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 דוח הוועדה 
  שלטון בישראל-לבחינת יחסי הון

 
 

  מבוא 

מיכה ) בדימוס(השופט , דוח זה מציג את פרי עבודתה של הוועדה שהקים מבקר המדינה
-לבחון היבטים של יחסי הון" מטרת הוועדה היא, על פי כתב המינוי לוועדה. לינדנשטראוס

על מנת לעודד הטמעת , בישראל ולהמליץ למבקר על דרכי פעולה מתאימות בנושא זהשלטון 
  ".נורמות ציבוריות שתסייענה להגברת אמון הציבור במערכת השלטונית

ד "עו, עמנואל גרוס' יתר חברי הוועדה הם פרופ; פרידמן) רמי(אברהם ' בראש הוועדה עומד פרופ
, עמוס לפידות) 'במיל(האלוף , ד אתי לבני"כ לשעבר עו"ח, נחום לוי) בדימוס(מ "נצ, אלדד יניב

, ד יוסף סדבון"עו) בדימוס(ניצב , ר דורון נבות"ד, ח ובעל תואר מוסמך בפילוסופיה דן מנדל"רו
, ח מנחם רהב ומר דניאל שוופי"רו, פרנסס רדאי' פרופ, בלוך-ד מלי פולישוק"כ לשעבר עו"ח

הוועדה נפגשה לעתים תדירות במשך . כז הוועדההמשמש מר, היועץ הכלכלי למבקר המדינה
בכירים בממשל בעבר , אנשי עסקים, בהם שרים, כשנתיים ובין היתר שמעה שלושים ושישה עדים

  ). 'ראו נספח ג(כלכלנים ופעילים בעמותות אזרחיות , אנשי תקשורת לסוגיה, חברי כנסת, ובהווה

התבררו רוחב , תובנות והבחנות, ופעותככל שהתקדמה הועדה בדיוניה וככל שנחשפו בפניה ת
הנושא שלשמו הוקמה הועדה אוצר בחובו היבטים רבים . היריעה ומורכבות הסוגיות הנדונות

מינהל , מדע המדינה, כלכלה, משפט: הראויים לדיונים מעמיקים על פי תחומי ידע רלוונטיים
  . ב"ציבורי וכיו

, שהועלו לפניה תוך שקילת אפשרות הטמעתםהועדה ניסתה לזקק בתמציתיות את מרב הרעיונות 
, שלטון בפרט- מידת יישומם והשפעתם לטווח הארוך על פעילות שלטון תקין בכלל ועל יחסי הון

אולם מסגרות הזמן והאמצעים שבתוכן פעלה הוועדה הגבילו את יכולתה למצות את ההיבטים 
  . ישנם היבטים הדורשים ליבון והעמקה נוספים. השונים עד תום

נכון וראוי לראותו , על קביעותיו והמלצותיו, מלבד ההתייחסות לדוח זה כשלעצמו, אשר על כן
הן במסגרות , ומן הראוי שתמצאנה המסגרות המתאימות לכך, גם כתחילתו של תהליך חקר ודיון

  . השלטון והן במסגרות ציבוריות
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  תקציר

, כאמור לעיל. הגזרה של פעולתההפרק הראשון מתאר את הרקע לעבודת הוועדה ואת גבולות 
שלטון -לבחון היבטים של יחסי הון"הייתה , כפי שהוגדרה על ידי מבקר המדינה, מטרת הוועדה

חברי הוועדה דנו במשמעותה של ". 'וגו... על מנת לעודד הטמעת נורמות ציבוריות... בישראל
שכל אחת , ות עקרוניותבקרב חברי הוועדה התגבשו שתי גיש. מטרה זו עד מועד חתימת דוח זה

  ".שלטון-הון"מהן מייחסת משמעות שונה למטבע הלשון 

המתאר תופעה של היווצרות שכבה דקה , רואה במטבע לשון זה מושג אחוד הגישה האחת
לפי גישה זו מוצע לפרש את הביטוי . באוכלוסייה של בעלי הון גדול והשפעה רבה על השלטון

השלטוניות והמאמצים של בעלי ההון לשמר את כוחם  כמכלול הפעולות" שלטון-יחסי הון"
ובכלל זה אמצעים , באמצעים פוליטיים ושלטוניים, הכלכלי של בעלי ההון או להעצימו

מקביל אפוא למונחים מקובלים במדעי המדינה , לפי גישה זו, "שלטון-הון"המושג  .ביורוקרטיים
חזיקים בגישה זו גורסים שדוח זה אמור המ". אוליגרכיה"או " קפיטליזם של מקורבים: "והכלכלה

 למפגשים הנוגעים השלטוניות המשרות ושל נושאי הציבורי השירות של להתמקד בליקויים
  .כללי באופן הציבורי השירות בבעיות לעסוק הון גדול ולא אותם בעלי עם חיכוך ונקודות

" הון"שגים הנפרדים כמו גם למו, "שלטון-הון"נובעת מן ההבנה שלמטבע הלשון  הגישה האחרת
משמעית על פי תחום ידע מסוים או תפיסה אחידה ומקובלת בציבור -אין הגדרה חד, "שלטון"ו

השתרש " שלטון- הון"הצירוף המתחרז ; אלו מושגים שלידתם בתקשורת העממית. על כל רבדיו
ם בציבור כמבטא תופעות מגוונות של שיבושים וקלקולים בקשר שבין תחומי העסקים והכספי

בלי לערער על חומרת התופעות שמתארת הגישה הקודמת ובלי . לבין מערכות המינהל הציבורי
גישה אחרת זו גורסת כי ההקשרים שבהם משמש , להפחית כמלוא הנימה מחשיבות המלחמה בהן

וכי , הם רבים יותר מאשר ההקשר היחיד המסוים המוסבר לעיל" שלטון-הון"מטבע הלשון 
הנדרשים לשירותיו " מקבלי השרות"מייצג את כל ") שלטון-הון"הלשון  במטבע" (הון"המושג 

ומה , "שלטון"מהו , "הון"המחזיקים בגישה זו ניסו אפוא להבין ולהגדיר מהו ". שלטון"של ה
לפי גישה אחרת זו ניתן להבין שמטרות הוועדה הן למצוא . פשר היחסים שבין שני המושגים

ניתן גם לטעון שהצירוף . ת של בעלי אינטרסים על השלטוןדרכים למניעת השפעות בלתי ראויו
שחיתות "או " שחיתות"משמש תחליף מעודן ובלתי מאיים למונחים הבוטים " שלטון-הון"

  ". ציבורית

בעלי . באשר ליתר חלקי הדוח ובמיוחד להמלצות חשוב לציין שאין מחלוקת וניגודי השקפות
לכאורה נכון לחשוב . ת דומות מאוד בתבניתןשתי הגישות האמורות גזרו מסקנות והמלצו

של פערים (כלכלי מעוות היוצר בעיות חברתיות קשות -שתופעות בעייתיות של משטר קפיטליסטי
כמו המלצות (כלכליים או חברתיים , יש לפתור בהמלצות מהותיות לשינויים משטריים) 'וכד

אך ). ב"לסיוע לשכבות חלשות וכיו, לשינוי מבנה תקציב המדינה, לשינוי שיטת בחירות או מימונן
יש . למעשה בעלי שתי הגישות מיקדו את המלצותיהם במניעת השפעות בלתי ראויות על השלטון

למשל בנושאי השימוש (המלצות בעלות זיקה חזקה יותר לתופעה שמעלה הגישה האחת דווקא 
ש המלצות שמתייחסות וי) בשתדלנים או יצירת תקופות צינון במעבר עובדי ציבור למגזר הפרטי

  ).למשל כללי שקיפות או מניעת ניגוד עניינים(לכלל ההשפעות הבלתי ראויות על השלטון 

סוקר את המקומות  החלק הראשון של הפרק. הפרק השני מתאר מקומות מפגש בין הון לשלטון
לשם שבהם עשויים נציגי ההון להיפגש עם נציגי השלטון שאותם הם יכולים לנצל " רעיוניים"ה

פלילית או (בין אם מנופי ההשפעה הללו הם בלתי חוקיים , יצירת מנופי השפעה בלתי ראויים
אלו " מקומות מפגש"בכל אחד מ. או בלתי ראויים על פי מבחני אתיקה וטוהר מידות) מינהלית
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תהליכי ": מקומות המפגש"ואלו הם . מתוארות נקודות תורפה המועדות להשפעות בלתי ראויות
מיזמים משותפים למדינה , תהליכי הפרטה ומכירת נכסים ציבוריים, מכרזים ממשלתיים, חקיקה

סיוע מכספי , תרומות למתמודדים בבחירות, הוועדות לתכנון ולבנייה, )PPP(ולמגזר הפרטי 
מינוי , מינויים של בעלי תפקידים לשירות הציבורי, תשלומי מסים למיניהם, מדינה למגזר הפרטי

בחלק . והענקת רישיונות וזיכיונות) רגולציה(תהליכי אסדרה , שקובעות מדיניות ועדות ציבוריות
שעם גילויים ראוי שגורמי הניהול והביקורת ירחיבו את , מפורטים סימני אזהרההשני של הפרק 

  .תהליכי הבדיקה לשם איתור השפעות בלתי ראויות של הון על שלטון

הוא בא להבהיר ולהדגיש את . שלטון- ה ביחסי הוןהפרק השלישי סוקר את הערכים הראויים להגנ
, השלטון -המינהל הציבורי , הבסיס הערכי שעליו נבנית מערכת היחסים שבין הציבור הכללי

חובה שבסיס ערכי זה יהיה מקובל על כולם וייצור מכנה ). יהא מובנו אשר יהא(ומגזר ההון 
כבר זכו לליבון והבהרה על ידי בית חלק מן הערכים המפורטים בפרק זה . משותף כללי ביותר

למותר לציין כי אין בפירוט הערכים בפרק זה . חלק מהם נוספו על ידי הוועדה. המשפט העליון
  .כדי לבטל ערכים נוספים ראויים שייתכן שלא נכללו בו

, טוהר המידות של עובדי הציבור, אמון הציבור בעובדי הציבור: ואלו הערכים שנסקרים בפרק זה
ערך , כבוד האדם וחירותו וערך השוויון של האדם, רס הציבור שעליו מופקד עובד הציבוראינט

ערכי האובייקטיביות והכלליות וערך פומביות , ערכי ההגינות והישרה, החוקיות ומרות המשפט
  .התנהלותו של השלטון

נות העקרו, בפרק נכללים הרעיונות. הפרק הרביעי מפרט שורה של המלצות שמציעה הוועדה
בכל נושא . העדים שראיינה ומקורות אחרים, וההמלצות לפעולות מעשיות שהעלו חברי הוועדה

מופיעים דברי הסבר ופרטי המלצות בדבר שיפורים ראויים באופן פעולתן של המערכות 
המלצה מפורשת לעניין מסוים ניתן לראות בה עיקרון שראוי ליישמו במקומות דומים . השלטוניות

  .רי כולובמגזר הציבו

של נושאי , ההמלצות מכסות יריעה רחבה של התנהלות השלטון הן כמערכת והן באופן אישי
בהמלצות ניתן לזהות את אלה שההתייחסות אליהן נמצאת בסמכותו של מבקר . עם ההון, משרה

המדינה באופן מלא וכאלה שההתייחסות אליהן נמצאת בסמכותו באופן חלקי או שאינה 
ת מסוימות יוכל המבקר להשתמש כאמות מידה לביצוע ביקורותיו ועל פיהן בהמלצו. בסמכותו

ובהמלצות אחרות הוא יוכל להשתמש על מנת להמליץ , יוכל להנחות את המינהל הציבורי לפעול
כפי שימצא , לגורמים המתאימים ברשויות השלטון לתרום את חלקם על מנת להשלים את יישומן

  . לנכון

שקיבלה תמיכה חזקה ביותר מדברי העדים שהופיעו , תמימות דעים בין חברי הוועדה שררה
שהשלטון בישראל ויחסי הגומלין שלו עם ההון מצויים בנקודה הרת גורל שבה אמון , לפניה

סימנים ואותות המגיעים מזירת הפעולה של . הציבור בהם הוא בשפל המדרגה וממשיך להתדרדר
ה שבה להשגת טובות הנאה אישיות או סקטוריאליות מלמדים על גיש, עם או בלי ההון, השלטון

. על כל המשתמע מכך, יש משקל רב יותר מאשר להכרה בתפקידו של השלטון כנאמנו של הציבור
. הוועדה בחנה את הסוגיות שעל הפרק בגישה קפדנית ומחמירה יותר, באופן טבעי, במצב כזה

  .הל הציבורילפיכך הרוח של המלצותיה הייתה הגברת הפיקוח על המינ

בכל . ההמלצות מכסות מגוון רחב של היבטים הנוגעים ליחסים בלתי ראויים שבין הון לשלטון
והמלצות שיש בהן לפתור , בכוח או בפועל, נושא מובא תיאור קצר של הבעייתיות הקיימת בו

של  מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים, ההיבטים הם שקיפות וזכות הציבור לדעת. בעייתיות זו
אכיפה , הגינות מערכת הבחירות ושוויוניות בהפעלת השפעה פוליטית על השלטון, ניגוד עניינים

, צמצום השפעת שתדלנים על השלטון ועל תהליכי חקיקה, החלטות ומשמעת, וקיום של חקיקה
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החלה של תקופות צינון על עובדי השירות , נבחרים וממונים כאחד -שיפור תפקודם של בכירים 
הגברת הפיקוח האפקטיבי על , העמקת שוויון ההזדמנויות, רי במעבר למגזר הפרטיהציבו

חיזוק מעמדם של , אסדרת מגזרי פעילות במדינה, השלטון המקומי ועל הוועדות לתכנון ולבנייה
מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים וכן העלאת קרנם של עובדים חושפי  -" שומרי הסף"

  .שחיתויות והגנה עליהם

רק החמישי מתייחס לחשיבות של הטמעת הנורמות המשתקפות מדוח זה ומהמלצותיו בקרב הפ
. הפרק כולל גם המלצות מספר בנושא ההטמעה וכן דילמות שנשארות לעיון מאוחר יותר. הציבור

נורמות ראויות בתפקוד המינהל הציבורי הן אמנם מעניינו של מבקר המדינה באשר הן חלק בלתי 
אולם הטמעת הנורמות והכללים אינה עניין . יקורת המפורשים בחוקי הביקורתנפרד מהיבטי הב

, בראש ובראשונה ההטמעה היא עניינה של הרשות המבצעת, נהפוך הוא. רק למבקר המדינה
כפעולה יזומה ורציפה של שגרת הפעילות של מערכות הממשל הציבורי ומערכות החינוך 

  .מוסדות השלטוןממוסדות הלימוד ועד , ברמותיהן השונות

הטמעת נורמות ראויות כאמור היא בבחינת צדו השני של מטבע ההמלצות ואין , לדעת הוועדה
החזון שצריך להוביל את החברה בישראל הוא שמערכת הכללים . לאחד קיום ללא האחר

והנורמות הראויים תהיה מוטמעת בה היטב כך שהציבור והשלטון גם יחד ידעו להבדיל בין 
  . אויה לבלתי ראויה והציבור יוכל לגמול לנציגי הציבור על פי אופן התנהלותםהתנהלות ר

מחדד את חשיבותו ומרכזיותו של מינהל ציבורי תקין וטהור מידות , המסכם, הפרק השישי
נראה שלאחר שנים רבות החמירו  .לחוסנה ולרווחת תושביה, לקיומה, למצבה של המדינה

העדים המכובדים שהופיעו לפני הוועדה . ון ונגדשה הסאהשלט- הליקויים הנוגעים ליחסי הון
שלטון שפוגעות בכל אתר וחלקה ותחושת מועקה -הביעו דאגה רבה מתופעות שליליות ביחסי הון

תחושת המועקה נבעה מן החשש שאין במינהל הציבורי מי שער . מפני הבאות בעניינים אלה
ש למיגור תופעות פסולות בו ולחיזוק טוהר לחומרת המצב ומי שמקבל על עצמו טיפול תקיף ונחו

בשל כך חזרו והביעו עדים רבים משאלת לב שהדוח שתפרסם הוועדה יהיה כקול . המידות בו
  . לא נראה מוצא מן המצב הקשה -שאם לא כן , הקורא שאולי יניע תהליכים לשיפור המצב

התופעה הנפוצה הכללית  אין נפקא מינה אם סוגיית היחסים בין הון לשלטון מתארת למעשה את
קפיטליזם "של שחיתות שלטונית או שהיא מתארת את התבנית השלטונית של אוליגרכיה או של 

, ובמיוחד בגיבוש פרק ההמלצות, במהלך עבודת הוועדה. כמתואר בפרק הראשון, "של מקורבים
טוהר . טוןלהפריד בין רבדים של הון ובין רבדים של של - ואולי גם אין מקום  -למדנו שקשה 

מידות של המינהל הציבורי הוא אחד ושחיתות שלטונית היא אחת ובשל כך המלצותינו נגזרות 
  .מחולשות שבאות לידי ביטוי במישורים מגוונים

מטרתו של דוח הוועדה היא לחזק את המינהל הציבורי על ידי חיזוק , על פי שתי הגישות גם יחד
  ואחריותיות , )Integrity(ישרה , )Transparency(שקיפות  :שלושת היסודות הידועים

)Accountability .(  

מייצג תופעה " שלטון- הון"אין חולק על גישתם של החברים בוועדה הרואים במטבע הלשון 
, "קפיטליזם של מקורבים"קרי אוליגרכיה או , ממשלית וכלכלית של העצמת בעלי ההון הגדול

תה גישה מסכמים בין היתר שאם לא יתקבלו בעלי או. המשתלבת בגישה הכללית של דוח זה
ההתדרדרות הצפויה לא , החלטות חשובות ומשמעותיות בנוגע לבעיה שמגדירה אותה גישה

אלא היא , תסתכם רק באופן חלוקת העושר בחברה ובמשבר אמון בממשלה כזאת או אחרת
לוקתי ובערכי כבר כעת יש פגיעה בעקרונות הצדק הח. עלולה להוביל למשבר בדמוקרטיה עצמה

ולכן אף הפתרון חייב , בעלי גישה זו טוענים שהבעיה היא מבנית. בהם שוויון וכבוד האדם, היסוד
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ושינוי בתפקוד של , שינוי הריכוזיות במשק באמצעות חקיקה ואסדרה, ובכלל זה, להיות מבני
  . המוסדות ובסמכויותיהם

  

  : ח ומרחיבים אותופרק הנספחים כולל ארבעה נספחים המתייחסים לכתוב בדו

  )כולל הצעות(תקנות וכללי אתיקה , חוקים -פרסומי חקיקה : 'נספח א

  )דגם(כללי התנהגות בתחום מניעת פעולה בניגוד עניינים של עובד ציבור : 'נספח ב

  רשימת העדים שהופיעו לפני הוועדה: 'נספח ג

  גופים מאסדרים עיקריים בישראל: 'נספח ד

  



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ןפרק ראשו
 

  גבולות הגזרה  - רקע 
  של עבודת הוועדה
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 : פרק ראשון
  גבולות הגזרה של עבודת הוועדה -רקע 

ליבון מטרות הוועדה והניסיון להגיע למשמעויות הטמונות , הדיונים בשאלות הבהרת כתב המינוי
ליוו את עבודת , "שלטון בישראל-לבחון היבטים של יחסי הון"קרי , בהנחיה של כתב המינוי

העובדה שחברי הוועדה באים מתחומי . עד לניסוח דוח זה, הוועדה במשך כל תקופת פעילותה
ידע שונים ונושאים מטענים מגוונים של ניסיון מקצועי יצרה את הבדלי ההשקפות באשר 

, בסופו של תהליך הבירור, הפולמוס קיבל ביטוי". שלטון-הון"למשמעות מטבע הלשון 
הגישה האחת בוחנת את היחסים האמורים מנקודת המבט של . בהתגבשות שתי גישות שונות

של המאה  80-המזהה תופעה חדשה שעלתה בשנות ה, הכלכלה והחברה, תחומי מדע המדינה
שהשפעתם על השלטון , אוליגרכים, של היווצרות שכבה דקה של בעלי הון גדול, העשרים
 הנוגע בכל המידות טוהר גייתלסו מכוונים לעניין זה תכנים גישה זו מבקשת לצקת. מכרעת

הגישה האחרת בוחנת את יחסי ההון  .שלטוניות משרות נושאי לבין ההון בעלי בין לקשרים
  .והשלטון מנקודת מבט רחבה של ביקורת על אפשרויות ההשפעה הבלתי ראויה על השלטון

, עיוניתהוא בגדר מחלוקת חכמים , חריף ועקרוני ככל שיהיה, חשוב להדגיש שהפולמוס האמור
שאין לה השפעה על המסקנות המעשיות ואין בה משום החלשת מעמדו של הדוח וההמלצות 

ניתן לראות בשתי הגישות המפורטות בפרק זה גישות המשלימות זו את זו , אדרבה. הכלולות בו
  . שלטון-בנוגע לתיאורה והבהרתה של סוגיית יחסי הון

מקומות "בעניין . דעים בין כל חברי הוועדהלגבי תוכנם של הפרקים שלאחר מכן יש תמימות 
בין הון לשלטון ובעניין הערכים הנמצאים בבסיס פעולתו של המינהל הציבורי יש " המפגש

, גם בעניין פרק ההמלצות יש תמימות דעים עקרונית שתכניו כולם הולמים וראויים. הסכמה מלאה
- בעלי הגישה המפרשת הון: שותאך הבדל מסוים בכל זאת בא לידי ביטוי בין בעלי שתי הגי

שלטון כאוליגרכיה כיוונו את המלצותיהם כנגד תופעות שליליות האופייניות ליחסיהם של בעלי 
הרואה בהון את כלל הציבור הנמצא ביחסי גומלין עם , בעלי הגישה האחרת. ההון עם השלטון

הנזקק להחלטותיו  הרחיבו את יריעת ההמלצות כלפי עניינים הנוגעים לכלל הציבור, השלטון
" הון הגדול"נכון אמנם שיש המלצות שזיקתן רבה יותר לענייניו של ה. ולשירותיו של השלטון

) כמו בענייני שימוש בשתדלנים או החלת תקופות צינון על עובדי ציבור העוברים לשוק הפרטי(
או מניעת כמו הגברת השקיפות בפעילותו (ויש כאלה שמתייחסות להתנהלות כללית של השלטון 

אולם ההפרדה בין אלה לאלה אינה מובהקת ובסופו של דבר ההמלצות , )מצבים של ניגוד עניינים
המלצות , לדעת חברי הוועדה, והן כולן, המפורטות בפרק הרביעי נגזרות על פי שתי הגישות

  . ראויות

  

  

  מייצג תופעה " שלטון-הון"מטבע הלשון  -הגישה האחת 
  בעלי ההון הגדול  כלכלית של העצמת-ממשלית

הוא אמנם ישראלי אולם הבעיה משותפת למספר גדול של " שלטון- הון"גישה זו גורסת שהמונח 
או " קפיטליזם של מקורבים"בשאר העולם מקובלים המונחים (מדינות דמוקרטיות מתקדמות 

בכלל זה אקדמאים , מיטב החוקרים והמשפטנים, למשל, בארצות הברית"). אוליגרכיה"
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מדענים בתחום מדע , לצדם. 1"אבדן הרפובליקה האמריקנית"מקוננים על , ברסיטאות שונותמאוני
וכלכלנים ומומחים , 2המדינה מבהירים כיצד בעלי ההון השתלטו למעשה על הקונגרס האמריקני

למינהל עסקים מנתחים באופן בהיר ומדויק כיצד הפכה ארצות הברית לחברה הנשלטת על ידי 
מאז המשבר הפיננסי העולמי : הניסיון להתמודד עם הבעיה אינו ייחודי לישראל גם. 3מיעוט זעיר

רבים וטובים בכל רחבי העולם , ולאחרונה גם המשבר בגוש האירו, 2008שהתרחש בשנת 
על רקע זה יש גם להבין . מחפשים דרכים להתמודד עם בעיות הנוגעות למפגש בין ההון לשלטון

  . החולפת בכל רחבי העולם מחאות רחבות היקף שפרצו בשנה

, לפי גישה זו כבר כעת מערכת היחסים בין הון לשלטון בישראל עומדת בסתירה לריבונות הציבור
והוא , מצב זה חותר תחת ערכי השוויון וההגינות. שכן הריבון בפועל הופך להיות בעלי ההון

 - כולו  הציבור טובתל המשאבים בהקצאת הוא כמובן פוגע: מסוכן מהבחינה הכלכלית והחברתית
נוכח ההשפעה השלטונית הגדולה שיש לבעלי . התקשורת והאנרגיה, בכלל זה בתחומי הפנסיה

 על כך נוסף. בריאות וביטחון נפגעת, חינוך כמו שונים בתחומים הציבורית גם המדיניות, ההון
ות אם לא יתקבלו החלטות חשוב. הישראלית בחברה הכלכליים הפערים את מעמיק כזה מצב

על . שלטון היא עלולה להוביל למשבר אמון בדמוקרטיה עצמה-ומשמעותיות בנוגע לבעיית הון
ואין בדברים אלה , אין מדובר על בעיה עתידית בלבד, תהא אשר תהא תגובת הציבור, כל פנים

היחסים בין בעלי ההון לבין השלטון פוגעים כבר כעת . משום התרעה אך ורק מפני העלול לבוא
. בהם שוויון וכבוד האדם, ובכלל זה בערכי היסוד, ת צדק חלוקתי ועקרונות הדמוקרטיהבעקרונו

, המצב לשיפור כעת נפעל לא אם, מעבר לכך. עוד יצוין כי הם פוגעים גם בצמיחה וביעילות
 עלול להיות הישראלית לדמוקרטיה שייגרם והנזק אלה ביחסים נוספת התדרדרות לחול עלולה

ראוי לציין שהסוגיה עלתה . האפשרי בהקדם נמרצת לפעולה מועלית הקריאה כן על. הפיך בלתי
, הראיה. כשם שהיא עלתה לתודעה במקומות אחרים בעולם, בשנים האחרונות לתודעה הציבורית

  .הקמתה של ועדה זו

" שלטון-יחסי הון"גישה זו מציעה לפרש את הביטוי ? "הון ושלטון"הבעיה המכונה , אפוא, מהי
מכלול הפעולות השלטוניות והמאמצים של בעלי ההון לשמר את כוחם הכלכלי של  :אבאופן הב

הביטוי  .ובכלל זה אמצעים ביורוקרטיים, באמצעים פוליטיים ושלטוניים, בעלי ההון או להעצימו
השימוש בכלי התקשורת כמנוף : שלטון-מבליט ממד אחד חשוב בבעיית הון" עיתון-שלטון-הון"

  . ית לצרכים כלכלייםלהשיג השפעה פוליט

תלות שהיא טבעית , מקור הבעיה הוא בתלות ההדדית בין יצירת הון לבין השלטון באופן כללי
אינטרסים מנוגדים בין קבוצות והשאיפה של , לדמוקרטיה הליברלית כמו ריבוי דעות בחברה

משגשגים המקור הראשון של הבעיה הוא שהשלטון זקוק לבעלי הון . פוליטיקאים לשוב ולהיבחר
המקור השני של הבעיה הוא . 'לגבות מסים וכד, לטפח צמיחה, כדי לספק תעסוקה לאזרחים

ולו כדי שהשלטון לא יקבל , תמיד מבקשים להשיג השפעה מסוימת על השלטון שבעלי ההון
הדמוקרטיה הייצוגית , מנקודת מבטו של בעל ההון, כלומר. החלטות שיפגעו ביכולתם להרוויח

באמצעות קבלת החלטות המשרתות את הציבור , למשל, באינטרסים שלו עלולה לפגוע
  .והמנוגדות לאינטרסים שלו

, התלות ההדדית הזאת אינה סותרת את העובדה שחלק מבעלי ההון הם מקור ברכה לחברה
  . וחברות עסקיות משגשגות משרתות את האינטרס הציבורי

__________________  

   Lessig, Lawrence. Republic, Lost (2011):ראו 1
   Hacker, Jacob S. and Paul Pierson, Winner-Take-All Politics (2010):ראו 2
  :ראו 3

Reich, Robert B. After-Shock (2010); Alfred A. Knop; Johnson Simon and James 
Kwak. 13 Bankers (2010)  
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ומעולם לאהדת הציבור מכיוון שיחסיהם  שזכו מאז, ניתן להצביע על חברות אחדות או בעליהן
עם השלטון היו הוגנים והם לא עשו את רווחיהם על ידי הפעלה מניפולטיבית של נושאי המשרות 

  . טק בכללה-פועלת תעשיית ההיי, למשל, כך. השלטוניות

האופן שבו חלק לא מבוטל מהיחסים בין בעלי הון לנושאי משרות שלטוניות מתנהל חותר , ברם
חלק מבעלי ההון השיגו חלק ניכר מהונם באמצעות מניעת . הערכים והעקרונות הדמוקרטייםתחת 

ומכירת איגרות חוב שנקנו על ידי גופי ההשקעה , מכסים שלטוניים, היעדר רגולציה, תחרות
חלק מבעלי ההון עושים את הונם על בסיס תפקוד לא , במילים אחרות. המוסדיים בחוסר אחריות

כלומר השלטון אינו דואג לאינטרס הציבורי ולאזרחים או שאינו פועל למימוש , ןתקין של השלטו
כל קול "כפי שמגולם בעקרון (ערך השוויון המוסרי של האזרחים והשוויון בהשפעה הנגזר ממנו 

  . ")שווה קול

עדים שהופיעו לפני  .לדפוסים פסולים מהסוג הזה רבות דוגמאות כאן מלהציג היריעה קצרה
ציבור או של פגיעה  עובדי של תקינה בלתי התנהגות חמורים של ידעו לדווח על מקריםהוועדה 

  . באינטרס הציבורי על ידי הימנעות מקבלת החלטות חיוניות עקב הפוליטיקה האוליגרכית

שלטון אינה מסתכמת ביחסים פסולים קונקרטיים או בהתנהגותם של עובדי - בעיית יחסי הון
הכשל אינו ייחודי לבעל , ראשית. כמבואר להלן, אלא מדובר בבעיה מבנית, ציבור או נבחרי ציבור

בגלל , שנית. אלא מדובר בהתנהגות פסולה שהפכה לנורמה מבחינה סטטיסטית, הון מסוים
לא , שלישית. שכיחות ההתנהגות אין הבנה מספקת שהנורמה שהיא מתבססת עליה היא פסולה

מקור . בטיבו של הסדר מקומי או ליקוי נקודתיניתן לתלות את התפתחות הנורמה הפסולה 
. בהם ריכוזיות המשק, השתרשות הנורמות הפסולות הוא מבנים כלכליים ומוסדות פוליטיים

ישרה ופומביות כדי להתמודד עם , אין די בערכים כמו שקיפות, לאור כל האמור לעיל, רביעית
מקרים רבים הבעיה אינה מתבטאת מכיוון שב. הבעיה אלא יש לערוך תיקונים מבניים מתאימים

קרי בשיתוף פעולה חשאי ובלתי לגיטימי בין איש עסקים ציני ועובד ציבור , בקנוניה בהכרח
  . על ידי אנשים ישרים והגונים, חלק מהמעשים הפסולים יכולים להיעשות בגלוי ובפומבי, מושחת

טוני אינו רק מוטה כאשר הבעיה בין ההון לשלטון היא מבנית תהליך קבלת ההחלטות השל
במצב כזה גם . אלא משרת את עובד הציבור אגב פגיעה במילוי תפקידו הציבורי, לטובת ההון

נניח שברשות . והדבר יפגע בציבור, עובד ציבור שומר חוק עלול להימנע מפעולות חיוניות
ה עובד במצב כז. רגולטורית מסוימת יש מדיניות שעולה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי ההון

ציבור בדרג בינוני מודע לכך שאם יימנע מקבלת החלטות יוצאות דופן מבחינת המדיניות 
שנתון תחת החלטות , )הארגון -להלן (האינטרסים של קונצרן כלכלי כלשהו , המקובלת במשרד

הארגון מצדו ישאף לתגמל את אותו עובד . לא יפגעו, הרגולציה של הרשות שהוא עובד בה
כדי שעובד  -בין אם הוא מוכשר ובין אם לא  -רה בכירה ונחשקת כאשר יפרוש ולהעסיקו במש

יפעל גם הוא בהתאם לאינטרסים של הארגון מתוך , הציבור שייכנס לתפקידו של העובד שפרש
הסיכוי . שאיפה לזכות אף הוא במשרה נחשקת בארגון אם יחליט לפרוש מהשירות הציבורי

 . יניות המקובלת במשרד אינו גבוהשאחד העובדים ינסה לשנות את המד
בעוד עובדי הציבור  -ומן הסתם אכן מתרחש בשנים האחרונות  -יודגש שכל זה יכול להתרחש 

דוגמה זו באה . ולכל הפחות באופן שקשה מאוד להוכיח שהוא בלתי חוקי, פועלים בהתאם לחוק
במבנה הכלכלה והן הן  -להמחיש את טענתנו שכל עוד לא יחולו שינויים מבניים בישראל 

- חלוקת המשאבים וההתנהלות השלטונית לא יהיו ראויים ובעיית הון -במוסדות הפוליטיים 
  . שלטון לא תיפתר

המדיניות שיישמו הממשלות  בשל, האחרונות בשנים יחסית במהירות התפתחה שלטון- בעיית הון
 ישראלית על ידיהכלכלה ה נוהלה הראשונות בשנותיה. הישראלי המשק של השונות וגודלו

 באמצעות במדינה והעסקית המשקית הפעילות מרבית את י ניהלה"מפא. י"מפא -מפלגת השלטון 
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 כך, בשלטון תלויים היו הפרטיים היזמים. ידיה על נשלטו אשר ההסתדרות או הממשלתי המערך
 והמנגנונים הפוליטיקאים עם קשריהם טיב על פי מכרעת במידה נקבעה רובם של שההצלחה

. שלטון- כך שלא הייתה בעיה של הון, באותה תקופה גם לא היו כמעט בעלי הון. מפלגתייםה
 .כלומר שלטון השולט בהון ועושה בכלכלה כבשלו, הון- של שלטון, הייתה בעיה הפוכה, למעשה

 השוק ופתיחת הליברליזציה הגברת, כלכלית מדיניות שינוי בעקבות, עשורים כשלושה זה
 בכלכלה ההסתדרות של גם חלקה. במשק הממשלה של הישירה עורבותהצטמצמה המ ,לתחרות

, בעולם המתקדמות המדינות ברוב וכמו, קפיטליסטי למשק התפתח הישראלי המשק. קטן מאוד
יש לציין כי הופעתן של קבוצות עסקיות גדולות התרחשה כבר . השוק לכוחות עבר הכובד מרכז

קרי התופעה , טייקונים ומשפחות ההון הגדולותההשפעה העצומה של ה, ברם. 4בשנות השישים
כאשר הממשלות , הפכה לאקוטית ומשמעותית רק בשנים האחרונות, שלטון-שגישה זו מכנה הון

בלי לבסס תהליכים ', הפחתת מסים וכד, נקטו מדיניות של הפרטה, ללא יוצאת מן הכלל, השונות
ציון דרך משמעותי . ום לפרטםשלא כאן המק, אלה באמצעות רגולציה חזקה וצעדים אחרים

בלי להיכנס . 1985ביולי  1- בתהליכי ההפרטה והליברליזציה היה קבלת תכנית החירום הכלכלית ב
, ובלי להתעלם מהישגים מרשימים ביותר של התכנית, לשאלה האם התכנית הייתה טובה וחיונית

ז הן שיצרו את תכנית זו ושורה של החלטות ממשלה שהתקבלו מא, בהם בלימת האינפלציה
  . שלטון-הבעיה של הון

 בלעדי באופן ששולט שלטון של הבעיה את רבה במידה פתרה אמנם הכלכלית הליברליזציה
השפעה  המשפיעים הון בעלי של בעיה יצרה היא אולם, )הון-שלטון בעיית( ובהון בכלכלה

 כמו קטנה הבמדינ ,מעבר לכך). שלטון-הון בעיית(המשרות השלטוניות  נושאי מופרזת על
 לא, כלומר. חדש מסוג ריכוזיות יצרה הכלכלית הליברליזציה, בהיעדר רגולציה מתאימה, ישראל

  . כלכלית ריכוזיות אלא, י"בעבר בתקופת מפא שהייתה כפי, שלטונית ריכוזיות רק

 לכך היחידה הסיבה לא ודאי והיא, שלטון-הון לבעיית היחיד המקור אינה כלכלית ריכוזיות
 אולם. השלטוניות המשרות נושאי על פסולה או מופרזת השפעה לעתים יש ההון שלבעלי

 הגורמים ובשל כך היא נחשבת אחד, שלטון-הון בעיית את מחריפה הריכוזיות הכלכלית בישראל
 רבים אמצעים לו יש כך, יותר ריכוזי הכלכלי שהכוח שככל היא לכך הסיבה. זו לבעיה החשובים

 כלי באמצעות בין היתר, השלטוניות המשרות נושאי ועל החלטותה מקבלי על להשפיע יותר
  . בכירים לשעבר ציבור עובדי או לשעבר לוביסטים והעסקת שרים הפעלת, הבנקים, התקשורת

הריכוזיות . מופרזת ריכוזיות קיימת, ובישראל בוודאי, כי במדינות קפיטליסטיות רבות אין עוררין
מכיוון שזו אחת הדרכים של בעלי , טי לכלכלות קפיטליסטיותהיא תוצר לוואי פסול כמעט אינהרנ

 בעיות מחריפה מה שחשוב לענייננו הוא שהריכוזיות. וכך להגדיל את רווחיהם, הון למנוע תחרות
יש . הריכוזיות את להפחית בלי אלה בבעיות מספק באופן לטפל ניתן לא וכי, שלטון-הון של

  . לא תיפתר" שלטון- הון", לפי גישה זו, עיה שמכונהאחרת הב ,לטפל אפוא בבעיית הריכוזיות

אשר הפכה , שלטון-מכיוון שהריכוזיות בישראל יוצאת דופן היא יוצרת בעיה חריפה של הון
האיום על הדמוקרטיה מתרחש מעצם העובדה . לסיכון ממשי על אופייה הדמוקרטי של המדינה

המלצות הנוגעות לשינויים בדוח זה להציע כוונה אין  .שהריבונות של הציבור נפגעת כאמור
ודי בכך שמבקר המדינה יקרא לקבלתן , מבניים במשק הישראלי אשר יצמצמו את הריכוזיות

  . וליישומן של המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק

__________________  

  :ראו 4
Maman, Daniel, "The Emergence of Business Groups: Israel and South Korea 
Compared", Organization Studies 23(5) pp. 737-758 (2002)  
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, יש להבחין בין טיפול מבני. הללו הבעיות עם להתמודד כדי לעשות ראוי מה היא נפרדת סוגיה
הטיפול . לבין טיפול בהתנהגויות הפסולות של עובדי הציבור, א יחול שיפור בבעיהאשר בלעדיו ל

אם אכן יש בעיה חריפה של : אליה וקוץ בה, ברם. המבני הוא באחריותן של הכנסת והממשלה
יהיה , והפוליטיקה האוליגרכית נמצאת במרכז העשייה השלטונית, שלטון כפי שאנו גורסים- הון

מוצע בזה למבקר המדינה לנקוט שורה של פעולות שיקדמו את השינוי , יכךלפ. קשה לחולל שינוי
על מבקר , לצד זאת. ובכלל זה להפעיל את כל כובד משקלו המוסרי כדי לקדם שינוי כזה, המבני

, בכלל זה. המדינה לפעול במסגרת החוקים והנורמות הקיימים לשיפור התנהלותם של עובדי הציבור
   .טוהר מידות וחובת נאמנות לציבור: ערכים שעובד הציבור מחויב לשמוריש לצקת תכנים חדשים ב

  

  

מייצג תופעה כללית של " שלטון-הון"מטבע הלשון  -הגישה האחרת 
  השפעות בלתי ראויות על השלטון

" הון"כמו גם למושגים הנפרדים " שלטון- הון"לצירוף השכיח והשגור , על פי גישה אחרת זו
אחידה ומקובלת על פי תחומי ידע רשמיים כלשהם או על פי , משמעית-אין הגדרה חד" שלטון"ו

והצירוף המתחרז , אלו מושגים שלידתם בתקשורת העממית. השימוש בתקשורת במטבע לשון זה
" עולם תחתון"או " המון", "עיתון"בתוספת של המושגים , על פי ההקשר, ולעתים" (שלטון-הון"

חוקי או בלתי (ר כמבטא שיבושים וקלקולים בקשר השתרש בציבו) בשל החריזה המצטלצלת
היותו של הצירוף מחורז . שבין עולם העסקים והכספים לבין מערכות המינהל הציבורי) חוקי

שבמקרים רבים , וקליט והיותו קשור לשערוריות ציבוריות מושכות עניין וספוגות ריגושים
  .תקשורתרק סייעו להשתרשותו ב, מעורבות בהם דמויות של ידוענים

בלי לערער על חומרת התופעות שהועלו בתיאור הגישה האחת ובלי להפחית כמלוא הנימה 
-הון"גישה זו האחרת גורסת שההקשרים שבהם משמש מטבע הלשון , מחשיבות המלחמה בהן

ניתן אפוא לטעון . כמתואר לעיל, דווקא" הון הגדול"הם נרחבים יותר מאשר התייחסות ל" שלטון
ומאיים פחות " שחיתות"משמש בתקשורת כתחליף מעודן למונח הבוטה " שלטון- הון"שהצירוף 

היא חיזוק הלוחמה בשחיתות או , במילים פשוטות, או אז ניתן להסיק כי מטרת הוועדה, ממנו
  .ההגנה מפניה

הייתה הסכמה כללית בין חברי הוועדה ולפיה מונח זה כולל את כל " שלטון"על הגדרת המונח 
השלטון , הממשלה, כנסת ישראל: כולל נבחרים וממונים, הציבורי בישראל רובדי המינהל

, המקומי וגופים ציבוריים שאינם של המדינה או של השלטון המקומי אך מקבלים מימון ציבורי
" מינהל ציבורי", "שלטון"המושגים . 5או כאלה שהמדינה העניקה להם סמכויות מעין שלטוניות

__________________  

כגון , הענקת הסמכה, מתן היתרים, שלטון הממלאים תפקידי אסדרה כמו רישוי-הכוונה לגופים דמויי 5
 :ראו, ד לנהל גן לאומי בירושלים"הסמכות שניתנה לעמותת אלע

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1529640 
כגון , ם ממשלתיים או ציבורייםוכן הענקת תקציבים או בקרה ופיקוח על השימוש שנעשה בכספי  

הרי הוא , שלגביו הוכרע בפסקי דין שמשום שהשליטה בו נמצאת בידי רשויות מקומיות(מפעל הפיס 
הפועלת מכוח החלטת ממשלת  עמותה ממשלתית"המוגדרת כ, פ"כך גם מתימו). חלק מן השלטון

  : המסחר והתעסוקה, ראו באתר משרד התעשייה". 8.7.01-מישראל 
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/61DDF3CD-B31D-4C94-AA5B-
686088233944.htm 
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חלפים אפוא ביניהם בדוח לפי ההקשר והם כוללים הן את הגופים מת, ב"וכיו" שירות ציבורי"
הפועלים , נבחרי ציבור או ממונים, נושאי המשרות -בעלי הסמכות השלטונית והן את היחידים 

חברי , למשל, כמו" ידיו הארוכות"כולל גם את " שלטון. "בשירות המדינה במסגרת אותם גופים
ת שלטונית לשם לימוד נושאים מסוימים והגשת חוות דעת ועדות ציבוריות שממונים על ידי רשו

  ").המפגש בין הון לשלטון"ראו הרחבה בפרק (או המלצות 

בין ) למעט בהתייחסות להיבטים מסוימים הנוגעים לחברי הכנסת(קיימת חפיפה רבה עד מאוד 
בקר על ידי משרד מ" גופים המבוקרים"בין ה, כפי שנתפס על ידי הוועדה" שלטון"המושג 

 - נבחרים ועובדי ציבור  -ובין בעלי תפקידים , 6המדינה כפי שמוגדרים בחוקי ביקורת המדינה
ואשר סמכויותיהם מאפשרות להם , 1985-ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב 29הכפופים לסעיף 

  . הענקת הטבות שלטוניות

טלה על בהקשר של המשימה שהו, גם גופים שמהבחינה המשפטית הם עצמאיים יש לראותם
', לבתי חולים וכד, אגודות ידידים הסמוכות לאוניברסיטאות, למשל. כזרוע של השלטון, הוועדה

מטרות התרומות כשלעצמן נכבדות . שבאמצעותן תורמים בעלי הון סכומים נכבדים לגוף הנתמך
לם או. לפי העניין, את השירות הרפואי או את רווחת הציבור, מאוד והן מקדמות את הידע האקדמי

שאם לא כן קיים הפיתוי . גם על גופים כאלה צריכות לחול אותן הבקרות שחלות על השלטון
על מנת לרכוש מוצרים ושירותים או להקים , שבאופיים הם ציבוריים, להשתמש בכספים אלה

מלבד ההתנהלות הבלתי , במקרים כאלה. כגון כללי מכרזים, מבנים בלי לציית לכללי מינהל תקין
  .7מת בעיה של היווצרות תחושה ציבורית של פגיעה בטוהר מידותראויה קיי

שביחסיו עם השלטון אמורה הוועדה , "הון"התלבטות רבה יותר הייתה כאמור בהגדרת המושג 
התייחסה הוועדה אפוא , תקשורתי כל כך" שלטון-הון"מפאת היותו של מטבע הלשון . לעסוק

