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כפי , פרסום רשימות הלוביסטיםסוקר את אופן ' רישום לוביסטים באתר הכנסת' ח"דו: הבהרה
מה שאלה דן בח איננו "הדו. מתבצע באתר האינטרנט של הכנסתכפי שנגזר מהחוק הקיים וש

  . החוק הקייםלדרוש מהלוביסטים במסגרת , לדעתנו, היה ראוי
  
  
   ?הפועלים בכנסתבשכר לוביסטים החובת רישום נובעת  איןמ

הסדרת )(27' תיקון מס(חוק הכנסת 'הפועלים בכנסת נגזרת מבשכר חובת רישום לוביסטים 
. וגדעון סער' הכנסת שלי יחימוביץ על ידי חברי 2008שחוקק בשנת  ')פעולתם של שדלנים

  . רישוםמילוי טופס עוניינים לפעול בכנסת בלוביסטים הממחויבים במסגרת החוק 
  

  : פרסום רשימת הלוביסטים באתר הכנסת נגזר מהסעיפים הבאים המצויים בחוק
  

  :פרסום באתר האינטרנט של הכנסת"

  

  –שלה  האינטרנט באתר תפרסם הכנסת. 70

ובכלל זה בעלי היתר , זה פרק לפי בכנסת לפעול היתר שקיבלו השדלנים שמות את  )1(

  ;)ד(66מני כאמור בסעיף ז

  ;)2)(ב(66בסעיף  כאמור הלקוחות פרטי את  )2(

  ;פרטי התאגיד את גם –תאגיד  במסגרת הפועל) 1(לעניין שדלן כאמור בפסקה   )3(

גם את שם המפלגה כאמור  –שהוא חבר בגוף בוחר ) 1(לעניין שדלן כאמור בפסקה   )4(

  ).3)(ב(66בסעיף 

  

  ? ברישומי הכנסת םהאם כל הלוביסטים רשומי
כלומר לוביסטים הנשכרים על ידי גורם , "לוביסטים של צד שלישי"בישראל רושמים רק . לא

אם הינך לוביסט המועסק על ידי . על מנת לייצג אינטרסים של אותו גורם) אדם פרטי או גוף(
וביסט אינך מחויב ברישום כל) In-house lobbyists" (לוביסט בייתי"כלומר , חברה מסוימת

זהו הסעיף בחוק אשר . בה אתה מועסק חברההכשאתה עוסק בכנסת בקידום אינטרסים של 
  :רישום בישראלה תמחוב" לוביסטים ביתיים"משחרר 

  
נוקט פעולות לשכנוע חבר הכנסת , מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח –" שדלן"

הכנסת  להחלטות, בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה

וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג 

  :ולמעט אלה, הכנסת חבר בו

  ;מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו   )1(
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   :המעוניינים באישור כניסה של לוביסט לכנסתלוביסטים אותו נדרשים למלא  טופס הרישום
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  : עבור תהליך רישוםשאינם נדרשים לנוספים יסטים לוב
א קידום אינטרסים יה םישנם גם לוביסטים אשר התמחות, "לוביסטים ביתיים"רישום -בנוסף לאי

למרות שהם באישור כניסה קבוע לכנסת כך שאין להם כל צורך , במשרדי ממשלה אך לא בכנסת
  . עוסקים בפעילות לובינג במוסדות ממשל

גם את סוגיית פעילי המפלגות השונים המגיעים , ובצדק, תמיד מעליםעצמם בשכר הלוביסטים 
על פי החוק הקיים . לכנסת באופן קבוע על מנת לקדם עניינים של קבוצות אינטרסים שונות

  . אלה אינם מחויבים ברישום ופיקוח" לוביסטים סמויים"גם , בישראל
  

   אתר הכנסתרישום הלוביסטים ב
  

' תיקון מס(חוק הכנסת 'בנגזר מהאמור לוביסטים הקיים באתר הכנסת גם אם רישום ה
מוגש לציבור באתר הכנסת אין ספק שמאגר המידע הקיים , ')הסדרת פעולתם של שדלנים)(27

