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היום . ראש ממשלה ישראלי לשעבר לכלא, לראשונה בהיסטוריה, החודש נכנס – אהוד אולמרט נכנס לכלא
-המאבק בשחיתות נחוץ מאי: השחור הזה חייב להוות לכולנו נורת אזהרה ולהעיר את כל מי שעדיין לא התעורר

 !היא תכריע אותנו –ואם לא נכריע אותה , פעם
 
 

, ה שלנו נגד מתווה הגזעתירם דיון מיוחד בהחודש התקיי – יש לבטל את מתווה הגז: צ"עתירת ענק לבג
המגמתיים וחסרי הסמכות , הנמהרים, ההליכים החריגים בעקבות  העתירה הוגשה. בהשתתפות ראש הממשלה

. שננקטו על ידי ראש הממשלה כדי לנטרל את הממונה ואת בית הדין להגבלים עסקיים ולנשלם מסמכויותיהם
מתוך מגמה ברורה לרצות את המונופול של יצחק תשובה ונובל , המתווהבו גובש , ובשל ההליך הפגום מיסודו

ירושה היסטורית או , עוצמת המונופול איננה גזירת גורל: "בעתירה כתבנו .י ולמנוע את אכיפת הדין עליו'אנרג
 ושל רפיסות, בשנים האחרונות הגז זו תוצאה ישירה של התנהלות בניגוד לדין של חברות. אילוץ בלתי נמנע

צ יבינו כי "אנו בטוחים כי שופטי בג . יש שופטים בירושלים ."תמוהה של רשויות המדינה באכיפת הדין עליהן
בכלכלה , לא יכול לעבור בשל הפגיעה הקשה במשק –השערורייתי הזה שנשען על כרעי תרנגולת  המתווה

דרשו מנציגי ון כאשר השופטים העתירה כבר נחלה הישג ראש; להתבטל :ובעקרונות יסוד דמוקרטיים ודינו אחד
למשך עשר הגז מתכוונים להעביר את אותו סעיף דרקוני שמאפשר לקבע את מתווה  הםאיך  -המדינה להשיב 

 .אפילו בלי להעביר את העניין בחקיקה -"( סעיף היציבות)"שנים בלי אפשרות לשנות אותו 
 
 

העתירה הוגשה , החודש התקיים דיון בעתירת התנועה – לא למינוי אריה דרעי לשר הפנים: צ"עתירה לבג
זה נגמר , בפעם האחרונה שדרעי כיהן כשר במשרד הפנים :אריה דרעי לתפקיד שר הפנים מינויבעקבות 

ואין שום  –בהטלת קלון במאסר ו, בהרשעה שלו בשוחד, בסכומים אדירים מכספי הציבור שהוא שלשל לכיסו
ובוודאי , לא צריכים להיות שרים בממשלה –ועבריינים מורשעים בכלל , עה דרעילעמדת התנו. היגיון במינוי כזה

המאבק המשפטי מלווה ; לא לחזור לאותה הזירה בה הן ביצעו את עבירות השוחד והשחיתות החמורות שלהם
 .אלף ישראלים 57-במסגרתו כבר חתמו על עצומת התנועה נגד המינוי למעלה מ –גם במאבק ציבורי נרחב 

 
 

 - ?האם רעיית ראש הממשלה הביאה לבזבוז כספי ציבור כדי לא לטוס באותה הטיסה עם שרת המשפטים
נמנעה הצטרפותה של , שרה נתניהו, מפרסומים בתקשורת עולה שבשל התערבותה של רעיית ראש הממשלה

מה  –שקד נאלצה לטוס בטיסה נפרדת ובשל כך , שרת המשפטים איילת שקד למשלחת הממשלה לגרמניה
עוד פורסם שהשתתפות שקד במשלחת התפשרה רק לאחר שממשלת . שגרם לבזבוז משווע של כספי הציבור

פנינו לחשבת : נסבל של כספי ציבור-אם הדברים נכונים מדובר כאן בבזבוז בלתי. גרמניה עצמה נאלצה להתערב
וכן פנינו למשרד ראש ; ציבורהכללית באוצר בדרישה שהסכום שבוזבז יוטל על מי שהביא להחלטה הזו ולא על ה

 .י חוק חופש המידע בדרישה לקבל את כל המידע על ההחלטה המוזרה"הממשלה בפנייה עפ
 
 

http://www.mqg.org.il/Portals/0/Article-pdf/fullreport2.2016.pdf?timestamp=1457618136570
http://www.mqg.org.il/Portals/0/Article-pdf/fullreport2.2016.pdf?timestamp=1457618136570


 
למרות שוועדת השרים לחקיקה קובעת הלכה למעשה את גורלן של מרבית  – שקיפות ועדת השרים לחקיקה

ללא פרסום , היא מתנהלת ללא שקיפות, "(הרשות המחוקקת האמיתית"ויש אף המכנים אותה )הצעות החוק 
חודש ה. ומדוע, הציבור לא יכול לדעת כיצד הצביעו השרים השונים על הצעות החוק –פרוטוקולים ולמעשה 

את חוסר ה לוועדת השקיפות של הכנסת נייר עמדה מפורט ובו הצעות קונקרטיות איך לסיים התנועה הגיש
 .השקיפות הזה

