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תקציר
המטרת העיקרית של ביקורת מבקר המדינה היא תיקון ובקרה של ליקויים במערכת השלטונית, 

כשירות לציבור או בשליחות של הכנסת. יכולת התפקוד של מוסד מבקר המדינה היא גבוהה הן 

מבחינת המשאבים והן מבחינת עצמאותו לפעול ללא התערבות. נראה כי לרשות משרד מבקר 

יותר  זוכה להקצבות  המדינה עומדים כל המשאבים הנדרשים לביצוע תפקידו ולעתים הוא אף 

גבוהות ממה שמבוקש בתקציבו. בהיבט העצמאות, נראה שגם להלכה וגם למעשה מבקר המדינה 

הן  בפעילותו,  הן  אחרת,  או  ממשלתית  התערבות  מפני  וחסין  בפעולתו  ביותר  עצמאי  גוף  הוא 

בבחירת נושאי הביקורת, והן בהחלטות המינויים והפיטורים בו. 

שרטוט 19: תוצאות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מביאה  הסופי,  הדוח  כתיבת  לפני  עליה  ולהגיב  הדוח  בטיוטת  לעיין  למבוקרים  מאפשר  החוק 

לעתים למשא ומתן עם המבקר ובעקבותיו למיתון הביקורת. הביקורת הממותנת יותר ממילא 

אינה מביאה לשיפור הראוי בהתנהלות המבוקר ולעתים אף מאפשרת התחמקות מיישום מלא 

של המלצות המבקר ומהכנסת השינויים הנדרשים. 

פרסום  אין  ושקופים.  נגישים  המבקר  ודו"חות  המדינה  מבקר  בפעולת  שקיפות  קיימת  כללית, 

למרות  זה.  בהיבט  לשיפור  מקום  יש  כי  ויתכן  הביקורת  למסקנות  שהובילו  החקירה  חומרי 

זה  ונותנים תמונה כללית לגבי המשרד, אין  שהנתונים המוצגים באתר מבקר המדינה שקופים 

מספיק כדי ליצור שקיפות של המוסד כולו. דו"חות הביקורת המוגשים לכנסת מקיפים ורחבים 

ביותר, אך אין בהם אזכור של מה הוחלט שלא ייכלל בדוח ועל-פי אילו שיקולים. אין ספק כי 

קיימת הצדקה לחיסיון על שיטות עבודה וחקירה של המבקר שכן פרסומן יכול לפגוע ביכולת 

ושיקולי  פנימיים  תהליכים  דיונים,  של  באי-חשיפה  קושי  קיים  אולם,  חקירות.  לנהל  המבקר 

החלטות כלשהם בתהליך הכנת הביקורת במשרד המבקר.

חשוב לציין מבחינת השקיפות כי הצהרות ההון של עובדי המשרד ושל העומד בראש המשרד הן 

פנימיות ואינן גלויות לציבור. משום כך לא ניתן לאתר מקרים של ניגודי עניינים במשרד המבקר, 

אם קיימים.
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בפעולת מבקר המדינה ניכרת הקפדה יתרה על יושרה, אף למעלה מן הנדרש בחוק. חריג אחד 

לעניין זה היא העובדה שטרם הושלמה כתיבת הקוד האתי למשרד המבקר. 

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בישראל תפקיד חשוב מאד במערכת היושרה והוא 

בעל השפעה רבה במניעת שחיתות בגופים המבוקרים על ידו.

המלצות
כדי להגביר שקיפות ובכך גם את האמון במוסד המבקר, ראוי כי יפורסם לציבור כל מידע הקשור 

להכנת הביקורת של המבקר שאינו מהווה שיטת חקירה חסויה.

רקע
תפקיד מבקר המדינה הוא תיקון ובקרה של ליקויים במערכת השלטונית, כשירות לציבור או בשליחות של 

הכנסת. מבקר המדינה מדווח ממצאיו לכנסת )לוועדה לביקורת המדינה של הכנסת( והיא גם זו המאשרת את 

תקציבו. החוק מגדיר את תפקידו של מבקר המדינה בעריכת ביקורת, והגשת דין וחשבון על פעולות הממשל 

על שלוחותיו והגופים הציבוריים, כגון רשויות מקומיות ועוד. הגופים המבוקרים: אדם או גוף המחזיק שלא 

לפי חוזה ברכוש מדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם המדינה; רשות מקומית; חברה ממשלתית, 

מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם וכדומה; איגוד מקצועי בגופים אלה, ובלבד 

שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי. על המבקר לכרוך ביקורת בגופים המבוקרים ולהכין דין-

וחשבון על תוצאות הביקורת ובו על המבקר לסכם את פעולותיו בשטח הביקורת, וכן לפרט כל פגיעה בטוהר 

המידות, או כל ליקוי, פגיעה בחוק, בעקרונות החיסכון והיעילות, בניהול התקין וכדומה. על המבקר להביא 

המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם ולציין שיפור או פעולות בולטות לטובה.

תפקיד נציב תלונות הציבור הוא לברר תלונות של אזרחים כלפי הרשויות. בישראל נציב התלונות הוא חלק 

ממשרד מבקר המדינה וכפוף לו, כך שהמבקר המדינה משמש גם כנציב תלונות. בפועל, הטיפול בתלונות 

הציבור מואצל במשרד המבקר לתפקיד נפרד של נציב תלונות הציבור. הקיום המשותף של שני הגופים - 

מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - יוצר מכלול בקרה רחב ומקיף, אולי יעיל יותר, ולעתים ישנו קושי 

מובנה לזהות את הגבולות בין שני הגופים. מכאן שחלק ניכר מהניתוח שלהלן נוגע לשני התפקידים גם יחד, 

מעצם היותם חלק מאותו גוף.

)לפי דרישות חוק חופש המידע( מצין כי שילוב   2001 דו"ח מוסד מבקר המדינה לחופש המידע שיצא ב- 

נציב תלונות הציבור מביא תועלת רבה: מבקר המדינה עושה ביוזמתו  התפקידים של מבקר המדינה ושל 

המגיעות  תלונות  מברר  הציבור  תלונות  נציב  ואילו  המבוקרים,  הגופים  של  הפעולות  מכלול  על  ביקורת 

אליו והנוגעות לפגיעה בפרט בנושא מסוים. אם בעקבות בירור תלונה לנציב התלונות, נחשפת לפניו שיטת 

מנהל פגומה או הפרת חוק שיטתית - תפקידו הנוסף כמבקר המדינה מאפשר לו להנחות את עובדי משרדו 

העוסקים בביקורת, לבדוק את נושא התלונה לא רק מנקודת מבטו של המתלונן, אלא גם בראייה כוללת, 

המביאה בחשבון את האינטרס של כלל הציבור. זאת ועוד, נציבות תלונות הציבור מסתייעת בבירור התלונות 

במידע שבידי יחידות הביקורת בנושאי התלונות.



מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

203

מבנה וארגון
במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שתי זרועות. הראשונה - ביקורת המדינה, כוללת חמש חטיבות 

החטיבה  כלכליים,  לביקורת משרדים  החטיבה  הציבורי:  המנהל  השונים של  רבדיו  ביקורת  על  המופקדות 

לביקורת משרד ממשלה ומוסדות שלטון, החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, החטיבה לביקורת מערכת 

ביקורת המדינה של הכנסת  לענייני  הוועדה  פי החלטת  לביקורת השלטון המקומי. על  והחטיבה  הביטחון 

לתחבורה  קואופרטיבים  או  אוניברסיטאות  כגון  הממשלה  בידי  הנתמכים  גופים  המבקר  לביקורת  נתונים 

תלותן  את  למנוע  בכדי  והמפלגות,  הסיעות  של  הכספים  ניהול  על  המדינה  ביקורת  חלה  בנוסף,  ציבורית. 

