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 יום איכות השלטון – פתיחה דברי 

  27/2/2018 –כנסת ה
 מאת

 מיכאל פרתם עו"ד ס"יור התנועה למען איכות השלטון בישראל. 
 
 

 חבריי ונכבדי שלום,
 
את  מכסים עננים קודרים .   וחיזוק תקווהאמונה הזה הוא כנס של  כנס ה

אור שמאירה רן קנועד לשמש לנו ירוע  זה א ,  שמי הציבוריות הישראלית
  .   פלהאב נו את הדרךל
 

פועלת נגד המערכות הפוליטיות אלא מתוך ההכרה כי  התנועה אינה 
למנהל הפועל ואיכותי  שלטון א הערובה הטובה ביותר לוה  ראוי ה תפקודן 

 כלל אזרחי המדינה.    למען  ,ללא משוא פנים
 

אני מצטט מתוך תקנון  . יום זה  הוא חלק של ה"אני מאמין" של התנועה
 לאיכות השלטוןהתנועה 
, הדמוקרטיה וערכי נורמות "הטמעת את   שמה לעצמה כמטרה התנועה 

 באדמיניסטרציה, הרשויות בקרב התקין הציבורי והמנהל החוק שלטון
 " .הרחב ובציבור

 
 אף  הטבועות במין האנושי.   וחולשות פגמיםכבני אדם  כולנו נבראנו  עם 

 הצדיקים ביותר אינם מסוגלים להתנתק מהביולוגיה. 
 כפי שאמר החכם מכל אדם, קהלת:  
א "...  ָֽ ֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה־ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחטָּ אָּ יק בָּ   )קהלת  ז,כ(  ֵאין ַצדִּ

 
אלא ן יכולות ר כפם של בני האדם  איניגם המערכות הפוליטיות שהן יצ

 לוקים בהם.   בני תמותה אותן חולשות ופגמים שות מלהיות מושפע
 : הזכיר לנו ווינסטון צ'רצ'יל כפי ש 
 השיטה הדמוקרטית היא  השיטה הפוליטית הגרועה ביותר פרט לכל" 

 "אחרות.השיטות ממשל 
 

המוסד  הדמוקרטי בה'  –בכנסת השנה נערך  זה שכנס כמה מתאים לפיכך,  
בו הפקיד העם  מקום ההידיעה שהוא גם מוביל וגם משקף את פני העם.   

   . ריבונותו הפוליטית  את 
 

לא כנסת של מעלה, לא כנסת של מלאכי שרת,  שזו איננה  מודעים לכך אנו 
השאיפה חייבת להיות ברמה המערכתית   משרתי ציבור בשר ודם.   אאל

ע"י  ים מופעל ם כשהגם  לתפקד באופן איכותי  יםיכולה וסדות לבנות מ
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  של בדיקה ותיקון  מאמץ מתמיד תמחייב מטרה זו בני תמותא.    אנשים 
התנועה למען "כדוגמת  זרחייםאגופים ההכוח הטמון בשילוב  של  גם ו

    ."איכות השלטון
 

המבשרות על למראה מצעד  הכותרות   ײמתפנניםײבזמן שהציניות והניכור 
ה  ועשרות אלפי חבריה לא קלקולים שלטוניים ,    התנוע קשת רחבה של 

     נואשים, לא מוותרים ופועלים.
 

יחידי אבירי איכות השלטון, לנו  ים היום נחגוג את הכבוד שמביא כמו כן,
הסגולה המהווים דוגמה ומופת להתנהגות ראויה בחיים הציבוריים.  

 זה לא  כל הסיפור. היום  הוכחה חייה כי כותרות
 

נהיגות ראויה של מ צירוף    הגדולה כי האמונה זה משקף אפוא את  כנס 
תביא  ברכה  לנו, לילדינו, ולדורות שטרם   , חוזקותמדמוקרטיות  ערכות ומ

 נולדו.   
 

מאחל לכולנו יום מעניין ומלא תנועה אני ה בשם הועד המנהל שלבשמי ו
  השראה. 

 
 

    ]סוף[


