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 תקציר

חוסנה החברתי של המדינה, המושתת בין  לעהשחיתות השלטונית מהווה איום 

ובמנהיגיו הנבחרים. הנורמות השליליות היתר על אמון הפרט במוסדות השלטון 

הפושטות בחברה כתוצאה מהשחיתות מכרסמות במרקם החברתי ומערערות את 

השחיתות השלטונית מהווה איום כפועל יוצא  (.6-7: 1446 )זמיר,שלטון החוק 

 לביטחון הלאומי של המדינה.

מאה השימוש במונח "שחיתות שלטונית" גובר בעולם מאז שנות השמונים של ה

גם  וברת(, אולם ככל שמתרבה השימוש בו כך ג551-555: 1446)נבות, העשרים 

לתכולתו של המושג ולגבולותיו. הספרות המקצועית משופעת  העמימות בנוגע

המשותף לכל  משמעות מוסכמת וברורה. הבהגדרות שונות לתופעה, ואין ל

בד ציבור, נבחר הגורם המבצע את המעשה הינו עוההגדרות הם המרכיבים הבאים: 

, במשרתולרעה עושה שימוש  ,או ממונה, שנושא באחריות לאינטרסים ציבוריים

 יש במעשה הפקת תועלת אישית או כלליתו באותה חברההנהוגות מפר נורמות 

 .(14: 1454 )יחזקאלי, 

לחקר השחיתות יש גישות שונות, המצביעות על מגוון רחב של סיבות להתפתחותה 

שנות השמונים של המאה הקודמת, ההנחה השלטת היא כי . למן של התופעה

 .(531-504: 1441 )שלום,לשחיתות השפעות שליליות על התפתחות המדינה 

ויש לה מאיצים שונים בתחומים  ,ריקהבחלל  מתקיימתתופעת השחיתות אינה 

חיים, סגנון תרבותי, השיטת הממשל, מבנה השלטון ומודל עבודתו, רמת  :רחבים

 ועוד.תהליך הגירה, ביורוקרטיה רחבה  ,תהליך מודרניזציה ,עוצמה בעלות על

"שחיתות לבנה" העוסקת במעשים  :ניתן להצביע על סוגים שונים של שחיתות

דוגמת  שימוש בציוד העבודה למטרה פרטית, בגין מעשים שכאלה נוקטים, על פי 

, על פי רוב, " בה נכללים מעשים המצוייםאפורההשחיתות " ;רוב, בדרך של חינוך

" , בה המעשים שחיתות שחורה"  ;ברף האתי ובגינם האכיפה על פי רוב מנהלתית

 ובגינם האכיפה במישור הפלילי. הפלילי מצויים במתחם

מצביעה על כך שהן סקרי דעת  בישראל שחיתות השלטוניתהת תופעבחינת היקף 

נת המצב הקהל והן תפוקות פעילותה של משטרת ישראל אינן משקפות את תמו

האמיתית ביחס להיקף תופעת השחיתות. ישנו קושי מובנה בשיטות הנהוגות 

לאמוד את היקף התופעה ככל הניתן בדרגת וודאות גבוהה שתשקף את המציאות 

בפועל. יתכן כי  שיפור במאבק בשחיתות  בשנים האחרונות ועליה בהיקף חשיפת 
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מציאות שמצביעה על פרשיות מהעבר יוצרים את המציאות הנתפשת בציבור. 

 קיומה של בעיה חברתית לאומית.

ההתמודדות עם השחיתות השלטונית היא התמודדות מורכבת, הכוללת 

אסטרטגיות מגוונות ומשלבת מערכות שונות: חינוך, אתיקה מקצועית, ביקורת 

המדינה וביקורת פנים, חושפי שחיתות, תקשורת, אכיפה מנהלית, אכיפה פלילית, 

רשויות תקיפה כלכלית כרשות המיסים ואיסור הלבנת הון,  משטרת ישראל,

המדיה התקשורתית, גופי פרקליטות המדינה, יועץ משפטי לממשלה, בית המשפט, 

 –מגזר שלישי, ארגונים מקומיים ובינלאומיים, אמנות בינלאומיות,  ולבסוף 

 החברה האזרחית.  –הציבור 

עד לענישה, מניעה ונות: מדרכי ההתמודדות עם "השחיתות השלטונית" מגוו

התמודדות מורכבת יכולה להצליח  מגישה מתגוננת ועד לגישה יוזמת "התקפית".

רק כאשר כל גורמי האכיפה, הפועלים באותה סביבה משימתית, משלבים ידיים 

 . (ב'1447 יחזקאלי ורזי  )ויוצרים שותפות להשגת מטרה משותפת 

ל בגורמיה, כמו גם בקשרים  שבין הטיפו –המאבק בתופעת השחיתות השלטונית 

כל צריך להיעשות בראייה רוחבית:  –מה  תקשורת וכדונבחרי הציבור לגורמי הון, 

. זאת, תוך סיוע לגופים האחרים בתחומים שיש לו גוף צריך לפעול בהתאם לייעודו

יתרונות יחסיים עליהם, ותוך הסתייעות בהם באותם תחומים שיש להם יתרון 

שיאגד נציגים מטעם כלל הגופים מכלול מבצעי רב מערכתי קמתו של  ה יחסי עליו.

יביא, קרוב לוודאי, ליצירת שיתוף פעולה טקטי,  המתמודדים עם תופעת השחיתות

 בין הגופים השונים ובדרך זו ישפר את ההתמודדות עימה.  

הדגש הניתן על ידי רשויות האכיפה לטיפול ב"שחיתות השלטונית", מעלה לעיתים 

ת השאלה האם ה"טיפול" הניתן לה אינו לוקה ב"עשיית יתר", הפוגעת במשילות א

ונזקה גדול מתועלתה.   אחד המובילים את הגישה היוצאת נגד "עשיית היתר" 

(, שאף חיבר ספר 1454בתחום "השחיתות השלטונית" הוא פרופסור יוסי שיין )

 בנושא בשם "שפת השחיתות".

להתמודדות עם תופעת השחיתות השלטונית  אחת משאלות המפתח בכל הקשור

האם ועד כמה הדרג הפוליטי מעוניין בהקמת מערכת חזקה ודומיננטית של הינה, 

מאבק בשחיתות השלטונית. הניסיון במדינות מפותחות מלמד, שהרצון הזה הוא 

 בעירבון מוגבל למדי.  

ידי  בישראל עיקר הובלת ההתמודדות עם התופעה נעשה במישור הפלילי על

משטרת ישראל והפרקליטות. אין במדינה גוף עצמאי לריכוז והובלת תחומי 

למשטרות כיום יש כר נרחב של סמכויות ושל תפקידים  ההתמודדות עם התופעה.

החל משמירה על הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הפנים ואכיפת החוק. המאבק 
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המשטרה להפעיל  בשחיתות הוא אחד מתפקידיה של המשטרה , אך היכולת של

קשב ארגוני ומשימתי למאבק בשחיתות כתופעה רב ממדית בעלת השלכות 

 במעגלים נרחבים, הוא מוגבל מכיוון שיש צורך להתרכז במגוון משימות רב.

  .שעיקר תפקידם הוא המאבק בשחיתות םבמדינות רבות הוקמו גופים ייעודיי
ה. התמודדות אשר תעשה ישנה חשיבות להתמודדות מערכתית ומשולבת עם התופע

בראיה לאומית תוך הכוונת העשייה של המערכות המתמודדות עם השחיתות 

לתיאום לשיתוף פעולה ולשילוביות בפעילות. על כן ראוי לבחון ברמה הלאומית 

על של אסטרטגיות -הקמת מינהל לאומי לאתיקה ציבורית במסגרתה תהא הכוונת

 מצומה .שונות להדברת התופעה או לכל הפחות לצ
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 מבוא

 

עבודה להציג את מרכיבי ההתמודדות הרב מערכתית עם תופעת המטרתה של 

את ולבחון את אתגרי ההתמודדות עם התופעה ו ,השחיתות השלטונית בישראל

 .הגורמים שמשפיעים על טיפול אפקטיבי יותר

מוגדר בחוק כלשהו. מדובר במטבע לשון של אלה  אינוהמונח "שחיתות שלטונית" 

בהתאם למכנה , "שחיתות שלטוניתהמתארים סוג התנהגות בעייתי, מסוים. "

שימוש לרעה במשרה ציבורית על מנת המשותף הרחב של ההגדרות השונות, היא 

של עלולות להתרחש תופעות  ממשלבכל צורות ה או רווח אישי. טובות הנאהלהשיג 

על מנת לעשות  חסותשחיתות שלטונית. מידת השחיתות נעה משימוש בהשפעה וב

 . ממוסד שוחדועד ל המחוו

תן לתאר את השחיתות השלטונית כתופעה חברתית, שנעה על ציר, שבקצהו ני

מעשים המתורגמים בחוק,  :האחד התחום האתי ובקצהו השני התחום הפלילי

 בעיקר לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. 

בין התחום האתי לתחום הפלילי מתקיימים יחסי גומלין. כאשר מתקיימת הפרה 

ל נורמות מוסריות, חל כרסום בתחושות המחויבות של הציבור בוטה, לאורך זמן, ש

כלפי רשויות המדינה ונוצר אקלים נוח להשתרשות גילויי שחיתות בעלי מאפיינים 

 פלילים.  

 

דבר הנחשב לשחיתות במדינה אחת, יכול להיות הוגן, השחיתות היא יחסית. 

ם יכול להיות חוקי מקובל או חוקי במדינה אחרת. כך למשל, מימון פוליטי מסוי

 . במדינה האחת ולא חוקי במדינה האחרת

 

התגובה הציבורית אינה עקבית לגבי כל מעשי השחיתות ויחסה לכל עבירה הוא 

אם התנהגות מסוימת תחשב מקובלת או יש , דינאמי ומשתנה. היא זו הקובעת

הממשל למרכיבים השונים של השחיתות השלטונית  מהו יחסלהעניש בגינה ו

 (.     63-65: 1454, יזקאל)יח

 

משפיע על ביטחונן הלאומי של מדינות, בוודאי שחיתות שלטונית מפלס גבוה של 

השחיתות השלטונית משפיעה . מדינה כמו ישראל שעדיין נלחמת על עצם קיומה 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%93
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המדיני התחום החברתי, התחום הכלכלי, התחום  :על מרבית תחומי החיים

מערער את אושיות ו משחית את החברהמשטר מושחת  .הביטחוניוהתחום 

הדמוקרטיה ויסודותיה המוסריים של המדינה. ההגנה על הדמוקרטיה של מדינתנו 

מהווה מרכיב בביטחון הלאומי. יציבות הדמוקרטיה וקיומו של שלטון חוק מקנים 

 חוסן חברתי ולאומי.  

 

 ,משרדי ממשלהבאת "השחיתות השלטונית" ניתן למצוא במוקדים שונים: 

עמותות ומלכ"רים ועוד. ניתן למצוא ברשויות מקומיות, בחברות ממשלתיות, ב

 ,במקרקעין ,בתחומי התכנון והבניה  ,"שחיתות שלטונית", בין היתר במכרזים

  בתחומים של מינויים ועוד.

 

לשמור על שלושה ערכים מוגנים בחברה נועד  שלטוניתהמאבק בשחיתות ה

מון של הציבור בעובדי הציבור. הערך השני הוא הישראלית. הערך הראשון, הוא הא

טוהר המידות של עובדי הציבור, והערך השלישי, הוא אינטרס הציבור שעליו 

 .מופקד עובד הציבור

 

, תציג של השחיתות השלטונית על הביטחון הלאומי השלכותיההעבודה תבחן את 

את עימה ו, תבחן את מרכיבי ההתמודדות השלטונית בישראל השחיתות היקףאת 

 האתגרים הניצבים מנגד.

 

, לא תבחן את העבודה לא תעסוק בהיבטים התיאורטיים של השחיתות השלטונית

תחום שבמידה רבה מוצה  – שורשיה, התפתחותה והתגובות החברתיות כלפיה

מערכתיים של אופן -אלא תתמקד בהיבטים הארגוניים – מבחינה תיאורטית

 הטיפול בה.
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   המשגהפרק ראשון: 

 

  :לעבודה זו בהקשרשני מושגים אדון בבפרק זה 

ויש לו  המהווה מרכיב מרכזי בחוסן הלאומי ,"חוסן חברתי"האחד הינו המושג 

 השלכה של ממש על הביטחון הלאומי. 

על  המהווה תופעה חברתית בעלת השלכות ,המושג השני הינו "שחיתות שלטונית"

  לאומי. חוסנה של החברה ומכאן על הביטחון ה

 

 חוסן חברתיא. 

 

 נתון יקטיאוב של ויכולת את המשקף ,פסיכולוגי מושגהינו  (Resilience) "חוסן"

 ולחזור להישבר לא מנת על מספיקה גמישות ולהפגין אתגר/לחץ מול אל לעמוד

  . (1454)בן דור,  לתצורתו המקורית התהליך בסיום

 ,אובייקטיביים מונחים על רק להתבסס יכולה אינה נתונה בחברה "חוסן"ה בחינת

 בעלי פרטיםהיא "מערכת מורכבת", שמרכיביה הבסיסיים הינם  "חברה"  שכן

  . (1454)בן דור,  סובייקטיביות ותפיסות אמונות

 

מבטא את יכולת העמידה של אזרחי המדינה מול אתגרים שונים  "החוסן החברתי"

, קורבנות בעורף טיליםעות של פגיטרור, יכולת עמידה מול  :הניצבים בפניהם, כמו

  . (1454)בן דור,  ועוד שחיתות שלטונית, התשה, לחץ מדינימלחמה, 

 

משאבי "העוצמה הלאומית" של ישראל מהווים מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי 

שלה. במסגרת חבילת "העוצמה הלאומית" נמצא את "העוצמה החברתית" 

 ".הכוללת את "החוסן החברתי" ו"הרצון הלאומי

בר מדידה. הוא  הוא –כפי שהוא נתפס בעיני תושבי המדינה  –" החברתי חוסןה"

חוסן ב לפגיעה משמעותית מאופי והיקף האירועים.ו ,מושפע מטיב המנהיגות

 ,פגיעה ביציבות החברתית והפוליטית, כמו החברתי עלולות להיות תוצאות חמורות

     .(71-75, 67-68 :5161 ,י)יחזקאלנטישה של הארץ על ידי האליטות ו

 

 

 "עוצמה הלאומית"ה בחלקלהבנת  ",עוצמה חברתית"מספר גישות לניתוח קיימות 

" החוסן החברתי" אחת הגישותעל פי השפעתה על הביטחון הלאומי. לו ,הכוללת



11 

 

מושתת על היסודות הבאים: ערכים משותפים, תהליך חברות )סוציאליזציה( תקין, 

 זוכה ללגיטימציה רחבה וכלכלה חסונה וצומחתסולידאריות חברתית, שלטון ה

 (.61-74: 1441)קינן, 

 

. היהודית החיה בה מדינה לחברההחפיפה בין  , במידה רבה,מדינת ישראל קיימתב

אך בעת שלום  ,הפנימי "החוסן החברתי"מתעצם  ,כאשר מורגש איום חיצוני

)קינן, זה  "חוסן"ורגיעה נחשפים במלוא עוצמתם השסעים החברתיים ומחלישים 

1441 :61-74.) 

 

 שחיתות שלטוניתב. 

 

של המאה  שמוניםהשימוש במונח "שחיתות שלטונית" גובר בעולם מאז שנות ה

גם  וברת(, אולם ככל שמתרבה השימוש בו כך ג551-555: 1446)נבות,  עשריםה

לתכולתו של המושג ולגבולותיו. הספרות המקצועית משופעת  העמימות בנוגע

ההגדרה אמורה האם רורה: משמעות מוסכמת ובלו אין ה, ותופענות לבהגדרות שו

או לכל עובד מתפקידם, המפיקים רווחים פוליטיים  ,מוגבלת לפוליטיקאיםלהיות 

אלו מעשים הינם בגדר  ?ים אסוריםיתפקידו להפקת רווחים אישאת ציבור המנצל 

 –י בתופעה זו "שחיתות שלטונית" ואלו מחוץ למושג זה? מהו המרכיב הדומיננט

 מוסרי?  ,משפטי , כלכלי, פסיכולוגי,1, ארגוניחברתי

  

: בספר בראשית נאמר "ויאמר אלוהים לנח קץ כל בשר בא "שחיתות"מקור המילה 

בראשית פרק ו' לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ" )

מקובלת של המשמעות ה ,. כיוםהרס והשמדה ה. משמעות המונח הינפסוק יג'(

  .(54 :1446, שחיתות הינה קלקול המידות המוביל להרס )זמיר

 

הינה סוג אחד ממכלול סוגים הנמנים על תופעת השחיתות  "שחיתות שלטונית"

מעשים של  תכוללניכר כי היא סוג זה של שחיתות של  ההטרמינולוגימ. 2הרחבה

שכן  ,ה ארגוניתניתן לראותה כתופעה חברתית ואף כתופע י שלטון וממשל.שאנ

  מתקיימת במסגרת מוסדות וארגוני השרות הציבורי.היא 

, שמעידים בין היתר גם על מרכיבי המושג לשחיתות זו מספר מונחים באנגלית

 :(51-56: 1454)יחזקאלי,  בעברית

                                                 
: 1454אודות הסביבה החברתית ארגונית בה מתרחשת השחיתות השלטונית ראה: יחזקאלי,   1

15-55 . 
 .   587-511:  1446לניתוח שחיתות השלטונית ראה : נבות,  תאודות גישות ותיאוריו   2
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 "Political Corruption": נבחרי הציבור, נושאי  של שחיתות שלטונית

 משרות אמון.

 :"Bureaucratic Corruption" המבוצעת על ידי שחיתות ביורוקרטית ,

 עובדי ציבור.

  "Institutional Corruption":  גם  של פוליטיקאים ועובדי הציבורשחיתות

, לא למען עצמם אלא למען הארגון. ההגדרה כוללת גם מצב לפיו המעשה יחד

 הועילו לו במעשיהם. מזיק לארגון, אולם העובדים בטוחים ש

יקאי או עובד ציבור שגנב כסף למען המפלגה ולא למען עצמו; לדוגמה: פוליט

 שוטר המשקר בבית המשפט על מנת להפליל עבריין, וכדומה. 

 

 .רבות לקטגוריות "שלטוניתשחיתות "למושג הרבות  ניתן לחלק את ההגדרות

הגדרות המבוססות על המוסר או האינטרס  ;הגדרות המבוססות על החוק למשל:

; הגדרות המבוססות על סוג השוחד; ת המבוססות על דעת הקהלהגדרו ;הציבורי

 ועוד.

 

 הגדרות המבוססות על החוק. 1ב.

 

מבוססת על קריטריונים ה "השחיתות הפוליטית"בקטגוריה זו נכללות הגדרות 

שהתנהגות פוליטית היא מושחתת כאשר יש עמה  ,, שבבסיסן ההנחהחוקיים

". הגדרות המבוססות על יםילאת פורמהפרה של נורמות חוקיות או של עקרונו"

החוק מתאפיינות בהיותן אובייקטיביות יותר מסוגי ההגדרות האחרים. התנהגות 

)בחוק, בתקנות, יחסי מוגדרת בבירור  ,לייםאשמפרה חוק, תקנות או כללים פורמ

כפי שיחסית קל לזהות גם את  ,גם קלה לזיהוי אי, העל כן .(ומהוכדבתקשי"ר 

 (.530: 1441)שלום,  החוקמנה נושא המשרה הציבורית שהפר את הרווח שמפיק מ

( ולפיה: Nyeידי ג'וזף נאי ) על 5187-ההגדרה המבוססת על החוק, נוסחה כבר ב

שחיתות פוליטית היא סטייה מחובותיו הרשמיות של עובד ציבור )נבחר או "

יו(, או מסיבה של אינטרס אישי )הקשור בעצמו, במשפחתו או בחוג ידיד ,מתמנה(

הנעשית למטרת רווח כספי או שיפור המעמד, או העוברת על תקנות האוסרות 

לקטגוריה זו מצטרפת, בין השאר, גם הגדרתו  ".סוגים מסוימים של אינטרס אישי

שימוש -מונח כללי המתאר אי(, לפיה שחיתות היא "Bayleyשל דייויד ביילי )

(, Leffגדרתו של נתניאל לף )"; וגם הבסמכות כתוצאה משיקולים של רווח אישי
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מוסד מחוץ לחוק, שיחידים או קבוצות משתמשים בו כדי שלפיה שחיתות היא "

 .(530: 1441)שלום,  "להשיג השפעה על פעולותיו של המנגנון

 

 הגדרות המבוססות על המוסר או על האינטרס הציבורי. 2ב.

 

יעה באינטרס לפג ותבקטגוריה זו נכללים שני סוגי הגדרות: אלה המתייחס

לאור תפיסה מוסרית מנחה  ,סטייה מערכי המוסרב ותואלה העוסק הציבורי

כלשהי. השוני בין שני סוגי ההגדרות מתבטא רק במידת הבהירות של המושגים. 

בעוד שהדוגלים בסוג הראשון אינם מגדירים את האינטרס הציבורי באופן שיטתי, 

אפיינת את השחיתות כסטייה האוחזים בהגדרה המ ,מסודר ובהיר, הרי שאלה

 (.531: 1441)שלום, , נסמכים על תפיסה מוסרית מוגדרת ממערכת מוסר כלשהי

( Duffy( ודאפי )Bicchieriהגדרה מן הסוג הראשון ניתן למצוא אצל ביצ'רי )

לגיטימי בתפקידים -השחיתות הפוליטית מבוססת על שימוש לאשטוענים, כי "

יות, כאשר 'פרטי' נתפס כאן במובן רחב ובמשאבים ציבוריים להטבות פרט

  (. 531: 1441)שלום, " ומתייחס למשל גם למפלגות פוליטיות

לפעול בתור נאמן של הציבור.  , כי על נבחר/עובד ציבורמוסיף באותו עניין נבות

. המדידה של של התפקיד יםהחובות הרשמי –זאת, על פי הגדרת התפקיד הציבורי 

דד נעשית על פי השוואה למצב שקדם להשחתה )נבות, מימדי השחיתות במקרה בו

1446  :511-511.) 

( הטוען,  "שיש להבין Dobelידי ג' פטריק דובל ) הגדרה מן הסוג השני מובאת על

את השחיתות הפוליטית לאור המשמעות הטמונה במובן השורשי של המילה 

לדברי דובל,  . שחיתות פוליטית,"התנפצות לרסיסים" , שהואCorruptioהלטינית 

התנפצות לרסיסים של נאמנות האזרחים והעתקה מן המסגרת המדינית משמעה 

. ההתנפצות לרסיסים של נאמנות האזרחים היא אל מסגרות פרטיקולריסטיות

בעלת השלכות על יציבותה של המערכת הפוליטית, שכן ככל שהיא מתרחבת כך 

  (.531: 1441 )שלום, גוברת הסכנה להישרדותה של המערכת הפוליטית

יתרונן הבולט של ההגדרות בקטגוריה זו לעומת קודמתה, הוא בכך שהן אינן 

הן מאפשרות לכלול בהגדרת . ליסטיתאמתוחמות בגבולותיה של המסגרת הלג

חוקית. עם -השחיתות גם פגיעה באינטרס הציבורי או במוסר שאינה מוגדרת כבלתי

הן אינן מגדירות, מה ייחשב כפגיעה  זאת, הגדרות אלה הן גם פחות תפעוליות, שכן
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: 1441)שלום,  והכל נתון לפרשנות חברתית במוסר, בציבור או ב"אינטרס הציבורי"

531 .) 

 

 הגדרות המבוססות על דעת הקהל. 3ב.

 

מעשה פוליטי הוא מעשה שחיתות "בקטגוריה זו מצויות כל ההגדרות הגורסות ש

ידי  דעת הקהל נבחנת על. "הכאשר חלק הארי של דעת הקהל רואה אותו ככז

שימוש בשיטות מחקר שונות כמו ראיונות, שאלונים וניתוח טקסטים. חסרונה 

שאלה 'מהי שחיתות?' אלא 'מי ב דנהשהיא אינה  ,העיקרי של קטגוריה זו טמון בכך

 . (536: 1441שלום,  ) קובע מהי שחיתות?

במחקר השחיתות,  רבלמרות שמדובר בהגדרות סובייקטיביות, נעשה בהן שימוש 

לאומיים המבקשים להתחקות אחר רמת -ובמיוחד במחקרים משווים בין

השחיתות במדינות שונות מתוך התבססות על תפיסותיה הסובייקטיביות של דעת 

 . , כפי שיפורט בהמשךהקהל באותן מדינות

 

 סוג השוחדהגדרות המבוססות על . 4ב.

 

הגדיר "שחיתות שלטונית"  "Transparency International"לאומי -הארגון הבין

ידי מנהיגים פוליטיים בכוח  שימוש לרעה על"כ ,1440בדוח השחיתות לשנת 

שהופקד בידם להפקת רווח אישי, במטרה להגדיל את כוחם או עושרם. שחיתות 

פוליטית אינה כרוכה בהכרח בכסף שמועבר מיד ליד, אלא היא גם יכולה 

קת הטבות, שמרעילים את הפוליטיקה בסחר בהשפעה או בהענגם להתבטא 

 .(Transparency International  ,1440 :1) ".ומאיימים על הדמוקרטיה

 

*   *   * 
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  :(14: 1454 )יחזקאלי,  המשותף לכל ההגדרות הללו הם המרכיבים הבאים

  ,נושא באחריות נבחר או ממונה, שהגורם המבצע את המעשה הינו עובד ציבור

 יים. לאינטרסים ציבור

  במשרתולרעה עובד הציבור עושה שימוש. 

  באותה חברההנהוגות המעשה מפר נורמות. 

  יםאו עבור אחרעבורו הפקת תועלת אישית או כללית יש במעשה/. 

 

 "שחיתות שחורה" )"קשה"( מול "שחיתות לבנה" )"רכה"( ג. 

 

 :(35-11, עמ' 1454)יחזקאלי,  נדמה את השחיתות השלטונית לקרחון הצף במים

 שחיתות שחורה" " נמצא בה רבדים גלויים לעין, אותם נכנה"(Black 

Corruption)" שחיתות קשה" " או "(Hard corruption .)" 

  או שחיתות  שחיתות לבנה""נמצא בה גם רבדים נעלמים מן העין ונכנה אותם

 ."(Soft Corruption)"רכה"

 צריך להתאמץ על בנוסף, נמצא גם את אותם רבדים של שחיתות שלטונית ש

 Gray)"שחיתות אפורה" "מנת להבחין בהם. את הרבדים הללו נכנה 

Corruption)" .  

הוא החלק הגלוי  "שחיתות שחורה", אותו סוג של שחיתות שלטונית, אותו כינינו, 

של הקרחון זהו סוג התנהגות הזוכה לגינוי כולל ולהסכמה בצורך להעניש את 

 המבצעים. 

תות השחורה" הם, בין היתר, עבירות פליליות הנובעות מרכיביה של "השחי

מהתנהגות מושחתת של עובדי ציבור. ראוי להדגיש, כי סוג העבירות הנכללות 

ב"שחיתות השחורה" הוא תלוי תרבות ושונה ממדינה למדינה בסוג העבירות 

 . )שם( הפליליות מתחום זה שהוכנסו לספר החוקים

מטושטש בקרחון שנמצא מתחת לפני המים  היא אותו חלק "השחיתות האפורה"

ושעדיין ניתן להבחין בו, אם כי במטושטש, בתוך המים. היא מצויה פחות בתחום 

 . מוסרי-האתיתחום בהחוק הפלילי ובדין המשמעתי, ויותר 
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האיסורים הפליליים והמשמעתיים המצויים בתחום "השחיתות האפורה" אינן 

עדו בעיקר לקבוע נורמות כלליות, כמו קונקרטיות, אלא נו-עבירות מפורשות

העבירות הפליליות של "הפרת אמונים" או "היזק לציבור"; או העבירה של 

"התנהגות בלתי הולמת" המצויה בקודקסים משמעתיים רבים. כיוון שכך, עבירות 

בעייתיות להוכחה ולהרשעה; האיסורים האתיים המצויים הן עמומות ואלה 

" פוטיזםקשורים לניצול כוח המשרה לרעה, כמו: "נ בתחום "השחיתות האפורה"

 Spoils, "שלל" )"פרוטקציה שלטונית)קרי, מינוי בני משפחה או חברים קרובים(, 

Systemשם( "( וכדומה(. 

 

היא סוג של התנהגויות בעייתיות לכאורה, שהן המנהיגים והן  "השחיתות הלבנה"

 . הציבור אינם מוצאים בהן היבט פלילי או משמעתי

מרכיביה של "השחיתות הלבנה" הם מעשים גבוליים שכיחים שאין מענישים 

בגינם, אם כי ניתן לראות בהם פגם מוסרי או אסתטי. מעשים כאלה נסלחים 

ברובם ועשויים לקבל לגיטימציה. הם תלויי תרבות ומשתנים מחברה לחברה. הם 

שלטון הנסלחת מכילים טווח רחב של סיטואציות מהתנהגות מתירנית של אנשי 

במקום אחד ונתפסת במקומות אחרים כטאבו; ועד שיחות טלפון פרטיות בעבודה; 

 )שם(. וניצול רכוש פעוט ערך של המעביד למטרות פרטיות

ההתמודדות עם ה"שחיתות הלבנה" מבוססת על פי רוב על חינוך, ועם "השחיתות 

ות דוגמת האפורה" דרך הקוד האתי והדין המשמעתי, ב"עבירות סל" כללי

"התנהגות שאינה הולמת", "חריגה מסמכות", "שימוש לא הולם בכוח המשרה" 

 וכדומה.

לעומת זאת, ההתמודדות עם "השחיתות השחורה" נעשית על ידי האכיפה 

הפלילית, שכן, סוג שחיתות זה כולל עבירות על החוק הפלילי דוגמת שוחד, הונאה, 

ר, הדחת עדים, שיבוש הליכי משפט קבלת דבר במרמה, סחיטה, גניבה, שבועת שק

 ועוד. 

 –" אפורההשחיתות ה"קו הגבול שבין את משרטט היועץ המשפטי לממשלה, הוא ש

 ייפול קובע מה . הוא אשר הסף הפלילי –" שחורההשחיתות "הלבין  הרף האתי;

נטרס בוחן את המעשה, הנסיבות, האי". הוא פלילי"ומה בגדר ה "אפור"בגדר ה

ניתן לדמות זאת לקיר שהיועץ ובהתאם מחליט על העמדה לדין. מה, ודוכ  הציבורי

 ".שחור"ה ,אל עבר הסף הפלילימחליט מידי פעם אם להזיז אותו 
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ביטחון ה על  "שלטוניתהשחיתות "ה יה שלהשלכותפרק שני: 

 3לאומיה

קיימת זיקה ישירה בין קיומה של תופעת "השחיתות השלטונית" והאיום הנשקף 

השחיתות של מדינה. ה של החברה  לבין הביטחון הלאומי ממנה על חוסנ

המושתת בין היתר על אמון , מדינההשלטונית מהווה איום לחוסנה החברתי של ה

הנורמות השליליות הפושטות בחברה  הפרט במוסדות השלטון ובמנהיגיו הנבחרים.

 )זמיר, שלטון החוקאת  ותרומערעבמרקם החברתי מכרסמות כתוצאה מהשחיתות 

1446 :6-7). 

 כלכלת המדינות ועל המשטר הדמוקרטי:"שחיתות שלטונית" מאיימת על 

מביאה לפגיעה בסדרי הממשל וביכולת הפעולה היא  אזרח,-בתחום יחסי שלטון

והמבצעת  רשויות המחוקקתשחיתות ב :של המערכת השלטונית לשמור על יציבות

הציבור  לתת דין וחשבון ומסלפת ייצוג בתהליכי המדיניות.  תמפחיתה את חוב

שחיתות במערכת המשפטית מפוררת את שלטון החוק. שחיתות במנהל הציבורי 

תים.  שחיתות פוגעת בתפקיד המוסדי של מביאה לידי אספקה לא הוגנת של שירו

הממשלה תוך כדי זלזול והתעלמות מנהלים, בזבוז משאבים, ומשרות ציבוריות 

נקנות ונמכרות. באותו הזמן, שחיתות מערערת את החוקיות והלגיטימיות של 

. יתרה מכך, שחיתות סובלנותו נאמנותהממשל ושל ערכים דמוקרטיים כגון 

האזרחים. היא מרמזת כי מדיניות הממשלה  שלטונית מסמלת פגיעה קשה ברווחת

 פוליטיקאיםא ינוטה להועיל לנותני השוחד, אך לא לציבור הרחב. דוגמה לכך ה

ות גדולות בעודן פוגעות בעסקים הקטנים. המעלים הצעות חוק אשר מגנות על חבר

אשר תרמו רבות  ,פוליטיקאים אלה מחזירים טובות בפשטות לחברות הגדולות

 (.1: 1446זמיר,  ,38-37 ;1454)יחזקאלי,  למסע הבחירות שלהם

פגיעה בכלכלת המדינה מהווה איום על ביטחונה הלאומי. בתחום הכלכלי,  

באמצעות יצירה של סילוף וחוסר יעילות  כלכלההשחיתות מערערת את פיתוח ה

, השחיתות מעלה את העלות העסקית באמצעות מגזר הפרטיהניכרת. עבור 

תשלומים לא חוקיים, עלות ניהול משא ומתן עם הפקידים והסיכון של פריצת 

, ביורוקרטיההסכמים. יש הטוענים כי שחיתות חוסכת בעלויות באמצעות קיצוץ ב

אולם ישנה הסכמה כללית כי זמינות אמצעי השוחד גורמת לפקידים להמציא 

                                                 
 בהמשגת המושג "ביטחון לאומי" ובהיבטים התיאורטיים שלו. להרחבהבעבודה זו לא אעסוק    3

 .531-533: 1441; 1454בתחום זה ראו: בן דור, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A7%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A7%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
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מגזר כללים ועיכובים חדשים. בנוסף לכך, השחיתות מייצרת סילופים כלכליים ב

השוחד רב יותר.  ןבה ,באמצעות הטיית השקעות ציבוריות בתוכניות הון הציבורי

המגזר  נושאי משרה ציבורית יכולים להגדיל את מידת המורכבות של תוכניות

מסלפים הם הציבורי על מנת לטייח או לסלול דרך לעסקאות מפוקפקות אלו, ובכך 

גם  , יששגורמת השחיתות השלטונית ,נזק הכלכלילאת ההשקעה אף יותר. 

והתגברות פערי השכר והפערים  מרקם החברתיהשלכות לא מעטות על ה

 (. 08-04, 1454, י)יחזקאל המעמדיים

"השחיתות השלטונית" היא אחד ממאפייניו,  ורגן,בתחום הקשר עם הפשע המא

על האיום שהוא מייצר כלפי המערכת הכלכלית והפוליטית, לעיתים, עד כדי סכנה 

בכל ההגדרות של הפשע המאורגן נמצא קשר בין הפשע המאורגן  לאושיות השלטון.

לבין השלטון,  המאופיין בתלות הדדית ובשחיתות. במבנה ובחלוקת העבודה בין 

 –עלי תפקידים בפשע המאורגן אפשר למצוא גם מומחים להשחתה ולהלבנת הון ב

בנוסף לשימוש באלימות קשה  –שהם מאפיינים מובהקים של שחיתות שלטונית 

 (.  511-514: 5110)אמיר, 

אודות חדירתו של הפשע המאורגן לאושיות השלטון המקומי  ניתן ללמוד מדבריו 

 11-בכנס של לשכת המבקרים הפנימיים שנערך במפכ"ל המשטרה, דודי כהן,  של 

, כי המשטרה מזהה שני מוקדים של שחיתות שלטונית בישראל: 1454בדצמבר 

רשויות מקומיות ונושא המכרזים. לדבריו, ברשויות המקומיות יש חדירה של 

עבריינים שבאה לידי ביטוי במתן הטבות, בהבטחת משרות, בקידום אינטרסים 

חקירות נגד ראשי  33וא הוסיף, כי בשנה האחרונה נפתחו ובמעשים דומים. ה

 (.1454רשויות )רוט, 

אמון ומתערער  , נחלש החוסן החברתימתערער סדר החיים ,ל אלהכתוצאה מכ

על רקע התובנה שההחלטות   נוצרת דמורליזציה ציבורית. העם בשלטון

ל בעלי המתקבלות אינן משרתות את האינטרס הציבורי אלא אינטרסים זרים ש

ואף  ,נפגעים הסולידאריות והאחריות שחשים הפרטים לחברהעניין ושלמונים. 

במצב קיצון עלול הציבור לפעול להחלפת השלטון . תחושת הכבוד לחוק נהרסת

עלול  לעשות  הוא באחר ובמאבקו של המנהיג החדש הנבחר במנגנונים המושחתים

פלס השחיתות השלטונית, כך, ככל שעולה מזאת בדרך שתהרוס את הדמוקרטיה. 

-54: 1446זמיר,  ,36-31 ;1454המדינה )יחזקאלי, נפגעת רמת הביטחון הלאומי של 

הפגיעה הזו יכולה, לעתים, להיות חמורה יותר מאיומים חיצוניים )שריד,  (.53

1454.) 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
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 סיבות ומניעים להתפתחות שחיתותשי: יפרק של

  

ה מגוון רחב של סיבות להתפתחות גישות שונות, המצביעות עליש לחקר השחיתות 

 התופעה: של 

של המאה הקודמת שלטה "הגישה המסורתית", בה הושם דגש  חמישיםעד שנות ה

כמו  ,השחיתות יהמשטר המדיני המושחת, על המימד המוסדי ולא על ביטויעל 

 ,אריסטושורשיה של גישה זו עוד בעת העתיקה.  מה.נפוטיזם, פרוטקציה וכדו

 .(536: 1441)שלום, רודנות כצורה מושחתת של המונרכיה למשל התייחס ל

של המאה הקודמת, שלטה "הגישה  שבעיםועד שנות ה חמישיםלמן שנות ה

תופעת שיפוטים נורמטיביים. מהביהביוריסטית", לפיה המדע חף מערכים ו

 מדינותהבין  במאפייניהיש הבדל ו ,השחיתות הפוליטית אינה אחידה בממדיה

האם ה הזו התפתחו גישות שונות  לחקר השחיתות, שבחנו,  מהגיש השונות.

 (.536: 1441)שלום,  תרבותי, כלכלי או מוסדיהוא ההסבר לתופעה 

"הגישה הרביזיוניסטית", שהתפתחה במקביל באותה תקופה, טענה כי השחיתות 

הינה תופעה בלתי נמנעת בהתפתחות הפוליטית. במסגרת זרם זה קיימות מספר 

 :(531: 1441שלום, ) תתי גישות

של ה רבה יעלילפי "תת הגישה המוסדית", המודרניזציה החברתית מלווה ב

מספקת בעוצמה של המוסדות  יהיעלעדר יובה, בפוליטיקהההשתתפות הציבורית 

נוצר מצב של חוסר יכולת לעמוד . לרבות בכוח אדםובהיקף משאביהם,  הפוליטיים

ץ לתת שלמונים לעובדי הציבור ונבחריו על הציבור נאל  בתביעות של הציבור. על כן

: 1441שלום, )משחית את הממסד  הפיתוי המתמיד הזהמנת לקדם את אינטרסיו. 

531.) 

השחיתות ממלאת פונקציה חשובה ותורמת , "תת הגישה הפונקציונאלית"על פי 

לשחיתות יש תפקיד חברתי בונה, כאמצעי התגברות על להתפתחות החברה. 

השחיתות משרתת את עובדי  ,. כך למשלםוכשלים בירוקראטייחסמים מבניים 

אנשים שאינם יכולים להשיג  ;הצווארון הכחול המתקשים לקבל שירותי רווחה

קבוצות בחברה שאינן  ;חוקיות עקב מבנה החברה יםכחברתית בדריוקרה 

השחיתות מאפשרת  ,מסוגלות להשיג הצלחה כלכלית לא יבחלו בשחיתות. כלומר

התקדם מבחינה חברתית. בנוסף לו החברתי נחות  להשיג סמלי יוקרה למי שמצב

היא  םאחת הדרכים להתמודד עם קשיים שלטוניים וכשלים בירוקראטיי ,על כך

 . מהודהשחיתות: שוחד, טובות הנאה מרמה וכ
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בצד תרומתה של גישה זו לחקר השחיתות, היא טומנת מודגש כי  ,יחד עם זאת

שחיתות שלטונית בהיקף גבוה אינה מועילה ובונה  ,למשל ,כך .בחובה בעיות שונות

  (.514-564: 1446ההיפך פוגעת בה  )נבות,  א,את החברה אל

השחיתות יוצרת , "הגישה הרציונאלית"המכונה גם  "תת הגישה הכלכלית"לפי 

. שירותיםלבין משאבים שבמחסור לבין ביקוש עודף לסחורות ו שיווי משקל

המדינה כחלופה  על ידיהקצאת המשאבים של מעורבות והשחיתות הינה תולדה 

. ככל שמעורבות המדינה רבה יותר והיא מבקשת להסדיר גם לכוחות השוק

פעילויות כלכליות בשוק הפרטי, כך היא משנה ומעוותת את ערכן בשוק החופשי. 

לרבות נושאי משרה ציבורית   ,מציאות שכזו מהווה תמריץ לשחיתות של הצרכנים

שנגרמו על רקע העיוות שנוצר לאור מעורבות  ,על מנת להוזיל עלויות במדינה

מזו שהיתה אמורה להתרחש ללא . המטרה להשיג תוצאה כלכלית אחרת המדינה

ואינה  ,מעורבות המדינה בשוק החופשי. גישה זו רואה בשחיתות סימפטום לבעיה

יות תורמת לחברה. השחיתות על רקע זה יכולה לתרום לפתרון חלק מהבע

ך היא מוסיפה עלויות, פוגעת בתחרות והכלכליות בטווח הקצר אך לטווח אר

החופשית ומעודדת להותיר על כנם את הכשלים הכלכלים. שינוי המצב יכול 

       :1446)נבות,  להיעשות דרך שינוי תרבותי ויושרה של עובדי ומשרתי הציבור 

    (.531: 1441, שלום, 571- 576

בחקר  "הגישה הבתר רביזיוניסטית"שולטת ל המאה הקודמת, ששמונים משנות ה

היא נמצאת  לפיה התופעה אינה קשורה למקום, לזמן ולחברה מוגדרים. ,השחיתות

והסיבות להיווצרותה מגוונות. השחיתות היא תופעה  ,בכל המערכות החברתיות

ות מתמשכת לאורך ההיסטוריה ובקרב חברות שונות. היא מצויה בכל סוגי המערכ

הפוליטיות. הסיבות השורשיות להיווצרותה נעוצות בעירוב שבין כלכלה לבין 

 צמה פוליטית. וע

ם את התופעה יחסיבצד ההיבטים המערכתיים ניתן למצוא גם הסברים המי

למוטיבציה האישית שלו המונעת מהיבטים ביולוגיים  לגורמים הקשורים לפרט,

 ופסיכולוגיים. 

