
 חושפי� ונשרפי�
 

 עמירה שגב
 
 

 קבלת דבר במרמה ורישו� כוזב, לפני שבועיי� הורשעו שני בכירי� בעיריית לד במרמה
 מאז פוטר מעבודתו. בשביל האיש שחש� את מעלליה� זו רק חצי נחמה. במסמכי תאגיד

 ,עשיתי הסבה למחשבי�" .שלמה תמיר למעשה מחוסר עבודה, בעירייה לפני שנתיי�
 בה אני, אבל אני רוצה לחזור לעבודה שלי, אני עובד פה וש� בקייטנות, שתותניהול ר

 .הוא אומר" ,טוב ובזה אני אראה סגירת מעגל ועשיית צדק
 

 לאחר שהות. היה קצי� כושר וקליעה בחטיבת גבעתי בדרגת סג�,  משוה�37ב� , תמיר
 יטחו� של עירייתניגש למכרז על משרת קצי� ב, של שבע שני� בארצות הברית שב לאר 

 הועסק במשימות שמירה ואבטחה, ט התנדב למשטרה"בנוס� לתפקידו כקב. לוד וזכה
 במסגרת תפקידו. ס בעיר"בשכונות מעורבות וקיבל מכתבי הערכה ממנהלי המתנ

 בעירייה היה אחראי על המאבטחי� בבתי הספר ומתחילת עבודתו הבחי� התופעות
 .מוזרות

 
 על פי רשימת, וש תקני� למאבטחי� במוסדות החינו!המדובר היה בניסיו� לדר"

 תו! חשד לשלשול הכספי� המיועדי� למטרות, מוסדות ומתקני חינו! פיקטיווית
� בעריכת� של, ד דני איל�"כ! נכתב במחקר שהכי� עו" ,לכיסי� פרטיי�, ביטחו

 ",עוג�"וביוזמה משותפת ע� עמותת , הפרופסורי� אברה� פרידמ� ופרנסס רדאי
 שלא בדק את הממצאי�, תמיר פנה למבקר העירייה" : גינה על חושפי שחיתויותהמ

 ."מה שהביא אותו לתחנת המשטרה שבה התלונ� על זיו� והונאה, ברצינות הראויה
 
 שהיתה אמורה, ולא למשטרת לוד, " מסביר תמיר" ,פניתי למחלק הונאה במחוז מרכז"

  ובה קצי� מוסדות חינו! ושניניידת. לפקח על מספר המאבטחי� ולא עשתה זאת
 לבדוק את, שוטרי� היתה אמורה לסייר כל בוקר ולדווח איפה התייצבו המאבטחי�

 איש מה� לא עלה על העובדה. מצב כלי הנשק שלה� ואת הרשיו� להחזיק בנשק
 צילומי� של דוחות, הבאתי למשטרה דוחות. שמדובר בבתי ספר שלא קיימי�

  שבע#ות שלא קיימי� שבה� היו רשומי� מאבטחי� ששכולל במוסד, נוכחות יומיי�
 הבאתי ג� הקלטות של שיחות ע� מנהלי� שניבו להניא אותי מהגשת. שעות ביו�

 צילמתי את מנהל מחלקת, כשהתחילו לאיי� עלי. התלונה ומודי� בכל הפרטי�
 לאחר שהסיר ממנו את, מוסדות החינו! משתמש ברכב ביטחו� לצרכיו הפרטיי�

 ."הזיהוימדבקות 
 

� מרגע שהגשתי את התלונה החלו" .די מהר תמיר מצא את עצמו במעמד של מתגונ
 בתירו , למחרת הוציאו אותי לחופשה ללא תשלו�" . הוא מספר" ,התנכלויות

 בעצת יועצי� משפטיי� החזירו אותי. כלומר למשטרה, שהעברתי חומר לגור� זר
 מנעו. כדי שלא אוכל להיכנס, החליפו לי את הצילינדר של המנעול בחדר. מיד

� אספו חומר על שיחות, לקחו את רשיו� הנשק שהיה לי, ממני גישה לאג� הביטחו
 כולל נציגי וועד, טלפו� שאני מבצע ואחרי שבוע כינסו את בכירי העירייה

 ,הטיחו בי האשמות על התלונות שהגשתי והעבירו אותי לאג� החינו!, העובדי�
 ."עברתי תקופה לא קלה. שכרי ובכל התנאי� הנלווי�מה שהיווה פגיעה קשה ב

 ."חייבי� להמשי!,  חזור# אבל מרגע שמגיעי� לנקודת האל" .הוא מסכ�
 

 לכאורה כחלק, הודיעו לו על פיטוריו, הוא אומר, לאחר חודשיי� באג� החינו!
 בית הדי� לעבודה קיבל את הנימוק לפיטורי ודחה תביעתי" .מהצמצומי� בעירייה

 והשופטת לחצה עלי, הגשתי תביעת פיצויי�. א צו מניעה כנגד הפיטורי�להוצי
 ."תסכי� לפשרה, היא אמרה לי, העירייה במצב כספי לא טוב. להתפשר

 
 ,י העירייה"ג� הנימוק שהועלה ע" . עכשיו תמיר מקווה לפתוח ד� חדש בעירייה

� , התלוננתישאי אפשר להחזיר אותי לעבוד ע� אנשי� עליה�, והתקבל בבית הדי
 ובי, שהיה מנהל אג� הביטחו� בעירייה, צבי אלו�(שני האנשי� שהורשעו . בטל

 .לא עובדי� יותר בעיריית לוד) שהיה מנהל מחלקת מוסדות החינו!, רומנו
 ?אז למה אני צרי! להיות מחו  למערכת, לאור! כל הדר! הוכח שאני צודק



