שבר מוסרי בהנהגת המדינה
גזר הדי החמור של שש שנות מאסר שהוטל על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ע"י שופט
בית המשפט המחוזי בתל אביב דור רוז בגי קבלת שוחד בפרשת הולילנד מהווה ציו דר
ותמרור אזהרה לאישי פוליטיי אמי דרג שסרחו
לראשונה בתולדות המדינה נשלח ראש ממשלה לשעבר לריצוי מאסר מאחורי סורג ובריח
בחברת של עברייני פליליי .
התחושה שפקדה את אזרחי המדינה בעקבות הרשעה זו הייתה של קדרות ותסכול ואפילו ייאוש
בגלל השחיתות השלטונית שפושטת ולובשת צורות אבל אינה מפסיקה.
אווירת הסיאוב והתיעוב שהחלה במדינה אחרי כליאתו של נשיא מדינה לשעבר שנדו למאסר
של  7שני באשמת ביצוע מעשה עונש והטרדות מיניות התחלפה בתחושה של בושה וייאוש בשל
עצמתה לש השחיתות
ואכ ,בפועל התמונה של השחיתות השלטונית חמורה ומצביעה על תהלי של הסתאבות שנמש
שני רבות מדי ורק מתעצ .הדג מסריח מהראש .נשיא המדינה המנוח עזר ויצמ נאל להתפטר
אחרי שנחש שקיבל טובות הנאה מאיל הו .נשיא מדינה אחר הועמד לדי על עבירות מי ונידו
לתקופת מאסר ממושכת.
אולמרט אינו ראש הממשלה היחיד שהתעמת ע שלטו החוק ונע לאור השני באזור
הדמדומי .שלושה ראשי ממשלה נוספי – אריאל שרו ,אהוד ברק ובנימי נתניהו – נחקרו
בעבר במשטרה בחשד לפלילי בפרשות שחיתות שונות ,ונחלצו בעור שיניה מהגשת כתבי
אישו נגד .במציאות העגומה ששררה ושוררת במדינה ,שבה מעלימי עי ונותני הנחות
לראשי ממשלה בעבר ובהווה ,א אחד מהשלושה לא ראוי לתעודת יושר .הרשימה השחורה
כוללת שרי לשעבר שריצו עונשי מאסר )גונ שגב ,אריה דרעי ,רפאל פנחסי ,אברה הירשזו
ושלמה בניזרי( ושרי לשעבר מורשעי ללא קלו )צחי הנגבי ,חיי רמו(.
יקצר המצע מלפרט את שמות העברייני והחשודי הציבוריי שהסתאבו והפרו אמוני.
הרשימה הארוכה כוללת ,בי השאר ,סגני שרי וחברי כנסת בעבר ובהווה שנתנו את הדי ,רבני
ראשיי לשעבר שסרחו ,מפכ"לי וניצבי לשעבר שהודחו ,רמטכ"לי ואלופי ואנשי ביטחו
בכירי שמעדו ,ראשי ערי שהורשעו ,אנשי מערכת משפט בכירי שמעדו ,עובדי מדינה בתפקידי
מפתח שמעלו ,מנכ"לי של גופי ציבוריי גדולי שהסתאבו ,ועוד.
העובדה שחלק מה לא הועמדו לדי מחוסר ראיות ואחרי יצאו זכאי מחמת הספק או זוכו
זיכוי שנוי במחלוקת לא מעידה חלילה שה נקיי כפי .לעתי אפשר לייחס זאת למערכות
חקירה לקויות שלא השכילו לאסו ראיות חיוניות ,לעתי למידה בלתי מבוטלת של סלחנות
בניסוח כתב האישו ,שלא לדבר על מידה מוגזמת של רחמי שמבטאי שופטי כאשר ניצבי
מול על דוכ הנאשמי אישי ציבור בכירי או אילי הו מ השורה הראשונה .בנורמות הפסולות
שהשתרשו במדינה נעלמה ג הבושה ,ואת מקומה תפסו החנופה וההתרפסות .עברייני
פוליטיי בכירי מורשעי ה מרצי מבוקשי באירועי של גופי ממלכתיי וציבוריי ,וה

משתתפי באירועי פומביי וזוכי ללחיצות ידיי ,לטפיחות על השכ ולנשיקות .הדוגמה
הבולטת היא אהוד אולמרט .עוד לפני הרשעתו של אולמרט בקבלת שוחד ,כאשר עדיי היה
בחזקת מורשע בעבירה קלה יותר של הפרת אמוני וזוכה בנסיבות שנויות במחלוקת מעבירות
אחרות ,הוסי אולמרט להיות מחוזר על ידי האליטה החברתית והמוסדות האקדמיי ולהתחבר
למגזר הפוליטי .עול כמנהגו נוהג ואי פוצה פה ומצפצ .
