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במדרו החלקלק של השחיתות
מבוא
"בשני האחרונות נחשפו מקרי רבי שבה ניצלו אנשי ציבור את מעמד ואת
כוח השררה כדי להיטיב ע עצמ .....אפשר שהסכנה הגלומה בה אינה נופלת
מכל סכנה ביטחונית קיומית אחרת ....חמורה בעיניי לא פחות ,היא העובדה
שהחברה בישראל מסתגלת אט אט לגילויי השחיתות ומתייחסת אליה כמעט
בשוויו נפש .אפשר שהדבר נובע מחוסר אוני ומהיעדר אמונה ביכולת לשנות את
המציאות"....
השופט העליו אדמונד לוי ז"ל
"מת שוחד ונטילתו מסוכני לחברה ולסדרי הממשל .ה מפירי את האמו של
הפרט בשלטו .ה מעודדי זלזול ברשויות הציבור ובעובדיו ....ה מערערי את
היציבות החברתית במדינה .....חובת הנאמנות באה להבטיח כי השלטו ידאג
לציבור ולא לעצמו"
השופט העליו אהרו ברק

"מקבלי השוחד מעוררי יחס של תיעוב ,ובכוח להשניא ולהמאיס את מוסדות
המדינה על הציבור"
השופט המחוזי דוד רוז

"חוסנה של מדינת ישראל מורכב מארבעה יסודות :ביטחו ,כלכלה ,חברה וחוק.
כל הארבעה פועלי ככלי שלובי ,וא אחד מה סדוק ,הוא מקרי על היתר
ושולח אליה גרורות .....לאור השני מדינת ישראל שינתה פניה לבלי הכר.
ישראל חדלה מזמ להיות אור לגויי בתחומי ההגינות הפוליטית וטוהר המידות.
אורותיה המוסריי כבו מזמ והעלטה השוררת בה מעיקה ומקוממת אזרחי
הגוני שחיי במציאות עגומה"
יו"ר תנועת "אומ"" אריה אבנרי
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הקדמה
התכנית שלפניכ( ,עוסקת בתופעה שמשפיעה על כל אחד ואחת מאיתנו :שחיתות
ציבורית שלטונית במדינת ישראל .למושג 'שחיתות' יש לפחות שני מובני( :מוב
אחד ,עניינו בשוחד ובהתנהגויות פליליות של עובדי ציבור .המוב השני רחב יותר
ועניינו הוא ב"פועל(" של עובדי ונבחרי ציבור ל"טובת" עתיד( הפוליטי והאישי
ו/או לטובת מקורביה(.
שחיתות יכולה להתקיי( רק בהיעדר "מכשירי" פיקוח ,בקרה ואכיפה מתאימי(
ו/או כאשר לאזרח מ השורה אי "כלי(" לבקר את מעשי נבחריו .בהיעדר
'שקיפות' ונגישות למידע ,לא נית לפקח ,לבקר או לקיי( דיו ציבורי נוקב בשאלה
"לא הול הכס."1
התכנית החינוכית – "במדרו החלקלק של השחיתות" ,מבקשת להציב את תופעת
השחיתות בקדמת הבמה ולגרו( לכ שנוער בגילאי ביה"ס התיכו )חטיבה עליונה(
יהיה מודע לנושא ,להשלכותיו על התרבות השלטונית ועל ערכי הדמוקרטיה ,וירצה
לקחת חלק פעיל ,כאזרח ותושב המדינה ,בשמירה על יושר וטוהר המידות ברבדי(
השוני( של השלטו  .שחיתות ציבורית איננה גזירת גורל .נית להלח ולהתמודד
איתה!!
מטרות התכנית
 .1לעודד בני נוער להיות מודעי( לתופעות של שחיתות ציבורית שלטונית
ולהיאבק בה ,ע"י הגברת המודעות להשלכותיה ההרסניות על כלל החברה
בישראל.
 .2ללמוד על הדרכי( הפתוחות בפני יחידי וארגוני חו!שלטוניי( ,על מנת
לפעול לביעורה ומיגורה של השחיתות הציבורית.
למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לתלמידי בחטיבה העליונה ,למדריכי מד"צי ,או לכל קבוצה
העוסקת במנהיגות נוער .התוכנית מיועדת ג לסטודנטי ,לחיילי ,לשוטרי
ולכל ציבור המעוניי לקד את המודעות ואת העשייה בנושא.
מה בתכנית?
הפרק הראשו של התכנית – "שחיתות שלטונית ציבורית בישראל" ,בוח אירועי
שחיתות של החיי( הציבוריי( בישראל.
הפרק השני – "מקדמי שחיתות" ,בוח גורמי( שוני( ,המצויי( בקרבת( של
נבחרי ציבור או אינטרסנטי( למיניה( ,על מנת להפעיל את כוח השפעת( לתועלת(
האישית או הכלכלית.
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הפרק השלישי – "שומרי הס ,"%מציג גופי( פורמאליי( ובלתי פורמאליי(
שנאבקי( בהתמדה וללא מורא בתופעות של שחיתות ציבורית.
הפרק הרביעי – "שחיתות ועיוותי במקורות ישראל" ,מבקש להכיר את גישת(
של מקורות ישראל למעשי שחיתות של מנהיגי ציבור ,את העקרונות והערכי(,
שהנחו אות( בהתמודדות ע( תופעה זו ואת הדרכי( שהציעו לתיקו המצב.
הפרק החמישי – ביאור! מילו מושגי( חיוניי( להנחיית התכנית.
עקרונות חינוכיי
ייחודה של תכנית זו נובע ה מעצ( העיסוק בנושא מטריד כמו שחיתות וה
מ"תרגומו" לתכנית חינוכית מובנית ,שנותנת בידי מורי( ,מחנכי( ואנשי חינו כלי
מתודי מעובד ומוכ להפעלה שהמורה/המחנ/המנחה מתבקש לפעול לאורו בהפעלת
תכנית זו:
חינו חברתי ערכי – מכוו לטיפוח( של אזרחי( צעירי( ,אחראי( ,ועירוב
במתרחש בחברה דמוקרטית .מדובר כא בחשיפה לתכני( ובהתנסות בחוויות
שמכווני( לברור ערכי ולבחינת נורמות אתיות של התנהגות חברתית.
דיוני דילמה – ניהול דיו סביב סוגיה ,על מנת לבחור בי אלטרנטיבות רצויות או
בלתי רצויות במצב מסוב וקשה לפתרו  .דיו בדילמה מחייב חשיבה מורכבת
וגיבוש סט ערכי( אישי ,שמהווה מַ צְ  ֵ5בעת הכרעות קשות להתרה.
למידה פעילה – שיטת עבודה שבמסגרתה פועלי( המשתתפי( באופ קבוצתי )2!6
משתתפי( בקבוצה( .הדינאמיקה הפועלת בתו הקבוצה משפיעה על תהלי
הלמידה ותורמת להרגלי הקשבה לאחרי( ,לחשיפה לשאלות ערכיות מגוונות,
לבחינה רציונאלית מקיפה של העובדות ולגיבוש עמדה מנומקת.
התמודדות ע אקטואליה – סוגיית השחיתות נוגעת בהיבטי( ובמשמעויות של
המושג ! אזרחות .על!כ  ,אנו מעודדי( עיסוק בבעיות ממשיות הנמצאות על סדר
היו( הציבורי .מומל להביא אירועי עדכניי המתרחשי בעצ תקופת
עיסוקכ בתכנית .בני נוער )ואנשי( בכלל( סקרני( ומעונייני( לעסוק בסוגיות
אקטואליות ורלוונטיות.
גיוו – השתדלנו להקפיד על גיוו מתודי ,מתו ידיעה שכל יחיד מתחבר לסוג שונה
של פעילות .על כ שילבנו מבחר מתודות ,כמו ניתוח טקסטי( ,דיוני דילמה ,משחקי
תפקידי( ,עריכת סקרי( ועוד.
מודולריות – סדר הפרקי( ,כפי שהוא ,מהווה מהל רצוי ומומל .יחד ע( זאת,
נית ליצור רצ %מודולארי ייחודי לכ ,בהתחשב במש הזמ העומד לרשותכ( ,סוג
האוכלוסייה ,דגשי( של המסגרת בה את( פועלי( ,נסיבות מידיות ,התרחשויות
אקטואליות וכד'.
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 א פרק הזמ העומד לרשותכ מוגבל ,נית לבחור מספר פעילויות מכל
פרק ועדיי לעמוד במטרות התכנית.
 בהכירכ( את המשתתפי( ,הפעילו את שיקול דעתכ( ,הא( לעסוק בכל
השאלות המוצעות בכל פעילות ,או רק בחלק  .כמו כ  ,הוסיפו שאלות
מתבקשות ,בהתא( להתפתחות הדיו .
 שלבו בפעילויות אירועי( אקטואליי( שמאירי(/מדגישי(/מחדדי( היבט
כזה או אחר של הנושא בו את( עוסקי( .למרבית הפעילויות המופיעות
בתכנית נית להיעזר במגוו של כלי תקשורת ,לרבות תקשורת דיגיטלית
) ,Googleאתרי אינטרנט וכיו"ב(.
 העשירו את הפעילויות במפגשי( בלתי אמצעיי( ע( אנשי( העוסקי(
בנושא .נית להזמי למשל ,אנשי( מתנועת אומ" ,שיספרו על מהלכי(
מרתקי( שהעמותה הובילה במאבקה בשחיתות ציבורית ,או להזמי אנשי(
בקהילתכ( שהתמודדו בדר כלשהי ע( גילויי שחיתות – שוטר ,אנשי
הרשות המקומית ,שופט/ת ,עיתונאי/ת וכו'...
 מש הזמ המומל לכל פעילות ,א לא צוי אחרת ,נע בי  45 60דקות.

בהצלחה !
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פרק ראשו :שחיתות שלטונית ציבורית בישראל
טר( "נצלול" לסדרת דיוני( בנושא השחיתות השלטונית!ציבורית במדינת ישראל,
מוצע לפתוח במספר "סיפורי מעשה" מחיי היו(!יו( ,המביאי( לידי ביטוי אישי
דילמות ערכיות!מוסריות ברמת הפרט" .סיפורי מעשה" אלה באי( לבחו את
העמדות הערכיות של המשתתפי(/תלמידי( ,לקראת הדיוני( בהמש.

"סיפור מעשה" מס' 1
"לפני שלושה חודשי( חגגתי שני אירועי( :הראשו  ,יו( הולדתי ה!  .17השני,
קבלת רישיו הנהיגה .מאז ,יצא לי לנהוג מספר לא!מועט של נסיעות ברכב
המשפחתי ,כאשר אבי יושב לצידי ,כפי שקובע החוק .בליל שבת האחרו העזתי
לבקש מאבא לקבל את הרכב ,כדי להגיע למסיבה גדולה שהתקיימה מחו לעיר.
הבטחתי לאבא כי ירו ,השכ שלנו ,נהג ותיק ומנוסה ,יישב לידי ,וכי אהיה זהיר
וג( לא אשתה שו( משקה אלכוהולי.
המסיבה הייתה פנטסטית .הכול 'תקתק' כמו שצרי .יחד ע( ירו חזרתי לרכב,
התנעתי ו"תמרנתי" לאחור כדי לצאת מהחניה .כנראה שטעיתי בהערכת המרחק
ופגעתי ,שלא בכוונה ,בבאמפר )פגוש( של הרכב שחנה מאחוריי .איש בסביבה לא
ראה ולא שמע את רעש הפגיעה .יצאתי מהרכב כדי לראות מה הנזק שנגר(.
במכונית של אבי ממש כלו( ! רק 'שריטונת' קטנה .לעומת זאת ,ברכב שפגעתי בו
הנזק היה גדול יותר .פגוש הפלסטיק שלו התקפל ונמע לחלוטי וג( הפנס האחורי,
מצד שמאל ,היה שבור ורסיסי הפלסטיק מוטלי( על האר.
הוצאתי נייר ועט מהרכב והתחלתי לכתוב" .מה אתה רוש(?" – שאל אותי ירו.
"אני רוש( את הפרטי( שלי ואת מספר הטלפו  ,כדי שבעל הרכב יוכל להתקשר
אלי".
"למה?" – שאל ירו" .כי אני חייב לפצות אותו על הנזק" – הייתה תשובתי.
"תגיד דניאל ,אתה מבי שאתה ממש 'חנו'?" – שאל ירו" ,הרי א 1אחד לא ראה
אות .אל תעשה מזה סיפור גדול .בוא ונסתלק מכא כמה שיותר מהר".
"אבל אני דווקא כ אש( .אני גרמתי לנזק ואני ג( צרי לפצות אותו" ,אמרתי.
"זה מה שאמרתי ,אתה סת( חנו" – השיב ירו" ,נראה לי שאתה באמת 'מת'
לשל( כמה אלפי שקלי( על תיקו הנזק וג( לגרו( לכ שאבי יאבד ,בגלל ,את
'ההשתתפות העצמית' של הביטוח .אתה סת( תגרו( לו לנזק כספי גדול .אז בוא
כבר ונעו 1מכא ".
עצרתי לרגע את המש כתיבת הפתק .אולי ירו בכל זאת צודק .אולי כדאי באמת
להתחפ 1מכא מה שיותר מהר....
למנחה :העמד בפני התלמידי את השאלה הבאה :כיצד היית נוהגי את לו
היית נמצאי במקרה המתואר?
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"סיפור מעשה" מס' 2
"שלו( רב ,שמי רונ .השיעור האחרו ב'אזרחות' בסו" 1השליש" השני היה באמת
מעניי  .בגמר השיעור וכפרויקט גמר שליש ,הטילה עלינו המורה לכתוב עבודה
בנושא" :היתרונות והחסרונות בשיטת הממשל הקואליציונית" .היא הציעה לנו,
בי היתר ,לנסות ולראיי חברי כנסת ואישי ציבור שוני( ,ממפלגות שונות ,כדי
לשמוע את דעת( על הנושא .מש הזמ שהקציבה לנו המורה עד למועד הגשת
העבודה נקבע ל! 4שבועות" ,ולא א 1שנייה אחת יותר" – כ היא אמרה.
"חזרתי הביתה וככה סת( ,נגשתי למחשב ,נכנסתי ל" "Googleוהקלדתי את נושא
העבודה .התגובה לא אחרה לבוא .תו שניות מועטות הופיעה כותרת העבודה על
המס ,ומה שיותר חשוב ,מתחת לכותרת הופיע ג( התוכ המלא של העבודה.
עברתי עליו פעמיי( ברפרו ! 1ממש בדיוק אותו הנושא שעליו התבקשנו לכתוב.
מסתבר שמישהו כבר עשה בשבילי את העבודה ! איזה כי !!!1בסו 1העבודה הופיע
ש( המחבר וג( הערה שהעבודה הוגשה במסגרת עבודת גמר בתיכו בעיר אחרת
וקיבלה ציו " :מעולה".
"יש" – אמרתי לעצמי – "מישהו כבר טרח ועבד .למה אני צרי להתאמ יותר מידי
פע( נוספת? אני פשוט אעתיק את העבודה וזה יחסו לי המו זמ ויית לי 'כי '1של
זמ לחופשה נהדרת .חו מזה ,הרי א 1אחד לא יטרח לבדוק ב  Googleואיש
מלבדי לא יידע על ה'תרגיל' הזה .אני רק אשנה פה וש( כמה משפטי( ,אגיש את
העבודה ונראה א( המורה לא תית לי עליה ציו פחות מ'מעולה'.".......
רונ הרי( את הסלולארי ,חייג לחברו הטוב ביותר ,אריאל ,והציע לו להצטר 1אליו
וביחד "להגיש" את העבודה המשותפת.

