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  'העמותה לדמוקרטיה מתקמדת'על 

על תהליך  נותרעהיווסדנו מיום ההחל . 2007נוסדה בשנת ' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'
מתוך טענה כי יצירת מערכות דמוקרטיות , "ותדמוקרטיות המקורבים המערבי"קריסתן של 

היא הפתרון היחיד , ובתהליך אותן הן מייצרות כאלה שהאזרחים יחזרו להאמין בהן, חדשות
או המחאות  2008עשינו זאת טרם התרחשה המפולת הכלכלית של סוף . להתדרדרות

ת ומחוצה לה עמדתנו הנוגעת לסוגיית פעילות הלוביסטים בשכר בכנס. 2011החברתיות של 
בניגוד למשרדי הלובינג אנו  .בישראלהדמוקרטי דאגה לעתידו של המשטר המישירות נובעת 

המוסתרים בעמדתנו אישיים /אינטרסים כלכלייםלו גוף שאיננו ממומן על ידי אף גורם ושאין 
    .הלובינג ענףפעילות הסדרת הנוגעת ל

  
  ? מה כולל המדריך
   .בידע בסיסי הנוגע לפעילות לוביסטים בשכר בארץ ובעולם חברי הכנסת החלטנו לצייד את

 ומה " חוק רישום לוביסטים"קנה לכם מושג לגבי מי הן המדינות בעולם שקיים בהן נ
 . ומתןמצבה של ישראל לע

  נתונים שערכנו ונוגעים לשינוי הכמותי במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת מתחילתו
 ). 2008סוף (של הרישום 

  מבקר (' שלטון בישראל-הוועדה לבחינת יחסי הון'על פי הנוסח של ' שקיפות'הגדרת
 ). 2012יולי  –המדינה 

  לותם של לוביסטים מהן הסוגיות המרכזיות שעל הפרק בכל הקשור להסדרת פעינסקור
 . בשכר בכנסת ומחוצה לה

  
  
  

  חוק רישום לוביסטים ברחבי העולם
  

  
, ב"ארה, אוקראינה, אוסטרליה: 'חוק רישום לוביסטים'בהן קיים בעולם רשימת המדינות 

  . צרפת וקנדה, פולין, סלובניה, לטביה, ישראל, טייוואן, הונגריה, גרמניה
  

מתחייבת לתרגם עבורכם חוק לוביסטים של אחת ' דמתהעמותה לדמוקרטיה מתק'מידי חודש 
 2013 מרץבחודש . המדינות האמורות ולציין את נקודות החוזק והחולשה של אותו חוק 12- מ
  . היותר מוצלחים שיש בנמצא בימנוהחוקים אחד , את תרגומו של החוק הקנדיפרסם נ
ונה מוסדות האיחוד האירופי המדינות בעלות חוק הנוגע ללוביסטים הצטרפו לאחר 12- ל

המאפשר רישום רופף של לוביסטים ודורש מהנרשמים ' חוק לוביסטים'אשר חוקקו , בבריסל
  . שקיפות מוגבלת

" לוביסטיםרישום חוק "בימים אלה ממש מתקיימים דיונים בסקוטלנד ובאנגליה על העברת 
עיל לחץ גם על מה שמפ, כנראה שהפרלמנט הסקוטי קרוב יותר לחקיקת החוק. מקומי

  . הפרלמנט האנגלי
  

התהליך , כמו בישראל. חשוב לזכור שאין עדין חוק אחד הכולל את כל מה שלדעתנו נדרש לבצע
לנוכח , החמרת החוק משנה לשנה –הוא אחד " חוק רישום לוביסטים"בכל המדינות שיש להן 

  . הבעיות הקשות העולות מפעילותם של הלוביסטים באותם פרלמנטים
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  : טבלה השוואתית – כמויות לוביסטים רשומים בעולם