 כולל,  נלח� בכל האמצעי�אני; בימי� אלה יוצא מכרז פנימי לתפקיד שעשיתי
 ואני לא מתכוו�, כדי שאוכל לגשת למכרז, להיות מוחזר לעירייה, המשפטיי�

 ."לוותר
 

 משפטית אי�, בלי מכרז חיצוני" :היועצת המשפטית של עיריית לוד, ארנונה עייש
 לאור קביעת בית הדי� לעבודה, ג� לא מוסרית, חובה להשיב את תמיר לעבודה

 המכה�, אבל רב גונדר בדימוס אריה ביבי." בשל חשיפת שחיתותכי הוא לא פוטר 
 הוא מבטיח לחפש. חושב אחרת, כראש הוועדה הקרואה בלוד וראש העיר בפועל

 .כל דר! שתאפשר להחזיר את תמיר לעבודתו
 

 צרות ועגמת נפש
 
 במטרה לברר את היחס שבו נתקלי�, ד דני איל� החל במחקרו לפני שנתיי�"עו

 הוא בדק תיקי�. ויות בבוא� לבקש סיוע והגנה מבתי הדי� לעבודהחושפי שחית
 ותבעו, שפוטרו ממקו� עבודת� לאחר שחשפו בו שחיתויות,  עובדי�15 של 

 בתי הדי� לעבודה. מבתי הדי� לעבודה להורות למעסיקיה� להשיב� לעבודה
 שני המקרי�;  התביעות שבה� הגיעו ההליכי� לכלל הכרעה13דחו את כל 

 .רי� הסתיימו בפשרה מחו  לבית הדי�הנות
 

 הסיב העיקרית לדחיית התביעה הייתה כישלונו של העובד המפוטר לשכנע את
 מאחר שהמעסיקי� יודעי� כי חשיפת. בית הדי� כי פוטר בגלל חשיפת שחיתות

 ה� נוטי� להמתי� כמה חודשי� אחרי החשיפה, שחיתות אינה סיבה לפיטורי�
 לא רק ששופטי בית. לכאורה בלי קשר לחשיפה, ורי�ומוצאי� תירו  אחר לפיט

 ד איל�"אלא שעו, הדי� לעבודה תמכו בעמדת המעסיקי� בכל המקרי� שנבדקו
 מצא אצל השופטי� התבטאויות והחלטות המשקפות יחס שלילי לחושפי

 .השחיתויות
 

 נפתחה חקירה ובעקבותיה. משה שמעו� חש� שחיתות במנהל הרכב במשרד האוצר
 שמעו� פוטר וביקש את עזרת בית הדי�. כתבי אישו� והורשעו עובדי�הוגשו 
 ",חשיפת השחיתויות"אנו מרשי� לעצמנו לייע  לתובע לחדול מעבודת " . לעבודה

 בכ! יחסו! לעצמו הרבה צרות ועגמת" . כתבה השופטת עדנה גבריאלי בהחלטתה
 ."נפש

 
 , ג� בדברי� הבאי�ניכר, קובע המחקר, המסר השלילי לחושפי� פוטנציאליי�

� צרי! להבי� את מקומו, ככל שהוא ישר וכנה, אי� ספק שעובד" :מאותו פסק די
 וחייב לגרו� לכ! שיוכלו לעבוד עמו בשקט ולא לעסוק בהתססת מקו� העבודה

  מטבע הדברי� שעובד כזה וליצור אווירה של חוסר שקט מתמיד בי� העובדי�
 ."איננו רצוי ואי אפשר לעבוד עמו

 
 בסדר גודל של מיליוני" סולל בונה"שחש� שחיתויות ב, מקרה שי יאיר פנחסב

 דחה השופט יצחק לובוצקי מבית הדי�, שקלי� וחזר בו מהפשרה שהושגה עמו
 חלילה לי מלתור" :האזורי לעבודה בירושלי� את תביעתו והעיר בהחלטתו

 עורו שלשדנה בער, ואילו השופטת אלישבע ברק." אחרי נבכי נפשו של התובע
 צרי!" :סיכמה את התייחסותה למאבקו במילי�, פנחס לבית הדי� הארצי לעבודה

 ."לוותר על המלחמה
 
 מצוי בנחיתות מכרעת ביושבו על ספסלי התביעה בבית," קובע המחקר" ,העובד"

� בית הדי� אינו. הציפייה כי השופטי� ייטו לו חסד מתבררת כציפיית שווא. הדי
 ובמספר המקרי� הוא א�, תרות לתובע ולחשיפת השחיתותמגלה רגישות והבנה י

 ."מגלה יחס שלילי
 

 . לא רק בתי הדי� נוטי� לצדד במעביד ומגלי� יחס מתנכר אל חושפי השחיתויות
 וג� הרשויות לא תמיד ממהרות" מלשיני�"בסביבת� החברתית נוטי� לראות בה� 

� שלא,  של שרה אכשטיי�על כ! מעיד סיפורה. לפעול על פי המידע שהועבר אליה
 47,מנהלת חשבונות בת , אכשטיי�. נכלל במחקרו של איל� ונחש� פה לראשונה

 עבדה במש! עשר שני� בעיריית חול� ושמונה שני�, נשואה וא� לשלושה ילדי�



 תוססת, היא אישה חמה. בת י� ואזור, המשות� לחולו�, באיגוד ערי� לכיבוי אש
 ימה לדימוי של מתריע בשער כטיפוס כפייתיכלל לא מתא, ובעלת חברי� רבי�

 ג� לאחר שפוטרה. שמתפקד בבדידות מזהרת וחייו קודש למלחמה בשחיתות
 ומקצת� ממשיכ� לספק לה, נשמרי� קשריה החמי� ע� רוב האנשי� שעבדה עמ�

