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 מבוא

 

ברנרד ברודי מסיים את סיפרו "מלחמה ופוליטיקה" במשפט: "אל לה לזרוע האזרחית לשקוט על שמריה, 

, 1980ללא שמץ של התנצלות, עליה ליטול לידיה את הפיקוח, שמאז ומתמיד היה שייך לה בדין" )ברודי, ו

(. אין ספק שפיקוח אזרחי של הדרג הפוליטי על המערכות המינהליות והמקצועיות של המדינה הוא 423

ל לאזרחים. הזרוע הכרחי, כדי להבטיח כי הדרג המינהלי יבצע את תפקידיו כדין וייתן שירות טוב ויעי

האזרחית של השלטון הנבחר הוא גם הנושא באחריות לביצוע תפקידיו, כפי שאמר קלאוזביץ: "על 

המדינאים, בראש וראשונה, ליטול חלק באחריות להצלחה או לכישלון במלחמה, אין להרשות להם להטיל 

ת ועוד, "אם גורמת השפעת (. זא41, 1977את האשם רק על שכם מומחיהם הצבאיים" )ציטוט מתוך ואלך, 

המדיניות לסטייה מן המטרה, יש לחפש את הסיבה במדיניות מוטעית, ובה בלבד" )ציטוט מתוך ליאונרד, 

1977 ,206 - 207 .) 

זוהי גם מהותה של כל תיאוריה דמוקרטית: "תיאוריה דמוקרטית עניינה בתהליכים, שבאמצעותם מפעיל 

(. וניתן להוסיף לכך, DAHL ,1956 ,3ליטה במנהיגים" )האזרח הפשוט דרגה גבוהה יחסית של ש

שבאמצעות השליטה במנהיגים, שולט האזרח על המנגנון של ניהול ענייני המדינה. חלק חשוב ביותר 

משליטה על מנגנון זה הוא השליטה בגוף שלו העבירה המדינה את האחריות להפעיל כוח לגיטימי מטעמה. 

ה להפעיל כוח לגיטימי כלפי פנים. מטעם זה, יש חשיבות רבה מאד המשטרה מייצגת את סמכות המדינ

 לפיקוח האזרחי על המשטרה.
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הפן השני של הפיקוח האזרחי של המינהל הוא אחריותו של המינהל לתיפקודו בתחומים שהוקצו לו על ידי 

בתיפקודה הרשות האזרחית. האחריות הציבורית של המינהל, של הצבא או של המשטרה, היא נדבך עיקרי 

התקין. לכן קובעת התיאוריה הדמוקרטית כללים וסייגים לעקרון הפיקוח הציבורי של העם על נבחריו 

 בכלל, ושל הנבחרים על המינהל בפרט. 

הפיקוח האזרחי על הרשויות המינהליות מזה ועצמאותן של רשויות אלו מזה, הן חלק מהעמדות 

אחת סוברת, שהפרדה בין פוליטיקה ובין מינהל היא רצויה המבוטאות בויכוח ארוך בין שתי גישות. גישה 

וגם אפשרית. לפי תפיסה זו, ביורוקרטים עוסקים בביצוע מדיניות ולא בקביעתה והם אינם מעורבים 

בפוליטיקה. על פי הגישה השנייה, אי אפשר להתעלם מן העובדה, שהמינהל הציבורי אינו יכול להינתק מן 

ינהלי הוא חלק מן התהליך הפוליטי. אין החלטה מינהלית טהורה, כשם שאין הפוליטיקה, שכן התהליך מ

 החלטה פוליטית טהורה, אלא יש פעילות גומלין בין שתי המערכות.

גילויי השחיתות הפוליטית, בעיקרה, שעלו וגאו בישראל בשנות השבעים, הקדימו את הויכוח על נושא זה, 

יים, כסמל לפוליטיזציה של המינהל. רבים רואים במינויים כש"ספינת הדגל" משמשים המינויים הפוליט

הפוליטיים אחד ממופעי השחיתות הפוליטית ותופעה שלילית מאין כמוה. הגדילה לעשות בנושא זה 

ביקורת המדינה, כשהיא מסתייעת במשפטנים שונים, מהם שופטי בית המשפט העליון. והנושא עלה מחדש 

 שים לאחר כינון ממשלת הליכוד בכנסת הארבע עשרה.זה עתה, עם תחילת המינויים החד

אין. לכן, כדי לבדוק את   -גם המשטרה הייתה פעמים רבות בעין הסערה, אולם מחקרים רבים בנושא זה 

הנושא של פוליטיזציה במשטרת ישראל והשפעותיה על תיפקוד המשטרה, מבחינת גילוי אחריות ציבורית, 

 בין הפוליטיקה ובין המלחמה והצבא. אתחיל בבדיקת הספרות על ההפרדה

אולם, בעוד השליטה של הדרג הפוליטי על הצבא היא ישירה ומלאה )כמעט(, הרי השליטה של הדרג 

הפוליטי על המשטרה עוברת דרך גורם מתווך, הוא החוק. המשטרה פועלת על פי חוק. אין למשטרה כל 

ה אף קובעים, לעתים קרובות, אך דרך הפעלת סמכות, אלא כזו שהחוק היקנה לה במפורש. החוק והפסיק

הסמכות ואת מידתה הראויה. אי לכך, החוק מגביל, במידה רבה, את השפעת הדרג הפוליטי על המשטרה. 

להגבלה זו השלכות מרחיקות לכת על הפיקוח האזרחי על המשטרה, אם כי גם בנושא זה יש חילוקי דעות, 

 אותן אציג במהלך העבודה.

נעה במשך השנים בין אוטונומיה לבין פוליטיזציה. בעבודה זו אבדוק את ההשפעה של משטרת ישראל 

התנודות על רצף זה על המשטרה, על עבודתה ועל הנכונות של מפקדיה ליטול אחריות על עצמם לפעילות 

 המשטרה, על הצלחותיה ועל מחדליה.
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 1פרק 
 

 מינהלי בתחום הצבאיההפרדה בין הדרג הפוליטי והדרג ה
 

הדיון בדבר הפיקוח האזרחי של שר המשטרה על המשטרה בכלל ועל המפכ"ל בפרט וההבחנה בין סוגי 

האחריות, אם המיניסטריאלית ואם האישית, המוטלת על כל אחד מהם, הוא, קודם כל, זיהוי מקומם 

א המזהה את שר המשטרה בתוך המפה הפוליטית והשלטונית במדינת ישראל. ההבחנה הבולטת לעין הי

כדרג פוליטי, בדרך כלל נבחר לתפקידו כחבר כנסת ישירות על ידי העם, או שממונה ישירות על ידי ראש 

(, והוא חייב במתן דין 29.5.96 -הממשלה, שאף הוא נבחר ישירות )החל מהבחירות לכנסת הארבע עשרה ב 

כמו כל פקיד ממשלתי אחר הממונה לתפקידו  . לעומתו, המפכ"ל כמוהו1וחשבון לכנסת על מילוי תפקידו

על ידי הדרג הפוליטי או על ידי באי כוחו בדרג המינהלי. הוא חייב בדין וחשבון לממשלה ולשר האחראי 

 עליו, אך בעיקר מבצע את תפקידו על פי חוק או על פי הנחיות הדרג הפוליטי הממונה עליו.

חדשה, אלא תחילתה בהופעת הגופים המדיניים הגדולים.  ההפרדה בין דרג פוליטי ובין דרג מינהלי אינה

מכאן יובן כי הפרדה זו אינה קשורה בהכרח להופעת המדינות הדמוקרטיות, אם כי במשטרים כאלה יש 

להפרדה זו משמעות מיוחדת. המשמעות הדמוקרטית של ההפרדה בין הדרג הפוליטי ובין הדרג המינהלי 

ם לא דמוקרטיים, ובמיוחד כאשר הדברים אמורים בצבא. שונה מהמשמעות להפרדה זו במשטרי

במשטרים אלו, משמעותה העיקרית של ההפרדה היא עצמאות מוחלטת מהדרג הפוליטי או אף עליונות 

עליו. אמנם עבודתי עוסקת בעיקר במשטרה, אך עקב הקירבה בין תחומי העיסוק של הצבא והמשטרה 

שראל נכנסת יותר ויותר לתחום ביטחון הפנים(, מן הראוי )השימוש הלגיטימי בכוח, מה גם שמשטרת י

לבדוק את המשמעות הלא דמוקרטית של הפרדת הדרג הפוליטי מהדרג המינהלי, ככל שהדברים אמורים 

 בצבא.

לאחר בחינת התפיסות המיליטריסטיות, הדוגלות באי תלות של הצבא בדרג הפוליטי, מן הראוי לתאר את 

ר ההפרדה בין הפוליטיקה ובין המלחמה, תפיסה התקפה עד היום הזה ואת התפיסה של קלאוזביץ בדב

 המשתמע ממנה על עליונות המדיניות.

 

 תפיסות מיליטריסטיות ועליונות המלחמה

(, למרות 207 - 203, 1977ראיית המלחמה כמכשיר המדיניות מיוחסת לקארל פון קלאוזביץ )לאונרד, 

ן המלך לפרלמנט האנגלי במאה השבע עשרה. המדקדקים יראו את שניתן לראות את ניצניה כבר במאבק בי

ההתחלה של ראיית עליונות הדרג המדיני על פני הדרג הצבאי בחוקים מהמאה השלוש עשרה )הידועה 

כרטה(, שהגבילו את המלך האנגלי מלהטיל מסים חדשים ללא אישור הפרלמנט )אך -ביניהם היא המגנה

( . אולם קלאוזביץ נחשב, ובצדק, 68 - 61, 30 - 24, 1985הדיון אצל שחר,  על כך נרחיב בהמשך( )ראה למשל

כאבי התיאוריה בדבר עליונות המדיניות מפני שהוא אמר זאת באופן חד וברור, אך אולי גם מפני שהוא 

היה יוצא דופן בארצו )פרוסיה/גרמניה(, שבה התפתח בצורה נרחבת המיליטריזם וגם מאחר שניתוחו את 

ת המלחמה מבוסס על תולדות מערכותיו של נפוליון, שאיחד באישיותו, בתפקידיו ובשיקוליו את עקרונו

המקצועי גם יחד, ואילו קלאוזביץ, לפחות בנוגע לנושא ההפרדה בין  -הדרג המדיני ואת הדרג הצבאי 

ה בין דרגים אלו )אך גם ביחסו אל ה"מלחמה המוחלטת"( הגיע למסקנות כה שונות. ברור שללא ההפרד

 -המדיניות ובין המלחמה לא ניתן לדבר על אחריות של הדרג המיניסטריאלי ואחריות של הדרג הצבאי 

 המקצועי.

בעולם המערבי, הדמוקרטי המודרני עליונות המדיניות וההפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג המקצועי 

מי של המדינה. אולם לא היה נתפסות הן כברורות מאליהן והן כתורמות תרומה מהותית לביטחון הלאו

הדבר כך בגרמניה של המאה התשע עשרה ואף לא בחלק ניכר ממדינות העולם השלישי של המאה 

העשרים. בשני המקרים, התפתחו גישות שונות ואף הפוכות, שלהן השלכות על המושג של אחריות 

מה ובין הדרג המדיני לדרג מיניסטריאלית. בטרם נדון בהתפתחויות שהובילו להפרדה בין המדיניות למלח

המקצועי ועליונות של הראשונים, שמהן הדרך  להטלת אחריות מיניסטריאלית על הדרג המדיני קצרה, מן 

 הראוי לסקור בקצרה את שתי התופעות ההפוכות האלה.

                                                           
 של סוגיית האחריות של השרים. )ו( לחוק יסוד:הממשלה. וראה דיון מפורט בנושא בפרק על ההיבט המשפטי33סעיף  1
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 ההגות הגרמנית על האוטונומיה של התחום הצבאי

על הכל. יש אומנם הטוענים להפרדה בין המדיניות תורתו של קלאוזביץ לא הייתה )ועדיין איננה( מקובלת 

ובין המלחמה, אך לגירסתם ההפרדה צריכה להיות מוחלטת, ומשהחליט הדרג המדיני על  פתיחת מלחמה, 

. אחרים כופרים בעליונות המדיניות על 2אל לו להתערב בשיקולים של ניהול המלחמה על ידי הדרג הצבאי

ן ישירות בסוגיית היחסים שבין המדיניות לבין ניהול המלחמה, אך טוען הצבא. ז'ומיני, למשל, אמנם לא ד

ש"בחירת המטרות הפוליטיות תידחה בפני הצרכים האסטרטגיים, עד אשר יוכרעו הבעיות הצבאיות 

הגדולות בכוח הנשק... הכרחי כי המטרות הפוליטיות, שרוצים להשיגן במהלך המלחמה, יתואמו עם 

יש לזנוח אותן עד לאחר שתושג ההכרעה בכוח הנשק" )מצוטט  -א ניתן הדבר צורכי האסטרטגיה; אם ל

 (.28, 1977אצל ואלך, 

דווקא בארצו של קלאוזביץ פרחה התפיסה המנוגדת לשלו, על העדר עליונות של המדיניות על המלחמה. 

הנתון  חלק ניכר מההגות הצבאית הגרמנית במאה התשע עשרה רואה בניהול המלחמה תחום אוטונומי,

לסמכותם הבלעדית של המצביאים, שאף משפיע על המדיניות. "כאשר עוסקים בניסיון הגרמני, מגלים 

בדרך כלל הדגשה יתרה על הדרג הצבאי, על ידי הערכת יתר של צרכי המלחמה, האמיתיים או המדומים, 

אל, בתוך דפי לעומת הצרכים של ההנהגה המדינית" )גרלך, הנספח הצבאי של גרמניה המערבית בישר

 (. התוצאות של התפתחות זו הן שלוש:31, 1980אלעזר, 

 . פרישת הפרלמנט מן הפיקוח על הצבא, אשר תפס מאז מעמד מיוחד במסגרת המוסדית של המדינה.1

. המעמד המיוחד יצר במנהיגות הצבאית תפיסה חדשה על מקומו של הצבא במדינה ובנושאי מלחמה 2

 ושלום.

פשר היה להבטיח אך ורק על ידי הכפפת הצבא למלך, שהיה המנהיג המדיני והצבאי . שליטה מדינית א3

 העליון.

וראש המטה של המפקד העליון  1888 - 1857גנרל פון מולטקה )"הקשיש"(, רמטכ"ל הצבא הפרוסי בשנים 

לי הוסמך מולטקה כרמטכ"ל להוציא פקודות למפקדי הגייסות בשם המלך, מב 1866 -של צבא גרמניה. ב 

להזדקק לתיווך של שר המלחמה. בתקופתו עלה מעמדו של "המטה הכללי הגדול" על חשבון הדרג המדיני. 

מולטקה מייצג, יותר מן האחרים, את הזרם הזה המרכזי של המחשבה הצבאית ברייך הגרמני, שהנחת 

אין המלחמה היסוד שלו הייתה שמלחמת ההכרעה היא האמצעי הטוב ביותר לכל תכלית מדינית, ועל כן 

כפופה למדיניות, אלא שתיהן נפרדות זו מזו לחלוטין ושוות מעמד. מולטקה תמך בהפרדה מוחלטת בין 

המדיניות ובין המלחמה, בכתבו למלך: "הייתי סבור שראש המטה הכללי )במיוחד בזמן מלחמה( והקנצלר 

(. 54, 1984הוד מעלתך" )גת, הפדרלי הם שני מיופי כוח שווים וסוכנים עצמאיים תחת הפיקוד הישיר של 

אמנם, למדיניות השפעה מכרעת על תחילת המלחמה ועל סיומה, אך משנפתחה מלחמה, אין למדיניות 

(. ואפילו סיום המלחמה נתון, במידה רבה, להחלטת 81, 1977רשות להידחק אל תחום המבצעים )ואלך,  

בה ביותר להשגת כל תכלית של הדרג הצבאי, מאחר שההכרעה המוחלטת של האויב היא הדרך הטו

מלחמה, ו"ממילא הבעיה היחידה בניהול המלחמה היא כיצד תושג הכרעתו המוחלטת של האויב בדרך 

הטובה ביותר, ופיקוד הצבא הוא מחזיק, מן הסתם, בכישורים המקצועיים הנכונים להשיב על אתגר זה" 

 (.56, 1984)גת, 

נית במאה התשע עשרה, שטענה לאי תלות של המלחמה מולטקה היה המוביל של ההגות הצבאית הגרמ

במדיניות. הצבא כפוף למלך, שהוא גם המצביא, ומוסדות השלטון האזרחיים אינם יותר מאשר כלי עזר 

 למלך לנהל את המדינה.

, אמנם לא עסק ישירות בבעייה המופשטת של 1906 - 1891פון שליפן, ראש המטה הכללי הגרמני בשנים 

מדיניות למלחמה, אך פעל כאילו הצבא הוא תחום אוטונומי ומנותק מן הרשות האזרחית היחסים בין ה

(. שליפן שלל לחלוטין את עליונות המדיניות על המלחמה, כפי שהתגלתה גישתו לבעיית 71, 1984)גת, 

הנייטרליות של בלגיה, אותה הציע לחצות, כדי לפתור בעייה אסטרטגית, תוך התעלמות בעיות מדיניות 

 (.98, 1977ומוסריות )ואלך, 

                                                           
(. אך אין מדובר רק בהפרדה בין דרג מדיני ובין דרג מקצועי 519, 1990הרכבי קורא לכך "הסתלקות הדרג המדיני" )הרכבי,  2

מינהלי נבחר על -(, שלפיה הדרג המקצועי1993בתחום הביטחון והצבא, אלא בגישה כוללת, הקרוייה גם "הגישה הממלכתית" )דרי, 
( ופועל על פי סטנדרטים ידועים ביורוקרטים, תוך הפרדה גמורה בין המינהל הציבורי )לרבות MERIT SYSTEMשיטת הכושר ) פי

הביטחוני והצבאי( ובין הפוליטיקה. הגישה הממלכתית אינה מוגבלת לנושאי הצבא או המינהל אלא לכל תחום במדינה. ראה 
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גנרל לודנדורף, סגן הרמטכ"ל הגרמני וראש המטרה של הינדנבורג במחצית השנייה של מלחמת העולם 

(. 79, 1984, כמעט דיקטטור צבאי של גרמניה בצוותא עם הינדנבורג )גת, 1916הראשונה, היה,  מאז 

לאוזביץ, ובתקופתו גברו עצמאותו ועוצמתו עמדותיו הן, אולי, האנטיתיזה החדה ביותר להשקפותיו של ק

ועד  1916של הצבא הגרמני. הצבא היה זה אשר קבע את מהלכי גרמניה במלחמת העולם הראשונה, מאז 

(. היה זה לודנדורף אשר טבע את המונח "כלל המדיניות", 37 - 35, 1980סיומה )גרלך, דפי אלעזר, 

ות החוץ, כמדיניות אשר נקבעת על ידי הצבא. הוא גם במשמעות של מדיניות ברמה גבוהה יותר ממדיני

הפך את המשמעות של אימרתו הידועה של קלאוזביץ, באומרו: "המלחמה היא מדיניות חוץ באמצעים 

(. המדיניות כפופה 175, 1977חובת כלל המדיניות לשרת את המלחמה" )ואלך,  -אחרים... לאחר הכל 

רתות את המשך קיומו של העם. אולם המלחמה היא הביטוי למלחמה ולא להפך: "מלחמה ומדיניות מש

 (.21, 1977הנעלה ביותר של רצון הקיום הלאומי; תשרת אפוא המדיניות את ניהול המלחמה" )דפי אלעזר, 

, אין חידוש במה 1926 - 1919גם בהשקפותיו של גנרל פון זקט, מפקדו של הרייכסוהר ומעצב דמותו בשנים 

העולם של גרמניה הקיסרית את היחס בין מדיניות למלחמה, "השקפותיו... מהוות  שנוגע ליסודות ראיית

את אחד הביטויים המובהקים למאמץ של הממסד הצבאי הגרמני לשמר את עולם הערכים הישן שלו ואת 

( 38, 1980(. לויטננט קולונל דיטריך גרלך )ראה אצל דפי אלעזר, 87, 1984האתיקה האוטונומית שלו" )גת, 

ען שבתקופת זקט הלכה וגברה המתיחות בין הצבא ובין המדינה החדשה. על פי השקפתו של זקט הצבא טו

מזהה לבדו את האינטרסים שהחיוניים של המדינה ולא הדרג המדיני מכתיב אותם, כפי שמקובל 

 בדמוקרטיות המערביות של ימינו. אחד מהסממנים של תקופת זקט הוא שאז נאמר כי פרוסיה לא הייתה

מדינה בעלת צבא, כי אם צבא שאימץ לעצמו מדינה. הצבא משרת את המדינה ולא את המדיניות הנקבעת 

 (.167, 1977על ידי הממשל המדיני )ואלך, 

סיכומו של גרלך את הניסיון הגרמני הוא דווקא ברוחו של קלאוזביץ: "מלחמת העולם הראשונה מגלה, 

תוצאות הרות השואה של ממשלה חסרת מנהיגות מדינית, בה יותר מכל פרק אחר בדברי ימי גרמניה, את ה

שולטת בכיפה החשיבה הצבאית... ]ונוסף לכך[ מניע אחר בתפיסה המסורתית שהצבא הוא התגלמות 

(. עוד טוען גרלך שהסיבות להתפתחות צבא אוטונומי מצד אחד אך מכשיר 37, 1980המדינה" )דפי אלעזר, 

אקסקלוסיבי. הסיבות נעוצות בהתפתחותו הנפרדת  -מאורח חשיבה צבאי צייתן עיוור מצד שני, נובעות "

של הצבא במנותק משליטה פוליטית. במלחמת העולם הראשונה שלט הצבא בהנהגה המדינית. אחרי 

 (.42אותה מלחמה חל מהפך קוטבי בתפיסה. הייתה מיליטריזציה של הפוליטיקה הגרמנית" )שם, 

(, של HUNTINGTON, 1957 ,62", כפי שניתן לשאול מהנטינגטון )ואכן, ה"אתיקה הצבאית המקצועית

( 288, 1990גרמניה, החל מהמאה התשע עשרה, היא מיליטריסטית. מיליטריזם מוגדר על ידי הרכבי )

כ"גישה המפארת את המלחמה, את תפקידה בהיסטוריה, את המוסד הצבאי על סמליו ונהגיו ואת המידות 

תפיסה מדינית לגבי טבע היחסים בין האומות, וגישה חברתית של  -פנים הצבאיות. למיליטריזם שני 

המיליטריזם גורס, כי בין   הענקת מקום נישא לאנשי הצבא בחברה, עד כדי הפקדת השלטון בידם".

המדינות שוררת מלחמת קיום. המאבק הוא עיקר החיים האנושיים מבחינה מהותית ומבחינה חווייתית, 

למלחמה. כתקופת הכנה לקראתה. אין זה רק שיפוט עובדתי, אלא גם גישה  ואילו השלום משועבד

נורמטיבית המצדיקה מצב זה. המיליטריזם רואה את היחסים בין האומות כתחרות להישרדות 

( 20, 1995ה"טובים". תפיסה זו נאחזת בתורת דרווין ומכונה "דרוויניזם חברתי" )שם, שם(. בן אליעזר )

ופעה תרבותית, המצביעה על קיומה, ולעתים גם על השלטתה, של תפישת מציאות מגדיר מיליטריזם כת

לפיה המלחמה, או האלימות המאורגנת, היא פתרון נכון ונאות לבעיות פוליטיות. לטענתו מצביע המושג על 

מיגוון רחב של התנהגויות: מדיניות חוץ תוקפנית הכוללת איום במלחמה, נטייתו של צבא להתערב 

קה, הפיכות צבאיות וכינונו של משטר צבאי, גיוס החברה לצרכים צבאיים עד כדי סחיטת בפוליטי

משאביה החומריים והאנושיים, גידול מופרז בממדי הצבא ומירוץ חימוש מוגבר, התערבות הצבא בחיים 

האזרחיים, אידיאולוגיה המהללת צבא ומלחמה, אימוץ סדרים צבאיים, כמו סדר, משמעת והיררכיה 

 אה על נס של ערכים כגון כוחניות, אומץ לב, הקרבה עצמית, כבוד ותהילה. והעל

(, המתוארת על ידו כטיפוס MILITARY MINDהנטינגטון כינה את המיליטריזם "חשיבה צבאית" )

טהור ובריאני המכיל ערכים, עמדות ופרספקטיבות הטבועות בהתנהגות של הפונקציה הצבאית המקצועית 

ן מטבע פונקציות אלה. הפונקציה הצבאית מבוצעת על ידי המומחה המקצועי ושניתן להסיק עליה

                                                                                                                                                               
(. אחד מהתומכים הנלהבים של 1991לממלכתית( בתחום הכלכלה אצל אהרני )לדוגמא ביקורת על הגישה המפלגתית )ההפוכה 
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הביורוקרטי הציבורי לניהול אלימות ואחראי על ביטחון המדינה. ערך או עמדה הם חלק מהאתיקה 

הצבאית המקצועית אם היא נובעת מהמומחיות, האחריות והארגון המיוחדים של המקצוע הצבאי 

(HUNTINGTON ,1957 ,61 .) סינדרום" ה"חשיבה הצבאית" כולל מספר תכונות )על פי"

HUTINGTON ,1957 ,62 - 79:) 

 . ראיית האדם כרע מנעוריו, המבין אך את שפת הכוח.1

 . על פי טבע זה, ניתן לפתור קונפליקטים רק באמצעות כוח אלים.2

טים חוסר יציבות . במציאות של סדר בינלאומי בלתי משתנה, שבו השחקנים הם מדינות לאום, שול3

 וחוסר ודאות, אשר יובילו למלחמות.

. האחריות העליונה של הצבא ו"מנהלי האלימות המקצועיים" היא הגנת המדינה ושמירה על עצם 4

 קיומה, במציאות של מלחמה פוטנציאלית.

אויב קיומית היא מיידית. לכן יש להיערך ל"תרחיש הגרוע ביותר", בעיקר מפני שה-. הסכנה הביטחונית5

 )בניגוד "לנו"( נוהג באורח לא רציונלי.

הוא יגדל, ובכל מצב נתון תמיד אפשר להגביר  -. ככל שיושקעו משאבים חברתיים רבים יותר בביטחון 6

 את רמת הביטחון.

. צבא מקצועי כפוף לדרג האזרחי, אך פוליטיקאים אינם מסוגלים תמיד להבחין בין מטרות כלל 7

 טרות בלתי רצויות.חברתיות רצויות ובין מ

. תפיסת המלחמה של המדינאים עומדת בניגוד לתפיסתו של איש הצבא המקצועי. הצבאיות המקצועית 8

 היא בבחינת מדע, והיא מבוססת על הנחות יסוד רציונליות.

מיליטריזם מסוג זה תובע מידה בסיסית של לגיטימציה, המעוגנת בתרבות הפוליטית של המדינה, ולכן 

(. זהו 126, 1993עדיין כמוסד אינסטרומנטלי, אך בעל תפקידים חברתיים רחבים )קימרלינג,  הצבא נתפס

מיליטריזם מרוכך, שאינו מגיע לרמת המיליטריזם לה הטיפו הגנרלים הגרמנים, אצלם הצבא לא היה 

 מוסד אינסטרומנטלי, אלא היה מזוהה עם ה"אומה", ומכאן סכנתו.

ות הצבאית הגרמנית במאה התשע עשרה יצרה כיוון שונה, מהכיוון לסיכומו של פרק זה, ברור שההג

שהותווה במדינות מערב אירופה בכלל, ובהגות של תקופת ההשכלה בפרט. בעוד שההגות המערבית שמה 

 במרכז את השלטון המדיני, ואת עליונותו על הדרג המינהלי, יהא זה מינהל אזרחי או יהא זה מינהל צבאי.

 

 הפיכות צבאיות ושלטון צבאי -ריאני מיליטריזם פריטו

המיליטריזם הפריטוריאני היא "ענף" של המיליטריזם, ומדובר בעיקר בתפיסת השלטון על ידי הצבא. מאז 

צברו הפריטוריאנים, חיילי המשמר הקיסרי בורמי, כוח פוליטי עד כי יכלו להכתיר ולהוריד קיסרים 

שם נרדף להפיכות צבאיות, לתפיסת השלטון בידי הצבא  -פריטוריאניזם  -מכיסאותיהם, משמש מושג זה 

 - 252, 1982או להתערבות של הצבא בפוליטיקה תוך איום בשימוש בנשק או שימוש ממשי בנשק )פיינר, 

255.) 

צבא הופיעה החל מאמצע מאה זו, בעקבות ריבוי ההפיכות הצבאיות בכל  -ספרות רבה אודות יחסי מדינה 

במדינות העולם השלישי, חלק גדול מהן באפריקה ובאמריקה הלטינית, שחלק  רחבי העולם, אך בעיקר

ניכר מהן אך זה קיבלו את עצמאותן. כך למשל, "בסוף שנות השלושים של המאה שלטו ביותר ממחצית 

מדינות אמל"ט משטרים צבאיים או משטרים אזרחיים שנתמכו על ידי אנשי צבא, בעוד שבשנות העשרים 

(. בסיכום שערך קאופמן על הפיכות 45, 1991זו רק שתיים ממדינות אמל"ט" )שידלו,  נכללו בקטגוריה

(, הוא מצא שכמעט מחצית הזמן נמצאת אמל"ט תחת 1988 - 1900באמריקה הלטינית במאה העשרים )

(. ממצאים סטטיסטיים דומים מצויים גם בספרו של פיינר "האיש על 20 - 19, 1990שלטון צבאי )קאופמן, 

 -מהן  19להוציא  -או לפניה, התנסו כולן  1917המדינות, שהיו קיימות בשנת  51הסוס", לפיו "מתוך גב 

התנסו בכך כולן,  1955 -ל  1917המדינות שנוסדו בין  28, בעוד שמתוך 1917בהפיכות מעין אלה מאז 

 -, כותב פיינר כי ב (. בפרק העדכון למהדורה העברית החדשה של ספרו35 - 34, 1982" )פיינר, 15להוציא 

מדינות נוספות נפגעו  48הפיכות נוספות,  152השנים שחלפו מאז כתיבת המהדורה הראשונה אירעו " 18

                                                                                                                                                               
 (.1990; 1988הגישה הממלכתית בישראל הוא פרופ' יצחק זמיר )ראה זמיר, 
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מהתערבות צבאית, ומספרן של הארצות הנשלטות בידי אנשים שהגיעו לשלטון באמצעות התערבות 

 .3לישי(. רוב ההפיכות התרחשו במדינות העולם הש296" )שם, 37צבאית הוא עתה 

שידלו טוען שכדי להבין מדוע מתחוללות מהפכות, יש להתייחס גם לגורמים הפוליטיים, ולכן יש לחפש 

"מצב מהפכני". למצב זה שתי דרישות מוקדמות: סדר פוליטי העומד לפני התמוטטות וחלופה חדשה 

נכון מציג עצמו  לסדר הישן. במקרים הרלבנטים לנושא הנדון כאן, הצבא הוא המהווה חלופה, או יותר

 (.67 - 63, 1991כחלופה )שידלו, 

פיינר טוען שלצבא יתרונות פוליטיים גדולים על פני ארגונים אזרחיים "עדיפות בולטת בארגון, מעמד 

(. לכך מוסיף פיינר שלוש סיבות 38, 1982סמלי, הכרוך ברגשות עזים וזכות בלעדית להחזיק בנשק" )פיינר, 

קיומה של נטייה או נכונות  -ל אנשי הצבא בפוליטיקה. הראשונה היא המניע המסבירות את מעורבותם ש

מראש של אנשי הצבא להתערב בתחומים האזרחיים של הפוליטיקה ולתפוס את השלטון. הסיבה השנייה 

( כנטייה להתערב, המורכבת מהכרת הערך העצמי של הצבא, המלווה בשאיפה MOODהיא מצב הרוח )

ה וכבוד עצמי פגוע, ערנות לזהותו המיוחדת והנבדלת, מתחושת עוצמה מכרעת ל"איזון" תחושת השפל

ומתחושת התמרמרות, הנובעת מחילוקי דעות פוליטיים, רגשות איבה מעמדיים או בין קבוצות שונות של 

(. אולם אי אפשר לנתק את הצבא מהחברה ומהשפעתה על 6 - 4האוכלוסייה )שם, בעיקר פרקים 

שהצבא יתפוס את השלטון. פיינר טוען שחברה בעלת "רמת תרבות פוליטית"  האפשרות וההסתברות

בוגרת תהיה מחוסנת מפני מהפכות צבאיות, יותר מחברות המצויות ברמת תרבות פוליטית נמוכה יותר 

רמות של התפתחות פוליטית, מהנמוכה אל הגבוהה: מזערית, נמוכה, מפותחת( )שם,  3)והוא מונה עוד 

תרבות הפוליטית עפ"י פיינר שלושה מרכיבים: הסכמת הציבור לנהלי העברת השלטון, הכרה (. ב320 - 313

. בחברה שבה אין הארגונים, 4(126 - 125בציבור על הסמכות הריבונית ומידת הארגון של הציבור )שם, 

ל ובעיקר הפוליטיים, אינם ברמת מיסוד גבוהה, ואין בה הסכמה רחבה על הדרך להחלפת השלטון, עלו

הצבא לתפוס את השלטון, או לסייע לקבוצה זו או אחרת לעשות זאת. ואכן מדינה פריטוריאנית היא זו 

שהגבולות בין המוסדות האזרחיים ובין הצבא הם מקוטעים, אין מוסדות אזרחיים חזקים, הצבא רואה 

א, והצבא פועל עצמו כמעין "אפוטרופוס אפלטוני" על האינטרס הלאומי, שלמעשה אף מוגדר על ידי הצב

   (.LUCKHAM ,1971 ,30 - 31כאליטה פוליטית לכל דבר, לשם קידום האינטרסים שלו )

הנטינגטון רואה בהתמקצעות של הצבא כתנאי הכרחי לכפיפותה של המערכת הצבאית למערכת האזרחית, 

עצמם, יטפחו וכ"מיגון" מפני תפיסת השלטון על ידי הצבא. שכן תפיסה כזו מביאה לכך שצבאות יעסקו ב

(. HUNTINGTON ,1957 ,73את מיומנויותיהם, יתרכזו במשימותיהם וישאירו את המדיניות למדינאים )

מכאן, שדווקא משטרים ששמו דגש על מקצועיות פוליטית של הצבא הם מועדים למהפכות צבאיות. הדגש 

אליטה זו פיתחה בסיס  על מקצועיות פוליטית של הצבא "הפכה את הפיקוד הצבאי לאליטה בזכות עצמה.

