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ואני ניצב כאן בענווה , ארץ ציון וירושלים, אני בא מארץ ישראל"

העם . וכאחד מבני דור השואה והגאולה, כבן העם היהודי, ובגאווה
חזון פירוק , היהודי העתיק העניק לעולם את חזון השלום הנצחי

ישעיהו , שני נביאים. ביטול לימוד המלחמה ועשייתה, הנשק הכללי
שחזו את האחדות הרוחנית של בני האדם , תיבן אמוץ ומיכה המורש

 העניקו לאומות העולם –יוצא מירושלים ' תחת אלוקים בעוד דבר ה
וכיתתו חרבותם לאתים : "שאותו הביעו במונחים זהים, את החזון

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד . ותיהם למזמרותתוחני
  .". מלחמה

 בדצמבר 10. ט"בכסלו תשל' י. אוסלו,  לשלוםפרס נובל, מנחם בגיןדברי ראש הממשלה 
1978 .  

  
  
  

זוכר אני את השעה בה עם שלם הפסיק לנשום והאזין בקשב רב לנאומו של ראש , בעודי ילד
מי בדמעת שימחה ומי בדמעת שימחה המהולה . עם שלם האזין למילותיו של מנהיגו. הממשלה

  .  עמנו שנים רבותעוצמתם של המילים וכנותם נחקקה בזיכרונו של. בכאב
, כאשר דוברם של המילים ראוי להגותן, כאשר מאחורי מילים עומדות כוונות טהורות וערכים

  .  המילים מקבלות עוצמה אדירה
אך הכוונות , המילים רבו במחוזותינו, כמותית. תקופה באה לסיומה ואחרת החלה. שנים חלפו

כוחן של המילים הלך ונחלש . דם התחזקוערכים שכבוד אינו שוכן לצי. מאחריהן התמעטו וכהו
  .והאכזבה מהן הולכת וגוברת

  
  . אני מאמין בכוחו של האדם לשנות

     
  
  
  
  
  
  
  
  : י" הראשון נכתב ע'מיתר מכוון'ח "דו

  .' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת-'ב612'ל בפועל "מנכ, שבי גטניו
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  2001-2007 –נאומי ראש הממשלה : הראשון ' מיתר מכוון'ח "דו
  
  .דמוקרטיה קפיטליסטית= קפיה-דמו**
  

  :נאום ראש הממשלה
ראש . ראשי הממשלה בישראל הינם ראש הזרוע המבצעת של הדמוקרטיה הישראלית

הממשלה הינו האדם בעל המשרה המשפיעה ביותר בדמוקרטיה ומעשיו משפיעים בכל הרמות 
  .  על החיים בתחום שלטונו

המכובד ביותר בו ראש ממשלה יכול לכבד אירוע הינו האופן " נאום ראש הממשלה"מכשיר 
להימנע מלכבד /ישנם גם אופנים נוספים בהם יכול ראש ממשלה לכבד. המתרחש במדינה

  : אירועים
  . כיבוד בנוכחות בלבד ללא נאום  .א
 .לאירוע ללא הגעה לאירוע' מכתב ראש הממשלה'שליחת   .ב
 .דחיית ההזמנה לאירוע  .ג

  
הינו , באירוע" נאום ראש הממשלה"געה לאירוע ונשיאת מבין אפשרויות אלה האפשרות של ה

עמותות וגופים , מאות ארגונים. האופן המכובד ביותר שראש ממשלה יכול להעניק לבעליו
  . פרטיים היו יוצאים מגדרם על מנת שראש ממשלה יאות לכבדם בנוכחותו

חיקות לכת הדבר הינו בעל השלכות מר, כאשר ראש ממשלה נעתר לבקשת השתתפות באירוע
. האירוע הופך בזאת לאירוע חשוב ובעליו יכולים להופכו למנוף לקידום מטרותיהם. עבור מארגניו

  .רק בודדים זוכים לכבוד זה בשנה
  

כוונות גלויות וכוונות סמויות , ניתן לזהות מגמות" נאומי ראש הממשלה"כשבודקים את מכלול 
נאום "בעזרת מכשיר , ה מחזק או מחלישכל ראש ממשל. קפיה הישראלית-של ראשיה של הדמו

  .     נוגדים את כוונותיו ותפיסותיו האידיאולוגיות/מטרות וגופים המתיישבים, "ראש הממשלה
  

  : לפגישה עם ראש הממשלה' נאום ראש הממשלה'ההבדל בין 
פגישה עם ראש הממשלה הינו הליך בו משרד ראש הממשלה מקבל בקשה 

הפגישה מתקיימת במשרד . וש את ראש הממשלה בנושא מסויםאזרח לפג/עמותה/ארגון/מגוף
אביב ויש לה חשיבות משל עצמה אולם היא איננה דומה למקרה -תל/ראש הממשלה בירושלים

נאום 'להגיע לאירוע ולשאת בו את , בוחר לצאת מלשכתו, בכבודו ובעצמו, בו ראש הממשלה
  .'ראש הממשלה

    
  : ח"מטרות הדו

אנו נציג עובדות ונדון . 'נאום ראש הממשלה'כשיר הדמוקרטי המכונה דיון ראשון בנוגע למ
בחלק המסקנות אנו פורשים את השקפת עולמנו לגבי כיצד ראשי . בהשלכותיהן ומשמעותן

  .  'נאום ראש הממשלה'ממשלות צריכים להתייחס למכשיר 
  

  : חות הבאים"ח הראשון ובדו"תקופות ההתייחסות בדו
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כפי שהועלו באתר ראש , למכלול נאומי ראש הממשלה הרשמייםח הראשון מתייחס "הדו
גם אם היו נאומים נוספים שהתקיימו אך לא הועלו . 2008 ועד ינואר 2001ממרץ , הממשלה

  . מבחינתנו יהיה זה בבחינת מעשה המעיד על כוונות בעליו, באתר
 מדי שנה בחודש  ויפורסם2008ח הבא יכלול את נאומי ראש הממשלה מינואר ועד דצמבר "הדו
  .ינואר

   
  : ח"ראשי הממשלה שכיהנו בתקופה אליה מתייחס הדו

  :נאומי אריאל שרון
). 2001מרץ (מ אריאל שרון "ח מתחיל את סקירתו מתחילת ימי ממשלתו הראשונה של רה"הדו

