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תקציר
גופי האכיפה )המשטרה ופרקליטות המדינה( זכו לדירוג כולל בינוני )100/74(. 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 העצמאות הרבה 

שיש לפרקליטות. המשטרה לעומת זאת, נהנית מעצמאות בפועל, נמוכה יחסית. במרואיינים, היו 

שטענו כי יש השפעה פוליטית על המשטרה הפוגעת בעצמאותה, במיוחד 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'. יחד 

גיוס וקידום  עם זאת, נראה כי החוק מתיר חופש פעולה ועצמאות לגופים אלה במינויים לגבי 

של העובדים, שאינם בדרגים הבכירים ביותר במשטרה ובפרקליטות. העצמאות המוצהרת של 

שתי רשויות 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.
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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 מסירת מידע תוך השענות על המגבלות בחוק חופש המידע )בטחון 

המדינה, מאמץ לאיתור החומר ועוד(.

גבוהה. מבחינת החוק, חסרה התייחסות  יותר אך עדיין אינה  גבוהה מעט  גופי האכיפה  יושרת 

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 אכיפה 

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 ונדרש חינוך ופיקוח משמעותיים יותר. חשוב לציין 

שהמרואיינים מתוך המשטרה עצמה, אינם רואים את הדברים עין בעין עם המומחים החיצוניים 

וחושבים כי המשטרה היא גוף שקיימת בו יושרה.

מושחתות  ולא  כפיים  כנקיות  בציבור  נתפשות  הפרקליטות  וגם  המשטרה  גם  כאמור  כללית, 

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.  ביותר העוסקים באכיפת החוק במדינת  הגופים המרכזיים  ופרקליטות המדינה הם שני  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  זה בתחום הפלילי(.  בנושא  מרכזי  לה תפקיד  )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:

משטרת ישראל היא חלק מהמשרד לביטחון פנים ופועלת במסגרת תקציבו. בראשה עומד קצין בדרגת רב-

ניצב, המתפקד כמפקח הכללי )להלן המפכ"ל(. המפכ"ל מתמנה לתפקידו על ידי הממשלה, ובהמלצת השר 

לביטחון פנים. על פי סעיף 9 לפקודת המשטרה129 "המפקח הכללי יפקח על משטרת ישראל, על סדרי ניהולה 

ויהיה אחראי להשגחה על כל ההוצאות הכרוכות בה ולאפסניה שברשותה". תחת המפכ"ל  ועל הפעלתה, 

נמצא סגן המפכ"ל, שגם משמש כממלא מקומו.

המשטרה מתחלקת לאגפי המטרה הארצי, המשמים מטה מקצועי מחנה לשאר יחדות המשטרה; למחוזות, 

המתחלקים למרחבים ומתחתם תחנות, האחראים לביצוע תפקידי המשטרה בשטח גיאוגרפי המוגדר להם; 

129  פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א-1971
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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:
חלק  הוא  תקציבה  המדינה130.  פרקליט  עומד  ובראשה  המשפטים,  ממשרד  חלק  היא  המדינה  פרקליטות 

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 

הפרקליטות  כן  כמו  וכו'(.  וכלכלה  מיסוי  בינלאומית,  יחידה  בג"צ,  )כגון  שונים  משפטית  פעילות  בתחומי 

מחולקות  הן  בחלקן  פרקליט-מחוז.  עומד  מהן  אחת  כל  בראש  פרקליטות-מחוז,  יחידות  לעשר  מחולקת 

לתחומים )פלילי, אזרחי, כלכלי(, ואז בראש כל תחום גם עומד פרקליט-מחוז.

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/PraklitotHamedina :130  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 צעדיהן של רשויות האכיפה. לכן, אף כי תקציב המדינה תמיד 

מוגבל ותמיד הרשויות מבקשות תוספות לתקציבן, אין בעיה מהותית של מחסור בתקציב לצורך תפקודן 
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של רשויות האכיפה. הן מהראיונות והן מדיוני השולחן העגול, לא עלתה בעיית משאבים מהותית. הבעיות 

שהתייחסו אליהן נוגעות יותר לתרבות השימוש בהם ולא לחוסר במשאבים עצמם. דהיינו, יתכן והמחסור 

היחסי הוא תוצאה של חלוקת המשאבים וניצולם האפקטיבי. גם המרואיינים, שהם אנשי משטרה, תומכים 

בתפישה זו: מדי פעם יש בעיות תקציבים אך ניכר מדבריהם שיותר מאשר חוסר תקציב, מדובר בחלוקה לא 

טובה של התקציב. 

