


הרשות המבצעת

79

תקציר
מהממצאים מסתמן כי הרשות המבצעת בישראל מדורגת בכל ממדי המחקר בדירוג בינוני ומטה 

החוקית  מהמסגרת  המצטייר  המצב  בין  המדדים  בכל  משמעותי  פער  קיים  כי  וכן   )8 )שרטוט 

הנוגעת לעניין ובין המצב במציאות.

שרטוט 8: תוצאות הערכת הרשות המבצעת

חוקית  פעולה  כל  לבצע  הרשות המבצעת עצמאית  בעוד שלהלכה,  כי  עולה  העצמאות  בממד 

הפוליטי  הצורך  בשל  מובנה  באופן  מוגבלת  זו  עצמאות  בפועל,  הרי  סמכותה,  בתחום  המצויה 

הקואליציה  מפלגות  שמציבות  הפוליטיים  והדרישות  התנאים  אותה.  ולשמר  קואליציה  לבנות 

ידי  על  'כבלים  לעתים  מהווים  אלה  לחצים  מימושן.  ועל  הממשלה  ההחלטות  על  משפיעות 

המחוקקת,  הרשות  המבצעת:  הרשות  על  המפקחים  אחדים  גופים  קיימים  בנוסף,  הממשלה'. 

מחויב  בחלקו  זה  פיקוח  כי  דומה  הציבורית.  והתקשורת  המדינה  מבקר  השופטת,  הרשות 

המציאות מהשיטה הדמוקרטית המבוססת על איזונים ובלמים הנהוגה בישראל. מעבר לכל אלה, 

מסתמן כי אי-תלות הממשלה מוגבלת גם על ידי השפעות ולחצים של בעלי אינטרסים ממוקדים 

– כלכליים, חברתיים ופוליטיים. באשר למשאבים, נראה כי לרשת המבצעת מוקצים משאבים 

הולמים ומספיקים לביצוע תפקידיה.

בפועל,  ולפיה,  ויושרה(  אחריותיות  )שקיפות,  המשילות  למדדי  ביחס  גם  עולה  מדאיגה  תמונה 

לכך  החוקית  שהתשתית  אף  על  זאת  רצון  מלהשביע  רחוקה  המבצעת  הרשות  של  השקיפות 

קיימת. כך, למשל, קובע תקנון הממשלה ברירת מחדל )בחריגים מסוימים( של אי-פרסום מידע 

מתוך דיוני הממשלה וועדות השרים, כלומר – הכלל הוא אי-גילוי וחוסר שקיפות. באשר לשקיפות, 

נראה כי אין פערים משמעותיים בין הלכה למעשה ובשני המישורים המצב אינו משביע רצון. 

הדבר בא לידי ביטוי הן בכסות שמעניק הנושא הביטחוני והן באי-בהירות התקציב. 

נושא האחריותיות לוקה אף הוא בחסר ודומה כי לא קיימת עדיין הפנמה של חובת האחריותיות 

כלפי הציבור: הן בהיבט הדיווחי והן בהיבט קבלת אחריות על מחדלים וכשלים. התפיסה הקיימת 

'בינארית, לפיה קיימים רק שני מצבים: פלילי או תקין. כלומר, מה שאינו  של אחריותיות היא 

פלילי, הרי שהוא תקין ו'בסדר'. אין התייחסות לתחומים "אפורים" ולשאלת האתיקה הציבורית. 
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הן  פעולה  זה  בעניין  נדרשת  העולם.  מן  תחלוף  זו  שתפיסה  הראוי  מן  אחריותיות  להגביר  כדי 

במישור החוקי והן במישור הנוהג בפועל תוך הגברת מנגנוני פיקוח. כיום, גם אם קיימים מנגנוני 

פיקוח - אלו אינם מספקים ובמקרים רבים אין בהם משום תועלת. מבחינה זו יש פערים גדולים 

בין ההלכה למעשה, אפילו כאשר ההלכה אינה כה חזקה וברורה כשלעצמה. 

בהקשר ליושרתה של הרשות המבצעת, קיימות בחוק פרצות )לאקונות( רבות שאותן ניתן לנצל 

לרעה. לא קיים קוד אתי לשרי הממשלה, אם כי יש קוד אתי לחברי הכנסת וקיימים כללים בדבר 

ניגוד עניינים לשרים ולסגני שרים. במישור המעשה, יש עדיין מקום רב לשיפור – הן באכיפת 

מערכת  לקידום  קולקטיבי,  כגוף  הממשלה  פעילות  על  והן  הממשלה  חברי  על  אישית  יושרה 

היושרה הלאומית. נמצא כי המחויבות של הרשות המבצעת לפיתוח מגזר ציבורי המנוהל כראוי, 

נמוכה למדי ולמרבה הצער, הרשות המבצעת אינה מקדמת באופן פעיל ואינה יוזמת רפורמות 

חוקיות ומנהליות לשיפור ולקידום המאבק בשחיתות.

רואה את  לנושא היושרה בממשלה: חלקם  בין המרואיינים אין הסכמה ביחסם  כי  ניתן לראות 

בין  נראה שהפער  יותר.  חיובי  באופן  היושרה  בעוד חלק אחר מציג את  באופן שלילי,  הדברים 

ההלכה לבין המצב בפועל אינו גדול שכן גם ההלכה לוקה בחסר מבחינת שמירת היושרה ברשות 

המבצעת. לדברי חלק מהמרואיינים, נראה כי הבעיה היא שאזרחי המדינה לא נוקטים יזמה כדי 

שינוי  שהם.  כמות  הדברים  את  מקבלים  אך  יושרה,  חוסר  על  מתלוננים  אנחנו  דברים:  לשנות 

בעמדת הציבור ובפיקוח הציבורי בעניין זה יכול להביא לשינוי משמעותי במערכת היושרה.

המלצות
ניתן  הקיים  הדין  של  ליברלית  פרשנות  בעזרת  וכן  לנושא  המודעות  הגברת  בעזרת  שקיפות: 

להגביר את רמת השקיפות. ניתן לשפר את המצב במידה ניכרת באמצעות שינוי הגדרות הסודיות 

לפרסום מידע מתוך הממשלה: בתקנון הממשלה הכלל הוא שמירת סודיות ופרסום מידע טעון 

)במקביל  יותר  ופתוח  מודל שקוף  תיצור  זו  ברירת מחדל  מזכיר הממשלה. הפיכת  אישורו של 

ייוותרו בחקיקה הגנות מספיקות בהקשר הביטחוני(.

אחריותיות: בדיוני השולחן העגול הייתה הסכמה כי יש לנקוט בצעדים – הן בהיבט החוקי והנוהלי 

והן בפועל – כדי לשפר באופן משמעותי את האחריותיות של הרשות המבצעת. יש מקום לתת 

ביטוי מעשי לאחריותיות הממשלה ולקבוע, בתקנון הממשלה או בכללי אתיקה, "מחיר" למעשים 

שאינם אתיים, מוסריים או ראויים.

יושרה: מוצע לפעול לשם אימוץ מסקנותיה המתוקנות של ועדת נאמן לקוד האתי של הממשלה, 

על ידי הממשלה, כדי להעלות את רמת היושרה הנדרשת ולאפשר אכיפה יעילה יותר למעשה. 

כמו כן, מומלץ כי הרשות המבצעת תיקח חלק פעיל יותר בקידום המאבק בשחיתות.



הרשות המבצעת

81

רקע
המסגרת המושגית של "מיזם היושרה הלאומית", כפי שמוכתבת על ידי ארגון-העל TI, מגדירה את "הרשות 

המבצעת" הגדרה מצמצמת המתוחמת לממשלה עצמה. משרדי הממשלה השונים על מנגנוניהם הנרחבים 

)ומשרד ראש  נכללים בתחום "הסקטור הציבורי" הנדון בנפרד. כלומר, הדיון כאן ממוקד בממשלה עצמה 

הממשלה(, כגוף המכתיב דרכי פעולה לשלוחיו - משרדי הממשלה השונים המבצעים את מדיניות הממשלה.

מבנה וארגון
הממשלה משמשת כרשות המבצעת של המדינה, בראשה עומד ראש הממשלה, חבריה הם השרים המתמנים 

על ידי ראש הממשלה באישור הכנסת ובסמכותו של ראש הממשלה לפטרם. חוק יסוד: הממשלה53 )להלן: 

הסיעות  רוב  ידי  על  שהומלץ  במי  הבוחר  המדינה,  נשיא  ידי  על  ממונה  הממשלה  ראש  כי  קובע  "החוק"( 

בכנסת, ובחירתו מחייבת אישור הכנסת )הרשות המחוקקת(. כלומר, על ראש הממשלה להציג את ממשלתו 

לכנסת ולזכות באמונם של רוב חבריה. חשוב לציין כי חוק יסוד: נשיא המדינה54 מגדיר את הנשיא כעומד 

בראש המדינה, אולם ראש הממשלה הוא הגורם אשר לו מוקנות רוב סמכויות השלטון ובפועל הוא הסמכות 

הביצועית העליונה במדינה. ראש הממשלה וממלא מקום ראש הממשלה חייבים להיות חברי כנסת בעוד 

ששרי הממשלה אינם חייבים להיות חברי כנסת, אף כי כמעט תמיד הם גם חברי כנסת. שרים שאינם חברי 

כנסת רשאים להשתתף בדיוני הכנסת אך לא בהצבעות. 

השרים נושאים באחריות משותפת ביחס להחלטות הממשלה ופעולותיה גם אם אלו מנוגדות לדעתם. כל 

שר ממונה על תיק הנמצא באחריותו המלאה. שרים אחדים יכולים לשרת כ"שר בלי תיק": הם חברי ממשלה 

מן המניין שאינם ממונים על משרד ממשלתי כלשהו אך מוטלים עליהם תפקידים שונים, קבועים או זמניים. 

בישראל אין מספר קבוע של תיקים, ומספר השרים בכל ממשלה משתנה בהתאם לנסיבות ולכורח פוליטי. 

השנייה,  נתניהו  )ממשלת  ל-30   )1995-1992 השנייה,  רבין  )ממשלת  שרים   17 בין  לנוע  יכול  השרים  מספר 

2013-2009(. עוד ב-1992 הועבר תיקון לחוק יסוד: הממשלה, שקבע כי "מספר חברי הממשלה, לרבות ראש 

הממשלה, לא יעלה על 18 ומספר סגני השרים לא יעלה על שישה". תיקון זה בוטל ב-1999, בימי כהונתו של 

אהוד ברק כראש הממשלה. מאז עלתה ההצעה מחדש פעמים מספר אולם היא טרם זכתה לאישור.

53  חוק יסוד: הממשלה, ס"ח התשס"א, עמ' 158.

54  חוק יסוד: נשיא המדינה, ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.
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טבלה 5: פירוט ניקוד הרשות המבצעת

יכולת תפקוד הרשות המבצעת

א. משאבים
משאבים - הנוהג למעשה

בצורה  ותפקידיה  חובותיה  את  לבצע  לה  המאפשרים  נאותים  משאבים  המבצעת  לרשות  יש  מידה  באיזו 

תכליתית?