 .חומרי� לעיבוי חקירת המשטרה
 

 יקה אחרי שני� שבה� צפתה בשת98,'את המידע העבירה לרשויות בתחילת 
 ,אנשי� שעושי� בכספי הציבור ובשרותי ציבור כבתו! שלה�" ובתסכול כיצד 

 על פי החלטות מבקרי, מתמרני� מערכות משפט ומסרבי� לפעול על פי החוק
 אבל במש! הזמ� נראה." מבקר המדינה והממונה על הכנסות המדינה, העירייה

 הפרשה בתו!א� אני את� ל! את כל ההסתעפויות של " . לה שדבר לא נעשה
 תחשבי שאני פרנואידית, ועד לאיזה גובה מגיע הלכלו! והחיפוי, הפרשה הזאת

 אז בואי נסתפק רק במה שהמשטרה, מטורפת שרואה קנוניה כללית בכל דבר
 ."חוקרת

 
 על חשבו� הקופה הציבורית

 
 יצחק רוקניא� היה מנהל האג� לאיכות הסביבה בעיריית חולו� וחבר מועצת איגוד

 על פי.  החל למלא באיגוד ג� תפקידי גזבר ומזכיר#  1984ב.  מטעמההכבאות
 אלא, אי� לשל� שכר או החזר הוצאות לגזבר ולמזכיר, תקנות שירותי הכבאות

 ובכל זאת קיבל האיש, בעניי� רוקניא� לא התבקש אישור השר. באישור שר הפני�
 .במש! שני� תשלו� על מילוי תפקידיו באיגוד

 
  שבע שני�48,קניא� מעבודתו בעירייה ויצא לפנסיה מוקדמת בגיל  פרש רו#  1992ב

 היטיבה העירייה ע� רוקניא� ג� בחישוב אחוזי, לטענת האוצר. פחות מהגיל המותר
 ,באיגוד הערי� לכבאות.  מהמגיע לו# %14והוא קיבל קצבה גדולה ב, הגמלה שלו

  אל�20ל שכר של  והוא מקב# %100הוגדל היק� משרתו ל, ש� הוא ממשי! לעבוד
 כאשר פנסיונר של, על פי התקנות: ההגדלה הולידה הפרת חוק חדשה. שקל בחודש

 שלישי�# יש לקצ  שני,  שכר מקופה ציבורית אחרת%100מוסד ציבורי מקבל 
 על פי חישובי האוצר מסתכמי� התשלומי� העודפי� שקיבל. מקצבת הפנסיה שלו

 . אל� שקל# 300הפנסיונר רוקניא� מעיריית חולו� ב
 

 .כמנהלת חשבונות עבדה אכשטיי� תחת הגזבר רוקניא� ולדבריה נחשבה אשת אמונו
 התפתח, טפסר אבי פר , שבי� רוקניא� למפקד שירותי הכבאות, אכשטיי� טוענת

 שנה�(והשניי� החלו לאסו� מידע זה על זה , מאבק של שליטה באיגוד הכבאות
 תנאי השכר המפליגי�. הדדיות בעצמ�אבל ה� לא הגישו תלונות .) מכחישי� זאת

 שרבי� מה� נאלצי� להסתפק, ש שני הבכירי� ניקרו את עיניה� של הכפופי� לה�
 פר  השתמש: ואל הרשויות החל להגיע מידע מחשיד, בפחות מהשכר הממוצע המשק

 ניצל כבאי� לעבודות פרטיות, בכלי רכב של התחנה להסעות של בני משפחתו
 בעניי� רוקניא�. להשתמש בתחנה לצורכי מוס! פרטי ועודאיפשר לבנו , בביתו

 .התמקדו הטענות בעובדה שהוא מקבל שכר ללא אישור
 

� פעיל במפלגת העבודה בחולו� ומקורב לראש העיר מוטי, הכוחות שהגנו על רוניא
�  הכילו95'ת מבקר העירייה ומבקרת המדינה משנת "דוחו. היו חזקי� יותר, ששו

 ,יובל רכלבסקי, ואילו הממונה על הכנות המדינה, פרישתו מהעירייהביקורת על תנאי 
 א! האחראי� על" ,העסקתו באיגוד אינה חוקית ושכרו שול� לו לא כדי�" קבע כי 

 .תיקו� המצב לא עשו דבר
 

 הושעה מעבודתו ונפתח נגדו הלי! בבית הדי� למשמעת של, לעומת זאת, פר 
 ל"שכר לפקד על שירותי הכבאות סאבמקומו נ. הרשויות המקומיות באשדוד

 הדיוני� המשמעתיי� נגרר במש!. שזכה לשבחי� על תפקודו, יור� אסי�' )מיל(
 . הרשיע בית הדי� המשמעתי את פר  בשורה של עבירות97,'בשנת , לבסו�;  שני�3

 עתה נדרשו העירייה ואיגוד הכבאות להחליט איזו עמדה לנקוט בדיו� על חומרת
 .העונש

 
 פסק הדי� מחייב למצות את כל חמרת הדי� ע� מר פר  כדי לבער, ת דעתילעניו"



 ד שמואל"עו, כתב היוע  המשפטי של העירייה והאיגוד" ,שחיתות זו מהשורש
 החזרתו של מר פר  לעבודה בתחנה אינה מתיישבת ע� פסק" .בחוות דעתו, ורזגר
� הל מר פר  מלחמהיש לזכור כי במש! שלוש שני� ויותר מנ, א! למעלה מכ!, הדי

 משפטית זו ומאל  את האיגוד לשל� לו דמי השעיה של מאות אלפי שקלי� על
 למרות שידע היטב כי היה אחראי לכל המעשי� בה�, חשבו� התקציב הציבורי