ימת משום שהאדם מושחת ית כי שחיתות שלטונית קגורס" הפסיכולוגיתהגישה "

הוא מיסודו או נעשה מושחת על רקע שילוב הטבע האנושי והכוח השלטוני אותו 

מחזיק. המשכה והשלמתה של גישה זו הינה הגישה התרבותית, המסבירה את 

או הנורמות הציבוריות קיומה של השחיתות באמצעות מערכת הערכים של החברה 

 . (571-586:  1446נבות , ) הרווחות בה
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העוצמה המצויה אצל אדם מתוקף משרתו הציבורית מהווה זרז לפיתוח מעשי 

שחיתות, שעה שיש מפגש עם ליקויים במבנה האישיות, התמכרות, תועלתנות 

יחסים  – אישית ועוד היבטים ביולוגיים ופסיכולוגיים. כן ישנם גורמים חברתיים

 – עלמה ולחיפוי הדדי. גורם נוסף הינו האנומיההמביאים לה ,אישיים רחבי היקף

מצב בו מבצע העבירה נעדר נורמות מוסריות חברתיות ברורות המבוססות על 

מוסר ואתיקה. כן פער תרבויות בין אנשים הנובע מהגירה, אבטלת מהגרים, תת 

תרבות עבריינית ועוד. גורמים נוספים הינם תהליך המודרניזציה, מהפכה 

: 1454, י)יחזקאל ולוגית שיצרה עושר וכוח, קשרי הון ושלטון ועודטכנ-תעשייתית

64-81) 

 

של המאה הקודמת, ההנחה השלטת לרבות של שמונים לסיכום, למן שנות ה

הגישות הבתר רביזיוניסטית, הפונקציונאלית והמוסדית היא כי לשחיתות השפעות 

 .(531-504: 1441 )שלום,שליליות על התפתחות המדינה 

ויש לה מאיצים שונים בתחומים  ,ריקהבחלל  מתקיימתהשחיתות אינה  תופעת

חיים, סגנון תרבותי, השיטת הממשל, מבנה השלטון ומודל עבודתו, רמת  :רחבים

תהליך מודרניזציה  ,בעלות על עוצמה, העדר נורמות מוסריות חברתיות ברורות

רחבה והעדר שמביא מקורות חדשים לעושר ולכוח, תהליך הגירה, ביורוקרטיה 

השחיתות נמצאת בדרך כלל במקום בו תחומי הפיקוח ברמות  .רגולציה אפקטיבית

כאשר קיים במצב בו אין שקיפות מספקת, השונות אינם ברורים או הדוקים דיים, 

 פוטנציאל להון ולעשיית רווח של ממש על חשבון הקופה הציבורית.

 שלטונית: פעות של שחיתותמתגלות תו םבה יםניתן להצביע על שני צמתים מרכזי

מחויבות שנוצרת בין הקשר בין אישי ציבור לבעלי הון וה – הון שלטון יהאחת, קשר

 פוליטית.   "מריצים"לנבחרי ציבור לממנים ו

השלמת , הנזקקת ל"השנייה, עובדי ציבור במעמד של פקידות זוטרה ובינונית

 ".הכנסה
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 בישראל השלטונית  השחיתותהיקף תופעת פרק רביעי: 

 

של תופעת השחיתות השלטונית בעיתי עד מאד  היקפהאת היכולת לאמוד נכונה 

 התנהגויות ערכיות שקשה לכמתן ,אתיקה ומוסרסוגיות של ב מדובר בין היתר שכן

מאוד  שונותהובעבירות  גיסא; מחדוהיחס החברתי אליהן שונה ממקום למקום 

 . אידך גיסאמ קשה להכניסן תחת קורת גג אחתשהאחת מרעותה, 

 תעמדות סובייקטיביו, המשקפים נתונים חלקייםהמדידות הקיימות מבוססות על 

של  – "שחיתות נתפסת". זוהי מדידה של או של 'מומחים' בתחום  של האזרחים

האמיתי  היקפה, ולא של דימוייה של השחיתות השלטונית וחומרתה בעיני המתבונן

 . 4של השחיתות השלטונית

  Transparency Internationalנתוני ארגון  .א

בודק, מידי שנה, את רמת  Transparency International (TI)5ארגון 

דוחות אלה, הנוגעים לרמת  .6השחיתות השלטונית במדינות שונות בעולם

על ידי ארגון "שקיפות השחיתות במדינת ישראל, רואים אור גם בעברית 

ניהול שבאוניברסיטת תל בינלאומית לישראל )שבי"ל(, הפועל בפקולטה ל

 .51117אביב מאז 

מספק שלושה כלי אומדן שונים: "מדד תפיסת השחיתות" )המבוסס הארגון 

על חוות דעת של מומחים לגבי מידת השחיתות במדינות שונות(; "ברומטר 

" )המבוסס על סקר של הציבור הרחב לגבי התנסותו העולמישחיתות ה

ודק את הנכונות של חברות זרות בשחיתות(; ו"סקר משלמי השוחד", הב

  :לשלם שוחד

 CPI, Corruption Perceptions"מדד תפיסות השחיתות" ). 1א.

Index ) תפיסות  מדד את  זהמדי שנה בשנה מזה עשר שנים מפרסם ארגון

מדרג מדינות לפי רמת השחיתות של פוליטיקאים ונושאי ה ,השחיתות

ידי מומחים במוסדות  עלהמבוצעים  ,הוא מתבסס על ניתוחים .משרות

עסקים ואנליסטים  שונים ועל סקרים המשקפים את תפיסותיהם של אנשי

מרחבי העולם, לרבות כאלה המתגוררים במדינות המוערכות עצמן. לצורך 

                                                 
שחיתות פוליטית, כרך אודות זיהוי התנהגות מושחתת לפי סקרי דעת קהל  ראה : דורון נבות,   4

 .   507-501, עמ' 1446, המכון הישראלי לדמוקרטיה, א': תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת
 : International""Transparencyראה את אתר הבית של הארגון    5

 http://www.transparency.org /.  
, פרק ח', 1454סקירה על דרכי המדידה של שחיתות שלטונית וחולשותיהן ראה אצל יחזקאלי,   6

 . 540-15עמ' 
 ./israel.org-http://www.ti: "שבי"ל"ראה את אתר הבית של הארגון    7
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כ"ניצול לרעה של משרה  שלטונית" שחיתות"מגדיר  CPI-ה ,מדדהעריכת 

 ציבורית לרווח אישי".

ר המדינות, כל מדינה מקבלת גם ציון שנע פרט לדירוג המתבצע ביחס לשא 

  )כאשר ציון גבוה יותר מעיד על רמת שחיתות קטנה יותר(. 54-ל 5בין 

של ישראל  הדרדר מיקומיה 1454-5116 בין השניםמלמד, כי  5לוח מס' 

ישראל נמצאת במגמת ירידה בציון  ,כלומר .34מקום ל 51ממקום  ,בדירוג

בשנים  ,רמת השחיתות. יחד עם זאתלאורך העשור דבר המשקף עליה ב

האחרונות מסתמנת יציבות יחסית סביב המיקום והציון, דבר המעיד על 

חוסר שינוי במצב מחד גיסא ושינוי קל במיקום לאור הצטרפות מדינות 

 .מאידך גיסא לאורך השנים  אחרות לסקר

 

 1991-2212 נתוני השנים - TIמיקום ישראל בדירוג : 5לוח מס' 

 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/resultsמתוך: 

 

 

 00 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 88 89 שנת דירוג המדינות

מיקום ישראל בדירוג 

TI 

08  00 00 00 09 00 00 09 00 00 00 00 00 

ציון משוקלל לפי מדד 

TI - 

0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.8 0.0 0 0.0 0.0 

   

 

 

 GCB - Global Corruptionברומטר השחיתות העולמי ). 2א.

Barometer :) 

 רב הציבור הרחב והתנסותו ביחס לשחיתות.קב ברומטר זה מבוסס על סקר

בישראל הסקר  נערך 1441שנת ב יחס לישראל.להלן ממצאי ברומטר זה ב

המגזר הציבורי הוא  סבור כימהציבור  61% נמצא כי .איש 144בקרב 

מאמצי הממשלה להילחם את מהציבור רואה  68%, המושחת ביותר

מהציבור תופסים את המפלגות הפוליטיות  04% -ו בשחיתות כלא יעילים

 היא המושחתת ביותרחושבים כי הכנסת  13%כמושחתות ביותר, בעוד 

(Transparency International ,1441). 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/results
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מהציבור  66% :ונמצא כי איש  5,444בישראל נערך הסקר בקרב  1454 בשנת 

אחריהן בסדר יורד של רמת  בישראל מאמין שהמפלגות הפוליטיות מושחתות

התקשורת גופי הדת, פקידי השירות הציבורי, המשטרה,  הכנסת , -שחיתות 

 .(Transparency International ,1454 )ת המשפט ולבסוף הצבא מערכ

 

מהציבור מאמין כי חלה עלייה ברמת השחיתות בישראל בשלוש השנים  78%

 מהציבור רואה במאמצי הממשלה להילחם בשחיתות  61%, האחרונות

 OECD (Transparency-יעילים. זהו האחוז הגבוה ביותר מבין מדינות ה-כלא

International ,1454).  

דיווחו כי הם או מי מבני  0%רק אחת משאלות הסקר עוסקת במתן שוחד. 

החודשים האחרונים. זאת לעומת  51-משפחתם היו מעורבים במתן שוחד ב

לפני ישראל מדורגות  בקרב המדינות שנכללו בברומטר. 18%ממוצע של 

,  5%טניה נותני שוחד, נורבגיה וברי 4%בשכיחות השוחד מדינות כמו דנמרק 

זילנד דורגו ביחד עם ישראל, -, קנדה, אירלנד וניו 1%גרמניה, הולנד ואוסטרליה 

 30%מקסיקו  10%, הודו 56%,  יוון 1%נותני שוחד, סינגפור  7%בעוד צרפת 

 נותני שוחד.

לראשונה את מוכנות הציבור לקחת חלק פעיל זה השנה ברומטר בנוסף בחן 

ם אמרו כי הם מאמינים שאנשים מן השורה מהנשאלי 71%-במאבק בשחיתות. כ

אמרו כי הם ידווחו על מקרי  66%-יכולים להביא לשינוי במאבק בשחיתות וכ

 .(Transparency International ,1454)  שחיתות

 

באשר לתמונה הכלל  להאיר טפחאל מול תמונת המצב בישראל ראוי 

 68-אנשים ב 15,765משקף את תשובותיהם של  1454 "ברומטר" עולמית,

 86%על פיו,  מדינות ואזורים, והוא הסקר הנרחב ביותר שנעשה עד כה.

המפלגות הפוליטיות הן המושחתות ביותר, שמהמשיבים מאמינים 

(. לגבי מאמצי 84%( והפרלמנט )83%כשאחריהן, פקידי השירות הציבורי )

רואים במאמצים  18%הממשלות השונות ברחבי העולם להילחם בשחיתות, 

 Transparency) תופסים אותם כיעילים 35%לו כלא יעילים, בעוד א

International ,1454. 
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עולמית היא -עולה, כי התפיסה הכלל "ברומטר"מניתוח של כלל תוצאות ה

דיווחו  84%שחלה עלייה ברמות השחיתות בשלוש השנים האחרונות. כמעט 

הפוליטיות שרמות השחיתות במדינתם עלו עם השנים. בנוסף, המפלגות 

דירגו את המפלגות  54מתוך  6מזוהות בכל העולם כגוף המושחת ביותר. 

הפוליטיות כמושחתות או מאוד מושחתות, כשאחריהן מדורגים השירות 

הציבורי, מערכת המשפט, הפרלמנט והמשטרה. קיימת גם אמונה 

משמעותית, שלציבור יש תפקיד במאבק בשחיתות ונכונות לדווח על מקרים 

מהמשיבים חושבים שאנשים מן השורה יכולים להביא  74%יתות. של שח

לשינוי במאבק בשחיתות, בעוד מחצית מהמשיבים יכולים לראות עצמם 

 .זה לוקחים חלק במאבק

 

 "סקר משלמי השוחד":. 3א.

המדינות המובילות  11-מדרג את הנטייה של חברות עסקיות ב מדד זה 

סגרת עסקאות מחוץ לגבולות ביצוא בינלאומי ואזורי לשלם שוחד במ

המדינה. סך כל היצוא הגלובאלי של סחורות ושירותים וזרימת ההשקעות 

מדד  .מהסך הכל העולמי 71%מדינות אלה מייצג  11הזרות הישירות של 

מבוסס על  1446מדד . 1446שנת נעשה לאחרונה במשלמי השוחד הבינלאומי 

מדינות  18-ברות ממנהלי עסקים בכירים בח 1,701סקר שנערך בקרב 

מפותחות ומתפתחות, שנבחרו לפי מידת היבוא שלהן וכניסת ההשקעות 

  הזרות הישירות.

תשלום שוחד  מקסיקו והודו נתפסות כמדינות בהןרוסיה, סין, לפי המדד, 

 במסגרת עסקאות הנעשות מחוץ לגבולות המדינה הוא עניין שבשגרה.

בציון  1446אשון במדד לשנת  לעומתן, בלגיה וקנדה תופסות  את המקום הר

, שמשמעותו כי חברות מאותן מדינות נתפסות ככאלו שבהן 54מתוך  6.6של 

 הכי פחות סביר למצוא שוחד בעסקים. 

מהמדד עולה כי חברות המשתתפות במכרזים ציבוריים בתחומי תשתית 

ובנייה הן בעלות הנטייה הגדולה ביותר לשחיתות ובעלות הסיכוי הגדול 

)  הפעיל השפעה לא ראויה על קביעת מדיניות, החלטות של ממשלותביותר ל

Transparency International ,1446) . 

 

 ,מנתח את הסבירות זה,סקר משלמי השוחד אשר משמש בסיס למדד 

סקטורים שונים ישלמו שוחד לפקידי ציבור.  51-שחברות המשתייכות ל

נדל"ן ותשתיות, וכן מהסקר עולה כי במסגרת מכרזים ציבוריים בתחומי 
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בסקטורים של נדל"ן ופיתוח מקרקעין, נפט וגז, וייצור ציוד כבד הסיכוי 

 יותר. בגבוה הלמתן שוחד לפקידי ציבור הוא 

הסקטורים  51-שחברות המשתייכות ל ,בנוסף, מנתח הסקר את הסבירות

השונים ישלמו שוחד לפוליטיקאים ולמפלגות שונות, במטרה להשפיע בצורה 

. גם שלה החלטותהקבלת הליכי ו יהראויה על חוקי ממשלה, תקנות-בלתי

כאן נמצא כי במסגרת מכרזים ציבוריים בתחומי נדל"ן ותשתיות, וכן 

הסיכוי  ,בסקטורים של נדל"ן ופיתוח מקרקעין, נפט וגז, וייצור ציוד כבד

 למתן שוחד הוא גבוה יותר. 

פיננסים נתפס ככזה העולה מהסקר הוא כי סקטור הבנקאות והממצא נוסף 

שבו הסבירות למתן שוחד לפוליטיקאים ולמפלגות, במטרה להשפיע על 

 מדיניות, היא גבוהה יותר מהסבירות למתן שוחד לפקידי ציבור

(Transparency International ,1446) . 

 

 

: השחיתות מימד ,ברתיחמדד החוסן ה – 2212כנס שדרות לחברה ממצאי   .ב

מדד "בו מוצג  ,ת מתקיים כנס שדרות לחברהמדי שנה בשנים האחרונו

)כנס שדרות  נכלל גם היבט השחיתות ". במסגרת המדדהחוסן החברתי

 של הכללית השחיתות רמת את מגדיר 69% – המשיבים רוב( 1454לחברה, 

 בצורה נשמר זה ממצא מאד.  כגבוהה 67% -ו  כגבוהה בישראל השלטון

   .2009שנת  לסקר בהשוואה שינוי ללא כמעט  יציבה

 

 :הם ציבורית מבחינה ביותר כמושחתים הנתפסים המעשים

 המעשהסבורים כי   91% – אישיות למטרות ציבור בכספי שימוש  *

 מאד ומושחת מושחת

סבורים   88%– ציבוריים לתפקידים מתאימים שאינם מקורבים מינוי  *

 .מאד ומושחת מושחת המעשהכי 

 המעשהסבורים כי  86%   – ציבור פיבכס אינטרסים בקבוצות תמיכה   *

 .מאד ומושחת מושחת

 ארבע לסקרי בהשוואה משמעותיים שינויים וללא יציבים נשמרו הממצאים

 .הקודמות השנים
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 :הם ציבורית מבחינה יחסית מושחתים כפחות הנתפסים המעשים

סבורים כי   67%– עסקים מאנשי גבוהים בסכומים תרומות קבלת  *

 .מאד ומושחת מושחת המעשה

 ומושחת מושחת המעשהסבורים כי  76%  – מהציבור חשוב מידע הסתרת  *

 .מאד

 ארבע לסקרי בהשוואה משמעותיים שינויים וללא יציבים נשמרו הממצאים

 .הקודמות השנים

 

 :הם ביותר המושחתת היא שהתנהלותם ככאלה הנתפסים המוסדות

 ומושחתת מושחתת לותןהתנהסבורים כי  62%  –  הפוליטיות המפלגות  *

 .מאד

 ומושחתת מושחתת התנהלותןסבורים כי  43%  – המקומיות הרשויות  *

 .מאד

 .מאד ומושחתת מושחתת התנהלותהסבורים כי  41% – הכנסת  *

 .מאד ומושחתת מושחתת התנהלותהסבורים כי  38% – הממשלה משרדי  *

 היא תםשהתנהלו ככאלה הנתפסים המוסדות ארבעת בין, 2009 בסקר

 תפסו הנוכחי בסקר. האדם כוח חברות גם הופיעו ביותר המושחתת

 .זה בהקשר האדם כוח חברות של מקומן את המקומיות הרשויות

 

 :הם ביותר התקינה היא שהתנהלותם ככאלה הנתפסים המוסדות

 ברמה תקינה התנהלותםסבורים כי   83%– הביטחון ומערכת ל"צה*   

 .ויותר בינונית

 בינונית ברמה תקינה ההתנהלותסבורים כי   83%– הבריאות מערכת   *

 .ויותר

 בינונית ברמה תקינה והתנהלותסבורים כי  74% – הלאומי הביטוח   *

 .ויותר

 .ויותר בינונית ברמה תקינה ההתנהלותסבורים כי  68% – המשטרה   *

 בינונית ברמה תקינה ההתנהלותסבורים כי  66% – המשפט מערכת   *

 .ויותר

 

 שלאחרונה אדם מכירים הם כי מצהירים 9%   – מהמשיבים עשירית כמעט

 וללא יציב נשמר זה ממצא. ציבורי שירות תמורת שוחד לתת או לשלם נדרש

 .הקודמות השנים לסקרי בהשוואה משמעותי שינוי
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 כאירוע הולילנד פרשת את הזכירו  54% – הדעה מבעלי מחצית מעל

 . החולפת בשנה בישראל שהתפרסם יתמוסר מבחינה ביותר המושחת

 (1454)כנס שדרות לחברה, 

 

 : של מערכת אכיפת החוק נתונים סטטיסטים  .ג

שחיתות מה שמכונה במשטרה "תוני תיקי החקירה בגין נ מביא 1לוח מס' 

ציבור בכלל  ונבחרי נגד עובדי ציבורבמשטרת ישראל שנפתחו  ,8"ציבורית

של טיפוסיות סף לעבירות קלאסיות בנו. 1446-5118 בין השנים ,הדרגים

נכללו בסל   – הפרת אמוניםמרמה וו ;קבלת/מתן שוחד – שחיתות ציבורית

, בשל החשד . זאתמעורבות עובד ציבוריש זיקה לבהם  נוספיםסעיפי חוק 

זיוף בידי )דוגמת  על פני טובת הציבור אישיהאינטרס ההעדפת העולה מהן ל

צא יותאגיד, שימוש לרעה בכוח המשרה וכעובד ציבור, רישום כוזב במסמכי 

  (.בזה

 
 

 מגמה רב שנתית –נתונים על תיקי "שחיתות ציבורית" : 1לוח מס' 
 1454מתוך: נתונים סטטיסטיים של משטרת ישראל, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ת ישראל, לפי "העבירה החמורה ממערכת סטטיסטית שבשימוש משטר "נשלפו"הנתונים  8
תיק נספר רק פעם כל מנת להימנע מספירה כפולה של תיקים בתוך הסל. דהיינו, -בתיק", על

 אחת ואין זה משנה אם היו באותו תיק מספר סעיפי עבירה מסל "עבירות השחיתות".
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ינות, לרוב, בריבוי סעיפי עבירה באותו ירשיות שחיתות ציבורית מאופפ

 . תיק

תיקים הנספרו  פירה כפולה )ויותר( ומהטיית הנתונים,על מנת להימנע מס

 ייתכן ,כן לעעבירה. הסעיפי על פי לא ופי העבירה החמורה ביותר בתיק  לע

תיקי חקירה לא ייכללו בסטטיסטיקה של העבירות, מאחר ונספרו  מצב, בו

 תחת סעיף עבירה אחר, חמור יותר.

תיקי  תמגמת המשקפים א להלן עיקרי הממצאים העולים מהנתונים

נתונים סטטיסטיים של ) 1441-5118 בין השניםבישראל ציבורית השחיתות 

 :(1454משטרת ישראל, 

  היו השנים שבהן נרשם שיא התיקים בגין  1446 -ו 5117השנים

 . שחיתות שלטונית"

 יציבותמגמת נרשמה  1444-5116 בין השנים. 

  יבות יחסית )יצ 1447שנת עלייה שנבלמה ב נרשמה 1447-1440בשנים

 (. 1448שנת ב

  180) פחות תיקי שחיתות ביחס לשנה הקודמת 57%נחשפו  1446בשנת 

 (.357לעומת 

 נרשמה עלייה קלה במספר התיקים, לעומת השנה שקדמה  1441 שנתב

 לה.

 ם הללו:לציין שתי מגבלות עיקריות ומשמעותיות באשר לנתוני ראוי

בירות ההונאה, הן עבירות , כרוב ע"שחיתות ציבוריתשל "עבירות  ,האחת

"חשיפה". על כן, לא ניתן לקבל מנתוני תיקי החקירה אומדן אמיתי באשר 

לכל היותר, עשויים הנתונים לשקף את העשייה  .להיקף התופעה

 .המשטרתית בתחום

 

סביר  .כפי שנפתחו במשטרה ,הנתונים מתייחסים לסעיפי עבירה ,השנייה

 חקירההת חומר אחר העברלה ם שונמהסעיפי סיווג חלק , כילהניח

למוסדות התביעה של המדינה, אולם לא קיים מנגנון שינוי סעיפי העבירה 

 .על פי מה שהוגש בכתב האישום, במידה והוגש
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ה רבה ים כי כמות עבירות השחיתות אינלמדהנתונים הסטטיסטים מ

 הרבה יותר, עבירות הרכוש למשל, אולם משקלן הסגולי גבוהביחס ל

בא לידי ביטוי בסקרי דעת  הזדבר  .על האווירה הציבורית ןבהשפעת

מדד החוסן "והן על פי  "שקיפות בינלאומית"הן של ארגון  ,הקהל

 של כנס שדרות לחברה. "החברתי

 

את  יםמשקפ םהן סקרי דעת הקהל והן פעילותה של משטרת ישראל אינ

פורט וישנן מגבלות כפי ש ,תמונת המצב האמיתית ביחס לתופעת השחיתות

לעיל ביחס אליהן. יחד עם זאת, המגמה המצטיירת יוצרת תמונה קודרת 

יחסית עליה יש להוסיף את העיסוק התקשורתי שיש לו השפעות משל עצמו 

 .זה בתחום

 

 שיח שחיתות – השיח החברתי .ד
 

מספר עמדות בחברה במחקרו בנושא השחיתות, מציג  (1455) דורון נבות

. שלכות על היקף השחיתות הנתפסת בציבורהשיש להן  אליה,ביחס  בישראל

 מרכזיות: שתי עמדות קיימות בתחום זה בשיח הישראלי על פי נבות, 

הציבור מגיב למציאות: לפיה,  ,העמדה הדוגמטית/משפטניתהינה  האחת

 הם לכך הגורמים המרכזיים. ישראל הולכת ומתדרדרת, השחיתות רבה

  .(אבדו על גילויי שחיתותתרבות אי לגליסטית ואובדן הבושה )פעם הת

הציבור אינו מגיב לפיה,  ,העמדה הספקנית/ריאליסטית הינה יהיהשנ

באוחזי  או נובע מקנאה אנטי פוליטימיחס העיסוק בשחיתות נובע . למציאות

ל עופחיתות שבש. בעבר השחיתות היתה רבה יותר. ישנו שיח של השלטון

לחלקם יש אינטרסים אינה כצעקתה. מובילי השיח הינם שומרי מוסר  

גורם נזק א וה .העיסוק בשחיתות גרוע מהשחיתות עצמהחבויים. 

יש לצמצם על כן, מונע תפקוד של ההנהגה הנבחרת.  ,מכך הויתר ,לפוליטיקה

 את העיסוק למידה הראויה. 

ות הציבור סלתפילפיה  ,ביקורתיתעמדת ביניים,  גם לדידו של נבות קימת

מפרש נכונה ציבור ה. יבור מגיב גם למציאותהצ. חשיבות ערכית ופוליטית

ניצול לרעה של מו: כ הפסולים של עובדיו ונבחריו, מעשיםה את כשחיתות

יחד עם זאת  .מההמשרה לאינטרס אישי, שימוש בלתי הולם בתפקיד וכדו

-הן בגלל הטיה בכלי –את המציאות באופן שגוי  סחלק מהציבור תופ

, שיש עליה בשחיתות. הוא חש רשיותפת חשיפהצטברות של מהתקשורת והן 
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פרשיות מהעבר מביא לכך, ששיפור במאבק בשחיתות דווקא ה כשלמעשה,

 (. 1455)נבות,  עתה בפומבי ותשנחשפ

 

מצביעה על כך שהן סקרי דעת הקהל והן תפוקות  התופעה בישראלבחינת היקף 

פעילותה של משטרת ישראל אינן משקפות את תמונת המצב האמיתית ביחס 

להיקף תופעת השחיתות. ישנו קושי מובנה בשיטות הנהוגות לאמוד את היקף 

שתשקף את המציאות בפועל. יחד עם  ,ככל הניתן בדרגת וודאות גבוהה ,התופעה

עליה יש  ,זאת, המגמה המצטיירת מההיקף הנחזה, יוצרת תמונה קודרת יחסית

 התקשורתיואת העיסוק  "סוכני המוסרמה שמכונה "להוסיף את פועלם של 

 פורט בהמשך. ן, כמהשפעות משל עצמ בסוגיה. לאלה

ה יעליהו ,מאבק בשחיתות  בשנים האחרונותהאפקטיביות של היתכן כי  שיפור 

מציאות  –" ת בציבורסהמציאות הנתפ"יוצרים את  ,בהיקף חשיפת פרשיות מהעבר

על , ברמה שיש לה השפעה של ממש שמצביעה על קיומה של בעיה חברתית לאומית

 .הביטחון הלאומי של ישראל
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פרק חמישי: אסטרטגיות התמודדות עם תופעת השחיתות 

 השלטונית 

 

סוגיית שיתוף הפעולה הבין משרדי והבין ההיבט התיאורטי :  .א

  ארגוני

 

ההתמודדות עם השחיתות השלטונית היא התמודדות מורכבת, הכוללת 

חינוך, אתיקה מקצועית, ביקורת  אסטרטגיות מגוונות ומשלבת מערכות שונות:

המדינה וביקורת פנים, חושפי שחיתות, תקשורת, אכיפה מנהלית, אכיפה פלילית, 

משטרת ישראל, רשויות תקיפה כלכלית כרשות המיסים ואיסור הלבנת הון, 

 פרקליטות המדינה, יועץ משפטי לממשלה, בית המשפט, יועצי תקשורת ועוד.

 

הפועלים באותה  ,ליח רק כאשר כל גורמי האכיפההתמודדות מורכבת יכולה להצ

  משלבים ידיים ויוצרים שותפות להשגת מטרה משותפת.סביבה משימתית, 

 הינה כלישל ארגונים ציבוריים מציינים כי פעילות משותפת ( ב'1447) יחזקאליורזי 

, "שיתוף פעולה"מושגים ככוללת  "פעילות משותפת" חיוני להשגת משילות.

מהפיכת   דמיון מסוים.בין מושגים אלה קיים . 9"סנכרון"ו "שילוביות", "תיאום"

עשרים והמשכה בראשית המאה העשרים הטכנולוגיה והמידע בשלהי המאה ה

קריטי להפך  "שיתוף פעולה"את תובנת המציאות הדינאמית והצורך ב חידדוואחת 

כות עבור ארגונים המבקשים לשרוד ולהצליח. בדומה לדרך תפקודן של מער

ובהמשך  ,, בתחילה עסקיים פרטייםמורכבות בטבע, כך גם חברות וארגוניים

קשרי בעיבוי "ו "שיתוף פעולהדגלו ב"תיאוריות ניהול שאימצו  ,מהמגזר הציבורי

  .10בין המערכות "גומליןה

מוכוון לאפשר התארגנויות עצמיות בין גורמים מקבילים  "שיתוף הפעולה"

פריצת דרך בתהליכים ובתוצר לאפקטיביות ולשיביאו  ,בארגונים השונים

 אמורה להשיג.  "מערכת העל"ש

, בין הוא תורם, והציבורי " הבין מערכתי חשיבות רבה למינהלשיתוף הפעולה"ל

ויחזקאלי,  רזי התקין )לסגירת פערי ידע החיוניים לארגון לצורך תפקודו  היתר,

 .(15-51: ב'1447

                                                 
 .  101-178עמ'  (,ב'1447ויחזקאלי ) רזיאצל  מילון המושגיםבלמושגים אלה ות הגדרראה   9

על מרכיבים המעודדים , בעיקר במגזר הציבורי; על הסיבות לחוסר שיתוף פעולה בין מערכות  10
ועל מנגנונים פורמאליים ובלתי פורמאליים התומכים במיסוד פעילויות  ;שיתוף פעולה

 .55-ו 54, 7 פרקיםשם, משותפות בין ארגונים, ראה 



32 

 

לקוח מהתחום הצבאי, הוא ה"שילוביות" מושג נוסף המתאר "שיתוף פעולה", ה

"(Jointness זהו .)"במחצית ארצות הברית שהחל להשתרש ב ,מושג חדש יחסית

שיתוף " היא שילוביות"ה קודמת. משמעותשל המאה השמונים השנייה של שנות ה

המבטיח יעילות אופטימאלית באיכות  ,פעולה בין זרועות/מערכות/גופים מרכזיים

מטרתה של  עלת כוחות מצומצמים בלבד להשגת המטרה.גבוהה ומאשפר הפ

חזון משותף, איחוד מאמצים : הגברת היעילות והאפקטיביות" היא שילוביות"ה

 הגברת היכולות שמביאה כל זרוע ,מפקדה ממונה אחתעל ידי ברמה המערכתית 

נעוץ  "שילוביות"רציונאל ה .מאמץ המשותףסנכרון הו, הגברת היעילות לשותפות

 גדול מסכום חלקיו. )קרי, המערכת המורכבת( שהשלם הבנהב

הינו מעבר מתפיסה מונחית איום לתפיסה מונחית  "שילוביות"מאפיין מרכזי ב

השתתת התוכנית לא על מתן מענה לאיום שלפנינו אלא על מיצוי היתרון יכולת. 

 היחסי שלנו בתוכנית שנכין.

טכנולוגיה,  בדוקטרינה, ב: " עוסקת במכלול התחומים הארגונייםשילוביות"ה

 אדם.הכוח ובכשרה ב ,אימוןבלחימה, האמצעי ב

יוצרת סינרגטיות. העומד בראש צריך לסנכרן את תמהיל הפעלת  "שילוביות"ה

 .המשותף הכוחות והאמצעים

עבור  מהווה שינוי תרבותי "שילוביות"פעילות בדפוס של מכל אלה ברור ש

 .(543-11, 54-1:  1448)טובי, הארגונים המשתתפים 

 

יביא,  בין המערכות המתמודדות עם תופעת השחיתות "שיתוף פעולה"ו של הידוק

לאפקטיביות רבה יותר בהתמודדות עם תופעת השחיתות השלטונית קרוב לוודאי, 

בעיקר בתחומים של הון ושלטון והשתלטות  מה, לצמצוומכאן סביר להניח גם 

עדר י. גורמים אלה מנצלים את הכוחות אינטרסנטים על תהליכי קבלת ההחלטות

, , ומצליחים להשיג החלטות לטובתםבין הארגונים והמוסדות "שיתוף הפעולה"

 הנוגדות את האינטרס הציבורי.

אין חשיפה של הקשרים שבין הון ושלטון.  ,בהעדר שקיפות בפעילות המוסדות

כל  ,שכן ,שקיפות" וקשרי גומלין בין מערכות נוצרת שיתוף פעולה"במצב של אולם, 

מערכת רואה את מלוא פעילות הגופים האחרים הנוטלים חלק באותה מערכת על 

  .(11-10: ב'1447ויחזקאלי,  רזי)

להשגת  "סביבה המשימתית"לתקשורת בין הגופים הפועלים ב יש חשיבות רבה

. התקשורת "שיתוף פעולה"ויש ביניהם  ,מהווים חלק ממערכת העל ",מטרת העל"

יכולה יצירת תקשורת זו . שיח ולהבנה משותפת של המציאות-לדו תורמתשביניהם 
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גורמי קישור, ועדות תיאום, צוותי משימה בין מו: כ ,דרכים שונותבלהתבצע 

 (. 61-60)שם,  יחידתיים, נהלים והליכי דיווח

בישראל בא  הבין מערכתי של המאבק ב"שחיתות השלטונית" "שיתוף הפעולה"

 ,אד הוק ,ושילובתיאום  תקיימוד שנה זו הע .1448ת לידי ביטוי מובהק למן שנ

מערכות אכיפת החוק כמשטרת בין בהתאם לפרשייה שנחקרה ועל פי המותר בדין, 

     מה.ודישראל, רשות המיסים, הפרקליטות, הרשות לאיסור הלבנת הון וכ

בסופו של יום, לאחר תהליך  ההביא ,1443מאז שנת  ,התגברות הפשיעה החמורה

את הגורמים המרכזיים  נהדרבהיא גם  טת הממשלה הנ"ל., להחלשל דיוניםארוך 

להניע  – ומשרד המשפטיםיטחון הפנים המשרד לב – האמונים על אכיפת החוק

תהליך זה גובש לאורך השנים תהליך של שיתוף פעולה בין משרדי ובין מערכתי. 

1441-1440. 

על הציבור. שנה זו עמדה היוותה נקודת מפנה ברמת האיום הפלילי  1443שנת 

. מהפיגועים בין ארגוני הפשיעה במדינת ישראל חובסימן הסלמה במאבקי הכ

. לראשונה הוטבע שנקלעו בטעות לזירות ,אזרחים תמימים שמונההפליליים נהרגו 

   (.511: 1448, והורוביץ )יחזקאלי "המינוח "פיגוע פלילי

וני פשיעה, מעבר לעיסוקי פשיעה לארגמפשיעת יחידים למן תקופה זו ניכר המעבר 

בין  מאבקי כוח אלימיםללתחרות ו יםהמביא ,עתירי הכנסה בשוק מצומצם

תהליך התחמשות עקבי  קבוצות מאורגנות עם היררכיה ותפקידים שכלל גם

ם ארגוניהבין גבוהה  רמת חשדנות מסוגים שונים, באמצעי לחימהוהרחבת שימוש 

 .ם אדומיםללא קווי 'מלחמת קיום' ותוהתפתח

, רשות המיסים, הרשות משטרת ישראל :גורמי אכיפת החוק השוניםפעילות של ה

לאיסור הלבנת הון, הפרקליטות, כל אחד בסביבתו המשימתית, ללא שיתוף פעולה 

בעת ההיא  ,לא הניבו את התוצאות המצופות. יתרה מכךבין ארגוני כדרך עבודה, 

רשויות האכיפה במדינה, בדגש  התחזקה השחיקה המצטברת בכושר ההרתעה של

על משטרת ישראל שבשנים שקדמו לכך השקיעה את משאביה בביטחון הפנים על 

 רקע איומי הטרור והפיגועים הקשים שספג העם בישראל.

החלטת  ,1448בינואר אריאל שרון,  קיבלה ממשלת ישראל, בראשות העל רקע ז

 יעה המאורגנת ותוצריהןההתמודדות עם הפשיעה החמורה והפששעניינה , ממשלה

שילוב אסטרטגי ואופרטיבי בין כל  הסיסבבו ,(085611החלטת ממשלה מס' )

משטרה, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, הרשות המערכות אכיפת החוק: 

 לאיסור הלבנת הון והפרקליטות. 

                                                 
 שלה: משרד ראש הממראו את נוסח ההחלטה באתר     11

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4618.htm 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4618.htm
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   :הוקמו מספר מסגרות עבודההנ"ל ממשלה המכוח החלטת 

  המדיניות למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, תיועדת היגוי להתווי האחת,

המפכ"ל, ראש  ,בראשות היועץ המשפטי לממשלה ובהשתתפות פרקליט המדינה

  .רשות המיסים וראש הרשות לניירות ערך

במשטרת ישראל גף חקירות ומודיעין בראשות ראש א עדה המתמדתוהו השנייה,

יירות ערך, שירות בתי , רשות נובהשתתפות פרקליטי מחוז ואנשי רשות המסים

לתכנון  ףמשות. הוועדה מהווה מסד הסוהר )שב"ס( והרשות לאיסור הלבנת הון

ותביאם לאישור  ,של ועדת ההיגוי הבהתאם לדירקטיב ,היעדים ודרכי הפעולה

בפניה. הועדה המתמדת נקבעה כגוף התיאום בין גורמי החקירה והאכיפה, 

 המודיעין והרגולציה השונים.

בטחון פנים, משפטים  :וות משאבים בהשתתפות משרדי הממשלהכן הוקם צ

ואוצר, שתפקידו ללוות את עבודת "צוות התווית המדיניות" )וועדת ההיגוי( 

והוועדה המתמדת. זאת, על מנת לשלב את ההיבטים התקציבים בגיבוש וביישום 

 המדיניות ותוכניות העבודה, ככל שיידרש. 

ות האכיפה, נדבך חיוני להצלחת המאבק בפשיעה ראתה בשילוב זרועועדת ההיגוי 

התקיימה עבודת מטה  ,על בסיס זה .המאורגנת והשחיתות הציבורית החמורה

תוקצבו  ,במסגרת זו תוכננו: "כוחות המשימה"בוועדה המתמדת ונהגה רעיון 

ביסודו מיובא הרעיון  .ואושרו כוחות משימה להתמודדות עם היעדים השונים

אנשי רשות ממורכבים מאנשי משטרה, כוחות המשימה . תמהשיטה האמריקאי

 . פרקליטיםמהמסים ו

אשר מקום מושבו נקבע  ,מודיעיני משולב)צוות( מוקד  1447במרץ הוקם  ,בנוסף

במשטרת ישראל בחטיבת המודיעין שבאגף לחקירות ולמודיעין. במוקד זה יושבים 

והם עוסקים בהצפת  ,לבנת הוןהרשות לנציג הונציגי המשטרה, רשויות המס 

 ,קרב כלל הגופיםבהמידע הרלוונטי ליעדים שנבחרו לטיפול, בשיתוף המידע 

ובגיבוש תוצרי מודיעין אשר יניעו את הפעילות  ,בהתאם למגבלות החוק

 החקירתית הסמויה והגלויה. 

המקור המשאבי לכוחות אלה, כמו גם למוקד המודיעיני המשולב, הינו קרן חילוט 

רן זו מאגדת כספים שחולטו על רקע הרשעה בעבירות של הלבנת הון. הלבנת הון. ק

הפעילות האכיפתית יוצרת מקור משאבי אוטונומי למימונה השוטף ואף  ,כלומר

 חיזוק ושדרוג יכולותיה. 
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 הרב מערכתית   ההיבט המעשי: ההתמודדות .ב

 

 . כללי1ב.

התפתחותה. הסיבות לאת יש להבין את שורשיה ו ,ל מנת להתמודד עם תופעהע

 ימה. עאפקטיבית ווה מרכיב מרכזי בגיבושה של דרך התמודדות הבנת הבעיה מה

כך גם אין גישה אחת ביחס לחקר  ,כפי שאין הגדרה מוסכמת לתופעת השחיתות

לא  ,נדרש פיתרון רב מימדי. קרי ,מכאן .כפי שפירטתי לעיל סיבותיהלהתופעה ו

אשר יפעל  ,מערכתי-לא מכלול רבמערכת אחת בלבד תוכל להתמודד עם התופעה א

, על מנת לשמור אותה במפלס נמוך התמדה אל מול התופעהונחישות במשולב תוך 

 דיו, שלא יפגע באופן משמעותי בביטחונה הלאומי של המדינה.

, עד לענישהמניעה ומ :התמודדות עם "השחיתות השלטונית" מגוונותהדרכי 

 .גישה יוזמת "התקפית"למגישה מתגוננת ועד 

להצלחת  הנרחב ביותרתמיכת הציבור במאבק בשחיתות מהווה את הכר 

יש להפחית את הכדאיות מביצועה של  "המודל הכלכלי"ההתמודדות. על פי 

; גובה הענישה הגדלת הסיכון להיתפסבכל שלושת מרכיבי המניעה: השחיתות 

 .(514: 1454)יחזקאלי,  הודאותו

את הארגונים השונים העוסקים במאבק בחן  (Luis de Sousa) לואיס דה סיוסא

מדובר  אלמרכיב אחד, אל סבשחיתות וציין כי במאבק בשחיתות לא ניתן להתייח

של מניעה, חינוך,  חקיקה, פיקוח היבטים ב"קוקטיל" של מרכיבים הכוללים 

השפעה רב מערכתית  בעלכאשר המאבק הוא הוליסטי, לטענתו, והעמדה לדין. 