למנחה:
הטל על שני תלמידי בכתה את שתי המשימות הבאות :הראשו ,לנסות ולשכנע
את שאר התלמידי מדוע כדאי לקבל את הצעתו של רונ .על השני תוטל המשימה
לנסות ולשכנע מדוע לא ראוי לקבל את הצעתו של רונ.
בתו הדיו קיי הצבעה – מי משני התלמידי שכנע יותר בנימוקיו.
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שחיתות שלטונית ציבורית בישראל המש
"ידע כל נבחר וכל עובד ציבור כי הוא אמור לשרת את הציבור ,ולא
להיפ .כל עובד ציבור חייב להבי את שליחותו ואת תפקידו"
בחרנו לפתוח את העיסוק בסוגיית השחיתות השלטונית הציבורית במספר סוגיות
אקטואליות ,שנית להציג לתלמידי( ולקיי( עליה דיוני( קצרי(.
א .שופט בית המשפט המחוזי ,דוד רוז ,כינה את אחד מראשי הממשלה
לשעבר ,שעמד בפניו למשפט ,כמי שהוא "פושע" וכמי שהוא "בוגד באמו
הציבור" )"פרשת הולילנד"( .הא( ומדוע ,לדעת ,נטילת שוחד היא
"פשע" או "בגידה"?
ב .השופט העליו חיי כה ז"ל ,כתב באחד מפסקי הדי שלו את המשפט
הבא" :עבירת שוחד של מי שהוא משכיל ו'בעל צווארו לב' ,היא חמורה
פי כמה מעבירה שנעברת ע"י בור ואביו ,ולכ עונשו של זה צרי להיות
חמור שבעתיי" ,ואילו השופט דוד רוז כתב" :ככל שמעמדו של מקבל
השוחד ר( יותר ותפקידו בכיר יותר ,כ מהווה הדבר סיבה לחומרת
הענישה".
הא( את( מסכימי( ע( שתי הקביעות הנ"ל ,או שמא את( סבורי( כי אי
לעשות הבחנה וכי יש להטיל עונש זהה ,בי א( העבירה בוצעה ע"י בכירי(,
משכילי( ,בעלי ממו  ,ובי א( היא בוצעה ע"י דרגי( זוטרי( או פשוטי
הע(?
ג .הא( ,לדעתכ( ,יש להטיל על אזרחי המדינה להישבע שבועה על שמירת
אמוני( למדינת ישראל ולחוקיה? )הערה למנחה :נכו להיו( לא קיימת
חובה כזאת(.
ד .לאחרונה שמענו על שורה ארוכה של תופעות בה עובד מדינה ניצל את
מעמדו ואת סמכותו בשירות המדינה ,למטרה של קידו עניי אישי שלו או
של אד( אחר .מה דעתכ על תופעות אלו? הא( היית( מגדירי( תופעות
אלה כ"שחיתות"? איזו ענישה היית( מציעי( להטיל על עובד מדינה
שניתפס ,כשהוא מנצל את מעמדו כאמור לעיל?
ה .עובד מדינה בכיר במשרדי מס הכנסה טיפל ,במסגרת תפקידו ,בתיקי המס
של אחד מ"טייקוני" המדינה )"טייקו " – איש עשיר מאד( .לאחרונה הוא
הודיע לממוני( עליו כי בכוונתו להתפטר מהשירות הציבורי כעובד מדינה
ולעבור לעבוד ב'שוק הפרטי' .לא חלפו  3חודשי( ממועד סיו( עבודתו ,והנה
מסתבר כי אותו עובד מדינה לשעבר ,החל לעבוד כמנהל כספי( בכיר באחד
ממפעליו הגדולי( של אותו "טייקו " עסקי .הא( היית( מגדירי( את
מעשהו של אותו עובד מדינה לשעבר כ"שחיתות"? כיצד ,לדעתכ( ,נית
להימנע ממצבי( דומי( בעתיד?
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ו .באחת מהמועצות המקומיות בישראל ,נראה אחד ממנהלי האגפי ברשות
המקומית מעמיס על רכב של הרשות ,בעזרת אחד מעובדי המועצה ,חלונות
ודלתות ע ישני שפורקו ממשרדי המועצה והוחלפו בחדשי( .כשנתפס
ונשאל מדוע עשה זאת ,תשובתו הייתה" :לא ידעתי כי אסור לי לעשות
זאת" .הא( היית( מגדירי( את מעשהו כמעשה שחיתות?
ז .באחת העיריות באר נדרשו האחראי על הקניות בעירייה וגזבר העירייה
)"גזבר" איש הכספי( לבצע את הקניות עבור העירייה בחנות מסוימת
מאד השייכת לבתו של ראש העירייה .כידוע ,אחד מהעקרונות של מינהל
תקי אוסר על המעורבי( בשירות הציבור לבצע – במישרי או בעקיפי – כל
עסקה של העירייה ע( גור( חיצוני ,בה יש לה( אינטרס כספי ו/או משפחתי
כלשהו .החוק ג( אוסר על ראש העירייה להיות שות 1להמלצה ,החלטה או
כל הלי אחר בנוגע לעסקה .הא( לדעתכ( ,הקניי והגזבר היו צריכי(
להודיע לראש העירייה על סירוב( לבצע את הוראתו ,ג( במחיר צפוי של
פיטוריה( ואובד עבודת(? )למנחה :עדי %להפסיד 'תפקיד' או 'עבודה'
מאשר לאבד יושר ויושרה.(...
ח .באחת המועצות המקומיות התריע מבקר המועצה על כ שבמכרז לאספקת
ציוד לגני הילדי( של אותה רשות ,זכה אחד מחברי המועצה .לדבריו של
המבקר ,היה בכ "ניגוד ענייני(" .ראש המועצה דחה את ביקורתו של
המבקר ,וזאת בטענה כי חבר המועצה שבו מדובר איננו נחשב כעובד
המועצה ,וכי את תפקידו כחבר מועצת היישוב הוא ממלא בהתנדבות ולכ
לא חל עליו הכלל של "ניגוד ענייני(" .מי ,לדעתכ ,צודק בויכוח הזה? ראש
העיר או מבקר המועצה? אנא נמקו.
מטרות
 .1לעורר עניי בנושא השחיתות הציבורית ולהסביר מהו "ניגוד ענייני(".
 .2לזמ היכרות ראשונית בלבד ע( מושגי( רלוונטיי( לנושא.
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כשאת/ה אומר/ת" :שחיתות שלטונית ציבורית" למה אתה
מתכוו?
מאחר ואי הגדרה אחת לשחיתות ,אנו מבקשי( להכיר הגדרות מקובלות שיהוו
תשתית להמש העיסוק בנושא .הכרת הגדרות מקובלות תסייע בהבנה של מה היא
'שחיתות' ומדוע היא כל!כ פוגעת בכל אחד ואחד מאתנו.
שלב ראשו :במליאה
 .1מתחילי( בשאלה :מהי לדעתכ( הגדרה של שחיתות ציבורית? ורושמי( את
תמצית הדברי( על הלוח.
 .2מחלקי( למשתתפי( את מקב ההגדרות שהועלו ע"י התלמידי( באשר לשחיתות
ומבקשי( לקרוא ולבחור את ההגדרה הטובה ביותר לדעת( .אפשר לצמצ( את
מספר ההגדרות שאת( נותני( למשתתפי( ,לפי שיקול דעתכ( ובהתא( לזמ
העומד לרשותכ(.
 .3מסכמי( – בהצבעה – מהי ההגדרה המועדפת על רוב המשתתפי(.
א.

הגדרות של המושג "שחיתות"
אב שוש אברה :המילו העברי המרוכז ,ירושלי ,קרית ספר בע"מ ,תשמ"ח
"שחיתות – קלקול ,השחתה; שחיתות מידות ,קלקול מוסרי".
אבניאו אית :מילה במילה אוצר המילי הנרדפות ניגודי ושדות סמנטיי
"שחיתות – בלע ,דגנרציה ,הוללות ,הסתאבות ,הפקרות ,הרס ,השחתה,
התלכלכות ,התנוונות ,התקלקלות ,זוהמה ,חוסר מוסר ,חטא ,ליקוי ,מרמה,
נבזות ,נבלה ,סקנדל ,פג( ,פריצות ,פריצת מוסר ,פריקת עול ,קורופציה ,קלקול
המידות ,רדיפת תענוגות ,רוע ,ריקבו  ,רמאות ,רקב ,רשעות ,שוחד ,שערורייה".
אריאל ש יעקב :דביר תל אביב ,לקסיקו המדינה ,1998 ,כר ב' ע' 1139
"שחיתות ממסדית – קלקול מידות אצל נושאי מישרות ציבוריות ,מכוח
תפקיד(; שימוש של עוצמה ציבורית לרעה ,לצור טובות הנאה פרטיות.
מבחינה מעשית ,שחיתות ממסדית מבטאת תהלי של יחסי גומלי  ,או יחסי
חליפי "אסורי(" .....בכל מקרה ,כאשר אנשי( הממלאי( תפקידי( רשמיי(
משתמשי( במשאבי( ובעוצמה שהועמדו לרשות( שלא בהתא( ליעדיה( ,הרי
זוהי שחיתות שלטונית!ציבורית!ממסדית".
פרופ' דפנה ברק ארז :המשפט המנהלי והמאבק בשחיתות השלטונית,
המשפט ,ע' 669
"פעולה בתפקיד ציבורי לש קידו אינטרסי פרטיי .הדגשה זו מצליחה
להקי 1לא רק מצבי( של קבלת שוחד ,אלא ג( מצבי( "רכי(" יותר ,כביכול,
של העברת טובות הנאה למקורבי( על חשבו הקופה הציבורית או נשיאת פני(
כלפי מקורבי(".
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שלמה גור ,מנכ"ל משרד מבקר המדינה :מדבריו בטקס הענקת "אות אומ"",
5.9.2007
"מהי 'שחיתות ציבורית'? מושג זה מכוו עצמו למצב דברי( שבו עובד הציבור
מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוק 1תפקידו לקידו( אינטרסי(
זרי( ,ובעיקר אינטרסי( אישיי( שלו או של מקורביו )כלומר ,במקו( אינטרס
הציבור( .השחיתות הציבורית היא הפרת חובת הנאמנות של עובד הציבור ,על
ידי ניצול הכוח והסמכות שניתנו בידיו מתוק 1תפקידו שלא לצור קידו(
האינטרס שהכוח והסמכויות נועדו להגשימ(".
הדוגמאות ה רבות :הפקת טובת הנאה אישית לעובד הציבור ולמקורביו ,הימצאות
בניגוד ענייני( ,בזבוז כספי ציבור ,הטיית מכרזי( ,הפרת אמוני( ,עבירות מרמה,
רישו( כוזב במסמכי( ,נפוטיז( ,מינויי( פוליטיי( ,פרוטקציוניז( ועוד .כל אלה,
ואחרי( כמות( ,משחיתי( את השירות הציבורי ,ונופלי( לגדר הגדרת השחיתות.

ברמה הערכית ,שחיתות שלטונית מערערת את הלגיטימיות של הממשלה ומביאה
לאובד אמו הציבור במערכת השלטונית.

"סקר רחוב" – הכי קרוב לבית
מטרות
 .1לעורר עניי ולהרחיב את הידע במקרי( של שחיתות ציבורית ברשויות
המקומיות ולברר מדוע וכיצד נוצרת השחיתות ברמה העירונית/מוניציפאלית
)שוחד לפקידי( בכוונה 'לקצר תהליכי('' ,לעגל פינות' ולקבל אישורי( שוני( –
היתרי( לבנייה ,הקלות בתשלומי ארנונה וכיו"ב(.
 .2לעמוד על הנזקי( של שחיתות ברשויות מקומיות ולהבי את השפעתה המזיקה
על מרק( החיי( של הקהילה.
אנו נבח זאת באמצעות "סקר" שיערכו התלמידי בעיר/יישוב בה ה
מתגוררי :הא הרשות המקומית במקו מגורי אכ עומדת במבח הציפיות?
הפעילות המוצעת תתבצע באמצעות ראיו אישי שיקיימו המשתתפי ע אנשי
אקראיי בבית ,בקניו/מרכז קניות או בשכונה .מעבר לסקרנות שמעורר ראיו
אישי ,זהו מכשיר משמעותי המאפשר איסו 1מידע ואימות ע( עמדות של הזולת.

רקע
הרשויות המקומיות ! עיריות  /מועצות מקומיות  /מועצות אזוריות ,מופקדות על
מת שירותי( במגוו רחב של תחומי( ,לה( נזקק האזרח בחיי היו( יו( .על מנת
שיוכלו למלא תפקידי( אלה ,העניק לה( החוק )הכנסת( סמכויות רבות בתחומי(
שוני( .השימוש בסמכויות אלה חייב להיות מופנה כל כולו לטובת הציבור ,תו
שמירה קפדנית על המותר והאסור .על הרשויות לזכור שתפקיד לשרת את הציבור
אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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– ולא של הציבור לשרת אות  ,וכי עליה לכלכל את מעשיה בנאמנות ולנצל בצורה
מיטבית את המשאבי( העומדי( לרשות .
מסתבר ,לצערנו ,כי אחת הזירות הנפוצות להתפתחותה של שחיתות שלטונית,
מצויה דווקא ברשויות המקומיות ,המופקדות על תחומי( רבי( בחיי היו( יו( של
האזרחי( .הרשות המקומית אמורה להעניק אישורי( לעסקי( ,אישורי( לבנייה,
לחלק תקציבי( למוסדות הפועלי( ברשות וכד' ,ועל כ מידת ההזדקקות לשירותיה
רבה .הבירוקרטיה המתישה ופרקי הזמ הארוכי( של ההמתנה עלולי( להוליד
"שיתופי פעולה" לא חוקיי( בי מי שרוצי( לקד( את הטיפול בענייניה( לבי
פקיד/י הרשות .לשחיתות זו משמעויות רבות ומרחיקות לכת על איכות חייה( של
האזרחי( ועל הפרופיל האתי של החברה בכלל.
יש לבקש מהמשתתפי( לערו את "הסקר" במספר נקודות ביישוב .באופ זה,
תתקבל תמונה מגוונת יותר של תשובות .השאלות בסקר צריכות לברר ,הא( לדעת
הנשאלי( ,המערכת המוניציפאלית בעיר( מתפקדת היטב ,ביושר ובמינהל תקי  ,או
שמא ה( סבורי( שעיר( מנוהלת בניגוד לכל מינהל תקי .
שלב ראשו – בזוגות
 .1מחלקי( את הקבוצה לזוגות ונותני( לכל משתת 1ד" 1ראיו אישי".
 .2יוצאי( "לשטח" במטרה לראיי  .כל זוג תלמידי( יראיי לפחות  10אזרחי(
שאינ מבני משפחה אחת .רצוי מאד שאחד המרואייני( לסקר יהיה בעל עסק
בשכונה ,שכ לאלו כמעט תמיד יש טענות וביקורת על הרשות המקומית ,היות
וה( מקיימי( אינטראקציה משמעותית ורציפה יותר ע( הרשות המקומית
במקו( המגורי(.
שלב שני – במליאה
 .1חוזרי( לשבת במליאה )רצוי במעגל( .ממלאי( את השאלו שעל הלוח בתשובות
של המרואייני( .במידה ונתו חוזר על עצמו ,מוסיפי( קו.
 .2מקיימי( דיו .
שאלות לחשיבה ולדיו
 .1מהי תדמיתה של הרשות המקומית ,בעיני התלמידי( ,לאור התשובות על
השאלו ?
 .2הא( הציבור מרוצה מפעילותה של הרשות המקומית?
 .3א( המרואיי מציי מקרי( ספציפיי( ,נסה לברר עמו באילו תחומי( נעשו
העבירות ]מעילה בכספי( ,רישו( כוזב ,מת אישורי( ,חלוקת תקציבי( ,שוחד.[...
בעת שאת מראייני ,הקשיבו יותר ודברו פחות.
אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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הניחו למרואיי לסיי את דבריו מבלי לקטוע אותו.
ודאו שהמרואיי מתייחס לפרטי החשובי לראיו ולא "מתפזר".