לגבי המשאב 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 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 

)מפכ"ל( הכללי  המפקח  פנים.  לביטחון  למשרד  לממשלה,  כפופה  המשטרה  פורמאלית  מבחינה   לחלוטין. 

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, 

במשטרה,  המינויים  מנגנון  למשל,  ממונה.  היא  עליהן  השיטור  ובפעולות  משימותיה  בביצוע  חיצוניים, 

גורמים חיצוניים במינוי קציני המשטרה ושוטריה. פקודת המשטרה קובעת כי מינוי  מבטיח אי-התערבות 

המפכ"ל ייעשה, כאמור, על ידי הממשלה )בהמלצת השר הממונה(, אך מינוי השוטרים והקצינים במשטרה 

ממונים בכירים  משטרה  קציני  מקצועית.  מבחינה  מתאימים  אנשים  למנות  ועליו  המפכ"ל  ידי  על   נעשה 

אמנם על ידי שר המשטרה אך בהמלצת המפכ"ל. בסמכותו של המפכ"ל גם לפטר או להשעות אנשי משטרה 

המשטרה  שבפקודת  בעוד  השר(.  עם  להתייעץ  עליו  לגביהם  בכירים,  קצינים  )מלבד  דעתו  שיקול  פי  על 

לפי התאמתם  ושוטרים  לגייס קצינים  יש  כי  נקבע שם  ימונה על בסיס מקצועי131,  אין דרישה שהמפכ"ל 

המקצועית. לפיכך, מבחינת החוק, המשטרה עצמאית במינויים ובקידום אנשי המשטרה, ואלה לא נעשים 

למנות סמכות  פנים  לביטחון  לשר  הבכירים:  והקצינים  המפכ"ל  של  מהמינוי  לבד  פוליטית,   בהתערבות 

131  פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א-1971, סעיף 8א, תיקון התשמ"ב
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קצינים מדרגת 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 

פנים  לביטחון  הפנים של המשרד  הביקורת של מבקר  נמצאת תחת  אך המשטרה  פנימי,  בקרה  יש מערך 

האחראי לעריכת ביקורת במשטרה ובשרות 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 יחידה ארצית עצמאית, ואינה כפופה למערך הפיקוד הרגיל של המשטרה. מח"ש הוקמה רק בשנת 1992 

)בלבד(, שבביצוען חשודים אנשי משטרה, ושעונשן  ותפקידה הינו לחקור חשדות לביצוע עבירות פליליות 

יחד עם אנשי משטרה132.  כן מוסמכת מח"ש לחקור עבירות שבביצוען חשודים אזרחים  מעל שנת מאסר. 

ידי המחלקה לחקירות שוטרים, שהנה גוף עצמאי ובלתי תלוי במשטרה, נועדה למנוע  חקירת שוטרים על 

'עצמאות-יתר' של המשטרה בבדיקת אנשיה היא, שעלולה להביא 'לכיסוי' על ליקויים ולשחיתות פנימית בה.

כאמור, בשנים האחרונות התנהל תהליך, שהסתיים בעיקרו ב-2013, 'לאזרוח' המח"ש, כלומר גיוס אזרחים 

לתפקידי חוקרים ולא איוש המחלקה כפי שהיה נהוג, על ידי קציני משטרה. אזרוח זה מאפשר בקרה ופקוח 

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 כמה היבטים בהם מתאפשרת 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.

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 

132  תיקון מס' 11 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א - 1971, סעיפים 49ט - 49יא
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בודד. לכן, "ועדת שמגר"133, שמונתה להציע הליך בחירה לבחירת פרקליט, המליצה על מנגנון, שהוא בלתי-

ממכרז  פטור  הפרקליט  מינוי  המדינה,  שירות  ועדת  המלצת  ועל-פי  לחוק134  בהתאם  בודד.  בגורם  תלוי 

פומבי בתנאי, שיקויים הליך מינוי מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת 

המשפטית.  בקהלה  מגוונים  גורמים  לייצג  אמור  והרכבה  תלוי  בלתי  גוף  היא  האיתור  ועדת  הממשלה135. 

