
  : פרק רביעי
  המלצות

  כללי

, בין היתר, שמקורם; העקרונות וההמלצות לפעולות מעשיות שהועלו על שולחן הוועדה, בפרק זה מרוכזים הרעיונות
לגבי כל נושא יפורטו דברי הסבר ורקע והמלצות לשיפורים ראויים באופן תפקודן של . בריאיונות שקיימה עם העדים

ממדי ואין הוועדה מתיימרת שההמלצות הללו יסתמו כל פרצה - הוא מכלול מורכב ורב המינהל הציבורי. מערכות השלטון
כל אימת שמובאות בדוח המלצות . וישמשו פתרון כולל לכל הבעיות שמקורן ביחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון

במערכות דומות במגזר הציבורי ניתן לראות בהן גם דוגמאות לעקרונות שראוי ליישם , מפורשות הנוגעות לעניין מסוים
  .כולו

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

למבקר המדינה יש סמכות מלאה להתייחס ". הון"עם ה -הן ככלל והן במקרים מסוימים  -סי השלטון רחבה של סוגיית יח
אלו אשר לצורך יישומן נדרשות חקיקה ומעורבות של גופי שלטון (אשר להמלצות אחרות ; 1לחלק מאותן המלצות רבות

המלצות מסוימות . מוסמך כלל להתייחסואילו לחלקן האחר הוא אינו , יש לו סמכות חלקית להתייחס לחלקן -) אחרים
. ועל פיהן יוכל להנחות את המינהל הציבורי כיצד לפעול, יוכלו לשמש למבקר המדינה כאמות מידה לביצוע ביקורותיו

להציע לגורמים המתאימים ברשויות השלטון כיצד לתרום , כפי שימצא לנכון, מבקר המדינה יוכל, אשר להמלצות אחרות
  . להשלמת יישומן

שזוהי עת הרת גורל  -שדברי העדים שהופיעו לפניה איששו אותה במידה ניכרת  -בין חברי הוועדה שררה תמימות דעים 
. שכן אמון הציבור בהם הוא בשפל המדרגה וממשיך להתדרדר, "הון"מבחינת השלטון בישראל ויחסי הגומלין שלו עם ה

מלמדים על גישה שבה להשגת טובות הנאה , עורב בה ובין לאומ" הון"בין שה, סימנים רבים מזירת הפעולה של השלטון
. על כל המשתמע מכך, סקטוריאליות יש משקל רב יותר מאשר להכרה בתפקידו של השלטון כנאמנו של הציבור-אישיות

אשר , הוועדה אימצה את הגישה ולפיה יש לבחון את הדברים באופן קפדני ומחמיר יותר, מטבע הדברים, במצב כזה
אך , עמדת הוועדה היא שחופש הפעולה של השלטון אינו צריך להיפגע. תה היא הגברת הפיקוח על המינהל הציבורימגמ

אף שהן היו נחלת המיעוט  - עם זאת הוועדה שמעה גם דעות אחרות . פעולתו תיעשה מתוך שקיפות ותהיה נתונה לבקרה
ינהל הציבורי לחוש אזלת יד עד לכדי שיתוק יכולתו ולפיהן לנוכח כובד כללי האתיקה והיראה מהביקורת עלול המ -

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

  .כרוכה בחשיפה שאין הם רגילים בה תהיה

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

החלטות וכללי , ט גם לגבי הסוגיה של אזלת היד המאפיינת את האכיפה של חוקיםתפיסה מחמירה לא פחות יש לנקו
. אולם עובדה היא שאזלת יד זו שוררת זה שנים רבות, לכאורה נראה שהסוגיה פשוטה ושפתרונה מובן מאליו. משמעת

ייוחד להלן , ורהלכא, למרות הפשיטא, ובשל כך, אין שיעור לחשיבות של אכיפת חקיקה והחלטות ושל השלטת משמעת
  . קטע לעניין זה

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

אשר מהן עולה כי אין הוראות , נכון ומשום שחזרו והודגשו לפניה תופעות שליליותרחבה ככל שמצאה הוועדה ל
חלק , בה בעת. אין בכך משום ביטול או ערעור של המלצותינו. שאמורות להסדירן או כי הוראות כאלה אינן מקוימות

שאינם בהכרח  -פרעות השפעות וה, מהמלצותינו נועדו להגן על תהליכים שלטוניים של קבלת החלטות מפני שיבושים
  .מטעמם של צדדים מעוניינים - בלתי חוקיים 

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

בגוף שישמש כמאגר מרכזי , בגוף שיטפל בהטמעה של נהלים ראויים ויפקח על ביצועם, ולאופני חשיפתם לציבור
מדובר בפעילות הנוגעת לרשות . לשומרי סף או בגוף שיעקוב אחרי נסיבות משתנות ויטפל בעדכון התייחסות והמלצות

שירכז את כל , "נציבות"או " נציב", קים גוף מרכזי אחדבדיוני הוועדה עלה הרעיון לה. המבצעת ולא לביקורת המדינה
  . נושא זה לא נדון בהרחבה. הפעולות הללו

  

  

                                                
, חוקיות הפעולות: "2סעיף , מבקר המדינה: אילו המלצות הנוגעות לנושאים הנמנים עם נושאי ביקורת המדינה לפי חוק יסוד 1

  ". היעילות והחיסכון וכל עניין אחר שיראה בו צורך, הניהול התקין, ר המידותטוה



  שקיפות וזכות הציבור לדעת

הדגשנו את חשיבותו המיוחדת של ערך הפומביות של , "הערכים הראויים להגנה ביחסי הון ושלטון"בין , בפרק הקודם
, כאמור בפרק הערכים. 2שי בכללים להגברת שקיפות פעולתו של השלטוןערך זה בא לידי ביטוי מע. תפקוד השלטון

עיבוד של המידע באופן )  2(,   דאגה לתיעוד פעילותו)  1:   (שקיפות משמעה תפקוד גלוי של השלטון בשלושה היבטים
לתת פומבי למידע השלטון יכול . מתן פומבי למידע באופן שהוא יהיה נגיש לציבור)  3(,   שהציבור יבין את משמעותו

הכול  - וכן ביכולתו לעשות זאת לפי דרישה של בעלי עניין או של כלל הציבור , כשגרה מוסכמת ומקובלת, באופן יזום
למשל באמצעות תיעוד קפדני ומדויק של , שקיפות כזאת מחייבת היערכות מבעוד מועד של השלטון. לפי הנסיבות

עדכני , ות מידע מתאימות שמאפשרות להביא לידיעת הציבור מידע מגווןהפעולות השלטוניות או באמצעות אימוץ מערכ
  .ומשמעותי

יהיו ידועות לציבור עשויה לעודד אותם , באומר ובמעש, שפעולותיהם, נבחרים וממונים כאחד, הידיעה של אנשי שלטון
שקיפות עשויה . ם ובין ההוןאת נאותות קשרי הגומלין שבינ -ולעניין הוועדה , לחזור ולשקול את הנאותות של פעולתם

ובאמצעות אלה , לדרבן את אנשי השלטון לבחון בחינה מעמיקה יותר את אופן תפקודם והיא אף משמשת אמצעי הרתעה
  . היא עשויה להקטין את היקף היחסים הפסולים בין הון לשלטון

יישום כללי השקיפות אינו דורש המעלה הראשונה היא ש. ניתן לציין שתי מעלות של השקיפות שמקנות לה מעמד מיוחד
במאמץ סביר מאוד מתקבל אמצעי יעיל ביותר לשיפור המערכת השלטונית על כל . משאבים מיוחדים ועלויות גבוהות

המעלה השנייה של השקיפות היא יכולתה לסייע בהתמודדות . בכלל זה כמובן יחסי הגומלין בין הון ובין שלטון, היבטיה
העדים החשובים שהופיעו לפני הוועדה ציינו דוגמאות רבות של נקודות . ערכות השלטוניותעם המורכבות הרבה של המ

מכאן עולה שהניסיון ליצור . תורפה במערכות השלטוניות שנוצלו לרעה בפועל או שעלולות להיות מנוצלות לרעה
יקר ביותר , הוא קשה ביותרמערכת כללים ונוהלי עבודה ובקרה שתחזק את אותן נקודות תורפה ותסתום את כל הפרצות 

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

  . פול מערכתי מינהלי מספק ולחזק אותםהתורפה שעדיין לא זכו לטי

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

זכות פנימית משל עצמו לפעול , במעמדו כנאמן הציבור, אין למינהל הציבורי: ש ובראשונה בתודעהצריכה להתבצע ברא
החשאיות נאותה רק בתנאי . וזו צריכה להיות בררת המחדל של פעילות השלטון, "לדעת"זכות הציבור היא . בסודיות

או אז . כאלה שיצדיקו את החשאיותאו תפגע בזכויות מוקנות של מאן דהוא בהיקפים  לציבורשהחשיפה תגרום נזק 
בשינוי נוהלי עבודה : המהפכה צריכה לבוא לידי ביטוי גם במעשה. מילוי חובת החשיפה-יידרשו נימוקים והסברים לאי

לוועדה חזון ולפיו בתוך חמש שנים תוטמע בהדרגה החובה לתעד באמצעות צילום את . ובהתאמתם לעידן שקיפות חדש
  .שלטוןכלל דיוניהם של גופי ה

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

בין , שקיפות אמורה לכלול. על כל רבדיו ושדרותיו, עקרון השקיפות וכלליה צריכים לחול על כלל גורמי המינהל הציבורי
קבלת מידע על קריטריונים , קבלת מידע על שירותים שלהם זכאים האזרחים, פתיחות במסגרת הפעילות ציבורית, היתר

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

וב להפנות את תשומת הלב למתח הפנימי המובנה ברעיון הפומביות גם במנותק מסוגיית היחסים שבין הון ובין חש
מלבד עיני אלו (גם מי שפועל בתום לב מוחלט ולפי מיטב מצפונו ושיקוליו המקצועיים אין לו עניין שעיניים זרות . שלטון

חולשות אנוש כאלה . את פועלו ואולי ימתחו עליו ביקורת ישזפו) שהוא מדווח להם על פי מעמדו בסולם ההייררכיה
שומה אפוא על המערכות השלטוניות . מקנות משנה תוקף לטיעון זה") הון"גם ללא כל מעורבות של גורם ה(ואחרות 

וראו להלן , לחנך וללמד את עובדי המינהל הציבורי שפומביות פעילותם היא חלק בלתי נפרד מהגדרת תפקידיהם כאמור
  . פרק החמישי בדבר הטמעת הערכים והנורמותה

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

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין השקיפות

 :לת החלטותדיונים וקב, יתועדו מפגשים .1
יירשם פרוטוקול של כל דיון שבו מתקבלות החלטות שקשורות לחלוקת משאבים ציבוריים ולהפעלת שיקול  .1.1

 . יוכן פרוטוקול שיכלול את מלוא פרטי הדיון). נבחר או ממונה(דעת שלטוני בידי עובד הציבור 
לא דיחוי יונהג תיעוד כזה בשלב הראשון ול. יונהג תיעוד מצולם של ישיבות בכל שדרות המינהל הציבורי .1.2

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

                                                
  :Louis D. Brandeisכאמרתו המצוטטת לעייפה אך המבריקה של השופט העליון האמריקאי  2

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.  



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

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

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

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

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

 .תחול חובת הנמקה בכתב של ההחלטות השלטוניות .1.9
 
 פומביות של דיונים ומסמכים .2

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

אשר עליהם יחולו הכללים של ארכיון , וזאת תוך שמירה על חוקי צנעת הפרט וכבוד האדם, ועסקיים
 3.המדינה

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

על יישומן של ההוראות לפרסום תהליכי  - ובייחוד את הבקרה של מבקר המדינה  -מומלץ להגביר את הבקרה  .2.3
מומלץ . והבנייהשל בקשות ולגבי שאר התהליכים הקשורים לחוק התכנון  סקבלת ההחלטות לגבי סטטו

תבוצע בשלבים שונים של הליכי תכנון ובכלל זה במסגרת הפעילות של , כמתואר להלן, שהגברת הבקרה
ובכלל זה במסגרת פרסומו של המידע באתר האינטרנט של , ועדות תכנון ובנייה ושל מינהל מקרקעי ישראל

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

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

 . ן או בהסכמתוהציבור שנה לאחר שיועברו למזמי
שבין היתר תחול עליו חובת הנמקת המדיניות , הציבור ישותף בעת קביעת מדיניות בתהליך שקוף וגלוי  .2.5

 .OECD4 -כמקובל במדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי 
לים "ומנכ ראשי רשויות מקומיות, חברי הכנסת, ר ועדות הכנסת"יו, ר הכנסת"יו, שרי הממשלה, ראש הממשלה .2.6

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

דיוני הוועדות המייעצות למינויים של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה יהיו פתוחים לציבור באמצעות  .2.7
מדובר בשלוש הוועדות . 5)בדומה לוועדת הסנאט האמריקני(רנט או בערוצי הטלוויזיה שידור ישיר באינט

 :האלה
 ;6)ועדת טירקל(הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה  .2.7.1
 ;7)ועדת שפניץ(הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות  .2.7.2
 .8ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה .2.7.3

                                                
  . על תיקוניו ותקנותיו, 1955-ו"התשט, חוק הארכיונים 3
התייעצות בנושאי סחר חוץ , שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות: "ראו מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא 4

  ).2005אוקטובר " (מבט משווה -
אולם ממליצה על פתיחת דיוני הוועדות לציבור בנסיבות הקיימות , הוועדה ערה להיבטים של צנעת הפרט שיש להתחשב בהם 5

  .של היעדר אמון הציבור בגורמי שלטון
נגיד , ס"נציב שב, ראש המוסד, כ"ראש שב, ל"המפכ, ל"ועדה זו הוקמה מתוקף החלטת ממשלה ומטפלת במינויים של הרמטכ 6

  .ישראל והמשנה לנגיד בנק ישראל בנק
ר "יו, כהונת דירקטור: והיא מטפלת במינויים האלה, 1975-ה"התשכ, ועדה זו הוקמה מתוקף תיקון לחוק החברות הממשלתיות 7

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

  .אם המינוי נעשה בידי שר או בידי הממשלה או בהמלצתם או באישורם של מי מהם, שהוקמו בחיקוק



 :בכלל זה בנושאי תהליכי הפרטה, זים בכל הנושאיםתקוים שקיפות בנושא מכר .2.8
מניעת משוא פנים ואיסור על "לפי הקטע (חברי ועדת המכרזים יחויבו בהצהרת היעדר ניגוד עניינים  .2.8.1

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

 .9יפורסמו הסדרי כופר שיגבשו רשויות המסים השונות .2.9
  

  

  מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים 

ובמסגרת תפקידו עליו להכריע הכרעות , יו מתוקף תפקידובעל תפקיד בשירות הציבורי ממלא שליחות שמוטלת על
ישרה זו באה לידי ביטוי ). Integrity(אחת מאושיותיו של מינהל ציבורי ראוי היא היָשרה . הנוגעות לשליחותו הציבורית