ניתן לצמצם משמעותית ואף  ,גיסאותמריצים מאידך  סאגי סנקציות מחדהמערבת 

 תכוללההתמודדות עם תופעת השחיתות  .השלטונית" השחיתות"למנוע את 

 נאותהמסגרת משפטית , קונסנזוס פוליטייצירת  :כדלקמןתערובות של מרכיבים 

 מנגנוני פיקוח וגופים שיפוטיים, אפקטיבית לביצוע אכיפה םוגופים רלוונטיי

, נהלים מוגדרים, יםיטופישיתוף פעולה בין גופי הפיקוח לגופים הש ,יעילים

למאבק  םגופים עצמאיים ייחודיי, מסגרות עבודה המקדמים התנהגות אתית

 (.de Sousa ,1446) מעורבות ובחינה ציבורית, בשחיתות

 

 

 

 ניתוח מערכתי – בישראל . הגופים הפועלים נגד השחיתות השלטונית2ב.
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ת הנוטלות חלק במאבק זה כוללות את הרשות המחוקקת, המערכו ,בישראל

הרשות השופטת, מוסד מבקר המדינה ומבקרי הפנים, היועץ המשפטי לממשלה, 

רשות המיסים, הרשות לניירות ערך והרשות פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, 

תקשורתית, ארגונים מקומיים ובינלאומיים, אמנות המדיה הלאיסור הלבנת הון, 

 החברה האזרחית.  –הציבור  –ולבסוף אומיות,  בינל

כשהם מקיימים ביניהם קשרי כל הגופים הללו פועלים באותה "סביבה משימתית" 

 גומלין ברמות שונות.

הטיפול בגורמיה, כמו גם בקשרים  שבין  –השלטונית  המאבק בתופעת השחיתות

כל  :יתרוחב הראייצריך להיעשות ב –מה  תקשורת וכדונבחרי הציבור לגורמי הון, 

. זאת, תוך סיוע לגופים האחרים בתחומים שיש לו גוף צריך לפעול בהתאם לייעודו

יתרונות יחסיים עליהם, ותוך הסתייעות בהם באותם תחומים שיש להם יתרון 

 יחסי עליו.

לעקור  ,קרי". ציד היתושים"על פני  "יבוש הביצה"מתן עדיפות ל אהיה אסטרטגיה

לחסום ים; כמו איסור בחוק על מינוי מקורב ,ם לתופעההגורמי שורש אתהמ

כמו איסור על קבלת תרומות להתמודדות פוליטית מעבר לסכום  בחוק, פרצות

, פיקוח על התרומות שמקבלות עמותות התומכות במועמדים פוליטיים, שיקבע

 , והתרת מניעה בחוק של שליטה בלעדית בענפים בתעשייה, בתשתיות ובתקשורת

, המזינים את השחיתות וחסמים שלטוניים בירוקרטים "בקבוק צווארי"

  השלטונית.

הנעשית על ידי הרשות המחוקקת והשפיטה של הרשות  ,בצד החקיקה  בתחום

מערכות שונות  ןישנ ,המהווה את הקצה השני בקשת ההתמודדות ,השופטת

החוליה העבה ביותר בשרשרת הפועלות ומתמודדות עם תופעת השחיתות. 

ודדות במישור הפלילי עם העבירות המסווגות כ"שחיתות שלטונית" הינה ההתמ

 .משטרת ישראל. סיומה של ההתמודדות במישור האכיפתי הינה התביעה הכללית

קרי, פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, המכריע בסופו של יום בדבר 

, יםהראשוני הגשת כתב אישום. זה האחרון אף מתיר למשטרה, על פי טיב החשדות

את הפתיחה בחקירה כנגד נבחרי ציבור בכירים דוגמת: שר, רב ראשי, ראש 

 ממשלה, נשיא.  

בין שתי החוליות הללו בשרשרת, כלולים ב"רשת" הגופים הפועלים ב"סביבה 

רשות המיסים, הרשות לניירות המשימתית" של המאבק בשחיתות השלטונית גם: 

 ערך והרשות לאיסור הלבנת הון.  
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ויחזקאלי,  רזיתלויה בשני גורמים עיקריים ) –במקרה שלנו,  – "רשת"עוצמתה של 

 (:ב'1447

  כמותם של הגופים המרכיבים את ה"רשת" ואיכותם )כש"איכות" מורכבת

 מיתרונות מחד גיסא; ומנקודות תורפה מאידך גיסא(; 

 .כמותם של "קשרי הגומלין" בין הגופים הללו ואיכותם 

 

 רכיבים את ה"רשת":פירוט הגופים המ

 

 חקיקה   –הרשות המחוקקת  

 

המונח "שחיתות" אינו מוגדר בחוק כלשהו. מדובר במטבע לשון של אלה 

המתארים סוג בעייתי מסוים של התנהגות. ערכים מוגנים בחברה מקומם בחוק, 

המפרט את האיסורים שבהתנהגות. החוק נועד להסדיר את הכללים והנורמות 

 ר הפלילי והן במישור האזרחי.המצופות הן במישו

 

העבירות הפליליות שבספר החוקים אותם מייחסים לשחיתות   המישור הפלילי:

שלטונית  שונות ממדינה למדינה, בפרט שעה שהשחיתות הינה 'רכה' ומכאן הדבר 

 הינו תלוי תרבות. 

את הגדרת המונח "עובד ציבור", וכן  1מגדיר בסעיף  1911-חוק העונשין, התשל"ז

 מפנה לאיסורים פלילים מיוחדים שנקבעו בו. לדוגמה:  

 גילוי בהפרת חובה;  – 557סעיף 

במסגרתם שימוש לרעה  166-177סעיפים  -סימן ד': עבירות בשירות הציבור וכלפיו

 בכוח המשרה, מרמה והפרת אמונים; 

 : לקיחת שוחד, 114סימן ה': עבירות שוחד, סעיף 

 : זיוף בידי עובד ציבור.   015סעיף  -ועושקסימן ו': עבירות מרמה סחיטה 

 

על מכלול עבירות בזיקה אם כן, במתחם האיסור הפלילי בישראל ניתן להצביע 

שוחד, גניבה, קבלת דבר במרמה, זיוף בידי עובד ציבור, סחיטה, לשחיתות: 

 ועוד.  רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש לרעה בכוח המשרה
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ת אלה קיימת עבירה כללית מרכזית שעומדת ביחס בנוסף על עבירות קונקרטיו

סעיף מרמה והפרת אמונים, רה הפלילית של יהעבישיר לשחיתות השלטונית והיא 

במרכז אחת המחלוקות סעיף זה נמצא  .5177-לחוק העונשין, התשל"ז 106

, והשלכותיו עד היום על המשפטיות והמעשיות בעניין המאבק הפלילי בשחיתות

 בק בשחיתות היתה מוחשית מאוד.אפקטיביות המא

 האנגלי הדין פסק ניתן שבה השנה   –  1783תחילתו של החוק באנגליה של שנת

 של רהיהעב בישראל התפתחה וממנו ",אמוניםה הפרת"ב שעסק לראשון הנחשב

 פנימי בזעזוע אז נתונההיתה  הבריטית אימפריהה ". אמוניםה והפרת מרמה"

 שנים (12)מלחמת העצמאות של ארצות הברית אמריקה בצפון שנחלה מהתבוסה

 על עמדו ביותר הבכירות השלטוניות המשרות מנושאי כמה .לכן קודם ספורות

 איכותו היה מדינתם של הכושלת להתנהלותה המרכזיים הגורמים שאחד ,כך

 תבוסות למנוע כדי .השחיתות התפשטות ,זה ובכלל, הציבורי השירות של הירודה

 יצא בעולם הטובים לאחד האנגלי הציבורי השירות את ךלהפו וכדינוספות, 

 של "אמוניםה הפרות"וב "השלטונית שחיתות"ב פלילי למאבק, בין היתר, השלטון

 .(57: 1446)קרמניצר ואח',  הציבור עובדי

 

 .והמשפט" השלטון בסדרי פגיעות"למוקדש  -1977ז"התשל העונשין לחוק ט' פרק

 דן  זה בסימן  284 סעיף . וכלפיו" הציבור שירותב עבירות"ב דן זה בפרק סימן ד

 מעשה תפקידו במילוי העושה ציבור אמונים: "עובד מרמה והפרתעבירה של "ב

 אילו עבירה משום במעשה היה לא אף אם בציבור, הפוגע אמונים הפרת או מרמה

 ."שנים שלוש מאסר דינו יחיד, כנגד נעשה

עבירת המרמה והפרת האמונים בבית , על רקע הפרשנות שניתנה ל1440עד שנת 

המשפט, נמצאה מערכת אכיפת החוק בקושי של ממש בכל הקשור ליכולת 

 עם השחיתות השלטונית. התמודדותה

 דין דיניץ, את נקודת השינוי בסוגיה זו:-מקובל לראות בפסק

ץ דיניץ נאל 5111. בשנת הסוכנות היהודיתדיניץ ליו"ר ה שמחהתמנה  5168בשנת 

בית המשפט נגדו. כתב האישום, שהוגש ל כתב אישוםלפרוש מכהונתו עקב הגשת 

 בירושלים, כלל שני אישומים:  המחוזי

שניתן לו על ידי הסוכנות היהודית  כרטיס אשראיהאחד, שימוש לצרכים פרטיים ב

 לשם כיסוי הוצאות הכרוכות במילוי תפקידו. 

                                                 
למבקשים להרחיב בתחום זה בעברית, מומלץ ספרה של ברברה טוכמן, "מצעד האיוולת",    12

 .100-531פרק רביעי, עמ' 

http://he.wikipedia.org/wiki/1986
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1995
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
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 ניו יורקבחנות, בה דיווח על כתובתה של הסוכנות היהודית בפרטית השני, רכישה 

 כמקום מושבו, במטרה לגרום לכך שהסוכנות תישא בהוצאותיו. 

בית המשפט המחוזי זיכה את דיניץ מהאישום הראשון, אך הרשיע אותו באישום 

בית המדינה ערערה ל. חודשי מאסר הש"ח או ארבע 04,444של  קנסהשני, וגזר עליו 

עתו על זיכויו של דיניץ באישום הראשון, ואילו דיניץ ערער על הרש המשפט העליון

ולצידו  ישב השופט תיאודור אורבבית המשפט העליון באישום השני. בראש ההרכב 

דחה בית המשפט העליון את  ,. ברוב דעותהמשנה לנשיא לוין והשופטת דורנר

לאור חוסר  ערעורה של המדינה, קיבל את ערעורו של דיניץ וזיכה אותו מכל אשמה

על אף הוכחת היסוד  ותהיסוד הנפשי של ביצוע העבירהוכחת המדינה את 

 העובדתי.

 

 בפסק הדין, קבע השופט אור, בין היתר, כדלקמן: 

 

במקרה דנן, אין בידינו ראיות ישירות המעידות על טיב היסוד הנפשי אשר ליווה את 

מעשיו של דיניץ. כבמקרים רבים, כך גם במקרה שלפנינו, שומה על בית המשפט להסיק 

רועים שהוכחו בפניו, על כוונתו ימארג העובדות והאמראיות נסיבתיות, העולות מתוך 

מתוך שלל הראיות, העדויות והמסמכים, אשר הוצגו  .....של דיניץ בנסיבות המקרה

במקרה שלפנינו, נדרש השופט להגיע למסקנה, ברמת וודאות של למעלה מספק סביר, 

כוון לגרום לכך כי דיניץ היה מודע למצג כוזב אשר נוצר בהתנהגותו או בדבריו, וכי הת

התוצאה היא  ...שהסוכנות תישא בתשלום הוצאותיו הפרטיות, מבלי לחייבו בגינן

  .שדיניץ מזוכה, מחמת הספק, משני האישומים אשר יוחסו לו בכתב האישום

 (0087/18בג"צ )

 

 של חוסר יכולת להרשיע אישיות ציבורית מהעדר הוכחת היסוד הנפשי, מצב זה

 הנשיא, דאז, אהרן ברק  על ידין שנכתב בפסק די ,רשת שבסתוקן בערעור שהוגש בפ

  בהרכב של תשעה שופטים, ביניהם השופטים: מצא, חשין, טירקל ובייניש.  

 השופט ברק יצק לעבירה את  היסוד הנפשי הנדרש כדלקמן:

 

לחוק העונשין מתמקדת ביסוד העובדתי  160הגדרת העבירה של הפרת אמונים בסעיף 

אין בה ציון של היסוד הנפשי. בתי המשפט הסיקו את הצורך ביסוד נפשי  של העבירה.

היסוד הנפשי הנדרש להפרת האמונים הוא מודעות  ...על בסיס עקרונות כלליים

ליסודות העובדתיים של העבירה. בענייננו, זו מודעותו של עובד הציבור לעובדות 

תנהגות ולנסיבות הפיזיות שבגינן הפיזיות היוצרות את ניגוד העניינים בו הוא נתון ולה

שבס היה מודע לכך כי הוא עובד ציבור הפועל  ניגוד העניינים בו הוא נתון פוגע בציבור...

הוא היה מודע לכך שיחסיו עם  ,בענייניהם של חבריו שטרן והאחים שולדנפריי. כמו כן

שרד לי של מחבריו אלה הם קרובים והדוקים וכי הוא פועל בענייניהם בהיותו מנהל כל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
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פוא, לטיב הפיזי של ניגוד העניינים בו הוא היה מצוי ראש הממשלה. הוא היה מודע, א

המודעות הנדרשת הינה לטיב הפיזי  ולנסיבות הפיזיות שעושות ניגוד זה לפוגע בציבור...

 .של התנהגותו ולא לטיבה הנורמטיבי

 (5317/43)בג"ץ 

 

, ולו היתה תקפה ישראליהתקפה היום במשפט הההלכה  יאהת שבס" הלכ"

בתקופה שבין פס"ד דיניץ להלכת שבס, היו מן הדין, כל המזוכים בבית המשפט 

 (.551: ב'1447ויחזקאלי,  רזיהעליון באותה עת יוצאים חייבים בדין! )

 צ"בבג אמונים" היא עבירה שגבולותיה עמומים.  "מרמה והפרתעל אף זאת 

 לתת, ברקהנשיא דאז, אהרן  , מבקש(שבס שמעון נגד ישראל מדינת)  1397/03

את  שולל הוא. הערפול את יסיר אשר, אמונים של הפרת העבירה ליסודות פירוש

-שבגינו זיכו בתי המשפט בכירי ציבור, מאז פסק ,העבירה של מצומצםה פירושה

 חשוב מכשיר הישראלית מהחברה לשלולדין דיניץ. זאת, כיוון שהדבר עלול 

 הסכנה את מתאר ברק .הציבורי השירות ביסוד מונחיםה ,הערכים על בשמירה

   :הפרת אמונים בה שיש מהתנהגות הממשל ולסדרי לחברה הנובעת

 

של  האמון את מפרות הן ,אחת חברה כבני אותנו הקושרות בעבותות מכרסמות הן"

 הן ,הציבור ובעובדי הציבור ברשויות זלזול מעודדות הן ,בשלטון הפרט ושל בפרט הפרט

 פוגמות באמון הן ,הקיים החברתי הסדר וכלפי המינהל רשויות כלפי ציניות חותמטפ

 ."החברתית היציבות את מערערות ,ובכך ,הכלל של בתפקודו הפרט של

 (5317/43)בג"ץ 

 

 האיסור ידי על המוגנים הערכים בפסק דין זה את הגדיר העליון המשפט בית

 :הפרת אמונים של הפלילי

 בעובדי הציבור אמון את להבטיח נועד זה ערך הציבור: בעובדי הציבור אמון 

 חיוני זה שאמון ווןיהציבור, כ עובדי של לתפקודם הכרחי תנאי זהו הציבור.

 .המסגרות החברתיות על לשמירה

 הוגנת התנהגות משמעותו המידות טוהר הציבור: עובדי של המידות טוהר 

 אינן ושכפיו טהורות ןאינ שמידותיו ציבורי הציבור. שירות של עובד וישרה

 את עוד משרת שאינו ציבורי שירות זהו מוסרי. לא שירות ציבורי הוא נקיות

 .ולמענו הציבור בשם לפעול המוסרית מופקע מהסמכות והוא ,הציבור

 התקינה פעולתו את להבטיח נועד , הציבור עובד מופקד עליו הציבור, אינטרס 

 תפקידו את מגשים הציבור עובד כי לוודא בא זה ערך. נהל הציבורייהמ של

 קבלת תהליך את יםהקובע המידה ואמות הכללים פי על יפעל הוא כי, נדרשכ
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 להוציא ביכולתו פגיעה בהם שיש במצבים עצמו יעמיד לא הוא כי ,ההחלטות

 ביסוד המונח הציבורי האינטרס וכי ,ראוי באופן אל הפועל מהכוח תפקידו את

 .מעשהל הלכה יוגשם הציבורי התפקיד

 

לקידום  בין האישיים, צרכיו לקידום מהשורה, בין העובד של סטייה למנוע יש

 כי הדגיש המשפט בית .הציבור אינטרס לקידום ובין שלישיים צדדים של צרכיהם

 הפרת של בכל מקרה כי דרישה אין עצמו.  בפני מוגן האלה מהערכים אחד כל

 .יחד גם הערכים שלושת ייפגעו אמונים

תנאי  היא הציבורי והשירות הציבור עובדי של הציבורית שרהוהי על שמירה

 עובדי כל לפיכך, על ואזרחיה. החברה כלל את ישרת שהשלטון לכך הכרחי

  .ציבורית מתוך יושרה לפעול הםלציבור ועלי נאמנות חובת חלה הציבור

קרמניצר  בראשות מרדכי לדמוקרטיה, הישראלי המכון של צוות שערך במחקר

 ביותר והצודקת האפקטיבית הדרך בדבר ניצבה השאלה (,1446יצר ואח', )קרמנ

על  ציבור. עובדי של אמונים בהפרות המאבק הפלילי לטובת במשפט להשתמש

אמונים, כיום, הרקע העמימות וחוסר הבהירות בנוסח עבירת המרמה והפרת 

 זו תדוגמ, ועמומה כללית עבירה היא האחת :מתכונות שתי בין מתבקשת הכרעה

 של קביעה היא אחרת. ה5177 התשל״ז, העונשין לחוק 160 בסעיף הקבועה

 אמונים.  הפרות של מובהקים מקרים המכסים ופרטניים,  איסורים ספציפיים

 להותיר עלולה שהיא , בכךםלפיה יפורטו איסורים ספציפיי המתכונת, חסרונה של

 ועמומה כללית מסגרת תרי, עבמנגדמחוץ לאיסורים שיפורטו.  פסולות התנהגויות

 אך שהאיסור עליה נובע אדם בגין התנהגות החוקיות, להפליל עקרון מפרה את

 עובד את מנחה אינו כללי כמו כן, נוסח המשפט.  של בית פרשנות מכוח ורק

, קרי, לשתק ציבור עובדי של יתר הרתעתל לגרום ואף עלול ,לנהוג כיצד הציבור

 נוסח .שפעולותיהם תתפרשנה כהפרת אמוניםאותם באופן שיפחדו לפעול מחדד 

 טעויות לגרור ועלול ,מקשה על עבודת רשויות החקירה והתביעה עברה של כללי

 השופטים.  בהכרעות

הקיים ויצירת מתכונת  החוק הינו תיקון , אליבא דקרמניצר וחבריו,המצב הרצוי

תצמצם את מרווח , שמפורטת ובהירה של עבירת המרמה והפרת האמונים

ותייעל בכך את המאבק המשפטי בשחיתות השלטונית  ,ודאות-הפרשנות והאי

 בישראל. 

נכללות קטגוריות אחדות של התנהגות, שכל אחת מהן עדכנית חקיקה ל םבהצעת

כאשר היא נעשית בידי עובד ציבור בקשר למילוי  ,היא בבחינת הפרת אמונים

 : (56-53: 1446)קרמניצר ואח',   תפקידו
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 ית בניגוד ענייניםפעולה שלטונ;  

 קבלת טובת הנאה אסורה;  

 מרמה ציבורית;  

 שימוש פסול במידע שלטוני;  

 פעולה בניגוד לאינטרס הציבורי.  

 

אותה מצא לנכון המחוקק  ,במישור האזרחיאחת מן הדוגמאות  המישור האזרחי:

בשיטת המשטר הדמוקרטית נמצא כי  להסדיר הינה תופעת מימון המפלגות.

ם נמצאים בעמדה רגישה, בשל הצורך לחזר אחר תרומות כספיות עבור פוליטיקאי

שסייעו למימון  ,מסעות הבחירות שלהם. תמיכה של פוליטיקאי בעמדות גופים

. במדינות רבות שלטון-קשרי הוןהכרח לטענות בדבר בתביא  ,מסע הבחירות שלו

, מנסה שלטון החוק להתמודד עם בעייתיות זו באמצעות חקיקה ישראלובכללן 

, שתפקידו, בין היתר, להסדיר ולהגביל "5173-התשל"ג, מפלגותמימון חוק "מסוג 

זאת, במטרה למנוע את גובה ואופן התמיכה הכספית של גורמי הון במתמודדים. 

"קניית" מועמדים בידי גורמים בעלי עניין, או אף מראית עין של השפעה כזו. 

, בין היתר בשל הצלחת חקיקה מסוג זה בהשגת היעד היא חלקית ומוגבלת

הקמת  היתה אחת הדרכים לכךניסיונות מובנים לחפש פרצות בחוק החדש. 

ניסיונות כאלה היו, הן ד. עמותות אשר מגייסות כספים ופועלות למען המועמ

  (.514-515: 1454)יחזקאלי, במפלגת העבודה והן בליכוד 

לקראת  אהוד ברקבראשותו של  ,הוקמה רשימת "ישראל אחת" 5111בשנת 

מפלגת . הרשימה כללה את הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה

. לצורך מימון מסע הבחירות האישי שלו מפלגת גשרו מפלגת מימד ,העבודה

לצורך גיוס תרומות. מקצת  עמותותהממשלה השתמש מטה ברק במספר  לראשות

מן העמותות הוקמו סמוך למועד הבחירות ופעלו תקופה קצרה בלבד, בעוד 

מפיין. העמותות מומנו על ידי עמותות אחרות היו ותיקות יותר וגויסו לצורכי הקש

והן נטלו חלק פעיל בקמפיין. בינואר  ,תרומות מקרנות מחו"ל ומגורמים פרטיים

את הדו"ח בדבר חריגות מחוק מימון מפלגות, כפי  מבקר המדינהפרסם  1444

על חריגות של  רות. בדו"ח כלל המבקר פירוט נרחבשנעשה לאחר כל מערכת בחי

הדו"ח ציון שמות של חשודים בעבירות שונות ופירוט של  סיעת "ישראל אחת".

ים למפלגה, בניגוד לחוק ובסכומים המגיעים עמותות אשר שימשו להעברת כספ

למיליוני שקלים. המבקר קנס את סיעת "ישראל אחת" וגינה את התנהלותה. 

, אליקים רובינשטיין, דאז היועץ המשפטי לממשלהבעקבות החשדות הללו, הורה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A9_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%92%D7%A9%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%92%D7%A9%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/2000
http://he.wikipedia.org/wiki/2000
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
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הודיע רובינשטיין כי לא יוגשו כתבי  1443על פתיחת חקירה פלילית בנושא. בשנת 

חוסר בשל  ,אישום בפרשה כנגד אהוד ברק, יצחק הרצוג, ויצמן שירי ודורון כהן

הפרקליטות ביחס לכלל החשודים בפרשה על ידי נסגר התיק  1448ובשנת  ,ראיות

 .(515: 1454ג', יחזקאלי,  1455בשל הקושי לבסס כתב אישום. )ויקיפדיה 

 השנייה התרחשה במחציתבליכוד מוכרת פרשית "אננקס מחקרים". פרשייה זו 

 הבחירות מערכת מימוןב שקשורות עברות למגוון ועסקה בחשדות 1445שנת  של

. 5111המקדימות שנערכו בספטמבר  הבחירות במסגרת שרון בליכוד, אריאל של

 בחירות מערכת למימון העיקרי חברת אננקס הוקמה כחברת קש ושימשה האמצעי

 ונידון למאסר, בנו, עומרי שרון 1441זו הורשע בשנת  שרון בליכוד. בפרשה של זו

  . (1446ד'; לוריא, 1454)ויקיפדיה, 

 

 נורמות התנהגות –הרשות השופטת 

 

פגיעה במוסר הציבורי, ועל כן דומה כי המקום מהווה  השלטונית"השחיתות "

 סתכנב ניםדיובאמצעות  –המתאים ביותר להתמודד עמה הוא המישור הציבורי 

דרך הענשה בקלפי , הפגנותבאמצעות , אמצעי התקשורתב וחקיקת חוקים נדרשים,

 וכדומה.  (בחירות)

אירעו יותר ויותר מקרים שבהם  13של המאה הקודמת תשעיםה עם זאת, מאז שנות

נים הפוליטיים והציבוריים לא נקטו בית המשפט התערב במקרים שבהם המנגנו

 בעצמם את הצעדים הדרושים, לדעתו, לשם שמירת המינהל התקין. 

, 5113בפרשת דרעי משנת  נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגרכך, למשל, הורה 

, לאחר שנגד האחרון אריה דרעילפטר את השר  ז"ל, יצחק רבין ,לראש הממשלה

של עובד ציבור,  הפרת אמונים, קבלת שוחדבשל עבירות של  כתב אישוםהוגש 

גניבה בידי ו רישום כוזב במסמכי תאגידקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, 

, קבע בפסק דינו כי "העבירות שמגר השופט. נשיא בית המשפט העליון, מנהל

הפעלת הסמכות להעבירו -, ואיהמיוחסות לשר דרעי הן מפליגות בחומרתן

הפגיעה באמינות השלטון עקב אי העברה  ...סבירות קיצוני.-מתפקידו עולה כדי אי

מהתפקיד של מי שמואשם בעבירות חמורות של שחיתות, היא חמורה בהרבה מן 
                                                 

של המאה הקודמת, מתווה בג"צ באמצעות העתירות המוגשות אליו, את  14-למן שנות ה  13
האסור והמותר, מצביע על הבלתי מוסרי, בלתי ערכי, לא תקין  ומה ראוי בכל המעשים 

פרשת יוסי  –איזנברג נ' שר הבינוי והשיכון 8583/11הנופלים בגדר התחום ה"אפור": בג"צ 
, 5113; ולאחר מכן בשנת 5111כ"ל משרד הבינוי והשיכון בשנת גינוסר והכוונה למנותו למנ

פרשת דרעי, שנחשד  - התנועה לאיכות השלטון ואח' נ' ממשלת ישראל 3410/13בג"צ 
  בפלילים ועלתה סוגיית המשך כהונתו בממשלה על אף שטרם הורשע בדין. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%91_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%91_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%92%D7%A8
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)בג"צ  הפגיעה באמינות עקב אי קיום הבטחה שהחוק אסר מעיקרו את נתינתה"

3410/13.)   

   

בית המשפט העליון גורם מהווה הנכללות בקודקס החוקי,  ,ורמות ברורותעדר ניבה

מרכזי בהכוונת המותר והאסור. עליו מוטל התפקיד של קביעת עמדות נורמטיביות 

וזאת באמצעות הפסיקה. בניגוד למרבית "שומרי המוסר", אין הוא יוזם אלא 

לילים, עצם העמדת מביא דברו בעקבות "פנייה" אליו. אף במצב בו אין הרשעה בפ

ההתנהגות לביקורת שיפוטית והקביעה שההתנהגות אינה ראויה ואינה 

יש בכך משום סימון הדרך ויש להסיק מסקנות מצד איש הציבור נורמטיבית, 

  (.10-14: 1446)בייניש, 

  

ההתמודדות עם השחיתות במישור הפלילי ידעה מורדות ועליות לאורך השנים, על 

כתב אישום וכן על רקע להגיש המשפטי לממשלה להגיש או לא רקע החלטות היועץ 

המוסר, מצביעים על  ראשי שומריפסיקת בית המשפט. שני אלה נמנים על 

בכל פסק דין נמצא שני חלקים מרכזים:   הנורמטיבי והראוי ונותנים פרשנות  לחוק.

בפסק החלק הראשון עוסק בנורמות ציבוריות, במוסר הכללי ובראוי. החלק השני 

עדר חקיקה יהדין דן במקרה הספציפי המונח לפניו. בחלק הראשון נקבעות, בה

פרטנית וברורה, הלכות פסוקות, הכוללות את דרך ההתנהגות הנורמטיבית שיש 

לנקוט בה ולאורה לפעול. הם מהווים את הסמן  לאורו פועלת מערכת אכיפת 

 החוק,  בדגש על המשטרה והפרקליטות.

במדרון ממדינת חוק לרפובליקת  –"כסדום היינו  ,בספרו( 1440) משה הנגבי

הנגבי מייחס חלק מההידרדרות של  משרטט את העלויות והמורדות הללו. ,בננות"

ישראל בתחום השחיתות השלטונית למדיניות היועץ המשפטי לממשלה ולפסיקות 

בתי המשפט בשנות התשעים של המאה הקודמת ובחצי הראשון של העשור 

בהעדר אכיפה שוויונית ובהעדר אכיפה נחושה על  למילניום. על פי הנגבי,הראשון 

מון , נפגע אנורמותנשחקו הידי שומרי המוסר התביעה הכללית והרשות השופטת, 

שלטון החוק וכושר ההרתעה של גופי האכיפה מול במערכת, וכורסם מעמד הציבור 

 עובדי ציבור ונבחריו, בכל הקשור לשחיתות.  

 היועץ המשפטי לממשלההנחיית יא דוגמה לרפיון התביעה הכללית את הנגבי מב

שלא לסכם חקירות פליליות ולא להעמיד לדין מועמדים  רובינשטייןאליקים 

בעקרון השוויון  פגעה, על פי הנגבי,בבחירות לכנסת בתקופת הבחירות. הנחייה זו 

רם של מהציבור מידע על יוש המנעהיא שכן  ,ואף בבחירות הדמוקרטיות
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 פלילים נגד, חשיפת חשדות למעשים 1443המועמדים. כך למשל ערב בחירות שנת 

חשיפת חשדות נגד  ,1446וערב הבחירות בשנת  ,שרוןראש הממשלה דאז, אריאל 

 הללו  םפוליטיקאיליברמן, ובהעדר כתב אישום ומשפט, הח"כ דאז, אביגדור 

 .(14-56: 1440נגבי, ומפלגתם אף מגדילה כוחה האלקטוראלי )ה ,מתמודדים

של קבלת טובת  ללגיטימציהתורמים  וגילויי סלחנותהעדר אכיפה הנגבי מציין כי 

הנאה ולהפרת אמונים. בעוד בעבר ניכרה בעמדתם של שמגר וברק כיועצים 

גישה  ,ולאחר מכן בפסיקותיהם בשבתם בבית המשפט העליון ,משפטיים לממשלה

הרי עם הזמן חלה התרופפות , תאםמחמירה כלפי מעשי שחיתות וענישה בה

ניכרו של המאה הקודמת  שמוניםוה שבעיםוהתקבלו החלטות משחיתות. בשנות ה

החלטות מחמירות הן מצד יועצים משפטים והן בפסיקה ביחס לשחיתות. בשנת 

הרשיע ברק את אשר ידלין בעבירת שוחד בגין קבלת טובת הנאה בהיקף של   5178

העבודה ולא לכיסו. על אף עסקת הטיעון גזר עליו ברק רבבות שקלים עבור מפלגת 

חוקק חוק המתנות בהובלת היועץ המשפטי  5164חמש שנות מאסר. בשנת 

זמיר, דבר  שתרם לטוהר מידות של עובדי ציבור שכן יצחק לממשלה דאז, פרופ' 

 הושם חותם פלילי על כל טובת הנאה, קטנה כגדולה. 

חלה שחיקה ורפיסות של המאה הקודמת, עים תשמאז שנות האבל, טוען הנגבי, 

מצד גורמי האכיפה בכל הקשור לטובות הנאה. כך למשל החליט אליקים 

שאין מקום להגיש כתב אישום כנגד עזר  ץ המשפטי לממשלה, כיוערובינשטיין

 ,ובהמשך ;הן כחבר כנסת והן כנשיא ,וייצמן בפרשיית המתנות שקיבל מבעלי הון

בפרשיית עמדי, קבלן ההובלות ואי התשלום לו על ידי נתניהו,  כנגד בנימין נתניהו,

קופת המדינה. באופן דומה חלה הנסיגה לגישה המקלה  על ידישולם  ,לבסוףש

שלא להעמיד לדין את המעורבים ההחלטה ביחס לעבירת הפרת האמונים. 

כיועץ משפטי  רובינשטייןבתקופת אליקים שהתקבלה  ,14ברוןח און-בפרשיית בר

עמימות  ונסיגה והתרופפות הנחישות. שוב נוצראליבא דהנגבי,  מהווה שלה,לממ

עיצב השופט  1440בשנת רק (. 01-31וקושי להתמודד עם השחיתות השלטונית )שם, 

 (.1397/03צ"בג) ברק את תכניה של עבירה זו בפסק דין שבס

יתן להתרופפות נחישותו של היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין נבחר ציבור נ

לייחס הסברים שונים. אחד ההסברים הוא תכונותיו האישיות. נדרש מזג תקיף, 

 רובינשטייןחוסר רתיעה מעימות על מנת להעמיד לדין מנהיגי מדינה. היועצים 

                                                 
 המשפטי מונה ליועץ בר־און רוני הדין עורך. 5117התרחשה בינואר  און חברון:-פרשת בר 14

 היו  זו פרשה של בהקשר שהתעוררו הפליליים החשדות ימים ופרש. כיהן שלושה ,לממשלה
 ראש עסקה בין במסגרת ונהגה המשפטי לממשלה נרקם היועץ למשרת בר־און מינוי כי

ח"כ אריה דרעי שנחשד בפלילים. תמורת הסכמת נתניהו  ובין נתניהו בנימין דאז הממשלה
 . (1446א'; לוריא, 1454)ויקיפדיה,  תפקיד תמכה ש"ס בהסכם חברוןלמינויו ל
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אריאל אש הממשלה דאז, נגד ר 15"היווני"האי תיק , אשר סגר את ולאחריו מזוז

על  מלכתחילה נבחרולפי הנגבי, שזו גם הסיבה, שרון, נתפסים כדמויות וותרניות. 

 (.84-17 ,הדרג הפוליטי לתפקיד )שם ידי

אחד הכלים למאבק בשחיתות השלטונית, שיש לבית המשפט בהקשר זה, הוא 

  הקלון.הטלת 

קבע שיש עימה קלון ת המשפט עבירה שיש עימה קלון הינה עבירה פלילית אשר בי

בתחום המוסרי.יחד עם הוא רושו שכן פי ,למי שהורשע בה. הקלון הינו מושג עמום

לסוגיית הקלון השפעה מכרעת על עתידו התעסוקתי והמקצועי של נאשם  ,זאת

בפלילים. ישנם חוקים השוללים מאדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, לצמיתות 

או באופן זמני, את הזכות לכהן במשרה ציבורית או בתפקיד המצריך אמון מיוחד 

       :1454מקרקעין, עובדי חינוך, חברי כנסת. )יחזקאלי,  כמו עו"ד דין, מתווכי

510-513.)   

הקלון מהווה דבר נפרד ונוסף על הענישה בפלילים. הן העונש והן הקלון באים 

הרשעתו של אדם בפלילים. שאלת הטלת הקלון הינה שאלה ערכית ציבורית לאחר 

ם ועל יכולתו ויש לה השפעה על המשך הקריירה של האדם שהורשע בפלילי

להתמנות למשרה ציבורית. מכאן, שסוגיית הקלון מצויה בתחום הציבורי ולא 

אלה הראויים לבתחום העונשי של הפרט. מדובר במנגנון סינון של החברה ביחס 

בוחן האם המורשע  –כמייצג הציבור  –לכהן במשרות ציבוריות. בית המשפט 

 שרת את האינטרס הציבורי. בפלילים יוכל להמשיך ולשמש כנאמן הציבור ול

                                                 
 התשעים שנות בסוף שרון אריאל בשמו של שנקשרו הפרשיות אחת :"האי היווני"פרשת  15

 לממשלה המשפטי היועץ זו החליט בפרשה. האלפיים שנות ותחילתשל המאה הקודמת 
 יתיתירא תשתית אין כי, ארבל עדנה פרקליטת המדינה של לדעתה בניגוד, מזוז מני לשעבר,
אפל, אשר פעל  מדוד שוחד קבלת בגין שרון אריאל הממשלה נגד ראש אישום כתב להגשת

)ויקיפדיה,  בדרך של שלח לחמך והעסיק את בנו, גלעד שרון במיליוני שקלים בתמורה לייעוץ
 . (1446ב'; לוריא, 1454
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הרחקת איש הציבור מעשייתו הציבורית. הרחקה זו יכולה  –משמעות הקלון 

. הטלת קלון על ידי  בית משפט על הנאשם באה על רקע 16מוגבלת בזמןלהיות 

מהותית באושיות המשטר. מדובר במצב בו נפל פגם מהותי מוסרי וערכי  פגיעה

 מהווה אמצעי לקבוע תנאי התאמה וכשירות.  בהתנהלותו של איש הציבור והקלון

דני בוניפל נגד כבוד שופטת בית המשפט העליון דליה דורנר, נקבעה  0113/43בבג"צ 

רשימת פרמטרים לפיהם יש לבחון את התקיימותו של 'קלון': מהות העבירה, 

תדירות המעשים הפסולים, הנסיבות , הנתונים הנוגעים למבצע העבירה ושיקולים 

  (510: 1454דיניות משפטית ראויה )יחזקאלי, של מ

, מדינת ישראל נגד צחי הנגבי, קבע בית משפט השלום בירושלים, 0483/48בת"פ 

כי על הנגבי יוטל קלון. לדעת חלק מן השופטים, פוגע הקלון בערך  1.55.1454ביום 

 :כבוד האדם 

בעל תחולה כללית, המושג "כבוד האדם" שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הוא מושג 

כך שלמרות שהאופציה של הטלת קלון על ח"כ שהורשע בדין, היא נורמה מאוחרת 

(, בשל היות "כבוד 5111לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )שכן נורמה זו נקבעה בשנת 

האדם" בעל תחולה כללית, נורמה זו מחייבת לקרוא לתוך הנורמה המאפשרת הטלת 

האמצעי הפוגע  ..כלל המידתיות בטרם שמוטל הקלון.קלון את החובה להפעיל את 

 ,באינטרס המוגן של "כבוד האדם" הוא הקלון המוטל על חבר הכנסת הפוגע בכבודו

בנוסף לכך שגורם להפסקת כהונתו בכנסת. מטרת הפגיעה היא "בחינת הכשירות 

 ."המוסרית למילויו של תפקיד קונקרטי בעת נתונה

 (0483/48ת"פ )

 

רט בפסק דין זה את תכליתו של הקלון: לבטא קיומו של פגם יפבית המשפט 

מוסרי, לשמור על היגיינה ציבורית, על ניקיון הכפים וטוהר המידות של אלה 

המבקשים להימנות על משרתי הציבור ונבחריו, להבטיח את מעמדם, יוקרתם 

 ואיכותם של גופים ומסגרות ציבוריות ולהבטיח את אמון הציבור בנבחריו.

לעונש שיוטל על הנאשם  מעבר ,שכן ,כלי ענישה נוסף לכאורה קלון מהווהה

ופרט לסבל שסבל בחקירה ממושכת, בעמידה לדין בפני בית משפט,  ,בהתאם לחוק

                                                 
חוק יסוד: "דרים שונים עליהם ניתן ללמוד מביחס להטלת הקלון על נבחר ציבור, קיימים הס  16

מופסק עיסוקו של בו הטיל בית המשפט "קלון", במצב ש. "חוק יסוד: הממשלה"ומ "הכנסת
חבר  המורשע ואין הוא יכול לשוב ולעסוק במקצועו אלא על פי פרקי הזמן שנקבעו בחוק.

זר עליהם עונש כנסת מכהן, המבקש להיבחר לכנסת כמו גם זה המכהן כשר בממשלה, ונג
שנים מהיום בו סיים לרצות עונשו. במידה ולא נגזר עונש  7מאסר בפועל, צריך להמתין 

קבע  ,מאסר אזי משך ההשעיה נקבע על ידי בית המשפט. כך למשל, בפרשת השר צחי הנגבי
( כי יוטל קלון. אולם, מאחר ולא הוטל עונש 0483/48בית משפט השלום בירושלים )ת"פ 

משך ההשעיה לקדנציית הכנסת הנוכחית בלבד, והנגבי יוכל לחזור לכנסת  מאסר, נקבע
 לאחר הבחירות הבאות.
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,  תדמיתולדימויו ושנגרם ל נזק הציבוריבתקשורת, בבהרשעה, בפרסום הפרשה 

 ,קלוןגם יוטל עליו כתשלום עבור ייצוגו המשפטי, הוציא ש ותהכספיהוצאות ואף ב

 שנועדה להרחיקו מעיסוקו הציבורי וממנו הוא גם התפרנס. שהוא סנקציה 

הרחקת על ידי הטיעון לפיו מטרת הטלת הקלון לשמור על האינטרס הציבורי 

יש בדבר גם הרחבת הענישה על המורשע בדין.  ,שכן ,המושחת  אינה עומדת לבדה

יבורי. תקופה בה יעבור 'טיהור', מוטל עליו איסור זמני מלעסוק בתחום הצ

לכאורה, שלאחריה יוכל לחזור ולעסוק בעשייה הציבורית. בנוסף על הפגיעה שיש 

תישלל כשירותו להמשיך בתפקידו כחבר כנסת  ,בכבודו כאדםבהטלת הקלון 

 וההתמנות אליהם מותנית באי הטלת קלון.בשורת תפקידים אחרים, ו

ילי ולהרשעתו הסופית של הנאשם בשחיתות אין חובה להמתין לסיום ההליך הפל

על מנת להביא להרחקתו של איש ציבור מעשייתו. ניתן לנקוט בהליכים מנהלים על 

מר נאשם במעשה שחיתות, באופן זמני מעיסוקו עד ומנת להרחיק נחשד, קל וח

  :(518-511: 1454פסק הדין. סמכות הרחקה זו מעוגנת בחוק )יחזקאלי, 

משטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, חוק הב ,למשל ,כך

שוטר הנחשד בעבירה על טוהר המידות מורחק עד סיום ההליך.  ,1448 -התשס"ו

  אם יורשע עשוי להיות מפוטר.

לא יכולים להיות מופקדים עליה במהלך  ,הממונים על מערכת החקירה ,שרים

 שום.חקירתם, גם אם לא הוגש נגדם עדיין כתב אי

שרים שכיהנו בממשלה ונחשדו בפלילים, נדרשו לסיים עיסוקם עוד בשלב החקירה. 

