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תקציר
מדינת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, ומתקיימת בה הפרדת רשויות: המחוקקת, המבצעת 

ובלתי  עצמאיות  רשויות  הן  חוק  פי  על  גומלין  יחסי  אלה  רשויות  בין  שיש  אף  על  והשופטת. 

תלויות זו בזו. הפרלמנט בישראל הוא הכנסת. הכנסת מוגדרת בחוק כבית המחוקקים ובחוק יסוד: 

הכנסת, כבית הנבחרים. הכנסת מורכבת מ- 120 חברים הנבחרים ברשימות של מפלגות, על ידי 

הבוחרים, בבחירות ארציות, חופשיות ודמוקרטיות.

שרטוט 5: תוצאות הערכת הרשות המחוקקת

לגורמים חיצוניים  ולפי החוק, חופשית מכפיפות  עצמאית מאד   – – הכנסת  הרשות המחוקקת 

)שרטוט 5(. הכנסת כפופה לבוחריה בלבד והבוחר הוא הריבון. בפועל, ישנם שני גורמים מרכזיים 

לחצים  המפעילים  לכנסת,  חיצוניים  גורמים  ראשית,  הכנסת.  של  עצמאותה  את  המצמצמים 

צמצום  שנית,  אחרים.  באמצעים  או  שדלנים  באמצעות  מדיניות,  לשינוי  ופוליטיים  כלכליים 

ממשלתית  נוכחות  המהווה  המתאם",  "השר  מינוי  ידי  על  הממשלה,  בידי  הכנסת  עצמאות 

בישיבות הכנסת, שלא כהגדרת החוק.

באשר לתלות הכנסת במשאבים לפעולתה, נראה כי לכנסת יש משאבים מספקים לפעולתה, גם 

אם משאבים אלה אינם בהכרח מנוצלים כהלכה. לרשות חברי הכנסת עומדים משאבים כספיים 

נאותים, אך בפועל יכולתם לנצל משאבים אלה כדי לאסוף את המידע הנדרש להם לשם ביצוע 

עבודתם כהלכה, מוגבלת מאד. מכאן, נטייתם היא לגבש עמדתם בנושאים העולים לדיון והצבעה 

בכנסת, בהסתמך על מידע ועל נתונים המוצגים להם על ידי גורמים חיצוניים ובעלי עניין. כדי 

לצמצם השפעה חיצונית זו, הוקמה יחידת מחקר ומידע של הכנסת העומדת לרשות חברי הכנסת 

ונועדה לספק להם את המידע באופן עצמאי ובלתי תלוי. עדיין לא נראה כי יש ניצול מלא של 

יחידה זו וח"כים לא מעטים ממשיכים לקבל מידע מגורמים חיצוניים, כגון שדלנים, דבר המגביר 

את אי-תלותם ומפחית את עצמאותם בקבלת הכרעות. 

הבוחרים  לציבור  פעולותיה  למעשה, לשקף  הלכה  הכנסת מקפידה,  כי  ניכר  השקיפות,  בהיבט 

שנערך  מדיון  החוק.  מלשון  מתחייבת  שאינה  יתרה,  בשקיפות  מתבטא  הוא  פער,  שיש  וככל 

בנושא, ברור כי הפערים בין ההלכה )החוקים והתקנות הנוגעים לשקיפות ברשות המחוקקת( ובין 

השקיפות בפועל מצומצמים ביותר ולעתים ההפך הוא הנכון: בפועל, יש שקיפות ונגישות למידע 
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לגבי פעילות הכנסת, יותר מהנדרש על פי החוק והתקנות )שימוש באתרי אינטרנט ועוד( ועובדה 

זו היא לזכותה של הכנסת.

מהדו"ח שלהלן עולה כי יש להגביר את השקיפות בתחומי הצהרת הון וניגודי אינטרסים של חברי 

הכנסת, קשרים עם שדלנים וקשרי הון-שלטון והגברת נגישותם לציבור הבוחרים. כדי שלציבור 

תהיה יכולת לדעת מהי פעילות נבחריו ולבקרה, ראוי להפוך את הצהרות ההון וניגודי האינטרסים 

הון  הצהרות  לפרסם  ח"כים  לחייב  ההמלצה  אף  עלתה  מזו,  יתרה  שנה.  מדי  ולעדכנם  לגלויים 

ומקורות כספיים שנצברו בתקופת כהונתם בכנסת גם פרק זמן לאחר סיום הכהונה.

פעולות  על  בקרה  המקיימים  בודדים  מנגנונים  ישנם  כי  עולה  הכנסת  של  האחריותיות  בהיבט 

והיועץ המשפטי  ועדת האתיקה  ועדת הכנסת,  ולא רשמי.  גם אם בעיקר באופן עקיף  הכנסת, 

והם  שונה,  בהיבט  מהם  אחד  כל  הללו,  הגורמים  הם  בכלל(  המשפטית  )והביקורת  הכנסת  של 

לתלונות  מגוונים  מנגנונים  בחוק  מוסדרים  קיימים  בנוסף,  בחוק.  מוסדרת  הגדרה  ללא  פועלים 

הנעשה  פי  על  האחריותיות.  לנושא  נוסף  חלקי  מענה  נותנים  שהם  ונראה  הכנסת  על  הציבור 

לשיפור  רב  מקום  ויש  להלכה  יותר מאשר  עוד  ברשות המחוקקת מעטה  בפועל, האחריותיות 

בעניין זה. המרואיינים ומשתתפי הדיון אינם סבורים כי לפיקוח ולחובת הדיווח של חברי הכנסת 

בעלי השפעה גבוהה בייחוד בשל התרבות הפוליטית ושיטת הבחירות בישראל.

גם אם בעיקר באופן  יש מנגנוני חוק בודדים אשר מפעילים בקרה על פעולות הכנסת  להלכה 

עקיף. ברור כי המנגנון העיקרי המבטיח אחריותיות של הכנסת הוא תהליך הבחירות לכנסת, שבו 

על חברי הכנסת לתת דין וחשבון בפני בוחריהם ולעמוד למשפטם. מעבר לכך, בין גורמי הבקרה 

המידיים יותר בולטים ועדת הכנסת, ועדת האתיקה של הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת וכן 

הביקורת השיפוטית באופן כללי )מנגנון הבג"צ(. כל אחד מאלה בוחן את הכנסת בהיבט שונה של 

אחריותיות. בנוסף, מוסדרים בחוק מנגנונים שונים המאפשרים בקרה ציבורית ותלונות הציבור 

על הכנסת. נראה כי אמצעים אלה נותנים מענה חלקי בלבד לנושא האחריותיות של הכנסת. 

יושרת חברי הרשות המחוקקת, קיים פער משמעותי בין החוק לבין המתרחש בפועל.  בבחינת 

החוק והתקנות מציבים מערכת מנגנונים שכשלעצמה אינה קפדנית מאד, לשמירה על היושרה 

ברשות המחוקקת. אולם בפועל אין הקפדה ראויה גם עליהם, והיושרה בכנסת רחוקה מדרישות 

ההלכה והחוק. תחום היושרה והאתיקה בכנסת מסתמן כבעיתי מאוד ולא מפותח דיו, הן מבחינת 

מסגרת החוק והן מבחינת הנעשה בפועל. בשני ההיבטים נדרשים שינויים ושיפורים מהותיים.

על  הכנסת  ועדות  של  הפיקוח  כי  נטען  היושרה,  במערכת  המחוקקת  הרשות  תפקיד  בהיבט 

הממשלה ופעולותיה הוא מועט ואינו מספק. פיקוח זה אף תלוי באינטרסים פוליטיים ואחרים. 

לוועדה,  מוועדה  משתנה  ופעולותיה  הממשלה  על  בפיקוח  הכנסת  ועדות  של  האפקטיביות 

מסיטואציה פוליטית אחת לחברתה וככלל הפיקוח לא אפקטיבי דיו. עם זאת, המצב טוב יותר 

מכפי שהיה בעבר הן משום שהכנסת תלויה כיום פחות במידע הממשלתי וזאת בזכות מנגנוני 

מידע עצמאיים העומדים לרשותה כגון המרכז למידע ומחקר, והן כיוון שכיום הדיון הציבורי הוא 

משתף ופתוח במידה ניכרת מכפי שהיה בעבר. בעלי עניין שהם נגד הממשלה יכולים לבוא לידי 

ביטוי ולהשפיע על הכנסת, אך ככלל פיקוח הוועדות על הממשלה הוא לקוי.

באשר לשאלת המדיניות הנקבעת על ידי הרשות המחוקקת למאבק בשחיתות, ניכר כי בפועל 

הכנסת אינה נושאת ברמה את דגל המלחמה בשחיתות ואינה ממלאת תפקיד משמעותי ביזמה 
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ידי הכנסת  הננקטים על  ושקיפות. מאידך, הצעדים  יושרה  בנושא שחיתות,  ובקידום רפורמות 

הן  בארץ,  אחרים  רבים  לארגוניים  דוגמה  לשמש  יכולים  היא  פעולותיה  שקיפות  את  להגביר 

ממשלתיים )כולל הממשלה עצמה(, הן ציבוריים והן פרטיים.

המלצות
לשם הגברת עצמאות הכנסת ואי-תלותה, מומלץ להגדיר ולהגביל את נגישותם של השדלנים אל 

חברי הכנסת, ולגבש תקנון כללי אתיקה שיסדיר את היחסים בין שני הגורמים, תקנון שיחול על 

השדלנים ועל חברי הכנסת כאחד. 

כדי להעלות את רמת היושרה של חברי הכנסת נראה כי על הכנסת לרענן את הקוד האתי שלה, 

לחזק את הסנקציות שבו ולקבל על עצמה קוד אתי חדש התואם את המציאות העדכנית על כל 

מורכבותה.

בהמשך לכך, נראה כי יש מקום לפעילות נמרצת יותר בכנסת בקידום רפורמות בתחומי השקיפות, 

היושרה והמאבק בשחיתות.

רקע
מדינת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית ומתקיימת בה הפרדת רשויות: המחוקקת, המבצעת והשופטת. 

על אף שיש בין רשויות אלה יחסי גומלין, על פי חוק הן רשויות עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו. הפרלמנט 

בישראל הוא הכנסת. הכנסת מוגדרת בחוק כבית המחוקקים ובחוק יסוד: הכנסת, כבית הנבחרים. בכנסת 120 

חברים הנבחרים ברשימות של מפלגות, על ידי הבוחרים בבחירות ארציות, חופשיות ודמוקרטיות. הרשות 

המחוקקת – הכנסת – עצמאית מאד ולפי החוק, חופשית מכפיפות לגורמים חיצוניים: הכנסת כפופה לבוחריה 

בלבד – כשהבוחר הוא הריבון. הכנסת נבחרת לתקופה של ארבע שנים. 

מהיותה דמוקרטיה פרלמנטרית בוחרים אזרחי ישראל את נציגיהם בכנסת, ונציגים אלה בוחרים את הממשלה, 

הזקוקה לקבלת אמון הכנסת לשם קיומה. שיטת הבחירות היא ארצית-יחסית, והאזרחים בוחרים ברשימות 

של המפלגות השונות. תפקידיה העיקריים של הכנסת הם קביעת הנורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים 

אמון,  אי  הצעות  משנה,  חקיקת  אישור  ובהם  לרשותה,  העומדים  שונים  באמצעים  הממשלה  על  ופיקוח 

הכנסת, החלטותיה של מליאת הכנסת מתקבלות  יסוד:  לחוק   25-24 ועוד. על-פי סעיף  דיונים  שאילתות, 

ברוב דעות של הנוכחים בדיון והן אינן כפופות להגבלה של גוף אחר כלשהו, או של חוקה פורמלית. הדיונים 

השונים נערכים במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת. 

לכנסת מוקנית עליונות על פני הרשויות האחרות. הכנסת, כנציגת הבוחר היא הריבון, אולם במערכת האיזונים 

שבין רשויות השלטון, הכנסת היא המעניקה לרשות המבצעת )הממשלה( את כוחה ואת סמכויותיה ומפקחת עליה 

באופן שוטף. הרשות השופטת, הכוללת את מערכת בתי המשפט, פועלת לפי החוקים שחוקקה הכנסת, ובסמכותה 

 של הרשות השופטת לפרש חוקים אלה. לעתים, מפעילה הרשות השופטת ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת.

עליונות הכנסת על הרשות המבצעת )הממשלה( נובעת מחוק יסוד: הממשלה, בו נקבע כי הממשלה מכהנת 

מכוח אמון הכנסת. אמון זה בא לידי ביטוי הן בצורך של הממשלה לקבל את אישור הכנסת לכינונה ולקווי 

הכנסת  אמון.  אי  הצעת  באמצעות  הממשלה  את  להפיל  הכנסת  של  יכולתה  באמצעות  והן  שלה,  היסוד 
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מפקחת על הממשלה באמצעות הדיונים בוועדותיה. הכנסת היא גם זו הממנה את מבקר המדינה, והדו"חות 

יכולה למנות ועדות חקירה, שתפקידן  נדונים בוועדה לענייני ביקורת המדינה. בנוסף, מליאת הכנסת  שלו 

לחקור עניינים מסוימים בהוראת הכנסת.