כל כשהוא משוחרר מ, ללא משוא פנים או הטיה, בכך שעובד הציבור ממלא את תפקידו לפי מצפונו המקצועי והאישי
הוא אחד הגורמים הפעילים ביותר בניסיונות ההשפעה על " הון"ה, כאמור. 11חופשי מניגוד עניינים, קרי, 10השפעה זרה

וכולם קשורים זה לזה " כולם מכירים את כולם"החברה הישראלית היא ככלל חברה קטנה יחסית שבה . גורמי השלטון
של פעילות , של לימודים במוסדות ההשכלה, ל שירות צבאיברקמות יחסים חברתיות ומקצועיות שנרקמו במשך שנים ש

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

שעשויה , בזמן נתון מחפשים קשר לנציגי השלטון באותו זמן" הון"מי שהם אנשי ה: י הקבוצות מניעים אינטרסיםאת שת
אם כדי , ובה בעת אנשי השלטון עלולים לחפש קשר לאנשי ההון, להיות להם השפעה על האינטרסים של הראשונים

ואם כדי ליצור ) המפלגתי וכדומה, האישיבתחום (להתבשם מחברתם בהווה ולזכות בטובות הנאה כאלה או אחרות 
בנסיבות כאלה שיתוף הפעולה ההכרחי בין ההון לשלטון . לימים שלאחר הפרישה מן השירות הציבורי, קשרים לעתיד

סביר לקבוע . פועלים בניגוד עניינים, נבחר או ממונה, עובד הציבור, עלול להביא בקלות יחסית למצבים שבהם השלטון
מעצימה שבעתיים את , בעלי כוח והשפעה, של היווצרות שכבה של אנשים עתירי הון, בפרק המבוא שהסוגיה שנדונה

  .התופעה של פעולה בניגוד עניינים ואת הסכנות הכרוכות בה

פעולה במצב כזה מביאה . פעולה במצב של ניגוד עניינים היא אם כל חטאת ועומדת ביסוד התורפות שבהן עוסק דוח זה
הגורמת לא רק לפגיעה בטוהר המידות ובשל כך לפגיעה באמון הציבור בעובדי , ינה של עובד ציבורלפעולה בלתי תק

טיפול נחרץ בסוגיית מניעת ניגוד העניינים יסייע . אלא אף לקבלת החלטות גרועות ולגרימת עוולות של ממש, הציבור
  .לריפוי מרבית התורפות השלטוניות הנדונות בדוח זה

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

  :לצורך דוח זה יובחנו שני מצבים של ניגוד עניינים

  ועד מדווח בעת מינויו במקרה זה נושא המשרה המי -בעת מינוי נושא משרה ציבורי " מובנה"ניגוד עניינים
ולפיו הוא יהיה מנוע , לתפקידו על קשריו עם בעלי עניין מסוימים ומנוסח עבורו הסדר למניעת ניגוד עניינים

 .מלעסוק בענייניהם של אותם בעלי עניין
  ב בעת שנושא משרה ציבורית צריך לעסוק בעניינו של מקור, בנסיבות נתונות, שעלול לחול" אקראי"ניגוד עניינים

 .כזה או אחר

                                                                                                                                       
נציב שירות , ל משרד"מנכ: ויים האלהועדה זו בראשות נציב שירות המדינה הוקמה מתוקף החלטת ממשלה והיא מטפלת במינ 8

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

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

, ק ההון במשרד האוצרהממונה על שו, אגף הכלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר 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 9
http://www.meida.org.il/?p=2126 

למרות , למשל. יובהר כי זיקות שמקורן בתפקידו של עובד ציבור לא ייחשבו לזיקות הגורמות לניגוד עניינים לשם הסרת ספק 10
הוא אינו נתון במצב , לגביית מרב המס האפשרי, במסגרת החוק, זיקתו המובהקת של פקיד המס לרשות המסים ושאיפתו לפעול

  . של ניגוד עניינים כלפי הנישום
 :עקרונות כלליים - ניגוד עניינים , עדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיותו: פטיםראו באתר משרד המש 11

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim/Nigud.htm   



רק  יתבצעוחתימת חוזה העסקה או כניסה לתפקיד בפועל . היועץ המשפטי של הגוף הנוגע בדבראת המצב הראשון בודק 
 מעורביםמשרד המשפטים ונציבות שירות המדינה  .ניגוד ענייניםלאחר שהמועמד חתם על הסדר מתאים למניעת 

למצב של ניגוד  מהיקלעותהאחריות להימנע , עם זאת .שראו  י ממשלהמינויעת בעיקר ב, מלווים ומגבים, כגורמים מנחים
   .מפני עניין זהועל היועץ המשפטי להזהיר את המועמד לתפקיד  ,עצמו נושא המשרהעניינים מוטלת על 

מייחסת הוועדה חשיבות להדגשת העמדה ") אקראי"ניגוד עניינים (בייחוד בכל הנוגע לניגוד עניינים מהסוג השני 
אם הנסיבות הן : "בנוסח של, גיית ניגוד העניינים צריכה להיבחן לפי קנה מידה אובייקטיבי שינוסח במערכת חזקותשסו

סוגיית ניגוד העניינים אינה נוגעת למצבי ". חזקה על האדם הנבדק שהוא נמצא במצב של ניגוד עניינים -כאלה וכאלה 
דהיינו היא אינה נוגעת לשאלה , גם אינה מושפעת מן התוצאה והיא; לכוונות או למחשבות זדון של הנבדקים, התודעה

יכול אדם להימצא במצב של ניגוד עניינים והחלטתו תתקבל בתום לב ותהיה נכונה . אם נגרם למדינה נזק כלשהו אם לאו
גם , "בפרצה קוראת לגנ"גם משום שהפיתוי רב ו, אולם מצב של ניגוד עניינים הוא פסול כשלעצמו ויש למנעו. ביותר

וגם משום שמצבים של פעולת השלטון במסגרת ניגוד עניינים , "ראוי לו שייראה ולא רק שייעשה -צדק "משום ש
  .אחד מערכי היסוד של השלטון, כאמור, שהוא, מקעקעת את אמון הציבור בעובדי הציבור

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

, לטובת האינטרס הציבורי, ללא משוא פנים, בד מצוי בניגוד עניינים יתקשה לקבל הכרעות אובייקטיביותעו
ניגוד עניינים גם משפיע לרעה על השירות הציבורי כולו ועלול לפגוע באמון הציבור . אפילו כוונתו טובה
חששות . ו העובדים במקביל לוכמו גם באמון עובדי ציבור אחרים הכפופים לאותו עובד א, במערכת השלטונית

  .12אלו גוברים ככל שדרגתו של העובד גבוהה יותר ותפקידו משפיע יותר

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

בטענה על ההימצאות במצב של ניגוד העניינים ואין צורך לבדוק אם ניגוד העניינים השתקף בפועל בפעולה שנקט עובד 
וזו יכולה להיראות רק על פי אמות מידה אובייקטיביות ולא באמצעות בחינת , עסקינן אפוא במראית פני הצדק. הציבור

 .ת לבו של מקבל ההחלטותצפונו
כדי לפסול לחלוטין , שמקורו בנסיבות העלולות להביא לניגוד עניינים בפעולותיו של מקבל ההחלטות, די בחשש סביר

ואין להתיר מצב שבו הוא יוכל להוסיף לקבל החלטות בהיותו נתון במצב של ניגוד , את כשירותו לקבלת החלטות
  .13ינים כדי להטות את שיקול דעתו או לגרום למשוא פניםהעניינים בנימוק שאין בניגוד העני

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

וכן גובשו  הוראות כללי אתיקה לעובדי המדינהכולל ר "תקשיה. ושל חברי כנסת של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות
ושל פרסומם  הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה ים של התקנתת היועץ המשפטי לממשלה בנושאוהנחי

ותקצר היריעה מלהתייחס אליה בדוח , יא רבה ורחבת היקףהספרות העיונית שנכתבה בנושאי ניגוד עניינים גם ה. 14ברבים
  .זה

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

מונו שרים , למשל(במשך השנים פורסמו מקרים שבהם שרים נבחרו לכהן בתפקידם זה בשל רקעם וניסיונם . 15עניינים
והיו צריכים לקבל החלטות שנגעו לקיבוצים או ) שיש להם ניסיון בתחום החקלאות בהיותם חברי ההתיישבות החקלאית

מי מהגורמים שבמבנה הגדול והמורכב של  -גם השאלה נשאלת . 16למושבים שמהם באו ובהם נותרו להם מקורבים
  .המינהל הציבורי קובע ניגוד עניינים מהו

לרבות הגופים , "שלטון"לנוכח ההכרה שכל גורמי ה, בשל כל אלה סבורה הוועדה שיש להסב תשומת לב יתרה לנושא זה
הואיל ובסופו של דבר ביקורת . מדינהכפופים לביקורת ה, גרדא" המינהל הציבורי"המבוקרים שאינם נכללים במסגרת 

ראוי שמבקר המדינה , המדינה בוחנת סוגיות של ניגוד עניינים והיא שמופקדת על קביעת נורמות אתיות בקרב השלטון
ניתן לאצול . יהיה בעל הסמכות הקובעת בענייני ניגוד עניינים אשר יוקנה לו שיקול הדעת הנדרש כדי להכריע בנושא

                                                
  .96' עמ, "מטלות רוחב"בפרק ", )2007(ב 57דוח שנתי , מבקר המדינה: להרחבה ראו 12
הראשון מילא תפקיד . רסם פסק הדין בעניין אשמת שוחד של עורך דין ושל פקיד שומהבימים שדוח זה מתגבש סופית התפ 13

עורך הדין היה גם מייצגו של פקיד השומה בעניין משפטי כלשהו וגם מייצגם של נישומים . כפול במגעיו המקצועיים עם השני
אילו היה המצב של ניגוד . שיקול דעתולפי , ב"כלפי פקיד השומה שבסמכותו היה להחליט בענייני קביעת שומותיהם וכיו

היה גם נמנע הספק הציבורי . היה נמנע הליך משפטי מייסר ויקר, מוסבר ומוטמע כנדרש, ברור לכול, עניינים מוגדר בבהירות
שעורך הדין לא שיחד את פקיד , על פי אמות מידה של המשפט הפלילי, בית המשפט החליט. שהיה כרוך בזיכויו של עורך הדין

  ? לא ניתן שוחד או שרק לא הצליחו להוכיח את אשמתו מעבר לספק סביר באמתשומה אך האומנם ה
): 2011" (אתיקה בכנסת"סקירה מאת אסף שפירא בנושא : וכן; פרסומי חקיקה בנושא ניגוד עניינים -' נספח א: ראו 14

http://www.idi.org.il/Parliament/2011/Pages/2011_70/E/e.aspx  
 אתיקה ופוליטיקה, תרבות, משפט: ניגוד עניינים במרחב הציבורי, דורון נבות ומרדכי קרמניצר, דפנה ברק ארז: להרחבה 15

)2009 .( 
כאשר שני אנשים פועלים בשתי מסגרות שלטוניות  -דוגמה נוספת למורכבות ניגוד העניינים היא מצב של ניגוד עניינים כפול  16

האם הם פסולים מלהשתתף בשתי המסגרות או . שונה בכל אחת מהמסגרות הללו, "בלצד מק"וכ" צד נותן"כ, שונות ומעמדם
  ? די שינתקו את יחסיהם רק במסגרת אחת



, כמו יועצים משפטיים של יחידות או של אותה ועדה מייעצת(ניגוד עניינים גם לנושאי משרה אחרים סמכויות בעניין 
  . אולם משרד מבקר המדינה הוא שינסח כללים אלה, )17בהתאם לכללי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות

  

  יגוד ענייניםואלו המלצות הוועדה בעניין מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים של נ

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

והם יחולו על כל גורמי המינהל הציבורי וכן על , מבקר המדינה יקבע ויציג כללים ברורים למצבים של ניגוד עניינים .2
זקות , להביא לכך שכללים אלה יהיו ברורים וניתנים לאכיפה על מנת. נציגי ציבור נבחרים מציעה הוועדה לקבוע חֲ

די בקיומה של אחת החזקות הללו כדי . שיגדירו את המצבים שבהם ייחשב עובד הציבור כמי שנמצא בניגוד עניינים
אם לעניין יקבע בהת. לקבוע כי מקבל ההחלטות נמצא במצב של ניגוד עניינים בסוגיה שאליה מתייחסת החזקה

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

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

אשר , חריג מהכלל האמור יהיה הטיפול בניגודי עניינים של חברי כנסת ובניגודי עניינים של שרים וסגני שרים .4
בניגודי עניינים של אלה תטפל הכנסת על פי תקנון . מתייחסים לכהונתם של אותם שרים וסגני שרים כחברי כנסת

בהתאמות , עם זאת מומלץ שהכנסת תאמץ עקרונות ונהלים שיקבע מבקר המדינה. ים שתקבעהכנסת או בדרכ
 .הנדרשות

לרבות ניגוד עניינים המתייחס , בידי מבקר המדינה תהיה הסמכות לטיפול בניגוד עניינים של כל הגופים המבוקרים .5
, )י ההתיישבות החקלאית לעילכדוגמת השרים חבר(לחברי כנסת בתפקידיהם הביצועיים כשרים או כסגני שרים 

גופים מסוימים יוכלו לרכז פעילויות , כאמור. כמו אוניברסיטאות או חברות ממשלתיות, ובכלל זה ארגונים נלווים
 . אולם מבקר המדינה יקבע את הנורמות ואת דרכי הפעילות בנושא, הנוגעות לניגודי עניינים ביחידות שלטון שונות

ולא רק , כדי לאפשר לכל אדם. ם של ניגוד עניינים חייבים להיות ברורים ונגישים לכולהכללים בעניין מניעת מצבי .6
להתוודע לכללים אלה ולהכירם על בוריים שומה עליהם שיהיו נר לרגלי השירות , למי שנזקק לשירות הציבורי

ציבור ובין עובדי משרד ומקום שבהם מתקיים מגע בין ה, שישוננו בכל עת ויוצגו לעין כול בכל אתר, הציבורי
 . הציבור

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

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

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

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

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

ולפיה נושאי המשרה בכל רבדיהם יתחייבו שלא לפעול במצבי ניגוד , במינהל הציבורי" אמנת ישרה"תנוסח  .10
 . 18לשננה ולאשררה שוב ושוב, ויש ליצור הזדמנויות להזכירה, יש להפיץ אמנה זו בכל רובדי השלטון. עניינים

, לפי העניין, ייכללו שניים או שלושה חלקים, דרג ובכל הרכב בכל, בסעיף הראשון של כל פרוטוקול של ישיבה .11
 :כמפורט להלן

