
  :ואלו המלצות הוועדה בעניין השקיפות
  
 :דיונים וקבלת החלטות, יתועדו מפגשים .1

יירשם פרוטוקול של כל דיון שבו מתקבלות החלטות שקשורות לחלוקת משאבים ציבוריים ולהפעלת  .1.1
יוכן פרוטוקול שיכלול את מלוא פרטי ). נבחר או ממונה(שיקול דעת שלטוני בידי עובד הציבור 

 . הדיון
בשלב הראשון וללא דיחוי יונהג תיעוד . יעוד מצולם של ישיבות בכל שדרות המינהל הציבורייונהג ת .1.2

  .שהתבצעה עד כה, נוסף על הכנת פרוטוקול הישיבות, כזה בישיבות של ועדות תכנון ובנייה

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

 ". מחוץ לפרוטוקול"יחול איסור להשאיר חלק מהדיונים  .1.4
 יירשם במפורש - נמנעשמי של נגד וו בעד של המצביעים - אופן ההצבעה של מקבלי ההחלטות  .1.5

  .השלטון המקומישל גורמי בפרוטוקולים של החלטות הממשלה ו
 .יתועדו מפגשים או דיונים מחוץ למתקנים שלטוניים בין בעלי הון לנושאי משרות שלטוניות .1.6
לפני קבלת החלטה שלטונית בעניינים הנוגעים לחלוקת משאבים ולקשרים עם בעלי הון יידרש השר  .1.7

 . האחראי לנושא להתייעץ בעניין עם גורם מקצועי ממשרדו
ור בנושאים הנוגעים לפעולות שלטוניות או להחלטות מפגשים בין בעלי הון ובין נבחרי ציב .1.8

שלטוניות אפשריות יתקיימו בנוכחות הדרג המקצועי ויחויבו בתיעוד ובפרסום כמפורט בפרק זה 
 ). להלן, "שיפור ההתנהלות של בכירים"ראו הרחבה בעניין זה בקטע ההמלצות הנוגע ל(

 .תחול חובת הנמקה בכתב של ההחלטות השלטוניות .1.9
 
 יות של דיונים ומסמכיםפומב .2

בתוך , לעיל יפורסמו במלואם באתר האינטרנט הרלוונטי 1.1פרוטוקולים של דיונים כאמור בסעיף  .2.1
אלא אם כן מדובר בנושאים הקשורים לביטחון המדינה או , שבועיים ממועד קיומם של הדיונים

אשר עליהם יחולו , םוזאת תוך שמירה על חוקי צנעת הפרט וכבוד האד, לסודות מסחריים ועסקיים
 1.הכללים של ארכיון המדינה

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

על יישומן של ההוראות לפרסום  -ובייחוד את הבקרה של מבקר המדינה  - מומלץ להגביר את הבקרה  .2.3
של בקשות ולגבי שאר התהליכים הקשורים לחוק התכנון  סת לגבי סטטותהליכי קבלת ההחלטו

תבוצע בשלבים שונים של הליכי תכנון ובכלל זה , כמתואר להלן, מומלץ שהגברת הבקרה. והבנייה
ובכלל זה במסגרת פרסומו , במסגרת הפעילות של ועדות תכנון ובנייה ושל מינהל מקרקעי ישראל

 . הרשות השלטוניתשל המידע באתר האינטרנט של 
לאזרח או לעמותה יפורסם במקום בולט , 1998-ח"התשנ, כל מידע שיועבר מתוקף חוק חופש המידע .2.4

של הרשות המקומית , אתר האינטרנט של המשרד הממשלתי, קרי(באתר האינטרנט הרלוונטי 
הקשור  כגון מידע, חריגים. ממועד העברתו לגורם הפרטי) עד כדי שבוע(בתוך זמן קצר ) וכדומה

 . יועמדו לרשות הציבור שנה לאחר שיועברו למזמין או בהסכמתו, למחקר מדעי
שבין היתר תחול עליו חובת הנמקת , הציבור ישותף בעת קביעת מדיניות בתהליך שקוף וגלוי  .2.5

 .OECD2 -המדיניות כמקובל במדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי 
ראשי רשויות מקומיות , חברי הכנסת, ר ועדות הכנסת"יו, ר הכנסת"יו, שרי הממשלה, ראש הממשלה .2.6

גם , לים של משרדי ממשלה יפרסמו באתר האינטרנט הרלוונטי את סדר יומם בענייני משרדיהם"ומנכ
 . זה המתוכנן מראש וגם זה שהתבצע בפועל באופן שוטף ובזמן אמת

רים בשירות המדינה יהיו פתוחים לציבור דיוני הוועדות המייעצות למינויים של נושאי משרה בכי .2.7
מדובר . 3)בדומה לוועדת הסנאט האמריקני(באמצעות שידור ישיר באינטרנט או בערוצי הטלוויזיה 

 :בשלוש הוועדות האלה
 ;4)ועדת טירקל(הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה  .2.7.1

                                                
  . על תיקוניו ותקנותיו, 1955-ו"התשט, חוק הארכיונים 1
סחר חוץ התייעצות בנושאי , שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות: "ראו מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא 2

  ).2005אוקטובר " (מבט משווה -
אולם ממליצה על פתיחת דיוני הוועדות לציבור בנסיבות הקיימות , הוועדה ערה להיבטים של צנעת הפרט שיש להתחשב בהם 3

  .של היעדר אמון הציבור בגורמי שלטון



 ;5)ועדת שפניץ(הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות  .2.7.2
 .6דת המינויים בראשות נציב שירות המדינהוע .2.7.3

 :בכלל זה בנושאי תהליכי הפרטה, תקוים שקיפות בנושא מכרזים בכל הנושאים .2.8
מניעת משוא פנים "לפי הקטע (חברי ועדת המכרזים יחויבו בהצהרת היעדר ניגוד עניינים  .2.8.1

 ").ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים
 .לשם בחירת הזוכהיפורסמו במלואם הקריטריונים שנקבעו  .2.8.2
 . יפורסמו הנימוקים לקבלת ההחלטות במכרזים לרבות ההחלטות למתן פטור ממכרז .2.8.3
המתבצע לאחר שוועדת המכרזים תבחר את , יינתן פומבי לשינוי בתנאי המכרז או בחוזה .2.8.4

 .הזוכה
 .7יפורסמו הסדרי כופר שיגבשו רשויות המסים השונות .2.9

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

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

 .הראויים לטיפול בנושא
והם יחולו על כל גורמי המינהל , מבקר המדינה יקבע ויציג כללים ברורים למצבים של ניגוד עניינים .2

, על מנת להביא לכך שכללים אלה יהיו ברורים וניתנים לאכיפה. נציגי ציבור נבחרים הציבורי וכן על
זקות שיגדירו את המצבים שבהם ייחשב עובד הציבור כמי שנמצא בניגוד  מציעה הוועדה לקבוע חֲ

די בקיומה של אחת החזקות הללו כדי לקבוע כי מקבל ההחלטות נמצא במצב של ניגוד עניינים . עניינים
בהתאם לעניין יקבע הנוהל מהי הפעולה המתחייבת מקיומה של . יה שאליה מתייחסת החזקהבסוג

דוגמה . על פי הנסיבות ניתן לקבוע אם החזקות יתייחסו לכלל המקרים או רק למקרים מסוימים. החזקה
 .'למתכונת קביעת חזקות מובאת בנספח ב

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

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

עם זאת מומלץ שהכנסת תאמץ עקרונות ונהלים שיקבע מבקר . על פי תקנון הכנסת או בדרכים שתקבע
 .בהתאמות הנדרשות, המדינה