בתורמים בעלי עניין ובכדי ליצור שוויון בפני החוק בין המפלגות ביכולתן לגייס משאבים. הזרוע השנייה - 

)להלן:  )נוסח משולב(179  זרוע נציבות תלונות הציבור. בהתאם להגדרת חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958  

"חוק המבקר"(, מבקר המדינה משמש בכובעו השני כנציב תלונות הציבור, האמון על בירור תלונות פרטניות 

המוגשות על מפעלים או מוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות ונושאי המשרות בהם. לנציבות תשעה 

הציבור,  תלונות  נציב  בסמכות  כן,  כמו  החוק.  פי  על  ובירורן  מיונן  התלונות,  קבלת  על  המופקדים  אגפים 

להוציא צו הגנה על חושפי שחיתויות ועל מבקרים פנימיים.

טבלה 10: פירוט ניקוד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

179   ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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יכולת תפקוד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

א. משאבים
משאבים - הנוהג למעשה

באיזו מידה יש למבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור משאבים לפעולתם בפועל?

ניקוד: 96
תקציב משרד מבקר המדינה נקבע בחוק על ידי ועדת הכספים של הכנסת על-בסיס הצעת התקציב שמגיש 

המבקר עבור משרדו והוא מפורסם כחלק מתקציב המדינה. ועדת הכספים רשאית לאשר שינויים בתקציב 

משרד מבקר המדינה על-פי הצעת המבקר. על מבקר המדינה להגיש בתום כל שנת כספים דו"ח כספי של 

משרדו לאישור הוועדה לביקורת המדינה. מתוך כך אפשר להסיק כי משרד מבקר המדינה דואג לכך שיעמדו 

לרשותו המשאבים הדרושים לתפקודו. משרד המבקר הוא גוף ציבורי וככזה גם הוא מחויב לעקרונות של 

חיסכון ויעילות. יצוין כי בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1801992 קיים פרק מיוחד המסדיר את תחולת החוק 

על משרד המבקר.

עצמאותו של המבקר בקביעת שכרם ותנאי עבודתם של עובדי משרד המבקר מעידה כי לרשות המשרד 

משאבים כספיים מתאימים כדי לגייס, לתגמל משאבי אנוש איכותיים ולשמרם במשרד.

ככלל ניכר כי בפועל אין בעיה של משאבים בתחום ביקורת המדינה. רוב המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול 

ציינו כי כמות המשאבים העומדת לרשות המבקר בכל התחומים: הן כספיים, הן אנושיים והן טכנולוגיים היא 

מספקת, ובכל מקרה, מחסור בהם אינו פוגע באיכות העבודה או בתכנים של יושרה, שקיפות ואחריותיות 

בפעילות המשרד. למשרד מבקר המדינה עצמאות רבה בנושא המשאבים, והדרישות שלו לתקציב נענות 

בחיוב. הדרישה לתקציב נעשית על ידי הגורמים המקצועיים במשרד מבקר המדינה וניתן להבין כי למעשה, 

האישור הנדרש מהכנסת לתקציב המשרד הוא לשם הפרוטוקול בלבד והדרישות נענות במלואן. במקרים 

ניתן  בנוסף,  יותר מהמבוקש.  גדול  הוועדה המאשרת את התקציב אף מעוניינת להעמיד תקציב  מסוימים 

במשך שנת התקציב להכניס תיקונים בתקציב וגם בקשות כאלה נענות בדרך כלל. 

המשאב האנושי העומד לרשות המבקר הוא מיומן ומקצועי עובדים רבים הם בעלי תואר שני ומעלה הנבחרים 

על בסיס קריטריונים מקצועיים. תקופת ההכשרה ממושכת והבקרה על עובדים חדשים קפדנית, במהלך 

עבודתם הם משתתפים בהכשרות ובהשתלמויות שונות. העובדים בעלי מיומנויות בתחומים מגוונים. שכר 

העובדים תואם את השכלתם וכישוריהם המקצועיים. הטכנולוגיות העומדות לרשות המבקר הן מהמתקדמות 

ביותר. הבעיה היחידה אשר עליה מצביעים המרואיינים היא כי יש עליהם לעתים עומס, הנגזר מעומס המידע 

והסוגיות אותן יש לבקר והצורך להעמיק בדוחות ובביקורת. 

180   ס"ח התשנ"ב, עמ' 1387.
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ב. עצמאות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
עצמאות - היבט החוק

באיזו מידה קיימת עצמאות פורמאלית של מוסד מבקר המדינה בפעולתו?

ניקוד: 89
השלטונית  במערכת  ליקויים  של  ובקרה  תיקון  כאמור,  היא  המדינה  מבקר  ביקורת  של  העיקרית  מטרתה 

כשירות לציבור, או בשליחות של הכנסת. ככלל, ניכר כי החוק מקפיד על שמירת עצמאותו של מוסד מבקר 

המדינה. בהעדר חוקה בישראל, מוסד מבקר המדינה מעוגן בחוק יסוד181, ובכך מובטחת עצמאותו. נראה כי 

מוסד מבקר המדינה ותפקיד מבקר המדינה עצמו מעוגנים בהרחבה בחוק היסוד ובחקיקה הרגילה במטרה 

להבטיח את תכליתיותם ועצמאותם. בחוק מנוסחים בפירוט היחסים בין מבקר המדינה לכנסת, המגדירים את 

תפקידו של המבקר כשלוח של הכנסת לשם ביקורת התפקוד התקין של הממשלה והרשויות שלה. חוקים 

אלה מבטיחים גם את עצמאות המבקר, פעולותיו וביקורתו. בנוסף, יש גם תקנות, חוקים וחוק יסוד אשר 

נועדו להבטיח את קיומה ועצמאותה של נציבות תלונות הציבור שהיא חלק ממוסד מבקר המדינה.

בממשלה.  תלוי  אינו  והוא  בלבד  המדינה,  ביקורת  ולוועדת  לכנסת,  וחשבון  דין  חייב  המבקר  חוק  פי  על 

וכן  והדחתו של המבקר  כהונתו  מינויו, תקופת  דרך  לגבי  בתקנות  עצמאותו של מבקר המדינה משתקפת 

הגיוס והפיטורים של עובדי מוסד מבקר המדינה. מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת בהליך חשאי למשך 

7 שנים ולתקופת כהונה בודדת כלומר, לפחות שלוש שנים יותר מכהונת הכנסת שבחרה בו, ונדרש רוב של 

חברי הכנסת לבחירתו. וזאת כדי להבטיח את עצמאותו, ללא חשש להשפעה או להטיה כלפי חברי הכנסת 

מאחר שאינו יכול להיבחר לכהונה נוספת. הכנסת היא גם היחידה שיכולה להעביר מבקר מדינה מתפקידו 

בשל שיקולי בריאות או התנהגות בלתי הולמת, אלו הן שתי הסיבות היחידות שבגינן ניתן להדיח את מבקר 

המדינה מתפקידו. כך מובטח שלא ניתן יהיה להדיח את מבקר המדינה בגין פעולות הביקורת שערך וללא 

סיבה מוצדקת. מעניין לצין כי אין בחוק או בתקנות חיוב בקריטריונים מקצועיים כלשהם למינוי המבקר. 

לתפקיד מבקר המדינה יכול להיות מועמד כל אזרח שהוא תושב ישראל וללא רישום פלילי. עם זאת משתמע 

מהחוק כי גיוסם של עובדי משרד מבקר המדינה כפוף להוראות חוק שירות המדינה )מינויים(. על פי אלה 

מועמד למשרה במשרד מבקר המדינה, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו כאשר 

הועדה הבוחנת וממיינת היא מטעם מבקר המדינה.