ולפיה הוא שאל את הנוכחים עובדי ) ר או אחר"יו(האחד יציין את ההודעה של האחראי לפרוטוקול  .11.1
המינהל הציבורי אם מי מהם נתון במצב של ניגוד עניינים בגין יחסיו עם אחד הנושאים שעל סדר היום או 

 .שהוא הנוגע לנושאי הישיבה' המשתתפים או עם כל צד ג עם אחד
של המשתתפים עובדי המינהל הציבורי ) ואין להסתפק בהיעדר תגובה(השני יפרט את התשובות הממשיות  .11.2

 .לשאלה אם הם נמצאים בניגוד עניינים אם לאו

                                                
 ; /http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim: ראו באתר משרד המשפטים 17

 :וכן ראו דוח של אותה ועדה המפרט מקרים של ניגוד עניינים ומסקנות בנושא 
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim/Nigud.htm 

בהמלצות בעניין הטמעת נהלים , להלן, ראו הרחבה בנושא. ר"ע, )ישראל(ל "שקיפות בי -ל "בהשראתה של עמותת שבי 18
  .ונורמות בנושא



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

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

פלילי בשחיתות ובפגיעה בטוהר המידות -כמו מאבק משפטי, אמצעים אחרים אלה. יבניגוד עניינים בשירות הציבור
מומלץ גם להחמיר . יישארו בסמכותם הבלעדית של היועץ המשפטי לממשלה ושל המשטרה, בשירות הציבורי

  . בענישה של מי שנמצאו אשמים בעברות מרמה והפרת אמונים

  

  

 יטיתהגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפול

, קרי, ובכלל זה הפרסונליזציה של הפוליטיקה, ההשפעות של ארצות הברית על הדפוסים הפוליטיים בכל רחבי העולם
וכן ההתפתחויות בתחום השימוש , האדרת דמויות של אישים פוליטיים מרכזיים על חשבון מעמדן של המפלגות

ובשל כך דרושים להן , רות יותר בשנים האחרונותאלו נעשו יק. שינו גם את האופי של מערכות הבחירות, בתקשורת
פחתו עניינו ומעורבותו של הציבור , בד בבד עם הצורך הגובר בהשגת מימון למערכות הבחירות. משאבים רבים יותר
הצורך במשאבים כספיים במסגרת מערכות הבחירות . ובשל כך פחת גם היקף התרומות הקטנות, בעשייה הפוליטית
  "). פריימריז("וד מאז הונהגו במדינה בחירות מקדימות בישראל התגבר מא

שינויים אלה הלכו וחיזקו את מעמדם והשפעתם של אלה מבין בעלי ההון הגדולים המסוגלים ומעוניינים לתרום תרומות 
 וקבע בחוק מגבלות שונות לגבי היקפה של, המחוקק נתן את דעתו על בעיה זו. גדולות למתמודדים השונים ולמפלגות

והיא מתקשה למנוע את , החקיקה לא פתרה לחלוטין את התלות בתרומות בודדות גדולות, עם זאת. תרומה בודדת
  . השימוש בתרומות הניתנות בדרכי עקיפין שונות ומשונות

שניתן לייחס אותו , במערכות הבחירות האחרונות נראה כי חל שיפור מסוים לעניין ההגינות בתחום העשייה הפוליטית
חלק ניכר מפעולות אלה . לעבודת פיקוח טובה ולענישה מינהלית אפקטיבית למדי, השאר להגברת המודעות לנושאבין 

  . עשה משרד מבקר המדינה

  

  :וזו המלצת הוועדה בעניין הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטית

במסגרת הליכי בחירות או , ת לאישים פוליטייםלרבו -התרומות לסוגיהן לגורמים ציבוריים לסוגיהם  כלמומלץ לקבוע כי 
. יזכו לחשיפה מלאה - לגופים סמוכים להם ולגופים ביטחוניים , לגורמי השלטון המרכזי והמקומי, שלא בהליכי בחירות

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

  

  

  החלטות וכללי משמעת, אכיפה ויישום של חקיקה

בחינת "ייתכן גם שאין זיקה ישירה בינו ובין המשימה של . לכאורה נושא פסקה זו מובן מאליו ונראה שמיותר לדון בו
אולם מן העדויות ששמעה הוועדה הצטיירה תמונה . על הוועדה אשר הוטלה" שלטון בישראל-ההיבטים של יחסי הון
מקיים אותה ואת נוהלי , המידה שבה המינהל הציבורי פועל לפי החקיקה בנאמנות, בדרך כלל, עגומה ומדאיגה ולפיה

. צערמידה זו טעונה שיפור לכל המ -כלשונן וכרוחן , מקיים החלטות שהתקבלו כדין בנאמנות, חקיקתה כלשונם וכרוחם
כגון ניסוח  - ) לעתים בשיתוף משרד אחר(רבות מחקיקותיה של הכנסת אשר מחייבות המשך טיפול של משרד ממשלתי 

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

, למשל. דווקא" הון"או לסיבות אחרות שאינן קשורות ל, אזלת יד בעלמא של השלטוןחלק מתופעות אלה ניתן לייחס ל
לא יושמה כמעט שום החלטה מההחלטות שהתקבלו כבר לפני שנים לא מעטות בעניין ההיערכות הלאומית לרעידות 

ביצוען -שר לאיאולם א). 2010ראו האסון בכרמל בדצמבר (אדמה או מההחלטות בעניין אופן הטיפול במערך הכבאות 
כי ייתכן שהסיבה לכך היא השפעה בלתי ראויה של , על פי הנסיבות ומראית העין, ניתן להעריך, של החלטות אחרות

עמידתם של של -ראו אי(רצון של מפעלים לחסוך כספים באופן הטיפול בתעשיות שמזהמות את הסביבה , למשל, "הון"ה
או הימנעות של מפעלי תעשייה מלשפר את אופן טיפולם בחומרים ) מפעלים ברמת חובב בתקנים במשך שנים רבות
 2007ראו היעדר התייחסות להמלצות ועדת הרצל שפיר שהוגשו בשנת (מסוכנים המאוחסנים בסמוך לאזורים מאוכלסים 

   ).על כל היבטיה" עובדי קבלן"ראו התופעה של (או ציות בלתי מספיק לחוקי עבודה , )לאחר מלחמת לבנון השנייה

לבדוק את חוקיותן של פעולות השלטון על כל יחידותיו ושל , מבקר המדינה: על פי חוק יסוד, מבקר המדינה מחויב
לעתים בדיקותיו . אך בכך לא סגי. ודוחותיו כוללים ממצאים רבים הנוגעים להיבטי ביקורת אלה, תקינות המינהל הציבורי

המבקר מתייחס לממצאים מסוימים . ידי קבלת מידע נקודתי וכדומה או מונעות על, מדגמיות, של מבקר המדינה אקראיות



, המבקר איננו בעל סמכות ביצועית. שיחולו על כל גורמי המינהל הציבורי" כללי רוחב"ורק לעתים עוסק בניסוח , בלבד
בורי אופני אין בכוחו לכפות על המינהל הצי) והטלת חובה אישית נקודתית בגין ממצאים אלה(ומלבד פרסום ממצאיו 

  . פעולה או שיטות עבודה ופיקוח

גם אם " (תוקף ביצועי"המסקנה שעלתה מן העדויות שהושמעו לפני הוועדה היא שחסר במערכת הציבורית גורם בעל 
בכלל זה כללי , שיוודא כי ייאכפו באופן מלא חוקים וכללים) מהבחינה הפורמלית הסמכות לכך נמצאת בידי מאן דהוא

דרך הממשלה וכלה בדרגים , החל בכנסת, וצעו באופן מלא החלטות המינהל הציבורי על כל דרגיווכי יב, משמעת
לכל , גם מידת הציות של גורמי השלטון לפסקי דין של בתי המשפט טעונה שיפור. הנמוכים יותר של מקבלי החלטות

כמו נציבות (ת אכיפה ציות ומשמעת בעניין זה של הגבר, ייתכן שאכן יש גופים ונושאי משרה שמתאימים לפעול. המצער
אך אין הם מממשים ) וגופי אכיפת החוק למיניהם, החשב הכללי, הממונה על השכר במשרד האוצר, שירות המדינה

פעולות  -לעתים קורה גם ההיפך . על מילוי הכללים ועל ביצוע ההחלטות, באופן מלא את הפיקוח על קיום החקיקה
  .כללים או להחלטות שהתקבלו כדיןל, מבוצעות שלא בהתאם לחקיקה

  

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

 .אפשר לעשות כן-אם אין כוונה לאכפה או אם אי, על כל רבדיה, ראשית או משנית, מומלץ להימנע מכל חקיקה .1
ולפיו לצורך ביצועה של כל החלטה  מומלץ לקבוע נוהל, )Accountability(במסגרת הדרישה לאחריותיות  .2

נושא משרה האחראי , כחלק בל יינתק מן ההחלטה, יתמנה -כזאת המכוונת לפעולה והדורשת תפוקה  -  19ביצועית
 .שיתחייב במתן דין וחשבון על כל מחדל בביצוע ההחלטה, לכך

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

שתסדיר את הטיפול , ובהם כללים הנוגעים לעיצומים, הכללי או הממונה על אגף התקציבים יפרסמו מערכת כללים
בין שהם עושים זאת באמצעות ביצועים  -ת לניצול תקציבים בגורמים שאינם מיישמים הוראות חקיקה הנוגעו

לעתים משרדי ממשלה מחזירים תקציבים לאוצר משום שהם . החורגים מן התקציב ובין באמצעות ביצועים חסרים
 .או יחידותיהם לא יישמו החלטות שהתקבלו

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

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

מי האחראי לביצוע ההחלטה , מהו לוח הזמנים שנקבע, )ב"ועדה וכיו, אדם מסוים(ליט בעניין מי הח) משמעותה
לרבות הנמקות לקבלת ההחלטה החריגה ופירוט של , "חריגים"הספר יכלול גם ציון מיוחד של . ולמי הוא מדווח

נות כללים כדי למנוע את אם החריגות חוזרות ונשנות יש לבחון את נסיבות ביצוען ולשקול אם לש. אופי החריגה
 .החריגות

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

  

 

  צמצום השפעת שתדלנים על השלטון ועל תהליכי חקיקה 

שתדלנות , לכאורה). לוביסטים(בשנים האחרונות היא שימוש בלתי הולם בשתדלנים אחת התופעות השליליות הבולטות 
שכן היא מגבירה את מעורבות הציבור בפוליטיקה ואת תרומתו של הציבור , היא תופעה דמוקרטית מבורכת) לוביזם(

השלטוניות השתדלנות עשויה גם לשפר את האיכות של החקיקה ושל ההחלטות . לתהליכי חקיקה וקבלת ההחלטות
בכך שהיא מאפשרת להעמיק את הדיון בנושאים אלה ולהוסיף נדבכים של מידע ותובנות ומכאן שהיא , המתקבלות

  . עשויה לתרום לשיפור הכלכלה ולשרת את האינטרס הציבורי

של ) ועביצ- או אי(הן על קבלת החלטות על ידי השלטון והן על ביצוע , שתדלנים מנסים להשפיע הן על החקיקה לסוגיה
ויעילות , בהן מטרות חברתיות וסביבתיות, לקידום מטרות מגוונות של שולחיהם, תמורת שכר, שתדלנים פועלים. פעולות

, שכרם של השתדלנים אינו מבוטל. פעילותם האמורה רבה מזו שהייתה מושגת אילו השולחים היו פועלים בכוחות עצמם
שכרם הגבוה מוצדק לנוכח . לשם קידום האינטרסים הכלכליים של אלה" הון"ובשל כך עיקר פעולתם הוא לטובת אנשי ה

באופן מובהק , בשל כישוריהם בתחום השכנוע וההסברה, הצלחתם להשפיע על החקיקה ועל קבלת החלטות שלטוניות
  ". הון"אנשי ה -לטובת שולחיהם 

שתדלנים , למשל. ם של שתדלניםבחלק מהעדויות ששמעה הוועדה צוינו דוגמאות קיצוניות בחומרתן לאופן פעולת
נתנו בידיהם דפי עמדה והדריכו אותם איך , שהוליכו חברי כנסת לחדרי ועדות שבהם התקיימו דיונים בנושאים מסוימים

                                                
  .ע מידישיש בה הצהרת כוונות בדבר עניינו של השלטון אך אין בה דרישת ביצו, להבדיל מהחלטה הצהרתית 19



מכאן שברור כי . בלי שחברי הכנסת השתתפו בישיבות קודמות בנושא הנדון ובלי שהם התמצאו בעניין כלל -להצביע 
א והעניין הציבורי הם המנחים את חבר הכנסת בהצבעתו אלא האינטרס של שולחו של במקרים האמורים לא הנוש

או כל , שירותי שתדלנות גומלין, חשיפה תקשורתית אוהדת -מן הסתם סוכמה גם התמורה שיקבל חבר הכנסת . השתדלן
  . 20תמורה אחרת המתקבלת בדרך שאינה שקופה ומן הסתם גם אינה ראויה

  : והיא קובעת כלהלן, א כללית וגורפתהגדרת השתדלן בחוק הי

נוקט פעולות לשכנוע חבר הכנסת  ,מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח -] כך נכתב המונח בחקיקה[שדלן 
להחלטות הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של  ,בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה

 :ולמעט אלה, גוף שנציג הכנסת חבר בואדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי 
 ;מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו .1
, אף אם אינו עובד, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם בחוק, מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה .2

 ;לונוקט פעולות כאמור במסגרת תפקידו ובקשר לסמכויות ולתפקידים של הגוף שעבורו הוא פוע
 .]21[מי שמייצג נושא משרה או ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי בפני הכנסת או ועדה מוועדותיה  .3

הוועדה סבורה . הנזק לציבור רב מן התועלת, הוועדה חוששת שבמתכונת הפעולה הנוכחית של השתדלנות והשתדלנים
  .22אך יש מקום להסדרה משמעותית של התחום, שאין לאסור את פעולת השתדלנים

הוועדה ממליצה להרחיב את היקף תחולתה של ההגדרה ולהחיל את הוראות החקיקה הקיימות וכן את הוראות הקוד 
, יהיו מקצועותיהם ועיסוקיהם אשר יהיו, על כל מי שמייצג אינטרסים כלשהם במסדרונות הכנסת, אם ינוסח כזה, האתי

  .ובין לאו, כי דיןכמו עור, בין שמדובר במי קיבלו מהמדינה הרשאה לייצג אחרים

  

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

ובייחוד על מילוי ההוראות , יוקפד על מילוי מלא של הכללים החלים על שתדלנים לפי החקיקה החלה על הכנסת .1
הנושא את שמו ואת  יב לענוד תג זיהוי ייחודהקובע כי השתדלן מחוי, 1994- ד"התשנ, לחוק הכנסת 68על פי סעיף 

כי הוא פועל כשתדלן , לרבות לוועדותיה, וכן כי עליו לציין בכל פנייה לכנסת, שם התאגיד שבשמו הוא פועל
  .בהיתר ומיהו הלקוח שבעבורו הוא פועל

