
  
  כנסת ישראל 

  ' יחימוביץשלי
  

  

  91950ירושלים , גוריון-משכן הכנסת קרית בן
  02-6753721:  פקס02-6408150: טלפון

syechimovich@knesset.gov.il 
www.shelly.org.il 

   01916807:סימוכין 
  ח"תשס, ד טבת"כ   ,ירושלים 

  2008,  ינואר2  
  לכבוד

  ר הכנסת"יו
  כ דליה איציק"חה

  

  במשכן הכנסת" כנס הרצליה"דיוני : הנדון
  

בין כתלי את יום דיוניו הראשון כולו יקיים " כנס הרצליה"נודע לי מקריאה בעיתונים כי 
   .מחגיגות שנות הששים למדינהכחלק , הכנסת

נשקפת לדמוקרטיה הפרלמנטרית בשל העתקת הדיון הציבורי מן רבות דובר על הסכנה ה
לתופעה זו תרמו באופן נפסד . בעלי ממון הממומנים בידי אל כנסים פרטיים הכנסת

פוליטיקאים בכירים אשר ביכרו זירות פרטיות ומיוחסות אלה על פני הכנסת להעברת מסרים 
נבחר הפתרון , במקום להתמודד עם זילות מעמדה של הכנסתכעת נראה כי . אומהל

  .בבחינת מיסוד הזילות, המקומם של הכנסת הזילות אל תוך הכנסת פנימה

פותחת כעת את שעריה לפני מארגניו של כנס הרצליה , על כל סמליה הממלכתיים, הכנסת
הוא מעיד על הפרטת ו, קות לכתזהו צעד חסר תקדים ובעל השלכות מרחי. ומתמזגת עמם

בלתי שקופה ובלתי , בלתי ממוסדת, פעילות הכנסת עצמה ועל חדירה בלתי מבוקרת
 כגוף במעמדה של הכנסתדבר זה פוגע . מוסדותיהשוויונית של בעלי הון אל הכנסת ואל 

  .ממלכתי השייך לציבור כולו

בשל התנגדות , חהללא הצל, המנסה(המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מכללה פרטית 
מכללה זאת הוקמה בכספיהם של ). המועצה להשכלה גבוהה להפוך לאוניברסיטה פרטית

 ואין לה כל זיקה פורמאלית אל –רון לאודר וסמי עופר , דוגמת שרי אריסון, בעלי הון בלבד
כנס סלקטיבי אשר לרוב , מכללה זו היא שמארגנת את כנס הרצליה. מוסדות המדינה
  .וכלוסיה אין בו חלקהמכריע של הא

.  לא ברור על פי איזה נוהל ולפי אלו כללים מתמסרת הכנסת לידי כנס מופרט זה, חמור מכך
לא בנשיאות , לא בועדת הכנסת: ככל הידוע לי הנושא לא עלה מעולם בפורומים הרלוונטיים

  . ולא בסיעות הבית, הכנסת

תוך ,  המשכן לצורך אירוע שכזההעמדתו של. משכן הכנסת אינו הסלון הפרטי של מאן דהו
שאלות לגבי האחדת סמלי המדינה עם סמליו של מוסד פרטי היא בלתי אחראית ומעוררת 

אשר לא נתקיימו , שקיפות מוחלטת ודיון ציבורי נוקבדורש צעד זה , לכל הפחות. המניעים
, כמו כן לא ידוע לי כי נקבעו מראש קריטריונים ענייניים. כלל והאירוע הוצג כעובדה מוגמרת

ולא ידוע לי כי , שוויוניים ושקופים לכללים אשר יש לנהוג לפיהם בקיום אירועים מסוג זה
  .הוצגה אפשרות דומה לגופים אחרים

לפיכך היא  . פעילות זאת היא כמעט בגדר העמדת המשכן כאולם אירועים לטובת גוף פרטי
מתן אפשרות שוויונית לכל גורם אחר המעוניין לקיים פחות הליך אשר יש בו טעונה לכל ה

בסוג כזה של התמזגות והאחדת , בסדר גודל כזה, במשכן הכנסת כנסים ואירועים מסוג זה
מדוע כנס של מכללה פרטית ולא של ? מדוע כנס הרצליה דווקא. בעיתוי חגיגי שכזהו, סמלים

מדוע רון ? מכון לאודר ולא מכון ון ליר או מרכז אדווהמדוע דווקא ? אוניברסיטה מוכרת
, לשם דוגמא, ולא, שמארגנת חבורה של בעלי ממוןמדוע כנס ? דמקאילאודר ולא ארקדי ג
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או כל גוף אשר , המועצה לשלום הילד, "ידיד", "קו לעובד", של האגודה לזכויות האזרח
נגישות , מנגישות אל הכנסתבעצם קיומו מהווה פה לציבור הרחב אשר ממילא לא נהנה 

  ?אשר מארגני הכנס והמממנים שלהם נהנים ממנה כל העת

כמו כן אודה על מענה לשאלות . ל תיבחן מחדש"נוכח האמור לעיל אודה לך אם ההחלטה הנ
   .בהקדם, שהעליתי

  

  

  ,בכבוד רב

  
  

  חברת הכנסת
  'שלי יחימוביץ

  
  
  

  :העתקים
  דנשטראוסהשופט בדימוס מיכה לינ' מבקר המדינה כב

 השרה רוחמה אברהם בלילא,  שנה למדינת ישראל60ר המועצה לציון "יו
  כ דוד טל"חה, ר ועדת הכנסת"יו
  כ חיים אורון" חה,ר ועדת האתיקה של הכנסת"יו
   כ זבולון אורלב" חה,ר הועדה לביקורת המדינה"יו

  חברי נשיאות הכנסת
  ראשי סיעות הבית

  ד איל ינון" עו,מזכיר הכנסת
  ד נורית אלשטיין" עו, המשפטית לכנסתהיועצת

  


