
1

עד כמה חסינה המערכת הישראלית מפני שחיתות?

הערכת היושרה הלאומית
ישראל 2013

חוסן, קיימות, אתגרים.

תל אביב 2014



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

2

בכתיבת דוח זה נעשו מיטב המאמצים לוודא כי הדברים המובאים בו נכונים ומבוססים היטב. כל טעות או 
שגגה, אם ישנם, נעשו בתום לב וללא כל כוונה לפגוע באיש או במוסד כלשהו. עם זאת, עמותת שקיפות 
בינלאומית-ישראל ומחברי הדוח אינם אחראים לכל שימוש במידע ובממצאים המובאים בדוח שלא למטרה 

שלשמה נכתבו.

הממצאים והמסקנות המתוארים במחקר ובדוח נכונים ליום 1.1.2013, הם על דעת החוקרים בלבד ואינם 
משקפים את דעתם או עמדותיהם של הגורמים נותני החסות למיזם זה.
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אין להעתיק, לצלם, לשכפל, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכך דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני 
או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בפרסום זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בפרסום זה אסור בהחלט אלא ברשות 

מפורשת בכתב מעמותת שקיפות בינלאומית – ישראל.

הכרת תודה
לביצוע  שסייעה  הכספית  תרומתם  על  ובינוי  שיכון  ולחברת  לישראל  החדשה  לקרן  תודה  אסירי  אנו 
המיזם, וכן לארגון Transparency International - TI על תרומתו הכספית לסיוע בהכנת הדוח 

לדפוס והדפסתו. ללא סיועם הכספי, מיזם הערכת היושרה הלאומית לא היה יוצא לפועל. על כך, יבורכו.  

תודתנו העמוקה לחברי צוות המיזם,  חברי הועדה המייעצת וכן המשתתפים בראיונות ובדיונים על תרומתם 
המשמעותית לביצוע המיזם, להשתתפות בו ולהערכת איכותו.  לכל אלה ולרבים אחרים שנטלו חלק בצורה 
זו או אחרת אנו מודים מקרב לב על הנכונות הרבה לתת כתף ולתרום מזמנם, ממרצם ומעל לכך – מידיעותיהם 

ותבונתם וסיועם – סיוע שלא יסולא בפז  – להצלחת מיזם מורכב ומתמשך זה.

How resilient is the Israeli Integrity System?
National Integrity System Assessment – Israel, 2013
Strengths, Sustainability and Challenges.
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ראש המיזם וחוקר ראשי1:
פרופ' רן לחמן

יו"ר מרכז יזרעאלי לשקיפות ואתיקה בארגונים
שקיפות בינ"ל-ישראל

מחבר הדוח:
פרופ' רן לחמן

מנהלת המיזם:
עו"ד גליה שגיא  

מנכ"לית, שקיפות בינ"ל – ישראל.

ריכוז המחקר וסיוע בכתיבה:

גלית אבידר - 2012-2011
שקיפות בינ"ל-ישראל 

עו"ד איילת פישמן – מנהלת קשרי ממשל - 2013-2014 
שקיפות בינ"ל-ישראל

מתאמי מחקר:

נועה שאול – רכזת מנהלית )2014-2013(

עדו פדר – רכז מנהלי )2013-2012(

שיר לכיש - רכזת מנהלית )2012-2011(
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1  לתיאור הרקע המקצועי של חברי צוות המיזם, ראו נספח ג', התיאורים נכונים למועד עריכת המחקר.
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חברי הועדה המייעצת2:
שותף, פירמת רואי החשבון קלסמן וקלסמן PwC. שימש כמנכ"ל משרד הפנים וכן היה  מר אוסקר אבו ראזק – 

משנה למנהל רשות המיסים וסגן נציב מקצועי. 

של  המודפסת  המהדורה  עורכת  שמשה  כלכלה.  לענייני  ופובליציסטית  עיתונאית  גב' מירב ארלוזורוב - 

TheMarker . בעלת טור יומי ב- TheMarker, ועורכת מדור הדעות בו.

המדינה  מבקר  יועץ  העסקיים,  ההגבלים  ברשות  חוקר  היה  )בדימוס(;  במשטרה  סנ"צ  ד"ר מאיר גלבוע – 

למלחמה בשחיתות. חבר בעמותה למלחמה בשחיתות ומרצה.

כיועץ  שנים  מזה  משמש  הברמן  עו"ד  ועסקי.  מנהלי  חוקתי,  ציבורי,  במשפט  מומחה  עו"ד איתן הברמן - 

מפלגה  של  המשפטי  כיועצה  שימש  וכן  לתאגידים,  וחקיקה  ממשל  מפלגות,  בתחומי 

גדולה בישראל.

פרופסור באוניברסיטה העברית )אמריטה( ובאוניברסיטת הרווארד. מכהנת כראש בית  פרופ' נעמי חזן - 

הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. משמשת כנשיאת הקרן החדשה 

לישראל. הייתה חברת כנסת מטעם סיעת מרצ ושמשה בין השאר כסגנית יושב ראש 

הכנסת.

כפרשן  משמש  אביב.  בתל  המחוזי  המשפט  בבית   13 מהן  שנה,   27 כשופט  שימש  השופט )בדימוס( שלי טימן – 

.ynet בטלוויזיה וברדיו וכותב בטור הדעות של

עיתונאי, כתב ופרשן משפטי בעיתון "גלובס". מר יובל יועז - 

ראש המכון לאחריות אזרחית במרכז ללימודים אקדמיים,  אור יהודה. עמית מחקר בכיר  ד"ר ניסן לימור - 

)ישראל( של  ון ליר. משמש רפרנט מדינתי  ון ליר למגזר השלישי, במכון  וראש פורום 

בוושינגטון,  רווח  מטרות  ללא  ארגונים  למשפט  הבינלאומי  המרכז  של   USIG פרויקט 

נשיא  לשכת  ומנכ"ל  גבוהה  להשכלה  המועצה  כמנכ"ל  שימש  בעבר  הברית.  ארצות 

המדינה.

כלכלן ועיתונאי. משמש כפרשן והעורך הכלכלי הראשי של העיתון "ידיעות אחרונות". מר סבר פלוצקר - 

כיועץ  שימש  בטלוויזיה.   2 ערוץ  של  החדשות  בחברת  ראשי  ועורך  מנכ"ל  עיתונאי,  מר שלום קיטל - 

קמפיין בחירות למפלגת העבודה וכיועץ מיוחד לשר הביטחון אהוד ברק.

נשיא המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. היה פרופסור לסוציולוגיה וקרימינולוגיה  פרופ' אריה רטנר – 

בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, כיהן כראש המרכז לחקר פשיעה משפט 

וחברה באוניברסיטה.

פרופסור מן המניין למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומכהן כראש מכון סאקר  פרופ' שמעון שטרית - 

למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי. כיהן כחבר כנסת וכשר בממשלה: שימש שר הכלכלה, 

שר המדע, שר הדתות והשר הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

2  לתיאור מפורט של הרקע המקצועי של חברי הוועדה המייעצת, ראו נספח ג'.
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השתתפו בשולחנות עגולים ובחלק מדיוני הוועדה המייעצת3:
דיקן הפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל, ראש בית הספר לחברה וממשל  ד"ר אורי ארבל-גנץ - 

במכללה. לשעבר חבר מליאת רשות השידור.

סגנית נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. גב' שלומית גלר - 

שדר  מספר,  בעיתונים  קבוע  טור  בעל  ועיתונאי  פובליציסט  ציונית.  לאסטרטגיה  המכון  ראש  ד"ר יועז הנדל - 

ופרשן ברדיו וחוקר במרכז בגין סאדאת שבאוניברסיטת בר-אילן.  

.Themarker עיתונאית, עורכת מדורי ניהול יזמות וקריירה בעיתון גב' טלי חרותי-סובר – 

כמנהל  כיהן  השלישי.  המגזר  וחוקר  בן-גוריון  באוניברסיטת  עסקים  למנהל  במחלקה  מרצה  ד”ר חגי כץ – 

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון.

מנכ"ל "מנהיגות אזרחית"; משמש גם כמנכ"ל "פעמונים". מר אוריאל לדרברג - 

מרצה בכיר למשפטים, במרכז הבינתחומי הרצליה. ד"ר הלל סומר - 

בעמותת  הנהלה  חברת  המקומיות,  ברשויות  הציבור  נבחרות  איגוד  ראש  יושב  דין,  עורכת  עו"ד מלי פולישוק - 

חינוך  המדינה,  לביקורת  הכנסת  ועדות  ראש  ויושב  כנסת  חברת  שמשה  בינלאומית.  שקיפות 

תרבות וספורט, מדע וטכנולוגיה וכן הייתה סגנית ראש העיר רעננה.

לשעבר כחבר הכנסת ושר בממשלה: שימש שר הפנים ושר המדע, התרבות והספורט. כיהן בין  מר אופיר פינס-פז – 

היתר כמזכ"ל מפלגת העבודה, כיו"ר הקואליציה, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת. מרצה 

שנפתחה  המקומי  השלטון  ללימודי  החטיבה  כראש  שימש  שם  בהרצליה,  הבינתחומי  במרכז 

במרכז.

מרצה במחלקה למדע המדינה וראש המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת בר אילן. ד"ר שמעון רוזביץ – 

סמנכ"ל ארגון שתי"ל. עבד שנים רבות כיועץ ארגוני וכיועץ לעבודה קהילתית. מר קרלוס שטיגליץ - 

נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.  עו"ד מרדכי שנבל - 

משפטנית. שמשה שנים רבות כפרקליטת מחוז מרכז בפרקליטות המדינה. עו"ד נורית שניט - 

המבקרים הפנימיים בישראל.   

3  לתיאור הקרע המקצועי של המשתתפים ראו נספח ה'. התיאורים נכונים למועד עריכת המחקר.
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משתתפים נוספים במיזם:
יבואו על הברכה גם האנשים להלן )בסדר א"ב( שתרמו אף הם למיזם מזמנם ומעושר ידיעותיהם בתחומים השונים, אם 

הסופית  הטיוטה  בקריאת  ואם  הדוח  בטיוטת  והפניות חשובות  בהערות, הבהרות  לנו, אם  להעניק  בראיונות שהסכימו 

ובדיקת איכותה. אנו אסירי תודה לכולם על תרומתם. 

גב' תמר אדרי - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )לשעבר(

כבוד השופט בועז אוקון - מנהל בתי המשפט )לשעבר( 

אל"מ )מיל(  בנימין סימן-טוב – סמנכ"ל משרד הכלכלה וממונה על מחוז הדרום 

פרופ' משה בר ניב - המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' בני גדרון - המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' דני גימשי - המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' יוסף גרוס - אוניברסיטת תל אביב

מר אמנון דיק - מנכ"ל בזק )לשעבר( ובים הבעלים של תחנות רדיו אזוריות

פרופ' אברהם דיסקין - האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ערן ויגודה-גדות - אוניברסיטת חיפה

מר יובל יבנה - הקרן החדשה לישראל

מר דן לנדאו - מנכ"ל הכנסת )לשעבר(

עו"ד ישראל מימון – מזכיר הממשלה )לשעבר(

פרופ' סוזי נבות - המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' הלל נוסק - המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' דייב נחמיאס - המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר מאיר סיוון - אוניברסיטת חיפה

גב' אילנה עלה – מנהלת ביקורת במשרד מבקר המדינה )לשעבר(

מר בועז ענר – מ"מ מנכ"ל משרד מבקר המדינה )לשעבר(

 ynet מר יון פדר - העורך הראשי של הוצאת ידיעות אחרונות ואתר

ד"ר חיים קלכהיים - המשנה למנכ"ל במשרד מבקר המדינה )לשעבר(

מר גיורא רוזן - מנכ"ל מנהיגות אזרחית

ד"ר אראלה שדמי - סגן ניצב )בדימוס( במשטרת ישראל

עו"ד הלל שמגר - מנהל נציבות תלונות הציבור

גב' ליאורה שמעוני – מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, במשרד מבקר המדינה

מר אסי שריב – ראש מנהל ההסברה במשרד ראש הממשלה )לשעבר(

עו"ד טליה ששון - ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה )לשעבר(



7

תוכן עניינים

15 תקציר מנהלים 

33 פרופיל הלאומי: תשתית מערכת היושרה הלאומית בישראל 

49 הרשות המחוקקת 

77 הרשות המבצעת 

101 הרשות השופטת 

125 המגזר הציבורי 

151 רשויות האכיפה 

118 ועדת הבחירות 

199 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

217 מפלגות 

237 התקשורת 

259 החברה האזרחית 

279 מסקנות 

293 ביבליוגרפיה 

297 נספחים 

297  )NIS( "נספח א': רקע התפתחות גישת "מערכת יושרה לאומית   

298    נספח ב': מתודולוגיה 

302    נספח ג': צוות המיזם 

304    נספח ד': חברי הוועדה המייעצת למיזם 

רשימת טבלאות:

11 טבלה 1: חלוקת עמודי תווך לפי תחום 

12 טבלה 2: חלוקת ממדים ואינדיקטורים 

17 טבלה 3: חלוקת עמודי תווך לפי תחום 

55 טבלה 4: פירוט ניקוד הרשות המחוקקת 

82 טבלה 5: פירוט ניקוד הרשות המבצעת 



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

8

107 טבלה 6: פירוט ניקוד הרשות השופטת 

130 טבלה 7: פירוט ניקוד המגזר הציבורי 

158 טבלה 8: פירוט ניקוד רשויות האכיפה 

186 טבלה 9: פירוט ניקוד ועדת הבחירות 

203 טבלה 10: פירוט ניקוד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

222 טבלה 11: פירוט ניקוד המפלגות 

242 טבלה 12: פירוט ניקוד התקשורת 

263 טבלה 13: פירוט ניקוד החברה האזרחית 

299 טבלה 14: דף ניקוד לאינדיקטור: כדוגמה, הרשות המחוקקת 

רשימת שרטוטים:

11 שרטוט 1: המסגרת המושגית של מיזם היושרה הלאומית 

18 שרטוט 2: תוצאות הערכת מערכת היושרה הלאומית 

43 שרטוט 3: מדד תפישת השחיתות בישראל - לפני עשור והיום 

47 שרטוט 4: תוצאות מערכת היושרה הלאומית 

51 שרטוט 5: תוצאות הערכת הרשות המחוקקת 

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

74 שרטוט 7: מדד תפישת השחיתות ברשות המחוקקת, לפי שנים 

79 שרטוט 8: תוצאות הערכת הרשות המבצעת 

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

103 שרטוט 10: תוצאות הערכת הרשות השופטת 

120 שרטוט 11: מדד תפישת השחיתות במערכת המשפט, לפי שנים 

120 שרטוט 12 : אמון הציבור בבית המשפט העליון )אחוז המביעים אמון( 

127 שרטוט 13: תוצאות הערכת המגזר הציבורי 

146 שרטוט 14: מדד תפישת השחיתות במגזר הציבורי, לפי שנים 

153 שרטוט 15: תוצאות רשויות האכיפה 

177 שרטוט 16 : מדד תפישת השחיתות במשטרה, לפי שנים 



9

178 שרטוט 17: אמון הציבור במשטרה )אחוז המביעים אמון( 

183 שרטוט 18: תוצאות ועדת הבחירות 

201 שרטוט 19: תוצאות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

219 שרטוט 20: תוצאות הערכת המפלגות 

232 שרטוט 21: מדד תפישת השחיתות במפלגות, לפי שנים 

239 שרטוט 22: תוצאות הערכת התקשורת 

255 שרטוט 23: אמון הציבור בתקשורת )אחוז המביעים אמון( 

255 שרטוט 24: מדד תפישת השחיתות בתקשורת, לפי שנים 

261 שרטוט 25: תוצאות הערכת החברה האזרחית 

274 שרטוט 26: מדד תפישת השחיתות בחברה האזרחית, לפי שנים 

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



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

10

הקדמה

אודות מיזם הערכת היושרה הלאומית – ישראל 

מיזם "הערכת היושרה הלאומית - ישראל" מציע הערכה של מוסדות הממשל והחברה העיקריים בישראל 

צהמהווים את עמודי-התווך אשר עליהם נשענת מערכת היושרה הלאומית, והם האחראיים להעצמתה ולמ

ניעת שחיתות במדינה. "מערכת היושרה הלאומית" מאפשרת ותומכת בקיום ערכים מרכזיים במדינה כגון 

איכות חיי האזרחים, פיתוח בר-קיימא ושלטון החוק. הנחת היסוד במיזם זה היא כי במדינה שבה אין יושרה 

ויש בה שחיתות, נפגעים איכות חיי האזרחים ושוויון ההזדמנויות, לא מתקיים בה שלטון חוק )אלא שלטון 

השוחד( ונפגעת הקיימות שלה.

מטרתו של מיזם "היושרה הלאומית – ישראל" שאותו מסכם דוח זה, היא ליצור בסיס ראייתי מוצק ככל 

האפשר לגבי מצב המשילות במדינה, ולהוסיף לכך את רמת היושרה שבפעולתם של עמודי התווך השונים 

הנבדקים כאן, בהתייחס ליכולתם לתמוך בשלטון דמוקרטי וצודק. מחקר מקיף זה מצביע לא רק על תחומים 

מסוימים הזקוקים לרפורמה, אלא אף מספק נקודת התחלה ובסיס )Benchmarking( לכל הערכה עתידית, 

ככלי  גם  לשמש  יכולה  זו  הערכה  בישראל.  שחיתות  או  יושרה  של   )Evidence-based( מבוססת-ראיות 

להשוואה המודד שינויים החלים לאורך זמן ולהשוואת רמת יושרה במוסדות השונים.

מושג היושרה משקף התנהגות שהיא עקבית לערכים ולעקרונות אשר בהם מאמינים. במילים אחרות: "פיו 

ולבו שווים"; או בניסוח דומה: "תוכו כברו". במונחים אלה אפשר להעריך את היושרה של הפרט כמידה שבה 

גם ברמה המוסדית: בהשלכה  כך  ולעקרונות שאותם אימץ.  ומתנהג בהתאם לערכים, לאמונות  הוא פועל 

של הגדרה זו על מערכת המוסדות החברתיים הלאומיים המרכזיים )עמודי-תווך לאומיים( אפשר לבחון את 

היושרה במונחים של מידת העקביות בין ההתנהלות של התחום המוסדי ובין הערכים, המטרות והעקרונות 

המוצבים בפני כל תחום ותחום בתפקודו. תפישה זו היא הקו המנחה את הערכת היושרה הלאומית בדוח זה. 

יושרה לאומית מהווה, אם כן, בסיס למשילות טובה וראויה. מערכת יושרה המתפקדת כהלכה מגינה מפני 

שחיתות ומקדמת מאבק רחב יותר כנגד ניצול לרעה של כוח, מעמד, עבירה או מעילה על כל צורותיהם, לא 

ברמת הפרט הבודד אלא ברמה המוסדית-לאומית. השחיתות )המנוגדת ליושרה( חותרת תחת משילות טובה, 

וזכויות אדם בסיסיות. היא מובילה לשימוש לרעה במשאבים, מעוותת הקצא צשלטון החוק, הדמוקרטיה 

תם, פוגעת באמון האזרחים, פוגעת במגזר הפרטי והאזרחי ומשבשת שווקים פיננסיים. כאשר עמודי-התווך 

יש לכך השפעות והשלכות עקיפות חיוביות  ובהתנהגות אחראית,  המוסדיים מאופיינים ברגולציה הולמת 

על מטרות צמיחה שוויונית, על קיימות ועל לכידות חברתית. כמו כן, הדבר מפחית את הסיכוי שהשחיתות 

'תשגשג' ובכך תורם לחיזוק היושרה הלאומית ולקיום חברה צודקת יותר.

צלכך יש להוסיף כמובן גם את הרקע והתשתית הלאומיים אשר מהם 'צומחים' ויונקים עמודי-התווך המוס

דיים ואשר עליהם הם מונחים. לכן, הערכת היושרה הלאומית כאן משולבת בניתוח של התנאים הפוליטיים, 

החברתיים, הכלכליים והתרבותיים, ברמה הלאומית, המהווים את התשתית הבסיסית למדינה, והיסודות אשר 

מהם ועליהם התפתחו וצמחו עמודי התווך והגיעו למצבם כיום. זו המסגרת המושגית של המיזם4  )שרטוט 1(.
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שרטוט 1: המסגרת המושגית של מיזם היושרה הלאומית

צמיזם הערכת היושרה הלאומית בישראל, מנתח ודן בעשרה עמודי-תווך מרכזיים בחברה הישראלית המשק

פים את תחומי הממשל, המגזר הציבורי והתחום האזרחי )טבלה 1(.

טבלה 1: חלוקת עמודי תווך לפי תחום

כל עמוד-תווך נבחן על בסיס שלושה ממדים )לכל אחד מהם סמנים - אינדיקטורים ליושרה(. הממדים הם:

.א יכולת התפקוד הכוללת של עמוד-התווך, במובנים של קיום המשאבים הדרושים לפעילותו ולמידת העצצ

מאות בתפקודו או אי-תלותו בגורמים חיצוניים לשם תפקודו. שני אלה עומדים בבסיס כל התנהלות מוסדית 

אפקטיבית. 

ב. מידת המשילות הפנימית של עמוד-התווך, במונחי האינדיקטורים של השקיפות, האחריותיות והיושרה 

בעמוד התווך, אינדיקטורים שהם מהותיים למניעת שחיתות בעמודי-התווך המוסדיים. 

ג. המידה שבה עמוד-התווך ממלא תפקיד )Role( בקידום המערכת נוגדת השחיתות ותומך בה: למשל על-

ידי פיקוח יעיל על הממשלה )הרשות המחוקקת(, או 'אי-רתיעה' מהעמדה לדין בתיקי שחיתות )לרשויות 

אכיפת החוק(. 

4  מיזם זה הוא חלק ממיזם בינלאומי שיזם הארגון הבינלאומי TI ונערך עד כה בכ-36 מדינות. לפיכך, כפי שיפורט בהמשך, המסגרת 

המושגית ושיטת המחקר הותוו על ידי TI כדי שייעשה בהם שימוש אחיד בכל מדינה. הם אומצו גם כאן.
5  ניתוח הסקטור העסקי יפורסם בהמשך בדוח נפרד.

5
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)יכולת(, את ההתנהלות הפנימית שלו )משיצ  שלושה ממדים אלה יחד סוקרים את יכולתו של המוסד לפעול

לות( ואת ההשפעה החיצונית שלו )תפקיד( ביחס למשימה של חיזוק היושרה הלאומית ומלחמה בשחיתות.

ההערכה של כל עמוד-תווך נעשית משני היבטים: בחינה ובדיקה של המסגרת החוקית-פורמאלית המסדירה 

כל אחד משלשת הממדים )יכולת תפקוד, משילות, תפקיד( וכנגדה, בחינה ובדיקה של ההתנהלות בפועל בכל 

תחום. כך ניתן לבחון את ההלימה בין מסגרת הדרישות החוקיות לבין ההתנהלות למעשה, בפועל, ולאתר 

פערים אם יש כאלה, בין ההלכה לבין המציאות: בבחינת נאה דורש ונאה מקיים.

טבלה 2: הממדים והסמנים )אינדיקטורים( שלהם.

ורחבה, הבוחנת את כל  )כמתואר בהמשך( מבקשת להציג סקירה בסיסית  הגישה המחקרית שננקטה כאן 

עמודי-התווך הרלוונטיים על בסיס אינדיקטורים רבים במטרה להציג מבט על המערכת הכוללת. המחקר 

שלהלן אף בוחן את הממשקים שבין המוסדות השונים במטרה להבין מדוע מוסדות אחדים חסינים מפני 

שחיתות יותר מאחרים. מערכת היושרה הלאומית, מהיותה מערכת, מניחה מראש כי חולשות בעמוד-תווך 

צספציפי עלולות להביא לפגמים משמעותיים במערכת היושרה הלאומית כולה. הבנת יחסי הגומלין בין עמו

די-התווך השונים מסייעת ליצור סדרי עדיפויות בהשקעת המאמצים בתחומים השונים הדורשים שינוי כדי 

לחולל שינוי מהותי במערכת היושרה הלאומית בישראל.

עיקרי המתודולוגיה
מחקר הערכת רמת היושרה הלאומית כאן מתבסס על מסגרת-מחקר ומתודולוגיה שפותחו במרכז העולמי 

"הערכת  פרויקט  מנהלת  ידי  על   ,)TI- Transparency International( בינלאומית'  'שקיפות  ארגון  של 

יושרה לאומית" )NIS -National Integrity System(. המדינות המשתתפות בפרויקט התבקשו לאמץ 

את המתודולוגיה ואת מסגרת המחקר שפותחו במרכז העולמי כמות שהן )בהתאמות קלות, במידה שנדרש, 

לתנאים הלאומיים השונים בכל מדינה( . עד כה אומץ המיזם ונערך ב- 36 מדינות באירופה. 

צגישת המחקר הבסיסית במיזם היא איכותנית ביסודה, ושלובות בה טכניקות ניתוח-תוכן של מסמכים ומקו

רות כתובים אחרים )Desk research( וראיונות עומק של אנשי מעשה, חוקרים ומומחים בתחומים )בעמודי 

התווך( השונים שנבדקו במחקר. הממצאים של כלי מחקר מגוונים אלה שולבו יחד, ונערך לגביהם תהליך של 
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Stakeholders( מרכצ )ביקורת והערכה חיצוניים, במסגרת "שולחנות עגולים", בהשתתפות מחזיקי-עניין 

זיים בכל עמוד-תווך. בנוסף, התהליך המחקרי והסקת המסקנות התנהלו בהכוונה, בבקרה ובייעוץ של "ועדה 

מייעצת" שהיו חברים בה אנשי-ציבור מרכזיים בתחומי הפעילות השונים בעמודי התווך. גישה זו מבטיחה 

שהממצאים של המחקר יהיו תקפים ומעוגנים במציאות, ככל האפשר.

באופן כללי, מסגרת ההערכה ליושרה לאומית, שפותחה על-ידי TI ואומצה כאן, מבוססת על למעלה מ-100 

צשאלות מנחות )אינדיקטורים( להערכת עמודי-התווך. השאלות המנחות לכל מדד פותחו כאמור על ידי מנה

NIS(" במרכז העולמי של TI תוך אימוץ כלי הערכה קיימים לעמוצ )לת "פרויקט הערכת היושרה הלאומית 

די-תווך חברתיים, כמו גם שימוש בניסיון הנצבר של ארגון TI במאבק בשחיתות, והתייעצות עם מומחים 

בתחומם. האינדיקטורים האלה ספקו מסגרת הנחייה להערכה וניקוד התוצאות בהכנת ההערכה של עמודי 

צהתווך גם כאן בישראל. ברור כי נדרשו ואף נעשו באינדיקטורים כמה שינויים קלים והתאמות למציאות היש

ראלית ולחומר שניתן לאסוף בארץ. 

צההערכה עצמה נעשתה על ידי ניתוח החומר האיכותני שנאסף סוכם ועובד. בנוסף להערכה המילולית הכתו

בה, ניתן לכל ממד 'ניקוד-הערכה' או ציון לפי אינדיקטורים קבועים )Indicators' score sheets( לכל ממד 

בכל תחום שנבדק. לכל אינדיקטור יש עוגנים מנחים למתן הניקוד המינימלי, נקודת האמצע, והניקוד המרבי. 

לרוב עמודי-התווך ישנם 12 אינדיקטורים מוערכים. הערכת הציונים נעשתה על ידי חברי הוועדה המייעצת, 

מומחים מהתחום ועורכי המחקר, לאחר דיונים, והציון המופיע הוא ממוצע הציונים שהוענקו על ידם )לפחות 

8-10 מעריכים לכל ציון( לכל סמן )אינדיקטור(.
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תקציר מנהלים
מיזם "הערכת היושרה הלאומית - ישראל" מציע הערכה של מוסדות הממשל והחברה העיקריים בישראל 

להעצמתה  האחראיים  והם  הלאומית  היושרה  מערכת  נשענת  עליהם  אשר  עמודי-התווך  את  המהווים 

ולמניעת שחיתות במדינה. "מערכת היושרה הלאומית" מאפשרת ותומכת בקיום ערכים מרכזיים כגון איכות 

ויש  יושרה  אין  שבה  במדינה  כי  היא,  במיזם  היסוד  הנחת  החוק.  ושלטון  בר-קיימא  פיתוח  האזרחים,  חיי 

שחיתות, נפגעים איכות חיי האזרחים ושוויון ההזדמנויות, לא מתקיים בה שלטון חוק )אלא שלטון השוחד( 

ונפגעת הקיימות שלה.

מטרתו של מיזם "הערכת היושרה הלאומית – ישראל" שאותו מסכם דוח זה, היא ליצור בסיס ראייתי מוצק 

ככל האפשר לגבי מצב המשילות במדינה ולהוסיף לכך את רמת היושרה שבפעולתם של עמודי התווך השונים 

הנבדקים כאן וזאת בהתייחס ליכולתם לתמוך בשלטון דמוקרטי וצודק. מחקר מקיף זה לא רק מצביע על 

לכל הערכה   )Benchmark( ובסיס  נקודת התחלה  גם מספק  לרפורמה, אלא  הזקוקים  מסוימים  תחומים 

עתידית, מבוססת-ראיות )Evidence-based( של יושרה או שחיתות בישראל. מחקר זה יכול לשמש גם 

ככלי להשוואה המודד שינויים החלים לאורך זמן ולהשוואת רמת יושרה במוסדות השונים.

והמחקר כאן, מציגה את מערכת היושרה הלאומית כמושתתת על עמודי- המסגרת המושגית של המיזם 

לתפקודם.  היסודות  את  המהווים  הלאומיים,  והתשתית  הרקע  מתוך  'הצומחים'  חברתיים-מוסדיים  תווך 

לכן, משולבת הערכת היושרה הלאומית בניתוח של התנאים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים, 

וצמחו  התפתחו  ועליהם  מהם  אשר  והיסודות  למדינה  הבסיסית  התשתית  את  המהווים  הלאומית,  ברמה 

ודמוקרטיה  גבוהה מהווה בסיס למשילות טובה  יושרה לאומית  כיום. לפיכך,  והגיעו למצבם  עמודי התווך 

ראויה. מערכת יושרה המתפקדת כהלכה מגינה מפני שחיתות ומקדמת מאבק רחב יותר כנגד ניצול לרעה 

של כוח או מעמד, עבירה או מעילה על כל צורותיהם, לא ברמת האזרח הבודד אלא ברמה המוסדית-לאומית. 

השחיתות )המנוגדת ליושרה( חותרת תחת משילות טובה, תחת שלטון החוק ותחת זכויות אדם בסיסיות. 

והאזרחי  היא מובילה לשימוש לרעה במשאבים, מעוותת הקצאתם, מרמה אזרחים, פוגעת במגזר הפרטי 

ומשבשת שווקים פיננסיים. 

מיזם "הערכת היושרה הלאומית בישראל" מנתח ודן באחד-עשרה עמודי-תווך מרכזיים בחברה הישראלית 

המשקפים את תחומי הממשל, המגזר הציבורי והתחום האזרחי ואלה הם )טבלה 3(:

טבלה 3: חלוקת עמודי תווך לפי תחום

6  ניתוח הסקטור העיסקי יפורסם בהמשך בדוח נפרד.

6
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הגישה הבסיסית והמתודולוגיה במחקר זה היא לבדוק ולהעריך כל אחד ממוסדות )עמודי-תווך( אלה בשלושה 

ממדים שהם מהותיים ליכולתו לקדם יושרה ולמנוע שחיתות: א. יכולת התפקוד הכוללת של עמוד-התווך 

במובנים של קיום המשאבים הדרושים לפעילותו ולמידת העצמאות בתפקודו או אי-תלותו בגורמים חיצוניים 

לשם תפקודו. שני אלה עומדים בבסיס כל התנהלות מוסדית אפקטיבית. ב. מידת המשילות הפנימית של 

והיושרה בעמוד התווך, ממדים שהם מהותיים למניעת  עמוד-התווך במובנים של השקיפות, האחריותיות 

המערכת  בקידום   )Role( תפקיד  ממלא  עמוד-התווך  שבה  המידה  ג.  המוסדיים.  בעמודי-התווך  שחיתות 

'אי-רתיעה'  או  )הרשות המחוקקת(,  על הממשלה  יעיל  פיקוח  על-ידי  בה: למשל  ותומך  נוגדת השחיתות 

מהעמדה לדין בתיקי שחיתות )רשויות אכיפת החוק(. 

שלו  הפנימית  ההתנהלות  את  )יכולת(,  לפעול  המוסד  של  יכולתו  את  סוקרים  יחד  אלה  ממדים  שלושה 

והמלחמה  הלאומית  היושרה  חיזוק  של  למשימה  ביחס  )תפקיד(  שלו  החיצונית  ההשפעה  ואת  )משילות( 

בשחיתות.

ההערכה של כל עמוד-תווך נעשית משני היבטים: בחינה ובדיקה של המסגרת החוקית-פורמלית המסדירה 

כל אחד משלושת הממדים )יכולת תפקוד, משילות, תפקיד( וכנגדה, בחינה ובדיקה של ההתנהלות בפועל 

בכל תחום. כך ניתן לבחון את ההלימה בין מסגרת הדרישות החוקיות ובין ההתנהלות למעשה, בפועל, ולאתר 

פערים, אם יש כאלה, בין ההלכה למציאות: בבחינת נאה דורש ונאה מקיים.

שרטוט 2: תוצאות הערכת מערכת היושרה הלאומית

שאינה  יושרה  ברמת  מאופיינת  היא  כי  מראים  בישראל  הלאומית  היושרה  מערכת  של  ההערכה  ממצאי   

אחידה. חלק מעמודי התווך זכו בהערכה גבוהה, חלקם בנמוכה יחסית )באמצע הרצף( וחלק מעמודי התווך 

זכו בהערכה יחסית בינונית-גבוהה, בשליש העליון של סולם ההערכה )שרטוט 2(. הבולטים ביניהם ברמת 
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לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  היא  ראשונה  הדמוקרטיה:  על  והשמירה  הפיקוח  מוסדות  הם  היושרה 

היושרה  מערכת  של  העיקרית  החולשה  כי  עולה  מהניתוח  המדינה.  ומבקר  השופטת  הרשות  ולאחריה 

הלאומית מצויה בשירות המדינה, ברשות המבצעת ובמפלגות הפוליטיות. הרשות המבצעת, קרי: הממשלה, 

מהיבט  כי  מסתמן  היושרה.  במערכת  למלא  אמורה  שהיא  והתפקיד  המשילות  בתחום  בחולשתה  בולטת 

החוק יש בידי הממשלה כלים מניחים את הדעת למשילות ברמה ראויה, אך התנהגותה בפועל בהיבטים של 

המשילות ותפקודה לקידום היושרה הלאומית חלשה ורחוקה מלהניח את הדעת. אולי אין זה מפתיע לראות 

ניכרים  ורפיון  לזה של הממשלה עצמה: חולשה  דומה  )המגזר הציבורי(  כי המצב השורר בשירות המדינה 

מבחינת היושרה בממדי ההתנהגות בפועל. גם דירוג היושרה של המפלגות הפוליטיות בישראל אינו מפתיע 

ואף מידה לא מבוטלת של  יושרה, תככנות  מאחר שבשנים האחרונות דבק במפלגות "שם רע" של חוסר 

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

יש קשר בין ההערכה הנמוכה של המפלגות ובין הערכת היושרה של הממשלה, מאחר שכנראה אינה נתפשת 

כ"ממלכתית" דיה ועל-מפלגתית כפי שאולי אפשר היה לצפות.

ההערכה  יותר  עוד  בולטת  בציבורי(  )הסקטור  המדינה  שירות  ושל  הממשלה  של  הנמוכה  היושרה  כנגד 

הגבוהה יחסית שקיבלו ועדת הבחירות המרכזית והרשות השופטת, המשמשת גם 'כמנגנון הגנה' על החוק 

וגם כ'מנגנון הגנה' על הדמוקרטיה. בדומה, הערכה גבוהה  ועל האזרחים מפני שרירותיות ופגיעה בזכויות 

קיבל מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, המשמש גם הוא כמנגנון שמירה ובקרה מפני שחיתות ועיוותים 

בפעולות הממשלה ושירות המדינה. מעניין לראות כי לשלושת מוסדות אלה מכנה משותף בולט: שמירה על 

מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית שבה נשמרים החוק והסדר ושמירה על הסדר המנהלי התקין במנגנוניה.

המוסדיים  התחומים  ממוקמים  הלאומית,  היושרה  מבחינת  נמוך  למדורגים  גבוה  המדורגים  בין  באמצע, 

האחרים: הרשות המחוקקת ורשויות האכיפה, המשקפים גורמים שלטוניים, והחברה האזרחית והתקשורת 

הציבורית המייצגות את הציבור הרחב. תחומים אלה מדורגים בשני השלישים העליונים של רצף הדירוג.

מדברים אלה מסתמן, כי ממצאי הניתוח של מערכת היושרה הלאומית בישראל מאפיינים אותה כבעלת שני 

צירים או "כוחות" עיקריים. כוח אחד, משקף את הגורמים המוסדיים שלהם הערכת יושרה נמוכה: הרשות 

המבצעת )ממשלה( וזרועותיה בשירות הציבורי והפוליטי )מפלגות(. אלה הם גורמים המחלישים או שוחקים 

את היושרה הלאומית. מנגד, הכוח השני, הגורמים המוסדיים אשר להם הערכת יושרה גבוהה: ועדת הבחירות 

ומבקר  ושומר על טוהרן, הרשות השופטת  והמבצע את הבחירות לכנסת  - הגוף המנהל  המרכזית לכנסת 

המדינה. שלושה גורמים אלה משקפים מנגנוני שמירה והגנה מפני שחיקת היושרה הלאומית. 

ניגודי זה של מערכת היושרה הלאומית, מעורר חשש מפני שחיקת כוחם של מנגנוני ההגנה  מבנה מוסדי 

ביושרה  הגורמים שאינם מצטיינים  וההשפעות מצד  כנגד הלחצים  לעמוד  ויכולתם  היושרה הלאומית  על 

- מחלישי יושרה. עולה מכך מבנה מערכת יושרה היכול בקלות יחסית להיגרר להידרדרות ברמת היושרה 

הלאומית בישראל. יש הטוענים כי לחץ כזה ושחיקה אכן נצפים ובאים לידי ביטוי בשנים האחרונות בהתקפות 

מוסד  את  להחליש  בניסיונות  בכנסת;  מפלגות  שמובילות  בג"צ  עוקפת  בחקיקה  השיפוטית;  המערכת  על 

חשוב  בקרה  כמנגנון  תפקודה  את  ולרסן  הציבורית  התקשורת  באמצעי  לשלוט  בניסיונות  המדינה;  מבקר 

מבחינת היושרה ועוד. לעומתם יש הטוענים כי לא היו דברים מעולם וכי אין נשקפת סכנה ליושרה הלאומית 

בישראל. 
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אם כך ואם כך, דברים אלה ראוי שיהוו מקור למחשבה ולהתייחסות בטיפול ובקביעת מדיניות בנושא היושרה 

'החלשים' מבחינת הערכת  כי הגורמים  הלאומית בישראל. כדי לקדם את מערכת היושרה הלאומית ראוי 

היושרה הלאומית יתחזקו בתרומתם ליושרה הלאומית ולא להפך: יש למנוע מצב שבו הגורמים החזקים, 

המהווים מנגנוני הגנה על מערכת היושרה, יישחקו עקב לחץ המופעל על ידי הגורמים הנמוכים ביושרה כך 

שתחול החלשה שלהם וירידה ברמת היושרה הלאומית. כאמור, ניתן לפרש )בין המרואיינים במחקר זה אכן 

רבים מפרשים זאת כך( תהליכים המתרחשים לאחרונה כמשקפים שחיקה במעמדם של הגורמים המוסדיים 

בעלי הערכת היושרה הגבוהה במערכת ואף שחיקה בחומת-ההפרדה בין שלוש הרשויות השלטוניות, הפרדה 

המהווה בסיס לממשל דמוקרטי.

רקע לשחיתות ומצב היושרה במדינה7

מראשית דרכה כמדינה בהקמה ובהתבססותה של ישראל כמשק וכמדינה מפותחים, הושם דגש אידאולוגי 

רב משקל על ממלכתיות ועל שליחות למען המדינה. אידאולוגיה זו בצרוף אידאולוגיה חברתית-כלכלית-

סוציאליסטית הביאו לגישות של צורך לתרום לחברה ולמדינה ולא לפרט, ולהכפפת האינדיבידואליזם והפרט 

לדרישות המדינה ועליונותה. גישות אלה היוו מצע שאינו מעודד או תומך בשחיתות ברמה לאומית. מבחינת 

המודעות הציבורית לפני השינוי הערכי הזה, המדינה נתפשה בעיקרו של דבר כבלתי מושחתת, אם כי ברור  

שהייתה שחיתות בקרב אנשי ציבור, אך הדבר הוצג בדרך כלל כפעולה שנעשתה לטובת המדינה, המפלגה או 

לטובת קולקטיב אחר ולא כטובת הנאה אישית לפרט. 

החל מהמחצית השנייה של שנות השמונים של המאה העשרים החל תהליך של ליברליזציה כלכלית בישראל. 

ולהעמדת  האינדיבידואליזם  לחיזוק  הקפיטליסטית,  הגישה  להתחזקות  והביא  לדומיננטי  הפך  זה  תהליך 

הפרט ומטרותיו במרכז. התשתית האידאולוגית החדשה שהתפתחה היוותה ועדיין מהווה קרקע פורייה למדי 

הציבור.  בתודעת  בשינוי  גם  התבטא  זה  שינוי  הלאומית.  ביושרה  ולפגיעה  שלטונית  שחיתות  להתפתחות 

כך קרה, שמאז 1990 לא התעוררה בישראל מחאה רחבה כנגד מעשי שחיתות של אנשי ציבור ולא קמה 

תנועת מחאה נגד השחיתות. אף כי מדינת ישראל אינה נתפשת 'כמדינה מושחתת' במלוא מובן המילה, הרי 

שהשחיתות פשתה ונפוצה בה ולעתים אף ברמות גבוהות מאלה של מדינות מערביות אחרות. נתוני "מדד 

תפישת השחיתות" )CPI( לאורך השנים מחזקים טענה זו: מדינת ישראל נבדקה לראשונה ב-1996, ודורגה 

במקום ה- 19 מתוך 54 מדינות, לאורך השנים שמרה על מיקומה במקום טוב יחסית, כלומר בשליש העליון 

של הדירוגים ולאחרונה דורגה במקום ה-39 מתוך 177 מדינות. דירוג זה של ישראל בין המדינות מראה כי 

בהשוואה למדינות ה-OECD המפותחות, מצב ישראל אינו טוב והיא נמצאת בשליש התחתון מבין מדינות 

אלו 8.

על אף מצב זה, לא נראה כי הממשלה או הכנסת קידמו מדיניות של מאבק בשחיתות השלטונית והציבורית 

הפושה והמעט שנעשה אינו מניב תוצאות. ראוי לציין שחלק משמעותי במאבק בשחיתות נעשה בידי רשויות 

האכיפה בישראל שלא היססו להעמיד לדין בכירי ממשל, כולל שרים וראשי ממשלה מכהנים. עונשי המאסר 

של חלק מהם נדמה כי הגבירו במעט את הזהירות והרתיעה משחיתות של בכירים בממשל אך לא ניתן לומר 

כי הדבירו אותה. בשנים האחרונות ניתן לזהות שינוי בגישה למאבק בשחיתות מצד רשויות האכיפה, מבקר 

7  התיאור כאן מתבסס בחלקו על: נבות, דורון, שחיתות פוליטית בישראל. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012.

8  לפירוט ראו פרק "פרופיל השחיתות" בדו"ח זה.



תקציר מנהלים

21

המדינה ובייחוד מצד ארגוני חברה אזרחית ששמו למטרה להילחם בשחיתות שלטונית. אולם, מאבק זה אינו 

עיקש ויציב דיו כדי לצמצם באופן ניכר את התופעה. עד היום קיימים פוליטיקאים ובעלי-הון מרכזיים במשק 

שהיו מעורבים בפרשות שחיתות גדולות ועדיין נהנים מהשפעה ומעוצמה פוליטית. חלקם אף חזרו לאייש 

תפקידי מפתח לאחר שריצו עונשי מאסר בגין שחיתות.

הלאומית.  היושרה  להגברת  תורמים  אינם  שהתפתחו  התרבות  וערכי  בישראל  העכשווי  השיח  כי  נראה 

חולשתם של מוסדות שלטוניים מרכזיים מבחינת היושרה ומבחינת קידום היושרה הלאומית – כפי שמתואר 

בניתוח עמודי-התווך להלן – אינה תורמת באופן ראוי לשיפור היושרה הלאומית.

הערכת עמודי התווך במערכת היושרה

להלן עיקר ממצאי הניתוח לגבי עשרה עמודי-תווך מוסדיים במערכת היושרה הלאומית בישראל.

הרשות המחוקקת

כה  אינה  עצמאותה  בפועל,  אולם  הריבון.  שהוא  לבוחר  רק  וכפופה  החוק  מבחינת  מאד  עצמאית  הכנסת 

הכנסת:  של  עצמאותה  את  מצמצמים  מרכזיים  גורמים  שני  כי  נראה   .)100 מתוך   75 בציון  )מדורגת  רבה 

האחד, גורמים חיצוניים לכנסת, המפעילים לחצים כלכליים ופוליטיים לשינוי מדיניות באמצעות שדלנים או 

באמצעים אחרים, לחצים המצמצמים את עצמאותם של חברי הכנסת להחליט; והשני, הממשלה מצמצמת 

בפועל את עצמאות הכנסת, אם על ידי שליטה בקואליציה בכנסת ואם על ידי השפעה ישירה )למשל, מינוי 

"השר המתאם", המהווה נוכחות ממשלתית בישיבות הכנסת, שלא כהגדרת החוק(.

המשילות של הכנסת אינה גבוהה. מחד גיסא, ניכר כי הכנסת מקפידה על שקיפות של פעולותיה לציבור 

והשקיפות והנגישות למידע לגבי פעילות הכנסת גבוהות יותר מהנדרש על פי החוק והדבר הוא לזכותה של 

הכנסת. יחד עם זאת, מהדוח שלפנינו עולה כי יש להגביר את השקיפות בפעילויותיה כגון פרסום שאילתות, 

פרסום פרוטוקולים סמוך לישיבות ובעיקר פרסום ועדות משנה )כגון בוועדת כספים(. כמו כן יש להגביר את 

השקיפות  בתחומי הצהרת הון וניגודי אינטרסים של חברי הכנסת והגברת נגישותם לציבור הבוחרים. כדי 

שלציבור תהיה יכולת לדעת ולבקר את פעילות נבחריו, ראוי להפוך את הצהרות ההון וניגודי האינטרסים 

המוגשות על ידי חברי הכנסת לגלויות ולעדכנן מדי שנה. יתרה מזו, עלתה אף ההמלצה לחייב ח"כים לפרסם 

הצהרות הון ומקורות כספיים שנצברו בתקופת כהונתם בכנסת גם פרק זמן לאחר סיום הכהונה. מאידך גיסא, 

האחריותיות בכנסת נמוכה. אמנם יש מנגנוני בקרה אחדים על פעולות הכנסת )ועדת הכנסת, ועדת האתיקה 

והיועץ המשפטי של הכנסת והביקורת המשפטית בכלל( אך אין בהם די להבטיח אחריותיות. לכן, כנראה 

בשל התרבות הפוליטית ובשל שיטת הבחירות בישראל, בפועל, האחריותיות ברשות המחוקקת מעטה. דבר 

זה פוגע במשילות. היושרה של חברי הכנסת אף היא אינה גבוהה וקיים פער משמעותי בין דרישת החוק ובין 

המתרחש בפועל מבחינת שמירה על היושרה. תחום היושרה והאתיקה בכנסת מסתמן כבעייתי מאוד ואינו 

מפותח דיו הן מבחינת מסגרת החוק והן מבחינת הנעשה בפועל. בשני ההיבטים נדרשים שינויים ושיפורים 

מהותיים.

למרבה הצער, תרומתה של הרשות המחוקקת למערכת היושרה הלאומית דלה למדי. ניכר כי בפועל הכנסת 

אינה נושאת ברמה את דגל המלחמה בשחיתות, אינה ממלאת תפקיד משמעותי ביוזמה ובקידום של חקיקה 

ורפורמות בנושא שחיתות, יושרה ושקיפות.
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הרשות השופטת 

בולטת בדירוגה הגבוה יחסית בין רשויות הממשל בפרט ובין מוסדות המדינה בכלל )ניקוד כללי 81/100(. ניכר 

כי היא עצמאית מאד בתפקודה, יש לה משאבים ראויים למילוי תפקידה והיא בעלת יושרה גבוהה. יש הרואים 

בעצמאותה הרבה בעייתיות לא מעטה, שכן, לדעתם, היא לוקה ב"עצמאות יתר" המתבטאת בחוסר בקרה 

ושליטה חיצוניים על המערכת שיכולים לאזן ואף לרסן. לעצמאות-היתר עלולות להיות השלכות שליליות 

כגון שרירותיות, הסתגרות ואף ניכור משאר מוסדות החברה. נראה כי עקרון הפרדת הרשויות השלטוניות 

- בייחוד הפרדת הרשות השופטת משתי הרשויות האחרות - והדגש הרב הניתן בארץ על עצמאות מערכת 

המשפט, מביאים לחוסר היכולת לבקר ולאזן את הרשות השופטת המבקרת את עצמה.

על  מידע  היא בהשגת  העיקרית  הבעיה  אינה מלאה.  ברשות השופטת  בפועל  ברבים מהרבדים השקיפות 

ההליכים השיפוטיים עצמם ומידע מנהלי-אדמיניסטרטיבי על המערכת הניהולית של הרשות השופטת. נראה 

כי המערכת אינה 'מגלה עניין' לשתף במידע גורמים חיצוניים למערכת )או אפילו גורמים בתוכה(. תהליכי 

קבלת ההחלטות אינם מתפרסמים, כמו גם מהלכי המשפט. ניתן לומר כי בכל הקשור לשפיטה ולהכרעותיה 

השקיפות גבוהה יחסית, אך באשר למערכת המנהלית השקיפות נמוכה וראוי לשפרה: המידע הסטטיסטי של 

המערכת אינו פתוח לציבור, אין שקיפות במעקב אחר התהליכים השונים בתוך הרשות )יעילות השופטים, 

חלוקת התיקים ביניהם, משך זמן הכרעה לתיק ועוד(. כמו השקיפות גם האחריותיות ברשות השופטת אינה 

גבוהה. האחריותיות העיקרית באה לידי ביטוי בהכרעות הדין והיא פנימית: כלפי ערכאות ערעור היכולות 

להפוך החלטות שיפוטיות או להחזירן לבית המשפט שבו התקבלו לשם דיון מחודש. אולם, נראה כי רמת 

נמוכה למדי. מכאן שהמשילות ברשות השופטת אינה  גורמי חוץ  האחריותיות של הרשות השופטת כלפי 

של  במקרים  דין  חריצת  מבחינת  הן  הלאומית  ליושרה  חשובה  תרומה  המחוקקת  לרשות  זאת  עם  גבוהה. 

עבריינים ששימשו בתפקידים ציבוריים בכירים במדינה )נשיא, שרים, ח"כים ואחרים(, והן מבחינת הבקרה 

שבתי המשפט )בייחוד בג"צ( מפעילים על רשויות הממשל.

הרשות המבצעת

במיזם זה משמעה של הרשות מצומצם לממשלה ולמשרד ראש הממשלה בלבד, ללא כל הזרועות המבצעות 

עמודי-התווך  בין  הוא  ביושרה  ודרוגה  ההערכה,  ממדי  מבחינת  בחולשתה  בולטת  הממשלה  הממשל.  של 

שהחוק  פעולה  כל  כרצונה  לבצע  עצמאות  המבצעת  לרשות  להלכה,   .)58/100 כללי  )ציון  בדירוג  הנמוכים 

מגדיר, אולם בפועל היא אינה כה עצמאית. פעולותיה של הממשלה והחלטותיה נתונות לא רק למגבלות 

ולאילוצים שמציבות מפלגות הקואליציה, אלא גם להשפעות של גורמים חיצוניים בעלי כוח פוליטי )בייחוד 

סקטוריאלי(, חברתי או כלכלי. לעתים מהווים לחצים אלה 'כבלים' על ידי הממשלה המגבילים עצמאותה. 

מעבר לעצמאות, גם מדדי המשילות )שקיפות, אחריותיות ויושרה( הנמוכים מעלים תמונה מדאיגה. מהיבט 

החוק, יש בידי הממשלה כלים מניחים את הדעת למשילות ראויה, אך התנהגותה בפועל בהיבט של המשילות 

הרשות  של  השקיפות  בפועל,  הדעת.  את  מלהניח  ורחוקים  חלשים  הלאומית,  היושרה  לקידום  ותפקודה 

המבצעת רחוקה מלהשביע רצון. כך למשל, לא מתפרסם תוכנם של דיוני הממשלה וועדות השרים וברירת 

המחדל היא אי-פרסום וחוסר שקיפות. האחריותיות אף היא לוקה מאד בחסר ודומה כי לא קיימת עדיין 

נטילת אחריות  במובן  והן  הדיווחיות  במובן  הן  הציבור  כלפי  חובת האחריותיות של הממשלה  הפנמה של 

על מחדלים וכשלים. רמת האחריותיות של שרי הממשלה עצמם נמוכה אף היא: לעתים נראה כי יש שרים 

אינם  רבים שרים  במקרים  כן  כמו  והמדינה.  הציבור  טובת  לקידום  יותר מאשר  האישי  לקידומם  הדואגים 
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מהותי  גורם  היא  הממשלה  כי  חולק  אין  לקבלתן.  שותפים  היו  עצמם  שהם  הממשלה  בהחלטות  תומכים 

ולציבור. חולשת המשילות  למוסדות המדינה האחרים  בולטת  דוגמה  והיא אמורה לשמש  ומרכזי במדינה 

והיושרה בממשלה אינה תורמת ואף מזיקה למערכת היושרה הלאומית.

המגזר הציבורי

הדגש בהערכת המגזר הציבורי הוא על מנהל )נציבות( שירות המדינה. שירות המדינה קיבל דירוג מהנמוכים 

שניתנו )53/100( ונראה כי יש 'הקרנה' של היושרה הנמוכה בממשלה כלפי הזרוע המבצעת את החלטותיה 

– שירות המדינה. שירות המדינה דורג נמוך מאד יחסית בשלושת ההיבטים העיקריים שנבחנו כאן: יכולת 

חוקים  תקנות,  מגוון  מצויים  והתקנות  החוק  שבהיבט  אף  על  היושרה.  במערכת  ותפקיד  משילות  תפקוד, 

וצווים ואף תקדימים משפטיים רבים ביותר המאפשרים לשירות המדינה לתפקד באופן עצמאי, הרי שדירוגי 

השפעות  למנוע  הוא  הרבים  והחוקים  הנהלים  התקנות,  של  ייעודם  ביותר.  נמוכים  הם  בפועל  ההתנהגות 

שירות  לתוך  "זלגו"  כאלה  רבות  השפעות  כי  הוא  בפועל  המצב  אך  המדינה,  שירות  עובדי  על  פוליטיות 

המדינה. במהלך השנים התפתחו לא מעט דרכים יצירתיות ו"התחכמויות" שבעזרתן הפעילו הפוליטיקאים 

עד  לעתים  לתוך שירות המדינה  ועקיפות המחלחלות  מינוי מקורבים(  )למשל  ישירות  פוליטיות  השפעות 

וביושרתו.  כדי "פריצת הסכר" שמציבות התקנות. אין ספק כי הדבר פוגע בעצמאותו של שירות המדינה 

ההיבטים החלשים ביותר בשירות המדינה מבחינת הדירוג הם הנוהג בפועל בתחום השקיפות, האחריותיות, 

היושרה, והתפקיד )השלילי לעתים( בקידום היושרה )חלקם דורגו 30 - 45 מתוך 100(. 

אחת הטענות שהועלו באשר ליכולת התפקוד של שירות המדינה היא כי מבנה מערכת השכר בו כמעט ואינו 

יותר( או מומחים בתחומם  )בייחוד בתפקידים בכירים  גבוהים  מאפשר העסקה של אנשים בעלי כישורים 

והיכולת לתפקד נפגעת מכך. בפועל, קושי זה נעקף על ידי גיוס עובדים בחוזים אישיים, דבר הפותח פתח 

להשפעות פוליטיות במינויים. כמו כן נטען כי אין גמישות ניהולית מספיקה של המנהלים בשירות בנושא 

פוגעים  אלה  כל  המשתנים.  לצרכים  העובדים  מצבת  את  להתאים  קושי  ויש  במשרדיהם,  האנוש  משאבי 

בעצמאות השירות. המנגנונים בחוק ובתקנות אינם מספיקים כאמור, בכדי להבטיח את עצמאותה בפועל 

של נציבות שירות המדינה ועובדיה. בפועל, יש תלות של שירות המדינה בגורמים פוליטיים. לעומת אלה, 

בפרט  האחרונות,  בשנים  השתפרה  הציבורי  במגזר  השקיפות  לאחרונה.  מעט  השתפרה  המשילות  רמת 

בתחום המכרזים הממשלתיים, אך עדיין השקיפות לוקה בחסר הן מבחינת החוק והן מבחינת המצב בפועל. 

מידע רב לגבי השירות הציבורי אפילו אם הוא קיים, אינו נגיש לציבור. יש אי-בהירות לגבי האחריותיות של 

עובדי השירות הציבורי )לאו דווקא של השירות בכללותו( והדבר מביא לפגיעה ברמת המשילות. להלכה, 

שמירת רמת היושרה בשירות הציבורי מקבלת מענה סביר )חקיקה ותקשי"ר(, אך המצב בפועל לא מסתמן 

ככזה. העובדה כי הציבור נעזר לא אחת ב"מאכערים" כדי לקדם טיפול בנושאים שונים במשרדי ממשלה 

פוגמת ביושרה. יצוין כי התקשינו לאסוף נתונים על רמת היושרה בפועל בשירות המדינה. השירות הציבורי, 

שתרומתו לקידום מערכת היושרה אמורה להיות רבה ומשמעותית, אינו נושא תרומה מספקת בנושא זה, ויש 

אף האומרים כי הוא פוגע במערכת היושרה. 

זכו לשבחים  בין שאלות התפקוד של שירות המדינה והאפקטיביות שלו )שלא  חשוב לעשות כאן הבחנה 

בהערכת- עוסקים  שאינם  ותפקיד(  משילות  )עצמאות,  כאן  שנבחנו  הנושאים  לבין  המעטה(  בלשון  רבים, 

תפקוד וביצועים. עם זאת, קשה להתעלם מהשלכות אפשריות של תפקוד לא ראוי, למשל בהיבטי משילות 
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הצורך  הציבורי מעורר את  לא אפקטיבי של השירות  היושרה: מחד, תפקוד  במערכת  או תפקיד השירות 

ואף שימוש ב"מאכערים"(  )כגון פרוטקציה, העדפת קרובים  לפנות "לדרכים עוקפות" לשם קבלת שירות 

וביכולתו  בשירות  הציבור  אמון  על  מקרין  ראוי  בלתי  מאידך, תפקוד  והשקיפות;  היושרה  ברמת  הפוגעות 

בהיבטים  שיפורים  לחולל  קשה  יהיה  לכן,  המוסדית-החברתית.  ברמה  חשוב  כעמוד-תווך  ליושרה  לתרום 

של אי-תלות, משילות ותפקיד במערכת היושרה, ללא שינויים משמעותיים באפקטיביות התפקוד בשירות 

המדינה והטמעת קוד אתי עדכני.

ועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית זכתה בדירוג הכולל הגבוה ביותר מבין כלל הגופים שנבדקו כאן )91/100( וגם במדדים 

השונים דורגה הוועדה בדירוג גבוה. לוועדת הבחירות מוקצים משאבים הולמים ומספיקים לביצוע תפקידיה: 

תקציבה מאושר ישירות בוועדת הכספים של הכנסת ואינו טעון אישור מראש של משרד האוצר. כך בולטת 

עצמאותה של ועדת הבחירות ביחס למשרדי הממשלה. לוועדת הבחירות עצמאות רבה בכל הקשור בניהול 

הבחירות ובשמירה על סדירותן. ככלל, אין התערבות בלתי-ראויה מצד מחזיקי-העניין הפוליטיים.

על  ולשמור  מידע  למסור  הוועדה  לחובת  בחוק  נרחבת  התייחסות  קיימת  היא.  אף  גבוהה  כאן  המשילות 

שקיפות כלפי הציבור. חובה זו נשמרת והוועדה עושה רבות כדי להציג לציבור באופן מיטבי נתונים הנוגעים 

לפעילותה, לרבות תוצאות הבחירות, החלטות יושב ראש הוועדה ועוד. האחריותיות של הוועדה היא בעיקר 

מחויב  הוועדה  של  המנהלי  הצוות  פעילותה.  על  לכנסת  לדווח  נדרשת  אינה  והוועדה  כולו  הציבור  כלפי 

באחריות כלפי חברי הוועדה וליושב ראש הוועדה. לעובדי הוועדה רמה גבוהה של אחריותיות ורמת היושרה 

של הוועדה כגוף המנהל את הבחירות, ושל עובדיה, היא גבוהה. מתוך כך ומההתנהלות הראויה והתקינה של 

הבחירות בישראל יש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת תפקיד חשוב במערכת היושרה הלאומית.

מבקר המדינה ונציב פניות הציבור

נציב תלונות הציבור בישראל הוא גוף שהוכפף למבקר המדינה ושולב במשרדו. לכן, מבקר המדינה הוא רשמית 

גם נציב התלונות, אם כי יש פונקציה נפרדת במשרד המבקר לטיפול בתלונות. המטרת העיקרית של ביקורת 

המדינה היא תיקון ובקרה של ליקויים במערכת השלטונית אם בכשירות לציבור ואם בשליחות הכנסת. מוסד 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור קיבל הערכה גבוהה בדירוג היושרה )83/100(. יכולת התפקוד של מוסד 

מבקר המדינה גבוהה גם מבחינת המשאבים שלרשותו וגם מבחינת עצמאותו לפעול ללא התערבות חיצונית. 

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

הנדרשים  כל המשאבים  בו. משרד מבקר המדינה מקבל את  והפיטורים  והן בהחלטות המינויים  הביקורת 

לביצוע תפקידו ולעתים הוא זוכה להקצבות גבוהות אף יותר מהתקציב שהוא מבקש מראש. עם זאת, בפועל 

עצמאותו אינה מוחלטת, כפי שאפשר לראות מהנוהל הנגזר מדרישת החוק לאפשר למבוקרים לראות את 

לעתים,  מביאה,  לעיון המבוקרים  הטיוטה  הצגת  הסופי.  הדוח  כתיבת  לפני  עליה,  ולהגיב  הביקורת  טיוטת 

למשא ומתן של המבוקר עם המבקר ובעקבותיו למיתון הביקורת. כלומר, מופעלות על המבקר השפעות 

בהתנהלות  והראוי  הנדרש  לשיפור  מביאה  אינה  לעתים  'הממותנת'  והביקורת  הביקורת,  בהכנת  "זרות" 

המבוקר. השפעות חיצוניות אלה מצד מבוקרים אף מאפשרות לעתים להתחמק מיישום מלא של המלצות 

המבקר ומהטמעת השינויים הנדרשים. דהיינו, המבקר אינו נהנה מאי-תלות מוחלטת. מימד המשילות במוסד 
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מבקר המדינה גבוה אף הוא. רמת השקיפות בפעילות מבקר המדינה גבוהה, ודוחות המבקר נגישים ושקופים. 

לעומת זאת אין שקיפות פנימית במשרד, והציבור אינו יודע מה נכלל ומה הוחלט שלא ייכלל בדוח, ועל-פי 

אילו שיקולים זה נעשה. עם זאת, בפעולת מבקר המדינה ניכר כי יש הקפדה יתרה על אחריותיות ועל יושרה. 

האחריותיות של מוסד המבקר היא כלפי הציבור, כלפי הכנסת ואף כלפי המבוקרים, היכולים לפנות לערכאות 

לערעור על הביקורת שנערכה. מעניין לציין כי טרם הושלמה כתיבת הקוד האתי למבקר המדינה, שיסדיר את 

היושרה במשרד המבקר וזאת על אף שהנושא בטיפול מזה זמן. למשרד מבקר המדינה ולנציב תלונות הציבור 

תפקיד חשוב מאד במערכת היושרה הלאומית, ולגוף זה השפעה רבה על קיומה של היושרה ומניעת שחיתות 

בעיני הציבור בכלל, ובייחוד בגופים הכפופים לביקורתו.

רשויות האכיפה

המשטרה ופרקליטות המדינה זכו לדירוג כולל בינוני-גבוה )74/100(. בכל המדדים זכתה הפרקליטות לציונים 

גבוהים יותר מאשר המשטרה, וברוב המדדים נמצא כי המצב בפועל נופל באופן ניכר מהמצב החוקי, אשר 

בפעולתם.  משמעותית  עצמאות  האכיפה  לגופי  התפקוד,  ליכולת  באשר  הדעת.  את  מניח  אינו  לכשעצמו 

ראויה של  להשגה  אינו מספיק  כי התקציב  אף  המדינה,  כחלק מתקציב  להם הקצאת משאבים,  מובטחת 

היעדים. נראה כי המחסור נובע בחלקו מהדרך שבה מוקצים המשאבים בפועל ומהעדיפויות הנקבעות. אי-

תלות גופי האכיפה בגורמים חיצוניים היא מהגבוהות בתחומים שנבדקו. הדבר כך בייחוד לגבי פרקליטות 

ואין כל בקרה על  כי לפרקליטות "עצמאות-יתר",  יש הגורסים,  גבוהה מאד.  המדינה, שעצמאותה בפועל 

פעולותיה. בשנים האחרונות ניכרת מגמה למתן את העצמאות הרבה שיש לפרקליטות. המשטרה לעומת 

זאת נהנית בפועל מעצמאות נמוכה יחסית. מקצתם של משתתפי המחקר טוענים כי יש השפעה פוליטית על 

המשטרה הפוגעת בעצמאותה, במיוחד לגבי חקירות פוליטיות 'רגישות' ולגבי מינוי קציני משטרה בכירים. 

נראה כי העצמאות המוצהרת של שתי רשויות אלה באשר לחקירה ולטיפול במקרים פוליטיים, אינה עולה 

תמיד בקנה אחד עם הנעשה בפועל, ולמעשה יש עצמאות רבה למדי הן למשטרה והן לפרקליטות. עם זאת,  

בתפקידים הבכירים העצמאות הולכת ופוחתת.

המשילות ברשויות האכיפה לוקה בחסר מבחינת השקיפות, היושרה ובייחוד האחריותיות בפועל, והדירוגים 

הוא של  הציבורי של המשטרה  הדימוי  כנמוכה.  בפועל  היושרה  דורגה  חריג. במשטרה  באופן  נמוכים  שם 

ארגון בעל רמת יושרה נמוכה למדי. לכאורה יש לגופי האכיפה אחריותיות סבירה מבחינת חובות הדיווח לשר 

הממונה אולם האחריותיות כלפי הציבור היא נמוכה ביותר )דורגה 30 ו- 37 מתוך 100(. למעשה, אין אמצעי 

המאפשר ביקורת על החלטות הפרקליטות ועל פעולותיה והדבר בולט במיוחד בקשר לחקירת אישי ציבור.  

התוצאה היא, שאין כמעט אחריותיות לפרקליטות. המצב במשטרה דומה, והאחריותיות של השוטרים היא 

פנים-משטרתית, כלפי הממונים. בציבור נוצר הרושם כי המשטרה, המטפלת בעצמה, נוטה "לסלחנות-יתר" 

וללא אחריותיות. הפרקליטות לעומתה, נתפשת בציבור כגוף  יושרה  והיא נתפשת כגוף ללא  כלפי אנשיה 

הוגן ובעל יושרה אך כחסר מנגנונים של רגולציה פנימית. נראה כי הגורם החיצוני העיקרי, הדורש דין וחשבון 

מרשויות האכיפה על מעשיהן ועל החלטותיהן, היא התקשורת הציבורית, המותחת ביקורת עליהן במקרים 

בולטים של חוסר יושרה או חוסר אחריותיות. יש לציין כי השקיפות ברשויות האכיפה אינה רבה. למרות 

ובמניעת פשיעה.  כי חסרה שקיפות בעיקר באכיפת החוק  נראה  גוף ציבורי הן מחויבות בשקיפות,  שככל 

נראה גם כי הפרקליטות והמשטרה נמנעות ממסירת מידע תוך הישענות על המגבלות בחוק חופש המידע 

)בטחון המדינה, מאמץ לאיתור החומר ועוד(. 
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תרומת רשויות האכיפה ליושרה הלאומית היא גבוהה. שתי רשויות האכיפה עובדות בשיתוף מלא, ויש להן 

ועבירות פליליות  נרתעו מחקירות שחיתות  תפקיד מרכזי ביותר במלחמה בשחיתות. רשויות האכיפה לא 

)לרבות מכהנים(.  וחברי כנסת  גם של הדרגים הבכירים ביותר בשלטון, לרבות נשיא, ראש ממשלה, שרים 

על אף שננקטת מידה רבה של זהירות בחקירות מסוג זה )הן בהחלטה לפתוח בחקירה והן בביצוע החקירה(, 

יתר" לפתוח בחקירות אלה. עם  "להיטות  כי רשויות האכיפה מגלות  ביקורת הטוענת  התעוררה לאחרונה 

המלחמה  את  מחלישה  אשר  ציבור,  נבחרי  נגד  החקירות  של  סבירה  בלתי  סחבת  על  ביקורת  קיימת  זאת 

בשחיתות שלטונית בשל פגיעה בראיות ובסיכויי ההרשעה בבית-המשפט. למרות האמור לעיל, יובהר כי לא 

נטען להטיית חקירות ותוצאותיהן, סגירתן או השעייתן בשל השפעה ובשל לחצים פוליטיים, או כתוצאה 

ממקרי שוחד ושחיתות ברשויות האכיפה. נראה כי רשויות האכיפה אינן חוששות בדרך כלל מגילוי, מחקירה 

ומהעמדה לדין של מקרי שחיתות של כל אדם, ללא קשר לתפקידו ומעמדו, ובכך הן ממלאות תפקיד חשוב 

במלחמה בשחיתות.

מפלגות

אינו מפתיע,  זה  דירוג   .)55/100( ביותר שבעמודי-התווך  הוא מהנמוכים  היושרה  דירוג המפלגות במערכת 

שכן אמון הציבור במפלגות נמוך מאד והציבור רואה את המפלגות כנגועות בשחיתות. יכולת התפקוד של 

להשיגם. המחסור במשאבים משליך  הרב שלהן  ומהקושי  המפלגות מושפעת מאד מהמחסור במשאבים, 

לא מעט על עצמאותן ועל אי-תלותן של המפלגות בגורמי חוץ. מערכת חוקים שהמרכזי שבהם הוא חוק 

מגביל  החוק  העצמאי.  תפקודן  את  לאפשר  כדי  המפלגות  של  המימון  דרכי  את  להסדיר  נועדו  המפלגות, 

ומונע מעורבות של תאגידים ובעלי הון חיצוניים בהתנהלות המפלגות, בייחוד בהיבט של השפעה פיננסית. 

למשל, חוק מימון המפלגות מאפשר להן לקבל מימון לפעילותן מהמדינה. נראה כי אפקטיביות החוק במניעת 

מעורבות והשפעות זרות על מפלגות פוליטיות אינה רבה. יש לזכור עוד, כי חוק מימון מפלגות מפלה לרעה 

גיוס  יכולת  נגישותן לציבור ואת  וגדולות, באופן שמגביל את  מפלגות חדשות וקטנות בהשוואה לוותיקות 

ההון העצמאית שלהן. עובדה זו ומצבת חובות גבוהה של רבות מהמפלגות מעידות כי עצמאות המפלגות 

אינה גדולה, והן תלויות לא מעט בגורמי מימון והשפעה חיצוניים. המשילות במפלגות אינה גבוהה אף היא 

והשקיפות בהן נמוכה. מפלגות מחויבות בחוק בשיקוף מצבן הפיננסי, אולם בפועל הן משקפות אך ורק את 

המידע הבסיסי, שלו הן מחויבות במצב זה. הן יכולות, בקלות יחסית, להעלים מן העין הציבורית כספי תרומות 

וחריגות פיננסיות בכספי הסיעות, וניכר כי השקיפות אינה מלאה ואינה מספקת. המפלגות עומדות בדרישות 

החוק, אך לא עושות מאמץ מעבר לכך לרשום את הכנסותיהן והוצאותיהן המלאות. בפועל, הדיווח לציבור 

אינו מלא ואינו מקיף דיו, האחריותיות אינה גבוהה ולא קיימת אחריותיות מספקת הן כלפי הציבור הבוחר 

במפלגות )למשל, מבחינת קיום הבטחות בחירות( והן כלפי חוק המפלגות וקיומו. קיימת בעייתיות מובנית 

בכך שכל חקיקה שבמהותה היא החמרה של החובות והמגבלות, החלות על מפלגות, טעונה אישור של חברי 

הכנסת, שהם נציגי המפלגות, ומטבע הדברים אין הם ששים להטיל על עצמם מגבלות כאלה. מבקר המדינה 

משמש כ"שומר הקופה" בתחום זה וכלפיו יש למפלגות אחריותיות )שיכולה להיות כרוכה בסנקציות(. בהיבט 

היושרה מסתמנת חולשה של תחום המפלגות: למעשה, מפלגות מחפשות ומוצאות פרצות בחוק המפלגות 

המצע  בקידום  המפלגות  דבקות  מבחינת  גם  גבוהה  אינה  היושרה  ולטובתן.  לצרכיהן  לרעה  זאת  ומנצלות 

הפוליטי שעליו הן מצהירות. הציבור מתייחס אל המפלגות כאל גופים הפועלים במידה רבה בציניות.

באשר לתפקידן במערכת היושרה, הרי שהמפלגות אינן מקדמות כלל מאבק בשחיתות ציבורית, ונתפשות 
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וקידום  ממלכתית  גישה  מגלות  ואינן  פוליטית,  שליטה  ושל  עוצמה  של  עצמיים  אינטרסים  כמקדמות 

אידאולוגיות. מכאן עולה, כי בהתנהלותן הפוליטית והמנהלית-פנימית, המפלגות אינן תורמות תרומה חיובית 

לקידום מערכת היושרה הלאומית בישראל. יש הטוענים כי ההפך הוא הנכון: תרומתן שלילית ופוגעת ביושרה 

הלאומית.

החברה האזרחית

החברה האזרחית כוללת עמותות ללא כוונת רווח, חברות הפועלות לתועלת הציבור וכדומה, כלומר- גופים 

 .)69/100( בינוני  בין עמודי התווך הוא  דירוגה כאן  רווח.  אזרחיים הפועלים למטרות אזרחיות ללא מטרות 

באופן כללי יכולת התפקוד של החברה האזרחית, מבחינת עצמאותה וזמינות המשאבים הנחוצים לה, אינה 

גבוהה ובהחלט טעונה שיפור. החברה האזרחית סובלת מהגבלת פעילותה ומהתערבות הממשל )למשל, רשם 

העמותות(, לא לשם סיוע לפעולתה, אלא לשם הסדרה בתחומים, שאינם בהכרח תורמים לקידום פעילותה 

או לנגישותה לציבור. החוק מעניק סמכות וכוח רבים לרגולטור של החברה האזרחית: רשם העמותות. אך 

סמכויות אלה מוגדרות באופן שמשאיר מקום רב לפרשנות הרשם ומתוך כך לשרירותיות ולהטיות אישיות 

בהחלטותיו ודבר זה פוגע בעצמאותן. על ארגוני החברה האזרחית מוטלות בתקנות חובות ביורוקרטיות רבות 

החורגות מתחום הדרישה בחוק והופכות לנורמות שהן בגדר "חוק" מחייב. כך במקרה של אישור "הניהול 

לכל  מחייבת  לדרישה  לעמותות,  תורמים  לשימוש  בלבד  המלצה  בעבר  שהיה  מאישור,  שהפך  התקין", 

העמותות. עמידה בדרישה זו מסרבלת ומקשה על פעילותן של עמותות ואף על עצם קיומן. השגת משאבים 

מהממשלה  בהקצבות  או  בהכנסות  מחסור  עקב  האזרחית.  החברה  לארגוני  מרכזית  בעיה  היא  לתפקודם 

תפקודם של ארגוני החברה האזרחית רבים תלוי בתרומות שעליהם לקושש, דבר המגביל את יכולתם לתכנן 

החברה  לארגוני  גדולות  תרומות  ושרידותם.  קיומם  עצם  על  מאיים  ואף  טווח,  ארוכת  בפעילות  ולעסוק 

האזרחית, המאפשרות תפקוד רציף, יוצרות תלות בתורם ומהוות מקור להשפעה של התורם על פעילותם 

של הארגונים, לעתים שלא לפי יעודן ומטרותיהן. חשוב לציין כי כל הכשלים המוזכרים כאן, עמוקים עוד 

יותר כאשר מדובר בארגוני החברה האזרחית של מיעוטים. 

המשילות בארגוני החברה האזרחית )השקיפות, האחריותיות והיושרה( טובה למדי. בארגוני החברה האזרחית 

ניכרת בזכות פרויקט "גיידסטאר": מיזם אזרחי של מאגר המידע הגדול ביותר בארץ לרישום  יש שקיפות 

עמותות ופרטים עליהן. רשם העמותות מחזיק מידע רב על העמותות הרשומות הנגיש לציבור באמצעות אתר 

הגיידסטאר שבו שותף משרד הפנים. מאידך, מן הדוח עולה, כי קיימת בעייתיות בשקיפות הניהול הפנימי 

של ארגוני החברה האזרחית. מבחינת אחריותיות אין דגש על הדרישה מארגוני החברה האזרחית למסור דין 

וחשבון על מעשיהם. בעוד ארגוני החברה האזרחית מחויבים למסור לרשם העמותות מידע מנהלתי-ארגוני 

רב, הרי שברמת ההתנהלות שלהם עצמם אין כל דרישה לאחריותיות, והבחירה לנהוג באחריותיות תלויה 

בארגון עצמו, באופי האנשים העומדים בראש הארגונים ובחברים בהם. בפועל, בארגונים רבים האחריותיות 

כלפי גורמי-חוץ ופנים, לרבות חברי העמותה וחברי הוועד המנהל שלה, היא במונחים כללים ופשטניים של 

הצהרת יעוד או הצהרת כוונות, ולכן בפועל היא נמוכה או כלל לא קיימת. דבר זה מתקשר לבעייתיות בחברה 

להצהרת  ובהתאם  ביושרה  פועלים  הארגונים  כי  הבודק,  פיקוח  מנגנון  כל  אין  היושרה:  בתחום  האזרחית 

הכוונות ולתקנונים אשר להם התחייבו. הדבר משפיע באופן ישיר על רמת היושרה שבה נוהגים הארגונים 

בפועל. קשה להכליל בעניין היושרה בקרב החברה האזרחית, שכן נכללים בה אלפי ארגונים השונים מאד זה 

מזה. בחוק מוגדרים מנגנונים פורמליים שנועדו להבטיח יושרה בארגוני החברה האזרחית, אלה כוללים תקנון 
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ומטרות מוגדרים, כינוס אספות שנתיות ועוד. אולם הבעייתיות נובעת מהיעדר מנגנוני פיקוח על יישומם 

ולכן רמת היושרה בארגוני החברה האזרחית אינה גבוהה, גם אם אין היא נובעת או גוררת מעשה זדון, אלא 

לרוב מחוסר ידיעה או היעדר נורמות התנהגות מתאימות. יש לציין כי גם בתחום היושרה השוני בין הארגונים 

הרבים הוא עצום.

הוא משימה  כי המאבק בשחיתות  נראה  היושרה  במערכת  האזרחית  ארגוני החברה  לתפקידם של  באשר 

מרכזית של אחדים מהארגונים, והם משמשים "כלבי שמירה" חשובים במערכת. עם זאת, יש מקום רב לשיפור 

בהתנהלותם של ארגוני החברה האזרחית בארץ. מדיניות נוגדת-שחיתות כללית כמעט ואינה מקודמת אולם 

יש שיתוף פעולה בין ארגוני החברה האזרחית בקידום המאבק בשחיתות. ארגוני החברה האזרחית עצמם 

תורמים רבות לפיקוח ולביקורת על הנעשה בכנסת ובממשלה ומנגישים את המידע לציבור.

תקשורת

תחום התקשורת לציבור הרחב )"המונים"( כולל גורמים כגון העיתונות, שידורי הרדיו והטלוויזיה הציבוריים 

והמסחריים, אך הניתוח אינו כולל את התקשורת המקוונת )אתרי אינטרנט שאופיים שונה(. דירוגה הכללי של 

התקשורת במערכת היושרה הוא בינוני )72/100(: עצמאותה מוגבלת, תלותה בגורמים זרים )בייחוד במימון( 

תרומת  שיפור.  וטעונה  למדי  נמוכה  בה  המשילות  כן  כמו  מוגבלים.  לרשותה  העומדים  והמשאבים  גבוהה 

ומרכזי במערכת,  התקשורת לקידום היושרה בישראל משמעותית מאד, אך מהיותה מנגנון שמירה חשוב 

תרומתה טעונה שיפור ניכר.

בישראל מגוון גדול של אמצעי תקשורת ארציים ומקומיים, כלליים וסקטוריאליים. מגוון גדול זה מאפשר 

חד- או  מוטה  תמונה  מציגים  התקשורת  מכלי  חלק  אם  גם  מאוזנת  תקשורתית  תמונה  לקבל  למעוניינים 

ידי חוקים ותקנות, המתייחסים בעיקר לרישוי ולהתנהלות ופחות לתכנים  צדדית. התקשורת מוסדרת על 

ונגד המדינה(. העיתונות בארץ עדיין מוסדרת על  גזעית  נושאים ביטחוניים או הסתה  )להוציא  המועברים 

ידי פקודת העיתונות מימי המנדט, פקודה זו אינה עדכנית ואינה תורמת להתפתחות התחום. יתרה מכך, יש 

בפקודה פוטנציאל לפגיעה חמורה בחופש הביטוי. אמצעי התקשורת המשודרים והאלקטרוניים מוסדרים 

בעיה  קבע.  דרך  חוקים המתעדכנים  אלו  והלוויין.  הטלוויזיה  לשידורי  המועצה  ובתקנות  בחוק התקשורת 

מוסדר  והנושא  ביטוי"  "חופש  חוק  נחקק  לא  בישראל  כי  בעובדה  טמונה  התקשורת  בתחום  משמעותית 

רק באמצעות חוק כבוד האדם וחירותו. לשם כך נדרשו פירוש משפטי של החוק ויצירת תקדימים שיגוננו 

קשה,  משאבים  מבעיית  סובלים  כאחד  והציבוריים  הפרטיים  התקשורת,  מאמצעי  רבים  התקשורת.  על 

הדורשת מהם להתפשר על איכות התכנים וחושפת את התקשורת במידה משמעותית ללחצים ולהשפעות 

צולבות, של בעלי-הון  ובעלויות פרטיות, שהן לעתים  לגבי פרסום. תקציבי ממשלה בתקשורת הציבורית 

התקשורת.  בעצמאות  ופוגעים  סלקטיביים  פרסום  כיווני  על  משפיעים  מגבלות,  מציבים  זרים  ואינטרסים 

נראה כי תחום התקשורת סובל מרגולציה נמוכה מחד גיסא ומפיקוח נמוך על התקשורת ותכניה מאידך גיסא. 

הדבר מביא 'לעצמאות-יתר' לכאורה )קרי: חוסר כל פיקוח על הנעשה( ולפגיעה באיכות התקשורת ומאפשר 

השפעה רבה מדי של אינטרסים זרים )כלכליים, פוליטיים ואחרים( על המשודר ועל הנכתב בפועל. 

משילות התקשורת )השקיפות, היושרה והאחריותיות בה( אינה גבוהה: בהיבט השקיפות מחויבים כל אמצעי 

התקשורת לדווח ולפרסם מי הם בעליהם ומי בעלי התפקידים הבכירים בהם. אולם, אין חובת פרסום של בעלי 

עמדות ביניים שגם להם השפעה רבה מאד על הנעשה. אין באמצעי התקשורת כל שקיפות באשר לתהליך 
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שיקולים.  ומאילו  עצמית(  )צנזורה  צונזר  או  נגנז  מה  ומדוע,  לא  ומה  לפרסם  מה  הקובע  ההחלטות  קבלת 

)צנזורה צבאית( או מתוקף החלטת בית  בחוק יש התייחסות לצווי איסור פרסום, אם מטעמים ביטחוניים 

ועל  ופרסום  על שקיפות  לשמור  רצון  החוק משקפת  רוח  ידיעה.  או של  נושא  פרסום של  לאסור  משפט 

רב מהצפוי  כי אי-הפרסום,  )או במילים אחרות: להגבלה מעטה ככל האפשר( אולם מתברר,  חיסיון מועט 

והרצוי. מחד, הצנזור הצבאי ממעיט לאסור פרסום ידיעות והחלטותיו שקופות, אך מאידך בתי המשפט נוטים 

להקל ויש הטוענים אף להקל מאד, בהוצאת צווי איסור פרסום, ובכך פוגעים בשקיפות כלפי הציבור ובזכותו 

ועל  ידיעות  לדעת. הצנזורה-העצמית המחמירה שיש בתקשורת היא המגבלה החשובה ביותר על פרסום 

הסיבות לאי-פרסומן. כלי תקשורת מפעילים צנזורה עצמית מסיבות של חשש מפגיעה במקורות עיתונאיים 

ביטחוניים.  אף  רחוקות  ולעתים  פוליטיים-חברתיים  או  כלכליים-מסחריים  באינטרסים  מפגיעה  מקורבים, 

אינטרסים אלה – שאינם גלויים ולכן אין אפשרות לערער על צנזור המידע עליהם שכן אין בפני מי לערער - 

מעוותים את השקיפות התקשורתית. בעוד שכלפי חוץ נראית התקשורת כשקופה וללא מגבלות פרסום, הרי 

שהצנזורה העצמית המוכתבת על ידי אינטרסים שאינם גלויים לעין כל, הן בשאלה מה מתפרסם והן בשאלה 

מה נמנעים מלסקר ולפרסם, פוגעת בשקיפות התקשורת באופן מדאיג. 

פי  על  לרוב  מתנהלים  הפרטיים  התקשורת  ואמצעי  גבוהה  אינה  בתקשורת  והאחריותיות  היושרה  רמת 

שיקולים כלכליים ופחות משיקולי אחריותיות, יושרה ושליחות ציבורית. אין הקפדה רבה על אימות עובדות 

ובדיקתן ויש הסתמכות רבה מדי על "חומר מוזן" מגורמי יחסי ציבור חיצוניים. היעדר 'נציב תלונות ציבור' 

עצמאי לתקשורת גורם לכך שאין לציבור אל מי לפנות ומפחית עוד יותר את האחריותיות של התקשורת. 

בהקשר זה אפשר לומר, כי גם היעדר קוד אתי הוא מכשול, אם כי חסרונו אינו בולט, בשל השימוש ב"מסמך 

נקדי" להתנהלות בתקשורת המהווה קוד אתי בלתי מחייב. אין בתחום התקשורת חוקים, נהלים ותקנות או 

קודים אתיים מספקים ומחייבים. אימוצם של אלה הקיימים הוא וולונטרי ומשתנה בהיקפו מכלי תקשורת 

אחד למשנהו. חוקים כמו חוק לשון הרע ותביעות משפטיות בולטות שהוגשו נגד עיתונאים מהווים מעין 

שוט המעודד את המדיה להגביר את האחריותיות שלה כלפי הפרסומים. אולם לעתים דווקא חוק לשון הרע 

מרתיע מפני פרסום ופוגע בחופש העיתונאי. החוק אינו יכול למנוע פרסומים מגמתיים או מוטי-אינטרסים, 

גורם מסוים, כך שהשפעתם של האינטרסים הכלכליים-פוליטיים רבה  שאין בהם משום הוצאת דיבה על 

בפרסום,  האמינות  של  המקצועית  הנורמה  הוא  בפועל  האחריותיות  בשמירת  המסייע  מאזן  גורם  יחסית. 

שעליה מבקשים לשמור כלי תקשורת לא מעטים כדי שהציבור יישאר נאמן לכלי התקשורת. 

אין חולק כי אמצעי התקשורת העוסקים בעיתונאות חוקרת, מעלים תרומה משמעותית למאבק בשחיתות 

ומחזקים את היושרה הלאומית. אולם לא כל אמצעי תקשורת נוהגים כך ואף גרוע מזה: הם מסוככים על 

גורמים אינטרסנטים שיש להוקיע אותם ואף מעוותים פרסומים בהשפעתם. לכן, ראוי לחזק את תפקידם של 

כלי התקשורת כמתריעים בשער וככלבי השמירה של החברה, שכן אין להם תחליף.

יסודות מערכת היושרה הלאומית - ישראל
עמודי-התווך של מערכת היושרה מונחים על התשתית החברתית-פוליטית-כלכלית-תרבותית של ישראל 

מהם.  ויונקים9  אלה  חברתיים  ביסודות  נטועים  שונים  עמודי-תווך  של  ששורשיהם  מכך  להתעלם  ואין 

והרשות  המחוקקת  הרשות  )ועמן  הלאומית  היושרה  במערכת  המפלגות  חולשת  כי  לומר  אפשר  למשל, 

9  היסודות החברתיים-כלכליים-תרבותיים של ישראל מתוארים בדוח ביתר פרוט בפרק "הפרופיל הלאומי, תשתית מערכת היושרה".
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ומתקשרת לתשתית החברתית-עדתית-דתית  יונקת מאותה תשתית  המבצעת המתבססות על המפלגות( 

של המדינה. ההתגבשות הפוליטית-מפלגתית העיקרית בישראל הפכה עם השנים להיות כזו המשקפת גם 

חלוקה חברתית-כלכלית, עדתית ודתית, אולי אף יותר מאשר אידאולוגית. ההזדהות הפוליטית-מפלגתית לא 

הצליחה לחצות ולשבור מחיצות אלה. כלומר, המפלגות הגדולות מזוהות עם חלוקה חברתית כגון השכבה 

האשכנזית הוותיקה בארץ, השכבות החלשות מבחינה כלכלית והמוצא העדתי המזרחי, לצד מפלגות דתיות 

על גווניהן השונים )חרדים ודתיים ציוניים(, עולים מרוסיה וכמובן מפלגות ערביות. דהיינו, נוצר ריבוי מפלגות 

וריבוי אינטרסים חברתיים-עדתיים ממישורים שונים ואף מנוגדים, המשליכים על המערכת הפוליטית ועל 

יציבותה. ריבוי הגורמים והאינטרסים הפוליטיים הנאבקים זה בזה מהווה רקע פוליטי שאינו מעודד ואינו 

מהפוליטיקאים  רבים  כי  תחושה  בציבור  נוצרה  זה,  רקע  על  הלאומית.  היושרה  במערכת  הצורך  די  תומך 

בימינו, אינם אנשים המקדמים חזון או אידאולוגיה שהם מאמינים בה, אלא הם אנשים ציניים למדי הפועלים 

בפוליטיקה  רואים  רבים  שררתם.  את  ולשמר  האישי  מעמדם  את  לקדם  צרים,  כיתתיים  אינטרסים  לקדם 

"קרדום לחפור בו" וכמכשיר בעזרתו יוכלו "לעשות לביתם". ברור מכך כי דירוג היושרה של עמודי התווך 

אינו מנותק מתשתית התרבות החברתית-כלכלית-פוליטית בישראל, ממנה הם יונקים וכמובן שאין להתעלם 

מגורמים אלה.

היושרה, האחריותיות והתרומה למערכת היושרה, נתפסות כנמוכות במפלגות, בממשלה )המורכבת מנציגי 

המפלגות( וברשות המחוקקת. מצב זה הוא תוצאה של האווירה הציבורית שמקורה בתפישת הפוליטיקה 

כמקדמת מטרות ואינטרסים אישיים וסקטוריאליים תחת קידום מטרות ויעדים לאומיים. הדבר בולט בעיקר 

בהבחנה שעלתה באופן ברור במחקרנו בין האחריותיות והיושרה בכנסת כמוסד ובין היושרה והאחריותיות 

בדומה, הרמה  בכנסת.  היושרה  נקודת החולשה של  ומהווים את  ביותר  כנמוכים  של חברי הכנסת שדורגו 

המהותיות,  חולשותיה  שהן  המבצעת  ברשות  בפועל  והיושרה  האחריותיות  השקיפות,  של  מאוד  הנמוכה 

נובעות ככל הנראה מאותה תפישה של הפוליטיקה.

כמו כן בבסיס התשתית המוסדית-פוליטית בישראל מונחת גם תפישת יסוד ערכית של המדינה כדמוקרטיה 

פרלמנטרית. אפשר לראות בתפישת יסוד מוסדית ערכית זו את תשתית התמיכה בשלושת הגופים שהערכתם 

גבוהה במערכת היושרה הלאומית: ועדת הבחירות המרכזית, הרשות השופטת ומבקר המדינה. שלושה אלה 

בסיסית.  חוקית  ועל מערכת  יסוד  עקרונות  על  אלא  פוליטיקה מפלגתית  על  נשענים  מוסדות שאינם  הם 

ייעודם ותפקודם בפועל נתפשים כממלכתיים ולא כמשרתים אינטרסים אישיים-סקטוריאליים. מכאן ככל 

הנראה נובע ההבדל ונובעת עצמתם.

מסקנות והמלצות עיקריות

כנאמר לעיל ממצאי הניתוח של מערכת היושרה הלאומית בישראל מאפיינים אותה כמערכת בעלת שני 

להם  אשר  המוסדיים  הגורמים  את  משקף  האחד,  בהשפעתם:  לזה  זה  מנוגדים  עיקריים  כוחות  או  צירים 

הערכת יושרה נמוכה: הרשות המבצעת )ממשלה( וזרועותיה בשירות הציבורי והפוליטי )מפלגות(. אלה הם 

גורמים המחלישים או שוחקים את היושרה הלאומית. השני, הגורמים המוסדיים אשר להם הערכת יושרה 

וההגנה  ומבקר המדינה. אלה משקפים מנגנוני שמירה  ועדת הבחירות המרכזית, הרשות השופטת  גבוהה: 

מפני שחיקת היושרה הלאומית ותומכים בה. 

ברצוננו להדגיש שוב כי מבנה מוסדי בעל ניגוד פנימי זה של מערכת היושרה הלאומית, מעורר חשש מפני 
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שחיקת כוחם של מנגנוני ההגנה על היושרה הלאומית ויכולתם לעמוד כנגד הלחצים וההשפעה מצד הגורמים 

שאינם מצטיינים ביושרה ואשר אפשר לכנותם מחלישי יושרה. מבנה לעומתי כזה יכול בקלות יחסית להיגרר 

לקידום  המאבק  מדיניות  על  כי  היא  העיקרית  המלצתנו  בישראל.  הלאומית  היושרה  ברמת  להידרדרות 

היושרה הלאומית להתמקד בציר פעולה כזה, ויפה שעה אחת קודם. יש הטוענים כי לחץ כזה ושחיקה, כבר 

מתקיימים בשנים האחרונות, בצורה של התקפות על המערכת השיפוטית, חקיקה "עוקפת בג"צ" שמובילות 

הציבורית  התקשורת  באמצעי  לשלוט  וניסיונות  המדינה,  מבקר  מוסד  להחלשת  ניסיונות  בכנסת,  מפלגות 

ו'למתן' את תפקודה כמנגנון בקרה חשוב מבחינת היושרה. 

הלאומית  היושרה  בנושא  טיפול  מדיניות  בגיבוש  ולהתייחסות  למחשבה  מקור  שיהוו  ראוי  אלה  דברים 

היושרה  הערכת  מבחינת  החלשים  שהגורמים  ראוי  הלאומית  היושרה  מערכת  את  לקדם  כדי  בישראל. 

ההגנה",  "מנגנוני  המהווים  החזקים,  להפך: שהגורמים  ולא  הלאומית  ליושרה  בתרומתם  יתחזקו  הלאומית 

יישחקו 'בלחץ' הגורמים הנמוכים ביושרה, ותיווצר החלשה שלהם וירידה ברמת היושרה הלאומית. כאמור, 

ניתן לפרש תהליכים המתרחשים לאחרונה כמשקפים שחיקה במעמדם של הגורמים המוסדיים בעלי הערכת 

היושרה הגבוהה במערכת, ואף שחיקת "חומת-ההפרדה" בין שלוש הרשויות השלטוניות, הפרדה המהווה 

בסיס לממשל דמוקרטי. בכך, כבר נשחקת והולכת היושרה הלאומית באופן משמעותי.

מהיבט  נעשה  עמודי-התווך  ניתוח  כזכור,  בפועל.  והנעשה  החוק  בממדי  לשינוי  מתייחסת  נוספת  המלצה 

החוק ומהיבט הנוהג בפועל. הממצאים מראים כי ככלל, למערכת היושרה הלאומית חולשה רבה יותר בממד 

ודורג  בפועל  הנוהג  ממד  הוערך  בעמודי-התווך  עקבי,  באופן  והחוק.  ההלכה  בממד  מאשר  בפועל  הנוהג 

כנמוך )66 בממוצע( מהיבט ההלכה והחוק )79.5(. כלומר, מסגרת ההלכה הקיימת מאפשרת משילות )על 

כי  מסתמן  מכאן  בפועל.  קורה  מאשר  יותר  גבוהים  הלאומית,  היושרה  במערכת  ופעולה  השונים(  היבטיה 

שיפור היושרה הלאומית אפשרי לא רק על ידי שינויי חקיקה ונהלים, אלא גם – ואולי בעיקר - על ידי שיפור 

כרוך ככל  כזה  זאת, שינוי התנהגותי  גם ללא שינויים בחוק. עם  ההתנהלות בפועל בעמודי התווך השונים 

הנראה בשינוי משמעותי תרבותי-חברתי ובהתייחסות הכללית והערכית בחברה הישראלית לנושא היושרה 

– שינוי שאינו פשוט כלל וכלל.

מסקנה נוספת מהמחקר היא כי לכל עמודי התווך חוזקה יחסית ביכולתם לתפקד )ציון ממוצע 77(. לעומת 

זאת, בתחום המשילות )שקיפות, אחריות ויושרה( וכן בתחום תרומת עמודי-התווך השונים למערכת היושרה 

מאמץ  בעיקר  להדגיש  לכן  יש  אלה(.  מרכיבים  בשני   68 ממוצע  )ציון  פחות  הרבה  טוב  המצב  בישראל, 

לשיפורים בתחום המשילות.

מסקנה יישומית חשובה שלישית העולה מהדוח היא כי בישראל נדרשת מהפכת שקיפות. ההמלצה בדבר 

הגברת השקיפות עוברת כחוט השני בין עמודי-התווך השונים. ההמלצה הבסיסית שלנו היא כי על כל הגופים 

והמוסדות להפוך את השקיפות לברירת המחדל לפיה הם פועלים. המידע שברשות מוסדות הציבור שייך 

ומובן לציבור הרחב  נגיש  בו במעין נאמנות. לכן על המידע להיות שקוף,  ומוסדות אלה מחזיקים  לציבור, 

וראויים  נימוקים כבדי משקל  והן בתוכנו. הימנעות משקיפות צריכה להיות מבוססת על  הן באופן הצגתו 

תכליתם למנוע נזק משמעותי בפרסום. המלצות נוספות וספציפיות יותר מופיעות בגוף הדוח.
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הפרופיל הלאומי:
תשתית מערכת היושרה הלאומית בישראל

היושרה הלאומית היא מערכת הטבועה עמוק במארג החברתי, כלכלי, פוליטי ותרבותי של כל מדינה, והיא 

נגזרת ממארג זה. כך גם בישראל, היושרה הלאומית היא תולדה של המערכת התרבותית-חברתית-כלכלית 

של המדינה, ובמידה רבה היא תלויה במערכות אלה. לכן ראוי להתייחס בקיצור אל המארג ואל הקונטקסט 

במדינת ישראל, כבסיס לבחינת היושרה הלאומית, ולשם הבנה והערכה של פעולות לשיפור היושרה. 

רקע כללי
בעלת שלטון  דמוקרטית  כמדינה   )1948 במאי   15( אייר, תש"ח  ה'  ב-  65 שנה  לפני  הוקמה  ישראל  מדינת 

להיות מדינה מודרנית מפותחת, החברה בארגון OECD. בתום המנדט  והתפתחה  רב-מפלגתי,  פרלמנטרי, 

הבריטי על ארץ ישראל הוכרזה הקמתה של המדינה, והיא הוקמה על בסיס החלטת האומות המאוחדות לחלק 

את ארץ ישראל לשתי מדינות: יהודית וערבית )לפי התכנית הידועה בשם "תכנית החלוקה"(. בעת ההכרזה 

מנה הישוב היהודי בישראל כ- 650 אלף אזרחים, שמניינם כיום, לאחר 65 שנה, מעל משמונה מיליון. מיד עם 

הקמתה החלה המדינה לקלוט גלי עלייה גדולים של יהודים פליטים, ובהם ניצולי השואה מאירופה ויהודים 

ממדינות ערב וממדינות המזרח התיכון. בחלוף שלוש שנים בלבד אשר במהלכן התחוללה מלחמת השחרור 

שהייתה מלחמה עקובה מדם לעצמאות, נקלטו בישראל 670 אלף עולים שהם יותר ממספר התושבים בעת 

הקמתה. הדבר הביא להכפלת האוכלוסייה בארץ ונוצר יחס חסר תקדים בין עולה חדש לבין אזרח 'ותיק'. 

היו לכך כמובן השלכות כלכליות-חברתיות-תרבותיות מרחיקות לכת, שכן המדינה נדרשה למשאבים למימון 

המלחמה, לשיקום המדינה אחרי המלחמה ולקליטת גלי ההגירה הגדולים. על אף "נקודת התחלה" קשה זו, 

התפתחו החברה והמשק הישראליים, כאמור, לחברה ולמשק מודרניים מהמפותחים במשקי העולם. כל זאת, 

ללא פגיעה במארג הפוליטי-שלטוני הדמוקרטי השורר במדינה.

הבסיס הפוליטי-מוסדי
עד כמה יכולה מערכת היושרה הלאומית להיתמך על ידי המוסדות הפוליטיים בישראל? 

ניקוד: 80

הבסיס הפוליטי-מוסדי בישראל, תומך באופן ניכר במערכת היושרה במדינת ישראל. ככלל אפשר לומר כי 

בישראל מתקיים שלטון החוק, וכפי שמעיד הניתוח בהמשך, המערכת החוקית מספקת מסגרת המסדירה 

בצורה נאותה את ההתנהלות במדינה. 

'יש  הוקמו  לא  המדינה  מוסדות  למעשה,  הקמתה.  מיום  כזו  והייתה  פרלמנטרית,  דמוקרטיה  היא  ישראל 

מאין' אלא היוו המשך למוסדות פוליטיים-שלטוניים, שהוקמו על ידי התנועה הציונית ופעלו בה מראשיתה; 

היהודית.  הסוכנות  במסגרת  המדינה  טרום  של  ישראל  בארץ  היהודי'  'בישוב  אלה  מוסדות  פעלו  בהמשך, 

לפיכך, מערכת שלטונית נבחרת ודמוקרטית היא המסורת הפוליטית הממוסדת המלווה את המדינה מיום 

הקמתה ואף לפני כן.

בראש המדינה עומד הנשיא, אשר תפקידו סמלי וייצוגי בעיקרו. המדינה מנוהלת בידי שלוש רשויות: הרשות 
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המחוקקת )הכנסת(, הרשות המבצעת )הממשלה( והרשות השופטת. בין הרשויות יש הפרדה לפי העיקרון 

של הפרדת רשויות.

הרשות המחוקקת בישראל היא הכנסת המונה 120 חברים. החברים נבחרים בבחירות כלליות אחת לארבע 

)לא בחירות אישיות או  שנים- לא באופן אישי, אלא כנציגי מפלגות. הבחירות הן של רשימות מפלגתיות 

החוקים,  את  מחוקקת  הכנסת  לכנסת.  מועמדיה  רשימת  את  הקובעת  למפלגה  היא  וההצבעה  אזוריות(, 

מקבלת החלטות מדיניות, בוחרת בנשיא ובממשלה ומפקחת על פעולות הממשלה.

הרשות המבצעת בישראל היא הממשלה, והיא המופקדת על ביצוע החוקים שחוקקה הכנסת ועל ניהולה 

הממשלה  הרכבת  תפקיד  את  עליו  הטיל  שהנשיא  כנסת  חבר  הוא  הממשלה  ראש  המדינה.  של  התקין 

והממשלה שהרכיב זכתה באמון הכנסת. מכיוון שמאז קום המדינה לא הייתה בישראל מפלגה יחידה שנהנתה 

מרוב מוחלט בכנסת, היו כל ממשלות ישראל ממשלות קואליציה.

הרשות השלישית בישראל היא הרשות השופטת, הממונה על שמירת החוק במדינה. בראש מערכת המשפט 

עומד בית המשפט העליון, הדן בערעורים על פסקי דין של בתי המשפט הנמוכים ממנו ודן בשבתו כבית דין 

גבוה לצדק )בג"צ( בעתירות של אזרחים נגד רשויות המדינה. לצד מערכת המשפט הרגילה, או האזרחית, יש 

בישראל בתי דין שהחוק העניק להם סמכות ייחודית בעניינים מסוימים. על בתי הדין האלה נמנים בית הדין 

כגון  בעניינים  ודרוזיים(, הדנים  נוצריים  )יהודיים, מוסלמיים,  הדין הדתיים  ובתי  הדין הצבאי  בית  לעבודה, 

נישואים וגירושים.

נאותה  תשתית  ליצירת  מסייעות  ביניהן,  הקיימת  ההדדית  והבקרה  האיזונים  ומערכת  הרשויות  הפרדת 

למערכת יושרה. יש לציין כי למערכת המשפטית )בייחוד לבית המשפט העליון( יש מעמד עצמאי בישראל, 

והתפישה הכללית בציבור, וברשויות האחרות, היא כי יש לכבד את הכרעותיה. בג"צ מהווה אמצעי בקרה 

ושמירה אפקטיבי על פעולות הממשל והכנסת וכך גם באשר למוסד מבקר המדינה הנהנה אף הוא מתמיכה 

ציבורית רבה, ולכן משמש כמנגנון בקרה חשוב על פעולות הממשל. לפיכך, בסיס פוליטי-מוסדי זה תומך 

באופן אפקטיבי במערכת יושרה.

הבסיס הפוליטי-חברתי
עד כמה יכולה מערכת היושרה הלאומית להיתמך על ידי המבנה הפוליטי-חברתי בישראל? 

ניקוד: 65

הישראלי  הפוליטי-חברתי  הבסיס  היושרה.  במערכת  חלקי  באופן  תומך  בישראל  הפוליטי-חברתי  הבסיס 

מכיל תנועות, מפלגות וארגונים רבים, שחלקם משקפים לא רק תפישות ואידאולוגיות פוליטיות אלא גם 

הישראלית  בפוליטיקה  העיקריים  הפוליטיים-רעיוניים  הגושים  את  חברתיות.  וקבוצות  חברתיות  שדולות 

חלוקה  ומרכז.  שמאל  ימין,  של  הבסיסיות  האידאולוגיות  לתפישות  לשייך  אפשר  בכנסת(   - כך  )ומתוך 

ויישומים  משמעויות  לה  יש  בישראל  אך   - בעולם  אחרות  ובמדינות  באירופה  לפוליטיקה  דומה  אמנם  זו 

ייחודיים, השונים מהזרמים הפוליטיים הללו בעולם. החלוקה למחנות השמאל והימין באירופה היא בעיקר 

ההבדל  בישראל.  גם  בעבר  נהוג  היה  וכך  הכלכלי-חברתי  בתחום  האידאולוגיות  העמדות  של  הציר  פי  על 

העיקרי הוא, שבישראל נוצר זיהוי מדיני-בטחוני בתפישת גושים או מחנות אלה: 'השמאל' נתפש כמזוהה 

עם תפישה הדוגלת בנסיגת ישראל משטחים בגדה המערבית )יהודה ושומרון( ובהקמת מדינה פלשתינית 

שם – ובכך, להשיג פתרון לסכסוך המדיני הישראלי-פלסטיני. 'הימין' הפוליטי נתפש כמזוהה עם לאומנות, 
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אמונה בארץ ישראל השלמה והתנחלות בה, והסדרת הסכסוך עם הפלסטינים בלי להקים מדינה פלסטינית. 

