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שר לשיתוף פעולה אזורי להתנועה פנתה לשר האוצר ו – לא לעשות שינוי דרמטי בבזק לפני פרסום דו"ח המבקר
ההפרדה המבנית בחברת בזק בטרם יפורסם דוח מבקר המדינה בנושא.  בקריאה להימנעות מקבלת החלטה בדבר ביטול

קבלת החלטה בתחום זה כעת, ללא הצדק לדחיפותה, כאשר במשרד מבקר המדינה מתגבש דוח מקיף ורלוונטי בנוגע 
 מהווה החלטה שאינה מבוססת על תשתית עובדתית כראוי ומעלה חשש למניעים בלתי טהורים –לענף התקשורת הנייחת 

בחודשים האחרונים עורך מבקר המדינה בדיקה מקיפה של שוק התקשורת הנייחת. בעקבות בדיקה זו ; העומדים בבסיסה
 פורסם כי פנה המבקר לשר לשיתוף פעולה אזורי בבקשה שלא לקבל כל החלטה בנוגע לביטול ההפרדה המבנית בבזק עד

החלטה כזו המתקבלת בחטף ומתעלמת  –ת כבר שנים בהיעדר צורך מידי בביטול הפרדה הקיימ; לפרסום דוח המבקר
 ועל כן יש להימנע ממנה. –מדוח מקיף בנושא, נתפסת כהחלטה שרירותית אשר בבסיסה עומדים מניעים שאינם טהורים 

 
ממונה על חוק חופש המידע להתנועה הגישה פנייה  - מה השינוי שחל בנוהל לטיפול במחצבות ובגביית התמלוגים?

אופן שינוי שחל בנוהל העוסק במקרקעי ישראל בבקשה לקבל מידע ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע, בנוגע לברשות 
 ובין השאר בנוגע לגביית תמלוגים עבור החומרים המופקים. הטיפול במחצבות

 
הרשימה )בל"ד,  טאסבאסל גנפתחה חקירה פלילית נגד ח"כ  לאחר שפורסם כי – להרחיק את ח"כ באסל גטאס מהכנסת

ל מעורבותם ברצח בחשד כי העביר מכתבים עם מסרים מוצפנים ופלאפונים למחבלים שמרצים מאסר ע המשותפת(
, התנועה פנתה ליועץ המשפטי בדרישה למצות את החקירה נגד גטאס וכן פתחה במאבק ציבורי נרחב אזרחים ישראלים

עד שתיגמר .  .אות אזרחים בתוך שעות בודדות. למאבק התנועה הצטרפו מלהרחיק אותו מפעילות בכנסתבדרישה 
צריך ; מכל פעילות בכנסת וצריך להרחיק –ימשיך את עבודתו בכנסת וייהנה מזכויות יתר גטאס החקירה, אין שום סיבה ש

ואסור לאפשר ניצול ציני של המעמד המיוחד והזכויות הנלוות  מקומו לא בכנסת –מי שפוגע בביטחון המדינה  להיות ברור:
לאחר שהתנועה יצאה  סור שתחול במקרים של תמיכה בטרור;החסינות לא חלה וא. היותו חבר כנסת, כמו החסינותל

זו לא פעם נוסיף, ש ועדת האתיקה של הכנסת אכן החליטה להרחיק את גטאס לחצי שנה מהכנסת;שו , פורסםבמאבק זה
ורק לפני מספר חודשים קראה התנועה שלא  –ראשונה שחברי מפלגת בל"ד עולים לכותרות בהקשר של חשדות חמורים 

חקירת הפרשה שהתפוצצה שבמסגרתה, עפ"י פרסומים, בכירים בבל"ד העבירו מיליוני שקלים  לשלהקל ראש בהקשר 
 במרמה.