שם  
 המדינה

מספר 
 לוביסטים
 רשומים

מספר 
אוכלוסין 
 במדינה

מספר 
נציגים 

 בפרלמנט

יחסיות 
לוביסטים 

 ונציגים

מקום 
בעולם 

ג"בתמ  
  

 
מיליון 22 582 אוסטרליה  

 
בעולם 18 2.58 226  

 
 7,269 אוקראינה

2010-נכון ל  
מיליון 45  

 
בעולם 38 16.15 450  

 
ב"ארה מיליון 313 11,702   

 
בעולם 1 21.87 535  

מיליון 81 6,000 גרמניה  
 

בעולם 5 8.68 691  

 
מיליון 10 אין מידע הונגריה  

 
בעולם 54 ---  386  

 
מיליון 23 192 טייוואן  

 
בעולם 19 1.69 113  

 
מיליון 7.8 254 ישראל בעולם 51 2.116 120   

 
ליוןמי 2.2 אין מידע לטביה בעולם 105 ---  100   

 
מיליון 2 62 סלובניה בעולם 89 0.48 130   

 
 200 פולין

2011אפריל   
מיליון 38 בעולם 20 0.38 560   

 
מיליון 65 אין מידע צרפת בעולם 9 ---  923   

 
מיליון 34 5,182 קנדה בעולם 14 12.55 413   

 
ישנן מדינות . יש לזכור כי הגדרת לוביסט המחויב ברישום שונה ממדינה למדינה: הערה

ת גם רישום ינות שמחייבווישנן מד, כגון ישראל, "לוביסטים צד שלישי"רק של  ישוםהמחייבות ר
  . כגון קנדה, "לוביסטים ביתיים"של 

  
  : כמויות לוביסטים בפרלמנטים השונים

ו בהן בניסיון לחקור את כמות הלוביסטים הרשומים במדינות בהן קיים אחת הבעיות שנתקלנ
למרות , לדוגמה. ולעיתים אף היעדר מידע בכלל, היא היעדר מידע מדויק' חוק לוביסטים'

אין בנמצא מידע על כמות , הכולל חובת רישום' חוק לוביסטים' 2009-שבצרפת חוקק ב
חוק 'בה קיים , המצב אינו שונה גם בגרמניה. הלוביסטים שנרשמו עד כה בפרלמנט הצרפתי

כבר עשרות שנים אך מספר הלוביסטים הרשומים בה מתבסס על גורמים מוסמכים ' לוביסטים
לצערנו אין בנמצא גם מידע הנוגע לכמות . לוביסטים רשומים 6,000-שמעריכים כי מדובר בכ

  . הלוביסטים הרשומים בהונגריה ובלטבייה
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  ביסטים העולמיתוושינגטון בירת הלו
  

היא הבירה , ב"ארה, עובדה שאיננה מפתיעה או עומדת בספק היא שוושינגטון: במקום הראשון
לוביסטים  11,702- בבתי הפרלמנט בוושינגטון רשומים כ. העולמית של פעילות הלוביסטים

ברמה , ב"ההערכה היא שבארה. ועוד אלפים רבים פועלים מחוץ לבתי המחוקקים, בשכר
  . לוביסטים בשכר 40,000- פועלים כ, ית וברמת המדינות השונותהפדראל

 הריעדין נכונים  2010אם הנתונים שיש בידנו מאוקראינה מסוף שנת : ?במקום השני
מה שמעניק לה את המקום , לוביסטים רשומים בפרלמנט 7,000- באוקראינה יש למעלה מש

סיונות להשיג מידע עדכני לא צלחו ני. השני בכמות הלוביסטים בעלי האישור לפעול בפרלמנט
  . עד כה

לוביסטים  6,000- בה נרשמו בערך כ, במקום השלישי כנראה נמצאת גרמניה :?במקום השלישי
  . לקבלת רישיון לפעול בפרלמנט הגרמני

  
  

  יחסיות כמות הלוביסטים לעומת כמות נבחרי הציבור
  

  . הרשומים בפרלמנטמפורסם נתון כמות הלוביסטים  12- מדינות מתוך ה 9- רק ב
ב זוכה גם בכתר המפוקפק של ראש טבלת היחסיות השלילית בין לוביסטים "ארה :מקום ראשון

בוושינגטון יש ) סנאט או בית הנבחרים(על כל חבר פרלמנט . רשומים וכמות נבחרי הציבור
  . לוביסטים רשומים 22כמעט 

