כנס אקדמי במלאת  20שנים לחקיקת חוק חופש המידע

מהפיכת השקיפות :תמונת מצב
קול קורא להגשת מחקרים להצגה בכנס ולפרסום בכתב העת "המשפט"
במאי  1998אישרה הכנסת את חוק חופש המידע שביסס לראשונה את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשות.
בעשרים השנים שחלפו מאז ,השתנתה ללא הכר סביבת המידע בה פועל החוק .לרגל שנת העשרים ,נקיים כנס
אקדמי רב-תחומי בנושאים אלה בו נבקש לעיין בהתפתחויות שהביאו עימן מהפיכות השקיפות והמידע .הכנס
יתקיים ב 17-במאי  ,2018בביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס במסלול האקדמי – המכללה למינהל.
סביבת המידע בה פועלים כיום פרטים וארגונים שינתה מאד את הציפיות שלהם בתחום המידע והשקיפות.
התפשטות האינטרנט הפכה מן היסוד את האופן בו הם מאתרים ,שומרים ומשתמשים במידע .תהליכי הפרטה שינו
את דמותם של השחקנים הראשיים האוחזים במידע ,הציבורי והפרטי .הציבור ,ארגוני החברה האזרחית והתקשורת
למדו לעשות שימוש במידע ציבורי לצרכיהם .פניה של התקשורת עצמה השתנו ,בכיוונים נוגדים של ביזוריות
וריכוזיות בו-זמנית .ממשלות אימצו את שפת השקיפות ומקדמות יוזמות של ממשל פתוח ושיתוף ציבור ,גם אם יש
החולקים על מידת מחויבותם לנושא .ולצד כל אלו ,נותרו ברשויות קשיים בירוקרטיים מסדרי העולם הישן.
אנו מזמינים חוקרים בדיסציפלינות השונות (ובכלל זה משפטים ומדעי החברה השונים ,מידענות ,מדעי המחשב
ועוד) ,להגיש הצעות להצגת מחקרים בכנס .חוקרים שהצעותיהם יתקבלו יוזמנו לפרסם מאמרים המבוססים על
ההצעה בגליון מיוחד של כתב העת "המשפט" שיוקדש למלאת עשרים שנה לחוק.
הכנס יעסוק בשקיפות בהיבט הרחב .דוגמאות לנושאים אפשריים כוללות (אך אינן מוגבלות לאלה):










השפעות השקיפות על מערכות ממשלתיות ועל התנהלותן.
מהימנות ואמינות המידע הזמין לציבור ואופן השימוש בו
היחס בין שקיפות לאמון הציבור ולהשתתפות הציבור בתהליכי קבלת החלטות
המרוויחים הגדולים בעידן השקיפות – זיהוי השולטים בהנגשת המידע ובפרשנותו
השפעות ההפרטה על מהפכת השקיפות
שקיפות של גורמים פרטיים ומסחריים
נזקי השקיפות
שקיפות בחזית האינטרנט והרשתות החברתיות
חזיתות עתידיות במאבק לשקיפות
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