החוק מתייחס בהרחבה להגבלות על מעורבות של מבקר המדינה ועובדי משרדו בתקופת כהונתם ולאחריה, 

בפעילות פוליטית, עסקית ואחרת אשר יכולות ליצור מצב של ניגודי עניינים, השפעה, לחץ או הטיה בביצוע 

עבודתם. כל אלה נועדו לשמור על הניטרליות והתכליתיות של פעולות הביקורת. החוק אינו מגדיר עניינים 

כמו בחירת הנושאים לביקורת, תכניות עבודה וסדר היום של מוסד מבקר המדינה. חופש פעולה זה תורם 

במידה רבה לעצמאות המבקר בקביעת סדרי העדיפויות ודרכי הפעולה שלו. מבקר המדינה עצמאי וחופשי 

להחליט מה יהיו הנושאים אשר ייבדקו על ידו בכל שנה ובכל נושא, להוציא מקרים שהוועדה לענייני ביקורת 

המדינה, הכנסת, או הממשלה מבקשות ממנו לבדוק ולהגיש חוות-דעת ספציפית. מוסד המבקר אחראי על 

הכנת תכנית העבודה שלו וזאת בהתחשב במכלול רחב של שיקולים בהתאם לקווי פעולה ומדיניות שקובע 

מבקר המדינה. אמות המידה לבחירת נושאי הביקורת נקבעות בעיקר לפי מידת החשיבות של הנושא; העניין 

181   חוק יסוד: מבקר המדינה, ס"ח התשמ"ח, עמ' 30.
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הציבורי שבו; משמעותו הכספית; אופיין של מערכות הבקרה הפנימיות והחיצוניות של הגוף המבוקר; קבלת 

תלונות עליו; מידע המפורסם בתקשורת או המגיע לביקורת המדינה בישראל מכל גורם אחר והתדירות בה 

ראוי לבדוק כל נושא וכל גוף. בתכנית הביקורת המפורטת קובע משרד המבקר את סדר ביצוע העבודה, לוח 

הזמנים לביצועה והנחיות לבדיקת נושאי משנה. החוק מגדיר במפורש את העילות לביקורת, את התכנים 

שיש להכיל בדוחות אך את התוכניות ואת אופן הביקורת קובע המבקר. יתרה מכך, רשאי המבקר לקבוע 

כלומר  לביקורתו.  הנתונים  לאיגודים  ותוכניות פעולה שנתיות  לעריכת חשבונות, מאזנים  גם  קווים מנחים 

מבקר המדינה מוגן היטב בחוק מפני התערבות חיצונית כלשהי ובייחוד מפני התערבות פוליטית או של הגוף 

המבוקר ועצמאותו מובטחת.

החוק גם מציב סייג לחופש הפעולה של המבקר: הוא אינו מאפשר ביקורת שרירותית העשויה לגרום נזק 

בחוקים  ניתנת  לא  משפטי,  בירור  לידי  המגיעים  בביקורת  לשרירות  חשש  של  כאלה  במקרים  למבוקרים. 

לנושא חסינותם של  גם בחוק התייחסות  אין  לעובדי מוסד המבקר.  מיוחדת  והנהלים הרלוונטיים חסינות 

מבקר המדינה או עובדי משרדו בפני תביעות על התוצרים וההשלכות של מילוי תפקידם. דינם של עובדי 

ופיטוריהם(. לכן, על-פי החוק לא תוגש  גיוסם לתפקיד  )מלבד סוגיית  המוסד הוא כדין כל עובדי המדינה 

תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו כעובד ציבור שלא מתוך כוונת נזק. כדי 

כל מסמך אחר שמוציא המבקר במסגרת תפקידו לא ישמשו  או  להבטיח עצמאות בשיקול דעת הדוחות 

ראייה בכל הליך משפטי או משמעתי למעט במקרים פליליים.

נגיעה בחוק: החוק קובע כי בתקופת כהונתו של מבקר המדינה  ניגודי עניינים של המבקר יש  גם לשאלת 

ושל עובדיו במוסד מבקר המדינה הם לא יהיו פעילים פוליטית ולא רשאים להיות חברי כנסת, או חברים 

במועצה של רשות מקומית או מועמדים לחברות כזו. הם לא רשאים להיות חברים בהנהלה של חבר בני-

אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים. הם לא רשאים לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק במישרין או 

בעקיפין בעסקאות במקצוע או במוסד הקשור לממשלה או נתמך על ידי הממשלה בצורה כלשהי ולא ליהנות 

מהכנסות מגורמים אלה. עם זאת, עובדי המוסד יכולים לבקש אישור מיוחד ממבקר המדינה להיות חברים 

בהנהלה או לשמש במשרה במוסד כזה.

עצמאות - הנוהג למעשה
עד כמה עצמאי מבקר המדינה בפועל?

ניקוד: 80
בפועל משרד המבקר הוא עצמאי לחלוטין והוא מעין "רשות רביעית" או "רשות מבקרת". למבקר יש מערך 

של תכניות עבודה ומתודות מוסדרות לביקורת, על-פי ידע וניסיון מקצועי, כשהמטרה היא לתמוך במערכת 

האיזונים והבלמים הדמוקרטית במדינה. סדר-היום ומטרות הפעולה נקבעים על-פי: סדרי עדיפויות פנימיים; 

סקרים ותחקירים ראשוניים שנעשים; סוגיות שעולות מהציבור, דרך נציב תלונות הציבור; סוגיות שמעלה 

התקשורת, סוגיות פוליטיות ועוד. כמו כן אי-אפשר להתעלם מכך שנושאים מסוימים נקבעים על פי תפיסת 

העולם והאישיות של המבקר עצמו. למשל, בתקופת כהונתו של השופט )בדימוס( מר מיכה לינדנשטראוס 

ואין  מאחר  מאידך,  הציבורית.  במערכת  בשחיתות  המאבק  לנושא  בביקורת  מיוחד  דגש  נתן  הוא  כמבקר, 

שקיפות באשר לאופן בחירת הנושאים העולים לביקורת הדבר עלול להוביל לבחירת נושאי ביקורת על-פי 

שיקולים לא ענייניים.
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אין התערבות חיצונית בשיטות העבודה והביקורת של משרד המבקר. תכניות העבודה והמתודות נקבעות 

על-פי מדריך לביקורת שהוא חלק מתורת ביקורת שהתפתחה בכל העולם המערבי. המתודות מובנות כך 

שניכר כי מדובר בשילוב בין מתודות המשרתות את העולם המערבי וניסיון בשטח, ובין תדריכים ספציפיים. 

המתודות הרלבנטיות כוללות אמצעים כגון סקר, איסוף אינפורמציה וסיעור מוחות. יש להבחין בין ביקורת 

כמה  לדעת  עניין.  בעלי  מגורמים  לא  כי  אם  שוטפים  מאירועים  המושפעת  תגובתית  לביקורת  מתוכננת 

מהמרואיינים בתקופה האחרונה )תחילת העשור השני של המאה( ניתן במשרד דגש רב לביקורת תגובתית, 

השופט  המבקר  של  כהונתו  בתקופת  עבודה.  בתכניות  לדבוק  שיאפשר  מאוזן  תכנון  ליצור  שרצוי  בעוד 

לינדנשטראוס ניכרה השפעה של סדר יום חברתי עכשווי על בבחירת נושאי הביקורת ובבחינת התרחשויות 

כפי שהן באות לידי ביטוי בתקשורת ובתלונות הציבור. אחד המרואיינים אף אמר כי עצמאות המבקר לבחור 

נושאי ביקורת בהיבט המקצועי יכולה להביא להעדר תכנית עבודה מוסדרת הפוגמת לעיתים באופן העבודה 

והטמעת הביקורות.

עצמאות המבקר נשמרת, בפועל, גם אל מול הכנסת והועדה לביקורת המדינה ועצמאות זו ניכרת בעבודתו. 

