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עמוד 1



השקיפותבשם

מרגישה"לא

להתנצל"צורך

ליבובין־דרשרה

התנועהמנכ״ליתוינוגרד,אלונהערדמטרה,שניומצדגיבורהאחדמצד

בעיןנתניהו,משפחתשלההוצאותחריגתאתהשבועשחשפההמידעלחופש

משרדמולשניהלההקשההמלחמהעלמספרתהיאמיוחדבראיוןהסערה

והגופיםמהפוליטיקאיםהלחציםשספגה,הקשותהביקורותהממשלה,ראש

לדעתחייביםשכולנומהאתלהסתירכדיהכלשעושיםהרשמיים

אלונייוסיצילום://ליבנבין־דרשרה

TS1$$בדי/TS1$$בדי־שלקליםלארגעיםיש■ן

$DN2$/בדי$DN2$IV re,$1דב־לעשותפשוטלאזהדרתST$בדp$1ST$

$2ND$בדp$2ND$-rvהאחרוניםבימיםכאלה,רים

אותיששאלומייליםקיבלתי

שלי,הנהגמרוויחוכמהשליהמשכורתמה

קטנוניתשאניטענומהטוקבקיםטיםחלק

לאשאניוהאמתהממשלהראשאתורודפת

למעןפועלתאניממני.רוציםמהמבינה

זהאתייקחושאנשיםהמחשבההציבור,

מפחידהמאודאישיתרדיפהשללמקום

מעזהלאאפילואניאבלבראש,ליועוברת

ומו־פרטימאודאדםאנייקרה,שזהלחשוב

זר

$TS1$ומוזר$TS1$

$DN2$ומוזר$DN2$לפעמיםאותי.מכיריםאנשיםשפתאום

שנתניהולהיותיכוללעצמי:אומרתאני

לחשובמוזרקצתוינוגרד?אלונהזומייודע

שאניבמהמאמינהמאודאניככה.זהעל

כלבשכרעובדתהייתילאאחרתעושה,

ילדים,ושלושהמשכנתהליכשישנמוךכך

כליבכללהדהדהתחילכשהסיפוררקאבל

שלהמשמעותאתבאמתהבנתיהתקשורת

ברא־השבועאומרתכךעושה״,שאנימה

יון

$TS1$בראיון$TS1$

$DN2$בראיון$DN2$וינוג־אלונהערדל״מוםפשבת״מיוחד

רד,

$TS1$,וינוגרד$TS1$

$DN2$,וינוגרד$DN2$שחש־המידעלחופשהתנועהמנכ״לית

פה

$TS1$שחשפה$TS1$

$DN2$שחשפה$DN2$שלההוצאותחשבוןאתהשבועבתחילת

הפרטיים.בתיוושניהממשלהראשמעון

שחשיפתהמערהאתלעצמךתיארת

תחולל?הנתונים

הופתעתיאבלסערה,שתהיה׳׳הנחתי

התקשו־כליבכלהסיקורכיאםמעוצמתה

רת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$הגיעשהמידעמבטיחשזהמפניחשוב

שלי,התפקידבעצםוזההציבורשכבותלכל

אתלחנךחשובאנשים.שיותרלכמהלהגיע

מרלאכנראהשהיאהזאתלזכותהאזרחים

המידע.שללשקיפותהזכותמאליה,בנת

להעבירלנותעזורהזאתשהסערההלוואי

אתמעציםהואכמהועדהמידעחשיבותאת

הפוליטיקאיםכללאאפילובינתייםהציבור.