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

גופים , כאמור. כמו אוניברסיטאות או חברות ממשלתיות, ובכלל זה ארגונים נלווים, )החקלאית לעיל
אולם מבקר המדינה יקבע , מסוימים יוכלו לרכז פעילויות הנוגעות לניגודי עניינים ביחידות שלטון שונות

 . את הנורמות ואת דרכי הפעילות בנושא
, כדי לאפשר לכל אדם. הכללים בעניין מניעת מצבים של ניגוד עניינים חייבים להיות ברורים ונגישים לכול .6

להתוודע לכללים אלה ולהכירם על בוריים שומה עליהם שיהיו נר , ולא רק למי שנזקק לשירות הציבורי
ומקום שבהם מתקיים מגע בין משרד , שישוננו בכל עת ויוצגו לעין כול בכל אתר, לרגלי השירות הציבורי

 . הציבור ובין עובדי הציבור

                                                                                                                                       
נגיד , ס"נציב שב, ראש המוסד, כ"ראש שב, ל"המפכ, ל"ועדה זו הוקמה מתוקף החלטת ממשלה ומטפלת במינויים של הרמטכ 4

  .בנק ישראל והמשנה לנגיד בנק ישראל
ר "יו, כהונת דירקטור: והיא מטפלת במינויים האלה, 1975-ה"התשכ, ועדה זו הוקמה מתוקף תיקון לחוק החברות הממשלתיות 5

כמו . החברות הממשלתיות בהתאם לתנאי הכשירות לתפקידים אלה שנקבעו בחוק ,ל בחברות ממשלתיות"דירקטוריון או מנכ
ל בתאגידים שהוקמו בחוק ובגופים אחרים "ר או כמנכ"כיו, כחבר רשות, מתפקידה לבדוק מינויים לכהונה כחבר מועצה, כן

  .אם המינוי נעשה בידי שר או בידי הממשלה או בהמלצתם או באישורם של מי מהם, שהוקמו בחיקוק
נציב שירות , ל משרד"מנכ: מתוקף החלטת ממשלה והיא מטפלת במינויים האלה ועדה זו בראשות נציב שירות המדינה הוקמה 6

מנהל מינהל מקרקעי ישראל במשרד , מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, המדינה
בדרכים  מנהל הרשות הלאומית לבטיחות, מנהל הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, התשתיות הלאומיות

מנהל , מנהל הקריה למחקר גרעיני במשרד הביטחון, מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית במשרד הביטחון, במשרד התחבורה
הממונה על , ל במשרד האוצר"החשכ, מבקר מערכת הביטחון במשרד הביטחון, המרכז למחקר גרעיני במשרד הביטחון

, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, ת המדינה במשרד האוצראגף הכלכלה והכנסו הממונה על, התקציבים במשרד האוצר
משרות של ראשי נציגויות  11-ו, ת"מנהל מרכז ההשקעות במשרד התמ, השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר הממונה על
  .דיפלומטיות

  : ראו פרסום של העמותה לחופש המידע ולפיו הנחיות לפרסום מולאו באופן חלקי בלבד 7
http://www.meida.org.il/?p=2126 



הקביעה שרק פעולות . תיחשב עברת משמעת, ללא צורך בהוכחת כוונה, פעולה במצב של ניגוד עניינים .7
תאיין את , כאמור שהוכח כי בוצעו בכוונה תחילה ייחשבו עברות תביא לכך שהעברה תהיה ריקה מתוכן

שייקבע בדין , גוף שיפוטי מתאים. ותמנע את יכולת האכיפה של הכלליםיכולת הטמעת כללי ההתנהגות 
 . יהיה מוסמך לקבל הכרעות בסוגיות של ניגוד עניינים שיובאו לפניו, המנהלי

תוך (יפרסם מפעם לפעם דוגמאות של מקרי ניגודי עניינים ) או גוף מתאים אחר שייקבע(מבקר המדינה  .8
שאפשר להסיק מהם מסקנות מהותיות ובעלות משמעות ) וחירותו שמירה על צנעת הפרט ועל כבוד האדם

 .נבחרים וממונים כאחד, הנוגעות לעובדי ציבור
יטפל בתוך זמן קצר בשאילתות הנוגעות לניגוד עניינים ) או גוף מתאים אחר שייקבע(מבקר המדינה  .9

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

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

 . 8שוב ושוב
לפי , ייכללו שניים או שלושה חלקים, בכל דרג ובכל הרכב, ל כל פרוטוקול של ישיבהבסעיף הראשון ש .11

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

שאים עובדי המינהל הציבורי אם מי מהם נתון במצב של ניגוד עניינים בגין יחסיו עם אחד הנו
 .שהוא הנוגע לנושאי הישיבה' שעל סדר היום או עם אחד המשתתפים או עם כל צד ג

של המשתתפים עובדי המינהל ) ואין להסתפק בהיעדר תגובה(השני יפרט את התשובות הממשיות  .11.2
 .הציבורי לשאלה אם הם נמצאים בניגוד עניינים אם לאו

הוראה . טופל המקרה של ניגוד הענייניםיפורט כיצד , אם אחד המשתתפים ענה בחיוב -השלישי  .11.3
ואיש המינהל הציבורי " הון"איש ה, זו תחול אפילו אם ינכחו בישיבה שני משתתפים בלבד

 ).ישיבה שבה ישתתפו רק מפקח מס הכנסה ונישום, למשל(
המלצות אלו אינן באות להמעיט בחשיבותם של אמצעים אחרים הנדרשים לשם חיזוק , לדעת הוועדה .12

פלילי בשחיתות - כמו מאבק משפטי, אמצעים אחרים אלה. ניגוד עניינים בשירות הציבוריהמאבק ב
יישארו בסמכותם הבלעדית של היועץ המשפטי לממשלה ושל , ובפגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי

  . מומלץ גם להחמיר בענישה של מי שנמצאו אשמים בעברות מרמה והפרת אמונים. המשטרה

  
  :דה בעניין הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטיתוזו המלצת הווע

  

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

אגודות ידידים , ספריות, מדובר במימון מסעי הבחירות וכן במימון מוסדות כגון בתי כנסת. לחשיפה מלאהיזכו 
 .כלי תקשורת ומכוני מחקר ונוסף על כך במימון של הסעות ושל תרומות לתאגידים עירוניים, של מוסדות

  
  :החלטות וכללי משמעת, ואלו המלצות הוועדה בעניין אכיפה ומימוש של חקיקה

  
אפשר - אם אין כוונה לאכפה או אם אי, על כל רבדיה, ראשית או משנית, מומלץ להימנע מכל חקיקה .1

 .לעשות כן
מומלץ לקבוע נוהל ולפיו לצורך ביצועה של כל , )Accountability(במסגרת הדרישה לאחריותיות  .2

נושא , מן ההחלטהכחלק בל יינתק , יתמנה -כזאת המכוונת לפעולה והדורשת תפוקה  - 9החלטה ביצועית
 .שיתחייב במתן דין וחשבון על כל מחדל בביצוע ההחלטה, משרה האחראי לכך

מכאן . באופן הניצול של תקציבים, במקרים רבים יישום הוראות החקיקה בא לידי ביטוי בתנועת כספים .3
עולה שניתן להתחיל את המעקב אחר אכיפת הוראות החקיקה באמצעות פיקוח על תנועת הכספים 

ובהם כללים , החשב הכללי או הממונה על אגף התקציבים יפרסמו מערכת כללים, למשל. מורההא
שתסדיר את הטיפול בגורמים שאינם מיישמים הוראות חקיקה הנוגעות לניצול , הנוגעים לעיצומים

