הלוחמי בשחיתות )א('

שמחה ב .ורנר
המאבק בשחיתות חוצה את הקווי שבי הממסד הציבורי לבי הממסד הוולונטרי .בישראל
פועלות שלוש עמותות וולונטריות אשר חרטו על דיגל מאבק נגד שחיתות בחברה הישראלית ,בעד
מינהל תקי של מערכותיה ובעד שיפור איכות השלטו וטוהר המידות של נושאי התפקידי בה.
שלוש העמותות ה  :עוג  עמותה לעקירת השחיתות במגזר העסקי והציבורי בישראל ,אמיתי
העמותה למינהל תקי ולטוהר המידות ,והתנועה למע איכות השלטו בישראל.
בגליו זה של "ניהול" ובשני הגליונות הבאי אסקור כל אחת משלוש עמותות אלו ובסיו
הסקירות אנסה להגיע להכללות השוואתיות ביחס למספר שאלות :הא עמותות אלה ה קבוצות
אינטרס אשר בצד מטרותיה הציבוריות הרחבות והמוצהרות ,ה ג בעלות אינטרסי של חבריה
או מנהיגיה  ,מה דרכי ההשפעה ומידת ההשפעה של העמותות על עיצוב המדיניות הציבורית
והחקיקה הציבורית ,מה מקורות המימו של העמותה ומידת התמיכה הציבורית ממנה ה נהנות,
ומה תרומת בפועל לשיפור ההיגיינה הציבורית בישראל.
עוג הוקמה ב'  89ונרשמה כעמותה בלתי מפלגתית וללא מטרות רווח .מייסדיה היו חושפי
שחיתות שעלו לכותרות בסו" שנות ה  80ובראש מיה קו ,$שחשפה מעשי שחיתות בתנובה ,משה
פרידלר,שחש" מעשי שחיתות בקואופ ,ושמחה שנקר אשר חש" אי סדרי בבנק לאומי ואחרכ$
במועצה המקומית רמתהשרו  .על המייסדי הראשוני נמני ג מתריעי נוספי ,בה יוסי
ברנע ,נעמה שחורי ,יאיר שולבי ,%ד קלדבסקי ויוהנה פרדיס .המכנה המשות" של אנשי אלה היה
תגובת הנק של הארגוני בה עבדו ,תחילתה באיומי והכפשות וסופה כמעט תמיד בפיטורי .
אי פלא ,ששתי המטרות הראשונות שהציבו מייסדי עמותת עוג היו "לסייע בתמיכה ,בהדרכה,
בהגנה ובכל דר $נאותה למי שחשפו מעשי או מחדלי הפוגעי בטוהר המידות ובאחריות
חברתית ",ו"ליזו ולעורר חקיקה המיועדת להג על חושפי שחיתות ועל המתנגדי לשחיתות
ולפגיעה באושיות החברה".
שתי מטרות נוספות ה:
לשפר נורמות של מוסר ,טוהר מידות וסדרי מינהל תקיני במגזר הציבורי והעסקי בישראל.
ליזו ולעודד חקיקה המיועדת להג על חושפי שחיתות ועל המתנגדי לשחיתות.
העמותה מקיימת פעילויות בשתי רמות .במישור האישי פעולותיה ה:
תמיכה בחושפי שחיתות.
ייעו %משפטי ראשוני ללא תשלו למתריעי.
יידוע חושפי שחיתות על זכויותיה בעניי הגשת התלונה לגורמי השוני.
עזרה ביצירת קשר ע חברי כנסת וועדות הכנסת ,ע העיתונות ,הרדיו והטלוויזיה.
פניות למבקרת המדינה ונציב תלונות בציבור ,נציב שירות המדינה וגורמי אחרי.
העמותה דיווחה ב'  96על אלפי פניות שהגיעו אליה במהל $שנות קיומה ,העוברות תהלי $של
מיו  ,בדיקה וסינו  .מתוכ טופלו כ 450.
במישור הציבורי פועלת העמותה בתחומי הבאי:
ניסוח הצעות חוק וגיבוש לובי לקידומ בכנסת.
