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 בית המשפט העליון דחה   יפורסמו הפרוטוקולים של הליך הבוררות עם כיל  -הישג ציבורי ענק
בית המשפט העליון  -וחייב לפרסם את הפרוטוקולים בהליך הבוררות על התמלוגים  ל"את הערעור של כי

והתנועה לאיכות השלטון וקבע כי יש לפרסם את הליכי הבוררות שהתנהלו ' אדם טבע ודין'קיבל את עמדת 
ם אלף שקלי 03ל לשלם "שופטי העליון חייבו את כי. בין המדינה לבין מפעלי ים המלח בסוגיית התמלוגים

לא מדובר במחלוקת : "ש המחוזי שקבע ביולי האחרון"לכל צד והותירו על כנו את פסק הדין של ביהמ
 "מדובר במחלוקת ובסכסוך בעלי מאפיינים ציבוריים מובהקים. פרטית

 

 יש למנוע את עדכון העלאת  : כים"לקראת הדיון הראשון של הוועדה לבחינת שכר הח :דוגמא אישית
ר הוועדה הציבורית לקביעת "יו, חיים לוי' פנה לפרופ, מר אלי סולם, ל התנועה"מנכ. השכר של חברי הכנסת
המעלה מדי שנה את שכר נבחרי , עדכון השכר האוטומטי, לגישתה של התנועה": שכר החכים ותנאיהם

 עת בה אנו, "להדק חגורות"בה נדרשים כלל אזרחי המדינה , אינו ראוי ואינו הולם בעת קשה זו, הציבור
 ".עדים לפיטורים רבים ולקיצוצים קשים בתחומי הרווחה והחינוך

כים אליו הצטרף ציבור "בקמפיין נגד העלאת שכר הח 2013התנועה לאיכות השלטון פתחה בספטמבר 
נעשו פניות לחברי , תומכים ובמקביל 16,000כחלק מן הקמפיין נפתחה עצומה עליה חתמו כבר מעל . רחב

 .על ידי התנועה ואוהדיה, הכנסת

 

 "התנועה לאיכות השלטון עתרה בשל התנהלות מרכז  - "הסתיים עידן החשיכה במרכז ההשקעות
להם " התאדו"מליארד שקלים מכספי משלמי המיסים , אשר בשל התנהלותו לאורך שנים, ההשקעות

חלקם במסגרת החלטות בלתי שקופות שהתקבלו על ידי , ית וענייניתללא הצדקה חוק,מהקופה הציבורית
אלא שיקול דעת פרוץ ומבלי , אשר בבסיסן אין כל אמת מידה מנחה או נהלים מחייבים, מרכז ההשקעות

 .לקופה הציבורית, במידת הצורך, שלמרכז ההשקעות היתה יכולת אמיתית לפקח על השבת הכספים הללו

העתירה נדברו הצדדים והגיעו להסכמות  באשר לשינויים מרחיקי לכת בהתנהלות במסגרת ההליכים של 
בית . עם נהלים ברורים וקריטריונים סדורים, ממוסמכת, אשר יבטיחו התנהלות שקופה, מרכז ההשקעות

 .שפט נתן להסכמות תוקף של פסק דיןהמ

 

 רים בעניין הפסקת תקצוב ישיבות צ בעתירת התנועה וגופים אח"בעקבות החלטת בג - שוויון בנטל הגיוס
קוראת לממשלת ישראל להפסיק ממשלה להפסיק את הפרת אנו דורשים : בהם מתחמקים התלמידים מגיוס

אשר הביאו , 1998צ בעניין רובינשטיין משנת "את הפרת החוק המתמשכת ואת ההתעלמות מהחלטת בג
בני הישיבות כמתחייב בחוק היחיד החל ולגייס לאלתר את אוכלוסיית  , אותנו למצב האבסורדי הנוכחי

 .הוא חוק שירות בטחון -כיום

 

 של מיקי הווילה : בעקבות התערבות התנועה לאיכות השלטון - הישג בחשיפת קשרי ההון והשלטון
שנבנתנה בניגוד להוראות חוק תכנון  לפנות את הוילה של מיקי פדרמן הדרישה, פדרמן בחוף הרצליה פונתה

התקבלה במשרדי התנועה לאיכות השלטון , החודש     .סמוך למלון דן אכדיה בבעלותו, החוףעל קו  ובנייה
ובה מודיעה עיריית הרצליה כי בבדיקה שנערכה , תגובת עיריית הרצליה לפניות החוזרות מן התנועה

 .במקום נראה כי הנכס פונה מיושביו והשימוש למגורים בנכס פסק
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 התנועה לאיכות השלטון פנתה לחברי וועדת  - לענייני חקיקה פרסום הצבעות חברי וועדת השרים
על אף ". השרים לענייני חקיקה בדרישה כי יפרסמו את הצבעותיהם בכל הצעת חוק המובאת בפניהם

