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מסקנות

מיזם הערכת היושרה הלאומית שהוצג כאן הינו מיזם רחב יריעה שסקר וניתח עשרה גופים ומוסדות המרכזיים 

בישראל, המהווים עמודי-תווך במדינה. הניתוח התמקד בהיבטים של עצמאות פעולה, משילות ויושרה. בכל 

אחד מעמודי-התווך האלה, נבחן המצב החוקי והמצב הנוהג בפועל וכעל בסיס זה הוצעו המלצות הנוגעות 

לכל תחום. לאור היקפו הרחב של הפרויקט, מתבקש גם מבט כללי על מצב היושרה הלאומית בישראל, כפי 

שעולה מהמחקר שנעשה, וכן מתבקשות המלצות כלליות ותובנות מרכזיות אפשריות, העולות ממנו.

מסקירת ההערכות שקיבלו כל המוסדות והגופים שנבדקו בישראל עולה כי הציון )ממוצע של כל עמודי-

התווך( של היושרה הלאומית בישראל הוא 71 )על רצף של 100(. ציון זה הוא בינוני למדי – אמנם אינו גרוע 

אך רחוק מלהניח את הדעת. הציון הבינוני הזה איננו תוצאה של הערכת יושרה בינונית בכל התחומים, אלא 

משקף מחד, יושרה גבוהה בחלק מהתחומים ומאידך, יושרה נמוכה יחסית באחרים. שלושה עמודי תווך זכו 

להערכה גבוהה: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שזכתה לציון הגבוה ביותר )91 מתוך 100(, מבקר המדינה 

להערכה  שזכו  תחומים  שלושה  הרצף,  של  השני  מצדו   .)81( השופטת  והרשות   ,)88( הציבור  פניות  ונציב 

100(, המפלגות  )53 מתוך  נמוכה יחסית: השירות הציבורי )שירות המדינה(, שקיבל את הציון הנמוך ביותר 

)55( והרשות המבצעת )58(. ביניהם בתווך, ארבעת התחומים האחרים שזכו לדירוגי יושרה בינוניים-גבוהים 

)דירוגים סביב 70(. 

מכאן עולה כי החולשה העיקרית של מערכת היושרה הלאומית בישראל, היא בתחום שירות המדינה, הרשות 

המשילות  בתחום  חולשתה  בולטת  הממשלה,  קרי:  המבצעת,  הרשות  הפוליטיות.  והמפלגות  המבצעת, 

והתפקיד שהיא ממלאת במערכת היושרה. מסתמן כי אמנם מהיבט החוק יש בידי הממשלה כלים מניחים 

את הדעת למשילות ברמה ראויה, אך התנהלותה בפועל, בהיבטים של משילות ותפקודה לקידום היושרה 

בשירות  השורר  המצב  כי  לראות  מפתיע  זה  אין  אולי  הדעת.  את  מלהניח  ורחוקה  חלשה  היא  הלאומית, 

המדינה )המגזר הציבורי( בפועל, דומה לזה של הממשלה עצמה: חולשה ורפיון ניכרים מבחינת המשילות 

אינו מפתיע מאחר  בישראל  הפוליטיות  המפלגות  הכללי של  הדירוג  גם  במיוחד(.   והיושרה  )האחריותיות 

ובשנים האחרונות רכשו המפלגות בציבור מוניטין גרוע של חוסר יושרה, תככנות ואף מידה לא מבוטלת של 

שחיתות )קניית קולות, 'דילים' לבחירת מועמדים ועוד(. מאחר והממשלה מורכבת מנציגי המפלגות, יתכן 

ויש קשר בין ההערכה הנמוכה של המפלגות לבין הערכת יושרתה של הממשלה, המורכבת מנציגי המפלגות, 

ושאינה נתפשת כנראה "כממלכתית" דיה ועל-מפלגתית כפי שאפשר היה לצפות.

יחסית  הגבוהה  ההערכה  בולטת  הציבורי(  )הסקטור  המדינה  ושירות  הממשלה  של  הנמוכה  היושרה  כנגד 

בין  באמצע  השופטת.  והרשות  הציבור,  פניות  ונציב  המדינה  מבקר  המרכזית,  הבחירות  ועדת  שקיבלו 

האחרים:  המוסדיים  התחומים  נמצאים  הלאומית,  היושרה  מבחינת  נמוך,  המדורגים  לבין  גבוה  המדורגים 

הרשות המחוקקת ורשויות האכיפה, המשקפים גורמים שלטוניים, והחברה האזרחית והתקשורת הציבורית, 

המיצגים את הציבור הרחב. תחומים אלה מדורגים בשני השלישים העליונים של רצף הדירוג )שרטוט 1(.
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מעניין לראות כי לשלושת המוסדות בעלי ההערכה הגבוהה: ועדת הבחירות, מבקר המדינה והרשות השופטת, 

יש מכנה משותף בולט: שמירה על מדינת ישראל כמדינה בה הבחירות דמוקרטיות, ונשמר בה החוק והסדר, 

וכן הסדר המנהלי התקין במנגנוניה. אפשר לראות בשלושה עמודי-תווך אלה גורמים המשמשים 'כמנגנוני 

הגנה' על החוק ועל האזרחים מפני שרירות, פגיעה בזכויות ומפני פגיעה בתהליכים הדמוקרטיים )בחירות(. 

