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 חפשו אותנו גם בפייסבוק

  ובעוד  –כבר שנה חלפה מאז שהממשלה החליטה על ייצוא הגז  –מונופול הגז

תהליכי החקיקה שידאגו , שחברות מיהרו לחתום הסכמים כדי למכור את הגז

כך עצום ממשאבי הטבע של -של חלק כל, למיסים שישולמו על מכירת הענק הזו

אם החקיקה לא תושלם בהקדם . עודם תקועים בשלבים מוקדמים –אזרחי ישראל 

פנינו לשר האוצר בדרישה  .נתפס-סד לציבור הישראלי יהיה עצום ובלתיההפ

בסוף חודש ; קה ולמנוע את ההפסד העצום שייגרםלזרז את הליכי החקי

 .אוקטובר גם השתתפנו בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא מונופול הגז

 בעתירה זו רשמנו הישג  –צ נגד עסקת הטיעון עם הרב פינטו "עתירה לבג

צ החליטו לדחות את עסקת הטיעון "י בגכאשר שופט, שוב בחודש אוקטוברח

עלולה להביא לכך שאפילו אם הרב פינטו העסקה עלולה הייתה . השערורייתית

בעתירה אנו דורשים  –יורשע בניסיון למתן שוחד הוא לא ירצה מאסר בפועל 

רים יפסול את העסקה שמעבירה מסר סלחני ומקל מול אישומים חמוצ "שבג

 .ביותר

 אחרי  – התנועה קוראת להקמת ועדת חקירה: בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי

שלא נותנות מענה , 4102בחודש אוקטובר  שפורסמו מסקנות ועדת ששינסקי

 התנועה, רציני לשערוריית התמלוגים הנמוכים על משאבי הטבע של הציבור

ועדת חקירה  חברי הכנסת בדרישה שתוקםל" אדם טבע ודין"פנתה יחד עם 

ואיומי סרק  ללחצים פרלמנטארית שתדון ברצינות בעניין בלי להיכנע

 .מכיוונם של גורמים בעלי אינטרס

 הצעת החוק באה לשים סוף למצב בו חברי  – הצעת החוק לשקיפות בתקציב

ועדת הכספים מאשרים העברות במיליארדים בלי לדעת מה עולה בגורלם של 

דת השרים לחקיקה לאשר את הצעת החוק כדי התנועה קוראת לווע. הכספים

 .להסדיר אחת ולתמיד את נושא התקציב בהתאם לעקרון המחייב של שקיפות

  הכנסת מפרסמת רק נתונים בנוגע לנוכחות חברי  -נוכחות חברי הכנסת

, ר הכנסת"בעקבות כך התנועה פנתה ליו –הכנסת בזמן אמת ולא לאורך זמן 

לפרסם את לשנות את המצב הזה ו בקריאה ל הכנסת ומזכירות הכנסת"מנכ

ר "יו, בנוסף; הנתונים המלאים בדבר נוכחות חברי הכנסת  לאורך הזמן

קבע בעבר כי בכל חודש , ראובן ריבלין, יוםכהכנסת לשעבר ונשיא המדינה 

אולם נוהל זה אינו ממשיך  –ייחשף דוח נוכחות חברי הכנסת בוועדות 

דרשנו כי גם נתונים אלה יחזרו להיות בפנייתנו  –להתקיים בימים אלו 

 .מפורסמים



 בחודש  – יותו עבריין מורשעשר בשל ה-עתירה נגד מינוי צחי הנגבי לסגן

נגד  מדובר בעתירה שהגישה התנועה. התנועה תאוקטובר התקיים דיון בעתיר

חציית קו אדום מינוי שמהווה , שר החוץ-מינויו של צחי הנגבי לתפקיד סגן

 .גבי הוא עבריין מורשע ואף הוטל עליו קלוןשכן הנ, מסוכן

 כ חיים כץ מכהן בתפקיד "ח –כ חיים כץ "הפסקת החופשה ללא תשלום של ח

ר "וגם חבר כנסת ויו, ר ועד העובדים של התעשייה האווירית"יו: כפול

שנה הוא נמצא  40זה מתאפשר לו כיוון שמזה . ועדת העבודה של הכנסת

מדובר במצב בעייתי שעלול להביא ; בחופשה ללא תשלום מהתעשייה האווירית

תב שהתנהלותו של כץ פסולה ח מבקר המדינה כבר נכ"ובדו)לניגוד עניינים 

ושהוא השתמש בתפקידו הכפול כדי להפעיל את עובדי התעשייה האווירית 

פנינו למנהל רשות החברות הממשלתיות ודרשנו שיפעל (. בפריימריז בליכוד

ולקראת סוף חודש אוקטובר קיבלנו ממנו תשובה  –כ כץ "לסיום החופשה של ח

להשתתף בדיון בתעשייה האווירית  ובכוונתו, פיה הוא מקבל את עמדתנו-על

 .בו ידרוש את סיום החופשה

  פנינו לשר האוצר  - מ אפס בלי לפרסם את עלותה"לקדם את תוכנית מעלא

מ אפס לפני "ר ועדת הכספים ודרשנו שלא יקדמו את הצעת חוק מע"ויו

שמפרטים את עלויות הצעת החוק וההשלכות הכלכליות שלה על הציבור 

-הצעה בעלת השלכות כל – תחייב לפי חוק יסודות התקציבכפי שמ, הישראלי

בנוסף פנינו לשר האוצר ודרשנו ; אסור להעביר בהליכים מקוצרים תכך רחבו

שעלותה , ישקול מחדש את התוכנית –ממנו שבעקבות המערכה הצבאית 

 .חריפותבגבוהה ושכלכלנים רבים ביקרו אותה  צפויה להיות התקציבית

  חויבו לפרסם אותו –עשרות רשויות שסרבו לפרסם מידע השייך לציבור 

בחודשים האחרונים התנועה ערכה בדיקה מדגמית  – בעקבות פעילות התנועה

מנת לבדוק -על( רשויות מקומיות ועוד, חברות ממשלתיות)רשויות  011-של כ

 ח שנתי בנוגע"דו –י חוק "אם הן מפרסמות מידע שהן אמורות לפרסם עפ

בעקבות הבדיקה התברר כי . להתנהלות הרשות וקיום חוק חופש המידע בה

התנועה פנתה לכל . עשרות מבין הרשויות הללו לא מקיימות את חובתן זו

ומספר רשויות אכן פרסמו את המידע  –הרשויות שלא פרסמו את המידע 

רשויות עמדו בסרובן ולא פרסמו את המידע גם אז מה חלקאולם , בעקבות כך

בעקבות . הגשנו עתירות לבית המשפט כנגד כל  אחת ואחת מהן בעקבות כך –

, חויבו כל הרשויות לפרסם את המידעהעתירות והחלטות בית המשפט 

ובכך נסתיים  – 4102כשהאחרונה שבהן חויבה לעשות כך בחודש אוקטובר 

 –בין הרשויות שפרסמו מידע בעקבות פעילות זו של התנועה . התהליך הארוך

הרשות לפיתוח , גיהנרהחברה לתשתיות נפט וא, בית הנשיא, רת עמידרחב

 .עיריית עפולה ועוד, עיריית רחובות, עיריית אופקים, הגליל

 התנועה פנתה לשרת המשפטים ציפי לבני וחיזקה  –צ "התנגדות לחוק עוקף בג

. וקראה לה להמשיך בפעילותה זו, אותה על כך שהיא עוצרת את אישור החוק

התנועה אין לשנות את השיטה החוקתית במדינת ישראל כתגובה לפסיקה לעמדת 

בין אם  –זו או אחרת של בית המשפט שלא מוצאת חן בעיני הדרג הפוליטי 

מדינה מתוקנת לא תוכל לעמוד בשינוי חוקתה . מדובר בהחלטה נכונה או לא

 .בכל פעם שהדרג הפוליטי לא יאהב החלטה זו או אחרת של בית המשפט

 למרות שכבר לפני שנים ארוכות המליצו  –וח כללי אתיקה לשרי הממשלה ניס

הממשלה ממשיכה , ועדות על ניסוח כללי אתיקה מסודרים לשרי הממשלה

לפני שנה התקיים דיון בעניין בוועדה לביקורת  כבר. להתנהל ללא קוד אתי

טרם  אך למרות זאת –המדינה ובו עלה הצורך בעיגון מהיר של כללי אתיקה 

ר "ליו בחודש אוקטובר פנינו. הובאו כללים כאלה לאישורה של הממשלה

ולהביא לאישורם  דיון נוסף על מנת לקדם את העניין כנסהוועדה בקריאה ל

 .של כללים אתיים לשרים

 דרישה לחקירה : ח מבקר המדינה על הבחירות המקומיות"בעקבות פרסום דו

שלא מעט מועמדים השתמשו  ח שפרסם המבקר נמצאו"בדו –ומיצוי הדין 

 01%בעקבות כך לא הוכרו הוצאותיהם וכן נשלל מהם . בכספים שלא כדין

פנינו ליועץ המשפטי ולמבקר  – אולם צעדים אלה אינם מספיקים –מהמימון 



ואם כן  –ת אם היו עבירות פליליו המדינה ודרשנו שתתקיים חקירה שתבדוק

  .הדין עם כל המעורביםשימוצה 

 