. בין שהם עושים זאת באמצעות ביצועים החורגים מן התקציב ובין באמצעות ביצועים חסרים -תקציבים 
 .עתים משרדי ממשלה מחזירים תקציבים לאוצר משום שהם או יחידותיהם לא יישמו החלטות שהתקבלול

                                                
בהמלצות בעניין הטמעת נהלים , להלן, ראו הרחבה בנושא. ר"ע, )ישראל(ל "שקיפות בי -ל "בהשראתה של עמותת שבי 8

  .ונורמות בנושא
  .שיש בה הצהרת כוונות בדבר עניינו של השלטון אך אין בה דרישת ביצוע מידי, להבדיל מהחלטה הצהרתית 9



מעקב ועיצומים יונהגו בכלל גופי המינהל הציבורי גם לגבי , מערכות כללים דומות של תפקוד ראוי .4
 . פעולות שאין להן בהכרח ביטוי כספי חורג

יועצים , מבקרים פנימיים" (שומרת סף"לשמש בין שתפקידה הוא , כל יחידה תנהל ספר החלטות .5
מהי ההחלטה , בספר זה יירשם מי הציע את ההחלטה. ובין לאו) ב"מאסדרים וכיו, חשבים, משפטיים

מי , מהו לוח הזמנים שנקבע, )ב"ועדה וכיו, אדם מסוים(מי החליט בעניין ) מהי משמעותה -ובכלל זה (
לרבות הנמקות , "חריגים"ספר יכלול גם ציון מיוחד של ה. האחראי לביצוע ההחלטה ולמי הוא מדווח

אם החריגות חוזרות ונשנות יש לבחון את נסיבות . לקבלת ההחלטה החריגה ופירוט של אופי החריגה
 .ביצוען ולשקול אם לשנות כללים כדי למנוע את החריגות

ואלו , במלואן או בחלקן, אלו שבוצעו -על פי עקרונות השקיפות יפורסם דוח שנתי לגבי כל ההחלטות  .6
 . ביצוע-לרבות הסברים לגבי ביצוע חלקי או אי -שלא בוצעו 

  
ואלו המלצות הוועדה בעניין אסדרת השפעתם של שתדלנים על חברי כנסת ועל תהליכי 

  :חקיקה
  
ובייחוד על מילוי , יוקפד על מילוי מלא של הכללים החלים על שתדלנים לפי החקיקה החלה על הכנסת .1

 יהקובע כי השתדלן מחויב לענוד תג זיהוי ייחוד, 1994-ד"התשנ, לחוק הכנסת 68על פי סעיף  ההוראות
לרבות , וכן כי עליו לציין בכל פנייה לכנסת, הנושא את שמו ואת שם התאגיד שבשמו הוא פועל

  .כי הוא פועל כשתדלן בהיתר ומיהו הלקוח שבעבורו הוא פועל, לוועדותיה

אשר ישית עונשים על מי שיפר את הכללים , שחבריו יהיו נציגי מפלגות הכנסת, הכנסת תקים גוף פיקוח .2
 . אם ינוסח כזה - לרבות את הכללים בנוגע לקוד אתי , בנוגע לשתדלנים

יש לקבוע בתקנון הכנסת את הכלל שכל מפגש בין חבר כנסת ובין שתדלן יתקיים במשכן הכנסת או  .3
ל חבר כנסת לפגוש שתדלן מחוץ למשכן הכנסת כאשר כיוצא מן הכלל יוכ. בלשכתו של חבר הכנסת

ר הכנסת ויפורסם "יועבר ליו) במשכן הכנסת או מחוצה לו(תיעוד הפגישה . נסיבות המפגש מחייבות זאת
 . פעם ברבעון, בזכויות של קניין רוחני וכדומה, תוך התחשבות בצנעת הפרט, באתר הכנסת

תר הכנסת כל מידע כתוב שהעביר לידיהם שתדלן ושימש תקנון הכנסת יחייב את חברי הכנסת לפרסם בא .4
ובפרט טיוטות של הצעות חוק שניסחו גורמים פרטיים , אותם לגיבוש עמדה במסגרת תהליך החקיקה

על חברי הכנסת לציין את זהותם של הגורמים שהעבירו את המידע ולהבהיר את . ושימשו אותם בחקיקה
 . הקשר שלהם לאותה חקיקה

ניתן יהיה לשמוע . ובייחוד בעת ההצבעה, דלנים להשתתף בדיוני הוועדות השונות בכנסתייאסר על שת .5
  . את דעותיהם ואחר כך לקיים את הדיון עצמו ללא נוכחותם

  
  :ואלו המלצות הוועדה בעניין שיפור אופן התנהלותם של בכירים

  
הוועדה סבורה שלא ניתן  - " הון"בין בכירי שלטון ובין אנשי ה" בארבע עיניים"יש להימנע ממפגשים  .1

, אך היא ממליצה לבכירי השלטון לשקול בכובד ראש את נחיצותם, לאסור את קיומם של מפגשים כאלה
, לכל נציגי השלטון יש משרדים ראויים. על אחת כמה וכמה כשמדובר במקומות מפגש שאינם רשמיים

לעתים קשה להמנע ממפגשים  .וממילא במסגרת יישום כל מהלך הם מסתייעים בסגל מקצועי ומיומן
אולם חזקה על אותו , )למשל במסגרת אירועים משפחתיים" (בארבע עיניים"חברתיים ואפילו ממפגשים 

שהנושאים שיידונו במפגשים החברתיים  - מטעמים של התחשבות בטובת הציבור  -בכיר שלטון שיקפיד 
בלשכותיהם , בכל הכבוד, ן עסקי יתקייםואילו כל מפגש אחר שבו נדון עניי, אכן יוגבלו לתחום החברתי

 .10של אנשי השלטון ובשיתופם המלא של אנשי המקצוע
 :הצהרות הון של נבחרים וממונים .2

. נבחרים וממונים כאחד, יורחב ויחוזק מערך הבקרה המבוסס על הצהרות ההון של אנשי השלטון .2.1
בת הגשת הצהרות ההון על אשר מטילות את חו, בפועל או בכוח, כיום כבר יש כמה הוראות חקיקה

אם משום שההוראות אינן מיושמות בפועל ואם , בחלקן הגדול הן אות מתה. נושאי משרה ונבחרים
 .11משום שהצהרות הון שמוגשות מתויקות כאבן שאין לה הופכין ואינן משמשות למילוי יעדן

                                                
דוחות על הביקורת השלטון המקומי לשנת "פרסם מבקר המדינה , זה נמצא בשלבי גיבוש אחרונים בעת שדוח, 2011בדצמבר  10

פגישותיהם של ראשי : "אומר המבקר" היבטים בהתנהלות לשכות של ראשי רשויות מקומיות"בפרק המתייחס ל". 2010
מקצועי בהן חיווה דעתו על הנושא העומד צריכות להתקיים לאחר שהדרג ה, בעיקר עם גורמים פרטיים, הרשויות עם גורמי חוץ

ומן הראוי שהרשויות המקומיות גם יתעדו בכתב כל , ראוי שעל פגישות עם בעלי הון תחול חובת שקיפות מורחבת... על הפרק
כדי להגביר את אמון הציבור במערכת ... לרבות ההנחיות לביצוע שנקבעו בהן, ישיבה ופגישה המתקיימת עם גורמים פרטיים