שחיתות  מפני  ובקרה  שמירה  כמנגנון  ברור  תפקיד  לצדק,  הגבוה  המשפט  לבית  בייחוד  השופטת,  לרשות 

ועיוותים בפעולות הממשלה ושירות המדינה, אך גם מבקר המדינה ונציב פניות הציבור, ממלא תפקיד דומה 

בנושאים אלה. תפקידה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בניהול תהליך בחירות דמוקרטי, מסודר ונטול 

פניות, חשוב ביותר אף הוא שכן הוא מאפשר לציבור להביע את רצונו בבחירות ללא הטיות ועיוותים בתהליך. 

מהדברים כאן עולה כי הניתוח של מערכת היושרה הלאומית בישראל מאפיין אותה כבעלת שני צירים או 

"כוחות" עיקריים מנוגדים. כוח אחד, משקף את הגורמים המוסדיים, שלהם הערכה נמוכה: הרשות המבצעת 

)ממשלה( וזרועותיה בשירות הציבורי ובפוליטיקה )מפלגות(, מהווים גורמים המחלישים או "שוחקים" את 

היושרה הלאומית. מנגד, הכוח השני, משקף את הגורמים המוסדיים להם הערכת יושרה גבוהה: הגוף המנהל 

ומבצע את הבחירות, ושומר על טהרתן )ועדת הבחירות המרכזית(, הרשות השופטת ומבקר המדינה. כלומר, 

שלושה גורמים אלה משקפים 'מנגנוני שמירה וההגנה' מפני שחיקת היושרה הלאומית. 

מבנה מוסדי "ניגודי" כזה של מערכת היושרה הלאומית, בעל שני כוחות מנוגדים, מעורר את החשש מפני 

וההשפעה מצד  "הלחצים"  כנגד  לעמוד  ויכולתם  היושרה הלאומית  על  ההגנה'  'מנגנוני  כוחם של  שחיקת 

הכוחות שאינם 'מצטיינים ביושרה' )"שוחקי יושרה"(. מבנה ניגודי כזה יכול בקלות יחסית להביא להידרדרות 

ביושרה  הגבוהים  הגורמים  על  כאלה  ו"לחץ"  שחיקה  כי  הטוענים  יש  בישראל.  הלאומית  היושרה  ברמת 

ועומדים על משמרה, אכן כבר מתקיימים: רואים זאת בשנים האחרונות בהתקפות והשמצות על המערכת 

המדינה;  מבקר  מוסד  להחלשת  ניסיונות  בכנסת;  מפלגות  שמובילות  בג"צ",  "עוקפת  חקיקה  השיפוטית; 

)אם לא "להשתיק"( את תפקודה כמנגנון שמירה  ו'למתן'  וניסיונות לשלוט באמצעי התקשורת הציבורית 

ובקרה חשוב מבחינת היושרה. לעומתם יש שיטענו כי לא היו דברים מעולם ואין שום סכנה הנשקפת ליושרה 

הלאומית בישראל. כאמור, תהליכים שמתרחשים לאחרונה ניתנים לפרוש כמשקפים שחיקה במעמדם של 

הגורמים המוסדיים בעלי הערכת היושרה הגבוהה במערכת, ואף שחיקת "חומת-ההפרדה" האמורה להתקיים 

בין שלוש הרשויות השלטוניות, הפרדה המהווה בסיס לממשל דמוקרטי.

אם כך ואם כך, דברים אלה ראוי שיהוו מקור למחשבה ולהתייחסות בטיפול בנושא היושרה הלאומית בישראל 

ובגיבוש מדיניות לחיזוקה. על מנת לקדם את מערכת היושרה הלאומית ראוי לחזק את הגורמים החלשים 

בהערכת המשילות והיושרה שלהם, כך שתגבר תרומתם ליושרה הלאומית ותתחזק. יש לשמור על הגורמים 

הגבוהים ביושרה והמהווים "מנגנוני ההגנה" עליה, מפני שחיקה והחלשות כתוצאה מלחץ הגורמים הנמוכים 

ביושרה. שכן כך עלולה להיווצר החלשה של יכולתם לעמוד מנגד על משמר היושרה, ועלולה לחול הדרדרות 

ברמת היושרה הלאומית בישראל.

מסקנה נוספת העולה מהבחינה והניתוח של הממצאים מתייחסת לפער בין היבט החוק לבין היבט המתרחש 

היושרה  יחסית לממד ההלכה, למערכת  כללי,  כי באופן  בפועל בעמודי-התווך השונים. הממצאים מראים 

כנמוך  ודורג  הוערך  בעמודי-התווך  בפועל  הנוהג  באופן עקבי ממד  בפועל.  הנוהג  חולשה בממד  הלאומית 

)79.5(. כלומר, מסגרת ההלכה  והחוק  100( מאשר היבט ההלכה  66 מתוך  כול הדירוגים הוא  )הממוצע של 



283

בפועל  מתרחש  מאשר  יותר  רבים  הלאומית,  היושרה  במערכת  ופעולה  היבטיה(  )על  משילות  מאפשרת 

)שרטוט 88 8(. המסקנה מכך היא כי שיפור היושרה הלאומית בישראל אפשרי לא רק על ידי שינויי חקיקה 

גם  השונים,  התווך  בעמודי  בפועל  ההתנהלות  שיפור  ידי  על  הלאומית  היושרה  את  לשפר  אפשר  ונהלים; 

ללא שינויים בחוק. עם זאת, שינוי ערכי-התנהגותי כזה כרוך ככל הנראה בשינוי תרבותי-חברתי משמעותי 

שיתבטא בהתייחסות הכללית והערכית בחברה הישראלית לנושא היושרה. שינוי כזה אינו פשוט כלל וכלל, 

וכרוך בהשקעת מאמצי חינוך ניכרים.