בעבודה עם ועדת ביקורת המדינה של הכנסת אין שימוש בכוח ובלחץ פוליטי מצד חברי הכנסת על המבקר 

כפי שקורה בעבודה עם משרדים אחרים. עם זאת היחסים ביניהם מורכבים בשל אופי עבודת הכנסת: מחד, 

אין להתעלם מכך שהמועמדים למינוי כמבקר המדינה מבקשים את תמיכת חברי הכנסת במועמדות, ויש 

אומרים שהמועמדים אף מחזרים אחרי חברי הכנסת כדי לקבל את תמיכתם לבחירה; מאידך, לאחר הבחירה 

נוצר  כך  הבחירות(.  מימון  כמו  בנושאים  )למשל  ומפלגותיהם  הכנסת  חברי  את  לבקר  הנבחר  המועמד  על 

דו"ח מבקר המדינה משמש לא פעם  כן,  כמו  עניינים מסוים העשוי להשפיע על הביקורת.  ניגוד  למעשה 

כמנוף פוליטי להעלאת סוגיות לדיון בפורום הוועדה ואף לתקיפת יריבים פוליטיים.

בחוק קיימת קביעה היכולה להביא לפגיעה בעצמאותו של המבקר: נאמר כי הממשלה או הכנסת, יכולה לחייב 

את המבקר להגיש חוות-דעת בנושא מסוים. אך מנגד, החוק אינו קובע פרק זמן מחייב לביצוע הביקורת וכך 

מקבל המבקר מרווח תמרון המאפשר את עצמאותו. 

נקודה מעניינת נוספת היא הרקע המקצועי בפועל של מבקר המדינה: למעשה, מבקרי המדינה לדורותיהם 

היו בעלי השכלה, הכשרה וניסיון משפטיים נרחבים. רבים מהם אף היו שופטים בדימוס בבית המשפט העליון 

זוכה המבקר  ולכן  פוליטית  אינם מזוהים  זה תורם לעצמאות שכן שופטים  נוהג  או בבתי משפט מחוזיים. 

למידה רבה של אמון ויוקרה בעיני הציבור. התפיסה השוררת היא כי שופטים אינם משויכים פוליטית והם 

אמונים על אובייקטיביות בהתנהלותם. כזכור, אין בחוק קביעה לגבי קריטריונים מקצועיים ורקע מקצועי 

הנדרש לשם מינוי המבקר, אך הרקע המשפטי הפך לנוהג. 

תחום שבו נראה כי עשויה להיות השפעה גם אם עקיפה על דו"חות המבקר, הוא החובה להעביר את טיוטת 

הביקורת לגופים המבוקרים לשם לקבלת הערותיהם. עובדה זו גורמת לשתי תופעות: האחת - הפעלת לחצים 

על המבקר לשנות את ביקורתו ולרכך אותה כך שתזיק פחות לגוף המבוקר; והשנייה - הדלפות מגמתיות של 

הדוח או חלקים ממנו במטרה ליצור לחץ תקשורתי על המבקר. יש לזכור כי העברת הטיוטה למבוקרים היא 

ביטוי מעשי לחובת השימוע הנגזרת מכללי הצדק הטבעי והיא מאפשרת למבוקרים להאיר ולהבהיר נושאים 

החשובים להם ולהשיב לביקורת. נקודה זו קיבלה דגש משמעותי לאחר פניה לבג"צ של מפכ"ל המשטרה 
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שהודח יעקב טרנר, נגד מבקרת המדינה בעניין זה, פניה שהתקבלה על ידי בית המשפט העליון182. החזרת 

הדו"ח למבקרת על ידי בג"צ הותירה רושם עז והדגישה את כוחו של בג"צ להשפיע על מוסד המבקר. כמו 

שלחצים  וקורה  באלו(  וכיוצא  חברויות  )הכרויות,  האישית  ברמה  לחצים  המבקר  על  מופעלים  לעתים  כן 

והשפעות אלה עושים את שלהם.

המרואיינים השונים הדגישו גם את עצמאותו בפועל של נציב תלונות הציבור וטענו, כי אין כל התערבות 

פוליטית או אחרת בפעילותו. בפועל יש מידה של מתח מובנה בין נציבות התלונות המייצגת את הפרט, ובין 

מבקר המדינה המייצג את המדינה: שני הגופים הדרים בכפיפה אחת מייצגים לעתים אינטרסים מנוגדים. 

אך מתח עקרוני זה לא נתפש בעיני המרואיינים כבעיה אלא ההפך- הם פועלים כגופים משלימים. נציבות 

התלונות מפנה אל המבקר בעיות מהותיות ומתייעצת עמו באשר לאופן הפעילות של גופים שונים כדי לטפל 

בתלונות ביתר יעילות. יש הגורסים כי עצמאותו של נציב התלונות באה לידי ביטוי במספר היבטים: האחד, 

הוא האמון שרוכשות רשויות השלטון לנציב ועל אף שהחלטותיו הן בגדר המלצות, ולא הוראות מחייבות, 

הכנסת  שמעניקה  המלאה  בתמיכה  מתבטא  שני  היבט  המלצותיו.  את  ליישם  נוהגות  הציבוריות  הרשויות 

הוא  היבט שלישי  אינה מובנת מאליה.  בכנסת  רוחב הקשת הפוליטית המיוצגת  לכל  כזו  לנציב183: תמיכה 

ההערכה שהביעה הרשות השופטת לנציבות באמצעות פסיקת בג"צ184. 

בסיכומו של דבר, המבקר אכן עצמאי מאד בהחלטותיו: מעמדו איתן ויציב והוא משוחרר לחלוטין מהשפעות 

והתערבות חיצוניים; לא זכורים מקרים אשר בהם מנע גורם חיצוני בדיקה בנושא כלשהו; החשש מפיטורים 

לא לגיטימיים של המבקר או מלחצים פוליטיים אינו רלוונטי; המבקר משמש כמבקר פנימי של המדינה כולה 

ומכאן נגזר היחס אליו כגורם פנימי מאזן של המערכת במדינה.

משילות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

א. שקיפות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
שקיפות - היבט החוק

נציב  ותהליכי קבלת ההחלטות, של  לגבי הפעולות  רלוונטי  באיזו מידה קיימות תקנות המבטיחות שמידע 

תלונות הציבור, יהיה נגיש לציבור?

ניקוד: 85
בחוק המבקר ישנן תקנות שמאפשרות לכנסת ולציבור לקבל מידע מקיף על דו"חות הביקורת, תוצאותיה ועל 

החלטותיו של המבקר הנוגעות למכלול שלוחות הממשל במדינה. הדו"חות מתפרסמים על בסיס קבוע בכל 

התחומים אשר בהם עוסק המבקר, למעט ההגבלות החוקיות הנוגעות לביטחון המדינה, לפרטיות של אדם, 

לתחקירים פנימיים וכיו"ב. לפי החוק על מוסד המבקר לחשוף את המידע לגבי פעילותו ותחומי אחריותו 

182   בג"צ 94/4914 טרנר נ' מבקרת המדינה.

183   מתבסס על: קלכהיים, ח., יסודות השלטון המקומי, כרך 9, האוניברסיטה הפתוחה, 2004

184   בג"צ 71/384, הלל דודאי נ' רמון הראל, )כמצוטט בנציב תלונות הציבור, 1972, עמ' 13-12( 
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ולתת הסבר על תפקידיו וסמכויותיו. יש לציין, כי החוק אינו קובע בבירור מה נדרש המבקר לפרסם לציבור 

הרחב אך הדברים משתמעים בבירור מהחוק. המבקר אינו נדרש לפרט את שיטות העבודה והנהלים או פרטי 

המידע שהגיע אליו במסגרת הביקורות. הדבר מאפשר למבקר לפעול באופן אפקטיבי שכן כך מובטח חיסיון 

למקורות המידע המאפשר גילוי טוב יותר של ליקויים. 