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

יש לקבוע בתקנון הכנסת את הכלל שכל מפגש בין חבר כנסת ובין שתדלן יתקיים במשכן הכנסת או בלשכתו של  .3
ייבות כיוצא מן הכלל יוכל חבר כנסת לפגוש שתדלן מחוץ למשכן הכנסת כאשר נסיבות המפגש מח. חבר הכנסת

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

תקנון הכנסת יחייב את חברי הכנסת לפרסם באתר הכנסת כל מידע כתוב שהעביר לידיהם שתדלן ושימש אותם  .4
ובפרט טיוטות של הצעות חוק שניסחו גורמים פרטיים ושימשו אותם , עמדה במסגרת תהליך החקיקהלגיבוש 
על חברי הכנסת לציין את זהותם של הגורמים שהעבירו את המידע ולהבהיר את הקשר שלהם לאותה . בחקיקה

 . חקיקה
ניתן יהיה לשמוע את . ובייחוד בעת ההצבעה, ייאסר על שתדלנים להשתתף בדיוני הוועדות השונות בכנסת .5

  . דעותיהם ואחר כך לקיים את הדיון עצמו ללא נוכחותם

  

  

  נבחרים וממונים כאחד -שיפור אופן התנהלותם של בכירים 

חברי הכנסת ואנשי ציבור בכירים , נבחרי העם וראשיו -" שלטון"לא מעט נכתב ונאמר על התהליך של התרחקות בין ה
. ויש לכך נגיעה ליחסי הגומלין הבלתי ראויים שבין הון לשלטון, ר ההולך וגובר ביניהםובין הציבור ועל הניכו -אחרים 

ביקורת , לעתים מטעם ארגונים ציבוריים שמטרתם לשפר את איכות המינהל הציבורי, לעתים לא נדירות נמתחת בתקשורת
 -ב "ווה של מי מבכירי הממשל וכיומוצדקת על התרועעות בלתי ראויה של בכירי השלטון עם אילי ההון או על מנהגי רא

  .תופעות בלתי הולמות שדוגמאות להן מתפרסמות בתקשורת

                                                
כך גובר הפיתוי לבצע אותו , מחקרים מראים שככל שתמורה הניתנת עבור מעשה מרמה רחוקה מן הצורה של כסף מזומן 20

  .181-190' עמ, )2011(לא רציונלי ולא במקרה , דן אריאלי: ראו. מעשה מרמה
  . "שדלן"החוק משתמש במונח . על תקנותיו, )65-71סעיפים ( 1994-ד"התשנ, חוק הכנסת 21
ובעקבות כך עסקו בנושא , בעת גיבושו הסופי של דוח זה התעורר עניין תקשורתי הנוגע לאופן פעילותו של משרד שתדלנות 22

  . אך הדבר לא בא לידי ביטוי בדוח זה, בעקבות המקרה עודכנו נהלים. ר הכנסת ואחרים"יו



דברי . אך יש גם אחרים, יש בין בכירי השלטון מעולים וטובים. אין הכוונה לבכירי השלטון בכללם -חשוב להדגיש 
ותיה של הוועדה היא מבקשת לשפר בהמלצ. שאינו נכון בהכרח, הביקורת המושמעים בציבור יוצרים דימוי שלילי כללי

  .את דימוים הציבורי הכללי של בכירי השלטון

עד כדי הגדרתם מחדש על בסיס , הוועדה סבורה שיש לרענן את מערך היחסים שבין בכירי השלטון ובין כלל הציבור
על נכסי הציבור ועל  הציבור לעניין השמירה כללההבנה שנבחרי הציבור ועובדי הציבור הם בראש ובראשונה נאמניו של 

, אין מדובר בשמירה על אינטרסים צרים, ודוק(ובהם השירותים הממשלתיים השונים שהתושבים זכאים להם , זכויותיו
בכלל זה על , הציבור הוא הריבון שאנשי השלטון חייבים לתת לו דין וחשבון על פעילותם). מפלגתיים או סקטוריאליים

להבין ולהפנים שבעת שהם מתמנים , נבחרים וממונים כאחד, ראשי השלטוןבשל כך צריכים . אופן התנהלותם
של אמות מידה מוסריות ואתיות , לתפקידיהם הבכירים הם מקבלים עליהם חובות ומחויבויות של כללי התנהגות קפדניים

  ".אחד העם"הרבה מעל ומעבר לחובותיו ולמחויבויותיו של , ושל נכונות להיחשפות ולקבלת ביקורת

כפגיעה אישית או כחדירה לתחום , ת הדרישה הנורמטיבית לשימוש הולם בכלי של הצהרות הון אין לראות כעלבוןא
ניטרלי והולם לקביעת הכנסתו של , כפי שהצהרות הון שרשות המסים דורשת מאזרחים נתפסות ככלי מקצועי. הפרט

ן להתייחס להצהרות הון כאל כלי הולם לחיזוק צריך בכיר השלטו, נישום בלי לראות בדרישתן משום פגיעה או עלבון
כדי להבטיח את נאותותו של הכלי הזה . מעמדו הציבורי ולא לראות בדרישה לקבל ממנו הצהרות אלה פגיעה או עלבון

כדוגמת הבדיקות ההשוואתיות של , בדיקות השוואתיות של הצהרות ההון במשך פרק זמן מסוים, בין היתר, נדרשות
  .מבצעת רשות המסיםהצהרות ההון ש

גם אלה המבצעים את תפקידיהם בנאמנות רבה ובמסירות רבה אך ורק לטובת , בכירי השלטון העוסקים בכספי ציבור
חייבים להפנים את ההכרה שהציבור ער לכך שכל שימוש במשאבי הקופה הציבורית טומן בחובו , האינטרסים הציבוריים

על בכירי השלטון מוטלת חובת . יית המשאבים הציבוריים ליעדים פסוליםמפגש של אינטרסים שיש בו פוטנציאל להפנ
שניא מבוצעת מתוך שקיפות מלאה ומתוך קבלה מלאה של הכללים להתנהלותם ושל הליכי , ההוכחה שפעולתם נאותה

  .בקרה וביקורת שיושתו עליהם

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין שיפור אופן התנהלותם של בכירים

הוועדה סבורה שלא ניתן לאסור את  -" הון"בין בכירי שלטון ובין אנשי ה" בארבע עיניים"מפגשים יש להימנע מ .1
על אחת כמה וכמה , אך היא ממליצה לבכירי השלטון לשקול בכובד ראש את נחיצותם, קיומם של מפגשים כאלה

לא במסגרת יישום כל וממי, לכל נציגי השלטון יש משרדים ראויים. כשמדובר במקומות מפגש שאינם רשמיים
בארבע "לעתים קשה להמנע ממפגשים חברתיים ואפילו ממפגשים . מהלך הם מסתייעים בסגל מקצועי ומיומן

מטעמים של התחשבות  -אולם חזקה על אותו בכיר שלטון שיקפיד , )למשל במסגרת אירועים משפחתיים" (עיניים
ואילו כל מפגש אחר שבו , כן יוגבלו לתחום החברתישהנושאים שיידונו במפגשים החברתיים א - בטובת הציבור 

 .23בלשכותיהם של אנשי השלטון ובשיתופם המלא של אנשי המקצוע, בכל הכבוד, נדון עניין עסקי יתקיים
 :הצהרות הון של נבחרים וממונים .2

בר יש כיום כ. נבחרים וממונים כאחד, יורחב ויחוזק מערך הבקרה המבוסס על הצהרות ההון של אנשי השלטון .2.1
. אשר מטילות את חובת הגשת הצהרות ההון על נושאי משרה ונבחרים, בפועל או בכוח, כמה הוראות חקיקה

אם משום שההוראות אינן מיושמות בפועל ואם משום שהצהרות הון שמוגשות , בחלקן הגדול הן אות מתה
 .24מתויקות כאבן שאין לה הופכין ואינן משמשות למילוי יעדן

 :בהצהרות ההון יהיו אלה האחראים לטיפול .2.2
, בנציבות שירות המדינה 25"ממונה על הצהרות הרכוש"בהצהרות ההון של עובדי המדינה יטפל ה .2.2.1

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

או , בכל אלה יטפל מבקר המדינה - עובדי מדינה ופים מבוקרים אחרים שאינם ברשויות מקומיות ובג
 . 26מי שהוא יסמיך לעשות כן

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

                                                
דוחות על הביקורת השלטון המקומי לשנת "המדינה פרסם מבקר , בעת שדוח זה נמצא בשלבי גיבוש אחרונים, 2011בדצמבר  23

פגישותיהם של ראשי : "אומר המבקר" היבטים בהתנהלות לשכות של ראשי רשויות מקומיות"בפרק המתייחס ל". 2010
צריכות להתקיים לאחר שהדרג המקצועי בהן חיווה דעתו על הנושא העומד , 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... הפרקעל 
כדי להגביר את אמון הציבור במערכת ... לרבות ההנחיות לביצוע שנקבעו בהן, ישיבה ופגישה המתקיימת עם גורמים פרטיים

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

  .המפרט את הוראות החקיקה בנושא' ראו נספח א 24
  .2008- ח"התשס, )הצהרה על רכוש) (מינויים(לפי תקנות שירות המדינה  25
בדוח זה אין הוועדה מבצעת . שמתפקידה לטפל בנושא, אפשר למנות ועדה ייעודית לעניין זה בראשות שופט בדימוס, לחלופין 26

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



המלצה זו אמורה להגדיל את היקף תחולתה של ההוראה החלה כיום על . שנים מיום עזיבת תפקידם הציבורי
 .27)מינויים(עובדים ממונים לפי חוק שירות המדינה 

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

האפשרות שבעל תפקיד ציבורי יזכה למתן טובות הנאה שמקורן בתקופת שירותו הציבורי או בתקופה שמיד 
 .שה במועד הנקובסנקציה כספית משמעותית תוטל על כל מי שחייב בהגשת הצהרת הון ולא הגי. לאחריו

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

פערים בין הצהרת ההון הראשונה להצהרות וכדי שניתן יהיה לבחון אם ה, המצב הכספי האמתי של המצהיר
או שמא עולה מהם שייתכן כי עובד הציבור הפיק רווחים אסורים מתפקידו , ההון המאוחרות אכן סבירים

 .הציבורי
אם יתעורר חשדם שמוסרי ההצהרות ביצעו עברות . האחראים כאמור יקלטו את ההצהרות ויבדקו אותן .2.6

 . ממשלה את ממצאיהם בנושאהם יעבירו ליועץ המשפטי ל, פליליות
בדוח זה ניתן . במתכונת שתיקבע, יפרסמו את תוצאות הבדיקות בהצהרות ההון בדוח שנתי, כאמור, האחראים .2.7

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

  

  תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי

ההפרטה של פעולות . יכים כלכליים שהתרחשו בשנים האחרונות הביאו לעלייה ניכרת בכוחם של תאגידים פרטייםתהל
על פי  -בין במפורש (מונופולים וקרטלים , ובד בבד יצירת קבוצות ריכוז גדולות, ושל נכסים שהיו בעבר בבעלות המדינה

עם התפיסה הניהולית ולפיה השירות הציבורי עשוי להפיק  עולות בקנה אחד) לפי אופן פעולתם -ובין במשתמע , הדין
כל ההתפתחויות הללו הביאו לכך שהמשק הכלכלי . תועלת רבה מאימוץ שיטות ונהלים המקובלים במגזר הפרטי

של המאה העשרים הסקטור הכלכלי הציבורי  80-עד שנות ה. בישראל החל להתפתח בראש ובראשונה במגזר הציבורי
, קפיטליסטית-עם המעבר מגישה סוציאליסטית לגישה ליברלית, מאז. חים שעברו לעבוד בסקטור הפרטיהוא שסיפק מומ

  . מסתמנת מגמה ולפיה ראוי למשוך עובדים טובים מן הסקטור הפרטי אל זה הציבורי

 -יבורי ובין השירות הצ, "הון"ה - בין המגזר הפרטי , בדרך כלל בכירים, סטרית של עובדים- נוצרה אפוא תנועה דו
מחפש עובדים טובים שצברו ניסיון ומוניטין במגזר הפרטי , אפילו בדרג השרים, בכל הדרגים, השירות הציבורי. השלטון

וינהלו ויניעו תהליכים מורכבים בשירות , במקרים רבים בתפקידי ניהול בכירים, על מנת שיתרמו מניסיונם שנצבר
על מנת לנצל ידע וניסיון מסוימים שאלה  -המגזר הציבורי משני טעמים  המגזר הפרטי מחפש עובדים טובים מן. הציבורי

וכן על מנת להפיק טובת הנאה מהיותם חברים ברשת חברתית שכוללת אנשי שלטון , צברו בעבודתם בשירות הציבורי
  . בעלי השפעה על המגזר הפרטי

אלא שהיא גם אוצרת . י ושל חופש העיסוקומקורה בכללים של שוק חופש, סטרית זו של עובדים היא טבעית- תנועה דו
כרוך בסכנה ) לשלטון" ההון"בין (המעבר בכיוון האחד . בחובה סכנות גדולות לטוהר המידות שאין להתעלם מהן

שיתמקם בתפקיד מפתח שבו יוכל " סוס טרויאני"יחדיר " הון"ה, שבאמצעות השפעה על מינוי עובד לתפקיד מסוים
בין השלטון (המעבר בכיוון השני . ן הקופה הציבורית מתוך פגיעה קשה בטוהר המידותלהיטיב עם שולחו על חשבו

בין שכבר הובטח לעובד (סכנה אחת היא שעובד הציבור עלול לשאת פנים למעסיקו העתידי . כרוך בסכנה כפולה") הון"ל
בל החלטות שלטוניות ויק") שלח לחמך על פני המים"דבר ובין שהעובד מנסה להרשים את אותו מעסיק בבחינת 

סכנה שנייה היא שלאחר המעבר למגזר הפרטי העובד עלול לעשות שימוש בלתי ראוי במידע פנימי . המיטיבות עמו
פוטנציאל הפגיעה בטוהר המידות ובערכים של המינהל , בין כך ובין כך. הפרטי, ובקשרים שצבר לטובת מעסיקו החדש

  .הציבורי הוא רב

, אולם הנסיבות וההיקף של מעבר עובדים. הוא פסול, מכאן או מכאן, מעבר עובדים כאמור אסור להכליל ולומר שכל
אינם יכולים שלא לעורר סימני שאלה ותחושה של מורת רוח , בייחוד בכיוון שמן השירות הציבורי אל המגזר הפרטי

לכן . מוטות שלא כהלכה בייחוד בתקופות שבהן בציבור מתעורר חשד שלא מעט מן ההחלטות השלטוניות, ותרעומת
בשנים האחרונות היו עדויות למעבר של חשב כללי לתפקיד של ניהול חברה . הנראּות של טוהר המידות היא כה חשובה

