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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  ספר  ועובדיה.  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 

יצירתיות וכן התחכמויות רבות כדי להשפיע באופן ישיר ועקיף על השירות והמינויים בו, 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. עדיין השקיפות לוקה בחסר, ונגישות הציבור למידע רב 

לגבי השירות הציבורי לקויה, גם אם המידע קיים. 

מהדו"ח עולה כי קיימת אי-בהירות בהיבט האחריותיות של עובדי השירות הציבורי הדבר מביא 

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. 

ויעילותו של שירות המדינה לבין הנושאים שנבחנו כאן  חשוב להבחין בין תפקודו, תכליתיותו 

)עצמאות, משילות ותרומה ליושרה הלאומית( שאינם עוסקים בהערכת התפקוד וביעילות ביצוע 

המשימות המוטלות על אנשי שרות המדינה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהשלכות אפשריות של 

היבטים תפקודיים על היבטי משילות. למשל, תפקוד לא אפקטיבי ולא יעיל של השירות הציבורי 

כגון: שימוש בפרוטקציה, העדפת  לפנות לדרכים עוקפות לשם קבלת השירות  גורם לאזרחים 

ובשקיפות.  היושרה  ברמת  הפוגעות  דרכים  )"מאכערים"(,  למתווכי-שירות  פניה  ואף  קרובים 

כמו כן תפקוד בלתי ראוי פוגם באמון הציבור בשירות המדינה וביכולת השירות לתרום ליושרה 

שינויים  ללא  כי  להניח  כן  אם  ניתן  המוסדית-החברתית.  ברמה  חשיבות  בעל  כעמוד-תווך 

משמעותיים באיכות תפקוד שירות המדינה יהיה קשה מאד לחולל שיפורים בהיבטים שנמדדו 

בדוח זה - בעצמאות, במשילות וביושרה.

המלצות
יצירת מאגר אנשים המתאימים לשירות בוועדות מכרזים. בדיוני השולחן העגול עלה פתרון חלקי 

לבעיית איוש ועדות המכרזים שהוזכרה בהקשר ההשפעות הפוליטיות על נציבות שירות המדינה. 

תוצאות  על  להשפיע  יכולה  מכרז,  בוועדת  פוליטי  גורם  מטעם  מסוימים  אנשים  שיבוץ  כזכור 

הבחירה, כך שהבחירה תהיה לרוחו של הגורם הפוליטי המשפיע. בעבר הוצג בפני גורמים בכירים 

בשירות פתרון אפשרי לעניין בדרך של יצירת מאגר אנשים המתאימים 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.

הוא  כיום  הנוהג  במכרז.  השונים  המועמדים  בין  והבחירה  ההחלטות  קבלת  תהליך  פרסום  חיוב 

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 

של מעבר בכירים משירות המדינה לעבודה בסקטור הפרטי אצל אותם גורמים מולם עבדו כעובדי 

מדינה )הדלתות המסתובבות( מומלץ להאריך את תקופת הצינון ולשקול תשלום ראוי בתקופת 

הצינון וזאת כדי לתמרץ דחייה ארוכה ככל האפשר במעבר מהשירות הציבורי לשוק 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 דיו 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 כספי מדינה ותלוי בהם לקיומו. הגדרה כזו כוללת תת-מגזרים כגון הרשויות המקומיות, רשויות וחברות 

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  שרות  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 

הממשלה102, בידיו סמכויות שהוקנו לו בחוקי שירות המדינה, בחוקים אחרים בחקיקת משנה וכן בהחלטות 

אחרות של הממשלה. תפקידי הנציב נקבעו בהחלטת הממשלה משנת 1031950. לפי החלטה זו הנציב אחראי 

פי  על  שונות  הגדרות  לו  נוספו  מאז  המדינה.  בשירות  המועסק  האנושי  המשאב  של  והניהול  הטיפול  על 

מדיניות הממשלות השונות. נציבות שירות המדינה )נש"מ( רואה את יעודה 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, דרגות שכר וכדומה לנציב שירות המדינה אשר הוא למעשה המעסיק, ולא למנהלי המשרדים 

אשר בהם הם עובדים. מנהלי המשרדים אחראים על העובדים בנושאים מקצועיים, במונחי תפקוד וביצוע 

המדיני- המדינה מהדרג  עובדי  והפרדתם של  להבטיח את עצמאותם  ונועדה  זו חשובה  הפרדה  המטלות. 

לתפקידיהם. מערך של  עובדים  המינוי של  בהליך  וכשירות מקצועית  אובייקטיביות  להבטיח  וכדי  פוליטי 

חוקים, תקנות, החלטות ממשלה וכללים מסדיר נושאים אלה של מינוים ופיטורים של עובדי מדינה שמטרתם 

להבטיח הפרדה תעסוקתית ואי-תלות תפקודית.