� , נאמר לי מפורשות על ידי אנשי� המופקדי� כיו� על האיגוד הורשע בבית הדי
 החזרתו של מר פר , רות כפי שה� כי א� א� ההרשעות בפסק הדי� לא היו חמו

 העידו נגדו, ראשי המשמרות, לאור העובדה כי כל הקציני� הבכירי�(לתחנה 
 שידרדר אותה, תיצור מצב בלתי אפשרי בתחנה) ולמעשה הביאו להרשעתו

 ."לעברי פי פחת
 

� מאחורי הקלעי� נרקמה תוכנית שנועדה להביא לכ! שהעירייה, לטענת אכשטיי
 הרעיו� היה. וכ! תיסלל דרכו בחזרה לתפקיד, יטוריו של פר לא תתבע את פ

� שהיה אז חבר מועצת עיריית חולו�, אמיל מנור. לדחוק לפינה את יצחק רוקניא
 בדרישה לבטל בדיעבד את,   נגד רוקניא� ועיריית חולו�"עתר לבג, מטע� צומת

 את. לוולקצ  בהתא� את תשלומי הפנסיה ש, הסדרי העסקתו החריגי� בעירייה
 .אבי פר , ובראש� מפקד� המושעה, הכס� למימו� העתירה גייסה קבוצת כבאי�

 
 אבל אבי פר , אינו מוכ� לדבר על הפרשה, שכבר אינו חבר מועצה, אמיל מנור

 מימנו, מספר עובדי�, ואנחנו,   נגד רוקניא�"אמיל מנור הגיש את הבג" : מאשר
 כי חשבתי שבמלחמה כמו? ימו�למה הסכמתי להשתת� במ. זה נכו�,  "את הבג
 אז מה אכפת,   והמחיר לא בשמיי�"א� מנור מוכ� להגיש בג, אמרתי. במלחמה
 ?."לי לנסות

 
 .מספרת אכשטיי�" ,רוקניא� בא אלי לב� כמו סיד כשנודע לו שהוגשה עתירה"
"� .זה כבר דבר רציני, או דוחות של מבקרי�, זה כבר לא איומי� במסדרו

 לא לדרוש את פיטוריו, להדיח את יור� אסי�: כי נרקמה עסקהבנוכחותי ובתיוו
 וכל זאת תמורת, של אבי פר  בבית הדי� למשמעת ולהחזיר אותו לעבודה

  שקל לחודש תמורת500,7שסכו� של , בנוס� דרש פר .  "משיכת העתירה בבג
 יוחזר לו רטרואקטיווית על תקופת, ששול� לו עד להשעייתו,  שעות נוספות65

  לרוקניא� ינוכו אל� שקל בחודש#הסכ� הפשרה שאליו הגיעו הצדדי�. עיהההש
 יור�.   תוק� של פסק די�" קיבל בבג# מהפנסיה החודשית שלו מעתה ועד עול�
 .ואבי פר  הוחזר לתפקיד המפקד, אסי� קיבל פיצויי� נדיבי� ונשלח הביתה

 ."פותהחזר שעות נוס,  אל� שקל77ק על ס! 'אני התבקשתי לרשו� לו צ
 

 סולחה ליד הכותל
 

 פיטורי� על תנאי: בית הדי� המשמעתי של הרשויות המקומיות גזר על פר  עונש קל
 ולכ�, אי� בינתיי� גישה אל תיקיו, מאחר שבית הדי� הזה פורק לפני שנה. למש! שנה

� .דרישת העירייה לפטרו, א� בכלל, אי אפשר לדעת באיזו לשו� הוצגה לבית הדי
 .בית הדי� הורה להחזיר את פר  מיד לעבודתו:  פני� ידועההתוצאה על כל

 
 ד"אומר עו" ,א! בית הדי� חשב אחרת, למיטב זכרוני ראש העיר ביקש את פיטוריו" 

 .היוע  המשפטי של העירייה ואיגוד הכבאות, ורזגר
 
 . שרה אכשטיי� טוענת כי היתה מעורבת בעסקה להחזקת פר  לעבודה#
 
 .ולא ממצא שגו� מוסמ! קבע אותו, לטענה שהיא בגדר שמועהאי� מקו� להתייחס " 

 '."עסקאות'בית הדי� למשמעת איננו קשור ולא יכול להיות קשור ל
 
 שהיה בחור, היתה המזימה לסלק את יור� אסי�," אומרת אכשטיי�" ,מה ששבר אותי"

  בכלרוקניא� מכחיש מעורבות." פשוט אי� לי מילי�, חרו , ישר, חכ�, נעי�, מקסי�
 העונש הקל שנגזר על פר , להערכתו. הוא טוע�" ,לא היתה שו� קומבינה" .עסקה שהיא

 הסכ�. בבית הדי� המשמעתי היו תוצאה של עדויות אופי חיוביות שהושמעו ש�
 ה�. סוכ� בי� שלושת עורכי הדי� של הצדדי� ואי� לזה שו� קשר אלי"  "הפשרה בבג

 ל מנור לא נשלט על ידי אבי פר  ולי אי� שו�אמי. חשבו שה� עלולי� להפסיד במשפט



 ."עסקה ע� אבי פר 
 
 .שרה אכשטיי� אומרת שהיא תיווכה ביניכ�# 
 
 היא גנבה. הכל היה בסדר ונקי וחוקי. קומבינטור מספר אחד, היא בחורה שמדמיינת"