שידיעות בגינם מופיעות חדשות , "טייקונים"ה, בראשונה לאותה קבוצה של בעלי הון גדולים
מגעים אלה אינם חייבים להיות בלתי . לבקרים בתקשורת ומתוארים מגעים שלהם עם השלטון

מסעי השכנוע שהפעילו חברות קידוחי הגז על המדינה להפחתת שיעור , למשל(חוקיים 
הפרשה המכונה , שללמ(והם יכולים להיות בעלי פוטנציאל פלילי ) התמלוגים המשולמים לה

במהלך הדיונים התברר ). שבה הושגו אחוזי בנייה יוצאי דופן במיזם בנייה בירושלים, "הולילנד"
התברר גם לחברי הוועדה שקשה לכנס את ההשקפות השונות לכדי . שגישה כזו אינה מתאימה

נף או מגזר או לפי זיקתו לע, המוחלט או היחסי, אם על פי גודלו, "הון"הסכמה כללית להגדרת 
או יכולת השפעה על החלטות שלטוניות לסוגיהן או לפי , או יכולת השפעה עליהם, מסוימים

עורר בקרב חברי " הון"ומאחר שכל ניסיון להגדיר את המונח . מידת הפופולריות שלו בתקשורת
בסופו של . החליטה הוועדה שלא להתעכב על הגדרה כאמור, הוועדה מחלוקות חכמים עקרוניות

  .כפי שמוסבר להלן, תהליך התברר שהיעדר הגדרה מוסכמת אינו מפריע למימוש מטרות הוועדהה

נמצאים בכל רקמת החיים , שאותם ביקש כתב המינוי של הוועדה לבחון, יחסים בין הון לשלטון
השלטון זקוק להון והוא . מלאה בין השניים) סימביוזה(וקיימת צוותאות , של כל מדינה וכל חברה

ההון . מסים ישירים ועקיפים מן הפעילות הכלכלית לשם מימון פעולותיו וקידום מטרותיוגובה 

__________________  

משרדי : גופים מבוקרים הם, 9סעיף , )נוסח משולב( 1958-ח"התשי, על פי חוק מבקר המדינה 6
, רשויות מקומיות, כל המחזיק או מנהל רכוש של המדינה, מפעלים או מוסדות של המדינה, ממשלה

כל , כל גוף שיועמד לביקורת לפי חוק או לפי הסכם עם הממשלה, ממשלתיותחברות וחברות בנות 
  .גוף הנתמך על ידי הממשלה וארגוני עובדים בתנאים מסוימים

תרומות לבתי חולים וקשריהם עם אגודות "בפרק , )2011( ב61דוח שנתי , ראו מבקר המדינה 7
  .741' עמ, "הידידים



  שלטון בישראל- דוח הוועדה לבחינת יחסי הון  

15  

אשר מזרים משאבים לקידום פעולות שונות מתקציב הממשלה המיועד לכך , נבנה מן השלטון
בין השניים מתקיימים הזנה ומשוב . ומעניק אישורים או אשרורים לפעילות כלכלית של ההון

או ) עידוד השקעות במגזרים או באזורים מסוימים, למשל(יניות של השלטון על פי המד, מתמידים
קבלת סיוע ליזמות עסקיות או התאמת אסדרה לצרכים , למשל(לפי האינטרסים של ההון 

הכרחיות , לעתים בשיתוף פעולה ולעתים בעימות ובמאבק, הזיקות שבין ההון לשלטון). משתנים
כאשר הן מתבצעות תוך שמירה על החוק ועל תקינות  והן מבורכות, לקיום כלכלה לאומית

לפי מיטב המצפון האישי , תנאי הכרחי הוא שהשלטון יפעיל את סמכויותיו לפי החוק. ההתנהלות
  . ללא הגבלה כלשהי וללא השפעה בלתי ראויה מצד ההון, והמקצועי של בעלי התפקידים השונים

גיסא - מחד. ליברלי דילמה מובנית-וקרטייש לשלטון דמ, בקביעת אופני התנהלותו עם ההון
לשם כך רצוי להמעיט בכללי . השלטון מעוניין ביזמות כלכליות ובצמיחה מרבית בשוק חופשי

, השלטון מעוניין להסדיר את המשק הכלכלי, מאידך גיסא. אסדרה ולהסיר חסמים ביורוקרטיים
הקצאת המשאבים או למצער למנוע מגופים כלכליים פרטיים להשפיע שלא כהלכה על 

להגביל את סמכויות השלטון ולמנוע מהשלטון לוודא שהמשק הכלכלי מתנהל באופן , הציבוריים
למען הגברת אמון הציבור . שמשרת את המטרות הלאומיות ואת סדר העדיפויות של השלטון

ע השלטון מעוניין גם לשמור על שוויון הזדמנויות ולמנו, בשלטון וחיזוק הסולידריות הלאומית
לשם כך . ניצול בלתי ראוי של משאבים ציבוריים ושימוש בלתי הוגן של כוח כלכלי או פוליטי

בדרך כלל באמצעות חקיקת חוקים (צריך ליצור מערכת של כללי אסדרה ונהלים ביורוקרטיים 
הוועדה הייתה ערה לדילמה זו שבין חופש פעולה ). למניעת היווצרות של הגבלים עסקיים

  . בין שני המאוויים, כמתבקש מרוח הזמן, קרטיה ובהמלצותיה שאפה לאזון הנכוןלאסדרה וביורו

כוללת התייחסות , כלשון כתב המינוי, "שלטון בישראל-היבטים של יחסי הון"בחינה מלאה של 
מקצתן מוזכרות בתיאור הגישה (חברתיות ופוליטיות , למגוון רחב מאוד של סוגיות כלכליות

החלק : אפשר לחלק לשניים את ההיבטים של יחסים אלה, ל הוועדהלשיטתה ש). לעיל, האחת
שלטון המשתלבים במדיניות הממשלתית -הראשון הוא הביטויים המהותיים של יחסי הון

החלק השני . החברתית והמדינית של כלל החיים במדינה, והמביאים לגיבוש המהויות הכלכלית
של יחסי " כללי המשחק"קרי ל, י ההתנהלותהוא הביטויים הפורמליים הצורניים הנוגעים לדרכ

  .שלטון-הון

ניתן לציין בין היתר את , שלטון באים לידי ביטוי מהותי-יחסי הון, כאמור, שבו, בחלק הראשון
, )מידת התחרותיות במשק -וכנגזרת (ריכוזיות בבעלות על החברות הכלכליות : התופעות האלה

ת מאסדרות , יצירת מונופולים, ברות כלכליותקיומן של תבניות הפירמידה של הבעלות על ח ֹ קביעו
או פירמות שאינן פורעות את אגרות החוב " גדולות מדי מכדי ליפול"בסוגיות של פירמות אשר הן 

שוויונית לממש תכנוני מס אגרסיביים - היכולת הלא, יצירת קרטלים, ")עושות תספורת("שלהן 
קביעת שערי , קביעת שערי מטבע, ת לאומיותסוגיות מהותיות של הפרטת פעולו, חובקי עולם

קביעות מהותיות של גופי , קביעת שיעורי מכס על סחורות מיובאות, קביעת שיעורי מסים, ריבית
העדפת ייצור מקומי בקניות , נוסחאות עידוד שונות לסחורות יצוא, האסדרה לסוגיהם השונים

עידוד השקעות באזורים , רות בישראלעידוד השקעות ז, )כולל הנחיות לרכש גומלין(ממשלתיות 
תופעות כלכליות מהותיות אלה . ומדיניות העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם, מועדפים

, שלטון ועוד רבות אחרות משולבות ביחסי גומלין פוליטיים וחברתיים מורכבים-של יחסי הון
על אופן פיזור , ל התושביםעל רמת החיים ש, ומשפיעים על יוקר המחיה, לאומיים-לעתים גם בין

  .ב"על דרך חלוקת העושר הלאומי וכיו, ברחבי הארץ ההאוכלוסיי
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בכל הקשור להקמתן של , למשל, שלטון ניתן לראות-התייחסות לתופעות מהותיות של יחסי הון
  .10"מחאת האוהלים"אשר הוקמה בתגובה ל 9וועדת טרכטנברג 8ועדת הריכוזיות

שיח - אים לידי ביטוי פורמלי ומתגבשים בדרכים שבהן מתקיים הדושלטון ב-בחלק השני יחסי הון
של אותם הביטויים המהותיים האמורים , "כללי המשחק", שבין ההון לשלטון ובדרכי הביצוע

, )שלטון-ביחסי הון" (מה צריך לעשות"בעוד הביטויים המהותיים מתייחסים לשאלה . לעיל
דרכי ההתנהלות )". את היחסים הללו(צריך לעשות איך "הביטויים הפורמליים מתייחסים לשאלה 

השלטון מבטא את . שיח שיש בו יסודות של הפעלת לחצים ושכנוע הדדיים-הללו מתבטאות בדו
ההון מנסה . ב"הפניית תקציבים או מניעתם וכיו, אסדרה, השפעתו על ההון בדרכים של חקיקה

בהקשר זה נזכיר . ן בקידום מטרותיובאופנים שיסייעו להו, כאמור, להשפיע על השלטון לפעול
את התופעות של הקצאת זמן ותשומת לב של השלטון לרשות גופים כלכליים שונים באופן שאינו 

לעתים גם בלתי , בעוד ההון מחפש כל מנופי השפעה אפשריים. 11שוויוני וגם אינו ראוי
" מזמין"השלטון  יש גם מקרים שבהם, כדי להניע את השלטון לשרת את מטרותיו, לגיטימיים

  .12את ההשפעה הבלתי ראויה מצד ההון) באופן ראוי או בלתי ראוי(

אלו מחברי הוועדה האוחזים בגישה האחרת המתוארת כאן קבעו את גבולות הגזרה של פעולת 
הם עשו כן מן . באופני ההתנהלות ההדדיים של ההון עם השלטון -הוועדה בביטויים הפורמליים 

ה הוא יוזם הוועדה והיא פועלת במסגרת משרדו וכן משום שמבקר הטעמים שמבקר המדינ

__________________  

לממשלה על להמליץ , בין היתר, והתבקשה 2010וקטובר ועדת הריכוזיות הממשלתית הוקמה בא 8
הגברת התחרותיות והיעילות  כולל ,חזקות במשקהצעדים אופרטיביים להתמודדות עם שאלת מבנה ה

סוגיית השליטה של לטיפול ב, חיזוק הממשל התאגידי בחברות ציבוריותוכן ל, בפעילות המשקית
סוגיית הגבלת לטיפול ב, ניות ההגבלים העסקייםמדי לבחינת, חברות ריאליות בחברות פיננסיות

בחינת להשליטה בחברה ציבורית באמצעות מבנה החזקות פירמידלי ושימוש בהחזקות צולבות ו
: ראו. הקשחת התנאים עבור קבוצות עסקיות לרכישת נכסים ממשלתיים וקבלת רישיונות וזיכיונות

  http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3420362,00.html: 13.10.10, כלכליסט
  : ראו. 2012ועדת הריכוזיות הגישה טיוטת דוח סופי בפברואר   

http://www.mof.gov.il/lists/list26/attachments/291/2011-1111.pdf 
לבחון חלופות להקלת הנטל הכלכלי "הוקמה במטרה , מנואל טרכטנברג' בראשות פרופ, הוועדה 9

בפעולות (שינוי סדר העדיפויות : ולתת המלצות בתחומים האלה, "המוטל על אזרחי מדינת ישראל
הגברת התחרותיות , ת הנגישות לשירותים חברתייםהרחב, שינוי בתמהיל תשלומי המסים, )הממשלה

והיעילות בשוקי מוצרים ושירותים במטרה להפחית את מחיריהם והתוויית צעדי יישום לתכנית הדיור 
 . 2011שהשיקה הממשלה ביולי 

  :ועדת טרכטנברג - וכן ויקיפדיה  http://hidavrut.gov.il/content/4244: כתב המינוי של הוועדה 
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%98%D7%
A8%D7%9B%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92  

, שהחלה עם תביעות צרות יחסית, המחאה. ישראלשהתקיימו ברחבי  מחאהופעולות  הפגנותסדרת  10
התרחבה למחאה על העלייה , בישראל דיור בר השגהבעיקר בתחום הדיור והיעדר פתרונות ל

כדוגמת , עם התרחבות המחאה החלו ההפגנות לעסוק גם בנושאים נוספים. המתמשכת ביוקר המחיה
ונושאים אחרים ") מחאת העגלות(" העלויות העקיפות של גידול ילדים, בריאותוה מערכות החינוך

  . רתי והכלכלי בישראלהנוגעים לסדר היום החב
יש לעתים מקום להעניק זמן ותשומת לב שלטוניים מיוחדים ליזמים מסוימים שלמדינה עניין מיוחד  11

אך גם זה צריך להיות , )לכבודו של יזם" פריסת שטיח אדום"בבחינת (בהם בשל אופיים או היקפם 
  . שקופה ושוויונית, בדרך ראויה

לשפץ , למשל(אמנם אין לך כוונה לפעול בדרך מסוימת : "הוןכאשר למשל השלטון מעביר מסר ל 12
משום שזה (אך אני אומר לך שכדאי שתפעל באותה דרך , )מבנה לשימור או לפתח אזור תעשייה

תקבל פיצוי באחוזי , למשל(ואני מבטיח לך שלא תצטער על כך ) משרת את מטרותיו של השלטון
  )".בנייה עודפים
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חוקיות "האמון על ביקורת משק המדינה והמינהל הציבורי על פי אמות המידה של , המדינה
מרכז את עיקר ביקורתו בביטויים , 13"היעילות והחיסכון, הניהול התקין, טוהר המידות, הפעולות

היא המדיניות הנקבעת על ידי בעלי  -תר מאשר במהות הרבה יו, בדרכי ההתנהלות, הפורמליים
והם ) ואין בכך לומר שמבקר המדינה מנוע מלהתייחס לסוגיות של קביעת מדיניות(התפקידים 

על מנת לעודד הטמעת נורמות : "קרי, עשו כן על בסיס הסיפה של הגדרת המשימה לוועדה
  ".יתציבוריות שתסייענה להגברת אמון הציבור במערכת השלטונ

מן המינהל " מקבלי השרות"מייצג את כלל " הון"האוחזים בגישה האחרת רואים אפוא במושג 
עסקי שכללי המינהל הציבורי /הוא הסקטור הפרטי" הון"ה. הציבורי הנזקקים להכרעות השלטון

מכיוון שכך סבורה הוועדה כי . אינם חלים עליו ומטריית ביקורת המדינה אינה חופה עליו
ככל שהוועדה . צריך שיחולו על צד השלטון, ככל שיהיה צורך להטמיען ולאכפן ,המלצותיה

במיוחד החקיקה , מעבר למה שכבר נכלל בחקיקה קיימת(תבקש לקבוע כללים להתנהלות ההון 
מתוך הכרה בעובדה שקשה ואולי . היא עלולה למצוא את עצמה פועלת בחוסר סמכות) הפלילית

התמקדה הוועדה בהמלצותיה , להון כיצד להתנהל עם השלטוןלא נכון ואף לא ראוי להכתיב 
בינו לבין , פליליים ושאינם פליליים, בהגנה על השלטון ובחיזוקו מפני יחסי גומלין בלתי ראויים

מניה וביה מכתיב , בה בעת יש לזכור שככל שחלים על השלטון כללי התנהלות ראויים. ההון
תהליך שיפור כזה ביחסים בין הון לשלטון יביא . השלטוןהשלטון להון כללי התנהלות ראויים עם 

במדרגים , שונים) גם גאוגרפיים(גם לאחידות ההתנהלות של השלטון עם ההון במקומות 
 . של פעולות) גם כספיים(ובהיקפים שונים ) שלטון מרכזי או מקומי, למשל(ממשלתיים שונים 

שלטון - ובין היבטים של יחסי הון, חברתיים-הכלכליים, קיים כמובן קשר בין הביטויים המהותיים
תופעות כאלה ואחרות שהניעו את הקמת ועדת הריכוזיות וועדת טרכטנברג . שבהם עסקה הוועדה

משום שיזמים ובעלי הון הצליחו לממש את מטרותיהם גם בכך שהצליחו , בין היתר, נוצרו
ניח להם לפעול בכיוונים ה, באופן פעיל או סביל, או משום שהשלטון, להשפיע על השלטון

אך הגישה המוצגת כאן אינה עוסקת . ובאופנים שהביאו לתופעות השליליות שהניעו מחאות
ללא (הוועדה עוסקת ביחסי הגומלין הבלתי ראויים בין ההון לשלטון . בתופעות המהותיות עצמן

להביא , חריםעם גורמים א, יחסים שעלולים, )הבדל אם היזמה הבלתי ראויה באה מכאן או מכאן
כמו , התופעות הכלכליות המהותיות. כמודגם לעיל, כלכליות או חברתיות, לתופעות שליליות

', מונופולים או קרטלים וכד, בעלות משותפת על חברות ריאליות וחברות פיננסיות, ריכוז הון
לט על השו" אוליגרך"ל, למשל. אך רק באופן הכמותי ולא באופן המהותי, קשורות אמנם לענייננו

יותר מאשר לבעליו , הון ריכוזי גדול יש מנופי השפעה גדולים וחזקים וכוח לשנות תנאים ומצבים
" הון קטן"בנסיבות מסוימות ל. זוהי הכללה שבוודאי יש יוצאים ממנה -ודוק (של הון קטן יותר 

ה שבה הוא יחסי לזירת הפעול" קטן"או " גדול"בנסיבות אחרות הון . יש כוח השפעה רב ביותר
נכון הדבר שהתהליך של התרכזות העושר בידי ). ממשלה או רשות מקומית קטנה -הוא פועל 

השנים האחרונות נתן בידי חברי אותה  10-20חבורה מצומצמת יחסית של בעלי הון במהלך 
אבל מהבחינה , ב"במתן משרות ובחלוקת טובות הנאה וכיו, קבוצה כוח רב במימון פעולות

אחת , שכנגדם טוען הדוח שלנו וכנגדם מנוסחות המלצותינו, גומלין בלתי ראוייםיחסי , העקרונית
  . בין אם להון יש כוח והשפעה רבים ובין אם מעטים, הם

אחת . דבר מגונה, כשלעצמם, רצונו של ההון להשפיע על השלטון ומאמציו לעשות כן אינם
מה לאומית בנושאים ליברלי היא היעדרה של הסכ-ממוסכמות היסוד של משטר דמוקרטי

תוך הבטחת זכויות (משום כך קיימת השיטה של החלטות על פי רוב . המגוונים שעל סדר היום
שבבסיסה מונח ניסיון של הכוחות המעוניינים השונים להשפיע זה על זה לפני , )מיעוט ראויות

__________________  

  ).א(10סעיף , ]נוסח משולב[ 1958- ח"התשי, וחוק מבקר המדינה, )ב(2סעיף , מבקר המדינה: חוק יסוד 13
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, טייםניתן לקבל אפוא ניסיונות השפעה לשם קידום מטרות של גופים פולי. קבלת ההחלטות
ולשכות , ארגוני מעסיקים או עובדים, ארגונים כלכליים ענפיים, )תאגידים(גופים כלכליים פרטיים 

ניתן אף לקבל את פעילותן של עמותות המוקמות לקידום עניינים ציבוריים . לאומיות- מסחר דו
של כנסים אקדמיים המטיפים , של מאמרים בתקשורת המונעים מאינטרסים שונים, שונים

אך יש לוודא באמצעות קביעת כללים כי ההשפעות של כל אלה יהיו . 'שאים מסוימים וכדלנו
  . ראויות וכי הפעולות ייעשו על פי הנהלים ויהיו גלויות וברורות

כוחות שונים מושכים . מגזרים שונים במשק מנסים לשפר את מצבם בהיבטים הנוגעים להם
מהו שוויון הזדמנויות או מי הן אוכלוסיות  ,לכיוונים שונים בבואם לפרש מהו צדק חלוקתי

והדיונים בעקבותיה  2011המחאה החברתית של קיץ . חלשות הראויות לסיוע ובאיזה היקף
. שלטון-אלו הן חלק מן ההשפעות של ההיבטים המהותיים של יחסי הון. המחישו זאת היטב

ה מהמלצותיה של ההחלטות שיתקבלו בהיבטים אלה כתוצאה מן המחאה החברתית או כתוצא
הוועדה להגברת התחרותיות ישפיעו לא רק על מצבם הכלכלי או החברתי של אותם מגזרים אלא 

  . גם על הלכידות החברתית ועל מידת מוסריותו של השלטון בעיני הציבור

נוסף על הכוונתו ועידודו של , שמירה על החופש של השלטון, לפיכך, הסוגיה המרכזית היא
לקבל בכל עניין שעל הפרק החלטה מושכלת ועניינית , כללים והנחיות מתאימיםעל ידי , השלטון

 - לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי של בעלי התפקידים שנבחרו או מונו לשם כך , לטובת הציבור
כל עוד אופני ההשפעה הם בגדר המקובל והראוי בחברה . גם תחת פעולות ההשפעה האמורות

  . יהאין כל בע -דמוקרטית פתוחה 

אשר בה קיימת תלות של הצלחת ההון , במציאות שהתפתחה בישראל בעשורים האחרונים
שביטויים מעשיים שלה כבר התגלו  -קיימת סכנה ממשית , בקשרים עם הפוליטיקה ועם השלטון

של השפעה הולכת וגוברת של בעלי שליטה במשק הפרטי על  -בהיקפים משמעותיים ביותר 
לכדי  -ואף כבר הביא  - החשש הוא שכוח השפעה זה עלול להביא . מקבלי ההחלטות בממשל

חריגה חמורה מכללי מינהל תקין וממדיניות ממשלתית שנקבעה כדי לספק מאוויים ודרישות של 
אפילו עד כדי שחיתות  - בעלי הון או לכדי הטיה של תהליכי קבלת החלטות במינהל הציבורי 

  . ציבורית

, בין אם באמצעות פסקי דין, ינהל הציבורי מתפרסם כל העתמידע על התנהלות לא תקינה במ
ויש בכך כדי להעיד על ההיקף הגדול של , דוחות של מבקר המדינה או חדשות עיתונאיות

יש להיות ערים לסכנות הרובצות . אך אינן נחשפות, קרוב לוודאי, גם אלה שקיימות, התופעות
על , עבור מדינת ישראל. 14קינים במדינהלפתחו של השלטון ומאיימות על הסדר והמינהל הת
ולכן רואה , סכנות אלה חמורות במיוחד, משקה הקטן ועל האתגרים הגדולים שעומדים לפניה

  .הוועדה חשיבות רבה להתריע עליהן

מינהל ציבורי נקי , מבחינות מוסריות וחוקיות כאחד, הציבור זכאי לקבל. אך בכך לא סגי
עת שכל מה שיוחלט בתהליכים דמוקרטיים ראויים יגיע לביצוע הציבור זכאי לד. מהשפעות זרות

היא בגדר מבחן של ערכי " זירת הביצוע. "על ידי המינהל הציבורי ללא השפעות בלתי ראויות
, תפקוד של מינהל ציבורי באופן ראוי הוא נכס לאומי. צדק והוגנות בעבודתו של המינהל הציבורי

ור על נכס זה ולשמר אותו משום שמלבד ערכו החברתי הוא יש לשמ. גם אם הוא נכס בלתי מוחשי

__________________  

והאוניברסיטה " מכון אשכול", עובד- עם: תל אביב, )1991( הכלכלה הפוליטית בישראל, יאיר אהרוני 14
  : ראו, ב"וראו בעניין יחסים פסולים בין בעלי הון לבין נושאי משרות שלטוניות בארה. העברית

Reich Robert B. Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, 
and Everyday Life (2007).  
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קיום מינהל ציבורי ראוי הוא גם התחייבות של המדינה . 15נושא עמו גם ערכים כלכליים מהותיים
זירת הפעולה של הוועדה . ויש לחזק את יכולתה של המדינה למלא התחייבות זו 16כלפי הציבור

, לה שבהן נדונות התופעות המהותיות של מדיניותנמצאת אפוא ברקען ובבסיסן של זירות הפעו
פעילות הוועדה מתמקדת בתשתית הניהולית והתפעולית . ומשלימה אותן - כלכלה וחברה 

מטרת . והמגשרת ביניהן -המשמשת את הקביעות המהותיות כאמור ואת הוצאתן לפועל 
האופן העצמאי  הן על, המלצותינו היא להפחית ככל האפשר השפעות בלתי ראויות של ההון

והמשוחרר של קביעת מדיניות ציבורית והן על האופן העצמאי והמשוחרר של ביצוע אותה 
או ) כולל כנסת ישראל(מוסדות המינהל הציבורי  -כי מה יועילו חכמים . מדיניות שנקבעה

אם החלטותיהם המהותיות ימומשו באופן מעוות , בתקנתם - הוועדות הציבוריות המעולות ביותר 
יוטה השלטון באופן בלתי ראוי , חלילה, יתפוגגו וייעלמו בטרם מימושן בנתיבי השלטון או אם או

  . לטובת אינטרסים זרים של הון אשר משפיע עליו או אשר עמו יש לו יחסי גומלין בלתי ראויים

גם הוועדה להגברת , 2010כנראה לא מקרה הוא שגם ועדה זו שמינה מבקר המדינה בתחילת שנת 
וגם המחאה , 2010שהקים ראש הממשלה באוקטובר ) ועדת הריכוזיות(ותיות במשק התחר

, באופן בלתי תלוי, הבשילו, )וועדת טרכטנברג שנולדה בעקבותיה( 2011החברתית שפרצה ביולי 
ייתכן שלאחר שנים רבות הגיעו מים עד נפש והתופעות השונות והמצב צפו אל . בערך באותה עת

כאילו , בנהמת לב, עדים מכובדים שהופיעו לפני הוועדה ציינו. ות רמיםפני השטח וזעקו בקול
כנגד , אולי המגן האחרון, שהם רואים בוועדה מגן חשוב ביותר, תיאמו את דבריהם מראש

  .התדרדרות מוסרית של המינהל הציבורי

ניסיון להגדיר את הקו הדק המפריד בין השפעה ראויה של ההון על השלטון להשפעה בלתי 
תהליכים של השפעה הדדית בין הון לשלטון ברקמה מורכבת  -כאמור . דינו להיכשל, ראויה

לא קטן שבו לכוונות " שטח אפור"יש . אינם בלתי לגיטימיים - ומסובכת של יחסים ושל לחצים 
של המשפיעים והמושפעים ולמצבי התודעה שלהם יש נפקות באשר לקביעה אם פעולת השפעה 

. קשה עד בלתי אפשרי לקבוע כוונות ומצבי תודעה אלה. ו בלתי ראויהכלשהי היא ראויה א
באמצעות כלי (או עקיפה ) בקשר ישיר בין המשפיע למושפע(ההשפעה יכולה להיות ישירה 

ההשפעה יכולה להיות מבוטאת ). 'מתווכים כלשהם וכד, בני סמכא מקצועיים ואקדמיים, תקשורת
בעייתי במיוחד נמצא בקשר שבין ההון לבין חברי " שטח אפור. "במפורש או מובנת מכללא

החל בתהליכי הבחירה שלהם וכלה באופן שבו ניתן להעריך תקינות של הליכי חקיקה ; הכנסת
בעניין זה קיימת סתירה . כולל השימוש בשתדלנים, ואסדרה שמשפיעים על אינטרסים של ההון

הניתן לחברי הכנסת , חסינות מהותית כולל, בין נוקשותם של כללי מינהל תקין לבין החופש הרב
, בהקשר זה יש גם מקום נכבד ומשקל רב למונח השלישי המצטרף. בעת מילוי תפקידיהם
דהיינו גיוס אמצעי תקשורת שנמצאים , "עיתון"והוא " שלטון-הון"תדיר ל, בהתבטאויות השונות

דום אינטרסים של תחת השפעת ההון לשם האדרת שמם של חברי כנסת כדי שאלה יפעלו לשם קי
הוועדה לא עסקה בסוגיה מהותית זו של גיוס התקשורת על ידי ההון כמנוף להשפעה על . ההון

  .השלטון

אם ההגדרה של אותו קו הפרדה דק בין השפעה ראויה של ההון על השלטון להשפעה בלתי ראויה 
תנהגות לפי להוכיח ולשפוט ה, לאכוף, קל וחומר האפשרות המעשית לבחון, היא משימה קשה

אלא הוא מתרכז בקביעת , דוח זה אינו עוסק בהגדרת קו ההפרדה האמור לעיל, לפיכך. הגדרה כזו

__________________  

נפתלי  :בתוך, "בחוק מבקר המדינה 'טוהר המידות'משמעותו של ", נבנצל' יצחק א בהשראת 15
  .139' עמ, )1977( לקט כתבים לזכרו, אברהם וינשל, )עורכים(יצחק גנון וראובן הכט , ליפשיץ

המכון למחקרי חקיקה : ירושלים, )2005(מבקר המדינה : חוק יסוד, פורת- בהשראת מרים בן 16
  . 182' עמ, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, ש הרי ומיכאל סאקר"ולמשפט השוואתי ע
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. שמטרתם להשריש נוהלי עבודה ראויים במינהל הציבורי, אישיים ומערכתיים, כללים מנחים
, דממונים ונבחרים כאח, ואת יחידיו, כמערכת, בכללו, מטרת דוח זה היא גם לחזק את השלטון

כאשר הן חורגות  -מפני יחסי גומלין בלתי ראויים עם ההון ומפני השפעות בלתי ראויות של ההון 
  .מגבולות הסביר והראוי בנסיבות העניין

משום שבגישה זו אין צורך להגדיר , כאמור לעיל, "הון"גישה זו פותרת גם את הקושי בהגדרת 
רק לאופנים הבלתי ראויים של השפעתו על אלא , הואיל ואיננו מתייחסים להון עצמו, הון מהו

אם הוא , "קטן"או הון " גדול"אין נפקא מינה אם המשפיע הוא הון , הואיל וכך. המינהל הציבורי
הוא החברות העסקיות " הון"אם , "קרטלי"או " מונופולי"או " פירמידלי"או " ריכוזי"הון 

כפי שלעתים מצוטט , "ולטותעשר המשפחות הש("או שהוא הנהנים הסופיים , והנהלותיהן
מתייחס רק לתושבי ישראל או " הון"האם , המחזיקים בגרעיני השליטה של קונצרנים) בתקשורת

הוא רק ברמת השלטון " הון"האם , שפועל ומשפיע מחוץ לגבולות המדינה" הון"שמא הוא גם 
הוא גם  יזמי או שמא-הוא רק עסקי" הון"אם , המרכזי או שמא גם ברמת השלטון המקומי

המייצגים , ההסתדרות וועדי העובדים הגדולים וגם גופי המגזר השלישי או גופים אחרים
  . אינטרסים של גופים מסוימים או מגזרים חברתיים שאינם כלכליים

, לפי הגישה המתוארת כאן, מתבקש הקורא, "הון"מאחר שבדוח זה כאמור אין הגדרה למונח 
כמונח , לפי ההקשר, בדוח במירכאות ולעתים בלעדיהןשלעתים מופיע , להתייחס למונח זה

אשר , כל אחד לפי גודלו ויכולותיו ומניעיו, כלכליים ואחרים, שמייצג את כל אותם גורמים
במסגרת , או להיות מושפעים על ידו(נמצאים בדיאלוג עם השלטון ואשר מעוניינים להשפיע עליו 

ניתן לכלול את כל מי שנזקק לתהליכי " הון"ונח במ. לשם קידום מטרותיהם) יחסי גומלין פסולים
הדוח שלנו . קבלת החלטות של השלטון ועשוי להפיק תועלת מהחלטה שיחליט השלטון בעניינו

, "הון"מתייחס לפוטנציאל ההשפעה הבלתי ראויה כפי שעלולה לבוא לידי ביטוי לפי כוחו של כל 
  . גדול וקטן כאחד

, כמו ניגוד עניינים, האופייניות ליחסים בין הון לשלטון ברצוננו להעיר שדילמות ממין אלה
בין , ניתן לזהות גם בתוך השלטון, ב"שמירה על ערכי שקיפות וכיו, הצורך בתקופות צינון

בעת מעבר של נושא משרה בין משרד האוצר לרשות , למשל, גם כאן. יחידותיו ובינן לבין עצמן
עלולים להיווצר מצבים של ניגוד עניינים או צורך  )בשני הכיוונים(מקומית או חברה ממשלתית 

  .הוועדה לא עסקה במקרים ממין זה. בתקופת צינון

שאת , אך נזכיר רק שכללי מינהל תקין, אמנם הוועדה התמקדה ביחסים שבין הון לשלטון
טובים גם כנגד השפעות בלתי ראויות מגופים , השתקפותם ניתן לראות בהמלצות הוועדה

, ")משפחות הפשע("פליליים , דתיים, יהיו אלה מוקדי כוח פוליטיים, לשהםמעוניינים כ
כללי מינהל תקין יכולים להיות טובים גם גם כנגד שאיפתו . ב"וכיו) נפוטיזם" (סתם"משפחתיים 
הוועדה לא עסקה בסוגיות . להתרחק מכל קשריו עם השלטון, "הון השחור"הוא ה, של הון אחר

  . כאלה

יש היבטים נוספים שמתייחסים , מינהל תקין שבהם כאמור התמקדה הוועדהמלבד היבטים של 
כמו למשל שינוי השיטה של מימון בחירות על , לחיזוקו של השלטון מפני השפעות בלתי ראויות

ידי תרומות מן הציבור או הגדלת התגמול לאנשי המינהל הציבורי אשר עשויה להביא להקטנת 
  . בעניינים מסוג זה לא עסקה הוועדה .17להשפעות הללו עהפיתוי להיכנ

__________________  

שאם לא כן , תנאי סף לממשלה ישרה הוא שהמועמדים לא יזדקקו לסכומי כסף גדולים כדי להיבחר" 17
פרקים מן  - מן העולם השלישי לראשון , הציטוט לקוח מלי קואן יו". ע בהכרח מעגל השחיתותיונ

  .72' עמ, "ממשלה נקיית כפיים"בפרק , הסיפור הסינגפורי
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אין דוח זה מתיימר לחסן בהמלצותיו לחלוטין את המינהל הציבורי מפני כל השפעה בלתי ראויה 
. ניתן להניח שתופעות של יחסים בלתי ראויים בין הון לבין שלטון יתגלו שוב ושוב. שהיא

וג זה יישאר כל הזמן בראש מתבקש אפוא שהנושא של חיזוק המינהל הציבורי מפני מכשלות מס
ובעת שמתגלות מכשלות יהיה מי שיבחן איך מונעים את , סדר היום של הציבור ושל השלטון

כמענה לפרצות בחוקי המס , בין היתר, מתעדכנים ומתבהרים, למשל, כשם שחוקי המס. הישנותן
ת לעת כאשר כך גם כללי ההתנהלות הראויים צריכים להתעדכן ולהתבהר מע, המתגלות מעת לעת

יש לשקול הקמת מנגנון שיוכל . מתגלות תופעות בלתי ראויות שלא הוסדרו בהוראות החקיקה
  .לעקוב אחרי הנסיבות המשתנות ולעדכן את ההמלצות בהתאם

, פלילית או מינהלית, מנגנוני הגנה כנגד השפעות בלתי ראויות נמצאים בחקיקה לסוגיה, לכאורה
אך בדברי . המתייחס למרמה והפרת אמונים, 1977-ז"התשל, שיןלחוק העונ 284ובמיוחד בסעיף 

בחקיקה יש לעתים קשיים של עמימות הניסוח ומגבלות של נוהלי בדיקה ודיני . חקיקה לא סגי
באמצעות , לחזק אותה וליצור, על השלטון" חליפת ההגנה"בדוח זה ניסינו להרחיב את . 18ראיות

מעבר , ים שיסייעו להתנהלות ראויה בין ההון לשלטוןכלל, במפורש או במשתמע, ההמלצות שלנו
שנושאים מסוימים מתוך הדוח שלנו ינוסחו , כמובן, ייתכן. ומעל למסגרות החוק הקשיחות

  . כשינויים של חקיקה קיימת או כתוספות לה

  

__________________  

  .'רשימת דברי חקיקה אשר מתייחסים לנושא הדוח מצורפת לדוח זה בנספח א 18



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרק שני
 

  המפגש בין הון לשלטון
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  : פרק שני
  המפגש בין הון לשלטון

  ש מאובחניםמקומות מפג

  כללי

מקומות  -בהקשר הנדון כאן אוצר בתוכו גם מקומות שאינם גאוגרפיים " מקומות מפגש"הביטוי 
יש לזכור שהתלות . שבמסגרותיהם מתקיימים מגעים בין הון לשלטון, מושגיים ומופשטים

ים ההדדית שבין ההון לשלטון והצורך בתיאום ביניהם במישורים רבים מביאים לכך שרקמת היחס
דרך ערוצים עקיפים של תקשורת ודרך , שבין ההון על כל מרכיביו לבין השלטון על כל מרכיביו

היא מורכבת ומסובכת לעילא , מסרים סמויים שאינם מבוטאים במפורש אך ברורים לנוגעים בדבר
בעלי , בעליהם ומנהליהם, )עסקיים או של המגזר שלישי(ההון כולל את התאגידים . ולעילא
. ב"מתווכים ושתדלנים וכיו, )רואי חשבון ואחרים, עורכי דין(יועצים חיצוניים , ם בהםתפקידי

, שרי הממשלה, )כולל קשריהם למפלגות שמהן באו ולבוחריהם(השלטון כולל את חברי הכנסת 
-גופים דמוי, גופי אסדרה למיניהם, בעלי התפקידים במינהל הציבורי בכל הדרגות והתפקידים

תקצר יריעתו של פרק זה מלהתייחס לכל מקומות . ב"סמכויות ביצועיות וכיוממשלתיים בעלי 
המפגש שבהם הון ושלטון עלולים לחבור יחד ולקיים ביניהם קשר פסול שבו הצדדים עושים יד 

  . אחת לנצל משאבים ציבוריים שלא כהלכה

לו לנצל גובר החשש שבעלי הון יוכ, עם התחזקות כוחו של המגזר הפרטי בשנים האחרונות
בהקשר זה נזכיר את . בקלות את עצמתם לקידום פסול של אינטרסים כלכליים באמצעות השלטון

 Equal Time and Equal(הבעיה של היעדר השוויון בניצול זמנו של השלטון ובנגישות אליו 
Access .(לבין קלות הנגישות ומשך הזמן " הון"ניתן להניח מתאם ישיר בין גודלו וחוזקו של ה

אם בניתוחים כלכליים , אם בהגשת ניירות עמדה ותחקירים, ל תשומת הלב שיעניק לו השלטוןש
על פי מקרים , זאת ועוד. של מסמכים כאלה ואם בנכונות השלטון לקיים ישיבות ושימועים

קיים חשש ממשי שנושאי משרה שלטונית יבקשו להיטיב , שהתגלו ומשכו תשומת לב תקשורתית
  . משגת כדי להיות מועסקים על ידיהם לאחר סיום שירותם הציבורי עם אנשי ההון שידם

בין אם הן תהליכים רשמיים המתקיימים , המפגש בין ההון לשלטון יכול להתבצע במסגרות שונות
, בנסיבות מיוחדות או שגרתיות, במסגרות אישיות בלתי רשמיות, במוסדות שלטוניים או עסקיים

שבהם נוטלים חלק בעלי הון ונושאי משרה , או מיוחדים קבועים, וכן באירועים חברתיים
אם . הם כורח המציאות וכנראה ימשיכו להתקיים, ישירים או עקיפים, מפגשים כאלה. שלטונית

הרי שיש , הם מתבצעים בהליכים מקובלים ומביאים לתוצאות רצויות שהן לטובת הציבור הכללי
ישירות או , לשם השגת טובות הנאה פסולות אולם אם הם נגועים במשוא פנים. לראותם בחיוב

אך בראש , "הון"אנשי ה. הרי שמדובר במפגשים פסולים, לטובת הצדדים הנפגשים, עקיפות
צריכים להפנים שלציבור ולתקשורת זכות מלאה לעקוב אחריהם , ובראשונה נציגי השלטון

ך כוונה להפיג חשש של במפגשים כאלה וכי מפגשים בין הון לשלטון צריכים להיות גלויים מתו
  ".ראוי שייראה ולא רק שייעשה"בבחינת , תיאום או הידברות בלתי ראויים, קנוניה

, הם יכולים להיות פסולים לפי אמות מידה של החוקים, כאשר המפגשים האמורים פסולים
גם אלה . או פסולים לפי אמות מידה ראויות של טוהר מידות במינהל הציבורי, הפלילי או המינהלי

  . שלטון- אלה הם תלויי התרבות השלטת ביחסי הון
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באווירה , הדוגמאות שיובאו להלן ממחישות מקומות מפגש אפשריים בין הון לשלטון שעלולים
  .לשמש מצע לצמיחת יחסים פסולים ביניהם, של תרבות שלטונית מסולפת

  

  הליכי חקיקה

, לבעלי ההון. שותפים במדינההמסגרת והתכנים למהלך החיים המ, החקיקה מסדירה את הבסיס
אשר להם עשויה להיות , תקנות וכללים, לרבות חוקים, עניין רב בחקיקה למיניה, מטבע הדברים

: ורק לשם המחשה נציין כמה דוגמאות, החקיקה חובקת כול. השפעה רבה על גורל עסקיהם
הזיכיונות , תקינת מוצרים, כללי יבוא ויצוא, תחולה ושיעורים של מסים ישירים ועקיפים

, פעילות קרנות הנאמנות, ניצול אוצרות טבע, רישיונות ההפעלה, המוענקים בתחום התקשורת
מכאן נובעת . הגבלות על הריכוזיות במשק, האסדרה לסוגיה, פעילות חברות הביטוח והבנקים

. החשיבות הרבה של הליכי החקיקה להון ומכאן נובעת מעורבותו הרבה של ההון בהליכים אלה
מעורבות יכולה להיות ישירה באמצעות קשרי בעל ההון עם בעלי תפקידים מסוימים במינהל ה

עורכי דין ויועצים למיניהם אשר תורמים , דוברים, )לוביסטים(הציבורי או באמצעות שתדלנים 
המעורבות וניסיונות ההשפעה . למאמציו של בעל ההון לקדם את עסקיו או להימנע מפגיעה בהם

דוגמה בולטת למעורבות בלתי ראויה אך שאיננה . חקיקה אינם בהכרח בלתי חוקייםעל תהליכי ה
, )מאומה לא נעשה בעניינן, וגם אם היו פעולות שניתן היה להגדירן כבלתי חוקיות(בלתי חוקית 

ההשפעה הבוטים מטעם בעלי העניין הן על חברי ועדת ששינסקי והן על חברי  תבניסיונו ההיית
עת התגמולים והמסים המיועדים למדינה כתוצאה מניצול המשאבים בקידוחי הכנסת בנושא קבי

  . 19הגז בים התיכון

  

  מכרזים  - ' סחר ממשלתי א

חוק חובת המכרזים נועד לקיים . קניות הממשלה כמו גם מכירותיה מוסדרות באמצעות מכרזים
זדמנות שווה לספקים תנאי סף אחידים וה, שבהם ייקבעו קריטריונים ברורים, הליכי מכרז נאותים

  .השונים בבואם להתחרות על רכישות ומתן שירותים המיועדים למגזר הציבורי

מבקר המדינה : מחובתו לקיים מכרז, שלא כראוי, לעתים הגוף האחראי מוצא דרך להשתמט כליל
, העיר לעיריית רמת גן אשר מכרה את זכויותיה בחלקה מסוימת במתחם הבורסה לחברת פרטית

זאת בעיקר משום שבעת שקיבלה את החלטתה , כי היה עליה לקיים מכרז לשם כך, רבין השא
ואשר אליהם , שאינם זכאים לפטור ממכרז, בנושא היא ידעה שמעורבים בעסקה בעלי עניין

  .20יועברו המקרקעין

דוגמאות נוספות לתחבולות לשם עקיפת חובת מכרזים ניתן למצוא בממצאי ביקורת בעיריית בת 
  :קבע מבקר המדינה כדלהלןשם , ים

__________________  

ומותר , מותר לכל אחד להביע דעתו"): 25.8.10(בריאיון לדהמרקר , ר יובל שטייניץ"ד, שר האוצר 19
ולשלם להם , לשכור חצי מהפרופסורים במדינה -אם ממונם בידם  -למי שעוסקים בתחום הגז והנפט 

וזה לגיטימי לפרסם את חוות הדעת על עמודים , זה לגיטימי... מאות אלפי דולרים עבור חוות דעת
קל , אישית ולפגוע בוועדה ובחברי הוועדה אבל לא יעלה על הדעת שינסו להתנכל. שלמים בעיתונות

ונעתר לבקשתי לעמוד , פרופסור בעל שם שניגש למשימה זו בהתנדבות - ר הוועדה "וחומר ביו
   http://www.themarker.com/misc/1.568725 :ראו ".בראשה

  . 865-892' עמ, 2009שנת , דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, מבקר המדינה 20
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להתקשר עם קבלנים ונותני , במקרים רבים, מהממצאים עולה כי עיריית בת ים בחרה"
השיטות . שירותים בדרך של קבלת הצעות מחיר אף שחלה עליה חובת קיום מכרז

פיצול עבודות באופן מלאכותי כך שסכומן : בין היתר. לעקיפת חובת המכרז היו מגוונות
מסירת ; הפרדה של התקשרות אחת לכמה חוזים; כום המחייב קיום מכרזיהיה מתחת לס

הגדלת ההיקף הכספי של העבודות ; כמה עבודות לאותו קבלן על סמך הצעת מחיר אחת
העירייה עקפה את חובת המכרזים בניגוד להוראה המפורשת . ב"לאחר ההתקשרות וכיו

