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ושמה למטרה את קידום המאבק  2007הוקמה בשנת  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'

בשנים האחרונות העמותה הפכה לגוף המוביל . עיתונות בישראל- שלטון-בתחלואי קשרי הון
כמו גם מקור , סטים בשכר בכנסת ומחוצה להבישראל בקידום הסדרת פעילותם של לובי

  . המידע המרכזי בתחום
אנו משתדלים לחשוף ולהנגיש לציבור , הלובינג בישראלכיוון שרק מעט ידוע על תעשיית 

פרויקט הנוגע לחברות לאחרונה השקנו זו הסיבה ש. ענףהל האפשר על כמידע רב כ
, חברת לובינג אחתע הנוגע לבחשיפת מידתמקד כל פעם במסגרתו נ, הלובינג בישראל

החברה . הקיימות בהתנהלות ענף הלובינגהרוחביות נשליך באמצעותה על הבעיות ו
י מר בוריס "ע 1988שנוסדה בשנת  'מ"פוליסי בע'חברת  היאהראשונה בה בחרנו לעסוק 

  .   ביותר בענף השפיעלמו" חברת הלובינג הראשונה"קרסני ונחשבת ל
  

  לחברות הלובינג" הלוביסטיםחוק "היעדר התייחסות ב
המחוקק בחר להתעלם ". חוק הלוביסטים"איננו מופיע ולו פעם אחת ב" חברת לובינג"המושג 

שלוביסטים מטעמן מקבלים הלובינג חברות . עד כה מקיומו של הגורם המשפיע ביותר בענף
אינם בעלי החברות  ,אינן מחויבות לדווח לכנסת על דבר, אישורי כניסה קבועים לכנסת

   .  מחויבים ברישום כלשהו וגם לא בעלי תפקידי הניהול הבכירים בהן
הופיע לראשונה צמד המילים , כ עדי קול"שהגישה לאחרונה ח" חוק הלוביסטים"בטיוטת 

אולם בנוסח הצעת החוק שהונחה לבסוף על שולחן , )חברות לובינג" (חברות שתדלנות"
  .  הושמט צמד המילים) 31.3.2013(הכנסת 

  
  ענף הלובינג בישראלצוג לקוחות ביי

בניגוד למדינות . של ענף הלובינג מעט מאוד ידוע בישראל על היקף פעילותו הכלכלית
לסכומי הנוגעת  תופישקהחלת כשל בבישראל המחוקק , )ב לדוגמה"ארה(אחרות בעולם 

י שני "כמו גם עפ, על פי החוק הקיים. לקוחות בשירותי לובינגההכספים אותם משקיעים 
לא קיימת הגבלה כלשהי על חברות הלובינג , חוק שנמצאים כרגע בהליך חקיקההתיקונים ל

המנסים ייצג לקוחות רשאיות לחברות לובינג במצב הקיים . לקוחותיהןבכל הנוגע למגוון 
אין גם כל מניעה שחברת לובינג אחת תשתלט על ייצוג . לקדם במקביל אינטרסים מנוגדים

  . מרכזי ככל שיהיה, במשק ל הגורמים בענף שלםהאינטרסים של כל
  

  הקשר בין ייצוג אינטרסים לריכוזיות והעדר תחרות במשק
, וכל ענף שלא מתקיימת בו תחרות, מאחורי כמעט כל חברה המואשמת בריכוזיות ייתר

בשנים . רגולטור/מול המחוקק לקוחותיה עומדת חברת לובינג המייצגת אינטרסים של
אולם , רבות על הריכוזיות והיעדר התחרותיות בענפים רבים במשק הישראליהאחרונות דובר 

כלל  'ח טרכטנברג"דו', לדוגמה. רק מעטים התייחסו עד כה לתרומת תעשיית הלובינג למצב
אך כשל בהפניית זרקור לבעיות , אומנם המלצות להעמקת הרגולציה על לוביסטים בכנסת

  . ל חברות הלובינג השונותהעדר רגולציה על התנהלותן שהנובעות מ
  

  ריכוזיות קיצונית של כוח בענף   –' מ"פוליסי בע'חברת 
ניתן היה להבין כבר , 'מ"פוליסי בע'כשהתחלנו לעסוק במידע הנוגע לחברת הלובינג 

ח שלנו "בדו' פרק אב. לגבי חברה זונתמקד מרכזיים בהם מהרגע הראשון מהם הנושאים ה
  : את הנקודות החשובות הבאותו לעלות בחרנ 'מ"פוליסי בע'על חברת 

 . ההגבלות שיש להטיל על חברות לובינג בייצוג אינטרסים של לקוחותמהן  .1
 . בנוגע לייצוג לקוחותיהןחברות הלובינג  מידת השקיפות שיש להחיל עלמהי  .2
דד ועלמבלי שתסכן את רצוננו , מידת הריכוזיות שיש להתיר בענף הלובינגמהי  .3

 .תחרות במשק
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 כולל נתוני שעבודים, ע על פרטי חברה מיד