 ."ובגלל זה יש לה רגשי נקמה והיא לא בוחלת בשו� אמצעי, מסמכי� ופיטרו אותה
 

 אני הלכתי בתו�" . הוא אומר" ,זה מצו  מהאצבע" .  פר  טוע� שלא היתה עסקהג� אבי
 שלושה שופטי� החליטו להחזיר אותי. לב לבית המשפט ואני שמח שחזרתי בשלו�

 ."לעבודה
 

 , ליד הכותל בירושלי�98'היא נחתמה כנראה במרס , כטענת אכשטיי�, א� היתה עסקה
� לקחתי אות�, זה נכו� שהיתה פגישה" .אהר� נשיא, בנוכחות חבר מועצת עיריית חולו

 ה� הבטיחו אחד לשני שילכו יד ביד" .אומר נשיא" ,לעשות ביניה� סולחה בכותל
 אני לא. לא לפגוע אחד בשני ולא לפגוע במערכת, ויובילו את הנושא בצורה מכובדת

 ."לחצו ידיי� ביניה� וזהו. נכנס לכל הפרטי�
 

  באותה נסיעה אפשר ללמוד מעדות שנת� אבי פר פרטי� נוספי� על מה שדובר
� ",נסעתי לכותל ע� רוקניא� ונשיא" .בבוררות שנעשתה אחרי פיטוריה של אכשטיי

 ,דיברתי ע� רוקניא� לאור! כל הדר!. לא היינו ברוגז. נסענו רק פע� אחת" .העיר פר 
 ."בבית הדי� למשמעת, היו לנו חילוקי דעות ובעיות משפטיות

 
 ?למה נסעת� לכותל ונשבעת� בתקיעת כ� להפסיק את המלחמה,  היתה קומבינה א� לא#
 

 ."לא רוצה לדבר יותר. עזבי, די, די" : השבוע, פר 
 

 .נמצא בבדיקה' קומבינה'עני� ה" :משה מסקו, תגובת דובר נציבות כבאות והצלה ראשית
� עבודה ובטיפולוכולל מרכיבי שכרו נמצא בבית הדי� ל, כל עניי� משכורתו של רוקניא

 כאשר רוקניא� כבר כמעט, שמואל נחמני, של הממונה על יחידת האכיפה במשרד האוצר
 ."שנה מחזיר כספי� לקופת המדינה

 
 קרקס בוועדת הפני�

 
 את המידע. כאשר שרה אכשטיי� החליטה לפעול היא חששה בתחילה להיחש� בעצמה

 היא העבירה, וקניא� ושל פר כמו על תנאי השכר של ר, על העסקה שבה היתה מעורבת
  הגיש עזרא תלונה למבקר98'בינואר . אלברט עזרא, לחבר מועצת עיריית בת י�

 כפי, אבל המשטרה לא פתחה בחקירה כנגד פר  ורוקניא�.  למשטרה98'המדינה ובמאי 
  הועבר# 1998ב" : צ שלומית הרצברג"סנ, שמאשרת בדיעבד דוברת מחוז תל אביב

 � לידי מבקר, גניבה בידי עובד ציבור שיש לו זיקה, הפרת אמוני�תיק חקירה בגי
 ."וזאת בהנחיית פרקליטות המדינה, משרד הפני�

 
 ופנתה לעזרת התנועה לאיכות, אכשטיי� הבחינה שהרשויות אינ� ממהרות לפעול

� ה� הבינו שמדובר בחומר שרק אני, כשהגיע לעירייה מכתב מהתנועה" . השלטו
 והעבירו אותי לצרי� ריק לכמה, � חיכו עד הבחירות לרשויותה. יכולתי להעביר

 שהשתתפתי,  שיש עלי המלצות מכל הגורמי�#אני.  פוטרתי99'ביולי . חודשי�
  אני כבר שנתיי�# במלחמת יו� כיפו בהצפנה ופענוח וקיבלתי תעודת הצטיינות

 ."יושבת בבית וה� ממשיכי� בשלה� ולא עושי� לה� כלו�
 

 כול� מעבירי� את האחריות מאחד? למי לא פניתי" .סו� אחר מחסו�היא נתקלה במח
 ,חברי הכנסת איל� גילאו� וזהבה גלאו� ניסו לעזור.  לשני ולא� אחד לא ממש איכפת

 ."וג� ה� התייאשו, עשו מאתנו ש� קרקס. הגיעו איתי לוועדת הפני� של הכנסת
 
 ועדת הפני� של הכנסת ע�באתי לו. הייתי בהל�, לא התייאשתי" :כ איל� גילאו�"ח

 בעיקר בהתחשב בכ! שכבאי� עובדי� על משכורת של, מידע שלדעתי היה מצמרר
00,4� וכא� יש ב� אד� שהחליט. כי אי� כס�,  שקל וג� את זה ה� לא מקבלי� בזמ

 מקבל, כי יצאה לאור העובדה שגזבר ומזכיר לא אמורי� לקבל שכר, שהוא חשב



  שחיתות# כשבחיי� שלו הוא לא החזיק צינור כיבויתוספת כוננות של כבאי מבצעי
 חשבתי שאני. שפשוט לא תאמ� ולאנשי� בוועדת הפני� זה נראה הכי מקובל שיש

 ה� עוד כעסו עלי שאני בא להרע? מה פתאו�. שול� לה� תלוש כזה וכול� נופלי�
 ."לפגוע בפרנסה שלו, תנאי� של עובד

 
 ומכל המידע ששרה, תוצאה מהפנייה שליכ" .גילאו� פנה לממונה על השכר באוצר

 שהרוקניא� הזה צרי!, הוא הודיע במכתב חרי� לעיריית חולו�, אכשטיי� העבירה
 בזה התפקיד שלי הסתיי� ואני. להחזיר את כל עודפי השכר שלו לקופה הציבורית