לכנסת ולרשות השופטת יחסי גומלין מורכבים: בתי המשפט פועלים לפי החוקים, שקבעה הכנסת, ומפרשים 

את  מחוקקת  )הכנסת(  המחוקקת  הרשות  מאידך  המחוקק".  "כוונת  את  הבנתם  לפי  הצורך,  במידת  אותם 

החוקים המהווים מסגרת לפעילות הרשות השופטת )החל בהרכב הוועדה למינוי שופטים וקביעת הכללים 

הוא  ואין  כלליות  והוראות  הנחיות  קובע  באישור תקציב הרשות השופטת(. מאחר שהחוק  וכלה  למינויים 

מתייחס לכל מקרה ומקרה לגופו, נדרשים בתי המשפט לפרשנות של החוקים, וזו סמכותם. אין בידי הרשות 

השופטת סמכות לחקוק חוקים, אך בתי המשפט מפעילים "ביקורת שיפוטית" על החוקים שחוקקה הכנסת, 

ויכולים לבטלם "כבלתי חוקיים" וכמנוגדים לחוקי יסוד. מאידך, הכנסת יכולה לחזור ולחוקק חוקים כך שלא 

יאפשרו לרשות השופטת פרשנות שאינה לרוחה של הכנסת )חוקים "עוקפי בג"צ"(.

עליונות הכנסת מתבטאת גם בחסינות המיוחדת המוקנית לחברי כנסת לשם ביצוע עבודתם. במקרה של 

עבירות פליליות על הכנסת להתיר את החסינות כדי לאפשר הגשת כתב אישום כנגד חבר כנסת. בלא אישור 

הכנסת לא ניתן לעשות זאת.

מבנה וארגון הרשות המחוקקת
מבנה הכנסת כולל את מליאת הכנסת, את ועדות הכנסת, ואת יושב הראש. מליאת הכנסת, המורכבת מ-120 

חברים, מקיימת ישיבות פומביות ובמסגרתן היא דנה בשאילתות, בהצעות חוק, בהודעות ממשלה, בדו"חות 

של ועדות הכנסת וכדומה. 

בראש הכנסת עומד יושב ראש הכנסת, הנבחר על ידי הכנסת מבין חבריה לצדו שמונה סגנים שגם הם חברי 

וזמניות האמונות על  ועדות קבועות  והם קובעים את סדר היום של הכנסת. לצד המליאה, פועלות  כנסת 

נושאים מסוימים ובהם: הצעות-חוק, תקנות שהותקנו, פניות ובקשות של אזרחים ונושאים נוספים המופנים 

אליהן על-ידי הכנסת. דיוני ועדות הכנסת ומסקנותיהם מובאים בפני המליאה. ועדת האתיקה, שעניינה בדיקת 

קובלנות נגד חברי-כנסת בנושאי מוסר וחריגות התנהגות, היא ועדה הפועלת בקביעות על-פי חוק. בכנסת 

יש 19 ועדות פעילות המחולקות לפי תחומי-ממשל )למשל: ועדת חוקה, ועדת כספים וכו'( ולפי נושאי עניין 

מרכזיים )ועדה למעמד האישה, לשלום הילד, וכולי(. עבודת הכנסת מתנהלת לפי חוקים המסדירים עבודתה, 

לפי תקנון הכנסת, או על פי "הנוהג והנוהל המקובלים". 

לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות-תמך ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת כגון 

ארכיון הכנסת, מרכז המחקר והמידע, היועץ המשפטי, עוזרים פרלמנטרים, משמר הכנסת ועוד.
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טבלה 4: פירוט ניקוד הרשות המחוקקת

יכולת תפקוד הרשות המחוקקת

לה  חיצוניים  בגורמים  שלה  אי-התלות  מידת  לפי  נעשתה  המחוקקת  הרשות  של  התפקוד  יכולת  הערכת 

בתפקודה ובקיום המשאבים הנדרשים לתמיכה בתפקודה.

משאבים
היבט החוק

לצורך  מספיקים  ותשתיתיים  אנושיים  כלכליים,  משאבים  למחוקק  המספקות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

ביצוע חובותיו?

ניקוד: 75
על פי חוק יסוד: הכנסת33, הכנסת היא המכינה את הצעת התקציב השנתי שלה והיא המאשרת אותה. לפיכך, 

להלכה, יש בידי הכנסת לספק לעצמה את המשאבים הדרושים לה. הצעת תקציב הכנסת מוגשת לאישור 

ועדת הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת, ומהווה חלק מחוק התקציב הממשלתי. על פי תקנון הכנסת יושב ראש 

הכנסת אחראי על הכנתו ועל ביצועו של תקציב הכנסת. באשר לסעיף "תקציב הכנסת" )בהצעת חוק התקציב 

הכנסת,  של  הכספים  ועדת  חברי  וחמישה  הכנסת  ועדת  חברי  חמישה  של  משותפת  ועדה  רשאית  השנתי( 

אשר בראשה עומד יושב ראש ועדת הכנסת, ולפי הצעת יושב ראש הכנסת – להעביר כל סכום כספי, או תקני 

משרות, מתכנית אחת לתכנית אחרת בכנסת או לתכנית חדשה הנוספת לה. בנוסף, רשאית הוועדה להגדיל את 

הסכום של 'הוצאה מותנית-הכנסה' בכל תכנית שתאשר הוועדה. כלומר, כל שלבי התכנון של תקציב הכנסת, 

אישורו והוצאתו לפועל, נערכים במסגרת הכנסת. לפיכך, מבחינה חוקית ותקנונית, אין לכנסת מחסור תקציבי 

33  חוק יסוד: הכנסת, 1958-התשי"ח



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

56

או מחסור במקורות לביצוע עבודת הכנסת. הדבר נכון גם לגבי המשאבים האנושיים והתשתיתיים של הכנסת: 

בידי הכנסת המשאבים לגייס משאבי אנוש איכותיים ולפתח משאבי תשתית מתאימים.

על אף זאת כפי שקורה לא אחת במצב של 'תלות' בתקציב מוגבל, בפועל יש לאנשי הכנסת לעתים תחושה 

חוסר במשאבים לפעולתם  כי  היו שציינו  ובראיונות  בדיון  של מחסור תקציב בהקשר של עבודת הכנסת. 

של חברי הכנסת הוא בעיה מרכזית: לדעת אלה בשל חוסר בתקציב אין לחברי תמיכה מספקת מידי צוות 

בשני  כנסת  חבר  לכל  לטפל.  מבקשים  הם  שבהם  הנושאים  בכל  הצורך  די  להם  לתרום  שיכול  משמעותי, 

לחברי  הכנסת.  חבר  פעילות  של  הפוליטיים  להיבטים  לרוב  מוגבל  שתפקידם  בלבד,  פרלמנטרים  עוזרים 

הכנסת אין צוות מקצועי היכול לבצע בעבורם את עבודת המחקר הנדרשת לביצוע עבודתם כהלכה. אמנם 

יש בידי הכנסת להגדיל את תקציבה אולם היא לא עושה זאת, בין השאר מטעמים פוליטיים. הקמת יחידת 

מחקר ומידע בכנסת והעמדתה לרשות חברי הכנסת ובקשותיהם למידע, היא צעד לפתרון בעיה זו. מאידך, 

יש הטוענים כי לא פעם גם התקציב העומד לרשות חברי הכנסת לפעילותם אינו מנוצל בצורה ראויה. כדוגמה 

הוזכר התקציב של חברי הכנסת "לקשר עם הציבור" שבמקרים רבים נוצל לצרכים שאינם בהכרח 'קשר עם 

הציבור'.

עצמאות הרשות המחוקקת
היבט החוק

על פי החוק באיזו מידה המחוקק עצמאי וחופשי מכפיפות לגורמים חיצוניים?

ניקוד: 95
בהיבט החוק, הרשות המחוקקת בישראל – הכנסת – עצמאית מאד מבחינה פורמאלית ומשוחררת מכפיפות 

לגורמים חיצוניים. הכנסת כפופה לבוחריה בלבד שהם הריבון. הכנסת היא המחליטה באשר לפעילותה: היא 

מכוננת ומתכנסת על פי חוק יסוד: הכנסת. החוק קובע הן את המועד לכינוסה לאחר הבחירות והן את דרך 

כהונתה, אלא  גמר תקופת  לפני  הכנסת להתפזר  לא תחליט  הכנסת,  יסוד:  חוק  פי  על  הכנסת.  פיזורה של 

בדרך של קבלת חוק בעניין זה, באישור רוב של חברי הכנסת. חוק זה כולל בתוכו הוראה על מועד בחירות 

לכנסת חדשה )לא יאוחר מחמישה חודשים לאחר פיזור הכנסת הקודמת(. הכנסת היוצאת ממשיכה לכהן עד 

לכינוסה של הכנסת הנכנסת. חוק יסוד: הכנסת, אף מציין את העילות לפיזורה טרם עת )למשל, אי קבלת 

חוק התקציב תוך שלושה חודשים מיום תחילתה של שנת הכספים(, ואת המועד לבחירות חדשות )לא יאוחר 

ממאה ימים מהיום הקובע(.

מושב הכנסת, המועדים לכינוסה, והפגרה מתקיימים על פי חוק, והם בידי הכנסת: רק יושב ראש הכנסת יכול 

לכנס את הכנסת, כמו כן הוא יכול לכנס את הכנסת גם שלא בתקופת המושבים הקבועים של הכנסת וזאת 

על פי דרישה של עשרים וחמישה חברי הכנסת או על פי דרישת הממשלה. אפשר לציין בהקשר זה, גם את 

הצעת החוק פ/ 344408/18, של חברי הכנסת הרצוג ולוין – לפיה שכאשר מספר חברי סיעות האופוזיציה אינו 

עולה על ארבעים, די יהיה בדרישתם של עשרים חברי הכנסת לשם כינוס הכנסת בתקופת הפגרה. הצעה זו 

טרם התקבלה.

34  הצעת חוק הכנסת )תיקון- כינוס הכנסת בתקופת הפגרה(, התשע"ב- 2012
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ממלאי הפקידים בכנסת מתמנים על ידי הכנסת בעצמה. הכנסת היא המחליטה והבוחרת מבין חבריה את 

יושב ראש הכנסת ואת חברי ועדות הכנסת. עד לבחירת יושב ראש הכנסת מכהן הוותיק שבחברי הכנסת, 

בוחרת  הכנסת  הכנסת,  תקנון  פי  על  בפועל.  הכנסת  ראש  כיושב  שר,  סגן  או  שר,  הממשלה,  ראש  שאינו 

בבחירות גלויות את יושב ראש הכנסת ואת סגניו. הסגנים יבחרו בהמלצת הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת 

שבו  מהמועד  יאוחר  לא  ייבחר  הכנסת  ראש  יושב  הסיעות.  ובגודל  הכנסת  של  הסיעתי  בהרכב  בהתחשב 

אך  הכנסת,  כהונת  תקופת  לכל  נבחרים  וסגניו  הכנסת  ראש  יושב  כינון הממשלה.  לצורך  הכנסת  מתכנסת 

הכנסת רשאית לקבוע תקופות כהונה קצרות יותר של הסגנים. שר או סגן שר לא יוכלו להתמנות ליושב ראש 

או לסגן יושב ראש הכנסת. ועדת הכנסת או הוועדה המסדרת, רשאיות לקבוע, לפי המלצת ועדת האתיקה 

של הכנסת, כי חבר כנסת מסוים לא יהיה מועמד לתפקיד יושב ראש או סגן יושב ראש הכנסת בשל האשמות 

או בשל הליכים פליליים התלויים נגדו, לחבר הכנסת יש זכות לערער על ההחלטה. חוק יסוד: הכנסת, מדגיש 

כי הכנסת רשאית, בתקנונה, לקבוע סייגים לבחירתו ולכהונתו של חבר הכנסת לכהונת יושב ראש הכנסת או 

סגן ליושב ראש הכנסת. היא רשאית, בהחלטת רוב חבריה, להשעות ואף להעביר מכהונתו, את יושב ראש 

יסוד:  ועדותיה השונות. על פי חוק  יושב ראש הכנסת. הכנסת בוחרת מבין חבריה את  הכנסת או את סגן 

הכנסת, תפקידי הוועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן יקבעו בחוק או בתקנון הכנסת. 

כלומר, הכנסת היא עצמאית לקבוע את סדרי עבודתה, כפי שהם מופיעים בחוק, בתקנון הכנסת או בנהגים 

והוראות שגיבשה הכנסת במהלך השנים,  כללים  הוא קובץ תקנות,  המקובלים במסגרתה. תקנון הכנסת35 

המסדיר את נוהלי עבודתה. ועדת הכנסת היא הגוף המוסמך לגבש תקנון לכנסת ולהכניס בו שינויים. ב-30 

במאי 2012, לאחר עבודה שנמשכה שלוש שנים בוועדת הכנסת, אישרה מליאת הכנסת תקנון חדש. בתקנון 

החדש הוכנסו שינויים מהותיים המתאימים את עבודת הכנסת לעידן הנוכחי, והוא ערוך באופן התואם את 

מהלך העבודה במליאת הכנסת ובוועדות. עוגנו בו נהגים רבים שהתבססו בעבודת הכנסת ולא הופיעו בתקנון 

הקודם, וכן חוות דעת והנחיות של היועץ המשפטי לכנסת שניתנו בעשרות השנים האחרונות. התקנון עוסק 

בנוהלי עבודת הכנסת לפרטי פרטים ומקבץ את כולם במסמך מנחה אחד. מהיבט זה, תקנון הכנסת מהווה 

מערכת תקנות המבטיחות את עצמאות פעילותה והתנהלותה של הכנסת.