ידי "תקנון שירות המדינה"  בטיפול הנציבות כ- 100,000 עובדים במשרדי הממשלה. פעילותה מכוונת על 

)תקשי"ר(. התקשי"ר הינו קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחום משאבי האנוש 

והמפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה והוא מתעדכן בהתאם לצרכים ולפסקי דין. התקשי"ר 

חל במישרין על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות הממשלתית ועל 

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 

102  חוק שירות המדינה )מינויים(, התש"יט-1959, סעיף 6.

103  מס' קנ"ד מיום י"ח בטבת התשי"א )1950/12/27(.
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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
התקציב 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 

די  אין  כי  גורסים  המדינה  שירות  בנציבות  פנימיים  גורמים  משמעית:  חד  תשובה  אין  המדינה  שירות  של 

בתקציב והוא אינו מספיק לכל הפעילות. כתמיכה לעמדתם הם טוענים כי בשנים האחרונות מדיניות ראש 

ואכן  ולצמצם את עלות השירות הממשלתי.  הממשלה ושר האוצר הייתה לקצץ בתקציבים הממשלתיים 

וראש  הממשלתי  בשירות  רוחביים  קיצוצים  כללו  המדינה  תקציב  את  לאזן  הניסיונות  האחרונות  בשנים 

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 איננה חוסר תקציב אלא ניצול בלתי יעיל ובלתי 

נכון של המשאבים הקיימים. חוסר יעילות ותפוקה נמוכה כרוכים במחסור במשאבים, או מוטב לומר: שיפור 

היעילות והגברת התפוקה היו מאפשר שחרור משאבים רבים והפנייתם להגברת הפעילות ומילוי המשימות 

של שירות המדינה באופן תכליתי יותר.
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אחת הטענות המושמעות בעניין המשאבים היא כי מבנה מערכת השכר אינו מאפשר לעתים קרובות העסקה 

הדרכים  אחת  בתחומם.  מומחים  או  גבוהים  כישורים  בעלי  יותר(  בכירים  בתפקידים  )בייחוד  אנשים  של 

אנשים  מיוחדים,  במקרים  לגייס,  המאפשרים  אישיים  חוזים  באמצעות  גיוס  היא  זו  בעיה  עם  להתמודד 

 2013 ראויים בתנאי שכר והעסקה משופרים. ממסמך מחלקת המחקר והמידע של הכנסת עולה כי בשנת 

%13 מכלל עובדי המדינה היו בעלי חוזים אישיים מיוחדים ושכרם של בעלי חוזים אלה גבוה ב-30%-35% 

לעומת שכר העובדים בשירות המדינה המועסקים במסגרת ההסכם הקיבוצי ומאוגדים בהסתדרות104. בכמה 

יחידות ממשלתיות מספר המועסקים באמצעות חוזים אישיים עולה על שליש מכלל המועסקים105. היקף 

שימוש זה בחוזים אישיים חורג בהרבה מעבר למטרתו המקורית של החוזה האישי. כדי לחסוך במשאבים 

וכחלק מקיצוצי 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 משמעותית מהמקובל בנציבות שירות המדינה.

2011 עמד  ואף עולה במעט על השכר הממוצע במשק, בשנת  נופל  השכר הממוצע בשירות המדינה אינו 

הממוצע  השכר  לחודש106.  ברוטו   ₪  10,410 סך  על  הממשלה  במשרדי  מנהליים  לעובדים  הממוצע  השכר 

במשק בכללו באותה שנה היה 8,735 107₪. לכך יש להוסיף את תנאי העבודה המשופרים בשירות המדינה: 

כגון  נאותים  ותנאים סוציאליים  ביטחון תעסוקתי, פנסיה תקציבית בעת פרישה לגמלאות108 תנאי עבודה 

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: 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 על כי 

חיצוניים המעוניינים להיכנס לשירותיו. הסיבה לכך פשוטה: על  בפני מועמדים  רבים  הוא מעמיד חסמים 

כל משרה פנויה בשירות המדינה מתמודדים קודם כל מועמדים פנימיים - עובדי מדינה - ורק באין ברירה 

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.

104  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(
105  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(, 
רשות ההגבלים העסקיים )%75.9(, רשות התעופה האזרחית )%75.4( והרשות הממשלתית למים ולביוב )%67.3(. דה-מארקר, הארץ, 

לעיל.
 http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments :106דוח הממונה על השכר במשרד האוצר

107נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

108לעובדים שגויסו עד שנת 2003 – משנה זו החלה העברה של עובדים חדשים לגמלא צוברת.
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קיומו של ועד עובדים חזק ודומיננטי בשירות המדינה קשה אף הוא, לעתים, על השגת משאבי אנוש רצויים. 

הוועד שומר בקפדנות ובנחישות על תנאי העבודה של העובדים ומגן עליהם. הדבר מתבטא למשל בקושי 

הטענה  שלהם.  והתפקידים  הסמכויות  ומבנה  העובדים  מערך  את  לשנות  או  עובדים  לנייד  לפטר,  הקיים 

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 שתופעות 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 פוליטיים.

