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השחיתות וסוכני
כותבים

שהוציאו

ביותר בנושא.

ספר

הפעם:

בתחום
ארבעה

המוסר

מומחיותם ממליצים על
ספרים על

שלה

ארבעת

הטובים

הספרים

השחיתות הציבורית בישראל

״אומץלב:
מאבק

שנות

25

בשחיתות

השלטונית״ (הוצאת
טפו־) הוא סיפורו

של

העיתונאי הוותיק אריה

אבנרי ,ושל חברי עמותת
״אמיתי״ ותנועת אומ״ץ,

הנוגע
זה

במאבק

בשחיתות.

ספרו השביעי של

אבנרי בנושא.

ד״רפולהקבלו ,מהמכון לחקר ישראל
והציונות שליד
פורשת ב״שורת המתנדבים :קורותיו של
תולדותיו
ארגון אזרחים״ (עםעובד 2007 ,את
של הארגון הראשון במדינה ,שהניף כבר
אוניברסיטת בךגוריון בנגב,

בראשית

הקמתה (במחצית

תקין וטוהר

המתנדבים״ הוקם על ידי

מידות .״שורת

קבוצת סטודנטים מן האוניברסיטה העברית

אינטלקטואלים
בירושלים וחבורת
הפוליטית.
ציבור מכל גוני הקשת
״השורה״ תבעו שינוי בדרכיניהולה של
המדינה וקראו לאכיפת נורמות שלמינהל
תקין ,יחד עם תרומהלשילובם של
העולים
החדשים .לאחר כעשר שנות
פעילות סוערת
הגיש סגן המפקחהכללי של משטרתישראל,
ואישי

חברי

עמוסבן־גוריון ,תביעת דיבה נגד

המתנדבים״.
סימן את

המשפט

שהיה בשיאו

״שורת

של

הארגון

נכות ,הוא

מאת ד״רדורון

מחקר מדעי הבוחן באופן שיטתי,

השחיתות
התפתחות
מעמיק ומרתק את
הפוליטיתבישראל ,מאז קום המדינה ועד

ראשית ממשלת נתניהו השנייה .נבות עונה
בספרו על שורה של שאלות נוקבות.הבולטות
בהן :מתיומדוע התפתחה שחיתותבפוליטיקה
הישראלית? האם השימוש במלה ״שחיתות״
הפך בשנים האחרונותכלי להשגת מטרות
פוליטיים? מי נאבק
וחיסול יריבים
פוליטיות
בשחיתות וכיצד

מתפתחת

עלינולהגביל
האם
ולרסנו כדילהגן על

את

פרשת

המאבק

שחיתות?
בשחיתות

הדמוקרטיה?

ראשיתשקיעתו ,לאחר שהנתבעים

חויבו לשלם פיצויים מכיסם.קבלו
תולדות הארגון ,ומציעה לקורא נתיבחלופי
להבנת ראשית בניינה של מדינתישראל.

מתארת את

מחבר

״שחיתותפוליטית בישראל״(המכון
לדמוקרטיה2012 ,
הישראלי
),

שנות ה50 -

אתדגל המאבקלמעןמינהל

בחו״ל.
ושוחקת את דימויה של ישראל
הנוכחי היא הגיעה לרמה הפוגעתבבלמים
ענייניי המדינה.
הנחוציםלניהול

במצב

״שפת

(דביר2010 ,
השחיתות״
),

פרופ׳ יוסי שיין,

לממשל

ראש בית

הספר

ומדיניות באוניברסיטת תל אביבולשעבר
נשיא מכללתהגליל המערבי ,מנסהלהוציא
מהמפרשים של הארגונים הנאבקים
את הרוח
בשחיתות .הציר המרכזי של הספר הוא
הניתוח של תרבות המוסרהישראלית .שיין
שהחברה הישראלית משלמת מחיר
טוען
כבד על המלחמה בשחיתותהפוליטיתועל
ההתלהמות המוגזמת של מה שהוא מכנה
לדבריו ,שפת
״סוכני מוסר״ נגד השחיתות.
השחיתות שהשתלטה על החברה הישראלית
יצאה מכללשליטה :היא מזהמת את האווירה,
פוגעת באמון הציבור במערכות המדינה

ספרו של
בירושלים 2012 ,הוא פרי
(המרכז לאתיקה
נפתוליה ,מאפייניה ומקורותיה של
מחקר על
השחיתותבישראל .הספר סוקר אתתהליכי
ההשחתה שעברו על החברה הישראלית
מהשנים שלפני הקמת המדינה ועדימינו,
ומשרטט תמונה מקיפה של אחת הרעות
החולות שפשתה באוחזים במושכותהשלטון.
בין השאר טוען מצקין בספרו שלא כל מעשה
לא מוסרי אולא־אתי הוא בגדר שחיתות
פלילי ,שמאפייניה שני
פוליטיתבעלתגוון
גורמים ששלובים זה בזה :צבירת כוח ותשוקה
להפקת רווח חומרי מכל סוג שהוא.לדעת
המחבר ,למרות קיומו של מכנה משותף
פוליטית,
אוניברסלילמעשים של שחיתות
היא
השחיתות המקומית הישראלית
בעלת
אסף מצקין ״קרוב

מדי לקצה״

אופיייחודי.
אריה אבנרי