במילים אחרות, החלוקה בין ימין לשמאל בפוליטיקה הישראלית היא בעיקרה על פי הפרמטרים הבאים: יחס 

לפלסטינים, יחס להתנחלויות, יחסי דת ומדינה, מדיניות כלכלית וחלוקת המשאבים הכלכליים של המדינה. 

כלומר, בעוד שברוב מדינות העולם החלוקה לימין ושמאל משקפת חלוקה של תפישות חברתיות-כלכליות, 

נובע מכך שהשיח הפוליטי  זו משקפת בעיקר הבדלים בתפישה מדינית-ביטחונית. הדבר  בישראל חלוקה 

בישראל נע בעיקר סביב הציר הביטחוני-מדיני, בניגוד למדינות אחרות. הזיהוי המדיני-ביטחוני של המחנות 

והשיח הביטחוני הדומיננטי שביסודו, אינם תורמים למערכת היושרה בישראל.

ראוי לציין כי הזרמים הפוליטיים בישראל התגבשו עוד לפני הקמת המדינה, בתקופת היישוב )בשנות ה-20 

של המאה ה-20(, בדמותם של תנועת העבודה, הציונות הדתית )שזוהו יותר כשמאל סוציאליסטי, ושמאל 

כימין  )שזוהו  והרוויזיוניסטים  כמרכז(  )שזוהו  הכלליים  הציונים  כגון  האזרחיים  החוגים  בהתאמה(,   - מתון 

לאומי(.

לבד משלושת הגושים המרכזיים הללו ולצדם קיימות בחברה הישראלית קבוצות חברתיות-סקטוריאליות 

החותרות להשפעה על ידי השתתפות במשחק המפלגתי-פוליטי: החרדים, העולים ממדינות ברית-המועצות 

וכל  ולאשכנזים  למזרחים  היהודים  בקרב  עדתית  החלוקה  נוספת  זו  לחלוקה  בישראל.  והערבים  לשעבר 

הגורמים הללו פועלים בזירה המפלגתית פוליטית בישראל. על אף שהזרמים הפוליטיים העיקריים בראשית 

המדינה התגבשו על בסיס אידאולוגי, נראה כי עם השנים ההתגבשות הפוליטית-מפלגתית העיקרית משקפת 

אף חלוקה חברתית-כלכלית, עדתית ודתית, אולי יותר מאשר אידאולוגית וזאת בנוסף לציר הביטחוני-מדיני 

לחלוקה בין 'ימין' ל'שמאל'. ההזדהות הפוליטית מפלגתית לא הצליחה לחצות ולשבור מחיצות אלה. מפלגות 

השמאל בישראל מזוהות עם האליטה החברתית האשכנזית הוותיקה בארץ, מפלגת הימין החילונית מזוהה 

עם השכבות החלשות מבחינה כלכלית והמוצא העדתי המזרחי, המפלגות הדתיות מתבססות על הגוש הדתי 

הערביות  המפלגות  וכמובן  משלהם  מפלגה  עם  מזוהים  מרוסיה  העולים  ציוניים(,  ודתיים  )חרדים  לגווניו 

המתבססות על האוכלוסייה הערבית בישראל. כלומר, נוצר ריבוי מפלגות וריבוי אינטרסים חברתיים-עדתיים 

ממישורים שונים ואף מנוגדים, המשליכים על המערכת הפוליטית ועל יציבותה. 

ולעתים מחייבים תוך  נוגסים לעתים ביושרה הלאומית  ולגשר עליהם,  בין אינטרסים אלה  ניסיונות לפשר 

התפשרות עליה. ריבוי הגורמים והאינטרסים הפוליטיים, הנאבקים זה בזה, מהווה רקע שלא תמיד מעודד 

בציבור  ביטוי  לידי  באה  בעבר,  מאשר  יותר  האחרונות,  בשנים  זה,  רקע  על  היושרה.  במערכת  דיו  ותומך 

חזון או אידאולוגיה שהם מאמינים בה  בימינו, אינם אנשים המקדמים  כי, רבים מהפוליטיקאים  התחושה 

ואינם בהכרח אנשים בעלי מצפון ויושרה פוליטית; אלא, אנשים ציניים למדי הפועלים לקדם את מעמדם 

ולשמר את שררתם, גם אם הדבר כרוך בעזיבת מפלגה, שברשימתה נבחרו, ומעבר לאחרת, או שינוי עמדתם 

והחלטותיהם הפוליטיות בהתאם לצורך. רבים רואים בפוליטיקה "קרדום לחפור בו" ו"לעשות לביתם". אוירה 

ציבורית ודוגמא אישית כמו אלה, אינם מהווים תשתית ראויה המעודדת במיוחד את היושרה הלאומית.
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הבסיס הכלכלי-חברתי
עד כמה יכולה מערכת היושרה הלאומית להיתמך על ידי המבנה הכלכלי-חברתי בישראל? 

ניקוד: 70

טבעיים,  ומשאבים  מחצבים  ישראל  למדינת  שאין  פי  על  אף  הצלחה.  סיפור  נחשבת  הישראלית  הכלכלה 

עומס  עליה  שהטילו  הגדולים,  העלייה10  גלי  מאד,  הגבוהות  הביטחון  והוצאות  הרבות  המלחמות  ולמרות 

כלכלי וחברתי עצום, ישראל הצליחה להגיע למעמד כלכלי מרשים, והיא נמנית על המשגשגות שבמדינות 

העולם. בשנים הראשונות לקיומה התמודדה מדינת ישראל עם בעיות בטחון כבדות מאוד: הן מלחמה על 

קיומה כנגד פלישה של צבאות זרים מכל גבולותיה היבשתיים )מצרים, ירדן, עירק, סוריה ולבנון( והן, לאחר 

מכן, שמירה על גבולותיה מפני פעולות עוינות וחדירות צבאיות לשטחה. בנוסף לכך המדינה הייתה צריכה 

לקלוט בזמן קצר כמות אדירה של עלייה. העלייה ההמונית אילצה את המדינה להתמודד בשלל בעיות כגון 

דיור, מזון, תעסוקה ובעיה חברתית ותרבותית של מיזוג גלויות. הדבר הביא לכך שהמדינה סבלה ממחסור 

חמור במשאבים כלכליים, שהביא בראשית שנות החמישים של המאה העשרים אף לקיצוב במזון ובמוצרים.

הגיע  לא  הגדולה,  בכוח העבודה כתוצאה מהעלייה  הגידול העצום  כי  לציין  בהיבט הכלכלי-חברתי, חשוב 

והמגוון  והפסיפס החברתי-תרבותי הגדול  לידי מימוש מיטבי. מורכבותה האנושית-תרבותית של העלייה, 

שיצרה, הביאו לידי כך, שהפוטנציאל התעסוקתי בקרב העולים היה נמוך: שיעור העולים בגיל העבודה לא 

היה גדול )ילדים וזקנים רבים(, רקע השכלתי מגוון וחסר )כולל בערות(, רקע תעסוקתי )משלחי יד( לא בר-

מימוש בישראל, נושאי בריאות רבים ועוד11 . כל אלה דרשו השקעת משאבים רבים בשיפור ובשינוי יכולות 

ההעסקה של פוטנציאל כוח העבודה הזה. 

מבחינת מימוש פוטנציאל העבודה של האוכלוסייה בישראל, אי אפשר להתעלם מהמבנה המיוחד של כוח 

עובדים,  אינם  הדתיים-חרדים  העבודה.  בכוח  בגודלן שאינן משתתפות  קבוצות משמעותיות  יש  העבודה: 

אשר  ואלו  ממשלתיות  מקצבאות  ומתקיימים  קודש  לימודי  לומדים  אלא  אידאולוגיים-דתיים,  מטעמים 

עובדים מועסקים בשירותים קהילתיים זעירים. מאחר שהם בדרך כלל בעלי משפחות גדולות מאד, הכנסתם 

מזו, עקב הריבוי הטבעי הגבוה,  יתרה  והדבר מגדיל את אי-השוויון בהכנסות בישראל.  נמוכה מאד  לנפש 

חלקם באוכלוסייה גדל והולך בהתמדה והם מהווים נטל גובר על כלכלת ישראל. כמו כן יש בישראל קבוצות 

מיעוטים אחרות )כמו נשים במגזר הערבי( שהשתתפותם בכוח העבודה נמוכה מאד והכנסתן נמוכה.

גדל  יצרו עבור המשק הישראלי,  והדלה במשאבים, שכל התנאים האלה  נקודת ההתחלה הקשה   על אף 

היצוא השנתי של ישראל מכ-30 מיליון דולר בעת הקמתה ב-1948 למעל ל-30 מיליארד דולר בשנה. המשק 

הישראלי צמח בשנות קיומה של המדינה בצורה מרשימה, וחלו בו שינויים מבניים רבים: בשנים הראשונות 

ייצאה ישראל בעיקר פרי הדר, וכן יהלומים מעובדים ומעט מוצרי תעשייה, ואילו היום החלק הארי דל היצוא 

הוא  תעשיות עתירות ידע בתחומים מגוונים של אלקטרוניקה, תוכנה, חומרה, אופטיקה, תקשורת ומכשור 

רפואי.

10  על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה הוא אדם הנכנס לישראל לישיבת קבע לפי חוק השבות, תש"י–1950 או חוק 

הכניסה לישראל, תשי"ב 1952. חוק הכניסה לישראל קובע שמי שאינו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל –על פי אשרת עולה או 
על פי אשרה לפי חוק זה.

11  מתבסס על: יער, א., שביט, ז. )עורכים(: מגמות בחברה הישראלית, כרך א’, 2001, האוניברסיטה הפתוחה
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במרוצת השנים השתנתה גם האידיאולוגיה הכלכלית של ישראל. בראשית דרכה שררה בישראל אידאולוגיה 

המדינה  של  רבה  במעורבות  שהתאפיינה  מובהקת,  ריכוזית  כלכלה   - שתוצאתה  בעיקרה,  סוציאליסטית 

יבוא  איסורי  היטלים,  מגן,  )מכסי  חיצונית  תחרות  מפני  המשק  על  הגנה  של  ומדיניות  המשק,  בפעילות 

ישראל  של  החברתית-הכלכלית  האידיאולוגיה  השתנתה   1977 בשנת  השלטון  חילופי  בעקבות  ועוד(. 

והייתה לאידאולוגיה ליברלית: מאז אמצע שנות ה-1980 נקטו ממשלות ישראל מדיניות כלכלית ליברלית 

)שכללה מדיניות של חשיפת המשק לתחרות ותנועה חופשית של סחורות והון, הפרטה רבה ועוד(, ובשנים 

האחרונות, יש הטוענים, שהמדיניות הכלכלית הפכה אף לניאו-ליברלית וקפיטליסטית. מבחינת ההשלכות 

החברתיות, המדיניות הליברלית הזו הביאה לחלוקת לא שוויונית של הכנסות, ולהיווצרות פערי הכנסה )מדד 

ג'יני(, מהגבוהים בעולם. חשוב כמובן לציין כי גם להשתתפות החלקית, או היעדרות מוחלטת, של קבוצות 

אוכלוסייה גדולות )כמתואר לעיל( חלק חשוב ביצירת אי-השוויון בהכנסות. פערי הכנסה גדולים אלה, שלוו 

מחאה(  )תנועות  חברתיות  לתמורות  הביאו  הביניים,  שכבות  של  יחסית  ובשחיקה  המחיה  ביוקר  בעלייה 

ושינויים במסגרות הפוליטיות הדורשות הגברת הצדק החברתי. תמורות אלה מהוות רקע תומך להעלאת 

היושרה הלאומית.

כיום, המשק הישראלי מבוסס ברובו על כלכה חופשית, מפותחת, יציבה וצומחת. לאחרונה, התקבלה ישראל 

הוא  ישראל  של  התמ"ג  כי  עולה   2011-2012 השנים  לגבי  מהנתונים   .OECD המפותחות  המדינות  לארגון 

כ-  הוא  ישראל  של  היצוא  בעולם(.   44 )מקום  דולר  כ-32,200  הוא  לנפש  והתמ"ג  דולר,  מיליארד  כ-247.9 

64.74 מיליארד דולר, והיא מייבאת סחורות בסך כ-77.59 מיליארד דולר בשנה. שיעור הצמיחה השנתית הוא 

כ-2.9%, שיעור האינפלציה הוא כ-2.1% ושיעור האבטלה הוא כ-6.3% 12. הענף הבולט בכלכלת ישראל הוא 

ההיי-טק, שהיה בשנות התשעים של המאה העשרים לכוח המניע העיקרי של הצמיחה הכלכלית במדינה. 

צבאית, תעשיית מתכת  תיירות, תעשייה  כימיקלים,  תרופות,  הם  הישראלית  בכלכלה  בולטים  ענפים  עוד 

ויהלומים מלוטשים. יש לציין כי לאחרונה מצאו בישראל מאגרי גז גדולים המבטיחים הספקת אנרגיה זולה 

2–3 עשורים, ומוסיפים יסוד מרכזי ליציבות הכלכלית של המשק. מאידך, המאבקים  יחסית ונקייה למשך 

סביב ניצול משאבים חשובים אלה אינם בהכרח תומכים ביושרה ובשקיפות. לעתים נדמה כי ההפך הוא הנכון.

הבסיס החברתי-תרבותי
־עד כמה תומכים הערכים השוררים בחברה הישראלית, הנורמות והאתיקה בה, במערכת יושרה לאומית אפ

קטיבית?

ניקוד: 65 

לאומית  יושרה  מערכת  יכולה  שעליו  הצורך  די  איתן  בסיס  מהווה  אינו  בישראל  החברתי-תרבותי  הבסיס 

להישען. מעצם היותה של ישראל ארץ קולטת עליה, הבסיס החברתי-תרבותי בה מורכב מפסיפס אתני-

תרבותי עשיר ומגוון. התפישה התרבותית ערכית של ישראל כמדינת העם היהודי, וחקיקת 'חוק השבות'13  

למימוש תפישה זו, הביאו לגלי הגירה גדולים לישראל, לאורך כל שנות קיומה. כך גדלה האוכלוסייה מ- 650 

חברתי- לפסיפס  דוגמה   .2013 בשנת  מיליון  יותר משמונה  למעט   1948 בשנת  בעת הקמתה  אזרחים  אלף 

מעירק,  )מאירופה,  עולים  אלף   675 לישראל  עלו   1948-1951 בשנים  העלייה:  גלי  הרכב  הוא  זה  תרבותי 

12  התיאור הסתייע ב- "ספר העובדות העולמי של ה-CIA", ערך ישראל, תת פרק כלכלה

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html

13  חוק השבות הוא חוק המאפשר עליה לישראל של כל יהודי באשר הוא.
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בני  כמיליון  לשעבר  המועצות  ברית  ממדינות  עלו   ,2009–1990 בשנים  אחרות(;  ערב  ומדינות  תימן  מרוקו, 

אדם, מאמריקה הלטינית כ-40,000; מארצות הברית וקנדה כ-50,000, מאנגליה כ-10,000, מצרפת כ-40,000, 

מאתיופיה כ-70,000 )מתוכם 20,000 ב-1991(, וממדינות אחרות כ-60,000 14. מאז קום המדינה ועד 2011 עלו 

לישראל שלושה מיליון עולים שמוצאם מכ-70 מדינות ברחבי העולם15 . כתוצאה מכך, בשנת 2011 היה כל 

ישראלי רביעי )המתגורר בישראל( 'עולה חדש' – כלומר, לא נולד בישראל. במילים אחרות: עולים חדשים 

מהווים רבע מאוכלוסיית המדינה ושליש מכוח העבודה במדינה16 . 

מגוון זה של ארצות מוצא יוצר פסיפס של לפחות 70 תרבויות, אורחות חיים ותפישות עולם שונות )קרוב 

לוודאי אף יותר(, והעולים מדברים ב-30 שפות שונות ואף יותר17 . מגוון התרבויות הללו, והשפעות תרבותיות 

ותפישות  ערכים  שלל  יוצר  ישראל(,  של  המידית  הגאו-פוליטית  הסביבה  )של  תיכוניות  מזרח   – מקומיות 

לרקע  זה.  את  זה  וסותרים  מתנגשים  אף   – רבים  ובמקרים  אלה  עם  אלה  אחד  בקנה  עולים  שאינם  עולם 

תרבותי מגוון, עשיר ולא בהכרח עקבי כזה יש פוטנציאל להוות רקע להתפתחות מערכת אי-יושרה ושחיתות. 

בעוד שבתרבויות אחדות המרכיבות פסיפס זה, יש ערכים התומכים במערכת היושרה, הרי באחרות הערכים 

אינם תומכי-יושרה ולעתים אף מעודדים ונותנים לגיטימציה להתנהגות הנוגדת יושרה, כמו למשל: שימוש 

בשוחד, נפוטיזם, פרוטקציוניזם, אתנוצנטריזם, אפליית מיעוט וכדומה. 

גלויות"  למיזוג  היתוך  "כור  נחרצת של  חברתית  מדניות  הופעלה  אלה,  תרבות  הבדלי  ולטשטש  למתן  כדי 

וניסיון ליצור תרבות "ישראלית" אחידה ולמחוק השפעות תרבותיות שהובאו מארצות המוצא )למשל: איסור 

השימוש בשפת היידיש במופעי תרבות; הדרישה ל"עברת" שמות משפחה לועזיים(. תפישת "כור ההיתוך", 

שאותה הוביל ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, החלה אחרי גלי העלייה הגדולים ב-1952. לפי תפישה 

ותרבויות של כל הגלויות.  'חדשה' המבוססת על שילוב מסורות  זו צריך לגבש תרבות חברתית ישראלית 

שתעבוד  המדינה,  את  שתבנה  דמות  צבר,  של  דמות  החדש,  לישראלי  דמות  לעצב  שיש  טוענת  זו  גישה 

במשק, בחקלאות ובבתי החרושת. "כור ההיתוך" זכה גם לכינוי "מיזוג גלויות". על פי תפישתו של בן גוריון 

יש להעניק לעולים את המורשת של ארץ ישראל, יש לחנך אותם לערכי הציונות, ולערכי החלוציות; צריך 

להנחיל לעם תרבות שבה שפה אחת, נאמנות אחת, אזרחות אחת, חוקים ומשפטים חדשים. והתפקיד הוטל 

על מערכת החינוך )חוק חינוך חובה בבתי הספר היסודיים( ועל צה"ל )שכונה "צבא העם"(, שקיבל תפקיד 

חינוכי חשוב ביותר.

העליות  אנשי  אתם  שהביאו  האירופאית,  והמסורת  התרבות  על  התבסס  החדשה"  הישראלית  "התרבות 

בראשית ובאמצע המאה ה-20 וראשי תנועת הציונות, ושהייתה דומיננטית בישוב היהודי לפני הקמת המדינה. 

השפעות התרבות האירופאית והשפעות של מסורות בריטיות )בהשפעת המנדט( ועות'מניות )ששלטו בארץ 

לפני כניסת הבריטים( סייעו לשמר את המסורת הלגאלית-מוסדית והדמוקרטית בעיקרה, של ישראל. אלה 

גם מסייעים לשמר רמה מסוימת של תמיכה בהתפתחות מערכת יושרה. אולם במסורות אלה היו גם ערכים 

ונורמות התנהגותיות הרחוקים מיושרה ומתמיכה בה.

בשנים האחרונות, תפישה זו של כור היתוך של התרבויות השונות לתרבות אחת חדשה, "ישראלית", עוררה 

 14  מתבסס על נתונים מתוך "ויקיפדיה" – ערך "עליה"; ועל אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "עולים לפי 
תקופת עלייה, יבשת וארץ מגורים אחרונה"

15  השנתון הסטטיסטי לישראל, 2012

16  מתוך דוח על "עליה לישראל" מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011

 http://www.peopleil.org ."17  אתר: "אנשים, ישראל: המדריך לחברה הישראלית
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ביקורת ואף טענות 'לפטרנליזם תרבותי' כלפי יוצאי המסורות השונות והמגוונות, שראו בכור ההיתוך ניסיון 

לדכא את מסורותיהם ותרבותם. תפישת כור ההיתוך פינתה מקומה לתפישה של פלורליזם תרבותי. התפישה 

הפלורליסטית אפשרה "פריחה מחדש" של מסורות ומנהגי תרבות שטושטשו או אף דוכאו בניסיון להשיג 

מיזוג גלויות על-ידי כור ההיתוך. לכן, הפלורליזם המתקיים בישראל מבוסס על שווי משקל בין כוחות שונים 

לחברה  להשתייך  רצונן  מכוח  השונות,  לקבוצות  מעניקה  שהחברה  ממשית,  לגיטימציה  על  ולא  בחברה 

ולהשתתף בבניינה. הפלורליזם התרבותי ותהליך ההתעוררות של מסורות שונות ומגוונות וההתרפקות עליהן, 

מקשים במידה מסוימת על התפתחות מערכת יושרה לאומית, שכן אין בהכרח הסכמה ותמימות דעים באשר 

לערכים החברתיים התומכים בה18 .

נושא מרכזי נוסף בישראל בהקשר התרבותי הזה, הוא מקומה של הדת במדינה. אופייה המיוחד של היהדות 

כדת, כתרבות וכלאום כאחד, יוצר מורכבות נוספת בקונטקסט הזה. עקב המורכבות של אופי היהדות, קשה 

ליצור הפרדה בין הדת ובין המדינה. בישראל שהוקמה כ"מדינה יהודית" אין הפרדה ברורה בין דת למדינה. 

ידי הכנסת,  בין המערכת החוקית, שנחקקה במדינה על  נוצרה דואליות  כתוצאה מכך, במערכת המוסדית 

ובין חוקי הדת והלכותיה הנמצאים בשליטת הרבנים ומוסדות הדת. בחלקן הלא מבוטל, מערכות אלה אינן 

)לפחות  יותר שכן המערכת הדתית משולבת  זה מורכב עוד  ואפילו מנוגדות ומתנגשות. עניין  "מתואמות" 

ומערכת  האזרחית  המשפט  )מערכת  כפולות  מערכות  לעתים  היוצר  דבר  הממשלתית,  במערכת  בחלקה( 

בתי הדין הרבניים, שתיהן ממלכתיות( שאינן מתיישבות זו עם זו ואף מתנגשות. המערכות של חוקי הדת, 

ההלכות, ופסקי ההלכה לעתים מפלים באופן מפורש, בין יהודים ללא-יהודים, ובכך פוגעים בקיום האפקטיבי 

של התהליכים הדמוקרטיים וזכויות האזרח בישראל. 

עקב שאלת יחסי דת-מדינה בישראל, על אף ניסיונות חוזרים ונשנים, בכל שנות קיום המדינה לא ניתן היה 

להגיע להסכמה לגבי ניסוח חוקה. כתחליף נחקקה מערכת של חוקי-יסוד שנועדו להבטיח ממשל ושלטון 

דמוקרטיים המתפקדים באורח ראוי. במילים אחרות, על אף שאין חוקה, יש בישראל מסגרת חוקית ענפה 

בישראל.  הפוליטיות  והזכויות  האזרח  זכויות  את  ומבטיחה  הלאומית,  היושרה  במערכת  בעיקרה  התומכת 

החוקית  המסגרת  בפועל,  בסיסיים.  דמוקרטיים  תהליכים  של  אפקטיבי  קיום  מבטיחה  זו  חוקית  מסגרת 

המציאות  למשל,  המיעוטים.  קבוצות  ובכל  החברה  חלקי  כל  על  ועקבי  מלא  באופן  מיושמת  לא  הקיימת 

והמלא  ביישומה המקיף  לעתים,  גורם המתערב,  ישראל מהווה  נמצאת מדינת  הביטחונית המיוחדת שבה 

כלפי המיעוט הערבי במדינה. 

ערכי האתיקה והיושרה בישראל אינם ערכים מרכזיים ודומיננטיים וחשיבותם משנית. הדבר ניכר במסגרות 

שם  לשנייה(,  אחת  חברתית  מקבוצה  המשתנים  אישיים  ואתיקה  מיושרה  )להבדיל  החברתיות  הציבוריות 

יש  ועוד.  ציבוריות,  במערכות  "תחמון"  נפוטיזם,  פרוטקציוניזם,  פינות",  "עיגול  של  נורמות  למצוא  אפשר 

וחמדנות  דתית  קנאות  פוליטית,  כוחנות  הם  דומיננטיים  שהפכו  הערכים  האחרונות  בשנים  כי  הטוענים 

קפיטליסטית, השזורים באנוכיות ובאי-התחשבות בזולת, ברמה מופרזת 19. ערכים אלה דחקו הצדה ערכים 

הומניסטיים שמטבעם תומכים ביושרה, בשקיפות ובהתנהגות אתית. בבסיס ערכים כזה, הכנסת התנהגות 

 18  בחלקו, הדיון כאן מתבסס על: שרון, חנה "רב-תרבותיות וחינוך בישראל בשנות האלפיים: סקירת ספרות עדכנית בנושא".

אתר: תמיד אזרחות, אתר האזרחות של מט"ח. 

http://www.haaretz.co.il/  24/04/13 ,אלוני, נמרוד. "הדרך להתמודד עם בריונות", הארץ  http://citizenship.cet.ac.il19

opinions/.premium-1.2003205 
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אתית ותוכניות אתיות לארגונים אינה דבר קל, ואימוצן על ידי הארגונים לרוב אינו מלא. מבחינה זו, לבסיס 

החברתי-תרבותי יש פוטנציאל מעכב, ואף בולם, להתפתחות מערכת יושרה לאומית. 

פרופיל השחיתות בישראל20

מתחילת דרכה כמדינה בהקמה ובהתבססותה של ישראל כמשק ומדינה מפותחים, היה דגש אידאולוגי חזק 

על ממלכתיות ושליחות למען המדינה. אידאולוגיה זו בצרוף אידאולוגיה חברתית- כלכלית סוציאליסטית 

לדרישות  והפרט  האינדיבידואליזם  ולהכפפת  לפרט,  ולא  ולמדינה  לחברה  לתרום  צורך  של  לגישה  הביאו 

המדינה ועליונותה. גישות אלה היוו מצע שאינו מעודד או תומך בשחיתות ברמה לאומית. ברור כי הייתה 

צשחיתות של פרטים פה ושם, שכן זו כנראה בלתי נמנעת. אך, שחיתות הייתה דבר שיש להתבייש בו, ומבחי

נת המודעות הציבורית המדינה נתפשה כבלתי מושחתת. אם היו מקרים של מעילה או שחיתות מצד אנשי 

ציבור, הדבר הוצג כפעולה שנעשתה למען המדינה, המפלגה או קולקטיב אחר ולא כטובת הנאה לפרט. שתי 

דוגמאות בולטות היו אנשים שהתאבדו כשהועלו נגדם חשדות והאשמות "לאי-סדרים" כספיים: בשנת 1977 

התאבד שר בממשלה ובשנת 1984 - מנכ"ל של אחד משני הבנקים המרכזיים במדינה )שהיה אחד האנשים 

החזקים במשק ומועמד לתפקיד שר אוצר(, שניהם התאבדו עוד לפני שהתקיים משפטם וזאת מחמת הבושה 

והקלון הציבורי. 

הסו האידאולוגיה  של  שחיקה  החלה  שלטון,  חילופי  אחרי  השמונים,  שנות  של  השנייה  מהמחצית  צהחל 

ציאליסטית והואצה הליברליזציה הכלכלית בישראל. תהליך זה הפך לדומיננטי, והביא בעקבותיו גם הגברת 

ההערצה ו"נשיאת העיניים" לארצות הברית כמייצגת "הסדר החדש". התחזקות הקפיטליזם 'המיובא' חיזק 

את ערכי האינדיבידואלים והעמדת הפרט ומטרותיו במרכז. עד היום נתפשת ארצות הברית הקפיטליסטית 

המפותח.  בעולם  מהגבוהות  היא  בה  שהשחיתות  למרות  זאת  המדינה,  לראשי  ואף  לרבים  לחיקוי  כמודל 

התשתית החדשה שהתפתחה והעלאת ערכי העושר והכסף היוו ועדיין מהווים רקע פורה למדי להתפתחות 

צשחיתות שלטונית ופגיעה ביושרה הלאומית. שינוי זה התבטא גם בשינוי בתודעת הציבור המתייחסת לתופ

עה בסלחנות. כך קרה שמאז 1990 לא התעוררה בישראל מחאה רחבה כנגד מעשי שחיתות של אנשי הציבור 

צולא קמה תנועת מחאה נגדה. אווירה זו הובילה לכך שגם אם מדינת ישראל אינה נתפשת עדיין כמדינה מו

שחתת במלוא מובן המילה, הרי שהשחיתות פשתה ונפוצה בה עד מאד, וברמות גבוהות מאלה המקובלות 

במדינות מערביות אחרות. 

נבדקה לראשונה  21. מדינת ישראל  זו  )CPI( לאורך השנים מחזקים טענה  נתוני "מדד תפישת השחיתות" 

ב-1996, אז קיבלה את הציון 7.71 ודורגה במקום ה- 16 בדירוג המדינות. לאורך השנים שמרה ישראל על רמה 

דומה, כלומר בשליש העליון של הדירוגים אך ירדה בעקביות עד למקום ה- 39 ברשימה בשנת 2012. הציון 

OECD המפותחות והמתקצ -שישראל קיבלה לאחרונה ודירוגה בין המדינות מראה כי בהשוואה למדינות ה

דמות בעולם, המצב בישראל אינו טוב, והיא נמצאת ברבע התחתון מבין מדינות אלו, לאחר שדרוגה הידרדר 

20  התיאור כאן מתבסס בחלקו על: נבות, דורון, שחיתות פוליטית בישראל. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

2012.21  המדד בוחן את תפישת אנשי העסקים ומומחים במדינה ביחס לשחיתות הפוליטית במדינה הנבחנת ומחוצה לה 

באמצעות לפחות שלושה מכונים עצמאיים ובלתי תלויים. המדד מדרג את המדינות באופן יחסי בין הציון 1 ל-100 כאשר 100 
מקבלת המדינה שנתפשת כנקייה ביותר משחיתות. המדד מתפרסם על ידי TI ומקובל בעולם לבחינת היקפי השחיתות הציבורית, 
באופן יחסי בין מדינות. המדד מגדיר שחיתות כניצול לרעה של כוח ציבורי לטובת רווח אישי בין אם בכסף ובין אם בטובות הנאה. 

http://www.ti-israel.org/?CategoryID=124  :לדירוגים ראו אתר שקיפות בינ«ל ישראל
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לאורך השנים. בשנת 2000 קיבלה ישראל את הציון 6.6, ב-2005 6.3, ב-2010 ציון 6.1 וב-2012 ציון 6. פעמיים 

בלבד ירדה ישראל מהציון 6: פעם אחת ב-2006 קיבלה 5.9, ופעם נוספת ב-2011 קיבלה 5.8. הציון מראה כי 

OECD המצ  מיקומה היחסי של ישראל הוא חיובי בהשוואה למדינות אחרות, אולם בהשוואה למדינות ה-

פותחות והמתקדמות בעולם מצב ישראל אינו טוב, ונמצא ברבע התחתון מבין מדינות אלו, ומצבה אף הורע 

לאורך השנים.

בתפישת  עליה  ניכרת  בישראל,  העיקריים  למוסדות  הספציפיים  המדד  ציוני  של  עשור  פני  על  בהשוואה 

השחיתות בכל המוסדות שנבחנו )שרטוט 3(. היוצא מהכלל היחיד מבחינה זו היא הכנסת )הפרלמנט(, לגביה 

צתפישת השחיתות בשנה האחרונה ירדה מאד. מניתוח הרשות המחוקקת בדוח שלפנינו, לא נראה שיש שי

נוי מהותי בהתנהלותה של הכנסת היכול להצדיק ירידה בתפישת השחיתות בה מניקוד של 4.1 בשנת 2004 

לניקוד של 3.5 בשנת 2013. יתכן וירידה זו קשורה לשינוי בהרכב הכנסת לאחר הבחירות ב- 2012 בעקבותיהן 

וליצירת פוליטיקה  וחברי כנסת חדשים בהם תלה הציבור תקווה לשינוי  הצטרפו לכנסת מפלגות חדשות 

חדשה.

שרטוט 3: מדד תפישת השחיתות בישראל - לפני עשור והיום

למרות העלייה בתפישת רמת השחיתות בכל המוסדות העיקריים במדינה, לא נראה כי הממשלה או הכנסת 

מניב  אינו  שנעשה  והמעט  במדינה,  שפשתה  והציבורית  השלטונית  בשחיתות  מאבק  של  מדיניות  קידמו 

תוצאות. ראוי לציין שחלק משמעותי במאבק בשחיתות נעשה בידי רשויות האכיפה בישראל שלא היססו 

להעמיד לדין בכירי ממשל כולל שרים וראשי ממשלה מכהנים. עונשי המאסר של חלק מהם נדמה כי הגבירו 

במעט את הזהירות משחיתות של בכירים בממשל, אך לא ניתן לומר כי הכחידו אותה. מאז 2004 ניתן לזהות 

שינוי בגישה למאבק בשחיתות, בייחוד בהירתמם של ארגוני חברה אזרחית למלחמה בשחיתות שלטונית. אך 

מאבק זה אינו עיקש דיו ואינו יציב. עד היום קיימים פוליטיקאים ובעלי-הון מרכזיים במשק שהיו מעורבים 

בפרשות שחיתות גדולות, ועדיין נהנים מעוצמה פוליטית גדולה. חלקם אף חזרו לאייש תפקידי מפתח לאחר 

שריצו עונשי מאסר בגין שחיתות.
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כך, השיח העכשווי בישראל אינו תורם לשיפור המצב, שכן הוא נע בין אלו שמאמינים כי המדינה מושחתת 

וישראל מתנהלת כמדינת עולם שלישי )או "רפובליקת בננות" לדבריהם(, ובין אחרים הסוברים כי הטענות 

על התגברות השחיתות הן בלתי מבוססות, ואף שהדיון המוגבר בשחיתות רק פוגע במערכת היושרה. ללא 

נתונים מהימנים ובסיס עובדתי מוצק אי אפשר לשלול את הטענה כי העלייה במדדי השחיתות משקפת שינוי 

במודעות הציבורית לתופעה ולא בהכרח משקפת הגברת השחיתות. אם כך ואם כך, נראה כי השיח בישראל 

מוסדות  של  חולשתם  שכן,  כל  לא  הלאומית.  היושרה  להגברת  תורמים  אינם  שהתפתחו  התרבות  וערכי 

שלטוניים מרכזיים מבחינת היושרה וקידום היושרה הלאומית – כפי שמתואר בניתוח עמודי-התווך – אינה 

תורמת באופן ראוי לשיפור היושרה הלאומית.

פעילויות נוגדות-שחיתות

בישראל לא קיימת סוכנות ממשלתית למאבק בשחיתות ואין מדיניות מגובשת, ברורה ונחרצת של הממשלה 

ננקטו  לא  האחרונות,  בשנים  השחיתות  לנושא  הציבורית  המודעות  התגברות  אף  על  בשחיתות.  למלחמה 

למאבק  אסטרטגיה  או  מדיניות  לכדי  שהתגבשו  ממשיים  צעדים  המבצעת  או  המחוקקת  הרשות  ידי  על 

בשחיתות. יש צעדים ופעולות שננקטים פה ושם והם מעטים, איטיים וחלקיים בעיקרם. 

זר,  נגד תשלום שוחד לעובד ציבור   OECD-ביישו ם דרישות אמנת ה פעילות ממשלתית אחת מתמקדת 

עליה חתומה ישראל מאז שנת 2009. משרד המשפטים ומשרד המסחר התעשייה והתעסוקה )תמ"ת( עורכים 

פעילויות הסברה בנושא חשיבות אמנה זו והעלאת המודעות לכך שתשלום שוחד לפקיד ציבור בחו"ל הוא 

עבירה בישראל. ביקורת על ידי קבוצת העבודה של ארגון ה-OECD ודו"ח הבוחן את יישום האמנה על ידי 

שקיפות בינ"ל ישראל, סייעו להמרצת פעילות הממשלה בנושא ההסברתי, אך עדיין לא נעשה די בנושא 

האכיפה. הממשלה נקטה גם בפעילויות נגד מינויים לא ראויים או החלטות שגויות, אך לא באופן כללי וגורף 

אלא רק בעקבות עתירות משפטיות ספציפיות אשר הוגשו נגדה לבג"צ בנושא. עתירות אלה הוגשו בעיקר 

על ידי ארגוני החברה האזרחית ובהם העמותה המובילה במאבק בשחיתות בישראל: 'התנועה למען איכות 

השלטון', וכן לאחר פניות עמותת אומ"ץ למבקר המדינה בדרישה לבדיקה.

ברמה הפרלמנטרית, הוקמה ופועלת בכנסת שדולה למלחמה בשחיתות במנהל הציבורי. שדולה פרלמנטרית 

נוספת היא השדולה לממשל פתוח ושקיפות, שהוקמה בשיתוף ארגוני החברה האזרחית הפועלים להגברת 

כי שקיפות הינה הכלי הראשון במעלה  השקיפות. התפישה הבסיסית המכוונת את פעילות השדולה היא 

לא  הנושא  לחשיבות  המודעות  והגברת  אלה  עמותות  של  נוכחותן  אף  על  ולחשיפתה.  שחיתות  למניעת 

נעשתה פעילות חקיקה נמרצת בנושא. החקיקה העיקרית שנעשתה היא תיקון חוק הגנה על עובדים: חשיפת 

עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל תקין, התשנ"ז- 1977 ובו כלולה הטלת עונש של עד שלוש שנות 

מאסר על מעביד שפיטר עובד משום שחשף שחיתות ועד כ-500,000 ₪ פיצוי לעובד כזה. כמו כן נחקק חוק 

הסיוע המשפטי )תיקון מס' 12(, התשע"ד - 2013 שנועד לתת סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות, 

פגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין במקום עבודתם. התיקון קובע מתן סיוע משפטי לחושף השחיתות 

ללא תלות במצבו הכלכלי. 

למרות כל אלה ועל אף הגשת כתבי אישום כנגד בכירים רבים )כמתואר להלן(, טרם נחקק בישראל חוק מיוחד 

הנותן מענה כולל לנושא במלחמה בשחיתות. כך, במישור הפלילי, עדיין חלים דיני העונשין הרגילים, שלא 

הותאמו למאבק בשחיתות ובהפרת אמונים. 
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האכיפה:  גורמי  הם  שחיתות  נגד  במאבק  העיקריים  המוסדיים  הסף"  "שומרי  בישראל  כי  נראה  בפועל, 

פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל וכן מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. 

בעשור האחרון ניכר כי גורמי האכיפה, בעיקר היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, העמידו בראש 

סדר העדיפות שלהם את נושאי המאבק בשחיתות שלטונית, המנהל התקין ומניעת פגיעה באמון הציבור על 

ידי נבחר ועובד ציבור. הדבר מתבטא בפעילות נמרצת ונחרצת )יש הטוענים שאף נמרצת מדי( להעמדה לדין 

של חשודים בשחיתות או הפרת אמונים, ללא התחשבות במעמדם – רם ככל שיהיה. במהלך השנים 2007–

2012  נחקרו והובאו לדין כמה אישים מהעומדים בראש המדינה, החל מבכירי רשויות ממשלתיות מרכזיות 

)למשל, מנהל רשות המיסים(, שרים )כולל אוצר לשעבר(, ועד לנשיא מדינה מכהן וראש ממשלה לשעבר.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עוסק אף הוא בנושא המנהל התקין וחשיפת שחיתויות בגופי-

ממשלה מבוקרים וכן הגנה על מתריעים ועל חושפי שחיתות. בעשור האחרון שם משרד המבקר דגש רב על 

נושאים אלה ואף התמנה יועץ מיוחד למבקר למלחמה בשחיתות שזה עיקר תפקידו. לנציב תלונות הציבור 

תפקיד מרכזי בטיפול בתלונות של חושפי שחיתות על פגיעה בהם על ידי מעסיקיהם.

אתי(,  קוד  )פיתוח  בעסקים  אתיקה  בנושא  פעילות  האחרון  בעשור  לאמץ  הוא  אף  החל  העסקי  הסקטור 

אחריות תאגידית וקיימות. פירמות עסקיות מונעות לפעול בתחום זה בעיקר על ידי הצבת דרישות לכך לשם 

התקשרויות עסקיות בעולם והשפעת חברות בין לאומיות הפועלות בישראל. מניע נוסף קשור בפרסום "מדד 

מ.ע.ל.ה", מדד הבוחן ומדרג את מידת האימוץ בפירמות עסקיות של עקרונות האחריות התאגידית ופרסום 

דוחות אחריות תאגידית על ידן. בין השאר נבדק קיומו של קוד אתי והטמעתו. השגת דירוג גבוה במדד זה 

הפכה לגורם מניע לפירמות בישראל. המדד נוסד על ידי ארגון "מ.ע.ל.ה" שהיא העמותה המובילה בנושא 

אחריות התאגידית בישראל. 

בעשור האחרון התעוררה מודעות למאבק בשחיתות ולממשל תקין בישראל והיא נתמכת במידה רבה על 

ידי ארגוני החברה האזרחית. קיימות עמותות רבות הפועלות לקידום המלחמה בשחיתות להגברת השקיפות 

ולממשל פתוח שזו מטרתן והן פועלות לשם כך באופן מוצהר. יש אחרות הפועלות לכך באופן עקיף )כגון 

הוא  בשחיתות  במאבק  כיום  המוביל  אולי  שהוא  הארגון  וכדומה(.  האזרח  זכויות  שמירת  הסביבה,  הגנת 

'התנועה לאיכות השלטון' בראשות עו"ד אליעד שרגא. התנועה לאיכות השלטון קמה בשנת 1990. התנועה 

פועלת באמצעות כלים משפטיים, עותרת לבג"ץ, נותנת סיוע משפטי לחושפי שחיתויות ומעניקה את אות 

"אביר השלטון" לעובד ציבור אשר תרם ופעל בנושא האתיקה בחיים הציבוריים. כיום מונה התנועה כ-35,000 

חברים ותומכים 22. 

זמן  )שלאחר  ישראל  שבי"ל  עמותת  הוא  והשקיפות  האתיקה  בנושא  בישראל  החלוצים  בין  שהיה  ארגון 

החליפה שמה לעמותת שקיפות בינ"ל ישראל(. העמותה נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דב יזרעאלי )ז"ל( 

במטרה לקדם נורמות של אתיקה עסקית ושקיפות בחברה הישראלית מתוך הבנה שהגברת השקיפות מונעת 

שחיתות. העמותה הפכה לסניף הישראלי של הארגון הבין לאומי Transparency International. פעילות 

לאתיקה  בחינוך  אלא  האישית  ברמה  במושחתים  ומאבק  שחיתויות  בחשיפת  מתמקדת  אינה  העמותה 

ולשקיפות, קידום קודים אתיים בארגונים ופעילות חקיקה בנושא, פרסום מדדי שחיתות ועוד23 .

 /http://www.mqg.org.il  22

 /http://www.ti-israel.org  23
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עמותה נוספת הפעילה מאוד במאבק בשחיתות על ידי חשיפת שחיתויות והוקעת המושחתים היא עמותת 

ופועלת למען חשיפת שחיתות, מנהל תקין   2003 24 בראשות אריה אבנרי. העמותה הוקמה בשנת  'אומץ' 

וטוהר המידות. עמותות נוספות שראוי לציין כאן הן: עמותת 'עוגן' 25 שהוקמה בשנת 1989 על ידיגברת מיה 

קוך העוסקת בחשיפת שחיתויות, במטרה לסייע לעובדים אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם ונפגעו מכך; 

התנועה לחופש המידע 26, הוקמה בשנת 2004 על ידי העיתונאי רביב דרוקר במטרה לקדם את חופש המידע, 

וליתר דיוק מטרתה להביא ליישומו המלא של חוק חופש המידע שנחקק בשנת 1998; העמותה לדמוקרטיה 

מתקדמת27  הוקמה בשנת 2007 במטרה לפעול כדי לנתק את קשרי ההון-שלטון-עיתון המשחיתים; הסדנה 

לידע ציבורי28  שהוקמה בשנת 2011, פועלת להגברת ההשתתפות הציבורית בממשל בישראל על ידי איסוף, 

פתיחה והנגשה לציבור הרחב של מידע שמצוי ברשותם של גופי ממשל ומגזר ציבורי: באמצעות טכנולוגיות 

כלים המאפשרים להפוך את  מגוון  והפעילים בעמותה  וקוד פתוח, מפתחת קהילת המתנדבים  מתקדמות 

המידע לידע ובכך להעצים את החברה האזרחית ואת נציגי הציבור. 

הן  ובכך  בישראל  האדם  וזכויות  הדמוקרטיה  לחיזוק  היא  שפעילותן  עמותות  פועלות  אלו  עמותות  לצד 

'האגודה  את  להזכיר  ראוי  כדוגמה  התקין.  ובהעצמת הממשל  בשחיתות  מחזקות את המאבק  או  תומכות 

לזכויות האזרח'29  הפעילה מאוד בתחום זה; עמותת 'אדם טבע ודין'30  שהוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר 

היום הסביבתי והחברתי בישראל, ועוד. בנוסף לאלו שהוזכרו כאן, יש ארגוני חברה אזרחית נוספים, אם כי 

לא רבים מאוד, הפועלים אם באופן ישיר ואם באופן עקיף, לקידום היושרה הלאומית בישראל ומשרתות את 

המאבק למלחמה בשחיתות בישראל. 

לסיכום, אפשר לומר כי הפעילות למאבק בשחיתות בישראל אינה נמרצת ומקיפה דיה. בייחוד לא זו הננקטת 

תקין  ובקידום ממשל  בשחיתות  במאבק  הפעילות  עיקר  ודלה.  בתחום מעטה  ידי הממשל, שפעילותו  על 

ודמוקרטי, נעשית על ידי ארגוני החברה האזרחית וחלק מהפעילות של רשויות החקיקה והממשל מונעת על 

ידי ארגונים אזרחיים אלה.

הערכת עמודי התווך במערכת היושרה הלאומית

כפי שנאמר לעיל, ראשית נבחרו בישראל 11 תחומים חברתיים מוסדיים כעמודי-תווך של מערכת היושרה 

הלאומית. עמודי תווך אלה הם, כזכור: שלוש הרשויות בתחום הממשל - המחוקקת, המבצעת והשופטת; 

ופניות  )שירות המדינה(, רשויות אכיפת החוק, ביקורת המדינה  - המנהל הציבורי  תחום הסקטור הציבורי 

הציבור, ועדת הבחירות המרכזית; וגורמים לא-ממשלתיים: חברה אזרחית, מפלגות ותקשורת. בסיכומו של 

דבר ניתוח הסקטור העסקי אינו נכלל בדו"ח זה והוא יפורסם בנפרד בהמשך31 .

 /http://www.ometz-il.org  24

 /http://www.oggen.org.il  25

 /http://www.meida.org.il  26

 /http://progdemocracy.com  27

 /http://www.hasadna.org.il  28

 /http://www.acri.org.il  29

 /http://www.adamteva.org.il  30

31  אף כי איסוף הנתונים והניתוח נערכו לגבי כל אלה, בסופו של דבר לא מוצג כאן הניתוח לגבי הסקטור העסקי. ההערכות והדעות 

לגבי הערכת האינדיקטורים בסקטור זה היו כל כך מנוגדות ושיקפו תפיסות חברתיות-כלכליות הפוכות, שלא ניתן היה בשלב זה לגבש 
הערכה סבירה מוסכמת, לגביו. ניתוח והערכת הסקטור העסקי יפורסמו בנפרד.
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הניתוח של כל אחד מעמוד-תווך דומה: רקע כללי לעמוד התווך; תקציר הניתוח, הכולל מסקנות והמלצות; 

הניתוח המלא, הכולל מבנה וארגון עמוד-התווך, וניתוח היבטי היושרה של יכולת תפקוד, משילות ותפקיד 

והנהוג בפועל. מסקנות  או תרומה במערכת היושרה הלאומית מבחינת החוק או ההלכה ומבחינת הנעשה 

והמלצות מהניתוחים מופיעים כסעיף נפרד בסיפא של ניתוח עמודי התווך.

הצגת הניתוח של כל תחום ותחום בפני עצמו תפתח בציון הממצא הכללי העולה מהניתוחים שלהלן. מסקירת 

ההיערכות של כל המוסדות והגופים שנבדקו להלן עולה כי הציון )ממוצע של כל עמודי-התווך( של היושרה 

הלאומית בישראל הוא 71 )על רצף של 100(. ציון זה הוא בינוני למדי. אמנם הוא אינו גרוע אך עדין רחוק 

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

של ניגודים במערכת היושרה: מחד גיסא, יושרה גבוהה בתחומים אחדים ומאידך גיסא, יושרה נמוכה יחסית 

באחרים )שרטוט 4(. שלושה עמודי תווך זכו להערכה גבוהה: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שזכתה לציון 

הגבוה ביותר )91 מתוך 100(, מבקר המדינה ונציב פניות הציבור )88(, והרשות השופטת )81(. מצדו השני של 

הרצף, שלושה תחומים שזכו להערכה נמוכה יחסית: השירות הציבורי )שירות המדינה(, שדורג הנמוך ביותר 

)53 מתוך 100(, המפלגות )55( והרשות המבצעת )58(. ביניהם בתווך, ארבעת התחומים האחרים שזכו לדירוגי 

יושרה בינוניים-גבוהים )דירוגים סביב 70(. 

שרטוט 4: תוצאות מערכת היושרה הלאומית

צברור כי כדי להעלות את היושרה הלאומית בישראל יש לפעול בעיקר לחיזוק התחומים )עמודי התווך( שה

ערכת היושרה בהם נמוכה, כמו המפלגות, הממשלה ושירות המדינה. עם זאת, גם התחומים שזכו להערכה 

גבוהה יחסית, ראויים לחיזוק ולשימור. אלה חלק מהאתגרים עמם יש להתמודד כדי לחזק את חוסנה של 

מערכת היושרה הלאומית ואת הקיימות שלה.

הניתוח המפורט של עמודי התווך להלן יעסוק בדברים אלה.



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

48



49





הרשות המחוקקת

51

תקציר
תקציר

מדינת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, ובה הפרדת רשויות: המחוקקת, המבצעת והשופטת. 

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

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

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

בבחירות ארציות, חופשיות ודמוקרטיות.

שרטוט 5: תוצאות הערכת הרשות המחוקקת

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

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

המצמצמים את עצמאותה של הכנסת. ראשית, צמצום עצמאות הכנסת בידי הממשלה, באמצעות 

ממשלתית  נוכחות  המהווה  המתאם",  "השר  מינוי  ידי  על  וכן  בפעילותה  מעשית  התערבות 

בישיבות מזכירות הכנסת. שנית, גורמים חיצוניים לכנסת, המפעילים לחצים כלכליים ופוליטיים 

לשינוי מדיניות, באמצעות שדלנים או באמצעים אחרים.

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

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

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

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

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

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

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

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

המגביר את אי-תלותם ומפחית את עצמאותם בקבלת הכרעות. 

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

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

בנושא, ברור כי הפערים בין ההלכה )החוקים והתקנות הנוגעים לשקיפות ברשות המחוקקת( ובין 
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השקיפות בפועל מצומצמים ביותר ולעתים ההיפך הוא הנכון: בפועל, יש שקיפות ונגישות למידע 

לגבי פעילות הכנסת, יותר מהנדרש על פי החוק והתקנות )שימוש באתרי אינטרנט ועוד( ועובדה 

זו היא לזכותה של הכנסת.

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

הכנסת והגברת נגישותם לציבור הבוחרים. כדי שלציבור תהיה יכולת לדעת מהי פעילות נבחריו 

ולבקרה, ראוי להפוך את הצהרות ההון וניגודי האינטרסים לגלויים ולעדכנם מדי שנה. יתרה מזו, 

עלתה אף ההמלצה לחייב ח"כים לפרסם הצהרות הון ומקורות כספיים שנצברו בתקופת כהונתם 

בכנסת גם פרק זמן מסוים לאחר סיום הכהונה.

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

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

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

ללא הגדרה מוסדרת בחוק. בנוסף, קיימים בחוק מנגנונים מגוונים לתלונות הציבור על הכנסת 

בפועל, האחריותיות  פי הנעשה  לנושא האחריותיות. על  נוסף  נותנים מענה חלקי  ונראה שהם 

ברשות המחוקקת מעטה עוד יותר מאשר להלכה ויש מקום רב לשיפור בעניין זה. המרואיינים 

ומשתתפי הדיון אינם סבורים כי לפיקוח ולחובת הדיווח של חברי הכנסת ישנה השפעה גבוהה, 

בייחוד בשל התרבות הפוליטית ושיטת הבחירות בישראל.

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

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

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

בולטים ועדת הכנסת, ועדת האתיקה של הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת, שמעמדם מעוגן 

בחקיקה ובתקנון הכנסת, וכן הביקורת השיפוטית באופן כללי )מנגנון הבג"צ(. כל אחד מאלה בוחן 

את הכנסת בהיבט שונה של אחריותיות. בנוסף, מוסדרים בחוק מנגנונים שונים המאפשרים בקרה 

ציבורית וכן תלונות הציבור על הכנסת. נראה כי אמצעים אלה נותנים מענה חלקי בלבד לנושא 

האחריותיות של הכנסת. 

באשר ליושרתם של חברי הרשות המחוקקת, הרי שקיים פער משמעותי בין החוק לבין המתרחש 

בפועל. החוק והתקנות מציבים מערכת מנגנונים אשר לכשעצמה אינה קפדנית מאד, לשמירה על 

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

מדרישות ההלכה והחוק. תחום היושרה והאתיקה בכנסת מסתמן כבעייתי מאוד ולא מפותח דיו, 

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

מהותיים.

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

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

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

מסיטואציה פוליטית אחת לחברתה וככלל הפיקוח אינו אפקטיבי דיו. עם זאת, המצב טוב מכפי 

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

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

הממשלה  של   פעולתה  לאופן  המתנגדים  עניין  בעלי  בעבר.  שהיה  מכפי  ניכרת  במידה  ופתוח 

יכולים לבוא לידי ביטוי ולהשפיע על הכנסת, אך ככלל פיקוח הוועדות על הממשלה הוא מוגבל.

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

הכנסת אינה נושאת ברמה את דגל המלחמה בשחיתות ואינה ממלאת תפקיד משמעותי ביזמה 

ובקידום רפורמות בנושא שחיתות, יושרה ושקיפות. עם זאת, הצעדים הננקטים על ידי הכנסת 
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כדי להגביר את שקיפות פעולותיה יכולים לשמש דוגמה ומופת לארגונים רבים אחרים בארץ, הן 

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

המלצות

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

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

השדלנים ועל חברי הכנסת כאחד. 

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

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

מורכבותה.

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

היושרה והמאבק בשחיתות.

רקע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הדיונים השונים נערכים במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת. 

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

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

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

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

חוקי הכנסת.

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

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

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

לענייני ביקורת המדינה. בנוסף, מליאת הכנסת יכולה למנות ועדות חקירה, שתפקידן לחקור עניינים מסוימים 

בהוראת הכנסת.

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

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

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

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

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

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

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

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

עליונות הכנסת מתבטאת גם בחסינות המיוחדת המוקנית לחברי כנסת לשם ביצוע עבודתם. עם זאת, במקרה 

נגד חבר כנסת אף ללא הסרת  של עבירות פליליות מוסמך היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום 

החסינות, וחבר הכנסת רשאי לבקש כי תעמוד לו חסינותו, קרי: החסינות אינה אוטומטית.

מבנה וארגון הרשות המחוקקת

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

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

של ועדות הכנסת וכדומה. 

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

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

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

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

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

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

עניין מרכזיים )הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הוועדה לזכויות הילד, וכולי(. עבודת הכנסת 

מתנהלת לפי חוקים המסדירים את עבודתה, לפי תקנון הכנסת, או על פי "הנוהג והנוהל המקובלים". 

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

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

יכולת תפקוד הרשות המחוקקת

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

בתפקודה ובקיום המשאבים הנדרשים לתמיכה בתפקודה.

משאבים
היבט החוק

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

ביצוע חובותיו?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הכנסת המשאבים לגייס משאבי אנוש איכותיים ולפתח משאבי תשתית מתאימים.
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על אף זאת וכפי שקורה לא אחת במצב של 'תלות' בתקציב מוגבל, חברי הכנסת חשים לעתים כי יש מחסור 

חברי  של  לפעולתם  במשאבים  חוסר  כי  שציינו  היו  ובראיונות  בדיון  הכנסת.  עבודת  של  בהקשר  בתקציב 

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

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

עוזרים פרלמנטרים בלבד, שתפקידם מוגבל לרוב להיבטים הפוליטיים של פעילותם. לחברי הכנסת אין צוות 

מקצועי היכול לבצע בעבורם את עבודת המחקר הנדרשת לביצוע עבודתם כהלכה. אמנם יש בידי הכנסת 

ומידע  יחידת מחקר  פוליטיים. הקמת  בין השאר מטעמים  זאת,  עושה  לא  היא  אולם  להגדיל את תקציבה 

בכנסת והעמדתה לרשות חברי הכנסת ובקשותיהם למידע, היא צעד לפתרון בעיה זו. מאידך, יש הטוענים כי 

לא פעם גם התקציב העומד לרשות חברי הכנסת לפעילותם אינו מנוצל בצורה ראויה. כדוגמה הוזכר התקציב 

של חברי הכנסת "לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי התפקיד ולשמירה על קשר עם הציבור" שבמקרים רבים 

נוצל לצרכים שאינם בהכרח 'קשר עם הציבור'.

עצמאות הרשות המחוקקת
היבט החוק

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

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

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

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

פיזורה של הכנסת. על פי חוק יסוד: הכנסת32, לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא 

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

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

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

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

ממאה ימים מהיום הקובע(.

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

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

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

הצעת החוק פ/ 4408/1 33, של חברי הכנסת הרצוג ולוין – לפיה שכאשר מספר חברי סיעות האופוזיציה אינו 

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

טרם התקבלה.

32  חוק יסוד: הכנסת, 1958-התשי"ח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המקובלים במסגרתה. תקנון הכנסת34  הוא קובץ תקנות, כללים והוראות שגיבשה הכנסת במהלך השנים, 

המסדיר את נוהלי עבודתה. ועדת הכנסת היא הגוף המוסמך להמליץ לכנסת על שינויים בתקנון הכנסת. ב-30 

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

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

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

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

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

מערכת תקנות המבטיחה את עצמאות פעילותה והתנהלותה של הכנסת.

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

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

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

. כמו כן, בג"צ יכול  אינו "חוקתי", או שהוא עומד בסתירה לאחד מחוקי היסוד )המהווים תחליף חוקה(35 

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

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

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

בקרה המונעת שרירות ועצמאות יתר של הרשות המחוקקת.

 http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf :34  לתקנון הכנסת

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

בג"צ 95/6055 שגיא צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג )5( 241 )1999(
בג"צ 99/1030 ח"כ חיים אורון ואחרים נ' יו"ר הכנסת, דן תיכון )2002(

בג"צ 05/8276 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערב נ" שר הביטחון מאת בית המשפט העליון )2006(
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עבודת החקיקה בכנסת מקורה בהצעות חוק שמעלה ומביאה הממשלה לכנסת, או ביוזמות חקיקה פרטית 

חוק. ההצעות  דחיה של הצעות  על  או  על קבלה  להחליט  סוברנית  הכנסת  זאת  עם  אך  הכנסת  חברי  של 

מוגשות ליושב ראש הכנסת או לנשיאות הכנסת לשם אישור. במסגרת יוזמת חקיקה יכול גם משרד ממשלתי 

להכין טיוטת חוק ולהביאה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. אחרי אישור ועדת השרים מתפרסמת הצעת 

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

גם ועדות הכנסת רשאיות להגיש הצעות חוק אך רק בנושאים הקשורים לכנסת ולמבקר המדינה וכן הצעות 

לחקיקת חוקי יסוד או לתיקונם. הכנסת עצמה )באמצעות ועדת הכנסת( קובעת את מכסת הצעות החוק 

הפרטיות לדיון מוקדם וכן את ההצעות לסדר היום שכל סיעה רשאית להציע בכל מושב של הכנסת ובכל 

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

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

לערער על כך לוועדת הכנסת(, או להעבירה לדיון באחת מוועדות הכנסת )מטעמים ביטחוניים, יחסי חוץ או 

כלכליים(. 

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

ועל מזכירות הכנסת. על פי אתר הכנסת, מזכיר הכנסת, הממונה על-ידי נשיאות הכנסת )קרי: יושב ראש 

הכנסת וסגניו(, מנהל את העבודה הפרלמנטרית של הכנסת. תפקידו של המזכיר במהלך הישיבה הוא לייעץ 

ליושב ראש בענייני תקנון, נוהל ונוהג ולנהל את רשימת הנואמים, כמו כן הוא אחראי לקשרים בין הכנסת 

והוא  הכנסת  עובדי  עבודתם של  על  לפקח  הכנסת  המנהלי של  הצד  על  מופקד  הכנסת  מנכ"ל  לממשלה. 

ממונה על המערכות הלוגיסטיות והמנהליות של הכנסת וקצין הכנסת, הכפוף ליושב ראש הכנסת, אחראי 

לשמור על הסדר במשכן הכנסת,. 

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

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

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

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

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

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

עתירה לבג"צ בעניין זה(.

גורם נוסף היכול להתערב בעצמאות הכנסת היא הממשלה. בין המרואיינים היו שטענו כי יש בחוק פרצה 

המאפשרת לרשות המבצעת להתערב בפעילות הרשות המחוקקת, מאחר שהחוק מאפשר לראש הממשלה, 

כגון אי-העברת התקציב במועד  כראש הרשות המבצעת, להביא לפיזור הכנסת באמצעות צעדים שונים, 

הקבוע בחוק 36.

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

תלותה. כך למשל, על פי חוק הכנסת37 , הכנסת מחויבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את שמות השדלנים, 

שקיבלו היתר לפעול בכנסת, את פרטיהם האישיים, וכן את רשימת הלקוחות שהם מיצגים.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מבוטלת העלאת הצעות חוק "לא ראויות".

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

יכולה, באמצעות הפעלת משמעת סיעתית על הקואליציה הממשלתית, להשפיע על החלטות הכנסת, בין 

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

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

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

הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 1996 אך הוא לא הוגדר בחוק. תפקידו של השר הוא להיות 

נוכח בישיבות נשיאות הכנסת ובכך הוא הופך למעשה מעורב ומשפיע בקביעת סדר היום שלה. היות ובפועל 

סדר היום של הכנסת וסדר היום של הממשלה מושפעים זה מזה יש הרואים בכך דבר חיובי ובעל הצדקה 

מסוימת בעוד אחרים רואים בזה התערבות בהתנהלות הכנסת ופגיעה בהפרדת הרשויות. 

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

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

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

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

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

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

המעודכנת  השדלנים  )רשימת  ממאתיים  ליותר  מספרם  הגיע   2012 בשנת  ומעמיקה.  מתרחבת  והשפעתם 

37  חוק הכנסת )תיקון מס' 25, פרק י"ב(, התשס"ח–2008
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מתפרסמת באתר הכנסת(! לעומת 120 חברי הכנסת. הדבר מגיע לידי כך שלעתים נוכחים בישיבות ועדות 

הכנסת שדלנים רבים יותר מאשר חברי כנסת )לעתים אף יותר מכפול( וזאת כדי "לוודא" שהדיונים נערכים 

'לשביעות רצון' שולחיהם. יושב ראש הכנסת, מר ריבלין פעל לצמצם ולהגביל את מספרם ואת היקף פעולתם 

אולם בהצלחה מוגבלת.

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

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

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

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

לפעול בכנסת, כמו גם לפרט מי הם הלקוחות שאותם הם מייצגים. בנוסף לרישום נעשו מספר פעולות ותוכננו 

פעולות נוספות )שייתכן ולאחר כתיבת הדוח גם יבוצעו( בניסיון להסדיר את נגישות השדלנים לח"כים ואת 

יכולתם להשפיע על הח"כים, כגון הגבלת כניסתם של שדלנים למתחמים מסוימים בכנסת, איסור על עובדי 

הכנסת להיפגש עם שדלנים בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת ועוד. 

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

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

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

המחייבים את חברי הכנסת או את השדלן. 

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

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

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

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

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

בין הדברים.

משילות הרשות המחוקקת

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

א. שקיפות הרשות המחוקקת
היבט החוק

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

קבלת ההחלטות של הכנסת?

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

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

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

פי החלטתו  זאת על  וכן תוצאות הצבעות,  רלוונטיות  ותוספות  נספחים  ב"דברי הכנסת", לרבות תרגומים, 

של יושב ראש הכנסת. מלבד זאת הישיבות אף מצולמות במצלמות טלוויזיה וזמינות לציבור הרחב. על פי 

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

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

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

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

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

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

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

חסויות. יושב ראש ועדה יכול לאסור על עיון בפרוטוקולים לא רק מסיבות של הגנה על אינטרסים חיוניים 

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

בתקנון יש התייחסות מיוחדת לדיוני ועדת החוץ והביטחון: הפרוטוקולים של ועדה זו מפורסמים רק לאחר 

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

על פרסומם. הפרוטוקולים של ועדת האתיקה של הכנסת חסויים אף הם כפי שקבוע בכללי האתיקה )הוראת 

החיסיון בכללי האתיקה אינה מגבירה שקיפות(.

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

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

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

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

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

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

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

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

יום של ישיבות הוועדות השונות אך למעשה מפורסם לקהל הרחב סדר היום המפורט של מליאת הכנסת ושל 

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

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

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

לישיבות שבהן יש לו עניין. 

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

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

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

או השתתפות כצופה וכאורח או כמשתתף בהצגת מסמכים או בהשמעת דברים לפני הוועדה. אזרח יכול 
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להשתתף בישיבת הוועדה ביזמתו או ביזמתה של הוועדה. עם זאת, על פי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר 

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

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

נציגי ארגונים עסקיים;  נציגי ארגונים חברתיים )מוסדות ללא כוונת רווח – מלכ"רים(;  רחב של אנשים:38  

מומחים מתחומים שונים, בעיקר מהאקדמיה; שדלנים הפועלים בכנסת או אזרחים מן השורה שיש להם 

נגיעה לעניינים הנידונים בוועדה. 

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

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

והרכבי  מינויים  לפרסם  הכנסת  ראש  יושב  מחויב  כן  כמו  סגניו.  ושל  הכנסת  ראש  יושב  של  תפקיד  סיום 

ועדות. על הכנסת לפרסם ב"דברי-הכנסת" את הפרוטוקולים הערוכים של ישיבות הכנסת ופרוטוקולים של 

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

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

אלה39.

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

פעולותיה, מלבד היבטים מוגדרים מאוד שלהם. דרישה זו נגזרת מחוקים אחרים )כגון חוק חופש המידע40( 

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

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

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

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

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

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

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

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

הציבור.

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

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

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

זכויותיהם וחובותיהם 41 )להלן: חוק החסינות(. חוק זה מתייחס גם לניגודי עניינים אפשריים של חבר הכנסת 

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

לעסוק בכל עיסוק נוסף, לרבות עיסוק או תפקיד במגזר הציבורי, אלא אם הוא בהתנדבות וללא תמורה. כמו 

כן, על פי חוק החסינות וכללי האתיקה, על כל חבר כנסת להגיש ליושב ראש הכנסת הצהרת הון מפורטת שלו 

38  שפירא, אסף, "אזרחים בוועדות הכנסת", פרלמנט, גיליון 66. המכון הישראלי לדמוקרטיה: ספטמבר 2010. 

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

40  חוק חופש המידע, 1998-התשנ"ח

41  חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, 1951-התשי"א
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ושל בני משפחתו, אך אין שקיפות של הצהרות אלה. על פי התקנון יושב ראש הכנסת ישמור בסודיות את 

ההצהרות ולא יגלה את תוכנן, אלא על פי הסכמה או בקשה של חבר הכנסת, או על פי דרישת בית-משפט. 

במקרים מיוחדים שבהם ישנו חשש מצד יושב ראש הכנסת להפרת כללי אתיקה כלשהם, הוא יכול לפרט את 

חששותיו, בדיקותיו ומסקנותיו בפני ועדת האתיקה של הכנסת; במקרה של חשש לעבירה פלילית, הוא יכול 

להעלותו בפני היועץ המשפטי של הכנסת. בהקשר זה ניתן לציין את הצעת חוק הצהרת הון לנבחרי ציבור 

בכירים, התש"ע–2010, אשר עיקרה לחייב מועמדים לתפקיד ראש הממשלה, לתפקידי שרים וסגני שרים 

מבין חברי הכנסת, לדווח למבקר המדינה לא רק על הונם אלא גם על המקורות הכספיים של ההון המדווח. 

הצעה זו לא זכתה לתמיכה גדולה והוגשה מחדש לכנסת ה-19. בדיונינו עלה כי בין המומחים לחקר הכנסת יש 

החשים כי לחוק כזה אין מקום מכיוון שהוא עלול להרתיע ולגרום 'לאנשים טובים', כהגדרתם, שלא להשתלב 

ברשות המחוקקת.

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

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

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

להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית"42 . מאחר שכל פרסומי המרכז נגישים גם לציבור יש בכך הגברה 

משמעותית של השקיפות. 

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

של הרשות המחוקקת בפועל?

ניקוד: 90
בפועל, השקיפות בכנסת גבוהה מאד, ואין ספק כי חל שיפור ניכר בהשוואה למצב ששרר בעבר ולמעשה יש 

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

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

אותן, מי השתתף ועוד. כל הפרוטוקולים מתפרסמים באתר הכנסת, שהוא נגיש, שקוף וברמה גבוהה. יש 

כמובן עוד פרסומים יזומים לא מעטים של הכנסת המגבירים את השקיפות ומהווים גם גורם מרתיע בהיבט 

היושרה )למשל, פרסום נתוני הנוכחות של חברי הכנסת במשכן ובהצבעות, פרסום תקציב ההוצאות של חברי 

הכנסת ופרסום נתונים בדבר טיסות של חברי כנסת במימון גופים חיצוניים ועוד(. ישיבות הכנסת וועדותיה 

הן במידה רבה פומביות, והציבור יכול ללמוד על הנעשה בהן ישירות או מאמצעי התקשורת. הפרוטוקולים 

של הוועדות פתוחים לעיון הציבור ואפשר לעיין בהם באופן חופשי למדי. ב-1996 נפתחו הפרוטוקולים של 

ישיבות ועדות הכנסת לעיון, באותו מועד קבע יושב ראש הכנסת שאלה יועמדו לעיון הציבור בתוך ארבעה 

שבועות לכל היותר מיום הדיון בוועדה. כיום הפרוטוקולים של כל הוועדות, מלבד ועדת החוץ והביטחון וחלק 

מועדות המשנה שלה, מתפרסמים באתר האינטרנט של הכנסת תוך זמן קצר בהרבה.

הנגישות והשקיפות בפועל באמצעות התקשורת החזותית התגברה מאד והיא רבה, כמו למשל פתיחת ערוץ 

טלוויזיה של הכנסת, שידורים מהכנסת, מהוועדות וכדומה. לתקשורת הציבורית ובמיוחד לטלוויזיה הכללית, 

 http://www.knesset.gov.il/MMM/heb/MMM_About.htm .42  מתוך אתר מרכז המידע והמחקר של הכנסת
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יש תפקיד חשוב בחשיפה ובהבאת פעילות הכנסת לציבור. לכל אמצעי התקשורת יש כתבים לענייני הכנסת, 

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

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

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

כשיש הצדקה עניינית לכך, הציבור מוכן לקבל זאת.

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

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

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

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

הכנסת, בפועל. גורם נוסף התורם לשקיפות הכנסת הם ארגונים חיצוניים לכנסת )ארגוני חברה אזרחית(, כגון 

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

הכנסת, מנתחים ועוקבים אחריה ומספקים מידע נגיש ונוח לציבור.

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

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

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

שהן חסויות ואינן מטופלות כראוי ברמה הציבורית, ועוד. 

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

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

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

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

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

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

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

האינטרנט  באתר  שולחנה,  על  שהונחו  חוק  וטיוטות  פעולותיה  על  דו"חות  מפרסמת  הכנסת  הכנסת.  של 

שלה הנגיש לציבור. כך נראה, שבאופן כללי יש דגש ומאמץ ניכר ליצירת שקיפות בעבודת הכנסת לציבור. 

התחום העיקרי הזקוק להגברת שקיפות הוא הקשר בין השדלנים לחברי הכנסת, קשר שעל אף המשמעויות 

החמורות שלו, איננו שקוף כמעט בכלל.

ב. אחריותיות הרשות המחוקקת
היבט החוק

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

עליהן?

ניקוד: 48
באשר לעקרונות היסוד של שיטת הממשל בישראל, יש למחוקק אחריותיות כלפי הבוחרים: הכנסת וחברי 
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הכנסת אחראים כלפי הציבור הבוחר בהם וחייבים בדין וחשבון כלפיו. בדיון שהובא לעיל בנושא השקיפות, 

היא  התפישה  לציבור.  פעילותיו  על  לדווח  המחוקק  חייב  לפיהם  ותקנות  חוקים  של  נרחב  פירוט  מופיע 

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

לכנסת להחליט מי יכהן בה ומי לא. אולם, הדיווח על פעילות הכנסת אינו עונה במהותו על נושא האחריותיות, 

לבד מהתוצאות שכאמור יתכן ויהיו לכך בעת הבחירות לכנסת. השפעתן של תוצאות אלה במידה שהן אכן 

מתקיימות, שולית ביותר על הכנסת כמוסד ועל הפיקוח והבקרה על עבודתה וזאת מאחר שהבחירות לכנסת 

ביקורת  למערכת  התייחסות  בחוק  מצאנו  לא  שולית.  הכנסת  חברי  בחירת  על  השפעתן  וגם  אישיות  אינן 

מוסדרת על הכנסת. 

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

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

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

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

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

חוק והמבטיח אחריותיות של הכנסת בחקיקתה, כלפי חוקי היסוד וזאת בהעדר חוקה.

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

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

על ידי הכנסת ומדווח לה, מגיש לה את מסקנותיו )חוק יסוד: מבקר המדינה43(, מכאן שאופי הביקורת שלו 

על הרשות המחוקקת מוגבל במידה רבה. 

הפנימית על  להבנתנו, חלק ממערכת הבקרה  גורמים המהווים,  ישנם שלושה  ותקנון הכנסת  פי החוק  על 

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

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

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

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

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

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

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

ובידיו  הציבורי  המשפטי  והשירות  המשפטית  המערכת  בראש  העומד  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בפני 

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

יש  זה  במקרים של התנהגות החשודה בפלילים משום מנגנון בקרה על אחריותיות חברי הכנסת. בהקשר 

לציין כי בהתבסס על ההנחה שהביקורת השיפוטית בישראל רלוונטית לכל רשויות השלטון, גם הכנסת נתונה 

למערכת בקרה זו, למרות שאין לכך התייחסות בחוקים הנידונים. 

43  חוק יסוד מבקר המדינה, 1958-התשי"ח
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לא מצאנו בחוק או בתקנות דרישה לאחריותיות הכנסת כלפי האזרחים. אין דרישה פורמלית להתייעצות 

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

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

ישירות של חברי הכנסת מקבל המושג "ציבור" משמעות ערטילאית במקצת, אולי בשל התפישה שחברי 

הכנסת הם הנציגים הישירים של הציבור במליאה, משתמע שעליהם לגלות אחריותיות כלפי הציבור. לא 

מצאנו הוראת חוק מפורשת בעניין זה. 

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

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

שהן מציגות לציבור בעת הבחירות.

ב. אחריותיות – הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות המחוקקת וחבריה חייבים במתן דין וחשבון על מעשיהם בפועל?

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

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

חבר הכנסת הבודד שכן האזרח בוחר מפלגה, המציגה רשימה מוגדרת של מועמדים לבחירה, דבר שאינו 

או  התנהגותו  לתוצאות  אחראי  ולהחזיקו  הבודד  הכנסת  חבר  של  האחריותיות  על  לעמוד  לבוחר  מאפשר 

דבריו. בפועל, חברי הכנסת אינם מרגישים מחויבים כלפי הבוחר, אלא כלפי הגורמים במפלגתם האחראים על 

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

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

אחריותיות כלפי מפלגת האם אינה מתקיימת.

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

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

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

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

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

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

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

בה משום  יש  והיעדרות מההצבעות  בהליך החקיקה,  כדי להשתתף  הציבור  ידי  על  נשלחים  הכנסת  חברי 

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

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

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

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

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

ימי פגרה( או בהיקף של שליש מישיבות הכנסת מהווה הפרה של חוק החסינות ויכולה לגרור תלונה לוועדת 
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האתיקה של הכנסת. אף על פי כן, בפועל, חברי כנסת מוצאים דרכים שונות "לסדר" את היעדרותם כך שלא 

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

גופי ניטור שונים כמו אלו שהוצגו קודם לכן מבצעים מעקב אחר נתונים אלה ומפרסמים אותם, אולם לא ניכר 

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

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

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

הכנסת ועל מידת האחריות שבה הם תופשים את תפקידם. בדיונים בשולחן העגול ציינו אחדים את המאמצים 

נגד של הכנסת במטרה  , כתגובת  שנעשו לאחרונה להביא לשינויים בחקיקה של חוק איסור לשון הרע44 

להגביל את כוחה של התקשורת. מאמצים אלה מוכיחים כי בפועל, אכן יש לתקשורת השפעה משמעותית.

מבחינת הגורמים שמחוץ לכנסת, יש לרשות השופטת מידה מסוימת של השפעה על אחריותיות הכנסת. 

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

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

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

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

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

לבית המשפט שיתערב וישנה אותם.

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

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

בפיקוח ואין די "כלבי שמירה". עם זאת, יש הטוענים כי הבעיה אינה בכנסת וכי כדי שהאחריותיות תשתנה 

דרוש שינוי תרבותי או מבני יסודי שיאפשר פיקוח יעיל על הרשות המחוקקת ותחושה פנימית אמיתית של 

חברי הכנסת שעליהם לגלות אחריותיות כלפי תפקידם וכלפי הציבור.

ג. יושרת הרשות המחוקקת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה ישנם מנגנונים המבטיחים את היושרה של חברי הכנסת?

 ניקוד: הכנסת - 66

חברי הכנסת - 57
שאלת היושרה של חברי הכנסת היא נושא מורכב45. מחד גיסא, בהיבט היושרה האישית של חברי הכנסת 

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

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

44  חוק איסור לשון הרע, 1965-התשכ"ה

45  לפי שפירא, אסף, "אזרחים בוועדות הכנסת" בתוך פרלמנט, גיליון 66. המכון הישראלי לדמוקרטיה: ספטמבר 2010.
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להבחנה בין יושרה ובין אתיקה, בטענה כי אתיקה היא דבר טכני בעוד יושרה מצביעה על האדם עצמו. לכן 

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

ולא ליושרתם הפוליטית, ומבחינת דו"ח זה, אנו סבורים כי היושרה והאתיקה שלובים זה בזה ולא נפרדים, 

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

נושא נוסף שיש להדגיש כאן הוא כיצד אנו בוחנים את היושרה בדו"ח זה, הן של חברי הכנסת עצמם והן 

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

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

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

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

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

מסגרת המחקר הכללית שנבנתה על ידי TI וכמשתקף משאלת ההערכה שהוצבה כאן מושם דגש על היושרה 

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

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

ובתקנות  בחוקים  הופיעו  אלה  כללים  הכנסת.  חברי  של  התנהגותם  את  המסדירים  אתיקה  כללי  בישראל 

בחוקים,  וכן  התשנ"ד-1994  הכנסת,  חוק  החסינות,  חוק  הכנסת,  יסוד:  חוק  הכנסת,  תקנון  בכללם  שונים, 

בהחלטות ובכללים רבים אחרים. בשנת 1984 אושר בוועדת הכנסת קוד אתי לכנסת, כלומר מסמך המרכז יחד 

את כללי האתיקה. מסמך זה מכונה "כללי אתיקה לחברי כנסת". רק מאוחר יותר, נקבעו הכללים המסדירים 

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

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

הקוד האתי עוסק בסוגיות של ערכים כלליים העומדים בבסיס התנהגותו של חבר הכנסת. למשל, חובתו 

הכנסת  חבר  חובתו של  דוגמה;  ולשמש  ההולם את מעמדו  באופן  לנהוג  וחבריה,  הכנסת  כבוד  על  לשמור 

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

לייצוג לקוחות מול רשויות השלטון; איסור על חבר הכנסת להיות חבר בגופים ובתאגידים, וכן לקבל תשלום 

בעד הרצאות או הופעות בחוץ לארץ; חובתו של חבר הכנסת להגיש הצהרת הון ליושב ראש הכנסת ועוד.

הפיקוח על הקוד האתי נתון בידיה של ועדת האתיקה של הכנסת 46. ועדת האתיקה עוסקת בטיפול בקובלנות 

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

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

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

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

חברי ועדות אחרות. 

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

46  ועדת האתיקה פועלת מכוח סמכות סעיף 13ד לחוק החסינות.
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לשפוט חבר כנסת על כל חריגה מכללי האתיקה ולהטיל עליו עיצומים. בין היתר היא שופטת חברי כנסת 

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

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

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

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

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

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

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

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

הכנסת לחו"ל שלא במסגרת הכנסת ומפרסמת נתונים על נסיעות אלה. 

כאמור, ועדת האתיקה יכולה להטיל עיצומים על חבר כנסת שחרג מכללי האתיקה, כך שיש בידה איום ממשי 

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

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

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

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

ולגבי חלק מהעיצומים ניתן לערור רק לבג"צ47 . 

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

כללי אתיקה לחברי הכנסת, על בסיס המלצות ועדת זמיר לגיבוש ושיפור הכללים האתיים, אשר כזכור היו  

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

של  שאישורו  מכיוון  זמיר.  ועדת  של  המלצותיה  על  ברובו  והמתבסס  נושאים,  לפי  האתיקה  כללי  כל  את 

הקוד האתי דורש שינויים בכללי האתיקה המופיעים בתקנון הכנסת )דבר הנתון לסמכותה של ועדת הכנסת( 

את  ותביא  האתיקה  בכללי  השינויים  את  תאשר  האתי,  בקוד  תדון  הכנסת  שוועדת  נקבע  חקיקה,  ושינויי 

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

הכנסת הוגשו התנגדויות רבות מאוד לקוד האתי המוצע מצד חברי כנסת והסיעות בכנסת וכן הוצעו סייגים 

רבים. אחדות מההתנגדויות עסקו בסוגיות טכניות אך רבות מהן עסקו בסוגיות מהותיות. יושב ראש הכנסת 

ראובן ריבלין, שיזם את הקמת הוועדה, התבטא בנושא ואמר כי ההתנגדויות מבקשות בעצם לעקר את הקוד 

האתי מתוכן. במרס 2011 קיימה ועדת הכנסת שני דיונים בנושא ההתנגדויות לקוד האתי, והנושא לא קודם 

עוד  בכנסת ה-18.

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

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

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

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

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

47  הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת, 2006: 145
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כנסת או משר תקופת צינון של שנה בטרם ייהפך לשדלן בכנסת. 

התקנות ברורות וחד משמעיות גם בהתייחס לניגודי עניינים: על פי תקנון הכנסת, חבר כנסת יימנע מאפשרות 

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

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

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

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

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

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

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

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

אחרת  נראים  הדברים  לשדלנים  הקשור  שבכל  הרי  לעיל,  שפורטו  בנושאים  הברורות  המגבלות  לעומת 

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

לראשונה בשנת תשנ"ג תיקון מספר 5 לחוק משכן הכנסת ורחבתו )סעיף 29ב( וקבע ש"יושב ראש הכנסת 

רשאי להסדיר בתקנות, באישור ועדת הכנסת, את פעולתם של שדלנים במשכן הכנסת". החוק גם הגדיר 

מיהו שדלן: "מי שנוקט, דרך עיסוק, בפעילות לשכנוע חבר הכנסת בענייני חקיקה והחלטות בכנסת". התקנות 

עצמן תוקנו רק ב-1994 עם התרחבותה הניכרת של תופעת השדלנות בכנסת. בתקנות אלה קבע יושב ראש 

להיתר  הבקשה  ובמסגרת  הכנסת,  ראש  מיושב  לפעולתו  היתר  לקבל  חייב  וייס ששדלן  דאז שבח  הכנסת 

עליו לציין את עיסוקו48 . חבר הכנסת יוסי שריד יזם הצעת חוק שהתקבלה ב-2005, ואסרה על חברי מרכזי 

מפלגות לעסוק בשדלנות. בעקבות יוזמה של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וגדעון סער ב-2008 התקבל בכנסת 

תיקון לחוק המסדיר במידה מסוימת כיום את השדלנות בישראל. מעניין לציין, כי אין מוטלות חובות על 

המשודלים )חברי הכנסת(, ונראה שבהקשר הזה הכנסת מעדיפה להעביר את האחריות לשדלנים בלבד. דבר 

זה פוגע ביושרה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48  אסף שפירא 'שדלנות ושדלנים: תאורטי, היסטורי ומשווה' אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה,.
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49  ס' 13)ב( לחוק יסוד: הממשלה

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

ממשלה, גם היא לדעתנו מנגנון שתמך ביושרה של הכנסת, אף כי עניינה הישיר הוא שקיפות49. הסכמים 

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

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

החובה שנקבעה50 למתן פרסום להסכמים 'מעודדת' את החותמים שלא לסטות )יתר על המידה( בפעילותם 

ובהתנהגותם מהיעדים והמדיניות המוצהרים.

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

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

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

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

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

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

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

כחבר הכנסת )בהסתייגויות אחדות(. החוק מוסיף עוד כי חסינותו של חבר הכנסת תעמוד לו גם לאחר שחדל 

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

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

שביכולתם לעכב ואף לעצור פעילות בכנסת באמצעות סחבת בתהליכים משפטיים לרבות הליכי סרק.

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

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

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

היא מפורטת הרבה יותר וממוקדת בהתנהלות האתית שלהם.

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

 ניקוד: הכנסת - 55

חברי הכנסת - 35
ליושרה בפועל ברשות המחוקקת פנים אחדות. המערכת הפוליטית מושתתת על קידום אינטרסים, לרוב 

בדרך של דחיקת אינטרסים של האחר ועל כן בפועל היושרה בה אינה גבוהה. כמו כן היושרה הן במישור 

המוסדי של הכנסת והן במישור האישי של חברי הכנסת, מסתמנת כלוקה בחסר. 

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

תחת הררי הסתייגויות, את הקוד האתי שהציעה בשעתה ועדת זמיר שעבודתה נמשכה כשלוש שנים. בשלב 

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

הכנסת דחו את ההצעה וראו בה פגיעה בעצמאותם. נכון לעכשיו הכללים האתים בכנסת מיושנים ולוקים 
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בחסר. ועדת האתיקה בכנסת נתפשת כפוליטית וככזו היא אינה יכולה לשפוט את חבריה. בפועל, אין מענה 

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

או לא וכדומה. לדברי המרואיינים, כל מה שלא נאסר בכנסת במפורש – הוא מותר בפועל. זו נקודת חולשה 

של  לתפישתם  חוקית.  אך  ראויה,  ובלתי  תקינה  בלתי  אתית,  בלתי  התנהגות  היא  שחיתות  שכן  מהותית 

המרואיינים, נושא האתיקה בכנסת דורש תיקון יסודי. 

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

שעליהם הצהירו כמדיניות שיאמצו לכשייבחרו. לעתים הפעילות בכנסת היא לשם קידום אינטרסים מיידיים, 

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

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

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

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

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

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

באופן שוודאי אינו מוסיף ליושרה של הכנסת. בהקשר זה ראוי לציין כי לאחרונה בוטל "חוק מופז".

התמונה אינה ורודה גם באשר לפן האישי של חברי הכנסת ומצערת העובדה כי היושרה אינה נר לרגליהם 

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

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

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

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

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

אמונים. המקור העיקרי לכך הוא הסלחנות הציבורית כלפי הפוליטיקאים בנושא זה, והנכונות לבחור שוב 

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

שהתנהגותם אינה אתית ופסולה מבחינה ציבורית. 

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

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

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

עצמם, אך לא את הציבור שבחר בהם.

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

המחוקקת. מהנתונים עולה כי בעוד שבשנת 2000 50% ויותר הביעו אמון ותמיכה במוסד הרשות המחוקקת, 

הרי שב-2009 האחוזים ירדו לפחות מ-40%. ההבדל מלמד כי ישנה שחיקה באמון הציבור בכנסת כנציגות 

הדואגת לו.
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51  מתוך סקר אמון הציבור במוסדות בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שרטוט 6 : אמון הציבור ברשות המחוקקת )אחוז המביעים אמון(51

מכל האמור נראה כי אכן יש בעיה בנושא היושרה ובנושא השפעת השדלנים על חברי הכנסת. כמו כן יש 

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

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

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

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

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

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

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

בדיונים הועלתה אמנם הבעיה בהקשר האתי והיושרה בכנסת אך היו שגרסו כי בעיה זו אינה ייחודית לכנסת 

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

בישראל אינה מפותחת דיה והגישה הרווחת היא בינארית בעיקרה, כלומר: אשם בפלילים או חף מפשע. מי 

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

הוגנת. 

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

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

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

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

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

מגמה חיובית.

שרטוט 7: מדד תפישת השחיתות ברשות המחוקקת, לפי שנים

תפקיד הרשות המחוקקת במערכת היושרה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

את עמדותיהם בנושאים הנדונים. לעתים הוועדה מזמינה בעלי תפקידים רשמיים המוסרים לה מידע על 
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פעולותיהם. על-פי החוק זהו אמצעי המסור בידי הכנסת לפיקוח על הממשלה. בנוסף, פיקוח זה מתבטא, 

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

המשרדים ועוד.

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

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

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

האינטרסים המשותפים למפלגות הקואליציה והממשלה מפחיתים את האפשרות לפיקוח יעיל של הכנסת 

על הממשלה. המשמעת הסיעתית והקואליציונית מחייבת חברי כנסת להצביע לפי הקו המוכתב להם ולא 

בהכרח לפי ראות עיניהם והכרתם. משום כך בפועל, אפקטיביות הפיקוח יכולה להיפגע.

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

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

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

משחיתים זמן בחקיקה פופוליסטית בנושאים שאפשר להסדירם בדרך אחרת )רגולציה, תקנות וכדומה( וכך 

מאבדים החוקים את תכליתם. הכמות הרבה של החוקים אינה מאפשרת לפקח עליהם, היעדר פיקוח יוצר 

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

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

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

משמש  העליון  המשפט  ובית  חוקתי  ואקום  נוצר  בכך  עושה.  אינה  היא  זאת  גם  אך  בקרה  מנגנון  המהווה 

כמשלים של הוואקום הזה. הכנסת לא נאבקת די בממשלה, בייחוד בהצעות חוק שבחלקן נועדו למנוע בקרה 

ופיקוח. הדוגמה המובהקת לכך היא כמובן חוק התקציב השנתי ולידו "חוק ההסדרים במשק", שבאמצעותו 

הממשלה עושה כאוות נפשה בחקיקה ואיש בכנסת אינו מפקח. 

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

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

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

המבצעת קיים גם קיים.

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

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

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

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

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

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

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

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

מכפי שהיה בעבר שכן לרשות חברי הכנסת עומד מידע עצמאי רב יותר שמקורו במרכז המידע והמחקר והם 
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אינם צריכים להסתמך עוד על המידע הממשלתי, כמו כן הדיון הציבורי הוא משתף ופתוח ברמה גבוהה מזו 

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

אך על אף הכול הפיקוח של הוועדות על הממשלה הינו לקוי.

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

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

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

הכנסת אינה נתפשת כגורם המכתיב סדר יום במלחמה בשחיתות.

אחדים מהמרואיינים ציינו כי קשה להצביע על פעילות ממשית כלשהי של הנסת כנגד השחיתות: עד עת 

עריכת מחקר זה ל היה קידום של חוקים נגד שחיתות; לא נעשו כל תיקוני חקיקה בנושא השוחד; היזמה 

נגועים  ציבור  אישי  נגד  החקיקה  הוחמרה  ולא  קודמה  לא  פלילית  עבירה  הם  פוליטיים  מינויים  כי  לקבוע 

בשחיתות; הצעת החוק של חברת הכנסת ציפי חוטובלי שכוונתה למנוע מאנשים שהורשעו בעבירות שיש 

עמן קלון מלשוב לחיים הפוליטיים לא קודמה על אף שמדובר בהצעה חשובה למלחמה בשחיתות. בהקשר 

זה יש לציין כי אף שלעיתים מוגשות לכנסת הצעות חוק שעניינן מלחמה בשחיתות, הרי שרובן נבלמות על 

ידי הקואליציה ועדת שרים לחקיקה כך שאינן מבשילות לידי חקיקה. לכן, קשה לומר שהכנסת הרימה את 

דגל המלחמה בשחיתות. אמנם הוקמה בכנסת שדולה של חברי כנסת למאבק בשחיתות במנהל הציבורי אך 

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

לסיכום, ניכר כי בפועל, הכנסת אינה נושאת ברמה את דגל המלחמה בשחיתות ואינה ממלאת תפקיד משמעותי 

ידי הכנסת להגביר את  ושקיפות. מאידך, הצעדים הננקטים על  יושרה  בנושא שחיתות,  בקידום רפורמות 

)כולל  יכולים לשמש דוגמה ומופת לארגוניים רבים אחרים בארץ, הן ממשלתיים  שקיפות פעולותיה היא, 

הממשלה עצמה(, הן ציבוריים והן פרטיים.







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  בעוד שלהלכה, הרשות המבצעת עצמאית  כי  עולה  העצמאות  בממד 

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

קואליציה ולשמר אותה. התנאים והדרישות הפוליטיים שמציבות מפלגות הקואליציה משפיעות 

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

קיימים גופים אחדים המפקחים על הרשות המבצעת: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, מבקר 

המדינה והתקשורת הציבורית. דומה כי פיקוח זה בחלקו מחויב המציאות מהשיטה הדמוקרטית 

המבוססת על איזונים ובלמים הנהוגה בישראל. מעל לכל 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(  )שקיפות, אחריותיות  המשילות  למדדי  ביחס  גם  עולה  תמונה מדאיגה 

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. התפישה הקיימת 

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

פלילי, הרי שהוא תקין. אין התייחסות לתחומים אפורים ולשאלת האתיקה הציבורית. כדי להגביר 

אחריותיות מן הראוי שתפישה זו תחלוף מן העולם. נדרשת בעניין זה פעולה הן במישור החוקי 



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

80

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 )ָלקּונׂות( 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 יושרה 

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

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.

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

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 

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

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

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 

מחיר  תג  אתיקה,  בכללי  או  הממשלה  בתקנון  ולקבוע,  הממשלה  לאחריותיות  מעשי  ביטוי 

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.
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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: הממשלה52  )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 המדינה53  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   )1992-1995 השנייה,  רבין  )ממשלת  שרים   17 בין  לנוע  יכול  השרים  מספר 

2009-2013(. 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.

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

53  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 

והמידע של הכנסת לבקשתה של ח"כ  ידי מרכז המחקר  . מחקר שהוכן על  ולשקיפות המתחייבת מכך54 

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 

בכנסת55 . 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 אפקטיבי56. 

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(. ועדת הכספים של הכנסת וראש הממשלה, נוטים לאשר 

במהלך שנת התקציב, בקשות מיוחדות לתקציבי חירום של משרד הביטחון להגדלת תקציבו57.

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 

אמונם – לרוב מקורבים וכפי שצוין לעיל, אנשים אשר כלפיהם יש מחויבות פוליטית. בשנים האחרונות 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 כראוי58. 

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

55  שם

56  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(
57  אבריאל, איתן. "מאכילים את הפרה הקדושה מכולן". דה מרקר, 11/09/13

http://www.themarker.com/magazine/1.2109057 )גישה: 23/11/13(
58  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: הממשלה59 , 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 היא 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,  החיים של המדינה  מדיניות בתחומי  ולבצע 

חירום ולהכריז על פתיחת מלחמה60 . 

ובלמים לפעילות הרשות המבצעת: אלה מתבטאים במעורבותן של  איזונים  זאת קובע החוק מערכת  עם 

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 וחלוקה של 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( 

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

והכנסת  הכנסת  לקיים את החלטות  חברי הממשלה מתחייבים  בה.  הכנסת שבחרה  ביציבות  תלוי  וקיומה 

יכולה, בהצבעת רוב חבריה, להחליט על סיום כהונתה של הממשלה על ידי הצבעת אי-אמון בממשלה, ומנגד 

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

הממשלה.

על פי חוק יסוד: השפיטה 61, 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.

59  חוק יסוד הממשלה: תשס"א, 2001

 www.pmo.gov.il :60  ר' תקנון עבודת הממשלה

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

ניקוד: 56
קיימות תפישות 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 

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

הממשלה נשלטת או מוטב לומר מובלת בפעולתה על ידי קבוצות לחץ מתוך הממשלה ומחוץ לה. קבוצות 

אלה משפיעות על הממשלה ונוגסות בעצמאות פעילותה בכל הקשור למדיניות כלכלית וחברתית. השפעה 

זו נועדה להטות 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 ולעתים יש 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 שעמם או כנגדם עבדו קודם כעובדי ממשלה. עתה משעברו לצדו השני של המתרס הם מייצגים את 

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

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

אלו הם המובילים את  בכירים  פקידים  חילופים תכופים של שרים, למעשה  וגררה  הייתה קצרה  בישראל 

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

לקדם מדיניותה.

כאמור לעיל, לרשויות השופטת והמחוקקת אפשרות להפעיל בקרה ומגבלות על הרשות המבצעת. אולם 
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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( וכיוצא בזה. 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
על פי חוק הממשלה, התשס"א - 622001 , הממשלה נדרשת למסור לכנסת הודעות בנושאים כגון: מינויים 

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 ברשומות63  לגבי כינונה, הרכבתה וחלוקת 

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

משפט וממשל.

1998 64 )להלן: "חוק חופש המידע"(, כל מידע שלא חלה עליו חובת  על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 

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. 

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 

62  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

חלקי  כל  הפרסומים.  בילקוט  כאמור מתפרסמות  הודעות  והודעות ממשלה.  חקיקה  דברי  הרשמי של  הפרסום  הוא  "רשומות"    63

 www.justice.gov.il :הרשומות )ספר החוקים, קובץ התקנות וילקוט הפרסומים( מופיעים מזה מספר שנים באתר משרד המשפטים
64  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.
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ולישיבות ועדת השרים לחקיקה65 , 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.

רב-שנתית אשר תכלול הצעת תקציב  לכנסת תכנית  , הממשלה תציג  יסוד: משק המדינה66  חוק  פי  על   

לשנה  התהליך(  פומביות  בשל  הביטחון-  משרד  תקציב  )וללא  למימונו  המקורות  אומדן  הכוללת  מפורטת 

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

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

ההליכים 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 

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

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

זה ברור שהחוק צריך להיות ברור?67 ". ראוי לציין כי בעמותת שקיפות בינלאומית-ישראל עמלים, בשיתוף 

משרד האוצר, על פרויקט שתכליתו עיבוד שפת התקציב והפיכתו לקריא יותר68 . בשלב מאוחר יותר הסדנה 

לידע ציבורי חידשה זאת בפרויקט "התקציב הפתוח", המנגיש את נתוני התקציב לציבור69 .

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

הכללים )המבוססים על דוח 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 ואחרים70 . 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. 

71 קובע כי למבקר המדינה סמכות חוקית לדרוש מהממשלה ומחבריה גילוי  גם חוק יסוד: מבקר המדינה 

והן באשר לגורמים היכולים להשפיע על  וחשיפה של פרטים רלוונטיים מכל סוג שהוא באשר לתפקודם 

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

66  חוק יסוד: משק המדינה, תשמ"ב-1982

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

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

 www.hasadna.org.il  69

70  הצעה זו הוגשה גם בכנסת ה-18 ולא התקבלה. ההצעה הוגשה שוב בכנסת ה-19 ע"י ח"כ הורוביץ פ/988/19

71  ס"ח התשמ"ח, עמ' 30.
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תפקודם. 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 לביקורת להציג דין וחשבון מפורט ומגובה במסמכים. המבקר אינו נוהג לפרסם את המסמכים שהיוו 

את 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  במדינה,  בדרכים שונות  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 אתרGOV.IL  )למעשה, פורטל( האינטרנט של הממשלה: 

"ממשל זמין",gov.il . פורטל זה מנגיש לציבור את כל משרדי הממשלה ופעילותם לרבות השירות לאזרח. 

לאזרח  הממשל  ידי  על  הניתנים  השירותים  מערך  את  הופך  הממשלה,  משרדי  כל  את  הכולל  הפורטל 

תשתיות  להקמת  הפועל   ))E-GOVERNMENT זמין  ממשל  ממערך  חלק  הוא  הפורטל  ונגישים.  לזמינים 

כלל ממשלתיות המסייעות למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור במגוון ערוצים, תוך כוונה לצמצום 

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

בשנים  המתחזקת  הפתוח,  הממשל  מתפישת  חלק  הוא  הפרויקט  שונים.  ממשלתיים  ולגופים  לעסקים 

קבלת  מהירות  הזמין;  המידע  היקף  ערוצים:  בחמישה  ביטוי  לידי  בא  בשירות  השיפור  בעולם.  האחרונות 

המידע; מהימנות המידע; רמת אבטחה גבוהה ומידע תקף ומחייב. האתר מאורגן על פי קהלי יעד שונים וכולל 

גם מדריכים המספקים מידע חוצה משרדי ממשלה על תהליכים מורכבים. האתר מספק נקודת גישה מרכזית 

לכל שירותי ממשל זמין )תשלומים, טפסים, מכרזים, שירותים מקוונים( ומספק חדשות עדכניות ממשרדי 

הממשלה השונים בנושאים הקשורים לתחום ממשל זמין.

בנוסף, מתפרסם בפורטל הממשלה דוח ממשל זמין. דוח זה בוחן מדי שנה את המידע והשירותים הממשלתיים 

המקוונים הניתנים לציבור באמצעות אתרי האינטרנט, טלפונים סלולריים חכמים ופלטפורמות נוספות. מטרת 

הדוח 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 

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

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

באשר לפורטל ממשל זמין, גם בו כאמור לעיל יש מגבלות: הפורטל מתמקד בנושאים פרוצדוראליים ואין בו 

שקיפות לגבי תהליכים פנימיים. 
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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.

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

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

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

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

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

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 קלון72 . ראוי לציין כי גם על פי 

פסיקת בית המשפט העליון, לא רשאים לכהן בממשלה שרים וסגני שרים משעה שהוגש נגדם כתב אישום73.

לרשות המבצעת יש אחריותיות משתמעת כלפי הרשות השופטת: פנייה 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. 

72  סעיפים 18א ו-23ב לחוק.

73  בג"צ 3094/93 התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז)5( 404 )1993(
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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 

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- 1958 74. 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  לא  הליקויים.  תיקון  בדבר  דיווח  וכן  הערותיו  את  הדוח  טיוטת  קבלת  מיום  חודשים  שמונה  בתוך 

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  היא כלפי אזרחיה, לא מצאנו בחוק חובת  כי באופן עקרוני אחריותיות הממשלה  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.

74  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 

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

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

אפשרות 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" הפנייה 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 
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העולים על שולחן הממשלה. האתר פתוח לתגובות הציבור בנושאים אקטואליים העומדים לדיון בממשלה 

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 לציבור75 .

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. 

 http://www.shituf.gov.il  75.
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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 הואץ כאשר בשנת 2006 יזם ראש הממשלה אהוד אולמרט את הקמת הוועדה 

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

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' יעקב 

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

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

הדוח76 , והוועדה הכניסה תיקונים בהצעה. בעת כתיבת דוח 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 הכללים77 , 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 

ממשלה78 . באתר מבקר המדינה מצאנו נוהל המכוון ישירות לחברי ממשלה, שכותרתו: "מתנות לנבחרים 

ועובדי ציבור"79 . 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 

במתנה שאין בה קניין, חייב עובד הציבור לשלם לאוצר המדינה את שוויה. עוד צוין בכללים כי הפרת ההוראה 

בחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם – 1979 80 המחייבת להודיע על קבלת מתנה, מהווה עבירה פלילית. 

על פי דיווחי התקשורת, לדוגמא: כלכליסט, 17.5.11, ת. אביטל "המבקר: הקוד האתי שגיבשו השרים יסכן את טוהר המידות."  76

http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib1law_sarim.pdf  77

למשל, המקרה של נתניהו שנחשד כי העביר לחזקתו האישית מתנות שאותן קיבל ממנהיגים בעולם בעודו ראש ממשלה, ולכן הן   78

רכוש מדינת ישראל.
 http://www.news1.co.il/Archive/004-D-236-00.html?t=074752  79

80   ס"ח התש"ם, עמ' 12.
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תחום חשוב אחר שיש הרואים בו עניין של יושרה ואתיקה הוא מעבר של בכירים מהרשות המבצעת למגזר 

סקטור הפרטי81 . בתקנות הפורמליות יש על כך הגבלות מינוריות בלבד82  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. 

עם זאת 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 

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

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

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

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

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. 

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

www.civil-service.gov.il 82   ר' פרק 43.6 לתקשי"ר
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למעשה, אין 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 בלבד 83.

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 הממשלה84 , ויש לכך השלכה על מעורבותם של האזרחים 

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 

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

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.

83  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.
84  יעל הדר, אמון הציבור הישראלי במוסדות השלטון בעשור האחרון, פרלמנט, גיליון 63, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 
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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 

במגזר הציבורי. כפי שצוין בפרק הדן ב"שירות המדינה" הציבור רואה את השירות הציבורי כאחד התחומים 

המושחתים מבין מוסדות המדינה85 . תפישה זו מושפעת במידה רבה מהתפתחות מערכת בלתי פורמלית של 

"מאכרים" המתווכים ומקדמים את מתן השירות הממשלתי לאלה הנזקקים לו86 . 

85  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"
86  נושא זה נדון בהרחבה בפרק על שירות המדינה, כאן.



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

98

כמצוין בפרק על שירות המדינה בדוח 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 

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

לשפר היבטים אלה87 . בעת כתיבת דוח זה, מצויים התהליכים בראשית דרכם.

אפשר לראות מידה מסוימת של מחויבות המדינה לשירות, בכך שתקציב נציבות שירות המדינה, כמו תקציב 

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

הממשלתי לציבור, תפקיד שלא היה קיים קודם לכן בממשלות ישראל. הקמת משרד ממשלתי כזה העידה 

בפעולותיו  לפגוע  כמובן  מבלי  הבעיה,  לפתרון  תרמה  מאשר  יותר  הממשלתי  השירות  בשיפור  הצורך  על 

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 ומהדיונים 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 

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'(.

87  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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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 דוחות מבקר מדינה ולוודא שהמשרדים יאמצו את ההמלצות שבדוח ויתקנו את 

מבקר  דוחות  יישום  אחר  ואכיפה  למעקב  ראש-הממשלה  במשרד  ייעודי  אגף  קיים  כזכור,  תיקון.  הדרוש 

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

עידוד המגזר הציבורי ליושרה ולשקיפות 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 במשרדיה. מכרזי הממשלה למשל, מתפרסמים בפורטל ממשל זמין ונגישים לכל וגם נושא איוש תפקידים 

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

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

יכול להוות עילה לפנייה 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.
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תקציר
הרשות השופטת בישראל מדורגת בכל ממדי המחקר בדירוג בינוני ומעלה )שרטוט 10(. ניכר כי 

בעלת  והיא  תפקידה  למילוי  ראויים  משאבים  לרשותה  עומדים  בתפקודה,  מאד  עצמאית  היא 

יושרה גבוהה. יש הרואים בעצמאות הרבה בעייתיות הבאה לידי ביטוי בכך שאין לרשות השופטת 

גורמי בקרה ושליטה חיצוניים היכולים לאזן ואף לרסן עצמאות-יתר העשויה להוביל לשרירות. 