הנתון  2010נו מהרשומות בסוף אם כמות הלוביסטים באוקראינה דומה לזו שיש ל :מקום שני
  . לוביסטים על כל חבר פרלמנט 16מציב את אוקראינה במקום השני עם יחס של 

  . לוביסטים על כל חבר פרלמנט 12.5קנדה עם יחס של  :מקום שלישי
-סלובניה ותשיעי-שמיני, טייוואן- שביעי, ישראל-שישי, אוסטרליה-חמישי, גרמניה- מקום רביעי

  . פולין
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  נתונים סטטיסטיים לאורך השנים –רישום לוביסטים בישראל 
  

מתוכם  143. לוביסטים 254 - רשומים במרשם הלוביסטים בכנסת כ 10.1.2013- נכון ל
לוביסטים קבועים  31- לוביסטים קבועים מטעם חברות הלובינג השונות ו 80, לוביסטים זמניים

  . 2009מינואר  285%וגידול של  2012לעומת ינואר  26%זהו גידול של . עצמאיים
  

. לוביסטים רשומים על כל חבר כנסת 2.116היחס בין חברי כנסת ללוביסטים עומד כרגע על 
לוביסטים רשומים על כל חבר  0.55עמד יחס הלוביסטים מול חברי הכנסת על  2009בינואר 

  . כנסת
  

  
ת ב עבודור, על אף העלייה המטאורית בכמות הלוביסטים הזמניים בכנסת :הבהרה חשובה

קבועים לוביסטים והלובינג על ידי לוביסטים קבועים מטעם חברות הלוביסטים מבוצעת 
באופן משמעותי מכמות הלקוחות המיוצגים על ידי  ההללו מייצגים כמות לקוחות גדול. עצמאיים

  .לוביסטים עצמאיים
  

 2012 :כמות לוביסטים קבועיםידול עצירה בג  
לא צמחה בשנת , הן העצמאיים ובמיוחד מטעם חברות לובינג, כמות הלוביסטים הקבועים

ובפעם הראשונה מאז התחיל רישום הלוביסטים בכנסת נרשמה אפילו נסיגה קלה , 2012
אנו ). 2013בינואר  80לעומת  2012בינואר  85(בכמות הלוביסטים הקבועים מטעם חברות 
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פברואר ( 'עובדה'מהלומה שספגו חלק מחברות הלובינג כתוצאה מתחקיר נסיגה זו לייכים מש
העובדה . מהמאגר וצמצומים בכוח האדם של חלק מהחברות יםכולל גריעת לוביסט, )2012

נבחן נתון זה . זמנית וןפאיהוכרזה הקדמת הבחירות הכניסה את הענף לק 2012שלקראת סוף 
  .  על ההתפתחויות ונדווח 2013בהמשך שנת 

  
 2012 : זינוק גדול בכמות הלוביסטים העצמאיים 

 57(הייתה השנה בה נרשם הגידול הגדול ביותר של לוביסטים זמניים בשנה אחת  2012
זו השנה בה מבחינה כמותית הפכו הלוביסטים הזמניים לקבוצה הגדולה ביותר של ). לוביסטים

  . לוביסטים הרשומה בכנסת
  

 גידול באחוזים :  
 2010-ל 2009הגידול שהתרחש בכמות הלוביסטים בכנסת בין השנים , מבחינת גידול באחוזים

  .מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת )65%(הוא הגדול ביותר 
   

  . במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת 65%חל גידול של  2010ועד ינואר  2009מינואר 
  . במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת 56%חל גידול של  2011ועד ינואר  2010מינואר 
  . במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת 19%חל גידול של  2012ועד ינואר  2011מינואר 
 . במספר הלוביסטים הרשומים בכנסת 26%חל גידול של  2013ועד ינואר  2012מינואר 

  
  מספריגידול :  

-ל 2010בין השנים  הגידול שהתרחש, מבחינת גידולם המספרי של הלוביסטים בשנה אחת
  מאז תחילת רישום הלוביסטים בכנסת )לוביסטים 61(ביותר היה הגבוה  2011

