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   2012ליולי  – ףמדד אברמו
  
  
יכלול חודשיים ו ידימשיפורסם ' ףמדד אברמו' משיקה את 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'
המדד נקרא על שמו של הלוביסט היהודי . קצב רישום הלוביסטים בשכר בכנסתווח על יד

הורשע בהענקת שוחד , ב"שנים רבות בגבעת הקפיטול בארהשפעל , ףק אברמו'המפורסם ג
ב את "לאחריהן בחר לחשוף בפני הציבור בארהש ,ישב שלוש וחצי שנים בכלא, לנבחרי ציבור

  . סודותיו הכמוסים של מקצוע הלובינג
  

קצב י נוכחנו לדעת כ 'המדריך לגלקסיית הלוביסטים בשכר בכנסת'לאחר פרסום 
ויהיה זה משגה להסתפק , הוא מהירם בשכר בכנסת הנוגע לפעילות לוביסטיההתפתחויות 

הן , לוביסטים בשכרה במעשיהציבורית התעניינות ה במיוחד כאשר, כגון המדריךתי שנבפרויקט 
  .בשיאכרגע נמצאת , בישראל והן מחוצה לה

  
  : מידי חודשיים עללציבור ידווח  'אברמוףמדד '

 .נגרעו מרשימת הלוביסטים הרשומים בכנסת/נוספויסטים בשכר שמספר הלוב .1
 . לוביסטים בשכר בכנסת התפתחויות ציבוריות מרכזיות הנוגעות לפעילות .2

  
יהיו נתונים מדויקים ונוחים , כתבי הכנסתחברי הכנסת ו כמו גם בידי, שוב וראוי שבידי הציבורח
מניעה ' ה לדמוקרטיה מתקדמתהעמות'. הנוגעים לפעילות הלוביסטים בשכר בכנסת, שימושל

הוצאתם כמו גם , פעולות לוביסטים בשכר בכנסת של) הפיכה לשקוף(את התהליך להשקפת 
  . מוועדות הכנסת ומסדרונותיה

על ועלים במשך עשרות שנים פ, חברי כנסת רבים םיתוף עבש, משרדי הלובינג: חשוב לזכור
יש , אילו רצו בכך. שכר בכנסתמידע הנוגע לפעולותיהם של לוביסטים בלהסתיר מהציבור מנת 

לפרסם כבר ממחר בבוקר את כל , כמו גם לוביסטים בשכר פרטיים, בכוחם של משרדי הלובינג
  . המידע הרלוונטי הקשור לעבודתם בכנסת

   
  
  

  , בברכה
  

  שבי גטניו
  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'ל "מנכ
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   :היחס הכמותי בין סוגי הלוביסטים בשכר בכנסת: 2012ליולי  1 
 ר קבועים מטעם חברות הלובינג לוביסטים בשכ .1
 לוביסטים בשכר עצמאיים קבועים  .2
  לוביסטים בשכר עצמאיים זמניים  .3

81

32

145

חברות לובינג
עצמאיים קבועים
עצמאיים זמניים

  
  

   :חלוקה כמותית –לוביסטים בכנסת 
  :  בכנסת פועלים

מכמות הלוביסטים  73%מהווים ה, לוביסטים בשכר קבועים מטעם חברות לובינג 81 .1
  . מכלל הלוביסטים בשכר בכנסת 31%- בשכר הקבועים ו

 - מכמות הלוביסטים בשכר הקבועים ו 27%מהווים הלוביסטים בשכר עצמאיים  32 .2
  . מכלל הלוביסטים בשכר בכנסת 12%

  . מכלל הלוביסטים בשכר בכנסת 57%המהווים , לוביסטים בשכר זמניים 145 .3
  

זו הפעם . )2012יולי ב 1-נכון ל( רשומים ברשומות הכנסתלוביסטים בשכר  258 –כ "סה
  מול כמות חברי הכנסת 1:2את היחס של ים הלוביסטים הרשוממות הראשונה בה חוצה כ

  
-ב. בכמות הלוביסטים בשכר הרשומים בכנסת 8.8%נרשמה עליה של  2012יוני - בחודשים מאי

  .  לוביסטים 238מספר הלוביסטים הרשומים עמד על  2012למאי  1
  

  : המגמה המרכזית
התופעה המשמעותית ביותר , 'המדריך לגלקסיית הלוביסטים בשכר בכנסת'ח "כפי שציינו בדו

שייכת לעליה המטאורית בכמות הלוביסטים בשכר , ית כמות הלוביסטים בכנסתהנוגעת לעלי
. ח"יוני בהחלט תומכים בניתוח שהוצג בדו- הנתונים שהצטברו בחודשים מאי. זמניים- העצמאיים

 3(כמות הלוביסטים המועסקים על ידי חברות הלובינג נרשמה ירידה קלה בבחודשים אלה 
 23( בכמות הלוביסטים בשכר העצמאיים הרשומים בכנסת 19%לעומת עליה של , )לוביסטים
  . )לוביסטים

הלוביסטים  200אנו צפויים לעבור את כמות  2012עד סוף שנת , בקצב הרישום בנוכחי
   . לוביסטים מכל הסוגים 300-את רף הו, זמניים הרשומים בכנסת- העצמאיים

  
  : יוני באתר הכנסת-שמו בחודשים מאיאלה הם הלוביסטים החדשים שנר

  
   :שלושה לוביסטים קבועים

  )נילי ברוש(ברוש נילי  .1
 יחסי ציבור,גרין בנימין  .2
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מיזם חברתי לקשרי ממשלה ואסטרטגיה תקשורתית לארגונים  - " החברה("כהן רחל  .3
 ) מ"חברתיים קטנים בע