 
באחת מפרשיות השחיתות הגדולות בתולדות ישראל נפתח המשפט החודש  – לא לעסקאות טיעון בפרשת רונאל פישר

ידוע ועוד שמעורבים בה פרקליטת מחוז ת"א לשעבר רות דוד, עו"ד הצמרת רונאל פישר, קצין משטרה בכיר לשעבר, קבלן 
הציפייה היא היא  עם פתיחת המשפט התנועה יצאה בקריאה ברורה:פרשה שהתנועה עסקה בה מהרגע שנחשפה.  –

ויות החוק ימצו את הדין בעיקר לנוכח הפגיעה באינטרס הציבורי ולא ירוצו לעסקאות טיעון, פשרות או הקלות מגוחכות. שרש
לאור שרשרת ההרשעות בשנים של בכירים בשירות הציבורי ונבחרי ציבור בשנים האחרונות, אסור להקל ראש בפרשה 

 .י על עבירות שחיתות משלמים ביוקרהזאת וצריך למצות את הדין בהתאם כדי שאחרים יפנימו כ
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 איש של החובות וגביית האשראי למתן ביחס הבנקים התנהלות אחר אמת בזמן לפיקוח בקריאה השלטון איכות

ולמפקחת על הבנקים, ד"ר  התנועה לאיכות השלטון פנתה לנגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג - אליהו שלמה העסקים
חדוה בר לעקוב מקרוב, כבר עכשיו בזמן אמת, אחר המגעים המתנהלים בין שלמה אליהו לבנקים לפריסת החוב, ולפקח 

לאחרונה, פורסם כי איש העסקים שלמה אליהו מנהל ; הוראות בנקאיות או מתן יחס מועדףשלא תהיה בהם הפרה של 
של חובותיו המרוכזים בחברות הפרטיות שבבעלותו. חובותיו של אליהו, לפי  מגעים עם מספר בנקים לפריסה מחדש

בראשם, בנק לאומי, הנושה הגדול ביותר של  –מיליארד ש"ח, והם נחלקים בין מספר בנקים  1-1.4-הפרסומים, מוערכים בכ
בשנים האחרונות  טפחות.-מזרחימיליון ש"ח, ובנוסף, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק  400-אליהו, לו חב חוב המוערך בכ

התגלתה שרשרת של כשלים חמורים וחוזרים בבנקים בכל הנוגע להליכי מתן האשראי לבעלי הון ולמקורביהם, אשר בסופו 
של דבר, חובם תפח למימדים עצומים, בעוד ניתן להם אשראי בהיקף אדיר מבלי שקיימות לו בטוחות מתאימות. לא מדובר 

אלא בדפוס פעולה המאפיין את פעילות הגופים הפיננסיים בישראל, ובמיוחד את  –ות בעייתית במקרה בודד של התנהל
המערכת הבנקאית במדינה, במסגרתו נראה שוב ושוב כי האופן בו מוענק האשראי הבנקאי לקבוצות הגדולות במשק הינו 

 קצועיים גרידא.עיתון ולא משיקולים מ-שלטון-רשלני ולוקה בחסר, ואף מונע מאינטרסים של הון
 

עקבות הכרזת ראש הממשלה על ב - לא רצינית ומסוכנת - ים פוליטיים ללא מכרזפתיחת שירות המדינה למאות מינוי
התנועה בטענה כי יוזמה אליו יוזמה חדשה לפתוח פתח להכנסת מאות מינויים פוליטיים לשירות המדינה, ללא מכרז, פנתה 

עמדת  אלא פגיעה אנושה בשירות הציבורי ותופעות קשות של שחיתות., משילותקדם ת ולאזו תגרום לתופעות פסולות 
בוא רכיב בודד ומשמעותי מתוך שיטה ומבנה שירות ציבורי מסוים לתוך שיטה אחרת ללא הליך של לימוד, יהתנועה היא כי י

חראי. בין היתר יש לזכור, כי בחינת השלכות והבנת החסרונות והמחירים, הינו בלתי אחראי ועומד בניגוד להליך תקין וא
וד יש ע שלנו. ההשיטה האמריקאית בנויה על קציבת כהונה של נבחרי הציבור ועל שפע בלמים ואיזונים שאינם קיימים בשיט