 .  
  . לוביסטים 43- גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב 2010ועד ינואר  2009מינואר 
  .לוביסטים 61- גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב 2011ועד ינואר  2010מינואר 
  .לוביסטים 32- ל מאגר הלוביסטים הרשומים בגד 2012ועד ינואר  2011מינואר 
  . לוביסטים 52- גדל מאגר הלוביסטים הרשומים ב 2013ועד ינואר  2012מינואר 

  
  

 מספר הלקוחות אותם מייצגים הלוביסטים :  
לוביסט /לקוחות ששוכרים יותר ממשרד לובינג( "לקוחות ברוטו" 940כלל הלוביסטים מייצגים 

 "לקוחות ייחודיים" 796- ו, )ספר משרדי הלובינג אותם שכרואחד ועל כן נספרו על פי מ
  ). לקוחות שספרנו פעם אחת למרות ששכרו מספר חברות לובינג שונות(
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  כללים בסיסיים להתמודד עם פעולות הלוביסטים בכנסת
  

  ? מהי שקיפות
כלל מהי כוונת כשאינם מבינים " שקיפות מלאה"או " שקיפות"רבים שבים ומשתמשים במושג 

זוהי ההגדרה הקולעת של . שקיפות אמיתית הינה ישות בעלת שלוש רגליים. ערך השקיפות
  : למהי שקיפות) 2012יולי  –מבקר המדינה (' שלטון בישראל- הוועדה לבחינת יחסי הון'

  
יבוד ע)  2(,   דאגה לתיעוד פעילותו)  1:   (שקיפות משמעה תפקוד גלוי של השלטון בשלושה היבטים"

  ".מתן פומבי למידע באופן שהוא יהיה נגיש לציבור)  3(,   של המידע באופן שהציבור יבין את משמעותו
  

" שקיפות"איננו רשאי להשתמש במושג " שלושת הרגליים"שלא מילא אחר פקיד ציבור /נבחרכל 
  . יולתיאור מעש

דיווח . במשטר דמוקרטי לדיווח מבעוד מועדהקיים על הגדרה זו יש להוסיף את הצורך 
לאחר מעשה מקטין באופן משמעותי את יכולתו של האזרח להשפיע על ההחלטות במסגרת 

  . התהליך הדמוקרטי
  

   :מושגי יסוד
  
בעבורנו יש רק . 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'מושג שהוכנס לשיח על ידי  –" לוביסט בשכר"

אשר מאמין לכל אזרח  ךהכוונה בכו, לוביסט בהתנדבותהאחד הוא . שני סוגי לוביסטים
אדם  –והשני הוא לוביסט בשכר , מוכן לקדמו בהתנדבות יש לו אינטרס כלשהו והוא/במשהו

  . ת קשריו וכישוריו לטובת קידום אינטרסים של לקוחותאמשכיר ה
  
אחת וייצגו לוביסטים אשר מועסקים על ידי חברה  –) In House Lobbyists( "תיילוביסט ב"

דין של חברה המגיעים לכנסת לייצג נושא מסוים  ורכיביניהם ניתן למנות ע. לרוב רק אותה
פתורים  "ביתייםלוביסטים "לפי החוק הקיים בישראל . גוף/עבורה או כל עובד אחר של חברה

  . מחובת רישום ברשומות הכנסת
  
הכוונה לוביסטים של . שלישילוביסטים המשכירים את שירותיהם לצד  –" שלישי-לוביסט צד"

מסוג זה בחוק בישראל לוביסטים . חברות לובינג או כל לוביסט המשכיר את שירותיו לצד שלישי
  . מחויבים ברישום ברשומות הכנסת

  
המושג נובע . ל ולרוב בא לידי שימוש מחוץ לישראל"מושג הלקוח מחו – "לוביסטים מסחריים"

לעומת כאלה , אלה המייצגים חברות ואינטרסים מסחרייםמניסיון לחלק את כלל הלוביסטים לכ
  ".  או אחרים/לוביסטים חברתיים ו"הנחשבים ל

  
  

  אוהבים את המחשכיםמשרדי הלובינג 
למרות שמקצוע הלובינג קיים כבר עשרות שנים ולמרות שרישום . נתחיל בעובדה חשובה

