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לכבוד
יושב ראש הכנסת ,ח"כ בנימין גנץ
יו"ר הוועדה המסדרת ,ח"כ אבי ניסנקורן
העתק :חברות וחברי הכנסת
קריאה להקמת הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

בשם חברות וחברי הקואליציה של ארגוני השקיפות בישראל ומטעמם אנו מתכבדים לפנות אליכם ,כמי
שמכהנים כיו"ר הכנסת וכיו"ר הוועדה המסדרת ובאמצעותכם אל חברות וחברי הכנסת ,בבקשה להקים
בכל ההקדם האפשרי ועדת שקיפות ברוח הוועדה שכיהנה בהצלחה מרובה בכנסת ה 20-ואשר פעלה ליישום
הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור.
בימים קשים אלה בהם הציבור כולו נתון בסערת הקורונה והשלכותיה החמורות על כל אחת ואחד מאיתנו,
בהיבט הבריאותי ובהיבט הכלכלי – תעסוקתי ,אין ערוך לחשיבותה של שקיפות פעולת רשויות השלטון,
החלטותיו ויישומן .יתירה מזו .שיקוף פעולות רשויות השלטון ,הביקורת והבקרה עליהן ,נדרש במיוחד
כמרכיב יסודי להגברת אמון הציבור בכלל ובמיוחד בשיתוף הפעולה הנדרש ממנו בהתנהלות החברתית
והכלכלית שאין כמותן לחומרה.
ידוע ומוסכם על כולנו ,כי יסוד מו סד בהתנהלות בית המחוקקים הוא במתן תוקף ומעמד מיוחד לשקיפות
ולהנגשת המידע לציבור בכל הנוגע להתנהלות רשויות השלטון על מגוון זרועותיהן .שקיפות פעולותיהן של
רשויות השלטון תורמת תרומה מכרעת ל"היגיינה הציבורית" בהיותן חשופות ושקופות ב"חלון הראווה"
לעיני הציבור .כך בימים כתיקונם ,על אחת כמה וכמה בימי קורונה אלה ,בהם חלה חובה מוגברת עליכם
נבחרי הציבור  -משרתי הציבור הפועלים מטעמו ,עבורו ולמענו ,לבסס את זכות הציבור לדעת .זאת ,במסגרת
החובה המוגברת לעשות כל הנדרש לשקיפות המידע ,חשיפתו והנגשתו לציבור באופן מוסדי ,מכובד ומכבד
באמצעות ועדת שקיפות בין ועדות הכנסת .לא למותר לציין ,כי דרישה לחידוש הקמתה של ועדת שקיפות
בכנסת שלחנו ליו"ר הכנסת ביום  14.5.2019מיד עם כינונה של הכנסת ה.21-
ברוח שותפות הגורל והאחדות המתחייבת בתקופה קשה זו ובימים הלא קלים שיבואו בעקבותיה ,ובפרוס
חג הפסח חג החירות בו נגזר עלינו לחגוג את ליל הסדר כליל סגר ,אנו פונים אליכם ואל כלל חברות וחברי
הכנסת ,כשליחי הציבור וכמי שנושאים על כתפיכם את עול השעה בייצוג הציבור במדינת ישראל ,ומתוך
שאנו מאמינים כי "אור השמש המטהר" הוא שינחה אתכם להקדים ככל הניתן ולעשות את כל הנדרש לשם
הקמתה של ועדת שקיפות בכנסת ולביסוס מעמדה באפקטיביות הנדרשת לשם יישום הנגשת המידע בכל
הנוגע לפעילות רשויות הממשל ועקרונות שקיפותו לציבור.

בברכה ובהוקרה,
אנו מתכבדים לבוא על החתום:
השופטת בדימוס נילי ארד ,יו"ר -עמותת שקיפות בינלאומית ישראל
עו"ד מיכאל יוחאי ,מנכ"ל  -עמותת שקיפות בינלאומית ישראל
גב' אלה כהן ,מובילת הקואליציה לשקיפות -אנו -עושים שינוי
עו"ד נדאל חאיק ,מנכ"ל  -עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין
עו"ד רחלי אדרי ,מנכ"לית  -התנועה לחופש המידע
מר תומר אביטל ,עיתונאי ומייסד  -שקוף
עו"ד אביה אלף ,יו"ר הועד המנהל  -התנועה לטוהר המידות
עו"ד תומר נאור ,ראש האגף המשפטי – התנועה למען איכות השלטון בישראל
מר בני ליבנה ,מנכ"ל -המשמר החברתי
מר תני פרנק ,ראש תחום דת ומדינה -נאמני תורה ועבודה
עו"ד מאיר רובין ,מנכ"ל -פורום קהלת
עו"ד נילי אבן-חן ,מנכ"לית  -צדק פיננסי
גב' אלה כהן ,מובילת הקואליציה לשקיפות -אנו -עושים שינוי
עו"ד אור סדן -התנועה לחופש המידע ,הקליניקה לחופש המידע במכללה למנהל