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 בידנו 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
את  מכפיף  ישראל  במדינת  החוק  המדינה,  בשירות  פוליטית  התערבות  למנוע  מנת  על  ובראשונה  בראש 

עובדי המדינה לנציב שירות המדינה אשר הוא למעשה המעסיק הממונה עליהם. בכך החוק מפריד אותם 

מנהלי  המדינה.  עובדי  עובדים  בהם  הממשלה  משרדי  ומנהלי  השרים  שהם  הפוליטיים  הגורמים  ממרות 

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 

ועוד.  פיטורים  עבודה,  תנאי  מינויים, שכר,  ותקנות  הוראות  כאמור  כוללות  אלה  והוראות  תקנות  המדינה. 

מערך חוקים ותקנות זה מטרתו להבטיח הפרדה תעסוקתית ואי-תלות של השירות הציבורי בדרג הממשלתי 

הפוליטי 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 

מקצועית  וכשירות  אובייקטיביות  להבטיח  וכדי  במינויים,  פוליטית  מהתערבות  המדינה  לעובדי  ועצמאות 

בהליך המינוי. החוק קובע כי למשרות הקבועות בשירות המדינה מתקבלים עובדים רק על בסיס תקן פנוי; 

לא ממנים אדם למשרה על תקן אלא במכרז. במכרז יושבת ועדה מקצועית-אובייקטיבית והיא אמורה לבחור 

את 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.



המגזר הציבורי

133

עם זאת, יש 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 ואשר 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 

עשויים 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.

הממונה  יביא  עובדים  ובקידום  במינוי  "בשיקוליו  כי  קובעים   2008 התשס"ט-  המדינה  לעובדי  האתיקה  כללי 

בחשבון אך ורק גורמים הנוגעים לכישוריו של העובד והתאמתו לתפקיד." ניתן ללמוד מסעיף זה כי כללים אלה 

מחייבים וכי השיקולים בעת המינוי יהיו בנוגע לכישורי העובד והתאמתו לתפקיד בלבד ואין מקום 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, ו/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. 

בנוסף לנציב שירות המדינה גם מוסד מבקר המדינה הכולל את נציב תלונות הציבור, הוא מוסד מרכזי המסייע 

להגן על עובדי המדינה מהתערבות פוליטית. בין תפקידיו מבקר המדינה אמור להגן על עובדי המגזר הציבורי 

ליקויים  לאתר  המבקר  בסמכות   , המדינה  מבקר  חוק  פי  על  פוליטית.  התערבות  או  שרירותיים  מפיטורין 

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 לגבי הגנה על עובדים החושפים שחיתויות. עובדי 

שירות המדינה שתנאי העסקתם נפגעו יכולים לפנות לבית הדין לעבודה.
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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
בשולחן  והדיונים  המדינה. מהראיונות  שונה של עצמאות שרות  תמונה  למעשה, מסתמנת  הנוהג  מבחינת 

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 צמצום 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 

ישירה( על השרות. מהראיונות והדיונים עלתה הדעה כי על מנת להבטיח את אי-תלותו הפוליטית של הנציב, 

מערכות  שראשי  למרות  זאת,  תלוי.  בלתי  ציבורי  לגוף  הנציב  מינוי  את  ולהעביר  זו,  מינוי  צורת  לבטל  יש 

ציבוריות לא מעטות מתמנים בצורה דומה על ידי הממשלה )הצבא, המשטרה, הפרקליטות וכו'(. כדוגמא 

להתערבות פוליטית בוטה בעניין זה הוזכר עניין פיטוריו של נציב שירות המדינה פרופ' גלנור. לפי דעת כמה 

מהמרואיינים על מנת 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 – 

הועלה הטיעון - בעת חילופי השלטון, הוא צורך תפקודי לשם המשכיות הפעלת המדיניות הציבורית. מנכ"ל 

אמור להיות עוגן שעליו מבססים את המשך המדיניות בעת חילופי ממשלות. לא ראוי שבכל חילופי שלטון 

"ימציאו את הגלגל מחדש" ויפעילו תכניות חדשות תוך ביטול הקיימות. תכניות פעולה מיושמות ומתוקצבות 

משאבים,  לאבדן  מביא  התכוף  השינוי  תכופות.  לעתים  אותן  לשנות  נכון  לא  ולכן  המשרדים,  תחומי  בכל 

לבזבוז מאמצים, לפיגור ביישום תכניות, פגיעה בציבור ועוד. במיוחד חמור הדבר כאשר "תוחלת החיים" של 

הממשלות, כפי שקרה בשנים האחרונות, קצרה מאוד. 

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 
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הציבורית". ההנחה היא משרד ממשלתי לא אמור להיות "צבוע" פוליטית בפעילותו ושדמות 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 כמה גורמים, שינסו למנוע זאת, כגון: התקשורת, 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 השירות המדינה הוא איוש משרות בשירות. בשנים 

האחרונות חלה ירידה בתופעה של "מינויים פוליטיים" על ידי השרים, למשרות רבות במשרדיהם ובשירות 

גורם  יותר.  בזוטרות  והן  בכירות  במשרות  הן  מדובר  בעבר.  למדי  נפוצה  שהייתה  תופעה  בכלל,  המדינה 

משמעותי בעצירת התופעה הייתה העמדה לדין של פוליטיקאים על ניצול מעמדם למינויים פוליטיים רבים. 