ואמנ ,מדאיגות ביותר ה האטימות והאדישות שה מנת חלק של רבי מקרב אזרחי המדינה,
שהשלימו ע השיטה המושחתת שהפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו .בהשלמה ע המצב
הקיי ובתחושה שאי אלטרנטיבה לרעה החולה הזו טמונה סכנה לגורל המדינה .הססמה
"מושחתי ,נמאסת" נמסה והתפוגגה מזמ .מעשי שחיתות זוכי כבר בקרב מספר גובר והול
של אזרחי ,למגינת לבנו ,להוקרה ,לחיקוי ולסלחנות.
מסקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב עלה ממצא שמדליק נורות אזהרה :חלק הארי של אזרחי
המדינה סבורי שמי שאינו מושחת אינו יכול להצליח בחיי הפוליטיי ולהגיע לצמרת המדינה.
חלפו עברו הזמני שבה השלטו הממוש השחית .היו רצוי להתמודד במישור הפוליטי כאשר
קופת שרצי כבר תלויה צוואר .אזרחי המדינה אינ חדלי מלהאשי את הפוליטיקאי
בהתעשרות במהל שירות הציבורי ,בשוד הקופה הציבורית ,במסירת אוצרות הטבע של המדינה
לידי אילי הו ,ששמו את ידיה ג על הנכסי הפיננסיי של אזרחי המדינה ועל קופות הפנסיה
שלה .התוצאה הבלתי נמנעת היא אי אמו בסיסי של האזרחי בפוליטיקאי ברמות השונות,
שאינ מציגי דוגמה אישית ,אי אמו שמקרי על החברה הישראלית בתחומי רבי.
יש חוסר אמו מוחלט ג בי קבוצות האוכלוסייה במדינה :חרדי וחילוני ,מתנחלי ותושבי
הקו הירוק ,אזרחי ישראלי ותיקי ועולי שמתקשי לזכות בהתיישנות ,מזרחי ואשכנזי,
צעירי ומבוגרי ,יהודי וערבי .תופעה פסולה זו מחלחלת לתחומי נוספי :תלמידי אינ
מאמיני במוריה ,ואלה מסתייגי מהוריה; דיירי לא מאמיני בשכניה ,ואלו אינ
נותני אמו בקבלני; עובדי לא מאמיני להנהלות ,ואלו אינ מאמינות לוועדי העובדי;
אזרחי לא מאמיני למשטרה ,וזו עוצמת עי לתדמיתה העלובה; קוראי ומאזיני לא
מאמיני בכלי התקשורת ,ואלו לא מתאמצי להחזיר את האמו בה .סוציולוגי מיומני
טועני בהקשר זה שהבעיה העיקרית היא שהתרבות הנהוגה במדינה אינה קרובה לתרבות
האירופית ,שבה יש משקל סגולי לאמו ההדדי ,אלא לתרבות המזרח התיכו ,שבו מקובלת שפת
הכוח.
בעיה לא פחות חמורה של החברה הישראלית היא היעלמות העזרה ההדדית וקביעת נורמה
חדשה :כל אזרח לגורלו .אי תמה אפוא שעל רקע זה חלה שחיקה בלתי פוסקת באמו של אזרחי
המדינה בנוגע לעתיד המדינה .הפטריוטיות אבדה מזמ וספק א תחזור .במש שני דמ הע
היושב בציו דממת אלחוט .רוב הע אטו כמעט לחלוטי לשחיתות שהלכה ותפחה במדינה
לממדי מפלצתיי ,בבחינת השלמה ע כ ששלטו חייב להיות מושחת ולמעשה אי אפשר
לעשות דבר כדי לשנות את פני הדברי.

למרבה הצער ,דור ההמש גדל והתחנ על ברכי השחיתות באווירה של נורמות חברתיות רקובות,
והתחיל להבי שהשלטו לא משחית רק את אלה שה חלק ממנו .נוגעי בו והופכי לנגועי ג
אלה שבסביבת הקרובה ,והשחיתות מתפשטת כמו אש בשדה קוצי .יותר ויותר נשמע בקרב
הצעירי הרצו שלא לשרת בצה"ל ואפילו לרדת מ האר שיושביה התחילו לאכול אותה.
האופציות האלה לא קיימות כבר לאזרחי ותיקי ,בעלי משפחות ובעלי מחויבויות שונות,
שחלק ניכר מה חשי מקורקעי .הביצה החברתית המצחינה תרמה ללא ספק להתערערות
בלתי פוסקת של יסודות החוק במדינה.