, עם תחילת 1440, שהשעה עצמו מתפקיד השר לביטחון הפנים בספטמבר צחי הנגבי

החקירה נגדו בפרשת המינויים הפוליטיים, ומונה לשר במשרד ראש הממשלה 

 ג'(.1454)ויקיפדיה, 

ב אישום אמורים לסיים את תפקידם. בסוגיה זו שרים שהוחלט להגיש נגדם כת

ראוי לציין את מקרהו של שר הפנים בממשלת יצחק רבין השנייה, אריה דרעי. 

מהלך כל החקירה המשיך דרעי לכהן כשר הפנים, בתחילה בממשלתו של יצחק 

 5113ביוני  14 -בממשלת רבין. ב , ולאחר מכן)הוא לא היה אז חבר כנסת( שמיר

גם לאחר הגשת כתב האישום שימש כתב אישום ראשון, אולם,  דרעיהוגש כנגד 

, עד שבג"ץ, שדן בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון דרעי בתפקיד שר הפנים

דרעי אינו יכול להמשיך ולכהן כשר כאשר הוגש נגדו כי  5113בספטמבר  6-קבע ב

חסינותו,  תר עלכתב אישום. בעקבות קביעה זו התפטר דרעי מתפקיד שר הפנים, וי

 א'(. 1455)ויקיפדיה,  5113בספטמבר  18-וזו הוסרה בהליך מזורז ב
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 משטרת ישראל

משטרת ישראל מהווה את החולייה המרכזית בתחום האכיפה הפלילית בכל 

 הקשור למעשי שחיתות הנמצאים במתחם הפלילי.

א על עיקר ההתמודדות עם תופעת השחיתות השלטונית ניש ,עד לפני שנים אחדות

כתפיה של היחידה הארצית לחקירות הונאה )יאח"ה( על שתי שלוחותיה בצפון 

 על מפלגי ההונאה המחוזיים. , כמו גם במידה מסוימת, גםובדרום

חוזקו יכולות ההתמודדות עם הפשיעה החמורה על ידי  1447מאז ראשית שנת 

ן מערכתי, כינונם של "כוחות משימה". כוח משימה הינו ביטוי לשיתוף פעלה בי

שונות  תומבנהו מבנה רוחב תחת פיקוד משטרתי הכולל שוטרים מדסיפלינו

כחקירות ומודיעין, פרקליטים )פלילי וכלכלי(, אנשי רשות המיסים, גורמי קישור 

 לרשות לאיסור הלבנת הון.   

פעילותה של משטרת ישראל אל מול התופעה קיבלה תפנית משמעותית מאז 

יחידת דת מטה יצא אל הפועל שינוי ארגוני בדמות הקמת . לאחר עבו1446ראשית 

 היחידות  הארציות, בפיקוד ניצב:  0" . תחת יחידת על זו אוגדו  433להב "  העל

 היחידה הארצית להונאה( יאח"ה(; 

 היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית( יאחב"ל(; 

 היחידה הארצית לחקירת פשיעה כלכלית( יאל"כ(; 

 ה הארצית להתמודדות עם תופעת גניבות הרכב(. )היחיד אתג"ר 

 

 –", או בשמה האחר גדעוניםה" –בנוסף, צורפה ליחידת העל יחידה מיוחדת 

מבצעיות ייחודיות שאין זה המקום לפרטן -", שלה יכולות מודיעיניות33יחידה "

 (.33יחידות ועוד יחידה  0 – 033)מכאן השם 

ל כלל המהלך הארגוני גם איחוד מערכים בצד קיומן של יחידות משנה ביחידת הע

מקצועיים בתחומים מודיעיניים ובתחומים מבצעיים, אשר מהווים "אגרופי כוח" 

 הנותנים שירותם לכל "יחידות המשנה".   

לות בהתמודדות עם הפשיעה המאורגנת יוהיע האפקטיביותמהלך זה תרם לשיפור 

משמעותי. אם בעבר עיקר אשר השחיתות השלטונית מהווה בה נדבך  ,והחמורה

על )ומיעוטן  נטל ההתמודדות עם "השחיתות השלטונית" נישא על כתפה של יאח"ה

מעתה נוהלו פרשיות שחיתות כבדות משקל גם ביחידות שהרי , חב"ל(אהי ידי
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במסגרת התמודדותה היאל"כ, ו אתג"רכמו חב"ל, אבנוסף ליאח"ה והיהאחרות, 

 מיות והביטוח הלאומי. עם תחומי המקרקעין, התשתיות הלאו

, מודיעיניותבנוסף על כך נוספו ליאח"ה על רקע מהלך האיחוד, יכולות חשיפה 

שמאפשרות לה יוזמה ופיתוח פרשיות חקירה עצמאיות ויכולות מבצעיות לניהול 

 פרשיות.      

, לא הכל עובד עדין כ"מכונה אחת משומנת". ישנם חריקות בהפעלה של על אף זאת

לאחרונה מבקר וש היחידה. על כך ניתן ללמוד מהביקורת שביצע הכוח ובגיב

למרות ניסיונותיי, לא הסכים המשרד לביטחון . 033המשרד לבט"פ ביחידת להב 

אסתמך  ,. על כןלא הותרו לפרסוםהפנים להעביר אלי את הביקורת, שממצאיה 

 בלית ברירה על פרסומים בתקשורת.

 

הכוח המרוכז הגורס כי בר בדוח נפיץ ורגיש, , מדו(1454)כספית,  על פי התקשורת

היחסים האישיים קשים, כי  ;מנוצל ולא בא לידי ביטוי יננוא 033ביחידת להב 

הכפילויות רבות, הבזבוז משווע, כל יחידה עובדת בפני עצמה, אין סנכרון ואין 

 היחידות, שלא הפנימו את מטרת האיחוד ביניהן.-בין תתי שילוב

יחידה עומד ניצב, והוא כפוף לניצב אחר )ראש אגף חקירות זאת ועוד: בראש ה

זה היה הרקע להעברתו ומודיעין(, מה שמגביר את המתח, הכפילויות והלחץ. 

 של ניצב יורם הלוי בשנה שעברה.מפיקוד על היחידה 

שבהם יטפל " יהיה אחת המשימות הראשונות 033ב "שטיפול מערכתי ב"להדומה 

לפרק את היחידה ינו. בתקשורת מועלית גם האפשרות, המפכ"ל הנכנס, יוחנן דנ

בחזרה למרכיביה. מכיוון שמדובר בשלם שסכומו קטן מסך כל חלקיו, אין שום 

 .(1454)כספית,  סיבה להישאר בפורמט הנוכחי

בפרסום מאוחר יותר נמסר כי בכוונת המפכ"ל המיועד לבטל את תפקיד הניצב 

 .(1455הדס, ו)סבן  " 033שמפקד על "לה"ב 

 

היקף הפרשיות המטופלות ביאח"ה נאמד בעשרות בשנה. משך הזמן המוקצה  

לפרשייה נאמד במספר חודשים ולעיתים מעל לשנה והיקף כוח האדם העוסק 

 בפרשייה נאמד בעשרות חוקרים בדרגות שונות. 

פרשות הנוגעות  116, טופלו ביחידה 1446-ל 1448בין , (1454) על  פי נתוני יאח"ה

נוספות  51-( עסקו בראשי רשויות מקומיות ו63%-מהן )כ ,106 רי ציבורלנבח

 חקירות נגד ראשי ממשלה, שרים או חברי כנסת. 35בסגניהם. זאת לעומת 

 .ראשי ממשלה, שרים וח"כים 51ראשי רשויות נחקרו תחת אזהרה, לעומת  81 
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ם מצד בדיקות של חומרים עם חשדות למעשים פלילי 514 -בוצעו כ 1441בשנת 

אישי ציבור, ועל בסיס ממצאי הבדיקה, שמהותה לבחון באם ישנה תשתית 

תיקי חקירה נגד ראשי  33ראייתית בסיסית לקיומן של עבירות פליליות, נפתחו 

איש. נכון  14 -רשויות. הממוצע של הנחקרים ומוסרי העדויות בכל תיק הינו כ

שי רשויות. בנוסף, הוגשו תיקים נגד רא 15נפתחו  1454למחצית ראשונה של שנת 

 .  (1454)יאח"ה,  תיקים 30תלונות נגד עובדי ציבור, ומתוכם הועברו לחקירה  88

 

השחיתות השלטונית,  הוחלט על הוספת נדבך להתמודדות עם  1446בראשית שנת 

השלטונית כוח להתמודדות עם השחיתות הוקם במסגרת "כוחות המשימה" ו

פיקודית ומקצועית ליאח"ה  והוא עוסק במיפוי  . כוח זה הוכפףבתחום המכרזים

התופעה, בזיהוי הכוחות הפלילים המובילים ומניעים את התחום ובגיבוש תוכניות 

תקיפתה.  כמו כן הועמק הטיפול בתחום המקרקעין וועדות התכנון והבניה ביאל"כ 

במסגרת זרוע המקרקעין שביחידה זו אשר לאחרונה התבשרנו על חקירתה את 

 בה מעורב גם מנכ"ל משרד הפנים ,ית קרקעות בהרחבת היישוב יד בנימיןפרשי

 גבי מיימון.  לשעבר,

 (1455רות ומודיעין במשטרה, ניצב סיגלוביץ )ילדברי ראש אגף חק ,בנוסף על כך

קיימת תוכנית לחיזוק מפלגי ההונאה המחוזיים על מנת לחזק את יכולת הטיפול 

להחלטה זו הינה התובנה שקימת שחיתות ברובד המקומי של השחיתות. הרקע 

בהיקף לא מבוטל בדרגי הפקידות הנמוכה ובדרגי הביניים שאינה מכוסה דייה על 

   (.1455סיגלוביץ, ) ידי המשטרה

 

שילוב זרועות בין לשיתוף פעולה ושאיפה המערכתית לכוח המשימה מהווה ביטוי ל

השפעה מהותית על כלל ש י. לכל מרכיב בו בסוגיית השחיתות השלטונית מערכתי

התפקוד של הכוח שכן מדובר במערכת מורכבת המבוססת על קשרי גומלין 

 בכוח זה הוסרו חסמים שונים כסגירות ארגונית וניגודי אינטרסים.  ורשתות.

ניהול תיק חקירה מקיף כל כוח הופנה לטיפול מול יעד ארגוני מסוים. תכליתו 

רבי בפרוק התשתיות תוצר אכיפה מבראייה כוללת,להשגת ומשולב יכולות 

 הניהוליות והכלכליות של היעד. 

רות למפקד היחידה ללא מפקדי נקבעו יעדי ביצוע ומדדי תפוקות. הכוח הוכפף ישי

הגופים בכוח  . סנכרון מטרות ודרכי הפעולה של נציגי כל"מתווכים" משנה

ת מהווה כלי תכנון תוכנית פעולה משותפ .תוכנית תקיפה אחידה יפל עמתבצעים 

התקשורת בין המערכות והמידע הזורם בינן נעשה . "מטרת העל"מרכזי להשגת 
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דבר התורם לאפקטיביות העשייה למען השגת  ,בטווחים קצרים אופרטיביים

 המטרה.

שילוב הידע והיתרון היחסי שיש לכל מרכיב בכוח יוצר עוצמה ושילוב  ,יתרה מכך

בפרשיית הולילנד  ,התופעה. כך למשליכולת התמודדות מול  ם שלסיומספר דפ

 . מהמורכב הטיפול מהיבטים פלילים, היבטי מס, הלבנת הון וכדו

השגת ל ,ניהןיב , בדרך כלל חיוביתצר תחרותיותוקיומן של מספר כוחות משימה י

   הדבר תורם ליצירתיות  ויזמות בעשייה כל העת. ."מטרת העל"

מערכים מ תתחת קורת גג אחת ונהנו ,"להב"עם הקמת יחידת  ,כוחות אלה רוכזו

לרשות פעילותם שהועמדו  מקצועיים בתחומים מודיעיניים ובתחומים מבצעיים

 .המבצעיתהחקירתית ו

שילובם של נציגים . כך למשל, שיתוף הפעולה הזה מעורר גם בעיות לא פשוטות

על סדר  הנאמנותהעלה את סוגיית בכוחות המשימה מרשויות ומערכות שונות 

לרשות המיסים או למפקד כוח המשימה הנמנה על  ,קודם עליי לדווחם. למי היו

 ?משטרת ישראל

ומה התעדוף לביצוע.  בנוסף על כך  ,כן נוצרו מחלוקות בעניין הגורם נותן ההנחיות

על מנת  ש"יודעות" לדבר ביניהן. זאת,נדרשו הרשויות השונות לייצר מערכות מידע 

טיפול ביעדים שנקבעו. דבר זה הביא להשקעת ליצר פלטפורמה אחידה ורחבה ל

 לצמצום ההגנה על צנעת הפרט. ו משאבים, להרחבת מעגלי שותפי הסוד

 ,פת נדרשו המערכות לפתח הכשרה משולבתתעל מנת ליצור שפה משו ,בנוסף על כך

  לכל הנמנים על כוח המשימה.מתחומה בה כל אחת תיצור בסיס ידע 
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 -שחיתות השלטוניתמאפייני החקירה של מקרי ה

יוצרת אתגרים  ,ובכירים בפרט ,חקירת עבירות המבוצעות על ידי אישי ציבור בכלל

 .יםהמלוו יםלא מבוטלים ליחידה החוקרת, לחוקרים, לראשי היחידה ולפרקליט

 חקירה זו בעלת ייחודיות בנוף המשטרתי כפי שיפורט להלן: 

 

מחזיקים במשרות שלטוניות, בעלי עובדי ציבור/ אישי ציבור בכירים,  :סוג הנחקר

ומיוצגים על ידי גלריית עורכי דין מן  ,קשרים עם בעלי הון ומערכות תקשורת

; וביועצי תקשורת, המנהלים במקביל לחקירה גם חזית נפרדת השורה הראשונה

 .   בתקשורת

 

גם הבנה בכלכלה  ,לעיתים ,נושא החקירה מצריך ידע רחב הכולל :אופי החקירה

נדרשת  ,. בנוסףוכדומה בדינים אזרחיים, בהיבטים פיננסים ומוניטאריים במיסוי,

לא  ,מיומנות חקירתית בכירה, כושר ביטוי ועמידה איתנה מול דמויות הנמנות

 שרים, ראש ממשלה ונשיא.  – על ראשי השלטון ,אחת

ולא אחת יש לה השלכות  ,עונש לאישיות הציבוריות החקירה מהווה םעצם קיו

עניין לה זוכ. החקירה ועל עתיד הקריירה שלו ל המשך תפקודו של הנחקרמידיות ע

משטרה להתמודד גם במישור . מצב זה מחייב את התקשורתי רב ולתהודה ציבורית

. כמו כן  , בחזית הרוויה לעיתים מזומנות בדיס אינפורמציה ובהשמצותהתקשורתי

 ך אורך נשימה.מצריו מאופיין בריבוי פרטים ומסמכיםמשך החקירה ארוך, 

 

מדובר במאבק  ,שכן ,מאבק זה  שונה מהמאבק בעבריינות אחרת :אמצעי החקירה

ברשויות שלטוניות והקורבן הינו הציבור הרחב. אין קורבן ומתלונן כפי שמוכר 

מדובר השותפים לעבירה פועלים במעטה סודיות ובמידור גבוה.  מעבירות אחרות.

. . אלה  עבירות חשיפהרס משותף להעלימהעבירה  סמויה, שלמעורבים בה אינטב

וזו מבצעת  ,בפרט של המשטרה ,ביוזמה של מערכת אכיפת החוקנעשית החשיפה 

 את משימותיה על בסיס תעדוף המשאבים העומדים לרשותה.

וקורבן ויש קושי  לאור העובדה כי בעבירות המנויות על השחיתות אין מתלונן

נדרשת  – ה ו/או סוכן שמשמש גם כעדאלא אם מדובר בעד מדינ –לאתר עדים 

 ;תשתית מודיעינית איתנה, הן אנושית )יומינט( הכוללת עוקבים, מקורות וסוכנים

על היבטים גלויים  ,לא אחת ,החקירה נסמכת ,יחד עם זאת והן טכנולוגית )סיגנט(.

ומתחילה על בסיס תלונה, תחקיר עיתונאי ואו דו"ח מבקר המדינה, לאחר שהיועץ 

 . י לממשלה מצא כי ישנן חשדות של ממש לקיומה של עבירה פליליתהמשפט
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הפעלת מכלולי מודיעין בקרב מוסדות שלטוניים אינו דבר של  דמוקרטית, מדינהב

 ,על כן הדמוקרטית. מה בכך. הדבר מהווה חדירה ופגיעה של ממש ביסודות השיטה

ולאחר  ,ורה, נעשה הדבר במשבמידה ויש החלטה על הפעלת אמצעים שכאלה

 בחינה מעמיקה. 

בו מוזמן החשוד לחקירה,  – טרם המעבר מהשלב הסמוי של החקירה לשלב הגלוי

נדרשת רמה גבוהה של ודאות  –ים ונערכים חיפושים לתפיסת ראיות נחקרים עד

על רקע ההשלכות הציבוריות המיוחדות שיש לחקירות  ,זאת .לביסוס החשדות

 אלה וזהות הנחקרים.      

 

הטיפול המשטרתי בשחיתות מושתת על תפיסת ההפעלה של  :ות החוקרותהיחיד

שלושת מדרגי המאבק בפשיעה )תחנה, מרחב/מחוז, רמה ארצית(. בהתאם לאופי 

יחידות בעלות על ידי מטופלת התופעה  ,חומרתן והדמויות הנחקרות ,העבירות

להב "ידת יחעל ידי  ,ואם בראיה ארצית ;אם בראיה מחוזית ,התמקצעות ספציפית

יחידות ההונאה המחוזיות ולצידן גם שלוחות יחידת ההונאה הארצית . "033

היחידות  ;)יאח"ה( בדרום ובצפון עוסקות במעשי שחיתות ברמה המקומית

ת באחריות המרכזית לחקירת השחיתות השלטונית בדרגי ונושאהן ההארציות 

ה רוחבית השלטון הלאומי. אלה פרשיות בעלות השלכות אסטרטגיות בראי

 )פרשיית רשות המיסים, פרשיית הולילנד ועוד(. 

 

או על רקע /חומרים המתקבלים על רקע תחקיר עיתונאי וראשוניות המידע: 

מערימים לעיתים קשיים על החקירה הפלילית.  ,ביקורת מטעם מבקר המדינה

גביית עדות, תשאול של אין יכולת  ,על כן .מקור החומר העיתונאי נתון לחיסיון

חומרים המתקבלים ממבקר המדינה אינם יכולים לשמש כראייה  בנוסף,. כדומהו

 " מבחינההלבינואת החומר מחדש על מנת "ל ויש לפעול ולהשיג ,במשפט הפלילי

יש לאסוף את הראיות מחדש, לעמת את  שכן ,תית. מצב זה יוצר קושייראי

במהלך ביקורת אף נשאלו עליהם שהם ו ,זה מכבר הנחקרים עם חומרים שפורסמו

     בהתאם. םכבר למדו את החומרים ומתדרכים אות םכי דינרעושו ,מבקר המדינה

 

 המאבק התקשורתי שמקביל לחקירה ולמאבק המשפטי

שנפתחת חקירה גלויה נגד איש ציבור מתייצבת מול המשטרה והפרקליטות  שעהמ

ורת שורה של יועצים אסטרטגים, עורכי דין מהשורה הראשונה, יועצי תקש

העושים כל הניתן ליצירת ספק על מנת למנוע הגשת כתב אישום ואם הוגש אזי 
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להביא לזיכויים. הזירה המרכזית לפעילותם הינה הזירה התקשורתית בה 

:  1454 )יחזקאלי,  מתקשים גורמי ממסד ממלכתיים לפעול הן חוקית והן ציבורית

548) . 

צד שכנגד, בדרך כלל, בליווי צמוד הזירה הזו רצופה הדלפות ותדרוכי עיתונאים מה

של יועצי תקשורת. הלחץ הזה גורם לעיתים לחוקרים לעשות טעויות, אולם, בעוד 

שמעשי הצד הנחקר מתקבלים בהבנה בזירה זו, הרי שניסיונות של אנשי האכיפה 

יתקלו תמיד  –אם על ידי הדלפות ואם על ידי דיס אינפורמציה  –להתערב 

 .אם יתפסו בכך , מצד ה'ממונים',ובסנקציות ממשיותבקיתונות של ביקורת 

דוגמה בולטת לסוג זה של מאבק ניתן לראות סביב פרשיות אולמרט השונות. זה 

אשר ניהלו מעל גבי האתר ועל גבי העיתונות הכתובה  ,שכר יועצי תקשורת ,האחרון

ת ד גורמי אכיפת החוק והראיות שבידם. בדרך זו ניסו לקעקע אגמאבק עיקש כנ

אמינותו של עד המדינה טלנסקי, פרסמו חומרים שונים ואמרות של גורמים 

לחקירת ראש ממשלה מכהן שעה  העלומים סביב החקירות, יצרו דה לגיטימצי

 שניצבות סוגיות מדיניות וביטחוניות כבדות משקל על סדר יומה של המדינה. 

בממלכתיות להגיב על ידי דובריה הרשמים החוק מנגד נאלצה מערכת אכיפת 

הן  –אף יצאו ראשי ארגוני אכיפת החוק  ,אהנגדשה הסששעה . ובעצימות נמוכה

המפכ"ל והן פרקליט המדינה להגנת פעילות ארגוניהם ולחיזוק ידם של העוסקים 

   ., החוקרים והפרקליטיםבמלאכה

  

על ידי העיתונאי יהונתן  1446כך למשל מפכ"ל המשטרה צוטט בעיתון הארץ, ביוני 

 ס:לי

טלנסקי: "המשטרה מקפידה על דברור אחראי, -המפכ"ל דודי כהן על פרשת אולמרט

מפכ"ל המשטרה,  .וכל הטוען להדלפה חזקה שיבחן גם הוא את המתרחש בסביבתו"

טלנסקי" הוא -כי מקור ההדלפות לכלי התקשורת בפרשת "אולמרט ...דודי כהן, רמז

ה על הוגנות ודברור אחראי, וכל במקורביו של ראש הממשלה עצמו. "המשטרה מקפיד

הטוען להדלפה חזקה שיבחן גם הוא את המתרחש בסביבתו", אמר כהן במהלך נאומו 

דבריו של כהן  בטקס האזכרה לחללי המשטרה במרכז ללימודי המשטרה בשפרעם.

נאמרו, בין היתר, בעקבות הביקורת שהטיח ראש הממשלה אהוד אולמרט עצמו 

, אולמרט אמר 54ם שישי שעבר. על פי פרסום בערוץ בחוקריו בעת חקירתו ביו

לחוקרים: ""אתם 'מפמפמים' את התקשורת ומדליפים בלי סוף, ומנהלים פה קרב 

תקשורתי שחורג מכל נורמה מקובלת שיכולה לאפיין משטרה הוגנת". כהן ניצל את 

(, המעמד אתמול כדי לגבות את צוות חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה )יאח"ה

המנהל את החקירה נגד ראש הממשלה בפרשה. "בשבועות האחרונים מתנהלות 

חקירות נגד אנשי ציבור", אמר כהן והוסיף, "מדובר בחקירות רגישות ומורכבות 
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הנעשות בידי חוקרים מיומנים ומקצועיים, תוך ליווי פרקליט המדינה והיועץ המשפטי 

 לממשלה".

 (3.8.1446)הארץ 

 עתיד לוט בערפל

ווירה שבה פועלים החוקרים ומפקדיהם רצופה, לעיתים, באיומים ישירים הא

 ומרומזים לגבי המשך הקריירה שלהם ועתידם במשטרה ואף לגבי "שימת רגליים"

ברור להם שלא תהיה סלחנות לגבי טעויות  .לאחר שחרורם מהשירות במשטרה

 ן כלפיהם. שיקבלו במהלך החקירה, וכי כל סטייה בתפקודם תוביל למיצוי הדי

 אזכיר כאן שניים מהמקרים: 

ששימש כראש  ,מזרחימשה ההדחה המתוקשרת של ניצב ן הוא הראשוהמקרה 

 "גלובס"בעקבות חשיפות עיתונאיות ב .במשטרת ישראל (אח"קאגף החקירות )

)תיק  מח"שנפתחה באותה תקופה חקירת  ,1441במהלך  ,יואב יצחקהעיתונאי ושל 

האם היה שימוש פסול בהאזנות  ,נגד מזרחי, אשר נועדה לבדוק( 1043/41מספר 

כמנכ"ל  , בעת ששימשנגד אביגדור ליברמן ,יאחב"לכראש  ניהלשסתר בחקירות 

. חקירת מח"ש הובילה להמלצה להעמידו לדין ונוספים משלההמאש משרד ר

 אליקים רובינשטיין היועץ המשפטי לממשלהפרסם  1443משמעתי, ובאוקטובר 

אין ראיות לעבירה פלילית בהעדר יסוד נפשי כי  ,ן קבערובינשטיי .את מסקנותיו

יחד עם זאת, הדגיש כי  .אין מקום לדין משמעתי על רקע הזמן שחלף ,וכן ,לכך

הפעיל שיקול דעת  הוא .התנהלותו של מזרחי בפרשיות שנחקרו הייתה בעייתית

מזרחי, כך נטען, גילה להיטות יתר והפר הגבלות לקוי ולא כיבד צווי בתי משפט. 

רובינשטיין מצא שיש להסיק כלפי מזרחי מסקנות  שהוטלו עליו בעניין זה.

 .שימועבמישור האישי עד כדי סיום תפקידו, בכפוף ל מנהליות-פיקודיות

כמו  את תיק ץ המשפטי לממשלה בסמדברי היוע ,בין היתר ,הובא 54103/43בבג"צ 

  , כדלקמן:1043/41מח"ש 

דעת מוטעה ועל -... המעידים במצטבר על הפעלת שיקולנוכח הממצאים כאמור לעיל 

ני, ונוכח מכלול הנושאים כפי שפורטו, הן התייחסות לקויה משמעותית לנושא המודיעי

 –באשר לאופן ההתנהלות ביחידה שבפיקודו של מר מזרחי, והן באשר להתנהלותו שלו 

מנהליות -יש מקום לדעתי, מעבר למסקנות המערכתיות, להסקת מסקנות פיקודיות

  מוע.יבמישור האישי עד כדי סיום התפקיד, בכפוף לש

 (54103/43בג"צ )

 ,כנגד רובינשטיין (54103/43)בג"צ  בג"ץהגיש עתירה ל גלעד ארדן חבר הכנסת

לדין פלילי, וכן להורות )או להמליץ(  את ניצב מזרחי בבקשה להורות לו להעמיד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
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, , בית המשפט קבע1440לדין משמעתי. עתירה זו נדחתה בתחילת נובמבר  ולהעמיד

  בין היתר, כדלקמן:

לא נמצא יסוד לחלוק על צדקת הביקורת שמתח היועץ המשפטי על דרך התנהלותו של "

מזרחי, אך מקובלת עליו קביעת רובינשטיין ש"אין ראיות מספיקות להוכחת היסוד 

                הנפשי הנדרש להרשעתו של מזרחי בעבירה פלילית"

 (54103/43בג"צ )                                                                                                        

 

, גדעון עזרא, זדאהודח מזרחי מתפקידו על ידי השר לביטחון פנים,  1440בנובמבר 

לא שעוררה ביקורת רבה. מזרחי הליכוד, מרכז ערב כינוס  בהדחה מתוקשרת,

למפקד אגף קהילה ומשמר אזרחי  1441-נתבקש לפרוש מהמשטרה. הוא מונה ב

  .ב'(1455, היפד)ויקי סיים את שירותו במשטרה 1448וביולי 

כאשר החוקרים , 1448-1454 בשנים. 17המקרה השני הוא פרשת חיים רמון

מלוא התוצרים הרלוונטיים על לסנגוריה ו יווח לפרקליטותאי דהואשמו ב

על רקע פרשיית  ,עוד קודם לכןהושמו  . האזנות אלהסתר לשולה זקןההאזנות מ

 ,בצו שיפוטי הרחיבו את השימוש בהן ,ועם חקירת פרשיית רמון ,18רשות המיסים

ז, יאח"ה דא אשרולם, א .להדחה בחקירהבנוגע בהתאם לאישור פרקליט המדינה 

שלא כל  ,תנ"צ מירי גולן הוסיפה על דעת עצמה "מעשה מגונה". בדיעבד התברר

שיחות שסווגו כנוגעות  .הלינה הסנגוריה כךעל  .החומר הרלוונטי תומלל

                                                 
שק והחדיר את לשונו לפיה שר המשפטים דאז, חיים רמון, נ 51.7.48-ב פרשית חיים רמון:   17

והורשע בשל כך  ,של ראש הממשלהיתה בתפקיד במזכירות הצבאית ישל קצינה בצה"ל, שה
 בעבירה של מעשה מגונה ללא הסכמה.( 1085/48ם )ת.פ בבית משפט שלו

העלתה ההגנה טענות הנוגעות לביצוען של האזנות סתר במהלך  ,במהלך משפטו של רמון
העברת תוצריהן לידיה. סוגיה זו נבחנה בידי בית המשפט בהקשר של טענת -ולאי ,החקירה

כן קבע בית המשפט  .תיתהפגיעה בנאשם לא הייתה משמעוקבע כי  , והוא"הגנה מן הצדק"
"נוכח הבטחתו של ניצב דנינו, כי הנושא ייבדק לעומק, אנו נמנעים מלקבוע, כי תוצרי  כי

האזנות הסתר לא הועברו להגנה בזדון. אנו קובעים, כי מדובר כאן לפחות ברשלנות ממשית 
  מצד גורמי התביעה".

בחשדות  חקירהת מזה תקופה יאח"ה מנהלפורסם כי  1447בינואר  פרשית רשות המיסים:  18
מרמה  במרמה בנסיבות מחמירות, לביצוע עבירות של מתן שוחד, לקיחת שוחד, קבלת דבר

המיסים ואנשי עסקים פרטיים בעלי  על ידי בעלי תפקידים בכירים ברשות והפרת אמונים
 אזהוגש כתב אישום נגד ג'קי  מצא, שכיהן  1454בראשית  .עניין בפעילות רשות המיסים

כראש רשות המיסים, בעבירות שוחד יחד עם בכירים נוספים ברשות המיסים. עוד עולה 
סייעו לקידום בכירים ברשות  ,שהואשמו במתן שוחד ,גור-כי קארשי ובן מכתב האישום

ה למען האינטרסים האישיים של השניים. בין היתר, הבטיחו ואלה פעלו בתמור ,המסים
לאחר פרישתו של קודמו  ,גור שיסייעו למינויו של מצא לתפקיד ראש הרשות-קראשי ובן

רקע מעמדה הבכיר בלשכת שר האוצר -בתפקיד, איתן רוב, תוך תיאום פגישה עם זקן על
 דאז. 

בר, אהוד אולמרט הואשמה אף היא שולה זקן, ראש לשכתו, לשעבר, של שר האוצר, לשע
 .(1454)קנה,   ומשפטה מתנהל בנפרד בבית משפט השלום בירושלים ,בהפרת אמונים

לפיו יודה בסיוע למתן שוחד  ,הסדר טיעון בין מצא לפרקליטות המדינה גובש 1455בינואר 
מאסר  חודשי 51ובית משפט מחוזי בפתח תקווה גזר עליו  ,עבירות של הפרות אמונים 1 -וב

 .(8388-47-41)ת"פ  בפועל

http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3743738,00.html
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וכרלוונטיות, ושאפשר שהייתה להן רלוונטיות לחקירה ולהגנת הנאשם, לא 

בחנה את האפשרות בעת ש ,תוקצרו ולא תומללו. תוכנן לא נבחן בידי הפרקליטות

רק כדין. זה הנאשם לא קיבל לידיו חומר חקירה בנוסף,  .להגיש כתב אישום

פניותיו החוזרות ונשנות של עו"ד שיינמן הביאו את הפרקליטות לבחון את תוצרי 

שיש להעבירו לידיעת  ,האזנות הסתר, לבדוק אם יש בהם חומר חקירה רלוונטי

 הסנגוריה. 

שמונו על ידי השר  ,, ברנר וזיילרבודקיםהשופטים הה זו הובאה לבדיקת סוגי

בסופו  .דמןיפרדניאל ושר המשפטים לשעבר,  ,דיכטראבי לשעבר, יטחון הפנים לב

משלא הסיקו אלה מסקנות חד משמעיות הביא השר לשעבר רמון את , של יום

  החליטה  ממשלהה עם דרישה להקמת ועדת חקירה. ,הסוגייה לדיון בממשלה

בנושא האזנות  ,על פי סמכותו ,לבקש ממבקר המדינה להכין חוות דעת 8.7.46יום ב

הסתר בחקירות פליליות, דרכי ביצוען והשימוש בתוצריהן. זאת, נוכח תלונות 

במסגרת זאת לבחון גם את תלונתו של השר ו, שהועלו בעניין זה בשנים האחרונות

 :ר, בסיכוםבממצאי דו"ח מבקר המדינה על הפרשה נכתב, בין הית. רמון

ממצאי משרד מבקר המדינה מצביעים על ליקויים משמעותיים בטיפולן של המשטרה 

בעניינו של השר כתוארו אז, מר חיים רמון. ליקויים  ,והפרקליטות בתוצרי האזנות הסתר

קיום הכללים -ומאי ,אלו נבעו בעיקרם מכשל אישי של בעלי התפקידים שעשו במלאכה

ם, ולא מכשל מערכתי או ארגוני. לא נמצא כי נעשתה פעולה על ידי אותם בעלי תפקידי

בזדון, אך ברי כי מדובר ברשלנות ממשית של העוסקים במלאכה: תנ"צ מירי גולן, 

שהשתחררה בינתיים מן השירות במשטרה לאחר שנות עשייה מוצלחות בתפקידים 

ו"ד סגל ע –עו"ד רות דוד; והתובעת  –בכירים; סנ"צ ערן קמין; פרקליטת המחוז 

אנטלר: האזנות הסתר בוצעו לצורך חקירת החשד להדחה בחקירה, שמר רמון לא נחשד 

בה, אך השיחות שנקלטו כללו מידע הנוגע למשפטו; אלא שהמידע לא הועבר לו עקב 

הקפדה על מילוי הכללים -ליקויים בפעילותם של הגורמים השונים. הדבר נבע מאי

ועל בדיקת כל המידע הרלוונטי לחקירתו של מר שנקבעו לטיפול בתוצרי האזנת הסתר 

 רמון, וייתכן שגם עקב החשש לחשיפתה של פרשת רשות המסים". 

תקלות אלה מצביעות על כשלים אישיים של ארבעת המעורבים העולים כדי רשלנות 

ממשית אף כי הדברים נעשו בלא זדון, ויש לשקול אם יש להסיק מסקנות אישיות 

עניין בשים לב למכלול הגורמים כלפיהם. על היועץ ה משפטי לממשלה לבחון את עמדתו בָּ

הרלוונטיים ולסעיפי החוק הנוגעים בדבר, לרבות הטענות שהועלו בפנינו בדבר היבטים 

הקשורים בתקופת ההתיישנות הקבועה בדיני המשמעת. יובהר כי פרישת עובד או חלוף 

זו נשארת על כנה, ורק קם רת המשמעת; יתקופת ההתיישנות אינם מוחקים את עב

מחסום דיּוִני המונע העמדה לדין. יתרה מכך, יצוין כי חלוף הזמן צריך כמובן להישקל, 

נהליים )כגון עיכוב בקידום, הערה דים מאך אין הוא מהווה מכשול בפני נקיטת צע

אישית, שקילת האחריות האישית לקראת מינוי עתידי בשירות הציבורי וכדומה(. בעת 



59 

 

ה יש להביא בחשבון שיקולים חשובים נוספים, ובהם תרומתם ארוכת השנים של הבחינ

יש להתייחס למעשיו של  ,המעורבים בעניין למאבק בפשיעה ולאכיפת החוק. מכול מקום

  .כל אחד מהם בנפרד

 (80, 10, עמ' א'1454)מבקר המדינה, 

 

קפא למשך בעוד קידומו של סנ"צ קמין הו ,ם לגמלאותיתנ"צ גולן פרשה בינתי

עמדתו בעניין האמצעי שיש לנקוט  אתקבע  שהיועץ המשפטי לממשלהכשנה עד 

משלא נמצאה מניעה להמשך קידומו הוא קודם בדרגה כלפי אלה שכשלו. 

   ובתפקיד.

 

 רשות המיסים

  

התמודדות עם תופעת השחיתות ייחודית בכל הקשור לחשיבות  לרשות המיסים

. קבלת טובות הנאה, תרומות אסורות וכדומה שוחד,, בעיקר בעבירות השלטונית

בשל ו ,בארגון זה ביחס לכל אדם ואדם במדינה מצויהמידע הפיננסי הזאת, בשל 

 .בתחומי המס השונים ,תקנות האזרחיותיכולתו לעשות שימוש בחוקים וב

 –רשות המסים בישראל הוקמה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים 

)שירות עיבודים ממוכנים(,  ם, ושע"םמע" ,רקעין, המכסהכנסה ומיסוי מקמס 

, במטרה "לאחד את ניהול נושא גביית המסים . זאת1443בספטמבר שהתקבלה 

להסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס ותחת מנהל ראשי אחד, 

  .1440בספטמבר , שנה לאחר ההחלטההרלוונטיים". האיחוד נכנס לתוקף 

יוותה מהלך בעל חשיבות, הן בהיבט של התייעלות מערכת הקמת רשות המסים ה

  המס ושיפור השירות לאזרח, והן כחלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק בישראל.

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי 

מס קנייה, מכס ומס בולים. הרשות מספקת שירותים בנושאי  ,מקרקעין, מע"מ

)אתר רשות  בכלל ולציבוררווח וכן מידע למעסיקים,  מוסדות ללא כוונת רפורמות,

 (.1454המיסים בישראל, 

ממס בעיקר בישראל מקבלת חיזוק ובשחיתות הלוחמה בפשיעה המאורגנת 

שעברו הכשרות  ,תקני חוקרים 74-כ ובהקמה יחידה והרשות המיסים ב .הכנסה

"סיירת" ללוחמה בפשיעה.  מעייןומהווים מיוחדות בתחומי המס והחקירות 

ליחידה גויסו אנשי מס הכנסה, כלכלנים ומשפטנים והיא כפופה לראש רשות 
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  .המסים

 

נדרש שילובם , 1446משימה לטיפול בארגוני הפשיעה בראשית הכוחות כשהוקמו 

בידע ובכלים  נםיתרו, בשל אלהות לי בכוחארגחלק אינטכרשות המיסים של אנשי 

 על רקע תנאי שכר ,אולם .העומדים לרשותם הכלכלית התקיפהבתחום  חוקיים

הכרוך במגע עם ארגוני פשיעה, סיכון ייחודיות לאור הת ובתוספנם ורצו נמוכים

פתח , לרבות בהיבטי שכר של שוטר וותיק ,שוטרתנאיו של תוך השוואת המצב ל

במסגרתם לא נטל חלק פעיל בכוחות , וועד העובדים של הרשות בצעדי מחאה

בדבר  ,והחלטתו 1454בראשית ראש הממשלה  התערבות. לבסוף, נדרשה ההמשימ

לב את של, על מנת מתן התוספת התקציבית הנדרשת לרשות המיסים למטרה זו

 .בכוחות המשימהם אנשי רשות המיסי

 

גורם נוסף המקשה מאוד על תפקוד הרשות, גם בתחומים הללו, הוא פרשיות 

עדים אנו  1447מאז שנת  בשנים האחרונות.השחיתות שבהן היו מעורבים בכיריה 

  :)מתוך ארבע פרשיות בסך הכל( לשתי פרשיות שחיתות כבדות משקל בארגון זה

מקורבים  וג'קי מצא ומינוי לשעבר במעורבות ראש רשות המיסיםהאחת, 

הערת , ראה 8388-47-41)ת"פ ורט לעיל )במעורבות שולה זקן ואחרים כפי שפ

   .(56שולים 

שמונה  ,ואנונודוד בה מעורב מנהל מחלקת המודיעין והחקירות הארצי,  השנייה,

השיטה, על פי החשד, עבדה  לנד.ישנחקר בפרשת הולעל אף  ,1441לתפקיד בדצמבר 

באמצעות מתווכים ברמות שונות ובמצבים מסוימים אף באופן ישיר עם 

החשד, לאחד הנישומים. הנישומים, שרצו להגיע להסדרים מקלים היו פונים, לפי 

ראובן שיף, לשעבר יו"ר לשכת רואי החשבון; יואל מוגמי  -מארבעה מתווכים 

היועץ הפוליטי של מנכ"ל מפלגת קדימה משה שחורי; רן הדר שנפטר לפני שנחשפה 

הפרשה; ויקותיאל ברזילי, שוטר לשעבר. שיף, מוגמי וברזילי חשודים בעבירות 

יבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע סיוע ללקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנס

פשע והעלמת מס. בפרשה מעורב גם מנכ"ל מפלגת קדימה, משה שחורי שחשוד 

דליה עו"ד במתן שוחד. על פי החשד, שחורי נפגש עם ואנונו במטרה לסייע לאשתו, 

 שחורי, עם בעיות מס שהיו לה.

 

את פרסם העיתון הכלכלי דה מרקר כתבה הממחישה  1455בפברואר  57-ב

 (:1455המתרחש בתוך רשות המיסים )מזרחי ורוט, 
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גורם העובד שנים רבות עם רשות המסים אינו מופתע מפרשת השחיתות. לדבריו, 

"השיטה מייצרת את התופעות האלה, זה לא יכול להיות אחרת". אותו גורם מסביר: 

ל "ברשות המסים הכל מסחרה, כמו בשוק הכרמל. זה לא כמו בבתי המשפט, שם הכ

שקוף כי הדברים נאמרים בתוך האולם, יש פרוטוקול, יש אנשים באולם, אי אפשר 

ברשות לעומת זאת, אין לך מושג מה מתנהל בחדר בין פקיד  להסתיר מה שנעשה.

השומה לבין רואה החשבון המייצג של הנישום. ברגע שזה סחר סוסים ואין כללים, 

שרות או מיליוני שקלים, הפיתוי וכשיש לפקיד סמכות למחוק קנסות והצמדות של ע

ונישום אחר  Xלעשות דברים אסורים גדול מאוד. מישהו יודע למה נישום אחד משלם 

 ...מייצגים עם הפקידים, מאוד חשוביםהקשרים האישיים שיוצרים  ,? לכןYמשלם 

יצטרכו לבדוק אפשרות של שינוי בתפישת ות המסים החדש, ומי שימנה אותו, מנהל רש

כדי לצמצם לאפס את האפשרות של ריכוז כוח  –בפיקוח, בבקרה ובסמכויות העבודה, 

 .אצל אנשים מסוימים

 (שם)

 

 הרשות לניירות ערך

  

 , ותפקידה הוא 5186-ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"חלרשות ה

במסגרת  שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.