הבוקרבתוכניתהשתתפתיזה.אתמבינים

לצד10בערוץוילנאיואורלימרהגיאשל

מיקיהאוצרשרסגןאלקין,זאבהחוץשרמגן

כש־התשתיות.שרשהיהפריצקיויוסףלוי

המצלמות

$TS1$כשהמצלמות$TS1$

$DN2$כשהמצלמות$DN2$ליאמרוקולם,אתהרימוהםכבו

בכללאנחנוומהבשטויותמתעסקיםשאנחנו

מא־שהםברורהיהברגש,דיברוהםעושים,

מינים

$TS1$מאמינים$TS1$

$DN2$מאמינים$DN2$זהבשביליאבלאומרים,שהםבמה

שאניגבריםשלושהמוללבדאניקשה,היה

כן,לפניאותםפגשתילאמעולםמכירה,לא

עו־שאנחנולהםאמרתילהם.עניתיאבל

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$ולאקטנונייםלאאנחנוחשובים,דברים

ראששלבתיותקציבבשטויות.מתעסקים

מרגי־לאואניקטנוני,דברלאהואהממשלה

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$שהעבודהספקאיןזה.עללהתנצלצורך

המערכת׳׳.לאתגורמחירישמחשלת,שלי

הנתוןאומרת,היאאחרים,רביםכמו

הפר־בביתהמיםהוצאותגובהעלשנחשף

טי

$TS1$הפרטי$TS1$

$DN2$הפרטי$DN2$אותה.הפתיעשקלאלף80בקיסריה

הממשלהראשמשרדשלההסבראחרי׳׳גם

הוצ־אתוכוללשניםארבעמכסהשהנתון

אות

$TS1$הוצאות$TS1$

$DN2$הוצאות$DN2$נש־אנחנועדייןהמאבטחיםשלהמים

ארים

$TS1$נשארים$TS1$

$DN2$נשארים$DN2$בחודששקל000,5כ־שלחשבוןעם

מתוכ־באחתמיםמומחהשמעתימים.עבור

ניות

$TS1$מתוכניות$TS1$

$DN2$מתוכניות$DN2$להספיקיכולהזהשהסכוםשאמרהרדיו

הסבר.לזהשישמקווהאנימשפחות.127ל־

למהשואלתהייתיעיתונאית,הייתיאם

הפרטי׳׳.הביתאתמממןהציבור

שההו־מתבררהיהאממתאמזבתהיית

צאות

$TS1$שההוצאות$TS1$

$DN2$שההוצאות$DN2$?מזעריות

שההוצאותלהראותכדיזהאתעשיתי׳׳לא

הדרישהעצםמשהו.להוכיחכדיאוגבוהות

בסדר,לאשמשהואומרלאהמידעלשיתוף

שייךשהמידעחושביםשאנחנואומררקזה

רוצהרקאניעמדה,קובעתלאאנילציבור.

הציבורישהדיוןכדיחשופיםיהיושהנתונים

הצי־ובעזרתםאמיתיים,נתוניםעליתבסס

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$.מביאיםרקשופטים,לאאנחנוישפוט

אנחנומתלהמים,לאאנחנומידע.לחשיפת

וברורה״.אלגנטיתבצורהפועלים

רדיפהלאזו

המאבקנמשךארוכיםחודשיםעשרה

כללאוינוגרד,ולדבריהנתונים,לחשיפת

כדיזהאתעשיתי"לא

שההוצאותלהראות

להוכיחכדיאוגבוהות

הדרישהעצםמשהו.

אומרלאהמידעלשיתוף

רקזהבסדר,לאשמשהו

חושביםשאנחנואומר

לציבור.שייךשהמידע

רקעמדה,קובעתלאאני

חשופים״יהיושהנתונים

שתהיה"הנחתי

הביתסערה".

בקיסריה

שפיראהרצלם:17\י
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שאנשים"חבל

חופשאתמנכסים

לשמאל".המיד;

וינוגרדאלונהו"ד
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את״ביקשנוהתקבלו.המבוקשיםהנתונים

רקלנושלחוהם2008משנתהחלההוצאות

השנהשזובטענה20שנתעלהנתוניםאת

מהנ־חלקמוחשבו.ההוצאותשבההראשונה

תונים

$TS1$מהנתונים$TS1$

$DN2$מהנתונים$DN2$,שעבדוהמכבםותשמותכמוהוסתרו

ראששביתהמכבסהשלושמהבעבראיתן

ביט־שלבטענהכעת,איתהעובדהממשלה

חון;