ניקוד: 72
עקרונית, מאחר שהממשלה קובעת את גודל תקציבה ואת אופן חלוקתו )כמובן, בכפוף לאישור הכנסת(, אין 

לממשלה 'בעיה' אמתית להשיג משאבים ומקורות לביצוע עבודתה, כמובן בהינתן אילוצי תקציב המדינה 

המאושר. תקציב המדינה נחקק כחוק הטעון אישור הכנסת. מאז שנות השמונים מחוקקת הממשלה, במקביל 

הממשלה  אשר  ואחרות  כלכליות  רפורמות  בתוכו  המאגד  חוק   – ההסדרים"  "חוק  את  גם  התקציב,  לחוק 

מעוניינת לאשרן במהירות בוועדת הכספים של הכנסת ולא בהליך החקיקה הרגיל בוועדות השונות. הניסיון 

מראה כי בפועל גם מגבלות התקציב המוגש לאישור הכנסת, אינן מגבילות באופן מעשי את הרשות המבצעת 

ולתוספות  תקציביות  להעברות  הכנסת  של  הכספים  מוועדת  אישורים  ולקבל  נוספים  תקציבים  מלהשיג 

לציבור,  רק  לא   - בהכרח שקופים  אינם  ועוד. תהליכים אלה  ברזרבות תקציביות  למיניהן, שימוש  חריגות 

אלא גם לחברי הכנסת הדנים ארוכות ומצביעים על תקציב המדינה בייחוד, כאשר הדבר נוגע למשרד ראש 

"גמישים"  אמנם  השונים  הממשלה  משרדי  של  הפעילות  תקציבי  עצמה.  הממשלה  ולפעילות  הממשלה 
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פחות ויש בהם דרישה מחמירה יותר לעמידה בתקציב המאושר מראש, אולם גם לגביהם נעשות "העברות 

ושקיפות  נראות  וללא  מעמיק  דיון  ללא  לעתים  הכנסת  של  הכספים  בוועדת  תקציב  והגדלת  תקציביות" 

מספקות, ויש האומרים גם "במחשכים". לאחרונה התייחס היועץ המשפטי של הכנסת לנושא זה וציין כי 

סוגיית ההעברות התקציביות בוועדת הכספים אכן ראויה לבחינה ולליבון, בכל הנוגע להליך האישור בוועדה 

ח"כ  של  לבקשתה  הכנסת  של  והמידע  המחקר  מרכז  ידי  על  שהוכן  מחקר  מכך55.  המתחייבת  ולשקיפות 

זהבה גלאון, מראה כי ההעברות התקציביות הפכו לשיטה שבאמצעותה, לדברי גלאון, קבוצות לחץ ושותפים 

קואליציוניים מגדילים את תקציבם לעתים בסכומים גדולים מאד במהלך השנה, מבלי לעמוד לדיון ציבורי 

בכנסת56. עם זאת, יש לציין כי לא תמיד יכולה הממשלה לצפות את מלוא הצרכים התקציביים בעת הכנת 

תקציב המדינה ולעתים יש לתת מענה לנושאים המתעוררים במהלך שנת התקציב. 

לעומת זאת, הצורך בקיצוצים בתקציב המדינה מתבטא לעתים מזומנות 'בקיצוצים רוחביים' בשיעור אחיד 

בכל משרדי הממשלה, אשר פוגעים לעתים ביכולתם של משרדי ממשלה מסוימים לתפקד באופן אפקטיבי57. 

נראה כי משרד הביטחון הוא חריג בעניין זה, ומדיווחים בעיתונות הכלכלית עולה כי לעתים קרובות ההוצאות 

בפועל של משרד הביטחון עולות על התקציב המקורי שהועמד לרשותו )יש האומדים זאת ב- 10 מיליארד₪,

כחמישית יותר מהתקציב 'הרשמי' של המשרד(. וועדת הכספים של הכנסת וראש הממשלה, נוטים לאשר 

במהלך שנת התקציב, בקשות מיוחדות של "תקציבי חירום" של משרד הביטחון להגדלת תקציבו58.

באופן כללי, כתוצאה מהעניין ומהאתגר שבמילוי תפקידים מנהליים ברשות המבצעת, ומאחר שתפקידים 

מרכזיים אלה הם פרי מינוי או בחירה של ראש הממשלה, אין מגבלות אמתיות בגיוס משאבי אנוש מתאימים 

ואיכותיים. הדבר מתאפשר בעיקר באמצעות מנגנון "משרות האמון" המאפשרות מספר מוגבל ובלתי מוגדר 

וגיוס משאבי אנוש שלא דרך נציבות שירות המדינה. אם יש בעיה בהתאמת המשאב  של חוזים מיוחדים 

האנושי לתפקידיו היא נגזרת מכך, שבפועל, הבחירה בעובדים מושפעת לעתים ממחויבויות פוליטיות של 

ראש הממשלה או השרים ומנושא הנאמנויות לממשלה ולמדיניותה הכללית. 

באשר לתגמול ראוי למשאב אנושי איכותי, הרי שהשימוש במינוי יועצים או בחוזים מיוחדים מאפשר להתגבר 

על כך ולאפשר תגמול כזה. בפועל, כאמור, קיימת לעתים בעיה בהשגת משאב אנושי מקצועי ואיכותי עקב 

הנטייה של ראש הממשלה והשרים לשלב בתפקידים בכירים במשרדיהם )הן ישירות והן כיועצים( את 'אנשי 

פוליטית. בשנים האחרונות  יש מחויבות  כלפיהם  לעיל, אנשים אשר  וכפי שצוין  לרוב מקורבים   – אמונם' 

בלטה תופעה של תחלופה גבוהה מאד בין יועצי ראש הממשלה שזכתה אף להתייחסות בתקשורת – דהיינו, 

בעיה של שימור משאבי אנוש מרכזיים אלה. אחד ממזכירי הממשלה בעבר אף התבטא בנושא ואמר כי הדבר 

פוגע ביכולתו של ראש הממשלה לבצע תפקידו כראוי59. 

55  "היועץ המשפטי לכנסת: יש לבחון את ההעברות התקציביות בוועדת הכספים", דה-מארקר, 12.9.13

56  שם

57  הרושם המתקבל בציבור, בייחוד מדיווחי התקשורת, הוא כי במקרים אלה, הנפגעים העיקריים ביכולתם לתפקד הם המשרדים 

המטפלים ברווחת האזרחים )משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות וכו'(. למשל: בביטוח הלאומי חוזים שקיצוץ הקצבאות יוסיף למעגל 
 10/09/13 ,YNET ."העוני עשרות אלפים. למשל: אפרים, עומרי. "שר הרווחה: אזהרות ביטוח לאומי לא מקובלות

html.4427596,00-L.0,7340/http://www.ynet.co.il/articles )גישה: 13/11/20(
58  אבריאל, איתן. "מאכילים את הפרה הקדושה מכולן". דה מרקר, 11/09/13

http://www.themarker.com/magazine/1.2109057 )גישה: 23/11/13(
59  יחזקאל, עובד. "בדידותו של נתניהו". הארץ, 13/09/10, עמ' 13.
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כללית, אם כן, אפשר לומר כי לרשות הרשות המבצעת עומדים משאבים סבירים הדרושים לביצוע אפקטיבי 

של תפקידיה.

ב. עצמאות הרשות המבצעת
עצמאות - היבט החוק

באיזו מידה הרשות המבצעת עצמאית על-פי החוק?

ניקוד: 83

חוק יסוד: הממשלה60, מבטיח מרחב ניכר לפעולותיה ולסמכויותיה של הרשות המבצעת, מרחב הנוגע בכל 

תחומי החיים במדינה. על פי החוק הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לחוק, כל פעולה שאינה 

בתחום סמכותה של הרשות המחוקקת או הרשות השופטת )כלומר – הממשלה הינה בעלת סמכות שיורית(. 

ישיבותיה,  סדרי  את  לקבוע  באמצעותן,  ולפעול  שונים  לעניינים  שרים  ועדות  למנות  רשאית  הממשלה 

הינה  הממשלה  זה  )באופן  תקנות  להתקין  סמכויות,  להאציל  בה,  ההחלטות  קבלת  ואופן  דיוניה  עבודתה, 

להפעיל  לקבוע,  לפעולותיה,  תקציב  להציע  פנים,  ומדיניות  חוץ  מדיניות  ולהפעיל  לקבוע  משנה(,  מחוקק 

זמני, להתקין תקנות לשעת  חירום  להכריז על מצב  ואזרחיה,  מדיניות בתחומי החיים של המדינה  ולבצע 

חירום ולהכריז על פתיחת מלחמה61. 

של  במעורבותן  מתבטאים  אלה  המבצעת:  הרשות  לפעילות  ובלמים  איזונים  מערכת  החוק  קובע  מאידך, 

הרשות השופטת והרשות המחוקקת, כבסיס תמיכה, כמנגנון אישור אך גם כמערך פיקוח על הממשלה. 

החוק קובע את תפקידה של הרשות המחוקקת ביחס לרשות המבצעת: הממשלה המכהנת מכוח אמון הכנסת, 

צריכה לבקש את אמון הכנסת והסכמתה לגבי הנושאים הבאים: מדיניותה, הרכבה וחלוקת התפקידים בה או 

שינויים במסגרתה, אחראית בפני הכנסת למעשיה והחלטותיה, מדווחת ונתונה לפיקוח הכנסת. כאמור לעיל, 

תקציב המדינה הוא חוק העובר את כל שלבי החקיקה בכנסת ובכך מתאפשר לכנסת פיקוח )ולו מוגבל( על 

פעולות הממשלה. את הממשלה מרכיב ומוביל חבר הכנסת אשר זכה באמונם של רוב חברי הכנסת, וקיומה 

תלוי ביציבות הכנסת שבחרה בה. חברי הממשלה מתחייבים לקיים את החלטות הכנסת והכנסת יכולה, בהצבעת 

רוב חבריה, להחליט על סיום כהונתה של הממשלה על ידי הצבעת אי-אמון בממשלה. מאידך, ראש הממשלה, 

בהסכמת נשיא המדינה, רשאי גם הוא להורות על פיזור הכנסת – שמשמעותה גם התפטרות הממשלה.

על פי חוק יסוד: השפיטה62, בית המשפט העליון מוסמך לתת צו לרשות המבצעת, לפקידיה ולאנשים אחרים 

הממלאים תפקידים ציבוריים בהנחייתה, לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה במילוי תפקידיהם, או 

להימנע מלפעול במידה שהתמנו או נבחרו שלא על פי החוק, או שפעילותם אינה עולה בקנה אחד עם החוק 

או כשפעילותם אינה הולמת או ראויה.

הכנסת  אמון  במסגרת  החוק,  גבולות  במסגרת  וזאת  רבה  במידה  עצמאית  היא  המבצעת  הרשות  כלומר, 

ובתמיכתה ובפיקוח בית המשפט.

60  חוק יסוד הממשלה: תשס"א, 2001

 www.pmo.gov.il :61  ר' תקנון עבודת הממשלה

62  ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.
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עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות המבצעת עצמאית בפועל?