החוק מסדיר בפירוט את דפוסי הדיווח והיחסים בין מוסד מבקר המדינה לכנסת, באופן שמאפשר לכנסת 

לעקוב אחר פעולות והחלטות המבקר, וכן להסב את תשומת לבו לבעיות מיוחדות הדורשות בדיקה. בד בבד 

מאפשר החוק למבקר להעלות בפני הכנסת נושאים דחופים הדורשים לדעתו התייחסות מיוחדת. ראוי לצין 

כי בחוק אין דרישה לדון בכנסת בחלק נכבד מהדו"חות. עיקר העבודה של מוסד מבקר המדינה מתבצעת אם 

כן, במסגרת ועדת ביקורת המדינה בכנסת ולא במליאת הכנסת. וועדת ביקורת המדינה דנה בדו"ח ובחוות 

הדעת שהמבקר מגיש ומעבירה אותם לכנסת לאישור בלבד. 

דו"ח המבקר הנמסר לכנסת זוכה בכך לפומביות ופרסום. החוק מפרט שורה ארוכה של דו"חות לסוגיהם ולמי 

יש להגישם )אין מקום לפרט כאן את כולם(. נציין רק כי ממצאי ביקורת המבקר שהעלו ליקויים ודרישות 

תגובתו  למבקר  נמסרת  עד אשר  חסויים  ונשארים  בלבד  לגוף המבוקר  ראשית  נמסרים  הליקויים,  לתיקון 

של הגוף. לאחר עשרה שבועות יונחו הדו"ח השנתי של המבקר וכן התגובות וההערות לדו"ח של הגופים 

המבוקרים על שולחן הכנסת. 

החוק קובע מועדים לפרסום המסמכים והמידע אותו נדרש מבקר המדינה לפרסם ובכך כאמור להפכו לנגיש 

לנסיבות  מדי שנה בהתאם  להגישם  ויש  או שנתיים  דו"חות תקופתיים  מוגדרים  לציבור. מסמכים אחדים 

ועדת ביקורת המדינה או הממשלה, אשר את  דו"ח שהוכן לבקשת הכנסת,  המפורטות בחוק, זאת למעט 

מועד פרסומם קובע המבקר. ראוי לציין כי בחוק נקבעה ענישה הצפויה למי שמפרסם את דו"חות הביקורת 

וחוות דעת של המבקר לפני המועד הנדרש להצגתם הרשמית על ידי המבקר ללא קבלת רשות המבקר. ועדת 

המשנה לוועדת ביקורת המדינה של הכנסת יכולה להחליט בהתייעצות עם המבקר, כי דו"ח או חוות-דעת 

המבקר או חלקים מהם לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו וזאת במטרה לשמור על ביטחון המדינה, 

למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין לאומיים של המדינה. מכאן משתמע כי חלקי הדו"ח אחרים 

מונחים על שולחן הכנסת ומכאן עולה כי דוחות הביקורת המותרים לפרסום - שקופים. 

גם נציב תלונות הציבור הכפוף למבקר המדינה, מחויב בשקיפות בטיפול בפניות ובתלונות המועברות אליו. 

עליו לעדכן בכתב את המתלונן ואת נשוא התלונה, גוף, רשות או פרט על הטיפול בפניה, או הפסקת טיפול, 

אגב מתן נימוקים לכך. עדכונים בדבר תלונות שעניינן חומרים או ידיעות היכולים לפגוע בביטחון המדינה או 

יחסי החוץ שלה יועברו לעיונם של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנה שקיפות בפעילויות ובתהליכי קבלת ההחלטות של מבקר המדינה בפועל?

ניקוד: 72
נראה כי מידת השקיפות במוסד מבקר המדינה בפועל כפי שעולה מהחומר ומהראיונות שנערכו, נמוכה מזו 

ולא  ודרכי תפקודו,  היא שקיפות מוסד מבקר המדינה עצמו  עיקר הבעיה  כי  נראה  מניתוח החוק.  העולה 
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להגביר  בכוונה  חיובית  מגמה  קיימת  כי  ציינו  המרואיינים  ברבים.  המתפרסמים  הסופיים  הביקורת  דוחות 

היו  אך  הסופי.  בדו"ח  מתפרסם  אינו  אך  המבקר  בביקורות  שנאסף  מידע  של  הרחב  לציבור  הנגישות  את 

הנמוכה  השקיפות  מידת  על  הביקורת  עיקר  את  כי  עתה  כבר  לציין  ראוי  מכך.  הסתייגויות  שהשמיעו  גם 

בפועל השמיע המומחה בתחום מדע המדינה שרואיין, בעוד שאת הנקודות החיוביות לגבי השקיפות העלו 

המרואיינים שעבדו במשרד המבקר בתפקידים בכירים והיוו חלק חשוב ממנו. לדבריו של המומחה, ניכר כי 

על אף שהנתונים המוצגים באתר מבקר המדינה שקופים ונותנים תמונה כללית לגבי המשרד, אין זה מספיק 

כדי ליצור שקיפות של המוסד כולו. דו"חות הביקורת המוגשים לכנסת הם מקיפים ורחבים מאוד אך לא ידוע 

לציבור מה נכלל בדוח ומה הוחלט שלא ייכלל בו ועל-פי אילו שיקולים. בנוסף, מהיבט חוק חופש המידע 

ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה לבקש מידע, וחובה לתת לפונה מידע והסבר לגבי השיקולים לאי-חשיפת 

המידע. אולם, בפועל תהליך זה ארוך וכרוך לעתים בעלויות כספיות ניכרות מצד המבקש כשלא ברור מראש 

שמא הדבר לא פורסם עקב הגבלות ביטחון ושלום המדינה )ואין טעם לשאול לגבי זה(, או משיקולים אחרים. 

לדברי המדען, משרד המבקר אינו מרבה לשתף פעולה עם גופים אחרים כגון האקדמיה לצרכי מחקר, למידה 

או חניכה. הנטייה במוסד מבקר המדינה היא לשמור על חשאיות וסגירות של תהליכי-פנים כלפי חוץ. הנתונים 

שנחשפים הם התוצר הסופי של העבודה - הדו"חות – ולאו דווקא שיקולים ותהליכים פנימיים המביאים 

לתוצר הסופי. עוד נאמר כי מאחר וחומר החקירה המשמש בסיס לדו"ח הביקורת מועבר לעיון המבוקר בלבד 

ולא לעיני הציבור, הדבר אינו מאפשר לאתר טעויות של המבקר באופן הניתוח והסקת המסקנות שהוא מציין 

בדוח הסופי. ייתכן כי ניתן להסביר מצב זה ברצון המבקר לשמור על חופש הפעולה שלו ולא לפגוע בביקורת 

עתידית על ידי חשיפת שיטות הפעולה ותוכניות העבודה שלו אולם אין ספק שהדבר פוגע בשקיפות בפועל. 

המרואיינים ממשרד מבקר המדינה ציינו כי אתר האינטרנט של מבקר המדינה מיושן ובעייתי מבחינת נגישותו 

לציבור אולם מופיעים בו כל החומרים הרלוונטיים. לדבריהם, כיום נעשה ניסיון לשפר את האתר ונגישותו 

)בדימוס( לינדנשטראוס הפגין פתיחות בנושא והיה זמין  לציבור. עוד ציינו מבקר המדינה הקודם, השופט 

לתקשורת, עובדה שהשפיעה על עבודת המשרד כולו. במסגרת זו נפתחו שלוחות של נציבות תלונות ציבור 

בפריפריה כדי להגביר את נגישות המוסד לכלל הציבור. שינוי תפיסה זה, בשילוב אוטוסטרדת המידע של 

ימינו יצר פתיחות של משרד המבקר שלא הייתה קיימת קודם וחל גידול ניכר מספר התלונות המוגשות על 

ידי אוכלוסיות הפריפריה. כמו כן שולבו במשרד המבקר דוברי שפות זרות כדי לסייע לאוכלוסיות שהעברית 

אינה שגורה בפיהם בהגשת תלונות. לפיכך, גם נציבות התלונות ופעילותה הפכו שקופים ונגישים יותר לציבור.