אחת מחברות הוועדה המייעצת, המכירה את הנושא לעומקו, טענה כי הירידה בהתערבות הפוליטית נכונה 

רק בחלק מהמשרדים 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 בשרות הציבורי. הדרישה למכרזים, באופן כללי, הן לאיוש משרות 

לתוצאה  להביא  יכולה  אף  ובעקיפין  רבה,  בעיתיות  יוצרת  חוץ,  כלפי  עבודות  או  לרכישות  והן  פנים  כלפי 

הפוכה: לאפשר מינויים "תפורים". עודף הרגולציה ומורכבות המכרזים מקשים ומסרבלים את התהליך כולו. 

המכרזים לאיוש משרות כה עמוסים בכללים והוראות עד כי עלולה להידרש שנה לאשר מכרז, והתהליך כולו 

הופך לא אפקטיבי. מכרזים כלפי חוץ הפונים אל ספקים ונותני שירות חיצוניים גם הם, פעמים רבות, מורכבים 

מדיי וכך מקשים על יכולת הכניסה של ספקים חדשים לשוק הרכישות הציבוריות, ביחוד כשמדובר בעסקים 

קטנים. הבעיה שקיימת 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 בשרות, הינו יצירת מאגר של 

אנשים המתאימים לשירות בוועדות, לפי קריטריונים מוגדרים מראש, מהם יורכבו ועדות המכרזים. כמו גם 

להגביר שקיפות במכרזים ולחייב בפרסום את תהליך הבחירה בין המועמדים השונים במכרז, במקום לפרסם 

רק את התוצאות הסופיות שלו, בלי שתהיה שקיפות על איך נבחר המועמד.

"הדלתות  תופעת  היא  הציבורי,  השירות  של  בעצמאותו  פגיעה  בה  רואים  שרבים  למדי  רווחת  תופעה 

המסתובבות". מושג זה משקף את עזיבת עובדי השירות הציבורי את השירות לטובת משרות אצל גורמים 

חיצוניים, מולם הם עבדו קודם כעובדי שירות המדינה, כך שהם "חוזרים" ומופיעים 'בכובע אחר' - כנציגים 

מטעם הגורם החיצוני אל מול אנשי המשרד בו עבדו קודם. בצורה כזו גורמים פרטיים ועסקיים חיצוניים 

קונים השפעתם על ההחלטות המתקבלות בשירות המדינה ובשרות הממשלתי. עובד )לרוב בדרגים הבכירים 

קצת יותר - לא בהכרח הבכירים ביותר( שירות המדינה המכיר על בוריו את סבך המערכת על פרטיה ואת 

הפרטים של דרכי עבודתה, וכמובן את אנשי השירות )שהיו רק לא מכבר עמיתיו לעבודה או כפיפיו(, ויכול 
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לקדם  הרוצה  חיצוני  לגורם  חשוב  נכס  מהווה  החדש,  מעסיקו  ענייני  לקידום  האישיים  קשריו  את  לנצל 

מאד  נפוצה  זו  תופעה  כאמור,  ואכן,  המתאימים.  הממשלתיים  במשרדים  ענייניו  את  התואמות  החלטות 

 כמעט בכל שירות המדינה: החל מאנשי משרד האוצר העוברים לעבוד בגופים בעלי עניין בהחלטות האוצר,

כנציגיהם יצרנים  אותם  אצל  לעבוד  ועוברים  נשק(  יצרני  )למשל  ספקים  מול  העובדים  צבא  אנשי   דרך 

שעזבו המשרד  כלפי  ולייצגן  אנרגיה  בחברות  לעבוד  העוברים  האנרגיה  משרד  אנשי  הצבא,   כלפי 

)למשל בנושאי רגולציה התחום(, וכלה במשרד המסחר והתעשייה ובמשרדים רבים אחרים. קשה להתעלם 

שירות  על  חברתיות(  ואף  מסחריות  עסקיות,  גם  אלא  פוליטיות  בהכרח  )שאינן  אלה  חיצוניות  מהשפעות 

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 בשרות לפי צרכי משרדיהם 

פיטורין, קידום, העברה לעבוד במקום  )גיוס,  ניהול המשאב האנושי  לנהלם(. שכן,  לנכון  רואים  )כפי שהם 

אחר וכו'( ניטל מידי מנהלי המשרדים הממשלתיים ונמצא בידי נציב שירות המדינה. לטענתם, חוסר יכולת 

ההנהלה להפעיל גמישות ניהולית )למשל: לתמרץ עובדים טובים, לשלול תמריצים ו/או להעביר מתפקידם 

את הגרועים כו'( מטיל מגבלה משמעותית על יכולת שירות המדינה לשרת כראוי את הציבור. 