למעבר של יועץ משפטי של רשות ניירות ערך לתפקיד בקבוצה כלכלית , שבתוקף מעמדו הציבורי הוא טיפל בהפרטתה
למעבר של חשבונאי ראשי של הרשות לניירות ערך לתפקיד באותה קבוצה  ,גדולה שהייתה כפופה לקביעות הרשות

למעבר עובדת בכירה ברשות לניירות ערך , למעבר של חשב כללי נוסף לתפקיד בקבוצה כלכלית גדולה, כלכלית גדולה
, ית כלשהיגם אם לא ניתן להצביע על פעולה בלתי חוק. והרשימה לא תמה, שפרשה לטובת תפקיד בקבוצה עסקית גדולה

                                                
חייב להצהיר על שהוראות הסעיף יחולו עליו כי עובד מדינה  נקבע, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה ב 35יף בסע 27

הוראות הסעיף יחולו . ותיהםועל מקורות הכנס, נכסיו ועל חובותיו שלו ושל בן זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו
בתוך שישים ימים  תוגש ההצהרה, בהתאם לתקנות. גות העליונות בכל סולם דירוגאחת משתי הדרב על עובדי מדינה המדורגים

להגיש הצהרה כאמור בתוך שישים ימים מתום כהונתו בתפקיד או מתום כל  העובד וכן יתבקש, קבלת העובד לעבודהמיום 
 . בתוכן הצהרתו וי משמעותישינחל לחוק חל עליה או אם לדעתו  35ארבע שנים לכהונתו במשרה זו או במשרה אחרת שסעיף 



התחושה הבלתי נוחה הנוגעת למעברים הללו וסימני השאלה בגינם מתחזקים לנוכח תנאי השכר המפליגים ביותר של 
  .אותם עובדים במקומות העבודה החדשים שלהם

טוב , זאת ועוד. בנסיבות אידיאליות עובדי הציבור היו נמנעים מלהשתמש לרעה בתפקידם הציבורי ובמידע שנצבר אצלם
עם השתנות היחס , בפועל. אילו עובדי הציבור היו רואים בשירות הציבורי ייעוד ושליחות לפרקי זמן ממושכים היה

מתחזקת המגמה ולפיה עובדי ציבור , לשירות הציבורי ועם התחזקות חשיבותו הכלכלית והחברתית של המגזר הפרטי
בעבר התגמולים העיקריים שקיבלו עובדי המגזר  .למשרות גורפות הון" קרש קפיצה"בכירים רואים בשירות הציבורי 

הגרעין של . היו הקניית ביטחון תעסוקתי למתמידים ורכישת מיומנויות ניהוליות, בארץ כמו במדינות רבות, הציבורי
. לכל צורך שהוא, האפשרות להיחשף במהירות בציבור -היה יכול לזכות בתגמול נוסף , שתמיד היה קיים, "על-כוכבי"

סיבה אחרת לבעיה היא שאין הקפדה מלאה על הכללים . יבות לבעיה היא שהשירות הציבורי בישראל נעדר חזוןאחת הס
למשל של גביית , המגבילים תעסוקה נוספת אפילו ביחידות וגופים במגזר הציבורי שפעולתם היא בעלת אופי כלכלי

  .מעבר מן המינהל הציבורי אל המגזר העסקי דבר שעלול להוביל למצבים של ניגוד עניינים בעת, כספים מן הציבור

דוח זה . בהקשר הנדון יש לציין גם את הסוגיה של מתן היתר לעובדי מדינה שיאפשר להם לעסוק בד בבד בעבודה נוספת
  .אינו עוסק בסוגיה זו

. אל המגזר הפרטיוכבר ניתנו הוראות צינון כאלה ואחרות לבעלי תפקידים העוברים מן המגזר הציבורי , הנושא אינו חדש
  . אנו מבקשים להפחית את הסכנות הכרוכות בתופעה זו ולהגביר את ההגנות מפני ניצולה לרעה

  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין תקופת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטי

אסכולה מבדילה תונהג , ולפיה כללי הצינון הם פחות או יותר אחידים, במקום האסכולה הנהוגה כיום .1
 .לפי העקרונות דלהלן, )דיפרנציאלית(

ייתכנו . משך תקופת הצינון והיקפו ייקבעו לפי התפקידים שנושא המשרה מילא בשלוש שנות שירותו האחרונות .2
מקרים שבהם ניתן לפטור נושא משרה ציבורית מתקופת צינון וייתכנו כאלה שבהם מגבלות הצינון יהיו חריפות 

החרפת תנאי הצינון נועדה למנוע מבעלי הון להבטיח ). ינון לצמיתות במקרים מסוימים ומפורשיםעד כדי צ(יותר 
ובכך להשפיע , תעסוקה לנושא המשרה שמטפל בענייניהם במשך פרק הזמן שלאחר פרישתו מן השירות הציבורי

 . לקבל החלטות לטובתם") שוחד סמוי"במעין (עליו באופן בלתי ראוי 
הכפופים לו או , המקבילים לו -שרה לשעבר לייצג גוף כלשהו כלפי עמיתיו לשעבר לעבודה ייאסר על נושא מ .3

 .הממונים עליו
ייאסר על נושא משרה לעסוק בנושאים ובעניינים אשר עלולים להעמידו במצבים של ניגוד עניינים בעת מעבר מן  .4

מסוימים ומפורשים שבהם ניגוד במקרים . אל המגזרים השני או השלישי) המגזר הראשון(המינהל הציבורי 
, כל אימת שייווצר ניגוד עניינים לכאורה. האיסור יהיה לצמיתות, העניינים ימשיך להתקיים בפועל גם לאחר המעבר

 .בהמלצות המתייחסות לניגוד עניינים, העניין יטופל כניגוד עניינים לפי הכתוב לעיל
על נושא , לדוגמה. משך הצינון והיקף חלותו יהיו תלויים בתפקיד שמילא נושא המשרה במסגרות השלטון השונות .5

נושא , לעומתו. יוטלו מגבלות תעסוקה בענף התקשורת) משרד התקשורת - למשל (משרה הפורש ממשרד ייעודי 
תנאי הניתוק בין . ת נרחבות יותריוטלו עליו הגבלו, משרה הפורש ממשרד האוצר או מרשות ההגבלים העסקיים

נושא המשרה הפורש ובין מקום עבודתו שממנו פרש יהיו תלויים במשרות שמילא ערב פרישתו ובתפקידים 
 .שמוצעים לו במגזר הפרטי לאחר פרישתו

יישאו בעלויות תקופת הצינון לפי תכניות ) או היחידה שממנה פרש, ככלל(נושא המשרה הפורש והשירות הציבורי  .6
תכניות הצינון יכללו תקופות צינון שעלותן תושת על ). כיום נושא המשרה נושא בעלויות הצינון בעצמו(שיגובשו 

 .28תקופות שעלותן תושת על נושא המשרה ותקופות ששני הצדדים יישאו בעלותן, המינהל הציבורי
נציבות שירות . בצוותא, יםהאחריות לגיבוש תכניות הצינון תוטל על נציבות שירות המדינה ועל משרד המשפט .7

מנגנון פיצוי כספי לעובד ציבור שלא יהיה רשאי לעבוד במגזר , ובכפוף להנמקה, המדינה תקבע במקרים מיוחדים
 .לפי חוק הצינון אם הוא ייוותר ללא מקור פרנסה מתאים בתקופת הצינון) או במגזר השלישי(העסקי 

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

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

 .החברות שבענייניהן טיפלו או קיבלו החלטות ולגבי הקשר בינם ובין

                                                
יש מקום שהשירות , אם תקופת הצינון ארוכה משנה. העובד יישא בעלותה בעצמו, אם תקופת הצינון קצרה משנה, למשל 28

, במקרים מיוחדים של צינון ארוך במיוחד או של צינון בגין מומחיות מיוחדת של הפורש. הציבורי יממן את העלות העודפת
שיקול . עלות תקופת הצינון יכולה להיות מוטלת על השירות הציבורי, צעות קשרים עם השירות הציבורישניתן לנצלה רק באמ

  :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 



אשר , כל רשות שלטונית תפרסם רשימה באתר האינטרנט של עובדי ציבור שפרשו ונמצאים בתקופת צינון .9.2
 .תבהיר לעובדי הציבור הממלאים את תפקידם את המגבלות על התקשרות עם עובדים אלה

שיוטלו  -גרות החוק הפלילי ובין במסגרות החוק המינהלי בין במס -) לרבות קנסות(ייקבעו אמצעי עונשין וכפייה  .10
יש לשקול גם הטלת קנס על מי שמעסיק את אותו . כאמור לעיל, על עובדים שמפרים את הוראות הצינון שייקבעו

 .פורש המפר את הוראות הצינון שייקבעו
סגני שרים וחברי , שרים, ממשלותובכלל זה על ראשי , תחול גם על נבחרי ציבור, כאמור לעיל, הטלת חובת הצינון .11

 .כנסת בהתאם לשיקול הדעת של הגופים האחראים כמפורט בסעיף דלעיל העוסק בניגוד עניינים
  

  

  הגברת שוויון ההזדמנויות 

הביטוי המעשי של . שוויון הזדמנויות הוא אחד הערכים החשובים בכל מדינה דמוקרטית המכבדת את כבוד האדם וחירותו
שיקול לא , ככלל. וכי הוא לא יופלה לרעה בגלל שיקולים לא ענייניים, ל אדם ייהנה מזכות שווה להצלחהערך זה הוא שכ

עובד ציבור המוסמך לקבל החלטה צריך . ענייני הוא כזה שאינו עולה בקנה אחד עם תועלת הציבור ועם עקרון טוהר המידות
שוויון ההזדמנויות נפגע אם רק חלק מן . האמוריםלהיות מוכן לנמק באיזו מידה ההחלטה שקיבל עומדת במבחנים 
נכללים גם זמנם ותשומת " משאבים שלטוניים"בגדר . המעוניינים נהנה מנגישות למשאבים שלטוניים בלא שיש לכך הצדקה

, ורהפגיעה בשוויון ההזדמנויות מזיקה לכלל הציב, עוד נדגיש כי לצד הפגיעה בכבוד האדם ובחירותו. לבם של עובדי ציבור
יען כי בתהליך קבלת ההחלטות מעורבים שיקולים , החברתיות והכלכליות כאחד, מהבחינות הלאומיות, לממשל ולמשק

מסיבות אלה הותקנה חקיקה אשר אוסרת על . בלתי ראויים ובלתי הולמים וכפועל יוצא הקצאת המשאבים אינה מיטבית
  .לה את פעילותם הפוליטיתנושאי משרות ציבוריות להשתתף בפעילות פוליטית או מגבי

ראו (אחד הגורמים שמביאים לפגיעה במימוש ערך שוויון ההזדמנויות הוא ריכוזיות ההון הרבה בישראל , כאמור
  ). במבוא

  

  :ואלו המלצות הוועדה להגברת שוויון ההזדמנויות

כדי , ן ההזדמנויותייבחן היקף הפטורים המוענקים במסגרת המכרזים ותיבחן השפעתם על הפגיעה בעקרון שוויו .1
 ןכמו כן יש לוודא כי לא נעשה שימוש לרעה בפטורים בניסיו. להגביר את השוויון ולצמצם את היקף הפטורים

וכי הפטורים אינם פוגעים ביעילות הכלכלית של החברה ושל הסביבה , לעקוף את חובת הפרסום של מכרזים
 . חלטות לכיוונים לא ראוייםפטורים כאלה עלולים להסיט את תהליך קבלת הה. ובטובתן

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

 . הדפסתם ותעלות מסמכי המכרז לא תעלה על על .באינטרנט
לרבות לעניין קיום ( על ספקיםמרכזי ייצור מאגר מידע  ,של ספקים קיימיםתפקוד ות הכמנגנון שיעריך את אי יוקם .3

 .ולגורמים מורשים אחרים ועדות המכרזיםוויאפשר משיכת מידע מהמאגר ל, )קיומו על ידי הספקים-החוק או אי
יובא אפוא בחשבון בעת קבלת ההחלטה לגבי , ם ציבורייםבכל הנוגע לפעילותו במסגרת מכרזי, עברו של הספק

יאפשר המנגנון אף את , למשל במקרים חמורים כמו תשלום שוחד, בהסתמך על ניסיון העבר עם אותו ספק. הזוכה
בכפוף , השעייתו של הספק מן המאגר לתקופות ארוכות ועד כדי איסור לצמיתות על השתתפותו במכרזים ציבוריים

 . אם זו תוקם -מוצע שאת המנגנון תקים ותנהל רשות מכרזים מרכזית . הלהנמקה ראוי
תורחב תחולתה של חובת המכרזים גם על גופים שגופי שלטון או גופים מוסדיים ציבוריים שותפים בבעלות עליהם  .4

אגודות כגון , גם אם כללי המכרזים הקיימים אינם חלים עליהם, או בהנהלתם או מפיקים תועלת כלשהי מפעילותם
על מנת למנוע עקיפת , יושלמו בקרוב, על פי חוק חובת המכרזים, הוועדה מקווה שתקנות בעניינים אלה. ידידים

  29קיום מכרז באמצעות גופים אלו
 .כל חברי ועדת המכרזים יחויבו בחובת גילוי נאות לגבי קשרים עם מי ממשתתפי המכרז  .5
כדי לשמור על , תתפים המתקיימים במסגרת תהליך המכרזתוחל חובת שקיפות מלאה על כל המפגשים עם המש .6

 ".שקיפות"למשל לפי העקרונות המפורטים בפרק זה בסעיף , עקרון זכות שוויון ההזדמנויות

                                                
ועל שאר הגופים האמורים חלות , ופים המסונפים כיום לשלטון המקומי חלות הוראותיו של חוק חובת המכרזיםעל חלק מג 29

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

ל גוף שמשרת בדרך כללי מכרזים מתוקנים צריכים לחול על כ. נמצאים בידי רשות מקומית, מחצית מהזכות למנות דירקטורים
  : להרחבה נוספת ראו. כלשהי את הרשות המקומית

http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalCorporations/Pages/default.aspx  



שפעולתו מעצבת את , ופעמים רבות גם הקונה המרכזי במשק, )הרגולטור(המשרד הממשלתי שהוא גם המאסדר  .7
יובאו , למשל; גם אמות מידה שנודעת להן השפעה לטווח ארוך, מכרזים בעת ביצוע, צריך להביא בחשבון, הענף

 .בחשבון גם שיקולים של הגדלת התחרותיות ועידוד ספקים קטנים
לא יסתפקו ) ראה הערת שוליים בקטע בדבר שקיפות(ועדות לבדיקת מועמדים לתפקידים בכירים כגון ועדת שפניץ  .8

ונה אלא תוקנה להן סמכות לצרף מועמדים נוספים לפי שיקול בבדיקת רשימות מועמדים שקיבלו מהגוף הממ
בדיקה מצומצמת של מועמדים מתוך רשימה שהגיש , לדוגמה. כל המועמדים ייבחנו לפי אמות מידה זהות. דעתן

