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  שר הפנים

  מפלגת קדימה
  

  ,מתמודד יקר

  

צוברת תאוצה התופעה של ערפול והסתרת , כמו בלא מעט דמוקרטיות מפותחות אחרות, בישראל

א אך הי, אין מדובר בתופעה חדשה. עמדותיהם  של מפלגות ושל מתמודדים במערכות הבחירות השונות

במדינות מסוימות כבר גברה המודעות להשלכותיה השליליות של מגמה . הולכת ומתעצמת בחלוף השנים

וגופים שונים אף החלו לפתח כלים כדי לנסות ולבלום או לפחות להאט , על התפקוד הדמוקרטי התקין

  . הבחירותזאת בעיקר על ידי הפנייה למפלגות ומועמדים להבהיר את עמדותיהם במהלך מערכות . אותה

  

המכון הישראלי לדמוקרטיה לוקח על עצמו להוביל את הקריאה הציבורית למפלגות , באותה הרוח

והמתמודדים להציג בפני הציבור הרחב את עמדותיהם בנושאים המרכזיים השונים לקראת הבחירות 

בהצעה לנסח את , אנו פנים אל כל מועמדי קדימה לפריימריס, )פיילוט(כקדימון , בינתיים. לכנסת הבאה

אשר קיים סיכוי רב , ואילו המכון יפעל להצגתן בפני הציבור ומתפקדי קדימה, עמדותיכם בנושאים אלה

ניסוי ראשון של תוכנית המכון , כאמור, מהלך זה הוא. שהצבעתם תקבע מי ירכיב את הממשלה הבאה

בנוגע לעמדותיהם ותוכנה מיוחדת מציגה בפניהם לפתח אתר אינטרנט בו הגולשים יענו  על מגוון שאלות 

בכוונתנו לפתח אתר שכזה לקראת הבחירות הכלליות . את מצע המפלגה הקרובה ביותר להעדפותיהם

גרמניה , הולנד, ב"ארה(אתרים כאלה פועלים בהצלחה בכמה דמוקרטיות מערביות . הקרובות לכנסת
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אין לנו כל כוונה להתערב בהליכים הפנימיים , פוליטי ובלתי תלוי-חשוב לציין כי כמכון מחקר א

מערכת בחירות צריכה לסוב סביב עמדות המתמודדים במפלגה ואנו עושים זאת רק מתוך אמונה כי 

   . הלאומי ולא לערפלן במצוות יועציהם האסטרטגייםבסוגיות העומדות בראש סדר היום 

  

, כאחד מהמועמדים בבחירות המקדימות במפלגתך, אני פונה אליך, בשם המכון הישראלי לדמוקרטיה

זאת בתקווה . י מומחי המכון"אשר נוסחו ע, ומבקש ממך להשיב על השאלות המצורפות בזאת

את התשובות יש לשלוח עד יום . נושאים השוניםשתשובותיך יבהירו לציבור הבוחרים את עמדותיך ב

באותו פרסום גם יצוין מי . את מכלול התשובות נציג בשיתוף כלי תקשורת מובילים. 10.09.2008רביעי 

  . המועמדים לא ענה לשאלות

  

  .אני מודה לך מראש על שיתוף הפעולה

  ,בברכה                    
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