ללא פרוטוקול ואף מבלי שהציבור יודע מי , ענייניה נערכים במחשכים, תפקידה המכריע של ועדת השרים
 ".המידע היחיד המועבר לציבור היא ההחלטה הסופית של הוועדה. או אחרתמבין נבחריו תמך בהצעה זו 

 

 כי ים –ראש עיריית בת , יש להבהיר לשלמה לחיאני: איכות השלטון לוועדה לבחינת ראשי ערים
 זאת לאור הפרסומים .עלולה להביא לידי דיני המשפט הפליליבדבר השעייתו הפרת החלטת הוועדה 

 .מאחורי הקלעים" לנהל את העניינים", לכאורה, משיךבתקשורת כי מר לחיאני מ
 

 הצרכנים והיוזמה לפירוק הריכוזיות, חדר המצב –צדק חברתי : הארגוניםפנינו יחד עם  – יוקר המחיה 
בקריאה להיפגש עם ארגונים המייצגים את  יעל אנדורן, להורדת יוקר המחייההבינמשרדית ר הועדה "ליו

 .אינטרס הציבור במתווה להפחתת יוקר המחייה בשוק המזון
 

 "התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר  - "ר בשדה התעופה הוא פגיעה בוטה בשוויון"נוהל אדמו
-שר להמאפ, ג"ר בנתב"התחבורה ומנהל רשות שדות התעופה בדרישה לקבלת הסברים הנוגעים לנוהל אדמו

 .כאשר הבדיקות נעשות ברכב, רבנים להגיע עם כלי הרכב הפרטי שלהם עד לכבש המטוס 45
 

 נוכח פרסומים מהם עולה כי חברת החשמל עתידה לאשר תוספת שכר  - בונוסים לעובדי חברת החשמל
ות פנתה התנועה לאיכ,  "מיזם הסיבים"לשם קבלת הסכמתם לקידום , לעובדיה ובהמשך אף חלק מהרווחים

פנייה מדגישה התנועה לאיכות השלטון כי העלאת השכר לעובדים ב -למקבלי ההחלטות בנושא השלטון 
אין היגיון רב , בכל הצער, ואשר, העלול להשליך על כלל המשק, וחלוקת רווחי החברה מהווים תקדים מסוכן

בכפוף , חינה ציבוריתלחברת החשמל מותר לקדם פרויקטים הנתפסים בעיניה כפרויקטים ראויים מב. בצדו
לא , חובת חברת החשמל לפעול לטובת הציבור. אלא אף חובה עליה לעשות כן, לא רק מותר. להוראות הדין

 .ולפגוע בציבור באמצעות פגיעה בקופתו הציבורית, נגזרת החובה להטיב עם ועד העובדים

 

  אישומים , טוכנגד הרב פינלפרקליט המדינה בדרישה שלא להסיר מכתב האישום פנייה  –הרב פינטו
ישנם מקרים בהם אינטרס הציבורי מחייב שלא להגיע להסדר טיעון ולמצות  - טיעון ועבירות במסגרת הסדר

מבלי להמעיט מחשיבות מיצוי הדין כנגד בכירי משטרה האמונים על : "וזהו אחד מהם, את הדין עם החשוד
הרי שמיצוי הדין עם הגורם המשחית , ת לפליליםאשר כנגדם עולים חשדו, המאבק בפשע ועל אכיפת החוק

במודע כדי לבצר  החצר אשר פעל יצרלכך ש, מן הפרשה עולים חשדות לכאורה. איננו פחות חשוב וחיוני
 ."באופן מושחת ומשחית, מעמדו

 

 התנועה לאיכות השלטון פנתה לנאמני המרכז הרפואי הדסה בקריאה  - קריסת בית החולים הדסה
סבירים ועומדים בתקנת , מור יוסף הנם חוקיים' דר הפרישה והמענקים שהוענקו לפרופלבחון האם הס

 "יש לבחון את האפשרות להשבתם והפסקת תשלומי הפנסיה החודשית: "הציבור
 

 תביעה לבית הדין האזורי  28.01.14התנועה לאיכות השלטון הגישה ביום  -  עתירה מוניציפאלית
מאחר , מר אהרון אטיאס, ל עיריית לוד"לוד בבקשה לבטל את מינויו של מנכלעבודה בתל אביב כנגד עיריית 

 .פקידהת הנדרשים מעובד ציבור למילוי לניסיון ניהוליואינו עומד בתנאי הסף 
 

 לכאורה, במרחב העירוני מוצבים עשרות שלטי ענק אשר הוקמו: איכות השלטון לעיריית רמת השרון ,
השלטון פנתה לממלאת מקום ראש העיר רמת השרון והצביעה על חשש  התנועה לאיכות, ללא היתרי בנייה

. במרחב העירוני עם הצבת שלטי ענק אשר מוקמים ללא היתרי בנייה, לכאורה, לפגיעה חמורה המתבצעת
 .בתנועה לאיכות השלטון דורשים התייחסות העירייה מי האחראים להצבת השילוט
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