מ שרון באירוע מוחי וסמכויותיו "אז לוקה רה, 2006ימי כהונתו של שרון ממשיכים עד לינואר 
  .  אהוד אולמרט–ת לממלא מקומו מעברו

  : נאומי אהוד אולמרט
שהופך עם הזמן , אהוד אולמרט, מ ראש הממשלה" נפתחת תקופת נאומיו של מ2006בינואר 

) 2006 למאי 4(ולאחר מכן לראש הממשלה הנבחר ) 2006 לאפריל 14(לראש הממשלה בפועל 
  . תפקיד שאותו הוא ממלא עד למועד כתיבת שורות אלה

  
  ' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת-'ב261'

', הדמוקרטיה המתקדמת'מקדמת את רעיון '  העמותה לדמוקרטיה מתקדמת-'ב612'עמותת 
רעיון הדמוקרטיה המתקדמת הינו . דמוקרטיה מסוג חדש ושונה מהדמוקרטיות הקפיטליסטיות
  . חדש ואנו הגוף הראשון בעולם ששם לו למטרה את קידומו

בין הון לעיתונות ובין מערכות ,  הפרדות נוקשות ומובנות בין הון לשלטוןבסיסו של הרעיון הינו
חוקי /השינוי שאנו מקדמים איננו מסתיים במעבר טכני. הביטחון למערכות השלטון הדמוקרטיות

  . והוא מתבטא גם בשינוי ערכי ותפיסתי של האזרח במדינה' דמוקרטיה מתקדמת'ל
', נאומי ראש הממשלה'חשיבותו של המוסד שאנו מכנים ח זה נועד להגביר את ההבנה לגבי "דו

לארגן את מכלול הנתונים הקשורים בו ולמצוא את הדרך בה ניתן להגביר באמצעותו את אמונו 
  .        של האזרח ברוח הדמוקרטית
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  :כמות הנאומים בשנה
  

  :2001-2007 השנים ןכמות נאומי ראש הממשלה בי
  )ש מרץמחוד (31  2001
2002  48  
2003  72  
2004  79  
2005  72  
2006  97  
2007  65  

  
  : )כללי (ממוצע שנתי כמותי

הנתון כולל את . לשנה' נאומי ראש הממשלה '72 הינו 2001-2007הממוצע השנתי בין השנים 
  ).  ראה פרוט סוגי נאומים בהמשך(כל נאומי ראש הממשלה לסוגיהם 

  
  : מ אהוד אולמרט"תו לפקיד של רה שנת כניס–שנת השיא הכמותי 

. הגדולה ביותר בשבע השנים האחרונות' נאומי ראש הממשלה' מתאפיינת בכמות 2006שנת 
  . מ אהוד אולמרט לתפקידו" הייתה שנת בחירות והשנה בו נכנס רה2006שנת 

 נובע מהצורך 2006בשנת ' נאומי ראש הממשלה'אנו משערים כי חלק נכבד מהגידול במספר 
 יום 20".  הפגנת קשריו עם מנהיגי עולם"מכאן גם . מ החדש לבסס את מעמדו בתפקיד"רהשל 

צרכים אלה . בריטניה וצרפת, ירדן, אחר כך למצרים, ב"לאחר השבעת ממשלתו הוא נוסע לארה
  . מגדילים עד מאוד את מספר הנאומים באותה השנה

  
  : ב"הביקור בארה

  . בתי הקונגרס האמריקאי נאום בפני מושב משותף של -24.5.2006
   לאחר הפגישה עם הנשיא בוש-24.5.2006

  : הביקור בצרפת
   במפגש עם הקהילה היהודית של פריז-15.6.2006
  צרפת- קרן הידידות ישראל-14.6.2006
   לפני פגישתו עם נשיא צרפת שיראק-14.6.2006
   בחנוכת הקיר לחסידי אומות עולם צרפתים-14.6.2006

  :הביקור בבריטניה
   עם ראש ממשלת בריטניה בלייר-12.6.2006
  :הביקור בירדן

  עם המלך עבדאללה -8.6.2006
  :הביקור במצרים

   במסיבת עיתונאים עם נשיא מצרים-4.6.2006
  :הביקור ברוסיה

  במוסקבה, "מרינה רושה" מרכז קהילתי -19.10.2006
   בבית הכנסת הגדול במוסקבה-18.10.2006
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  : מ אריאל שרון"ד של רה שנת כניסתו לתפקי-שנת השפל הכמותי
גם אם הנתונים חסרים את , )31(מ הכי פחות נאומים " הינה השנה בה נאם רה2001שנת 

  . אהוד ברק, בהם נאם ראש הממשלה הקודם, פברואר/החודשים ינואר
 בה נכנס 2006 לבין שנת 2001-מ שרון ב"אנו משערים כי ההבדל בין כניסתו לתפקיד של רה

  :לתפקידו טמון בשתי סיבות עיקריות, טאהוד אולמר, מחליפו
. מ מבחינת תודעתו של האזרח בישראל"מ שרון לא היה זקוק לביסוס מעמדו כרה"רה  .א

  .שרון היה דמות סמכותית ומוכרת עשרות שנים לפני היבחרו לתפקיד
, בעיני רבים ממנהיגי העולם" דמות לא רצויה"מ שרון בבחינת "בתחילת תפקידו היה רה  .ב

 .בדומה לאהוד אולמרט" ל"סיבוב חו"ולכן לא יצא ל, ב"היגי ארהחוץ מאשר מנ
  
  

  סוגי נאומים
  

  :ניתן לחלק את כלל הנאומים אותם נושאים ראשי הממשלות בשנה למספר סוגים בסיסיים
  )כנסת, טקסים(נאומים קבועים רשמיים   .א
 נאומים לצרכים פוליטיים  .ב
 ותואירועים קבועים שמשרד ראש הממשלה פורש עליהם את חס  .ג
 חצי ממשלתיים/במוסדות ממשלתיים" מסורתיים"נאומים   .ד
 במוסדות לא ממשלתיים" מסורתיים"נאומים   .ה
 במוסדות המיצגים אינטרסים כלכליים רחבים" מסורתיים"נאומים   .ו

  
 