כל . משום שהיא עלולה לאפשר לשר לתת טובת הנאה שלטונית למקורביו, שר מסוים היא פתח לשחיתות לכאורה
יועבר העניין לטיפול לפי , חשש לניגוד עניינים בין מי מהמעורבים בתהליכי מינוי הבכיריםאימת שיתעורר 

 ".מניעת משוא פנים ואיסור על מצבים של ניגוד עניינים"העקרונות המפורטים בפרק זה בסעיף העוסק ב
  

  

  הגברת הפיקוח האפקטיבי על השלטון המקומי ועל ועדות התכנון והבנייה

ועדה איששו למרבה הצער את הדעה שהשלטון המקומי הוא אחד המוקדים המּועדים ליחסי גומלין העדויות ששמעה הו
. הוועדה התרשמה שאין מדובר בתופעה שולית. עד כדי שחיתות שלטונית בוטה של ממש, בלתי ראויים בין הון לשלטון

תאם הבלתי מספק  הגורם המאפשר יחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון ואפילו שחיתות, ככלל ִ שלטונית הוא המ
ניתן להזכיר את , לדוגמה. שבין היקף העצמה המרוכזת בידי הרשויות המקומיות ובין מנגנוני הבקרה הפועלים בהן

ובשל כך את , לראשי הרשויות - מהנדסי העיר ומבקרי הפנים , היועצים המשפטיים -" שומרי הסף"הכפיפות הישירה של 
שלא (אשר פוגעת בעצמאותם ומגבילה אותם במילוי תפקידיהם ובשיקול דעתם המקצועי , תלותם באלה האחרונים

לעתים גם אין די בעצמאות המוקנית ). אשר כפופים מהבחינה המקצועית לחשב הכללי במשרד האוצר, כחשבי הרשויות
  . הרשות המקומית לחברי מועצת הרשות המקומית כדי שיוכלו למלא את תפקידם כעין הציבורית המפקחת על פעולות

כל . בתנאים כאלה אמצעי הבקרה וגופי הפיקוח שאמורים להגן מפני יחסים בלתי ראויים בין הון ובין שלטון אינם יעילים
מי שקורא דוח זה שותף בוודאי להתרשמות מחולשת הבקרות והאסדרה בכל הנוגע לשלטון המקומי ולוועדות התכנון 

מתמיה שנכתבים בנושא . ות המתפרסמות באמצעי התקשורת חדשות לבקריםעל פי ריבוי פרשיות שחית, והבנייה
אולם התוצאה , וייתכן גם שנעשות פעולות לתיקון הליקויים, כפי שניתן להתרשם מן הכתוב בדוח זה, מסמכים לא מעטים
  . 30אינה משביעה רצון

  :מה המלצה זונרש" הגינות מערכת הבחירות ושוויון בהשפעה הפוליטית"בקטע לעיל המתייחס ל

לשלטון המרכזי , לאישים פוליטיים בהליכי בחירות או שלא בהליכי בחירות, התרומות לסוגיהן כללקבוע כי 
, הסעות, ספריות, מדובר במימון מוסדות כגון בתי כנסת. יזכו לחשיפה מלאה, והמקומי ולגופים סמוכים להם

  .ב"מכוני מחקר וכיו, לי תקשורתכ, אגודות ידידים של מוסדות, תרומות לתאגידים עירוניים

לשלטון " הון"הוועדה מכירה בכך שתרומות של ה. בדוח זה, בהקשר הנוכחי, אנו מוצאים לנכון לשוב ולהזכיר המלצה זו
והן , יש בהן משום תוספת משאבים ניכרת לשלטון המקומי. המקומי עשויות לשרת אינטרסים חיוביים של שני הצדדים

ניכר ומעורר חשש  -יש במתן תרומות כאמור משום פתיחת פתח , מאידך גיסא". הון"וח לאנשי המספקות פרסום וקורת ר
רואה הוועדה יתרון גדול בחובת פרסום , כמו הגבלת סכומי תרומות, בין הפתרונות שעשויים להישקל. 31לשחיתות -

  .התקשורת והלחץ הציבורי יתרמו את חלקם להבטחת כשרות התרומות. מלאה וברורה

  

  אלו המלצות הוועדה בעניין הגברת הפיקוח האפקטיבי על השלטון המקומי ועל ועדות התכנון והבנייהו

באופן שהם יתבצעו ברמה שבה המדינה מפקחת על שוק , יוגברו הפיקוח על השלטון המקומי והאסדרה בעניינו .1
 .על מגזרי האנרגיה ועוד, על הבנקים, ההון והביטוח

תוקם רשות סטטוטורית עצמאית , קטיביות של הפיקוח והבקרה על השלטון המקומיעל מנת להגביר את מידת האפ .2
למשרד האוצר ולמשרד המשפטים ואשר תהיה עצמאית מבחינת קבלת , שבה יהיה ייצוג למשרד הפנים, לעניין זה

למימוש רשות זו תהיה בעלת אופי ביצועי מובהק ויוקנו לה סמכויות ביצוע ושיקול דעת בכל הנוגע . החלטותיה

                                                
מנגנוני הבקרה והביקורת שמפעיל משרד הפנים על התנהלות הרשויות המקומיות בהתאם לכללי מינהל , ברק כלב: ראו גם 30

בדברי הסיכום . ש הרולד הרטוך"ס לממשל ולמדיניות ע"ביה, אוניברסיטת תל אביב, נייר עמדה, )2009( תתקין וטוהר המידו
אינו נעשה כיום באופן , השימוש בכל אחד מכלי הפיקוח שעומדים לרשות משרד הפנים, כעולה מן הדיון שערכנו: "נכתב

מינהל  - משמעו ' מוצר'לעניין זה [חיוני זה ' מוצר'ו הממצה את יכולתם של הכלים והמאפשר להם לוודא את תקינות רכיב א
  .69' ראו עמ, ]"תקין

נחשדה כמתן שוחד , שהייתה בשליטת ראש העירייה, תרומה לעמותה בעלת מוניטין מעולים. ראו פרויקט הולילנד בירושלים 31
  .בעבור קבלת זכויות בנייה מופרזות לעניין הפרויקט



שהוא בר , אבל את העקרונות ואמות מידה שלפיהן תפעל ועדה זו ינסח משרד מבקר המדינה; הפיקוח והבקרה
  . 32הסמכא לעניינים כאלה

ליחידה  -מהנדסי העיר : לגופים שונים לפי העניין, מהבחינה המינהלית והמקצועית, שומרי הסף יהיו כפופים .3
ומבקרי הפנים ; ליועץ המשפטי לממשלה -ם של הרשויות המקומיות היועצים המשפטיי; המתאימה במשרד הפנים

הקובעים את שכרם והמעבירים , הגופים הממונים יהיו אלה הממנים את נושאי המשרה הללו. למבקר המדינה -
  .כאמור לעיל, לחלופין יכולים שומרי הסף להיות כפופים לרשות הסטטוטורית העצמאית. אותם מתפקידיהם

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

. אף שתקציביהן מסתכמים במיליארדי שקלים בשנה, הפיקוח על החברות הכלכליות ברשויות המקומיות מועט .5
ל הרשות המקומית יבצע בדיקה ראשונית בעניינם של המועמדים לכהן הוועדה ממליצה שהיועץ המשפטי ש

כמו כן מומלץ שגם מינוים של חברי . כדי לוודא שאין כל מידע שלילי על מי מהם, כדירקטורים בחברות האמורות
להבדיל מדירקטורים הנבחרים מקרב הציבור שכשירותם נבחנת לפני (דירקטורים בחברות עירוניות מועצה ל

לחוק  6' כדוגמת ועדת המינויים שקמה מכוח תיקון מס, ועדה לבחינת כשירויות תה שלבחינייעשה לאחר ) םמינוי
 . 1975-ה"התשל, החברות הממשלתיות

ברשות המקומית תחול חובת הגשתן של הצהרות הון לפי נושאי משרה בכירים ר ועדת התכנון והבנייה ועל "יו על .6
 . ובמועדים המפורטים בפרק" לות של בכיריםשיפור התנה"המתכונת המפורטת בפרק 

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

 . ה הכספיתהרשות תומכות בו מהבחינ
בין חברים מקצועיים ממונים ובין נבחרי , בעניין האיזון הראוי בהרכב חברי ועדת המכרזים ברשויות מקומיות .8

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

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

של המערכות , ובהן כללי משמעת, כי הם כפופים באופן מובהק להוראות מחייבות יען, "הון"לחצים של ה
מומלץ להקים ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש , הואיל וניתן לראות בדעות אלה פנים לכאן ולכאן. 33השלטוניות

מספר לשנות את הרכב חברי ועדת המכרזים ואם יש לשנות את היחס בין מספר הגורמים המקצועיים בוועדה ל
 ).חברי מועצה נבחרים וראש הרשות(נבחרי הציבור 

חיוני . 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 הסדריםלרכז 

שאוספת היחידה לחיוב אישי באגף לביקורת הרשויות המקומיות יוגבר השימוש שעושה משרד הפנים בממצאים  .10
כגון , במצב הנוכחי המשרד אינו משתמש בממצאים הנאספים כדי ללמוד על בעיות יסוד ברשות. במשרד הפנים

לאחר שמתקבלים . ליזום תיקונים ולהטמיע שינויים, דפוסי פעילות או נורמות שיש בהם פוטנציאל משחית
שבון אוספים עבור היחידה וראש היחידה או ההרכב השיפוטי שפועל לצדה מבצעים אישור הממצאים שרואי ח

ללמוד את הליקויים שנחשפו , ל המשרד לזמן את הגורמים המינהליים השונים"על מנכ, ראשוני של הממצאים
ה לראשי על שר הפנים להוציא הנחיה ברור. בדפוס העבודה של הרשות ולדון בדרכים האפשריות לשיפור המצב

יש . הרשויות שבה ייאמר במפורש כי עליהם לשתף פעולה עם רואי החשבון שפועלים מטעם היחידה לחיוב אישי
 .לפרסם את הממצאים ולהביאם לידיעת חברי המועצה וראשי הרשויות

תימצא הדרך הנאותה שתאפשר לקצר במידה ניכרת את הליך מתן היתרי הבנייה ברשות המקומית ואת הטיפול  .11
גורמים נוספים המעורים , מהנדסי עיר, משרד הפנים יכול להקים ועדה שבה ישתתפו ראשי רשויות. ישוי עסקיםבר

                                                
נראה שיש מקום לבדיקה מחדש של כל . פול בכל הנוגע לבקרה על השלטון המקומיהוועדה התרשמה שיש מידה של ער 32

". בהקמת רשות פנים ממשלתית לבקרת רשויות מקומיות"העוסקת  12.5.09-מ 193החלטת ממשלה ראו למשל את . המערך
ליעילות , קומיותלהתנהלותן של הרשויות המ 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, חקיקה אכיפה וקיום של"לפי סעיף 
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/05/des193.htm   

בפרק על הרכב ועדת המכרזים , )2010פורסם בשנת ( 2009דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,ראו מבקר המדינה 33
  : 781' עמ, בעיריית באר שבע

הוצע לקבוע את הרכבה של ועדת המכרזים בעירייה  ... ,)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

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

פעה חמורה אני עד לתו, כנבחר ציבור: "...', מר ראובן דנילוביץ, העירייהלעניין הרכב הוועדה יפים דברי ראש ...  .היומיומיים
ועדה . מדובר בוועדת מכרזים ברשויות המקומיות. שגורמת ליצירת נורמות פסולות ומשחיתה את המערכת המוניציפאלית

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



תפקיד הוועדה יהיה למצוא את הדרך הנכונה לקיצור . בתהליכי מתן היתרי בנייה ורישוי עסקים וכן נציגי ציבור
 .לנים למיניהםפעולה כזאת תפחית במידה ניכרת את הצורך בשתד. ההליכים האמורים

תעוגן החובה לבצע רישום פרוטוקולים במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות של ועדת התכנון והבנייה ולפרסמם באתר  .12
 .בכפוף למגבלות של צנעת הפרט -האינטרנט של הרשות המקומית 

 . הדיון יפורסמו פרוטוקולים מלאים של ישיבות הוועדה באתר האינטרנט של הרשות המקומית בסמוך למועד קיום .13
בין החברים המקצועיים , תוקם ועדה ציבורית אשר תקבע אם יש לשנות את הרכב חברי ועדת התכנון והבנייה .14

 ).לעיל, 8סעיף (בוועדה למספר נבחרי הציבור בדומה לנאמר בעניין ועדת מכרזים ברשות מקומית 
ולפרסם באופן עתי דוגמאות , ייניםעל מבקר הפנים של העירייה והיועץ המשפטי לרענן הנחיות בנוגע לניגוד ענ .15

 .למצבים של ניגוד עניינים שהתגלו בעבודתן של ועדות תכנון מקומיות
א מתחום אחריותה של הרשות המקומית ויועבר בהדרגה לאחריותה של משטרת  .16 ָ הפיקוח על עברות המקרקעין יּוצ

יבה של המשטרה בהתאם למשימה לשם כך תוקם יחידת פיקוח ארצית מיוחדת ומערך הכשרה ויוגדל תקצ. ישראל
 . חדשה זו

לנוכח העובדה שכיום עונשים אלה קלים מהנדרש ואינם מרתיעים , יוחמר בעונשים המושתים על עברייני בנייה .17
  .דיים

, הרי שהחוקים והתקנות החלים על עובדי המדינה, מכיוון שעובדי השלטון המקומי ונבחריו אינם עובדי מדינה .18
יש לשאוף לכך . תקנות וכללים אחרים, אינם חלים עליהם אלא חוקים, ר"ת שבתקשילרבות החוקים והתקנו

בהתאמות , שההיבטים החוקיים החלים על עובדי מדינה בנושאי משמעת יוחלו גם על עובדי השלטון המקומי
 . 34הדרושות

  

  

  מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים -" שומרי הסף"חיזוק מעמדם של 

פרטיות , נוי שניתן לאותם גורמים שמתפקידם לשמור על תקינות הפעילות במסגרות שונותהוא הכי" שומרי הסף"
לשומרי הסף תפקיד חשוב ". שלטון"ב -דוח זה עוסק בשומרי הסף במסגרות הציבוריות , על פי ההקשר. וציבוריות כאחד

ו למעשה במבחנים הידועים של הם הדואגים לכך שגופי השלטון יעמד. בהסדרת יחסי גומלין ראויים בין הון לשלטון
בין שומרי הסף נכללים היועצים . היעילות והחיסכון, הניהול התקין, טוהר המידות, חוקיות הפעולות, קרי, מבקר המדינה

בחברות ממשלתיות או בגופים אחרים , ברשויות המקומיות, המשפטיים והמבקרים הפנימיים ביחידות המינהל הציבורי
, רשויות מקומיות(הסף נמנים גם רואי חשבון חיצוניים בגופים המחויבים לביקורת חיצונית עם שומרי . של השלטון

