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 לכבוד

 מר אורי אריאל

 שר הבינוי והשיכון

 משרד הבינוי והשיכון

 ל ופקס"באמצעות דוא

 

, שלום רב

  פרסום הצבעותיך בועדת השרים לענייני חקיקה :הנדון
 

 :הריני פונה אליך כדלקמן "(התנועה: "להלן), בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

לדון   ("הוועדה-"להלן)מדי יום ראשון מתכנסת ועדת השרים לענייני חקיקה , כידוע .1

, את עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם הכנסת, בין היתר, ולקבוע

 ולאשר הצעות חוק ממשלתיות 1951-א"התשי, לאשר הרשאות על פי חוק נכסי המדינה

 .טרם הבאתן לכנסת

שהממשלה אינה , הסיכוי של הצעת חוק פרטית, בשל המבנה הפארלמנטרי במדינה .2

לצלוח ולהפוך להיות נורמה מחייבת במדינת ישראל הוא קטן עד בלתי , תומכת בה

 .למעשה, קיים

היא בעלת השפעה , הוועדה ובוודאי החברות בה, ללא כל ספק, היוצא מהדברים הוא כי .3

על הנורמות שיתקבלו ויהפכו לחוקים , גדולה ונרחבת על מהלכי החקיקה בכנסת

 .מחייבים במדינת ישראל ועל אלה שלא יצליחו כאמור

ללא , ענייניה נערכים במחשכים, ועל אף תפקידה המכריע של ועדת השרים, עם זאת .4

המידע . פרוטוקול ואף מבלי שהציבור יודע מי מבין נבחריו תמך בהצעה זו או אחרת

 .היחיד המועבר לציבור היא ההחלטה הסופית של הוועדה

אשר עלול לסכן את ביטחון , אין עסקינן בסודות מדינה ובוודאי שלא במידענזכיר כי  .5

זו אשר הינך מחוייב לחשוף , בעמדתך האישיתכל שמדובר כאן הוא - אזרחי המדינה

 . בפניי ציבור בוחריך

הימנעות , במדינה דמוקרטית, התנועה לאיכות השלטון סבורה כי לא ניתן להצדיק .6

העובדה כי בשלב זה אין כל , ודוק. מפרסום הצבעות מקבלי ההחלטות לציבור הרחב

 1.הוראה או הנחיה לפרסם הצבעותיך אינה צריכה למנוע ממך לנהוג באופן שקוף

                                                 
לפרסם הצבעותיה בועדת השרים לענייני , ציפי לבני' הגב, שם בחרה שרת המשפטים, ראו אתר משרד המשפטים 1

 .הצבעות השרה בועדת השרים לענייני חקיקה<"שרת המשפטים"<"אודות המשרד: "חקיקה
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לגבי הצעת החוק בדבר הפרדת , למשל,  לדעת כיצד תצביעהציבור מעוניין וזכאי .7

הצעת חוק שכר , ההוצאות הציבוריות והפרטיות של ראש הממשלה ונשיא המדינה

 .כ מיקי רוזנטל" של חה,2013-ג"התשע, נשיא המדינה וראש הממשלה

הממשלה : לגבי הצעת החוק יסוד, למשל,  לדעת כיצד תצביעהציבור מעוניין וזכאי .8

העלאת אחוז  )(61תיקון )ולגבי הצעת חוק הבחירות לכנסת  (הגברת המשילות) (תיקון)

 .2013-ג"התשע, (החסימה והגברת המשילות

הציבור מעוניין וזכאי לדעת כיצד תצביע בכל הצעות החוק  ,אלו הן רק דוגמאות .9

 זוהי זכותו הבסיסית של הציבור לדעת האם נבחרי הציבור  -המובאות בפני הוועדה

זו זכותו של הציבור להכיר את נבחריו , שלנו דבקים בערכים עליהם הצהירו בבחירות

מה עמדתם בנושאים הרלוונטיים וכיצד לבסוף הצביעו , ולדעת כיצד הם בוחרים

 .בעניינים בעלי השלכה על כל אחת ואחד מהציבור בישראל

כי , עם תום הצבעותיך לפרסמן באתר משרדך או בכל דרך אחרת, אנו קוראים לך .01

כי הציבור , הציבור הישראלי זכאי לדעת את עמדותיך בסוגיות בעלות השלכה על חייו

מעוניין להכיר את נבחריו ועמדותיהן גם בחיי המעשה ולא רק במהלך תקופת בחירות 

 .ובעיקר כי אין לך ולחבריך מה להסתיר

נודה לפרסום הצבעותיך בהקדם לאחר תום ישיבת הוועדה ולתגובתך המהירה לפניה  .11

 .זו

 

 ,     בכבוד רב

 

 

 ד"עו,               מיקה קונר קרטן

 מנהלת תחום חקיקה ומדיניות                           

        

 :העתקים

 ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

 שרת המשפטים, ציפי לבני' הגב

 היועץ המשפטי לממשלה, ד יהודה ויינשטיין"עוה

 מזכיר הממשלה, ד אביחי מנדלבליט"עוה (.במיל)האלוף 


