
 

  
  27.5.2020ד' סיון תש"פ, 

  
 :לכבוד

  ןכ יריב לוי"היושב ראש הכנסת, ח

  ג"כ איתן גינזבורההוועדה המסדרת, ח ריו"

  כלוף מיקי זוהרהקואליציה, חה"כ מ ריו"

  תהעתק: חברות וחברי הכנס

    
  

  תקריאה להקמת ועדת שקיפות בכנס
  רלהנגשת מידע פעולות הממשל ושקיפותו לציבו

בשם חברות וחברי הקואליציה של ארגוני השקיפות בישראל ומטעמם אנו מתכבדים לפנות אליכם, כמי   
ר הכנסת וכיו"ר הוועדה המסדרת ובאמצעותכם אל חברות וחברי הכנסת, בבקשה להקים שמכהנים כיו"

ואשר פעלה  20-ה   הוועדה שכיהנה בהצלחה מרובה בכנסת בכל ההקדם האפשרי ועדת שקיפות ברוח
  .רליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבו

הליך קבלת ההחלטות של רשויות השלטון משבר הקורונה הציף ביתר שאת את חשיבות השקיפות בת
ויישומן. יתרה מזו. שיקוף פעולות רשויות השלטון, הביקורת והבקרה עליהן, נדרש במיוחד כמרכיב יסודי 
להגברת אמון הציבור בכלל ובמיוחד בשיתוף הפעולה הנדרש ממנו בהתנהלות החברתית והכלכלית 

    במצבי קיצון מעין אלה.

כי יסוד מוסד בהתנהלות בית המחוקקים הוא במתן תוקף ומעמד מיוחד לשקיפות  ידוע ומוסכם על כולנו,
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 

ני הציבור. כך בימים כתיקונם, על אחת כמה וכמה בימי קורונה אלה, בהם חלה חובה מוגברת הראווה" לעי
משרתי הציבור הפועלים מטעמו, עבורו ולמענו, לבסס את זכות הציבור לדעת.  -נבחרי הציבור    עליכם

זאת, במסגרת החובה המוגברת לעשות כל הנדרש לשקיפות המידע, חשיפתו והנגשתו לציבור באופן 
לא למותר לציין, כי דרישה לחידוש    מוסדי, מכובד ומכבד באמצעות ועדת שקיפות בין ועדות הכנסת.

-מיד עם כינונה של הכנסת ה 14.5.2019הקמתה של ועדת שקיפות בכנסת שלחנו ליו"ר הכנסת ביום 
מפנה . מכתב זה זכה למענה המצורף, ה1.4.2020, ביום 22-. מכתב נוסף נשלח עם כינון הכנסת ה21

    .23 -לשלב כינון הוועדות בכנסת ה 

ברוח שותפות הגורל והאחדות המתחייבת בתקופה רבת אתגרים זו, אנו פונים אליכם ואל כלל חברות 
וחברי הכנסת, כשליחי הציבור וכמי שנושאים על כתפיהם את עול השעה בייצוג הציבור במדינת ישראל, 

וא שינחה אתכם להקדים ככל הניתן ולעשות את כל ומתוך שאנו מאמינים כי "אור השמש המטהר" ה
לשם יישום  הנדרש לשם הקמתה של ועדת שקיפות בכנסת ולביסוס מעמדה באפקטיביות הנדרשת

  .רהנגשת המידע בכל הנוגע לפעילות רשויות הממשל ועקרונות שקיפותו לציבו

    

    

   



 

  

  

  , הבברכה ובהוקר

  :ים לבוא על החתוםאנו מתכבד

  ,השופטת (בדימוס) נילי ארד יו"ר - שבי"ל-שקיפות בינלאומית ישראל

  לעו"ד מיכאל יוחאי, מנכ"                                                       

  לעו"ד אביה אלף, יו"ר הועד המנה - התנועה לטוהר המידות

  תעו"ד רחלי אדרי, מנכ"לי -התנועה לחופש המידע

  תענת מופקדי, מנכ"לי - עושים שינוי -אנו 

  תיעל לבנון, מ"מ רכז -קואליציית השקיפות

  תעינת פישר, מנכ"לי  - המרכז להעצמת האזרח

  תדורית חיזי, מנכ"לי -הסדנא לידע ציבורי

  לעו"ד נדאל חאיק, מנכ" -עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין

 עמיתה בכירה -עו"ד דר' מורן נגיד  -פורום קהלת 

    ום דת ומדינהתני פרנק, ראש תח -תנועת נאמני תורה ועבודה

  דתומר אביטל, מייס -גוף התקשורת של הציבור -שקוף

  גוטוירטעו"ד גילי  -התנועה למען איכות השלטון  

  ישוקי טאוסיג, עורך ראש -העין השביעית

  לבני לבני, מנכ" -המשמר החברתי

  טיוגב שרבי -המדד המוניציפאלי

  ןעו"ד אור סד - הקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל

 


