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בג"צ מקבל  –יה הישראלית חדשות מצוינות לדמוקרטמדובר ב – גיוס חרדים לצה"ל-נגד אי עתירת התנועההישג ענק: התקבלה 

מדובר במאבק ארוך  - חייבת להיפסק. –שמדובר בפגיעה עמוקה בשוויון. האפליה בין דם לדם וקובע גם הוא התנועה  את עמדת
שנים של התנועה שהחל כבר לפני למעלה מעשור. לאחר שעתירה שלנו הצליחה להביא לביטולו של "חוק טל" המפלה, לפני שלוש 

התנועה יון בנטל" לא היה בו שום שוויון, רק נטל. שתחת הכותרת האבסורדית "שוו –שנים חוקקה הכנסת הקודמת חוק גיוס חדש 
 אותה לאחר שהמפלגות החרדיות נכנסו לקואליציה והפכו את החוק לאבסורדי עוד יותר. הוגם עדכנ –נגד החוק עתירה  הגישה
 להתבטל. –ד החוק הזה הוא מפלה, הוא לא שוויוני ודינו אח –פרסם בית המשפט פסק דין בו קבעו השופטים באופן ברור  החודש

 .עכשיו חייבים לרכז מאמצים מול הכנסת והממשלה: חוקקו, אחת ולתמיד, חוק גיוס שוויוני. אין יותר פשוט ואין יותר הוגן מזה
 

 –על הממשלה לשרת את האינטרס הציבורי ולא את האינטרס של יצחק תשובה ושות'  - הכרחי למשק –צינור נוסף ממאגר תמר 
הגז הטבעי ממאגר "תמר" בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה באסדת הטיפול של המאגר. מאגר תמר לאחרונה הופסקה אספקת 

מהחשמל בישראל והוא למעשה מהווה את מקור הגז הטבעי המשמעותי היחיד בארץ. התקלה היא  50%-משמש להפקת למעלה מ
האנרגיה החל לחפש בבהילות מקורות שר האנרגיה הכריז על מצב חירום במשק ומשרד  –לא פחות ממשבר במשק הגז בישראל 

אנרגיה חלופיים ובתיעדוף הגורמים במשק שייהנו מהם. משמעות התקלה היא דרמטית מכיוון שהיא צפויה להביא לעלייה חדה 
בתעריף החשמל, מה שיפגע בכיס של כלל אזרחי ישראל. בנוסף, לשימוש בתחליפים אנרגטיים יש השפעה סביבתית ובריאותית 

צם היותם דלקים מזהמים שונים. אלא שכל מצב החירום שנוצר לא הפתיע את הגורמים המקצועיים שהתריעו על כך מזיקה, מע
התנועה עוד בדיונים על מתווה הגז ולמרות זאת ישנו רק צינור אחד בשל אינטרסים לא ברורים.  –על כך  התנועה התריעהוגם  –

 .בעניין שר האנרגיה ולמנכ"ל המשרדפנתה ל
 

נאור לחזור בה מהחלטתה לבטל את השתתפות נציג הרשות השופטת  ת בית המשפט העליון מריםלנשיא התנועה בקריאה
בעקבות החלטת נשיאת בית המשפט העליון ביטול השתתפותו של נציג  - בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון

ן יובל לשחרור יהודה, שומרון, בנימין, הגולן, והבקעה, פנתה התנועה הרשות השופטת )כב' השופט ניל הנדל( בטקס הממלכתי לציו
טקס ממלכתי שיתקיים בגוש עציון, ביום העלייה לכפר  שקבעהלנשיאה וציינה כי קיומו של הטקס הממלכתי נקבע בהחלטת 

אין מחלוקת על כך  לא נתקפה בכלים משפטיים, ולפיכך היא תקפה. –החלטת הממשלה, אשר התקבלה בחודש אפריל  עציון.
שהרשות השופטת הינה חלק מן "הממלכה" במדינת ישראל, המורכבת מרשויות המדינה השונות. אין גם חולק, כי הנוהג המקובל 

דומה כי מתן הודעה על ביטול הגעתו  בטקסים ממלכתיים כולל נוכחות של נציגי "סגל א'", ובכלל זאת נציג של הרשות השופטת.
טת לטקס הממלכתי, זמן קצר לפני קיומו של הטקס הממלכתי, עלול להיתפס כהפרה של האיזון העדין בין של נציג הרשות השופ

 הרשויות, וכהבעת חוסר כבוד להחלטת הממשלה. זאת, דווקא מצד הרשות שמחויבותה לכללים ולנוהגים מצופה כי תהיה מלאה.
ופטת להימנע ממעורבות בנושאים פוליטיים; אך דומה, כי התנועה מודעת לרגישות האופפת את הנושא ולמאמציה של הרשות הש

ככל  בנסיבות העניין יש לייחס חשיבות גדולה יותר לחשש מפני פגיעה בהפרדת הרשויות ובפרט בכבוד ההדדי השורר בין הרשויות.
תוצאת הדברים, שההחלטה נבעה מרצון להימנע מצעדים שעלולים להיתפס כנקיטת צד בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית, 

בנסיבות שנוצרו, הייתה הפוכה. למרבה הצער, דומה כי הדבר עלול לשחק לידיהם של המבקשים לצייר את בית המשפט כשחקן 
 במישור הפוליטי, בבחינת "בא לברך ויצא מקלל".