יחד עם זאת, יש שהצביעו על כך שמנהלי המשרדים אינם חסרי אונים לחלוטין בניהול משאבי האנוש והם 

מוצאים דרכים, 'יצירתיות' לעתים )עד כדי וירטואוזיות – כפי שהתבטא אחד המרואיינים(, על מנת להביא 

אירגוניים  שינויים  ולבצע  להנחות  יכולתו  ממשלתי  משרד  מנכ"ל  משרדם.  בניהול  רוצים  שהם  לשינויים 

מתואמים במשרד, לבטל או להקים יחידות, לכתוב חו"ד תקופתיות )חיוביות או שליליות( על העובדים, ובכך 

להשפיע על מעמדם בשירות. "תפירת מכרזים"- הינה טכניקה ידועה. טכניקה נוספת הינה ל"שכנע" מספר 

מועמדים להסיר מועמדותם מהמכרז תמורת הבטחת הטבות רבות אחרות, כך שנותר יחיד המועמד הרצוי, 

המתמנה למשרה בצורה חוקית. נעשה שימוש במעורבות בוועדות האיתור כטכניקה נוספת. גישת "שמור 

ניכרת,  ומוכרת. ההשפעה  ידועה  גישה  ומנכ"לים הינה  בין משרדים- המופעלת ע"י שרים  לי ואשמור לך" 

העובדים  קידום  על  להמליץ  יכול  המנכ"ל  במכרזים,  הבחירה  בוועדות  שלומנו"  "אנשי  במינוי  גם  כאמור, 

למשרות בכירות בתפקידי רוחב שאינם מחייבות מכרזים, וכן יכול להשפיע ביושבו כ-יו"ר הוועדה, בוועדת 

המכרזים, ועוד ועוד, כיד הדמיון הנטויה. מאידך, ידועים מקרים שבהם הורה שר למנכ"ל, לפטר עובדים כדי 

לפנות משרות בכירות למקורבים. קל הדבר ל"תפור תיקים" ולהפעיל מגוון אפליקציות שליליות כדי להמאיס 

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. 

ואי-תלות  עצמאות  של  מבוטלת  לא  מידה  יש  הציבורי  בשירות  כי  נראה  עדיין  זאת,  כל  למרות  לסיכום, 

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 109www.gov.il. 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 

הממשלתי.  השירות  לגבי  מסוימת  פיננסית  שקיפות  שיש  כך  המשרדים  תקציבי  לפי  המחולק  המדינה110 

התקציב המופיע הוא זה שאושר על ידי הכנסת אך אין בו הפירוט של ביצוע התקציב בפועל. הפורטל כולל 

גם את מיזם המרכב"ה )מערכת רוחבית כוללת בממשלה(. זהו פרויקט ארגוני-תשתיתי אינטרנטי החובק את 

המערכות המנהליות בכלל המערך הממשלתי111. מטרת הפרויקט 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 המערכת, 

כך שנשמרת השקיפות. כדי להיכנס לאתר המרכב"ה יש צורך בכרטיס חכם, דבר המגביל את נגישות הציבור 

הרחב אליו. אולם ללא ספק פורטל הממשל הזמין ומערכת המרכב"ה משפרים את רמת הנגישות באופן ניכר. 

שירות  חוק  המדינה.  בשירות  לשקיפות  הנוגעים  הציבורי  במגזר  ותקנות  חוקים  נהלים,  כמובן  יש  בנוסף, 

המדינה112 ותקנון שירות המדינה )תקשי"ר(113 נועדו להגביר את המשילות וליצור שקיפות בפעילות המגזר 

למדינה  וספקים  לרכש  פרסום מכרזים  מורה על שקיפות בתהליכי  זה  חוק  כפי שתואר למעלה,  הציבורי. 

וכן פרסום מכרזי גיוס עובדים. חופש המידע והשקיפות במכרזים באים לידי ביטוי בחוק חובת המכרזים114 

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 

לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. 

מאתר מנהל הרכש הממשלתי115 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 האינטרנט. 

במידה שלא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת 

 http://www.gov.il/firstgov  109

http://www.mof.gov.il/BUDGETSITE/STATEBUDGET/BUDGET2013_2014/Pages/Budget2013_2014HP.aspx  110

 http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava  111

112  חוק שירות המדינה, התש"יט-1959

 http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service  113

114  חוק חובת המרכזים, התשנ"ב-1992

  http://mr.gov.il/About/Pages/default.aspx 115
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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 תחרותית חופשית 

כי  בפירוש  נקבע  הממשלתי,  ברכש  ובינוניים  קטנים  עסקים  של  חסמים  לבחינת  הוועדה  בדו"ח  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 הממשלתי116. 

בנושא המינויים בשירות המדינה, החוק המגדיר 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  בשפה הערבית. בפרסום בעיתונים פרטי המכרז הפומבי יהיה בנוסח מקוצר אך 

לפרטים שאישרו האחראי, או נציבות שירות המדינה.

ממשלה117  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  גם אם יש שינויים בתקציב הם  הפיננסי-תקציבי של שירות המדינה. 

הכנסת והם מקבלים פומביות. מכאן עולה כי בהיבט החוקי מובטחת שקיפות פיננסית. 