שהרשויות  בכך  ביטוי  לידי  באה  העצמאות  היסוד.  לחוקי  בכפוף  כרצונה  לעשות  ויכולה  עצמאית  הכנסת 

האחרות אינן מתערבות בעבודתה. אולם, אין עצמאותה מוחלטת. לרשות השופטת יש אפשרות להתערב 

בחוקים שמחוקקת הכנסת על ידי קביעה, בתגובה לעתירה שהוגשה לבג"צ למשל, כי חוק המוצע בכנסת 

יכול  בג"צ  כן,  כמו  חוקה(36.  )המהווים תחליף  היסוד  מחוקי  לאחד  בסתירה  עומד  או שהוא  "חוקתי",  אינו 

להתערב בתהליכים פנימיים בתוך הכנסת, כמו למשל בפעולותיה המנהלתיות. התערבות זו באה לידי ביטוי 

גם ביכולתו של חבר כנסת למשל לפנות לבג"צ אם הצעה שהציע לא עלתה לסדר היום בכנסת. כלומר ניתן 

לומר כי אין מדובר ב"חוסר עצמאות" מהותי אלא הדבר מעיד על כך שמופעלת בקרה על פעילות הכנסת, 

בקרה המונעת שרירות ועצמאות יתר של הרשות המחוקקת.

 http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf :35  לתקנון הכנסת

36  דוגמאות למקרים בהם ביטל בג"צ חוקים, שאינם חוקתיים: 

בג"צ 95/6055 שגיא צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג )5( 241 )1999(
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עבודת החקיקה בכנסת מקורה בהצעות חוק שמעלה ומביאה הממשלה לכנסת, או ביוזמות חקיקה פרטית 

חוק.  הצעות  של  דחיה  על  או  קבלה  על  להחליט  סוברנית  הכנסת  מקרה  בכל  זאת  עם  הכנסת.  חברי  של 

גם  יכול  חקיקה  יזמת  במסגרת  אישור.  לשם  הכנסת  לנשיאות  או  הכנסת  ראש  ליושב  מוגשות  ההצעות 

משרד ממשלתי להכין טיוטת חוק ולהביאה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. אחרי אישור ועדת השרים 

מתפרסמת הצעת החוק בקובץ "הצעות חוק" ומונחת על שולחן הכנסת. הצעת חוק מסוג זה מכונה "הצעת 

חוק ממשלתית". גם ועדות הכנסת רשאיות להגיש הצעות חוק אך רק בנושאים הקשורים לכנסת ולמבקר 

קובעת את  הכנסת(  ועדת  )באמצעות  הכנסת עצמה  לתיקונם.  או  יסוד  חוקי  לחקיקת  וכן הצעות  המדינה 

מכסת הצעות החוק הפרטיות לדיון מוקדם וכן את ההצעות לסדר היום שכל סיעה רשאית להציע בכל מושב 

של הכנסת ובכל שבוע, בהתאם לגודלן של הסיעות. לסדר היום של הכנסת יכולות לעלות גם הצעות דחופות 

והצעה לסדר היום מטעם רוב חברי הכנסת. יושב ראש הכנסת יכול לשנות את נוסח ההצעה לסדר היום, לא 

לאשרה )ניתן לערער על כך לוועדת הכנסת(, או להעבירה לדיון באחת מוועדות הכנסת )מטעמים ביטחוניים, 

יחסי חוץ או כלכליים(. 

לכנסת עצמאות רבה גם באשר להיבט הטכני מנהלי של תפעולה. יושב ראש הכנסת אחראי על מנהל הכנסת 

ועל מזכירות הכנסת. על פי אתר הכנסת, מזכיר הכנסת, הממונה על-ידי יושב ראש הכנסת, מנהל את העבודה 

הפרלמנטרית של הכנסת. תפקידו של המזכיר במהלך הישיבה הוא לייעץ ליושב ראש בענייני תקנון, נוהל 

ונוהג ולנהל את רשימת הנואמים, כמו כן הוא אחראי לקשרים בין הכנסת לממשלה. מנכ"ל הכנסת מופקד על 

הצד המנהלי של הכנסת ובאחריותו לשמור על הסדר במשכן הכנסת, לפקח על עבודתם של עובדי הכנסת 

והוא ממונה על המערכות הלוגיסטיות והמנהליות של הכנסת. 

לסיכום, החוק מכיל מנגנונים והוראות רבים המבטיחים את עצמאותה ואת אי-תלותה של הרשות המחוקקת. 

כזו  עצמאות-יתר,  אף  ואולי  מאד  ניכרת  עצמאות  המחוקקת  לרשות  כי  טוענים  בתחום  אחדים  מומחים 

המאפשרת לה לחוקק כל חוק שהוא ללא כל אפשרות עוררין ממשית. לעומתם סבורים אחרים כי הבעיה 

נובעת מהעדר חוקה בישראל, ולדעתם המשימה לצמצום עצמאותה של הרשות המחוקקת מוטלת על בית 

המשפט העליון ועליו מוטלת גם החובה לשמש כגורם מבקר הרשאי לפסול חקיקה המנוגדת לחוקי יסוד. 

כלומר, בית הדין הגבוה לצדק יכול לשמש בלם ומאזן לחקיקה שיכולה להיות פוגענית )רק כאשר מוגשת 

עתירה לבג"צ בעניין זה(.

גורם נוסף היכול להתערב במידה מסוימת בעצמאות הכנסת היא הממשלה. בין המרואיינים היו שטענו כי 

יש בחוק פרצה המאפשרת לרשות המבצעת להתערב בפעילות הרשות המחוקקת, מאחר שהחוק מאפשר 

לראש הממשלה, כראש הרשות המבצעת, לגרום לפיזור הכנסת באמצעות צעדים שונים, כמו אי-העברת 

התקציב במועד הקבוע בחוק37.

בג"צ 99/1030 ח"כ חיים אורון ואחרים נ' יו"ר הכנסת, דן תיכון )2002(
בג"צ 05/8276 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערב נ" שר הביטחון מאת בית המשפט העליון )2006(

37  כך לדוגמה, פיזר רה"מ לשעבר, אריאל שרון, את הכנסת ה-15, ב-5 לנובמבר 2002, באישור נשיא המדינה.
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ובאי- הכנסת  בפעילות  ולממשל,  לכנסת  חיצוניים  גורמים  לנושא התערבותם של  התקנות אף מתייחסות 

פי חוק הכנסת38, הכנסת מחויבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את שמות השדלנים,  תלותה. למשל, על 

שקיבלו היתר לפעול בכנסת ואת פרטיהם האישיים, כמו גם מיהם הלקוחות שהם מיצגים.

היבט הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות המחוקקת חופשית מכפיפות לשחקנים חיצוניים בפועל?

ניקוד: 75
גוף עצמאי  בכנסת  לראות  כי אפשר  הובעה הסכמה  העגול שהתקיימו  ובדיוני השולחן  בקרב המרואיינים 

יחסית. בפועל, מופעלות על הכנסת השפעות חיצוניות הן מצד רשויות המדינה והן מצד אינטרסים חיצוניים 

חזקים )פוליטיים, כלכליים ואחרים(. עיקרו של עניין הכנסת היא עצמאית ועושה כרצונה, בכפוף להצבעות 

זו אינה מוחלטת. כזכור, לרשות השופטת יש אפשרות להתערב  רוב ובכפוף לחוקי היסוד אולם, עצמאות 

בחקיקת הכנסת על ידי קביעה כי חוק המוצע בכנסת אינו "חוקתי" או שהוא עומד בסתירה לאחד מחוקי 

היסוד )בתגובה להגשת בג"צ( למשל. כמו כן גם בג"צ יכול להתערב בתהליכים פנימיים של הכנסת ובפעולותיה 

המנהלתיות. התערבויות אלו אמנם אינן מתרחשות לעתים קרובות, ומדובר במקרים אחדים בלבד בשנה, 

מרסן  מנגנון  מהווה  בג"צ  ידי  על  ייפסלו  בכנסת  המוצעים  חוקים  כי  החשש  ניכר.  הכנסת  על  רישומם  אך 

)שלא לומר מרתיע( בפני העלאת הצעות חקיקה כראות עיניהם של חברי הכנסת, ומנגנון זה מונע במידה לא 

מבוטלת העלאת הצעות חוק "לא ראויות".

ענייניה.  והיא מפעילה את הכנסת לקידום  גם לרשות המבצעת השפעה מסוימת על הכנסת  כי  לזכור  יש 

על החלטות  להשפיע  הקואליציה הממשלתית,  על  סיעתית  באמצעות הפעלת משמעת  יכולה,  הממשלה 

הכנסת, בין אם מדובר בהחלטות הנוגעות לתקנון הכנסת, או בהצעות החוק ואישורן. השפעה כזו היא אמנם 

לגיטימית בכל משטר פרלמנטרי, אך הפעלתה יכולה לעתים להוות השפעה משמעותית על עצמאות הכנסת. 

נוסף של השפעת הרשות המבצעת על הכנסת הוא מינוי "השר המתאם". תפקיד זה הוגדר במהלך  היבט 

הקדנציה הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 1996 אך הוא לא הוגדר מעולם בשום ספר חוקים. 

 תפקידו של השר הוא להיות נוכח בישיבות נשיאות הכנסת ובכך הוא הופך למעשה מעורב בקביעת סדר

היום שלה. 

בפועל, ההשפעה של גורמים חיצוניים )שאינם גורמי ממשל( מסתמנת כאחת ההתערבויות המשמעותיות 

ביותר בעצמאות הכנסת ולאמתו של דבר מדובר בהשפעה משמעותית על החלטותיה של הכנסת. בעיה זו 

מוצאת ביטויה בעבודתם של השדלנים הפועלים בכנסת מטעם גורמים חיצוניים במשק ובכלכלה )למשל, 

וכולי(, אלה פועלים נמרצות כדי לשכנע את הח"כים להצביע, לקדם או לפעול  גדולות  בעלי הון, פירמות 

בהתאם לעמדה, או לחקיקה התואמות את מטרותיהם של אותם גורמים. אף כי נעשו בעבר ניסיונות מספר 

למתן את השפעתם של השדלנים ולרסנה, נראה כי בפועל לא ניתן לבטל השפעתם, מספרם רק הולך וגדל 

חברי   120 לעומת  ממאתיים!  ליותר  מספרם  הגיע   )2012 )שנת  לאחרונה  ומעמיקה.  מתרחבת  והשפעתם 

הכנסת. הדבר מגיע לידי כך שלעתים נוכחים בישיבות ועדות הכנסת שדלנים רבים יותר מאשר חברי כנסת 

38  חוק הכנסת )תיקון מס' 25, פרק י"ב(, התשס"ח–2008
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)לעתים אף יותר מכפול( וזאת כדי "לוודא" שהדיונים נערכים 'לשביעות רצון' שולחיהם. יושב ראש הכנסת 

דאז, מר ריבלין ניסה לצמצם ולהגביל את מספרם אולם ללא הצלחה יתרה.

משפטנית מומחית העוסקת בחקר הכנסת ציינה כי חייבים להסדיר על פי חוק את יחסי העבודה בין חברי 

הכנסת לשדלנים ונראה כי התיקון לחוק הכנסת )לעיל( בעניין זה אין בו די. עמדה זו קיבלה תמיכה מלאה בדיון 

השולחן העגול. צעדי ההסדרה שנקטו עד כה, כוללים רישום מסודר של השדלנים הפועלים בכנסת וזיהויים 

באמצעות תגי-שם, כמו כן הכנסת מחויבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי השדלנים שקיבלו היתר 

לפעול בכנסת, כמו גם לפרט מי הם הלקוחות שאותם הם מיצגים. למעט הרישום לא נראה כי נעשה ניסיון 

כלשהו להסדיר את נגישותם לח"כים ואת יכולתם להשפיע על הח"כים. 

בהצעה נוספת שהועלתה כאן בהקשר זה מוצע כי על חברי הכנסת לאמץ קוד אתי שיכלול התחייבות של כל 

חבר כנסת לפרט מהם קשריו עם השדלן, בנוסף, יש לקבוע כללי אתיקה שיחולו על השדלנים ועל פעילותם, 

מכיוון שהדבר פוגם בעצמאות הכנסת, בדיוניה ובהחלטותיה. כיום אין כללי אתיקה הנוגעים לשדלנות לא 

לחבר הכנסת ולא לשדלן. 

יש לציין כי עצמאות הכנסת נפגעת לא רק מקיומם של שדלנים אלא גם מהשפעתם, לעתים האישית והישירה, 

ואינם בעלי תפקיד מעוגן בחוק, אך בהשפעתם מסוגלים לקבוע  וממון, שאינם חברי כנסת  של בעלי שררה 

תהליכים ותוצאות של הצבעות בכנסת. בין יתר הטיעונים שהועלו בדיון בשולחן העגול נאמר כי עצם קיומם 

של השדלנים אינו פוגם בעצמאות ובאי-תלות הרשות המחוקקת עצמה, אלא בעצמאותם של חברי הכנסת 

הפועלים בה וביכולתם לפעול לפי שיקול דעתם והכרתם הם. בפועל, לא ברור האם יש הבדל מהותי בין הדברים.

משילות הרשות המחוקקת

כזכור, ממד המשילות נבחן כאן על פי שלושה היבטים: שקיפות, אחריותיות ויושרה.

א. שקיפות הרשות המחוקקת
היבט החוק

באיזו מידה קיימות תקנות המבטיחות כי לציבור תהיה גישה למידע רלוונטי ואקטואלי על הפעילות ותהליך 

קבלת ההחלטות של הכנסת?