על ראשי הרשויות המקומיות להימנע מפגישות , לטון המקומי ולצמצם ככל האפשר את הקשר הלא תקין בין הון לשלטוןהש
  ).93' עמ" (בארבע עיניים עם בעלי ההון ולהקפיד על נוכחותו של הדרג המקצועי בפגישות אלו

  .המפרט את הוראות החקיקה בנושא' ראו נספח א 11



 :האחראים לטיפול בהצהרות ההון יהיו אלה .2.2
בנציבות שירות  12"ממונה על הצהרות הרכוש"פל הבהצהרות ההון של עובדי המדינה יט .2.2.1

 . ובכלל זה הוא יבצע בדיקת נתונים והשוואות עתיות, המדינה
, שרים, ובהם חברי כנסת -" עובדי מדינה"הצהרות הון של כל מי שאינם נכללים בגדר  .2.2.2

בכל אלה יטפל  - עובדי מדינה בכירים ברשויות מקומיות ובגופים מבוקרים אחרים שאינם 
 . 13או מי שהוא יסמיך לעשות כן, ר המדינהמבק

יגישו הצהרת הון עם כניסתם , כולל שרים וחברי כנסת, נבחרים וממונים כאחד, עובדי ציבור בכירים .2.3
נוסף על כך הם יגישו הצהרת הון מדי . וכן עם סיום תפקידם, לתפקיד ומדי שנה במהלך כהונתם

המלצה זו אמורה להגדיל את היקף תחולתה . יבמשך שלוש שנים מיום עזיבת תפקידם הציבור, שנה
 .14)מינויים(של ההוראה החלה כיום על עובדים ממונים לפי חוק שירות המדינה 

להטיל את חובת הגשתה של  יוכלו, כל אחד לפי גזרת אחריותו, האחראים לטיפול בהצהרות הון .2.4
מטרת המעקב אחר . הצהרת הון על בעלי תפקידים אחרים על פי שיקול דעתם ובכפוף להנמקה

הצהרות ההון היא מניעת האפשרות שבעל תפקיד ציבורי יזכה למתן טובות הנאה שמקורן בתקופת 
סנקציה כספית משמעותית תוטל על כל מי שחייב . שירותו הציבורי או בתקופה שמיד לאחריו
 .בהגשת הצהרת הון ולא הגישה במועד הנקוב

פול בהצהרות הון יוסמכו לנקוט את הפעולות הדרושות והאחראים לטי, ייקבעו כללים ברורים בנושא .2.5
כדי שניתן יהיה להבטיח שהצהרות ההון , לאימות הנתונים הנמסרים בהצהרות הון ולפיקוח עליהן

וכדי שניתן יהיה לבחון אם הפערים בין הצהרת , אכן משקפות את המצב הכספי האמתי של המצהיר
או שמא עולה מהם שייתכן כי עובד הציבור , סביריםההון הראשונה להצהרות ההון המאוחרות אכן 

 .הפיק רווחים אסורים מתפקידו הציבורי
אם יתעורר חשדם שמוסרי ההצהרות ביצעו . האחראים כאמור יקלטו את ההצהרות ויבדקו אותן .2.6

 . הם יעבירו ליועץ המשפטי לממשלה את ממצאיהם בנושא, עברות פליליות
. במתכונת שתיקבע, ות הבדיקות בהצהרות ההון בדוח שנתייפרסמו את תוצא, כאמור, האחראים .2.7

 . בכפוף לנימוק עצם הפרסום, בדוח זה ניתן יהיה לתת ביטוי לשינויים חריגים בהצהרות הון מסוימות
  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי
  
תונהג אסכולה מבדילה , ה כללי הצינון הם פחות או יותר אחידיםולפי, במקום האסכולה הנהוגה כיום .1

 .לפי העקרונות דלהלן, )דיפרנציאלית(
. משך תקופת הצינון והיקפו ייקבעו לפי התפקידים שנושא המשרה מילא בשלוש שנות שירותו האחרונות .2

בהם מגבלות הצינון ייתכנו מקרים שבהם ניתן לפטור נושא משרה ציבורית מתקופת צינון וייתכנו כאלה ש
החרפת תנאי הצינון נועדה למנוע ). עד כדי צינון לצמיתות במקרים מסוימים ומפורשים(יהיו חריפות יותר 

מבעלי הון להבטיח תעסוקה לנושא המשרה שמטפל בענייניהם במשך פרק הזמן שלאחר פרישתו מן 
 . לקבל החלטות לטובתם") סמוי שוחד"במעין (ובכך להשפיע עליו באופן בלתי ראוי , השירות הציבורי

הכפופים , המקבילים לו - ייאסר על נושא משרה לשעבר לייצג גוף כלשהו כלפי עמיתיו לשעבר לעבודה  .3
 .לו או הממונים עליו

ייאסר על נושא משרה לעסוק בנושאים ובעניינים אשר עלולים להעמידו במצבים של ניגוד עניינים בעת  .4
במקרים מסוימים ומפורשים . אל המגזרים השני או השלישי) ר הראשוןהמגז(מעבר מן המינהל הציבורי 

כל אימת שייווצר . האיסור יהיה לצמיתות, שבהם ניגוד העניינים ימשיך להתקיים בפועל גם לאחר המעבר
בהמלצות המתייחסות לניגוד , העניין יטופל כניגוד עניינים לפי הכתוב לעיל, ניגוד עניינים לכאורה

 .עניינים
, לדוגמה. הצינון והיקף חלותו יהיו תלויים בתפקיד שמילא נושא המשרה במסגרות השלטון השונות משך .5

יוטלו מגבלות תעסוקה בענף ) משרד התקשורת -למשל (על נושא משרה הפורש ממשרד ייעודי 
יוטלו עליו , נושא משרה הפורש ממשרד האוצר או מרשות ההגבלים העסקיים, לעומתו. התקשורת

                                                
  .2008- ח"התשס, )הצהרה על רכוש) (מינויים(לפי תקנות שירות המדינה  12
בדוח זה אין הוועדה מבצעת . שמתפקידה לטפל בנושא, אפשר למנות ועדה ייעודית לעניין זה בראשות שופט בדימוס, לחלופין 13

לקראת הכנת הדוח הסופי תשקול . שיחויבו בהגשת הצהרות הון, פילוח מדויק של כל בכירי הגופים המבוקרים לדרגותיהם
  .וועדה אם לנתח את הנושא ביתר פירוטה

חייב להצהיר על שהוראות הסעיף יחולו עליו כי עובד מדינה  נקבע, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה ב 35בסעיף  14
לו הוראות הסעיף יחו. ותיהםועל מקורות הכנס, נכסיו ועל חובותיו שלו ושל בן זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו

בתוך שישים ימים  תוגש ההצהרה, בהתאם לתקנות. אחת משתי הדרגות העליונות בכל סולם דירוגב על עובדי מדינה המדורגים
להגיש הצהרה כאמור בתוך שישים ימים מתום כהונתו בתפקיד או מתום כל  העובד וכן יתבקש, קבלת העובד לעבודהמיום 

 . בתוכן הצהרתו שינוי משמעותיחל לחוק חל עליה או אם לדעתו  35שסעיף ארבע שנים לכהונתו במשרה זו או במשרה אחרת 



תנאי הניתוק בין נושא המשרה הפורש ובין מקום עבודתו שממנו פרש יהיו תלויים . רחבות יותרהגבלות נ
 .במשרות שמילא ערב פרישתו ובתפקידים שמוצעים לו במגזר הפרטי לאחר פרישתו

יישאו בעלויות תקופת הצינון ) או היחידה שממנה פרש, ככלל(נושא המשרה הפורש והשירות הציבורי  .6
תכניות הצינון יכללו תקופות ). כיום נושא המשרה נושא בעלויות הצינון בעצמו(ובשו לפי תכניות שיג