  .בשבע השנים האחרונות) כנסת, טקסים(נאומים קבועים רשמיים של ראשי ממשלות . א
יום של התעלות כללית מעל כל פלוגתא של . יום של אחדות הואו, היום הזה הוא יום התייחדות הוא"
, שהרוו בדמם הטהור את האדמה הטובה הזאת, על מעלתם של גיבורינו וחללי מערכותינו" יום קטנות"

. ירושלים-בצל אורני, בקרקע ההררית, שורות-שורות, הנה הם טמונים כאן מסביב. חיינו-אדמת
טקס האזכרה לחללי מערכות , מ אריאל שרון"רה ..."רעידת לבמ, עזה מכל צפירה, שתיקתם רועמת

  15/05/2005, הרצל-ישראל בהר
  

שאין ביכולתו של ראש ממשלה בישראל להיעדר , בסעיף זה הכללנו את כל הנאומים הקבועים
" חובת השתתפות"על חלקם חלה . ז של ראש ממשלה ישראלי"ושסביבם מתנהל הלו, מהם

  .  מהאירועים התווספו לרשימה עם חלוף השניםמיום הקמת המדינה וחלק 
  פתיחת מושב הכנסת .1
 טקס האזכרה הממלכתי לנשיאים וראשי ממשלות שהלכו לעולמם .2
 טקס האזכרה לחללי פעולות האיבה .3
 טקס האזכרה לחללי מערכות ישראל .4
  יד לבנים ירושלים–עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל  .5
 לגבורהעצרת הפתיחה של יום הזיכרון לשואה ו .6
 דברי ראש הממשלה בחגיגות המימונה .7
 בכנסת, דברי ראש הממשלה לציון הניצחון על גרמניה הנאצית .8
 ל"בטקס האזכרה ליצחק רבין ז .9
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 ל"בישיבת הכנסת לזכרו של השר רחבעם זאבי ז .10
 בטקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון .11
 טקס הזיכרון הממלכתי לבנימין זאב הרצל .12
  כינונה של הכנסתבישיבה שנתית לציון מועד .13
 בעצרת יום ירושלים בגבעת התחמושת .14
 )ברוב השנים(נאום לתקשורת הזרה  .15
 )ל"ש לוי אשכול ז"ע(פרס ראש הממשלה לסופרים העברים  .16
 )ברוב השנים(טקס מסדר כנפיים של חיל האוויר בחצרים  .17

  
  
 : נאומים לצרכים פוליטיים. ב
כפי שכבר , המסע הזה.  ושום דבר פרט לזהרוב הדברים שנאמרו כאן היו דברי שקר והבל וזדון"

הוא יוצר . נערך תוך הפעלת סטנדרטים כפולים בין אנשי הליכוד לבין אנשי מפלגות אחרות, אמרתי
תוביל , מצג שווא בציבור כאילו מרכז הליכוד הוא מקור כל הרע בישראל ומחיקתו דבר שלא תזכו לו

  . יקה בה תתנהל על פי אמות מידה של מוסר וצדקשהפוליט, כמוכם-ישרה והוגנת, מיד לחברה צודקת
בנעשה בכל המפלגות בבית הזה מבין עד כמה מגוחכת המחשבה , ולו במעט, אני מניח שכל מי שבקיא

  .15/06/2005, דיון מיוחד בכנסת בנושא השחיתות, מ אריאל שרון"רה  ..."הזו
  

נאומים בנושאים , ם לאותה שנהבכל שנת נאומים ישנם מספר נאומים בנושאים פוליטיים עדכניי
להלן שתי ". לצרכים פוליטיים צרים"או נאומים שניתן לכנותם " פופוליסטים"שניתן לכנותם 

  ): 2001-2007(דוגמאות מכל שנה 
   נאום ראש הממשלה לאזרחי ישראל בעקבות פעולות הטרור-2001
 ר לדורותיו" בפני באי כנס בית-2001
  אנשים15ע בחיפה בו נהרגו  נאום לאומה לאחר הפיגו-2002
 2003 בפני הכנסת בנושא תקציב -2002
 ל" דברי ראש הממשלה לזכרו של אילן רמון ז-2003
  שנה לשמעון פרס80 באירוע לציון -2003
  בנושא תכנית ההתנתקות-2004
  עם פרסום המלצות כוח המשימה לקידום החינוך בראשות שלמה דוברת-2004
 ת בנושא השחיתות בדיון מיוחד בכנס-2005
  ביום יישום תוכנית ההתנתקות-2005
   על המלחמה בצפון-2006
   בעניין מצבם של מפוני גוש קטיף-2006
  "יש פרטנר: " בנאום מדיני-2007
   בוועידת אנאפוליס-2007

  
  
  :אירועים קבועים שמשרד ראש הממשלה פורש עליהם חסותו. ג
ולהתמכר לסיפורי , בירושלים, נו יכולים לשבת כאןשא, בחלקנו כולנו, זכות גדולה נפלה בחלקכם"

, אותה העיר שבה אירח שלמה את מלכת שבא, הרי זו אותה ירושלים שבה צעד דוד המלך. ך"התנ
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חידון , מ אהוד אולמרט"רה ..."של כהנים ולויים, אותו מקום ממש שבו דרכו רגליהם של נביאים וחוזים
   .24/04/2007, ך העולמי"התנ

   
  ך העולמי"ן התנחידו. 1
  )הקשר עם יהודי התפוצות" (תגלית"בכנס . 2
  ) תרבות ואומנות(ת .מ.חלוקת פרס א. 3
  

  : במוסדות חצי ממשלתיים" מסורתיים"נאומים . ד
הוא ראה . אני רוצה לומר מספר מילים על מי שראה בפרויקט הזה של מסע יותר מאשר עוד תוכנית"

אני מתכוון . תח למפנה בקשר שבין ישראל אל העם היהודיהוא ראה בה אולי אפילו פ, בה שליחות
אריק , אריק תמך בפרויקט הזה, אריק אהב את הפרויקט הזה. אריאל שרון, לראש הממשלה הקודם

מכל רחבי , האמין שהפרויקט הזה הוא אחד מהאמצעים שיגרמו לכך שהרבה מאוד צעירים כמוכם
ם לחיות כאן ולהפוך את החיים במדינת ישראל לבסיס אלא ג, העולם היהודי יבואו לכאן לא רק לבקר