)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 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, רמה מקצועית גבוהה ביותר ובקיאות בתחומי דיני העונשין ובתחומי המשפט 

החוקתי והמנהלי, וכן בעל תכונות אישיות של מנהיגות משפטית ושל יכולת ארגון של המערכת עליה הוא 

חייב להתבסס על קריטריונים מקצועיים מובהקים, שנבחנו  מופקד. שכלומר המינוי של פרקליט המדינה 

ונשקלו על ידי ועדה המייצגת אינטרסים מגוונים – לא רק הממשלה. 

לגבי מינוי של עובדי הפרקליטות האחרים, 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 כך136. לכאורה זו פעולה בתוך אותה רשות, 

שהרי היועץ המשפטי של הממשלה הוא הממונה על פרקליט המדינה. אבל, בהיות היועץ המשפטי מינוי 

פוליטי, פניה 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(.

133  הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, בראשות השופט מאיר שמגר, 

שהציעה את המלצותיה בשנת 1998.
134  סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט )1959(

135  החלטת הממשלה מס. 2541 מיום 29.9.2002

136  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 הוא מנוצל לרעה. מאידך, 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 הארץ137, או התנהלות המשטרה 

כלפי המפגינים בהפגנה, שנערכה ברישיון, בדרישה מהממשלה, לצדק חברתי138. 

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 התייחסות בתקשורת לכך: ברוב מכריע של המקרים של תלונות על התנהלות לא ראויה של שוטרים, 

בהם מוכרע הדיון במסגרות פנימיות של המשטרה, האכיפה והענישה קלים ביותר בייחס 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' 

137  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 .138  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 מדי139( 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 

בשנים  אולם,  ובפעולתה.  בהחלטותיה  אי-תלות  של  רבה  מידה  והייתה  המקצועיים,  שיקוליה  לפי  לפעול 

האחרונות )ביחוד אחרי הגשת כתבי אישום והעמדה של פוליטיקאים לא מעטים לדין, שיצאו ללא קביעה 

של אשמה, או בעונשים קלים יחסית( התחיל לחץ של פוליטיקאים לא מעטים על הפרקליטות למתן הגשת 

על  חיצוני  ביקורת  גוף  למנות  דרישה  ידי  על  עקיף  באופן  )בעיקר  מכהנים  פוליטיקאים  נגד  אישום  כתבי 

עבודתה(. כחלק מתהליך זה הועלו לאחרונה בכנסת הצעות לחוקים חדשים, שנועדו להגביל את הפרקליטות, 

139  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 גורמים תהליכים אלה שעצמאות הפרקליטות הולכת ונשחקת. כך למשל, עד לשנים האחרונות לא הייתה 

רבים  מגורמים  המורכבות  בוועדות  נעשו  שהמינויים  מאחר  בפרקליטות  בכירים  במינויים  פוליטית  התערבות 

ומגוונים, דבר המקטין מאד אפשרות השפעה זרה. בתחילת 2012 הציע, שר המשפטים דאז פרופ' יעקב נאמן, 

גורם פיקוח על הפרקליטות, שיפקח על ההחלטות המתקבלות בה כנגד מי להגיש כתב  לחוקק חוק, שיקבע 

אישום. חוק כזה )שבינתיים לא התקבל(, אם יתקבל, יגביל מאד את עצמאות הפרקליטות והחלטותיה. בתקופת 

כהונת שרי המשפטים פרופ' פרידמן ופרופ' נאמן גם נעשתה פעילות לקידום חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי 

להצעה  בעוד שיש  נוקב:  ויכוח  יש  כך  על  בפלילי.  והשני  אזרחי  בדין  העוסק  לשני תפקידים: אחד  לממשלה 

תומכים לא מעטים, רבים חושבים אלה הם חוקים שפוגעים פגיעה משמעותית בעצמאות פרקליטות המדינה.

בהקשר זה יש מקום לציין גם את המאבק שהיה בזמנו, 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 

יהיה שופט  בחירת פרקליט המדינה. שר המשפטים דרש, בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי מזוז, שלא 

בדימוס בוועדת החיפוש לבחירת הפרקליט. לטענת השר, הדבר היה מגביר את הפרדת הרשויות: השופטת 

בעצמאות  ויפגע  פוליטית  מעורבות  ייצור  שהדבר  בטענה,  לכך  התנגד  מזוז,  המשפטי  היועץ  והמבצעת. 