  .21"האוסרת פיצול חוזים, 5של תקנות המכרזים בסעיף 

  :עוד הוסיף המבקרו

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה יתרה את העובדה שוועדת הבחירה בחרה במציע "
הפנייה למציע , כמו כן. מסוים ולאחר מכן מחקה את שמו וקבעה שמציע אחר הוא הזוכה

שישפר את הצעתו בלי לפנות למציעים ) שבמקרים רבים היה היקר ביותר' קבלן ג(אחד 
  .22"שיקולים זרים בבחירת מבצע העבודהמעלה חשש ל, נוספים

, גם אם תרומתו של ההון לממצאי הביקורת השליליים בעסקות האמורות אינה נזכרת במפורש
נקל להניחה ולראות מדוגמאות ספורות , משום שהוא איננו גוף המבוקר על ידי מבקר המדינה

  . אלה את יחסי הגומלין הבלתי ראויים שבין ההון לשלטון

כן הוא ימשוך גופים חזקים , כל שהפוטנציאל העסקי הטמון במכרז מסוים גבוה יותרברור כי כ
יש לזכור כי בתהליך של מכרז יש . יותר מהסקטור העסקי והמאבק לזכות בו יהיה לוחמני יותר

מלווה , על מפרט תנאיו, גם תהליך גיבוש המכרז. כמה שלבים עד גיבושו הסופי והמסכם
על " תפור"של משתתפים בכוח ולכן עולות לעתים הטענות על מכרז בניסיונות השפעה מטעמם 

  .פי מידות מתמודד זה או אחר

  

  תהליכי הפרטה ומכירת נכסים ציבוריים  -' סחר ממשלתי ב

בהפרטה מועברים נכסי מדינה או פעילויות של המדינה לידי ההון לשם ניהולם כנגד תמורה 
נקיטת דרך הפרטה מתבססת על ). תמלוגים(ה המשתלמת למדינה בתשלום אחד או במשך תקופ

ההנחה שאל לה למדינה לנהל נכסים או פעילויות בתחומים מסוימים משום שהמגזר העסקי 
בכך ייהנה האזרח הצרכן משירות יעיל וזול . ישכיל לנהל את אלה במומחיות וביעילות רבות יותר

תנאי ההפרטה . מן הניהול היעיל יותר וקופת המדינה תיהנה מתוצאות הרווחיות העודפת הנובעת
  . הם שיקבעו את הפוטנציאל העסקי של העניין המופרט

קיים פיתוי רב להשפיע הן על עצם קבלת ההחלטה להפריט נכסים מסוימים והן על תהליך , לפיכך
אפשר להזכיר כמה דוגמאות למקרים שבהם ניסיונות השפעה על תהליכי הפרטה . ההפרטה

עסקה שאושרה למרות (כירת החברה לישראל וחברת צים למשפחת עופר נחשפו לציבור ובהם מ
לטענת (את הניסיון להטיית המכרז למכירת מניות המדינה בבנק לאומי , )ץ לבטלה"פניות לבג

את המכרזים לזיכיונות בנושא התפלת , את הרפורמה במשק האנרגיה, )החשב הכללי באותה עת
ניסיונות השפעה כאלו עלולים לגלוש לתחום . דרותהמים ואת הפרטת קרנות הפנסיה של ההסת

  . ההשפעה הבלתי ראויה ומפניהם צריך השלטון להישמר

__________________  

  . 465' עמ, 2007שנת , דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, המבקר המדינ 21
  .466' עמ, שם 22
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כפי שהיא נוהגת בכלל הפעילויות , המדינה מבצעת את פעולות ההפרטה באמצעות מכרזים
קניות או ; זהירות מיוחדת נדרשת בפעולות אלה. הכלכליות של קניות או מכירות ממשלתיות

הן פעולות מתמשכות וניתן לעצרן או , המבוצעות באמצעות מכרזים אף הן, ממשלתיותמכירות 
- תהליכי ההפרטה ומכירת נכסים ציבוריים הם חד. לשנות תנאיהן אם הנסיבות מחייבות כך

בשל כך מחייבת הזהירות שלא להמשיך במדיניות של הפרטה ומכרזים . פעמיים וסופיים
ומתחייבת בחינה מחדש מעת לעת , לומדה או על פי האפנהבתחומים חשובים כמצוות אנשים מ

הסיבות לפטורים והאם בדיעבד , כללי הפטור מהם, כולל נוהליהם, של מכרזים בתחומים חשובים
  . אמנם התקיימו הכללים

, בעוד מועד, מובן מאליו שבביצוע תהליכים כאלה ראוי שהשלטון יפעל לגבש ולתעד כהלכה
הגדרה ברורה ומנומקת של אופי העסקה הכלכלית , לתהליכיםמדיניות ברורה שהובילה 

. כולל אפילו מתן סיוע הולם ליישום התהליך, והתנהלות המבטיחה זמינות העסקה לכל מעוניין
גם להיבטים של השפעות על , מלבד למבחנים של עלות ואיכות, מידת חשיבות זהה יש להעניק
המשקל הרב ולעתים המכריע שניתן בדרך . הארוךכולל לטווח , ב"איכות חיים ועל הסביבה וכיו

עם יחסי גומלין (גורם לעתים לזכייה של הצעה נמוכה באופן בלתי מעשי , כלל להיבט המחיר
על מנת שלא , ולאחר מכן לשיפור התנאים בלית בררה) בלתי ראויים בין הון לשלטון או בלעדיהם
  . ייגרם נזק כתוצאה מפשיטת רגל של הזוכה

  

  שיתוף פעולה בין המדינה לגופים עסקיים - ' תי גסחר ממשל

 PPP )Public Private -קיימות תבניות של שיתוף פעולה עסקי בין המדינה ליזמים פרטיים 
Partnership .( דוגמה לשיתוף פעולה כזה היא התבניתBOT )Build, Operate, Transfer .( לפי

בדרך כלל לשם הקמת מתקני תשתית , )יםשנ 25-35(שנים - תבנית זו המדינה מתקשרת בהסכם רב
מפעיל אותו ומקבל את ההכנסות מן הציבור במשך , עם יזם פרטי אשר מממן את הקמת המיזם

כביש : דוגמאות למיזמים כאלה. בסיום תקופה זו היזם מעביר את המיזם למדינה. תקופת הזיכיון
  . ה ועודמתקני התפל, הרכבת הקלה בירושלים, מנהרות הכרמל, חוצה ישראל

נמנים מטבע הדברים עם חברות גדולות או קבוצות עסקיות  PPPהמשתתפים במיזמים של 
הכנת המפרטים והתנאים העסקיים , התהליך של קבלת החלטות לשיתוף פעולה כאמור. חזקות

כולל , והמשפטיים הוא ארוך וכולל שלבים מספר עד לגיבושו לכדי המכרז הסופי והמסכם
תהליך זה מלּווה בדרך כלל בניסיונות השפעה . צעות וההכרזה על הזוכההשוואת הה, פרסומו

  .בלתי פוסקים מצד החברות המתמודדות אשר עלולים לגלוש לתחום ההשפעה הבלתי ראויה

שיתוף "תחת הכותרת . 23מבקר המדינה הצביע בדוח על דוגמה לאפשרות של השפעה בלתי ראויה
  :כתב המבקר" המגזר הפרטי בפיתוח תשתיות ציבוריות

כיתות  1,000מכרז לבנייתן של  2002החליטה הממשלה להכין בשנת  2001בספטמבר "
יומיים לפני כינונה של ועדת , 2001בדצמבר . PFI(24(לימוד באחת משיטות השותפות 

התקיימה במשרד האוצר פגישה בנושא זה בין , משרדית לניהול המכרז-המכרזים הבין
יעה עניין להשתלב במיזם לבין בעלי תפקידים בכירים נציגי חברה שעוד לפני כן הב

__________________  

  .229-233' עמ, )2002( ב53דוח שנתי , ראו מבקר המדינה 23
24  Private Finance Initiative  -  היזם מממן  - דוגמה נוספת לשיתוף פעולה בין המדינה למגזר הפרטי

ובסיומה מעביר את , שנקבעה) ארוכה(ופת שכירות ומשכיר אותו למדינה למשך תק, את הקמת המיזם
  .המיזם למדינה
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ן ושיקולי התועלת השוויועקרונות , לדעת משרד מבקר המדינה. במשרד האוצר
פני דרגי השלטון את יכולותיהם להזדמנות שווה להציג  לתת ליזמיםמחייבים המערכתית 

קיפות אגב שמירה על ש, בתחומים שהממשלה מעוניינת לשתף בהם את המגזר הפרטי
שלאחר שהוחלט על פרסום מכרז למיזם מסוים יימנעו בעלי , משום כך ראוי היה. מלאה

, תפקידים בשירות ציבורי הנוגעים בדבר מקיום מגעים עם אחד המציעים בכוח במכרז זה
  ".ולו מהטעם של מראית עין

  

  ועדות לתכנון ולבנייה

אופן . יקר בהיקף קצוב וסופיהמקרקעין של מדינת ישראל על שימושיהם השונים הם משאב 
קביעת השימוש במקרקעין ובזכויות הבנייה . השימוש במשאב זה משפיע רבות על תושבי המדינה

בידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה שבהן יושבים נציגי הרשויות , במישור המקומי, מופקדת
ה ובידי מינהל מקרקעי בידי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניי -ובמישור הארצי , המקומיות

  .ישראל

במגע מאומץ עם רשויות , "הון"ה, באים היזמים, ארצי-הן במישור המקומי והן במישור המחוזי
, ניוד זכויות בנייה, שינוי ייעוד מקרקעין, זכויות בנייה, השלטון לצורך קבלת אישורי בנייה
פוטנציאל העסקי הגלום בשל ה. הקלות במסי שבח ועוד, פטורים מארנונות או היטלים אחרים

נוצר עניין רב מאוד , בהקצאת המקרקעין והזכויות השונות ונוכח התמשכות ההליכים המינהליים
לניצול מנופי השפעה מזדמנים או , לעקיפת מכשולים ביורוקרטיים, אצל היזמים לקיצור הליכים

המורכבת , נפהרקמת האינטרסים והקשרים הע. עד כדי ניצול הקופה הציבורית, יזומים מראש
עובדי רשויות מקומיות וארגונים , ממוקדי כוח בקרב מקבלי ההחלטות כגון פוליטיקאים נבחרים

לצורך אינטרסים " קח ותן"של , יוצרת כר פורה לניסיונות של השפעות בלתי ראויות, מקומיים
  . פרטיים על חשבון טובת הציבור

הליך הבחירות או להבטיח לעובד ציבור יזם מקומי יכול לסייע לראש רשות מקומית בת, למשל
שימושים , ובתמורה לכך לקבל סיוע בצורת הגדלת זכויות בנייה, תעסוקה מכניסה לאחר פרישתו

הענקת פטורים , גם מינוי מקורבי היזם למשרות ברשות המקומית. ב"חריגים במקרקעין וכיו
בנייה מאזור בעל ביקוש מועט  הקלות בתנאי הקצאת שטח לחנייה או ניוד זכויות, מהיטלים שונים

  ".משפיע"לאזור רווי בנייה שבו הביקוש גבוה יותר יכולים להוות תמורה לנדיבותו של היזם ה

דוחות מבקר המדינה שופעים ממצאים שליליים הנוגעים לטיפול במקרקעין על ידי רשויות 
ומית ואינם דנים בדרך כלל ממצאי הביקורת מתייחסים לליקויים בתפקוד הרשות המק. מקומיות

באשר ההון כשלעצמו איננו גוף מבוקר ובדיקת היחסים ההדדיים , בקשר של ההון לליקויים אלה
מחייבת מן הסתם עריכת ביקורת ) מעבר לבדיקת תפקודו של הגוף השלטוני(שבין ההון לשלטון 

. המדינהמעבר לבדיקות הרגילות של מבקר , רחבה יותר וליקוט ראיות ברמה שונה וגבוהה יותר
ומקום שבו מפורטים ליקויים בתפקודה של רשות מקומית " אין עשן בלי אש"אולם ניתן להניח ש

  .חזקה על ההון שתרם בהשפעתו לקיומם, שמשמעותם טובות הנאה להון

, דוגמאות לשימוש בלתי ראוי בניוד זכויות בנייה 25מבקר המדינה מביא בדוח על עיריית אשדוד
המטרה  .מסוימיםניוד של זכויות בנייה במנותק ממקרקעין  ישרהולפיהן עיריית אשדוד א

. המוצהרת של העירייה הייתה להביא לדילול רבעים צפופים בעיר ולפינוי שטחים לצורכי ציבור
 שבאמצעותהוהתפתחה שיטה , ניוד זכויות הבנייה עשה פלסתר את המטרה המוצהרת, בפועל

__________________  

  .109-122' עמ, 4' דוח מס, 2000שנת , דוח על הביקורת בשלטון המקומי, מבקר המדינה 25
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זו נוידו זכויות בנייה  במסגרת. "תשלום בעין"ה שימשו בהן זכויות בניי, "חליפין עסקאות"בוצעו 
. בידיעתה ובאישורה של העירייה לוהכו, בזכויות הבנייה מסחרונוצר , גם בין יזמים לבין עצמם

החפצים לממש זכויות , שיטה זו פותחת פתח להפעלת לחצים על הרשות המקומית מצד יזמים
 כמהנהנה מהסדר כזה  היזמיםאחד  .רן לאחריםבו ערכן הכספי רב יותר או למכשבנייה במקום 

. בדרך של שינוי תכניות מפורטות, פעלה להכשרה בדיעבד של חריגות בנייהגם העירייה  .פעמים
  . ויש בה כדי לעודד בנייה בלתי חוקית, העירוני התכנוןתופעה זו פוגמת בראייה הכוללת של 

  :כדלקמן, 200526המדינה משנת  באור כזה יש לקרוא גם את הדוגמה המובאת בדוח מבקר

... מממצאי הביקורת עולה כי תפקוד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה היה לקוי"
יש לראות בחומרה את מדיניותה של הוועדה המעודדת הלכה למעשה שימוש חורג 

בניגוד למגמות , במקרקעין שבתחומה כדי לשנות את ייעודם של אזורי תעשייה למסחר
הוועדה נתנה היתרים לשימוש תעשייתי אף . השלטון המרכזי מבקש לקדםהתכנון ש

ובמקרים רבים לא אכפה , מודעת לכך שהכוונה להשתמש במבנים לצורכי מסחר השהיית
בכך היא אפשרה ליזמים לעקוף את הליכי . כראוי את האיסור על שימוש חורג שלא אושר

ע בשטח עובדות מוגמרות העלולות התכנון ואת מוסדות התכנון שנקבעו בחוק ואף לקבו
  ".להגביל את מוסדות התכנון בבואם להכין תכניות לשטח

לא מהסס מבקר המדינה להתייחס , במקרים שבהם הקשר בין הון לשלטון הוא ברור ובוטה
דוח מבקר המדינה בעניין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח . משמעית-לממצאים בלשון חד

בהק של פעולה בניגוד עניינים של מי שמילא תפקיד כפול של סגן ראש תקווה מפרט מקרה מו
ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה תחת השפעה של "העירייה וממלא מקום של יו

  : דוח הביקורת קובע. 27)חברת דן(חברה יזמית 

דת ר הוועדה המקומית ווע"יו] מקום[סגן ראש העירייה וממלא ] המבוקר[ראוי היה ש"
המשנה ישמור על טוהר המידות במילוי תפקידו ויפעל ללא משוא פנים ויקפיד שלא 

בעל תפקיד כאמור העושה את תפקידו . ולו הקל ביותר, להיקלע למצבים של ניגוד עניינים
  .קרדום לחפור בו חוטא כלפי תושבי עירו בפרט וכלפי הציבור בכלל

דן להשביח את נכסיה תוך ניצול סייע לחברת ] המבוקר[ואולם הביקורת העלתה ש"
, בקשריו עם עובדיה, קשריו עם ראש העירייה ושימוש לא ראוי במעמדו בעירייה

[...] בתמורה לשירותיו לחברה קיבל ממנה . בנגישותו למידע ובתפקידו בוועדה המקומית
  ].סכומי כסף כשכר טרחה[

מור וניצול של מעמדו בשירות חברת דן היה ניגוד עניינים ח] המבוקר[בפעילותו של "
סמכותו וקשריו בעירייה ובוועדה המקומית כדי לקדם את עסקיו , השפעתו, הציבורי

את הכללים למניעת , בין היתר] המבוקר[בפעילות זו הפר . הפרטיים ולקבל טובות הנאה
טובת הנאה בקשר למילוי , חבר מועצה לא יקבל לעצמו או לקרובו'ניגוד עניינים שלפיהם 

מייצג את חברת דן בעסקה הנדונה אך לא פעל ] המבוקר[ראש העירייה ידע ש. 'תפקידו
בשל . ובכך הפר הפרה בוטה את חובת הנאמנות שלו כלפי תושבי עירו, להפסיק זאת

פעל בניגוד עניינים ] המבוקר[חומרת הממצאים המובאים בדוח זה ונוכח החשש כי 
קר המדינה להעביר את הדוח לעיונו בדעת מב, בנושאים נוספים בשנות כהונתו בעירייה

  ".של היועץ המשפטי לממשלה
__________________  

  .697' עמ, 2005שנת , דוח על הביקורת בשלטון המקומי, מבקר המדינה 26
יוני , ניגוד עניינים - ייה פתח תקווה דוח ביקורת על הוועדה המקומית לתכנון ולבנ, מבקר המדינה 27
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מטרת . 1965-ה"התשכ, דנה ממשלת ישראל ברפורמה מקיפה לחוק התכנון והבנייה 2009משנת 
בין היתר  ,קיצור ופישוט הליכי הרישוי תוך שיפור באיכות הבנייה, לייעול להביאהרפורמה היא 

נון המקומיות כך שהוועדות המחוזיות לא יטפלו עוד באמצעות הגדלת הסמכויות לוועדות התכ
שלושה מסלולי רישוי שינוי החוק עוסק בהקמת . אלא רק בנושאים עקרוניים בתכניות מפורטות

מסלול פטור הוא מסלול . מסלול מקוצר ומסלול מלא, מסלול פטור -לקבלת היתרי בנייה 
מידי לתכניות קטנות כמו סגירת מרפסות שבמסגרתו יינתן פטור מלא מהליכי רישוי ויוענק אישור 

תכניות בעלות השפעה קטנה יחסית ברמה עבור המסלול המקוצר הוא מסלול . והקמת פרגולות
המסלול המלא מיועד לתכניות . יום 45במסלול זה יינתן ההיתר תוך . ההנדסית והמרחבית
יין חדש והקמת מהותית ברמה ההנדסית והמרחבית כמו בניית בנ השפעההגדולות שיש להן 

  .יום 90במסלול זה יינתן האישור תוך . גשרים
הוועדה מודעת לכך שהרפורמה נועדה לקצר ולייעל תהליכים שזוכים עתה לביקורת קשה על 

עם זה היא מתריעה מפני החשש שבמסירת כוח נוסף בידי ועדות המיוצגות . היותם מסורבלים מדי
. שבהן לדרג המקצועי יש משקל רב יותר, ות מחוזיותעל ידי הפוליטיקה המקומית על חשבון ועד

חשוב לוודא שהמטרות של ייעול הליכים ושיפור התפקוד של השלטון לא יושגו , במילים אחרות
, זאת. על חשבון הרחבת האפשרות להשפעות בלתי ראויות על קבלת החלטות במינהל הציבורי

י הציבור או של מניעת בדיקות של למניעת חשש של הרחבת הפגיעות בטוהר המידות של עובד
  . של מיזמים או של ההשפעות שלהם לטווח הארוך) Sustainability(קיימּות 

  

  תרומות למתמודדים בבחירות

הן אלו , )פריימריז(מפלגתיות - הן בבחירות פנים, בכוחו של ההון להשפיע על מערכות בחירות
מצעות תרומות ישירות או עקיפות בא, והן בבחירות לרשויות מקומיות, לכנסת -הארציות 

משרד מבקר . למתמודדים אשר ההון חפץ בקידומם או חפץ לצבור לעצמו נקודות זכות אצלם
את הבחירות לרשויות המקומיות ואת הבחירות , המדינה מבקר את מערכת הבחירות לכנסת

בה התרומות המתמודדים השונים מחויבים בחובת דיווח מלאה על גו. הפנימיות במפלגות השונות
למרות הפיקוח הקיים נעשים לעתים מאמצים להתחמק . שהם מקבלים ועל זהות התורמים

מימון , למשל מתן שירותי הסעות לטובת מועמד, מהוראות החקיקה באמצעות תרומות עקיפות
או מתן תרומות לרשות מקומית לשם האדרת שמו של ראש , פרסומים בעיתונות בעילום שם

  .הרשות

  :לעניין תרומות פוליטיות והעיר על כך כדלקמן 28נה נדרש בעברמבקר המדי

המדינה סבור כי אין זה ראוי שמועמדים לכהונה  מבקרכבר עתה כי משרד  נדגיש"
, בוודאי מועמדים המכהנים כחברי כנסת, הפוליטית והציבורית הקשתציבורית מכל גווני 

תופעה , מועמדותם למימוןן הו מבעלי משמעותיותתרומות  לידיהם יקבלו, הסיעות מכל
הציבור רשאי לדרוש מכל נבחריו  ...על השלטון הון השתלטות של סכנה בהשיש 

מראית עין של  של, אפילו, ולו, רגישים לכל חשש ושיהיותהיה לדוגמה  שהתנהגותם
כי גיוס תרומות כסף  וברי, באמצעות טובות הנאה כלשהן עליהםניסיון להשפיע 

, על כן יתר. אלושלא להתיישב עם תכליות  עלול, ת הבחירותמערכ ערב, משמעותיות
__________________  

) פריימריז(דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות , מבקר המדינה 28
הדוח הוגש בעקבות הוראת שעה של הכנסת . 14' עמ, )2006פורסם בספטמבר ( עשרה- לכנסת השבע

הסמכות לביקורת החשבונות של המועמדים בבחירות  המעניקה למבקר המדינה את 29.11.05מיום 
 .המקדימות שעורכות המפלגות לבחירות ראשיהן ומועמדיהן לכנסת
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החלים  האתיקהנוגדת לכאורה את כללי , כאמור, מי מהמועמדים י"קבלת תרומות כסף ע
הנאה בידי  טובתלמנוע קבלת  המיועדותעל חברי כנסת ואפשר גם הוראות דין אחרות 

אם  שאלהכי הכרעה ב נדגיש ...חברי כנסת ונושאי משרות ציבוריות אחרות, אישי ציבור
הסמכויות שהוקנו בחוק למשרד מבקר  בתחום אינההופר הדין על ידי מי מהמועמדים 

   ."המדינה

בין היתר , 1992- ב"תשנה ,חוק המפלגות 2008בשנת  תוקן הביקורת האמורבעקבות דוח יצוין ש
אלא שהצורך . רותעל ידי הרחבת תחולת מגבלות החוק גם על תקופות ביניים שבין בחירות לבחי

כמו גם רצונו של ההון לקיים את מעורבותו , בכספים למימון פעילויות פוליטיות יתקיים תמיד
הפיקוח והאכיפה יימצאו תמיד במרדף למניעת , ומכאן שמערכות הבקרה, והשפעתו על השלטון

  . קלקולים במקום מפגש זה

  

  סיוע למגזר הפרטי בכספי מדינה 

מעניק מענקים ) ת"משרד התמ - להלן (המסחר והתעסוקה , עשייהמרכז ההשקעות במשרד הת
ורשות המסים בישראל מאפשרת הקלות בתשלום מסים ליזמים אשר מקימים מפעלים וקווי ייצור 
או מרחיבים מפעלים קיימים באזורי פיתוח ואשר עומדים במבחנים הקבועים בחוק לעידוד 

ום מפגש מרכזי שבו ההון והשלטון נדרשים זהו מק. ובתקנותיו, 1959-ט"התשי, השקעות הון
; אהדדי כיוון שלכל צד יש מטרות שהוא מקווה להשיג באמצעות שיתוף פעולה עם האחר

על מנת שזו תביא להגדלת מספר מקומות , השלטון מעוניין לקדם תעשייה באזורים מועדפים
לשם הגדלת , בהםלגידול בהכנסה של התושבים ובשל כך לשיפור בתנאי החיים , העבודה בהם

  .מענקים והנחות במסים -בעלי העסקים מעוניינים בקבלת הטבות . והפיתוח האזורי ההאוכלוסיי

 - הואיל ויש מקום לשיקול דעת רב של בעלי התפקידים השונים במשרד הממונה על ביצוע החוק 
את תנאי הקמת המפעל ואת העמידה , בבואם לאשר את הבקשה שעל הפרק - ת "משרד התמ

יש במקום מפגש זה פוטנציאל לא זניח לניסיונות של השפעה בלתי ראויה על , בחנים האמוריםבמ
לא הקפידה על עמידה ראויה של היזמים , לא אחת, המדינה. האופן שבו מיושמות הוראות החוק

או לא הקפידה על החזרת ההטבות במקרה שיזם , במבחנים הנדרשים בטרם העניקה הטבות
מושך לעתים , הטומן בחובו פוטנציאל כספי רב, מפגש זה. נים שנקבעו לוכלשהו לא עמד במבח

, מבקר המדינה כבר העיר על קשרים בלתי תקינים כאמור. שלטון בלתי תקינים-קשרי הון
שדן בניגוד עניינים  2007דוח מיוחד משנת : ודוגמאות לכך ניתן לראות בשני הדוחות האלה

 29"מפעל מאושר"תו של מיזם עסקי לקבל מעמד של ת בעת שזה טיפל בבקש"בפעולת שר התמ
אגב חריגות מנהלים תקינים , "מרינה"א שבו פרק בנושא טיפול מרכז ההשקעות בקבוצת 58ודוח 

  .30ומהוראות החוק

יש המבקרים את , גם אם פעילותו של מרכז ההשקעות ברוכה ותרומתו לצמיחת המשק שמורה לו
. נה להשקעות צריך להינתן בתבניות ובנוסחאות אחרותהרעיון שבבסיסו וסבורים שעידוד המדי

מפגש מובהק ומובנה , כאמור, אך יש לזכור שעידוד כזה יש בו, העידוד בכל דרך שתיקבע ןיינת
חוסר שוויון במתן העדפות שלא , חוסר תיעוד ושקיפות, פגישות לא פורמליות. בין הון לשלטון

התעקשות על החזרת כספי -עמידה באבני דרך ואימעקב אחר -אי, על פי קריטריונים שוויוניים

__________________  

תעשייות סיליקט . ס.ת"חברת  - ת "דוח ביקורת על ניגוד עניינים בפעולות שר התמ, מבקר המדינה 29
  .2007אפריל , "מ"בע

  .165-184' עמ, )2007( א58דוח שנתי , מבקר המדינה 30
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מעוררים חששות לשימוש , הטבות מאותם מפעלים שלא מילאו את התחייבויותיהם כלפי המדינה
מקרים . בלתי תקין בכספי הקופה הציבורית כתוצאה מהשפעה בלתי ראויה של ההון על השלטון

עמידה בהם היא - שאי, רוריםכאלה שנחשפים מעת לעת מדגישים את הצורך בכללי התנהלות ב
  .אם לא פלילית, למצער עברה משמעתית

מעניקה המדינה סיוע כספי נרחב למגזר , כאמור לעיל, נוסף על הטבות באמצעות מרכז ההשקעות
כמו למשל למימון מחקר ופיתוח באמצעות המדען הראשי של משרד , העסקי בערוצים נוספים

כל ערוצי הסיוע ). 32ואחרות BIRDקרן (פ "מולאומיות ל-או באמצעות קרנות דו 31ת"התמ
  .הממשלתיים או דמוי ממשלתיים הם מקומות מפגש רגישים בין הון לשלטון

  

 תשלומי מסים למיניהם 
נים בו, תחום זה ְ אפשרויות , של קביעת הסכומים הנדרשים והשומות, על כל השלבים המוב

השלטון משית . ובהק בין ההון לשלטוןהנו מקום מפגש מ, הליכי הגבייה והליכי האכיפה, הערעור
ועל הציבור לדווח בהתאם את הנתונים , מסים על משלמי המסים על פי נוסחאות וכללים שקבע

השלטון בודק את דיווחי הציבור . הנדרשים לצורך חישובי המסים ולשלם בהתאם את מסיו
מתאימים לכללים ותשלומיו אגב הפעלת סמכות רחבה של שיקול דעת באם הדיווח והתשלומים 

על פי הנהלים הקבועים בחוקים (לציבור זכות לערער . ולעתים אף מגדיל את חבויות המסים
תוזכר בהקשר זה ההבחנה המתבקשת בין משלמי . ואף להגיע בערעור לבתי המשפט) השונים

כגון שכירים שמס הכנסה שלהם משתלם על פי נוסחאות פשוטות ואחידות יחסית , מסים שונים
שקביעת סכומי המסים שלהם מזמינה משא , שעשויים להיות מורכבים עד מאד, ם עסקיםומול

  .ומתן בינם לבין רשויות המסים

שהוא כורח , הדיאלוג המתמיד המובנה שבין משלמי המסים לבין השלטון מהווה מוקד של חיכוך
ל הדעת העיקרון הרצוי הוא שיש להמעיט בשיקו. המציאות ומהווה נקודת תורפה של השיטה

כאשר שיקול הדעת . המוקנה לפקיד הממונה ולהכתיב לו בחוק ובתקנות כיצד עליו לפעול
מעין "כל חריגה צריכה להיות בסמכות גוף . הפיתוי לסטות הוא גדול, המוקנה לפקיד רחב

זאת כדי למנוע , מבוקר ומוסבר, שקוף, השימוש בשיקול הדעת צריך שיהיה מועט". שיפוטי
הוא הדין גם בעניין קביעת . ין שיקולי דעת של פקידים שונים העוסקים בנושא אחדשונּות ניכרת ב

, לא בכדי אחד הנימוקים החשובים שצוינו לזכות מס ערך מוסף. דמי כופר כתחליף להליך עונשין
היה שאופן יישומו הוא כמעט אוטומטי והחיכוך בין השלטון לבין , 1976שהוטל לראשונה בשנת 

, מסי מקרקעין, כמו מס הכנסה, זאת בניגוד ליתר חוקי המסים. זה הנו מזערי ציבור משלמי מס
כרוך בהפעלת שיקול דעת ובשל כך בחיכוך מתמיד בין ) דיווח וגבייה(מכס ואחרים שיישומם 

  .לשלטון, ההון לרשויות המסים

ינסה  ההון ינסה להפחית את סכומי המסים שבהם הוא מחויב והשלטון. החיכוך הוא אמנם מתמיד
כך הם כללי  -כל עוד חיכוך זה נעשה במסגרת החקיקה וכללים ראויים של משא ומתן . להגדילם

אלא שהסכומים המעורבים גבוהים מאוד והפיתוי להשפיע על אנשי המסים . המשחק ואין בעיה
, ניתן להניח מתאם ישיר בין גודלו של ההון המעורב. אותם בעמדות של ההון הוא גדול" לשכנע"ו

, סכומי המס שבמחלוקת אפשרית, ובין המורכבות המקצועית של הנושאים הנדונים, גיסא-חדמ
__________________  

  :ראו 31
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/809DBC16-0758-4B4C-9D2E-D4CDCC88446B.htm  

 :ראו 32
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/260648AE-DDFF-4A2D-B9C9-09976A88281C.htm 
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. מאידך גיסא, פוטנציאל ההשפעה של ההון משלם המסים ומידת ההשפעה המעשית המופעלת
ברמות פשוטות יחסית המחלוקות במס הכנסה יכולות להתבטא בשאלות של הכרה בהוצאות 

או סוגיות של , ב"שיעורי פחת והפחתה וכיו, וע להוצאות שוטפותהבחנה בין רכוש קב, מסוימות
הסוגיות נשואות , אולם ככל שהגופים הנישומים גדולים יותר. חיובי ארנונה במישור המקומי

- תכנוני מס בין: בין הסוגיות המורכבות ניתן לפגוש; החיכוכים הולכות ונעשות מורכבות יותר
קביעת , לאומיות למניעת כפל מס ושימוש במקלטי מס-ות ביןלאומיים אגרסיביים כגון ניצול אמנ

קיזוז הפסדים בין , לאומיות-מחירי העברה של מוצרים ושירותים בין חברות של קבוצות בין
סיווג מוטה , ניתוב רווחים בין רווחי פירות לבין רווחי הון, הקמת נאמנויות, חברות בקבוצה אחת

, ההון. ועוד כהנה וכהנה סוגיות עתירות ממון, ופחתשל מוצרי יבוא מסוימים לצורך מכס מ
משקיע משאבים רבים בייעוץ מקצועי של עורכי דין ורואי חשבון לשם , "הון הגדול"ובמיוחד ה

על מנת להפחית את חבויות , תכנון מסיו ולשם הליכי ייצוג וניסיונות שכנוע אל מול השלטון
מקצועיים מן הדרגה הגבוהה ביותר אשר בחלקם ההון יכול לגייס לשירותו יועצים . המסים שלו

לעתים מתן פומבי למגעים . אף עולים בידע ובמומחיות על אלו שהמערכת השלטונית יכולה לגייס
משלמים " הון הגדול"לא בכדי נמצא שנישומי ה". המשחק מכור"כאלה מעורר תחושה בציבור ש

  .33שיעורי מס נמוכים ביחס לנישומים מרמות נמוכות יותר

אולם הפיתוי הרב להשפיע בכיוון של הפחתת . לא כל אופני ההשפעה הם בלתי ראויים, כאמור
שני מקרים בולטים . נטל המסים השונים גורם למעוניינים לעבור את גבול ההשפעה הראויה

המקרה הראשון התייחס לאירוע שבו אנשי . התפרסמו בתקשורת במהלך עבודתה של הוועדה
ובעברה , שידול עובדי ציבור להפר אמונים, סיוע למתן שוחד, מתן שוחד עסקים פעלו בדרכים של

אנשי . של ביצוע הפרת אמונים בצוותא על מנת להשפיע על החלטות שהתקבלו ברשות המסים
העסקים נתנו שוחד למנהל רשות המסים וסייעו לקידום מינויו כדי ליצור מחויבות של זה האחרון 

בעלי העסקים רצו להשיג השפעה שתתבטא בעיקר , אישוםלפי כתב ה. כלפי אנשי העסקים
מתוך ציפייה כי עובדים אלו ייטיבו עם בעלי , בקידום עובדים ברשות המסים לפי דרישותיהם

בכיר ברשות המסים : היה הפוך" ההשפעה"במקרה השני כיוון . 34העסקים במסגרת מילוי תפקידם
בעל תפקיד רגיש ברשות  שהיה]... העובד: "[ןוכדברי השופט המחוזי דוד רוז, דרש שוחד וקיבלו

רקם תוכנית עבריינית ] הוא... [ניצל את מעמדו הרם על מנת להעשיר את קופת משפחתו, המיסים
יש במעשיו כדי להוקיע את אמון הציבור בממסד . 2010-2008בה לקח שלמונים מאזרחים בשנים 

  .35"הממשלתי

גם , אולם קל להבין. צאים במובהק בתחום הפליליהמקרים המוזכרים לעיל חמורים במיוחד ונמ
חולשות אנוש לנצל מקומות תורפה בחקיקה ובמנגנוני הביצוע לשם קידום , אם לא לקבל

לפיכך אפשר להניח שמקרים רבים של . אינטרסים אישיים על חשבון המשאבים הציבוריים
כהלכה בגלל חולשות השפעה בלתי ראויה מתרחשים בפועל ואינם מתגלים או אינם מתבררים 

  . בפיקוח ובבקרה ובגלל קשיים בהפעלת כללי משמעת ודיני ראיות

__________________  

 :ראו, 15.5.11, "החברות הגדולות יוצרות נזק של מיליארדים", רם עוזרי 33
http://www.mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/tichnuney%20mas%20(walla%2015.
5.2011).pdf  

 :ראו, 26.7.11, "העשירים ביותר משלמים מס נמוך", מירב ארלוזורוב, וכן 
http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.673877 

  :ראו, 10.10.11, "קי מצא'לגחודשי מאסר בגין סיוע במתן שוחד  7-יורם קראשי נידון ל", ברוך קרא 34
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=836976 

   :ראו ,14.9.11, "שש שנות מאסר לדוד ואנונו: 2רשות המיסים " ,אלפי שאולי 35
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/285/419.html. 
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בהקשר זה ניתן לציין גם את הסדרי הכופר שבמקרים מסוימים הם תחליף להליכים פליליים 
גם במקרי כופר יש עניין רב לחייבים להשפיע הן על עצם . תשלום מסים כהלכה-במקרים של אי

פרסום שמו של -הן על קביעת גובה הכופר והן על אי, לילי בתשלום כופרההחלטה להמיר הליך פ
. התנהלות מעורפלת בעניינים אלה יוצרת כר נוח לקבלת השפעה מצד בעלי העניין. משלם הכופר

  : 200636מבקר המדינה התייחס לנושא בדוח מיוחד שפרסם בשנת 

מבקר  משרד. נגד נישוםהליך פלילי  לנקיטתכופר על עבירות מס משמשת תחליף  הטלת"
לא תמיד הייתה הקפדה  כופרהמדינה העלה כי בטיפולה של רשות המסים בעניין הטלת 

של  בפרוטוקולים, הדיונים על הטלת כופר לא היו מעמיקים דיים; על שמירת הנהלים
 שותףובוועדות הכופר לא ; הדיונים לא פורטו הנימוקים להחלטות שהתקבלו בהם

עקב כך היו לעתים פערים גדולים בין . להבטיח שקיפות ובקרה נאותהמשפטן חיצוני כדי 
  .כופר שהוטלו על עבירות דומות סכומי

עברייני מס הוקנתה למעשה סמכות מעין  עלסמכות לרשות לשקול הטלת כופר  במתן"
כופר  הטלתלהבטיח שהחלטותיה של הרשות בעניין  כדי. מינהליתעונשית לידי רשות 

בסמכות זו על  השימושהרשות להקפיד הקפדה יתרה בעת  על, ויוניותיהיו הוגנות ושו
עמידה באמות  ועלעל קיום נהליה שלה , על שקיפות התהליך, קיום זכויות הנישומים

את  ולנמקעל הרשות לקיים דיונים מעמיקים לפני קבלת ההחלטות . המידה שקבעה
המקרים שבהם הוטל על הרשות לפרסם את פרטי , שישולם הכופר לאחר. החלטותיה

להביא לידיעת הנישומים  יש .הנישומים שהוטל עליהם הכופר שמותבכלל זה את , כופר
על הרשות לשקול ליזום חקיקה . כופר כרוך בפרסום שמו של משלם הכופר שהסדר

  ".א לפקודה228בהליך דומה לזה הקבוע בסעיף  השמותשתאפשר את פרסום 

  

  הציבורי מינויים של בעלי תפקידים בשירות 

השפעות ולחצים אלה . גם מינויים של נושאי משרה בשירות הציבורי הם מושא להשפעות ולחצים
או , במסגרת משא ומתן קואליציוני) גם אם הם ספק ראויים(יכולים להיות בגדר המקובל 

או כאשר המינוי מצופה להיות בעל השקפת עולם המתאימה לזו של , כשמדובר במשרות אמון
מינויים יכולים להיות מושאי השפעה ולחצים אישיים של בעלי עניין . ב"ה וכיוהדרג הממנ

הם יכולים להיות מושאי עברות על כללי מינהל או ) 37ב"בני משפחה וכיו, ועדי עובדים(כלשהם 
והם עלולים להיות גם מושאי ) כמו בפרשת המינויים ברשות המסים המוזכרת לעיל(חוקים 

מטרת . נסים להשפיע על מינויים של בכירים בשירות הציבוריהמ, השפעה של נציגי ההון
אסדרה וביצוע , במערכת השלטונית בעמדות מפתח של חקיקה" לשתול"ההשפעה על המינוי היא 

הפסול שבמינויים . שיישאו להם פנים ושיקדמו את האינטרסים שלהם, "בעלי חוב"אנשים שיהיו 
מינויים , לא אחת; ה בעקרון השוויון וההגינותאינו מסתכם רק בחוסר תקינות ההליך ובפגיע

ויוצרים עיוותים במרקם , כאלה פוגעים בתקינות פעילות השלטון ובאמון הציבור בשלטון
  . חברתי במדינה-הכלכלי

  
__________________  

  .13' עמ, 2006פברואר , הדוח ביקורת על הטלת כופר בגין עברות מס הכנס, מבקר המדינה 36
בעניין ממצאים חמורים בהעסקת עובדים , 3-106' עמ, )2007( א58דוח שנתי , ראו מבקר המדינה 37

רשות , מקורות, נמל חיפה, נמל אשדוד, רכבת ישראל, חברת החשמל: בשמונה תאגידים ציבוריים
  . דואר ישראל ותשתיות נפט ואנרגיה, שדות התעופה
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  ועדות ציבוריות שקובעות מדיניות

לפני שהמסגרות השלטוניות מקבלות החלטות בנושאים של קביעת מדיניות , במקרים מסוימים
ממנים נושאי המשרות האחראים לנושא ועדות ציבוריות , )אך לא רק(לת היבטים כלכליים בע

, אנשי אקדמיה, ועדות כאלה יכולות לכלול נציגי שלטון. ומגדירים את המשימות המוטלות עליהן
נציגי ציבור , נציגי גופים שיש להם זיקה למטרות הוועדות, מומחים מקצועיים מן השוק הפרטי

צעד כזה . ושיקול הדעת של הממנים, הנסיבות, לפי העניין, ב משתתפים"מתאים וכיו בעלי מעמד
 -ננקט כאשר הממונים מטעם השלטון מבקשים ליהנות מן התרומה הסגולית של המשתתפים 

דעות של גופים בעלי עניין וזוויות השקפה רעננות של מי שאינם , מומחיות אקדמית או מקצועית
  .שגרהעוסקים בנושא כדבר שב

בגלל הרקמה המורכבת והמסובכת של קשרים עסקיים וחברתיים בקהילה הקטנה יחסית הקיימת 
שוועדה כזו תכלול בעלי עניין בלי , בכוונה תחילה או במקרה, מצב ריכול להיווצ, בישראל

חברי ועדה יכולים להיות עורכי דין או , למשל. שהדבר ידוע לממנה או לחברי הוועדה האחרים
קל להבין את הפיתוי . בון המשרתים לקוחות שיושפעו מתוצאות עבודתה של הוועדהרואי חש

שיעמוד בפני נציגים מקצועיים שכאלו למלא את תפקידם בוועדה בלי לגלות את עניינם בפירות 
  .בין אם זו מלווה בתמורה כספית ובין אם לאו, עבודתה שכן הם יוכלו לזכות בהוקרת לקוחותיהם

החשיבות של היות חברי הוועדה משוחררים מכל ניגוד עניינים שאינו גלוי  למותר להסביר את
אך זאת כל עוד עניינם גלוי , אמנם בעלי עניין יכולים להיות חברים בוועדות ציבוריות. לעיני כול

  .וידוע ובשל כך דבריהם ועמדותיהם מתקבלות ומובנות באור הנכון

  

  כללי  -' א) רגולציה(אסדרה 

המפגש בין ההון לשלטון שיש בהם פוטנציאל חיכוך מובנה הוא מערכת האסדרה אחד ממקומות 
פעולת האסדרה נובעת מאחד התפקידים . שבעזרתה מאסדר השלטון תחומי פעולה במגזר הפרטי

במיוחד בחמישים השנים , בעולם המודרני. עיצוב מדיניות וביצועה - המרכזיים של השלטון 
י דגל הכלכלה הליברלית ביכולתו של השוק החופשי לבצע גברה האמונה של נושא, האחרונות

עסקיים טוב יותר מן - לקיים פעילות בעלת היבטים כלכליים: ביעילות מרבית את שני אלה
משום כך . השלטון ולהבטיח הקצאות ראויות של משאבים לאומיים למטרות לאומיות ואישיות

מן השלטון אל , שבעבר ביצע השלטון של העברת פעילויות, הקיימת עד ימינו אלה, החלה מגמה
 -" מסחור"שבעצמו עובר תהליך של (המגזר העסקי המובהק או אל המגזר השלישי 

commercialization( ,קרי אל ההון .  

