עמוד 1

״הלוביסטים
 %5מהציבור:
שתלטיםעלהכנסת״
לפי
לפרסם מידע
סקר

של

מכון

המחקר רפי סמית8870 ,

%26
לח״כים ,ו-
שהם מעבירים

צביזרחיה
מאתצביזרחיה

מהציבור תומכים בהצעת חוק שתחייבלוביסטים
חושבים כי ישלהפסיק את
פעילותםבמליאה

עוד עולה כי%16
ש״אפשדותלמצוא חןבעיניבעלי
חושבים

מהציבור סבורים הון ו/או לקבל
%55
''
ולפקידי ממשל
$DN2$גורמת$DN2$לחברי כנסת
מת
משת־
$TS1$משתלטיפ$TS1$
""שה״לוביסטים
לטיפ
לוביסטים״,
הכנסת"
לשתףפעולה עם
כךעולה
פ $DN2$על
מממצאי סקר טלפוני שכוצע לעומת 219בלבד שחושבים שהם
רוצים לקרם אינטרסים ציבוריים,
שלשום על ידי מכון המחקר רפי
ו 189 -בלבד שחושבים שהם רו־
$TS1$רוצים$TS1$
סמית .השיעור גבוה אן? יותר
מלוביסטים מידע שנ־
$TS1$שנחוץ$TS1$
$DN2$רוצים $DN2$לקבל
צים
בקרב בכי 50
ומעלה ,בציבור
טובות הנאה ,גור־
$TS1$גורמת$TS1$

המסורתי

ובקרב

חוץ
$DN2$שנחוץ$DN2$
המשתייכים
לעבודתם .עודעולה

בכנסת

ובמסדרונותהשלטון לא

מייצגים את

ממשתתפי הסקר תומכים

בהצעת חוק שתחייבלוביסטים
לפרסם מידע שהם מעביריםלחב־
$TS1$לחברי$TS1$

$DN2$לחברי$DN2$
רי כנסת,לעומת»׳129
האינטרסהציבורי״,

שמתנגדים.

לעומת %22שלא
הסכימו לכך
כנסת ופקידי ממשל יעלה את אמון הציבור בחברי כנ־
$TS1$כנסת$TS1$.
של חברי
$DN2$כנסת $DN2$.ניתוח דמוגרפי מראה שברוב
סת.
לוביסטים מזוהה עם שחיתות
עם
שלא
שלטונית״ ,לעומת %43
השאלות בסקר ,צעירים עדגיל 29
והציבור החרדי והדתי נוטים יותר
מסכימיםלכך.
מסכימים%66.

הציבורי״
״לאמייצגים את האינטרס
סקר ו\ל פעי׳לות

תוצאות

״לוביסטים
מייצגים

את

המשלים

בכנסת

לא

האינטרס הציבורי"

באוכלוסייה .טעות הדגימה
הרבדים

הלוביסטים

"הלוביסטים

95.4
בסקר היא

משתלטיםו\ל

הכנסת"

ממצאי הסקר גובשו לקראת
הלוביסטים
יוםעיון בנושא ״האם
משתלטים על הכנסת״ שייערך
היום אחר

הצהריים במרכז האק־
$TS1$האקדמי$TS1$

דמי
$DN2$האקדמי $DN2$למשפט ועסקים

ברמת גן.

בין המשתתפיםיו׳׳ר מפלגת
$TS1$העבודה$TS1$,
הע־
בודה ,ח״כ שלייחימוביץ׳ ,שיזמה
$DN2$העבודה$DN2$,

מהסקר

חושבים ש״צריךלהפסיק
כי%26
למעמדכלכלי גכוה .הסקר כערך
הלוביסטים בכנסת״.
את
בקרב  500איש ,המהווים מייצג
פעילות
$TS1$הבוגרת $TS1$לעומתם 329 ,סבורים שלא צריך
של
האוכלוסייה היהודית הבוג־
להפסיק את
רת
ת$DN2$בישראל.
פעילותם
ממצאי הסקרמעלים כי 7870
חושביםש״לוביסטיםהפועלים

הלוביסטים
לעמודלצד

מאשר שאר

ב 2008 -יחד עם ח״כ גדעון סער

(ליכוד)

את

TheMarker

עורך
"שיתוף פעולה של
ופקידי ממשל
שחיתות שלטונית"

חברי

מזוהה 71

כנסת

פעילות

"צריך להפסיק את
הלוביסטים בכנסת"

״חוק
הלוביסטים״;
העיתון

היומי ,סמי פרץ; ד״ר יואב

האקדמי למשפט ועס־
$TS1$ועסקים;$TS1$

מהמרכז

קים;
$DN2$ועסקים; $DN2$רוני רימון ,יועץ
ושותף

כהן

המר

אסטרטגי

חברת
הלובינג כהןרימון

ומשרד יחסי הציבור רימון,

מבין התומכים »׳ 759חושבים שב־
$TS1$שבמידה$TS1$

כהן ,שיינקמן; ועמרי אסנהיים,

הדבר

שהשףצילומים
שללוביסטים

מידה
$DN2$שבמידה$DN2$
ש״שיתוףפעולה

שהצעת חוקזותתקבל,

כתב ״עובדה״
במצלמה

נסתרת

״גלעד״ ,המ־
$TS1$המתארים$TS1$
ממשרדהלובינג
תארים
$DN2$המתארים $DN2$את דרכי עבודתם

ובממשלה.

בכנסת