ניקוד: 87
חוק יסוד: הכנסת, קובע כי ישיבות הכנסת יתנהלו בפומבי, וכי אין הגבלת פרסום על ההליכים המתקיימים 

בישיבות או על דברים הנאמרים בהן. על פי תקנון הכנסת, בישיבות מליאת הכנסת נרשם פרוטוקול מפורט 

ובו כל הנושאים שהועלו במהלך הישיבה. הפרוטוקול מפורסם באופן סדיר באתר האינטרנט של הכנסת וכן 

ב"דברי הכנסת", לרבות תרגומים, נספחים ותוספות רלוונטיות וכן תוצאות הצבעות, זאת על פי החלטתו של 
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יושב ראש הכנסת. מלבד זאת הישיבות גם מצולמות במצלמות טלוויזיה וזמינות לציבור הרחב. על פי התקנון 

גם ישיבות ועדות הכנסת הן פומביות: נרשם בהן פרוטוקול מפורט לרבות תרגומים ונספחים, אם כי יושב-

ראש ועדה יכול לבקש כי חלקים מהישיבה לא יתועדו בפרוטוקול. הפרוטוקולים נגישים לציבור ומתפרסמים 

באתר האינטרנט של הכנסת. עם זאת, על פי שיקול דעת הוועדה או במקרים שבהם הוטל מטעמים שהוגדרו 

תהיינה  ישיבות  הוועדה.  פרוטוקול  של  פרסומו  את  ולאסור  לציבור  ישיבות  'לסגור'  אפשר  חיסיון  מראש 

חסויות בשלושה תנאים: )א( כשהוועדה מחליטה על כך; )ב( ישיבות של ועדת החוץ והביטחון או של ועדות 

משנה שלה )אלא אם החליטה הוועדה אחרת(; )ג( כשהסיבה המקורית להעברת הדיון לוועדה, או לוועדת 

משנה, היא סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בפעילויות כלכליות בין-לאומיות חסויות. 

יושב ראש ועדה יכול לאסור על עיון בפרוטוקולים לא רק מסיבות של הגנה על אינטרסים חיוניים של המדינה, 

אלא גם מטעמי מוסר, כדי להגן על קטין חסר ישע או אם אחד המוזמנים לישיבה ביקש זאת. בתקנון יש 

התייחסות מיוחדת לדיוני ועדת החוץ והביטחון: הפרוטוקולים של ועדה זו מפורסמים רק לאחר שלושים שנה, 

או לאחר חמישים שנה אם הם נערכו בוועדת משנה שלה, אם כי גם במקרה זה אפשר לאסור על פרסומם. 

הפרוטוקולים של ועדת האתיקה של הכנסת חסויים אף הם והנימוקים לאיסור אינם מפורסמים לציבור הרחב.

ונגישות  וביטחון( הן פומביות  )כולל ועדות, למעט ועדת חוץ  הרוב המכריע של ישיבות הכנסת ופעילותה 

לציבור. בהקשר זה יש מקום לציין את חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת, תשס"ד 2003, שנועד להסדיר את 

שידורי הטלוויזיה ממליאת הכנסת ומוועדותיה והפצתם לציבור הרחב, כדי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת 

ולעבודתה. לשם כך אף הוקם ערוץ שידור מיוחד: ערוץ הכנסת, המשדר את פעילות הכנסת. תקנות שידורי 

הטלוויזיה מהכנסת קובעות כי צוות התיאום של הכנסת ונציגי הגוף המשדר יקבעו את לוח השידורים של 

הוועדות, שדיוניהן  ישודרו מדי שבוע, בשידור חי או בשידור ראשון, שאינו שידור חי.                                                        

כחלק מהתקנות המעודדות שקיפות חובה על מזכיר הכנסת למסור הודעה לכנסת, במהלך ישיבתה, בדבר 

המסמכים )נושאים לדיון( שהונחו על שולחן הכנסת. לא מצאנו בחוק סעיף אשר דורש פרסום מראש של 

סדר יום ישיבת ועדות הכנסת אך למעשה מפורסם לקהל הרחב סדר היום המפורט של מליאת הכנסת ושל 

ועדות הכנסת וזאת על בסיס יומי ושבועי. כן מופיעים בסדר היום פרטים כגון: נושא הישיבה, השעה, המיקום 

ולעתים גם קישור נגיש לחומר רקע על הנושא. גם הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת מפורסמות באתר 

ונגישות של הציבור לכנסת ומאפשר לו להתוודע  האינטרנט של הכנסת. ברור כי הדבר מאפשר, שקיפות 

לישיבות שבהן יש לו עניין. 

שקיפות וועדות הכנסת ונגישותן לאזרחים, באה לידי ביטוי, אם כן, בשתי דרכים: א. שקיפות, המאפשרת 

לאזרחים לקבל מידע מלא על ישיבות הוועדות, אם ישירות, באמצעות קריאת הפרוטוקולים של הוועדה 

או באמצעות נוכחות של התקשורת בישיבות הפומביות )כפי שפורט לעיל(; ב. השתתפות בישיבות הוועדה, 

או השתתפות כצופה וכאורח או כמשתתף בהצגת מסמכים או בהשמעת דברים לפני הוועדה. אזרח יכול 

להשתתף בישיבת הוועדה ביזמתו או ביזמתה של הוועדה. עם זאת, על פי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר 

הכנסת, הכניסה לכנסת אינה חופשית: לא ייכנס אדם לאולם ישיבות המליאה בשעות עבודתה אלא על פי 

היתר מיוחד מאת יושב ראש הכנסת או מטעמו, ובהתאם להוראות ההיתר. ההגדרה "אזרחים" כוללת מגוון 

עסקיים;  ארגונים  נציגי  מלכ"רים(;   – רווח  כוונת  ללא  )מוסדות  חברתיים  ארגונים  נציגי  אנשים39:  של  רחב 

39  שפירא, אסף, "אזרחים בוועדות הכנסת", פרלמנט, גיליון 66. המכון הישראלי לדמוקרטיה: ספטמבר 2010. 
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מומחים מתחומים שונים, בעיקר מהאקדמיה; שדלנים הפועלים בכנסת או אזרחים מן השורה שיש להם 

נגיעה לעניינים הנידונים בוועדה. 

זאת ועוד, יש תקנות נוספות המבטיחות שקיפות בנושאי הרכב הכנסת והמינויים בה. ראשית, הכנסת מחויבת 

לפרסם את תוצאות הבחירות לכנסת. שנית, על פי חוק, הכנסת תפרסם הודעה לגבי בחירה, השעיה או סיום 

תפקיד של יושב ראש הכנסת וסגניו. יושב ראש הכנסת מחויב גם לפרסם מינויים והרכבי ועדות. על הכנסת 

לפרסם ב"דברי-הכנסת" את הפרוטוקולים הערוכים של ישיבות הכנסת ופרוטוקולים של ישיבות הוועדות 

בהתאם להסתייגויות המפורטות בחוק. יתר על כן, יש חובה לחשוף ולפרסם את ההסכמים הקואליציוניים 

הנחתמים בין מפלגות לשם הקמת ממשלה, על התנאים וההבטחות המופיעים בהסכמים אלה40. 

על פי החוקים המתייחסים לפעילות הכנסת גופא, אין דרישה מהכנסת להפיק, לעבד ולפרסם דוחות בדבר 

פעולותיה, מלבד היבטים מוגדרים מאוד שלהם. דרישה זו נגזרת מחוקים אחרים )כגון חוק חופש המידע41( 

והנוגעים לכלל הגופים הציבוריים במדינה, כולל הכנסת, אשר עליהם חלה חובת  ייחודיים לכנסת,  שאינם 

דיווח. כך בחוק חופש המידע, הכנסת, כרשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע על אודות 

פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה. הדין וחשבון יכלול בין היתר דיווח של הממונה 

על הפעלת חוק זה בכנסת. בחוק ישנם, כזכור, סייגים על סוג המידע שאותו מחויבת הכנסת לפרסם בדוח: 

אין חובה לפרסם מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור; 

גילויו עלול לשבש את  בביטחונו או בשלומו של אדם, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיותו; מידע אשר 

תפקודה התקין של הכנסת, או את יכולתה לבצע את תפקידיה; מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי 

הכנסת של  רבה  שקיפות  המבטיחים  ותקנות  חוקים  של  גדול  מגוון  יש  אלה  סייגים  למרות  ועוד.   הכנה, 

כלפי הציבור.

על  החיסיון  מוגבלת.  הכנסת  חברי  האישי של  לרקע  באשר  הרבה, השקיפות  המוסדית  לעומת השקיפות 

הצהרות הון וכן על קשרים כלכליים-עסקיים )בייחוד בלתי-ישירים, באמצעות גורם שלישי, כמו בן משפחה( 

מונעים שקיפות חשובה. אין תקנות וחוקים רבים הנוגעים לפרט. יש חוק המתייחס לחסינות חברי הכנסת, 

זכויותיהם וחובותיהם42 )להלן: חוק החסינות(. חוק זה מתייחס גם לניגודי עניינים אפשריים אצל חבר הכנסת 

ומגדיר בדיוק אילו תפקידים נוספים מותר לחבר הכנסת למלא בזמן כהונתו. ככלל חבר הכנסת אינו רשאי 

לעסוק בכל עיסוק נוסף, כולל במגזר הציבורי, אלא אם הוא בהתנדבות וללא תמורה. כמו כן, על פי תקנון 

הכנסת, על כל חבר כנסת להגיש ליושב ראש הכנסת הצהרת הון מפורטת שלו ושל בני משפחתו, אך אין 

שקיפות של הצהרות אלה. על פי התקנון יושב ראש הכנסת ישמור בסודיות את ההצהרות ולא יגלה את 

תוכנן, אלא על פי הסכמה או בקשה של חבר הכנסת, או על פי דרישת בית-משפט. במקרים מיוחדים שבהם 

ישנו חשש מצד יושב ראש הכנסת להפרת כללי אתיקה כלשהם, הוא יכול לפרט את חששותיו, בדיקותיו 

ומסקנותיו בפני ועדת האתיקה של הכנסת; במקרה של חשש לעבירה פלילית, הוא יכול להעלותן בפני היועץ 

המשפטי של הכנסת. בהקשר זה ניתן לציין את הצעת חוק הצהרת הון לנבחרי ציבור בכירים, התש"ע–2010, 

אשר עיקרה לחייב מועמדים לתפקיד ראש הממשלה, לתפקידי שרים וסגני שרים מבין חברי הכנסת, לדווח 

40  החלטת בג"צ 1601/90 שליט נ' פרס, פ"ד מד)3(353

41  חוק חופש המידע, 1998-התשנ"ח

42  חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, 1951-התשי"א
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למבקר המדינה לא רק על הונם אלא גם על המקורות הכספיים של ההון המדווח. הצעה זו לא זכתה לתמיכה 

גדולה והוגשה מחדש לכנסת ה-19. בדיונינו עלה כי יש בין המומחים לחקר הכנסת, שחשים כי לחוק כזה 

אין מקום מכיוון שהוא עלול להרתיע ולגרום 'לאנשים טובים', להגדרתם, שלא להשתלב ברשות המחוקקת.

תקנה חשובה בתחום השקיפות היא זו שהביאה להקמת מרכז המחקר והמידע של הכנסת )ממ"מ(. מרכז 

2000 על ידי הכנסת, כדי לסייע לחברי הכנסת עצמם במילוי תפקידם. המרכז מיועד  המחקר הוקם בשנת 

השוטפים,  הדיונים  לקראת  ומחקרים  מסמכים  נתונים,  הבית  וליחידות  לוועדותיה  הכנסת,  "לחברי  לספק 

להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית"43. מאחר שכל פרסומי המרכז נגישים גם לציבור יש בכך הגברה 

משמעותית של השקיפות. 

הנוהג למעשה
באיזו מידה יכול הציבור להשיג נגישות למידע רלוונטי ועדכני בנוגע לפעילויות ולתהליכי קבלת ההחלטות 

של הרשות המחוקקת בפועל?

ניקוד: 90
בפועל, השקיפות בכנסת גבוהה יחסית, ואין ספק כי השתפרה מאד ביחס למה שהיה נהוג בעבר ולמעשה 

פועלת  הכנסת  ושקוף.  פתוח  הרוב  גבוהה:  מוסדית  בכנסת שקיפות  יש  פעם.  מאי  יותר שקיפות  כיום  יש 

ההחלטות, ואת  בה,  המתרחשים  הפורמאליים  התהליכים  את  הכנסת,  פעילות  את  לראות  וניתן   בפומבי 

מי קיבל אותן מי השתתף ועוד. רוב הפרוטוקולים מתפרסמים באתר הכנסת, במסגרת הזמן הנתונה. לכן, כיום 

ישיבות הכנסת וועדותיה הן במידה רבה פומביות, והציבור יכול ללמוד על הנעשה בהן ישירות או מאמצעי 

התקשורת. הפרוטוקולים של הוועדות פתוחים לעיון הציבור, והציבור יכול לעיין בהם באופן חופשי למדיי. 

יועמדו  הכנסת שאלה  יושב ראש  לעיון, קבע  הכנסת  ועדות  ישיבות  הפרוטוקולים של  ב-1996, כשנפתחו 

רוב הוועדות,  כיום הפרוטוקולים של  בוועדה.  לעיון הציבור בתוך ארבעה שבועות לכל היותר מיום הדיון 

מלבד ועדת החוץ והביטחון ורוב ועדות המשנה, מתפרסמים באתר האינטרנט של הכנסת תוך זמן קצוב.