השוחד היה למכת מדינה בקבלת שירותי ציבוריי אלמנטריי .הבשורה הטובה היא שמערכות
אכיפת החוק – המשטרה ,הפרקליטות ומערכת המשפט – אינ נגועות .מערכת המסי ,לעומת
זאת ,נדבקה בנגע ,למרבה הבושה .המוסר הציבורי הידרדר במהירות ,טוהר המידות נשחק כמעט
המנהל התקי נרמס בראש חוצות .חציית גבולות החוק נעשתה נורמה ,ויד של הגופי
עד דוקִ ,
העוסקי באכיפתו קצרה מלהרתיע ולמנוע את המש ההידרדרות.
חוסנה של מדינת ישראל מורכב מארבעה יסודות :ביטחו ,שלטו החוק ,כלכלה וחברה שפועלי
ככלי שלובי ,וא אחד מה סדוק הוא מקרי על היתר ושולח אליה גרורות .למרבה הצער,
ארבעת היסודות של המדינה נסדקו ונבקעו .מלחמת לבנו השנייה הרחיבה והעצימה את הסדקי
ואת הבקיעי .הע איבד לגמרי את האמו במנהיגיו .השחיתות שדבקה ברבי מה תרמה
לאווירת נכאי ולייאוש .לראשונה חדרה לתודעת של אזרחי המדינה ההכרה שיש קשר ישיר בי
שחיתות שלטונית להתנהלות ביטחונית.
ביטחונה של ישראל התחזק לאי ערו במרוצת השני והיה מושתת בעיקרו על התפיסה של
צה"ל כאחד הצבאות החזקי בעול ,על חיל אוויר שנחשב לטוב בעול ועל ארסנל של נשק
מתוחכ .תפיסה זו התערערה במלחמת לבנו השנייה ,שבמהלכה נחשפה ערוותו של צה"ל .ללא
קושי אפשר היה לזהות את הקשר הישיר בי השחיתות האישית של כמה מקברניטי המדינה ובי
התנהלות בתקופת המלחמה ובדרכי קבלת החלטותיה .היסוד המוצק ביותר של המדינה –
הביטחו – התערער קשות אחרי שצה"ל נחש במחדליו ובכשליו .הביטחו הבלתי מוגבל שצה"ל
הקנה לאזרחי המדינה כבר אינו מוב מאליו .ביטחונ האישי של אזרחי המדינה באזורי העימות
ובטווחי הטילי התערער .האיו האיראני על כל שטחה של מדינת ישראל עורר אווירת נכאי,
חוסר תקווה ודיבורי ממשיי על סופה של המדינה כביכול.
היסוד השני שנסדק הוא שלטו החוק .בשנותיה הראשונות של המדינה היו שלושת היסודות
הראשוני לסירוגי רעועי ובעייתיי .רק היסוד הרביעי של שלטו החוק היה מוצק ומעורר
תקווה .בשנות קיומה הראשונות אולי יכלה מדינת ישראל לשמש "אור לגויי" .היה לנו במה
להתגאות :אנחנו מדינה דמוקרטית ושומרת חוק המוקפת בארצות דיקטטוריות פורעות חוק.
המזרח התיכו החדש ,שאמור היה להזניק את הדמוקרטיה בארצות ערב ,פשט ולבש צורות והגיע
למצב הנוכחי של קטל חפי מפשע ,הפגנות שהדרדרו למרחצי דמי ,סתימת פיות של התקשורת
וחסימת אמצעי הטכנולוגיה החברתיי.

למרבה הצער ,הנורמה המוסרית הגבוהה שקבע ראש הממשלה הראשו דוד ב'גוריו לא הייתה
תמיד נר לרגליה של ראשי ממשלה בישראל שבאו אחריו ,א כי ה עדיי לא פעלו בגבול
הפלילי .מאז ראשית המדינה זרמו מי רבי בכנרת ,בנהרות ובנחלי ,והיו בהדרגה למי
מעופשי ,מזוהמי ועכורי ,ומדינת החוק הייחודית שינתה את פניה בהדרגה לבלי הכר עוד
בטר הגענו עד הלו .ישראל חדלה מזמ להיות אור לגויי בתחומי ההגינות השלטונית וטוהר
המידות .אורותיה המוסריי כבו מזמ ,והעלטה השוררת בה מעיקה ומקוממת אזרחי טובי
שחיי במציאות עגומה שהולכת ומעיקה ,ומתרפקי על העבר שספק א אי פע יחזור .לא נותר
אלא לייחל ולקוות שבראש המדינה יחזור ויעמוד ראש ממשלה מנהיג ,בעל רמה מוסרית גבוהה,
שיסח אחריו את ההמוני בדוגמה האישית שיקרי ,לא רק לצור יישוב המדינה בחלקיה
הערומי בנגב ובגליל ,אלא ג ,ואולי בעיקר ,יְ יַצב אותה בתחו המוסרי וייצור לה מחדש
תשתית של שלטו חוק.