  17/05/2013נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 
 פרטים כלליים

 סוג מספר תאגיד
סטטוס משפטי 

 של התאגיד
סוג 

 תאריך רישום מוגבלת

 10/01/1988 מוגבלת פעילה חברה פרטית 511263436
  שם התאגיד

 POLICY LTD          מ"בע פוליסי
 אצל גידכתובת התא

  64739:ישראל מיקוד, יפו - תל אביב  21הארבעה 
ח השנתי האחרון התקבל "הדו

 29/04/2013:  מהתאגיד ביום
ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה "הדו

   24/01/2013: מעודכן ליום
  

חברה  מטרות התאגיד
 ממשלתית

לנהל עסק ,להקים,לייסד - לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון 
שירותים בתחומי התקשורת של מתן 
 .עסקנים ואנשי ציבור,פוליטיקאים,למפלגות

חברה לא 
 ממשלתית

 

 דירקטורים של התאגיד 

 תפקיד תאריך מינוי שם מספר זיהוי 

1. 
 19/01/1988 קרסני בוריס 14475370

 
 ישראל, יפו - תל אביב  7רב אשי : כתובת

 

 כ ההון הרשום"סה 
 שקל חדש 2.640.00

 

 חלוקת הון המניות 
 מ"כמות שהוצאה לב ערך סוג מניה כמות מניות

 100 שקל חדש 1 רגילות 2.640
 

 בעלי מניות 

 כתובת שם מספר זיהוי 

1. 
 ישראל, יפו - תל אביב  7הרב אשי  קרסני ברברה 1366137
 :מחזיק ב

 שקל חדש 1 בנות רגילות מסוג מניות 1

2. 
 ישראל, יפו -תל אביב  7שי רב א קרסני בוריס 14475370
 :מחזיק ב

 שקל חדש 1 בנות רגילות מסוג מניות 99
 

   
  : רשימת הלקוחות

, כפי שמופיעה ברישום באתר הכנסת, מייצגת 'מ"פוליסי בע'זוהי רשימת הלקוחות שחברת 
  :27.6.2013- נכון לתאריך ה
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נכון , החברה באינטרנטכפי שניתן למצוא באתר ' מ"פוליסי בע'זו רשימת לקוחות חברת 
  . 27.5.2013-לתאריך ה

  

  
  
  
   כמייסדת הענף' מ"פוליסי בע'

. הנחשבת לחברת הלובינג הראשונה בישראל, 'מ"פוליסי בע'הוקמה חברת  1988בשנת 
מתן שירותים בתחומי ": כפי שהוצהרו בזמנו, פעילות התאגידהגדרת כוונות  היזו

  . "ואנשי ציבורעסקנים  ,פוליטיקאים ,התקשורת למפלגות
והפער בין מטרות התאגיד בזמנו ומעשיו בשטח , שנות קיומה 25-הדרך שעשתה החברה ב

  . שלטון בישראל- מגדירים לדעתנו באופן המדויק ביותר את תמצית שיטת ההון, בימנו
 תמוזכר כלל אינה ,בימנו 'מ"פוליסי בע'לב עשיית , שירותים ללקוחות מסחרייםהענקת 

ייעד אותה תחילה להענקת , בוריס קרסני, יתכן שמייסד החברה .המקוריות במטרות התאגיד
אולם עם חלוף הזמן החל להבין , תחום בו עסק בזמנו, פוליטיקאים ועסקנים, ייעוץ למפלגות

והפך את החברה למקשרת הגדולה ביותר בישראל בין , היכן מצוי עיקר הצורך ועיקר הכסף
  .בין השלטוןלצרכי בעלי ההון  
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  ?מונופול בענף הלובינג בישראל אהי" מ"פוליסי בע"אם חברת ה
ד "עובאמצעות  ,פנתה 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת', ח"דוה םבמקביל לפרסו

הינה ' מ"פוליסי בע'על מנת שיבדוק האם חברת , לממונה על ההגבלים, ערן לב
שמענו אותם את פנייתנו אנו מבססים על הערכות . מונופול בענף הלובינג בישראל

שהחברה גובה ) הגבוהים(מידע לגבי תעריפיה השונים על , גורמים בענף הלובינגמ
פוליסי 'בים מלקוחות המאפיינת רעל העוצמה הכלכלית החריגה ו ,מלקוחותיה

  . 'מ"בע
  

  ? מהו מונופול
: מתוך ההגדרה של מונופול בחוק ההגבלים העסקייםהחלק הרלוונטי לענייננו 

מונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים לענין חוק זה יראו כ"
או מכלל , או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם

על קיומו של ). בעל המונופולין - להלן (בידיו של אדם אחד , רכישתם
על הכרזה כאמור יחולו ; מונופולין כאמור יכריז הממונה בהודעה ברשומות

                                                                                                              )."א(43כאילו היתה קביעה לפי סעיף , )ה( עד) ב(43הוראות סעיף 
  

 50%מהענקת שירותי לובינג הם  'מ"פוליסי בע'אם הכנסותיה של חברת , כלומר
  . מדובר בגוף מונופוליסטי –פועלות לובינג ההשווי ההכנסות של כלל חברות מ
  