שרטוט 27: פערים בין הערכת היושרה להלכה ובפועל בכל אחד מעמודי-התווך

מסקנה שלישית מהמחקר כאן היא כי לכל עמודי התווך שנבחנו יש חוזקה יחסית ביכולת התפקוד שלהם 

חופש  יש  הגופים  לכל   – כלומר  ליושרה.  ותרומה  משילות  של  האחרים  להיבטים  יחסית   )77 ממוצע  )ציון 

פעולה ועצמאות כדי לבצע תפקידם כיאות כשאלה נגזרים מתשתית חוקית, מנהלית ותקציבית טובה למדי. 

ממצא זה מעודד, אם כי גם כאן יש מקום לשיפור. לעומת זאת, בתחום המשילות )שקיפות, אחריות ויושרה( 

וכן בתחום תרומת עמודי-התווך השונים למערכת היושרה בישראל, המצב טוב הרבה פחות )ציון ממוצע 68 

בשני המרכיבים(. 

היושרה  במערכת  השקיפות  היבט  בישראל  כי  היא  מהדו"ח  העולה  החשובות  המסקנות  אחת  לדעתנו, 

הלאומית לוקה בחסר באופן משמעותי. בישראל נדרשת "מהפיכת שקיפות". הצורך בהגברת השקיפות עובר 

כחוט השני בין עמודי-התווך השונים. כפי שמפורט בפרק ההמלצות, המלצה בסיסית שלנו כאן היא כי על 

כל הגופים והמוסדות להפוך את השקיפות לברירת המחדל לפיה הם פועלים. במקום ההנחה הרווחת שכל 

לגלות  )כלומר,  אחר  דין  לפי  או  חוק  לפי  לגלותם  חובה  יש  כן  אם  אלא  חסויים  הם  מידע  פיסת  וכל  נתון 

טפח ולכסות טפחיים(, נקודת המוצא צריכה להיות הפוכה: המידע שברשות מוסדות הציבור שייך לציבור, 

ומוסדות אלה מחזיקים בו במעין נאמנות. לפיכך יש לשקף כל נתון, בסייגים המתבקשים של בטחון המדינה 
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ודומיהם )כלומר, לכסות טפח ולגלות טפחיים(. זאת ועוד, המידע המשוקף צריך להיות נגיש ומובן לציבור 

הרחב, הן באופן הצגתו והן בתוכנו.

מסקנה מרכזית נוספת היא הצורך להטמיע ולאכוף כללי יושרה ואתיקה בכל המוסדות במערכת הישראלית. 

השורה  מן  סטייה  לכל  "שחור-לבן"  של  דיכוטומית  פרשנות  האחרונות  בשנים  השתרשה  הישראלי  בשיח 

)בייחוד של דמויות ציבוריות: החל מנבחרי ציבור דרך עובדי ציבור בכירים ועד 'לידוענים' כאלה ואחרים(. לפי 

פרשנות בעייתית זו, מעשה מתפרש או כפלילי )שחור( – וראוי לעונש ואם לא הוכח כפלילי - ממילא הוא תקין 

)לבן(. לכן, השיח כיום הוא שאם התנהגות איננה פלילית, הרי שהיא 'כשרה'. אין כל התמודדות עם התחום 

ובלתי-ראויה  אך מהווים התנהגות לא-אתית  פלילית,  כדי עבירה  עולים  אינם  הרחב של מעשים, שאמנם 

בעליל, שראוי כי יהיה "מחיר חברתי" בצידה. חיזוק הראייה האתית של התנהגויות, היא לכן משמעותית מאד 

לקידום היושרה הלאומית. 

עמודי-התווך במערכת היושרה בישראל: עוצמות וחולשות עיקריות
מעבר למסקנות כלליות אלה, להלן תמצית העוצמות והחולשות העיקריות שפורטו בגוף הדו"ח ביחס לכל 

עמוד-תווך.  

הרשות המחוקקת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l מסגרת חוקית חזקה המאפשרת עצמאות ופעילות ראויות.

l  עצמאות גבוהה: הכנסת כפופה לבוחריה, שהם הריבון.

l  לכנסת מוקצים משאבים מספיקים לפעילותה.

l  רמת שקיפות גבוהה באשר לפעילות הכנסת. 

חולשות עיקריות:
l  תלות יחסית של חברי הכנסת בגורמי חוץ.

l  צמצום עצמאותה  של הכנסת מכוח המשטר הקואליציוני וכן בשל לחצים מצד בעלי 

עניין כלכליים ופוליטיים.

l  אחריותיות נמוכה של חברי הכנסת כלפי הציבור משעה שנבחרו.