עקרון הפרדת הרשויות השלטוניות והדגש הרב הניתן לעצמאותה הם המביאים לחוסר היכולת 

ארגונית  תרבות  על  נסמך  זה  מצב  חיצוניים.  גורמים  ידי  על  השופטת  הרשות  את  ולבקר  לאזן 

הדוחה בעקשנות כל התערבות וביקורת מחוצה לה ולא רק מעצם החוק. 

נראה כי יש הלימה ואין פערים מהותיים בין החוק ובין המצב הנוהג בפועל בהיבט עצמאותה של 

הרשות השופטת אך נשאלת השאלה האם אין מדובר בעצמאות יתר. על פי חוק יש הקפדה על 

שיטת מינוי שופטים אובייקטיבית או על הדחתם מתפקידם, אך למעשה שיטת המינוי הנוכחית 

מאפשרת הטיות במינויים. אף באשר לעצמאות התקציבית קיים פער קל בין המצב להלכה ובין 

הנוהג בפועל: להלכה, תקצוב הרשות השופטת נעשה על פי הצרכים והמדיניות אף כי בדרך כלל 

יש מחסור תקציבי, בפועל אין השפעות מהותיות או לחצים על המערכת השיפוטית באמצעות 

אישורי התקציב. עם זאת היו שהמליצו להעניק יתר עצמאות תקציבית לרשות, ואולי אף להפוך 

אותה לרשות עצמאית שאינה סמוכה על שולחן משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית 

אחרים לעומתם מתנגדים לכך מטעמי מתן עצמאות-יתר לרשות השופטת.

שרטוט 10: תוצאות הערכת הרשות השופטת

בהיבט השקיפות נמצאו פערים בין רוח החוק ובין מה שמתרחש בפועל. מחד, קיימות הוראות 

מקיפות המאפשרות לציבור לקבל מידע על הארגון והתפקוד של הרשות השופטת ועל החלטותיה. 

מאידך, לא כל ההוראות הללו מקוימות כלשונן וברבים מהרבדים של הרשות השופטת השקיפות 

בפועל אינה מלאה. הבעיה העיקרית מסתמנת בהשגת מידע מההליכים השיפוטיים עצמם ומידע 

צוברת  אינה  המערכת  כי  נראה  השופטת.  הרשות  של  הניהולית  מהמערכת  וסטטיסטי  מנהלי 

כראוי מידע סטטיסטי. המידע הסטטיסטי הנצבר במערכת אינו פתוח לציבור, ואין מעקב אחר 
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או  דיון  זמן  ביניהם, משך  )יעילות השופטים, חלוקת התיקים  התהליכים השונים בתוך הרשות 

הכרעה לתיק וכדומה(. יתרה מכך: הרשות אינה מגלה עניין בשיתוף גורמים חיצוניים למערכת 

)או אפילו בתוכה( במידע שיש: תהליכי קבלת ההחלטות אינם מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט 

ועוד. בכל אלה מתפרסמת ההכרעה בלבד והדבר פוגם במידת השקיפות של הרשות. ניתן לסכם 

השקיפות  המנהל  מבחינת  אך  יחסית  גבוהה  השקיפות  השיפוטית  המערכת  מבחינת  כי  ולומר 

נמוכה יותר וראוי לשפרה. כמו כן נמצא כי ישנה נקודת תורפה בכל האמור לגילוי נאות בייחס 

לשופטים: להצהרת הון ולחשיפת נכסים של השופטים. 

הרשות השופטת דורגה כבעלת אחריותיות מוגבלת. נושא אשר אין בו הסכמה מלאה הוא תפקידי 

ההשגחה והפיקוח של הרשות השופטת על הממשלה. יש החשים כי הפיקוח השיפוטי רב מדי ויש 

התערבות מופרזת של הרשות השופטת בענייניה של הרשות המבצעת עד כדי שיתוק יכולתה של 

הרשות המבצעת לקבל החלטות ולתפקד. לעומתם, יש החשים כי נדרשת התערבות רבה אף יותר 

של הרשות השופטת בבקרה על הממשלה, ועליה להפעיל יותר פיקוח על הרשות המבצעת. זאת 

מאחר שהמבנה הקואליציוני של הרשות המחוקקת אינו מאפשר בקרה ופיקוח אפקטיביים על 

הרשות המבצעת )ראו דיון ברשות המחוקקת(.

כמו כן מצויים פערים בין ההלכה ובין המעשה גם באחריותיות הרשות השופטת. ניכר כי החוק 

מתווה רמת אחריותיות גבוהה יותר מזו הנוהגת בפועל. הנוהג משקף פרשנות מקלה של החוק, 

מקטין  זה  ונוהג  כמעט,  חיצונית  בקרה  ללא  עצמה  על  ומפקחת  מבקרת  השופטת  והרשות 

אחריותיות. 

ניתוח הפרקטיקה  ובין  ניתוח המשתמע בהלכה  בין  רצוי  לא  אנו מוצאים פער  היושרה  בתחום 

הנוהגת. לטענת המרואיינים קיימת יושרה באופן כללי, אך אין פיקוח על קיום היושרה, בייחוד 

בכל הקשור לקוד ההתנהגות.

באשר לתפקידה של הרשות השופטת במערכת היושרה, נראה כי יש הלימה בין החוק לפרקטיקה, 

לכוונת  עולה לעתים מעבר  והכנסת  בפיקוח על הממשלה  כלומר, הפרקטיקה  לכך:  ואף מעבר 

החוק.

המלצות

כי  נראה  המשפט.  מערכת  בתוך  המשאבים  הקצאת  לייעול  רפורמה  דרושה  כי  עולה  הדוח  מן 

בעיית המשאבים העיקרית אינה משאבים דלים, אלא בחלוקה בלתי יעילה. לחלוקה מחדש של 

המשאבים בתוך המערכת תהיה השפעה גדולה מאד על איכות תפקודה. מוצע להעלות את שכרו 

של הדרג הזוטר ברשות השופטת, מהלך כזה יתרום להעלאת המוטיבציה של העובדים, לשמירה 

על עובדים מקצועיים ולעלייה ברמת התפקוד של המערכת כולה.

יש מקום לשיפור משמעותי ברמת השקיפות של מערכת המנהל של הרשות השופטת. כמו כן, יש 

מקום לפיתוח מערכת בקרה מקיפה שתכלול מידע מקיף על הנעשה בתוך המערכת השיפוטית 

פרטים  לכלול  מוצע  השופטים,  לגבי  השקיפות  כשיפור  נתונים סטטיסטיים.  לספק  תוכל  אשר 

בדבר הון ונכסים בטופס המועמדות לכל משרה שיפוטית. הדבר יגביר את השקיפות ויפחית את 

החשש לניגוד עניינים.
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כדי להגביר את האחריותיות בפועל יש לשאוף להגברת סמכותו של נציב התלונות על השופטים, 

יש לתת פרסום רב יותר להחלטותיו ולהגביר את פיקוחם של נשיאי בית המשפט על השופטים 

אגב שימוש בכלים מנהליים ככלי לתגמול חיובי ושלילי, על מקצועיותם, יעילותם והישגיהם.

גם להגברת האכיפה של רמת היושרה הנדרשת. ככלל, השאיפה היא להגיע  נכון  האמור לעיל 

לרמת יושרה מרבית של השופטים לאור תפקידה המיוחד והרם של הרשות השופטת.

רקע
רשות השופטת היא אחת משלוש רשויות היסוד בישראל. מעצם הגדרתה של ישראל כמדינה בעלת שלטון 

פורמאלית  עצמאות  מקנה  חוקית  מוסכמת-יסוד  מזו.  זו  עצמאיות  הרשויות  שלוש  דמוקרטי,  פרלמנטרי- 

לרשות השופטת. הרשות השופטת אחראית על פירוש החוקים שמחוקקת הרשות המחוקקת )הכנסת(, וכן 

משמשת מנגנון ליישוב סכסוכים ומחלוקות בחברה הישראלית. בהעדר חוקה בישראל, נחקקו חוקי-יסוד 

המעניקים לבתי המשפט סמכות שפיטה כללית. מטרת הרשות השופטת היא ליישב סכסוכים ולעשות משפט 

בינם  לבין עצמם,  בין התושבים  צדק באמצעות אכיפת שלטון החוק. הרשות השופטת מיישבת סכסוכים 

ובין רשויות השלטון, ואף בסכסוכים בין רשויות השלטון ובין עצמן. כדי להבטיח משפט צדק יש ערכאות 

חוקה. במקרים בהם מתגלה  לענייני  נפרד  בית משפט  אין  חוקה,  אין  כאמור  מכיוון שבישראל  לערעורים. 

באופן חד-משמעי ומפורש חסרונו של חוק, מכין בית המשפט העליון חקיקה שיפוטית בהתאם לאופייה של 

מדינת ישראל, כפי שנקבע במגילת העצמאות ובחוקי היסוד88 . מכאן, תפקיד חשוב של הרשות השופטת 

הוא להוות אמצעי ביקורת וריסון לשלטון, להגן על אזרחי המדינה מפני שרירות הרשות המחוקקת והרשות 

המבצעת ולהבטיח את חירויות האדם ואת השמירה על המשטר הדמוקרטי.

מבנה וארגון
הרשות השופטת מורכבת מבתי משפט ומבתי דין אשר להם העניק חוק יסוד: השפיטה89 , סמכות שפיטה. 

בידי בתי המשפט נתונה סמכות שפיטה כללית בעניינים פליליים, אזרחיים ומנהליים. בידי בתי הדין ניתנת 

סמכות שפיטה מיוחדת - לעניינים מסוימים ולתחומים מוגדרים. לדוגמה, לבתי דין דתיים יש סמכות שפיטה 

בעניינים  שפיטה  סמכות  יש  לעבודה  דין  לבתי  וגירושין;  נישואין  בענייני  ובעיקר  האישי  המעמד  בענייני 

הנובעים מיחסי עבודה וכדומה. התייחסות המחקר כאן היא למערכת האזרחית.

מבחינה ארגונית-מבנית הרשות השופטת כפופה מנהלית למשרד המשפטים. שלוש ערכאות שיפוט מרכיבות 

בישראל את מערכת בתי המשפט: בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון. 

בית משפט השלום הוא הערכאה השיפוטית הראשונה. הוא דן בעניינים פליליים ובעניינים אזרחיים. תחום 

שיפוטו הוא בדרך כלל מקומי. בעניינים פליליים בסמכות בית משפט השלום לדון בעבירות שעונשן מאסר 

יכול לעלות על שבע שנים, אך פרקליט המחוז  לתקופה שאינה עולה על שבע שנים, או עבירות שעונשן 

88  המידע נסמך על אתרי משרד המשפטים ומנהל בתי המשפט וכן על אתר ויקיפדיה.

89  ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.
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החליט כי הן יידונו בבית משפט השלום. בעניינים אזרחיים סמכותו לדון בתביעות אזרחיות )פרט לתביעות 

הנוגעות למקרקעין(, שסכום התביעה בהן אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים )הסכום מתעדכן מעת 

לעת(. כיום )2012( יש ברחבי המדינה שלושים בתי משפט שלום. בבית משפט השלום יושב בדין בדרך כלל 

שופט אחד ולעתים הרכב של שלשה שופטים. בית משפט השלום משמש גם כבית משפט לענייני משפחה, 

כבית משפט לתביעות קטנות, כבית משפט לעניינים מקומיים, כבית משפט לתעבורה, כבית משפט לשכירות 

וכבית משפט לנוער. בערעור על פסיקותיו של בית משפט השלום דן בית המשפט המחוזי90 . 

או  השלום  ערכאת  של  בסמכותה  שאינו  עניין  בכל  לדון  שבסמכותה  ערכאה  הוא  המחוזי  המשפט  בית 

בסמכותו הייחודית של בית דין אחר. שר המשפטים קובע את תחום שיפוטו של כל בית משפט. תחום שיפוטו 

הוא המחוז שבו הוא יושב. קיימים שישה בתי משפט מחוזיים: בירושלים, בתל אביב, בחיפה, במרכז, בבאר 

בעניינים שמעבר לסמכותה של  דן  בית המשפט המחוזי  ואזרחיים כאחד  פליליים  בעניינים  ובנצרת.  שבע 

ערכאת השלום ובערעורים על החלטות בית משפט השלום. בית המשפט המחוזי דן גם בעתירות של אסירים, 

המחוזי  המשפט  בית  משמש  בנוסף,  לכנסת.  הבוחרים  פנקס  בענייני  ובערעורים  מסים  בענייני  בערעורים 

גם כבית משפט לעניינים מנהליים – עתירות וערעורים נגד רשויות מנהליות שונות – וכן הוא בעל סמכות 

המחוזי  המשפט  בבית  הדיונים  אחר.  בית-דין  של  בסמכותו  שאינו  עניין  ככל  לדון  מוסמך  דהיינו:  שיורית, 

הם בפני שופט אחד או בפני הרכב של שלושה שופטים. הרכב של שלושה שופטים יושב במשפטים הדנים 

בפשעים חמורים כגוון רצח וכן בערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום ובכל עניין שעליו החליט נשיא 

בית המשפט המחוזי. על פסיקתה של ערכאת המחוזי אפשר לערער לפני בית המשפט העליון.

בית המשפט העליון עומד בראש מערכת המשפט בישראל. פסיקתו מחייבת את כל שאר בתי המשפט. מקום 

מושבו הוא בירושלים ותחום שיפוטו הוא המדינה כולה. בית המשפט העליון משמש הן כבית המשפט הגבוה 

לצדק, לעתירות נגד רשויות השלטון והן כבית המשפט הגבוה לערעורים.

 http://elyon1court.gov.il/heb/rashut/bm_shalom.htm  90  אתר הרשות השופטת
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טבלה 6: פירוט ניקוד הרשות השופטת

יכולת תפקוד הרשות השופטת

ההנחה הבסיסית בסקירה זו היא כי יכולת התפקוד של הרשות השופטת נשענת על עצמאותה או אי-תלותה 

בגורמים חיצוניים, מחד, ועל המשאבים העומדים לרשותה, מאידך. להלן הדיון במרכיב המשאבים כמרכיב 

ליכולת התפקוד ולאחריו התייחסות לעצמאות.

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה ישנם חוקים המבטיחים משאבים, משכורות ותנאי עבודה ראויים ברשות השופטת?

ניקוד: 80
תקציב מערכת המשפט בישראל הוא חלק מחוק התקציב הממשלתי. תקציב הרשות השופטת אמור לממן 

את הנהלת בתי המשפט וכן את בתי הדין הרבניים ובתי דין שרעיים ודרוזיים. לא מצאנו מידע מקיף לגבי אופן 

בניית תקציב הרשות השופטת או הכללים המשפטיים המגדירים את חלוקתו, או הוראות ונהלים המתייחסים 

להבטחת משאבי הרשות השופטת. תקציב הרשות הוא באחריות משרד המשפטים וחלק מתקציבו )סעיף 

08 בספר התקציב( ועל כן אין תקציב הרשות השופטת חופשי ממגבלות, וכמות המשאבים העומדת לרשותו 

פוליטיים.  לשיקולים  נתון  היקפו  המדינה,  תקציב  במסגרת  תקציב  כל  בקביעת  כמו  בלתי-מוגבלת.  אינה 
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שיקולים פוליטיים אלה עשויים להביא לקיצוצי תקציב למערכת כאמצעי לחץ, ואף כסנקציה פוליטית מצד 

הרשות המחוקקת המאשרת את התקציב. עם זאת, לא נראה כי סנקציה או קיצוץ "ענישתי" בתקציב כאלה 

הופעלו עד כה. 

באשר לשכר השופטים מצויים הוראות ותקנות מקיפים למדי שנועדו להבטיח משכורות הוגנות ותנאי עבודה 

ראויים לנושאי המשרות השיפוטיות. הדבר נעשה מתוך הכרה בחשיבותו של הבסיס הכלכלי הנאות הדרוש 

לעצמאות, אי תלות, מקצועיות ויעילות מערכת המשפט. ככלל, התקנות המכתיבות את משכורות השופטים 

שופטים  של  משכורותיהם  כי  קובע  אשר  השפיטה,  יסוד:  לחוק   10 סעיף  על  מבוססות  השופטת  ברשות 

ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת  ותשלומים אחרים אשר ישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה, 

או של ועדה שהכנסת מסמיכה לכך. באותו סעיף נקבע גם כי לא תתקבל החלטה על הרעה מכוונת בתנאי 

צמוד  השופטים  שכר  הללו,  התקנות  פי  על  דומה.  דבר  או  ענישה  של  כצעד  להתקבל  היכולה  השופטים, 

המקבילה  בשכרם,  הפחתה  תיתכן  לפיכך  קבוע(.  באחוז  ממנו  גבוה  להיות  ועליו   ( במשק  הממוצע  לשכר 

נושאי  והמגדירות הפחתה בשכר  כולו  הנוגעות למשק  כלכליות  הנגזרת מתכניות  וכן הפחתה  כולו  למשק 

ופיצויי  יוקר  תוספות  ישולמו  שיפוטית  משרה  לנושא  כי  נקבע  כן,  כמו  נקודתי.  באופן  שיפוטיות  משרות 

התייקרות בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה על פי הסכמי המשק. על עובדי הרשות 

האחרים )מנהלה בעיקר( חלים הכללים להם כפופים עובדי המדינה. לגביהם, המשאבים המועברים לשכר 

אינם מרובים.

המשאבים המוקצים בפועל לתחום בניית בתי משפט ולתחום הטכנולוגיה מוגבלים. לאחרונה בוצעה השקעה 

גדולה בפרויקט מחשוב רחב היקף של מערכת בתי המשפט, אשר שדרגה את המשאבים הטכנולוגים, כמו כן 

נעשה מאמץ להשקיע משאבים במבני בתי המשפט אם כי רבים במערכת סבורים כי אין בכך משום משאבים 

מספיקים.

בפועל,  המערכת  לרשות  העומדים  המשאבים  את  העגול  השולחן  ומשתתפי  המרואיינים  העריכו  כללית 

כראויים )טבלה 6(. בדיון עלתה הטענה, המועלית לעתים מזומנות גם על ידי מנהל בתי המשפט, כי יש מחסור 

רב בשופטים, ויש המוסיפים – גם בעובדי בתי המשפט. אולם, נראה שהבעיה העיקרית של משאבי המערכת 

היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של המשאבים הקיימים ולא בהכרח בצורך בתוספת משאבים. בכל אופן, 

בפועל, יש קושי בהתמודדות עם כל האתגרים והמשימות העומדים בפני הרשות השופטת. נקודה חשובה 

אשר הועלתה בעניין המשאבים, התייחסה לעובדה כי מעבר לשכר הכללי הקבוע לכול השופטים, אין יכולת 

ולפיכך בפועל, יש קושי בשמירה על איכות  פורמלית לתגמל שופטים ולתמרץ אותם על איכות תפקודם 

התפקוד של השופטים ויעילותם ובעקבות זאת יעילות המערכת כולה. יש הרואים בכך בעיה המאפילה על 

סוגיית המחסור בשופטים ואף טוענים כי על ידי הענקת תמריצים יכולה בעיית המחסור בשופטים להיפתר.

בדיוני השולחן העגול היו שהדגישו כי אמנם אין די שופטים לענות על העומס במערכת, אך תוספת שופטים 

לא תפתור את בעיית העומס הקיים בבתי המשפט. לדבריהם, הפתרון הוא ניהול המערכת ביעילות ולאו דווקא 

מינוי שופטים נוספים: יש להוציא מבתי המשפט נושאים בלתי רלבנטיים למערכת שכן קיים בזבוז משאבים 

ניכר עקב טיפול בנושאים כאלה. לדעתם, בעיקרו של דבר הרשות השופטת אינה מערכת ענייה: שכרם של 

תקציב  אחרים(;  ציבור  עובדי  לעומת  ניכר  )ובהפרש  הציבורי  בסקטור  ביותר  הגבוה  השכר  הוא  השופטים 

הבינוי ואחזקת המבנים מאפשר תחזוקה ראויה ואף בניית מבנים של בתי המשפט, שלדעתם החדשים שבהם 
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91  ניתוח זה נערך לפני השינויים שנעשו בהרכב הוועדה בראשית שנת 2012.

92  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

מפוארים למדי. הדיון מדגיש כי המיקוד הוא היעילות הנמוכה וההקצאה הלא ראויה לעתים של משאבים.

שמקבלים  התגמול  בין  משמעותיים  פערים  יש  כי  הוא  העגול,  השולחן  בדיוני  שעלה  ודומה,  נוסף  עניין 

השופטים לבין התגמול של הדרג הפקידותי הזוטר במערכת. פערים אלה נתפשים כבעייתיים וכפוגעים ברמת 

שביעות הרצון של העובדים, דבר המשפיע על תפקודם וכתוצאה מכך על יכולת תפקודה של המערכת כולה.

ב. עצמאות הרשות השופטת
עצמאות - היבט החוק

על פי החוק, באיזו מידה הרשות השופטת עצמאית בפעולתה?

ניקוד: 85
קיומה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל מעוגנים בחוקי היסוד של המדינה ובכן בחוק יסוד: השפיטה. 

יסוד: השפיטה  דין אשר להם העניק חוק  ומבתי  כאמור, הרשות השופטת בישראל מורכבת מבתי משפט 

נמסרו תהליכי המינוי  הדיינים  ושל  אי-תלות, ברמה האישית, של השופטים  כדי להבטיח  סמכות שפיטה. 

וההדחה של בעלי תפקידים לגוף עצמאי, חיצוני למערכת המשפט, המורכב ממשפטנים )שופטים מכהנים 

)פירוט בהמשך(.  נציגים של שתי הרשויות האחרות )המבצעת והמחוקקת( והחברה האזרחית  ועורכי דין(, 

הרכב הוועדה למינוי שופטים ואופן קבלת ההחלטות בוועדה, נועדו להבטיח כי השיקולים לבחירת שופטים 

אי  השיפוטית-עניינית,  ברמה   . המועמד91  של  ויכולותיו  יושרו  לניסיונו,  ויתייחסו  עניינים  מקצועיים,  יהיו 

התלות מתבטאת בכפיפות השופט למרות החוק בלבד ואי כפיפותו במילוי תפקידי השפיטה, לאדם או לרשות 

אחרת כלשהי: "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין", קובע החוק92 .

השפעות  ולחסום  המשפט  מערכת  עצמאות  על  לשמור  המיועדים  ותקנות  מנגנונים  יש  במערכת  בנוסף, 

חיצוניות היכולות לפגוע בעצמאות תפקוד השופטים ובשיקול דעתם בשבתם בדין וביניהם: עיגון קביעות 

בכהונתם של השופטים לכל תקופת עבודתם )עד גיל שבעים(; קביעת מערכת דרגות שכר מובטח מראש 

שרירות  למנוע  נועד  אשר  שופט,  של  להדחה  או  קידום,  למינוי,  בחוק  שנקבע  תהליך  במערכת;  ומעמדם 

אשר  שופטים,  של  התנהגותם  בהכוונת  לסייע  נועדו  אשר  אתיקה  כללי  יש  כן,  כמו  לשופטים.  והתנכלות 

מתוקף תפקידם יש להם מעמד מיוחד בחברה הישראלית. כללי האתיקה מתייחסים באופן מקיף להתנהגותם 

של השופטים אשר תאפשר בידוד השפעות לא-ענייניות על שיקול דעתם. הם תורמים להבהרה של רוח 

חופש  החוק,  אותו  לפי  בנוסף,  ומקצועיות.  התנהגות  ערכים,  של  שלם  כמכלול  השופט  כהונת  לגבי  החוק 

לפיהן  עילות  קבועות  בחוק  עניינים.  לניגודי  אפשרות  ידי  על  מוגבלים  השופטים  של  והעצמאות  הפעולה 

צריך שופט לפסול עצמו, או להיפסל, מלפסוק בעניין מסוים. הדבר נעשה כדי למנוע שרבוב שיקולים זרים 

בפסיקה. למשל, שופט אשר יש לו קרבה כלשהי לאחד הצדדים יכול להיכשל במשוא פנים; במקרים שיש לו 

עניין פרטי בתיק שלפניו או אם הוא היה מעורב בתיק בתפקיד שונה בעבר עליו לפסול עצמו. בנוסף, שופט 

לא יעסוק בשום עיסוק נוסף על משרת השיפוט, ולא ימלא כל תפקיד ציבורי נוסף אלא בהסכמה מיוחדת 

של שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון, כך שלא יוכל להיות מושפע מניגוד אינטרסים או שיקולים 

זרים כלשהם בפסיקתו.
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אי-התלות של המערכת המשפטית כולה מעוגנת בחוק יסוד: השפיטה. אף כי חוק זה - חוק יסוד: השפיטה, 

אנו משוריין באופן פרוצדורלי מפני שינויו כחוק רגיל, פסיקה של בית המשפט העליון )ע"א 6821/93, פ"ד 

מט)4( 221, 296 - 1995( קבעה שריון פסיקתי כך ששינוי של חוק יסוד יעשה אך ורק בחוק יסוד. בעקבות 

שריון פסיקתי זה המערכת המשפטית כולה, חסינה לחלוטין ואינה יכולה להיות נתונה לשינויים לפי ראות 

עיניה של הרשות המחוקקת )הכנסת( והקואליציה הדומיננטית בה באותה עת. 

באשר לאי-התלות האישית של השופטים, על פי התקנות לבחירה ומינוי של שופטים המופיעות באתר הרשות 

השופטת, בוועדה למינוי שופטים )גוף המעוגן בחוק( מיוצגות שלוש רשויות השלטון )המחוקקת, השופטת 

והמבצעת(, וכן לשכת עורכי הדין. באופן כזה, כל הרשויות הרלוונטיות מעורבות בעיצוב מוסד השפיטה, ודרך 

הבחירה והרכב הוועדה נועדו להבטיח כי השיקולים בבחירת השופט יהיו ענייניים ומקצועיים ונטולי פניות. 

הוועדה למינוי שופטים מכונסת על ידי שר המשפטים וחבריה משמשים בתפקיד לרוב כשלוש שנים )מלבד 

חברי הכנסת אשר כהונתם בוועדה תלויה בכהונת הכנסת(. בית המשפט העליון, הכנסת, הממשלה ולשכת 

עורכי הדין המיוצגות בוועדה, בוחרות את נציגיהן והרכב הוועדה מפורסם ברשומות. 

בחוק העוסק בכשירות מועמד להתמנות למשרת שיפוט, נקבעו קריטריונים מקצועיים הקשורים לניסיונו 

ולהכשרתו של המועמד. הסייג המרכזי למינוי שופט עוסק באדם אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עמה 

אינם  הם  כי  היא  בוועדה,  להצבעתם  למינוי השופטים המתייחסת  הוועדה  לחברי  ההנחיה המרכזית  קלון. 

מחויבים להצביע או לתמוך באופן גורף בהחלטות הגוף שמטעמו נשלחו, אלא עליהם להצביע על פי שיקול 

דעתם האישי. 

הראשון  מתפקידו:  שופט  של  להדחה  אפשריים  תהליכים  שני  ישנם  מכהנים,  שופטים  להדחת  באשר 

באמצעות הוועדה לבחירת שופטים השני בבית הדין המשמעתי. תהליך ההדחה בוועדה לבחירת שופטים 

מתחיל משהוגשה הצעה לסיום כהונתו של שופט על ידי יושב ראש הוועדה )שר המשפטים(, נציב תלונות 

הציבור לשופטים, או נשיא בית המשפט העליון. הוועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדת משנה אשר תדון 

לעיין  להדחה  המועמד  לשופט  מאפשרת  המשנה  ועדת  לוועדה.  ומסקנותיה  ממצאיה  את  ותגיש  בהצעה 

בחומר שנאסף, ונותנת לו הזדמנות לטעון את טענותיו, לאחר מכן תגבש הוועדה את החלטתה. אם הוועדה 

קבעה כי יש להדיח את השופט יצוין בהחלטה מועד סיום הכהונה. החלטה בדבר הדחת שופט תתקבל ברוב 

של שבעה חברים לפחות )מבין תשעה חברים(. תהליך הדחה בבית הדין המשמעתי מתחיל כאשר מקבל בית 

הדין תלונה רשמית על שופט מידי שר המשפטים או בעקבות החלטה של נשיא או של שופטי בית המשפט 

העליון. בית הדין המשמעתי כולל חמישה שופטים בכירים המתמנים על ידי נשיא בית המשפט העליון ועוסק 

בהתנהגות בלתי הולמת של נשוא הקובלנה. אין אמירה מפורשת בחוק, אך ניתן להסיק שבירור התלונה על 

ולכן מוקנות לבית  השופט המתקיים בבית הדין המשמעתי דומה לדיון בעניין פלילי בבית משפט המחוזי 

הדין המשמעתי כל הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי הדן בנושא פלילי. בסיום הבירור יכול בית הדין 

להחליט בין השאר על הדחת השופט מכהונתו, בית הדין מוסר את ההחלטה לשר המשפטים אשר מבצע 

אותה ומפרסם אותה ברשומות.

מכאן, שישנם חוקים, תקנות ונהלים קפדניים למדי המבטיחים את עצמאותם האישית של השופטים בקבלת 

הכרעותיהם השיפוטיות. במינוי לבית המשפט העליון ההקפדה רבה אף יותר: שופט הממונה לבית המשפט 
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המשפטי  היועץ  כגון  בכיר  בתפקיד  כיהן  לכן  קודם  אם  משמעותית  צינון  תקופת  לעבור  מתבקש  העליון 

לממשלה או פרקליט המדינה. מעבר לחוקים אשר עוסקים בעיקר בחובת האובייקטיביות של שופט הבא 

התנהגות  את  המנחים  אתיקה  כללי  בשעתה,  העליון  המשפט  בית  נשיאת  התקינה  מסוים,  בעניין  לפסוק 

השופטים ונועדו להגן עליהם מפני השפעות לא ראויות )כאמור לעיל(. 

עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות השופטת פועלת ללא התערבות מהממשלה או שחקנים אחרים?

ניקוד: 80
התמונה  הרי  לה,  חיצוניים  בגורמים  השופטת  הרשות  של  תלות  וחוסר  עצמאות  על  מקפיד  החוק  בעוד 

המתקבלת במציאות שונה מעט: ככלל המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול, אשר התייחסו למצב בפועל, 

ציינו כי הרשות השופטת אכן עצמאית. אחד המומחים שרואיין ציין כי הוא אינו מכיר דוגמאות להתערבות 

על  שליטה  לכנסת  אין  למעשה  כי  לזכור  יש  כן  כמו  בישראל.  המשפטית  המערכת  בתפקוד  הולמת  בלתי 

הרשות השופטת זאת על אף שהכנסת היא זו הקובעת את תקציבה של הרשות השופטת והיא זו היכולה 

ברצונה לשנות חוקים. הדבר נובע מכך שהתערבות מעין זו זוכה לכיסוי נרחב בתקשורת ולפעולה מידית של 

ארגוני חברה אזרחית ייעודיים. כך למעשה נוצרת תמיכה תקשורתית וציבורית רבה ברשות השופטת, תמיכה 

אשר לא רק מתנגדת ומונעת התערבות אלא אף מעוררת חשש בכנסת מפני ניסיון להתערבות.

הרשות השופטת זוכה לעצמאות כה רבה עד כי הועלתה עמדה הטוענת לעצמאות-יתר של הרשות. לעמדה זו 

ניתן דגש רב על ידי כמה מיוצאי מערכת המשפט בישראל. לדעתם מידת העצמאות של מערכת המשפט רבה 

מדי: השופטים ספונים במגדל-שן, המערכת סגורה לחלוטין והשופטים עושים בה כהבנתם מבלי שמתאפשרת 

דריסת רגל לגורמים חיצוניים. סוגיה זו רלבנטית להתנהלות המערכת כלפי סביבתה ולהתנהלותה הפנימית. 

טענה נוספת שהועלתה היא בדבר מינויים, לעתים, של קרובי משפחה, חברים ומקורבים לתפקידים שונים 

במערכת: שופטים או מתמחים. נטען כי  יש מינויים הנעשים גם על פי 'דמיון ערכי-אידאולוגי': כלומר, לעתים 

מינוי שופטים )בייחוד לבית המשפט העליון( מוטה לעבר אנשים 'דומים-אידאולוגית' דבר שיכול להיתפש 

של  כעצמאות-יתר  להתפרש  גם  עשוי  הדבר  באי-תלותה.  ומכאן  המערכת  של  ובפלורליזם  בגיוון  כפוגע 

המערכת שיכולה לפעול כפי רצונה בלי צורך לתת דין וחשבון לאיש. טענות אלה הועלו כנושאים הדורשים 

התערבות ובקרה חיצוניים למערכת כדי מחד, לשמור על עצמאות המערכת ומאידך, למנוע עצמאות-יתר 

של הרשות השופטת. 

נושא נוסף המשקף את העצמאות בפועל של הרשות השופטת הוא הדחת שופטים מכהנים. בעיקר כשמדובר 

גורמים ששירתו במערכת המשפט  ציינו  זה  והפרות משמעת. בהקשר  בהדחה על-בסיס עבירות מנהליות 

של  במקרים  שופטים.  של  ראויה  בלתי  התנהגות  של  במקרים  להקל  נטייה  או  עצימת-עין  לעתים  יש  כי 

בעיות אתיות או משמעתיות, הנובעות מיחסי סמכות, קרבה אישית, חברות וכדומה יש בפועל אכיפה מעט 

רופפת ויש הגורסים אף רופסת, של כללי המשמעת. לרוב, התהליכים המשמעתיים המתנהלים כנגד שופט 

מתקיימים בדלתיים סגורות והכלל הנוהג הוא חיסיון התהליכים ולא שקיפותם או פרסומם ברבים. הדבר יוצר 

תרבות של כיסוי והסתרה של כשלים במערכת ואי-חשיפתם כלפי חוץ וכן התנערות מאחריות על כשלים 

ברמת המערכת. 
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נקודה דומה שעלתה בהקשר זה היא כי באופן מעשי וכמעט מוצהר הוועדה למינוי שופטים בוחרת שופטים 

על-בסיס קריטריונים שאינם בהכרח מקצועיים ולעתים בעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. רבים ממינויי 

השופטים אינם שקופים דיים וכאמור, אינם נטולי פניות. מאידך, אין כמעט הדחה של שופטים בלתי ראויים. 

ההדחה אם היא אכן מתרחשת, היא לרוב על-בסיס שיחה אישית עם השופט ופנייה למצפונו כדי שינקוט 

מיוצאי  כמה  לדברי  ממש.  ישירה  הדחה  לא  אך  חלופיים  פתרונות  מציאת  וכן  מתאימים,  צעדים  בעצמו 

המערכת המשפטית, הדבר מגיע לעתים עד כדי כך "שעבירות ופעולות לא ראויות של השופטים מטואטאות 

מתחת לשטיח" – בלשונם.

יש הגורסים כי ראוי להרחיב את ההפרדה המנהלית בין מערכת בתי המשפט למשרד המשפטים הממונה 

עליה פורמלית. יש מקום לעצמאות רבה יותר במערכת בתי המשפט, מההיבט המנהלי והעקרוני, עצמאות 

שתביא גם לאחריות רבה יותר ולהגברת האחריותיות של הגורמים במערכת המשפט. למשל נטען כי עצם 

פוגמת  נגדם,  בקובלנות  ובטיפול  שופטים  של  ובהדחה  במינויים  ורגל  יד  יש  המשפטים  שלשר  העובדה 

נשאלה  אך  עצמאית  היא  המערכת  ככלל  כי  נאמר  ובדיון  בראיונות  שנאמרו  בדברים  המערכת.  בעצמאות 

השאלה האם המודל הקיים הוא המודל המיטבי? התשובה על כך אינה חד משמעית: יש החושבים כי לא רצוי 

לנתק את מערכת בתי המשפט ממשרד המשפטים, ויש החושבים כי רצוי לנתק את מערכת ולהפוך אותה 

לרשות עצמאית. רשות כזו זקוקה לדירקטוריון עצמאי, אשר יהיו חברים בו אנשי ציבור, נבחרי ציבור ונציגים 

של השופטים. דירקטוריון זה ימנה את מנהל בתי המשפט, שיהיה אחראי בין היתר על תקצוב המערכת ללא 

התערבות חיצונית. הדבר יפחית את תלותה של המערכת בגוף הממשלתי הקובע את תקציבה. 

מודל דומה קיים בוועדת הבחירות המרכזית: תקציבה הוא חלק מתקציב המדינה אך משרד האוצר אינו רשאי 

להתערב בו והוא מאושר ישירות בוועדת הכספים של הכנסת. יושב ראש הוועדה, אשר משמש שופט מכהן 

בבית המשפט העליון, מוסמך להשתמש בתקציב על פי שיקול דעתו. ספק רב אם יש סיכוי למודל דומה 

במערכת המשפט, בפרט באקלים שבו גם כך היא נתפסת כעצמאית יתר על המידה. כאמור, אחדים טענו כי 

גישה זו גם אינה רצויה מאחר והיא אינה חפה מחסרונות.
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משילות הרשות השופטת

א, שקיפות הרשות השופטת
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה יש אמצעים המבטיחים שהציבור יוכל להשיג מידע רלוונטי על הפעולות וקבלת ההחלטות של 

הרשות השופטת?

 ניקוד: מערכת השיפוט: 90

מערכת המנהל: 70
)להלכה(  זה מבטיח  חוק   .  93 חופש המידע, התשנ"ח-1998  חוק  הוראות  במילוי  הרשות השופטת מחויבת 

שהציבור יוכל להשיג את המידע הרלוונטי לו. עם זאת ראוי לציין כי )בעת עריכת המחקר( באתר הרשות 

ההחלטות  קבלת  תהליכי  לגבי  פירוט  ולא  במלואם  וההוראות  התקנות  החוקים,  מופיעים  לא  השופטת 

צורך  יש  זה  מעין  מקיף  מידע  קבלת  ועוד. לשם  למשכורות  לתקציב,  הנוגע  מידע  נעדר  כן  כמו  במערכת. 

בפנייה בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות השופטת בירושלים. תהליך זה מסרבל את הגישה 

למידע, התהליך איטי ויקר לאדם מן היישוב ועל כן מקטין את השקיפות. האתר של מערכת בתי המשפט 

מסורבל אף הוא ומקשה על קבלת מידע רלוונטי.

על פי חוק חופש המידע, יש לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל כל מידע המצוי ברשויות ציבוריות94 , 

ובהן: בתי המשפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים אשר להם סמכות שפיטה על פי דין. יתרה 

מכך, על הרשות למנות מקרב עובדיה ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת 

וחשבון שנתי שיכלול מידע  דין  יישום חוק חופש המידע ברשות. על הרשות השופטת לפרסם  ועל  מידע 

וכן דיווח של הממונה על החלת חוק  על פעילותה ועל תחומי אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה, 

חופש המידע ברשות. מתוקף זה, הרשות השופטת צריכה להעמיד לעיון הציבור גם את ההנחיות המנהליות 

הכתובות על פי הן היא פועלת ואת חוקי העזר שלה.

מבחינת פומביות הדיונים המשפטיים ושקיפותם, בית המשפט מקיים את כל דיוניו באופן פומבי על פי החוק, 

)פתוח  פומבי בחלקו  דיון  לקיים  גם  יכול  בית המשפט  בחוק.  הגבלה כלשהי המוגדרת  אלא אם מתקיימת 

לאנשים מסוימים, או דיון שחלק ממנו פומבי וחלק מתנהל בדלתיים סגורות(. בית המשפט מחזיק סמכויות 

נרחבות של שליטה בפרסום מידע לגבי דיון שהתנהל במסגרתו בדלתיים סגורות או בפומבי, או מידע לגבי 

חשודים עוד לפני שהוגש נגדם כתב אישום משיקולי הגנה על הפרטיות.

גילוי נאות של מקורות אפשריים לניגודי עניינים בקרב שופטים. לא מצאנו  היבט חשוב של שקיפות הוא 

התייחסות לעניין הצהרות הון וחשיפת נכסים של השופטים בחוק היסוד: שפיטה, בחוק: בתי המשפט, בחוק 

93 ס"ח התשנ"ח,עמ' 226.

94  במסגרת המגבלות המפורטות בחוק שבעיקרן: מידע שגילויו יכול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או 

בשלומו של אדם, מידע שמהווה פגיעה בפרטיות, או לחלופין מידע שיפגע בתפקוד הרשות או ביכולתה לבצע את תפקידה, ומידע 
לגבי הליכים משפטיים.
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חופש המידע או בכללי האתיקה של השופטים, וגם לא באתר הרשות השופטת. אין התייחסות לגילוי הנכסים 

אם בפני הוועדה למינוי שופטים, או בפני גוף פנימי או חיצוני אחר, כך גם בטופס הבקשה להתמנות כשופט, 

אותו מתבקש למלא כל מועמד למשרה שיפוטית. אף כי הטופס מתייחס להיבטים רבים בחייו המקצועיים 

והאישיים של המועמד, אין כל דרישה לחשיפה של נכסים בפני הוועדה למינוי שופטים, ועדת המשנה שלה 

או גוף אחר.

לסיכום: קיימות הוראות חוק מקיפות הנועדות לאפשר לציבור לקבל מידע על הארגון והתפקוד של הרשות 

מבחינת  תורפה  נקודות  שמהווים  היבטים  יש  זאת,  עם  ברשות.  ההחלטות  קבלת  תהליכי  על  השופטת, 

השקיפות במערכת, כמו נושא הצהרות ההון של השופטים. 

הצד  ובין  השיפוטי  הצד  בין  השקיפות,  מבחינת  הקיימים  ההבדלים  נושא  עלה  העגול  השולחן  בדיוני 

האדמיניסטרטיבי של הרשות השופטת. מבחינת המנהל והאדמיניסטרציה, מנהל בתי המשפט הוא המרכז את 

הסמכויות ומפעיל את המערכת. מההיבט השיפוטי נשיא בית המשפט העליון מרכז את הסמכויות להפעלת 

המערכת, ומהווה למעשה, ראש המערכת. מהדיונים בנושא זה, עלה כי יש פער ברמת השקיפות בין תת-

המערכת השיפוטית לבין תת-המערכת המנהלית בראשות מנהל בתי המשפט. בעוד שהשקיפות בראשונה – 

השיפוטית – דורגה כגבוהה )דירוג של 90/100(, השקיפות במנהלת בתי המשפט דורגה כנמוכה יותר )70/100(.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה הציבור יוכל להשיג בפועל מידע רלוונטי על הפעולות וקבלת ההחלטות של הרשות השופטת?

 ניקוד: מערכת השיפוט: 80

מערכת המנהל: 60
נושא  בשקיפות  רואים  המרואיינים  רוב  בחסר.  לוקה  השופטת  ברשות  השקיפות  כי  היא  הרווחת  הדעה 

המהווה בעיה ואתגר מרכזיים של המערכת המשפטית, אם כי אחדים מהם הסתייגו וטענו כי לא יותר מאלו 

של מערכות אחרות בישראל. מסתמן כי הרשות השופטת לוקה בחוסר שקיפות משמעותי, הן בתהליכי מינוי 

)בעיקר  בנגישות המידע  והן  בדיווח על התהליכים המשפטיים  הן  לבת המערכת,  השופטים, המהווים את 

הכתוב והמתועד( לציבור. הדעה שהושמעה היא כי הוועדה למינוי שופטים מתנהלת באופן לא שקוף, אין 

למינוי  ההחלטות  רוב  ובפועל,  פיקוח  עליה  אין  בה,  ההחלטות  קבלת  אופן  על  סדירים  דיווחים  או  דוחות 

שופטים נעשות על-בסיס 'עסקאות' הנרקמות לפני ישיבות הוועדה. 

באשר לתהליכי השיפוט עצמם, רוב ההליכים המשפטיים מתבצעים בדלתיים פתוחות והם נגישים לציבור 

אם כי אין גישה מלאה וחופשית לפרוטוקולים של הדיונים, ולכן השקיפות אינה רבה. 

השקיפות המנהלית עליה אחראי מנהל בתי המשפט, לוקה בחסר רב. אין חשיפה וגילוי ראויים של דוחות 

פעילות במערכת ושל סטטיסטיקות בדבר תפקוד המערכת, הדבר מונע בקרה ניהולית על המערכת השיפוטית 

ומשליך על חוסר היעילות שבה. למעשה, כל מרכיבי המשפט חסויים: יעילות עבודתם של השופטים, כמה 

הממתינים  התיקים  מספר  בתיקים;  הפיגורים  כמות  שיפוטית;  הכרעה  לקבלת  עד  בטיפול  נושא  מצוי  זמן 

לדיון בבתי המשפט; חלוקת התיקים בין השופטים; חלוקת התיקים בין בתי המשפט השונים ועוד. יתרה מזו, 

לעתים כלל אין רישום ואיסוף נתונים, כך שממילא הנתונים אינם מצויים. 



הרשות השופטת

115

עם זאת, לשם ההגינות יש לומר כי לעתים הפרסום החלקי נובע מקשיים טכניים מובנים של המערכת באיסוף 

ועיבוד הנתונים הדרושים. לעתים נתונים רבים אותם מפרסמת המערכת הם בעלי 'אופי תדמיתי' ומכוון, יותר 

מאשר חשיפה וגילוי אמתיים של נתונים. כתוצאה מחוסר שקיפות זו, תהה סיבתה אשר תהה, קשה לבקר 

ולפקח על מערכת המשפט מבחוץ. חוסר הבקרה או הפיקוח בפועל על המערכת משתקף בעיכובים בפעילות 

חסרונה  עקב  ושליטה.  בקרה  אין  עליהם  פינות"  "ועיגול  משמעת  של  בבעיות  ולעיתים  תיקים,  ובסגירת 

"התקפות"  מפני  בהתגוננות  למיקוד  המביאות  השיפוטית,  מהמערכת  הדלפות  מעט  לא  יש  שקיפות,  של 

על המערכת מבחוץ, ובכך מקשות על התפקוד שלה. נוצר מצב בו כל ביקורת על המערכת נתפשת כלא-

לגיטימית וכפגיעה בעצמאותה וכך נחסמת הדרך להגברת השקיפות ולשיפור התנהלותה של המערכת.

 משתתפים אחדים בדיוני השולחן העגול ניסו לעדן את הביקורת על המערכת השיפוטית וטענו כי מדובר 

בתי  למערכת  ייחודית  אינה  הבעיה  וכי  הציבוריים  הגופים  לכלל  הנוגעת  ישראל,  במדינת  כללית  בבעיה 

המשפט. אולם, גם אם כך הדבר, אין בכך בכדי לשפר את מצבה של הרשות השופטת ואת רמת השקיפות 

השוררת בה.

ב. אחריותיות הרשות השופטת
אחריותיות - היבט החוק

לה  ותהיה  פעולותיה  על  לדווח  חייבת  תהיה  השופטת  הרשות  כי  מבטיחות  החוק  הוראות  מידה  באיזו 

אחריותיות כלפיהן?

ניקוד: 90
יש הוראות חוק והנחיות הנוגעות לדיווח על פעילותה של הרשות, דיווח המשליך כמובן על מידת האחריותיות 

בה. נושא הדיווח הועלה בדיון לעיל בנושא השקיפות. חוק חופש המידע וחוק בתי המשפט מחייבים דיווח 

על מרבית הפעילויות של המערכת השיפוטית. באשר לאחריותיות המערכת לפעולותיה ולנכונותה לשאת 

באחריות לתוצאותיהן אפשר להבחין בשני ממדים כפי שצוין לעיל: ממד אחד הוא תהליך השיפוט עצמו, 

המהווה את לבת המערכת והממד השני הוא המנהלה של המערכת. בממד ההליך השיפוטי מנגנון הערעור על 

החלטות בית המשפט הוא מנגנון חוקי חשוב לשמירת אחריותיות הרשות השופטת, מנגנון זה מבטיח להלכה כי 

המערכת תישא בתוצאות של החלטה לא נכונה ותתקנה בתהליך ערעור. מבחינת היבט ההתנהגות השיפוטית 

של השופטים בהליך השיפוטי קיימים בחוק אמצעים אשר נועדו להבטיח את התנהגותם ומקצועיותם של 

ועבירות  שחיתות  ואף  עניינים,  ניגודי  של  במקרים  לענישה  ואף  להרתעה  חוק  הוראות  מצויות  שופטים. 

פליליות מצד שופטים. מנגנון אחד בעניין זה הוא פסילה עצמית של השופט, במקרה של חשש להטיה, עמדה 

מוקדמת לא-אובייקטיבית, ניגוד עניינים וכדומה. מנגנון שני הוא בית הדין המשמעתי אשר נועד לדון בחשד 

לעבירות של שופטים "ועדת אתיקה לשופטים"95 . בית הדין המשמעתי הדן בתלונה שהועלתה לגבי שופט, 

מוסמך לדרוש דין וחשבון מהשופט על מעשיו. כמו כן רשאי בית הדין להטיל עונשים על שופט שהתנהגותו 

לא ראויה )הערה, התראה, נזיפה או העברה למחוז כהונה אחר ועד סיום כהונתו כשופט(.

95  סעיף 16ב)ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד-1984
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מנגנון שלישי המעוגן בחוק הוא נציב קבילות הציבור לשופטים הפועל כגוף עצמאי ומקצועי. גוף זה נועד 

להביא לידי ביטוי את העוולות שנגרמו לציבור על ידי שופטים המכהנים במשרות שיפוטיות. מטרתו לבקר 

התלונה  שהגשת  אף  על  זאת  ומעשיהם  להחלטותיהם  אחריותיות  מהם  ולדרוש  השופטים  התנהגות  את 

ותהליך בירורה מדגישים את הבדלי הכוחות שבין האזרח המתלונן לשופט. החוק מדגיש את עצמאותה של 

נציבות תלונות הציבור, ומדגיש כי עליה להיות נקיה משיקולים זרים, יעילה ומחויבת בשמירה על סודיות. 

כמו כן הנציבות חייבת לעדכן את המתלונן בכל שלב בדיון וכן בהחלטת הנציב. אם התלונה נמצאה מוצדקת, 

הנציב יעדכן את כל הגורמים הקשורים לתלונה בדבר הליקוי שנמצא ולהציע דרכים לפתרון. בנוסף לפנייה 

לנציב ואף לאחר שהתקבלה החלטה יכול המתלונן לפנות לבית המשפט ולבקש סעדים נוספים. עם זאת, אין 

הגנה ספציפית על המתלונן ויותר מכך: בחוק נאמר כי הנציב פטור מלמסור מידע כלשהו לגבי התלונה או 

הבירור אם המידע עלול לחשוף סוד מקצועי או ידיעה סודית, או לפגוע בזכויותיו של כל אדם אחר מלבד 

המתלונן. בפועל, סעיף זה מאפשר להסתיר מעיני הציבור את התלונה ותוצאותיה ובכך פוגע באחריותיות 

המערכת כלפי הציבור. 

הנמקות  הדין.  בהכרעות  ההנמקות  הן  השיפוטיות  ובהחלטות  השיפוטי  בהליך  לאחריותיות  חשוב  ביטוי 

אלה מונעות שרירות מכיוון שהשופט אמור לפרט את שיקוליו והנמקותיו להחלטות השיפוטיות אשר הוא 

מקבל96 . אף כי מהחוק עולה כי השופטים נדרשים לבסס ולהסביר את החלטותיהם, יש מקרים אשר בהם 

הנמקות אינן מספיקות ומתייחסות לתהליכים המתרחשים סביבו ומהלכו. לא עלה בידינו למצוא התייחסות 

לסנקציות על שופטים במקרה ולא נתנו נימוקים לפסק דין כלשהו. חסך זה פוגם באחריותיות של המערכת.

חסינות השופטים מפני העמדה לדין על ניהול המשפט היא מנגנון נוסף הבא להבטיח אחריותיות. לשופטים 

ניהולו את משפטיו(,  ניתנת בחוק חסינות בענייני שפיטה97  )כלומר בכל הנוגע לתפקידו של שופט ולדרך 

פלילית  עבירה  או  שחיתות  של  במקרה  אולם,  הדין.  של  מרותו  מלבד  מרות  השופט  על  מוטלת  שלא  כך 

מסייע  הזה  החוק  תביעה.  מפני  חסין  ואינו  המדינה  לחוק  כפוף  הוא  השופט,  של  תפקידו  במסגרת  אחרת 

בשימור מעמדם המיוחד של השופטים על ידי הצבת תנאים ומנגנונים מיוחדים לגבי פתיחת הליך משפטי 

על עבירה פלילית בקרב שופטים. אם מצא נציב תלונות השופטים כי הבירור בנוגע לתלונה על שופט מעלה 

חשד למעשה פלילי עליו להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לשר המשפטים ולנשיא המדינה, אך רק היועץ 

נגדו. מאידך, החסינות  נגד השופט או להגיש כתב אישום  יכול לפתוח בחקירה פלילית  המשפט לממשלה 

יכולה לעודד חוסר אחריותיות מאחר שהחשש מהצורך לתת את הדין על מעשים פוחת. נשיא בית המשפט 

העליון רשאי להשעות שופט שהוגשה נגדו תלונה, או נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום. 

נשיא בית המשפט העליון או בית הדין המשמעתי יוכלו להחליט על העברת שופט בדרך קבע ממקום כהונתו 

הנוכחי לבית משפט במקום אחר. בחוק בתי המשפט נקבע כי הוועדה למינוי שופטים יכולה להחליט על סיום 

כהונתו של שופט.

בממד המנהלי-אדמיניסטרטיבי, הכפיפות לנציבות שרות המדינה ולהוראות התקשי"ר מאפשרים אחריותיות 

לגבי התנהגות לא נאותה )אתית או פלילית( והפרת כללי התנהגות על פי הנהוג כלפי כל עובדי המדינה. לא 

96  תקנה 192 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 וסעיף 182 לחוק סדר דין פלילי )נוסח משולב(, תשמ"ב- 1982

97 על פי חוק יסוד: השפיטה, ס' 2.
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מצאנו כללים והוראות מיוחדים לעובדי מנגנון מנהל בתי המשפט מבחינת האחריותיות.

בפרט  השופטים  ושל  בכלל  המשפט  מערכת  של  אחריותיות  המבטיחות  נרחבות  תקנות  קיימות  לסיכום: 

בהיבט השפיטה. אלה נועדו לחייב את המערכת למסור דין וחשבון על פעולותיהם. עם זאת, חוקים אלו לא 

מבטיחים אחריותיות מלאה ויש בהם נקודות תורפה. עובדי האגף המנהלי-אדמיניסטרטיבי כפופים לתקשי"ר 

ככל עובדי המדינה ועל כן נראה כי אין בכך כדי להבטיח אחריותיות מלאה של המנהלה.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה מחויבים חברי הרשות השופטת לתת דין וחשבון על מעשיהם בפועל?

ניקוד: 85
בראיונות ובדיונים סביב שולחן-עגול שנערכו בנושא האחריותיות ברשות השופטת לא הייתה תמימות דעים. 

נמצאו הבדלי גישה מסוימים בראיית המערכת: תפישה אחת שהוצגה על ידי מומחים אחדים מהאקדמיה 

כי אמנם השופטים מנמקים את החלטותיהם אולם הם עושים זאת בשפה שאינה ברורה דיה לכל  גורסת 

הצדדים הנוגעים בעניין ובעיקר לאזרחים שאין להם השכלה משפטית, אמנם גם בתחומים אחרים מקובל 

לכתוב בלשון מקצועית הנהירה בעיקר לעוסקים באותו עיסוק כגון רופאים או סוכני ביטוח אך אין ספק כי 

מדובר בגורם המקטין את האחריותיות. 

תפישה אחרת שהובעה על ידי אנשי הפרקטיקה טוענת כי מכיוון שאין פיקוח, בקרה או שקיפות במערכת, 

אין למעשה כל צורך למסור דין וחשבון על דברים המתרחשים במערכת. אין צורך לתת הסברים על דרכי 

טיפול בתיקים, עיכובים וכדומה. כמו כן נטען על ידי גורמים פנימיים במערכת כי קיים ליקוי עקרוני בתפישת 

מתן השירות98 . נראה כי קיימות במערכת שתי רמות ויש ביניהן פער ברמת האחריותיות: בהליך השיפוטי 

רמת האחריותיות גבוהה יותר מאשר ברמת המערכת המנהלתית. 

מהדיונים עולה כי חסינות השופטים יכולה אף היא לעמעם את האחריותיות. מחד, היא אכן כלי להבטחת 

לפעול  יכולים  שהם  כך  לעצמאותם  לסייע  ובכך  השופטים  של  והתקין  הפניות  נטול  ותפקודם  עצמאותם 

ואין ספק כי הדבר תומך באחריותיות. מאידך, החסינות עשויה  וביושרה  לפי מצפונם, באחריות מקצועית 

להפוך ל"מחסום" מפני ביקורת ולאפשר למערכת לכסות ולחפות על מחדלים המתרחשים בה, ובכך לפגוע 

באחריותיות שלה. 

בפועל, נציב תלונות הציבור לשופטים אינו תורם בהכרח לאחריותיות במערכת. אמנם מדובר בגוף המפקח 

על השופטים אך למעשה הוא 'חסר שיניים' ואינו יכול להטיל עיצומים משמעותיים. יש הרואים בכך קושי 

הטבוע במערכת שכן הנציב הוא שופט עליון או שופט עליון בדימוס ואין לו נקודת מבט חיצונית למערכת 

אלא ראיה פנימית בלבד, דבר הגורם להטיה מסוימת. הנציבות אמנם נחשבת כגורם חיצוני במערכת אולם 

בפועל נראה כי מכיוון שהנציב שימש כשופט הוא עשוי לאמץ את נקודת הראות המערכתית ולהתייחס באופן 

מוטה כלפי השופטים. כמו כן פעמים רבות נציבות התלונות תעמוד לצד תגובתו של השופט ופחות לצדו של 

המתלונן. המלצות הנציב להפעיל עיצומים נגד שופטים מוגשות להכרעת נשיא בית המשפט העליון וכאן 

98  דוגמא: "ביניש: הציבור לא זוכה לקבל שירות מינימלי בבית המשפט". דה-מארקר, עמ' 35-34; 15.2.11
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תיתכן הטיה נוספת לצדו של השופט. במערכת אין למעשה גורם מפקח העוקב באופן מסודר על התנהלות 

בתי המשפט או השופטים ועובדה זו מהווה פגיעה באחריותיות.
ג. יושרת הרשות השופטת

יושרה - היבט החוק
באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את היושרה של חברי הרשות השופטת?

ניקוד: 90
מנגנון חשוב להבטחת יושרה בקרב חברי הרשות השופטת הוא הקביעה היסודית בחוק יסוד: השפיטה, כי 

אין מורא על השופט אלא מורא החוק. קביעה מפורשת זו מהווה הנחיה ברורה ונחרצת לחובתו של השופט 

לפעול על פי צו מצפונו וכושר שיפוטו האישי. התנהגות על פי כלל זה משקפת את היושרה של השופט. 

השופטת  ברשות  שיפוטיות  משרות  לנושאי  התנהגות  קוד  יש  לשופטים.  האתיקה  כללי  הוא  נוסף  מנגנון 

המנוסח בכללי האתיקה לשופטים התשס"ז - 2007, הכללים נוסחו על ידי נשיאת בית המשפט העליון דאז 

ההיבטים  ברוב  נוגעים  1993, אשר  כללי האתיקה השיפוטית התשנ"ג-  על  הקוד התבסס  ביניש.  השופטת 

בחייהם המקצועיים, ובדרישות הנורמטיביות והערכיות אשר בהן מחויבים השופטים מתוקף תפקידם. כמו 

כן מנחה הקוד את המכהנים במשרות שיפוטיות כיצד לנהוג כאנשים פרטיים, התנהגות אשר תחזק את אמון 

הציבור במערכת המשפטית ותחזק את מעמדם הייחודי של השופטים בחברה הישראלית. כללי האתיקה 

לשופטים משקפים ומבטאים תפישות עומק ערכיות ומוסריות המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי 

התנהגותו ואורחותיו של השופט. למשל הכלל הקובע כי לא יפיק שופט טובת הנאה - חומרית או אחרת - 

ממעמדו כשופט, במישרין או בעקיפין. על כללי האתיקה הללו אמון כל מי שנבחר למשרת כהונת שופט. 

ועדת האתיקה במערכת המשפט, נועדה לדון בהפרות ובעבירות אתיות של שופטים והיא מוסמכת להטיל 

עיצומים על שופט שעבר עבירה אתית. ראוי לציין כי בנוהלי עבודת ועדת האתיקה נקבע כי לא יפורסם שם 

השופט אשר עניינו נדון בוועדה, אלא אם החליטה הוועדה אחרת.

חוק יסוד: השפיטה, כמו גם חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-198499  וכללי האתיקה לשופטים, 

על  אלה  הוראות  לפי  אינטרסים.  ניגודי  להיווצר  עלולים  בהם  אשר  במצבים  שופטים  בהתנהגות  עוסקים 

שופט לפסול עצמו מלשבת בדין אם הוא סבור כי נסיבות מסוימות עשויות לפגוע באמינותו בניהול המשפט. 

)לא כמועמדים, לא מתוקף  נכסיהם הפרטיים  כי אין בחוק דרישה משופטים לחשוף את  יצוין  זה  בהקשר 

כהונתם במשרה שיפוטית, ועד כמה שמצאנו גם לא כעובדי מדינה( כדי לחשוף ניגודי עניינים אפשריים וכדי 

למנוע טובת הנאה ממעמד השופט או ניגוד עניינים בין מעמדו כבעל רכוש וכבעל עניין ובין מעמדו כשופט. 

למשל הכללים קובעים כי שופט לא ייהנה מהנחות על מוצרים או שירותים וכן לא ייענה להזמנות הקשורות 

למעמדו כשופט, ללא תשלום, לאירועים ולביקורים. ככל עובדי המדינה האחרים גם שופטים המקבלים מתנה 

)כלומר לא חומרית(, חלה על השופט חובה לשלם  היא שייכת למדינה. אם מדובר במתנה שאין בה קניין 

פעילויות  הוא  האתיקה  כללי  עוסקים  בהם  אינטרסים  ניגודי  של  נוסף  היבט  המתנה.  תמורת  את  למדינה 

נוספות של השופט לצד כהונתו היכולות להשפיע על שיקול דעתו. בחוק יסוד: השפיטה, נקבע כי השופט 

לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי )אלא על פי חוק ובאישור מיוחד(. בכללי האתיקה מפורטות 

הפעולות שעל שופט להימנע מהן כדי למנוע ניגודי אינטרסים. בכללי האתיקה של השופטים נאמר כי אל 

99  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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לשופט המכהן ברשות השופטת להיות מעורב או להיות חבר במפלגה או בגוף פוליטי כלשהו.

בעת חשש לניגודי עניינים על השופט לפסול עצמו מלשבת בדין. אם השופט אינו פוסל עצמו בעל דין יכול 

לבקש כי שופט מסוים לא ינהל את המשפט, בשל חשש ממשי לחוסר אובייקטיביות של השופט בעינינו. 

בחוק קיימת חולשה מסוימת כי הוא נשען על יושרה אישית של השופט, שכן על השופט להחליט בעצמו אם 

לפסול עצמו או לא, מניהול המשפט. בכל מקרה, על פי החוק רשאי בעל הדין לערער גם על ההחלטה הזו 

בפני בית המשפט העליון. 

בנושא מינוי שופטים קיימת הגבלה אחת הנגזרת מניגוד עניינים והיא: לא יתמנה כשופט בית המשפט העליון 

 18 מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, אלא אם כן עברה תקופת צינון של 

חודשים מיום סיום כהונתו הקודמת. 

לסיכום: קיימות תקנות נרחבות המבטיחות את היושרה של השופטים ברשות השופטת. הדוגמאות לכך הן 

קוד ההתנהגות המחמיר, כללים המתייחסים לניגודי אינטרסים, כללים באשר למתנות ואירוח והגבלות על 

תעסוקה לפני ולאחר סיום הכהונה ברשות השופטת. 

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מתקיימת בפועל  היושרה של חברי הרשות השופטת?

ניקוד: 80
אמנם יש ברשות השופטת קוד התנהגות ברור אולם עקב העובדה שהשקיפות במערכת לוקה בחסר, כפי 

שמתואר לעיל, לא ברור איך הקוד מיושם. נראה כי אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו והדבר אינו 

התנהגות שאינה  מעודדים  בעקיפין  אפילו  או  עין  בפועל מעלימים  בהם  יש תחומים אשר  ביושרה.  תומך 

מתיישבת עם הקוד האתי, כגון: אירוח שופטים בכנסים ציבוריים, כתיבת ספרי משפט על ידי שופטים, ומתן 

הרצאות במוסדות אקדמיים במקביל לכהונתם, דברים הכרוכים גם בהכנסה כספית נוספת )לעתים הכנסה 

משמעותית מאד( ויכולים ליצור פנייה אצל השופטים. כאמור, גם כאשר מתבררים מקרים של חשד לעבירות 

אתיות מצד שופטים או התנהגות שלא על פי הכללים, הם מתבררים מאחורי דלתיים סגורות בתוך המערכת. 

מובן כי הדבר מעלה חשש וחשד לחוסר יושרה במערכת, שאמורה מצדה לשמש דוגמה לחברה כולה. 

אחת  המערכת.  של  ביושרה  פגיעה  בהם  הרואים  יש  אשר  אחדים  נושאים  הועלו  העגול  השולחן  בדיוני 

לגרום  היכול  דבר  הפרקליטות,  עובדי  מקרב  שופטים  של  הרבים  למינויים  התייחסה  שהועלתה  הטענות 

להטיות במערכת האמורה להיות חסרת פניות. טענה נוספת היא כי הליך המינויים לשופטים יוצר חוסר "גיוון 

מחשבתי וערכי-עקרוני" מספיק בקרב השופטים )למשל, מיעוט ערבים, מזרחיים וכו'( שיכול לפגוע בחוסר-

הפניות של מערכת המשפט בדיון בקבוצות אוכלוסייה שונות ובכך לפגוע ביושרת המערכת. טענה נוספת 

עסקה בתופעה לפיה המערכת היא המחליטה אילו מהפרשיות הפנימיות למערכת המתגלות לחשוף ובאילו 

לא לטפל או אף להסתיר. 

מהדיון מתברר כי בפועל קיימות במידה מסויימת בעיות אתיות במערכת המשפט. יש בה סגירות פנימית 

רבה מפני ביקורת ובקרה חיצוניים, ולעתים יש ניסיונות "לסגור בעיות בפנים", ולא להוציאם "החוצה" אל 

"אור השמש". אך על אף הבעיות נראה כי המערכת אינה חסרת-יושרה, והחברים בה אכן פועלים ביושרה 
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ועל פי הקוד האתי המחייב. בפועל, אין פיקוח או הענשה על חריגות התנהגותיות המתקיימות לעתים מקוד 

ההתנהגות ומהנורמה, אלא במקרים חמורים ביותר. 

אמון הציבור ביושרתה של מערכת המשפט מחזק נתונים אלו. ממדד תפישת השחיתות במערכת המשפט 

כמושחתת  בעיניו  נתפסת  לא  והיא  טוב  הוא  בישראל  המשפט  למערכת  הציבור  של  יחסו  כי  ללמוד  ניתן 

)שרטוט 11(: לאורך העשור האחרון תפישת מערכת המשפט נותרה ברמה יציבה יחסית ונעה בין 2.7 ל-2.9 

)הציון 5 מציין שחיתות גבוהה(. כלומר מערכת המשפט אינה נתפשת כטהורה לחלוטין, אלא זוכה לציון בינוני 

ברמת תפישת השחיתות. 

שרטוט 11: מדד תפישת השחיתות במערכת המשפט, לפי שנים

12(, הרי שמעמדו בעיני הציבור הולך ונשחק  עם זאת, אם בוחנים את בית המשפט העליון בלבד )שרטוט 

לאורך השנים האחרונות וחלה ירידה של יותר מ-30% בתמיכה בו: מ-84% תמיכה בציבור בשנת 2000, ל-51% 

בלבד בשנת 2009. כלומר חלה ירידה במידת האמון שהציבור רוחש לבית המשפט העליון. 

שרטוט 12 : אמון הציבור בבית המשפט העליון )אחוז המצביעים אמון(
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תפקיד הרשות השופטת במערכת היושרה

על פי הגדרתה הרשות השופטת אינה מעורבת ביוזמות לרפורמות למניעת שחיתות ואינה עוסקת בקביעת 

המדיניות בתחום. תפקידה לאכוף ולשמר את קיום החוק. אולם אין ספק כי פסקי דין הניתנים בבתי המשפט 

לחשודים בהתנהגות לא ראויה ואף מושחתת – בייחוד בקרב נבחרי ציבור, מהווים תמיכה, או אי-תמיכה, 

במערכת היושרה. העונשים המוטלים, מהווים אבני-דרך חשובות ביותר בתמיכה ביושרה הלאומית הן מבחינת 

הציבור הרחב והן מבחינת נבחריו. החמרה בעונשם של עברייני השחיתות משדרת לציבור מסר חיובי שעיקרו 

הקפדה על יושרה וההפך נכון לגבי זיכוי או הקלה עם העבריינים. כמו כן, יש לרשות השופטת תפקיד חשוב 

בקביעת גבולותיהן של עבירות "פתוחות" כגון עבירה של הפרת אמונים, זאת בכלים הפרשניים הנתונים לה. 

בנוסף לתפקיד מהותי זה של טיפול בעבריינים, הרשעתם והענשתם )בייחוד בקביעת קלון בהתנהגותם, קלון 

המרחיק אותם לפרק זמן מהפעילות הציבורית(, לרשות השופטת יש גם תפקיד מהותי בפיקוח על הרשות 

המבצעת ושמירת היושרה בה. לכך נתייחס להלן.

א. טיפול ראוי בשחיתות, בדין ובמשפט
עד כמה מחויבת הרשות השופטת למלחמה בשחיתות באמצעות המשפטים והפסיקות שלה?

ניקוד: 75
מובן כי הרשות השופטת אינה מחליטה על העמדה לדין במקרי שחיתות ותפקיד זה נתון בידי רשויות האכיפה 

)המשטרה והפרקליטות(. תפקידה של המערכת המשפטית במאבקה בשחיתות מתמקד בקביעת האשמה 

והעונש )או זיכוי( במקרים המובאים בפניה. הרשות השופטת מחויבת לאכוף את החוק ללא מורא וללא משוא 

פנים והשאלה היא עד כמה מצייתת הרשות השופטת למחויבות זו בפועל. 

יושרה(. עם  )חוסר  והפרת אמונים  ראוי למקרים של שחיתות  בכובד ראש  בתי-המשפט בארץ מתייחסים 

זאת נשאלת השאלה עד כמה מגלה מערכת המשפט דבקות בנושא זה ומחויבת לטיפול נחרץ בו. למיטב 

ידיעתנו אין במערכת סטטיסטיקה המבחינה בין מקרי שחיתות לבין מקרים פליליים אחרים ומשום כך הדיון 

מכיוון שכך,  עובדות.  על  ולא  בלבד  על התרשמות  מבוסס  למאבק בשחיתות  לנחישות,  למחויבות,  באשר 

מובן כי הדבר תלוי באדם המתרשם וממה נובעת התרשמותו. קושי בולט הוא להפריד בין משפטי שחיתות 

בעלי נראות גבוהה )ידוענים, פוליטיקאים בכירים, שרי ממשלה וכדומה( ובין משפטים שהעניין הציבורי בהם 

לגבי מחויבות המערכת  ועמדותיו  גבוהה משפיעים על דעת הציבור  בולטות  בעלי  כי מקרים  ברור  מועט. 

השיפוטית לכאן )נחרצות בטיפול( או לכאן )רפיסות(. 

כי לעתים בתי המשפט מקלים עם  יש הטוענים  בנושא.  ובראיונות שנערכו נשמעו דעות מגוונות  בדיונים 

פוליטיקאים בכירים מתוך התחשבות "במחיר הציבורי" שהם משלמים מעצם העמדתם לדין. פעמים רבות 

משמיע בית המשפט אמירות נוקבות באשר לחומרת המעשים שנעשו אך מטיל עונשים קלים יחסית תוך 

שהוא משאיר לציבור להחליט מה יהיה מעמדו של הנאשם מבחינה ציבורית. במקרים כאלה, הרושם הנוצר 

בציבור ההדיוט הוא כי הנטייה היא להקל עם פוליטיקאים. כך גם כאשר בית המשפט מבחין בין פליליות 

מקרה לחוסר אתיות במעשה, אשר אין בגינה הרשעה פלילית; הבחנה זו יוצרת רושם של התחמקות, חוסר 



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

122

הציבור  אמון  את  מגבירים  לא  אלה  המשפט.  בית  מצד  ואיפה  איפה  של  מסוימת  מידה  ולעתים  נחישות 

תומכת  קלון,  להטיל  לבית המשפט  הנתונה  בכירים. הסמכות  בפוליטיקאים  מדובר  כאשר  בפרט  במערכת 

בדימוי של בית המשפט כנלחם בשחיתות, שכן קביעת קלון מרחיקה את הפוליטיקאי מפעילות ציבורית 

לתקופה ארוכה, בעוד שקביעת אשמה ללא קלון במשפט שחיתות של פוליטיקאי בולט, יוצרת רושם של 

חוסר נחישות והתחמקות מהכרעה לגביו. רושם זה הוא בעיקר תולדה של הצגת הדברים ודיון נמרץ בהם 

לא  מעולם  "אני  ישרים:  פוליטיקאים  של  המבודחת  באמירה  למצוא  אפשר  לכך  ציבורי  ביטוי  בתקשורת. 

יצאתי זכאי!". על אף זאת, נבחרי ציבור בכירים )חברי כנסת ושרים( הורשעו בגין שחיתות, הוטל עליהם קלון 

ונגזרו עליהם עונשי מאסר בפועל.

בהרתעת  בייחוד  בישראל תפקיד חשוב במלחמה בשחיתות,  אין ספק שלמערכת המשפט  דבר,  כללו של 

עבריינים בכוח ומערכת המשפט מחויבת לכך במידה רבה – אם כי רבים טענו שיש מקום לנחישות רבה יותר 

בנושא זה.

ב. פיקוח על הרשויות המבצעת והמחוקקת
באיזו מידה הרשות השופטת מפקחת פיקוח יעיל על הממשלה?

ניקוד: 85
בשבתו  העליון  המשפט  לבית  ופעולותיה.  הממשלה  על  בפיקוח  משמעותי  תפקיד  יש  השופטת  לרשות 

כבית הדין הגבוה לצדק, נתונה סמכות שיפוטית לפקח על פעולות הממשלה וכך גם לבתי המשפט לעניינים 

מנהליים. על פי חוק יסוד: השפיטה, לבית המשפט העליון מתוקף תפקידו כבית הדין הגבוה לצדק, יש סמכות 

לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות המקומיות, לפקידיהן לגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים 

ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע ממעשה במילוי תפקידיהם כדין ואם נבחרו או נתמנו שלא 

כדין- להימנע מלפעול.

אינם  ולכן  "חוקתיים"  אינם  הכנסת  שמחוקקת  חוקים  כי  לקבוע  משתמעת  סמכות  העליון  המשפט  לבית 

תקפים. סמכות זו נסמכת בעיקר על כך שבישראל אין חוקה והפיקוח של הרשות השופטת בעניין זה הוא 

חשוב ביותר. ראוי לציין כי סמכות זו, אשר יש הטוענים כי בית המשפט העליון נטל לעצמו, הופעלה במשורה 

עד היום במקרים קיצוניים בלבד.

מתוקף החוק יש אם כן לרשות השופטת יכולת רבה לפקח על פעולות הרשות המבצעת והמחוקקת גם יחד. 

פיקוח זה מפקיד בידי מערכת המשפט תפקיד ומשימה חשובים מאד מבחינת מערכת היושרה בישראל והוא 

אכן מתקיים בפועל. הרשות השופטת מפקחת פיקוח משמעותי על עבודת הממשלה וזאת באמצעות מנגנון 

העתירות לבג"צ ובתי המשפט לעניינים מנהליים. מכיוון שאין בישראל חוקה אלא חוקי יסוד הרי תפקידו 

של לבג"צ )לעתים כמעין בית-דין חוקתי( חשוב ביותר בפיקוח על הרשות המבצעת, לא רק בתחום הביצוע 

)או הימנעותה מביצוע(, אלא גם בתחום החקיקה של חוקים. נראה כי בפועל, על אף השימוש הרב שנעשה 

מבחינת  הבקרה,  ולכן  בג"צ  ידי  על  מתקבלות  אכן  בלבד  מעטות  עתירות  הממשלה  נגד  לבג"צ  בעתירות 

האחריותיות, בסופו של דבר אינה מיטבית.
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כנגד דעה זו יש הטוענים כי הפיקוח של בית הדין הגבוה לצדק על הממשלה רב מדי ויש שהמערכת השיפוטית 

מתערבת יתר על המידה בעיצוב חוקי המדינה וכי בפסיקותיה בעתירות נגד המדינה היא פוגעת בתפקוד 

הממשלה. כדי להשתחרר מפיקוח זה נדונים בממשלה ובכנסת חוקים "עוקפי-בג"צ". 

ובייחוד בג"צ, הם מנגנון המעצים את המאבק הטיפול והאכיפה בנושא היושרה  לסיכום, מערכת המשפט 

והשחיתות והם בעלי תפקיד משמעותי מאד במערכת היושרה בישראל.
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תקציר
ככלל קיבל שירות המדינה דירוגים מהנמוכים שניתנו בכל שלושת ההיבטים העיקריים שנבחנו 

כאן: יכולת תפקוד, משילות ותפקיד במערכת היושרה )ציון כולל 52 מתוך 100(. הנעשה בפועל 

בתחום השקיפות, האחריותיות, היושרה והתפקיד במערכת היושרה הם ההיבטים החלשים ביותר 

בניתוח שירות המדינה )שרטוט 13(.

שרטוט 13: תוצאות הערכת המגזר הציבורי

בהיבט משאבי השירות הציבורי, נטען כי מבנה מערכת השכר אינו מאפשר העסקה של עובדים 

בעיקר בתפקידים בכירים או מומחים בתחומם. קושי זה נעקף על ידי גיוס עובדים בחוזים אישיים. 

כמו כן, נמצא כי המנהלים בשירות מוגבלים ביכולתם להפעיל גמישות ניהולית בהפעלת המשאב 

האנושי במשרדיהם וכי התגלה קושי בהתאמת מצבת העובדים לצרכים המשתנים.

בהיבט עצמאות השירות, התברר כי המנגנונים בחוק ובתקנות אינם מספיקים בכדי להבטיח את 

ביותר של  רב  מגוון  כולל  החוקים  ועובדיה. ספר  נציבות שירות המדינה  בפועל של  עצמאותה 

תקנות, חוקים וצווים ואף תקדימים משפטיים האמורים לאפשר לשירות המדינה לתפקד באופן 

עצמאי ולרסן ולאזן את ההשפעות הפוליטיות על עובדי שירות המדינה. בפועל, התפתחו דרכים 

בו,  ועל המינויים  ועקיף על השירות  ישיר  כדי להשפיע באופן  רבות  וכן התחכמויות  יצירתיות 

לעתים עד כדי 'פריצת הסכר' הפורמלי ששירות המדינה נועד ליצור בפני השפעות כאלה.

נראה כי בשנים האחרונות חל שיפור ברמת השקיפות במגזר הציבורי אם כי השיפור חל בתחום 

המכרזים בלבד ולא בתחומים אחרים. השקיפות עדיין לוקה בחסר, ונגישות הציבור למידע רב 

לגבי השירות הציבורי לקויה, גם אם המידע קיים. 

מהדוח עולה כי קיימת אי-בהירות בהיבט האחריותיות של עובדי השירות הציבורי מה שמביא 

לירידה ברמת האחריותיות הכוללת של שירות המדינה.

היושרה  רמת  בפועל  אך  הציבורי,  בשירות  סבירה  יושרה  רמת  מאפשרים  והתקשי"ר  החקיקה 

של השירות הציבורי נמוכה ותרומותיו לקידום היושרה הלאומית ולמאבק בשחיתות אינן בעלות 

ושיתופו  הלאומית  היושרה  לקידום  הציבור  חינוך  היבטים:  בשלושה  השתקף  הדבר  משמעות. 
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או  אזרחיים  )ממשלתיים,  אחרים  ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  כן;  לעשות  השירות  במאמצי 

עסקיים( לשם קידום המאבק בשחיתות; ותרומתו של שירות המדינה להפחתת סיכוני השחיתות. 

כאן  הנושאים שנבחנו  ובין  ויעילותו של שירות המדינה  בין תפקודו, תכליתיותו  להבחין  חשוב 

)עצמאות, משילות ותרומה ליושרה הלאומית( אשר אינם עוסקים בהערכת התפקוד וביעילות 

מהשלכות  להתעלם  ניתן  לא  זאת,  עם  המדינה.  שרות  אנשי  על  המוטלות  המשימות  ביצוע 

יעיל  ולא  אפקטיבי  לא  תפקוד  למשל,  משילות.  היבטי  על  תפקודיים  היבטים  של  אפשריות 

כגון: שימוש  גורם לאזרחים לפנות לדרכים עוקפות לשם קבלת השירות  של השירות הציבורי 

ברמת  הפוגעות  דרכים  )"מאכרים"(,  למתווכי-שירות  פנייה  ואף  קרובים  העדפת  בפרוטקציה, 

וביכולת  המדינה  בשירות  הציבור  באמון  פוגם  ראוי  בלתי  תפקוד  כן  כמו  ובשקיפות.  היושרה 

השירות לתרום ליושרה כעמוד-תווך בעל חשיבות ברמה המוסדית-החברתית. ניתן אם כן להניח 

שיפורים  לחולל  מאד  קשה  יהיה  המדינה  שירות  תפקוד  באיכות  משמעותיים  שינויים  ללא  כי 

בהיבטים שנמדדו בדוח זה - בעצמאות, במשילות וביושרה.

המלצות
פתרון  עלה  העגול  השולחן  בדיוני  מכרזים.  בוועדות  לשירות  המתאימים  אנשים  מאגר  יצירת 

חלקי לבעיית איוש ועדות המכרזים שהוזכרה בהקשר ההשפעות הפוליטיות על נציבות שירות 

על  להשפיע  יכול  מכרז,  בוועדת  פוליטי  גורם  מטעם  מסוימים  אנשים  שיבוץ  כזכור  המדינה. 

תוצאות הבחירה, כך שתהיה לרוחו של הגורם הפוליטי המשפיע. בעבר הוצג בפני גורמים בכירים 

בשירות פתרון אפשרי לעניין בדרך של יצירת מאגר אנושי המתאים לשירות בוועדות מכרזים, 

לפי קריטריונים מוגדרים מראש. מאנשי המאגר הזה בלבד ישובצו ויורכבו ועדות המכרזים. כמובן 

שהדבר מחייב תשומת לב מרבית באשר להרכב המאגר והרכב ועדות המכרזים: הרכב הוועדות 

נציג  נציגי ציבור, אנשי מקצוע בקיאים בנושא המכרז,  צריך להיות מעורב ושיהיו בו בין היתר 

שירות המדינה ונציג ארגונים יציגים.

החובה לפרסם את תהליך קבלת ההחלטות והבחירה בין המועמדים השונים במכרז. הנוהג כיום 

הוא לפרסם את תוצאות המכרז בלבד, קרי מי הזוכה. מצב זה אינו תקין וכדי להגביר את השקיפות 

יש לדרוש לפרסם את התהליך כולו: מי היו המועמדים ומה היו השיקולים לבחור את המועמד 

שזכה. 

החלת תקופת צינון בשכר למחזיקי תפקידים קריטיים. כדי לצמצם את ממדי השפעת התופעה 

עבדו  מולם  גורמים  אותם  אצל  הפרטי  בסקטור  להעסקה  המדינה  משירות  בכירים  מעבר  של 

כעובדי מדינה, )תופעת הדלת המסתובבת( מומלץ להאריך את תקופת הצינון ולשקול תשלום 

ככל האפשר במעבר מהשירות הציבורי לשוק  דחייה ארוכה  מנת לתמרץ  על  זו  ראוי בתקופה 

הפרטי בכלל ולמגזר עליו היו מופקדים במסגרת תפקידם בפרט.

הגברת אחריותיות: יש לקבוע מי הגורם שאליו צריכים גופים בשירות המדינה לדווח וכן להגדיר 

מהם היעדים והדרכים להשגתם, אשר לגביהם נדרש להגיש דין וחשבון.
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רקע
תחום המגזר הציבורי אינו תחום באופן ברור ואין הסכמה על הגדרה ברורה וחד משמעית מהו ומה נכלל בו. 

יש הגדרות רבות, חלקן מרחיבות מאד: למשל, מגזר ציבורי הוא כל מי שמקבל ישירות או באופן בלתי ישיר 

וחברות  רשויות  המקומיות,  הרשויות  כגון  תת-מגזרים  כוללת  כזו  הגדרה  לקיומו.  בהם  ותלוי  מדינה  כספי 

ממשלתיות וגופים מתוקצבים כמו האוניברסיטאות. הגדרות אחרות מצמצמות ותוחמות את המושג לגופים 

הכפופים ישירות למדינה ולסמכותה הישירה. על פי הגדרה זו יכללו במגזר הציבורי עובדי משרדי הממשלה 

והרשויות הממשלתיות הישירות – כגון רשות המיסים ועוד. חוסר הבהירות בהגדרה מקשה על הניתוח ועל 

הבנת התהליכים השייכים למגזר הציבורי מאחר ונעשה שימוש גורף במונח זה כשהכוונה היא לדברים שונים.

הדוח שלפנינו מאמץ הגדרה מצמצמת התוחמת את המונח המגזר הציבורי לעובדי משרדי הממשלה. מכיוון 

לשירות  יתייחס  שהדוח  הרי  המדינה  שירות  נציבות  של  לסמכותה  כפופים  המדינה  עובדי  כל  שלמעשה 

המדינה בלבד.

מבנה וארגון
הנציב ממנה  חוק שירות המדינה. את  הגדרת  פי  על  וזאת  עובדי המדינה  על  נציב שירות המדינה אחראי 

הממשלה100 , ובידיו סמכויות שהוקנו לו בחוקי שירות המדינה, בחוקים אחרים בחקיקת משנה וכן בהחלטות 

אחרות של הממשלה. תפקידי הנציב נקבעו בהחלטת הממשלה משנת 1950 101. לפי החלטה זו הנציב אחראי 

על הטיפול והניהול של המשאב האנושי המועסק בשירות המדינה. מאז נוספו לו הגדרות שונות על פי מדיניות 

הממשלות השונות. נציבות שירות המדינה )נש"מ( רואה את ייעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול 

ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. הנציבות מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של 

מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אגב הבטחת ערכיו, מצוינותו והתנהלות תקינה של שירות המדינה 

- על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו. כלומר, עובדי המדינה כפופים בנושאים כגון העסקתם, תנאי עבודתם, 

ולא למנהלי המשרדים אשר בהם  וכדומה לנציב שירות המדינה אשר הוא למעשה המעסיק,  דרגות שכר 

הם עובדים. מנהלי המשרדים אחראים על העובדים בנושאים מקצועיים, במונחי תפקוד וביצוע המטלות. 

הפרדה זו חשובה ונועדה להבטיח את עצמאותם והפרדתם של עובדי המדינה מהדרג המדיני-פוליטי וכדי 

להבטיח אובייקטיביות וכשירות מקצועית בהליך המינוי של עובדים לתפקידיהם. מערך של חוקים, תקנות, 

להבטיח  מדינה שמטרתם  עובדי  ופיטורים של  מינויים  נושאים אלה של  וכללים מסדיר  החלטות ממשלה 

הפרדה תעסוקתית ואי-תלות תפקודית.

ידי "תקנון שירות המדינה"  בטיפול הנציבות כ- 100,000 עובדים במשרדי הממשלה. פעילותה מכוונת על 

)תקשי"ר(. התקשי"ר הוא קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחום משאבי האנוש 

,מפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה ומתעדכן בהתאם לצרכים ולפסקי דין. התקשי"ר חל 

במישרין על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות הממשלתית ועל 

100  חוק שירות המדינה )מינויים(, התש"יט-1959, סעיף 6.

101  מס' קנ"ד מיום י"ח בטבת התשי"א )1950/12/27(.
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עובדי מערכת הביטחון האזרחית )למעט עובדים המועסקים לפי הסכמים קיבוציים - מפעליים מיוחדים(. 

ממשלות אחדות בעבר הכפיפו את נציבות שירות המדינה למשרד ראש הממשלה בשל היותו גוף מעסיק 

בעל עוצמה ורבים מהמקורבים לשלטון שאפו להצטרף לשורותיו בשל תנאי העבודה הנוחים. כמו כן כפיפות 

זו הייתה כר פורה לגיוס מומחים חיצוניים הרואים עין בעין עם ראש-הממשלה את המדיניות באותה עת.

טבלה 7: פירוט ניקוד המגזר הציבורי

יכולת תפקוד המגזר הציבורי

יכולת תפקוד המגזר הציבורי

א. משאבים
באיזו מידה יש למגזר הציבורי משאבים ראויים שמאפשרים למגזר לבצע את תפקידו ומשימותיו בתכליתיות?

ניקוד: 65
תקציב להפעלת שירות המדינה הוא חלק בלתי נפרד מתקציב משרדי הממשלה השונים. תקציב מנהלת נציב 

שירות המדינה מגיע אף הוא מתקציב המדינה. לשאלה האם המשאבים מספיקים לפעילות תכליתית של 

שירות המדינה אין תשובה חד משמעית: גורמים פנימיים בנציבות שירות המדינה גורסים כי אין די בתקציב 

והוא אינו מספיק לכל הפעילות. כתמיכה לעמדתם הם טוענים כי בשנים האחרונות מדיניות ראש הממשלה 

בשנים  ואכן  הממשלתי.  השירות  עלות  את  ולצמצם  הממשלתיים  בתקציבים  לקצץ  הייתה  האוצר  ושר 

האחרונות הניסיונות לאזן את תקציב המדינה כללו קיצוצים רוחביים בשירות הממשלתי וראש הממשלה מר 

בנימין נתניהו אף הציג את דימוי "האיש השמן" )שירות המדינה( הנישא על כתפי "האיש הרזה" )המגזרים 

הפרטיים( הכורע מהעומס. 

מנגד גורסים גורמים חיצוניים לשירות המדינה כי הבעיה אינה חוסר תקציב כי אם ניצול בלתי יעיל ובלתי 
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נכון של המשאבים הקיימים. חוסר יעילות ותפוקה נמוכה כרוכים במחסור במשאבים, או מוטב לומר: שיפור 

היעילות והגברת התפוקה היו מאפשרים שחרור משאבים רבים והפנייתם להגברת הפעילות ומילוי המשימות 

של שירות המדינה באופן תכליתי יותר.

טענה המושמעת לא אחת בעניין המשאבים היא כי מבנה מערכת השכר לרוב אינו מאפשר להעסיק אנשים 

יותר( בעלי כישורים גבוהים או מומחים בתחומם. אחת הדרכים להתמודד עם  )בייחוד בתפקידים בכירים 

בעיה זו היא גיוס באמצעות חוזים אישיים המאפשרים לגייס, במקרים מיוחדים, אנשים ראויים בתנאי שכר 

עובדי  מכלל   13%  2013 בשנת  כי  עולה  הכנסת  של  והמידע  המחקר  מחלקת  ממסמך  משופרים.  והעסקה 

המדינה היו בעלי חוזים אישיים מיוחדים ושכרם של בעלי חוזים אלה גבוה בכ-35% לעומת שכר העובדים 

בשירות המדינה המועסקים במסגרת ההסכם הקיבוצי ומאוגדים בהסתדרות102 . בכמה יחידות ממשלתיות 

. היקף השימוש בחוזים  מספר המועסקים באמצעות חוזים אישיים עולה על שליש מכלל המועסקים103 

מקיצוצי  וכחלק  במשאבים  לחסוך  כדי  האישי.  החוזה  של  המקורית  למטרתו  מעבר  בהרבה  חורג  אישיים 

התקציב אשר עליהם החליטה הממשלה, התרחבה בשנים האחרונות המגמה של העברת משרות ותפקידים 

משירות המדינה לחברות קבלניות המספקות עובדים. התנאים הנלווים והשכר בחברות אלה נמוכים באופן 

משמעותי מהמקובל בנציבות שירות המדינה.

2011 עמד  ואף עולה במעט על השכר הממוצע במשק. בשנת  נופל  השכר הממוצע בשירות המדינה אינו 

השכר הממוצע לעובדים מנהליים במשרדי הממשלה על סך 10,410 ₪ ברוטו לחודש104 . השכר הממוצע 

במשק בכללו באותה שנה היה 8,735 ₪ 105. לכך יש להוסיף את תנאי העבודה המשופרים בשירות המדינה: 

ביטחון תעסוקתי, פנסיה תקציבית בעת פרישה לגמלאות106  תנאי עבודה ותנאים סוציאליים נאותים כגון 

נוחים  הורות  והסדרי  הפרטי  במגזר  המקובל  לעומת  גבוה  שנתית  חופשה  ימי  מספר  נוחות,  עבודה  שעות 

המאפשרים להורים לשלב הורות ועבודה. לסיכום, אפשר לומר כי תנאי העבודה הנוחים בשירות הממשלתי 

מסייעים לגיוס משאבי אנוש ראויים. 

הצורך לגייס עובדים לשירות המדינה באמצעות מכרזים וועדות חיפוש בלבד, יוצר במידה רבה חסם בפני 

או  וקבלת ההחלטה על קבלה  הזמן הארוך של תהליך האיתור  עובדים מחוץ לשירות המדינה. משך  גיוס 

רב  זמן  מוכנים להמתין  אינם  ראויים  חיצוניים  רבים מועמדים  ובמקרים  פוגם באפקטיביות התהליך  דחיה 

לתשובה. לכן, לרוב הם מעדיפים לפנות למשרות אחרות. כמו כן יש לזכור כי בתהליך הגיוס יש לא פעם 

העדפה למכרזים פנימיים בתוך שירות המדינה. בהקשר זה מועלית טענה קשה נגד שירות המדינה בישראל, 

לפיה הוא מעמיד חסמים רבים בפני מועמדים חיצוניים המעוניינים להיכנס לשירותיו. הסיבה לכך פשוטה: 

על כל משרה פנויה בשירות המדינה מתמודדים קודם כל מועמדים פנימיים - עובדי מדינה - ורק באין ברירה 

102  ביאור, חיים. "בעלי החוזים האישיים בשירותה מדינה משתכרים %35 יותר מהקבועים". דה מרקר, 13/04/22 

http://www.themarker.com/career/1.2000457 )גישה: 13/11/23(
103  הגופים המרכזים את השיעור הגבוה ביותר של עובדים לפי חוזים אישיים אמנם לא חלק מהגדרת השירות הממשלתי במחקר זה 

אך הם משקפים את הגישה. הדוגמאות הן: הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל )%83.3(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )%77.8(, 
דה-מארקר,   .)%67.3( ולביוב  למים  והרשות הממשלתית   )%75.4( רשות התעופה האזרחית   ,)%75.9( ההגבלים העסקיים  רשות 

הארץ, לעיל.
 http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments :104 דוח הממונה על השכר במשרד האוצר

105 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

106 לעובדים שגויסו עד שנת 2003 – משנה זו החלה העברה של עובדים חדשים לגמלא צוברת.
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מוצעות המשרות במכרזים חיצוניים. כלומר, גיוס משאבי אנוש איכותיים לשירות המדינה אינו רק שאלה של 

שכר הולם ותקציב ראוי, אלא גם שאלה של נגישות המשרות למועמדים חיצוניים ראויים.

אנוש  משאבי  השגת  על  לעתים,  הוא,  אף  מקשה  המדינה  בשירות  ודומיננטי  חזק  עובדים  ועד  של  קיומו 

רצויים. הוועד שומר בקפדנות ובנחישות על תנאי העבודה של העובדים ומגן עליהם. הדבר מתבטא למשל 

בקושי הקיים לפטר, לנייד עובדים או לשנות את מערך העובדים ומבנה הסמכויות והתפקידים שלהם. הטענה 

העיקרית המושמעת היא בדבר חוסר גמישות ניהולית של המנהלים לרבות בדרגות הבכירות ביותר לנהל את 

משאבי האנוש במשרדיהם כרצונם ולפי הצרכים, כפי שהם מוצאים אותם לנכון. הטענה היא כי תופעות אלה 

של שמירת-יתר על זכויות עובדים וחוסר גמישות ניהולית גורמות במידה רבה לפגיעה ביכולת גיוס אנשים 

ראויים לשירות המדינה. 

מאידך יש הרואים בהגנה על העובדים ועל זכויותיהם מנגנון חשוב למניעת השפעה פוליטית על השירות ועל 

יכולתו לתפקד באופן בלתי תלוי בממשלה או בשרים הממונים, שהם כמובן גורמים פוליטיים. הרעיון שעמד 

בבסיס הקמת השירות הציבורי הוא ניתוק והפרדת "הזיקה התעסוקתית" בין העובדים לממונים עליהם כדי 

למנוע השפעות ותלות פוליטית.

בשנת 2012 החליטה הממשלה להקים ועדה שתציע רפורמה במבנה השירות הציבורי כדי לשפר את התנהלות 

השירות, את תפקודו הלקוי ואת השירות הניתן לאזרחים. מאחר שניתוח היושרה הלאומית בפרויקט זה בוחן 

את הנתונים עד תום 2012 אין בידינו עדיין את מסקנות הוועדה שנוגעות לענייננו.

ב. עצמאות המגזר הציבורי
עצמאות - היבט החוק

האם יש הוראות חוק או תקנות, שנועדו למנוע התערבות פוליטית בלתי ראויה במינוי וקידום עובדי השרות 

הציבורי?

ניקוד: 79
בראש ובראשונה כדי למנוע התערבות פוליטית בשירות המדינה, החוק במדינת ישראל מכפיף את עובדי 

המדינה לנציב שירות המדינה אשר נחשב למעסיק הממונה עליהם. כך, העובדים אינם נתונים למרותם של 

הגורמים הפוליטיים שהם השרים ומנהלי משרדי הממשלה שבהם עובדים עובדי המדינה. מנהלי המשרדים 

אחראים על העובדים רק בנושאים מקצועיים, במונחי תפקוד וביצוע המטלות. במסגרת זו נראה כי יש שפע 

של חוקים תקנות והוראות שירות המדינה )תקשי"ר( שנועדו למנוע השפעה פוליטית על שירות המדינה. 

תקנות והוראות אלה כוללות כאמור הוראות ותקנות מינויים, שכר, תנאי עבודה, פיטורים ועוד. מערך חוקים 

הפוליטי  בדרג הממשלתי  הציבורי  ואי-תלות של השירות  זה מטרתו להבטיח הפרדה תעסוקתית  ותקנות 

המתחלף מפעם לפעם. מערך חוקי זה מטיל חובה על שימוש באמצעים שונים לשמירת אי-תלות זו כגון 

מכרזים לאיוש תפקידים, ועדות מינויים, ועדות איתור מקצועיות כדי להבטיח מינויים בלתי-תלויים ועצמאות 

לעובדי המדינה מהתערבות פוליטית במינויים, וכדי להבטיח אובייקטיביות וכשירות מקצועית בהליך המינוי. 

ממנים  אין  פנוי;  תקן  בסיס  על  רק  עובדים  המדינה מתקבלים  בשירות  הקבועות  למשרות  כי  קובע  החוק 

אדם למשרה שיש לה תקן אלא במכרז. במכרז יושבת ועדה מקצועית-אובייקטיבית והיא אמורה לבחור את 
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הכשיר ביותר מבין המתמודדים. במקרים מיוחדים ניתן למנות )באישור הנציב( מומחים, יועצים בחוזה אישי 

לתפקידים או משימות ספציפיים ולתקופה מוגדרת. נוהל זה מבודד ומונע השפעה ולחץ פוליטי על שירות 

המדינה.

עם זאת, ישנן תקנות המאפשרות לשרים האחראיים על משרדי ממשלה למנות אנשים מטעמם לתפקידים 

המוגדרים כמשרות אמון. הנחת היסוד עליה מתבססות משרות האמון היא כי בכדי לתפקד כראוי השר זקוק 

לאנשים הנאמנים לו, אשר עליהם הוא יכול לסמוך כעושי דברו ותפקידם לסייע לשר לקדם את מדיניותו 

במשרד. בדרך כלל מדובר באנשים הקשורים פוליטית לשר ונאמנים לו, בניגוד לאנשי שירות המדינה הקבועים, 

העשויים להעדיף את אינטרס השירות על פני הנחיות והוראות השר הממונה, המתחלף מפעם לפעם. אמנם 

מספר משרות האמון מוגבל בתקנות אך הן אינן מוגבלות לתפקידים בכירים כמו מנכ"ל בלבד אלא כוללות 

גם תפקידים בדרגים בינוניים בהיררכיה, כמו: יועצים, רכזים ופקידי לשכה, ראש מטה לשכה, נהגים וכדומה. 

כך משרות האמון פותחות למעשה פתח להשפעה פוליטית בשירות הציבורי ולפגיעה בעצמאותו. זהו כמובן 

המצב הפורמלי אך המצב בפועל כפי שמתואר בהמשך שונה.

כללי האתיקה לעובדי המדינה התשס"ט- 2008 קובעים כי "בשיקוליו במינוי ובקידום עובדים יביא הממונה 

בחשבון אך ורק גורמים הנוגעים לכישוריו של העובד והתאמתו לתפקיד." ניתן ללמוד מסעיף זה כי כללים 

ואין מקום  בלבד  לתפקיד  והתאמתו  העובד  לכישורי  בנוגע  יהיו  המינוי  בעת  וכי השיקולים  מחייבים  אלה 

לשיקולים זרים אחרים כגון שיקולים פוליטיים. אולם ההגדרה "כישוריו של העובד והתאמתו לתפקידו" היא 

כוללנית ומאפשרת פרשנות מורחבת ופתרונות מגוונים כך שלמעשה כללי האתיקה הללו אינם בהכרח תקנה 

קפדנית ומחמירה.

תקנה נוספת הבאה להבטיח אי-תלות בין שירות המדינה לגורמים פוליטיים או חיצוניים היא התקנה בדבר 

מניעת ניגוד עניינים. מינוי של מועמד לתפקיד בשירות המדינה מותנה בבחינת סוגיית ניגוד עניינים. יש צורך 

במילוי שאלון מתאים לאיתור חשש לניגוד עניינים ובמידת הצורך ועל-פי החלטת היועץ המשפטי יש לערוך 

הסדר למניעת ניגוד עניינים. במשרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה, או טעון אישורה, לא יובא המינוי בפני 

הממשלה או השר בטרם נבחנה סוגיית ניגוד העניינים על-ידי היועץ המשפטי של המשרד הנוגע, בתיאום 

עם נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, ובטרם חתם המועמד למינוי על הסדר למניעת ניגוד 

עניינים, ככל שיידרש לכך. יש הטוענים כי סוגיית ניגוד ענייניים קלה להסתרה בדרכים שונות כגון העברת 

בעלות על נכסים פעילים על שם קרובי משפחה מדרגה ראשונה; הפיכת שותפות פעילה לשותפות סמויה 

בארגונים ובעסקים; העברת חברות ונכסים לאתרים בעולם שאינם מחויבים דיווׁח )off-shore( וכיוצא באלו. 

1 של חוק שירות המדינה המטיל איסור על עובד  נוסף הבא להבטיח אי-תלות פוליטית הוא סעיף  מנגנון 

מדינה להשתייך למפלגה או לגוף פוליטי, או לעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור ובשעות 

העבודה: "עובד המדינה לא יעסוק בפעילות פוליטית או מפלגתית, אלא בהתאם לחוק ולתקשי"ר". אם רוצה 

עובד בכיר לעסוק בפעילות פוליטית הוא יוכל לעשות כן במסגרת חופשה ללא תשלום. 

מרכזי  מוסד  הוא  הציבור,  תלונות  נציב  את  הכולל  המדינה  מבקר  מוסד  גם  המדינה  שירות  לנציב  בנוסף 

עובדי  על  להגן  אמור  המדינה  מבקר  תפקידיו,  בין  פוליטית.  מהתערבות  המדינה  עובדי  על  להגן  המסייע 
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המגזר הציבורי מפיטורין שרירותיים או התערבות פוליטית. על פי חוק מבקר המדינה, בסמכות המבקר לאתר 

ליקויים ופגיעות במינויים ובפיטורין בשירות המדינה, לערוך חקירה יסודית בנושא, להעביר את תוצאותיה הן 

לראש הגוף המבוקר והן לגורמים רלוונטיים נוספים בהיררכיה השלטונית, לדווח על כך לבסוף לכנסת ובסופו 

של התהליך לפרסם לציבור. תפקיד דומה יש למבקר המדינה בנוגע להגנה על עובדים החושפים שחיתויות. 

עובדי שירות המדינה שתנאי העסקתם נפגעו יכולים לפנות לבית הדין לעבודה.

כללו של דבר נראה כי קיימת מערכת של חוקים ותקנות המיועדת לשמור על עצמאותו של השירות הציבורי 

הון  בעלי  כגון  חיצוניים  בגורמים  או  פוליטיים-ממשלתיים  בגורמים  תלוי  להיות  מבלי  לפעול  לו  ולאפשר 

וגורמים אחרים בעלי השפעה. על אף כל זאת עדיין יש במערכת זו פרצות לא מעטות.

עצמאות - הנוהג למעשה
עד כמה חופשי המגזר הציבורי מהתערבות חיצונית בפעילות שלו?

ניקוד: 60
והדיונים בשולחן  מבחינת הנוהג למעשה, מסתמנת תמונה שונה של עצמאות שירות המדינה. מהראיונות 

נציבות  של  בפועל  עצמאותה  את  להבטיח  בכדי  מספיקים  אינם  ובתקנות  בחוק  המנגנונים  כי  עלה  העגול 

המדינה ועובדיה. למעשה, יש צורך באמצעי שמירה והרתעה חיצוניים לשירות, כמו התקשורת הציבורית 

וארגוני חברה אזרחית, כדי לשמור על אי-תלותו של השרות הציבורי מהגורמים הפוליטיים. אמצעי בקרה 

אלה אינם יכולים למנוע מראש השפעות פוליטיות לא רצויות – דבר שהחוקים והתקנות אמורים לעשות – 

אלא הם יכולים לחשוף ולהתריע על השפעות כאלה ובכך להביא להפסקתן או לצמצם את היקפן.

נקודת חולשה מהותית היא, שנציב שירות המדינה עצמו, העומד בראש המערכת, הוא משרת אמון של ראש 

הממשלה. בכך, יש פתח לתלות בממשלה, פתח שאכן מביא לעתים להשפעה פוליטית )גם אם לא בהכרח 

של  הפוליטית  אי-תלותו  את  להבטיח  מנת  על  כי  הדעה  עלתה  והדיונים  מהראיונות  השירות.  על  ישירה( 

הנציב, יש לבטל צורת מינוי זו, ולהעביר את מינוי הנציב לגוף ציבורי בלתי תלוי. זאת, למרות שראשי מערכות 

וכו'(. כדוגמה  ציבוריות לא מעטות מתמנים בצורה דומה על ידי הממשלה )הצבא, המשטרה, הפרקליטות 

להתערבות פוליטית בוטה בעניין זה הוזכר עניין פיטוריו של נציב שירות המדינה פרופ' גלנור. לפי דעת כמה 

מהמרואיינים כדי להבטיח את היותו של הנציב בלתי-תלוי פוליטית, יש להעביר את מינוי הנציב מידי ראש 

הממשלה לידי ועדה ציבורית בלתי-תלויה.