(, וזו תרמה לשיתוף בין 47, 1991ארגוני עצמאי, עם השקפת עולם עצמאית מבחינה פוליטית" )שידלו, 

 הצבא ובין אליטות אחרות לתפיסת השלטון ויותר מאוחר להישארות של הצבא בשלטון )שם, שם(

ות של הצבא ובין רמת התרבות לעומת הנטינגטון, פיינר סבור שיש אינטראקציה בין מידת הפרופסיונלי

הפוליטית. במדינות בעלות תרבות פוליטית נמוכה "דווקא עקרונות אלה של הפרופסיה הצבאית עשויים 

להגביר את הנטייה להתקוממות... שכן פרופסיונליזציה של הקצונה פירושה במרבית הארצות המתפתחות 

ין הפיקוד הצבאי אשר אמון, לפחות הגדלת הניכור בין המערכת החברתית והפוליטית הנחשלת לב

לכאורה, על עקרונות ארגון ותפעול מודרניים. במלים אחרות, הפנמה של נורמות פרופסיונליות תגביר את 

התשוקה ואת הנכונות לעצב את החברה הכוללת במידת האפשר בדמותו של הממסד הצבאי, דהיינו לעצב 

של קבוצות אינטרס שונות המובילות ל'פוליטיקה של פוליטי, משטר משוחרר, כביכול, מלחציהן -משטר א

 (.13,  1982פשרות'" )משה ליסק, בהקדמה לספרו של פיינר, 

בדומה למיליטריזם הגרמני, גם התיאוריות בדבר חוסר הכפיפות של הצבא למדינה וגם ההיסטוריה של 

א על הפוליטיקה או המהפכות הצבאיות בעולם השלישי במאה העשרים מציגות תפיסה של עליונות הצב

לפחות של עצמאות וחוסר תלות של הצבא בפוליטיקה ושל זיהוי הצבא עם האינטרסים האמיתיים של 

                                                           
למרות הנתונים ה"מבהילים", כותב קאופמן כי בעשר השנים האחרונות כמעט שלא התרחשו מהפכות במדינות אמריקה  3

האזרחים, וכיוון זה נשמר יחסית איתן. הרוב המכריע של המדינות -וני של השתלטות הנשיאיםהלטינית, ואף חל מהפך קיצ
 (.139, 7, 1990)באמל"ט( צועד לקראת משטר של נשיאים נבחרים )קאופמן, 

. אפשר יש לכך דימיון להגדרתו של הנטינגטון למיסוד פוליטי ש"הוא תהליך שבאמצועותו רוכשים ארגונים והליכים יציבות וערך 4
להגדיר את רמת המיסוד של כל מערכת פוליטית לפי כושר התאמתם, מורכבותם, האוטונומיה שלהם והתלכדותם, של ארגוניה 

 (.323, 1984והליכיה" )הנטינגטון, 
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האומה. חלק גדול מהמשטרים בהם התרחשו המהפכות וכמעט כל המשטרים שנוצרו בעקבות המהפכות 

פונקציונלי בין הדרג לא היו ואינם משטרים דמוקרטיים. ברובם של משטרים אלו לא היה הבדל מוסדי ו

האזרחי ובין הדרג הצבאי, ואם הייתה הבחנה ביניהם הרי זו הייתה כמעט מוחלטת, תוך שמירת -המדיני

העצמאות של הצבא והשארתו בעמדת משקיף מן הצד על הממשל האזרחי ותיפקודו, כדי לבחון אם נוצר 

 צורך מחודש להתערבות על ידי הצבא.

 

 סיכום ביניים

מהוות אנטיתזה להפרדה הנהוגה בין הדרג המדיני ובין הדרג הצבאי במדינות דמוקרטיות. דוגמאות אלו 

מכאן שהפרדה בלבד אינה מסייעת לכפיפותו של הצבא לפוליטיקה, אלא דרושים תנאים נוספים. 

הנטינגטון סבור ששני גורמי מפתח מסייעים להבנת תפקידו הפוליטי של הצבא, ואם נהפוך אותם נוכל 

בהם תנאים לכפיפות הדרג הצבאי לדרג המדיני, תוך שמירה על הפרדה ביניהם: קיום מוסדות לראות 

פוליטיים אפקטיביים, שבה המוסדות הפוליטיים מסוגלים להיענות לתשומות של ההשתתפות הפוליטית 

( וחוסר יכולת של הצבא לגייס תמיכה פוליטית, HUNTINGTON ,1968 ,47של האזרחים ולתביעותיהם )

(. מכאן גם ניתן להסיק על גזירת אחריות שונה של הדרג המדיני 87עיקר מקבוצות אינטרס אחרות )שם, ב

והדרג הצבאי. אחריות מיניסטריאלית קיימת רק משטר דמוקרטי, שכן במשטרים אחרים השליט אינו 

זו חונטה  השליט )תהא-נבחר, אלא הוא אשר "ממליך" עצמו לתפקיד ראש המדינה. לכן אין הדרג המדיני

צבאית או קבוצת אזרחים השולטת בעזרת הצבא, או שליט יחיד לא דמוקרטי אחר( אחראי בפני מאן 

.  האחריות של הדרג הצבאי בפני הדרג השליט מתבטאת בכך שעליו לפעול להגשמת 5דהוא על מעשיו

ינות כאלה הדרג האינטרסים של הדרג השליט, ולאו דווקא למילוי אינטרסים של המדינה או של העם. במד

 הצבאי יוחלף לעתים תכופות יחסית, בעיקר כדי להבטיח את נאמנותו לדרג המדיני, ללא קשר לביצועיו.

 

 

 התפיסה הצבאית המודרנית בדבר הפרדה בין פוליטיקה למלחמה

 

 תרומת קלאוזביץ להפרדה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי

מוטלת בספק, והיא אולי התרומה המהותית ביותר, ואף תרומתו של קרל פון קלאוזביץ לנושא הנדון אינה 

אחת הראשונות, לראיית המלחמה כאמצעי מדיני, בדומה לדיפלומטיה או לאמצעים מדיניים אחרים, מחד 

 גיסא, אך ככפופה למדיניות מאידך גיסא. 

הראוי  בטרם נדון בתרומתו של קרל פון קלאוזביץ לנושא ההפרדה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, מן

להזכיר שני נושאים, הקשורים לתפיסה העקרונית של קלאוזביץ בדבר ההפרדה בין שני הדרגים, אך אולי 

מאחר שהם, כנראה, הופיעו טרם תקופתם, קלאוזביץ לא הוזכר בין התורמים לנושאים אלו. שני הנושאים 

 קשורים לתורת המינהל הציבורי, שהוזכרה קודם:

י ההתפתחויות, שהתגבשו בסוף המאה התשע עשרה, לכדי תורת מינהל, שדגלה . קלאוזביץ היה ער לניצנ1

המבצע. קלאוזביץ טען שיש קשר ישיר בין אופייה של  -בהפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג המקצועי 

החברה וההתפתחויות המדעיות בה ובין האופי של העוצמה הצבאית: "ההשפעות העצומות של המהפכה 

רץ נגרמו בבירור לא כל כך על ידי שיטות ותפיסות צבאיות חדשות, כמו על ידי שינוים הצרפתית בחוץ לא

, על ידי האופי החדש של הממשל, מצבו השונה של העם הצרפתי בגישות מדיניות ובמינהלרדיקליים 

מ"ג(. למרות, שבדרך כלל, נחשב וודרו וילסון לאבי תורת  -; ההדגשה שלי 19, 1984וכדומה" )אצל גת, 

המינהל הציבורי ולנביא ההפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג המינהלי, הנה קלאוזביץ מזכיר עניין זה 

 כחמישים שנה לפניו.

. אולם, נראה שקלאוזביץ הקדים את דורנו, לא רק בהפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג המקצועי, כפי 2

  בהכרח לקיים דו שיח בין שני דרגים אלו שנרחיב בהמשך, אלא גם בחוסר היעילות של ההפרדה המוחלטת,

                                                           
ייתכנו מצבים בהם הצבא הוא הקובע מי ישלוט במדינה, ואז ניתן לומר שהשליט אחראי בפני הצבא. אולם הנסיבות היותר  5

ירות להחלפת שליט על ידי הצבא, אינן דווקא אי עמידה באמות מידה הנהוגות במערב למילוי תפקידו, אלא כאשר השליט פועל סב
 בניגוד לדעת הצבא, בניגוד לרעיון "טובת האומה" של הצבא או בעיקר בניגוד לאינטרסים של הצבא.
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. למרות ששורשי המלחמה נועצים בתכלית המדינית, "התכלית 6ובצורך ליישם גישה אינטראקטיבית

המדינית אינה מחוקקת עריצה במובן זה, היא חייבת לסגל עצמה לטיב האמצעים...אמנות המלחמה בכלל, 

המדיניות וכוונותיה לא יעמדו בניגוד לאמצעים אלה"  והמפקד בכל מקרה לגופו, עשויים לתבוע, שנטיות

( והמלחמה עשויה להשפיע על המטרות המדיניות ולעצבן מחדש )גת, 65, 1977)קלאוזביץ אצל לאונרד, 

(. וטוען גם הרכבי ש"קלאוזביץ לא נטה ליצור הבחנה בחלוקת עבודה בין ניהול המלחמה ברמה 21, 1984

, שכן בין שתי רמות אלה יש רצף אחדותי. היעילות הצבאית באה לידי המדינית לניהולה ברמה הצבאית

 (.509, 1990ביטוי במילוי הדרישות המדיניות הנותנות ליעילות זו כיוון ומובן" )הרכבי, 

ראשית ההפרדה בין המדיניות ובין המלחמה מיוחסת לקרל פון קלאוזביץ, בעיקר עקב אמירתו 

. לכל מלחמה חייבת 7(65, 1977באמצעים אחרים" )לאונרד,  ש"המלחמה אינה אלא המשך המדיניות

להיות מטרה מדינית, שכן "המלחמה היא מעשה אלימות, שמטרתו לאכוף את רצוננו על יריבנו" )לאונרד, 

(. גם 22(. לכן המטרה המדינית של המלחמה היא להביא לציותו הכפוי של האויב לרצוננו )שם, 51, 1977

יש שיח ושיג בין הדרג המדיני ובין הדרג הצבאי, המטרה המדינית שומרת תמיד על  אם, כפי שהוזכר קודם,

זכות קדימה שלה בשיקולים, ובמצבי מלחמה השאלה החשובה היא אם מתאימים האמצעים למלחמה, 

 ולא להפך.

העמדת המדיניות בראש היא תוצאה של תפיסתו של קלאוזביץ את עליונות הרשות המדינית, שכן הממשל 

א "נציג כל האינטרסים בחברה", הוא "הנאמן לכל האינטרסים" ו"מטרת המדיניות היא לאחד ולפשר הו

בין כל ההיבטים של המינהל הפנימי, כמו גם הערכים הרוחניים, וכל מה שבדעת פילוסוף המידות להוסיף 

מובנת מאליה עמדתו (. לכן, 29 - 28, 1984לכך", ומעבר לכך אין למדיניות "משמעות בפני עצמה" )אצל גת, 

של קלאוזביץ, שכל שאר הרשויות, והצבא בתוכן, כפופות לרשות המדינית. ואכן המלחמה היא המכשיר 

של המדיניות: "כפיפת ההיבט המדיני לצבאי תעמוד בניגוד לשכל הישר, הואיל והמדיניות היא שהולידה 

, ולא ההפך. משום כך, לא ייתכן את המלחמה. המדיניות היא המוח המנחה, והמלחמה אינה אלא המכשיר

 (.206, 1977אלא שההיבט הצבאי יהיה כפוף להיבט המדיני" )קלאוזביץ אצל לאונרד, 

קלאוזביץ לא מפריד רק בין המדיניות ובין המלחמה, כשתי צורות חשיבה, אלא עושה ביניהן גם הפרדה 

את עוצמתה של המלחמה, את פונקציונלית ומוסדית. הדרג המדיני הוא קובע האם להיכנס למלחמה, 

מטרות המלחמה, את מועד סיומה וכו'. ואילו הדרג הצבאי עוסק במהלכי המלחמה עצמם. "הגורם המדיני 

אינו מעמיק לחדור אל תוך פרטי המלחמה. אין מציבים זקיפים, ואין משגרים סיורים על פי שיקולים 

אולם לכדי ניתוק מוחלט אין קלאוזביץ מגיע,  (.41, 1977, וראה גם ואלך, 205, 1977מדיניים" )לאונרד, 

(. 40, 1984"המדיניות קובעת, אם כן, לא רק את תכלית המלחמה, אלא משפיעה גם על אופן ניהולה" )גת, 

המניע המקורי  -הדרג המדיני קובע הן את היעד הצבאי והן מידת המאמץ הצבאי: "היעד הפוליטי 

, 1984והן את גודל המאמץ הצבאי שיידרש" )מצוטט אצל גת, יקבע אפוא הן את היעד הצבאי  -למלחמה 

 (.55, הערת שוליים 41

החלוקה המוסדית ברורה אף היא. הממשלה )ויש לזכור כי לא היה מדובר בתקופת קלאוזביץ בממשלה 

נבחרת, אך בכל זאת הרשות המדינית המבצעת העליונה( היא המתווה תמיד את הקווים המנחים של 

(. קלאוזביץ אף מגיע למעין הפרדת רשויות )לא ההפרדה עליה מדבר 206, 1977רד, המלחמה )לאונ

מונטסקיה( בין הממשלה לבין הדרג הצבאי. למלחמה יש שלוש נטיות או מרכיבים עיקריים, "שלוש נטיות 

אלו, המופיעות כאילו היו שלושה מחוקקים שונים", כאשר בשני מרכיבים, אלה הקשורים במלחמה 

 -ג.[ ככלי מדיני" ”מ -תעניינים המצביא וצבאו" ובמרכיב השלישי, "טיבה ]של המלחמה עצמה, "מ

 (.67, 1977הממשלה" )לאונרד, 

עליונות הדרג המדיני מתבטאת בזכותו )וגם בחובתו( להתערב בפעילות הצבאית, ולהיות שותפים 

ת מבצעיות, "על הרמה לשיקולים העיקריים של המצביא. ולכן, הממשלה צריכה להיות שותפה בהחלטו

, 1990המדינית להיכנס אפוא לפרטי המבצעים הצבאיים, שעלולים להיות להם השלכות מדיניות" )הרכבי, 

(. הסיבה לכך היא ש"יש לראות את המלחמה כשלם 20, 1980, וראה גם דברי ואלך ב"דפי אלעזר", 513

                                                           
 -" וגישת ה DOWN - TOP" -ליט והדרג המבצע, גישת ה גישה זו היא שילוב של שתי גישות שדגלו בהפרדה בין הדרג המח 6
"BOTTOM - UP הגישה האדפטיבית או האינטראקטיבית מדגישה את ההסתגלות ההדדית של מטרות ואסטרטגיות ומתן ."

. משוב לקובעי המדיניות, תוך כדי תהליך הביצוע. על פי גישה זו יש אינטראקציה מתמדת בין קביעת המדיניות ובין ביצועה
המדיניות משתנה באופן מתמיד על ידי פעולות ליישומה, שבאופן סימולטני משנות את המטרות והמשאבים. אין זה עיצוב מדיניות, 

 (. פירוט בהמשך.SABATIER & MAZMANIAN ,1983 ,145 - 146אלא עיצוב מחדש המתרחש כל מהלך ביצוע המדיניות )
 (.508 - 505, 1990יות זו )הרכבי, אך ראה את הערותיו של הרכבי לעניין ראשונ 7
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תמזגת בשלם, יובהר לנו, ללא כל פקפוק, כל פעילות בודדת בו מ -אורגני, שאסור להפרידו לחלקיו, ולכן 

(. 206, 1977שנקודת ההשקפה העילאית בעריכת מלחמה ]אינה[ אלא זו של המדיניות בלבד" )לאונרד, 

שתהיה  -אולם התערבות הדרג המדיני בפעולה צבאית צריכה להיות תוך שמירה על כיוון החשיבה וצורתה 

הפרספקטיבה של מחשבה מדינית כוללת", מבלי לעשות "צריך לשמור על  -מדינית ולא צבאית טקטית 

 (.522, 1990מיליטריזציה של השיקול המדיני )הרכבי, 

קלאוזביץ ממשיך בקו ההפרדה המוסדית והפונקציונלית )אך לא הפרדה מלאכותית של ניתוק ואי שיתוף 

לק באחריות  להצלחה "על המדינאים, בראש וראשונה, ליטול ח -פעולה( עד חלוקת האחריות בין הדרגים 

, 1977או לכישלון במלחמה, אין להרשות להם להטיל את האשם רק על שכם מומחיהם הצבאיים" )ואלך, 

(. שפיטת תוצאות המלחמה צריכה להיעשות על פי הסיבות להצלחה או לכישלון, ו"אם גורמת השפעת 41

 - 206, 1977בה בלבד" )לאונרד, המדיניות לסטייה מן המטרה, יש לחפש את הסיבה במדיניות מוטעית, ו

(. דווקא מפני שקלאוזביץ מחייב את המדינאים להחליט על הנושאים שבתחומיהם, כגון היציאה 207

למלחמה, הקצאת האמצעים לצבא, הפסקת המלחמה וכיו"ב,  מחייב את אנשי הצבא לשתף את 

לכפיפות הדרג הצבאי לדרג המדינאים בשיקוליהם, רואה במדיניות כעליונה על מעשה המלחמה, טוען 

המדיני ורואה במדיניות אלמנט חשוב בכל מלחמה, הוא אינו יכול לתת למדינאים להתחמק מהאחריות 

 למדיניותם, גם אם הצבא הוא שיישם אותה.

 

 עליונות המדיניות

למרות הסטייה של ההגות הצבאית הגרמנית מהמחשבה בדבר מקומו של הדרג הצבאי בהיררכיה של 

הדמוקרטי עליונות הדרג המדיני על פני הדרג הצבאי תוך שמירה  -המודרני  -הרי בעולם המערבי הממשל, 

על הפרדה מוסדית ביניהם הן עובדות שאין לערער אחריהן. אולם אין מדובר בהפרדה מוחלטת, לפחות 

ני באופן תיאורטי, אלא בהפרדה מוסדית תוך שמירה על ערוצי תקשורת מתן לגיטימציה לדרג המדי

להתערב בשיקולי המצביאים. אולם, מן הראוי שתישמר פרופורציה נכונה של התערבות הדרג המדיני 

 .8בענייני הצבא

בין המייצגים במערב את הגישה של עליונות המדיניות בולט מקומו של לידל הארט. הוא טוען ש"טשטוש 

דה את אנשי הצבא לצאת בתביעה האבחנה בין האסטרטגיה למדיניות... נשאה... בחובה נזק רב, שכן עוד

חסרת השחר, לכפוף את המדיניות לצורכי ניהול המבצעים. היא גם הניעה את המדינאים , ובייחוד 

במדינות דמוקרטיות, שיעברו את הגבול המוגדר של מרחב פעולתם, ויתערבו בעצם השימוש שהממונים 

המפקד הצבאי בפני המדינה שהוא  מטעמם על עניינים צבאיים עושים בכלי מלאכתם... אחריותו של

משרתה... היא להפעיל בדרך הכדאית ביותר, ולאור תכלית מדיניות המלחמה הגבוהה ביותר, את הכוחות 

שהוקצו לו... מצד שני, הממשלה היא הקובעת את מדיניות המלחמה... זכותה להתערב באסטרטגיה של 

 - 327, 1956מדיניות המלחמה שלה )לידל הארט מסע המלחמה... גם על ידי שינוי המטרה בהתאם לצורכי 

328 .) 

לטענת גת הינתקות  ממלחמת ההכרעה וההכרה במטרות מוגבלות של מלחמה, עקב התוצאות האיומות 

של מלחמות העולם, שבהן ניצחון הוגדר כהכרעת כוחות האויב, הובילו לחזרה לראיית עליונות המדיניות 

(. "הפעלת כוח בלי גבול ובלי חשבון יכולה להיות מעשה 106, 1984על פני האסטרטגיה והמלחמה )גת, 

, 1989אינסטינקטיבית של אספסוף מוכה שנאה, אך היא עומדת בניגוד מוחלט למדינאות" )לידל הארט, 

(. זאת ניתן ללמוד גם מתוך הגדרתו את המונח אסטרטגיה כ"אמנות חלוקת האמצעים הצבאיים 63

(, ואת המונח אסטרטגיה רבתי, המוגדרת 329, 1956ניות" )לידל הארט, ויישומם להגשמת תכלית המדי

כמונח "כמעט נרדף למדיניות השלטת בניהול המלחמה, בניגוד למדיניות התמידית המנסחת את יעדיה, אך 

יש בו כדי להבליט את המשמעות של 'מדיניות בשעת ביצוע'. כי תפקיד האסטרטגיה רבתי הוא לתאם 

המטרה שהוגדרה על ידי  -אביה של אומה לקראת השגת היעד המדיני של המלחמה ולכוון את כלל מש

 (. 222, 1977; וראה גם אצל ואלך, 208, 1989המדיניות הלאומית" )לידל הארט, 

מאחר שלידל הארט הוא תוצר של חברה דמוקרטית הוא מדגיש, שמי שקובע את המדיניות זו הממשלה, 

ף להתערב באסטרטגיה של מערכה מסוימת ובשינוי היעדים של שלה המנדט לנסח את המדיניות וא

(. אכן, במשטרים דמוקרטיים 211, 1989המערכה בהתאם לצורכי מדיניות המלחמה שלה )לידל הארט, 

עליונות הממשלה על פני הדרג המקצועי בצבא מקובלת על הכל, כאחד מעיקרי הדמוקרטיה. המקרה של 
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ין גנרל מקארתור, בעיצומה של מלחמת קוריאה, מראה שניסיונות של הסכסוך בין נשיא ארה"ב טרומן וב

דרג צבאי לקבוע מדיניות עלולים להתרחש גם במדינות דמוקרטיות. למעשה בדרישתו של מקארתור 

להרחיב את המלחמה, בניגוד לעמדת הנשיא )שבארה"ב הוא גם המפקד העליון של הצבא וגם מייצגה 

נה ההנחה הסמויה כי המלחמה איננה המשך המדיניות באמצעים הבלעדי של הרשות המבצעת(, יש

 אחרים, אלא מהות שונה ונפרדת, שפונים אליה כאשר פושטת המדיניות את הרגל. 

מקארתור מציג חזרה, כמעט מדויקת, על התורה הגרמנית מהמאה התשע עשרה בדבר ההפרדה המוחלטת 

וחלטת והמטרה של השמדת כל כוחות האויב כמטרה בין מדיניות ובין מלחמה, בדבר עליונות המלחמה המ

הבלעדית של המלחמה ובדבר התעלמות מוחלטת העיקרון בסיסי של הדמוקרטיה: כפיפותו של הצבא 

 (.116 - 110, 1984; גת, 525, 1990; הרכבי, 94 - 86, 1980לשלטון האזרחי )ראה גם ברודי, 

ת והדרג המדיני ובין הצבא תרמו תרומה כבדת משקל פרופ' גיבס טוען שניתוק והפרדה בין החברה האזרחי

לכישלונות הצבא הבריטי בתשעת החודשים הראשונה של מלחמת הבורים: "גופי הצבא והממשלה לא 

תיאמו עמדות בנושא המלחמה, לפני שפרצה, ולא תיכננו תכניות משולבות במהלך המלחמה" )דפי אלעזר, 

בורים הוקמה אחרי המלחמה "ועדה להגנה קיסרית", בה (. כחלק מהפקת הלקחים ממלחמת ה27, 1980

ישבו הן אנשי צבא והן אזרחים. שתפקידה היה להתוות את קו ההתפתחות של הממשל בנושאים 

אסטרטגיים, ועסקה במערכי ההגנה נגד מלחמת הצוללות הגרמנית, בסידורי השליטה בדואר ובטלגרף 

משליטת הפוליטיקאים, שתרמה להופעת הסיסמא  וכיו"ב. גם ההתנערות המוחלטת של הצבא הפרוסי

(, גרמה לכך שהצבא קבע בעצמו למי הוא נאמן, על פי 39, 1980"רייכסוהר לא פוליטי" )דפי אלעזר, 

התפיסה שהוא נאמן למדינה, ולאו דווקא לשלטון בה, למיליטריזציה של השיקול המדיני ולחיפוש אחר 

ן צורך בו, ודוגמא טובה לכך היא התוצאות הקשות שהיו הן תוצאות צבאיות מכריעות בניצחון, גם שאי

לורן )הרכבי, -לצרפת המנצחת והן לגרמניה המובסת, במלחמת העולם הראשונה, עקב המאבק על אלזס

1990 ,523.) 

, 1980התערבות רבה מידי של הדרג המדיני בצבא גם היא אינה בריאה. כך, למשל, רואה גרלך )דפי אלעזר, 

ההתערבות של היטלר בעצמאות הצבא, ובכך שהפך אותו למכשיר צייתן עיוור ולמנוף של  ( את40 - 38

סוציאליסטית. בעוד צבא לא פוליטי עלול לקבוע לעצמו מטרות שונות מהמטרות של -המפלגה נציונל

המדינה, לאחר שהוא עצמו קובע מהן המטרות של המדינה, חדירה פוליטית לתוך הצבא תביא 

ו, להפיכתו לצבא פרטי של המפלגה השלטת, לביסוס שלטונה של מפלגה זו ולפגיעה קשה לפוליטיזציה של

 בדמוקרטיה.  

                                                                                                                                                               
 .523 - 516, 1990לדיון בבעיות הנוצרות מחיכוך או הפרדה בין הדרגים, ראה הרכבי,  8
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 2פרק 
 

 פוליטיקה ומינהל כרשויות נפרדות
 

 התפתחות ההפרדה בין הדרג הפוליטי ובין הדרג המינהלי

וליטי ובין הדרג הפרדה בין הדרג הפוליטי ובין הדרג המינהלי היא כנראה תולדה של הפרדה בין הדרג הפ

המקצועי בצבאות של העולם המערבי, והמשכה התרחש כמעט במקביל להתפתחויות בתיאוריות 

 הפוליטיות, ברובן בנות תקופת ההשכלה וכתוצאה מהתפתחויות חברתיות. 

לאורך רוב שנות ההיסטוריה, הקצונה בצבאות השונים, בעיקר באירופה, הייתה יוצאת האריסטוקרטיה 

(. בסוף המאה השמונה עשרה, נעשו הצבאות JANOWITZ ,1975המודל האריסטוקרטי אצל  )ראה תיאור

(. כתוצאה מכך החלה להתפרק 156, 1990דמוקרטיים יותר וקיבלו צביון של צבאות המון )הרכבי, 

"הצמדה" בין הקצונה ובין האצולה בצבאות אירופה, וחלק ניכר מן הקצינים הגיעו מן הבורגנות. האחדות 

מדית בין קובעי המדיניות ובין הקצונה התפצלה. עם גידול הצבאות בגיוס העממי החלה הקצונה המע

להקיף ציבור רחב. בנסיבות אלה התעורר הצורך להזכיר לקצונה כי היא רק זרוע מבצעת של המדיניות, וכי 

 (.508, 1990המלחמה באה לשרת את המדיניות והיא נגזרת ממנה, ואיננה אוטונומית )הרכבי, 

ניצני ההפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג הצבאי ותחילת הפיקוח האזרחי על הצבא מצויים באנגליה, 

במאבק המתמשך בין הפרלמנט והמלך על סמכויות, מאבק שהתמקד בעיקר על אישור תקציבים צבאיים, 

, 1297 -בל ב בהם היה המלך מעוניין, על ידי הפרלמנט. נקודת ציון חשובה במאבק זה היה חוק שהתק

(. המאבק BAILEY ,1962 ,17 - 18ולפיו המלך אינו מוסמך להטיל מסים חדשים ללא אישור הפרלמנט )

בנושא זה הגיע לאחד משיאיו במאה השבע עשרה בין המלך צ'רלס הראשון ובין הפרלמנט, תקופה 

כאחראי על הצבא שבמהלכה התחזק לאין ערוך מעמדו של הפרלמנט, כדרג אזרחי, על המלך, בין היתר 

(BAILEY ,1962 ,16 - 20 ,62 - 63 ,למרות שצ'רלס  הראשון פיזר את 536 - 533, 1975; בן שמאי .)

(, נאלץ המלך לכנס מחדש 1640 - 1639הפרלמנט לתקופות ארוכות, משפרץ מרד )"מלחמת הבישופים", 

 (.65, 1995)בר נביא,  את הפרלמנט, כדי לאפשר לו לגבות מסים נוספים כדי לממן את הפעלת הצבא

המנגנונים הצבאיים היו הגדולים, המסובכים והמורכבים ביותר עד להתפתחות מדינת הלאום, הם גם 

יצרו צרכים ליצירת מנגנונים נוספים, כגון מנגנון לגביית מסים, שהיו כפופים לשלטון המרכזי, אך פעלו 

 בצורה עצמאית, אם כי תחת חסותו של השליט.

דרג הפוליטי ובין הדרג המינהלי והעלאת מידת עצמאותו של האחרון, הן בעיקר תוצאה של ההפרדה בין ה

צרכים רבים והולכים ומורכבות גוברת של ניהול ענייני המדינה הגדולה, ולאו דווקא חלק מהתפתחות 

הדמוקרטיה. היה זה דווקא ביסמרק, שהקים מנגנון ביורוקרטי גדול ועצמאי )יחסית(, במדינה לא 

וקרטית, כאשר במקביל הוא "חיסל את כל המדינאים העצמאיים. כאשר פרש, נוכח לראות להפתעתו דמ

שהם ]הפקידים[ הוסיפו לנהל את משרדיהם בלי חשש ובלי חרדה, משל כאילו לא היה הוא מוח האב 

, 1980והבורא של יצירי כפיים אלה, אלא כאילו הוחלפה דמות אחת בזולתה במכונה הביורוקרטית" )ובר, 

48 .) 

מינהל מקצועי חזק דרוש מפני שבעולם המודרני הפונקציות של הממשלה ותחומי אחריותה התרחבו, גדלו 

(, גברה החדירה של המדינה לתחומי החיים של WILSON ,1887והפכו למורכבות ביותר )ראה גם אצל 

ר המוני, התפתחויות הפרט והעברת חלק ניכר מהמטלות מן המשפחה ומן הקהילה למדינה, המעבר לייצו

(, הצורך העולה להחזיק במנגנונים ממשלתיים גדולים וההכרח הגובר 25, 1990טכנולוגיות )גזיאל, 

להבטיח הן את שלום הפרט בתוך המדינה והן את הביטחון הלאומי של המדינה במערכת בינלאומית 

 (.WALTZ ,1979 ,89אנרכית )

יכר סוציולוגיים של המדינה המודרנית, מהם חשובים לענייננו ( מונה שמונה סימני ה87, 1978אייזנשטדט )

 שלושה, ואנו נוסיף להם עוד סימן היכר אחד:

. הפרדה ניכרת, מבחינת ניהול של ענייני המדינה, בין הקבוצה הפוליטית השלטת, המכוונת את המנגנון 1

, בעיקר, במוסדות ומפקחת עליו, ובין מגנון הביצוע האדמיניסטרטיבי. הקבוצה השלטת מתרכזת

הפרלמנט, הממשלה וכיו"ב, ואילו המנגנונים השונים מתרכזים, בעיקר, במסגרות  -הפוליטיים הנבחרים 

 אדמיניסטרטיביות שונות.
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ביורוקרטיים, אם בתחום -. ניהול ענייני המדינה השוטפים על ידי מנגנונים אדמיניסטרטיביים2

שטרה, וכן הקמתם ההדרגתית של מנגנונים האדמיניסטרציה האזרחית ואם בתחום הצבא והמ

 ביורוקרטיים טהורים, שאין להם אלא זיקה חלשה, במידה יחסית, אל שכבות חברתיות מסוימות.

. התפתחות ניכרת, גדלה והולכת, בהיקפה של הפעולה הפוליטית, הבלתי אמצעית וחדירתה ההדרגתית 3

 כלכלה חינוך וכיו"ב. -לתוך תחומי חיים רחבים 

עמיקה החדירה של המנגנון הביורוקרטי של השלטון לחיי הפרט מחד גיסא, ותלות גוברת והולכת של . מ4

 הפרט במדינה בתחומים מתרחבים וגדלים מאידך גיסא.

אולם ההפרדה בין הדרג המדיני ובין הדרג המינהלי היא גם אחת התוצאות של הדמוקרטיזציה של 

ון מידי מספר שנים, יש צורך בגוף שיבטא את ההמשכיות המדינות. כאשר יש לגיטימציה להחלפת השלט

של המדינה מחד גיסא, ושיבצע בצורה מקצועית את המדיניות המשתנה של השלטון המתחלף מאידך 

המקצועי, הן פרי  -גיסא. אין תימה, אפוא, שהגישות הממלכתיות, בדבר עצמאותו של הדרג המינהלי 

כאלה מצאו מקומן גם למדינות אחרות )יפן, למשל(, הרי המחשבה המינהלית המערבית, ואם גישות 

 (. 20 - 12, 1990מדובר במדינות דמוקרטיות, שהן, הלכה למעשה, חלק מהעולם המערבי המודרני )גזיאל, 
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 הפרדה בין דרג פוליטי ובין דרג מקצועי בתורת המינהל

ת מחייבת, לפי חלק מהגישות, גם הפרלמנטרית ובין אחריות אישי -ההבחנה בין אחריות המיניסטריאלית 

הממונה, האחראי  -הנבחר, האחראי על מעשיו בפני העם, ובין הדרג המקצועי  -הפרדה בין הדרג הפוליטי 

   .9על מעשיו בפני הדרג הפוליטי
יש לציין שהפרדה בין דרג פוליטי ובין דרג מבצעי מוזכרת כבר אצל מיל, בספרו "ממשל של נציגים", 

. מיל מדבר על הפרדה בין הרשות המחוקקת, היא "הממשל החופשי" בלשונו של מיל, 1861 -שהתפרסם ב 

(, כהפרדת רשויות לכל דבר )ובהמשך נפרט את 114ובין "ממשל של פקידים מאומנים" )מיל, תשי"ח, 

 תפיסתו של מיל אודות הפרדת הרשויות, אם כי אין הוא משתמש במונח זה(.