כללי  לכנסת,  המשפטי  )היועץ  הכנסת  חברי  על  בקרה  מנגנוני  של  קיומם  למרות    l

אתיקה מיושנים וועדת הכנסת( מתקיימת רמת יושרה לא מספקת.

l  פיקוח הכנסת על הרשות המבצעת אינו מספק בשל המבנה הקואליציוני וכן היעדר 

מידע מספיק וזמן מספיק לדיון בכל נושא.

l  תרומה נמוכה למדי למאבק בשחיתות. הצעות חוק בנושאים אלה לרוב אינן מתקבלות.

הרשות המבצעת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l  בעלת עצמאות גבוהה, אם כי בפועל עצמאות זו מוגבלת בשל אילוצים קואליציוניים.

l  בעלת השפעה רבה על תהליך החקיקה.

 l  קיימת תשתית חוקית מספקת לפעילותה ולקיום משילות ראויה, לרבות שקיפות.
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חולשות עיקריות:
עצמאות מוגבלת בשל לחצים קואליציוניים והשפעת בעלי עניין שונים על קבלת    l

ההחלטות.

l  רמות נמוכות מדי של שקיפות, דיווחיות ויושרה. במקרים רבים, ברירת המחדל היא 

אי-פרסום.

l  אחריותיות נמוכה של חברי הממשלה.

l  תרומה נמוכה למערכת היושרה הלאומית בשל היעדר פעילות יזומה לפיתוח שירות 

ציבורי המנוהל כראוי ולהסרת חסמים בירוקרטיים המהווים זרז לשחיתות. 

l  היעדר קידום של המאבק בשחיתות וחסימת חקיקה בנושא.

l  בכל המדדים קיים פער בין התשתית החוקית לבין המצב בפועל.

הרשות השופטת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l  עצמאות ויושרה גבוהות במיוחד. 

l  רמה גבוהה של אמון הציבור במערכת המשפט. 

וכן  בתיקי שחיתות  דין  היושרה באמצעות הכרעות  ורבה למערכת  תרומה חשובה    l

באמצעות הביקורת השוטפת שמפעיל הדין המינהלי על הרשויות האחרות.

חולשות עיקריות:
l  חשש ל'עצמאות-יתר' במובן של היעדר ביקורת על המערכת ותפקודה.

בנוגע  לרבות  השופטת,  הרשות  התנהלות  של  המינהלי  לפן  ביחס  שקיפות  היעדר    l

לנתונים סטטיסטיים ותהליכי קבלת החלטות.

בלבד  פנים  כלפי  הינה  השופטים  של  אחריותם  הציבור.  כלפי  נמוכה  אחריותיות    l

והפיקוח על היושרה בפועל הינו מוגבל. 

המגזר הציבורי עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

ברמת  שיפור  חל  לאחרונה  ושקיפות.  לעצמאות  ומספקת  ראויה  חוקית  תשתית    l

השקיפות. 

חולשות עיקריות:
l  עצמאות מוגבלת בשל השפעות פוליטיות ישירות ועקיפות.

l  בפועל, רמות נמוכות של שקיפות, אחריותיות ויושרה. 

l  תרומה בלתי משמעותית למערכת היושרה, הן במישור של שיתוף פעולה עם ארגונים 

אחרים והן במישור של הפחתת הסיכונים לשחיתות.

רשויות האכיפה עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

לפרקליטות  הפעולה.  ודרכי  הדרושים  המשאבים  מבחינת  גבוהה  עצמאות  רמת   l

המדינה עצמאות רבה מאוד גם מבחינת אופן פעולתה.
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l  תרומה גבוהה למערכת היושרה של גופי החקירה והתביעה שאינם נרתעים מחקירתם 

והבאתם לדין של הבכירים ביותר, לרבות ראשי רשויות מקומיות, חברי כנסת, שרים, 

ראש הממשלה ונשיא המדינה.

l הערה: בכל המדדים זכתה פרקליטות המדינה לציונים גבוהים יותר מאשר משטרת 

ישראל.

חולשות עיקריות:
l  ברוב המדדים נמצא כי המצב בפועל טוב פחות מהאפשרי על פי התשתית החוקית.

l  משילות לוקה בחסר בשני הגופים בכל המדדים: שקיפות, יושרה ואחריותיות בפועל 

כלפי הציבור )האחריותיות הקיימת הינה בעיקרה פנים - ארגונית(.

l  למרות שגופי האכיפה אינם נתפסים בציבור כמושחתים, המערכות הפנימיות לאכיפת 

היושרה הן מוגבלות.

 
ועדת הבחירות עמוד התווך: 

עוצמות עיקריות: 
l  ועדת הבחירות זכתה לדירוג הכללי הגבוה ביותר מבין הגופים שנבדקו.

בוועדת  ישירות  מאושר  )תקציבה  לפעילותה  במשאבים  עצמאות  של  גבוהה  רמה    l

הכספים של הכנסת(.

l  רמת שקיפות גבוהה, אשר בפועל אף עולה על המתחייב בחוק.

l  האמון בוועדה וביושרתה, מצד הציבור ומצד המפלגות, הינו גבוה ביותר.

l  אחריותיות גבוהה של עובדי הוועדה כלפי הנהלת הוועדה והציבור כולו.

l  הוועדה מקיימת פיקוח יעיל על תקינותן והוגנותן של הבחירות.

