שלום רב,
אני שמחה לספר לך על הישג אדיר לזכות הציבור לדעת ולמאבק של זולת :ועדת
החקירה הממלכתית לפרשת רכש הצוללות וכלי השיט תתקיים בדלתיים
פתוחות!
למרות שהממשלה ניסתה להטיל איפול על דיוני הוועדה ,הצלחנו להפוך את
ההחלטה בשיתוף עם חברי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,יוצאי מערכת
הבטחון והתנועה לאיכות השלטון.

השתתפתי היום בישיבה של ועדת החוץ והביטחון שדנה בנושא ,שם אמרתי:
"מונה שופט לעמוד בראשות הועדה ,אשר גרוניס ,שהיה נשיא במ"ש העליון ואם
יאושר כאן האיפול אנחנו מעקרים מתוכן את הפעלת שיקול הדעת של השופט
ולא מאפשרים לו לקבל החלטות .אני קוראת לחברי הועדה :אל תאשרו שום
סעיף שמטיל איפול כזה או אחר" .לצפייה בדבריי המלאים לחצו כאן.
לאחר דבריי ודברי נוכחים נוספים ,הצביעו חברי הוועדה והתקבלה פה אחד
החלטה לפתוח לציבור את דיוני ועדת החקירה וככל שנושאים נקודתיים דורשים

לאחר דבריי ודברי נוכחים נוספים ,הצביעו חברי הוועדה והתקבלה פה אחד
החלטה לפתוח לציבור את דיוני ועדת החקירה וככל שנושאים נקודתיים דורשים
איפול ,הסמכות להחליט על כך תהיה בידיו של יו"ר ועדת החקירה ,נשיא בהמ"ש
העליון לשעבר אשר גרוניס .כך תשמר זכות הציבור לדעת ויחוזק אמון הציבור
בתהליך הבדיקה.
לעמדת מכון זולת הצטרפו בכירי מערכת הבטחון ,ביניהם הרמטכ"ל לשעבר דן
חלוץ והאלוף דן הראל .הערכתנו נתונה ליו"ר ועדת החוץ והבטחון ח"כ רם בן
ברק שהוביל דיונים פתוחים ופומביים בנושא ולחברי ועדת חוץ ובטחון וחברי
כנסת נוספים שנכחו בדיון  ח"כ מיכל רוזין ,ח"כ גבי לסקי ,ח"כ אמילי מואטי ,ח"כ
מוסי רז ,ח"כ מאיר פורוש ,ח"כ משה טור פז וח"כ יוסי שיין .שמחנו להיות חלק
מהנעת התהליך הזה ,למען זכות הציבור לדעת.
נייר המדיניות של זולת" :הבטחת שקיפות  פתיחת דיוני ועדה ובדיקה לעיני
ציבור"
"זרימת מידע היא תנאי שבלעדיו לא ניתן לגבש דעות במשטר דמוקרטי" 
מאמר ב"עין השביעית" מאת נשיאת זולת ,זהבה גלאון

תמכו בנו כדי שנוכל להמשיך!
ההחלטה שהתקבלה היום היא רק ההתחלה .יש לנו עוד הרבה עבודה בקידום
שוויון וזכויות אדם ואנחנו ממשיכות וממשיכים בכל הכוח .לא היינו מגיעים לכאן
בלי התמיכה שלכם ברשתות ,בכנסים ובמפגשים .הרוח הגבית שאתם נותנים
לזולת מאפשרת לנו להשפיע על מקבלי ההחלטות ועכשיו הזמן לעזור לנו עוד.
אני מזמינה את כולכן וכולכם לתרום לנו כדי שנוכל להמשיך להאבק על שוויון
וזכויות אדם  ולקצור הצלחות ,כמו היום.

שלכן ושלכם,
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

עינת עובדיה
מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