הפרקליטות. 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 הועדה.

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 

שהמדינה נועדה לשרת אזרחיה ולא להיפך, וכי על פרקליט המדינה להילחם במדינה לטובת האזרח. בפועל, 

הנטייה לטובת המדינה שוחקת את עצמאות הפרקליטות ואת אי-תלותה בממשלה. 

בפועל אם כן, נראה כי עצמאות הפרקליטות אינה כה גבוהה כפי שמשתקף בחוק, והתחושה העולה מניתוח החומר 

היא כי בשנים האחרונות עצמאות זו הולכת ונשחקת. לדעת המשתתפים בדיוני השולחן העגול, לפרקליטות יש 

כי  ניכר  זאת,  עם  נהדפים.  מגבילי עצמאות,  שינויים  ולהכנסת  להתערבות  והניסיונות  ניכרת,  בפועל עצמאות 

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
כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע  1999 קובע  חוק חופש המידע140 שנכנס לתוקף במאי 

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 וכו'( 

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. דו"ח 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 

המשטרה בעבר )בפער של שנה או שנתיים( כגון: מספר תיקים שנפתחו, טיפול בעבירות מסוג פשיעה, בתחום 

הרכוש, שיעורי פעילות ביחס לאוכלוסייה וכיו"ב. כמו כן אמורה להתפרסם שם החלוקה העיקרית והכללית 

של סעיפי תקציב המשטרה ומצבת כוחותיה. בנוסף, המשטרה מציגה באתר המשטרה, מערכת בה לנפגעי 

עבירה יש יכולת לעקוב אחר מצב התיק בעניינם. באתר ניתן אף למצוא פסיקות של הדין המשמעתי הפנימי 

על תלונות שהוגשו )ללא שמות השוטרים המעורבים(. ניתן גם לראות את פקודות המפכ"ל המתפרסמות 

מעת לעת והמסדירות את תפקוד המשטרה )יחד עם 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.

140  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. השיקול מה 'פוגע בביטחון המדינה' נשאר בידי 

המשטרה. כאשר עוסקים בגוף כמו המשטרה, העניינים העשויים לגעת )לדעת המשטרה( 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. לדוגמא, בפקודת המשטרה141 

מודגש כי רק בעל תפקיד המוסמך לכך, רשאי לאשר העברת סיכום ממצאי תחקיר142 או את חומר התחקיר 

כולו או חלקו, לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו. אולם הרשאה זו היא בהתניה שהמידע דרוש לגורם הציבורי 

צורך מילוי תפקידו בלבד, ובתנאי שמידע זה אינו פוגע בביטחון המדינה. מסירה או גילוי של מידע הנוגע 

למשטרה ללא אישור, לאדם בלתי מוסמך, שיש בה כדי לפגוע באינטרס ציבורי 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. נתן לערער על החלטת המשטרה והשר בבית משפט, שיכול להורות על גילוי מידע והסרת 

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.

)או  הן  אולם,  לא מחויבות בפרסום.  פנים,  לביטחון  גם פקודות המשטרה, שמוציא המפכ"ל באישור השר 

היועץ  של  מיוחדת  בהנחיה  רק  נעשה  ב'רשומות'  פקודות  פרסום  המשטרה.  באתר  מתפרסם  מהן(  החלק 

נגיעה לציבור  המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפכ"ל, והדבר נשקל לגבי פקודות שיש להן עניין או 

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 ומפקדי 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.

141   סעיף 102 לפקודה, הדן בחסיון חומרי חקירה.

142    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 

לדווח לשר על דברים רבים בפעילותה, אשר אינם פתוחים לציבור הרחב. דיווחי המשרד לביטחון פנים, הכוללים 

מיידע לגבי המשטרה, מועברים כדיווח לכנסת ולוועדות הנוגעות בדבר. המשטרה, כזרוע של הרשות המבצעת, 

נתונה גם לביקורת מבקר המדינה. ממצאי הביקורת – כולל ליקויים – מתפרסמים על ידי מבקר המדינה.

כללית לכן 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 לפניה לבקשת מידע מכוח חוק חופש המידע(, מבנה 

ארגוני, דו"חות 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.