נציגי סיעות הכנסת, אך  באופן מובנה כפוף הדרג המקצועי לחברי הוועדה שהינם    l

בפועל, לא קיימים לחצים חיצוניים מפלגתיים או אחרים להתערבות בתפקוד והעובדים 

מבצעים תפקידם נאמנה.

חולשות עיקריות:

l  לא צוינו חולשות מהותיות.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

ואת  עבודתו  סדרי  את  קובע  עצמו  המבקר  ותפקודית.  תקציבית  גבוהה,  עצמאות    l

מושאי הביקורת. שקיפות גבוהה – דו"חות המבקר פתוחים ונגישים לציבור.

l  רמה גבוהה של אחריותיות ויושרה כלפי הציבור, הכנסת והמבוקרים.

l תפקיד חשוב במערכת היושרה הלאומית כגורם החושף אי סדרים ושחיתויות מעצם 

הגדרתו ותפקידו ובכך יוצר גם הרתעה. 

 חולשות עיקריות:
l העברת טיוטת הביקורת למבוקרים מביאה ל"משא ומתן" בין הצדדים כך שלעתים 

עוקצה של הביקורת מוקהה בסופו של דבר. 

l היעדר כלי בקרה מספיקים ביחס ליישום ההמלצות והיעדר סמכויות אכיפה במקרים 
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בהם ההמלצות לא בוצעו. לכן, לעתים המבוקרים לא מתקנים את הליקויים. 

l היעדר שקיפות ביחס לתהליכי קבלת ההחלטות, כגון תעדוף מושאי הביקורת.

l היעדר קוד אתי ייחודי למשרד המבקר.

 
מפלגות עמוד התווך: 

עוצמות עיקריות: 
הביטוי  וחופש  ההתאגדות  מחופש  הנובעת  רבה  מעצמאות  הנהנות  מפלגות  ריבוי   l

הנהוגים בישראל. קיימות מגבלות מועטות מאוד לרישום מפלגה.

l מימון ממשלתי למפלגות שנועד למנוע תלותן בתורמים.

 חולשות עיקריות:
l אמון הציבור במפלגות נמוך מאוד והן נתפסות כמושחתות.

l  יכולת תפקוד מוגבלת בשל מחסור במשאבים ומגבלות קשות הנובעות מחוקי המימון.

l  משילות ושקיפות נמוכות. המידע הנחשף על ידי המפלגות הוא מינימאלי.

המצע  בין  משמעותי  פער  קיים  נמוכה.  ויושרה  הציבור  כלפי  נמוכה  אחריותיות   l

המפלגתי והמטרות הקבועות בתקנוני המפלגות לבין התנהלותן והמצב בפועל.

למאבק  תורמות  ואינן  היושרה  במערכת  תפקיד  ממלאות  ואינן  כמעט  המפלגות   l

בשחיתות. המפלגות מתרחקות ממטרות אידאולוגיות ומתמקדות בשרידותן שלהן.

 
התקשורת עמוד התווך: 

עוצמות עיקריות: 
ביטוי  במתן  והן  עצמאיות  בחשיפות  הן  בשחיתות,  למאבק  משמעותית  תרומה   l

לפעילותן של הרשויות האחרות בתחום זה.

 חולשות עיקריות:
גורמים  וכן  פוליטיים  ובגורמים  הון  בבעלי  בבעלות,  תלות  בשל  מוגבלת  עצמאות   l

מממנים )פרסומות( המשפיעים על התכנים המתפרסמים )הון-שלטון-עיתון(.

l שקיפות מינימאלית ביחס להתנהלות כלי התקשורת עצמם ובנוגע לשיקולי פרסום 

או אי-פרסום של תכנים.

l רמה לא גבוהה של אחריותיות ויושרה בשל היעדר קוד אתי כללי ונטייה להסתמכות-

יתר על חומר המתקבל מדוברים ובעלי עניין בהכנת תוכן לפרסום. 

l העיתונות הכתובה עדיין מוסדרת באמצעות פקודה מנדטורית בעלת פוטנציאל גבוה 

l לפגיעה בחופש הביטוי.

החברה האזרחית עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l גופי החברה האזרחית נהנים מעצמאות גבוהה ומחופש התאגדות גבוה. 

l לחברה האזרחית תפקיד מפותח כ"כלב שמירה" על אחריותיות הממשלה באמצעות 

פניות לבג"צ מחד והתרעה בתקשורת )והרתעה( מאידך.

שקיפות גבוהה הודות למיזם האזרחי "גיידסטאר" המהווה מאגר מידע נרחב ביחס   l
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לגופי החברה האזרחית.

יש ארגונים המקדמים את המאבק בשחיתות, יחד ולחוד, אף כי אין מדיניות נוגדת   l

שחיתות אחידה במגזר.

חולשות עיקריות:
האזרחית  החברה  של  אי-תלותה  מאפשרת  שאינה  מתאימה  לא  חוקית  מסגרת   l

ופעילות ראויה שלה.