  .15/05/2006, "מסע"מ בפרויקט "נאום רה, מ אהוד אולמרט"רה ."לעתיד אחר לעם היהודי כולו
  )המכללה לביטחון לאומי(ל "טקס סיום מב. 1
  )  קשר עם יהודים צעירים מהעולם– 2001-2007בחלק מהשנים " (מסע"נאום בכנס . 2
  

  :  במוסדות לא ממשלתיים" מסורתיים"נאומים . ה
להעלות את , אני חושב שבפעולה שלכם אתם מוכיחים את היכולת של קבוצה שנושא בוער בעצמותיה"

אור "כנס , מ אריאל שרון"רה ."הנושא הזה על סדר היום הציבורי ולהשפיע על מה שקורה במדינה
  .   14/12/2005, "ירוק

 )ונות הדרכיםמלחמה בתא" (אור ירוק"כנס עמותת  .1
 )ב"מנהיגי ארגונים יהודיים בארה(נאום בועידת הנשיאים  .2
 )בחלק מהשנים(כנס הגליל  .3
 כנס הרצליה .4

  
  : במוסדות המייצגים אינטרסים כלכליים רחבים" מסורתיים"נאומים . ו

 ואני יודע –אני יודע שיש לכם תרומה גדולה להתאוששות הכלכלית של ישראל בשנה האחרונה "
חברתי -במהלך כלכלי, כדי שיחד, אני קורא לכם להירתם גם למאמץ החברתי שלנו. ךשתמשיכו בכ

, כנס המכון לייצוא, מ אריאל שרון"רה ."מתפתחת ומשגשגת, נוכל ליצור כאן חברה צודקת, משותף
10/11/2005.  

 מכון הייצוא .1
 טק השנתית-ועידת ההיי .2
 התאחדות התעשיינים .3
 )חלק מהשנים(ועידת ישראל לעסקים  .4
 )פורום קיסריה(ס קיסריה כנ .5
  )ברוב השנים(כנס טלקום  .6

  
וראשי ממשלה נוטים לקחת , פחות או יותר, בשנה הינם קבועים' נאומי ראש הממשלה '32-כ

" פעמיים-אירועי חובה חד"עוד מספר מכובד של נאומים הינם . בהם חלק באופן אוטומטי
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או פוליטיים או /ירועים ביטחוניים וא, המתרחשים באותה השנה כגון ביקור ראשי מדינות בישראל
  . ציון מועדים מיוחדים באותה השנה

הנותרים קובעים למעשה את ההדגשים שכל ראש ממשלה בוחר לעצמו ' נאומי ראש הממשלה'
  . לתקופת כהונתו

  
  

  :נאומים המאפיינים את הלך החשיבה של ראש ממשלה
  
  :מ אריאל שרון"רה
נאומים , ציון מועדים היסטוריים במדינת ישראל,  זיכרוןמ אריאל שרון הרבה לפקוד טקסי"רה

  :טקסים לחיזוק הקשר עם הגולה וחלוקת כבוד למנהיגי האומה שהלכו לעולמם, בבסיסי צבא
  : 2001שנת 

  "מבצע יהונתן"ה שנים ל"כ
  חלוקת פרס בגין 

  : 2002שנת 
  מבסיס חיל הים באילת

  עשור לפטירתו של מנחם בגין
  ניבפני הקונגרס הציו

  בחיל ההנדסה בגעש
   לבדואים –חנוכת בית יד לבנים 

  ש יצחק רבין"טקס הסבת מסוף ערבה ע
  אזכרה לחללי אלטלנה
  ל"בכנס ברית חיילי האצ

  ש פורצי כלא עכו"קריאת רחוב ע
  טקס האזכרה לחללי יום הכיפורים

  : 2003שנת 
  עצרת חטיבת אלכסנדר וני

  אזכרה לחללי אלטלנה
  חנוכת הרכבת באשדוד

  צרת יובל לחטיבת הצנחניםע
  בנושא פעולות התגמול במכללת ספיר

  חנוכת הרכבת בבית שמש
  ב"בעצרת מג

  : 2004שנת 
   לנתניה75פתיחת חגיגות 

  UJC-בפני ה
  חנוכת תחנת הכוח באשדוד

  אלכסנדר וני בלטרון, 32חנוכת אתר ההנצחה לחטיבה 
  חנוכת בניין מרכז מורשת בגין 
  לת המודיעין טקס התייחדות עם חללי קהי

   בכסרא סמיע–ביום החייל הדרוזי 
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  : 2005שנת 
  בטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת

  בחנוכת תחנות הרכבת באשקלון וירושלים
  חטיבת אלכסנדר וני בלטרון, 32בטקס האזכרה לחללי גדוד 

  פולין, בבירקנאו" מצעד החיים"ב
  בעצרת הסוכנות היהודית

  ב"בקבלת פנים לעולים מארה
  במגדל העמק" עליזה בגין"ית הספר בב
  

ח הניחו כי גם ראשי ממשלה אחרים "פעמיים שכותבי הדו-רשימה זו אינה כוללת טקסי זיכרון חד
  .  שנה לפטירתו של הרצל ועוד100,  שנה למלחמת יום הכיפורים30כגון , היו לוקחים בהם חלק

  
  : מ אהוד אולמרט"רה

אולם יש להניח . בץ המוחי ומסיים בכך את תפקידומ אריאל שרון בש" לוקה רה2006בינואר 
. מ שרון"ז שתכננה לשכת רה"י הלו" עדין התנהלה ברובה עפ2006שהמחצית הראשונה של 

ניסה להוכיח כי הינו ממשיך דרכו של שרון ולכן , מטעמים פוליטיים, בנוסף אנו יודעים כי אולמרט
  . לא יכול היה שלא לדבוק בלוח האירועים של קודמו

בתקופת אהוד ' נאומי ראש הממשלה'עם שנה וחצי של , במקרה הטוב, העובדה מותירה אותנו
  . אנו עשינו כמיטב יכולתנו לנתח את כיוון ההדגשים של ראש הממשלה הנוכחי. אולמרט

  
ניתן לזהות מגמה של שימת דגש על , מ אולמרט"מהבנתנו את רשימת האירועים אותם פקד רה

  : הסיבות לכך יכולות להיות מספר. ים ולאירועים של השלטון המקומיהגעה לאירועים כלכלי
מקומי את -ולחזק במישור הפוליטי" לתחזק"הרצון : בנושא השלטון המקומי -