ד %ראיו אישי
מס'

שאלה

.1

הא( לדעת ,העירייה בעיר
מתגורר/ת
את/ה
בה
מתנהלת באופ תקי  ,או
לא?

.2

הא( השירות שאתה מקבל
מהרשות המקומית עונה על
ציפיותי?

.3

הא( ידוע ל על מקרי(
ספציפיי( שבה( נהגה
הרשות המקומית שלא על פי
כללי המינהל התקי ?

4

הא( היית בוחר בראש עיר
להמש כהונתו ,ג( א( הוגש
נגדו כתב אישו( על לקיחת
שוחד ,קבלת כספי( וכו'?

עובדי עלינו

תשובה

מושחתי ומשחיתי....

בשני( האחרונות אנו עדי( לגילויי שחיתות רבי( וכשלי( התנהגותיי( של נבחרי
ציבור ופקידי( בכירי( ,ה ברמת השלטו המרכזי וה ברשויות המקומיות .רבי(
המקרי( בה( הנבחרי( נמצאו אשמי( בשימוש במערכת הפוליטית והציבורית,
לצבירת טובות הנאה לעצמ( ולמקורביה( ובמת טובות הנאה מפליגות לתומכיה(
הפוליטיי(.
מטרות
 .1לעורר עניי ולהרחיב את הידע במקרי( של שחיתות ציבורית שהתגלו
במהל השני( האחרונות בישראל.
 .2לעמוד על הנזקי( שהמקרי( הנדוני( גרמו לחברה הישראלית.

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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מהל הפעילות במליאה
פותחי( בקריאת דבריו של הניצב בדימוס ,ח"כ משה מזרחי" :ישראל היא אומנ
לא מדינה מושחתת אבל יש בה בעיה קשה של שחיתות שלטונית ויש לטפל בה
בתקיפות" .מזרחי הביע "דאגה מאדישות הציבור לתופעות של שחיתות" ואדישות
שאותה הגדיר כ"חולי חברתי"http://www.news1.co.il/Archive/001-D-] .
[94045-00.html
למנחה:
האדישות מחד גיסא ,והאחריות של כל אחד מאתנו מאיד גיסא ,ה נקודות
מהותיות בדיו הזה .כזכור ,אחת ממטרות העל של התוכנית ,מעבר להעלאת
המודעות לנושא ,היא לגרו לאנשי צעירי להבי שג ה יכולי לשנות,
כלומר – להלח בשחיתות באופ אקטיבי )ראה הדיו הבא" :שומרי הס("%
שואלי( את המשתתפי( א( ה( מסכימי(/לא מסכימי( ע( קביעתו של ח"כ משה
מזרחי ,שהציבור בישראל אדיש כלפי תופעות של שחיתות .מה הסכנות הטמונות
באדישות כזו? )"לי זה לא יקרה"; "שמישהו אחר יעשה...למה דווקא אני?"(,
ומה נית לעשות כדי להגביר את העניי בנושא ולהרחיב את הידע של האזרחי(
לגביו?
שלב ראשו בקבוצות
 .1מחלקי( את המשתתפי( לקבוצות בנות  3!4חברי(.
 .2כל אחת מהקבוצות תקבל מהמנחה משימה למצוא ב " Googleסיפור מעשה"
על אישיות ציבורית ! קרי שר לשעבר; חבר כנסת לשעבר; ראש ראשות מקומית; או
כל איש ציבור אחר שנשפט ,הורשע ונגזר עליו עונש מאסר )קצר או ארו( ,בגי
מעשי שחיתות ציבורית מסוג אחד או אחר.
 .3אפשרות נוספת היא ,כי המנחה עצמו יכי רשימת אישי ציבור וירשו( את שמ(
על כרטיסיות .כל קבוצה תקבל 'כרטיס' אחד ותתבקש לעשות עבודת הכנה על
האישיות הציבורית שמופיעה בכרטיס.
כרטיס משימות
 .1קיבלתם כרטיס ,בו מצוין שמו של איש/אשת ציבור .האם מי מכם מזהה את הדמות
והאם אתם יודעים מה היו הסיבת להרשעה ולעונש?
 .2חפשו פרטים אודות הדמות באתרי אינטרנט .ציינו את הפרטים הבאים:
א .מתי התרחש האירוע?
ב .מה היה התפקיד שמילא/ה איש/אשת הציבור?
ג .איזו עבירה נעשתה על ידו/ידה?
ד .אילו השלכות ציבוריות יש למעשה השחיתות שנעשה?
 .3התכוננו להצגת המקרה שלכם בפני המליאה .בצעו זאת בקצרה ובצורה מעניינת.

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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להל רשימה )חלקית ביותר( של אנשי ציבור בכירי שהורשעו בבתי משפט:
אהוד אולמרט )ראש עיר וראש ממשלה לשעבר( ! הורשע ב"פרשת הולילנד" ונדו
למאסר  6שני(.
אברה הירשזו – יו"ר "קופת חולי( לאומית" ושר האוצר לשעבר – הואש(
בגניבת כספי( מ"קופת חולי( לאומית" – הורשע ונדו ל!  5שנות מאסר.
שלמה בניזרי – ח"כ ושר – הורשע על קבלת שוחד ונדו ל!  5שנות מאסר.
אריה דרעי – ח"כ ושר – הורשע בקבלת שוחד ונדו לתקופת מאסר  4שני( וקנס
בגובה של רבע מיליו ש"ח.
עזר וייצמ – נשיא מדינת ישראל – הואש( בקבלת טובות הנאה .לא הורשע א
נאל להתפטר מתפקידו.
צחי הנגבי – ח"כ ושר בממשלה .הורשע בסידור מינויי( פוליטיי( .קיבל מאסר על
תנאי.
נעמי בלומנטל – ח"כ – הורשעה בהפרת אמוני( ונדונה ל!  8חודשי מאסר בפועל ו!
 10חודשי( על תנאי וחויבה בקנס של  75אל .; 1קיבלה חנינה.
שלומי לחייני – ראש עיריית בת!י( – הורשע בגי מרמה והפרת אמוני( .נדו
למאסר על תנאי.
עמרי שרו – ח"כ – נאש( בקבלת תרומות אסורות ונדו למאסר של  8חודשי(
בכלא וקנס בס  300אל.; 1
אלי לנדאו – לשעבר ראש עיריית הרצליה – הואש( בגי מרמה והפרת אמוני( .נדו
למאסר על תנאי.
אהרו אבו חצירא – ח"כ ושר ! הואש( בלקיחת שוחד ונדו למאסר.
יהושע ב ציו – מנהל בנק – גנב מכספי הבנק .נדו למאסר.
יהושע הלפרי – יו"ר הנהלת בנק צפו אמריקה .גנב כספי לקוחות .נדו למאסר.
לצערנו ,הרשימה היא ארוכה ומדאיגה .כאמור ,הבאנו לעיל רק קומ וממש על
קצה המזלג של אנשי ציבור בכירי( ,בתפקידי( שוני( ,שסרחו ונשפטו על
מעשיה(.
שלב שני – במליאה
 .1דיווח נציגי הקבוצות ,תו מת אפשרות לחברי המליאה לשאול ,להבהיר ולהעיר.

שאלות לחשיבה ולמחשבה
אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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 .1הא( היה משהו שהפתיע/הרגיז אתכ(? הסבירו.
 .2באילו תחומי( נעשו העבירות? ]כספי( ,רישו( אמת ,מי  ,שוחד וכו'[
 .3מהו הנזק שנגר( כתוצאה ממעשי( אלו? לציבור? לחברה? ל"אזרח הקט "?
 .4הא( ראוי לדעתכ( ,שמי שהורשע בפלילי( ,א לא הושת עליו קלו ,ישוב
למלא תפקיד ציבורי כלשהוא?

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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פרק שני

"מקדמי שחיתות"

א" .נפוטיז"
מה זה 'נפוטיז'?
העדפת קרובי משפחה על!ידי מי שהשלטו בידו ,פרוטקציה לקרובי( .מלטינית:
נפוס נכד .המונח 'נפוטיז(' מתייחס למצב שבו המחזיקי( בשלטו או בעלי
תפקידי( בו ,מעניקי( משרות בכירות וזכויות יתר לבני משפחה ,ללא קשר למידת
התאמת( למשרות הללו ולמידת זכאות( לזכויות המיוחדות המוענקות לה(.
המדינות הדמוקרטיות המודרניות מוקיעות תופעה זו ומפעילות מגוו אמצעי
ניהול ,בקרה ופיקוח כדי למנוע נפוטיז( במינהל הציבורי ובממשל .בי האמצעי(
הבולטי( :שיטת המכרז הפומבי למשרה פנויה.
דוח מבקר המדינה  - 2006עקרונות בדבר העסקת עובדים
http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp

ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליו קובעת כי רשות ציבורית "היא נאמ של
הציבור" ,ולכ מחובתה לפעול כנאמ הציבור "באה לידי ביטוי ג כאשר ממנה היא את
עובדיה" .מבקר המדינה התריע בעבר פעמי מספר על נגע המינויי הבלתי תקיני
שפשה בשירות הציבורי .כדי שהשירות הציבורי יפיק מה את מרב התועלת יש לאפשר
למתמודדי עליה שוויו הזדמנויות ותחרות הוגנת ,ולמנות לה את המועמדי
המתאימי ביותר .העדפת מועמדי בשל קרבת משפחה או קרבה פוליטית במינויי
למשרות בגופי ציבוריי עלולה לפגוע בעקרונות הבסיסיי של שיטת המינויי בשירות
הציבורי.
מינוי קרובי משפחה רבי בגו ציבורי עלול ליצור תלות וניגוד ענייני המקלקלי את
השורה .יתר על כ  ,הוא עלול ליצור קבוצות גדולות של עובדי קרובי משפחה בעמדות
כוח ,ודבר זה עלול לפגוע בתפקוד הארגו  ,בניהולו ובקופה הציבורית עד כדי חשש
לפגיעה בטוהר המידות .העסקת קרובי משפחה רבי פוגעת ג בחובת הייצוג ההול של
קבוצות אוכלוסייה שאינ מיוצגות ,החלה על גופי ציבוריי.

****************************************************
מהאמור מהנ"ל משתמע בבירור כי מינויי בני משפחה ומקורבי( לתפקידי( שוני(,
או מינויי( ללא מכרז או הטייתו ,מחבלי( בסדר הטוב ,בשוויו ההזדמנויות ,בהלי
ההוג ובניהולה התקי של המערכת הציבורית .מינויי( אלו עלולי( להוביל
להחלטות לא ענייניות ולמת עדיפות לאינטרסי( זרי( על פני האינטרסי( של
הציבור.
כ למשל ,מועמדי( שהשקיעו ,עמלו והיו ראויי( לקידו( בעבודה או לקבלת תפקיד
מסוי( ,נפגעו מכ כאשר מישהו פחות טוב מה( קיבל במקומ( את התפקיד ,שלא
אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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בצדק ,ורק משו( שהוא היה קרוב משפחה של 'בכיר' במערכת השלטונית הארצית
או המקומית!מוניציפאלית .
בפעילות המוצעת ,נעסוק במשמעויות ובהשלכות הציבוריות הנובעות מת עדיפות
למקורבי( ,בנזקי( ובפגיעה בטובת הכלל.
למנחה
קרא/י את המאמרי( שלהל  .אלו יסייעו בידי בעת הנחיית פרק זה.
 פרופ' ,גד ברזל ,קשרי( או כישורי(? על הגינותה של הפרוטקציה
והמאבקי( בה.
http://www.idi.org.il/Parliament/2011/Pages/2011_69/69_d/69_d
.aspx
 גיא לש( ואורה קור ' ,דה!מרקר' ,19.11.2007 ,מדינת הנפוטיז :דו"ח
מבקר המדינה קובע כי  6,200מתו כ  28אל %עובדי החברות הממשלתיות
שנבדקו ה קרובי משפחה.
http://www.themarker.com/realestate/1.412372
מהל הפעילות – דיו במליאה
מדוע ,לדעת ,כללנו את המושג "נפוטיז" בתחו( הנושאי( הנוגעי(
ל"שחיתות שלטונית ציבורית"?
מתייחסי( לתשובות ,מבהירי( ומסבירי( .מקיימי( דיו בעזרת הנקודות
שלהל :
• דו"ח מבקר המדינה – ראה לעיל ! מונה את הנזקי( הנגרמי( לציבור כתוצאה
מהפרה של עקרו זה.
• מה( הנזקי( שנגרמי( לכלל הציבור?

ב .פרוטקציה
מה זו "פרוטקציה?
הגנה ,העדפה ,חסות ,משוא פני( ,קשרי(.
פרסומי על מינוי מקורבי לתפקידי על ידי אנשי ציבור
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 .1ראש עיריית אשקלו ממשי למנות את מקורביו לתפקידי( בעירייה .ראה :
http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/865/181.html
 .2עיתו ירושלי :דליה איציק פעלה למע אחותה.
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/119637
 .3צחי הנגבי ,אלו %המנויי הפוליטיי.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2292134,00.html

"סיפור מעשה" מס' 3
חברי הטוב ,דני לב עמי ,התקשר עמי אמש ,כולו נסער" :אני חייב להתייע אית
דחו – "1אמר בפלאפו .
"במה העניי " שאלתי.
"שמע" ,הוא מספר והכעס עדיי ניכר בקולו" ,לפני מספר שבועות התפרס( כא ,
במקומו שלנו ,מכרז של העירייה .מדובר בהלי מכרזי( מקובל .מילאתי את כל
הטפסי( הנחוצי( למכרז ,צרפתי 'קורות חיי(' וחיכיתי להיות מוזמ לראיו
אישי".
"באיזה תפקיד מדובר ולמה אתה כל!כ נסער?" ,שאלתי את דני לב עמי.
"מדובר בתפקיד סמנכ"ל )סג מנהל כללי( של אג %הפיתוח בעירייה" ,המשי דני
את סיפורו" .כעבור מספר ימי( קיבלתי מכתב ובו זימו להופיע לראיו  .בראיו
נכחו מספר אנשי( מהעירייה ,שאלו אותי מספר שאלות ,וסיפרתי לה( על ניסיוני
הרב בתחו( פיתוח ויזו( פרויקטי( ,לרבות תפקידי ניהול בכירי( שמילאתי בעבר.
הכל נראה יפה ,נכו  ,מסודר ומבטיח .בגמר הראיו ה( א 1איחלו לי הצלחה וג(
ציינו כי הכישורי( שהצגתי לתפקיד ה( מרשימי( ביותר ואפילו עולי( על
ציפיותיה( .משכ ,הלכתי הביתה וחיכיתי לתשובה".
"נו ,וקיבלת תשובה?" – שאלתי.
"שו( תשובה! ! לא בטלפו  ,לא במכתב וג( לא במייל .אלא שהבוקר קראתי
במקומו כי בכלל מישהו בש( דוד כה נבחר לתפקיד .אני מכיר אותו היטב ואני
יודע שאי לו שו( כישורי( שה( בתחו( הפיתוח .הסיבה היחידה שהוא נבחר
לתפקיד היא משו( שהוא נמנה על קבוצת התומכי( המסורי( ביותר של ראש
העיר ,בבחירות שנערכו כא לאחרונה לראשות העירייה".
"אתה בטוח במה שאתה אומר?" – חקרתי.
"בטוח במאה אחוז! סיפרו לי הבוקר ,שהאיש שנבחר לקח חלק פעיל במטה
הבחירות של ראש העיר .בקיצור ,התברר לי שכל המכרז הזה היה מלכתחילה
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"מכרז תפור ומכור מראש" והצגה מכוערת אחת גדולה .סת( זימנו אותי וג( כמה
אחרי( ,רק כדי שיגידו שהיה "מכרז הוג " ,וכל זאת כאשר לראש העיר ולחבר
עוזריו היה ברור וידוע מראש מי המועמד שיזכה בתפקיד היוקרתי הזה".
"מה עלי לעשות עכשיו?" – שאל אותי חברי הטוב" ,כיצד אני צרי להגיב על
התעלול הזה?"
למנחה :העמד בפני התלמידי( את השאלה הבאה ורשו( על הלוח את עיקרי
התשובות:

לו את/ה היית במקומי ,איזו עצה היית נות לדני לב עמי?