בינתיי המציאות העגומה נוגסת בכל אחת מהחלקות הטובות שעדיי קיימות במדינה .במחצית
השנייה של העשור הראשו של שנות האלפיי החלו להבליח בקצה המנהרה החשוכה אורות
מבשרי טובות .כאשר נתמנה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס למבקר המדינה והכריז כי הוא
מתכוו להיאבק חזיתית בשחיתות השלטונית היו שהתנגדו לו ,אבל לא לזמ רב .ה לא הכירו
אותו די הצור ולא הבינו שההתבייתות שלו על מטרות היא בלתי נלאית .לינדנשטראוס חרג
ממנהג של אלה שקדמו לו ,שישבו מוסתרי במגדל הש שלה ,ולא הסתפק בדוח הביקורת
השנתי השגרתי ,אלא החל לפרס דוחות תקופתיי אחרי חשיפת מעשי שחיתות ציבוריי,
שהועברו להכרעת היוע המשפטי לממשלה ובה צוינו במפורש שמותיה של המבוקרי.
תגובות הנגד לא איחרו לבוא ,אבל הפתיעו לרעה בעוצמת .התקשורת המגויסת אפיינה את
פעילותו של מבקר המדינה בסרקז" :יעיל'פעיל מדי" .אנשי תקשורת מסוימי הרחיקו לכת
וכינו את המבקר בכינויי גנאי .ככל שהעמיק המבקר את מאבקו בשחיתות ,כ הוא הפ מטרה
סמויה לפעילות מאחורי הקלעי כדי להשחיר את דמותו ,להעניק לו דימוי שלילי ולהחלישו.
עיתונאי שתמכו בפעילותו המבורכת של המבקר הפכו ל"הזויי" ,וחברי תנועות שפועלות נגד
השחיתות השלטונית שהעניקו למבקר גיבוי כונו "סוכני מוסר" .במקביל החלה פעילות
פרלמנטרית לחקיקת חוק חדש שיגביל את סמכויותיו של מבקר המדינה .לא חסרי חברי כנסת
בעלי רמה מוסרית ירודה ומושחתי שהתלהבו ממהל מביש זה ,שבשלב זה לא הבשיל ,אולי
משו שיורשו של לינדנשטראוס ,השופט בדימוס יוס שפירא ,הוריד פרופיל בתחו המאבק
בשחיתות השלטונית.
הרעה החולה צמחה בקרב המנהיגות הפוליטית במדינה ,ולא רק בקרב ראשי הממשלה .מנהיגות
זו לא השכילה לשמש דוגמה אישית והוכיחה שהדגי מסריחי לאור השני דווקא מראשיה
של מנהיגי מפלגות ואישי מכל צבעי הקשת הפוליטית ,שהחלו לבעוט בשלטו החוק ,לזלזל בו או
לעקו אותו ,מי במישרי ומי בעקיפי .על ידי כ נפרצו הסכרי ואיש הלא ישר בעיניו יעשה.
למרבה הצער ,הפגינה האופוזיציה הפוליטית באר בשני האחרונות חידלו מול התנהלות של
קברניטי פורעי חוק.

הא זה מקרי שחלק ניכר מחברי הכנסת נתפסי בציבור כאוכלי חינ על חשבו הקופה
הציבורית ,כמתנכרי להבטחותיה לציבור בוחריה ,פוגעי בעקרונותיה ודבוקי
לכיסאותיה?
למרבה הצער ,היוע המשפטי לממשלה לשעבר ,מני מזוז ,הוכיח בתקופת כהונתו הקצרה שהוא
לא אד בעל חוט שדרה ,נחוש וזקו קומה מול שועי האר .מזוז היה היוע המשפטי הראשו
שנבחר על פי הנוהל החדש של חיפוש מועמדי לתפקיד היוע ובחינת על ידי ועדה מיוחדת.
נוהל זה נקבע אחרי שהתברר שחל פיחות הדרגתי במעמד של היועצי המשפטיי לממשלה
וביכולת ההכרעה שלה ,והיה פשרה אחרי שירדה מעל הפרק התוכנית להפריד בי שני
התפקידי של יוע משפטי לממשלה והתובע הכללי של המדינה ,שמזמ היו צריכי להיות
מופרדי למע ההיגיינה הציבורית.
אבל ההר הוליד עכבר .מזוז הפ לתובע הכללי של המדינה בעקבות שורה של החלטות שגויות
שהיטיבו ע אישי ציבור מועמדי לקבלת כתבי אישו וגרמו להרמת גבות של הקהילה
המשפטית האקדמית הבלתי תלויה.