  .החדשה בנוף הפוליטי) 'קדימה'(מפלגתו 
יתכן כי קיים קשר לתפקידו בעבר כשר האוצר ויתכן : בנושא הכנסים הכלכליים -

 . הם הסיבה לכך, ים מראשי המשק הישראליעם רב, כי קשריו האישיים
  
  

  :2006שנת 
  באסיפה השנתית של לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

  "עתידים לתעשייה ולמגזר העסקי"בכנס עמותת 
  ) המרכז הישראלי לניהול(ל "ועידת המנהלים על המי
  בכנס הרשויות המקומיות
  חיפה-מול ראשי הרשויות בצפון

  באירוע הצדעה לרשויות המקומיות בעכו
  בטקס בחירת הפרויקט המצטיין בחממות הטכנולוגיות

  אביב-ש משה תאומים באוניברסיטת תל"בקתדרה לתקשורת ע
  "היום שאחרי"במפגש תעשייני הצפון 

  חיפה,"אינטל"בטקס הנחת אבן הפינה למרכז הפיתוח החדש של 
  בוועידת התאחדות המלונות

  ראשון לאיכות השלטון בכנס ירושלים ה
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  : 2007שנת 
  ביום עיון במכון הישראלי לדמוקרטיה

  בטקס סיום קורס חובלים
  בוועידה על עתידו של העם היהודי המכון לתכנון מדיניות העם היהודי

  בעפולה' מחשב לכל ילד'בטקס 
  בכנס הקליטה באשדוד

   הפארק לטכנולוגיות מתקדמות בבאר שבע–בטקס עלייה לקרקע 
  דת המרכז הישראלי לניהולבוועי

  "פורום סבן"דברי ראש הממשלה ב
  "טבע מלחמות העתיד ואתגרי המודיעין: "בכנס המכון למחקרי ביטחון בנושא

  
  ? הדגשים חדשים נוספים בתקופת אולמרט

וביום עיון במכון ) 2006שנת (מ אולמרט נאם גם בכנס ירושלים הראשון לאיכות השלטון "רה
מ לא "יש לציין כי רה, אולם. לכאורה סימנים לדגשים חדשים, )2007שנת (הישראלי לדמוקרטיה 

יתכן כי (שלו " ספינת הדגל"פקד את הכנס השני לאיכות השלטון ובכך לא הפך את הנושא ל
  ). ריבוי החקירות הפליליות שבהם נקשר שמו מנע ממנו מלעשות כן

מ "י קשריו האישיים של רה נשמעות טענות רבות לגב-בנושא המכון הישראלי לדמוקרטיה
נכנס במכלול " שיקול החברות"אולמרט עם מספר גורמים במכון ויש יסוד סביר להניח כי גם 

  ).  ראה קישור מטה למידע בנושא(השיקולים להגעה לדיון 
  
  

   שהינם נאומי בחירה'נאומי ראש הממשלה'
  

מעשה מיעוט קטן של מסתבר כי ישנם ל', נאומי ראש ממשלה '72מתוך הממוצע השנתי של 
נושאים שהוא עצמו מוצא לנכון שראוי /מטרות/מ לקידום ארגונים"נאומים אותם מעניק רה

  . נאומים בשנה10אפשר להסתכן ולהעריך כי מספרם לא עולה על . לקדמם
לעניין חשוב ונדיר שעל , באירועים שאינם ממלכתיים', נאום ראש הממשלה'עובדה זו הופכת את 

  . מכוון ומדוד, שכיל ולנצל אותם באופן מבוקרראשי ממשלה לה
  

ושאותם " נאומי חובה"ח הבאים עוסקים בביקורת הנוגעת לאותם נאומים שאינם "סעיפי הדו
הביקורת הינה נגזרת מהנתונים שהוצגו . בוחרים ראשי הממשלה לשאת מבחירה אישית

ח "השנים בהן עוסק דובשבע ' נאומי ראש הממשלה'ח ומכלל הנתונים הנוגעים ל"בתחילת הדו
  .  זה

  התעלמות כמעט מוחלטת מנושאים חברתיים
     
  ."עלי נגב"בטקס הנחת אבן הפינה לכפר השיקומי , איתכם, אני שמח להיות כאן"

 כדי להדגיש שגם בשעה שנושאי ביטחון, מיחס חשיבות רבה לפעולתכם ובאתי להיות איתכם אני
החברה   איננו שוכחים את המחויבות שלנו לנושאי-ציבוריוענייני חוץ עומדים במרכז סדר היום ה

 ..."בישראל
המאבק היחיד שאנחנו חייבים   איננו-המאבק שאנו מנהלים להבטחת שלומה ובטחונה של ישראל "

כדי לענות על . של החברה הישראלית אנחנו חייבים לנצח גם במאבק על דמותה. לצאת ממנו מנצחים
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, זקקנחברה רגישה לסבלו של ה, שוויון ושל צדק חייבת להיות חברה שלזאת , הציפיות שלנו מעצמנו
 ..."חברה המחבקת ומקדמת את החלש

הקבוצה שהיא   לקחה על עצמה את משימת הטיפוח והשיקום של- עזר לילד הנכה-" עלה"אגודת "...
  ".הנכים והמוגבלים,  זו של פגועי המוח-אולי הנזקקת ביותר בקרב הילדים 

  12.06.2003 -'עלה'מ אריאל שרון בפני ראשי ופעילי " רהמדבריו של
  

בכנסים ' נאום ראש הממשלה'קשה שלא להבחין מהימנעותם של ראשי הממשלות מלנאום את 
פרויקטים לשיקום , נוער במצוקה, אלימות הנוער, אלימות במשפחה, המאבק בעוני. חברתיים
עמותת ענק העושות מעשי צדקה כגון , חהמאבק לזכויות האזר, מצוקת העובדים הזרים, אסירים

ניתן לומר שראשי ממשלה בישראל לא . מצוקת המיעוטים במדינת ישראל ועוד', יד שרה'
  .  'נאום ראש הממשלה'חושבים שאלה נושאים או מוסדות שראוי להטריח עצמם ולכבדם ב

מקרינה , נאומיהם הרבים של ראשי הממשלה בישראל במסגרת כנסים כלכליים וביטחוניים
  .     באופן שלילי אף יותר על הימנעותם מלעשות כן בכנסים חברתיים