ג" .המאכער" יסדר
"בעלי ממו שביכולת לשכור שירותיו של "מאכער" ,נהני מערו מיוחד לטיפול
בענייניה הפרטיי ,מצב דברי שיש בו כדי לגרו להשחתת נורמות ההתנהגות של
עובדי ציבור"
השופט המחוזי דוד רוז

משרדי ממשלה רבי( מפרסמי( מעת לעת מכרזי( לביצוע עבודות שונות .למשל,
משרד השיכו מפרס( מכרזי בניה; משרד התחבורה מפרס( מכרזי( לבניית
כבישי( ,גשרי( ,מחלפי( וכיו"ב; משרד החינו מפרס( מכרזי( הנוגעי( למערכת
החינו הארצית והמקומית; משרד הבריאות מפרס( מכרזי( בתחומי הטיפול
הרפואי והסיעוד; משרד הרווחה מפרס( מכרזי( למת שירותי( סוציאליי(
למיניה( וכ הלאה .לא אחת מסתבר ,שחברות המעוניינות לזכות במכרזי( אלו
מפעילות לחצי על מפרסמי מכרזי( ציבוריי( ויוצרות קשרי( חברתיי( ע(
נבחרי( ופקידי שלטו בעלי השפעה וזאת ע"י שוחד וטובות הנאה לבעלי תפקידי(
במערכת השלטונית .המשמעות עבור( היא עשיית רווחי( אדירי(.
הפעלת לחצי( על שר שממונה על מכרז מסוי( ,וזאת בצורה של שוחד ו"מתנות"
מסוגי( שוני( ,התרחשה לא פע( בשני( האחרונות .דוגמה עד להיכ הגיע הריקבו
השלטוני ,הוכחה בבית משפט ,בפרשת השר לשעבר ב' .השר הורשע בכ שבתקופה
בה כיה כשר העבודה והרווחה ,סייע לקבל כוח אד( שעסק בייבוא עובדי( זרי(
מחו"ל ,וזאת בתמורה לסכומי כס 1גדולי( ,רכישת דירה עבורו ,ציוד רב ער וכ ג(
העברת תרומות לישיבה שהשר ב' רצה ביקרה משיקולי( פוליטיי(.
מטרות
 .1להכיר את השיטות הנפתלות של בעלי חברות ובעלי אינטרסי( אחרי(
למיניה( המנסי( להשפיע על נבחרי ציבור ,במטרה לזכות בטובות הנאה.
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 .2להבי את הנזקי( שגורמי( פיתויי( או איומי( על נבחרי ציבור ,גורמי(
לשלטו החוק ,לעקרונות הדמוקרטיה ולאזרח הקט והחלש שנותר חסר
אוני( אל מול שלטו שאינו מסוגל להעניק לו סעד.
ה חברות קבל וה חברות כוח אד( ,צריכות לעבור מכרזי של המדינה .הלי זה
מהווה קרקע פורייה להפעלת לחצי( שוני( על "נותני ההיתרי(" .כ לדוגמא ,קראו
את הטקסט שלהל ודונו בשאלות שבסופו:
בסו מארס השנה ,כ מספר קבל ותיק מתל!אביב ,פנה אליו אד בש שמעו
מאשקלו וביקש להיפגש איתו .ה נפגשו במסעדה בראשו !לציו  .האיש הציג עצמו
כחבר מפלגה היושבת בקואליציה .הוא אמר לבעל חברת כוח!האד" :אני יודע מחברי
בלשכת התעסוקה שביקשת אישור להביא  40עובדי זרי .אני אדאג שתקבל 80
עובדי" .הקבל היה בהל .המידע תא את הנתוני שהופיעו בבקשה שהגיש ללשכת
התעסוקה ואשר אמורה להיות מסמ חסוי.
"במה זה כרו ?" שאל הקבל  " .אני רוצה שתשל לי  100דולר לכל 'ראש' נוס
שאסדר ל " ,ענה האיש" .ונגיד שאני מסכי?" – תהה הקבל " .במקרה שתסכי ,אני
רוצה  50אחוז מזה כבר עכשיו ,על החשבו לחצי שנה מראש" ! אמר האיש.
"בשנתיי האחרונות" ,אומר הקבל " ,קיבלתי תריסר פניות מאנשי שטענו כי יש לה
קשרי במשרד העבודה וכי ה יכולי לספק לי עובדי זרי הרבה מעבר לכמות
העובדי שביקשתי באופ רשמי".
לדברי הממונה על פעולות האכיפה בנושא העובדי הזרי במשרד לביטחו פני,
התפתחה באר בנושא העובדי הזרי "תרבות" שוחד ,שקיבלה ממדי של מגיפה.
התקבלו במשרד לביטחו פני עשרות תלונות מקבלני ,שפנו אליה "מאכערי" והציעו
לה לקבל אישורי ,או לקד הליכי ,תמורת  500!1,500דולר לעובד זר .המשרד העביר
את כל התלונות בנושא לחקירת המשטרה.
הדלייה מהאינטרנט 12.3.2012
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3819038,00.html

שאלות לחשיבה ולמחשבה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מה זה "מאכער"?
מה מטרת פעולתו של "המאכער"?
הא( העסקת "מאכער" יכולה להיחשב כעבירת שוחד?
על אילו עבירות עבר האיש שנפגש ע( הקבל ?
בפני אילו פיתויי( עומד איש ציבור? אילו תכונות נדרשות ממנו על מנת
לשמור על היושרה שלו כעובד ציבור?
מה יכול לעשות "האזרח הקט " בהקשר זה?

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

24

שחיתות ציבורית בישראל

ד" .הלוביסט"
המבקרי( במשכ הכנסת ,נדהמי( לעיתי( מכמות האנשי( המסתובבי(
במסדרונותיה .אלו "הלוביסטי" )"שתדלני("( ,שנשכרי( על!ידי בעלי הו ובעלי
אינטרסי( שוני( למיניה(" .הלוביסטי(" ,מחזרי( ומדברי( ,ולוחשי( על אוזניה(
של נבחרי הציבור שלנו על!פי הנחיות ואינטרסי שולחיה( .בשנת  2008פעלו בכנסת
כ!  50לוביסטי( .בשנת  2012פעלו בכנסת כ!  200לוביסטי(.....
יש לשי( לב שלוביסטי מנצלי( את חולשתה של המערכת השלטונית <פועלי(
מולה ,מאחורי הקלעי( <בציניות ,כדי להשפיע על חקיקה למע אינטרסי(
מסחריי(.
הא( ,לדעת ,לח אינטנסיבי משפיע בסופו של דבר על השרי( וחברי הכנסת? אילו
"רמזי(" מפזרי( הלוביסטי(? אילו נזקי( ה( בעצ( גורמי( "לאזרח הקט ",
שאינו מסוגל להפעיל את אותו מנגנו לח משוכלל?
מטרות
להבי את תפקיד( של "הלוביסטי" בכנסת ולעמוד על פגיעת( בעקרונות
הדמוקרטיה.

עזרי
 חיבור לאינטרנט לצפייה בכתבה בתכנית "עובדה" ,ששודרה בפברואר :2012
"המושכי( בחוטי( :מי באמת מעביר חוקי( בכנסת?"
http://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/201225781df488755310/Article-ee33e2906595531006.htm
מהל הפעילות – לדיו במליאה
 מיהו "לוביסט" מהי מטרת פעולתו של הלוביסט?
 .1צופי( בכתבה מתכנית "עובדה".
 .2מקיימי( דיו בעזרת השאלות שלהל .

שאלות לחשיבה ולדיו
 .1הא( את( מסכימי( או מתנגדי( ע( עצ( הפעילות של "הלוביסטי"
בכנסת? הסבירו.
 .2מה ה המשמעויות של העובדות שהועלו בכתבה? לו היית( את( חברי
כנסת ,מה הייתה תגובתכ(?
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 .3בעלי הו מסוגלי( להעסיק "לוביסטי" ,א לא כ 'האזרח הקט' .הא( יש
בכ משו( פגיעה בערכי הדמוקרטיה? מדוע?
לדיו :
א .הא( ,לדעת 'לוביז' או 'שתדלנות" הוא בחזקת "שחיתות שלטונית!
ציבורית"? הסבר ונמק.
ב .הא( ,לדעת ,פעילות הלוביסטי בכנסת ,שכל כולה מיועדת לקד אינטרסי
מסחריי לטובת שולחיה( )בעלי הו וראשי תאגידי( השוכרי( את
הלוביסטי(( ,גורמת נזק לכלל אזרחי ישראל ולדמוקרטיה הישראלית?
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פרק שלישי" :שומרי הס"%
"הישועה לא תגיע מהפוליטיקאי ,מ'הטייקוני' ,מעורכי הדי  .הפתרו יבוא א ורק
מהציבור הרחב ,מאנשי שעדיי לא נואשו ,מאנשי שלא איבדו תקווה במדינה הזאת,
מאנשי שעדיי לא היגרו מכא  ,מאנשי שרוצי לגדל כא את הילדי שלה ,מאנשי
שלא יתנו למישהו להביס אות"
גיא רולניק – "דה מרקר" 16/5/2014
"רק פעולה משותפת של כולנו יחד ,למטרה אחת ,תחזק ותעצי את יכולתנו לפעול למע
חברה טובה יותר בארצנו ובעיקר הגנה על ערכי שלטו החוק ,המשפט והדמוקרטיה
במדינה ,תו קיו מנהל תקי  ,הוג ונקי כפיי.
מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה לשעבר ונשיא ביה"מש המחוזי )בדימוס(
"כדי שהרע ינצח אי צור אלא שהאנשי הטובי ישתקו"
אדמונד ברק 1797 – 1729

הקדמה – מדוע בכלל צרי "שומרי ס:?"%
במשטר דמוקרטי האזרחי( בוחרי( את נציגיה( .ע( קבלת השלטו  ,הנציגי(
מקבלי( לידיה( כוח שלטוני רב וגישה למשאבי( כספיי( ואחרי( .מסיבה זאת,
'הדמוקרטיה' יצרה מנגנוני( המעוגני( בחוק ,שאמורי( למנוע ניצול לרעה של כוח
זה .שלושת הרשויות :הממשלה ,הכנסת ומערכת המשפט פוצלו ,על מנת ששתי
האחרונות יפקחו על התנהלות הממשלה – הרשות המבצעת .מסתבר כי אלה בלבד
אינ מספיקות .לכ  ,לצד הכנסת ומערכת המשפט קיימי( ג( 'גופי(' נוספי(
ששמו לה( למטרה להג על האזרחי( מפני החלטות שרירותיות של מערכות
השלטו  .נמנה כא את העיקריי( שבה( :האופוזיציה בכנסת ,יחידות ביקורת
פני ארגוניות ,נציב תלונות הציבור ,מבקר המדינה ,הפרקליטות ומערכת בתי
המשפט ,אמצעי התקשורת לסוגיה :עיתונות כתובה ,טלוויזיה ,עיתונות
אלקטרונית/דיגיטלית וכיו"ב .לצד כל אלה מתקיימי( ג( התארגנויות/עמותות
אזרחיות שונות ,דוגמת "אומ"",התנועה לאיכות השלטו"" ,עוג" ואחרי,
דעת הקהל .כל אלה ! ביחד או בנפרד ! אמורי( להגביר פיקוח
ולבסו ,1כמוב
ובקרה על המערכת המבצעת ,כדי לוודא שזו תפעל על פי כללי מינהל תקי ולא
תידרדר למעשי שחיתות.
בפעילות המוצעת נפגיש את המשתתפי( ע( חלק קט של "שומרי הס "%ונבח את
תחומי פעולת( ואת תרומת( ,לשמירה על ניקיו כפיה( של הנבחרי( ושל אנשי
ציבור בכלל.
מטרות
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 .1להציג ולחשו 1גופי( האמורי( לפקח על פעולות הממשלה ומוסדות ציבור.
שלב ראשו בקבוצות
 .1מחלקי( את המשתתפי( לקבוצות .כל קבוצה תקבל על עצמה ללמוד ולהכיר
את פעילות( של אחד מ"שומרי הס "%הבאי( :האופוזיציה בכנסת; מבקר
המדינה; נציב תלונות הציבור; בית המשפט העליו ; תקשורת )עיתונות;
טלוויזיה; אינטרנט(; תנועות ציבוריות )"אומ"" ,התנועה לאיכות השלטו "
ואחרי((; "מתריעי( בשער" )ראה להל (; כל קבוצה תבחר רק גור( אחד מקרב
הנ"ל ותלמד את תפקידו של הגור( הנבדק ,ביחסו למאבק למניעת שחיתות
ציבורית!שלטונית .להל דוגמה אחת לדיו בכיתה ,המתייחסת ל" :מבקר
המדינה" .דיוני( דומי( נית לקיי( ג( לגבי "שומרי ס "%נוספי( ,כמפורט
להל .
במליאה
 .1מקיימי( דיו  ,במהלכו כל קבוצה תסביר בקצרה את תפקידו של כל אחד
מהגופי( המבקרי(.
א .מבקר המדינה )דוגמה לדיו(
מוסד מבקר המדינה נחשב לאחד הגורמי( המשמעותיי( ביותר בשמירה על
ההתנהלות התקינה של הרשויות .תכלית קיומו נועדה בדיוק למטרה זו.
)א( נושא זה נלמד כבר בשיעור אזרחות ,נית לדלג עליו ולהסתפק בתזכורת
קצרה(.
 כנסו לאתר "מבקר המדינה" ורשמו לפניכ( את הנושאי( שבה( אמור לטפל
"מבקר המדינה":
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/cv_linden.asp

בהצגת הנושא בפני 'המליאה' התייחסו לשאלות שלהל:
 .1מה תחומי עיסוקו של מבקר המדינה?
 .2כיצד עבודתו של מבקר המדינה תורמת ל"שקיפות" מעשי הממשל? מה
החשיבות ביתר 'שקיפות'?
 .3הא( כל אזרח יכול לפנות ישירות למבקר המדינה? מה עליו לעשות א(
הוא רוצה להתריע על מעשה עוולה כלשהו מצד הממסד השלטוני?
.4
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ב .תנועות ציבוריות )דוגמה לדיו(
קיימי( במדינת ישראל מספר גופי( ציבוריי( ששמו לעצמ( למטרה
להלח( בשחיתות השלטונית .אחד הגופי( הללו היא תנועת אומ"
)עמותה רשומה( .להל הערכי( לאור( פועלת אומ":
 שקיפות
 הוגנות ויושרה
 כבוד לזולת ולזכויותיו
 נשיאה באחריות
מחלקי את החזו של תנועת אומ" )להל( ,קוראי וממשיכי בדיו.
 .1מה הניע את חבריה ,על פי החזו  ,להקי( תנועה זו?
 .2מה( התחומי( העיקריי( בה( מתמקדת פעילות אומ"?
 .3הא( לדעתכ( ,מעורבותה של אומ" או הגופי( הרשומי( להל מועילה
ומשפיעה על המציאות שלנו או שפעילות( מיותרת ועלינו לסמו על גופי
הבקרה הפורמאליי( של המדינה?
להל רשימה של מספר גופי ציבוריי הפועלי בתחו המנהל התקי,
השקיפות והמאבק בשחיתות הציבורית שלטונית.
 .1אומ".
" .2בהצלחה"
 .3האגודה להעצמת האזרח
 .4האגודה לזכויות האד
 .5המכו הישראלי לדמוקרטיה.
 .6המשמר החברתי
 .7הסדנא לידע ציבורי
 .8העמותה לדמוקרטיה מתקדמת
 .9התנועה למע איכות השלטו בישראל.
 .10התנועה לחופש המידע
 .11עוג
 .12שתי"ל
 .13שקיפות בינ"ל ישראל
 .14המכו לאסטרטגיה ציונית
 .15פורו קהלת
 .16התנועה למשילות ודמוקרטיה.
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מנחה המעוניי להרחיב את הדיבור/הדיו על פעילות תנועת אומ" ,בכל
הנוגע לשמירה על מינהל תקי ומלחמתה בשחיתות ,מוזמ לפנות למזכירות
התנועה ולבקש הופעת מרצה מטע התנועה למפגש ולשיחה ע
התלמידי .לידיעה :כל חברי תנועת אומ" פועלי בהתנדבות מלאה וללא
קבלת כל תמורה שהיא.