כמו גזברים (ויש הרואים גם בבעלי תפקידים ביצועיים , ודירקטורים בחברות ממשלתיות) ב"אוניברסיטאות וכיו
  .שומרי סף) ומהנדסים ברשויות המקומיות

אלו הם אותם בעלי תפקיד יחידים  -כאלה שתפקידיהם הם כשל שומרי סף יש ) הרגולטורים(גם בין הגופים המאסדרים 
פעילויות  אשר תפקידם הוא להסדיר ולכוון, 35)כמו הרשות להגבלים עסקיים או מינהל מקרקעי ישראל(או מאוגדים 

, שומרי סףלא כל המאסדרים הם . הטלת איסוריםבובוויסות , שונות במדינה באמצעות חוקים ורשויות העוסקות בפיקוח
  . 36ומקצתם רק משקפים ומאסדרים את מדיניות הממונים שלהם ומפקחים על ביצועה

ומאידך גיסא הם , מחד גיסא הם משמשים יועצים להנהלות של הגופים שבהם הם פועלים. לשומרי הסף תפקיד כפול
לעתים עבודתם מעלה ממצאים . מבקרים את פעולות הגופים הללו ולעתים בביקורותיהם מובעת התנגדות לרצון מנהליהם

לכאורה מצבם של שומרי הסף עלול . שליליים הדורשים טיפול משפטי או אחר שהוא לצנינים בעיני הנהלות הגופים
ואמנם יש הכורכים את שומרי הסף עם חושפי השחיתויות ומבחינים ביניהם בעזרת , להיות כמצבם של חושפי השחיתויות

  . 37לכל עובד אחר שחושף פעילות פסולה" חושף פנימי לא רשמי"ומרי הסף ולש" חושף פנימי רשמי"הכינויים 

וכי תובטח , מאליו מובן שמטבע הדברים רצוי כי שומרי הסף לא יהיו כפופים משום בחינה לאלו שעליהם הם שומרים
  .38להם עצמאות מקצועית מלאה לעניין מילוי תפקידיהם

                                                
בדומה לאפשרות הקיימת , להשעות עובד רשות מקומית שנפתחה נגדו חקירה פלילית עוד לפני שהוגש כתב אישום: למשל 34

  . להשעיה של עובד מדינה החשוד בפלילים
  .לדוח' ראו נספח ד 35
  .לעיל, "כללי -א ) רגולציה(אסדרה "סעיף " המפגש בין הון לשלטון"בפרק , ראו בדוח זה 36
  .11-13' עמ, )2003( ?האם נשמעת השריקה: חושפי שחיתויות ובתי הדין לעבודה, ד דניאל אילן"עו :ראו 37
, "לדמוקרטיה. צ.נ"באתר , על תפקידם של שומרי הסף -חלק ג , "המלחמה בשחיתות בישראל", ירון זליכה: לקריאה נוספת 38

  :ראו
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 



כשומרי הסף של תפקוד הממשלה ואת חברי המועצה ברשות מקומית במובנים רבים ניתן לראות גם את חברי הכנסת 
גורם אחד הוא . ניתן לעמוד על שני גורמים בעיתיים בהקשר זה. כשומרי הסף של תפקודם של ראש הרשות והנהלתה

את  שמצד אחד עלולות להפריע למילוי תפקיד זה ומצד אחר עלולות להפוך, קואליציוניות ואחרות, מחויבויות פוליטיות
גורם שני הוא שלצורך תפקוד כזה צריכה להיות הפרדה ברורה בין שומר הסף ובין . להתנגחות קנטרנית" שמירת הסף"

הועדה לא הגיעה לדיון . במבנה הפוליטי כיום יש גבולות עמומים מדי בין הכנסת ובין הממשלה. המסגרת המפוקחת
  .בהיבטים אלה

  

  :מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים - " שומרי הסף"ם של ואלו המלצות הוועדה בעניין חיזוק מעמד

את הפסקאות העוסקות בכפיפות המקצועית או ) 5.1סעיף , פרק חמישי(ראו נא בהמלצות הנוגעות להטמעה  .1
 .ובכלל זה בתקציב הפעולות שלהם -המינהלית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים 

לרבות לעניין תקציב , או המינהלית ליחידה מתאימה במשרד הפנים מהנדסי עיר יהיו כפופים מהבחינה המקצועית .2
 .ולא רק למנגנון הרשות המקומית, הפעולות שלהם

חשוב להגן על עצמאותם המקצועית של מבקרים פנימיים ויועצים משפטיים ולהבטיח שהקריירה שלהם לא תהיה  .3
מר סף אינו יכול להתמנות לתפקידו בארגון שו. תלויה בממצאי הביקורת או בחוות הדעת המקצועיות שהם מנפקים

והוא אינו יכול לקבל תפקיד באותו ארגון לאחר סיום תפקידו , כלשהו אם הוא הגיע לתפקידו מתוך אותו ארגון
על , לפיכך שומרי הסף ביחידות השונות. כדי למנוע את היווצרותן של מחויבויות אישיות כאלה ואחרות, כשומר סף

אותו הדרג הממונה . צריכים להיות כפופים לדרג ממונה שהוא חיצוני ליחידות המבוקרות, יםפי מקצועותיהם השונ
ולחלופין ייקבע מעמד אחיד של שומרי סף ששכרם איננו (ובכלל זה יקבע את שכרם , יאייש את תפקידי שומרי הסף

או , ומר סף מארגון אחרעם ש) רוטציה(תחלופה , ויהיה אחראי להליכים של פיטורין) מושפע משיקול דעת אישי
 . קידום

על ועדה כזאת לקבוע אם , למשל. יש מקום להקים ועדה שתבחן את שאלת שמירת העצמאות של שומרי הסף .4
כדוגמת רואי (מבקרי פנים של יחידות מינהל ציבורי קטנות יהיו אנשי מקצוע חיצוניים שיתמנו לתקופות קצובות 

 ). חשבון שמבקרים את הרשויות המקומיות
היועץ המשפטי , מבקר המדינה עבור המבקרים הפנימיים(מומלץ שכל אחראי לקבוצה מקצועית של שומרי סף  .5

היחידה המתאימה במשרד הפנים עבור מהנדסי הרשויות , לממשלה עבור היועצים המשפטיים ביחידות השונות
ובכלל , שומרי הסף שבאחריותוינסח קוד אתי עבור ) ב"החשב הכללי עבור חשבי היחידות השונות וכיו, המקומיות

 .למעקב בנושא ולדיווח על חריגות שהועלו במסגרת המעקב, זה יקים מנגנון האחראי להטמעת הקוד
  

  

  )רגולציה(אסדרה 

 במישור החקיקתי. תפעילו מישורי שניכוללת  האסדרה .ויסות והטלת איסורים, פיקוחמתפרשת כפעולות של  אסדרה
הרשות  שהיא האחראית לאישור החוקים ולהסמכת, הכנסת - בישראלהמחוקקת  הרשות על ידימתבצעת האסדרה 

ידי רשויות על ו על ידי משרדי הממשלהמתבצעת האסדרה  במישור הביצועיו; מכוח חוקים אלותקנות  להתקיןהמבצעת 
יום מקובל כ .כוללות גם מנגנוני פיקוח ובקרה ואשר, הרשות המחוקקת שהקנתה להןהפועלות מכוח סמכות  ,ונותש

שאין חלקן עצמאיות ( פיקוח מאסדרות של רשויותרשות המבצעת ולפעילותן של הבעיקר  "אסדרה"המונח  לייחס את
  ".על-מדיניות"הנחשבת לקובעת  ,ופחות לרשות המחוקקת) הממשלה רשאית להתערב בקביעות בעניינן

התנהגות  ובכלל זה ,ים הכולל במדינהמערך החי קביעת הכללים שלפיהם יתפקדבכללותה היא  האסדרהמטרתה של 
סיון להגן על כל יתוך נבכל אלו ומידת המעורבות של רשויות המדינה  ,הכלכלהחיי ופעילות התנהגות הפירמות , הפרט

התגברה המגמה של התנתקות הממשלה של המאה העשרים החל משנות השמונים . אחד מהגופים מפני כוחו של האחר
משפיעה  האסדרה. רבים תחומיםבסדרת הפעילות א הליכים של הפרטה ובד בבד הגברה שלר בתמאמצעי הייצור והמסח

, אסדרהמעגלי  נדרשת הפעלתם של כמהמתג התאורה בבית את  כדי להדליק, לדוגמה. על מרבית מרקם החיים והמסחר
 דרך ;העבודהמשרד  מטעם "חשמלאי מורשה"אישור אשר מחויב ב ,החשמל בביתמערכת חשמלאי שהתקין את בהחל 

חברת מפני המונופול של  הצרכנים על מנת להגן על, חשמל -הרשות לשירותים ציבוריים  קביעת מחיר החשמל על ידי
מרי ועל יבוא ח) מיסוי לרבות כללי(קביעת כללים ב, המשך בתקנות להגנה על איכות הסביבה בייצור החשמלו; החשמל

שמירה על תוך ) גזלמשל (מחצבים אחרים שימוש בשל המדינה ליכיון ז או למכירת, )למשל פחם( הגלם לייצור החשמל
  .39ועוד ,המדינה זכויות

                                                                                                                                       
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02396.pdf  

דצמבר (ורדימוס זיילר ) בדימוס(בראשות השופט , 1992- ב"התשנ, דוח הוועדה הציבורית לבחינת חוק הביקורת הפנימית: וכן 
2006.(  

 http://www.sitebuilder.ole-tech.net/sites/yunsi/docs/bikort.pdf  
  : בוויקיפדיה" רגולציה"ראו  39

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94 



המפרט את הגופים המאסדרים בישראל ואת ', לשם התרשמות בדבר מרחב ההשפעה של האסדרה בישראל ראו נספח ד
מאסדרות או גורמים  יש אין ספור יחידות, מלבד גופים מאסדרים עיקריים כמודגם בנספח. תחומי האחריות שלהם

החל בכללי מכרזים ציבוריים שמפרסם , מאסדרים בתוך משרדי הממשלה המפרסמים כללי פעילות לפי תחומי אחריותם
  . החשב הכללי וכלה בתקנים של גני ילדים שמפרסם משרד החינוך

. פעילותם מיתחוב פעולות האסדרהמבצעים בעצמם את כל  ,כמו משרדי הבריאות והביטחון, ממשלההמשרדי מ חלק
הפיקוח ממלאות רשויות שונות משימות ו ותהמקצועיהמשימות את ו ,באופן כללי בלבד אסדרהמשרדים מבצעים חלק מה

 ,הנהנות מעצמאות כמעט מוחלטת, כמו בנק ישראל והרשות לניירות ערך, מאסדרותיש רשויות  .ים אלההכפופות למשרד
המשרד או של אישור  נדרשמרבית החלטותיהן ופעולותיהן לת שויש רשויו ;ללא צורך באישור המשרד או השר

יש גופים מאסדרים שמוגדרים כממליצים בלבד אשר חלק ממקבלי ההחלטות מתייחסים להמלצותיהם כאל . הממשלה
הצעות לא מחייבות הנתונות לשיקולם הם ויש גופים מאסדרים אחרים שלמעשה המלצותיהם מתקבלות ללא עוררין 

  ). 40דה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים ביחידת הממונה על השכר במשרד האוצרהווע, למשל(

אין בישראל חוק הקובע איך צריכים לפעול גופים . אין הגופים המאסדרים בישראל זוכים לעצמאות מספקת, ככלל
החקיקה . אשר חוק אחדולעתים הוא כפוף ליותר מ, פועל על פי חקיקה ייעודית) בכל תחום(כל גוף מאסדר . מאסדרים

בין . ההבדלים בין החוקים השונים הם רבים. את תחומי אחריותו וסמכותו ואת נוהלי עבודתו, מגדירה את המאסדר
  ":תאגידים ציבוריים"יש המאוגדים כ, ודווקא המובילים שבהם, הגופים המאסדרים

שהוקם בחוק או בחיקוק , משפטית נפרדתמדובר בגוף בעל אישיות . ... אינו מוגדר בדין" תאגיד ציבורי"המונח 
גופים אלה . וקובע את ההסדרים המהותיים והפרוצדורליים החלים עליו, המטיל עליו למלא תפקידים ציבוריים... 

, "תאגיד שהוקם בחוק", "רשות סטטוטורית", "תאגיד סטטוטורי"ובהם , זוכים לשמות שונים בחקיקה ובספרות
  . 41"מרכז" או, "רשות", "מועצה"ולעתים 

של החלטות (הן מן הבחינה המהותית , יש מתח מובנה בין עצמאות הגופים המאסדרים ובין הפיקוח והבקרה עליהם
הוועדה . צריך למצוא את האיזון הנכון בין השניים. והן מבחינת תקינות המינהל וטוהר המידות) בנושאי האסדרה

ולפיה יש להבחין בין כללי הפעילות הפנימית של התאגיד , יםאת הצעת דוח המועצה לתאגידים ציבורי, ככלל, מאמצת
"). תקנות בנות פועל תחיקתי" -ובלשון הדוח (ובין כללים המתייחסים לציבור בכללותו ) לענייננו הגוף המאסדר(הציבורי 

  . ובאלו האחרונים יידרש אישור השר הממונה על התאגיד, באלו הראשונים תוקנה עצמאות מלאה לגוף המאסדר

  :דוח המועצה לתאגידים ציבוריים מתייחס לתאגידים שתכליתם פיקוח ואסדרה וממליץ כלהלן

והקמת תאגיד ציבורי מסוג זה צריכה להיות בבחינת , ראוי להותיר את הפיקוח וההסדרה בידיה של הממשלה, כעקרון
כלל מקום לשתף בעבודת הפיקוח את  אין בדרך, שתאגיד ציבורי מתאפיין בשיתוף הציבור בהנהלתו, לאור העובדה. חריג

מילוי תפקידי פיקוח כרוך , כפי שצויין לעיל, בנוסף. ויש בכך אף לגרום לחשש לניגוד עניינים, ")המפוקח("נציגי הציבור 
, עם זאת. על הממשלה עצמה, ככלל, ראוי שיוטלו, סמכויות כאלה. במתן סמכויות להתערבות שלטונית בענייני הפרט

בו ראוי שהממשלה לא תהיה הגורם הקובע את שתחום אם הפעילות היא ב :לים להצדיק הקמת גוף כזה הםשיקולים שיכו
קיימת חשיבות אם , או שיש חשיבות במניעת השפעה ממשלתית על ביצוע הפיקוח וההסדרה, המדיניות באופן שוטף

וכן  יניות או דרכי הפיקוח וההסדרהלשיתוף נציגים של גופים ציבוריים או נציגים אחרים מחוץ לממשלה בקביעת המד
  .42דרכי הפיקוח וההסדרה ניתנות להגדרה ברורה בחוקאם 

