
 

 
 5102  יוני     52               
 ה"תמוז תשע' ח         

 
 :לכבוד

 ות ועדת השרים לענייני חקיקה/השרים והשרות חברי
 ירושלים

 
 ,נכבדינו

שרים לענייני ועדת  –תיקון )תמיכה בהצעת חוק הממשלה  -פורום דמוקרטיה פתוחה : הנדון
 5102-ה"התשע, (חקיקה

ועדת שרים  –תיקון )הצעת חוק הממשלה ביום ראשון הקרוב תעלה לוועדת שרים לחקיקה 
במסגרת הצעת החוק מוצע כי . של חברת הכנסת סתיו שפיר 5102 –ה "התשע, (לענייני חקיקה

 . ועדת השרים לחקיקה תפרסם פרוטוקולים של דיוניה ואת ההצבעות

 המאגד ארגונים ציבוריים העוסקים בייצוג, פתוחה הארגונים החברים בפורום דמוקרטיה, אנו
מבקשים להביע את , דרך קבעוהממשלה פועלים מול הכנסת ו אינטרסים של הציבור הרחב

 . םכלתמוך בה בהצבעת ,חברי ועדת השרים, כםתמיכתנו בהצעת החוק וקוראים ל

פרטיות חוק המהווה למעשה את שער הכניסה של הצעות הועדת השרים לענייני חקיקה 
 .הממשלה בהן תתמיכלרוב  שרים בהצעות חוק משמעהתמיכת ועדת ה .והממשלתיות אל הכנסת

רים בוועדה להצעת ואילו התנגדות הש ,את תמיכת הקואליציה בכנסתלרוב ה תמיכה זו מבטיח
 . דחיית הצעת החוק בכנסת בשל הרוב הקואליציוני המובטח נגדה, בדרך כלל ,חוק משמעה

בפני הציבור דיוניה ותוצאות ההצבעה של השרים נותרים חסויים , על אף חשיבותה של הוועדה
להגברת השקיפות של דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה חשיבות רבה הנוגעת הן לנראות  .הרחב

: הכנסת והשריםהגברת השקיפות תסייע לעבודתם של חברי . הציבורית והן לזכות הציבור לדעת
תגביר את האחריותיות של השרים וחברי הכנסת , בנוגע להצעות חוק העמקת הדיון תאפשרהיא 

 .  ותחזק את חופשיות הדיון, בנוגע לעמדותיהם ולהצעות החוק שלהם

, לחברי הכנסת ולציבור הרחב הזכות לדעת את נימוקי ההתנגדות או התמיכה בהצעות החוק
הצבעת  עמדתנו היא כי. ם לענייני חקיקהולהבין את עמדת הממשלה כפי שהיא עולה מועדת שרי

צבעה כזו בוועדה או במליאת השרים על הצעת חוק שקולה בפועל להצבעה של חבר כנסת בה
  .ולכן חלה עליה חובת שקיפות זהה הכנסת

 .בהצעת החוק לתמוך כםאנו קוראים ל, נוכח כל זאת
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