  
  :נכונה הטענה כי פעם בכמה שנים בוחר ראש ממשלה לנאום בכנס בנושא חברתי כגון

  )2004" (ו"ויצ"כנס שנתי של 
  )2003(' עלה'בכנס של עמותת 

  )2007(רקסי ושילובו בחברה הישראלית 'חיזוק המגזר הדרוזי והצ
  ) 2005(בכנסת בדיון מיוחד בנושא אלימות 

  
ולא לחברתי שכן " נושא הלאומי"נאומים הקשורים לנושא העלייה לישראל אנו נוטים לשייך ל

  . משם מגיע כובד משקלם הפוליטי
  

אלפי עמותת וארגונים העושים מלאכת קודש חברתית לאורך שנים , לפי המדיניות הנוכחית
נאום ראש 'לא יזכו לעולם ב, ל אלפי ועשרות אלפי אזרחיםושחלקם מייצגים אוכלוסיות ש

מ לתרום רבות לקידום "באם היו זוכים לתשומת הלב הזו מצידו הרי שיכול היה רה. 'הממשלה
  .  הנושאים החשובים לקידום

  
גוון "פעמיים הנבלעים בים של נאומים בעלי -הנאומים החברתיים הם נאומים חד: לסיכום

כי , ובצדק, ואינם מעידים על מגמה מתמשכת ויש שיטענו" ון כלכליגו"או " ביטחוניסטי
  .  ההתעלמות היא המגמה המתמשכת

  
  שלטון וחיזוק לטענה בדבר קשרי הון 

  
אנו ממליצים לו לבחור נושא , שלטון-אם היה מי שביקש להפריך את הטענות בדבר קשרי הון

הינו הוכחה ניצחת לקשרי '  הממשלהנאום ראש'כלי . אחר שבעזרתו יוכל להוכיח את טענותיו
  . קפיה הישראלית-שלטון בדמו-הון

עמותות /שיא ההוכחה לקשר בא לידי ביטוי בהעדפותיהם של ראשי ממשלה את הארגונים
ארגונים אלה מוכנים ראש ממשלה להגיע פעם ואפילו /לכנסים של עמותות. השייכות לבעלי הון

  . 'אש הממשלהנאום ר'ולשאת במסגרתם את , פעמיים בשנה
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  כנס הרצליה
  

של המרכז הבינתחומי ' כנס הרצליה'את , באופן קבוע,  פוקדים ראשי הממשלות2002משנת 
  . הכנס עוסק בעיצוב המדיניות והאסטרטגיה הביטחונית של מדינת ישראל. בהרצליה

  
  :'מועצה לביטחון לאומי'סטירת לחי ל

גוף ', מועצה לביטחון לאומי'יכה להתבצע בעיצוב המדיניות והאסטרטגיה של מדינת ישראל צר
מועצה זו הוקמה כנגזרת ממסקנות מלחמת יום . 1999שהוקם במשרד ראש הממשלה בשנת 

  .  הכיפורים
  . 2006בשנת , פעם אחת' נאום ראש הממשלה'נאם ראש ממשלה את ' מועצה לביטחון לאומי'ב
  

  'מיהמכון למחקרי ביטחון לאו': המוערך במדינההפרטי הגורם 
מדוע לא פנו , אם רצו ראשי הממשלה לשמוע דעתו של גורם עצמאי בנוגע למדיניות אסטרטגית

  '? המכון למחקרי ביטחון לאומי '–למכון הישראלי המוערך ביותר בעולם בנושא זה
 זכה להתברג 2008נכון לשנת . זוכה להערכת עצומה בעולם' המכון למחקרי ביטחון לאומי'

אם רעיונות לאסטרטגיה מוערכת ). 7,800מתוך (טובים בעולם כולו  המכונים ה10ברשימת 
  . שם הם יכלו למצוא אותה, רדפו ראשי הממשלה

  ).2007(פעם אחת בלבד ' נאום ראש הממשלה'זכה ל' המכון למחקרי ביטחון לאומי'
    

  '? כנס הרצליה'מדוע 
  : 'כנס הרצליה'שופכת לדעתנו אור על הסיבות להעדפת ) עבודה(' כ שלי יחימוביץ"ח

, רון לאודר וסמי עופר, מדובר במכללה שהוקמה בכספיהם של בעלי הון בלבד דוגמת שרי אריסון"...
כנס , מכללה זו היא שמארגנת את כנס הרצליה. "ואין לה כל זיקה פורמלית אל מוסדות המדינה

  ."סלקטיבי אשר לרוב המכריע של האוכלוסיה אין בו חלק
, ללא הצלחה,  כי המרכז הבינתחומי בהרצליה הוא מכללה פרטית המנסהמוסיפה' כ יחימוביץ"ח

    . בשל התנגדות המועצה להשכלה גבוהה, להפוך לאוניברסיטה פרטית
  

שם הוא נשא ) 2002(מ אריאל שרון "ראש הממשלה הראשון שפקד את כנס הרצליה היה רה
ה לשכת ראש הסכימ) 2004(בשנה השלישית להשתתפותו . 'נאום ראש הממשלה'את 

מנהג זה ממשיך עד מועד כתיבת . 'נאום הרצליה'יכונה ' נאום ראש הממשלה'הממשלה כי 
  . שורות אלה

  
  המכון הישראלי לדמוקרטיה/כנס קיסריה

  
במפגן של הזדהות עם הצפון ותוך הצדעה לעמידה המרשימה , כאן בחיפה - ההתכנסות הזאת של פורום קיסריה"

מנותק   היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהפורום הזה איננו- בימי מלחמת לבנון השנייה האזור הזה והמרגשת של כל
כנס ,  מקום קיום הכנס כהוכחה לאי ניתוקו מהעםמייחס חשיבות למ אולמרט "רה ".מהמתרחש בארץ

  28/06/2007, קיסריה
  

.  הישראלי G8-ניתן לכנות כינוס ה', פורום קיסריה'שעם השנים הפך להיקרא , את כנס קיסריה
על מנת לשכנע ולהחליט על האופן בו , לכנס מגיעים הגורמים המשפיעים ביותר במשק הישראלי
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אולם , איננו מתנגדים לכינוסים כלכליים או התייעצויות והחלפת דעות. הכלכלית" תחולק העוגה"
  . שנה אחר שנה' כנס פורום קיסריה'מ לפקוד את "אין אלה הם פני הדברים כאשר מחליט רה

