בפרשת ארביב

 .את שיתוף הפעולה שלו בכל שלבי מיצוי הדין בפרשת מנשה ארביב להבטיח

 

התנועה פנתה לשר האוצר  בעקבות פרסומים על ניסיונות  - מניעת פרסום סקרי מחירי הדירות על ידי השמאי הממשלתי

ירי חות רבעוניים ובהם מח"השר להעביר החלטה בקבינט הדיור הממשלתי אשר תמנע מן השמאי הממשלתי לפרסם דו

אנו קוראים לך . ואין לפגוע בעקרון השקיפות, אין לפגוע בגישת הציבור למידע שהוא ציבורי במהותו: "הדירות העדכניים

 ."ולהביא את פועלך לביקורת הציבורית הראויה, להמשיך ולהגן על עקרונות דמוקרטים של שקיפות ואחריויות

 

 - ד בעלי תפקידים ונותני השירותים אשר כשלו במילוי תפקידםאיכות השלטון קוראת למפעל הפיס למצות את הדין כנג

התנועה קוראת למפעל הפיס להפעיל את הכלים שהחוק נתן לו בכדי למצות את ההליכים המשפטיים כנגד בעלי תפקידים 

זאת , ד לדיןאשר פעלו בניגוד לאינטרסים של מפעל הפיס ובניגו, במפעל הפיס וכנגד נותני שירותים עימם התקשר מפעל הפיס

 .לצורך השבת כספי ציבור למפעל הפיס ומיצוי הדין עם גורמים שפגעו במוסד



 

התנועה פנתה לממונה על חופש המידע  - היהתנועה דורשת לקבל מידע בנוגע לדוחות הביקורת הפנימית בעיריית נהרי

הביקורת הפנימית בעירייה בשנים ה בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנוגע לדוחות ייה ולראש עיריית נהרייבעיריית נהר

 .זאת בהתבסס על חוק חופש המידע ,ולממצאיהן, האחרונות

 

, יועץ המשפטי לממשלהלהתנועה פנתה  - ש בקריאה לבדוק את החשדות כנגד ראש הממשלה"איכות השלטון ליועמ

זאת , לקבלת מימון מוסווה בקריאה לשקול שנית את החלטתו שלא לבדוק חשדות כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע

 .כיוון שלטענתו הבדיקה לא תוביל לחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה

 

אין להסתפק רק בחקירה בפנייתה לשר התנועה כתבה ש – לשר הרווחה התנועה פנתה –בעקבות האסון ברמת החייל 

להורות על בחינה  קוראת לשרבפנייה התנועה  .משטרתית אלא על ועדה מיוחדת שתבחן את התנהלות מערך הפיקוח

כן אנו סבורים כי יש להורות על . בחקירה המשטרתית רקולא להסתפק , מעמיקה של השתלשלות האירועים אשר הובילו לאסון

 .לשם מניעת האסון הבא –ותגיש המלצותיה בהקדם , הקמת ועדה מיוחדת שתבחן את התנהלות מערך הפיקוח במשרד

 

 בבנק הנגידה למטה פנתה התנועה - רית של בנק ישראלאציבור לכהונה בוועדה המוניט התנועה בקריאה למנות נציגי

 פועלת אינה היא כן ועל ציבור נציגי בה שחסרים כיוון ,במלואה ישראל בנק של ריתאהמוניט הוועדה את לאייש בקריאה ישראל

 .המחוקק לה שייעד בהרכב

 

לעריכת ביקורת ולהפסקת העברת הכספים בקריאה  הכללית במשרד האוצרפנתה לחשבת  התנועה - הסובסידיות החקלאיות

אשר במסגרתו ניתנות סובסידיות על גידול פטמים למגדלים אשר חדלו זה  מסלול - "חלף פטם" במסגרת מסלול הסובסידיה

כספים במקביל פנתה התנועה למשרד החקלאות בבקשה לעמוד בהצהרות ולהפסיק את העברת ה. מכבר מגידול פטמים

 .וכמו כן בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא בהתאם לחוק חופש המידע ,המסלולבמסגרת 

 

התנועה פנתה  - ל"בחברת כי התנועה פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבלת מידע בנושא הפרות של תנאי מניית הזהב

של תנאי מניית המדינה בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא הפרות , ממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצרל

 .בהתאם לחוק חופש המידע, מניית הזהב, המיוחדת

 

, התנועה פנתה לשר הפנים - מאניות'התנועה פנתה למשרד הפנים בבקשה לבחון את סמכות הפיקוח על אגודות עות

הפנים לידי משרד ולמשרד הפנים בבקשה לבחון את סמכות הפיקוח על אגודות עותומאניות והעברתן מידי משרד , אריה דרעי

 .זאת עקב חוסר פיקוח וביקורת מצד המדינה, המשפטים

 

 – התנועה פנתה לרשות ההגבלים העסקיים בנושא פגיעה בתחרות בענף החקלאות באמצעות מועצות הייצור החקלאיות

עקב , נטריותהתנועה פנתה למחלקה המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים בקריאה לפירוק מועצות הייצור והפיכתן לוולו

 .פגיעתן בתחרות בענף החקלאות

 