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

30

שחיתות ציבורית בישראל

ג" .התקשורת"
אחד האמצעי( החיוניי( לשמירת המשטר הדמוקרטי ה( כלי התקשורת לסוגיה(.
באמצעות( ,הציבור מקבל מידע עדכני ובכ ג( מתממשי( ערכי( של זכות הציבור
לדעת וחופש הדעה והביטוי .בשני העשורי( האחרוני( נוספה לאמצעי התקשורת
הכתובי( והדיגיטליי( ,הרשת האינטרנטית שמאפשרת העברת מידע .On Line
הזרקור שהתקשורת מפנה לכל פינה אפלה ,אמור להרתיע אישי ציבור מלבצע מעשי
שחיתות ולחשו 1אות( כאשר ה( נתפסו בקלקלת(.
להל נדו בהיבטי( שוני( של תפקידה של התקשורת במאבק בשחיתות ציבורית.
מטרות
לעמוד על תפקידה של התקשורת במניעה ובחשיפה של מעשי שחיתות.
למנחה
להעשרת הדיו  ,היעזרו במאמר הבא:
"לא תצליחו להשתיק אותנו" רפי גינת" :אני מאמי שהתחקיר הוא היהלו(
בכתרה של התקשורת ,השיניי( של כלב השמירה של הדמוקרטיה".
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4152074,00.html

על "התקשורת" לכל סוגיה ,מוטל תפקיד לא פשוט :לחקור ולהאיר בזרקור את
הנעשה בכל פינה של חיינו הציבוריי( ואת התנהלות מי שבחרנו בה( .על מנת
לחקור ללא מורא וללא משוא פני( ולפרס( ממצאי( על מעשי שחיתות ,נדרשי(
עיתונאי( אמיני( ,ישרי( ובעלי תעוזה .כ צריכי( להיות ג( העורכי( של כלי
התקשורת ,ה הכתובה וה האלקטרונית .במציאות שנוצרה בימינו לא קל הדבר.
אמצעי התקשורת לסוגיה( ממומני( לעיתי( על!ידי בעלי הו )בעיקר באמצעות
מודעות פרסומת בתשלו(( ,שלה( אינטרסי( כלכליי( ועסקיי( .פרסו( תחקירי(
חושפי( על בעלי ההו הללו עלולי( לגרו( להפסקת הפרסו( באמצעי תקשורת כזה
או אחר ,מה שעלול להוות פגיעה כלכלית משמעותית באמצעי התקשורת האמור.
לא אחת קרה שהבעלי( דרשו מהעור לגנוז ולא לפרס( תחקירי( חושפניי(.
הזיקה שנוצרה בי התקשורת לבי בעלי ההו והשלטו  ,מייצרת דילמות מקצועיות
ואתיות משמעותיות .האומ לחשו 1מעשי שחיתויות כרו בסיכו עד כדי "לחיות
או לחדול" של כלי תקשורת מסוימי(.
מטרות
להביא למודעות התלמידי(/חניכי( את המשמעויות של הקשר בי עיתונות
חוקרת ,הו ושלטו בסביבה תקשורתית מסחרית )'מסחרית' – משמע רוויה
בלחצי( מצד מפרסמי( ומשקיעי((.
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שאלות למחשבה ולדיו
 .1הא( יש קשר בי 'דמוקרטיה' לבי עיתונות חזקה ו'נשכנית'?
 .2הא( נית לקיי( תקשורת חופשית ללא פרסומות?
 .3בפני אילו דילמות עומד עיתונאי שרוצה לפרס( תחקיר על חשיפת שחיתות
של נבחר ציבור ו/או בעל הו ?
לקריאת המאמר המלא ראו:
_http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/121111_Follow_the
money.aspx

ד" .אזרחי חושפי שחיתויות"
לא אחת קורה שאזרחי( נתקלי( במעשי( שוני( של גורמי ממשל ,החורגי(
באופ מפורש מכללי המינהל התקי ונוגעי( בשחיתות .חלק( של אלה מסרבי(
לשתוק .ה( אינ( מוכני( לראות את המתרחש סביב( ולהמשי בשגרת החיי(.
אנשי( כאלה אינ( אנשי( שגרתיי( .מדובר בבני אד( שמוכני( "ללכת נגד
הזר(" .בנכונות( לחשו 1שחיתות במערכת וברצונ( לסייע לטהר את מערכות
השלטו – ה ברמה הארצית וה ברמה המוניציפאלית .אלה אנשי( שמוכני(
לעמוד ולהתריע בשער ,ג( כאשר ה( יודעי( שה( מסכני( את מקו( עבודת(
ופרנסת(.
לצערנו ,רק חלק קט של אזרחי( אלה פוני( – בכתב או בע"פ ! לרשויות
המופקדות על אכיפת חוקי המדינה ,ומדווחי( על מעשי( "לא כשרי(" הנוגעי(
לשחיתות ציבורית במקומות עבודת( .מדובר באנשי( שנתקלו ו/או שמעו דברי(
המחייבי( חקירה פלילית או משמעתית .לא אחת ה( חוששי( מאד להיחש1
ומעדיפי( לשתוק ולהבליג ,שמא יאונה לה( רע.
לרבי( מהאזרחי( הללו ,המדווחי( ומתריעי( ביושר ובכנות על חשדות
לשחיתויות ציבוריות ,אי אמצעי( כספיי( וג( אי לה( סוללה של פרקליטי(
כדי להג על עצמ( .ג( כ ה( עומדי( לבד( מול ראשי עיריות ,מוסדות ציבור,
בעלי הו  ,כול( גורמי( בעלי כוח ,קשרי( ואמצעי( שבכוח( להפחיד(.
אי זו הכרעה פשוטה .הניסיו מלמד ,לצערנו ,שהאזרח שיחשו 1פרשת שחיתות
כזו או אחרת עלול למצוא את עצמו תחת לחצי( ,איומי( וא 1סכנה של איבוד
מקו( עבודתו ופרנסתו .הוא עלול למצוא את עצמו מול גילויי שנאה מצד עובדי(
אחרי( במערכת שיכנו אותו" :מלשי " וינסו להשתיק אותו .אותו אזרח/עובד
זקוק לסעד ולהגנה מצד רשויות אכיפת החוק ,שיבטיחו שהוא לא יפגע ,שידאגו
אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

32

שחיתות ציבורית בישראל

שמעשהו האמי יזכה לתהודה חיובית ,ושיפעלו בנחישות למע הערכי( של
יושר ,טוהר מידות וצדק ,שבשמ( הוא פעל .אנשי( כאלה לא רק שלא צריכי(
להיענש אלא ה( צריכי( לקבל צל"ש ,הערכה ועידוד .נת לכנות( 'גיבורי(' ג(
א( אי מדובר בגבורה בשדה הקרב.
משרד המשפטי( יז( הצעת חוק למת סיוע משפטי למי שחושפי( מעשי שחיתות
ופגיעה בטוהר המידות ובמינהל התקי  .הצעת החוק קובעת כי" :יוענק סיוע
משפטי...לחושפי שחיתות .ההצעה תחול על כל הלי משפטי שמנהל חוש%
שחיתות ,ה במגזר הפרטי וה הציבורי".
מטרות
 .1לברר מה קורה לעובד במקו( עבודה ציבורי שנתקל במעשה שחיתות ,א(
וכאשר החליט לחשו 1אותו בפני רשויות החוק.
 .2להציע דרכי( :כיצד נית לעודד עובדי( לחשו 1מקרי( של שחיתות
ציבורית?
לדיו :
א .כיצד נית לעודד עובדי( לחשו 1התנהלות בלתי תקינה במקומות עבודת(?
ב .כיצד ,לדעתכ( ,נית למנוע מצב שבו "המעסיק" מודיע לעובד שהתריע על
מעשה השחיתות ,על כוונתו לפטר אותו מהעבודה?
עזרי
 מעיי אג( חושפת "פרשת הירשזו "" :צדקתי ,אבל נשארתי לבד" ,דניאל
אדלסו  ,8.6.2009 ,הדלייה מהאינטרנט 4.4.2012
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3727913,00.html
מספרי( את סיפורה של מעיי אג ,שעבדה בהסתדרות העובדי( הלאומיי( וחשפה
את המעילה של אברה הירשזו )לימי( שר האוצר  ,(2006!2007כאשר שימש כיו"ר
הסתדרות זו.

סיפורה של מעיי אג
מעיי אג שימשה כשבע שני( כמזכירת האיגוד המקצועי בהסתדרות העובדי(
הלאומית .לאחר שנחשפה לשחיתות הנרחבת בארגו  ,החליטה לפעול ולדווח על כ.
הדברי( שסיפרה הובילו להרשעתו של שר האוצר לשעבר ,אברה הירשזו .היא אומרת
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ל!" :ynetשילמתי מחיר כבד מאוד .למרות שלא פעלתי למע עצמי א %אחד לא פועל
למעני .היו אני לבד".
שר האוצר לשעבר הורשע בגניבת כשני מיליו שקלי( ,בקבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות ,מרמה והפרת אמוני( בתאגיד ,הלבנת הו ורישו( כוזב במסמכי תאגיד.
לאחר שבע שני( בה מילאה את תפקיד מזכירת האיגוד המקצועי של ההסתדרות,
פוטרה מעי אג( ! בת  ! 52בטענה כי אינה עושה את עבודתה כראוי" ....כמוב
שפקפקתי בטענה הזו ובצו בית משפט חזרתי לעבודה .למרות זאת ,כבר היה בלתי
אפשרי להמשי לעבוד יחד והגענו לפשרה שאני אעזוב" .בכל הנוגע לפרשת המעילה,
חוזרת ומדגישה אג( כי מבחינתה זו לא "פרשת הירשזו " אלא פרשת הסתדרות
העובדי( הלאומית .מדובר בארגו של שפשוט ניצל את החוק ואת התמימות של
העובדי .ה גנבו כספי של אלפי עובדי קשי יו ,עובדי ברמה הכי נמוכה של
כוח עזר בבתי חולי ועוזרות גננות .הכס %הזה הפ להיות משאב למטרות פרטיות של
ההנהלה ,והירשזו היה רק אחד מה .ראיתי בזה שליחות לשי( לכל זה ק ויצאתי
למאבק .אני ממש לא מתחרטת .כשיש לאד( תחושה של שליחות ! הוא לא יכול לפעול
אחרת .עשיתי את הדבר הכי נכו והכי נקי שיכולתי לעשות .לא קיבלתי שו( תמיכה או
גב .התמיכה של עמותת אומ" ומשרד מבקר המדינה הייתה קריטית אבל לטווח הקצר,
לטווח של המאבק .היו( אני לבד".
מקיימי דיו בעזרת הנקודות הבאות:
 .1הא( היית( מגדירי( את מעיי אג כ"מלשינה" על החלטתה לחשו 1את מעשי
השחיתות שהיא הייתה עדה לה(? הסבירו.
 .2קראו את דבריה של מעיי אג" :את המחיר על חשיפת השחיתות משל( רק
העובד .זו מלחמה אישית למטרה ציבורית ,בה רק העובד משל( את מלוא המחיר.
כשהוא מחפש עבודה לאחר חשיפת פרשיית שחיתות ,לא מודדי( את דבקותו
באמת ובמנהל תקי  ,אלא מסתכלי( עליו כאילו התכונה היחידה שלו היא הלשנה".
אילו מחירי( משל( מי שחוש 1חוסר ניקיו כפיי(?
קוראי( יחד את :חוק מבקר המדינה )תיקו – יישו צווי הגנה על עובדי חושפי
שחיתות – התשס"ט – .(2009
 .1מהי תרומתו של חוק זה והתיקו המוצע לעידוד אזרחי( להיות אקטיביי(
בחשיפת שחיתויות?
 .2הא( את( מכירי( מקרי( של חשיפת שחיתות ביישובכ(? מי חש ?1אי
התייחסו אליו?
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הוועדה לביקורת המדינה :יש לקד שינוי בחוק להגנה על עובדי
חושפי שחיתות
ועדת הכנסת לביקורת המדינה צפויה לקד( שורת תיקוני( ב"חוק מבקר
המדינה" ,על מנת לחזק את מער ההגנה לעובדי( החושפי( שחיתויות .כ נאמר
במהל דיו מקי 1בנושא הצור בהגנה על עובדי( החושפי( שחיתויות ,שקיימה
השבוע הוועדה לענייני ביקורת ומדינה.
יו"ר הוועדה הדגיש כי מתוק 1החשיבות הציבורית של חשיפת שחיתויות במגזר
הציבורי ,אי די בחיזוק מער ההגנה על העובדי( החושפי( שחיתויות ,אלא יש
לחנ ,מגיל צעיר ,לטוהר המידות ,מנהל תקי ויושר אישי ,כבר בבתי הספר.
"לצערנו ,הציבור עדיי מגבה את עושי השחיתות ולא מספיק את חושפיה" .היו"ר
הוסי 1כי מליאת הכנסת אישרה את התיקו ל"חוק לעידוד טוהר המידות" ,והוא
כולו תקווה כי החוק החדש יאפשר ,בי השאר ,מת תעודות הוקרה לעובדי(
שחשפו שחיתויות.
הוראות סעי45 1ג לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח!] 1958נוסח משולב[ ,נועדו לתת
כלי בידיו של נציב תלונות הציבור להג על עובדי ציבור שחשפו מעשי שחיתות.
לאחרונה התרחשו מספר מקרי( ,בה( עובדי( שחשפו שחיתות במקו( עבודת( ,ג(
א( הוצא צו הגנה לגביה( – היו קורב להתעמרות בדרכי( שונות :ה( הועברו
לחדר בלי טלפו ומחשב ,בודדו מחבריה( ,התבקשו לבצע עבודות משפילות במכוו
כמו סיקול אבני( סביב בניי המועצה שעליה התלוננו ,ועוד .לכ  ,יש להגביר את
ההרתעה ולהבטיח את ההגנה על העובדי החושפי.
ב .חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור )תיקו מס'  ,(4התשע"ב–* 2011
התקבל בכנסת ביו( ב' בכסלו התשע"ב ) 28בנובמבר  ;(2011הצעת החוק ודברי
הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת –  ,396מיו( ד' בתמוז התשע"א ) 6ביולי ,(2011
עמ' .206
מטרתו של חוק עידוד טוהר המידות בשירות הציבורי ,התשנ”ב–) 1992להל –
החוק המקורי( ,מוצהרת בשמו .לש( כ החוק יצר מנגנוני( אשר יגשימו מטרה זו
ובה( ציו תלונה מבוססת למי שהתלונ בתו( לב ועל פי הנהלי( התקיני( על
מעשה שחיתות או פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקו( עבודתו ומת
תעודת הוקרה למי שתלונתו נמצאה מבוססת על תרומתו לטוהר המידות במוסדות
הציבור בישראל.
סיכו :התמדה במאבק בשחיתות איננה דבר פשוט ליחיד הלוקח על עצמו
משימה שכזו .מושאי ביקורתו עלולי לנקוט צעדי שוני )ולעיתי א %משוני(,
על מנת שיפסיק את מאבקו .התשה ,הכפשות ,ביקורת ,בדידות ועוד כהנה וכהנה
הינ מנת חלק של הנאבקי .ואול אי ספק באשר לתרומת ל"ניקוי
האורוות" ולהשרשת נורמות של יושר והגינות.
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סיכו הפרק" :למי את היית מעניקי את "אות המופת"?
פעילות זו ,נועדה לאפשר למשתתפי( הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטה ,באשר
לאד( הראוי ,לדעת( ,לקבל מה( "אות מופת" )ציו הערכה מיוחד( על פעילותו
כנגד שחיתות ציבורית .על מנת לקרב את הנושא למציאות חייה( של המשתתפי(,
רצוי לכוו לזירות קרובות לחייה( :ביישוב בו ה( מתגוררי( ,בבית הספר ,בתנועת
נוער וכו' .יחד ע( זאת ,אי למנוע מה( עיסוק בדמויות מחו למעגלי( שהוזכרו
)אפשר ג( להציע דמות ברמה הארצית(.
תהלי הבחירה יחשו 1את המשתתפי( לידע ולערכי( הטמוני( בדמות ובפועל של
דמויות מופת מעוררות השראה.
שלב ראשו – במליאה ובקבוצות
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