  
ראשי הממשלה אינם מאזנים . הינה רעה חולה' כנס קיסריה'המסורת שהתפתחה בכל הקשור ל

גורם פרטי . את הגעתם לכנס בהגעתם לכנסים נוספים המייצגים השקפות עולם כלכליות אחרות
כאשר ראש , בעל אינטרסים צרים הפך להיות אכסניית הגג לאסטרטגיה הכלכלית במדינה

  . זו יד בנאומו בכנסהממשלה נותן לתופעה
נכתב רבות בעיתונות ' המכון הישראלי לדמוקרטיה'על הקשרים של ראשי הממשלות עם בעלי 

" בעייתית"הרי שהגעת ראשי הממשלה לכנס הינה , גם אם רק חלק מהכתוב נכון. הישראלית
  ). ח"ראה קישור בנספח בדו(וזאת בלשון המעטה 

  
  

  המלצות
  
, סבורה שיש לחזק את הערכים הדמוקרטיים בישראל' מתקדמת העמותה לדמוקרטיה -'ב612'

  . קפי העוין להם מטבעו-ערכים שהוחלשו במשטר הדמו
הינו כלי ' נאום ראש הממשלה'אנו סבורים כי . 'מיתר מכוון'ח בשם "לא בכדי קרוי הדו

אנו סבורים . 'התזמורת הדמוקרטית הישראלית'הנגינה החשוב ביותר במה שניתן לכנות 
הינם צורמים וכי ראוי ' נאום ראש הממשלה'לילים הבוקעים בימנו ממיתריו של כלי שהצ
  . נו אותוהכלי יכוובעליו של ש

על מנת לכוון את הכלי יש להתנער מהגישה המבטלת את ההקשרים הנגזרים מהחלטותיו של 
   .לכל החלטה יש השלכה. ראש הממשלה
  :'ש הממשלהנאומי רא'להלן המלצותינו בנושא , מתוך כל אלה

  
  :באירועים שאינם ממלכתיים' נאום ראש הממשלה'המלצות לגבי 

  
 :שקיפות בנושא בחירת האירוע

על ראש הממשלה להקים צוות במשרדו שישקול מחדש את מכלול הנאומים אותם הוא מעניק 
  . בשנה

ורמים את מומלץ ליצור טופס אחיד עליו יגישו הג. על הצוות לאמץ גישה שוויונית כלפי הבקשות
אנו ממליצים שבטפסים יציינו מגישי , מ"על מנת להדגיש את השקיפות בשיקולי רה. הבקשה

את מממניו , גופים העומדים מאחריו/את האישים, הבקשה את מטרותיו המדויקות של האירוע
  . של האירוע או של הגופים המקיימים את האירוע

  . ם להפגין את טוהר שיקוליומ יפרסם פרטים אלה ברבי"אנו ממליצים כי משרד רה
הינו הכרחי ליצירת אמון בין האזרח לראש ' נאומי ראש הממשלה'מערך שנתי מובנה של 

  .  ממשלתו ולמערכת הדמוקרטית במדינה
   

 : טקס האזכרה הממלכתי לנשיאים ולראשי ממשלות
לעיתים קרובות . ההיסטורית דברי הימים של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם מרתקים במורכבותם"

לפני כל תואר ותפקיד היו אלו   .התחדשותו של עם ישראל במולדתו צרופים קורותיהם אלו באלו ומרכיבים יחדיו את סיפור
מ "רה " .ישראל פיתוחה ושגשוגה של, אנשים שהקדישו את חייהם למען תקומתה, התעמתו ואהבו, ונאבקו אנשים שלחמו
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 17/04/2005, אריאל שרון
  

ליום רשמי של ' טקס האזכרה הממלכתי לנשיאים וראשי ממשלות'אנו ממליצים להפוך את 
במציאות בה רוב בקרב הנוער בישראל אינם יודעים עובדות בסיסיות הנוגעות . ממשלות ישראל

  . יש לאמץ גישה פרודוקטיבית למתן מענה לבעיה, לעברה הדמוקרטי
ביום זה יורדו דגלי המדינה .  וראשי הממשלות בעברביום זה יש לרכז את כל האזכרות לנשיאי

לחצי התורן ומוסדות החינוך יעמיקו בלימוד ההיסטוריה והמורשת של נשיאי ישראל וראשי 
לדמוקרטיה הישראלית אין עתיד ללא ידיעת עברה ויש להפוך יום . ממשלות ישראל לדורותיהם

  . ראש המדינהזה ליום בו האזרח זוכר וחוקר את עברם של מי שעמדו ב
  . אנו ממליצים כי ראש הממשלה יישא נאום מיוחד לאומה ביום זה

אנו ממליצים כי ראש הממשלה לא יוסיף לנאום בטקסי אזכרה פרטניים של ראשי , במקביל
במקרה כזה אנו ממליצים להוציא הבהרה מנומקת . ממשלות ויותיר משימה זו לנשיא המדינה

כזו שתבהיר כי הצעד נועד על מנת לאפשר לראש , בנושא לאמצעי התקשורת ולאזרחים
  .הממשלה להפנות תשומת לב לנושאים נוספים

מצד אחד יועמק הידע והכבוד שהמערכת מעניקה ודורשת . זו הדרך בה נשמרים האיזונים
ומצד שני מתפנים גם מספר מועדים בלוח הצפוף של ראש ממשלה , מהאזרח לגבי הנושא

  . בישראל
  

 : םנאומים חברתיי
בחברה הישראלית ישנן . על ראש הממשלה להעלות את הנושאים החברתיים על סדר היום

  . סוגיות חברתיות כבדות משקל המחכות לרגע בו ראשי הממשלות ייאותו לקדמם
במציאות של ממוצע (חברתיים בשנה ' נאומי ראש ממשלה'אנו ממליצים להכניס לפחות עשרה 

ים על הפיכתם של חלק מהנאומים החברתיים למסורת לכלל אנו ממליצ).  נאומים72שנתי של 
  . ראשי הממשלות