ארוך  לטווח  בתכנון  פוגע  הדבר  משאבים.  בגיוס  קושי  בשל  מוגבלת  תפקוד  יכולת   l

ולעתים בעצם קיומם של גופים אלה. בנוסף, נוצרת תלות בעייתית בתורמים ובנושאים 

שהם מעוניינים לקדם.

בתחומים  מתערבות  אלא  האזרחי  המגזר  לפעילות  מסייעות  אינן  הממשל  רשויות   l

שאינם תורמים להתנהלותו או לנגישותו לציבור.

l היעדר מנגנוני בקרה מספיקים ביחס לעמידה ביעדים וליושרה.

l פיקוח מגביל מצד רשם העמותות. 

לסיכום, ניתן לומר כי למרות שהמצב בישראל הוא באופן כללי סביר, הרי שעדיין אינו מניח את הדעת. יש 

מקום לקביעת יעדים לשינוי, וריכוז מאמץ לקידום היושרה הלאומית בישראל. זו מטרתנו במיזם מקיף זה. 

חשוב לציין כי הדו"ח משקף את מצב היושרה הלאומית בישראל עד סוף שנת 2012. אפשר לומר כי מאז ועד 

לפרסומו, כשנה לאחר מכן, גברה המודעות בציבור לצורך ביתר שקיפות במוסדות וברשויות השונות. במקביל 

גוברת אט אט מודעותן של הרשויות לחובתן לנהוג בשקיפות כלפי הציבור וכן לאמץ קוד אתיקה. בהקשר זה 

דומה כי גם הבחירות לכנסת ה-19, אשר הביאו לשינוי בהרכב המפלגות בכנסת, תרמו לרוח חדשה וחיובית 

גוברת המודעות  וגם בממשלה  ניכרת בכנסת בנושא השקיפות,  וליושרה. קיימת פעילות  באשר לשקיפות 

לצורך במהפכת שקיפות. יש לקוות שדבריםאלה מהווים תחילתה של מגמה חדשה, וכי בשנים הקרובות אכן 

יפעלו כל הגורמים לשם קיומה וקידומה של היושרה הלאומית לטובת כלל הציבור בישראל.

עמודי-התווך במערכת היושרה בישראל: המלצות
בדבר  ההמלצה  שקיפות".  "מהפיכת  נדרשת  בישראל  כי  היא  מהדו"ח  העולות  העיקריות  ההמלצות  אחת 

כל  על  כי  היא  כאן  בסיסית שלנו  בין עמודי-התווך השונים. המלצה  כחוט השני  עוברת  הגברת השקיפות 

הגופים והמוסדות להפוך את השקיפות לברירת המחדל לפיה הם פועלים, במקום לפעול לפי ברירת מחדל 

של אי-שקיפות. כלומר במקום ההנחה שכל נתון וכל פיסת מידע הם חסויים אלא אם כן יש חובה למסרם 

לפי חוק או לפי דין אחר, נקודת המוצא צריכה להיות הפוכה: המידע שברשות מוסדות הציבור שייך לציבור, 

ומוסדות אלה מחזיקים בו במעין נאמנות. לפיכך יש לשקף כל נתון, בסייגים המתבקשים של בטחון המדינה 

ודומיהם. יתרה מכך, המידע המשוקף צריך להיות נגיש ומובן לציבור הרחב, הן באופן הצגתו והן בתוכנו.

בהקשר זה ניתן להדגיש, בין היתר, המלצות לשקיפות בנושאים הבאים: עבודת הממשלה וועדותיה )בדגש 

על ועדת השרים לחקיקה(; פעילות הרשות השופטת; פעילותן של ועדות המכרזים בשירות המדינה, לרבות 

הקמת מאגר של כשירים לשמש חברי ועדת מכרזים, וכן שקיפות לגבי תהליכי עבדה ונתונים סטטיסטיים 

של גופי האכיפה ומבקר המדינה.
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המוסדות  בכל  ואתיקה  יושרה  כללי  ולאכוף  להטמיע  לקבוע,  לחנך,  הצורך  היא  נוספת  מרכזית  המלצה 

במערכת הישראלית. כאמור, השתרשה בשנים האחרונות ראיה דיכוטומית של שחיתות או סטייה מן השורה 

)בייחוד של דמויות ציבוריות(. לפיה ראיה זו מעשה שלא הוכח כי הוא פלילי – הוא תקין ו'כשר'. יש צורך 

לחנך ולהטמיע את ערכי האתיקה על מנת לאפשר התמודדות עם התחום הרחב של מעשים, שאמנם אינם 

עולים כדי עבירה פלילית על החוק, אך מהווים התנהגות לא-אתית ובלתי ראויה בעליל, שראוי כי יהיה "מחיר 

חברתי" בצידה. חיזוק הראייה האתית של התנהגויות, היא לכן משמעותית מאד לקידום היושרה הלאומית. 

ככל שגופים רבים יותר יקבלו על עצמם לאמץ ולהטמיע כללי אתיקה מקיפים ועדכניים, ויפנימו את חובתם 

לנהוג ביושרה, כן ייטב. כך גם המסר יחלחל לשיח הציבורי על כל רבדיו.

ותיקונים ספציפיים  בגוף הדו"ח לשינויים  להלן תמצית ההמלצות שפורטו  כלליות אלה,  מעבר להמלצות 

לשיפור המצב בכל עמוד-תווך.  