מסבירי( שבפעילות זו כל המשתתפי( מהווי( צוות לבחירת אד( מוכר,
שפעילותו מזכה אותו ,לדעת( ,באות של "דמות מופת".
תולי( במקו( בולט את רשימת הקריטריוני( של דמות מופת ,שנבחרה על!
ידי המשתתפי(.
מבקשי( לחשוב על דמות ,ביישוב  /בבית הספר  /בקהילה  /במדינה,
שראויה לדעת( לקבל אות מופת על פעילותה כנגד שחיתות ציבורית.
כל אחד אומר במי הוא/היא בחר/ה ! ורושמי( על הלוח את השמות .במידה
ואותו ש( עולה שוב מצייני(  +על!יד שמו .ע( תו( הצגת השמות סופרי(
את הניקוד ומסמני( בעיגול את ארבעת הדמויות שקיבלו את הניקוד הגבוה
ביותר.
מתחלקי( לארבע קבוצות .כל קבוצה מקבלת דמות אחת מארבע הנבחרות.
זמ ההכנה בקבוצות –  20דקות.
כל קבוצה בודקת בעזרת האינטרנט ,בעזרת טלפוני( לאנשי( רלוונטיי(
וכד' ,פרטי( אודות פועלה של הדמות במאבק נגד שחיתות ציבורית .כל
קבוצה עורכת רשימת נימוקי( ,אשר בזכות( יש להעניק אות מופת למועמד
שלה(.
רושמי( את הנימוקי( בתעודה ! נספח.

שלב שני – במליאה
 .1נציג כל קבוצה מציג את הנימוקי( לבחירת המועמד שלה.
 .2עורכי( הצבעה לבחירת הדמות שתקבל את "אות המופת".
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פרק רביעי :שחיתות במקורות ישראל
המילה "שוחד" למשל ,מופיעה לראשונה כבר בתנ" ִ6" :י ,יְ הוָה אֱ ;הֵ יכֶ ....ה=א
;הי.....הָ אֵ ל הַ ָ?דֹל הַ ?ִ ֹAור ,וְ הַ Bו ָֹרא ,אֲ ֶCר ;א יִ י ָEא פָ נִ י ,וְ ;א יִ ַFח ֹCחַ ד"
אֱ ;הֵ י הָ אֱ ִ
)דברי( י,יז(.
מסיפורי התנ" נית ללמוד שתמיד ובכל תקופה היו אנשי( שהגיעו לעמדות
ציבוריות ומעדו ,משו( שלא השכילו להבי את המשמעות המוסרית של תפקידיה(.
בו בזמ ,הרעיו של יצירת חברה המתנהלת לאור של ערכי אמת ויושר ,העסיק
את האנושות ואת מנהיגי ישראל מאז ומתמיד .המאבק בשחיתות שלטונית
וציבורית מופיע במקורותינו ,ה בתנ" וה בהלכה.
התנ" עוסק בענייני שחיתות שלטונית ,ואינו חוס את ביקורתו ג( מגדולי
המנהיגי( ,דוגמת דוד המל .נאומיה( של הנביאי( רוויי( בביקורת על רשויות
השלטו השונות – מלכי( ,כוהני( ,נביאי שקר ושופטי( ,שנגועי( במעשי גזל
ובעוולות .בפעילויות המוצעות בפרק זה נעסוק במעידה של שני מלכי(/מנהיגי( דוד
המל ותגובתו של איש הרוח נת הנביא ואחאב המל ותגובתו של הנביא אליהו.
=Gמֹאל) "...דברי( יז ,כ(
"לְ בִ לְ ִIי ר= לְ בָ בוֹ מֵ אֶ חָ יו =לְ בִ לְ ִIי ס=ר ִמ הַ ִHצְ וָה י ִָמי ְ
המשמעות בהקשר המקראי – שלטו ראוי מתאפיי בצניעות ,בענווה ובציות
למצוות .אלה ה( התנאי לאריכות השלטו .
מטרות
 .1ליצור עניי בהתייחסות( של מקורות ישראל למעשי שחיתות של מנהיגי(.
 .2להכיר מנהיגי( מהעבר ,שלמרות גדולת( והישגיה( ,מעשיה( הקלוקלי( הפכו
לסמל של מעשי שחיתות.

א" .פרשת המל דוד ובת שבע"
 צילומי( מהתנ" כמספר המשתתפי( של שמואל א' פרקי – י"א וי"ב.
מהל הפעילות שלב ראשו בזוגות
 .1רושמי( את השאלות שלהל על הלוח ,או מכיני( אות מראש על בריסטול:
א .תארו את העלילה בלשונכ(.
ב .על אילו עבירות עבר דוד המל?
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 .2מחלקי( למשתתפי( את הטקסט משמואל ב' פרק י"א וקוראי( אותו בקול.
מבקשי( לעבוד בזוגות על השאלות שעל הלוח.
שלב שני – במליאה
 .1מלבני( את השאלות שנדונו בזוגות.
באשר לעבירות שעבר דוד המל ,חשוב להדגיש שהוא פיתה את אשתו של אחד
הלוחמי( הנאמני( ביותר; הוא ג( עשה כל מאמ כדי להעלי( זאת; הוראותיו
כוונו להביא למותו של אוריה ולא להבטחת הניצחו במלחמה; הוא שלח
בכוונה את אוריה אל מותו.
א .נת הנביא בא להוכיח את המל דוד על מעשי העוולה שהוא עשה .באיזו
טקטיקה הוא נוקט? מדוע לדעתכ( הוא בחר בדר זו?
ב .מהי תגובתו המיידית של דוד המל? ומהי תגובתו כאשר הוא מבי שמדובר בו
עצמו?
שאלות לחשיבה ולדיו
אי היו מגיבי( כיו( התקשורת ודעת הקהל על התנהלות כזו? מה היה אומר
מבקר המדינה ,על מעשיו של המל דוד? מה הייתה אומרת "התקשורת"? אילו
צעדי( היו ננקטי( נגדו?
) להל הקטע כפי שהוא מופיע בספר שמואל ב' ,פרק י"א(
א וַ יְ ִהי לִ ְת<Cבַ ת הַ ָFנָה לְ עֵ ת צֵ את הַ ְEלָאכִ י( וַ Cְִ Dלַח ָBוִ ד אֶ ת!יוֹGב וְ אֶ ת!עֲבָ ָדיו עִ ֹ Eו
יר<ָ ִ Cל(} .ס{ ב
ָ
וְ אֶ ת!ָJל!יִ ְָ Kראֵ ל וַ ִ Cְַ Dחת< אֶ ת! ְMנֵי עַ ֹ Eו וַ ָDצLר< עַ ל! ַר ָMה וְ ָדוִ ד יו ֵֹCב ִM
יְהי לְ עֵ ת הָ עֶ ֶרב וַ ָָ Dק( ָBוִ ד מֵ עַ ל ִמ ְ ָJCב ֹו וַ ְ ִDתהַ  PֵQעַ ל!ַRג  ֵMית!הַ  ֶEלֶ Pוַ ְַ Dרא ִא ָFה רֹחֶ צֶ ת
וַ ִ
מֵ עַ ל הַ ָRג וְ הָ ִא ָFה טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹד .ג וַ Cְ ִDלַח ָBוִ ד וַ ְ ִDדרֹ Cל ִָא ָFה וַ ֹDאמֶ ר הֲ לוֹא!זֹאת
UִDחֶ הָ וַ ָTבוֹא אֵ לָיו
א=ר ָJה הַ ִח ִIי .ד וַ Cְ ִDלַח ָBוִ ד מַ לְ Gכִ י( וַ ָ
 ַAת ֶCבַ ע  ַMת!אֱ לִ יעָ ( אֵ ֶCת ִ
וַCְ Tלַח וַ ֵַRTד לְ ָדוִ ד וַ ֹTאמֶ ר הָ ָרה Gנֹכִ י .ו
וַ ַJCְ ִDב עִ  V ָEוַ ָCָ Tב אֶ ל! ֵMיתָ  .Vה וַ ַTהַ ר הָ ִא ָFה ִ
א<רָDה אֶ ל! ָBוִ ד .ז
א=ר ָJה הַ ִח ִIי וַ Cְ ִDלַח יוֹGב אֶ ת! ִ
וַ Cְ ִDלַח ָBוִ ד אֶ ל!יוֹGב ְCלַח אֵ לַי אֶ ת! ִ
א<רָDה אֵ לָיו וַ WCְ ִDל ָBוִ ד לִ ְCלוֹ( יוֹGב וְ לִ ְCלוֹ( הָ עָ ( וְ לִ ְCלוֹ( הַ ִEלְ חָ מָ ה .ח וַ ֹDאמֶ ר
וַ ָDבֹא ִ
א<רָDה  ֶ5תַ ח
א<רָDה ִמ ֵMית הַ  ֶEלֶ.....Pט וַ  ַJCְ ִDב ִ
ית<ְ Xרחַ  ַרגְ לֶי Xוַ ֵDצֵ א ִ
א<רָDה ֵרד לְ בֵ ְ
ָBוִ ד לְ ִ
א<רָDה אֶ ל! ֵMית ֹו וַ ֹDאמֶ ר ָBוִ ד
 ֵMית הַ  ֶEלֶ Pוְ Yא י ַָרד אֶ ל! ֵMית ֹו .י וַ  ִRַDד< לְ ָדוִ ד לֵאמֹר Yא!י ַָרד ִ
א<רָDה אֶ ל!
א<רָDה הֲ לוֹא ִמ ֶֶ Bר Pאַ ָTה בָ א .מַ <Bעַ Yא!י ַָר ְד ָ Tאֶ ל! ֵMיתֶ  .Xיא וַ ֹDאמֶ ר ִ
אֶ ל! ִ
יה<דה י ְֹCבִ י( J LZ ַMוֹת וַ א ֹדנִי יוֹGב וְ עַ בְ ֵדי אֲ ֹדנִי עַ ל! ְ5נֵי הַ ָ[ ֶדה
ָ
ָBוִ ד :הָ Gר ֹו וְ יִ ְָ Kראֵ ל וִ
יתי לֶאֱ כֹל וְ לִ ְTCוֹת וְ לִ ְ ַJCב עִ (! ִא ְTִ Cי? חַ  XֶDוְ חֵ י נַפְ ִֶ XCא(!
ֹחנִי( ,וַ אֲ נִי Gבוֹא אֶ ל!ִ ֵM
א<רָDה ֵCב  ָMזֶ ה !(ַRהַ Dוֹ( <מָ חָ ר אֲ ַ ְQCחֶ ָ].
אֶ ע ֱֶKה אֶ ת!הַ ָBבָ ר הַ \ֶ ה .יב וַ ֹDאמֶ ר ָBוִ ד אֶ ל! ִ
<מ ָEחֳ ָרת .יג וַ ְ ִDק ָרא!ל ֹו ָדוִ ד וַ ֹDאכַל לְ פָ נָיו וַ Tְ Cְֵ D
יר<ַ ִ Cל( D ַMוֹ( הַ ה<א ִ
ָ
א<רָDה בִ
וַ Cֵֶ Dב ִ
וַ יְ ֵַ ְJCרה< וַ ֵDצֵ א בָ עֶ ֶרב לִ ְ ַJCב ִ ְMמ ְָJCב ֹו עִ (!עַ בְ ֵדי אֲ ֹדנָיו וְ אֶ ל! ֵMית ֹו Yא י ָָרד .יד וַ י ְִהי בַ ֶֹ Mקר
א<רָDה
א=ר ָJה .טו וַ  ִDכְ ֹTב  ֵZ ַMפֶ ר לֵאמֹר :הָ ב< אֶ ת! ִ
CִDלַח  ְMיַד ִ
וַ  ִDכְ ֹTב ָBוִ ד סֵ פֶ ר אֶ ל!יוֹGב וַ ְ
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יְהי Cְ ִMמוֹר יוֹGב
אֶ ל!מ<ל  ְ5נֵי הַ ִEלְ חָ מָ ה הַ חֲ זָ ָקה וְ ַCבְ ֶ (Tמֵ Wחֲ ָריו וְ נִ ָJה וָ מֵ ת} .ס{ טז וַ ִ
א<רָDה אֶ ל!הַ  ָEקוֹ( אֲ ֶCר י ַָדע  ִJי Wנ ְֵCי!חַ יִ ל ָ .(Cיז וַ ְֵ Dצא< Wנ ְֵCי
אֶ ל!הָ עִ יר וַ  Tִֵ Dאֶ ת! ִ
CִDלַח
הָ עִ יר וַ ָQ ִDחֲ מ< אֶ ת!יוֹGב וַ ֹ5 ִDל ִמ !הָ עָ ( מֵ עַ בְ ֵדי ָדוִ ד וַ ָDמָ ת  (ַRא= ִר ָJה הַ ִח ִIי .יח וַ ְ
יVC
א<רָDה ִא ָ
א=ר ָJה  ִJי!מֵ ת ִ
יוֹGב וַ ֵַRDד לְ ָדוִ ד אֶ ת! ָJל! ִBבְ ֵרי הַ ִEלְ חָ מָ ה .כו וַ ִCְ Tמַ ע אֵ ֶCת ִ
ַWספָ  Vאֶ ל! ֵMית ֹו וַ ְִ Tהי!ל ֹו לְ ִא ָFה וַ ֵTלֶד
וַ ְִ Tסֹ5ד עַ ל! ַMעְ לָ .Vכז וַ ֲַ Dעבֹר הָ אֵ בֶ ל וַ Cְ ִDלַח ָBוִ ד וַ ְ D
ל ֹו  ֵMוַַ ֵJרע הַ ָKבָ ר אֲ ֶCר עָ ָGה ָדוִ ד  ְAעֵ ינֵי יְ הוָה} .פ{
שמואל ב' פרק י"ב
CִDלַח יְהוָ ה אֶ ת נָתָ  ,אֶ ל! ָKוִ ד; וַ ָDבֹא אֵ לָיו ,וַ ֹDאמֶ ר ל ֹוCְ :נֵי אֲ נ ִָCי( הָ י<  ְMעִ יר אֶ חָ ת,
א וַ ְ
אֶ חָ ד עָ ִCיר ,וְ אֶ חָ ד ָר .Cב לְ עָ ִCיר ,הָ יָה צֹא <בָ ָקר!!הַ ְר ֵMה ְמאֹד .ג וְ ל ָָר Cאֵ י !ֹJל ִJ ,י
ִא(! ִJבְ ָKה Wחַ ת ְקטַ _ָה אֲ ֶCר ָקנָה ,וַ יְחַ ֶDהָ  ,וַ ִTגְ ַBל עִ ֹ Eו וְ עִ (! ָMנָיו י ְַח ָBו; ִמֹ T ִ5ו תֹאכַל
<מֹJס ֹו ִת ְTֶ Cה< ,בְ חֵ יק ֹו ִת ְ ָJCב ,וַ ְִ Tהי!ל ֹו ְJ ,בַ ת .ד וַ ָDבֹא הֵ לֶ ,Pלְ ִאי Cהֶ עָ ִCיר ,וַ ְַ Dחמֹל
ִ
<מָ ְMקר ֹוַ ,לעֲKוֹת ָלא ֵֹרחַ הַ  ָMא!ל ֹו; וַ Uִַ Dח ,אֶ ת! ִJבְ ַKת הָ ִאי Cהָ ָר ,Cוַ ַDע ֲֶKהָ ,
ל ַָקחַ ת ִמ`ֹאנ ֹו ִ
ל ִָאי Cהַ  ָMא אֵ לָיו .ה וַ ִDחַ ר!Bָ 1Wוִ ד ִ ָMאיְ ,Cמאֹד; וַ ֹDאמֶ ר אֶ ל!נָתָ  :חַ י!יְ הוָה ִJ ,י בֶ !מָ וֶ ת
Wר ַMעְ ָTיִ ( :עֵ ֶקב ,אֲ ֶCר עָ ָKה אֶ ת!הַ ָBבָ ר
הָ ִאי Cהָ ע ֶֹKה זֹאת .ו וְ אֶ ת!הַ  ִJבְ ָKה ,יְ ְַ (Qֵ C
הַ \ֶ ה ,וְ עַ ל ,אֲ ֶCר Yא!חָ מָ ל} .ס{
ז וַ ֹDאמֶ ר נָתָ אֶ ל! ָBוִ ד ,אַ ָIה הָ ִאי} ;Cס{ ֹJה!Gמַ ר יְהוָ ה אֱ Yהֵ י יִ ְָ Kראֵ לG ,נֹכִ י ְמ ְַ Cח ִTיX
לְ מֶ לֶ Pעַ ל!יִ ְָ Kראֵ ל ,וְ Gנֹכִ י ִה`ַ לְ ִTיִ ,XמַDד ָCא<ל .ח וָ אֶ ְTנָה לְ  Xאֶ ת! ֵMית אֲ ֹדנֶי ,Xוְ אֶ ת!נ ְֵCי
יה<דה; וְ ִא(! ְמעָ ט!!וְ א ִֹסיפָ ה ָJ ,X ְQהֵ _ָה
ָ
יִָ Kראֵ ל וִ
יק ,Xוָ אֶ ְTנָה לְ  ,Xאֶ ת! ֵMית ְ
אֲ ֹד ֶני ְM Xחֵ ֶ
א=ר ָJה הַ ִח ִIי
וְ כָהֵ _ָה .ט מַ <Bעַ  ָMזִ יתָ אֶ ת! ְBבַ ר יְהוָ הַ ,לעֲKוֹת הָ ַרע בעינו ) ְMעֵ ינַי( ,אֵ ת ִ
ִה ִ6יתָ בַ חֶ ֶרב ,וְ אֶ ת ִא ְICוֹ ל ַָק ְח ָ M ְN Iלְ ִא ָLה; וְ אֹתוֹ הָ ַרגְ ָ ְA ,Iחֶ ֶרב  ְAנֵי עַ Hוֹ .י וְ עַ ָTה,
א<רָDה הַ ִח ִTי,
ית!!Xעַ ד!ע ֹולָ( :עֵ ֶקב ִJ ,י בְ זִ תָ נִי ,וַ ִUַ Tח אֶ ת!אֵ ֶCת ִ
Yא!תָ ס<ר חֶ ֶרב ִמְ ֵM
לִ ְהיוֹת לְ  Xלְ ִא ָFה} .ס{