 
פיהם המשטרה לא -מבקר המדינה פרסם נתונים מחרידים על – ?חות לשוטרים"האם המשטרה מבטלת דו

ישום כנגד קציני בוטלו דוחות וכתבי אוכן ש, חות שניתנו לרכבים משטרתיים"טיפה בחלק גדול מאוד מהדו
ל "התנועה פנתה לשר לבטחון פנים ולמפכ, בעקבות כך .הלי המשטרהבניגוד לנ -" מחוסר עניין לציבור"משטרה 

ודין , כולם שווים בפני החוק: וכן הבהירה –המשטרה בדרישה לפרסם את שמות הקצינים שסרחו וחמקו מעונש 
 .שוטר וקצין משטרה חייב להיות כדין כל אזרח מהשורה

 

לקבל  אמוריםן "טייקוני נדל: שלטון-פרשה חמורה המעלה ריח של קשרי הון – קומבינת הדולפינריום עוצרים את
תמורת פינוי מתחם ₪ מיליארד  3.1-ן המוערכת בשווי של כ"הטבת ענק בזכויות נדל-על חשבון כספי הציבור  –

. י העסקה שנרקמה עם עיריית תל אביב"ת עפכל זא – פחות מזה 13הדולפינריום המוזנח ששוויו המוערך הוא פי 
אחרי שהצלחנו  –רשות מקרקעי ישראל וגורמים אחרים בנושא , התנועה פעלה רבות מול הוועדה לתכנון ובנייה

הדיון חזר לאחרונה  -לפני מספר חודשים  במחטף לעצור את הניסיון להעביר את הדברים בוועדה המחוזית
החודש התקיים , לוועדה הזו יחד עם אדם טבע ודין התנגדות מפורטת וברורההגשנו ולאחר ש, לוועדה המקומית

חריגה כל כך ליזם " מתנה"אי אפשר לתת  :דיון בו השתתפנו והבהרנו את עמדתנו –סוף סוף דיון בעניין בוועדה 
 .יפרט

 
 – !לא תימכר לסינים –המנהלת נתח עצום מהפנסיות של אזרחי ישראל , הפניקסחברת  –הישג חשוב 

סינית תקבל את היתר ה התנועה פנתה למפקחת על הביטוח בדרישה שלא לאשר את העסקה בה חברלאחר ש
לאחר הלחץ הציבורי הנרחב , המנהלת חלק גדול מהפנסיות של אזרחי ישראל, הפניקסכלל השליטה בחברת 

ההעברה מיד ליד : סוכנת מסיבות רבותמ הייתה העסקה הזו. !פורסם שהעסקה בוטלה 6332 בפברואר, בעניין
ההעברה ; של השליטה בפנסיות במקום החזרת השליטה לציבור וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק הפנסיות

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

בראש החברה הסינית שהייתה אמורה , ואם כל זה לא מספיק; האחרונות ושהשקיפות בו היא מהנמוכות בעולם
הישג חשוב זה מגיע לאחר שגם העסקה הקודמת בה ניסו למכור ; לרכוש את הפניקס עומד אדם החשוד בפלילים

וגם במקרה הזה הדבר היה לאחר פעילות ענפה , בוטלה –לחברה סינית  -כלל ביטוח  –חברת ביטוח ישראלית 
 .של התנועה בנושא

 
 -מפרקים את הקרטלים והמונופולים בחקלאות אחד אחרי השני  – הריכוזיות בשוק הדבש פירוק: הצעת חוק

הדבש הוא שוק ריכוזי ברקע הדברים יש לזכור ששוק . הדבשבנוגע לשוק  הייתה התפתחות משמעותית והחודש
מהשוק ומוכרות לנו את הדבש במחירים שלפעמים מגיעים  03%-שתי המשווקות הגדולות שולטות בכ -ביותר 

בכנסת נידונה הצעת חוק של חברת הכנסת שרן : כעת נראה שמתחיל שינוי. ל"ממה שנמכר בחו 4לכמעט פי 
בדיון בהצעת החוק בוועדת הכלכלה וגם  התנועה השתתפה. השכל שאמורה לתת סוף סוף מענה לנושא הזה

כאשר הדבש , הגישה לוועדה נייר עמדה מפורט בו נתנה הצעות אופרטיביות כיצד לפרק את השוק הריכוזי הזה
שיש חשש שהיא נגועה , שהיא חברה פרטית לכל דבר –החשוב ביותר הוא לסיים את המצב שבו מועצת הדבש 

לעמדת , במקום זאת. היא זו שמפקחת על שוק הדבש –הדבש הגדולות בניגוד עניינים בשל קשריה עם חברות 
הוא זה שיפקח על  –שלא קשור למשווקות הגדולות , הוגן ושקוף, יש להבטיח שגורם ממשלתי נייטרלי, התנועה

 .השוק
 

לית "למנכהתנועה פנתה  ?בלי לעמוד בדרישות המכרזהאם מינו את מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך 
שמי שמונה למנהל המחוז החרדי לא עולה החשש המדינה בעקבות פניות שמהן ולנציב שירות  החינוךמשרד 

. זאת בניגוד לכללי המנהל התקין – ד החינוך בנוגע למשרת מנהל המחוזעומד בכל תנאי הסף אשר דרש משר
 .אם מונה אדם שלא עומד בדרישות המכרז הדבר מעלה חשש כבד ביותר

 


