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 0300408045ו  "תשעה, סיון ט"כ  : תאריך

 43444-45-ח : סומן               

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      
 לכבוד

 

 כ בנימין נתניהו"ח

 ראש הממשלה

 משרד ראש הממשלה

 כ איילת שקד"ח

 שרת המשפטים

 משרד המשפטים

 כ אריה דרעי"ח

 שר הפנים

 משרד הפנים

 
 ,שלום רב נכבדיי

 
 הרחבת סמכות היחידה הממשלתית לחופש מידע : דוןהנ

  גם על הרשויות המקומיות

 
בקריאה לכבודכם אנו פונים  ("התנועה": להלן) ר"ע, בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

גם הממשלתית לחופש מידע חיל את סמכויות היחידה להו 0592' לשנות את החלטת ממשלה מס

כפי  -והכל  ,הן על משרדי הממשלה ויחידות הסמךשחלות כשם , על הרשויות המקומיות

 .שיפורט להלן

בפני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי  94.03.8045דיון שנתקיים ביום ב .4

ח היחידה הממשלתית "שעסק בדו, "(הוועדה: "להלן) ועקרונות שקיפותו לציבור של הכנסת

העובדה דרותן של הרשויות המקומיות מהדוח והיעמ כי "ציין הח, 8043לחופש מידע לשנת 

ושיש לפעול , יחידה הממשלתית מהווה מציאות שאין לה מקום עודשאין הן כפופות ל

 .אנו פונים אל כבודכם עתה, בהמשך ישיר לדיון זה. לתיקון המצב הקיים מוקדם ככל הניתן

החלטת : "להלן) 8330' הוקמה בהחלטת ממשלה מס 05.09.8044ביום , בודכםכפי שידוע לכ .8

במטרה לקדם את יישומו , במשרד המשפטים היחידה הממשלתית לחופש מידע"( הממשלה

ובמשרדי , ברשויות הציבוריות בכלל"( החוק: "להלן) 4332-ח"התשנ, של חוק חופש המידע

הקמת היחידה מהווה ביטוי נוסף של החשיבות שמקנה  .הממשלה ויחידות הסמך בפרט

 .להגברת השקיפות ונגישות המידע לאזרחים ולתושבים ,יותיה השונותעל רשו ,מדינת ישראל

 :וניתן לחלקם לשניים, חידהשל היוחובותיה בהחלטת הממשלה נקבעו תפקידיה  .9

את  על היחידה הממשלתית המטיל החלטת הממשלה - עבור הציבור הנגשת מידע .א
,  עליהן חל החוקהנוגע לכלל הרשויות הציבוריות , לציבור החובה לסייע בהנגשת מידע

על . באופן שיקל על הציבור להגשים את זכויותיו לפי החוק ולפקח אחר עבודתן
יצירת לאופן הדרכים ומידע בדבר ה, בין היתר, היחידה לרכז באתר האינטרנט שלה

דוחות המתפרסמים באתר האינטרנט של והפניה ל; קשר עם הממונים על חופש מידע
 .לפעול להגברת המודעות לזכויות הציבור לפי החוק כן נדרשת היחידה .אותן רשויות

כלפי משרדי הממשלה סמכויות אופרטיביות ומחייבות  - סמכויות אופרטיביות .ב
 ליחידה הממשלתית הסמכות לקבוע קווים מנחים , בין היתר. ויחידות הסמך בלבד

ת בירור תלונות ומתן הנחיות בעקבו, תבניות לפרסום דוחות שנתיים, לפרסום מידע
 .בירור התלונות
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תורמים תרומה מכרעת לשיפור מילוי , ובמיוחד אלו האחרונים, התפקידים האמורים .8

על  לציבור לעמודבאופן שמסייע , על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמךהוראות החוק 

וכפי שניתן ללמוד מהדוח השנתי של היחידה לשנת , ודוק. זכויותיו החוקיות והחוקתיות

מביא לתיקון הליקויים  -אף מבלי הידרשות להפעלתן  -עצם קיומן של סמכויות אלו , 8043

-והתערבותה של היחידה באופן מחייב נדרשה אך ב, באופן עצמאי על ידי משרדי הממשלה

  1.ליחידהמוצדקות שהוגשו המן התלונות  49.4%

להגברת השקיפות במדינת ישראל  חרף חשיבותה של תרומת היחידה הממשלתית, ואולם .3

המצב המשפטי , ולחיזוק ההבנה בקרב הרשויות כי המידע המוחזק בידיהן שייך לציבור הוא

קו אלו שנמצאות ב, כיום איננו מקנה לה סמכויות מחייבות כלפי הרשויות המקומיות

 . במתן שירות לאזרח ולתושב הראשון

איננו כפוף להנחיות החשובות , על אלפי עובדיו ותקציביו הרבים, השלטון המקומי בישראל .5

בתחום השקיפות  של היחידה הממשלתית ולסמכותה לברר תלונות הציבור על התנהלותו

בי סמכויות רבות כלפי ציבור האזרחים בכלל ותושזאת על אף שמחזיק הוא ב, וחופש המידע

 .  הרשות בפרט

אחת הדרכים היעילות ביותר , לשיטתנו. אין זה סוד כי השלטון המקומי איננו נקי מבעיות .4

, לטיוב מערכת ציבורית ותיקון ליקויים בה הינה באמצעות מעורבות ציבורית ופיקוח ציבורי

חים התנועה סבורה כי יש ליתן בידי האזר, על כן. המתאפשרים על ידי הגברת השקיפות בגוף

על מנת , ובראשם גישה למידע המוחזק בידי הרשות המקומית, את הכלים המתאימים

. להבטיח את התקינות של הרשויות המקומיות והגברת האמון הכה חסר וכה נדרש בהן

רבות הרחבת סמכות היחידה הממשלתית לחופש מידע על השלטון המקומי תסייע , לעמדתנו

 .בקידום מטרה ראויה זו

החיל פעול לתיקון החלטת הממשלה ולפונים אנו לכבודכם בקריאה ל, מורנוכח כל הא .2

ויפה שעה , בהקדם האפשרי את סמכויות היחידה הממשלתית גם על הרשויות המקומיות

 . אחת קודם

 .נודה, לטיפולכם ותשובתכם המהירה .3

 
 ,בכבוד רב      

 

 ד"עו, דניאל דושניצקי       

 ראלהתנועה למען איכות השלטון ביש   

 
 :העתק

הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו  ליישוםר הוועדה המיוחדת "יו, כ סתיו שפיר"ח
 .הכנסת, לציבור

                                                 

 .44' עמ, 8043ח שנתי אודות יישום חוק חופש המידע לשנת "דו 1