   לחברות לובינג אחרות' מ"פוליסי בע'השוני בין 
שאר ובין , בניהולו של מר בוריס קרסני' מ"פוליסי בע'כדי להבין מה השוני בין חברת 

 הלקוחותיהעומדת מאחורי הכלכלית  העוצמהחייבים להבין את , חברות הלובינג בישראל
עוצמה כלכלית כמו זו שעומדת מתקרבת לייצוג הבישראל נוספת נג חברת לוביאין . הגדולים

    .'מ"פוליסי בע'מאחורי לקוחות 
  

מוערך בפי עשרות בעולם  י נכסיהםתאגידים וחברות ענק ששווהם ה חברהחלק מלקוחות 
שווי נכסיו , לדוגמה. )מיליארד שקלים 309( 2013מונים מתקציב מדינת ישראל לשנת 

כלומר פי , מיליארד דולר 938- מוערך ב, Goldman Sachsההשקעות העולמיים של בנק 
 Goldman Sachsגם אם האינטרסים של בנק ההשקעות . מתקציב מדינת ישראל 10

הרי שמדובר בענק פיננסי בעל עוצמה אדירה וקשרים רבים בקרב , בישראל הם צנועים יותר
   . ב ובישראל"אנשי ממשל בארה

  
 מיליארד 400עומדים על  Pictetהבנק ההשקעות השוויצרי ל נכסיו ש: דומאות נוספות

העולמי  ביטוח Assicurazioni Generali SPAנכסי , )מתקציב המדינה 4למעלה מפי ( דולר
 HPחברת נכסי , )מתקציב המדינה 4למעלה מפי ( דולר מיליארד 441עומדים על 

 120עם מחזור כספי של  )שווה לתקציב המדינה( מיליארד דולר 110העולמית עומדים על 
 132- מוערכים ב Procter & Gambleתאגיד מוצרי הצריכה נכסיו של , מיליארד דולר
  . ועוד מיליארד דולר

    
, איגוד הבנקיםאת גם ' מ"פוליסי בע'חברת מייצגת , בנוסף לתאגידי הענק הללו

התאחדות , פורום חברות הסלולאר, התאחדות הקבלנים, בנק הפועלים
לשכת התיאום של , איגוד חברות הביטוח, ענף הפרמצבטיקה –ם התעשייני

ועוד שלל גופים שמאחוריהם  שיכוי ובינוי, נשר מפעלי מלט, הארגונים הכלכליים
ששוויים מגיע למיליארדים רבים של ונכסים כלכליים עומדים אינטרסים כלכליים 

  . שקלים
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  "שיטת פוליסי"
הצליחה לזהות את חולשת  'מ"פוליסי בע'ברת נדמה שח, יותר מכל חברת לובינג אחרת

שיטת "ויצרה שיטה אותה אנו מכנים , המחוקק בנושא הסדרת פעילות ענף הלובינג בישראל
חלקם בעלי ש, בענף מסויםמרכזיים גופים חברה משתלטת על ייצוג ה ,לפי שיטה זו. "פוליסי

באופן כזה . באותו ענף ע בתחרותיותופגלדעתנו עשוי לויוצרת מצב ש, מנוגדיםאינטרסים 
 :ענפים כגוןהחברות המרכזיות בבייצוג אינטרסים של  'מ"פוליסי בע' חברתכרגע שולטת 

  . הסלולר ועוד, הביטוח, הפרמצבטיקהענף , הבנקאותענף , תשתיות/הבנייהענף 
  

מקים ועדות לצורך מציאת פתרון ו ,"חוק הריכוזיות"בימים בהם הפרלמנט הישראלי דן ב
קשר הקיים לדעתנו בין הריכוזיות ם לשים לב גהיה למוטב , תחרותיות בשוק המזוןהיעדר הל

והיעדר התחרותיות ובין חברות הלובינג המייצגות את האינטרסים של חברות שאחראיות 
   . לכאורה להיעדר תחרות

  
  ? י חברת לובינג אחת"ע, מה הבעיה בייצוג לקוחות בעלי ניגוד אינטרסים

ניקח לדוגמה את המקרה , הבעיה בייצוג לקוחות בעלי ניגוד אינטרסיםיר מה העל מנת להב
לפתע מתחילה . ''קוטג' המוצר יצרנית, 'קבוצת תנובה'ברת לובינג מייצגת את ח: הבא

האינטרס . למען הורדת מחירו לצרכןציבורי ונוצר לחץ  ''קוטג'מחאה ציבורית סביב מחיר ה
רשתות . 2 .הרפתנים. 1: מחיר תיפול ברובה עלהוא שהדרישה להורדת ה 'תנובה'הברור של 

ובין רשתות  'תנובה'חיכוך בין  נוצר' מחירו של הקוטגהורדת בוויכוח לגבי , כלומר. השיווק
, יהיה זה נכוןלדעתנו לא . 'אופ-קו'המרקט -רשת הסופרלדוגמה ביניהן , השיווק השונות

, יוצגו על ידי חברת לובינג אחתי) 'אופ-קו'ו' תנובה'(ששני הגופים , בעיקר עבור הצרכן
  : מהסיבות הבאות

