
 

 

 2020טובר  וק בא 27                                    דלכבו

 , נציב תלונות הציבורמר מתניהו אנגלמן

 ombudsman@mevaker.gov.il  באמצעות דוא"ל:                                                         משרד מבקר המדינה

   , ליאלח"כ גילה גמשרה של הפגישות ומן הבעניין רישומים כוזבים בי תלונההנדון: 
 במענה לבקשת חופש מידע  לידי התנועה לחופש המידע (ע"ר)שנמסר 

 שלום רב, 

ה תלונות  ("בירור  השביעי  הפרק  להוראות  התשי"ח בהתאם  המדינה,  מבקר  לחוק  [נוסח    1958- ציבור") 

 מטה.הכל כמפורט  ,שבנדוןבנושא בתלונה אנו מתכבדים לפנות אליך  ,משולב]

 פתח דבר

המה נד  ממנודיעות האחרונות בסוף השבוע האחרון,  ות תחקיר עיתונאי שפורסם ביבעקב  מוגשת  תלונה זו

שמ לגלות  לבקשהמתלוננת  במענה  לה  שנמסר  מידידע  חופש  ל ת  הפגישות  יומן  היינו,  השרה    2017-ע,  של 

שהוספו    ,ם כוזבים של "פגישות פיקטיביות"ישומי ר  לכאורה מכילויון חברתי דאז, ח"כ גילה גמליאל,  לשו

על  (לשון הכתבה).    "כדי לשוות לה תדמית של שרה פעילה ופרודוקטיבית"לשם "עיבוי הלו"ז והשרה  ליומן  

  .בתקופת כהונתה  מדי שנהחזרה על עצמה  ו,  לשכת השרהנהגה בפרקטיקה שיטתית שמדובר בכתבה,  הפי  

בחומרת להפריז  הטענותקשה  של  מהכתבה  ן  ממש,    :העולות  בהן  יש  היא  אם  הדברים   שרה שמשמעות 

ישראל  בממשל ומסולף  מידע  מסור  לובמתכוון    ביודעין   פעלהת  פועלהכוזב  הציבורי  על  ידי  ל  ,בתפקידה 

פוגעים  שכאלה  ופסולים  חמורים    מעשים  .כולויבור  לצ  –, ובאמצעותם  מבקשי מידע לפי חוק חופש המידע

של חוק חופש המידע,  העיקרית  תחת תכליתו  חותרים  ו,  שלטוןמוסדות הבבאמון הציבור  ביותר  פגיעה קשה  

 1על פועלו.   אמין ומהימן באמצעות גישה למידע מלא,    ,שהיא לאפשר לציבור לקיים בקרה על מעשי השלטון

 העובדות הצריכות לעניין 

מס'    היא  המתלוננת .1 (ע"ר  המידע  לחופש  ללא  רשומה  עמותה    ,)580425700התנועה  רווח עמותה    מטרות 

בהפועלת   הקמתה  שקיפותמען  ל  2004-למן  רשויות שלטונית   קידום  של  פעילותן  על  הפיקוח  להגברת   ,

(להלן:    1998- באמצעות חוק חופש המידע, התשנ"ח   ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע

 .), בהתאמה"חוק חופש המידע"ו "התנועה"

  אלה:הנילונים הם  .2

,  2020ועד לחודש מאי    2015למן חודש מאי  כשרה לשוויון חברתי    כיהנהשהשרה ח"כ גילה גמליאל,   .2.1

 . לרבות התקופה הרלוונטית לאירועים מושא תלונה זו

 ירועים מושא תלונה זו. בתקופה הרלוונטית לא לשכת השרה לשוויון חברתיעובדי  .2.2

 . (כאז כן היום), הגב' יעלה גרין לשםבמשרד לשוויון חברתי  חוק חופש המידעהממונה על  .2.3

אפריל  ב .3 התנועה    2017חודש  המידע  הגישה  חופש  חוק  לפי  למידע  מידע לידי  בקשה  העמדת  על  הממונה 

,  ומן הפגישות של השרה לשוויון חברתי, ובה ביקשה לקבל את לוח הזמנים וימשרד לשוויון חברתילציבור ב

 "). הבקשה(להלן: " ועד ליום מתן המענה לבקשה 2017שנת למן ראשית  וזאת

 
הממשלה   7678/16עע"ם  ר' למשל    1 חופש המידע במשרד ראש  חוק  יישום  נ' הממונה על  מזוז    24, פס'  דרוקר  השופט  של  לפסק דינו 

כנסת בהצעת חוק חופש המידע,  מליאת ור' גם דברי שר המשפטים דאז, צחי הנגבי, בעת הדיון ב; , וההפניות שם )7.8.2017(פורסם בנבו, 
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שרה לשוויוןמסרה הממונה האמורה לידי התנועה את יומן ה   חודשיםכמה    הבקשה נענתה בחיוב, וכעבור.4