שירות  מתחום  מידע  כולל  מידע,  כל  ופרסום  לחופש  כללית  הוראה  הנותן  חוק  הוא  המידע118  חופש  חוק 

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 

מעשי השלטון". אולם החוק מאפשר הגבלות והחרגות לחופש המידע, למשל בשם שיקולי ביטחון ודומים 

http://sba.tamat.gov.il/About/Documents/11_Analysis%20of%20barriers%20to%20government%20  116

 procurement.pdf
117  החלטות ממשלה מספר 2579 מיום 2007/11/11 ומספר 4436 מיום 2009/1/25

118  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
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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 איננו 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 דו"ח 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 שהיתה 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. לתפיסת 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 לעבוד ודליית 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 

שזמנם עבר ואינו תואם את קצב השינויים המסחרר של המאה ה-21. דבר זה הוא 'בעייתי' )בלשון המעטה(. 
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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. 

יחד עם  והולכות.  בפועל המתהוות  ולשקיפות  לנגישות  תורם  זמין"  "ממשל  הדיגיטלי הממשלתי  הפורטל 

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 אלה 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 וכיו"ב( אך לא ביצירת 

שקיפות של פעולות שירות המדינה והתנהלותו בפועל: מידע מהותי כגון דו"חות 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 בתפיסות המערכת את עצמה, בחינוך, בהקניית ערכי שירות לאזרח 

גורמים אלה דורשים זמן. אחד המרואיינים אף ציין כי אילו הציבור היה מתעקש ודורש נתונים ומידע נוספים 

באופן נמרץ, היה מתרחש שינוי ברמת השקיפות. 

חברה  ארגוני  ומספר  התקשורת  בעיקר  כיום  ממלאות  ודרישתה  השקיפות  המרצת  של  זה  חשוב  תפקיד 

לחץ  הפעלת  ידי  על  אם  כך  לשם  ופועלות  השלטוניות  במסגרות  השקיפות  בנושא  המתמקדים  אזרחית 

ושדולות לשם קידום השקיפות ואם על ידי הירתמות לנושא השקיפות והפיכת מידע ממשלתי לשקוף יותר 

ונגיש לציבור הרחב )כמו למשל מיזם "תקציב פתוח" המתמקד בנגישות תקציב המדינה לציבור הרחב(.
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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 

האחריותיות של כל חלק בו. על פי הוראות התקשי"ר על עובדי המדינה לדווח דיווח מלא על לממונים עליהם 

ולנוגעים ולהביא לפניהם 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 

נוסף המפקח ומנטר את הפעילות הכספית הוא החשב הכללי המקבל דו"חות כספיים  גורם  כלפי הכנסת. 

תקופתיים וכלפיו יש אחריותיות בהיבט הכספי. 

בתי המשפט מהווים גם הם מנגנון לאכיפת אחריותיות, שכן ניתן לפנות לבית המשפט לבקש סעד ולערער 

על החלטות בשירות הציבורי. אולם בפועל, פניה לקבלת סיוע מבתי המשפט היא עניין מורכב וממושך ואין 

פעילות  על  פיקוח  למעשה  אין  הכללי  החשב  ופיקוח  המדינה  מבקר  מביקורת  לבד  בו.  להשתמש  מרבים 

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

הכנסת למליאת  מגיעים  השרים  כלל  בדרך  כי  לציין  יש  הוועדה.  לשאלות  כראוי  לענות  מסוגל  אינו   זה 

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 

היא התופעה המכונה סינדרום הש"ג: התחמקות מאחריות בדרגים הגבוהים והטלתה על הדרגים הנמוכים 

ביותר שאפשר. אחת המרואיינות ציינה כי קיימת תופעה נוספת והיא "סינדרום ש"ג הפוך" בה 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 חסרי ניסיון 

והעומס המוטל עליהם פוגם באיכות הטיפול בתיקי התביעה ובכל שרשרת האכיפה. מיצוי הליכי המשמעת 

והדין אורכים זמן רב ובכך פוגעים באיכות האכיפה. לעובדי האגף חסרון משמעותי בהתמודדות עם סניגורים 

שמביאים הנאשמים, עורכי דין פרטיים מנוסים ביותר המתמודדים בדרך כלל בהצלחה עם התובע המשמעתי 

מטעם הנציבות. למרבה הצער המצב הרווח הוא כי מנגנוני האכיפה והמשמעת מופעלים בעוצמה כיאות, רק 

כאשר עובד מדינה מבצע עבירה חמורה ממש. גם אז לרוב הענישה בפועל אינה פרופורציונאלית לעבירה 

בחסר  לוקה  המשמעת  שאכיפת  לכך  מודעים  הציבורי  השירות  עובדי  יחסית.  קל  הוא  העונש  כלל  ובדרך 

ומנצלים זאת. כמובן שבמצב כזה ההתרעה אינה יעילה כלל. 