נתונים המרב ממצות את את היכולת לממנו נע וומ ,להגיע למידעמ אזרחהמקשה על הבאופן 
ל לא יכול אזרח לדעת כמה לוביסטים יש בכל אחת כך למש. המצומצמים המחויבים לדיווח בחוק

ששכרו מהי רשימת הלקוחות , כמה לוביסטים מייצגים לקוח מסוים אחד, מחברות הלובינג
דרוש רק מעט רצון על מנת לבנות מאגר מידע  2012בשלהי שנת . ודעובכנסת לעצמם לוביסט 

  .  עדכני ומעודכן, יעיל
  

  הרישום פרסום מרב הנתונים הנגזרים מטופס
אנו מגלים כי אתר הכנסת איננו , 'להיתר לפעול כשדלן בכנסתהבקשה 'מהתבוננות בטופס 

ך ריכגון תא, מפרסם לציבור את כל המידע שהלוביסט ממלא בטופס ושניתן לפרסם ברבים
    .)מייל ופקס- אי(תחילת העסקתו כלוביסט ופרטים ליצירת קשר 

  
  הלוביסטיםרשימת מספור בסיסי של 

כפי שניתן לבצע , איננו כולל אפילו מספור פשוט לצד שמותיהם של הלוביסטיםהקיים ם הרישו
אלו שהחלו לספור את רשימת הלוביסטים באופן ידני יגלו במהרה . בכל מעבד תמלילים בסיסי

  . שהמשימה איננה כה פשוטה כיוון שישנם שמות המופיעים פעמיים ואפילו שלוש פעמים
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הלוביסטים הזמניים המופיעים ברישומי אתר הכנסת הם שמות  שמות 144שמות מתוך  16

נייגר , זליכה אייל. מהקטגוריה 10%- למעלה מכלומר , כפולים ומשולשים של אותם לוביסטים
אפק דורון מופיע אפילו בשני . פעמים ברשימת הלוביסטים 3מופיעים כל אחד  אריה ואפק דורון

  .'דם טבורי - קרוסל 'דובר באותו אדם המייצג את אך ככל הנראה מ) אפיק ואפק(שמות שונים 
  

  : הלוביסטים המופיעים פעמיים ברשומות
  אייל בוגר טל .1
  איילנד גיורא .2
  כספי שלומית-גוטרמן .3
  גלמור בועז .4
  לחמן מסר דוידה .5
  מאמו אייל .6
  סנדור ניתן .7
  פרידמן דן .8
  שרגא שאול .9

  תדמור דוד .10
  

רישום הלוביסטים מוזנח ניהול  את היכולת להבין עד כמהנו מעניקים להרישומים הכפולים 
כנראה שאינם טורחים , כנראה הוא אינו מוערך גם על ידי הלוביסטים עצמםועד כמה  באתר

להלן מספר דוגמאות של רישומים כפולים ומשלושים . לתקן טעויות הנוגעות לרישום שמותיהם
   .אשר מוכיחים את חוסר הדיוק וחוסר האחידות לגבי הנתונים המתפרסמים

  
  

  
  

  . אותו לוביסט עם שני שמות ושלושה רישומים במאגר - אפק דורון /אפיק: מתוך אתר הכנסת
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נוספים /מופיע שלוש פעמים כשכל פעם חסרים, הלוביסט נייגר אריה :מתוך אתר הכנסת
  . לרישומו פרטים שונים

  

  
  ? דויוהלחמן מסר לחמן מסר דוידה או 

  

  
  ? יל דודד מאמו אי"ד מאמו אייל או עו"עו
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  ? ד"ד או לא עו"עו, פרידמן דן

  

  
  ?ד"ד או לא עו"עו, גוטמן כספי שלומית

  
  לא מבוצעת בדיקה תקופתית

המועד המוקדם ביותר בו איתרנו , 2010הטעויות ואי הדיוקים נמצאים במאגר מדצמבר חלק מ
כנדרש , תהדבר מעיד על כך שלא מבוצעת בדיקה תקופתי. שגיאה שלא תוקנה עד היום/כפילות
  . המידע המצוי ברישום הלוביסטים באתרבפרסום דיוק הלגבי , לדעתנו