קפיטליזם ("גישה כלכלית אנוכית צרה , כמו כשלי שוק, תופעות שהתפתחו בשנים האחרונות
" חופשי"כלוסייה והבנה שהשוק כמעט לעולם אינו פערי הכנסות גדולים בין שכבות או, ")חזירי

גרמו לערעור מסוים באמונה בכוחות השוק  38"רציונלי"באמת והציבור כמעט לעולם אינו 
לפיכך נדרשת התערבות של המדינה . ולמסקנה שהשוק אינו יכול להתמודד בעצמו עם כשליו

ק ולוודא שהציבור יקבל את כדי להתגבר על כשליו של השו, בפיקוח ובביקורת, בניסוח כללים
. וכמותית כאחד תאיכותי, השירותים שהשלטון מעוניין או לעתים חייב לספק לו ברמה טובה

אכיפת ההסכמים שבין ספקי השירות לציבור ובין השלטון הופכת להיות הבסיס לרמת החיים של 
הפיקוח והיקפו  מובן הדבר ששלטון נבון ימצא את האיזון הנכון שבין אופי. הציבור ולרווחתו

  . בפעילות השוק החופשי ובין קיום הגמישות התפעולית והיעילות של יזמותיו של ההון
__________________  

  ).וראו שם הפניות למקורות רבים נוספים( 57' עמ, )2011( ציונלי ולא במקרהלא ר, דן אריאלי 38
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בין אם היא קשורה לתהליכי הפרטה של , לתהליך שבו השלטון מחליט לאסדר פעילות כלכלית
יש , ב"תחבורה או תקשורת וכיו, לניהול משאבי אנרגיה, לוויסות תנועת סחורות, משאבי מדינה

מגיב , ההון, מטבע הדברים עולם העסקים. לטוב או לרע, שפעה ישירה על עולם העסקיםה
ההון מנסה לזכות במכרזים לאספקת . בניסיונות ובלחצים לשנות את תנאי התהליך לטובתו

וקיימת , )במחירים נמוכים(או במכרזים לרכישת נכסים לאומיים ) במחירים גבוהים(שירותים 
מצב זה מביא לעקיפת כללים עד כדי . לשפר תנאים ולהבטיח זכייה, םמוטיבציה לקצר תהליכי

  . פגיעה אפשרית בטוהר המידות

רשימה של ' על מנת להדגים מגוון זה מפרט נספח ד. האסדרה נוגעת לפעילויות רבות ומגוונות
יש פעילויות אסדרה רבות מספור , מלבד אלה העיקריים שבנספח. גופי אסדרה עיקריים בישראל

מדובר בעשרות רבות ויותר של גופי . על פי גזרות אחריותם של המשרדים, וך משרדי הממשלהבת
אסדרה הנמצאים בחיכוך ובמתח מתמידים עם גופים כלכליים אשר חייבים להישמע לכללי 

  . לבעלי ההון אינטרס מובהק בכל שינוי באסדרה אשר עשוי להשפיע על עסקיהם. האסדרה

יקורותיו לסוגיות מסוג זה והעיר על צורך בשיפור דרכי התנהלות של גם מבקר המדינה נדרש בב
גופים מאסדרים כדי לחזקם מפני אפשרות של השפעות לא ראויות מכיוונם של אלה המאוסדרים 

המבקר העיר לרשות ההגבלים העסקיים על כי נעדרו מכלליה אמות מידה ברורות , כך. על ידם
לנציבות שירות המדינה על כי נכנעה ; 39ל הוראות החוקלהטלת חיובי תשלומים בגין הפרות ש

ולוועדה לתכנון (למועצה להשכלה גבוהה ; 40למינויים פוליטיים בלתי תקינים של עובדים
על חובתה לפקח על היבטים מינהליים בפעילותם של המוסדות להשכלה גבוהה בכל , )ולתקצוב

לקיום הסדרים למניעת , שת שירותיםלהתקשרויות לביצוע עבודות ולרכי, הנוגע למינהל תקין
  .41ב"ניגוד עניינים וכיו

  

  הענקת רישיונות וזיכיונות  -' ב) רגולציה(אסדרה 

בהיות הממשלה , באמצעות משרדי הממשלה והמאסדרים השונים, כוח רב נתון בידי המדינה
בין . רהגוף המעניק זיכיונות ורישיונות למיניהם לשימוש במשאבים ציבוריים שנמצאים במחסו

הפקת חשמל והתפלת , ניצול מחצבים ביבשה ובים, המשאבים הללו נמצאים שימוש במקרקעין
לערוצי רדיו , למכשירי קשר, לטלפונים סלולריים -מים וגם ניצול תדרי השידור לשימושים שונים 

הזיכיונות והרישיונות מוענקים למעשה למספר מועט של חברות זכאיות . וטלוויזיה ועוד
תחרות עזה הניטשת בין המועמדים המתחרים על קבלת הזיכיונות . ת בתנאי סף שנקבעוהעומדו

 - יוצרת מפגשים טעונים בין ההון , כולל ניסיונות להשפיע על ניסוח תנאי הסף, והרישיונות
, ובין השלטון -שבדרך כלל משתייכות לקבוצות עסקיות חזקות , החברות המועמדות

מפגשים טעונים . רבה על עתידן העסקי של החברות המועמדותשלהחלטותיו יכולת של השפעה 
הם אמורים , כאשר מפגשים אלו נעשים באופן ראוי. אלו זכו לסיקור רחב בעיתונות הכלכלית

ויש לקוות שאכן כך , לעודד תחרות הוגנת ופיקוח שלטוני נכון על חלוקת המשאבים הלאומיים
י ההון המתמודדים על אותם משאבים ויכולתם אולם בשל עצמתם הרבה של בעל. נעשים הדברים

ובשל יכולתם , תקשורת ציבורית ויועצים, פוליטיקאים, לגייס לעזרתם סיוע רב של שתדלנים
חזקה על השלטון . עלול אופן ההשפעה לחצות את הגבול הראוי, לפעול בערוצי השפעה רבים

__________________  

  .1156' עמ, )2010( ב60דוח שנתי , מבקר המדינה 39
, דוח ביקורת על מינויים פוליטיים ומינויים בלתי תקינים במשרד לאיכות הסביבה, מבקר המדינה 40

  .2004אוגוסט 
  .2009מרץ , לה הגבוההדוח ביקורת על מערכת ההשכ, מבקר המדינה 41
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אסדרים העוסקים בנושא אכן ריבוי מ. שיטיל משנה פיקוח על כל אותם מפגשים וצומתי חיכוך
אולם כך , מעיד על נכונות השלטון לפקח על הקצאת המשאבים וניהולם בידי הגופים העסקיים

  . 42ממושך שעלול לגרום לפנייה לדרכים שחורגות מכללי מינהל תקין ינוצר גם הליך ביורוקרט

  

  

  סימני אזהרה למפגשים בלתי ראויים בין הון לשלטון

ולים להיות תוצאה של יחסים בלתי ראויים בין הון לשלטון אך אינם כך סימני אזהרה אלה על
או שסימן האזהרה מצביע על התנהלות , ייתכן שמאחורי סימן האזהרה קיים מפגש תקין. בהכרח

או כי יש הסבר מניח , )נבחר או ממונה(בלתי ראויה של ההון שאין בה בהכרח הכתמת השלטון 
ייעזרו , אנו ממליצים כי הרשויות בכללן ומבקר המדינה בפרט ,עם זה. את הדעת לסימן האזהרה

בסימנים הפורטים להלן במהלך עבודתם לאיתור ליקויים ביחסים שבין הון לשלטון ולבדיקה אם 
  . טיפול כלשהו אינו חריג ואם אין מתקיימת העדפה בלתי ראויה

הלך עבודתה ואין היא הרשימה שלהלן היא רשימה אקראית של סימנים שבהם נתקלה הוועדה במ
  : הרשימה יכולה להתעדכן לפי הנסיבות. מתיימרת למצות את הנושא

  רמת חיים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור הגבוהה בהרבה מרמת החיים שאפשר לקיים
דבר זה יכול להילמד מצריכה , בת הזוג/באמצעות השכר בשירות הציבורי והשכר של בן

 .ת בפרהסיה או מהצהרות הון שמגישים אלו החייבים בכךראוותנית או מצבירת רכוש הנראו
 מינויים של בעלי תפקידים בכירים ללא כשירות מקצועית נאותה . 
 כגון מתן הנחות משמעותיות , עסקאות פרטיות בין בעלי הון לעובדי ציבור בתנאים חריגים

 .לעובדי ציבור יחידים או לקבוצות של עובדי ציבור
 או גופים הקשורים אליו לפוליטיקאים /משפחה של בעל הון ו ריבוי תרומות של קרובי

 . ולמפלגות
  לדוגמה מימון מתקן , ישירה או עקיפה(תרומה של יזם או בעל עניין אחר לרשות מקומית

זכייה במכרז שפרסמה הרשות או , בהקשר של ביצוע עבודה עבור אותה רשות) ספורט
 . קבלת הרשאות או רישיונות מאת הרשות

 לאחר שקיבלו החלטות בעניינו של אותו , עובדי ציבור שפרשו על ידי גוף עסקי העסקת
או עסקו באסדרה , )ואפילו רק הועסקו באותה יחידה אשר קיבלה החלטות בעניינו(הגוף 

סימן האזהרה רלוונטי גם אם העסקת אותו עובד ציבור . הנוגעת לפעילותו של אותו הגוף
 . על פי החוקשפרש מתבצעת לאחר תקופת הצינון 

  חוסר שוויון במפגשים שמקיים נושא המשרה השלטונית עם צדדים עסקיים מתחרים או
 . המייצגים עמדות שונות

__________________  

 76, מחקר מדיניות, "הרגולציה של שירותי תקשורת אלקטרונית בישראל", עומר-יזהר טל ודינה עברי 42
  :ראו, המכון הישראלי לדמוקרטיה, )2009(

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/PP_76/PP_76_FINAL_FILE.pdf 
  :ראו, 2009, דית לבחינת האסדרה של טלוויזיה מסחריתמשר- הוועדה הביןוכן הדוח של  

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/1633.pdf 



  שלטון בישראל- דוח הוועדה לבחינת יחסי הון  

39  

 ריבוי מפגשים מעבר למקובל בין נושא המשרה השלטונית לבין בעל ההון. 
  המתבטאת במספרם הגדול של השתדלנים או בסגנון פעולתם (פעולת שתדלנות תוקפנית

לטובת ההון בעת דיונים המשפיעים על ) 'עולת המנגנונים השלטוניים וכוהמשבש את פ
החשת החלטות שלטוניות המיטיבות עם בעלי הון , כמו כן. התוצאות העסקיות של אותו הון

 . באמצעות שתדלנים
 פעולות של שינוי ייעוד של מקרקעין או הענקת זכויות יתר במקרקעין ובנכסים. 
  ן להן הצדקה כלכלית ברורההקלות בתהליך הפרטה שאי. 
 ניוד וסחר בזכויות בנייה והכשרה בדיעבד של זכויות בנייה. 
 על ידי רשויות מקומיות ללא הנמקה ברורה, כיחידים או כקבוצה, מחיקת חובות של חייבים. 
  הליכי הטלת כופר במס הכנסה שאינם מנומקים כדבעי או פער ניכר בין תביעות שומה

 . להסדרי כופר
  בסכומים , למקבל יחיד או מקבלים מועטים, מסעיפים כלליים, תקציבים שלטונייםהענקת

 .באופן לא שוויוני, גדולים או בשיעורים גדולים מן הסך הכול המוקצב
 זכיות רבות באופן חריג של ספק מסוים במכרזים להענקת שירותים לגופים שלטוניים . 
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  : פרק שלישי
  שלטון- הערכים הראויים להגנה ביחסי הון

קרי , רשימת הערכים המובאת בפרק זה היא חלק מהתשתית של השיטה המשפטית בישראל
הערכים המפורטים בה זכו להכרה פורמלית על ידי הכנסת או בית המשפט העליון והם מחייבים 

ניתנים למגוון פרשנויות ועשויים אפילו לשמש , מעצם טבעם, כיםער. את עובדי הציבור על פי דין
נדרשת מלאכה פרשנית עד , לשם הפיכתם למוחשיים וברורים. אסמכתאות לטיעונים מנוגדים

ה להתנהגותם ולפעילותם של עובדי הציבור ֶ נח ַ בהחלט ייתכן שבשל פרשנויות . שיהפכו לכלי מ
להלן יפורטו . הוועדה לקחה כל זאת בחשבון; 43ריםשונות יהיה ניגוד בין ערכים מסוימים לאח

ערכים אשר לדעת הוועדה הם ערכי יסוד מובילים בעלי זיקה לנושא הדוח ואשר הוועדה מאמינה 
בהמלצות שיובאו בפרק הרביעי יש לראות משום . כי הם צריכים לשמש דגל למינהל הציבורי

בין נושאי המשרות השלטוניות מימוש של ערכים אלה בהקשר של המפגש בין בעלי ההון ו
  . ולהפכם למערכת של כללי התנהגות

תיאור התנהגות מסוימת כעברה פלילית בא להגן על ערכים מסוימים החשובים , בשפה המשפטית
קובע שהתנהגות של , 1977-ז"התשל, חוק העונשין"). ערכים מוגנים("לקיומה של חברה מתוקנת 

בדברים המובאים להלן מסביר . 44היא עברה פלילית" ניםמרמה והפרת אמו"עובד ציבור שיש בה 
על אילו שלושה ערכים נועדה הגדרת העברה , אהרן ברק' פרופ, נשיא בית המשפט העליון לשעבר

  : 45וקובע כי אלה ערכי יסוד במינהל הציבורי, הזאת להגן

 "ן זה הוא אמו. נועד להבטיח את אמון הציבור בעובדי הציבור אמון הציבור בעובדי הציבור
אמון זה הוא חיוני לשמירה על המסגרות . תנאי הכרחי לתפקודם של עובדי הציבור

האמון שרוחש הציבור לתקינות , תדמיתו של השירות הציבורי בעיני הציבור... החברתיות
ועל כן , פעולותיו וטוהר המידות של עובדיו הם תנאים הכרחיים לקיומו של שלטון תקין

לשונו של סעיף זה רחבה דייה ... הראויים להגנת המשפט הפלילי, יםהינם אינטרסים חברתי
אלא גם פוגע בתדמית של השירות הציבורי , כדי לכלול בו מעשה שאינו רק אירוע פנימי

מעשה כזה מעורר אותו חשד ואותה לזות שפתיים הפוגעים . ומערער את אמון הציבור בו
 .באמון הציבור בטוהר השירות והשורות

 הוא . נועד להבטיח את טוהר המידות של עובדי הציבור ידות של עובדי הציבורטוהר המ
טוהר השירות 'הוא בא לקיים את ... 'טוהר המידות של המינהל הציבורי'מכוון להקפיד על 

שירות ציבורי . טוהר המידות משמעותו התנהגות הוגנת וישרה של עובד הציבור... 'והשורות
זהו שירות ציבורי . ו אינן נקיות הוא שירות ציבורי לא מוסרישמידותיו אינן טהורות ושכפי

הוא מופקע מן הסמכות המוסרית לפעול בשם הציבור . שאינו משרת עוד את הציבור
הערך של הבטחת טוהר המידות בא לבער את נגע חוסר ההגינות וחוסר היושר , אכן. ולמענו

בכולם מועל ... ים להגדרה מראשלא כולם ניתנ. לנגע זה פנים רבים. ממסדרונות השלטון

__________________  

שקיפות המינהל הציבורי מול פרטיות וזכויות קניין ; הנאמנות לציבור מול הנאמנות למעסיק, למשל 43
, ערכים של יעילותערכי בקרה וביקורת וחיזוק מעמדם ועצמאותם של שומרי הסף מול ; מסוימות

מול ערכים של ) בין ספקי סחורות ושירותים(ערך התחרותיות ; חיסכון ופתיחת חסמים ביורוקרטיים
, לדוגמה(ערכי שוויון הזדמנויות לכול ; )בשל התמחות וצבירת ניסיון קודם, לדוגמה(חיסכון ויעילות 

  .ועוד) ה מתקנתכגון העדפ(מול ערכים של צדק בשל מגוון סיבות ) במינויים למשרות
  .לחוק העונשין 284' ס 44
  .385) 4(ד נט"פ, שמעון שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "דנ 45
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הדבק בפעולה , לכולם משותף הכתם המוסרי. עובד הציבור בכוח המשרה שהופקד בידיו
ערך טוהר המידות של השירות הציבורי זכה אף למעמד חוקתי . השלטונית הבלתי טהורה

 )). ב(2סעיף (כאחד מהיבטי הביקורת , מבקר המדינה: משעוגן בחוק יסוד, במשפטנו
 נועד להבטיח את פעילותו התקינה של המינהל  -עליו מופקד עובד הציבור , רס הציבוראינט

כי הוא יפעל על פי ; הוא בא לוודא כי עובד הציבור יגשים את תפקידו כנדרש. הציבורי
כי הוא לא יעמיד עצמו ; הכללים ואמות המידה הקובעות את תהליך קבלת ההחלטות

כי ; וציא את תפקידו מהכוח אל הפועל באופן ראויבמצבים שיש בהם פגיעה ביכולתו לה
היא ] המטרה... [יוגשם הלכה למעשה, המונח ביסוד התפקיד הציבורי, האינטרס הציבורי

ולשם כך יש לקבוע , ושמירה על טוהר המידות... להבטיח התנהגות ראויה של עובד הציבור
... מופקד עובד הציבור אשר עליו, שיבטיחו כי האינטרס הציבורי, נורמות ואמות מידה

ביסוד ערך זה מונחת התפיסה כי יש למנוע סטייה של העובד . הלכה למעשה, יוגשם
ובין , בין לקידום צרכיהם של צדדים שלישיים, וזאת בין לקידום צרכיו האישיים, מהשורה

סטייה מן השורה אינה מוצדקת גם אם היא נובעת מרצון , אכן. לקידום אינטרס הציבור
ביסוד העבירה של הפרת אמונים אינה עומדת ההנאה האישית ... ת אינטרס הציבורלקדם א

, אשר עשויה להתקיים גם בנאשם, אלא הפרת האמונים) אם כי לרוב היא מצויה(של הנאשם 
ההוראה העונשית בדבר הפרת ... הפועל למען הגשמת מה שנראה לו כאינטרס הציבור

המפיקים טובת הנאה בדרך של , י עובדי ציבוראמונים באה להגן על הציבור לא רק מפנ
המוכנים לסטות מהשורה כדי לקדם את , אלא גם מפני עובדי ציבור, סטייה מהשורה

אלה כאלה פוגעים באמון הציבור ובטוהר המידות של עובדי . משימתם הציבורית
  . 46"הציבור

כערכים הרלוונטיים בית המשפט העליון מצא לנכון להדגיש את שלושת הערכים האמורים לעיל 
הוועדה מוצאת לנכון להרחיב ולהוסיף את . ומוגנים על ידה" מרמה והפרת אמונים"לעברה של 

, אשר לדעת הוועדה חייבים להיות בבסיס פעילותו הכללית של המינהל הציבורי, הערכים שלהלן
  ":ערכים מוגנים"וצריכים גם הם להיות בבחינת , נבחרים וממונים כאחד

__________________  

הוועדה . ברק כתב את דבריו בהקשר של התנהגות שלילית מובהקת של עובד ציבור) 'בדימ(השופט  46
. בפרט ,של אינטרס הציבור, מבקשת להדגים את ריבוי הפנים של ערכים בכלל ושל הערך השלישי

כלשון " (סטייה מן השורה כדי לקדם את המשימה הציבורית"לעתים מחייב אינטרס הציבור דווקא 
הסוגיה המכונה . אך כמובן יש חשיבות מכרעת לנסיבות המקרה ולאופן ההתנהלות). השופט ברק

  ". סטייה מן השורה"מתייחסת גם היא ל, כמפורט בפרק הרביעי, "חושפי שחיתויות"
שהואשמה בשנת , מפרקליטות מחוז תל אביב' ברקוביץ-ד ליאורה גלאט"קרה של עוראו את המ  

הדלפת פרטים ומסמך חיקור הדין מתוך חקירת פרשת העברת הכספים מחשבונו של איש "ב 2003
". לחשבונה של משפחתו של ראש הממשלה אריאל שרון, סיריל קרן, העסקים הדרום אפריקני

על , כי במעשיה פעלה בתום לב"טענה , מרמה והפרת אמונים, שהואשמה בהפרת חובה, הנתבעת
מידע שהוסתר ממנו ואשר זכאי היה לקבלו , לו היא חבה חובת אמונים, מנת להביא לידיעת הציבור

ראו אתר " (בדבר חקירה המתנהלת כנגד ראש הממשלה בחשדות חמורים של לקיחת שוחד
  ). http://www.news1.co.il/Archive/001-D-40448-00.html?tag=16-36-39: האינטרנט

חשוב להדגיש כי חובת הנאמנות העליונה של אנשי : "להעצמת הדילמה ראו את דברי השופט וינוגרד 
מחויבות , אכן. מקצוע היא למקצועם ולתפקידם ולא למי שמופקד עליהם או לארגון בו הם משרתים

מידה של אמון . אתוס המקצועיהם חלק חשוב מה, ולארגון בו עובד אדם, לממונה או למפקד
תמיד עדיף להתחיל . חיונית לתפקוד טוב של כל צוות או ארגון -ונאמנות בין אנשים העובדים יחד 

לדעתו של , אולם כאשר ממונה או ארגון פועלים. בהתרעה ובדיון בתוך הארגון ובדרכים מקובלות
 ,דין וחשבון סופי". א להירתעול, עליהם להתריע על כך, בצורה שיש בה נזק ממשי, איש מקצוע

ראו . 57' עמ, )2008(בראשות השופט אליהו וינוגרד  2006הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 
  . http://www.vaadatwino.org.il/reports.html#null: גם אתר האינטרנט
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 משני ערכים אלה נגזרות יתר הזכויות האזרחיות  -האדם וחירותו וערך השוויון כבוד  ערך
לענייננו חשיבותם של ערכים אלה בכך שהם מטילים חובות משמעותיות הן על . של האדם

על עובדי ציבור להתייחס אל זכויותיו ואל רווחתו של כל . עובדי ציבור והן על בעלי ההון
ערך הכבוד מחייב גם את בעל . תה מידה של רצינות וכבודאדם ואדם באופן שוויוני ובאו

זכות , המעמד הכלכלי הרם של אדם אינו מקנה לו או לעובד הציבור המטפל בעניינו. ההון
בסופו של דבר מעמד כלכלי . להכפיף אחרים לקידום טובתו בלא הסכמתם או בניגוד לדין

ות להשתמש בשלטון לקידום צרכיו זכ, לא לעובד הציבור ולא לבעל ההון, אינו מקנה לאיש
ערך כבוד האדם מחייב את עובדי הציבור , לצד זאת. באופן שפוגע בכבוד האדם, הפרטיים

 .בשוויון ובתום לב, בסבירות, בהגינות, לנהוג כנאמני הציבור ביושר
 והחוק אמור לבטא את , עובד הציבור פועל מתוקף חוק - ערך החוקיות ומרות המשפט

שלטון המשמעות של עיקרון זה היא שעובד הציבור -מבחינת יחסי הון. וריהאינטרס הציב
חייב להפעיל את סמכויותיו ואת שיקול הדעת שלו באופן עצמאי וחופשי מלחצים במטרה 

אסור לעובד הציבור להשתמש  -מן ההן נובע הלאו . לקיים את הוראות החוק ותכליתו
סים הפרטיים שלו או של אדם פרטי אחר בסמכויות השלטוניות שלו כדי לקדם את האינטר

 . או ישות או גוף משפטי שיש לו זיקה אישית אליהם
 קרי באופן שוויוני , על עובד הציבור חלה חובה לנהוג באופן הוגן - ערכי ההגינות והישרה

ולהקפיד על ישרה ציבורית , שעולה בקנה אחד עם עקרונות צדק מוסכמים בחברה
ובהן פעולה לפי מיטב המצפון המקצועי , י ביטוי במגוון דרכיםהישרה באה ליד. ומקצועית

 . משוא פנים והתייחסות לכבוד האדם-אי, מקצועיות, אמירת אמת, והאישי
 ההחלטות השלטוניות חייבות להיות אובייקטיביות - ערכי האובייקטיביות והכלליות ,

וגם היא , כלל ועיקרון גם החלטה שלטונית פרטנית צריכה לנבוע מתוך. כלליות ושוויוניות
כך שאם עובד הציבור יצטרך להחליט במקרה זהה שבו מעורב אדם , חייבת לשמש תקדים

 . 47הוא יחליט באותו אופן, אחר
  יש הטוענים שהפומביות איננה ערך אלא אמצעי  -ערך פומביות התנהלותו של השלטון

ה חשיבות רבה אולם הוועדה מעניק. בלבד שמסייע להילחם בתופעות בלתי ראויות
. לפומביות ההתנהלות של השלטון ובשל כך היא מונה אותה עם הערכים שיש להגן עליהם

אולם עיקרון זה נגזר מערך רחב יותר . 48עקרון פומביות הדיון המשפטי מוכר כעיקרון חוקתי
אם לא במחויבות משפטית אזי כאידאל , ערך הפומביות שאליו מחויב השלטון בכללו -

__________________  

 אוניברסליותראו גם את עקרונות המודל הטהור של הביורוקרטיה על פי מקס ובר ששניים מהם הם  47
אינם ניתנים ולפיכך , מדויקים ורציונליים, רשומים וסופייםשהם , של מערך חוקי הביורוקרטיה

ולרגשות של  הלתודע, אין חשיבות לאישיותקרי ש, אימפרסונליותוכן , עלשינוי על פי שיקולי רג
  :ות פורמלייםריררכיה הביורוקרטית מורכבת אך ורק מחוקים ומשיוההי, האדם העוסק בביורוקרטיה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%
94%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%91%
D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94 

. ת המשפט שלנוהינו אחד העקרונות החוקתיים המרכזיים שביסוד שיט... עקרון פומביות הדיון" 48
הן בתחום עשיית , אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך השיפוטי, כידוע, בשמירתו טמונה

וזכות הציבור ... והן בתחום מראית פני הצדק קבל עם ועדה, הלכה למעשה, הצדק ובירור האמת
רוכה כ, מושה מותנה בפומביות הדיוןישמ, לעקוב אחרי מהלכיו של משפט באמצעות התקשורת

-450' עמ, מדינת ישראל' וילנר נ 353/88פ "עמתוך " בכיבודה של הזכות היסודית לחופש הביטוי
451 . 
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וכביטוי מעשי של חובת הנאמנות  49מדינה דמוקרטית המחויבת לכבוד האדם נורמטיבי של
צריך גם לבוא לידי ביטוי ) לציבור(הכבוד לאדם . שחב השלטון לציבור שבשמו הוא פועל

וכן בחובות , קרי בהתנהלות שניתן להצדיקה בציבור, בהתנהלות פומבית של השלטון
 . ה על מראית פני הדברים ושקיפות בהתנהלותהקפד, ובהן מתן דין וחשבון לציבור, נוספות

השקיפות . הפומביות היא הביטוי החיצוני הנגלה לעין של עקרון השקיפות שאליו מחויב השלטון
  :תושתת על שלושה יסודות

  תיעוד של מידע המתייחס להתנהלות השלטון ושמירתו במאגרי מידע מאורגנים
 . ומאובטחים

 כולל , משמעות עבורו-ן שיהפוך למידע מובן לציבור וברעיבוד של המידע הזקוק לכך באופ
 .החברתיים או המדיניים, ניתוחם של נתונים והסבר על השפעותיהם במישורים הכלכליים

 בין , כך שיהיה זמין בקלות, והנגשתו לציבור, לפי העניין, הגולמי או המעובד, פרסום המידע
שליחתו לקהל רלבנטי ובין אם על ידי  אם על ידי חשיפה יזומה של המידע עצמו לציבור או

 .הפצת מראי מקום של המידע ודרכי גישה אליו
פומביות והקפדה על מראית פני הדברים מפחיתים את הסיכון שעובד ציבור , מתן דין וחשבון

  . ינצל לרעה את תפקידו

לת תכליתה של הפומביות רחבה אף יותר והיא קשורה גם לרצון לשלב את הציבור בתהליכי קב
עובד ציבור שפועל בחוסר שקיפות אינו רק מדיר את הציבור הרחב מתהליכי קבלת . ההחלטות

ופעולות שאינן שקופות עלולות , אלא אף פוגע באיכות הדמוקרטיה, ההחלטות השלטוניות
 .להוביל להחלטות שלטוניות טובות פחות

  

__________________  

  . הרעיון מובע בכל הספר). 2011( צדק כהגינות, ון'רולס ג 49
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  : פרק רביעי
  המלצות

  כללי

; העקרונות וההמלצות לפעולות מעשיות שהועלו על שולחן הוועדה, פרק זה מרוכזים הרעיונותב
לגבי כל נושא יפורטו דברי הסבר ורקע . בריאיונות שקיימה עם העדים, בין היתר, שמקורם

המינהל הציבורי הוא מכלול . והמלצות לשיפורים ראויים באופן תפקודן של מערכות השלטון
ואין הוועדה מתיימרת שההמלצות הללו יסתמו כל פרצה וישמשו פתרון כולל  ממדי-מורכב ורב

כל אימת שמובאות בדוח . לכל הבעיות שמקורן ביחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון
ניתן לראות בהן גם דוגמאות לעקרונות שראוי ליישם , המלצות מפורשות הנוגעות לעניין מסוים

  .רי כולובמערכות דומות במגזר הציבו

בדוח זה ניתנו ביטוי ומשקל לעדויות של אישים שראיינה הוועדה וכן לידע אישי של חברי 
ויש נושאים שההמלצות , משום כך יש נושאים שההמלצות בעניינם רבות ומפורטות. הוועדה

הן ככלל  -ההמלצות מכסות יריעה רחבה של סוגיית יחסי השלטון . בעניינם מרוכזות ותמציתיות
למבקר המדינה יש סמכות מלאה להתייחס לחלק מאותן ". הון"עם ה - מקרים מסוימים והן ב

אלו אשר לצורך יישומן נדרשות חקיקה ומעורבות של (אשר להמלצות אחרות ; 50המלצות רבות
ואילו לחלקן האחר הוא אינו מוסמך , יש לו סמכות חלקית להתייחס לחלקן -) גופי שלטון אחרים

, מסוימות יוכלו לשמש למבקר המדינה כאמות מידה לביצוע ביקורותיו המלצות. כלל להתייחס
מבקר המדינה , אשר להמלצות אחרות. ועל פיהן יוכל להנחות את המינהל הציבורי כיצד לפעול

להציע לגורמים המתאימים ברשויות השלטון כיצד לתרום להשלמת , כפי שימצא לנכון, יוכל
  . יישומן

שדברי העדים שהופיעו לפניה איששו אותה במידה  -מות דעים בין חברי הוועדה שררה תמי
שכן אמון , "הון"שזוהי עת הרת גורל מבחינת השלטון בישראל ויחסי הגומלין שלו עם ה - ניכרת 

, סימנים רבים מזירת הפעולה של השלטון. הציבור בהם הוא בשפל המדרגה וממשיך להתדרדר
-על גישה שבה להשגת טובות הנאה אישיותמלמדים , מעורב בה ובין לאו" הון"בין שה

על כל , סקטוריאליות יש משקל רב יותר מאשר להכרה בתפקידו של השלטון כנאמנו של הציבור
הוועדה אימצה את הגישה ולפיה יש לבחון את , מטבע הדברים, במצב כזה. המשתמע מכך

עמדת . ינהל הציבוריאשר מגמתה היא הגברת הפיקוח על המ, הדברים באופן קפדני ומחמיר יותר
אך פעולתו תיעשה מתוך שקיפות , הוועדה היא שחופש הפעולה של השלטון אינו צריך להיפגע

 - אף שהן היו נחלת המיעוט  - עם זאת הוועדה שמעה גם דעות אחרות . ותהיה נתונה לבקרה
עד  ולפיהן לנוכח כובד כללי האתיקה והיראה מהביקורת עלול המינהל הציבורי לחוש אזלת יד

ומועמדים מעולים מן המגזר הציבורי עלולים להימנע , לכדי שיתוק יכולתו לקבל החלטות
מלהצטרף לשירות הציבורי מחשש שייגרמו להם נזקים בגין כללים נוקשים מדי למניעת ניגוד 
עניינים או מחשש שהדרישה לשקיפות במסגרת הליכי מכרז לאיתור עובדים תהיה כרוכה 

  .לים בהבחשיפה שאין הם רגי

__________________  

, מבקר המדינה: אילו המלצות הנוגעות לנושאים הנמנים עם נושאי ביקורת המדינה לפי חוק יסוד 50
היעילות והחיסכון וכל עניין אחר שיראה , הניהול התקין, טוהר המידות, פעולותחוקיות ה: "2סעיף 

  ". בו צורך
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אבל עתה כורח , הועדה ערה לכך שבאימוץ גישתה המחמירה יש משום עימות בין ערכים
ועל פי תפיסה מחמירה זו , המציאות הוא להתגונן מפני יחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון

  .יש להתייחס למכלול המלצות הוועדה

היד המאפיינת את האכיפה של תפיסה מחמירה לא פחות יש לנקוט גם לגבי הסוגיה של אזלת 
אולם , לכאורה נראה שהסוגיה פשוטה ושפתרונה מובן מאליו. החלטות וכללי משמעת, חוקים

אין שיעור לחשיבות של אכיפת חקיקה והחלטות . עובדה היא שאזלת יד זו שוררת זה שנים רבות
  . ן זהייוחד להלן קטע לעניי, לכאורה, למרות הפשיטא, ובשל כך, ושל השלטת משמעת

משום שהדבר התבקש על , ייתכן שבדוח זה תוכנן של המלצות מסוימות יובא ביותר ממקום אחד
ייתכן גם שחלק מהמלצות הוועדה כבר כלולות באופן כזה או אחר בחקיקה שכבר . פי ההקשר

ןאין זה אלא בשל הרצון לפרוס תמונה רחבה ככל שמצאה הוועדה לנכון ומשום שחזרו , נקבעה
אשר מהן עולה כי אין הוראות שאמורות להסדירן או כי הוראות , לפניה תופעות שליליותוהודגשו 

חלק מהמלצותינו , בה בעת. אין בכך משום ביטול או ערעור של המלצותינו. כאלה אינן מקוימות
שאינם  -השפעות והפרעות , נועדו להגן על תהליכים שלטוניים של קבלת החלטות מפני שיבושים

  .מטעמם של צדדים מעוניינים - חוקיים בהכרח בלתי 

שירכז , מבוטא הצורך בקיומו של גורם עליון כלשהו, ובייחוד בהמלצות, בכמה מקומות בדוח זה
בגוף יועץ לעניין השקיפות , למשל, מדובר. פעולות ויפקח על ביצוע המלצות כפי שיפורט להלן

בגוף שיטפל בהטמעה של נהלים  ,שיתייחס לתכנים המחייבים שקיפות ולאופני חשיפתם לציבור
בגוף שישמש כמאגר מרכזי לשומרי סף או בגוף שיעקוב אחרי נסיבות , ראויים ויפקח על ביצועם

מדובר בפעילות הנוגעת לרשות המבצעת ולא . משתנות ויטפל בעדכון התייחסות והמלצות
שירכז , "נציבות"או  "נציב", בדיוני הוועדה עלה הרעיון להקים גוף מרכזי אחד. לביקורת המדינה

  . נושא זה לא נדון בהרחבה. את כל הפעולות הללו

  

  

  שקיפות וזכות הציבור לדעת

הדגשנו את חשיבותו המיוחדת , "הערכים הראויים להגנה ביחסי הון ושלטון"בין , בפרק הקודם
ערך זה בא לידי ביטוי מעשי בכללים להגברת שקיפות . של ערך הפומביות של תפקוד השלטון

שקיפות משמעה תפקוד גלוי של השלטון בשלושה , כאמור בפרק הערכים. 51עולתו של השלטוןפ
עיבוד של המידע באופן שהציבור יבין את )  2(,   דאגה לתיעוד פעילותו)  1:   (היבטים

השלטון יכול לתת פומבי . מתן פומבי למידע באופן שהוא יהיה נגיש לציבור)  3(,   משמעותו
וכן ביכולתו לעשות זאת לפי דרישה של בעלי עניין , כשגרה מוסכמת ומקובלת, םלמידע באופן יזו

שקיפות כזאת מחייבת היערכות מבעוד מועד של . הכול לפי הנסיבות -או של כלל הציבור 
למשל באמצעות תיעוד קפדני ומדויק של הפעולות השלטוניות או באמצעות אימוץ , השלטון

  .עדכני ומשמעותי, להביא לידיעת הציבור מידע מגווןמערכות מידע מתאימות שמאפשרות 

יהיו ידועות , באומר ובמעש, שפעולותיהם, נבחרים וממונים כאחד, הידיעה של אנשי שלטון
את  -ולעניין הוועדה , לציבור עשויה לעודד אותם לחזור ולשקול את הנאותות של פעולתם

__________________  

  :Louis D. Brandeisכאמרתו המצוטטת לעייפה אך המבריקה של השופט העליון האמריקאי  51
Publicity is justly recommended as a remedy for social and industrial diseases. 
Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient 
policeman.  
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לדרבן את אנשי השלטון לבחון בחינה  שקיפות עשויה. נאותות קשרי הגומלין שבינם ובין ההון
ובאמצעות אלה היא עשויה , מעמיקה יותר את אופן תפקודם והיא אף משמשת אמצעי הרתעה

  . להקטין את היקף היחסים הפסולים בין הון לשלטון

המעלה הראשונה היא שיישום . ניתן לציין שתי מעלות של השקיפות שמקנות לה מעמד מיוחד
במאמץ סביר מאוד מתקבל אמצעי . ורש משאבים מיוחדים ועלויות גבוהותכללי השקיפות אינו ד

בכלל זה כמובן יחסי הגומלין בין הון ובין , יעיל ביותר לשיפור המערכת השלטונית על כל היבטיה
המעלה השנייה של השקיפות היא יכולתה לסייע בהתמודדות עם המורכבות הרבה של . שלטון

שובים שהופיעו לפני הוועדה ציינו דוגמאות רבות של נקודות העדים הח. המערכות השלטוניות
מכאן עולה . תורפה במערכות השלטוניות שנוצלו לרעה בפועל או שעלולות להיות מנוצלות לרעה

שהניסיון ליצור מערכת כללים ונוהלי עבודה ובקרה שתחזק את אותן נקודות תורפה ותסתום את 
או בלתי אפשרי מבחינות פוליטיות או קשה להוכחה יקר ביותר , כל הפרצות הוא קשה ביותר

. ב"להימשך זמן רב וכיו, והוא אף עלול ליצור חסמים ביורוקרטיים, מבחינת החוק הפלילי
לנקודות " לחדור"השקיפות יכולה . זול ומהיר באופן יחסי, יישומם של כללי שקיפות הוא קל

  . חזק אותםהתורפה שעדיין לא זכו לטיפול מערכתי מינהלי מספק ול

רשויות השלטון בישראל עדיין אינן פועלות בשקיפות , על אף המעלות הברורות של השקיפות
ובכלל זה היחסים בין הון ובין , לפיכך הוועדה סבורה כי המינהל הציבורי בישראל. מספקת
: המהפכה צריכה להתבצע בראש ובראשונה בתודעה". מהפכת שקיפות"צריכים לעבור , שלטון

זכות . זכות פנימית משל עצמו לפעול בסודיות, במעמדו כנאמן הציבור, ינהל הציבוריאין למ
החשאיות נאותה רק . וזו צריכה להיות בררת המחדל של פעילות השלטון, "לדעת"הציבור היא 

או תפגע בזכויות מוקנות של מאן דהוא בהיקפים כאלה  לציבורבתנאי שהחשיפה תגרום נזק 
המהפכה . מילוי חובת החשיפה-או אז יידרשו נימוקים והסברים לאי. שיצדיקו את החשאיות

. בשינוי נוהלי עבודה ובהתאמתם לעידן שקיפות חדש: צריכה לבוא לידי ביטוי גם במעשה
לוועדה חזון ולפיו בתוך חמש שנים תוטמע בהדרגה החובה לתעד באמצעות צילום את כלל 

  .דיוניהם של גופי השלטון

שכן היא מאפשרת לציבור , גם מהטעם הכללי של חיזוק הדמוקרטיה, חשובהשקיפות היא אמצעי 
  .מעורבות מושכלת יותר בענייני המדינה ומקנה לו תחושת ביטחון ששלטון החוק מתקיים לאשורו

. על כל רבדיו ושדרותיו, עקרון השקיפות וכלליה צריכים לחול על כלל גורמי המינהל הציבורי
קבלת מידע על שירותים , פתיחות במסגרת הפעילות ציבורית, יתרבין ה, שקיפות אמורה לכלול
על , על אופן יישומם, )למשל תקני איכות(קבלת מידע על קריטריונים , שלהם זכאים האזרחים

למשל בדבר תשלומי כופר למס (שיפוטיות -על חוזים ציבוריים וכן על החלטות מעין, הוצאות
  ). הכנסה

תח הפנימי המובנה ברעיון הפומביות גם במנותק מסוגיית חשוב להפנות את תשומת הלב למ
גם מי שפועל בתום לב מוחלט ולפי מיטב מצפונו ושיקוליו . היחסים שבין הון ובין שלטון

מלבד עיני אלו שהוא מדווח להם על פי מעמדו בסולם (המקצועיים אין לו עניין שעיניים זרות 
גם ללא כל (חולשות אנוש כאלה ואחרות . ו ביקורתישזפו את פועלו ואולי ימתחו עלי) ההייררכיה

שומה אפוא על המערכות השלטוניות . מקנות משנה תוקף לטיעון זה") הון"מעורבות של גורם ה
לחנך וללמד את עובדי המינהל הציבורי שפומביות פעילותם היא חלק בלתי נפרד מהגדרת 

  . כים והנורמותוראו להלן הפרק החמישי בדבר הטמעת הער, תפקידיהם כאמור

אשר , בהשתתפות אנשי ציבור ועובדי המינהל הציבורי, רצוי היה לשקול הקמה של גוף יועץ
  . מבחינת תוכניהם ואופן חשיפתם, "שקופים"יבהיר ויגדיר באופן הראוי מהם נתונים 
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  :ואלו המלצות הוועדה בעניין השקיפות

 :דיונים וקבלת החלטות, יתועדו מפגשים .1
של כל דיון שבו מתקבלות החלטות שקשורות לחלוקת משאבים  יירשם פרוטוקול .1.1

יוכן ). נבחר או ממונה(ציבוריים ולהפעלת שיקול דעת שלטוני בידי עובד הציבור 
 . פרוטוקול שיכלול את מלוא פרטי הדיון

בשלב הראשון וללא . יונהג תיעוד מצולם של ישיבות בכל שדרות המינהל הציבורי .1.2
נוסף על הכנת פרוטוקול , בישיבות של ועדות תכנון ובנייהדיחוי יונהג תיעוד כזה 

  .שהתבצעה עד כה, הישיבות

של תפקידיהם ושל הגופים , רישום של שמות המשתתפים: בין היתר, פרוטוקול יכלול .1.3
משתתפים מן המגזר הפרטי או , לרבות עובדי המינהל הציבורי, שהם מייצגים בישיבה

 . ושתדלנים, נציגיהם
 ". מחוץ לפרוטוקול"השאיר חלק מהדיונים יחול איסור ל .1.4
 -  נמנעשמי של נגד וו בעד של המצביעים - אופן ההצבעה של מקבלי ההחלטות  .1.5

  .השלטון המקומישל גורמי בפרוטוקולים של החלטות הממשלה ו יירשם במפורש
יתועדו מפגשים או דיונים מחוץ למתקנים שלטוניים בין בעלי הון לנושאי משרות  .1.6

 .שלטוניות
פני קבלת החלטה שלטונית בעניינים הנוגעים לחלוקת משאבים ולקשרים עם בעלי ל .1.7

 . הון יידרש השר האחראי לנושא להתייעץ בעניין עם גורם מקצועי ממשרדו
מפגשים בין בעלי הון ובין נבחרי ציבור בנושאים הנוגעים לפעולות שלטוניות או  .1.8

מקצועי ויחויבו בתיעוד להחלטות שלטוניות אפשריות יתקיימו בנוכחות הדרג ה
שיפור "ראו הרחבה בעניין זה בקטע ההמלצות הנוגע ל(ובפרסום כמפורט בפרק זה 

 ). להלן, "ההתנהלות של בכירים
 .תחול חובת הנמקה בכתב של ההחלטות השלטוניות .1.9

 
 פומביות של דיונים ומסמכים .2

ינטרנט לעיל יפורסמו במלואם באתר הא 1.1פרוטוקולים של דיונים כאמור בסעיף  .2.1
אלא אם כן מדובר בנושאים , בתוך שבועיים ממועד קיומם של הדיונים, הרלוונטי

וזאת תוך שמירה על חוקי , הקשורים לביטחון המדינה או לסודות מסחריים ועסקיים
 52.אשר עליהם יחולו הכללים של ארכיון המדינה, צנעת הפרט וכבוד האדם

וחות לציבור באמצעות שידור ישיבות ועדות הכנסת והשלטון המקומי יהיו פת .2.2
  .באינטרנט בכפוף לתיאום ולהסדרי השתתפות

על יישומן של  - ובייחוד את הבקרה של מבקר המדינה  -מומלץ להגביר את הבקרה  .2.3
של בקשות ולגבי שאר  סההוראות לפרסום תהליכי קבלת ההחלטות לגבי סטטו

, כמתואר להלן, רהמומלץ שהגברת הבק. התהליכים הקשורים לחוק התכנון והבנייה
תבוצע בשלבים שונים של הליכי תכנון ובכלל זה במסגרת הפעילות של ועדות תכנון 

__________________  

  . על תיקוניו ותקנותיו, 1955-ו"התשט, חוק הארכיונים 52
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ובכלל זה במסגרת פרסומו של המידע באתר , ובנייה ושל מינהל מקרקעי ישראל
 . האינטרנט של הרשות השלטונית

לאזרח או לעמותה , 1998-ח"התשנ, כל מידע שיועבר מתוקף חוק חופש המידע .2.4
אתר האינטרנט של המשרד , קרי(רסם במקום בולט באתר האינטרנט הרלוונטי יפו

ממועד ) עד כדי שבוע(בתוך זמן קצר ) של הרשות המקומית וכדומה, הממשלתי
יועמדו לרשות , כגון מידע הקשור למחקר מדעי, חריגים. העברתו לגורם הפרטי

 . הציבור שנה לאחר שיועברו למזמין או בהסכמתו
שבין היתר תחול עליו חובת , ותף בעת קביעת מדיניות בתהליך שקוף וגלויהציבור יש  .2.5

 - הנמקת המדיניות כמקובל במדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי 
OECD53. 