ניקוד: 56
קיימות תפיסות שונות באשר למידת עצמאותה בפועל של הרשות המבצעת. גרסה אחת טוענת כי למעשה 

הראשונים  לדברי  רבה.  עצמאות  לממשלה  כי  טוענת  השנייה  הגרסה  בעוד  רבה  עצמאות  אין  לממשלה 

הממשלה לא פועלת בשום צורה ואופן שמקדמים אינטרס ציבורי כללי כפי שקובע לה החוק. בפועל, הממשלה 

'נשלטת' או מובלת בפעולתה על ידי קבוצות לחץ מתוך הממשלה ומחוץ לה. קבוצות אלה משפיעות על 

נועדה להטות  זו  וחברתית. השפעה  ונוגסות בעצמאות פעילותה בכל הקשור למדיניות כלכלית  הממשלה 

את החלטות הממשלה ואת פעילותה לכיוון קידום האינטרסים של קבוצות אלה וביניהן: מתנחלים, חרדים, 

בעלי הון וטייקונים )קשרי הון-שלטון( ועוד. עם זאת, ניתן לומר כי ניסיונן של קבוצות לחץ לשפר את מצבן 

באמצעות השפעה על הממשלה הוא חלק מהמשחק הדמוקרטי, אולם לעתים השפעה זו אינה ממותנת על 

ידי הממשלה האמורה לשקף את האינטרס הציבורי הכללי, ויש לעתים בציבור תחושה כי אינטרס זה נשחק 

והולך לטובת אינטרסים של קבוצות עניין אלו.

בניגוד לגרסה דלעיל, יש הגורסים כי לממשלה עצמאות רבה לפעול כרצונה והיא אינה תלויה תלות מהותית 

ומרכזית  בכירה  דמות  שהיה  המרואיינים,  אחד  הכנסת.  ואמון  החוק  ממסגרת  לבד  כלשהו,  חיצוני  בגורם 

ברשות המבצעת ושרת בתפקיד מפתח בה, תומך בגרסה זו. לדבריו מעולם לא נתקל בהשפעה פסולה על 

החלטות שהתקבלו בממשלה. הוא הדגיש כי "אם מישהו היה רוצה לשלם בשביל הנגישות לגורמי ההחלטה, 

זו בטיעון שגם אם יש השפעות של קבוצות לחץ, הרי ההחלטה של  זה היה פסול". אפשר לתמוך בגרסה 

הרשות המבצעת להיענות ללחצים אלה ולפעול לפיהם, היא החלטה שהממשלה עצמאית לקבל או לדחות. 

כך, שעצמאותה ואי-תלותה נשמרים.

יש הכוללים בהקשר זה של אי-תלות גם את התופעה שבה עובדי ציבור בכירים ברשות המבצעת, הקובעים 

מדיניות ומחליטים על פעילויות מרכזיות, בסמוך לאחר סיום תפקידם עוברים לעבוד בשוק הפרטי בגופים או 

בגורמים שמולם או כנגדם עבדו קודם כעובדי ממשלה. עתה משעברו "לצדו השני של המתרס" הם מייצגים 

מעבר  אמנם  עבדו.  בהם  הממשלה  במשרדי  לשעבר  וחבריהם  כפיפיהם  עמיתיהם,  מול  גורמים  אותם  את 

כוונתם של עובדי מדינה לעבור  כי הנושא לא נפתר.  נראה  כזה כפוף לתקופות "צינון" שנקבעו, אך עדיין 

לגוף הפרטי מולו פעלו, עלולה להטות את החלטותיהם ותפקודם כעובדי ממשלה, לטובת האינטרסים של 

מעסיקיהם בעתיד, ולעיתים אף בניגוד לאינטרס הציבורי או למדיניות שנקבעה. בכך יש פגיעה באי-תלות 

הרשות המבצעת. 

בנוסף, קיימת תופעה של עובדי מדינה בכירים וותיקים אשר לאור הידע והניסיון הרב שלהם, צוברים עצמה 

רבה אף יותר מזו של השר הממונה עליהם והם אלה שבפועל 'מפעילים' את המשרדים. במיוחד בולט הדבר 

ממשלות  של  הממוצעת  הכהונה  תקופת  האחרונות  שבשנים  העובדה  עקב  בתפקידו.  חדש  השר  כאשר 

ה'מובילים'  הם  אלו  בכירים  פקידים  למעשה  שרים,  של  תכופים  חילופים  וגררה  קצרה  הייתה  בישראל 

בפועל את הרשות המבצעת כהבנתם ולפי האינטרסים של האדמיניסטרציה, ובכך נוגסים לעתים בעצמאות 

הממשלה לקדם מדיניותה.
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כאמור לעיל, לרשויות השופטת והמחוקקת אפשרות להפעיל בקרה ומגבלות על הרשות המבצעת. אולם 

הרשות  של  מהפיקוח  גם  מסוימת,  במידה  להשתחרר,  דרכים  לעתים  מוצאת  המבצעת  הרשות  בפועל, 

השופטת והמחוקקת, למשל: על ידי שינויי חוק שהממשלה יוזמת ומעבירה בכנסת על מנת לעקוף ביקורת 

שיפוטית )חוקים "עוקפי" בג"צ(; על ידי חקיקה 'הממתנת' את ביקורת הכנסת )"חוק ההסדרים" להעברת 

סעיפי תקציב בלי בקרת הכנסת( וכיו"ב. הדבר מתאפשר בדרך כלל עקב שליטת הממשלה בקואליציה בכנסת 

ובוועדותיה העיקריות, התומכת בממשלה ובפעולותיה.

משילות הרשות המבצעת

א. שקיפות הרשות המבצעת
שקיפות - היבט החוק

הרשות  של  הרלוונטיות  בפעולות  השקיפות  את  המבטיחה  והוראות(  תקנות  )או  חקיקה  ישנה  מידה  באיזו 

המבצעת?

ניקוד: 70
632001, הממשלה נדרשת למסור לכנסת הודעות בנושאים כגון: מינויים  על פי חוק הממשלה, התשס"א - 

שונים לתפקידים בממשלה )כגון הודעה על מילוי מקום של ראש הממשלה(, מתן פסק דין נגד ראש הממשלה 

בעבירה שיש עמה קלון, הפסקת כהונה, התפטרות או פטירה של ראש הממשלה, הפסקת כהונה של שר 

ומינוי שר בממשלה יוצאת. כמו כן, על הממשלה לפרסם הודעה ב"רשומות"64 לגבי כינונה, הרכבתה וחלוקת 

התפקידים בה, לגבי צירוף שר לממשלה, על מילוי מקום ראש הממשלה וכן הודעות רשמיות בנושא חקיקה, 

משפט וממשל.

"חוק חופש המידע"(, כל מידע שלא חלה עליו חובת  )להלן:   651998  - פי חוק חופש המידע, התשנ"ח  על 

סודיות על פי חוק, או שהותר לפרסום על ידי הגופים הרלוונטיים )ממשלה, ראש הממשלה או מיופה כוחם(, 

נדרש להיות זמין לציבור. הממשלה החליטה להסמיך את מזכיר הממשלה להתרת פרסומם של חומרים שיש 

עליהם הגבלת סודיות על פי החוק. עם זאת, בחוק ישנן שפע של הגבלות, המאפשרות לממשלה להימנע 

מחשיפת הפרוטוקולים של ישיבותיה. בחוק חופש המידע מצוינות ההגבלות על פיהן לא מחויבת הרשות 

הציבורית לפרסם מידע. כך, למרות הדרישה הכללית להתרה, לפרסום ולזמינות הפרוטוקולים של ישיבות 

ממשלה  ישיבות  של  פרוטוקולים  לפרסם  שלא  המאפשרת  רחבה  הגבלה  בחוק  ישנה  לציבור,  הממשלה 

לתקופות ארוכות. 

63  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

חלקי  כל  הפרסומים.  בילקוט  מתפרסמות  כאמור  הודעות  ממשלה.  והודעות  חקיקה  דברי  של  הרשמי  הפרסום  הוא  "רשומות"    64

 www.justice.gov.il :הרשומות )ספר החוקים, קובץ התקנות וילקוט הפרסומים( מופיעים מזה מספר שנים באתר משרד המשפטים
65  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.
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יצוין כי סדרי העבודה של הממשלה ושל ועדות השרים קבועים בתקנון הממשלה. התקנון קובע כי סדר היום 

לישיבת הממשלה ולישיבות ועדות השרים יתפרסם ימים מספר לפני הישיבה. סדר היום לישיבות הממשלה 

ולישיבות ועדת השרים לחקיקה66, המתקיימות מדי יום א' בשבוע, מתפרסם בשעות אחר הצהריים של יום 

ד' שלפני כן באתר משרד ראש הממשלה. כלומר – סדר היום הינו פומבי אך האפשרות הממשית של הציבור 

פרוטוקולים של  כלל.  אינו מתפרסם  ועדות שרים אחרות  היום של  קיימת. סדר  ואינה  כמעט  עליו  להגיב 

החלטות ועדת השרים לחקיקה אינם מתפרסמים למעט "שורה אחרונה" של ההחלטה )לתמוך או להתנגד( 

ללא הנמקה וללא פירוט המצביעים.

תקציב  הצעת  תכלול  אשר  רב-שנתית  תכנית  לכנסת  תציג  הממשלה  המדינה67,  משק  יסוד:  חוק  פי  על 

מפורטת עם אומדן המקורות למימונו )וללא תקציב משרד הביטחון- בשל פומביות התהליך( לשנה הקרובה, 

ותוכנית כללית יותר לשנתיים הבאות. תקציב המדינה יכלול את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות. 

ההליכים  כי  קובע  החוק  בעוד  לכנסת,  התוכנית התקציבית  הגשת  בעת  נערך  בנושא  הציבורי  הדיון  עיקר 

והדיונים בישיבות הכנסת אינם חסינים מפרסום. מתוך כך, מתפרסמים פרטי התקציב. חוק התקציב לשנה 

מסוימת, העובר בכנסת, המכיל את הסכומים והמדיניות של הממשלה, מפורסם בספר החוקים, וניתן למצוא 

את הנוסח המלא שלו באתר התקציבים של משרד האוצר. 

עם זאת, קשה לומר שהתקציב וחוק ההסדרים הנספח לו הם אכן נגישים וקריאים. מבנה התקציב מסורבל 

ולעתים מתקשים חברי הכנסת לפענחו, וקל וחומר הציבור, עובדה זו גורמת לכך שהקורא באשר הוא מתקשה 

ברור  זה  אין  וכי  זה: "התקציב הוא חוק המדינה,  נאמר בהקשר  כבר  לגבי התקציב.  לגבש עמדה מושכלת 

שהחוק צריך להיות ברור?"68. ראוי לציין כי בעמותת שקיפות בינלאומית-ישראל )שבי"ל( הותחל פרויקט, 

בשיתוף משרד האוצר, לעיבוד שפת התקציב והפיכתו לקריא יותר69. בשלב מאוחר יותר הסדנה לידע ציבורי 

חידשה זאת בפרויקט "התקציב הפתוח", המנגיש את נתוני התקציב לציבור70.