  
  רשימת הלקוחות איננה מעודכנת בזמן 

ביררנו במאגר רישום , "חוק הריכוזיות"כהכנה לדיוני ועדת הכספים על , 16.7.2012- ב
מיון מה .רשומים כבעלי אישור לייצג אינטרסים של בנקים מהלוביסטיםהלוביסטים בכנסת מי 

 8כולל , רשאים לייצג בכנסת אינטרסים של בנקיםרשומים כלוביסטים  47 - שעלה המייגע 
נתון שפרסמנו , 'בנק מזרחי טפחות'המייצגים את ' עמיר גורן'לוביסטים של חברת הלובינג 

  . 2012ברבים ביולי 
ברים ידיעה בנושא ובה מופיעים הד) מרקר- דה(פרסם הכתב אבשלום חלוץ  31.7.2012- ב

דולר מדי חודש על  10,000- הוציא כ, בניהולו של אלי יונס, בנק מזרחי טפחות: "הבאים
לדברי , עם זאת. שייסדו עליזה גורן ותומר עמיר, השירותים שהעניקה לו חברת גורן עמיר

לפני כמה חודשים החליטו במזרחי טפחות כי אין להם עוד צורך בשירותי , דובר הבנק
  ".כיום חברה שמייצגת אותוולבנק אין , לובינג

' עמיר גורן'מדבריו של דובר בנק מזרחי טפחות עולה כי רשימת לקוחותיה של חברת הלובינג 
לא ניתן לדעת אם האשם הוא במקרה זה . באתר הכנסת לא הייתה מעודכנת במשך חודשים

עמיר ' לוביסטים של חברת הלובינגבאו , שלא טרחו לעדכן את המאגר, מבצעי הרישום בכנסתב
  . שלא טרחו להצהיר על הפסקת ייצוג הלקוח' גורן

עולה כי בנק מזרחי טפחות איננו מופיע עוד בין לקוחות חברת לאחרונה מבדיקה שערכנו 
    . בעקבות פרסום הידיעה של הכתב אבשלום חלוץנתונים עודכנו יתכן וה .'עמיר גורן'הלובינג 
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אפשרית של ההפרה הבקשה לפתיחה בחקירה על ר הכנסת "ח נשלחת ליו"עם פרסום הדו
     .החוק

  
   :דוגמאות חיוביות מהעולם

  
   :הדוגמה האוסטרלית

, בהתבוננות על מאגרי רישום לוביסטים במדינות בהן קיים חוק רישום לוביסטים כגון קנדה
 את הגישהציבור האפשר ללמוד כי בקלות ניתן ליצור מאגר יעיל המקל על , ב"אוסטרליה וארה

 יביותר למשתמש וכבעל יםכידידותיוהמאגר הקנדי אנו מצאנו את המאגר האוסטרלי . למידע
האתר האוסטרלי . כדוגמה םעל כן בחרנו להביא לכם אות, ביותר חשוביםהמידע המספר חתכי 

  : כולל
 הרשומים מספר הלוביסטיםסיכום מיידי של  .1
 ציבור ועד מתי עובד/ציון האם הלוביסט היה בעבר נבחר .2
 שימת כלל שותפיו לחברה העוסקים בלובינגר .3
 רשימת כלל הלקוחות אותם הוא מייצג .4
 רשימת בעלי החברה דרכה הוא מועסק .5

  
  : הכולל, בנוסף הרישום האוסטרלי כולל אפשרות של מידע על חתך הלקוחות

 מספור כלל הלקוחות המיוצגים על ידי לוביסט בפרלמנט .1
 בפרלמנט רשימת הלוביסטים הרשאים לייצג את החברה .2
מעולה לניגוד (רשימת שמות הלקוחות הנוספים המיוצגים על ידי אותם לוביסטים  .3

 )עניינים
 י לוביסט"שמות בעליה של החברה המיוצגת ע .4

  
בנוסף לכל אלה האתר האוסטרלי כולל מנוע חיפוש פשוט בו המשתמש יכול לבצע חיפוש כמעט 

שם , כלומר לפי שם הלוביסט, הלקוח בכל חתך מבין הנתונים המופיעים בכרטיס הלוביסט או
מספר חברת הלקוח או כל פרט אחר אותו נדרש על , מספר חברת הלוביסט, הלקוח