עבירה143  נפגע  עבירה,  נפגעי  זכויות  חוק  פי  על  אך  החקירה,  לחומרי  נגישות  אין  עבירה  לקורבנות  אמנם 

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.

143   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 הכנסת, 

חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו. עובד המדינה חייב גם להצהיר על הנכסים של בן-זוגו החי אתו, ושל ילדיו 

הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר, במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד144. 

לעניין זה קבעה הממשלה, כי החובה חלה על עובדי המדינה הנמנים עם נושאי משרות הבכירות145. 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 

על תפקידים וסמכויות וכן דוח של הממונה על חופש המידע. בפועל, גם כאשר המשטרה פרסמה שנתון 

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. 

144   תקנות שירות המדינה )מינויים()הצהרה על רכוש(, התשס''ח-2008

145    לעניין סעיף 35 לחוק, יהיו עובדי המדינה שדרגתם אחת משתי הדרגות העליונות בכל סולם דירוג.
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משטרה,  המתפרסם.  המידע  אמינות  הוא  בראיונות,  שעלה  במידע,  השקיפות  של  אחר  היבט  זה,  בהקשר 

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. מהחלק 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 וכו'( שיש לפרקליטות חובת גילוי לגביהם, בחוק חופש המידע, לא 

מצאנו התייחסות על פרסומם בפועל. באתר הפרקליטות יש מדור עבור מידע סטטיסטי, אך, בעת הבדיקה 

והבדיקה החוזרת )90 יום לאחר מכן( שערכנו, מדור זה היה ריק וצוין בו כי הוא נמצא בשיפור146. לפיכך, לא 

ניתן היה לבחון איזה מידע מפורסם שם ומה היקפו. בפועל, עד כה כמעט לא פורסמו דוחות סטטיסטיים, 

אלא 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. נתונים התפרסמו 

בין  שנים.  מספר  של  באיחור  פורסמו  כלומר  ישנים,  היו  אלה  וגם  אחרונות  לשנתיים  ביחס  רק  פעם  מידי 

הנתונים שלא נתן היה לראות נמצא גם תקציב פרקליטות המדינה וחלוקתו. גם באתר משרד המשפטים אין 

התייחסות לתקציב פעולות המשרד. בעיקרון, כמובן, תקציב הפרקליטות מפורסם כחלק 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 ש/אחריותיות ציבורית זו אינה 'פורמאלית' מבחינת לשון החוק, 

על המשטרה לקיימה ולהקפיד עליה שבעתיים. מבחינה פורמאלית, אחריותיות המשטרה היא כלפי המשרד 

לנתונים  הקישור  זמנית  הורד  זו  במסגרת  ותשתית.  שינוי  שיפור,  עבודות  אלה  בימים  עובר  האינטרנט  "אתר  ההודעה:  לשון     146

סטטיסטיים שפורסמו עד כה"
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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 עצמו147. 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   1481962 משנת  אגרנט  ועדת  דו"ח  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, 

 http://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=261&mid=39 147    דרכים להגשת תלונות

148   דו"ח ועדת המשפטנים: אגרנט, צבי ברנזון ואברהם לוין, בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, 1962.
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קיימת זולת אם היה סבור התובע כי אין במשפט ענין לציבור. ההחלטה שלא להעמיד לדין בשל העדר עניין 

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  אשמה149.  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.

שאלה מהותית לעניין האחריותיות של הפרקליטות, שעלתה לאחרונה בציבור, היא השאלה מי נושא 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 בכירות 

בבית-המשפט.  הרשעה  הושגה  לא  או  אישום  כתב  הוגש  לא  לבסוף  בהם  ממשלה,  ראשי  ואף  שרים  כגון 

משרתם  באיבוד  לעתים  וכרוך  מאד,  גדול  הוא  אלה  משרה  נושאי  שסופגים  הציבורי,  הנזק  אלה  במקרים 

ומעמדם הציבורי, על אף שלא הורשעו בדין. יש לא מעטים הטענים כי בפרקליטות יש "הפרזה קיצונית" 

זו  גוף פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות150. שאלה  נובע מחסרונו של  וכי הדבר  בפתיחת תיקי חקירה, 

נשארה בינתיים ללא תשובה נאותה. בין שאר ההצעות לפתרון שאלה זו עלתה ההצעה )לעתים אף דרישה( 

להקמת מערכת ביקורת חיצונית המבקרת את הפרקליטות והחלטותיה151. עד כה לא נעשה דבר בעניין זה. 