אבל מזוז זכאי ג לכמה מילי טובות אחרי שזיהה באיחור רב את היקפה המדאיג של השחיתות
השלטונית במדינה .מזוז שנתגלה ,כאמור ,כצמחוני בהכרעותיו בנוגע לאישי שלטו שסרחו ,אמר
דברי בעלי תוכ ובשר שהפתיעו את המאזיני" :יש לחתור לשינוי התרבות השלטונית בישראל,
שנהפכה לחסרת בושה ועכבות יותר מאי פע ] [...כמעט מדי יו נית להיתקל בסימ אזהרה כזה
או אחר המאותת על היחלשות נמשכת במערכת החיסונית .התעלמות מסימני אלה עלולה
להוביל אותנו להידרדרות מהירה וכואבת במדרו".
למע האמת ההיסטורית כדאי לציי שכמה יועצי משפטיי לממשלה שקדמו למזוז הפגינו א
ה חולשה ורפיסות מול ראשי ממשלה ואישי פוליטיי בכירי ,ושירתו לעתי את
האינטרסי שלה יותר מאשר שמרו על שלטו החוק .למרבה הצער ,לעתי לא נקב הדי את
ההר .חמור מכ :הרבב דבק ג במערכת המשפט וגר להתערערות מסוכנת באמו הציבור בכל
הערכאות ,לרבות בית המשפט העליו.
למרבה הצער נמש תהלי השחיקה בנחישות של היועצי המשפטי לממשלה שבאו אחרי
מזוז למצות את הדי ע קברניטי המדינה שסרחו .ההחלטה להגיש כתב אישו נגד ראש
הממשלה לשעבר אולמרט לא הייתה יוצאת דופ ,ונתקבלה ע"י פרקליט המדינה היוצא משה
לדור .היוע המשפטי הנוכחי יהודה וינשטיי מנוע מלעסוק בענייני אולמרט מאחר שזה היה בעבר
לקוחו.
הול ומתברר שיש במדינה משפט לעשירי ולבעלי יכולת לשכור פרקליטי יקרי )לרוב על
חשבו הציבור( ,ומשפט לבעלי אמצעי מוגבלי הנאלצי לשל מכיס .מבח בוזגלו פשט מזמ
את הרגל .לפתע נשמעות זמירות שהמערכת המשפטית קורסת תחת הר התיקי ובעקבות זאת יש
נטייה גוברת והולכת לעסקאות טיעו ותשלומי כופר .נשמעות ג טענות כלפי השופטי שנוטי

משו מה להיות רחמני יותר כלפי המורמי מע .בשל אופיו המיוחד של הע היהודי ,דרכי
התנהלותה של המדינה ובעיותיה המיוחדות ,מדינת ישראל צועדת בראש המדינות בעול מבחינת
מספר התביעות המשפטיות לסוגיה .מיליוני תביעות נוספות כל שנה למיליוני התביעות התלויות
ועומדות .עינוי הדי הוא לפעמי מדומה ,כשפרקליטי של נאשמי סוחבי בכוונה תחילה
דיוני משפטיי ומבקשי אחר כ רחמי ופטירה בעונשי קלי ובעבודות שירות מזדמנות.
הא זה מקרי שבית המשפט העליו ,המוסד השיפוטי העליו ,שבעבר ערערו על מעמדו ועל
פסיקותיו רק חוגי ימניי קיצוניי וחוגי חרדיי ,זוכה למגינת לבנו לאמו מוגבל של הציבור?
זהו אות מבשר רעות ,וזה מזמי פעילות של גורמי פוליטיי ואינטרסנטיי ,ובראש שר
המשפטי לשעבר פרופ' דניאל פרידמ ,לנסות להגביל את סמכויותיו של המוסד השיפוטי העליו.
בי השאר עומדת על הפרק הגבלת זכות העמידה בבג" רק לגופי וגורמי שקשורי ישירות
לעתירות .בדר זו יש מגמה ברורה לסתו את פיותיה של גופי מתנדבי נגד שחיתות מסוג של
אומ" ולהגביל את יכולת פעולת.
הצעה אחרת היא לנסות ולרוק בהדרגה מתוכ את היק השפיטה של בית המשפט העליו,
בעיקר ביכולת השיפוטית לבטל חוקי בלתי ראויי שנתקבלו בכנסת .אחת התוצאות של סירוס
המערכת המשפטית באה לידי ביטוי במדד השחיתות הבינלאומי ,שמתפרס כל שנה וממק את
ישראל שלא בצדק במקו רחוק מדי מהמדינות המושחתות של העול השלישי .המדד מיטיב ע
ישראל רק משו שמערכת אכיפת החוק אינה מצליחה להתמודד ע היקפה הריאלי של
השחיתות במדינה ,ולכ לא משתק בעול המצב לאשורו.