לציין כי לשיטה האמריקאית יש לא מעט פגמים וחסרונות, שפוגעים במינהל האמריקאי ויוצרים שחיתות, ואין סיבה למהר 
על הניסיון לקדם יוזמה כזו, תוך ניצול הרפורמה שהחלה בשירות הציבורי, וזאת תוך  התנועה מוחה נו.לייבא אותם אלי

 .מקיום הליך ענייני בשיתוף הציבורלהימנע וניסיון דורסני לעקוף את הכנסת 
 

"צ כנגד התנועה עתרה לבג - לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית צ:עתירה לבג"התנועה ב
פרקליט המדינה, היועמ"ש ושרה נתניהו, בבקשה לחייב את פרקליט המדינה והיועמ"ש לתבוע את אשת ראש הממשלה, 

מתן צו על תנאי אשר . התנועה מבקשת בעתירה גב' שרה נתניהו בפיצוי קופת הציבור בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית
תפצה או תשפה את קופת הציבור בגין הנזקים ש כנד אשת ראש הממשלהיועמ"ש להגיש תביעה לפרקליט המדינה וליורה 

 .שהסבה לקופת הציבור, נוכח הכרעת בית המשפט בפסק הדין בעניינו של גיא אליהו
 

פורסמו  2במסגרת מהדורת החדשות בערוץ  - לחקור את ההדלפות בחקירת שרה נתניהוהתנועה פנתה ליועמ"ש: 
נוכח הדברים ונוכח הרצון . רה נתניהו בפרשה המכונה פרשת מעונות ראש הממשלהפרטים רבים מתוך חקירת הגב' ש

להגיע לחקר האמת ולמצות את החקירה באופן מלא ותקין, קוראת התנועה ליועמ"ש לפעול באופן מידי ולהורות למח"ש 
יח קיומו של הליך פלילי לפתוח בחקירה לאיתור הגורמים המדליפים על מנת שלא יישנו מקרים כאלה בעתיד ועל מנת להבט

הן במשטרה, הן בגב' נתניהו עצמה והן בטוהר, בהוגנות ובתקינות של ההליך  הדלפות כאלה עלולות לפגוע תקין וטהור.
 הפלילי.

 

 ידי על פתיחה בחקירת מעורבותו של השר אביגדור ליברמן ב"פרשת ישראל ביתנו": הורה באופן מהתנועה ליועמ"ש
המשפט לממשלה בקריאה לפתוח בחקירה בעניין מעורבותו, לכאורה, של השר אביגדור ליברמן התנועה פנתה ליועץ  -
על פיו, השר ליברמן היה מודע ואף סייע לקיומו של  זאת בהתאם למידע שנחשף בעדותו של עד המדינה בפרשה פרשה,ב

עולה תמונה קשה של שחיתות שלטונית ממוסדת ושל  שפורסמו מהתמלילים מנגנון גניבת כספים מן הקופה הציבורית.
מנגנון מוסדר ורחב לגניבת כספים מהקופה הציבורית, במעורבות ויוזמה של נבחרי ציבור רמי דרג. מדאיגה אף יותר 

 התמונה שמצטיירת סביב מעורבותו של שר החוץ דאז ושר הביטחון היום, מר אביגדור ליברמן.
 

עשרות אחוזים מפעילות התנועה נעשים במישור המוניציפאלי  – יציפאלי בתקופה האחרונהפעילות התנועה במישור המונ
ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות, דווקא שם מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף  –

 יום בתחום זה:-הציבורי מצורפת דוגמא אחת מבין אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום
)החברה לאמנות תרבות וספורט, חיפה( מנכ"ל אתו"ס נוי בקריאה לפסול את מי התנועה פנתה לראש עיריית חיפה - חיפה

בשל חשש לניגוד עניינים ועקב הרשעתו בפלילים בהיותו עובד ציבור. בנוסף פנתה התנועה לוועדה למניעת ניגוד אינטרסים 
התנועה עתרה לבית המשפט כנגד עיריית נתניה  - נתניה; וייאה לבחון את כשירות הליך המינשל משרד המשפטים, בקר

 בבקשה להורות לעיריית נתניה להעביר לידיה מידע הנוגע לשלטי הפרסום בעיר וההיתרים שניתנו להם.