המבצעת.  הרשות  חברי  אצל  עניינים  ניגודי  לגבי  לשקיפות  הכללים  הם  שקיפות  הבטחת  של  נוסף  היבט 

הכללים )המבוססים על דו"ח הוועדה בראשות השופט אשר( קובעים כי כל שר חייב להגיש למבקר המדינה 

הצהרת הון ובה פרטים ומסמכים תומכים בגין הונו הפרטי, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות ומקורות הכנסה 

נוספים שיש לשר או לבני משפחתו. נקבע כי הדוח יוגש בראשית הכהונה, מדי שנה בתקופת הכהונה ולאחר 

תום הכהונה. השר חייב לדווח על כל פעולה, שינוי או פעולה בנכסיו. אך דא עקה, הצהרות הון אלה אינן 

על שולחן  היום  קיימת  בנוסף,  בכספת אצל המבקר.  נשמרות  כלל אלא  ואינן מתפרסמות  לציבור  נגישות 

הכנסת הצעת חוק: 'הצעת חוק הצהרת הון לנבחרי ציבור בכירים, התשע"ג–20130' שהגישו הח"כים הורוביץ, 

זנדברג ואחרים71. מטרתה להחיל בחוק את חובת הדיווח על הצהרת הון של נבחרי ציבור בכירים, ולהרחיב 

 את היקפם של הדיווחים לגבי הבכירים החייבים בדיווח, תקופת הדיווח לפני הכהונה בממשלה ולאחריה.

66  ועדה זו קובעת את עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות המועלות בכנסת וכן מאשרת הצעות חוק ממשלתיות.

67  חוק יסוד: משק המדינה, תשמ"ב-1982

68  בג"צ 1113/99 עאדללה נ' המשרד לענייני דתות, מפי כב' השופט זמיר.

69  פרויקט זה היה מבוסס על מתנדבים מבין תלמידי תואר שני במנהל עסקים, ונסגר לאחר שלש שנים מחוסר מתנדבים וחוסר תקציב.

 www.hasadna.org.il  70

71  הצעה זו הוגשה גם בכנסת ה-18 ולא התקבלה. ההצעה הוגשה שוב בכנסת ה-19 ע"י ח"כ הורוביץ פ/988/19
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גם חוק יסוד: מבקר המדינה72 קובע כי למבקר המדינה סמכות חוקית לדרוש מהממשלה ומחבריה גילוי וחשיפה 

על תפקודם. להשפיע  היכולים  לגורמים  והן באשר  לתפקודם  סוג שהו באשר  מכל  רלוונטיים  פרטים   של 

על כל גורם העומד לביקורת המבקר להמציא למבקר ללא דיחוי ועל פי דרישתו, ידיעות, מסמכים והסברים 

וכל חומר אחר שלדעת המבקר יש בו צורך לביקורת. למבקר יש סמכות חוקית לדרוש מכל אדם העומד 

נוהג לפרסם את המסמכים שהיוו את  ומגובה במסמכים. המבקר אינו  וחשבון מפורט  דין  לביקורת להציג 

הבסיס לביקורת.

בחוק ובתקנות ניתנת הדעת להבטחת השקיפות של הפעולות והתהליכים שנוקטת הממשלה. עם זאת, נראה 

כי לנוכח המציאות הביטחונית והפוליטית בישראל, יש בחקיקה הישראלית הגבלות רבות שנועדו להבטיח 

כי  כן  נראה אם  וכולי.  ביחסי-החוץ שלה  בביטחונה  בדרכים שונות במדינה,  לפגוע  היכול  מידע  חיסיון על 

שקיפות פעולות הממשלה היא בהיבטים פורמליים בלבד כגון הצורך לפרסם מינויים ברשומות, דיווח על 

פעולות ממשלה מסוימות או פרסום דיווחים סטטיסטים ואחרים על פעילותם של משרדי הממשלה השונים. 

כלומר, ישנם חוקים ותקנות לא מעטים המבטיחים את שקיפות המידע של הרשות המבצעת, אף כי ניכר 

שאין די בחוקים אלה והצעות החקיקה הרבות העולות על שולחן הכנסת, אם יהפכו הצעות החוק לחוקים 

יהיה בכך כדי לשפר את מידת השקיפות בעבודת הממשלה ובתפקודה.

מגנון חשוב להגברת שקיפות ברשות המבצעת הוא אתר )למעשה, פורטל( האינטרנט של הממשלה: "ממשל 

בפורטל  לאזרח.  השירות  מבחינת  ופעילותם  הממשלה  משרדי  לכל  לציבור  נגישות  נותן  זה  פורטל  זמין". 

ידי הממשל  הניתנים על  זמינות למערך השירותים  יותר  נותן  כל משרדי הממשלה,  gov.il הכולל את  זה 

לאזרח. פורטל זה הוא חלק ממערך ממשל זמין e-government(( הפועל להקמת תשתיות כלל ממשלתיות 

הבירוקרטיה  לצמצום  כוונה  תוך  ערוצים,  במגוון  לציבור  שירותים  להעניק  הממשלה  למשרדי  שמסייעות 

וייעול תהליכי העבודה בתוך המשרדים וכלפי האזרחים כאחד. כוונתו גם לשפר את השירות לעסקים ולגופים 

ממשלתיים שונים. הפרויקט בא כחלק מתפיסת הממשל הפתוח, המתחזקת בשנים האחרונות בעולם. השיפור 

בשירות בא לידי ביטוי בחמישה ערוצים: היקף המידע הזמין; מהירות קבלת המידע; מהימנות המידע; רמת 

אבטחה גבוהה; מידע תקף ומחייב. האתר מאורגן על פי קהלי יעד שונים וכולל גם מדריכים המספקים מידע 

חוצה משרדי ממשלה על תהליכים מורכבים. האתר גם מספק נקודת גישה מרכזית לכל שירותי ממשל זמין 

)תשלומים, טפסים, מכרזים, שירותים מקוונים( ומספק חדשות עדכניות ממשרדי הממשלה השונים בנושאים 

הקשורים לתחום ממשל זמין.

והשירותים  המידע  את  שנה,  מדי  הבוחן  דו"ח  זמין',  ממשל  'דוח  הממשלה  בפורטל  מתפרסם  בנוסף, 

מטרת  נוספות.  ופלטפורמות  מובייל  האינטרנט,  אתרי  באמצעות  לציבור  הניתנים  המקוונים  הממשלתיים 

הדו"ח היא לקדם שירותים מקוונים ולהוות כלי מדידה, ביקורת ושליטה בידי דרג מקבלי ההחלטות.

אף כי פורטל הממשלה מגביר מאד את השקיפות של השירות הממשלתי, עדיין המידע המתפרסם בו הוא 

פרוצדוראלי בעיקרו. אין בן שקיפות לגבי התהליכים המתרחשים ברשות המבצעת. אף כי יש לעתים פרסום 

השיקולים  ו/או  ההחלטה  קבלת  תהליכי  את  המשקפים  פרוטוקולים  כמעט  אין  שהתקבלו,  החלטות  של 

שעמדו לפני המחליטים. בתחום זה, יש מקום לשיפור ניכר.

72  ס"ח התשמ"ח, עמ' 30.
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שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנה שקיפות בפעילויות הרלוונטיות של הרשות המבצעת?

ניקוד: 50
העיקרי  הגורם  כי  נראה  שיפור.  טעונה  ופעולותיה  המבצעת  הרשות  של  למעשה  השקיפות  כי  ספק  אין 

המעכב את הגברת השקיפות )לפחות ברמה ההצהרתית( הוא הנימוק של פגיעה ביטחונית ומדינית במדינה 

עקב מצבה הביטחוני. אין חולק כי הסייג הביטחוני על פרסום מסמכים ומידע פוגם בשקיפות. אף כי רבים 

רואים בזאת נימוק לגיטימי ואף רצוי והכרחי, יש אחרים הגורסים כי השימוש שנעשה בנימוק זה הוא מופרז 

ואינו ראוי. ככלל, המרואיינים שבאו מהממשלה טוענים כי בפועל יש גילוי של כל הנושאים שבהם עוסקת 

הממשלה להוציא נושאים אשר עלולים לפגוע במדינה פגיעה ממשית. לדעתם, מעטים הנושאים החסויים 

שאינם בתחום הביטחון. בשנים האחרונות לא חל אמנם שינוי בחקיקה בנושא אולם בפועל ניתן לראות גישה 

סובלנית וגמישה יותר לפרסום חומרים. אכן, בשנים האחרונות חל שיפור בשקיפות בממשלה. אחד ממזכירי 

הממשלה לשעבר ציין כי החליט ביוזמתו להעלות את כל החלטות הממשלה )שאינן חסויות( לאתר. דבר זה 

היווה תקדים למזכירי הממשלה שבאו אחריו והמשיכו במסורת זו. זאת ועוד, כיום מתפרסמים מראש, סדר 

היום של הישיבות ואף הצעות ההחלטה, כך שאפשר להגיש הסתייגויות ולהגיב. עם זאת, על פי חוק, דיוני 

יכולים להביע את  וכך גם הפרוטוקולים של ישיבותיה. הנימוק הוא שכך השרים  הממשלה אינם פומביים 

דעתם מבלי לחשוש מתגובות הציבור. על אף שהפרוטוקולים אינם מתפרסמים, לא פעם מודלפים דברים 

שנאמרו בישיבות "שלא לציטוט" )אוף רקורד(, אפילו במהלך הישיבות. יש לציין כי בניגוד לפרוטוקולים, 

ההחלטות המתקבלות בישיבות מתפרסמות.

גישה שונה בתכלית לעניין השקיפות, גורסת כי בפועל אין שקיפות של ממש ברשות המבצעת. רוב המידע 

של  חשיפה  ואין  חסוי  הממשלה  בישיבות  ומתקבלים  הנערכים  ובהחלטות  בתהליכים  בדיונים,  שמקורו 

פרוטוקולים של ישיבות ממשלה גם כאשר אין בהכרח הגבלה ביטחונית. דוגמא בולטת היא תקציב המדינה: 

חלקים ממנו כגון חוק ההסדרים, שימוש ברזרבות תקציביות והקצאות מיוחדות חסויים והיתרה אינה נגישה 

עקב השימוש בלשון שהיא מסורבלת וקשה להבנה ולפענוח הן לציבור הרחב והן לרבים מחברי כנסת. כמו 

מסייעת  שאינה  עובדה  למדי,  כבדים  ובתשלומים  בירוקרטי  בסרבול  כרוך  בתקציב  הציבור  של  העיון  כן 

לשקיפות. על פי חוק חופש המידע ניתן להגיש בקשות לעיון בחומר הקשור לעבודת הממשלה, אולם כדי 

לעיין בחומר יש להגיש בקשות מפורטות ומנומקות בכתב, אשר נבחנות בקפידה לפני מתן אישור לעיון בהן 

היא  למעשה  והתוצאה  הקטן'  ה'אזרח  את  המרתיעים  בירוקרטיים  חסמים  הם  אלה  כל  בתקציב(.  )למשל 

שהתקציב וחוק ההסדרים אינם שקופים. 

בנושאים  התמקדות  של  הללו  המגבלות  יש  לעיל  כאמור  בו  גם  זמין,  ממשל   – הממשלה  פורטל  לגבי 

פרוצדוראליים ואי-שקיפות לגבי תהליכים פנימיים. בפועל, מגבלה חשובה נוספת של פורטל הממשלה היא 

נגישותו המוגבלת מבחינה טכנית. בבדיקה בפועל שערכנו נמצא כי ניתן לגשת לפורטל הממשלה רק מדפדפן 

מסוים אחד ולא ניתן לפתוח אותו מדפדפנים אחרים73. אף כי הדפדפן ממנו אפשר לגשת לאתר הוא דפדפן 

נפוץ, מגבלה זו "נוטלת את עוקצו" של האתר והנגישות שהוא לכאורה מציע.