)אתר הרשות לניירות ערך,  מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים אלה תפקידה

1454):  

 התשקיף כולל תיאור של ניירות הערך המוצעים, ) מתן היתר לפרסום תשקיפים

שעל פיהם מציעים תאגידים ( תיאור של עסקי החברה ואת דוחותיה הכספיים

 ; ניירות ערך לציבור

 פיקוח עליוהסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ו ; 

 שכל תאגיד חייב להגיש לאחר שהציע ניירות ערך  ,מעקב אחר דוחות שוטפים

 ; לציבור וכל עוד ניירות הערך נמצאים בידי הציבור

 פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ; 

  רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות, פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול

רות, לפי הוראת יו"ר הרשות, בעבירות על חוק עריכת חקיו בעבירות משמעת

ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 

השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים מקום שהן כרוכות 

 בעבירות על חוקים אלה.
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ם מקרב יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממוני

הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה חשבונאים, משפטנים, 

 .(1454)אתר הרשות לניירות ערך,  כלכלנים ועובדי מנהל

 

 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

  

, על בסיס 1441 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בחודש ינואר

הרשות מהווה חלק   .1444שנחקק בשנת , 1445-סהתש"  ,הלבנת הון איסור חוק

ביצוע פעולה ברכוש שמקורו  ,למנוע הלבנת הון הממשרד המשפטים ותכלית

הרשות הינה בעיקרה גוף מודיעיני שהוקם כדי מעבירה פלילית ומימון טרור.  

לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל מימון פעילות טרור כחלק 

 1441מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה. באוגוסט מהצטרפותה של 

נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור במסגרתו נכללו הוראות נוספות למלחמה 

 הון ומיון טרור" לבנתה לאיסור ל"רשות ונהש בהלבנת הון ושמה של הרשות

 .  (1454, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור)

פעולה בין לאומי וקובע כללים לגבי דיווח של מוסדות  הגוף פועל במסגרת שיתוף

ל לארץ, על "כספיים וגופים אחרים, לגבי דיווח על העברות כספים בין גופים ומחו

 .)שם( שמקורותיהם לא חוקיים. לגוף סמכויות אכיפה משפטיות םמנת לאתר כספי
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ה פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בכובעו כעומד בראש התביע

  הכללית

 

על פי הדין בישראל הוא בעל הסמכות העליונה והמכרעת  היועץ המשפטי לממשלה

, 19על ידי ועדת אגרנט 5181בתחום אכיפת החוק הפלילי. קביעה זו נעשתה בשנת 

אמון על שלטון ץ המשפטי לממשלה היועעצמאות מוסד זה.  תהדגישה א אשר

פתיחתה של חקירה פלילית כנגד  הוא הגורם המאשר אתהחוק ואכיפתו השוויונית. 

ובסופו של ההליך,  –דוגמת  שרים, ראש ממשלה, נשיא  –נבחרי ציבור בכירים 

לאחר שמונחות לפניו ממצאי החקירה והמלצת הפרקליטות, באם  ,מגבש החלטה

   .(14-55: 5116ואח',  )שמגר להגיש כתב אישום

 

. בפניו ת המותר והאסוראהיועץ משמש כמעין שומר המוסר. הוא מתווה לממשלה 

גם . מובאת ההכרעה, באם להעמיד לדין נבחר ציבור בגין מעשה לא ערכי, או לא

באם יוגש כתב אישום, אלא  ,חשדות למעשים פלילים מובהקים מובאים להכרעתו

מסכת השיקולים הינה שונה ומתמקדת בעניין הציבורי ובטיב הראיות  ,אזש

  (.08-00)שם,  יות המעשהולא עוסקת בערכיות ומוסר ,להרשעה

  

מלווים לצוות החקירה המשטרתי  יםפרקליט ,רוב יפל ע ,ממנה פרקליטות המדינה

סביב הפרשייה. אלה בוחנים את טיב הראיות ומכווינים בדבר ההשלמות הנדרשות 

. כחלק משגרת העבודה תלבצע בחקירה לצרכי השלמת התמונה הראייתי

משטרה. בנוסף לא -משותפים פרקליטותה ,ייםמתקיימים דיונים וחיתוכי מצב עית

ראש האגף למודיעין  ,פרקליט המדינה :מתקבצים ראשי המערכות הנוגעות ,אחת

לדיונים בסוגיות עקרוניות  ץ המשפטי לממשלהולחקירות ונציגיהם אצל היוע

 ץ,עד לסיום החקירה וגיבוש ההמלצה המונחת לפתחו של היוע ,וזאת ,המתעוררות

  ב אישום או לא.באם להגיש כת

 

, דו"ח ביקורת חמור על עבודת הפרקליטות  1455מבקר המדינה פרסם בינואר 

  שמתוכו ניתן ללמוד גם על אופן הטיפול בתיקי השחיתות השלטונית:

                                                 
לממשלה דאז, ץ המשפטי על רקע מחלוקת סמכויות בין היוע 5181ועדת אגרנט הוקמה בשנת  19

. על ר דב יוסף, בדבר ההנחיה לפתיחה בחקירה פלילית"ד ,לשר המשפטים דאז ,גדעון האוזנר
ביחס  ממשלהץ המשפטי לנבחנו הסוגיות הבאות: סמכות היוע כתב המינוי של הועדה, פי

האם יש לו סמכות בלעדית, האם צריך לדווח לשר  :רים, עיכוב הליכים והעמדה לדיןולערע
 . המשפטים עת מפעיל סמכויותיו והאם יכול שר המשפטים ליטול לעצו מן הסמכויות הנ"ל

ונמנה עליה גם השופט צבי  ,ר שמעון אגרנט"ד ,עליוןה פטשת המבראש הוועדה עמד שופט בי
  (.11-38, עמ' 5116, ואח'מגר ש) ברזון
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את טיפול הפרקליטות  1446עד ספטמבר  1447בחודשים נובמבר המבקר בדק 

אשר טרם התקבלו החלטות  ,מב"ד( בתחום הפלילי)לבירור דין  ניםממתיה םבתיקי

בענייניהם במועד הביקורת. הבדיקה התמקדה בפרקליטות הפלילית במחוזות 

דרום, ירושלים וחיפה. בממצאיו מציין מבקר המדינה כי בפרק הזמן שבין ינואר 

תיקי  511,444-שלחה המשטרה לפרקליטויות המחוזות כ 1446לספטמבר  1440

. לפי הנתונים 20תיקי פרקליטות פליליים 501,444-חקירה, ונפתחו בעניינם כ

מתיקי הפרקליטות שנפתחו נסגרו בלא  553,444-, כ1446המעודכנים לספטמבר 

 51,444-מהם הוגש כתב אישום נגד המעורבים, וכ 57,444-שהוגשו כתבי אישום; בכ

תיקי  6,444-תיקים נותרו פתוחים בלי שהתקבלו החלטות בענייניהם; מהם כ

 מב"ד.

תיקים שהמתינו למעלה  144-תיקי מב"ד מהם יותר מ 6,444, היו 1446בספטמבר 

תיקים אחרים שהמתינו כשנתיים. וזאת על תוכנית  744-משלוש שנים ויותר מ

שגובשה בפרקליטות לצמצום תיקי המב"ד ואף תוספת התקנים שהוקצתה לכך. 

לא  מהם 71%ונמצא כי  1448תיקי מב"ד שנפתחו לפני שנת  147הביקורת בדקה 

טופלו תקופה ממושכת ולא התקבלו בענייניהם החלטות. תיקים שעסקו בעברות 

כגון רצח, הריגה, אלימות במשפחה, עברות מין, הונאה, מרמה והפרת אמונים לא 

הופנו לפרקליטים ולא נעשתה לגביהם שום פעולה או שהם המתינו להתערבות 

מהתיקים טופלו באופן  15%גורם נוסף. תיקים אחרים הועברו בין פרקליטים. רק 

כלשהו. נמצאו תיקים שההחלטה לסגרם הושפעה, בין היתר, מהעובדה שחלף זמן 

 רב ממועד פתיחת התיק בפרקליטות ועד מועד קבלת ההחלטה.

לא אכפו את הנחיות היועץ  1441היועצים המשפטיים לממשלה שכיהנו משנת 

ני מפרקליט המדינה על המשפטי לממשלה ולא דרשו, למרות ההנחיות, דיווח פרט

תיקים שלא הוגשו נגד המעורבים בעניינם כתבי אישום. פרקליטי המדינה לא אכפו 

את ההנחיה ולפיה בדיווחם של פרקליטי המחוז עליהם לציין את המועד שבו 

קיבלה הפרקליטות את התיק, את הטעם לעיכוב ואת המועד המשוער להגשת כתב 

פטי לממשלה לממשלה ופרקליט המדינה יש האישום. על פי הנחיות היועץ המש

לתת עדיפות לתיקים העוסקים בחשודים שהם נבחרי ציבור. נמצאו תיקים 

שהמתינו שנתיים ושלוש שנים לקבלת החלטה, אף שהומלץ להעמיד לדין את 

 .(1455)מבקר המדינה,  מבצעי העברות שבהם עסק התיק או לסגור את התיקים

                                                 
 תיק פרקליטות אחד יכול לכלול יותר מתיק חקירה אחד.  20
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 ומבקרי הפנים מבקר המדינה –מוסד הביקורת 

 

מוסד הביקורת בעל חשיבות רבה להתמודדות עם תופעת השחיתות. עיקר תרומתו 

בחשיפת מעשים מושחתים במהלך קיומה של ביקורת שגרתית, הן כללית והן 

 נושאית, וכן בעת קיום ביקורת מיוחדת.

למוסד זה משתייכות שתי רמות, השונות זו מזו תכלית שינוי: האחת מבקר 

 השנייה מבקר הפנים בכל מוסד וארגון מדינתי. המדינה ו

שואב סמכותו מהחקיקה הראשית. חוק יסוד מבקר המדינה  מוסד מבקר המדינה

. חיקוקים אלה קבעו את תחומי ביקורת 5116 –וחוק מבקר המדינה, התשי"ח 

המדינה הכוללת: בחינת חוקיות הפעולות של כל הגופים והמוסדות שהועמדו 

טוהר המידות, הניהול התקין היעילות והחיסכון של הגופים לביקורת המבקר, 

  המבוקרים וכל עניין שהמבקר יראה בו צורך.

במסגרת מוסד ביקורת המדינה חמש חטיבות )ביטחונית, רשויות מקומיות ושלוש 

מבקר המדינה הנוכחי, השופט בדימוס מיכה  העוסקות בכלל משרדי הממשלה(.

להפנות עשרים אחוז מעבודתן לנושאי טוהר  לינדנשטראוס הנחה חטיבות אלה

עובדים  שכל עיסוקה הינו   50המידות. כמו כן, הקים המבקר יחידה מיוחדת  של  

טיפול בשחיתות, ומינה יועץ מיוחד למבקר לנושא המאבק בשחיתות. הפעילות נגד 

השחיתות ומעשים הנוגדים את טוהר המידות מתבססת על חשיפת הדברים במהלך 

אל נציב תלונות הציבור הכפוף ות השוטפות, וכן, על בסיס פניות ותלונות הביקור

המתקבלות ממתלוננים שונים, לרבות מקרב הארגונים והמוסדות למבקר המדינה, 

הצדקה אף זוכים לצו הגנה עצמן, אלה הם חושפי השחיתויות, שבמידה ויש 

 (37: 1447למניעת פגיעה והרעת תנאי העסקתם. )דרור וטוניק, 

אם בעבר נתפס מבקר המדינה כ"מתריע בשער" על בדיקות היסטוריות של מעשים 

לא תקינים שנעשו זה מכבר, ננקטת היום דרך של אקטיביזם ביקורתי. הביקורת 

נעשית בזמן אמת, תוך כדי או בסמוך להתרחשות הדברים, ויש מעקב מצד גורמי 

נתגלו בהובלת מנכ"ל או ביקורת המדינה אחר טיפול בממצאים ותיקון הליקויים ש

 (.543-545: 1446מקבילו של הגוף המבוקר. )לינדנשטראוס, 

"שיניים" נוספות לווידוא תיקון הליקויים הינם ועדות הכנסת. בהקשר זה אציין 

שתי ועדות מרכזיות:  ועדת ביקורת המדינה, המזמנת את הגופים המבוקרים לתת 

בסמכותה למנות ועדת חקירה  דין וחשבון בפניה על תיקון הליקויים, ואף

ממלכתית לבחינת ממצאי דוח המבקר; וכן ועדת הכספים, אליה פונה מבקר 
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המדינה ומבקש להקפיא אישור תקציבי לגוף שאינו מיישם את תיקון הנדרש על 

 אף הפניות אליו. 

כלי נוסף בעל ערך רב הינו התקשורת המהווה גשר בין הביקורת וממצאיה לציבור. 

יבור וחופש המידע מייצרים גיבוי ציבורי לביקורות, ומהווים כלי יוצר שקיפות לצ

 לחץ על המבוקרים לטפל בנדרש.  

פעילות המתבצעת על ידי  . זו ביקורת פנימיתבצד ביקורת המדינה מתקיימת 

 מנהליםלהפנות קשב של מטרת הביקורת ציבורי.  /במוסדארגוןב מבקר פנימי

להבטיח קידום מועיל, יעיל ומוסרי של ולסיכונים בתפקוד הארגון  ארגוןועובדים ב

 יעדי הארגון, ולשמור על כספו ורכושו.

מעוגנת פונקצית הביקורת הפנימית בגופים ציבוריים בחוק הביקורת  ישראלב

 חברות ציבוריות(, בחברת ביטוח, בנק. בגופים פיננסיים )5111-הפנימית, התשנ"ב

 ובגופים נוספים נדרש מינוי מבקר פנימי מכוח החוקים המסדירים את פעולתם.

אם , ובין היתר עליו לבדוק הנ"לתפקידיו של המבקר הפנימי מוגדרים בחוק 

הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי 

נות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על תפקידים באותו גוף תקי

 .סכון והיעילותיטוהר המידות ועל הח

חוק הביקורת הפנימית  שלמבקר פנימי יהיה תואר ראשון או כמו כן מחייב 

אולם לא נקבעו  ,החוק מחייב מינוי מבקר .עורך דיןאו כ רואה חשבוןהסמכה כ

לא פעם מעדיף הארגון לצמצם את  ,לכן .כללים לשעות עבודה ומספר המבקרים

שעות העבודה, מספר המבקרים והיקף עצם מינוי המבקר, בקר. עבודת המ

 הביקורת נשלטים על ידי הארגון ומקשים על ביקורת נאותה. 

רוב לסמנכ"ל  יפל מצב זה יוצר חולשה מבנית ביחס למבקרי הפנים, הכפופים ע

המשרד בו עובדים. מבקרי הפנים בדרגה נמוכה מהמבוקרים שלהם. התקציב 

נכלל בתקציב המנהלי הכולל במשרד ומכאן המבקר צריך להיות המוקצה לביקורת 

המבוקר. נתון לחסדיו. מצב זה אינו רצוי ויש לפעול לשינויו   על ידימתוקצב 

 (.14-13: 1446)זליכה, 

דוגמה עכשווית לבעייתיות של מעמד מבקר הפנים ולחוסר האפקטיביות שלו היא 

, שממצאיה יצאו 1441רת בשנת פרשת השחיתות של קופת חולים מאוחדת. בביקו

קופת חשדות לאי סדרים חמורים ושחיתות במצא מבקר המדינה  1454 -לאור ב

בישול מכרזים, טובות הנאה לבכירים, העסקת ילדי המנכ"ל : "מאוחדת" חולים

בידי ספקים חיצוניים,  ,מואל מועלםשדאז שאולץ להתפטר בעקבות הממצאים, 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%93%D7%99%D7%9F
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 .שקלים ללא מכרז והשתקת הביקורת הפנימיתמסירת עבודות בעשרות מיליוני 

. נגד סומך הועלו דוד סומך ,מבקר הפנים של הקופהטענות קשות עלו גם כנגד 

פעל בניגוד לחוק ותוך ניגוד חשדות שעשה יד אחת עם ההנהלה במעשי השחיתות ו

תפקידו שהמבקר הפנימי עסק במקביל ל, המדינהמבקר נמצא על ידי  .עניינים

קיבל החלטות, ומאידך גיסא כאשר מחד  ,פהיסוקים נוספים בקועגם בכמבקר 

 .(1441)גילת ואח',  צריך לבקר אותן יההגיסא 

 

 המגזר השלישי

 

פועלים  ,בצד פעילותם של המערכות והמוסדות הרשמיים כנגד תופעת השחיתות

תנועת אומ"ץ, התנועה . הבולטים שבהם הם: המגזר השלישיבתחום זה גם ארגוני 

 השלטון והמרכז לאתיקה בירושלים. לאיכות

עושים ארגונים אלה, שחלק משמעותי מפעילותם מתבצע על בסיס התנדבותי, 

על  ,שימוש נרחב באמצעי התקשורת, במוסד מבקר המדינה ובמערכת המשפטית

מנת לחשוף את כשלי האתיקה והשחיתות השלטונית, תוך דרישה להחמרת 

חרי ציבור. מטרתם לעלות את הרף האתי הנורמות המשפטיות המופעלות כלפי נב

תורמים לאיזונים ולבלמים מול (. בכך, הם 116-118: 1454 לכדי הסף הפלילי )שיין,

פוליטי -מהווים אמצעי פיקוח ובקרה. מעמדם הא, וכוחה של המדינה ומוסדותיה

את מעמדם  יםמוסרית ולא מרווח כלכלי, מעצימ מאידיאולוגיהוהיותם מונעים 

זריזותם ב , בין היתר,להם לגיטימציה. יתרונם של גופים אלה יםניקבחברה ומע

 ובגמישותם ביחס לגופים ממוסדים.

את הפן האחר של פעילות המגזר השלישי בתחום זה מביאים אישים כמו, למשל, 

לגופים אלה השפעה , טוען שיין כי "שפת השחיתות" ,בספרו(. 1454פרופ' יוסי שיין )

הרשויות . האופן שבו הם מציגים את יקר במצבי משברשלילת ואף הרסנית, בע

 תפוגעואת הדמוקרטיה מסכנת  כחסרי לגיטימציה, הפוליטיקאים, ואת כחלשות

  (.116-118: 1454בהליכי קבלת ההחלטות וביישום מדיניות נבחרי הציבור )שיין, 

האיתור  לב הקהל. הן מתחרות על מאבק סמוי על מתקייםבין התנועות הללו 

 תגובה הראשונה. שון וההרא
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  בישראל התנועה למען איכות השלטון

 

המשבר הקואליציוני שהתחולל , בעקבות 5114במרץ  תנועת מחאההתנועה נוסדה כ

משטר בשינוי ובצו חפש , מפגינים ואזרחים מן השורהשובתי רעב, עם קומץ בכנסת

 חברים ותומכים. 14,444-מונה התנועה כ ,1454פוליטי תקין. כיום, בשנת 

פט בדימוס חיים כהן ז"ל. כיום עומד בראש התנועה עו"ד  מיסדה של התנועה השו

 .(1454)אתר התנועה למען איכות השלטון בישראל,  אליעד שרגא

 

איכותי  ממשלפועלת לקידום יא רואה עצמה המתוך אתר התנועה ניתן ללמוד כי 

, טוהר המידות וטובת . היא רואה עצמה כמגינת שלטון החוקישראליותר במדינת 

פוליטית וקיימת שלא למטרות רווח. היא פועלת -התנועה היא עצמאית, א הציבור.

של חבריה, וזאת על מנת  דמי חברפרטיות, ולא ממשלתיות, ומ תרומותבאמצעות 

תלות. להשגת מטרותיה פועלת התנועה בדרכים שונות כעתירות -לשמור על אי

מנהל נן תואמות את הלבג"ץ, חשיפה וגילוי ברבים של פעולות עובדי ציבור, שאי

, פרסומים, שחיתותהתקין, מתן עזרה משפטית ללא תשלום לחושפי  הציבורי

 .)שם( כנסים ואירועי מחאה

 

. האות מוענק 5111החל משנת  התנועהמוענק על ידי  "אות אביר איכות השלטון"

טוהר לאישים בולטים שבמהלך השנה שחלפה פעילותם הייתה מופת לקידום 

 בעיני התנועה. שלטון החוקו המידות

התנועה עולה, שהיא מייחסת הצלחה לשימוש הרב שהיא עושה בהגשת מאתר 

: הבאת כל הסכם להרכבת קואליציה לידיעת הציבור בטרם תאשר עתירות לבג"ץ

הדוק על מינויים למשרות  את הרכב הממשלה, פרסום צו שיפוטי לפיקוח הכנסת

הורתה  ועדת הכנסת, המינויים הפוליטייםממשלתיות על מנת למגר את תופעת 

למפלגות להעביר לקופת המדינה תרומות בלתי חוקיות שקיבלו, מנכ"ל חברה 

ות התנכלות לחושף שחיתויות בחברה ממשלתית נאלץ לסיים את תפקידו בעקב

 . (1454)אתר התנועה למען איכות השלטון בישראל, 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1990
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%A8%D7%A2%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%A8%D7%A2%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%93_%D7%A9%D7%A8%D7%92%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
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 תנועת אומ"ץ

 

בראשותו של  –אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי  – תנועת אומ"ץ

קבוצת אזרחים מכל גווני החברה על ידי  1443הוקמה ביוני אבנרי,  אריההעיתונאי 

להתנדב במטרה לשנות ולשפר  , על פי אתר התנועה,שהחליטו ,והקשת הפוליטית

ואת אורחות חייהם של נבחרי הציבור  ,ללאת פניה של החברה הישראלית בכ

 . בפרט

מפלגתית, המתקיימת מתרומות -פוליטית וא-א עמותהכ עצמה המגדיראומ"ץ 

עת אומ"ץ, )אתר תנו ומדמי חבר, ללא תקצוב מהמדינה, וחבריה פועלים בהתנדבות

1454.) 

 שחיתותנגד הקשר ההדדי בין הון ושלטון, נגד המטרותיה הן מאבק לפי האתר, 

סיוע ; ון מנהל תקין וטוהר מידותלמע ; פעילותהכול בפני החוק שוויוןולמען 

למען שוויון  ת התנועהבתחום המשפטי פועל .אוכלוסיות חלשותולגופים חברתיים 

וצדק מסוג אחר להמוני בפני החוק ובלימת התופעה של צדק מועדף למיוחסים 

 .)שם( העם

החליטה תנועת אומ"ץ ליזום שיתוף פעולה בין  לאחרונהאתר התנועה מדווח כי 

גופים אקדמיים וארגונים ציבוריים על מנת להקים מרכז עצמאי ובלתי תלוי לחקר 

מכון מחקר שיהיה מולטי מתוכנן לפעול השחיתות במדינה. במסגרת המרכז, 

קו בו חוקרים מתחומי מדעי המדינה, משפטים, סוציולוגיה, ויועס ,דיסציפלינארי

ת אחד מיעדי המרכז יהיה לתעד ולסקר את תופע ופסיכולוגיה.  פילוסופיהכלכלה, 

האם קיימים כשלים מבנים אשר מאפשרים  ,ולבחון ,ונדבכיה שחיתות השלטוניתה

 או מעודדים אותה. 

של שונים הי במישורים ל לעידוד הדיון הציבורופעלהמרכז אמור במקביל, 

, להגברת השקיפות השלטונית בקבלת החלטות, להעצמת המודעות השחיתות

לחשיבות ההתמודדות עם התופעה והשלכותיה המזיקות באמצעות הסברה, 

  . )שם( תוכניות הכשרה ויעוץ

 ,תרמו למדינהה אשר לדעת ,העמותה מעניקה בכל שנה את אות אומ"ץ לאישים

 ה.יבהתאם למטרות

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
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 המרכז לאתיקה בירושלים

 

כמרכז ארצי  5117שהוקם בשנת  ,בירושלים הוא מוסד ציבורי 21המרכז לאתיקה

בית בשופט ששימש בעבר כפרופ' יצחק זמיר, עומד בראש המרכז  .לענייני אתיקה

 יועץ המשפטי לממשלה., וכהמשפט העליון

 

 ,22קצועיתלהיות הגוף המוביל והמשפיע בתחומי האתיקה המהמרכז שם לו מטרה 

, ומכאן הרלוונטיות שלו לתחום השחיתות השלטונית הארגונית והציבורית בישראל

חשיבותה של האתיקה המקצועית בכך  .(1454)אתר המרכז לאתיקה בירושלים, 

להנהלות של ארגונים ציבוריים, המעוניינות פנימי שהיא משמשת כלי פיקוח 

 (.15 :1443להילחם בתופעה בתוך ארגוניהן )יחזקאלי, 

 

האתיקה  ,בדרך כלל לקדם את האתיקה בכל התחומים.מבקש המרכז לאתיקה 

איננה נאכפת באמצעות סנקציות הקבועות בחוק אלא באמצעות תהליכים ותגובות 

במישורים הציבורי, החברתי, המקצועי והנורמטיבי. האתיקה מוטמעת על ידי 

 ה. פעולות של מנהיגות, דוגמה אישית, חינוך, הדרכה וחניכ

 

לטפח, לעודד ולפעול ליצירת מודעות בדבר המרכז לאתיקה שם לו למטרה 

חשיבותה של האתיקה בהתנהגות האנושית בכלל ובקרב מקצועות וארגונים בפרט. 

 ,לפעול לגיבושם וליישומם של סטנדרטים אתיים בקרב אנשי מקצועבין יעדיו 

בחברה הישראלית  ובכך לחולל בתהליך מתמשך שינוי ,ארגונים ובקרב הציבור

  .איכות החיים וכבוד האדםעל בדגש 

 

כגון: אתיקה רפואית, אתיקה המרכז עוסק בסוגיות של אתיקה מקצועית, 

נושאי משרה או בעלי תפקיד אתיקה של ; בומהוכד, חינוכית, אתיקה של עורכי דין

                                                 
היא דורשת התנהגות  האתיקה היא תורת המידות הטובות.על קצה המזלג,  "אתיקה": 21

גם התנהגות במסגרת החוק עשויה להיות  ,ראויה, ואינה מסתפקת בהתנהגות חוקית, שכן
ראויה, בחיי יומיום של כל אדם ובמסגרות חברתיות שונות, היא פוגעת ומזיקה. התנהגות 

)אתר  מרכיב חשוב של איכות החיים, תרבות השלטון, התנהלות מקצועית וחוסן חברתי
 . (1454המרכז לאתיקה בירושלים, 

קיימות הגדרות רבות לאתיקה מקצועית. אסא כשר, למשל, רואה  ":מקצועית "אתיקה 22
סה של מהות המקצוע, ממנה נגזרת גם תפיסה סדורה של האידיאל באתיקה המקצועית "תפי

המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית", כאשר, 'אידיאל מעשי', בהקשר זה, הוא "מערכת 
ערכים או עקרונות, הנותנת בסיס להחלטות מנומקות, שהן מעשיות בתכנן" האתיקה 

רכי הפעולה האפשריות, באזור פעולה במעלה הסולם של קשת ד המקצועית, לפי כשר, הינה
רף העליון של ההתנהגות הטובה והראויה של איש המקצוע, ושאנו רואים בה יעד והתנהגות ה

 (.1, 0 :1445כשר, ; 14, 1443יחזקאלי, לנהוג על פיה )שיש  ,אידיאלית
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כגון: אתיקה של שר בממשלה, אתיקה של חבר כנסת, אתיקה של מפקד בצבא, 

ארגונים כגון: אתיקה של צה"ל, ובאתיקה של ; ומהשל ראש עיר וכדאתיקה 

אתיקה של ארגון עסקי, אתיקה של ארגון ציבורי, ממשלתי אתיקה של משטרה, 

  .(1454)אתר המרכז לאתיקה בירושלים, ומה וכד

 

 "העמותה לטוהר המידות והמאבק בשחיתות" – עמותת עוגן

 

ללא כוונות רווח, אשר הוקמה ת ובלתי מפלגתי היא עמותה רשומה, "עוגן"

לפי אתר על מנת לסייע לעובדים, אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם.  5161 בשנת

פועלת למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות במקומות עבודה  העמותה, היא

 614 -בישראל, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. עד היום טיפלה העמותה בכ

 מקרים. 

פעולות במישור החקיקתי, , כמו גם כוללת מתן עזרה משפטית פעילות העמותה

 .(1454)אתר עמותת עוגן,  במישור התקשורתי וייזום פרויקטים

 

 הישראלי לדמוקרטיהכון המ

ואיש  אריק כרמוןעל ידי ד"ר  5115המכון הישראלי לדמוקרטיה נוסד בשנת 

עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, , כגוף הברנרד מרכוסהעסקים 

 במנהל הציבורי, במוסדות הדמוקרטיה ובתשתיותיה הערכיות.

שוכן בירושלים, והוא מוסד עצמאי, לא פוליטי ולא מפלגתי, הממוקם בתפר  מכוןה

 .שבין פוליטיקה לאקדמיה

, תקשורת, ההדת והמדינה, כלכלה, המשפטבמכון פועלים חוקרים בתחומי ה

ועוד, המציעים למקבלי ההחלטות הצעות יישומיות לשיפור  טרור, הדמוקרטיהה

 הישראלית. הדמוקרטיה 

המיזמים השונים של המכון כוללים תכניות מחקר ארוכות טווח ופרויקטים 

בתחומים ספציפיים, ובמסגרתם מספק המכון מידע לקהלי היעד השונים: 

בתכניותיו ובמפעליו מחוקקים, מקבלי החלטות, עובדי מדינה והציבור הרחב. 

ולגיבוש ערכיה. המכון חותר לחיזוק מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל 

עמיתי המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה 

של החוקרים בישראל, מנהלים פרויקטים במגוון תחומים מהותיים במטרה לחזק 

http://he.wikipedia.org/wiki/1991
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A1&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A1&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
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את המכון כגוף מכוון מדיניות ולשמש כבימה ציבורית לדיון ולליבון סוגיות 

 ת.חשובות הרובצות לפתחה של החברה הישראלי

ליבת פעילות המכון מתבססת על מיזמים קבועים הפועלים בטווח ארוך בניהולם 

 שחיתות שלטונית; דת ומדינה; חוקתישל העמיתים הבכירים במכון: התהליך ה

-ואנטי פוליטיקה; אי שוויוןיות; בישראל; רפורמות פוליטיות; רפורמות כלכל

. המכון מקיים ימי עיון, פאנלים  ודמוקרטיה ועוד ביטחון לאומיפוליטיקה; 

ין אלה וביחס לתחום השחיתות השלטונית ניתן לציין ושולחנות עגולים בתחומי עני

האם להוסיף להם "שיניים"?,  -את יום העיון בנושא מבקר המדינה ושומרי הסף

את השולחן העגול בנושא מימון מפלגות, הדן בין היתר בתרומת הנושא לחוסר 

אמון הציבור במערכת הפוליטית וסוגיית השחיתות שבפוליטיקה הישראלית על 

את. עוד ראוי לציין כי המכון השיק לאחרונה את ספרו של דר' נבות, רקע ז

אתר המכון הישראלי ) תולדות של מושג שנוי במחלוקת"-"שחיתות פוליטית

 .('א1455לדמוקרטיה, 

במסגרת פעילותו עוסק המכון גם בהיבטים של מינהל ציבורי וממשל. כחלק 

, ידי נשיא המכון-על מהמכון לדמוקרטיה הוקם פורום לתיקון שיטת הממשל

תהליכים אשר יחוללו מפנה משמעותי  כרמון. מטרתו של הפורום "להניע פרופסור

 ביכולות ואופני התפקוד של בית הנבחרים בכלל והאוחזים בהגאי השלטון בפרט"

 '(.ב1455)אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

ובר בפרויקט . מדהישראליתבנוסף עוסק המכון בעשור האחרון במדד הדמוקרטיה 

ששם לו למטרה לערוך בדיקה מקיפה של איכות הדמוקרטיה הישראלית ותפקודה, 

לגבש מאגר ידע שיקדם את המחקר, יעשיר את השיח הציבורי בנושא ויעורר 

מודעות לשינויים ולמגמות שחלים, לחיוב ולשלילה, בהרכבי האיכות והתפקוד של 

לאומיים ועל -ים השוואתיים ביןהדמוקרטיה הישראלית. הפרויקט מתבסס על מדד

ניתוח של תפיסת הדמוקרטיה כפי שהיא משתקפת בסקרי דעת קהל מייצגים של 

גרת במס מכון גוטמןנשאלים בשלוש שפות. המדד נערך ב 5,143האוכלוסייה, ובהם 

סוגיית  1441. כחלק ממד זה עלתה למשל בשנת המכון הישראלי לדמוקרטיה

שים שהמדינה נגועה ישראלים רבים ח ,השחיתות השלטונית. על פי ממצאיו

סבורים שהשחיתות בישראל רבה מזו הרווחת במדינות  37%. בשחיתות עמוקה

 (.'ג1455)שם,  דמוקרטיות אחרות

ף עם המרכז לאתיקה בנושא ניגוד תס משונטל המכון חלק בכנ 1454באפריל 

בו דנו באירועים בהם נבחרי ציבור, נושאי משרה בכירה  ,עניינים במרחב הציבורי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.idi.org.il/GuttmanCenter/Pages/guttman_main.aspx
http://www.idi.org.il/GuttmanCenter/Pages/guttman_main.aspx
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עת מתערבים  ,ועובדים בכירים במינהל הציבורי פועלים תיחת ניגוד עניינים

 . (1455)אתר מרכז האתיקה,  בסוגיות בהן יש להם או למקורביהם אינטרס

 

 :"השחיתות השלטונית"עם מרכזיים תמודדות מרכיבי ה. 3ב.

 

צד המערכות המתמודדות עם השחיתות ישנם מרכיבים נוספים בעלי ל

מרכיבים אלה מצויים על ציר חשיבות רבה לטיפול בתופעת השחיתות. 

מצדו האחד ועל אכיפה מנהלית וחושפי  , קוד אתי ושקיפות חברתי חינוכי

 שבהם: להלן המרכזייםשחיתויות מצדו השני. 

 

 לכדי תרבות ארגונית ווהטמעתקוד אתי גיבוש  –המימד החברתי חינוכי 

 

היא חברה יציבה וחסונה יותר.  ,בעלת יושרה, אתיקה ומוסר בערכיה ,חברה בריאה

 מוסרההאתיקה, לדבר על חשיבות   – הרובד ההצהרתיקיים הבדל גדול בין 

ל דרגי החברה. הטמעת מחויבות לנושא בכ –יישומי -הרובד המעשיו והיושרה,

במערכת החינוך בדגש על לימודי התיכון, באמצעות תוכנית אתיקה ה"אתיקה" 

ובהתנהלות במסגרת אותה חברה; והטמעת "האתיקה  בלימודים אקדמאיים

 .רשויות הציבוריותבבמשרדי הממשלה ומוסדות ציבור, בבארגונים והמקצועית" 

ואמיתית מחויבות עמוקה לול ותכ זאת באופן שבו התרבות הארגונית תשתנה

שהאתיקה הארגונית תהפוך לחלק  –הארגונית, או במילים אחרות  לאתיקה

 מהדנ"א הארגוני.

הוקעה של ללקיחת אחריות ונודעת חשיבות רבה לדוגמה האישית, לבתחום זה, 

אלא  פט,משה יתומקרי שחיתות. המבחן אינו רק מבחן הראיות בב "עיגולי פינות"

  אתיקה הציבורית.מבחן היושר וה

להקטנת היקף מקרי השחיתות  ם של קוד אתי ותוכנית הטמעה יביאוקיומ

   ולצמצום התופעה.

הקוד האתי הינו תעודת זהות ערכית נורמטיבית של ארגון/מוסד. מטרתו לכוון את 

התנהגות העובדים ונושאי המשרה הבכירה. הקוד כולל מערך של עקרונות יסוד 

י עשה ואל תעשה והצפייה הינה שהנמנים על הארגון יבינו מנחים המורכבים מכלל

קוד אתי הוא  יפנימו ויחילו אותו על מעשיהם. פגיעה בו גוררת סנקציה. ,אותו

בהתאם  חברה )הארגון, המוסד, המשרד(אשר משתנה במהלך חיי ה ,מסמך "חי"

 . הלשינויים המתרחשים ב



74 

 

ואת דה על טוהר המידות ההקפ הדרכים להגביר אתמהווה את אחת אתי ההקוד 

תכנית  .להביא בטווח הארוך לצמצום רמת השחיתות ,ובכך ,השקיפות הארגונית

כתיבת קוד אתי ייחודי עבור הארגון והתוויית הדרך  תכוללאתיקה בארגון 

. נורמות ההתנהגות במסגרת הקוד האתי מהווים על פי רוב מסגרת להטמעתו

יש סנקציה על  ,טעם לפגם. לעיתיםהתנהגותית רצויה שיש באי קיומה משום 

  .הפרתה מצד מנגנון כועדת אתיקה ולעיתים יש מתן הנחייה והדרכה

וועדת האתיקה של הכנסת דנה  לחברי כנסת ישנם הליכים  אתיםבישראל, 

בהתנהגויות של חברי כנסת שחרגו מהאתיקה. ועדה בראשות השופט בדימוס זמיר 

סיימה ועדה  ,לפני כשנה לערך לחברי כנסת.קבעה לפני מספר שנים את הקוד האתי 

שמגר, את הקוד האתי של שרים  מאירעליון לשעבר, ה ת המשפטבראשות נשיא בי

 אולם ראש הממשלה והממשלה טרם דנו בהם ואישרו את תוקפם ,וסגני שרים

 .(1446)שמגר ואח', 

  

חד מי 1454 באוקטוברשפורסם  ,1441דוח מבקר המדינה ביחס לשלטון המקומי 

ממצאי  "היבטים אתיים הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות".פרק ל

)מבקר  הדוח מצביעים על לקונה בכל הקשור לפעילותם תחת מצב של ניגוד עניינים

 .(1454המדינה, 

לנבחרי , כמו גם שלטון המקומיבקוד אתי לנבחרי הציבור מורגש חסרונו של כיום 

שהעלאת הרמה של ההנחה היא, אכיפתו. לקביעת מנגנון ו ,שלטון המרכזיבהציבור 

תעלה גם את הרמה של השמירה על החוק. יש קשר בין שתי  ,השמירה על האתיקה

צריכה לבטא את להטמעת הקוד האתי שהמטרות. יש להכין גם תוכנית אפקטיבית 

היחס הרציני של הארגון אל האתיקה. העיסוק באתיקה של הארגון הוא עיסוק 

 .23מתמיד

 

 

בסביבות  רבה לגבי הסיכוי של קוד אתי להשפיעפקנות מצד שני, קיימת בספרות ס

 .היררכייםעבודה האופייניות לארגונים 

( כי קיימות שתי גישות בארגונים לגבי 5116כך לדוגמה, טוענים יחזקאלי ואח' )

 אימוץ אתיקה מקצועית: " הגישה העניינית" ו"הגישה המוסרית":

                                                 

 (. 1444) יזרעאלי אתעל חשיבות האתיקה בארגונים ראה    23
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מכשיר יעיל לשימור מעמדה של ואה באתיקה המקצועית ר "הגישה העניינית"

ביסוד )שימור במובן של בידול ולא במובן של שמרנות(.  הפרופסיה המקצועית

כי הגדרה של כללי האתיקה ואכיפתם הינם ערובה אימוץ גישה זו עומדת ההבנה 

הן לשימור מעמדם הציבורי והן ערובה נגד הסתבכות אישית ומוסדית.  ,בטוחה

מקצועות המאופיינים בתהליך של קבלת החלטות אישי ומהיר, המביאים לידי כן, ל

ביטוי את אישיותו של בעל התפקיד בתפקידו, פיתחו מערכת חמורה של כללי 

אתיקה מקצועית. זאת על מנת להבהיר את כללי ההתנהגות המנחים את בעל 

קאלי ואח', יחזהמקצוע בעבודתו, דווקא בשל התלות של הציבור בהחלטותיו )

5116.) 

ב'פרופסיות' אלה קיים גם קשר ישיר בין המוניטין המקצועי שלהם לקיום מערכת 

אין די בהגדרת כללי אתיקה. בצד אכיפה יעילה של כללים אלה. יוצא מכך ש

שיש בידה את הכלים  ,הכללים הכתובים חייבת לבוא מערכת אכיפה ממוסדת

גישה זו זקאלי ואח' מדגישים כי יח. לאכוף ביעילות סנקציות, על החורגים

עורכי דין למשל, אשר יש להם  –מפותחת מאד בקרב בעלי מקצועות חופשיים 

אינטרס רב בתדמית של מקצועם ובמעמדו. אנשי מקצוע אלה אכן פיתחו להם, 

בנוסף להגדרת כללי אתיקה, גם מוסדות עם סמכויות אכיפה של ממש, להבטיח 

לצורך עניין זה, היא לשכת עורכי הדין. איום חריגה מינימאלית מן הכללים. 

בתלונה ללשכה  מרתיע עורכי דין וללא ספק הוא כלי יעיל המבטיח ברוב המקרים, 

 . )שם( תפקוד נאות

כוכב "ארגוני. מעין  "מצפון"גורסת כי לארגון צריך להיות מעין  "הגישה המוסרית"

ן נוקטת, בדרך כלל, בצעד , המהווה אות ומופת לאנשי הארגון. הנהלת הארגו"צפון

יחזקאלי ואח' של הכרזה דקלרטיבית, על כללי אתיקה המחייבים את אנשיה. 

 , אשרמהמייצגים הבולטים בארץ של גישה זו, כשר סור אסאפרופמצטטים את 

, אלא שלב גבוה בסולם השכלול קוד אתי של ממש הוא לא תרופהגורס כי "

 . )שם( המקצועי"

 ,הארגון יהלועיגון בנוטמעה מסודרת, מוסדות אכיפה, ההבעיה היא, שבהיעדר 

 כללי האתיקה למילים יפות, שאין מאחוריהם מאומה.  יםפכוה

ארגונים אלה שייכים בעיקר לסקטור של מקצועות שאינם לפי יחזקאלי ואח', 

מעביד, שהוא הכתובת הישירה לכל פניה  על ידיחופשיים, בהם המשכורת משולמת 

ם כאלה, המוטיבציה של המועסקים להטיל על עצמם מגבלות וביקורת. בארגוני

 . )שם( מרצון, נמוכה ביותר

 יחזקאלי ואח' מדגישים, כי 
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העובדות שנותחו במאמר זה מצביעים, לדעתנו, מעבר לכל ספק, כי מצטייר מבחן ממשי 

אחד למעמדה האמיתי של האתיקה בארגון: מידת הסובלנות שהארגון מפגין כלפי אלה 

, הפועלים בניגוד לקוד האתי. למדנו כי במקרים שארגון מקיים כללים של בתוכו

אתיקה מקצועית רק להלכה, ואינו יוצר מנגנון אכיפה, נוצר פיחות במעמד הארגון 

 ופגיעה בסמכויותיו. 