$TS1$;ביטחון$TS1$

$DN2$;ביטחון$DN2$הוסתרופרחיםסידורילרכישתבמכרז

הצעותאיךמבינהלאאניהמחיר.הצעות

שמונהלנושלחוהםבביטחון.פוגעותמחיר

מת־אניבהוצאות,דיוניםשלפרוטוקולים

ארת

$TS1$מתארת$TS1$

$DN2$מתארת$DN2$יותר״.שהיולעצמי

12ל־מחולקיםההוצאותפירוטדפי14

מאוד,גבוהותההוצאותבחלקםחודשים,

שול־גבוהיםסכומיםיותר.נמוכותבאחרים

מו

$TS1$שולמו$TS1$

$DN2$שולמו$DN2$׳׳הופעהשנקראמהעבורתכופותלעתים

הופעהעבורשולמובאוגוסטייצוגית׳׳.
יי־

צוגית

$TS1$ייצוגית$TS1$

$DN2$ייצוגית$DN2$628,12,2011שנתעבורחלקםשקל

מאודמפורטקטנהמקופהההוצאותהחזר

בחודשמחמירים.אםוקטנוניהמקלהבגישה

כהח־הקטנהמהקופהשולמולדוגמה,מרס,

זר

$TS1$כהחזר$TS1$

$DN2$כהחזר$DN2$גבוהיםסכומיםלצדשקל08.21הוצאות

מפורטיםפחותהרבההפרוטוקוליםיותר.

2011במרסתמיהה.מעורריםחלקםכיאם

במעוןהבוקרארוחותבתעריףשינויאושר

ארו־החדש,התעריףפיעלהממשלה.ראש

חות

$TS1$ארוחות$TS1$

$DN2$ארוחות$DN2$לסועד,שקל200יעלוהרשמיותהבוקר

ולמשפחתוהממשלהלראשהבוקרארוחות

צהרייםארוחותלסועד.שקל213עדיעלו

420יעלווטבחיםמלצריםלרבותערבאו

במסע־לארוחההשווהסכוםלסועד,שקל

דת

$TS1$במסעדת$TS1$

$DN2$במסעדת$DN2$.יוקרה

צריךהממשלהראששביתחושבת׳׳אני

וינוגרד.אומרתמכובדת׳׳,בצורהלהתנהל

באכסנייתלישוןצריךלאהממשלה׳׳ראש

ראשביתשתקציבמגליםהיינואםנוער.

בשנה,שקלאלף350ל־מגיעהממשלה

לחופשהתנועהשלהשנתיהתקציבשזה

האחרו־בימיםאבלדואגת.הייתיהמידע,

נים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$שתקציבשחשבואנשיםמעטלאהיו

יקרהואריחנייםלנרותשקלים000,6של

אנח־סביר.שזהשחשבוכאלהגםהיומדי.

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$אנחנוביקורת,מותחיםולאשופטיםלא

הצי־לשקוף.המידעאתלהפוךמנסיםרק

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$שהציבורמפנילשפוטשצריךזההוא

משלם׳׳.

כאן״משהואמר:פירוןשיהחינוךשר

חטטני״.לינראה

והצי־ציבור,נבחרהואהממשלה׳׳ראש

בור

$TS1$והציבור$TS1$

$DN2$והציבור$DN2$מעלההיההואאםהבתים.אתלומממן

הנתו־אתהממשלהראשמשרדשללאתר

נים,

$TS1$,הנתונים$TS1$

$DN2$,הנתונים$DN2$ואףשקיפותשללמודלהופךהיההוא

גלוי.היהשהכלמפנימחטטהיהלאאחד

הצי־האחרונותשבשנתייםהיאהתחושה

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$בונהשקופההתנהלותהראש.אתהרים

וכ־תקין,שהמנהללראותאפשרככהאמון,

שהמידע

$TS1$וכשהמידע$TS1$

$DN2$וכשהמידע$DN2$ואו־רגועיהיההציבורשקוףיהיה

לי

$TS1$ואולי$TS1$

$DN2$ואולי$DN2$שקט׳׳.איזשהולכאןיחזור

להג־והשרהתקשורתשרארדן,גלעד

נת

$TS1$להגנת$TS1$

$DN2$להגנת$DN2$,הנתוניםלפרמומבתגובהאמרהעורף

נתניהו.שלמהרדיפהשנמאט

ראשהואנתניהו.אתרודףלאאחד׳׳אף

אליו.רלוונטיתשלנוהפנייהולכןהממשלה

הממשלהראשהייתהגלאוןזהבהאםגם

כזו׳׳.בקשהמגישההייתי

שרשלאשתומוזמ,נירשלוםג׳ודי

כתבהשלום,מילבןוהאנרגיההתשתיות

צריכותשהטענותשלההפיימבוקבדף

שאישרההכמפימלוועדתמופנותלהיות

ההוצאות.את

הכס־לוועדתשיפנהטענותשיש״למי

פים.