לצערנו לא עלה בידינו לאסוף בראיונות ובדיונים שנערכו מידע משמעותי וקונקרטי יותר על האחריותיות 

לוקה האחריותיות  בפועל  הנוהג  מבחינת  כי  הייתה  בדיונים  התחושה  ככלל,  הציבורי.  בשירות   בפועל 

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(119, 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"120. מכאן שגם הקוד האתי מהווה גורם שנועד להבטיח יושרה 

בשירות המדינה. יתרה מזו, בחקיקת משנה, התקשי"ר )תקנון שירות המדינה( בנושא משמעת, מופיע פרק 

לחוק  לתקשי"ר,  בנוסף  הפרתן121.  על  סנקציות  וקובע  ואתיקה  יושרה  כללי  פי  על  התנהגות  מהי  המפרט 

שירות המדינה )משמעת( ולחוק שירות המדינה )מינויים( מפרסם מדי פעם נציב שירות המדינה בקרב עובדי 

המדינה "כללי אתיקה לעובדי המדינה". קובץ כללי האתיקה העדכני ביותר שמצאנו לצורך מחקר זה היה 

משנת 2008. בקובץ מופיעים 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: לקיחת שוחד, 

ניסיון ללקיחת 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 

119  חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג - 1963

120  נציב שירות המדינה )28.6.1987(

121  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 עובדים122 מעניק גם הוא הגנה לעובדים אשר נפגעו עקב 

חשיפת שחיתויות. מכוח חוק זה בית הדין לעבודה עושה עבודתו הנאמנה בסוגיות אלו ומספק את 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

שם המחוקק  מהציבור.  חסויות  נשארות  הממשלה  חברי  של  ההון  הצהרות  גם  ברבים.  ההון  הצהרות   של 

המדינה. לשירות  מחוץ  אל  לעבודה  המדינה  עובד  של  מעבר  במקרי  גם  אפשרי  עניינים  ניגוד  על   דגש 

על עובדי מדינה אשר קיבלו הצעת עבודה מגורם מחוץ לשירות המדינה, לדווח לממונים וליועץ המשפטי 

של בענייניו  בעקיפין,  או  במישרין  טיפול,  מכל  להימנע  ועליהם  שקיבלו,  ההצעה  בדבר  המשרד   של 

עובד גם אם  יתרה מכך,  היועץ המשפטי אחרת, מטעמים שיירשמו בהחלטתו.  גורם, אלא אם קבע   אותו 

בקבלת צורך  יש  אם  ישקול  אשר  עליו,  לממונה  כך  על  ידווח  אז  גם  הסף  על  אותה  ודחה  הצעה   קיבל 

חוות דעתו של היועץ המשפטי של המשרד.

ניגודי עניינים, חל על עובדים המועסקים בשירות המדינה איסור לקבל מתנות.  במסגרת מניעת היווצרות 

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 שגם קרוב 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 משרד או של יחידת הסמך, למסור לו המידע הרלוונטי 

ולפעול לפי הנחיותיו. המחוקק נותן גם מענה לשאלת נסיעות עובדי המדינה לחו"ל. במקרה של נסיעה לחו"ל 

נדרשים עובדי המדינה למלא אחר כללים ברורים כמו: מילוי טפסים ודיווח לממונה הישיר ולממונה הביטחון 

122  חוק הגנה על עובדים, התשנ"ז-1997
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ביחידתם וחתימה על מסמכים שונים הנוגעים לנסיעה, יש לציין כי יש הקפדה רבה בנושא הנסיעות לחו"ל. 

מצדו השני של מטבע היושרה נמצא האיסור על מסירת ידיעות שהגיעו אל העובד במסגרת עבודתו לגורמים 

שאינם מוסמכים. עובד המבקש לכלול ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו בפרסום אותו הוא עומד לפרסם, 

יישלח  ממנה  והעתק  לפרסם  שבדעתו  הפרסום  טיוטת  בצירוף  הממשלה  למזכירות  בקשה  להגיש  צריך 

לנציבות שירות המדינה. 

תחום יושרה חשוב בשירות המדינה שנראה כחסר מבחינת התחיקה 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 מספר בעיות, 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 ובוחן אותם באופן דיסקרטי.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מובטחת בפועל יושרתם של עובדי המגזר הציבורי?

ניקוד: 45
נציבות שירות המדינה, הממונה על עובדי המדינה, רואה כזכור את היושרה והאתיקה בשירות הציבורי 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 אתם. 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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ומוצאים הפוליטיקאים )שרים, מנכ"לים  תופעה אחת שהוזכרה לעיל היא הדרכים היצירתיות שמחפשים 

וכו'( כראשי המערכת, בכדי לעקוף את מנגנון המינויים הפורמאלי בשירות המדינה על מנת לקדם אינטרסים 

ולא את האינטרסים של שירות המדינה כמצופה מהם. כפי שהוזכר לעיל, הדבר נעשה למשל על  שלהם, 

ידי ריבוי מינויים פוליטיים באמצעות מתיחת גבולות "משרות האמון", חוזים אישיים מיוחדים "כמומחים" 