ב" .פרשת המל אחאב ונבות היזרעלי
מטרות
 .1להכיר מנהיג נוס 1מהעבר ,שלמרות גדולתו והישגיו ,מעשיו הקלוקלי( הפכו
לסמל של מעשי שחיתות.
 צילומי( מהתנ" כמספר המשתתפי( ,לקוחי( מ :מלכי א' כ"א .1 19
מהל הפעילות שלב ראשו – בקבוצות
 .1מחלקי( לקבוצות את הטקסט.
שלב שני – במליאה
 .1באיזו דר מנשלי( את נבות מנחלתו? על אילו עבירות עברו המל אחאב
והמלכה איזבל? ]האשמות שווא ,עדי שקר ,הוצאה להורג בסקילה[.
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 .2מה דעתכ( על מעורבותה של המלכה איזבל בכל הפרשה הזו?
 .3מי היא "הרשות המבקרת" של אותה תקופה ,שמעמידה את המל על
חומרת מעשיו? ואי מגיב אחאב על האשמותיו?
" .4הרצחת וג( ירשת" )מעשה עוול אחד על גבי מעשה עוול נוס :(1עליכ(
לנסח כתב תביעה נגד אחאב .אילו סעיפי( מרכזיי( יהיו בו? מהו העונש
שהיית( דורשי( להטיל על המל ועל המלכה ,אילו את( היית( התובעי(
במשפט? הסבירו את בחירתכ.
מלכי א כא
PחOב מֶ לְֶֹ C Pמר ֹו  .ב
א ֶ ֶJ.....ר( הָ יָה לְ נָבוֹת הַ  ִJזְ ְרעֵ אלִ י אֲ ֶCר  ְMיִ זְ ְרעֶ אל אֵ צֶ ל הֵ יכַ ל ְ
יהי!לִ י לְ ַג !י ָָרק  ִJי ה<א ָקרוֹב אֵ צֶ ל
PחOב אֶ ל!נָבוֹת לֵאמֹרTְ :נָה! ִQי אֶ ת!ְ ַJר ְמ Xוִ ִ
וַ יְ ַד ֵMר ְ
יתי וְ אֶ ְTנָה לְ ְ Tַ Xח ָTיו ֶ ֶJר( טוֹב ִמ <_ ֶEו ִא( טוֹב  ְMעֵ ינֶי Xאֶ ְTנָה!לְ  Xכֶ סֶ ְ 1מ ִחיר זֶ ה .ג
ִ ֵM
וַ ֹDאמֶ ר נָבוֹת אֶל! ְ
PחOב
PחOב חָ לִ ילָה  ִQי מֵ יְהוָ ה ִמ ִTִ Tי אֶ ת!נַחֲ לַת אֲ בֹתַ י לָ .Pד וַ ָDבֹא ְ
אֶ ל! ֵMית ֹו סַ ר וְ זָ עֵ  1עַ ל!הַ ָBבָ ר אֲ ֶCר! ִ ֶMBר אֵ לָיו נָבוֹת הַ  ִJזְ ְרעֵ אלִ י וַ ֹDאמֶ ר Yא!אֶ ֵ Tלְ  Xאֶ ת!
נַחֲ לַת אֲ בוֹתָ י וַ ַJCְ ִDב עַ ל! ִמ ָaת ֹו וַ  ֵZַDב אֶ ת! ָ5נָיו וְ Yא!Gכַל לָחֶ ( .ה וַ ָTבֹא אֵ לָיו ִאיזֶבֶ ל
אכֵל לָחֶ ( .ו וַ יְ ַד ֵMר אֵ לֶיהָ  ִJי!אֲ ַד ֵMר אֶ ל!
ִא ְֹ TCו וַ ְַ Tד ֵMר אֵ לָיו מַ ה!\ֶ ה ר<חֲ  Xסָ ָרה וְ אֵ ינְֹ X
נָבוֹת הַ  ִJזְ ְרעֵ אלִ י וָ אֹמַ ר ל ֹוTְ :נָה! ִQי אֶ ת!ְ ַJר ְמ ְM Xכֶסֶ  1א ֹו ִא(!חָ פֵ  אַ ָTה אֶ ְTנָה!לְ  Xכֶ ֶר(
ְַ Tח ָTיו וַ ֹDאמֶ רY :א!אֶ ֵ Tלְ  Xאֶ ת!ְ ַJר ִמי .ז וַ ֹTאמֶ ר אֵ לָיו ִאיזֶבֶ ל ִא ְֹ TCו :ק<( אֱ כָל!לֶחֶ (
WחGב
וְ יִ טַ ב לִ  .X ֶMאֲ נִ י אֶ ֵ Iלְ  Mאֶ ת ֶ ֶ6ר נָבוֹת הַ  ִJזְ ְרעֵ אלִ י .ח וַ ִTכְ ֹTב ְספָ ִרי( ְ (Cֵ ְM
וַ ְַ Tח ְM (ֹTחֹתָ מ ֹו וַ ִCְ Tלַח הספרי( ) ְספָ ִרי(( אֶ ל!הַ \ְ ֵקנִי( וְ אֶ ל!הַ ח ִֹרי( אֲ ֶCר  ְMעִ יר ֹו .ט
וַ ִTכְ ֹTב Zְ ַMפָ ִרי( לֵאמֹרִ :ק ְרא<!צוֹ( וְ ה ִֹCיב< אֶ ת!נָבוֹת  ְMרֹא Cהָ עָ ( .י וְ הו ִֹCיב< ְCנַיִ(
Yהי( וָ מֶ לֶ Pוְ הוֹצִ יא Lה<
אֲ נ ִָCי(  ְMנֵי!בְ לִ ַDעַ ל נֶגְ ֹ Bו וִ יעִ ד Lה< לֵאמֹרַ ֵM :רכְ ָ) Tקיללת( אֱ ִ
וְ ִס ְקלLה< וְ ָימֹת .יא וַ ַDעֲW <Kנ ְֵCי עִ יר ֹו הַ \ְ ֵקנִי( וְ הַ ח ִֹרי( אֲ ֶCר הַ Cְֹ Dבִ י(  ְMעִ יר ֹו ַJאֲ ֶCר
ָCלְ חָ ה אֲ לֵיהֶ ( ִאיזָבֶ ל ַJאֲ ֶCר ָJת<ב Zְ ַMפָ ִרי( אֲ ֶCר ָCלְ חָ ה אֲ לֵיהֶ ( .יב ָק ְרא< צוֹ(
וְ ה ִֹCיב< אֶ ת!נָבוֹת  ְMרֹא Cהָ עָ ( .יג וַ ָDבֹא< ְCנֵי הָ אֲ נ ִָCי(  ְMנֵי!בְ לִ ַDעַ ל וַ Cְֵ Dב< נֶגְ ֹ Bו וַ יְעִ ד Lה<
Yהי( וָ מֶ לֶ Pוַ ִֹ Dצא Lה< ִמח<
Wנ ְֵCי הַ  ְMלִ ַDעַ ל אֶ ת!נָבוֹת ֶנגֶד הָ עָ ( לֵאמֹרַ ֵM :ר) Pקילל( נָבוֹת אֱ ִ
יְהי
CִDלְ ח< אֶ ל! ִאיזֶבֶ ל לֵאמֹר סUַ Lל נָבוֹת וַ ָDמֹת .טו וַ ִ
ִDס ְקלLה< בָ אֲ בָ נִי( וַ ָDמֹת .יד וַ ְ
לָעִ יר וַ ְ
PחOב ק<( ֵר Cאֶ ת!ֶ ֶJר( נָבוֹת
Cְ ִJמֹעַ ִאיזֶבֶ ל  ִJי!סUַ Lל נָבוֹת וַ ָDמֹת וַ ֹTאמֶ ר ִאיזֶבֶ ל אֶ ל! ְ
PחOב  ִJי
יְהי Cְ ִJמֹעַ ְ
הַ  ִJזְ ְרעֵ אלִ י אֲ ֶCר מֵ אֵ לָתֶ ת!לְ  Xבְ כֶ סֶ  ִJ 1י אֵ י נָבוֹת חַ י  ִJי!מֵ ת .טז וַ ִ
PחOב ל ֶָר ֶדת אֶ ל!ֶ ֶJר( נָבוֹת הַ  ִDזְ ְרעֵ אלִ י לְ ִר ְֹ TCו} .פ{
ְ
מֵ ת נָבוֹת וַ ָָ Dק(
PחOב מֶ לֶ Qיִ ְָ Gראֵ ל
יְהי ְBבַ ר!יְ הוָ ה אֶ ל!אֵ לִ  ָJה= הַ ִ ִACְ Iי לֵאמֹר .יח ק<( ֵרד לִ ְק ַראת ְ
יז וַ ִ
אֲ ֶCר ְֹ C ְMמר ֹו ִה_ֵה  ְMכֶ ֶר( נָבוֹת אֲ ֶCר!י ַָרד ָ (Cלְ ִר ְֹ TCו .יט וְ ִדְ ַMר ָ Tאֵ לָיו לֵאמֹר ֹJה Gמַ ר
יְ הוָ ה :הֲ ָרצַ ְח ָ Iוְ גַ י ָָר ְ ?Iָ Cוְ ִדְ ַMר ָ Tאֵ לָיו לֵאמֹר ֹJה Gמַ ר יְהוָ ה ְ ִMמקוֹ( אֲ ֶCר ל ְָקק<
הַ  ְJלָבִ י( אֶ ת! ַ (Bנָבוֹת יָ <UYהַ  ְJלָבִ י( אֶ ת! ְָ Bמ!(ַR Xאָ ָTה.
למנחה
את הסיפור המתואר במלכי א כ"א ,נית לחלק לנושאי מישנה .הטל על  6זוגות
תלמידי( להכי קטע שיחה – בשפת הדיבור של היו( ! לפי האמור להל :
פסוקי( ב!ד :שיחה בי אחאב ונבות
פסוקי( ה!ז :שיחה בי אחאב ואיזבל
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פסוקי( ח!י :מכתבה של איזבל לזקני( והחורי( של יזרעאל
פסוקי( יא!יד :הוראותיה של המלכה איזבל מוצאות לפועל
פסוקי( טו!טז :שיחה בי אחאב ואיזבל
פסוקי( יז!יח :אחאב ואליהו

ְקצִ ינֵי ְסדֹ עַ  ֲעמ ָֹרה

ישעיהו א' פסוק י'

עד כה ,עסקנו במעשי שחיתות של שני מלכי( מתקופת התנ" :דוד ואחאב .ג(
עקבנו אחר הביקורת הנוקבת של הנביאי( נת ואליהו על התנהלות( הקלוקלת.
הנביאי( היו "מבקרי המדינה" ו"העיתונאי(" של אותה תקופה .ה( האמינו בכל
ליב( שאי טע( בעבודת אלוהי( של מנהיגי הע( ,כל עוד אלה עושי( עוולות,
נוהגי( בשחיתות ומתעלמי( מערכי( של הגינות ,אמת וצדק " :לָ ָHה  ִNי רֹב זִ בְ חֵ יכֶ 
יטב ְִ Kרִ =Cמ ְ ָRCט אַ ְLר=
יֹאמַ ר ד' ָGבַ עְ ִIי עֹלוֹת אֵ ילִ י ) ...ישעיהו א יא( ,לִ ְמד= הֵ ֵ
יז(".
)ש
Pלְ מָ נָה
ִריב=
יָתוֹ
ְִ Cפט=
חָ מוֹ
מטרות
 .1להכיר את תפיסת עולמ( של נביאי ישראל ביחס לשחיתות ,ה של
המנהיגות המדינתית וה של המנהיגות הדתית!רוחנית.
 .2לעמוד על כ ,שנביאי ישראל שאפו ליצירת הנהגה מדינית ,חברתית ורוחנית
המתנהלת על פי ערכי( של צדק ,אמת והגינות.