מוסדר  אינו  לציבור  פרסומם  רבים אשר  דו"חות מבקר  מצויים  הדו"ח השנתי,  להוציא  כי,  ציינו  המרואיינים 

כראוי. למבקר יש כאמור סמכות לפרסם דו"חות מיוחדים במועדים שאינם קבועים בחוק אלא במועדים שהוא 

יקבע. דבר זה אמנם מגביר את השקיפות אך גם מאפשר למבקר למנוע שקיפות בכך שפרסום הדו"חות יתעכב. 

שימוש  ועושות  לבג"צ  המוגשות  ובעתירות  בעמותות  באקדמיה,  בתקשורת,  נערך  בדו"חות  הציבורי  הדיון 

בדו"ח, כך יש גורמים חיצונים אלה יוצרים השלמה והרחבה של השקיפות והנגישות בפועל לחומרי המבקר.

בנושא השקיפות יש לציין את חוסר השקיפות בהצהרות ההון של עובדי המשרד ושל העומד בראש המשרד. 

אמנם עובדי המשרד מגישים הצהרת הון, אך זו מועברות לעיון המבקר בלבד ונשארת חסויה. כמובן שעובדה 

זו מקשה על איתור ניגודי עניינים במשרד המבקר ככל שהם קיימים.
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ב. אחריותיות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
אחריותיות - היבט החוק

באחריות  ונושא  הדיווח  חובת  את  מקיים  המדינה  מבקר  שמוסד  המבטיחות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

לפעילותו?

ניקוד: 70
בחוק המבקר יש הוראות אשר נועדו להבטיח את חובות הדיווח והאחריותיות של מוסד מבקר המדינה. החוק 

מפרט את סוג הביקורת )מנהלית, כספית וכדומה( סוג הדו"חות אותם צריך המבקר להכין ולהגיש, את תכני 

הדו"ח השנתי, את זמני ההגשה של הדו"חות ואת חובת הפרסום שלהם. קביעת מועדי הגשה של הדו"חות 

בחוק, מהווה מנגנון המבטיח כי לא תהיה סחבת בהכנת הדוחות. המבקר יכול לפנות לכנסת לבקש ארכה 

קצובה מעבר לזמן שנקבע אך על הכנסת לאשר זאת. על מבקר המדינה לפעול בשיתוף פעולה עם הוועדה 

לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ולמסור דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שיידרש לכך על ידי הוועדה. 

במקביל, מדי שנה מוסד מבקר המדינה נדרש על-פי חוק להגיש לכנסת עד ל- 15 בחודש פברואר, דו"ח שנתי 

אשר יסכם את פעולות מבקר המדינה בשטח הביקורת- תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים שנערכה 

במהלך שנת הכספים שחלפה והמלצות לתיקון הליקויים ולמניעתם. מכך, אפשר לראות בוועדה לביקורת 

המדינה מנגנון המבטיח את ביצוע עבודתו של המבקר כנדרש בחוק ולמבקר אחריותיות כלפיה וכמובן כלפי 

הכנסת. באופן עקרוני משרד מבקר המדינה מדווח בענייני תקציב והתנהלות כללית לוועדת ביקורת המדינה 

ולוועדת הכספים בשתי נקודות זמן מדי שנה. הוועדות מגדירות, מאשרות ומפקחות על הפעילות והתקציב 

של המבקר. כלומר, יש לו אחריותיות כלפיהן, וכלפי הכנסת. 

לבד מהביקורת החיצונית יש ביקורת פנימית על ידי מבקר פנים, הביקורת בודקת את ההתנהלות המנהלית 

והכספית של משרד המבקר ותוצאותיה מוגשות למבקר עצמו. לא נמצאה התייחסות ישירה בחוק לביקורות 

כספיות או אחרות על מוסד מבקר המדינה עצמו185.

החוק מאפשר נגישות של הציבור לתוצאות הביקורות של מבקר המדינה, וכן סולל דרך לגופים המבוקרים 

להגיב ולערער במידת הצורך עליהם, במעמד הגשתם לאישור הכנסת. גם אלה מבטיחים במידה רבה שמוסד 

מבקר המדינה יקיים את חובת הדיווח שלו ויגלה אחריותיות כלפי ביקורתו. כאמור לעיל, החוק מאפשר פנייה 

או שרירותית.  ביקורת אשר בהם המבוקר חושב שאינה מוצדקת  הגבוה לצדק במקרים של  לבית משפט 

הדבר בא כדי למנוע שרירות ומחזק את האחריותיות של מוסד המבקר. לא מצאנו התייחסות לאפשרות של 

סנקציות כנגד אי-פרסום תוצאות הביקורת, כגון עתירה לבג"צ, אך יש כמובן אפשרות לעתירה של הגופים 

המבוקרים באשר לתוכן הביקורת186. 

שקיפות הדוחות מאפשרת לתקשורת בישראל להוות מעין מנגנון פיקוח על הביקורת ועל תוכנה, ואף להוות 

אמצעי לחץ להכנת דו"חות ביקורת ופרסומם, אולם התקשורת אינה מנגנון פורמלי אלא תהליך בלתי פורמלי 

חשוב ביותר הנלווה ונגזר מהשקיפות.

185   ר' בעניין זה: "מבט ביקורתי על ביקורת המדינה" מיכל טמיר בהנחיית מרדכי קרמניצר, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

186   ראוי שוב להזכיר כאן את בג"צ טרנר נגד מבקרת המדינה, שהוזכר לעיל.
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אחריותיות - הנוהג למעשה
עד כמה מחויב מבקר המדינה לתת דין וחשבון על מעשיו בפועל?

ניקוד: 73
על משרד מבקר המדינה אין למעשה ביקורת חיצונית או דרישה למתן דין וחשבון, מלבד הביקורת של מבקר 

פנימי במשרד המבקר המגיש את תוצאותיה למבקר עצמו, הדבר נובע מתוך אמון במשרד ובמבקר. האחריותיות 

של המבקר באה לידי ביטוי ביכולת לערער על תהליך הביקורת בפני בית המשפט. בתחילת כל דו"ח של המבקר 

ישנו הסבר לגבי המטרות, סדר העדיפויות ושיטות העבודה שנבחרו על ידי משרד המבקר. על תהליך הביקורת 

על  להגיב  רשאים  המבוקרים  הגופים  הסופי.  הדו"ח  הגשת  לפני  לערער  המבוקרים  לגופים  מקום  יש  עצמו 

תהליך הביקורת ויכולים לערער על תהליך הביקורת לביהמ"ש, לפני הגשת הדו"ח אבל לא לאחריה. אפשרות 

זו, על אף היותה מוגבלת ומתוחמת, מהווה גם היא מנגנון להבטיח שמבקר המדינה ימלא את תפקידו כראוי. 

כאמור "בג"צ טרנר נגד מבקרת המדינה" הוא מקרה בולט ובו ביטל בג"צ דו"ח ביקורת כלשהו של מבקר המדינה 

בשל ערעור עליו. דבר זה, לדברי המרואיין, היה בעל השלכות מרחיקות לכת על משרד המבקר והגביר מאד את 

ההקפדה על כך שהעבודה תיעשה נאמנה שכן יש לו אחריותיות בפעילות הביקורת שלו.

כל המרואיינים הזכירו את התקשורת כמבקר המרכזי בפועל של מוסד מבקר המדינה, המבטיח את האחריותיות. 

כלומר, בפועל – יש מידה לא מעטה של אחריותיות של מבקר המדינה כלפי התקשורת הציבורית והציבור. 

ראוי לצין עם זאת כי לעיתים, הדלפות של חלקי דו"חות לתקשורת, מהוות דרך להשתמש בתקשורת כדי 

לקדם אינטרסים של המבוקרים. 

המבקר הפנימי של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא גורם נוסף המשפיע על אחריותיות מוסד 

המבקר. המרואיינים הדגישו כי בפועל מבקר-הפנים יכול לבדוק כל תחום במשרד: החל מהוצאות כספיות, 

תהליכים ועד דרכי עבודה ועוד. אמנם, בכך מהווה מבקר-הפנים מנגנון המבטיח פעילות תקינה של המשרד, 

אך כל זה נותר במסגרת הארגון פנימה ומוגש למבקר עצמו ואינו מועבר לגורמים חיצוניים.