 ,הבעיה המרכזית היא ששרה אכשטיי� עכשיו בחו . מבי� שעכשיו יש חקירת משטרה
 והמושחתי� האלה יושבי� בפני� ועליה� מגיני� מכל,  אחרי� במצבהכמו רבי�
 ."הכיווני�

 
 .בינתיי� ביקשה אכשטיי� ממברק המדינה להורות לאיגוד הכבאות להחזירה לעבודה

 .פנו בעניינה להסתדרות וזאת הציעה לייצג אותה בבית הדי� לעבודה" עוג�"מעמותת 
 ",ית הדי� למשמעת של עובדי המדינהאב ב, ה� הסכימו לבוררות של רינה גרוס"

� :בבוררות היא נתקלה במכשלת החוק שאמור להג� על אנשי� במצבה. אומרת אכשטיי
 כדי שתוחזר לעבודה היה עליה לשכנע את הבוררת השיפוטית שפיטוריה היו א! ורק

 גרוס קבעה שפוטרתי הניגוד להסכ�" . כתוצאה של תלונותיה על הממוני� עליה
 היחסי�'אלא ג� בגלל ,' הטענות שנטענו נגד בכירי האיגוד'בל לא רק בגלל א, הקיבוצי
 ."ביני לבי� הממוני�' העכורי�

 
 ?למה רצית לחזור למקו� העבודה שבו מתנכלי� ל!#
 
 ?מקו� ציבורי זה מקו� פרטי של מישהו. פרינציפ? זה של אבא שלה�? מה זאת אומרת" 

 .יש חוק ציבורי. אבל יש מנהל ציבורי. כותוזאת ז, א� עור! די� פרטי לא רוצה אותי
 ?"הפקרות, מה זה פה

 
 ?ניסית למצוא עבודה במקומות אחרי�# 
 
 ?מה אני יכולה לענות,  כששואלי� אותי למה פוטרת47,אני בת . בטח שניסיתי"

 פוטרתי כי לא הייתי, מה אני אגיד? אז מי ירצה אותי? בעקבות חשיפת שחיתות
 ."! בסדרהייתי ועוד אי? בסדר

 
 ?היית עושה זאת שוב# 
 
 ."חבל שלא עשיתי את זה קוד�. ועוד אי!"

  הודיע הממונה על2000בינואר . אבל מאבקה של אכשטיי� אינו רק סיפור של אכזבות
 לעיריית חולו� שהסכ� הפשרה שקיבל תוק� של פסק, יובל רכבלסקי, הכנסות המדינה

 כל הכספי� ששולמו לרוקניא� שלא כדי�והוא תובע את השבת ,   אינו חוקי"די� בבג
 בטענה שהסכ�, בתגובה תבע רוקניא� את רכבלסקי בבית הדי� לעבודה. כל השני�

 טוע�, האוצר.  נחת� ע� עיריית חולו� והעירייה צריכה לעמוד בו# 92'הפרישה שלו מ
� .ג� א� לדעתו אלה תנאי� לא חוקיי�, אינו רשאי היו� לפגוע בתנאי� שקיבל, רוקניא

 
 בעקבות זאת אכשטיי� מצאה עצמה פתאו� מחוזרת על ידי כל הגורמי� שקוד� דחו

 מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב חוקר את הפרשה במר  רב. אותה הלו! ושוב
  שהסתפק# 98'הוא זה שב, שאחראי על החקירה, ק מוטי אבני"רפ, למרבה האירוניה(

  לב מפרקליטות המדינה מונתה לטפל# רד יעל ב"עו) ,בהעברת המידע למבקר המדינה
 בשבוע שעבר התקיי� מפגש משות� של שני הצוותי� ולאכשטיי� נמסר שמכתב, בתיק

 .הוקרה בדר! אליה
 

 ש� תידו� בתו�, אחרי החלטת הבוררות חזר עניינה של אכשטיי� לבית הדי� לעבודה
�  של י באיגודלעבודה" . הפגרה תביעתה לפיצויי פיטורי� מוגדלי� מעיריית חולו

 אז לפחות שאני" . היא אומרת" ,כי פסק הבוררות הוא סופי, אני כבר לא אוכל לחזור
 ,אקבל פיצוי צודק על מה שעברתי ושהאנשי� האלה יקבלו עונש ויחזירו את כל הכספי�

 ."שה� קיבלו כל השני�, שלי ושל!
 



 הנזק נמדד במיליוני�
 

  דרישת פיצוי#רי דר! חתחתי� מתסכלתהתחנה הסופית שאליה הגיעה אכשטיי� רק אח
 להיות מלכתחילה מטרת� של, פרידמ�' לדעת פרופ,  צריכה#בלית ברירה, כספי מוגדל

 המסקנה שלי מהמחקר היא שישועה גדולה לא באה למגלי מעשה" . חושפי שחיתויות
 ",שחיתות מבתי הדי� לעבודה וא� לא מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

 הרוש� שנוצר הוא ששופטי� נוטי� יותר להאמי� למעסיק מאשר לעובד" .רידמ�אומר פ
 תומכת בה�" עוג�"לפחות באות� מקרי� ש, למרות שבאופפ� מעשי, שמגלה שחיתות

� מדובר באנשי� שעל פניו נראה שיש לה� ובאמת התנכלו לה�, בפניית� לבית הדי
 ."בעקבות חשיפת שחיתות

 
� צד, מכיר את הבעיה ג� מצדו השני של המתרס, המדינהשהיה נציב שירות , פרידמ

 כמי שקצת מצוי במנהל ציבורי אני" .הוא אומר" ,הבעיות אינ� פשוטות" . המעסיקי�
 זו אולי נקודת. יודע שזה לא פשוט להמשי! ולהעסיק עובד שגילה מעשי שחיתות