השתתפות בדיוני בוועדות הכנסת וקיו קשרי שוטפי ע התקשורת בנושאי הנוגעי
לחשיפת שחיתויות .הגשת עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק ,במטרה ליצור תקדימי משפטיי
לטובת חושפי שחיתויות.

העמותה רשמה הישג נאה בקידו החקיקה כאשר ב  97.2.11אושר בכנסת חוק ההגנה על
העובדי חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקי  ,שנכתב עבור העמותה בידי
שופט בית המשפט העליו בדימוס חיי כה  ,והוגש למליאה בידי חברי הכנסת יוסי כ %וחגי מרו.
לפי החוק,לראשונה בישראל רשאי בית הדי האזורי לעבודה לדו בעניינו של עובד של גו" ציבורי
או ארגו שאינו ציבורי ,המעסיק יותר מ  25עובדי ,שהתלונ על פגיעה בטוהר המידות או במינהל
תקי  :ביה"ד הוסמ $לפסוק פיצויי א נפגע בגי תלונתו ,או להורות להחזירו לעבודה.
עד כה נשמרה סמכות זו למבקר המדינה )באמצעות תיקו לחוק מבקר המדינה מ('  81ביחס
לעובדי בגופי ציבוריי ,א $בפועל מידת השימוש בסמכות זו היתה קטנה ביותר.
שתי הצעות חוק נוספות זוכות לתמיכה ועידוד של העמותה .האחת ,הצעת חוק לעידוד טוהר
המידות בשירות הציבורי )תיקו ( )תעודת הוקרה (,התשנ"ז'  96של ח"כ ר כה  .מטרת החוק
לאפשר ליו"ר הכנסת להעניק תעודת הוקרה לעובדי אשר חשפו שחיתויות במקו עבודת .עד כה
נשמרה סמכות זו בידי נשיא המדינה )תיקו לחוק נשיא המדינה מ  92'(.ג כא היתה מידת
השימוש בסמכות זו מועטה והנישא עזר וייצמ א" הביע את הסתייגותו מהסמכות שניתנה לנשיא,
להעניק תעודות הוקרה על התרעה ,שהתפרשה בעיניו כהלשנה.
ההצעה השנייה היא "הצעת חוק העונשי )תיקו ( )התנכלות בעובד ציבור( התשנ"ד  94'.לפי הצעת
חוק זו ,שהוגשה בידי ח"כ אופיר פינספז ,יוכנס תיקו לחוק העונשי מ  77',שיאסור התנכלות
שמטרתה לפגוע ב"תנאי עבודה) "פיטורי  ,העברה מתפקיד או פגיעה אחרת בפרנסה או בקידו( של
עובד ציבור שהתלונ על מעשה שחיתות.
כמו כ פועלת העמותה לתיקו חוקת ההסתדרות באמצעות סעיפי שימנעו התנכלות לעובד
הסתדרות על רקע תלונה על פגיעה בטוהר המידות.
בדומה לעמותות וולונטריות אחרות ג עוג זקוקה לתמיכה ציבורית .לצור $קידו הליכי חקיקה
למת הגנה ציבורית על מתריעי הסתייעה העמותה במספר ניכר של חברי כנסת ,בה דוד ליבאי
בתוק" היותו שר המשפטי ,יוסי כ %בהיותו יו"ר הוועדה לעבודה ולרווחה ,חגי מרו ששימש
כיו"ר ועדת החו %והביטחו  ,אוריאל לי  ,דוד מג  ,מקסי לוי ,ר כה  ,עמיר פר ,%אופיר פינספז,
דדי צוקר ,אלכס גולדפרב ויצחק לוי.
כמו כ זוכה העמותה לתמיכה מאישי ציבור אחרי ,בה השופט בדימוס חיי כה  ,ומארגוני
ציבוריי כמו האגודה לזכויות האזרח .העמותה מסתייעת בתרומות ובתמיכות של ארגוני
ועמותות אחרי בה הקר החדשה לישראל ,קר העזבונות של המדינה באמצעות משרד
המשפטי ,ארגו שתי"ל לייעו %ארגוני ,עמותת ידידי אנוש ,וכלי תקשורת בה העיר ,מקומו
רמתג גבעתיי ,ערוצי זהב ועוד.