  
   : זמניים-ייםלוביסטים בשכר עצמא 23

 )סאני אלקטרוניקה(אברהם יוסי  .1
 אמודאי ניר .2
 ד"עו,בלן תימור  .3
 בנאי לימור .4
  )557294683מ "עמית פולק מטלון בע(עריכת דין ,בראון אורי  .5
 ) סקיילקס קורפוריישן(נוה רונה - ברגמן .6
 עריכת דין,גור מורן  .7
 )אגמון ושות(עריכת דין ,גושן ינונה  .8
 )513978890דבי תקשורת (יחסי ציבור ותקשורת ,דבי משה  .9

 )אסנת ושות, חומסקי, אפשטיין(ן עריכת די,גרן תמר - דולב .10
 )'ארנון ושות(יעוץ משפטי ,וינוגרד רונן  .11
 )סקיילקס קורפוריישן(חדוק דוד  .12
 כהן ורד .13
 )513882529מ "סלע קפיטל בע(וץ כלכלי יע,כספי נדב  .14
  )028736189בועז ליברמן תקשורת ויחסי ציבור (ליברמן בועז  .15
 )513882529מ "סלע קפיטל בע(יעוץ כלכלי ,סלבין שמואל  .16
 )אסנת ושות, חומסקי, אפשטיין(עריכת דין ,רוזן הילה  .17
 רוטשילד מיכל .18
 )הרצוג פוקס נאמן(ריינגולד רונן  .19
 )מ"ד חיים צדוק בע"משרד עו(עריכת דין ,שביט שטריקס אסף  .20
 )530000926הורוביץ . ש(עריכת דין ,שוירמן תומר  .21
 )557923810' אורנה לין ושות(שפירא נטע  .22
 שרגא אליעד .23

  
  : לוביסטים שנגרעו מהרשימהה
  

  )גלעד לובינג(טלמור אורי 
  )Push –פוליטיקה ושדולה  –פוש (מרון נועה 
  )Push –פוליטיקה ושדולה  –פוש (סלוק סיון 

  )Push –פוליטיקה ושדולה  –פוש (קרביץ דנה 
  )פרילוג פרמינגר(מזרחי טל 

  
ויורדת , 75%-ת בסה בכנמצמצמת את מספר הלוביסטים של' פוליטיקה ושדולה-פוש'חברת 

   .לוביסטים ללוביסטית אחת 4- מ
 'מצטרף ללוביסט צח בורוביץש, מהרשימהגורעת עוד לוביסט בשכר  'גלעד לובינג'חברת 

שנגרע  ")אנחנו המקף בין ההון לשלטון"הציטוט התפרסם בגלל ש 'עובדה'תחקיר הלוביסט מ(
    . רישיונו לשלוש שניםר הכנסת שלל את "מהמאגר לאחר שיו

ובמקביל הצטרפה לרישומי החברה בכנסת , את הלוביסט מזרחי טל גרעה' פרילוג' חברת
  .שרשומה תחת לוביסטים בעלי אישור זמני, הלוביסטית כהן ורד
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   :לוביסטים בשכרתובנות לגבי לקוחות ששכרו  
  

דבי  :איגוד יבואני הרכב לא פחות מארבעה לוביסטים נרשמו על מנת לייצג את האינטרסים של
  . שמואל סלבין ושביט שטריקס אסף, כספי נדב, משה

  
 על, ההתאחדות עצמה. )בראון אורי( התאחדות התעשיינים עוד לוביסט נרשם לצורך ייצוג

  . לוביסטים ומשרדי לובינג 14- על ידי לא פחות מעתה  תמיוצג, אגפיה השונים
  

  )לב קובי בר( התאחדות התעשיינים .1
  )פרל רונית( התאחדות התעשיינים .2
  )שהם אופיר( התאחדות התעשיינים .3
  )דובב אפל( התאחדות התעשיינים .4
 )יאיר זיו( התאחדות התעשיינים .5
  )בראון אורי( התאחדות התעשיינים .6
  )עמית מרמור( תעשייה ואיכות הסביבה - התאחדות התעשיינים  .7
 )ד אריה נייגר"עו( הסביבה תעשייה ואיכות - התאחדות התעשיינים  .8
  )פרילוג( תעשייה –אגף כלכלה  –התאחדות התעשיינים  .9

  )אופיר שפיגל תקשורת( גזים תעשייתיים ובטיחות –התאחדות התעשיינים  .10
  )גלעד לובינג( תשתיות – איגוד המחצבות -  התאחדות התעשיינים .11
  )פוליסי( משקאות –ענף הבירה  –התאחדות התעשיינים  .12
  )גורן עמיר( חשמל ותשתית, איגוד תעשיית מתכת -  התאחדות התעשיינים .13
  )קלינר אסטרטגיה ולובינג(איגוד הגומי והפלסטיקה  -  התאחדות התעשיינים .14

  
  .)גרן תמר ורוזן הילה- דולב( מסטרקארדשני לוביסטים נרשמו על מנת לייצג את האינטרסים של 

  
רונה - ברגמן נוה( סקיילקס קורפוריישן שני לוביסטים נרשמו על מנת לייצג את האינטרסים של

    ).דודוחדוק 
  
 ומצטרף בזאת, ידיעות אחרונות האינטרסים שלאת ייצג כמנרשם שוירמן תומר לוביסט ה
ייצוג משותף ביחד  'ידיעות אחרונות'להמעניקה ' גורן עמיר'חברת הלובינג ול סט חגי דורוןלוביל