ראשי , חברי הכנסת, ר ועדות הכנסת"יו, ר הכנסת"יו, שרי הממשלה, ראש הממשלה .2.6
יפרסמו באתר האינטרנט הרלוונטי את לים של משרדי ממשלה "רשויות מקומיות ומנכ

גם זה המתוכנן מראש וגם זה שהתבצע בפועל באופן , סדר יומם בענייני משרדיהם
 . שוטף ובזמן אמת

דיוני הוועדות המייעצות למינויים של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה יהיו  .2.7
בדומה (פתוחים לציבור באמצעות שידור ישיר באינטרנט או בערוצי הטלוויזיה 

 :מדובר בשלוש הוועדות האלה. 54)לוועדת הסנאט האמריקני
 ;55)ועדת טירקל(הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה  .2.7.1
 ;56)ועדת שפניץ(הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות  .2.7.2
 .57ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה .2.7.3

__________________  

, שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות: "ראו מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא 53
  ).2005וקטובר א" (מבט משווה -התייעצות בנושאי סחר חוץ 

אולם ממליצה על פתיחת דיוני הוועדות , הוועדה ערה להיבטים של צנעת הפרט שיש להתחשב בהם 54
  .לציבור בנסיבות הקיימות של היעדר אמון הציבור בגורמי שלטון

ראש , כ"ראש שב, ל"המפכ, ל"ועדה זו הוקמה מתוקף החלטת ממשלה ומטפלת במינויים של הרמטכ 55
  .נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד בנק ישראל, ס"נציב שב, המוסד

והיא מטפלת במינויים , 1975-ה"התשכ, ועדה זו הוקמה מתוקף תיקון לחוק החברות הממשלתיות 56
בהתאם לתנאי הכשירות  ,ל בחברות ממשלתיות"ר דירקטוריון או מנכ"יו, כהונת דירקטור: האלה

מתפקידה לבדוק מינויים לכהונה כחבר , כןכמו . לתפקידים אלה שנקבעו בחוק החברות הממשלתיות
, ל בתאגידים שהוקמו בחוק ובגופים אחרים שהוקמו בחיקוק"ר או כמנכ"כיו, כחבר רשות, מועצה

  .אם המינוי נעשה בידי שר או בידי הממשלה או בהמלצתם או באישורם של מי מהם
: מטפלת במינויים האלה ועדה זו בראשות נציב שירות המדינה הוקמה מתוקף החלטת ממשלה והיא 57

מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד ראש , מזכיר הממשלה, נציב שירות המדינה, ל משרד"מנכ
מנהל הרשות לקידום מעמד , מנהל מינהל מקרקעי ישראל במשרד התשתיות הלאומיות, הממשלה

מנהל , מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה, האישה במשרד ראש הממשלה
מנהל , מנהל הקריה למחקר גרעיני במשרד הביטחון, הוועדה לאנרגיה אטומית במשרד הביטחון

ל במשרד "החשכ, מבקר מערכת הביטחון במשרד הביטחון, המרכז למחקר גרעיני במשרד הביטחון
אגף הכלכלה והכנסות המדינה במשרד  הממונה על, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, האוצר
, השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר הממונה על, ממונה על שוק ההון במשרד האוצרה, האוצר

  .משרות של ראשי נציגויות דיפלומטיות 11- ו, ת"מנהל מרכז ההשקעות במשרד התמ
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 :בנושאי תהליכי הפרטהבכלל זה , תקוים שקיפות בנושא מכרזים בכל הנושאים .2.8
מניעת "לפי הקטע (חברי ועדת המכרזים יחויבו בהצהרת היעדר ניגוד עניינים  .2.8.1

 ").משוא פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים
 .יפורסמו במלואם הקריטריונים שנקבעו לשם בחירת הזוכה .2.8.2
יפורסמו הנימוקים לקבלת ההחלטות במכרזים לרבות ההחלטות למתן פטור  .2.8.3

  .ממכרז
המתבצע לאחר שוועדת המכרזים , יינתן פומבי לשינוי בתנאי המכרז או בחוזה .2.8.4

 .תבחר את הזוכה
 .58יפורסמו הסדרי כופר שיגבשו רשויות המסים השונות .2.9

  

  

  מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים 

תפקידו עליו ובמסגרת , בעל תפקיד בשירות הציבורי ממלא שליחות שמוטלת עליו מתוקף תפקידו
אחת מאושיותיו של מינהל ציבורי ראוי היא . להכריע הכרעות הנוגעות לשליחותו הציבורית

ישרה זו באה לידי ביטוי בכך שעובד הציבור ממלא את תפקידו לפי מצפונו ). Integrity(היָשרה 
 חופשי, קרי, 59כשהוא משוחרר מכל השפעה זרה, ללא משוא פנים או הטיה, המקצועי והאישי

הוא אחד הגורמים הפעילים ביותר בניסיונות ההשפעה על גורמי " הון"ה, כאמור. 60מניגוד עניינים
וכולם " כולם מכירים את כולם"החברה הישראלית היא ככלל חברה קטנה יחסית שבה . השלטון

של , קשורים זה לזה ברקמות יחסים חברתיות ומקצועיות שנרקמו במשך שנים של שירות צבאי
של חברות בארגונים , פוליטית או אידאולוגית, של פעילות עסקית, במוסדות ההשכלהלימודים 

" הון"רקמות הקשרים השונות מקרבות גם אנשי . ב"של משפחה וכיו, מקצועיים או חברתיים
את שתי . במשך עשרות השנים שבהן אלה פועלים במשך ימי חייהם, אלה לאלה" שלטון"ואנשי 

בזמן נתון מחפשים קשר לנציגי השלטון " הון"מי שהם אנשי ה: הקבוצות מניעים אינטרסים
ובה בעת אנשי השלטון , שעשויה להיות להם השפעה על האינטרסים של הראשונים, באותו זמן

אם כדי להתבשם מחברתם בהווה ולזכות בטובות הנאה כאלה , עלולים לחפש קשר לאנשי ההון
לימים שלאחר , ם כדי ליצור קשרים לעתידוא) המפלגתי וכדומה, בתחום האישי(או אחרות 

בנסיבות כאלה שיתוף הפעולה ההכרחי בין ההון לשלטון עלול . הפרישה מן השירות הציבורי
פועלים בניגוד , נבחר או ממונה, עובד הציבור, להביא בקלות יחסית למצבים שבהם השלטון

, שכבה של אנשים עתירי הוןשל היווצרות , סביר לקבוע שהסוגיה שנדונה בפרק המבוא. עניינים
מעצימה שבעתיים את התופעה של פעולה בניגוד עניינים ואת הסכנות , בעלי כוח והשפעה

  .הכרוכות בה

__________________  

  : ראו פרסום של העמותה לחופש המידע ולפיו הנחיות לפרסום מולאו באופן חלקי בלבד 58
http://www.meida.org.il/?p=2126 

שם הסרת ספק יובהר כי זיקות שמקורן בתפקידו של עובד ציבור לא ייחשבו לזיקות הגורמות לניגוד ל 59
במסגרת , למרות זיקתו המובהקת של פקיד המס לרשות המסים ושאיפתו לפעול, למשל. עניינים

  . הוא אינו נתון במצב של ניגוד עניינים כלפי הנישום, לגביית מרב המס האפשרי, החוק
ניגוד , עדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיותו: תר משרד המשפטיםראו בא 60

   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim/Nigud.htm :עקרונות כלליים - עניינים 
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. פעולה במצב של ניגוד עניינים היא אם כל חטאת ועומדת ביסוד התורפות שבהן עוסק דוח זה
לא רק לפגיעה בטוהר  הגורמת, פעולה במצב כזה מביאה לפעולה בלתי תקינה של עובד ציבור

אלא אף לקבלת החלטות גרועות , המידות ובשל כך לפגיעה באמון הציבור בעובדי הציבור
טיפול נחרץ בסוגיית מניעת ניגוד העניינים יסייע לריפוי מרבית . ולגרימת עוולות של ממש

  .התורפות השלטוניות הנדונות בדוח זה

יבור עוד קודם שהוא חוצה את הגבול הפלילי חשוב מאוד אפוא לסמן גבולות מחמירים לאיש הצ
  .או אף המשמעתי על מנת להרחיקו מסכנה של היקלעות למצב של ניגוד עניינים

  :לצורך דוח זה יובחנו שני מצבים של ניגוד עניינים

  במקרה זה נושא המשרה המיועד  -בעת מינוי נושא משרה ציבורי " מובנה"ניגוד עניינים
ידו על קשריו עם בעלי עניין מסוימים ומנוסח עבורו הסדר למניעת מדווח בעת מינויו לתפק

 .ולפיו הוא יהיה מנוע מלעסוק בענייניהם של אותם בעלי עניין, ניגוד עניינים
  בעת שנושא משרה ציבורית צריך , בנסיבות נתונות, שעלול לחול" אקראי"ניגוד עניינים

 .לעסוק בעניינו של מקורב כזה או אחר
חתימת חוזה העסקה או כניסה . היועץ המשפטי של הגוף הנוגע בדברשון בודק את המצב הרא

משרד  .ניגוד ענייניםרק לאחר שהמועמד חתם על הסדר מתאים למניעת  יתבצעולתפקיד בפועל 
מינויי עת בעיקר ב, מלווים ומגבים, כגורמים מנחים מעורביםהמשפטים ונציבות שירות המדינה 

נושא למצב של ניגוד עניינים מוטלת על  מהיקלעותחריות להימנע הא, עם זאת .שראו  ממשלה
   .מפני עניין זהועל היועץ המשפטי להזהיר את המועמד לתפקיד  ,עצמו המשרה

מייחסת הוועדה חשיבות ") אקראי"ניגוד עניינים (בייחוד בכל הנוגע לניגוד עניינים מהסוג השני 
להיבחן לפי קנה מידה אובייקטיבי שינוסח  להדגשת העמדה שסוגיית ניגוד העניינים צריכה

חזקה על האדם הנבדק שהוא נמצא  - אם הנסיבות הן כאלה וכאלה : "בנוסח של, במערכת חזקות
לכוונות או , סוגיית ניגוד העניינים אינה נוגעת למצבי התודעה". במצב של ניגוד עניינים

דהיינו היא אינה נוגעת לשאלה , והיא גם אינה מושפעת מן התוצאה; למחשבות זדון של הנבדקים
יכול אדם להימצא במצב של ניגוד עניינים והחלטתו תתקבל . אם נגרם למדינה נזק כלשהו אם לאו

גם , אולם מצב של ניגוד עניינים הוא פסול כשלעצמו ויש למנעו. בתום לב ותהיה נכונה ביותר
, "לו שייראה ולא רק שייעשהראוי  -צדק "גם משום ש, "פרצה קוראת לגנב"משום שהפיתוי רב ו

וגם משום שמצבים של פעולת השלטון במסגרת ניגוד עניינים מקעקעת את אמון הציבור בעובדי 
  .אחד מערכי היסוד של השלטון, כאמור, שהוא, הציבור

  :מבקר המדינה עסק בעבר בנושא הכללים וההסדרים למניעת ניגוד עניינים וקבע כי

לטובת , ללא משוא פנים, קשה לקבל הכרעות אובייקטיביותעובד מצוי בניגוד עניינים ית
ניגוד עניינים גם משפיע לרעה על השירות . אפילו כוונתו טובה, האינטרס הציבורי

כמו גם באמון עובדי , הציבורי כולו ועלול לפגוע באמון הציבור במערכת השלטונית
ת אלו גוברים ככל חששו. ציבור אחרים הכפופים לאותו עובד או העובדים במקביל לו

  .61שדרגתו של העובד גבוהה יותר ותפקידו משפיע יותר

חשוב להבין שאיסור על , גם למראית עין, על מנת להסיר את המכשול ולהבטיח את טוהר המידות
בעת . אלא איסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים, ניגוד העניינים איננו רק איסור על פעולה

די בטענה על ההימצאות במצב של ניגוד העניינים ואין , מקבל ההחלטותבחינת דרך פעולתו של 

__________________  

  .96' עמ, "מטלות רוחב"בפרק ", )2007(ב 57דוח שנתי , מבקר המדינה: להרחבה ראו 61
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עסקינן אפוא . צורך לבדוק אם ניגוד העניינים השתקף בפועל בפעולה שנקט עובד הציבור
וזו יכולה להיראות רק על פי אמות מידה אובייקטיביות ולא באמצעות בחינת , במראית פני הצדק

 .צפונות לבו של מקבל ההחלטות
שמקורו בנסיבות העלולות להביא לניגוד עניינים בפעולותיו של מקבל , בחשש סביר די

ואין להתיר מצב שבו הוא יוכל , כדי לפסול לחלוטין את כשירותו לקבלת החלטות, ההחלטות
להוסיף לקבל החלטות בהיותו נתון במצב של ניגוד העניינים בנימוק שאין בניגוד העניינים כדי 

  .62עתו או לגרום למשוא פניםלהטות את שיקול ד

חלו התפתחויות משפטיות חשובות בנושא האיסור על , ובייחוד בעשור האחרון, במשך השנים
המפרטות , ברבדים שונים, הצטברו הוראות חקיקה ואסדרה. פעולה במצבים של ניגוד עניינים

ושל  המקומיותשל נבחרי ציבור ברשויות , כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים
ת היועץ והנחיוכן גובשו  הוראות כללי אתיקה לעובדי המדינהכולל ר "תקשיה. חברי כנסת

ושל  הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה ים של התקנתהמשפטי לממשלה בנושא
, הספרות העיונית שנכתבה בנושאי ניגוד עניינים גם היא רבה ורחבת היקף. 63פרסומם ברבים

  .היריעה מלהתייחס אליה בדוח זהותקצר 

, באילו נסיבות עובד ציבור נמצא בניגוד עניינים -בהן . אולם שאלות יסודיות עדיין נותרו פתוחות
ומה עליו , מה עליו לעשות אם הוא חושש שהוא נמצא במצב זה אולם אין הוא משוכנע בכך

פורסמו מקרים שבהם שרים  במשך השנים. 64לעשות כדי להימנע מפעולה במצב של ניגוד עניינים
מונו שרים שיש להם ניסיון בתחום , למשל(נבחרו לכהן בתפקידם זה בשל רקעם וניסיונם 

והיו צריכים לקבל החלטות שנגעו לקיבוצים או ) החקלאות בהיותם חברי ההתיישבות החקלאית
מבנה מי מהגורמים שב -נשאלת גם השאלה . 65למושבים שמהם באו ובהם נותרו להם מקורבים

  .הגדול והמורכב של המינהל הציבורי קובע ניגוד עניינים מהו

לנוכח ההכרה שכל גורמי , בשל כל אלה סבורה הוועדה שיש להסב תשומת לב יתרה לנושא זה
כפופים , גרדא" המינהל הציבורי"לרבות הגופים המבוקרים שאינם נכללים במסגרת , "שלטון"ה

ר ביקורת המדינה בוחנת סוגיות של ניגוד עניינים והיא הואיל ובסופו של דב. לביקורת המדינה
ראוי שמבקר המדינה יהיה בעל הסמכות , שמופקדת על קביעת נורמות אתיות בקרב השלטון

ניתן לאצול . הקובעת בענייני ניגוד עניינים אשר יוקנה לו שיקול הדעת הנדרש כדי להכריע בנושא
כמו יועצים משפטיים של יחידות או של (שרה אחרים סמכויות בעניין ניגוד עניינים גם לנושאי מ

__________________  

. ש סופית התפרסם פסק הדין בעניין אשמת שוחד של עורך דין ושל פקיד שומהבימים שדוח זה מתגב 62
עורך הדין היה גם מייצגו של פקיד השומה . הראשון מילא תפקיד כפול במגעיו המקצועיים עם השני

בעניין משפטי כלשהו וגם מייצגם של נישומים כלפי פקיד השומה שבסמכותו היה להחליט בענייני 
ברור , אילו היה המצב של ניגוד עניינים מוגדר בבהירות. לפי שיקול דעתו, ב"כיוקביעת שומותיהם ו

היה גם נמנע הספק הציבורי שהיה . היה נמנע הליך משפטי מייסר ויקר, מוסבר ומוטמע כנדרש, לכול
שעורך , על פי אמות מידה של המשפט הפלילי, בית המשפט החליט. כרוך בזיכויו של עורך הדין

לא ניתן שוחד או שרק לא הצליחו להוכיח את  באמתד את פקיד השומה אך האומנם הדין לא שיח
  ? אשמתו מעבר לספק סביר

אתיקה "סקירה מאת אסף שפירא בנושא : וכן; פרסומי חקיקה בנושא ניגוד עניינים - ' נספח א: ראו 63
  http://www.idi.org.il/Parliament/2011/Pages/2011_70/E/e.aspx): 2011" (בכנסת

, משפט: ניגוד עניינים במרחב הציבורי, דורון נבות ומרדכי קרמניצר, דפנה ברק ארז: להרחבה 64
 ). 2009( אתיקה ופוליטיקה, תרבות

כאשר שני אנשים פועלים  -דוגמה נוספת למורכבות ניגוד העניינים היא מצב של ניגוד עניינים כפול  65
שונה בכל אחת מהמסגרות , "צד מקבל"וכ" ןצד נות"כ, בשתי מסגרות שלטוניות שונות ומעמדם

  ? האם הם פסולים מלהשתתף בשתי המסגרות או די שינתקו את יחסיהם רק במסגרת אחת. הללו
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אולם , )66בהתאם לכללי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות, אותה ועדה מייעצת
  . משרד מבקר המדינה הוא שינסח כללים אלה

  

  ואלו המלצות הוועדה בעניין מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים

יהיה בעל הסמכות העליונה בכל הנוגע להגדרת ניגוד עניינים ולהנחיה בעניין מבקר המדינה  .1
 .האופנים הראויים לטיפול בנושא

והם יחולו על כל גורמי , מבקר המדינה יקבע ויציג כללים ברורים למצבים של ניגוד עניינים .2
ו ברורים על מנת להביא לכך שכללים אלה יהי. המינהל הציבורי וכן על נציגי ציבור נבחרים

זקות שיגדירו את המצבים שבהם ייחשב עובד , וניתנים לאכיפה מציעה הוועדה לקבוע חֲ
די בקיומה של אחת החזקות הללו כדי לקבוע כי מקבל . הציבור כמי שנמצא בניגוד עניינים

בהתאם לעניין . ההחלטות נמצא במצב של ניגוד עניינים בסוגיה שאליה מתייחסת החזקה
על פי הנסיבות ניתן לקבוע אם . הפעולה המתחייבת מקיומה של החזקהיקבע הנוהל מהי 

דוגמה למתכונת קביעת חזקות . החזקות יתייחסו לכלל המקרים או רק למקרים מסוימים
 .'מובאת בנספח ב

לנקוט במצב ) לרבות נבחרי הציבור(עם זאת יבהיר המבקר את הפעולות שעל עובדי הציבור  .3
 . של ניגוד עניינים של ספק לגבי הימצאותו במצב

חריג מהכלל האמור יהיה הטיפול בניגודי עניינים של חברי כנסת ובניגודי עניינים של שרים  .4
בניגודי . אשר מתייחסים לכהונתם של אותם שרים וסגני שרים כחברי כנסת, וסגני שרים

עם זאת מומלץ . עניינים של אלה תטפל הכנסת על פי תקנון הכנסת או בדרכים שתקבע
 .בהתאמות הנדרשות, כנסת תאמץ עקרונות ונהלים שיקבע מבקר המדינהשה

לרבות , בידי מבקר המדינה תהיה הסמכות לטיפול בניגוד עניינים של כל הגופים המבוקרים .5
כדוגמת (ניגוד עניינים המתייחס לחברי כנסת בתפקידיהם הביצועיים כשרים או כסגני שרים 

כמו אוניברסיטאות או , ובכלל זה ארגונים נלווים, )השרים חברי ההתיישבות החקלאית לעיל
גופים מסוימים יוכלו לרכז פעילויות הנוגעות לניגודי עניינים , כאמור. חברות ממשלתיות

 . אולם מבקר המדינה יקבע את הנורמות ואת דרכי הפעילות בנושא, ביחידות שלטון שונות
כדי . להיות ברורים ונגישים לכול הכללים בעניין מניעת מצבים של ניגוד עניינים חייבים .6

להתוודע לכללים אלה ולהכירם על , ולא רק למי שנזקק לשירות הציבורי, לאפשר לכל אדם
שישוננו בכל עת ויוצגו לעין כול , בוריים שומה עליהם שיהיו נר לרגלי השירות הציבורי

 . משרד ומקום שבהם מתקיים מגע בין הציבור ובין עובדי הציבור, בכל אתר
הקביעה . תיחשב עברת משמעת, ללא צורך בהוכחת כוונה, פעולה במצב של ניגוד עניינים .7

שרק פעולות כאמור שהוכח כי בוצעו בכוונה תחילה ייחשבו עברות תביא לכך שהעברה 
תאיין את יכולת הטמעת כללי ההתנהגות ותמנע את יכולת האכיפה של , תהיה ריקה מתוכן

יהיה מוסמך לקבל הכרעות בסוגיות של , ייקבע בדין המנהליש, גוף שיפוטי מתאים. הכללים
 . ניגוד עניינים שיובאו לפניו

__________________  

 ; /http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim: ראו באתר משרד המשפטים 66
 :נושאוכן ראו דוח של אותה ועדה המפרט מקרים של ניגוד עניינים ומסקנות ב 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim/Nigud.htm 
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יפרסם מפעם לפעם דוגמאות של מקרי ניגודי ) או גוף מתאים אחר שייקבע(מבקר המדינה  .8
שאפשר להסיק מהם מסקנות ) תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כבוד האדם וחירותו(עניינים 

 .נבחרים וממונים כאחד, ות הנוגעות לעובדי ציבורמהותיות ובעלות משמע
יטפל בתוך זמן קצר בשאילתות הנוגעות לניגוד ) או גוף מתאים אחר שייקבע(מבקר המדינה  .9

עניינים שיפנו אליו גורמים שלטוניים שונים ויפרסם חוות דעת עקרוניות בנושא ובכל סוגיה 
 . שקשורה לניגוד עניינים ומחייבת טיפול מערכתי

ולפיה נושאי המשרה בכל רבדיהם יתחייבו שלא , במינהל הציבורי" אמנת ישרה"וסח תנ .10
ויש ליצור הזדמנויות , יש להפיץ אמנה זו בכל רובדי השלטון. לפעול במצבי ניגוד עניינים

 . 67לשננה ולאשררה שוב ושוב, להזכירה
יים או שלושה ייכללו שנ, בכל דרג ובכל הרכב, בסעיף הראשון של כל פרוטוקול של ישיבה .11

 :כמפורט להלן, לפי העניין, חלקים
ולפיה הוא שאל את ) ר או אחר"יו(האחד יציין את ההודעה של האחראי לפרוטוקול  .11.1

הנוכחים עובדי המינהל הציבורי אם מי מהם נתון במצב של ניגוד עניינים בגין 
' יחסיו עם אחד הנושאים שעל סדר היום או עם אחד המשתתפים או עם כל צד ג

 .שהוא הנוגע לנושאי הישיבה
של המשתתפים ) ואין להסתפק בהיעדר תגובה(השני יפרט את התשובות הממשיות  .11.2

 .עובדי המינהל הציבורי לשאלה אם הם נמצאים בניגוד עניינים אם לאו
יפורט כיצד טופל המקרה של ניגוד , אם אחד המשתתפים ענה בחיוב -השלישי  .11.3

איש , ינכחו בישיבה שני משתתפים בלבד הוראה זו תחול אפילו אם. העניינים
ישיבה שבה ישתתפו רק מפקח מס הכנסה , למשל(ואיש המינהל הציבורי " הון"ה

 ).ונישום
המלצות אלו אינן באות להמעיט בחשיבותם של אמצעים אחרים הנדרשים , לדעת הוועדה .12

מאבק כמו , אמצעים אחרים אלה. לשם חיזוק המאבק בניגוד עניינים בשירות הציבורי
יישארו בסמכותם , פלילי בשחיתות ובפגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי-משפטי

מומלץ גם להחמיר בענישה של מי . הבלעדית של היועץ המשפטי לממשלה ושל המשטרה
  . שנמצאו אשמים בעברות מרמה והפרת אמונים

  

  

 הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטית

ובכלל זה הפרסונליזציה , ית על הדפוסים הפוליטיים בכל רחבי העולםההשפעות של ארצות הבר
האדרת דמויות של אישים פוליטיים מרכזיים על חשבון מעמדן של , קרי, של הפוליטיקה

. שינו גם את האופי של מערכות הבחירות, וכן ההתפתחויות בתחום השימוש בתקשורת, המפלגות
בד בבד עם . ובשל כך דרושים להן משאבים רבים יותר, אלו נעשו יקרות יותר בשנים האחרונות

פחתו עניינו ומעורבותו של הציבור בעשייה , הצורך הגובר בהשגת מימון למערכות הבחירות

__________________  

בהמלצות , להלן, ראו הרחבה בנושא. ר"ע, )ישראל(ל "שקיפות בי -ל "בהשראתה של עמותת שבי 67
  .בעניין הטמעת נהלים ונורמות בנושא
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הצורך במשאבים כספיים במסגרת מערכות . ובשל כך פחת גם היקף התרומות הקטנות, הפוליטית
  "). פריימריז("ות מקדימות הבחירות בישראל התגבר מאוד מאז הונהגו במדינה בחיר

שינויים אלה הלכו וחיזקו את מעמדם והשפעתם של אלה מבין בעלי ההון הגדולים המסוגלים 
המחוקק נתן את דעתו על בעיה . ומעוניינים לתרום תרומות גדולות למתמודדים השונים ולמפלגות

יקה לא פתרה החק, עם זאת. וקבע בחוק מגבלות שונות לגבי היקפה של תרומה בודדת, זו
והיא מתקשה למנוע את השימוש בתרומות , לחלוטין את התלות בתרומות בודדות גדולות

  . הניתנות בדרכי עקיפין שונות ומשונות

במערכות הבחירות האחרונות נראה כי חל שיפור מסוים לעניין ההגינות בתחום העשייה 
לעבודת פיקוח טובה ולענישה , שניתן לייחס אותו בין השאר להגברת המודעות לנושא, הפוליטית

  . חלק ניכר מפעולות אלה עשה משרד מבקר המדינה. מינהלית אפקטיבית למדי

  

  :וזו המלצת הוועדה בעניין הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטית

, לרבות לאישים פוליטיים -התרומות לסוגיהן לגורמים ציבוריים לסוגיהם  כלמומלץ לקבוע כי 
לגופים , לגורמי השלטון המרכזי והמקומי, הליכי בחירות או שלא בהליכי בחירות במסגרת

מדובר במימון מסעי הבחירות וכן במימון . יזכו לחשיפה מלאה -סמוכים להם ולגופים ביטחוניים 
כלי תקשורת ומכוני מחקר ונוסף על , אגודות ידידים של מוסדות, ספריות, מוסדות כגון בתי כנסת

 .של הסעות ושל תרומות לתאגידים עירונייםכך במימון 
  

  

  החלטות וכללי משמעת, אכיפה ויישום של חקיקה

ייתכן גם שאין זיקה ישירה בינו ובין . לכאורה נושא פסקה זו מובן מאליו ונראה שמיותר לדון בו
אולם מן . אשר הוטלה על הוועדה" שלטון בישראל-בחינת ההיבטים של יחסי הון"המשימה של 

המידה שבה , בדרך כלל, ות ששמעה הוועדה הצטיירה תמונה עגומה ומדאיגה ולפיההעדוי
, מקיים אותה ואת נוהלי חקיקתה כלשונם וכרוחם, המינהל הציבורי פועל לפי החקיקה בנאמנות

. מידה זו טעונה שיפור לכל המצער -כלשונן וכרוחן , מקיים החלטות שהתקבלו כדין בנאמנות
לעתים בשיתוף (נסת אשר מחייבות המשך טיפול של משרד ממשלתי רבות מחקיקותיה של הכ

אינן  -הקצאת תקציבים או ארגון מערכת ביצועית , כגון ניסוח תקנות או צווים -) משרד אחר
  . אינן מבוצעות, "סתם כך", רבות מההחלטות השלטוניות פשוט. מתבצעות

או לסיבות אחרות שאינן קשורות , חלק מתופעות אלה ניתן לייחס לאזלת יד בעלמא של השלטון
לא יושמה כמעט שום החלטה מההחלטות שהתקבלו כבר לפני שנים לא , למשל. דווקא" הון"ל

מעטות בעניין ההיערכות הלאומית לרעידות אדמה או מההחלטות בעניין אופן הטיפול במערך 
ניתן , חרותביצוען של החלטות א-אולם אשר לאי). 2010ראו האסון בכרמל בדצמבר (הכבאות 

כי ייתכן שהסיבה לכך היא השפעה בלתי ראויה של , על פי הנסיבות ומראית העין, להעריך
רצון של מפעלים לחסוך כספים באופן הטיפול בתעשיות שמזהמות את הסביבה , למשל, "הון"ה
או הימנעות של מפעלי ) עמידתם של של מפעלים ברמת חובב בתקנים במשך שנים רבות-ראו אי(

ראו (ה מלשפר את אופן טיפולם בחומרים מסוכנים המאוחסנים בסמוך לאזורים מאוכלסים תעשיי
, )לאחר מלחמת לבנון השנייה 2007היעדר התייחסות להמלצות ועדת הרצל שפיר שהוגשו בשנת 

  ). על כל היבטיה" עובדי קבלן"ראו התופעה של (או ציות בלתי מספיק לחוקי עבודה 
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לבדוק את חוקיותן של פעולות השלטון , מבקר המדינה: י חוק יסודעל פ, מבקר המדינה מחויב
ודוחותיו כוללים ממצאים רבים הנוגעים להיבטי , על כל יחידותיו ושל תקינות המינהל הציבורי

או מונעות , מדגמיות, לעתים בדיקותיו של מבקר המדינה אקראיות. אך בכך לא סגי. ביקורת אלה
ורק לעתים עוסק , המבקר מתייחס לממצאים מסוימים בלבד. ומהעל ידי קבלת מידע נקודתי וכד

, המבקר איננו בעל סמכות ביצועית. שיחולו על כל גורמי המינהל הציבורי" כללי רוחב"בניסוח 
אין בכוחו לכפות על ) והטלת חובה אישית נקודתית בגין ממצאים אלה(ומלבד פרסום ממצאיו 

  . עבודה ופיקוח המינהל הציבורי אופני פעולה או שיטות

המסקנה שעלתה מן העדויות שהושמעו לפני הוועדה היא שחסר במערכת הציבורית גורם בעל 
שיוודא כי ) גם אם מהבחינה הפורמלית הסמכות לכך נמצאת בידי מאן דהוא" (תוקף ביצועי"

וכי יבוצעו באופן מלא החלטות , בכלל זה כללי משמעת, ייאכפו באופן מלא חוקים וכללים
דרך הממשלה וכלה בדרגים הנמוכים יותר של מקבלי , החל בכנסת, נהל הציבורי על כל דרגיוהמי

לכל , גם מידת הציות של גורמי השלטון לפסקי דין של בתי המשפט טעונה שיפור. החלטות
בעניין זה של הגברת אכיפה ציות , ייתכן שאכן יש גופים ונושאי משרה שמתאימים לפעול. המצער

וגופי , החשב הכללי, הממונה על השכר במשרד האוצר, נציבות שירות המדינהכמו (ומשמעת 
על מילוי , אך אין הם מממשים באופן מלא את הפיקוח על קיום החקיקה) אכיפת החוק למיניהם

, פעולות מבוצעות שלא בהתאם לחקיקה - לעתים קורה גם ההיפך . הכללים ועל ביצוע ההחלטות
  .כדיןלכללים או להחלטות שהתקבלו 

  

  :החלטות וכללי משמעת, ואלו המלצות הוועדה בעניין אכיפה ומימוש של חקיקה

אם אין כוונה לאכפה או אם , על כל רבדיה, ראשית או משנית, מומלץ להימנע מכל חקיקה .1
 .אפשר לעשות כן-אי

מומלץ לקבוע נוהל ולפיו לצורך ביצועה , )Accountability(במסגרת הדרישה לאחריותיות  .2
כחלק בל , יתמנה -כזאת המכוונת לפעולה והדורשת תפוקה  - 68החלטה ביצועית של כל

שיתחייב במתן דין וחשבון על כל מחדל , נושא משרה האחראי לכך, יינתק מן ההחלטה
 .בביצוע ההחלטה

באופן הניצול של , במקרים רבים יישום הוראות החקיקה בא לידי ביטוי בתנועת כספים .3
תן להתחיל את המעקב אחר אכיפת הוראות החקיקה באמצעות מכאן עולה שני. תקציבים

החשב הכללי או הממונה על אגף התקציבים , למשל. פיקוח על תנועת הכספים האמורה
שתסדיר את הטיפול בגורמים , ובהם כללים הנוגעים לעיצומים, יפרסמו מערכת כללים

ם עושים זאת באמצעות בין שה -שאינם מיישמים הוראות חקיקה הנוגעות לניצול תקציבים 
לעתים משרדי ממשלה . ביצועים החורגים מן התקציב ובין באמצעות ביצועים חסרים

 .מחזירים תקציבים לאוצר משום שהם או יחידותיהם לא יישמו החלטות שהתקבלו
מעקב ועיצומים יונהגו בכלל גופי המינהל הציבורי , מערכות כללים דומות של תפקוד ראוי .4

 . שאין להן בהכרח ביטוי כספי חורגגם לגבי פעולות 
, מבקרים פנימיים" (שומרת סף"בין שתפקידה הוא לשמש , כל יחידה תנהל ספר החלטות .5

בספר זה יירשם מי הציע את . ובין לאו) ב"מאסדרים וכיו, חשבים, יועצים משפטיים

__________________  

דרישת  שיש בה הצהרת כוונות בדבר עניינו של השלטון אך אין בה, להבדיל מהחלטה הצהרתית 68
  .ביצוע מידי
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דה וע, אדם מסוים(מי החליט בעניין ) מהי משמעותה -ובכלל זה (מהי ההחלטה , ההחלטה
הספר . מי האחראי לביצוע ההחלטה ולמי הוא מדווח, מהו לוח הזמנים שנקבע, )ב"וכיו

לרבות הנמקות לקבלת ההחלטה החריגה ופירוט של , "חריגים"יכלול גם ציון מיוחד של 
אם החריגות חוזרות ונשנות יש לבחון את נסיבות ביצוען ולשקול אם לשנות . אופי החריגה

 .ריגותכללים כדי למנוע את הח
במלואן או , אלו שבוצעו -על פי עקרונות השקיפות יפורסם דוח שנתי לגבי כל ההחלטות  .6

 . ביצוע-לרבות הסברים לגבי ביצוע חלקי או אי -ואלו שלא בוצעו , בחלקן
  

 

  צמצום השפעת שתדלנים על השלטון ועל תהליכי חקיקה 

בלתי הולם בשתדלנים אחת התופעות השליליות הבולטות בשנים האחרונות היא שימוש 
שכן היא מגבירה את , היא תופעה דמוקרטית מבורכת) לוביזם(שתדלנות , לכאורה). לוביסטים(

. מעורבות הציבור בפוליטיקה ואת תרומתו של הציבור לתהליכי חקיקה וקבלת ההחלטות
בכך , השתדלנות עשויה גם לשפר את האיכות של החקיקה ושל ההחלטות השלטוניות המתקבלות

היא מאפשרת להעמיק את הדיון בנושאים אלה ולהוסיף נדבכים של מידע ותובנות ומכאן שהיא ש
  . עשויה לתרום לשיפור הכלכלה ולשרת את האינטרס הציבורי

הן על קבלת החלטות על ידי השלטון והן על , שתדלנים מנסים להשפיע הן על החקיקה לסוגיה
לקידום מטרות מגוונות של , תמורת שכר, עליםשתדלנים פו. של פעולות) ביצוע-או אי(ביצוע 

ויעילות פעילותם האמורה רבה מזו שהייתה מושגת , בהן מטרות חברתיות וסביבתיות, שולחיהם
ובשל כך עיקר , שכרם של השתדלנים אינו מבוטל. אילו השולחים היו פועלים בכוחות עצמם

שכרם הגבוה . יים של אלהלשם קידום האינטרסים הכלכל" הון"פעולתם הוא לטובת אנשי ה
בשל כישוריהם , מוצדק לנוכח הצלחתם להשפיע על החקיקה ועל קבלת החלטות שלטוניות

  ". הון"אנשי ה -באופן מובהק לטובת שולחיהם , בתחום השכנוע וההסברה

. בחלק מהעדויות ששמעה הוועדה צוינו דוגמאות קיצוניות בחומרתן לאופן פעולתם של שתדלנים
, ים שהוליכו חברי כנסת לחדרי ועדות שבהם התקיימו דיונים בנושאים מסוימיםשתדלנ, למשל

בלי שחברי הכנסת השתתפו בישיבות  -נתנו בידיהם דפי עמדה והדריכו אותם איך להצביע 
מכאן שברור כי במקרים האמורים לא . קודמות בנושא הנדון ובלי שהם התמצאו בעניין כלל

ים את חבר הכנסת בהצבעתו אלא האינטרס של שולחו של הנושא והעניין הציבורי הם המנח
שירותי , חשיפה תקשורתית אוהדת - מן הסתם סוכמה גם התמורה שיקבל חבר הכנסת . השתדלן

או כל תמורה אחרת המתקבלת בדרך שאינה שקופה ומן הסתם גם אינה , שתדלנות גומלין
  . 69ראויה

  : ת כלהלןוהיא קובע, הגדרת השתדלן בחוק היא כללית וגורפת

נוקט פעולות  ,מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח -] כך נכתב המונח בחקיקה[שדלן 
להחלטות  ,לשכנוע חבר הכנסת בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה

__________________  

כך גובר , מחקרים מראים שככל שתמורה הניתנת עבור מעשה מרמה רחוקה מן הצורה של כסף מזומן 69
  .181-190' עמ, )2011(לא רציונלי ולא במקרה , דן אריאלי: ראו. הפיתוי לבצע אותו מעשה מרמה
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הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג 
 :למעט אלהו, הכנסת חבר בו

 ;מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו .1
ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם , מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה .2

ונוקט פעולות כאמור במסגרת תפקידו ובקשר לסמכויות , אף אם אינו עובד, בחוק
 ;ולתפקידים של הגוף שעבורו הוא פועל

ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי בפני הכנסת או ועדה  מי שמייצג נושא משרה או .3
 .]70[מוועדותיה 

הנזק לציבור רב מן , הוועדה חוששת שבמתכונת הפעולה הנוכחית של השתדלנות והשתדלנים
אך יש מקום להסדרה משמעותית , הוועדה סבורה שאין לאסור את פעולת השתדלנים. התועלת

  .71של התחום

יקף תחולתה של ההגדרה ולהחיל את הוראות החקיקה הקיימות הוועדה ממליצה להרחיב את ה
על כל מי שמייצג אינטרסים כלשהם במסדרונות , אם ינוסח כזה, וכן את הוראות הקוד האתי

בין שמדובר במי קיבלו מהמדינה הרשאה לייצג , יהיו מקצועותיהם ועיסוקיהם אשר יהיו, הכנסת
  .ובין לאו, כמו עורכי דין, אחרים

  

מלצות הוועדה בעניין אסדרת השפעתם של שתדלנים על חברי כנסת ועל תהליכי ואלו ה

  :חקיקה

, יוקפד על מילוי מלא של הכללים החלים על שתדלנים לפי החקיקה החלה על הכנסת .1
הקובע כי השתדלן , 1994-ד"התשנ, לחוק הכנסת 68ובייחוד על מילוי ההוראות על פי סעיף 

וכן כי , נושא את שמו ואת שם התאגיד שבשמו הוא פועלה ימחויב לענוד תג זיהוי ייחוד
כי הוא פועל כשתדלן בהיתר ומיהו הלקוח , לרבות לוועדותיה, עליו לציין בכל פנייה לכנסת

  .שבעבורו הוא פועל

אשר ישית עונשים על מי שיפר , שחבריו יהיו נציגי מפלגות הכנסת, הכנסת תקים גוף פיקוח .2
 . אם ינוסח כזה - לרבות את הכללים בנוגע לקוד אתי , את הכללים בנוגע לשתדלנים

יש לקבוע בתקנון הכנסת את הכלל שכל מפגש בין חבר כנסת ובין שתדלן יתקיים במשכן  .3
כיוצא מן הכלל יוכל חבר כנסת לפגוש שתדלן מחוץ . הכנסת או בלשכתו של חבר הכנסת

במשכן הכנסת או (תיעוד הפגישה . למשכן הכנסת כאשר נסיבות המפגש מחייבות זאת
, תוך התחשבות בצנעת הפרט, ר הכנסת ויפורסם באתר הכנסת"יועבר ליו) מחוצה לו

 . פעם ברבעון, בזכויות של קניין רוחני וכדומה
תקנון הכנסת יחייב את חברי הכנסת לפרסם באתר הכנסת כל מידע כתוב שהעביר לידיהם  .4

ובפרט טיוטות של הצעות  ,שתדלן ושימש אותם לגיבוש עמדה במסגרת תהליך החקיקה

__________________  

  ". שדלן"מונח החוק משתמש ב. על תקנותיו, )65-71סעיפים ( 1994-ד"התשנ, חוק הכנסת 70
, בעת גיבושו הסופי של דוח זה התעורר עניין תקשורתי הנוגע לאופן פעילותו של משרד שתדלנות 71

אך הדבר לא בא לידי , בעקבות המקרה עודכנו נהלים. ר הכנסת ואחרים"ובעקבות כך עסקו בנושא יו
  . ביטוי בדוח זה
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על חברי הכנסת לציין את זהותם של . חוק שניסחו גורמים פרטיים ושימשו אותם בחקיקה
 . הגורמים שהעבירו את המידע ולהבהיר את הקשר שלהם לאותה חקיקה

ניתן . ובייחוד בעת ההצבעה, ייאסר על שתדלנים להשתתף בדיוני הוועדות השונות בכנסת .5
  . יהם ואחר כך לקיים את הדיון עצמו ללא נוכחותםיהיה לשמוע את דעות

  

  

  נבחרים וממונים כאחד -שיפור אופן התנהלותם של בכירים 

חברי הכנסת , נבחרי העם וראשיו -" שלטון"לא מעט נכתב ונאמר על התהליך של התרחקות בין ה
לכך נגיעה ליחסי  ויש, ובין הציבור ועל הניכור ההולך וגובר ביניהם -ואנשי ציבור בכירים אחרים 

לעתים מטעם , לעתים לא נדירות נמתחת בתקשורת. הגומלין הבלתי ראויים שבין הון לשלטון
ביקורת מוצדקת על התרועעות , ארגונים ציבוריים שמטרתם לשפר את איכות המינהל הציבורי

 -ב "יובלתי ראויה של בכירי השלטון עם אילי ההון או על מנהגי ראווה של מי מבכירי הממשל וכ
  .תופעות בלתי הולמות שדוגמאות להן מתפרסמות בתקשורת

אך , יש בין בכירי השלטון מעולים וטובים. אין הכוונה לבכירי השלטון בכללם - חשוב להדגיש 
. שאינו נכון בהכרח, דברי הביקורת המושמעים בציבור יוצרים דימוי שלילי כללי. יש גם אחרים

  .לשפר את דימוים הציבורי הכללי של בכירי השלטוןבהמלצותיה של הוועדה היא מבקשת 

עד כדי , הוועדה סבורה שיש לרענן את מערך היחסים שבין בכירי השלטון ובין כלל הציבור
הגדרתם מחדש על בסיס ההבנה שנבחרי הציבור ועובדי הציבור הם בראש ובראשונה נאמניו של 

ובהם השירותים הממשלתיים השונים , תיוהציבור לעניין השמירה על נכסי הציבור ועל זכויו כלל
מפלגתיים או , אין מדובר בשמירה על אינטרסים צרים, ודוק(שהתושבים זכאים להם 

, הציבור הוא הריבון שאנשי השלטון חייבים לתת לו דין וחשבון על פעילותם). סקטוריאליים
להבין , ים כאחדנבחרים וממונ, בשל כך צריכים ראשי השלטון. בכלל זה על אופן התנהלותם

ולהפנים שבעת שהם מתמנים לתפקידיהם הבכירים הם מקבלים עליהם חובות ומחויבויות של 
, של אמות מידה מוסריות ואתיות ושל נכונות להיחשפות ולקבלת ביקורת, כללי התנהגות קפדניים

  ".אחד העם"הרבה מעל ומעבר לחובותיו ולמחויבויותיו של 

כפגיעה אישית , ש הולם בכלי של הצהרות הון אין לראות כעלבוןאת הדרישה הנורמטיבית לשימו
כפי שהצהרות הון שרשות המסים דורשת מאזרחים נתפסות ככלי . או כחדירה לתחום הפרט

, ניטרלי והולם לקביעת הכנסתו של נישום בלי לראות בדרישתן משום פגיעה או עלבון, מקצועי
כלי הולם לחיזוק מעמדו הציבורי ולא לראות  צריך בכיר השלטון להתייחס להצהרות הון כאל

כדי להבטיח את נאותותו של הכלי הזה . בדרישה לקבל ממנו הצהרות אלה פגיעה או עלבון
כדוגמת , בדיקות השוואתיות של הצהרות ההון במשך פרק זמן מסוים, בין היתר, נדרשות

  .הבדיקות ההשוואתיות של הצהרות ההון שמבצעת רשות המסים

גם אלה המבצעים את תפקידיהם בנאמנות רבה ובמסירות , שלטון העוסקים בכספי ציבורבכירי ה
חייבים להפנים את ההכרה שהציבור ער לכך שכל , רבה אך ורק לטובת האינטרסים הציבוריים

