
              
 

      

 2019במאי,      19

 יד'  סיוון,  תשע"ט

 לכבוד

 חברי הכנסת הנכבדים

 הכנסת

 

 2019שבוע חופש המידע הנדון: 

 

 1998במאי  19-בכנסת ב חוקקשנה לחקיקת חוק חופש המידע, אשר  21ימלאו  הקרובבשבוע 

 ולכבודו אנו מציינים את שבוע חופש המידע והשקיפות השלטונית. 

התנהלותן של הרשויות ושינה באופן משמעותי את  השלטונית הוביל את מהפכת השקיפותחוק זה 

את מולהצדיק מדוע הוא מבקש מידע  קלהיאב היה בעבר אדם נדרשבעוד אשר אל מול הציבור. 

למסור  נדרשתהיא זו ההרשות הציבורית  , מתוקף הוראות החוק,כיוםהרי שת, הרשות הציבורי

 . מידע ולהנגישו לציבור, אלא אם עלה בידה לנמק מדוע אין בידה למסור את המידע המבוקש

משרדי הממשלה, רשויות  ןחוק חופש המידע חל על מגוון רחב של רשויות, כאלפיים במספר, ובה

 –שקיפות שלטונית נוגעת בתחומים רבים  מקומיות, חברות ממשלתיות ומוסדות להשכלה גבוהה.

מינויים בקרב נתוני בריאות, הקצאת תקציבים בתחום החינוך, שקיפות במערכת הפיננסית, 

חופש המידע ועוד. לפי נתוני האתר המרכזי ל, שלטון המקומיהפקידות הבכירה, מערכת המשפט, ה

(foi.gov.il ,)בקשות חופש  10,000-יחידות הסמך מעל ללבשנה החולפת הוגשו למשרדי הממשלה ו

 .המידע

והשקיפות השלטונית ופועלים לקידומם, ם חוק חופש המידע ודיקבעוסקים אנו החתומים מטה, ה

שומו של חוק יי בלבד. קרטיכי הזכות לקבלת מידע אינה מקדמת קבלת מידע קונ ,להבהיר מבקשים

ולהגברת  נהל התקיןיהציבוריות, לקידום המחופש המידע מוביל לשיפור עבודת הרשויות 

  .המעורבות האזרחית

 מכאן פנייתנו אליכם.

ידיעה כי בם זאת, שים להסביר את חשיבותו של החוק. עכי בעידן הטכנולוגי, איננו נדר דומה

בתחום זה, ככל שתידרשו הנושאים שיונחו על שולחנכם רבים ומורכבים, נשמח להיות לכם לעזר 

 ה.תלפעול בתחום השקיפות השלטונית, יישומה קידומה והנחל



              
 

      

, אם לא כולה, נוגעת ם, שעיקר פעילותוארגונים עמותותמגוון של הקשר אנשי בזה פרטי  פיםמצור

בכל סוגיית ידע, בניסיון וביכולות שצברנו, אנו מציעים לכם להעזר בלקידום השקיפות השלטונית. 

 שקיפות שתובא לשולחנכם.

 

 ,בכבוד רב

 

 rachely@meida.org.il ,6767475-052, התנועה לחופש המידע -עו"ד רחל אדרי, מנכ"לית 

 nidal@lawgg.org ,6541511-054 ,עורכי דין לקידום מנהל תקיןעמותת  -עו"ד נדאל חאיק, מנכ"ל 

 tomer.avital@shakuf.press ,4213222-058שקוף,  –ומייסד מר תומר אביטל, עיתונאי 

, israel.org-heli@tiל, שבי" -לאומית ישראל עמותת שקיפות בינ - עו"ד חלי עולמי, מנכ"לית

054-2452320 

 , rothmar@gmail.com, התנועה למשילות ודמוקרטיה -עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי 

, המכון הישראלי לדמוקרטיה -מנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים  עו"ד אלונה וינוגרד,

alonav@idi.org.il ,5300888-02 

 aviaalef@gmail.com, התנועה לטוהר המידות - עו"ד אביה אלף, יו"ר הועד המנהל

התנועה למען איכות השלטון בישראל  –עו"ד תומר נאור, ראש האגף המשפטי 

 tomer@mqg.org.il ,4872866-054  

 dorit@hasadna.org.il ,6291038-050, הסדנא לידע ציבורי -גב' דורית חיזי, מנכ"לית 

 noa@lobby99.org.il , 7575222-054, 99לובי  - עו"ד נועה זלצמן, לוביסטית ציבורית

 052-8282444, האגודה לזכויות האזרח בישראל - מדיניות וחקיקהחיו , מקדמת -גילדעו"ד דבי 

, (ר"ע) הוגנת כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה - ש"יועמ, מן אלעד ד"וע

 , barak.com-elad@man ,6114485-03 

 karineb@uw.edu ,4997277-054 ,המרכז הבינתחומי הרצליה - פרופ׳ קרין נהון

(, לשעברראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע )עצמאית,  –עו"ד רבקי דב"ש 

rivki.dvash@mail.huji.ac.il ,6217710-050 
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