73  ניתן לפתוח את פורטל הממשלה רק מדפדפן אקספלורר. לא ניתן לפתוח אותו שני דפדפנים שניסינו: "כרום" ו"פיירפוקס" וכן לא 

 .Mac ניתן לגשת אליו ממחשבי
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ב. אחריותיות הרשות המבצעת
אחריותיות - היבט החוק

באיזו מידה יש תקנות המבטיחות שחברי הממשלה יהיו חייבים לדווח, ולקחת אחריות, על פעולותיהם?

ניקוד: 70

ברמה  הן  לבחון  אפשר  האחריותיות  נושא  את  כמוסד,  לממשלה  בבירור  מתייחס  המשילות  שנושא  בעוד 

המוסדית, כגוף אחד, והן ברמה האישית של כל חבר ממשלה בפני עצמו. השאלה המנחה בנושא האחריותיות 

אמנם מנוסחת ברמה האישית של חברי הממשלה, אך קשה להתעלם מההיבט של אחריותיות הממשלה כגוף 

מוסדי אחד.

ונדרשים ממנה  זרועותיה השונות  יסוד: הממשלה, עולה כי הממשלה אחראית על פעילותן של  מבחינת חוק 

הסברים ותיקון, או פיצוי, על פגיעות בחוק או בציבור. אחד הסעיפים הראשונים בחוק זה, מבהיר כי הממשלה 

זו  בפני ראש הממשלה על תחומי תפקידו. אחריות  וכל שר אחראי  בפני הכנסת אחריות משותפת,  אחראית 

נוגעת לממשלה כמכלול, אך  ליקויים. האחריות הקיימת בחוק  ובתיקון  בין השאר, בדיווח, בהסבר  מתבטאת, 

זה,  ולראש הממשלה באופן פרטני, כל אחד בתחומי האחריות במסגרת תפקידו. באופן  מתייחסת גם לשרים 

האחריותיות ומתן דין וחשבון כלפי הכנסת, ובכך – כלפי הבוחר, הם קבוצתיים ואישיים כאחד. אולם, אין בדין 

סנקציה אישית לשר אשר פעל שלא בהתאם לחוק, במסגרת תפקידו, אלא יש דרישה לתיקון המעשה או לפיצוי 

בגין המעשה, זאת לעומת שר שעבר עבירה, שאינה נוגעת לתפקידו הציבורי, לגביה הוא בר-ענישה באופן אישי. 

ראש הממשלה והשרים מוגדרים בחוק כאחראים לעוולות בשתי רמות: ברמה האישית - עבירה או עוולה 

שנעשתה על ידי השר או ראש הממשלה בתקופת כהונתו או לפניה; ברמה המקצועית - עוולה שנעשתה על 

ידי השר או ראש הממשלה במסגרת מילוי תפקידו או בתחומי אחריותו. הכנסת רשאית, בתמיכת רוב חבריה, 

להפסיק את כהונתו של ראש ממשלה אשר הורשע בבית המשפט בעבירה שיש עמה קלון, וכן של שר או 

סגן שר, שהורשע בעבירה שיש עמה קלון. כלומר, ראש ממשלה או שר בממשלה לא יוכלו לכהן לאחר שבית 

המשפט פסק שהם אשמים ואחראיים ברמה האישית על עברה שיש עמה קלון74. ראוי לציין כי גם על פי 

פסיקת בית המשפט העליון, לא רשאים לכהן בממשלה שרים וסגני שרים משעה שהוגש נגדם כתב אישום75.

לרשות המבצעת יש אחריותיות משתמעת כלפי הרשות השופטת: פניה מצד גורמים ציבוריים לבתי המשפט, 

ובייחוד לבית המשפט הגבוה לצדק, "גוררת" את הממשלה לבית המשפט שם היא נדרשת לתת דין וחשבון 

על מעשיה. בג"צ רשאי גם להפעיל סמכותו ולבטל החלטות של הממשלה בנימוק שהן בלתי חוקתיות או 

שהן מנוגדות לחוקי יסוד. נוצר אם כך מצב שבו על פי חוק אין הממשלה מוסרת דין וחשבון על פעולותיה 

לרשות השופטת )כפי שהיא מחויבת למסור לרשות המחוקקת(, אך בעקיפין, עליה לעשות כן בתגובה לפניות 

לבג"צ שהוגשו בעקבות פעולות והחלטות בלתי ראויות לכאורה שבצעה הממשלה. 

מהאמור בחוק, עיקר הפיקוח על הממשלה בכל רמות תפקודה, הוא בידי הכנסת, ואחריותיות הממשלה היא 

כלפי הכנסת. על הממשלה לדווח לכנסת על פעולותיה ולקבל אישורה לביצוע פעולותיה. הדבר נעשה אם 

74  סעיפים 18א ו-23ב לחוק.

75  בג"צ 3094/93 התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז)5( 404 )1993(
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ישירות, על ידי הכנסת וועדותיה השונות, המפקחות ודורשות דיווח מהממשלה, כל אחת בתחומי אחריותה 

היא, או באופן בלתי ישיר על ידי גופים כמו מבקר המדינה המדווח לכנסת. כלומר, תהליך הפיקוח ומסירת 

הדין-וחשבון של הממשלה, מתבצע בין הממשלה למבקר המדינה ובאמצעותו - לוועדת הביקורת בכנסת. 

להתייצב  ועליהם  בפניה  להופיע  מדינה  ועובדי  לזמן שרים  רשאית  הכנסת  מוועדות  ועדה  כל  לכך,  בנוסף 

כמבוקש ולספק לכנסת מידע, נתונים והסברים כפי שיידרש.

מבקר  יסוד:  חוק  הממשלה:  על  המדינה  מבקר  של  הפיקוח  במערך  העוסקים  מרכזיים  חוקים  שני  ישנם 

המדינה וחוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[, התשי"ח- 761958. בחוק יסוד: מבקר המדינה, נקבע כי המבקר 

יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמנהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של 

כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה. למבקר המדינה יש סמכות לבקש מהממשלה, ועל הממשלה למסור 

לידיו, כל דיווח ומידע הנדרש על ידו. למבקר מסורות סמכויות זימון, חקירה, הבאה והכרעה נרחבות. לפיכך, 

תהליך הדיווח של הממשלה למבקר המדינה מחייב את הממשלה באחריותיות באמצעות המצאת הוכחות 

מוצקות והסברים להחלטותיה ולפעולותיה ולביצוע פעולות של תיקון הליקויים והפגיעות. המבקר מוסר את 

ממצאי הביקורת לוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, שיכולה להחליט על הקמת ועדת חקירה בנושא, או 

ליועץ המשפטי לממשלה, במידה שעלה חשש למעשה פלילי. על ראש הממשלה למסור למבקר המדינה 

דיווחה  דיווח בדבר תיקון הליקויים. לא  וכן  בתוך שמונה חודשים מיום קבלת טיוטת הדו"ח את הערותיו 

הממשלה למבקר על ההחלטות שנתקבלו לתיקון הליקויים, הדרך והמועד לתיקונם, בתוך פרק הזמן המוגדר 

)וגם  בחוק, הדבר מהווה עבירת משמעת לפי הדין הרלוונטי, החל לגבי הממשלה וחבריה. חברי הממשלה 

כאלה שכיהנו בתקופת הממשלה הנידונה גם אם כבר אינם שרים(, מחויבים על פי חוק להתייצב בפני הוועדה 

לביקורת המדינה ולתת הסברים להחלטותיהם ופעולותיהם בנושא הנידון אם נדרשו לכך. יצוין בהקשר זה 

כי במשרד ראש הממשלה קיים אגף ייעודי לנושא – אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה – שתפקידו 

לעקוב אחר תיקון הליקויים שעליהם הצביע המבקר במשרדי הממשלה השונים ולוודא את ביצועם. כלומר, 

יש לממשלה אחריותיות כלפי המבקר והכנסת. במובן זה מהווה מבקר המדינה מנגנון התומך באחריותיות 

הממשלה )ברמה המוסדית(. בפועל, "איום" ביקורת המבקר אכן מעודד אחריותיות בפעילות הממשלה.

מבקר המדינה, בתפקידו כנציב תלונות הציבור, מברר תלונות של הציבור שהוגשו כנגד אנשים וגופים ברשות 

המבצעת. כנציב תלונות הציבור, המבקר רשאי לדרוש מכל גוף העומד לביקורת להמציא לו כל מסמך, הסבר 

או כל חומר אחר, שדרוש לו לשם עריכת הביקורת. דהיינו, גם כאן יש אחריותיות, להלכה.

דיווח של הממשלה  כי באופן עקרוני אחריותיות הממשלה היא כלפי אזרחיה, לא מצאנו בחוק חובת  אף 

לציבור, אלא באמצעות נציגיו בכנסת. על פי תקנון עבודת הממשלה נראה כי הקשר בין הממשלה לציבור 

מתבצע באמצעות הודעות של הממשלה לציבור בתקשורת, אשר עוברות סינון בהיבטים של ביטחון המדינה. 

על פי חוק חופש המידע, חייבת הממשלה למסור מידע למי שמבקש אולם נוהל הגשת הפניות מסורבל מאוד 

ולכן הוא מהווה חסם לפניות. למעשה זהו מנגנון סינון והרתעה המונע פניות לבקשת מידע והתוצאה היא 

מנגנון העברת מידע חד-סטרי. לכן למעשה הדיווח הממשלתי אינו מבטיח את אחריותיות הממשלה.

76  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנו פיקוח יעיל על פעילויות הרשות המבצעת בפועל?

ניקוד: 43
לדעת המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול, האחריותיות היא מושג שבישראל אינו קיים בפועל והוא אינו 

רלבנטי כלל לתרבות הישראלית ולפוליטיקה בה. קל וחומר לגבי המצב ברשות המבצעת ובמיוחד בממשלה. 

וכישלונות ברשות המבצעת.  ואין אחריותיות לגבי מחדלים  למעשה אין בממשלה אחריות מיניסטריאלית 

הנורמה שנוצרה היא של 'אחריות פלילית' ורק הרשעה בפלילים שיש עמה קלון מביאה להתפטרות. יחד עם 

זאת, יש כיום מקרים שבהם נושאי משרות ברשות המבצעת )בייחוד בממשלה( שהורשעו בפלילים, אינם 

מהססים לנסות ולחזור לתפקידים ציבוריים וממשלתיים לאחר שריצו את עונשם. בפועל, לא נהוגות נורמות 

של אחריות ושל אחריותיות אישית במנהל הממשלתי ואף לא במישור הפוליטי. בנוסף נפוצה מאוד תופעה 

הנוגעת להתנערות מאחריות ולהעברת האחריות אל "ש.ג." כלומר לדרגים הנמוכים. הדוגמאות שהועלו בדיון 

היו רבות ובוטות, לרבות אירועים חמורים כגון כשלים בניהול מלחמות או מבצעים צבאיים אחרים, כישלונות 

בניהול פעילות במשרדי ממשלה, בהתוויית מדיניות ומקרים חמורים לא פחות כגון מעילה והפרת אמונים, 

וכהוכחה  היא מתפוגגת  אך למעשה  להלכה  קיימת אחריותיות  כי  יתכן  ועוד.  ועוד  הציבורי  ניצול המעמד 

לכך צוין כי כמעט ולא נמצאו מקרים שבהם הרשות המבצעת )הממשלה( כולה, או חבר ממשלה בודד נטלו 

אחריותיות בעקבות כשלים תפקודיים או אתיים )המקרים הבודדים ביותר שקרו במשך השנים הם בחזקת 

היוצא מהכלל המוכיח את הכלל(. 