שימוש במשאבי הקופה הציבורית טומן בחובו מפגש של אינטרסים שיש בו פוטנציאל להפניית 
, על בכירי השלטון מוטלת חובת ההוכחה שפעולתם נאותה. דים פסוליםהמשאבים הציבוריים ליע

שניא מבוצעת מתוך שקיפות מלאה ומתוך קבלה מלאה של הכללים להתנהלותם ושל הליכי בקרה 
  .וביקורת שיושתו עליהם
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  :ואלו המלצות הוועדה בעניין שיפור אופן התנהלותם של בכירים

הוועדה סבורה  - " הון"בכירי שלטון ובין אנשי ה בין" בארבע עיניים"יש להימנע ממפגשים  .1
אך היא ממליצה לבכירי השלטון לשקול , שלא ניתן לאסור את קיומם של מפגשים כאלה

. על אחת כמה וכמה כשמדובר במקומות מפגש שאינם רשמיים, בכובד ראש את נחיצותם
ם מסתייעים וממילא במסגרת יישום כל מהלך ה, לכל נציגי השלטון יש משרדים ראויים

בארבע "לעתים קשה להמנע ממפגשים חברתיים ואפילו ממפגשים . בסגל מקצועי ומיומן
 -אולם חזקה על אותו בכיר שלטון שיקפיד , )למשל במסגרת אירועים משפחתיים" (עיניים

שהנושאים שיידונו במפגשים החברתיים אכן  - מטעמים של התחשבות בטובת הציבור 
, בכל הכבוד, אילו כל מפגש אחר שבו נדון עניין עסקי יתקייםו, יוגבלו לתחום החברתי

 .72בלשכותיהם של אנשי השלטון ובשיתופם המלא של אנשי המקצוע
 :הצהרות הון של נבחרים וממונים .2

נבחרים , יורחב ויחוזק מערך הבקרה המבוסס על הצהרות ההון של אנשי השלטון .2.1
אשר מטילות את , פועל או בכוחב, כיום כבר יש כמה הוראות חקיקה. וממונים כאחד

אם , בחלקן הגדול הן אות מתה. חובת הגשת הצהרות ההון על נושאי משרה ונבחרים
משום שההוראות אינן מיושמות בפועל ואם משום שהצהרות הון שמוגשות מתויקות 

 .73כאבן שאין לה הופכין ואינן משמשות למילוי יעדן
 :האחראים לטיפול בהצהרות ההון יהיו אלה .2.2

 74"ממונה על הצהרות הרכוש"הצהרות ההון של עובדי המדינה יטפל הב .2.2.1
 . ובכלל זה הוא יבצע בדיקת נתונים והשוואות עתיות, בנציבות שירות המדינה

ובהם חברי  -" עובדי מדינה"הצהרות הון של כל מי שאינם נכללים בגדר  .2.2.2
בכירים ברשויות מקומיות ובגופים מבוקרים אחרים שאינם , שרים, כנסת

 . 75או מי שהוא יסמיך לעשות כן, בכל אלה יטפל מבקר המדינה -עובדי מדינה 
יגישו הצהרת , כולל שרים וחברי כנסת, נבחרים וממונים כאחד, עובדי ציבור בכירים .2.3

נוסף על כך . וכן עם סיום תפקידם, הון עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה במהלך כהונתם
. שנים מיום עזיבת תפקידם הציבורי במשך שלוש, הם יגישו הצהרת הון מדי שנה

__________________  

דוחות על "פרסם מבקר המדינה  ,בעת שדוח זה נמצא בשלבי גיבוש אחרונים, 2011בדצמבר  72
היבטים בהתנהלות לשכות של ראשי "בפרק המתייחס ל". 2010הביקורת השלטון המקומי לשנת 

בעיקר עם גורמים , פגישותיהם של ראשי הרשויות עם גורמי חוץ: "אומר המבקר" רשויות מקומיות
ראוי ... א העומד על הפרקצריכות להתקיים לאחר שהדרג המקצועי בהן חיווה דעתו על הנוש, פרטיים

ומן הראוי שהרשויות המקומיות גם יתעדו , שעל פגישות עם בעלי הון תחול חובת שקיפות מורחבת
כדי ... לרבות ההנחיות לביצוע שנקבעו בהן, בכתב כל ישיבה ופגישה המתקיימת עם גורמים פרטיים

את הקשר הלא תקין בין להגביר את אמון הציבור במערכת השלטון המקומי ולצמצם ככל האפשר 
על ראשי הרשויות המקומיות להימנע מפגישות בארבע עיניים עם בעלי ההון ולהקפיד , הון לשלטון

  ).93' עמ" (על נוכחותו של הדרג המקצועי בפגישות אלו
  .המפרט את הוראות החקיקה בנושא' ראו נספח א 73
  .2008- ח"סהתש, )הצהרה על רכוש) (מינויים(לפי תקנות שירות המדינה  74
. שמתפקידה לטפל בנושא, אפשר למנות ועדה ייעודית לעניין זה בראשות שופט בדימוס, לחלופין 75

שיחויבו , בדוח זה אין הוועדה מבצעת פילוח מדויק של כל בכירי הגופים המבוקרים לדרגותיהם
  .ירוטלקראת הכנת הדוח הסופי תשקול הוועדה אם לנתח את הנושא ביתר פ. בהגשת הצהרות הון
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המלצה זו אמורה להגדיל את היקף תחולתה של ההוראה החלה כיום על עובדים 
 .76)מינויים(ממונים לפי חוק שירות המדינה 

להטיל את חובת  יוכלו, כל אחד לפי גזרת אחריותו, האחראים לטיפול בהצהרות הון .2.4
פי שיקול דעתם ובכפוף  הגשתה של הצהרת הון על בעלי תפקידים אחרים על

מטרת המעקב אחר הצהרות ההון היא מניעת האפשרות שבעל תפקיד ציבורי . להנמקה
. יזכה למתן טובות הנאה שמקורן בתקופת שירותו הציבורי או בתקופה שמיד לאחריו

סנקציה כספית משמעותית תוטל על כל מי שחייב בהגשת הצהרת הון ולא הגישה 
 .במועד הנקוב

והאחראים לטיפול בהצהרות הון יוסמכו לנקוט את , לים ברורים בנושאייקבעו כל .2.5
כדי , הפעולות הדרושות לאימות הנתונים הנמסרים בהצהרות הון ולפיקוח עליהן

שניתן יהיה להבטיח שהצהרות ההון אכן משקפות את המצב הכספי האמתי של 
ונה להצהרות וכדי שניתן יהיה לבחון אם הפערים בין הצהרת ההון הראש, המצהיר

או שמא עולה מהם שייתכן כי עובד הציבור הפיק , ההון המאוחרות אכן סבירים
 .רווחים אסורים מתפקידו הציבורי

אם יתעורר חשדם שמוסרי . האחראים כאמור יקלטו את ההצהרות ויבדקו אותן .2.6
הם יעבירו ליועץ המשפטי לממשלה את ממצאיהם , ההצהרות ביצעו עברות פליליות

 . בנושא
במתכונת , יפרסמו את תוצאות הבדיקות בהצהרות ההון בדוח שנתי, כאמור, האחראים .2.7

, בדוח זה ניתן יהיה לתת ביטוי לשינויים חריגים בהצהרות הון מסוימות. שתיקבע
 . בכפוף לנימוק עצם הפרסום

  

  

  תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי

. ם האחרונות הביאו לעלייה ניכרת בכוחם של תאגידים פרטייםתהליכים כלכליים שהתרחשו בשני
ובד בבד יצירת קבוצות ריכוז , ההפרטה של פעולות ושל נכסים שהיו בעבר בבעלות המדינה

) לפי אופן פעולתם - ובין במשתמע , על פי הדין -בין במפורש (מונופולים וקרטלים , גדולות
השירות הציבורי עשוי להפיק תועלת רבה מאימוץ  עולות בקנה אחד עם התפיסה הניהולית ולפיה

כל ההתפתחויות הללו הביאו לכך שהמשק הכלכלי . שיטות ונהלים המקובלים במגזר הפרטי
של המאה העשרים  80-עד שנות ה. בישראל החל להתפתח בראש ובראשונה במגזר הציבורי

עם המעבר , מאז. רטיהסקטור הכלכלי הציבורי הוא שסיפק מומחים שעברו לעבוד בסקטור הפ
מסתמנת מגמה ולפיה ראוי למשוך עובדים , קפיטליסטית-מגישה סוציאליסטית לגישה ליברלית

  . טובים מן הסקטור הפרטי אל זה הציבורי

__________________  

שהוראות הסעיף כי עובד מדינה  נקבע, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה ב 35בסעיף  76
חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו שלו ושל בן זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על יחולו עליו 

חת משתי אב הוראות הסעיף יחולו על עובדי מדינה המדורגים. ותיהםועל מקורות הכנס, שולחנו
קבלת בתוך שישים ימים מיום  תוגש ההצהרה, בהתאם לתקנות. הדרגות העליונות בכל סולם דירוג

להגיש הצהרה כאמור בתוך שישים ימים מתום כהונתו בתפקיד  העובד וכן יתבקש, העובד לעבודה
לחוק חל עליה או אם  35או מתום כל ארבע שנים לכהונתו במשרה זו או במשרה אחרת שסעיף 

 . בתוכן הצהרתו שינוי משמעותיחל דעתו ל
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ובין , "הון"ה -בין המגזר הפרטי , בדרך כלל בכירים, סטרית של עובדים-נוצרה אפוא תנועה דו
מחפש עובדים , אפילו בדרג השרים, בכל הדרגים, יבוריהשירות הצ. השלטון -השירות הציבורי 

במקרים רבים , טובים שצברו ניסיון ומוניטין במגזר הפרטי על מנת שיתרמו מניסיונם שנצבר
המגזר הפרטי מחפש . וינהלו ויניעו תהליכים מורכבים בשירות הציבורי, בתפקידי ניהול בכירים

על מנת לנצל ידע וניסיון מסוימים שאלה צברו  - עובדים טובים מן המגזר הציבורי משני טעמים
וכן על מנת להפיק טובת הנאה מהיותם חברים ברשת חברתית , בעבודתם בשירות הציבורי

  . שכוללת אנשי שלטון בעלי השפעה על המגזר הפרטי

. ומקורה בכללים של שוק חופשי ושל חופש העיסוק, סטרית זו של עובדים היא טבעית- תנועה דו
המעבר בכיוון . יא גם אוצרת בחובה סכנות גדולות לטוהר המידות שאין להתעלם מהןאלא שה

, כרוך בסכנה שבאמצעות השפעה על מינוי עובד לתפקיד מסוים) לשלטון" ההון"בין (האחד 
שיתמקם בתפקיד מפתח שבו יוכל להיטיב עם שולחו על חשבון " סוס טרויאני"יחדיר " הון"ה

") הון"בין השלטון ל(המעבר בכיוון השני . עה קשה בטוהר המידותהקופה הציבורית מתוך פגי
בין שכבר (סכנה אחת היא שעובד הציבור עלול לשאת פנים למעסיקו העתידי . כרוך בסכנה כפולה

שלח לחמך על פני "הובטח לעובד דבר ובין שהעובד מנסה להרשים את אותו מעסיק בבחינת 
סכנה שנייה היא שלאחר המעבר למגזר הפרטי . ות עמוויקבל החלטות שלטוניות המיטיב") המים

, העובד עלול לעשות שימוש בלתי ראוי במידע פנימי ובקשרים שצבר לטובת מעסיקו החדש
  .פוטנציאל הפגיעה בטוהר המידות ובערכים של המינהל הציבורי הוא רב, בין כך ובין כך. הפרטי

אולם הנסיבות וההיקף . הוא פסול, או מכאןמכאן , אסור להכליל ולומר שכל מעבר עובדים כאמור
אינם יכולים שלא , בייחוד בכיוון שמן השירות הציבורי אל המגזר הפרטי, של מעבר עובדים

בייחוד בתקופות שבהן בציבור מתעורר , לעורר סימני שאלה ותחושה של מורת רוח ותרעומת
אּות של טוהר המידות היא לכן הנר. חשד שלא מעט מן ההחלטות השלטוניות מוטות שלא כהלכה

בשנים האחרונות היו עדויות למעבר של חשב כללי לתפקיד של ניהול חברה שבתוקף . כה חשובה
למעבר של יועץ משפטי של רשות ניירות ערך לתפקיד , מעמדו הציבורי הוא טיפל בהפרטתה

הרשות  למעבר של חשבונאי ראשי של, בקבוצה כלכלית גדולה שהייתה כפופה לקביעות הרשות
למעבר של חשב כללי נוסף לתפקיד בקבוצה , לניירות ערך לתפקיד באותה קבוצה כלכלית גדולה

למעבר עובדת בכירה ברשות לניירות ערך שפרשה לטובת תפקיד בקבוצה עסקית , כלכלית גדולה
התחושה , גם אם לא ניתן להצביע על פעולה בלתי חוקית כלשהי. והרשימה לא תמה, גדולה

חה הנוגעת למעברים הללו וסימני השאלה בגינם מתחזקים לנוכח תנאי השכר המפליגים הבלתי נו
  .ביותר של אותם עובדים במקומות העבודה החדשים שלהם

בנסיבות אידיאליות עובדי הציבור היו נמנעים מלהשתמש לרעה בתפקידם הציבורי ובמידע 
אים בשירות הציבורי ייעוד ושליחות טוב היה אילו עובדי הציבור היו רו, זאת ועוד. שנצבר אצלם

עם השתנות היחס לשירות הציבורי ועם התחזקות חשיבותו , בפועל. לפרקי זמן ממושכים
מתחזקת המגמה ולפיה עובדי ציבור בכירים רואים , הכלכלית והחברתית של המגזר הפרטי

קיבלו עובדי בעבר התגמולים העיקריים ש. למשרות גורפות הון" קרש קפיצה"בשירות הציבורי 
היו הקניית ביטחון תעסוקתי למתמידים ורכישת , בארץ כמו במדינות רבות, המגזר הציבורי

 -היה יכול לזכות בתגמול נוסף , שתמיד היה קיים, "על-כוכבי"הגרעין של . מיומנויות ניהוליות
אחת הסיבות לבעיה היא שהשירות . לכל צורך שהוא, האפשרות להיחשף במהירות בציבור

סיבה אחרת לבעיה היא שאין הקפדה מלאה על הכללים המגבילים . יבורי בישראל נעדר חזוןהצ
למשל , תעסוקה נוספת אפילו ביחידות וגופים במגזר הציבורי שפעולתם היא בעלת אופי כלכלי

דבר שעלול להוביל למצבים של ניגוד עניינים בעת מעבר מן המינהל , של גביית כספים מן הציבור
  .ל המגזר העסקיהציבורי א

בהקשר הנדון יש לציין גם את הסוגיה של מתן היתר לעובדי מדינה שיאפשר להם לעסוק בד בבד 
  .דוח זה אינו עוסק בסוגיה זו. בעבודה נוספת
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וכבר ניתנו הוראות צינון כאלה ואחרות לבעלי תפקידים העוברים מן המגזר , הנושא אינו חדש
ם להפחית את הסכנות הכרוכות בתופעה זו ולהגביר את אנו מבקשי. הציבורי אל המגזר הפרטי
  . ההגנות מפני ניצולה לרעה

  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי

תונהג , ולפיה כללי הצינון הם פחות או יותר אחידים, במקום האסכולה הנהוגה כיום .1
 .לפי העקרונות דלהלן, )תדיפרנציאלי(אסכולה מבדילה 

משך תקופת הצינון והיקפו ייקבעו לפי התפקידים שנושא המשרה מילא בשלוש שנות  .2
ייתכנו מקרים שבהם ניתן לפטור נושא משרה ציבורית מתקופת צינון . שירותו האחרונות

עד כדי צינון לצמיתות במקרים (וייתכנו כאלה שבהם מגבלות הצינון יהיו חריפות יותר 
החרפת תנאי הצינון נועדה למנוע מבעלי הון להבטיח תעסוקה לנושא ). ים ומפורשיםמסוימ

ובכך , המשרה שמטפל בענייניהם במשך פרק הזמן שלאחר פרישתו מן השירות הציבורי
 . לקבל החלטות לטובתם") שוחד סמוי"במעין (להשפיע עליו באופן בלתי ראוי 

המקבילים  -כלפי עמיתיו לשעבר לעבודה  ייאסר על נושא משרה לשעבר לייצג גוף כלשהו .3
 .הכפופים לו או הממונים עליו, לו

ייאסר על נושא משרה לעסוק בנושאים ובעניינים אשר עלולים להעמידו במצבים של ניגוד  .4
. אל המגזרים השני או השלישי) המגזר הראשון(עניינים בעת מעבר מן המינהל הציבורי 
וד העניינים ימשיך להתקיים בפועל גם לאחר במקרים מסוימים ומפורשים שבהם ניג

העניין יטופל , כל אימת שייווצר ניגוד עניינים לכאורה. האיסור יהיה לצמיתות, המעבר
 .בהמלצות המתייחסות לניגוד עניינים, כניגוד עניינים לפי הכתוב לעיל

ן משך הצינון והיקף חלותו יהיו תלויים בתפקיד שמילא נושא המשרה במסגרות השלטו .5
יוטלו ) משרד התקשורת -למשל (על נושא משרה הפורש ממשרד ייעודי , לדוגמה. השונות

נושא משרה הפורש ממשרד האוצר או מרשות , לעומתו. מגבלות תעסוקה בענף התקשורת
תנאי הניתוק בין נושא המשרה הפורש . יוטלו עליו הגבלות נרחבות יותר, ההגבלים העסקיים

רש יהיו תלויים במשרות שמילא ערב פרישתו ובתפקידים ובין מקום עבודתו שממנו פ
 .שמוצעים לו במגזר הפרטי לאחר פרישתו

יישאו בעלויות ) או היחידה שממנה פרש, ככלל(נושא המשרה הפורש והשירות הציבורי  .6
). כיום נושא המשרה נושא בעלויות הצינון בעצמו(תקופת הצינון לפי תכניות שיגובשו 

תקופות שעלותן , תקופות צינון שעלותן תושת על המינהל הציבורי תכניות הצינון יכללו
 .77תושת על נושא המשרה ותקופות ששני הצדדים יישאו בעלותן

, האחריות לגיבוש תכניות הצינון תוטל על נציבות שירות המדינה ועל משרד המשפטים .7
ון פיצוי מנגנ, ובכפוף להנמקה, נציבות שירות המדינה תקבע במקרים מיוחדים. בצוותא

__________________  

, אם תקופת הצינון ארוכה משנה. העובד יישא בעלותה בעצמו, אם תקופת הצינון קצרה משנה, למשל 77
במקרים מיוחדים של צינון ארוך במיוחד או . יש מקום שהשירות הציבורי יממן את העלות העודפת

, נצלה רק באמצעות קשרים עם השירות הציבורישניתן ל, של צינון בגין מומחיות מיוחדת של הפורש
וועדה "שיקול הדעת יוכל להינתן ל. עלות תקופת הצינון יכולה להיות מוטלת על השירות הציבורי

  :ראו, 1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(על פי חוק שירות הציבור " למתן היתרים
http://www.civil-service.gov.il/takanot/takanot26.pdf 
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לפי חוק ) או במגזר השלישי(כספי לעובד ציבור שלא יהיה רשאי לעבוד במגזר העסקי 
 .הצינון אם הוא ייוותר ללא מקור פרנסה מתאים בתקופת הצינון

הפרשה מתאימה , בעת קביעת שכרו של נושא משרה הדורשת צינון, יש מקום לשקול .8
במסגרת תכנית הפנסיה של נושא  שיכולה להיכלל" ביטוח תקופת הצינון"לתכניות של 

 .המשרה
 :הליכי הצינון יזכו לשקיפות ולפומבי .9

לגבי , בתפקידים מסוימים שייקבעו, תהיה חובת גילוי לגבי נושאי משרה מאסדרים .9.1
הנושאים שבהם הם עסקו ולגבי הקשר בינם ובין החברות שבענייניהן טיפלו או קיבלו 

 .החלטות
תר האינטרנט של עובדי ציבור שפרשו ונמצאים כל רשות שלטונית תפרסם רשימה בא .9.2

אשר תבהיר לעובדי הציבור הממלאים את תפקידם את המגבלות על , בתקופת צינון
 .התקשרות עם עובדים אלה

בין במסגרות החוק הפלילי ובין במסגרות  - ) לרבות קנסות(ייקבעו אמצעי עונשין וכפייה  .10
יש . כאמור לעיל, הוראות הצינון שייקבעושיוטלו על עובדים שמפרים את  - החוק המינהלי 

 .לשקול גם הטלת קנס על מי שמעסיק את אותו פורש המפר את הוראות הצינון שייקבעו
, ובכלל זה על ראשי ממשלות, תחול גם על נבחרי ציבור, כאמור לעיל, הטלת חובת הצינון .11

מפורט בסעיף סגני שרים וחברי כנסת בהתאם לשיקול הדעת של הגופים האחראים כ, שרים
 .דלעיל העוסק בניגוד עניינים

  

  

  הגברת שוויון ההזדמנויות 

שוויון הזדמנויות הוא אחד הערכים החשובים בכל מדינה דמוקרטית המכבדת את כבוד האדם 
וכי הוא לא יופלה , הביטוי המעשי של ערך זה הוא שכל אדם ייהנה מזכות שווה להצלחה. וחירותו

שיקול לא ענייני הוא כזה שאינו עולה בקנה אחד עם תועלת , ככלל. ינייםלרעה בגלל שיקולים לא עני
עובד ציבור המוסמך לקבל החלטה צריך להיות מוכן לנמק באיזו . הציבור ועם עקרון טוהר המידות

שוויון ההזדמנויות נפגע אם רק חלק מן . מידה ההחלטה שקיבל עומדת במבחנים האמורים
" משאבים שלטוניים"בגדר . אבים שלטוניים בלא שיש לכך הצדקההמעוניינים נהנה מנגישות למש

, עוד נדגיש כי לצד הפגיעה בכבוד האדם ובחירותו. נכללים גם זמנם ותשומת לבם של עובדי ציבור
, מהבחינות הלאומיות, לממשל ולמשק, הפגיעה בשוויון ההזדמנויות מזיקה לכלל הציבור

יך קבלת ההחלטות מעורבים שיקולים בלתי ראויים ובלתי יען כי בתהל, החברתיות והכלכליות כאחד
מסיבות אלה הותקנה חקיקה אשר אוסרת על . הולמים וכפועל יוצא הקצאת המשאבים אינה מיטבית

  .נושאי משרות ציבוריות להשתתף בפעילות פוליטית או מגבילה את פעילותם הפוליטית

יון ההזדמנויות הוא ריכוזיות ההון אחד הגורמים שמביאים לפגיעה במימוש ערך שוו, כאמור
  ). ראו במבוא(הרבה בישראל 
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  :ואלו המלצות הוועדה להגברת שוויון ההזדמנויות

ייבחן היקף הפטורים המוענקים במסגרת המכרזים ותיבחן השפעתם על הפגיעה בעקרון  .1
ודא כמו כן יש לו. כדי להגביר את השוויון ולצמצם את היקף הפטורים, שוויון ההזדמנויות

וכי , לעקוף את חובת הפרסום של מכרזים ןכי לא נעשה שימוש לרעה בפטורים בניסיו
פטורים כאלה . הפטורים אינם פוגעים ביעילות הכלכלית של החברה ושל הסביבה ובטובתן

 . עלולים להסיט את תהליך קבלת ההחלטות לכיוונים לא ראויים
בדבר היקף ההתקשרות מכוח פטור כל משרד יפרסם באופן שוטף באתר האינטרנט דיווח  .2

. כדי לאפשר לציבור להתייחס לנושא ולהגיש בעניינו ערעור במקרה הצורך, של ספק יחיד
עלות מסמכי המכרז לא תעלה על  .המכרז בנוסחו המלא באינטרנטאת  תחול חובה לפרסם

 . הדפסתם עלות
על מרכזי גר מידע ייצור מא ,של ספקים קיימיםתפקוד ות הכמנגנון שיעריך את אי יוקם .3

ויאפשר משיכת מידע , )קיומו על ידי הספקים- לרבות לעניין קיום החוק או אי( ספקים
בכל הנוגע לפעילותו , עברו של הספק .ולגורמים מורשים אחרים ועדות המכרזיםומהמאגר ל

בהסתמך . יובא אפוא בחשבון בעת קבלת ההחלטה לגבי הזוכה, במסגרת מכרזים ציבוריים
יאפשר המנגנון , למשל במקרים חמורים כמו תשלום שוחד, ן העבר עם אותו ספקעל ניסיו

אף את השעייתו של הספק מן המאגר לתקופות ארוכות ועד כדי איסור לצמיתות על 
מוצע שאת המנגנון תקים ותנהל . בכפוף להנמקה ראויה, השתתפותו במכרזים ציבוריים

 . אם זו תוקם -רשות מכרזים מרכזית 
חולתה של חובת המכרזים גם על גופים שגופי שלטון או גופים מוסדיים ציבוריים תורחב ת .4

גם אם כללי , שותפים בבעלות עליהם או בהנהלתם או מפיקים תועלת כלשהי מפעילותם
הוועדה מקווה שתקנות בעניינים . כגון אגודות ידידים, המכרזים הקיימים אינם חלים עליהם

על מנת למנוע עקיפת קיום מכרז באמצעות , יושלמו בקרוב ,על פי חוק חובת המכרזים, אלה
  78גופים אלו

 .כל חברי ועדת המכרזים יחויבו בחובת גילוי נאות לגבי קשרים עם מי ממשתתפי המכרז  .5
תוחל חובת שקיפות מלאה על כל המפגשים עם המשתתפים המתקיימים במסגרת תהליך  .6

למשל לפי העקרונות המפורטים , נויותכדי לשמור על עקרון זכות שוויון ההזדמ, המכרז
 ".שקיפות"בפרק זה בסעיף 

, ופעמים רבות גם הקונה המרכזי במשק, )הרגולטור(המשרד הממשלתי שהוא גם המאסדר  .7
גם אמות מידה , בעת ביצוע מכרזים, צריך להביא בחשבון, שפעולתו מעצבת את הענף

שיקולים של הגדלת  יובאו בחשבון גם, למשל; שנודעת להן השפעה לטווח ארוך
 .התחרותיות ועידוד ספקים קטנים

__________________  

ועל שאר , על חלק מגופים המסונפים כיום לשלטון המקומי חלות הוראותיו של חוק חובת המכרזים 78
תקנות מפורשות בנושא מכרזים טרם הותקנו ויש . הגופים האמורים חלות הוראות פקודת העיריות

חובתם של תאגידים עירוניים לבצע . ועקב כך יש פרשנויות סותרות בעניינו, בהירות בנושא-אי
" תאגיד עירוני. "כרזים מוטלת עליהם על פי הנחיות האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפניםמ

, או מחצית מכוח ההצבעה בו, שעליו יחולו הוראות המכרזים מוגדר רק ככזה שלפחות מחצית הונו
ם כללי מכרזים מתוקנים צריכי. נמצאים בידי רשות מקומית, או מחצית מהזכות למנות דירקטורים

  : להרחבה נוספת ראו. לחול על כל גוף שמשרת בדרך כלשהי את הרשות המקומית
http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalCorporations/Pages/default.aspx  
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ראה הערת שוליים בקטע (ועדות לבדיקת מועמדים לתפקידים בכירים כגון ועדת שפניץ  .8
לא יסתפקו בבדיקת רשימות מועמדים שקיבלו מהגוף הממונה אלא תוקנה ) בדבר שקיפות

ייבחנו לפי אמות מידה כל המועמדים . להן סמכות לצרף מועמדים נוספים לפי שיקול דעתן
בדיקה מצומצמת של מועמדים מתוך רשימה שהגיש שר מסוים היא פתח , לדוגמה. זהות

. משום שהיא עלולה לאפשר לשר לתת טובת הנאה שלטונית למקורביו, לשחיתות לכאורה
יועבר , כל אימת שיתעורר חשש לניגוד עניינים בין מי מהמעורבים בתהליכי מינוי הבכירים

מניעת משוא פנים "לטיפול לפי העקרונות המפורטים בפרק זה בסעיף העוסק בהעניין 
 ".ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים

  

  

הגברת הפיקוח האפקטיבי על השלטון המקומי ועל ועדות התכנון 
  והבנייה

העדויות ששמעה הוועדה איששו למרבה הצער את הדעה שהשלטון המקומי הוא אחד המוקדים 
. עד כדי שחיתות שלטונית בוטה של ממש, חסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטוןהמּועדים לי

הגורם המאפשר יחסי גומלין בלתי ראויים , ככלל. הוועדה התרשמה שאין מדובר בתופעה שולית
תאם הבלתי מספק שבין היקף העצמה המרוכזת  ִ בין הון לשלטון ואפילו שחיתות שלטונית הוא המ

ניתן להזכיר את הכפיפות , לדוגמה. מיות ובין מנגנוני הבקרה הפועלים בהןבידי הרשויות המקו
, לראשי הרשויות -מהנדסי העיר ומבקרי הפנים , היועצים המשפטיים - " שומרי הסף"הישירה של 

אשר פוגעת בעצמאותם ומגבילה אותם במילוי תפקידיהם , ובשל כך את תלותם באלה האחרונים
אשר כפופים מהבחינה המקצועית לחשב הכללי , א כחשבי הרשויותשל(ובשיקול דעתם המקצועי 

לעתים גם אין די בעצמאות המוקנית לחברי מועצת הרשות המקומית כדי שיוכלו ). במשרד האוצר
  . למלא את תפקידם כעין הציבורית המפקחת על פעולות הרשות המקומית

יחסים בלתי ראויים בין הון ובין בתנאים כאלה אמצעי הבקרה וגופי הפיקוח שאמורים להגן מפני 
כל מי שקורא דוח זה שותף בוודאי להתרשמות מחולשת הבקרות והאסדרה . שלטון אינם יעילים

על פי ריבוי פרשיות שחיתות המתפרסמות , בכל הנוגע לשלטון המקומי ולוועדות התכנון והבנייה
כפי שניתן , מעטיםמתמיה שנכתבים בנושא מסמכים לא . באמצעי התקשורת חדשות לבקרים

אולם התוצאה אינה , וייתכן גם שנעשות פעולות לתיקון הליקויים, להתרשם מן הכתוב בדוח זה
  . 79משביעה רצון

  :נרשמה המלצה זו" הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטית"בקטע לעיל המתייחס ל

או שלא בהליכי לאישים פוליטיים בהליכי בחירות , התרומות לסוגיהן כללקבוע כי 
מדובר . יזכו לחשיפה מלאה, לשלטון המרכזי והמקומי ולגופים סמוכים להם, בחירות

אגודות , תרומות לתאגידים עירוניים, הסעות, ספריות, במימון מוסדות כגון בתי כנסת
  .ב"מכוני מחקר וכיו, כלי תקשורת, ידידים של מוסדות

__________________  

מנגנוני הבקרה והביקורת שמפעיל משרד הפנים על התנהלות הרשויות המקומיות , ברק כלב: ראו גם 79
ס לממשל "ביה, אוניברסיטת תל אביב, נייר עמדה, )2009( וטוהר המידותבהתאם לכללי מינהל תקין 

השימוש בכל אחד , כעולה מן הדיון שערכנו: "בדברי הסיכום נכתב. ש הרולד הרטוך"ולמדיניות ע
אינו נעשה כיום באופן הממצה את יכולתם של הכלים , מכלי הפיקוח שעומדים לרשות משרד הפנים

, ]"מינהל תקין -משמעו ' מוצר'לעניין זה [חיוני זה ' מוצר'ינות רכיב או והמאפשר להם לוודא את תק
  .69' ראו עמ
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הוועדה מכירה בכך . בדוח זה, קשר הנוכחיבה, אנו מוצאים לנכון לשוב ולהזכיר המלצה זו
יש בהן . לשלטון המקומי עשויות לשרת אינטרסים חיוביים של שני הצדדים" הון"שתרומות של ה

". הון"והן מספקות פרסום וקורת רוח לאנשי ה, משום תוספת משאבים ניכרת לשלטון המקומי
בין . 80לשחיתות - ומעורר חשש ניכר  - יש במתן תרומות כאמור משום פתיחת פתח , מאידך גיסא

רואה הוועדה יתרון גדול בחובת פרסום , כמו הגבלת סכומי תרומות, הפתרונות שעשויים להישקל
  .התקשורת והלחץ הציבורי יתרמו את חלקם להבטחת כשרות התרומות. מלאה וברורה

  

ת ואלו המלצות הוועדה בעניין הגברת הפיקוח האפקטיבי על השלטון המקומי ועל ועדו

  התכנון והבנייה

באופן שהם יתבצעו ברמה שבה , יוגברו הפיקוח על השלטון המקומי והאסדרה בעניינו .1
 .על מגזרי האנרגיה ועוד, על הבנקים, המדינה מפקחת על שוק ההון והביטוח

תוקם , על מנת להגביר את מידת האפקטיביות של הפיקוח והבקרה על השלטון המקומי .2
למשרד האוצר , שבה יהיה ייצוג למשרד הפנים, ניין זהרשות סטטוטורית עצמאית לע

רשות זו תהיה בעלת . ולמשרד המשפטים ואשר תהיה עצמאית מבחינת קבלת החלטותיה
אופי ביצועי מובהק ויוקנו לה סמכויות ביצוע ושיקול דעת בכל הנוגע למימוש הפיקוח 

, ח משרד מבקר המדינהאבל את העקרונות ואמות מידה שלפיהן תפעל ועדה זו ינס; והבקרה
  . 81שהוא בר הסמכא לעניינים כאלה

: לגופים שונים לפי העניין, מהבחינה המינהלית והמקצועית, שומרי הסף יהיו כפופים .3
היועצים המשפטיים של הרשויות ; ליחידה המתאימה במשרד הפנים -מהנדסי העיר 

הגופים הממונים . למבקר המדינה -ומבקרי הפנים ; ליועץ המשפטי לממשלה - המקומיות 
הקובעים את שכרם והמעבירים אותם , יהיו אלה הממנים את נושאי המשרה הללו

, לחלופין יכולים שומרי הסף להיות כפופים לרשות הסטטוטורית העצמאית. מתפקידיהם
  .כאמור לעיל

אותה רשות גם תפקח על תפקודן של מאות הוועדות העוסקות בתכנון ובבנייה ואשר  .4
  .פיעות במידה ניכרת על מיליארדי השקלים המעורבים בעסקאות מקרקעיןהחלטותיהן מש

אף שתקציביהן מסתכמים , הפיקוח על החברות הכלכליות ברשויות המקומיות מועט .5
הוועדה ממליצה שהיועץ המשפטי של הרשות המקומית יבצע . במיליארדי שקלים בשנה

כדי לוודא , חברות האמורותבדיקה ראשונית בעניינם של המועמדים לכהן כדירקטורים ב
דירקטורים כמו כן מומלץ שגם מינוים של חברי מועצה ל. שאין כל מידע שלילי על מי מהם

להבדיל מדירקטורים הנבחרים מקרב הציבור שכשירותם נבחנת לפני (בחברות עירוניות 

__________________  

שהייתה בשליטת ראש , תרומה לעמותה בעלת מוניטין מעולים. ראו פרויקט הולילנד בירושלים 80
  .נחשדה כמתן שוחד בעבור קבלת זכויות בנייה מופרזות לעניין הפרויקט, העירייה

נראה שיש מקום . מידה של ערפול בכל הנוגע לבקרה על השלטון המקומי הוועדה התרשמה שיש 81
בהקמת "העוסקת  12.5.09- מ 193החלטת ממשלה ראו למשל את . לבדיקה מחדש של כל המערך

להגביר את הבקרה הממשלתית "היא מטרת הרשות ". רשות פנים ממשלתית לבקרת רשויות מקומיות
ליעילות עבודתן ולאיכות השירותים , הרשויות המקומיות להתנהלותן של והבקרה הציבורית בנוגע

אין באפשרותה לפעול כרשות עצמאית כפי למשרד הפנים  בשל הכפפתה של רשות זו". שהן מספקות
זוהי גם דוגמה נוספת . במועד פרסומו של דוח זה עדיין לא הוקמה רשות זו, מכל מקום. שראוי היה

 .כמפורט לעיל, "החלטות ומשמעת, פה וקיום של חקיקהאכי"לפי סעיף " תוקף ביצועי"להיעדר 
   http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/05/des193.htm: ראו
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כדוגמת ועדת המינויים שקמה , ועדה לבחינת כשירויות תה שלבחינייעשה לאחר ) מינוים
 . 1975- ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות 6' מכוח תיקון מס

ברשות המקומית תחול חובת נושאי משרה בכירים ר ועדת התכנון והבנייה ועל "יו על .6
" שיפור התנהלות של בכירים"הגשתן של הצהרות הון לפי המתכונת המפורטת בפרק 

 . ובמועדים המפורטים בפרק
עובדי רשות מקומית בכירים וחברי מועצה לא יוכלו , םלמען הקפדה על מניעת ניגוד ענייני .7

בארגון ללא כוונות רווח הפועל , כחברי הנהלה או כנושאי משרה הזכאים לתמורה, לכהן
 . בתחום השיפוט של הרשות אשר המדינה או הרשות תומכות בו מהבחינה הכספית

בין חברים מקצועיים , בעניין האיזון הראוי בהרכב חברי ועדת המכרזים ברשויות מקומיות .8
מחד גיסא . הוצגו דעות מנוגדות שיש בהן פנים לכאן ולכאן, ממונים ובין נבחרי ציבור

היא בבחינת גורם ) כשם שנהוג כיום(הוצגה הדעה שוועדה הכוללת חברי מועצה נבחרים 
שומר ומפקח על ראש הרשות משום שחברי מועצה מסיעות שונות משגיחים טוב יותר זה 

ידך גיסא הוצגה הדעה כי עדיף שלוועדת המכרזים יהיה צביון של ועדה מקצועית מא. על זה
שנוסף על מקצועיותם , ששיעור גדול מהמשתתפים בה הם נושאי משרה ברשות המקומית

יען כי הם כפופים באופן מובהק להוראות , "הון"הם עמידים יותר כנגד לחצים של ה
הואיל וניתן לראות בדעות אלה . 82שלטוניותשל המערכות ה, ובהן כללי משמעת, מחייבות

מומלץ להקים ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש לשנות את הרכב חברי , פנים לכאן ולכאן
ועדת המכרזים ואם יש לשנות את היחס בין מספר הגורמים המקצועיים בוועדה למספר 

 ).חברי מועצה נבחרים וראש הרשות(נבחרי הציבור 
בות המכרז בגופים השונים של השלטון המקומי מפוזרים בדברי ההסדרים שמגדירים את חו .9

לשלב את מכרזי השלטון המקומי כפרק נוסף אלה ו הסדריםחיוני לרכז . חקיקה שונים
  .המכרזים בתקנות

יוגבר השימוש שעושה משרד הפנים בממצאים שאוספת היחידה לחיוב אישי באגף  .10
הנוכחי המשרד אינו משתמש בממצאים  במצב. לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים

כגון דפוסי פעילות או נורמות שיש בהם , הנאספים כדי ללמוד על בעיות יסוד ברשות
לאחר שמתקבלים הממצאים שרואי . ליזום תיקונים ולהטמיע שינויים, פוטנציאל משחית

חשבון אוספים עבור היחידה וראש היחידה או ההרכב השיפוטי שפועל לצדה מבצעים 
, ל המשרד לזמן את הגורמים המינהליים השונים"על מנכ, ישור ראשוני של הממצאיםא

ללמוד את הליקויים שנחשפו בדפוס העבודה של הרשות ולדון בדרכים האפשריות לשיפור 

__________________  

בפרק על , )2010פורסם בשנת ( 2009דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,ראו מבקר המדינה 82
  : 781' עמ, הרכב ועדת המכרזים בעיריית באר שבע

הוצע לקבוע את הרכבה של  ... ,)הצעת חוק העיריות -להלן ( 2007- ז"התשס, חוק העיריותבהצעת  
. בדומה להרכבה של ועדת המכרזים במשרדי ממשלה, ועדת המכרזים בעירייה כוועדה מקצועית

גזבר העיריה והיועץ המשפטי , המנהל הכללי לעיריה והוא יהיה היושב ראש: ]הרכבה יהיה[...
רי ההסבר להצעה נכתב כי לוועדה מקצועית יש יתרון מובנה על פני ועדה המורכבת בדב ... לעיריה

בצרכים ובדרך כלל אינם בקיאים , שאינם תמיד בעלי הכישורים המקצועיים הנדרשים, מנבחרי ציבור
כנבחר : "...', מר ראובן דנילוביץ, העירייהלעניין הרכב הוועדה יפים דברי ראש ...  .היומיומיים

אני עד לתופעה חמורה שגורמת ליצירת נורמות פסולות ומשחיתה את המערכת  ,ציבור
, ועדה שנשלטת על ידי נבחרי ציבור. מדובר בוועדת מכרזים ברשויות המקומיות. המוניציפאלית

חלק מהם פועלים בניגוד , ולעתים. בשעה שמופעלים עליהם לחצים כבדים מצד בעלי העניין
  ".ם אמורים לייצגתפקיד שאינ, אינטרסים מובהק
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על שר הפנים להוציא הנחיה ברורה לראשי הרשויות שבה ייאמר במפורש כי עליהם . המצב
יש לפרסם את . לים מטעם היחידה לחיוב אישילשתף פעולה עם רואי החשבון שפוע

 .הממצאים ולהביאם לידיעת חברי המועצה וראשי הרשויות
תימצא הדרך הנאותה שתאפשר לקצר במידה ניכרת את הליך מתן היתרי הבנייה ברשות  .11

משרד הפנים יכול להקים ועדה שבה ישתתפו ראשי . המקומית ואת הטיפול ברישוי עסקים
גורמים נוספים המעורים בתהליכי מתן היתרי בנייה ורישוי עסקים וכן , רמהנדסי עי, רשויות

. תפקיד הוועדה יהיה למצוא את הדרך הנכונה לקיצור ההליכים האמורים. נציגי ציבור
 .פעולה כזאת תפחית במידה ניכרת את הצורך בשתדלנים למיניהם

ות של ועדת התכנון תעוגן החובה לבצע רישום פרוטוקולים במסגרת תהליכי קבלת ההחלט .12
בכפוף למגבלות של צנעת  -והבנייה ולפרסמם באתר האינטרנט של הרשות המקומית 

 .הפרט
יפורסמו פרוטוקולים מלאים של ישיבות הוועדה באתר האינטרנט של הרשות המקומית  .13

 . בסמוך למועד קיום הדיון
בין , והבנייה תוקם ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש לשנות את הרכב חברי ועדת התכנון .14

החברים המקצועיים בוועדה למספר נבחרי הציבור בדומה לנאמר בעניין ועדת מכרזים 
 ).לעיל, 8סעיף (ברשות מקומית 

ולפרסם , על מבקר הפנים של העירייה והיועץ המשפטי לרענן הנחיות בנוגע לניגוד עניינים .15
 .ל ועדות תכנון מקומיותבאופן עתי דוגמאות למצבים של ניגוד עניינים שהתגלו בעבודתן ש

א מתחום אחריותה של הרשות המקומית ויועבר בהדרגה  .16 ָ הפיקוח על עברות המקרקעין יּוצ
לשם כך תוקם יחידת פיקוח ארצית מיוחדת ומערך הכשרה . לאחריותה של משטרת ישראל

 . ויוגדל תקציבה של המשטרה בהתאם למשימה חדשה זו
לנוכח העובדה שכיום עונשים אלה קלים , ייהיוחמר בעונשים המושתים על עברייני בנ .17

  .מהנדרש ואינם מרתיעים דיים
הרי שהחוקים והתקנות החלים , מכיוון שעובדי השלטון המקומי ונבחריו אינם עובדי מדינה .18

, אינם חלים עליהם אלא חוקים, ר"לרבות החוקים והתקנות שבתקשי, על עובדי המדינה
שההיבטים החוקיים החלים על עובדי מדינה בנושאי יש לשאוף לכך . תקנות וכללים אחרים

 . 83בהתאמות הדרושות, משמעת יוחלו גם על עובדי השלטון המקומי
  

  

מבקרים פנימיים ויועצים  -" שומרי הסף"חיזוק מעמדם של 
  משפטיים

הוא הכינוי שניתן לאותם גורמים שמתפקידם לשמור על תקינות הפעילות במסגרות " שומרי הסף"
 -דוח זה עוסק בשומרי הסף במסגרות הציבוריות , על פי ההקשר. רטיות וציבוריות כאחדפ, שונות

__________________  

, להשעות עובד רשות מקומית שנפתחה נגדו חקירה פלילית עוד לפני שהוגש כתב אישום: למשל 83
  . בדומה לאפשרות הקיימת להשעיה של עובד מדינה החשוד בפלילים
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הם הדואגים . לשומרי הסף תפקיד חשוב בהסדרת יחסי גומלין ראויים בין הון לשלטון". שלטון"ב
, חוקיות הפעולות, קרי, לכך שגופי השלטון יעמדו למעשה במבחנים הידועים של מבקר המדינה

בין שומרי הסף נכללים היועצים המשפטיים . היעילות והחיסכון, הניהול התקין, טוהר המידות
בחברות ממשלתיות או , ברשויות המקומיות, והמבקרים הפנימיים ביחידות המינהל הציבורי

עם שומרי הסף נמנים גם רואי חשבון חיצוניים בגופים המחויבים . בגופים אחרים של השלטון
ויש , ודירקטורים בחברות ממשלתיות) ב"אוניברסיטאות וכיו, מקומיות רשויות(לביקורת חיצונית 