הנגישות והשקיפות בפועל באמצעות התקשורת החזותית התגברה. כמו למשל פתיחת ערוץ טלוויזיה של 

תפקיד  יש  הכללית,  לטלוויזיה  ובמיוחד  הציבורית  לתקשורת  וכו'.  מהוועדות  מהכנסת,  שידורים  הכנסת, 

להם  הכנסת,  לענייני  כתבים  יש  התקשורת  אמצעי  לכל  לציבור.  הכנסת  פעילות  ובהבאת  בחשיפה  חשוב 

גישה חופשית מאד לכנסת, העוקבים מקרוב אחר הנעשה בה והמדווחים על כך לציבור. אגב, שידור ישיבות 

הוועדות לא מתחייב פורמאלית בחוק – אך מרגע שהתחיל, הפך 'מעוגן' בדרישת הציבור ואי-אפשר, מבחינה 

כשיש  רגישות.  בסוגיות  דיונים  יש  כאשר  רק  לשידורים  פתוחות  אינן  הוועדות  כך.  סתם  לבטלו  ציבורית, 

הצדקה עניינית לכך, הציבור מוכן לקבל זאת.

ממרכז  כאמור,  )ממ"מ(.  הכנסת  של  והמידע  המחקר  ממרכז  גם  מגיעה  השקיפות  בתחום  חשובה  פעילות 

המחקר והמידע הוקם על ידי הכנסת ככלי לסייע לחברי הכנסת עצמם במילוי תפקידם: לספק לחברי הכנסת, 

לוועדותיה וליחידות הכנסת, נתונים, מסמכים ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים, וכן לשם הכנת חקיקה 

ולכל הפעילות הפרלמנטרית. מאחר שכל פרסומיו נגישים גם לציבור, הוא מהווה כלי חשוב להגברת שקיפות 

 http://www.knesset.gov.il/MMM/heb/MMM_About.htm .43  מתוך אתר מרכז המידע והמחקר של הכנסת
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)ארגוני חברה אזרחית(,  לכנסת  חיצוניים  נוסף התורם לשקיפות הכנסת הם ארגונים  גורם  בפועל.  הכנסת, 

כגון "משמר הכנסת" ומיזם "כנסת פתוחה", שפעילותם מתמקדת בכנסת. ארגונים אלה מנטרים את פעילות 

הכנסת, מנתחים ועוקבים אחריה ומספקים מידע נגיש ונוח לציבור.

לעומת השקיפות המוסדית הרבה, השקיפות ביחס לרקע האישי של חברי הכנסת מוגבלת. לדעת המומחית 

החוקרת את הכנסת, שזכתה להסכמה בדיוני השולחן העגול, יש מקום רב לשיפור שקיפות הרקע האישי-

כלכלי-כללי של חברי הכנסת. כגון: יצירת שקיפות הצהרות ההון והצהרות ניגוד האינטרסים של חברי הכנסת, 

שהן חסויות ואינן מטופלות כראוי ברמה הציבורית, ועוד. 

רלוונטי  למידע  גישה  תהיה  שלציבור  המבטיחות  רבות  תקנות  קיימות  כי  נראה  הדברים  מתוך  לסיכום, 

ואקטואלי על הפעילות ותהליך קבלת ההחלטות של הכנסת. על פי התקנות, הדיונים, המהלכים וההצבעות 

במליאת הכנסת וגם ברוב וועדותיה, שקופים לציבור הן מתוך הפרוטוקולים המתפרסמים, בשידורי הטלוויזיה 

הישירים והן באפשרות הציבור להיות נוכח בהן. כמעט ואין הגבלה על עיתונאים לתעד ולדווח לציבור על 

הנוכחות  את  להגביל  או  חסיון  להטיל  דעת,  פי שיקול  על  ועדה,  ראש  יושב  יכולת  )מלבד  בכנסת  הנעשה 

בישיבות במטעמים בעיקר של ביטחון המדינה וצנעת הפרט(. לכן, מבחינת הנוהג בפועל, יש שקיפות רבה 

של פעילות הכנסת. סדר היום של המליאה ושל הוועדות מפורסם מראש ומופיע באתר מסודר ומפורט של 

הכנסת. הכנסת מפרסמת דוחות על פעולותיה וטיוטות חוק שהונחו על שולחנה, באתר האינטרנט שלה הנגיש 

התחום  לציבור.  הכנסת  בעבודת  ליצירת שקיפות  ניכר  ומאמץ  דגש  ישנו  כללי  נראה, שבאופן  כך  לציבור. 

העיקרי הזקוק להגברת שקיפות הוא הקשר בין השתדלנים לבין חברי הכנסת, קשר שעל אף המשמעויות 

הכבדות שלו, איננו שקוף כמעט בכלל.

ב. אחריותיות הרשות המחוקקת
היבט החוק

באחריות  לשאת  יצטרך  פעולותיו  על  לדווח  חייב  יהיה  שהמחוקק  המבטיחות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

עליהן?

ניקוד: 48
הכנסת  הבוחרים:  כלפי  אחריותיות  למחוקק  יש  בישראל,  הממשל  שיטת  של  היסוד  עקרונות  מבחינת 

בנושא  לעיל  שהובא  בדיון  כלפיו.  וחשבון  בדין  וחייבים  בהם  הבוחר  הציבור  כלפי  אחראים  הכנסת  וחברי 

השקיפות, מופיע פירוט נרחב של חוקים ותקנות לפיהם חייב המחוקק לדווח על פעילותיו לציבור. התפיסה 

'בקרה' על הרשות המחוקקת ובהצבעתו  יכול להפעיל  היא שבאמצעות תהליך הבחירות, הציבור במדינה 

על  במהותו  עונה  אינו  הכנסת  פעילות  על  ה'דיווח'  אולם,  לא.  ומי  בה  יכהן  מי  להחליט  לכנסת  בבחירות 

ויהיו לכך בעת הבחירות לכנסת. השפעתן של תוצאות  נושא האחריותיות, לבד מהתוצאות שכאמור יתכן 

אלה במידה שהן אכן מתקיימות, שולי ביותר על הכנסת כמוסד ועל הפיקוח והבקרה על עבודתה ומאחר 

בחוק התייחסות  לא מצאנו  בחירת חברי הכנסת שולית.  על  גם השפעתן  אישיות  אינן  לכנסת  שהבחירות 

למערכת ביקורת מוסדרת על הכנסת. 
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באשר לרשויות האחרות – המבצעת והשופטת – יכולתן לפקח על פעילות הכנסת אף היא מועטה. הרשות 

השופטת, באמצעות בית הדין הגבוה לצדק, יכולה למנוע או לפסול חקיקה של הכנסת בנימוק שחוק כלשהו 

עומד בסתירה לחוק יסוד או לחוק בעל מעמד גבוה מזה של החוק הנפסל. בנוסף, יש אפשרות להגיש עתירה 

פרטי(  אדם  או  )מוסד  העותר  שלדעת  אחר,  ציבורי  גוף  כל  לגבי  כמו  וחבריה,  הכנסת  פעולות  לגבי  לבג"צ 

עומדות בסתירה לעקרונות הצדק או החוק במדינה. כלומר בג"צ משמש במובן זה מנגנון )הנשען על הוראות 

חוק( המבטיח אחריותיות של הכנסת בחקיקתה, כלפי חוקי היסוד )בהעדר חוקה(.

הרשות המבצעת כפופה להלכה לכנסת ולכן אין לה יכולת בקרה ופיקוח על הרשות המחוקקת, לבד מיכולתה 

להביא לפיזור הכנסת. מבקר המדינה, שהוא הסמכות העליונה בנושא בקרה על גופים ציבוריים במדינה, נבחר 

על ידי הכנסת ומדווח לה, מגיש לה את מסקנותיו )חוק יסוד: מבקר המדינה44(, מכאן שאופי הביקורת שלו על 

הרשות המחוקקת מוגבל במידה רבה. 

על פי תקנון הכנסת ישנם שלושה גורמים המהווים, להבנתנו, חלק ממערכת הבקרה הפנימית על אחריותיות 

הכנסת וחבריה: ועדת הכנסת, ועדת האתיקה של הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת. על פי תקנון הכנסת, 

וביניהם: סדרי עבודת הכנסת, חסינות חברי  ועדת הכנסת עוסקת בתקנון הכנסת ובעניינים הנובעים ממנו 

הכנסת ובקשות לנטילתה, דיון בתלונות על חברי הכנסת, תשלומים לחברי הכנסת, דיון בבקשות ובעניינים 

שאינם נוגעים לוועדה כלשהי או שלא נכללו בתפקידי ועדה אחרת. מכאן נובע כי לחברי הכנסת יש אחריות 

נגד חבר  )מכל אדם(  ועדת האתיקה תקבל קובלנה  ועדת הכנסת. על פי כללי האתיקה לחברי כנסת  כלפי 

כנסת, בשל הפרת כלל אתיקה או אי קיומו, תדון ותכריע בקובלנה אחרי שתיתן לחבר הכנסת הזדמנות נאותה 

להשמיע את דבריו, בדרכים שתקבע הוועדה. התנהגות חברי הכנסת, שיש בה חשש לפלילים, מובאת בפני 

היועץ המשפטי לממשלה, העומד בראש המערכת המשפטית והשירות המשפטי הציבורי ובידיו להחליט אם 

לפתוח בחקירה או להעמיד חבר כנסת לדין. עם זאת, קשה לראות בהפעלת המערכת המשפטית במקרים של 

התנהגות החשודה בפלילים משום מנגנון בקרה על אחריותיות חברי הכנסת. בהקשר זה יש לציין כי בהתבסס 

על ההנחה שהביקורת השיפוטית בישראל רלוונטית לכל רשויות השלטון, גם הכנסת נתונה למערכת בקרה 

זו, למרות שאין לכך התייחסות בחוקים הנידונים. 

לא מצאנו בחוק או בתקנות דרישה לאחריותיות הכנסת כלפי האזרחים. אין דרישה פורמלית להתייעצות עם 

הציבור בנושאים רלוונטיים, לבד מהתקנה הקובעת תקציב מיוחד ל"קשר עם הציבור" לכל חבר כנסת. הכוונה 

בכך היא שחבר הכנסת המייצג את הציבור יוכל לעמוד אתו בקשר ישיר. מאחר שאין בחירות אישיות ישירות 

של חברי הכנסת מקבל המושג 'ציבור' משמעות ערטילאית במקצת, אולי בשל התפיסה שחברי הכנסת הם 

הנציגים הישירים של הציבור במליאה, משתמע שעליהם לגלות אחריותיות כלפי הציבור. לא מצאנו הוראת 

חוק מפורשת בעניין זה. 

אחד המומחים למוסד הכנסת ציין בדיון כי מעבר לעניינים אישיים, האחריותיות העיקרית בכנסת היא של 

המפלגה ולא של חברי הכנסת עצמם. המפלגות אמורות לפעול ולהצביע בכנסת בהתאם לעקרונותיהן ולמצע 

שהן מציגות לציבור בעת הבחירות.

44  חוק יסוד מבקר המדינה, 1958-התשי"ח
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אחריותיות – הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות המחוקקת וחבריה חייבים במתן דין וחשבון על מעשיהם בפועל?

ניקוד: 47
בפועל ניכר כי האחריותיות של הרשות המחוקקת נמוכה והדבר עלה בדיוני השולחן העגול ובראיונות. להלכה 

הפיקוח על הכנסת בא לידי ביטוי על ידי הציבור ביום הבחירות אך בפועל, אין קשר ישיר בין הבוחר ובין חבר 

הכנסת הבודד שכן האזרח בוחר מפלגה, המציגה רשימה 'סגורה' של מועמדים לבחירה, דבר שאינו מאפשר 

לבוחר לעמוד על האחריותיות של חבר הכנסת הבודד ולהחזיקו אחראי לתוצאות התנהגותו או דבריו. בפועל, 

הרכבת  על  האחראים  במפלגתם  הגורמים  כלפי  אלא  הבוחר,  כלפי  מחויבים  מרגישים  אינם  הכנסת  חברי 

הרשימה לכנסת, כך שלמעשה האחריותיות של חברי הכנסת מוגבלת – אלא אם מדובר באחריותיות כלפי 

מנגנון המפלגה של חבר הכנסת וראשי המפלגה הקובעים מועמדותם לבחירה. לעתים, כאמור, גם אחריותיות 

כלפי מפלגת האם אינה מתקיימת.

המידה המועטה של אחריותיות לבוחר, למפלגה, או למצע שלפיו נבחר חבר הכנסת משתקפת, למשל, במעבר 

הקל יחסית של חברי כנסת מהמפלגה שבה נבחרו למפלגה אחרת )ולעתים אף יריבה(. תופעה זו הצורמת 

מבחינת אחריותיות לבוחר ולמפלגת האם, שכיחה למדי והיא בלטה במיוחד בתקופה שקדמה לבחירות ינואר 

2013. הגדיל לעשות חבר כנסת, שנבחר במסגרת מפלגה אחת וכבר בנאום ההשבעה שלו לכנסת הצהיר על 

תמיכתו בראש מפלגה יריבה, כך נוצר הרושם כי איש הישר בעיניו יעשה - ההפך מאחריותיות. 

תופעה חמורה נוספת היא היעדרותם של חברי כנסת מהצבעות. אחד המומחים שהתראיינו במחקר ציין כי 

היעדרם של חברי כנסת ממליאת הכנסת בעת ההצבעות על חוקים רבים מהווה סממן של חוסר אחריותיות. 

