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ביום ראשון , ,21.2.1122תעלה לדיון ההצעה שבנדון .אני מבקשת לתמוך בהצעה .אני
סבורהכיהעובדהשוועדתהשריםמתנהלתעדכהללאשקיפותכללאינהראויה.כעניין
נורמטיבי, פורוםכהחשובבומתקבלותהחלטותהמחייבותאתהקואליציהחייבלהיות
פתוח לביקורת הציבור .כעניין פרקטי ,ברגע שחלק מן השרים מפרסמים את
הצבעותיהם אין מדובר בהחסיה של ממש של הדיונים ,וההתעקשות על אי הפרסום
הופכתלפארסה. 

מהות ההצעה
 .2ההצעה מבקשת לקבוע בחוק הממשלה כי דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה יהיו
שקופיםלציבור,באמצעותפרסוםפרוטוקולופירוטהצבעותהשריםבוועדה.כדאי
לזכורכיההצעהאיננהכוללתדרישהלפרסםחומריםאומסמכיםנוספים.

על השקיפות במדינה דמוקרטית  -כללי
 .1אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ,ואור המנורה הוא השוטר הטוב ביותר.
שקיפות של מעשי השלטון ,בכל הדרגים ,היא בלם הכרחי מפני שחיתות ,ניגודי
ענייניםושימושלרעהבמשאביהציבורובכסףשלטוני.שקיפותהיאגםתנאימוקדם
והכרחי לאמון הציבור ביושרתן של מערכות השלטון .ככל שמידע מוצג בצורה
נגישה ,ברורה וזמינה יותר ,כך תגבר היעילות של הפיקוח והבקרה הציבוריים על
השלטון.

 .3השתתפות בהליך הדמוקרטי – ובייחוד בבחירות לכנסת – חייבת להתבסס על
החלטהמיודעתשלהאזרחיותוהאזרחים.דמוקרטיהאיננהרקשלטוןהרוב,אלא
היא תוצר של תהליך דיוני שבו אנשים נחשפים למידע ,מביעים את דעתם עליו,
מתווכחיםולבסוףמחליטים.איןמשמעותלדמוקרטיהללאמידעזמין,נגישושקוף.
 .4רשויות השלטון ,החל משרי הממשלה וכלה באחרון פקידי הרשות המבצעת,
מחזיקים במידע המצוי בחזקתן בנאמנות עבור הציבור ,שהוא בעליו האמתיים.
תנאייסוד למימושעקרוןהשקיפותהואגילויוחשיפה יזומיםשלכלמידעשבידי
רשויות השלטון  ,בכפוף להגנה מצומצמת על זכויות וערכים אחרים כגון הזכות
לפרטיותוהאינטרסיםהביטחונייםשלהמדינה.
 .1במחקר המדיניות "מידע רוצה להיות חופשי" שפרסמתי בשנת  ,1112בדקתי את
הטמעתחוקחופשהמידעעשרשניםלאחרחקיקתו.הראיתיכיהטמעתחוקחופש
המידע בישראל היא עניין פרסונלי ולא עניין מערכתי .אם מדובר בנציג ציבור או
בפקידציבורהמאמיןבערכיםשלשקיפותובחשיבותםלדמוקרטיה,אפשרלקבלכל
מידע בקלות .אם מדובר במי שדוגל בתפיסת ה"מיניסטריון של המידע" ,כלומר
סבורשאיןלפרסםכמעטשוםדבר,קשהמאדלשכנעאותובחשיבותהציבוריתשל
הפרסום .שריהממשלה,כנבחריציבור ,צריכיםלהוותאתראשהחץשלהמחויבות
כלפי שקיפות והגברת אמון הציבור .לכן ,דווקא עליכם מוטלת החובה לחשוף
היבטיםרביםשלפעילותכםהברוכה.