בפועל, גורם נוסף שלדעת המרואיינים משפיע על אחריותיות הם הגופים המבוקרים. עקב דרישת החוק, 

בעקבות הצגת טיוטת הדו"ח למבוקר בפועל מתנהל דיאלוג ואף משא ומתן על ממצאי הביקורת עם כל אחד 

מהמבוקרים. דיאלוג זה מהווה אף הוא כלי בקרה ופיקוח המגביר אחריותיות. מאידך, יש המציינים כי בפועל 

תהליך זה לעתים מחליש את הביקורת עקב הלחצים על המבקר למתנה, וההדלפות המגמתיות לתקשורת 

מצד המבוקרים שנועדו להפעיל לחץ עליו.

יועץ  של  משפטית  ביקורת  העובדים,  על  המנהלים  של  ביקורת  יש  כי  המרואיינים  מציינים  אלו  כל  לצד 

גורם.  וכל אלו מעורבים בהמלצות לכתיבת הדו"ח של כל  נוספים  וגופי בקרה  משפטי, של היועץ הכלכלי 

ביקורת פנימית נוספת היא למעקב אחר הדוחות לאחר הוצאתם וזו נעשית גם בבחירת הנושאים למעקב וכן 

על ידי יחידה של ביקורת מעקב.
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יושרת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את היושרה של מוסד ביקורת המדינה?

ניקוד: 85

 OECD-ה מדינות  של  הקוד  קיימים,  נהלים  בחוק,  סעיפים  על  מושתתת  המדינה  מבקר  במשרד  היושרה 

ועוד. בחוק מבקר המדינה יש התייחסויות אחדות לדרישות התנהגות מעובדי מוסד מבקר המדינה התואמות 

את ערכי האי-תלות והאובייקטיביות. היועצת המשפטית של המשרד אחראית על נושא היושרה ואכיפתו 

במשרד. אין מנגנונים פורמליים נוספים רבים להבטיח את יושרת מוסד ביקורת המדינה והמנגנונים שבפועל 

מבטיחים אותה הם בלתי פורמליים בעיקרם. למשל, למוסד מבקר המדינה אין קוד אתי ארגוני ייחודי לו. 

היעדרם של כללי התנהגות הנוגעים באופן ספציפי למוסד מבקר המדינה היא עובדה מפתיעה עד מאוד אך 

גם ניתן להבין את ההיגיון לפיו הגורם אשר מוודא את הטמעתם והפנמתם של נורמות וכללי התנהגות אתיים 

בכלל המגזר הציבורי, יאמץ, יקפיד, ישפר וידקדק בקוד האתי המשותף לשירות הציבורי. כללי ההתנהגות 

לגבי כלל עובדי המדינה מספקים התייחסות מקיפה, גם אם כללית מאוד, לנושאים שהוצבו בשאלות המנחות 

נגיעה  ניגודי אינטרסים, כללים לגבי מתנות, אירוח, הגבלות תעסוקה ועוד. בכללים אלה יש   - את הניתוח 

מדינה  לעובדי  האלה  האתיקה  שכללי  אף  על  ואובייקטיביות.  פנים  משוא  היעדר  עצמאות,  כמו  בערכים 

מכסים ומקיפים את כל הסוגיות העקרוניות והכלליות הנדרשות בנושאי אתיקה, עדיין מפתיע לראות כי אין 

למוסד המבקר קוד התנהגות אתי רשמי שיתמוך ויחזק את היושרה במוסד זה. 

בענייני תגמול, המהווים לעתים גורם חשוב בשמירת יושרה, עובדי ביקורת המדינה בישראל כפופים למבקר 

המדינה בלבד והוא המוסמך לקבוע את שכרם, עובדה חריגה מאוד לעומת כלל עובדי המדינה. כמו כן חלות 

ניגודי העניינים אותן המגבלות הקבועות בחוק לגבי מבקר המדינה  על עובדי מוסד מבקר המדינה בנושא 

עצמו. כלומר - הם אינם מורשים בפעילות פוליטית, בעסקים, בעיסוקים שיש בהם נגיעה לממשלה, נאסר 

עליהם לרכוש נכסי מדינה, או לעבוד בגוף מבוקר במשך שנתיים לאחר שפרשו מעבודתם במשרד מבקר 

המדינה, בלא היתר מבקר המדינה. בחוק נקבע גם כי עובדי משרד מבקר המדינה חייבים לשמור בסוד כל 

ידיעה שהגיעה אליהם לרגל עבודתם, ולהתחייב על כך בכתב עם התחלת העבודה. על-פי החוק, עובדי משרד 

מבקר המדינה דינם כדין שאר עובדי המדינה. משתמע מכך כי גם עובדי משרד מבקר המדינה כפופים לכללי 

ברוח  המבקר,  ידי  על  ומתעדכנות  ולדרישות המתעצבות  הציבורי,  המגזר  עובדי  כלל  על  החלים  האתיקה 

הערכים העולים מהביקורות וחוות הדעת, שמכין מוסד מבקר המדינה בנושא. כלומר, עובדי ביקורת המדינה 

כפופים לדרישות שהם עצמם מציבים לעתים לאחרים. יתכן ואפשר לראות באלה ודומיהם חלופות ראויות 

לקוד אתי, המייתרות אותו.

חוקים  נראה שיש מערכת  ונציב תלונות הציבור  לעובדי משרד מבקר המדינה  מיוחד  קוד אתי  אין  כי  אף 

התנהגות  לגבי  רבים  יושרה  היבטי  המכסים  ספציפי,  באופן  המבקר  ובחוק  בכלל,  המדינה  בשרות  ותקנות 

עובדי משרד המבקר. כך נראה שיש להלכה אמצעים להבטיח יושרה בהתנהגות מוסד המבקר.
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יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מובטחת יושרתו של מבקר המדינה בפועל?

ניקוד: 92
נראה כי מבקר המדינה ועובדיו מתנהלים ביושרה ראויה. היושרה במשרד מבקר המדינה מושתתת בעיקרה 

שלהם  הקליטה  תהליך  במסגרת  בנושא  הכשרה  עוברים  העובדים  התנהגות.  ונורמות  ארגונית  תרבות  על 

למשרד. המרואיינים מציינים כי עובדי המשרד אכן פועלים על פי הכללים והנורמות, על אף שאלה אינם 

מוכתבים באופן פורמלי. כללי ההתנהגות הכתובים העיקריים שיש, הם מעין עשרת הדברות לעורך הביקורת. 

בשנת 1950 פרסם מבקר המדינה דאז מהדורה של "השלב הראשון של ביקורת המדינה" - פרסום בו נכללו 

שבע הדיברות לבוחן187 המהוות את הבסיס לקוד האתי של מוסד ביקורת המדינה גם אם אינם מנוסחים כך 

בדיוק. המרואיינים ציינו כי בפועל, יש הקפדה רבה על התנהגות יושרה בתוך המשרד. כמו כן, הם אמרו כי 

עתה )סוף 2012( מתקיים תהליך של בניית קוד אתי מיוחד למשרד המבקר. בנוסף הזכירו המרואיינים את 

הוועדה הציבורית שיזם מבקר המדינה לעסוק בתחום האתיקה במגזר הציבורי.

תפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
במערכת היושרה

תפקידו החשוב של המבקר במערכת היושרה הלאומית משתקף כבר מהגדרת תפקידו: תפקידו של מבקר 

המדינה הוא כזכור, עריכת ביקורת והגשת דין וחשבון על פעולות הממשל על שלוחותיו והגופים הציבוריים, 

כגון רשויות מקומיות ועוד. לתוצאות הביקורת השלכה מהותית על היושרה בגופים המבוקרים שכן המבקר 

הגופים  אצל  וכדומה  התקין  בניהול  בחוק,  פגיעה  ליקוי,  או  המידות,  בטוהר  פגיעה  כל  מפרט  בביקורתו 

לתיקון  המלצותיו  להביא  המבקר  שעל  מכך  גם  אלא  כאלה  ליקויים  בגילוי  רק  אינה  תרומתו  המבוקרים. 