 
מהדו"ח משתקפת תמונה התנועה הגיבה על הדו"ח על חריגות השכר לכאורה בגופים ציבוריים:  – חריגות שכר בגופים ציבוריים

 10%-עשרים שנות פעילות לאכיפת תקינות השכר בגופים הציבוריים, עדיין קיימות חריגות שכר בקרב כ אחריעגומה, לפיה גם 
מהגופים המתוקצבים והנתמכים על ידי המדינה. נתונים אלה מעלים שאלות ותהיות בדבר אפקטיביות ההרתעה של מנגנוני 

ההיקף שתמונת המצב המשתקפת מן הדו"ח, מסתמנת כחמורה פחות מחומרת צריך גם לשים לב  ;ה המונהגים כיוםהאכיפ
של חריגות השכר המבוצעות בישראל. חשוב להבחין כי החריגות המוצגות בדו"ח נבחנו ביחס לשיעור השינוי מהשנה  האמיתי

 .החריגה האמתית היאש - הקודמת, וכי לא נערכה במקביל בדיקה של החריגות בהשוואה לבסיס השכר
 



הפרסומים האחרונים על עסקת הרכישה בעקבות  – פנייה דחופה לשרת המשפטים: לא לרוקן מתוכן את חוק הריכוזיות
, התנועה פנתה בפנייה דחופה המסתמנת בקבוצת אי. די. בי. אשר מגלמת סתירה ברורה למול חוק הריכוזיות, ומממשת פרצה בו

תוקם חברה פרטית אליה יתכנסו חלק ני חקיקה שיסתמו את הפרצה. עפ"י הפרסומים, לשרת המשפטים בדרישה לקדם תיקו
. מדובר ישת החברה הקיימת באמצעות הלוואה, במיוחד לשם עקיפת חוק הריכוזיות ותוך רכשל אי.די.בי משכבות הפירמידה

אימוץ ל התנועה קוראתאשר נקבע בו. רוקן מתוכן את חוק הריכוזיות ואת האיסור על מבנה החזקות פירמידלי ל בפרצה שעלולה
פתרונות שייצרו תמריץ שלילי לבעלי שליטה לפעול באמצעות מבנה החזקות משורשר או יאסרו מבנה כזה, מכל סוג שהוא, בחוק 
ובאופן מפורש. לשרה הוצגו שלושה פתרונות: מיסוי דיבידנדים בין חברות, שינוי ההגדרה של "חברת שכבה" ויצירת התאמה בין 

 בעלות להחזקה לעניין זכויות ההצבעה בחברה.ה
 

התנגדותו של מ"מ נציב  למרותמעש פנו לשרי הממשלה וליועמ"ש בעקבות פרסומים, לפיהם התנועה וארגון  – לא לחוק הג'ובים
 150-הוספת תקן בכל משרד ממשלתי המונה יותר מלוין שכוללות -את המלצות ועדת שקד ריםשירות המדינה, אישרה ועדת הש

. בהצעה הזו שלא יתמכובקריאה  ים. התנועה ומעש פנו לשריםפוליטי םיי, מינוכלומר –עובדים ללא צורך במכרז או ועדת איתור 
 .ייעשה בחקיקה, ולא בהחלטת ממשלה שינוי רחב כאמור נדרש כיבנוסף צריך להיות ברור ש

 
התנועה הגישה לבית המשפט להצטרף במעמד "ידיד בית המשפט" לעתירה שהוגשה  – גד מועצת הדבשבקשה להצטרף לעתירה נ

בעניין במועצת הדבש. מועצת הדבש מפקחת על שוק הדבש למרות היותה גוף פרטי לכל דבר, ולמרות שהגורמים המפוקחים 
מדובר  במקרה חריג   עפ"י העתירה, ניגוד עניינים. הם המיוצגים העיקריים בה, דבר המהווה, –יצרני הדבש הגדולים  –העיקריים 

 של אסדרה המבוצעת על ידי גוף פרטי, אינטרסנטי, הפועל בניגוד עניינים מובנה ופוגע, הלכה למעשה, בזכויות יסוד של הדבוראים
 וכן בציבור הצרכנים. –
 

מזה מספר חודשים,  - ?בעקבות הסנקציות על הפרת הרישיון מה קורה עם הכספים ש"גולן טלקום" צריכה להעביר למדינה
עומדת התנועה בקשר עם משרד התקשורת באשר להטלת סנקציות וביטול הטבות רגולטוריות לחברת "גולן טלקום", עקב הפרות 

על ידי המשרד  חילוט כספי ערבויות שהוטל על החברההתייחסה התנועה בין השאר לבאופן ספציפי  בוטות של רישיונה שבוצעו.
שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של לאחר פניית התנועה  .בחודש אוגוסט כסנקציה על הפרות תנאי רישיונה