כמו כן, עלה עניין חילופי המנכ"לים במשרדי הממשלה, כמשרת אמון, כאשר מתחלף השר הממונה. בעיקרון, 

מנכ"ל המשרד הוא תפקיד שעל איש שירות המדינה למלא, ולא משרת אמון פוליטית. באופן מעשי, כמעט 

כל חילופי שרים במשרדי ממשלה מביאים להחלפת המנכ"ל של המשרד. הצורך בהשארת המנכ"ל על כנו 

הציבורית.  המדיניות  הפעלת  המשכיות  לשם  תפקודי  צורך  הוא  השלטון,  חילופי  בעת   - הטיעון  הועלה   –

מנכ"ל אמור להיות עוגן שעליו מבססים את המשך המדיניות בעת חילופי ממשלות. לא ראוי שבכל חילופי 

שלטון "ימציאו את הגלגל מחדש", יפעילו תכניות חדשות ולכן יבטלו את הקיימות. תכניות פעולה מיושמות 

ומתוקצבות בכל תחומי המשרדים, ולכן לא נכון לשנות אותן לעתים תכופות. השינוי התכוף מביא לאבדן 

משאבים, לבזבוז מאמצים, לפיגור ביישום תכניות, פגיעה בציבור ועוד. במיוחד חמור הדבר כאשר "תוחלת 

החיים" של הממשלות, כפי שקרה בשנים האחרונות, קצרה מאוד. 
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כאמור, העצמאות בפועל של נציבות המדינה נשמרת בזכותם של "כלבי שמירה" חיצוניים. למשל, כאשר 

הבכיר  המקצועי  הדרג  כל  של  לעצות  מנוגדות  שהן  פוליטיות  החלטות  מקבלים  הציבורי  בשירות  בכירים 

במשרדים השונים, אז "תקום צעקה גדולה" בציבור )כפי שהתבטאו בשולחן העגול( נגד ההחלטה: התקשורת 

תטפל בכך, יתכנו תביעות לבית משפט )בג"ץ( מטעם עמותות חברה אזרחית, יהיו דיונים בכנסת ועוד. הדבר 

"בעין  נמצאים  הדברים  לכן  פוליטי".  מ"גוון  לגמרי  חף  שהוא  ממשלתי,  במשרד  נושא  שאין  מכיוון  קורה 

הציבורית". ההנחה היא כי פעילותו של משרד ממשלתי אינה אמורה להיות "צבועה" בגוון הפוליטי של השר 

העומד בראש המשרד וכי דמות פוליטית לא יכולה להתערב בניהול משרד שירות ציבורי ולמנוע ממנו לפעול 

באופן אובייקטיבי ונטול פניות. ברור כי לא ניתן למנוע השפעה פוליטית לחלוטין, אולם אם מישהו סוטה 

מהתנהגות נאותה, ומנסה להפעיל השפעה זרה באופן ניכר, יש בסביבה גורמים אחדים, שינסו למנוע זאת, 

כגון תקשורת, אקדמיה, דעת הקהל, מפלגות שמבקרות ועוד. כך שמנגנוני הפיקוח החיצוניים הם מגוונים, אם 

כי לא תמיד מאד אפקטיביים, ומתמקדים בעיקר בהתערבויות בוטות וקיצוניות. 

אחד התחומים הבולטים בעניין ההתערבות הפוליטית בשירות המדינה הוא איוש משרות בשירות. בשנים 

המדינה  ובשירות  במשרדיהם  רבות  למשרות  שרים,  של  פוליטיים  המינויים  בכמות  ירידה  חלה  האחרונות 

גורם משמעותי  יותר.  בזוטרות  והן  בכירות  הן במשרות  בעבר. מדובר  למדי  נפוצה  תופעה שהייתה  בכלל, 

בעצירת התופעה היה העמדה לדין של פוליטיקאים על ניצול מעמדם לטובת מינויים פוליטיים רבים. אחת 

מחברות הוועדה המייעצת, המכירה את הנושא לעומקו, טענה כי הירידה בהתערבות הפוליטית נכונה בחלק 

מהמשרדים בלבד ולא בכולם. הפערים במידת ההתערבות בין המשרדים, לדעתה, הם משמעותיים כל כך 

שלא ניתן להכליל זאת על כלל המגזר הציבורי.

עניין זה נוגע לחובת המכרזים הקיימת בשירות הציבורי. הדרישה למכרזים, באופן כללי, הן לאיוש משרות 

כלפי פנים והן לרכישות או לעבודות חוץ, יוצרת בעיות רבות, ובעקיפין אף יכולה להביא לתוצאה הפוכה: 

לאפשר מינויים "תפורים". עודף הרגולציה ומורכבות המכרזים מקשים ומסרבלים את התהליך כולו. המכרזים 

לאיוש משרות גדושים בכללים ובהוראות עד כי עלולה להידרש שנה לאשר מכרז, והתהליך כולו הופך בלתי 

וכך  רבות, מורכבים מדי  גם הם, פעמים  חיצוניים  ולנותני שירות  חוץ הפונים לספקים  כלפי  יעיל. מכרזים 

מקשים על יכולת הכניסה של ספקים חדשים לשוק הרכישות הציבוריות, ביחוד כשמדובר בעסקים קטנים. 

הבעיה הקיימת בשני סוגי המכרזים היא, כי הם בנויים כך שניתן להתאים או "לתפור" אותם למידותיו של 

מועמד רצוי ספציפי, כמו גם להחליט מי האנשים שיישבו בהרכב הוועדה המחליטה על תוצאות המכרז, ועל 

ידי בחירת "האנשים הנכונים" ליצור הטיה במכרז. כך נוצרת מראית עין בלבד של מכרזים 'פתוחים' לכול, 

כאשר בפועל אין תחרות של ממש על המשרות, או על שירותי ספקים.

פתרון חלקי שעלה בדיוני השולחן העגול, ואף הוצג בעבר בפני גורמים בכירים בשירות, הוא יצירת מאגר של 

אנשים המתאימים לשירות בוועדות, לפי קריטריונים מוגדרים מראש, מהם יורכבו ועדות המכרזים. כמו כן, 

להגביר שקיפות במכרזים ולחייב בפרסום את תהליך הבחירה בין המועמדים השונים במכרז, במקום לפרסם 

רק את תוצאותיו הסופיות, בלי שתהיה שקיפות על תהליך בחירת המועמד.

"הדלתות  תופעת  היא  הציבורי,  השירות  של  בעצמאותו  פגיעה  בה  רואים  שרבים  למדי  רווחת  תופעה 

המסתובבות". מושג זה מתאר עובדים בשירות הציבורי הפורשים מהשירות לטובת משרות בקרב גורמים 
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חיצוניים אשר אותם הכירו ועמם עבדו במהלך תפקידם בשירות המדינה, כך שהם "חוזרים" ומופיעים 'בכובע 

גורמים פרטיים  כזו  - כנציגים מטעם הגורם החיצוני אל מול אנשי המשרד שבו עבדו קודם. בצורה  אחר' 

ובשירות הממשלתי. עובד  ועסקיים חיצוניים קונים השפעתם על ההחלטות המתקבלות בשירות המדינה 

)לרוב בדרגי הביניים לאו דווקא עובדים בכירים ביותר( שירות המדינה המכיר על בוריו את סבך המערכת 

על פרטיה ואת הפרטים של דרכי עבודתה, וכמובן את אנשי השירות )שהיו עד לא מכבר עמיתיו לעבודה או 

כפיפיו(, ויכול לנצל את קשריו האישיים לקידום ענייני מעסיקו החדש, מהווה נכס חשוב לגורם חיצוני הרוצה 

לקדם החלטות התואמות את ענייניו במשרדים הממשלתיים המתאימים. ואכן, תופעה זו נפוצה מאוד כמעט 

בכל שירות המדינה: החל מאנשי משרד האוצר העוברים לעבוד בגופים בעלי עניין בהחלטות האוצר, דרך 

אנשי צבא העובדים מול ספקים )למשל יצרני נשק( ועוברים לעבוד אצל אותם יצרנים כנציגיהם כלפי הצבא, 

אנשי משרד האנרגיה העוברים לעבוד בחברות אנרגיה ולייצגן כלפי המשרד שעזבו )למשל בנושאי רגולציה 

התחום(, וכלה במשרד המסחר והתעשייה ובמשרדים רבים אחרים. קשה להתעלם מהשפעות חיצוניות אלה 

)שאינן בהכרח פוליטיות אלא גם עסקיות, מסחריות ואף חברתיות( על שירות המדינה ופגיעתן בעצמאות 

פעולתו. 

מהדברים הנ"ל מתקבל הרושם כי יש מידה של עצמאות בשירות הציבורי אם כי לא רבה מאד. אולם, יש 

הטוענים כי העצמאות של שירות המדינה היא רבה ואף רבה מדי. טענה זו נסמכת על המצב לפיו למנהלי 

משרדי הממשלה יש יכולת מעטה בלבד )אם בכלל( לנהל את המשאב האנושי בשירות לפי צרכי משרדיהם 

)כפי שהם רואים לנכון לנהלם(. שכן, ניהול המשאב האנושי )גיוס, פיטורין, קידום, והעברה לתפקיד אחר( ניטל 

מידי מנהלי המשרדים הממשלתיים ונמצא בידי נציב שירות המדינה. לטענתם, חוסר יכולתה של ההנהלה 

להפעיל גמישות ניהולית )למשל: לתמרץ עובדים טובים, לשלול תמריצים או להעביר מתפקידם את הגרועים( 

מטיל מגבלה משמעותית על יכולתו של שירות המדינה לשרת כראוי את הציבור. 

עם זאת, יש שהצביעו על כך שמנהלי המשרדים אינם חסרי אונים לחלוטין בניהול משאבי האנוש והם מוצאים 

דרכים לעתים 'יצירתיות', עד כדי וירטואוזיות – כפי שהתבטא אחד המרואיינים, כדי להביא לשינויים שהם 

אירגוניים מתואמים  ולבצע שינויים  יכול להנחות  בניהול משרדם. מנכ"ל משרד ממשלתי  מבקשים לבצע 

ובכך  העובדים,  על  שליליות(  או  )חיוביות  תקופתיות  דעת  חוות  להכין  יחידות,  להקים  או  לבטל  במשרד, 

להשפיע על מעמדם בשירות. "תפירת מכרזים"- הינה טכניקה ידועה. טכניקה נוספת היא לתמרץ מועמדים 

אחדים להסיר את מועמדותם מהמכרז תמורת הבטחת הטבות רבות אחרות, כך שהמועמד הרצוי נותר יחיד 

וכך הוא מתמנה למשרה בצורה חוקית. נעשה שימוש במעורבות בוועדות האיתור כטכניקה נוספת. גישת 

"שמור לי ואשמור לך" בין משרדים המופעלת על ידי שרים ומנכ"לים היא גישה ידועה ומוכרת. ההשפעה 

ניכרת, כאמור, גם במינוי "אנשי שלומנו" בוועדות הבחירה במכרזים, המנכ"ל יכול להמליץ על קידום העובדים 

למשרות בכירות בתפקידי רוחב שאינם מחייבות מכרזים, וכן יכול להשפיע ביושבו כיו"ר הוועדה, בוועדת 

המכרזים, ועוד ועוד, כיד הדמיון הנטויה. עם זאת ידועים מקרים שבהם הורה שר למנכ"ל, לפטר עובדים כדי 

ולהפעיל מגוון דרכים שליליות כדי להמאיס  לפנות משרות בכירות למקורבים. קל הדבר ל"תפור תיקים" 

את המשרה על "המיועד לפינוי". כל אלה מצביעים על כך שעדיין יש למנהלי משרדי הממשלה מידה לא 

מבוטלת של השפעה על ניהול המשאב האנושי הכפוף להם, ולעתים הדבר אף מתבטא בניצול לרעה של 

כוחם כדי לקדם אינטרסים ספציפיים. 

לסיכום, על אף כל זאת, עדיין נראה כי בשירות הציבורי יש מידה לא מבוטלת של עצמאות ואי-תלות בגורמים 

חיצוניים או פוליטיים.
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משילות המגזר הציבורי

א. שקיפות המגזר הציבורי
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה יש נהלים והוראות להבטיח שקיפות במידע פיננסי, משאבי אנוש והחלטות ניהוליות בשירות 

הציבורי?

ניקוד: 60
נראה כי יש לא מעט נהלים והוראות להבטחת שקיפות בשירות המדינה. גורם מרכזי בהעצמת השקיפות 

של שירות המדינה הוא פורטל המידע והשירותים הממשלתי www.gov.il 107. הפורטל הוקם כדי להנגיש 

והנגישות למידע. הפורטל כולל את המיזם  וכדי להגביר את השקיפות  לציבור מידע על השירות הציבורי 

"ממשל זמין" אשר בו יש לכל משרד ממשלתי אתר המפרט מידע הנוגע למשרד. בפורטל מופיע גם תקציב 

המדינה108  המחולק לפי תקציבי המשרדים כך שקיימת שקיפות פיננסית מסוימת לגבי השירות הממשלתי. 

התקציב המופיע הוא זה שאושר על ידי הכנסת אך אין בו הפירוט של ביצוע התקציב בפועל. הפורטל כולל 

החובק  אינטרנטי  ארגוני-תשתיתי  פרויקט  זהו  בממשלה(.  כוללת  רוחבית  )מערכת  המרכב"ה  מיזם  את  גם 

את המערכות המנהליות בכלל המערך הממשלתי109 . מטרת הפרויקט היא לנהל ביעילות את נכסי המדינה 

ומשאביה. הנושאים המנוהלים במערכת המידע כוללים את מצבת ההתחייבויות והחובות של המדינה, נכסי 

המדינה, המשאב האנושי, רישום ספקים ועוד. משרדי הממשלה חייבים לנהל את הנושאים הללו באמצעות 

את  שמגביל  מה  חכם,  בכרטיס  צורך  יש  המרכב"ה  לאתר  להיכנס  כדי  השקיפות.  שנשמרת  כך  המערכת, 

רמת  את  משפרים  המרכב"ה  ומערכת  הזמין  הממשל  פורטל  ספק  ללא  אולם  אליו.  הרחב  הציבור  נגישות 

הנגישות באופן ניכר. 

שירות  חוק  המדינה.  בשירות  לשקיפות  הנוגעים  הציבורי  במגזר  ותקנות  חוקים  נהלים,  כמובן  יש  בנוסף, 

המדינה110  ותקנון שירות המדינה )תקשי"ר(111  נועדו להגביר את המשילות וליצור שקיפות בפעילות המגזר 

למדינה  וספקים  לרכש  פרסום מכרזים  על שקיפות בתהליכי  מורה  זה  חוק  כפי שתואר למעלה,  הציבורי. 
וכן פרסום מכרזי גיוס עובדים. חופש המידע והשקיפות במכרזים באים לידי ביטוי בחוק חובת המכרזים112 

ותקנותיו. חוק זה מטיל חובה על המדינה לערוך מכרז פומבי לביצוע עסקה בטובין, במקרקעין, ביצוע עבודה 

או לרכישת שירותים. המדינה וגופיה השונים, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או 

להשתתף  שווה  הזדמנות  אדם  לכל  הנותן  פומבי  מכרז  פי  על  אלא  שירותים,  לרכישת  או  עבודה,  לביצוע 

בו. מאתר מנהל הרכש הממשלתי113  ניתן ללמוד על החובה לפרסם את מסמכי המכרז באינטרנט. התקנה 

קובעת כי מסמכי המכרז יומצאו לכל דורש ללא תשלום, במשרדי הגוף הציבורי, וככל הניתן באמצעות אתר 

 http://www.gov.il/firstgov  107

http://www.mof.gov.il/BUDGETSITE/STATEBUDGET/BUDGET2013_2014/Pages/   108

Budget2013_2014HP.aspx
 http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava  109

110  חוק שירות המדינה, התש"יט-1959

 http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service  111

112  חוק חובת המרכזים, התשנ"ב-1992

  http://mr.gov.il/About/Pages/default.aspx 113
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האינטרנט. במידה שלא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים 

יומצאו תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם. האמור חל על חברות ממשלתיות ועל תאגידים סטטוטוריים 

וגם על גופים ציבוריים אחרים, שאינם משרדי ממשלה ויחידות סמך.

ואובייקטיביות  הוגנות  יוצרת  זו  שקיפות  שקיפות.  להבטיח  היא  המכרזים  של  המרכזיות  מהמטרות  אחת 

בהתמודדות בקרב המועמדים. בעקבות החקיקה, המכרזים של נציבות המדינה מאפשרים תחרות חופשית 

כי  בפירוש  נקבע  הממשלתי,  ברכש  ובינוניים  קטנים  עסקים  של  חסמים  לבחינת  הוועדה  בדוח  והוגנת. 

התקשרויות הממשלה עם ספקים במכרזים פומביים תורמות לשקיפות בכך, שמאפשרות פיקוח ציבורי יעיל 

על כספי הציבור, וגם תורמות להגדלת אמון הציבור בתקינות התקשרויות הממשלה. שכן, פרסום המכרזים 

הפומביים מצמצם את יכולת פקידי הממשלה לסטות מיעדי הרכש הממשלתי114 . 

בנושא המינויים בשירות המדינה, החוק מגדיר כללים המבטיחים שקיפות בנושא מינויים וקובע שלמשרות 

הקבועות בשירות המדינה מתקבלים עובדים רק כשיש תקן ולא ממנים אדם על תקן אלא במכרז. כלומר, 

אין מינויים "בדלת האחורית". לפי התקנות במכרז יושבת ועדה שעליה להיות מקצועית-אובייקטיבית והיא 

אמורה לבחור את הכשיר ביותר מבין המתמודדים. המכרז הפומבי חייב להיות מפורסם בדרכים רבות, בכלל 

זה: באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה ושל המשרד, או של היחידה הממשלתית, בהם משובצת 

המשרה; בשני עיתונים יומיים לפחות בשפה העברית, שאחד מהם הוא עיתון נפוץ, וכן בעיתון המתפרסם 

נוסח זה צריך להיות זהה  יהיה בנוסח מקוצר אך  בשפה הערבית. בפרסום בעיתונים פרטי המכרז הפומבי 

לפרטים שאישרו האחראי, או נציבות שירות המדינה.

ממשלה115   החלטות  פי  על  המדינה.  בתקציב  המשרות  תקצוב  באמצעות  נעשה  ותפקידים  משרות  איוש 

ואילו  המדינה  שירות  נציבות  על  מוטלת  הסמך  וליחידות  הממשלה  למשרדי  המשרות  הקצאת  אחריות 

האחריות לתקצוב המשרות מוטלת על אגף התקציבים באוצר. במטרה להסדיר את נושא הקצאת המשרות 

ותקצובן נקבע בנציבות שירות המדינה ובאגף התקציבים באוצר נוהל עבודה מפורש, מסודר ומפורט. מכאן, 

שמבחינת השקיפות הפיננסית תקציב המדינה מהווה דיווח פיננסי שקוף. דהיינו, תקציב השירות הציבורי 

המידע  לפרסום  מביאה  ממילא  המדינה  תקציב  את  לפרסם  והחובה  הממשלתי,  התקציב  מחוק  חלק  הוא 

ועדת הכספים של  נדרשים לאישור  יש שינויים בתקציב הם  גם אם  הפיננסי-תקציבי של שירות המדינה. 

הכנסת והם מקבלים פומביות. מכאן עולה כי בהיבט החוקי מובטחת שקיפות פיננסית. 

חוק חופש המידע116  הוא חוק הנותן הוראה כללית לחופש ופרסום כל מידע, כולל מידע מתחום שירות 

מרשויות  מידע  לקבל  "הזכות  כי  קובע  והוא   1999 במאי  לתוקפו  ונכנס   1998 במאי  חוקק  החוק  המדינה. 

ולמימוש  הביטוי  חופש  להגשמתו של  בסיסי  ותנאי  דמוקרטי  היסוד במשטר  מזכויות  היא אחת  ציבוריות 

לקידומם של  תסייע  למידע  יותר  רבה  נגישות  החיים.  תחומי  בכל  אדם  והאחרות של  הפוליטיות  זכויותיו 

ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על 

http://sba.tamat.gov.il/About/Documents/11_Analysis%20of%20barriers%20to%20  114

 government%20procurement.pdf
115  החלטות ממשלה מספר 2579 מיום 2007/11/11 ומספר 4436 מיום 2009/1/25

116  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
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מעשי השלטון". אולם החוק מאפשר הגבלות והחרגות לחופש המידע, למשל בשם שיקולי ביטחון ודומים 

להם, שהן כלליות בניסוחן ומאפשרות שיקול דעת בהחלטות אם לפרסם מידע מסוים או לאו. לכן, כדי ליישם 

בצורה מיטבית את חוק חופש המידע, החוק מחייב את הרשויות הציבוריות למנות נציג מטעמן שיהיה מופקד 

על יישום החוק ברשות הציבורית. עם זאת, אין החוק מכונן מנגנון לפיקוח על פעולותיהם של נציגים אלה, 

כמו כן אין במדינת ישראל מערך סנקציות על אי-מילוי חוק חופש המידע והחוק אינו קובע כל סנקציה כלפי 

הרשות על אי–עמידה בחובות הפרסום. 

נציבות שירות המדינה אף מחויבת לפרסם לציבור דין וחשבון שנתי על פעולותיה, תחומי אחריותה והסבר 

על פעילותה. דוח זה חייב לכלול דיווח של הממונה על חופש המידע על פעולתו. 

של  הציבורי  הדיווח  שקיפות  היה   OECD לארגון  ישראל  של  הקבלה  מתנאי  חלק  לעיל,  לדברים  בנוסף 

הממשלה ובהחלטתה להצטרף ל- OECD אשרה הממשלה את אימוץ כללי שקיפות אלה. כללי השקיפות 

הנדרשים נפרשים על פני מספר רבדים והם כולל התייחסות לתהליכים פרלמנטריים, לתהליכים תקציביים 

וכספיים ולתהליכים אחרים אשר הממשלה מחויבת לספק לתושבים. כל אלה מחייבים את השירות הממשלתי 

בישראל.

בסקירה באתרים שנערכה לצורך דוח זה לא נמצאה חקיקה העוסקת בניהול המידע בשירות הציבורי. יתכן 

בית  לדוגמא  לנושא:  התייחסות  בפסיקה  קיימת  זאת  עם  סדורה.  חקיקה  לא  אך  חקיקה אקראית  וקיימת 

המשפט המנהלי תל אביב קבע כי על עיריית תל אביב להעמיד לרשות הציבור את "ספר התקציב" ו"הצעות 

התקציב" בפורמט אלקטרוני נגיש. 

לסיכום, הדעה שרווחה בקרב משתתפי הוועדה המייעצת והשולחן העגול הייתה כי נושא השקיפות במגזר 

הציבורי השתפר בשנים האחרונות לעומת חוסר השקיפות שהייתה בעבר. לבד מנושא המכרזים, שהשקיפות 

בו השתפרה מאד, עדיין יש מקום לקידום ושיפור השקיפות בשירות המדינה. בשנים האחרונות אכן יש מגמה 

חיובית בכיוון הגברת השקיפות. לתפישת חברי הועדה, עדיין נדרשות הבהרות רבות בחוק בנושאי השקיפות 

המפרטות ומגדירות את חובת השקיפות מבחינת מטרות, דרך התנהלות, תהליכי החלטה, מדדים, תפוקות, 

שיקולים ועוד.

שקיפות - הנוהג למעשה
עד כמה ההוראות המכתיבות שקיפות במשאבים האנושיים והכלכליים ובניהול המידע של המגזר הציבורי 

נאכפות ביעילות?

ניקוד: 45
למה  ביחס  בוודאי  הציבורי מעטה,  בשירות  בפועל  כי השקיפות  עולה  העגול  ומהדיון בשולחן  מהראיונות 

שניתן היה לצפות ממדינה דמוקרטית נאורה. השקיפות מצויה בעיקר בפרויקט המרכב"ה ובפרסום המכרזים, 

הן לרכש והן לגיוס משאבי אנוש. שורש הבעיה הוא אופן הצגת המידע וצורת נגישותו לציבור. אחת הבעיות 

היא שהצגת המידע מסורבלת וקשה לקריאה והבנה ולכן לעתים קשה לפיענוח ולהבנה. בעיה אחרת היא 

שהמידע אינו נגיש במדיה דיגיטלית פשוטה ונוחה לעיבוד ולדליית נתונים. יש לציין כי במקרים רבים המידע 

המוצג אינו עדכני, ולעתים אף מיושן ולא רלוונטי. אין ספק כי פרסום נתונים באיחור רב מציג נתונים ומידע 
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שזמנם עבר ואינו תואם את קצב השינויים המסחרר של המאה ה-21. דבר זה הוא בעייתי בלשון המעטה. 

למרות חולשות אלה ונוספות, הייתה הסכמה בדיונים ובראיונות כי בשנים האחרונות נראית מגמה חיובית של 

הגברת פרסום מידע ונתונים בסיסיים הנוגעים לשירות המדינה, אף כאלה שאין דרישה פורמאלית לפרסמם. 

הפורטל הדיגיטלי הממשלתי "ממשל זמין" תורם לנגישות ולשקיפות בפועל המתהוות והולכות. עם זאת, 

פורטל הממשלה "הממשל הזמין" ומיזם המרכב"ה אינם כוללים עתה גופים הקשורים לשירות הציבורי אך 

אינם חלק ממשרדי הממשלה עצמה )כגון רשויות ממשלתיות וגופים נסמכים(. אלה אינם משתקפים שם, 

והשקיפות לגביהם מועטה מאד.

חשוב לציין גם את היבט הפיקוח על השקיפות. מאחר שבעיקרו הפיקוח על נושא השקיפות הוא בידי נציבות 

נציבות שירות המדינה לא  די כדי להמריץ שקיפות. בפועל,  ובידי מבקר המדינה, אין בכך  שירות המדינה 

משתדלת דיה לעודד שקיפות, למשל בכך שאינה רואה באי-מילוי חוק חופש המידע, משום עבירת משמעת 

לפי סעיף 40.211 לתקשי"ר. חשוב לציין כי פעמים רבות החוק עצמו לוקה בחסר מבחינת הדרישה לשקיפות 

של תהליכים. כך למשל אין כל חובת דיווח של ועדות מכרזים לפרוט את החלטותיהן ואת הסיבות והשיקולים 

השונים שהובילו לבחירה הסופית. יחד עם זאת, בדרך כלל החלטות במכרזים נמסרות לכל הניגשים למכרז, 

גם לאלו שלא זכו. מנגנון זה יוצר שקיפות ומאפשר לכל המשתתפים במכרז לבחון את ההחלטה שהתקבלה 

כשלרשותם עומד סעד מובנה לתקוף את החלטות ועדת המכרזים.

לסיכום, מידת השקיפות הנוכחית עדיין אינה רבה ויש צורך לחזקה. השקיפות כיום ממוקדת במידע ובמתן 

שירות לאזרח )אפשרות להורדת טפסים דרושים לטיפול, מידע מנהלי כללי על השירות ועוד( אך לא ביצירת 

שקיפות של פעולות שירות המדינה והתנהלותו בפועל: מידע מהותי כגון דוחות פעילות, החלטות ותהליכי 

החלטה פנימיים אינו נגיש ואינו מתפרסם. בנוסף, בעוד שהתקציבים של משרדים מסוימים שקופים במידה זו 

או אחרת הרי לרוב אין כל מעקב אחר היחס של התשומות אל מול תפוקות המשרדים ואין פרסום של מדדים 

המציגים נתונים באשר לרמת ההוצאה בהם ומידת השימוש בתקציב ליצירת שירות לציבור ומענה לצרכיו. 

הדעה הרווחת בדיונים הייתה כי החסמים הקיימים במערכת בנושא השקיפות נובעים מחוסר רצון לחשוף 

מידע ומהנוחות שבאי-החשיפה. אולם יותר מכך החסם העיקרי הוא הצורך של המערכת להסתגל לנורמות 

השקיפות החדשות, דבר הדורש שינוי בתפישות המערכת את עצמה, בחינוך, בהקניית ערכי שירות לאזרח 

וברי כי גורמים אלה דורשים זמן. אחד המרואיינים אף ציין כי אילו הציבור היה מתעקש ודורש נתונים ומידע 

נוספים באופן נמרץ, היה מתרחש שינוי ברמת השקיפות. 

תפקיד חשוב זה של המרצת השקיפות ודרישתה ממלאות כיום בעיקר התקשורת וכן ארגוני חברה אזרחית 

המתמקדים בנושא השקיפות במסגרות השלטוניות ופועלות לשם כך בין אם על ידי הפעלת לחץ ושדולות 

לשם קידום השקיפות ובין אם על ידי הירתמות לנושא השקיפות והפיכת מידע ממשלתי לשקוף יותר ונגיש 

לציבור הרחב )כמו למשל מיזם "תקציב פתוח" המתמקד בנגישות תקציב המדינה לציבור הרחב(.



המגזר הציבורי

141

ב. אחריותיות המגזר הציבורי
אחריותיות - היבט החוק

באיזו מידה קיימות הוראות המבטיחות שהמגזר הציבורי יהיה מחויב לאחריותיות על פעולותיו?

ניקוד: 47
כאמור לעיל עובדי השירות הציבורי כפופים הן לנציבות שירות המדינה – האחראית על ניהול אנשי שירות 

המדינה - והן למנהלים המקצועיים שלהם, מנכ"לי המשרדים השונים. לפיכך, אחריותיות מהיבט התפקוד 

המקצועי היא כלפי המנכ"לים והשרים של משרדי הממשלה, בעוד שהאחריותיות מבחינת ניהול המשאב 

האנושי היא כלפי הנציבות המדווחת לממשלה והאחריותיות שלה אף היא כלפי הממשלה. הנציבות היא 

יחידת סמך במשרד ראש הממשלה וככזו היא מדווחת למנכ"ל משרד ראש הממשלה.

את  קובעות  והן  הציבורי  שירות  של  פעילותו  את  המכוונות  העיקריות  ההוראות  הן  התקשי"ר  הוראות 

לממונים  על  מלא  דיווח  לדווח  המדינה  עובדי  על  התקשי"ר  הוראות  פי  על  בו.  חלק  כל  של  האחריותיות 

עליהם ולהביא בפניהם את מלוא המידע הרלוונטי וניתן להעמיד לדין משמעתי עובד שאינו נוהג כך. ניתן 

להעמיד לדין משמעתי עובדים גם במגוון רחב של התנהגויות שיש בהן כדי לפגוע בזולת, להעכיר את אווירת 

לפגוע בדרך  או  יחסי האמון של הציבור בשירות המדינה,  יחסי העבודה, לערער את  העבודה, לשבש את 

אחרת בתפקוד התקין של השירות. בנסיבות המתאימות אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה יכול לשקול 

המבטיחות  הוראות  יש  כלומר,  ציבור.  עובד  של  משמעתי  לדין  העמדה  ובהם  משמעתיים  צעדים  נקיטת 

נושאים באחריות למעשיהם.  פי התקנות הם  ועל  ולהתנהגותם  ביחס למעשיהם  אחריותיות של העובדים 

ולעמוד לדין, בהליכים  יכול להיתבע  נוסף לאחריותיות עובדי המדינה הוא העובדה שעובד המדינה  ביטוי 

משפטיים שונים בשל מעשה או מחדל שעשה במסגרת מילוי תפקידו.

לשירות הציבורי יש אחריותיות מסוימת גם כלפי מבקר המדינה המשמש גוף הבודק ומבקר, גם בתפקידו 

כנציב תלונות הציבור, את התנהלות השירות הציבורי. הביקורת מכוונת לאחריותיות ולאחריות על פעילויות 

במובן של תיקון ליקויים ופעילויות לא ראויות וכן דיווח למבקר על התיקונים שנעשו. המבקר מדווח לכנסת 

ולממשלה את ממצאיו ומהן הדרכים לתקן ליקויים אם יש כאלה, וזו למעשה אחריותיות השירות הציבורי 

כספיים  דוחות  המקבל  הכללי  החשב  הוא  הכספית  הפעילות  את  ומנטר  המפקח  נוסף  גורם  הכנסת.  כלפי 

תקופתיים וכלפיו יש אחריותיות בהיבט הכספי. 

בתי המשפט מהווים גם הם מנגנון לאכיפת אחריותיות, שכן ניתן לפנות לבית המשפט לבקש סעד ולערער 

וממושך  מורכב  עניין  היא  סיוע מבתי המשפט  לקבלת  פנייה  בפועל,  אולם  הציבורי.  בשירות  על החלטות 

ואין מרבים להשתמש בו. לבד מביקורת מבקר המדינה ופיקוח החשב הכללי אין למעשה פיקוח על פעילות 

השירות הציבורי וממילא האחריותיות הנדרשת נמוכה. 

בחוק ובתקנות אין הגדרה ברורה מהי האחריות בכל תפקיד מתפקידי שירות המדינה ולרוב גם אין הגדרה 

בשירות  שונים  לגורמים  מאפשר  ברורה  הגדרה  העדר  של  זה  מצב  באחריותיות.  נושא  גורם  איזה  ברורה 

הציבורי להתחמק ולהימנע מלתת דין וחשבון על מעשיהם או לשאת באחריות עליהם. דוגמה לכך היא מענה 

לשאילתות המופנות אליהם בכנסת: השרים, המייצגים את מנהיגות השירות הציבורי, מחויבים אמנם לענות 
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על שאילתות המופנות אליהם בכנסת אולם הם אינם מחויבים לדווח לוועדות הכנסת השונות או למליאה 

על תפקודם השוטף לאורך השנה. גם כאשר ועדת כנסת דורשת משר מסוים להופיע בפניה החוק אינו מחייב 

את השר להגיע באופן אישי ובדרך כלל נשלח לוועדה עובד זוטר לענות במקום השר, אף כי לעתים עובד זה 

אינו מסוגל לענות כראוי לשאלות הוועדה. יש לציין כי בדרך כלל השרים מגיעים למליאת הכנסת כדי לענות 

לשאילתות. 

נראה כי תחושת האחריות הרווחת בקרב שרים ופקידים בכירים במגזר הציבורי היא עדיין בבחינת רצוי ולא 

פליליים  מעשים  של  במקרה  רק  כרלוונטית  נתפסת  הממשלה  וראש  שרים  של  אחריותיות  מצוי.  בבחינת 

המגיעים לכדי חקירה משטרתית והרשעה פלילית.

אחריותיות - הנוהג למעשה
עד כמה מחויבים עובדי המגזר הציבורי במתן דין וחשבון על פעילויותיהם בפועל?

ניקוד: 35
מהחומר שאספנו מסתמן כי בפועל האחריותיות בשירות הציבורי חמקמקה ולוקה מאד בחסר. עובדי המדינה 

אינם נקראים לתת דין וחשבון על מעשיהם אלא אם מדובר במעשים פליליים. העובדה כי לא מוגדר מי הגורם 

האחראי למה ומהי מסגרת אחריותו יוצרת מצב של בריחה מאחריות. רעה חולה בנושא זה כפי שנטען בדיונים 

הנמוכים  הדרגים  על  והטלתה  הגבוהים  בדרגים  מאחריות  התחמקות  הש"ג:  סינדרום  המכונה  תופעה  היא 

ביותר שאפשר. אחת המרואיינות ציינה כי קיימת תופעה נוספת והיא "סינדרום ש"ג הפוך" שבה הדרג הנמוך 

מתחמק מאחריותיות ומטיל את האשמה והאחריות על הדרגים הגבוהים. כך, כולם רוחצים בניקיון כפיהם.

בעיה אחת מני רבות שעלו בדיון הייתה העובדה כי בשירות המדינה אין אכיפה של אחריותיות, ואין הטלת 

סנקציה במקרה של אי-קבלת אחריותיות על התנהגות. אחד המרואיינים ציין כי להערכתו אגף המשמעת 

בנציבות שירות המדינה חלש ואינו מסוגל להתמודד עם ריבוי עבירות המשמעת, על אחת כמה וכמה עם 

החמורות והמורכבות שבהן. האכיפה עצמה חלשה מאחר ועורכי הדין באגף מעטים, לעתים רבות הם חסרי 

הליכי  מיצוי  האכיפה.  שרשרת  ובכל  התביעה  בתיקי  הטיפול  באיכות  פוגם  עליהם  המוטל  והעומס  ניסיון 

המשמעת והדין אורכים זמן רב ובכך פוגעים באיכות האכיפה. לעובדי האגף חסרון משמעותי בהתמודדות עם 

סניגורים המייצגים את הנאשמים, מדובר בעורכי דין פרטיים מנוסים ביותר המתמודדים בדרך כלל בהצלחה 

והמשמעת  האכיפה  מנגנוני  כי  הוא  הרווח  המצב  הצער  למרבה  הנציבות.  מטעם  המשמעתי  התובע  עם 

מופעלים בעצמה ראויה, רק כאשר עובד מדינה מבצע עבירה חמורה של ממש. גם אז לרוב הענישה בפועל 

לכך  מודעים  הציבורי  השירות  עובדי  יחסית.  קל  הוא  העונש  כלל  ובדרך  לעבירה  פרופורציונאלית  אינה 

שאכיפת המשמעת לוקה בחסר ומנצלים זאת. כמובן שבמצב כזה ההרתעה אינה יעילה כלל. 

לצערנו לא עלה בידינו לאסוף בראיונות ובדיונים שנערכו מידע משמעותי וקונקרטי יותר על האחריותיות 

בפועל בשירות הציבורי. ככלל, התחושה בדיונים הייתה כי מבחינת הנוהג בפועל האחריותיות לוקה מאד 

בחסר.
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ג. יושרת המגזר הציבורי
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את היושרה של עובדי המגזר הציבורי?

ניקוד: 80
נושא היושרה של עובדי שירות המדינה מתייחס למגוון נושאים הנוגעים לשירות הציבורי, כגון מצבי ניגוד 

עניינים, קבלת מתנות, אירוח, שימוש לא-נאות במוסדות ציבור, עבודה פרטית מחוץ למגזר הציבורי, שימוש 

במידע ציבורי, נסיעות רשמיות, העסקה של חברי משפחה ועוד. נראה כי הוראות החוק המופיעות במקורות 

שונים כגון חוק שירות המדינה )משמעת(117 , תקשי"ר, קוד אתי, תקנונים שונים ופסיקות שיפוטיות שונות 

מתייחסות באופן נרחב לנושאים אלו. כלומר קיימת חקיקה מפורטת, מאורגנת ובהירה המגדירה את כללי 

ההתנהגות המחייבים את עובדי המדינה במגוון נושאי היושרה.

נציבות שירות המדינה סבורה כי היושרה והאתיקה בשירות הציבורי הם נושאים מרכזיים ומהותיים: "עובדי 

המדינה מופקדים על מתן שירות לציבור ועל תחומים רגישים ורבי חשיבות בניהול ענייני המדינה. מעמדם, 

סמכויותיהם ומהות עבודתם מחייבים הקפדה על רמה אתית גבוהה ביותר, הן במישור היחסים בינם לבין 

עצמם והן כלפי הציבור עמו הם באים במגע"118 . מכאן שגם הקוד האתי מהווה גורם שנועד להבטיח יושרה 

בשירות המדינה. יתרה מזו, בחקיקת משנה בנושא משמעת, מופיע פרק המפרט מהי התנהגות על פי כללי 

ולחוק  )משמעת(  המדינה  שירות  לחוק  לתקשי"ר,  בנוסף   . הפרתן119  על  סנקציות  וקובע  ואתיקה  יושרה 

שירות המדינה )מינויים( מפרסם מדי פעם נציב שירות המדינה בקרב עובדי המדינה "כללי אתיקה לעובדי 

2008. בקובץ מופיעים  זה היה משנת  ביותר שמצאנו לצורך מחקר  המדינה". קובץ כללי האתיקה העדכני 

סעיפים הנוגעים במישרין לאתיקה וליושרה של עובדי הציבור. למשל קביעה בסיסית כי "עובד המדינה ינהג 

בדרך ההולמת את מעמדו, תפקידיו וחובותיו כעובד המדינה. הוראה זו חלה גם על התנהגות שאינה קשורה 

בתפקידו."

זאת ועוד, חוק העונשין קובע עבירות פליליות החלות על עובד ציבור. אלו כוללות בין השאר: קבלת שוחד, 

ניסיון לקבלת שוחד ושימוש לרעה בכוח המשרה. שוחד נתפש כעבירה מהותית ומרכזית של עובד מדינה. 

בעיני התקשי"ר יש בשוחד כדי להשחית את מערכת המנהל הציבורי ולפגוע ברקמה העדינה של מערכת 

היחסים בין הפרט ובין עובדי הציבור מערכת המושתתת על הגינות, ענייניות, אי-משוא פנים, שוויון ועוד. 

עובד המדינה הינו נאמן הציבור, וככזה חלה עליו אחריות מיוחדת לפעול במסגרת תפקידו בהגינות, יושר 

וניקיון כפיים. עובד מדינה אינו מייצג במסגרת תפקידו את עצמו או את צרכיו הפרטיים, אלא את אזרחי 

המדינה בהתאם לאינטרס הציבורי.

מניעת שחיתות בשירות המדינה הוא נושא בעל חשיבות רבה ביותר המשתקף בחוק בהוראות מקיפות ופירוט 

נרחב באשר להגנה על חושפי שחיתות בשירות המדינה ולמתריעים בשער. לאלו מוצעת בחוק הגנה מפני 

התנכלות או פיטורין בגין התרעה או חשיפת מעשה השחיתות. תנאי להגנת העובד הוא כי הפגיעה בו באה 

117  חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג - 1963

118  נציב שירות המדינה )28.6.1987(

119  עבירות משמעת של עובדי המדינה מוגדרות בסעיף 17 לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963, וכן בתקשי"ר.
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בתגובה לחשיפת מעשי השחיתות. כלומר צריך שיתקיים קשר סיבתי בין החשיפה ובין הפגיעה. לא כך הוא 

הדבר כאשר הודעת העובד על מעשי השחיתות באה רק לאחר הפגיעה בו או בלא קשר אליה. מעבר לכך, לפי 

התקשי"ר אפשר להעמיד לדין משמעתי עובד אשר הגיע לידיו מידע ממשי על חשדות למקרי תשלום שוחד 

והוא נמנע מלדווח על כך לאחראי במשרד או לגורמי אכיפת החוק. כך הדבר גם באשר להתנהגות שאינה 

הולמת עובדי מדינה או התנהגות בלתי הוגנת, הכול בהתאם לנסיבות המקרה. לפיכך, מצופה מעובד מדינה 

אשר בתוקף תפקידו מגיע אליו מידע ממשי באשר לחשדות למקרי תשלום שוחד, כי ידווח על החשדות 

האמורים ולא יתייחס למידע זה כאל עניינו הפרטי ויימנע מחשיפתו. חובתו של עובד המדינה לספק מידע זה 

היא מהחשובות בחובותיו כעובד מדינה.

במקרה של פגיעה בעובד עקב התרעה או חשיפה של שחיתות רשאי העובד לפנות גם לנציב תלונות הציבור, 

גורם החיצוני לנציבות השירות. נציב תלונות הציבור רשאי לתת כל צו שימצא כנכון וכצודק, כדי להגן על 

זכויות העובד ולמנוע את הפגיעה בו. חוק ההגנה על עובדים120  מעניק גם הוא הגנה לעובדים אשר נפגעו 

ומספק את  בית הדין לעבודה עושה עבודתו הנאמנה בסוגיות אלו  זה  עקב חשיפת שחיתויות. מכוח חוק 

הסעד העיקרי לחושפים שחיתות. אין הדבר כך לגבי נציב תלונות הציבור, שאינו מורגש כמעט בהגנה על 

עובדי ציבור החושפים שחיתויות.

באשר לעניין ניגודי האינטרסים במילוי התפקיד כעובד מדינה יש התייחסות מפורשת בתקנות. מודגש כי 

כתוצאה  תועלת  או  אישי  עניין  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  על-ידי  ובין  לעצמו  בין  המדינה,  לעובד  יהיה  לא 

ממילוי תפקידיו ולא יבוא לידי מצב של ניגוד אינטרסים בין מילוי תפקידיו לבין ענייניו האישיים. עם זאת, 

לא מצאנו בחוק ובתקנות דרישה למילוי הצהרות הון על ידי עובדי המדינה הבכירים ותקנה לגבי פרסומן של 

הצהרות ההון ברבים. גם הצהרות ההון של חברי הממשלה נשארות חסויות מהציבור. המחוקק שם דגש על 

ניגוד עניינים אפשרי גם במקרי מעבר של עובד המדינה לעבודה אל מחוץ לשירות המדינה. על עובדי מדינה 

אשר קיבלו הצעת עבודה מגורם מחוץ לשירות המדינה, לדווח לממונים וליועץ המשפטי של המשרד בדבר 

ההצעה שקיבלו, ועליהם להימנע מכל טיפול, במישרין או בעקיפין, בענייניו של אותו גורם, אלא אם קבע 

היועץ המשפטי אחרת, מטעמים שיירשמו בהחלטתו. יתרה מכך, גם אם עובד קיבל הצעה ודחה אותה על 

הסף גם אז ידווח על כך לממונה עליו, אשר ישקול אם יש צורך בקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של 

המשרד.

במסגרת המאמצים למנוע היווצרות ניגודי עניינים, חל על עובדים המועסקים בשירות המדינה איסור לקבל 

מתנות. מתנה שניתנה לעובד ציבור או לילדו ועובד הציבור לא החזירה לנותנה תעבור לקניין המדינה. טובת 

הנאה, שאסור לעובד לקבלה במישרין, אסור לו גם לקבלה בעקיפין או באמצעות אדם. כמו כן חייב העובד 

להשתמש בסמכותו ובהשפעתו כדי למנוע שקרוב משפחה שלו יקבל טובת הנאה בנסיבות אלו. האחריות 

להימנע ממצב של עבירה על הוראות אלה והנחיותיהן, מוטלת בראש ובראשונה על העובד. בכל מקרה של 

ספק, על עובד הציבור להיוועץ תחילה ביועץ המשפטי של המשרד או של יחידת הסמך, למסור לו את המידע 

הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיו. המחוקק נותן גם מענה לשאלת נסיעותיהם של עובדי המדינה לחו"ל. במקרה 

של נסיעה לחו"ל נדרשים עובדי המדינה למלא אחר כללים ברורים כגון מילוי טפסים ודיווח לממונה הישיר 

120  חוק הגנה על עובדים, התשנ"ז-1997
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ולממונה הביטחון ביחידתם וחתימה על מסמכים שונים הנוגעים לנסיעה, יש לציין כי יש הקפדה רבה בנושא 

הנסיעות לחו"ל. 

מצדו השני של מטבע היושרה נמצא האיסור למסור ידיעות שהגיעו אל העובד במסגרת עבודתו לגורמים 

שאינם מוסמכים. עובד המבקש לפרסם ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, צריך להגיש בקשה למזכירות 

הממשלה בצירוף טיוטת הפרסום שבדעתו לפרסם והעתק ממנה יישלח לנציבות שירות המדינה. 

תחום יושרה חשוב בשירות המדינה שנראה כחסר מבחינת החקיקה והתקנות מכונה "הדלת המסתובבת". 

זהו מצב שכיח שבו בעלי תפקידים פורשים מהשירות הציבורי ומתמנים למשרות בגוף אשר הם עבדו עמו 

בשירות הציבורי –בין אם במגזר הפרטי או במגזר השלישי. יש אמנם התייחסות לנושא בתקנות ובפסיקה אך 

החוק חסר ביותר. הנושא מצריך חקיקה מחמירה ותקופות צינון מוגדרות לענפים שונים במשק אך היעדר 

חקיקה ואכיפה בנושא תהווה פגיעה חמורה באינטרס הציבורי וביושרה בשירות המדינה. בדיונים שנערכו 

בנושא זה סברו רבים מהמשתתפים כי במצב הנוכחי מוחלות תקופות צינון על תפקידים רבים מדי בשירות 

מספר  את  להקטין  יש  לטענתם  ראוי.  שכר  לעובד  משולם  לא  הצינון  שבתקופת  מכיוון  סבירות  אינן  והן 

התפקידים עליהם חלות תקופות צינון על-פי חוק, ולתת לבעל התפקיד היוצא תשלום למשך תקופת הצינון 

או חלק ממנה. ברור כי יש למצוא את האיזון שבין חובת הצינון לבין חוק חופש העיסוק, בכדי שלא לקפד 

פרנסתו ומחייתו של הפורש.

כללית, אם כן, נראה שיש מסכת ענפה למדי של הוראות נהלים וחוקים שנועדו להבטיח את היושרה של 

עובדי המדינה. חברי הוועדה המייעצת מסכימים עם כך שהחוק מפורט, מפותח וברור בכל הקשור ליושרה 

הנדרשת במגזר הציבורי. עם זאת, ציינו חברי הוועדה כי קיימות בכל זאת בעיות אחדות, כמו העובדה שעובדי 

ציבור אינם מחויבים במתן הצהרת הון. אמנם, יש מחברי הוועדה שמציינים כי אין זה נכון לדרוש הצהרת הון 

שכן יש בה חדירה לפרטיות העובד. לדעתם, פתרון אפשרי להתלבטות שבין חשיבות היושרה ובין הבעייתיות 

שבחדירה לפרטיות הוא דיווח בפרקי זמן קבועים לגוף האמון על כך אשר בוחן אותם באופן דיסקרטי.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מובטחת בפועל יושרתם של עובדי המגזר הציבורי?

ניקוד: 45
הציבורי  בשירות  והאתיקה  היושרה  את  כאמור  רואה  המדינה,  עובדי  על  הממונה  המדינה,  שירות  נציבות 

כנושא מרכזי ומהותי. הציפיה היא כי עובדי המדינה המופקדים על מתן שירות לציבור ועל תחומים רגישים 

ורבי חשיבות בניהול ענייני המדינה יקפידו על רמה אתית גבוהה ביותר, אך נראה כי לא בהכרח כך הדבר. 

נראה כי היושרה בפועל נמוכה יחסית.

היושרה מוגדרת בדוח זה כהתנהגות שהיא עקבית עם הערכים והנורמות ועולה בקנה אחד איתם. לגבי שירות 

המדינה, הערכים והנורמות אליהם אמורה להיות מכוונת התנהגות עובדי המדינה הם ערכי השירות למדינה 

לאזרח, כמוצהר במפורש ומכאן הציפיה שלעיל. אף כי חלק ניכר משירות המדינה אכן פועל בצורה זו, עדיין 

יושרה. כלומר, שלל החוקים והתקנות  מתקיימות בשירות המדינה מספר תופעות שבפועל אינן משקפות 

המצוינים לעיל, אינם נאכפים כנראה די הצורך כדי להבטיח יושרה ראויה בשירות המדינה.
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כראשי  ומנכ"לים  פוליטיקאים  ומוצאים  היצירתיות שמחפשים  הדרכים  היא  לעיל  שהוזכרה  תופעה אחת 

המערכת, בכדי לעקוף את מנגנון המינויים הפורמאלי בשירות המדינה כדי לקדם אינטרסים שלהם, ולא את 

האינטרסים של שירות המדינה כמצופה מהם. כפי שהוזכר לעיל, הדבר נעשה למשל על ידי ריבוי מינויים 

השפעות  או  "כמומחים"  מיוחדים  אישיים  חוזים  האמון",  "משרות  גבולות  מתיחת  באמצעות  פוליטיים 

עקיפות על ועדות המינויים ו'תפירת' מכרזים. תופעה אחרת היא תופעת הדלת המסתובבת שהוזכרה קודם, 

המשקפת לעתים באופן סמוי, נטייה והטיה לפעולות התואמות את האינטרסים של המעסיק העתידי על 

חשבון האינטרס של שירות המדינה.

תופעה נוספת המעוררת התמרמרות רבה בציבור ופוגע בתדמית השירות הציבורי היא תופעת המתווכים 

)מאכרים( המסייעים לקבל שירותים. עקב בירוקרטיה רבה ושירות איטי ומסורבל, הציבור הנזקק לשירות 

הממשלתי מחפש דרכים עקלקלות לקבל את השירות במהירות. הדבר מהווה קרקע פורייה להתפתחותם 

במשרדי  תהליכים  לקדם  וביכולתם  בנגישות  היא  שהתמחותם  פרוטקציונרים(  או  )מאכרים,  מתווכים  של 

הממשלה ובפרט בתהליכי שירות מורכבים יותר. השימוש במתווכים אלה נתפס בציבור כמתן שוחד לעובדי 

שירות המדינה – וקרוב לוודאי שהדבר אכן כך. נוספת לכך תרבות הפרוטקציה וניצול קשרים אישיים שנועדו 

אף הם לעקוף את המכשולים לשם קבלת שירות ראוי ומהיר. בכל אלה יש משום קידום טובתו האישית 

זה  יושרה  חוסר  ליושרה.  מנוגדת  זו  שהתנהגות  כך  השירות,  מטרות  קידום  ולא  המדינה  שירות  עובד  של 

נתפס בציבור כשחיתות בשירות הציבורי. בעשור האחרון חלה עליה עקבית למדי בתפישת השחיתות במגזר 

הציבורי )שרטוט 14(. דירוג תפישת השחיתות עלה מציון של 3.2 בשנת 2004 לציון 3.9 בשנת 2013 )ציון 5 

הוא השחיתות רבה ביותר(. 

שרטוט 14: מדד תפישת השחיתות במגזר הציבורי, לפי שנים



המגזר הציבורי

147

כללית, אם כן, אפשר לראות כי על אף שיש מסכת ענפה למדי של הוראות נהלים וחוקים שנועדו להבטיח את 

היושרה של עובדי המדינה, בפועל יושרה זו אינה מובטחת. בוועדה המייעצת ובשולחן העגול המשתתפים 

הסכימו שממד החוק מפורט, מפותח וברור בכל הקשור ליושרה הנדרשת במגזר הציבורי. אולם, לדבריהם 

בפועל קיימות בכל זאת בעיות לא פשוטות מבחינת רמת היושרה הנמוכה בשירות המדינה. 

תפקיד המגזר הציבורי במערכת היושרה

שירות המדינה הוא גורם משמעותי בחיי המדינה ויש לו נגיעה לתחומי פעילות רבים בחיים הציבוריים הן 

החברתיים והן הפרטיים של כל אזרח. לכן יש למגזר זה אפשרות להשפיע ולתרום רבות למערכת היושרה. 

ליושרה  משמעותית  חיובית  תרומה  נושא  אינו  המדינה  שירות  כי  עלה  העגול  בשולחן  ובדיונים  בראיונות 

בישראל ואינו מציב לציבור דוגמה ראויה. השירות הציבורי אינו פועל די כדי להעניק לציבור שירות כראוי 

ברוח העקרונות הדמוקרטיים. ברור כי הכללה זו מטבעה גורפת ובהחלט יש הבדלים בין המשרדים והבדלים 

בין העובדים השונים. 

הציבור  בפני  ומעמידה  באי-התלות של שירות המדינה  הפוגעת  לא מבוטלת  הפוליטית השפעה  למערכת 

דוגמה שלילית בהיבט היושרה. השפעת המערכת הפוליטית באה לידי ביטוי בפעולות כגון מינויים וחילופי-

גברי בשירות הציבורי, בייחוד בקרב אנשי הסגל הבכיר; השפעות של גורמי הון להטיית הפעילות הציבורית 

הצורך  בשירות;  הגבוהים  בדרגים  המסתובבות  הדלתות  תופעת  )הון-שלטון(;  שלהם  האינטרסים  לקידום 

להיעזר במתווכים )מאכרים, או פרוטקציונרים( לעתים קרובות לשם קבלת שירות מורכב; בירוקרטיה רבה 

וסטגנציה בשירות וכן חוסר היכולת לרענן ולשפר את השירות הציבורי בגלל קושי להעביר מתפקידם עובדים 

לא מתאימים גם אם מדובר בהעברה לתפקידים אחרים במערכת ולאו דווקא פיטורים. כמובן שבין עובדי 

השירות הציבורי יש רבים המתפקדים היטב, מאמינים בייעודם כנותני שירות ציבורי ומשרתים את הציבור 

ביעילות ובנאמנות, אך נראה שאין בהם די בכדי ליצור בציבור רושם טוב שיתרום לחיזוק מערכת היושרה 

הלאומית. יש אף האומרים כי ההפך הוא הנכון: תרומתו למערכת היושרה היא שלילית.

תפקידו של שירות המדינה בקידום היושרה הלאומית ובמאבק בשחיתות נבחן כאן בשני היבטים: א. שיתופי 

תרומת  ב.  בשחיתות;  המאבק  קידום  לשם  עסקיים(  או  אזרחיים  )ממשלתיים,  אחרים  ארגונים  עם  פעולה 

אינו  המדינה  שירות  האלה  בהיבטים  כי  נראה  הצער,  למרבה  השחיתות.  סיכוני  להפחתת  המדינה  שירות 

מצטיין, שלא לומר – כושל. אפשר לומר כי תרומתו של השירות הציבורי לקידום מערכת היושרה הלאומית 

דלה ולעתים בלתי מורגשת כלל – אם לא שלילית.
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א. שיתוף פעולה עם מוסדות ציבוריים, ארגוני החברה האזרחית וסוכנויות 
פרטיות במניעת/טיפול בשחיתות )בפועל(

האם יש דוגמאות לשיתופי פעולה בין גופים ממשלתיים לבין עצמם או בינם לבין גורמי חברה אזרחית ו/או 

במגזר העסקי, לשם ייזום או קידום מאבק בשחיתות?

ניקוד: 35
לא מצוי בידינו מידע כלשהו בדבר שיתופי פעולה בין גופים שונים בשירות המדינה ובין עצמם או עם גורמים 

בחברה האזרחית והעסקית שמטרתם קידום המלחמה בשחיתות. אם היו שתופי פעולה כאלה, נראה שהם 

חוץ-ממשלתיים.  מגופים  באה  לכך  היזמה  ולרוב  לנושא מסוים  ומכוונים  בהיקפם  היו מקומיים, ממוקדים 

אפשר לציין שיתוף פעולה אשר יזמה עמותת שקיפות בינ"ל ישראל עם משרד האוצר ואשר מטרתו הייתה 

להכין גרסה נוחה וקלה לקריאה של תקציב המדינה. בבסיס היזמה עמד הרצון להנגיש את ספר התקציב 

הכתוב בלשון חשבונאית מקצועית ומורכבת, לציבור הרחב וכך גם להגביר את שקיפותו. המיזם חדל לפעול 

לאחר זמן קצר אך לאחר מספר שנים חודש בידי מיזם תקציב פתוח והסדנה לידע ציבורי, אשר השיקו את 

אתר התקציב הפתוח המציג את תקציב המדינה באמצעות טבלאות וגרפים בצורה נגישה לציבור121 .

ב. הפחתת סיכונים לשחיתות במערכת הציבורית
עד כמה ישנה מסגרת יעילה שתפקידה לשמור על היושרה בתהליכי הרכש של המערכת הציבורית?

ניקוד: 40
שירות  קבלת  לשם  הנדרשים  הסבוכה  והביורוקרטיה  הנהלים  ריבוי  הממשלתי,  בשירות  הרגולציה  עודף 

במגזר הציבורי מגדילים למעשה את הסיכונים לשחיתות ולפגיעה ביושר ובשקיפות. כך למשל, על פי מדד 

"Ease of Doing Business" של הבנק העולמי122  ב- 2012 ניצבה ישראל במקום ה-38 העולמי )מתוך 185 

מדינות(. לכאורה המקום אינו נמוך, אולם ישראל נמצאת בשליש התחתון מבין מדינות ה-OECD ולאחריה 

כלכלות כמו יוון, ספרד ואיטליה.

תחום רישוי העסקים מאפשר השוואה בין מדינות ישראל למדינות אחרות. לפי הנתונים של הבנק העולמי 

בישראל נדרשים 34 ימים לקבלת היתר ראשוני לפתיחת עסק, טרם קבלת הרישיון הרשמי, זאת לעומת 12 

ימים בלבד במדינות ה- ,OECDישראל מדורגת במקום ה-41. כמו כן משך הזמן הנדרש לצורך קבלת רישיון 

נתונים ממשרד מבקר המדינה מ-2011, קבלת רישיון עסק בישראל נמשכת  פי  עסק הוא ארוך מאוד: על 

בישראל בממוצע 219 ימים לעומת 147 במדינות ה-123OECD. עוד ב-2006 התקבלה ההחלטה לבצע רפורמה 

בתחום רישוי העסקים אולם זו הוצגה באופן רשמי מטעם משרד הפנים רק באמצע 2011, ואמורה הייתה 

להיכנס לתוקף במהלך 2012 124. תכלית הרפורמה היא לפשט באופן משמעותי את ההליכים הביורוקרטים 

. כך, בחלק מהרפורמה נקבע לוח  הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק, לצמצם את משך ההמתנה ועוד125 

 www.open-budget.org.il  121  ראה

Doing Business in Israel :122  הבנק העולמי

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel )גישה: 29/07/13(
123  ליטמן טל. "שלל תוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים ללא תיאום, ללא חקיקה, עם בירוקרטיה". כלכליסט, 11/05/17

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3517813,00.html )גישה: 13/07/29(
124  לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון )ע"ר(. רפורמה מקיפה בהליכי רישוי עסקים 

http://www.haifachamber.org.il/page_1204 )גישה: 13/07/29(



המגזר הציבורי

149

זמנים מדויק, לפיו פרק הזמן הנדרש לצורך השלמת התהליך חייב על פי חוק לנוע בטווח שבין 60 יום ל-180 

יום. עד סגירת הדוח לא נמצאו ממצאים בנוגע להטמעת הרפורמה כמו גם נתונים עדכניים כלפי השיפור 

בתהליכי רישוי העסקים.

דרכים  מחפש  הממשלתי,  לשירות  הנזקק  שהציבור  לכך  גורמים  והם  ומסורבלים  מורכבים  התהליכים 

)מאכרים(  מתווכים  של  להתפתחותם  פורייה  קרקע  היווה  והדבר  במהירות  השירות  את  לקבל  עקלקלות 

המסייעים לקדם תהליכים במשרדי הממשלה. לא זו אף זו, תרבות הפרוטקציה והשימוש בקשרים מקבלת 

גם היא חיזוק משמעותי בשירות המדינה. חשוב להבחין בין הבעיה הקיימת באיכות תפקודו ויעילותו של 

שירות המדינה המהווה נשוא לרפורמה משמעותית, ובין השלכותיה על מערכת היושרה הלאומית. בפועל, 

קשה מאד להפריד בין היבטים תפקודיים להיבטי תפקיד השירות במערכת היושרה. תפקוד לקוי של השירות 

הציבורי מעורר מחד את הצורך לפנות לדרכים עוקפות לשם קבלת שירות ודרכים אלה פוגעות ברמת היושרה 

והשקיפות. מאידך, תפקוד לא ראוי מקרין על אמון הציבור בשירות המדינה ועל יכולתו לתרום כעמוד-תווך 

חשוב, ליושרה ברמה החברתית.

הביטוי המוחשי לכל אלה הוא תפישת הציבור את השירות הציבורי. במדד ברומטר השחיתות העולמי לשנת 

2013 126 דורגו עובדי הציבור במקום השלישי בדירוג הארגונים המושחתים בישראל, בציון של 3.7 )5 משקף 

רמה גבוהה ביותר של שחיתות(, אחרי המפלגות ומוסדות הדת. באופן דומה, 89% מהציבור בישראל סברו כי 

קשרים אישיים חיוניים כדי לקדם עניינים בפקידות הציבורית )לעומת ממוצע של 66% בעולם(. נתונים אלה 

מעידים באופן ברור כי בהיבט זה, השירות הציבורי לא רק שאינו תורם למערכת היושרה הלאומית אלא פוגע 

בה באופן משמעותי בשמשו דוגמה שלילית.

להבדיל מכל אלה, בשירות המדינה נושא המכרזים לרכש, ספקים וכיו"ב, מוקפד מאד, גלוי ונוקשה. שירות 

נוקשה ודקדקנית )מערכת המרכב"ה(. על החורגים ממנה מופעלות  המדינה פיתח מערכת לניהול מכרזים 

סנקציות. קשה מאד ליצור התקשרות עם המדינה שלא באמצעות מערכת זו, ובכך נשמרת יושרה ושקיפות 

במכרזים שמוציאה המדינה. מאידך, הנוקשות והסרבול של המכרזים והחובה להשתמש בספקים מורשים 

בלבד מהווה לעתים מגבלה משמעותית, מעין כלוב ברזל המונע גמישות וזריזות פעולה אשר לעתים דרושות. 

תופעות לוואי של סרבול ונוקשות אלה הוזכרו לעיל: פגיעה אפשרית באיכות השירות תוך התפתחות דרכים 

עוקפות וניסיונות להתחמק ממכרזי המערכת, כמו יצירת מכרזים תפורים, שימוש בחוזים מיוחדים אגב הצגת 

נסיבות חריגות אשר כביכול מצדיקות זאת ועוד. 

לסיכום, מבחינת השימוש המוקפד במכרזים לרכש ולמתן שירותים חיצוניים מספקים, פועל שירות המדינה 

באמצעות מערכת מוסדרת ונוקשה של הוראות מכרזים פומביים ובכך מהווה דוגמה לציבור ותורמת תרומה 

חשובה ליושרה הלאומית. מאידך, דווקא מערכת מוקפדת ונוקשה זו גורמת לכך שלעתים נוצר צורך לעקוף, 

להתחכם ולטפלל את המערכת ובכך לפגוע ביושרה, בשקיפות ובמשילות של שירות המדינה.

125  משרד הפנים, מרכיבי הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים 

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/new_Reform.pps )גישה: 29/07/13(
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תקציר
גופי האכיפה )המשטרה ופרקליטות המדינה( זכו לדירוג כולל בינוני )74/100(. בכל המדדים זכתה 

הפרקליטות לציונים גבוהים יותר מאשר המשטרה וברוב המדדים נמצא כי המצב בפועל, גרוע 

בהרבה מהמצב החוקי, שכשלעצמו אינו מניח את הדעת.

שרטוט 15: תוצאות הערכת רשויות האכיפה

לגופי האכיפה עצמאות משמעותית בפעולתם. מובטחת להם הקצאת משאבים כחלק מתקציב 

המדינה אף כי התקציב אינו מספיק להשגה ראויה של היעדים. עם זאת נראה כי בחלקו, המחסור 

המורגש נובע מהדרך בה מוקצים המשאבים בפועל והעדיפויות הנקבעות. 

אי-תלות גופי האכיפה בגורמים חיצוניים היא מהגבוהות בדירוגי התחומים שנבדקו. הדבר נכון 

לפרקליטות  כי  הגורסים  יש  מאד.  גבוהה  בפועל,  שעצמאותה  המדינה  פרקליטות  לגבי  בייחוד 

עצמאות-יתר ואין כל בקרה על פעולותיה. בשנים האחרונות ניכרת מגמה למתן את העצמאות 

בין  יחסית.  נמוכה  המשטרה,  של  בפועל  עצמאותה  זאת,  לעומת  לפרקליטות.  שיש  הרבה 

במיוחד  בעצמאותה,  הפוגעת  המשטרה  על  פוליטית  השפעה  יש  כי  שטענו  היו  המרואיינים, 

לגבי חקירות 'רגישות' פוליטית ובמינוי קציני-משטרה בכירים. לעומתם, יש הטוענים כי אין כל 

השפעה כזו. 

נראה כי מאחר שרשויות האכיפה הן חלק מן הרשות המבצעת, ניכרת בהן השפעתה של המדינה: 

הן במינויים לתפקידים הבכירים ביותר והן בעבודתן השוטפת של הרשויות. בשל הכפיפות לזרוע 

המבצעת, האכיפה מנוהלת, גם לפי החוק וגם בפועל, על ידי גורמים עם נגיעה 'פוליטית'. עם זאת, 

נראה כי החוק מתיר חופש פעולה ועצמאות לגופים אלה במינויים לגבי גיוס וקידום של העובדים, 

רשויות  המוצהרת של שתי  ובפרקליטות. העצמאות  ביותר במשטרה  הבכירים  בדרגים  שאינם 

אלה לגבי חקירה וטיפול במקרים פליליים, אינה תמיד עולה בקנה אחד עם הנעשה בפועל. יחד 

עם זאת נראה כי בפועל, מתקיימת העצמאות הן של המשטרה והן של הפרקליטות, בייחוד ברמת 

הגורמים הזוטרים יותר, בעוד ברמת התפקידים הבכירים העצמאות הולכת ופוחתת.



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

154

המשילות ברשויות האכיפה לוקה בחסר, בייחוד לגבי האחריותיות בפועל, שם הדירוגים נמוכים 

באופן חריג, אך גם מבחינת השקיפות בהן. היושרה בפועל במשטרה, דורגה כנמוכה. פורמלית, 

האחריותיות  אולם  הדיווח לשר הממונה,  חובות  לגופי האכיפה מבחינת  סבירה  יש אחריותיות 

כלפי הציבור היא נמוכה מאד. הכלי החוקי המרכזי בידי הציבור הינו הערעור על החלטות גופי 

האכיפה בפני בית המשפט, על כל הסרבול הכרוך בכך. אין אמצעי המאפשר ביקורת על החלטות 

הפרקליטות ופעולותיה )הדבר בולט במיוחד בקשר לחקירת אישי ציבור( כך, שבפועל, אין כמעט 

פנים- היא  השוטרים  של  והאחריותיות  דומה  הדבר  המשטרה,  לגבי  לפרקליטות.  אחריותיות 

משטרתית, כלפי הממונים. במקרי עבירות מצד אנשי המשטרה, מטפלת בדברים בעיקר היחידה 

לחקירת שוטרים במשרד המשפטים. בציבור נוצר הרושם כי המשטרה, המטפלת בעצמה, נוטה 

"לסלחנות-יתר" כלפי אנשיה והיא נתפשת כגוף לא ישר וללא אחריותיות. נראה כי הגורם החיצוני 

הדורש דין וחשבון מרשויות האכיפה על מעשיהן והחלטותיהן היא התקשורת הציבורית המותחת 

ביקורת עליהן במקרים בולטים של חוסר אחריותיות. 

מבחינת  האכיפה.  ברשויות  למעשה,  הנוהג  לבין  הקיימת  ההלכה  בין  ממשי  פער  יש  כי  נראה 

ההלכה, קיימים תקנות ומנגנוני בקרה שנועדו להבטיח כי רשויות אכיפת החוק יהיו חייבות לדווח 

לגופי  והדיווח  והן ברמת ההסבר  הן ברמת ההסברים לאזרחים  ולקחת אחריות על פעולותיהן, 

הבקרה הרשמיים. הנפגעים מהתנהלות והתנהגות המשטרה יכולים לפנות לתהליכים משפטיים, 

להגיש ערר על החלטות, וכן לפנות למנגנון להגשת תלונות על שוטרים ופרקליטים. עובדי רשויות 

האכיפה אינם חסינים מפני העמדה לדין משמעתי או פלילי בגין עבירות שביצעו. הנעשה בפועל 

אינו נראה כתואם את ההלכה: האחריותיות בפועל נראית כמוגבלת למדי. בפועל, הרושם הנוצר 

הוא כי הפיקוח על המשטרה, ובייחוד על הפרקליטות, אינו משמעותי ואינו יעיל, וכי לא קיים 

פיקוח המניח את הדעת, ולא דיווח ראוי. במשטרה אמנם, נוטים לראות עצמם כבעלי אחריותיות 

והם תופשים את עצמם כגוף מפוקח היטב המדווח על פעילותו ואחראי לתוצאותיה. אך  רבה 

בפועל, גם הבקרה והצורך בדיווחיות של המשטרה, אינם רבים. 

גם השקיפות כלפי הציבור אינה רבה, לא במשטרה ולא בפרקליטות, למרות שככל גוף ציבורי גופי 

האכיפה מחויבים בשקיפות. במשטרה, החקיקה מגבילה את פרסום המידע מטעמים של בטחון 

המדינה וחסיון החקירות, אך בפועל, המשטרה נוטה לפרש הגבלות אלה פרשנות מרחיבה. נראה 

כי חסרה שקיפות בעיקר בתחום של אכיפת החוק ומניעת פשיעה. לפרקליטות המדינה יש אתר 

הדין  יותר,  מהותיים  לנושאים  באשר  בעיקרו.  אדמיניסטרטיבי  בסיסי,  מידע  המספק  אינטרנט 

המחייב את הפרקליטות בגילוי חומרי חקירה, מכוונן לנוגעים בדבר ולא לכלל הציבור. בפועל, 

נראה כי הפרקליטות נמנעת ממסירת מידע תוך השענות על המגבלות בחוק חופש המידע )בטחון 

המדינה, מאמץ לאיתור החומר ועוד(.

היושרה בגופי האכיפה גבוהה מעט יותר אך עדיין אינה מספקת. מבחינת החוק, חסרה התייחסות 

עניינים.  וניגוד  משמעת  לנושאי  התייחסות  קיימת  אך  האכיפה  ברשויות  ליושרה  מפורשת 

האתי  לקוד  מעבר  ספציפי  אתי  קוד  אין  בפרקליטות  אך  ביותר  כללי  אתי  קוד  קיים  במשטרה 

של  היושרה  את  להבטיח  שנועדו  המדינה  פרקליט  מטעם  והנחיות  המדינה  עובדי  של  הכללי 

עובדי הפרקליטות. בפועל, בפרקליטות היושרה גבוהה מעט יותר. קיימות תרבות ומסורת עבודה 

הנוגעות לצדדים נורמטיביים וערכיים בביצוע עבודת החקירה והגשת התיקים לדין ללא איפה 

ואיפה. בפועל, עולה כי מבחינת היושרה קיימים 'ליקויים' אך המשטרה אינה 'משטרה מושחתת' 

יושרה  במשמעות המלאה של המושג. תפישת הציבור את המשטרה היא של ארגון בעל רמת 

והרמה הנמוכה של האמון ביושרת  זה עלה הטיעון שיתכן  כי בהקשר  נמוכה למדי. ראוי לומר 
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המשטרה אינה נובעת בהכרח מתפקודה הלא ישר וחסר ההגינות, אלא מתוך ההתרסה הבסיסית 

– היא נתפשת בציבור  ולסדר. אשר לפרקליטות  נגד כל הנוגע לציות לחוק  בחברה הישראלית 

ניסיון  יושרה, אך כחסר מנגנונים של רגולציה פנימית. בעוד שבמשטרה נעשה  כגוף הוגן ובעל 

לתת מענה נורמטיבי מקיף ומעשי לשוטרים, נראה שבפרקליטות לא נעשה הדבר. כלומר מבחינת 

ההלכה, יש מקום לשיפור המנגנונים על מנת להבטיח טוב יותר את היושרה ברשויות הללו.

מבחינת הנעשה בפועל, המרואיינים גורסים כי יש בעיית 'תרבות ארגונית' שאינה תומכת דייה 

ביושרה. הקוד האתי הקיים )במידה שקיים( אינו מספק, ואינו מוטמע כראוי ברשויות האכיפה. 

לתפישתם הקוד והכללים הם רק למראית עין ונדרשים חינוך ופיקוח משמעותיים יותר. חשוב 

המומחים  עם  בעין  עין  הדברים  את  רואים  אינם  עצמה,  המשטרה  מתוך  שהמרואיינים  לציין 

החיצוניים וחושבים כי המשטרה היא גוף שקיימת בו יושרה.

כאמור גם המשטרה וגם הפרקליטות נתפשות בציבור כנקיות כפיים ולא מושחתות בבסיסן, על 

אף ליקויים בהם הנחשפים פה ושם, וראויים לביקורת ולתיקון.

תרומת רשויות האכיפה ליושרה הלאומית היא גבוהה. שתי רשויות האכיפה עובדות בשיתוף מלא 

והן בעלות תפקיד מרכזי ביותר במלחמה בשחיתות. רשויות האכיפה לא נרתעו מחקירות שחיתות 

ועבירות פליליות גם של הדרגים הבכירים ביותר בשלטון, כולל נשיא, ראש ממשלה, שרים וחברי 

כנסת )לרבות מכהנים(. למרות שחקירות נפתחות ומתבצעות בזהירות ראויה, התעוררה לאחרונה 

ביקורת הטוענת כי רשויות האכיפה מגלות "להיטות יתר" לפתוח בחקירות אלה. מאידך, קיימת 

ביקורת על התמשכות בלתי סבירה של החקירות נגד נבחרי ציבור אשר מחלישה את המלחמה 

בשחיתות שלטונית, זאת בשל פגיעה בראיות ובסיכויי ההרשעה בבית-המשפט. למרות האמור 

לעיל, יובהר כי לא נטען להטיית חקירות ותוצאותיהן, סגירתן או השעייתן בגלל השפעה ולחצים 

פוליטיים, או כתוצאה ממקרי שוחד ושחיתות ברשויות האכיפה. 

בסיכומו של דבר, רשויות האכיפה אינן חוששות בדרך כלל מגילוי, חקירה והעמדה לדין של מקרי 

במלחמה  חשוב  תפקיד  ממלאות  הן  ובכך  ומעמדו,  לתפקידו  קשר  ללא  אדם,  כל  של  שחיתות 

בשחיתות.

המלצות
שתסדיר  תקציבית  רפורמה  נדרשת  כי  נראה  משאבים,  של  יעילה  בהקצאה  הבעייתיות  לאור 

מחדש את חלוקת התקציבים ותבטיח את ניהולם היעיל.

בהיבט השקיפות מומלץ כי משטרת ישראל והפרקליטות יגבירו את כמות המידע שהן מפרסמות 

לציבור, וכן יש להפוך אותו לנגיש יותר. על מאגרי המידע להיות מורכבים ולאפשר לציבור לבצע 

בהם חיפושים והשוואות.
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רקע
המונח "רשויות אכיפה" מתייחס לסוכנויות האוכפות את החוק, או אשר מסייעות באופן פעיל וישיר באכיפת 

החוקים. כללית, אלה כוללים למשל: משטרה, פרקליטות המדינה וסוכנויות אכיפה אחרות, כגון- משטרה 

בהגדרה  הלאומית, מתמקד  היושרה  במסגרת מערכת  הנוכחי,  הניתוח  הסוהר.  בתי  חוקרת, שירות  צבאית 

מצומצמת של רשויות אלה, שהיא: פרקליטות המדינה והמשטרה כגורמי האכיפה המרכזיים.

ישראל.  במדינת  החוק  באכיפת  העוסקים  ביותר  המרכזיים  הגופים  שני  הן  המדינה  ופרקליטות  המשטרה 

תפקידה של משטרת ישראל, ככל משטרה אחרת, הוא בבירור, לאכוף את חוקי המדינה, כזרוע האוכפת של 

המדינה ולשמור על הסדר הציבורי במסגרת חוקי המדינה. 

פרקליטות המדינה היא הגוף העיקרי המייצג את מדינת ישראל בבית המשפט. אם כי בתחום הפלילי, לפחות 

מבחינה סטטיסטית, הפרקליטות מגישה רק חלק קטן מכתבי האישום בעוד שאת רובם מגישה המשטרה. 

השונים  הגופים  על  ישראל,  מדינת  בלעדי.  באופן  עוסקת  זו  היא  הפרקליטות  החמורות,  בעבירות  אולם, 

המרכיבים אותה, זקוקה לייצוג משפטי הן כמאשימה, במשפטים פליליים, והן כתובעת או נתבעת במשפטים 

אזרחיים, או משיבה בהליכים מנהליים ובעתירות לבית המשפט הגבוה לצדק. תפקיד זה ממלאת פרקליטות 

המדינה. לפרקליטות תפקידים רבים נוספים, שבין החשובים ביניהם ההחלטה האם להעמיד אדם לדין פלילי, 

או לסגור את התיק הפלילי נגדו מטעמים שונים )היעדר אשמה, חוסר בראיות, חוסר עניין לציבור(, בטרם 

הוגש נגדו כתב אישום פלילי, או הטיפול בערעור על החלטה זו, אם החלטה זו התקבלה על ידי גורם אחר 

כן מטפלת הפרקליטות  כמו  הפלילי(.  זה בתחום  בנושא  לה תפקיד מרכזי  )למשל המשטרה  לכך  המוסמך 

בבקשות אנשים, שהוגש נגדם כתב אישום, לעיכוב ההליכים נגדם.

בתחום אכיפת החוק פועלת הפרקליטות באופן עצמאי ובלתי תלוי. מעמדה המיוחד של פרקליטות המדינה 

כגוף האמון על ביצור שלטון החוק והמנהל התקין מוכר ומכובד על-ידי זרועות הממשל השונות בישראל.

מבנה וארגון
משטרה:

בדרגת  קצין  עומד  בראשה  תקציבו.  במסגרת  ופועלת  פנים  לביטחון  מהמשרד  חלק  היא  ישראל  משטרת 

רב-ניצב, המתפקד כמפקח הכללי )להלן המפכ"ל(. המפכ"ל מתמנה לתפקידו על ידי הממשלה, ובהמלצת 

השר לביטחון פנים. על פי סעיף 9 לפקודת המשטרה127  "המפקח הכללי יפקח על משטרת ישראל, על סדרי 

תחת  שברשותה".  ולאפסניה  בה  הכרוכות  ההוצאות  כל  על  להשגחה  אחראי  ויהיה  הפעלתה,  ועל  ניהולה 

המפכ"ל נמצא סגן המפכ"ל, שגם משמש כממלא מקומו.

המשטרה מתחלקת לאגפי המטה הארצי, המשמים מטה מקצועי מחנה לשאר יחדות המשטרה; למחוזות, 

המתחלקים למרחבים ומתחתם תחנות, האחראיות לביצוע תפקידי המשטרה בשטח גיאוגרפי המוגדר להם; 

127  פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א-1971



רשויות האכיפה

157

משמר הגבול )להלן, מג"ב(, המשמש ככוח רב תכליתי של המשטרה לפעולות אבטחה, שיטור וללחימה בטרור, 

ומסייע ליחידות המשטרה בלחימה בפשיעה; ויחידות אחרות )דוברות, בית דין למשמעת, יועץ משפטי, קשרי 

חוץ ועוד(.

חקירת שוטרים שמעלו בתפקידם מוטלת על המחלקה לחקירות שוטרים, שהוקמה ב-1992 )עד אז ישבה 

כי יש לאזרח  2005 התקבלה ההחלטה  וכפופה למשרד המשפטים. בשנת  היחידה בתוך המשטרה עצמה(, 

את מחלקת חקירות השוטרים באופן מלא )שכן קצינים מהמשטרה תפקדו בה כחוקרים(, תהליך שהסתיים 

בעיקרו ב-2013.

פרקליטות המדינה:
. תקציבה הוא חלק  ובראשה עומד פרקליט המדינה128  פרקליטות המדינה היא חלק ממשרד המשפטים, 

מתקציב משרד המשפטים, דהיינו: תקציב המדינה. 

מבחינה ארגונית, לפרקליט המדינה ארבעה משנים-לפרקליט הממונים על התחומים הבאים: עניינים פליליים, 

העוסקות  מחלקות   13 יש  המדינה  לפרקליט  בכפוף  מיוחדים.  ועניינים  כלכלית  אכיפה  אזרחיים,  עניינים 

בתחומי פעילות משפטית שונים )כגון בג"צ, יחידה בין לאומית, מיסוי וכלכלה(. כמו כן הפרקליטות מחולקת 

לתחומים  מחולקות  הן  בחלקן  פרקליט-מחוז.  עומד  מהן  אחת  כל  בראש  פרקליטות-מחוז,  יחידות  לעשר 

)פלילי, אזרחי, כלכלי( ובראש כל תחום עומד פרקליט-מחוז.

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/PraklitotHamedina :128  מתבסס על אתר פרקליטות המדינה
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טבלה 8: פירוט ניקוד רשויות האכיפה

יכולת תפקוד רשויות האכיפה

א. משאבים
משאבים - הנוהג למעשה

באופן  לתפקד  להן  המאפשרים  ותשתיות  משאבי-אנוש  מימון,  מקורות  האכיפה  לרשויות  יש  מידה  באיזו 

תכליתי?

 ניקוד: משטרה - 65

פרקליטות המדינה - 75
המשאבים הכספיים הדרושים לרשות רשויות האכיפה נקבעים בתקציב המדינה ולכן מובטחים. לא נראה כי 

הממשלה מנצלת את התקציב ככלי להצר את צעדיהן של רשויות האכיפה. לכן, אף כי תקציב המדינה מוגבל 

ולעולם יבקשו הרשויות תוספות לתקציבן, אין בעיה מהותית של מחסור בתקציב לצורך תפקודן של רשויות 
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האכיפה. הן מהראיונות והן מדיוני השולחן העגול, לא עלתה בעיית משאבים מהותית. הבעיות שהתייחסו 

אליהן נוגעות לתרבות השימוש בהם ולא לחוסר במשאבים עצמם. דהיינו, יתכן והמחסור היחסי הוא תוצאה 

של אופן חלוקת המשאבים וניצולם האפקטיבי. גם המרואיינים, שהם אנשי משטרה, תומכים בתפישה זו: 

ולא  בעייתית של התקציב  בחלוקה  ניכר מדבריהם שמדובר  אך  יש קשיים תקציביים  לדבריהם מדי פעם 

בחוסר תקציר.  

באשר למשאב האנושי, כללית, הרושם העולה מהחומר שנאסף הוא כי אין בעיה מהותית בתחום זה ברשויות 

האכיפה. ההערכה הכללית הייתה כי בפרקליטות המדינה המשאב האנושי הוא איכותי וטוב. המשאב האנושי 

במשטרה נמצא בשנים האחרונות בתהליך שיפור, ולמשטרה מערכת מפותחת של מיון וגיוס עובדים המביאה 

לשיפור באיכות השוטרים המצטרפים אליה. בעידוד המדינה, ניתן תמריץ שכר לשוטרים )כמו לעובדי מדינה 

השגת  דרך  לגבי  בעיות  לעתים  יצר  זה  תמריץ  כי  אף  אקדמי.  לתואר  לימודים  להשלים  לעידודם  אחרים( 

התארים אנשי משטרה לא מעטים ניצלו תמריץ זה כדי לקדם את השכלתם לרמה אקדמית.

ב. עצמאות רשויות האכיפה
עצמאות - היבט החוק

באיזו מידה רשות האכיפה עצמאיות על פי החוק?

 ניקוד: משטרה - 78

פרקליטות המדינה - 90
משטרה: 

החוק המסדיר את פעולת המשטרה הוא "פקודת המשטרה". בחוק זה אין התייחסות מפורשת לעצמאות 

המשטרה ואי-תלותה בפעולתה בגורמים אחרים. אולם, משתמע מהחוק כי משטרת ישראל היא גוף עצמאי 

לחלוטין. מבחינה פורמאלית המשטרה כפופה לממשלה, למשרד לביטחון פנים. המפקח הכללי )מפכ"ל( של 

המשטרה ממונה על ידי הממשלה, בהמלצת השר הממונה, ותקציב המשטרה מקורו בתקציב המדינה והוא 

מהווה חלק מתקציב המשרד לביטחון-פנים. כך שמבחינת החוק )פקודת המשטרה, חוק התקציב ועוד( יש 

'תלות' מסוימת של המשטרה בממשלה – במשרד לביטחון פנים ובמשרד האוצר השולט בתקציב המדינה. 

בגורמים  המשטרה  של  ואי-תלותה  עצמאותה  את  להבטיח  מנגנונים  ובתקנות  החוק  בהוראות  יש  אולם, 

חיצוניים, בביצוע משימותיה ובפעולות השיטור עליהן היא ממונה. למשל, מנגנון המינויים במשטרה, מבטיח 

אי-התערבות גורמים חיצוניים במינוי קציני המשטרה ושוטריה. פקודת המשטרה קובעת כי מינוי המפכ"ל 

נעשה  והקצינים במשטרה  מינוי השוטרים  )בהמלצת השר הממונה(, אך  ידי הממשלה  ייעשה, כאמור, על 

על ידי המפכ"ל ועליו למנות אנשים מתאימים מבחינה מקצועית. קציני משטרה בכירים ממונים אמנם על 

ידי שר המשטרה אך בהמלצת המפכ"ל. בסמכותו של המפכ"ל גם לפטר או להשעות אנשי משטרה על פי 

שיקול דעתו )מלבד קצינים בכירים, לגביהם עליו להתייעץ עם השר(. בעוד שבפקודת המשטרה אין דרישה 

שהמפכ"ל ימונה על בסיס מקצועי 129, נקבע שם כי יש לגייס קצינים ושוטרים לפי התאמתם המקצועית. 

לפיכך, מבחינת החוק, המשטרה עצמאית במינויים ובקידום אנשי המשטרה, ואלה לא נעשים בהתערבות 

פוליטית, לבד מהמינוי של המפכ"ל והקצינים הבכירים: לשר לביטחון פנים סמכות למנות קצינים מדרגת 

129  פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א-1971, סעיף 8א, תיקון התשמ"ב
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סגן ניצב ומעלה, שלמעשה הם אלה שבידיהם להשפיע על עבודת המשטרה. במינוים אלה יש השפעה של 

הממשלה ושל השר לביטחון פנים.

על המשטרה יש מנגנון בקרה ופיקוח הנמצא במשרד לביטחון פנים הממונה על המשטרה. במבנה המשטרה יש 

מערך בקרה פנימי, אך המשטרה נמצאת תחת הביקורת של מבקר הפנים של המשרד לביטחון פנים האחראי 

לעריכת ביקורת במשטרה ובשירות בתי הסוהר. מבחינת המבנה הארגוני של המשטרה, יחידת הבקרה כפופה 

לסגן מפכ"ל המשטרה, שעצמו כפוף למפכ"ל. כלומר מבחינה פורמאלית מעמדה אינו בדרג הבכיר ביותר. 

בנוסף לגורמי הבקרה הפנימיים במשרד לביטחון פנים, יש על המשטרה בקרה ופיקוח של פרקליטות המדינה, 

שהיא אמנם רשות-אחות לאכיפה, אך עדיין 'חיצונית' למשטרה. במשרד המשפטים קיימת מח"ש, שהיא 

 1992 ואינה כפופה למערך הפיקוד הרגיל של המשטרה. מח"ש הוקמה רק בשנת  יחידה ארצית עצמאית, 

ותפקידה הינו לחקור חשדות לביצוע עבירות פליליות )בלבד(, שבביצוען חשודים אנשי משטרה, ושעונשן 

מעל שנת מאסר. כן מוסמכת מח"ש לחקור עבירות שבביצוען חשודים אזרחים יחד עם אנשי משטרה130 . 

חקירת שוטרים על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, שהנה גוף עצמאי ובלתי תלוי במשטרה, נועדה למנוע 

'עצמאות-יתר' של המשטרה בבדיקת אנשיה, היא שעלולה להביא 'לכיסוי' על ליקויים ולשחיתות פנימית 

בה.

גיוס אזרחים  'לאזרוח' מח"ש, כלומר  כאמור, בשנים האחרונות התנהל תהליך, שהסתיים בעיקרו ב-2013, 

לתפקידי חוקרים ולא כפי שהיה נהוג עד כה לאייש את המחלקה על ידי קציני משטרה. אזרוח זה מאפשר 

בקרה ופיקוח טובים יותר על השוטרים מזה שנערך על ידי עמיתיהם השוטרים.

המשטרה נתונה, כמובן, גם לביקורת מבקר המדינה, כמו כל הגופים במגזר הציבורי.

באשר לאפשרות להתערבות פוליטית, יש היבטים אחדים המאפשרים השפעה כזו: השר לביטחון פנים הוא 

כאמור, אשר אחראי על המשטרה ועל מינוי המפכ"ל והקצונה הבכירה; משרדו קובע את תקציב המשטרה; 

השר משפיע על קביעת קדימויות ומדיניות הפעולה של המשטרה ולוקח חלק בקביעת תפקידים וסמכויות 

בעלת  עקיפה, שהיא  ואם  ישירה  אם  פוליטית,  פנים השפעה  לביטחון  לשר  יש  אלה,  כל  מתוך  המשטרה. 

משקל משמעותי בעבודת המשטרה. 

פרקליטות המדינה: 

הדין  ובתי  בתי המשפט  בפני  רשויות השלטון  ואת  ישראל  מדינת  את  מייצגת  המדינה  פרקליטות  כאמור, 

השונים, על כל ערכאותיהם. הפרקליטות הנה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל, ומבחינה מנהלית 

נמצאת כחלק ממשרד המשפטים. על פי אתר הפרקליטות, היא פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי בתחום 

אכיפת החוק הפלילי. מעמדה המיוחד של הפרקליטות כגוף האמון על אכיפה, ביצור שלטון החוק והמנהל 

התקין, מוכר ומכובד על-ידי זרועות הממשל השונות בישראל.

130  תיקון מס' 11 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א - 1971, סעיפים 49ט - 49יא
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מהיבט ההלכה, הבטחת מינוי בלתי תלוי של העומד בראש הפרקליטות: פרקליט המדינה, היא דבר משמעותי 

ביותר לשמירת עצמאות תפקוד הפרקליטות. ראשית, הליך הבחירה אמור להיות כזה שלא יהיה תלוי בגורם 

בודד. לכן, "ועדת שמגר"131 , שמונתה להציע הליך בחירה לבחירת פרקליט, המליצה על מנגנון, שהוא בלתי-

ממכרז  פטור  הפרקליט  מינוי  המדינה,  שירות  ועדת  המלצת  ועל-פי  לחוק132   בהתאם  בודד.  בגורם  תלוי 

פומבי בתנאי, שיקויים הליך מינוי מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת 

מגוונים בקהלה המשפטית.  גורמים  לייצג  והרכבה אמור  בלתי תלוי  גוף  היא  ועדת האיתור   . הממשלה133 

)יו"ר(; נציב שירות המדינה; מנכ"ל משרד המשפטים; עו"ד  הרכבה הוא: היועץ המשפטי לממשלה המכהן 

ועם המנהל הכללי  נציב שירות המדינה  היועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם  מקרב הציבור, שימנה 

של משרד המשפטים; שופט בדימוס, שימנה נשיא בית המשפט העליון; איש אקדמיה הבקיא בתחומי דיני 

העונשין והמשפט הציבורי, שייבחר בידי הדיקנים של הפקולטות למשפטים במוסדות להשכלה גבוהה על פי 

חוק שירות המדינה )מינויים(. מתוך המועמדים עליהם ממליצה ועדת החיפוש, הממשלה ממנה את פרקליט 

המדינה. כך גם לגבי לפרקליטי המחוז. 

מתווה ועדה זה והנוהל שנקבע, נועדו להבטיח את עצמאותו של פרקליט המדינה על ידי בחירה 'מאוזנת' של 

פרקליט ואי-תלות של המינוי בממשלה. הדרישה לגבי תפקיד פרקליט המדינה, היא כי על המועמד להיות 

בעל יושר אישי ואינטלקטואלי, בר סמכא ובעל רמה מקצועית גבוהה ביותר ובקיאות בתחומי דיני העונשין 

וניהול שכן בידיו מופקדת המערכת  ובתחומי המשפט החוקתי והמנהלי, וכן עליו להיות בעל יכולת ארגון 

המשפטית. כלומר המינוי של פרקליט המדינה חייב להתבסס על קריטריונים מקצועיים מובהקים, שנבחנו 

ונשקלו על ידי ועדה המייצגת אינטרסים מגוונים – לא רק הממשלה. 

לגבי מינוי של עובדים אחרים בפרקליטות, לא נמצאה התייחסות ספציפית, אבל על פי חוק שירות המדינה 

)מינויים( מועמד לתפקיד בשירות המדינה חייב לעמוד בבחינות ומבחנים כדי להוכיח את כשירותו וסגולותיו. 

כלומר מינוי עובדי הפרקליטות, על פי התקנות, נעשה על בסיס מקצועי בלבד.

פוליטי  מינוי  שהוא  לממשלה,  המשפטי  שהיועץ  אומר  החוק  פוליטית,  להתערבות  לאפשרות  בהתייחס 

בעצמו, הוא זה שמסמיך את פרקליט המדינה. מאחר שמינוי פרקליט המדינה מצריך את אישור הממשלה 

)גם אם בעיקר פורמאלי(, יש כאן רמיזה לאפשרות התערבות פוליטית מסוימת בעבודת הפרקליטות. יותר 

מכך, היועץ המשפטי לממשלה, הממונה על פרקליט המדינה יכול לפנות לפרקליט בעניין אי-פתיחת הליכים 

להגשת תביעה בעניין מסוים, כאשר היועץ מוצא לנכון לעשות כך134 . לכאורה זו פעולה בתוך אותה רשות, 

שהרי היועץ המשפטי של הממשלה הוא הממונה על פרקליט המדינה. אבל, בהיות היועץ המשפטי מינוי 

פוליטי, פנייה כזו יכולה גם לעתים להיחשב השפעה של הממשלה על הפרקליטות. יתרה מכך, בחוק סדר 

הדין הפלילי רשאי שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון פנים ואישור ועדת חוק ומשפט של הכנסת, לשנות 

בצו את העבירות שבטיפול הפרקליטות, ובכך למנוע ממנה מלהעמיד לדין חשוד בעבירה, במקרים מסוימים. 

לגבי מינוי פרקליטי המחוזות ובכירים אחרים, אין התערבות ישירה במינויים, והם ממונים דרך ועדת איתור 

)באישור הממשלה(.
131  הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, בראשות השופט מאיר 

שמגר, שהציעה את המלצותיה בשנת 1998.
132  סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט )1959(

133  החלטת הממשלה מס. 2541 מיום 29.9.2002

134  על פי אתר משרד המשפטים.
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עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה רשויות האכיפה עצמאיות בפועל?

 ניקוד: משטרה - 68

פרקליטות המדינה - 89
משטרה:

בפועל, נראה כי למשטרת ישראל יש עצמאות גדולה מאד, ויש אף הטוענים כי עצמאותה רבה מדי, המביאה 

לכך שלעתים הדבר מנוצל לרעה, אם כי יש מקרים לא מעטים לגביהם יש הטוענים כי פעולות המשטרה 

ביניהם  רבים,  והפוליטיקאים.  הממשלה  מצד  פוליטיות  השפעות  ידי  על  לכאורה,  'מוכתבים',  והתנהגותה 

גורמים בכירים במשטרה גורסים כי לא ניכר שיש השפעה פוליטית מהותית על פעילות המשטרה: למשל, 

בהתערבות במינוי בכירים, הפעלת לחצים פוליטיים להימנע מחקירה, להטות חקירה או לסגור תיקים שנפתחו, 

וכיוצא באלה. כראיה לכך אפשר לראות את המספר הגדול יחסית )לדעת לא מעטים: מספר גדול מדי( של 

חקירות משטרה שנפתחו נגד פוליטיקאים ואף ראשי ממשלה ונשיא המדינה. לעומתם יש הטוענים כי יש 

השפעה פוליטית מהותית על המשטרה, המתבטאת לא לגבי חקירת מקרה ספציפי זה או אחר, אלא כמדיניות 

בהפעלת המשטרה, "המפעפעת" מהדרג הפוליטי )אם לא בצורה מפורשת אזי לפחות בצורה לא-רשמית דרך 

"רוח המפקד" הנושבת בכיוונים פוליטיים מצד השר הממונה, או באמצעותו מכיוון ראש הממשלה(. הדוגמא 

העיקרית המועלת לתמיכה בטענה זו היא ההתייחסות להתנהגות שונה, מצד המשטרה, לגבי אכיפת החוק על 

המתיישבים היהודיים בשטחי יהודה ושומרון, לעומת האכיפה בשאר חלקי הארץ135 , או התנהלות המשטרה 

כלפי המפגינים בהפגנה, שנערכה ברישיון, בדרישה מהממשלה, לצדק חברתי136 . 

על פי חוק, ובפועל, לשוטרים יש שיקול דעת רחב מאד: ממעצר לשם חקירה, דרך 'הפעלת כוח סביר' לשם 

ביצוע תפקידם, ועד כדי הריגת אדם, בצורה חוקית ומוצדקת. במקרים של ספק לגבי חוקיות הפעולה או 

הצדקתה, המגיעים לכדי שיפוט )בייחוד במנגנוני השיפוט והמשמעת הפנימיים(, נראה כי במקרים רבים מאד, 

בפועל, ההחלטה מתקבלת על בסיס העדפת גרסת השוטר, למרות שמובן ואף טבעי שלשוטר יש פיתוי מאד 

גדול 'להטות' ו'לצבוע' קצת את ההתרחשות כדי להציגה בצורה, שתוכיח את צודקת פעולותיו. לאחרונה, אף 

הייתה לכך התייחסות בתקשורת: ברוב מכריע של המקרים של תלונות על התנהלות לא ראויה של שוטרים, 

בהם מוכרע הדיון במסגרות פנימיות של המשטרה, האכיפה והענישה קלים ביותר ביחס לעבירות דומות של 

אזרחים המובאות בפני בתי המשפט. התוצאה מכל זה, לדברי אחדים, היא מידה לא מבוטלת של "העדר מורא 

החוק" על השוטרים, גם בדרגים גבוהים יותר, לא רק בקרב השוטרים הזוטרים. אלה באים לידי ביטוי, למשל, 

באלימות משטרתית יתרה )לדעת רבים בציבור(, או באי-הקפדה על שמירת החוק )אפילו במונחי עבירות 

תנועה ששוטרים מבצעים בדרכים(.

לגבי קידום לתפקידים בכירים במשטרה נראה כי, בפועל, לא כל המינויים מבוססים רק על מקצועיות. יש 

טענה כי במשטרה יש "קליקות" ו"מחנות" פנימיים, וכך לעתים מקודמים קצינים בכירים על בסיס 'קשרים' 

135  טענה זו מושמעת לעתים בתקשורת. מאחר שהדו"ח הנוכחי על יושרה לאומית אינו נוגע כלל בשאלות המתייחסות לשטחי יו"ש, 

לא נדון כאן בעניין זה.
 http://www.acri.org.il/he/?p=21653 .136  ראה פניית האגודה לזכויות האזרח למח"ש בעניין אלימות השוטרים בהפגנה

או פניית הפורום המשפטי למען א"י ליועמ"ש בדרישה לפעול למיצוי החקירה עם השוטרים שנהגו באלימות כלפי מפגיני המחאה 
 http://www.haforum.org.il/newsite/archive.asp?cat_id=5 .)26.6.12( החברתית בתל אביב
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יותר מאשר על בסיס כישורים. ראוי לציין כי דבר זה לא נובע מהתערבות של הדרג הפוליטי, ואינו משקף 

תלות של המשטרה בגורמים חיצוניים. הדבר משקף נטייה "טבעית" לקדם מקורבים ואנשי שלומך. אף כי 

העדפות אישיות כאלה פוגעות ביעילות ובתכליתיות המשטרה, לרוב אין בהן משום פגיעה קשה בעצמאותה.

בהקשר זה, בדיוני השולחן העגול, עלתה ההערכה כי יש נטייה אצל השרים הממונים על המשטרה לבחור 

לתפקיד המפכ"ל במועמד שיכול להיות פחות ראוי, מאחר ששום שר לא רוצה להתמודד עם מפכ"ל חזק. 

השרים מעדיפים 'אומרי-הן' כדי להקל על עצמם. לפי הערכה זו אין ההטיה בבחירת מפכ"ל נובעת בהכרח 

מ'התערבות פוליטית' אלא היא יותר עניין הכרוך בשאיפה לשליטה ניהולית ארגונית, העלולים לגרור, בסופו 

ונהייה אחר בינוניות. אולם, מאחר שהשר הוא דמות פוליטית, יש הרואים  ניהולית  של דבר, חוסר יעילות 

שמינויים  מאחר  בפועל,  עקיפה.  אם  גם  אחרת,  או  זו  פוליטית  השקפה  או  נטייה  של  השפעה  משום  בכך 

לתפקידים קצונה בכירים נעשים תוך מו"מ בין השר לבין המפכ"ל יש בכך למתן השפעה זו, מאחר שהמו"מ 

לרוב מביא לוויתורים הדדיים ביניהם. מתוך כך, יוצא כי יש מינויים שהשר מעורב בהם יותר מאשר במינויים 

אחרים: למשל – ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה )יח"א(, או סגנו, היחידה המנהלת את רוב החקירות 

נגד פוליטיקאים. בדיוני השולחן העגול נטען כי בהשראת השרים לביטחון פנים, בשנים האחרונות מתמנים 

לתפקידים אלה קצינים, שנתפשים כ"לא מאיימים". ידועים מספר מקרים ששרים התערבו במינויים ביחידה 

וניסו לבצעו היטב, כפי  יש מקרים בהם קצינים שמונו לתפקידים אלה "צמחו" עם התפקיד,  זאת,  זו. עם 

שקרה גם במינוי לתפקידים בכירים אחרים במערכת האכיפה. 

מבחינת חקירות המשטרה, נראה כי בחקירות עצמן אין התערבות חיצונית פוליטית או אחרת. אמנם פה ושם 

יש ניסיונות חיצוניים להתערב )בעיקר על ידי ניסיונות להפעלת קשרים ופרוטקציה(, אבל כללית, משטרת 

בחקירות  דווקא  כי  המדגישים  יש  החיצונית,  הפוליטית  ההשפעה  מבחינת  כפים.  כנקיית  נתפשת  ישראל 

מבטיחה  ושמעורבותם  הבכירים,  בדרגים  קצינים  של  יותר  גבוהה  מעורבות  יש  פוליטיקאים,  של  רגישות 

התנהלות ראויה. מאידך, מעורבות כזו עלולה גם להוביל להשפעה זרה ולא עניינית מצד אותם דרגים בכירים, 

אזרחים  בחקירות  מתקיים  שאינו  )דבר  לחקירה  להיות  שיכולות  הפוליטיות  ההשלכות  של  ראייה  מתוך 

רגילים(. מבחינה זו, לא נראה שישנה השפעה פוליטית מהותית על פעילות המשטרה, למשל: על ידי לחצים 

פוליטיים להימנע מחקירה, להטות חקירה או לסגור תיקים שנפתחו, בוודאי לא בהיקף משמעותי. כראיה לכך 

אפשר לראות את המספר הגדול יחסית )לדעת לא מעטים: מספר גדול מדי137 ( של חקירות משטרה שנפתחו 

נגד פוליטיקאים, שרים ואף ראשי ממשלה ונשיא המדינה מכהנים.

פרקליטות המדינה: 

מתוך הראיונות והדיונים שנערכו בעניין, עולה כי עד לשנים האחרונות, הייתה לפרקליטות המדינה עצמאות 

לפעול לפי שיקוליה המקצועיים, והייתה מידה רבה של אי-תלות בהחלטותיה ובפעולותיה. אולם, בשנים 

האחרונות )ביחוד אחרי הגשת כתבי אישום והעמדה של פוליטיקאים לא מעטים לדין, שיצאו ללא קביעה של 

אשמה, או בעונשים קלים יחסית( פוליטיקאים לא מעטים הפעילו לחצים על הפרקליטות למתן הגשת כתבי 

אישום נגד פוליטיקאים מכהנים )בעיקר באופן עקיף על ידי דרישה למנות גוף ביקורת חיצוני על עבודתה(. 

137  למשל: גואטה, יסמין. "תיק הולילנד הוא דוגמה מצוינת להפרזה קיצונית בהגשת כתבי אישום". דה מרקר, 13/05/07 

http://www.themarker.com/law/1.2013611 )גישה: 13/11/23(
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ובכך  זה הועלו לאחרונה בכנסת הצעות לחוקים חדשים, שנועדו להגביל את הפרקליטות,  כחלק מתהליך 

גורמים תהליכים אלה שעצמאות הפרקליטות הולכת ונשחקת. כך למשל, עד לשנים האחרונות לא הייתה 

התערבות פוליטית במינויים בכירים בפרקליטות מאחר שהמינויים נעשו בוועדות המורכבות מגורמים רבים 

יעקב  פרופ'  דאז  הציע, שר המשפטים   2012 בתחילת  זרה.  דבר המקטין מאד אפשרות השפעה  ומגוונים, 

נאמן, לחוקק חוק, שיקבע גורם פיקוח על הפרקליטות, שיפקח על ההחלטות המתקבלות בה כנגד מי להגיש 

כתב אישום. חוק כזה )שבינתיים לא התקבל(, אם יתקבל, יגביל מאד את עצמאות הפרקליטות והחלטותיה. 

גם נעשתה פעילות לקידום חוק לפיצול  נאמן  ופרופ'  בתקופת כהונתם של שרי המשפטים פרופ' פרידמן 

תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים: אחד העוסק בדין אזרחי והשני בפלילי. על כך יש ויכוח 

נוקב: בעוד שיש להצעה תומכים לא מעטים, רבים חושבים כי אלה הם חוקים הפוגעים פגיעה משמעותית 

בעצמאות פרקליטות המדינה.

בהקשר זה יש מקום לציין גם את המאבק שהיה בשנת 2007, בין שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן לבין 

היועץ המשפטי לממשלה עו"ד מזוז, על מתן משקל גדול יותר לשיקולי שר המשפטים בהחלטה על בחירת 

פרקליט המדינה. שר המשפטים דרש, בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי מזוז, שלא יהיה שופט בדימוס 

בוועדת החיפוש לבחירת הפרקליט. לטענת השר, הדבר היה מגביר את הפרדת הרשויות: השופטת והמבצעת. 

הפרקליטות.  בעצמאות  ויפגע  פוליטית  מעורבות  ייצור  שהדבר  בטענה,  לכך  התנגד  מזוז,  המשפטי  היועץ 

בפועל, נראה כי ועדות החיפוש ממשיכות בנוהג להציג לממשלה לאישורה מועמד אחד בלבד ולא שניים או 

שלושה לבחירת אחד מהם, כפי שדרש השר פרידמן. נוהג זה מגביל את ההשפעה הפוליטית על הבחירה, 

ומשאיר אותה בפועל בידי הוועדה.