$TS1$.הכספים$TS1$

$DN2$.הכספים$DN2$רקפועלתאנישלנו.התפקידלאזה

תק־ליואיןזמןליאיןהשקיפות,להגברת

ציבים

$TS1$תקציבים$TS1$

$DN2$תקציבים$DN2$,שלי".המנדטלאגםוזהלהתלונן

האח־בשנימשעולותהטענותאחת

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$הממש־לראשלהניחשצריךהיא

לה

$TS1$הממשלה$TS1$

$DN2$הממשלה$DN2$אחרירקמאלהבנתוניםולטפללמשול

תפקידו.אתעוזמשהוא

אלאאישית,אליוהייתהלאשלי"הבקשה

מקווהאניהממשלה.ראשלמשרדהופנתה

שםישהבקשה.עלזמנואתבזבזלאשהוא

לטפלשאמורהמידעחופשחוקעלממונה

כאלה׳׳.בבקשות

חלקידע

הוג־הנתוניםלקבלתהראשוניתהבקשה

שה

$TS1$הוגשה$TS1$

$DN2$הוגשה$DN2$בחודשכאמורהממשלהראשלמשרד

הסיפורבתקשורתאז׳׳התפרסםפברואר.

שהותקנהוהמיטההגלידהעלההוצאותעם

צי־דיוןלערוךנכוןשיהיהוחשבנובמטוס,

בורי

$TS1$ציבורי$TS1$

$DN2$ציבורי$DN2$מסבירההרשמיים׳׳,הנתוניםבסיםעל

הנשיא.לביתהוגשהדומהבקשהוינוגרד.

ההוצ־פירוטהגיעחודשיםשלושהאחרי

אות

$TS1$ההוצאות$TS1$

$DN2$ההוצאות$DN2$הנ־שלהרשמיומעונוהנשיאביתשל

שיא.

$TS1$.הנשיא$TS1$

$DN2$.הנשיא$DN2$לבקשה,הגיבלאהממשלהראשמשרד

לביתעתירההתנועההגישהמאיובחודש

מהב־׳׳ההתעלמותתשובה.למתןהמשפט

קשות

$TS1$מהבקשות$TS1$

$DN2$מהבקשות$DN2$וינוג־אומרתחריגה׳׳,איננהשלנו

רד.

$TS1$.וינוגרד$TS1$

$DN2$.וינוגרד$DN2$סגי־עלדוחהביטחוןממשרד׳׳ביקשנו

רת

$TS1$סגירת$TS1$

$DN2$סגירת$DN2$הםשנהובמשךנולד׳׳לחופשעמותת

למתןעתירהוכשהגשנולבקשה,הגיבולא

שביקשנו.החומרעםלדיוןהגיעוהםתשובה

אנשימשכורותאתהאוצרממשרדביקשנו

למשרדאותנוהפנוהםוהמוסד.השב׳׳כ

חו־תשעהבמשךהגיבשלאהממשלהראש

דשים,

$TS1$,חודשים$TS1$

$DN2$,חודשים$DN2$לק־ממתיניםואנחנועתירההגשנו

ביעת

$TS1$לקביעת$TS1$

$DN2$לקביעת$DN2$בתחוםשיפורשחלאףלדיון.מועד

שלעדייןהיאהגישההמידע,שקיפותשל

שהתנהלותמפניאותימפתיעזההסתרה.