אי ספק שלתופעה הפסולה של חבירה הדוקה בי ההו לשלטו הייתה השפעה שלילית מרחיקת
לכת על היסוד השלישי – הכלכלה – שנכנס לסחרור .כ ג מצבה הכלכלי של המדינה ,שלכאורה
נראה יציב פחות או יותר ,והניב שביעות רצו בעיקר בקרב אילי ההו שהשכילו להתחבר אל
עטיני השלטו במספר גובר והול קריסת של חלק מהטייקוני חשפה תופעה מדאיגה :כספי
ציבור ,בעיקר קרנות הפנסיה ,הוזרמו לחברותיה ולכיסיה של אילי הו לצור צבירת רווחי
עתק .כאשר הסתבכו כמה מאילי ההו בגלל המצב הכלכלי העולמי ,אבל בעיקר בגלל השקעות
פיננסיות כושלות ,החלה עונת התספורות המעיקה .שוב התברר שבנקי ציבוריי במדינה מינפו
את עסקיה של אילי ההו וצברו חובות אבודי בהיקפי ענקיי .במקביל נחשפה תופעה פסולה
שאילי הו מביאי מעט מאוד כס פרטי משלה ,ומעדיפי לשחק בכספי הציבור מבלי
שהרגולטורי עמדו על כ בזמ אמת.
סוד גלוי הוא שהכלכלה הישראלית ,שנראית יציבה ולפעמי אפילו פורחת בעיד של חגיגות
בבורסה ,היא פוליטית ביסודה ומוכתבת בהסכמי קואליציוניי ,שהסחטנות של הקופה
הציבורית המידלדלת היא מכנה משות לה לאור כל השני .סימפטו אחד מני רבי
לדוגמה :רוב יושבי הראש של ועדת הכספי של הכנסת היו נציגי מפלגות חרדיות שהצטרפו
לקואליציה רק כדי שיהיה לה קל יותר לחלוב את קופת המדינה .ה לא התביישו לעכב אישור
של תקציבי למטרות חיוניות כל עוד לא יאושרו העברת מיליארדי שקלי לאוכלוסייה החרדית
ההולכת ומתעצמת .לבסו ה ניצחו.

בשנה החולפת הראשונה לכהונתה של ממשלה זו נדמה היה שחל שינוי מהותי מאחר שהמפלגות
החרדיות לא הצטרפו לקואליציה ונושא השוויו בנטל עלה לראש הדיו הציבורי .אבל עד מהרה
התברר שאת מקומו של היו"ר החרדי התור תפס נציג מסורתי של מפלגה ימנית ,שהחל לדאוג
לאינטרסי של ציבור המתנחלי ולא בחל באמצעי דומי .חליבת כספי המדינה נמשכת.
סימ היכר נוס הוא הכניעה לקבוצות לח של עובדי חזקי שיושבי ע היד על ברזי המדינה
או תשתיותיה :חברת החשמל ,עובדי הנמלי ,עובדי הבנקי ,המורי ,עובדי רשות שדות
התעופה ועוד .קבוצות לח אלה ,שמחזיקות את המדינה בגרונה ואת ההסתדרות במקו רגיש,
פועלות נגד הרפורמות ואינ בוחלות באיומי גלויי על שרי ומקבלי החלטות במשרדי ממשלה,
ומצאו דרכי נלוזות של השתלטות עוינת על מפלגות וג התחו החברתי מקרטע .המצב
החברתי במדינה הול ומחמיר .החברה הישראלית כיו היא חברה שסועה ,קרועה ,מפולגת,
בעלת מעמדות שנוצרו על פי רמת החיי האישית וקוטביות עמוקה ובלתי ניתנת לגישור .בשני
האחרונות מצב הגרוע של חלק מתושבי המדינה בשפל לא רק בגלל הנשק האטומי האיראני
המאיי על קיומה של המדינה ,אלא ג בגלל השחיקה הבלתי פוסקת בחוסנה של המדינה,
המצוי ברמה שמדאיגה מאוד את אזרחי ישראל ,מלחיצה אות ללא הר ומוכיחה את עקרו
הכלי השלובי הסדוקי.
החברה הישראלית כיו שסועה ,מפורדת ומסוכסכת בגלל התפוררות הערכי .הפערי
מתרחבי ,הקטבי מתחדדי ,האלימות שוברת שיאי .במדינה חיי כמה "עמי" :עשירי
ואנשי אליטות ,עניי ,חרדי ,חילוני ,אנשי ימי ,שמאלני ,מזרחי וצפוני ,ותיקי ורוסי,
וכמוב ערבי .כ נוצרה קרקע פורייה לשחיתות המונית ,כשכל אחת מהקבוצות רואה את עצמה
מקופחת בתחו אחר.