חברי הכנסת נשלחים על ידי הציבור כדי להשתתף בחקיקה, והיעדרות מההצבעות מהווה מידה של הפרת 

אמון. מבחינת החוק וההלכה לא מוגדר מינימום של חברי כנסת שחייב להיות נוכח בהצבעה על הצעת חוק, 

ולא מוגדר לחברי הכנסת מינימום של הצבעות שבהן עליהם להשתתף. כך קורה, שלעתים קרובות מאד, 

הצעות חוק מתקבלות בכנסת בנוכחות פחות מחצי מחברי הכנסת ולעתים אף בנוכחות מספר קטן מאד מבין 

120 חברי הכנסת. לעתים נדירות בלבד מתקבלות או נדחות הצעות חוק בנוכחות גדולה של ח"כים. אמנם אין 

חוק בעניין, אך יש לציין כי היעדרות מישיבות מליאת הכנסת, ללא הצדקה סבירה, חודשיים ברציפות )ללא 

ימי פגרה( או בהיקף של שליש מישיבות הכנסת מהווה הפרה של הקוד האתי של הכנסת ויכולה לגרור תלונה 

לוועדת האתיקה של הכנסת. אף על פי כן, בפועל, חברי כנסת מוצאים דרכים שונות "לסדר" את היעדרותם 

זו  כך לא תשפיע על ההצבעה )"הסכמי היעדרות" וקיזוזים( ולא נראה כי הם "מרגישים רע" עקב מעילה 

בתפקידם. גופי ניטור שונים כמו אלו שהוצגו קודם לכן מבצעים מעקב אחר נתונים אלה ומפרסמים אותם, 

אולם לא ניכר כי עובדה זו משפיעה על החלטתם של חברי כנסת להיות, או לא להיות נוכחים בהצבעות. 

בידי  יש  פורמלי  בלתי  כמנגנון  בפועל אחריותיות.  כמעודדת  כאן את תפקידה של התקשורת  לציין  חשוב 

התקשורת כוח והשפעה רבים על חברי הכנסת. האיום בחשיפת מחדלים משפיע לטובה על התנהגות חברי 

הכנסת ועל מידת האחריות שהם תופשים על תפקידם. בדיונים בשולחן העגול ציינו אחדים את המאמצים 

במטרה  הכנסת  של  נגד  כתגובת  הרע45,  לשון  איסור  חוק  של  בחקיקה  לשינויים  להביא  לאחרונה  שנעשו 

להגביל את כוחה של התקשורת. מאמצים אלה מוכיחים כי בפועל, אכן יש לתקשורת השפעה משמעותית.
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מבחינת הגורמים שמחוץ לכנסת, יש לרשות השופטת מידה מסוימת של השפעה על אחריותיות הכנסת. 

למשל, הידיעה כי יש פיקוח על החקיקה )באמצעות בג"צ( תורמת לזהירות ולמודעות לעניין בעת החקיקה. 

לכן, אף כי בג"צ מפעיל סמכותו ומבטל, או מונע, חקיקה לעתים רחוקות ובמקרים מיוחדים בלבד, "אימתו" 

מהלכת על חברי הכנסת בעת שמגישים הצעות חוק )אם כי "אימה" זו אינה מרתיעה: הכנסת אימצה את 

הרעיון של חוק-עוקף-בג"צ ובקרב חברי כנסת לא מעטים יש התרסה כלפי סמכות הבג"צ(. יש גם 'פיקוח' 

עקיף של בג"צ על ההליכים בתוך הכנסת: אם ההליכים מתקיימים, שלא עפ"י הכללים, יש אפשרות לפנות 

לבית המשפט שיתערב וישנה אותם.

בדיוני השולחן העגול הייתה הסכמה כי ראוי שתהיה מידה רבה יותר של פיקוח ציבורי על הכנסת וחבריה. 

להלכה, הכנסת מאפשרת פיקוח של הציבור, אך התרבות הפוליטית בארץ היא כזו שהציבור אינו פעיל דיו 

בפיקוח ואין מספיק "כלבי שמירה". אך יש הטוענים כי הבעיה אינה בכנסת. כדי שהאחריותיות תשתנה דרוש 

שינוי תרבותי או מבני יסודי שיאפשר פיקוח יעיל על הרשות המחוקקת ותחושה פנימית אמתית של חברי 

הכנסת שעליהם לגלות אחריותיות כלפי תפקידם וכלפי הציבור.

ג. יושרת הרשות המחוקקת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה ישנם מנגנונים המבטיחים את היושרה של חברי הכנסת?

 ניקוד: הכנסת - 66

חברי הכנסת - 57
שאלת היושרה של חברי הכנסת היא נושא מורכב46. מחד, יש ההיבט של יושרתם האישית של חברי הכנסת 

יש  מזו,  יתרה  כך.  בהכרח  הדבר  שאין  שיטענו  יש  אך  הם,  שחד  שיטענו  יש  הפוליטית.  יושרתם  ומאידך, 

הגורסים כי ראוי להפריד בין יושרה של חברי הכנסת לבין היושרה של הכנסת כמחוקק. התייחסות נוספת היא 

להבחנה בין יושרה ובין אתיקה, בטענה כי אתיקה היא דבר טכני בעוד יושרה מצביעה על האדם עצמו. לכן 

חשוב לנו לציין בנקודה זו כי, המנגנונים בהלכה ובחוק מתייחסים בעיקר ליושרה האישית של חברי הכנסת, 

ולא ליושרתם הפוליטית, ומבחינת דוח זה, אנו סבורים כי היושרה והאתיקה שלובים זה בזה ולא נפרדים, 

לאתיקה מקום נכבד מבחינת החוק, בעוד מקומה של היושרה האישית הוא בהיבט המעשי. 

והן  זה. הן של חברי הכנסת עצמם  נוסף שיש להדגיש כאן הוא כיצד אנו בוחנים את היושרה בדוח  נושא 

של הכנסת כגוף, היושרה היא המידה שבה פועל גוף או אדם לפי העקרונות והמדיניות שלהם הם מחויבים 

ובשמם נבחרו. למשל, היושרה של הכנסת כמחוקק היא המידה שבה המחוקק מקדם בפעולותיו את טובת 

המדינה ואת טובת אזרחיה )כפי שרוב חברי הכנסת רואים אותם( ולא את טובת הכנסת או טובת חברי הכנסת 

או גורמים ואינטרסים חיצוניים ספציפיים בעלי כוח, גם כאשר הדבר אינו מתיישב עם טובת הכלל, או אפילו 

פועלים בניגוד לטובת הכלל ועל חשבונו. על כן נעשתה כאן הפרדה בהערכה ובניקוד. ראוי לציין כי מבחינת 

45  חוק איסור לשון הרע, 1965-התשכ"ה

46  לפי שפירא, אסף, "אזרחים בוועדות הכנסת" בתוך פרלמנט, גיליון 66. המכון הישראלי לדמוקרטיה: ספטמבר 2010.
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מסגרת המחקר הכללית שנבנתה על ידי TI וכמשתקף משאלת ההערכה שהוצבה כאן מושם דגש על היושרה 

של חברי הכנסת. אף על פי כן, בחרנו להפריד כאן בין הדברים.

מנגנון חשוב אחד להבטחת יושרתם של חברי הכנסת הוא הקוד האתי לחברי הכנסת. במהלך השנים נקבעו 

בישראל כללי אתיקה המסדירים את התנהגותם של חברי הכנסת. כללים אלה היו 'מפוזרים' בחוקים ובתקנות 

שונים, בכללם תקנון הכנסת, חוק יסוד: הכנסת, חוק החסינות, חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 וחוקים, החלטות 

וכללים רבים אחרים. בשנת 1988 אושר בוועדת הכנסת "קוד אתי" לכנסת, כלומר מסמך המרכז יחד את כללי 

האתיקה. הוא מכונה "כללי אתיקה לחברי כנסת", ונכלל כפרק בתקנון הכנסת. רק מאוחר יותר, נקבעו הכללים 

המסדירים את התקנתם ואת שינויים של כללי האתיקה )חוק החסינות: סעיפים 13ד, 13ה(. לפי כללים אלה, 

ועדת הכנסת היא הגוף המוסמך לתקן ולשנות את הקוד האתי, והיא אכן עושה זאת מפעם לפעם. 

הקוד האתי המופיע בתקנון הכנסת, עוסק בסוגיות של "ערכים כללים" העומדים בבסיס התנהגותו של חבר 

הכנסת. למשל, חובתו לשמור על כבוד הכנסת וחבריה, לנהוג באופן ההולם את מעמדו ולשמש דוגמה; חובתו 

של חבר הכנסת להימנע בכל צורה מקידום ענייניו האישיים או מניגוד עניינים; הגבלות המוטלות על חבר 

הכנסת בכל הנוגע לייצוג לקוחות מול רשויות השלטון; איסור על חבר הכנסת להיות חבר בגופים ובתאגידים, 

וכן לקבל תשלום בעד הרצאות או הופעות בחוץ לארץ; חובתו של חבר הכנסת להגיש הצהרת הון ליושב 

ראש הכנסת ועוד.

הפיקוח על הקוד האתי נתון בידיה של ועדת האתיקה של הכנסת47. ועדת האתיקה עוסקת בטיפול בקובלנות 

ראש  יושב  ממנה  שאותם  חברים  ארבעה  בוועדה  האתיקה.  מכללי  חריגה  בשל  כנסת  חברי  נגד  המוגשות 

הכנסת והיא כוללת שני חברי כנסת מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה ללא מפתח סיעתי. יושב ראש הכנסת 

ממנה גם את יושב ראש ועדת האתיקה. על המינוי להתבסס בעיקרו על התאמה אישית של חבר הכנסת 

לתפקיד ועל מעמדו בקרב עמיתיו, כמו כן על חברי ועדת האתיקה לעמוד בתנאי סף מחמירים יותר מאשר 

חברי ועדות אחרות. 

התפקיד העיקרי המוטל על ועדת האתיקה הוא לטפל בקובלנות המוגשות נגד חברי כנסת. הוועדה רשאית 

לשפוט חבר כנסת על כל חריגה מכללי האתיקה ולהטיל עיצומים. בין היתר היא שופטת חברי כנסת בגין 

ימי פגרה( או בהיקף של  )ללא  היעדרות מישיבות מליאת הכנסת ללא הצדקה סבירה, חודשיים ברציפות 

שליש מישיבות הכנסת לפחות במושב כנסת. ועדת האתיקה רשאית גם לדון בהתבטאויות קיצוניות ומבזות 

של חברי כנסת כפי שנקבע בכללי היסוד של קוד האתי. ועדת האתיקה קובעת נהלים להליכי הטיפול, הדיון 

בשל  כנסת  חבר  נגד  קובלנה  האתיקה  לוועדת  להגיש  רשאי  אדם  כל  כנסת.  חבר  נגד  בקובלנה  וההחלטה 

הפרת כלל אתיקה. מאידך הוועדה רשאית לדחות קובלנות על הסף. ראוי לציין כי דיוני הוועדה, המסמכים, 

את  מפרסמת  אכן  הוועדה  בפועל,  אותם.  לפרסם  רשאית  הוועדה  אבל  חסויים,  וההחלטות  הפרוטוקולים 

החלטותיה ואת חוות הדעת שלה, אך לא את הפרוטוקולים. ועדת האתיקה אחראית גם על פרשנותם של 

כללי האתיקה ועל פרסום נהלים וחוות דעת, כמו כן היא מטפלת בענייני אתיקה בכנסת כגון נסיעות של חברי 

הכנסת לחו"ל שלא במסגרת הכנסת. 

47  ועדת האתיקה פועלת מכוח סמכות סעיף 13ד לחוק החסינות.
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איום  בידה  כך שיש  כנסת, שחרג מכללי האתיקה,  יכולה להטיל עיצומים על חבר  ועדת האתיקה  כאמור, 

נזיפה חמורה; שלילת זכות הדיבור  נזיפה,  ממשי על חבר הכנסת. העונשים כוללים למשל: הערה, אזהרה, 

במליאה או בוועדות; הגבלה על פעילויות שונות בכנסת – הגשת הצעות חוק, הצעות לסדר היום ושאילתות; 

הרחקה מישיבות המליאה והוועדות – אך לא שלילת זכות ההצבעה; שלילת שכר בשל היעדרות מישיבות 

בפני  מהעיצומים  חלק  על  לערער  יכול  הכנסת  חבר  נוסף.  עיסוק  על  מההגבלות  חריגה  בשל  או  המליאה 

מליאת הכנסת, ולגבי חלק מהעיצומים ניתן לערער רק לבג"צ48. 

לבקשת יושב ראש הכנסת דאז, ראובן ריבלין, הוקמה בדצמבר 2009 ועדת משנה של ועדת הכנסת לגיבוש כללי 

אתיקה לחברי הכנסת, על בסיס המלצות ועדת זמיר לגיבוש ושיפור הכללים האתיים, שהיו כזכור, מנוסחים 

במקומות ובתקנונים שונים. בינואר 2011 הגישה ועדת המשנה את הקוד האתי שגיבשה, המאגד את כל כללי 

האתיקה לפי נושאים, והמתבסס ברובו על המלצותיה של ועדת זמיר. מכיוון שאישורו של הקוד האתי דורש 

שינויים בכללי האתיקה המופיעים בתקנון הכנסת )דבר הנתון לסמכותה של ועדת הכנסת( ושינויי חקיקה, 

החקיקה  תיקוני  את  ותביא  האתיקה  בכללי  השינויים  את  תאשר  האתי,  בקוד  תדון  הכנסת  שוועדת  נקבע 

הנדרשים לכנסת. כן נקבע שחברי הכנסת יוכלו לעיין בהצעה ולהעיר הערות, אלא שלוועדת הכנסת הוגשו 

התנגדויות רבות מאוד לקוד האתי המוצע, מצד חברי כנסת והסיעות בכנסת וכן הוצעו סייגים רבים. אחדות 

מההתנגדויות עסקו בסוגיות טכניות אך רבות מהן עסקו בסוגיות מהותיות. יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין, 

שיזם את הקמת הוועדה, התבטא בנושא ואמר כי ההתנגדויות מבקשות בעצם לעקר את הקוד האתי מתוכן. 