או השפעות עקיפות על וועדות 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( לקבלת השירות. עקב בירוקרטיה רבה ושירות איטי ומסורבל, הציבור הנזקק לשירות הממשלתי 

מחפש דרכים עקלקלות לקבל את השירות במהירות. הדבר מהווה קרקע פורייה להתפתחותם של מתווכים 

)מאכרים, או פרוטקציונרים( שהתמחותם היא בנגישות וביכולתם לקדם תהליכים במשרדי הממשלה. בייחוד 

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 של עובד שירות 

המדינה ולא קידום מטרות השירות, כך שהתנהגות זו מנוגדת ליושרה. חוסר יושרה זה נתפס בציבור כשחיתות 

בשירות הציבורי. בעשור האחרון חלה עליה עקבית למדי בתפיסת השחיתות במגזר הציבורי )שרטוט 14(. 

5 הוא השחיתות רבה  )ציון   2013 3.9 בשנת  2004 לציון  3.2 בשנת  דירוג תפיסת השחיתות עלה מציון של 

ביותר(. 

שרטוט 14: מדד תפישת השחיתות במגזר הציבורי, לפי שנים
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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 

ובנאמנות, אך נראה שאין בהם די כדי ליצור בציבור רושם טוב שיתרום לחיזוק מערכת היושרה  ביעילות 

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 נפסק לאחר 

זמן קצר אך לאחר מספר שנים חודש בידי מיזם תקציב פתוח והסדנא לידע ציבורי, שפתחו את אתר התקציב 

הפתוח המציג את תקציב המדינה בטבלאות וגרפים בצורה נגישה לציבור123.

ב. הפחתת סיכונים לשחיתות במערכת הציבורית
עד כמה ישנה מסגרת יעילה שתפקידה לשמור על היושרה בתהליכי הרכש של המערכת הציבורית?

ניקוד: 40
עודף הרגולציה בשירות הממשלתי, ריבוי הנהלים והביורוקרטיה הסבוכה הנדרשים לשם קבלת שירות במגזר 

 Ease" הציבורי מגדילים למעשה את הסיכונים לשחיתות ולפגיעה ביושר ובשקיפות. כך למשל, על פי מדד

of Doing Business" של הבנק העולמי124 ב- 2012 ניצבה ישראל במקום ה-38 העולמי )מתוך 185 מדינות(. 

ה-OECD כשמיד אחוריה  מדינות  מבין  נמצאת בשליש התחתון  ישראל  אולם  נמוך,  אינו  לכאורה המקום 

כלכלות כמו יוון, ספרד ואיטליה.

תחום רישוי העסקים מאפשר השוואה בין מדינות ישראל למדינות אחרות. לפי הנתונים של הבנק העולמי 

הרישיון  היתר ראשוני לפתיחת עסק, טרם קבלת  )הכוונה לקבלת  ימים לפתוח עסק   34 נדרשים  בישראל 

12 ימים בלבד במדינות ה-OECD ביניהן ישראל מדורגת במקום ה-41. כמו כן משך  הרשמי(, זאת לעומת 

הזמן הנדרש לצורך קבלת רישיון עסק הוא ארוך מאוד: על פי נתונים ממשרד מבקר המדינה מ-2011, קבלת 

ב-2006  עוד   .125OECD-ה 147 במדינות  לעומת  ימים   219 בישראל בממוצע  נמשכת  בישראל  רישיון עסק 

התקבלה ההחלטה לבצע רפורמה בתחום רישוי העסקים אולם זו הוצגה באופן רשמי מטעם משרד הפנים רק 

באמצע 2011, ואמורה הייתה להיכנס לתוקף במהלך 1262012. תכלית הרפורמה היא לפשט באופן משמעותי 

 www.open-budget.org.il  123  ראה

Doing Business in Israel :124  הבנק העולמי

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel )גישה: 29/07/13(
125  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(
126  לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון )ע"ר(. רפורמה מקיפה בהליכי רישוי עסקים 

http://www.haifachamber.org.il/page_1204 )גישה: 13/07/29(
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את ההליכים הביורוקרטים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק, לצמצם את משך ההמתנה ועוד127. כך, בחלק 

מהרפורמה נקבע לוח זמנים מדויק, לפיו פרק הזמן הנדרש לצורך השלמת התהליך חייב על פי חוק לנוע 

בטווח שבין 60 יום ל-180 יום. עד סגירת הדו"ח 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 

מקבלת  בקשרים  והשימוש  הפרוטקציה  תרבות  זו,  ואף  זו  הממשלה.  במשרדי  תהליכים  לקדם  המסייעים 

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 תפיסת הציבור את השירות הציבורי. במדד ברומטר השחיתות העולמי לשנת 

1282013 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 

עקיפות 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 דוגמא 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.

127  משרד הפנים, מרכיבי הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים 

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/new_Reform.pps )גישה: 29/07/13(
128  ברומטר השחיתות העולמי )Global Corruption Barometer- GCB( לשנת 2013 המתפרסם על ידי הארגון "שקיפות

Transparency International - TI( www.ti-israel.org/?CategoryID=125( בינלאומית