 בד למקו�שאצלה אי� פשרות בתביעה להחזיר את העו, המחלוקת ביני לבי� מיה קו!
 סביר, ג� א� יוחזר לעבודה, העובד. א� זה מה שהוא רוצה, העבודה שממנו פוטר

 מדובר באנשי�, ואת זה צרי! לציי�, בנוס�. שברוב המקרי� ינודה מבחינה חברתית
 ,לדעתי, לכ�. הזאת היא בעייתית' כאליות'וה' .כאלה'ה� . שיש בה� תכונה מיוחדת

 ." לא עצה נכונהההתעקשות על החזרת� לעבודה היא
 

 הציע פרידמ� פתרו�, בוועדת העבודה של הכנסת" עוג�"כשהופיע ע� חברי עמותת 
 אני חושב שהמעסיק יכול לשחרר עובדי�" . שלדעתו הוג� ומעשי הרבה יותר, אחר

 .אבל הוא צרי! לפצות אות� באופ� ראלי על הנזק שצפוי לה�, כאלה מהעבודה
 בס! ההכנסות, והוא גדול מאוד, ימצאו עבודהלהכפיל את הסיכוי שלא י, כלומר

 אתה מדבר על' , תגובת המעסיקי� היתה. שהיו מרוויחי� לו היו ממשיכי� לעבוד
 ?"העובד יכול לספוג נזק של מיליוני� והמעסיק לא' .לא בא בחשבו�, מיליוני�

 
 וצותא� ה� ר, כי המערכות," פרידמ� מניח שזה יהיה הפתרו� שאליו יגיעו כול� לבסו�

 וג� להיער! מראש; חייבות להשתמש בעובדי� שיגלו מעשי שחיתות, להיות נקיות
 ."בבוא הזמ�, לשל� על כ! בהתא�

 
 בנאד� שנלח� על" .עוד לא השתכנעה בכ! לחלוטי�" ,עוג�"ר עמותת "יו, מיה קו!

 בעיקר א� המושחתי� שחש� כבר, למה דווקא אותו לזרוק, על המוסר, טוהר המידות
 אבל חולקת על, היא מסכימה" ,לפרופסור פרידמ� יש הרבה ניסיו� בנושא? ש� אינ� 

 אבל, אמנ� יש בי� העובדי� האלה אנשי� בעיתי�, ראשית" .ההכללות שהוא עושה
 אלא שהשחיתות היא שגררה אות� למצבי� בלתי, רוב� אנשי� שלא חיפשו שחיתות

 .עט בלתי אפשרי מבחינת�וזה כמ, רוב� רק רוצי� מקור פרנסה למשפחת�. אפשריי�
� אבל ג� לחוש� השחיתות שמתעקש לחזור, יש לי הרבה כבוד לפרופסור פרידמ
 ."למקו� עבודתו וצרי! לעזור לו בכ!

 
 א� כי היא מצפה, קו! מבינה שיש משהו בהצעתו של פרידמ�, ע� כל הצער והכאב

 די� לשמורמעביד שישמע שהוא יצטר! לשל� אל� אחוז פיצויי� יע" .לתוצאה שונה
 ",ולדאוג שהאווירה סביבו תהיה טובה, על העובד במקו� העבודה במקו� לפטר אותו

 .מקווה קו!
 

 בגלל מילה אחת
 

 החור לעידוד טוהר המידות. שני חוקי� עומדי� לכאורה לימינ� של חושפי שחיתויות
 בשירות הציבורי נות� לה� טפיחת עידוד על השכ� בדמות תעודת הוקרה ממקו�

 .החוק השני אמור להג� עליה� מפני פגיעה בעקבות חשיפה. דה או מנשיא המדינההעבו
 "),חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקי�(חוק הגנה על עובדי� "זהו 

 ולא יפטר בשל כ!, לא יפגע מעביד בתנאי עבודתו שלעובד" :הנוקט לשו� מצמצמת
 #שהניסוח הזה, פרידמ� ורודאי קובע, המחקר של איל�." עובד שהגיש תלונה, בלבד

 שברוב המקרי� אינו מתקשה לגייס נימוקי�," משחק לידי המעביד" #בשל כ! בלבד"
 שבה ה�, כי� הצעת תיקו� לחוק"מסיבה זאת הגישה קבוצת ח." נוספי� לפיטורי�

 ."בלבד"מבקשי� למחוק את המילה 



 
 . יותר בבוא� לבית הדי�א� יתקבל התיקו� תהיה לחושפי השחיתויות הגנה ממשית

 שבסמכותו להורות, בינתיי� פתוחה לפניה� ג� האפשרות שלפנייה אל מבקר המדינה
 קניי� טכני, בדר! זו נקטו אברה� בר לב. בצו על החזרת חושפי השחיתויות בעבודה

� מבקרת, ואתי ארביב; שחש� מעשה שחיתות במוסד, בבית החולי� וולפסו� בחולו
 שחשפה חשדות למעורבות כימיקלי� בפרות וירקות, ותאיכות במשרד החקלא

 מבקר המדינה הוצא, שניה� פוטרו. שאמורי� להיות אורגניי�, מתוצרת גוש קטי�
 .אלא שהצווי� לא כובדו, צווי� המורי� על החזרת� לעבודה

 
 אתי ארביב. עובד מאז בעבודות סבלות מזדמנות, גמלאי של משרד הביטחו�, בר לב

 .נצר חזני שבגוש קטי�,  ומשפחתה מנודי� ומוחרמי� ממקו� מגוריה�והיא, מובטלת
 הצעד הבא הפתוח לפניה� בוא תביעה מבית הדי� לעבודה שיכפה את מימוש� של