במרס 2011 קיימה ועדת הכנסת שני דיונים בנושא ההתנגדויות לקוד האתי, ומאז נראה שהנושא לא קודם.

מנגנון נוסף להבטחת היושרה הוא האיסור הקבוע בחוק חסינות חברי הכנסת, על מי שהיה חבר הכנסת, ראש 

הממשלה, שר או סגן שר, לנצל את מעמדו לאחר תום כהונתו. אסור להבליט בכתב, בכל ענין הכרוך בעסקו 

או במקצועו, את העובדה שהיה חבר הכנסת, ראש הממשלה, שר או סגן שר. בנוסף, אסור על מי שהיה ראש 

הממשלה, שר או סגן שר, להיות חבר בהנהלת חברה או איגוד אחר, שקיבלו זיכיון מהמדינה בזמן כהונתו, 

למשך שלוש שנים לאחר תום כהונתו כראש הממשלה או כשר. בנוסף, על פי חוק הכנסת, נדרשת מחבר 

כנסת או משר תקופת צינון של שנה בטרם ייהפך לשדלן בכנסת. 

התקנות ברורות וחדות גם בהתייחס לניגודי עניינים: על פי תקנון הכנסת, חבר כנסת ימנע מאפשרות של 

ניגוד עניינים, ובכל מקרה של ניגוד בין טובת הכלל לבין עניין אישי יעדיף את טובת הכלל. עוד כתוב באותם 

הכללים כי לא יהיה לחבר כנסת עניין אישי במילוי תפקידו ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר 

כנסת ובין עניינו האישי. אם לחבר כנסת יש עניין אישי בדיון או בהצבעה כלשהם, בכנסת או בוועדותיה, 

יודיע על כך באופן מידי ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הוועדה, במקרה כזה לא יזום דיון באותו הנושא 

ולא ישתתף בדיון אלא לאחר שהצהיר על עניינו האישי; כמו כן לא ישתתף בהצבעה באותו הנושא. הכללים 

אף מדגישים כי חבר כנסת לא ינצל במישרין או בעקיפין כל ידיעה שאינה ידועה לכלל ואשר הגיעה אליו 

במסגרת מילוי תפקידו לטובת עניינו האישי. במסגרת הנושאים השונים הנידונים בכללים מפורטים מצבי 

ניגוד עניינים אפשריים של חבר כנסת ומהי דרך ההתנהגות הראויה בהם. 

48  הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת, 2006: 145
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לעומת המגבלות הברורות בנושאים הנ"ל, הרי שבכל הקשור לשדלנים הדברים נראים אחרת וחברי הכנסת 

לראשונה  השדלנות  לתופעת  המחוקק  התייחס  בישראל  שדלנים.  עם  קשריהם  את  לתעד  נדרשים  אינם 

29ב( קבע ש"יושב ראש הכנסת רשאי להסדיר  )סעיף  ורחבתו  לחוק משכן הכנסת   5 ב-1968: תיקון מספר 

בתקנות, באישור ועדת הכנסת, את פעולתם של שדלנים במשכן הכנסת". החוק גם הגדיר מיהו שדלן: "מי 

שנוקט, דרך עיסוק, בפעילות לשכנוע חבר הכנסת בענייני חקיקה והחלטות בכנסת". התקנות עצמן תוקנו רק 

ב-1994 עם התרחבותה הניכרת של תופעת השדלנות בכנסת. בתקנות אלה קבע יושב ראש הכנסת דאז שבח 

וייס ששדלן חייב לקבל היתר לפעולתו מיושב ראש הכנסת, ובמסגרת הבקשה להיתר עליו לציין את עיסוקו49.

חבר הכנסת יוסי שריד יזם הצעת חוק שהתקבלה ב-2005, ואסרה על חברי מרכזי מפלגות לעסוק בשדלנות. 

בעקבות יזמה של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וגדעון סער ב-2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק המסדיר במידה 

מסוימת כיום את השדלנות בישראל. מעניין לציין, כי אין מוטלות חובות על המשודלים )חברי הכנסת(, ונראה 

שבהקשר הזה הכנסת מעדיפה להעביר את האחריות לשדלנים בלבד. דבר זה פוגע ביושרה.

ואין בהם כדי להבטיח שהכנסת תנהג  התקנות והחוקים לעיל עוסקים ביושרה של חברי הכנסת כבודדים 

ביושרה, כפי שהוגדר לעיל: שמעשיה פעילותה וחקיקתה יעשו בהתאם לעקרונות, למדיניות, ולמטרות של 

תפעל  ממילא  ביושרה,  ינהגו  הכנסת  חברי  כל  אם  כי  לטעון  אפשר  אמנם  בישראל.  הכללי  הציבור  שירות 

הכנסת ביושרה, אולם מאחר שרוב ההוראות לעיל מעוגנות בנושאי אתיקה ברמת חבר הכנסת, יכול הדבר 

להבטיח כי הכנסת תפעל באופן אתי אך עדיין לא תממש את יעודה. 

בעת  הכנסת  חברי  שבועת  הוא  לעיל  כהגדרתו  הכנסת  במוסד  יושרה  להבטיח  שנועד  בולט  אחד  מנגנון 

את  באמונה  ולמלא  ישראל  למדינת  אמונים  לשמור  ומתחייבים  נשבעים  הכנסת  חברי  לכנסת.  השבעתם 

את  תקיים  שהכנסת  להלכה  מבטיחה  בכנסת,  השליחות  את  באמונה  למלא  זו,  שבועה  בכנסת.  שליחותם 

שליחותה ויעודה ותפעל ביושרה. חובת הגילוי בפומבי של ההסכמים הקואליציוניים הנכרתים לשם הקמת 

הוא שקיפות50. הסכמים  ענינה הישיר  כי  ביושרה של הכנסת, אף  מנגנון שתמך  היא לדעתנו  גם  ממשלה, 

קואליציוניים אלה נערכים בין אנשי ציבור במפלגות שהופקדו על ידי הבוחרים על ניהול מערכות החקיקה 

והשלטון. כלומר, הסכמים אלה נועדו לשרת את הציבור בקביעת מטרות ויעדי החקיקה ובקביעת המדיניות. 

החובה שנקבעה51 למתן פרסום להסכמים 'מעודדת' את החותמים שלא לסטות )יתר על המידה( בפעילותם 

ובהתנהגותם מהיעדים והמדיניות המוצהרים.

מנגנון נוסף שאפשר לראותו כעונה ומאפשר יושרה )האומנם?( בהתנהגות הכנסת כמוסד, היא הוראת החוק 

הקובעת כי ההליכים בישיבת הכנסת והדברים שנאמרים בה, אינם גוררים אחריות פלילית או אזרחית. גם על 

פי חוק איסור לשון הרע, פרסום של דברים הנאמרים במהלך ישיבת הכנסת לא ישמשו עילה למשפט פלילי 

או אזרחי. על פי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, חבר הכנסת לא יישא באחריות פלילית או 

אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל הצבעה; או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב; או בשל 

מעשה שעשה – בכנסת או מחוצה לה – אם היו ההצבעה, הבעת הדעה או המעשה במילוי תפקידו, או למען 

מילוי תפקידו, כחבר הכנסת. בנוסף, חבר הכנסת אינו חייב לומר בעדות דבר מה שנודע לו עקב מילוי תפקידו 

49  אסף שפירא 'שדלנות ושדלנים: תאורטי, היסטורי ומשווה' אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה,.

50  ס' 13)ב( לחוק יסוד: הממשלה

51  החלטת בג"צ 1601/90 שליט נ' פרס, פ"ד מד)3(353
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כחבר הכנסת )בהסתייגויות אחדות(. החוק מוסיף עוד כי חסינותו של חבר הכנסת תעמוד לו גם לאחר שחדל 

מהיות חבר הכנסת. חוק זה מאפשר פעילות בכנסת על פי מצפון ותוך קידום ענייניה הכללים לשם טובת 

הציבור, גם כנגד ניסיונות התנגדות והכשלה של פעילות ראויה לכלל הציבור, בניגוד לאינטרסים רבי עצמה 

שביכולתם לעכב ואף לעצור פעילות בכנסת באמצעות סחבת בתהליכים משפטיים )כולל הליכי סרק(.

כללו של דבר, נראה כי ההלכות והחוקים שנועדו להבטיח את יושרת הכנסת אינם רבים. ההתייחסות לעניין 

היושרה היא כאל שאלה ערכית-מוסרית של שליחות הכנסת וחבריה ודבקותם ומסירותם לשליחות זו, ללא 

צורך להבטיח יושרה בחוק ובתקנות. לעומת זאת ההתייחסות ליושרה של חברי הכנסת ברמת הפרט הבודד 

היא מפורטת הרבה יותר וממוקדת בהתנהלות האתית שלהם.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה יש בפועל יושרה בכנסת ואצל חברי הכנסת?

 ניקוד: הכנסת - 55

חברי הכנסת - 35
ליושרה בפועל ברשות המחוקקת פנים אחדות. מהיות המערכת פוליטית ומיסודה בנויה על קידום אינטרסים, 

לרוב על חשבון אינטרסים של מישהו אחר ודחיקתם הצידה, בפועל היושרה בה אינה 'מהגבוהות שיש'. לא 

במישור המוסדי של הכנסת ולא במישור האישי של חברי הכנסת, מסתמנת היושרה כגבוהה במיוחד. 

לדעת המרואיינים, היושרה והקוד האתי מהווים נקודות תורפה בכנסת. הכנסת לא אימצה ולמעשה קברה 

עבודה.  שנות  שלוש  בו  שהושקעו  זמיר  ועדת  בשעתה  שהציעה  האתי  הקוד  את  הסתייגויות,  הררי  תחת 

יהיה להתייעץ בסוגיות אתיות, אך  יועץ לאתיקה שאתו אפשר  בשלב כלשהו הוצע למנות לחברי הכנסת 

מיושנים  בכנסת  האתים  הכללים  לעכשיו  נכון  בעצמאותם.  פגיעה  בה  וראו  ההצעה  את  דחו  הכנסת  חברי 

ולוקים בחסר. ועדת האתיקה בכנסת נתפשת כפוליטית וככזו היא אינה יכולה לשפוט את חבריה. בפועל, 

עניינים,  ניגוד  מתוך  לחו"ל  נסיעות  מתנות,  קבלת  כגון  בנושאים  ואסור  מותר  מה  כגון  לשאלות  מענה  אין 

התבטאויות ראויות או לא וכדומה. לדברי המרואיינים כל מה שלא נאסר בכנסת במפורש - בפועל מותר. 

ובלתי ראויה, אך חוקית.  נקודת חולשה מהותית שכן שחיתות היא התנהגות בלתי אתית, בלתי תקינה  זו 

לתפיסתם של המרואיינים, נושא האתיקה בכנסת דורש תיקון יסודי. 

מלבד נושא האתיקה רבים הם המקרים אשר בהם מפלגות או חברי כנסת פועלים שלא על פי המצע והיעדים 

שעליהם הצהירו כמדיניות שיאמצו לכשיבחרו. לעתים הפעילות בכנסת היא לשם קידום אינטרסים מידיים, 

קוניוקטורה ועמדות כוח, אפילו כאשר פעילות זו הפוכה ומנוגדת ליעדים המוצהרים מראש. לעתים נראה 

כי המטרה העיקרית של המפלגות בכנסת היא הישרדות פוליטית, גם כאשר הדבר כרוך ב"גמישות", אם לא 

ורחוקה  יום( אידאולוגי-ערכי. היושרה אינה בראש מעיניהם  )בלשון היום  וזיגזוג  'התפתלות', אופורטוניזם 

מהם והלאה. סעיף 6א' לחוק יסוד: הכנסת, אוסר על פרישה של חבר כנסת מסיעתו, אך מאפשר התפלגות 

נוסף "חוק מופז", המאפשר לשבעה חברי כנסת להתפלג מסיעה, מבלי  סיעה בתנאים מסוימים. לחוק זה 

למפלגות  ומצטרפות  קווים  החוצות  לסיעות  במפלגות  פיצול  לתופעת  תרמו  אלו  כל  ממנה.  שליש  שיהוו 

אחרות, באופן שוודאי אינו מוסיף ליושרה של הכנסת. בהקשר זה ראוי לציין כי לאחרונה בוטל "חוק מופז".
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התמונה אינה "ורודה' גם באשר לפן האישי של חברי הכנסת ומצערת העובדה כי רק היושרה אינה נר לרגליהם 

של רבים מחברי הכנסת וזאת בלשון המעטה. רבים מחברי הכנסת אינם מצטיינים ביושרה אישית ואף לא 

ביושרה "אידאולוגית" המתבטאת בשמירת האידאולוגיה והמצע של המפלגה שבה הם נבחרו. הרושם הנוצר 

הוא כי לא מעט מהחברי הכנסת חותרים לקידום ענייניהם בכל אמצעי חוקי אפשרי גם אם איננו אתי ואף 

"מסיח" )הביטוי 'חוקי אבל מסריח', הפך שגור בהקשר להתנהגותם של פוליטיקאים(. נראה כי לא מעט מקרי 

וכן מהקלת ראש בעבירות אתיות, טוהר מידות,  נמוכה של אכיפה, מענישה קלה,  נובעים מרמה  שחיתות 

מרמה והפרת אמונים. המקור העיקרי לכך הוא 'הסלחנות' הציבורית כלפי הפוליטיקאים בנושא זה, והנכונות 

לבחור שוב גם כאלה שהורשעו בפלילים ובוודאי כאלה שנחשדו אך זוכו מבחינה חוקית – אף כי בית המשפט 

קבע שהתנהגותם אינה אתית ופסולה מבחינה ציבורית. 