  . 'גלובס'ו' הארץ'עם העיתונים 
  

  :רשימת הלקוחות והלוביסטים המייצגים אותם
  

: אברהם יוסי  
עייצוג קבו -עורך דין  -סאני אלקטרוניקה   

:אמודאי ניר  
קבועייצוג  –דין עריכת  –מטרופולין   
: בלן תימורד "עו  

עייצוג קבו -ייצור מוצרי בניה  -מ "איתנית מוצרי בניה בע  
: בנאי לימור  

עייצוג קבו -תחבורה  -סיטיפס   
עריכת דין,בראון אורי   
  עייצוג קבו -תעשיה  - התאחדות התעשיינים 

נוה רונה -ברגמן  
  עייצוג קבו - עריכת דין  -סקיילקס קורפוריישן 
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  : גור מורן
  עייצוג קבו -דלק  -ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק 

  : גושן ינונה
  עייצוג קבו -סים שירותים פיננ -רשות הדואר 

  : דבי משה
  עייצוג קבו - ענף הרכב  -איגוד יבואני הרכב 
  :גרן תמר-דולב

  עייצוג קבו -כרטיסי אשראי  -מסטרקארד 
  : רונןוינוגרד 

  עייצוג קבו -שירותים משפטיים  -איגוד קופות הגמל 
  : חדוק דוד

  עייצוג קבו -עורך דין  -סקיילקס קורפוריישן 
  :כהן ורד

  עייצוג קבו -יעוץ אסטרטגי  -לקוחות משרד פרילוג 
  :כספי נדב

  עייצוג קבו -יעוץ כלכלי  -איגוד יבואני הרכב 
  : ליברמן בועז

  עייצוג קבו -תקשורת  -על - ועד עובדי אל
  : שמואל סלבין

  עייצוג קבו -יעוץ כלכלי  -איגוד יבואני הרכב 
  : רוזן הילה

  עייצוג קבו -כרטיסי אשראי  -מסטרקארד 
  : רוטשילד מיכל

  עייצוג קבו -עריכת דין  -מטרופולין 
  :ריינגולד רונן

  עייצוג קבו -תקשורת  -הוט טלקום 
  : שביט שטריקס אסף

  עייצוג קבו - ענף הרכב  -איגוד יבואני הרכב 
  : שוירמן תומר

  עייצוג קבו -עיתונות  -ידיעות אחרונות 
  : אליעד שרגא
  עייצוג קבו -דלק  -ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק 
  :שאול שרצר

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -הקולנוע בישראל התאחדות ענף 
  
  

  : 'ברוש נילי'חברת הלובינג 
  עייצוג קבו - עמותת צער בעלי חיים  - הכל חי 

  עייצוג קבו - הגנה על נכים  -מזור 
  עייצוג קבו - יצירה עברית  - מטה מאבק היוצרים 

  
  ":החברה"חברת הלובינג 

  עייצוג קבו -חברתי  - ארגון נכי שיתוק מוחין  - ם "עמותת אנש
  עייצוג קבו - חברתי  -עמותת מחשבה טובה 

  
  : בנימין גריןקבוע - הלוביסט העצמאי

  עייצוג קבו -קליטת עולים חדשים  -לה פטיט אבדו 
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  : רשימת חברות הלובינג הפועלות בכנסת

  
מספר   שם חברת הלובינג  

  לקוחות
מספר 

  לוביסטים
        
  11  117  גלעד יחסי ממשל ולובינג  1
  *8  83  פוליסי  2
  8  56  גורן עמיר  3
  8  49  אימפקט  4
  4  35  רטגיה ולובינגקלינר אסט  5
  5  27  כהן רימון כהן  6
  2  24  לגאיה  7
  2  23  מ"בע- טל רבינא-תקשורת משולבת  8
  **3  23  )פרמינגר(פרילוג   9

  7  16  מ"בע 2007מורל צור   10
  1  16  מ"קונטקטי בע  11
  3  11  ברדוגו יועצים  12
  1  11  עמית תמיר פרויקטים  13
  1  11  צחי סמייה  14
  2  10  ינג גרופלאורוס קונסולט  15
  1  10  לירן בן הרוש  16
  PUSH    9  1 –פוליטיקה ושדולה  –פוש   17
  1  8  אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל  18
סצובניק הפקות לובינג ומיצוב תודעה -אלוני  19

  ציבורית
7  1  

20  L.G.R  7  1  
  2  6  מ"בע) יעוץ(סדן . ר. א  21
  1  6  מ"בע רויקטים�ניהול וקידום  –סגולה לישראל   22
23  EL – 1  4  יעוץ שכיר  
  1  4  ניהול יחסי ציבור, אקשטיין  24
  1  4  מערכות תדמית –משה פרידמן   25
  1  4  מ"אמין זוהר ייעוץ להצלחה בע. ר.ס  26
 רויקטים�ש חברה לייעוץ וקידום .ג.מנוף ד  27

  מ"בע
3  1  

  1  3  ברוש נילי  28
  1  2  " החברה"  29
    589  81  
דנית , רשומה גם לוביסטים בשכר זמנית' יסיפול'שם חברת  לע*    

  .שלא נספרה עם כלל הלוביסטים הקבועים של החברה, אמיתי
, על שם חברת פרילוג רשומה הלוביסטית בשכר הזמנית כהן ורד**  

  שלא נספרה עם הלוביסטים בקבועים של החברה
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      2012יוני  –שלטון בישראל - מסקנות הוועדה לבחינת יחסי הון

  
זאת , את מסקנותיה למבקר המדינה' שלטון בישראל- הוועדה לבחינת יחסי הון' ודש הגישההח

אלה הן עיקרי המלצות הפרק . לאחר שנתיים של עבודה מאומצת וחקירת עשרות עדי מפתח
  : הנוגע לפעילות הלוביסטים בכנסת

  
ניתן . עהובייחוד בעת ההצב, ייאסר על שתדלנים להשתתף בדיוני הוועדות השונות בכנסת .1