ומד־ומסקופיםמרדיפהפחדחוסכתשקופה

ברים

$TS1$ומדברים$TS1$

$DN2$ומדברים$DN2$במי־אתםתשלטומהקשרם.שהוצאו

דע,

$TS1$,במידע$TS1$

$DN2$,במידע$DN2$יהיולאואזשצריך,כמואותותוציאו

רדיפה׳׳.עלתלונותלכם

הע־אתהגישהשההתנועהאחרייומיים

תירה

$TS1$העתירה$TS1$

$DN2$העתירה$DN2$הממשלהראשממשרדאליהנשלח

הממשלהראשבתיהוצאותעלבמימימידע

המעונותושניבירושליםהרשמיהמעון

לאהדוחובירושלים.בקיסריההפרטיים,

עלבלבד.סעיפיםתשעהוכללמפורטהיה

הוכפ־כמעטההוצאותרובהמקוצר,הדוחפי

לו

$TS1$הוכפלו$TS1$

$DN2$הוכפלו$DN2$יותרנמוכותהיוחלקןכיאם2009מ־

וה־המזוןהוצאותכך2011לעומת2012ב־

אירוח

$TS1$והאירוח$TS1$

$DN2$והאירוח$DN2$אלף211ל־2009ב־שהגיעוהרשמי

וירדושקלאלף490ל־2011ב־קפצושקל,

הניקיוןהוצאותשקל.אלף459ל־2012ב־

אלף945ל־2009ב־שקלאלף532מ־עלו

אלף42מ־עלוהייצוגדמי2012ב־שקל

עלוהכלבסךשקל.אלף53ל־2009ב־שקל

2009מאזשקלבמיליוןההוצאות

רבתי.סערהוחוללהתפרסםהמידע

טסט,שליהאוטואתלהעביר׳׳הלכתי

שהעבירואנשיםביןשיחהשםוהתפתחה

אמרווכולםטסטיםשלהםהמכוניותאת

ראששלההוצאותגובהמהשיידעושראוי

אחר־שאניידעאחדשאףבליהממשלה,

אית

$TS1$אחראית$TS1$

$DN2$אחראית$DN2$.ולאסיפקלאהמידעאותנואבללזה

עמוד 4



להתנצלצורןמרגישהלא־<

היהלאשהמידערקלאהגיוני.לנונראה

ביקש־׳׳אנחנווינוגרד,מספרתמפורט׳׳,

נו

$TS1$ביקשנו$TS1$

$DN2$ביקשנו$DN2$הלבוש,עולהכמהמרבי,בפירוטמידע

הגיעשהואאלאהרכישות,עולותכמה

להגיעצריךהמידעמעובד.וורד,במסמך

ששםמפניברשותשמורהואשבהבדרך

משרדשהוא.כפיבמידעהאמת,נמצאת

זההשיטה.אתהמציאלאהממשלהראש

מרשותמידעכשביקשנובעברלנוקרה

מספ־עםעמודיםארבעהוקיבלנוהשידור

רים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$עתירהלנוהייתהבעברכלליים.מאוד

תק־אתכשביקשנואביבתלעירייתנגד

ציב

$TS1$תקציב$TS1$

$DN2$תקציב$DN2$שהואכמודיגיטליבפורמטהעירייה

אחרת,בצורההמידעאתקיבלנונאגר.

וזכינו״.הדיגיטליהפורמטלקבלתעתרנו

לתנועההתבררהוגשהשהעתירהאחרי

ערוץמחדשותסגל״עמיתשותף.להשיש

ההוצאותשלחשבוניותלקבלבקשההגיש

הב־עלידענו׳׳לאבבריטניה.שנעשהכפי

קשה,

$TS1$,הבקשה$TS1$

$DN2$,הבקשה$DN2$הפרקליטותמתשובתרקעליהלמדנו

הבקשות.שתיביןשאיחדההמשפטלבית

הפירוטרמתמהלדעתביקשובפרקליטות

הדיוןאת׳׳דחינווינוגרד.אומרתשנרצה׳׳,

לה־לנסותכדילאוקטוברספטמברמחודש

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$יומייםהמשפט.ביתעזרתללאלמידע

אלי־נשלחבאוקטוברהדיוןמועדלפני

נו

$TS1$אלינו$TS1$

$DN2$אלינו$DN2$,אחריכך,אחרשבועותושלושההמידע

העתירה׳׳.אתמשכנוהמידע,עלשעברנו

בראשלווינוגרדשחלףהראשוןהדבר

שחבלהואהנתוניםקובציאתשראתהאחרי

הע־שהוגשהלפניהמידעאתקיבלושלא

תירה.