עילותם של לוביסטים בשכר מעט מאוד ידוע לציבור על פ, 2008הלוביסטים בכנסת החל בשנת 
משרדי הלובינג והלוביסטים נהנים מחוסר המידע הנוגע לעיסוקם ועל כן . בכנסת ומחוצה לה

משרדי לובינג ולוביסטים . התופעה היא כלל עולמית. מעולם לא פרסמו נתונים הנוגעים לנושא
  . תמיד ייאבקו על מנת להשאיר את סביבת עבודתם הכי פחות שקופה שאפשר
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   ת עליו/ה יודע/תמיד יודע עליך יותר משאתבשכר לוביסט ה
הגיע לידינו קובץ שנוצר בחברת לובינג  19-יממה אחרי היוודע תוצאות הבחירות לכנסת ה

חלק המידע כולל הדגשות לגבי . מובילה וכולל דף מידע על כל אחד מחברי הכנסת החדשים
מסתייעים בו על מנת לקדם  דעיש להניח כי מחברי המי .מקצועיים מעברכםהפרטים מה

משרדי הלובינג אינם מבזבזים שנייה . ושקשורים להדגשות אינטרסים מסוימים של לקוחותיהם
  .ן יש להם תיק מידע/ת מכן/על כל אחד. בעבור לקוחותיהם המשלמים כסף רב

  
   המעובד היחיד בישראלמקור המידע 

המעובד הינה מקור המידע ' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, 'עד כמה שהדבר ישמע תמוה
כמה ? כמה לוביסטים רשומים בכנסת. היחיד בעבורכם כאשר זה נוגע ללוביסטים בשכר בכנסת

חות "על כל אלה ועוד תמצאו תשובה בדו? מה יחסיות כמות הלקוחות? לקוחות הם מייצגים
ושאים כל רבעון אנו מפרסמים עדכונים לנתונים ומעלים נ. אותם אנו מפיקים לאורך השנה

ם ואילו שאלות טרם קיבלתם כנשמח לקבל מכם משוב לגבי מה מעניין את. ספציפיים לדיון
  .  עליהם תשובה

   
   תרומתם של לוביסטים בשכר לשיח הדמוקרטי

זוהי דוגמה ". לוביסטים בשכר תורמים בפעולותיהם לשיח הדמוקרטי"רבות תשמעו על כך ש
לוביסטים : "השלםדייק חייבים לציין את המשפט אם רוצים ל. בעובדותחלקי שימוש ללספין ו

למעשה ". כל עוד שזה מקדם את מטרות הלקוח, בשכר תורמים בפעולותיהם לשיח הדמוקרטי
  . תרומתם לשיח מותנית ולכן היא בעייתית. מדובר בדבר והיפוכו

  
  )מכון מחקר ומידע של הכנסת(מ "חיזוק הממ

יש להחליף את המידע . מ"המאסיבי של הממ לא יתכן מאבק בלוביסטים בשכר ללא חיזוקו
 ניתן במידע אובייקטיבי ככל ה, המוטה אינטרסים שמועבר לחברי הכנסת על ידי לוביסטים בשכר

  . מ"של הממהמאסיבי את זה ניתן לעשות רק על ידי חיזוקו . שאיננו תלוי אינטרסים של לקוחות
  

  יחסיות ייצוג האינטרסים בוועדות ובמשכן הכנסת
מדובר במערכת . לב הבעיה בפעילות הלוביסטים בשכר בוועדות הכנסת ומסדרונותיה וזה

על פני , שעות ביממה ייצוג אינטרסים של בעלי הון ויכולת 24שלמה שנועדה על מנת לתעדף 
  . אינטרסים של מעוטי היכולת

ה הוצאת הלוביסטים בשכר מוועדות הכנסת איננ :פיילוט הוצאת לוביסטים בשכר מהוועדות
השוואת אופן ייצוג אלא לצורך , אינטרסים אישייםלייצג לצורך פגיעה בזכותו של בעל הון 

  . האינטרסים של מעוטי היכולת לזה של בעלי ההון
ובו , כ עינת וילף"ח, ר ועדת החינוך דאז"יומשותף עם פיילוט פרויקט ערכנו  18-בשלהי הכנסת ה