 כדומהניתוח החומר מלמד שארגונים שכשלו במבחן זה, כמו הצבא, העיתונות לסוגיה ו

. יתרה מכך, למדנו גם "נייניתהגישה הע", על פני "מוסריתהגישה ה"אימצו כולם את 

 יכולה לשמש כלי ניגוח של ממש כלפי הארגון.  "הגישה המוסרית"ש

 (56, ע' 5116יחזקאלי ואח', )                                                                                                         

 

וני השירות הציבורי, שאמורים להשתמש באתיקה כחסם לשחיתות מכאן, שארג

שלטונית, מאמצים דווקא את ה"גישה המוסרית", שיותר משהיא מהווה חסם 

 לחריגות, היא משמשת כעלה תאנה וכתירוץ לאי נטילת מחויבות אמיתית.

 

 מת החייםענישה ושיפור רההחמרת , העלאת רמת השקיפותהגברת הפיקוח, 

 

שבתיאוריית  "כלכליהמודל "ה נסמך עלהשחיתות יה של תופעת אחד מהסבר

לפיה, מבצעי עבירות הם אנשים רציונאליים, המבצעים אותן בכפוף  .הענישה

(, על פי שלושה פרמטרים: 514: 1454)יחזקאלי, ומוטיבציה לשיקולי רווח והפסד 

 הסיכוי להיתפס, רמת הענישה וודאות הענישה.

שיקולי עלות תועלת. מה יאוריעל פי הת מונעשחיתות, עובד ציבור המבצע מעשה 

:  1446)זליכה, מכאן, יש לדאוג לכך שהעלות הכרוכה בשחיתות תעלה על התועלת 

14-01) . 

על מנת שהעלות תהא גבוהה מן התועלת, נדרשים פיקוח ובקרה הדוקים ושקיפות 

חקירה והעמדה  גבוהה, כדי למנוע מצב של שחיתות נסתרת. כן נדרשים זירוז הליכי

על המעשה האסור. בנוסף, יש לפעול  םדיילדין על מנת ליצור הרתעה ותשלום מי

 להחמרת הענישה שתבטא את חוסר הכדאיות מהרווח של השחיתות. 

את הדעת הינו מתן שכר הולם, שיפור תנאים  עליוהיבט משלים שיש מקום לתת 

ך השחיתות לשיפור רמת וכדומה לעובדי הציבור, על מנת שלא יאלצו לפנות לדר

 חייהם.  

ב"תורת  היא הופרכה במידה רבההבעיה עם התיאוריה הזו היא שהיא מיושנת. 

שחקרו את האופן שבו הערך" של זוכי פרס נובל, דניאל כהנמן ועמוס טברסקי, 
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כי אנשים מקבלים , ומצאו חוסר ודאותאנשים מקבלים החלטות כלכליות בתנאי 

; יחזקאלי, Tversky and Kahaeman ,5170) רציונאליהחלטות בפועל באופן לא 

1441). 

מהווה  בקרב רשויות השלטון אחד מהכלים הבסיסים להתמודדות עם השחיתות

ו הינם זרז . פתיחת המידע לציבור וחשיפת כלל המעשים לביקורתשקיפות המידע 

 ( .3-1: 1447)בלומנטל,  להיעלמותם של מעשי שחיתות שלטונית

המעניקים  ,במדינות רבות קיימים חוקיםעולה כי  (1447לומנטל )ממחקרה של ב

   :לציבור גישה למידע על רשויות המדינה

 Freedom of"חוק פדראלי בנושא הנקרא  ארצות הבריתנחקק ב 5188בשנת 

Information Act" . 

לאמנת האו"ם נגד שחיתות נאמר כי על המדינות  החתומות על האמנה  54בסעיף 

 דים להגברת השקיפות של הממשל הציבורי.לנקוט בצע

שקשרה בין מידת השחיתות של ממשל  – ישראל אימצה את המגמה הבינלאומית

 . 5116-כשחוקקה את חוק חופש המידע, תשנ"ח – לבין רמת חוסר השקיפות שלו

מול זכותו של הפרט לקבל מידע עומדת חובת המדינה להעמיד  לרשותו את המידע 

 קיפות.על מת שתתקיים הש

תהליך סדור ופתוח קיום השקיפות באה לידי ביטוי על ידי הצגת המידע לציבור, 

של קבלת החלטות, פומביות הדיונים, פרסום התקציב ושימושיו, פרסום 

  .)שם( פרוטוקולים, היענות לבקשות לקבלת מידע על פעולות הממשל ועוד

 ,נבחרי ועובדי ציבור כלי השקיפות מאפשר קביעת תקנים לגבי נורמות ראויות של

גילוי של פעילות המהווה סטייה מהנורמות. השקיפות מהווה כוח הרתעה  ,ומנגד

 נגד קבלת החלטות ועשיית מעשיים לא אתיים ואף פלילים.

לא  שחתת פחות. הנחה זוקיימת הנחה כי ככל שהמדינה שקופה יותר היא מו

רים למגבלות ולצרכים לצד היתרונות של השקיפות יש להיות ע תוקפה אמפירית.

כמו הקצאת משאבים לעיסוק במסירת המידע, היבטים של סודיות נדרשת למען 

ביטחון המדינה, חשיפת היבטים כמו מינוים פוליטיים ושכר גבוה היוצרים מדרון 

 חלקלק לאור דרישת אחרים להימנות עליהם ובדרך זו מנציחים את השחיתות.  

 .(1: 1447)בלומנטל, 

אלא צעד ראשון וחשוב בהתמודדות עם פעולות  ,נה תרופה לשחיתותהשקיפות אי

 שלטוניות לא ראויות.
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חקיקת חוק חופש המידע לכשעצמו ללא יישומו הדווקני לא יביא לתוצאה המצופה 

בחינת יישום חוק חופש המידע בישראל מצביע כי עדין החוק של מניעת שחיתות.  

א ליצירת שקיפות ציבורית מטעמים לא הצליח להתקבע כנורמה מחייבת ולא הבי

שונים. יתכן שזה אחד ההסברים לממצאי סקרי דעת הקהל ביחס לשחיתות 

בממשל בישראל.  קיום החוק על ידי הממסד יביא למהפכת השקיפות , לשיפור 

 .(10-54: 1447אמון הציבור בעובדי ובנבחרי ציבור ולחיזוק שלטון החוק )בלומנטל, 

 

 משמעתי  דיןשל  אכיפה מנהלית

 

 בעיקראשר ישמשו  ,נדרשים כלים חלופייםלצד טיפול חקירתי והעמדה לדין פלילי 

של אכיפה מנהלית עם  מנגנון בינייםמעין  –"אפורה" השחיתות התופעת מול 

 .משמעתיהדין ה – שיניים

 בין היתר שלכאורה ניתן להכיל עליהם ,מערכת הדין המשמעתי מטפלת במעשים

מדובר בעבירות קלות, נתפסת מערכת האכיפה שמאחר ו אלא ,גם את הדין הפלילי

בנוסף, ניתן להכיל עליהם כללי אתיקה שתורגמו לנוהלי עבודה  המנהלית כמספקת.

והסנקציה  ,במרכז התפיסה נמצא הארגון (.5116ארגוניים )יחזקאלי ואח', 

, קנסית כמו אי קידום העובד, הטלת סנקציה מניעתעל מפר הכללים הינה  המוטלת

    .(1454 )נבות,   וכדומה פיטורים

קבע המחוקק חובה של קיום המשמעת וקיום נורמות  ,ביחס לעובדי המדינה

הנורמות שיש להן תוצאה משמעתית לגבי עובדי התנהגות שתוצאתן משמעתית. 

 ק זהוח. ב5183-לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג 57המדינה נקבעו בסעיף 

והותיר בידי בית הדין למשמעת   ,שמעתמן כללי את עבירות ההמחוקק באופהגדיר 

 ,. כן נקבעו אלה בתקנות שירות המדינה )התקש"יר(לצקת להן תוכן קונקרטי

 . (01: 5115שהינן הוראות נציב שרות המדינה. )אליאסוף,

 

 

צמוקין נ' ביה"ד המשמעתי לעובדי המדינה, נפסק בהקשר לנורמות  ,53/17בבג"צ 

 : , כיאלה

 

התביעה הפלילית נועדה לקבוע אם הנאשם עבר על החוק ואם הוא ראוי כי יטילו עליו 

ואילו הדין המשמעתי לא נועד להעניש את העבריין, כי אם  ,את העונש הקבוע בחוק
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ציבור לקבוע, בראש ובראשונה, אם הוא עודנו ראוי לאמון אשר רחשו לו השלטונות וה

 .  לפני שנמתח עליו קו של חשד

   (53/17"צ )בג

 נקבע  וביחס לדיינים ;"השפיטה :חוק יסוד"ל 53בסעיף נקבע  ,ביחס לשופטים

כי הינם נתונים לשיפוטו של בית דין " 5111-התשט"ו חוק הדיינים"ל 14בסעיף 

 משמעתי.

המפרט את נמצא קודקס משמעתי  ,דוגמת צה"ל ומשטרת ישראל ,בארגונים שונים

חוק המשטרה ב"במשטרה מתקיים הדבר ועם. סנקציות על ביצמונה האיסורים ו

דין את ה. "1448-)דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו

הליך סדור הכולל שפיטה  על ידי ,זאת .מחיל הארגון על הנמנים עליו משמעתיה

ומתקיימים בו היבטים שונים של  ,בהרכבים שונים )מדן יחיד ועד להרכב מיוחד(

 איות.דיני הר

כנגד עובדי ציבור )עובדי מדינה  ,בעיקר ת,קיימ דין משמעתי של אכיפה מנהלית

 , כאמור,על נבחרי ציבור. השימוש בה נועד החל האינועובדי רשויות מקומיות(  ו

ואינה מגיעה לכדי רמה פלילית מובהקת.  ",הבדרך כלל, "אפור ,במצב בו השחיתות

אין קוד אתי ולא חל כל הליך אתי ואו דין  שלטון המקומי,בלנבחרי הציבור ביחס 

  משמעתי. 

המחזיקים בסמכויות  ,במדינה כוללת אלפי נבחרי ציבור תהמערכת המוניציפאלי

נרחבות ובעלות השפעה על חיי היום יום של האזרח המתגורר בשטח עליו אמון 

פועלים להעברת סמכויות  ,במסגרת חקיקת חוק עיריות חדש ,נבחר הציבור. כיום

יצומצם מרחב האפשרויות לקיומה של  ,בכך .מנבחר הציבור לדרגים מקצועיים

   (.81-83 : 1446,התנהגות מושחתת )מזוז

אם ניתן להרחיב את סמכויות נציבות שירות המדינה בכל  ,ראוי לבחון בהקשר זה

 ,למשל ,מצב זה היה מביא המשמעתי גם ביחס לנבחרי ציבור.הקשור לדין 

לדין משמעתי בפני  השר חיים רמוןלהעמדתו של  ,יקת החיילתבפרשיית רמון ונש

 על כל המשמעויות הנגזרות מכך. ולא לדין פלילי ,בית דין למשמעת

 

 ארגוניםבבמוסדות ו חושפי שחיתות

בהתמודדות עם השחיתות השלטונית הינו חשיפתה של השחיתות על מרכיב חשוב 

  "המתריעים שבשער"ונים אלה מכ ידי העובדים בארגון/מוסד/משרד ממשלתי.

Whistle-Blowing).) 
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מהווה מקור בעל ערך  ,החושף מעשה מושחת ומדווח עליו ,עובד מתוך ארגון

להמשך הטיפול בעבירות עליהן מצביע, אם במישור המשמעתי ואם במישור 

על פי אסטרטגיה זו, חשיפה וגילוי של מעשים לא מוסריים קל וחומר לא  .הפלילי

מאפשרים להפחית את ממדי השחיתות בתוכו. על כן  ,ים בארגוןחוקיים המתבצע

יש לעודד את ההתרעה על מעשי השחיתות וכן את ההגנה על המתריעים )שלום, 

1441 :501 ) 

צביע על המ ,כחשיפת מידע על ידי חבר בארגון "ניתן להגדיר "חשיפת שחיתויות

ארגון או להתנהגות התנהגות בלתי חוקית או בלתי מוסרית בכאורה, לל חשדות, 

 .בארגון המנוגדת לאינטרס הציבורי

והשלכותיה  "השחיתות השלטונית"ההתמודדות עם תופעת לאור חשיבות 

תרומה לאיכות השלטון ולשמירה על שיפת שחיתות חיש במעשה של  ,ההרסניות

על חושפי השחיתויות  נהלהגנודעת חשיבות  ,מכאן .תקינותו של המינהל הציבורי

 מעוגנת בחקיקה. תהיה הגנה זו ורצוי ש לות להםמפני התנכ

משה חזות המקרה של  הלחושף שחיתות הינ מהעת האחרונה הדוגמאות תאח

ומילא בין היתר תפקיד  \חזות עבד ברכבת ישראל שמונה שנים מרכבת ישראל.

יושב בביתו עד שפוטר הוא מנהל תורן של תחנות הסעה בצפון. מזה חמש שנים 

קשרים פסולים בין ההנהלה ועל  אחר שהצביע על מעשי שחיתותל ,זאת .לאחרונה

ופעילות במצב של  ות ומינויים לרבות מינויי קרוביםהכוללים הטב ,לוועד העובדים

לרבות האפשרות  ,כן הצביע על שורת כשלי בטיחות ברכבת ישראל .יינםנעניגוד 

ר שאכן דב ,שהקרונות שיובאו מדנמרק עשויים להידלק ולהפוך למלכודת אש

 ,נוסעים 544-למעלה מבמזל רק פגעו נאירוע בליד שפיים.  1454התרחש בדצמבר 

אשר קיים ביקורת ברכבת ישראל  ,רובם קל. את המידע מסר חזות למבקר המדינה

 וממצאיה הקשים פורסמו לאחרונה. 

בתלונות רבות על תפקודו מואשם ו נרדף חזותמצא עצמו  ,בשל המידע שמסר

שנסגרה מחוסר  ,לחקירה פלילית נגדוות הללו הובילו גם . ההאשמהמקצועי

ו בין תגללאור הקשרים שנשל החקירה, עצם כשירותה אף על  טענות. הועלו אשמה

של חזות לבכיר ברכבת ישראל. סוגיית פיטוריו , האמון על החקירה ,קצין המשטרה

  (.18-11 :1455 )גינוסר, והפיצויים להם זכאי מונחת כיום לפתחו של בית המשפט

ועל אף תרומתם הרבה של חושפי השחיתות לטוהר הנידות בשירות  יחד עם זאת

לא אחת נחשף כי עובד אשר מתריע על שחיתות במקום עבודתו , נמצא  הציבורי, 
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במערכת יחסים עכורה עם סביבתו. יחסי העבודה בארגון נמצאים, לא אחת, בשפל 

 . 24ויש לו קושי של ממש לתפקד

יפו, -ות לכך הינה פרשיית רפי רותם ממחלקת החקירות בתל אביבוגמאאחת מהד

 .1443אשר חשף שחיתיות בארגונו, רשות המיסים, בשנת 

, נגד החלטת המדינה (111/48עע )ר שהגיש לבית הדין הארצי לעבודה ובערע

בית המשפט הצביע בפסק . להעבירו לתפקיד אחר נבחנה סבירות החלטת המדינה

ששרה בינו לבין עובדים אחרים בארגון טרם  תסים הבעייתיהדין על מערכת היח

 חשיפתו את השחיתות: 

נמצא בסיס לקיומה של מערכת יחסים עכורה בין המערער לבין עמיתיו  בחומר הראיות

 קודם להעלאת הטענות בדבר שחיתות לעבודה, יו"ר הוועד והממונים העקיפים עליו,

. 1443פני הגשת התלונה למשטרה בספטמבר ול 0.3.43בפרהסיה באסיפת העובדים ביום 

 בין היתר, נמצא כך:

התלונן מר נחמני על "איומים הכפשות וקללות" שהשמיע כלפיו  51.51.41ביום 

  10.1.43המערער. אותו עובד הגיש תלונה במשטרה נגד המערער בגין איומים ביום 

לפיה המערער מנהל בטחון מכס ומע"מ,  והוסיף והגיש "תלונה חוזרת" למר טיבי

 מאיים עליו ומכפיש את שמו, וביקש להעביר תלונותיו לטיפול נציבות שירות המדינה. 

הוגשה תלונתו של מר יוסי ברוך נגד המערער על "האשמות שווא  10.1.43בתאריך 

 שימוש בלשון בוטה ואיומים".
  

שהעלה  נוכח מערכת היחסים הקשה והתלונות שהעלו כלפיו עמיתים לעבודה, עוד לפני

את טענות השחיתות באסיפת העובדים, היה על המערער לבסס את התנאי הנדרש 

א לחוק לפיו "לא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפגוע בתנאי עבודתו או 3בסעיף 

לפטרו" ומערכת יחסים עכורה זו, לא עמדה בבסיס שיקוליו של המעביד על העברתו 

 מתפקידו. 

כיח באופן לכאורי, התקיימותו של תנאי זה, ממילא לא משלא עלה בידי המערער להו

ניתן לקבוע דבר קיומו של ספק ממשי בכשרות שיקולי המדינה בהחלטתה להעבירו 

 מהמחלקה. 
  

מערכת יחסים עכורה וממושכת עם רבים על רקע זה, בדין קבע בית הדין האזורי כי "

ישירה בין תלונה  מעובדי המחלקה גורמת, בנסיבות המקרה, להיעדרה של זיקה

במשטרה להחלטה להעבירו מתפקידו". "מכל מקום אין לייחס  למערכת יחסי העבודה 

של העלאת חשדות  מצד התובע והתלונה  ה כפי שתוארה לעיל אך ורק על רקעהעגומ

בגין חשד לכאורה לשחיתויות ביחידה" וכי  1/43שהוגשה ע"י התובע רק בחודש 

אורה בעובד בשל הגשת התלונה וזאת מכוח מערכת "משנותק הקשר בין הפגיעה  לכ

יחסי האנוש הבלתי נסבלת ששררה בעטיו של התובע במקום העבודה, בלי קשר לתלונה 

 ועוד הרבה לפניה, אין התובע יכול ליהנות בצילו של  חוק זה.

 (111/48ע "ע)

 
                                                 

 .(1443ניאל אילן )לעניין זה, ראה, בין היתר, ד 24
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 :הגנה על חושפי שחיתותביחס לובישראל  ריתהבצות מצב החוקי בארה

ושפי ומדינתיים במטרה להגן על ח םיילפדראחקקו מספר חוקים נ בריתצות הבאר

  (:1, פרק Boatright ,2000) שחיתות

 החוק: "Civil Service Reform Act of 1978"  מגן על חושפי שחיתויות שהם

 ,Merit System Protection Board" (MSPB)" -ומקים את ה ,עובדי הממשל

ושף התנכלות שננקטו כנגד ח מעשי שתפקידה לקבל ולטפל בתלונות על

 שחיתות.

 ה- "Whistleblower Protection Act of 1989" על ידי קודם חיזק את החוק ה

שתפקידו לקבל את הדוחות בדבר  ,"Office of Special Counsel" –הקמת ה 

 שחיתות.ושפי ח

 ה  הואושפי שחיתות החוק האפקטיבי ביותר המגן על ח-"Federal False 

Claims Act of 1983" , החוק מעודד דיווח על כל מעשה  .5168שתוקן בשנת

אחוזים מהכספים,  34-51 מרמה של קבלני תעשיית הביטחון, על ידי הענקת

  .שנחסכו כתוצאה מחשיפת המרמה, לעובדים שחשפו את השחיתות

חוק ההגנה על "הוא  חושפי שחיתות החוק המרכזי בדבר הגנה על , בישראל

 . "5117-פת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין(, תשנ"זעובדים )חשי

אשר מדווח על מעשה שחיתות או טוהר  ,על עובדמפני התנכלות להגן ו מטרת

מידות. מטרתו של החוק לבצר את שלטון החוק בישראל ולמנוע שחיתות במינהל 

  .(1455)אתר הכנסת ,  הציבורי

יפגע מעביד בתנאי עבודתו של עובד ולא  לא: 1החוק נקבעה בסעיף תכליתו של 

בלבד שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד,  ,יפטרו בשל כך

 או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור. 

מחייב הגשת התלונה בתום לב,  גנה והתרופות שיינתנו לגבי תלונההיקף הה

בודה... או בקשר... לפעילותו של "התלונה הוגשה על הפרת חיקוק במקום הע

גם אם התלונה הוגשה על פגיעה בטוהר המידות או  –המעביד, ובגוף ציבורי 

במינהל תקין; התלונה הוגשה לרשות המוסמכת לקבל את התלונה, או המוסמכת 

   (.1455גוטמן, ) "לחקור בעניין המשמש נושא התלונהלבדוק או 
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לתבוע בבית הדין לעבודה  ,וצאה מכךשנפגע כת ,ושף שחיתותחוק מאפשר לחה

יתה יפיצויים והשבה לעבודה. על העובד להוכיח כי הסיבה היחידה לפיטוריו ה

עמידה בתנאי זה היא קשה ביותר, יש לציין, כי חשיפת השחיתות על ידו. 

 )שם(. ות שונותוהמעבידים הצליחו עד כה לסכל זאת באמתל

חוק לעידוד טוהר המידות בשירות ה"הוא  ,הקשור בעקיפין לנושא ,חוק נוסף

לפיו רשאי נשיא המדינה להעניק תעודת הוקרה לעובדים  ",5111-הציבורי, תשנ"ב

תוקן החוק והסמכות לאיתור מועמדים הועברה  1447בשנת שחשפו מעשי שחיתות. 

 ופעל עד היום. טרם החוק לשר המשפטים. ה

ם בקריאה כי יפעל על פי התנועה לאיכות השלטון לשר המשפטיפנתה  1455בינואר 

שנת מ", 5111-חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב"להתיקון 

 ,זאת  .ויפעל לאיתור מועמדים לקבלת תעודות הוקרה לחושפי שחיתויות ,1447

, שניתנה לוטרם מימש השר את הסמכות  ,שנים מאז התיקון לחוקכיוון ששלוש 

)התנועה לאיכות השלטון בישראל,  חיתויותלחושפי ש תעודות הוקרה לקיולא ח

1455). 

בחוק מבקר המדינה ניתנה למבקר המדינה סמכות להשיב לעבודה עובדים כמו כן 

שחשפו שחיתויות ונפגעו כתוצאה מהתנכלות להם. סמכות זו מופעלת על ידי 

  .המבקר במשורה

בו ש ,רכפי שפורט בדוח נציב תלונות הציבו ,1446מקרה לדוגמה התרחש בשנת 

התקבלה תלונה  בשנה זו(. 1446)מבקר המדינה,  נכללו תלונות של חושפי שחיתות

 ה מועסקת במרכזנ"ל הית. המעובדת כוח עזר במרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

דיווחה לממונים עליה כי אח שעובד בבית  1448באוקטובר ו ,1443מאז דצמבר 

ת, לאחר שדיווחה על האירוע החולים התעלל באחד המטופלים. לטענת המתלוננ

היא החלה לסבול ממסכת התנכלויות, וזו הסתיימה בפיטוריה באפריל 

.המתלוננת טענה כי לפני הדיווח על האירוע היא קיבלה מהממונים עליה 1446

הערכות וחוות דעת חיוביות, ואילו לאחר האירוע החלה לקבל חוות דעת שליליות, 

 המעידים לכאורה על ליקויים בעבודתה.  ,םובתיקה האישי החלו להצטבר מכתבי

בירור שעשתה נציבות תלונות ציבור במשרד מבקר המדינה העלה כי עד האירוע היו 

בית החולים התבקש להסביר את פשר  .הממונים על המתלוננת מרוצים מתפקודה

ההבדל שבין חוות הדעת החיוביות בעיקרן שקיבלה המתלוננת לפני האירוע )ובכלל 

לצה לקידום בדרגה( ובין חוות הדעת הבינוניות ואף הגרועות שקיבלה זה ההמ
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מתן המלצה לקידום בדרגה(, אך לא התקבל הסבר -לאחר האירוע )ובכלל זה אי

אמנם בתיקה האישי של המתלוננת תועדו מאז האירוע  .מניח את הדעת לכך

שלושה אירועים שהצדיקו לדעתה של אחראית המחלקה הוספת הערה לתיקה 

 אישי, אך הנציבות לא השתכנעה שאירועים אלה הצדיקו את פיטוריה. ה

שהמתלוננת הודיעה בתום לב, ועל פי נהלים תקינים על  ,בירור התלונה העלה

מעשים שהם לכאורה בגדר פגיעה חמורה בכבודו של אדם וביחסים שבין חולה 

ות, הם רות פליליימעשים אלה, שהם לכאורה עבמבקר המדינה קובע כי למטפל. 

 כה פסולים ובלתי מוסריים שיש לראות בהם מעשי שחיתות. 

נציב תלונות הציבור לא שוכנע כי כל השיקולים שעליהם התבססו חוות הדעת 

השליליות שנכתבו על המתלוננת לאחר האירוע היו ענייניים, וכי חוות הדעת 

כל אשר האמורות לא הושפעו, בין היתר, מהרצון "להיפטר" מעובדת שאומרת את 

נוחות לבית -ובכך גורמת אי ,מתריעה בריש גלי על ליקויים שהבחינה בהם ,על לבה

החולים. נוכח מסקנות הבירור, הוציא מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור צו 

להגנת המתלוננת ובו ציווה כי פיטוריה יבוטלו, וכי היא תועבר לתפקיד אחר 

תנאי עבודתה ותוך שמירה על במשרד הבריאות, באופן שלא ייפגעו שכרה ו

)מבקר  זכויותיה כעובדת המשרד ממועד פיטוריה ועד מועד החזרתה לעבודה

 (.1446המדינה, 

גם המגזר השלישי פעיל בהגנה על חושפי שחיתויות. כבר הזכרתי בעבודה את 

"העמותה לטוהר המידות והמאבק בשחיתות", הפועלת למען מתן  –עמותת "עוגן" 

גם עמותת אומ"ץ וגם התנועה  (.1454יתות )אתר עמותת עוגן, סיוע לחושפי שח

למען איכות השלטון מציינים לשבח חושפי שחיתויות ומעניקים להם את הפרסים 

 השנתיים שלהם.

 

 התמודדות  עם השחיתות השלטוניתההיבט הבינלאומי ב .ג

 

את האמנה הבינלאומית  1443אימצה באוקטובר  םעצרת הכללית של האו"ה

על ידי יצירת כלי  ,שחיתות.  מטרת אמנה זו לקדם את המאבק בשחיתותלמאבק ב

מסוימות המהוות שחיתות כגון שוחד כעבירה  תלהגדיר פעולוו למניעת שחיתות

 לשיתוף פעולה משפטי למאבק בשחיתות. םפלילית ויצירת כלים בינלאומיי

יתות היא כי השח ,קופי ענן ,בהקדמה לאמנה הבינלאומית ציין מזכ"ל האו"ם דאז

השחיתות חותרת תחת אושיות . מגפה חתרנית שיש לה השפעות רבות על החברה
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לפגיעה באיכות החיים  תלפגיעה בזכויות האדם, פועל ההדמוקרטיה,  מוביל

 לדבריו, ., טרור ואיומים אחרים כנגד הביטחוןןפעילות של פשע מאורג תומאפשר

לגדולות, מהמדינות העניות תופעת השחיתות קימת בכל המדינות, מהקטנות ועד 

אבן נגף בעיקר למדינות המתפתחות  ההווהתופעה מביותר ועד למדינות העשירות . 

 ןצרת אי שוויויוופוגעת ביכולת הממשלה לספק את השירותים הבסיסים, 

ההשקעות מהמדינות המתפתחות. השחיתות היא ובינלאומי האת הסיוע  הומרחיק

ולהנצחת המדינה ומהוה מכשול מרכזי לפיתוח  אלמנט מרכזי בחוסר פיתוח כלכלי

  .(United Nation Convention Against Corruption ,1440) העוני

 

באמנה הבינלאומית למאבק בשחיתות עוסק בהקמת גופים מיוחדים  38סעיף 

   למאבק בשחיתות:

 

 , בהתאם לעקרונות הבסיסיים של המערכת המשפטיתבאמנה מדינה הנוטלת חלקכל 

של גוף או גופים או אנשים מקצועיים במאבק נגד ם להבטיח את קיומצריכה , שלה

עצמאות ה תוענק להםשחיתות באמצעות אכיפת החוק. גוף כזה או גופים או אנשים 

יוכלו לבצע הם , תם, בהתאם לעקרונות בסיסיים של מערכת משפטית של מדינההדרוש

 וקצודים של הגוף או הגופים יעובל. תבצורה יעילה, ללא כל השפעה מיותר תפקידם

 מתאימה.ה תםהדרכלמשאבים לביצוע משימותיהם ו

(United Nation Convention Against Corruption ,1440) 

 הגדיר (",2221"מוסדות מקצועיים נגד שחיתות: סקירת מודלים )בדוח שכותרתו  

 (:8-0: 1454)וגשל ,  נגד שחיתות יםליהפע מוסדותסוגי  OECD 3-ה

מוסדות  – , חקירהמניעהמשולבות חינוך, דות מקצועיים בעלי סמכויות מוס (5

 ניתוח מדיניות, תמיכה טכנית, מידע, חינוך, פיקוח ומחקר מדעיאלה עוסקים ב

סמכויות התביעה נמצאות בגופים  ,. לרובוכן עוסקות בחקירה הפלילית

בין שויות יתר ועל מנת ליצור הפרדת ר כדי להימנע מריכוזיות . זאת,חיצוניים

 .שתיצור בקרה ,הרשות החוקרת לרשות התובעת

הרשות )  NSW ;סינגפורב CPIB ;הונג קונגב ICAC מוסדות לדוגמה:

הסוכנות למניעת שחיתות ולמאבק ; אוסטרליה( בהעצמאית נגד שחיתות

 יה.ביבתופעה בלט

בחקירה  ותאלה עוסק – מחלקות מקצועיות בתוך משטרה או גופי תביעה (1

 השחיתות ובהעמדת העבריינים לדין. הפלילית של

המשרד המרכזי , המשרד המרכזי למאבק בשחיתות בבלגיה :המוסדות לדוגמ

הרשות המרכזית לחקירה ותביעה של פשיעה , פורטוגלב לחקירת שחיתות

  בנורווגיה. כלכלית ופשיעה סביבתית



86 

 

לנהל מחקרים מתפקידם של מוסדות אלה  – בלבדמוסדות עם סמכויות מניעה  (3

, לפתח ולייעץ לגופים, לפקח ולהמליץ על שינויים השחיתות מדעיים על תופעה

במגזרים פרטיים וציבוריים הנמצאים בסיכון, לתאם בין ובנהלים בתקנות 

התנהגות,  יקרה של ניגוד אינטרסים, כתיבה ויישום של קודמגופים שונים ב

וקידום שת"פ  בענייני שחיתות, הדרכה של צוותי חקירה ציבורעובדי בתמיכה 

 בינלאומי בתחום. 

הנציבות הקבועה , השרות המרכזי למניעת שחיתות בצרפת :המוסדות לדוגמ

הנציבות , ריתהבצות באר המשרד לאתיקה בממשלה, למניעת שחיתות במלטה

 .בבולגריה לתיאום המאבק בשחיתות

 

עצמאות ואי על להצלחת הגופים העוסקים במלחמה בשחיתות יש חובה לשמור 

. גופים אלה בנושא המאבק בשחיתות יתמחות וידע ייחודלהוות גופי הות, תל

היות בעלי להשחיתות ותחומי ההתמודדות עם צריכים לעסוק בכל ספקטרום 

 .ת לחקירהוסמכויות מיוחד

חשיבות כמו גם  ליציבות ארוכת טווח לארגוני המאבק בשחיתותקיימת חשיבות 

הצלחות במאבק על מנת קצירת תוך  לגודל שתאפשר מאבק משמעותי בשחיתות ,

 להבטיח את חובת קיום הארגון בשיח הציבורי.

להוביל ולהנהיג את המאבק בשחיתות תוך שיתופי פעולה עם  םגופים אלו חייבי

המשטרה והפרקליטות ועם ארגונים חברתיים הנלחמים  ,ארגוני אכיפה נוספים

 . בשחיתות

 

 למלחמה בשחיתות.  מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות

 .נגד תשלומי שוחד OECD-אמנת האו"ם נגד שחיתות ואמנת ה

אישררה ממשלת ישראל , בראשות אהוד אולמרט, את הצטרפות  1446בדצמבר 

מיום  0311)החלטת ממשלה מס'  לאמנת האו"ם נגד שחיתותמדינת ישראל 

מרט, את אולאהוד אשררה ממשלת ישראל, בראשות  1441( ובפברואר 11.51.1446

בדבר מאבק בשוחד של עובדי ציבור  OECD -לאמנת ההצטרפות מדינת ישראל 

 (. 51.41.1441מיום  0065)החלטת ממשלה מס'  זרים בעסקאות בינלאומיות

אמנת האו"ם מורכבת משני חלקים: שחיתות שלטונית ושחיתות בעסקים. בין שני 

. זאת כיוון שהאמנה דיתסוגים אלה של שחיתות מתקיימים קשרי גומלין והזנה הד

מיועדת למנוע מצב שבו אנשי עסקים במדינות מפותחות, המתנהגים ללא רבב 

 ,על כןבמדינותיהן, משחיתים פוליטיקאים במדינות מתפתחות על ידי מתן שוחד. 

 ( 1454; יחזקאלי, 54: 1446)זמיר, ןהחשיבות להלחם בשיניה
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 Transparency דוגמת ארגון רגונים בינ"ל בצד האמנות הבינלאומיות נמצא א

International  שהוזכר בעבודה בהקשר לדוחות השנתיים שהוא מייצר על מצב(

 יאבקששם לו למטרה לה ,לאומי-בין ממשלתי-לא ארגוןשהינו השחיתות( 

שיתוף פעולה  ידי-ל, ע. זאתבשחיתות בממשלות, במגזר הציבורי ובסקטור הפרטי

ממשלתיים -כגון: החברה האזרחית, ארגונים לאלאומי של בעלי עניין שונים -בין

סניפים ברחבי העולם. בישראל  61-למעלה מזה לארגון  לאומיים.-ומוסדות בין

 לאומית( ישראל. -ידי עמותת שבי"ל )שקיפות בין-מיוצג הארגון על

ובדרך זו תורם ליצירת תודעה  לאומיים-מדדי שחיתות ביןמספר עורך ארגון זה 

לאומי על המדינות השונות שכן לדבר השלכות על היחסים, עולמית  ולחץ בינ

 .ועוד, על הביטים כלכלים הבינלאומיהמעמד 
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במאבק בשחיתות  התקשורת ה שלתפקידההיבט התקשורתי:  .ד

   השלטונית

 . כללי1ד.

בחיי  תמשמעותית ובולטונוכחות נודעת לתקשורת  ,לי של ימינואבעידן הגלוב

 בהקשר למאבק בשחיתות השלטונית:עיקריים תפקידים  שנילתקשורת . הפרט

 חשיפת שחיתויות תפקיד ראשון:

ת, דמוקרטית ומפותחת מבחינה טכנולוגית, התקשורת סטיבחברה פתוחה, פלורלי

   .ואף למנוע אותה שחיתות לחשוף לנשק היעיל ביותרהופכת 

 הינו רחב ומעורר עניין "השחיתות השלטונית"היקף העיסוק התקשורתי בתופעת 

ציבורי רב. מתוקף חופש הביטוי, חופש המידע וזכות הציבור לדעת, תופסת תופעת 

מחושפי השחיתות רבים  .השחיתות, שעה שנחשפת פרשייה כלשהי, במה מרכזית

צד הזוכים לחיסיון ואינם נתונים ללחץ מהם שם  ,מעדיפים לפנות לתקשורת

רוב  על פיה זהותם פניה למשטרה מביאה לחקירה גלויה ב . לעומת זאת,המושחת

 (.    73: 1446)נגבי,  נחשפת

בניגוד למערכת  לחשיפת פרשיות שחיתות. מעסיקה תחקירנים מנוסים תקשורתה

רק בסיום ההליכים אשר השפעתה על מבצעי מעשי שחיתות ניכרת המשפט, 

 מיידי התקשורת יוצרת לחץ מוסרי ,, לאורך שניםלא אחתנמשכים, ההמשפטיים, 

 .םוסיקורשל המעשים החשיפה הראשונית , כבר עם י שחיתותעל מבצעי מעש

פרשיות רבות של אישי ציבור החלו עם פרסומם בתקשורת ורק לאחר מכן הגיעו 

לתקשורת תקשורתית, בחשיפה אולם, גם במקרים שלא החלו לחקירה פלילית. 

מניעת יכולת הפעלת לחץ ב, ביצירת הד ציבורי, ופרשהתפקיד משמעותי בפרסום ה

הדבר בולט בסימביוזה שבין . להשתיק את הפרשה ולשבשהצד הנחשד בשחיתות מ

חושפי השחיתות של חבירתם חושפי שחיתות בארגונים לבין תקשורת חוקרת. 

לתקשורת ומתן פרסום מתמשך לפרשייה ולדרך הטיפול בה הינו בעל חשיבות 

 1440נגבי, קריטית לשמירה על טוהר המידות ולהתמודדות עם שחיתות שלטונית  )

 :10-66.)     

 

 

 

מאז שנות השבעים של המאה הקודמת, מהווה התקשורת, גם בישראל, את אחד 

 עבירות שחיתות. הגורמים העיקריים בישראל לחשיפת
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 הינההדלפת מידע לתקשורת על סיאוב ושחיתות בצמרת הממשל והמנהל הציבורי 

. כאן טמונה בין טוןשחיתות והפשיעה מקרב אנשי השלכורח דמוקרטי לביעור ה

: 1440)נגבי, היתר חשיבות חסינות מקורות המידע, המדליפים של אנשי התקשורת 

544,18). 

גיבוש דעת קהל שתמנע "הלבנה" של שחיתויות "אפורות", ותגבה תפקיד שני: 

 "השחרה" של שחיתויות "אפורות"

חר. סף בעולם דינאמי המשתנה במהירות, הופכת הנורמה של היום לטאבו של מ 

הסובלנות הציבורית להתנהגויות שונות משתנה, ואיתו משתנה רף ההתנהגויות 

על כן, משמשת התקשורת זירת מאבק  .(81, 1454)יחזקאלי,  הראויות בעיני הציבור

בין גורמים אינטרסנטים המבקשים "להלבין" מעשי שחיתות "אפורים" ולהפוך 

המבקשים לצבוע ב"שחור" מעשי  "שחורים" ל"אפורים"; לבין גורמי אכיפת החוק

 שחיתות "אפורים" ו"להאפיר" מעשי שחיתות "לבנים".

ניסיון "להשחיר" שחיתות "אפורה" היתה החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה 

להגיש כתב אישום כנגד השר צחי הנגבי, בגין מינויים פוליטיים. השר הנגבי היה 

שהיו נפוצים מאוד  '( ג1454קיפדיה, )וי הראשון שהועמד לדין בגין מעשים כגון אלה

בישראל עד אז, למרות דוחות חוזרים ונשנים על התופעה על ידי מבקרי המדינה, 

לממשלה ( והנחיית היועץ המשפטי 0483/48)ת"פ לאורך השנים. בעקבות המשפט 

היועץ המשפטי ) לשרים להימנע ממינויים פוליטיים, הוחלשה התופעה במידה רבה

 .גולדשטיין ואפטר, ללא תאריך(ה; לממשלה, התשס"

סיונות החוזרים ונשנים של חברי כנסת יהם הנניסיון "להלבין" אותה עבירה 

למשל, הגישו הח"כים דאז,  ךלהכשיר את המינויים הפוליטיים בדרך של חקיקה. כ

שבו המשרות הצעת חוק, שייצור מצב,  1441-גדעון סער וגלעד ארדן )ליכוד( ב

במשרדים הממשלתיים יהיו כלי בידיהם של השרים כך שיוכלו  הציבוריות בישראל

למנות כרצונם פעילי מרכז, פעילים ותומכים מתוך המפלגה. הצעתם נתקלה 

יצחק הרצוג אף הגיש ערר בממשלה על דאז, בביקורת ציבורית רבה וחריפה והשר 

 החלטתה של ועדת השרים לענייני חקיקה שהחליטה לאמץ את החוק של סער

בסופו של דבר, התנגדות ציבורית חריפה שהובלה על ידי  .(1441פלבי, )שומ

 התקשורת מנעה אז, כמו בניסיונות נוספים, את קבלת החוק.

 

 הפער בין התיאוריה למציאות. 2ד.

 הבעיה היא, כמו תמיד, הפער שבין התיאוריה לביצוע בפועל:
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 בעיה ראשונה: קשיים אובייקטיביים

ציבור  /נבחר ח על גילוי התנהלות לא מוסרית של עובדא לדווותפקיד התקשורת ה

יחד עם אשמה פלילית מעבר לכל ספק, כפי שנדרש במשפט הפלילי.  להוכיח ולא

על רקע החשש מתביעת דיבה, מבקשת התקשורת החוקרת וחושפת שחיתות  ,זאת

מעבר לכל ספק , פלילי. קריהבילות במשפט קה ,להוכיח את ממצאיה ברמת ראיות

לבחון את חייבת התקשורת כיוון שרמה ראיתית שכזו יוצרת בלם מאזן,  סביר.

ברף ראיתי שכזה מתקשה הבעיה היא, שממצאיה לעומק, טרם פרסומם. 

פגיעה ביכולת העיתונות החוקרת  ,לא אחתהיא, התוצאה  .התקשורת לעמוד

שאינם מעוניינים  ,בעלי העיתון לשיקולים כלכלים לכך מתווספים גם ש לתפקד.

 .(541-548: 1440במשפטי דיבה )נגבי, 

 בעיה שנייה: השחתת התקשורת 

  ?ןחשיפתבושחיתויות חופשית ובלתי תלויה בסיקור  באמתעד כמה התקשורת 

גופים ו ידי אנשים התקשורת נשלטת עלבהן במדינות אוטוריטאריות, 

; אולם, תופעה זו אינטרסנטיים, היא הופכת לחלק מהמערכות המושחתות

גם במדינות דמוקרטיות, שבהן בעלי ההון שולטים בתקשורת ו/או  מתרחשת

מממנים אותה באמצעות קניית שטחי פרסום, ועל כן, התקשורת כבולה ויכולת 

התמרון שלה מול בעלי ההון מוגבלת. עקב כך מוגבלים תחקירנים על ידי בעלי 

 העיתונים בסוג התחקירים ש"מותר" להם לעסוק בהם. 