$TS1$.העתירה$TS1$

$DN2$.העתירה$DN2$עתי־להגישבשבילנופשוטלא׳׳זה

רה.

$TS1$.עתירה$TS1$

$DN2$.עתירה$DN2$לק־הבקשהמסביב:הוצאותהרבהיש

בלת

$TS1$לקבלת$TS1$

$DN2$לקבלת$DN2$ביתאגרתהרלוונטי,מהמשרדמידע

לעורךותשלוםשליחצילומים,המשפט,

שעושיםמתנדביםדיןעורכילנוישהדין.

מצי־אנחנואבלבונו׳,כ׳פרוהעבודהאת

עים

$TS1$מציעים$TS1$

$DN2$מציעים$DN2$000,2גוביםהםולעתיםלעתירהשקל

סכוםמוציאיםאנחנוזהכלאחריהכסף.את

זהבשבילנועתירה.עלשקל000,4כ־של

לפניטוב־טובחושבתאניולכןכסף,הרבה

שהעתירותליחשובעתירה.מגישהשאני

ליהיהאםשינוי.וייצרומשמעותיותיהיו

מפניעתירותהרבהמגישההייתיתקציב,

שינוימתחוללמתערבהמשפטכשביתשרק

שלנו׳׳.הבאותלבקשותגםשמהדהד

לשינוי?הצעהלךיש

ראששלכלשהיהשתתפותנדרשת׳׳אולי

בטוחהאניהאישיות.בהוצאותיוהממשלה

ליצורשיידעוממנימוכשריםאנשיםשיש

כזוסערהמתחוללתאםהנכון.האיזוןאת

לתתצריךהנראהכפיהנושא,סביבגדולה

הדעת׳׳.אתעליו

נממר:נתניהובלשבתגורמימבשמ

שלאוהמציצנותמהחטטנותכבר׳׳נמאס

וכלבישראל,ציבוראישאףכלפינהוגה

בניגודברה׳׳מ.פוליטיתלפגועמטרתה

בקשותלכלהשיברה׳׳ממשרדלטענתכם

זמ־ללוחותבהתאםהמידעלחופשהתנועה

נים

$TS1$זמנים$TS1$

$DN2$זמנים$DN2$ברבים.פרסומםולראייהבחוק,קבועים

שקבעהלנהליםבהתאםבוצעוהמכרזיםכל

הממש־ראששלכניסתוטרםעודלמדינה.

לה

$TS1$הממשלה$TS1$

$DN2$הממשלה$DN2$לתפקיד.נתניהו

shabat@maariv.co.il

הואהממשלה"ראש

והציבורציבור,נבחר

אםהבתים.אתלומממן

שללאתרמעלההיההוא

אתהממשלהראשמשרד

הופךהיההואהנתונים,

ואףשקיפותשללמודל

מפנימחטטהיהלאאחד

גלוי.התנהלותהיהשהכל

אמון"בונהשקופה

זההוא"הציבור

לשפוט".שצריך

הממשלהראש

נתניהושרהורעייתו

בצריחחושפת90א^צילום:
לשנהשקלמיליוןחציבקושישלתקציבעם

בענקיםלהילחםהמידעלחופשהתנועהמצליחה

הוק־המידעלחופשתנועה■־■■

רן

$TS1$הוקרן$TS1$

$DN2$הוקרן$DN2$עיתונאיםידיעל2004ב־מה

הואהתנועהיו׳׳רומשפטנים.