לפיכך, יש הטוענים כי אין לפרקליטות אחריותיות ואין מי כלפיו היא חייבת בדין וחשבון. 

בהתייחס לאחריותיות של עובדי הפרקליטות עצמם, מכיוון שהם עובדי מדינה, ניתן להגיש קובלנה נגדם 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,  הם אינם חסינים מפני הליך 

כמערכות, אינן נושאות באחריותיות לפעולותיהן באותה מידה כפי שנדרש מעובדיהן במילוי תפקידם האישי.

149   ס"ח תשס"ד מס' 1954 מיום 4.8.2004 עמ' 490 )ה"ח 114(65.

150   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 ,151  דולן, שמעון. "צריך לפקח על הפרקליטות". דה מרקר

)גישה: 13/11/23(
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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 למתן דין וחשבון לגופים 

הנמסרים  ביקורת  דוחות  שנתיים,  סטטיסטיים  דוחות  יש  מסוימים:  במונחים  מוגזמת  אפילו  היא  השונים 

למבקר המשטרה, 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 ו/או בקידומם. כלומר אין 

תוצאות  כי  הטוענים  מחמירים  אף  יש  אחריותיות(.  )דהיינו,  ראויה  לא  התנהגות  על  באחריות  נשיאה  עול 

אמתית  באחריות  לשאת  יצטרכו  שלא  לשוטרים,  עין"  "קריצת  מעין  מהוות  הללו,  הפנימיים  ההליכים 

למעשיהם. המקרים בהם מועברת תביעה נגד שוטרים, או קציני משטרה, לדיון בבתי משפט אזרחים, הם 

מועטים מאד. במהלך הראיונות גם עלתה הטענה כי רק לעיתים נדירות שוטרים מועברים מתפקידם עקב 

חוסר 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 ו/או קידומו. כלומר, בפועל, 

אין אחריותיות אמתית.

ביטוי נוסף לתחושת הציבור לגבי חוסר אחריותיות המשטרה כלפיו, אפשר לראות בתוצאות סקר "ברומטר 

השחיתות העולמי" )GCB( לשנת 1522013: המדד מראה כי בעיני הציבור המשטרה נתפשת כלא-ישרה וקיבלה 

את הציון 3.5 על רצף רמת שחיתות של 5-1 )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 

מייצג של האוכלוסייה. לאחרונה פורסמו בעיתונות נתונים עבור 20 מדינות שהשתתפו בסקר ב-2010 ו-2011. 

"שקיפות  הארגון  ידי  על  המתפרסם   2013 לשנת   )Global Corruption Barometer- GCB( העולמי  השחיתות  ברומטר     152

www.ti-israel.org/?CategoryID=125 )Transparency International-TI( בינלאומית
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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 המדינות153. 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 

כלפי  הציבור  לתחושת  ביחס  אלה  דברים  כי  לציין  ראוי  האזרח"154.  לתלונות של  סביר  בזמן  מגיבה  ושלא 

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 איננה 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 

אינה חייבת במתן דין וחשבון לשר על החלטותיה המשפטיות. מנגנון נוסף הוא בית הדין הגבוה לצדק. על 

הפרקליטות לתת דין וחשבון בפני בית הדין הגבוה לצדק כאשר נעשית אליו פניה לגבי החלטות הפרקליטות. 

בפועל, נראה כי בג"צ לא ממש מתערב בהחלטות הפרקליטות לגבי אי/פתיחה בתהליכים 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(.

153   זרחין, תומר. "אמון הציבור במשטרה – מהנמוכים במערב". הארץ, 11/11/01 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1536267 )גישה: 13/11/23(
154   שם.
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בפועל, הגורם העיקרי הדורש דין וחשבון מהפרקליטות על מעשיה והחלטותיה, הוא הציבור. עיקר הביקורת 

דווקא  כי  הדבר  מפתיע  לא  התקשורת.  מצד  הבלתי-פורמאלית  הציבורית  הביקורת  היא  הפרקליטות  על 

ביקורת ציבורית זו היא הכי פחות אהודה בפרקליטות. 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 כלשהי155.