  . יהיה לשמוע את דעותיהם ואחר כך לקיים את הדיון עצמו ללא נוכחותם
אשר ישית עונשים על מי שיפר , שחבריו יהיו נציגי מפלגות הכנסת, הכנסת תקים גוף פיקוח .2

 . אם ינוסח כזה - לרבות את הכללים בנוגע לקוד אתי , את הכללים בנוגע לשתדלנים
ל שכל מפגש בין חבר כנסת ובין שתדלן יתקיים במשכן יש לקבוע בתקנון הכנסת את הכל .3

כיוצא מן הכלל יוכל חבר כנסת לפגוש שתדלן מחוץ . הכנסת או בלשכתו של חבר הכנסת
במשכן הכנסת או (תיעוד הפגישה . למשכן הכנסת כאשר נסיבות המפגש מחייבות זאת

, צנעת הפרטתוך התחשבות ב, ר הכנסת ויפורסם באתר הכנסת"יועבר ליו) מחוצה לו
 . פעם ברבעון, בזכויות של קניין רוחני וכדומה

תקנון הכנסת יחייב את חברי הכנסת לפרסם באתר הכנסת כל מידע כתוב שהעביר לידיהם  .4
ובפרט טיוטות של הצעות , שתדלן ושימש אותם לגיבוש עמדה במסגרת תהליך החקיקה

הכנסת לציין את זהותם של על חברי . חוק שניסחו גורמים פרטיים ושימשו אותם בחקיקה
 . הגורמים שהעבירו את המידע ולהבהיר את הקשר שלהם לאותה חקיקה

  
שלטון בישראל הן -סבורה שהמלצות הוועדה לבחינת יחסי הון' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'

גם אם אין ההמלצות , התחלה טובה לטפל בבעיית פעילותם של הלוביסטים בשכר בכנסת
  . שובה הכוללת הנדרשת בנושאמעניקות את מלוא הת

  
על מנת שיאמצו את , ר הוועדות בכנסת"לכלל יו) בפעם השלישית(שבוע שעבר פנינו שוב 

ויסגרו את דיוני ועדותיהם בפני לוביסטים ', שלטון בישראל-הוועדה לבחינת יחסי הון'המלצות 
) ר ועדת חוקה חוק ומשפט"יו( כ דוד רותם"חלמעט , ר הוועדות"ת ויור הכנס"עד כה יו .בשכר

  . סירובם בנושאבעומדים 
  
  

  )2012יוני (  רשימת הלוביסטים המלאה
  

  
  ובינג ורשימת הלוביסטים בשכר אותם הן מעסיקותחברות הל

  
  :גלעד יחסי ממשל ולובינג

  אבנר עמית .1
 במבי צורי .2
 גלעד אמיר .3
 דודיק קרן .4

 הרשקוביץ לירון .5
 וורייט ישי .6

 לוי זהר .7
 נבו מבשרת .8
 סנדר אריאל .9
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 רמתי אורי .10
 שילוני יעל .11

  
  :פוליסי

 אברמוביץ תמר .1
 ברנט פז .2

 ברעם אביבה .3
 גילהר ארז .4
 גרביץ רומן .5
 ן דפנהפביא .6

 קסלר צבי .7
 סידיס עידית-שבתאי .8

 )רשומה תחת לוביסטים בשכר זמניים(דנית אמיתי  .9
  

  :גורן עמיר
 ביבי משה .1
 גונן נועה .2
 גורן עליזה .3
 עמיר תומר .4

 )אהרון(ד פאלוך רוני "עו .5
 פישמן ישי .6
 שובכר ליאור .7
 שקד עופרה .8

  
  :אימפקט

 אמיר יער .1
 שמאי אורלי-בן .2
 וייזנברג מיכל .3

 זאגא גדעון .4
 לוי סטיבן .5
 לרנר אורית .6

 רדי בועז .7
 צרי קרני-רימר .8

  
  :קלינר אסטרטגיה ולובינג

 בלומברג שרון .1
 כהן רחל .2

 סיילס דבורה -פרומן .3
 קלינר ניר .4

  
  :כהן רימון כהן

 גלילי עינת איילה .1
 איוניר דפנה-כהן .2

 פקר אליס .3
 רימון רוני .4
 שלום שגיב .5

  
  :לגאיה

 ד אסרף מאיר"עו .1
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 הרפז איריס .2
  

  :מ"בע-טל רבינא-תקשורת משולבת
 גוטפריד גלית .1

 רבינא טל .2
  

  ):פרמינגר(פרילוג 
 סבר ליטל .1

 פרמינגר דורון .2
 פרמינגר רות .3

  
  :מ"בע 2007מורל צור 

 ברלב מירב .1
 זינו אבירם .2

 ינאי זאב .3
 מורל מוטי .4
 נאמי אמיר .5
 קמחי אמילי .6

 רותם גל .7
  

  :מ"קונטקטי בע
 ברק קרן

  
  :ברדוגו יועצים

 ברדוגו בהירה .1
 גולן גל .2

 חזיזה אפרת .3
  

  :תמיר פרויקטים עמית
 חמו רוני-בן

  
  :צחי סמייה

 סמייה צחי
  

  :לאורוס קונסולטינג גרופ
 בר אברהם .1
 מגנזי אורן .2

  
  :לירן בן הרוש

 בן הרוש לירן
  

  :PUSH –פוליטיקה ושדולה  –פוש 
 קראוס ענת

  
  :אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל

 שפיגל אופיר
  

  :ודעה ציבוריתסצובניק הפקות לובינג ומיצוב ת-אלוני
 אלוני סדובניק רוני
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L.G.R: 

  גליק רוני
  

  :מ"בע) יעוץ(סדן . ר. א
  רן אהרון-לב .1

  סדן רמי .2
  

  :מ"בע רויקטים�ניהול וקידום  –סגולה לישראל 
 מגן לאה

  
EL – יעוץ שכיר: 