  . הלקוח לספק לרשם הלוביסטים/הלוביסט
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כולל מספור פשוט והאם הלוביסט היה בעברו : רישום לוביסטים באוסטרליה: בתמונה מעלה
  .ועד מתי, פקיד ציבור/נבחר

  
  

  
כולל פירוט כלל הלוביסטים העובדים בחברה בה : רישום לוביסטים באוסטרליה: מעלה בתמונה

  . וכולל פירוט ומספור כלל הלקוחות של הלוביסט, מועסק הלוביסט
  

  
  

י "קיימת רשימת כלל הלקוחות המיוצגים ע: רישום לוביסטים באוסטרליה: בתמונה מעלה
  . לוביסטים ומספור פשוט כל כלל הלקוחות
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   :גמה הקנדיתהדו

  
בפני האזרח את שמות הלקוחות ושמות  המציינים ,כגון רישום הלוביסטים הקנדי, ישנם מאגרים

  . הימים האחרונים 30- הלוביסטים שנשכרו על ידם ב
  

  ? מדוע חשוב לפרסם את שמות הלוביסטים והלקוחות החדשים
בו אנו ראשון שה' מדד אברמוף'את ' מתקדמתהעמותה לדמוקרטיה 'פרסמת  2012ביולי 

. סוקרים מידי חודשיים את כמות הלוביסטים באתר הכנסת ואת הנושאים האקטואליים בתחום
ח הראשון ציינו את שמות הלוביסטים שהצטרפו למאגר ואת שמות הלקוחות החדשים "בדו

   : את הדברים הבאים) 'כלכליסט'(על כך כתב הכתב תומר אביטל , המיוצגים על ידם
יוני כמי שאחראים על ייצוג האינטרסים -בעה לוביסטים פרטיים נרשמו במאיאר, כמו כן."..

  ..".איגוד יבואני הרכב ככל נראה סביב הניסיונות של המדינה להגביר את התחרות בענף של
  

חשיבות פרסום הנתונים הנוגעים ללקוחות ולוביסטים חדשים במאגר מוכחת בדיווח של הכתב 
והסיק את , ים שפרסמנו עם המידע שצבר ככתב בכנסתשהצליב את הנתונ, תומר אביטל

פרסום שמות הלוביסטים והלקוחות החדשים . המסקנה המתבקשת עליה דיווח לציבור האזרחים
  .  מיידיתהנוגע ללוביסטים וניתן ליישום ' חוק הכנסת'מהחודש האחרון איננו סותר את 
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פרסום שמות לוביסטים ולקוחות  - הקנדי הלוביסטים רישום מתוך פרסום : בתמונה מעלה

  .הימים האחרונים 30-חדשים מ
  

  : מנוע חיפוש פשוט ואפשרות למנוע חיפוש מתקדם
דף האינטרנט הנוגע לרישום לוביסטים בקנדה כולל מנוע חיפוש פשוט בו יש ביכולתכם לחפש 

פניכם כמו כן למטה בעמוד מעמידים ב', לקוחות'או ' לוביסטים'כל גורם במאגר על פי חתך 
  .על פי פרמטרים עליהם נדרשים להצהיר הלוביסטים והלקוחות' חיפוש מתקדם'אפשרות של 

  . אלה הם מנועי חיפוש פשוטים שלא אמורה להיות בעיה ליצור מסוגם גם באתר הכנסת
  

  
  מנוע החיפוש באתר הקנדי: בתמונה מעלה
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תוך ציון , פו למאגרב הרישום מאפשר לארגונים לפרסם את הלוביסטים אשר נוס"גם בארה
  : התאריך המדויק בו נוספו והלקוחות אשר שכרו את שירותיהם

  

  
  

ב לגבי הלוביסטים "מעדכנת את אזרחי ארה Sunlight Foundationקבוצת : בתמונה מעלה
  . שנוספו לאחרונה למאגר

  
  מסקנות

טרה שלשמה  מאגר רישום הלוביסטים ולקוחותיהם בכנסת איננו משרת באופן יעיל וראוי את המ
על בכנסת המאגר איננו מציג בפני האזרחים באופן הראוי את המידע החלקי שנצבר . הוקם