השקיפות בוועדת השרים לחקיקה
 .2ועדתהשריםלחקיקההינהכיוםצומתההחלטותהחשובביותרבתהליךהחקיקה
בישראל.החלטתהועדהקובעת,למעשה,לשבטאולחסדאתגורלןשלהצעותחוק
– משום שלאחר קבלת החלטה בוועדה מוטלת משמעת קואליציונית בעד או נגד
ההצעה .על כן ,הדיון החשוב ביותר באשר לחקיקה בישראל ,מתקיים למעשה
בוועדתהשריםלחקיקה.
 .1החשיבותשלחשיפתדיוניוועדתהשריםלחקיקההיאעצומהמנקודתראותשל
קיוםהליךדמוקרטיתקין.איןמדוברבסודותמסחרייםאובהגנהעלפרטיותואף
לאעלענייניביטחון.חשיפתפרוטוקוליםוהצבעותבוועדהתאפשרלציבורללמוד
על האינטרסים הפוליטיים העומדים מאחורי החלטות לתמוך או שלא לתמוך

בהצעתחוק;עלהאלטרנטיבותשעומדותעלהפרקומדועחלקןמתקבלותואחרות
נדחות;עלהטיותבאיסוףמידעובהצגהשלובפנינבחריהציבור.
 .3להבדיל מוועדות מינויים או דיונים שבהם מדובר על מדיניות שנמצאת בשלביה
הראשונים ,דיוני וועדת השרים לחקיקה אינם מקימים שום סיבה אמתית
לחיסיון .ההיפך ,הם עוסקים בליבה של העשייה הדמוקרטית (חקיקה) ,על ידי
נבחריציבור(ולארקפקידיםמקצועיים)ובשלביחסיתמתקדםשבואפשרלראות
מהםסדריהעדיפויותשהםמבטאים.
 .4תפקידושלהציבורהואלהבחיןביןשקיפותמלאכותית,קטנונית,חודרתפרטיות,
לביןשקיפותמהותית,שמטרתהלוודאשנציגיהציבורשלנובאמתמייצגיםאותנו
ואתהערכיםשבשמםבחרנובהם.אחרת–לשםמהלקייםהליךדמוקרטיבכלל?
 .1בשל חשיבותו העליונה של הדיון הציבורי בדיוני הועדות ,השקיפות בוועדה היא
חיונית .הציבור זכאי לדעת מי מהשרים הצביע בעד או נגד ,ומה היו השיקולים
שעלובישיבה.אםלאכן,איןדיןוחשבוןביןהבוחריםלנבחריו,שכןלאחרהחלטת
הממשלהבוועדתהשריםאיןביקורתאפקטיביתעלהצבעתהשריםוחבריהכנסת
שכן לכאורה הם מחויבים על ידי המשמעת הקואליציונית ולמעשה יכולים
"להסתתר"מאחוריאותהמשמעת.
 .6העובדהשעדכהישיבותהועדהסגורותלציבור,ואפילודרכיהצבעתהשריםאינה
שקופה(למעטשריםספציפייםהמפרסמיםאתהצבעותיהםמבחירתם,כגוןשרת
המשפטים הקודמת ושרת המשפטים הנוכחית) היא חרפה ומצב זה חייב
להשתנות.
 .2מי שעיניו נמצאות בהווה ונשואות אל המחר ,מבין ששקיפות ,מעבר ליכולתה
לנקותאורוותולהוותבלםמפנישחיתות,מעברליכולתהלשמשתיקוןלכשליםשל
הדמוקרטיהשלנו–שקיפותהיאחלקמןהתרבותשלעידןהמידע.
 .2במחקר "מדיניות ממשל פתוח בעידן הדיגיטלי"שכתבתיבשנת 1121הדגשתיכי
לאדיבאספקתמידעלפידרישה,אלאישלשאוףלהנגשהאקטיביתשלכלהמידע
הקייםבתוךהממשלהוזרועותיה.בעידןהמידעאיןשוםהצדקהשכלמידעיהיה
זמיןלחיפושפשוטברשת,חוץמאשרהמידעהשלטוני -זהשנצברבכספיהמיסים
שלנו ובאמצעות פתקי הבחירה שלנו .איך אפשר לדבר על "שיתוף ציבור" אם
לציבוראיןמידעבסיסילגביהצבעותנבחריו?איךאפשרלדברעל"ממשלפתוח"
במצבכזה?

 .9נוסף על כך ,במצב שבו חלק משרי הממשלה יפרסמו את הצבעתם ,ניתן יהיה
בקלותלדעתחלקמןהמידעשמתנגדיהתיקוןלחוקמבקשיםלהסתירולהחסות.
מצבשלהחסייתמידעמאפשרגםליצורקשריםבלתיראוייםביןהפוליטיקהלבין
התקשורת,הואילוהמידענמסרבצורהשלהדלפותולאבאופןשוויוניוישר.


אנימבקשתממךוקוראתלךלתמוךבהצעה.אשמחלעמודלרשותךבכלהבהרהנוספת. 
בברכה, 
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