 .את הפרויקט כמוצלח ביותר ילף סיכמהכ ו"ח. הוצאו מישיבות הוועדה לוביסטים בשכר
לטענתה השיח בישיבות . ר עינת וילף הוא מדע המדינה"תחום ההתמחות של ד, להזכירכם

  . הם היו נוכחים הןהוועדה בהן לא נכחו לוביסטים בשכר היה פורה וטוב יותר מהישיבות ב
צ ליום שבו נוציא את "גאנו מודעים לכך שחברות הלובינג מכינות פנייה לב :צ"איום בפנייה לבג

איננו חוששים . בסיס טענתם הוא הפרת חוק חופש העיסוק. הלוביסטים בשכר מוועדות הכנסת
לתקן עיוות מתמשך נועד על מנת עמדתנו היא שהצעד . 1: צ מסוג זה משני טעמים"מהגשת בג

חשובה הווה הזדמנות צ ת"פנייתם לבג. 2. ומחריף בייצוג האינטרסים בדמוקרטיה הישראלית
  .להעלאת הנושא לדיון ציבורי מקיף

  
עמדתנו היא שאין לנהוג איפה ואיפה בנוגע ללוביסטים בשכר של  :"לוביסטים בשכר חברתיים"

על כל לוביסט בשכר  – הסיבה העקרונית. 1: אנו גורסים כך משני טעמים. עמותות חברתיות
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שבות אחרת ושידן איננה של עמותה עמידה ישנן לעיתים עשרות עמותות באותו הנושא שחו
. 2. או אזרחים שחושבים אחרת ואינם מיוצגים על ידי לוביסט/משגת השכרת שירותי לובינג ו

 5%רק . מלקוחות הלוביסטים בשכר הם לקוחות חברתיים 8%רק  – הסיבה האסטרטגית
 הוצאת כלל. מהכספים המושקעים בענף הלובינג כנראה מיועדים לצורך קידום מטרות חברתיות

. הלוביסטים בשכר מישיבות הוועדות תפעל בסוף של דבר לטובת חיזוק האינטרסים החברתיים
 נםצריך לזכור שאנו מדברים על הוצאת הלוביסטים בשכר מהוועדות ואילו לעמותות חברתיות יש

  . המאמינים במטרה ומוכנים לקדמה גם ללא שכר בותייםהתנד ותכוח
  
  
  

  נסתחוק להסדרת פעילות הלוביסטים בכ
  

איננו הגיוני עבורנו אם לא יכלול את חוק אשר יסדיר את פעילותם של לוביסטים בשכר בכנסת 
  : הנקודות הבאות

  
 כל מסמך . עשייתכם כחברי כנסת איננה שייכת לציבור האזרחים ,כללכ: נושא השקיפות

 .הכל שייך לכלל אזרחי ישראל –מידע אותו אתם מקבלים או יוצרים , אותו אתם מפיקים
ללא החלת . פקידי ציבור/עוסקים בניסיונות להשפיע על החלטות נבחרילוביסטים בשכר 

אנו מפלים לרעה את כלל האזרחים שידם איננה משגת ) שלושת הרגליים(שקיפות 
על כן חלה עליהם . לשכור לוביסט ושאינם מודעים למעשיהם של הלוביסטים בשכר

תקנה לציבור אפשרות להגיב על כזו ש, מוחלטת ומתמדתחובה להתנהל בשקיפות 
לתעד את , חלה עליהם החובה לדווח מבעוד מועד על פעילותם. עשייתם מבעוד מועד
 . החומרים לציבור פקידי ציבור ולהנגיש את/פעילותם מול נבחרי

 הציבור חייב להיות מיודע לגבי כמות הכספים אשר  :שקיפות בהתנהלות הכלכלית
הדיווח על כך חייב להיות מיידי . רך קידומו של אינטרסלקוחות הלוביסטים משקיעים לצו

 . אם יחפצו בכך, כדי שלאזרחים תהיה יכולת תגובה והיערכות נגד
 יש לסיים את הפרק בהיסטוריה בו  :הוצאת לוביסטים בשכר מישיבות ועדות הכנסת

יש לאמץ את מסקנת . אינטרסים של בעלי הוןהכנסת יצרה מערכת המתעדפת תמידית 
ולהוציא ) 2012יולי  –מבקר המדינה (' שלטון בישראל- עדה לבחינת יחסי הוןהוו'