  . ')הסדרת פעולתם של שדלנים)(27' תיקון מס(חוק הכנסת 'ושנגזר מ ,פעילות הלוביסטים בשכר
מדובר בכמויות מידע . לקוחות 900- לוביסטים המייצגים יותר מ 259בישראל רשומים כרגע 

, לוביסטים 5,000- למעלה מכולל רישום של מאגר המידע , דוגמהל, בקנדה .ת יחסיתקטנו
  . ולמרות זאת מתנהל בצורה יעילה וידידותית יותר מאשר המאגר הישראלי

  
  ? שיפוריםבידי מי הסמכות לבצע 

  : הנוגע ללוביסטים כתוב כך' חוק הכנסת'ב
  



 
 

 progdemo@yahoo.com   ,www.progdemocracy.com         43253, רעננה 9מכבי   ,580494870.ר.ע
 

  :ב"פרק י –ביצוע ותקנות 

 בכל תקנות להתקין, הכנסת ועדת באישור ,רשאי והוא זה פרק ביצוע על הממונ הכנסת ראש יושב. 71
  ."הכנסת במשכן שדלנים של לפעילותם בנוגע להורות וכן לביצועו הנוגע

  
  . ר ועדת הכנסת וחבריה"ר הכנסת ובחלקה האחר כל יו"האחריות ברובה היא על יו

  
  : ר הכנסת על נקיטת הצעדים הבאים"אנו ממליצים ליו

  
  : נים הניתנים לביצוע באופן מיידיתיקו
 . מספור כמות הלוביסטים הרשומים במאגר .1
 . תיקון כפילויות ברישום הלוביסטים .2
 . עריכת בדיקה הנוגעת לדיוק הנתונים שפורסמו עד כה .3
 . הקפדה על רישום מדויק של שמות הלוביסטים והתואר הנלווה לשמם .4
, ייב את מנהלי הרישום ואת הלוביסטיםהמח) חודשים 3כל (יצירת מנגנון בידוק תקופתי  .5

 . בבידוק הצהרותיהם של הלוביסטים
הוצאת חוזר לכלל הלוביסטים הנוגע לחובה לעדכן מיידית לגבי כל שינוי הנוגע לפרטים  .6

סנקציות הטלת אנו ממליצים על . כולל שינוי מאגר לקוחותיהם, עליהם הצהירו ברישום
 . על שינויים לוביסטים אשר אינם דואגים לעדכןכלפי 

, לוביסטשל התאריך תחילת העסקתו : הוספת הנתונים הבאים לפרסום הנוגע ללוביסט .7
 . ואם הוא מאשר גם אמצעים נוספים, מייל ופקס-כתובת אי: דרכים ליצירת קשר

עניין חשוב ופשוט  –' לוביסטים ולקוחות שנוספו בחודש האחרון'יצירת קטגוריה של  .8
 . לביצוע

 : צוע תוך זמן קצר יחסיתתיקון הניתן לבי
חברות , לקוחות, לוביסטים: בניית מנוע חיפוש פשוט שיספק לאזרחים מידע על פי חתך .9

 : כך שאזרח יוכל בלחיצת כפתור להגיע למידע הבא. לובינג
על פי שתי הקטגוריות בהן הם , נכון לחודש האחרון, כמה לוביסטים רשומים בכנסת  .א

 ). קבועים ועצמאיים(מחולקים 
 . חברות הלובינג הפועלות בכנסת ורשימת הלוביסטים המועסקים על ידןפר מס  .ב
כשלכל אחד  ,לקוחות המיוצגים על ידי לוביסטים בשכר בכנסתרשימת ממוספרת של   .ג

 .סטים המייצגים אותם במשכן הכנסתמהם תוצמד רשימת שמות הלובי
  

  פנים לשמות
תמונה או קובץ רסמים באתר גם סיף לפרטי הלוביסט המפור הכנסת להו"אנו ממליצים ליו

העונה על קריטריונים הדרושים עבור תמונה לדרכון או , הלוביסט תמונה מזהה עדכנית של
הן בעבור הלוביסט , משמעויות מעשיות ותודעתיות ישירות ועקיפותמסוג זה לצעד . תעודת זהות

מן בעבור אזרחי  והן, ולזהות אותםנאלצים לבוא עימם במגע חברי הכנסת שהן בעבור , עצמו
  . השורה