החוק הישראלי מקרטע ואינו נאכ כראוי על ידי משטרת ישראל ,שידה קצרה מלהושיע.
המשטרה מגלה לאור השני אוזלת יד מוחלטת בשמירת ביטחונ האישי ורכוש של אזרחי
המדינה ,ובאותה עת מתהדקי הקשרי בי אנשי משטרה ובי נציגיה של ארגוני פשע.
הדוחות המעודכני מלמדי שמספר של הילדי העניי במדינה ,שנאמד במאות אלפי בשני
האחרונות ,מתקרב למיליו .יותר מארבעי אחוז מתושבי המדינה דיווחו שבגלל מצב הכלכלי
החמור ה אינ יכולי לספק צרכי בסיסיי של דיור ,מזו ,תעסוקה ,בריאות וחינו לילדיה.
ה זקוקי להשלמת הכנסה .מערכות הסיוע הוולונטריות קורסות ולא יכולות להתמודד ע
העומס הרב של משפחות שנזקקות למזו.
יוקר הדיור הוא מכת מדינה ,וגר לצעירי רבי לנטוש אותה .כל הפתרונות שנשלפו לא שינו עד
כה את פני הדברי .מערכת הבריאות הציבורית קורסת ואינה עומדת בעומס הכבד שמוטל עליה.
יש כיו בריאות לעשירי ולבעלי יכולת ובריאות שנייה למעמד בינוני ולדלת הע .הרפואה
הפרטית השתלטה על בריאות הציבור והחלה לחדור ג לחדרי הניתוח ולטיפולי בבתי החולי
הציבוריי.

ג בני הגיל השלישי אינ מלקקי דבש .הפנסיות השחוקות והמגולחות והקצבאות של המוסד
לביטוח לאומי לא מאפשרות לה לחיות בכבוד מינימלי .מצב של הקשישי בכי רע ,ורבי
מה שרידי השואה הסובלי בבתיה מתת'תזונה ,מרמת בריאות ירודה ומשפל נפשי .הקשישי
חסרי הישע המתגוררי במוסדות ציבוריי סובלי מהתעללות בלתי נסבלת .אוכלוסיית
המוגבלי נעשתה זנוחה והייתה לנטל סביבתי .זעקתה לא הרעידה את אמות הספי ולא זעזעה
את לבותיה של שליחי הציבור רמי הדרג.
אלפי אזרחי טובי נחלצי לסייע למצוקות של הזולת ומתנדבי במאות עמותות לסיוע ועזרה
לאוכלוסיות החלשות ,לפגועי ,לנכי ולמוכי גורל למיניה .ה מתחילי להתייאש כשה
נוכחי לדעת שהשלטו אטו לגורל של אנשי חריגי ,וג בחלק מהעמותות הללו פשה נגע
השחיתות האישית .עקרו העזרה ההדדית בהתיישבות העובדת התפוגג .כל אד וכל חבר לגורלו
וליכולת הכספית שלו .ותיקי וקשישי מדור המייסדי של הקיבוצי עומדי בפני שוקת
שבורה .עבר נשכח לה .קשה להתעל ג מאוכלוסיית הפליטי ,שהפכה מטרה לרדיפה חסרת
מעצורי וכליאה סיטונאית ללא מידה של חסד ורחמי .הע היהודי ,שאיבד שישה מיליו מבניו
בשואה ונרד כמיעוט לא רק בגרמניה אלא במדינות רבות אחרות בעול ,היה צרי לנהוג אחרת
בפליטי הללו.
אני מבקש לסיי בנימה אופטימית של אזרחות טובה של מתנדבי אלו ,שאינ מסתפקי
בפעילות בקרב השכבות הנחשלות ,אלא מקבלי על עצמ סיכוני .בדקתי ומצאתי שאי עוד
מדינה בעול ,זולת מדינת ישראל ,שבה מתארגני אזרחי מתנדבי מרבדי שוני ,רוב
המנהל התקי ועל טוהר המידות בשירות הציבורי.
אלמוני ,ופועלי יחד למע שמירה על ִ
ע אזרחי טובי אלו נמני עשרות חברי אומ" ,שעומדי בקו הראשו של המאבק למע
עיצוב דמותה המוסרית של המדינה; מלאכה סיזיפית שאנו משתדלי לבצעה ללא כחל ושרק
ובמשאבי כספיי מוגבלי .שאלתי את עצמי לא אחת מדוע תנועות כאלה קמו דווקא בישראל,
ומדוע ה זוכות לזכות עמידה משפטית ,iלהכרה ציבורית רחבה ולהוקרת של רבי וטובי.