ההנה־חבריוביןדרוקר,רביב

לה

$TS1$ההנהלה$TS1$

$DN2$ההנהלה$DN2$״ידיד׳׳,מעמותתמלמדרןנמצאים

ורועירביןיורםפרופסורמגל,עמית

מונתהוינוגרדהקודם.המנכ׳׳לפלד,

מתוךוחצי.שנתייםלפנילמנכ׳׳לית

הפ־היאהגישהשהתנועהעתירות64

סידה

$TS1$הפסידה$TS1$

$DN2$הפסידה$DN2$פר־בכמהוזכתהמקריםבשבעה

שות

$TS1$פרשות$TS1$

$DN2$פרשות$DN2$,עיתונאיםעםיחדחלקןעקרוניות

הקב׳׳אלמסירתהדרישהכמוועיתונים,

המוהליםשמותחשיפתלמתגייסים,

הנתו־חשיפתבעבודתם,שהתרשלו

נים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$חשיפתבאיידס,הנדבקיםאחוזעל

תנאיחשיפתאזורים,לפיפשיעהנתוני

ספיעםיחדשינחמןח׳׳כשלהפנסיה

אודותעלומידעצה׳׳למגליעובדיה

יחדחופשתםבמהלךשנמלטואסירים

ראשון״.׳׳מקורהעיתוןעם

מספרתקלות,לאמהעתידותחלק

משרדנגדעתירה׳׳הגשנווינוגרד.

בחתךהמיצ׳׳בדוחותלחשיפתהחינוך

המשפטבביתהפסדנובית־םפרי,

במהלךוזכינו.לעליוןערערנוהמחוזי,

המליץהמשפטביתלעליוןהערעור

למשרדבאנולפשרה.להגיעשננסה

הנ־אחדהצעות.מיניכלעםהחינוך

ציגים

$TS1$הנציגים$TS1$

$DN2$הנציגים$DN2$שהואליאמרהחינוךמשרדשל

כשהרסבלילהישנהאניאיךמביןלא

שמכירמיכלכתפיי.עלהחינוךמשרד

עוברתלאכזאתשהערהיודעאותי

מע־בדיעבדבי.פוגעתאלאידיעל

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$שהנתוניםאףנהרסהלאהחינוך

החינוך.משרדשלבאתרהיוםמוצגים

הזיהומיםמדרגדוחאתכשביקשנו

שייג־שהנזקלינאמרהחוליםבבתי

רם

$TS1$שייגרם$TS1$

$DN2$שייגרם$DN2$מפר־כתוצאההבריאותלמערכת

סום

$TS1$מפרסום$TS1$

$DN2$מפרסום$DN2$בטוחהלאאניעצום.יהיההדוח

שגרמ־העובדהעםלחיותיכולהשאני

תי

$TS1$שגרמתי$TS1$

$DN2$שגרמתי$DN2$הבריאות,למערכתגדולכךכלנזק

רופאים,הםבעליוגםאבישגםבמיוחד

שעוס־אינטרנטלאתרינכנסתיאבל

קים

$TS1$שעוסקים$TS1$

$DN2$שעוסקים$DN2$רחביבכלבריאותייםבנושאים

מדרגיעלדוחותשםוראיתיהעולם

הבריתבארצותחולים.בבתיזיהומים

השוואותגםשישמפורטכךכלהדיווח

שהמידעחושבתאניהחולים.בתיבין

הצי־ואתהבריאותמערכתאתמעצים

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$החו־בתיביןאיכותתחרותויוצר

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$בנו־עתירהאותם״.משפרתשרק

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$עדייןהדיוןהמשפט,לביתהוגשה

הסתיים.לא

לשופטמשפחתיקשר׳׳איןוינוגרד,

רו־לברקנשואה37בתוינוגרד׳׳,אליהו

זנצוייג,

$TS1$,רוזנצוייג$TS1$

$DN2$,רוזנצוייג$DN2$החו־בביתבאורולוגיהמתמחה

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$בכפרגרהלשלושה,אםהשומר,תל

עדאביבבתלשניםהרבה׳׳גרנואוריה.

קטנהבדירהילדיםלגדלקשהשנעשה

וי־יצחקאביה,בירושלים,גדלהבעיר׳׳.

נוגרד,

$TS1$,וינוגרד$TS1$

$DN2$,וינוגרד$DN2$ליאורה,אמה,ילדים,כירורגהוא

אדריכ־הייתהשנים,ארבעלפנינפטרה

לית.