במדינה  לצדד  נטייה  יש  המדינה  לפרקליט  בפועל,  כי,  הטענה  גם  עלתה  העגול  השולחן  ובדיוני  בראיונות 

ההבנה,  אף  על  זאת  הצידה.  נדחקת  הקטן',  'לאזרח  שהתייחסות  בעוד  לכיוונה,  הטיה  וליצור  בהחלטותיו 

האזרח.  לטובת  במדינה  להילחם  המדינה  פרקליט  על  וכי  להפך,  ולא  אזרחיה  את  לשרת  נועדה  שהמדינה 

בפועל, הנטייה לטובת המדינה שוחקת את עצמאותה של  הפרקליטות ואת אי-תלותה בממשלה. 

בפועל אם כן, נראה כי עצמאות הפרקליטות אינה כה גבוהה כפי שמשתקף בחוק, והתחושה העולה מניתוח 

העגול,  השולחן  בדיוני  המשתתפים  לדעת  ונשחקת.  הולכת  זו  עצמאות  האחרונות  בשנים  כי  היא  החומר 

לפרקליטות יש בפועל עצמאות ניכרת, והניסיונות להתערבות ולהכנסת שינויים מגבילי עצמאות, נהדפים. 

עם זאת, ניכר כי המגמה בשנים האחרונות, לתקוף את הפרקליטות ומעשיה, אכן עלולים להוביל להיחלשות 

עצמאות זו.
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משילות רשויות האכיפה
א. שקיפות רשויות האכיפה

שקיפות - היבט החוק
רשויות  פעילות  על  רלוונטי  למידע  הציבור  נגישות  את  המבטיחות  והנחיות  הוראות  קיימות  מידה  באיזו 

אכיפת החוק?

 ניקוד: משטרה - 60

פרקליטות המדינה - 75
חוק חופש המידע138  שנכנס לתוקף במאי 1999 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע 

זכות לקבל מידע מרשות האכיפה  ישראל  ציבורית, בהתאם להוראות החוק. החוק מקנה לאזרחי  מרשות 

על פעילותה, נתונים סטטיסטיים לגביה, ועוד. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע מסוג זה ללא 

צורך לנמק והממונה על חופש המידע מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק. חשוב להוסיף כי, לפי 

החוק, על מבקשי מידע לשלם כסף תמורת 'חיפוש המידע' על יד הרשות, דבר המגביל רבים מלפנות לבקש 

מידע ובכך פוגע בשקיפות. יש בחוק גם סייג לתקנות חופש מידע אלו, שעניינו בכך שהדין וחשבון השנתי של 

רשות ציבורית לא יכלול מידע שאין לפרסמו מסיבות הקבועות בחוק. מתוך שנקבע בחוק מה יש לפרסם, גם 

משתמע מה אין לגביו חובת פרסום, כך שאין הרשות הציבורית חייבת למסור מידע, לפי סעיף בחוק. 

משטרה:

אולם, למשטרה  הציבור.  כלפי  חייבת בשקיפות  אכיפה,  כגוף  חופש המידע, המשטרה  חוק  פי  על  כאמור, 

לגבי  סטטיסטיים  נתונים  וכן  ואגרות  טפסים  על  מידע  במתן  המתמקדת  הציבור,  כלפי  מוגבלת  שקיפות 

הפעילות בשנים קודמות. אתר המשטרה מאפשר לקבל מידע רחב למדי על פעילות המשטרה ותפקודה, 

חזונה ויעדיה, המבנה שלה, טפסים לשימוש הציבור, אפשרות לבדוק רישומי עברות ותלונות )רכב גנוב ועוד( 

תחומי  פעילותה,  על  דוח  שנה  מידי  לפרסם  חייבת  המשטרה  המידע,  חופש  חוק  לפי  בהן.  הטיפול  ושלב 

האחריות, הסבר על תפקידים וסמכויות וכן דוח של הממונה על חופש המידע. לפי החוק אפשר לפרסם את 

שניהם יחד כדוח אחד. דוח זה אמור להתפרסם כשנתון סטטיסטי מפורט למדי של המשטרה, והוא אמור 

להיות נגיש לכל חפץ, באתר המשטרה. השנתון הזה נועד להציג סטטיסטיקה לגבי פעולותיה המגוונות של 

כגון: מספר התיקים שנפתחו, טיפול בעבירות מסוג פשיעה,  )בפער של שנה או שנתיים(  המשטרה בעבר 

בתחום הרכוש, שיעורי פעילות ביחס לאוכלוסייה ועוד. כמו כן אמורה להתפרסם בדוח החלוקה העיקרית 

בנוסף, המשטרה מציגה באתר המשטרה, מערכת  כוחותיה.  ומצבת  והכללית של סעיפי תקציב המשטרה 

הדין  של  פסיקות  למצוא  אף  ניתן  באתר  בעניינם.  התיק  מצב  אחר  לעקוב  יכולת  יש  עבירה  לנפגעי  שבה 

המשמעתי הפנימי על תלונות שהוגשו )ללא שמות השוטרים המעורבים(. ניתן גם לראות את פקודות המפכ"ל 

המתפרסמות מעת לעת והמסדירות את תפקוד המשטרה )לצד פקודת המשטרה( ואף את נאומי המפכ"ל. יש 

לציין כי באתר המשטרה מפורטים גם הכתובת, התהליך, האגרות ואמצעי הפנייה לקבלת מידע, באופן ברור, 

מפורט ונגיש. אף כי התהליך לבקשת מידע מוצג באופן ברור ונגיש, תהליך הגשת הבקשה למידע עצמו הוא 

מסורבל מורכב, ולמעשה המידע, על כן אינו נגיש. בעיקרו של דבר, אם כן, השקיפות במשטרה מתרכזת יותר 

בנושא השירות לאזרח מאשר בענייני פעולת המשטרה באכיפת החוק עצמה.

138  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
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כי כגוף ממשלתי, חלות על המשטרה הוראות חוק חופש המידע. אולם, מגבלה בולטת על שקיפות  ברור 

במשטרה, למרות חוק חופש המידע, היא מגבלת פרסום מידע מפאת פגיעה בביטחון המדינה. בחוק נאמר 

שיש לפרסם מידע אלא אם פרסומו פוגע בביטחון המדינה. התשובה לשאלה מה 'פוגע בביטחון המדינה' 

המשטרה(  )לדעת  לגעת  העשויים  העניינים  המשטרה,  כמו  בגוף  עוסקים  כאשר  המשטרה.  בידי  נשארה 

בביטחון המדינה הם מגוונים ורחבים. יתרה מזאת, החוק מדגיש את הצורך "בחסיון מידע" הקשור בעבודת 

המשטרה. החוק מפרט ומטיל הגבלות רבות על העברת מידע גם לגורמים שאינם הציבור הרחב. לדוגמה, 

בפקודת המשטרה139  מודגש כי רק בעל תפקיד המוסמך לכך, רשאי לאשר העברת סיכום ממצאי תחקיר140  

או את חומר התחקיר כולו או חלקו, לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו. אולם הרשאה זו היא בתנאי שהמידע 

דרוש לגורם הציבורי הוא לצורך מילוי תפקידו בלבד, ובתנאי שמידע זה אינו פוגע בביטחון המדינה. מסירה 

גילוי של מידע הנוגע למשטרה ללא אישור, לאדם בלתי מוסמך, שיש בה כדי לפגוע באינטרס ציבורי  או 

חשוב, בדרכי פעולה של המשטרה או בשלומו או בפרטיותו של אדם, היא עבירת משמעת. 

בפקודות המפכ"ל שעוסקות בתעודות חסיון, ובעיקר בפטור מחובת גילוי של חומרי חקירה ותהליך קבלת 

תעודת חסיון, מצוינים כללים להחלטה על חסיון. יחד עם זאת מציינת הפקודה כי יש לצמצם, ככל שניתן 

את תחולת הבקשה לאי-גילויו של חומר. כמנגנון בקרה על הוצאת החיסיון, נדרש השר לביטחון פנים לאשר 

את תעודת החיסיון. ניתן לערער על החלטת המשטרה והשר בבית משפט, שיכול להורות על גילוי מידע ועל 

הסרת החיסיון. ברור כי תהליך זה מורכב, יקר ואינו נגיש לציבור הרחב. יתרה מזו, המשטרה אינה מפרסמת 

כמה תעודות-חסיון הוצאו למרות שמספר זה אינו מידע שפוגע בביטחון או בעבודת המשטרה או בפרטיות 

של אנשים. מאידך הוא יכול לתת ביטוי להיקף התופעה, שכעת הוא עלום.

גם פקודות המשטרה, שמוציא המפכ"ל באישור השר לביטחון פנים, לא מחויבות בפרסום. אולם, הן )או החלק 

מהן( מתפרסם באתר המשטרה. פרסום פקודות ב'רשומות' נעשה רק בהנחיה מיוחדת של היועץ המשפטי 

לממשלה, בהתייעצות עם המפכ"ל, והדבר נשקל לגבי פקודות שיש להן עניין או נגיעה לציבור הרחב. מטבע 

הדברים אלה אינן רבות. עם זאת, חלק גדול מהפקודות והנהלים הפנימיים אינם מוצאים על ידי המפכ"ל ולכן 

הוראות חוק זו אינה חלה עליהם. אלו מתפרסמים על ידי ראשי האגפים ועל ידי מפקדי המחוזות, ואלו עיקר 

הנהלים הפנימיים. כמעט כל הנהלים הללו, למעט בודדים, לא מתפרסמים ברבים.

חוק חופש המידע מתייחס גם לנציב קבילות המשטרה. באתר המשטרה ניתן למצוא פסיקות של דין משמעתי 

למנוע  יכול  הנציב  התלונות.  הגשת  לדרך  והפניות  המעורבים(  השוטרים  שמות  )ללא  שהוגשו  תלונות  על 

פרסום של חומרים מסוימים, על פי שיקול דעתו, תחת הקריטריונים לעיל שנקבעו. מה שמתפרסם אלו רק 

פסיקות של בית הדין למשמעת. אולם, רוב הדיונים המשמעתיים מבוצעים על ידי קצין כדן יחיד, ופסיקות 

אלו אינם מתפרסמים כלל. צריך להדגיש, כי גם כאשר מח"ש מעבירה למשטרה תיק חקירה שביצעה עם 

המלצה או הוראה להעמיד שוטר לדין, המשטרה היא שמחליטה אם להעביר לבית דין או לקצין כדן יחיד. 

הסמכויות של האחרון מוגבלות הרבה יותר מאשר של בית הדין.

139   סעיף 102 לפקודה, הדן בחסיון חומרי חקירה.

140    תחקיר, מהגדרתו בחוק, כולל את רוב העניינים בהם עוסקת המשטרה.
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על  מסוים  סטטיסטי  מידע  כולל  מידע  שנה  מידי  מפרסם  המשטרה,  על  הממונה  פנים,  לביטחון  המשרד 

פעילותו ופעילות הגופים הכלולים בו, אולם המידע שם מוגבל מאד. בעיקרו על היקף הפשיעה לאותה שנה, 

תאונות דרכים ומידע כללי דומה. באתר המשטרה מופיע, כאמור, שנתון המשטרה המכיל נתונים סטטיסטיים 

על המשטרה ופעילותה.

המשטרה נדרשת גם לשקיפות כלפי השר הממונה עליה. לפי סמכויות השר לביטחון פנים, המשטרה נדרשת 

פנים,  לביטחון  המשרד  דיווחי  הרחב.  לציבור  פתוחים  אינם  אשר  בפעילותה,  רבים  דברים  על  לשר  לדווח 

של  כזרוע  המשטרה,  בדבר.  הנוגעות  ולוועדות  לכנסת  כדיווח  מועברים  המשטרה,  לגבי  מיידע  הכוללים 

הרשות המבצעת, נתונה גם לביקורת מבקר המדינה. ממצאי הביקורת – כולל ליקויים – מתפרסמים על ידי 

מבקר המדינה.

לכן, כללית נראה כי השקיפות כלפי הציבור, אינה מעטה, אם כי יש עדיין מידע רב וחשוב, שהמשטרה אינה 

מפרסמת לציבור ופרסומו יכול לשפר את שקיפותה.

פרקליטות המדינה: 

ברור כי חוק חופש המידע תקף גם לגבי הפרקליטות ועליה לפעול לפיו. לפרקליטות המדינה יש אתר אינטרנט 

בתוך אתר משרד המשפטים, המספק מידע בסיסי, אדמיניסטרטיבי בעיקרו, הקשור לפרקליטות המדינה: 

טפסים, אגרות, דרכי התקשרות, בירורים )כולל הנחיות לפנייה לבקשת מידע מכוח חוק חופש המידע(, מבנה 

ארגוני, דוחות סטטיסטיים וכיוצא באלה. 

אולם, ישנם דברים מהותיים לעבודת הפרקליטות יותר מאשר המידע האדמיניסטרטיבי שבאתר, כגון מידע 

בדבר הליכים משפטיים-חוקיים המתקיימים בה. באלה, החוק מחייב את הפרקליטות לשקיפות רבה לגבי 

בהכרח  אינה  זו  שקיפות  אולם,  אישום.  כתבי  ובהגשת  ראיות  חומר  באיסוף  פעולתה  לגבי  חקירה,  חומרי 

שקיפות כלפי כלל הציבור, ובעיקרה מותחמת לנוגעים בעניין. משהוגש כתב אישום, חלה על המשטרה או 

על הפרקליטות החובה להרשות לנאשם ולסנגורו )אך לא לקורבנות הפשע( לעיין בחומר החקירה ולהעתיקו. 

כל מידע, שנאסף בעניין שנחקר, יש להודיע עליו לנאשם מראש )ובמכתב רשום( ולאפשר לו לראותו, למעט 

מה שנחשב 'כבעייתי' מבחינת החקירה, כלומר: חסוי מכוח החוק, ופרקליטות המדינה מחליטה שאין לחשפו. 

החיסיון מתקיים אם השר הממונה המתאים קבע, בתעודה חתומה בידו, כי מסירתה של ראיה זו עלולה לפגוע 

בעניין ציבורי חשוב עליו הוא מופקד. במקרה כזה, נקבע בחוק כי אין אדם חייב למסור ראיה, ובית המשפט 

לא יקבלה. על תעודת חסיון כזו ניתן לערער בפני בית משפט. בית המשפט יכול להפוך החלטה על חיסיון 

אם מצא, על-פי עתירת בעל דין המבקש גילוי הראיה, כי הצורך לגלות ראיה זו לשם עשיית צדק, עדיף מן 

העניין שיש לא לגלותה. מעניין כי בחוק יש בעיקר מידע והנחיות לגבי החיסיון והגבלת גילוי המידע לציבור.

, נפגע עבירה  נגישות לחומרי החקירה, אך על פי חוק זכויות נפגעי עבירה141  אמנם לקורבנות עבירה אין 

זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה, ועל הדרך שבה מתנהל ההליך המשפטי. נפגע עבירה זכאי גם 

לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע. כלומר על פי חוק יש לקורבנות 

הפשיעה גישה לכתב האישום, לתהליך המשפטי וכן לעדכונים על הכרעת הדין ויישומה בפועל.

141   חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001, סעיף 8
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מצאנו  לא  חוק,  לאכיפת  ברשויות  תפקידים  ממלאי  אצל  עניינים  ניגודי  אפשרות  לגבי  השקיפות  מבחינת 

התייחסות ספציפית בחוק באשר לצורך בהצהרת הון בקרב בכירים במשטרה או עובדי פרקליטות המדינה. 

עם זאת, באופן עקרוני, על פי חוק שירות המדינה )מינויים(, כל עובד מדינה הנמנה עם נושאי משרות או 

בעלי דרגות, שקבעה הממשלה, על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

החי  בן-זוגו  הנכסים של  על  להצהיר  גם  חייב  המדינה  עובד  חובותיו.  ועל  נכסיו  על  להצהיר  חייב  הכנסת, 

אתו, ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר, במידה שהם עשויים להיות גם מקורות 

הכנסתם בעתיד142. לעניין זה קבעה הממשלה, כי החובה חלה על עובדי המדינה הנמנים עם נושאי משרות 

הבכירות143. כלומר, לפחות העובדים הבכירים במשטרה ובפרקליטות המדינה מחויבים בהצהרת הון, כעובדי 

שירות המדינה. 

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה יש בפועל  נגישות של הציבור למידע רלוונטי על פעילות רשויות אכיפת החוק?

 ניקוד: המשטרה - 68

פרקליטות המדינה - 63
משטרה:

בפועל, מסתמן מהראיונות כי השקיפות במשטרה קיימת אך אינה גבוהה במיוחד. נראה כי חסרה שקיפות 

בעיקר בתחום של אכיפת החוק ומניעת פשיעה )להבדיל משירות לאזרח, שהוא משהו נבדל(. 

המבנה,  השונות,  פעילויותיה  על  מועט  לא  מידע  מפרסמת  היא  בו  למדי  מפורט  אתר  למשטרה  כאמור, 

לגבי הפעילות המשטרתית עצמה  ועוד. מעט מידע מתפרסם  נדרשים, דרכי התקשרות  המחוזות, טפסים 

מעבר למידע מנהלי מעין זה. להבנת חלק מהמרואיינים הדבר מייצג שקיפות מעטה למדי של המשטרה. כיום, 

באוטוסטרדת המידע, קל לפרסם ולהפיץ מידע על פעילות, ומאידך גם קשה לשמור סודות. כך שבפועל, 

מידע על פעילות משטרתית נחשף גם אם אינו מתפרסם באופן רשמי. יש סוגי מידע רבים נוספים על פעולת 

המשטרה שניתן לפרסמם, להוציא מקרים בהם הפרסום עלול לפגוע בחקירה, בחשודים או בקורבנות, שאינם 

בהיבטים  אתי  דבר  אינן  הדלפות  מחד,  לתקשורת.  הדלפות  ידי  על  מושגת  עקיפה'  'שקיפות  מתפרסמים. 

מסוימים, אך מאידך, הן מסייעות לביקורת על המשטרה ויצירת מידה של שקיפות בה.

מקבלת  זו  שקיפות  חוסר  המשטרה.  של  המודיעין  עבודת  הוא  התפקוד  שקיפות'  'חוסר  של  ברור  ממד 

לגיטימציה, לעתים גורפת. בתחום המודיעין, עבודת המשטרה נעשית 'במחשכים'. אצל רכז המודיעין, כמו 

גם ביחידות הסמויות, עצם הפעילות והחומר הנאסף, חסויים. יחד עם זאת, במקרים לא מעטים חלק מעבודת 

המודיעין החסויה נחשפת בעת המשפט, אם המקרה מגיע למשפט.

כזכור, לפי חוק חופש המידע, המשטרה חייבת לפרסם מידי שנה דוח על פעילותה, תחומי האחריות, הסבר 

וכן דוח של הממונה על חופש המידע. בפועל, גם כאשר המשטרה פרסמה שנתון  על תפקידים וסמכויות 

סטטיסטי, לרוב הוא לא כלל דוח של הממונה על חופש המידע. בשנים האחרונות חדלה המשטרה לפרסם 

דוח שנתי. יש להדגיש כי השנתון הסטטיסטי המתפרסם נותן רק תשובה חלקית לדוח השנתי המחויב לפי 

חוק חופש המידע, וחסרים בו תחומים רחבים, שהיו בעבר בדוחות השנתיים. 

142   תקנות שירות המדינה )מינויים()הצהרה על רכוש(, התשס''ח-2008

143    לעניין סעיף 35 לחוק, יהיו עובדי המדינה שדרגתם אחת משתי הדרגות העליונות בכל סולם דירוג.



רשויות האכיפה

169

בהקשר זה, היבט אחר של השקיפות במידע, שעלה בראיונות, הוא אמינות המידע המתפרסם. המשטרה, 

כארגון, נשפטת באיכותה על פי פרמטרים מסוימים, ומנסה, כמו כל ארגון, להבליט את הפרמטרים החיובים 

וחשיפת הכישלונות. מכאן  גילוי  ומפורטים על הפעילות מאפשר  רבים  נתונים  כישלונות. פרסום  ולצמצם 

ההיסוס הקיים מפרסום מלא של מידע, אפילו בצורת נתונים סטטיסטיים. לעתים הנטייה לצמצם כישלונות 

ולהבליט הצלחה, מגיעה עד כדי עיוות בסטטיסטיקות. בידי המשטרה אפשרות לטפלל את הנתונים כדי לקבל 

יותר של השגייה. למשל: כאשר אזרח מתלונן במשטרה על פריצה, המשטרה מחליטה איזה  תמונה טובה 

תיק לפתוח: תיק על פריצה, על הסגת גבול או על נזק לרכוש? הנטייה במשטרה היא לבחור בשני הסעיפים 

האחרונים כי על פריצה המשטרה נמדדת בעוד שעל שני האחרים אינה נמדדת. כך, "כמות" הפריצות יוצאת 

נמוכה, דבר המעיד על הצלחת המשטרה. במילים אחרות, בסטטיסטיקות אפשר "לשחק" בקלות, עד כדי 

כביכול, שאינה משקפת את  זו שקיפות  כביכול שקיפות בסטטיסטיקות, אך  להיות שיש  כך עלול  עיוותן. 

2012. בשנתון זה נמצאו אי- המצב לאשורו. דוגמא בולטת היא פרסום השנתון הסטטיסטי האחרון לשנת 

התאמות גדולות בין המספרים שפורסמו לבין אלו שפורסמו בשנים קודמות. למשל, בשנתון יש השוואה בין 

נתוני 2012 לבין 2011. אך המספרים שפורסמו בשנתון של 2012 כנתוני 2011 שונים, לפעמים באלפי תיקים, 

מהמספרים לשנת 2011, שפורסמו בשנתון של 2011. לדברי המשטרה, הם שינו את המערכת הממוחשבת, 

ולכן ההבדלים. עם זאת, עד שעיתון מסוים לא פנה אליהם בעניין זה, נימוק זה לא הופיע כהערה בשנתון 

החדש. יש בשנתון גם דוגמאות, בהן שינוי המערכת הממוחשבת לא אמור לייצר כאלה הבדלים.

כי, כפי שצוין לעיל, תרבות העבודה המשטרתית בעייתית מבחינת השקיפות. הרבה  גם עולה  מהראיונות 

פעמים עבודה לגיטימית של המשטרה מבוססת על הצורך בשקרים ובזיוף, כמו למשל, 'בתרגילי חקירה' כנגד 

עבריינים. אך הצורך הזה נוטה להתרחב ולהתפשט גם כשאין צורך ממשי בו לשם החקירה. כתוצאה מכך, 

שימוש 'באי-אמת' נתפש כלגיטימי וגבולות האמת והשקיפות מיטשטשים.

גדולה בעניין שקיפות המשטרה היא, שגם כאשר יש אישור לגשת לחומרים, או חוק חופש המידע  בעיה 

מידע  הרבה  מתייאש.  אותם  שהמבקש  עד  השגתם  על  קשיים  מערימה  המשטרה  אליהם,  גישה  מאפשר 

מסווג כסודי וסודי ביותר, דבר המונע פרסומו. פרוטוקולים של ישיבות למשל, מפרסמים רק אם זה בלתי 

מסווג, ופשוט מאד לסווג זאת.

כללי,  באופן  כי  נראה  העבירה,  לנפגע  המידע  העברת  בנושא  החוק  שמפגין  הרבה  הרגישות  לצד  לסיכום, 

במישור האישי, נדרשות רשויות האכיפה לגילוי כמו שאר ארגוני המדינה. אבל בפועל, ברמה התפקודית-

מקצועית החוק מאפשר לרשויות האכיפה שיקול דעת נרחב שלא לגלות מידע לציבור הכללי, לנפגעי העבירות 

או לנאשמים. הטעמים לכך שונים, ובעיקר ביטחוניים, מודיעיניים-חקירתיים, ונימוקי פגיעה בחקירות. עם 

זאת, יש לציין את הנגישות של אתרי המשטרה והפרקליטות בהם מידע מנהלי והסברים לגבי קבלת מידע 

אחר על ידי האזרחים )גם אם המידע לא בהכרח ייחשף בסופו של דבר(. 

בפועל, עדיין יש בעיתיות לא מעטה מבחינת שקיפות בשתי הרשויות. עדיין רב הנסתר על הנגלה ויש ניצול 

על ידי רשויות אלה של הוראות החוק המאפשרות להם שיקול דעת בהגבלת פרסום מידע. בחלק מהראיונות 

ייחשפו  שלא  כדי  מידע  לחשוף  רצון  וחוסר  השקיפות,  מבחינת  לא-ראויה  מתרבות  נובע  הדבר  כי  עולה 

עומד בראש מעיניה של המשטרה אלא המערכת  זו משקפת שלא האזרח  או מחדלים. תרבות  כישלונות 

הפנימית )המשטרה או לצורך העניין גם הפרקליטות(. כאמור, לא כל המרואיינים רואים עין בעין בנושא זה.
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פרקליטות: 

בדיונים, עלתה הטענה כי בפועל, לא קיימת שקיפות בפרקליטות. לדברי חלק מהמרואיינים, "הפרקליטות לא 

אוהבת לחשוף את ההתנהלות שלה". לדברי חלק מהמרואיינים ומשתתפי השולחן העגול, אם מנסים לבקש 

מידע מפרקליטות המדינה, תמיד ימצא איזה חריג בחוק חופש המידע, שחל על המידע המבוקש. גם אם 

המידע המבוקש אינו חריג אך נדרש מאמץ מצד הפרקליטות למצוא את החומר, גם אז אין זה בלתי-לגיטימי 

דורשים  או  לגלות את המידע,  חייבים  לא  נמצאים סעיפים למה הם  מבחינתם לדחות את הבקשה. תמיד 

תשלום כספי גבוה עבור העלות של החיפוש. לדעת המרואיינים, בפרקליטות מנצלים יתר על המידה את 

הסעיף שמגביל חופש מידע משיקולי ביטחון המדינה, אך לא רק זאת. מאחר שבחוק חופש המידע קיימות 

הסתייגויות רבות, מנוצל הדבר על ידי הפרקליטות. כך, למשל, כל מידע מהותי מתויג כ"חוות דעת פנימית" 

תיוג ההופך אותו חסוי מעיני הציבור. יש שרואים מגמה זו בחומרה, אך לעומתם אחרים חושבים כי שינוי 

במגמה זו ופרסום חוות הדעת "הפנימיות" השונות עלול ליצור חשש בקרב אנשי הפרקליטות מלכתוב את 

עמדתם הכנה, בייחוד אם היא מנוגדת לדעות אחרות בפרקליטות. אמנם בסופו של דבר יכול העניין להגיע 

לשופט המחליט לגבי הצורך בחסיון המידע, אך בדרך כלל לשופט "רועדת היד" בחתמו על חשיפת המידע, 

בייחוד אם נאמר לו שמדובר בביטחון המדינה.

לגבי דיווחים אחרים כגון דוחות כספיים ואחרים אשר לפרקליטות חובת גילוי לגביהם, הרי שבחוק חופש 

המידע לא מצאנו התייחסות על פרסומם בפועל. באתר הפרקליטות יש מדור למידע סטטיסטי, אך בעת 

הבדיקה והבדיקה החוזרת )90 יום לאחר מכן( שערכנו, מדור זה היה ריק וצוין בו כי הוא נמצא בשיפור144. 

דוחות  פורסמו  לא  כה כמעט  בפועל, עד  היקפו.  ומה  איזה מידע מפורסם שם  לבחון  היה  ניתן  לא  לפיכך, 

סטטיסטיים, אלא דוחות בודדים וחלקיים בלבד, בעיקר בטענה שהמערכת הממוחשבת מוגבלת. מהיכרות 

של אחד המרואיינים עם המדור הסטטיסטי הזה, לפני שהורד 'לשם שיפור', הנתונים היו מאד חלקיים ודלים. 

פורסמו באיחור של  כלומר  ישנים,  היו  וגם אלה  ביחס לשנתיים אחרונות  רק  מידי פעם  נתונים התפרסמו 

מספר שנים. בין הנתונים שלא נתן היה לראות נמצא גם תקציב פרקליטות המדינה וחלוקתו. גם באתר משרד 

כחלק  מפורסם  הפרקליטות  תקציב  כמובן,  בעיקרון,  המשרד.  פעולות  לתקציב  התייחסות  אין  המשפטים 

מתקציב המדינה.

ב. אחריותיות רשויות האכיפה
אחריותיות - היבט החוק

על  אחריות  ולקחת  לדווח  חייבות  יהיו  החוק  אכיפת  רשויות  כי  המבטיחות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

פעולותיהן?

 ניקוד: המשטרה - 70

פרקליטות המדינה - 60
משטרה:

אי-אפשר להתעלם מכך, שכמשרתי ציבור וכממונים על שמירת הסדר הציבורי ושלום הציבור, למשטרה 

יש אחריותיות רבה כלפי הציבור. למרות שאחריותיות ציבורית זו אינה 'פורמאלית' מבחינת לשון החוק, על 

לנתונים  זמנית הקישור  הורד  זו  במסגרת  ותשתית.  שינוי  עבודות שיפור,  בימים אלה  עובר  האינטרנט  "אתר  ההודעה:  לשון     144

סטטיסטיים שפורסמו עד כה"



רשויות האכיפה

171

כלפי המשרד  היא  פורמאלית, אחריותיות המשטרה  ולהקפיד עליה שבעתיים. מבחינה  לקיימה  המשטרה 

לביטחון פנים, לו עליה לתת דין וחשבון על מעשיה, וכן כלפי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת )כמייצגת 

הציבור(. המשטרה מפיקה דוחות רבים ומגוונים לגבי פעילותה והשגייה. על פי ההוראות, נכתבים ומפורסמים 

להלכה,  המדינה.  ולמבקר  ביטחון-הפנים  משרד  למבקר  המשטרה,  למבקר  ביקורת  דוחות  שנתיים,  דוחות 

הצורך בהכנת דוחות אלה והעברתם לגופים השונים )כולל פרסום ברבים( מבטיחים אחריותיות של המשטרה. 

בנוסף, המשטרה נתונה לסמכות הבדיקה של מבקר המדינה, ובעת בדיקתו חייבת למסור לו כל מידע רלוונטי 

שמתבקש על ידי המבקר. דבר זה מבטא אף הוא את אחריותיות המשטרה ואת המנגנון הרשמי הבודק זאת.

המנגנון להגשת תלונות על שוטרים, מאפשר גם הוא אחריותיות השוטרים למעשיהם. התלונות נחקרות על 

ידי המחלקה לחקירות שוטרים אשר כפופה למשרד המשפטים ומאוישת על ידי חוקרים-אזרחיים )לא אנשי 

משטרה לשעבר(, או על ידי בית הדין המשמעתי של המשטרה. כדי להתלונן על שוטרים, שכשלו בתפקודם 

או התחמקו מביצועו, אפשר לפנות גם לנציב תלונות הציבור )במשרד מבקר המדינה(. כדי לחזק את יכולת 

הנגישות של הציבור הרחב להתלונן, ובכך את האחריותיות, פורסמה )בתאריך 10.1.2010( פקודת מטה ארצי 

06.03.01 שכותרתה "הטיפול בתלונות הציבור". הפקודה מגדירה מהי תלונת ציבור ומבהירה את אופן הטיפול 

בה, וכן מפורטות הדרכים בהן ניתן להגיש תלונות – כולל הגשת תלונה דרך אתר האינטרנט עצמו145. אפשר 

להגיש תלונות בכל יחידת משטרה שהיא, או במשרדי מח"ש. כל יחידה מחויבת לגבות לאלתר תלונה מאדם, 

גם אם מדובר בתלונה בגין עבירה הנחקרת על ידי מח"ש. לאיש משטרה ביחידת המשטרה אסור להמליץ 

לאדם המתלונן למסור את תלונתו במקום אחר או במועד אחר, והתלונה תירשם גם אם בעיני רושם התלונה 

קיים ספק לעצם העילה לתלונה. בכל יחידה יש קצין תלונות ציבור, האחראי על קבלה של תלונות הציבור, 

את  והחתים  ידי שוטר, שכתב  על  או  ידי המתלונן  על  בכתב,  או  פה  בעל  במישרין,  אליו  להגיע  שצריכות 

המתלונן )דרכי ההתקשרות עם קציני התלונות במחוזות מפורטים באתר המשטרה(. לפי ההוראות חקירה 

של עבירה אשר בביצועה חשוד שוטר, לא תיערך בידי משטרת ישראל, אלא בידי המחלקה לחקירת שוטרים 

שבמשרד המשפטים. 

לסיכום, יש מידה לא מעטה של התייחסות בחוקים וההוראות לצורך של המשטרה לדווח ולשקף אחריותיות.

פרקליטות המדינה:

אחריותיות פרקליטות המדינה היא בעיקר כלפי היועץ המשפטי לממשלה, וכן במידה מסוימת כלפי משרד 

המשפטים,  שר  של  לרבות  הממשלה,  של  הפיקוח  כי  קבע   146  1962 משנת  אגרנט  ועדת  דוח  המשפטים. 

והכנסת  הממשלה  של  המשותפת  הפרלמנטרית  האחריות  וגם  מוגבל  יהיה  לממשלה,  המשפטי  היועץ  על 

ולזה  באשר לפעילות היועץ המשפטי, מצומצמת. מאחר שהפרקליט המדינה חב אחריות כלפי היועמ"ש, 

אחריותיות מעטה כלפי הממשלה, הרי מידת האחריותיות של פרקליט המדינה כלפי הממשלה, כלפי הכנסת 

וכלפי הציבור, נמוכות.

בחוק סדר הדין הפלילי יש קביעה לגבי חובות הדיווח של רשות האכיפה. על פי חוק זה, חובת תובע להעמיד 

זו  חובה  פלוני.  אותו אדם  לאישום  בו מספיקות  חומר החקירה, שהראיות  לתובע  הועבר  לגביו  לדין אדם, 

קיימת זולת אם היה סבור התובע כי אין במשפט ענין לציבור. ההחלטה שלא להעמיד לדין בשל העדר עניין 

 http://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=261&mid=39 145    דרכים להגשת תלונות

146   דו"ח ועדת המשפטנים: אגרנט, צבי ברנזון ואברהם לוין, בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, 1962.
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לציבור, תהיה באישור בעל תפקיד )פרקליט מחוז, פרקליט בכיר, ראש יחידת תביעות במשטרה וכו'(. החלטה 

שלא להעמיד לדין לא רק מדווחת בתוך המערכת )לקבלת אישור( אלא תימסר גם לחשוד, בהודעה בכתב, 

שבה תצוין עילת סגירת התיק. כלומר בעניין זה, להלכה, קיימת שקיפות התומכת באחריותיות ודיווח.

מרוח החוק נראה כי הערעור על החלטות רשויות האכיפה הוא המנגנון העיקרי לשמירת האחריותיות שלהן. 

הערעור הוא הכלי המרכזי, שיש לנפגעי עברה, לדרוש מהמערכת המשפטית לשקול העמדה לדין של נאשם, 

לאחר שהוחלט ברשויות האכיפה לא להגיש כתב אישום, או לא לחקור תלונה. המתלונן רשאי לערור על 

החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין בתלונתו, בגין חוסר ענין לציבור, חוסר ראיות מספיקות או קביעה 

תינתן  בערר  החלטה  העניין.  לפי  הכול  התובע,  או  המשטרה  באמצעות  מוגש  הערר  אשמה147.  חוסר  של 

ותימסר למתלונן על ידי בעל הסמכות להחליט בערר. על מנת להגביר אחריותיות, נקבע בחוק המועד של 30 

יום למסירת החלטה למערער. לעניין עבירת מין או אלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן ההחלטה עד 

תום שישה חודשים מיום הגשת הערר. כלומר החלטות הפרקליטות שלא לפתוח בהליכים במקרה של תלונה 

על עבירה, ניתנת לערעור ובכך נמנעת שרירות.

נושא  מי  השאלה  היא  בציבור,  לאחרונה  שעלתה  הפרקליטות,  של  האחריותיות  לעניין  מהותית  שאלה 

באחריות בפרקליטות לגבי במקרים בהם נפתחת חקירה, שאינה ראויה ואינה מביאה להעמדה לדין. שאלה 

נוקבת זו עלתה בשנים האחרונות בייחוד לגבי מקרים של חקירות של פוליטיקאים, נושאי משרות ציבוריות 

בבית- הרשעה  הושגה  לא  או  אישום  כתב  הוגש  לא  לבסוף  בהם  ממשלה,  ראשי  ואף  שרים  כגון  בכירות 

באיבוד  לעתים  וכרוך  מאד,  גדול  הוא  אלה  נושאי משרה  הציבורי, שסופגים  הנזק  אלה  במקרים  המשפט. 

משרתם ומעמדם הציבורי, על אף שלא הורשעו בדין. יש לא מעטים הטענים כי בפרקליטות יש "הפרזה 

נובע מחסרונו של גוף פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות148.  וכי הדבר  קיצונית" בפתיחת תיקי חקירה, 

שאלה זו נשארה בינתיים ללא תשובה נאותה. בין שאר ההצעות לפתרון שאלה זו עלתה ההצעה )לעתים אף 

דרישה( להקמת מערכת ביקורת חיצונית המבקרת את הפרקליטות והחלטותיה149. עד כה לא נעשה דבר 

בעניין זה. לפיכך, יש הטוענים כי אין לפרקליטות אחריותיות ואין גוף או גורם כלשהו אשר היא חייבת למסור 

לו דין וחשבון. 

ניתן להגיש קובלנה נגדם  בהתייחס לאחריותיות של עובדי הפרקליטות עצמם, מכיוון שהם עובדי מדינה, 

לנציב תלונות הציבור או לבית המשפט. כמובן שכעובדי מדינה הם כפופים לתקשי"ר ולמערך הדין המשמעתי 

של נציבות שירות המדינה. באתר פרקליטות המדינה יש קישור נגיש לאגף לביקורת פנימית, המוגדר על פי 

חוק הביקורת הפנימית, ובמסגרתו ליחידת תלונות הציבור, אשר מהווים גורם חוקר בהקשר של פרקליטות 

המדינה.

מכל זה, ניתן לראות כי הן לשוטרים והן לעובדי הפרקליטות יש אחריותיות, אם כי לא רבה מאד, להתנהלותם. 

והפרקליטות עצמן  ואפילו הליך פלילי במקרים מסוימים. המשטרה  ביקורת,  אינם חסינים מפני הליך  הם 

147   ס"ח תשס"ד מס' 1954 מיום 4.8.2004 עמ' 490 )ה"ח 114(65.

148   למשל: גואטה, יסמין. "תיק הולילנד הוא דוגמה מצוינת להפרזה קיצונית בהגשת כתבי אישום". דה מרקר, 13/05/07 

http://www.themarker.com/law/1.2013611 )גישה: 13/11/23(
http://www.themarker.com/law/1.2013608 13/05/07 ,149  דולן, שמעון. "צריך לפקח על הפרקליטות". דה מרקר

)גישה: 13/11/23(
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כמערכות, אינן נושאות באחריותיות לפעולותיהן באותה מידה כפי שנדרש מעובדיהן במילוי תפקידם האישי.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה רשויות האכיפה חייבות במתן דין וחשבון על מעשיהן בפועל?

 ניקוד: המשטרה - 30

פרקליטות המדינה - 37
משטרה:

החוק,  ממערכות  לצפות  היה  שניתן  כפי  ועיקר,  כלל  גבוהה  אינה  המשטרה  אחריותיות  בפועל,  כי  נראה 

הפקודות, ותקנות הדיווח הפורמאליים הקיימים. מחד, אפשר לומר כי המשטרה היא גוף מפוקח מאד וגוף 

שמרבה להכין דוחות. מאנשי המשטרה יש הטוענים כי הדרישה למתן דין וחשבון לגופים השונים היא אפילו 

המשטרה,  למבקר  הנמסרים  ביקורת  דוחות  שנתיים,  סטטיסטיים  דוחות  יש  מסוימים:  במונחים  מוגזמת 

למבקר המשרד לביטחון פנים, ועוד. אולם מאידך, יש הרואים בחלק מדוחות אלה, אם לא ברובם, לא יותר 

מ'עלה תאנה' לכיסוי הדרישה. כלומר הדוחות אינם בהכרח משקפים אחריותיות אמתית. 

ראוי לציין כי התחושה הציבורית, כפי שמשתקפת בדיווחים בתקשורת, היא כי האחריותיות של המשטרה 

נמוכה. מכמה אירועים שהתרחשו לאחרונה )כגון אלימות משטרה כלפי מפגינים, בעיות פה ושם בתפקוד 

קציני משטרה – כולל הטרדות מיניות מצד קצינים בכירים, שלא דווחו והוסתרו, התרשלות והתנהגות לא 

לא  התנהגויות  אנשיה.  כלפי  "לסלחנות-יתר"  נוטה  בעצמה,  המטפלת  שהמשטרה,  הרושם  נוצר  נאותה(, 

במנגנוני  לעונשים משמעותיים, מסתיימות  זוכות  היו  אזרחי  ועבירות שבבית משפט  נאותות של שוטרים 

השיפוט של המשטרה, בנזיפות ובעונשים קלים יחסית, שאינם פוגעים בשוטרים או בקידומם. כלומר אין עול 

נשיאה באחריות על התנהגות לא ראויה )דהיינו, אחריותיות(. יש אף מחמירים הטוענים כי תוצאות ההליכים 

למעשיהם.  אמתית  באחריות  לשאת  יצטרכו  שלא  לשוטרים,  עין"  "קריצת  מעין  מהוות  הללו,  הפנימיים 

מועטים  הם  אזרחים,  משפט  בבתי  לדיון  משטרה,  קציני  או  שוטרים,  נגד  תביעה  מועברת  בהם  המקרים 

חוסר  עקב  מתפקידם  מועברים  שוטרים  נדירות  לעיתים  רק  כי  הטענה  עלתה  גם  הראיונות  במהלך  מאד. 

תפקוד נאות. גם כאשר המשטרה מקבלת ביקורת על תפקודו של שוטר ספציפי )למשל מבית המשפט(, רק 

לעיתים נדירות, אם בכלל, הדבר מתורגם להשפעה ישירה על המשך העסקתו או קידומו. כלומר, בפועל, אין 

אחריותיות אמתית.

ביטוי נוסף לתחושת הציבור לגבי חוסר אחריותיות המשטרה כלפיו, אפשר לראות בתוצאות סקר "ברומטר 

כלא-ישרה  נתפשת  המשטרה  הציבור  בעיני  כי  מראה  המדד   :150  2013 לשנת   )GCB( העולמי"  השחיתות 

וקיבלה את הציון 3.5 על רצף רמת שחיתות של 1-5 )-5 המושחת ביותר(. ממצאים אלה ישימים מובן גם לגבי 

השאלה של יושרה הנדונה בהמשך והם מפורטים שם יותר.

מחקר אחר בנושא, נערך על ידי פרופ' אריה רטנר מהמרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה, 

30 מדינות,  במסגרת פרויקט שמבצע האיחוד האירופי, באמצעות הקרן האירופית למדע. בסקר השתתפו 

1700 משיבים המהווים מדגם  כולל חברות נלוות המשתתפות בפעילות של האיחוד. בישראל המדגם כלל 

150   ברומטר השחיתות העולמי )Global Corruption Barometer- GCB( לשנת 2013 המתפרסם על ידי הארגון "שקיפות 

www.ti-israel.org/?CategoryID=125 )Transparency International-TI( בינלאומית
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מייצג של האוכלוסייה. לאחרונה פורסמו בעיתונות נתונים עבור 20 מדינות שהשתתפו בסקר ב-2010 ו-2011. 

לגבי האמון שרוחש הציבור בישראל למשטרה, הממצאים עגומים לא פחות: בשאלה שנגעה למידת שביעות 

הרצון מהמגע עם המשטרה קיבלה ישראל את הציון הנמוך ביותר מבין 20 המדינות151. נתון עגום נוסף נוגע 

לאמון שרוחש הציבור במשטרה. המשיבים התבקשו לדרג את מידת האמון שלהם במשטרה בסולם בין 0 

ל-9 )האמון הרב ביותר(. מהממצאים עולה כי ישראל נמצאת במקום השלישי מתחתית הרשימה עם ממוצע 

של 4.72, כשהיא מקדימה רק את בולגריה )3.78( ורוסיה )3.53(. המשטרה בישראל, אם כן, ממוקמת במקום 

גרוע ביחס לשתי השאלות המרכזיות של שביעות רצון ואמון, יחד עם מדינות שבהן המשטרה נתפשת כגוף 

מושחת ולא יעיל, בעיקר במדינות מזרח אירופה. לדברי פרופ' רטנר: "כמי שחוקר את התחום לאורך שנים 

יכול להגיד, שסביר להניח כי הרמה הנמוכה של האמון במשטרה והדעות השליליות ביחס לתפקודה,  אני 

לא בהכרח נובעות מתפקודה הלא יעיל והלא טוב. חלק מזה נובע כנראה מתוך ההתרסה הבסיסית בחברה 

הישראלית נגד כל מה שקשור לציות לחוק ולסדר. הציבור רואה במשטרה שק חבטות ומביע בה אמון נמוך. 

ביטחון  יש לקחת בחשבון בעייתיות בתפקוד המשטרה, שלא מצליחה לספק לאזרח תחושת  זה,  יחד עם 

ביחס לתחושת הציבור כלפי  כי דברים אלה  לציין  בזמן סביר לתלונות של האזרח"152. ראוי  ושלא מגיבה 

המשטרה, נוגעים לעניין היושרה שנדון להלן, לא פחות מאשר לעניין האחריותיות.

פרקליטות המדינה:

היא  כלומר,  עצמה:  כלפי  מלבד  הפרקליטות  של  נמוכה  אחריותיות  של  היא  המתקבלת  התמונה  בפועל, 

אינה חייבת במתן דין וחשבון לאיש על החלטותיה המשפטיות. אין מנגנונים פורמאליים המצליחים לבסס 

אחריותיות בפרקליטות המדינה ולמעשה אינה צריכה, כאמור, לתת דין וחשבון בפני איש או גורם ציבורי. 

מנגנון בקרה אחד על הפרקליטות, המשקף במידת מה את האחריותיות שלה, הוא שר המשפטים הממונה על 

הפרקליטות. אולם, הכפיפות לשר כאמור היא מנהלית-ארגונית ולא כפיפות מהותית-משפטית: הפרקליטות 

לצדק.  הגבוה  הדין  בית  הוא  נוסף  מנגנון  המשפטיות.  החלטותיה  על  לשר  וחשבון  דין  במתן  חייבת  אינה 

להחלטות  הנוגעת  פנייה  לפניו  מונחת  כאשר  לצדק  הגבוה  הדין  לבית  וחשבון  דין  למסור  הפרקליטות  על 

כי בג"צ אינו מתערב התערבות ממשית בהחלטות הפרקליטות באשר לנקיטה  נראה  הפרקליטות. בפועל, 

או לאי נקיטה של הליכים משפטיים. זאת, על בסיס שתי עילות: הפרקליטות מצדיקה החלטתה בטענה של 

"חוסר עניין לציבור" או בטענה של "חוסר ראיות". במקרה של חוסר עניין לציבור, בג"צ עוד יכול להתערב 

ולהחליט נגד עמדת הפרקליטות, ובכך לחייבה לשנות החלטתה ולפתוח בהליכים. במקרה של 'חוסר ראיות' 

בג"צ כמעט ולעולם לא מתערב. לכן, במקרה של טיעון כזה, אין ערך רב לאפשרות הפיקוח של בג"צ. אף כי 

כאמור יש לבג"צ סמכויות לעשות זאת, בפועל, בדרך כלל לא משתמשים בסמכות זו. 

את  ולבקר  לחקור  ממהר  לא  המבקר  גם  אך,  המדינה.  מבקר  של  לביקורת  גם  כפופה  המדינה  פרקליטות 

החלטות הפרקליטות. דהיינו, בפועל - האחריותיות של פרקליטות המדינה, נמוכה. מכאן, אין כל גורם חיצוני, 

שהפרקליטות צריכה לדווח לו ולתת כלפיו דין וחשבון, בצורה אמינה ומהימנה, חוץ מאשר לגורמים פנימיים 

לה )הפרקליט הראשי והיועץ המשפטי לממשלה(.

בפועל, הגורם העיקרי הדורש דין וחשבון מהפרקליטות על מעשיה והחלטותיה, הוא הציבור. עיקר הביקורת 

151   זרחין, תומר. "אמון הציבור במשטרה – מהנמוכים במערב". הארץ, 11/11/01 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1536267 )גישה: 13/11/23(
152   שם.
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דווקא  כי  הדבר  מפתיע  לא  התקשורת.  מצד  הבלתי-פורמאלית  הציבורית  הביקורת  היא  הפרקליטות  על 

ביקורת ציבורית זו אינה אהודה כלל על אנשי הפרקליטות. למרות שביקורת התקשורת יכולה להיות לפעמים 

זו  זו משפיעה בפועל על קבלת ההחלטות בפרקליטות, שכן  נוקבת ביותר, קשה להעריך עד כמה ביקורת 

ביקורת בלתי פורמאלית וללא סמכות פעולה כלשהי153.

ג. יושרת רשויות האכיפה
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה מובטחת בחוק היושרה של רשויות האכיפה?

 ניקוד: המשטרה - 83

פרקליטות המדינה - 81
המשטרה:

ההתייחסות ליושרה בפקודת המשטרה ובחוק המשטרה לוקה בחסר. למשל, אין בה הוראה ספציפית, כמו 

ההוראה בסעיף 20 לחוק שירות הביטחון )השב"כ(, בדבר טוהר המידות בשירות. ההוראות מתמקדות בנושאי 

משמעת בלבד. מכיוון שמדובר ברשות אכיפה נראה לנו כי בחוק יש לקונה משמעותית בעניין זה.

פורמאלית, המשטרה קובעת לעצמה חזון וערכים עליהם היא מצהירה, ואותם היא משתדלת לקיים. פקודת 

המשטרה ופקודות המפכ"ל מתווים קווי פעולה לקידום היושרה. למשטרה יש קוד אתי שנועד לשמור על 

טוהר המידות של השוטר, על תדמיתו ועל תדמיתה ועל שמה הטוב של המשטרה, על תקינות פעולתה ועל 

אמון הציבור בשוטרים ובמשטרה. הערך הראשון בקוד המשטרה הוא: שמירת החוק ואכיפתו. דהיינו, שמירת 

החוק עומדת מעל הכול. הקוד האתי מציין גם את ערך היושרה כערך שיש לפעול על פיו. מאידך, אין כללים 

בקוד שאוסרים או מגבילים התנהגויות. נושא טוהר המידות נידון בקוד באופן כללי ביותר. כך גם אין בקוד 

המשמעת  נושא  המשטרה  בפקודת  עניינים.  ניגוד  כמו  ספציפיים  בתחומים  התנהלות  לגבי  ברורים  כללים 

למניעתם154.  וההוראות  המטרות  הנסיבות,  פירוט  כולל  בהרחבה,  מוגדרים  תפקיד  במילוי  עניינים  וניגוד 

מטרות הפקודה הן לקבוע מה הוא מצב של ניגוד עניינים שבו קיים חשש סביר לפגיעה במילוי הראוי של 

תפקידו של השוטר, ולקבוע כיצד ינהגו השוטר או הקצין הממונה עליו, במצב של ניגוד עניינים155. הדבר 

נועד כאמור לשמור על טוהר המידות של השוטר.

במשטרה קיים נוהל באשר לקבלת מתנות וטובות הנאה. טובת הנאה כוללת הנחה במחיר, נסיעה לחו"ל או כל 

דבר אחר שיש בו משום הטבה, ועל כך יש איסור לקבלה, לא לאיש המשטרה ולא לבן או לבת זוג. אם קיבל 

מתנה, על איש המשטרה למסור אותה לידי המדינה. קבלתן יכולה להוות עבירה פלילית או עבירת משמעת. 

יש סייגים לעניין המתנות שניתן לקבל: איש משטרה הרוצה לקבל מתנה חייב להודיע על כך לממונים. קבלתן 

יכולה להוות עבירה פלילית או עבירת משמעת.

קל  היה  זה  במקרה  אבל,  גרינשפן.  הדורס של שחר  עם  הטיעון  בהסדר  הטיפול  היה  דעת קהל השפיעה  קיצוני שבו  153   מקרה 

לפרקליטות לבדוק את העניין ואפילו להודות בטעות, שכן המשטרה היא שהגישה את כתב האישום והתובע המשטרתי החליט על 
הסדר הטיעון. ייתכן, שמקרה זה מחזק את המסקנה בדבר מידה נמוכה מאד של אחריותיות של הפרקליטות.

154  חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו-2005

155  פקודות משטרת ישראל, המפקח הכללי, ניגוד עניינים במילוי תפקיד, ס' 06.02.10 

http://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/060210_2.pdf
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המידות.  טוהר  בדבר  ספציפית156   הוראה  המשטרה,  בחוק  וגם  המשטרה  בפקודת  חסרה  כאמור,  אולם, 

ההוראות הקיימות בנושא הזה מתמקדות בנושא המשמעת ולא ביושרה. ראוי לציין כאן את ההבדל בין חוק 

השב"כ לפקודת המשטרה בנושא היושרה: בעוד שבחוק השב"כ יש התייחסות ישירה לעניין היושרה, מקומה 

של היושרה נפקד מפקודת המשטרה. מעניין לציין כי החובה לשמור על טוהר המידות מופיעה גם בחוקים 

של ארגונים אחרים ולא רק בחוק השב"כ: אפילו בחוק רשות הדואר נקבע כי מועצת רשות הדואר אחראית 

על טוהר המידות של העובדים. לכן, הלקונה בחוק המשטרה בעניין זה היא משמעותית כשהיא נמצאת דווקא 

בפקודה המושלת ברשות האכיפה. כלומר, מבחינת החוק, ההוראות ופקודות המשטרה, היושרה וההתנהגות 

האתית של אנשי המשטרה אינן מובטחות באופן מלא.

פרקליטות המדינה:

יש  לפרקליטות  בפרקליטות.  היושרה  קיום  את  המבטיחות  מפורשות  קביעות  בחוק  אין  ההלכה,  מבחינת 

לתמוך  מכוונות  אלה  ותרבות  תורה  בחוק.  מעוגנות  או  פורמאליות  שאינן  עבודה  ומסורת  תרבות  תורה, 

בפעילות להשגת מטרותיה של הפרקליטות, במחויבותה לשרת את המדינה ואת האזרחים בצורה מיטבית, 

בייצוג הראוי בבית המשפט ובהתייחסות הנאותה ללקוח, לקורבן העבירה ולאזרח. כאמור דברים אלה אינם 

ואלה  יושרה. מאחר  נורמטיבית-תרבותית פנימית שנועדה להבטיח  מנוסחים בחוק, אך הם מהווים הנחיה 

בלתי פורמאליים, יש חשיבות ציבורית רבה כמו גם חשיבות פנים-ארגונית לקביעה פורמאלית של מדיניות 

את  לדעת,  הציבור  זכות  את  מקדם  הפרסום  ציבורית,  מבחינה  ופרסומה.  איסופה  בפרקליטות,  התנהלות 

השקיפות ואת האפשרות להעלאת נושאים שונים לסדר היום הציבורי. כלפי הארגון פנימה, מבטיח הדבר 

תקינות מנהלית, ודאות ואחידות בתפקוד היום-יומי ובעקבות כך - יושרה. 

לפרקליטות המדינה אין קוד אתי ייחודי וספציפי לה. פרקליט המדינה פרסם הנחיות התנהגות אשר נועדו 

והנחיות  הוראות  לקט  כולל  המדינה  פרקליט  הנחיות  קובץ  הפרקליטות.  עובדי  של  היושרה  את  להבטיח 

המבוסס על מכתבים אשר הופצו במהלך השנים לפרקליטים באמצעות פרקליטי המחוזות. כללי האתיקה 

הייחודיים האלה, לפרקליטים, כוללים גם צדדים מעשיים, כגון אופן ההופעה והייצוג של המדינה בערכאה 

תחליף  אלו  בהנחיות  לראות  אפשר  מנהלי.  או  אזרחי  פלילי,  בתיק  בג"צ,  בתיק  ערעור,  בערכאת  ראשונה, 

מחייב לקוד אתי, שכן אפשר לייחס את כללי האתיקה החלים על כלל עובדי המגזר הציבורי, שפורסמו על 

ידי נציב שירות המדינה, גם לעובדי פרקליטות המדינה )וגם למשטרה( כעובדי שירות המדינה. באשר לניגודי 

אינטרסים, נקבע בכללי האתיקה לעובדי מדינה כי לא תהיה תועלת או עניין אישי לעובד המדינה, בין לעצמו 

או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו כתוצאה ממילוי תפקידיו, ולא יגיע למצב של ניגוד אינטרסים בין תפקידיו 

ציבורי  בנוסף לתפקידו בשירות המדינה, כל תפקיד  ימלא עובד מדינה,  כן, לא  ענייניו האישיים. כמו  לביו 

אחר, אף ללא שכר, אם יש בכך משום ניגוד אינטרסים עם תפקידיו בשירות המדינה. בכללי האתיקה לעובדי 

המדינה יש פירוט נרחב לגבי הראוי בכל הקשור לניגודי עניינים, ולגבי איסור לקבלת טובות הנאה. נקבע כי 

לא יקבל עובד מדינה טובת הנאה מעובד מדינה אחר, ולא מאדם מקרב הציבור, אלא על פי התנאים שנקבעו 

לכך בחוק ובתקש"יר. כמו כן יש בהם פירוט כללים של הראוי לעשות ולא לעשות בכל הקשור לקבלת מתנות 

וטובות הנאה. הוראות אלה מחייבות את העובדים בפרקליטות.

156   למשל כמו סעיף 20 לחוק שירות הביטחון )השב"כ(, שהוזכר לעיל.
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יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מובטחת יושרתם של אנשי רשויות האכיפה בפועל?

 ניקוד: המשטרה - 56

פרקליטות המדינה - 78
המשטרה:

בפועל, היושרה במשטרה ובקרב אנשיה אינה גבוהה כלל ועיקר. על פי דירוגי ברומטר השחיתות העולמי157, 

הוא   5 )ציון  יחסית  כגבוהה  במשטרה  השחיתות  את  תופס  הציבור  האחרון  העשור  בחצי  כי  לראות  פשר 

השחיתות הגבוהה ביותר(. בשנת 2010 דירוג השחיתות במשטרה )3.8( עלה בייחס לשנת 2006 )3.3( ובשנת 

2013 ירד מעט )3.5( ביחס לשנת 2010 אם כי עדיין גבוהה ביחס ל- 2006. בכל מקרה, הדירוג הוא יחסית גבוה 

לא כבעלת  גם  בישראל אבל  ביותר  אינה מדורגת כמוסד הציבורי המושחת  16(. אמנם המשטרה  )שרטוט 

השחיתות הנמוכה ביותר )כפי שאולי אפשר היה לצפות מרשות אכיפה זו(. ברור כי דירוג זה אינו מעיד על 

יושרה גבוהה במשטרה. 

שרטוט 16 : מדד תפישת השחיתות במשטרה, לפי שנים

ממצא זה משתלב באמון הציבור כלפי המשטרה. אמון הציבור במשטרה פחת מאד בין השנים 2000-2009 

וזאת על אף השינויים והשיפורים שחלו במשטרה בשנים האחרונות. במהלך עשור איבדה המשטרה כ30% 

מאמון הציבור. בשנת 2000 עמד שיעור אמון הציבור במשטרה על כמעט 70%, ואילו ב-2009 על 40% בלבד. 

ידי הארגון "שקיפות  2013 המתפרסם על  157   ברומטר השחיתות העולמי )Global Corruption Barometer- GCB( לשנת 

  www.ti-israel.org/?CategoryID=125  )Transparency International - TI ( בינלאומית
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שרטוט 17: אמון הציבור במשטרה )אחוז המצביעים אמון(

נתונים אלו מראים כי דמותה של המשטרה בקרב הציבור נשחקה: נתונים אלו מצביעים באופן ישיר על אחוז 

האנשים שיפנה למשטרה בפתרון לבעיה, או האחוז המאמין ביכולתה של המשטרה לעזור לו.

פרקליטות המדינה:

רב  אחד  גורם  המשטרה.  של  מזו  בהרבה  גבוהה  ובוודאי  כגבוהה  מסתמנת  בפרקליטות  בפועל  היושרה 

משמעות בהבטחת היושרה בפועל הוא התורה ומסורת העבודה בפרקליטות. כאמור, לפרקליטות יש תורה, 

ותרבות אלה מהווים מעין  נדבך במשך שנים. תורת-עבודה  גבי  נדבך על  ומסורת עבודה, שנבנתה  תרבות 

הנחיה נורמטיבית-תרבותית פנימית שנועדה להבטיח יושרה בהתנהלות. ל'תורת-הפעולה' של הפרקליטות 

וערכיים חזקים המבטאים את מחויבותה לשרת את המדינה ואת האזרחים בצורה  נורמטיביים  יש צדדים 

ולאזרח.  העבירה  לקורבן  שכנגד,  לצד  ללקוח,  הנאותה  בהתייחסות  המשפט,  בבית  הראוי  בייצוג  מיטבית, 

כלפי הארגון פנימה מבטיחה תורת התנהלות זו תקינות מנהלית ואחידות בהתנהלות ובהתייחסות בתפקוד 

ובעקבות כך – מבטיחה יושרה. 

כאמור לפרקליטות המדינה אין קוד אתי ייחודי וספציפי לה שיכוון את ההתנהגות בה. אולם, לפרקליטות יש 

הנחיות התנהגות שמוציא פרקליט המדינה, שנועדו להבטיח את היושרה בפועל של עובדי הפרקליטות. קובץ 

הנחיות פרקליט המדינה מהווה בפועל תחליף לקוד-אתי ייחודי לפרקליטים. הקובץ כולל גם צדדים מעשיים 

לייחס את כללי  והייצוג של המדינה בערכאות. בפועל, אפשר  כגון אופן ההופעה  בהתנהלות הפרקליטות, 

האתיקה החלים על כלל עובדי המגזר הציבורי, שפורסמו על ידי נציב שירות המדינה, גם לעובדי פרקליטות 

יושרה  המבטיח  גורם  הם  גם  מהווים  אלה  אתיקה  כללי  המדינה.  שירות  כעובדי  למשטרה(  )וגם  המדינה 

בפרקליטות. לגבי ניגודי אינטרסים, כל שנקבע בכללי האתיקה לעובדי מדינה ישים גם לעובדי הפרקליטות. 

דברים אלה, בייחוד התרבות ומסורת העבודה שהתפתחו בפרקליטות, תומכים ביושרה בפרקליטות שאכן 

נתפסת בציבור כבעלת יושרה בפועל.
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תפקיד רשויות האכיפה במערכת היושרה

א. תפקיד והבאה לדין על שחיתות
באיזו מידה רשויות אכיפת החוק מגלות וחוקרות מקרי שחיתות במדינה?

ניקוד: 87
שכן  מלא,  בשיתוף  עובדות   – והפרקליטות  המשטרה   – הרשויות  שתי  שחיתויות,  וחקירת  גילוי  בשאלת 

חקירות המשטרה מועברות לתביעה לפרקליטות. לכן הדיון בהן כאן מאוחד. תפקידן הרשמי ויעודן המרכזי 

של רשויות אלה, הוא אכיפת החוק. לפיכך, לרשויות אלה תפקיד מרכזי ביותר במלחמה בשחיתות, בהתאם 

להוראות חוקי המדינה. כפי שצוין מוקדם יותר בפרק זה, הפרקליטות והמשטרה מהוות חלק הארי ממערך 

אכיפת החוק והמלחמה בפשע. הפרקליטות אחראית על הכנת כתבי אישום, על הגשתם, על הופעה בבתי-

הפרקליטות  סמכויות  הראויים.  במקרים  המדינה  מטעם  ערעורים  הגשת  ועל  המוגשים  בתיקים  משפט 

המשפטי  היועץ  מסמכויות  נגזרות  סמכויותיה  הפלילי.  הדין  סדר  בחוק  קבועים  הפלילי  בתחום  ומעמדה 

לממשלה, העומד בראש התביעה הכללית. הסמכויות המרכזיות הן בהכרעות בשאלות של העמדה לדין על 

יסוד החומר אשר נאסף על ידי המשטרה בתיק חקירה; החלטה בערר על סגירת תיק חקירה; החזרה מאישום; 

עיכוב הליכים, ועוד. ככלל, כל תיק הנחקר במשטרה, העוסק בעבירה שהיא פשע והחקירה בו הושלמה על 

ידי המשטרה, מועבר לפרקליט מחוז. הוא, או אחד מהפרקליטים הכפופים לו, שהוסמך לכך, בוחן האם יש 

בתיק די ראיות להעמדה לדין.

השאלה המרכזית היא כמובן הנכונות של רשויות אלה לגלות ולחקור מקרי שחיתות ללא מורא וללא משוא 

זה, המשטרה והפרקליטות בישראל אכן לא נרתעות מחקירות שחיתות ועבירות פליליות גם  פנים. במובן 

בדרגים הבכירים ביותר בשלטון, כולל נשיא, ראש ממשלה, שרים וחברי כנסת )גם כשהם מכהנים בתפקידם(. 

יש לציין, כי כמעט בכל המקרים שבהם נפתחה חקירה נגד בכירים בשלטון, המרכזי והמקומי, נהגו המשטרה 

זהירות והחקירה החלה רק אחרי אישור של היועץ המשפטי לממשלה או של  ופרקליטות המדינה משנה 

לפתוח  מוסמכת  שהיא  אף  על  המשטרה,  כזה.  באישור  צורך  אין  המקרים  ברוב  כי  אף  המדינה,  פרקליט 

בחקירות כאלה, בדרך כלל לא עושה שימוש בסמכויותיה היא, אלא נוהגת לחסות תחת הסמכות של היועץ 

המשפטי. רק במקרים בודדים כמו חקירת ראש ממשלה מכהן או שופט מכהן, החוק קובע שפתיחת חקירה 

תהיה באישור היועץ המשפטי. בשאר המקרים אין דרישה כזו בחוק. לכן, יש בקבלת אישור היועץ המשפטי 

מסוימת,  במידה  התחמקות,  כדי  עד  מוגזמת  זהירות  אומרים  אף  ויש  יתר  זהירות  משום  חקירה  לפתיחת 

מלבצע תפקידה בתחום זה. 

חקירת  רשויות האכיפה מלמלא את תפקידן. התופעה של  בולמת את  אינה  זו  זהירות-יתר  כי  לציין  ראוי 

כי  מגלה  הציבור, אשר  הרב של  לצערו  במדינה,  נפוץ  והפרקליטות הפכה מחזה  ידי המשטרה  על  בכירים 

לא מעטים ממנהיגיו ומנבחריו נגועים בשחיתות. יתרה מכך, לאחרונה נמתחה על רשויות האכיפה ביקורת 

חריפה על להיטות-יתר מצדן לפתוח בחקירות ולהעמיד לדין אישי ציבור מכהנים ופוליטיקאים דבר הפוגע 

בקריירה שלהם. עוד נטען כי הדבר נעשה מתוך כוונה להתערב במדיניות הרשות המבצעת ולשנות את אופי 

הממשלה. הדבר אף גרר הצעות וניסיונות לחוקק חוקים, אשר מטרתם הייתה למנוע הגשת כתבי אישום נגש 

ראש ממשלה מכהן. בסופו של דבר חוקים אלה לא נחקקו. 
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עם זאת יש ביקורת רבה על כך שחקירות נגד נבחרי ציבור נמשכות על פני זמן רב ביותר, לעתים על פני שנים 

רבות )לאחרונה אף התמשכה חקירה בחשד נגד שר בממשלה על פני 12 שנה עד שהוגשה תביעה!(. סחבת זו 

מחלישה את המלחמה בשחיתות שלטונית, שכן, לעתים, התמשכות החקירה על פני זמן רב, פוגעת בראיות 

ובסיכויי ההרשעה בבית-המשפט.

ולחצים  השפעה  בגלל  השעייתן  או  סגירתן  ותוצאותיהן,  חקירות  הטיות  על  טענות  נשמעות  לא  כך,  אם 

פוליטיים, או כתוצאה ממקרי שוחד ושחיתות ברשויות האכיפה. לכן אפשר לומר כי רשויות האכיפה אינן 

חוששות בדרך כלל מגילוי, חקירה והעמדה לדין של מקרי שחיתות ולא חשוב מי החשוד בהם ומעמדו. בכך 

הן ממלאות תפקיד חשוב ביותר במלחמה בשחיתות בישראל.
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תקציר
שנבדקו  הגופים  מבין  ביותר  הגבוה  הוא  הכולל  שדירוגו  הגוף  היא  המרכזית  הבחירות  ועדת 

בפרויקט היושרה הלאומית בישראל. גם במדדים השונים מדורגת הוועדה בדירוג גבוה וכן נראה 

כי קיים פער קטן בלבד בין המצב החוקי למצב בפועל בכל המדדים.

הממצאים מראים כי לוועדה מוקצים משאבים הולמים ומספיקים לביצוע תפקידיה וכן בולטת 

עצמאותה בהקשר זה ביחס למשרדי הממשלה. יצוין כי תקציב הוועדה מאושר ישירות בוועדת 

הכספים של הכנסת ואינו טעון אישור מראש של משרד האוצר.

שרטוט 18: תוצאות הערכת ועדת הבחירות

ועדת הבחירות נהנית ממידה רבה של עצמאות המוגבלת בעיקר על ידי גופי הפיקוח השונים, כגון 

בית המשפט ומבקר המדינה. עם זאת יצוין כי פנקס הבוחרים ורשת הקלפיות, המהווים בסיס 

לקיום הבחירות נערכים על ידי משרד הפנים ולא על ידי הוועדה.

לא ניכר פער בין ההלכה למצב בפועל לגבי עצמאות ועדת הבחירות המרכזית. לוועדת הבחירות 

יש עצמאות בכל הקשור להתנהלותה בקיום הבחירות וסדירותן ולעבודת הסגל המנהלי. כללית, 

אין התערבות בלתי ראויה של מחזיקי-העניין הפוליטי. הדבר נכון הן מבחינת החוק והן בפועל. 

בדיני הבחירות קיימת התייחסות נרחבת לחובת הוועדה למסור מידע ולשמור על שקיפות כלפי 

מיטבי  באופן  לציבור  להנגיש  מנת  על  רבות  עושה  והוועדה  נשמרת  זו  חובה  כי  נמצא  הציבור. 

נתונים שונים הנוגעים לפעילותה, לרבות תוצאות הבחירות, החלטות יושב ראש הוועדה ועוד.

רבה. התפישה של  כי קיימת שקיפות  ניכר  ומשני ההיבטים  בין החוק למעשה,  נמצא פער  לא 

הנוגעים בדבר, בפועל, היא שיש הקפדה על שקיפות והדברים נראים לעיני הציבור.

באשר לאחריותיות של הוועדה – זו מופנית לציבור כולו. הוועדה אינה נדרשת לדווח לכנסת על 

ליושב  ובראשם  הוועדה  לחברי  באחריות  מחויב  בוועדה  המנהלי  שהצוות  כמובן  אך  פעילותה, 
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פער  נמצא  לא  אחריותיות.  של  גבוהה  רמה  הוועדה  לעובדי  כי  נמצא  זה  במובן  הוועדה.  ראש 

בין אחריותיות על פי החוק לאחריותיות למעשה. נראה כי קיימת אחריותיות ראויה של ועדת 

הבחירות המרכזית.

בהיבט היושרה, לא נמצא קוד אתי לחברי הוועדה או לעובדיה, אף שהוועדה מחילה על עצמה 

את הוראות התקשי"ר וכן קיימות הוראות בדבר איסור על פעילות פוליטית, איסור העסקת קרובי 

משפחה ועוד. אף ללא הסדרה מלאה של הנושא בחוק נמצא כי רמת היושרה של הוועדה כגוף 

ושל עובדיה היא גבוהה.

בוועדת  למעשה  ליושרה  להלכה  היושרה  בין  משמעותי  פער  אין  כי  מסתמן  לעיל  מהדברים 

הבחירות המרכזית. במידה שיש פער – הוא בכך שהיושרה בפועל עולה על זו המוכתבת על ידי 

ההוראות והחוקים. בהיבט החוק, כאמור לעיל, נראה כי חסרות תקנות מקיפות אשר מבטיחות 

את היושרה של חברי ועדת הבחירות המרכזית. 

הממצאים מראים כי הוועדה מקיימת פיקוח יעיל על תקינותן והוגנותן של הבחירות. הבסיס לכך 

קיים בהוראות הדין בדבר איזון סיעתי בכל רמות המערכת: החל מוועדות הקלפי ועד לוועדה 

המרכזית. תוצאות הבחירות נקבעות באופן אמין, אובייקטיבי ומקצועי.

המלצות
רצוי כי מעמדם של עובדי הוועדה יוסדר באופן מלא בחקיקה וכן יש לשקול לקבוע בחוק תנאי 

להסדיר  מוצע  עליהם  החל  לתקשי"ר  מעבר  הוועדה,  לעובדי  באשר  הוועדה.  לחברי  כשירות 

לאור  במיוחד  בכירים,  לעובדים  עניינים  ניגוד  איסור  של  מנגנון  ולקבוע  מעמדם  את  בחקיקה 

העובדה שרובם עובדי מדינה במשרדים אחרים.

הוועדה  לחברי  ייחודי  קוד אתי  להגדרת  יש מקום  הוועדה  הפוליטי המובהק של  אופייה  לאור 

גם את הדגש הטכני המושם בחוק,  יאזן  כזה  ניסוח של קוד  גם להלכה.  היושרה  לשם הבטחת 

בתקנות, ובאתר הוועדה המרכזית על עבודת הוועדה בתהליך הבחירות, ויסייע בהבהרת ההיבטים 

הערכיים והחברתיים המתבטאים בתהליך הבחירות.

רקע
על פי ההגדרה של מסגרת המחקר כפי שנקבעה על ידי Transparency International, הניתוח מתייחס 

המפורטים  התהליכים  של  ההוגן  היישום  על  ואחראי  במדינה  הבחירות  ניהול  על  האחראי  הרשמי  לגוף 

במסגרת המשפטית של הבחירות, במקרים אחדים גוף זה אחראי גם על ניסוח תקנות הבחירות. בישראל, 

]נוסח משולב[,  "ועדת הבחירות המרכזית לכנסת". בחוק הבחירות לכנסת158  זו הוא  הגוף העונה להגדרה 

התשכ"ט-1969 )להלן: "חוק הבחירות"( נקבע כי על ניהול הבחירות לכנסת מופקדת ועדת הבחירות המרכזית 

המשפט  בית  של  מכהן  שופט  עומד  ובראשה  היוצאת  הכנסת  סיעות  מנציגי  המורכבת  "הוועדה"(,  )להלן: 

18 ועדות בחירות אזוריות וכן מתמנות ועדות קלפי לכל אחת מהקלפיות  העליון. הוועדה המרכזית ממנה 

בארץ המנהלות את ההצבעה ביום הבחירות. העיקרון הבסיסי במבנה הוועדה, העובר כחוט השני ממנה דרך 

158   ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.
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נציגיו  ידי העם באמצעות  ועדות הבחירות האזוריות ועד לוועדות הקלפי, הוא כי הבחירות מתבצעות על 

הנבחרים ולא באמצעות הממשלה.

ועדת  ולא  הבחירות  על  הארצי  המפקח  באמצעות  הפנים  שר  מופקד  המקומיות  לרשויות  הבחירות  על 

הבחירות המרכזית. בכל רשות מקומית אשר בה נערכות בחירות ממנה השר מנהל בחירות האחראי לביצוע 

הליך הבחירות.

בניתוח הנוכחי תהיה ההתייחסות רק לבחירות לכנסת אשר עליהן מופקדת הוועדה.

מבנה וארגון
כאמור לעיל, חוק הבחירות המורה על הקמתה של הוועדה גם קובע את הרכבה )פרק ד' לחוק(. כך, חברי 

הוועדה הם נציגי כל סיעות הכנסת על פי גודלן )כל 4 ח"כים מזכים סיעה בחבר אחד בוועדה, וסיעה בה פחות 

מ-4 ח"כים תזכה לחבר אחד(. חברי הוועדה לא חייבים להיות חברי כנסת, וכל סיעה בוחרת באופן חופשי 

את חברי הוועדה מטעמה ואת ממלאי מקומם. באופן זה, אף כי ברור שכל חבר ועדה מייצג אינטרס פוליטי 

מסוים, הרי שבאמצעות מבנה מאוזן זה, יש שמירה הדדית של החברים אלה על אלה ולא מתאפשרות חריגות 

ועבירות על דיני הבחירות. בראש הוועדה עומד שופט מכהן בבית המשפט העליון, כלומר אדם, שיושרתו היא 

מעל לכל ספק והוא מטיל את מרותו המקצועית והמוסרית על חברי הוועדה. יושב ראש הוועדה נבחר על 

ידי כלל שופטי בית המשפט העליון. לצד יושב ראש הוועדה מכהנת 'נשיאות' המונה ארבעה סגני יושב ראש 

מטעם הסיעות הגדולות בכנסת159 . לוועדה המרכזית ועדות משנה אחדות לנושאים שונים: תקציב, חקיקה, 

הדרכה, מיקום קלפיות ועוד160 .

חוק הבחירות קובע כי שטח המדינה יחולק לאזורי בחירות ובכל אזור תתמנה ועדת בחירות אזורית. בראש 

בית  נשיא  ידי  על  נבחר  אשר  בדימוס(  שיהיה  )ייתכן  המחוזי  המשפט  בית  של  שופט  עומד  אזורית  ועדה 

המשפט העליון. חברי הוועדה האזורית הינם נציגי סיעות הכנסת, כאמור לעיל.

בבסיס פירמידת הבחירות עומדות ועדות הקלפי. חוק הבחירות קובע כיצד תיקבע מפת הקלפיות161 . לכל 

אזור קלפי תמנה הוועדה המרכזית ועדת קלפי. איוש ועדות הקלפי נעשה על ידי נציגי סיעות הכנסת היוצאת 

באופן יחסי לגודלן.

מכהנת  והיא  חדשה  כנסת  של  כינוסה  ממועד  יום  משישים  יאוחר  לא  מוקמת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

ברציפות עד לבחירתה של ועדה חדשה לאחר הבחירות הבאות. בעוד שאין מגבלה על תקופת כהונתם של 

כלומר מבצע  בלבד,  כהונה אחת  הוועדה המרכזית מכהן תקופת  יושב ראש  כי  הרי מקובל  הוועדה,  חברי 

159   חוק הבחירות מאפשר להגדיל מספר זה באישור ועדת הכנסת.

160   ר' תקנה 2 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג – 1973 )ק"ת התשל"ג, עמ' 1978( הקובעת כי הוועדה תקבע את סדרי עבודתה 

)להלן: "תקנות הבחירות"(.
161   אזור קלפי הינו שטח גיאוגרפי רציף, בדרך כלל, הכולל 800-100 בוחרים – ר' פרק ג' לחוק הבחירות.
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מערכת בחירות אחת בלבד162 . לעומת זאת, הוועדות האזוריות וועדות הקלפי מתמנות רק לקראת הבחירות 

לכנסת: הוועדות האזוריות פועלות במשך כשלושה חודשים וועדות הקלפי פועלות ביום הבחירות בלבד.

לצד הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות קיים צוות מקצועי-מנהלי וגם כאן קיים הבדל בתקופת הפעילות: 

צוות הוועדה המרכזית קיים כל העת ובראשו עומדת מנכ"לית הוועדה. הצוות הקבוע מצומצם מאוד ולקראת 

ועשרות אלפי  בוועדות האזוריות  עובדים  בוועדה המרכזית, מאות  עובדים  וכולל עשרות  בחירות מתרחב 

מזכירי וועדות קלפי. ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כארבעים אלף איש163 . חשוב לציין כי רובם 

המכריע של עובדי הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות הם עובדי מדינה אשר עם ההכרזה על הבחירות 

מתגייסים לעבודה בוועדה164 . חוק הבחירות מתייחס באופן שולי בלבד לעובדי הוועדה.

חשוב לציין כי ליושב ראש הוועדה מוקנות בדין סמכויות נוספות מעבר לעצם ניהול וביצוע מערכת הבחירות, 
שעיקרן נוגע לתעמולת הבחירות. חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט – 1959 )להלן: "חוק התעמולה"(165 

חוק  זה.  חוק  של  נמשכות  או  צפויות  הפרות  כנגד  מניעה  צווי  להוציא  סמכות  הוועדה  ראש  ליושב  מקנה 

התעמולה מוסיף וקובע כי לא תשודר תעמולת בחירות ברדיו או בטלוויזיה אלא אם כן אושרה מראש על 

ידי יושב ראש הוועדה. כמו כן, חוק הבחירות מסמיך את יושב ראש הוועדה לקבוע הוראות בנוגע להסדרי 

לוועדה   – כלומר  ועוד,  חולים,  בבתי  בחו"ל,  ישראל  בנציגויות  ימאים,  מעצר,  ובבתי  סוהר  בבתי  הבחירות 

מוקנות סמכויות של חקיקת משנה.

טבלה 9: פירוט ניקוד ועדת הבחירות

162   חריג לכך היה כב' השופט מישאל חשין אשר בתקופת כהונתו התקיימו גם בחירות לכנסת וגם בחירות מיוחדות לראש הממשלה.

163   מתוך אתר הוועדה המרכזית לכנסת ה-18, סקירה כללית אודות הוועדה ופועלה.

164   בהתאם לאישור נציבות שירות המדינה, עובדים אלה יוצאים לחל"ת או לחופשה לצורך העבודה בוועדה.

165   ס"ח התשי"ט, עמ' 138.
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יכולת תפקוד ועדת הבחירות

א. משאבים
משאבים - הנוהג למעשה

עד כמה יש לוועדת הבחירות, את המשאבים הדרושים לה לשם ניהול תקין של הבחירות?

ניקוד: 90
חוק הבחירות )סעיף 134( קובע הסדר מיוחד המבטיח לוועדת הבחירות את התקציב הדרוש לה, השונה מזה 

הוועדה.  להצעת  הכנסת בהתאם  ועדת הכספים של  ידי  על  ייקבע  הוועדה  של משרדי הממשלה: תקציב 

החוק מוסיף וקובע כי אוצר המדינה מחויב להעמיד לרשות הוועדה את התקציב שנקבע כאמור. הכנת הצעת 

התקציב מאושרת בשלבים אחדים בוועדה עצמה בטרם תובא לאישור ועדת הכספים: ההצעה מגובשת בידי 

הצוות המקצועי של הוועדה ומובאת לדיון ואישור בוועדת המשנה לתקציב, בנשיאות הוועדה ובמליאתה. 

הגורם המוסמך להוציא את התקציב הינו יושב ראש הוועדה. הוועדה אינה פועלת בחלל תקציבי ריק, אך 

ומעולם לא סירב  וועדת הכספים של הכנסת מעולם לא שינתה את הצעת התקציב של הוועדה  למעשה 

משרדי  על  בולט  יתרון  לוועדה  יש  זה  במובן  לה.  המגיעים  הכספים  את  הוועדה  לרשות  להעמיד  האוצר 

ממשלה אחרים אשר מחויבים לקבל את אישור האוצר לתקציבם בטרם הכללתו בחוק התקציב.

ויעילות.  חיסכון  של  לעקרונות  מחויבת  היא  וככזו  מבוקר  ציבורי  גוף  היא  הוועדה  התקציב:  להוצאת  אשר 

הוועדה פועלת לפי הוראות התכ"מ166, לרבות דיני המכרזים. יצוין כי בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 167 

קיים פרק מיוחד המסדיר את תחולת החוק על הוועדה.

מכאן ניתן ללמוד על עצמאותה התקציבית הרבה של הוועדה ועל כך שעומדים לרשותה המשאבים הנדרשים 

לביצוע תפקידה.

ב. עצמאות ועדת הבחירות
עצמאות - היבט החוק

עד כמה עצמאית )בלתי-תלויה( ועדת הבחירות, על פי החוק?

ניקוד: 95
ניקוד: 95

מעמדה של ועדת הבחירות המרכזית מעוגן בחוק הבחירות וכן מוזכר מספר פעמים בחוק יסוד: הכנסת168, 

בהקשר של סמכויותיה לקיום הליך בחירות תקין וחוקי. החוק מדגיש את מבנה הוועדה ואופי פעולתה וכן 

את חובות השקיפות שלה לציבור. השקיפות נוגעת בעיקר להרכבה, החלטותיה ופעולותיה בתהליך הבחירות. 

ועדת הבחירות המרכזית נדרשת לפרסם ברשומות הודעות בנושאים שונים אשר בהם היא עוסקת, ובמיוחד 

את תוצאות הבחירות. 

166   "תקנון כספים ומשק" שנכתב במשרד האוצר ומחייב את כל משרדי הממשלה בהתנהלותם הכספית.

167   ס"ח התשנ"ב, עמ' 1387.

168   חוק יסוד: הכנסת, ס"ח התשי"ח, עמ' 69.
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היתר  ובין  בה  התפקידים  בעלי  ואת  הבחירות  בתקנות  יותר  עוד  המפורטים  תפקידיה,  את  מפרט  החוק 

הבחירות  ועדת  לעיל,  כמפורט  בחוק.  לוועדה  המוענקת  העצמאות  את  המדגיש  פירוט  והחלפתם,  מינוים 

המרכזית מורכבת מנציגי הסיעות בכנסת, על פי המפתח היחסי של גודל הסיעות בכנסת. הסיעות בכנסת 

חופשיות לבחור נציגים מטעמן כחברי הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות ואת ממלאי מקומם. המגבלה 

היחידה הקבועה בחוק הבחירות לעניין זה היא כי שר, סגן שר, עובד מדינה וחייל בשירות סדיר לא יהיו חברי 

הוועדה169. כדי ליצור אי-תלות של הוועדה במערכת הפוליטית, החוק קובע כי יושב ראש הועדה וממלא 

הבחירות  ועדת  ראש  ליושב  העליון.  ביהמ"ש  שופטי  ידי  על  שיבחרו  העליון  ביהמ"ש  שופטי  יהיו  מקומו 

המרכזית יהיו ארבעה סגנים שייבחרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית, מקרב חבריה – כלומר, נציגי מפלגות 

)ועדת הכנסת רשאית להגדיל את מספר הסגנים עד לשמונה(. חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת אינם 

מחויבים לעמוד בקריטריונים מקצועיים או שוויוניים כלשהם, וכך גם יושב ראש הוועדה - אם כי ההנחה היא 

כי הואיל ומדובר בשופט בית המשפט העליון הרי ממילא מתקיימים בו תנאי כשירות מחמירים וכישורים 

מקצועיים גבוהים. החלטותיה של ועדת הבחירות המרכזית מתקבלות על בסיס הצבעות רוב דמוקרטיות, 

ולעניין זה קולו של היושב ראש שקול לקולו של כל אחד מהחברים. האיזון המפלגתי בין חברי הוועדה מקטין 

את האפשרות להשפעה של גורם בודד זה או אחר על תהליכי ההחלטה. 

בוועדה באופן שוטף מנגנון מנהלי. לא קיימת בחוק התייחסות ברורה לפן המנהלי או  כאמור לעיל, פועל 

למינוי בעלי התפקידים המנהליים בוועדה, זאת על אף רוח החוק ממנו עולה כי הפן המנהלי והמנגנון המנהלי 

הם חלק משמעותי ביותר בעבודת הוועדה. בחוק גם לא ברורה חלוקת הסמכויות בין הגורמים הפוליטיים 

קובעי המדיניות, לאלה המנהליים. חוק הבחירות לכנסת עוסק בהגדרת תפקידם של קובעי המדיניות וגם 

כשהוא עוסק בהיבטים המנהליים של עבודת הוועדה הם אינם מוצגים כחלק נפרד. אי-בהירות זו מורגשת 

או  הוועדה  חברי  שאינם  בוועדה,  תפקידים  בעלי  של  ופיטורים  מינוי  גיוס,  כגון:  שאלות  עם  בהתמודדות 

היושב ראש. ההתייחסות לנושאים אלה נגזרת מהחוקים הכלליים העוסקים בעובדי שירות המדינה. עם זאת, 

בתקנות מוגדרת חלוקת תפקידים בוועדות הקלפי ובעיקר הגדרת תפקידיו של מזכיר ועדת הקלפי ואחריותו 

על ניהול הקלפי ביום הבחירות.

להיות  יכול  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב  הבחירות  חוק  פי  על  בוועדה,  הפיטורים  לסוגיית  באשר 

מועבר מתפקידו בהחלטת נשיא ביהמ"ש העליון. חברי הוועדה המרכזית יכולים להיות מוחלפים בהחלטה של 

הסיעה שמינתה אותם, באמצעות הודעה על כך ליושב ראש הוועדה המרכזית ולשר הפנים. הוועדה החילה 

על עצמה את כללי התקשי"ר באשר לעובדיה. לאור זאת, נראה כי נציגי הסיעות אינם מוגנים בצורה ברורה 

ניתן  ללא הצדקה מספקת.  פיטורים  מפני  מוגנים  המנהלי  והצוות  הוועדה  יושב-ראש  אולם  מפני החלפה, 

לראות את ההיגיון בכך, שכן חברי הוועדה הם אנשים פוליטיים אשר כהונתם מושפעת בין היתר מאינטרסים 

פוליטיים פנים מפלגתיים. 

הפנים  משרד  חיצוניים:  בגורמים  הוועדה  של  תלות  יש  לכאורה  בהם  אשר  נושאים  שני  על  להצביע  ניתן 

באמצעות פנקס הבוחרים ומשרד האוצר והכנסת בקביעת התקציב. לעניין משרד הפנים, לפי הוראות חוק 

169   סעיף 16)ד( לחוק הבחירות. יצוין כי במקרה אחד ביקשה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, כב' השופטת 

דורית ביניש, מחברי הוועדה להדיח את סגן יושב ראש הוועדה מטעם ש"ס לאור הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון ועמדתה אושרה 
בבג"צ.
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הבחירות, הכנתו של פנקס הבוחרים על כל שלביו היא בסמכותו הבלעדית של שר הפנים170. הוועדה מקבלת 

מהשר את הפנקס כקובץ מוכן ומשתמשת בו לצורכי עבודתה: בדיקת רשימות המועמדים, הדפסת פנקסים 

על  לוועדה  נמסרת  הקלפיות  מפת  כן,  כמו  לציבור.  ווירטואלית(  )טלפונית  הפנקס  והצגת  הקלפי  לוועדות 

ידי השר והוועדה רשאית לשנות מיקומה של קלפי זו או אחרת אך לא את מפת אזורי הקלפי171. עם זאת 

אפשר לראות בכך אפשרות השפעה עקיפה בלבד, שכן פנקס הבוחרים ומפת האזורים הם הבסיס לעבודת 

וועדת הבחירות ואינם מהווים השפעה במונחי פגיעה או הטיית עבודתה. חשוב גם לציין כי הן פנקס הבוחרים 

והן מפת הקלפיות מוכנים על ידי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים, כלומר על ידי גורם מקצועי 

א-פוליטי. אשר לתקציב הוועדה: כאמור לעיל, הוועדה אינה מאשרת את תקציבה אלא זקוקה לאישור ועדת 

הכספים של הכנסת. אולם גם כאן ההשפעה היא במונחי קביעת הבסיס לעבודתה יותר מאשר התערבות 

והטיה של העבודה עצמה. 

ועדות כנסת נוספות נמצאות גם הן בקשר עם הוועדה, בכלל זה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת היכולה 

לאשר, לשנות או לבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, אם זו פוגעת בביטחון המדינה אך יש לזכור כי 

מדובר בסמכות חריגה ונדירה כמו כן קובע החוק את יחסיה השוטפים של הוועדה המרכזית עם הממשלה, 

ובמיוחד את חלוקת התפקידים והסמכויות עם שר הפנים. חוק הבחירות קובע כי שר הפנים ממונה על ביצוע 

החוק וכל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהם הוועדה המרכזית, כמו כן 

שר הפנים הוא המוסמך לחתום על התקנות לפי חוק הבחירות. בנושאי חקיקה מסתייעת הוועדה בוועדת 

החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הרשאית ליזום חקיקה בנושאי בחירות. קשר זה בין ועדת הבחירות המרכזית 

ובין ועדות הכנסת אינו משפיע בעיקרו של דבר על עצמאותה ואי-תלותה בממשלה, בכנסת ובוועדותיה.

נושא נוסף לאפשרות השפעה הוא קביעת תוצאות פסולות בהצבעה בקלפי מסוימת או פסילת הבחירות 

בכללותן. אולם מאחר שעל פי חוק הבחירות סמכות זו נתונה רק לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, 

במסגרת החלטה בערעור על תוצאות הבחירות, אין כאן משום התערבות ישירה או משום פגיעה בוועדה. לפי 

לשון החוק, לא מוקנית ליושב ראש הוועדה סמכות ישירה לפסול קלפי.

עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה פועלת ועדת הבחירות באופן עצמאי בפועל?

ניקוד: 95
ככלל, ניכר כי בסוגיית העצמאות ואי-התלות של ועדת הבחירות המרכזית אפשר לומר כי לוועדה יש מידה 

רבה של עצמאות בהתנהלותה וגופים חיצוניים פוליטיים ואחרים אינם מתערבים בעבודתה.

בפועל, גורם אחד בעל השפעה על הוועדה הוא הרובד הניהולי שלה. פורמלית הוא מופרד לחלוטין ממקבלי 

ההחלטות ואף כפוף להם ונתון לפיקוחם באופן קבוע, אך אף כי באופן מבני כפופות כל החלטותיו של הדרג 

המקצועי בוועדה לאישור הדרג הפוליטי, דהיינו מליאת הוועדה, הרי שבפועל קיימת מסורת ארוכת שנים 

של אמון הדרג הפוליטי בדרג המקצועי, ביכולותיו ובהחלטותיו המביאה לקבלת מרבית הצעותיו והחלטותיו. 

לא נרשמו ניסיונות של חברי הוועדה להתערב בהחלטות המקצועיות המתקבלות, וקיים שיתוף פעולה בין 

170   ר' פרק ה' לחוק הבחירות.

171   כלומר, הקביעה איזה שטח גיאוגרפי נכלל בכל אזור קלפי אינה ניתנת לשינוי ע"י הוועדה.
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וועדות המשנה המתאימות. פורמלית, חלוקת התפקידים ברורה:  לבין  המחלקות המקצועיות של הוועדה 

אנשי המנהלה מבצעים ומקבלי ההחלטות אינם מתערבים בעבודתם אלא רק מאשרים אותה, כלומר ייתכן 

מצב שבו מליאת הוועדה תהיה תלויה בהחלטות של הדרג המנהלי-מקצועי. 

מטלה חשובה ביותר של ועדת הבחירות היא שמירה על טוהר הבחירות ובהקשר זה עשויה להיות התערבות 

אפשרית בעבודתה של ועדת הבחירות, הכוונה היא לשמירה על תקינות הבחירות ולתהליכי ספירת הקולות. 

ידי חברי ועדת הקלפי שהם נציגי סיעות אך בפיקוח המזכיר שהוא הגורם  ספירת הקולות נעשית רק על 

להצביע,  מי שרשאי  רק  להקפיד שיצביע  הוא  הקלפי  ראש  ויושב  הקלפי  ועדת  בקלפי. תפקיד  המקצועי 

ולהקפיד על זיהוי ראוי של הבוחר כמופיע בפנקס בוחרים. כדי למנוע ככל האפשר השפעות מגורמים חיצוניים, 

המפלגות נוהגות למנות משקיפים מטעמן היושבים בקלפיות וצופים בתהליכי ההצבעה והתנהלותה, אך הדבר 

אינו מונע לחלוטין ניסיונות לזיופים ולהטיית תוצאות הבחירות. יש לציין כי מדובר בזיופים ברמה מקומית 

שאינם משפיעים על התוצאות הארציות. במקרה של ליקויים חמורים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

הרלוונטיות.  בקלפיות  חדשות  בחירות   – בחירות  בערעור  המשפט  בית  החלטת  פי  על   – ייערכו  הבחירות, 

רובינשטיין,  אליקים  השופט  כבוד  הוועדה,  ראש  יושב  החליט  ה-19  לכנסת  בבחירות  כי  יצוין  זה  בהקשר 

לפסול קלפיות אחדות ולא לכלול את נתוניהן במניין הקולות ובחישוב התוצאות וזאת בשל ליקויים חמורים 

מאוד. על החלטתו זו לא הוגש ערעור בבית המשפט. אולם, משעה שנקלטו תוצאות ההצבעה בקלפי פלונית 

בוועדה המרכזית הרי שחברי הוועדה המרכזית אינם רשאים ואינם מנסים בפועל להתערב בהן. בהמשך לכך, 

חישוב חלוקת המנדטים מתבצע באופן ממוחשב על ידי הדרג המקצועי ומאושר במליאת הוועדה.

הוועדה יכולה להחליט לפסול מועמדים או רשימות מועמדים בבחירות, בהתאם להוראות חוק הבחירות, אך 

בנושאים אלה יש עליה ביקורת של בית המשפט. קיים ויכוח בשאלה האם ראוי או לא, שוועדה פוליטית 

המונה שלושים איש ממפלגות שונות, מקיימת דיון בנושא פסילת מועמדים. מדובר בוויכוח משפטי בעיקרו 

ולכן ההכרעה הסופית בעניין היא בידי שופטי בית המשפט העליון. מהיבט זה הוועדה אינה עצמאית ויש 

התערבות של הרשות השופטת בהחלטות מסוימות שלה אך ברור שהתערבות זו היא מנגנון בקרה על הוועדה 

ולא התערבות או תלות פוליטית שלה.

בהקשר זה חשוב לציין כי הן המרואיינים עמם דיברנו והן המשתתפים בדיוני השולחן העגול לא הוזכרו מקרים 

של התערבות בלתי עניינית בעבודת הרובד הניהולי של ועדת הבחירות. צוין כי ביום הבחירות פוליטיקאים 

עשויים לפנות לאנשי מנגנון בבקשות לפרסום חלקי מוקדם של שיעורי ההצבעה במקומות שונים אך הסגל 

נכנע ללחצים אלה. כלומר - הוועדה עצמאית במובן זה שהיא פועלת  ואינו  המנהלי פועל על פי התקנות 

בדיוק לפי הוראות החוק.

בנושא חוק התעמולה: ככלל, יושב ראש הוועדה מכריע בבקשות לצווי מניעה המוגשות לו בעניין תעמולה 

לא ראויה ואינו יוזם החלטות אף כי בסמכותו לעשות כך. גם לכלל זה היו תקדימים: כבוד השופט מישאל 

חשין, בכהונתו כיושב ראש הוועדה, לא היסס להפסיק באמצע שידור של ראיון עם ראש הממשלה אריאל 

שרון ז"ל בטלוויזיה בשל הפרה של חוק התעמולה; כבוד השופט אליקים רובינשטיין אסר במהלך כהונתו על 

שידור מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו יומיים לפני הבחירות לכנסת ה-19 172.

172   זאת היות ובמסיבת העיתונאים כאמור הודיע רה"מ על מינויו הצפוי של משה כחלון ליושב ראש מנהל מקרקעי ישראל.
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הדרגים  כלפי  גם  מורא  ללא  לתפקד  וליכולתה  הבחירות  ועדת  של  לעצמאותה  הוכחות  הן  אלה  דוגמאות 

המדיניים הבכירים ביותר ואפשר לקבוע כי ועדת הבחירות המרכזית היא עצמאית ובלתי תלויה.

משילות ועדת הבחירות

א. שקיפות ועדת הבחירות
שקיפות - היבט החוק

קבלת  ותהליכי  הפעילות  לגבי  רלוונטי  מידע  לקבל  יוכל  שהציבור  המבטיחות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

ההחלטות של ועדת הבחירות?

ניקוד: 95
ולשמור  נרחבת לחובת הוועדה למסור מידע  פיו קיימת התייחסות  ובתקנות שהותקנו על  בחוק הבחירות 

על שקיפות כלפי הציבור. על פי חוק יסוד: הכנסת, תוצאות הבחירות יפורסמו ברשומות שמונה ימים מיום 

הבחירות,  תוצאות  את  בציבור  תפרסם  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  כי  בחוק  מצוין  כן  כמו  הבחירות, 

כל אחת מרשימות המועמדים, מספר הקולות שנמצאו  יפורטו מספר הקולות הכשרים שקיבלה  בהודעה 

פסולים, את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים ואת שמות האנשים שנבחרו כחברי 

הכנסת מכל רשימה ורשימה. עוד תפרסם הוועדה את החלטת יושב ראש הוועדה לגבי מועמדות לכנסת של 

אדם שהואשם בעבירה, את רשימת המועמדים המאושרת לכנסת, והפרסום יציין כינוי ואות של כל רשימה, 

את ההתקשרויות בין רשימות המועמדים, הוראות לגבי נסיבות מיוחדות הדורשות את דחיית פתיחת הקלפי, 

על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, מועד של בחירות חדשות והשינויים שנגזרים 

הקשורה  המרכזית  הוועדה  מטעם  הודעה  כל  כך,  ועוד.  הבחירות  הכנת  לגבי  מיוחדות  שעה  הוראות  מהן, 

בארגון ההצבעה ובניהולה, ושלתוכנה יש עניין לציבור הבוחרים בבחירות המתקיימות, מתפרסמת. יש לציין 

שגם על פי חוק חופש המידע173, ועדת הבחירות המרכזית, כגוף הממלא תפקיד ציבורי, מחויבת להעביר לכל 

אזרח בישראל מידע המצוי ברשותה, במסגרת ההגבלות הקבועות בחוק. מכל אלה עולה בבירור כי התקנות 

והחוקים הקיימים מבטיחים שקיפות רבה בוועדת הבחירות המרכזית.

שקיפות - הנוהג למעשה
עד כמה הדוחות וההחלטות של ועדת הבחירות נגישים לציבור בפועל?

ניקוד: 93
ככלל ניתן לומר כי בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת מתקיימת שקיפות רבה. העובדה כי נוכחים עיתונאים 

בכל הישיבות של הוועדה המרכזית, מצביעה על פתיחות ושקיפות גבוהות. עם זאת, נראה כי מידת השקיפות 

בוועדות האזוריות פחותה: כלומר, יש שקיפות ברמה הנדרשת בחוק, אבל זו אינה מספקת את התקשורת 

הטוענת כי זכות הציבור לדעת גם על אי-סדרים בבחירות ועל שיבושים שחלו בוועדות האזוריות. ניתן לומר 

בהקשר זה כי סמכויותיהן של הוועדות האזוריות אינן רבות וכי כל ההחלטות והנתונים מתפרסמים על ידי 

הוועדה המרכזית. 

173   חוק חופש המידע, 1998-התשנ"ח
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הבחירות,  במהלך  והן  שוטפת  בתקופה  הן  מתפרסם,  שבו  אינטרנט  אתר  יש  המרכזית  הבחירות  לוועדת 

מידע רב: מכרזי רכש, קול קורא לגיוס מזכירי ועדות קלפי, כל החלטות יושב ראש הוועדה בענייני תעמולה 

ובנושאים אחרים, חומרי הדרכה )מצגות ולומדה( ועוד. יודגש כי בבחירות לכנסת ה-19 תוצאת האמת פורסמו 

באתר כבר בליל הבחירות, ולמחרת קיבלו נציגי כל רשימות המועמדים עותק סרוק של כלל הפרוטוקולים של 

ועדות הקלפי. זאת ועוד, אחרי הבחירות מונח כל החומר שהתקבל מהקלפיות במרכז הלוגיסטי של הוועדה 

שם הוא נגיש לכל המעוניין לעיין בו ללא עלות כספית.

נראה כי גם בפועל, יש שקיפות רבה בוועדת הבחירות המרכזית.

ב. אחריותיות ועדת הבחירות
אחריותיות - היבט החוק

באיזו מידה קיימות תקנות המבטיחות את הדיווח וקבלת האחריות של ועדת הבחירות על פעולותיה?

ניקוד: 90
לעיל  כאמור  מהרכבה  גם  המשתקפת  רבה  עצמאות  המרכזית  הבחירות  לוועדת  כי  עולה  הבחירות  מחוק 

בתיאור מבנה והרכב הוועדה. מקום מושבה של הוועדה הוא בכנסת, הן מטעמים סמליים שכן משכן הכנסת 

מגלם את הדמוקרטיה הישראלית והן מטעמים מעשיים שכן חלק ניכר מחברי הוועדה הם ח"כים, אך הוועדה 

אינה חלק מהכנסת ואינה חייבת דיווח לכנסת. האחריותיות של הוועדה הינה בראש ובראשונה לציבור כולו. 

באופן מעשי הוועדה מבוקרת על ידי מבקר המדינה ולשם כך גם מופיעה בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, 

לפי הצורך. בנוסף לכך כפופה הוועדה, ככל גוף ציבורי, לביקורת שיפוטית – הן בערעורים שונים הקבועים 

המרכזית  הבחירות  לוועדת  אין  זו  מבחינה  המנהלי.  המשפט  של  הכלליים  בנושאים  והן  הבחירות  בחוק 

במונחים  אחריותיות,  בקרה.  כגופי  המדינה,  ומבקר  המשפט  ממערכת  לבד  וממוקדת,  ברורה  אחריותיות 

כללים, יש לוועדת הבחירות כלפי הציבור והמפלגות המשתתפות בבחירות להכנסת. 

חוק יסוד: הכנסת, קובע מהי סמכותה של ועדת הבחירות המרכזית בנוגע למועמדים לכנסת ובעיקר לאלה 

אשר הואשמו בעבירה שיש עמה קלון. חוק זה מתייחס גם להיררכיית הסמכויות בין הוועדה לבית המשפט: 

נוסף  הסעיפים בחוק קובעים כי אם בית המשפט קבע שיש קלון בעבירה שעבר מועמד, אין מקום לדיון 

כן קובע החוק כי החלטה של הוועדה למנוע ממועמד השתתפות בבחירות טעונה אישור  בנושא בוועדה. 

פי חוק הבחירות רשאים מועמדים לערער לבית המשפט העליון על סירוב הוועדה  של בית המשפט. על 

לאשר רשימת מועמדים. עם זאת, יש לזכור כי על פי החוק, יושב ראש הוועדה הוא שופט ביהמ"ש העליון, 

שנבחר על ידי שופטי בימ"ש זה, ומכאן שיחסי הוועדה וביהמ"ש מורכבים יותר מההיררכיה הנרמזת והיחסים 

ביניהם הינם אחד מארבעת הבסיסים המרכזיים של עבודת והתנהלות הוועדה המרכזית. בהקשר זה, מבחינת 

ולרשימות אמצעים חוקיים לערער על  אחריותיות כלפי מערכת המשפט מקנה חוק הבחירות למועמדים 

עבודת הוועדה ועל תוצאות הבחירות ולדרוש את תיקונם בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

בית המשפט רשאי לבטל את הבחירות בכללן או בקלפי מסוימת ולצוות על עריכתן שנית במועד שיקבע; 

להכריז שפלוני לא נבחר לחבר הכנסת וכי אדם אחר נבחר; לקבוע מחדש את חלוקת הקולות בין רשימות 

ניתן  לעניינים מנהליים  בית המשפט  דינו של  זה על תוצאות הבחירות. על פסק  לפי  ולהכריז  המועמדים, 



ועדת הבחירות המרכזית

193

לערער לבית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון. 

מוועדת  פורמלית  דרישה  הכנסת,  בתקנון  או  אליו,  הנלוות  בתקנות  או  לכנסת  הבחירות  בחוק  מצאנו  לא 

על  ולכנסת  לציבור  להעביר  נדרשת  שהיא  להודעות  מעבר  כלשהו,  לגורם  דוח  להגיש  המרכזית  הבחירות 

פי החוק, כפי שפורטו, ולפרוטוקולים של ישיבות הוועדה. כמו כן חשוב לציין כי ממד האחריותיות מובנה 

בתוך עבודת הוועדה כנובע מהמבנה הייחודי שלה: הדרג המנהלי מחויב לקבל את אישור נשיאות הוועדה או 

מליאתה במגוון נושאים: תקציב הוועדה, מיקום קלפיות, יוזמות לתיקוני חקיקה ועוד.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה חייבת ועדת הבחירות לתת דין וחשבון על מעשיה בפועל?