רת הפרדת הרשויות הקלאסית, שנוסחה לראשונה בצורה ברורה על ידי אין ספק, שבעידן המודרני תו

(, עברה שינוי מהותי. 272 - 263, 1990; וראה גם זיסר וצור, MONTESQUIEU ,1990מונטסקיה )

הפונקציה המשפטית, שהייתה בסיס לניתוח תפקידי השלטון, פינתה את מקומה הבכיר למדיניות, 

בשלטון התחלפה בתהליכים שלטוניים: קביעת מדיניות, ביצוע מדיניות וההפרדה המוסדית בין הרשויות ש

המחליט ובין -(. שינוי זה תרם להפרדה בין הדרג המדיני14 - 13, 1984וביקורת מדיניות )גוטמן עמנואל, 

 המבצע.-המינהלי-הדרג המקצועי

מהאחראיים המרכזיים  המינהל הציבורי ידע גם הוא, עוד בהיותו מדע צעיר ביותר, התפתחות דומה. אחד

לכך הוא וודרו וילסון, שקרא להפרדה מוחלטת בין הפוליטיקה ובין המינהל הציבורי, וכחלק מההפרדה זו 

(, שנהגה אז בארצות הברית, בעיקר בכל הקשור למינויים SPOILS SYSTEMלעבור מ"שיטת השלל" )

 (. MERIT SYSTEM( )WILSON ,1887פוליטיים, ל"שיטת הכושר"  )

רג הפוליטי נבחר לתפקידיו על ידי העם. ככזה, גם מעשיו נשפטים על ידי העם, בבחירות מידי מספר הד

שנים. הוא אמור לאייש את הפרלמנטים ואת נושאי המשרות הבכירות ביותר. הדרג המינהלי הוא דרג של 

ההבחנות פקידים ממונים, ומקובל לראותו גם כדרג ביורוקרטי, על פי התיאור של מקס ובר. אחת 

המקובלות בין הפוליטיקה ובין המינהל היא כי הפוליטיקה היא הדרג המחליט והקובע את המדיניות 

ואילו המינהל הוא הדרג המבצע.  הבחנה זו הולמת את הגישה של הפרדת הרשויות המודרנית, בין קביעת 

קביעת מדיניות היא תפקידו (. הפונקציה של 13, 1984מדיניות, ביצוע מדיניות וביקורת מדיניות )גוטמן, 

 הממונה. -הנבחר, וביצוע מדיניות נתון בידי הדרג הביורוקרטי -של הדרג הפוליטי

וילסון ניתח את המציאות המינהלית, וטען שבעולם המודרני הפונקציות של הממשלה ותחומי אחריותה 

באנגליה והן בארה"ב, אינה התרחבו, גדלו והפכו למורכבות ביותר. לעומת זאת, ההיסטוריה הפוליטית, הן 

היסטוריה של התפתחות המינהל ולא של ארגון הממשלה, אלא התקדמות בחקיקה ובביקורת פוליטית. 

כדי לפתח את המינהל בארה"ב, יש לנתק בינו ובין הדרג הפוליטי ניתוק מוחלט. מחד גיסא, אל למדיניות 

(, 216, שם, ”POLICY WILL HAVE NO TAINT OF OFFICIALISM“להיות מוכתמת במינהליות )

כי מדיניות אינה יצירה של הפקידים הקבועים, אלא של המדינאים, שאחריותם כלפי הציבור היא ישירה 

וברורה, ומאידך גיסא, הביורוקרטיה יכולה להתקיים רק כאשר כל שירות המדינה, הן ראשיו והן עובדיו 

של שירות המדינה, מטרות השירות, מדיניותו  לדרגותיהם השונות, מנותק מהחיים הפוליטיים. המניעים

(. היחס בין הפוליטיקה ובין המינהל מקביל, לפי 217והסטנדרטים שלו צריכים להיות ביורוקרטיים )שם, 

וילסון, ליחס בין פעולה שכלית ובין פעולה פיזית, הפוליטיקה עוסקת בביטוי רצון המדינה והמינהל עוסק 

 .10במימוש רצונה

( ראייה שונה בניסיון ליישם רעיונות פונקציונליסטיים לחיים 1993ציג גם גבריאל אלמונד )בדומה לכך, ה

הפוליטיים. אלמונד מונה שבעה תיפקודים משותפים לכל המערכות הפוליטיות: חיברות פוליטית, ביטוי 

ם. אינטרסים, צירוף אינטרסים, תקשורת פוליטית, קביעת כללים, החלת כללים ושפיטה על פי כללי

ארבעת הראשונים שייכים לצד התשומה של תיפקוד מערכת, והם תפקידים פוליטיים, ושלושת האחרונים 

והם התפקידים השלטוניים. המעבר מניתוח מוסדי לתיאור של מערכות  -שייכים לתפוקת המדיניות שלה 

                                                           
הנבחרת עלול לשאת באחריות אישית, כפי -הבחנה זו אינה פשוטה, כלל ועיקר. אדם המכהן בתפקיד ברמה המיניסטריאלית  9

אמנם ההיפך לא נקבע בוועדות החקירה, שהוקמו עד כה, אך בהחלט ייתכן מצב שבו  שאכן נמצא בחלק מוועדות החקירה בישראל.
ראש מערכת ממונה ישא באחריות "מיניסטריאלית" למחדל שהתרחש במערכת עליה הוא אחראי, אף מבלי שישא באחריות אישית 

 לכך, ולמעשה כך ניתן לפרש חלק מהמסקנות של הוועדות.
בחנה הדיכוטומית בין הפוליטיקה ובין המינהל, לא רק כדי להגביל את המינהל לתחומו, אלא בעיקר יש לזכור כי וילסון חתר לה 10

להטיף לפוליטיקה דמוקרטית, הנשארת צמודה לתחום קביעת המדיניות, והמאפשרת למינהל מקצועי ליישם את תהליכיו הטכניים 
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רדת רשויות בין פוליטיות כמערכות תיפקודיות, מאפשר ניתוח מערכות אלו, לא רק כמערכות שיש בהן הפ

בין רבדים שונים של  -מוסדות שונים של הדרג הפוליטי, לסוגיו השונים, אלא גם כמערכת ריבודית 

על ידי  בחירה או על ידי מינוי ועל ידי  -המערכת הפוליטית, בין היתר לפי צורת הגעת האנשים לתפקידיהם 

 ת.קבלת החלטות על מדיניות וביצוע מדיניו -התפוקה השונה שלהם 

 -גישה זו, של הפרדה בין דרג פוליטי ובין דרג מינהלי, תואמת את הגישה הקלאסית באשר ליישום מדיניות 

. לפי גישה זו הדרג העליון קובע את המדיניות. דרג זה יכול להיות הדרג הנבחר TOP DOWN -גישת ה

דרג זה מעצב את והשרים במערכת הפוליטית של המדינה, אך גם הנהלה של מפעל או מוסד כלשהו. 

המדיניות, מקצה לביצועה את המשאבים הנחוצים ומורה לדרגים שמתחתיו ליישמה. הדרג התחתון הוא 

, SABATIERזה האחראי על ההוצאה לפועל של המדיניות ועל מימושה הלכה למעשה )להרחבה ראה 

1986 ,22 - 26 .) 

עצמה, באשר הוא זה שקבע אותה, ואחריות לדרג הפוליטי, אם כן, אמורה להיות אחריות אישית למדיניות 

מיניסטריאלית כוללת הן לעיצוב המדיניות והן לביצועה, על ידי הדרג המינהלי, במסגרת אחריותו הכללית 

על כל הנושאים שבתחומו. הדרג המינהלי צריך להיות אחראי לתחומי הביצוע, ובדרך כלל תהיה זו 

 אחריות אישית.

                                                                                                                                                               
המינהל וראיית המינהל הציבורי כמקצוע מדעי, להגן על ללא התערבות פוליטית. וילסון ביקש, באמצעות התפיסה הנפרדת של 

 השירות הציבורי מפני פוליטיזציה. האחריות של כל דרג לא הייתה עניינו המרכזי של וילסון, אלא הייתה פועל יוצא של תורתו.
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 3פרק 

 

 שחיתות פוליטיתפוליטיקה, מינהל ו

 

עירוב הפוליטיקה והמינהל ופוליטיזציה של המינהל נחשב בישראל, ובמדינות אחרות, אם כי לא בכולן, 

פקטו בישראל )עד שנות -מפלגתית דה-דור בין השיטה החד-כ"אבי אבות הטומאה". כך למשל, קושר בן

רים ובין התופעות של השחיתות השבעים( ושליטתה של מפלגה אחת במנגנון המדינה ובארגונים חזקים אח

( קובעת 933, 1994(. בדו"ח מבקר המדינה )מבקר המדינה, 10 - 9, 1973דור, -)בן 1972 - 1971בשנים 

המבקרת כי "נגע המינויים, על רקע פוליטי או אישי, אשר אכל כמעט כל חלקה טובה ברשות המבצעת, 

ק זה נבדוק את ההפרדה בין  הדרג הפוליטי ובין פוגע פגיעה חמורה באימון הציבור ברשות המבצעת". בפר

הדרג המינהלי כדרך למניעת השחיתות בפוליטיקה, ונציע לראות את ההפרדה הזו כצורה נוספת של 

הפרדת רשויות, שאף היא תורמת לטוהר המידות של הרשות המבצעת, הן של הדרג הפוליטי והן של הדרג 

 המינהלי.

 

 מניעת שחיתות פוליטית -מינהל מטרת ההפרדה בין הפוליטיקה וה

עמדנו על הנימוקים בעד ההפרדה בין הפוליטיקה ובין המינהל. אולם, נדמה, שאחת  מהמטרות העיקריות 

והחשובות להפרדה זו, שמשקלה הולך וגובר בעשורים האחרונים, היא מניעת השחתתה של הזרוע 

 המבצעת של השלטון.

בניסיון להאיר את התופעה מזוויות שונות. שמחה ורנר סוקר, לשחיתות פוליטית הגדרות רבות, שמקורן 

במספר מאמרים, חלק מההגדרות לתופעה חברתית זו. לדוגמא, במאמרו "אתיקה ומוסר במינהל הציבורי 

מתן  -( נפוטיזם 1הישראלי", מובאת הגדרתו של פרופ' אבואווה, המבחין בין שלושה סוגים של שחיתות: )

הרחבת מתן העדיפות גם ללא קרובים, אך מתוך שיקולים  -( שלל 2רובים, )עדיפות לתביעות מצד ק

רכישה או הפנייה בלתי חוקית של מקורות ציבוריים לצורך התעשרות  -( שוחד 3אישיים או מפלגתיים, )

( 1( מובאת הגדרה משולשת נוספת של שחיתות: )6, 1987(. במקום אחר )ורנר, 37, 1980אישית )ורנר, 

( שחיתות היא כל מה שמוגדר 2עובד ציבור בתפקידו ובאמון הציבורי למען אינטרס אישי, )מעילה של 

היא התייחסות הציבור לתופעה )ראה גם  -( מה שקובע שחיתות מהי 3כשחיתות על פי החוק, )

WERNER ,1983 ,147 .) 

הציבור וניצול לקבוצות השונות של הגדרות אלה ואחרות, ובעיקר לאלו הרואות בשחיתות הפרת אמון 

לרעה של תפקיד ציבורי מתוך חמדנות אישית ולמען אינטרסים פרטיים, התוספה בעידן המודרני סוג נוסף 

שחיתות פטריוטית. זוהי אותה התנהגות של הפרת אמון הציבור וניצול לרעה של תפקיד  -של שחיתות 

ורה למסגרת אירגונית רחבה ציבורי, אך למען אינטרסים אירגוניים או קהילתיים, וככל שהמטרה קש

(. המרכיב של הפרת אמון הציבור עקב שימוש בתפקיד לקידום 51, 1982יותר, כך היא נעלה יותר )ורנר, 

אינטרסים אישיים וקבוצתיים, הוא לב ליבה של שחיתות פוליטית, וההכרה בכך אינה חדשה. כבר אריסטו 

ועלת השליטים בלבד, הם מסולפים וכולם ( אמר שכל המשטרים "המתכוונים לת46, 1956)אריסטו, 

מהווים סטיות מן המשטרים הישרים, כי דינם כדין שלטון אדון בעבדו. לפי אריסטו, הפוליטיאה )היא 

המדינה בעלת המשטר הטוב( צריכה להיות שותפות מושלמת של כל האזרחים ושל כל הערכים. כל אדם 

יטיאה תהיה פחות משותפות מושלמת, וחלק ישלוט הוא אזרח רק אם הוא גם שולט וגם נשלט. אם הפול

בשם כולם, ויכפיף טוב מסוים לטוב הפרטי שלו, המשטר ינוע לעבר דספוטיזם ושחיתות. העדפת הטוב 

 (.POCOCK ,1975 ,75הפרטי על הטוב הכללי היא הגורם העיקרי למשטר מושחת )

נם. במרכזן של תיאוריות אלו עמד בתקופת ההשכלה ניכרת חזרה לתיאוריות מדיניות דמוקרטיות. אמ

עקרון חירותו של האדם, אשר הדרך הטובה ביותר לשמירה על חירות זו נמצאה במשטר דמוקרטי. אולם, 

היה זה גם האמצעי הטוב לשמירה מפני התפשטות השחיתות ולהגנה על המוסר. לפי לוק, ראשיתה של 

לשפוט ולהעניש את מי שפגע בקניינו, כדי למנוע חברה מדינית ואזרחית היא בוויתור של הפרט על סמכותו 

השופט בעת השפיטה והענישה. שורש הרע בשלטון יחיד הוא ש"כל -מכניסת שיקולים אישיים של הנפגע

מ"ג[... את התועלת האישית שהוא מפיק ממנו את מעמדו  -האובה את השלטון שבידו...]אוהב בעיקר 

זה "שמשתמש... בשלטון שבידו, לא לטובתם של הכפופים לו, (. השליט העריץ הוא 69, 1959הרם" )לוק, 



 19 

סיפוק לתאוות הכבוד שלו,  Iמ"ג[... למת -אלא לתועלתו שלו הפרטית והנפרדת... ]וכל מעשיו מכוונים

(. ראשית התפוררותו של ממשל היא בכך 150לתאוות הנקם, לחמדנות או לכל תאווה זרה אחרת" )שם, 

לאמון ששם בהם העם, כשמנסים הם לפגוע בקניינו של נתין,  ולהעלות את ש"המחוקקים פועלים בניגוד 

עצמם או חלק כל שהוא מן העדה לדרגת אדונים העושים בשרירות לבם בחייהם של בני העם, 

 (.165בחירויותיהם או ברכושם" )שם, 

א הגדרה היפוכה של השחיתות הוא טוהר המידות. אך בעוד שמצאו הגדרות רבות לשחיתות, קשה למצו

למהותו של טוהר המידות. נבנצאל סוקר מקרים, קטגוריות וסוגים שונים של התנהגויות הנופלות במסגרת 

של טוהר מידות. בסופה של סקירה זו הוא קובע ש"מכנה משותף לקבוצות אלה ולדומיהם, שיהיה בו 

ב'( אין שני המושגים  1994)(. על פי חיים כהן 29, 1989משום הארה נוספת של הנושא, לא נמצא" )נבנצאל, 

הפכים מדויקים. "מן הבחינה המושגית יש להבחין בין טיבו של טוהר מידות   -טוהר מידות והפגיעה בו  -

לבין פגיעה בו", מפני, שלמשל, "עצם הפגיעה בטוהר המידות עלולה להיות תוצאה, לא רק של הפעלת 

(. את טוהר המידות הוא 411א סבירים" )שם, מידה לא טובה, כי אם גם בהפעלת מידה טובה בממדים ל

מגדיר כ"מושג גורף, שדומה למוסר או למוסריות. הטוהר הוא שלמות, ללא כתם או פגם, ומידות 

האמורות פה הן אופיו ותכונותיו ומגמותיו של האדם, ושם 'המידה' נקרא גם על הליכי מימושם וגם על 

ות, שבהן מודדים תבונתו הנפשית והרוחנית של אדם, צורות התגלותם. קיימת חפיפה טבעית בין המיד

לבין המידות המתגלות בהתנהגותו" )שם, שם(. אך הגדרה ברורה אין. עם זאת גם חיים כהן רואה ניצול 

 (.407 - 406תפקיד לציבורי לרווחים אישיים כמרכיב חשוב של הפגיעה בטוהר המידות )שם, 

ר, אליבא דחיים כהן, הוא אמון הציבור. לדבריו, כל מי המרכיב היסודי של כשרותם של משרתי ציבו

שנמנה על הרשות המבצעת "חב חובת נאמנות ומידת אחריות מוגברת לציבור בוחריו, לכנסת שהביעה בו 

 (.277א',  1994את אמונה, ובמידה רבה, אף ביתר שאת, לכל הציבור שאותו נקרא לשרת באמונה" )כהן, 

, סויסא(, שיש 7074/93ההולמת עובד ציבור, כותב השופט ברק )בג"ץ בנסותו לקבוע מהי התנהגות 

להתחשב בקונצנזוס החברתי הקיים, אך אין זה קונצנזוס של אנשים הלקויים בתפיסתם האתית. זהו 

קונצנזוס של אנשים ישרים והגונים, המבטא את מה שנראה כהתנהגות הולמת בעיני הציבור הנאור 

עה בתדמית של השירות הציבורי נקבעת מזווית הראייה של האדם הסביר בישראל. דבר קיומה של פגי

האמון על תפיסות היסוד של משטרנו. אין ספק, שחובת האמון של עובד הציבור לציבור הוא חלק 

מתפיסות היסוד של המשטר הדמוקרטי בכלל ובישראל בפרט. שימוש בתפקיד לקידום אינטרסים אישיים 

צרים היא הפרה של חובה זו. הפרה כזו עברה את הגבול שברק מסרטט בין  או קבוצתיים או מפלגתיים

 לפסק הדין(. 49התנהגות שיש בה פגם אתי או אסתטי )שם, סעיף  -שחיתות ובין טוהר מידות 

 

 שחיתות פוליטית ומבנה המשטר

פשרי השחיתות הפוליטית יונקת חלק ממקורותיה מהאסכולה הרואה בפוליטיקה את אמנות האפשרי. הא

לעתים קרובות האפשרי הינו בלתי מוסרי. לשאלה האם להעדיף את האפשרי  -אינו בהכרח מוסרי, להיפך 

או המוסרי, כאשר קיים ניגוד בין הפוליטיקה ובין טוהר המידות, ענה ניקולו מקיאבלי תשובה ברורה 

ובת הציבור, בבחרו את האפשרות הראשונה. תפקידו של הנסיך הוא לשרת את המדינה ולקדם את ט

. "שיטתו של מקיאבלי 11והמבחן שלו הוא הצלחתו במילוי תפקידו. זהו מבחן מעשי של הצלחה ולא מוסרי

אריסטוטלי, המאפיין את מחשבת ימי הביניים. הפרדה זו מאפשרת לו -מנתקת עצמה מההקשר התיאולוגי

כוללת. השלטון כשהוא  לדון בשלטון ובמדינה כשהם לעצמם, ולא כחלקיים וכנחותים בתפיסה מוסרית

לעצמו עומד לדיון מתוך ראיית מטרותיו והאמצעים הדרושים להשגתן, ואינו מותנה בגורמים עליונים" 

(. משום כך, רשאי הנסיך ואף חייב להתעלם מערכי המוסר המקובלים בחברה אם הם 3, 1995)כפיר, 

ר מיוחדת ושונה מן המוסר המקובל מונעים בעדו להצליח בתפקידו. מקיאבלי מחיל על הנסיך מערכת מוס

מוסר של שליטים, שיכול להיות בלתי מוסרי לפי קנה המידה של הנשלטים. לכן, השליט יכול לנהוג לפי  -

מוסר כפול: לתבוע מן הנשלטים לנהוג לפי ערכי המוסר המקובלים בחברה, ובאותו זמן לנהוג בעצמו לפי 

יד התקף הוא ההצלחה בתפקידו. "השוקל יפה את ערכים שונים ואף מנוגדים, כשקנה המידה היח

                                                           
דה לכך שהאדם הוא אין הכוונה לטעון שכל הצלחה אינה מוסרית. ובר טוען כי ההצלחה, אצל הפרוטסטנטים, הייתה קנה מי  11

דווקא מוסרי. כמובן, שעל פי הפרוטסטנטים והקלוויניסטים, החתירה של האדם להצלחה נעשית במיתחם של האתיקה 
הפרוטסטסנטית תוך קיום המצוות הנוצריות. הפרוטסטטנטיות "רואה את הדרך היחידה לחיים כרצון האל לא בהתעלות על מוסר 

אלא רק בקיום החובות הארציות הנובעות ממעמדו של אדם בחיים ונעשות על ידי מקצועו" )ובר,  העולם הזה על ידי סגפנות נזירית,
 (.59(, ווהקלוויניזם הוסיף לכך את "הרעיון שאדם צריך להוכיח את אמונתו בעבודתו הארצית" )שם, 36 - 35, 1984
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הדברים, דבר כנגד דבר, ימצא שכמה מידות, הנחשבות טובות, כשהוא דבק בהן לקיימו כראוי, עשויות 

להכשילו, וכמה מידות אחרות, הנראות כחטאים וליקויים, כשהוא מקיים אותן בידיו, יצליח ויחזק את 

ם אחר מקיאבלי מסכם סוגיה זו: "אין זה אפוא הכרח לנסיך שיהא (. ובמקו222, 1985שלטונו" )מקיאבלי, 

מ"ג[, אבל הכרח הוא שיהא מוחזק בהן... הכל דנים את  -בעל כל המידות שנזכרו למעלה ]המידות הטובות 

; וראה גם זמיר, 232 - 229, 1985מעשי בני אדם על פי הצלחתם ובייחוד את מעשי הנסיכים" )מקיאבלי, 

1988 ,251.) 

מוטיב המרכזי של השחיתות הפוליטית, עליו עמדנו קודם, דהיינו ניצול השלטון לצרכים אישיים ה

ולתועלת אישית ומפלגתית, עובר כחוט השני בתורתו של מקיאבלי. "במשחק כוחות החברתיים קובע רק 

ם האינטרס האישי. לדת ולמוסר אין כל חלק במאבק כוחות זה, אלא רק במידה שהם משמשים מכשירי

(. האינטרס האישי של הנסיך, ולאו דווקא הפרטי, כולל את 5, 1995לתועלת המפעיל אותן" )כפיר, 

יציבותה, רווחתה ושגשוגה של המדינה, "מה שחשוב הוא טובת המדינה. בכל הנוגע לטובת המדינה, 

בלי (. לא ייפלא, אפוא, ששיטת המינהל המומלצת על ידי מקיא9המטרה מקדשת את האמצעים" )שם, 

(, "שיטת השלל קשורה בשיטה למינוי ולקידום עובדים בשירות SPOILS SYSTEMהיא שיטת השלל )

הציבורי. לפי שיטה זו לא נדרשים קריטריונים אובייקטיביים של כישורים וידע, הממוסדים במערכת 

טרונות לקבלה למשרה. שיטת השלל מבססת את המינוי על קריטריונים של העדפה, פ -בחינות ותעודות 

ובעיקר לפי קריטריון  -ובכך הופכת את פקידי המינהל הציבורי לתלויים בשלטון הממנה אותם  -ונפוטיזם 

(. אומר על כך מקיאבלי עצמו: 34 - 33של נאמנות אישית... שיטת השלל בולטת בתפיסת מקיאבלי" )שם, 

, 1985דו לשלוט" )מקיאבלי, "נסיך שחבר פקידיו הם כלי תשמישו, עושי רצונו ובחסדו הם מסייעים בי

( הקריטריון 2( הם נבחרים על ידי הנסיך, )1(. מאפייני הפקידים והשרים בשיטת מקיאבלי הם: )179

( לפקיד אין אישיות משל עצמו. כל אישיותו מתמצית בהיותו כלי 3העיקרי לבחירה הוא נאמנותם לנסיך, )

יוצר, במגוון של אמצעים, מערכת תלות חד צדדית של הנסיך  -( שכר ועונש 4שרת ועושה רצונו של הנסיך, )

מערכת היחסים הרצויה היא דו צדדית, כדי ששני הצדדים יצליחו )כפיר,   -( הדדיות ואמון 5הפקיד בו, )

1995 ,34.) 

מקיאבלי טוען, אם כן, כי אין להפריד בין הדרג הפוליטי )הנסיך( ובין הדרג המינהלי )הפקידים(. המטרה 

טובת השליט ושגשוגה של  -יה הזו של הדרג המינהלי היא השגת טובתו האישית של הנסיך לפוליטיזצ

המדינה, ללא קשר לתורת מוסר כלשהי, ומבלי שצבירת העוצמה על ידי המעטים על חשבון הרבים, תציק 

 למצפונו של מישהו.

מעטים, עוצמה שחיתות בכלל ושחיתות פוליטית בפרט צומחת על קרקע של צבירת עוצמה רבה בידי 

המאפשרת להם לפעול לטובתם האישית, למימוש אינטרסים אגואיסטיים ולהנצחת שלטונם, ללא 

התחשבות בסביבה. ריכוז יתר של עוצמה עלול לגרום גם להתפתחות של שלטון עריץ, הפוגע בזכויותיהם 

פרט היו המניעים של האזרחים. ואכן מניעת העריצות, מניעת שלטון בלתי מוגבל ושמירה על זכויות ה

החשובים ביותר שהובילו לתורות השונות של הפרדת רשויות, כאמצעי למנוע מיחידים ומעטים לרכז 

 בידיהם עוצמה רבה מידי.

( דיבר על הפרדת רשויות במדינה המתוקנת, היא הפוליטיאה, שם ממלאות קבוצות 1956כבר אריסטו )

רת פלורליזם של קבוצות, ומתן ביטוי להבדלים בין שונות של אזרחים תפקידים שונים. המטרה היא יצי

האזרחים גם במשטר. באותה תקופה יצר פוליביוס את הרעיון הקלאסי של הממשל המעורב, שכמו אצל 

, POCOCKמעמדית, כדי לתת פיתרונות למצב החברתי ששרר אז )-אריסטו, קשור לתפיסה חברתית

של ממשל מעורב מההקשר החברתי, והפך לרעיון בדבר  (. רק יותר מאוחר השתחרר הרעיון80 - 66, 1975

 הפרדת רשויות של פונקציות שלטוניות בתיאוריה פוליטית.

תורת הפרדת הרשויות הקלאסית מבוססת על תפיסה של הפרדה בין תפקידי השלטון. תורה זו רואה את 

זו מחלקת את תפקידי תפקידי השלטון כפונקציה של המשפט, הנמצא במוקד של כל תהליך שלטוני. תורה 

השלטון לשלושה מגזרים בהתאם לתהליך החקיקה, ומצמידה לכל אחד מאלה מוסד האחראי לו. שלושת 

אלה הם החקיקה עצמה, ביצוע או הפעלת החוקים על ידי הרשויות המינהליות ושיפוט, שהוא החלת 
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רדת הרשויות החוקים במקרים של סטיות מן הדרך החוקית. מונטסקיה, הנחשב לאבי תורת הפ

 , ראה קשר בין קיומה של הפרדת רשויות תקינה ובין טוהר מידות והעדר שחיתות. 12הקלאסית

( להפרדת הרשויות ארבע 272 - 263, 1990; וראה גם זיסר וצור, MONTESQUIEU ,1990לפי מונטסקיה )

( 3ות אישית, )( הבטחת חיר2( מניעת ריכוז עוצמה בידי קבוצה אחת מצומצמת, )1מטרות עיקריות: )

( אפקטיביות של המשטר. אי שמירה על מטרות אלו, במשטר שאינו מבוסס על חוקים 4יציבות המשטר, )

ועל הפרדת רשויות, גורמת לעריצות ולשחיתות של השליטים. זהו מצב של אנרכיה, שבו איש הישר בעיניו 

 יעשה, מצב המעודד את עליית העריצות והשחיתות. 

ן שלושה סוגים של ממשל, שכל אחד מהם מוגדר באמצעות שני מושגים טבע הממשל מונטסקיה מבדיל בי

והעיקרון המנחה שלו. טבעו של הממשל נקבע על פי מספר המחזיקים בריבונות והעיקרון המנחה הוא 

הרגש הפועם בלב בני האדם בסוג מסוים של ממשל, כדי שיתפקד בהרמוניה. הרודנות הוא משטר של 

א חוקים וללא כללים, והרגש השולט הוא הפחד. המונרכיה היא שלטון יחיד לפי חוקים שלטון יחיד, לל

קבועים וממוסדים, והרגש השולט הוא הכבוד. ברפובליקה, המאופיינת בהפרדת רשויות, העם כולו או רק 

חלק ממנו מחזיק בריבונות והרגש השולט הוא טוהר מידות. טוהר המידות של הרפובליקה אינו דווקא 

והר מידות מוסרי, אלא טוהר מידות פוליטי, שפירושו כיבוד חוקים, הן על ידי העם והן על ידי המחזיקים ט

 (.39 - 35, 1993בשלטון, מסירות של הפרט לכלל ושוויון )ארון, 

הפרדת הרשויות, המוצעת על ידי מונטסקיה, אינה הפרדה מוחלטת, שכן תחומי הפעולה של רשויות 

רים רבים. הפרדת רשויות זו עניינה הוא באיזון בין הרשויות, בדרך שקיבלה ביטוי השלטון חופפים במק

איזונים ובלמים. גם הפרדת הרשויות על פי תורתו של מיל, עיקרה  -בחוקה האמריקנית ובממשל שם, קרי 

 באיזון הדדי של הרשויות השונות: "תפקידה הנאות של כל כנסת נציגים אינו לנהל את המדינה... אלא

(. ואילו הניהול היום יומי של ענייני המדינה נתון 101להשגיח ולפקח על הממשלה" )מיל, תשי"ח, 

לממשלה. עם זאת, אין הרשות המחוקקת, היא "הממשל החופשי" בלשון מיל, יכול ללא "ממשל של 

ורוקרטיה פקידים מאומנים", אלא להיפך: "...מוצאים אנו שנצרך יסוד נוסף של חופש כדי לאפשר לו ]לבי

מ"ג[ לעשות את מלאכתו שלו באופן יעיל או קבוע. וכן גם החופש אינו יכול לתת פירות משובחים, ולעתים -

קרובות הוא מתמוטט כליל, אם אין מוצאים את הדרך לאחד אותו עם מינהל מאומן ומנוסה" )מיל, 

ה, אלא ש"אחת מתכליותיהם (. לא רק שהדרג הנבחר והדרג המינהלי אינם יכולים זה בלעדי ז114תשי"ח, 

החשובות ביותר של המוסדות המדיניים" היא לשלב בין ה"יתרון הגדול, הנובע מניהול העניינים ביד בני 

אדם מנוסים, שלמדו את הדבר כמקצוע שכלי" ו"בין היתרון האחר, הנובע מן הפיקוח הכללי מטעם 

 (.115ח, ”הגופים שמייצגים את העם כולו" )מיל, תשי

מיל קורא לא רק להפרדה בין רשויות שנות, אלא גם להפרדת רשויות אנכית, בין הדרג הפוליטי, בין אולם, 

אם הוא נבחר ובין אם הוא ממונה על ידי נבחר )"המיניסטרים כולם... ייבחרו כמובן בידי ראש הממשלה", 

קידי המדינה המקצועיים, (, ובין הדרג המינהלי. על פי מיל, הדרג המינהלי כולל את כל "פ230מיל, תשי"ח 

(, על פי בחינות, בהן עמדו בהצלחה, שלא ניתן לפטרם עם 230הנכנסים למקצועם... בעודם צעירים" )שם, 

( וכיוצא באלה תנאים, הקיימים 235כל חילופי שלטון, שעלייתם בדרגה נעשית על פי "ותק ברירה" )שם, 

 (.236 - 215 היום כמעט בכל שירות ציבורי )וראה שם, כל פרק י"ד,

תיאורו של מיל את הדרג המינהלי דומה למודל של הטיפוס האידיאלי של הביורוקרטיה, שאיפיוניו הם 

דרגה גבוהה של התמחות, מבנה סמכות מידרגי עם שליטה ואחריות מצומצמים לכפיפים שבמידרג, יחסים 

בסיס של כישורים וידע טכני, בלתי אישיים בין עובד לעובד ובין עובד למקבל שירות, גיוס פקידים על 

הפרדה בין הכנסות ציבוריות ובין הכנסות פרטיות של העובדים וקידום על פי כישורים וותק. המשותף 

לאיפיונים אלה הוא קיומה של מערכת בקרה המושתתת על תקנות רציונליות, המנסות להסדיר את המבנה 

ע למקסימום של יעילות. ארגון הוא ארגון ארגוני ותהליכיו על בסיס של ידע טכני ותוך מטרה להגי

 (.67 - 66, 1990ביורוקרטי, לא מתוקף קיומן של תקנות, אלא מתוקף הרציונליות שבתקנות )גזיאל, 

הטענה המרכזית היא שמינהל הבנוי לפי עקרונות ביורוקרטיים יהיה מחוסן משחיתות. "הזנחה של 

אידיאלי של הביורוקרטיה, של ובר( פותחת פתח תהליכים אדמיניסטרטיביים נאותים )כמו הטיפוס ה

לשחיתות ולצבירת רווחים אישיים כתוצאה מהעדר דיפרנציאציה בין היחידים וקבוצותיהם ובין 

 , תרגום חופשי שלי, מ"ג(.KIMMERLING ,1978 ,108הקולקטיב כשלם" )

                                                           
ר, מונטסקיה היה הראשון שהעניק לתיאוריה זו את למרות שראינו, זה עתה, שרעיונות דומים לכך הופיעו בתקופות קדומות יות 12
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ות, הביאו להפסקת התפתחויות נוספות של תורת הפרדת הרשויות, בעקבות התפתחויות פוליטיות שונ

הראייה של הפונקציה המשפטית כבסיס לניתוח תפקידי השלטון. במקום זאת, הוצעה חלוקה חדשה, 

כאשר המדיניות היא הנושא המנחה, לשלושת תהליכי משנה השלטוניים: קביעת מדיניות, ביצוע מדיניות 

, היא מאפשרת התייחסות וביקורת מדיניות. חלוקה זו עונה על הצרכים של ניתוח פעילויות השלטון

לנושאים שלטוניים שלא יכלו להיכלל תחת כנפיה של תורת הפרדת הרשויות של מונטסקיה, והיא גם 

מנתקת את הקשר האמיץ, שהיה הכרחי בתורה הקלאסית בין כל אחד משלושת תפקידי השלטון ובין 

הפרט ושמירה מפני חלוקה מוסדית קשוחה של השלטון. במקביל, עבר הדגש משמירה על חירויות 

(. נטישה זו 14 - 13, 1984התפתחות משטר עריץ ומושחת, לדגש על  תפקידי שלטון חדשים )גוטמן, 

התרחשה, בין היתר, מפני שראו בדמוקרטיה המערבית המודרנית כשומרת הן על חירויות הפרט והן על 

 ניקיון המשטר.