  

  :ואלו המלצות הוועדה בעניין האסדרה

, אף שיש שר האחראי לכל חוק המסדיר את פעולת הגוף המאסדר. גוף מאסדר ישמור על עצמאות מקצועית מרבית .1
שרובם הגדול הם אנשים מקצועיים בלתי תלויים ושהוא לא  מומלץ כי את הגוף המאסדר תנהל מועצה של חברים

 .43חברי המועצה צריכים להיות משוחררים מכל ניגוד עניינים). שהוא גורם פוליטי(ינוהל ישירות על ידי שר 
יש לספק לגופים המאסדרים . לשחרר את הגופים המאסדרים מתלות במידע שמספקים הגופים המפוקחים"יש  .2

גם אם הוועדה תומכת . 44"מאיים לבדיקה ולאיסוף מידע ולהקנות להם אמצעי אכיפה נשכנייםאמצעים ומקורות עצ
 .45בגישה זו וממליצה עליה היא ערה לדילמות שנוצרות בגינה

                                                
תפקידה של הוועדה הוא לקבוע את תנאי ההעסקה של אלו העומדים בראש התאגידים לפי דין ושל אלו ששכרם צמוד  40

ל משרד "לעתים נדירות מתערבים שר האוצר או מנכ. ברוב המקרים ככולם התנאים נקבעים על פי החלטת הוועדה. לראשונים
 : ראו את אתר הוועדה. דההאוצר וחורגים מהמלצות הווע

http://www.mof.gov.il/SACHAR/CLASSIFYINGCORPORATIONS/Pages/Committeeforclassifyingcorporat
ions.aspx 

ראו נוסח שונה . 2001טיוטה מיוני , צבי זוסמן' יצחק זמיר ולאחריו פרופ' בראשות פרופ, דוח המועצה לתאגידים ציבוריים 41
  ": הפורטל לצדק חברתי"באתר , כנראה נוסח סופי, מעט

http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=1101369&Fnumber=179&SunId=1101368  
  .בנוסח האינטרנטי 32' עמ, שם 42
שגם הוא כפוף (ג הוא תמיד פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה "ר המל"סגן יו): ג"מל(ראו למשל את המועצה להשכלה גבוהה  43

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

  .2.11.11, מרקר דה -הארץ , "הרגולטור הישראלי הוא כשלון מתמשך", ד שלמה כהן"עו 44



יש בראש ובראשונה להכפיפם ) כמו הממונה על ההגבלים העסקיים(לשם הגברת עצמאותם של מאסדרים בכירים  .3
וכן מומלץ ) בפרק זה" פת צינון של עובדי השירות הציבורי במעבר למגזר הפרטיתקו"ראו הקטע (להוראות הצינון 

ניתן לשקול את האפשרות שנושא המשרה הבכיר יתחייב לאחר . ארוכה ובלתי תלויה, למנותם לתקופת כהונה אחת
  . ב"מונופול וכיו, תום כהונתו שלא לעבור לעבוד עבור קבוצת ריכוז

 :חוק זה יבהיר. דרהינוסח חוק כללי לכל גופי האס .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
 . שפעולת המאסדר שקופה .4.4
מבחנים הנדרשים יש זכות העומד ב) תאגיד או ארגון, אזרח(שפעולת המאסדר שוויונית ולכל גוף מתאים  .4.5

 .נבהיר שאין בכך משום גריעה כלשהי מסמכויות הגוף המאסדר. להצטרף לפעילות המאוסדרת ולעסוק בה
 .שקופים ומפורסמים בציבור, צריכים להיות ברורים -בכלל זה תהליכי ערעור  -תהליכי מכרזים וסינונים  .4.6

דוגמת , שתשמש גוף מטה מקצועי, גופים מאסדריםבמסגרת החוק הכללי האמור מומלץ לכונן רשות חיצונית ל .5
להפעיל פיקוח , בין היתר, במומחיות ובסמכויות שיאפשרו לה, שתהיה מצוידת בידע, רשות החברות הממשלתיות

 . 46מקצועי על כלל הגופים המאסדרים
  

  

  העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות והגנה עליהם

זה הוא חיזוקו של השלטון באמצעות ניסיון למנוע יחסי גומלין פסולים בינו אחד הנושאים החשובים שבהם עוסק דוח 
ניתן לקבל כאשר אדם המקורב למבצעי הפעילות הפסולה במקום עבודתו או המכיר , יעיל וממוקד, חיזוק כזה. ובין ההון

. 47ל באופן נאות ותתוקןמחליט לחשוף אותה לפני גורמים חיצוניים על מנת שהיא תטופ, פעילות זו באופן בלתי אמצעי
במשך השנים התפרסמו בציבור מקרים . ניתן לטעון שפעולה כזאת עולה בקנה אחד עם עקרון השקיפות ומחזקת אותו

שני . 48אלה סייע לעובדיםואף הוקמה עמותה ששמה לה למטרה ל, שבהם עובדים חשפו שחיתות במקומות עבודתם
והשני מנסה להעלות , ובד חושף השחיתות מפני פיטורין או פגיעה אחרתהאחד נועד להגן על הע. 49חוקים עוסקים בנושא

ובנסיבות מסוימות גם ) מאת ראש הגוף המעביד(את קרנם של חושפי השחיתויות באמצעות הענקת תעודת ממצאים 
  .ר הכנסת"תעודות הוקרה מאת נשיא המדינה או מאת יו

סמכויות שונות , מתוקף תפקידו כנציב תלונות הציבור ,חוק מבקר המדינה כולל סעיפים מסוימים המקנים למבקר
, בין היתר, הסעד יכול להתבטא. לעובד חושף השחיתות, בין זמני ובין קבוע, המאפשרות לו לתת סעד בעל תוקף מחייב

מבקר המדינה פרסם חוות דעת . במתן פיצויים מיוחדים ובמתן צו להעברת העובד למשרה אחרת, בביטול פיטורים
  . והיא סוקרת היבטים מסוימים של הסוגיה ואף מפרטת כמה המלצות בנושא, 50לנושא שיוחדה

בין היתר בשל , הניסיון מלמד שחשיפת שחיתויות על ידי עובדים במקומות עבודתם היא מוגבלת ומצומצמת בהיקפה
למות המתעוררות להלן כמה דוגמאות לקשיים אלה ולדי. 51כאמור לעיל, קשיים ליישם את הוראות החוקים הקיימים

  :52בטיפול בעובדים שחשפו שחיתויות

 או כעובד שהתריע על הפרות נורמטיביות שחשיפתן מזכה בהגנה" חושף שחיתות"מי יוגדר כ? 

                                                                                                                                       
את השני אוספים או יוצרים הגופים . כללי וחשוף למחקר ולניתוח-האחד הוא ציבורי. ניתן להבחין ולהפריד בין שני סוגי מידע 45

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

, וכן בנוסח האינטרנטי; 2001בטיוטה מיוני , 27' עמ, 90הערת שוליים , ת דוח המועצה לתאגידים ציבוריים לעילכדוגמת המלצ 46
  .ואילך 70' ובהרחבה מעמ 24' עמ

מתייחס , 1992- ב"התשנ, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור". חושפי שחיתויות"המונח המקובל לעניין זה הוא  47
" עוצרי שחיתויות"יש הסבורים שהמונח ". על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות... ן עובד הציבור שהתלונ"ל

באשר הוא ממקד את תשומת הלב באזהרה ולא במעשה , נשמע עדין יותר" Whistleblower"המונח באנגלית . מתאים יותר
למי שמתריע , מוסר לאחרים שדרכו להטיףלמי ומתייחס " כבד"נשמע " מוכיח בשער"הביטוי המקראי . שמפניו מזהירים

  . ומהחוסר צדק וכדעל , עוולות ברבים על
): ר"ע( ל"ש השופט חיים כהן ז"ע ,העמותה למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות ,ל"מיסודה של מיה קוך ז - עוגן :ראו 48

www.oggen.co.il  
חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או (הגנה על עובדים וחוק , 1992-ב"התשנ, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור 49

  . 1997-ז"התשנ, )במינהל התקין
  ).2007( הגנה על חושפי מעשי שחיתות - חוות דעת , מבקר המדינה 50
חושפי שחיתויות ובתי הדין , דניאל אילן: ראו, בנושא הקשיים הניצבים בפני חושפי שחיתויות שלטענתם נפגעו מהחשיפה 51

  ).2003( ?האם נשמעת השריקה: לעבודה
  ).2009(בחלקן על פי נייר עמדה מאת התנועה למען איכות השלטון לוועדת משנה של הוועדה המייעצת למבקר המדינה  52



 מהי רמת הוודאות של מסכת הראיות שיש לדרוש מן העובד המתריע בנוגע לחריגות שחשף? 
  אם רק עברה פלילית או כל חריגה מכללי ה - מהי ההפרה הנורמטיבית שחשיפתה תזכה את העובד בהגנה

 ?מינהל תקין
 מהם הסימנים שלפיהם תזוהה פגיעה ככזאת שמכוונת לעובד המתריע בגין התרעתו? 
 מהי ההגנה הראויה על חושף השחיתות? 

 כיצד ניתן להגביר את התמריץ לחשוף שחיתות? 
  ת בכך שמתנכלים לולהביא להקטנת המחיר שמשלם חושף השחיתו) באמצעות חקיקה(כיצד ניתן? 
  או להביא (להביא להקטנת התמריץ למי שמתנכל לעובד חושף השחיתות ) באמצעות חקיקה(כיצד ניתן

 ?)להגבלת החופש של המתנכל
 עד כמה קשורים מניעי חושף השחיתויות לעניין ההגנה עליו ? 

 תתפותו במעשה הפסולנקמנות או חרטה על הש, האם יש להגן גם על עובד שחשף שחיתויות מטעמי צדקנות? 
 האם פעילות זו נחשפה באמצעות הממונים(? האם יש חשיבות לערוץ שבו נחשפה הפעילות הפסולה ?

 )?באמצעות התקשורת? באמצעות מבקר המדינה
 מהי התייחסות המערכת הארגונית והמשפטית? 

 עניין כללי הנוגע לכלל  ארגוני או-מינהל לקוי היא עניין פנים" סתם"עוון או פשע או , האם חשיפת שחיתות
 ?הציבור

 האם יש לחייב עובד לחשוף מעשה פסול שנודע לו? 
הניסיון מלמד . חשוב לציין שתדמיתם השלילית של עובדים שחשפו שחיתות במקום עבודתם שגויה ובלתי מוצדקת

, חד מנשיאי ישראלזכורים גם דבריו של א. לנידוי ולקיפוח במקומות עבודתם, שחושפי השחיתות נעשו מטרה לביקורת
שאינו "מכיוון , בעת שסירב להעניק בתקופת נשיאותו תעודות הוקרה לחושפי שחיתויות לפי החוק לעידוד טוהר המידות

חשש מגישה כזאת של הסובבים מסכל מראש כל יזמה של עובד . 53"רוצה לעודד מלשינים ואינו מוכן להצטלם איתם
היא ") הון"גם אם אינה נוגעת לענייני (ת שחיתות שזכתה לפרסום רב דוגמה לחשיפ. לחשוף שחיתות במקום עבודתו

שבה עמיתיהם לעבודה של שלושת חושפי השחיתות והממונים עליהם מתחו , בשירות הביטחון הכללי 300פרשת קו 
  .עליהם ביקורת חריפה עד שנאלצו לפרוש מן השירות

לתחושת חוסר ודאות ולפחדים מפני ההשפעות , שים עזיםבשל המורכבות הרבה של נושא זה נתון חושף השחיתות לריגו
שומה על המינהל הציבורי לפעול לשינוי אופן התפיסה של , לדעת הוועדה. של פעולת החשיפה עליו ועל בני משפחתו

צריך להטמיע בקרב . ראוי לעודדם ולשכנעם שהמערכת השלטונית ודעת הקהל עומדות לימינם. חושפי השחיתויות
יש . בהיותה אחת מאבני היסוד של הטיפול בשחיתות, נים שפעולתם של חושפי שחיתויות היא חיוביתמנהלים ממו

  .לדכאם או להחרימם, לעודדם ולא לגמול להם רע

שמטרתו להביא לגיבוש רשימת המלצות מפורטת ושלמה חרג מגבולות הגזרה של , דיון מפורט בסוגיות אלו ואחרות
  . פעולת הוועדה

  

  :הוועדה בעניין העלאת קרנם של עובדים חושפי שחיתויות והגנה עליהםואלו המלצות 

להמשיך ולהשקיע את המשאבים הדרושים , בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לעודד את משרד מבקר המדינה .1
 .על מנת להשלים מערכת כללים שתוכל לקדם את הנושא, ב"בהצעות חקיקה וכיו, בניסוח מסמכים, בדיונים

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

את חובות , וממונים כאחד נבחרים, דיון כזה ישתלב בדיונים נוספים שמטרתם להסביר לעובדי הציבור. בפרק הבא
 . כאמור לעיל - הנאמנות שלהם כנאמני ציבור ואת חובתם לפעול בשקיפות מלאה 

ובכלל זה להקצות את , לספק לחושף השחיתות הגנה משפטית ברמה הניתנת לעובד הציבור הנחשד בשחיתות .3
 .התקציב הנדרש לכך
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  צעדים ראשונים מיידיים על ידי מבקר המדינה 

ההמלצות . ה יש פעולות שניתן וראוי לנקוט גם אם הכנסת לא תקדם חקיקה המומלצת והנדרשת לפי דוח זהלדעת הוועד
בהובלתו וביזמתו של , והן בבחינת צעדים שניתן לנקוט לאלתר, שלהלן משלימות את מגוון ההמלצות שפורטו לעיל

  . מבקר המדינה

  

  : ידי מבקר המדינה ואלו המלצות הוועדה בעניין צעדים ראשונים מיידיים על

במפגשים  54מומלץ שמבקר המדינה יבהיר כי חל איסור לדון בעניינים שלטוניים הנוגעים לעניינו של בעל הון .1
 . חברתיים

 תתועד הון בעל של בענייניו שעוסקת לבעל הון ציבור נבחר בין פגישה מומלץ שמבקר המדינה יקבע נוהל ולפיו כל .2
למבקר המדינה או למי מטעמו תהיה סמכות לבחון . יועבר למזכיר הממשלהפרוטוקול של הפגישה . מלא באופן

  . פרוטוקולים אלה

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

דיהם הסמכויות והכלים להתמודד מומלץ שמבקר המדינה יבקש מעובדי ציבור ממונים לכתוב אם להערכתם יש בי .4
 . עם הבעיה של הון ושלטון

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

 . הפיקוח והבקרה על תכניות שמטרתן לעצב שירות מדינה מקצועי ובלתי תלוייש להדק את 
  . מומלץ שמבקר המדינה יפרסם דוח עתי מיוחד על הפרות של כללי ההתנהגות לעיל .6
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