לא מצאנו מקרה בו חבר ממשלה הציע כי הממשלה תבדוק את עצמה, אלא תמיד מדובר בדרישת ביקורת 

ובביקורת חיצונית בלבד של מבקר מדינה או של מבקרי פנים במשרדים השונים, או במקרים חמורים במיוחד – 

ועדות חקירה. אולם, בדרך כלל אין בידי הגופים הללו כלים או אמצעים להפעלת סנקציות. הקמת ועדת חקירה 

היא מעין פיקוח עצמי של הרשות המבצעת, וההחלטה על הקמת ועדה כזו נתונה עדיין בידי הממשלה, כמו גם 

ההחלטה באשר לאימוץ המסקנות. הגופים היחידים היכולים להטיל עיצומים או לחייב את הרשות המבצעת 

לנקוט פעולה כלשהי הם ועדות חקירה ממלכתיות )המתמנות במקרים חמורים במיוחד ובדרך כלל בעקבות 

אפשרות  יש  הפיקוח  לגורם  אם  הביקורת  את  תאמץ  הממשלה  המשפט.  ובתי  כבד(  ותקשורתי  ציבורי  לחץ 

להטיל עליה עיצומים, יכולת כזו יש לוועדת חקירה ממלכתית אשר כאמור מתמנה במקרים חריגים בלבד. 

יש לציין כי גם מבקר המדינה הוא לעתים "בעל שיניים" ולכן הממשלה משתדלת לפעול לתיקון הערותיו. 

אולם מפאת ריבוי הדוחות המוגשים קשה למבקר לעקוב אחר דרך תיקונם של הליקויים עליהם הצביע )אם 

בכלל(. הדבר פוגם באחריותיות של הגופים המבוקרים ומחליש אותה. בהקשר זה יצוין כי ביקורת המבקר 

מהווה איום מסוים על פעילות הממשלה והדבר מעודד התנהגות אחריותיות אם כי הסיבה העיקרית לכך 

היא מחשש להתערבות התקשורת. "איום" הפניה לרשות השופטת )בג"צ( והאפשרות שבג"צ יהפוך על פיהן 

החלטות ממשלה פועל את פעולתו באופן דומה והתוצאה היא שגם הבג"צ מהווה מנגנון המבטיח אחריותיות 

בממשלה. 

נושאים  על  ללמוד  לציבור  המאפשר  אינטרנט  אתר  הופעל  הציבור  כלפי  הממשלה  מאחריותיות  כחלק 

העולים על שולחן הממשלה. האתר פתוח לתגובות הציבור בנושאים אקטואליים העומדים לדיון בממשלה 
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ובאמצעותו הממשלה מעמידה לרשות הציבור רקע ומידע בנושאים הנדונים, כמו כן מובטח מענה לפניות 

הציבור בתוך 24 שעות. האתר הוקם במסגרת הפרויקט לשיפור השירות הממשלתי לציבור77.

אין זה מפתיע כי הגורם המשפיע ביותר על אחריותיות הממשלה הוא התקשורת. לתקשורת תפקיד חשוב 

במידה  כי  אם  התקשורת,  מאלצת  זו  בדרך  ובפרסומם,  ליקויים  בחשיפת  וכן  ביקורת  במתיחת  בהתרעה, 

מסוימת, את הממשלה לנהוג באחריותיות. בדיוני השולחן העגול עלתה הטענה כי בעקבות זאת וכדי לנסות 

ולמתן את הביקורת על הממשלה, מנסה הממשלה להצר את צעדיה של התקשורת ובכך להפחית את הצורך 

באחריותיות של הרשות המבצעת.

ג. יושרת הרשות המבצעת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את היושרה של חברי הרשות המבצעת?

ניקוד: 67
כמו בנושא האחריותיות גם בנושא היושרה, ההבחנה בין יושרה ברמה האישית ובין יושרה ברמה המוסדית 

של הרשות המבצעת אינה מודגשת או ברורה דיה. ראוי לציין כאן שוב כי יש הבדל בין יושרה לבין התנהגות 

אתית, על אף ששני המושגים משקפים התנהגות ערכית. יושרה משקפת את ההלימה שבין התנהגות הפרט 

שווים(.  ולבו  )פיו  בפועל  ובין מעשיו  כוונותיו  בדבר  הפרט  והצהרותיו של  ערכיו  בין  או  הפנימיים,  לערכיו 

התנהגות אתית היא התנהגות המתחייבת מערכים, מקודים ומכללי התנהגות מסוימים, לכן אדם יכול להתנהג 

ולהפך:  אתיים(;  אינם  ופעולתו  אמונתו  אולם  אמונתו  לפי  )פועל  ביושרה  יתנהג  עדיין  אך  לא-אתי  באופן 

אפשר לפעול בחוסר יושרה אך באופן אתי )להתנהג לפי קוד אתי אך מבלי לחשוב ולהאמין בהתנהגות כזו 

כלומר, מהפה אל החוץ(. על אף ההבדל בין שני המושגים האמורים, ההתייחסות בשיח הציבורי ליושרה דומה 

בעיקרה להתייחסות לאתיקה. לא מצאנו בחוקים או בתקנות הפורמליות התייחסות לשמירה או להבטחתה 

)גם אם במונחים של הצורך לפעול בהתאם למדיניות המוצהרת,  יושרתם של חברי הרשות המבצעת  של 

במקרה דנן(. ההתייחסות היא בעיקר להתוויית דרכי התנהגות אתיות ולהתנהגותם האתית.

כגון  לנושאים  והתייחסות  ובהלכות הכתובות התייחסות כללית להתנהגות אתית  כך למשל מופיעה בחוק 

קוד אתי  היעדרו של  בולט מאוד  בחסר.  לוקה  הנושא  כאן  גם  כי  אף  וכדומה,  עניינים  ניגודי  מידות,  טוהר 

שרי  של  המיוחד  ותפקידם  מעמדם  אף  על  ממשלה.  ולחברי  לשרים  מיוחד  כללי-התנהגות  קוד  או  מקיף, 

הממשלה, רוב הכללים הנוגעים להם נגזרו מהיותם משרתי ציבור או חברי כנסת. על חברי ממשלה, שהם גם 

חברי כנסת, חל כמובן תקנון הכנסת ובמסגרתו גם כללי האתיקה לחברי כנסת. כללים אלה אינם חלים על 

חברי הממשלה שאינם חברי כנסת. אין התייחסות מעמיקה ויסודית לשמירה קפדנית על קוד אתי מצד חברי 

הממשלה, שיבטא את מעמדם המיוחד )בדומה לקוד האתי הדקדקני של השופטים ברשות השופטת(. לפיכך, 

נראה שהחוק והתקנות הקיימים כיום אינם מבדלים את מידת היושרה הנדרשת מחברי הממשלה, השונים 

בתפקידיהם ובנושאים שעליהם להתמודד אתם מחברי הכנסת, מזו הנדרשת מכל עובד מדינה או חבר כנסת. 
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תהליך גיבוש כללי אתיקה והתנהגות )קוד אתי( לשרי הממשלה נמשך שנים רבות ועד למועד כתיבת דוח 

זה עדיין לא הסתיים. התהליך קיבל תאוצה כאשר בשנת 2006 יזם ראש הממשלה אהוד אולמרט את הקמת 

בדימוס מאיר שמגר  העליון  בית המשפט  נשיא  בראשות  כללי אתיקה לשרים,  לגיבוש  הציבורית  הוועדה 

)ועדת שמגר(. הוועדה גיבשה הצעה רחבה ומקיפה לקוד אתי לשרים והגישה אותה לממשלה בשנת 2008. 

בסוף 2009 מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדת שרים לענייני אתיקה ברשות שר המשפטים דאז פרופ' 

חלק  לשנות  והחליטה  שמגר  ועדת  בהמלצות  דנה  נאמן  ועדת  שמגר.  ועדת  המלצות  לבחינת  נאמן,  יעקב 

את  האתי.  הקוד  במסגרת  השרים  על  שהוטלו  הרבות  המגבלות  על  להקל  נטייה  תוך  בהצעה,  מהסעיפים 

ההצעה המתוקנת הגישה ועדת נאמן בראשית 2011 למבקר המדינה, שאחראי על פי חוק יסוד: מבקר המדינה 

על יישום כללי האתיקה, פיקוח למניעת ניגודי עניינים ובחינת הצהרות ההון של שרי הממשלה. המבקר ביקר 

בחריפות את הדו"ח78, והוועדה הכניסה תיקונים בהצעה. בעת כתיבת דו"ח זה נמצאת הטיוטה על שולחן 

היועץ המשפטי לממשלה והיא תועבר בקרוב לאישור הממשלה. 

אשר על כן נסמכת כיום התנהגותם של חברי הממשלה על הכללים למניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני 

שרים, בנוסח החדש המבוסס על החלטות קודמות של הממשלה )מכונה גם כללי ועדת אשר מ-1977( ועל 

החלטת הממשלה מ- 28.11.02 שבה תוקנו הכללים79, עם זאת לממשלה אין עדיין קוד אתי.

במסגרת הכללים הקיימים, יש כללים מפורטים של קוד התנהלות והתנהגות אתיים וכן כללים למניעת ניגודי 

עניינים של שרים וסגני שרים. כללים אלה נועדו להנחות ולמנוע התנהגות לא נאותה מצדם. קיימות מספר 

הציבורית של  במשרה  לרעה  במניעת שימוש  העוסקות  בשקיפות(,  העוסק  בסעיף  לעיל  )כמפורט  תקנות 

במילוי  לנהוג  על השר  הנאה אחרות.  טובות  או  נוספות  והכנסות  אישי, תעסוקה  רווח  להשיג  כדי  השרים 

תפקידיו בלא משוא פנים, בגישה הוגנת כלפי הכול, ובלא שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו או בפעולותיו 

אף למראית עין. אם קיים ניגוד עניינים, שהשר אינו יכול להימנע מלהתמודד עמו, צריך השר, בהתייעצות 

עם היועץ המשפטי לממשלה, לשתף שר נוסף בהחלטה או בפעולה, או להעביר את סמכויות ההחלטה או 

הפעולה שלו באותו עניין לשר אחר, לראש הממשלה או לוועדת שרים על פי החלטת הממשלה, או להעביר 

את הנושא כולו לטיפולו של משרד אחר. אסור לחבר ממשלה להשתמש בידע שיש לו במסגרת תפקידו 

לצורך עסקאות, השקעות או רכישות של נכסי מדינה, חבר בממשלה חייב גם בדיווח הצהרת הון עם כניסתו 

לתפקיד ומדי שנה במהלך כהונתו, למבקר המדינה. 