התשובה הפשטנית היא שאזרחי מופתיי אלה מקריני אכפתיות לגורל מדינת ישראל ופועלי
ללא לאות בניסיונות חוזרי ונשני לחבר את החישוקי בי ארבעת יסודותיה הרעועי של
המדינה.
זו הסיבה שתמונת המצב ששררה בעשור שנות פעולתנו הכתיבה את אופי הפעילות שלה .א
שפעילותה של אומ" אינה מעוגנת בחוק ולחברי התנועה אי סמכויות וה חסרי הגנה מפני
התנכלויות ,תביעות לשו הרע ותביעות נזיקי אישיות ,ה לא נרתעי ממלאכת הקודש .חברי
אומ" לא מתייאשי ולא מרימי ידיי לנוכח השחיתות הציבורית המפלצתית בקרב מנהיגי
חסרי בושה ,לא נכנעי מול אישי ציבור פורעי חוק סדרתיי ,ולא מאבדי את התקווה כאשר
עינינו כלות מול נבחרי ציבור ועובדי ציבור שבזי למערכות המשפט ורודפי את אוכפי החוק.
אלה שמתייחסי אל הלוחמי בשחיתות כאל אנשי תימהוניי ומכני אות "הזויי"" ,דו
קישוטי"" ,מלשיני" אמנ פוגעי במאבקנו אבל לא מצליחי לבלו אותנו.

שאלתי את עצמי לא אחת כיצד קרה שתנועות של אזרחי כורעות תחת הנטל בגלל פניותיה של
מאות אזרחי ברחבי המדינה ששמי בנו את מבטח ואנחנו עושי כל אשר בידינו כדי לא
לאכזב .אומ" היא התנועה היחידה במדינה שחרתה על דגלה ,במקביל למאבקה הבלתי נלאה
בשחיתות השלטונית ולפעילותה הציבורית והחינוכית למע מנהל תקי ,ג את הבטחת הצדק
החברתי והמשפטי ואת הדאגה לשכבות החלשות ולאוכלוסיות הפגועות .ראינו חובה לעצמנו
לסייע לשכבות החלשות והפגועות כשאנו חפי מאינטרסי כלכליי ,ממעורבות פוליטית
ומשיקולי זרי.
אומ" מודעת היטב לאופיו של הע היהודי ,שאינו הומוגני ומורכב מילידי תרבויות מגוונות
בעלות רמות התנהלות שונות .זו משימה בלתי אפשרית כמעט למצוא מכנה משות של שמירה
קפדנית על טוהר המידות .לחלק זו ללא ספק מציאות חדשה שלא חונכו לקראתה .לש כ יש
צור לא רק בסעיפי כתובי ממוספרי המפרטי עבירות פליליות של חוק ,אלא ג ,ואולי
בעיקר ,בעבודת שטח .לא בכדי הוק לאחרונה ,ביוזמה משותפת של המחלקה לקרימינולוגיה של
אוניברסיטת חיפה ואומ" ,מרכז לחקר מקורות השחיתות הציבורית ומניעיה .בימי אלה נער
המחקר הראשו של המרכז על השחיתות המוניציפלית המפלצתית ,שמקיפה למרבה הצער
עשרות ערי ויישובי.
בחודשי האחרוני נדמה היה שבכל זאת אנחנו לא פועלי בחלל ריק כאשר השחיתות
השלטונית עלתה לראש סדר היו הציבורי .
אישי מרכזיי במישור הממלכתי המוניציפלי שהואשמו בביצוע מעשי שחיתות חמורי נאלצו
לפנות את מקומ .אחרי ממתיני עדיי לתור
המאבק לנשיאות הדמינה חש את קלונ של מחצית מהמועמדי שהוחדשו בעבירות פליליות
ושל שר בכיר שהיה מועמד ריאלי ונאל להסיר את מועמדתו ברגע האחרו אחרי שנחל בש
ועי מחקירה משטרתית כחשוד בביצוע עבירות מי .
מה שהיה כבר לא יהיה
לש כ יש ליצור נורמות התנהלות חדשות של נבחרי ציבור :שרי ,חברי כנסת וראשי ערי,
שעקיפת תהיה "מעשה שלא ייעשה" ,ג א אינו עבירה על החוק .תרבות פוליטית כזאת
מחויבת המציאות וצריכה להיבנות בשיתו פעולה מלא של תנועות מתנדבי דומות ,אנשי רוח,
אנשי תקשורת ,אנשי אקדמיה ,אנשי חינו ועוד .זו הערובה הראויה למשטר נקי משחיתות
בצמרת ולחיסול עוולות חברתיות מעיקות.

.