ם רעיונות פונקציונליסטיים לחיים הפוליטיים. ( ליישו1993הזכרנו כבר את תרומתו של גבריאל אלמונד )

המעבר מניתוח המערכות הפוליטיות, לא רק כמערכות שיש בהן הפרדת רשויות אופקית, כפי שהציע 

מונטסקיה, כלומר הפרדה בין מוסדות שלטוניים שונים ברמה דומה, להפרדת רשויות פונקציונליות, 

ינו בין רבדים שונים של המערכת הפוליטית. הפרדת מאפשרת לדבר גם על הפרדת רשויות אנכית, דהי

רשויות אנכית קיימת גם במדינות פדרליות, כגון ארצות הברית, שם קיימת הפרדה בין סמכויות כלל 

(. הפרדת 15, 1984ארציות של הממשל הפדרלי ובין סמכויות אזוריות ומקומיות של המדינות )ראה גוטמן, 

נונים פדרליים ובין מנגנונים מקומיים, אלא זו יכולה להתקיים גם בתוך רשויות אנכית, אינה רק בין מנג

 הנבחר ובין הדרג המינהלי של הרשות המבצעת.-רשות שלטונית אחת, למשל בין הדרג הפוליטי

הפרדת הרשויות משני הסוגים, האופקית והאנכית כאחד, דרושה הן להבטחת הדמוקרטיה והן לשמירה 

 ן לזרועותיו השונות.על טוהר המידות של השלטו

 

 עקרון הפרדת הרשויות בישראל 

על פי ההשקפה הקלאסית, נועדה הפרדת הרשויות לעשות סייגים לשלטון, למנוע עריצות של שלטון 

אבסולוטי, וזה נעשה בדרך של ביזור סמכויות השלטון. הפרדת הרשויות הקלאסית מבוססת על תפיסה 

ם למוסדות שונים, כאשר הפונקציה של המשפט היא מוקד שלשלטון יש תפקידים שונים וניתן לחלק

התהליך השלטוני )ומכאן הרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת(. בשנים הראשונות אחרי קום המדינה, 

(. 374, 1984אימץ ביהמ"ש העליון את התפיסה הזו, והיא קיבלה ביטוי במספר פסקי דין )ראה אצל טל, 

ב כי "לא חרג בית המשפט מעולם ממסגרת התפקיד המוטל עליו, לפרש נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר כות

(. תפיסה זו המשיכה לקבל ביטוי בפסקי דין של השופט אלון, גם 213את חקיקת הכנסת" )לנדוי, תשל"ב, 

( והן 417 - 416כהנא,  669/85לאחר שהרוח שנשבה בבית המשפט העליון השתנתה. הן בבג"ץ כהנא )בג"ץ 

( טוען השופט אלון כי הפרדת הרשויות מחייבת את בית 240 - 239מיעארי,  325/85)בג"ץ בבג"ץ מיעארי 

המשפט גם אם במעשי בית הנבחרים הייתה פגיעה קשה במירקם החיים הפרלמנטריים ובמבנה החוקתי 

של המשטר )מלבד חריגה מסמכות(, ושאת דינו של המחוקק צריך לחרוץ בבחירות ולא במשפט )בג"ץ 

 (.764ז'רז'בסקי,  1635/90

אולם, כחלק מהמהפכה שהתרחשה בבית המשפט העליון בשני העשורים האחרונים, גם תפיסת הפרדת 

הרשויות הקלאסית פינתה את מקומה לתפיסה המודרנית היא התפיסה של איזונים ובלמים, שהולדתה 

ריסון הדדי של הרשויות המודרנית, אינה הפרדה אבסולוטית ועיקרה היא  -בארה"ב. הפרדת הרשויות הזו 

. אפילו השופט זוסמן, עם כל זהירותו בנושא זה, רואה בחיכוכים בין הרשויות דבר מבורך ואף 13השונות

(. קרצ'מר 236, 1971טוען ש"חלוקת הסמכויות חייבת להביא למעין איזון או שוויון בין הרשויות )זוסמן, 

(KRETZMER ,1988 ,146מצביע על כך שביהמ"ש "התגב ) ר" על ההתנגדות לביקורת השיפוטית על הליכי

הכנסת, עד כדי שההפרדה המוסדית והפונקציונלית נעלמה לחלוטין, והביקורת השיפוטית על הליכים 

פנימיים של הכנסת, לרבות חקיקה ראשית, הפכה לחלק אינהרנטי מתפקידי ביהמ"ש )וראה גם בג"ץ 

1956/91 ,315 .) 

                                                                                                                                                               
 ניסוחה המודרני ובתוך תיאוריה פוליטית.

מן הראוי לעשות צדק עם מונטסקיה, ולציין כי אין בתורת הפרדת הרשויות שלו הפרדה אבסולוטית בין הרשויות, אלא אף יש  13
וצאה מכך אין מוקד בלעדי לשלטון ויש מצב של בלימה הרואים בו את המקור לתפיסת האיזונים והבלמים בין הרשויות: "...כת

( על האיזון בין המעמדות החברתיים והאיזון 45 - 1993,42(. וכן ראה את דבריו של ריימון ארון )117, 1990ואיזון הדדיים" )אבינרי, 
 בין הרשויות הפוליטיות אצל מונטסקיה. 
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ה שיפוטית היא אחד מתפקידיה של הרשות השופטת, והיא מעוגנת בחוק, השופט ברק טוען, שבעוד שחקיק

אין היא "עולה בקנה אחד עם המודל העיוני הטהור של עקרון הפרדת הרשויות" )שם, שם(. הסיבה היא, 

שבמודל הקלאסי אין איזון ופיקוח על הרשויות, העדר איזונים ובלמים עלול לגרום לכך שרשות אחת 

רבים, העלולים לפגוע בחירות היחיד )עוד על התפיסה המודרנית של הפרדת הרשויות  תצבור עוצמה וכוח

(. המודל המתאים, לדעת ברק, הוא המודרני הגמיש, המבטיח 26 - 21, 14 - 13, 1984ראה אצל גוטמן, 

יות בלמים ואיזונים, שרק הוא עשוי למנוע ריכוז יתר כל כוח ופגיעה בחירות של הפרט. עקרון הפרדת הרשו

אמנם משמש בסיס לגיטימי לביקורת הדדית של הרשויות זו את זו, אך הביקורת צריכה להיעצר בגבול של 

מיתחם הסבירות של ההחלטות והפעולות של כל רשות. על כן, אל לרשות אחת להורות לרשות שלטונית 

 (.1993)ברק,  אחרת כיצד עליה לפעול כל עוד מצויה הרשות בתוך מיתחם אפשרויות הפעולה הסבירות

תוך דחיית המודל הישן של הפרדת הרשויות, שעל פיו אל לביהמ"ש להתערב בענייניה של הכנסת, ובוודאי 

ללא חקיקה מתאימה, ואימוץ התפיסה המודרנית של הפרדת הרשויות, שמאפשרת ומחייבת בקרה 

ות לערוך ביקורת הדדית, קבע בית המשפט העליון כי דווקא מתוקף רעיון ההפרדה יש לביהמ"ש סמכ

שיפוטית על חקיקת הכנסת, אף ללא הסמכה בחוק. על פי הפילוסופיה המשפטית החדשה, עקרון הפרדת 

הרשויות מפורש בצורה שונה מהפירוש, שקיבל בגישה הפורמליסטית של המשפט: "הרשות השופטת לא 

הציבוריות, וכגורם נתפסת כפה של הרשות המחוקקת, אלא כאחת מרשויות השלטון השותפות בהכרעות 

 (.1995המאזן ומבקר את הרשויות האחרות" )זלצברגר, 

(, על הרשויות לפתח מנגנונים של בלמים 276, 1990מאחר שהפרדת רשויות אינה קיימת בישראל )אריאן, 

ואיזונים, כדי לשמור על קיומה של הדמוקרטיה ועל חירויות הפרט במישור הלאומי. אם נסתכל על הדרג 

הדרג המינהלי כרשויות נפרדות, הרי יצירת מנגנונים של בלמים ואיזונים ביניהם דרושה כדי המדיני ו

לשמור, כמו בהפרדת הרשויות הקלאסית, מפני צבירת כוח רב מידיי על ידי דרג אחד, על תקינות הפעולה 

רג האחר, על של כל דרג, על כך שכל דרג  יפעל בתוך המסגרת הנתונה לו ולא יחרוג לתחום פעולתו של הד

 כך שכל דרג ייטול על עצמו את האחריות המשתמעת מפעולותיו הוא ומפני השחתה של שני הדרגים.
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 4פרק 

 

 הגישה הממלכתית והגישה התנועתית.

 

למרות שעד כה הבאנו טענות בעד ההפרדה בין הפוליטיקה ובין המינהל, והצבענו על הפרדה זו כצורה 

ספת של הפרדת רשויות, שמטרתה, כמו מטרת הפרדת הרשויות הקלאסית, למנוע ריכוז של עוצמה בידי נו

 מעטים, ריכוז שעלול להוות זרז לתהליכים של שחיתות, מן הראוי לראות את הכוס המלאה.

ההפרדה בין הפוליטיקה ובין המינהל מחד גיסא ושלילתה של הפרדה זו והדגשת קיומם של יחסי גומלין 

. בפרק זה נציג את שתי 14בין הפוליטיקה ובין המינהל, מעוגנות, כל אחת, בהסברים תיאוריטיים ומעשיים

הגישות הבסיסיות ואת הגישה האדפטיבית הטוענת לשילוב בין הדרג הפוליטי הקובע את המדיניות ובין 

 הדרג המינהלי המבצע אותה.

 

 15הגישה הממלכתית

מינהל הציבורי ובין הפוליטיקה, קרי הרובד הפוליטי של הרשות גישה זו גורסת הפרדה גמורה בין ה

המבצעת. עיקרה של הגישה הממלכתית היא בחלוקה פונקציונלית בין הפוליטיקאי ובין איש המינהל. 

תפקיד הפוליטיקאי הוא לעצב מדיניות, לקבוע מדיניות ולהחליט, ואילו תפקידו של איש המינהל הוא 

אי ולהוציא את מדיניותו אל הפועל. תפקידו של הדרג הפוליטי הוא להחליט לבצע את החלטות הפוליטיק

כי "...מישהו צריך למשול. לכן, צריכים הפקידים את הפוליטיקאים, שיקבעו להם את כיוון הפעולה. 

תופעת המחסור מחייבת מישהו להחליט על סדרי עדיפויות חברתיים. זו לא החלטה טכנית, זו לא החלטה 

ו לא החלטה ביורוקרטית. זו החלטה פוליטית. לכן, אסור לפקידים לעסוק בזה, זה תפקידם של מחשב, ז

(. מצד שני, הביצוע הוא תפקידם הבלעדי, אך הצר, של הדרג 15, 1993של הפוליטיקאים" )פרידמן, 

(. הגישה 17הביורוקרטי, כי "לא רצוי לאפשר לשרים להחדיר לביצוע את העקרונות הפוליטיים" )שם, 

הממלכתית רואה בהפרדה זו אמצעי חשוב ביותר לשמירה על הדמוקרטיה, למניעת צבירה של עוצמה וכוח 

ולמניעת שחיתות בקרב הפוליטיקאים או  16פוליטיים בידי גוף אחד או בידי קבוצת אנשים מצומצמת

 בקרב המנגנון המינהלי של המדינה.

 -ת המדינה נעשה על פי כשירות )שיטת הכושר על פי הגישה הממלכתית, מיון המועמדים למישרות בשירו

MERIT SYSTEM כלומר לפי עמידה בבחינות תחרותיות או לפחות במכרז פומבי. קידום בדרגה נעשה ,)

לפי ותק ומיומנות. הפקידים מקביעות בעבודתם, ובדרך כלל רואים במקרה במסגרת שירות המדינה 

 די גוף מרכזי, בדומה לנציבות שירות המדינה בישראל.קריירה לכל החיים. הפיקוח על הפקידות נתון בי

על פי גישה זו, המינהל הציבורי צריך להיות נקי משיקולים פוליטיים, קני המידה להחלטותיו ולתיפקודו 

הם אוניברסליים, עליו להעניק לציבור שירות מקצועי ללא אינטרסים פרטיקולריים ועליו לפעול להשגת 

 הדרג הפוליטי. המטרות, הנקבעות על ידי

( טוען 1984אחת התוצאות של הגישה הממלכתית היא התחזקות המינהל והגברת עוצמתו. מאטיי דוגאן )

כי העוצמה של הפקידות הבכירה בדמוקרטיות האירופיות גדלה ועימה אף עלתה השפעתה הפוליטית. שתי 

נית ושקיעתו של הפרלמנט. קבוצות של הסברים להתפתחות זו: טווח הפעולה המתרחב של המדינה המודר

דוגאן ממיין את מדינות אירופה על פי שני מדדים: מידת הפוליטיזציה של המינהל הציבורי, לפחות 

בדרגותיו הגבוהות, והעוצמה של הפקידות הגבוהה. הממצא שלו הוא שבארצות שבהן הפוליטיזציה של 

א תפקיד מהותי בתהליך קבלת פקידי השירות הממשלתי הבכירים היא גבוהה, אין הם יכולים למל

(. בריטניה אינה נכללת בניתוח של דוגאן, אך השירות הציבורי שם נחשב כ"אב טיפוס" 93ההחלטות )שם, 

                                                           
 .1993יים פוליטיים ראה דוד דרי, לדיון נרחב בנושא שתי הגישות מנקודת המבט של מינו 14
ואין מקום להשוות לגישות אטאטיסטיות, המעמידות את המדינה והשלטון במרכז ומעל הכל, על חשבון כל התארגנות  15

וולונטרית של קבוצות אינטרס חברתיות, פוליטיות, כלכליות ואחרות, ועל חשבון ערכים של זכויות פרט, שהם יסוד מוסד של 
גוריון, שכללה מספר מרכיבים עיקריים: -זאת אין הגישה הממלכתית זהה לחלוטין ל'תפיסה הממלכתית' של בן דמוקרטיה. עם

עליונות הדרג הפוליטי על הדרג המינהלי במסגרת עקרונות דמוקרטיים, מתן שירותים חיוניים שונים על ידי המדינה ורק על ידה 
בוצי וההיסטורי של כל אומה. האומה היהודית שואפת להגשים והמדינה היא מסגרת בה מתגלים העצמאות והרצון הקי

 (.369 - 363, 1990; אריאן, 1987אידיאולוגיה ציונית חלוצית, המנותקת ממפלגתיות )ולהרחבה ראה ינאי, 
 כמו בהפרדת הרשויות הקלאסית, מבית מדרשו של מונטסקיה, אך על כך ארחיב בהמשך. 16
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של שירות ציבורי ממלכתי לא פוליטי, ואכן עוצמתו רבה ביותר, עד כדי הנצחת עוצמה זו בסדרות טלוויזיה 

 (.YES MINISTER, YES PRIMEMINISTERסאטיריות )

המשמעות של הממלכתיות בישראל היא מיוחדת. הכפיפות של הדרג המינהלי בכלל ושל הדרג הצבאי 

גוריון, ושל פעולה -והמשטרתי בפרט לדרג הפוליטי, היא בין היתר תוצאה של תפיסתו הממלכתית של בן

ת צה"ל. נמרצת שלו בנושא זה, מיד עם קום המדינה, ובעיקר בדרך טיפולו בשני משברי המעבר של הקמ

גוריון, -שני המשברים, פרשת אלטלנה ופירוק מטה הפלמ"ח, מבטאים היטב את הגישה הממלכתית של בן

בדבר שירות מדינה, לרבות צבא, נטול פניות פוליטיות וכפיפות מלאה לשלטון המרכזי הנבחר. אולם אין 

. הממלכתיות 17(243, 0198גוריון תפיסה אטאטיסטית צרה )אבינרי, -לראות בתפיסת הממלכתיות של בן

"היא אידיאולוגיה של מעבר מגולה ומיישוב למדינה, ומערכת העקרונות הדרושים על מנת לקיימה. 

מערכת זו ניזונה מתפיסה מרחיבה של התפקידים והאפשרויות הלגיטימיות של מדינה מודרנית; אולם לא 

ל משטר דמוקרטי. יותר הייתה בה שלילת ההתארגנות הוולונטרית, שהיא אבן היסוד לקיומו ש

משהממלכתיות ביקשה להצר באורח מודע ומכוון את צעדיהם של ארגונים וולונטרים, היא ראתה עצמה 

נדרשת להגן על ריבונותה של המדינה מפני כירסומה הבלתי לגיטימי על ידי ארגונים חלקיים מעין אלו" 

כתית של האומה. בה מתגלים החירות, גוריון "המדינה היא המסגרת הממל-(. לפי בן169, 1987)ינאי, 

-(. ובאשר לצבא, אומר בן197גוריון, תשי"א, -העצמאות והרצון הקיבוצי וההיסטורי של האומה" )בן

אסור להסתפק במרות  -: "עם הפיכת ההגנה לצבא 19.6.48 -גוריון, במועצת מפלגת פועלי ארץ ישראל ב 

הרי בסופו של דבר  -לט לשלטון הדמוקרטי של העם פיקטיבית של המדינה. צבא שאינו כפוף באופן מוח

 (.154שהוא משתלט על העם ומוליד אנרכיה צבאית" )שם, 

 

 :18הנימוקים בעד הגישה הממלכתית

מעורבות הדרג המינהלי בעניינים פוליטיים פוגעת ביעילות עבודתו, הקצאת  - שמירה על יעילות .1

, יוצרת ניגודי אינטרסים ועלולה לגרום להפליה. המשאבים בצורה לא נכונה, מערבת שיקולים זרים

הפוליטיזציה גורמת גם לדיגול במספר מישרות של המינהל הציבורי, גם בכאלה שכלל אין צורך בהן, כדי 

 מפלגתיים, ולא לצורכי המדינה. -לתת מענה לצרכים פוליטיים

טימציה למינהל לקבוע מדיניות, במשטר דמוקרטי אין לגי  - לגיטימציה לקביעת מדיניות לדרג פוליטי .2

מפני שאינו נבחר ואינו מייצג את העם. לכאורה, המנדט לקביעת מדיניות ניתן בבחירות לדרג הפוליטי 

של חוק  1מ"ג[ נובעת מאותו סעיף  -הנבחר ולו בלבד. כך, למשל, "הלגיטימציה הדמוקרטית ]של הכנסת 

הנ"ל קובע כי "הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה"[.  1( ]סעיף 332ל"ד, -יסוד: הכנסת" )קליין, תשל"ג

בהמשך קובע קליין, שלפי תיאורית הייצוג של המשפט הקונסטיטוציוני, "יש לייחס את החלטות הכנסת 

)כולל חוקים( לאומה כולה, כלומר, לפי התיאוריה של האורגן המייצג, החלטות הכנסת הן החלטות של 

(. על כן, יש להשאיר את קבלת ההחלטות ואת קביעת 332" )שם, אורגן הפועל במקום האומה ובשמה

 לדרג המדיני. -המדיניות לדרג הפוליטי, ואילו את הוצאתה לפועל 

עובד הציבור הוא הנאמן של הציבור כולו, על כן, עליו פעול על פי קני מידה הנגזרים  - עקרון הנאמנות .3

(. 33, דקל, 4566/90ולים זרים ולטובת הציבור" )בג"ץ, מעקרון הנאמנות, כגון "הגינות, יושר, ללא שיק

עובדי הציבור, הנמנים על הדרג המינהלי, נושאים באחריות וחבים נאמנות לכל אזרחי המדינה ותושביה 

(, ועל כן אסור להם לשקול שיקולים פוליטיים בעת קבלת ההחלטות ומתן 277 - 276א',  1994)כהן, 

 פעול לפי קריטריונים ממלכתיים.  השירות לציבור, אלא עליהם ל

הפוליטיזציה גורמת לשחיקה בעקרון הנאמנות לציבור, ותורמת לניגוד אינטרסים, בין האינטרסים של 

המדינה ובין  האינטרסים של המפלגה, ואף להעדפת האינטרסים של המפלגה על פני האינטרסים 

 הכלליים.

של המינהל מביאה לכך שלא יהיה כל ביטחון שמשהו  פוליטיזציה - סטנדרטים וקריטריונים קבועים  .4

הוא סופי, אין קווים אדומים, ואין קריטריונים קבועים וידועים לקבלת החלטות, שכן ניתן לשנות ולהפוך 

 כל החלטה מינהלית בסיוע פוליטי.

                                                           
גוריון. ולעומתה את עקרונות התפיסה -( פירוט ששת המרכיבים של הגישה הממלכתית של בן64 - 63, 1982וראה אצל נתן ינאי ) 17

 (.KIMMERLING ,1978 ,108הממלכתית אצל קימרלינג )
 .CAIDEN ,1973 ,54 - 66; 26, פרק 1952ליתרונותיה של הגישה הממלכתית, ראה גם אצל אקצין,  18
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פעילות  המינהל הציבורי צריך לפעול ביעילות, שמשמעותה העיקרית היא  - שמירה על יעילות המינהל .5

על פי קני מידה כלכליים. כך, לדוגמא, כאשר הותוו תחומי הביקורת של מבקר המדינה, בין התחומים 

 לחוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי:  2החשובים הם אלו הקשורים ליעילות ולחסכון. סעיף 

של  ההתחייבויות והמינהל . )א( מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, 2" 

 המדינה, של משרדי הממשלה.

היעילות והחיסכון  )ב( מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין,  

 של הגופים המבוקרים..."

, ובעיקר הפרקים השני והשלישי, העוסקים -1985כמוהו גם חוק מבקר המדינה, )נוסח משולב(, תשי"ח

 בתחומי הביקורת ובסדריה.

המינהל, לפוליטיקאים שיקולים אחרים, הקשורים במדיניות, בייצוג בוחריהם, בהגשמת המצע לעומת 

המפלגתי שלפיו נבחרו, ואלו לא תמיד ניתנים לבדיקה בקני מידה של יעילות, חסכון ורווחיות, הגם שהם 

 לגיטימיים לחלוטין.

מתחלף לעתים קרובות, יחסית. אי  הדרג המינהלי הוא קבוע, ואילו הדרג הפוליטי - ראייה לטווח ארוך .6

לכך, הראייה של הדרג המינהלי היא, בדרך כלל, לטווח ארוך יותר מאשר ראייתו של הדרג הפוליטי, 

שטווח ראייתו מוגבל עד למועד הבחירות הקרוב. מעשי המינהל אינם מכוונים אך ורק למטרות קצרות 

לטווח הארוך. על כן, חשוב כי על עשייה זו יופקד  טווח. נהפוך הוא, רוב העשייה של השירות הציבורי היא

 הדרג שיהיה קיים לאורך כל תקופת הפעילות וההוצאה לפועל של המדיניות.

מאותה סיבה המוזכרת בסעיף הקודם, חשובה ההפרדה בין הדרג המינהלי ובין הדרג  - מדיניות מאוזנת .7

קט אותה הדרג הפוליטי, על ידי אימוץ מדיניות הפוליטי, שכן חשוב לאזן מדיניות פופולארית, שלעתים נו

 אחראית של המינהל, שאינו מושפע מהלכי רוח זמניים.

המינהל הוא אובייקטיבי, באשר הוא מייצג אינטרסים של קבוצות שונות בעם,  - אובייקטיביות המינהל .8

 ומיוצגת על ידו. ולמעשה את כל העם, ולא רק קבוצה מסוימת, שבחרה במפלגה מסוימת, שעלתה לשלטון

בעשייה של המדינה בכלל ושל המינהל בפרט, חשוב ללמוד מלקחי העבר,  - הפקת לקחים מהעבר .9

לשיפור העשייה בעתיד. המינהל, המופרד מהפוליטיקה, עקב קביעותו יכול לתרום לכך, אם ההפרדה הזו 

 היא אמיתית, ואין חדירה של הפוליטיקה אל המינהל.

פוליטיזציה של הדרג המינהלי תגרום לקידום האינטרסים של  - בבחירות דמוקרטיות שוויון סיכויים .10

המפלגה השלטת, לשם שיפור סיכוייה להמשיך בשלטון, על חשבון האינטרס הכללי. התחרות על השלטון, 

שאמורה להיות שווה במשטר דמוקרטי, אינה כזו. תופעה זו תביא להגדלת הפער בין חברי האליטות 

ת על ידי אותו שלטון ובין אחרים. חברי המעגלים הפנימיים זוכים במשאבים רבים, ואילו המקובלו

 האחרים מוזנחים.

במדינה עם חילופי שלטון תדירים, ואשר בה הדרג המינהלי הבכיר מתחלף עם כל  - . התמחות וניסיון11

וללא ניסיון מספיקים. חילופי שלטון, נכנסים לתפקיד פקידים חדשים מידי תקופה קצרה, ללא התמחות 

כאשר הם רוכשים את הניסיון הדרוש להפעלת המערכת, הם עוזבים עקב חילופי השלטון. מצב דברים זה 

מביא ליצירת מינהל בעל אופי דיליטנטי, הלוקה בחוסר מומחיות, החלטות מוטעות, אי סדרים וכיו"ב.  

דים לנצל את התפקיד לטובתם התקופה הקצרה של השהות בתפקיד מפתה לעתים קרובות, את הפקי

האישית, מאחר שאין אפשרות לקביעות, לצבירת זכויות וכיו"ב, ומכאן הדרך לשחיתות אישית ופוליטית 

 קצרה.

 

 הגישה התנועתית

עיקרה של גישה זו היא שליטה פוליטית בביורוקרטיה הממשלתית. גישה זו אינה זרה לתפיסה 

פרדוכסלי, מקורה דווקא בתפיסות אלו. בהיות הדמוקרטיה  ליברלית. למעשה, ואולי באופן-הדמוקרטית

מבוססת על ייצוג, הרי לפי תפיסה זו על ההרכב האנושי של המינהל לייצג את קהל הבוחרים, על הרכבו 

הפוליטי ועל "רצונו" הפוליטי. ולכן, למפלגה פוליטית העולה לשלטון )באמצעים דמוקרטים, כמובן(, יש 

שונים במינהל הציבורי אנשים המזדהים עם דרכה של אותה מפלגה. מלבד זאת,  הצדקה למנות לתפקידים

התפיסה הליברלית רואה חשיבות רבה מתן אפשרות וזכות לכל אזרח, גם אם הוא מחוץ לשירות הציבורי, 

להתמודד על כל משרה ציבורית. בד בבד מבקשת הגישה הליברלית לשמור גם על זכויות הפרט מפני 

נונים הממשלתיים. על כן, ניתן להתקבל לשירות הציבורי ישירות, גם לתפקידים הבכירים. השתלטות המנג
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כאשר המישרות הגבוהות של השירות הציבורי פתוחות בפני כל אחד, קל יחסית לדרג הפוליטי לאכוף 

 כרצונו מינויים לתפקידים אלו.

ליטי המחליט והמעצב מדיניות ובין על פי  הגישה התנועתית אין ולא צריכה להיות הפרדה בין הדרג הפו

 הדרג המינהלי המבצע את המדיניות הזו. שני דרגים אלו, לפי גישה זו, אינם ישויות או רשויות נפרדות.

עד כמה שייראה מוזר, משבר הפרלמנטים המודרנים וירידת עוצמתם של הפרלמנטים חיזקו גם את הגישה 

( מונה מספר סיבות LOEWENBERG ,1971 ,1 - 19)המפלגתית, לפחות בחלק מן המדינות. לוונברג 

למשבר זה: התלות של חברי הפרלמנט מפלגה, הצורך בהתמחות ובידע מעמיק לשם קבלת החלטות בעידן 

לאומיים -המודרני, הופעת מנהיגות דמוקרטית בלתי תלויה בפרלמנט, הופעת מוסדות פרלמנטריים על

אליציה שבו ובין הממשלה, הנתמכת על ידי אותה קואליציה והקשר ההדוק בין הפרלמנט, ובעיקר בין הקו

, לעניין השפעת הקמת האיחוד האירופי על הפרלמנטים של WEILER ,1991; וכן 1984)ראה גם בראכר, 

. ההשפעה העיקרית של חולשת הפרלמנטים המודרנים בדמוקרטיות המערביות הייתה 19מדינות אירופה(

דרג הפוליטי ברשות המבצעת, ובהשארת הזירה של קביעת המדיניות בהיחלשות הפיקוח הפרלמנטרי על ה

הן לדרג הפוליטי והן לדרג המינהלי החזק. בהיות הדרג הפוליטי משוחרר, יחסית, מהפיקוח הפרלמנטרי 

מחד גיסא, וברצותו להרחיב את השפעתו על קביעת המדיניות ועל אופן ביצועה מאידך גיסא, הייתה 

להעמיק ולהרבות את המינויים הפוליטיים ברמות הגבוהות של  -עית ביותר לכך פתוחה לפניו הדרך הטב

 המינהל הציבורי.

 

 :20הנימוקים בעד הגישה התנועתית

הדרג הפוליטי נבחר על רקע מצע מסוים והוא זכאי וגם חייב לפעול למימושו, כי בכך הוא  - ייצוגיות .1

הייצוגיות. "זכאי  -ם ביותר של המשטר הדמוקרטי מגשים את רצון הבוחר. זהו אחד מהעקרונות החשובי

וגם חייב שר להפעיל את המשרד עליו הוא ממונה לאור תפיסותיו המדיניות, במסגרת החלטות הממשלה 

(. לדרג הפוליטי יהיה יותר קל לבצע את מדיניותו, 116, כרך א', 1989ומדיניותה" )דו"ח ועדת קוברסקי, 

ים הנהנים מאמונו, בעלי דעות והשקפות דומות, המאמינים באותה שלמען הגשמתה נבחר, בעזרת אנש

 דרך, באותם עקרונות ובאותם רעיונות.

במדינה דמוקרטית, אל לשלטון לצמצם יתר על  - שמירה על הזכויות הפוליטיות של עובדי ציבור .2

אלו הן חלק  המידה את הפעילות הפוליטית של אזרחיה, גם אם הם עובדי מדינה ועובדי ציבור, שהרי

 (.117מזכויות האזרח הבסיסיות )שם, 

הגישה הממלכתית עלולה ליצור נתק בין הדרג הפוליטי ובין  - . רצף בין קביעת מדיניות לביצוע מדיניות3

הדרג המינהלי ולשיתוק כללי של המינהל הציבורי. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בכשלים חוזרים ונשנים 

. על פי גישה זו, הדרג ”TOP - DOWN“ -מלכתית, מטבעה, מתאימה לגישת ה בביצוע מדיניות. הגישה המ

הפוליטי קובע את המדיניות ומקבל החלטות, מקצה משאבים לביצוע המדיניות ומורה לדרגים מתחתיו 

לבצעה.  והדרג המינהלי אחראי להוצאה לפועל של המדיניות ועל מימושה הלכה למעשה. זו הגישה 

 & MAZMANIAN ימימה. בשנים האחרונות קמו לגישה זו מבקרים רבים.  שהייתה נקוטה מימים

SABATIER (1983 ,1 - 43( :על היישום של תוכניות ומדיניות לשלוש קבוצות )הגורמים הקשורים 1 )

( אלו הקשורים עם ההחלטה ועם המידה שההחלטה עצמה מעצבת את הליך 2לבציעות של הבעיה, )

קשורים להחלטה או למדיניות, המשפיעים על היישום. עם קבוצה זו נמנית גם ( גורמים שאינם 3היישום, )

לדעת החוקרים, זהו אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת כל  מידת המחויבות של המבצעים למדיניות.

 & SABATIERיישום של תוכנית, חוק או מדיניות. בספרם הנ"ל ובחיבוריהם האחרים )

MAZMANIAN, 1983 ; SABATIER , 1986 ממליצים המחברים על סינתיזה בין שתי הגישות )

". זוהי גישה אינטראקטיבית, המדגישה את BOTTOM  - UP" -" ן TOP - DOWNהקלאסיות "

ההסתגלות ההדדית של מטרות ואסטרטגיות ומתן משוב לקובעי המדיניות, תוך כדי תהליך הביצוע. על פי 

                                                           
ונות אינן תואמות את שהתרחש באירופה ובישראל עד לתקופה האחרונה, וחלק חלק מההתפתחויות שחלו בישראל בשנים האחר 19

דומה בהווה לתיאור הנ"ל. עם הנהגת בחירות מקדימות בחלק מהמפלגות )ובעיקר בגדולות(, התלות  -אחר שלא היה תואם בעבר 
כגון ריבוי בפעילות עצמאית בכלל  של חברי הכנסת במפלגותיהם פחתה, ואף ראינו תופעה של התנהגות ייחודית לבחירות כאלה,

ובהצעות חוק בפרט של החכי"ם, עד כדי היפוך הפרופורציות לעומת העבר. אולם הבחירה הישירה של ראש הממשלה, אכן תואמת 
 את הדפוס של "מנהיגות בלתי תלוייה בפרלמנט" )לא לחלוטין בלתי תלוייה, אולם בהחלט פחות תלוייה(.
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המבצע, אלא יש אינטראקציה  -ההחלטות ובין הדרג המינהלי  גישה זו אין להפריד בין הדרג של מקבלי

מתמדת בין קביעת המדיניות ובין ביצועה. המדיניות משתנה באופן מתמיד על ידי הפועלים והפעולות 

ליישומה, שבאופן סימולטני משנים את המטרות והמשאבים. אין זו הפרדה מוסדית ופונקציונלית, אלא 

 & SABATIERך של מהלך התכנון והביצוע על ידי שני הדרגים במשותף )עיצוב מחדש של המתרחש במש

MAZMANIAN ,1983 ,145 - 146.) 

