פרק רביעי
חוק יסוד:
הפוליטיקה

ההתמודדות עם תופעת השחיתות השלטונית יכולה להיעשות
במדורג ,תוך כדי קידום הצעות חוק פרטניות לכל מרכיב של
התופעה בנפרד  -בתהליך ארוך שנים  -או במאמץ ממוקד
אחד ,שבו כל  32הצעות החוק הפרטניות תיכללנה כולן תחת
חוק יסוד :הפוליטיקה.

הבחירה בקידום חוק יסוד :הפוליטיקה על פני קידום הצעות חוק נפרדות נובעת
מהחשיבות הטמונה ּבַנושא ,כמו שיוסבר להלן:

א .עדיפות לאומית
הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה כאמצעי להתמודדות עם תופעת השחיתות השלטונית
תקבע בתודעה הציבורית את העדיפות הלאומית שהמערכת הציבורית והפוליטית
נותנת למיגור התופעה ההרסנית .העלאת הנושא לעדיפות עליונה בסדר היום
הלאומי אמורה להעביר מסר לכלל אזרחי המדינה לאיזו נקודת שפל הגיעה המערכת
הפוליטית.

ב .תקופה חדשה
הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה תבשר את סופה של הפוליטיקה הישראלית במתכונתה
הקודמת ,זו שניהלה את חיי הציבור במשך למעלה משישים שנה .קביעת כללי משחק
חדשים תבשר את נחיצות התהוותה של פוליטיקה ישראלית שונה בתכלית ,וכמוה
כהודעה ממלכתית לכל פוליטיקאי ואזרח כי מעתה עליהם להתאים את התנהגותם
למציאות החוקית החדשה .התקופה החדשה תיבדל מקודמתה ,שכן מציאות חדשה
זו נועדה להתגבר על כל חולשותיה של הפוליטיקה הישראלית.

ג .חוסנה של הדמוקרטיה
חוק יסוד :הפוליטיקה ישיב לדמוקרטיה הישראלית את חוסנּה ,אשר התערער
עקב גילויי השחיתות השלטונית; הוא ישיב את אמון הציבור בדמוקרטיה ובמערכת
הפוליטית על כל מוסדותיה; יעודד את חילופי המשמרות בהנהגה הפוליטית ,על ידי
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כניסתן של דמויות חדשות לזירה הציבורית; וכן יגביר את מעורבות הציבור בפוליטיקה
מתוך כוונה לסייע למדינה בהשגת יעדיה הלאומיים ,הכלכליים והחברתיים.

ד .הצבת המטרה
חוק יסוד :הפוליטיקה יציב באופן הברור ביותר את המטרה העליונה ,שהִנה טיפול
חקיקתי ,איכותי ויסודי לשם סגירת כל הפרצות בחוק המאפשרות את התפשטות
תופעת השחיתות השלטונית .כל דבר שאפשר לעשות למיגור תופעת השחיתות
השלטונית חייב להיעשות במסגרת מלאכת מחשבת אחת ,המנווטת היטב על ידי
בני סמכא מעולים.

ה .התגייסות ציבורית
הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה לבדה עשויה להביא להתגייסות ציבורית של גורמים
שונים על מנת שקול המחאה יגיע אל מקבלי ההחלטות ויגרום להם לפעול .איננו רואים
לעתים קרובות מציאות שבה הצעת חוק רגילה גורמת להתלהבות ציבורית ולקול
מחאה המסוגל להניב תוצאות .מחאה ציבורית נוצרת סביב נושא הגדול בכללותו,
ולכן חוק יסוד :הפוליטיקה הוא המנוע ההכרחי להתנעת הפעילות הציבורית.

