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 30.1.2012                                                                                         ב"תשע טבשב 'ו
 

 . עוזר ליועץ המשפטי לכנסת, ד דן מרזוק"לכבוד עו
מר ראובן ריבלין, ר הכנסת"יו: דע  

 
 תשובתך בנושא בקשתנו לשלילת כניסה לכנסת משדלנים: הנדון

 8.1.2012-ר הכנסת מה"פנייתנו ליו: סימוכין
 

נחשב לאחד התחומים הפחות ' לובינג'משמקצוע ה"התובע פותח את כתב התביעה שלו בעדות כי 
לקוחותיהם להשאיר עצמם /כ בשל רצון העוסקים בתחום"בד, הפחות מוכרים בציבור, חשופים

הוא וחבריו זוכים לקבל תשובתך מעלה שאלות קשות לגבי מידת הסיוע ש". רחוקים מעיני התקשורת
ושמותירים את טיב עבודתם של לוביסטים בשכר עלומה וחשאית , ממוסדותיה השונים של הכנסת שלנו

מתרחשת ממש מעבר , שלהם" פחות מוכרת בציבור"זה המקום להזכירך שהעבודה ה. כבר עשרות שנים
 .   למפתן דלתך

 
גם אם ".  את הטענות המועלות בכתב התביעהבידי הכנסת אין כלים לבחון"בתשובתך הינך מציין כי 

הרי שאנו נותרים עם השאלה מדוע אינך מעביר בעצמך את הנושא לבדיקתו של , נקבל את טענתך זו
לדרישתנו לחקור את הנושא היא בעלת ) ר הכנסת"או הצטרפות יו(שהרי הצטרפותך , מבקר המדינה
בהאשמות של הענקת טובות הנאה וקניית מדובר הרי ש, אם לא הבנתם מכתב התביעה. משקל מכריע
אפשרות שנוהלי הכנסת הקיימים אינם נותנים מענה לבעיות שמאחוריהם עומדת ה,  הכנסתקולות במשכן

  ?   ר הכנסת ומקומך לדרוש את חקר הנושא"הלא מקומו של יו. חמורות
ר הכנסת " כלים בידי יוהרי שיש בהחלט, גם אם נקבל כי אין כלים בידיך כדי לבחון את הטענות, בנוסף

מעשים כאלה בוועדותיהם ובמסדרונות התרחשותם של אשר הפעלתם יכולה למנוע , ר הוועדות"ויו
לעשות שימוש , ר הכנסת"או בכוונת יו, תשובתך אינני מפרטת בפנינו האם בכוונתך, לצערנו. הכנסת

 . בכלים אלה על מנת להגן על הדמוקרטיה הישראלית
 

, ולאור כתב התביעה של הלוביסט צחי סמייה והחשדות לאי תקינות נהלי המשכן,  בתשובתךלאור האמור
 : אנו שואלים אותך כעת, באופן ששם ללעג וקלס את מהות ערכי הדמוקרטיה

 וותדרש, את עדותו של צחי סמייה למבקר המדינה, ר הכנסת"אתה ויו, ומדוע לא תעביר .1
 ? בי המתחייב לעשות ואת המלצותיו לג את חקר הנושאכםבעצמ

ר הכנסת להפעיל כלים "האם בכוונתך לייעץ ליו, לאור העולה מעדותו של הלוביסט צחי סמייה .2
על מנת למנוע אפשרות תיאורטית להתרחשותם של מעשים חמורים כגון , העומדים לרשותו

 ? הן בוועדות הכנסת והן במסדרונותיה, על ידי כלל הלוביסטים בשכר, אלה
ר הוועדות השונות "האם בכוונתך לייעץ ליו, עדותו של הלוביסט צחי סמייהלאור העולה מ .3

על מנת למנוע אפשרות תיאורטית להתרחשותם של , להפעיל כלים העומדים לרשותם, בכנסת
 ? על ידי כלל הלוביסטים בשכר, מעשים חמורים כגון אלה בוועדותיהם

 
כי המתחייב לעשות הוא מניעת כניסתם סבורה  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' ,זה המקום להבהיר

אנו סבורים כי מהות פעולותיהם נוגדת בתכלית הניגוד . של לוביסטים בשכר למסדרונות הכנסת וועדותיה
 .  וכי אין לאפשר את פעולותיהם במשכן, את מהות ערכי הדמוקרטיה

 
 , מצפה לתשובתך הדחופה בנושא

 
 

 שבי גטניו
'תהעמותה לדמוקרטיה מתקדמ'ל "מנכ  
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