הרשות המחוקקת עמוד התווך: 
הבעיה:

l היעדר שקיפות ביחס להצהרות הון של חברי הכנסת.

l קוד אתי מיושן והסדרה לא מספקת של פעילות השדלנים.

המלצות עיקריות:
 l גיבוש תקנון אתיקה שיגדיר את חובת שקיפות הצהרות ההון, יגדיר את יחסי חברי l

הכנסת והשדלנים ויגביל את פעילותם של האחרונים.

l ריענון הקוד האתי הכללי של הכנסת.

l קידום רפורמות בתחומי השקיפות, היושרה והמאבק בשחיתות.

הרשות המבצעת עמוד התווך: 
הבעיה:

l היעדר קוד אתי מחייב לשרי הממשלה פרט לכללי האתיקה של חברי הכנסת ולכללים 

הקיימים בדבר ניגוד עניינים.

l כלל-מחדל של אי-פרסום בעבודת מזכירות הממשלה.

המלצות עיקריות:
l הגברת השקיפות באמצעות הפיכת כלל-המחדל לכלל חובת פרסום לפיו אי-פרסום 

מידע טעון אישורו של מזכיר הממשלה.

l יש להגדיר את "המחיר" לחריגה מן הקוד האתי, ובכך להגביר את האחריותיות.

l יש לפעול לקידום אימוץ הקוד האתי של הממשלה.

הרשות השופטת עמוד התווך: 
הבעיה:

l העצמאות הרבה עלולה להגיע לכדי עצמאות-יתר המגלמת חשש לשרירות.

l יש קושי בכך שרשות זו מבקרת את עצמה.

l המשאבים הקיימים אינם מנוצלים בצורה מיטבית. 
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l חוסר שקיפות ביחס להתנהלות הפנימית של מערכת המשפט.

המלצות עיקריות:
l ניסוח וקידום רפורמה לייעול הקצאת המשאבים הקיימים.

l העלאת שכרו של הדרג הזוטר.

l כינון מערכת בקרה מקיפה שניתן יהיה לחלץ ממנה נתונים סטטיסטיים.

l כלילת הצהרת הון ונכסים בטופס המועמדות למשרה משפטית.

l הגברת סמכותו של נציב התלונות על השופטים.

המגזר הציבורי עמוד התווך: 
הבעיה:

ואינן  מצוינות  עידוד  על  מקשות  העובדים  ותגמול  הגיוס  בשיטת  מובנות  מגבלות   l

מאפשרות גמישות ניהולית והתאמת השירות לצרכי הציבור המשתנים.

l קושי בהבטחת כישוריהם ואי-תלותם של חברי ועדות המכרזים למינויים.

l אי-בהירות ביחס לאחריותיות של עובדי המדינה, הדבר פוגע באמון הציבור בשירות 

ואף פוגע בשירות עצמו.

l תופעת "הדלת המסתובבת" – עובדי מדינה בתפקידים רגולטוריים הפורשים מהשירות 

ועוברים להיות מועסקים בגופים עליהם פיקחו. הסדרי הצינון אינם מספיקים ולכן קיים 

חשש להטיה בקבלת ההחלטות של עובדים אלה בעודם בתפקידם הציבורי.

המלצות עיקריות:
l יצירת מאגר אנשים המתאימים לשירות בוועדות המכרזים.

l חיוב פרסום תהליך קבלת ההחלטות והבחירה בין המועמדים השונים במכרז.

l החלת תקופת צינון בשכר למחזיקי תפקידים קריטיים.

והגדרת  וחשבון,  דין  בשירות המדינה  הגופים  חייבים  לו  הגורם  מדויקת של  הגדרה   l

היעדים והדרך להשיגם.

רשויות האכיפה עמוד התווך: 
הבעיה:

l הימנעות מחשיפת מידע בתואנה של בטחון המדינה והיעדר שקיפות בנוגע לאכיפת 

החוק ומניעת פשיעה. 

l המשאבים אינם מספקים וכן אינם מנוצלים בצורה יעילה מספיק.

l חוסר בקרה חיצונית על פעולות רשויות האכיפה.

המלצות עיקריות:
l נדרשת רפורמה תקציבית שתסדיר מחדש את חלוקת התקציבים ותבטיח את ניהולם 

היעיל.

מורכבים  מידע  מאגרי  באמצעות  ונגישותו  לציבור  הנחשף  המידע  היקף  הגדלת   l

שיאפשרו חיפושים והשוואות.

l הקמת גוף חיצוני לרשויות האכיפה לבקרה על תפקודן.
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ועדת הבחירות עמוד התווך: 
הבעיה:

l היעדר קוד אתי ייחודי לחברי הוועדה ולעובדיה.

l היעדר הסדרה חוקית שלמה  ביחס לעובדי הוועדה.

המלצות עיקריות:
l הגדרת מעמד עובדי הוועדה בחוק, כולל ניסוח תנאים מי כשיר לשרת בוועדה, בדגש 

על ניגוד עניינים.

l ניסוח קוד אתי ייחודי לחברי הוועדה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עמוד התווך: 
הבעיה:

l פרט לדו"חות הביקורת עצמם מתפרסם מידע מינהלי מינימאלי ואין פרסום של סדרי 

עדיפויות ותהליכי קבלת החלטות, זאת בטענה של חיסיון שיטות חקירה.