 . על ידי חברה אחתמנוגדים בעיה אתית של ייצוג אינטרסים  .1
, מוענק לאותה חברהכיוון שבכך  ,עברה על חוק ההגבלים העסקייםביצוע אפשרות ל .2

יכולה , ברצותה, במקרה כזה. לנצל לרעת הצרכןאותו היא עשויה כוח , באופן עקיף
אסטרטגיה משותפת לבסוף שיאמצו  כך, שהיא מייצגת בין שני הלקוחותלפשר החברה 

או לקיים חזית אחידה , )לדוגמה הרפתנים(גורם אחר מחיר על ה תלהפלת עיקר הפחת
  . נגד הצרכן

  
  :סכנה לתחרותיות במשק הישראלי –חוסר השקיפות בענף 

הלובינג לחוקי  חברות עם היעדר הכפפת בשילוב, כרגע המצב הלא בריא אותו תיארנו
יצירת קשר עם , העברות כספים, עם לקוחות מפגשיםווח על ידהכוללים , שקיפות עמוקים
  . יוצר מצב בו אין גורם שיכול לדעת האם מתממשות הגרועות שבחששותינו', גורמי ממשל וכו

ביושרם וערכיותם של בעלי לשים מבטחנו החובה במצב הנוכחי גוזר עלינו המחוקק את 
או , ה הסגורים של החברהנעשים בחדריאינם אלה כולהאמין כי מעשים , לובינגחברות ה

  . שאיננו מיידע על כך את הלקוחות אפילו רק במוחו של מנהל חברת הלובינג
  
  
  שירותי רפואה בישראל/וענף הפרמצבטיקה" שיטת פוליסי"

מרכזת , בעלת ההשפעה הגדולה ביותר בישראלכנראה , דוגמה לכיצד חברת לובינג אחת
  : בידיה ייצוג של חלק מכריע בענף הפרמצבטיקה

  
ענף  –התאחדות התעשיינים ואת , יאנסןחברת , אבוטחברת  אתמייצגת ' מ"פוליסי בע'

 : ותהחברות הבא 18רשימת למעשה ייצוג של שכולל  הפרמצבטיקה
   מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע
   מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

   מ"אוניפארם בע
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 מ"קמהדע בע
   מ"בעתעשיות כימיות .ט.צ.כ

   מ"ניקס בע'אורג
   מ"תרו תעשיה רוקחית בע

   מ"מדיליין בע
   מ"אינטרפרם מעבדות בע

   מ"ואה ישראליים מעברות בעתרימה מוצרי רפ
   מ"בע) כימיות וקוסמטיות און מעבדות פרמצבטיות-סם(מדיטק 

   מ"ביומטריקס בע
   מ"דקסון בע

   מ"מעבדות רפא בע
   מ"בע. אקס.ביוליין אר

   מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע
   מ"אולדריץ ישראל בע -סיגמה 

 מ"בן שמעון פלוריש בע
  

גם את  'מ"פוליסי בע'מייצגת , בנוסף לשליטתה בייצוג האינטרסים בענף הפרמצבטיקה
בניגוד עניינים עם  ,לדעתנו, פעמים רבות שאמור להימצא, ארגון הרוקחים בישראל

מגן דוד , אסותא, קופת חולים לאומיתכמו גם את , אינטרסים של חברות הפרמצבטיקה
בביטוח על רשלנות  גם המתמחה, מדנס ייצוג חברת הביטוח. ובית איזי שפירא אדום

אסותא ובית , תלאומימהווה לדעתנו עוד ניגוד עניינים עם אינטרסים של קופת חולים , רפואית
  .   איזי שפירא

  
  שירותי רפואה/פרמצבטיקהענף ההלקוחות ב

Abbott – טכנולוגיות ודרכי , גילוי תרופות –רפואה   אבוט
מתזונה ועד מכשירים רפואיים . ניהול רפואה

  )יצרנית סימילאק(
Janssen   שיווק  –' ונסון'גונסון וג'חלק מ –פרמצבטיקה

חברת . םופיתוח תרופות ומוצרים נלווי
הפרעות קשב  – ADHD –פרמדיק בלגית  

  וריכוז
קידום בתי חולים לבעלי  -מרכזים רפואיים  אסותא

אסותא מאחורי . יכולות ורפואה פרטית
  .למעשה קופת חולים מכביעומדת 

ארגון הרוקחות 
  בישראל

  

  שירותים לאנשים עם מוגבלויות  בית איזי שפירא
התאחדות 

ענף  –התעשיינים 
 טיקההפרמצב

 פריגו, מ"תעשיות פרמצבטיות בע טבע
 אוניפארם, מ"ישראל פרמצבטיקה בע

תעשיות  .ט.צ.כ, מ"בע קמהדע ,מ"בע
תעשיה תרו , מ"בע ניקס'אורג, מ"כימיות בע

 אינטרפרם, מ"בע מדיליין, מ"רוקחית בע
מוצרי רפואה  תרימה, מ"מעבדות בע

און - סם(מדיטק , מ"ישראליים מעברות בע
) כימיות וקוסמטיות מעבדות פרמצבטיות

, מ"בע דקסון, מ"בעביומטריקס , מ"בע
, מ"בע. אקס.ארביוליין , מ"מעבדות רפא בע



 
 

 progdemo2007@gmail.com   ,www.progdemocracy.com      43253, רעננה 9מכבי   ,580494870.ר.ע
 