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. מאחר 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 ושמה הטוב של המשטרה, על תקינות פעולתה ועל אמון 

שמירת  דהיינו,  ואכיפתו.  החוק  שמירת  הוא:  המשטרה  בקוד  הראשון  הערך  ובמשטרה.  בשוטרים  הציבור 

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 

וניגוד עניינים במילוי תפקיד מוגדרים בהרחבה, כולל פירוט הנסיבות, המטרות וההוראות למניעתם156. מטרות 

הפקודה הן לקבוע מה הוא מצב של ניגוד עניינים157 שבו קיים חשש סביר לפגיעה במילוי הראוי של תפקידו 

של השוטר, ולקבוע כיצד ינהגו השוטר או הקצין הממונה עליו, במצב של ניגוד עניינים. הדבר נועד כאמור 

לשמור על טוהר המידות של השוטר.

יש במשטרה גם 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 זוגו. אם 

יכולה להוות עבירה פלילית או עבירת  קיבל מתנה, על איש המשטרה למסור אותה לידי המדינה. קבלתן 

קל  היה  זה  במקרה  אבל,  גרינשפן.  שחר  של  הדורס  עם  הטיעון  בהסדר  הטיפול  היה  השפיעה  קהל  דעת  שבו  קיצוני  מקרה     155

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.

156  חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו-2005

157  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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כך  על  להודיע  חייב  מתנה  לקבל  הרוצה  משטרה  איש  לקבל:  שניתן  המתנות  לעניין  סייגים  יש  משמעת. 

לממונים. קבלתן יכולה להוות עבירה פלילית או עבירת משמעת.

המידות.  טוהר  בדבר  ספציפית158  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 

158   למשל כמו סעיף 20 לחוק שירות הביטחון )השב"כ(, שהוזכר לעיל.
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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.

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 העולמי159, 

5 הוא  )ציון  יחסית  כגבוהה  כי בחצי העשור האחרון הציבור תופס את השחיתות במשטרה  אפשר לראות 

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 באימון הציבור כלפי המשטרה. אמון הציבור במשטרה ופחת מאד בין השנים 2009-2000 

וזאת על אף השינויים והשיפורים שחלו במשטרה בשנים האחרונות. במהלך עשור איבדה המשטרה כ%30 

מאמון הציבור. בשנת 2000 עמד שיעור אמון הציבור במשטרה על כמעט %70, ואילו ב-2009 על %40 בטלבד. 

ממצא זה משתלב באימון הציבור כלפי המשטרה. אמון הציבור במשטרה ופחת מאד בין השנים 2009-2000 

"שקיפות  הארגון  ידי  על  המתפרסם   2013 לשנת   )Global Corruption Barometer- GCB( העולמי  השחיתות  ברומטר     159

  www.ti-israel.org/?CategoryID=125  )Transparency International - TI ( בינלאומית
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וזאת על אף השינויים והשיפורים שחלו במשטרה בשנים האחרונות. במהלך עשור איבדה המשטרה כ%30 

מאמון הציבור. בשנת 2000 עמד שיעור אמון הציבור במשטרה על כמעט %70, ואילו ב-2009 על %40 בלבד. 

שרטוט 17: אמון הציבור במשטרה )אחוז המצביעים אמון(

נתונים אלו מראים כי דמותה של המשטרה בקרב הציבור נשחקת: נתונים אלו מצביעים באופן ישיר על אחוז 

האנשים שיפנה למשטרה בפתרון לבעיה, או האחוז מהם המאמין ביכולת 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 

מיטבית, בייצוג הראוי בבית המשפט, בהתייחסות הנאותה ללקוח, לצד שכנגד, לקורבן העבירה ולאזרח, וכו'. 

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 

בהתנהלות הפרקליטות, כגון אופן ההופעה והייצוג של המדינה בערכאות. בפועל, את כללי האתיקה החלים 

על כלל עובדי המגזר הציבורי, שפורסמו על ידי נציב שירות המדינה, אפשר לייחס 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. 

רשויות האכיפה מלמלא את תפקידן. התופעה של חקירת  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 כי חקירות 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.

אם כך ואם כך, לא נשמעות טענות על הטיות חקירות ותוצאותיהן, סגירתן או השעייתן בגלל השפעה ולחצים 

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.