ביורוקרטיה לא פוליטית עלולה ליצור מעמד חדש של אוטוקרטים,  - מעמד ביורוקרטי עם אחריות . 4

, ACCOUNTABILITY( )CAIDENמקצוענים וקרייריסטים, ללא פיקוח פוליטי וללא אחריות ציבורית )

(. לדרג מינהלי הקשור לדרג הפוליטי, שהוא גם תלוי בו, תהיה אחריות הן בפני 1984, דוגאן, 3 - 2, 1973

 הציבור והן בפני הדרג הפוליטי שמינה אותו.

אחת ההנחות הבסיסיות במשטר דמוקרטי  - עובד ציבור  הוא נאמן הציבור אף אם הוא מינוי פוליטי. 5

ם נבחר ואם ממונה, אם בדרג פוליטי של רשות מבצעת  או של רשות מחוקקת ואם היא שכל עובד ציבור, א

בדרג מינהלי ברשות המבצעת, מרגע שנבחר או מונה לתפקידו הוא נאמן הציבור כולו. גם אם עובד הציבור 

נבחר על ידי סקטור מסוים ועל פי מצע מפלגתי מסוים, מצפים ממנו לפעול לטובת הציבור כולו )אם כי, 

בלי לוותר על הגשמת מדיניותו ומדיניות מפלגתו(. יצחק זמיר אומר כי: "הפוליטיקאי, כנבחר ציבור, חב מ

חובת נאמנות לציבור... זה, על פי ההנחה, רצונו של הציבור, וכן הוא מחייב את נבחר הציבור" )זמיר, 

לי אתיקה שונים, חלקם (. מן הטעם הזה החילו על עובדי ציבור, נבחרים וממונים כאחד, כל261, 1988

(: "כאשר אדם מנהל את ענייניו של 11, 1980כתובים וחלקם בבחינת תורה שבעל פה. כך גם גורס ברק )

גם  -הזולת... ]עליו[ לפעול מתוך אמון ונאמנות. ]עליו[ להחניק ולדכא את האינטרס האישי", וניתן להרחיב 

עובדה שעובד ציבור מן הדרג המינהלי מיישם את האינטרס המפלגתי הצר. על פי הגישה המפלגתית, ב

מדיניות של הדרג הפוליטי, אין כל פגם, כל עוד הוא אינו פוגע בטוהר המידות ומעשיו שם בהתאם לכללי 

 (.438ב',  1994האתיקה ולנורמות המוסר המקובלות )ראה, למשל, חיים כהן, 

י לבין דרג מינהלי, תורמת לכך שהדרג הפרדה "קשיחה" בין דרג פוליט - דרג מינהלי קשוב לציבור. 6

המינהלי הופך לאוטונומי, עצמאותו גדלה הוא מתנתק יותר ויותר מהדרג הפוליטי ומהציבור. דווקא הדרג 

הפוליטי, מאחר שבחירתו תלויה בציבור, הרבה יותר קשוב לציבור, מאשר הדרג הטכנוקרטי הקבוע. 

מגביר את החדירה לתחומי הפרט. מינהל, הקשור לדרג  מהדרג המינהלי הופך לחסר רגישות לציבור והוא

הפוליטי, יחקה את הדרג הזה ויונחה על ידו להיות הרבה יותר רגיש לציבור ולצרכיו. האוריינטציה של 

שירות ציבורי פוליטי עשויה להיות יותר "שירותית", ואילו אוריינטציה של מינהל לא פוליטי נוטה להיות 

 יותר אכפתית.

על פי הגישה הממלכתית, עובדים חדשים מתקבלים לשירות הציבורי מלמטה והם  - דינאמי . מינהל7

מתקדמים במשך השנים עד לדרגות הגבוהות ביותר. כל הכשרתו של פקיד הציבור נעשית, בדרך כלל, בתוך 

ת הארגון עצמו. כשהוא מגיע לדרגות הבכירות, הוא הופך ל"איש הארגון", אפור, "מרובע", חסר תקוו

ושאיפות, חסר יכולת לראות מעבר לגבולות הארגון שלו, חסר יכולת לעמוד על שלו מול הממונים עליו 

המסקנה היא שמינהל סגור מקפיא את עצמו על שמריו ומונע ממנו מלהתפתח לכיוונים חדשים   .21וכיו"ב

דשים לתפקידים חיוניים. על פי הגישה המפלגתית, בה מינויים פוליטיים מותרים, מתקבלים אנשים ח

ברמות שונות של המינהל, חלקם עובדים צעירים, אשר גדלו בארגונים אחרים וספגו מגוון של דעות. שיטה 

 זו תורמת להכנסת דעות חדשות וחדשניות למערכת ושומרת שלא תקפא על שמריה.

טרסים מפלגות מוגדרות בעיקר כארגונים המאחדים אינ - . מפלגות כביטוי לאינטרסים של הציבור8

שונים ורבים לאינטרס אחד, אולם הן גם ובעיקר מביעות אינטרסים של הציבור ומעלות נושאים רבים 

ומגוונים על סדר היום הפוליטי והציבורי. השפעה על סדר היום הציבורי בכיוון הרצוי לציבור, מכריח את 

ותר למפלגות להניע את המינהל לעסוק בנושאים אלו. כאשר יש קשר בין המפלגות ובין המינהל, קל י

המערכות המינהליות, להיענות לצורכי הציבור ולדרישותיו. הגישה הממלכתית יוצרת, לא רק נתק בין 

המערכת הפוליטית ובין המערכת המינהלית של שירות המדינה, אלא גם נתק בין המערכת המינהלית ובין 

 הציבור, אותו ציבור שמערכת זו צריכה לשרת.

 

                                                                                                                                                               
 .CAIDEN ,1973 ,54 - 66; 26, פרק 1952תנועתית, ראה גם אצל אקצין, ליתרונותיה של הגישה ה 20
 .WHYTE ,THE ORANIZATIO MAN ,1956ראה דיון מפורט בספרו של  21



 30 

 הדרג הפוליטי ובין הדרג המינהלי יעילה? האם ההפרדה בין

( נתן דחיפה עצומה להחלת עקרון ההפרדה בין הפוליטיקה ובין WILSON ,1887מאמרו של וילסון )

המינהל, לא רק בשירות הציבורי בארצות הברית, אלא גם בשאר העולם המערבי המודרני. עירוב של 

ל המינהל, לרבות מינויים פוליטיים, נחשב שיקולים פוליטיים ומפלגתיים בהכרעות של הממשל וש

בישראל על ידי רבים כמוקצה מחמת מיאוס. בהשפעת מבקר המדינה עלה הנושא לכותרות ואומץ כנורמה 

משפטית מחייבת, בעיקר בעשור האחרון. אם כי, קודקסים להתנהגות של עובדי ציבור, המחילים על 

כתבו כבר קודם לכן )ראה לדוגמא: "קובץ כללי עובדים אלו כללים הנובעים מהגישה הממלכתית, נ

; "דו"ח הוועדה לחקר עקרונות וסטנדרטים 124 - 117, 1989התנהגות של עובדי מדינה", בתוך שיפר, 

(. בית המשפט 56 - 51להתנהגותם של נושאי תפקידים ציבוריים, מסקנות ביחס לעובדי ציבור", שם, 

ז'רז'בסקי, בג"ץ  1635/90בפסקי דין שונים )לדוגמא בג"ץ העליון אימץ אף הוא את הגישה הממלכתית 

דקל(. בית המשפט לא הסתפק בפסילת מינויים פוליטיים ככאלה, אלא אף צעד קדימה, בצורה  4566/90

יוצאת דופן, בנכונותו לפסול מינויים שהבסיס הראייתי להיותם פוליטיים אינו מושלם. בית המשפט 

תקינות ההליכים של המינוי, כדי לערער את חזקת הכשרות שלו ולמעשה  החליט כי די בספק מהותי בדבר

; מבקר המדינה, 596, 1991; מבקר המדינה, 628, 1989; מבקר המדינה, 38 - 37, 1990לפסול אותו )זמיר, 

, וכן פסקי הדין הנזכרים שם(. הנימוק המרכזי להעדפת הגישה הממלכתית על הגישה התנועתית 933, 1994

אשונה משפרת את המלחמה בשחיתות ותורמת להגברת היעילות של השירות הציבורי. האם זה הוא שהר

באמת כך? האם ההפרדה בין הפוליטיקה ובין המינהל מביאה, בהכרח, למינהל ציבורי נקי כפיים? האם 

מינהלית, מרכזית ככל שתהיה בתורת המינהל, עשויה לתרום -בכלל פרדיגמה כזו או תפיסה פוליטית

 סונו של המינהל מפני שחיתות? לחי

( סבור שלא זו התמונה. לדעתו ה"גישות השונות שהפכו לנכסי צאן ברזל בתיאוריה 1981שמחה ורנר )

הפוליטית והמינהלית בת זמננו, תרמו, במתכוון או שלא במתכוון, לזלזול בחשיבות המוסר שביסוד 

(. הסקירה הרחבה במאמרו של 13גל" )שם, המעשה הניהולי, דרדרו את המוסר בניהול למצב של פשיטת ר

( מצביעה על כך אחת לאחת, אסכולה לאסכולה. המודל הביורוקרטי של ובר העלה על נס את 1981ורנר )

הרציונליות של הניהול ויעילות היררכית ואת העבודה לפי סטנדרטים קבועים, ולמעשה תוך שמירת 

ך הוא הביא לניטרליות מוסרית על ידי ביטול האחריות האוטונומיה של הביורוקרטיה מהדרג הפוליטי, ובכ

האישית של מנהלים וצמידותם לעקרונות מוסר כלליים וצווי המצפון האישי, נוכח עוצמתה של ההיררכיה 

אורגניים וגישת המערכות הביאו למזעורו של הפרט לעומת עוצמתה -הארגונית. מודלים ביולוגיים

להכרה שהישרדותה של המערכת היא מטרה המקדשת את האמצעים. ועליונותה של המערכת כולה, ולכן 

על פי גישה זו הנאמנות לארגון קודמת לנאמנות, למצפון ולכללי מוסר ומחדירה את העיקרון ששיאור 

המערכת היא מטרה בעלת ערך עליון. הנגזרת התיאורטית מהגישה של ניתוח מדיניות ציבורית היא 

לית סופית בקביעת מדיניות. זו החדירה מושגים כמו "אתיקה יישומית" מדעיות ורציונליות טכניות כתכ

ותופעות של "שחיתות פטריוטית", שקיבלו לגיטימציה גם על ידי אנשי מדעי הניהול. גישה רוויזיוניסטית 

פונקציונלית, שראתה -זו תרמה לרפיון באכיפת המוסר כתוצר לוואי שלה. לעומתה הגישה המבנית

פתחות פוליטית ומינהלית, הצדיקה את השחיתות באופן ישיר )גם אם הצדיקה שחיתות בשחיתות זרז להת

 .22מוגבלת בלבד(

(, גם הגישה הממלכתית. "גם לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר 1981תפקיד דומה מילאה, לדעת ורנר )

י המינהל הוכח כי ההפרדה בין הפוליטיקה למינהל היא מיתוס שאינו מתקיים במציאות, המשיכו אנש

הציבורי להאמין, כי עובדי השירות הציבורי הם "מלכים פילוסופיים". להנחה, שעצם ההפרדה בין 

הפוליטיקה למינהל תביא בהכרח למינהל ציבורי מוסרי המחוסן בפני מחלת השחיתות, הייתה השפעה 

השחיתות, מסממת. היא דחקה מתורת המינהל הציבורי את העיסוק בסוגיית המוסר ואת חקר תופעת 

 (.13שהרי מה הטעם לעסוק בתופעה שאינה קיימת יותר במציאות המינהלית" )שם, 

( טוען שבעת שהחליפו את מגרעות שיטת השלל ביתרונות שיטת הכושר, קיוו שאנשים 1981) CAIDENגם 

חכמים יהיו גם מוסריים, אך התקווה התממשה רק בחלקה. שיטת הכושר לא הביאה להיעלמות השחיתות 

לא תרמה למלחמה בה, ואף לא להגברת היעילות בתיפקודו של השירות הציבורי. נהפוך הוא, החוקרים ו

עדיין מחפשים הסברים לתופעות כמו יעילות נמוכה של השירות הציבורי, הפרות משמעת, העדר אחריות 

                                                           
 (.1973דור, -עוד על הגישה הרוויזיוניסטית ראה אצל בן 22
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השונים  (. גם הקודקסים146(, העדר יחס נאות אל הציבור וכיו"ב )שם, ACCOUNTABILITYציבורית )

שהתפרסמו במדינות שונות, ובעיקר בארצות הברית, המפרטים מהי התנהגות אתית, הנדרשת מעובד 

 (.149 - 148ציבור, לא סייעו למלחמה בשחיתות )שם, 

( עומד על כך שאין ביסוס לדעה ששחיתות מאפיינת משטרים במדינות 7 - 6, 1987במקום אחר ורנר )

ושהציפייה שמשטר דמוקרטי יביא לירידה בשחיתות נכזבה. השחיתות מתפתחות ולא במדינות מפותחות, 

 מצויה, ואף בממדים מתרחבים והולכים, גם במשטרים דמוקרטיים ובמדינות מפותחות ביותר.

בנוסף לכך, הצטבר ידע רב על כישלונות בביצוע מדיניות, על אף קיומה של שיטת הכושר, כלומר למרות 

המינהל, לעניין של קביעת מדיניות וביצועה )שעל חלק מנושא זה כבר דנו ההפרדה בין הפוליטיקה ובין 

", שעל פיה הדרג TOP - DOWN" -קודם(. הגישה המייצגת את ההפרדה בין הדרגים היא גישת ה 

הפוליטי הנבחר הוא המחליט על המדיניות ואילו הדרג המינהלי הממונה הוא המבצע ומוציא אותה לפועל. 

יצוע מדיניות, שהוצאה לפועל על פי גישה זו, תוך הפרדה מוסדית והפרדה פונקציונלית עקב הכישלונות בב

בין הדרג המחליט ובין הדרג המבצע, החלו החוקרים לחפש גישה אחרת לביצוע מדיניות )ראה למשל 

SABATIER, 1986, 21 - 22; SABTIER & MAZMANIAN, 1983; PRESSMAN & 

WILDAVSKY, 1984 ואחרים מצאו את הפתרון בסינתיזה בין גישת ה (. חוקרים אלה- “TOP - 

DOWN”  ובין גישת ה- “BOTTOM - UP” .SABATIER (1986 ,38 - 39 סבור ששיתוף פעולה מתמיד )

 TALIBבין הדרג המחליט ובין הדרג המבצע יסייע לכך שהביצוע ישיג את המטרות הוצבו מלכתחילה. 

הגישות הנ"ל הן שאל לקובעי המדיניות לשאוף לשלוט בדרג  ( אומר שהמסקנות מניתוח שתי9, 1990)

המבצע ולקוות לציות מצידו, אלא עליהם להדגיש את המשאבים האנושיים העומדים לרשותם, ויאפשרו 

היא המדיניות. המלצה נוספת על סינתיזה  -למבצעים להשתמש בכישוריהם כדי לעצב את האסטרטגיה 

 O’TOOLE (1986 ,204.)בין שתי הגישות מצויה גם אצל 

RUFFING-HILLIARD (1991 בדקה את הסיבות לכישלון של רפורמות בחלק ממדינות אמריקה )

הלטינית, רפורמות שנועדו להכניס את שיטת הכושר למינהל הציבורי, במקום שיטת השלל, שהייתה נהוגה 

דמוקרטית ממושכת, אך  במדינות אלה )בחלקן עדיין שולטת(. אחת הסיבות לכישלון הייתה העדר מסורת

לא זו הייתה הסיבה העיקרית. החוקרת טוענת שכנראה ההנחה על קשר סיבתי בין שיטת הכושר ובין 

התפתחות כלכלית וחברתית של המדינה, אינה מתאימה למינהל הציבורי במדינות אמריקה הלטינית. 

אינה מוחלטת. אולם סיבה נוספת במדינות אלו הדיכוטומיה בין מיומנות נייטרלית ובין היענות פוליטית 

בעלת משקל רב, הישימה לכל משטר ולכל תרבות, קשורה להדגשה המוגזמת והבלתי מציאותית על הקשר 

בין רפורמות של שיטת הכושר ובין הצלחותיהן בפועל. למעשה, אין כל ביטחון שפעולות המינהל הציבורי 

יעילות והשירות הציבורי ייתן שירות טוב יותר, אם ישתפרו, יהיו יותר חסכוניות, יותר הגיוניות, יותר 

 (.311עובדיו ייבחרו על בסיס כישורים )שם, 

( הראה שקבלת עובדים בעלי כישורים, ואפילו כישורים גבוהים, אינו NACHMIAS ,1991נחמיאס )

מחסום בפני פוליטיזציה של השירות הציבורי. במקרה הפרטי של ישראל, שנחמיאס בודק במחקרו, 

(. 417הלימודים האקדמאים משמשים יותר כתנאי לסטטוס אליטיסטי מאשר כראיה למקצוענות )שם, 

המעגלים הפוליטיים מקשים על מיסוד שירות ציבורי ברמה גבוהה, מקצועי, המחויב לסדר יום לאומי 

גבוהים  (. לטענתו, השילוב של עובדים בעלי כישורים420ובעל המשכיות של מדיניות ציבורית אחת )שם, 

בשירות הציבורי, עם שיקולים פוליטיים מפלגתיים בסלקציה לאליות המינהליות יוצר אליטה חדשה על 

(. כבר עמדנו על צמיחתו של המעמד החדש MERITOCRATIC POLITOCRACYבסיס מריטוקרטי )

ות (, אותו מעמד שרונן שמיר קורא לו "הבורגנ1984של הפקידות הבכירה בעולם המערבי )דוגאן, 

"מעמד שבסיס כוחו הוא השכלה, ידע מקצועי ומומחיות פרופסיונלית שהפכה בידיו לדת  -המנדרינית" 

 (. 17, 1994 אזרחית חדשה" )שמיר,

RIGGS (1991 טוען, שהגם שהמעמד ביורוקרטי נבנה על ידי השליטים על מנת שישרת את מטרותיהם )

ידי המינהל השונים, שהמעמד הזה נותן להם כוח ושיישם את מדיניותם, מהר מאד גילו מי שמונו לתפק

, המיתוס RIGGSמשלהם. על מנת להגן על עצמם יצרו הביורוקרטים אינטרסים פוליטיים. אולם, מוסיף 

 של דיכוטומיה בין הפוליטיקה ובין המינהל הזיק למחקר של שני היבטים אלו. 
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ונית אינה תורמת לייעול המנגנון הציבורי. ( מסכים שהגישה הממלכתית הקיצ26, פרק 1952בנימין אקצין )

 -שכבת הפקידות הפרופסיונלית  -גם לדבריו, הניסיון לבנות מינהל ציבורי בלתי מפלגתי, יצר שכבה חדשה 

פוליטיזציה אינה מבטיחה -אשר התנהגותה קיבלה אופי של הגנה על אינטרסים מקצועיים של חבריה. הדה

 יעילות. 

( שאחת הסיבות 88 - 87, 1991י הממשלה כתופעה עולמית, טוען אהרני )בנתחו את הגידול בתפקיד

החשובות לגידול בפעילות הכלכלית הממשלתית היא שאיפתה של הביורוקרטיה הממשלתית להגביר את 

 חשיבותה ואת היקף עבודתה.

אנו מצויים עתה במקום בו אי אפשר לקבל כ"תורה מסיני" את הגישה הממלכתית ולא את הגישה 

תנועתית, לא את ההפרדה הטוטאלית בין הדרג המדיני ובין הדרג המינהלי ולא את השילוב המלא של ה

שניהם. נעבור עתה לבחון את ההיבט המשפטי של ההפרדה בין שני דרגים אלו, מבחינת סמכויותיהם 

 ואחריותם.
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 5פרק 

 

 ההיבט המשפטי -אחריות מיניסטריאלית ואחריות אישית 

 

 טריאלית בממשל הישראליאחריות מיניס

הדיון בעניין ההבחנה בין האחריות המיניסטריאלית ובין האחריות האישית של שרים  בישראל אינו חדש. 

. אמנם עיקר המחלוקת היא, 23עולה הנושא בקשר לפרשת "עסק הביש" במצרים 1954 -כך למשל, כבר ב 

אל"ם ג'יבלי, או פנחס לבון,  -אש אמ"ן כזכור, "מי נתן את ההוראה?", האם נתן אותה מי ששימש אז כר

שהיה באותה תקופה שר הביטחון? אולם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, יצחק אולשן, מפרש את 

דורי, ככוללות גם התייחסות לאחריות מיניסטריאלית של -ממצאי החלטותיה והמלצותיה של ועדת אולשן

ה, שדווקא מבחינת הממצאים העובדתיים התוצאה שר הביטחון דאז, פנחס לבון. וזאת בעיקר עקב העובד

הייתה של תיקו. אולשן "גם מוסיף כי להערכתו בין אם נתן לבון ובין אם לא נתן את ההוראה 'האחריות 

(. באותו עניין כותב אולשן 103 - 102, 1982רבצה עליו כשר אחראי על כל הנעשה בתחומי סמכותו'" )ינאי, 

, 1978תו כשר בממשלה הייתה "המוצא הקונסטיטוציוני הנכון" )אולשן, כי  התפטרותו של לבון מכהונ

(, שכן היה בכך מימוש האחריות הקונסטיטוציונית של שר לגבי המתרחש במשרדו. אולם דברים אלו 276

דורי, ואף לא בכתובים אחרים, למעט במחשבותיו של יצחק אולשן -לא מצאו ביטוי בדו"ח של ועדת אולשן

 הנ"ל.ובזיכרונותיו 

התעוררה מחלוקת בין שר המשפטים ובין היועץ המשפטי לממשלה על סמכויות השר בנושא  1962 -ב 

ש( בנושאים אלו. בעקבות ”יועמ -העונשין והפיקוח שלו על החלטות היועץ המשפטי לממשלה )להלן 

מחלוקת זו ועדת משפטנים, בראשות השופט אגרנט, הבחינה בין "אחריות הממשלה, מבחינה 

פרלמנטרית, לדאוג לצרכים של המדינה בשטחים שונים ולכן בסמכותה לקבוע את קווי -ונסטיטוציוניתק

( הכוללת את "האחריות המשותפת, 496, 1962המדיניות, שעל פיהם יש למלא את הצרכים הללו" )אגרנט, 

( ו"האחריות 505שבה נושאת הממשלה, בפני הכנסת, לגבי החלטותיו ופעולותיו של היועץ המשפטי" )שם, 

(. עם 507המשפטית האישית, שבה נושא שר המשפטים באשר למעשיו ולמחדליו של היועץ המשפטי" )שם, 

זאת, ועדת משפטנים זו לא עשתה הבחנה חדה וחותכת בין שתי הפנים של האחריות, לא הגדירה מהי 

בין שני הסוגים של פרלמנטרית ולא קבעה את גבולותיה. למרות ההבחנה -האחריות הקונסטיטוציונית

האחריות, כרכה הועדה ביחד את האחריות המשותפת של הממשלה )שהיא אחריות מיניסטריאלית 

בעיקרה( עם האחריות האישית של שר המשפטים, קבעה שזוהי אחריות מצומצמת ביותר והיא חלה רק 

וש בסמכות זאת, ( נשיאה באחריות לעשיית שימוש בסמכות הפיטורין או לאי שימ1במקרים מסוימים: )

( מקום שהיועמ"ש פעל בהתאם לעצת הממשלה או שר 2כאשר האינטרס הציבורי מחייב זאת; )

( מקום שהיועמ"ש פעל בניגוד לעצת הממשלה או השר, רשאים הנ"ל להתייצב מאחורי 3המשפטים; )

לעצמו ( מקום שהשר נוטל 4פעולתו, אך רשאים להסיק את המסקנות המתאימות ]לרבות פיטוריו[; )

 (.507 - 506( לדווח לכנסת על החלטותיו ופעולותיו של היועמ"ש )שם, 5סמכות מסמכויות היועמ"ש; )

אולם דומה, שהזרז החזק ביותר להתעוררות הדיון הציבורי בנושא האחריות המיניסטריאלית היה דו"ח 

ם הייתה בתחום ועדת אגרנט. ועדה זו החליטה שהסקת מסקנות הנוגעות לאחריותם האישית של השרי

הסמכויות שלה, ואולם חברי הועדה לא ראו כי מתפקידם "להביע דעה על מה שעשוי להשתמע מאחריותם 

הפרלמנטרית" של השרים, מהסיבה "ששאלת התפטרותו האפשרית של חבר ממשלה בסוג מקרים זה היא 

 (. 44, 1975ביסודה שאלה פוליטית מובהקת"  )דו"ח ועדת אגרנט, 

דת אגרנט באחריות האישית בדרג הממשלתי, היא דנה "באחריותם של שרים למעשה או אי כאשר דנה וע

(, והוועדה מסיקה "מסקנות, 44, 1975מעשה שבהם השתתפו בפועל או באופן אישי" )דו"ח ועדת אגרנט, 

על פי הממצאים שמצאנו, הנוגעות רק לאחריותם הישירה" )שם, שם(. כאשר מדובר בשר הביטחון "הבעיה 

העיקרית המתעוררת היא, אם שר הביטחון התרשל במילוי תפקידו בעניינים שהיו בתחום אחריותו" )שם, 

                                                           
לה במצרים. מבצע זה, אשר "עסק הביש" מתייחס להפעלה של רשת מחתרתית יהודית בפיקוד ישראלי לשם ביצוע מעשי חב 23

מצרים, למנוע בעד הגשתו של  -בגלל אופיו ההרפתקני וכשלונו החמור זכה לכינוי "עסק הביש", נועד ליצור משבר ביחסי בריטניה 
סיוע מן המערב למצרים ולהציע סיבה או עילה אפשרית לעכב את פינויו של הצבא הבריטי מתעלת סואץ. הרשת נחשפה או הוסגרה, 

 -ביצוע מספר פעולות חבלה, ברובן לא מוצלחות. שניים מחבריה נידונו למוות, שישה נידונו לתקופות מאסר ממושכות ושניים לאחר 
(. חברי ועדת הבירור, שמונתה ע"י ראש 101, 1982זוכו. מפקדה הישראלי של הרשת הצליח באורח תמוה לצאת ממצרים )ינאי, 

 נשיא בית המשפט העליון ויעקב דורי, הרמטכ"ל לשעבר.הממשלה דאז משה שרת, היו יצחק אולשן, 
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(. גם בסיכום דבריה על תיפקודו של שר הביטחון, מציינת הוועדה שאת תיפקודו של שר הביטחון היא 45

האחרונים, יותר (. הסבירות היא הכלל, ששימש בשני העשורים 49שקלה לפי אמת מידה של סבירות )שם, 

מכל כלל אחר, לביקורת שיפוטית של תוכנן של החלטות מינהליות, ואף של החלטות הכנסת. החלטה 

תהיה סבירה אם היא התקבלה לאחר שקילת כל השיקולים הרלבנטים ורק אותם ובמסגרתה ניתן לכל 

ת ראה בג"ץ המשקל היחסי הסביר )הרחבה על עילת הסבירו -שיקול או הנחה המשקל המתאים להם 

דפי זהב(. העובדה שתיפקודו של שר נבדק על פי קנה מידה של סבירות, מעידה שהנושאים שנבדקו  389/80

הם לעצם צורת הניהול של משרדו ושל העניינים עליהם הוא ממונה, קרי נבדקה האחריות האישית של 

"בין חברי ממשלה ובין  השר, ולא האחריות המיניסטריאלית שלו. מבחינת האחריות האישית אין הבדל

ג.( מבחינה עקרונית ”מ -נושאי משרות וממלאי תפקידים אחרים... מכיוון שלדעתנו )חברי ועדת כהן 

בנושא האחריות האישית אין לעשות כל אבחנה בין חברי ממשלה ובין אנשים אחרים, שלהם מיוחסת 

 .(156, 1983אחריות אישית למעשיהם או למחדליהם" )דו"ח ועדת כהן, 

ועדת כהן ראתה את שאלת האחריות המיניסטריאלית כשאלה שלא היה צורך לדון בה, ולא הביעה עליה 

כל דעה. ועדת כהן לא אישרה ולא שללה את עמדת ועדת אגרנט, לפיה הפרת אחריות מיניסטריאלית לא 

ו ללא כל תהווה בסיס לקביעת המלצות: "בשאלה זו של אחריות שר עבור כישלונות המנגנון שלו, שקר

, סעיף 1983אשמה אישית מצדו, אין לנו צורך לדון בדין וחשבון זה ולא נביע עליו דעה" )דו"ח ועדת כהן, 

 (.243, 1984, וראה גם סגל, 157, 79

ועדת בייסקי( לא מצאה לנכון לדון  -מעניין לציין כי גם ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים )להלן 

ת של בעלי תפקידים שונים, בגופים שנמצאו קשורים או אחראיים לויסות, אלא באחריות המיניסטריאלי

אך ורק באחריות האישית של כל אחד מהם, קרי רק באחריות הנובעת ממעשה או מחדל שלהם: "עליה 

( של כל "אלה 10, 1986ג.[ לתת את הדעת גם על האחריות האישית" )דו"ח ועדת בייסקי, ”מ -]על הועדה 

ידי מפתח בדרג העליון במוסדות ובגופים האחרים שיש להם נגיעה אישית לנושאי החקירה" שמילאו תפק

(. "האחריות האישית נובעת ממעשה או ממחדל של השר עצמו. האחריות המיניסטריאלית נובעת 12)שם, 

ממעשה או ממחדל, לא של השר באופן אישי, אלא של פקידים הכפופים לו, כאשר השר לא היה שותף 

(. גם הודעות לאנשים העלולים 234לא ידע ואף לא היה אמור לדעת על אותו מעשה או מחדל" )שם,  להם,

לחוק ועדות חקירה( נשלחו רק לאלה "אשר להם נגיעה  15להיפגע ממסקנות הוועדה )הודעות לפי סעיף 

קות רק ( וכך באשר להסקת מסקנות אישיות אשר "יכולות להיות מוס350אישית לנושא החקירה" )שם, 

כלפי מנהלי הבנקים ונושאי תפקידים בגופים האחרים, הכל בהקשר למעשיו ולמחדליו של כל אחד מהם 

בנושא החקירה" )שם, שם(. כמו ועדת כהן, גם ועדת בייסקי אינה מבחינה בין שרים ובעלי תפקידים בדרג 

חנת את האחריות של שרי הגבוה ובין בעלי תפקידים בדרגים היותר נמוכים של המינהל, ועל כן היא בו

 (.233האוצר ונגידי בנק ישראל. אך גם בחינה זו נעשית במישור האחריות האישית בלבד )שם, 

בעקבות דו"ח ועדת אגרנט הגיש שר המשפטים דאז, חיים צדוק, חוות דעת בעניין אחריות מיניסטריאלית 

קיים העיקרון של אחריות (. צדוק סבור כי במשטר הישראלי 1975, וראה גם צדוק 1993)צדוק, 

מיניסטריאלית, אשר "הוא חלק מן התפיסה הקונסטיטוציונית שלנו על יחסי הגומלין בין הרשות המבצעת 

(. משמעותו של עקרון זה היא ש"שר אחראי לפני הכנסת לכל 511, 1993לבין בית הנבחרים" )צדוק 

(, וניתן להוסיף 512ה שותף להן" )שם, הפעולות של משרדו, וזאת אפילו אם לא ידע עליהן מראש ולא הי

שאפילו הוא לא היה צריך לדעת עליהן. יש להבחין בין האחריות המיניסטריאלית המשותפת של הממשלה 

ניצבת הממשלה בפני  -לבין האחריות המיניסטריאלית האישית של שר. "בעניין האחריות המשותפת 

ש בחוק ובצידה הסנקציה החוקתית של הבעת הכנסת כחטיבה אחת. האחריות המשותפת מעוגנת במפור

אחראי השר לפעולות ולמחדלים שלו עצמו ושל משרדו... אין  -אי אמון. אשר לאחריות האינדיבידואלית 

בצידה של האחריות הזאת סנקציה חוקתית של הבעת אי אמון בשר אינדיבידואלי. הסנקציה היא פוליטית 

. ביטוייה של האחריות המיניסטריאלית, הן האחריות המשותפת (161, 1975ציבורית ולא חוקתית" )צדוק, 

של הממשלה והן האחריות המיניסטריאלית של השר, לבד מהבעת אי אמון בממשלה כולה, הם בעיקר 

חובת הדיווח לכנסת על פעולות המשרד ולהשיב על שאילתות והצעות לסדר היום הנוגעות לפעולות 

ח על פעולות משרדו, קביעת מדיניות המשרד ופיקוח על הוצאתה המשרד. האחריות של שר בעניין פיקו

לפועל, האחריות לארגון נאות של סדרי העבודה במשרד, מינוי אנשים מתאימים לתפקידים שונים במשרד, 

העברת פקידים בלתי מתאימים מתפקידיהם, נטילת סמכויות של פקידים במקרים המתאימים, פעולות 

יקונם וכיו"ב גולשת כבר לתחום האחריות האישית שלו, אם כי "קיימים כנראה לגילוי ליקויים ויוזמה לת
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ערבוב מושגים וקשיים בהגדרה" בין מושג האחריות המיניסטריאלית ובין האחריות האישית )דו"ח ועדת 

 (.234, 1986בייסקי, 

כארבעים שנה, . בית המשפט העליון קבע, לפני 24עקרון האחריות המיניסטריאלית הוכר גם לגבי המשטרה

גוריון, -העצני נ' בן 65/57ששר המשטרה "הוא הנושא באחריות הפרלמנטרית פעולות המשטרה" )ע"א 

(, על אף שהסמכויות  )בנושא שנידון באותו משפט( מוקנות על פי החוק למפכ"ל ולא לשר. ועדת זמיר 416

ים להם ואת היערכות כוחות , את הגורמ8.10.90 -מונתה לבדוק את השתלשלות האירועים בהר הבית ב 

. הועדה קבעה כי "שר המשטרה מופקד על המשטרה ונושא בין השאר, באחריות 25הביטחון בעניין זה

מיניסטריאלית לפעולות המשטרה. הוועדה מודעת לדין הקיים ולסמכויותיו המיוחדות של מפכ"ל 

ציבורי, שהוא כיום בסדר המשטרה ולמעמדו המיוחד בחוק.... הוועדה סבורה שלנושא שמירת הסדר ה

עדיפות ממלכתי, דרושה מעורבותו הפעילה של השר, כדי שיוכל לעמוד בקיום אחריותו המיניסטריאלית" 

 (.21 - 20, 1990)דו"ח ועדת זמיר, 

אמנם ועדת זמיר קובעת כי שר המשטרה נושא באחריות מיניסטריאלית לפעולות המשטרה, אך גם היא 

טריאלית ובין האחריות האישית, ואין פלא, כי היא נשענת על התקדים מערבת בין האחריות המיניס

המשפטי של ועדת אגרנט, שאושר ואף הורחב על ידי הוועדות שבאו אחריה. שכן כדי "לעמוד בקיום 

אחריותו המיניסטריאלית", אין השר חייב לגלות "מעורבות פעילה" בתפקידי המשטרה בתחום הסדר 

ים שהוועדה לא הזכירה. כבר ראינו כי אחריות מיניסטריאלית מתבטאת, לאו הציבורי, או בתחומים אחר

דווקא בדברים שהשר שגה בהם, ביודעין או לא ביודעין, אלא גם ובעיקר בנושאים שלא ידע עליהם ואף לא 

היה צריך לדעת עליהם. אחריותו המיניסטריאלית של שר המשטרה מתבטאת בדיווח לכנסת, אם שגרתי 

אם על פי יוזמת השר ואם על פי דרישת הכנסת וחבריה ובתיקון מעוות שהתגלה. מעורבות  ואם מיוחד,

פעילה היא כבר בתחום של האחריות האישית, אם אחריות מעשה ואם אחריות למחדל. ואכן קובעת 

הוועדה בהמשך "כי יש להקים יחידת מטה ליד שר המשטרה, לניתוחי מדיניות ועבודת מטה, שתסייע לו 

ש מדיניותו, בחינת אלטרנטיבות, ניתוח דיווחים, הכנת ניירות עמדה, קיום מעקב ובקרה, בתחומי בגיבו

אחריותו המיניסטריאלית. לדעתנו נדרשת מעורבותו של שר המשטרה בנושא שמירת הסדר הציבורי..." 