 להב אפי
  

  :ניהול יחסי ציבור, אקשטיין
 אקשטיין רונית

  
  :מערכות תדמית –משה פרידמן 
 רידמן משהפ

  
  :מ"אמין זוהר ייעוץ להצלחה בע. ר.ס

  כמאל זהר
  

  :מ"בע פרויקטיםש חברה לייעוץ וקידום .ג.מנוף ד
 ד כץ יוסי"עו

  
  ברוש נילי

  ברוש נילי
  

  "החברה"
  כהן רחל

  
  

  
  :עצמאיים-רשימת לוביסטים בשכר קבועים

  
  אביזוהר יותם  1
  אהרוני סמדר  2
  אינגבר יואב  3
  אסל ענת  4
  ארן נתן  5
  יבונדי רונ  6
  בר לב קובי  7
 גרין בנימין  8
  דיין יוסף  9
  יד דקל בנ"עו  10
  הומפריס מיכאל  11
  ד הר זהב רענן"עו  12
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  ויסבלום גיתית  13
  זרחין אלי  14
  )נוי(טבך ניקולאי   15
  יוגב משה  16
  יפת יובל  17
  כהן יהודה  18
  פייטלברג איזבלה  19
  פרישטיק משה טוביה- פרי  20
  ד פרל רונית"עו  21
  ד צפריר גיא"עו  22
  קבסה פיני  23
  ד קורן גדעון"עו  24
  קרבטרי מאיה  25
  שדה עוזיאל  26
  שדה רמי  27
  שהם אופיר  28
  שור ענת  29
  ד שלגי אילן"עו  30
  שליו ברוך  31
  אור מיכאל-שפירא בר  32

  
  לוביסטים בשכר זמניים ורשימת לקוחותיהם

  :ד ערן אבולוף"עו
1. CT & AO LTD -    בועייצוג ק -מפעל תכשיטים  

  חברות ציבוריות בישראל - איגוד החברות הציבוריות  .2
  ייצוג קבוע -ועד מקומי  -ועדת שכונת רמת מוצא  .3

  ייצוג קבוע -יזמות ובנייה  -חברת נכסי מוצא  .4
  ייצוג קבוע - יזמות ובנייה  -חברת נקודת מוצא  .5

  תושבים מבשרת ציון -אחרים  67 -חגית אבידור ו .6
 קבועייצוג  -תשתיות  -קבלני אחזקה  .7

  :ח אוסקר אבורזק"רו
  פעמי_ייצוג חד -פקודת מס הכנסה  -חקיקה  - האוניברטיסאות בישראל  .1

  ייצוג קבוע -תשתיות  -קבלני אחזקה  .2
  : אברהם יוסי

  ייצוג קבוע -עורך דין  -סאני אלקטרוניקה 
  :ד רחל אוחנה"עו

  פעמי_ייצוג חד -הסעות תלמידים בירושלים  - הורים  45
  :חוף-דן אור

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -יגוד האינטרנט הישראלי א
  :בוגר-טל אייל

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -איגוד הבנקים 
  :גיורא איילנד

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ אסטרטגי  -גבעות עולם חיפושי נפט 
  :ד חיים אינדיג"עו

  פעמי_ייצוג חד -חקיקה  - בעות עולם חיפושי נפט 
  513628875  :טל אינהורן

  ייצוג קבוע -ניהול פרוייקט  -חברת מעוז דניאל 
  :אלון אלגר
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  ייצוג קבוע -רשות מקומית  - גוש  - מועצה מקומית אבו .1
  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית הר אדר  .2

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה מקומית מבשרת ציון  .3
  עייצוג קבו -רשות מקומית  -מועצה מקומית מטה יהודה  .4

  :ד שי אלמוג"עו
  ייצוג קבוע -חקיקה  - מטופלים בקנביס רפואי 

  :ח שלמה אלפיה"רו
  פעמי_ייצוג חד - חיפושי נפט וגז  -אבנר חיפושי נפט  .1

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט וגז  - דלק מערכות אנרגיה  .2
  :אמודאי ניר

  ייצוג קבוע –עריכת דין  –מטרופולין 
  :דנית אמיתי

  ייצוג קבוע -ץ יעו -מ "פוליסי בע
  :דורון אפיק

  ייצוג קבוע -דם טבורי  -קרוסל 
  :דובב אפל

  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - התאחדות התעשיינים 
  :דורון אפק

  פעמי_ייצוג חד -דם טבורי  -קרוסל 
  :ד גיורא ארגינסט"עו

  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -אברהם פרחי  .1
  מיפע_ייצוג חד - פרסום  -מ "אפיקים בע -מ"שפ .2

  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות'ד מושיקו ארז מ"עו
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :אורי ארזי

  פעמי_חדייצוג  -כח אדם  -לשכות פרטיות לעובדים זרים לחקלאות  -הפורום 
 :גלעד אשרי

  ייצוג קבוע -הנפקת תעודות מאושרות  -מ "קומסיין בע
  :ד שרה בירנבאום"עו

  ייצוג קבוע -ן "נדל -חברת נכסי מוצא  .1
  ייצוג קבוע -ן "נדל -חברת נקודת מוצא  .2

  : ד בלן תימור"עו
  ייצוג קבוע -ייצור מוצרי בניה  -מ "איתנית מוצרי בניה בע

  :ד נועה בן אריה"עו
  ייצוג קבוע -רשויות מקומיות  - רכז השלטון המקומי מ

  : בנאי לימור
  ייצוג קבוע -תחבורה  -סיטיפס 

  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -בסט -ד מיטל בן"עו
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -נית חברה קבל -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :ד שי בקל"עו

  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1
  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - צים  .2