התנועה פנתה למשרד התקשורת בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לעניין ובמיוחד מסמכים . ₪ מיליון  27ולחלט לה סכום של  גולן
 לוחות הזמנים הצפויים לחילוטם. – ואם הם עוד לא חולטולטו הכספים, המפרטים את המועד בו חו

 
בעקבות ניסיון מקרי העבר, התנועה  – בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם התנועה מפצירה ביועמ"ש לתקן את הנחייתו

בהם סכסוך שהמדינה צד לו  העלתה שלוש הצעות לשיפור שקיפות ההליך וההגנה על האינטרס הציבורי במקריםפנתה ליועמ"ש ו
מוכרע בדרך של בוררות; ראשית, לקבוע בהנחיות כי בפסקי בוררות שהמדינה צד להם תחול חובת הנמקה; שנית, לקבוע בהנחיות 

 ; למרות שחלפה כמעטשבמקרים אלו תחול חובת פרסום; ושלישית, קביעת סכום מקסימלי להעברת סכסוך מעין זה לבוררות
מ"ש. מדובר גובשו או הובאו לאישורו של היועשנה וחצי מפניות התנועה, נראה כי ההתקדמות בנושא נעצרה והנהלים טרם 

 בהקדם האפשרי.והתנועה מפצירה ביועמ"ש לפעול על מנת בצעדים הכרחיים ומתבקשים 
 

ועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד וב פוטנציאליים לקבל את המידע והמסמכים הנוגעים לניגודי עניינים מבקשתהתנועה 
חודש יולי השנה פנתה התנועה אל משרד האוצר בבקשה לקבל מידע ומסמכים הנוגעים לניגודי עניינים פוטנציאליים ב - האוצר

חודש לאחר מכן קיבלה התנועה את התייחסות משרד האוצר אך  בעבודתה של הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר.
הדברים. התנועה מבקשת לקבל את תיאור מילולי של ובמקום זאת קיבלה רק  ת כלל למסמכים שהתבקשו בבקשהללא התייחסו

 המסמכים ואת כל המידע הרלוונטי.
 

תה ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בבקשה התנועה פנ – מתי יתקבלו החלטות בעניין הגשת כתבי האישום נגד ראשי ערים מכהנים?
הועברו לפרקליטות בשנה כבר לקבל החלטת תובע בעניינם של שמונה ראשי רשויות מכהנים, אשר המלצות המשטרה בעניינם 

וחצי האחרונות. זאת, נוכח החשיבות הציבורית בקבלת הכרעה תוך זמן קצר וסביר בעניינם של נבחרי ציבור מכהנים, ובפרט עת 
 הם עודם מכהנים בתפקידם, על אף עננת ההליך הפלילי הרובצת מעליהם.רבים מ

 
התנועה פנתה לשר האוצר בשנית בקריאה לפעול למינוי מחליף רשמי וקבוע שיעמוד  - מדוע לא ממנים ממונה על התקציבים?

קח על פעילות הוועדה ולמנוע בראשות אגף התקציבים החל מהשבועות הקרובים ויוכל לבצע חפיפה ראויה. בנוסף, אנו קוראים לפ
 כך רק עם ממלא מקום זמני שעומד בראשו.-. אגף התקציבים לא יכול לפעול זמן רב כלהחלשת האגפים העצמאיים במשרד

 
ולקדם את  –יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז" -אבריאל בר מעורבותו שלהתנועה לפרקליט המדינה: לבחון את 

מעורבותו לכאורה ב"פרשת הצוללות",   הבקשה מגיעה לאור –החקירה הפלילית בעניין הקמת מתקן התשתית לייצור גז נוזלי 
קשה להתעלם מכך שניגודי העניינים בהם  ולאור החקירה הפלילית שנפתחה נגדו בעניין הקמת מתקן התשתית לייצוא הגז הנוזלי.

יוסף -מהוות מעין "חוט מקשר" בין החקירות המתנהלות נגדו כיום, ראוי בעיננו לבדוק: האם מר בריוסף -לכאורה היה מצוי בר
מה הייתה השפעתו והאם היה  –היה מעורב בגיבוש חוות הדעת בעניין הצורך הביטחוני ב"מתווה הגז"? ככל שהיה מעורב בה 

 מצוי בניגוד עניינים שהוביל לתמיכתו באימוץ ה"מתווה"?
 
 –עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי  – התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה האחרונהעילות פ

ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות, דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף הציבורי 
עתרה לבית המשפט המחוזי התנועה  – חיפה ם בתחום זה:יו-מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

. לידי התנועה הנוגעים לחלקת אדמה אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוףבדרישה לקבל את כל המידע והמסמכים 
התנועה  – אשדוד הגיעו טענות לפיהן העמותה קיבלה את המגרש ללא כל עלות, בעוד מדובר במגרש בשווי עשרות מיליוני שקלים.

, במסגרת מכתב איומים כנגד חברת מועצת העיר אשדוד הלן גלברפנתה ליועמ"ש ולמפכ"ל המשטרה בדרישה לבחון אם היו 
 שקיבלה מגורמים עסקיים בעיר.