הליקויים ולמניעתם בעתיד.

א. איתור התנהגויות לא הולמות והטלת סנקציות מתאימות
האם בסמכות מוסד מבקר המדינה לאתר ולחקור התנהגויות בלתי הולמות, כולל של בעלי תפקידים ציבוריים?

ניקוד: 89
כפי שצוין לעיל מספר פעמים, נושא הביקורת, האיתור והחשיפה של התנהלות לא ראויה בגופים המבוקרים 

מהווה חלק מרכזי ומהותי בעבודתו של משרד מבקר המדינה והם עיקר סמכותו של המבקר. על-פי חוק 

ארגונית  מבחינה  ראויה  בצורה  המבוקרים  הגופים  התנהלות  את  לבדוק  המבקר  בסמכות  המדינה,  מבקר 

ומנהלית ומבחינת טוהר המידות, וכל עניין אחר שהמבקר יראה בו צורך. הגופים המבוקרים כוללים נושאי 

משרה עד הבכירים ביותר בהם. ברוב הענייניים שבביקורת סמכותו של המבקר אינה כוללת הטלת סנקציות. 

התחום העיקרי אשר בו המבקר רשאי על פי חוק להטיל סנקציה, ואף עושה כך בפועל, הוא תחום המפלגות 

185   ניתן למצוא זאת גם בתוך: מאיר גילון, "כללים במנהל ציבורי"; 1976
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ומימונן. שם מטיל המבקר קנסות כספיים, לעתים כבדים מאוד, על הפרות של חוק מימון הבחירות מצד 

מפלגות או של מועמדים באופן אישי. באשר לתחומי ביקורת אחרים בסמכות המבקר להצביע על ההתנהלות 

הלא ראויה, להציע שינויים ושיפורים אך אין בסמכותו לכפות את תיקון הליקויים על הגופים המבוקרים. 

המלצותיו מועברות ליחידה מיוחדת במשרד ראש הממשלה האחראית על יישום המלצות המבקר188. חלק 

בלתי נפרד מעבודת המבקר הוא מעקב אחר יישום ההמלצות וההחלטות מביקורות קודמות. בדוחות, המבקר 

אף מציין אם נעשה שיפור לאחר הביקורת: אם לא נעשה, מותח המבקר ביקורת חוזרת המוקיעה את המבוקר 

על אי-שיפור ההתנהלות; אם חל שיפור הוא מציין את הפעולות הבולטות לטובה. כפי שצוין לעיל, דרישת 

החוק לאפשר למבוקרים לראות את טיוטת הביקורת ולהגיב עליה לפני כתיבת הדוח הסופי, מביאה לעתים 

למשא ומתן בין המבוקר למבקר שתוצאותיו במקרים רבים מיתון דוח הביקורת. הביקורת הממותנת יותר 

ולעתים אף מאפשרת התחמקות מיישום  והראוי בהתנהלות המבוקר  אינה מביאה לשיפור המלא  ממילא 

מלא של המלצות המבקר ומהכנסת השינויים הנדרשים. במובנים מסוימים חוסר הסמכות להטיל סנקציות 

מהווה עקב אכילס של המשרד בהיותו גוף ביקורת ללא אמצעי אכיפה ממשיים.

סמכותו העיקרית של מבקר המדינה היא, אם כן, לאתר ולחשוף ליקויים ופגיעות בחוק ובתפקוד מערכת 

לגורמים  הגוף המבוקר,  בנושא. עליו להעביר את תוצאות הבדיקה לראש  יסודית  ולקיים חקירה  השלטון 

אם  החוק,  על-פי  לציבור.  ולפרסם  לכנסת  כך  על  לדווח  ולבסוף  השלטונית  בהיררכיה  נוספים  רלוונטיים 

הביקורת העלתה ליקויים חמורים הראויים לזימון מוקדם של הוועדה לביקורת המדינה, בשל זיקתם לבעיה 

עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת, יכול מבקר המדינה להגיש לוועדה דו"ח מיוחד 

אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם, ולהמליץ על מינוי ועדת חקירה בנושא. אם הביקורת העלתה חשש 

למעשה פלילי או חשש שנעברה עבירה משמעתית, מביא מבקר המדינה את העניין לידיעת היועץ המשפטי 

לממשלה. כלומר, לפי החוק, מבקר המדינה רשאי בהחלט לחקור ולבקר נושאי משרה עד הבכירים שבהם, 

ולהוקיע  נאותה של בכירים, לחשוף  יכולתו לחקור התנהלות לא  יכול להטיל סנקציות189. מתוקף  אך אינו 

התנהלות זו, יש למבקר כוח והשפעה משמעותיים בזירה הפוליטית והחברתית, להביא לתיקון התנהגויות 

אלה להניע ולחולל שינוי ובכך יש לו תפקיד משמעותי ומהותי ביותר במערכת היושרה הלאומית.

ב. ביקורת פיננסית ותקציבית
של  ויעיל  ראוי  שימוש  מבחינת  הולמת  בלתי  התנהגות  ולחקור  לאתר  המדינה  מבקר  מוסד  בסמכות  האם 

המשאבים והתקציבים, וכמה אפקטיבית ביקורת זו?

ניקוד: 85
המדינה.  של  וחובותיה  זכויותיה  מאזן  על  וחשבון  דין  להגיש  המבקר  על  כספים  שנת  מדי  החוק,  פי  על 

חוק  לפי  גם  ביקורת  דו"חות  להכין  המבקר  על  השנתי.  הדו"ח  עם  יחד  הכנסת  שולחן  על  מונח  הדו"ח 

של  חשבונותיהן  וניהול  הוצאותיהן  הכנסותיהן,  על   1993  - התשנ"ג  בחירות(,  )מימון  המקומיות  הרשויות 

הסיעות ורשימות המועמדים שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות, ועל חשבונות המועמדים בבחירות 

188   ראה פרק הערכת הרשות המבצעת בדוח זה.

189  כאמור, חריג לכך הוא נושא מימון הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. לפי חוקי המימון, הקובעים כי סכומי המימון ישולמו 

לשיעורין, רשאי המבקר להורות על תשלומי קנסות או שלילה חלקית של תשלומי המימון, בגין הפרה של חוקי המימון: ר' חוק מימון 
מפלגות, התשל"ג – 1973 )ס"ח התשל"ג, עמ' 52( וחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג- 1993 )ס"ח התשנ"ג, עמ' 146.
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המקדימות, שיימסרו מדי שנה ליושב ראש הכנסת. בשנת בחירות לכנסת יימסר ליושב ראש הכנסת על ידי 

מבקר המדינה גם דו"ח הביקורת על ההכנסות, ההוצאות וניהול החשבונות של המפלגות בתקופת הבחירות 

לכנסת. ביקורת זו אפקטיבית שכן יש למבקר יכולת להטיל קנסות כבדים על הפרות של חוק מימון הבחירות. 

המרואיינים טענו כי משרד מבקר המדינה מבצע ביקורות יעילות, מקיפות, מעודכנות וסדירות על פעילות 

הגופים הממשלתיים, על הוצאת כספי הציבור והתנהלותם בכלל. ניתן דגש על יעילות, חסכון ומתן נקודת 

משרד  כמדיניות,  תקציבית.  שהשלכתן  המתקבלות  וההחלטות  המשרדים  פעולת  על  ומאוזנת  רחבה  מבט 

המבקר מדגיש בדיקה עמוקה ומשמעותית של ההתנהלות הפיננסית. כללית, הגופים המבוקרים נוטים לאמץ 

את הצעות המבקר לתיקון הליקויים שהתגלו בביקורת. 