שאלות למחשבה ולדיו
תמצית מדבריו של הנביא מיכה:
יִָ Kראֵ ל הֲ לוֹא לָכֶ( ל ַָדעַ ת אֶ ת!הַ ִ ָ5Cְ Eט .ב
<קצִ ינֵי  ֵMית ְ
אCי ַי ֲעקֹב ְ
א וָ אֹמַ ר ְִ Cמע<!נָא ָר ֵ
<Cאֵ ָר( מֵ עַ ל עַ ְצמוֹתָ ( .ג וַ אֲ ֶCר Gכְ ל<
ֹKנְאֵ י טוֹב וְ אֹהֲ בֵ י רעה ) ָרע( ֹRזְ לֵי עו ָֹר( מֵ ֲעלֵיהֶ ( ְ
ְCאֵ ר עַ ִEי וְ עו ָֹר( מֵ ֲעלֵיהֶ ( ִהפְ ִCיט< וְ אֶ ת!עַ ְצמֹתֵ יהֶ (  ֵ` ִ5ח< <פָ ְר ַJ <Kאֲ ֶCר Zִ ַMיר <כְ בָ ָKר
 ְMתוַֹ PקָQחַ ת
<ק ִצינֵי  ֵMית יִ ְָ Kראֵ ל הַ ְמתַ עֲבִ י( ִמ ְ ָ5Cט וְ אֵ ת ָJל!
אCי  ֵMית ַי ֲעקֹב ְ
ט ְִ Cמע<!נָא זֹאת ָר ֵ
יִֹ5Cט< וְ כֹהֲ נֶיהָ
אCיהָ ֹC ְMחַ ד ְ
יר<ַ ִ Cל(  ְMעַ וְ לָה .יא ָר ֶ
ָ
הַ יְ ָָ Cרה יְ עַ ֵ .<CUי ֹMנֶה ִצֹ Dו ָ ְMד ִמי( וִ
יִFעֵ נ< לֵאמֹר הֲ לוֹא יְהוָ ה ִ ְMק ְר ֵMנ< Yא!
ְ ִMמ ִחיר יוֹר< <נְבִ יאֶ יהָ  ְMכֶסֶ  1י ְִקסֹמ< וְ עַ ל!יְהוָ ה ָ
יר<ַ ִ Cל( עִ ִDי ְִ Tהיֶה וְ הַ ר הַ  ַMיִת
ָ
תָ בוֹא עָ לֵינ< ָרעָ ה .יב ָל ֵכ  ִMגְ לַלְ כֶ ( ִצֹ Dו ֶָ Kדה תֵ חָ ֵר Cוִ
לְ בָ מוֹת יָעַ ר) .מיכה ג'(
 .1את מי מבקר הנביא מיכה? ומדוע?

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

41

שחיתות ציבורית בישראל

 .2מיכה הנביא סבר שעבודת אלוהי( הרצויה מתבטאת במוסר ובצדק ולא
בקורבנות" :הגיד ל אד( מה טוב ,ומה ה' דורש ממ" :כי א( עשות משפט,
ואהבת חסד והצנע לכת ע( אלוהי" ,מיכה ו' פסוק ח' .מהי עמדתכ(?
 .3מיכה לא היה היחידי שביקר את ההנהגה הדתית בתקופתו .במקביל לו פעל
הנביא ישעיהו .קראו את דבריו בהמש :כא אֵ יכָ ה הָ יְתָ ה לְ ז ֹונָה ִק ְריָה נֶאֱ מָ נָה
ְמלֵאֲ ִתי ִמ ְ ָ5Cט צֶ ֶדק יָלִ י  V ָMוְ עַ ָTה ְמ ַר ְ` ִחי( .כב ְ ַJס P ֵ5הָ יָה לְ ִסיגִ י( סָ בְ אֵ P
מנִי(
מָ ה<ל  ָE ַMיִ ( .כג ַָ Kריִ Pסו ְֹר ִרי( וְ חַ בְ ֵרי ַָ_Rבִ י( ֹ QLJו אֹהֵ ב ֹCחַ ד וְ ר ֵֹדCַ 1לְ ֹ
יָתוֹ( Yא יִ ְֹ5Cט< וְ ִריב Wלְ מָ נָה Yא!יָבוֹא אֲ לֵיהֶ () .ישעיהו פרק א' פסוקי( כא
– כג(
את מי מבקר ישעיהו ובמה הוא מאשי( אות(?
סיכו:
התנ" לא היסס להציג בפנינו את מעשיה המושחתי של המנהיגי )ג של
הדגולי שבה ,כמו דוד המל( .בה בעת ,התנ" מביא בפנינו ג את דרכי
התמודדות ע השחיתות והאפשרויות לתיקו מעשי .גישת מותירה תקווה לכ
שנית ליצור שינוי .חברה חסונה מסוגלת לאתר את השחיתות ,לטפל בה בתקיפות
וליצור אווירה חברתית שאינה סובלנית לכל סוג של התנהגות קלוקלת של
מנהיגיה.

סו%
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פרק חמישי – מילו מושגי
אתיקה שלטונית מקור המילה אתיקה ביוונית ,אתוס! מנהג .כללי התנהגות
שינחו עובדי ונבחרי ציבור.
דוגמה אישית – אד( המשמש מופת בכ שיש הלימה בי העקרונות והערכי( שהוא
מצהיר עליה( לבי התנהגותו.
הפרת אמוני – פעולה שלטונית בניגוד ענייני( על!ידי עובד ציבור ,קבלת טובות
הנאה אסורה ,מרמה ציבורית ,שימוש פסול במידע שלטוני ופעולה בניגוד לאינטרס
הציבורי.
ועדת ביקורת המדינה של הכנסת – תפקידיה :לדו בדו”חות מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור; סמכויות על!פי חוק מבקר המדינה וחוקי( אחרי(; מעמד(
וסמכויותיה( של מבקרי( פנימיי( דיו בדוחות מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור;
חובת מכרזי – המדינה ,כל תאגיד מקומי ,מועצה דתית ,קופת חולי( ומוסד
להשכלה גבוהה לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובי או מקרקעי או ביצוע
עבודה ,או שירותי( ,אלא על!פי מכרז פומבי המאפשר לכל אד( השתתפות בו.
חוש %שחיתויות ! עובד או חבר בארגו המתריע על התנהגות מושחתת בארגו בו
הוא חבר .לאנשי( או לגופי( שלה( הכוח לנקוט בצעדי( מתקני(.
חקיקה – קביעת חוקי( על!ידי כנסת ישראל ,על!פיה( מוסדרי( החיי( במדינה.
התהלי כולל בחינה ובדיקה בוועדה הרלוונטית ,שבסופו מובאת הצעת החוק
לשלוש הצבעות במליאת הכנסת .לדבר חקיקה של הכנסת ייקרא "חוק" .כל חוק
ייחת( בידי יושב ראש הכנסת ,ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק .כל
חוק יפורס( ברשומות תו עשרה ימי( מיו( קבלתו בכנסת.
מבקר המדינה – מקיי( ביקורת על המשק ,נכסי( ,הכספי( ,ההתחייבויות
והמנהל של הממשלה ,של כל מפעל או תאגיד של המדינה ,של הרשויות המקומיות.
מבקר המדינה בוח את חוקיות הפעולות ,טוהר המידות ,ניהול תקי  ,את היעילות
והחיסכו של הגופי( המבוקרי( וכל עניי אחר שימצא בו צור .מבקר המדינה
מפרס( דו"ח שנתי ובו ביקורת על מגוו פעילותה של הרשות המבצעת ,מינהל
המדינה וגופי( ציבוריי( כדי להבטיח פיקוח על כספי הציבור והתנהלות מוסרית
ותקנית.
מבקר פני – ביקורת המתבצעת על!ידי מבקר פנימי בארגו ציבורי ומיועדת
להפנות קשב ולהתריע בפני מנהלי( על ליקויי( וסיכוני( בתפקוד של הארגו .
מדד השחיתות הבינלאומי – מדד המתפרס( מדי שנה מאז  1995על!ידי הארגו
הבינלאומי  ,Transparency – internationalובו מדורגות מדינות העול( נמדדי(
שחיתות של פקידי( ופוליטיקאי( בשלטו .
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מח"ש – מחלקה לחקירת שוטרי – מח"ש הינה מחלקה ארצית אשר הוקמה
בשנת  ,1992על בסיס המלצותיו של צוות בי משרדי משות 1למשרד המשפטי(
ומשרד המשטרה .תפקידה של מח"ש הינו לחקור חשדות לביצוע עבירות פליליות
)בלבד( שבביצוע חשודי( אנשי משטרה ,ושעונש מעל שנת מאסר .כ מוסמכת
מח"ש לחקור עבירות כאמור ,שבביצוע חשודי( אזרחי( יחד ע( אנשי משטרה.
מנהל לא תקי – ארגו שאינו מתנהל על!פי הכללי( .מתאפיי באחד או יותר
מהמאפייני( הבאי( :חוסר תכנו או תכנו לקוי ,בזבוז כספי ציבור ,חוסר יעילות,
פגיעה בטוהר המידות ,חוסר שקיפות וכד'.
מרמה – עבירות מרמה והונאה ה עבירות שבה מבוצעת פעולת תחבולה או נטענות
אמיתות של עובדה כלשהי ,בכל אמצעי שהוא ,במטרה להביא תועלת לאד( המבצע
אותה ,דר השפעה על אד( אחר .העבירה מוגדרת בסעי 284 1לחוק העונשי  .על פי
ההגדרה ,העבירה מתגבשת כאשר עובד ציבור עושה במילוי תפקידו מעשה מרמה
או הפרת אמוני( שפוגע בציבור ,א 1א( לא היה במעשה משו( עבירה אילו נעשתה
נגד יחיד .העונש הקבוע לצד העבירה הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל.
נבחר ציבור – מי שהתמודד כדי לגו 1ציבורי וזכה למקו( במקו( הנבחר .שרי(,
ח"כי( ,ראשי וסגני רשויות ,חברי מועצה ,עובדי מועצה וכיוצ"ב.
נפוטיז – מת העדפה במינוי למשרות שונות לקרובי משפחה ,חברי( ,או מכרי(.
"נפוס" בלטינית משמעו נכד.
עובד ציבור – אד( המועסק במוסד ציבורי או פועל מטעמו ,כמו משרד ממשלתי,
כנסת ,בתי!משפט ,בנק מרכזי ,רשות מקומית ,תאגידי( ממלכתיי( ,חברות
ממשלתיות ,ועוד .פעילות( של מוסדות אלו נועדו להעניק שירותי( לתועלת הכלל.
חלי( עליה( כללי התנהגות שוני( מעובדי המגזר הפרטי ,בדר כלל חמורי(
ומפורטי( יותר.
עבירה פלילית – מעשה או מחדל שעצ( עשייתו מהווה הפרה של חוק העונשי
התשל"ז –  ,1977כמו ,גניבה ,תקיפה ,שוחד ,מרמה וכיוצ"ב .חוק העונשי  ,הינו
החוק המרכזי העוסק בעבירות פליליות והעונש הנגזר מה  ,ועל כ נקרא חוק
העונשי  .לכל עבירה פלילית עונש שונה ,כגו קנס ,מאסר על תנאי ,מאסר בפועל
וכו' .במדינת ישראל קיימי( שלוש חומרות שונות של עבירות :חטא ,עוו ופשע.
עיסקת טיעו – הסכ( הנחת( בי הפרקליטות לנאש( במשפט הפלילי .במסגרת
העסקה ,הנאש( מודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ,כול או חלק ולחלופי ,
בעבירות פחות חמורות מהאישו( הראשוני .בתמורה ,הפרקליטות מפחיתה את
חומרת העבירות .לעיתי( ,מגיעי( הצדדי( להסכמה אודות העונש שיוטל על
הנאש( או על טווח ענישה כללי .על מנת להוציא לפועל את הסדר הטיעו  ,על בית
המשפט לאשרו .בפסיקה נקבע כי בית המשפט ימנע משלילת עסקת הטיעו  ,פרט
למקרי( חריגי( כגו שיקולי( לא סבירי( של הפרקליטות .ע( זאת ,ג( כאשר
ישנה הסכמה אודות העונש במסגרת ההסדר ,בית המשפט יכול לחרוג ממנו ,ה
לחומרה וה לקולא.
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עתירה לבג" – הלי שיפוטי שבמסגרתו מבקש אד( ארגו  ,או גו 1משפטי אחר
מבית המשפט העליו לבחו את חוקיותה של החלטה שלטונית )מעשה ,מחדל,
החלטה בעבר או בהווה( ולהסיק מסקנות משפטיות באשר לחוקתיות ההחלטה.
פרקליטות – הגו 1הממשלתי האחראי על ייצוג המדינה בפני בתי המשפט .המשטרה
מעבירה את חומר החקירה שאספה לידי הפרקליטות ,וזו מחליטה א( ישנ די ראיות
להגשת כתב אישו(.
קלו ! מונח משפטי הנלווה לחלק מההרשעות בעבירות הפליליות .קלו מהווה את
הגינוי המשפטי הרשמי ואת ההשלכות העתידיות של קלו בהתייחס לעבירה
המסוימת בה הורשע הנאש( .קלו פוסל את המורשע מלכה במשרות ציבוריות
שונות.
שוחד – טובת הנאה בכס 1או שווה ער ,הניתנת לבעלי סמכות ,על!מנת שיפעיל
את סמכותו לטובת נות השוחד .מת שוחד ,קבלת שוחד ותיוו לקבלת שוחד ה(
אחת העבירות הפליליות לפי חוק העונשי של מדינת ישראל.
שומרי הס – %במינהל הציבורי שומרי הס 1הוא כינוי לנושא משרה שמופקד
מתוק 1תפקידו על שמירת כללי מינהל תקי  .עליו למנוע שחיתות ,פגיעה בטוהר
המידות וחריגה מכללי מינהל תקי  .ע( בעלי התפקידי( המהווי( "שומרי ס"1
נמני( מבקר פני( ,יוע משפטי ,רואה חשבו  ,חשב ,וכיוצא באלה.
שחיתות מנהלית – ניצול הדרג המנהלי את מעמדו לטובת אינטרסי( פרטיי(.
שחיתות פוליטית ! שימוש לרעה במשרה ציבורית על מנת להשיג טובות הנאה או
רווח אישי .שימוש בציוד של הארגו לצרכי( פרטיי( ,פרוטקציה ,קבלת מתנות,
נפוטיז(.
שחיתות שלטונית – שימוש לרעה במשרה ציבורית על מנת להשיג טובות הנאה או
רווח אישי.
תקופת צינו – תקופת ההמתנה הנדרשת מנושא משרה מסוימת המבקש לעבור
לתפקיד אחר .בתקופה זו נדרש עובד שסיי( לעבוד בעיסוק מסוי( או לשאת
במשרה מסוימת לא לעבוד בעיסוק זה וזאת בגלל ניגוד ענייני( שעלול להיווצר.
תקופת הצינו נועדה למנוע מעובד ציבור לנצל בתקופת עבודתו את מעמדו וכוחו
לטובת קידו( ענייניו האישיי( של מקו( עבודה או גור( אליו הוא מעוניי לעבור
לאחר פרישתו .למנוע ניצול קשרי( שיצר העובד במוסד שממנו פרש ע( עמיתיו
לעבודה או ע( גורמי( חיצוניי( שאות( שירת במהל עבודתו ולמנוע מעובד שפרש
לעבוד בגו 1שעל פעולתו פיקח בעת שהיה עובד מדינה ,דבר המהווה ניגוד ענייני(.
תקשי"ר – תקנו שירות המדינה – קוב הוראות וכללי( המסדיר את ניהולו של
שירות המדינה בתחו( משאבי אנוש וכ מפרט את חובותיה( וזכויותיה( של עובדי
המדינה.

אומ"ץ  -אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
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