לשקול התרת כניסתו  )לא מומלץ לדעתנו(אפשרי . לוביסטים בשכר מוועדות הכנסת
אך לאחר מכן יהיה עליו , פעמית של לוביסט על מנת לשאת דברים למען לקוח- החד

 . לעזוב את הוועדה
  אנו ממליצים על אימוץ הגישה : "תובבתהדלת המס"החרפת המאבק בתופעת

שנים לאחר סיום תפקידו לא יוכל לעסוק  5פקיד ציבור מתחייב כי /הקנדית שלפיה נבחר
 .  בשכר בלובינג

 אנו גורסים כי קנסות אינן מהווים הרתעה כאשר מדובר  :קביעת עונשים מרתיעים
במקרה כזה קנס . ליםלעיתים באינטרסים כלכליים ששוויים עשרות או מאות מיליוני שק

רק איום בעונשי מאסר ממושכים לכל המפר . איננו מהווה איום של ממש₪  50,000של 
עשוי להרתיע גורמים אלה ) משרד הלובינג ואם הלקוח/אם הלוביסט בשכר(את החוק 

 . מלבצע עברות על החוק
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  בכנסתבשכר הקמת ועדת חקירה לנושא התנהלות הלוביסטים 

חברי במקום שנבחרו לשבת בה חברי כנסת חדשים  50כמעט בורכה ב 19-הכנסת ה
הדמוקרטיה וכלפי  נבחריה, כלפי מוסדות הכנסת קשהאמון -איזוהי הבעת . 18-הת כנסה

ביכולתכם לשנות זאת באם . זהו אות אזהרה ששלח הציבור לכלל חברי הכנסת. הישראלית
  . תבחרו לעשות דברים אחרת מקודמכם בתפקיד

 מתבצע בתחומהאת ש עד תום שהכנסת לא תהיה מעוניינת לחקורהגיונית אין סיבה 
על קורס הלוביסטים וכתב התביעה ' עובדה'לאור תחקיר , 2012בשנת  .ושנמצא באחריותה

, כ ראובן ריבלין"ח, ר הכנסת היוצאת"יוביקשנו מ', מ"פוליסי בע'של הלוביסט צחי סמייה נגד 
לא זכינו לשיתוף פעולה לצערנו  .בנושא פעילותם של לוביסטים בכנסתחקירה  תלהקים ועד

תופעות בעייתיות המתרחשות בתחומה היא באופן שקוף כנסת המסרבת לחקור  .מצידו
  .כנסת חשודה ומחשידה

העמותה ', כזה או אחר שמקודם כרגע או יקודם בעתיד' חוק לוביסטים'ללא כל קשר ל 
- לא יהיה מנוס מהקמת ועדת חקירה בלתיבשלב מסוים גורסת כי ' רטיה מתקדמתלדמוק

אנו קוראים לכלל חברי . ם של לוביסטים בשכר בכנסתלותיתלויה אשר תחקור את פע
לפעילות הלוביסטים בשכר במדינת ועדת חקירה  הכנסת החדשים לפעול למען הקמת

  . תידשיצוצו לבטח בעקשות  עדויות/ות לעוד פרשותכחלולא יש לעשות זאת היום . ישראל

פי  ת עלשמתנהל הישנת מערכלתכתיביה של אותה היכנע לבסוף ל אנו קוראים לכם שלא
  . כלפי מוסדות הכנסת ונבחריההציבור אמון חוסר ייצרו את שקודים וערכים 

פעילותם של נושא עד תום את  אנו מחזיקים בדעה שאין לחשוש מהאמת ויש לחקור
 כךענף הלובינג ומתוך  פעילותמכלול להבין את רק בדרך זו נוכל . לוביסטים בשכר בכנסת

  . לבעיות המתעוררותטובות יותר תשובה ר ציינ

  
  

  . 19- ברוכים הבאים לכנסת ה
  . הדמוקרטיה הישראלית ואזרחיהבעבור  בנכון ובטוב, לבחור בראויתשכילו ויתן ימי 

  
   

  שבי גטניו
  ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת"מנכ

  