 .צווי המבקר
 
 חלק גדול מהפניות לבית הדי� ה�" .פרידמ�' אומר פרופ" ,צווי� כאלה נדירי� מאוד"

 כ! שמבקר המדינה זה אמנ�. ו המבוקשכתוצאה מכ! שמבקר המדינה לא הוציא את הצ
 ."אבל כזה שאינו נות� מענה מספיק טוב, פתח נוס�

 
   אינו מממהר להתערב ביחסי� שבי�"אלא שבג,  "אפשרות נוספת היא עתירה לבג

 שחשפה, ר לשעבר במשטרה"רס, כפי שהותה ענת פקטור, מוסד ציבורי לעובדיו
 בה לתפקידי� במקומות רחוקי� ולבסו�פקטור הוצ. פעילות לא תקינה באג� התנועה

 היא שקלה. אבל עתירתה נדחתה על הס�,   נגד הפיטורי�"היא עתרה לבג. פוטרה
 ויתרה, אבל מאחר שכבר החזיקה בתואר ראשו� במשפטי�, לעתור להרכב רחב יותר

 .המשיכה ללמוד וכיו� היא עורכת די�, על המש! המאבק
 

 אכזבה,  לח  ציבורי לטובת חושפי השחיתויותשאמורה בסיקורה לעודד, ג� התקשורת
 ",יש היו� יותר ויותר כאלה שמסרבי� בכל תוק� לגייס את התקשורת למאבק�" .אות�

  מקרי� של התנכלות לחושפי# 80בראשותה מטפלת ב" עוג�"עמותת . אומרת מיה קו!
 ,רר לה�התב, החשיפה העיתונאית.  פניות שהגיעו אליה# 700שסיננה מתו! כ, שחיתויות

 ברוב המקרי� אי� לפרסו� המש!; מעוררת במקרה הטוב צקצוק לשו� ביו� הפרסו�
 .והפרשה שנחשפה נשכחת במהירות

 
 שמראש אינ� רואי�, חוש� שחיתות נשאר לבדו מול בתי הדי�, ה� טועני�, בסופו של דבר

 ,גרוע מכלוה. הפרסו� ג� פוגע בסיכוייו למצוא עבודה חלופית. בעי� יפה פנייה לתקשורת
 בישראל עוד לא עשו. סביבתו הקרובה לא תמיד ששה לשל� יחד אתו את מחיר החשיפה

 אבל מחקרי� שנעשו בארצות הברית הראו שרבי� מחושפי השחיתויות התגרשו, מחקר כזה
 . הודו כי ניסו להתאבד#  %10בשל המתח הנפשי והקשיי� הכלכליי� ו

 
 התפרקו בשל חשיפת השחיתות והתנכלויותידוע על משפחות בישראל ש" עוג�"לעמותת 

 ,'לפני כשנתיי� נמצאה גופתו של א. בתקשורת פורס� ג� מקרה מוות אחד. שבאו בעקבותיה
 .ופוטר, מנהל אדמיניסטרטיווי שחש� מעשי שחיתות בהנהלת המוסד הציבורי בו עבד

 כימתמסרבת משפחתו לקבל זאת וממשיכה להאמי� , התאבד' למרות טענת המשטרה כי א
 לאיש מהנוגעי�, כ! או כ!.) חתר הפרטי� נשארו חסויי� לבקשת המשפחה(משברו� לב 

 היו ההשפלה הגדולה ותחושת העוול הגדול שנגר�' בדבר אי� ספק שמה שהכריע את א
 .לו לאחר שסיכ� את עצמו לטובת הכלל ובמקו� הכרת תודה פוטר וחייו נהרסו

 
 אנה מרקס חיה וקיימת

 
"� .אנה מרקס לא היתה בו. יו� חדש עמד בפתח.  מלובנת אל האדמההשמש שלחה קר

 .אבל הכל התנהל אחרת, היא תכננה להופיע במשפט החברי�. הוא התחיל בלעדיה
 העיתונות דיווחה באותיות. גוויתה שסועת הגרו� נמצאה זרוקה במזבלה העירונית

 ."ו למסלול�שב' כחול לב�' החיי ב. חלו� הביעותי� המטור� חל�: קידוש לבנה
 

 'שכתב לפני כשנה דר". אנה מ"ובשורת אלה מסתיי� הספר , אנה מרקס היא מיה קו!
 בהשראת המאבק הממוש! והנואש שניהלה קו! בהנהלת, רופא וסופר, חיי� חיימוב

 מעילה ומרמה בסני�,  שנה מעשי הונאה# 15שחשפה לפני כ, קו!. תנובה ושלוחיה



 נתקלה במערכת,  שבו עבדה כמנהלת חשבונות,תנובה בשוק הסיטונאי בתל אביב
 .השמצות ששיאה בפרסו� חוות דעת פסיכיאטרית מביכה שהזמינה הנהלת תנובה

 
 . ג�#והיא חיה וקיימת וגרה ברמת, מיה קו! לא התאבדה ולא נרצחה, בניגוד לספר

 היא פוטרה מעבודתה ולא שבה אליה ג� אחרי שהורשעו שלושה עובדי� בגניבת
 לעידוד טוהר המידות" עוג�"לפני כעשר שני� הקימה את עמותת . רי�רבבות דול

 זכתה, בתו� הלי! משפטי שנמש! תשע שני�, ולפני שנה, והגנה על חושפי שחיתויות
� שאיבח� אותה כחולת נפש בלי שבדק אותה, בתביעה נגד הפסיכיאטר משה אבנו

 . אל� שקל100בית המשפט חייב אותו שלל� לקו! פיצוי בס! . ולו פע� אחת
 