ו .קצה הקרחון
הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה תתמוך בפועל באסכולה של הלוחמים בשחיתות
השלטונית המכירים בנזקיה הרבים של השחיתות ומבקשים להתמודד עמה באופן
נחרץ .מה שנחשף עד כה לציבור הוא רק קצה הקרחון של השחיתות השלטונית,
ומלאכה ענקית עוד נדרשת על מנת למגר את התופעה .האסכולה השנייה ,המבקשת
להמעיט בחומרת התופעה ובהיקפה ,כלל אינה רואה את מורכבות התופעה ,על
שלל מאפייניה וביטוייה.

ז .עיצוב תרבות פוליטית
הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה תסייע רבות לעיצוב תרבות פוליטית חדשה ,הנשענת
ראשית לכול על נבחרי ציבור הרואים בשירות הציבור שליחות מהמעלה הראשונה:
נבחרי ציבור המסוגלים לנטרל מניעים אישיים וצרים למען טובת הציבור הרחב;
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ותרבות פוליטית היכולה להתאפיין בשיח פוליטי ענייני ופורה בין מפלגות שונות
ויריבות ,על רקע של מדיניות או אידיאולוגיה.

ח .תפקוד הממשל
חוק יסוד :הפוליטיקה יסייע לתפקודו התקין והיעיל של הממשל .בתוך כך נורמות
חדשות תחלחלנה לתוך המערכת הממשלתית והציבורית ,השפעתן תלך ותתעצם,
ויורגש שינוי בתפקוד הממשל .התעסקותם של נבחרי ציבור בהיבטים פוליטיים
מובהקים השזורים בתוך תופעת השחיתות השלטונית פגעה בתפקוד הממשל ,שכן
הדעת לא הייתה פנויה לענייני המדינה ,אלא לקידום עניינים אישיים ,ולאחר חשיפת
התנהלות בלתי תקינה זו  -להיחלצות אישית של הסורחים.

ט .הרתעה יעילה
חוק יסוד :הפוליטיקה ישנה את המצב המשפטי מיסודו .בתוך כך תיקבע ענישה
הולמת לכל הפרה של סעיף בחוק ,ויהיה זה מעבר חד ממצב של אי בהירות באשר
לקיומה של עבירה  -למצב חד-משמעי שבו כל האסור יוגדר כעבירה על החוק.
בהירות החוק תיצור הרתעה יעילה על כל הגורמים הפוליטיים אשר עד עתה ניסו
 -ולא אחת גם הצליחו  -לנצל את הלקונה בחוק.

י .עוצמה ערכית ומוסרית
קידום הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה יהיה אירוע מכונן חסר תקדים בהוויה
הפוליטית הישראלית ,מהלך שיש בו כדי להגשים את החזון הציוני :מדינת ישראל
הנשענת על עוצמה ערכית ומוסרית .הבסיס לעליונות ערכית ומוסרית טמון
ביצירת הפוליטיקה האחרת ,זו שאנו מייחלים לה אך לרוב נואשים מכדי להאמין
שבכוחנו להביאה.
בשלב ראשון יתבקשו המוסמכים לכך לגבש את הצעת חוק יסוד :הפוליטיקה,
ובשלב השני  -לאחר אישור הצעת החוק במליאת הכנסת  -קרוב לוודאי כי
נזכה לראות את ההשפעה החיובית חסרת התקדים של החוק ,כמתואר בעשרת
הסעיפים לעיל.
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פוליטיקה חוקתית היא הפוליטיקה שתונהג במדינת ישראל לאחר חקיקת חוק
יסוד :הפוליטיקה; במעמדה של הפוליטיקה הישראלית יתחולל שינוי רב ערך,
ומתחתית מעמדה הציבורי של הפוליטיקה במשך שנים כה רבות  -היא תנסוק אל
עתיד מבטיח.
פוליטיקה חוקתית היא המהפכה הרעיונית של ההוגים בטובתה של מדינת ישראל;
היא המהפכה הפוליטית והחברתית של האזרחים הצופים אל עתידה של מדינת
ישראל; היא ראשית המהפכה של מנהיגים המבקשים להוביל את מדינת ישראל
אל תור הזהב המתחדש במדינת היהודים.