ניקוד: 89
בפועל, האחריותיות של ועדת הבחירות היא גבוהה. ועדת הבחירות כפופה לפיקוח של מבקר המדינה – גם 

וכלפי  הכנסת  הציבור,  כלפי  גבוהה  אחריותיות  יש  עצמו(.  במבקר  )תלוי  הבחירות  הליך  במהלך  וגם  אחרי 

המפלגות ומועמדיהן והחלטות הוועדה לגבי תוצאות הבחירות מוגשות לכנסת ומפורסמות בציבור. הוועדה 

מפלגתי  גורם  מצד  המשפט  לבתי  מפנייה  כתוצאה  נדרש  הדבר  כאשר  המשפט,  לבתי  דין-וחשבון  מגישה 

שבראש  העובדה  כן.  עשתה  לא  המרכזית  הבחירות  וועדת  אשר  מקרים  לנו  מוכרים  ולא  אחר  ציבורי  או 

הוועדה עומד שופט מכהן בבית המשפט העליון תורמת לאחריותיות כלפי המערכת המשפטית, ולתחושת 

האחריותיות כלפי הציבור. בפועל, יחסי הוועדה עם בית המשפט מורכבים ורגישים. מאחר שיש רשות, לפי 

החוק, לגורמים שונים לערער לבית המשפט על החלטות הוועדה, בהחלט יתכן שבית המשפט יהסס להפוך 

החלטה של יושב ראש הוועדה, שהוא עצמו עמית ומשמש כשופט בבית המשפט העליון. 

בנוסף, רמת השקיפות של פעילות הוועדה בפועל, היא גבוהה ובכך מסייעת אף היא בהבטחת האחריותיות 

שלה. 

נקודה מעניינת ביחס לפיקוח בפועל היא, לדברי אחד המרואיינים, העובדה כי יושב ראש הוועדה משמש 

הפיקוח  מידת  כלפיו.  פנימית  אחריותיות  יש  לאלה  המקצועי.  המנגנון  ועבודת  עבודתה  על  פיקוח  כגורם 

ועצמתו תלויים באישיותו של השופט העומד בראש הוועדה: יש שופטים המאפשרים לוועדה יד חופשית 

בפעילותה ויש המהדקים את הפיקוח - הדבר תלוי לא מעט במידה האקטיביזם של השופטים. יש לזכור כי 

בפועל מערכת היחסים הנוצרת בין יושב ראש הוועדה לבין חבריה, שהם אנשים פוליטיים, היא מורכבת. הנחת 

היסוד, שאכן מתקיימת במציאות, היא כי השופט יגרום לחברי הוועדה להתעלות מעל המחלוקות הפוליטיות 

ולפעול יחד לטובת העניין – קיום הבחירות. מדברי המרואיינים ומדיוני השולחן העגול עלה כי במנגנון המנהלי 

גבוהה של מחויבות לתפקיד  רמה  יש  הבחירות,  לפועל את תהליך  הבחירות המרכזית, המוציא  ועדת  של 

ותחושת אחריותיות חזקה לביצוע הבחירות בצורה טובה ביותר האפשרית. 

באשר לתקציב הוועדה, הרי שלוועדה אחריותיות כלפי ועדת הכספים של הכנסת, המאשרת את התקציב 

שמגישה הוועדה. מבחינה כספית, לאחר אישור התקציב על ידי הכנסת, חשב ועדת הבחירות מקפיד מאוד 

על עמידה בתקציב, דורש לקבל פירוט כספי מהמנהלה ומוסר דין וחשבון מסודר ליושב ראש הועדה, כנדרש. 

המרואיינים ציינו כי אין אי סדרים בעבודת הוועדה.
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ג. יושרת ועדת הבחירות
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה ישנם מנגנונים המבטיחים את היושרה של ועדת הבחירות?

ניקוד: 75
הוועדה  הרכב  מהיות  הוועדה.  חברי  של  ליושרה  ישירות  המתייחסות  הוראות-חוק  או  תקנות  קיימות  לא 

פוליטי ביסודו, שאלת היושרה עשויה לעלות שכן היא עוסקת בשמירה על טוהר הבחירות ומניעת שיבושים 

או זיופים. אולם, בחוק הבחירות יש התייחסויות שונות, הקשורות להרכב ולאופי עבודתה של ועדת הבחירות 

המרכזית הנוגעות באופן ישיר או עקיף לנושאים הקשורים ביושרה, כגון: מניעת משוא פנים והבטחת שקיפות 

בעבודת הוועדה. העובדה שוועדת הבחירות המרכזית מורכבת מנציגי הסיעות בכנסת וכך גם מורכבות ועדות 

הבחירות האזוריות וועדות הקלפי אמורה לתרום לייצוג ההולם של הגורמים השונים המשתתפים בבחירות 

ולמנוע משוא פנים, הטיה או קיפוח כלפי גורם אחד או מערך אינטרסים מסוים. הנחת היסוד היא, כזכור, כי 

נציגות בוועדה של המפלגות השונות תיצור איזון בין אינטרסים פוליטיים שונים ומגוונים. כך תתקיים שמירה 

ועד לוועדה  הדדית של החברים אלה על אלה בכל הרמות: החל בוועדות הקלפי, דרך הוועדות האזוריות 

המרכזית ולא תתאפשר הפרה של דיני הבחירות – כלומר תישמר היושרה. מינוי של שופט בית משפט עליון 

כיושב ראש הוועדה מהווה מעין מנגנון להבטחת יושרתה: ההנחה היא כי שופטי ביהמ"ש העליון הם אנשים 

בעלי יושרה אישית גבוהה, ובתפקיד יושב ראש הוועדה השופט יקפיד על יושרתה.

בדרך כלל קיומו של קוד אתי מהווה מגנון נוסף להבטחת יושרה. לוועדת הבחירות המרכזית אין קוד אתי 

כל  על  הוועדה  שואפת  פיהם  על  הנורמטיביים  והעקרונות  הערכים  פזורים  הוועדה  באתר  אך  לה,  מיוחד 

ומקובעי  הוועדה  מצוות  הנדרש  ההתנהגות  קוד  לוועדה  סדור  אתי  קוד  של  בהיעדרו  לפעול.  שלוחותיה 

המדיניות והצוות האדמיניסטרטיבי הוא כללי האתיקה של עובדי המדינה והתקשי"ר. על פי כללי האתיקה 

האלה, על עובד מדינה למלא את תפקידיו על פי אמות מידה מקצועיות ושיקולים ענייניים בלבד. מעבר לכך, 

כללי אתיקה הם רחבים ומקיפים, ונוגעים לסוגיות שהועלו לגבי ניגודי אינטרסים, מתנות, תעסוקה, יושרה, 

מקצועיות ומתן שירות איכותי לציבור אך אין הם נוגעים בהיבטים הייחודיים של עבודת הוועדה ובתהליך 

הבחירות עצמו. עובדי הוועדה הם ללא ספק עובדי ציבור אך אין בחקיקה הסדרה של מעמדם174. הוועדה 

בנוגע  התכ"מ  את  וכן  העובדים  ולזכויות  לחובות  באשר  התקשי"ר  הוראות  את  מרצונה  עצמה  על  קיבלה 

להתנהלותה הכספית. כך, אלה משמשים מנגנון נוסף להבטחת היושרה. לכך ניתן להוסיף כי יש נהלים ברורים 

מאוד לכלל עובדי הוועדה למשל, מזכירי ועדות הקלפי נדרשים להליך מרכב ומסודר של הכשרה, בחינה 

והסמכה ולקיום מדוקדק של הוראות חוק הבחירות. אלה תורמים להבטחת היושרה.

ומנגנון  המדיניות  )קובעי  המדינה  עובדי  לתקנון  כללית  מחויבות  יש  הבחירות  ועדת  את  המרכיב  לצוות 

האדמיניסטרציה(, ולכללי האתיקה לשופטים )ליושב ראש הוועדה( אשר בהם מופעים, בנוסחים ובהקשרים 

שונים, ערכים כגון אי-משוא פנים, יושרה, שקיפות, יעילות, מקצועיות ומתן שירות איכותי של עובדי, שליחי 

174   יוצא מכלל זה הוא תיקון 60 לחוק הבחירות המסמיך את יושב ראש הוועדה לקבוע סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש 

לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם עבור הוועדה או נותנם לה )ס"ח התשע"ג, עמ' 4(.
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ונבחרי ציבור. אולם, לא מצאנו התייחסות לחוזה או הסכם מיוחד אשר עליו צריכים לחתום חברי צוות ועדת 

הבחירות המרכזית, אשר משקף את הערכים האלו בהקשר המיוחד של תהליך הבחירות. 

לאופי הפוליטי של ועדת הבחירות המרכזית יכולה להיות הצדקה ככל שמדובר בפיקוח על הקיום התקין 

של הבחירות שכן הייצוג הפוליטי מאפשר לסיעות לפקח מקרוב על טוהר הבחירות, אך הוא מתגלה כבעייתי 

בהקשר של הפעלת סמכויות שיפוט על ידי הוועדה, ובעיקר הסמכות של הוועדה שלא לאשר השתתפות 

בבחירות של רשימה או מועמד, מחמת מטרותיהם או מעשיהם. במצב זה מוענקות סמכויות שפיטה וביצוע 

לגוף פוליטי, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם עקרון הפרדת הרשויות, עיקרון המחייב את מסירת סמכות 

השפיטה לגוף שאינו פוליטי. במצב הנוכחי קיים חשש מפני הכרעות פוליטיות בפסילת רשימות ומועמדים 

על פי השיוך הפוליטי של חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. עם זאת על החלטת הוועדה יש ביקורת 

יסוד:  לחוק  7א  סעיף  פי  על  מלהיבחר  מנוע  מסוים  מועמד  כי  החלטה  כי  קובע  הבחירות  וחוק  שיפוטית 

הכנסת175 טעונה אישור בית המשפט העליון כלומר, דרישת האישור היא חובה.

יושרה - הנוהג למעשה
עד כמה מובטחת יושרתה של ועדת הבחירות בפועל?

ניקוד: 87
בפועל, היושרה של ועדת הבחירות המרכזית רבה. בדיונים ובראיונות שנערכו צוין כי אין בעיות של יושרה 

הציבור.  בקרב  אמון  של  רבה  ממידה  נהנית  והיא  הוועדה  על  תלונות  אין  כי  אף  נאמר  בוועדה.  ושקיפות 

מרואיינת העובדת במנהל הוועדה ציינה כי על אף שאין קוד אתי ייעודי לחברי הוועדה היא ועמיתיה לוועדה 

מקפידים בחומרה על ניטרליות פוליטית הם אינם מביעים את דעותיהם הפוליטיות בפומבי, אינם חותמים 

על עצומות ואינם חברי מפלגה. לדבריה, לא ניתנת לעובדי ועדת הבחירות הכשרה אתית אך היא אינה רואה 

צורך בכך שכן הדברים מובנים מאליהם לעובדים. 

לחובות  הוראות התקשי"ר באשר  וולונטרי, את  באופן  בפועל,  קיבלה על עצמה  הוועדה  לעיל,  כפי שצוין 

וזכויות העובדים וכן את הוראות התכ"מ בנוגע להתנהלותה הכספית. היות ורובם המכריע של עובדי הוועדה 

הם עובדי מדינה, הם ממילא פועלים לפי התקשי"ר וכפופים לדיני המשמעת החלים על כלל עובדי המדינה. 

אף על פי כן וכדי להדגיש את המחויבות לכללים פרסמה הוועדה במערכת הבחירות לכנסת ה-19 הנחיות 

מפורטות לעובדים בנושאי איסור ניגוד עניינים, איסור פעילות מפלגתית, איסור על עבודת עובדים שלהם 

יחסי ממונה-כפיף בעבודתם הרגילה, וכן איסור העסקת קרובים והנחיות אלה אכן נאכפו במהלך הבחירות. 

לאור דוחות מבקר המדינה ביחס לבחירות לכנסות ה-18 וה-19 מתקיימת עבודת מטה מקיפה לקידום הסדרת 

מעמדם של העובדים. דבר זה יהפוך את הקוד האתי של עובדי המדינה למחייב כלפי עובדי הוועדה ולא רק 

וולונטרי, כפי שהמצב הוא כיום.

175   עניינו של סע' 7א הוא שלילת הזכות להיבחר בשל שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה 

במאבק מזוין נגד המדינה.
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לסיכום, ניכר כי ועדת הבחירות מקפידה הקפדה יתרה על היושרה הן באמצעות הכללים הקבועים בחוק והן 

באמצעות המחויבות של עובדי הוועדה לכללי אתיקה ככלל.

תפקיד ועדת הבחירות במערכת היושרה

א. פיקוח על התנהלות הבחירות
האם הגוף המנהל את הבחירות מפקח ביעילות על מימון המפלגות והמועמדים?

ניקוד: --
בנושא מימון המפלגות בבחירות או מימון המועמדים בבחירות  לוועדת הבחירות כל סמכות  אין  בישראל 

המקדימות. חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 176 קובע כי מימון הבחירות ישולם על ידי הכנסת. הפיקוח 

על תקינותן של ההכנסות וההוצאות ועמידתן בתנאי החוק נתון בידי מבקר המדינה.

כי ועדת הבחירות מעבירה לסיעות הכנסת היוצאת תשלום בגין איוש הקלפיות בהתאם  זה  יוער בהקשר 

לאיוש בפועל וזאת מכוח סעיף 7ג לתקנות הבחירות.

ב. ניהול מערכת הבחירות
האם הגוף המנהל את הבחירות, מפקח באופן יעיל על הוגנותן ותקינותן של הבחירות?

ניקוד: 90
לוועדת הבחירות המרכזית תפקידים מוגדרים וברורים הכוללים את ארגון מערכת הבחירות, תפעול תקין 

שלה ופיקוח על תהליכי ביצוע הבחירות וספירת הקולות. 

הכנת פנקס הבוחרים, כלומר רשימת הזכאים לבחור, היא באחריות שר הפנים ולא באחריות הוועדה. הוועדה 

מפעילה את מערכת הבחירות על בסיס פנקס הבוחרים המועבר אליה ממשרד הפנים. הפנקס מועבר לוועדה 

לאחר שהוצג לציבור אשר מתבקש לבדוק את רישומו להבטחת מימוש זכותו לבחור. בהתאם לחוק הבחירות, 

שר הפנים מוסר את קובץ פנקס הבוחרים )ללא הנתון של שנת לידתו של הבוחר( גם לכל סיעה בכנסת ולכל 

רשימת מועמדים כנגד התחייבות לשמירה על המידע, איסור העתקתו והפצתו וכדומה.

מתפרסמת  הרשימה  בבחירות.  להתמודד  וזכאותם  המועמדים  לרשימות  בנוגע  פיקוח  סמכות  יש  לוועדה 

וכל מפלגה הרשומה במרשם המפלגות זכאית לגשת לבחירות. כמו כן קבועים בחוק היסוד ובחוק  ברבים 

הבחירות תנאי הכשירות למועמדים. באחריות ועדת הבחירות המרכזית לבדוק את כשרות המועמדים, האות 

שנמצא  ליקוי  כל  על  וכן  זכאותן,  לגבי  החלטתה  על  לרשימות  ולהודיע  בבחירות  משתמשים  שבו  והכינוי 

ברשימה. רשימה שלא אושרה רשאית לערער על כך בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

באחריות הוועדה לפקח ולהבטיח כי האנשים המגיעים להצביע בקלפי בבחירות יהיו אכן בעלי זכות בחירה. 

176   ס"ח התשל"ג, עמ' 52.
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הוועדה מפעילה מרכז מידע בנושא זה, אך אינה אחראית על הרישום בפנקס הבוחרים. הכלל הבסיסי הקבוע 

בחוק הבחירות הוא כלל ה"ריתוק לקלפי" דהיינו: בוחר רשאי לממש את זכות הבחירה שלו רק בקלפי בה 

הוא רשום. פיקוח על כך נמצא בידי הוועדה ושלוחה בקלפי )מזכיר הקלפי וועדת הקלפי(. רשת אזורי הקלפי 

נקבעת על ידי שר הפנים כחלק מפנקס הבוחרים והוועדה אינה מוסמכת לשנותה. עם זאת, הוועדה מוסמכת 

לשנות מיקומה של קלפי פלונית בהתאם לצרכים בשטח ולנסיבות העניין. הגדרת אזורי הקלפי מבטיחה גודל 

סביר של קלפיות, אולם במידה שקלפי מסוימת עמוסה מדי רשאי יושב ראש הוועדה להורות על פיצולה. לכן 

אין כמעט מקרים של בוחרים שאינם יודעים היכן לבחור או שממתינים זמן רב בתור להצביע.

באחריות הוועדה לקיים מגוון של פעולות הדרכה לבוחרים: בכל אמצעי התקשורת משודר דבר יושב ראש 

בנוסף, משודר סרטון הדרכה  בימים שלפני הבחירות.  וזאת פעמים אחדות  חופש הבחירות  בדבר  הוועדה 

לבוחרים המסביר את אופן ההצבעה בקלפיות הרגילות והמיוחדות. כמו כן מוצגות בקלפי מודעות המפרטות 

ייחשב לפסול כל אלה  ואת המקרים אשר בהם קול  את רשימות המועמדים שאושרו, את אופן ההצבעה 

נעשים באופן מספק וראוי ותפקיד זה מתבצע כהלכה.

אחריות פיקוח מהותית של הועדה היא להגן על החומרים הרגישים בקלפי: הכוונה היא למעטפות ההצבעה, 

פתקי ההצבעה, הפרוטוקולים ופנקסי הבוחרים. חומרים אלה אינם מוגנים מפני פגיעה או זיוף ולכן הוועדה 

האזוריות  הוועדות  בידי  הקלפי  ועדות  למזכירי  נמסרים  ההצבעה  חומרי  אחריהם.  קפדני  מעקב  מקיימת 

ביומיים שלפני הבחירות ומוחזרים אליהן. בחוק הבחירות קבועה ענישה מיוחדת למזכיר ועדת קלפי הנוטש 

את חומר ההצבעה. גם כאן יש פיקוח הדוק והקפדה יתרה על הכללים כדי לשמור על טוהר הבחירות ולמנוע 

שיבושים או זיופים.

האם תוצאות הבחירות נקבעות באופן אמין ואובייקטיבי? 

בדיוני השולחן העגול הייתה הסכמה כי התשובה לשאלה זו חיובית. קולות הבוחרים נספרים בכל קלפי מיד 

עם תום ההצבעה. הספירה מתבצעת על ידי חברי ועדת הקלפי בפיקוח מזכיר ועדת הקלפי. חומר ההצבעה 

מועבר ללא דיחוי לוועדת הבחירות האזורית ולאחר בדיקת תקינות מוזנים הנתונים היישר למערכת המחשוב 

של הוועדה המרכזית. בסופו של דבר, תוצאות הבחירות מחושבות על ידי המערכת הממוחשבת.

לאורך כל הליך ההצבעה בקלפי יש פיקוח של הגורמים הפוליטיים על הליכי הבחירות. נציגי סיעות הכנסת 

מכהנים כחברי ועדות קלפי ונציגי רשימות שעדיין אינן מיוצגות בכנסת היוצאת יכולים לשמש משקיפים. 

כך הדבר בקלפיות וכך גם בוועדות הבחירות האזוריות ובוועדה המרכזית. בפועל יש שקיפות כמעט מוחלטת 

של פעילות הוועדה בכל הדרגים.
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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

החוק מאפשר למבוקרים לעיין בטיוטת הדו"ח ולהגיב עליה לפני כתיבת הדו"ח הסופי, עובדה 

המביאה 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  ודוחות  המדינה  מבקר  בפעולת  שקיפות  קיימת  כללית, 

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

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

מספיק כדי ליצור שקיפות של המוסד כולו. דוחות הביקורת המוגשים לכנסת מקיפים ורחבים 

ביותר, אך אין בהם אזכור של מה הוחלט שלא ייכלל בדו"ח 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.

בדו”ח מבקר המדינה לחופש המידע שיצא ב- 2001 )לפי דרישות חוק חופש המידע( נאמר כי שילוב התפקידים 

ביקורת על  ביוזמתו  עורך  רבה: מבקר המדינה  נציב תלונות הציבור מביא תועלת  ושל  של מבקר המדינה 

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

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

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

שבידי יחידות הביקורת בנושאי התלונות.
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מבנה וארגון
במשרד מבקר המדינה ובנציב 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 - 

זרוע נציבות תלונות הציבור. בהתאם להגדרת חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958  )נוסח משולב( 177 )להלן: 

"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

177   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 

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

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 

גם הוא מחויב  וככזה  גוף ציבורי  לכך שיעמדו לרשותו המשאבים הדרושים לתפקודו. משרד המבקר הוא 

לעקרונות של חיסכון ויעילות. יצוין כי בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 178 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 בו הם בעלי תואר שני ומעלה 

הנבחרים על בסיס קריטריונים מקצועיים והם בעלי מיומנויות בתחומים שונים. תקופת ההכשרה ממושכת 

שונות.  ובהשתלמויות  בהכשרות  משתתפים  הם  עבודתם  במהלך  קפדנית,  חדשים  עובדים  על  והבקרה 

שכר העובדים תואם את השכלתם ואת כישוריהם המקצועיים. הטכנולוגיות העומדות לרשות המבקר הן 

מהמתקדמות ביותר. הבעיה היחידה אשר עליה מצביעים המרואיינים היא כי לעתים מוטל עליהם עומס, 

הנגזר מעומס המידע והסוגיות שאותן יש לבקר והצורך להעמיק בדוחות ובביקורת. 

178   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 יסוד179, 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 כשליח 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, כל זאת 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 ואשר אין לו 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 כדי להוכיח את כשירותו ואת 

סגולותיו כאשר הוועדה הבוחנת והממיינת 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 

179   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  מנחים  קווים 

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

המבוקר ועצמאותו מובטחת.

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

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

לנושא חסינותם  בחוק התייחסות  אין  כן  כמו  לעובדי מוסד המבקר.  מיוחדת  הרלוונטיים חסינות  והנהלים 

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

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

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

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

ראייה בכל הליך משפטי או משמעתי למעט במקרים פליליים.

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

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 

והבלמים הדמוקרטית במדינה. סדר-היום ומטרות הפעולה נקבעים על-פי הקריטריונים הבאים:  האיזונים 

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

מיכה לינדנשטראוס כמבקר, הוא הטיל את מלוא כובד משקלו על ביקורת בנושא המאבק בשחיתות במערכת 

הציבורית. עם זאת, מאחר ואין 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 בעבודה עם גורמים בכנסת ועם הוועדה לביקורת המדינה ועצמאות זו 

ניכרת בעבודתו. בשיתוף הפעולה עם ועדת ביקורת המדינה של הכנסת אין שימוש בכוח או בהפעלת לחץ 

פוליטי מצד חברי הכנסת על המבקר כפי שקורה בפעילות השוטפת בין משרדים אחרים. עם זאת היחסים 

ביניהם מורכבים בשל אופי עבודת הכנסת: אין להתעלם מכך שהמועמדים למינוי כמבקר המדינה מבקשים 

ויש אומרים שהמועמדים אף מחזרים אחרי חברי הכנסת כדי לקבל  את תמיכת חברי הכנסת במועמדות, 

את תמיכתם לבחירה; אולם לאחר הבחירה על המועמד הנבחר לבקר את חברי הכנסת ומפלגותיהם )למשל 

בנושאים כמו מימון הבחירות(. כך נוצר למעשה ניגוד עניינים מסוים העשוי להשפיע על הביקורת. כמו כן, 

לתקיפת  ואף  הוועדה  בפורום  לדיון  סוגיות  להעלאת  פוליטי  כמנוף  פעם  לא  משמש  המדינה  מבקר  דו"ח 

יריבים פוליטיים.

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

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  זה תורם לעצמאות שכן שופטים אינם מזוהים  נוהג  או בבתי משפט מחוזיים. 

למידה רבה של אמון ויוקרה בעיני הציבור. התפישה 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 דוחות 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 

הדו"ח 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 
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החשובים להם ולהשיב לביקורת. הדבר זכה לתשומת לב מיוחדת לאחר שיעקב טרנר המפכ"ל שהודח פנה 

ידי בג"צ הותירה  . החזרת הדו"ח למבקרת על  ובית המשפט העליון נעתר לפנייה180  נגד המבקרת  לבג"צ 

רושם עז והדגישה את כוחו של בג"צ להשפיע על מוסד המבקר. כמו כן לעתים מופעלים על המבקר לחצים 

אישיים הנובעים מהכרויות או מחברויות וקורה לא אחת שלחצים 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 

לנציב181 : תמיכה כזו לכל רוחב הקשת הפוליטית המיוצגת בכנסת אינה מובנת מאליה. היבט שלישי הוא 

ההערכה שהביעה הרשות השופטת לנציבות באמצעות פסיקת בג"צ182. 

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

ומהתערבות 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 כאל גורם 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 המאפשרות לכנסת ולציבור לקבל מידע מקיף על דוחות הביקורת, תוצאותיה ועל 

החלטותיו של המבקר הנוגעות למכלול שלוחות הממשל במדינה. הדוחות 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 

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

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

182   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 את 

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 

בבד  בד  בדיקה.  הדורשות  מיוחדות  לבעיות  לבו  להסב את תשומת  וכן  והחלטותיו,  פעולותיו  לעקוב אחר 

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

נכבד מהדוחות. עיקר העבודה של מוסד מבקר המדינה מתבצעת  כי בחוק אין דרישה לדון בכנסת בחלק 

אם כן, במסגרת ועדת ביקורת המדינה בכנסת ולא במליאת הכנסת. ועדת ביקורת המדינה דנה בדוח ובחוות 

הדעת שהמבקר מגיש ומעבירה אותם לכנסת לאישור בלבד. 

דוח המבקר הנמסר לכנסת זוכה בכך לפומביות ולפרסום. החוק מפרט שורה ארוכה של דוחות לסוגיהם ולמי 

יש להגישם )אין זה המקום לפרט את כולם(. נציין רק כי ממצאי ביקורת המבקר שהעלו ליקויים וכן דרישות 

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

הגוף. לאחר עשרה שבועות יונחו הדוח השנתי של המבקר וכן התגובות וההערות לדוח של הגופים המבוקרים 

על שולחן הכנסת. 

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

לנסיבות  בהתאם  שנה  מדי  להגישם  ויש  שנתיים  או  תקופתיים  דוחות  מוגדרים  אחדים  מסמכים  לציבור. 

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

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

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

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

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

המדינה, למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין לאומיים של המדינה. מכאן משתמע כי חלקי דו"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 בפנייה, 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 

את הנגישות לציבור הרחב של מידע שנאסף בביקורות המבקר אך אינו מתפרסם בדוח הסופי. אך היו גם 

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

השמיע מומחה בתחום מדע המדינה, 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. דוחות הביקורת המוגשים לכנסת הם מקיפים ורחבים מאוד אך לא ידוע לציבור מה נכלל 

בדו"ח ומה הוחלט שלא ייכלל בו ועל-פי אילו שיקולים. בנוסף, מהיבט חוק חופש המידע ניתן לפנות למשרד 

אולם,  המידע.  לאי-חשיפת  השיקולים  לגבי  והסבר  מידע  לפונה  לתת  וחובה  מידע,  לבקש  המדינה  מבקר 

בפועל תהליך זה ארוך וכרוך לעתים בעלויות כספיות ניכרות מצד המבקש ולעתים לא ברור מראש האם 

)ועל כך מן הסתם אין טעם לשאול(, או משיקולים  הדבר לא פורסם עקב הגבלות ביטחון ושלום המדינה 

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 ועל סגירות של תהליכי-פנים כלפי 

ותהליכים  שיקולים  דווקא  ולאו  הדוחות  כלומר  העבודה,  של  הסופי  התוצר  הם  שנחשפים  הנתונים  חוץ. 

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 בדו"ח הסופי. ייתכן כי ניתן להסביר מצב זה ברצון המבקר לשמור על חופש הפעולה 

ספק  אין  אולם  שלו  העבודה  ותוכניות  הפעולה  שיטות  חשיפת  ידי  על  עתידית  בביקורת  לפגוע  ולא  שלו 

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 

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

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

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

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

לאוכלוסיות  לסייע  כדי  זרות  שפות  דוברי  המבקר  במשרד  שולבו  כן  כמו  מהפריפריה.  אוכלוסיות  ידי  על 

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

יותר לציבור.

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

במועדים  אלא  בחוק  קבועים  שאינם  במועדים  מיוחדים  דוחות  לפרסם  סמכות  כאמור  יש  למבקר  כראוי. 

שהוא יקבע. דבר זה אמנם מגביר את השקיפות אך גם מאפשר למבקר למנוע שקיפות בכך שפרסום הדוחות 

ועושות  לבג"צ  המוגשות  ובעתירות  בעמותות  באקדמיה,  בתקשורת,  נערך  בדוחות  הציבורי  הדיון  יתעכב. 

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

המבקר.
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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.

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 הדוחות אותם צריך המבקר להכין ולהגיש, את תכני 

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

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, דוח 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 עצמו 183.

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 הביקורת 184. 

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

184   ראוי שוב להזכיר כאן את בג"צ טרנר נגד מבקרת המדינה, שהוזכר לעיל.
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שקיפות הדוחות מאפשרת לתקשורת בישראל להוות מעין מנגנון פיקוח על הביקורת ועל תוכנה, ואף להוות 

אמצעי לחץ להכנת דוחות ביקורת ופרסומם, אולם התקשורת אינה מנגנון פורמלי אלא תהליך בלתי פורמלי 

חשוב ביותר הנלווה ונגזר מהשקיפות.

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 דוח של המבקר 

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

עצמו יש מקום לגופים המבוקרים לערער לפני הגשת הדוח הסופי. הגופים המבוקרים רשאים להגיב על תהליך 

הביקורת ויכולים לערער על תהליך הביקורת לביהמ"ש, לפני הגשת הדוח 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 דוח 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. 

הציבורית  התקשורת  כלפי  המדינה  מבקר  של  אחריותיות  של  מבוטלת  לא  מידה  למבקר  יש  בפועל  כלומר, 

והציבור. ראוי לצין עם זאת כי לעיתים, הדלפות של חלקי דוחות 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 

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

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.

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. 

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

לעתים  את הביקורת עקב הלחצים על המבקר למתן אותהה, וההדלפות המגמתיות לתקשורת מצד המבוקרים 

שנועדו להפעיל לחץ עליו.

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

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

המדינה  ביקורת  מוסד  של  היושרה  את  להבטיח  הבאים  רבים  נוספים  פורמליים  מנגנונים  אין  במשרד. 

קוד  אין  המדינה  מבקר  למוסד  למשל,  בעיקרם.  פורמליים  בלתי  הם  אותה  מבטיחים  שבפועל  והמנגנונים 

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 

לשירות  המשותף  האתי  בקוד  וידקדק  ישפר  יקפיד,  יאמץ,  הציבורי,  המגזר  בכלל  אתיים  התנהגות  וכללי 

הציבורי. כללי ההתנהגות לגבי כלל עובדי המדינה מספקים התייחסות מקיפה, גם אם כללית מאוד, לנושאים 

שהוצבו בשאלות המנחות את הניתוח - ניגודי אינטרסים, כללים לגבי מתנות, אירוח, הגבלות תעסוקה ועוד. 

בכללים אלה יש נגיעה בערכים כגון עצמאות, היעדר משוא פנים ואובייקטיביות. על אף שכללי האתיקה 

האלה לעובדי מדינה 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 לעסוק בפעילות פוליטית, בעסקים, בעיסוקים שיש בהם נגיעה לממשלה, 

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

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

ברוח 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  אין קוד אתי  כי  אף 

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

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 

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

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 הדיברות לעורך הביקורת. 

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

שבע הדיברות לבוחן 185 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 

הוועדה  הזכירו המרואיינים את  בנוסף  ייחודי למשרד המבקר.  קוד אתי  בניסוח  2012( החלו  )סוף  כי עתה 

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 

המבוקרים  בגופים  ראויה  לא  התנהלות  של  והחשיפה  האיתור  הביקורת,  נושא  אחת,  לא  לעיל  שצוין  כפי 

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 

ומימונן. שם מטיל המבקר קנסות כספיים, לעתים כבדים מאוד, על הפרות של חוק מימון הבחירות מצד 

185   ניתן למצוא זאת גם בתוך: מאיר גילון, "כללים במנהל ציבורי"; 1976
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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 המבקר186. 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 הדו"ח הסופי, מביאה לעתים 

למשא ומתן בין המבוקר למבקר שתוצאותיו במקרים רבים מיתון דו"ח הביקורת. הביקורת הממותנת ממילא 

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

המלצות המבקר ומהכנסת השינויים הנדרשים. במובנים מסוימים היעדר 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, 

אך אינו יכול להטיל סנקציות187. מתוקף יכולתו לחקור התנהלות לא נאותה של בכירים, לחשוף ולהוקיע 

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  דוחות  להכין  המבקר  על  השנתי.  הדו"ח  בצירוף  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 

המקדימות, שיימסרו מדי שנה ליושב ראש הכנסת. בשנת בחירות לכנסת יימסר ליושב ראש הכנסת על ידי 

186   ראה פרק הערכת הרשות המבצעת בדוח זה.

187  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 
1993 )ס"ח התשנ"ג, עמ'  52( וחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-  1973 )ס"ח התשל"ג, עמ'  מפלגות, התשל"ג – 
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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.  
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תקציר
הערכת היושרה במפלגות בישראל שנעשתה בדוח זה מראה כי הן מדורגות בדירוג בינוני )60 מתוך 

100(, אך הדירוג הוא מהנמוכים בין המוסדות שדורגו כאן )שרטוט 20(. בישראל יש מערכת חוקים 

המסדירה את פעילות המפלגות. חוק המפלגות, התשנ"ב–1992 הוא חלק ממערכת חוקים אשר 

כדי לאפשר את תפקודן  דרכי מימונן,  ולהסדיר את  שנועדו להסדיר את הליך הקמת המפלגות 

ומתחייב מעקרונות  הדמוקרטיה  הינו תמציתה של  מפלגות  החופשי של  וקיומן  היות  העצמאי. 

באופן  המחוקק  של  יתרה  בהתערבות  לפגם  טעם  שקיים  הרי  ההתאגדות  וחופש  הביטוי  חופש 

פעילותן של המפלגות. עם זאת, החוק דואג לעגן דרכים אחדות למניעת מעורבות של תאגידים 

ובעלי הון חיצוניים בהתנהלות המפלגות, בייחוד בהיבט של השפעה פיננסית. מן הדוח עולה כי 

למפלגות יש קשיים גדולים בתחום המשאבים ורבות מהן חייבות סכומים נכבדים לבנקים. בפועל, 

רבה. לשם  אינה  פוליטיות  זרים במפלגות  גורמים  במניעת מעורבות  כי אפקטיביות החוק  נראה 

כך, בין היתר, נחקק חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, המאפשר להן לקבל מימון מהמדינה. יש 

הטוענים כי חוק מימון מפלגות אמנם נועד לסייע למפלגות אך בפועל הוא מפלה לרעה מפלגות 

חדשות וקטנות ביחס לגדולות והותיקות. ההפליה היא באופן שמגביל את נגישותן של המפלגות 

החדשות לציבור ואת יכולת גיוס ההון העצמית שלהן. כללית, משתמע כי עצמאות המפלגות ואי-

תלותן בגורמי מימון והשפעה חיצוניים, אינה רבה.

שרטוט 20: תוצאות הערכת המפלגות

מבחינת השקיפות, חוק מימון מפלגות מחייב את המפלגות למסור לציבור מידע על מצבן הפיננסי, 

אולם בפועל המפלגות משקפות אך ורק את המידע הבסיסי החייב פרסום על פי בחוק. הן נוטות 

וחריגות פיננסיות. מבקר המדינה משמש כ"שומר הקופה"  שלא לחשוף לציבור כספי תרומות 

המפלגות.  של  הכספית  השקיפות  מבחינת  למעשה  ההלכה  בין  פער  יש  כי  נראה  זה.  בתחום 

להלכה, אך גם במידה רבה יותר למעשה, ניכר כי השקיפות קיימת, אך אינה מלאה ואינה מספקת. 

במקרים רבים יש פער בין ההוצאות וההכנסות האמיתיות לרישום בספרים. המפלגות עומדות 

בדרישות החוק, אך אינן עושות כל מאמץ מעבר לכך לרשום את הכנסותיהן והוצאותיהן המלאות. 

מכאן שיש דיווח לציבור אך הוא אינו מלא ומקיף דיו. 
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אף בהיבט האחריותיות נמצא פער בין דרישות ההלכה למעשה בשימוש של המפלגות בכספי 

הציבור, שלא באופן לגיטימי לגמרי. מההערכה של תחום המפלגות עולה כי ניכר פער משמעותי 

תקנות  יישום  ובין  ותפקודן  המפלגות  פעילות  להסדרת  הנוגעים  והחוקים  התקנות  מגוון  בין 

וחוקים אלו בפועל. בפועל לא קיימת אחריותיות מספקת וקיימות לקונות רבות בחוק המימון. 

קיימת גם בעייתיות מובנית בכך שכל חקיקה שמהותה היא החמרה של החובות והמגבלות החלות 

על מפלגות, טעונה אישורם של חברי הכנסת, שהם נציגי המפלגות, ומטבע הדברים אינם ששים 

להטיל על עצמם מגבלות כאלה.

למעשה, מפלגות מנצלות פרצות בחוק המפלגות לצרכיהן ולטובתן. תופעה זו היא חולשה של 

תחום המפלגות מבחינת היושרה. עולה מכאן כי התנהלותן הפוליטית והאדמיניסטרטיבית של 

המפלגות אינן תורמות תרומה חיובית לקידום מערכת היושרה הלאומית בישראל. לעתים, ההפך 

הוא הנכון.

שבמרבית  כך  על  המצביעים  ממצאים  של  מגוון  מציגה  המפלגות  כל  של  התקנונים  בחינת 

המפלגות הכוונה היא להציג דברים באופן ישר ואתי. עם זאת, הפער בין האמור לבין ההתנהלות 

למעשה, הוא רב מאד ובפועל הדברים שונים הן מהיבט היושרה והן מהיבט ההתנהלות האתית. 

ראוי  שאינו  באופן  בחלקם  נעשים  שדברים  לכך  מובילה  מקדימות  בחירות  באמצעות  הבחירה 

ורצוי במפלגה דמוקרטית.

המלצות
משאבים.  לגייס  המפלגות  יכולת  לשיפור  אחדות  דרכים  לשקול  מומלץ  המשאבים,  מבחינת 

הכספי  החסם  הורדת  חדשות,  לרשימות  יחסית  גבוה  בסיסי  ממשלתי  מימון  קביעת  למשל, 

לשפר  שיכולות  דרכים  אלא  תרומות.  בעניין  החוק  הוראות  ועדכון  חדשה  מפלגה  רישום  של 

את מצבן הכספי ולמנוע מצב של עבריינות בפועל של מרבית המפלגות. כמו כן מוצע לשקול 

לצרכים. יספיק  המפלגות  שמימון  כך  הבחירות,  הוצאות  לכיסוי  שוטף  במימון  שימוש  איסור 

בהיבט עצמאות המפלגות, דומה כי יש תחומים מסוימים בהם על המדינה להתערב יותר מאשר 

התערבותה עתה. למשל: מאחר שנציגי המפלגה לכנסת נבחרים בבחירות מוקדמות פנים-מפלגתיות 

)פריימריז(, מוצע כי מבקר המדינה יפקח על תהליך הגיוס והבחירה של מועמדי למפלגה לכנסת כדי 

למנוע כניסה של אנשים שמטרתם היא להטות את הכף לבחירת מועמד מסוים, ובפועל בבחירות 

עצמן הם אינם בוחרים במפלגה כלל. כמו כן ראוי לשקול הפעלת בקרה מסוימת של המדינה על 

מוסריות תקנון המפלגות )כך, למשל, קיומן של מפלגות לא דמוקרטיות(. עם זאת, בקרה חיצונית 

זו עלולה כאמור להגיע לכדי פגיעה בחופש הביטוי וההתאגדות עקרונות המהווים זכויות יסוד. 

מצבן  על  לציבור  לדווח  בחוק  יחויבו  המפלגות  כי  להציע  ניתן  השקיפות,  להגברת 

בלבד. בחירתן  לפי  נעשה  בכלל(  )אם  הדיווח  כיום  נכסיהן.  רשימת  לרבות  הכספי, 

ייתן  שהמחוקק  לכך  מקום  יש  כי  דומה  במפלגות,  ליושרה  באשר  לעיל  שצוינו  הקשיים  לאור 

דעתו לכשלים המובנים בנושאים של מימון המפלגות והבחירות המקדימות, ויגביר את הפיקוח 

בנושאים אלה. בהקשר זה ניתן להציע להעניק למבקר המדינה סמכויות נרחבות יותר מהקיימות 

כיום כדי שיוכל להטיל סנקציות על המפלגות. בנוסף, ראוי כי אף בשדה הפוליטי )הפנים-מפלגתי 

והבין-מפלגתי כאחד( יחולו כללי אתיקה מחייבים, ולו מינימאליים, שאותם יקבעו המפלגות עצמן.
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רקע
פעולה  חופש  יש  שבמסגרתה  ופתוחה  חופשית  פרלמנטרית  דמוקרטיה  מתקיימת  בה  מדינה  היא  ישראל 

למפלגות רבות ומגוונות. לפי חוק אפשר להקים מפלגה בקלות יחסית: לשם כך נדרשים מאה איש המעוניינים 

לקדם נושא משותף ועליהם להירשם כמפלגה אצל רשם המפלגות. בעת הכנת דוח זה )סוף 2012( היו רשומות 

)שני  13 מפלגות עברו את אחוז החסימה  33 מפלגות.  96 מפלגות. אולם, בבחירות לכנסת ה-18 התמודדו 

חברי כנסת לפחות( וכיהנו כסיעות בכנסת ה-18 )שסיימה כהונתה לקראת סוף 2012(. רק בודדות מהמפלגות 

הנבחרות הן מפלגות גדולות )מעל 15 ח"כים( והיתר מפלגות קטנות. המפלגות השונות מייצגות מגוון רחב 

ביותר של נושאים והן נבדלות זו מזו באידיאולוגיה, בנושאי חוץ וביטחון, דת ומדינה ואף נושאים אזרחיים 

כמו קבוצות דתיות, אתניות ועדתיות )מפלגות ערביות, רוסיות(, או בעניינים ספציפיים כמו למשל: מפלגת 

הגמלאים, או מפלגת "עלה ירוק".

מבנה וארגון
כאמור, ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית שבה פועלות מפלגות רבות ומגוונות. ברשם המפלגות רשומות 

כיום 96 מפלגות, מהן 13 מפלגות עברו את אחוז החסימה וכיהנו בכנסת ה-18. בודדות מהמפלגות הנבחרות 

הן מפלגות גדולות, והיתר מפלגות קטנות. מפלגה, בהגדרתה בישראל, היא תנועה פוליטית, השואפת להשיג 

שליטה מלאה או חלקית במוסדות הממשל על מנת לקדם את ייעודיה. המפלגה מגבשת מצע )שלא תמיד 

תמיכת  את  לגייס  מבקשת  היא  ובאמצעותו  הפוליטיים  ומטרותיה  ייעודיה  את  המפרט  לציבור(  מתפרסם 

הציבור ולהציב את מועמדיה בכנסת ובתפקידים נוספים. המפלגות הן תאגיד מיוחד ופעילותן מוסדרת על ידי 

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 188 )להלן: "החוק"( ועל ידי חוקים נוספים כגון חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 

חוק  הכנסת191.  יסוד:  וחוק   190  1969 התשכ"ט-  משולב(,  )נוסח  לכנסת  הבחירות  חוק   ,189 התשי"ט-1959 

חברתיות  או  מדיניות  מטרות  חוקית  בדרך  לקדם  כדי  שהתאגדו  בני-אדם  כ"חבר  מפלגה  מגדיר  המפלגות 

ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים". לפי חוק המפלגות מאה איש או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים 
המפלגות192  בפנקס  ורישומה  במפלגה  כתמיכה  חתימותיהם  מתן  ידי  על  מפלגה  לייסד  רשאים  ותושביה, 

הרישום כרוך בתשלום של מאה אלף שקלים193, כל חבר יכול ליטול חלק במפלגה אחת בלבד. לפי חוק, על כל 

מפלגה להיות רשומה ברשם המפלגות. החוק אוסר על מפלגה להתאגד אם יש במטרה ממטרותיה או מעשיה 

משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין 

של מדינת אויב, או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, או יסוד סביר להערכה כי המפלגה תשמש כמסווה 

לפעולות בלתי חוקיות. 

מהמדינה  מימון  מקבלת  מפלגה  כל  לפיו,  המדינה194.  בידי  מפלגות  מימון  מסדיר  בישראל  המפלגות  חוק 

לפי מספר המנדטים שלה בכנסת. כמו כן, למפלגה מותר לגבות דמי חבר ולאסוף תרומות בכפוף למגבלות 

188   חוק המפלגות, התשנ"ב 1992 ; חוק המפלגות )תיקון מס' )4 , התשנ"ה - 1995 : הוראת מעבר

189  חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 1959 

190   חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 1969

191   חוק-יסוד: הכנסת

192   בהמשך לכך, היות וחוק יסוד: הכנסת, קובע כי רק מפלגות רשומות רשאיות להתמודד בבחירות לכנסת, אין צורך בצירוף חתימות 

תומכים או עירבון כספי בעת הגשת רשימת המועמדים לכנסת.
193  בערכים של 2012.

194  חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 הקובע כי מפלגה המגישה רשימת מועמדים בבחירות לכנסת תקבל מימון עבור הוצאות 

הבחירות וכן כי מפלגה שנציגיה נבחרו לכנסת תקבל גם מימון שוטף לפעילותה.
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שקובע החוק )כך, למשל, אסורה תרומה מתאגיד(. בחוק מוגדר רשם למפלגות שתפקידו להסדיר את רישום 

את  גם  )הכולל  התאגידים  ממרשם  כחלק  המשפטים  למשרד  שייך  הרשם  מהן.  החוק  ודרישות  המפלגות 

רשם החברות ורשם העמותות(. מימון המפלגות ופעילותן הכספית כפופים לביקורת המדינה )בסמכות מבקר 

המדינה(. החוק אינו מגדיר את דרך בחירת יושב ראש המפלגה ורשימתה לכנסת, אלא קובע רק כי "מועמדי 

מפלגה לבחירות לכנסת ייקבעו בהליך שיוגדר בתקנון המפלגה". לפיכך, מפלגות שונות, בוחרות את יושב 

הראש שלהן ורשימתן לכנסת בדרכים שונות.

טבלה 11: פירוט ניקוד המפלגות

יכולת תפקוד המפלגות

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה המסגרת המשפטית מספקת סביבה פיננסית נוחה להקמה ולפעולה תחרותית )להשגת קולות( 

של מפלגות פוליטיות? 

ניקוד: 62
נראה כי בישראל יש מערכת ענפה למדי של חוקים העוסקים ישירות, או נוגעים בעקיפין, בהקמת מפלגות 

ובדרכי תפקודן העצמאי. נראה כי החוק הישראלי מאפשר היווצרות סביבה המקלה על פעילות ערה ונמרצת 

ורשימות  מפלגות  של  יחסית  הגדול  המספר   – לכך  הראיה  לה.  ותורם  פוליטיות  ומפלגות  התאגדויות  של 

המגישות מועמדותן בבחירות לכנסת.
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ראשית, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו195, קובע ומאפשר את חופש ההתאגדות הפוליטית. שנית, יש חוק 

מפלגות196 שנועד להסדיר ולנהל את ענייני המפלגות, את הקמתן, את פעילותן ואת תפקודן. לפי חוק זה, 

נראה כי הדרך להקמת מפלגה קלה למדי: נדרשים מאה חברים מייסדים ותשלום אגרה; ההקמה מתבצעת 

אצל רשם המפלגות - הגוף הייעודי לשם כך. חוק נוסף הוא חוק מימון המפלגות. חוק זה קובע שעל המדינה 

סיעות  במימון השוטף של  ולהשתתף  למימון הבחירות של המפלגות,  להקציב את מרבית הסכום הדרוש 

הכנסת197. לפי חוק מימון המפלגות, כל סיעה בכנסת זכאית למימון הוצאותיה בתקופת הבחירות, למימון 

ועד החודש שבו פורסמו  הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש שלאחר פרסום תוצאות הבחירות, 

תוצאות הבחירות לכנסת הבאה. המימון כולל תשלומים לצוות הפרלמנטרי של המפלגה. המימון של הוצאות 

מוגדר  מפתח  לפי  נקבע  לכנסת,  בבחירות  המתמודדת  חדשה,  רשימה  ושל  קיימת  רשימה  של  הבחירות 

וברור198. נגזר מכאן, שהמדינה אינה תומכת במימון מפלגות שאינן מיוצגות או יוצגו בכנסת, אלא עוסקת 

בהגבלה או בהגדרת התרומות שמותר למפלגות לקבל ממקורות אחרים199. ברור כי צורת מימון זאת מפלה, 

אינה מביאה לשוויון הזדמנויות של הרשימות השונות בבחירות אלא מעניקה העדפה ברורה לסיעות קיימות 

תורמים  על  להסתמך  הנאלצות  חדשות  מפלגות  על  לסיעות חדשות מקשה  מימון  העדר  פני חדשות.  על 

פרטיים ויש בכך פגיעה בעצמאותן ובאי-תלותן.

חוק מימון המפלגות קובע גם את היקפי התרומות שיכולות לקבל מפלגות, או מתמודדים יחידים, ומקורן. 

למפלגה מותר לגבות דמי חבר ולאסוף תרומות בכפוף למגבלות שקובע החוק )כך, למשל, החוק קובע סכום 

מרבי לתרומה מאדם בודד, ואוסר על קבלת תרומה מתאגיד(. מגבלות חוק אלה על התרומות מגבירות את 

אי-תלותן של  המפלגות בגורמי השפעה אינטרסנטים העלולים לקנות השפעה בכסף ומאפשרות את חופש 

פעילותן, אך מנגד הן מגבילות את היכולת הפיננסית של המפלגות ומכך את יכולתן להשקיע במסע הבחירות 

או בפעילותן השוטפת.

משאבים - הנוהג למעשה
באיזו מידה המקורות הפיננסיים של המפלגות מאפשרים קיום פוליטי באופן אפקטיבי?

ניקוד: 70
הפוליטית.  לפעילותן  מספיקים  אינם  המפלגות  לרשות  העומדים  המשאבים  כי  צוין  ובדיונים  בראיונות 

המימון המוענק על ידי המדינה אינו גבוה והוא מיועד בדרך כלל לכיסוי חובות בלבד. כדי לממן את הצרכים 

לרבות  מפלגות,  מזומנות  לעתים  בגירעון.  נתונות  הן  מכך  וכתוצאה  הלוואות  המפלגות  נוטלות  השוטפים 

קיומן. מדוח מבקר המדינה על מימון המפלגות  נקלעות לחובות המאיימים על המשך  ומבוססות,  גדולות 

עולה כי בתחילת שנת 2013 חובות המפלגות לבנקים מגיעים לסכום של 68 מיליון ₪. מתוך סכום זה, כ–63 

מיליון שקל היו חייבות ארבע מהסיעות, שלפי דוחותיהן הכספיים היו בגירעונות בסכום מצטבר של כ–75 

195   אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי, ירושלים: נבו הוצאה לאור, 1994, עמ' 431.

196   כאמור: חוק המפלגות, התשנ"ב 1992 ; חוק המפלגות )תיקון מס' )4 , התשנ"ה - 1995 : הוראת מעבר

197   לשם השוואה, בבחירות לרשויות המקומיות משולם מימון בחירות בלבד ולא קיים מימון שוטף לסיעות ברשות המקומית.

198   המפתח למימון הוא לפי 'יחידת מימון' אחת לכל מנדט שבו זכתה רשימה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון 

יחידות מימון הנגזר ממספר המנדטים בהם זכתה הסיעה בכנסת  אחת. למפלגות קיימות, מימון הוצאות הבחירות הוא לפי מספר 
היוצאת, בתוספת מספר המנדטים בהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת, מחולק לשניים. לזה נוסף סכום השווה ליחידת מימון אחת. 
מפלגה חדשה )אינה מיוצגת בכנסת היוצאת( המגישה רשימת מועמדים, רשאית לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו 

מואגד, שהיה קיים לפני רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו הם בין מייסדי המפלגה, ובתנאים ברורים ומסוימים.
199  פירוט המגבלות על תרומות אלה נמצא בחוק המפלגות.
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מיליון שקל. כתוצאה מכך לדברי המבקר, איתנותן הפיננסית ולעתים אף קיומן הכלכלי של הסיעות נתונים 

בספק. בכך גלומה סכנה לקיומו של המשטר הדמוקרטי המתאפיין בריבוי מפלגות. אין ספק כי מצבת חובות 

אלה של המפלגות לבנקים היא עניין מטריד ביותר גם מבחינת אי-תלותה של הכנסת והממשלה )המורכבת 

מנציגי המפלגות( בבנקים200. 

חוק מימון המפלגות יוצר בפועל מצב מורכב שמקשה על יכולת מפלגות חדשות או חלשות כספית לפעול 

ויש הרואים בו גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. בחוק, מגבלות שוות חלות על מפלגות ותיקות המקבלות 

מימון ציבורי ועל כאלה שעדיין לא נרשמו ואין להן תמיכה כספית. לכן בפועל החוק מפלה ומעניק יתרון 

משמעותי למפלגות ותיקות וחזקות על פני מפלגות חדשות וקטנות. עלויות הרישום של מפלגה חדשה הן 

2012 עמד הסכום על סך 100,000 ₪. בפועל סכום זה מהווה חסם משמעותי לרישום וכדי  גבוהות: בשנת 

להשיגו מפלגה חדשה נזקקת לתרומות של תומכים. ברור כי התרומות יוצרות בעיה: לא ניתן להעניק תרומה 

והחוק אוסר על העברת תרומות שגויסו בעבור אדם מסוים אל מפלגה,  לפני שנרשמה כמפלגה  למפלגה 

אלא אם גויסו בכפוף למגבלות החלות על תרומות לאחר רישום המפלגה. לכן ברור שמדובר בכלל מפלה 

ולא שוויוני, מאחר שהמפלגות הוותיקות נהנות ממימון ציבורי בעוד המפלגות החדשות אינן נהנות מתמיכה 

כזו. בדיונים נטען כי בפועל הדבר יוצר חסם בפני כניסת מפלגות חדשות, שכן נרשמות מפלגות שמצליחות 

לגייס בעלי אמצעים המעמידים הלוואה למפלגה, או נותנים לה ערבות לקבלת אשראי בנקאי, כדי שהדבר 

לא ייחשב תרומה. במקרה זה על המפלגה לשלם פרמיה על הערבות, או ריבית על האשראי, דבר המגדיל את 

הוצאותיה. מפלגה חדשה הנכנסת לכנסת תזכה במימון מפלגות ויתכן כי תוכל להחזיר את סכום ההלוואה. 

במקרה שמפלגה קיבלה ערבות להלוואה משמעותית מבעל הון, ואינה עוברת את אחוז החסימה בבחירות 

לכנסת, היא למעשה קיבלה תרומה כפויה האסורה על-פי חוק ומהווה עבירה פלילית. לכן, בפועל, כמעט 

בלתי אפשרי להקים מפלגה בלי לעבור על החוק. למעשה על כל אחד מהתאגידים ברשימת מאה החברים 

המייסדים במפלגה לתרום אלף ש"ח, סכום התרומה המרבי המותר על פי חוק, כדי שהרשימה תוכל להירשם. 

לא כל התאגדות למפלגה אכן מצליחה לגייס סכום זה מחבריה. 

סעיף  הפך  המדינה,  למבקר  הדיווח  וחובת  חיצוניים  מגופים  תרומות  על  המוטלות  חוקיות  מגבלות  עקב 

התרומות לגורם משני במימון המפלגות, אם כי עדיין מרבית המפלגות מסתמכות על תרומות פרטיות כחלק 

כי בעבר היו  בנוגע לתרומות, אם  מתקציבן. בדרך כלל המפלגות והמתמודדים שומרים על הוראות החוק 

חריגות וזכורים מקרים בהם הוקמו עמותות )כגון עמותת ברק, עמותת שרון ועוד( לכאורה כדי לגייס תרומות 

בעבור מועמדים אלא שלא על פי הכללים. 

ראוי לציין כי על אף הבעייתיות בדרך קביעת המימון הרי שעדיין מערכת הבחירות בישראל נחשבת כמערכת 

שידור  זמן  ללא תמורה  ולקבל  רב  קושי  ללא  בבחירות  להתמודד  יכולה  מפלגה  להצטרפות:  וקלה  פתוחה 

בטלוויזיה וברדיו לשם תשדירי הבחירות, גם אם לאחר מכן לא תעבור את אחוז החסימה בבחירות. 

לסיכום, חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות נועדו לספק תשתית מסייעת להקמת מפלגות ולתפקודן מבלי 

שהמפלגות יאלצו לחזר על הפתחים ולגייס מימון מגורמים בעלי הון. נראה כי בפועל, מסגרת חוקית זו אינה 

מספקת תשתית כספית ראויה דיה לפעילות המפלגות. החוק יוצר אפליה וחוסר שוויון בהענקת משאבים 

200   דיווח על דוח מבקר המדינה על מימון המפלגות בבחירות לכנסת ה- 18, מאת צבי זרחיה, דהמארקר, הארץ.
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למפלגות השונות, בייחוד לחדשות. מערכת חוקית זו יוצרת, בפועל, צורך לעקוף את הוראותיה ולעתים ואף 

נתונות  לכך שרוב המפלגות  מביא  הדבר  פעילותה השוטפת.  ולממן את  להקים מפלגה  כדי  עליהן,  לעבור 

בחובות כבדים לבנקים, חובות המכבידים על התנהלותן מחד, ומאפשרים לבנקים השפעה פוליטית גם אם 

עקיפה על תפקוד המפלגות למשל בפעילות חקיקה הפוגעת בבנקים.

ב. עצמאות המפלגות
עצמאות - היבט החוק

האם קיימים בחוק מנגנוני-אבטחה למניעת התערבות חיצונית לא-ראויה בפעילות הפוליטית של המפלגות?

ניקוד: 80
יש חוקים המבטיחים במידה רבה את עצמאותן של המפלגות הפוליטיות. החוקים העיקריים הרלוונטיים 

חוק  בבסיס  העמותות201.  וחוק  הכנסת,  יסוד  חוק  המפלגות,  מימון  חוק  המפלגות,  חוק  הם:  הזה  בנושא 

ומתוך  בישראל  המפלגות  של  ובכוחן  בחשיבותן  ההכרה  עמדה   ,1992 בשנת  לתוקפו  שנכנס  המפלגות202, 

כך, הצורך בהסדרת דרכי פעולתן והתנהלותן. המפלגות עומדות ביסודו של כל משטר דמוקרטי והן בעלות 

תפקיד מרכזי בעיצוב אורח חייה הדמוקרטי של המדינה. על-כן נודעת חשיבות מיוחדת, משפטית וציבורית, 

להקפדה על אופן ייסודן ולפיקוח על פעילותן התקינה, אגב שמירה על חופש הפעולה הפוליטי שלהן. לאור 

האמור ולאור החשיבות שבאי-תלותן של המפלגות בגורמים חוץ-מפלגתיים, חוקק חוק מימון המפלגות203  

מימון  מישורים:  בשלושה  וזאת  השונות  המפלגות  של  לפעולתן  המדינה  מתקציב  מימון  ביסודו  המבטיח 

שוטף לסיעות הכנסת בלבד, מימון בחירות לכל מפלגה שמועמדיה נבחרו לכנסת ומימון הצוות הפרלמנטרי. 

מאידך החוק מגביל, מסדיר ומווסת את התרומות החיצוניות שיכולות המפלגות, או חבריהן כבודדים, לקבל. 

המשתנה  למציאות  להתאימו  שנועדו  אחדים,  תיקונים  בו  נערכו  המפלגות  חוק  של  לתוקף  כניסתו  מאז 

כן הוא מסדיר את  בין היתר בפיקוח על המפלגות כמו  ישראל. חוק המפלגות עוסק  והמתפתחת במדינת 

הקמת המפלגות, מגדיר אלו מפלגות אסורות ברישום: "לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או 

מעשיה, במפורש או במשתמע, אחת מאלה: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; 

2. הסתה לגזענות; 2.א. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל; 3. יסוד 

סביר למסקנה כי המפלגה תשמש כמסווה לפעולות בלתי חוקיות. החוק מכתיב את הקמתו ופעילותו של גוף 

"רשם המפלגות", כגוף רגולטיבי שנועד להסדיר את דרישות החוק לגבי רישום המפלגות, גבית אגרות, רישום 

תקנוני המפלגות ומטרותיהן. רישום המפלגות בגוף ממשלתי מהווה מסגרת רגולטיבית מסדירה, אך אין בו 

כדי להוות פגיעה בפעולה הפוליטית של המפלגות ובעצמאותן. החוק מגדיר עילות להתנגד לרישומה של 

מפלגה, עוסק בהגבלות על שמה של המפלגה; עוסק בדיווח שעל מפלגה לתת במקרה של שינוי במטרותיה; 

מחייב את המפלגה לדווח על שינוי בתקנון לרשם המפלגות. בידי רשם המפלגות ההחלטה אם במטרותיה 

של מפלגה קיימים יסודות אלה ולכן אין לאפשר הקמתה. סירב הרשם לרשום מפלגה, עליו להעביר את דבר 

הסירוב ואת ההנמקה לסירובו לאישור בית המשפט העליון. ניתן לערער על החלטת הרשם להתנגד לרישום 

המפלגה, בפני בית המשפט העליון. ערער כזה אכן הוגש במקרים בעבר. החוק מחייב מפלגה לקבוע תקנון, 

וכן חייבים להיות בה מוסדות מסוימים. פסילת רשימת מועמדים לכנסת  שחייב לכלול סעיפים מסוימים, 

ועדת הבחירות  ידי  על  להיעשות  יכולה  מנועים מלהיבחר  או מועמד מתוכה  כולה  כי הרשימה  או קביעה 

201   ס' 49 לחוק העמותות, תש"מ- 1980

202   חוק המפלגות, ה"ח תשנ"ב מס' 2097

203   חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973
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המרכזית לכנסת. החלטה כי רשימה או מועמד מנועים מלהשתתף בבחירות טעונה אישור של בית המשפט 

ואינו צעד קל  בית המשפט העליון,  בידי  נתון  לכנסת  כך למעשה, פסילתה של רשימת מועמדים  העליון. 

לביצוע. רוב החוקים העוסקים במפלגות הפוליטיות, אכן מתייחסים לרישום המפלגות ולהסדרת העניינים 

הכספיים שלהן. חלק מעצמאות המפלגות נגזרת מהעובדה, שהחוק כמעט ולא מתערב באידיאולוגיה של 

המפלגה, אלא יוצר מעטפת שהמפלגה ממלאת בו תוכן, כראות עיניה. כך, על פי החוק, יש למדינה באמצעות 

המפלגות,  כספי  המפלגות,  מטרות  המפלגות,  שם  המפלגות,  בתקנוני  שינויים  אחר  מעקב  המפלגות  רשם 

שמפרקים  כדרך  ויהיה  משפט  בית  בצו  להיעשות  יכול  מפלגה  פירוק  המפלגות.  ומימון  המפלגה  מוסדות 

עמותה, בשינויים המתחייבים מאופייה. 

המפלגות נתונות לביקורת של מבקר המדינה. החוק מציין כי למבקר המדינה יהיו כל הסמכויות, שהוענקו 

לו בחוק יסוד לגבי ניהול העניינים הכספיים של המפלגה ולעניין ביצוע חוק זה. החוק קובע איזו פעילות, 

על המפלגה  אוסר  החוק  זו.  עבירה  על  הצפויים  והעונשים  הקנסות  ומה  עבירה  מהווה  למפלגות,  בהקשר 

לעסוק בפעילות כלכלית, מחייב את המפלגה לנהל את ספרי החשבונות לפי הנחיית מבקר המדינה ומגביל 

את ההכנסות האפשריות של המפלגה, מאידך, החוק פוטר מפלגה ממיסים מסוימים. החוק עוסק בהרחבה 

בהגבלות על מימון בחירות מקדימות במפלגות, קובע הוראות בעניין תרומות והוצאות, הגבלים על הלוואות 

ותרומות וכן עוסק בדיווח ובקרה של המפלגות למבקר המדינה ולרשם המפלגות. כלומר, המפלגות נתונות 

לביקורת ופיקוח מצד הרשות השופטת ומבקר המדינה.

מכל האמור לעיל נראה כי יש מנגנונים רבים לפיקוח על המפלגות המגבילים או מונעים התערבות חיצונית 

בפעילותן אם מצד גורמים בעלי עוצמה כלכלית או תורמים המעבירים סכומים נכבדים, גורמים פוליטיים 

מפוקפקים או גורמים עוינים למדינה. העיקריים שבמנגנוני הפיקוח הם הכנסת, באמצעות ועדת הבחירות, 

משרד המשפטים באמצעות רשם המפלגות, בית-המשפט ומבקר המדינה. כל אלה מהווים מסגרת חוקית 

מפורטת למדי שנועדה להבטיח את עצמאותן של המפלגות ואת אי-תלותן בגורמי מימון חוץ-מפלגתיים.

עצמאות - הנוהג למעשה
עד כמה חופשיות המפלגות מהתערבות חיצונית בלתי רצויה בפעילותן בפועל?

ניקוד: 77
של  לאי-תלותן  הקשור  מרכזי  נושא  חלקית.  היא  המפלגות  של  אי-התלות  או  העצמאות  מידת  בפועל, 

המפלגות ולאחרונה עוסקים בו רבות הוא קשרי הון-ושלטון וההשפעה בפועל של בעלי הון ומעמד כלכלי על 

המפלגות וחברי מפלגות. בדומה יש לעתים השפעות של קבוצות אינטרסים פוליטיים, כלכליים או חברתיים, 

להשיג  ניסיונותיהן  לבנקים עקב  חובות של המפלגות  היווצרות  לדוגמה,  במפלגה.  ישירות  שאינן קשורות 

מימון יוצר מצב של תלות המפלגה בבנק ובאופן עקיף משפיע על נכונות המפלגה לתמוך בפעילות או חקיקה 

שעשויה לפגוע באינטרסים של הבנק. הנושא זכה להתייחסות בראיונות ובדיונים כנושא מרכזי וקריטי בחיים 

הפוליטיים בישראל. בפועל נוצר מצב שלבוחרים את המפלגה או לחברי המפלגה מן השורה, השפעה מועטה 

על הפעילות ועל ההחלטות הפוליטיות של המפלגה, יחסית להשפעת קבוצות אינטרסים אלה. באחרונה זכה 

הנושא לכותרות ולתשומת לב רחבה בתקשורת204, הטיעון העיקרי העולה מסיקור תקשורתי זה הוא כי יש 

204   למשל: בסוק, מ. "הממשלה לא רוצה להיאבק בכלכלה השחורה בגלל קשרי הוןצשלטון "דהמארקר, 26.9.2013; קצוביץ, ג. 

"הגיע הזמן לנתק את הקשר בין הון לשלטון בישראל" גלובס, 11.2.13.
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השפעה לא-ראויה של בעלי הון על מפלגות מסוימות ועל חברי מפלגה מסוימים, אם ישירות ואם באופן 

עקיף וסמוי יותר.

יחסית  רבה  עצמאות  למפלגות  יש  בפועל  אלה,  חוץ  גורמי  כלפי  מפלגות  של  המעטה  העצמאות  לעומת 

למשל,  להקמת מפלגה.  בחוק  הקיימות  למגבלות  ומקלה  פרשנות עמומה  ניתנת  לעתים  המדינה.  מפיקוח 

רישומן של מפלגות נעשה לעתים בפרשנות מקלה ומרחיבה כדי להימנע ככל האפשר מאי-רישום מפלגה, 

לרישום  בחוק  הסייגים  מאידך,  ההתאגדות.  וחופש  הביטוי  חופש  של  הדמוקרטיים  העקרונות  בשל  זאת 

מפלגה מפורשים באופן בעייתי ולעתים מוטה פוליטית, דבר הפוגע בזכות הדמוקרטית לבחור ולהיבחר205. 

בהתנהלות המפלגות.  מסוימת  במידה  מעורבת  להיות  המדינה  על  כי  הדעה  הובעה  העגול  בדיוני השולחן 

אינה תואמת  אין התערבות מספקת מצד המדינה במקרים שבהם פעילותן של המפלגות  כי  יש הטוענים 

גוף  כי במציאות הפוליטית שנוצרה, רשם המפלגות הוא  את המגבלות החוקיות. אחד המרואיינים הוסיף, 

חלש ונתון להשפעות זרות. הטענה היא כי לא נשמר איזון ראוי בין האוטונומיה של המפלגה כגוף פרטי ובין 

ההתערבות בפעילותה כגוף ציבורי-למחצה.

סייג חשוב כאן הוא הפיקוח של מבקר המדינה על המפלגות, בייחוד לגבי התרומות והשגת המימון לפעילותן. 

המבקר עורך ביקורת קפדנית על המערכת הפיננסית של המפלגות ואינו מהסס להטיל קנסות, לעתים אף 

כבדים, על מפלגות שחרגו ממסגרות המימון שנקבעו בחוק. לעתים הדברים אף מגיעים להגשת כתבי אישום.

מימון  חוק  עם  שהחלה  המפלגות,  בהתנהלות  בפועל  המדינה  'התערבות'  בישראל  כי  לומר  ניתן  לסיכום, 

המפלגות, אינה נתפשת כמוגזמת או כהתערבות המפלה בין מפלגות )למשל, היא לא מתערבת בתכני המצע 

או דורשת מהמפלגות שלה להיות דמוקרטיות(.

משילות המפלגות

א. שקיפות המפלגות
שקיפות - היבט החוק

האם קיימים נהלים ותקנות המחייבים את המפלגות להעמיד לעיון הציבור מידע פיננסי?

ניקוד: 74
הכספיות.  פעולותיהן  על  המדינה  מבקר  באמצעות  למדינה  לדווח  מחויבות  בכנסת  הסיעות  החוק,  פי  על 

רב  פרוט  כולל  מפלגות  מימון  חוק  המידע.  חופש  וחוק  המפלגות  מימון  חוק  הם  זאת  המסדירים  החוקים 

ודקדקני בעניין חובת המפלגות לדווח על ניהול הכספים. בנוסף, מבקר המדינה מוסמך לבחון דיווחים כספיים 

הנמסרים לו על ידי מפלגות, ולהתריע בפני יושב ראש הכנסת על חריגות או שימושים לא נאותים. חוק מימון 

לאותה  ישולם  לא  כאמור  דיווח  בהיעדר  המפלגה206.  הוצאות  על  לדיווח  ברורים  מועדים  קובע  המפלגות 

www.court.gov.il 205   ע"ב 88/1 משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתיים-עשרה

את חשבונותיה  המדינה  למבקר  הסיעה  נציגיה של  ימסרו  הבחירות  תוצאות  פורסמו  מהיום שבו  16 שבועות  בתוך  למשל:     206

לתקופת הבחירות. כמו כן, תוך 10 שבועות מתום כל שנת הכספים תמסור המפלגה למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה.
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מפלגה, אשר לה סיעה בכנסת או רשימת מועמדים לכנסת, כל תשלום עד הצגת החשבונות. סיעה או רשימת 

מועמדים חייבת למנות לעצמה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ולמתן חוות דעת על מצבה הכספי. מבקר 

המדינה קבע קווים מנחים לרואי החשבון בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות ושל רשימות 

המועמדים. מערכת החשבונות וחשבונות הבנק של המפלגות עומדים לביקורת של מבקר המדינה.

ולרשם המפלגות, על הסכומים  וכל מועמד לדווח למבקר המדינה  גם בבחירות המקדימות על כל מפלגה 

באתר  ייעודית  למערכת  ישירות  כיום  נעשה  כאמור  הדיווח  פעילותם.  לצרכי  והוציאו  כתרומה  שקיבלו 

הודעה  שמסר  לאחר  רק  תרומות  לקבל  רשאי  הציבור  נבחר  שהוא  מועמד  המבקר.  משרד  של  האינטרנט 

למבקר המדינה שבה יפרט את הפרטים הנדרשים כגון שמות התורמים וסכום התרומה. מידע פיננסי שסיעה 

מדווחת עליו בספרי החשבונות, מפורסם באתר מבקר המדינה207. 

בתוך  מקדימות  בחירות  מימון  לכנסת,  בחירות  מימון  לעניין  במקצת  שונים  כללים  קיימים  כי  לציין  ראוי 

המפלגות, ומימון בחירות לרשויות המקומיות. 208 עם זאת, העקרונות דומים: קיימת בחוק תקרת הכנסות 

ותקרת הוצאות וכן קיימת חובת דיווח מלאה הן על ההכנסות והן על ההוצאות.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה יכול הציבור לקבל מידע על מצב הפעילות הכספית במפלגות?

ניקוד: 70
ככלל, נראה כי בפועל השקיפות בהתנהלות הכספית של המפלגות נאותה, בפרט בדוחות הכספיים שלהן. אין 

בחוק חובה על סיעה לחשוף מידע פיננסי מלא מעבר לפרטים שהחוק מחייבם, והמפלגות אינן מתלהבות 

לעשות כן. אולם, המפלגות מספקות לרשם המפלגות ולמבקר המדינה את המידע הנדרש מהן בחוק: דוחות 

כספיים ומידע על תרומות. מידע זה גלוי לציבור באתרים של רשם המפלגות ושל מבקר המדינה209. כמו כן, 

מתפרסם באתר מבקר המדינה ובדוח המבקר בנושאי מימון פירוט התורמים וסכומי התרומות. אשר למימון 

מהמדינה, הכנסת ומשרד הפנים אינם מפרסמים באופן יזום מה גובה הסכום שקיבלה כל מפלגה אך המידע 

אינו חסוי ומי שמבקש יכול לקבלו.

חשוב לציין כי ביקורת המבקר היא רק על ספרי החשבונות של המפלגות ולמעשה אין ביקורת על פעילות 

המבקר  המפלגה.  של  המלאה  הפנימית  התנהלותה  על  או  עמותות-תמיכה,  באמצעות  המתנהלת  כספית 

מצדו משקיע מאמץ ניכר לאתר תרומות אסורות או תרומות בעין, כלומר שווה כסף ושירותים עקיפים, אך 

לא הכול נחשף. לאחרונה דוחות המבקר מפורטים למדי באשר לתרומות ולחריגות פיננסיות בניהול כספי 

המפלגות.  של  הדיווח  בשקיפות  שיפור  חל  האחרונות  בשנים  כי  לומר  ניתן  לציבור.  זמינים  והם  הסיעות, 

העברת נושא הביקורת על המפלגות לידי מבקר המדינה, ולאחרונה גם נושא הבחירות המקדימות במפלגות, 

תורמת לשיפור זה. לדברי המרואיינים, העובדה שמפלגה אינה חייבת שיהיה לה אתר אינטרנט משלה מקשה 

על השקיפות הנדרשת הן מהיבט ההתנהלות הכספית והן מהיבט הפעילות הפנימית.

207   הנחיות הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )ניהול חשבונות(, התשע"ג.

208   בבחירות לרשויות המקומיות מקבלת מפלגה שלה סיעה בכנסת מימון בגין כל הרשימות המתמודדות מטעמה, הקרויות "סיעות 

בת" או רשימות בת".
209   אתר רשם המפלגות לדו"חות כספיים של המפלגות:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamMiflagot/ChapesMeyda/dohot+nahasim.
 htm
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החוק מאפשר חשיפה ושקיפות של נושאים אשר בהם יש עניין ציבורי לגיטימי גם באמצעות רשם המפלגות, 

ונקבע כי כל המסמכים שנמסרו לרשם המפלגות יהיו זמינים לקהל הרחב. את מקצתם אפשר לצפות באתר 

ואחרים - במשרדיו. אף לתקשורת תפקיד חשוב בהבאת דוחות מבקר המדינה לידיעת הציבור  הרשם 210 

הרחב – בייחוד ביחס לחריגות ולשימושים לא ראויים. אולם, ברור כי חשיפה תקשורתית זו עלולה להיות 

סלקטיבית ומוטה.

בפועל, חלק ממימון פעילותן של מפלגות נעשה בצורה עקיפה באמצעות עמותות המוקמות לשם תמיכה 

במועמדים מסוימים או בפעילות של אישים או גופים בצורה שאינה תמיד ראויה. על אלה אין בקרה וממילא 

אין דיווח, אלא אם במקרה נחשף הדבר על ידי מבקר המדינה או בתקשורת. בנוסף, לדברי המרואיינים, הקשר 

מאפשר  המקומיות  לרשויות  בבחירות  המועמדים  ורשימות  לכנסת  בבחירות  המתמודדות  המפלגות  בין 

טשטוש עקבות של העברות כספי מימון והדבר פוגע בשקיפות כספי המימון.

ב. אחריותיות המפלגות
אחריותיות - היבט החוק

מימון(  מדרישות  )והתעלמות  מימון  נושאי  על  מדינה  רשויות  של  פיקוח  המאפשרות  תקנות  קיימות  האם 

מפלגות? האם קיימים נהלים המאפשרים לגוף מרשויות המדינה לדרוש מהמפלגות דיווח כספי בתקופות 

בחירות וביניהן?

ניקוד: 67
ידי TI בנושא האחריותיות של המפלגות ואשר לה אנו מחויבים  המסגרת המחקרית הכוללת שנבנתה על 

כוללת התייחסות לנושא המימון בלבד. עם זאת, לדעתנו יש לאחריותיות המפלגות היבט חשוב לא פחות 

פעלה  הדרך שבה  על  וחשבון  דין  להם  למסור  חייבת  כלומר: המפלגה  ובוחריה.  חברי המפלגה  כלפי  והוא 

להשגת המצע הפוליטי אשר בעבורו ביקשה את אמונם. הסנקציה על היעדר אחריותיות היא בהצבעה או 

אי-הצבעה חוזרת למפלגה. על כל מפלגה להעביר לרשם המפלגות את המטרות אשר לשמן נוסדה ואשר 

בכוונתה להשיג בפעילותה הפוליטית ועל כן יש למפלגות אחריותיות גם כלפי רשם המפלגות. המצע הפוליטי 

של המפלגות מהווה אף הוא בסיס לאחריותיות שלהן כלפי חברי המפלגה וכלפי מוסדותיה הנבחרים של 

המפלגה המייצגים את החברים מעבר למוסד האספה הכללית. מנגנון הבחירות הפנימיות במפלגה מהווה 

גם הוא מנגנון פורמאלי לשמירה על אחריותיות. יש טוענים כי גם חוק יסוד: הכנסת שומר על אחריותיות 

המפלגות. החוק קובע כי רשימת מועמדים לכנסת תוגש על ידי מפלגה בלבד, ומשמעות הדבר היא ש"כרטיס 

הכניסה לכנסת" ניתן רק למפלגה. הקניית ה"מונופול" האמור למפלגות יוצר מחויבות ונאמנות שלהן כלפי 

הציבור כולו, ולא רק כלפי החברים והמוסדות במפלגה. 

בחירות.  תקופות  בין  והן  בחירות  בתקופת  הן  המדינה  למבקר  לדווח  נדרשות  המפלגות  לעיל,  שצוין  כפי 

למבקר מוקנית סמכות לבדוק את הדיווחים ולהתריע בפני יושב ראש הכנסת על חריגות או שימושים לא 

נאותים, שכן מימון המפלגות – הן המימון השוטף והן מימון הבחירות – משולם על ידי הכנסת באישור יושב 

ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת מוסמך, בהתאם לחוק, לעכב את תשלום מימון המפלגות. 
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אי-עמידה בדיווח או חריגה מקביעות החוק לגבי מימון, מובילה לסנקציות של הטלת קנסות לעתים כבדים 

אכיפה  של  פרק  יש  המפלגות  בחוק  הכנסת.  ראש  יושב  ידי  על  תשלומים  למניעת  מעבר  המבקר,  ידי  על 

לאוצר,  כספים  להחזיר  ממועמד  לדרוש  ומסמיכו  המדינה  מבקר  של  הביקורת  בתוצאות  העוסק  ועונשין 

כלומר הטלת קנס.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנו פיקוח כלכלי יעיל על המפלגות הפוליטיות בפועל?

ניקוד: 55
יש הרואים בעיתיות בנושא האחריותיות בפועל של המפלגות. הדבר משתקף ברבדים אחדים. ברובד הפוליטי 

קיימת בעיה: התנהלות המפלגות אינה משקפת אחריותיות מצדן כלפי המצע שלהן ומטרותיהן המוצהרות 

וראשי המפלגות אינם נוטלים אחריות על חריגות מהמצע אשר בשמו נבחרו או על פעילות שאינה תואמת 

את המטרות המוצהרות. נדיר ביותר שראש מפלגה התפטר מרצונו כצעד של אחריותיות כלפי סטייה ממצע 

המפלגה או כישלון המפלגה. במידה שראשי מפלגה מועברים מתפקידם, הדבר נעשה כהדחה על ידי מוסדות 

ממהרים  אינם  בפלילים,  או  בשחיתות  שהואשמו  פוליטיקאים  נוסף:  נדבך  הנמוכה  לאחריותיות  המפלגה. 

יותר מכך: רבים מהם חוזרים ומבקשים להיבחר שוב לאחר ריצוי העונש. אחת המרואיינות  להתפטר ואף 

הדגישה כי המילה 'אחריותיות' היא מילה חדשה שעד לאחרונה לא הייתה קיימת בשפה, ותפישת המושג 

עדיין לא חלחלה לפוליטיקה הישראלית. כמו כן צוין כי אחריותיות אינה חלק מהותי מהתרבות הישראלית 

והוכחה לכך היא כי הציבור חוזר ומצביע למועמדים שכבר נתפשו בקלקלתם. 

רובד נוסף הוא אמון הציבור: נראה כי הציבור איבד אמון במפלגות וכל פרסום מטעמן נתפס כבעייתי. אמנם 

קיימים כלי בקרה מסוימים על המפלגות, אך בפועל השימוש בהם לא ממצה את מלוא הפוטנציאל הקיים 

בהם. במדד השחיתות לשנת 2012 שהתפרסם על ידי TI המפלגות הפוליטיות בישראל דורגו כגוף המושחת 

ביותר מבין כל 11 המוסדות שדורגו )ציון 4.2 בשחיתות מתוך 5 –המושחת ביותר( )להלן שרטוט 21, כמפורט 

בפרק היושרה(.

ג. יושרת המפלגות
יושרה - היבט החוק

האם קיימים נהלים ארגוניים הנוגעים למשילות הדמוקרטית של המפלגות העיקריות?

ניקוד: 73
נושא היושרה אינו מתמצה בבחינת משילות דמוקרטית ואתיקה. עניין מהותי לשאלת היושרה של המפלגות 

כלומר, המפלגה  לבוחר.  ולהבטחותיה  למצע שלה  בהתאם  פעולה של המפלגה  כדרך  היושרה  ראיית  הוא 

ותקנות  חוקים  אין  נסוגה מהבטחותיה. במונחים אלה,  ואינה  לבוחרים  לפועל את המצע שהציגה  מוציאה 

שנועדו להבטיח יושרה, לבד מהקביעה בחוק המפלגות כי על המפלגה לקבוע ולהציג את מטרותיה וייעודה 

בתקווה שתפעל למימושן. 

באשר למשילות הדמוקרטית כאמור בתחילת הפרק, בישראל יש מפלגות רבות ומגוונות וברור כי לא כולן 

מתנהלות באותה צורה ולפי אותם כללים. החוק אינו מגדיר את דרך בחירת יושב ראש המפלגה ורשימתה 
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חוק  המפלגה".  בתקנון  שיוגדר  בהליך  ייקבעו  לכנסת  לבחירות  מפלגה  "מועמדי  כי  קובע  אלא  לכנסת, 

המפלגות מחייב כי לכל מפלגה יהיה תקנון שיקבע את דרכי התנהלותה. כמו כן החוק מחייב כי לכל מפלגה 

יהיה מוסד מרכזי, גוף המופקד על ניהול עניני המפלגה וביצוע החלטותיה ומוסד לביקורת, מוסדות אחרים 

יקבעו על ידי תקנון המפלגה. מכאן, שהחוק אינו דורש שהתקנון יהיה מכוון להבטחת משילות דמוקרטית 

העבודה  קדימה,  הליכוד,   :2012 ב  בישראל  המרכזיות  המפלגות  חמש  מבין  לארבע  אכן,  פנים-מפלגתית. 

וישראל ביתנו, יש תקנונים פנים-ארגוניים, המסדירים בצורה דמוקרטית את המשילות הפנימית במפלגות211. 

למפלגה החמישית: ש"ס, המשקפת גם את המצב במפלגות החרדיות האחרות הקטנות יותר, חסרים הליכים 

ומוסדות דמוקרטיים סדורים. לש"ס יש תקנון, כנדרש, אך הבחירה של מועמדי המפלגה לכנסת ושל מוסדות 

המפלגה, לרבות הנהלת המפלגה, יושב ראש ההנהלה, אשר משמש גם כיושב ראש המפלגה היא על ידי גוף 

דתי: מועצת חכמי התורה. נשיא מועצת חכמי התורה, בתיאום עם שאר חברי מועצת החכמים, בוחר את 

המועמדים ואת המוסדות המפלגתיים. 

לפיכך, להוציא את המפלגות החרדיות, שמספרן קטן יחסית, לרוב המפלגות בישראל יש נהלים ארגוניים 

כל  של  התקנונים  בחינת  דמוקרטי.  באורח  במפלגות  ונציגים  מוסדות  בחירת  להלכה,  הקובעים  ותקנונים 

המפלגות האלה מציגה מגוון של ממצאים המצביעים על כך שבמרבית המפלגות הכוונה היא להציג דברים 

באופן ישר ואתי212.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה קיימת משילות פנימית יעילה ודמוקרטית בתוך המפלגות בפועל?

ניקוד: 40
נראה כי בפועל קיימת בעייתיות רבה בכל הקשור לנושא היושרה במפלגות. אם בוחנים את היושרה כדרך 

כלשונו את המצע  ומקיימת  לבוחר  והמפלגה מקיימת את הבטחותיה  נטילת אחריות  בה  יש  פעולה אשר 

נרדף  שם  הפכו  המפלגות  במרבית  הפוליטיקאים  היושרה.  בעניין  בפועל  הבעייתיות  מתחוורת  שהציגה, 

לאי עמידה בהבטחות, לניווט ענייניהם וענייני המפלגה לפי שיקולים פוליטיים לכאורה המוכתבים על ידי 

אירועים מזדמנים, לקידום מעמדם האישי ולצבירת עוצמה. ראשי מפלגות מנצלים את כוחם ואת מעמדם 

היושרה  חוסר  צרכיהם.  לפי  החלטות  להעברת  אלה  מוסדות  לנצל  וכדי  המפלגה  מוסדות  את  לעקוף  כדי 

בהתנהלות המפלגות ובתפקוד הפוליטיקאים הוציא לפוליטיקה "שם רע" )אם היה לה שם טוב פעם(. לכן, 

התקנונים והתקנות במפלגות ושמירה על מוסדות המפלגות הנהוגים במפלגה הם עניין אחד, והפעילות של 

המפלגות והפוליטיקאים בהן, הם עניין שונה בתכלית. 

211   לפירוט, ראו נספח בסוף פרק זה.

212   ר' פירוט בנספח בסוף פרק זה.
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שרטוט 21: מדד תפישת השחיתות במפלגות, לפי שנים

על פי ברומטר השחיתות העולמי שהוזכר קודם, מקבלות המפלגות בישראל ציון גבוה מאד בשחיתות, כלומר 

המפלגות מושחתות מאד. תפישה זו נשארה לאורך השנים, ללא שינוי משמעותי )שרטוט 21(. בסקר האחרון 

ציון המפלגות עמד על 4.2 כך שלא ניתן להעיד על מגמה של שיפור.

בעייתיות נוספת לגבי היושרה משתקפת בבחירות המקדימות אשר מתקיימות בחלק מן המפלגות. בבחירות 

ויצירת מוקדי כוח  המקדימות נראות תופעות שליליות רבות כגון קניית קולות, קבלני קולות, מאבקי כוח 

מועמד  בעד  בחירות המקדימות  הצבעה  לצורך  כחברי מפלגה  להירשם  אזרחים  ידי שכנוע  על  מפלגתיים 

זו כלל, אלא הם תומכים או אפילו חברים במפלגה אחרת. כך  פלוני, אף אם בפועל אין הם תומכי מפלגה 

נוצרת התופעה של מתפקדים למפלגה המשתתפים בבחירות הפנימיות, אך בבחירות לכנסת מצביעים עבור 

מפלגה אחרת. אנשים בעלי עוצמה במפלגה וקבלני קולות מנהלים עסקאות ומגיעים להסכמי הצבעה לשם 

השגת קולות ובחירת מועמד פלוני למקום גבוה ברשימת המפלגה לכנסת. ראוי להדגיש כי חוסר הלגיטימיות 

אינו טמון במבנה הבחירות המקדימות וגיוס הקולות אלא כפי שתואר קודם לכן במה שקורה בפועל בנושא 

פנים- ובעיות  בתקשורת  ייצוג  על  דגש  ושלטון,  הון  עסקאות,  תככים,  של  היא  המצטיירת  התמונה  זה. 

חברי  או  המועמדים  ורצון  המקדימות  שהבחירות  מכך  נובעת  יושרה  של  נוספת  בעיה  אחרות.  מפלגתיות 

הכנסת בפועל לצבור עוצמה פוליטית ומעמד במפלגה, לא מאפשרות למפלגה לתפקד כישות אחת ומצב זה 

מביא להתנהלות פרטנית של המועמדים לקידום עצמם ולטיפוח הישגיו האישיים של כל ח"כ ולא לקידום 

ענייני המפלגה. 



מפלגות

233

כפי שצוין, אין למפלגות קודים אתיים ועובדה זו פוגעת אף היא ביושרה. אחד המרואיינים העיד כי הוא עצמו 

ניסה ללא הצלחה לכתוב קוד אתי באחת המפלגות אך הצליח רק להוסיף הערה בתקנון המפלגה, בה צוין 

שיש צורך לכתוב קוד אתי. בפועל, כדי לשנות מצב זה יש צורך בחינוך והטמעה וכן בגיבוש תפישה חברתית 

משותפת החסרה כיום.

החובות הכספיים הכבדים של המפלגות אף הם היבט המעיד על רמה נמוכה של יושרה. לדעת המרואיינים, 

הגורם העיקרי להיווצרות החובות הוא חוסר יושרה בשימוש בכספי המפלגה. מפלגות מסוימות מתייחסות 

לכסף הציבורי שהן מקבלות כאל כסף שבו מותר להן לשחד את הפעילים שלהן. במילים אחרות, אם בוחנים 

מה סכום הכסף שכל מפלגה מקבלת לשם המטרות שהוגדרו בחוק, ניתן לראות כי בפועל חלק גדול מהכסף 

עובר לידיים פרטיות. במקרים רבים מנהיגות המפלגה משתמשת בכסף ככלי לבסס את מעמדה וכדרך לחלק 

טובות הנאה. דברים אלה לרוב נעשים בתהליכים סמויים מהעין: למשל, השכרה של ביתו של פעיל-מפלגה 

לשימוש עבור סניף המפלגה בעלות מופרזת. המרואיינים ציינו כי הביקורת הפנימית רופפת. אמנם יש דרישה 
יועץ משפטי213  יהיה  בחוק המפלגות למוסד של ביקורת-פנים במפלגה, אך אין דרישה חוקית שלמפלגה 

שיקפיד על ההיבט החוקי-משפטי של העניין. כך, לעתים נעדרת ביקורת פנימית אמיתית ומנהיגי המפלגה 

יכולים לעשות כרצונם במפלגה, בחבריה, ובציבור הבוחרים.

תפקיד המפלגות במערכת היושרה

חלקן של המפלגות במערכת היושרה הלאומית הוא בקידום הייעוד והמטרות בשמם הן מבקשות את אמון 

הבוחר ותמיכתו בקלפי, בקידום האינטרסים של פלגי החברה השונים אותם הן מייצגות, וכן ביצירת אוירה 

ואינן  חלקן  את  ממלאות  אינן  בישראל  המפלגות  כי  נראה  ככלל,  כפיים.  וניקיון  הוגנות  יושר,  של  ותרבות 

למעשה,  במדינה.  הזרמים  כלל  של  האינטרסים  כלל  ייצוג  והוא  קיימות  הן  שלשמן  הייעוד  את  מממשות 

הפוליטיקה המפלגתית בישראל הפכה שם נרדף לחוסר יושר, חוסר יושרה, ציניות ותככנות, תוך דגש על 

חיזוק מעמדן הפוליטי, קידום אינטרסים כיתתיים צרים של קבוצות לחץ ואף כלי לקידום אינטרסים אישיים 

של חבריהן.

א. מחויבות לטיפול בשחיתות
עד כמה מחויבות המפלגות למילוי אחריותן הציבורית למלחמה בשחיתות?

ניקוד: 30
המפלגות אינן מפגינות מחויבות רבה לנושא הטיפול בשחיתות ואינן עוסקות במאבק בשחיתות או בקידום 

רפורמות בנושא השחיתות. נושא הטיפול בשחיתות מצוי בכותרות ובשיח הציבורי בחברה הישראלית אך 

בפועל מעט ממנו מתממש ונושאים אלה אינם עומדים בראש סדר העדיפויות של המפלגות אלא משמשים 

כקרדום לחפור בו וכדי לקדם אינטרסים אישיים. 

כתוצאה מכך שלטת בקרב המפלגות והציבור סלחנות לשחיתות שלטונית ולמעשי שחיתות של פוליטיקאים. 

213   ברוב המפלגות הגדולות יש יועמ"ש קבוע, אך העסקתו מותנית בהחלטה פנימית של יושב ראש המפלגה או מוסדותיה.
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פוליטיקאים בולטים רבים נחשדו, נחקרו ואף הואשמו במעשי שוחד, אך במקרים שבהם לא הייתה הרשעה 

נוטים להתעלם מההיבטים האתיים שבהאשמות אלה ומעמדם הציבורי  והציבור  בבית המשפט המפלגות 

על  מצביעים  בעניינם  הדנים  לממשלה  המשפטי  היועץ  או  המשפט  בית  כאשר  גם  מכך,  יתרה  נפגע.  לא 

התנהגות לא-אתית ולא-ראויה מצד הפוליטיקאים ורומזים על צורך בהתייחסות הציבור )הדוח הציבורי(, אין 

הוקעה מפלגתית או ציבורית של אלה, המתהדרים בכך שזוכו ברמה הפלילית. מפלגות אינן מהססות להחזיר 

לשורותיהן פוליטיקאים שהורשעו בפלילים וריצו עונשי מאסר בפועל, בטענה כי שילמו חובם לחברה. 

התנהלות זו אינה משקפת מחויבות למלחמה בשחיתות, אלא להיפך.

ב. קידום אינטרסים ציבוריים וייצוגם
באיזו מידה המפלגות הפוליטיות מייצגות אינטרסים חברתיים מצטברים ורלוונטיים בספירה הפוליטית?

ניקוד: 50
ייעוד המפלגות הוא לייצג את האינטרסים החברתיים והכלכליים של כלל הציבור בישראל, אך ייעוד זה לא 

בהכרח מתקיים. יש הטוענים כי הדבר נובע מהמצב הביטחוני והגיאו-פוליטי אשר בו נמצאת המדינה, שהפך 

בעצם לבעיה מבנית, המכתיבה עיסוק בלתי פוסק של המפלגות בכך ומכאן להזנחה מתמדת של נושאי חברה 

וכלכלה, בעוד במדינות מפותחות אחרות מהווים נושאים אלה נושאי הליבה של עבודת המפלגות. המרכזיות 

של הנושא הביטחוני בהוויה הישראלית מקלה על קצינים בכירים יוצאי צבא להגיע לתפקידים מפלגתיים 

וממשלתיים בכירים ולשמר גם בתפקידים אלה את תפישת העולם הביטחונית עליה גדלו. הדבר יוצר מעין 

מעגל קסמים המקשה מאד על שינוי התפישה השוררת בישראל לראייה חברתית-כלכלית יותר. לעומתם 

הנכונות של מפלגות לעסוק  פוליטי בלבד לחוסר  ולכיסוי  כי המצב הביטחוני הפך לתירוץ  גורסים  אחרים 

בסוגיות הבוערות של חברה וכלכלה המטרידות את האזרחים. בדיוני השולחן העגול אף עלתה הטענה כי 

המפלגות מקדמות בעיקר אינטרסים של קבוצות לחץ מסוימות: כלכליות, חברתיות או פוליטיות, יותר מאשר 

ופיננסית  מקדמות את האינטרסים הלאומיים הכלליים. שכן, כך המפלגות מטיבות לקבל תמיכה פוליטית 

לקידום מעמדן וצבירת העוצמה שלהן, מאשר על ידי קידום אינטרסים ציבוריים כלליים. 

דוגמה לבעיה המבנית שנוצרה כתוצאה מהתעלמות מבעיות החברה ניתן היה לראות בקיץ 2011 כשהחלה 

המחאה החברתית בישראל. על אף שהמחאה לא הגדירה עצמה כפוליטית קשה היה שלא לראותה ככזאת, 

בסוגיה  ולא  חברה  בבעיות  עסקה  והיא  חברתית-כלכלית  מצוקה  היה  המחאה  להתעוררות  הרקע  שכן 

ביטחונית או מדיניות-חוץ. במובן זה שיקפה המחאה את תחושת הציבור בדבר אי-מימוש התפקיד והייעוד 

של המפלגות בקידום האינטרסים של הציבור.

בעיה נוספת שהועלתה בראיונות ביחס לאי-מימוש היעוד והתפקיד של המפלגות במערכת היושרה, היא 

)פרסונה(,  ו"האמריקניזציה" של הפוליטיקה: התמקדות העיסוק באדם הפוליטיקאי  התקשורת הפוליטית 

תוך הדגשת סממנים חיצוניים בהופעתו ושמירה על מסרים קצרים ופשוטים. באופן זה מצטמצם עד מאוד 

הדיון הציבורי המעמיק בנושאים שעל סדר היום הציבורי. 

בדיוני השולחן העגול צוין כי המפלגות אינן ממלאות את תפקידן הציבורי במערכת היושרה. עובדה זו קשורה 
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ובריאות  ונושאים כגון חינוך, חברה, תרבות  ייצגו אידאולוגיות  לשינוי שחל במפלגות: אם בעבר המפלגות 

היו נושאים מהותיים במצע שלהן, הרי בשנים האחרונות, בעקבות תהליך האמריקניזציה שעבר כאמור על 

לב  תשומת  מרכזות  הן  בלבד:  צרים  פוליטיים  תפקידים  כיום  ממלאות  המפלגות  הישראלית,  הפוליטיקה 

בקבוצה צרה של בעלי עניין מקרב ציבור הבוחרים ולמעשה שאיפתה של המפלגה לשרוד מכתיבה את דרך 

פעילותה. כך מתרחקת המפלגה מהציבור עד כדי ניתוק. פוליטיקאים משתמשים במפלגה כמקפצה לקידום 

עצמי מאחר שזו הדרך העיקרית להיבחר לכנסת, הם רואים עצמם מורמים מעם וכאלה שאינם משרתים את 

הציבור.

נספח למפלגות: מבנה המוסדות ותקנוני המפלגות

במפלגת הליכוד המוסד העליון הוא ועידת המפלגה. בין וועידה לוועידה – המוסד המרכזי הוא מרכז המפלגה. 

מרכז המפלגה מחליט על שינויים בתקנון המפלגה, בוחר את מוסדותיה העיקריים )יושב ראש המרכז, יושב 

בנושא בחירת הנהגת  כולל הוראות מפורטות  ומבקר הפנים(. התקנון  יושב ראש הלשכה  ראש המזכירות, 

המפלגה, מי רשאי לבחור למוסדות המפלגה, קביעת המועדים לבחירות, דרכי התנהלותן וכדומה. במהותן, 

ידי כל חברי  יושב ראש המפלגה, למשל, נבחר על  הבחירות להנהגת "הליכוד" הן לפי כללים דמוקרטיים. 

המפלגה בבחירות כלליות, חשאיות, אישיות ושוות. בתקנון יש גם הוראות לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה 

בית  ידי  על  בחירות, אכיפת ההוראות  ודרכי פעולתם(, תעמולת  פיקוח, מבקר  ועדת  )כגון  והפיקוח עליהן 

ובתקנון.  המפלגה  בחוקת  מוגדרות  וועדותיה  המפלגה  מוסדות  היו"ר,  סמכויות  וכיו"ב.  המפלגה  של  הדין 

סדר  לשנות את  הוועידה רשאית  אולם  התנועה,  ראש  יושב  ידי  על  נקבע  וועידת המפלגה  יומה של  סדר 

היום, שנקבע על ידי יושב ראש התנועה. יושב ראש הלשכה יושב בראש ההנהלה, והחלטותיה יחייבו את 

נציגי התנועה ברשויות הממלכתיות ובכל הגופים הציבוריים האחרים, ככל שהן עומדות בסתירה להחלטות 

המרכז ומבלי לפגוע בסמכויות חברי הסיעה בכנסת ויושב ראש התנועה; לשכת הליכוד רשאית לבטל את 

כי לשכת הליכוד עוסקת ברוב הסוגיות הקשורות למדיניות המפלגה, אך סמכות  נראה  החלטות ההנהלה. 

ההחלטה של הוועידה והמרכז עליונים עליה, ומצע המפלגה ומדיניותה, כמו גם נושאים עקרוניים, מובאים 

לאישורם. בראש המפלגה עומד יושב הראש שהינו בעל סמכויות החלטה והשפעה רבים על התנהלותה. כל 
אלה מניחים תשתית למשילות דמוקרטית במפלגה. 214

מפלגת העבודה: בדומה למפלגת הליכוד, למפלגת העבודה יש חוקה ותקנון ובהם תקנות מפורטות בנושא 

וכדומה,  המפלגה  הנהגת  בחירת  הפנימיות,  הבחירות  עריכת  ביניהם,  הסמכויות  חלוקת  המפלגה,  מוסדות 

וכן תקנות לגבי הזכאות לבחור למוסדות המפלגה, שאלת המועדים לבחירות וכדומה. גם כאן, מהותית, יש 

תשתית תקנונית לבחירת הנהגת המפלגה ומוסדותיה, לפי כללים דמוקרטיים. בתקנון מפלגת העבודה, כמו גם 

בתקנון מפלגת הליכוד, יש פירוט לגבי ועדת פיקוח על הבחירות במפלגה, דרך הפעולה של הוועדה, תעמולת 

בחירות, יכולת אכיפה של הוועדה ובית הדין של המפלגה. במפלגת העבודה, הוועידה היא המוסד העליון 

של המפלגה והיא דנה ומחליטה לגבי מצע המפלגה ובעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה. 

הפעילות  לגבי  הקובע  הוא  הראש  יושב  היררכי:  בסדר  החלטה  בסמכות  מדובר  כי  כך  על  מצביע  התקנון 
השוטפת, אחריו הוועידה ואחריה מרכז המפלגה – אליה מובאים לאשור נושאים מרכזיים ועקרוניים. 215

http://www.likud.org.il :214   ר' קישור לחוקת הליכוד

http://www.havoda.org.il/Web/AboutUs/Constitution/Default.aspx :215   ר' קישור לחוקת מפלגת העבודה
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של  המנהיגות  לבחירת  מקיפה  התייחסות  המפלגה  בתקנון  יש  כאן  גם  קדימה:  במפלגת  גם  דומה  הדבר 

יושב  עצמן.  הבחירות  לקיום  כלליות  והוראות  הבחירות,  ועדת  סמכויות  בה,  הפנימיות  הבחירות  המפלגה, 

ראש התנועה ייבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות על ידי כלל חברי התנועה בעלי הזכות 

לבחור. במפלגת קדימה המועצה היא המוסד הרחב של התנועה הדן בכל הנושאים העקרוניים בחיי התנועה. 
בתקנון מפלגה זו מוזכר בבירור מי אחראי לקביעת המצע. 216

ותקנות  תקנון  יש  לה  וגם  מעלה  שציינו  האחרות  מהמפלגות  שונה  אינה  להלכה,  ביתנו",  "ישראל  מפלגת 

בנושא בחירת ראשי המפלגה ומוסדותיה. הוועידה והמרכז הם המוסדות העליונים של המפלגה והם רשאים 

להחליט בכל ענייני המפלגה. יושב ראש המפלגה קובע את סדר היום לוועידה ולמרכז. עם זאת, בפועל נראה 

כי ראש המפלגה שולט בכל הנעשה בה וקובע את הרכבי המוסדות, גם אם השליטה כאמור הינה מאחורי 
הקלעים של תהליכים המציגים מראית עין של תהליכים דמוקרטיים.217

ש"ס, לעומת זאת, שהיא מפלגה חרדית ספרדית המשקפת כאן גם את המצב במפלגות החרדיות האחרות, 

חסרה הליכים דמוקרטיים ואין בה מוסדות דמוקרטיים סדורים. אמנם גם בש"ס ישנן תקנות למפלגה, אך 

הבחירה של מועמדי המפלגה לכנסת ושל מוסדות המפלגה אינה דמוקרטית. הנהלת המפלגה, לרבות יושב 

ראש ההנהלה, אשר משמש גם כיושב ראש המפלגה, נבחרים ע"י נשיא מועצת חכמי התורה, בתיאום עם 

שאר חברי מועצת החכמים. בהנהלת המפלגה משמשים חברי כנסת של המפלגה, מזכ"ל המפלגה ואנשים 

נוספים שנבחרים כאמור על ידי נשיא מועצת חכמי התורה. לפיכך, המפלגה נשלטת על ידי מועצת חכמי 

גוף  ידי  על  ז"ל. ראשיה מתמנים  יוסף  עובדיה  הרב  לאחרונה,  לפטירתו  עד  ונשיא המועצה שהיה,  התורה 

זה ולא בבחירות של חברי המפלגה, כך שהמפלגה פועלת באופן שאינו מתיישב עם עקרונות דמוקרטיים. 

למותר לציין כי מועצת החכמים, בעלי התפקידים במפלגה וחברי הכנסת מטעמה הם גברים בלבד. הנהלת 

ש"ס רשאית להציע קווי מדיניות ועקרונות פעולה ולקבל החלטות המחייבות את מוסדות המפלגה ונציגיה, 

אולם כל ההחלטות העקרוניות של ההנהלה הן בבחינת המלצות בלבד למועצת החכמים והן טעונות אישור 
של מועצת החכמים.218

216   ר' קישור למוסדות קדימה: 

http://www.kadima.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=119
217   באתר המפלגה אין כל אזכור למוסדותיה או לתקנונה. 
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תקציר
דירוגה הכללי של התקשורת הציבורית )71/100( במערכת היושרה הוא בינוני גבוה )שרטוט 22(. עצמאותה מוגבלת, תלותה 

בגורמים זרים גבוהה, בייחוד לשם השגת מימון כשהמשאבים העומדים לרשותה מוגבלים; המשילות בה נמוכה למדי וטעונה 

שיפור. תרומת התקשורת לקידום היושרה בישראל משמעותית מאד, אך עדיין טעונה שיפור ניכר והדבר נחוץ במיוחד מכיוון 

שיש לתקשורת מעמד חשוב ומרכזי כמנגנון שמירה על היושרה.

שרטוט 22: תוצאות הערכת התקשורת

תמונה  מציגים  התקשורת  אמצעי  כלל  ומגזריים.  כלליים  ומקומיים,  ארציים  תקשורת  אמצעי  של  רחב  מגוון  בישראל 

ידי  על  מוסדרת  התקשורת  וחד-צדדית.  צרה  תמונה  מציגים  התקשורת  מכלי  חלק  אם  גם  ומקיפה  רחבה  תקשורתית 

ונגד  גזעית  הסתה  או  ביטחוניים  נושאים  למעט  לתכנים,  ופחות  ולכללים  לרישוי  בעיקר  המתייחסים  ותקנות  חוקים 

ואינה  אינה עדכנית  זו  ידי פקודת העיתונות מימי המנדט הבריטי. פקודה  המדינה. העיתונות בארץ מוסדרת עדיין על 

יש בה פוטנציאל לפגיעה קשה בחופש הביטוי. אמצעי התקשורת המשודרים  תורמת להתפתחות התחום. יתרה מכך, 

והאלקטרוניים מוסדרים בחוק התקשורת ובתקנות המועצה לשידורי הטלוויזיה והלוויין ואלו חוקים חדשים שמתעדכנים 

דרך קבע. בעיה כבדת משקל בתחום היא העובדה כי בישראל אין חוק חופש ביטוי אלא הוא משתמע מחוק כבוד האדם 

וחירותו. לשם כך נדרשו פירוש משפטי של החוק ויצירת תקדימים שיגוננו על התקשורת.