  .שומרי סף) כמו גזברים ומהנדסים ברשויות המקומיות(הרואים גם בבעלי תפקידים ביצועיים 

אלו הם  -יש כאלה שתפקידיהם הם כשל שומרי סף ) הרגולטורים(גם בין הגופים המאסדרים 
כמו הרשות להגבלים עסקיים או מינהל מקרקעי (ם אותם בעלי תפקיד יחידים או מאוגדי

פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים ורשויות  אשר תפקידם הוא להסדיר ולכוון, 84)ישראל
ומקצתם רק , לא כל המאסדרים הם שומרי סף. הטלת איסוריםבובוויסות , העוסקות בפיקוח

  . 85יצועהמשקפים ומאסדרים את מדיניות הממונים שלהם ומפקחים על ב

מחד גיסא הם משמשים יועצים להנהלות של הגופים שבהם הם . לשומרי הסף תפקיד כפול
ומאידך גיסא הם מבקרים את פעולות הגופים הללו ולעתים בביקורותיהם מובעת , פועלים

לעתים עבודתם מעלה ממצאים שליליים הדורשים טיפול משפטי או . התנגדות לרצון מנהליהם
לכאורה מצבם של שומרי הסף עלול להיות כמצבם של . בעיני הנהלות הגופים אחר שהוא לצנינים
ואמנם יש הכורכים את שומרי הסף עם חושפי השחיתויות ומבחינים ביניהם , חושפי השחיתויות

לכל עובד אחר " חושף פנימי לא רשמי"לשומרי הסף ו" חושף פנימי רשמי"בעזרת הכינויים 
  . 86שחושף פעילות פסולה

מובן שמטבע הדברים רצוי כי שומרי הסף לא יהיו כפופים משום בחינה לאלו שעליהם הם מאליו 
  .87וכי תובטח להם עצמאות מקצועית מלאה לעניין מילוי תפקידיהם, שומרים

במובנים רבים ניתן לראות גם את חברי הכנסת כשומרי הסף של תפקוד הממשלה ואת חברי 
ניתן לעמוד על שני . קודם של ראש הרשות והנהלתההמועצה ברשות מקומית כשומרי הסף של תפ

שמצד , קואליציוניות ואחרות, גורם אחד הוא מחויבויות פוליטיות. גורמים בעיתיים בהקשר זה
להתנגחות " שמירת הסף"אחד עלולות להפריע למילוי תפקיד זה ומצד אחר עלולות להפוך את 

יות הפרדה ברורה בין שומר הסף ובין גורם שני הוא שלצורך תפקוד כזה צריכה לה. קנטרנית

__________________  

  .לדוח' ראו נספח ד 84
  .עילל, "כללי -א ) רגולציה(אסדרה "סעיף " המפגש בין הון לשלטון"בפרק , ראו בדוח זה 85
' עמ, )2003( ?האם נשמעת השריקה: חושפי שחיתויות ובתי הדין לעבודה, ד דניאל אילן"עו: ראו 86

11-13.  
, על תפקידם של שומרי הסף -חלק ג , "המלחמה בשחיתות בישראל", ירון זליכה: לקריאה נוספת 87

  :ראו, "לדמוקרטיה. צ.נ"באתר 
http://www.democracy.co.il/48614/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%
D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA---
%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%92----%D7%93-%D7%A8-
%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-
%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%94 

  ).22.11.09" (מעמד מבקרים פנימיים: "מרכז המחקר והמידע, הכנסת: וכן 
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02396.pdf  

בראשות השופט , 1992-ב"התשנ, דוח הוועדה הציבורית לבחינת חוק הביקורת הפנימית: וכן 
  ).2006דצמבר (ורדימוס זיילר ) בדימוס(

 http://www.sitebuilder.ole-tech.net/sites/yunsi/docs/bikort.pdf  
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. במבנה הפוליטי כיום יש גבולות עמומים מדי בין הכנסת ובין הממשלה. המסגרת המפוקחת
  .הועדה לא הגיעה לדיון בהיבטים אלה

  

מבקרים פנימיים ויועצים  - " שומרי הסף"ואלו המלצות הוועדה בעניין חיזוק מעמדם של 

  :משפטיים

את הפסקאות העוסקות ) 5.1סעיף , פרק חמישי(ת להטמעה ראו נא בהמלצות הנוגעו .1
ובכלל זה  - בכפיפות המקצועית או המינהלית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים 

 .בתקציב הפעולות שלהם
מהנדסי עיר יהיו כפופים מהבחינה המקצועית או המינהלית ליחידה מתאימה במשרד  .2

 .ולא רק למנגנון הרשות המקומית ,לרבות לעניין תקציב הפעולות שלהם, הפנים
חשוב להגן על עצמאותם המקצועית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים ולהבטיח  .3

שהקריירה שלהם לא תהיה תלויה בממצאי הביקורת או בחוות הדעת המקצועיות שהם 
שומר סף אינו יכול להתמנות לתפקידו בארגון כלשהו אם הוא הגיע לתפקידו מתוך . מנפקים

כדי , והוא אינו יכול לקבל תפקיד באותו ארגון לאחר סיום תפקידו כשומר סף, תו ארגוןאו
לפיכך שומרי הסף ביחידות . למנוע את היווצרותן של מחויבויות אישיות כאלה ואחרות

צריכים להיות כפופים לדרג ממונה שהוא חיצוני , על פי מקצועותיהם השונים, השונות
ובכלל זה יקבע את , רג הממונה יאייש את תפקידי שומרי הסףאותו הד. ליחידות המבוקרות

ולחלופין ייקבע מעמד אחיד של שומרי סף ששכרם איננו מושפע משיקול דעת (שכרם 
או , עם שומר סף מארגון אחר) רוטציה(תחלופה , ויהיה אחראי להליכים של פיטורין) אישי

 . קידום
על , למשל. מאות של שומרי הסףיש מקום להקים ועדה שתבחן את שאלת שמירת העצ .4

ועדה כזאת לקבוע אם מבקרי פנים של יחידות מינהל ציבורי קטנות יהיו אנשי מקצוע 
כדוגמת רואי חשבון שמבקרים את הרשויות (חיצוניים שיתמנו לתקופות קצובות 

 ). המקומיות
מבקר המדינה עבור המבקרים (מומלץ שכל אחראי לקבוצה מקצועית של שומרי סף  .5

היחידה , היועץ המשפטי לממשלה עבור היועצים המשפטיים ביחידות השונות, ימייםהפנ
החשב הכללי עבור חשבי , המתאימה במשרד הפנים עבור מהנדסי הרשויות המקומיות

ובכלל זה יקים , ינסח קוד אתי עבור שומרי הסף שבאחריותו) ב"היחידות השונות וכיו
א ולדיווח על חריגות שהועלו במסגרת למעקב בנוש, מנגנון האחראי להטמעת הקוד

 .המעקב
  

  

  )רגולציה(אסדרה 

 מישורי שניכוללת  האסדרה .ויסות והטלת איסורים, פיקוחמתפרשת כפעולות של  אסדרה
שהיא , הכנסת - בישראלהרשות המחוקקת  על ידימתבצעת האסדרה  במישור החקיקתי. תפעילו

במישור ו; מכוח חוקים אלותקנות  להתקין הרשות המבצעת האחראית לאישור החוקים ולהסמכת
הפועלות מכוח  ,ונותידי רשויות שעל ו על ידי משרדי הממשלהמתבצעת האסדרה  הביצועי
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כיום מקובל  .כוללות גם מנגנוני פיקוח ובקרה ואשר, הרשות המחוקקת שהקנתה להןסמכות 
 פיקוח מאסדרות ותשל רשוירשות המבצעת ולפעילותן של הבעיקר  "אסדרה"המונח  לייחס את

 ,ופחות לרשות המחוקקת) שאין הממשלה רשאית להתערב בקביעות בעניינןחלקן עצמאיות (
  ".על-מדיניות"הנחשבת לקובעת 

 ,מערך החיים הכולל במדינה קביעת הכללים שלפיהם יתפקדבכללותה היא  האסדרהמטרתה של 
ומידת המעורבות של רשויות  ,לההכלכחיי ופעילות התנהגות הפירמות , התנהגות הפרט ובכלל זה
החל משנות . סיון להגן על כל אחד מהגופים מפני כוחו של האחריתוך נבכל אלו המדינה 

ר התגברה המגמה של התנתקות הממשלה מאמצעי הייצור והמסחשל המאה העשרים השמונים 
עה משפי האסדרה. רבים תחומיםבסדרת הפעילות א בתהליכים של הפרטה ובד בבד הגברה של

נדרשת הפעלתם מתג התאורה בבית את  כדי להדליק, לדוגמה. על מרבית מרקם החיים והמסחר
אישור אשר מחויב ב ,החשמל בביתמערכת חשמלאי שהתקין את בהחל , אסדרהמעגלי  של כמה

הרשות לשירותים  קביעת מחיר החשמל על ידי דרך ;משרד העבודה מטעם "חשמלאי מורשה"
המשך בתקנות ו; חברת החשמלמפני המונופול של  הצרכנים נת להגן עלעל מ, חשמל -ציבוריים 

מרי ועל יבוא ח) מיסוי לרבות כללי(קביעת כללים ב, להגנה על איכות הסביבה בייצור החשמל
מחצבים אחרים שימוש בשל המדינה לזיכיון  או למכירת, )למשל פחם( הגלם לייצור החשמל

  .88ועוד ,ההמדינ זכויותשמירה על תוך ) גזלמשל (

המפרט את הגופים ', לשם התרשמות בדבר מרחב ההשפעה של האסדרה בישראל ראו נספח ד
, מלבד גופים מאסדרים עיקריים כמודגם בנספח. המאסדרים בישראל ואת תחומי האחריות שלהם

יש אין ספור יחידות מאסדרות או גורמים מאסדרים בתוך משרדי הממשלה המפרסמים כללי 
החל בכללי מכרזים ציבוריים שמפרסם החשב הכללי וכלה בתקנים , ומי אחריותםפעילות לפי תח

  . של גני ילדים שמפרסם משרד החינוך

פעולות מבצעים בעצמם את כל  ,כמו משרדי הבריאות והביטחון, ממשלההמשרדי מ חלק
המשימות את ו ,באופן כללי בלבד אסדרהמשרדים מבצעים חלק מה. פעילותם מיבתחו האסדרה

יש רשויות  .ים אלההפיקוח ממלאות רשויות שונות הכפופות למשרדמשימות ו ותקצועיהמ
ללא צורך  ,הנהנות מעצמאות כמעט מוחלטת, כמו בנק ישראל והרשות לניירות ערך, מאסדרות

המשרד של אישור  נדרשמרבית החלטותיהן ופעולותיהן לויש רשויות ש ;באישור המשרד או השר
אסדרים שמוגדרים כממליצים בלבד אשר חלק ממקבלי ההחלטות יש גופים מ. או הממשלה

מתייחסים להמלצותיהם כאל הצעות לא מחייבות הנתונות לשיקולם הם ויש גופים מאסדרים 
הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים , למשל(אחרים שלמעשה המלצותיהם מתקבלות ללא עוררין 
  ). 89סטטוטוריים ביחידת הממונה על השכר במשרד האוצר

אין בישראל חוק הקובע איך . אין הגופים המאסדרים בישראל זוכים לעצמאות מספקת, ככלל
ולעתים , פועל על פי חקיקה ייעודית) בכל תחום(כל גוף מאסדר . צריכים לפעול גופים מאסדרים

__________________  

  : בוויקיפדיה" רגולציה"ראו  88
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%9
9%D7%94 

תפקידה של הוועדה הוא לקבוע את תנאי ההעסקה של אלו העומדים בראש התאגידים לפי דין ושל  89
לעתים . ברוב המקרים ככולם התנאים נקבעים על פי החלטת הוועדה. אלו ששכרם צמוד לראשונים

ראו את אתר . המלצות הוועדהל משרד האוצר וחורגים מ"נדירות מתערבים שר האוצר או מנכ
 : הוועדה

http://www.mof.gov.il/SACHAR/CLASSIFYINGCORPORATIONS/Pages/Committe
eforclassifyingcorporations.aspx 
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את תחומי אחריותו וסמכותו , החקיקה מגדירה את המאסדר. הוא כפוף ליותר מאשר חוק אחד
ודווקא , בין הגופים המאסדרים. ההבדלים בין החוקים השונים הם רבים. עבודתו ואת נוהלי

  ":תאגידים ציבוריים"יש המאוגדים כ, המובילים שבהם

, מדובר בגוף בעל אישיות משפטית נפרדת. ... אינו מוגדר בדין" תאגיד ציבורי"המונח 
וקובע את ההסדרים  ,המטיל עליו למלא תפקידים ציבוריים... שהוקם בחוק או בחיקוק 

גופים אלה זוכים לשמות שונים בחקיקה . המהותיים והפרוצדורליים החלים עליו
, "תאגיד שהוקם בחוק", "רשות סטטוטורית", "תאגיד סטטוטורי"ובהם , ובספרות
  . 90"מרכז"או , "רשות", "מועצה"ולעתים 

הן מן הבחינה , יהםיש מתח מובנה בין עצמאות הגופים המאסדרים ובין הפיקוח והבקרה על
צריך . והן מבחינת תקינות המינהל וטוהר המידות) של החלטות בנושאי האסדרה(המהותית 

את הצעת דוח המועצה לתאגידים , ככלל, הוועדה מאמצת. למצוא את האיזון הנכון בין השניים
הגוף  לענייננו(ולפיה יש להבחין בין כללי הפעילות הפנימית של התאגיד הציבורי , ציבוריים
"). תקנות בנות פועל תחיקתי" -ובלשון הדוח (ובין כללים המתייחסים לציבור בכללותו ) המאסדר

ובאלו האחרונים יידרש אישור השר , באלו הראשונים תוקנה עצמאות מלאה לגוף המאסדר
  . הממונה על התאגיד

  :ליץ כלהלןדוח המועצה לתאגידים ציבוריים מתייחס לתאגידים שתכליתם פיקוח ואסדרה וממ

והקמת תאגיד ציבורי מסוג זה , ראוי להותיר את הפיקוח וההסדרה בידיה של הממשלה, כעקרון
, שתאגיד ציבורי מתאפיין בשיתוף הציבור בהנהלתו, לאור העובדה. צריכה להיות בבחינת חריג

ם ויש בכך אף לגרו, ")המפוקח("אין בדרך כלל מקום לשתף בעבודת הפיקוח את נציגי הציבור 
מילוי תפקידי פיקוח כרוך במתן סמכויות , כפי שצויין לעיל, בנוסף. לחשש לניגוד עניינים

עם . על הממשלה עצמה, ככלל, ראוי שיוטלו, סמכויות כאלה. להתערבות שלטונית בענייני הפרט
בו ראוי שתחום אם הפעילות היא ב :שיקולים שיכולים להצדיק הקמת גוף כזה הם, זאת

או שיש חשיבות במניעת השפעה , ה הגורם הקובע את המדיניות באופן שוטףשהממשלה לא תהי
קיימת חשיבות לשיתוף נציגים של גופים ציבוריים או אם , ממשלתית על ביצוע הפיקוח וההסדרה

דרכי הפיקוח וכן אם  נציגים אחרים מחוץ לממשלה בקביעת המדיניות או דרכי הפיקוח וההסדרה
  .91ורה בחוקוההסדרה ניתנות להגדרה בר

  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין האסדרה

אף שיש שר האחראי לכל חוק המסדיר את . גוף מאסדר ישמור על עצמאות מקצועית מרבית .1
מומלץ כי את הגוף המאסדר תנהל מועצה של חברים שרובם הגדול , פעולת הגוף המאסדר

__________________  

טיוטה מיוני , צבי זוסמן' יצחק זמיר ולאחריו פרופ' בראשות פרופ, דוח המועצה לתאגידים ציבוריים 90
  ": הפורטל לצדק חברתי"באתר , ה נוסח סופיכנרא, ראו נוסח שונה מעט. 2001

http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=1101369&Fnumber=179&SunId=
1101368  

  .בנוסח האינטרנטי 32' עמ, שם 91
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). שהוא גורם פוליטי(שר הם אנשים מקצועיים בלתי תלויים ושהוא לא ינוהל ישירות על ידי 
 .92חברי המועצה צריכים להיות משוחררים מכל ניגוד עניינים

יש לספק . לשחרר את הגופים המאסדרים מתלות במידע שמספקים הגופים המפוקחים"יש  .2
לגופים המאסדרים אמצעים ומקורות עצמאיים לבדיקה ולאיסוף מידע ולהקנות להם אמצעי 

ה תומכת בגישה זו וממליצה עליה היא ערה לדילמות גם אם הוועד. 93"אכיפה נשכניים
 .94שנוצרות בגינה

יש ) כמו הממונה על ההגבלים העסקיים(לשם הגברת עצמאותם של מאסדרים בכירים  .3
תקופת צינון של עובדי השירות "ראו הקטע (בראש ובראשונה להכפיפם להוראות הצינון 

ארוכה , מנותם לתקופת כהונה אחתוכן מומלץ ל) בפרק זה" הציבורי במעבר למגזר הפרטי
ניתן לשקול את האפשרות שנושא המשרה הבכיר יתחייב לאחר תום כהונתו . ובלתי תלויה

  . ב"מונופול וכיו, שלא לעבור לעבוד עבור קבוצת ריכוז

 :חוק זה יבהיר. ינוסח חוק כללי לכל גופי האסדרה .4
 . ל המאסדרשהוא מקור הסמכות ש, שלכל מאסדר צריך להתמנות גוף מוסמך .4.1
 .שלכל מאסדר יש מדיניות ברורה שהגדיר הגוף המוסמך .4.2
 . שניתן פומבי לאותה מדיניות ברורה  .4.3
 . שפעולת המאסדר שקופה .4.4
העומד במבחנים ) תאגיד או ארגון, אזרח(שפעולת המאסדר שוויונית ולכל גוף מתאים  .4.5

משום  נבהיר שאין בכך. הנדרשים יש זכות להצטרף לפעילות המאוסדרת ולעסוק בה
 .גריעה כלשהי מסמכויות הגוף המאסדר

שקופים , צריכים להיות ברורים -בכלל זה תהליכי ערעור  -תהליכי מכרזים וסינונים  .4.6
 .ומפורסמים בציבור

שתשמש גוף , במסגרת החוק הכללי האמור מומלץ לכונן רשות חיצונית לגופים מאסדרים .5
במומחיות , מצוידת בידעשתהיה , דוגמת רשות החברות הממשלתיות, מטה מקצועי

 . 95להפעיל פיקוח מקצועי על כלל הגופים המאסדרים, בין היתר, ובסמכויות שיאפשרו לה
  

  

__________________  

ג הוא תמיד פרופסור ממוסד "ר המל"סגן יו): ג"מל(ראו למשל את המועצה להשכלה גבוהה  92
איך ניתן להבטיח שאותו פרופסור אינו מעדיף את ). ג"פוף למלשגם הוא כ(להשכלה גבוהה 

ראו הרחבה במבקר ? האוניברסיטה שלו על פני אחרות או את האוניברסיטאות כולן על פני המכללות
  .217-218' עמ, )2009(דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה , המדינה

  .2.11.11, דה מרקר -הארץ , "הרגולטור הישראלי הוא כשלון מתמשך", ד שלמה כהן"עו 93
את השני . כללי וחשוף למחקר ולניתוח-האחד הוא ציבורי. ניתן להבחין ולהפריד בין שני סוגי מידע 94

לעתים הגוף המאוסדר השולט על . אוספים או יוצרים הגופים המאוסדרים ועל כן הם שולטים בו
  . המידע לא יהיה מוכן לחשוף אותו לפני הגופים המאסדרים

בטיוטה מיוני , 27' עמ, 90הערת שוליים , כדוגמת המלצת דוח המועצה לתאגידים ציבוריים לעיל 95
  .ואילך 70' ובהרחבה מעמ 24' עמ, וכן בנוסח האינטרנטי; 2001
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  העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות והגנה עליהם

אחד הנושאים החשובים שבהם עוסק דוח זה הוא חיזוקו של השלטון באמצעות ניסיון למנוע 
ניתן לקבל כאשר אדם המקורב , יעיל וממוקד, חיזוק כזה. ן ההוןיחסי גומלין פסולים בינו ובי

מחליט , למבצעי הפעילות הפסולה במקום עבודתו או המכיר פעילות זו באופן בלתי אמצעי
ניתן לטעון . 96לחשוף אותה לפני גורמים חיצוניים על מנת שהיא תטופל באופן נאות ותתוקן

במשך השנים התפרסמו . פות ומחזקת אותושפעולה כזאת עולה בקנה אחד עם עקרון השקי
ואף הוקמה עמותה ששמה לה , בציבור מקרים שבהם עובדים חשפו שחיתות במקומות עבודתם

האחד נועד להגן על העובד חושף . 98שני חוקים עוסקים בנושא. 97אלה סייע לעובדיםלמטרה ל
ל חושפי השחיתויות והשני מנסה להעלות את קרנם ש, השחיתות מפני פיטורין או פגיעה אחרת

ובנסיבות מסוימות גם תעודות ) מאת ראש הגוף המעביד(באמצעות הענקת תעודת ממצאים 
  .ר הכנסת"הוקרה מאת נשיא המדינה או מאת יו

, מתוקף תפקידו כנציב תלונות הציבור, חוק מבקר המדינה כולל סעיפים מסוימים המקנים למבקר
לעובד חושף , בין זמני ובין קבוע, תוקף מחייב סמכויות שונות המאפשרות לו לתת סעד בעל

במתן פיצויים מיוחדים ובמתן צו , בביטול פיטורים, בין היתר, הסעד יכול להתבטא. השחיתות
והיא סוקרת , 99מבקר המדינה פרסם חוות דעת שיוחדה לנושא. להעברת העובד למשרה אחרת

   .היבטים מסוימים של הסוגיה ואף מפרטת כמה המלצות בנושא

הניסיון מלמד שחשיפת שחיתויות על ידי עובדים במקומות עבודתם היא מוגבלת ומצומצמת 
להלן כמה . 100כאמור לעיל, בין היתר בשל קשיים ליישם את הוראות החוקים הקיימים, בהיקפה

  :101דוגמאות לקשיים אלה ולדילמות המתעוררות בטיפול בעובדים שחשפו שחיתויות

 ו כעובד שהתריע על הפרות נורמטיביות שחשיפתן מזכה א" חושף שחיתות"מי יוגדר כ
 ?בהגנה

  מהי רמת הוודאות של מסכת הראיות שיש לדרוש מן העובד המתריע בנוגע לחריגות
 ?שחשף

  האם רק עברה פלילית  -מהי ההפרה הנורמטיבית שחשיפתה תזכה את העובד בהגנה
 ?או כל חריגה מכללי מינהל תקין

__________________  

, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור". חושפי שחיתויות"המונח המקובל לעניין זה הוא  96
על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר ... יבור שהתלונן עובד הצ"מתייחס ל, 1992- ב"התשנ

" Whistleblower"המונח באנגלית . מתאים יותר" עוצרי שחיתויות"יש הסבורים שהמונח ". המידות
הביטוי . באשר הוא ממקד את תשומת הלב באזהרה ולא במעשה שמפניו מזהירים, נשמע עדין יותר

למי שמתריע , מוסר לאחרים למי שדרכו להטיףמתייחס ו" כבד"נשמע " מוכיח בשער"המקראי 
  . ומהחוסר צדק וכדעל , עוולות ברבים על

ש השופט "ע ,העמותה למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות ,ל"מיסודה של מיה קוך ז -  עוגן :ראו 97
  www.oggen.co.il): ר"ע( ל"חיים כהן ז

חשיפת עברות (וחוק הגנה על עובדים , 1992-ב"התשנ, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור 98
  . 1997- ז"התשנ, )ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין

  ).2007( הגנה על חושפי מעשי שחיתות - חוות דעת , מבקר המדינה 99
חושפי , דניאל אילן: ראו, בנושא הקשיים הניצבים בפני חושפי שחיתויות שלטענתם נפגעו מהחשיפה 100

  ).2003( ?האם נשמעת השריקה: ין לעבודהשחיתויות ובתי הד
בחלקן על פי נייר עמדה מאת התנועה למען איכות השלטון לוועדת משנה של הוועדה המייעצת  101

  ).2009(למבקר המדינה 
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 פגיעה ככזאת שמכוונת לעובד המתריע בגין התרעתו מהם הסימנים שלפיהם תזוהה? 
 מהי ההגנה הראויה על חושף השחיתות? 

 כיצד ניתן להגביר את התמריץ לחשוף שחיתות? 
  להביא להקטנת המחיר שמשלם חושף השחיתות בכך ) באמצעות חקיקה(כיצד ניתן

 ?שמתנכלים לו
  נכל לעובד חושף להביא להקטנת התמריץ למי שמת) באמצעות חקיקה(כיצד ניתן

 ?)או להביא להגבלת החופש של המתנכל(השחיתות 
 עד כמה קשורים מניעי חושף השחיתויות לעניין ההגנה עליו ? 

 נקמנות או חרטה על , האם יש להגן גם על עובד שחשף שחיתויות מטעמי צדקנות
 ?השתתפותו במעשה הפסול

 עילות זו נחשפה האם פ(? האם יש חשיבות לערוץ שבו נחשפה הפעילות הפסולה
 )?באמצעות התקשורת? באמצעות מבקר המדינה? באמצעות הממונים

 מהי התייחסות המערכת הארגונית והמשפטית? 
 ארגוני או -מינהל לקוי היא עניין פנים" סתם"עוון או פשע או , האם חשיפת שחיתות

 ?עניין כללי הנוגע לכלל הציבור
 והאם יש לחייב עובד לחשוף מעשה פסול שנודע ל? 

חשוב לציין שתדמיתם השלילית של עובדים שחשפו שחיתות במקום עבודתם שגויה ובלתי 
לנידוי ולקיפוח במקומות , הניסיון מלמד שחושפי השחיתות נעשו מטרה לביקורת. מוצדקת
בעת שסירב להעניק בתקופת נשיאותו תעודות , זכורים גם דבריו של אחד מנשיאי ישראל. עבודתם

שאינו רוצה לעודד מלשינים "מכיוון , תויות לפי החוק לעידוד טוהר המידותהוקרה לחושפי שחי
חשש מגישה כזאת של הסובבים מסכל מראש כל יזמה של עובד . 102"ואינו מוכן להצטלם איתם

גם אם אינה נוגעת (דוגמה לחשיפת שחיתות שזכתה לפרסום רב . לחשוף שחיתות במקום עבודתו
שבה עמיתיהם לעבודה של שלושת , בשירות הביטחון הכללי 300היא פרשת קו ") הון"לענייני 

  .חושפי השחיתות והממונים עליהם מתחו עליהם ביקורת חריפה עד שנאלצו לפרוש מן השירות

לתחושת חוסר ודאות , בשל המורכבות הרבה של נושא זה נתון חושף השחיתות לריגושים עזים
שומה על , לדעת הוועדה. ל בני משפחתוולפחדים מפני ההשפעות של פעולת החשיפה עליו וע

ראוי לעודדם ולשכנעם . המינהל הציבורי לפעול לשינוי אופן התפיסה של חושפי השחיתויות
צריך להטמיע בקרב מנהלים ממונים . שהמערכת השלטונית ודעת הקהל עומדות לימינם

. ול בשחיתותבהיותה אחת מאבני היסוד של הטיפ, שפעולתם של חושפי שחיתויות היא חיובית
  .לדכאם או להחרימם, יש לעודדם ולא לגמול להם רע

שמטרתו להביא לגיבוש רשימת המלצות מפורטת ושלמה חרג , דיון מפורט בסוגיות אלו ואחרות
  . מגבולות הגזרה של פעולת הוועדה

  

__________________  

  .42' עמ, )2007מרץ ( 38, ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל - עורך הדין , "חשופים בצריח", אלון. ג 102
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  :ואלו המלצות הוועדה בעניין העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות והגנה עליהם

להמשיך ולהשקיע את , בתפקידו כנציב תלונות הציבור, משרד מבקר המדינהלעודד את  .1
על מנת להשלים , ב"בהצעות חקיקה וכיו, בניסוח מסמכים, המשאבים הדרושים בדיונים

 .מערכת כללים שתוכל לקדם את הנושא
בתקשורת במסגרות דיון ובספרות , לפתח ולעודד דיון ציבורי מעל הבמות המתאימות .2

די להטמיע את עניין העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות במקומות המקצועית כ
דיון כזה ישתלב . הרחבה בנושא הכללי של הטמעת המלצות ראו בפרק הבא. עבודתם

את חובות , נבחרים וממונים כאחד, בדיונים נוספים שמטרתם להסביר לעובדי הציבור
 . כאמור לעיל - ת מלאה הנאמנות שלהם כנאמני ציבור ואת חובתם לפעול בשקיפו

, לספק לחושף השחיתות הגנה משפטית ברמה הניתנת לעובד הציבור הנחשד בשחיתות .3
 .ובכלל זה להקצות את התקציב הנדרש לכך

  
  

  צעדים ראשונים מיידיים על ידי מבקר המדינה 

לדעת הוועדה יש פעולות שניתן וראוי לנקוט גם אם הכנסת לא תקדם חקיקה המומלצת והנדרשת 
והן בבחינת צעדים , ההמלצות שלהלן משלימות את מגוון ההמלצות שפורטו לעיל. לפי דוח זה

  . בהובלתו וביזמתו של מבקר המדינה, שניתן לנקוט לאלתר

  

  : ואלו המלצות הוועדה בעניין צעדים ראשונים מיידיים על ידי מבקר המדינה

טוניים הנוגעים לעניינו של מומלץ שמבקר המדינה יבהיר כי חל איסור לדון בעניינים של .1
 . במפגשים חברתיים 103בעל הון

 שעוסקת לבעל הון ציבור נבחר בין פגישה מומלץ שמבקר המדינה יקבע נוהל ולפיו כל .2
. פרוטוקול של הפגישה יועבר למזכיר הממשלה. מלא באופן תתועד הון בעל של בענייניו

  . ים אלהלמבקר המדינה או למי מטעמו תהיה סמכות לבחון פרוטוקול

מומלץ שמבקר המדינה יהדק את הבקרה על פעילות הרגולטורים שאמורים לטפל בבעיות  .3
 . קרטלים ומניעת תחרות, של ריכוזיות

מומלץ שמבקר המדינה יבקש מעובדי ציבור ממונים לכתוב אם להערכתם יש בידיהם  .4
 . הסמכויות והכלים להתמודד עם הבעיה של הון ושלטון

יבדוק אם יש בנציבות שירות המדינה תורה אשר מתמודדת עם  מומלץ שמבקר המדינה .5
ועם הכשרת " הדלת המסתובבת"עם בעיית , בעיית המעבר מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי

בכלל זה יש להדק את הפיקוח והבקרה על תכניות . עובדי ציבור בכירים לתפקידי רגולציה
 . שמטרתן לעצב שירות מדינה מקצועי ובלתי תלוי

  . ץ שמבקר המדינה יפרסם דוח עתי מיוחד על הפרות של כללי ההתנהגות לעילמומל .6

__________________  

שבפרק " הגישה האחת"בעלי , ניסחו חברי הוועדה" צעדים מידיים" הפרק הזה בנושא-את תת 103
  .המובא כאן יש להבין אפוא ברוח אותה גישה" בעל הון"את המונח . הראשון
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  : פרק חמישי
  הטמעה של הנהלים שייקבעו ושל נורמות ראויות 

  לפעולת המינהל הציבורי

חלק מההמלצות . והוסיף ופירט את המלצות הוועדה, ת המצב על בעיותיההדוח סקר את תמונ
אך עד כה מיעט הדוח לעסוק בתפקידם של , נקודתיות וחלקן עקרוניות ואולי אף מערכתיות

המערכת השלטונית ושל הציבור בחיזוק טוהר המידות במינהל הציבורי ובמערכה כנגד השחיתות 
ה והפנמה של נורמות עבודה ראויות וכללי פעילות והחלטה השרש, אמנם חיזוק טוהר המידות. בו

באשר הם חלק בלתי נפרד מהיבטי , ראויים במינהל הציבורי הם מעניינו של מבקר המדינה
אולם הטמעת הנורמות והכללים אינה עניין רק למבקר , הביקורת המפורשים בחוקי הביקורת

כפעולה יזומה , ינה של הרשות המבצעתבראש ובראשונה ההטמעה היא עני, נהפוך הוא. המדינה
  . שוטפת ורציפה של שגרת הפעילות של מערכות הממשל הציבורי ושל מערכות החינוך השונות

היא בבחינת צדו השני של מטבע ) ולעניין זה גם אמצעי האכיפה(ההטמעה , לדעת הוועדה
התחכום , ל ההיקףהוועדה התרשמה מן העדויות ששמעה ע. ההמלצות ואין לאחד קיום ללא השני

שתי . והאפשרויות הרבות של ניצול קשרים בלתי ראויים בין מערכות ההון למערכות השלטון
על אף הנהלים והבקרות . יש בהן כוחניות ותכליתיות. המערכות רבות עוצמה ורבות משאבים

בשני (תמיד יתעוררו שאיפות ויימצאו דרכים לניצול משאבים ציבוריים לצורכי אינטרסים פרטיים 
בבחינת מים זורמים במורד שתמיד ימצאו להם מוצא , )גם בצד ההון וגם בצד השלטון -הצדדים 

, ונציגי שלטון, מחד גיסא, תמיד יימצאו בעלי הון והשפעה. מבעד לכל מחסום שיוקם על דרכם
מעמדם והשפעתם על חשבון , שירצו וינסו להגדיל את הונם, מאידך גיסא, נבחרים וממונים

יש שיעשו כן בבוטות ויש שיעשו כן בתחכום עדין . אם הדבר יתאפשר להם, הציבורית הקופה
אך , 104אמנם בחקיקה כללית ניתן להגדיר להון הפרטי איסורים במגעיו עם השלטון. ובאנינות
צריך להתקין מארג . הנחיות ומגבלות צריכים להיות מוטלים על השלטון, כללי התנהגות, כעיקרון

טיביות אשר מחד גיסא יגדירו למינהל הציבורי את המותר והאסור בפעולתו של דרישות נורמ
ומאידך גיסא יוכלו גם לחייב את המינהל הציבורי לפעול בדרכים הנכונות ולהקשות עליו ככל 

 .האפשר לסטות מדרכים נכונות אלו
שני מ, אינה מספיקה) החוקים הפליליים והדינים המשמעתיים(הניסיון מלמד שחקיקה עונשת 

אל "אין די בהרתעה עונשת ותמיד יימצאו כאלה שינסו לעבור על הוראות  -האחד : טעמים
אם משום שהפעולה הבלתי ראויה (בשל ההערכה שמערכות האכיפה לא יתפסו אותם " תעשה

 - והשני ; )נעשתה במסתרים ואם משום שלדעתם כוחם רב להם לעמוד כנגד כל ביקורת או תביעה
ש מגבלות באשר אכיפתם מחייבת עמידה במגבלות פרוצדורליות של דיני לחוקים הפליליים י

החשוד , אם התביעה אינה מצליחה לעמוד במבחנים כאלה. הוכחת כוונה פלילית וכדומה, ראיות
למרות מטען ממשי של ממצאים וראיות , יוצא חף מכל אשמה ויכול להמשיך במילוי תפקידיו

  . כאילו נגוזו וכבר אינם עומדים לחובת החשוד אשר לאחר סיום ההליך הפלילי, כנגדו

ועל פי עקרונות החקיקה הפלילית עברה צריכה להיות מוגדרת , החקיקה היא פרטנית באופייה
חינוך לערכים , בה בעת. אין החקיקה יכולה להקיף את כל המקרים שנכון להחילה עליהם. במדויק

__________________  

הפרעה  -א 288סעיף , העלבת עובד ציבור -  288סעיף : 1977-ו"התשל, ראו למשל חוק העונשין 104
  .מתן שוחד לעובד ציבור - 291סעיף , לעובד ציבור
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הנפש אינה מתירה . היא עצמית" אכיפתם", אם הערכים מופנמים. המתמקד בהפנמתם הוא כוללני
  .להפר ערכים מופנמים

על מנת שההמלצות בעניין מניעת יחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון לא , לדעת הוועדה
עד עתה הצטברו מקרים רבים . חשוב לעסוק גם בנושא ההטמעה שלהן, יהפכו לאות מתה

אולם עד , לפי עקרונות של בקרה ומינהל תקין שהתחילו ביזמה ברוכה להסדיר פעולות ותהליכים
לנוכח התנגדויות של אלה שהכללים היו אמורים , אשר הגיעו לניסוחים סופיים של כללים יעילים

או , או שהכללים לא אושרו) וניסוחיהם הפכו מעורפלים(נשחקו ההמלצות והכללים , לחול עליהם
  .105)ולא תכליתיאו יושמו באופן חלקי (שהכללים אושרו ולא יושמו 

החזון שצריך להנחות את החברה בישראל הוא שמערכת הכללים והנורמות הראויים יהיו 
מוטמעים היטב בחברה בישראל באופן שהציבור והשלטון גם יחד ידעו להבדיל בין התנהגות 

פעולת . ראויה ובין התנהגות בלתי ראויה והציבור יוכל לגמול לנציגי הציבור על פי התנהגותם
ואפשר להעשירה ולהעמיקה , מעה חייבת להיכלל בתהליך החינוכי החל בבתי הספרההט

בדומה למעורבותם של קצינים המבקרים בבתי , באמצעות מעורבות של בכירי המינהל הציבורי
  .ל"הספר על מנת להעביר מסרים הולמים מטעם צה

ניתן עוד להרחיב . דהרק על מנת להדגים את עמדת הווע, ההמלצות מנוסחות להלן בתמצית בלבד
בנושא ובין היתר לכלול בו שרטוט תבנית של הקמת גוף מרכזי במינהל הציבורי שיהיה בעל 

 . סמכויות ביצועיות למימוש וליישום של מערך הנהלים הראויים והנורמות השלטוניות
  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין ההטמעה

שמקורם בכלל דוחות הביקורת  הכללים והנורמות, מבקר המדינה ירכז את העקרונות .1
על מנת ליצור קובץ מוסכמות מרוכז של , השונים של מבקרי המדינה לדורותיהם ובדוח זה

הקובץ יוכל לשמש כאמת מידה וכסרגל לבחינת . נורמות שלטוניות ונהלים ראויים
קובץ כזה יכול לעסוק . ההתנהגות של נבחרי הציבור ושל עובדי הציבור בקרב גופי השלטון

מהו , האיסור להשתמש במידע פנים, מהו ניגוד עניינים ואיך להימנע ממנו: בנושאים כגון
יחסי , קיום סביבת עבודה ראויה, החשיבות שבשמירת רכוש הארגון, מוסר עבודה ראוי

וכיוצא באלה סוגיות של שגרת , קבלת טובות הנאה- אי, )בייחוד כלפי הציבור(אנוש ראויים 
קובץ כזה ישמש גם בסיס לתכניות לימודים והדרכה לעובדי ציבור . עבודה במינהל הציבורי

  .ולכלל הציבור

נוסף על ניסוח . לפי העניין -תוחל חובת ניסוח קודים אתיים ביחידות המינהל הציבורי  .2
לרבות על תיעוד של , ייקבע גוף המפקח על קיום הקוד האתי ביחידה, הקודים האתיים

ואף יש , תח סעיפים בקוד האתי שמרבים לא לציית להםיש לנ. חריגות ושל הסברים להן
 .לשקול את הסרתם

 :הקוד האתי בכל יחידה ישולב בפעילותה השגרתית וישפיע עליה .3

__________________  

בעניין הצעתו לכללי , באתר המרכז לאתיקה בירושלים, ראו למשל את מאמרו של השופט יצחק זמיר 105
, איך נשחקו המלצותיו להנהגת הצהרות הון של חברי הכנסת ולשימוש בהן -אתיקה לחברי הכנסת 
  :עד שהתרוקנו מתוכנן

http://mishkenot.org.il/hebrew/HebEthicsArticlesFull.aspx?articleId=11 



  שלטון בישראל- דוח הוועדה לבחינת יחסי הון  

87  

 .106ראש היחידה אחראי לוודא שהעובדים מכירים את הקוד האתי כלשונו וכרוחו .3.1
י בהליכ, למשל; יימצאו הזדמנויות שבהן העובדים יחזרו וישננו את הקוד האתי .3.2

 . ב"בעת העלאה בדרגה וכיו, מכרזים לקבלה לשירות הציבורי
ידוע לוועדה שמבקר המדינה כבר החל בעבר לתת את דעתו על הקמת יחידת הסברה לנושא  .4

לדעת הוועדה מדובר ברעיון טוב וכדאי להמשיך את העיון בו עד לכדי . במשרד מבקר המדינה
אך , שאים הנוגעים לעבודת ביקורת המדינהייתכן שיחידה כזאת תכוון ליעדים ולנו. מימושו

יחידת הסברה . יש חפיפה רבה בין אלה ובין קביעת נורמות אתיקה ראויות למינהל הציבורי
, במשרד המבקר עשויה להיות הזרז לפעולה כוללנית דומה של הסברה וחינוך במינהל הציבורי

את האחריות ). יועד לציבוראם ת(והן כלפי חוץ ) אם תיועד למינהל הציבורי(הן כלפי פנים 
 . על נציבות שירות המדינה, למשל, לפעולה כוללנית כזאת אפשר להטיל

שכבר אוזכרו לעיל , מומלץ לכונן מערך הטמעה שיושתת על שלושת היסודות האלה .5
 :בהקשרים שנדונו

 תבניות ארגוניות ראויות .5.1
נים התבניות הארגוניות ינתקו את תלותם של שומרי הסף בהנהלות הארגו .5.1.1

יועצים משפטיים . הדבר מכוון בייחוד למבקרים פנימיים. שאותם הם משרתים
וחשבי יחידות כפופים לחשב , כפופים כבר כיום ליועץ המשפטי לממשלה

וגוף , לפי אפשרות זו ימונו שומרי סף עבור יחידות המינהל הציבורי. הכללי
שרות עמם מרכזי עצמאי במינהל הציבורי יקבע את שכרם ויסיים את ההתק

הוא , גוף זה יהיה משוחרר מהשפעות של הארגונים הנדונים. 107בבוא זמנם
יקצה את שומרי הסף לגופים שבהם יפעלו וידאג גם לרוטציה מתאימה על ידי 

ברוטציה יובא בחשבון האיזון הדרוש . העברתם בין יחידות המינהל השונות
בגין עבודה ממושכת , שבין מניעת פיתוח תלות וקשרים מיוחדים בתוך הארגון

  .ובין מניעת איבוד הידע וההתמחות בפעילות הארגון הנדון, במסגרתו
אפשרות אחרת לחיזוק עצמאותם של שומרי הסף שאותה ניתן לשקול היא  .5.1.2

מבקר פנימי יהיה כפוף מהבחינה , למשל -יצירת תבניות של כפיפות כפולה 
מהבחינה , דבד בב. התפעולית והמשמעתית לראש הגוף שבו הוא פועל

הוא יהיה כפוף גם למבקר , הכוללת גם קביעת שכר וקידום, המקצועית
. 108ראש מערך הביקורת הפנימית של המדינה, זה האחרון, המדינה בהיותו

__________________  

דן : ראו, בעניין ההשפעה החיובית שיש לשינון הנחיות מוסריות על שמירה על כללי התנהלות 106
  .165-180' עמ, )2011( לא רציונלי ולא במקרה, אריאלי

גוף כזה יכול להיות יחידת המפקח הכללי במשרד ראש הממשלה האחראי לתגובות משרדי הממשלה  107
 :ראו, על דוחות מבקר המדינה

http://www.pmo.gov.il/PMO/PM+Office/Departments/bikoret.htm 
המפקח על עבודתם של רואי חשבון , במשרד הפנים" רואה החשבון לעיריות"ראו גם את תפקידו של  

  .חיצוניים המבקרים את דוחותיהן של הרשויות המקומיות והמתאם את עבודתם האמורה
ר הגדודי כפוף למפקד הגדוד בכל דבר ועניין אך כפוף קצין הקש: את התבניות הצבאיות, למשל, ראו 108

, קצין הקשר החטיבתי כפוף למפקד החטיבה ובד בבד. לקצין הקשר החטיבתי מהבחינה המקצועית
. 'החימוש וכו, הרפואה, כך גם קציני המודיעין. 'גם לקצין הקשר האוגדתי וגו, מהבחינה המקצועית

   -באתר עמלנט : להרחבה ראו". מטריציוניהמבנה ה"המונח המקצועי לתבנית זו הוא 
http://www.amalnet.k12.il/sites/minhal/articles/minz0305.asp?ip=y&id=2675&level=3
&num=3&x_tree=5&y_tree=2&b=y  

  .http://www.erp.org.il/news/new.asp?newID=1601&catID=1 :ובאתר 
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תלותו של מבקר הפנים בגוף המבוקר שבו הוא -תבנית כזאת תבטיח את אי
  .עובד

 :בעניינם של גופים מאסדרים .5.1.3
קטנים , ם בכל הגופים המאסדריםמומלץ לבצע שינויים ארגוניי .5.1.3.1

כדי לנתקם ככל האפשר מכפיפות ישירה לדרג הפוליטי , כגדולים
  .ובכך להבטיח את עצמאותם המקצועית

נציב "מומלץ להקים בגופים המאסדרים יחידות שמתפקידן לשמש  .5.1.3.2
 ".תלונות הציבור