  ת דיןעריכ,בראון אורי 
  ייצוג קבוע -תעשיה  - התאחדות התעשיינים 

 נוה רונה -ברגמן
  ייצוג קבוע - עריכת דין  -סקיילקס קורפוריישן 

  :לב-ד יעקב בר"עו
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  ייצוג קבוע -רגיה וסביבה אנ -המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה  .1
  ייצוג קבוע -תעשייה ואיכות הסביבה  - התאחדות התעשיינים  .2

  :אמיר ברנע
  פעמי_ייצוג חד - איתור משאבי גז ושיווקם  -דלק אנרגיה 

  :גלעד ברנע
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  - קיבוץ גבע , עץ גורן

  :מזור-רווית ברעם
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -רותם אימפרט נגב 

  :ד רות ברק"עו
  פעמי_ייצוג חד -רשיון לעסוק באסבסט  -יצחק איצקוביץ 

  :אלירן ברקת
  פעמי_ייצוג חד -יועץ תקשורת  -עובדי חיפה כימיקלים 

  :והרי'ד כיפאח ג"עו
  ייצוג קבוע -תיירות  - לוגסי ווליג  .1

  ייצוג קבוע -חקלאות ותעשייה  -אגודה שיתופית חקלאית  -דל 'קירור מג .2
  :כספי- ד שלומית גוטרמן"וע

  פעמי_ייצוג חד -פיתוח וייצור מוצרי בטון  -מ "אקרשטיין תעשיות בע .1
  פעמי_ייצוג חד -אסתטיקה , שיניים, משלימה -שירותי רפואה  - מ "שירותי רפואה בע -ה .ל.ש .2

  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -עמותת ענב  .3
  :אבס-יעל גויסקי

  ייצוג קבוע -ריכת דין ע -לשכת הארגונים העצמאים  - להב 
  :גרשון גונטובניק

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -א "מד
  :ד אלה גור"עו

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  - אגודה לקידום החינוך 
  : גור מורן

  ייצוג קבוע -דלק  -ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק 
  : גושן ינונה

  ייצוג קבוע -שירותים פיננסים  -רשות הדואר 
  :ד אסף גל"עו

  פעמי_ייצוג חד - הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית  -האקדמיה ללשון העברית 
  557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -ד ברק גליקמן "עו

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  וג קבועייצ -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  :בועז גלמור
  פעמי_ייצוג חד -יחסי ציבור  -גבעות עולם חיפושי נפט 

  :ד אורן גלעדי"עו
  פעמי_ייצוג חד - מפעילי מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות  -מפיצי סיגריות במכונות אוטומטיות 

  :אסף גרשגורן
  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - מ "בע) ישראל(קוביקיאן 

  : דבי משה
  ייצוג קבוע - ענף הרכב  -גוד יבואני הרכב אי

  :הרטוך- ד אמנון דה"עו
  ייצוג קבוע -חינוך  -ב "ד בארה"רשת גני חב

  :ד זהר דוד"עו
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .2

  :טל דויטש
  ייצוג קבוע -בורי דם ט -קרוסל 
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  :ד יהודה דולב"עו
  פעמי_ייצוג חד -הצעת חוק החברות  -איגוד הבנקים 

  :גרן תמר-דולב
  ייצוג קבוע -כרטיסי אשראי  -מסטרקארד 

  :חגי דורון
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מ "ידיעות אחרונות בע
  :ד אייל דותן"עו

  פעמי_ייצוג חד -) 15' ן מסתיקו)(רישוי(הצעת חוק הבנקאות  -איגוד הבנקים 
  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -טלי דלויה 

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  ד שי דקל"עו
  ייצוג קבוע -ות איסוף פסולת אריז -מ "טל אל איסוף ומחזור בע .1

  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - צים  .2
  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .3

  :ירון הורביץ
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מטרנה תעשיות 

  :ורנשטייןהגלילה 
  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  - עובדי ויטה פרי הגליל 

  :ימין הימןד בנ"עו
  פעמי_ייצוג חד -שימור הארץ , ייעור - קרן קיימת לישראל 

  :ד ארז הרכבי"עו
  ייצוג קבוע -חקיקה  - ) ר"ע(התאחדות יבואני הדגים בישראל 

  :ד חיים הרציג"עו
  ייצוג קבוע - ) חתימות אלקטרוניות(גורם מאשר  -מ "קומסיין בע

  :אריק הררי
  פעמי_צוג חדיי -יועץ  - גבעת עולם חיפושי נפט 

  :אברהם וול
  ייצוג קבוע -עורך דין  - איגוד לשכות המסחר 

  :ד ידידה וולף"עו
  ייצוג קבוע -מאבק בסחר בנשים  -מ "עמותת עצו

  : וינוגרד רונן
  ייצוג קבוע -שירותים משפטיים  -איגוד קופות הגמל 

  :ד אלעזר מרדכי ויניצקי"עו
  פעמי_דייצוג ח - ייצוא פרוות  -איגוד הפרוונים 
  :ד תומר ויסמן"עו

  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -אברהם פרחי  .1
  פעמי_ייצוג חד -פרסום  -מ "מ אפיקים בע"שפ .2

  :ד דניאל וקס"עו
  ייצוג קבוע - חקיקה  -איגוד הבנקים בישראל 

  :משרד עורכי דין- 'הורוביץ ושות. ש -יאיר זיו 
  פעמי_ייצוג חד -יועץ משפטי  - התאחדות התעשיינים 

  :זליכה אייל
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -שירותי בריאות כללית 

  : חדוק דוד
  ייצוג קבוע -עורך דין  -סקיילקס קורפוריישן 

  :סיון חומרי
  פעמי_ייצוג חד - בנקאות  -איגוד הבנקים 

  :557534468 – 'פישר בכר חן וול אוריון ושות -ד אמיר חן "עו
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  ייצוג קבוע -ן "זמי נדלמי - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון 
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל 