רבים מאמצעי התקשורת הפרטיים והציבוריים כאחד, סובלים מבעיה חמורה של מחסור במשאבים. המחסור במשאבים 

דורש מהם לא פעם להתפשר על איכות התכנים וחושף אותם להשפעות וללחצים כבדים מצד המפרסמים בכל הנוגע 

התקשורת.  אמצעי  של  משמעותי  הכנסה  מקור  למעשה  הוא  הפרסום  שכן  התקשורת,  באמצעי  המפורסמים  לתכנים 

תקציבי ממשלה בתקשורת הציבורית ובעלויות פרטיות, לעתים צולבות של בעלי-הון ואינטרסים זרים, משפיעים ואף 

מכתיבים לאמצעי התקשורת מגבלות וכיווני פרסום מסוימים עובדה הפוגעת בעצמאות התקשורת. נראה כי יש רגולציה 

ומאפשר  באיכותה,  ולפגיעה  התקשורת  של  לעצמאות-יתר  המביא  הדבר  ותכניה.  התקשורת  על  מאד  מעטים  ופיקוח 

השפעה רבה מדי עליה על המשודר או הנכתב בפועל, מצד אינטרסים זרים: כלכליים, פוליטיים ואחרים. 

משילות התקשורת: השקיפות, היושרה והאחריותיות בה, אינן גבוהות. אמצעי התקשורת מחויבים לדווח ולפרסם מי הם 

בעליהם ומי בעלי העמדות הבכירות בהם אולם אין חובה לפרסם מי הם בעלי עמדות זוטרות אשר גם להם השפעה רבה 

על התכנים. אין כל שקיפות של תהליך קבלת ההחלטות שבו נקבע מה לפרסם ומה לא ומדוע וכן מה נגנז או צונזר בעקבות 

צנזורה עצמית של כלי התקשורת ומאילו שיקולים. בחוק יש התייחסות לצווי איסור פרסום, אם מטעמים ביטחוניים אם 
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באמצעות הצנזורה הצבאית או מתוקף החלטת בית משפט. רוח החוק משקפת רצון לשמור על שקיפות ופרסום ועל 

חיסיון מוגבל בלבד, אולם מתברר כי ההחלטות לא לפרסם רבות מהצפוי ומהרצוי. יש לציין בהקשר זה כי הצנזור הצבאי 

ויש  פרסום,  איסור  צווי  בהוצאת  להקל  נוטים  המשפט  בתי  מנגד  שקופות.  והחלטותיו  ידיעות  פרסום  באיסור  ממעיט 

הטוענים אף להקל מאד, ובכך פוגעים בשקיפות כלפי הציבור ובזכותו לדעת. כך נראה כי הנטייה לצנזורה עצמית מחמירה 

מדי בתקשורת בישראל, היא מגבלה מהותית על פרסום ידיעות ועל הסיבות לאי-פרסומן, יותר מזו של הצנזור הצבאי 

או של צווי בתי המשפט. כלי תקשורת מפעילים צנזורה עצמית מסיבות של רצון להימנע מפגיעה באינטרסים כלכליים 

ומסחריים או פגיעה באינטרסים פוליטיים וחברתיים ולעתים רחוקות גם מאינטרסים ביטחוניים. אינטרסים אלה – שאינם 

גלויים ולכן אין אפשרות לערער עליהם – מעוותים את השקיפות התקשורתית. כלפי חוץ נראית התקשורת שקופה וללא 

גורמים בעלי עניין והסיבות לכך  ידי  יום ההחלטות מה לסקר ומה לפרסם מוכתבות על  מגבלות פרסום אך בחיי היום 

אינן שקופות לציבור. הצנזורה העצמית נובעת לא רק מהשפעה ישירה אלא גם מתוך חשש להשפעה אפשרית וסמויה 

)כמו ביטול פרסומת(. צנזורה עצמית זו פוגעת בשקיפות התקשורת באופן מדאיג שכן היא בלתי-פורמלית וסמויה מעיני 

הציבור. האחריותיות בתקשורת אינה גבוהה, ואמצעי התקשורת הפרטיים מתנהלים לרוב על פי שיקולים כלכליים ולא 

על פי שקולי אחריותיות ושליחות לציבור. אין הקפדה מספקת על אימות עובדות ובדיקתן ויש הסתמכות רבה מדי על 

חומר מוזן המגיע מגורמי יחסי ציבור חיצוניים. היעדר נציב תלונות ציבור עצמאי לתקשורת גורם לכך שלציבור אין אל 

מי לפנות והדבר מפחית עוד יותר את האחריותיות של התקשורת. בהקשר זה יש לציין כי היעדר קוד אתי הועלה אף 

הוא כבעייתי ביותר, אמנם "מסמך נקדי", שהוא קוד אתי מקובל אך בלתי מחייב אשר לאורו פועלת התקשורת, ממלא 

את החסר בנקודה זו אך אין מדובר בתחליף לקוד אתי. חוק לשון הרע משמש גורם המעודד במידת מה את האחריותיות 

בתקשורת, אם כי הוא לעתים מרתיע מפני פרסום ופוגע בחופש העיתונאי.

יש פערים בין הנאמר בחוק ובין המתרחש בפועל לגבי אחריותיות התקשורת. מדיוני השולחן העגול ומהראיונות בנושא זה 

עולה כי בפועל מעורבות האינטרסים הכלכליים והפוליטיים בתקשורת פוגעת מאד באחריותיות של התקשורת. לכאורה, 

את  להגביר  בניסיון  שוט  מעין  מהווים  עיתונאים,  נגד  שהוגשו  בולטות  משפטיות  ותביעות  הרע  לשון  חוק  כגון  חוקים 

מהתקשורת  למנוע  כאלה  חוקים  של  בכוחם  אין  מאידך  אולם  לפרסומיהם.  ביחס  התקשורת  אמצעי  של  האחריותיות 

פרסומים מגמתיים או מכווני-אינטרסים, שאמנם אין בהם משום הוצאת דיבה אך גם האמת בפרסום בהם אינה רבה. 

התקשורת  של  רצונה  הוא  בפועל,  האחריותיות  בשמירת  מה  במידת  והמסייע  אלה  השפעות  מעט  המאזן  גורם  מכאן, 

לשמור על אמינות בפרסום שהיא נורמה מקצועית חשובה, וזאת כדי להבטיח את נאמנות הציבור. אך עם זאת נראה כי 

השפעת האינטרסים החיצוניים בפועל עדיין רבה.

הבעלים,  של  וההשפעה  במשאבים  המחסור  הכלכלי,  הלחץ  בשל  הן  בחסר  כלוקה  היא  גם  הוצגה  בתקשורת  היושרה 

גורמים פוליטיים )הון-עיתון-שלטון( וגורמי-חוץ אחרים והן מכיוון שפני התקשורת הם כפני החברה, וזו לא חרתה על 

דגלה ערכים של יושרה וניקיון כפיים.

כדי  ומקיף  אינו מלא  כי ההיבט החוקי  נראה  לנעשה בתקשורת בפועל. מחד  פורמלי  בין ההיבט החוקי  גם פער  נמצא 

וולונטרי  הוא  הקיימים  אלה  ואימוץ  מחייבים,  אתיים  קודים  או  ותקנות  נהלים  חוקים,  אין  בתקשורת:  יושרה  להבטיח 

ומשתנה בהיקפו מכלי תקשורת אחד למשנהו. כמובן שאם היו קיימים קודים מחייבים היה קל יותר לאמץ אותם. נראה 

כי הלחצים הכלכליים והאינטרסים הזרים של הבעלים, אשר אינם בהכרח דוגלים בעניין קיומה של עיתונות בעלת יושרה 

גבוהה, מביאים לכך שבפועל, היושרה בתקשורת נמוכה ממה שהייתה יכולה להיות גם במסגרת החוקית הרופפת למדי 

הקיימת. 

תורמים תרומה  חוקרת,  בעיתונות  בין השאר  אלו העוסקים  בייחוד  כי אמצעי התקשורת,  אין ספק  כל האמור  אף  על 

ליושרה  תורמים  שאינם  תקשורת  אמצעי  יש  אלה  לצד  אך  הלאומית.  וליושרה  בשחיתות  למאבק  ביותר  משמעותית 

הלאומית ואף גרוע מכך – לעתים הם מסוככים על בעלי אינטרסים הראויים להוקעה שבהשפעתם אף מעוותים הפרסומים. 

ראוי לחזק את תפקידם של כלי התקשורת כמתריעים בשער וככלבי השמירה של החברה שכן אין להם תחליף.
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המלצות
בהינתן הקשיים שהוצגו לעיל בנושא העצמאות של אמצעי התקשורת, מומלץ להקים גוף כללי שיבקר את כל אמצעי 

התקשורת ולא רק את אלה המודפסים. גוף זה צריך להיות בבעלות ציבורית וחופשי מהשפעות כלכליות ואחרות מעין 

רשות להגנת הצרכן בתחום התקשורת או "מבקר התקשורת הלאומי". כמו כן המליצו המרואיינים להסדיר בחוק את תחום 

החיסיון העיתונאי.

רקע
דוח זה מתייחס לתקשורת הציבורית המכונה לעתים תקשורת המונים. המונח כולל את התקשורת הכתובה 

- עיתונות כללית ומקומית, המשודרת - תחנות רדיו כלליות ואזוריות וכן התקשורת האלקטרונית - שידורי 

טלוויזיה. כלומר, הדוח בוחן את התקשורת המסורתית אך הוא אינו בוחן את התקשורת האלקטרונית הענפה 

המתפתחת במהירות במדיה האלקטרונית באינטרנט. הסיבה לכך היא קצב ההתפתחות המהיר בתחום שאינו 

מאפשר לערוך בדיקה מסודרת ושיטתית של מדיה חדשה זו לאתרה במלואה ולהגדיר את גבולותיה. אין ספק 

כי דוחות מסוג זה יהיו חייבים לבחון בעתיד את התחום שכן מדובר במרכיב נכבד בעולם התקשורת העדכנית.

מבנה וארגון219
וכן כאלה שהם  בו הם מסחריים-פרטיים  וכלי התקשורת המובילים  ביותר  מגזר התקשורת בישראל מגוון 

בבעלות ממשלתית ואף צבאית. העיתונות מורכבת מעיתונים מסחריים ופרטיים רבים, במגוון שפות, חלקם 

מקומיים וחלקם ארציים כאשר שלושה נחשבים למרכזיים ביותר220. כל העיתונים פועלים מתוקף פקודת 

העיתונות221. העיתונים יכולים גם להצטרף באופן וולונטרי כחברים במועצת העיתונות הפועלת כגוף מעין-

רגולטורי וולונטרי. הצטרפות למועצת העיתונות משמעותה התנהלות על פי תקנון האתיקה המקצועית כפי 

שהוגדר על ידי המועצה. 

בתקשורת האלקטרונית )טלוויזיה( פועלים שני ערוצי שידור מסחרי פתוחים ונגישים לכל: ערוץ 2 אשר בו 

הפועלת  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בפיקוח  פועלים  אלו   .10 וערוץ  וקשת  רשת  הזכייניות  פועלות 

מתוקף החוק המסדיר את פעולתה222. הערוץ הראשון )ערוץ 1( הוא גוף ממלכתי, הפועל במסגרת השידור 

הציבורי וכפוף לרשות השידור223  שהיא רשות ממשלתית. גם לכנסת יש ערוץ טלוויזיה נפרד משלה המתמקד 

בשידורים בכנסת.

התקשורת המשודרת כוללת את הרשתות השונות של קול ישראל, רשת שידורי הרדיו הממלכתית הפועלת 

במסגרת רשות השידור, את תחנות הרדיו הצבאיות וכן תחנות רדיו אזוריות ותחנות פרטיות אחרות המוסדרות 

אף הן בחוק הרשות השנייה. 

219   מבוסס על: אגמון תמיר, צדיק עמי. תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

.2013
220   העיתון בעל אחוזי החשיפה הגדולים ביותר הוא "ישראל היום" - חינמון במימון המיליארדר האמריקאי שלדון אדלסון.

221   פקודת העיתונות המנדטורית, 1933

222   חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990.

223   חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.
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 )YNET את התמונה משלימים אתרי חדשות באינטרנט, רובם משתייכים לכלי התקשורת המסורתיים )כגון

אך לא בהכרח )וואלה!(. אמצעי תקשורת אינטרנטיים אלה, כאמור לא נכללים בניתוח בדוח זה.

טבלה 12: פירוט ניקוד התקשורת

יכולת תפקוד התקשורת

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה המסגרת החוקית בישראל משמשת תשתית נוחה לתקשורת חופשית ומגוונת מבחינת עמדותיה?

ניקוד: 50
ציבורית  תקשורת  של  ולפעילותה  לקיומה  החוקית  התשתית  הם  בישראל  התקשורת  וחוקי  היסוד  חוקי 

וקבוצות אינטרסים.  ביטוי לקשת רחבה מאד של דעות, אידאולוגיות, שפות  ומגוונת המאפשרת  חופשית 

החוקים כוללים את חופש הדיבור המעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו224, חוק התקשורת, על התיקונים 

ניסיון מצד חברי כנסת  נעשה  ופקודת העיתונות. בשנים האחרונות   225 בו במשך השנים,  השונים שנערכו 

ובראשם דב חנין, להעביר הצעת חוק שתבטל את פקודת העיתונות ובכך תקטן הרגולציה עליהם, אולם זו 

נדחתה בכנסת.

224   חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992

225   חוק התקשורת, התשמ"ב-1982
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הכניסה לתחום תקשורת ההמונים דורשת להלכה רישיון אך ככלל אינה מוגבלת על ידי חוק התקשורת. פקודת 

העיתונות מאפשרת לממשלה לאסור על פתיחת עיתון או להורות על סגירתו באופן הפוגע בעצמאותה של 

העיתונות או ביכולתה לתפקד. אולם, פסיקת בית המשפט העליון באשר להחלטה לסגור עיתון שהתקבלה 

בשנות החמישים )בג"צ "קול העם"( נוטלת למעשה את עוקצה של הוראת חוק זו ומקשה מאד על סגירת 

עיתון226. העיסוק בכתיבה בעיתונות אינו מוגבל על ידי חוק כלשהו וכל אחד רשאי לעסוק בו, כך שהדרישות 

החוקיות להפעלת עיתון שוות לכל נפש. לכן התקשורת בישראל לפחות מבחינה פורמלית, נחשבת לחופשית 

ומגוונת מאד המאפשרת ביטוי לקבוצות ודעות שונות באוכלוסייה, כולל מגוון כלי תקשורת אזוריים ומקומיים 

המשקפים אינטרסים מקומיים. 

זקוקה  זו  תקשורת  שכן  יותר  מחמירות  המשודרת  התקשורת  להפעלת  החוקיות  הדרישות  זאת,  לעומת 

הקיים  בכלי שידור  הגדול  המגוון  גבוהה.  מוגבל שעלותו  וערוצי שידור שהם משאב  להקצאה של תדרים 

ובכך  ידי משרד התקשורת,  יוצר מגבלה על כמות התדרים הפנויים להקצאה. התדרים מוקצים על  בארץ 

מוקנית למדינה אפשרות, במשתמע, שלא לאפשר לתקשורת משודרת בלתי-רצויה מבחינתה להתקיים. יש 

להדגיש כי יכולת כזו כמעט ואינה מופעלת. כמו כן על ההחלטה שלא לאפשר פתיחת כלי שידור ניתן לערער 

בבית משפט.

משאבים - הנוהג למעשה
עד כמה יש לכלי התקשורת השונים את האמצעים הכספיים להתקיים ולפקד באפקטיביות?

ניקוד: 50
ככלל ניתן לומר כי הבעיה העיקרית המעיקה על כלי התקשורת בישראל היא המחסור במשאבים כי המשאבים 

הציבורית  התקשורת  תקציבי  לקיומם.  מספיקים  אינם  הציבורית  התקשורת  אמצעי  לרשות  העומדים 

הממלכתית: רשות השידור הממלכתי )שידורי רדיו של "קול ישראל" על ערוציו השונים ובשפות שונות(, 

ושידורי הטלוויזיה: הערוץ הראשון והטלוויזיה החינוכית, נסמכים על תשלום אגרה הנגבית מהאזרחים על 

פי חוק, על פרסומות וחסויות וכן על השלמה תקציבית מהממשלה. הכנסות אלה אינן מספיקות כדי להגיע 

לאיזון תקציבי, ואמצעי התקשורת הממלכתיים )רדיו וטלוויזיה( צברו גירעונות גדולים המאיימים בסגירתם. 

דבר זה הביא לניסיונות לצמצם שידורים ולהצעות לערוך רפורמות משמעותיות ברשות הממלכתית לרבות 

קריאה לסגירתה המוחלטת ולהקימה מחדש על בסיס שונה שיאפשר לה קיום כלכלי. 

גם התקשורת המסחרית )פרטית( חווה קשיים בהשגת משאבים כספיים. מקור המשאבים של זכייני ערוצי 

ממצוקת  סובלת  המסחרית  התקשורת  שגם  כך,  די.  אין  בהן  גם  אך  הפרסומות  הוא  המסחרית  הטלוויזיה 

משאבים. ערוץ 10 למשל, אף נמצא במשבר ובסכנת סגירה מאחר והבעלים אשר ספגו הפסדים כבדים אינם 

מוכנים עוד להזרים כספים לכיסוי הגירעונות המתמשכים. 

העיתונות הכתובה היא כאמור מסחרית ומקורות המימון שלה הם רכישת העיתונים על ידי הקוראים בייחוד 

בידי הבעלים.  ועיתונים מרכזיים אחדים נתמכים  גם כאן המשאבים דלים למדי  ופרסומות בעיתון.  מנויים 

המחסור במשאבים מאפשר לבעלי-הון להשתלט על העיתונות במטרה להשפיע על תכניה והתופעה מכונה 

226   התייחסות רחבה לנושא זה מופיעה בהמשך בסעיף "עצמאות התקשורת - היבט החוק"
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לכדי  לאחרונה  הגיע  מעריב,  בישראל,  והידועים  הוותיקים  העיתונים  משלושה  אחד  "הון-עיתון-שלטון". 

קריסה כלכלית גם לאחר שנרכש על ידי בעל הון, אך גם הוא החליט לסגרו לאחר זמן מה כדי למנוע המשך 

ההפסדים. ביטוי קיצוני לתופעה הוא איל הון אמריקני שלדון אדלסון, המממן מכספו עיתון המופץ חינם, 

בחלוקה חופשית, ברחבי הארץ. ברור כי חינמון זה משמש שופר לעמדותיו הפוליטיות של איל-הון זה.

ב. עצמאות התקשורת
עצמאות - היבט החוק

באיזו מידה קיימים אמצעי ביטחון בחוק למניעת התערבות חיצונית בלתי מוצדקת בפעילות המדיה?

ניקוד: 72
חוקים  מספר  על  ומבוססת  מוסדרת  והמשודרת,  הכתובה  הציבורית  התקשורת  פעילות  לעיל  שצוין  כפי 

ותקנות הרלבנטיים להסדרת פעילותה ללא הפרעה. החוקים והתקנות העוסקים ישירות בתקשורת הם חוק 

ולוויין. חוק התקשורת על תיקוניו הרבים,  ותקנות המועצה לשידורי כבלים  התקשורת, פקודת העיתונות 

המאוחרים יותר, עוסק בתקשורת המשודרת ומסדיר את פעילותה לרבות מתן רישיונות להפעלה ולו כפופה 

גם הרשות השנייה. החוק אוסר לכלול שיקולים פוליטיים באישור מתן רישיון להפעיל כלי תקשורת. עם 

זאת, מתן הרישיונות והזיכיונות לגופי שידור מותנה בפיקוח על תכני השידורים ולא רק באספקטים טכניים. 

הפיקוח על התכנים אינו כולל הגבלות פוליטיות. 

השידורים הקהילתיים בערוצי הרדיו, הכבלים והלוויין, פועלים גם הם מכוח חוק התקשורת. למועצה לשידורי 

גם  נרחבים הכוללים כאמור  ומכוח חוק הרשות השנייה תפקידים  זה  והלוויין הפועלת מכוח חוק  הכבלים 

שידורי רדיו בתחנות מסחריות-פרטיות. 

פקודת העיתונות המנדטורית )משנת 1933( מסדירה את פעולתה של התקשורת הכתובה: כדי להפעיל עיתון 

נדרש רישיון מהמדינה, וכן הפקודה מעניקה לשר הפנים סמכות לסגור עיתון ואת בית הדפוס שבו הודפס 

ידי בג"צ, כפי  אם פורסם בו חומר כלשהו העלול "לסכן את שלום הציבור" )סמכות שבוטלה למעשה על 

שיפורט בהמשך(. יש סעיפים בחוק המאפשרים לממשלה לשלוט על הפצת מידע על ידי כלי התקשורת: 

למשל, תקנות ההגנה לשעת חירום 227 ופקודת העיתונות המגבילות את עצמאות התקשורת. הצנזור הצבאי 

רשאי לאסור בצו לפרסם חומר שפרסומו עלול לפגוע לדעתו, בביטחונה של המדינה או בשלומו של הציבור 

או לפגוע בסדר הציבורי. אי-עמידה בכללי הצנזור נחשבת כעבירה פלילית. לפי התקנות אין חובה לפרט את 

לביטול שידורים  יכולה להביא  ולוויין, המפקחת על השידורים,  כבלים  הסיבות לאיסור. המועצה לשידורי 

שלדעת המועצה הם בלתי-ראויים או פוגעניים כלפי מגזרים מסוימים באוכלוסייה. בעיתונות הכתובה אין 

מועצה מפקחת כזו אך יש מגבלות פרסום של הצנזורה הצבאית. מעבר למגבלות פקודת העיתונות והתקנות 

לשעת חירום, ההחלטה מה לפרסם נתונה בידי מערכות העיתון. מועצת העיתונות מהווה במידה מסוימת גוף 

רגולטיבי וולונטרי אשר בפניו אפשר להביא תלונות על פגיעה באתיקה וכדומה, אם כי לא ברור מהי הסנקציה 

שביכולת מועצת העיתונות להפעיל. המצב לגבי העיתונות המקומית בהקשר זה הוא שונה: לא נמצאו חוקים 

או תקנות החלים על עיתונות קהילתית. אנו מניחים כי בפועל לא נדרש רישיון לעיתונות מקומית על אף שעל 

פי פקודת העיתונות נדרש רישיון.

227   תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945
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מגבלה חוקית נוספת על החופש לפרסם מידע היא צו איסור פרסום: הצו מוצא על ידי בית משפט ואוסר 

פרסומו של מידע מסוים. עיתונים מרבים להיאבק נגד צווים אלה ופעמים רבות מסתיים מאבק כזה בהסרת 

הצו ובפרסום המידע.

יש לציין גם את חוק העונשין 228 אשר בו נקבעים עונשים למי שמפיץ, בשעת לחימה ובכוונה לגרום בהלה 

בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, או התכוון לפגוע 

בביטחון המדינה, או מפרסם, מחזיק או מייבא חומר שיש בו כדי להמריד. אין תקדימים לשימוש בסעיף זה.

מנגד, ישנם חוקים בסיסיים אחדים ופסיקות של בית הדין הגבוה לצדק המגבילים את יכולת הממשלה לפגוע 

בחופש התקשורת. מאחר שאין חוקה ולא קיים חוק יסוד לחופש הביטוי התקשורת בישראל נסמכת במידה 

רבה על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו229. חוק יסוד זה פורש בידי נשיא בית המשפט העליון השופט ברק, 

ככולל את חופש הביטוי230. מכוח חוק זה, יכולה התקשורת הציבורית לפעול באופן חופשי: החוק יכול למנוע 

הידוע  להזכיר את התקדים המשפטי החשוב  זה, חשוב  התערבות המדינה בעצמאות התקשורת. בהקשר 

כבג"צ "קול העם"231. במקרה זה השופט אגרנט החזיר לפעילות את העיתון "קול העם" שנסגר על ידי שר 

הפנים בשנת 1953 מתוקף סמכותו בפקודת העיתונות. השופט קיבל את עתירת העיתון בהתבססו על מגילת 

העצמאות ובפסק-דין ארוך ומנומק ביסס את חופש הביטוי כזכות עילאית במשפט החוקתי בישראל. בג"צ 

זה הוא שיצר מסורת של חופש ביטוי בישראל וקיבע את נוסחת ה"וודאות לסכנה קרובה ומידית" הקובעת 

את הקריטריון לפגיעה בחופש הביטוי.

חוק חופש המידע232, שמטרתו להבטיח את יכולתו של כל אזרח ישראלי לקבל מידע מסוגים שונים מכל 

זה מציג את  גם חוק  רשות ציבורית כמפורט בחוק, מסייע לשמירת חופש הפרסום של התקשורת, אולם 

ההגבלות באשר לפרסום מידע העלול להזיק למדינת ישראל בעצם פרסומו. חוק איסור לשון הרע233, מהווה 

אף הוא מגבלה חוקית לפרסום. כלי תקשורת אינם חסינים מפני תביעה על בסיס חוק זה ומתוך כך הוא מהווה 

חסם לעצמאות לפרסם כל ידיעה וחומר אחר כראות עיניו של כלי התקשורת234.

נושא נוסף בעניין עצמאות התקשורת הוא החיסיון העיתונאי: בישראל אין חוק שבו מעוגן החיסיון העיתונאי 

זאת  )1971( המחוקק השמיט את החיסיון העיתונאי מפקודת הראיות,  ובנוסח החדש של פקודת הראיות 

בניגוד למקצועת אחרים כגון עורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכהן דת אשר להם יש חיסיון וזאת על 

סמך ההנחה כי במסגרת תפקידים אלה נחשף מידע רגיש שיש להגן עליו. עם זאת החיסיון העיתונאי מודגש 

בתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל. החיסיון מטיל על העיתונאי איסור מוחלט לחשוף 

את מקור המידע שלו אם המקור ביקש חיסיון. אולם, לתקנון אין מעמד של חוק מחייב ובג"צ קבע כי מקום 

227   חוק העונשין, התשל"ז-1977

229   חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992

230   חוק יסוד זה פורש ע"י נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, ככולל את חופש הביטוי. לדבריו "ביסוד כבוד האדם מונח גם 

חופש הביטוי, כבודו של אדם נפגע אם אין נותנים לו להביע את אשר על ליבו ואם אין נותנים לו להתפתח על ידי שמיעת דעותיהם 
של רבים". ברק, אהרון. כבוד האדם כזכות חוקתית. הפרקליט מ"א, חוברת ג, עמ' 280-279. 1994.

231   משפט מנהלי, הרשות השופטת – ביהמ"ש העליון- בג"צ 53/73 קול העם נ' שר הפנים

232   חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 

233   חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965

234   אין אנו נכנסים כאן לשאלה הערכית בדבר החיוב או השלילה שבחוק זה.
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שבו יש חובה בחוק לחשוף מקור המידע, הוראה בתקנון אתיקה אינה יכולה להעניק פטור.
בהתייחסות לעניין החיסיון יש הסתמכות רבה על פסיקות בתי המשפט. רבים מתייחסים לפס"ד ציטרין235 

כחשוב ביותר בביסוס החיסיון העיתונאי. במקרה זה, בית המשפט העליון, בדיון בו ישב הנשיא שמגר כדן 

יחיד, קבע כי העדר עיגון חיסיון עיתונאי אינו מרמז על התנגדותו של המחוקק לעקרון החיסיון העיתונאי. 

קביעתו למתן חיסיון עיתונאי התבססה על זכות חופש הביטוי המהווה זכות-על בשיטת המשפט הישראלית. 

הוא אף קבע תנאים להסרת החיסיון העיתונאי. בפסק דין מאוחר יותר, נקבע כי החיסיון העיתונאי יחול גם על 

עיתונאי שהוא בעל דין )נתבע- ולא רק עד(. לא ניתן לדון בחסיון העיתונאי מבלי להתייחס למקרה מפורסם 

לאחר  ולבסוף,  שפרסם  הידיעות  מקור  את  לחשוף  שסירב  בלאו  אורי  העיתונאי  של  האחרונות,  מהשנים 

התערבות השב"כ בחקירה הסכים למסור את המקור236. חלק מהמרואיינים טענו כי השתלשלות המקרה 

והיחס לעיתונאי, שהתפרסם בסוף 2009, הם בגדר תפנית קשה בהגנה על עיתונאים ועל עצמאות התקשורת. 

באומרם זאת הם מתבססים על כך שבלאו, שהשתמש במסמכים מסווגים של צה"ל כדי לבקר את צה"ל ואת 

מערכת הביטחון בכתבותיו, הוגדר בידי משטרת ישראל כעבריין והוגש נגדו כתב אישום. מועצת העיתונות 

הגיבה למקרה בהודעה: "אין זה מן הראוי להגיש כתב אישום נגד עיתונאי שהחזיק במסמך סודי במהלך מילוי 

תפקידו העיתונאי"237. לאחר הסכם-טיעון, בלאו הורשע בהחזקת ידיעות סודיות על ידי מי שאינו מוסמך 

לכך ונשפט לעבודות שירות. המקור שלו, ענת קם הורשעה בדין וריצתה עונש מאסר על העברת ידיעות 

סודיות לגורם שאינו מוסמך. יש הרואים בהשתלשלות זו ניסיון ליצור תקדים של סתימת-פיות. מנגד, ישנם 

זו רשלנות של  אחרים שמפחיתים בחשיבות המקרה כתקדים לפגיעה בחיסיון העיתונאי, בטענה שהייתה 

בלאו שהובילה לחשיפתה של קם כמקור, ולא הלחץ של המערכת הביטחונית שהופעל עליו לחשיפתה.

בפתיח,  כפי שצוין  המדיה האלקטרונית החדשה.  הוא  הציבורית  בתחום עצמאות התקשורת  מרכזי  נושא 

מערכת התקשורת הציבורית הענפה המתפתחת במהירות במדיה האלקטרונית, לא נכללה בדוח זה. בקצב 

ההתפתחות המואץ שלה לא ניתן היה לערוך בדיקה מסודרת ושיטתית של מדיה חדשה זו בעת איסוף וניתוח 

החומר. בנוסף, אין הסדרה חוקית בכל הנוגע למדיה האלקטרונית החדשה: באופן ישיר החקיקה אינה עוסקת 

כמעט במדיה מתפתחת זו. אתרי חדשות אינם נדרשים לרישיון כמו עיתון, ואין שקיפות בנוגע לבעלות על 

האתרים, פרט לגופים שהם שלוחה או בבעלות גופי תקשורת קיימים דוגמת YNET של ידיעות אחרונות, או 

אתר "הארץ". אתרי הבלוגים ודומיהם והרשתות החברתיות הפכו מבלי משים לאמצעי תקשורת ציבוריים 

בעלי תפוצה נרחבת. הדיון בצורך בחקיקה עוסק מחד, בתחומי חופש הביטוי ומאידך, בפוגעניות האפשרית 

כגון הוצאת דיבה, הכפשה הפרת הוראות צנזור ועוד. אולם הדברים לא התגבשו לכדי מהלכים חקיקתיים 

ורגולציה סדורים, זאת פרט להצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב, שזכתה לכינוי "חוק הטוקבקיסטים". 

לפי הצעת חוק זו יוכל אדם לבקש מבית המשפט להורות לספק השירות לחשוף פרטי מנוי אלמוני שפרסם 

תוכן שבו מוצא האדם עוולה כלפיו או הפרת זכות קניין רוחני שלו. ההצעה עלתה לראשונה ב-2010 ועברה 

את ועדת השרים אך הדיון בה הוקפא ועדין לא הופשר )בעת סיום המחקר(.

www.the7eye.org.il/verdicts/52371   235   ציטרין ואח' נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

  he.wikipedia.org/wiki 236   אורי_בלאו

http://www.the7eye.org.il/17712 .15/04/2010 ,237   פרסיקו, אורן. "מועצת העיתונות: קיימת". העין השביעית

)גישה: 13/12/23(
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עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה התקשורת חופשית מהתערבויות חיצוניות בלתי מוצדקות בעבודתה בפועל?

ניקוד: 69
מהניתוח לעיל, נראה כי החוק מציב מגבלות מועטות על עצמאות התקשורת הציבורית בישראל לבד מנושא 

הצנזורה הביטחונית וצווי בתי משפט לאיסור פרסום. אולם, לדעת המרואיינים ובדיוני השולחן העגול הושמעה 

העמדה כי אין עצמאות מספקת לתקשורת בישראל. גורם משמעותי בחוסר העצמאות הוא התופעה של 

צנזור עצמי בקרב אנשי התקשורת. דבר זה נתפש כבעייתי ביותר ומסוכן יותר ממגבלות החוק והרגולציה 

שכן הוא סמוי מהעין. בדיונים נאמר כי יש מידה לא מעטה של צנזורה עצמית מצד אנשי התקשורת. הצנזורה 

העצמית הבלתי פורמלית הזו נובעת ממגוון מניעים: מניעים כלכליים, כגון השפעת בעלי-הון השולטים בכלי 

כלפיהם;  מדי  ביקורתי  תקשורת  בכלי  לפרסם  להפסיק  היכולים  בעלי-הון  או  שלהם,  קולגות  התקשורת, 

מניעים חברתיים כגון מעורבות עיתונאים במעגלים חברתיים מסוימים אותם הם נמנעים מלבקר כדי לשמור 

הטובים  הפוליטיים  על קשריהם  הנוטים לשמור  'מטעם'  עיתונאים  פוליטיים של  מניעים  בהם;  על מעמד 

על  ביותר  החמורים  האיומים  הם  הללו  הצנזורה  סוגי  ואחרים.  אידאולוגיים  מניעים  השלטון;  במסדרונות 

עצמאות המדיה עקב היותם סמויים מהעין ובלתי ניכרים. כדוגמה לבעיה זו ציינו מרואיינים אחדים את רשות 

השידור הציבורית כגוף שבו יש התערבות, לעתים בוטה, במינויים )ואף פיטורים( של בכירים. התערבות זו 

משפיעה על צנזורה עצמית בתכנים המשודרים )או לא משודרים( מחשש פיטורים. היבט נוסף של צנזורה 

עצמית נוגע לתחום הביטחוני: יש עיתונאים הנוטים לצנזר את עצמם בתחום זה מעבר לנדרש על ידי הצנזור 

הצבאי וזאת עקב האתוס הביטחוני ומתוך חשש שיואשמו בפגיעה בשלום הציבור ובטחונו. לפיכך התקשורת 

עצמה אינה מעוניינת לוותר על הצנזור, המהווה מעין מנגנון מונע תקלות, ומקבל החלטות בצורה שקופה 

וברורה כלומר, אוסר פרסום חומר מסוים ומודיע על כך פומבית, אף כי אינו מודיע מה הטעמים לאיסור238. 

גורמים נוספים בצנזור העצמי הם השפעות של דעת קהל ונורמות קהילתיות, המועצמות על ידי שחקנים 

פוליטיים או שחקנים מרכזיים אחרים בעלי עצמה. פרדיגמות מחשבתיות כאלה יכולות, במודע או לא במודע, 

להשפיע על מדיניות, שיקולי עריכה, התנהלות הכתבים וכדומה. כל אלה מובילים לכך שהתקשורת תחטא 

לתפקידה: להביא לציבור גיוון, לבון והעמקה של נושאים, וכן שתעסוק בנושאים שבמרכז השיח הציבורי, 

לעיתים בצורה רדודה ללא העמקה. כמו כן, אין להתעלם מקיום צנזור עצמי בתקשורת, משיקולי עריכה 

לגיטימיים לכאורה. למשל, שיקולים של פגיעה ברגשות חלק מהציבור; של רייטינג לכלי התקשורת; שיקולים 

הנובעים מתוך פחד של אמצעי תקשורת מתגובות המגזר הדתי239, או סקטורים אחרים בעלי עוצמה בציבור. 

הצנזורה העצמית שלא תמיד שקופה לקהל ולחוקרי התקשורת באקדמיה, בעייתית ביותר. הדבר פוגע לא 

רק בעצמאות התפקוד אלא גם בשקיפות. מאחר שאין בנושאים אלה גילוי נאות קשה לדעת מהם המניעים 

האמתיים לידיעות המפורסמות בעיתון או משודרות, והאם מדובר בידיעות מגמתיות או לא. 

הבעלות הצולבת על כלי תקשורת היא בעיה מרכזית, ידועה ומורכבת המגבילה את עצמאותה של התקשורת 

ופוגעת בה. כדי להגביר את עצמאותה של התקשורת יש לפרק את הריכוזיות בבעלות, אך עד כה המדינה 

ועל השקיפות  על  למעשה  מגינה  הצבאית  הצנזורה  הישראלית,  הביטחונית  המציאות  בגלל  שלנו,  "במציאות  ציטוט:    238 

חופש הביטוי..."
239  ציטוט מרואיין: " עם הגידול באוכלוסייה החרדית דתית, שכאן יש צנזורה מטעמי דת, שהיא הפעלת לחצים, גם במרחב הציבורי 

הפתוח וגם בתקשורת, יש עדויות חלקן לא ידועות. זה לא תמיד שקוף..."
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לא נקטה פעולה בנושא. המשק הישראלי קטן וקיימת בו בעיות של בעלות ריכוזית )בעלים של כמה אמצעי 

תקשורת מאותו סוג, או שליטת בעלות יחיד על אמצעי תקשורת מרכזי(, או בעלות צולבת )כמה סוגים של 

אמצעי תקשורת, שליטה בעסקים ובאמצעי תקשורת(. המצב המורכב ביותר אשר אינו מטופל כיאות בחוק 

הוא בעלות משולבת )בעלות על אמצעי תקשורת ועל עסקים גם יחד(. במצב כזה שיקולים כלכליים ולעתים 

פוליטיים של הבעלים, משפיעים על סדר היום התקשורתי.

קשה להתעלם מההיבט המבני-סטרוקטורלי במשק הישראלי שבפועל משליך על כך. מאחר וישראל היא 

מסחריים- תקשורת  אמצעי  של  גדול  מגוון  של  כלכלית  קיום  יכולת  בו  מוגבלת  יחסית,  קטן  כלכלי  משק 

פרטיים המאזנים זה את זה, שהבעלות עליהם מבוזרת, כפי שמתאפשר במשק גדול )כמו בארה"ב או מדינות 

במערב אירופה(. 

נושא חשוב בעניין עצמאות התקשורת בפועל הוא העובדה כי אין אכיפה מספקת של הרגולציה המביאה 

לעצמאות-יתר. המרואיינים ציינו כי לתקשורת יש בפועל עצמאות-יתר בהיבט התכנים המשודרים לציבור 

ברמת  מתמדת  הידרדרות  יש  המרואיינים,  לתפישת  התוכן.  בענייני  מתערבים  אינם  הפיקוח  גורמי  שכן 

למנוע  או  לעצור  בכדי  הציבורית  הרשות  ואין התערבות מצד  בטלוויזיה,  אלה המשודרים  בעיקר  התכנים 

זאת. הזכיינים תולים זאת במשבר הכלכלי אשר בו הם נתונים, כך שלטענתם, הם חייבים להשתמש בתוכן 

הם  איכותי  תוכן  לייצר  החוק  דרישת  את  כלכלית.  מבחינה  לשרוד  כדי  הצפייה  אחוזי  את  שיעלה  מסחרי 

מבקשים להשאיר לשלב מאוחר יותר: "לכשירווח". גורמי הפיקוח נוטים לקבל טענה זו ואינם אוכפים את 

דרישת החוק. התוצאה היא השתלטות של תוכן ירוד ומסחריות יתרה על השידורים. השיח הציבורי בנושא, 

מצומצם - הן בחברה והן בשיח המשפטי, דבר התורם להידרדרות נוספת של המצב. הרגולטור אינו מפעיל 

את הכללים שהוא עצמו קבע וזאת על אף שהוא רשאי ויכול לדרוש מהזכיינים להעלות את רמת התכנים. 

בצורה קיצונית יותר עצמאות-היתר מתבטאת בפתיחת ערוצי תקשורת "פירטיים". במקרים אלה יש צורך 

לא רק בחוק, אלא גם באכיפה מהירה ונשכנית. אי-האכיפה היא ככל כנראה חולשה אינהרנטית של השלטון, 

שאינו מגיב מהר ובחוזקה. לא אוכפים חוקים ותקנות שידור כי חוששים מאבטלה )למשל, מקרה ערוץ 10( 

או לא סוגרים ערוצים ללא רישיון מחשש השלכות פוליטיות )ערוץ 7 240(. במקרים רבים של פתיחת ערוצי 

תקשורת "פירטיים" חסרה אכיפה מהירה וחדה.

על אף כל זאת המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול סבורים כי התקשורת בישראל פועלת בצורה וחופשית 

למדי.

240  רדיו ערוץ 7 הוקם ביוזמתה של הרבנית שולמית מלמד ובעלה הרב זלמן מלמד, ושידר באופן לא חוקי מאנייה שעגנה בחופי 

הארץ משנת 1987. רק לאחר כ-16 שנה ב- 2003 ננקטה פעולה והרדיו נסגר בצו בית משפט ומפעיליו נשפטו והורשעו בדין. ראה 
ויקיפדיה.
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משילות התקשורת

א. שקיפות התקשורת
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה קיימות הוראות בחוק המבטיחות שקיפות בפעילותה של התקשורת?

ניקוד: 75
על פי החוק והתקנות הקיימים241 חלה חובה על כלי התקשורת לדווח ובכך לפרסם, מיהם בעלי השליטה 

להימנע מבעלות  כדי  בעלי השליטה,  ובו פרטיהם של  יש למלא שאלון  לרישיון  ובעת הגשת בקשה  בהם 

צולבת. בתחום העיתונות הדרישה דומה וכדי לקבל רישיון יש לדווח מיהם בעלי העיתון. בתקנון האתיקה של 

מועצת העיתונות מצויה תקנה, שאינה מחייבת כחוק, העוסקת בניגוד עניינים. התקנה קובעת כי לא יעמידו 

וכעיתונאי לבין כל  בין חובותיהם כעיתון  לניגוד עניינים  בו קיים חשש  ועיתונאי במצב אשר  עצמם עיתון 

אינטרס אחר. מוציא לאור של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה גילוי נאות של האינטרסים העסקיים 

והכלכליים המהותיים שלהם בתחום התקשורת ומחוצה לו. שמותיהם של המוציא לאור, הבעלים והעורך 

של העיתון יופיעו בכל גיליון שלו. עם זאת, לא נמצאו חקיקה או כללים ברורים בנוגע לחשיפת הרכב הצוות 

הפנימי או לחשיפת מדיניות העריכה של אמצעי התקשורת. בהיבט החוקי אין אלה חייבים בשקיפות.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנה שקיפות בהתנהלותה של התקשורת בפועל?

ניקוד: 60
הממצאים מציגים תמונה עגומה למדי באשר לשקיפות בפועל בתקשורת. מדיניות מערכת ושיקולי עריכה 

בכלי התקשורת אינם שקופים הן באשר לתוכן המתפרסם )ומן הסתם גם תוכן שהוחלט שלא לפרסם( והן 

באשר ל"תוכן פרסומי" שהוא פרסום המשולב בתכנים והממומן על ידי גורמים פרסומיים, אך מבלי לציין כי 

הפרסום נעשה בעבור תשלום. הפרסום אינו חושף את החומר הפרסומי בתשלום ומוצג כידיעות או ככתבות 

תמימות.

חוסר השקיפות בפועל שמקורו בצנזורה העצמית בתקשורת, כפי שפורט לעיל, הוא הבעיה המדאיגה ביותר 

שעליה הצביעו המרואיינים ועלתה בדיוני השולחן העגול. 'צנזורה עצמית' זו סמויה מן העין ואין כל חשיפה 

וגילוי נאות לגביה. לעתים הדבר נעשה מתוך שיקול דעת )זר( קר ולעתים אף בלי שהעיתונאי או העורכים 

מודעים לצנזורה שהם מפעילים על עצמם. כמובן שמדובר בפגיעה בשקיפות: אין גילוי נאות באשר לסיבות 

פרסומו, או הימנעות מפרסומו, של נושא מסוים, או לבחירה של נושאים מסוימים על פני אחרים. כאמור 

למעלה, חוסר השקיפות נובע בין היתר מהשפעות של בעלים ומהשפעות פוליטיות, דתיות ואחרות, למשל 

בעיתונים "מטעם". כמובן שבמצב כזה אין לדעת מהם המניעים האמתיים לפרסומה של ידיעה כזו או אחרת. 

של  השפעה  בתקשורת  בוודאות  יש  בפועל,  כי,  סבורים  העגול  בשולחן  והמשתתפים  המרואיינים  כאמור 

הבעלים על התכנים, ומדובר בהשפעות הפוגעות בשקיפות התקשורת.

241  תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין( 1998.



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

250

נוטים  גם מצווי בתי משפט לאיסור פרסום. לטענת המרואיינים בתי המשפט  נפגעת  שקיפות התקשורת, 

להסכים עם כל דרישה של רשויות האכיפה לאיסור פרסום, וכתוצאה מכך מרבות הרשויות לבקש צווי איסור 

פרסום. במקרים לא מעטים נאלצו אמצעי תקשורת לפנות לבג"צ בבקשה להסיר איסורי פרסום כאלה ונענו.

כפי שפורט לעיל )עצמאות התקשורת( יש רואים בצנזור הצבאי מקור התורם לשקיפות ולא מגביל אותה. 

במקרים שהצנזור הצבאי מונע פרסום ניתן לכך הסבר ברור. יתרה מכך, בפועל נמצא כי הצנזור הצבאי אינו 

ממהר להטיל איסורי פרסום ואינו מרבה בהם242.

בסיכומו של דבר, בפועל השקיפות בתקשורת נמוכה ומוטלות עליה מגבלות רבות, גם אם מדובר במגבלות 

וריסון עצמי מטעמים שונים.

ב. אחריותיות התקשורת
אחריותיות - היבט החוק

דין  לתת  ויצטרכו  פעילותם  מאחורי'  'יעמדו  התקשורת  שאמצעי  המבטיחות  חוק  תקנות  יש  מידה  באיזו 

וחשבון על פעילותם ופרסומיהם? האם יש גופים רגולטורים ממשלתיים או מקצועיים כגון מועצת עיתונות 

או רשות שידור לפקח על התקשורת?

ניקוד: 75
השידור  רשות  והם:  מקצועיים  רגולטורים  לגופים  לדווח  צריכים  השונים  המדיה  אמצעי  לעיל,  כאמור 

הממלכתית, הרשות השנייה, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ומועצת העיתונות. כמו כן 'מסמך נקדי' 

המשמש כקוד אתי לאמצעי התקשורת המשודרת, אינו מעוגן בחוק אך נתפס כמחייב בתקשורת243. כאמור, 

מדובר במסמך עקרונות אשר חובר על ידי העיתונאי ואיש קול ישראל נקדימון רוגל, ובו מפורטים כללי האתיקה 

אמינה,  לתקשורת  ועקרונות  כללים  קובע  המסמך  המשודרת.  בעיתונאות  העוסקים  על  החלים  המקצועית 

מאוזנת והוגנת המבוססת על זכות הציבור לדעת כזכות-על. לכן יש למסמך נגיעה להיבט האחריותיות ולהיבט 

היושרה הנבחנים בדוח זה. בהיעדר קוד אתי המעוגן בחוק הפך מסמך נקדי לתורה שבכתב של העיתונאות 

במדינת ישראל ומאז נכתב לראשונה ב – 1972 עודכן והורחב פעמים אחדות. כפי שצוין למסמך אין תוקף חוקי 

אולם עיתונאים רבים מסתמכים עליו מבחינה אתית.

בסעיף "עצמאות" לעיל, מפורט תפקידן של הרשויות הרגולטוריות. רשות השידור פועלת מכוח חוק רשות 

השידור, הרשות השנייה פועלת מחוק הרשות השנייה, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין פועלת מכוח 

חוק התקשורת ולרשויות אלה סמכויות מעוגנות בחוק לדרוש אחריותיות מכלי התקשורת. עם זאת אין חוק 

ברור בנוגע לעיתונות הכתובה או זו המקוונת. מועצת העיתונות מהווה גוף מעין-רגולטיבי וולונטרי שהוקם 

במשותף על ידי העיתונות: מו"לים, עורכים ועיתונאים ונציגי ציבור. מועצה זו הדומה לגופים מקבילים בעולם, 

מופקדת על שמירת הערכים של עיתונות חופשית וטובה וזו המסגרת הקובעת את כללי האתיקה החלים על 

כלי התקשורת ואוכפת אותם ובכך היא מגבירה את האחריותיות של העיתונות הכתובה. מטרותיה המרכזיות 

242  ציטוט: "הצנזורה הצבאית היא הכי שקופה בתהליכים שלה, לא רק ביחס למדינות ערב השכנות, שזה לא חוכמה, או למשטרים לא 

דמוקרטים, אלא ביחס למערכות צנזורה אחרות שמתקיימות במדינת ישראל )ותיכף נגיד עליהם מי הם(. בלי ספק הצנזורה הביטחונית 
היא הכי שקופה. מדוע היא שקופה בתהליך? קודם כל היא שקופה לעיתונאים...".

 http://www.iba.org.il/v1/Doc/DOC226235.pdf  243
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של מועצה זו הן: לשמור גם על חופש העיתונות וגם על זכות הציבור לדעת; להגדיר כללי אתיקה עיתונאית לכל 

העוסקים בתקשורת; ולפקח על קיומם. מועצת העיתונות דנה בתלונות על הפרת כללי האתיקה העיתונאית. 

היא מפעילה בתי דין לאתיקה, שבסמכותם לגזור על עיתונאי או כלי תקשורת עונשים שונים: מאזהרה ופרסום 

התנצלות ועד פרסום ההחלטה נגדו בעיתונים.

לא מצאנו בתקנות או בחוק, חובה של כלי התקשורת לדווח לגופי הרגולציה על תפקודם. עם זאת, התקנות 

מציינות כי הרשויות רשאיות לפקח על המתפרסם באמצעי התקשורת. כמו כן לא נמצאו בחוק התקשורת או 

בעמוד האינטרנט של המועצה לשידורי כבלים ולוויין דרישות להגשת דוחות על ידי שידורי כבלים ולוויין אך 

מצוין שם כי המועצה מפקחת על השידורים ובנוסף מאתר הרשות השנייה אפשר להסיק כי גופי השידור לא 

נדרשים להגיש דוחות, אם כי הם נמצאים בפיקוח הרשות. פעילות ההסדרה והפיקוח נעשית בדרכים הבאות: 

בדיקה  ידי  על  שמתקבלות;  תלונות  פי  על  והרדיו;  הטלוויזיה  לשידורי  המפקח  מצד  יזומים  והאזנה  צפייה 

של לוחות השידורים, ניתוחם ואישור התאמתם לנדרש לפי החוק, הכללים ותנאי הזיכיון; בדיקה של סוגיות 

תוכן נבחרות; זיהוי מגמות ופיקוח שוטף על השידורים; קביעת כללים והנחיות המנחים את פעילותו של בעל 

הזיכיון ומחייבים אותו. במקרה של חריגה מתנאי הזיכיון או הפרה של הנדרש, נוקטות הרשויות בתהליך בירור 

המקרה  אם  הרשות  קובעת  התהליך  בסיום  ההפרות'.  'בוועדת  פנימית  והתדיינות  הזיכיון  בעל  עם  המקרה 

יירשם כהפרה של תנאי הזיכיון. בידי הרשות מגוון אמצעי אכיפה והטלת סנקציות על בעלי הזיכיון, לרבות 

חילוט ערבויות ושלילה של זמן פרסום )כלומר: צמצום בזמן הפרסום המותר, שמשמעותו פגיעה בהכנסות 

היא תנאי  הזיכיון  ובפני המועצה. עמידה במחויבויות  מנכ"ל הרשות  בפני  זכות לערער  יש  לזכיין  המשדר(. 

כאשר הרשות דנה אם להאריך את תקופת הזיכיון של הזכיין.

מסקירת תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ופקודת העיתונות, לא נראה כי עיתונות מודפסת או תקשורת 

מקוונת מחויבות במסירת דין וחשבון וגם בחוק רשות השידור לא נמצאה דרישה להגשת דוחות. עם זאת, 

הנורמה המקצועית והאתית המקובלת בפועל, בכלי התקשורת העיקריים בישראל, היא של אחריותיות כלפי 

התכנים ועמידה מאחורי הפרסומים שלהם, על מנת לשמור על אמינותם.

כלי  לדין  לתבוע  בחוק  הניתנת  האפשרות  הוא  החוק,  מסגרת  מבחינת  לאחריותיות  חשוב  אך  עקיף  גורם 

נגד הוצאת דיבה או לשון הרע. יתרה מזו, חוק איסור לשון  תקשורת על פרסום שגוי או פוגע למשל, חוק 

הרע )תיקון שהתקבל בשנת 2011( מטיל את האחריות לא על הגוף הנפגע לכאורה מהפרסום, אלא על כלי 

תקשורת, שפרסם חומר אשר מהווה לכאורה הוצאת דיבה על פרט או גוף כלשהו. בכך, מאלץ החוק את כלי 

התקשורת לאחריותיות כלפי הדברים שפרסמו. אם פורסם בכלי תקשורת מידע מטעה, מוטעה או שגוי, נתן 

לדרוש לפרסם תיקון טעויות או התנצלות ואף לדרוש פיצוי ראוי אם נגרם נזק. בעיתונות הכתובה למשל, לפי 

נכונה.  ידיעה, שיש בה האשמה לא  פקודת העיתונות, אפשר לדרוש פרסום הכחשה בגיליון עוקב לפרסום 

מדריך שמירה על כללי האתיקה של הרשות השנייה244 מחייב את גופי השידור ויש בו יש התייחסות לתיקון 

טעויות: "נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר, יתנצל בעל הזיכיון ויתקן את הטעות ככל האפשר 

בתוך אותו המשדר. במשדרים אחרים, ישדר בעל זיכיון התנצלות ותיקון בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי 

)2009(245. לא מצאנו פרסום של כללי  גילוי הטעות." אותה הוראה מופיעה בקוד האתי של רשות השידור 

אתיקה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין.

244  הרשות השנייה, מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי הטלוויזיה והרדיו, מהדורה שנייה, 1995

245  רשות השידור, קוד אתי חדש לרשות השידור, 2009
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אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה גופי המדיה נדרשים, בפועל, לתת דין וחשבון על פעולותיהם?

ניקוד: 76
מהראיונות ומהדיונים עולה כי אחריותיות התקשורת בפועל, אינה גבוהה במיוחד: יש פער בין כוונת המחוקק 

לבין הנוהג בפועל. נראה כי המחוקק לא יצר מערכת משפטית שתאפשר לבקר את התנהלותם בפועל, של 

אמצעי התקשורת וידרוש מהם אחריותיות, לכן האחריותיות בפועל, נסמכת על הנורמה המקצועית והאתית 

המקובלת בכלי התקשורת העיקריים בישראל, של אחריותיות מבחינת התכנים ועמידה מאחורי הפרסומים, 

כדי לשמור על אמינותם. מבחינה זו, ההתייחסות לאמצעי תקשורת פרטיים היא כאל עסק לכל דבר ולא כאל 

ארגון עם מחויבות כלשהיא לציבור246. 

בדיונים נטען כי בפועל, האחריותיות של אמצעי התקשורת תלויה ביכולת ובעצמאות הכלכלית שלהם ופחות 

בפיקוח ורגולציה ציבוריים חיצוניים. הגורם העיקרי למצב זה הוא התלות הכלכלית של אמצעי התקשורת 

בגורמי מימון חיצוניים )מפרסמים, בעלים ועוד(. הפתרון טמון, לכן, ביצירת מסגרת תמיכה כספית ציבורית 

לכמה כלי תקשורת ציבוריים, שיוכלו להביא תקשורת עיתונאית ואמינה, וללא תלות כלכלית בגורמי מימון 

והשפעה פרטיים-מסחריים. בדיון אף נטען כי יש עומס כלי תקשורת גדול בשוק התקשורת הישראלי, דבר 

עם  המגיעים  ובעלי-הון  במפרנסים  תלות  ויוצרת  התקשורת  כלי  בהכנסות  הפוגעת  גדולה  תחרות  היוצר 

האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שלהם.

או  התערבות  למנוע  ובכך  הכתובה  בתקשורת  וולונטרית  פנימית  רגולציה  ליצור  מנסה  העיתונות  מועצת 

חקיקה חיצוניים לא רצויים, אך מועצת העיתונות אינה יכולה להביא לעצמאות כלכלית בעיתונות. זו ואף 

זו, בפועל, הרכבה אינו מנוטרל מאינטרסים זרים. חברים בה מו"לים ועורכים, שהם בעלי אינטרסים כלכליים 

סמויים ונציגי ציבור הנבחרים על ידי המועצה ולכן אינם בהכרח מייצגים את אינטרס הציבור247. 

אין ספק כי חסר בתחום נציב תלונות ציבור עצמאי לתקשורת או לחליפין רשות להגנת צרכן התקשורת, 

אשר ישמשו כמגן שמירה על אחריותיות. גופים כאלה יכולים לתרום רבות לשיפור האחריותיות בתקשורת. 

בהקשר זה עלתה הטענה כי לתפקיד נציב התלונות חשיבות בדו-שיח בין הצדדים לעניין שבתלונה, ולא רק 

יש חשיבות  לב הציבור.  ולרחשי  ואוזן קשבת לתלונות  וענישה. עליו לתת מענה  במציאת פתרון לתלונות 

שהנציב או הרשות להגנת צרכן התקשורת, יהיו אנשים הזוכים להערכה וליראת כבוד מהרשות ומהזכיינים, 

בכדי שיוכלו לעשות את תפקידם כראוי.

מכל האמור לעיל עולה כי בפועל הפיקוח החיצוני על האחריותיות של כלי התקשורת מועט. נראה כי הנורמה 

246  כדוגמא, נותן אחד המרואיינים את פיטוריו של יואב יצחק בשל פרסום של סדרת כתבות שלא התאימו לאינטרסים של העיתון

247  ציטוט: " הבעיה היא שבמנגנוני הבקרה העצמית, למשל - מועצת העיתונות – עוסקים רק בעיתונות כתובה. אגב, המבנה של 

מועצת העיתונות אמנם הוא שליש המו"לים, שליש העיתונאים ושליש נציגי ציבור, אך נציגי הציבור נבחרים על ידי שני השלישים 
האחרים להם אינטרסים כלכליים. עדיין אין זו 'נציגות ציבור' במלוא מובן המילה. העיתונות המודפסת היא מאוד מאוד מצומצמת 
היום. כשמביאים תלונה נגד רשות השידור, אז רשות השידור אומרת: אנחנו כפופים בכלל לתקשי"ר באיזה שהיא צורה או למנגנון 
2 אומר: אנחנו כפופים לרגולטור, יש לנו כבר  פנימי, שהוא יותר חמור מאשר מועצת העיתונות. אז מה אתם רוצים מאתנו? ערוץ 
רגולטור אחד, מה אתם רוצים מאתנו? זאת אומרת שאם היו רוצים לעשות את זה, היה צריך להיות איזה מנגנון כללי של בקרה עצמית, 

שחל על כולם ושהוא משוחרר מהצורך לקבל כסף ממי שהוא מבקר אותו..." 
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גיסא,  דיבה מאידך  והחשש מתביעות  גיסא,  בפרסום מחד  של האתיקה המקצועית של שמירת האמינות 

שומרים על מידה של אחריותיות בתקשורת.

ג. יושרת התקשורת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים אמצעים להבטיח את היושרה של עובדי התקשורת?

ניקוד: 70
כמו בתחומים אחרים גם בתחום התקשורת הציבורית שאלת היושרה היא שאלה מורכבת. אפשר לראותה 

להביא   – שלהם  הכללים  ולייעודים  לעקרונות  בהתאם  פועלים  התקשורת  כלי  שבה  המידה  לגבי  כשאלה 

לציבור ידיעות אמינות מאוזנות, בלתי מוטות ולא מסולפות )למיטב הכרתם של כלי התקשורת(, המתבססות 

על חופש המידע וזכות הציבור לדעת. מבחינת החוק, מעבר לקביעה כי על התקשורת להתנהג על פי ערכים 

אלה, אין הרבה אמצעים להבטיח שאכן זו תהיה ההתנהלות. בדרך כלל קוד אתי רשמי מכוון את ההתנהלות 

הראויה, אך כאמור – לא מצאנו קוד אתי מפורש לתקשורת או במסגרת הרשויות המפקחות עליה.

שני מנגנונים שהוזכרו לעיל רלוונטיים גם כאן: חוק איסור לשון הרע ו"מסמך נקדי". השלכותיו של חוק לשון 

הרע על פרסום שאינו מדווח אמת, מסלף או פוגע בגוף או אדם מסוים, נדונו לעיל. האפשרות לתבוע לדין 

ולדרוש פיצוי כספי מכלי תקשורת בעקבות פרסומים שאינם 'אמת' יוצרת לחץ על כלי התקשורת להשתדל 

ולשמור על יושרה בתחום זה. לעומת זאת, אין אמצעים חוקיים להסדיר סלקציה מוטה של ידיעות לפרסום 

כביכול במסגרת שיקולי מערכת, הימנעות מפרסומים בהשפעת אינטרסים זרים )פוליטיים, כלכליים וצנזורה 

עצמית שהוזכרה(. דברים אלה נתונים להשפעתה של האתיקה המקצועית והקוד האתי במידה שקיים בכלי 

התקשורת. 

כאמור, אין קוד אתי רשמי המחייב את תחום התקשורת כולו והמבטיח את היושרה של אמצעי התקשורת. 

אולם, לכלי תקשורת אחדים יש קודים אתיים או אמצעים אחרים לקידום היושרה של עובדיהם. למשל, 

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, תקנון האתיקה של רשות השידור ומדריך האתיקה של הרשות השנייה. 

וולונטרי מחייב בבית הדין המשמעתי הפנימי שלה, אך השפעתו  התקנון של מועצת העיתונות שהיא גוף 

וולונטרית ומוגבלת. מדריך הכללים של הרשות השנייה מתייחס לערוצים מסחריים ולרדיו האזורי, הקוד של 

רשות השידור מתייחס לגופי שידור ציבוריים. לבד מאלה לא נראה כי יש תקנונים ספציפיים לערוץ, לעיתון 

או לתחנה. כזכור, לא נמצא תקנון של חברות הכבלים והלוויין.

מסמך נקדי שהוזכר לעיל בהקשרים אחדים נחשב כאמור כמדריך אתי-מקצועי ללא מעמד חוקי ומשמש 

בעיקר את התקשורת המשודרת אם כי ניתן ליישמו גם לעיתונות כתובה. אפשר להתייחס למסמך זה כאל 

תדריך כולל לשמירה על יושרה בתקשורת, שכן המסמך מהווה תדריך העוסק בדרכים להתמודד עם סוגיות 

סנקציות ממשיות  מכיל  אינו  אולם המסמך  בעבודה התקשורתית248.  להתעורר  העלולות  אתיות  ושאלות 

המונעות את הפרת הכללים שבו.

248  לדיון במסמך וגלגוליו, ראו:

http://www.amalnet.k12.il/Commun/RightMenu/Communication/TikshoretHevra/MaamarimTV
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יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה היושרה של עובדי התקשורת מובטחת בפועל?

ניקוד: 63
בפועל, מצב היושרה בתקשורת אינו שונה מזה השורר בכלל החברה בישראל: פני התקשורת כפני החברה 

של  הציבור  יחסי  השפעת  כי  טענו  המרואיינים  התקשורת.  גם  כך  ומושחתת  יושרה  חסרת  החברה  אם   -

גורמים במשק ולחצי השיווק המופעלים עליהם, הם בעלי עוצמה גבוהה ומשפיעים על אנשי התקשורת ועל 

ביקורתיות  ומתאפיינת בחוסר  רדודה  כי בשנים האחרונות התקשורת הפכה  תפקודם. מהדיונים עלה עוד 

נדחקים לצד.  נושאים שאינם סנסציוניים או כאלה שאינם במרכז ההתעניינות של הציבור,  דיווחיה.  ברוב 

על  מדווחים  מה  על  בהשפעה  ביותר  משמעותי  תפקיד  משחקים  ההון  ובעלי  הכלכליים  הגורמים  בפועל, 

מה לא מדווחים בתקשורת ואיך מדווחים זאת. כאן גם משפיעים שיקולים פוליטיים ואף פוליטיקה פנימית 

צרה ופחות שיקולים של יושרה. חולשת הרגולטור לא מאפשרת לחולל שינוי בעניין זה. במיוחד הדבר ניכר 

חיצוניות  להשפעות  נתונים  והם  במיוחד  נמוך  המועצה מקבלים שכר  חברי  הרשות השנייה, שם  במועצת 

כבדות ואין להם תמריץ לבצע את עבודתם נאמנה. עם זאת עקב ריבוי הערוצים המדווחים דיווחים שונים 

תחת השפעות שונות, ניתן לקבל משקלולם יחד, תמונת תקשורת אמינה למדי.

בדיונים נטען גם כי היושרה בתקשורת נפגעת מכך שעיתונאים רבים מסתמכים בפרסומיהם בעיקר על עבודת 

ההכנה והרקע שמכינים גורמי יחסי ציבור חיצוניים מטעמם של גופים המעוניינים בפרסום, כך שהעיתונאים 

אינם עוסקים בעבודה עיתונאית חוקרת ועצמאית אלא בעיקר בשכתוב. לדבריהם, מדובר בתחום הלוקה 

בחסר בתקשורת הישראלית ויש עיתונים מועטים שאכן מבצעים עבודה עיתונאית ראויה. עם זאת, טענו 

זה היא החשיפה של  גבוהה. האשם האמתי במצב  כי רמתם של העיתונאים בישראל,  כמה מהמרואיינים, 

העיתונאי למידע רב ביותר ההופך את החקירה האמתית למיותרת כביכול249. אחת מהם הדגישה כי קשה 

להציב מסקנה גורפת כאן. תחום האתיקה והשמירה על האתיקה המקצועית משתנה מכלי תקשורת אחד 

למשנהו והדבר תלוי לא פעם במידת החשיבות שהעורכים מייחסים לנושא זה. עורך באתר חדשות מוביל, 

ציין כי באתר שבו הוא פועל מקפידים בנושא האתיקה ואם חשים שיש מישהו, שבאופן עקבי מפר כללים 

אתיים, הוא לא נשאר במערכת. במדור הצרכנות למשל נאכפים כללים מחמירים כדי למנוע הבעת דעה או 

המלצה מוטה על מוצר. למשל, חל איסור על קבלת מתנות והמוצרים המתקבלים הם עבור כלל המערכת ולא 

לידי אדם ספציפי. היושרה והאתיקה מוטמעות הן דרך נהלים והן דרך ערכים, אך אי אפשר לדעת תמיד מה 

בדיוק קורה. ברור כי תחום זה סובל מבעייתיות. 

נושא היושרה משתקף באמון הציבור בתקשורת. אמון זה נשחק בעשור האחרון: בעוד שבשנת 2000 כמעט 

60% הביעו אמונם בתקשורת, הרי שב-2009 הנתונים היו נמוכים בהרבה, פחות מ- 35% )שרטוט 23(. הירידה 

המשמעותית באמון הציבור מעידה כי התקשורת איבדה את תמיכת הציבור, שאינו רואה בה סמכות מקצועית 

או משאב לידע אובייקטיבי והוגן. הדבר מתקשר באופן ישיר לבעיות היושרה שחווה תחום התקשורת, כפי 

שצוינו, ולאתיקה המקצועית שנראה כי היא מתדרדרת.

248  ציטוט: "הוא עושה מלאכתו לא שלמה, נאמר את זה בעדינות. לא שלמה, זה יהיה מדויק, כי היינו מצפים ממנו, לפי מה 

שמלמדים אותו ולפי מה שהוא לומד בשטח, שהוא יבדוק עוד לפחות שני מקורות שאינם המקורות הרשמיים, לפני שמביא אלינו 
ההודעה וישם אותה..."
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שרטוט 23: אמון הציבור בתקשורת )אחוז המביעים אמון(

חיזוק  וכפי שניתן לצפות שתהיה.  גבוהה כפי שהיה ראוי שתהיה  כללו של דבר, היושרה בתקשורת אינה 

24(. על פי מדד זה, שנקבע על פי ראיונות עם  לכך ניתן למצוא בממצאי מדד תפישת השחיתות )שרטוט 

גבוה בשחיתות: בעשור  ציון  וגורמים מתוך התחום, התקשורת מקבלת בקביעות בעשור האחרון  מומחים 

האחרון התקשורת מקבלת בין 3.1 ל-3.5 )ציון 5 הוא שחיתות הרבה ביותר(. ציון זה מראה כי מבחינה ציבורית 

התקשורת נתפשת קורבה יותר למושחתת מאשר ללא מושחתת, וכי תפישה זו נותרה קבועה.

שרטוט 24: מדד תפישת השחיתות בתקשורת, לפי שנים
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תפקיד התקשורת במערכת היושרה

באיזו מידה פעילה התקשורת בחשיפה ופרסום של מקרי שחיתות ומצליחה לעשות זאת?

ניקוד: 82
העיתונאות החוקרת בישראל מהווה נתח משמעותי מנפח התקשורת היום. בעיתונות הארצית מתפרסמות 

כתבות תחקיר הזוכות על פי רוב לתמיכה, העיתונים הארץ וידיעות אחרונות הם המרכזיים בתחום: עיתונים 

בממשל  ושחיתות  לא-נאותות  התנהגויות  חשיפת  חוקרת,  לעיתונות  מהכתבות  ניכר  חלק  מקדישים  אלה 

ובמשק. העיתון הכלכלי של הארץ: דה-מרקר בולט בכתבות תחקיר וחשיפת שחיתות והתנהגות לא נאותה 

בתחום הכלכלי. גם העיתונים גלובס וכלכליסט מקדישים משקל ומקום משמעותיים לעיתונאות חוקרת כזו. 

בערוצי הטלוויזיה מתפרסים מעת לעת תחקירים כגון התכנית "עובדה" של אילנה דיין או "המקור" של רביב 

דרוקר, וכן סרטים דוקומנטריים בנושאים אלה. 

בהקשר זה חשוב לציין כי לצנזורה העצמית שהוזכרה לעיל תפקיד משמעותי. מאחר שהצנזורה העצמית היא 

סמויה והחלטות שלא לפרסם אינן פומביות, סביר להניח כי יש תחקירים בעייתיים מבחינת כלי התקשורת, 

או  לבעלים  להזיק  העלולים  תחקירים  של  פרסום  כי  להניח  אפשר  כלומר  כלל.  נערכים  לא  או  הנגנזים 

למקורביהם, או לאנשי שררה ובעלי-הון, לא יפורסמו. ודבר דומה קורה גם באמצעי התקשורת האלקטרוניים 

שקשה לדעת מה ואיך הם בוחרים לפרסם או לא לפרסם. דוגמה למקרה כזה היא כתבת התחקיר שנערכה 

בראשית 2011 על המיליארדר שלדון אדלסון. בכתבה אשר שודרה ערוץ 10 נטען בין היתר כי אדלסון השיג 

לעובד  גדולים  כסף  סכומי  חייב  נותר  וכי  מועדף  יחס  וקבלת  פוליטיים  בקשרים  שימוש  ידי  על  כוחו  את 

לשעבר. אדלסון תבע מן הערוץ להתנצל והערוץ אכן שידר התנצלות רשמית. בתגובה לכניעת הערוץ ללחץ 

של אדלסון החל גל התפטרויות של בכירים בערוץ וביניהם מגיש החדשות הפופולרי גיא זהר אשר התפטר 

במהלך שידור חי. התפטרות זו זכתה להדים נרחבים ביותר. לטענת המתפטרים ההתנצלות היוותה חציית 

קווים אדומים ו"שבירת ערכים מקצועיים ואתיים", כדברי גיא זהר250.

דוגמה נוספת היא הסרט "שיטת השקשוקה" שערך העיתונאי מיקי רוזנטל. בסרט ביקש רוזנטל להציג את 

תופעת ההון-שלטון בישראל דרך סיפורה של משפחת עופר, אחת המשפחות העשירות ביותר בארץ. כבר 

בשלב הפקתו של הסרט הוגשה כנגד רוזנטל תביעה משפטית מטעם משפחת עופר. במשך שנה לא הצליח 

1, שגם שידר את סרט התגובה  רוזנטל לאתר ערוץ שיסכים לשדר את הסרט ולבסוף שודר הסרט בערוץ 

מטעם משפחת עופר ושמו: "העובדות דווקא כן חשובות". על אף הנזקים שטענה משפחת עופר שגרם לה 

המודעות  לחיזוק  אין ספק שאירועים אלה תרמו  רוזנטל251.  כנגד  לבסוף את התביעה  היא משכה  הסרט, 

הציבורית לנושא השחיתות וחיזקו את היושרה הלאומית )אף כי במחיר אישי כבד(.

250  ברק, רועי. "גיא זוהר התפטר בשידור חי מהתכנית "השבוע" בערוץ 10". גלובס, 11/09/09. 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000681135 )גישה: 13/08/28(
251  איזסקו, סיוון. "עידן עופר ביטל את התביעה נגד מיקי רוזנטל בעקבות סרטו שיטת השקשוקה". כלכליסט, 10/02/15 

http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3391890,00.html )גישה: 13/11/23(
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בנוסף אפשר לציין כי יש אמצעי תקשורת נוספים, עצמאיים, העוסקים בחשיפת שחיתויות ופרסומן. דוגמה 

שחיתות,  על  תחקירים  בעיקר  שפרסם  חוקר  עיתונאי  יצחק,  יואב  העיתונאי  של  האינטרנט  אתר  היא  כזו 

אי-סדרים והתנהגויות לא-נאותות בממשל ובממסד252. הוא פרסם בעיתון מעריב שבו עבד, סדרת כתבות 

ביקורתיות על קונצרן "כלל". בתגובה הכריז הקונצרן חרם מודעות על העיתון, חרם שבעקבותיו סיים יואב 

יצחק את עבודתו בעתון. בהמשך פרסם יצחק את הספר "עגל הזהב" ובו סיפור מלא על קונצרן כלל. באתר 

שלו יצחק פרסם חשיפות, ביקורת נוקבת על מערכת המשפט ובית המשפט העליון, ביקורת על קשרי הון-

שלטון, אילי תקשורת, בעלי הון, פקידי ממשל ועיתונאים. 

לסיכום, ניתן לומר כי קיימת עיתונות חוקרת בארץ, גם כזו המתמקדת בחשיפת שחיתויות וקשרי הון-שלטון. 

ניתן לאפיין אווירת פחד מסוימת שמגבילה את פעילותם של עיתונאים ואנשי טלוויזיה  עם זאת, בהחלט 

בערוצים המקובלים, ואת יכולתם לפרסם תחקירים הנוגעים לתחומים רגישים יותר. חשוב לציין בהקשר זה 

כי דווקא פוליטיקאים חשופים הרבה יותר לעיתונות חוקרת מאשר בעלי הון. 

http://he.wikipedia.org/wiki :252  מתוך ויקיפדיה
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תקציר
מהדוח עולה כי תפקודה העצמאי של החברה האזרחית, אי-תלותה בגורמים חיצוניים לה וזמינות 

החברה  של  פעילותה  יכולת   .)25 )שרטוט  ניכר  שיפור  טעונים  לתפקודה,  הנחוצים  המשאבים 

האזרחית מוגבלת ורשויות הממשל אינן מסייעות לפעילותה אלא מתערבות בתחומים שאינם 

תורמים להתנהלותה או לנגישותה לציבור.

שרטוט 25: תוצאות הערכת החברה האזרחית

כוח  העמותות  לרשם  המקנה  החוקי  המצב  ידי  על  מוגבלת  האזרחית  החברה  של  עצמאותה 

מרחב  לרשם  מאפשרת  זו  עובדה  ברור.  באופן  בחוק  מוגדרים  אינם  אשר  נרחבים  וסמכות 

נוספת  פעולה עד כי קבלת החלטות לפי שהוא רואה לנכון או על פי עמדותיו והבנתו. מגבלה 

הן הדרישות הביורוקרטיות הרבות המוטלות על ארגוני החברה האזרחית. הדוגמה הבולטת לכך 

היא אישור "ניהול תקין" אשר הפך מהמלצה בלבד לדרישה מחייבת של הרשם על אף שאינו 

אף  ולעתים  פעילותן  על  ומקשה  מסרבלת  התקין  הניהול  בדרישות  עמידה  החוק.  לפי  דרישה 

על עצם קיומן של עמותות רבות עד כדי פגיעה בזכות ההתאגדות. מגבלה מרכזית נוספת על 

עצמאות החברה האזרחית היא השגת משאבים: תפקודם של רבים מארגוני החברה האזרחית 

מותנה בתרומות שעליהן לקושש, דבר המגביל הן את יכולתם לעסוק בפעילות ארוכת טווח והן 

את עצם הישרדותם. בהקשר זה יש לציין כי תרומות בסכומים גדולים לא רק יוצרות תלות בתורם 

אלא מהוות מקור להשפעה של התורם על פעילות העמותות, לעתים שלא לפי יעודן ומטרותיהן 

המוצהרות. 

מהחומר שנבחן כאן עולה כי יש פערים בין מידת העצמאות של החברה האזרחית להלכה לבין 

יותר  עוד  כי הפערים עמוקים  לציין  בפועל. חשוב  מזו  גובהה  להלכה  בפועל. העצמאות  הנוהג 

כאשר מדובר בארגוני החברה האזרחית בקבוצות מיעוטים.

האחריותיות  השקיפות,  ממדי  בסיס  על  כזכור  נמדדה  האזרחית  החברה  בארגוני  המשילות 

והיושרה, ובאלה מצב החברה האזרחית טוב יחסית. השקיפות בארגוני החברה האזרחית סבירה, 

אולם חשוב לזכור כי הסיבה לכך אינה דרישות חוק אלא פרויקט "גיידסטאר": כפי שצוין מדובר 

בפרויקט וולונטרי בשיתוף משרד המשפטים שיצר את מאגר המידע הגדול ביותר בארץ לרישום 
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ונגישה. מיזם  עמותות ופרטים עליהן. שם יש שקיפות רבה ומידע על העמותות בצורה ברורה 

בידי רשם העמותות מצוי מידע רב על  זה ממלא את החלל שהותיר המחוקק:  וולונטרי חשוב 

העמותות הרשומות, אולם רק חלק ממנו נגיש לציבור וגם אז המידע מסורבל וקשה להבנה. כך, 

שגם כאן כמו בתחומים רבים אחרים החברה האזרחית ממלאת תפקיד שראוי היה כי גופי הממשל 

ימלאו. בנוסף לכך, מן הדוח עולה כי קיימת בעייתיות בשקיפות הניהול הפנימי של חלק מארגוני 

החברה האזרחית.

באשר להיבט האחריותיות עולה כי על אף שארגוני החברה האזרחית מחויבים על פי חוק למסור 

פעם בשנה לרשם העמותות מידע מנהלי רב כגון דוחות כספיים, פרוטוקולים מאספות כלליות 

שנתיות, שינויי תקנון אם יש וכיו"ב הרי שבאופן שוטף אין כל דרישה לאחריותיות ולמסירת דין 

וחשבון למישהו מבחינת ההתנהלות שלהן ופעילותן. עולה מכך כי הבחירה לנהוג באחריותיות 

ובחבריהם.  הארגונים  ראשי  של  היושרה  ובמידת  באופיים  ותלויה  עצמו  הארגון  בידי  נשארת 

חברי  כולל  ופנים,  גורמי-חוץ  כלפי  האחריותיות  מעטים  לא  האזרחית  החברה  בארגוני  בפועל, 

נמוכה מאד; רבים ממנהלי הארגונים פועלים כראות עיניהם  העמותה או הוועד המנהל שלהם 

ללא מתן דין וחשבון לאיש. מצב זה מתקשר לבעייתיות בחברה האזרחית בתחום היושרה: אין 

כל מנגנון פיקוח הבודק כי הארגונים פועלים ביושרה ובהתאם להצהרת הכוונות והתקנונים להם 

התחייבו. הדבר משתקף באופן ישיר ברמת יושרה נמוכה שבה נוהגים חלק מהארגונים בפועל. 

החברה  בקרב  היושרה  לרמת  בנוגע  החלטית  אמירה  לנסח  מאד  קשה  כי  הדגישו  המרואיינים 

האזרחית שכן זו משתנה מאד מארגון לארגון: יש ארגונים שיש בהם בעיות כגון נפוטיזם, ניגוד 

עניינים, פעילות שלא בהתאם למטרות הארגון, שימוש לא נאות בכספים ועוד, ויש עמותות רבות 

שאינן סובלות מבעיות אלה היושרה בהן רבה. גם צוין כי ההתנהלות הלא נאותה לא נובעת בהכרח 

מכוונת זדון )אם כי גם כאלו יש(, אלא מהיעדר נורמות מוגדרות וחוסר ידיעה. הנורמות והערכים 

שהם מאמצים נובעים מסביבתם החברתית-תרבותית הספציפית שאינה תמיד תומכת ביושרה 

ועל כן האתיקה והיושרה אינם מוטמעים בהם כראוי. 

הבעייתיות הקשורה למשילות נובעת גם מהיעדר מנגנוני פיקוח על יישום המנגנונים הפורמליים 

לחקור  להגיע  כדי  אקטיבי  באופן  סמכותו  את  להפעיל  צריך  העמותות  רשם  בחוק.  הקבועים 

התנהלות של עמותות ואין מנגנון שעושה זאת דרך קבע. 

יש מקום רב לשיפור נושא המאבק בשחיתות מצד ארגוני החברה האזרחית בארץ שכן מדיניות 

ציבורית רשמית נוגדת-שחיתות אינה מקודמת. אולם יש שיתוף פעולה בין כמה מארגוני החברה 

אחדים  יש  האזרחית  החברה  ארגוני  מבין  בשחיתות.  המאבק  בקידום  כנסת  לחברי  האזרחית 

בכנסת  הנעשה  על  ציבוריים  ולביקורת  לפיקוח  רבות  התורמים  בשחיתות,  מאבק  שמטרתם 

ובממשלה ומנגישים את המידע לציבור.

המלצות
עצמאות החברה האזרחית, יש לשנות את הגדרת תפקידו וסמכויותיו של רשם  כדי לשפר את 

העמותות, כך שלא יהיו נתונים לפרשנויות של הרשם עצמו אלא יוגדרו במדויק כדי שיצומצמו 

שיקול הדעת העצמאי שיש לרשם והשרירותיות שעלולה להיווצר מכך. שנית, יש לחוקק חוק 

ייעודי לארגוני חברה אזרחית אשר ניסוחו יתאים לארגונים אלה ולא כפי שמנוסח חוק העמותות 

היום – שהוא מעין תרגום של חוק החברות שבו מוחלפים המונחים כך שיתאימו לעמותות בעוד 

התכנים נשארים ללא התאמה ראויה. כמו כן יש לשנות בחוק ובתקנות את עניני המס של ארגוני 

החברה האזרחית, החל ממס מעסיקים וכלה בפטור לתרומות )לפי סעיף 45(. חלק מהטבות המס 

כיום תלויות באישור שר האוצר שיכול לאשרן או לא, כרצונו.
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רוב המידע המצוי  לכלל הציבור של  להנגשה  יפעל  כי רשם העמותות  ראוי  השקיפות,  בהיבט 

בבד,  בד  גיידסטאר.  פרויקט  על  אחריות  נטילת  לרבות  האזרחית,  החברה  ארגוני  לגבי  ברשתו 

מומלץ להגביר את השקיפות הפנימית בארגוני החברה האזרחית באמצעות הטלת חובה למסור 

לחבריהם באופן שוטף מידע הנוגע לתקציב, תכנית עבודה וכדומה.

לרגולציה  היושרה, עלתה הדרישה  בנושא  ובפרט  לעיל,  המשילות שתוארו  בבעיות  לטפל  כדי 

עצמית של החברה האזרחית על ארגוניה. התבססות על קוד אתי שיהיה רלוונטי לכל העמותות 

תהיה קשה עד בלתי אפשרית ועל כן מומלץ לנסח קוד שבו תהיה התאמה לסוגים השונים של 

הארגונים. כמו כן, יש לפתח תכניות הכשרה ולימוד בתחום התנהלות החברה האזרחית.

טבלה 13: פירוט ניקוד החברה האזרחית

רקע
החברה האזרחית מוגדרת כאן כזירה לפעולה הנוצרת כדי לקדם אינטרסים משותפים על ידי אזרחים, אם 

כבודדים או כקולקטיב, ועל ידי ארגונים ומוסדות שאינם משפחה, מדינה או הסקטור העסקי. ארגוני החברה 

האזרחית יכונו בהמשך: ארגוני החברה האזרחית )אח"א(. חשוב לציין כי "הזירה" הזו שנועדה לסייע לקידום 

מעבר   – למעשה  אשר  ומגוונים,  שונים  אינטרסים  של  ביותר  רחבה  קשת  מכילה  אזרחים,  של  אינטרסים 

להכללתם בזירה האזרחית – אין להם מאפיינים משותפים כפי שאפשר למצוא בתחומים האחרים שנבדקו 

במסגרת המחקר כאן. בעת עריכת המחקר היו כ- 35,000 אח"א וברור שקשה ביותר ליצור הכללות תקפות על 

מגוון כה גדול של ארגונים השונים מאד זה מזה באינטרסים, בדרכי הפעולה, במספר החברים, בהיקף המחזור 

הכספי שלהם ובתחומי העניין שלהם ומטרותיהם. יש להתחשב בנקודות אלה בעת קריאת הדוח שלהלן.
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יכולת תפקוד החברה האזרחית

א. משאבים
משאבים - היבט החוק והנוהג למעשה

באיזו מידה עומדים לרשות החברה אזרחית משאבים ומקורות המאפשרים את תפקודה האפקטיבי?

ניקוד: 65
לחברה  ובעייתי.  מורכב  נושא  הוא  האזרחית  החברה  ארגוני  של  לפעילותם  והמקורות  המשאבים  גיוס 

האזרחית יש שלושה מקורות אפשריים למימון הארגונים: פילנתרופיה, המדינה ומקורות הכנסה עצמאיים 

וברוב המקרים העמותות תלויות בתרומות ובתורמים כדי לפעול. התרומה הישירה של המדינה לעמותות 

היא באמצעות הקלות מס: חוקי המס החלים על עמותה שונים מחוקי המס החלים על חברות למטרות רווח 

אך  מע"מ  משלם  אינו  מלכ"ר  למשל,  משמעותיות.  הן  רווח  מטרות  ללא  לארגונים  הניתנות  המס  והקלות 

משלם מס מעסיקים ומס שכר על אף שקיימים מקרים בהם גם מלכ"ר צריך לשלם מע"מ. על פי דרישות 

מס הכנסה קיימת חובה כי בוועד העמותה יהיו לפחות שבעה חברים כתנאי בסיסי לקבלת הטבות מיסוי. 

ההטבה משמעותית נוספת היא בכל הקשור לקבלת תרומות הפטורות ממס253: הפטור ממס לתורמים מעודד 

וממריץ תרומות והופך את המדינה לשותפה לתרומה. יתרה מכך, ד"ר לימור )לימור, 2008( מציג בעבודתו 

שלוש עובדות חשובות לגבי המיסוי במגזר השלישי: א. המגזר השלישי משלם מסים רבים יותר מאשר היה 

עליו לשלם אם לא היה מוגדר כמלכ"ר על פי חוק מע"מ; ב. סך המסים שמשלם המגזר השלישי גבוה מסך 

לכן, מבחינת  בין חוקי המס בהגדרות המגזר השלישי254.  ג. אין אחידות  לו מהממשלה  התמיכות הניתנות 

החוק יש אמנם התייחסות לנושא המשאבים של החברה האזרחית אך היא אינה מלאה ושלמה ויש מקום 

לשפרה, עם זאת ברור כי החוק אינו מתעלם מכך שארגוני החברה האזרחית זקוקים למשאבים. 

ומקורות  יש שלושה מקורות מימון לארגוני החברה האזרחית: פילנתרופיה, מימון המדינה,  בפועל כאמור 

הכנסה עצמאיים. המצב הרצוי הוא שהארגונים יצליחו לאזן בין שלושת המקורות הללו ולא יפתחו תלות 

באחד מהם, אך בפועל מצבם של הארגונים קשה וארגונים רבים פועלים בתנאי מחסור משמעותי במקורות 

כספיים. המקור הפילנתרופי לארגוני החברה האזרחית הוא בדרך כלל, דל: רוב התורמים הם מחו"ל ואין חיזוק 

מצד פילנתרופים מקומיים. המדינה, כמקור מימון, מתרכזת בהתקשרות עם ארגוני החברה האזרחית במכרזים 

ובחוזים ולא במענקים; עמדת המדינה היא כי על הפילנתרופיה לעסוק במענקים ובתרומות. ארגונים עסקיים 

תורמים אף הם לעיתים לארגוני החברה האזרחית מסוימים, לפי בחירתם, אך הם תורמים כאשר הדבר תלוי 

בכדאיות עסקית. לפיכך, הם אינם מהווים מקור קבוע למימון ארגונים.

בעיקר  הן מחו"ל  רוב התרומות  כאמור,  על תרומות ממקורות אחדים.  להתבסס  רבים משתדלים  ארגונים 

כשמדובר בארגונים לשינוי חברתי, שהם לעתים אטרקטיביים יותר לתורמים. עמותות העוסקות בפעולות 

http://www.startbusiness.co.il :253   לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה העוסק בתרומה למוסד ציבורי

pdf.65-2012-12-04-07-08-58/-מס-הכנסה/-38-זיכויים-מההכנסה/
254  מתוך: לימור, נ. )2008( חסמים ותשתיות בחסר, הפוגמים במיצוי הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בישראל- תמונת מצב. 

מנהיגות אזרחית.
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ותורמים  קרנות  עסקים,  כגון  ישראליים  ממקורות  כספים  מעט  לגייס  מצליחות  בלבד  נזקק  לציבור  סיוע 

מקומיים. קרנות בחו"ל נוטות לתרום לאחר שיש כבר תורם ישראלי לארגון אך, תורמים ישראלים קשה יותר 

למצוא. בשלוש השנים אחרונות נרשמה ירידה בתרומות שמקורן ביהדות ארצות הברית. החלק הארי של 

התרומות הנאספות שם מיועדות לקהילות בתוך ארצות הברית ונשארות שם. יש גם לזכור כי הדור היהודי 

הצעיר אינו חש מחויבות גבוהה לישראל ולכן תורם פחות.

עקב המחסור החריף במשאבים ארגונים, בעיקר בתחילת דרכם מסתמכים במידה רבה על פעילות מתנדבים. 

יכולת ארגוני החברה האזרחית להמשיך ולפעול תלויה בדרך כלל בקו התפר שבין השחיקה אצל המתנדבים 

ובין תחילת העסקת עובדים בשכר. לעומת זאת, ארגונים גדולים מצליחים לקבל מימון וחוזים מהמדינה לשם 

לגייס כספים ממקורות  יכולת  ואין להם  נוטים לפתח תלות כלכלית במדינה,  מימון פעילותם, אך בכך הם 

האזרחית  החברה  ארגוני  של  החוקית  לאפשרות  נוגעת  נוספת  בעיה  לשרוד.  ביכולתם  הפוגם  דבר  אחרים 

לצבור כסף או נכסים, בעיה הנגזרת מההסתכלות של המדינה על ארגוני החברה האזרחית: המדינה אינה רואה 

בהם גופים שקיומם העתידי חשוב ובפועל, מניחה כי הם יכולים להסתמך לאורך זמן על תרומות מגורמים 

פילנתרופיים שידאגו להם. הדבר מצמצם את תמיכת המדינה בארגוני החברה האזרחית והתוצאה היא כי 

ארגונים רבים חיים במצוקה כספית מתמדת - מהיד לפה.

ב. עצמאות החברה האזרחית
עצמאות - היבט החוק

החברה  ארגוני  של  בפעילות  לא-ראויה  חיצונית  התערבות  למניעת  בחוק  מנגנוני-אבטחה  יש  מידה  באיזו 

האזרחית )ארגוני החברה האזרחית(?

ניקוד: 79
האזרחית  החברה  של  קיומה  את  ומאפשרת  המבטיחה  מסגרת  מהווה  בישראל  החוקית  המסגרת  ככלל, 

בישראל. חוק חופש ההתארגנות, חוק העמותות והמסגרת החוקית שמספק רשם העמותות מהווים מסגרת 

חוקית פורה להיווצרותם של ארגוני חברה אזרחית מגוונים ביותר. חוק חופש ההתאגדות מאפשר בישראל 

חופש להתאגד. שופט בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, ייחס את חופש ההתאגדות לחוק יסוד: כבוד 

האסיפה  היצירה,  חופש  והדת,  האמונה  חופש  הביטוי,  חופש  השוויון,  בישראל,  כן,  על  וחירותו255.  האדם 

וההתאגדות, הם ביטוי לכבוד האדם וחירותו, ומובטחים על ידי חוק זה256. על פי חוק זה כל אדם רשאי לייסד 

ארגון או חברה ובלבד, שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את 

תקנת הציבור. כמו כן אם מטרותיה אינן מנוגדות לעצם קיומה של מדינת ישראל ופוגעות בביטחונה. 

חוק נוסף המבטיח את פעילות ארגוני החברה האזרחית הוא חוק העמותות257. חוק זה מאפשר חופש רישום 

והקמת עמותות, פרט לסייג המצוין בחוק העמותות לפי ולא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את 

קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה 

לפעולות בלתי חוקיות. בחוק העמותות אין התייחסות לאלמנטים של השקפה פוליטית, אידיאולוגיה, דת 

255   חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992

256  ברק, אהרון, "זכויות אדם מוגנות – ההיקף וההגבלות", משפט וממשל א )תשנ"ב-תשנ"ג(, 253, 261

 http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p182k1_001.htm :1980 – 257  חוק העמותות, תש"ם
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וכו' ובכך מתאפשר מגוון גדול של עמותות חברה אזרחית, ללא אפליה. על פי חוק העמותות, כל שני בני אדם 

בגירים או יותר, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית, רשאים לייסד עמותה )בכפוף לתנאים לעיל( ובלבד 

שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה ושמטרתה העיקרית אינה עשיית רווחים. ארגון חברה אזרחית חייב 

להירשם כעמותה, או כחברה לתועלת הציבור, שהתקנון שלה אוסר על חלוקת רווחים. עם רישומה העמותה 

תיכלל בפנקס העמותות. השלבים לרישום עמותה חדשה הם פשוטים וקצרים בעיקרם והעלויות אינן גבוהות 

במיוחד. בקשה לרישום עמותה חדשה תכלול הגשת מספר מסמכים והצהרות של המייסדים לגבי כשירות, 

לגבי מהות התקנון, וכן תשלום אגרה. בכך, התקנות ונהלי הרישום, להלכה, מקלים על הקמת ארגוני חברה 

אזרחית.

האזרחיות,  החברות  על  גם  החל  החברות258,  חוק  הבאים:  בחוקים  גם  קיימת  להתאגד  ליכולת  התייחסות 

החוק  הציבור(,  לתועלת  הנאמנות259)חברה  חוק  ציבורית(;  למטרה  חברה  זו  )כאשר  פעולתן  את  ומגדיר 

העות'מני לאגודות260, ואף חוק ההשכלה הגבוהה261)סעיף ההתאגדות(.

מהמדינה  רחבה  להתערבות  נתונה  אלה  ארגונים  של  שפעילותם  הרי  להתאגדות  ניכר  חופש  שיש  בעוד 

שעליהן  המוסדות  עמותות,  של  התנהלותן  דרך  בהתוויות  כולו  עוסק  העמותות  חוק  הפעילות.  בהסדרת 

להקים, כללי קבלת חברים לעמותות וצורת רישומם. רשם העמותות, הממונה על רישום העמותות מטעם 

המדינה ומטעם חוק העמותות, עוסק בפיקוח על פעילות העמותות ויש לו סמכויות נרחבות. רשם העמותות 

ורשם ההקדשות מאשרים: רישום עמותות; מכתיבים תנאים לרישום ולהתנהלות; מאשרים תקנונים ושינויים 

בתקנונים וכן במטרות הפעילות של עמותות וחברות לתועלת הציבור; מאשרים ניהול תקין של העמותות 

והארגונים ומפקחים עליהם. כמו כן, החוק מקנה לרשם סמכות לפקח ולחקור את התנהלות העמותות. למשל, 

לבקשת רבע מכלל חברי עמותה, או לבקשת ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה, ואף מיזמתו הוא 

הרשם רשאי למנות חוקר )המדווח לרשם(, שיחקור את דרך ניהול העמותה, את תפקודה בהתאם להוראות 

החוק, ואת פעולותיה הכספיות. כמו כן רשאי הרשם למנות חבר ועד מנהל מטעם המדינה או חברים בעמותה 

לשמש בוועד המנהל כל אימת שאין לעמותה ועד מנהל, שנבחר על ידי חברי העמותה.

נושא חשוב לעניין ההתערבות מצד המדינה בארגוני החברה האזרחית הוא נושא המיסוי. קיימים סעיפים 

במס הכנסה הפוטרים מוסד ציבורי מהכנסות הנוגעות לעסק, כך שיש תלות רבה של מלכרי"ם בממשלה 

רשות  שהיא  ההכנסה  מס  ברשות  גם  קיימת  תלות  לעמותות.  תקציבים  קבלת  לשם  שמוציאה  ובמכרזים 

סטטוטורית. במס הכנסה קיים אגף ארגוני ציבור שבו מתקבלות ההחלטות )שרירותיות למדי, על פי הנטייה 

ולעתים הדעה הפוליטית של המחליט( אם למנוע או להעניק אישורי מס לשם מתן הטבות. סעיף 46 לפקודת 

מס הכנסה 262 קובע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מחליט אם ארגון הוא "מוסד ציבורי" 

להוראת הענקת זיכוי ממס לתרומות הניתנות לו. כלומר, בידי גופים פוליטיים: שר האוצר וועדת הכספים 

של הכנסת, ההחלטה אם תרומות לארגון מסוים תזכינה להטבת מס או לא, דבר שהוא בעל השפעה מהותית 

258  חוק החברות, התשנ"ט - 1999

259  חוק הנאמנות, תשל"ט - 1979

260  חובת דיווח – אגודות עות'מאניות תשל"ב 1972 מספר הנחיה )21.951( 6.5101

261  חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif76  262
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)העקיפה  משמעותו  ולהתקיים.  כספים  לגייס  האזרחית  החברה  הארגוני  יכולת  על  ביותר  כבדה  ולעתים 

גם בשל הנטייה  והסמויה( של סעיף46 היא מתן הוראות מנהלתיות, שעשויות להיות מושפעות פוליטית, 

הפוליטית המיוחסת למבקשת וגם בשל נטייתו ותפישותיו הפוליטיות של שר האוצר. כלומר, בכוחו של שר 

ועמותה  יתכן  למשל  כך  הכנסת.  אישור  ללא  פוליטיות  בעלות השלכות  מנהלתיות  תקנות  להוציא  האוצר 

ישראלית, שפעילה בחו"ל, לא תקבל הכרה לצורך סעיף 46 בשל "סיבות ביטחוניות", גם אם פעילותה קשורה 

למדינת ישראל קשר הדוק.

ובוחנת  פרוצדורלית  בעיקרה  אלא  הפעילות  בתכני  מהותית  התערבות  אינה  זו  התערבות  כי  לציין  חשוב 

את העמידה של ארגוני החברה האזרחית בדרישות החוק והניהול התקין. יחד עם זאת החוק מכיל הוראות 

ובעצמאותן. למשל, החוק מאפשר לרשם  וסעיפים היכולים להביא לפגיעה מהותית באי-תלות העמותות 

להפעיל את שיקול דעתו במתן פרשנות לחוק או הערכת התנהלות העמותות. או להפעיל שיקול דעתו לגבי 

מינוי חבר ועד מנהל מטעמו. מאידך, החוק גם מאפשר ערעור בפני בית משפט במקרה של עיוות מצד רשם 

העמותות. 

גוף  יחד אין חובה להתאגד ואפשר לפעול גם מבלי להיות  כי לאנשים הרוצים לפעול  חשוב גם לציין כאן 

רשום. כך לדוגמא הקדשים אינם רשומים ויכולים לפעול בלי הרישום. לפעולה בלי רישום יש כמובן מגבלות 

והשלכות מעשיות שהן כשלעצמן יוצרות פגיעה בחופש הפעולה של ההתאגדות.

לסיכום, לארגוני החברה האזרחית יש על פי החוק מידה רבה של עצמאות ואי-תלות בגורמים ממשלתיים 

הנובעות  ומהשלכות  מחוקים  נגזרות  אלה  ארגונים  עצמאות  על  שהמגבלות  נראה  חיצוניים.  ופוליטיים 

מהוראות החוק, שלא בהכרח היו בכוונת המחוקק. לאור השלכות אלה שהן כאמור ברובן בלתי מכוונות נראה 

כי יש מקום להוסיף מנגנונים חוקיים שישפרו את עצמאותם של ארגוני החברה האזרחית.

חיזוק למסקנה זו אנו מוצאים בעבודתו של ד"ר לימור )2008( המתייחס לנושא הרגולציה ולחסמים בארגוני 

המגזר השלישי. לטענתו, הרגולציה הקיימת בארץ מכוונת למניעה. לעתים המניעה ועלותה פוגמים בפעילות, 

מעכבות אותה ואפשר אף שיגרמו לביטולה. אין זה מן הראוי, לתפישתו, כי כל פעולה אשר בעיני הרגולטור 

יש בה משום אפשרות קלושה או אפילו יותר מכך לניצול לרעה, תעמיד מיד חסמים ותפעיל בלמים עד לגמר 

הבירור. הבלימה בשיטה הישראלית, מתקשה להבחין בין עניין שבמהות לבין עניין נוהלי, והקשיחות הבאה 

עמה קשה ומכבידה, ריכוז סמכויות ביד גורם אחד, במקרה הישראלי הרשם הסטטוטורי, יוצר עוצמה ונהלים 

קשוחים263.

עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה יכולה החברה האזרחית להתנהל ללא התערבות חיצונית שלא לצורך?

ניקוד: 54
כמה  ועד  לפעול  האזרחית  לחברה  המוקצה  המרחב  גודל  בדבר  מסוים  מאבק  יש  כי  הטיעון  עלה  בדיונים 

מתאפשרת  בישראל,  המגזר.  של  הפעולה  חופש  מידת  ומה  אותו  מרחיבה  או  זה,  במרחב  נוגסת  המדינה 

התנהלות חופשית במידת מה של ארגוני החברה האזרחית, פרט לארגונים הפועלים במגזרי מיעוטים, שם 

262  לימור, נ. לעיל, עמ' 18-17
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הפיקוח על ארגוני החברה האזרחית הדוק יותר בנימוק הפורמלי של פגיעה במדינה ומגבלות בטחון המדינה. 

מהראיונות עולה כי, בעיקרו של דבר, בפועל אין התערבות פוליטית או שלטונית רבה בפעילות ובמהות של 

ארגוני החברה האזרחית. הדרישות המנהליות והמבניות הרבות של הרשם הן טרחה בירוקרטית והתערבות 

מנהלית אך לא התערבות של ממש בפעילות המהותית של הארגונים. בדרך כלל המדינה אינה מצרה את 

צעדיהן של עמותות. 

המרואיינים ציינו כי הגורם העיקרי המהווה התערבות מצד המדינה הוא מרחב הפעולה הרחב מאד של רשם 

העמותות והסמכות המוקנית לו. הבעיה העיקרית נעוצה בכך שבמסגרת סמכויותיו, לרשם שיקול דעת נרחב. 

אמנם מבחינה חוקית תפקידו וסמכויותיו מוגדרים אך חופש הפעולה הרחב שלו להפעיל שיקול דעתו האישי 

יוצרים מצב שבו ההסדרה אינה רק על-פי החקיקה אלא גם על פי הוראותיו המנהלתיות. כלומר, ההסדרה 

מושפעת מתפישת עולמו של הרשם כך שכאשר נכנס לתפקיד רשם חדש, הכללים עשויים להשתנות לפי 

הבנתו וראות עיניו. דוגמה לכך ניתן לראות בדרישה הקיימת כיום כי בעת הקמת עמותה על מקימי עמותה 

להתחייב כי אין להם עבר פלילי. דרישה זו איננה קיימת בחוק ונוספה עם כניסתו של רשם חדש לתפקיד. 

הדרישה מנוגדת לחוק חופש ההתאגדות, שכן אנשים בעלי עבר פלילי מנועים מלהקים עמותה ולהירשם 

כחוק. בפועל, הדבר מפלה אותם לרעה.

כמו כן הרשם יכול לפסול רישומן של עמותות שבעיניו עלולות להביא לפגיעה במדינה או בביטחונה, או לפסול 

עמותות שבעיניו הן למטרות לא רצויות. הרשם יכול להחליט כי פעילותה של עמותה מסוימת אינה תקינה 

והוא יכול להחליט על פירוקה. אגב, על החלטה זו החוק מאפשר ערעור בפני בית משפט. אולם הליכי הערעור 

הם מורכבים, ארוכים ויקרים ולכן אינם נגישים לכל עמותה. כתוצאה מכך יכולה להיות הגבלה משמעותית 

לעמותות ולפעילות בתחומים אשר בהם הרשם מתרשם שיכולה להיות "פגיעה" במדינה. כך בפועל, הפך 

הרשם מסמכות רישום גרידא, לגורם "המסנן" עמותות ויכול למנוע רישום של עמותות, ואף לפרקן. העובדה 

שהחלטות מסוג זה נתונות לשיקול דעתו ולפרשנותו האישית של הרשם, היא פגיעה מהותית בעמותות. 

דוגמא אחרת היא בדיקת תיקי העמותות. בהתאם לסמכויות הנתונות לרשם העמותות, יחידת הרשם עוסקת 

בבדיקת תיקי העמותות הפונות בבקשות לקבלת אישור ניהול תקין, ומנפיקה אישורים לעמותות העומדות 

בדרישות הדין. ביחידת הרשם התפתח הנוהג לבדוק את תיקי כל העמותות ולא רק אלו שפנו לקבלת אישור 

ניהול תקין, לבדיקות אלה יכולות להיות השלכות שהן בבחינת התערבות מהותית בעמותה. כאשר מבדיקת 

תיק העמותה עולה כי קיימים ליקויים, ננקטים על-ידי הרשם צעדים כלפי העמותות ובהם: אי מתן אישור 

ניהול תקין המשפיע על גיוס תרומות, מינוי חוקר, נקיטה בהליכי פירוק, דרישה מהעמותה לעמוד בתכנית 

הבראה או הטלת קנסות מנהלים היכולים להיות מהותיים למצבה הכספי של העמותה. הדבר נכון גם לגבי 

חברה לתועלת הציבור.