המלצות עיקריות:
l פרסום כל מידע הקשור להכנת הביקורת שאינו מהווה שיטת חקירה חסויה.

מפלגות עמוד התווך: 
הבעיה: 

l הדין הקיים מפלה לרעה מפלגות קטנות וחדשות בכל הנוגע למימון ולחשיפה לציבור.

החלים  החוקים  את  המחוקקות  הן  בכנסת,  סיעותיהן  באמצעות  עצמן,  המפלגות   l

עליהן.

l מגבלות חוקיות רבות בגיוס משאבים.

l היעדר שקיפות מספקת ביחס למצב הכספי של המפלגות.

המלצות עיקריות:
l קידום דרכים לשיפור יכולת המפלגות לגייס משאבים.

l חיוב המפלגות בחוק לדווח על מצבן הכספי ועל נכסיהן.

l הגברת הפיקוח בדגש על הבחירות המקדימות ומימון המפלגות במטרה להבטיח ניהול 

תקין.

התקשורת עמוד התווך: 
הבעיה:

l רגולציה חלשה ביחס לתכנים מביאה לפגיעה באיכות התקשורת ולטשטוש גבולות 

בין תוכן ופרסומת. 

צנזורה עצמית גבוהה מעבר למתחייב בחוק הנובעת משיקולים פוליטיים, כלכליים   l

ואחרים, פוגעת בזכות הציבור לדעת.

l היעדר נציב תלונות ציבור ביחס לתקשורת פוגע באחריותיות כלפי הציבור בכללותו 

וכלפי מושאי הפרסום.
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המלצות עיקריות:
l הקמת גוף ביקורת בבעלות ציבורית שיבקר את כלל אמצעי התקשורת.

l הסדרת תחום החיסיון העיתונאי.

החברה האזרחית עמוד התווך: 
הבעיה:

גופי  תפקוד  על  הכבדה  יוצרות  העמותות  לרשם  ויתר-סמכויות  מדי  כבדה  אסדרה   l

החברה האזרחית.

l קושי בשקיפות ואחריותיות פנימית של הארגונים. 

המלצות עיקריות:
היבטי  את  ומבהיר  האזרחית  החברה  צרכי  את  התואם  חדש  עמותות  חוק  חקיקת   l

המיסוי והתמיכה הממשלתית בה.

l שינוי סמכויות הפיקוח מצד רשם העמותות, הבהרתן וחידודן.

לסיכום:
לכל אורכו של הדו"ח כאן, ובוודאי בתחום החולשות והבעיות המשתקפות במערכת היושרה כולה ובעמודי 

התווך הספציפיים, משתקף ועולה כי מבחינת מערכת הערכים, בישראל ערכי האתיקה והיושרה אינם ערכים 

ניכר הדבר במסגרות הציבוריות החברתיות  בייחוד  ודומיננטיים. למרבה הצער חשיבותם משנית.  מרכזיים 

)להבדיל מערכי יושרה ואתיקה אישיים המשתנים מפרט לפרט ומקבוצה חברתית אחת לשנייה(, שם אפשר 

למצוא נורמות של "עיגול פינות", "קומבינות" )בסלנג הרווח(, פרוטקציוניזם, נפוטיזם, "תחמון" ועוד כנורמות 

תפקוד רגילות. יש הטוענים כי בשנים האחרונות הערכים שהפכו דומיננטיים בישראל הם כוחנות פוליטית, 

קנאות דתית וחמדנות קפיטליסטית, השזורים באנוכיות ואי-התחשבות בזולת. ערכים אלה דחקו לצד ערכים 

אתיים והומניסטיים שמטבעם תומכים יותר ביושרה, שקיפות ובהתנהגות אתית. 

ויושרה למערכות ציבוריות אינה דבר קל. מבחינה  על בסיס ערכים כזה, הכנסת התנהגות אתית, שקיפות 

וחיזוק  זו, לבסיס הערכי החברתי-תרבותי שהתפתח בישראל יש פוטנציאל מעכב, ואף בולם, בהתפתחות 

כדרך  יושרה  וערכי  אתיים  לערכים  החינוך  את  להגביר  המלצתנו  חשיבות  מכאן  לאומית.  יושרה  מערכת 

היושרה,  בתחום  המכוונים את ההתנהגות  הליבה  בערכי  שינוי  ללא  בכללותה.  היושרה  לשפר את מערכת 

יהיה קשה להכניס ולהטמיע שינויים ספציפיים בתחומים השונים, כהמלצותינו כאן. אין פירוש הדבר כי אל 

לנו לנסות ולשפר תחומים ובעיות ספציפיות, שכן לעיתים שינויים מתוחמים שאינם גורפים עשויים להביא 

בסופו של דבר לשינוי ערכי גדול ומקיף יותר, בבחינת: "אבנים שחקו מים". חינוך הציבור לשינוי התייחסותו 

ליושרה והגברת השקיפות בחיים הציבוריים הם האתגרים  הגדולים העומדים בפני מערכת היושרה הלאומית 

בישראל והם שיבטיחו את הקיימות שלה ושל ערכי איכות החיים הדמוקרטיה הנסמכים על מערכת היושרה 

הלאומית.