  :ח בניה חסידים"רו
  פעמי_ייצוג חד -פקודת מס הכנסה  -חקיקה  - האוניברטיסאות בישראל 

  :אייל טל
  פעמי_ייצוג חד -גז  -דלק אנרגיה 

  :ד דליה טל"עו
  פעמי_וג חדייצ -חוקי הבנקאות  -איגוד הבנקים 

  :ד דפנה טלגם"עו
  ייצוג קבוע -ייצור מוצרי בניה  -מ "איתנית מוצרי בניה בע

  :מיקי טמיר
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -איגוד הבנקים 

  :דור ידגר
  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -שירותי בריאות כללית 

  :אורי ימין
  פעמי_ייצוג חד - יועץ  -גבעות עולם חיפושי נפט 

  :ד מנחם ינובסקי"עו
  ייצוג קבוע - הפעלת בתי ספר יסודיים בכל רחבי הארץ  - מרכז החינוך העצמאי 

  :כהן ורד
  ייצוג קבוע -יעוץ אסטרטגי  -לקוחות משרד פרילוג 

  :ד יעקב כהן"עו
  פעמי_ייצוג חד -תקשורת  - מ "חברת פרטנר תקשורת בע

  :ד מירי כהן"עו
  ייצוג קבוע -חקיקה  -התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 

  :ד ניר כהן"עו
  ייצוג קבוע -אכיפה מנהלית  -איגוד הבנקים 

  :כספי נדב
  ייצוג קבוע -יעוץ כלכלי  -איגוד יבואני הרכב 

  :ד אריאל כפרי"עו
  פעמי_ייצוג חד - חקיקה  -איגוד הבנקים 
  :ד ליאור כץ"עו

  ייצוג קבוע -שדה תעופה הרצליה  - מועצה מקומית כפר שמריהו  .1
  ייצוג קבוע -אנטנות סלולריות ושדה התעופה הרצליה  - עיריית הרצליה  .2
  ייצוג קבוע -אנטנות סלולריות ושדה התעופה הרצליה  -עיריית רעננה  .3

  :שמואל כץ
  ייצוג קבוע -חקיקה  - קהילת מפוני אלי סיני  .1

  ייצוג קבוע - חקיקה  -קהילת מפוני דוגית  .2
  בועייצוג ק -חקיקה  - קהילת מפוני נסאנית  .3

  :יועצת תקשורת - 031505282 -ארומדיה  –לבנת לוי 
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :דוידה לחמן מסר

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -גבעות עולם חיפושי נפט 
  :דוד ליאונד

  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -ץ האר
  : ליברמן בועז

  ייצוג קבוע -תקשורת  -על - ועד עובדי אל
  :שלום לרנר

  ייצוג קבוע -יועץ משפטי  -איגוד הבנקים 
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  :ד דוד לשם"עו
  פעמי_ייצוג חד - חקיקה  -איגוד הבנקים 
  :ד זאב מאי"עו

  ייצוג קבוע -חתימה אלקטרונית  -מ "קומסיין בע
  :ירד נתן מא"עו

  ייצוג קבוע -ייצוג רשויות מקומיות  - מרכז השלטון המקומי  .1
 ייצוג קבוע -ייצוג רשויות מקומיות  -  15 -פורום ה .2

  ייצוג רשויות מקומיות -איגוד מהנדסי ערים בישראל  .3
  :ד אייל דוד מאמו"עו

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה איזורית מטה יהודה  .1
  ייצוג קבוע -קומית רשות מ -מועצה מקומית אבו גוש  .2
  ייצוג קבוע -רשות מקומית  -מועצה מקומית הר אדר  .3

  ייצוג קבוע - רשות מקומית  -מועצה מקומית מבשרת ציון  .4
  :ד תמר מגדל"עו

  פעמי_ייצוג חד -תקשורת סלולארית  -מ "סלקום ישראל בע
  :ד אהרן מיכאלי"עו

  פעמי_ייצוג חד -תחנות כח  -דוראד אנרגיה 
  :557534468 -'פישר בכר חן וול אוריון ושות - ד גל מנשה"עו

  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1
  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2

  :ענבר מקין
  ייצוג קבוע -עריכת דין  - מ "מקורות חברת מים בע

  :עמית מרמור
  פעמי_ייצוג חד -עשייה ואיכות הסביבה ת - התאחדות התעשיינים 

  :ד בטי נולמן"עו
  פעמי_ייצוג חד -הסעות תלמידים בירושלים  - הורים  45

  :ד אריה נייגר"עו
  ייצוג קבוע -אנרגיה וסביבה  -המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה  .1

  ייצוג קבוע -תעשייה ואיכות הסביבה  - התאחדות התעשיינים  .2
  :יצחק סוארי

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת  -י נפט אבנר חיפוש .1
  פעמי_ייצוג חד -חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת  - דלק קידוחים  .2

  :031505282 -ארומדיה -מאיר סוויסה
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  קבוע ייצוג -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  : שמואל סלבין

  ייצוג קבוע -יעוץ כלכלי  -איגוד יבואני הרכב 
  :טליה סלומון

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -איגוד הבנקים 
  :ניצן סנדור
  ייצוג קבוע -יועץ משפטי  - איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר 

  :עבדאללה' עלאא
  ייצוג קבוע -רת יועץ תקשו -פלסטינית בישראל -מרכז תקשורת לחברה ערבית

  :אלדד עוזרי
  ייצוג קבוע - חינוך  -איגוד הישיבות הגבוהות 

  :ד אברהם פורז"עו
  פעמי_ייצוג חד -ארגון מקצועי  -רגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים  .1