כפי  להימנע מערעור על החלטותיו.  הנטייה  היא  כוח לרשם העמותות  נוספת שבפועל מעניקה  בעייתיות 

שצוין לעיל אם הרשם החליט למשל שלא לרשום עמותה, הדרך היחידה לערער על החלטתו היא בפנייה 

לבית המשפט. פנייה כזו היא עניין תקציבי רב משקל שלא כל הארגונים מסוגלים לעמוד בו ולכן הנטייה היא 

לא לערער. פן נוסף בהקשר זה הוא החשש של עמותות מכך שתביעה לבית המשפט נגד הרשם יכולה, בסופו 

של דבר, להיות בעלת השלכות שליליות לעמותה בעתיד ולכן חותרת להתפשר ולהגיע להסכם מחוץ לכותלי 

בית המשפט. 
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מהראיונות עלה גם התפקיד המרכזי שבפועל ממלא כיום נושא אישור הניהול התקין של העמותות. כאמור, 

בו לשם  וולונטרי, שארגונים מסוימים שהיו מעוניינים  אישור הניהול התקין שמוציא הרשם, החל כמשהו 

קבלת תרומות, פנו לרשם כדי לקבלו. בכך הם לקחו על עצמם לעמוד בדרישות 'הניהול התקין' שהן מקפידות 

ורחבות בהרבה מהדרישות הקבועות בחוק לשם קיום עמותה. עם הזמן, בפועל, בהשראתו של הרשם הפכו 

מכך,  כתוצאה  לא.  או  בכך  חפצה  אם  בין  עמותה  לכל  מחייבות"  "דרישות  למעיין  התקין  הניהול  דרישות 

שהוא  החוק,  דרישות  לפי  מאשר  יותר  בהרבה,  המחמירות  התקין  הניהול  כללי  לפי  מתנהלות  העמותות 

פחות מחמיר. הניהול התקין הפך להיות בפועל ולמעשה - סוג של חוק. אמנם לרשם העמותות אין סמכות 

בו. למשל,  ישנן דרכים עקיפות להבטיח את השימוש  בניהול תקין, אולם  פורמאלית לכפות את השימוש 

בדיוני השולחן העגול עלה כי כאשר עמותה אינה מסכימה להכפיף את עצמה לכללי הניהול התקין, רשם 

משמעותיות  השלכות  להיות  יכולות  שלהן  עומק  בדיקות  בה  ולבצע  מפקח  אליה  לשלוח  יכול  העמותות 

הניהול  יותר של  ומקיימות את הדרישות המחמירות  להימנע מכך  לכן,  רבות מעדיפות  לעמותה. עמותות 

התקין. נושא הניהול התקין נועד, כזכור, לאשר את ניהולה התקין של עמותה לצורך קבלת אישורים לזיכויי 

מס מטעם שלטונות מס ההכנסה. עמותה שאינה מבקשת אישור זיכוי מס, להלכה, לא זקוקה לאישור ניהול 

תקין. אולם כאמור, בפועל, אימוץ דרישות הניהול התקין הפך לנורמה. 

להוציא פנייה לבית משפט אין למעשה כל פיקוח על רשם העמותות. המרואיינים הסכימו כי עובדה זו היא 

בעייתית במיוחד שכן אין גוף שיאזן את הכוח הרב אשר הצטבר בידיו של הרשם ואין מי שיוודא כי הרשם 

הגדולה של  לרוב המעורבות  המרואיינים  לדעת  כי  לציין  נאות. חשוב  לא  באופן  הרב  כוחו  את  מנצל  אינו 

רשם העמותות אינה שלילית, ובדרך כלל, אין בה ניצול לרעה של מעמדו. לעיתים מעורבות זו אף תורמת 

יוצא  העמותות  רשם  כאשר  היא  לכך  דוגמה  מסוימים.  אזרחית  חברה  ארגוני  של  יותר  נאותה  להתנהלות 

בקריאה לארגוני חברה אזרחית להסדיר יחדיו תחום פעילות מסוים, שאינו מוסדר. אין לרשם מחויבות חוקית 

לעשות זאת, אך במקרים כאלה ההשפעה של ההסדרה היא חיובית. 

נושא מימון הארגוני החברה האזרחית פותח אף הוא פתח משמעותי להשפעות חיצוניות עליהם.  בפועל, 

הממשלה מהווה גורם חשוב המשפיע על ארגוני החברה האזרחית לא מעטים גם בהיבט זה: דרך הפטורים 

ממס שמעניקה והמכרזים שהממשלה מפרסמת לקבלת תקציבים להפעלת העמותות. מבחינת ההשפעה של 

הענקת הטבות ופטורי מס, המדינה )רשות המיסים( כאמור, מכתיבה דרכי פעולה הנדרשות לפי כללי הניהול 

התקין. אולם, גם אם עמותה עומדת בכל התנאים הנדרשים, עדיין לא בהכרח נגמרות "תלאותיה": זאת, מאחר 

ובסופו של דבר, שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת – גוף פוליטי "למהדרין" - הם המחליטים על הקצאת 

התקציבים ויכולים להפנותם לעמותות מסוימות ולא לאחרות, מטעמים פוליטיים. עמותות רבות מתקיימות 

מתקציבים ממשלתיים והחלטות על מתן/שלילת המענקים )או מכרזי ספקים( או שינויים )קיצוצים( בתקצוב 

הממשלתי, יכולים להיות בעלי השפעה קריטית עליהן.

גורם חיצוני אחר לחלוטין, שלו יש בפועל יכולת השפעה רבה על העמותות, הם התורמים. לא הייתה התייחסות 

מספקת של המרואיינים לעניין התלות הכלכלית של ארגוני חברה אזרחית בתורמים והשפעת תורמים עליהם. 

התורמים הם לעיתים המקור היחיד, או כמעט יחיד, למימון פעילותם. ברור לפיכך כי התורמים משפיעים 

גדולה במיוחד. סדר היום של  יחיד, או בתרומה  לעיתים על פעילות הארגונים, במיוחד אם מדובר בתורם 

התורם ומטרותיו עלולים להשפיע על הדגשים בפעילות הארגון, או על קביעת סדר העדיפויות בפרויקטים 
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של הארגון. יחד עם זאת בדרך כלל תרומות, בייחוד אם מגיעות מתורמים אחדים, לא משפיעות באופן מהותי 

על מטרות הארגון.

משילות החברה האזרחית

א. שקיפות החברה האזרחית
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה יש נהלים והוראות להבטיח שקיפות במידע על ארגוני החברה האזרחית?

ניקוד: 80
החוקים המסדירים את הקמתם של ארגוני החברה האזרחית, חוק העמותות ורשם העמותות, מחייבים את 

ועוד. כלומר קיימת דרישה חוקית להכנת  ארגוני החברה האזרחית למסור לרשם תקנונים, דוחות כספיים 

שינויים  על  לדווח  האזרחית  החברה  ארגוני  נדרשים  כן,  כמו  לפעולתה.  מטרות  וקביעת  לעמותה  תקנון 

ועדכונים החלים בתקנון, במטרות, במוסדות הארגון ועוד. אולם, מעבר לחובה להצהיר על מטרות ולהתקין 

ויישארו  יתפרסמו ברבים  כי אלה לא  יתכן  כך  בידי הרשם, אין חובה לפרסמם.  ולהפקידם  תקנון לעמותה 

במאגר המידע של רשם העמותות. מאגר זה אינו נגיש לציבור באתר אינטרנט, להוציא פרטים בסיסיים של 

העמותה כגון שם, מספר העמותה, כתובתה וטלפון, תמורת תשלום אגרה, יש אפשרות לקבל את עיקרי תיק 

העמותה המצוי במשרדי רשם העמותות, ברשות התאגידים, או לעיין בו, אך אין אפשרות לעיין בכל התיק 

על כל המצוי בו. במילים אחרות, בעוד שרשם העמותות אוסף מידע רב על העמותות, הרשם אינו מקל על 

נגישות הציבור למידע זה. יש לציין כי מבחינת החוק, אין חובה על העמותה לפרסם לחברי העמותה עצמה 

דוחות כספיים ואחרים, פרוטוקולים וכדומה. כלומר, להלכה, יתכן ואין שקיפות גם כלפי חברי העמותה עצמה.

רשם העמותות דורש מהעמותות להציג מאזן כספי ותקציב – הן כלפי חוץ והן בתוך העמותה פנימה. הדוחות 

הכספיים מוגשים לרשם חודשים אחדים אחרי תום השנה: החוק מגדיר מועד אולם הרשם נותן אורכות באופן 

קבוע, כלומר למעשה יש שקיפות בדיעבד, "היסטורית", שאינה תמיד רלוונטית עוד. הבעייתיות שבכך באה 

לידי ביטוי בשני אופנים: האחד - בעיות העולות מהמאזן מתגלות לאחר שמרבית השנה חלפה ועל כן יכולת 

ההשפעה על התקציב של אותה השנה היא אפסית; השני - עקב היכולת לדחות הפרסום נוצר מצב בו הטיפול 

במצב הכספי העדכני של העמותה מוזנח במשך השנה. ברור כי הדבר פוגע בשקיפות הכספית של ארגוני 

החברה האזרחית, שקיפות שהיא חיונית למניעת התנהלות בלתי-ראויה של עמותות.

את  תואמת  לא  ולכן  גדולים  לארגונים  בעיקר  מותאמת  בחוק,  המוגדרת  בדרך  כי השקיפות  להדגיש  ראוי 

המציאות במגזר זה אשר בו רוב העמותות הן קטנות ובעלות מחזור כספי קטן פחות - ממיליון שקל בשנה. 

עבורן, דרישות החוק הן לעיתים דרקוניות מדי ויקרות מכדי לעמוד בהן.
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שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנה שקיפות בארגוני החברה האזרחית?

ניקוד: 75
בפועל, קיימת שקיפות רבה למדי בפעילות ארגוני החברה האזרחית. שקיפות זו מושגת באמצעות פרויקט 

"גיידסטאר" ישראל שהוא אתר העמותות בישראל. באתר מוצג מידע רשמי מתוך מאגרי רשם העמותות 

על אודות כל העמותות בישראל לצד מידע נוסף, עשיר ומגוון, שאותו בחרו העמותות עצמן להעלות לאתר. 

זהו מאגר המידע המקיף והאיכותי ביותר על ארגוני החברה האזרחית בישראל: למעלה מ-35,000 העמותות 

והחברות לתועלת הציבור הרשומים בישראל. בכך, גיידסטאר מעניק נוכחות אינטרנטית למכלול העמותות 

הפעילות בארץ – הן לגדולות והמבוססות ביותר והן לאלפי עמותות קטנות שעד כה לא זכו לנוכחות במדיום 

זה. החשיפה האינטרנטית מעודדת מעורבות של תורמים ומתנדבים וכן שיתופי פעולה בין עמותות.

גיידסטאר ישראל הוקם על ידי גורמים פילנתרופיים וממשלת ישראל: הפרויקט משותף למשרד המשפטים, 

ליד-הנדיב ולג'וינט ישראל. המטרה בהקמת מאגר מידע זה היא בראש ובראשונה ליצור שקיפות ציבורית 

בהתנהלות העמותות בישראל. כל מי שיש לו עניין בעמותות: תורמים, מתנדבים, ספקים ולקוחות יכולים 

לגלוש ולמצוא מידע רשמי אשר דווח לרשם העמותות,  על אופן ההתנהלות של כל עמותה פעילה בישראל.

אין ספק כי הפרויקט ממלא חלל שאינו מכוסה כראוי על ידי החוק בנושא השקיפות, ובפועל הפרויקט שינה 

את פני השטח בתחום זה. כיום קיימת שקיפות רבה לגבי הארגונים, והמידע נגיש לכל המבקש אותו על אף 

העובדה כי רשם העמותות מהסס למסור מידע זה. הפרויקט משמש תחליף להסדרה הממשלתית על ארגוני 

החברה האזרחית ותורם לתחרות בין ארגונים הפועלים בתחומים דומים.

החברה  מארגוני  רבים  של  המצומצמת  והתקציבית  הכספית  השקיפות  בתחום  בעיה  עדיין  נותרה  בפועל, 

האזרחית. גם המידה החלקית )לעתים חלקית מאד( של שקיפות, אצל לא מעטים מארגוני החברה האזרחית 

והעמותות כלפי חבריהן הן, מהווה בעיה חשובה של שקיפות הדורשת טיפול.

ב. אחריותיות החברה האזרחית
אחריותיות - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את יושרתה של החברה האזרחית בפועל?

ניקוד: 68
הוועד  הארגונים,  מייסדי  כלפי  ובראשונה  בראש  היא  האזרחית  החברה  ארגוני  אחריותיות  החוק,  מבחינת 

לדווח  העמותות  ועל  העמותות  רשם  כלפי  אחריותיות  יש  העמותות,  חוק  מכוח  בארגון.  והחברים  המנהל 

על מטרותיהן, המסגרות הארגוניות שלהן ועל מצבן הכספי. האחריותיות באה לידי ביטוי באמצעות מנגנון 

האזרחית.  החברה  בארגוני  חקירות  ליזום  יכולתו  ומתוך  הרשם  ידי  על  המונפק  אישור  תקין  ניהול  אישור 

חברי  כלפי  האזרחית  החברה  ארגוני  המנהלים של  הוועדים  האחריותיות של  את  מחזקות  הרשם  דרישות 

הארגונים הללו בכך שנדרש מהם להציג תקנון מסודר לערוך אספה שנתית ולהעביר דיווח לאספה הכללית 

על מצב העמותה. עם זאת אין לארגוני החברה האזרחית אחריותיות בנושאי הפעילות כלפי הרשם. מבחינת 

העשייה והפעילות, האחריותיות היא כלפי פנים: הוועד המנהל, חברי העמותה והאספה הכללית האמורה 
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לקבל דיווח על הפעילות. כארגוני חברה אזרחית יש לאלה אחריותיות כלפי הציבור הרחב אשר למענו ובשמו 

הם פועלים, אולם אחריותיות זו היא לא קונקרטית ובמידה רבה ערטילאית.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה יש לארגוני החברה האזרחית אחריותיות כלפי מחזיקי-עניין בציבור?

ניקוד: 48
ככלל ארגוני החברה האזרחית מתנהגים באחריותיות רבה כלפי רשם העמותות אך במידה פחותה כלפי ככלל, 

ארגוני החברה האזרחית מתנהגים באחריותיות רבה כלפי רשם העמותות אך במידה פחותה כלפי החברים 

בארגון. מאחר שיש ארגוני חברה אזרחית רבים ומגוונים מאד בתחומי פעילותם וגודלם, מסתבר כי יש לא 

מעט ארגונים בהם לא מובא מידע, פרוטוקולים על פעילות או דוחות כספיים לידיעת החברים בארגון או 

– היכן שקיימות פונקציות כאלה(  ובמבקר הפנים  וועדת הכספים  )בסיוע  בעמותה. להלכה, הוועד-המנהל 

נושא באחריותיות כלפי האספה הכללית של חברי העמותה וחייב לתת לה דין וחשבון על הנעשה. בפועל, יש 

ארגוני חברה אזרחית רבים בהם )בייחוד בקטנים( הוועד המנהל או החברים אינם פעילים כמעט ומגלים עניין 

מועט בנעשה בארגון. כתוצאה מכך מנהלי העמותות/ארגונים אלה יכולים במידה רבה לפעול כראות עיניהם 

בניהול העמותה, ללא פיקוח וללא אחריותיות כלפי מוסדות העמותה. דבר זה מחליש מאד את האחריותיות 

של חלק מהעמותות, שכן אין בפועל גוף שלו יש למסור דין וחשבון על ההתנהלות לבד מרשם העמותות 

אשר לו חייבים לדווח על שינויים מבניים כמו שינויי מטרות ותקנון.

החברה  ארגוני  של  והמשילות  ההתנהלות  אופן  על  ביקורת  הביעו  העגול  השולחן  ומשתתפי  המרואיינים 

להם  ואל  המשתפת  האזרחית  החברה  לרוח  בהתאם  לנהוג  צריכים  הארגונים  לטענתם,  הללו.  האזרחית 

להעתיק מהמגזר העסקי והציבורי את המבנה הארגוני ודרך קבלת ההחלטות ההיררכית. ארגון חברתי שייך 

לחבריו ולכן קבלת ההחלטות שבו צריכה להיות שיתופית ומשתפת. לדעתם, בארץ אין מסורת של שיתוף 

אמתי בקבלת ההחלטות של כל בעלי העניין.

ראוי כמובן להביע הסתייגות מהכללות גורפות מדי בנושא זה. יש לחזור ולציין כי לא כל העמותות מנהלות 

כך: יש לא מעטות המתנהלות באחריותיות רבה. כאמור, יש הבדלים משמעותיים מאד בין ארגוני החברה 

עמותות.  של  שונים  סוגים  ובין  לעמותה,  עמותה  בין  בפועל,  האחריותיות  מצב  ובין  השונים  האזרחית 

האחריותיות בתוך מגוון זה יכולה להשתנות מאד. 

כללית, הייתה הסכמה בדיונים, כי יש לשפר את האחריותיות בארגוני החברה האזרחית ולשם כך יש לשפר 

את השיתוף בין מחזיקי העניין השונים בעמותות ומעורבותם בהן.
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ג. יושרת החברה האזרחית
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים שנועדו להבטיח את יושרת ארגוני החברה האזרחית?

ניקוד: 49
נראה כי יש מעט מנגנוני חוק שנועדו להבטיח את היושרה בארגוני החברה האזרחית. דרישת החוק – המיושמת 

על ידי הרשם היא כי לעמותות יהיו מטרות ברורות ויהיה תקנון פעולה התואם מטרות אלה, דרישה זו נועדה 

לחזק את היושרה מעבר לכך בחוק ובהלכה אין מנגנונים המבטיחים כי אכן הפעילות תהיה בהתאם למוצהר, 

כלומר תהיה יושרה. פורמלית, אין מנגנוני בקרה ופקוח ראויים היכולים להבטיח כי העמותות אכן פועלות 

בהתאם למטרותיהן ומקיימות את התקנונים שהציגו לרשם, כלשונם )או אפילו באופן דומה לרשום בתקנון(. 

מופעלת  אינה  זו  סמכות  אך  עמותות  התנהלות  לבדוק  חוקר  ולשלוח  סמכותו  להפעיל  אמנם  יכול  הרשם 

גם בדרישות  הנראה  כפי  ביושרה.  למנגנון הממריץ עמותות לפעול  בכדי להפוך  די הצורך  לעתים קרובות 

יושרה. דוגמא לכך היא העובדה כי אין דרישה פורמלית לקוד אתי  היעדים והתקנון אין די בכדי להבטיח 

להתנהלות העמותה. היושרה של ארגוני החברה האזרחית תלויה במידה רבה במצפונם של מנהלי ארגוני 

החברה האזרחית והיא אינה דרישה פורמלית.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה יושרת ארגוני החברה האזרחית מובטחת בפועל?

ניקוד: 70
החברה האזרחית היא מגזר רחב ומגוון ביותר הכולל מעל 35 אלף ארגונים, ובהם ארגונים ועמותות מסוגים 

כלל  גבוהה  אינה  היושרה  רבים בהם  יש בחברה אזרחית ארגונים  ומגונים. לדעת משתתפי הדיונים  שונים 

ועיקר. הארגונים מציגים מטרות וכיווני פעולה מסוימים, בעוד שבפועל הם פועלים לקידום מטרות אחרות 

לגמרי – אם לא מנוגדות, אשר לעתים משקפות ניגודי עניינים. לעתים ניכרת חוסר שקיפות )אם לא הסתרה( 

כלפי הקרנות התורמות משאבים. קיימות בעיות כגון נפוטיזם וחוסר מודעות לניגודי אינטרסים ואין קודים 

פי  ועל  לפי ערכיו  לפי הבנתו,  פועל  או קודים אתיים להסדיר דברים אלה. לא פעם הארגון  של התנהגות 

הרקע התרבותי-ערכי של חבריו או הנהלתו. עמותות רבות נשלטות על ידי משפחות, ויש שהוועד המנהל 

שלהן פועל על פי העיקרון: "חבר מביא חבר": לעתים קרובות ניתן לראות כי בני אותה משפחה הם החברים 

בוועד המנהל. לדעת המשתתפים בשולחן העגול הדבר נובע בעיקר מהיעדר חינוך לדמוקרטיה. למעשה, יש 

חוסר מודעות לבעייתיות של נושא האתיקה והיושרה )או חוסר היושרה(. לא כל המשתתפים הסכימו באשר 

לסיבות להתנהגות חסרת היושרה שהוצגו כאן אך הכול הסכימו על כך שמדובר ברמה נמוכה של יושרה. כמו 

כן הם סברו כי קיימים מעשי רמייה בארגוני החברה האזרחית אך הם חריגים, וכי מרבית הבעיות הנוגעות 

להתנהלות בלתי נאותה נובעות מחוסר ידיעה ומחוסר הקפדה, ולא בהכרח מכוונת זדון.

וולונטריים בעיקרם ואינם באים להשיא רווח לחבריהם, יש  מאחר שארגוני החברה האזרחית הם ארגונים 

מקום מרכזי לרגולציה עצמית להגברת היושרה וכן יש מקום להכנת קוד התנהגות לארגון או אמוץ קוד אתי 

כללי לארגוני החברה האזרחית. יש קושי מסוים בניסוח קוד אתי אחיד למגזר החברה האזרחית כולו המכיל 

קשת כה רחבה של ארגונים, ולכן יש צורך בהכשרה והעמקה בפיתוח תחומים אתיים אלה.
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לפי מדד תפישת השחיתות )שרטוט 26( הבודק כיצד מעריכים מומחים שונים וגורמים מתוך המגזר עצמו את 

רמות השחיתות בו, החברה האזרחית אינה פועלת בניקיון כפיים. הציונים שקיבלה החברה האזרחית בעשור 

האחרון נעים בין 2.8 ל-3.3 )1 היעדר שחיתות – 5 שחיתות גבוהה(.

שרטוט 26: מדד תפישת השחיתות בחברה האזרחית, לפי שנים

תפקיד החברה האזרחית במערכת היושרה264

חשוב לחזור ולציין כי לחברה האזרחית ולארגוניה אין יעוד אחד ויחיד: החברה האזרחית מהווה זירה לפעילות 

לארגונים רבים ושונים מאד זה מזה. לכל ארגון במסגרת הרחבה הזו יש מטרה וחזון משלו. כל קבוצה של 

אנשים יכולה לבחון את המציאות סביבה ולומר כי עניין אזרחי זה או אחר נראה, או לא נראה בעיניה ולכן 

רוצה להשתלב בו ולעשות מעשה. התאגדות לשם עשיה כזו הופכת אותם לחלק מהחברה האזרחית. ברור 

אם כן כי יש שוני רב בין הארגונים והעמותות הנחשבים חברה אזרחית מבחינת תרומתם לקידום מערכת 

היושרה הלאומית.

ויצירה של חברה אזרחית פעילה ואכפתית  עם זאת, היעוד של החברה האזרחית באופן כללי, הוא קידום 

כלפי הקהילה שלה והמדינה ככלל. ריבוי ארגוני החברה האזרחית בישראל )כזכור, יותר מ- 35 אלף ארגונים 

רשומים(, משקף עושר רב של פעילויות ומטרות ויכולת לפעול, להתערב בחיים הציבוריים, ולהשפיע בתחומים 

אזרחיים רבים. כל אלה, תורמים למערכת היושרה הלאומית. פעילותם של ארגוני החברה האזרחית הרבים 

264  מתוך החומר שנאסף והראיונות שהתקיימו לא ראינו התייחסות ברורה וישירה לנושא תפקיד ארגוני החברה האזרחית במערכת 

היושרה הלאומית. ההתייחסות כאן היא מתוך המשתמע מהחומר שנאסף.
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תורמת לכן לקידום היושרה הלאומית אם ישירות ואם בעקיפין. באופן ישיר פועלים ארגונים שמטרתם היא 

לקדם יושרה לאומית, כגון: ארגוני שינוי חברתי; ארגוני זכויות אזרח; ארגונים לקידום צדק חברתי; מלחמה 

תקין  לממשל  הציבוריים;  ובחיים  בעסקים  אתית  התנהגות  ולקידום  שקיפות  לקידום  ציבורית;  בשחיתות 

ונאות; לשמירה על ערכי משפט טבע וסביבה; הגנה על אזרחים מפני התעמרות שלטונית; ורבים נוספים. 

ורווחת  רווחתם  ולשיפור  לאזרחים  לסיוע  מכוונות  שמטרותיהם  רבים,  לארגונים  יש  יותר  עקיפה  תרומה 

הציבור ובכך תורמים, גם אם לא במוצהר, ליושרה הלאומית. בהם, ארגונים המספקים לאזרחים תמיכה וסיוע 

ונוער; מפעלי הזנה למיניהם, ועוד. לכל אלה תפקיד חשוב  משפטי, כלכלי, סיעודי וכדומה; טיפול בילדים 

ותורמים תרומה מהותית, ליושרה הלאומית בישראל.

מעניין לציין כי יש כאלה הרואים בתרומתה הגוברת והולכת של החברה האזרחית בישראל עניין שלילי: הם 

גורסים כי חברה אזרחית פעילה מייצרת "ממשלה עצלה"! כלומר, חברה אזרחית פעילה מאפשרת לממשלה 

להתנער מחובתה לפעול למען האזרחים ולרווחתם, ולסגת מתחומי פעולה אלה בהשאירה לחברה האזרחית 

למלא תפקיד זה במקומה. ביקורת זו מושמעת בישראל לעתים קרובות עקב העובדה שפעילויות אזרחיות 

רבות של הממשלה מופרטות בתהליך מואץ בשנים האחרונות. למעשה, הגורסים כך אינם סבורים כי תרומתה 

של החברה האזרחית ליושרה בישראל אינה חשובה, להפך הוא הנכון. עמדתם זו נועדה לבקר את הממשלה 

על מחדליה וזניחת אחריותה האזרחית. אין ספק כי יש קשר בין פעילותם של ארגוני החברה האזרחית לבין 

ממשלה עצלה המעבירה, בין במכוון ובין במחדל, שירותים אזרחיים אל ארגוני החברה האזרחית. השאלה 

ארגוני החברה  גוררת את  לאזרחים מצד הרשות המבצעת  והמסובב: האם צמצום השירותים  היא הסיבה 

ארגוני  הפוך:  הוא  או שהכיוון  אלה,  שירותים  לתת  על עצמם  ולקחת  שננטשו  בתחומים  לפעול  האזרחית 

החברה האזרחית לוקחים על עצמם פעילות ובכך דוחקים את רגלי הממשלה ומאפשרים לה להפסיק לספק 

שירותים אלה. הרושם שעולה מהחומר שנאסף )ראיונות, דיוני שולחן עגול, ניתוח חומר כתוב וכדומה( הוא 

כי האפשרות הראשונה היא השוררת: ארגוני החברה האזרחית נכנסים לפעול בתחומים אזרחיים אשר בהם 

הממשלה מפסיקה לפעול.

א. ארגוני החברה האזרחית כגורמים לאחריותיות הממשלה למעשיה
באיזו מידה החברה האזרחית פעילה ומצליחה לגרום לממשלה שלא להתנער מאחריות על מעשיה?

ניקוד: 75
נראה שתפקיד החברה האזרחית בישראל ככלב שמירה על אחריותיות הממשלה מפותח למדי. כלי  ככלל, 

חשוב בידי ארגוני החברה האזרחית למניעת התחמקות הממשלה מאחריותיות הוא הפניות לבג"צ. כלי שני הוא 

שיתוף פעולה: בשנים האחרונות ניכר כי גם הממשלה מבינה את תפקידה של החברה האזרחית ואת החשיבות 

שיש בשילובה בתהליך קבלת ההחלטות. הדבר בא לידי ביטוי בקיומם של שולחנות עגולים, דיונים במשרד 

ונציגים של החברה  נציגים של הממשלה  יחדיו  לדיונים  בהם מתכנסים  נוספים  ובמשרדים  ראש הממשלה 

האזרחית המתמחים בתחום הרלוונטי. בדיונים אלה מתקבלות המלצות לגבי דרכי פעולה וניסוח מדיניות.

כאמור, כלי מרכזי כאן בידי החברה האזרחית הוא פנייה לערכאות ובעיקר הגשת פנייה לבג"צ נגד הממשלה. 

השלטון:  לאיכות  התנועה  כגון  עמותות  הן  האזרחית  החברה  שממלאת  המשמעותי  לתפקיד  טובה  דוגמה 

משתמשות בעיקר בכלים משפטיים, בג"צ ואמצעים דומים ומצליחות לגרום לממשלה ליטול אחריות ואף 
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בעייתיים  מינויים  למניעת  שחיתויות,  לחושפים  הגנה  צווי  להענקת  הובילו  שלהם  יוזמות  מדיניות.  לשנות 

חוקים  לבג"צ הסברים מדוע  ולשריה למסור  צווים על תנאי לממשלה  וכן הביאו למתן  בכירים,  לתפקידים 

כמובן  יש  ועוד.  לישיבות ממשלה  מוסמכים,  למניעת השתתפות מקורבים, שאינם  נאכפים,  אינם  מסוימים 

עמותות נוספות הפועלות בצורה דומה ופונות לבג"צ כדי למנוע מהממשלה מלהתחמק מאחריותיות בתחומים 

מגוונים.

הצלחות רבות רושמים גם ארגוני איכות הסביבה המצליחים בפעילותם להניע את הציבור להפגנות ולמחאה 

ולגרום לממשלה לשנות מדיניות והחלטות. מקרה מפורסם אחד הוא הבניה בחוף פלמחים: בעקבות פעילות 

של ארגונים אלה הופסקה בנייתו של כפר נופש שהגביל את הגישה החופשית של הציבור אל החוף ופגע בערכי 

טבע המקיפים את החוף265. המקרה של חוף פלמחים הוא דוגמא גם לשיתוף פעולה בין ארגוני הסביבה לבין 

השר לאיכות הסביבה באותה עת, גלעד ארדן. יש גם שיתוף פעולה בין ארגוני החברה האזרחית לבין עצמם 

כדי לקדם יחד נושאים משותפים. למשל, במקרה של הצעת הממשלה הידועה כ'רפורמה לתכנון ולבנייה', 

ארגונים חברתיים שיתפו ביניהם פעולה ליצירת קואליציה רחבה שהפעילה לחץ על הממשלה עד שזו עצרה 

את הרפורמה.

בזכות פעילותם של ארגוני החברה האזרחית, מאבקים ציבוריים הנוגעים למאבק בשחיתות הפכו לנושא מדובר 

בתקשורת ואחיזת המאבק בשחיתות בתודעה הציבורית הולכת ומתחזקת. עם זאת, מדובר עדיין בפעילות 

שאינה רחבה ומקיפה דיה. מרבית הפעילות הציבורית בנושא היא נקודתית וזוכה לתהודה מצומצמת. בארגוני 

נגד השחיתות, אולם המחסור במשאבים משפיע מאד על יכולתם  נכונות רבה לפעול  החברה האזרחית יש 

בין  פעולה  שיתוף  יש  כאשר  יותר  גדולים  פעולה  הצלחת  סיכויי  ראויים.  ובעקביות  בשיטתיות  בזה  לטפל 

של  התקשורתי  המסע  היא  לכך  דוגמה  הנושא.  את  מקדמים  הם  ויחדיו  אזרחית  חברה  לארגוני  התקשורת 

העיתון "דה-מרקר" בנושא קשרי הון-שלטון, אשר אומץ לאחר מכן על ידי התנועה לאיכות השלטון ששילבה 

מאמציה בנושא. קמפיין זה זכה להצלחה, והעלה את הנושא למרכז השיח הציבורי ולהגברת המודעות אליו. 

בעקבות הקמפיין כינס מבקר המדינה ועדה מיוחדת אשר דנה ביחסי הון-שלטון וניסחה המלצות כיצד ניתן 

להגביל, לפקח ולהגביר את השקיפות בעניין. עם זאת, הצלחתו של הקמפיין נבעה בעיקר מהעיסוק הרב של 

התקשורת בכך. עיסוק בנושאים כאלה רק על ידי פעילות ארגוני החברה האזרחית לא תמיד זוכה להצלחות 

דומות.

על אף פעילותם החיובית, ארגוני החברה האזרחית, אינם מוגנים כראוי על ידי החוק וניתן לראות זאת בשינוי 

האחרון שחל בחוק לשון הרע: שינוי זה מאפשר לתבוע גוף שלכאורה הוציא לשון הרע, מבלי להוכיח שנגרם 

נזק266. התחושה בציבור ובתקשורת הייתה כי דבר זה בא במישרין ובעקיפין כדי להחליש ולהרתיע פעילים 

חברתיים, ארגוני החברה האזרחית ועיתונאים כאחד ממאבקם בשחיתות.

265   ראו כתבה ב- YNET: "הפור נפל: כפר הנופש בחוף פלמחים בוטל" 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3981282,00.html
266   חוק איסור לשון הרע )תיקון מס' 10( )הרחבת סעדים(, התשע"ב–2011. סכום הפיצוי הוגדל בתיקון זה מ- 50 אלף ₪ ל- 300 

אלף שח ללא הוכחת כוונה.
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ב. ייזום פעילות ורפורמות מדיניות למלחמה בשחיתות על ידי ארגוני החברה 
האזרחית

באיזו מידה חברה האזרחית מעורבת באופן פעיל ביוזמות לרפורמות במדיניות של מאבק בשחיתות?

ניקוד: 80
החברה האזרחית בישראל פעילה מאד במאבק נגד שחיתות. קיימת שדולה למאבק בשחיתות אשר רוב חבריה 

נוספת פועלת בכנסת להגברת השקיפות  הם ארגונים חברתיים שמטרתם היא מלחמה בשחיתות. שדולה 

יש  בשחיתות.  למאבק  הפועלים  החברתיים  הארגונים  ביוזמת  והוקמה  נוסדה  השדולה  המדינה,  במוסדות 

ארגוני חברה אזרחית העוקבים באופן מתמיד אחר המתרחש בכנסת, ופועלים להפוך את המידע הנאסף על 

ידם לכלי במאבק לשינוי המדיניות כלפי השחיתות. ארגוני חברה אזרחית אחרים נמצאים בקשר שוטף עם 

חברי הכנסת המקדמים רפורמות נגד שחיתות, ומסייעים הן כיוזמי הצעות חוק והן כמגיבים להצעות חוק 

שמועלות. הקשר עם הכנסת הוא ביוזמת הארגונים עצמם, הפונים לחברי הכנסת במטרה שאלו יעזרו לקדם 

רעיונות מסוימים או הצעות חוק שנהגו בתוך החברה האזרחית. כמו כן יש גם פניות מטעם חברי הכנסת 

לארגוני החברה האזרחית בבקשה לסייע ביצירת שדולה בעניין מסוים, סיוע בניסוח של הצעת חוק ועוד.

יש יוזמות רבות של החברה האזרחית אשר נועדו להגביר את השקיפות בחקיקה, בתקציב המדינה, ובנעשה 

בכנסת בכלל. העיקרון המנחה את הפעילות הוא כי שקיפות מונעת שחיתות. "הסדנה לידע ציבורי" למשל, 

מיכאל  לעניין שר בממשלה,  רתמו  כך  לציבור, לשם  מידע  והנגישות של  להגברת השקיפות  כלים  פיתחה 

איתן, ששרת כשר האחראי על שיפור השירות לאזרח, וביוזמת ארגוני החברה האזרחית פעל לקדם את נושא 

השקיפות לציבור והנגישות למידע בתוך הכנסת. אחד הפרויקטים המטופלים כיום על ידי עמותה זו בעקביות 

הוא "אתר תקציב פתוח" אשר מטרתו לפשט את חוק )ספר( התקציב, לפרוט אותו לחלקיו השונים ולהציג 

את הנתונים בצורה בהירה ומובנת לכל, ועל ידי כך להפוך את ספר התקציב הממשלתי נגיש לציבור. פרויקט 

זה החל בשעתו כיוזמה של עמותת שקיפות בינלאומית - ישראל )שבי"ל( בשיתוף גורמים במשרד האוצר, 

והתבסס על עבודתם של סטודנטים מתנדבים. פרויקט זה הופסק עקב מחסור במשאבים אך חודש לאחר 

מכן על ידי עמותת "הסדנה לידע ציבורי". כלי נוסף שפיתחה הסדנה הוא אתר "כנסת פתוחה" אשר בו ניתן 

לעקוב אחרי שלבי הטיפול בהצעות חוק, לעקוב אחרי פעולתם של חברי הכנסת בהצבעות, בוועדות, מהם 

הנושאים שהם מטפלים בהם ממה הם מדירים רגליהם, וכדומה. דוגמה נוספת לשיתוף פעולה היא פנייתו 

של מנכ"ל הכנסת לעמותת שקיפות בינ"ל -ישראל, לערוך בכנסת קורס בסיסי באתיקה. עמותת שקיפות 

בינ"ל ישראל אף הגיבה והייתה שותפה פעילה לצד עמותות אחרות בכתיבת כללי האתיקה לחברי הכנסת 

והשרים. אנשי עמותת "המשמר החברתי" למשל עוסקים בניטור פעילות בוועדות הכנסת קבוצת פעילים 

ועוברים  בהן. הנתונים מועלים לאתר  ומסקרת את המתרחש  הוועדות השונות בממשלה  בישיבות  יושבת 

ניתוח ועיבוד לקטגוריות )חוקים שקשורים למגזר הערבי, לגמלאים וכדומה(. כמו כן העמותה מקיימת מעקב 

אחרי חוקים שטיפולם מעוכב וכך משקפת לציבור את הנעשה בכנסת ומאפשרת לאזרחים להיות מעורבים.

ובמאבק  היושרה  בקידום  פעיל  אופן  שמעורבים  האזרחית  בחברה  ארגונים  יש  כי  מסתמן  לעיל  מאמור 

 – תרומתם  מוגבלים,  ומשאביהם  מצומצם  מספרם  עוד  כל  כי  ברור  בישראל.  ובממשל  בחברה  בשחיתות 

חשובה ככל שתהיה, עדיין אין בה די.
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מסקנות

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

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

אחד מעמודי-התווך האלה, נבחן המצב החוקי והמצב הנוהג בפועל ובהתאם לכך הוצעו המלצות הנוגעות 

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

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

מסקירת ההערכות שקיבלו כל המוסדות והגופים שנבדקו בישראל עולה כי רמת היושרה בישראל בינונית 

גרועה אך רחוקה מלהניח את הדעת. ההערכה הבינונית הזו אינה תוצאה של הערכת  – אמנם אינה  למדי 

נמוכה  יושרה  ומאידך,  גבוהה בחלק מהתחומים  יושרה  בינונית בכל התחומים, אלא משקפת מחד,  יושרה 

לציון  שזכתה  לכנסת,  המרכזית  הבחירות  ועדת  גבוהה:  להערכה  זכו  תווך  עמודי  שלושה  באחרים.  יחסית 

הגבוה ביותר )91 מתוך 100(, מבקר המדינה ונציב פניות הציבור )88(, והרשות השופטת )81(. מצדו השני של 

הרצף, שלושה תחומים שזכו להערכה נמוכה יחסית: השירות הציבורי )שירות המדינה(, שקיבל את הציון 

הנמוך ביותר )53 מתוך 100(, המפלגות )55( והרשות המבצעת )58(. ביניהם בתווך, ארבעת התחומים האחרים 

שזכו לדירוגי יושרה בינוניים-גבוהים. 

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

המבצעת )קרי: הממשלה(, והמפלגות הפוליטיות. חולשתה של הממשלה בולטת בתחום המשילות והתפקיד 

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

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

היא חלשה ורחוקה מלהניח את הדעת. אולי אין זה מפתיע לראות כי המצב השורר בשירות המדינה )המגזר 

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

והיושרה במיוחד(.  גם הדירוג הכללי של המפלגות הפוליטיות בישראל אינו מפתיע מאחר ובשנים האחרונות 

רכשו המפלגות בציבור מוניטין גרוע של חוסר יושרה, תככנות ואף מידה לא מבוטלת של שחיתות )קניית 

בין  קשר  ויש  יתכן  המפלגות,  מנציגי  מורכבת  והממשלה  מאחר  ועוד(.  מועמדים  לבחירת  'דילים'  קולות, 

ושאינה  המפלגות,  מנציגי  המורכבת  הממשלה,  של  יושרתה  הערכת  לבין  המפלגות  של  הנמוכה  ההערכה 

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

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

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

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

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

המיצגים את הציבור הרחב. תחומים אלה מדורגים בשני השלישים העליונים של רצף הדירוג )שרטוט 1(.

מעניין לראות כי לשלושת המוסדות בעלי ההערכה הגבוהה: ועדת הבחירות, מבקר המדינה והרשות השופטת, 

יש מכנה משותף בולט: שמירה על מדינת ישראל כמדינה שבה הבחירות דמוקרטיות, ונשמר בה החוק והסדר, 
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וכן הסדר המנהלי התקין במנגנוניה. אפשר לראות בשלושה עמודי-תווך אלה גורמים המשמשים 'כמנגנוני 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

המנהל והמבצע את הבחירות, ושומר על טהרתן )ועדת הבחירות המרכזית(, הרשות השופטת ומבקר המדינה. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בין שלוש הרשויות השלטוניות, הפרדה המהווה בסיס לממשל דמוקרטי.

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

בישראל ובגיבוש מדיניות לחיזוקה. כדי לקדם את מערכת היושרה הלאומית ראוי לחזק את הגורמים החלשים 

בהערכת המשילות והיושרה שלהם, כך שתרומתם ליושרה הלאומית תגבר ותתחזק. יש לשמור על הגורמים 

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

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

ברמת היושרה הלאומית בישראל.

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

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

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

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

בפועל  מתרחש  מאשר  יותר  רבים  הלאומית,  היושרה  במערכת  ופעולה  היבטיה(  )על  משילות  מאפשרת 
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)שרטוט 27(. המסקנה מכך היא כי שיפור היושרה הלאומית בישראל אפשרי לא רק על ידי שינויי חקיקה 

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

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

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

וכרוך בהשקעת מאמצי חינוך ניכרים.

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

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

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

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

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

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

ממוצע 68 בשני המרכיבים(. 

לדעתנו, אחת המסקנות החשובות העולה מהדוח היא כי בישראל היבט השקיפות במערכת היושרה הלאומית 

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

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

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

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

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

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

ודומיהם )כלומר, לכסות טפח ולגלות טפחיים(. זאת ועוד, המידע המשוקף צריך להיות נגיש ומובן לציבור 
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הרחב, הן באופן הצגתו והן בתוכנו.

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

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

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

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

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

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

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

לקידום היושרה הלאומית. 

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

עמוד-תווך.  

הרשות המחוקקת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l מסגרת חוקית חזקה המאפשרת עצמאות ופעילות ראויות.

l  עצמאות גבוהה: הכנסת כפופה לבוחריה, שהם הריבון.

l  לכנסת מוקצים משאבים מספיקים לפעילותה.

l  רמת שקיפות גבוהה באשר לפעילות הכנסת. 

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

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

עניין כלכליים ופוליטיים.

l  אחריותיות נמוכה של חברי הכנסת כלפי הציבור משעה שנבחרו.

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

מיושנים וועדת הכנסת( מתקיימת רמת יושרה לא מספקת.

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

מידע מספיק וזמן מספיק לדיון בכל נושא.

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

הרשות המבצעת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

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

l  בעלת השפעה רבה על תהליך החקיקה.

 l  קיימת תשתית חוקית מספקת לפעילותה ולקיום משילות ראויה, לרבות שקיפות.

חולשות עיקריות:
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עצמאות מוגבלת בשל לחצים קואליציוניים והשפעת בעלי עניין שונים על קבלת    l

ההחלטות.

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

אי-פרסום.

l  אחריותיות נמוכה של חברי הממשלה.

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

ציבורי המנוהל כראוי ולהסרת חסמים בירוקרטיים המהווים זרז לשחיתות. 

l  היעדר קידום של המאבק בשחיתות וחסימת חקיקה בנושא.

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

הרשות השופטת עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l  עצמאות ויושרה גבוהות במיוחד. 

l  רמה גבוהה של אמון הציבור במערכת המשפט. 

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

באמצעות הביקורת השוטפת שמפעיל הדין המינהלי על הרשויות האחרות.

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

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

לנתונים סטטיסטיים ותהליכי קבלת החלטות.

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

על היושרה בפועל הינו מוגבל. 

המגזר הציבורי עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

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

השקיפות. 

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

l  בפועל, רמות נמוכות של שקיפות, אחריותיות ויושרה. 

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

אחרים והן במישור של הפחתת הסיכונים לשחיתות.

רשויות האכיפה עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l רמת עצמאות גבוהה מבחינת המשאבים הדרושים ודרכי הפעולה. לפרקליטות המדינה 

עצמאות רבה מאוד גם מבחינת אופן פעולתה.

l  תרומה גבוהה למערכת היושרה של גופי החקירה והתביעה שאינם נרתעים מחקירתם 
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והבאתם לדין של הבכירים ביותר, לרבות ראשי רשויות מקומיות, חברי כנסת, שרים, 

ראש הממשלה ונשיא המדינה.

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

ישראל.

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

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

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

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

היושרה הן מוגבלות.

 
ועדת הבחירות עמוד התווך: 

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

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

הכספים של הכנסת(.

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

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

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

l  הוועדה מקיימת פיקוח יעיל על תקינותן והוגנותן של הבחירות.

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

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

מבצעים תפקידם נאמנה.

חולשות עיקריות:

l  לא צוינו חולשות מהותיות.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

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

מושאי הביקורת. 

l  שקיפות גבוהה – דו"חות המבקר פתוחים ונגישים לציבור.

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

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

הגדרתו ותפקידו ובכך יוצר גם הרתעה. 

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

עוקצה של הביקורת מוקהה בסופו של דבר. 

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

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

l היעדר קוד אתי ייחודי למשרד המבקר.

 
מפלגות עמוד התווך: 

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

הנהוגים בישראל. קיימות מגבלות מועטות מאוד לרישום מפלגה.

l מימון ממשלתי למפלגות שנועד למנוע תלותן בתורמים.

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

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

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

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

והמטרות הקבועות בתקנוני המפלגות לבין התנהלותן והמצב בפועל.

למאבק  תורמות  ואינן  היושרה  במערכת  תפקיד  ממלאות  ואינן  כמעט  המפלגות   l

בשחיתות. המפלגות מתרחקות ממטרות אידאולוגיות ומתמקדות בשרידותן שלהן.

 
התקשורת עמוד התווך: 

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

של הרשויות האחרות בתחום זה.

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

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

l שקיפות מינימאלית ביחס להתנהלות כלי התקשורת עצמם ובנוגע לשיקולי פרסום או 

אי-פרסום של תכנים.

l רמה נמוכה של אחריותיות ויושרה בשל היעדר קוד אתי כללי ונטייה להסתמכות-יתר 

על חומר המתקבל מדוברים ובעלי עניין בהכנת תוכן לפרסום. 

 l העיתונות הכתובה עדיין מוסדרת באמצעות פקודה מנדטורית בעלת פוטנציאל גבוה l

לפגיעה בחופש הביטוי.

החברה האזרחית עמוד התווך: 
עוצמות עיקריות: 

l גופי החברה האזרחית נהנים מעצמאות גבוהה ומחופש התאגדות גבוה. 

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

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

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

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

שחיתות אחידה במגזר.

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

ראויה שלה.

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

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

שהם מעוניינים לקדם.

בתחומים  מתערבות  אלא  האזרחי  המגזר  לפעילות  מסייעות  אינן  הממשל  רשויות   l

שאינם תורמים להתנהלותו או לנגישותו לציבור.

l היעדר מנגנוני בקרה מספיקים ביחס לעמידה ביעדים וליושרה.

l פיקוח מגביל מצד רשם העמותות. 

לסיכום, ניתן לומר כי על אף שהמצב בישראל הוא בכלל סביר, הרי שעדיין הוא אינו מניח את הדעת. יש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לחנך ולהטמיע את ערכי האתיקה כדי לאפשר התמודדות עם התחום הרחב של מעשים, שאמנם אינם עולים 

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

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

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

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

ספציפיים  ותיקונים  לשינויים  הדוח  בגוף  שפורטו  ההמלצות  תמצית  להלן  אלה,  כלליות  להמלצות  מעבר 

לשיפור המצב בכל עמוד-תווך.  

הרשות המחוקקת עמוד התווך: 
הבעיה:

l היעדר שקיפות ביחס להצהרות הון של חברי הכנסת.

l קוד אתי מיושן והסדרה לא מספקת של פעילות השדלנים.

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

הכנסת והשדלנים ויגביל את פעילותם של האחרונים.

l ריענון הקוד האתי הכללי של הכנסת.

l קידום רפורמות בתחומי השקיפות, היושרה והמאבק בשחיתות.

הרשות המבצעת עמוד התווך: 
הבעיה:

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

הקיימים בדבר ניגוד עניינים.

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

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

מידע טעון אישורו של מזכיר הממשלה.

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

l יש לפעול לקידום אימוץ הקוד האתי של הממשלה.

הרשות השופטת עמוד התווך: 
הבעיה:

l העצמאות הרבה עלולה להגיע לכדי עצמאות-יתר המגלמת חשש לשרירות.
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l יש קושי בכך שרשות זו מבקרת את עצמה.

l המשאבים הקיימים אינם מנוצלים בצורה מיטבית. 

l חוסר שקיפות ביחס להתנהלות הפנימית של מערכת המשפט.

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

l העלאת שכרו של הדרג הזוטר.

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

l כלילת הצהרת הון ונכסים בטופס המועמדות למשרה משפטית.

l הגברת סמכותו של נציב התלונות על השופטים.

המגזר הציבורי עמוד התווך: 
הבעיה:

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

מאפשרות גמישות ניהולית והתאמת השירות לצרכי הציבור המשתנים.

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

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

ואף פוגע בשירות עצמו.

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

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

חשש להטיה בקבלת ההחלטות של עובדים אלה בעודם בתפקידם הציבורי.

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

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

l החלת תקופת צינון בשכר למחזיקי תפקידים קריטיים.

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

היעדים והדרך להשיגם.

רשויות האכיפה עמוד התווך: 
הבעיה:

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

החוק ומניעת פשיעה. 

l המשאבים אינם מספקים וכן אינם מנוצלים בצורה יעילה מספיק.

l חוסר בקרה חיצונית על פעולות רשויות האכיפה.

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

היעיל.

מורכבים  מידע  מאגרי  באמצעות  ונגישותו  לציבור  הנחשף  המידע  היקף  הגדלת   l

שיאפשרו חיפושים והשוואות.
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l הקמת גוף חיצוני לרשויות האכיפה לבקרה על תפקודן.

ועדת הבחירות עמוד התווך: 
הבעיה:

l היעדר קוד אתי ייחודי לחברי הוועדה ולעובדיה.

l היעדר הסדרה חוקית שלמה  ביחס לעובדי הוועדה.

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

על ניגוד עניינים.

l ניסוח קוד אתי ייחודי לחברי הוועדה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עמוד התווך: 
הבעיה:

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

עדיפויות ושל תהליכי קבלת החלטות, זאת בטענה של חיסיון שיטות חקירה.

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

מפלגות עמוד התווך: 
הבעיה: 

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

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

l מגבלות חוקיות רבות בגיוס משאבים.

l היעדר שקיפות מספקת ביחס למצב הכספי של המפלגות.

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

l חיוב המפלגות בחוק לדווח על מצבן הכספי ועל נכסיהן.

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

תקין.

התקשורת עמוד התווך: 
הבעיה:

l רגולציה חלשה ביחס לתכנים מביאה לפגיעה באיכות התקשורת ולטשטוש גבולות בין 

תוכן ופרסומת. 

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

ואחרים, פוגעת בזכות הציבור לדעת.

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

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

l הסדרת תחום החיסיון העיתונאי.

החברה האזרחית עמוד התווך: 
הבעיה:

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

החברה האזרחית.

l קושי בשקיפות ואחריותיות פנימית של הארגונים. 

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

המיסוי והתמיכה הממשלתית בה.

l שינוי סמכויות הפיקוח מצד רשם העמותות, הבהרתן וחידודן.

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

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

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

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

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

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

קנאות דתית וחמדנות קפיטליסטית, השזורים באנוכיות ובאי-התחשבות בזולת. ערכים אלה דחקו לשוליים 

ערכים אתיים והומניסטיים שמטבעם תומכים ביושרה, בשקיפות ובהתנהגות אתית. 

ויושרה למערכות ציבוריות אינה דבר קל. מבחינה  זה, הטמעת התנהגות אתית, שקיפות  על בסיס ערכים 

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

מערכת יושרה לאומית. מכאן חשיבותה הרבה של המלצתנו להגביר את החינוך לערכים אתיים ולערכי יושרה 

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

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

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

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

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

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

הלאומית.
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נספחים

נספח א': רקע התפתחות גישת "מערכת יושרה לאומית"
)National Integrity System(

הקונספט של "מערכת יושרה לאומית" מקורו בתנועה Transparency International שהוקמה בשנות 

התשעים של המאה העשרים, כמסגרת המושגית המרכזית של TI באשר לשאלה כיצד ניתן להילחם בשחיתות 

ובסופו של דבר למנוע אותה. מושג זה הופיע לראשונה בספר המקורי של TI, שביקש לאסוף ולרכז יחד בתוך 

מסגרת אנליטית משותפת, היא: "מערכת היושרה הלאומית", את אותם משתתפים ומוסדות שהם מהותיים 

למלחמה בשחיתות. הגישה המקורית הציעה להשתמש ב'סדנאות יושרה לאומית' כדי ליישם את המסגרת 

ניתן להביס את השחיתות כל עוד היושרה שולטת  הזו. הדגש על "יושרה" סימל את המסר החיובי שאכן 

בכל האספקטים הרלוונטיים של החיים הציבוריים. בתחילת שנות האלפיים TI פיתחה מתודולוגיה מחקרית 

נעשתה  הבדיקה  למעשה.  הלכה  לאומית,  יושרה  מערכות  של  העיקריים  המאפיינים  את  ללמוד  בסיסית 

במדינות ברחבי העולם באמצעות מחקר וניתוח של חומרים קיימים )Desk study(, בעוד שהשימוש בגישת 

2008 החלה TI בשיפוץ משמעותי של מתודולוגיית המחקר, בהוסיפה  סדנאות היושרה הלאומית נזנח. ב- 

היושרה  סדנאות  והחזרת  מייעצת  ועדה  של  ייעוציים  אלמנטים  הניקוד,  שיטת  כגון:  מהותיים  אלמנטים 

הלאומית שהיו חלק מהגישה המקורית.

וגדל של  היסודות הקונספטואליים של גישת מערכת היושרה הלאומית קשורים גם קשר הדוק לגוף רחב 

ספרות אקדמית וספרות קביעת-מדיניות על תיאוריה ויישום של מאבק בשחיתות מוסדית. המיזם "מערכת 

יושרה לאומית" הוא מרכיב בלתי נפרד מכלי המחקר הכוללים של TI המודדים שחיתות ומעריכים מאמצים 

ראייתי  בסיס  לספק  היא  לאומית"  יושרה  "מערכת  מיזם  של  העיקרית  המטרה  נוגד-שחיתות.  למאבק 

וביצועיהם, ברמה הלאומית, באמצעות שימוש  נוגדי-השחיתות  ולשיפור המנגנונים  יציב לפעולות תמיכה 

בדיאגנוזה מעמיקה )תלוית-מדינה( של מוסדות הממשל העיקריים במדינה. מאמץ זה משלים ניתוח מנגנונים 

אחרים למאבק בשחיתות, באמצעות כלים אחרים של TI, המוכוונים יותר כלפי העלאת המודעות הציבורית 

 ,)CPI( לשחיתות ולתוצאותיה. למשל, דירוגים בין לאומיים של רמת שחיתות, כגון: מדד השחיתות הנתפשת

 Global,(; או דרך דיווח העמדות והחוויות של הציבור )למשלBribe Payers Index( "מדד "משלמי-שוחד

בתחום  הקיים  חשוב  פער  ממלאת  לאומית"  יושרה  "מערכת  גישת  בנוסף,   .)Corruption Barometer

בין-מדינתיים  ודירוגים  מדרגים  ידי  על  המתאפיינות  מדינות,  של  לאומיות  בין  הערכות  של  יותר  רחב 

)לדוגמה:Global Integrity Index, Bertelsmann Transformation Index(, או מקרי מבחן המציגים 

המערכת  של  שיטתית,  אך  מעמיקה,  הערכה  מציעה  שהשיטה  כך  ידי  על  נעשה  הדבר  ספציפית.  מדינה 

הנוגדת-שחיתות, הערכה המתבססת על גישה של תשאול והיוועצות עם מחזיקי עניין רבים. גישת מערכת 

יושרה לאומית היא כלי הקשור להערכה כי יש בה שילוב ייחודי בין הפעלה על ידי ארגון מקומי ועצמאי בתוך 

החברה האזרחית הנבדקת, הכולל התייעצויות עם בעלי עניין רלבנטיים בתוך המדינה ובין הטמעתה כחלק 

הזה שבגישת מערכת  המיוחד  השילוב  השוואתית(.  איכות  ובקרת  טכנית  עזרה  )המבטיח  עולמי  מפרויקט 

יושרה לאומית מסייע, בסופו של דבר, לא רק לקידום היושרה בתוך החברה הנבדקת אלא גם לקידום מאמצי 

המאבק בשחיתות במדינות ברחבי העולם267.

267   הערכות לאומיות של יושרה בכמה מדינות בהן התוצאות כבר פורסמו, זמינות באתר 

 TI http://www.transparency.org/whatwedo/nis
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נספח ב': מתודולוגיה
מחקר הערכת רמת היושרה הלאומית כאן מתבסס על מסגרת-מחקר ומתודולוגיה שפותחו במרכז העולמי 

"הערכת  פרויקט  מנהלת  ידי  על   ,))TI- Transparency International בינלאומית'  'שקיפות  ארגון  של 

יושרה לאומית" )NIS -National Integrity System( 268. המדינות המשתתפות בפרויקט התבקשו לאמץ 

את המתודולוגיה ואת מסגרת המחקר שפותחו במרכז העולמי כמות שהן )בהתאמות קלות, במידה שנדרש, 

לתנאים הלאומיים השונים בכל מדינה(269. עד כה אומץ המיזם ונערך ב- 36 מדינות באירופה. 

גישת המחקר הבסיסית במיזם היא איכותנית ביסודה, ושלובות בה טכניקות ניתוח-תוכן של מסמכים ומקורות 

)בעמודי  ומומחים בתחומים  וראיונות עומק של אנשי מעשה, חוקרים   )Desk research( כתובים אחרים 

התווך( השונים שנבדקו במחקר. הממצאים של כלי מחקר מגוונים אלה שולבו יחד, ונערך לגביהם תהליך של 

ביקורת והערכה חיצוניים, במסגרת "שולחנות עגולים", בהשתתפות מחזיקי-עניין )Stakeholders( מרכזיים 

"ועדה  של  ובייעוץ  בבקרה  בהכוונה,  התנהלו  המסקנות  והסקת  המחקרי  התהליך  בנוסף,  עמוד-תווך.  בכל 

מייעצת" שהיו חברים בה אנשי-ציבור מרכזיים בתחומי הפעילות השונים בעמודי התווך. גישה זו מבטיחה 

שהממצאים של המחקר יהיו תקפים ומעוגנים במציאות, ככל האפשר.

באופן כללי, מסגרת ההערכה ליושרה לאומית, שפותחה על-ידי TI ואומצה כאן, מבוססת על למעלה מ-100 

מנהלת  ידי  על  כאמור  פותחו  אינדיקטור  לכל  המנחות  השאלות  עמודי-התווך.  להערכת  מנחות  שאלות 

"פרויקט הערכת היושרה הלאומית )NIS(" במרכז העולמי של TI )דוגמא לדף ניקוד ולקריטריונים שבשימוש 

"גישת ההתנהגויות הטובות  בינלאומיים של  ידי בחינת אומדנים  זה נעשה על  14(. פיתוח  מופיעה בטבלה 

גם  כמו  חברתיים,  לעמודי-תווך  קיימים  הערכה  כלי  אימוץ  תוך   ,)Best-practices approach( ביותר" 

האינדיקטורים  בתחומם.  מומחים  עם  והתייעצות  בשחיתות,  במאבק   TI ארגון  של  הנצבר  בניסיון  שימוש 

האלה ספקו מסגרת הנחייה להערכה וניקוד התוצאות בהכנת ההערכה של עמודי התווך גם כאן בישראל. 

ברור כי נדרשו ואף נעשו באינדיקטורים כמה שינויים קלים והתאמות למציאות הישראלית ולחומר שניתן 

לאסוף בארץ. כמו כן, חלק מהשאלות המקוריות לא היו רלוונטיות להקשר הישראלי270.

ההערכה נעשתה על ידי ניתוח החומר האיכותני שנאסף סוכם ועובד. בנוסף להערכה המילולית הכתובה, ניתן 

)Indicators' score sheets( לכל ממד בכל  'ניקוד-הערכה' או ציון לפי אינדיקטורים קבועים  לכל ממד 

תחום שנבדק. ההערכה והניקוד מתבססים על "שאלות הערכה וניקוד" המוצבות בכל אינדיקטור, ונתמכות 

על ידי שאלות-משנה מנחות, לביצוע ההערכה. לכל אינדיקטור יש עוגנים מנחים למתן הניקוד המינימלי, 

נקודת האמצע, והניקוד המרבי. לרוב עמודי-התווך ישנם 12 אינדיקטורים מוערכים.

268   לתיאור התפתחות גישת "מערכת יושרה לאומית" )NIS( ככלי לתמיכה במאבק בשחיתות וקידום היושרה, ראו נספח א'.

 TI 269   אף כי מטרת המיזם העולמי איננה עריכת השוואות בין-מדינתיות, אלא לספק לכל מדינה בסיס מדידה משלה, הדרישה של

היא לאמוץ מלא של מתודולוגית המחקר ומרכיביו.
 TI www.transparency.org/whatwedo/nis 270   את דפי הניקוד המקוריים אפשר לראות באתר
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טבלה 14: דף ניקוד לאינדיקטור: כדוגמה, הרשות המחוקקת

שלושה  על  כאן  במיזם  החוקרים  הסתמכו  והמכוונות,  המנחות  והשאלות  ההערכה  שאלות  על  לענות  כדי 

מקורות מידע מרכזיים: חקיקה קיימת, הוראות ותקנות רשמיות שפורסמו ברבים; ראיונות-עומק עם אנשי 

מעשה, מומחים וחוקרים בכל אחד מעמודי התווך, ושולחנות עגולים לכל עמוד תווך בהשתתפות גורמים 

בתחום271  שנמצאו  אחרים,  משניים  ונתונים  מחקרים  מידע,  ובסיסי  מקורות  בתחום;  שונים  מחזיקי-עניין 

בחלק מהתחומים, נעשו גם בדיקות בשטח ))field-tests שנועדו לבחון בפועל היבטים כמו למשל שקיפות 

ונגישות למידע, את מידת ההיענות בפועל לבקשות מידע וכדומה. 

כעיקרון מנחה למחקר קובעת המסגרת המתודולוגית של TI כי לכל עמוד-תווך ירואיינו לפחות שני מרואיינים 

ולפחות אחד מהם מייצג הכירות עמוקה והתנסות אישית עם עמוד-התווך המוערך )עובד או עבד בו בעבר(, 

ולפחות אחד הוא איש-מדע החוקר את התחום, וחיצוני לו. ברוב המקרים הראיונות כללו יותר מאשר שני 

מרואיינים. יש לציין כי בתחומים מסוימים )בודדים( היה קושי למצוא מרואיינים העונים על הדרישות לעיל. 

למשל, לעתים, בעמודי-תווך מסוימים, התעורר קושי למצוא או להשיג שיתוף פעולה מצד אנשים המהווים 

דמויות מרכזיות ונמצאים בעמדה בכירה דיה, המכירים היטב את התחום על הנעשה בו על מנת שיוכלו לשמש 

כמרואיינים )למשל, במנהל הרשות השופטת או בנציבות שירות המדינה(. לעתים היה קושי למצוא איש-מדע 

החוקר את עמוד-התווך )למשל, ועדת הבחירות המרכזית(. במקרים אלה נערכו ראיונות עם בכירים לשעבר 

מהתחומים, או עם חוקרים בתחומים סמוכים. 

נושאים שאינם בהכרח מחמיאים לתחום, הובטחה  ונכונות המרואיינים להציג  כדי להבטיח כנות בראיונות 

להימנע מהבלטת-יתר של שמותיהם של אלה  כדי  אנונימיות.  )רובם( שמירה על  בכך  למרואיינים שחפצו 

שכן הסכימו לפרסום שמם, הושתה אנונימיות על דברי כל המרואיינים והדברים אינם מופיעים בציטוט ישיר 

בשם המרואיין. לכן, הדברים שנאמרו בראיונות משולבים ישירות בטקסט ללא הבאת ציטוטים ישירים מהם. 

רשימת המרואיינים והמשתתפים שהסכימו להציג את שמם, מופיעה בנספח.

271   דוגמא למקורות מידע משניים: דו"חות וסקירות על ידי חוקרים, עיתונאים, גופים ממשלתיים, ארגונים לא-ממשלתיים וארגונים 

בינלאומיים שונים )כמו הבנק הבינלאומי, פרסומי OECD האו"ם וכו'( מאגרי מידע כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועוד.
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בכל  בתחום.  הממצאים  על  דיונים  התנהלו  אחד,  כל  שעות  כשלוש  שנמשכו  העגולים,  השולחנות  בדיוני 

שולחן עגול השתתפו לפחות ארבעה-חמישה אנשים שייצגו זוויות ראיה שונות על התחום )חוקרים, אנשים 

מהתחום, משתמשים וכדומה(. דיוני השולחן העגול היוו מקור מידע נוסף ומקור לכוונון ולתיקוף הממצאים.

וכפי שהוא משתקף  כפי שנבדק ממקורות שונים  בישראל  היושרה  מייצג את המצב  הנוכחי  לפיכך, הדוח 

מניתוח ומאומדן עשרה תחומי החיים המרכזיים בישראל272. המידע שנאסף מתייחס בעיקר לשנים -2012

2010 והמחקר מייצג את המצב כפי שנבחן עד לסוף דצמבר 2012.

שיטת הניקוד
אף כי הערכת היושרה על-פי הסמנים השונים שבה מבוססת על מחקר איכותני, הרי שבדוח שלפנינו ניתנים 

ציונים מספריים לסיכום ההערכות האיכותניות. הדבר נעשה כדי לסכם את המידע ולסייע בהדגשת חולשות 

ועוצמות מרכזיות במערכת היושרה ולשם יצירת בסיס השוואה עתידית לבחינת שינויים שיתרחשו. הפירוט 

יצירת  על  ולהקשות  כוללני  מבט  לטשטש  עלולים  המסמך  של  ואורכו  המחקר  תוצאות  של  יחסית  הרב 

לרבות  עמודי-התווך  בכל  היושרה  רמת  את  להציג  מאפשר  המסכם  המספרי  הניקוד  הממוקדת.  התמונה 

מעוניין  שאינו  הדוח  לקורא  מסייעים  הציונים  עמוד-תווך.  בכל  סמנים  יותר  או   12 אל  פרטנית  התייחסות 

להתעמק בכל הפרטים לקבל התייחסות כללית מהירה והם מאפשרים התבוננות מהירה במערכת בשלמותה 

תחת התמקדות בכל חלקיה המפורטים.

במסגרת-מחקר שנבנתה על ידי TI, הוצע כי ציוני ההערכה יינתנו על סולם שערכיו בין 0 ל - 100, במדרגות 

הממצאים,  בסיס  על  הראשי  החוקר  ידי  על  יינתנו  הציונים  כי  היא  ההמלצה   .)100  ,75  ,50  ,25  ,0(  25 של 

ציונים  סולם  הסופיים.  הציונים  את  שתקבע  מייעצת  בוועדה  בדיון  והתאמות  תיקונים  ייערכו  מכן  ולאחר 

זה אומץ בהערכה שנעשתה כאן לגבי ישראל, אולם הגישה למתן הציונים שונתה: סיכומי החומר שנאסף 

בתחומים השונים )עמודי-התווך(, הובאו בפני הוועדה המייעצת והציון שנקבע היה ממוצע הדירוגים שנתנו 

חברי הוועדה לאחר דיון בוועדה. הציונים הוצגו בדיוני השולחן העגול להתייחסות ובחלק מהמקרים נערכו 

שינויי-התאמה שוליים ואלה הם הציונים הסופיים. 

NIS" היא שהציונים  חשוב לחזור ולהדגיש כי התפישה הכללית המונחת ביסוד "מיזם היושרה הלאומית- 

נועדו לשימוש פנים-מדינתי בלבד ולא להשוואה בין מדינות. הסמנים אמנם דומים באופן כללי, בין המדינות 

יסוד  כל  מעוותים  בהם  בשימוש  שנעשו  וההתאמות  שונים  להערכה  הבסיסים  אך  בפרויקט,  המשתתפות 

להשוואה בין המדינות. יתרה מזו, אופיים של עמודי התווך הנבדקים שונה ממדינה למדינה וחלקם אף משתנה 

בהתאם לתשתית החברתית-מוסדית של כל מדינה. לכן אין להשתמש ב"ציון הכללי" של כל מדינה להשוואה 

עם אחרות. השימוש המרכזי בניקוד, כזכור, הוא יצירת קו-התחלה או קו בסיס )Benchmark( להשוואה 

לאומדנים עתידיים של רמת היושרה בישראל עצמה ולשינויים שחלים ביושרה הלאומית כאן.

272   כפי שמובהר בהמשך, לא נכלל הסקטור העסקי בדו"ח הסופי.
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גישה של היוועצות ותיקוף ממצאים
לערב  במטרה   )consultative( נועץ  מרכיב  משמעותי  באופן  שולב  הלאומית  היושרה  הערכת  בתהליך 

משתתפים מרכזיים בממשלה, בחברה האזרחית ובמגזרים רלוונטיים נוספים, הפועלים נגד השחיתות. לגישה 

בנושא טווח  ב. לערב  ומעוגנות במציאות המאבק בשחיתות;  לייצר ראיות תקפות  א.  היו שתי תכליות:  זו 

רחב של בעלי עניין תוך שילוב מבט קדימה ושאיפה לייצר מומנטום, רצון פוליטי ודרישה אזרחית ליוזמות 

לרפורמות. לגישה הנועצת היו שני חלקים עיקריים: ועדה מייעצת למיזם, ומפגש או סדנה )שולחן עגול( שבה 

השתתפו בעלי עניין מרכזיים ברמה הלאומית בכל אחד מהתחומים.

הליך המחקר
צוות המחקר כלל: מנהל מחקר, ששימש גם חוקר ראשי; מרכזת מחקר, ששה חוקרים-מראיינים על בסיס 

חלקי )לפי שעות עבודה( שהועסקו לחליפין ובפרקי זמן שונים כדי לסייע באיסוף החומר ובביצוע הראיונות; 

מרכז אדמיניסטרטיבי. מזכירות עמותת "שקיפות בינ"ל ישראל" העמידה לרשות המחקר שירותי מזכירות. 

בהנחיית מנהל המחקר ובהדרכת מרכזת המחקר אספו החוקרים )כל אחד בתחומים שהוקצו לו( את החומר 

וערכו ניתוח תוכן ראשוני של חוקים ומסמכים, ראיונות עם חוקרים ואנשי מעשה וכתבו דוחות מפורטים על 

הממצאים בכל תחום )כולל סיכום הראיונות(. מרכזת המחקר עיבדה את החומר הגולמי עיבוד ראשוני לסיכום 

כללי וזה עבר לידי מנהל המחקר, שכתב וערך את טיוטות הדוח הראשוני, טיוטות אלה הוצגו לוועדה המייעצת 

לדיון, להערות ולהערכות-דירוג. הערות הוועדה המייעצת שולבו בדוח ביניים שהועבר לדיון בשולחן עגול 

)ברוב מוחלט של עמודי התווך(. ההערות מהדיון סוכמו ושולבו על ידי רכזת המחקר ומנהל המחקר. על בסיס 

זה כתב מנהל המחקר את הדוח הסופי לכל עמוד תווך.

בשלבים הראשונים של המיזם הוקמה "ועדה מייעצת". תפקידה של הוועדה המייעצת היה להוות גורם היגוי 

ובקרה, לייעץ למנהל המחקר לגבי השלכות המחקר, לסייע ביצירת קשר עם מרואיינים בתחומים השונים, 

לבחון את הממצאים ולוודא אמינותם ובסיום: לייעץ לגבי המסקנות ויישומן בפועל ולסייע בקידום השינויים 

המומלצים בתחומים שלהם. לוועדה הוזמנו אנשים המהווים דמויות מרכזיות ומשפיעות )הן אנשי מעשה 

והן אנשי מדע וחוקרים( בכלכלה, בחברה, בממשל, בתקשורת ועוד )רשימת חברי הוועדה מופיעה בנספח(. 

הוועדה המייעצת התכנסה לשש ישיבות שבהן נדונו הממצאים, נתנו ציוני-הדירוג וגובשו המלצות לשינוי בכל 

עמוד-תווך. כאמור, סיכומי הדיונים וניקוד הדירוגים הועברו לדיון בשולחנות עגולים אליהם זומנו מחזיקי-

עניין מרכזיים מכל תחום. בדיונים מעמיקים אלה נבחנו האמינות ותוקף הממצאים והוצעו התאמות ותיקונים, 

כולל התאמות בדרוגים. מעבר לחשיבות דיוני השולחן העגול בבחינה רחבה של הממצאים והמסקנות, יש 

לדיונים חשיבות ביצירת מחויבות בקרב מחזיקי העניין לדוח היושרה וסיוע שלהם בקידום השינויים בתחום. 

לבסוף, חלקים מהדוח תורגמו לאנגלית ונשלחו למזכירות TI שסקרה ואישרה את הליך המחקר כולו. כמו 

כן נמסרה הטיוטה הסופית של הדוח להערכה גם לסוקרים חיצוניים, שהעירו הערות ונתנו משוב על הדוח. 

הערותיהם שולבו בדוח הסופי.
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נספח ג': צוות המיזם
בבי"ס  אסטרטגי  וניהול  לארגון  המניין  מן  פרופסור  הוא  הדוח,  וכותב  ומנהלו  המיזם  ראש  לחמן,  רן  פרופ' 

אריסון למנהל עסקים ובבית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי – הרצליה, ופרופסור )אמריטוס( בבית 

הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל, ובפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. במסלול 

האקדמי, המכללה למנהל שימש ראש התוכנית לתואר שני מחקרי במנהל עסקים – MBA )עם תזה(, סגן 

דיקאן ביה"ס למנהל עסקים וחבר הנהלה אקדמית עליונה של המסלול האקדמי; היה ראש התכנית לתואר 

שני בהתנהגות ארגונית, בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב. שמש כפרופ' אורח בביה"ס למנהל עסקים 

אוניברסיטת אלברטה, קנדה, וכמרצה באוניברסיטת פנסילבניה ואוניברסיטת לינקולן, בארה"ב. פרופ' לחמן 

הוא ממקימי עמותת שבי"ל )שקיפות בינ"ל ישראל(, ומאז 2003 משמש יושב ראש מרכז יזרעאלי לשקיפות 

ואתיקה בארגונים, בעמותת שבי"ל. שימש שנים רבות כחבר הנהלת העמותה. הוא יועץ לארגונים עסקיים 

וציבוריים )בריאות, חינוך ועוד( בתחום הארגון והניהול, ושימש דירקטור בחברות ציבוריות. הוא פרסם ספרים 

ומאמרים רבים בתחום הניהול והארגון, בתחום הניהול ברפואה, במערכת המשפט, בארגונים פרופסיונאליים 

ועוד. 

ראשון  תואר  בוגרת  היא   .2007 ספטמבר  מאז  ישראל,  בינ"ל  שקיפות  עמותת  מנהלת  שגיא,  גליה  עו"ד 

במשפטים מהמרכז הבינתחומי ותואר ראשון במדע המדינה מאוניברסיטת תל-אביב. שגיא בעלת תואר שני 

במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. עבדה כעו"ד במחלקה הפלילית באגף המכס והמע"מ ברשות המיסים. 

היא בעלת תעודת מגשר מטעם מכון גומא ותעודת פרקטיקום מלשכת עו"ד בישראל.

גב' גלית אבידר, מרכזת המחקר, היא דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון בתחום הניהול והאתיקה, בעלת 

תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה ותואר שני בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל אביב. היא עוסקת 

בהוראה ומחקר אקדמיים בתחומי הניהול לסוגיו, בכלל זה: קבלת החלטות, שיטות מחקר, אתיקה, מנהיגות 

ועוד. היא מנהלת פרויקטים בתחום השקיפות והיושרה בעמותת שקיפות בינלאומית. בעברה ניהלה מחלקת 

מחקר שווקים בחברת שיווק, בתחום המחקר האיכותני. 

תואר  ומסיימת  למנהל  מהמכללה  וניהול  בתקשורת  ראשון  תואר  בעלת  חוקרת,  ישראל,  פיש-בן  רחל  גב' 

שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסלול ארגוני שינוי חברתי. היא מפיקת התוכנית "באה" לשבת של רבקה 

מיכאלי ברדיו ללא הפסקה 103FM. רכזת מתנדבים של ספריית גן לוינסקי בת"א, שמשה כרכזת פרויקטים 

ואדמיניסטרציה בעמותת שקיפות בינ"ל ישראל ועוזרת מחקר במיזם "יושרה לאומית –ישראל". 

למדעי  הפקולטה  ויישובם,  ניהולם  סכסוכים,  לחקר  בתוכנית  דוקטורנטית  חוקרת,  להב-קורציון,  יעל  גב' 

החברה, האוניברסיטה העברית. כמו כן היא בעלת תואר שני ובוגרת קורס גישור של אותה תכנית. היא רכזת 

ושמשה  אביב  תל  באוניברסיטת  חברתית  למעורבות  במדור  קהילה,  קשרי  תחום  לנתינה',  'מקבלה  תכנית 

כעוזרת מחקר בארגון שקיפות בינלאומית ישראל )שבי"ל( במיזם היושרה הלאומית - ישראל. בעבר הייתה 

עוזרת מחקר בצוות רווחה של אגף ילדים ונוער, במכון "ברוקדייל".
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ומראיין. הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה  - ישראל  מר עדו פדר, שימש כרכז המיזם היושרה הלאומית 

מאוניברסיטת תל אביב בהצטיינות. ולומד לתואר שני באותו החוג. לצד לימודיו הוא רקדן ויוצר מחול פעיל 

המופיע בארץ ובחו"ל. משמש באוניברסיטה העברית כעוזר מחקר בנושא: כדורגל וגזענות; חבר צוות פעילות 

ציבורית בארגון א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים. 

עו"ד איילת פישמן, בוגרת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני )בהצטיינות( במדיניות 

ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב. לשעבר המפקחת על הבחירות לרשויות המקומיות במשרד הפנים וסגנית 

היושרה  למיזם  ממשל  קשרי  כמנהלת  כיום  משמשת  לכנסת.  המרכזית  הבחירות  לוועדת  המשפטי  היועץ 

הלאומית בעמותת TI ישראל )שבי"ל(.

גב' נועה שאול, בוגרת תואר ראשון במדע המדינה ובתוכנית הרב תחומית באמנויות מאוניברסיטת תל אביב. 

בוגרת בית הספר "כותרת" לעיתונאות. בפרויקט היושרה הלאומית שימשה נועה כרכזת הפרויקט ועורכת.

כמו כן השתתפו:

ליזמות  בקליניקה  אביב.  תל  באוניברסיטת  וכלכלה  במשפטים  ראשון  לתואר  סטודנטית  אוחיון,  רינת  גב' 

עסקית של הפקולטה למשפטים המעניקה סיוע משפטי חינם ליזמות ונשות עסקים מתחילות, ומשמשת 

כחברת מערכת בכתב העת החברתי-משפטי: ״מעשי משפט״. במסגרת פרויקט NIS נטלה רינת חלק בעריכת 

הדוח ובהפקתו.

חיפה  מאוניברסיטת  ואנתרופולוגיה  וסוציולוגיה  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בעל  מראיין,  גבריאלי,  נעם  מר 

בהצטיינות יתרה. כותב את עבודת המאסטר שלו במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית 

על כלכלה בודהיסטית בישראל. במהלך לימודיו זכה נועם בפרסים שונים כגון פרס רקטור ופרס הדיקאן על 

הצטיינות לימודית. במסגרת מיזם היושרה הלאומית ישראל קיים נועם ראיונות עם מומחים שונים באזור 

ירושלים.

מר עומרי גרליץ, סטודנט לתואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב. במקביל לפעילותו בשבי"ל עובד 

כעוזר מחקר בחוג לניהול ומתנדב לשמש כגזבר הסניף בתל אביב של עמותת מהנדסים ללא גבולות. בפרויקט 

NIS עזר עמרי לערוך את הדוח בשלביו האחרונים כמו גם ניתוח והצגת נתונים סטטיסטיים בדוח.
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נספח ד': חברי הוועדה המייעצת למיזם
רבות  תרמו  שלהם,  הרב  הידע  את  המיזם  לרשות  שהעמידו  על  המייעצת  הוועדה  לחברי  מאד  מודים  אנו 

מזמנם וסייעו מאד לתמוך, לכוון ולמקד את המיזם והתקדמותו ולתרום לנו מתבונתם הרבה ומניסיונם העשיר 

בתחומים השונים בהם עסקנו. יישר כוח!

חברי הוועדה:
מנכ"ל  בעבר   .PwC וקסלמן  קסלמן  החשבון  רואי  פירמת  של  המיסוי  מחלקת  חבר  אבו-ראזק  אוסקר  מר 

משרד הפנים, כיהן במספר תפקידים בכירים בשירות הציבורי, ביניהם יושב ראש המועצה הארצית לתכנון 

ובנייה, משנה למנהל רשות המסים וסגן נציב מקצועי. הרצה במוסדות אקדמיים רבים בתחום המיסים, כיום 

משמש אבו ראזק כמרצה לדיני מסים ומרכז תחום המיסוי במכללה למנהל. כיהן כדירקטור מטעם הממשלה 

בסיכון.  לילדים  ניקנור  למרכז שערי  הציבורית  הועדה  ויו"ר  הקאמרי,  בתיאטרון  ציבוריות,  חברות  במספר 

פרסם מאמרים בכתבי עת מקצועיים בנושאים שונים במסים, שותף לחיבור מדריך המס בישראל וכן מחברם 

של שישה קובצי פסקי דין במסים לסטודנטים למשפטים, לחשבונאות וליעוץ מס. 

גב' מירב ארלוזורוב  עיתונאית ופובליציסטית ישראלית העוסקת בנושאי כלכלה. היתה עיתונאית בעיתונים: 

'במחנה', 'חדשות' ו"גלובס". ערכה את מדור "הארץ כלכלה" בעיתון וניהלה את מיזוג מדור הכלכלה של הארץ 

יומי בו ומפרסמת  עם TheMarker. שמשה כעורכת המהדורה המודפסת של TheMarker  ובעלת טור 

בנוסף היא עורכת את מדור הדעות של TheMarker. בשנת  מאמרי פרשנות העוסקים בכלכלת ישראל. 

2011 הוענק לה אות אביר איכות השלטון מטעם ה"תנועה למען איכות השלטון בישראל", בהוקרה על תרומה 

לחיזוק המשק והחברה בישראל, להוקעת תופעות של התעשרות בלתי מוצדקת על חשבון רווחת הציבור, 

לשיפור איכות השלטון ולהעלאת רמת הפרשנות והביקורת בעיתונות.

ד"ר מאיר גלבוע שירת כ- 35 בתפקידי חקירות שונים במשטרת ישראל וברשות ההגבלים העסקיים, ניהל 

חקירות מן המורכבות והמסובכות שידעה המשטרה, בין היתר את חקירתם של השרים אריה דרעי ורפאל 

פנחסי וחה"כ יאיר לוי וד"ר יוסי ונונו, וחקירות נוספות ביניהן של גריגורי לרנר )צבי בן ארי( בעבירות הונאה, 

ושונות. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתחום אכיפת החוק,  ועוד רבות  )בעבירות ביטחוניות(  נחום מנבר 

בנושא "הפוטנציאל להרשעה של חפים מפשע במערכת אכיפת החוק בישראל". ספרו "התשאול – כל מה 

שרצית לשאול ולא ידעת כיצד", זכה בפרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח לשנת 1994. בנוסף, פרסם מאמרים 

מטעם  השלטון  איכות  אביר  אות  את  קיבל   1998 בשנת  בפרט.  והשחיתות  בכלל  החקירות  בתחומי  רבים 

התנועה לאיכות השלטון והיה פעיל בה בהתנדבות בתחום ההגנה על חושפי שחיתות. בשנת 2005 קיבל את 

אות אומ"ץ של עמותה זו למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, על מאבק למען משטרה עצמאית ובלתי 

תלויה, על תרומה לחקירות עבירות של פשיעה מאורגנת בישראל ועל מאבק להגברת האכיפה על עבירות 

וינוגרד לבדיקה מחודשת של עניינו של הטייס הנעדר  הצווארון הלבן. היה חבר בוועדת השופט )בדימוס( 

רון ארד ובוועדת רב-ניצב )בדימוס( יעקב טרנר לבחינת שיטור קהילתי ומשטרה עירונית למאבק באלימות. 

מלמד כיום בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובחוג לקרימינולוגיה במכללת עמק יזרעאל.

עו"ד איתן הברמן, מתמחה במשפט ציבורי, חוקתי, מנהלי ועסקי. עו"ד הברמן משמש מזה הרבה שנים כיועץ 

בתחומי מפלגות, ממשל, וחקיקה לתאגידים, וכן משמש כיועצה המשפטי של מפלגה גדולה בישראל.  חלק 
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משמעותי בעבודתו של עו"ד הברמן, נוגע לפעילותם במשפט הפרטי של גופים ציבוריים או מעין ציבוריים 

נורמטיבית. עו"ד הברמן לימד  גופים בעלי דואליות  והוא בקיא בכל ההיבטים של פעילויות מסחריות של 

במוסדות אקדמאיים אחדים קורסים בתחומי המפלגות בישראל. עו"ד הברמן שימש כיו"ר המדור למוסיקה 

במועצה לתרבות ולאומנות. הברמן מכהן, במסגרת שירותו במילואים, כשופט בית הדין הצבאי לערעורים.

ומכהנת כדיקנית ביה"ס לממשל  פרופ' נעמי חזן פרופסור אמריטה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית 

וחברה במכללה האקדמית של תל אביב יפו. חזן מילאה שורה של תפקידים ציבוריים ואקדמיים, בהם: ראש 

מכון טרומן למחקר וקידום השלום באוניברסיטה העברית, פרופסור-אורח באוניברסיטת הרווארד, נשיאת 

הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למדעי-המדינה )וסגנית נשיא האיגוד העולמי(, ממייסדות שדולת 

בניירובי  הבינלאומי  האישה  עשור  לציון  האו"ם  לוועידת  הישראלית  המשלחת  וחברת  בישראל,  הנשים 

ובבייג'ינג. היא פעילה גם במגוון ארגוני נשים וארגוני זכויות אדם וצדק חברתי. כתבה וערכה שמונה ספרים 

בנושא פוליטיקה השוואתית, ופרסמה מאמרים רבים בנושא פוליטיקה ומדעי המדינה באפריקה, יחסי ערב-

ישראל, פוליטיקה בישראל ומעמד האישה. בשנת 1992 נבחרה לראשונה כחברת כנסת מטעם סיעת מרצ. 

שמשה כסגנית יו"ר הכנסת וכיו"ר ועדת המשנה לדיני אישות של הוועדה למעמד האישה בכנסת וכחברה 

בוועדת החוץ והביטחון. במהלך פעילותה בכנסת יזמה חזן מספר ניכר של חוקים, רבים מהם בתחומי מעמד 

האישה, הביטחון והצרכנות. בין השנים 2012-2008 שימשה כנשיאת הקרן החדשה לישראל .משנת 2009 היא 

מנהלת שותפה של המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר ויו"ר הוועדה המייעצת של המועצה 

לקידום מעמד האישה.

13 בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הוסמך כעורך  27 שנים, מהן  השופט בדימוס שלי טימן כיהן כשופט 

דין בשנת 71, ומונה לבית משפט השלום בפתח תקווה בשנת 1981. הוא אף היה סגן נשיא בית משפט זה. 

כיהן כראש הרכב פשעים חמורים, שפט במקרים של רצח, עבירות מין, ריגול ועוד. בין משפטיו המפורסמים 

היו: טלי פחימה, עופר מקסימוב, פרשת הריגול של נחום מנבר, פרשת האונס ברמת השרון, אונס הדוגמנית 

לינור אברג'יל, רצח איש העולם התחתון יחזקאל אסלן ואחרים. טימן פרש מכס המשפט במרץ 2008, הרצה 

הבינתחומי  במרכז  וכיום  למנהל  המכללה  האקדמי  במסלול  תל-אביב,  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה 

.ynet  בהרצליה. הוא משמש כפרשן בטלוויזיה וברדיו, וכותב בטור הדעות של

'הארץ'  בעיתונים  גם  כתב  גלובס.  העיתון  של  המשפטי  הפרשן  המשמש  ועיתונאי,  משפטן  יועז   יובל  מר 

ו'ידיעות אחרונות'. בשנת 2012 זכה באות תנועת אומ"ץ, למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, על חשיפות 

פרשות שחיתות ועל מעורבותו האישית הגדולה במאבק בשחיתות, באופן החורג מן המקובל )לשון ההחלטה(. 

קצב,  משה  הנשיא  פרשת  האחרונות:  בשנים  ביותר  החמורות  השחיתות  מפרשיות  כמה  וניתח  סיקר  יועז 

מחבר  ליברמן.  ופרשת  אולמרט  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  של  והולילנד  ראשונטורס  טלנסקי,  פרשות 

הספר "תיק קצב: מאחורי הקלעים בפרשת החשדות נגד נשיא המדינה לשעבר" שיצא לאור בשנת 2010.

ד"ר ניסן לימור ראש המכון לאחריות אזרחית וחבר סגל בבית ספר לחינוך, במרכז ללימודים אקדמיים,  אור 

יהודה. וכן, עמית מחקר בכיר וראש פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי, במכון ון ליר בירושלים. מאז 2006, 

משמש רפרנט מדינתי )ישראל( של פרויקט USIG של המרכז הבינלאומי למשפט ארגונים ללא מטרות רווח  

המדינה  נשיא  לשכת  מנכ"ל  גבוהה,  להשכלה  המועצה  כמנכ"ל  שימש  בעבר  ארה"ב.  )ICNL(בוושינגטון, 
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בן- באוניברסיטת  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לימד  ז"ל,  הרצוג  חיים  הנשיא  של  כהונתו  בתקופת 

גוריון בנגב ובאוניברסיטת בר-אילן. מילא שורה של תפקידים בוועדות ובגופים ציבוריים. מחקריו עוסקים 

ניהול ארגוני המגזר האזרחי והשכלה גבוהה – על אודות כל אלה  ברגולציה, המגזר השלישי, פילנתרופיה, 

פרסם ספרים ומאמרים רבים.

מר סבר פלוצקר כלכלן ועיתונאי ישראלי. כיום משמש כפרשן והעורך הכלכלי הראשי של העיתון "ידיעות 

 .1987 אחרונות". זוכה פרס סוקולוב לעיתונאות כתובה לשנת 1998, ובפרס העורך הכלכלי המצטיין לשנת 

ב-2009 קיבל מטעם אגודת העיתונאים פרס מפעל חיים על תרומתו לתקשורת הישראלית. באותה השנה זכה 

גם בפרס מצוינות ומקצוענות בעיתונות הישראלית ע"ש העיתונאי שלום רוזנפלד. בעל תואר שני בכלכלה 

)ופילוסופיה( מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מר שלום קיטל עיתונאי, כיהן כמנכ"ל ועורך ראשי בחברת החדשות של ערוץ 2 בשנים 1995-2006. קיטל החל 

דרכו ככתב ועורך ב"קול ישראל" בשנת 1970 . לאחר שעבד 23 שנה בקול ישראל בתפקידים שונים, הצטרף 

לצוות ההקמה של חברת החדשות של ערוץ 2, וב-1995 מונה למנכ"ל ולעורך הראשי של החברה. ב-2007 

פרש מתפקידו. קיטל היה מבין מנסחי אמנת כנרת השואפת ליצור מכנה משותף לזרמים והמחנות השונים 

)ימין-שמאל, דתיים-חילוניים( ואף חתם עליה לצד שורה של אנשי ציבור מהימין והשמאל.  ציבור היהודי 

בנובמבר 2007 קיבל פרס על מפעל חיים בכנס אילת לעיתונות מטעם אגודת העיתונאים בתל אביב. בנובמבר 

2008 מונה כיועץ ועמד בראש הקמפיין של אהוד ברק ומפלגת העבודה בבחירות לכנסת השמונה עשרה. 

אחרי הבחירות שימש כיועץ מיוחד לשר הביטחון ברק. בנובמבר 2009 פרש מתפקידו.

פרופ' אריה רטנר הינו פרופסור לסוציולוגיה וקרימינולוגיה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, בעל 

תואר שלישי בסוציולוגיה וקרימינולוגיה מ- Ohio State University. פרופ' רטנר חבר סגל באוניברסיטת 

לסוציולוגיה  החוג  ראש  ביניהם  באוניברסיטה,  ניהול  בתפקידי  וכן  וחוקר  כמרצה  שימש   .1983 מאז  חיפה 

ואנתרופולוגיה, דיקן הפקולטה למדעי החברה בשנים 2000-2005. מכהן כיום כראש המרכז לחקר פשיעה 

משפט וחברה באוניברסיטה. פרופ' רטנר הוא מחברם של שני ספרים העוסקים בסוגיות הקשורות למערכת 

החברה  קרימינולוגיה,  בתחומים:  מחקר  ודוחות  מאמרים  עשרות  פרסם  וכן  ובעולם  בישראל  המשפט 

הישראלית, מערכת המשפט, טעויות שיפוטיות והרשעת חפים מפשע, תהליכי קבלת החלטות בקרב יהודים 

וערבים במערכת המשפט בישראל ומחקרים נוספים העוסקים בתרבות החוק בישראל ובתופעת האלימות 

בחברה הישראלית. בשנים האחרונות מוביל פרופ' רטנר פרויקט מחקרי העוסק בתפישת האמון של הציבור 

בישראל במערכת החוק והמשפט.

פרופ' שמעון שטרית הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וכיהן 

כראש מכון סאקר למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי. תחומי התמחותו הם מערכת השפיטה ומשפט ציבורי. 

ב-1988 נבחר לכנסת ה-12, ולאחר מכן ב-1992 התמנה לחבר ממשלה וכיהן במספר תפקידים ובכלל זה שר 

ורדיו. בהמשך כיהן כממלא  הכלכלה, שר המדע, שר הדתות והשר הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה 

ומחקר  בהוראה  חזר לפעילות מלאה   1996 כהונתו בממשלה בשנת  סיום  ירושלים. עם  עירית  מקום ראש 

באוניברסיטה העברית. ייעץ למערכת השיפוטית בעת הקמת מכון השתלמות שופטים, היה מעורב בגיבוש 

הדין  לבתי  השיפוטית  האתיקה  כללי  להכנת  לוועדה  ייעץ  ב-2003  שיפוטית,  לאתיקה  הראויות  התפישות 
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לעבודה. בתחום המשפט הציבורי ייסד ביחד עם פרופסור יצחק זמיר את העמותה הישראלית למשפט ציבורי. 

ב-2005 היה חבר הועדה לבחינת מבנה המשטר בישראל. כמו כן היה בין צוות המומחים למשפט חוקתי שליוו 

את עבודת ועדת החוקה של הכנסת בראשות ח"כ מיכאל איתן שעסקה בגיבוש חוקה בהסכמה רחבה וכן 

היה חבר בצוות המומחים שסייע לוועדת החוקה של הכנסת שעסקה בגיבוש נוסח חוקה לישראל. היה חבר 

לפיתוח  הארצית  המועצה  בראש  עומד  שטרית  פרופ'  בישראל.  הציונית  המועצה  של  האסטרטגי  בפורום 

חברתי ויזם את המפעל לפיתוח חברתי ואת פרויקט מחשב לכל ילד. במישור הבינלאומי פרופ' שטרית מכהן 

במשך שנים  כנשיא ארגון הבינלאומי לאי תלות שיפוטית )IAJIWP.ORG (  ועמד בראש הפרויקט הבינלאומי 

ניו דלהי הבינלאומי לעצמאות שיפוטית בשיתוף  אגודה  1982 את קוד  לאי תלות שיפוטית שניסח בשנת 

הבינלאומית של עורכי הדין - IBA  והוביל ועידות רבות לגיבוש אמות מידה לאי תלות שיפוטית של שופטי 

בתי משפט לאומיים ובינלאומיים. בשנת 2010 זכה  בניו דלהי בפרס הארגון הבינלאומי של המשפטנים ביחד 

רבים בתחום מערכת השפיטה  וערך ספרים מדעיים  עם ראש בתי המשפט באנגליה. פרופ' שטרית  כתב 

ומשפט ציבורי וכן פרסם מאמרים מדעיים רבים בכתבי עת בארץ ובעולם.

כמו כן השתתפו ותרמו למיזם האנשים להלן:

אנו מודים מאד לאנשים )שמותיהם בסדר א"ב( שתרמו גם הם למיזם מזמנם ומעושר ידיעותיהם בתחומים 

השונים, בהשתתפות בשולחנות עגולים ובחלק מדיוני הועדה המייעצת.

ד"ר אורי ארבל-גנץ, מרצה בכיר, דיקאן הפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל. לשעבר חבר 

מליאת רשות השידור וחבר המועצה המייעצת לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד התמ"ת. מעורכי 

הספר "אחריות ציבורית בישראל". בעל דוקטורט במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

גב' שלומית גלר, מרצה באקדמיה בתחום הביקורת הפנימית והממשל התאגידי, פרסמה ספרים בנושא וסגנית 

נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל .

ד"ר יועז הנדל, ראש המכון לאסטרטגיה ציונית. הוא פובליציסט, עיתונאי ישראלי, בעל טור קבוע במספר 

במילואים,  רב-סרן  הוא  בר-אילן.  שבאוניברסיטת  סאדאת  בגין  במרכז  וחוקר  ברדיו  ופרשן  שדר  עיתונים, 

ולחם בין היתר במלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת יצוקה. בעל תואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת 

למודיעין  בנוגע  ופרסם מספר מחקרים  יפה למחקרים אסטרטגיים  תל אביב. שימש כעמית מחקר במרכז 

למדע  במחלקה  בר-אילן  באוניברסיטת  מלמד   2009 מאז  זעירה.  ולוחמה  השנייה  לבנון  מלחמת  הישראלי, 

נגד איראן-  "ישראל  זכי שלום(;  )2010, ביחד עם פרופסור  "תנו לצה"ל לנצח"  המדינה. פרסם שני ספרים: 

מלחמת הצללים" )2011, ביחד עם העיתונאי יעקב כץ(. באוגוסט 2011 מונה לראש מערך ההסברה הלאומי 

עם  ומתן  המשא  בצוות  כחבר  הממשלה  ראש  ידי  על  מונה   2012 שנת  בתחילת  הממשלה.  ראש  במשרד 

הפלסטינים בירדן. בפברואר 2012 התפטר מתפקידו עקב פרשת נתן אשל.  באוקטובר 2013 זכה הנדל בתואר 

אביר איכות השלטון על טוהר מידות, מטעם האגודה לאיכות השלטון, בשל חשיפת פרשת נתן אשל.

 - גלובס,ב  בעיתון  עבדה  בעברה   .Themarkerב וקריירה  יזמות  ניהול  מדורי  עורכת  חרותי-סבר,  טלי  גב' 

הלטינית  באמריקה  בהתמחות  לאומיים  בין  ביחסים  שני  תואר  בעלת  אחרונות.  ידיעות  ובקבוצת   YNET

באוניברסיטה העברית.
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השופט בדימוס צבי כהן, השלים את לימודי הדוקטורט ב-1973. החל דרכו בצה"ל, שם שירת ועסק בתפקידי 

תביעה, הדרכה משפטית, ייעוץ וחקיקה. ב-1969 שימש כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, ושנים אחדות 

לאחר מכן כיועץ משפטי במשרד החינוך והתרבות. שימש כמדריך בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית 

בירושלים וכמרצה. נבחר לכהונת שופט ב-1978. החל דרכו בבית משפט השלום, ב-1984 מונה לכהונת שופט 

בבית משפט המחוזי בירושלים, וב- 1998 נבחר לכהונת סגן נשיא בבית משפט המחוזי בירושלים. בין השנים 

1995-1999 שימש כמרצה בכיר במסלול האקדמי במכללה למנהל. כהן פרש מכהונתו ב-2002. לאחר פרישתו 

כיהן כיושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד.

ספרים,  פרסם  בישראל.  רווח  כוונות  ללא  וארגונים  פילנתרופיה  השלישי,  המגזר  את  חוקר  כץ,  חגי  ד”ר 

והיה  השלישי  המגזר  לחקר  הישראלי  המרכז  את  ניהל  הוא  בעבר  אלה.  בנושאים  מחקר  ודוחות  מאמרים 

יו"ר התכנית לתואר שני בניהול ארגונים ללא כוונות רווח. הוא עורך את תכנית הנתונים של השנתון לחברה 

האזרחית הגלובלית של ה-LSE, היה יועץ מתודולוגי לפרויקט ה-Civil Society Index של ארגון סיוויקוס 

ברפובליקה  השלישי  המגזר  כלפי  ומדיניות  מידע  בענייני  הבין-אמריקאי  הבנק  מטעם  וייעץ   )Civicus(

הועד  חבר  הוא  וציבוריות.  בין-מגזריות  ויוזמות  ארגונים  במגוון  מעורב  הוא  ובקוסטה-ריקה.  הדומיניקנית 

.ISTR -המנהל והגזבר של האגודה הבינלאומית לחקר המגזר השלישי

מר אוריאל לדרברג מנכ"ל מנהיגות אזרחית. כיהן וממשיך לכהן כמנכ"ל "פעמונים". עסק בניהול מוסדות 

חינוך )אולפנת רעיה וישיבת בני צבי( והיה בצוות ההקמה של מכון טל. לדרברג חבר בפורום המנכ"לים של 

שיתופים, פורום המנכ"לים של קמרון, בוגר קורס משמעו"ת של אלכ"א וחבר בצוות ההקמה וההיגוי של 

התארגנות המנכ"לים. ללדרברג תואר ראשון במשפטים. 

המחקר  עבודות  הרצליה.  הבינתחומי  במרכז  למשפטים  רדזינר  הספר  בית  בכיר,  מרצה  סומר   הלל  פרופ' 

ופרסומיו עוסקים במשפט חוקתי, דיני אמצעי התקשורת ודיני פרסום, שיווק וצרכנות. בין תחומי הוראתו 

משפט חוקתי, דיני אמצעי התקשורת ודיני פרסום, שיווק וצרכנות.

ברשויות  הציבור  נבחרות  איגוד  ראש  יושב  בחברות,  דירקטורית  עצמאית,  דין  עורכת  פולישוק,  מלי  עו"ד 

המקומיות, חברת הנהלה בעמותת שקיפות בינלאומית. בתפקידיה האחרונים: סגנית ראש העיר רעננה, חברת 

וטכנולוגיה.  וספורט, מדע  חינוך תרבות  לביקורת המדינה,  ועדות הכנסת  ויושב ראש  כנסת  מועצה, חברת 

מרצה בנושא ביקורת המדינה ויועצת מבקר המדינה. היא בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית ובמדע המדינה, 

תואר ראשון במשפטים, במדע המדינה ובאמנות התיאטרון.

מר אופיר פינס-פז, לשעבר חבר הכנסת, שר הפנים ושר המדע, התרבות והספורט מטעם מפלגת העבודה, 

וכיום מרצה באוניברסיטת ת"א. בעל תואר ראשון ביחסים בין לאומיים מטעם האוניברסיטה העברית ותואר 

מטעם   1996 בבחירות  ה-14  לכנסת  לראשונה  נבחר  אביב.  תל  אוניברסיטת  מטעם  ציבורית  במדיניות  שני 

ידי  על  מונה   1999 וטוהר המידות. בשנת  קיבל את אות אמיתי למנהל תקין   1997 מפלגת העבודה. בשנת 

גם  מונה   2001 בחירות  לאחר  והקואליציה.  העבודה  סיעת  ראש  יושב  לתפקיד  ברק  אהוד  הממשלה  ראש 

ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. היה סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16. בשנת 2001 

ונשאר בתפקידו  2003. ב-2005 התמנה לשר הפנים  וכיהן בתפקיד עד שנת  מונה למזכ"ל מפלגת העבודה 
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כשנה עד לפרישת מפלגתו מהקואליציה. ב-2006 התמנה לשר המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט, עד 

שפרש במחאה על שינויים במבנה הקואליציה. במהלך כהונתו כשר קיבל פינס-פז את אות אומ"ץ לשמירת 

המנהל התקין, הצדק החברתי ושלום הציבור. פינס-פז קיבל את האות על מלחמתו בשחיתות ועל פעולתו 

להגברת השקיפות השלטונית. ב-2008 זכה ב"אות אביר איכות השלטון" מטעם התנועה לאיכות השלטון. 

פרש מהפוליטיקה בתחילת 2010. באותה השנה הצטרף לסגל אוניברסיטת ת"א ומונה לראש המכון לשלטון 

מקומי של האוניברסיטה.

ד"ר שמעון רוזביץ חבר במחלקה למדע המדינה וכן ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת בר אילן. כמו 

כן הוא היועץ והמנהל האקדמי של התואר השני בלשכת המבקרים הפנימיים. בין פרסומיו: הפרטת חברות 

בישראל ובעולם, בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. 

מר קרלוס שטיגליץ סמנכ"ל ארגון שתי"ל. הוא למד עבודה סוציאלית עם התמחות בעבודה קהילתית, ועבד 

שנים רבות בתחום זה ובייעוץ ארגוני. מדריך סטודנטים לעבודה סוציאלית במוסדות להשכלה גבוהה מזה 

באוניברסיטה העברית  כיום מדריך  ומומחה לעבודה קהילתית.  עיסוק בהשמתם,  כולל  למעלה מ-25 שנה 

ומתנדב ברדיו קול השלום.

עו"ד מרדכי שנבל נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, בעבר שימש כסגן נשיא וכיועץ משפטי בלשכה. 

של  מרכז  במחוז  לעבודה  התקבלה  דין,  כעורכת  שהוסמכה  לאחר  ישראלית.  משפטנית  שניט  נורית  עו"ד 

פרקליטות המדינה. בשנת 1988 התמנתה כפרקליטת מחוז מרכז, וכיהנה בתפקיד עד שנת 2004, עת פרשה 

לגמלאות. במהלך עבודתה בפרקליטות שמשה שניט בתפקיד התובעת במשפט הרצח של החיילת אורלי 

דובי ובמשפט הריגול של שמעון לוינזון, וכן הורתה על העמדה לדין של החייל שוקי בסו שירה באביו למוות 

אירועי  לבדיקת  זיילר  בוועדת  כחברה  שניט  מונתה   2005 בסוף  רצח(.  בעבירת  )ולא  בלבד  הריגה  באשמת 

וכן היא חברה בוועדה  כיום, משמשת שניט כדירקטורית במספר חברות ציבוריות  פרשת האחים פריניאן. 

הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות שניתנו למדינה. 

בנוסף, השתתפו ותורמו מעושר ידיעותיהם, תבונתם וניסיונם גם: 

גב' תמר אדרי - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )לשעבר(

כבוד השופט בועז אוקון- מנהל בתי המשפט )לשעבר( 

אל"מ)מיל(  סימן-טוב בנימין – סמנכ"ל משרד הכלכלה וממונה על מחוז הדרום85 

פרופ' משה בר ניב - המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' בני גדרון- המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' דני גימשי- המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' יוסף גרוס- אוניברסיטת תל אביב

מר אמנון דיק- איש עסקים, מנהל בכיר ודירקטור בחברות עסקיות. מנכ"ל בזק )לשעבר(

פרופ' אברהם דיסקין- האוניברסיטה העברית בירושלים
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פרופ' ערן ויגודה - אוניברסיטת חיפה

מר יובל יבנה- הקרן החדשה לישראל

מר דן לנדאו- מנכ"ל הכנסת )לשעבר(

עו"ד ישראל מימון – מזכיר הממשלה )לשעבר(

פרופ' סוזי נבות - המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' הלל נוסק - המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ' דייב נחמיאס - המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר מאיר סיוון- אוניברסיטת חיפה

גב' אילנה עלה – מנהלת ביקורת במשרד מבקר המדינה )לשעבר(

מר בועז ענר – מ"מ מנכ"ל משרד מבקר המדינה )לשעבר(

 ynet מר יון פדר- העורך הראשי של הוצאת ידיעות אחרונות ואתר

ד"ר חיים קלכהיים- המשנה למנכ"ל במשרד מבקר המדינה )לשעבר(

מר גיורא רוזן- מנכ"ל מנהיגות אזרחית

ד"ר אראלה שדמי- סגן ניצב )בדימוס( במשטרת ישראל

עו"ד הלל שמגר- מנהל נציבות תלונות הציבור

פרופ' מיכל שמיר- אוניברסיטת תל אביב

גב' ליאורה שמעוני –מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, במשרד מבקר המדינה.

עו"ד טליה ששון- ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה )לשעבר( 
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