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ט"ו בשבט תשע"ב
לכבוד :יו"ר הכנסת ,מר ראובן ריבלין

נושא :לסילוקם של לוביסטים בשכר ממסדרונות הכנסת וועדותיה ,לאור כתבת התחקיר בתוכנית
'עובדה' של אילנה דיין )(7.2.2012
אתמול בערב שודרה בתוכנית 'עובדה' של העיתונאית אילנה דיין כתבה הנוגעת לפעילותם של לוביסטים
בשכר במסדרונות הכנסת .כתבת התחקיר מעלה ממצאים חמורים המעידים על האופן בו פועלת מה
שאנו מכנים 'שיטת ההון-שלטון' ,שחודרת מבעד לכל מנגנוני ההגנה של הדמוקרטיה הישראלי ,ומרוקנת
אותה מתוכן ממשי .התוכנית מתארת כיצד אותם גורמים )לוביסטים בשכר( מחוקקים חוקים בעבור
לקוחותיהם ,מתקנים תקנות בעבורם ,משחדים פקידי ממשל ואף מוצאים דרכים לעקוף את
האובייקטיביות היחסית המיוחסת למחקרי הממ"מ של הכנסת .תוכנית 'עובדה' מאתמול למעשה קובעת
כי כל מערכות הדמוקרטיה ,המבוססות על נהלי העבודה של הכנסת ,קרסו לחלוטין' .העמותה
לדמוקרטיה מתקדמת' מתריעה בנושא זה כבר שנים ,לצערנו לא הופתענו כלל מהממצאים העולים
בכתבה.
לאחר התוכנית נשאלת על ידי העיתונאית אילנה דיין מה אתה מתכוון לעשות מחר בבוקר ,והשבת באופן
הבא" :אני מביא ומכנס את ראשי הכנסת ברמה המנהלית ,גם את ראשי הסיעות ומבקש לאחוז בכל
האמצעים על מנת להימנע ...זה כאן לא בבחינת 'בפני עיוור אל תשים מכשול' ,כאן המכשול נמצא בתוכנו,
והמכשול הוא כזה שאנחנו צריכים לעקור אותו מתוכנו".
 .1לאור דברים החמורים שעולים מתחקיר 'עובדה' ולאור הממצאים שעולים מכתב התביעה של
הלוביסט צחי סמייה )אשר שלחנו אותו אליך לפני חודש( ,אנו שבים וקוראים לך לבטל לאלתר את
מעמדם של לוביסטים בשכר )שדלנים( ,ולסלקם באופן מיידי ממשכן הכנסת!
 .2לאור העובדה שאתמול התברר לאדוני כי 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' הינה הגוף היחיד בישראל
אשר התריע בנושא וראה את הדברים כמו שהם באמת ,אנו מבקשים להיפגש עם אדוני על מנת להסביר
לו את תמונת המצב השלמה ,כפי שאנו רואים אותה ,ושהלוביסטים בשכר הינם רק חלק קטן ממנה.
תזכורת :ביום ד' שעבר ,בדיוק לפני שבוע ,אנוכי ושני נציגים נוספים של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'
סולקנו מישיבת ועדת הכספים ,כשכל חטאנו היה ששאלנו את יו"ר הוועדה מדוע אין הוא בוחר לסגור את
דלתותיה בפני לוביסטים בשכר .כלפינו יו"ר הוועדה גילה קוצר רוח ואותנו הוא סילק מהישיבה ,כשאת
הלוביסטים בשכר הוא השאיר להמשיך ולעסוק במלאכת החבלה שלהם במשטרנו הדמוקרטי.
אנו לא נקבל שום פיתרון מלבד סילוקם המוחלט של לוביסטים בשכר ממשכן הכנסת ,הן
מהמסדרונות והן מהוועדות.
אנו ממתינים לתשובתך המהירה ,שלאחריה נקבל החלטות לגבי צעדנו הבאים.
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