תקופות שעלותן תושת על נושא המשרה ותקופות ששני , צינון שעלותן תושת על המינהל הציבורי
 .15הצדדים יישאו בעלותן

נציבות . בצוותא ,האחריות לגיבוש תכניות הצינון תוטל על נציבות שירות המדינה ועל משרד המשפטים .7
מנגנון פיצוי כספי לעובד ציבור שלא יהיה , ובכפוף להנמקה, שירות המדינה תקבע במקרים מיוחדים

לפי חוק הצינון אם הוא ייוותר ללא מקור פרנסה מתאים ) או במגזר השלישי(רשאי לעבוד במגזר העסקי 
 .בתקופת הצינון

ביטוח "הפרשה מתאימה לתכניות של , רשת צינוןבעת קביעת שכרו של נושא משרה הדו, יש מקום לשקול .8
 .שיכולה להיכלל במסגרת תכנית הפנסיה של נושא המשרה" תקופת הצינון

 :הליכי הצינון יזכו לשקיפות ולפומבי .9
לגבי הנושאים שבהם , בתפקידים מסוימים שייקבעו, תהיה חובת גילוי לגבי נושאי משרה מאסדרים .9.1

 .ברות שבענייניהן טיפלו או קיבלו החלטותהם עסקו ולגבי הקשר בינם ובין הח
, כל רשות שלטונית תפרסם רשימה באתר האינטרנט של עובדי ציבור שפרשו ונמצאים בתקופת צינון .9.2

 .אשר תבהיר לעובדי הציבור הממלאים את תפקידם את המגבלות על התקשרות עם עובדים אלה
 - ת החוק הפלילי ובין במסגרות החוק המינהלי בין במסגרו - ) לרבות קנסות(ייקבעו אמצעי עונשין וכפייה  .10

יש לשקול גם הטלת קנס על מי . כאמור לעיל, שיוטלו על עובדים שמפרים את הוראות הצינון שייקבעו
 .שמעסיק את אותו פורש המפר את הוראות הצינון שייקבעו

סגני , שרים, לותובכלל זה על ראשי ממש, תחול גם על נבחרי ציבור, כאמור לעיל, הטלת חובת הצינון .11
שרים וחברי כנסת בהתאם לשיקול הדעת של הגופים האחראים כמפורט בסעיף דלעיל העוסק בניגוד 

 .עניינים
  
  

  :ואלו המלצות הוועדה להגברת שוויון ההזדמנויות
  
ייבחן היקף הפטורים המוענקים במסגרת המכרזים ותיבחן השפעתם על הפגיעה בעקרון שוויון  .1

כמו כן יש לוודא כי לא נעשה שימוש . גביר את השוויון ולצמצם את היקף הפטוריםכדי לה, ההזדמנויות
וכי הפטורים אינם פוגעים ביעילות , לעקוף את חובת הפרסום של מכרזים ןלרעה בפטורים בניסיו

פטורים כאלה עלולים להסיט את תהליך קבלת ההחלטות . הכלכלית של החברה ושל הסביבה ובטובתן
 . וייםלכיוונים לא רא

, כל משרד יפרסם באופן שוטף באתר האינטרנט דיווח בדבר היקף ההתקשרות מכוח פטור של ספק יחיד .2
המכרז את  תחול חובה לפרסם. כדי לאפשר לציבור להתייחס לנושא ולהגיש בעניינו ערעור במקרה הצורך

 . הדפסתם עלות מסמכי המכרז לא תעלה על עלות .בנוסחו המלא באינטרנט
לרבות ( על ספקיםמרכזי ייצור מאגר מידע  ,של ספקים קיימיםתפקוד ות הכנון שיעריך את אימנג יוקם .3

 ועדות המכרזיםוויאפשר משיכת מידע מהמאגר ל, )קיומו על ידי הספקים- לעניין קיום החוק או אי
א יובא אפו, בכל הנוגע לפעילותו במסגרת מכרזים ציבוריים, עברו של הספק .ולגורמים מורשים אחרים

למשל במקרים , בהסתמך על ניסיון העבר עם אותו ספק. בחשבון בעת קבלת ההחלטה לגבי הזוכה
יאפשר המנגנון אף את השעייתו של הספק מן המאגר לתקופות ארוכות ועד , חמורים כמו תשלום שוחד

תקים מוצע שאת המנגנון . בכפוף להנמקה ראויה, כדי איסור לצמיתות על השתתפותו במכרזים ציבוריים
 . אם זו תוקם -ותנהל רשות מכרזים מרכזית 

תורחב תחולתה של חובת המכרזים גם על גופים שגופי שלטון או גופים מוסדיים ציבוריים שותפים  .4
גם אם כללי המכרזים הקיימים אינם , בבעלות עליהם או בהנהלתם או מפיקים תועלת כלשהי מפעילותם

                                                
יש מקום שהשירות , אם תקופת הצינון ארוכה משנה. העובד יישא בעלותה בעצמו, אם תקופת הצינון קצרה משנה, למשל 15

, חיות מיוחדת של הפורשבמקרים מיוחדים של צינון ארוך במיוחד או של צינון בגין מומ. הציבורי יממן את העלות העודפת
שיקול . עלות תקופת הצינון יכולה להיות מוטלת על השירות הציבורי, שניתן לנצלה רק באמצעות קשרים עם השירות הציבורי

  :ראו, 1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(על פי חוק שירות הציבור " וועדה למתן היתרים"הדעת יוכל להינתן ל
http://www.civil-service.gov.il/takanot/takanot26.pdf 



, על פי חוק חובת המכרזים, ה מקווה שתקנות בעניינים אלההוועד. כגון אגודות ידידים, חלים עליהם
  16על מנת למנוע עקיפת קיום מכרז באמצעות גופים אלו, יושלמו בקרוב

 .כל חברי ועדת המכרזים יחויבו בחובת גילוי נאות לגבי קשרים עם מי ממשתתפי המכרז  .5
כדי , רת תהליך המכרזתוחל חובת שקיפות מלאה על כל המפגשים עם המשתתפים המתקיימים במסג .6

 ".שקיפות"למשל לפי העקרונות המפורטים בפרק זה בסעיף , לשמור על עקרון זכות שוויון ההזדמנויות
שפעולתו , ופעמים רבות גם הקונה המרכזי במשק, )הרגולטור(המשרד הממשלתי שהוא גם המאסדר  .7

גם אמות מידה שנודעת להן השפעה לטווח , בעת ביצוע מכרזים, צריך להביא בחשבון, מעצבת את הענף
 .יובאו בחשבון גם שיקולים של הגדלת התחרותיות ועידוד ספקים קטנים, למשל; ארוך

) ראה הערת שוליים בקטע בדבר שקיפות(קת מועמדים לתפקידים בכירים כגון ועדת שפניץ ועדות לבדי .8
לא יסתפקו בבדיקת רשימות מועמדים שקיבלו מהגוף הממונה אלא תוקנה להן סמכות לצרף מועמדים 

בדיקה מצומצמת של , לדוגמה. כל המועמדים ייבחנו לפי אמות מידה זהות. נוספים לפי שיקול דעתן
משום שהיא עלולה לאפשר לשר , ם מתוך רשימה שהגיש שר מסוים היא פתח לשחיתות לכאורהמועמדי

כל אימת שיתעורר חשש לניגוד עניינים בין מי מהמעורבים בתהליכי . לתת טובת הנאה שלטונית למקורביו
שוא מניעת מ"יועבר העניין לטיפול לפי העקרונות המפורטים בפרק זה בסעיף העוסק ב, מינוי הבכירים