  : רעיונות לא מחייבים
בו ינאם ראש הממשלה ויעלה בו לדיון סוגיות ' כנס מרכזי שנתי' עידוד ארגונים חברתיים לכנס -

  .     חברתיות חשובות בעיניו
  . בות החלשות בישראלעמותות העוסקות בעזרה לשכ/ אירוע שנתי המרכז את הארגונים-
  . עמותות העוסקות בזכויותיהם של מיעוטים באוכלוסייה/ אירוע שנתי המרכז את הארגונים-

  .  וכיוצא בזה
  

  : שינוי הגישה לגבי השתתפות בכנסים כלכליים
רק . למדינה יש שר אוצר ומשרד אוצר שבאחריותם לנהל את הנושאים הכלכליים ולהתוות דרך

רק בהם צריך ראש ממשלה ,  ישנו ערך מוסף לנוכחותו של ראש ממשלהבמקרים נדירים בהם
ריבוי הפעמים בהם מגיע ראש הממשלה בישראל לכנסים והאופי הדומה . להגיע לכנסים בנושא

מעמיד באור שלילי את ) תמיד לאלה של בעלי ההון והכוח הכלכלי(של הכנסים אליהם הוא מגיע 
  . 'שלהנאום ראש הממ'ראש הממשלה ואת מוסד 

לכל היותר , אנו היינו ממליצים לראש הממשלה לבחור אירוע כלכלי אחד בשנה אליו הוא יגיע
מ כי התחום הכלכלי חשוב ולכן הוא פוקד את "בזאת יאותת רה. ולגוון באירועים מדי שנה, שניים

ישים ראש הממשלה קץ , בנוסף. כנסיו אולם יש לו גם ביטחון בשר אוצר שזהו תחום תפקידו
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תופסים חלק ניכר מתשומת הלב של , על האינטרסים הצרים שלהם, תופעה בה בעלי ההוןל
  . מ שבאה על חשבון אינטרסים ונושאים נכונים יותר"רה

  : 'פורום קיסריה/כנס'
' נאום ראש ממשלה'. 'כנס קיסריה'ל" העלייה לרגל"על ראש הממשלה להפסיק את : המלצה

במיוחד באם הדבר מתרחש באופן קבוע , ש הממשלהבכנס שכזה פוגע בדימויו של מוסד רא
  .  לאורך שנים

 הגדיל לעשות ראש הממשלה אהוד אולמרט ולפקוד את המכון הישראלי 2007בשנת 
  .הפעם היה זה יום עיון).  למאי10(לדמוקרטיה פעם נוספת באמצע השנה 

  
  

 :'כנס הרצליה'נושא 
ים דבר כנגד התופעה הרי שההתרחשויות גם אם אינם עוש. הם יודעים. אזרחי ישראל רואים

  .אמון של האזרח בשיטה הדמוקרטיתובכבוד שהאזרח רוחש לראש ממשלתו ב פוגעותעצמן 
י "מועדף ע' כנס הרצליה'ניתן לקבוע בוודאות כי , מרשימת הנאומים של שבע השנים האחרונות

אפילו "  הקבועיםהנאומים"הכנסתו לרשימת . על פני גופים מקבילים אחרים, ראשי הממשלה
  . מחדדת את אפלייתו לטובה

של המרכז ' הרצליהכנס 'שגורמת להעדפת , מלבד קשרי הון ושלטון, אין כל סיבה הגיונית
  . הראויים אף יותר להתייחסותו של ראש הממשלהבנושא אחרים אירועים על פני הבינתחומי 

ול את השתתפות ראש יש לשוב ולשק .לאלתר' נאום הרצליה'מוסד יש לבטל את : המלצה
   .  הממשלה בכנס האמור

  
  : כנסים פרטיים

גם אם , כנסים פרטיים. נשיאת נאום ראש הממשלה בכנס פרטי צריכה להישקל בכובד ראש
נאום ראש 'אנו ממליצים כי כנסים פרטיים לא יזכו למעמד קבע במסגרת . בנושאים חשובים

  .  הוא עוסקואין זה משנה מיהו הגוף או באיזה נושא' הממשלה
תוך בדיקת , אנו כן מעודדים ראשי ממשלה לכבד כנסים פרטיים בנושאים רבים ומגוונים

של הגוף בנושא ) 'היקף פעילות וכו, מעמד, ותק(כוונותיהם של העומדים מאחרי הגוף ומרכזיותו 
  .אותו הוא מקדם

  ":מסננת הכסף"
בכנסים בהם ' ראש הממשלהנאום 'אנו סבורים כי ראשי ממשלות אינם יכולים לשאת את 

אנו סבורים כי ראשי ממשלה המגיעים לכנס צריכים לבדוק , בנוסף". שווה לכל כיס"הכניסה אינה 
יש טעם לפגם כאשר ראש ממשלה נואם את . לאילו מטרות מופנות ההכנסות מהאירוע האמור

יות המונעת מאוכלוס" למסננת"בכנס שעלות הכניסה אליו הופכת ' נאום ראש הממשלה'
    .רבות מלהשתתף בו

  : 'כנסים פרטיים' דבר לגבי סיכום
על ראשי הממשלה לזכור כי תפקידם הוענק להם על ידי רוב העם ואת האינטרס של כל העם 

' נאום ראש הממשלה'ריבוי המקרים בהם מעדיפים ראשי ממשלות לנואם את . עליהם לשרת
מעמיד בספק את דבר , ון במדינההה-שמאחוריהם עומדים בעלי, בכנסים פרטיים מסוימים

ם ודיהאינטרס של הפוליטיקאי בק. הבנתם של ראשי הממשלה את חוקי המשחק הדמוקרטי
 האינטרס של בעל ההון בחיבור עם ראש הממשלה הינו .אינטרס של בעל הון הינו ברור

  .  העםכלל עם האינטרס של לרוב  לא זה ולא זה מתיישבים אולם ,ברור
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  :אחרית דבר

  
הינו כלי ' נאום ראש הממשלה'הכלי המצוי בידיו של ראש הממשלה ומכונה , דמוקרטיהב

והבנת מבוקרת ומדודה כשעקרונות השוויון , שימוש בכלי זה בצורה נכונה. חשוב ואפקטיבי
החזרת האמון ייתרמו רבות ל,  כנר לרגליהם של ראשי הממשלותים משמשהצרכים

    . בישראלדמוקרטיהב
  