 - סיגמה, מ"תעשיות פרמצבטיות בע פישר
 בן שמעון פלוריש, מ"אולדריץ ישראל בע

  מ"בע
   מגן דוד אדום

ח מובילה בביטוח על רשלנות חברת ביטו  מדנס
  רפואית

    קופת חולים לאומית
  

  ב"בלובינג בארה 1משקיע מספר  –ענף הפרמצבטיקה 
עולה כי ענף , 1998-2012ב בין השנים "אולם מאיסוף נתונים בארה, לא רבים יודעים זאת

בין השנים . הפרמצבטיקה משקיע בלובינג הרבה יותר מכל ענף אחר במשק האמריקאי
הרחק מאחור נמצא . י חברות פרמצבטיקה"מיליארד דולר ע 5.3הושקעו בלובינג  1998-2012

הערכות הן שענף הלובינג ). מיליארד 1(וענף הבנקאות ) מיליארד 1.4(ענף הנפט והגז 
ענף קיימת סבירות גבוהה שגם בישראל . מיליארד דולר 9- ב מגלגל בשנה למעלה מ"בארה

זאת נוכל . קיעים הכי הרבה כספים בשירותי לובינגהענפים המשהפרמצבטיקה הוא אחד 
    . לדעת לבטח כאשר המחוקק ייאות להכפיף את הענף לשקיפות אמיתית

  
  מוסר ירוד של לקוחות

מייצגת מצד אחד את  'מ"פוליסי בע'חברת אחד המקרים הצורמים שמצאנו היא העובדה ש
ומצד שני את , רוקחיםארגון ו בית חולים, קופת חולים, בישראל רוב חברות הפרמצבטיקה

  . יצרנית הסיגריות הגדולה בעולם והמרכזית בישראל, Philip Morrisחברת 
שנה ב 10,000אחראי לקיצור חייהם של , על פי פרסומי משרד הבריאות, המוצר סיגריה

קשה לטעמנו יש פגם מוסרי . במדינת ישראל ולנזקים רפואיים שאין שני להם במדינות העולם
רוקחים מוכנים להיות לקוחותיה של חברת ארגון וקופת חולים , רות פרמצבטיקהבכך שחב

  . Philip Morrisלובינג המייצגת את 
  
  ענף הבנייה בישראלוענף התשתיות  -" שיטת פוליסי"

  
נשר מפעלי מלט 

 ישראליים
  מפעל לייצור מלט

מפעלי בטון  26בבעלותה  –תעשייה  הנסון מחצבות
-מפעלי אספלט ו 2, מחצבות 3, בישראל

משאיות להובלת בטון וחומרי  130
  מחצבה

התאחדות בוני 
התאחדות /הארץ

  ) לשעבר(הקבלנים 

  

 10דים שעלותו "פרויקט הקמת עיר הבה מבט לנגב
  מיליארד

  בניה מנרב
  ן"תשתיות ונדל –תשתיות   שיכון ובינוי

  6כביש מספר ומפעילי מקימי  דרך ארץ
Alstom  - תחבורה  –בורה ואנרגיה תאגיד תח  אלסטום

מקימת ומפעילת . )רכבות(לתית ימס
מתמודדת על , הרכבת הקלה בירושלים

  הרכבת לאילת ועל הקלה בתל אביב
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. בישראל תשתיות/בענף הבנייה" שרשרת המזון"כל גורמים בכירים בחברת פוליסי מייצגת 
ליזם הנוגע לסקטורים על חוסר תחרותיות ומונופודחופות מדובר בענף שנגדו נשמעות טענות 

  . ישראלית" ן"בועת נדל"קיומה של אותה לאחרונה דובר רבות בתקשורת על . שונים בענף
אזי קיימת גם , )כפי שסבורים כלכלנים רבים(בישראל " ן"בועת נדל"אם קיימת באמת 

מתוקף היותה מייצגת ומקדמת אינטרסים של רשימת ', מ"פוליסי בע'סבירות גבוהה שחברת 
  ".  בועה"נושאת בחלק מהאחריות לניפוח אותה , ות המפורטת מעלההלקוח

  
מייצגת גורמים שונים  'מ"בע פוליסי', הפרמצבטיקהבדומה לענף , בנייה/פי התשתיותבענ

, הנסון מחצבות, נשר מפעלי מלטכגון , שהאינטרסים שלהם אמורים היו להיות מנוגדים
לאלה ניתן להוסיף גם . 'מבט לנגב'ט מנרב ופרויק, שיכון ובינוי, התאחדות הקבלנים
 בניגוד אינטרסיםימצא שלדעתנו עשויות לה, 'אלסטרום'ו 'דרך ארץ'את חברות התשתיות 