 ".פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים
  

ואלו המלצות הוועדה בעניין הגברת הפיקוח האפקטיבי על השלטון המקומי ועל ועדות התכנון 
  :והבנייה

  
באופן שהם יתבצעו ברמה שבה המדינה מפקחת , יוגברו הפיקוח על השלטון המקומי והאסדרה בעניינו .1

 .על מגזרי האנרגיה ועוד, על הבנקים, על שוק ההון והביטוח
תוקם רשות סטטוטורית , על מנת להגביר את מידת האפקטיביות של הפיקוח והבקרה על השלטון המקומי .2

למשרד האוצר ולמשרד המשפטים ואשר תהיה , שבה יהיה ייצוג למשרד הפנים, עצמאית לעניין זה
הק ויוקנו לה סמכויות ביצוע רשות זו תהיה בעלת אופי ביצועי מוב. עצמאית מבחינת קבלת החלטותיה

אבל את העקרונות ואמות מידה שלפיהן תפעל ועדה זו ; ושיקול דעת בכל הנוגע למימוש הפיקוח והבקרה
  . 17שהוא בר הסמכא לעניינים כאלה, ינסח משרד מבקר המדינה

 - יר מהנדסי הע: לגופים שונים לפי העניין, מהבחינה המינהלית והמקצועית, שומרי הסף יהיו כפופים .3
ליועץ המשפטי  -היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות ; ליחידה המתאימה במשרד הפנים

, הגופים הממונים יהיו אלה הממנים את נושאי המשרה הללו. למבקר המדינה - ומבקרי הפנים ; לממשלה
שות לחלופין יכולים שומרי הסף להיות כפופים לר. הקובעים את שכרם והמעבירים אותם מתפקידיהם

  .כאמור לעיל, הסטטוטורית העצמאית

אותה רשות גם תפקח על תפקודן של מאות הוועדות העוסקות בתכנון ובבנייה ואשר החלטותיהן  .4
  .משפיעות במידה ניכרת על מיליארדי השקלים המעורבים בעסקאות מקרקעין

ליארדי שקלים אף שתקציביהן מסתכמים במי, הפיקוח על החברות הכלכליות ברשויות המקומיות מועט .5
הוועדה ממליצה שהיועץ המשפטי של הרשות המקומית יבצע בדיקה ראשונית בעניינם של . בשנה

כמו כן . כדי לוודא שאין כל מידע שלילי על מי מהם, המועמדים לכהן כדירקטורים בחברות האמורות
ים הנבחרים מקרב להבדיל מדירקטור(דירקטורים בחברות עירוניות מומלץ שגם מינוים של חברי מועצה ל
כדוגמת ועדת , ועדה לבחינת כשירויות תה שלבחינייעשה לאחר ) הציבור שכשירותם נבחנת לפני מינוים

 . 1975-ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות 6' המינויים שקמה מכוח תיקון מס
הצהרות  ברשות המקומית תחול חובת הגשתן שלנושאי משרה בכירים ר ועדת התכנון והבנייה ועל "יו על .6

 . ובמועדים המפורטים בפרק" שיפור התנהלות של בכירים"הון לפי המתכונת המפורטת בפרק 

                                                
ועל שאר הגופים האמורים חלות , על חלק מגופים המסונפים כיום לשלטון המקומי חלות הוראותיו של חוק חובת המכרזים 16

ועקב כך יש פרשנויות סותרות , בהירות בנושא-תקנות מפורשות בנושא מכרזים טרם הותקנו ויש אי. הוראות פקודת העיריות
תם של תאגידים עירוניים לבצע מכרזים מוטלת עליהם על פי הנחיות האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד חוב. בעניינו
או , או מחצית מכוח ההצבעה בו, שעליו יחולו הוראות המכרזים מוגדר רק ככזה שלפחות מחצית הונו" תאגיד עירוני. "הפנים

כללי מכרזים מתוקנים צריכים לחול על כל גוף שמשרת בדרך . יתנמצאים בידי רשות מקומ, מחצית מהזכות למנות דירקטורים
  : להרחבה נוספת ראו. כלשהי את הרשות המקומית

http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalCorporations/Pages/default.aspx  
לבדיקה מחדש של כל נראה שיש מקום . הוועדה התרשמה שיש מידה של ערפול בכל הנוגע לבקרה על השלטון המקומי 17

". בהקמת רשות פנים ממשלתית לבקרת רשויות מקומיות"העוסקת  12.5.09-מ 193החלטת ממשלה ראו למשל את . המערך
ליעילות , להתנהלותן של הרשויות המקומיות להגביר את הבקרה הממשלתית והבקרה הציבורית בנוגע"היא מטרת הרשות 

אין באפשרותה לפעול כרשות עצמאית למשרד הפנים  בשל הכפפתה של רשות זו ".עבודתן ולאיכות השירותים שהן מספקות
" תוקף ביצועי"זוהי גם דוגמה נוספת להיעדר . במועד פרסומו של דוח זה עדיין לא הוקמה רשות זו, מכל מקום. כפי שראוי היה

: ראו .כמפורט לעיל, "החלטות ומשמעת, אכיפה וקיום של חקיקה"לפי סעיף 
.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/05/des193.htmhttp://www   



כחברי , עובדי רשות מקומית בכירים וחברי מועצה לא יוכלו לכהן, למען הקפדה על מניעת ניגוד עניינים .7
וט של הרשות בארגון ללא כוונות רווח הפועל בתחום השיפ, הנהלה או כנושאי משרה הזכאים לתמורה

 . אשר המדינה או הרשות תומכות בו מהבחינה הכספית
בין חברים מקצועיים ממונים ובין , בעניין האיזון הראוי בהרכב חברי ועדת המכרזים ברשויות מקומיות .8

מחד גיסא הוצגה הדעה שוועדה הכוללת . הוצגו דעות מנוגדות שיש בהן פנים לכאן ולכאן, נבחרי ציבור
היא בבחינת גורם שומר ומפקח על ראש הרשות משום שחברי ) כשם שנהוג כיום(רים חברי מועצה נבח

מאידך גיסא הוצגה הדעה כי עדיף שלוועדת המכרזים . מועצה מסיעות שונות משגיחים טוב יותר זה על זה
שנוסף , יהיה צביון של ועדה מקצועית ששיעור גדול מהמשתתפים בה הם נושאי משרה ברשות המקומית

יען כי הם כפופים באופן מובהק להוראות , "הון"צועיותם הם עמידים יותר כנגד לחצים של העל מק
הואיל וניתן לראות בדעות אלה פנים לכאן . 18של המערכות השלטוניות, ובהן כללי משמעת, מחייבות

מומלץ להקים ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש לשנות את הרכב חברי ועדת המכרזים ואם יש , ולכאן
חברי מועצה נבחרים (שנות את היחס בין מספר הגורמים המקצועיים בוועדה למספר נבחרי הציבור ל

 ).וראש הרשות
. ההסדרים שמגדירים את חובות המכרז בגופים השונים של השלטון המקומי מפוזרים בדברי חקיקה שונים .9

  .המכרזים לשלב את מכרזי השלטון המקומי כפרק נוסף בתקנותאלה ו הסדריםחיוני לרכז 
יוגבר השימוש שעושה משרד הפנים בממצאים שאוספת היחידה לחיוב אישי באגף לביקורת הרשויות  .10