צמה מסתאבת קשה לה לטפל בידיים נקיות בסיאוב בצמרת. כאשר העיתונות ע

לעיתים דרגי ניהול בעיתון ואף בעליהם מוכנים לחפות על שחיתות שלטונית 

ננזף ובהמשך פוטר עורך חדשות  1443מטעמים כלכלים וחברתיים . כך למשל בקיץ 

בידיעות אחרונות, מירון רפופורט, לאחר שפרסם בהבלטה  מאמר פרשנות של 

דכי גילת בגנות שחיתותו של ראש הממשלה, דאז, אריאל שרון. למרות מר

 (.555:  1440שהדברים אף נאמרו בממצאי מבקר המדינה )נגבי, 

דוגמה להשחתה של התקשורת היא סיפורו של העיתונאי, מרדכי גילת. גילת שימש 

וע ניתן לו מדור קב .1446עד  5178 -כתחקירן בכיר של ידיעות אחרונות, בעל  מ

במוסף הפוליטי של העיתון, "המוסף לשבת" והועמד לרשותו צוות תחקירנים. 

פרשיות שחיתות רבות, התחקירים הבולטים שפרסם לאורך השנים היו  מסגרתב

כפרשת אריה דרעי, פרשת האי היווני של אריאל שרון, פרשת יושב ראש הכנסת, 

וקולוב" לעיתונות ב"פרס ס 1444אברהם בורג, ועוד. על הצלחותיו זכה בשנת 

על הורדת דאז, משה ורדי,  הודיע לגילת עורך העיתון 1441שנת  בתחילת .הכתובה

מדורו לאלתר, לטענתו של גילת כתוצאה מלחצים שהפעילו אברהם בורג ומקורביו 



91 

 

בתגובה יצא גילת לחופשה בת מספר שבועות וחזר ממנה , ארנון מוזס. על המו"ל

מעמדו בעיתון ידיעות אחרונות המשיך להתערער, לאחר ש .רק לאחר החזרת מדורו

בין היתר, עקב מאבקים חוזרים ונשנים על גניזת תחקירים, לטענת גילת מסיבות 

והצטרף לסגל הכותבים , 1446בפברואר  עזב גילת את ידיעות אחרונות לא ענייניות,

יי לפיצו הוא תבע את מערכת ידיעות אחרונות בדרישה "ישראל היום". עיתוןהשל 

ועורכיו נהגו באופן פסול ולא , נוני מוזס במסגרתה טען כי המו"לפיטורין, 

נקטו בהעדפת מקורבים ומנעו ביקורת על צנזורה על תחקיריו,  אובייקטיבי, הפעילו

לבסוף , אהוד אולמרט. אישים שחפצו ביקרם ובמיוחד נגד ראש הממשלה דאז

אחרונות ישלם לגילת  המשפט ונקבע שידיעות-הסתיימה התביעה בפשרה בבית

 .'(ה1454)ויקיפדיה,  ₪אלף  844סכום של 

לא אחת שימשה התקשורת כלי להעברת מסרים מוטים. הדבר בלט בסיקורה את 

הפרשיות השונות סביב, ראש הממשלה, לשעבר, אהוד אולמרט וניגוח 'מקורביו' 

 )ראו בהמשך(. ובפרשת הנשיא לשעבר, משה קצב; את מערכת אכיפת החוק

שעה שהופכת לכלי בידי בעלי ההון . באמצעות רכישת  ,רה מכך התקשורת מוטהית

דוגמה לכך כבר הבאתי בפרשת הבעלות על אמצעי התקשורת הם מכתיבים תכניו. 

שליטת משפחת נמרודי בעיתון מעריב.   מרדכי גילת ונוני מוזס. פרשה אחרת היא 

צת המנהלים, יעקוב טענה התובעת במשפטו של יושב ראש מוע 1441באוקטובר 

נמרודי,  כי העיתון שימש כלי ניגוח ברשויות החוק שעה שאלה חתרו למצות את 

   (.553-555:  1440)נגבי,  הדין הפלילי עם עופר נמרודי

"על בסיס חברתי" בין בעלי ומנהלי כלי  כך יש להוסיף את הקשרים הנרקמים על

צא באינטרס של שתי צדדיו התקשורת לאיש ציבור ונבחרים בכירים.  קשר זה נמ

ובעל פוטנציאל השחתה. אחד הביטויים לכך הינו הטחת ביקורת אינטרסנטית מצד 

בעלי ההון השולטים בתקשורת כנגד מערכת אכיפת החוק. מדובר בקמפיין 

תקשורתי כנגד המשטרה והפרקליטות, שעה שיש זיכוי של איש ציבור. מהות 

וצר דה לגיטימציה וחשש של התביעה מהגשת הזיכוי וטעמיו לא רלוונטיים. הדבר י

כתבי אישום, אם הראיות שבידן אינן מוצקות דיין. כאן טמונה סכנה של ממש הן 

לאמינותה של התקשורת ותרומתה למאבק בשחיתות והן לשלטון החוק ולעקרון 

 .(שם)השוויון בפני החוק 

 בעיה שלישית: התופעה של משפט על ידי התקשורת

קיומו של בעגה המקצועית "משפט על ידי התקשורת" היא התופעה המכונה 

, במקביל לחקירה הפלילית ואחר כך, לדיון המשפטי, "משפט ציבורי" לאותו אדם

מוצא עצמו נפגע במישור הציבורי, בקרירה  אם הוגש כתב אישום. החשוד
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הציבורית שלו עוד טרם הסתיימה החקירה נגדו קל וחומר הדיון המשפטי אם 

 הרשעה ציבורית עוד טרם הכרעה שיפוטית.  זובכלל. 

לא אחת נמצא את הזיקה שבין סוכני המוסר, מובילי שיח ( טוען, כי  1454שיין )

את  האת הפאניקה המוסרית ציבורית דנ הלבין התקשורת המלב ,השחיתות

 את עושיהם.  תושופט ,המעשים

ם רבות מצב העיסוק במעצרו של חשוד ובהאשמות שבהם הוא מואשם יוצרת פעמי

קיימת נטייה "לשפוט" את החשודים בציבור של "משפט על ידי התקשורת". 

, והלך הרוחות הציבורי משפיע לפני גמר המשפט הפלילי נגדםעוד במעשי שחיתות 

האמרה שהשופט יושב בתוך עמו ואינו מנותק, היא זו בהכרח גם על השופטים. 

. סביבה זו הינה סביבת  המצביעה על כך שהשופט ככל אדם מושפע מהסביבה

מכריו וחבריו, סביבת מגוריו, סביבת המדיה אליה חשוף. על בסיס זה סביר להניח 

כי השופט ער לרחשי הציבור, למעצבי דעת הקהל ואחרים. הוא נחשף לדיון 

 הציבורי, לטיב חומרי החקירה והגנה של וכלפי חשוד.

 5451/41)תפ"ח  קצבהוא פרשת  "המקרה הקלאסי של "משפט על ידי התקשורת

 51.3.41 בתאריך. בית משפט מחוזי ת"א בפני השופטים קרא, סוקולוב ושבח(

מי שהיה נשיאה השמיני של מדינת ישראל, כתב משה קצב, הגישה המדינה נגד 

אישום חמור בו מיוחסות לו עבירות אונס, מעשים מגונים, הטרדה מינית, שיבוש 

מייחס לנאשם עבירות מין שביצע בשלוש כתב האישום  משפט והטרדת עד. הליכי

נשים שהיו כפופות למרותו במהלך תפקידיו הציבוריים, אם כשר התיירות ואם 

כנשיא המדינה. באישום הראשון, המתייחס לתקופת כהונתו של הנאשם כשר 

התיירות, מיוחסות לנאשם שתי עבירות אינוס בשתי הזדמנויות שונות וכן עבירת 

אישומים השני, השלישי והרביעי, המתייחסים לתקופת מעשה מגונה בכוח. ב

כהונתו של הנאשם כנשיא המדינה, מיוחסות לנאשם עבירות הטרדה מינית, 

 מעשים מגונים וכן הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.

 

 

בהכרעת הדין מתייחס בית המשפט להשפעתה של התקשורת ואף לעשייתה 'משפט 

    שדה' לנאשם כדלקמן:

 כל לו הותירו לא ותדירותם חומרתם, היקפם, הפרסומים עוצמת, םהנאש לטענת

 םג כי נטען זה בהקשר. סדרתי מין כעבריין, משפט בטרם, בציבור הוקע והוא, סיכוי

 נחשפו, בעיתונים יום מדי כמעט שהופיעו הכתבות את הסתם מן קראו אשר השופטים
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 אפילו יכלו לא ראליש שופטי, ומשכך ובטלוויזיה ברדיו שפורסם למידע הם אף

 יהיו השופטים כי אפשרות כל איןך, לפיכ. הדברים מפני עצמם את להזהיר

 לדלת הנאשם מתפרץ זה בטיעון .בתודעתם שהתגבשו מהדברים לחלוטין משוחררים

 את וליידע לסקר הינו העיתונות של תפקידה כי ומבין יודע דעת-בר כל שהרי, פתוחה

 גבול  על לשמור יש וכי, ולהכריע ראיות לשמוע הינו ש"ביהמ של תפקידו ואילו, הציבור

 .תקדים חסר באופן הגבול נחצה אכן ,הנאשם של בעניינו. השניים בין ונוקשה ברור

 בהגדות שיצאו מכפישים פרסומים הנאשם של בעניינו הופיעו לבקרים חדשות

" , ההמדינ נשיא את לדין להעמיד ראייתית תשתית יש "מ החל והחלטיות דרמטיות

 "אישום מכתב המדינה נשיא את יציל סנ רק"ב המשך , 23.8.06מיום כתבה ,ריבמע

 שהנשיא ראיות ישנן סבור החקירה צוות": וכן  17.9.06 מיום כתבה, אחרונות ידיעות

 :ב כלהו 19.6.06  מיום כתבה, אחרונות ידיעות, "שיםנ בשלוש מין עבירות ביצע

 :וכן 16.10.06 מיום כתבה, אחרונות ידיעות, "אנס קצב הנשיא: המשטרה"

 מיום כתבה, מעריב, "התיירות וכשר כנשיא נשים שתי אנס קצב: המשטרה"

 .למכביר כתבות ועוד,  16.10,06

 הנאשם של היסודיות זכויותיו מבחינת הן ,ביותר בעייתיים הינם אלו פרסומים

 .שיפוטיה ההליך בטוהר הפגיעה מבחינת והן, אשמתו שתוכח עד זכאי להישאר

 הנאשם של שבעניינו שעה, המשפט בית אמות 'בד לראשונה להישמע מקומן ראיות 

 שדה משפט במעין וזאת ,השיפוטי ההליך החל בטרם רב זמן הראיות מקצת שמעונ

 ואף, ובטלוויזיה ברדיו התראיינו המתלוננות. התקשורת של המשפט בבית לו שנערך

 עץ כל ותחת רמה גבעה כל על והתראיינו, חתבצל ידם טמנו לא ציבור ואנשי מפתח עדי

 . הנאשם של אשמתו על בביטחון מכריזים שהם תוך, רענן

 הכללית הנהסכ בדבר הטענות את, הפרקליטות שסוברת כפי ולא ,יד במחי לבטל יןא

 ,השופטים של והיותם, עצמם השופטים ועל שיפוטי הליך על פרסומים שבהשפעת

 פגע לכל מזור ואינה פלא תרופת אינה, מושבעים חברמ  להבדיל, מקצועיים שופטים

 .מקרה ולכל

 בית על הפרסומים ולהשפעת בפלילים הדין להטיית החשש, דנן במקרה, זאת עם יחד

 הן, הדין בעלי העתירו אותן והעדויות הראיות כמות לאור זאת. מינורי הינו המשפט

 כל כי עד ,ובאורכן ןותבכמ רבות כה שהיו, המשפט בית על, הנאשם והן הפרקליטות

 ."לעומתן בשישים בטל ההליך טרם בתקשורת שפורסם

 (5451/41תפ"ח )

 

העיתונות שנים לפני על ידי הורשע קצב  –מבחינה הסיקור התקשורתי לטעמי, 

פרסום עדויות  ,החלטת בית המשפט. ראיונות פומביים ומתוקשרים עם מתלוננות

התנהל קצב  משפט ואומתו מול עובדות.בטרם הוגשו לבית המשפט, נבדקו, נחקרו 
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דבר שהפך את המשפט הטעון והתקדימי  –יותר בתקשורת מאשר באולם המשפט 

 הזה לקרקס תקשורתי. 

לפרסומי התקשורת, לדידי,  קצב הקביעה של בית המשפט כי היה איזון בין הצד של

 היא קביעה לא נכונה ולא מאוזנת.

*   *  * 

שי השחיתות יש גם תופעות לוואי בעייתיות, לתהודה שנותנת התקשורת למע

הפרסום בתקשורת גורם להטיה, בטווח הקצר, במדדי למשל, המצב שבו 

  .השחיתות, המקומיים והבינלאומיים

ית יבין אמצעי התקשורת, כל מקרה של גילוי פרש יותבעידן הרייטינג והתחרות

לדיווחים הנרחבים  בקרב הציבור. 'שיחת היום'שחיתות זוכה לחשיפה רבה והופך ל

לבוא  העלולר שארמת השחיתות במדינה, ל בנוגעעל דעת הקהל  רבההשפעה יש 

 נערכים בנושא. ההשונים העתיים לידי ביטוי בסקרים 

סמוך בנערכים המשמעותית בסקרים נוטה לרדת אמון הציבור בנבחריו ככלל, 

י החקירות נגד ריבוגם בישראל, סביר להניח, כי  שחיתות.חשיפת פרשיות מועד ל

  .מצא את ביטויו בסקריםבשנים האחרונות, נבחרי ציבור מהדרג הגבוה ביותר 

 

ב"טיפול" התקשורת  תאחת הסוגיות הבעייתיו( טוען בנוסף, כי 1454שיין )

הינה הצפה של סקרים, מדדים ומשאלי דעת קהל המוצגים בשחיתות השלטונית 

יבור ולמקבלי ההחלטות  את באמצעי התקשורת השונים ומתיימרים להציג לצ

הנושאים החשובים ביותר ע"פ דירוגם על ידי הציבור הנסקר. למעשה סקרים אלה 

מהווים מקדמי רייטניג של אמצעי התקשורת. תופעה זו בולטת במיוחד בסקרים 

העוסקים בשחיתות שלטונית. אלה מספקים כותרות חמות לאמצעי התקשורת  

התופעה אך הן רק ביטוי לתחושות הציבור  ומהוות לכאורה שיקוף אותנטי של

זה מעגל המזין עצמו. אמצעי תקשורת.   םהמתחלפות, המושתתות על דיווחי אות

יתרה מכך לדידו, זוהו כשלים רבים באמינות ובמתודולוגיה של סקרי השחיתות 

    (.174-186: 1454העולמיים )שיין, 

 "ת יתרעשיי"האם אנו לוקים ב -ההיפכא מסתבראפרק שישי: 

 בתחום המאבק בשחיתות השלטונית?
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שחיתות "שאלה אחרת, העולה מהדגש הניתן על ידי רשויות האכיפה לטיפול ב

, הפוגעת "עשיית יתר"אינו לוקה בה , היא האם ה"טיפול" הניתן ל"השלטונית

 במשילות ונזקה גדול מתועלתה. 

המדינה. מגפה השחיתות מוצגת ונתפסת בציבור כמגפה שפשתה בחברה ובמוסדות 

העלולה להוביל לאסון חברתי. ערעור ביטחונו של האזרח במערכת הפוליטית עד 

כדי פקפוק ביכולת המארג הדמוקרטי במדינה להתקיים מהווה סכנה ליכולת 

שרים וראשי ממשלה, -ניהול המדינה. כך למשל קיימת הטענה כי נבחרי ציבור

ת  שנויות במחלקות, שעה נוטים לקבל הכרעות הרות גורל והחלטות בסוגיו

שנמצאים תחת חקירה בגין חשדות לשחיתות, על מנת להסיט את תשומת הלב 

הציבורית. טענה ברוח זו נשמעה כנגד אריאל שרון, בהיותו ראש הממשלה והחליט 

 מעזה.      תעל ההינתקו

 

חלק ניכר בציבור, לרבות אנשי חוק ומשפט, תקשורת ופוליטיקאים תומך בחיזוק 

של שומרי הסף ודמויות התוכחה נגד השחיתות. יש הרואים במאבק הבלתי  כוחם

מתפשר, כנגד כל אדם הנחשד בשחיתות כהוכחה לחוסנה וחוזקה של הדמוקרטיה. 

מנגד, קימת הטענה שהתמודדות יתר, פוגמת באיזון העדין הדרוש לקיומה של 

אי מוסרי חברה דמוקרטית. היא פוגעת ביכולת הציבור להעניק לנבחריו אשר

וכן פוגעת ביכולתם של עובדי ציבור  הדרוש להם לשם ביצוע שליחותם הפוליטית

 .  בכירים לפעול ליישום תפקידם

 

לפגיעה הזו יכולה לשמש, למשל, החקירה המתוקשרת ברשות  דוגמה טובה

משטרת היחידה הארצית לחקירות הונאה של פורסם כי  1447. בינואר המיסים

סמויה, רחבת היקף,  ת מזה תקופה ממושכת חקירה)יאח"ה( מנהל ישראל

במרמה בנסיבות  בחשדות לביצוע עבירות של מתן שוחד, לקיחת שוחד, קבלת דבר

המיסים  מרמה והפרת אמונים על ידי בעלי תפקידים בכירים ברשות מחמירות,

"התפוצצות" הפרשה  .ואנשי עסקים פרטיים בעלי עניין בפעילות רשות המיסים

וותה במעצרים מתוקשרים, בין היתר של מנהל הרשות דאז, ג'קי מצא. בתקשורת ל

 1455הפרשה עדיין לא הגיעה אל סיומה, ובינתיים הורשע רק מצא בראשית שנת 

 .(1455פרידמן, -)כהן בעסקת טיעון, ונידון לשנת מאסר בפועל

וחשש לבצע פעולות כל אותה תקופה שררה מבוכה עצומה בקרב עובדי הרשות 

פרויקטים ורפורמות של הרשות.  שיתוקשנה כשחיתות. התוצאה היתה שתתפר

שונות שתוכננו עוכבו או נעצרו. רבים מרואי החשבון ובעלי התפקידים האחרים 

שתלויים ברשות המסים אומרים שהם מרגישים תקועים. לטענתם, המערכת 
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פוחדת לקבל החלטות, פקידים מפחדים להעביר שומות המתבססות על הערכות 

)קנה,  של אנשי הרשות, ומגלגלים את ההחלטה לפתחם של היועצים המשפטיים

1446). 

 

, היא הצורך של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, לנהל את נוספתדוגמה 

המדינה בתקופה קריטית שבה נאלצה להילחם פעמיים במהלך שלוש שנים; 

ט הבשיל, ולקיים משא ומתן אינטנסיבי עם הפלסטינים שיש הטוענים שכמע

לחקירות שהתנהלו נגדו ע"י יאח"ה בגין כשהוא נדרש, במקביל, להקדיש זמן 

 ולהישרדותפעול לחשדות לעבירות פליליות שונות כמרמה והפרת אמונים,ו

האישית. רבים תהו עד כמה היתה הפגיעה באינטרסים של מדינת ישראל חמורה 

פקיד, כמקובל בחלק הצעות למנוע חקירות של בעלי תהעלו כתוצאה מכך, ואף 

  . 25מהמדינות המפותחות, עד שישלימו את הקדנציה שלהם

 

אחד הגורמים שעלול ללבות את "עשיית היתר" בתחום זה הוא מידת העמימות 

שסביב המונח "שחיתות". עמימות זו, לדעת נבות, מהבולטים שבחוקרי השחיתות 

השתמש שימוש השלטונית בישראל, פוגעת בשיח הפוליטי בישראל וביכולת ל

 מושכל במונח זה כביקורת כלפי הנגועים בשחיתות. 

שיח השחיתות כנגד אדם פוליטיקאי באשר הוא כזה תורם למיתוס העתיק 

שהפוליטיקה הינה דבר מושחת וכל העוסק בה, עובד ציבור ונבחר ציבור הינו 

 מושחת. גישה זו הרסנית ומזיקה לחברה. היא אף הופכת עצמה לנבואה המגשימה

עצמה. יתרה מכך היא משמיטה את הקרקע מהצורך לטפל בשחיתות שהרי זה 

בפוליטיקה. אחת האסטרטגיות לערער את הבסיס החוקי של  אכסיומתימצב 

מדיניות מסוימת או לפגוע במוסדות פוליטיים ובנבחרי ציבור היא להאשימם 

להביא בשחיתות. העמימות המושגית מאפשרת לעשות שימוש מניפולטיבי במונח ו

לדה לגיטימציה של מוסדות ואישי צבור, ואף מעבר לכך, היא עלולה לגרום לדה 

:    1446לגיטימציה של הדמוקרטיה והוביל לרפורמות מבניות מזיקות. )נבות, 

515-551   .) 

היוצאת נגד "עשיית היתר" בתחום "השחיתות גישה את האחד המובילים 

(, שאף חיבר ספר בנושא בשם "שפת 1454הוא פרופסור יוסי שיין )השלטונית" 

השחיתות". על פי שיין, התופעה במדדיה הנוכחיים אינה מצדיקה "פאניקה 

מוסרית". פאניקה הנוצרת על ידי "סוכני מוסר", המובילים שיח של מאבק 

                                                 
סקירה משווה על המקובל בתחום זה במדינות מפותחות ראה בסקירת מרכז המידע והמחקר  25

 (.1441דוד, -של הכנסת )בן
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בשחיתות תוך שימוש ברטוריקה אגרסיבית של שחיתות מסוכנת מצד נבחרי 

סר יכולת מצד ההנהגה הנבחרת לקיים את ציבור. תופעה זו יוצרת מצב של חו

המוטל עליה, יש בכך משום פגיעה ביכולת המשילות.  שיח השחיתות המובל על ידי 

"סוכני המוסר"  פוגע בחברה ומכרסם באמון הציבור כלפי מוסדות השלטון. הדבר 

 גורם לחוסר יכולת מצד הדרג המדיני הנבחר לקבל החלטות והכרעות. 

ם של "סוכני המוסר", דמויות מתוך הממסד ומחוצה לו, על פי שיין, מאבק

פוליטיקאים, מנהיגים דתיים, אנשי משפט, אנשי תקשורת ועוד, הנלחמות 

בשחיתות, נובע ממניעים שונים. לצד המניע הטהור, למען חברה טובה יותר  

ומוסרית יותר נמצא גם מניעים של כוח ורצון לשנות את כללי המשחק 

לכפות עמדתם על פני עמדת הפוליטיקאים, נבחרי הציבור.   הדמוקרטים. רצון

פועלם זה נעשה באצטלת המלחמה בשחיתות והם מציגים עצמם כשליחי 

 הדמוקרטיה, הצדק ושלטון החוק. 

לא אחת נמצא, על פי שיין, שיתוף פעולה הדוק בינם לבין התקשורת. על ידי יצירת 

.התמודדות היתר של סוכני המוסר, פאניקה מוסרית זוכים בבולטות ובכוח ציבורי

יהא המניע אשר יהא, מביאה לפגיעה באמון הציבור במוסדות השלטון ושיתוק 

יכולת המשילות של נבחרי העם, ההנהגה. מציאות זו ניתן למצוא בישראל כמו גם 

 (16-51: 1454, בריטניה וצרפת )שיין, ארצות הבריתבעולם המערבי דוגמת 
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מודדות עם תופעת תבה אתגריםילמות ודפרק שביעי: 

 השחיתות השלטונית

 

להציג את מרכיבי ההתמודדות הרב מערכתית עם תופעת היתה עבודה המטרת 

ולבחון את האתגרים מולן ניצבת ההתמודדות עם  ,השחיתות השלטונית בישראל

 התופעה והגורמים שמשפיעים על טיפול אפקטיבי יותר בה.

 

והוסברה, ונבחנו השלכותיה על הביטחון הלאומי,  לצורך כך הומשגה התופעה

. לאחר מכן נותח ההיבט פורטו הסיבות והמניעים להתפתחותה, והיקפה בישראל

גופים ציבוריים,  –פועלים בתחום זה המערכתי של הטיפול התופעה: הגופים ה

יתרונותיהם, נקודות התורפה שלהם  –עמותות המגזר השלישי והתקשורת 

 ביניהם.והאינטראקציה 

 

שאלה ראשונה שעלינו לשאול את עצמנו בפתח הדיון היא, האם ועד כמה הדרג 

הפוליטי מעוניין בהקמת מערכת חזקה ודומיננטית של מאבק בשחיתות 

. הניסיון במדינות מפותחות מלמד, שהרצון הזה הוא בעירבון מוגבל שלטוניתה

טרה, אולם כשהדבר הדרג הפוליטי נוהג, בדרך כלל, לצדד בחיזוק המש למדי. 

מגיע לידי הקצאת משאבים, הוא עושה כן רק בלית ברירה, כאשר מבחינה ציבורית 

יחידות המאבק  קחיזוק המשטרה נתפס הכרח, וגם אז, לא בהכרח מדובר בחיזו

 ב"שחיתות השלטונית".

יחידות המאבק ב"שחיתות השלטונית" יכולות ליהנות מתקופות של פריחה 

גם מתקופות של ייבוש מכוון, וההיסטוריה של המשטרה והשקעת משאבים, אך 

. ככלל, הנטייה של הדרג הפוליטי בישראל ידעה כבר תקופות משני הסוגים הללו

במדינות מפותחות תהיה תמיד להחזיק את היחידות הללו כשהן "יבשות" למחצה 

 (555: 1454)יחזקאלי,  מבחינה תקציבית

 

ישענות על מידע אמין ונתונים נכונים לגבי תהליך נכון של קבלת החלטות מחייב ה

הסקרים  רב הנעלם על הנגלה. זה,התופעות המטופלות. הבעיה היא, שבתחום 

מבוססים על "שחיתות נתפסת" שהיא מטבעה מוטה. כבר הזכרתי את העובדה, 

שחשיפת פרשות שחיתות בתקשורת ומשפטים מתוקשרים מביאים בטווח הקצר 

 תפסת.לעליה במדדי השחיתות הנ
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Transparency International (TI ) של ארגון CPIמדד השחיתות השוואת נתוני 

מראים שאין  ת ישראלבמשטרהקיימים  שלטונית"שחיתות "נתוני תיקי עם 

נשאלת השאלה, האם הנתון של תיקים שנחשפו בתחום השחיתות, . מתאם ביניהם

 שמנפקת משטרת ישראל אמין יותר?

 

שנעשה על ידי ארגון "שקיפות  ",ברומטר השחיתות"אחת משאלות הסקר של 

רק דיווחו  ,עוסקת במתן שוחד. על פי הממצאים בישראל ,1454בינלאומית" לשנת 

 51-כי הם או מי מבני משפחתם היו מעורבים במתן שוחד במהנשאלים  0%

בקרב המדינות שנכללו  18%לעומת ממוצע של  ,החודשים האחרונים. זאת

הן שכן אין  ,בעלות חשיבות מיוחדתהן, לטעמי, ות שאלה זו תוצא ."ברומטר"ב

מעשה בפועל של מצביעות על אלא  ,תת מחשבה, תפיסה סובייקטיביומייצג

שחיתות. אחוז גבוה של ישראלים סבורים שמוסדות המדינה נגועים בשחיתות 

)יחד עם זאת,  בעוד אחוז מזערי מהציבור התנסה אישית במתן שוחד לעובדי ציבור

ש לקחת בחשבון את הנטייה הישראלית שלא לענות אמת בסקרים בסוג שאלות י

 .    מסוים...(

 

בחינת ההתמודדות התופעה,  עםמערכתית טיביות ההתמודדות האפקבאשר ל

בשנים האחרונות מעלה כי קשרי הגומלין שבין הגופים השונים,  לעבדגש 

שהופכת את ות ל המאבק בשחיתמתקיימים תהליכים ב"סביבה המשימתית" ש

  ההתמודדות עם התופעה לאפקטיבית בהרבה מבעבר.

 יחד עם זאת, עוד רבים האתגרים בפני המערכות הפועלות. להלן חלק מהם:

 

 : חקיקה בהירה וברורהצורך ב

שחיתות אינה עבירה אלא שם כולל לתופעה אנטי מוסרית. ביטוי עוצמת חוסר 

נורמות התנהגות אנטי מוסריות  ערכיותה והוקעתה על ידי החברה הינו הכללת

 בדיון הדין פסק פרסום לאחר שנים משלוש ותר, יכיוםבחוק. החקיקה בישראל 

שלום בירושלים  בית המשפט, ואף לאחרונה בפסק הדין של שבס של בעניינו הנוסף

( בעניין המינויים הפוליטיים של צחי הנגבי בשמשו כשר לאיכות 0483/48)ת"פ 

עדין  אמונים הפרתו מרמהה עברתבחוסר בהירות ועמימות.  הסביבה, עודנה לוקה

 פסולות והתנהגויות שחיתות נגד הפלילי במאבק החשובות העברות אחתמהווה 

כללית ואינה מאפשרת קביעות ברורות  עודנהוהיא  ,הציבור עובדי של נוספות

  באשר למותר ולאסור מעבר לראוי ולא ראוי.
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 ,למשטרה ,הציבור לעובדי הפלילי רהאיסו בשאלת ברורה הדרכה בהעדר

 פסולות שלטוניות פעולות אילו מראש לדעת אפשר אי המשפט ולבתי לפרקליטות

 בשחיתות המאבק וביעילות החוקיות בעקרון פוגע זה מצב .רהיהעב בגדר נכנסות

ראוי לגבש עבירה  .לשפרו כדי החוק במסגרת המאמצים כל את לעשות ויש

 כך ,יותר בהירים במונחים תוגדר עבירההש כלכ .עדכנית ומפורטת בתחום

 עובדי של להדרכה תתרוםשכזו  חקיקה .ודאותהו ואי הפרשנות מרווח יצומצם

 בעקבות יעילה להרתעה תתרום וכן ,המשפט בתי ושל האכיפה אנשי של ,הציבור

  .שסרחו ציבורונבחרי  עובדי עם הדין ומיצוי יותר יעילה אכיפה

 היא .חיסרון גם יש מפורטת רהילעבהשני של המטבע":  ראוי לציין גם את "הצד

 להופיע עלולותש ,להתנהגויות להתאימה קשה ,לכן ".סל רתיעב"מ פחות  'גמישה'

ייפתר בדרך אבולוציונית של . מצב זה המפורטת בהגדרה מכוסות ואינן הזמן עם

 , ככלהוספת עדכוני הוראות לאיסור הפרת האמוניםעדכון דינאמי של החוק ו

 .(311-307: 1446, ואח' )קרמניצר שיתעורר הצורך לכך

בתקופה זו מגבש צוות עבודה במשרד המשפטים הצעה לתיקון חקיקה ביחס 

שאינו נתון  ובהיר בה מנסים ליצור מצב ברור ,לעבירת המרמה והפרת האמונים

  לפרשנויות שונות. 

ה של מימון הסדרה באמצעות חקיקרצוי לבצע  ,על האיסורים הפליליםבנוסף 

ואף המקדימה )הפריימריס( לרבות  תמערכת הבחירות הראשית, המוניציפאלי

בין הון מימון מדינתי בהיקף ריאלי, כזה שימנע צורך בגיוס תרומות ויצירת תלות 

המינויים הפוליטיים, מינוי מקורבים,  כן רצוי להסדיר את כל סוגיית. לשלטון

וכל חריגה תביא  ,רות לכל את הדרך הראויהועל ידי כך להו ,בחוק מהודוכ נפוטיזם

 להעמדה לדין.

חוק התכנון והבנייה  לחקיקה ש"בולמת" "שחיתות שלטונית" הינואחת הדוגמאות 

עם סיום גיבושה של הצעת הרפורמה אותה מובילה  ,העתיד להיחקק מחדש

הממשלה בתחום זה במסגרתה נותנים את הדעת לגורמים שיצרו פתח לשחיתות 

 לגבש חסמים מבניים למניעתה. ופועלים

 

 

 

 

 

 

 צורך בקיצור הזמן עד שמתקבלות החלטות בפרקליטות המדינה
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, יהמשך הזמן הלוקח עד פרסום החלטותגבי הדעת לאת ליתן הפרקליטות על 

. הזמן הרב שעובר עד מתן החלטה יוצר תחושה 1455כעולה מדוח מבקר המדינה, 

ש כלפי החשודים המוחזקים כ"בני ערובה" ועינוי דין של ממ ציבורית של "סחבת"

 עד קבלת ההחלטה.

יתרה מכך, יש בכך פגיעה באחד משלושת עקרונות ההרתעה )שהם הסיכוי 

 (. ומהירות הענישהלהיתפס, וודאות הענישה 

 

הקודם, עו"ד מזוז, הינו  היועץ המשפטי לממשלהמהלך ראוי לציון בתקופת 

סודר ממקרי שחיתות שנחקרו ובדיקת הנהגתה של שיטה להפקת לקחים באופן מ

 הכשלים בנהלים ובמנגנונים באותם מערכות, אם נמצאו על מנת למנוע הישנותם. 

 

  הפסקת ההקלות לאנשי ציבור ביחס לאנשים מן השורה

 

עקרון השוויון הינו עקרון יסוד במשטרנו ובשיטת המשפט הנהוגה כאן. עקרון זה 

אדם מעל לחוק. על בסיס עקרון זה מצופה כי  גורס כי הכל שווים בפני החוק ואין

יהיו זהים לכל. בחינת המצב  כדומההחקירה, ההחלטה על העמדה לדין, השפיטה ו

ביחס לנבחרי ציבור ועובדי ציבור בכירים מראה כי לא אחת לא מתקיים עקרון זה 

 בצורה דווקנית ואף יותר מכך ניתן להצביע על חוסר שוויוניות מובנת.

 

, בניגוד כי חקירת נבחרי ציבור תעשה באישורו יועץ המשפטי לממשלהההנחיית 

, הגעת החוקרים למקום מושבו של ראש הממשלה לכל חקירתו של אדם מן השורה

דוגמות להעדרה של ונשיא המדינה במקום שאלה יגיעו לחדרי החקירה מהווים 

ק. זו נתפסת חוסר שוויון זה פוגע באמון הציבור במערכת אכיפת החו שוויוניות. 

 כרודפת דגי רקק ואינה ממצה את הדין עם מושחתי הצמרת.

  

, כי יש שווים ויש שווים יותר. הדבר בא לידי "כסדום היינו"משה נגבי מציין בספרו 

ביטוי בטיב ההוכחה הנדרשת לכוונה פלילית, בחזקת המודעות למעשה הפלילי על 

אליקים  לשעבר, שלההיועץ המשפטי לממסבר ידי איש הציבור. כך למשל 

גם  .רובינשטיין, שאין להגיש כתב אישום נגד עזר ויצמן וטובות ההנאה שקיבל

,נקטו סלחנות מופלגת כלפי תיאודור אור ושלמה לויןשופטי בית המשפט העליון, 

שמחה דיניץ, שעשה שימוש פרטי בכרטיסי אשראי יו"ר הסוכנות היהודית לשעבר, 

סביר . נעדרו כוונה פלילית מודע למעשיו ולכן, מעשיוניחו שלא היה וה ,של הסוכנות



112 

 

להניח כי אם היה נאשם מן השורה נותן הסברים כאלו, הם היו נדחים מיד על ידי 

 בית המשפט.

 במקרים של אנשי ציבור, ת המדינהודרישת פרקליטלסוגיה זו ניתן גם להוסיף את 

חששה שמא בשל . זאת, מעבר לספק סביר ,לרף ראיות גבוה של הרשעה בטוחה

יש משום אפליה לטובה של נבחרי הציבור )נגבי, ובדבר זה תואשם ברדיפה פוליטית 

1440 :13-01). 

 אכיפת רשויות אםשבחן ה (,55-1:  1446)פה ראוי להזכיר את מחקרו של לוריא 

 חשדות מתעוררים כאשר (26)"מבחן בוזגלו" שוויוני באופן החוק את אוכפות החוק

 פרשיות בחמש בוזגלו' המחקר בחן את החלת 'מבחן ציבור. אישי של רותיעב בדבר

 "האי פרשת ,(50)ראה הערת שוליים מס'  און חברון"-"בר פרשת מפורסמות:

 ,(03עמ' )ראה  מחקרים" "אננקס , פרשת(51)ראה הערת שוליים מס'  היווני"

 ההצהרות . לוריא הגיע למסקנה כי חרף28"דרך צלחה" ופרשת 27"בן גל" פרשת

 לאהיא  ",בוזגלו מבחן" של להלכה האכיפה רשויות של מחויבותן על הרבות

 המשפטי היועץ במקרים של "שחיתות שלטונית". נמצא כי למעשה הלכה יושמה

 כדי מקלים מבחנים יצרוו הציבור אישי עם הקלו המדינה ופרקליטות ממשלהל

 (.55-1:  1446)לוריא,  לדין העמדתם את לבחון

 

 

 

 

  

 : מוסד ביקורת המדינהכויות העצמת סמ

                                                 
כלל שטבע נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, לפיו, דין איש הציבור  "מבחן בוזגלו": 26

 אם להחליט יש פלילי, חשוד במעשה ציבור איש אםהבכיר כדין האדם מן הרחוב. לענייננו, 
 לדין להעמיד אם מחליטים שלפיהם אותם שיקולים פי ועל הליכים באותם לדין להעמידו

 העם. אחד את
על מלחמת  5115במאי  ,ימןזבנ , עוזישל העיתונאי כתבה בעיתון הארץ בעקבות: פרשת בן גל  27

 עוזי נגד דיבה תביעת שרון אריאל כי מנחם בגין ידע ששרון רימה אותו, הגיש נטעןלבנון בו 
 ,זו במסגרת תביעה בן־גל יאנוש ואים,מילבאלוף ה העיד 5117 ועיתון הארץ. ביוני בנזימן

, התשתיות שר אז, שרון עדותו לטובת את העדים דוכן מעל שינה בן־גל כי החשד והתעורר
 משרד טעםמ רשמית במשלחת לרוסיה כשנסעו יחדיו ,משרון שקיבל הנאה לטובות בתמורה

  א'(.1454)אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, לכן  קודם שבועיים התשתיות,
הציבור  באמון מעל הנגבי הכנסת צחי שחבר חשדות עלו 5117ביולי  ":צלחה דרך" פרשת  28

", צלחה דרךבשם " עמותה בראש עצמו את והעמיד בכך שהקים ,ושם עצמו בניגוד עניינים
 ראש יושב גם היה הנגבי. הדרכים בתאונות המאבק נייןבע לקדם חוק למטרה לה ששמה

 לגייס הצליחה העמותה, בנוסף .זה חוק של קידומו על ממונה שהייתה ,הוועדה בכנסת
 וכטובות כמשכורת, הנגבי של כיסו אל דרכו את מצא הסכום רוב כי והתברר ,₪ 371,444

להגיש כתב אישום נגד בעקבות חקירת המשטרה החליט היועץ המשפטי שלא  .אחרות הנאה
 ב'(.1454)אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, הנגבי 
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בכלל לאורך השנים האחרונות ניכר בעשייתו של המבקר, כי  מוסד מבקר המדינה, 

בעיקר בתחום  בעבר מגוף שתפקידו הוגדר זה גם בתוקף תפקידו כנציב, הפך

(, לגוף בו נתרבו סמכויות החקירה שבתחומים ומההביקורת )הגשת דוחות וכד

בנוסף  .סמכויותיו של גוף חוקר, כגון משטרת ישראלהרלוונטיים משיקים כמעט ל

אף לגוף שבנקודות מסוימות אוחז בסמכויות מעין שיפוטיות, הפך מוסד המבקר 

סעדים קבועים וזמניים וצווי הגנה,  :שמסורות היו בעבר רק לבתי המשפט, כגון

ביחס לחושפי שחיתויות. הנציב אף מצא עצמו עוסק גם בשאלות המשיקות לאלה 

הן דנים בתי הדין לעבודה, כגון, הלגיטימיות של פיטוריו של עובד הטוען ב

  להתנכלות בשל כך שחשף שחיתות.

ראוי שתמשך בכל הקשור להתמודדות סמכויות מבקר המדינה  תהרחבשל מגמה זו 

" ה"לבנעל מנת שיוכל להעמיק את הטיפול בשחיתות ה זאת, עם תופעת השחיתות.

רה" של עבירות "אפורות", כשם שעשה בפרשת וה"אפורה", ויפעל ל"השח

 . המינויים הפוליטיים

שיעסקו בחובת תיקון הליקויים  ,ראוי לבחון תוספת סעיפים בחוק מבקר המדינה

 והדיווח על כך למבקר המדינה ולועדת ביקורת המדינה בכנסת. 

בנוסף ראוי להוסיף סעיף על יידוע היועץ המשפטי לממשלה בעבירות משמעתיות, 

ואת נציב שירות המדינה בעבירות משמעתיות, לכאורה,  נבחרי ציבור,לכאורה, של 

על מנת שינחו על אכיפה מנהלית והעמדתם של אלה לדין  . זאת,של עובדי מדינה

 משמעתי. 

 

 ביצוע רפורמה מקיפה במוסד הביקורת הפנימית במוסדות ובארגונים: 

 

על מנת  ,מבקרי הפניםעמדם של מבחולשה המבנית ביחס ל "טיפול שורש" יש לטפל

במסגרת זאת ראוי להכפיפם למבקר המדינה ולא  ים.אפקטיבילהם להיות לאפשר 

  למשרד הממשלתי, להקצות תקציב נפרד לפועלם, לשפר מעמדם ושכרם.