תו (. אולם תפקידי יחידת המטה, כפי שהם מוגדרים בדו"ח הועדה כאן, הם בתחומי אחריו21)שם, 

האישית של השר ולא בתחומי האחריות המיניסטריאלית שלו, שכן הם כוללים התערבות פעילה שלו 

בפעולות המשטרה. עם זאת, ברור שעקרון האחריות המיניסטריאלית, ללא קשר לאיכות הגדרתו בדו"ח 

 ועדת זמיר, קיים גם לגבי שר המשטרה.

 

 גורמים חוקתיים להעדר אחריות מיניסטריאלית

 -למרות שבאופן תיאורטי האחריות המיניסטריאלית היא חלק בלתי נפרד מכל משטר דמוקרטי  אולם,

 ייצוגי, ואפילו קיימת להלכה בספר החוקים של מדינת ישראל, בפועל לא היה לה כמעט כל ביטוי מעשי.

כי מי  ואכן, אין פלא, שוועדות החקירה השונות לא דנו בנושא האחריות הפרלמנטרית ובוודאי לא קבעו

מחברי הממשלה אחראי, מבחינה פרלמנטרית, למעשה או למחדל מסוים, שנחקר על ידי ועדה. באופן 

דומה, שרים )וגם מנהלים או מפקדים בארגונים שונים( לא התפטרו על רקע של קבלת אחריות 

מסוימת מיניסטריאלית על מחדל או כשלון שקרה, בגוף עליו הם אחראים. נראה שלעתים אף החילה ועדה 

. 26האת עקרון האחריות האישית, במקום שהיה עליה להחיל על אותו בעל תפקיד אחריות פרלמנטרית

תהליכים שונים, שהתרחשו במדינת ישראל ואף קודם להקמתה, גרמו לכך שמעקרון האחריות 

                                                           
למעשה עקרון האחריות המיניסטריאלית קיים לגבי כל השרים, אך נבחן בעיקר בועדות חקירה משפטיות לגבי האחריות על  24

יים ניתן נושא הביטחון, ולכן נבחן רק לגבי ראש הממשלה ושר הביטחון. מתוך הדוחו"ת של ועדות החקירה בנושאים הביטחונ
להסיק את קיומן של אחריות  מיניסטריאלית ואישית גם של שאר השרים, ואחריות אישית גם של בעלי תפקידים בכירים במינהל 

 הציבורי כמו רמטכ"ל, מפכ"ל, מנכלי"ם של משרדים ממשלתיים ובעלי תפקידים בכירים אחרים.
המינוי שלה על ידי ראש הממשלה או בכתב ההסמכה של חבריה  ועדת זמיר הייתה ועדת בירור או ועדת בדיקה )כמוזכר בכתב 25

)דו"ח  1968 -לקבלת תצהירים, על ידי שר המשפטים(. ועדה זו לא הייתה ועדת חקירה משפטית, על פי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט 
 (.6, 1990ועדת זמיר, 

פני ש"בהערכת מידע מודיעיני אין לו 'כלי הערכה' ועדת אגרנט לא מצאה כי חלה אחריות אישית על שר הביטחון, בין היתר, מ 26
(, ולכן הגיעה הוועדה למסקנה ששר הביטחון לא 45, 1975משלו, אלא הוא ניזון מהערכותיו של המטה הכללי" )דו"ח ועדת אגרנט, 

הערכה ויעוץ  היה "חייב להורות על אמצעי זהירות נוספים או שונים מאלה שהוצעו לו על ידי המטה הכללי של צה"ל, על פי
(. אולם בהחילם אחריות אישית על הרמטכ"ל קבעה הוועדה שהיה עליו 49משותפים של ראש אמ"ן וראש המטה הכללי" )שם, 

לפתח כלי הערכה עצמאיים, מלבד הערכת אמ"ן. לא מובן מדוע על שר הביטחון לא חלה אחריות אישית במקום שהוא נסמך על 
ריך הלאומי(, ואילו על הרמטכ"ל חלה אחריות אישית מפני שהוא לא פיתח כלים להערכה הערכת אמ"ן )שהוא היה ועדיין המע

עצמאית, אלא קיבל את הערכת אמ"ן. במקרה הזה היה על הוועדה לקבוע כי הן על שר הביטחון והן על הרמטכ"ל חלה אחריות 
 מיניסטריאלית. -פרלמנטרית 
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הפרלמנטרית כמעט לא נותר דבר. נפרט את הגורמים החשובים לכך שהאחריות הפרלמנטרית אינה 

 לת, ואף אינה מיושמת, בקרב בכירי הרשות המבצעת בישראל:מקוב

חלקים נרחבים במבנה ובתהליכים פוליטיים הקיימים כיום  -. דפוסי היסטוריים של התנהגות פוליטית 1

ציונית. המוסדות הפוליטיים, שלפני הקמת המדינה, היו  -בישראל הם מורשת של המסורת היישובית 

עצמאית, אך הם היו וולונטרים,  -דמוקרטית  -מנים של קהילה פוליטית אמנם מרשימים, והיו בהם סמ

 -חסרי סמכויות אכיפה של ממש ובעימות מתמיד עם השלטון הממשי בארץ ישראל באותה תקופה 

השלטון הבריטי. על כן, הדפוסים היישוביים היו מבוססים על הסכמה פוליטית רחבה ככל האפשר, תוך 

זרמים בציונות. בשל סיבות אלו, ניתנה תמיכה חזקה על ידי העם ונבחריו לרשות מתן ייצוג פוליטי לכל ה

המבצעת ולמעשיה, שההחלטות עליהן התקבלו ברובן בהסכמה כללית, או לכל היותר בהצבעה בתוך 

הרשות המבצעת )דפוס שהשתמר גם הוא והוא מקובל גם כיום בממשלה(. למרות שאחרי קום מדינת 

סמכויות מלאות לאכוף את החלטותיו, ולא היה עוד צורך בקונצנזוס לקבלת ישראל, קיבל הממשל 

גוריון אכן פעל לניתוק מהמסורת ההסכמית של המערכת היישובית ולהשתית את המוסדות -החלטות ובן

הפוליטיים והממשל במדינה החדשה על הסמכות החוקית של מוסדותיה של מדינה ריבונית )ראה פיתוח 

(, עדיין קיים הדפוס של הסכמה וגיבוי הרשות המבצעת. 31, 24 - 19, במיוחד עמ' 1982הנושא אצל ינאי, 

התמיכה של  -אמנם דפוס זה התערער במידה רבה עם השנים, אך אפילו היום הוא קיים במצבים קיצוניים 

מפלגת העבודה בממשלת הליכוד עם פתיחת מלחמת לבנון, תמיכת הליכוד בממשלת העבודה בנקיטת 

, עם התרחשות מעשי טרור רבים, ותמיכת 1996ם חמורים כלפי האוכלוסייה הפלשתינית בתחילת צעדי

 הליכוד במבצע "ענבי זעם" )לפחות בתחילתו(.

. מהסיבות המנויות בסעיף הקודם, לא ניתנו לעומד בראש הרשות המבצעת בתקופת היישוב )בהסתדרות 2

פיטורי בעל  תפקידים במעמד של שרים ברשות המבצעת הלאומית ובוועד הלאומי( סמכויות עודפות, כגון 

(. סמכויות כאלה לא היו בידי ראש הממשלה, אף אחרי קום המדינה, עד 24, 1991הזו )ראה רובינשטיין, 

תוקן החוק פעם נוספת וחוזקו  1992 -, עת תוקן חוק יסוד: הממשלה בנושא זה, בפעם הראשונה. ב 1982

 בנושא זה.  סמכויותיו של ראש הממשלה גם

מאז הקמת המדינה נתן הרוב הקואליציוני בכנסת, בסיועה של  -. גיבוי אוטומטי של הכנסת לממשלה 3

המשמעת הסיעתית, גיבוי כמעט אוטומטי לכל פעולות הממשלה. העובדה ששנים רבות לא היה ניתן 

להיעדרה של להרכיב ממשלה ללא מפא"י חיזקה את מנהיגותה של הממשלה בכנסת. ביטוי קיצוני 

אופוזיציה אמיתית בכנסת לממשלה הקואליציונית היה בזמן ממשלות האחדות למיניהן. לכן, לא היה מי 

שידרוש מהממשלה כולה או משרים מסוימים לתת ביטוי לאחריות הפרלמנטרית שלהם כלפי הכנסת. 

למעין  פרלמנט זוטא,  ( טוען שבמצב כזה הופכת הממשלה במידה גוברת והולכת27, 24, 1991רובינשטיין )

השרים רואים עצמם כנבחרים, ולא כחברי צוות מבצע החייב נאמנות לראש הממשלה, וניתן להוסיף שגם 

 לא במתן דין וחשבון בפני הרשות המחוקקת. 

, אי אפשר היה להקים ממשלה ללא 1977למרות שמאז קום המדינה ועד  -. הסכמים קואליציוניים 4

לה להקים ממשלה ללא שותפות קואליציוניות. הסכמים קואליציוניים, הכוללים מפא"י, גם מפא"י לא יכ

גם משמעת קואליציונית בהצבעות בכנסת בכלל ובהצבעות חשובות בפרט, "פטרו" במידה מסוימת את 

הממשלה מהאחריות המיניסטריאלית מחד גיסא, אך הגבילו את כוחם של ראש הממשלה והשרים 

כזו מאידך גיסא. בצורה דומה נשחקת האחריות המיניסטריאלית עקב מלדרוש משותפיהם אחריות 

הסכמים המעניקים חופש הצבעה לשרים במקרים מסוימים. אף משניתנה לראש הממשלה ולשרים סמכות 

לפטר שרים וסגני שרים, היא הוגבלה בהסכמים הקואליציוניים, ורעיון האחריות המיניסטריאלית נשחק 

 במידה רבה. 

]ג[( והוא אחראי בפני 33על פי חוק יסוד: הממשלה שר  יהיה ממונה על משרד )סעיף  -לי תיק .  שרים ב5

ראש הממשלה לתפקידים שעליהם הוא ממונה והוא חייב במתן דין וחשבון לכנסת על מילוי תפקידו )סעיף 

ממונה על משרד, ]ג[(. שר בלי תיק אינו 33]ו[(. אולם לפי אותו חוק גם יכול שיהיה שר בלי תיק )סעיף 33

וכל עוד לא ניתנו לו סמכויות סטטוטוריות ועל פי החלטה של הממשלה, אין הוא נושא באחריות 

פרלמנטרית. לעתים החליטו ראשי ממשלות להטיל תפקידים מסוימים על שרים בלי תיק, אך כל עוד הדבר 

אחריות הפרלמנטרית בפני נעשה מכוח החלטה בלתי פורמלית של הממשלה, אין אותו שר בלי  תיק נושא ב

 (.519, 1991הכנסת )רובינשטיין, 
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עקב צרכים קואליציוניים נהוג, לעתים, להפקיד שר אחד על שני משרדים, תוך הבנה  -. סגן שר ללא שר 6

המעוגנת בהסכמים בכתב או בעל פה, שבראש אחד משני המשרדים יעמוד סגן שר, שיהיה למעשה ממונה 

ת עקרון האחריות המיניסטריאלית בפני הכנסת ומעוות את ההסדר, שלפיו עליו. "נוהג זה מרוקן א

 (.525הממונה למעשה על המשרד מיוצג בממשלה" )שם, 

 

 ניסיון לחיזוק האחריות המיניסטריאלית

ההפרדה בין הבחירות לכנסת ובין בחירת ראש הממשלה )שתחול רק מהבחירות לכנסת הארבע עשרה( 

אש הממשלה, במשטר הקואליציוני כשלנו, אך בד בבד גם עשויה לחזק את נועדה לחזק את מעמדו של ר

עקרון האחריות המיניסטריאלית. תהליך זה החל כבר לפני כן, באמצעות עתירות שונות לבית הדין הגבוה 

לצדק על תקפותם של הסכמים קואליציוניים. כך,  למשל, קבע הבג"ץ כי כל "הסכם כזה נטוע בתוך תחומי 

(, ולאורם של ההסכמים "יכול חבר 359שליט ואח' נגד פרס ואח',  1604 - 1601/90בורי" )בג"ץ המשפט הצי

(. ברור ששאלת 360כנסת, המתבקש להביע דעתו בשאלת האמון בממשלה", לגבש את רעיונותיו )שם, 

האמון בממשלה היא היא שאלת האחריות המיניסטריאלית של שר אחד או של הממשלה כולה. עתירה זו 

דנה בפרסומם של הסכמים קואליציוניים, וקביעתו של הבג"ץ, כי יש לתת פומבי להסכמים כאלה, מצאה 

 לחוק יסוד: הממשלה. 17דרכה להוראת חוק מחייבת, בסעיף 

ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה ואח'( נסבה על תוקפו של הסכם  1635/90עתירה אחרת לבג"ץ )בג"ץ 

שיקול דעתו של ראש הממשלה וניטלות ממנו סמכויות שונות שהוענקו לו קואליציוני, שבו, בין היתר, נכבל 

בחוק, כגון: מינוי שרים, שינוי בתפקידי נציגי הסיעה השותפה להסכם, העברת שר מכהונתו וכו'. יש 

הסכמה בין השופטים )למרות חילוקי דעות חריפים ביניהם בחלק מהנושאים הנידונים בעתירה( כי "יהא 

המשפטי של הסכם פוליטי, ודאי הוא שנאמנות איש הציבור לתפקידו הסטטוטורי עדיפה  אשר יהא תוקפו

(. מה שקובע, בין היתר, אם הוא תקף או לא הוא "אם 778היא על כל האמור בהסכם כגון זה" )שם, 

הפעולות שהתחייבו לעשות הצדדים וראש הממשלה נוגדות את החוק ואת העקרונות ה"חוקתיים"... אין 

דנן כדי לכבול את ידיהם של הממשלה וראש הממשלה מלהפעיל את הסמכות השלטונית המסורה  בהסכם

(. כיום לאחר תיקון חוק יסוד: הממשלה, אין ספק שאחריותו של שר כלפי 867בידיהם על פי חוק" )שם, 

ראש הממשלה ובפני הכנסת וסמכותו של ראש הממשלה להעביר מכהונתו שר, קבועות בחוק והן חלק 

העקרונות החוקתיים של מדינת ישראל, ועל כן כנראה עדיפים על הסכם קואליציוני, הנוטל מעוקצה של מ

 האחריות המיניסטריאלית של שר.

( נוספו מספר סעיפים הדנים בראש הממשלה ובשרים, ושמהם 1992 -בחוק יסוד: הממשלה )כפי שתוקן ב 

 המחוקק על חשיבותה הקונסטיטוציונית: ניתן להסיק  על אחריותם המיניסטריאלית, ועל תפיסת 

]ג[( לחוק(. עם זאת, אין 3. השרים ממונים על ידי ראש הממשלה, ומינויים טעון אישור הכנסת )סעיף 1

 הממשלה זקוקה לאמון הכנסת כדי להתחיל בעבודתה.

 ]ד[(.35. על כל הפסקת כהונה של שר, ראש הממשלה חייב בהודעה לממשלה ולכנסת )סעיף 2

ל כל מקרה של מילוי מקום זמני של שר, ע"י ראש הממשלה או ע"י שר אחר, ראש הממשלה צריך . ע3

 למסור הודעה לממשלה וליו"ר הכנסת, והאחרון ימסור הודעה על כך לכנסת.

. בהמשך חוק יסוד: הממשלה נקבע ש"שר אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם הוא ממונה, 4

 ]ו[(.33ון לכנסת על מילוי תפקידו" )סעיף והוא חייב במתן דין וחשב

, אם כי סמכותו זו לא הוגדרה, לא מבחינת 27]ב[(35. ראש הממשלה רשאי להעביר שר מכהונתו )סעיף 5

 מהותה ולא מבחינת היקפה.

 . גם הכנסת רשאית להעביר שר מכהונתו, בהחלטה ברוב של שבעים מחבריה.6

אם הן קובעות ענישה פלילית על הפרתן, תיעשה על ידי ועדה של . אישור תקנות שהותקנו על ידי שרים , 7

 ]א[(.48הכנסת, שהנושא נמצא באחריותה )סעיף 

                                                           
ק. אולם במציאות הקואליציונית של מדינת ישראל, תמיד ייתכנו שיקולים מדובר בסמכויות הנתונות לראש הממשלה על פי חו 27

אחרים, שישפיעו על ההחלטה של ראש הממשלה אם לפטר שר או לא, לאו דווקא מטעמים של תיפקודו של השר, אלא מטעמים של 
, 1995צחק מודעי, ראה גוטמן, שמירה על שלמות הקואליציה, למשל )לדוגמא, שיקולו של פרס, בהיותו ראש הממשלה בענין השר י

; ולעומת 23, 1991, וכן ניסיונו של שמיר כראש ממשלה לפטר את שר המדע עזר וייצמן, רובינשטיין, 23, 1991ורובינשטיין, 73, 54
 (.24 - 23, 1991, רובינשטיין, 1990זאת פיטורי שר האוצר פרס על ידי ראש הממשלה שמיר במרץ 

נגד עיגון חקיקתי של  סנקציות בעניין האחריות המיניסטריאלית האינדיבידואלית של שר )צדוק,  ,1975חיים צדוק טען, בשנת 
(. אמנם מדובר במאמר הנ"ל בהבעת אי אמון בשר, ולא בפיטוריו, אך קל וחומר שעל כך ניתן להסיק מהדברים הקודמים, 16, 1975

, ההתפתחויות הפוליטיות הביאו שתוך פחות מעשור מאז מה גם שבאותה עת לא הייתה בידי ראש הממשלה סמכות כזו. אולם
 נכתב מאמרו של צדוק, סמכותו של ראש הממשלה לפטר שר נקבעה בחוק.
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 ]א[(.52. על הממשלה למסור לכנסת ולוועדותיה מידע על פי דרישתן )סעיף 8

. הכנסת רשאית לחייב את ראש הממשלה )בתנאים מסוימים( ואת השרים להופיע לפניה, במליאה או 9

 ]ב[]ג[(.52עדות )סעיף בוו

. נושאים נוספים שיש להודיע עליהם לכנסת הם: קביעת משרדי ממשלה, איחודם וביטולם )סעיף 10

לחוק יסוד:  54]ב[( וכיו"ב )וראה גם סעיף 39[(; העברת סמכות, הקבועה בחוק, משר לשר )סעיף 5]א[]39

 הממשלה(.

)ג(  28ן עבודת הממשלה. כך למשל קובע סעיף מעמדו העדיף והגבוה של ראש הממשלה מתבטא גם בתקנו

ג.[ כל אימת שיראה צורך ”מ -לתקנון כי "ראש הממשלה יישב בראש כל ועדה ]מוועדות הממשלה 

 להשתתף בישיבותיה, אלא אם החליט שלא לשבת בראשה".

אין ספק, שבתיקונים אלה לחוק יסוד: הממשלה יש משום תחילת גיבוש של עקרון האחריות 

 טריאלית של כל שר באופן אישי, להבדיל מהאחריות הקולקטיבית של הממשלה.המיניס

אולם, בד בבד עם הניסיון לחיזוק האחריות המיניסטריאלית האישית, עלולים התיקונים להביא להפחתת 

לנוסח הקודם של חוק היסוד, הקובע ש"הממשלה  3האחריות המשותפת של הממשלה. כך, לדוגמא, סעיף 

מון הכנסת", הושמט מהנוסח החדש. במקומו הוכנס הסעיף הקובע כי מקור הסמכות של מכהנת מכוח א

הממשלה הוא בבחירה הישירה של ראש הממשלה, אשר ממנה את השרים. אמנם מינוי זה טעון אישור 

הכנסת, ודחיית הצעת ראש הממשלה בדבר הרכב הממשלה כמוה כהבעת אי אמון לראש הממשלה, אך 

מירה הישירה בדבר הצורך באמון הכנסת, יש בה משום פגיעה בכוחה של הכנסת כלפי עצם חסרונה של הא

 הממשלה. 

לחוק יסוד:  4גם הסעיף הקובע כי "הממשלה אחראית בפני הכנסת אחריות משותפת" )הרישא של סעיף 

הממשלה הקודם( לא מצא את מקומו בחוק החדש. השמטה זו מבטאת יותר מכל את החלשת מעמדה של 

ת, את החלשת האחריות המיניסטריאלית של הממשלה ואת ההקמה של "ממשל ראש ממשלה" הכנס

 .28(1996)סגל, 

בנוסף לאחריות המיניסטריאלית של שר, מוטלת על כל שר גם אחריות אישית, שכאמור, קשורה לניהולו 

ל מסמכויותיו ]ג[(. כדי לאפשר לשר לפעול במשרדו, הוא רשאי לאצו33את המשרד עליו הוא ממונה )סעיף 

]ב[]ג[(, ואף ליטול לעצמו סמכויות הנתונות, על פי חוק שעל ביצועו ממונה אותו שר, 41לעובדי ציבור )סעיף 

 לעובד ציבור.

המקרים הראשונים שנידונו בבית המשפט העליון בעניין מימוש סמכות הפיטורין של ראש הממשלה היו 

אלו לא נידונו נושאים של אחריות ל"קלקולים"  של השר דרעי ושל סגן השר פנחסי. אמנם בדיונים

במשרדים עליהם היו ממונים הנ"ל, אלא פיטורי שר וסגן שר עקב הגשת כתבי אישום נגדם, כלומר 

במסגרת האחריות האישית )נגד האחד בבית משפט, ונגד השני במסגרת בקשה להסרת חסינותו בכנסת(, 

ב, גם לאחריות המיניסטריאלית ולסמכות ראש אך בית המשפט העליון התייחס, אמנם בהערת אג

הממשלה בקשר לכך. בבג"ץ "דרעי" כותב נשיא ביהמ"ש העליון שמגר ש"הסמכות החוקית למנות 

והסמכות החוקית להעביר מתפקיד הוקנו לנושא משרה פלונית על פי חוק יסוד: הממשלה, כדי שישמשו 

, התנועה למען איכות השלטון 3094/93ד" )בג"ץ אותו למען מילוי הפונקציה השלטונית אשר עליה הופק

(. אפשר שהסמכות של ראש הממשלה לפטר שר "תופעל כדי לאפשר 417ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', 

הפועל בניגוד פעולתה התקינה של הממשלה...]כאשר שר[ אינו משתלב במרקם הפעולה הממשלתי או 

ת בלבד, שעניינן מה שמכונה בפי הרבים בשם . אלה כמובן דוגמאולעקרונות האחריות הקולקטיבית

ג.(. כלומר, הסמכות של ראש הממשלה לפטר שר הוקנתה לו, בין ”מ -, ההדגשה שלי 422'קלקולים'" )שם, 

 היתר, כדי לאפשר לו לממש את עקרון האחריות המיניסטריאלית או האישית כלפי שר.

 

 סיכום

יסטריאלית של שר, הן באחריות המיניסטריאלית בשיטת המשפט הישראלית מוכרות הן האחריות המינ

המשותפת של הממשלה כולה )וגם של כל העומד בראש מערכת כלשהי( והן אחריות אישית. גם אם 

                                                           
כלקח ראשון מהרכבת הממשלה, מיד אחרי הבחירות לכנסת הארבע עשרה, על ידי בנימין נתניהו, נראה שלמרות הכל אין מדובר  28

(. מהתרשמות אישית מתוך כלי התקשורת, נראה 1996ראש ממשלה",  כדברי זאב סגל )בממשל נשיאותי, אלא לכל היותר "ממשל 
כי ניסיונו של בנימין נתניהו להרכיב ממשלה באופן בלתי תלוי בכוחות פוליטיים אחרים, לא הצליח, והיה עליו להתחשב הן 

ה של ממשלתו תהיה גבוהה או נמוכה, מתלות במפלגות הקואליציה והן במפלגתו שלו. ימים יגידו אם תלותו בכנסת במהלך הקדנצי
 ממשלות קודמות.
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החלוקה הזו אינה כה חדה וחד משמעית. הסנקציות על שני סוגי האחריות הן שונות. הסנקציות למימוש 

ות וציבוריות )לרבות פיטורי שר ע"י ראש ממשלה( ואילו האחריות האישית יכולות להיות פליליות, אזרחי

הסנקציות לגבי אחריות מיניסטריאלית הן לעולם ציבוריות. עם זאת, בעוד שהאחריות האישית  מומשה 

בעבר, אמנם ברובן במישורים הפלילי והאזרחי בעקבות חקירות, תביעות וועדות חקירה ומיעוטן המבוטל 

מסקנות אישיות" ללא "שוט חיצוני", האחריות המיניסטריאלית נשארה במישור הציבורי עקב "הסקת 

מאחר שניתן לראות את הסתלקותם של  -בגדר אחריות מוכרת תיאורטית שכמעט לא מומשה. כמעט 

גולדה מאיר ומשה דיין מהנהגת מפלגת העבודה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, את התפטרותו של יצחק 

תו, לאחר שנתגלה חשבון דולרים בחו"ל על שם אשתו, או את הסתגרותו רבין מראשות הרשימה של מפלג

של מנחם בגין בביתו ועזיבתו את רשימת הליכוד לכנסת, אחרי מלחמת לבנון כקבלת אחריות 

 מיניסטריאלית על עצמם )אם כי לא בלי קושי(.

ת המיניסטריאלית לעת עתה מוקדם לדעת אם התיקונים לחוק יסוד: הממשלה יביאו לחיזוקה של האחריו

או לאו. הגוף העיקרי שעשוי לגרום לשינוי בכך ולדרוש הכרה באחריות זו היא הכנסת, ולצעדיה בעתיד 

 נצפה כולנו.
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 6פרק 

 

 תחומי האחריות של הממשלה, ראש הממשלה,

 שר המשטרה והמפכ"ל

 

 הממשלה

בה העיקרית היא, שבמבנה המשטר הממשלה. הסי 29מקובל על הכל, כי המשטרה והמפכ"ל נתונים למרות

הישראלי, המשטרה היא החלק המקצועי, השייך למינהל הציבורי, שהוא חלק מהרשות המבצעת, 

לחוק יסוד: הממשלה(. סיבה שניה היא שהממשלה היא שממנה את  1שהממשלה עומדת בראשה )סעיף 

להלן  - 1971 -תשל"א א' לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ה8המפקח הכללי של המשטרה )על פי סעיף 

פקודת המשטרה(. סיבה שלישית היא שהמפכ"ל והמשטרה נתונים למרות שר המשטרה, אשר לו תפקידים 

הקבועים בפקודת המשטרה. השר הוא חלק מהממשלה, אשר יש לה אחריות משותפת לפעולות המשטרה, 

 40קיומה של הוראת סעיף כמו לשאר פעולות משרדי הממשלה והיחידות הכפופות להם. סיבה נוספת היא 

, המעניק לממשלה סמכויות פעולה נרחבות למדי, בכל מקרה שבו לא הוענקו 30לחוק יסוד: הממשלה

סמכויות לרשות אחרת )לרבות שר, ועדת שרים, פקיד ממונה וכיו"ב(. כך למשל, קבעה ועדת אגרנט כי 

על הממשלה... הוראת יסוד זו מכוחה של הוראת סעיף זה "מוטל ניהול ענייני הביטחון של המדינה 

, 1975מבטיחה את המרות של הרשות האזרחית על המערכת הצבאית של צה"ל" )ועדת אגרנט,  29שבסעיף 

 (. ואפשר לראות בכך גם את היסוד למרות הממשלה על המשטרה.97 - 96

לה מאחר שהממשלה פועלת כגוף אחד, בעל אחריות משותפת, היא להלכה ולמעשה הרשות העליונה 

. הנושא נידון בהקשר של חלוקת האחריות של הממשלה ושל שר הביטחון על הצבא. יש 31כפופה המשטרה

(.  266, 1991; הופנונג, 46, 1984הגורסים, כי למרות הקביעות בחוק יסוד: הצבא אינה ברורה )שטרית, 

הכללי יותר של  ( למרות חוסר הבהירות, משמעותו של חוק יסוד: הצבא בהקשר50, 1984לדעת שטרית )

חוק יסוד: הממשלה, היא שבמקרה של חילוקי דעות בין הממשלה ובין שר הביטחון, הממשלה היא בעלת 

הסמכות העדיפה, ובמקרה של סתירה בין החלטת ממשלה ובין הוראה של שר הביטחון, עמדת הממשלה 

ון מורה, ושם נאמר כי: תחייב את הרמטכ"ל ואת הצבא. הנושא אף נידון בבית המשפט העליון בפרשת אל

"כל עוד לא אמרה הממשלה את דברה בנושא פלוני, חייב הרמטכ"ל למלא את הוראותיו של שר הביטחון. 

אבל משהובא הנושא לפני הממשלה, ושר הביטחון אינו אלא אחד מחברי הממשלה, וכל עוד הוא מוסיף 

תפת להחלטותיה, ואף להחלטות להיות חבר בממשלה, הוא נושא ביחד עם חבריו השרים באחריות משו

 (. 10, דויקאת, 398/79שנתקבלו ברוב דעות נגד דעתו החולקת" )בג"ץ 

באופן כללי, כזה המצב גם לגבי שליטת הממשלה במשטרה. עמדת הממשלה מחייבת את המפכ"ל ואת 

ו המשטרה, גם אם עמדת שר המשטרה מנוגדת לעמדת הממשלה. אולם המצב שונה לחלוטין בכל מקרה ב

נתונות לשר המשטרה סמכויות ספציפיות מכוח חוקים ספציפיים. אין אמנם הבדל במצב המהותי. גם 

בנושא האחריות על הצבא, עדיפות הממשלה על שר הביטחון חלה רק במקרים שלשר הביטחון לא נתונות 

גיוס חירום . לדוגמא, הסמכות להורות על 32(266, 1991סמכויות במישרין מכוח חוק ספציפי )הופנונג, 

, נתונה לשר הביטחון ולא לממשלה. ההבדל הוא 1959 -מכוח חוק שירות הביטחון ]נוסח משולב[, תשי"ט 

                                                           
המושג "מרות" שאול מחוק יסוד: הצבא,  שם נקבע כי הצבא נתון למרות הממשלה והרמטכ"ל נתון למרות הממשלה וכפוף לשר  29

ה לכך בפקודת ]ב[ לחוק(. בהקשר של המשטרה מושג זה הוא בעייתי הן מפני שאין הוראה מקביל3]א[, 2הביטחון )סעיפים 
 המשטרה והן מפני שבראש וראשונה המשטרה פועלת על פי חוק. על כך יורחב בהמשך.