 . כמו גם הבנקים השונים המעניקים משכנתאות, שאר הגורמים שהזכרנו עם
  
   ענף הבנקאותו" שיטת פוליסי"

  :בענף הבנקאות 'מ"פוליסי בע'לקוחותיה של חברת 
  

Apax  בעלת  –קרן השקעות מהגדולות בעולם
פסגות בית 'ו' תנובה', 'בזק'השליטה ב

  . 'השקעות

 35שווי מוערך 
  מיליארד דולר

Goldman Sachs  בנק השקעות מהגדולים עולם –השקעות ,
  מייעץ בהשקעות לממשלות ותאגידי ענק 

  מיליארד הכנסות  28

Pictet היקף נכסים בעולם  בנק השקעות שווייצרי :
  מיליארד 397

, בנק דיסקונט, בנק אוצר החייל, בנק איגוד  איגוד הבנקים
בנק , בנק ירושלים, בנק יהב, בנק הפועלים

בנק , בנק מסד, בנק מזרחי טפחות, לאומי
בנק פועלי , ישראלי-בנק ערבי, מרכנתיל

, HSBC, בנקU, בנק הבינלאומי, אגודת ישראל
CITIBANK, BARCLAYS  

  

    השקעות - מ "עאחזקות ב מבטח שמיר
    פיננסים פסגות

     בנק הפועלים
  

באמצעות . מרכזת בידיה ייצוג אינטרסים של מרבית הבנקים בישראל 'מ"פוליסי בע'חברת 
  : היא מייצגת את 'איגוד הבנקים'

  בנק איגוד 
  בנק אוצר החייל 

  בנק דיסקונט 
  בנק הפועלים 

  בנק יהב 
  בנק ירושלים 

  בנק לאומי 
  ת בנק מזרחי טפחו

  בנק מסד 
  בנק מרכנתיל 

  ישראלי -בנק ערבי
  בנק פועלי אגודת ישראל 
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  בנק הבינלאומי 
U בנק  

HSBC   
CITIBANK   

 BARCLAYS   
  
יש להוסיף כשלכל אלה ', איגוד הבנקים'גם בנפרד מ בנק פעוליםמייצגת את ' מ"פוליסי בע'

, גולדמן זקס, קסאפאכגון , קרנות להשקעות מרכזיים בעולם ובארץ/בנקים גגם את ייצו
  . מבטח שמיר, פסגות

  
על " לחצים"ענף הבנקאות בישראל מואשם באופן תמידי בהיעדר תחרותיות ובהפעלת 

זוהי . הבנקאית באופן ישירראשי המערכת באמצעות באמצעות לוביסטים ו ,פוליטיקאים
ים גורמרוב הש) הבנקאות ,הבנייה(דוגמה שנייה לענף הסובל מחוסר תחרותיות קיצוני 

  . 'מ"פוליסי בע'השפעה מיוצגים על ידי חברת הלובינג רבת הבענף מרכזיים ה
  

בעיה שחברת לובינג אחת מייצגת את שני גם יש לדעתנו , במקרה של ענף הבנקאות
  : הלקוחות הבאים

  
, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק אוצר החייל, בנק איגוד איגוד הבנקים

בנק , בנק מזרחי טפחות, מיבנק לאו, בנק ירושלים, בנק יהב
בנק פועלי אגודת , ישראלי- בנק ערבי, בנק מרכנתיל, מסד

 ,HSBC ,CITIBANK, בנקU, בנק הבינלאומי, ישראל
BARCLAYS  

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית , מ"איילון חברה לביטוח בע איגוד חברות הביטוח
, הכשרה ביטוח, מ"דקלה חברה לביטוח בע, מ"מרכזית בע

, מ"הראל חברה לביטוח בע, מ"חברה לביטוח בעהפניקס 
מנורה , מ"מגדל חברה לביטוח בע, מ"כלל חברה לביטוח בע

  מ"מבטחים ביטוח בע
  

ייצוגם על ידי חברת לובינג אחת עשויה  ,אור הרפורמה בשוק ההוןמדובר בשני ענפים של
  . לדעתנו להיות בעייתית

  
   ענף הסלולארי

פורום חברות  
 הסלולריות

 וןפלאפ
 פרטנר
 סלקום

  
 החברה מייצגת את . 'מ"פוליסי בע'למעשה כל הענף הסלולארי הוותיק מיוצג על ידי חברת 

 במסגרתה ירדו מחירישנים בכך שאינן מייצרות תחרות שבמשך כל אותן חברות שהואשמו 
) הבנייה והסלולר, הבנקאות(שהחברה מייצגת זהו הענף השלישי . השירותים לצרכן

התחרות לאחרונה . נושא ריכוזיות היתר והיעדר התחרותבכנגדו קשות הושמעו שהאשמות ו
פוליסי 'השיפור הוא על אף פעילותה של חברת הלובינג אולם , בענף הסלולר השתפרה

  . זכותהולא ב, 'מ"בע
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גם באופן פרטי וגם באמצעות , פרטנר וסלקום, פלפוןהייצוג המקביל של חברות הסלולר 
עבירה על חוק עשוי לפתוח פתח לביצוע , בו הן שותפות 'ולאריותפורום חברות הסל'