לכך שהביקורת הפנימית צריכה לעבוד לצד מערכת עם זאת יש לתת את הדעת 

של הביקורת הינו הבטחת תקינות אכיפת החוק ולא לבוא במקומה. תפקידה 

 ,המנהל הציבורי ויעילותו. ככל שהביקורת הפנימית מגלה חשדות לעבירה פלילית

החשש הוא כי חריגה מגבולות . מוטלת חובת דיווח לממונים ודרכם למשטרה

ותשבש ותסכל את יכולת משטרה  ,אחריות אלה תביא לכפל בפעילות מחד גיסא

ראיות ועדויות, כרסום  "זיהום" על ידי, למשל אמאידך גיסלהגיע לחקר האמת 

 מאידך גיסא. וכדו' בעיקרון ההפתעה 
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במשפט  כןכמו  ,ראוי לזכור כי קו הגבול אינו נהיר וברור תמיד וקיים תחום אפור

קושי לא מבוטל להוכחה  ,הפלילי קיימת דרישה לרף ראייתי מעבר לכל ספק סביר

בטחת קו גבול האחריות, הינו תיאום בתחום השחיתות. על כן הדרך הטובה לה

גופי האכיפה ושקיפות, ככל הניתן, במגבלות החוק בין גופי הביקורות לבין 

 משטרת ישראל.  ובראשם 

  :שחיתותהחושפי הטיפול ב

 

אשר במסגרת עבודתם נתקלו במעשה לא  ,חושפי השחיתות בארגון הינם עובדים

נים ואף לרשויות חיצוניות כמבקר ים על כך לממוחמוסרי ואף במעשה פלילי ומדוו

 משטרת ישראל להמשך טיפול.  ו/או המדינה

העיקרי בפני  בלםהמספר בלמים ניצבים מול התפתחותה של דרך התמודדות זו. 

 .הוא לכאורה חובת הנאמנות של העובדים למקום עבודתםושף שחיתות הצדקת ח

הטיעון  עבודתו? למי חב העובד חובת נאמנות גדולה יותר, לציבור או למקום

העיקרי הוא "טיעון השליח הנאמן". על פי טיעון זה העובד הינו שליחו של המעביד 

ובתור שכזה מוטלת עליו החובה לעבוד בהתאם להוראות המעביד, להגן על סודיות 

  המידע ומעל לכל להיות נאמן למעביד.

חלטת על חובת נאמנות מו המטיל ההשליחות אינכנגד טענה זו ניתן לטעון כי 

. מעבידוהשליח. על השליח מוטלת חובה לציית לכל הוראותיו הסבירות של 

חובותיו של   הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות אינן בגדר הוראות סבירות.

השליח מוגבלות לצרכי התפקיד. עובד העוסק בבקרת איכות לא נשכר כדי להתעלם 

 אחר שיאפשר למתקן מסוכן לפעול. מליקויים, לזייף רישומים או לעשות כל מעשה 

מכאן קיימת  .של חושף השחיתות ,עד כדי פיטורים ,נו התנכלויותיבלם נוסף ה

לחזק את החקיקה הישראלית ראוי  ,על כןופרנסת משפחתם. פרנסתם ל סכנה

הוספת סעיף בחוק ההגנה על  על ידי בין היתר ,בדבר הגנה על חושפי שחיתויות

רצוי כן  .נשה מאסרומהווה עבירה פלילית ועושף שחיתות עובדים לפיו התנכלות לח

 ףשועילת תביעה נזיקית כנגד המתנכל לח –לקבוע באותו חוק ענישה אזרחית 

  .גרמו לויותשלום פיצויים בגין הנזקים ש

חיוב הרשויות השלטוניות )משרדי ממשלה, רשויות מהלך ראוי נוסף הינו 

נסת, בנק ישראל, משטרת ישראל, צה"ל, מקומיות, מוסדות ציבור אחרים )כמו הכ

(, חברות ממשלתיות, רשויות סטטוטוריות ותאגידים מהודמשרד מבקר המדינה וכ
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תכנן ולהפעיל תוכנית ציבוריים לאמץ תכנית לטיפול בשחיתויות הנחשפות בהם ול

 . הגנה על חושפי השחיתויות

)למי לדווח, איך  שחיתויותעל  דיווחברורים בדבר נהלים גבש ל הללו על הגופים

העובדים  .(ומהלדווח, כיצד תשתמר הזהות של המדווח, איך תתבצע הבדיקה וכד

חייבים להיות בטוחים שתלונותיהם יטופלו כהלכה, שישתמשו בהן אך ורק 

ושלא ישתמשו בהן לרעה. כן יש להביא לידיעת העובדים  ,למטרות שלהן הן יועדו

  את תוצאות החקירה והטיפול בתלונתם.

ההבטחה שהעובדים לא יפגעו  תכללתוכנית בכל ש ישנה חשיבות עליונה

התכנית חייבת לכלול מדיניות . מהתנכלויות כתוצאה מדיווחים שנעשו בתום לב

ענישתם של עובדים ומנהלים ובדבר תגמולם של עובדים החושפים שחיתויות 

 ם.יטוריהמתנכלים לחושפי השחיתויות, עד כדי פ

 –שחיתות מעשי חושפי הגנה על בעניין  ,1447דצמבר מ ינהבחוות דעת מבקר המד

הכנסת לענייני ביקורת המדינה מינואר  אותה הגיש המבקר לכנסת לבקשת ועדת

חיזוק העברת המידע באמצעות על  ,בין היתר ,המליץ מבקר המדינה – 1447

דע על מעשי השחיתות למבקר העברת המי ,לראייתוהמבקר הפנימי בארגון. 

תאפשר למנוע את חשיפת שמו של המתלונן, שלעתים טומנת בחובה סכנת  הפנימי

פגיעה, והנושא יועבר לבדיקת הגוף המקצועי המטפל בנושא ואשר בידיו הכלים 

בחינת אפשרות להגן על המבקר עוד המליץ  והסמכויות הנדרשים לבירור העניין.

ים שנעשו אף על עובדים שהתריעו בפני משרד מבקר המדינה על מעשים חמור

הציע לקבוע בחוק מבקר  ,. בנוסףבניגוד למינהל התקין, ולא רק על מעשי שחיתות

המדינה כלים ראייתיים או חזקות עובדתיות, שיסייעו בקביעת קיומו או העדרו של 

בהתקיים תנאים מסוימים יעבור  ,קשר סיבתי, דוגמת חזקת התנכלות, אשר לפיה

נכל לעובד בשל העובדה שהודיע על מעשי נטל הראיה למעביד, להוכיח כי לא הת

בתי הדין לעבודה מייחסים משנה חשיבות להגנה על חושפי מעשי  ,לדבריו שחיתות.

שחיתות, אולם רק לאחר שהוכח קשר סיבתי בין הפיטורים ובין חשיפת מעשי 

השחיתות. בתי הדין לעבודה ניצבים, בפני הקושי לאזן בין הצורך לעודד חשיפת 

במגזר הציבורי לבין הקושי הטמון בהחזרת עובד לעבודה, כאשר  מעשי שחיתות

)מבקר  במקום נוצרו יחסים עכורים שאינם מאפשרים המשך עבודה תקינה

 (.1447המדינה, 

  :מערכתי גם ברמה הטקטיתבין יצירת שיתוף פעולה 
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ברמה  תיאום אך זה בעיקרו ,שיתוף פעולה מקיימות אמנם המערכות המטפלות

, לות גם יחדילהגברת האפקטיביות והיע. ו/או מול פרשייה קונקרטית האסטרטגית

ין הכוחות ב  שיתוף פעולה בין מערכתי – שיתוף פעולה ברמה הטקטיתחשוב ליצור 

  ."כוחות המשימה"אשר את ניצניה ניתן לראות בדמות כינונם של  ,הפועלים בשטח

שיאגד  מערכתי מכלול מבצעי רב ו של הקמתלהשגתה של השילוביות יתרום 

. רשימת הגופים נציגים מטעם כלל הגופים המתמודדים עם תופעת השחיתות

ביקורת המדינה, רשות המיסים, רשות איסור הלבנת  -מגוונת ומדסיפלינות שונות

הון, רשות לניירות ערך, הממונה על החקירות בנציבות שירות המדינה, הרשות 

צוות זה יהיה שדרוג להמדינה. להגבלים עסקיים, משטרת ישראל ופרקליטות 

 .תחום התקיפה הכלכליתכיום הוא שעיקר עיסוקו  ,מודיעין משולב/מוקד מודיעיני

מכלול  יקבע חזון משותף, יוצבו יעדים, יבוצע סנכרון של ההתמודדות.  במכלול זה

. במעבר זה יגבש תורת הפעלה, יהיה אמון על ההכשרות וישלב הפעלת אמצעים

יהווה מהפך תהליך זרימת המידע בין הגופים השונים. מהלך זה  לשילוביות ישופר

  .בשיטת ההתמודדות

 

ביצירת התשתית הראייתית  תשילוב הזרועות, הסנרגייה במידע, השילוביו

על פי סביבתו המשימתית  ,מפתח להצלחה. כל גוף יםובפעילות המבצעית מהוו

מים. הדבר יתרום תורם להתמודדות ולמיגור האיו ,ובהתאם ליתרונו היחסי

לרבות במישור הכלכלי,  ,לפיתוח פרשיות על בסיס תשתית מודיעינית איתנה

 ולהגשת כתב אישום. לקיצור משכי החקירה ולגיבוש ראיות מוצקות 
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  :והמאבק בשחיתות  שדרוג מעמד האתיקה המקצועית

 

ובעי המדיניות, הפרדה בין קבצד המכלול האופרטיבי ראוי לכונן מכלול רגולטיבי. 

הינה  הדרג המבצע ומגבש את דרכי הביצועלבין  ;המשאבים יהיעדים ומקצ ימציב

 הפרדה מתבקשת בכל הנוגע לטיפול בתופעת השחיתות. 

 

מאבק לו מינהל לאומי לאתיקה ציבוריתהקמת ברמה הלאומית  ראוי לבחון

  .בשחיתות

תופעה כפי שמתקיימים ניתן לייבא מודלים של גופים מדינתיים להתמודדות עם ה

גוף זה יעסוק במדיניות , תיאום תקצוב, . 29אוסטרליהובחו"ל דוגמת סינגפור, פולין 

יגבש תפיסה לאומית  כמו גם הערכת מצב על מנת לגזור את הוא פיקוח ובקרה. 

יהווה רגולטור של מכלול אסטרטגיות ההתמודדות גוף זה   המשאבים הנדרשים.

ת הפיקוח שיקיים ידרוש שקיפות , פרסום דוחות במסגרעם תופעת השחיתות. 

 ממחושבים, יבחן קיומה של רוטציה בתפקידי מפתח בשירות הציבורי ועוד.

לאור ריבוי הגופים  אש הממשלה. זאת,ראוי כי גוף זה יהיה בכפיפות למשרד ר

הנוטלים חלק בהתמודדות עם התופעה והיותם בעלי שיוך למשרדים שונים כמו 

  .וכדומה ן פנים, חינוך, מבקר המדינה, אוצרמשפטים, בטחו

                                                 

, מפרט מספר גופים ארגוני אכיפת חוק העוסקים במאבק בשחיתות(, בסקירתו 1454וגשל ) 29  

 בעולם המתמודדים עם שחיתות בניהם מציין את הגופים הבאים:

הל הרשות פועל תחת הוקמה רשות תחת חוק מניעת שחיתות. מנ 5111בשנת  :סינגפור

אחריותו הישירה של ראש הממשלה. הרשות אחראית על השחיתות בשירות הציבורי וגם על 

השחיתות בעסקאות פרטיות. הרשות רשאית לחקור כל עבירה שנחשפת בעקבות חקירה על 

 שחיתות. 

 Independent Commission againstהרשות העצמאית נגד שחיתות  :אוסטרליה

Corruption –ICAC)עקב דאגה גוברת בחברה בנוגע ליושר בשירות  5161-( הוקמה ב

. 5166הציבורי במדינה. פעילות הרשות מבוססת על חוק הרשות העצמאית נגד שחיתות, 

בסמכותה לחקור ולחשוף שחיתות ציבורית במדינה, למנוע שחיתות דרך ייעוץ ותמיכה, לחנך 

 שלכותיה.את הקהילה והשירות הציבורי אודות השחיתות וה

( נלחמת בשחיתות במגזר הציבורי והפרטי, CBAהנציבות המרכזית נגד שחיתות ) :פולין

בנוסף לכל פעילות אשר מסכנת את האינטרסים הכלכליים של המדינה. הנציבות נוסדה 

. הנציבות הינה משרד ממשלתי 1448על רקע חוק הלשכה המרכזית נגד שחיתות,  1448בשנת 

ממשלה. על פי החוק, הנציבות מתמחה בחקירה פלילית, חקירת תחת פיקוחו של ראש ה

 שחיתות, מידע אודות המלחמה בשחיתות, ופעילות מבצעית.
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שהשלטון המרכזי אינו פועל להעצים את יכולות  ,תמונת המצב כיום הינה

, האמונים על ההתמודדות עם התופעה, ההתמודדות עם התופעה. הגופים השונים

 על משאבים יםאשר ערים לסכנה , מקצ גם "סוכני המוסר",  לעיתיםהמכונים 

ככל הניתן במסגרת  םיידרכי התמודדות אפקטיב יםומפתח י,בסיס תעדוף פנימ

  ייעודם.

 

תמודדים עם מהגופים השונים המתמודדים עם תופעת השחיתות השלטונית 

על זה  .השלטון המרכזי שי הבעיה. זו משימתו של רעם שו לאהסימפטומים ו

ה האחרון להעמיק את החינוך בתחום, לחייב בחקיקה גיבושן של תוכניות אתיק

 . בכל הארגונים והמוסדות, הפרטיים והציבוריים כאחד

 

תוך הקניית סמכויות נוספות עדכנית ברורה ופרטנית  יחידה זו תפעל לקדם חקיקה

יצירת הרתעה ושבירת מעגל ללגופים המתמודדים עם התופעה על פי צורך, 

קה תוכניות חינוכיות בתחום האתיל יחידה זו תידרשהכדאיות מפנייה לדרך זו.  

לעודד תרבות השוללת שחיתות ומוקיעה את הנגועים תפעל  ,והיושרה הציבורית

 על שימוש בכספי ציבור, על ניגוד עניינים וכדו' על מנת  דוחות יקבל הגוףבה.  

איסוף גוף זה אמון על   יהא כןלהשיב את אמון הציבור במוסדות השלטון ונבחריו. 

ריכת סקרים שונים ואם על בסיס אם על ידי ע השחיתות תחוםוניתוח מידע ב

נתונים סטטיסטים של גופים שונים כגורמי אכיפת החוק. בדרך זו גם נמנע את 

, טענה המהווה חסם בפני המשילות של סוכני מוסר, תופעת התמודדות היתר

 . העולה מצידם של גורמים שונים
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 סיכום
 

גדרות המבוססות על החוק, ניתן לחלקן לה רבות. למושג שחיתות שלטונית הגדרות

הגדרות המבוססות על המוסר או האינטרס הציבורי והגדרות המבוססות על דעת 

, המעשה השלטוני המושחת חייב לכלול כוונה להפיק רווח או תועלת הקהל. ככלל

-מוטיבציה אישית. ההגדרה הנפוצה ביותר בקרב ארגונים ביןבו אישיים. ישנה 

הולם או ניצול -תייחסת לתופעה זו כשימוש בלתילאומיים שנאבקים בשחיתות מ

 לרעה של תפקיד ציבורי לקידום מטרות או אינטרסים אישיים. 

ניתן להצביע על מצבים שונים המעודדים שחיתות: מבנה ממשל פגום, ריכוז כוח 

העדר  ,בידי מקבלי ההחלטות שאינם מחויבים לתת דין וחשבון על מעשיהם

צורך במימון מערכת פוליטית וקבלת תרומות , תהליכי בחירות לקויים, שקיפות

בירוקרטיה מסועפת ומכבידה שאינה מאפשרת פיתוח ויישום דברים  מבעלי הון,

 אכרים ושלמונים לבעלי השפעה ועמדות מפתח.שונים ומולידה מ

זדמנויות ותמריצים: תקציב ציבורי גדול מאוד , עובדי מדינה כן ניתן להצביע על ה

ללא משכורת ראויה. תנאים חברתיים : מגזרים, חבורות, כתות וחברים. חברה 

ומעל  המתבססת על קבוצות נאמנות שבטיות, תרבות של "שמור לי ואשמור לך". 

 רעוע, מערכת משפטית חלשה.   שלטון חוקחקיקה לקויה, הכל 

ביטחון הלאומי לאור ההשלכות החברתיות לשחיתות השלטונית השלכה על  ה

חיתות השלטונית יכולת פגיעה בחוסן החברתי של שלוהכלכליות של תופעה זו. 

החברה.  אובדן אמון הציבור במערכות השלטון, יצירת לגיטימציה לאי כיבוד 

החוק,יצירת תחושת תסכול בקרב הציבור והעדר רצון לתרום למדינה.  במקום 

שהשלטון יהווה גורם מאחד ומגשר על פערים ושסעים בחברה הוא תורם 

 .    רופףנמצאת במדרון וחוסנה הולך ומתלהתפוררות. החברה 

 

כל מערכת מכאן חשיבות עליונה להתמודדות אפקטיבית עם התופעה. כיום 

מפעילה אסטרטגית התמודדות משימתית ליעודה, לכל אסטרטגיה יתרונות 

ומכאן  וחסרונות ואין בכוחה של אסטרטגיה בודדת למגר את השחיתות לבדה

לסנגריה, בין כלל המערכות, צעי רב מערכתי שיביא לכינונו של מכלול מבהחשיבות 

 .על רמותיה השונות תיאום, שיתוף פעולה ושילוביות בעשייה

מערכתית ומשולבת עם התופעה.  התמודדות אשר רב ישנה חשיבות להתמודדות 

תעשה בראיה לאומית תוך הכוונת העשייה של המערכות המתמודדות עם 

שילוביות בפעילות. על כן ראוי לבחון ברמה השחיתות לתיאום לשיתוף פעולה ול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7


111 

 

על של -הלאומית הקמת מינהל לאומי לאתיקה ציבורית במסגרתה תהא הכוונת

 אסטרטגיות שונות להדברת התופעה או לכל הפחות לצמצומה .

אין די בכללי אסור ומותר הקבועים במסגרת החקיקה התקנות וההוראות 

, אלא קיים צורך בקביעת כללי ה'ראוי' םוהסנקציות הקיימות בגין הפרת הפנימיות

ליצירת אתיקה ציבורית כלים  .במסגרת המערכת הציבורית , אתיקה,וה'לא ראוי'

 שונים, הקוד האתי, מערכת החינוך , השתלמויות וקורסים לעובדי ציבור.

להעמיק את הבקרה והפיקוח על מוסדות השלטון, להגביר את השקיפות  יש

לבחון , שיה, לחזק את מערכות אוכפות החוק והמשפט התקציבית בדגש על שימו

את שיטת הבחירות והממשל, היבטים אשר יוסיפו חסמים  אל מול המבקשים 

   לפעול בדרך מושחתת.  

 בחינוך, לביקורת הציבורית תפקיד משמעותי בקביעת נורמות מוסריות, 

להביא למזעור ביצירת הרתעה ועל ידי כך לגיטימציה של מעשים לא ראויים ו -בדה

  .השחיתות השלטונית

בישראל עיקר הובלת ההתמודדות עם התופעה נעשה במישור הפלילי על ידי 

משטרת ישראל והפרקליטות. אין במדינה גוף עצמאי לריכוז והובלת תחומי 

 ההתמודדות עם התופעה.

למשטרות כיום יש כר נרחב של סמכויות ושל תפקידים החל משמירה על הסדר 

שמירה על ביטחון הפנים ואכיפת החוק. המאבק בשחיתות הוא אחד  הציבורי,

של המשטרה , אך היכולת של המשטרה להפעיל קשב ארגוני ומשימתי  תפקידיהמ

מוגבל הוא  ,למאבק בשחיתות כתופעה רב ממדית בעלת השלכות במעגלים נרחבים

 .רבמכיוון שיש צורך להתרכז במגוון משימות 

 

שעיקר תפקידם הוא המאבק בשחיתות,  םפים ייעודייבמדינות רבות הוקמו גו

יחד עם  המודל של הונג קונג הוא דגם שמדינות רבות מצינות שהם פועלות על פיו.

זאת על ישראל לבחון מודלים שונים ולגבש את המודל הרצוי לה והעולה בקנה 

 אחד עם ייחודה בנוף האזורי והבינלאומי .

עצמאיים, העובדים  םהיו גופים ייעודיייש חשיבות שגופי המאבק בשחיתות י

 בשיתוף פעולה עם ארגוני אכיפת חוק נוספים.

גופים האחראים על ניהול המידע, פיתוח הידע, עבודת החינוך ופיתוח תפיסות 

 מניעה.

לגופים יש משימה להנהיג את המאבק במדינה בתופעת השחיתות תוך שיתוף 

ם ובתי המשפט. כן יש חשיבות לשיתוף פעולה עם ארגוני אכיפה , ארגונים ציבוריי

הציבור ושמירה על שקיפות. על גופים אלה להיות בהיקף משאבים גדול על מנת 

שיוכלו לתפקד במכלול התחומים חינוך, מניעה, חשיפה, איסוף נתונים, ניתוח 
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מידע והפצת ידע. ניתן לציין את הגופים בהונג קונג וסינגפור בהם הושקעו 

ן להם סמכויות הכוללות את מכלול התחומים הנ"ל ובנוסף גם משאבים רבים ונית

סמכויות חקירה ותביעה, אם כי זו דוגמה חריגה ובעלת חסרונות מסוימים. הקמת 

גופים קטנים בלא יכולת ממשית, אינה רצויה ותהווה הקמת "נמרים ללא שינים", 

ניעה והסברה, לכן במקרה המודל הרצוי הוא גוף גדול ואיכותי האמון על חינוך, מ

 םתיעשה בגופים ייעודיי חקירה הפלילית והתביעה לדין תיאום אכיפה, כאשר ה

 כמשטרה והתביעה הכללית באותה מדינה.

ישראל אינה מדינה מושחתת אלא מדינה שיש בה שחיתות. ההתמודדות עם 

השחיתות חזקה יותר מהשחיתות עצמה ולעיתים יש תחושה כי  המחיר הציבורי 

 בשחיתות גדול מהנזק שגורמת השחיתות עצמה. של המלחמה 

מעל הכל יש חשיבות להנהגה חזקה ומוסרית אשר תוביל שינוי של נורמות 

 התנהגות פסולות ותשמש דוגמה אישית ומודל לחיקוי.
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%97%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%97%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_(%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_(%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_(%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_(%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91
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 .1455בפברואר  6 -ג'(, הערך: "פרשת עמותות ברק", הורד ב 1455)  ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_

%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91

%D7%A8%D7%A7 
 

 .israel.org-http://www.tiשבי"ל ישראל, אתר העמותה בכתובת: 
 
 

 ספרות משפטית 
 

 www.pador.co.il צמוקין נ' ביה"ד המשמעתי לעובדי המדינה., 53/17 ץבג"
 

 www.pador.co.il .איזנברג נגד שר הבינוי והשיכון ,8583/11 ץבג"
 

 .ממשלת ישראל ואח'גד התנועה לאיכות השלטון ואח' נ 3410/13 ץבג"

www.pador.co.il 
 

 www.pador.co.il .מדינת ישראל נגד שמחה דיניץ 0087/18 ץבג"
 

 www.pador.co.il .שבס שמעון נגד ישראל מדינת 1397/03 ץ"בג
 

 .ל נגד כבוד שופטת בית המשפט העליון דליה דורנרידני בונפ 0113/43ץ בג"
www.pador.co.il 

 
 .גלעד ארדן נגד היועמ"ש לממשלה וניצב מזרחי משה 54103/43 ץבג"

www.pador.co.il 
 
 

, חוקים תקנות אתר משפט העבודה  האישי והקיבוצי(, 1455) ,גוטמן נחמיה
בדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או וק הגנה על עוחותמציות, 

, 1991-במינהל התקין(, התשנ"ז
http://www.mishpathaavoda.co.il/82330/419 

 
 

ידי -הגבלות על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על(, 1441) ,היועץ המשפטי לממשלה
 .  1.1708הנחיות היועץ המשפטי לממשלה,  ,נבחרי ציבור

 
"המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה , 45.45.1448, מיום 0856החלטת ממשלה 

 : 01/0/00 הורד ביוםהמאורגנת ובתוצריהן", 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4618.htm 
 

"אשרור הצטרפות מדינת ישראל לאמנת , 11.51.1446, מיום 0311החלטת ממשלה 
 ,5/1/55הורד ביום האו"ם נגד שחיתות", 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/12/des4355.htm  
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://www.ti-israel.org/
http://www.mishpathaavoda.co.il/82330/419
http://www.mishpathaavoda.co.il/82330/419
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4618.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/12/des4355.htm
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אישור הצטרפות מדינת ישראל לאמנת , "51.41.1441, מיום 0065החלטת ממשלה 
 בדבר מאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות"  OECD -ה

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/02/des4481.htm 

 www.pador.co.il .2221-התש"ס  ,הלבנת הון איסור חוק
 

 www.pador.co.il  .1992-חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
 

 www.pador.co.il .1911-חוק הדיינים התשט"ו
 

  ינהל תקין(, חוק ההגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במ
 www.pador.co.il.  1991-תשנ"ז

 
 www.pador.co.il. 1992-התשנ"בחוק המפלגות, 

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

2222 .www.pador.co.il 
 

 www.pador.co.il  .1911-חוק העונשין, התשל"ז
 

 www.pador.co.il .1991-חוק חופש המידע, התשנ"ח
 

 www.pador.co.il חוק יסוד: הכנסת.
 

 www.pador.co.il חוק יסוד: הממשלה.
 

 www.pador.co.il חוק יסוד: השפיטה.
 

 www.pador.co.il חוק יסוד: מבקר המדינה.
 

 www.pador.co.il .1992-תשנ"בהחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, 
 

 www.pador.co.il .1911-חוק מבקר המדינה, התשי"ח
 

 www.pador.co.il .1992-חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
 

 www.pador.co.il .1913-התשל"ג, חוק מימון מפלגות
 

 www.pador.co.il .1921-חוק ניירות ערך, התשכ"ח
 

 www.pador.co.il .1923-חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג
 
 
 
 
 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/02/des4481.htm
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רפי רותם נגד מדינת ישראל, משרד  (,)בית הדין הארצי לעבודה 111/48ע"ע 
 ,54/1/55 -הורד בהאוצר, 

http://www.mishpathaavoda.co.il/image/users/82330/ftp/my_files/hahaע/

 htm.20-02002%ע
 
 

, מדינת ישראל נגד צחי הנגביית משפט השלום בירושלים(, )ב 0483/48ת"פ 
1.55.1454. 

 
 מ"י נ' חיים רמון. שלום )ת"א(, 1085/48פ "ת
 

 מרכז, זכריה כספי(. -)מחוזי  מדינת ישראל נ' יעקב )ג'קי( מצא, 8388-47-41ת"פ 
 

 .54.1.1455, מיום מדינת ישראל נגד משה קצב)מחוזי ת"א(,  5451/41תפ"ח 
 
 

 ם ומאמריםספרי
 

, שנתון משפט העבודה(, אתיקה של עובדי ציבור בישראל, 5115אליאסוף יצחק )
 .  01כרך ב', עמ' 

 
, כרך ד', אוניברסיטת תל אביב, עמ'    פלילים(, פשע מאורגן, 5110אמיר מנחם )

115-561  
 

, שיח אודות בית המשפט אל מול טענות בדבר שחיתות (1446) ,בייניש דורית
(, שחיתות שלטונית בישראל, 1446וגובר אייל ) פנחס ייחזקאל :בתוך ,ציבורית

 .10-61עמ'  ,1ליון מס' יגעיונים בביטחון לאומי, 
 

(, חוק חופש המידע כאמצעי במאבק למנוע שחיתות פוליטית 1447בלומנטל רחל, )
 ,אתר עמותת שבי"ל, 10-5הלכה למעשה, עמ' 

http://www.ti-israel.org/?CategoryID=86&ArticleID=1526 

 
חקירה והעמדה לדין פלילי של ראש ממשלה )או נשיא( (, 1446) ,דוד ליאור-בן

 6, ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע, סקירה משווה -במהלך כהונתו 
 במרץ.

 
"תשתית מושגית בביטחון קורס הבמסגרת  הרצא, ה(1454) ,דור גבריאל-בן

  .)בכתובים בידי המחבר( 1454מכללה לביטחון לאומי, ספטמבר  :, צה"ללאומי"
 
(, "יחסי הגומלין בין האקדמיה לבין אנשי המעשה בתחום 1441) ,דור גבריאל-בן

ל אביב: , תמבוא לביטחון לאומי, , אצל: אפרתי הרצליה )עורכת(הביטחון הלאומי"
  .536-511שרד הביטחון, עמ' מ
 
 

הינוח ה"ג'וב" על משכבו בשלום? בעקבות  (,1455) גולדשטיין עומרי, אפטר איתי,
-הנחיות היועץ המשפטי לממשלה "הגבלות על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על

 ,5/5/55 -הורד בידי נבחרי ציבור",  
http://law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/gilionB/3%20%D7%94%D7

%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D

http://www.mishpathaavoda.co.il/image/users/82330/ftp/my_files/haha/עע%20259-06.htm
http://www.mishpathaavoda.co.il/image/users/82330/ftp/my_files/haha/עע%20259-06.htm
http://www.ti-israel.org/?CategoryID=86&ArticleID=1526
http://law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/gilionB/3%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94.htm#_ftnref4
http://law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/gilionB/3%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94.htm#_ftnref4
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7%97%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%20%D7%AA%D7%A

9%D7%A1%D7%94.htm#_ftnref4 
 

"פרשת קופת חולים מאוחדת: תיק (, 1441גילת מרדכי, שבת מיכל, דיין עוזי )
 .11/55/1441,  ", ישראל היוםראשון למשטרה

http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%

A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-

%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-

%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-

%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/ 
 

 . 18-11, עמ' 47.45.1455ימים,  7, ידיעות אחרונות(, רכבת שדים, 1455גינוסר שחר )
 

, חושפי שחיתויות ובתי הדין לעבודה: האם נשמעת השריקה?(, 1443) ,אילןדניאל 
 . מכון ירושלים לחקר ישראל ירושלים:

 
 .דיוויס מכון , ירושלים:אסטרטגיה רבתי לישראל(, 5161) ,דרור יחזקאל

 
 

 במדרון ממדינת חוק לרפובליקת בננות,כסדום היינו, , (1440) ,הנגבי משה
 .ירושלים: כתר

 
יכולות, מגבלות ודילמות, בתוך:  –(, מאבק המשטרה בשחיתות 1446) ,משה נגביה

עיונים בביטחון (, שחיתות שלטונית בישראל, 1446יחזקאלי פנחס וגובר אייל )
 .70-81עמ'  ,1גליון מס' לאומי, 

 
 

,  ירושלים: ארגוני אכיפת חוק העוסקים במאבק בשחיתות(, 1454) ,וגשל הדי
 גף למדיניות ותכנון אסטרטגי, המשרד לביטחון פנים, יחידת מידע וידע, הא

 .58-5עמ' 
 
 

(, כשלים במערכת הבלמים והאיזונים של הרשות המבצעת 1446) ,זליכה ירון
בישראל, בתוך: יחזקאלי פנחס וגובר אייל )עורכים(, שחיתות שלטונית בישראל, 

 .10-07עמ'  ,1גיליון מס' עיונים בביטחון לאומי, 
 

(, "על הסכנה בשחיתות שלטונית", בתוך: יחזקאל פנחס וגובר 1446) ,זמיר יצחק
  ,1גיליון מס' עיונים בביטחון לאומי, אייל  )עורכים(, שחיתות שלטונית בישראל, 

 .53-7עמ' 
 
 

 תל אביב: ספרית מעריב.מצעד האיוולת, (, 5168), טוכמן ברברה ו' 
 

, היסטוריים תיאורטיים ומעשיים טיםהיב –שילוביות בין זרועית (, 1448) ,טובי טל
-543, 54-1 המכללה לביטחון לאומי, עמ'גלילות: , 6, גיליון עיונים בביטחון לאומי

11. 
 

http://law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/gilionB/3%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94.htm#_ftnref4
http://law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/gilionB/3%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94.htm#_ftnref4
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
http://israelsocial.wordpress.com/2009/12/01/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8/
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-משטרת ישראל, נתוני היחידה לחקירות הונאה כפי שנמסרו למחבר(, 1454) -
 )בכתובים בידי המחבר(.  1454 דצמבריאח"ה, 

 
זהר ודב יזרעאלי  , אצל:יקה בארגונים, חקיקה לטיפוח האת(1444) ,ביזרעאלי ד

 צ'ריקובר, עמ', תל אביב: היבטים ישראליים –אתיקה ואחריות חברתית נעם, 
561-571. 

 
, קוד אתי במשטרה: צעד בדרך (5116) יחזקאלי פנחס, שלו אורית, לבני ענת

-56, יוני, עמ' 511, גיליון מס' ניהולאו כלי להשקטת המצפון הארגוני?,  -לפרופסיה 
50 ,11. 
 

(, למה הם מסתבכים? על הסתבכויות של בכירים במשטרה 1443) ,יחזקאלי פנחס
 .548-85, עמ' 3-1גיליון מס' ביטחון לאומי, וסיבותיהן, 

 
התמודדות משטרת ישראל עם , (1448ישעיהו )שייקה( )הורוביץ פנחס, יחזקאלי 

 שאולשי גי, ח, אצל: גולן והשלכותיה על המשטרה 1440-1444מלחמת הטרור 
, תל אביב: פצצה מתקתקת, המחבלים המתאבדים וההתמודדות איתם ,עורכים()

 משרד הביטחון. 
 

דה מרקר קפה, (, האם "תורת ההרתעה" עדיין רלוונטית, 1441) ,יחזקאלי פנחס
 fe.themarker.com/topic/1269315/http://ca: 18/51/54 -, הורד ב53/54/41

, תל אביב: משרד שחיתות שלטונית וביטחון לאומי(, 1454יחזקאלי פנחס )
 הביטחון.

 
, חודשי מאסר לג'קי מצא 51פרשת רשות המסים: (, 1455) ,פרידמן נעמה-כהן

ynet,34/5/555/1/55 -, הורד ב, 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020933,00.html 

 
 -, הורד ב14/51/55, מעריבnrg(, המשימה הראשונה של דנינו, 1454) ,כספית בן

14/1/55 ,191/154.htmlhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART2/ 
 

צה"ל, המכללה הבין זרועית לפיקוד גלילות:  אתיקה מקצועית,(, 1445) ,כשר אסא
 ולמטה, מלו"פ.

 
התמודדות רשויות אכיפת החוק עם  –( כישלון במבחן בוזגלו 1446) ,גיאלוריא 

 ., המכון הישראלי לדמוקרטיה75 ,מחקר מדיניותעברות של אישי ציבור, 
 

 –י בפרשת טלנסק  כ"ל המשטרה רמז: מקור ההדלפותמפ (,1446) ,ליס יהונתן
 51/1/1455 -, הורד ב 3/8/1446, הארץ ,מקורביו של אולמרט

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/989827.html 

 ייחזקאל: בתוך ,ינה והמאבק בשחיתות, ביקורת המד(1446) ,לינדנשטראוס מיכה
ליון יגעיונים בביטחון לאומי, (, שחיתות שלטונית בישראל, 1446וגובר אייל ) פנחס
 .548-545עמ'  ,1מס' 

 
מדינת -ירושלים, חוות דעת הגנה על חושפי מעשי שחיתות(, 1447מבקר המדינה )

  51.1.1455 -הורד ב. 11-58עמ' , ירושלים, 1447דצמבר ישראל, 

http://cafe.themarker.com/topic/1269315/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020933,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/191/154.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/989827.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/989827.html


119 

 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=504&id=157&

contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954 
 

 –דוח נציב תלונות הציבור , תלונות של חושפי מעשי שחיתות (,1446)מבקר המדינה 
 .מדינת ישראל: ירושלים ,2221לשנת  31דוח שנתי 

http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/ntz_example_hosefey_shhitut

_35.htm 
 

: ירושלים, חוות דעת האזנות סתר בחקירות פליליותא'(, 1454מבקר המדינה )
 .5/1/55-הורד ב, 10, 80עמ' מדינת ישראל, 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=575&id=157&

contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954 
 

 הורדמדינת ישראל, : ירושלים, 2229 –שלטון מקומי (, ב'1454מבקר המדינה )
 .5/1/55-ב 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582&id=96&c

ontentid=&parentcid=undefined&sw=1366&hw=698 
 

טיפול הפרקליטות בתיקים הפליליים דו"ח מבקר המדינה,  ,(1455מבקר המדינה )
 .5/1/55-הורד במדינת ישראל, : ירושלים, 2212-לבירור דין הממתינים

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&f

rompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage

=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20

%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9

%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%F

A%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%E

F 
 

 :היועץ המשפטי לממשלה והמאבק בשחיתות השלטונית, בתוך(, 1446) ,מזוז מני
עיונים בביטחון לאומי, וגובר אייל, שחיתות שלטונית בישראל,  פנחס יקאליחז

 .87-11עמ'  ,1גיליון מס' 
 
 

גלילות: המכללה  הרצאה במסגרת הקורס "משפט ציבורי",( 1454) ,נבות סוזי
 לביטחון לאומי, צה"ל, נובמבר )בכתובים בידי המחבר(.

 
 ,בישראל: סקירה היסטורית התפתחות השחיתות השלטונית, (1455) ,נבות דורון
, "שחיתות שלטונית והשפעתה על הביטחון הלאומי"סמינר, מסגרת ההרצאה ב
 .)בכתובים בידי המחבר( , משכנות שאנניםמרכז לאתיקהירושלים: ה, 0/5/1455

 
כרך א': תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת, , פוליטיתשחיתות  ,(1446) ,נבות דורון
 .י לדמוקרטיההמכון הישראלירושלים: 

 
 

החשוד המרכזי  – (, איך הגיע לתפקידו דוד ואנונו1455מזרחי שני, רוט נורית, )
  18/5/55-, הורד ב57/1/1455, דה מרקרבפרשת השחיתות ברשות המיסים, 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=504&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=504&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/ntz_example_hosefey_shhitut_35.htm
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/ntz_example_hosefey_shhitut_35.htm
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=575&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=575&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582&id=96&contentid=&parentcid=undefined&sw=1366&hw=698
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582&id=96&contentid=&parentcid=undefined&sw=1366&hw=698
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=591&id=157&frompage=41&contentid=11563&parentcid=11563&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1366&hw=698&cn=%E8%E9%F4%E5%EC%20%E4%F4%F8%F7%EC%E9%E8%E5%FA%20%E1%FA%E9%F7%E9%ED%20%E4%F4%EC%E9%EC%E9%E9%ED%20%E4%EE%EE%FA%E9%F0%E9%ED%20%EC%E1%E9%F8%E5%F8%20%E3%E9%EF
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//www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110217_http:

1215785&log=true 

 
 (, מסתמן במשטרה: סגל הפיקוד הבכיר יצומצם, 1455) ,סבן איציק, שטייף הדס

 .57, ע' 50/1/55, ישראל היום
 

(, "התמודדות המשטרה עם תופעת השחיתות השלטונית",  1455) ,סיגלוביץ יואב
, "שחיתות שלטונית והשפעתה על הביטחון הלאומי"מסגרת הסמינר, הרצאה ב
 .)בכתובים בידי המחבר( ירושלים: המרכז לאתיקה, משכנות שאננים ,0/5/1455

 
 

 ה(, העוצמה החברתית והביטחון הלאומי של ישראל, בתוך הרצליי1441קינן משה, )
 .61-74, עמ' משרד הביטחון :ל אביב, תמבוא לביטחון לאומיאפרתי )ער'( , 

 
רשות המסים עדיין תקועה ולעוה"ד נמאס: "ככה לא מנהלים (, 1446) ,קנה הדר

 .35/5/55 -, הורד ב55/1/46כלכליסט, , "משבר
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3060067,00.html 

 
, ynet ,50.3.1454המסים רשות (, החל משפטם של נאשמי פרשת 1454), קנה הדר

  html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3862204,00  ,5/1/55 -ורד בה
 

 
רמה מ, (1446) רטהים גיא, ווקס עמיר, פאור נאוה-בןן, נבות דורו, קרמניצר מרדכי

, ירושלים: המכון  והפרת אמונים: בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה
 הישראלי לדמוקרטיה.

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7083/publicatio

ns_catalog_7083.aspx 
 

רשויות  –(, המפכ"ל: יש שני מוקדים מרכזיים של שחיתות 1454) ,רוט נורית
 .6, ע' 13/51/54, דה מרקרמקומיות ומכרזים, 

 
       , מרץ, עמ'ביטאון עורך הדין, צריך עוד שיניים, (1447) ,רון דרור ויצחק טוניק

37-31 . 
 

מאנוכיות  –מינהל ציבורי על פרשת דרכים (, ב'1447יחזקאלי פנחס ), עפרון רזי
המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות, המכללה לביטחון גלילות: , לשיתוף פעולה

 לאומי, צה"ל.
 

, "פשרה על חוק הג'ובים: ועדה תקבע מהן "משרות אמון(, 1441) ,פלבי אטילהשומ
ynet ,56/0/41 ,3074395,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

 
 
 

  .דביראור יהודה: ,  וסר הישראליתשפת השחיתות ותרבות המ(, 1454) ,שיין יוסי
 

"שחיתות פוליטית: הגדרות, גישות ודרכי התמודדות",  ,(1441) ,יחזקאל שלום
  .507-535 (, עמ'5) 1, מדינה וחברה

 

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110217_1215785&log=true
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110217_1215785&log=true
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3060067,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3862204,00.html
http://www.idi.org.il/About/Staff/Pages/Doron_Navot.aspx
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7083/publications_catalog_7083.aspx
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7083/publications_catalog_7083.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3074395,00.html
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דין וחשבון של  (, 5116) גביזון רות, ליבאי דוד, ניסים משה, צדוק חייםשמגר מאיר, 

ועץ המשפטי לממשלה ונושאים הועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של הי
 . :מדינת ישראל, ירושליםהקשורים לכהונתו

-B146-4729-9133-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7356210A

MicrosoftWord42.pdf56B6D5F69788/0/ 
 

הוועדה הציבורית לעניין גיבוש כללי (, 1446שמגר מאיר, כשר אסא, שלו גבריאלה )
 ,55//54 -, הורד בירושלים: מדינת ישראלאתיקה לחברי הממשלה, דין וחשבון, 

http://www.mishkenot.org.il/images/file/sarei%20memshala.pdf 
 

 ,רס "תשתית מושגית בביטחון לאומי"במסגרת קו ההרצא ,(1454) ,שריד יוסי
 .)בכתובים בידי המחבר( 1/1/1454צה"ל,  גלילות: המכללה לביטחון לאומי,

 
 השחיתות, הורד  מימד – מדד החוסן הברתי ,(, כנס שדרות לחברה1454) -
:   1/5418/5 -ב

http://college.sapir.ac.il/sapir/kenesderot/kenes2010/hosen.pdf 
 
משטרת , נתונים שהוצאו מהמערכת הסטטיסטית של משטרת ישראל(, 1454) -

 .)בידי המחבר( אגף חקירות ומודיעין :ישראל
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