 חקיקה ואכיפתה .5.2
מקום כלשהו חל כאן על כל הכללים וההוראות שכתובים ב" חקיקה"המונח  .5.2.1

ר "הוראות תקשי, צווים, תקנות, חקיקה ראשית, קרי, וברמת חקיקה כלשהי
הוראות (ארגוניות -הנחיות פנים, )תקנון השירות והנחיות השלטון המקומי(

. ב"כללי אתיקה של ארגונים וכיו, הנחיות מטעם גופים מאסדרים, )ל"מנכ
את , ת ואת הזכויותהחקיקה היא המכשיר המובן מאליו אשר מגדיר את החובו

בכלל זה מתייחסת החקיקה . המותר ואת האסור לכל אדם ולכל גוף במדינה
ושל המינהל ) במישורים של מגעיהם עם השלטון(לפעילותם של האזרחים 

 . לפעילותו של כל צד כשלעצמו ולפעילותם ההדדית של שני הצדדים, הציבורי
אין די בחקיקה , הכרחיבבחינת תנאי , למרות היותה המכשיר המובן מאליו .5.2.2

להיות המנוע , הן בכלל והן בדגש על החוק הפלילי, החקיקה לא יכולה. בלבד
עם זאת חשיבותה . 109העיקרי להטמעת עקרונות מינהל תקין במינהל הציבורי

 .כאמור, החקיקה היא זו המגדירה והקובעת -מוחלטת 
ל זה המשק ובכל(לפי צורכי המדינה , החקיקה נוצרה והתגבשה במשך השנים .5.2.3

מצטבר ולא על פי תבנית -באופן לקטני, מפעם לפעם, )והמינהל הציבורי
חקיקה אינה רואה תמיד  -מטבע הדברים , זאת ועוד. תואמת חובקת כול

ובהכרח את טובת העניין אלא משקפת שיווי משקל אקראי בין כוחות 
דירה כך גם החקיקה המס. פוליטיים שלהם גם מניעים ועניין מקומיים וצרים

ניתן לעמוד היום על , לדוגמה. 110נושאים המשקפים את עקרונות מינהל תקין
חוסר בחוקי מסגרת שייצרו מכנה משותף בין חוקים אחרים העוסקים 

שייצור מסגרת עבודה  -) רגולציה(חוק אסדרה : כמו, בנושאים קרובים
וחוק ; משותפת וכללי פעולה מתאימים ומשותפים לגופי אסדרה במשק

__________________  

וראו , אורה את הסעיפים המתאימים בחוק העונשיןאנו עדים לקשיים להחיל על עבריינים לכ, למשל 109
שלפיו הוא מנחה את התביעה הכללית ) 1.6.10, הארץ(גם ריאיון עם היועץ המשפטי ויינשטיין 

להתמקד "ו, "ורק כשקיים אינטרס ציבורי" "להגיש תביעות רק כשיש סיכוי סביר להרשעה"
להתרכז בעבירות העיקריות ולא "וכן " ולא לבזבז זמן בעבריינים שוליים" "בעבריינים העיקריים

אך ברורה גם ההשפעה של גישה כזאת על שחיקת , שיקוליו ברורים". לדשדש בשולי הארוע הפלילי
 .נורמות של אתיקה

  . מאמרו של השופט יצחק זמיר, 105הערת שוליים , לעיל 110
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שייצור מסגרת משותפת ויסדיר את פעילותן  -של המשפט המינהלי  מסגרת
 .111של רשויות השלטון

, במישוריה השונים, גם עקרונות מינהל תקין חייבים לקבל ביטוי בחקיקה .5.2.4
, כלליים או מחלקתיים, ובכלל זה על גופי המינהל התקין לנסח כללי אתיקה

 .ברוח דוח זה
כללי אתיקה , ר"הוראות תקשי -אשר לחקיקה במישורים הנמוכים יותר  .5.2.5

. לכלול גם הוראות בדבר הטמעתה, ככלל, צריכה החקיקה - ב "ארגוניים וכיו
, ארגון צריך לקבוע לעצמו את הדרכים שבהן ילמד ויחנך את הנתונים למרותו

בנושא הנימוקים וההצדקות ההגיוניות שבהתבסס , במהלכים חוזרים ונשנים
 .בים אותועליהם נקבעו כללי האתיקה המחיי

 ".אל תעשה"ו" עשה"חקיקה צריכה לקבל ביטוי במונחים ברורים של  .5.2.6
החקיקה צריכה לייצג את הגישה שכל מי שעושה עסקים עם המינהל הציבורי  .5.2.7

 -בתום לב ובשקיפות על פי הכללים המקובלים והמפורשים , על פי החקיקה
על לפי מי שלא יפ. נתיבי הממשל יהיו פתוחים לפניו ביעילות ובמהירות

 .112ייענש בחומרה ובמהירות, החקיקה
בייחוד בעניינים הנוגעים , מוסכם על הכול שהליכי האכיפה בישראל .5.2.8

עיצומים , ר של דין משמעתי"הליכי התקשי: כמו, לתחומים מינהליים
הליכי , שמטילות מסגרות ארגוניות על מי שעבר על כללי אתיקה פנימיים

החלים על עברות על כללי אסדרה מטעם , כספיים או אחרים, בירור ועיצומים
בקיצור משכי : זקוקים לשיפור ולחיזוק בכל ההיבטים, הגופים המאסדרים

בקציבת עונשים ראויים ואפילו באכיפת חוקים , הזמן של התהליכים השונים
  . 113מפורשים

 הסברה וחינוך .5.3
 :מטרות .5.3.1

להפיץ ולהסביר את הערכים האתיים ואת תרגומם המעשי להוראות  .5.3.1.1
בראש ובראשונה לעובדי המינהל הציבורי " אל תעשה"ו "עשה"

 .אך גם לכלל הציבור, בכל רמותיו ודרגותיו
להכין מראש את דעת הקהלים השונים לשינויים חקיקתיים ואחרים  .5.3.1.2

ולהסביר שינויים אלה בדיעבד על מנת לסייע לקליטתם הקלה 
 .בתודעת עובדי המינהל הציבורי ובתודעת הציבור הכללי

__________________  

, "הארץ("המחברת  מוזכר גם בריאיון עם). 2010" (משפט מינהלי"ברק -ראו ספרה של דפנה ארז 111
3.6.10 :http://www.themarker.com/law/1.573651(  

על פי אחת העדויות (שר שלא מגיש הצהרת הון כהלכה ובמועד לא יוכל לפעול בתפקידו : למשל 112
  ). שהושמעו לפני הוועדה

ים המטפל בפרסום שמות השדלנ -) 2( 70' ס, 2008- ח"התשס, )25' תיקון מס(ראו למשל חוק הכנסת  113
בפועל מתפרסמים . בכנסת ומחייב גם פרסום של שמות לקוחותיהם ושל העניינים שבהם הם מטפלים

ייתכן שצריך גם לפרסם את שכרם של השדלנים במתכונת ). ללא שולחיהם(רק שמות השדלנים 
  . ל"המקובלת בחו
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ל הנזקים הנגרמים לציבור בכלל ולכל אחד ואחד מן להצביע ע .5.3.1.3
שלטון להשגת -האזרחים בפרט בעקבות ניצולם לרעה של קשרי הון

הן על  -או בכל דרך אחרת , בהנאה פוליטית, בממון -טובות הנאה 
 ".שלטון"והן על ידי ה" הון"ידי ה

שלטון - לשנות את הדימוי הציבורי של מי שמנסה לנצל קשרי הון .5.3.1.4
במקום שייתפס כבעל מאפיינים חיוביים  -לתי ראוי באופן ב

יש להביא לכך ) ב"וכיו" יודע להסתדר" "ממזר", "מן'חברה"כ(
 ".מושחת"שייתפס כ

ללמד ולהטמיע את הדימוי השלילי האמור בקרב הדורות הצעירים  .5.3.1.5
החל משנות בית הספר ודרך שנות ההכשרה הגבוהות של אלה 

 . שיגיעו לעולם העסקים
 :קהל היעד .5.3.2

שומרי הסף : לרבות, עובדי המינהל הציבורי בכל רמותיו ודרגותיו .5.3.2.1
, הגופים המאסדרים, רשויות התכנון, בגופים הציבוריים למיניהם

לעניין זה . הפרקליטות והמשטרה, בתי המשפט -רשויות האכיפה 
תהליכי הטמעת . יש לשלב גם את ארגוני העובדים במגזר הציבורי

ת משותפים למינהל הבכיר כמו נורמות ראויות חייבים להיו
 .לעובדים מן השורה

ראשי ערים וחברי מועצות , חברי הכנסת: ובהם, נבחרי ציבור .5.3.2.2
 .הרשויות המקומיות

תלמידי הכיתות במערכת החינוך : מוסדות חינוך והשכלה .5.3.2.3
סטודנטים במערכת ההשכלה , 114המתאימים ללימודי אזרחות

כלכלה וראיית , ינהמדע המד, משפטים -הגבוהה בחוגים רלוונטיים 
 .ב"פילוסופיה וכיו, חשבון

חברות עסקיות , בעלי הון: אזרחי המדינה ודעת הקהל הכללית .5.3.2.4
אישים , התקשורת על כל ערוציה ונציגיה, וארגונים ללא כוונת רווח

לעקרונות מינהל תקין " מגברי קול"מעצבי דעת קהל שיוכלו לשמש 
 .יםשופטים עליונ, מבקר המדינה, נשיא המדינה -

__________________  

ל הפסקת ע, הילדים, במהלך הדיונים הזכרנו בהקשר זה את ההשפעה החיובית של הדור הצעיר 114
המשותף לכל אלה . על חגירת חגורות בטיחות במכוניות או על חיסכון במים, קטיפתם של פרחי בר

שחיתות . ולכן קל לגייסם לטובת הנושאים הללו, הוא היותם חלק משגרת חייהם של צעירים
 אבא עשו/הילדים אינם רואים או יודעים שאמא. שלטונית אינה חלק משגרת חייהם או חיי המשפחה

 . It is not done -משהו ש
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 :תוכני ההסברה .5.3.3
דוח זה מסתפק רק בהבעת העמדה שפעולות ההסברה יעסקו  .5.3.3.1

 .נדרשת הרחבה בעניין זה בהמשך. 115בתכנים המפורטים בדוח זה
 :כלי הסברה .5.3.4

דוח זה מסתפק רק בהבעת העמדה שכלי ההסברה יהיו מגוונים  .5.3.4.1
, כנסים, מחקרים, תקשורת אלקטרונית, ויכללו תקשורת כתובה

נדרשת הרחבה בעניין זה . ב"וכניות לימודים וכיושיבוצי נושאים בת
  .בהמשך

__________________  

מערך ההסברה הקיים יוכל לעסוק גם במסרים של בניית מערכת משקית יעילה ובריאה למען הקלת  115
וכן בסוגיות של שיפור המערכות הביורוקרטיות לשם   Doing Business in Israelהקריאה לעידוד

  .משיכת אנשים טובים לפוליטיקה
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  : פרק שישי
 סיכום

קשה להגזים בחשיבותו ובמרכזיותו של מינהל ציבורי תקין וטהור מידות בכל הנוגע למצבה של 
  . לעמידותה ולרווחת תושביה, להתקיימותה, המדינה

מה של התדרדרות בחוסנו של המינהל הציבורי כפי שהשתקף בשנים האחרונות מסתמנת מג
ניתן . בהליכים משפטיים שהתקיימו ובדוחות הביקורת של מבקר המדינה, בדיווחים בתקשורת

מן התופעות , שלא לומר קצהו של קרחון, להניח שמה שמובא לידיעת הציבור הוא רק חלק
מבקר המדינה מבצע את , גיעות אליהרק פיסות מידע שמ" תופסת"התקשורת . הפסולות בשלטון

ומערכת המשפט , ביקורתו באופן מדגמי לפי תכנית העבודה שלו או לפי מידע אקראי שהוא מקבל
שעוברים מעל משוכות דיני הראיות והעניין , יחסית, אומרת את דברה באותם מקרים מועטים

  .לציבור

  ?ומה בעניין כל היתר שלא ניתן פומבי לעניינו

והתופעות הפסולות במינהל הציבורי נעשו חמורות , שנים רבות הגיעו מים עד נפש נראה שלאחר
לא בכדי רבים מהעדים המכובדים שהופיעו לפני הוועדה . מכדי שיהיה אפשר להתעלם מהן

הביעו את דאגתם בעניין התופעות המתרחשות ודיווחו כי הם חוששים שאין במינהל הציבורי 
שמקבל עליו טיפול תקיף והחלטי למיגור תופעות פסולות שום גורם שער לחומרת המצב ו

בשל כך חזרנו ושמענו מפי עדים את משאלת הלב . במינהל הציבורי ולחיזוק טוהר המידות בו
לא  -שאם לא כן , שהדוח שתוציא הוועדה יהיה כקול הקורא אשר יניע תהליכים לשיפור המצב

  . נראה מוצא מן המצב הקשה

, שגם הוא איננו גוף ביצועי אלא, לות הכול ועדה זו ממליצה למבקר המדינהככ. הלוואי שכך יהיה
, בהמלצות מנסה הוועדה לשקף את הראוי. גוף מבקר שכוחו בפרסום ממצאי הביקורת שלו, כשמו

על , בתקוה שיהיה מי שיאמץ את ההמלצות ואת הרוח הנושבת מהן ויחילן על המינהל הציבורי
  .ביהלטובת המדינה ותוש, השלטון

בכמה נושאים שבהם עוסק הדוח הוזכר הצורך שגופים ממונים כאלה ואחרים יקבלו אחריות 
יש מקום לשקול . וסמכות לביצוע פעולות הקשורות במלחמה בשחיתות ובחיזוק טוהר המידות

 - ") נציבות"למשל (או במועצה ") נציב"למשל (בין שמדובר בבעל תפקיד  -למנות גורם מיוחד 
למעקב שוטף אחרי , כל הסמכויות והאחריות ליישום המלצות כמפורט בדוח זה אשר יקבל את

  . המצב ולעדכון לפי הנסיבות

סוגיית היחסים בין הון ובין שלטון היא למעשה התופעה , לפי אחת הגישות, כאמור בפרק הראשון
גם אם הכוונה הראשונית הייתה להתרכז . הנפוצה של שחיתות שלטונית ובה עוסק הדוח

למדו חברי , הנוגעת לשכבות מסוימות של בעלי הון ובכירי שלטון, שחיתות מסוגים מסוימיםב
ובין רבדים " הון"להפריד בין רבדים של  -ואולי גם אין מקום  -שקשה , הוועדה במהלך העבודה

הוא זה המחייב את כל רבדיו והוא גם זה החל על כל " שלטון"טוהר מידות של ". שלטון"של 
שחיתות שלטונית גם היא אחת עבור כל הרבדים ". שלטון"במגעיו עם ה" הון"הרבדיו של 

  . וברוח ראייה רחבה זו נכתב דוח זה, האמורים

עם זאת לא הרחיבה הוועדה את הטיפול בגופי הסמך של הממשלה כמו חברות ממשלתיות או 
זה כוחם יפה  מאליו מובן וכבר נאמר שהמלצות ועקרונות המשתקפים בדוח. תאגידים לפי דין
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השלטון המרכזי , לרבות גופים שאינם גופי המינהל הציבורי הישיר, לכל המסגרות של השלטון
  . והשלטון המקומי

שמטרתם להשריש נוהלי עבודה ראויים , אישיים ומערכתיים, הדוח מתרכז בקביעת כללים מנחים
ממונים , כת ואת יחידיוכמער, בכללו, מטרת דוח זה היא גם לחזק את השלטון. במינהל הציבורי
ולהגן עליהם מפני יחסי גומלין בלתי ראויים עם ההון ומפני השפעות בלתי , ונבחרים כאחד

אמנם הוועדה מיקדה את . החורגות מגבולות הסביר וההגון בנסיבות העניין -ראויות של ההון 
י ביטוי בהמלצות שבאים ליד, אך נזכיר שכללי מינהל תקין, תשומת הלב ביחסים שבין הון ושלטון

יהיו אלה מוקדי , יעילים גם כנגד השפעות בלתי ראויות של גורמים מעוניינים כלשהם, הוועדה
  ). נפוטיזם" (סתם"או משפחתיים ") משפחות הפשע("פליליים , כוח פוליטיים או דתיים

, דומאז הקמת השירות הציבורי נעשו ניסיונות לחוקק את חוק השירות הציבורי שבו יוצגו מעמ
כיום יש צורך . לתרבות ולציבור הכללי, לאנשי כלכלה, זיקתו למערכת הפוליטית, דרכי פעולתו

אין מערכת , גם אם התכנים של חלקו יכולים להתנסח במערכת של כללי אתיקה. לחוקק חוק כזה
  .כזאת יכולה לשמש תחליף לחוק

חיזוק שלושת היסודות  בסופו של דבר מכוון דוח הועדה לחיזוק המינהל הציבורי באמצעות
אשר הנחת היסוד שלה היא שכל הנעשה במרחב , )Transparency(שקיפות )  1:  (הידועים

אלא (הציבורי על ידי המינהל הציבורי או על ידי משתתפים אחרים צריך להיות גלוי וידוע לציבור 
 צא שלה היא שבעלאשר עמדת המו, )Integrity(ישרה )  2(;   )אם כן יש סיבה ראויה להימנע מכך

הן האישי והן , תפקיד ציבורי חייב להמנע מכל ניגוד עניינים ולפעול לפי מיטב המצפון הנקי
נבחר או , שעמדת המוצא שלה היא שעובד ציבור, )Accountability(אחריותיות )  3(;   המקצועי

חב חובת אמון  והוא, הוא נאמן מטעם הציבור על שמירת הנכסים הציבוריים, בכיר כזוטר, ממונה
והוא אחראי לתוצאות , כלפי מטרותיה המוצהרות וכלפי הציבור, כלפי היחידה שבה הוא פועל

  . 116)ואין בכך בכדי לגרוע מחובת הנאמנות שלו כלפי אדם אחר(פעולותיו כנאמן 

צריך , נבחר או ממונה, כל עובד ציבור, 117ון קנדי'ב ג"בהשאלה מפסוקו הידוע של נשיא ארה
איזו "אלא " איזו תועלת אוכל להפיק מהחלטה או מפעולה זו או אחרת"עצמו לא לשאול את 

  ".תועלת יוכל להפיק ממנה הציבור הרחב

חשובה לא פחות מהחקיקה ומשלימה אותה היא ההטמעה של ערכים ונורמות ראויות להתנהלות 
לוואי שדוח זה ה. דבריו החדים והנכוחים של השופט מישאל חשין ראויים לסיים דוח זה. השלטון

  :הספגת הליכות השלטון במוסר ובאתיקה -של הוועדה יקדם במשהו את היעד המובע בדבריו 

המשפט במעשי השלטון - בעת כי עומק התערבותו ותחומי התערבותו של בית-בה נזכור
, מכל מקום -שלטון מנַהג דרכיו , כן-כי-הנה. הנהגתו של השלטון דרכיפי -ייקבעו על

כך : "it isn't done": בהישמעו לכלל המורה אותנו, בין השאר - דרכיואמור הוא לנהג 
הוא השאוב מתחום  מושגit isn't done -מושג ה) לא ייעשה כן במקומנו: או(לא ייעשה 

יש מעשים ששלטון לא יעשה באשר  כי, פירושו הוא. לא מתחום המשפט, תרבות השלטון

__________________  

' בראשות פרופ, נות ראו טיוטת דוח המועצה לתאגידים ציבורייםלהרחבה בנושא האחריותיות והנאמ 116
וכן בסוף אותה חוברת של , 83-89' עמ, )2001יוני (, צבי זוסמן' יצחק זמיר ולאחריו בראשות פרופ

מחקר של משרד : ראו, 1995לאחר נוסח דוח הביניים מנובמבר , המועצה לתאגידים ציבוריים
 תאגיד הציבורי למילוי חובת האמון שלו ודרכי הבקרה עליו אחריות ה", רחל גרשוני, המשפטים

)Accountability) "( בדוח הסופי' מופיע כנראה כנספח ג(, )1998אפריל.(  
 And so, my fellow Americans: ask not what your, נאום השבעתו לנשיא, רלד קנדי'ון פיצג'ג 117

r your country.ask what you can do fo -country can do for you  )20.1.61.(  
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והעושה , הראויה בחברה ההתנהגותכך מכתיבות נורמות . מעשים הם אשר לא ייעשו
 it isn't -שתחום ה ככל, וכך. יגּונֶה -מעשה אשר לא ייעשה  - מעשה מאותם מעשים 

done חברה  אשריה: ולהיפך; המשפט- כן ייצר וילך תחום התערבותו של בית, וילך ירחב
משפט שלא -אשריו בית. השלטון שבה באורחות מוטמעת it isn't done-שתרבות ה

ובעצם הכרעתה , בהם מכריעה it isn't done -הליו להכריע בנושאים שתרבות הוטל ע
   .]118[ל"וד. מרחיקה היא אותה מחצרו

מייצגת בעיקרה תופעה " הון ושלטון"בפרק הראשון בדוח זה תוארה גישה ולפיה מטבע הלשון 
 בלשונם, המחזיקים באותה גישה מסכמים. כלכלית של העצמת בעלי ההון הגדול-ממשלית

  :כלהלן, שלהם

אחד . חווה כעת משבר לגיטימיות חסר תקדים, כמו מדינות מערביות רבות אחרות, ישראל
את המשבר ניתן לכנות גם בשם ". שלטון-הון"ההיבטים החשובים של משבר זה מכונה 

בשנים : הבעיה דומה, יהא אשר יהא המינוח". קפיטליזם של מקורבים"או " אוליגרכיה"
ון יש השפעה לא מידתית ולא הוגנת על מדיניות הממשלה ועל החלטות האחרונות לבעלי ה

  . חקיקה-רגולציה ואי-ובכלל זה על אי, ספציפיות

הצביון שקיבלו היחסים בין בעלי הון לנושאי משרות שלטוניות אינו עולה בקנה אחד עם הערכים 
  . והעקרונות הדמוקרטיים ואינו מאפשר לממשם בעתיד

ההתדרדרות הצפויה , ושלטון-ת חשובות ומשמעותיות בנוגע לבעיית הוןאם לא יתקבלו החלטו
אלא היא עלולה , לא תסתכם רק בחלוקת העושר בחברה ובמשבר אמון בממשלה כזאת או אחרת

ואיננו , איננו מדברים על בעיה עתידית בלבד, על כל פנים. להוביל למשבר בדמוקרטיה עצמה
חסים בין בעלי ההון ובין השלטון פוגעים כבר כעת הי. מתריעים אך ורק מפני העלול לבוא

בהם , ובכלל זה הם פוגעים בערכי היסוד, בעקרונות הצדק החלוקתי ובעקרונות הדמוקרטיה
  . נציין גם כי הם גם פוגעים בצמיחה וביעילות של הקצאת המשאבים. שוויון וכבוד האדם

ותו של עובד ציבור או נבחר ציבור או בהתנהג, הבעיה אינה מסתכמת ביחסים פסולים קונקרטיים
ובכלל זה שינוי , ולכן גם הפתרון חייב להיות במישור המבני, הבעיה היא גם מבנית. זה או אחר

בכלל זה  -ושינוי בתפקוד של המוסדות , הריכוזיות במשק באמצעות חקיקה ורגולציה
  . בסמכויותיהם

, קרי, חזור-אפשר שאנו לפני נקודת אלש, האחת. דוברים הציגו שתי אזהרות ברורות לוועדה כמה
הסכנה הגדולה , השנייה. לא ניתן יהיה לטפל בבעיית הון ושלטוןנקודת הזמן שאחריה כבר 

אזהרות אלה ברצינות ל התייחסנו. היא שהם הופכים לאות מתהכלליים בדוחות ציבוריים הגלומה 
   .רבה

  

__________________  

' עמ, )3(ד נט "פ, 'מ ואח"רה' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ 8192/04ץ "בג, ד הנגבי"פס 118
  .1סעיף , דברי השופט חשין, 145
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  נספחים

  : 'נספח א
  )לרבות הצעות(תקנות וכללי אתיקה , חוקים -חקיקה  פרסומי

  .2001-א"התשס, )הענקות ותשלומים(החלטת שכר חברי הכנסת  .1

  ".זכויות השרים"חוברת  .2

 . על תיקוניו ותקנותיו, 1955-ו"התשט, חוק הארכיונים .3
 . 2000- ס"התש, חוק איסור הלבנת הון .4
 .1992-ב"התשנ, חוק חובת המכרזים .5
 .שדלנים: 'פרק יב, 1994-ד"התשנ, חוק הכנסת .6
 .לרבות חלק בעניין כללי אתיקה לחברי הכנסת -תקנון הכנסת  .7
 ). 2006דצמבר (ועדת יצחק זמיר  - הצעה לכללי אתיקה לחברי הכנסת  .8
  ).2011(מאת יצחק זמיר , מעקב: כללי אתיקה לחברי הכנסת .9

דיווח ובקרה  ,תקרת הוצאות, הוראות בעניין קבלת תרומות ,1992-ב"התשנ, חוק המפלגות .10
 .על מועמדים בבחירות מקדימות למשרות ציבוריות

הוראות בעניין מימון ממלכתי למפלגות בתקופת  ,1973-ג"התשל, חוק מימון מפלגות .11
 .דיווח ובקרה על השימוש במימון, הבחירות ובתקופת כהונת הכנסת

עבירות ', דסימן , פגיעות בסדרי השלטון והמשפט', פרק ט :1977-ז"התשל, וק העונשיןח .12
 .'מרמה והפרת אמונים'עבירת בדבר  284סעיף למשל  - וכלפיובשירות הציבור 

עבירות ', סימן ה, פגיעות בסדרי השלטון והמשפט', פרק ט :1977- ז"התשל, חוק העונשין .13
  .השוחד

הוראות בעניין קבלת תרומות  ,1993-ג"התשנ, )מימון בחירות(חוק הרשויות המקומיות  .14
  . דיווח ובקרה, תקופת הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריותומימון ממלכתי ב

  .1963-ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה  .15

  .1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור  .16

  .1979-ם"התש, )מתנות(חוק שירות הציבור  .17

צו המועצות  ;1958-ח"התשי,)אזוריותמועצות (מקומיות המועצות הצו , פקודת העיריות .18
והנחיות היועץ  ;1953-ג"התשי, צו המועצות המקומיות ב; 1950-א"התשי, המקומיות א

ברשות  חיוב אישי של נושא משרהל נוהל" בדבר 8.2000' מסהמשפטי לממשלה 
 ."הציבורית

לחובות , בין היתר, נהל הנוגעותיהוראות מ - הוראות תקנון שירות המדינה -ר "תקשי .19
  .על עובדי המדינההתנהגות המוטלות 
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 .119ם נגד שחיתות"אמנת האו .20
 :חקיקה המתייחסת בייחוד לניגוד עניינים ולהצהרות הון .21

 2003-ג"התשס ,כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שריםהודעה בדבר  .21.1
' עמ 5147ילקוט הפרסומים  -) מבוססים על דוח הוועדה בראשות השופט אשר(

1136-1139. 
התקבלו בידי  -וד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות כללים למניעת ניג .21.2

  . 1984- ד"התשמ, 3087מרכז השלטון המקומי ופורסמו בילקוט הפרסומים 

כללי האתיקה של חברי הכנסת הכוללים גם כללים למניעת ניגוד עניינים של חברי  .21.3
  .הצהרות הוןכללים בנושא לרבות  ,כנסת

 ".הסדרים למניעת ניגוד עניינים עריכת"בנושא  13.6פרק ר "תקשי .21.4
עריכת הסדרים "בנושא ) 1.1555' הנחיה מס(הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .21.5

  .)2008מאי  -עדכון ; 2006יוני " (למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה
מתן פומבי "בנושא ) 3.1005' הנחיה מס(הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .21.6

אוקטובר  -עדכון ; 2005יוני ( "של עובדי מדינה להסדרים למניעת ניגוד עניינים
2007.( 

הוגשה על ידי שלי ( 2009- ט"התשס, הצעת חוק גילוי עניינים של נבחרי ציבור .21.7
 ).פז -יחימוביץ ואופיר פינס 

  

__________________  

 :ל ישראל"שקיפות בינ -ל "ראו באתר עמותת שבי 119
http://www.ti-israel.org/?CategoryID=152&ArticleID=521 

   http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html: אתר האמנהוכן ראו ב 
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  : נספח ב
קביעת כללי התנהגות בתחום מניעת פעולה בניגוד עניינים של עובד 

  הציבור

ם הוא הבסיס והגורם העיקרי למרבית הפגיעות הנגרמות במינהל ם הוא הבסיס והגורם העיקרי למרבית הפגיעות הנגרמות במינהל הוועדה סבורה כי ניגוד הענייניהוועדה סבורה כי ניגוד הענייני
לפגיעה בטוהר המידות ולהעדפת לפגיעה בטוהר המידות ולהעדפת , , הציבורי ובמערכות השלטוניות בתחום השחיתות הציבוריתהציבורי ובמערכות השלטוניות בתחום השחיתות הציבורית

  ..שיקולים זרים על פני האינטרס הציבורי והשלטונישיקולים זרים על פני האינטרס הציבורי והשלטוני

שייאכפו על שייאכפו על , , לפיכך ממליצה הוועדה על קביעת כללי התנהגות מחייבים של מניעת ניגודי ענייניםלפיכך ממליצה הוועדה על קביעת כללי התנהגות מחייבים של מניעת ניגודי עניינים
  . . המינהל הציבורי בכללותוהמינהל הציבורי בכללותו

  

  כללי

  .בשירות הציבורי כללים יחולו על כל העובדיםה  . 1

בתקנון שירות המדינה או במעשה , אכיפתםיכולת על מנת להבטיח את , הכללים יעוגנו   .2
, היקף תחולתם יורחב באופן שהם יחולו על עובדי השירות הציבורי בכללותו. חקיקה אחר
מי . גם אם תקנון שירות המדינה אינו חל עליהם, ושאי המשרות השלטוניותלרבות על נ

שמפר אותם ייחשב למי שעבר על כללי ההתנהגות ופעל שלא על פי תקנון שירות המדינה 
באופן , החקיקה תותאם לכך. או על פי כללי ההתנהגות המחייבים בשירות הציבורי

ת אשר מי שמבצע אותה יועמד לדין שהעברה על כללי ההתנהגות תיקבע כעברה משמעתי
  .משמעתי

, לשיפוט משמעתי בהרכב של משפטנים ונציגי ציבור מסגרות משפטיותבבד יוקמו  בד   .3
  .שיאפשרו את אכיפת הכללים

  

  מניעת פעולה בניגוד עניינים

על מנת שעובד ציבור יפעיל את שיקול הדעת הראוי במסגרת קבלת החלטות במילוי   .4
אם עובד ). Unbiased(לשם כך עליו להיות בלתי מוטה . להיות אובייקטיביעליו , תפקידו

לפיכך לא ישמש עובד . הוא יתקשה להימנע מהטיה, הציבור יהיה נתון בניגוד עניינים
אם נוצר ניגוד עניינים בין מילוי , בשירות הציבורי בתפקיד כלשהו בשירות הציבורי

  .אינטרסים אחריםהשליחות הציבורית שעליה הוא מופקד ובין 

  

  הגדרות

  .מי שנזקק לטיפול עובד הציבור בעניינו או מבקש טיפול זה -" מקבל שרות"

  .עובד השירות הציבורי או בעל התפקיד בשירות הציבורי -" עובד ציבור"או " מקבל ההחלטות"

לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו של מקבל השרות ושלוחו של מקבל  -" במישרין או בעקיפין"
  .שרותה

  .ובן זוגו של כל אחד מאלה, הורה, אח, בן זוג, צאצא -" בן משפחה"
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  .לרבות עובד ציבור וכן עובדי ציבור המועסקים באותה יחידה -" יחידה בשירות המדינה"

מי שפרנסתו על , מי שמקום מגוריו עם האדם, )בן דוד, דוד(בן משפחה מדרגה שנייה  -" קרוב"
  .וכן תאגיד בשליטת כל אחד מהם, ו אדם עליואותו אדם או מי שפרנסת אות

  .הכרעה או ויתור על ידי עובד ציבור, לרבות החלטה -" פעולה שלטונית"

  

  נסיבות של ניגוד עניינים אפשרי או של פגיעה באובייקטיביות

, חזקה שעובד ציבור נמצא בניגוד עניינים ונפגעת האובייקטיביות שלו ביחס למקבל השרות  .5
, או לכפיפו הישיר בשירות המדינה, תפקידו עליו להתייחס לעניינים שיש לואם במסגרת 

  .עניין אישי לרבות עניין כלכלי בהם

, חזקה שעובד ציבור נמצא בניגוד עניינים ונפגעת האובייקטיביות שלו ביחס למקבל השרות  . 6
  :אחד מאלה , במישרין או בעקיפין, אם התקיים

  .ם או התחייבות לתשלוםהוא קיבל ממקבל השרות תשלו  • 

או בכל דרך , אירוח, הוא קיבל ממקבל השרות הטבה משמעותית באמצעות מתנות  • 
  .אחרת

קשר כלכלי או קשר עסקי , במישרין או בעקיפין, קרובו או כפיפו הישיר קיימו, הוא  • 
יחול האמור גם על קשר עם , אם מקבל השרות הוא תאגיד. מהותי עם מקבל השרות

או עובדים אחרים בו המשתתפים בקבלת החלטות , ה במקבל השרותנושאי משר
  .ניהוליות בעבורו

, פעמית-לרבות עסקה חד - " קשר כלכלי או קשר עסקי מהותי" -לעניין הוראה זו 
מתן הלוואות למקבל השרות או קבלת הלוואות , שותפות בנכסים, שותפות בעסקים

  .ממקבל השרות

הוא עובד של מקבל השרות או מועסק על ידי , הציבור בן משפחתו או קרובו של עובד  • 
  .מקבל השרות

עובד ציבור שהוא נבחר מטפל בעניינו של מקבל השרות שנתן לו תרומה ששיעורה   • 
  .או יותר מסכום התקרה המותר לתרומה בודדת 50%

משא ומתן , או סמוך לכך, בעת הטיפול בעניינו של מקבל השרות, עובד הציבור מנהל  • 
או בנוגע להעסקת בן משפחתו , מקבל השרות בנוגע להעסקתו על ידי מקבל השרות עם

  .או קרובו

בעת הטיפול בעניינו של מקבל , חזקה כי עובד הציבור ניהל, לעניין הוראה זו
משא ומתן עם מקבל השרות בנוגע להעסקתו על ידי מקבל השרות או , השרות

הוא , כאמור, נים ממועד הטיפולאם בתוך שלוש ש, העסקת בן משפחתו או קרובו
  .על ידי מקבל השרות, במישרין או בעקיפין, החל להיות מועסק
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  נסיבות המצריכות גילוי

עובד ציבור ידווח לממונה , בלי לגרוע מעקרון האובייקטיביות ומההוראות המפורטות לעיל  . 7
  : וייתן גילוי על כל אחד מאלה, עליו וליועץ המשפטי במשרדו

  . מקרה שבו יש בלבו ספק שמא הוא נמצא בניגוד עניינים על כל  • 

  .על כל מקרה שבו הוא חש מּוטה או סבור כי בפעולתו או בהחלטתו יהיה משוא פנים  • 

  .לעיל) 6(על כל מקרה שבו מתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף   • 

  

  חובה לנקוט אמצעים סבירים

ים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה עובד ציבור ינקוט אמצעים סביר  .8
 . באובייקטיביות שלו ביחס למקבל השרות

  

 עברה על כללי ההתנהגות
היא עברה על כללי , שאינה בגדר זוטי דברים, פעולה של עובד ציבור שלא לפי כללים אלה  .9

 .ההתנהגות
  

 חזקה הניתנת לסתירה
ובכלל זה רשאי עובד , זקה היא ניתנת לסתירהאם בכללים אלה קבועה ח, למען הסר ספק  .10

 .ציבור העומד לדין משמעתי בשל הפרת הוראות הכללים להוכיח שלא התקיימה החזקה
  

 שמירת הוראות
 . כללים אלה באים להוסיף על כל דין והוראות שניתנו או שנקבעו לפי דין  .11
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  :'נספח ג
  רשימת העדים שהופיעו לפני הוועדה

  )הלפי סדר ההופע(

  ;נשיא התנועה לאיכות השלטון, ד אליעד שרגא"עו .1
  ;עיתונאי, מר מיקי רוזנטל .2
  ;מ"ר חברת אוסם בע"יו, מר דן פרופר .3
  ;יזם, מר אלפרד אקירוב .4
  ;הממונה דאז על רשות ההגבלים העסקיים, רונית קאן' גב .5
  ;שופט עליון לשעבר, יצחק זמיר' פרופ .6
  ;ץ"נשיא תנועת אומ, מר אריה אבנרי .7
  ;משה מזרחי) מוסבדי(ניצב  .8
  ;ל משרד האוצר לשעבר"מנכ, אבי בן בסט' פרופ .9

  ;עיתונאי, מר צבי זרחיה .10
  ;היועץ המשפטי לשעבר, מר מני מזוז .11
  ;ל"ר ורדה זילברברג מתנועת שבי"גליה שגיא וד' גב .12
  ;יועץ המבקר לשעבר למלחמה בשחיתות, יעקב בורובסקי) בדימוס(ד ניצב "עו .13
  ;כ שלי יחימוביץ"ח .14
  ;נשיא התאחדות התעשיינים, ושמר שרגא בר .15
  ;התנועה לחופש המידע, מר רועי פלד .16
  ;התנועה לחופש המידע. עיתונאי, מר רביב דרוקר .17
  ;עיתונאי, מר משה ליכטמן .18
  ;כ רענן כהן"השר לשעבר ח .19
  ;מנהל חטיבה במשרד מבקר המדינה, מר יובל חיו .20
  ;מנהל אגף במשרד מבקר המדינה, מר יורם שבירו .21
 ;מנהל אגף במשרד מבקר המדינה  ,מר אהרון הילינגר .22
  ;ראש עיריית חולון, מוטי ששון .23
  ;פרקליט המדינה , ד משה לדור"עו .24
  ;יוסף אדרעי' פרופ .25
 ;עיתונאי, מר קלמן ליבסקינד .26
  ;מנהל החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, מר שמואל גולן .27
 ;הממונה לשעבר על רשות ההגבלים העסקיים, ד דרור שטרום"עו .28
 ;שר התקשורת והרווחה, כ משה כחלון"ח .29
 ;מנהל חטיבה במשרד מבקר המדינה, ח בעז ענר"רו .30
 ;מנהל אגף לביקורת מערכת הבריאות במשרד מבקר המדינה, מר דן בנטל .31
 ;ר הכנסת"יו, כ ראובן ריבלין"ח .32
 ;ר ההסתדרות"יו, מר עופר עיני .33
 ;)ומס'ג(כ לשעבר חיים אורון "ח .34
 ;וזיציהר האופ"יו, כ ציפי לבני"ח .35
  שר האוצר, ר יובל שטייניץ"ד .36
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  : 'נספח ד
  גופים מאסדרים עיקריים בישראל

 הכפיפות גזרת האחריות הגוף המאסדר
הרשות 

לשירותים 
 ציבוריים חשמל

מתן שירותים ציבוריים ביצוע הסדרה ופיקוח בנושא 
פעולות הפיקוח צריכות להיעשות . חשמל -בתחום חיוני 

שמירה על איזון אינטרסים  ךותוברמה מקצועית גבוהה 
 . יצרני חשמל והמדינה, חברת החשמל, בין הצרכנים

 רשות עצמאית

ואשר  ,רכי משק המיםוה כוללת של ציגוף בעל ראיהקמת  רשות המים
-הסמכויות לנהלו ולפקח עליו ירוכזו בידי גורם מקצועי

ממשלתי שבידיו הכלים והיכולת לעשות זאת באופן 
 ?היעיל והנאות ביותר

 רשות עצמאית

המועצה 
הישראלית 

 לצרכנות

שלא למטרות , המועצה היא חברה ממשלתית הפועלת
להגן על הצרכנים ולשמור על  כדי, מכוח החוק, רווח

 .זכויותיהם

 רשות עצמאית

המפקח על 
 הבנקים

הבנק מופקד על . שמירה על יציבות המערכת הפיננסית
 הוקנתהכך ולשם , התמיכה ביציבות המגזר הפיננסי כולו

לו הסמכות לנקוט פעולות כספיות גם מול גופים פיננסיים 
 . שאינם בנקים

  / רשות עצמאית 
 בנק ישראל

אתרי ולחפירות הארכאולוגיות ל הרשות אחראית רשות העתיקות
מתן לכמו כן אחראית הרשות . העתיקות במדינת ישראל

פיקוח ל, היתרים מתאימים לביצוע חפירות ארכאולוגיות
קביעת המדיניות והקריטריונים לתרי עתיקות ול אע

 .לטיפול בממצאים

  / רשות עצמאית 
מורכבת המועצה 

מנציגי ממשלה 
 ועוד) משרד החינוך(

הרשות השניה 
 לטלויזיה ולרדיו

רשות ציבורית המפקחת על שידורים מסחריים  זוהי
 .בישראל

  / רשות עצמאית 
 הממשלה

המחלקה 
 לחקירת שוטרים

שבביצוען ) בלבד(ביצוע עברות פליליות חשדות ל חקירת
כן כמו . ושעונשן מעל שנת מאסר, חשודים אנשי משטרה

שבביצוען חשודים , ש לחקור עברות כאמור"מוסמכת מח
 .אנשי משטרהוהן אזרחים הן 

  / רשות עצמאית 
פרקליטות המדינה 
 במשרד המשפטים

המועצה 
 להשכלה גבוהה

 פתיחת: ההשכלה גבוהעניינים הנוגעים ל הסדרת
אחריות אקדמית  אישור ,במוסדות הכרה, מוסדות

הצעות לפיתוח השכלה של לממשלה  הגשה, לימודיםל
 .ש"ל ומאיו"הכרה בתארים מחו, גבוהה

  / רשות עצמאית 
 ר"יו - שר החינוך 

ועדות מחוזיות 
 לתכנון ולבניה

ביקורתי , ציבורי המשמש כגוף תכנוני-גוף ממשלתי 
ן והבנייה בששת המחוזות של ושיפוטי בתחומי התכנו

 .מדינת ישראל

  / רשות עצמאית 
 שר הפנים

נציבות שירות 
 המדינה

מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל 
אמונה על כוח האדם במוסדות . ומשאבי האנוש

 . ממשלתיים

  / רשות עצמאית 
דת סמך במשרד ייח

 ראש הממשלה
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 הכפיפות גזרת האחריות הגוף המאסדר
הממונה על שוק 

ביטוח , ההון
 וחיסכון

בנושאי חקיקה והסדרה של שוק ההון בכללותו וכן  טיפול
בנושאים המשותפים לכלל המשקיעים המוסדיים או 

 .לחלקם

 שר האוצר

רשות החברות 
 הממשלתיות

 שר האוצר  ןהפרטתעל פיקוח ובקרה על החברות הממשלתיות ו

 שר האוצר . שמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך רשות ניירות ערך
מנהל מקרקעי 

 ישראל
 שר הבינוי והשיכון .על ניהול קרקעות המדינה פיקוח

הרשות לאיסור 
 הלבנת הון

במניעה ובחקירה של עברות הלבנת הון ושל מימון  סיוע
  .פעילות טרור

 שר המשפטים

רשות שדות 
 התעופה

הגבלת , סף התעריפים, רמת תקני הבטיחות, תנאי פעילות
 .הכניסה לענף

 השר התחבור

רשות הנמלים 
 והרכבות

הגבלת , סף התעריפים, רמת תקני הבטיחות, תנאי פעילות
 הכניסה לענף

 שר התחבורה

 ת"שר התמ .ה בישראליעידוד פיתוח התעשי מרכז ההשקעות
הממונה על 

זכויות עובדים 
 זרים

שמירה על חוקי העבודה ועל זכויות השכר של ה הבטחת
 .עובדים זרים

 ת"שר התמ

בלים הרשות להג
 עסקיים

ובמסגרת , הרשות מופקדת על שמירת התחרות במשק
מונופולים , פעילותה מפקחת על הסדרים כובלים

 . קרטלים במשק למניעתופועלת , ומיזוגים

 ת"שר התמ

הרשות הלאומית 
להסמכת 
 מעבדות

הסמכה של כשירות לארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה ו
י הכללים פועלת על פ. כיול ובדיקה מימקצועית בתחו

 .לאומיים להסמכה-ןהבי

 ת"שר התמ

המועצה לשידורי 
טלויזיה בכבלים 

 ובלווין

על  -ן יעל חברות הכבלים והלוויהמועצה מופקדת 
 .תעריפים ועל היקף השידוריםעל , תוכןה

 שר התקשורת

בטלוויזיה וכן על  הערוץ הראשוןהרשות מופקדת על  רשות השידור
 .)ערביתבשראל בעברית וקול י( ברדיו תחנות ציבוריות

 שר התקשורת

 שר התקשורת .הקצאת תדרים לכלל אמצעי התקשורת האלקטרונית אגף הספקטרום
בנק על מכתבים וחבילות והרשות מופקדת על משלוח  רשות הדואר

 .הדואר
 שר התקשורת

הרשות 
לשירותים 
טבע  -ציבוריים 

 וגנים

וף הנ, אמונה מטעם חוק על שמירת ערכי הטבעהרשות 
ניהול שמורות הטבע על  ובכלל זה, והמורשת בארץ

אכיפת חוקי שמירת על וכן , והגנים הלאומיים בישראל
 .הטבע בשטחים הפתוחים

שר לאיכות הסביבה ה
 תאגיד כפוף/ 

 
 