   ).   הסדר כובל(ההגבלים 
  

   חברות הביטוח
איגוד חברות 

  הביטוח
ביטוח , מ"חברה לביטוח בע איילון

, מ"מרכזית בע חקלאי אגודה שיתופית
הכשרה , מ"חברה לביטוח בע דקלה
, מ"חברה לביטוח בע הפניקס, ביטוח
חברה  כלל, מ"וח בעחברה לביט הראל

, מ"חברה לביטוח בע מגדל, מ"לביטוח בע
  מ"מבטחים ביטוח בע מנורה

  

Assicurazioni 
Generali SPA   

חברת הביטוח השנייה בגודלה  –ביטוח 
  ).AXAאחרי (בעולם 

 88: הכנסות
  מיליארד

 441: שווי/נכסים
  מיליארד

מטפלת גם בתביעות להחזרי הוצאות של  פמי פרימיום
  י חברות הביטוחמבוטח

  

  
חברות הביטוח המשמעותיות בישראל  כמעט את כלמייצגת רבת העוצמה  'מ"פוליסי בע'

     .ואת חברת הביטוח השנייה בגודלה בעולם
  

   משווקי מוצרי צריכה ורשתות שיווק
Procter & Gamble היקף מסחר עולמי   תאגיד מוצרי הצריכה הגדול בעולם

  . מיליארד 83 –
 132 –נכסים 

  מיליארד
    רשת סופרמרקטים קו אופ ישראל

 4: הכנסות   קבוצת אסם
  )₪(מיליארד 
 6.4: שווי שוק
  )₪(מיליארד 

 1.9: הכנסות   תנובה
  מיליארד
 5.5: שווי שוק
  מיליארד

לשכת התיאום 
של הארגונים 

  הכלכליים

, קולה- קוקה, טרה, מייצגת גם את שטראוס
ני נספרסו ויצר', מלח הארץ'מונופול המלח 

  מזון נוספים

  

Nespresso  - 
  נסטלה

 3 – בעולם מכירות מכירת מוצרי קפה ושוקולד
  מיליארד

    יצרנית מלח על סוגיו  מ"מלח הארץ בע
    יצרנית מזון   שמן תעשיות

  
ותאגידי ) Procter & Gamble(תאגיד שיווק מוצרי צריכה אינטרסים של חברת פוליסי מייצגת 

ועוד מספר רב של , 'קו אופ ישראל'לצד רשת הסופרמרקטים , )נסטלה, תנובה, אסם(מזון 
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לדעתנו מדובר במצב . 'לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים'יצרני מזון שהיא מייצגת תחת 
  . ישראלעקרון התחרותיות בשל ניגוד עניינים המסכן את 

  
   ענף התחבורה

דן חברה לתחבורה 
 ציבורית

  

Alstom  - רכבות(תחבורה מסילתית  –נרגיה תאגיד תחבורה וא  אלסטום( ,
  אנרגיה גרעינית והידרואלקטרית

 –איגוד לשכות המסחר 
 חברות הליסינג

  

  
  מחוז חיפה
 עיריית חיפה
אוניברסיטת 

  חיפה
 חיפה כימיקלים

  
חיפה 'גם את עיריית חיפה וגם את , לדעתנו תוך ניגוד עניינים, מייצגת 'מ"פוליסי בע'חברת 

אוניברסיטת מקביל של גם ייצוג . אינטרסים כבדי משקל בעיריית חיפהאשר לה ' כימיקלים
עד לא מזמן יחסית החברה ייצגה גם את . חיפה ועיריית חיפה נוגע לדעתנו בניגוד עניינים

  .בחיפה ם"בית החולים רמבואת ) מנהרות הכרמל( כרמלטוןחברת 
  

  משק האנרגיה
 אנרגיה מתחדשת  אנלייט

  דלק פז
Alstom  - תחבורה  –תאגיד תחבורה ואנרגיה   סטוםאל

אנרגיה גרעינית , )רכבות(מסילתית 
  והידרואלקטרית

ועד עובדי חברת 
 חשמל

  

  
  

   לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
  

לשכת התיאום של 
הארגונים 
 הכלכליים

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים 
מייצגת את המגזר העסקי בישראל 

ארגוני  16של ומתאמת את פעולותיהם 
ארגוני  .המעסיקים הגדולים במדינה

המעבידים הנכללים במסגרת לשכת 
 : התיאום הם

 התאחדות התעשיינים בישראל ,  
 התאחדות האיכרים בישראל ,  
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל ,  
 התאחדות הסוחרים בישראל ,  
 איגוד הבנקים בישראל ,  
  התאחדות תעשייני היהלומים
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  , מ"בישראל בע
 אחדות המלונות בישראלהת ,  
 התאחדות ענף הקולנוע בישראל ,  
  התאחדות חברות לביטוח חיים

  , מ"בישראל בע
  הארגון הארצי של מפעלי השמירה

  , בישראל
  האיגוד הכל ארצי של מפעלי

  , הנקיון והאחזקה בישראל
  התאחדות המלאכה והתעשיה

  , בישראל
 לשכת ארגוני העצמאיים בישראל .  