במצב הנוכחי המשרד אינו משתמש בממצאים הנאספים כדי ללמוד על בעיות . המקומיות במשרד הפנים
. ם ולהטמיע שינוייםליזום תיקוני, כגון דפוסי פעילות או נורמות שיש בהם פוטנציאל משחית, יסוד ברשות

לאחר שמתקבלים הממצאים שרואי חשבון אוספים עבור היחידה וראש היחידה או ההרכב השיפוטי 
ל המשרד לזמן את הגורמים המינהליים "על מנכ, שפועל לצדה מבצעים אישור ראשוני של הממצאים

שריות לשיפור ללמוד את הליקויים שנחשפו בדפוס העבודה של הרשות ולדון בדרכים האפ, השונים
על שר הפנים להוציא הנחיה ברורה לראשי הרשויות שבה ייאמר במפורש כי עליהם לשתף פעולה . המצב

יש לפרסם את הממצאים ולהביאם לידיעת חברי . עם רואי החשבון שפועלים מטעם היחידה לחיוב אישי
 .המועצה וראשי הרשויות

ליך מתן היתרי הבנייה ברשות המקומית ואת תימצא הדרך הנאותה שתאפשר לקצר במידה ניכרת את ה .11
גורמים , מהנדסי עיר, משרד הפנים יכול להקים ועדה שבה ישתתפו ראשי רשויות. הטיפול ברישוי עסקים

תפקיד הוועדה יהיה למצוא . נוספים המעורים בתהליכי מתן היתרי בנייה ורישוי עסקים וכן נציגי ציבור
פעולה כזאת תפחית במידה ניכרת את הצורך בשתדלנים . וריםאת הדרך הנכונה לקיצור ההליכים האמ

 .למיניהם
תעוגן החובה לבצע רישום פרוטוקולים במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות של ועדת התכנון והבנייה  .12

 .בכפוף למגבלות של צנעת הפרט - ולפרסמם באתר האינטרנט של הרשות המקומית 
באתר האינטרנט של הרשות המקומית בסמוך למועד  יפורסמו פרוטוקולים מלאים של ישיבות הוועדה .13

 . קיום הדיון
בין החברים , תוקם ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש לשנות את הרכב חברי ועדת התכנון והבנייה .14

, 8סעיף (המקצועיים בוועדה למספר נבחרי הציבור בדומה לנאמר בעניין ועדת מכרזים ברשות מקומית 
 ).לעיל

ולפרסם באופן עתי , ירייה והיועץ המשפטי לרענן הנחיות בנוגע לניגוד ענייניםעל מבקר הפנים של הע .15
 .דוגמאות למצבים של ניגוד עניינים שהתגלו בעבודתן של ועדות תכנון מקומיות

א מתחום אחריותה של הרשות המקומית ויועבר בהדרגה לאחריותה של  .16 ָ הפיקוח על עברות המקרקעין יּוצ
יחידת פיקוח ארצית מיוחדת ומערך הכשרה ויוגדל תקציבה של המשטרה  לשם כך תוקם. משטרת ישראל

 . בהתאם למשימה חדשה זו
לנוכח העובדה שכיום עונשים אלה קלים מהנדרש ואינם , יוחמר בעונשים המושתים על עברייני בנייה .17

  .מרתיעים דיים
תקנות החלים על עובדי הרי שהחוקים וה, מכיוון שעובדי השלטון המקומי ונבחריו אינם עובדי מדינה .18

יש . תקנות וכללים אחרים, אינם חלים עליהם אלא חוקים, ר"לרבות החוקים והתקנות שבתקשי, המדינה
                                                

בפרק על הרכב ועדת המכרזים , )2010פורסם בשנת ( 2009דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,ראו מבקר המדינה 18
  : 781' עמ, בעיריית באר שבע

בוע את הרכבה של ועדת המכרזים בעירייה הוצע לק ... ,)הצעת חוק העיריות -להלן ( 2007-ז"התשס, בהצעת חוק העיריות 
המנהל הכללי לעיריה והוא יהיה : ]הרכבה יהיה[.... בדומה להרכבה של ועדת המכרזים במשרדי ממשלה, כוועדה מקצועית

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי לוועדה מקצועית יש יתרון מובנה על פני  ... גזבר העיריה והיועץ המשפטי לעיריה, היושב ראש
בצרכים ובדרך כלל אינם בקיאים , שאינם תמיד בעלי הכישורים המקצועיים הנדרשים, ה המורכבת מנבחרי ציבורועד

אני עד לתופעה חמורה , כנבחר ציבור: "...', מר ראובן דנילוביץ, העירייהלעניין הרכב הוועדה יפים דברי ראש ...  .היומיומיים
ועדה . מדובר בוועדת מכרזים ברשויות המקומיות. רכת המוניציפאליתשגורמת ליצירת נורמות פסולות ומשחיתה את המע

חלק מהם פועלים בניגוד , ולעתים. בשעה שמופעלים עליהם לחצים כבדים מצד בעלי העניין, שנשלטת על ידי נבחרי ציבור
  ".תפקיד שאינם אמורים לייצג, אינטרסים מובהק



לשאוף לכך שההיבטים החוקיים החלים על עובדי מדינה בנושאי משמעת יוחלו גם על עובדי השלטון 
 . 19בהתאמות הדרושות, המקומי

  
מבקרים פנימיים ויועצים  -" שומרי הסף"מעמדם של ואלו המלצות הוועדה בעניין חיזוק 

  :משפטיים
  
את הפסקאות העוסקות בכפיפות המקצועית ) 5.1סעיף , פרק חמישי(ראו נא בהמלצות הנוגעות להטמעה  .1

 .ובכלל זה בתקציב הפעולות שלהם -או המינהלית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים 
לרבות , צועית או המינהלית ליחידה מתאימה במשרד הפניםמהנדסי עיר יהיו כפופים מהבחינה המק .2

 .ולא רק למנגנון הרשות המקומית, לעניין תקציב הפעולות שלהם
חשוב להגן על עצמאותם המקצועית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים ולהבטיח שהקריירה שלהם  .3

שומר סף אינו יכול . םלא תהיה תלויה בממצאי הביקורת או בחוות הדעת המקצועיות שהם מנפקי
והוא אינו יכול לקבל תפקיד , להתמנות לתפקידו בארגון כלשהו אם הוא הגיע לתפקידו מתוך אותו ארגון

כדי למנוע את היווצרותן של מחויבויות אישיות כאלה , באותו ארגון לאחר סיום תפקידו כשומר סף
צריכים להיות כפופים לדרג , השונים על פי מקצועותיהם, לפיכך שומרי הסף ביחידות השונות. ואחרות

ובכלל זה , אותו הדרג הממונה יאייש את תפקידי שומרי הסף. ממונה שהוא חיצוני ליחידות המבוקרות
) ולחלופין ייקבע מעמד אחיד של שומרי סף ששכרם איננו מושפע משיקול דעת אישי(יקבע את שכרם 

 . או קידום, עם שומר סף מארגון אחר )רוטציה(תחלופה , ויהיה אחראי להליכים של פיטורין
על ועדה כזאת לקבוע , למשל. יש מקום להקים ועדה שתבחן את שאלת שמירת העצמאות של שומרי הסף .4

אם מבקרי פנים של יחידות מינהל ציבורי קטנות יהיו אנשי מקצוע חיצוניים שיתמנו לתקופות קצובות 
 ). תכדוגמת רואי חשבון שמבקרים את הרשויות המקומיו(

היועץ , מבקר המדינה עבור המבקרים הפנימיים(מומלץ שכל אחראי לקבוצה מקצועית של שומרי סף  .5
היחידה המתאימה במשרד הפנים עבור , המשפטי לממשלה עבור היועצים המשפטיים ביחידות השונות

