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בחרה השנה באישים , הוועדה הציבורית בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר - הוכרזו זוכי אות אביר איכות השלטון

 :6102 הבאים כאבירי איכות השלטון

 

 .בתחום הרשות השופטת השופט בדימוס דוד רוזן

 .על פועלה במסגרת הרשות המחוקקת קארין אלהרר חברת הכנסת

 .זכתה בקטגורית הרשות המבצעת ארי ד ליאת בן"עו

 .TheMarkerמעיתון  אלי-העיתונאי והעורך אבי ברבקטגוריית התקשורת זכה השנה 

  התנועה לחופש המידע בראשות רביב דרוקרבקטגוריית מאבק חברתי למען טוהר המידות ואיכות השלטון זכו 

  .השחיתות בחברת החשמל מורן גינוסרוחושף 

  ביאן קבלן, אן'ראש מועצת בית גה בקטגורית הרשות המוניציפאלית זכה השנ

ה למשפטים אש מרכז רקמן וחברת סגל בפקולטר, רות הלפרין קדרי' פרופזכתה השנה באות , בתחום האקדמיה

 .באוניברסיטת בר אילן

 .זכתה השנה בקטגורית התרבות 01וץ המשודרת בער "גב האומה"התכנית 

 .ויר זכה באות מפעל חייםואיש העסקים ומפקדה החמישי של חיל הא, דן טולקובסקי

 

נייר עמדה שפורסם  - רסה ולשתק אותההבנקים ימשיכו לשלוט בבו, הרפורמה תיכשל: התנועה לוועדת הכספים

. והועבר היום לחברי ועדת הכספים מכוון זרקור על הפגם היסודי ביותר בהצעת החוק המקודמת על ידי רשות ניירות ערך

ניתוק בין חברי הבורסה לבין הבעלות על : המסמך מראה כי הרפורמה המתוכננת צפויה להחמיץ את מטרתה העיקרית

התנועה הגישה עתירת , בנוסף; בניגוד לאינטרס הציבורי –שלוט בבורסה ולשתק אותה ובשל כך ימשיכו הבנקים ל, הבורסה

חופש מידע לבית המשפט המחוזי בירושלים על מנת לקבל מסמכים ומידע שישפכו אור על כשלים שנפלו בפרויקט הקמת 

 .שהביא להפסד סכומי עתק, בניין הבורסה החדש

 

 



ח המבקר הועלו "במסגרת דו  - ח המבקר בנושא מימון מפלגות"בות דוהתנועה קוראת לפתוח בחקירה פלילית בעק

ממצאים בקשר , בין היתר, ממצאים קשים הנוגעים להתנהלות לקויה ופסולה של סיעות בניגוד לחוק מימון מפלגות הכוללים

הבית "ו" הליכוד"עמדי קבע הדוח כי מו, כך לדוגמה. לקבלת תרומות אסורות וניהול חשבונות בניגוד להנחיות מבקר המדינה

כך . השתתפו בעצרת המחנה הלאומי מבלי שנשאו בעלויות מארגון העצרת דבר המהווה קבלת תרומות אסורות" היהודי

חרגו מגבולות החוק שעה שדיווחו על ( ל"תע, ד"בל, מ"רע, ש"חד)עוד לדוגמה נקבע כי מפלגות הרשימה המשותפת 

נקבע , זאת ועוד. דיווחו על הוצאות בגין שכירות ללא הסכמי שכירות מתאימים ללא אסמכתאות ואף₪ הוצאות במאות אלפי 

וכללה בהם הוצאות בלתי תקינות עבור תשלום , בדוח כי סיעת הבית היהודי לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה

משך נקבע כי גם סיעת ובה,  קנסות בסכומים ניכרים בגין תעמולה בניגוד להוראות חוקי העזר של הרשויות המקומיות

לא נפתחה חקירה  מפלגותבנוגע לרוב ה, למרות הממצאים החמורים של המבקר. חרגה מגבולות החוק" ישראל ביתנו"

ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה , התנועה פנתה למבקר המדינה. והמבקר הסתפק במתן קנסות בלבד, פלילית

 .תן המפלגות אשר פעלו בניגוד לחוק מימון מפלגות ולמצות עימן את הדיןבדרישה שתיפתח חקירה פלילית כנגד כל או

 

התנועה פנתה למשרד התקשורת בעקבות פרסום ההחלטה שלא  – ?האם פוטרים את חברת הוט מפרישת תשתיות

ת מוטל, התנועה מדגישה בפנייתה כי בהתאם לתנאי הרישיון הכללי שניתן להוט. לחייב את חברת הוט לפרוש תשתיות

 .לפיה על הוט לפעול לפרישה ולשירות לטובת כלל הציבור בכל רחבי הארץ, עליה חובה אוניברסאלית

 

בקריאה לשקול , בנימין נתניהו, התנועה פנתה לראש הממשלה ושר התקשורת – לא לסגירת תאגיד השידור הציבורי

בהפרת אמונים חסרת תקדים של משרת לעמדת התנועה מדובר . מחדש את עמדתו בדבר סגירת תאגיד השידור החדש

סגירת רשות , על פי הנתונים המפורסמים. מינהלי בגין מעשים אלו-שאין כל ספק שתצדיק הטלת חיוב אישי, ציבור כה בכיר

התנועה כתבה . ח לקופה הציבורית"מיליארד ש 6השידור ותחילת עבודתו של תאגיד השידור הישראלי תביא לחיסכון של 

על מנת להבטיח כי אדוני יישא באחריות כלכלית , ו מוכנים לפעול בכלל המישורים המשפטיים הפרושים לפנינואנ: " בפנייתה

, התנועה כתבה בפנייתה גם כי שידור ציבורי עצמאי, מעבר למימד הכספי." אישית לפגיעה מיותרת זו בקופה הציבורית

התנועה פנתה לראשי סיעות הקואליציה בדרישה שלא יתנו יד , בנוסף ;ביקורתי ואיכותי הינו סממן של דמוקרטיה איתנה

מהן העלויות הנלוות לביטול הקמת  –ובנוסף פנתה למשרד האוצר בדרישה לקבל את המידע המלא ; לסגירת התאגיד

 .התאגיד

 

פנתה  התנועה – א באופן חסר תקדים"המבנה של קצא לשנות את הכוונה התנועה דורשת לקבל את כל המידע על

כוונה להפוך את החברה המפעילה בעקבות פרסומים בתקשורת לפיהם ישנה , י חופש המידע"למשרד האוצר בבקשה עפ

ובכך יווצר , למרות שהיא תישאר בבעלות הממשלה –לחברה שאינה חברה ממשלתית ( א"קצא)אשקלון -את קו צינור אילת

 .ועה דורשת לקבל את כל המידע הנוגע לענייןהתנ. ין ומעמד חסר תקדים בחוק הישראלימבנה חדש לחלוט

 

התנועה הגישה החודש עתירות רבות  – עתירות נגד רשויות בדרישה לפרסם את המידע הנדרש בחוק חופש המידע

בין . לבתי המשפט נגד רשויות מקומיות בדרישה שיפרסמו כחוק דיווח שנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות

מועצה מקומית , מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה מקומית בסמת טבעון, עיריית בית שאן: עתירותהרשויות נגדן הוגשו 

מועצה מקומית , המועצה המקומית קדימה צורן, עיריית שדרות, ידאת'נוג-מועצה מקומית בוענייה, רה'רג'חג-טבאש-כעביה

מועצה , ה"מועצה אזורית בסמ, ית כפר ורדיםמועצה אזור, מועצה מקומית באר יעקב, מועצה מקומית בית דגן, גדרה

 .מועצה אזורית מעלה עירון ומועצה אזורית מעלה יוסף, אזורית מגדל תפן

 

 


