
 בקדנציה הבאה?טוהר מידות ומינהל תקיןמה המפלגה שלך מתחייבת לעשות בנושא 

מלחמה בשחיתותשקיפות שלטונית  :  המפלגה שלך

המחנה הציוני
שקיפות בהצבעות וועדת השרים לענייני חקיקה!
תיקון חוק חופש המידע, שיקל על קבלת מידע!
 מניעת העברת כספי ציבור במהלך שנת התקציב!

באופן בלתי שקוף ולא מבוקר

חקיקת לגילוי ניגודי עניינים של נבחרי ציבור!
אישור כללי האתיקה לחברי הכנסת ושרים!
 הרחבת תקופת צינון לנושאי משרה במשרדי!

הממשלה ורשויות השלטון למניעת ניגוד עניינים

אין מצעאין מצעהליכוד

אין התייחסות במצעאין התייחסות במצעהרשימה המשותפת

יש עתיד
הגברת השקיפות השלטונית!
הגברת השימוש במכרזים פומביים!
 תקציבים ייעודיים שקופים במקום כספים!

קואליציוניים

 חקיקת מגבלות על אישי ציבור נחקרים, נאשמים!
ומורשעים

הסדרת פעילות של שדלנים (לוביסטים)!
חיזוק ההגנה על חושפי שחיתויות!

אין התייחסות במצעאין התייחסות במצעהבית היהודי

כולנו
יומני פגישות של הח"כים יהיו שקופים!
שקיפות החלטות שלטוניות והעברות תקציביות!
שקיפות תקציב המדינה והנגשתו לציבור!

 אמירה ככלית בעניין החמרת האכיפה והענישה
 על גילויי שחיתות בשירות הציבורי, הן כלפי
נבחרי ציבור והן כלפי בעלי תפקידים

אין מצעאין מצע"סש

אין התייחסות במצעיהדות התורה
שלילת הרדיפה אחר הבצע!
 התנגדות להרס שבחיי שחיתות ומתירנות, ובעד!

חיי צניעות מוסר וטוהר מידות

מרצ
דיונים בתהליכי רגולציה יפורסמו באינטרנט !
חיוב הרשויות בפרסום דוחות חשבונאיים!
 חיוב ראשי רשויות מקומיות בפרסום שיקוליהם!

במתן פטורים להיתרי בנייה

 אמירה כללית בעניין צמצום השחיתות מבלי לפגוע יתר על
 המידה ביכולתם של נבחרי הציבור למשול, בלי להרתיע
 עובדי ציבור ממונים מלהפעיל שיקול דעת ולקבל החלטות
חיוניות ובלי ליצור בירוקרטיזציה משתקת ומשחיתה

אין התייחסות במצעאין התייחסות במצעישראל ביתנו

אין התייחסות במצעיחד – העם איתנו
 אמירה כללית על כך שהתורה מחייבת את נציגי ציבור
 הבאים מחינוך תורני, לטוהר מידות ונקיון כפיים. מטרתנו
 להציב אמות מידה איכותיות לניקיון כפיים וטוהר מוסרי

במערכות הלאומיות

עלה ירוק
 החלת חובות שקיפות למניעת ניגודי עניינים על!

חברי כנסת ובכירים בשירות הציבורי
 תקציב המדינה המוצע לאישור יוצג באופן גלוי!

 יום לפני ההצבעה עליו30ופתוח לפחות 
אין התייחסות במצע

אין התייחסות במצענבחרת העם
הגנה, עידוד ותגמול חושפי שחיתות!
מניעת מינויים פוליטיים על ידי הפרדת הרשויות!
 הפרדת בעלות מלאה בין נכסים פיננסיים וריאלים!

בין בעלי התקשורת וגופים עסקייםמשמעותיים ו

 * כל ההתייחסויות מועתקות ישירות ממצעי המפלגות, אך בכל זאת
מומלץ לקרוא את המצעים באתרי המפלגות

תא איכות השלטון בקמפוס** מוגש כשירות לציבור מטעם 