עבור ינסח קוד אתי ) ב"החשב הכללי עבור חשבי היחידות השונות וכיו, מהנדסי הרשויות המקומיות
למעקב בנושא ולדיווח על , ובכלל זה יקים מנגנון האחראי להטמעת הקוד, שומרי הסף שבאחריותו

 .חריגות שהועלו במסגרת המעקב
  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין האסדרה
  
אף שיש שר האחראי לכל חוק המסדיר את פעולת הגוף . גוף מאסדר ישמור על עצמאות מקצועית מרבית .1

י את הגוף המאסדר תנהל מועצה של חברים שרובם הגדול הם אנשים מקצועיים בלתי מומלץ כ, המאסדר
חברי המועצה צריכים להיות משוחררים ). שהוא גורם פוליטי(תלויים ושהוא לא ינוהל ישירות על ידי שר 

 .20מכל ניגוד עניינים
פק לגופים יש לס. לשחרר את הגופים המאסדרים מתלות במידע שמספקים הגופים המפוקחים"יש  .2

. 21"המאסדרים אמצעים ומקורות עצמאיים לבדיקה ולאיסוף מידע ולהקנות להם אמצעי אכיפה נשכניים
 .22גם אם הוועדה תומכת בגישה זו וממליצה עליה היא ערה לדילמות שנוצרות בגינה

יש בראש ובראשונה ) כמו הממונה על ההגבלים העסקיים(לשם הגברת עצמאותם של מאסדרים בכירים  .3
" תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי"ראו הקטע (הכפיפם להוראות הצינון ל

ניתן לשקול את האפשרות . ארוכה ובלתי תלויה, וכן מומלץ למנותם לתקופת כהונה אחת) בפרק זה
  . ב"וכיומונופול , שנושא המשרה הבכיר יתחייב לאחר תום כהונתו שלא לעבור לעבוד עבור קבוצת ריכוז

 :חוק זה יבהיר. ינוסח חוק כללי לכל גופי האסדרה .4
 . שהוא מקור הסמכות של המאסדר, 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

                                                
בדומה לאפשרות הקיימת , קירה פלילית עוד לפני שהוגש כתב אישוםלהשעות עובד רשות מקומית שנפתחה נגדו ח: למשל 19

  . להשעיה של עובד מדינה החשוד בפלילים
שגם הוא כפוף (ג הוא תמיד פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה "ר המל"סגן יו): ג"מל(ראו למשל את המועצה להשכלה גבוהה  20

אוניברסיטה שלו על פני אחרות או את האוניברסיטאות כולן על איך ניתן להבטיח שאותו פרופסור אינו מעדיף את ה). ג"למל
  .217-218' עמ, )2009(דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה , ראו הרחבה במבקר המדינה? פני המכללות

  .2.11.11, דה מרקר -הארץ , "הרגולטור הישראלי הוא כשלון מתמשך", ד שלמה כהן"עו 21
את השני אוספים או יוצרים הגופים . כללי וחשוף למחקר ולניתוח-האחד הוא ציבורי. סוגי מידעניתן להבחין ולהפריד בין שני  22

לעתים הגוף המאוסדר השולט על המידע לא יהיה מוכן לחשוף אותו לפני הגופים . המאוסדרים ועל כן הם שולטים בו
  . המאסדרים



 . שפעולת המאסדר שקופה .4.4
העומד במבחנים הנדרשים יש ) תאגיד או ארגון, אזרח(מתאים שפעולת המאסדר שוויונית ולכל גוף  .4.5

נבהיר שאין בכך משום גריעה כלשהי מסמכויות . זכות להצטרף לפעילות המאוסדרת ולעסוק בה
 .הגוף המאסדר

שקופים ומפורסמים , צריכים להיות ברורים - בכלל זה תהליכי ערעור  -תהליכי מכרזים וסינונים  .4.6
 .בציבור

, שתשמש גוף מטה מקצועי, ללי האמור מומלץ לכונן רשות חיצונית לגופים מאסדריםבמסגרת החוק הכ .5
, בין היתר, במומחיות ובסמכויות שיאפשרו לה, שתהיה מצוידת בידע, דוגמת רשות החברות הממשלתיות

 . 23להפעיל פיקוח מקצועי על כלל הגופים המאסדרים
  

  :חושפי שחיתויות והגנה עליהםואלו המלצות הוועדה בעניין העלאת קרנם של עובדים 
  
להמשיך ולהשקיע את המשאבים , בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לעודד את משרד מבקר המדינה .1

על מנת להשלים מערכת כללים שתוכל לקדם , ב"בהצעות חקיקה וכיו, בניסוח מסמכים, הדרושים בדיונים
 .את הנושא

תקשורת במסגרות דיון ובספרות המקצועית כדי ב, לפתח ולעודד דיון ציבורי מעל הבמות המתאימות .2
הרחבה בנושא הכללי . להטמיע את עניין העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות במקומות עבודתם

, דיון כזה ישתלב בדיונים נוספים שמטרתם להסביר לעובדי הציבור. של הטמעת המלצות ראו בפרק הבא
 - הם כנאמני ציבור ואת חובתם לפעול בשקיפות מלאה את חובות הנאמנות של, נבחרים וממונים כאחד

 . כאמור לעיל
ובכלל זה להקצות , לספק לחושף השחיתות הגנה משפטית ברמה הניתנת לעובד הציבור הנחשד בשחיתות .3

 .את התקציב הנדרש לכך
  

  : ואלו המלצות הוועדה בעניין צעדים ראשונים מיידיים על ידי מבקר המדינה
  
 24ה יבהיר כי חל איסור לדון בעניינים שלטוניים הנוגעים לעניינו של בעל הוןמומלץ שמבקר המדינ .1

 . במפגשים חברתיים
 בעל של בענייניו שעוסקת לבעל הון ציבור נבחר בין פגישה מומלץ שמבקר המדינה יקבע נוהל ולפיו כל .2

למי מטעמו  למבקר המדינה או. פרוטוקול של הפגישה יועבר למזכיר הממשלה. מלא באופן תתועד הון
  . תהיה סמכות לבחון פרוטוקולים אלה

, מומלץ שמבקר המדינה יהדק את הבקרה על פעילות הרגולטורים שאמורים לטפל בבעיות של ריכוזיות .3
 . קרטלים ומניעת תחרות

מומלץ שמבקר המדינה יבקש מעובדי ציבור ממונים לכתוב אם להערכתם יש בידיהם הסמכויות והכלים  .4
 . ה של הון ושלטוןלהתמודד עם הבעי

מומלץ שמבקר המדינה יבדוק אם יש בנציבות שירות המדינה תורה אשר מתמודדת עם בעיית המעבר  .5
ועם הכשרת עובדי ציבור בכירים לתפקידי " הדלת המסתובבת"עם בעיית , מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי

שירות מדינה מקצועי ובלתי בכלל זה יש להדק את הפיקוח והבקרה על תכניות שמטרתן לעצב . רגולציה
 . תלוי

  . מומלץ שמבקר המדינה יפרסם דוח עתי מיוחד על הפרות של כללי ההתנהגות לעיל .6
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  .ואילך 70' ובהרחבה מעמ 24' עמ
" בעל הון"את המונח . שבפרק הראשון" הגישה האחת"בעלי , ניסחו חברי הוועדה" צעדים מידיים"הפרק הזה בנושא -את תת 24

  .המובא כאן יש להבין אפוא ברוח אותה גישה