  
עם יכולה להוות לדעתנו ניגוד עניינים  'לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים'למעשה ייצוג 

הצריכה ורשתות השיווק , הבנייה, התשתיות, ענף הבנקאות :פים שוניםענייצוג לקוחות רבים ו
  . ועוד

  
  

  מסקנות
  

הינם תולדה של חקיקה ורגולציה , כמו גם מצב של העדר תחרותיות, מצב של משק ריכוזי
איננו מבינים כיצד פרט כה . שפעמים רבות חברות לובינג עומדות מאחורי קידומם, מתמשכים

אנו מקווים ". ועדת טרכטנברג"או " ועדת הריכוזיות"של " חמק מהרדאר"ברור ובסיסי 
 אסור למחוקק ולרגולטור. שהדבר נבע מחוסר היכרות עם הנושא ולא מסיבות אחרות

בחיזוק , 'מ"פוליסי בע'בראשן חברת , ת לובינגשל חברוהיחסי להמשיך ולהתעלם מחלקן 
כתוצאה שמתרחשת בעיקר , מתמשכת בעקרון התחרותיות ההריכוזיות במשק ובפגיע

  . מניסיונן לקדם אינטרסים של לקוחותיהם
  

  : 'מ"פוליסי בע'חברת 
בריכוזיות במשק ובהיעדר תחרות בענפים ברצינות מתכוונים לטפל המחוקקים ורגולטורים 

במקביל את  לייצג 'מ"פוליסי בע'להמשיך ולהתיר לחברת לדעתנו יכולים אינם , םמסוימי
עם ששילובו , מיסודו מדובר במצב לא בריא. כל אותם לקוחות בעלי אינטרסים סותרים

 יותסכנה חמורה לעקרון התחרות יוצר, היעדר החלת שקיפות על פעילות חברות הלובינג
, יותר היא זו המתקיימת בענפי הבנייהב קשהנדמה לנו שהסיטואציה ה. במשק

רחב של סוגי לקוחות בהם החברה מייצגת מגוון , רפואה וענף שיווק המזון/הפרמצבטיקה
  .מאותו ענףשונים 

  
   מסקנות רוחביות

  
  : 1מסקנה 

עשויות  'מ"פוליסי בע'חברות לובינג כגון , במצב הנוכחי של העדר הגבלות על פעילותן
שברצותו הוא מסדיר ניגודי אינטרסים בין לקוחותיו בתוך , "מנטפרל-מיני"להוות למעשה 

בשני אפשר כרגע הדבר עשוי להת. לשמחת הלקוחות ולדאבונו של הצרכן, קירות ביתו
  : אופנים

הציבור לא ידווח כש, תוך עברה על חוק ההגבלים העסקיים, הפגשת הלקוחות פיזית .א
  . ינג בשקיפותעל כך כיוון שאין חוק המחייב את חברות הלוב
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אם או בלי ידיעת , או בעליה משמשים כמגשרים בין לקוחותיהם/עובדי החברה ו .ב
   . הלקוח

לאסור בחוק על חברת לובינג אחת לייצג לשקול על המחוקק לדעתנו זו הסיבה ש
  . שני לקוחות שלהם אינטרסים מנוגדים

  
  : 2מסקנה 

וה מכשיר ייחודי שמטרתו אבטחת מהועקרון השקיפות , ח"לאורך הדו כפי שניתן להבין
לשקיפות , בראשן חברות הלובינג, יש להכפיף את תעשיית הלובינג. האינטרס הציבורי

אולי לממונה על ההגבלים (יש לחייבן לתעד ולדווח . מוחלטת הנוגעת לפעולותיהן השונות
ימנו נמצאים ב פשוטים אמצעי תיעוד ודיווח. מגע שלהן עם לקוח/על כל מפגש) ?העסקיים

  . ובכל מחשב משרדי, בכל מכשיר סלולארי
  

  : 3מסקנה 
גם אם אינם , על המחוקק למנוע מצב בו חברת לובינג אחת משתלטת על ייצוג אינטרסים

 'מ"פוליסי בע'כפי שאנו רואים בדוגמה של חברת . של חברות שונות באותו ענף, מנוגדים
מצב כזה מהווה , )מזון/מוצרי צריכהענף שיווק , ענף הבנייה והתשתיות, ענף הפרמצבטיקה(

     . סכנה לעקרון התחרותיות בענףלדעתנו 
  

  : 4מסקנה 
החוק צריך לכלול . 'חוק בכנסת'שאיננו רק סעיף ב, בפני עצמו "חוק לוביסטים"יש ליצור 

בכנסת ובמוסדות הציבוריים , פתרונות לתחלואי פעילותן של חברות הלובינג והלוביסטים
   .  במדינה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שבי גטניו: ח"כותב הדו
  
שסייעו במלאכת  ות/הרביםמודה מעומק הלב לכל  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'

  . ן/ביקשו לא לחשוף את זהותםוש, ח"חשיפת הפרטים ויצירת הדו