, וכך הוא מוזכר בפירסומים רבים, אולם נוסחו לא השתנה, והוא: 29עד לתיקון חוק יסוד: הממשלה היה מספר הסעיף  30
אינה מוטלת בדין על רשות אחרת". מפאת חשיבותו, "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה 

 אתייחס לסעיף זה בנפרד ובהרחבה מסויימת בהמשך.
אלא פעולותיה של הממשלה  -"אילו פעולותיה של הממשלה נעשות אך בידי הממשלה בלבד, ממילא אחריותן על הממשלה היא   31

משלה כולה באחריות משותפת" )השופט חיים כהן בע"פ יש שהן נעשות בידי אחד או אחדים מחבריה, ועל כל אלה נושאת המ
 .548 - 546, 1991(. להרחבה בעניין האחריות המשותפת ראה רובינשטיין, 92קמיאר,  131/67

גם לגבי סמכויות ספציפיות כאלה, יש בחוק יסוד: הממשלה מנגנון, אם מסובך למדי, לפיו ניתן להעביר את שר הביטחון  32
(, שאף אם שר  הביטחון חולק על 50, 1984ת סמכויותיו או את חלקן לשר אחר. זאת ועוד, סבור שטרית )מכהונתו או להעביר א

עמדתה של הממשלה כולה, בעניין הנתון לסמכותו על פי חוק ספציפי, יקשה עליו להפעיל את סמכותו זו, משום שהפעלת סמכויותיו 
המשותפת של הממשלה על פעולותיה. אינני בטוח שפרשנות זו נכונה,  בניגוד לעמדת הרוב בממשלה, מנוגדת גם לעקרון האחריות

שכן האחריות המשותפת חלה על כל הממשלה, גם כאשר שר אחד פועל על פי סמכויותיו החוקיות, אף אם פעולתו הייתה בניגוד 
 לא משום עצה בלבד.לעמדת הרוב, שכן אין בעמדה זו, כל עוד לא ננקטו פעולות להעברת הסמכויות מידי השר הסורר, א
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. עם זאת, ברור שכל עוד 33בכך שלשר המשטרה יש סמכויות ספציפיות רבות מאד, לגבי המפכ"ל והמשטרה

, קביעת סדר עדיפויות כללי מדובר בנושאים כלליים, למשל של תקציב, מדיניות ואסטרטגיה ברמה גבוהה

להפניית משאבים וכיו"ב, כפיפות המשטרה לממשלה כולה היא ברורה, ואין בסמכויות הספציפיות כדי 

 להפחית מהאחריות המשותפת של הממשלה לפעילות המשטרה.

השאלה הנשאלת היא מה מקומם של ראש הממשלה ושר המשטרה במידרג זה של תחומי האחריות 

 והסמכויות.

 

 ש הממשלהרא

ההוראות הכלליות לעניין סמכויותיו של ראש הממשלה מצויות בחוק יסוד: הממשלה, כפי שהצבענו בפרק 

 PRIMUSהקודם. אם עד לתיקון חוק יסוד: הממשלה, היה ראש הממשלה מעין "ראשון בין שווים" )

INTER PARES מאשר של שאר (, הרי אחרי התיקון אין ספק שמעמדו גבוה יותר ואחריותו רבה יותר

השרים. ראש הממשלה מנהל את עבודת הממשלה, ממנה את שריה, מציג אותם בפני הכנסת, מודיע על 

חלוקת התפקידים ביניהם ועל קווי היסוד של מדיניות הממשלה לכנסת, ובסמכותו לשנות את חלוקת 

כנסת(, להעביר שר התפקידים והסמכויות בין השרים או לצרף שר חדש לממשלתו )אף ללא צורך באישור ה

מכהונתו, למנות ממלאי מקום לשרים, לפטר סגני שרים, ניהול עבודת הממשלה, קביעת סדרי עבודתה, 

הקול הנוסף שיש לו בעת מצב של קולות שקולים בהצבעה בממשלה וכיו"ב )חלק ניכר מסמכויותיו של 

ת סמכותו הקיימת של לחוק יסוד: הממשלה(. החוק החדש מחזק א 39ראש הממשלה מרוכזות בסעיף 

ראש הממשלה בתוך הממשלה, בכך שהחוק מקנה לו קול נוסף מכריע, במצב שבו הקולות בממשלה 

 שקולים.

ראש הממשלה, אם כן, אמנם אינו ממונה על שר המשטרה, הוא אינו מוסמך לתת לו הוראות ואין ביניהם 

יות המאפשרים לו להשפיע, במידה מידרג של סמכות. עם זאת נתונים לו, לראש הממשלה, כוחות וסמכו

רבה, על מדיניות שר המשטרה ועל תיפקודו. ברור, שהסמכות העיקרית לעניין זה היא הסמכות למנות או 

 להעביר מכהונתם שרים. 

היחסים הפורמליים בין ראש הממשלה ובין המפכ"ל מסובכים. מחד גיסא, ראש הממשלה הוא הבכיר 

נסקרו לעיל, והוא העומד בראש הגוף )הממשלה(, שהמשטרה נתונה בשריה ולו סמכויות רבות, כפי ש

למרותו, שמטעמו ממונה שר המשטרה על המשטרה, הגוף אשר ממנה את המפכ"ל, אשר נתון למרות 

הממשלה. מאידך גיסא, אין זיקה ישירה פורמלית בין ראש הממשלה ובין המפכ"ל, שכן השר הממונה על 

הוא הממליץ על מינוי המפכ"ל, ועל כן  -ולא שר אחר  -טרה המשטרה הוא שר המשטרה, שר המש

בסמכותו להמליץ על פיטוריו, המפכ"ל כפוף לשר המשטרה )אף כי הכפיפות היא מורכבת הרבה יותר 

מכפיפות הרמטכ"ל לשר הביטחון(, ולאחרון נתונות סמכויות נוספות, בפקודת המשטרה ובחוקים אחרים, 

קומו של שר המשטרה במידרג מצוי בתווך בין ראש הממשלה והממשלה ובין בנוגע לניהול המשטרה. לכן מ

 המפכ"ל. 

גם אם ראש הממשלה אינו ממונה ישירות על המפכ"ל ועל המשטרה, הסמכויות הפורמליות, שהוענקו לו 

, והנוהג 1992 -בחוק, הקובעות את מעמדו הרם בתוך הממשלה, ובמיוחד בתיקון חוק יסוד: הממשלה ב 

יטוציוני, שנוצר במשך השנים, אמנם בעיקר לגבי הרמטכ"ל, אך גם לגבי היועץ המשפטי לממשלה, הקונסט

יכול ראש הממשלה להפעיל, הלכה למעשה, את השפעתו, להנחות את המפכ"ל ואף להורות לו מה לעשות. 

קידים חשובות במיוחד לצורך עניין זה, הן הסמכויות לקבוע את תפקידי השרים, לשנות את חלוקת התפ

בין השרים, להעביר שטחי פעולה בין משרד למשרד, לנהל את עבודת הממשלה, ואולי יותר מכל להעביר 

 סמכויות משר לשר )ובכל מקום שכתוב "שר", הכוונה גם לראש הממשלה עצמו(. 

 

 שר המשטרה

, בדרך גם אם לא נקבעו מסמרות לגבי תחומי תפקידיהם של שרים, הרי לפחות לגבי שר הביטחון נקבע

על" -השלילה, כי, למרות שהרמטכ"ל כפוף אליו, השר אינו מפקדו העליון של הצבא ואינו מעין "רמטכ"ל

(. בדומה לכך, ניתן לקבוע ששר המשטרה אינו המפקד העליון של המשטרה 96, 1975)דו"ח ועדת אגרנט, 

                                                           
הבדל חשוב נוסף מצוי בעובדה שלמשטרה ולשוטרים סמכויות ספציפיות רבות מכוח חוקים ספציפיים, ובנושאים אלה אין  33

עדיפות לממשלה או לשר המשטרה, אלא להיפך. זאת מכוח ההיקש של הקביעה כי לממשלה אין עדיפות על שר הביטחון, כאשר 
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אשר לגבי הצבא, שכן על". אף נראה שעוצמתה של קביעה זו לגבי המשטרה רבה יותר מ-ואינו "מפכ"ל

החוק מעניק למפכ"ל הרבה יותר סמכויות ספציפיות מאשר לרמטכ"ל. וזאת בנוסף לסמכויות המוענקות 

לשני בעלי תפקידים אלו, מכוח היותם בעלי הדרגה הגבוהה ביותר כל אחד בארגונו. אף ועדת זמיר קראה 

די שר המשטרה" )דו"ח ועדת זמיר, לראש הפרק הדן בתפקידי שר המשטרה: "הכוונה, מעקב ובקרה על י

(. זאת ועוד, גם ועדה זו הייתה "מודעת לדין הקיים ולסמכויותיו המיוחדות של מפכ"ל המשטרה 20, 1990

 ולמעמדו המיוחד בחוק" )שם, שם(.

בהעדר הוראה בדין כי המפכ"ל כפוף לשר המשטרה, יש לחפש את הסמכות הכללית לכך בהוראות שונות, 

 .34ד: הממשלה ומיעוטן בפקודת המשטרהרובן בחוק יסו

לחוק יסוד: הממשלה שר הוא ממונה על משרד, ואם המשטרה שייכת למשרד המשטרה,  33על פי סעיף 

הרי השר ממונה גם על המשטרה. בנוסף לכך, על פי אותו סעיף אחראי שר בפני ראש הממשלה ובפני 

ות מצויד בסמכויות המתאימות, לרבות העובדה הכנסת על פעולות משרדו. כדי לממש אחריות זו, עליו להי

(, יש לשר בממשלה סמכויות כלליות בענייני 29)לשעבר  40שמפכ"ל נתון למרותו. ראינו כבר, כי לפי סעיף 

משרדו, אף אם לא הוסמך לבצען במפורש בחוק, ולדעת ועדת אגרנט, זהו הבסיס המבטיח את המרות של 

לחוק זה, לפיה  42ועי. סמכות חשובה נוספת מוענקת לשר, בסעיף מקצ-הדרג הפוליטי על הדרג המינהלי

הוא רשאי ליטול מעובד מדינה במשרדו את סמכויותיו, את כולן, את חלקן, באופן חד פעמי, לזמן קצוב או 

, לגבי נטילת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה על ידי 502, 1962לצמיתות )ראה גם אגרנט, ברנזון ולוין, 

 (.שר המשפטים

בנוסף להוראות הכלליות המצויות בחוק יסוד: הממשלה, יש מספר הוראות כלליות המסדירות )בצורה 

חלקית את תחומי האחריות של שר המשטרה גם בפקודת המשטרה. שר המשטרה הוא הממליץ בפני 

כי אין  א'(, וככזה הוא גם מוסמך להמליץ על  פיטוריו או החלפתו )אם8הממשלה על מינוי המפכ"ל )סעיף 

(, ועל כן הוא הקובע 2זה מוזכר במפורש(. השר הוא בעל הסמכות להורות על הרכב משטרת ישראל )סעיף 

את תקני כוח האדם, חלוקתם לדרגות וארגון הכללי של כוח האדם לתפקידיהם השונים. אמנם נושא 

עת מקומן של תחנות הארגון אינו מוזכר במפורש, אך ניתן להסיק על כך, מסמכותו של שר לאשר את קבי

(. לבסוף, השר הוא 1969  -לפקודת סדר הדין הפלילי ]מעצר וחיפוש[]נוסח חדש[ התשכ"ט  8משטרה )סעיף 

(. פקודת המשטרה היא הפקודה 94הממונה על ביצוע פקודת המשטרה ועל התקנת תקנות לפיה )סעיף 

לליים ואם ספציפיים, בה הבסיסית לארגונה של המשטרה, בה מפורטים תפקידיה העיקריים, אם כ

מפורטים הסמכויות הכלליות של השוטרים לדרגותיהם השונות, הוראות לגבי הדין המשמעתי וכיו"ב. 

 לכן, שר המשטרה הוא הממונה לביצוע הפקודה בכל התחומים האלה.

וי אם נחזור להשוואה בין שר הביטחון ושר המשטרה, לגבי סמכויותיהם כלפי הרמטכ"ל והמפכ"ל, מן הרא

לציין את חוות דעתו של צבי הדר, שהיה פרקליט צבאי ראשי, בעניין זה: "בכל הנוגע לסמכותו הפיקודית 

מ"ג(.  - 42לחוק יסוד: הממשלה )היום סעיף  32ל, יש להתחשב באמור בסעיף ”של שר הביטחון כלפי צה

ות בעלת אופי שיפוטי, לפי סעיף זה, שר ממונה על ביצוע חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות, למעט סמכ

הנתונה על פי אותו חוק לעובד מדינה, אם אין כוונה אחרת משתמעת מן החוק. מתוך סעיף זה עולה, כי כל 

ובייחוד סמכויותיו הפיקודיות שאינן בעלות אופי  35סמכויותיה של הרמטכ"ל המתבססות על חש"צ

(. ובגזירה שווה 222, 1977חש"צ" )הדר, שיפוטי, ניתנות לנטילה על ידי שר הביטחון הממונה על ביצוע ה

 .36למשטרה, גם שר המשטרה מוסמך ליטול את סמכויותיו של המפכ"ל, אם אין כוונה אחרת משתמעת

בנוסף לסמכויותיו הכלליות של שר המשטרה, הוענקו לו גם סמכויות פרטניות רבות, רובן הגדול בפקודת 

נספח א'(. ניתן לחלק את סמכויות  -רה והמפכ"ל המשטרה עצמה )רשימה חלקית של סמכויות שר המשט

( מינוי, פיטורין והשעייה של קצינים, בדגש 1השר, בנוסף לסמכויות הכלליות אותן מנינו, למספר קבוצות: )

( קביעת סדרי 3( אישור הנהלים הפנימיים של המשטרה, )2ניצב ומעלה(, )-על קצינים בכירים )מדרגת סגן

 ( סמכויות בקשר להפעלת המשטרה בשעת חירום.4המשמעתיות, )הדין המשמעתי והעבירות 

 

                                                                                                                                                               
 מכוח חוק ספציפי. ועל כך ארחיב את הדיון בהמשך.נתונות לו סמכויות במישרין 

: "בתי הסוהר והסוהרים יהיו 1971 -)א( לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב  80אך ראה, לשם השוואה, את לשון סעיף  34
איננה בפקודת מ"ג(. הוראה כזו  -)ההדגשה שלי בכפוף לכל הוראה או הנחיה של השר" בפיקודו, בפיקוחו ובניהולו של הנציב, 

 המשטרה, וכפי שנראה, גם לא יכולה להיות בה.
 .1955 -חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו  35
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 המפכ"ל

)א( לחוק יסוד: הצבא: "הדרג הפיקודי העליון 3בפקודת המשטרה חסרה הוראה מקבילה להוראת סעיף 

בצבא הוא ראש המטה הכללי". אפילו ההוראה בדבר סמכויות נציב שירות בתי הסוהר, מקנה לו סמכויות 

 ניהול הרבה יותר רחבות לכאורה מאשר למפכ"ל. של פיקוד, פיקוח ו

סמכויותיו הכלליות של המפכ"ל מפורטות בעיקר בפקודת המשטרה, והחשובות שבהן הן: פיקוח על 

לפקודת המשטרה,  9משטרת ישראל, סדרי ניהולה, הפעלתה ואחריות על הוצאותיה והאפסניה שבה )סעיף 

אנשי המשטרה )בתוקף ההוראה הכללית, לפיה כל שוטר  הפקודה(, שימוש בסמכויות של כל שאר -להלן 

רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לשוטר בעל דרגה נמוכה משלו, ראה רשימה של חלק מהסמכויות 

לפקודה(, הוצאת הנהלים הפנימיים של המשטרה )חלק מהם בכפוף לאישור השר(  8בנספח א'( )סעיף 

( וקביעת תחנות משטרה )כפוף 10התקן שאושר )על ידי השר( )סעיף א' לפקודה(, גיוס שוטרים לפי 9)סעיף 

 (.1969 -לפקודת סדר הדין הפלילי ]מעצר וחיפוש[ ]נוסח חדש[ התשכ"ט  8לאישור השר( )סעיף 

השאלה החשובה לעניין יחסי האחריות והסמכות של שר המשטרה והמפכ"ל, היא האם השר רשאי ליטול 

הסמכויות הספציפיות, שהוקנו להם בחוקים שונים או אם לאו. שכן מהמפכ"ל או מכל שוטר אחר את 

התשובה לשאלה זו תקבע הן את תחומי האחריות והסמכות של כל אחד מבעלי תפקידים אלו והן את 

המידה שבה השר רשאי להתערב בעבודת המשטרה. השאלה הנשאלת היא האם צדקה ועדת זמיר 

מקום להתערבות שר המשטרה בהליכי חקירה פלילית, הוועדה  כשקבעה כי: "בעוד שמקובל על הכל, שאין

סבורה שלנושא שמירת הסדר הציבורי, שהוא כיום בסדר עדיפות ממלכתי, דרושה מעורבותו הפעילה של 

(. כדי להשיב תשובה לשאלה זו, יש לפנות לשאלה האם הסמכויות 21 - 20, 1990השר" )דו"ח ועדת זמיר, 

לשרים בחוק יסוד: הממשלה הן עדיפות על הסמכויות הספציפיות של אנשי הכלליות שניתנו לממשלה ו

 המשטרה לדרגותיהם השונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
ולי נראה, שלגבי המשטרה משתמעת כוונה אחרת, והשר אינו יכול ליטול סמכויות של המפכ"ל או של שוטר אחר, לעניין מעצר  36

 בהמשך. -למשל, סמכות שניתנה לשוטר. על כך 
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 7פרק 

 

 הבעיה של רשות מוסמכת

 

 סמכויות הממשל הכלליות

בספר החוקים של מדינת ישראל אין חוק המעניק סמכויות כלליות לגוף שלטוני זה או אחר בנושא  

ות החוץ. יש, כמובן, חוקים ספציפיים שבהם הוראות על היבטים מסויימים של מדיניות החוץ, כגון מדיני

, סעיפים מסויימים 1956 -, חוק העזרה המשפטית למדינות זרות תשט"ז 1954 -חוק ההסגרה תשי"ד 

ר קודם, , החוק ליישום ההסכם בעניין עזה ויריחו, שהוזכ1977 -בחלק הכללי של חוק העונשין תשל"ז 

( לחוק יסוד: הנשיא, הקובע שהנשיא חותם על אמנות עם מדינות זרות שאושרו על ידי 5)א() 11סעיף 

וכיו"ב. עובדה זו נמצאת בסתירה מוחלטת להיבט של חוקיות השלטון שבעקרון שלטון החוק,  37הכנסת

ידי על האזרחים(. האומר כי רק חוק יכול לשמש מקור לסמכויות הרשות )לרבות איסורים המוטלים על 

במובן זה מתייחס שלטון החוק למקור החקיקה, והיא חייבת לנבוע מן המוסד המחוקק. לא חוקקה 

הכנסת חוק, שבו הוענקו סמכויות לרשות מרשויות המדינה, אין הרשות מוסמכת לפעול בעניין זה. ועל כך 

או קדושת הדת, או הישגי אמר השופט חיים כהן: "יש מהן מן המדינות אשר בהן ביטחון המדינה, 

הרבולוציה וסכנות הקונטררבולוציה, וכל כיוצא באלה ערכים מערכים שונים, מכסים על כל פשע ומכפרים 

על כל מעשה שנעשה ללא סמכות ובניגוד לחוק. יש מהן אשר המציאו "משפט טבעי" הגבוה מכל חוק, 

ל אלה אינן דרכיה של מדינת ישראל. והמבטל אותו במקרה של צורך, בחינת עת לעשות הפרו התורה. כ

 .38(382, ירדור, 1/65דרכיה דרכי חוק, והחוק ניתן מפי הכנסת או מכוח הסמכתה המפורשת" )ע"ב 

סמכויות הממשלה, שאינן מושתתות על חוק מסויים, הן סמכויות הממשל הכלליות או הטבועות. ההנחה 

ת שהחוקים הספציפיים העניקו, בדרך של היא שתפקיד הממשלה הוא רחב הרבה יותר מהיקף הסמכויו

הסמכה פרטנית, לממשלה או לשרים. תפקידים רבים, המוטלים על הממשלה לא הוסדרו כלל על ידי 

חוקים. הכנסת אינה מסוגלת להסדיר בחוק את כל תחומי הפעולה של הממשלה, שהם חובקים את כל 

ום ותחום את הסמכויות הנדרשות. התוצאה תחומי החיים של המדינה ותושביה, ולקבוע מפורשות בכל תח

היא, שהממשלה עוסקת מידי יום ביומו במיגוון רחב ועצום של פעולות, שאין להן אחיזה או אפילו זכר 

בחוק. כאלה הן, לדוגמא, כמעט כל הפעולות של משרד החוץ, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לקליטת 

המדע וכיו"ב. גם במשרדים האחרים, הפועלים במידה רבה עלייה, משרד הכלכלה והתכנון )לשעבר(, משרד 

על יסוד חוקים, יש תחומים שאינם מבוססים על חוק. אחת הבעיות בנושא זה, בנוסף לערעור התוקף של 

עקרון חוקיות המינהל, היא שפעילות ממשלתית שאינה מסודרת על פי חוק נוטה לסטות מדפוסים של 

 .39(113, 1992ה לפקח עליה )זמיר, מינהל תקין, ואף בית המשפט מתקש

בתקופת המנדט היה מחוקק נוהג, לעתים קרובות, להעניק את הסמכויות לנציב העליון, שעמד בראש 

לפקודת  14המערכת המינהלית. עם קמת מדינת ישראל, עברו סמכויות אלה לידי הממשלה, מכוח סעיף 

ת ספציפיות, המנויות בחוקים ספציפיים, ולא . אך כאן מדובר בסמכויו1948  -סדרי שלטון ומשפט תש"ח 

בו, כי "הממשלה היא הרשות המבצעת  1בסמכויות הכלליות. משהוחק חוק יסוד: הממשלה, נקבע, בסעיף 

של המדינה". גם כאן, התעורר הצורך לקבוע כי לממשלה סמכויות כלליות לביצוע תפקידיה, כרשות 

ראל ירשה את הסמכויות הפררוגטיביות של הכתר המבצעת של המדינה. יש הסוברים כי ממשלת יש

הבריטי. אלו הן כל סמכויות הביצוע השיוריות של הממשלה, באותם תחומים שהמחוקק אל אמר את 

(. אפשרות אחרת היא 584 - 583, 1991דברו. הסמכות נעלמת בשעה שהנושא נקבע בחקיקה )רובינשטיין, 

שנים, תוך התבססות הנהגים והסמכויות על  פי המקרה התפתחות של פררוגטיבה ישראלית מקורית עם ה

                                                           
חוק יסוד: הנשיא, אין סעיף זה מקנה סמכות לכנסת לאשר אמנות. כל אשר הסעיף קובע הוא כי כאשר אמנה למרות האמור ב 37

מובאת לאישור הכנסת, והכנסת מאשרת אותה, הרי הנשיא צריך אף הוא לחתום על האמנה. תקדים זה נקבע בערעור שהגיש אדם 
הסגרה בין שתי המדינות אינו תקף, כי האמנה על כך אושרה בידי שהוכרז על ידי בית המשפט כבר הסגרה לשווייץ, וטען שהסכם ה

 .383, 1985קמיאר, וכן שטרית,  131/67הממשלה ולא בידי הכנסת ולא נחתמה על ידי הנשיא. ראה ע"פ 
מן הראוי לציין שדוקא בפסק דין זה, היה חיים כהן בדעת מיעוט. השופטים האחרים פסלו את הרשימה הערבית, כשהם  38

ים את הפסילה בנימוקים של משפט טבעי, ולאו דוקא מכוח חוק מפורש. אולם, ההנמקה של המשפט הטבעי היא יוצאת דופן מנמק
 במשפט הישראלי, במיוחד בכל האמור למקור הסמכות של רשויות המדינה.

ורי הפיתוח, על מנת להעניק ,  קרית גת נ' מדינת ישראל, הדן בהחלטת הממשלה לסווג מחדש את ערי ואז2918/93וכן ראה בג"ץ  39
, ולא רק שלא היה לה בסיס חוקי, 1988 -להם הטבות שונות. החלטת הממשלה לא התבססה על חוק ערי ואזורי פיתוח תשמ"ח 

 אלא גם סטתה מדפוסי מינהל תקין, ברצותה לשנות את אזורי הפיתוח כמעט רק על בסיס העדפות פוליטיות.
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והפסיקה הישראלית. השקפה זו, כי לממשלה נתונות סמכויות ממשל כלליות, שאינן על פי חוק מפורש, 

ומוגבלות רק במסגרת התקציבית של תקציב המדינה מאושר על ידי הכנסת, קיבלה חיזוק בשורה של 

(. 592 - 587, 1991ות, שלא היה להן סימוכין בחוק )רובישטיין, פסקי דין, שבהם נדונו פעולות ממשלתי

( טוען שמלכתחילה הייתה הבעיה מדומה בלבד. הלכה למעשה היו לממשלה סמכויות 114, 1992זמיר )

לדבר המלך במועצה,  5בסעיף  -ממשל כלליות, וסמכויות אלו היו מעוגנות בחקיקה הבריטית בארץ ישראל 

יב העליון סמכויות ממשל כלליות, ואלו עברו, עם הקמת המדינה, יחד עם יתר , אשר היקנה לנצ1922

 הסמכויות של הנציב העליון, לממשלת ישראל.

 

 לחוק יסוד: הממשלה 40סעיף 

הפתרון החוקתי לבעיית הבסיס החוקי לסמכויות הממשלה הכלליות ניתן עם חקיקת חוק יסוד: 

ממשלה קובע: "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, לחוק יסוד: ה 40. סעיף 1968הממשלה, בשנת 

בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת". בצד הענקת סמכויות לממשלה 

לפעול בשם המדינה, הגבילה הכנסת את הממשלה בשני תחומים: הסמכות היא שיורית ופעולת הממשלה 

 כפופה לכל חוק. 

כותה  הכללית של הממשלה היא שיורית, הווה אומר היא קיימת רק במקום על פי הסייג הראשון סמ

שחוק אחר לא העניק את הסמכות לגוף שלטוני אחר או לרשות אחרת. בכל מקום שחוק היקנה סמכויות 

, היקנה את 1988 -לרשות אחרת, אין לממשלה סמכות לפעול. כך למשל, חוק ערי ואזורי פיתוח, תשמ"ח 

י ואזורי פיתוח, לצורך מתן הטבות על ידי משרדי הממשלה, לועדת שרים. לכן, אין הסמכות לסווג ער

הממשלה יכולה לקבוע מחדש את האזורים לעדיפות לאומית. הבג"ץ קבע כי הממשלה וועדת שרים הן 

, היא הרשאית לעשות כן 1988 -רשויות שונות, ולכן ועדת שרים, כמוגדר בחוק ערי ואזורי פיתוח, תשמ"ח 

 קריית גת(.  2918/93"ץ )בג

הסייג השני עניינו בהגבלת הממשלה לפעול בכפוף לכל דין, קרי סייג זה אוסר על הממשלה לפעול בניגוד 

להוראות בחוק או לכללים שנקלטו במשפט הישראלי בדרך אחרת. כך לדוגמא, נקבע הסדר נורמטיבי 

, אין הממשלה מוסמכת לקבוע הסדר אחר, לחלוקת הטבות לאזורי פיתוח בחוק ערי ואזורי פיתוח. אי לכך

(. 844המהווה מסלול מקביל להשגת אותו יעד בקונספציה וקריטריונים שונים מאלה שקבע החוק )שם, 

פירוש נוסף לסייג השני הוא שאין הממשלה, במסגרת סמכויותיה הכלליות, יכולה לפגוע בזכות מזכויות 

או בפסיקת בית המשפט העליון, אלא אם הפגיעה מעוגנת  היסוד של האדם, שכן הן מעוגנות בחוקי היסוד

 (.118 - 116, 1992; זמיר, 847 - 846בחוק שהתקבל על ידי הכנסת )שם, 

הנ"ל שימש במספר מקרים כמקור לסמכות הממשלה לפעול בתחומים שונים, כגון: ניהול יחסי  40סעיף 

חוגים לאומיים, בעיקר  222/68דושים )בג"ץ חוץ ונושאי ביטחון מסויימים, הטיפול בענייני המקומות הק

(, המקור לסמכות הממשלה בשטח הממשל 178, ודברי השופט ברנזון, עמ' 211דברי השופט אגרנט בעמ' 

(, הקמת 41, 1987(, סמכויותיו של שירות הביטחון הכללי )ועדת לנדוי, 176חילו,  302/72הצבאי )בג"ץ 

 - 591, 1991)רובינשטיין,  1987 -שידורי הניסיון של הערוץ השני ב והתחלת  1967 -הטלוויזיה הישראלית ב 

(, מתן תמיכות, תשלומי חסד, חלוקת סובסידיות, תשלומי סעד והטבות אחרות, מלבד ההסמכה 592

(, ביצוע עבודות ציבוריות, התקשרות בחוזים בשם המדינה ועוד )וראה 597 - 592, 1991התקציבית )שם, 

 (.119 - 118, 1992גם זמיר, 

, על שיגור משלחת של שוטרים 40סעיף זה שימש כבסיס החוקי להחלטת הממשלה גם בקשר למשטרה

להאיטי. בסופו של דיון בבית המשפט הגבוה שצדק, בעתירה שהוגשה נגד שיגור המשלחת, החליט בית 

 141יפים המשפט לדחות את העתירה, במצאו את מקור סמכותה של הממשלה להחליט על שיגור הכוח בסע

[ לחוק יסוד: הממשלה. כותב נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר: "במסגרת סמכויות 40]כיום  2942 -ו 

                                                           
: "מחליטים לאשר עקרונית, להיענות לבקשת 11.9.94מיום  3925בנושא זה, החלטה מס' להלן נוסח שתי החלטות הממשלה  40

ארצות הברית ולשלוח להאיטי קבוצה קטנה של אנשי משטרה, על בסיס התנדבות, כדי לסייע למשטרה המקומית בתפקידי פיקוח 
סופי לכך יתקבל לאחר בירור הפרטים  והדרכה, לא ההשתלטות הצבאית והרגעת המצב, על פי החלטת מועצת הביטחון. אישור

: 28.9.94מיום  3958הסופיים עם ממשל ארצות הברית. קבוצת השוטרים לא בתעסוק בפעולות לחימה כלשהן". החלטה מס' 
, לאחר בחינת כל ההיבטים הקשורים בבקשת 11.9.94מיום  3925"שיגור אנשי משטרה להאיטי: מחליטים בהמשך להחלטה מס'  

לחוק יסוד: הממשלה,  29לשלוח אנשי משטרה להצטרף לכוח הרב לאומי בהאיטי, אשר, בתוקף סמכותה לפי סעיף  ארצות הברית
 המצורפת"  22.9.94שיגור אנשי משטרה להאיטי בהתאם למסגרת המפורטת בהודעת שר המשטרה מיום 

 לחוק יסוד: הממשלה: "הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה". 1סעיף  41
לחוק יסוד: הממשלה: "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין  29סעיף  42

 על רשות אחרת".
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מ"ג[ מנהלת הממשלה, בין היתר, את יחסי החוץ של המדינה....  -אלה ]סמכויות הממשל הכלליות 

רגונים במסגרת יחסי החוץ המנוהלים על ידי הממשלה מקיימת המדינה קשרים עם מדינות וא

בינלאומיים, מארחת ראשיהם וראשי המדינה מתארחים אצלם, מקיימת עימם דו שיח, מסייעת בעצה 

ובעזרה חומרית, כגון סיוע לפיתוח חקלאי במדינות אפריקה ודרום אמריקה, ואף נחלצת בפועל לעזרת 

היהודי בתפוצות  נפגעים בעת צרה ומצוקה )משלחות לרואנדה או לארמניה(, ומושיטה ידה לעזרת בני העם

)אתיופיה, סודן, ארגנטינה(..... אלו נושאים של סמכות טבועה של השלטון המנהל ענייני המדינה, לא רק 

 (.9 - 8, פדרמן, 5128/94כלפי פנים אלא גם כלפי חוץ" )בג"ץ 

מבחינה זו, לא ראה בית המשפט העליון כל הבדל בין משלחת השוטרים להאיטי ובין צוותי הרופאים 

שלחו לרואנדה, צוות החילוץ שנשלח לארמניה ומדריכים חקלאיים למדינות אפריקה. כולם נשלחו, לא שנ

(. כל 13במסגרת תפקידם הרגיל בישראל "אלא שליחות ממלכתית במסגרת יחסי החוץ של המדינה" )שם, 

 המשלחות האלה נשלחו על ידי ממשלת ישראל, במסגרת סמכויותיה הכלליות.

את העתירה ולאשר את שיגור משלחת השוטרים, היה על בית המשפט לנתק את  אולם, כדי לדחות

פעילותם בהאיטי מתפקידיהם ומסמכויותיהם, שהוקנו להם בחוקים ישראלים. מאחר שסמכויותיה של 

משטרת ישראל, שנקבעו בפקודת המשטרה ובחוקים אחרים, מוקנות לה רק בתחומים הנתונים לשליטת 

הממשלה מוסמכת לשלוח את השוטרים לחו"ל על פי חוקים אלה, אלא על פי  מדינת ישראל, הרי אין

 לחוק יסוד: הממשלה. 40סמכותה מכוח סעיף 

 

 בין עצמאות לכפיפות -רשות מוסמכת 

החוק אינו מגדיר מהי רשות מוסמכת. לצורך עבודה זו אעשה שימוש בהגדרה מקובלת: הרשות המוסמכת 

הרשות המחוקקת או הרשות השופטת והפועל מכוח דין" )גרבלסקי,  היא "גוף ציבורי, שאינו נמנה עם

(. ההגדרה כוללת כל נושא תפקיד ציבורי, בין אם הוא בדרג הפוליטי )נבחר( ובין אם הוא בדרג 181, 1971

המינהלי )ממונה(, בין אם הוא יחיד ובין אם הוא גוף המורכב ממספר אנשים, שתפקידו לבצע משהו 

 המוגדר בדין.