ובהפרת  בשחיתות  והורשעו  הואשמו  הכנסת  חברי  שבהם  המקרים  מאוד  רבו  האחרונות  בשנים  כי  נראה 

אמונים אך נראה כי הדבר אינו מרתיע אחרים. הרושם הנוצר בציבור הוא כי חברי הכנסת, האמורים לייצג את 

הציבור ולקדם את המצע הכללי בשמו נבחרו, מעדיפים לקדם את האינטרסים של קבוצות לחץ ובכך גם את 

עצמם, אך לא את הציבור שבחר בהם.

ברשות  הציבור  באמון  ירידה  על  המצביע  בישראל,  במוסדות  הציבור  אמון  בסקר  חיזוק  מקבלים  אלו  כל 

המחוקקת. מהנתונים עולה כי בעוד שבשנת 200 %50 ויותר הביעו אמון ותמיכה במוסד הרשות המחוקקת, 

הרי שב-2009 האחוזים ירדו לפחות מ-%40. ההבדל מלמד כי ישנה שחיקה של אמון הציבור בכנסת ובהיותה 

נציגות הדואגת לו.

שרטוט 6 : אמון הציבור ברשות המחוקקת )אחוז המביעים אמון(54

54  מתוך סקר אמון הציבור במוסדות בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
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מכל האמור נראה כי אכן יש בעיה בנושא היושרה ובנושא השפעת השדלנים על חברי הכנסת. כמו כן יש 

בעיה הנובעת מיחסי הון-שלטון ולא אחת קורה כי בעלי הון מציבים בפני חברי כנסת ושרים פיתויים שקשה 

לעמוד בפניהם. "הכסף הגדול" מעוור עיני צדיקים קל וחומר עיניהם של אלה שאינם צדיקים. כאמור, חלק 

ניכר מהפעילות השדלנית בישראל כלל אינו מוסדר בחוק. על פי כללי האתיקה חברי כנסת אינם מחויבים 

לתעד או לדווח על קשריהם עם שדלנים כלשהם בכנסת )אחריות זו מוטלת על השדלנים(, בוודאי שאין כל 

הסדרה או מגבלה על פגישות אישיות של חברי כנסת עם בעלי הון, במקרים שבהם מטרת פגישות והשפעות 

או  העמדה  שכן  יושרה  חוסר  בכך  יש  הצבעותיהם,  אופן  ואת  הכנסת  חברי  של  עמדתם  לשנות  היא  אלה 

ההצבעה אינם עולים בקנה אחד עם היעדים והיעודים אשר לשמם הם נבחרים. 

ייחודית  אינה  זו  בעיה  כי  שגרסו  היו  אך  בכנסת  והיושרה  האתי  בהקשר  הבעיה  את  אמנם  הועלו  בדיונים 

לכנסת ואינה מתמקדת במרחש בכנסת בלבד, אלא במערכת המוסדית בכלל. ככלל תרבות היושרה והאתיקה 

בישראל אינם מפותחים דיים והגישה הרווחת היא 'בינארית' בעיקרה כלומר: אשם בפלילים או חף מפשע. 

מי שלא נמצא אשם בפלילים, הרי הוא "כשר" ונקי ואין דרגות ביניים של התנהלות בלתי אתית, בלתי ראויה 

ובלתי הוגנת. 

המחזק פורמלי  בלתי  גורם  מהווה  שהתקשורת  כך  על  שהצביעו  מי  היו  המרואיינים  בין  כי  לציין,   יש 

את היושרה וההתנהגות האתית של חברי הכנסת וזאת בשל חששם מגילוי ופרסום בתקשורת של התנהגות 

בלתי אתית. 

למרות האמור לעיל לפי ברומטר השחיתות שמפרסמת TI תפיסת השחיתות בקרב הכנסת בישראל בעשור 

כיום,  ואילו   4.2 היה  המחוקקת  הרשות  של  ציונה   2004 בשנת   .)7 )שרטוט  ירידה  במגמת  נמצאת  האחרון 

יחסית אולם הדבר מראה על  גבוה  3.5. אמנם עדיין מדובר בציון תפישת שחיתות  ב-2013, הוא עומד על 

מגמה חיובית.

שרטוט 7: מדד תפישת השחיתות ברשות המחוקקת, לפי שנים
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תפקיד הרשות המחוקקת במערכת היושרה

א. פיקוח על הרשות המבצעת
באיזו מידה מפקחת הכנסת באופן אפקטיבי על הרשות המבצעת?

ניקוד: 75
על פי החוק הכנסת מפקחת על הרשות המבצעת. בין יעדי הכנסת נמנים פיקוח ובקרה על הממשלה ועל 

אמון  להביע  הכנסת  על  ואת השרים.  ראש הממשלה  את  את הממשלה,  ממנה  הכנסת  משרדי הממשלה. 

זו,  אף  זו  הממשלה.  פיזור  פירושה  בממשלה  הכנסת  של  אי-אמון  והבעת  לפעול  שתוכל  כדי  בממשלה 

הממשלה מביאה לכנסת הצעות לחוקים המאפשרים לה למשול ולבצע את עבודתה, אך על הכנסת לאשר או 

לדחות הצעות חוק אלה. על הכנסת לאשר בחוק את תקציב הממשלה ומשרדיה אשר בלעדיו אין הממשלה 

יכולה לפעול. בידי הכנסת לשנות את התקציב ואת ההקצאות שבו. כמו כן ועדות הכנסת מפקחות על פעילות 

כנסת הממונה  וועדת  יש  למרבית המשרדים  רגילים:  פרלמנטריים  באמצעים  השונים  ומשרדיה  הממשלה 

עליו ועל-פי חוק וועדות הכנסת ממלאות תפקיד חשוב בפיקוח על הרשות המבצעת ובכוחן לחייב שרים, 

גם מומחים המציגים  הוועדות מוזמנים  לדיונים המקצועיים של  בפניהן.  ואף את ראש הממשלה, להופיע 

את עמדותיהם בנושאים הנדונים. לעתים הוועדה מזמינה בעלי תפקידים רשמיים המוסרים לה מידע על 

פעולותיהם. על-פי החוק זהו אמצעי המסור בידי הכנסת לפיקוח על הממשלה. בנוסף, פיקוח זה מתבטא, 

למשל, בצורך לאשר בכנסת כל תקנה הנוגעת לממשלה ומשרדיה, שינויים בתקציב ובפעילות מיוחדות של 

המשרדים ועוד.

באשר  השאלה  ועולה  הממשלה  על  לפיקוח  בחוק  המעוגנים  אמצעים  לכנסת  יש  כי,  עולה  אלה  מדברים 

אינו  ופעולותיה  לכן, הפיקוח בפועל של הכנסת על הממשלה  ובאופן תכליתי.  לנכונות להפעילם למעשה 

יעיל דיו. במבנה הפרלמנטרי הנוכחי הרכב הממשלה משקף את הקואליציה המהווה רוב בכנסת ושולטת בה. 

האינטרסים המשותפים למפלגות הקואליציה והממשלה מפחיתים את האפשרות לפיקוח יעיל על הממשלה. 

המשמעת הסיעתית המחייבת חברי כנסת להצביע לפי הקו המפלגתי המוכתב להם ולא בהכרח לפי ראות 

עיניהם והכרתם. משום כך בפועל, אפקטיביות הפיקוח יכולה להיפגע.

כאמור, הכנסת מחוקקת חוקים באמצעותם ניתן לפקח ולבקר את פעולות הממשלה אך למעשה, נראה כי 

כי הכנסת מחוקקת  זו לא בהכרח אפקטיבית לפיקוח. המומחית החוקרת את הכנסת טענה  חקיקה ענפה 

את כמות החוקים הגדולה בעולם, ובכך גורמת לכנסת "לחוקק את עצמה לדעת". עוד נאמר כי חברי הכנסת 

'מבזבזים זמן' על חקיקה פופוליסטית בנושאים שאפשר להסדירם בדרך אחרת )רגולציה, תקנות וכדומה( 

וכך מאבדים החוקים את תכליתם. כמות החוקים הגדולה אינה מאפשרת לפקח עליהם, העדר פיקוח יוצר 

זילות וזילות מערערת את שלטון החוק. הכנסת צריכה לבקר את הממשלה, לאתגר אותה ולהיאבק בתפקודה 

הלקוי, לדון בהצלחותיה, בכישלונותיה ובהשלכותיהם ואת כל זאת הכנסת לא עושה. הכנסת אינה מעדכנת 

חוקים די הצורך ואינה עוקבת אחרי הפסיקה של בית הדין העליון. הכנסת צריכה להשלים את החוקה המהווה 

מנגנון בקרה אך גם זאת היא אינה עושה. בכך נוצר 'וקום' חוקתי ובית המשפט העליון משמש כמשלים של 

בקרה  למנוע  נועדו  מיוחדות, שבחלקן  חוק  בהצעות  בייחוד  בממשלה  די  נאבקת  לא  הכנסת  הזה.  הווקום 
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ופיקוח. הדוגמה המובהקת לכך היא כמובן חוק התקציב השנתי ולידו "חוק ההסדרים במשק", שבאמצעותו 

הממשלה עושה כאוות נפשה בחקיקה ואיש בכנסת אינו מפקח. 

בנקודה זו אין הסכמה בין המומחים שרואיינו. לדברי אחד מהם יש חשיבות גדולה בחוקים פרטיים והכנסת 

אינה מחוקקת עצמה לדעת. ההגבלות שמנסים להכניס לאחרונה על הגשת הצעות חוק אינן במקומן ואינן 

זו  על  המחוקקת  הרשות  של  והפיקוח  פיקוח,  לחוסר  קלאסית  דוגמה  אינו  התקציב  חוק  ולטעמו  רצויות 

המבצעת קיים גם קיים.

לעשות  כוח  לכנסת  אין  בפועל  כי  לכנסת  המומחית  טוענת  הממשלה  את  לחקור  הכנסת  ליכולת  באשר 

זאת והיא יכולה להביע אי-אמון בממשלה בלבד, אך הצבעת אי-אמון אינה התערבות ופיקוח ממשיים על 

הממשלה, שכן הבעת אי-אימון נעשית במקרים בודדים. הכוח היחיד שבידי הכנסת הוא בהקמת ועדת חקירה 

ממלכתית. לוועדה כזו יש כוח לפעול ולהוציא לאור ליקויים ומחדלים של הממשלה ולהביא לתיקונם.

לסיכום, בדיוני השולחן העגול נטען כי הפיקוח של ועדות הכנסת על הממשלה ופעולותיה הוא מועט ולא 

מספק ופיקוח זה הוא תלוי אינטרסים פוליטיים ואחרים. עוד נטען כי חל שיפור בנושא זה, הודות לעצמאות 

המידע הקיים לרשות הכנסת. אפקטיביות הפיקוח של ועדות הכנסת על הממשלה ופעולותיה משתנה באופן 

ניכר מוועדה לוועדה, מסיטואציה פוליטית אחת לחברתה וככלל הפיקוח אינו אפקטיבי דיו. המצב טוב יותר 

מכפי שהיה בעבר שכן לרשות חברי הכנסת עומד מידע עצמאי רב יותר שמקורו במרכז המידע והמחקר והם 

אינם צריכים להסתמך עוד על המידע הממשלתי, כמו כן הדיון הציבורי הוא משתף ופתוח ברמה גבוהה מזו 

שהייתה קיימת בעבר ולבסוף בעלי עניין, שהם נגד הממשלה יכולים להשמיע את קולם ולהשפיע על הכנסת, 

אך על אף הכול הפיקוח של הוועדות על הממשלה לקוי.

ב. תפקיד בקביעת מדיניות נוגדת שחיתות
עד כמה יכול המחוקק לקבוע עדיפויות של מדיניות נוגדת שחיתות כנושא מרכזי במדינה?

ניקוד: 45
למעשה הכנסת אינה פועלת לקידום המלחמה בשחיתות והשקיפות ואינה מקדמת די הצורך יזמות בנושאים 

וככלל  ורפורמות בנושא למרות הבעיות שעלו בחריפות בשנים האחרונות  יוצרת שינויים  אלו. הכנסת לא 

הכנסת אינה נתפשת כגורם המכתיב סדר יום במלחמה בשחיתות.

אחת המרואיינות ציינה כי היא אינה יכולה להצביע על פעילות כלשהי כנגד השחיתות: אין קידום של חוקים 

עבירה  הם  פוליטיים  מינויים  כי  לקבוע  היזמה  השוחד;  בנושא  חקיקה  תיקוני  כל  נעשו  לא  שחיתות;  נגד 

חוטובלי  ציפי  הכנסת  חברת  של  החוק  הצעת  ציבור;  אישי  נגד  החקיקה  הוחמרה  ולא  קודמה  לא  פלילית 

שכוונתה למנוע מאנשים שהורשעו בעבירות שיש עמן קלון מלשוב לחיים הפוליטיים לא קודמה על אף 

שמדובר בהצעה חשובה למלחמה בשחיתות. קיצורו של דבר, קשה לומר שהכנסת הרימה את דגל המלחמה 

בשחיתות, אמנם הוקמה בכנסת שדולה של חברי כנסת למאבק בשחיתות במנהל הציבורי אך פעולתה עדיין 

לא ניכרת באופן מעשי ועדיין לא התגבשה לידי הצעות חוק קונקרטיות. 


