גיליון סיכום הפעילות בחודש אוקטובר 2018
דורשים חקירה פלילית נגד ליברמן ומשה ליאון – ב"דיעות אחרונות" התפרסמה ידיעה לפיה יש בידיהם הקלטות שמעידות על
עסקה בין שר הביטחון ליברמן ,ובין המועמד לראשות עיריית ירושלים ,משה ליאון .לפי הפרסומים ,בדיל ליברמן מתחייב לרכך את
חוק הגיוס ,ובתמורה הרבנים החרדיים בירושלים יתמכו בליאון בבחירות לראשות העיר .אם הפרסומים נכונים ,מדובר בהרבה מעבר
לדיל פוליטי מלוכלך .עולה פה חשש לעבירה פלילית שכוללת הפרת אמונים מצד ליברמן ,ועבירות בתחום טוהר הבחירות מצד
ליאון .לא יכול להיות שדיל פוליטי לטובת מועמד אחד יבוא על חשבון כולנו בדיונים על חוק הגיוס ,שבין כה וכה מעורר מחלוקת
חריפה בעם ,בממשלה ובבית המשפט .פנינו בדחיפות ליועמ"ש ,לפרקליט המדינה ולמפכ"ל ,ודרשנו לפתוח בחקירה פלילית נגד
ליברמן ונגד משה ליאון .הגיע הזמן לשים סוף לדילים שנרקמים על חשבון כולנו.
עתרנו לבג"צ :לבדוק את פרשת רות דוד! – נגד רות דוד ,פרקליטת מחוז ת"א לשעבר ,הועלו חשדות חמורים שהתערבה באופן
פסול בהליכים פליליים – ועלה חשד שהיא עשתה זאת בגלל היחסים שלה עם מקורבים למיניהם כמו רונאל פישר .תחת ניהולה
התקבלו בפרקליטות המחוז החלטות תמוהות ומסתוריות .למשל  -למה לקח  6שנים להגיש כתב אישום נגד יצחק רוכברגר ,ראש
עיריית רמת השרון לשעבר? על סמך מה החליטה הפרקליטות לסגור דיל חלומות עם האחים דדוש בעסקת הסמים מהגדולות
שידעה ישראל? ועוד הרבה מאוד סימני שאלה עלו .למרות הכל נראה שהמערכת נוהגת ברות דוד בכפפות של משי והיועץ המשפטי
בחר באופן תמוה לגנוז את תיק החקירה העיקרי .בגלל כל זה הגשנו עתירה בדרישה שתוקם ועדת בדיקה ממשלתית בתיק הזה.
העתירה מגובה גם במאבק ציבורי נרחב שהצטרפו אליו אלפי אזרחים ,ואנחנו גם חושפים ברשתות החברתיות החלטות תמוהות
שהתקבלו בתקופת רות דוד – כי הציבור חייב להיות מודע ואסור לתת לדברים האלה לעבור "מתחת לרדאר".
עתרנו לבג"צ נגד השר ארדן :הסבר מדוע לא הוארך מינויו של מפכ"ל המשטרה אלשיך – קשה להתעלם מכך שהחלטתו של
ארדן מגיעה בעיתוי בעייתי ביותר :בעיצומן של חקירות ראש הממשלה ,וכששרים בממשלה ויו"ר הקואליציה לשעבר נכנסים ויוצאים מחדרי
חקירות  .החשש לניגוד עניינים הוא אמיתי וכבד .קשה גם לשכוח את הפרסומים בתקשורת על "הקלטות ביטן" ,וקשה להתעלם גם
מהעובדה שהחלטתו של ארדן מגיעה למרות ההערכה לה זכה המפכ"ל מצד ארדן במהלך כהונתו ,ושבשני העשורים האחרונים ,פעלה
ממשלת ישראל על פי מנהג לפיו מכהן מפכ"ל  4שנים מלאות ,מלבד מקרים חריגים .עתרנו לבג"צ כדי לשמוע את כל ההסברים של השר
ארדן להחלטתו ולעיתוי הבעייתי שלה.

להשעות את אפי נוה מתפקידו בוועדה לבחירת שופטים – לפי פרסומים ,יו"ר לשכת עורכי הדין ,אפי נוה ,נחקר באזהרה בחשד
לעבירה על פי חוק הכניסה לישראל ולעבירת מרמה .על פי פרסומים הוא כבר הודה במעשים שיוחסו לו .למרות כל זאת נוה עדיין
מכהן כחבר בוועדה לבחירת שופטים ,ושרת המשפטים לא דרשה שיפרוש מהתפקיד הזה .אולם לעמדתנו ניגוד העניינים זועק
לשמיים :איך מתקבל על הדעת שתהיה לחשוד אפשרות למנות שופטים ,שעלולים להיות אלו שישפטו אותו בעתיד? מדובר בבחירה
תמוהה שמעלה ספקות לגבי מערכת אכיפת החוק ,ופוגעת ,שוב ,באמון הציבור .המשך כהונתו של נווה כחבר ועדה מעלה סימני
שאלה שימשיכו לרחף מעל החלטותיה ,ניקיונה ,מקצועיותה ויושרה .כל עוד החקירה הפלילית נמשכת .פנינו בעניין לשרת המשפטים
וקראנו גם לנשיאת בית המשפט העליון להשעות את עו"ד נוה מהוועדה .הגשנו גם עתירה לבג"צ בנושא שלצערנו בשלב זה נדחתה
– אולם המאבק ממשיך.