נזכיר בהקשר זה את נושא המתנות שעורר לא מעט סערות ציבוריות בהן נקשרו שמותיהם של שרים וראשי 

לנבחרים  "מתנות  לחברי ממשלה, שכותרתו:  ישירות  נוהל המכוון  ממשלה80. באתר מבקר המדינה מצאנו 

ועובדי ציבור"81. הנוהל קובע כי שרים, מנכ"לים ועובדים בכירים במשרדי הממשלה, שבמהלך כהונתם או 

המדינה.  לקניין  ובחו"ל, תקום המתנה  בארץ  שונים  מגופים  ערך,  יקרות  שירותם מקבלים מתנות, מקצתן 

על פי דיווחי התקשורת, לדוגמא: כלכליסט, 17.5.11, ת. אביטל "המבקר: הקוד האתי שגיבשו השרים יסכן את טוהר המידות."  78

http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib1law_sarim.pdf  79

למשל, המקרה של נתניהו שנחשד כי העביר לחזקתו האישית מתנות שאותן קיבל ממנהיגים בעולם בעודו ראש ממשלה, ולכן הן   80

רכוש מדינת ישראל.
 http://www.news1.co.il/Archive/004-D-236-00.html?t=074752  81
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במתנה שאין בה קניין, חייב עובד הציבור לשלם לאוצר המדינה את שוויה. עוד צוין בכללים כי הפרת ההוראה 

בחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם – 821979 המחייבת להודיע על קבלת מתנה, מהווה עבירה פלילית. 

תחום חשוב אחר שיש הרואים בו עניין של יושרה ואתיקה הוא מעבר של בכירים מהרשות המבצעת למגזר 

סקטור הפרטי83. בתקנות הפורמליות יש על כך הגבלות מינוריות בלבד84 ולא מצאנו הגבלות ספציפיות על 

תעסוקה של חבר ממשלה או ראש ממשלה לאחר סיום כהונתו. החוק קובע מנגנונים להתרת ההגבלות וכן 

מנגנונים להוספה או לשינוי ההגבלות על ידי הממשלה ונציבות שירות המדינה. 

אפשר אם כך לומר כי ההתייחסות בחוק ובתקנות ליושרה של חברי הממשלה כאל היבט אתי של התנהגותם. 

בעיקרו של דבר, הכללים המוכתבים אינם מייחדים את התנהגות חברי הממשלה מזו של עובדי ציבור בכירים 

אחרים ואינם קובעים מסגרת חדה וברורה דיה להבטיח את יושרתם: דהיינו, שפעולותיהם כחברי ממשלה 

תהיינה מכוונות לקידום הנושאים שעליהם הם מופקדים לשם קידום טובת הציבור והמדינה בלבד, כמוטל 

עליהם כחברי ממשלה.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מובטחת יושרתם של חברי הרשות המבצעת בפועל?

ניקוד: 50
באשר ליושרה בפועל ברשות המבצעת הדעות חלוקות. חברי ממשלה בעבר ובהווה סבורים כי באופן כללי 

קיימת בממשלה יושרה. לטענתם, אין הציבור רוחש אמון רב לממשלה, ולפוליטיקאים החברים בה, אך יש 

לממשלה מנגנונים וכללי התנהגות המבטיחים את היושרה של השירות הציבורי בכללותו. כמו כן, קיימים 

בבירור קודים להתנהגות וברור וידוע לחברי הממשלה איך מותר ואיך אסור לנהוג. 

מאידך, סברו המשתתפים בדיונים ובראיונות, שאינם או שלא היו מעורבים בעבודת הממשלה כי היושרה 

הינה מהממשלה והלאה. לא זו בלבד שהפוליטיקאים המובילים את הרשות המבצעת אינם פועלים ביושרה 

נוקטת, בחתירתה להשגת יעדים ובהתנהלותה בפועל, לוקה  אישית, אלא שגם הממשלה במדיניות שהיא 

פעמים רבות בחוסר יושרה. לא רק פיהם ולבם של השרים אינם שווים אלא גם הממשלה: מדיניותה המוצהרת 

כך  מצהירה  הממשלה  המעטה(:  בלשון  להשתמש  )אם  אחד  בקנה  עולות  בהכרח  אינן  בפועל  והתנהלותה 

ועושה )לעתים אף בהסתר( אחרת. בנוסף, נזכר בהקשר זה מספרם הגדול יחסית של חברי ממשלה )בהווה 

ציינו המשתתפים  כן  ריצו עונש מאסר בפועל. כמו  או  ומרצים  בדין  ובעבר( שנחשדו בעבירות, שהורשעו 

ניצול המשרה הבכירה כדי להשיג טובות הנאה  בדיונים כי לאחרונה הועלו במקרים אחדים חשדות בדבר 

אישיות, חשדות שבעקבותיהם נפתחו חקירות משטרה כנגד חברי ממשלה )כולל כנגד ראש ממשלה(. לדברי 

אותם אנשים, הרושם בציבור הוא כי מטרתם העיקרית של חברי ממשלה רבים היא לנצל את מעמד השררה 

כדי לקדם את עצמם ואת בני ביתם וכדי לצבור הון ומעמד. 

82   ס"ח התש"ם, עמ' 12.

83   פירוט לגבי התופעה אפשר לראות בפרק על שירות המדינה, כאן.

www.civil-service.gov.il 84   ר' פרק 43.6 לתקשי"ר
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ראש  ובין  השרים  בין  תיאום  אין  רבים  במקרים  והשרים.  הממשלה  התנהלות  על  יעיל  פיקוח  אין  בפועל, 

הממשלה, אין מדיניות ברורה, אין עמידה בהחלטות, ונראה כי הלחצים הקואליציוניים הם שקובעים מדיניות 

שאינה מקדמת אינטרס ציבורי כללי אלא אינטרסים סקטוריאליים. מצעי המפלגות שהוצגו לבוחרים בהבטחה 

שיבוצעו לאחר הבחירות מוצגים ככלי ריק ואינם משמשים כתבנית פעולה מפלגתית או ממשלתית. בבחירות 

האחרונות הגדילה לעשות מפלגה גדולה אשר כלל לא טרחה להציג בפני הבוחר מצע כלשהו. 

אין למעשה בממשלה 'אחריות קולקטיבית' של השרים. למשל, לאחר שהממשלה מקבלת החלטה, השרים אמורים 

לתמוך בה גם אם אינם שלמים אתה. אולם לעתים קרובות שרים אינם מכבדים את החלטות הממשלה ואם הדבר 

נוח להם בהיבט הפוליטי, הם מנערים חוצנם מההחלטה. היושרה דורשת כי במקרה כזה על השר להתפטר ואם 

אינו עושה כך יש לפטרו. המציאות הוכיחה כי שרים אינם מפוטרים או שהדבר מתרחש לעתים נדירות בלבד85.

השינוי שחל בעשור האחרון והתגברות התעניינות הציבור בנושא היושרה תורם להגברת השקיפות ולהגברת 

בנוסף לתקשורת העוקבת  ביותר.  וחשוב  והתקשורת בנושא הפך מרכזי  היושרה. תפקידן של דעת הקהל 

את  עצמאי  ובאופן  מרצונן  המנטרות  אזרחיות-ציבוריות  עמותות  קמו  המבצעת  הרשות  התנהלות  אחרי 

עמותות  ופעולותיה.  הממשלה  על  בלתי-פורמאליים  פיקוח  מנגנוני  משמשות  ובכך  הממשלה,  פעילות 

לפרסום  בנוסף  הממשלה.  של  לא-נאותה  והתנהגות  פגעים  תקלות,  ברבים  ולפרסם  להתריע  יכולות  אלה 

בתקשורת, עמותות אלה )כגון העמותה לחופש מידע, האגודה לזכויות האזרח, שקיפות בינלאומית-ישראל, 

אומ"ץ, הסדנה לידע ציבורי ועוד( מנצלות את הבמה הציבורית כדי לחשוף סטיות מהנורמה הרצויה ולעתים 

אף פונות לבג"צ להשיג מניעה של פעולה ממשלתית לא ראויה או לתיקונה.

בשנים האחרונות גם מבקר המדינה חוקר ומבקר באופן מעמיק יותר את הממשלה. לכן התפתחו מנגנונים 

יעילים לתמיכה ביושרה וכתוצאה מכך הכללים ברורים יותר. מתוך כך שרים נוהגים בזהירות יתירה במימון 

נסיעותיהם לחו"ל, יהיו זהירים יותר בעת ביצוע הוצאות על חשבון המדינה וישקלו היטב עסקאות שעשוית 

להסב להם טובות הנאה אישיות. כמו כן מודעים השרים לעובדה כי כיום קשה יותר למחול מאשר בעבר, על 

הפרה של כללי התנהגות. לאחרונה קיימת בקרה ויש גורמים רבים יותר הבוחנים – לעתים בשבע עיניים – 

את התנהלותם של השרים: אם מדובר בהפרה פלילית הנושא מועבר לטיפול הפרקליטות ורשויות האכיפה 

ובמקרים אחרים הנושא מועבר לטיפולו של מבקר המדינה. אפשרות טיפול נוספת היא העלאת העניין לסדר 

היום הציבורי על ידי התקשורת. 

באשר למצבים של ניגוד עניינים הרי שקשה למנוע אותם לחלוטין, אם כי נעשה ניסיון למנוע אותם מראש. 

מבקר המדינה בודק ניגודי עניינים וביקורתו מהווה איום מסוים אף כי אין לו סמכות להעביר אדם מתפקידו 

עקב ניגוד עניינים. גם כאן, התקשורת והעמותות ציבוריות העוסקות בנושא משגיחות ומתריעות.

על אף כל המאמצים שצוינו לעיל, הרי שבעיני הציבור חלה שחיקה במעמדו של ראש הממשלה. מאז שנת 

2000 חלה ירידה משמעותית באמון הציבור בראש הממשלה86, ויש לכך השלכה על מעורבותם של האזרחים 

85  דוגמא נדירה לכך הם השר עוזי לנדאו וסגן השר מיכאל רצון שפוטרו מהממשלה ב-28 באוקטובר 2004, ע"י ראש הממשלה אריק 

שרון כאשר התנגדו להחלטה על ההתנתקות, ויצאו נגד ראש הממשלה.
86  יעל הדר, אמון הציבור הישראלי במוסדות השלטון בעשור האחרון, פרלמנט, גיליון 63, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 
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בנעשה בפוליטיקה והשלכה על התפישה כי הממשלה פועלת לטובתם ובעבורם )שרטוט 9(. כמובן, יש לכך 

 %60 הביעו   2000 בשנת  הממשלה.  ראש  של  מתפקודו  הציבור  של  הרצון  שביעות  מידת  על  גם  השפעה 

מהציבור אמון בראש הממשלה אמון, לעומת %35 בלבד ב-2009. כלומר, במהלך כעשור איבד ראש הממשלה 

מחצית מאמון הציבור. נתונים אלה מצביעים על כך שגם אם ישנו שיפור במידת היושרה של הרשות המבצעת 

ושל העומד בראשה, הרי שמבחינת התדמית הציבורית נגרם נזק כבד.

שרטוט 9: אמון הציבור בראש הממשלה )אחוז המביעים אמון(

תפקיד הרשות המבצעת במערכת היושרה

א. ניהול מגזר ציבורי אפקטיבי
באיזו מידה הרשות המבצעת מחויבת ומעורבת בפיתוח מגזר ציבורי המנוהל כראוי?

