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 לכבוד : חבר/ת כנסת נכבד 

 חברי כנסת נכבדים  120 ,כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין :העתק

 

חברי  120-לבמשק  ות\בכירים 120מ  ❤ מהלב הנדון: קריאה
 הכנסת

בעלי השקפות פוליטיות , אנו, מאה ועשרים בכירים ובכירות בתעשייה ובמשק הישראלי 
הציבור להנהיג נורמות אתיות החלות עלינו ולא לאפשר מגוונות, קוראים לנבחרות ונבחרי 

 לשלוט. לנאשם בעבירות חמורות של שחיתות שלטונית לקבל מנדט

אנו שצברנו שנים ארוכות של ניסיון עסקי בארץ ובעולם יודעים שלצמיחה ולרווחה כלכלית 
רש שלטון לשם כך נד  ויציבה.המשרתות את הציבור על כלל מגזריו, דרושה דמוקרטיה חזקה 

  כולם. נקי משחיתות, המכבד את הערכים הדמוקרטיים, ובכלל זה שלטון החוק על

לכן אנו פונים אליכם, מאה ועשרים נבחרות ונבחרי הציבור לכנסת משום שהתחייבתם 
לחתור ולהקים לאחר הבחירות ממשלה אשר אינה ״לשמור אמונים למדינת ישראל״ בבקשה 

ממשלה אשר , תקבל על עצמה לשמור על ערכי הדמוקרטיהנגועה בשחיתות שלטונית ואשר 
את הפצעים בחברה הישראלית על כלל מגזריה וכך תוכל להתמודד עם האתגרים תרפא 

  בפנינו.הביטחוניים והכלכליים האדירים שניצבים 

של כל נאשם עומדת חזקת החפות, אך זוהי חזקה שאינה מספיקה במישור הציבורי או  ולזכות
בעולם העסקי בו אנו פועלים, לא יעלה על הדעת שנאשם בעבירות שחיתות  הבכיר.העסקי 

חמורות יקבל מינוי לתפקיד בכיר בעודו תחת כתב אישום כזה. לא יתכן שעל תפקיד בכיר 
  אחר.יחול סטנדרט  - ולא כל שכן על התפקיד הבכיר ביותר במדינה - בשירות הציבורי

את מירב כוחם ומרצם למען עתידה ושגשוגה של מדינת כמי שמשקיעים  , אנו קוראים לכם
 ,עתה ובעתיד,  ולהתייצב ללא חת, ישראל, למלא את חובתכם הציבורית, הערכית והמוסרית

  :מאחורי הקביעה החשובה למדינתנו כיום

אין מצב שתאפשרו לנאשם בעבירות חמורות של שחיתות שלטונית לקבל מנדט להקים 
  חפותו.יקבע ממשלה ולשלוט, אלא אם ת



 

 

 חתומים:
 

 

 

 אבי אוסטפלד גיל וייזר יריב פילוסוף ענבר אבנר
 אבי אורטל דב מורן ישי גרין ענת רייטר
 אביגדור וילנץ דדי פרלמוטר ישי דוידי ערן זמורה

 אבנר שחם דוד ויסברג ליאת קליגר עתר רזי אורן
 אברהים נסאסרה דיוויד ברנר ליגד רוטלוי צביקה גיור

 אברהם ביגר דליה מגידו ליעמי ויסמן צביקה לימון
 אהרון מנקובסקי דן אלמן מודי אשכנזי פרלמוטרצפרא 

 אודי אילן דני שמעוני מולי אדן קובי ריכטר
 אודי דגני הילה שביב מיה ליקוורניק יחיא 'ראני חאג

 אודי פרידן ויוי זיו מיכאל שטראוס רגינה אונגר

 אורי הדומי זיאד עומרי מיכל זימלר ט חינאווי'רוז
 אורלי תורי טרובוביץ חיים דנון מיכל רפאלי כדורי רון וייסברג

 אורני פטרושקה חיים כצמן מיכל שחר רוניה רובינשטיין
 אייל אוריון חנה רדו מקס הרצברג רונן וולפמן
 אייל בר דוד חנן רייכמן נועם בנד  רותי אלון
 נויגרטןאילן  טארק עוואד נילי צור רים יונס
 אילן שילוח טל קאופמן ניר טרילובסקי  רמי דר

 אילת קרסו יגאל רותם סוזנה נחום זילברברג רענן אריזון
 אילת רוזן יהודה ברוניצקי לסקי'סילביה קצ רפי גדרון
 איציק צאיג יהודה מנדלסון עארף באשיר רפי גרבר
 אלה מטלון דיתה ברוניצקי יהודית  עדו קוק רפי קסטן

 אלון פילץ יהודית יובל רקנאטי עודד שי שאול שניידר
 אמיתי ברעם יהושע לוינברג חביבעופר  שולה רקאנטי

 אפי רוזנהויז יואב אבידור עופר לוסטיג שלום זידלר
 אפרת גילת יואל קרסו עידו דור שלמה טיסר
 ברק חכמוב יוסי אקרמן עימאד תלחמי שמואל טופז

 גבי פרל שלוםיוסי בן  עינת יוזנט רביד שמעון אקהויז

 גדעון תדמור יעל מרגולין עיסאם ראשד תלמה בירו
 גיורא ענבר יעל פורת עמי אראל תמר יסעור

 גיל אגמון יצחק אנג'ל עמיחי שטימברג תמר רז