עסקת הדולפינריום :אחרי שהעתירה שלנו לבג"צ חסכה מיליונים לציבור  -ממשיכים לעקוב אחר העסקה – בית המשפט פסק
על עסקת הדולפינריום את מה שאנחנו טענו כבר מזמן  -שהיו כשלים של ממש בתהליך גיבושה של העסקה .במסגרת העסקה,
יזם פרטי קיבל מהמדינה קרקע ציבורית בהנחה עצומה שבאה על חשבון הציבור .העתירה שלנו הגיעה לבג"ץ ולמרות החלטת
ביהמ"ש לדחות אותה ,העבירו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות רשות מקרקעי ישראל בעסקה ,שכללה כשלים של ממש
בתהליך גיבוש העסקה ,בעיקר בכל הנוגע לתמורות שניתנו ליזם הפרטי על השטח הציבורי שקיבל .השופטים גיבו את המאבק
הארוך שלנו .הליך אישור העסקה הזאת עוד לא הושלם .יש עוד שלב אחד בדרך וכשוועדת הפטור תתכנס אנחנו נהיה שם לבחון
אותם בשבע עיניים עד אשר תתקבל החלטה שתשים סוף לפגיעה באינטרס הציבורי .כל החלטה אחרת ,תגרום לנו לשקול מה יהיה
הצעד הבא במאבק שלנו.
לאחר התערבותנו :רוכברגר לא התמודד בבחירות ברמת השרון – לפני הבחירות המקומיות פצח בקמפיין התמודדות בבחירות
יצחק רוכברגר ,ראש עיריית רמת השרון לשעבר ,שהורשע (לפני ארבע שנים) בעבירות חמורות של טוהר המידות .הוא אף נופף
בחוות דעת 'משפטית' חסרה ,סלקטיבית ,כזאת שלא תופסת מים ,וחשב שיצליח להטעות את תושבי רמת השרון בדרך .החוק
דווקא ברור ,ולא מותיר אפילו צל של ספק :מי שהורשע בעבירות שחיתות ,מי שנגזר עליו מאסר בפועל מעל שלושה חודשים  -גם
אם ריצה אותו בעבודות שירות ,והכי חשוב  -מי שנקבע לגביו שבעבירות שביצע נגד הציבור יש קלון ,וטרם חלפו שבע שנים מסיום
ריצוי העונש  -לא יכול להתמודד בבחירות .לא לעיר ,לא ליישוב ,לא למועצה ולא לשום רשימה בישראל  .2018לאור הקמפיין שלו
העברנו בדחיפות חוות דעת משלנו למפקחת על הבחירות ולמנהלת הבחירות ברמת השרון ,שאכן פסלה את מועמדותו .גם זה לא
הרתיע את רוכברגר והוא פנה לבית המשפט – ובתגובה פנינו גם אנחנו לבית המשפט בדרישה להצטרף להליך על-מנת להגן על
האינטרס הציבורי לטוהר המידות .בית המשפט לא אפשר לרוכברגר להתמודד בבחירות ,והבחירות אכן התקיימו בלי שהוא השתתף
בהן.
#לאמצביעיםשחיתות :לקראת הבחירות המקומיות הגענו לכל הארץ ודרשנו מהמועמדים לחתום על האמנה למאבק בשחיתות
– לקראת הבחירות המקומיות קיימנו קמפיין נרחב תחת הכותרת #לאמצביעיםשחיתות ,במסגרתו הגענו למקומות רבים בארץ
וקיימנו אירועים בהשתתפות המועמדים בבחירות – בהם שאלנו אותם בדיוק מה בכוונתם לעשות כדי להיאבק בשחיתות אם יבחרו.
בנוסף באירועים דרשנו מהמועמדים לחתום על האמנה שניסחנו נגד השחיתות – ומאות מהם חתמו עליה ובכך הביעו התחייבות
משמעותית לציבור .קיימנו אירועים ברמלה ,ירוחם  ,הרצליה ,כפר סבא ,עכו ,רמת השרון ,זכרון יעקב ,חדרה ,ראשון לציון ,הוד
השרון ,חיפה ,יהוד ,לוד ,ירושלים ,אשקלון ,בת-ים ,גוש עציון ,תל-אביב-יפו ,מודיעין ,אשדוד ,רמת-גן ועוד ועוד .הקריאה לכל
המועמדים הייתה להתחייב להיאבק בשחיתות ,לפעול בשקיפות ,לשמור על טוהר המידות ,להימנע מניגוד עניינים ובעיקר – לא
למעול באמון שהציבור נתן בהם.