ניקוד: 41
כראוי.  המנוהל  ציבורי  מנהל  בפיתוח  וממשי  פעיל  באופן  מעורבת  הייתה  לא  בישראל  המבצעת  הרשות 

הבירוקרטיה הממשלתית קנתה לה שם רע כגורם המעכב את הפיתוח הכלכלי והעסקי של המדינה. במשך 

שנים לא נקטה הממשלה בפעולה ממשית לפתור בעיה זו ולהתגבר על הבירוקרטיה המסועפת )יש אומרים 

מסואבת(. ניהול המגזר ציבורי אינו מטופל באופן כללי בישיבות הממשלה השוטפות, אלא נושאים ספציפיים 

מטופלים בוועדות שרים הנוגעות לנושא מסוים - למשל לענייני ביטחון לאומי - אך גם כאן הדיון נערך ברמה 

העקרונית בלבד. אין זה מפתיע כי הרושם שנוצר בציבור הוא שהממשלה אינה מחויבת לשיפור היעילות 

87  במדד "ברומטר השחיתות העולמי" GCB( 2013( פקידות השירות הציבורי בישראל דורגה בציון 3.9 על רצף מ- 1 עד 5 ) 5 הוא 

המושחת ביותר(. דירוג זה הוא השלישי בשחיתות הנתפסת מתוך 11 מוסדות שדורגו )המפלגות ומוסדות הדת מדורגים כמושחתים 
ממנו(. דירוג דומה קיבל השירות הציבורי גם בשנים 2012-2010 )ציונים שבין 3.9- 3.6(. ברומטר השחיתות מתפרסם על ידי הארגון 

http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125   )Transparency International( "שקיפות בינלאומית"
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במגזר הציבורי. כפי שצוין בפרק הדן ב"שירות המדינה" הציבור רואה את השירות הציבורי כאחד התחומים 

המושחתים מבין מוסדות המדינה87. תפיסה זו מושפעת במידה רבה מהתפתחות מערכת בלתי פורמלית של 

"מאכערים" המתווכים ומקדמים את מתן השירות הממשלתי לאלה הנזקקים לו88. 

כמצוין בפרק על שירות המדינה בדו"ח זה, לממשלה יש 'גמישות ניהולית' ברמה נמוכה בלבד לבצע פעולות 

ומהקביעות  המדינה  לעובדי  שיש  העבודה  מהסכמי  הנובע  דבר  וכולי,  עובדים  לתמרץ  לנייד,  לפטר,  כגון 

המובטחת להם, על כן קשה להטמיע שינויים בהפעלת עובדים אלה שלא בהסכמתם ומכיוון שמדובר במצב 

השורר שנים רבות קשה מאד להטמיע במגזר הציבורי כלי ניהול אפקטיביים. במצב זה אין אפילו אפשרות 

לתמרץ עובדים יעילים ולהעניק להם מענק. אמנם יש מערכות בקרה אבל הן אינן מסוג המערכות היכולות 

לבחון כראוי עבודה איכותית של עובד ולתגמלו, כמו כן אין פיקוח יעיל על הצוותים, אין יעדים ברי-מדידה 

שבאמצעותם אפשר למדוד יעדים בכדי לתגמל או להטיל סנקציות על עובדים. ברור כי מצב כגון זה אינו 

מסייע למלחמות בשחיתות ולקידום היושרה הלאומית. רק לקראת סוף שנת 2012 ובתחילת 2013 החליטה 

לרפורמה מקיפה בשירות המדינה שנועדה  נציב שירות המדינה על התחלת תהליכים  הממשלה, בשיתוף 

לשפר היבטים אלה89. בעת כתיבת דוח זה, מצויים התהליכים בראשית דרכם.

אפשר לראות מידה מסוימת של מחויבות המדינה אל השירות, בכך שתקציב נציבות שירות המדינה, כמו 

כתמיכה,  להיחשב  יכולה  זו  תקציבית  תמיכה  המדינה.  מתקציב  חלק  הוא  דומות,  פיקוח  רשויות  תקציב 

כמעורבות וכמחויבות של הרשות המבצעת לגבי ניהול ראוי ותקין של השירות הציבורי. עם זאת יש הטוענים 

כי התקציב המוגבל העומד לרשות הנציבות אינו משקף מחויבות גבוהה של המדינה ואינו מאפשר שיפור 

משמעותי של השירות הניתן לאזרחים. כאן המקום לציין כי בממשלה ה- 32 של ישראל מונה שר שתפקידו 

משרד  הקמת  ישראל.  בממשלות  לכן  קודם  קיים  היה  שלא  תפקיד  לציבור,  הממשלתי  השירות  שיפור 

ממשלתי כזה העידה על הצורך בשיפור השירות הממשלתי יותר מאשר תרמה לפתרון הבעיה, מבלי כמובן 

לפגוע בפעולותיו ובהישגיו של שר זה. משרד זה התבטל עם הקמת הממשלה ה- 33. חשוב לציין כי הקמת 

משרד ממשלתי זה נתפשה בציבור יותר כמציאת "פתרון פוליטי" מצד ראש הממשלה למינוי חבר מפלגתו 

לשר בממשלה, מאשר דאגה אמתית לשירות הניתן לציבור, כאמור מבלי לפגוע או להשליך מכך על יושרתו 

של השר ונכונותו לבצע את המוטל על משרדו בנאמנות רבה.

ב. מדיניות מאבק בשחיתות
ע"י  נערכו  ציבורית  ואחריותיות  בשחיתות  המאבק  של  בנושא  ואדמיניסטרטיביות  חוקיות  רפורמות  אילו 

הרשות המבצעת?

ניקוד: 49
מהראיונות והדיונים עולה כי הממשלה אינה מקדמת מלחמה בשחיתות. הנורמה הנוהגת, כחלק מהתרבות 

הארגונית ברשות המבצעת, אינה קודים של התנהגות אתית אלא היא "המבחן הפלילי" כלומר: הכול מותר 

וכשר – גם אם אינו אתי - כל עוד אין מדובר בעבירה פלילית )ובייחוד – אם אין קלון בעבירה(. המרואיינים לא 

88  נושא זה נדון בהרחבה בפרק על שירות המדינה, כאן.

89  מאחר שהדו"ח הנוכחי מתייחס להתרחשויות עד סוף 2012, אין כאן התייחסות לרפורמה המתוכננת. רפורמה זו, אם תתקיים, תוכל 

להיבחן רק במסגרת הרצת המחקר הבא של "מיזם היושרה הלאומית" שיערך.
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זכרו רפורמות או מסעי פרסום ממשלתיים למלחמה בשחיתות. במונחים אלה, לא רק שהממשלה אינה עושה 

נוהגים להרחיק מהרשות  דבר, אלא בהתנהגותה היא אף מציגה דוגמה שלילית לציבור. כמצוין לעיל, אין 

המבצעת אנשים שעלו נגדם חשדות כבדים לשחיתות כל עוד לא נמצאו אשמים בבית משפט )ובית המשפט 

קבע כי יש קלון במעשיהם(. כמו כן, מי שהורשעו, חוזרים ומבקשים את אמון הציבור ומבקשים להיבחר 

לכנסת לאחר שריצו עונשם )או בלשון המקובלת: 'שילמו חובם לחברה'(.

בתחומי המאבק  יוזמות משמעותיות  ואין  ברורה  מדיניות ממשלתית  אין  המוסדית  ברמה  גם  דומה  הדבר 

בשחיתות וקידום היושרה הלאומית. אין בממשלה או בוועדותיה פיקוח ובקרה על החלטות שהתקבלו, על 

ביצוען ועל מידת השקיפות של ההחלטות. זאת, למעט ועדה אחת: ועדת השרים לענייני ביקורת. תפקידה 

של ועדה זו הוא לקבל את דו"חות מבקר מדינה ולוודא שהמשרדים יאמצו את ההמלצות שבדו"ח ויתקנו 

את הדרוש תיקון. כזכור, קיים אגף ייעודי במשרד ראש-הממשלה למעקב ואכיפה אחר יישום דו"חות מבקר 

המדינה. אולם נראה כי בכך מסתכמת למעשה פעילות הממשלה כמוסד, במלחמה בשחיתות. 

עידוד המגזר הציבורי ליושרה ושקיפות לא נמצא למרבה הצער, בראש סדר העדיפויות של הממשלה ונראה 

כי תמיד יימצאו נושאים דחופים יותר לעסוק בהם. לדברי המרואיינים, נושאים אלה נתפשים כאבן-ריחיים 

ניתן להתעלם  נדרש או חיוני. עם זאת, לא  על צווארה של הממשלה, הנוהגת להתייחס לכך רק כשהדבר 

נזהרים וחוששים ממעורבות  ונבחרי הציבור,  מכך כי בעשור האחרון חל שיפור בנושא. הממשלה, השרים 

בשחיתות ציבורית. בממשל הציבורי הוכנסו מנגנוני בקרה על תהליכי עבודה המשפרים שקיפות בממשלה 

וגם נושא איוש  ונגישים לכל  וגם במשרדיה. מכרזי הממשלה למשל, מתפרסמים בפורטל 'הממשל הזמין' 

תפקידים שקוף מבעבר: שרים אינם יכולים למנות לתפקידים פנויים את מי שהם חפצים ביקרו אלא הדבר 

בית המשפט  ידי  זהו תהליך מפוקח על  וועדות איתור הפועלות בתהליך הדומה למכרז.  נעשה באמצעות 

ושיבושו יכול להוות עילה לפניה לבג"צ. התהליך מוביל לשקיפות ולשוויוניות, שכן הכוח ניטל מהשר ועובר 

לוועדה מקצועית מטעם נציבות שירות המדינה. בפועל, אין התהליך תמיד 'טהור' מפניות: ביכולתו של השר 

לשבץ לוועדות החיפוש אנשים עושי דברו, וכך 'האנשים של השר' בוועדה דואגים שתהיה לו השפעה על 

הבחירה של המועמד הרצוי לו שכן השר אחראי לנושא ולכן זה לגיטימי שיהיו אנשים מטעמו וכך הוא יוכל 

להשפיע על האיוש אך לא לקבוע שרירותית את האיוש. 

נובע  השיפור  בשחיתות.  ובמלחמה  האכיפה  הבקרה,  הפיקוח,  במנגנוני  ניכר  שיפור  חל  כי  נראה  לאחרונה 

בחלקו מלחצים ציבוריים מצד ארגוני חברה אזרחית המקדמים שקיפות, יושרה וטוהר-מידות בעזרת מודעות 

כלפיהם  הגורמים הפוליטיים ברשות המבצעת מדעת קהל שלילית  נובע מחששם של  ובחלקו  הציבורית; 

שתרגומה הוא הפסד בבחירות הבאות. כלומר, פעילות הרשות המבצעת לשיפור היושרה הלאומית מתרחשת 

נכפים על הממשלה  כיום המגמה הציבורית. לעתים הדברים  'מאהבת מרדכי' אלא משום שזו  לאו דווקא 

ולעתים מדובר ביזמה של הממשלה, כמו למשל הקמת יחידה לחופש המידע ברשות המבצעת והצבת קצין-

מידע בכל משרד ממשלתי, מדובר ביזמה של הממשלה שבאה כמענה לחוק חופש המידע וללחץ הציבורי 

לקדם שקיפות ונגישות למידע. יוזמות אלה ברוכות, אך אין בהן די כדי לשפר את היושרה הלאומית.