$TS1$.אדריכלית$TS1$

$DN2$.אדריכלית$DN2$באוני־אנגליתספרותלמדההיא

ברסיטת

$TS1$באוניברסיטת$TS1$

$DN2$באוניברסיטת$DN2$הבי־במרכזומשפטיםאביבתל

נתחומי

$TS1$הבינתחומי$TS1$

$DN2$הבינתחומי$DN2$ובקרןקרבבקרןועבדהבהרצליה

לחופשלתנועהשהגיעהלפניהחדשה

התורמותאחתהיאהחדשההקרןהמידע.

המידע.לחופשלתנועה

רודפתשאתטוענימטוקבקימטימ

הקרןעמשלךהקשרבגללנתניהואת

החדשה.

חופשאתמנכסיםשאנשים׳׳חבל

אוימיןשלענייןלאזהלשמאל.המידע

שלאאיתןמיכאלהכנסתחברשמאל.

מה־הזהבתחוםעשהלשמאלשייךהיה

פכה.

$TS1$.מהפכה$TS1$

$DN2$.מהפכה$DN2$מהליכודלויןיריבהכנסתחבר

השמאלעםמזוההלאשבוודאיביתנו

מידעחופשלמעןהלוחמיםאחדהוא

הב־עלידעולאהחדשהבקרןבכנסת.

קשה

$TS1$הבקשה$TS1$

$DN2$הבקשה$DN2$הממש־ראשבתישלבנושאשלנו

לה,

$TS1$,הממשלה$TS1$

$DN2$,הממשלה$DN2$לחו־לתנועהתורמתהחדשההקרן

פש

$TS1$לחופש$TS1$

$DN2$לחופש$DN2$במטרותמאמיניםשהםמפניהמידע

שלנו״.בעבודהמעורביםלאהםשלנו,

כאוב.נושאהםותקציביםתורמים

אלף380הואשלנוהשנתי״התקציב

אלף50לנוחסריםהבאהלשנהשקל,

לתחוםכספיםלגייסקשהנוראשקל,

נושאיםתמידנראיםוילדיםעוניהזה,

אניבצמצום.חייםאנחנויותר.נחוצים

משרהעלברוטושקל000,01מרוויחה

והיועצתשלנוהמשפטיהיועץמלאה,

לחצישקל000,4מרוויחיםהארגונית

מרווי־האינטרנטאתרועורכתמשרה

חה

$TS1$מרוויחה$TS1$

$DN2$מרוויחה$DN2$000,2לנוישמשרה.חציעלשקל

בחודש,שקל000,2שמקבלתיחצנית

משת־לציוןבראשוןשלנוהמשרדים

רעים

$TS1$משתרעים$TS1$

$DN2$משתרעים$DN2$אתרבועים,מטריםשמונהעל

ממו־דיןעורכילנועושיםהעתירות

רים

$TS1$ממורים$TS1$

$DN2$ממורים$DN2$שלנוהלוביסטבונו׳,כ׳פרובחינם

המי־חופשחוקבשיפורבכנסתשעסוק

דע

$TS1$המידע$TS1$

$DN2$המידע$DN2$עלחלהחוקהיוםבהתנדבות.עובד

אותולהרחיברוציםאנחנוגופים,600

הקיימת.הקרןכמוגופיםבתוכוולהכיל

לחופשנציבותלהקיםדוחפיםאנחנו

שלפרוטוקוליםלפרסוםולהביאמידע

תק־להשיגנצליחאםציבוריות.ועדות

ציב

$TS1$תקציב$TS1$

$DN2$תקציב$DN2$לשנה,שקלמיליוןחצישלבסכום

הזה״.בתחוםמהפכהנחולל

המהפמה?תיראהאיך

לאשכברשקוףכךכליהיה״הממסד

להיותשלי,החלוםזהאותנו.יצטרכו

לחו־התנועהלסגירתשתביאהמנכ״לית

פש

$TS1$לחופש$TS1$

$DN2$לחופש$DN2$.זמיןיהיהפהשהמידעהלוואיהמידע

מיותרים״.נהיהואנחנולכולם
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