. בקישור זה עיוןל הזמינים, PDFחלוקה לחודשים ובקבצי , ב2017חברתי לשנת 

במוסף  הת  23.10.2020ביום  .5 מאת    7פרסמה  תחקיר  כתבת  אחרונות  ידיעות  של  ועמיחיימים  גלעדי  טל 

הסביבה.  ,אתאלי להגנת  "השרה  עצמה"  בכותרת  פ  ,של  לבחינת  גמליאהמוקדשת  השרה  של  ל ועלה 

.זה למכתב נספחכ מצורף העתק הכתבה ").כתבהה"(להלן: תפקידה הנוכחייה הקודמים ובתפקידב

באותה תקופה, מר רדה ובין יומן מנכ"ל מש  2017-השוואה בין יומן השרה גמליאל ל פי האמור בכתבה, על .6

חושפת "אי התאמות),  בקישור זה וזמין    ,פש המידעחוק חו  מכוחלפי בקשת מידע    נמסר אף הואש(  בי כהןא

בינה למנכ"ל משרדה, נמצא שבאותם  ותשביומן השרה תועדו כפגישת רשומות  : בשורשמעוררות תהיות"

היעדרות עקבובמיקומים אחרים, או אף    מועדים תועדו ביומן המנכ"ל פגישות שקיים עם גורמים אחרים

מ בי  ילואים.שירות  היה  כך  הכתבה,  ,19.6.2017,  18.5.2017  ,27.3.2017  ,2.2.2017,  30.1.2017מים  לפי 

ד כאלו". "יש עו ,, ועל פי האמור שם18.9.2017-ו  17.8.2017

בנעשה בלשכת השרה לשוויוןה  רמת שהייתה מעורמובא מפי "גו  ,סתירות הללוההסבר שמוצע בכתבה ל.7

:תה "גורמת"לאו בכתבהלהלן ציטוט מדויק של הטענה שמיוחסת  מובא. נוכח חומרת הדברים, חברתי"

מסודרת  די שנה, לקראת פרסום יומניה לציבור, הייתה מתנהלת בלשכתה של גמליאל מערכת  לדבריה, מ"
על פי   'האנשים שלה בלשכה יושבים וממלאים שם דברים', היא טוענת.  של הוספת פגישות ועיבוי הלו"ז.

יומנים פגישות פיקטיביות שערכה כביכול, כדי לשוות לה תדמית  הטענה, גמליאל פשוט הוסיפה לכאורה ל
"של שרה פעילה ופרודוקטיבית.

של הרשומות ביומן השרה שינוי מגמתי ו  עניינהש  ,פרקטיקה שיטתיתלכאורה  עולה  אלה  מדברים  .8 מכוון 

עובר למסירתו למבקשיו לפי חוק חופש המידע.   –  שהיומן שיקף במקור  שאינו תואם את המציאות,  גמליאל

מי.9 כי  שודגש  הנ"ל  השרההתיאור  בלשכת  ל"גורמת"  עולהמ  כןו  ,מיוחס  בכתבה,  שנזכרים  הפרטים  יתר 

ש להשינויים  לכאורה  הוגבלו  לא  השרה  ביומן  עם  שנערכו  פגישות  משרדההוספת  הכתבהמנכ"ל  וכי   ,

באלה   משום  התמקדה  המנכ"ל  הפ אך  ליומן  שניתן  ש2017-לרסום  בין,  להשוות  התחקיר  לעורכי  אפשר 

היומנים ולעמוד על הסתירות ביניהם. 

בתפקידה המיניסטריאלי, ככזה ל השרה גמליאל ס התנהלותה הכללי שאת דפוארת מת הכתבהזאת ועוד, .10

אף   להשנמשך  כשרה  הנוכחית  כהונתה  הסביבה.בעת  המינהל,   גנת  תקינות  מחזקת  המתבקשת  בזהירות 

, בד בבד, אף הפרקטיקה השיטתית של רישומים כיום  שמא נמשכת עה סבורה שתיאור זה מעורר חשש  התנו

חוק חופש המידע.  במענה לבקשות לפיעובר למסירתם  ,ביומן השרהלכאורה כוזבים 

השבוע על אודות השינויים"גמליאל לא השיבה לשאלה שהצגנו לה    ר בכתבה,על פי האמויצוין שלבסוף,  .11

בוע לדברים".", ו"גם המנכ"ל כהן סרב להתייחס השביומנים

סוף דבר 

לעיל,  .12 האמור  כל  הדברים,  נוכח  לחומרת  לב  בבירור ובשים  לפתוח  לנכון  שתראה  ובטוחים  סמוכים  אנו 

תלונתנו זו.

, בתודה ובברכה

 איה מרקביץ', עו"ד   
התנועה לחופש המידע

עו"דיה מרקביץ', עו"ד  מרקביץ' יה
ל

office@meida.org.il
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