  פעמי_ייצוג חד -רשות מקומית  - המועצה האזורית חוף השרון  .2
  :PM-PR -זאב פיינר 
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  פעמי_ייצוג חד - גז  -מרחב 
  :ד נחום פינברג"עו

  ייצוג קבוע -חקיקה  - האוניברסיטה הפתוחה 
  :ר איתי פלדור"ד ד"עו

  ייצוג קבוע -הנפקת תעודות מאושרות  -מ "קומסיין בע
  :ד דן פרידמן"עו

  פעמי_ייצוג חד -ייצור סיגריות  -מ "דובק בע
  :גידי פרישטיק

  ייצוג קבוע -עריכת דין  - מ "מקורות חברת מים בע
  :איןאבי ק

BDI -  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  
  :ד יהונתן קוליץ"עו

  פעמי_ייצוג חד - מכון מחקר  -ישראל  -מכון שלום הרטמן 
  :דנה קמרט

  פעמי_ייצוג חד -חיפושי גז  -י 'נובל אנרג
  :גולן קנטי

  פעמי_ייצוג חד -עריכת דין  -מטרנה תעשיות 
  :ד מיכאל ראבילו"עו

  ייצוג קבוע - ן "ייזמות נדל -  מ"בית משכן הכנסת הישנהבע
  :שמרית רגב שרייבר

  ייצוג קבוע -יעוץ אסטרטגי  -לשכת הארגונים העצמאים  - להב 
  : רוזן הילה

  ייצוג קבוע -כרטיסי אשראי  -מסטרקארד 
  :ד יהודה רוזנטל"עו
  פעמי_ייצוג חד -ח פיקוח על שירותים פיננסים "הצ -פורום מנהלי ההסדרים הפינסיונים 

  : רוטשילד מיכל
  ייצוג קבוע -עריכת דין  -מטרופולין 

  :ריינגולד רונן
  ייצוג קבוע -תקשורת  -הוט טלקום 

  :יועץ תקשורת - 031505282 -ארומדיה -עמיר רפפורט
  ייצוג קבוע -ן "מיזמי נדל - מ "ן בע"מיזמי נדל -חברת אוולון  .1

  ייצוג קבוע -חברה קבלנית  -מ "חברה קבלנית בע -חברת מעוז דניאל  .2
  :אילן שביט

  פעמי_ייצוג חד - עורך דין  -ארגון בתי החולים הסיעודיים  .1
  פעמי_ייצוג חד -עורך דין  -כימיקלים לישראל  .2
  פעמי_ייצוג חד - עורך דין  -רותם אמפרט נגב  .3

  : שביט שטריקס אסף
  ייצוג קבוע - ענף הרכב  -איגוד יבואני הרכב 

  :ד ארנון שגב"עו
  ייצוג קבוע -ארגון המאגד קופות גמל תחת לשכת המסחר  -איגוד קופות הגמל 

  :יהודה שוייצר
  פעמי_ייצוג חד -שותפיות חיפושי גז  - משקיעי הגז 

  : שוירמן תומר
  ג קבועייצו -עיתונות  -ידיעות אחרונות 

  :ד דוד שומרון"עו
  ייצוג קבוע - ן "ייזמות נדל - מ "בית משכן הכנסת הישנהבע

  :רוני שוקן
  ייצוג קבוע -חקיקה  - יוזמות קרן אברהם 

  :ד יורם שילו"עו
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  פעמי_ייצוג חד -הספרייה המרכזית לעיוורים בנתניה  - משיבים בעתירה מנהלית 
  :ד ישי שנידור"עו
  פעמי_ייצוג חד -התכנון והבנייה  חוק -ההסתדרות הרפואית 

  : נטע שפירא
  ייצוג קבוע -עריכת דין  -הסתדרות ההנדסאים והטכנאים 

  : אליעד שרגא
  ייצוג קבוע -דלק  -ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק 
  :שאול שרצר

  פעמי_ייצוג חד -יעוץ משפטי  -התאחדות ענף הקולנוע בישראל 
  :ד דוד תדמור"עו

  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מחזור בעטל אל איסוף ו .1
  ייצוג קבוע - ספנות  - מ "שירותי ספנות משולבים בע - צים  .2

  ייצוג קבוע -איסוף פסולת אריזות  -מ "מ מפעלי מחזור בע.מ.ק .3
  ייצוג קבוע -הנפקת תעודות מאושרות  -מ "קומסיין בע .4

  :ד חן תירוש"עו
  פעמי_ייצוג חד -לת הטמנה וטיפול בפסו -מ "מטמנות אפעה בע

  
  

  : סיכום דבר
  
מעשיהם בכנסת . סתנבכר נמשכת האצת רישומם של לוביסטים בשכ 2012יוני - חודשים מאיב

והם ומשרדיהם כנסת ה נוכחותם בוועדותאת הם אינם נדרשים לרשום , אינם מדווחים לציבור
  . בעבור מהובכמה כסף נשכרו שירותיהם  אינם נדרשים לדווח לציבור

  
תהליך בו הניעו את ה, יםכ"חרוב הפ מצד "באמצעות שת, משרדי הלובינגעשרות שנים  במשך
העמותה לדמוקרטיה ' .המידע הנוגע לפעילות לוביסטים בשכר בכנסתמעיני הציבור  מוסתר

ו לבסוף לוביסטים בשכר מישיבות הינה חוד החנית בהנעת התהליך שבמסגרתו יוצא' מתקדמת
כמו גם לוביסטים , ומכלול פעולותיהם של משרדי הלובינג, וועדות הכנסת וממסדרונותיה

  . יהיו שקופות לחלוטין בעבור הציבור, איים מכל הסוגיםמצע
  
  