רה של הרשות המוסמכת היא בתפיסה, שנקלטה מהמשפט האנגלי, ועניינה בשיטת ההסמכה של מקו

רשויות המינהל. המשפט האנגלי, ובעקבותיו הישראלי, מתאפיין בקונקרטיזציה של הגוף לו מוענקת 

. זו אינה מוקנית, בדרך כלל, ל"ממשלה", ל"משרד" או לישות אבסטרקטית אחרת, אלא לבעל 43הסמכות

לשר, למנכ"ל, לפקיד או לוועדה מסוימת, ההופכים, עם  -ד מסויים הפועל במסגרת אותו גוף תפקי

 -ההסמכה שבחוק, לרשות מוסמכת. אך יש והחוק מעניק סמכות לכל מי שנמנה על גוף מסויים, ולעניינו 

מכות יש למי שנמנה על כוחות המשטרה )אך יכול להיות גם לעובדי ציבור אחרים(. לשיטת הרשויות המוס

השלכות מרחיקות לכת על כללי המשפט המינהלי. מכיוון שהמחוקק העניק את הסמכות לנושא משרה 

מסוים, הרי חזקה עליו שהתכוון שהאחרון יפעיל שיקול דעת עצמאי בהפעלתה של הסמכות. אין הוא 

של אחרים,  רשאי לפרוק מעצמו את נטל הסמכות, למשל בדרך של אצילה, ואסור לו לפעול לפי תכתיבים

 (.129, 1985ויהיו אלה אפילו הממונים עליו בהיררכיה המינהלית או המפקדים שלו במשטרה )ברכה, 

סמכויות רבות מוטלות בחוק על עובדי ציבור, שהחוק נקב בתפקידיהם או כאלה החברים בגוף שהחוק נקב 

ת הפסיקה של בית המשפט בשמו, אך ההסדר הכללי של רשות מוסמכת אינו מצוי בחוק. הוא פרי התפתחו

מיכלין נ' שר הבריאות קבע בית המשפט  70/50העליון, החל משנותיה הראשונות של המדינה. בבג"ץ 

העליון כי "אם החוק העניק כוח ידוע למוסד או לרשות מיוחדת ומוסר לו את הסמכות להשתמש בכוח זה 

וכל כל פנים אינו חייב להישמע  לפי שיקול דעתו, הרי על המוסד או על הפקיד לפעול בהתאם לזה,

את הכוח לפעול לפי שיקול הדעת.... אם  -ולא לאחרים  -להוראותיו של מישהו אחר, כי החוק מוסר לו 

ניתנת סמכות לפקיד ידוע לשקול ולהחליט על דעת עצמו ולפי שיקול דעתו הוא הרי איננו מחויב לפעול לפי 

אלדד, נקבע -(. ובדומה לכך בעתירתו של ישראל שייב324 - 323הוראות שקיבל מאת הממונים עליו" )שם, 

כי מאחר שהחוק הטיל את התפקיד של טיפול בעובדי הוראה על מנהל אגף החינוך במשרד החינוך, "אין 

הוא מצווה, ואף אין הוא רשאי, לעשות שליחותם של אחרים בעניינים הבאים בתחומי סמכותו של משרדו 

                                                           
מעניין לציין, שבמשפט הקונטיננטלי באירופה הגישה הפוכה: הסמכויות מוענקות, בדרך כלל, לצמרת הרשות המבצעת, וזו  43

לכן לא מתעוררות שאלותשל עצמאות בשיקול דעת ובעיקר השאלה אם מותר לתת הוראות  מפזרת אותן בין שלוחותיה ופקידיה.
 לרשות מוסכמת.
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הפוסק האחרון, ובקבלו החלטה חייבת זו להיות החלטתו שלו, ולא תולדת  הוא. בעניינים אלה הוא הוא

 (.406שייב נ' שר הביטחון ואח',  144/50מצוותו של מי שהוא אחר" )בג"ץ 

עצמאות שיקול הדעת של הרשות המוסמכת עוברת כחוט השני בפסיקה הישראלית, וחלה על תפקידים 

בית המשפט העליון, אין בעל תפקיד במינהל הציבורי יכול שונים. לפי השיטה המשפטית, שאומצה על ידי 

לתת הוראות לכפוף לו, אם הכפיף הוא רשות מוסמכת: "הוראות אלו אינן יכולות להינתן... ]אלא אם 

(. גם ועדת המשפטנים בדבר 38, 1956מ"ג[ הסמכה מיוחדת ע"י החוק" )קלינגהופר,  -ניתנה לממונה 

קבעה כי מאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הוא רשות מוסמכת, ולו  סמכויות היועץ המשפטי לממשלה

ניתנו הסמכויות השונות בדבר פתיחת הליכים פליליים או סגירתם, הרי אין שר המשפטים רשאי לתת לו 

 - 495, 1962הוראות כיצד לפעול, והוא אינו חייב לציית להוראות השר או אף להוראות הממשלה )אגרנט, 

לגבי בעלי תפקידים אחרים בהיררכיה של פרקליטות המדינה, הנמוכים מדרגתו של  (. וכך הדין גם496

היועץ המשפטי לממשלה: "על פי עקרון עצמאות שיקול הדעת, חייב פרקליט מחוז לשקול בעצמו אם יש 

 (.145, 1994להעמיד לדין ואסור לממונים עליו להתערב בהחלטתו" )ברנע, 

סמכות מסוימת בחוק, ניתנה לו גם עצמאות לשימוש בסמכות זו, שיקול ראינו כי משהוקנתה לפקיד ציבור 

הדעת לקבלת החלטות במסגרת אותה סמכות הוא שלו ושלו בלבד, ואין עליו מרות הממונים עליו, לרבות 

 השר הממונה על משרדו, אשר אינם יכולים לתת לו הוראות כיצד לעשות שימוש בסמכותו.

סמכת נראה כלפי חוץ כעקרון חשוב, בעיקר במדינה כה פוליטית כמדינת עקרון אי התלות של הרשות המו

(, מפני השפעות פוליטיות לא INTEGRITYישראל, אשר בה המינהל צריך לשמור על עצמאותו ויושרו )

ענייניות. אולם הוא מנוגד לעקרונות חוקתיים אחרים ולמציאות. קלינגהופר מונה שלוש סיבות לבעייתיות 

( עצמאותן של רשויות מוסמכות מנוגדת לעיקרון האחריות המיניסטריאלית 1התלות: )של עקרון אי 

והפרלמנטרית של הממשלה, אחריות הנובעת מהעיקרון הדמוקרטי שלדרג הפוליטי הנבחר זכות וגם חובה 

לממש את המצע על פיו הוא נבחר לתפקידו.  עצמאות הרשות המוסמכת אינה מאפשרת לשרים להשפיע על 

( לכל שר הממונה על ביצוע חוק סמכות ליטול את 2משרדיהם כדי לממש את מדיניות הממשלה. ) עובדי

. אם ראה המחוקק להעניק לשרים סמכויות כה נרחבות 44הסמכויות, שלפי אותו חוק ניתנו לעובדי המדינה

יה בשירות ( המציאות של היררכ3בדבר נטילת סמכויותיהם של פקידיו, מדוע לא יוכל לתת להם הוראות? )

הממשלתי אינה מאפשרת אי תלות אמיתית, כמו, למשל, אי תלותם של השופטים. שכן הפקיד, אף אם 

הוא ממלא תפקיד של רשות מוסמכת, נתון למרותו של הממונה עליו, כגון פיטורין, העברה לתפקיד אחר, 

 הקפאת דרגה, ריקון התפקיד מתוכן )וכמובן גם להעלאה בדרגה וכו'(.

נים כיצד פרשו בתי המשפט את עקרון אי התלות של הרשות המוסמכת, הלכה למעשה, מוצאים כאשר בוח

כי "בתי המשפט נותנים יד לעקיפתה של ההלכה האמורה, הגם שאין הם מצהירים בגלוי על נטישתה" 

, (. כך לדוגמא, רשאי פקיד מוסמך, בבואו להשתמש בסמכותו109, 1991; וראה גם זמיר 130, 1985)ברכה, 

יכול לתת דעתו על קווי מדיניות שהותוו על ידי הממשלה, ואין לראות בכך שיקול זר, ובלבד שלא ראה 

(. ויש הטוענים שאף 39, 1956במדיניות הוראה כיצד לפעול ושיקול הדעת הסופי היה עצמאי )קלינגהופר, 

ללי משנה. כללים אלה יותר מעקיפה: "בית המשפט אמנם שמר פורמלית על עיקרון היסוד אך הוסיף לו כ

איפשרו את הפיכת הקערה על פיה, על ידי העובדה, שהמינהל משלם מס שפתיים לפורמולות של בית 

המשפט בטיעוניו לפניו, אך למעשה נוהג לפי צרכיו. הפער בין ההלכה ובין המעשה מערער הן את האמון 

 (. 202, 1971בבית המשפט, הן את האמון במינהל" )גרבלסקי, 

ה היא שמספר משפטנים בכירים קראו לשינוי ההלכה הזו, מהנימוקים המנויים לעיל, ולקבוע כי התוצא

( ואף לאפשר לשר או 564, 1991"חובתו של הפקיד המוסמך לקבל את המדיניות הממשלתית" )רובינשטיין, 

(. עד כה 109 - 108, 1992לממונה לתת הוראות לפקיד, אף אם הוא ממלא תפקיד של רשות מוסמכת )זמיר, 

 המצב, ההלכה המשפטית  אך גם הדרכים הממוסדות לעקיפתה, נותר בעינו.

 

 המשטרה כרשות מוסמכת

אין ספק כי המשטרה היא רשות מוסמכת לכל דבר ועניין, וכך גם כל שוטר, בהתאם לדרגתו ולתפקידו. 

ה על פי דין. אין המשטרה אינה נמנית על הרשות המחוקקת ועל הרשות השופטת והיא מבצעת את תפקיד

                                                           
לחוק יסוד: הממשלה: "שר, לרבות ראש הממשלה, הממונה על ביצועו של חוק, רשאי ליטול לעצמו כל סמכות, למעט  42סעיף  44

אם אין כוונה אחרת משתמעת מן החוק; השר רשאי לעשות  סמכות בעלת אופי שיפוטי, הנתונה על פי אותו חוק לעובד מדינה,
 כאמור לעניין מסויים או לתקופה מסוימת".
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למשטרה סמכויות, אלא אלה הקבועות במפורש בחוק. חלק גדול מהסמכויות ניתנו לכל שוטר, למשל 

הסמכות לעצור חשודים בעבירות מסוימות, הסמכות לחפש בכליהם של חשודים בעבירות חמורות בתנאים 

ניתנו לשוטרים בתפקידים  הקבועים בחוק, הסמכות לכוון את תנועת המכוניות וכיו"ב. חלק מהסמכויות

מסוימים או בדרגות מסוימות, כגון סמכויות המפכ"ל לגייס שוטרים למשטרה, סמכויותיו באשר לפיקוח 

על פעילות המשטרה, הסמכתו של המפכ"ל להסמיך קציני משטרה לצורך טיפול בעבירות של האזנת סתר, 

כות )הפגנות(, סמכות של תובע משטרתי סמכויות מפקד מחוז לתת או לסרב לתת רישיון לאסיפות ותהלו

 להגיש כתב אישום או לסגור תיקי חקירה בעבירות מסוימות וכו. 

גם לשר המשטרה סמכויות רבות ומגוונות באשר לתפקידו והוצאתו לפועל, כדי לקיים פיקוח אזרחי 

וה גם שר ומיניסטריאלי יעיל על המשטרה )ראה רשימה של תפקידי השר בנספח(. בתפקידיו אלו מהו

המשטרה רשות מוסמכת. בנוסף לכך, לפי חוק יסוד: הממשלה, שר המשטרה רשאי ליטול מקציני משטרה 

את סמכויותיהם.  השר גם רשאי להנחות את המשטרה באשר למדיניות הממשלה ולמדיניותו באשר 

 לביצוע תפקידיה. 

עיקריות על סמכויות שר מהבחינה המשפטית, של ראיית המשטרה כרשות מוסמכת, יש שתי מגבלות 

המשטרה להתערב בעבודתה של המשטרה. אמנם אין ברצוני להיכנס לדיון משפטי מעמיק בעניין זה, אך 

מן הראוי להזכיר כי סמכות שר ליטול סמכויות של עובד ציבור מוגבלת במספר תנאים, מהם שניים 

אינו יכול ליטול סמכות מעובד ציבור, חשובים לענייננו: אין השר יכול ליטול סמכות מעין שיפוטית והוא 

אם כוונה אחרת משתמעת מהחוק המסמיך את הרשות המוסמכת. למרות שאין על כך הכרעות משפטיות 

ברורות, נראה כי ניתן להכליל חלק גדול מפעילויות המשטרה כהפעלת סמכויות מעין שיפוטיות. בתקופה 

מות ראיות מספיקות לצורך הגש כתב אישום, שבה הייתה לשופט חוקר סמכות באשר להחלטה, אם קיי

( הרי גם 1447קלפרזק,  102/51נקבע כי סמכותו של השופט החוקר הייתה בעלת אופי שיפוטי )ראה בג"ץ 

חקירה משטרתית היא בעלת אופי מעין שיפוטי. בדומה לכך ניתן לפרש את אימרתו של ברק ש"הגשתו של 

הם עניין הנתון לשיקול דעת )כעין שיפוטי( של היועץ  - ילה אליווקיום חקירה פלילית המוב -אישום פלילי 

ניתן לטעון כי  -מ"ג(. ולעניין "כוונה אחרת"  -; ההדגשה שלי 508גנור,  935/89המשפטי לממשלה" )בג"ץ 

המשתמע מעקרונות חוקתיים, הוא שדרג פוליטי עלול ללקות באי עמידה בכללי שיקול הדעת המינהלי 

ויושר, תום לב, חוסר אפלייה, חוסר שרירות, אי משוא פנים ואיסור על ניגוד עניינים ]בג"ץ )כגון: הגינות 

(, שהם עצמם נובעים מעקרונות חוקתיים דמוקרטיים. לכן הכוונה האחרת 435דפי זהב,  389/80

המשתמעת מהחוקים המקנים סמכויות לשוטרים, היא כי מי שיפעילו סמכויות אלו יהיו שוטרים 

 ם ולא פוליטיקאים.מקצועיי

לסיכום עניין זה, נראה כי הדין בנושא התערבות השר או אף הממשלה כולה בעבודת המשטרה, לפחות 

אותם היבטים של עבודת המשטרה הכרוכים בהפעלת סמכות על פי דין, אינו ברור, אם כי ניתן בהחלט 

בטים אלו של עבודת לפרש את המצב הקיים, כנוטה לכיוון איסור התערבות של שר המשטרה בהי

המשטרה. גם פרופ' ברכה אומר בעניין זה ש"גורמים המופקדים על חקירה סטטוטורית )כמו המשטרה(, 

ביקורת פנים ובירור תלונות הציבור )כמו נציבי תלונות הציבור( בתוך מערכות המינהל ראויים אף הם 

מים הבכירים במינהל הציבורי" ]בנוסף ליועץ המשפטי לממשלה, מ"ג[ לשיקול דעת עצמאי כלפי הגור

(. אי לכך צדקה ועדת זמיר כשקבעה כי מקובל ששר המשטרה לא יתערב בהליכי חקירה 100, 1996)ברכה, 

(. אולם, כפי שרואים מרשימת התפקידים המוטלים על המפכ"ל ועל 20, 1990פלילית )ועדת זמיר, 

הציבורי המשטרה פועלת על פי חוק,  המשטרה בחוקים השונים, ברור שגם בתפקידים של שמירת הסדר

למשל רישוי הפגנות מצד אחד או פיזור הפגנות מצד שני, פינוי דרכים מכלי רכב בעת מעבר אישיות 

ב, ולא בדרך אחרת של הסמכה )למשל, הסמכה על ידי השר, שבמקרה ”ממלכתית שיש לאבטח אותה וכיו

פטית, אין יסוד לקביעה כי בנושא שמירת הסדר כזה יש לו סמכות להתערב(. לכן, לפחות מן הבחינה המש

 הציבורי מותר לשר להתערב.
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 8פרק 

 

 בין אוטונומיה לפוליטיזציה -משטרת ישראל 

 

 משטרה בחברה דמוקרטית

התפתחותה של מערכת אכיפת החוק בכלל ושל המשטרה בפרט היא תוצאה של תהליך היסטורי, הכולל 

ראשית, יש התחברות של בודדים בחיפוש אחר ביטחון אישי או כדי להקל על  ארבע שלבים מרכזיים:

סיפוק הצרכים הבסיסיים; שנית, נוצרת הכרה בצורך בחוקים או בכללים כדי להקל על החיים 

המשותפים, חוקים שמיסודם מחייב יצירת סמכות מסוג כלשהו; שלישית, נוצרת ההכרה שייתכנו חברים 

שמירת הכללים, כולם או חלקם, ושבכך יאיימו על עצם קיום הקהילה ועל רווחת  בקהילה שלא יקפידו על

חבריה וחייהם, ושיש צורך באמצעים שיחייבו הקפדה על הכללים; ורביעית, בדרך זו או אחרת אמצעים 

 (. 14, עמ' REITH ,1975אלו הם ממוסדים )

וסדים, והופעת המשטרה המודרנית ב אולם ברוב שנות ההיסטוריה לא היו ארגוני משטרה מקצועיים וממ

 (:15 - 13, עמ' LUNDMAN ,1980בלונדון, היא תוצאה של מפגש היסטורי בין מספר גורמים ) 1829 -

, בד בבד עם קיומן של תופעות חברתיות אחרות: מהומות, 19 -וה  18 -א. הגידול בהיקף הפשיעה במאות ה 

דבק באנשים שנתפסו כאחראים לפשיעה, להפרות סדר שכרות, והופעת "המעמדות המסוכנים" )כדימוי ש

 וכו'(.

ב. תהליכי עיור ותיעוש, שהולידו ערים, שבהן מערכות של אחריות אזרחית הדדית לפיקוח על הפשיעה היו 

בלתי אפשריות, והובילו להופעת חלופות לשיטור קהילתי ולהיווצרות הדרגתית של כוחות משטרה 

 מיוחדים.

ליטות ומעורבותן, שהמניע שלהם היה כלכלי טהור: הם השתמשו בהשפעתם כדי ג. האינטרסים של הא

 להקים משטרה שתגן על האינטרסים שלהן ותקדם אותם.

 

מסתבר שכל חברה זקוקה לכוח כפייה ושכוח כפייה זה, על רקע נסיבות היסטוריות ומגמות התפתחות 

המשטר בה אשר יהא, אולם הצורך בארגון שונות, התארגן והתמסד. תהליך זה נכון לגבי כל חברה, יהא 

השיטור בחברה הבנויה על עקרונות הדמוקרטיה נובע גם מביסות ייחודיות לה: חברה חופשית זקוקה 

למשטרה מאורגנת כאחד הכלים החשובים לשמירת העקרונות והתנאים הדמוקרטיים, להעברת מערכת 

 ברתית.ערכים וייצוגם, ולקידום תהליך ההתפתחות הפוליטית והח

תפקידה החשוב של המשטרה הוא לשמור על הסדר החברתי, לאכוף את החוק,  - שמירת הסדר החברתי

להילחם בפשיעה ולשתף פעולה עם גורמים נוספים בחברה למניעת פשיעה. כל חברה זקוקה לארגון 

 שיאפשר רמת ביטחון מינימלית בחיים משותפים. 

ת הוא, שבין החשובים שבעקרונותיו ותנאיו הבסיסיים של מן המקובלו - שימור העקרונות הדמוקרטיים

ממשל דמוקרטי נמנים החירות, עקרון החוקיות והסדר והביטחון. עקרונות אלו לא רק כרוכים זה בזה, 

הם אף תלויים ומותנים בכוח כפייה ומשטרה. קיום החירויות הדמוקרטיות תלוי בקיומה של משטרה, אם 

( ואם משום שהיא מספקת 28, עמ' REITH ,1943י ואיחוד קהילתי )משום שהיא מבטיחה סדר חברת

(. 47 - 36, עמ' BITTNER ,1980מכניזם להתמודדות עם מצבים המחייבים שימוש בכוח חברתי לגיטימי )

המשטרה מספקת חופש מאי סדר וחופש מפעולות פשיעה, הפוגעות באפשרות לקדם מטרות אישיות 

שטרה כדי למנוע אנשים מלפגוע באחרים, כדי לספק תחושה של ביטחון, וחברתיות. הדמוקרטיה פונה למ

כדי לקדם תנועה, כדי ליישב סכסוכים וכדי להגן על התהליכים והזכויות שבהן תלויה המשכה של חברה 

(. בעצם נוכחותה משרתת המשטרה את עקרון החוקיות, בכך שהיא 1, עמ' GOLDSTEIN ,1977חופשית )

האזרח להיות תמיד מוכן להגן במו ידיו על רכושו ונפשו. תפקיד המשטרה בשמירת מסלקת את הצורך של 

 החוק והסדר הוא ליצור תנאים המפחיתים הסתברות של אלימות, שבעטייה נאלץ האדם להגן על עצמו.

תפקידי המשטרה ודרך ביצועם נוגעים ישירות לכמה הנחות יסוד פילוסופיות שהחברה  - התפקיד הסמלי

הסמכות הפוליטית והמוסרית של הממשל ומידת הלגיטימיות שלו:  -ת בנטייה עליהן, שעיקרן הדמוקרטי

"מושגים כמו חוק, סדר, סמכות וצדק נראים מופשטים ורחוקים, אך בחברה מודרנית, פקיד הציבור 
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העיקרי שבסמכותו ליישם סטנדרטים אלו להתנהגות חברתית זהו השוטר. שוטרים משחקים תפקיד 

, עמ' HAHN ,1971יחסים בין האזרח הפשוט לעקרונות המופשטים שמשמרים חברה מאורגנת" )מרכזי ב

9 - 10.) 

אם אין די בזאת, הרי המשטרה נתפסת גם כאמצעי חשוב ביותר בשמירת הריבונות של המדינה, 

המתבטאת במונופול על שימוש בכוח כפייה )והאמור הוא כלפי פנים, שכן כלפי חוץ מייצג הצבא את 

המונופול על השימוש בכוח(. תפקיד המשטרה ביצירת הלגיטימיות של השלטון שימשה תפקיד חשוב 

בהקמת המשטרה המודרנית. המשטרה מייצגת את החילחול וההימצאות של הסמכות הפוליטית המרכזית 

רי יום. המשטרה היא הייצוג הרשמי של הסדר המוס -לכל מקום ולכל תחום של חיים, בעיקר בחיי היום 

 יום. -בחיי היום 

באופן דומה, המשטרה היא אמצעי תיווך מרכזי בין הקהילה ובין המערכת המשפטית ומערכת אכיפת 

החוק. בהיות המשטרה הארגון הממשלתי, שנוכחותו  בשטח בולטת ביותר מבין גופים ממשלתיים כאלה, 

סקטורים שונים של מתפקד השוטר כמתווך וכבורר במצבים עדינים, בשל המגע התמיד שלו עם 

האוכלוסייה, והוא עוזר לעצב קונפליקט ותחרות דרך כללים מקובלים ובכך להבטיח יציבות גם בתוך 

 (.17, עמ' 1974שינוי, ובדרך זו הוא תורם ליצירת סדר חברתי )בן דור, 

בצד תלותה של הדמוקרטיה במשטרה כדי לשמור על ההיבט של זכויות הפרט, שהן החלק המהותי של 

דמוקרטיה, המשטרה מהווה איום על האופי הדמוקרטי של החברה מחד גיסא, ועליה לבטא את רצון ה

העם, שהוא הפן השני של מהות הדמוקרטיה. המשטרה מהווה איום כי היא יצור אנומאלי בחברה 

ל חופשית, החורג במהותו, במאפייניו ובהתנהגותו מאופייה הדמוקרטי, ובשל כך מהווה מוקד כוח, המסוג

לאיים על אושיות המשטר. אמנם רוב הספרות מדברת על איום מצד הצבא על המשטרים השונים, 

(, אך בצד האיום 1974דור, -ומיעוטה בלבד על איום של תפיסת השלטון על ידי המשטרה )ועמד על כך בן

הוא, הכוחני מצד המשטרה על החברה, ישנו איום נוסף והוא שהשלטון ישתמש בכוח המשטרתי לטובתו 

 עקב פוליטיזציה שלה.

ההכרה בסכנה בכוח הטמונה במשטרה הובעה כבר במהלך הויכוח הציבורי, שקדם להקמת המשטרה 

הלונדונית הראשונה. בין המתנגדים להקמתה היו שטענו כי ייתכן שהשיטה הקיימת לשמירת הסדר )ללא 

רות. הם הטילו ספק בחשיבות שיטור ממוסד ומקצועי( אינה מושלמת, אך יש לראות בכך את מחיר החי

(. 425 - 417, 3, כרך RADZINOWICZ ,1957המוסד המשטרתי לביטחון הפרט ולמינהל הציבורי בכלל )

הבסיס העיקרי להתנגדות להקמת המשטרה היה החשש שהמשטרה תהיה בהכרח מדכאה ועריצה, שאין 

בות, שהן מזכויות היסוד של אפשרות לבנות משטרה יעילה תוך שמירה על חופש הפעולה וחופש מהתער

 (.GURR ET AL. ,1977 ,91 - 92החברה הדמוקרטית, ושהיא עלולה לשמש מכשיר לעריצות הממשל )

ההתנגדות למשטרה נובעת מנימוקים שונים: דמוקרטים עקרוניים, איומים הנובעים ממהות המשטרה 

עיון של הקמת משטרה במודל צבאי. כגורם מגביל או כגורם כוחני וכו'. אנו נעסוק בהתנגדות שנבעה מהר

המודל הצבאי היה אז, המודל הארגוני היחיד להפעלת כוחות גדולים. אולם, הציבור הביע את חששו על 

רקע זה, משום שראה את הארגון המשטרתי כצבא של הממשלה, המכוון ליישום מדיניותה כלפי פנים. 

היווה בסיס להקמת המשטרה, הוגדר מעמד , וש1829 -לאור זאת, בחוק שהועבר בפרלמנט הבריטי ב 

השוטר כנבדל לחלוטין ממעמד דרג צבאי כלשהו. בחוק זה נקבע כי השוטר כבודד כפוף לכתר, הפועל על פי 

(. המשטרה הדגישה STEAD ,1977 ,79 - 80החוק בלבד ולא על פי רשות ממשלתית, ארצית או מקומית )

שיקול דעת וביוזמה על ידי השוטר הבודד, גם מאחר את האידיאולוגיה השואפת למקסימום שימוש ב

שאופי עבודת השוטרים, בכל הקשור לאכיפת החוק, הוא עבודה בבודדים או בקבוצות קטנות מאד )זוגות(, 

וגם מאחר שכל שוטר כפוף אישית לחוק, ושיקול הדעת אם לפעול, מתי ואילו סמכויות להפעיל הוא שלו 

. ברור כי מודל אירגוני ביורוקרטי היררכי, כפי שרוב המשטרות בנויות בלבד )השוטר הוא רשות מוסמכת(

מקשה על שיקול דעת עצמאי לחלוטין. וכך גם כפיפות ברורה לדרג פוליטי )כפי שמוגדרת, למשל, כפיפותו 

 של הרמטכ"ל הישראלי לשר הביטחון ולממשלה בחוק יסוד: הצבא(.

, SKOLNICKלחוק הוליד את רעיון הפרופסיונליות ) הרעיון של משטרה עצמאית, לא פוליטית, כפופה

(, וזאת כדי להפיס דעתם של אלה שחששו מעודף עצמאות. אולם רעיונות אלו נקשרו לרעיונות 237, 1975

של שיקול דעת עצמאי, ארגון היררכי, יעילות ארגונית ואוטונומיה ארגונית, אשר בידיים לא אחראיות, 

סיטי -וף רודני, מושחת ופוליטי, כשם שהדבר קרה במשטרת העיר ג'רסייכולים להפוך משטרה יעילה לג
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בפיקודו של אדגר הובר, שהפך  .F.B.I -בארה"ב, תחת פיקודו של פרנק האג בשנות השלושים, או ב 

 (. WALKER ,1977 ,69 - 70 ,159 - 160סוכנות זו למשטרה פוליטית להשגת מטרות פוליטיות )

טי של המשטרה היא הנטייה לגידול בהיקף הכוחות, המלווה בריכוזיות יתרה פן אחר של האופי הביורוקר

מצד הפיקוד. תהליך זה מעלה חששות של איבוד עצמאות המפקדים והשוטרים ושל השתלטות השלטון על 

(. משטרה שלה קשר ישיר לדרג הפוליטי עלולה להפוך למשרתת STEAD ,1980 ,305הכוח המשטרתי )

בחרים הנמצאים ברגע מסוים בשלטון. סכנה אחרת היא שהמשטרה תהפוך המטרות הצרות של הנ

 למשרתת הרוב הפוליטי ובכך תפגע במיעוט.

נראה אם שהבעיה של משטרה בחברה דמוקרטית היא למצוא איזון בין אוטונומיה, המסייעת לאכיפת חוק 

ן, הדרושה ( לשלטוACCOUNTABILITY( ובין אחריות ציבורית )INTEGRITYמקצועית וישרה )

 (.STOTLAND ,1981 ,266בדמוקרטיה )

 

 פוליטיזציה בסיסית ואוטונומיה מצבית -משטרת ישראל 

המחקרים המדעיים המועטים על משטרת ישראל אינם נותנים תמונה כוללת על הבעייתיות של משטרת 

תקופות שונות.  ישראל בנושא זה, בין היתר מפני שהם יוצאים מנקודות מוצא שונות או מפני שהם בוחנים

עם זאת, מאחר שזהו החומר העומד ברשותי, אנסה לנתחו ולשבצו בצורה כזו שייתן תמונה אחת 

 קוהרנטית, עד כמה שאפשר.

(, הסוקר את התפתחות משטרת ישראל מאז הקמת HOVAV & AMIR ,1979במחקר של חובב ואמיר )

פוליטית על המשטרה ויש כוחות המדינה, כותבים המחברים כי יש כוחות המגדילים את ההשפעה ה

 (. הכוחות העיקריים המעודדים פוליטיזציה הם: 25 - 24הבולמים את הפוליטיזציה של המשטרה )שם, 

 ( הממונה על המשטרה הוא דמות פוליטית, חבר בממשלה קואליציונית.1)

ופכים לעניינים ( החברה הישראלית היא מאד פוליטית, ולעתים קרובות בעיות או אירועים חברתיים ה2)

 פוליטיים.

( מפכ"לי המשטרה, מאז הקמתה, שירתו בתקופת היישוב בתפקידים, שבהם הם חוו לעתים קרובות 3)

דילמות בין תפקידיהם הפוליטיים והמקצועיים, כאשר בדרך כלל, התפקיד הפוליטי או ההשתייכות 

 הפוליטית היו עליונים. 

כך שקבוצות מסוימות נתפסות כסוטות מהקונצנזוס הלאומי, ( הלחץ המתמיד של בעיות הביטחון גרם ל4)

 ולכן הטיפול בהן מושפע מנטיות פוליטיות.

( השר האחראי על המשטרה עלול לרצות לעשות שימוש בסמכות של המשטרה לרישוי הפגנות, לפי 5)

 נטיותיו הפוליטיות.

 הכוחות הבולמים את הפוליטיזציה של המשטרה:

 בת בידוד" בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשטרה.( השר משמש מעין "שכ1)

( שר המשטרה הוא רק אחד מתוך הקואליציה המרכיבה את הממשלה. בממשלה מיוצגות מפלגות 2)

 אחרות, בעלות אינטרסים פוליטיים שונים.

( המשטרה הוקמה רק לאחר הקמת המדינה, ולא הייתה חלק מהמנגנון בתקופת היישוב, שהושפע ביותר 3)

 מהגישה התנועתית ולא מהגישה הממלכתית, ששלטה אחרי קום המדינה.

( העובדה שהמדינה קלטה עולים רבים, בעלי רקע תרבותי שונה, ונטיות פוליטיות שונות, מנע מהמשטרה 4)

להפוך לכוח של מפלגה דומיננטית אחת, אלא תרם לכך שהמשטרה תהיה כוח מפשר בין השלטון 

 לאזרחים.

 תרבות מבודדת, ולכן אין סכנה של "השתלטות" הדרג הפוליטי על המשטרה. -פיתחה תת( המשטרה לא 5)

(, שכיום אין שום סימן שמשטרת ישראל HOVAV & AMIR ,1979 ,25 עם זאת, טוענים המחברים )

תהפוך לכוח אוטונומי, ויש פוטנציאל שהממשלה תעשה בו שימוש מפלגתי, בעיקר בגלל בעיות של 

 הביטחון במדינה.

מפלגתי מוצלח -( יש שתי קבוצות של תנאים לשימוש פוליטי1977) GAMSON & YUCHTMANלפי 

 במשטרה:
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הכללי של הרשויות האזרחיות על המשטרה:  ( איפיונים כלליים של החברה הקובעים את הפיקוח1)

 פוליטיזציה, ריכוזיות והמשכיות של כוח פוליטי אחד בשלטון.

בעים את רמת הפיקוח הפוליטי על המשטרה בהתייחס לקבוצות או ( גורמים מצביים משתנים הקו2)

עניינים פרטיקולריים: ההשתקפות של השסעים החברתיים ברשות האזרחית, תת התרבות הפוליטית 

 DUEבתוך המשטרה, קיומם של ארגוני שוטרים ועוצמתם והמחויבות של המשטרה לתהליך חוקי )

PROCESS.של אכיפת החוק ) 

ים שהאיפיונים הקבועים הכלליים קיימים בחברה הישראלית, ואילו הגורמים המצביים החוקרים טוענ

אינם קיימים או אינם בולטים. לכן, המשטרה הישראלית אינה פוליטית, הפוטנציאל שהשלטון יעסיק את 

המשטרה במשימות המכוונות להשגת יתרונות מפלגתיים קיים גם קיים. הדבר עלול להתרחש, כאשר 

של הממונים הפוליטיים על המשטרה תוסווה בצרכים לאומיים או ביטחוניים. משטרת ישראל הדרישה 

אינה מבודדת מהרשות הפוליטית, כמו במשטרות שונות בארה"ב, הדיווח של המפכ"ל לשר הוא ישיר 

 (.216ולמשטרה אין בסיס עצמאי שמסוגל להוות שיווי משקל נגדי ללחצים פוליטיים )שם, 

BREWER ET AL. (1988 ,149 - 143( טוענים כי בכל הקשור לטיפול בנושא הסדר   הציבורי )שם )

 (, משטרת ישראל מבטאת סדר עדיפויות פוליטי.154 - 151ובחקירות הקשורות באנשים פוליטיים )שם, 

ווילציג בדקו את התגובה הדיפרנציאלית של  המשטרה על הפגנות שונות, לפי משתנים -גולדברג וליימן

, ובין היתר תוך הבחנה בין הפגנות דתיות ובין הפגנות פוליטיות. בעת שבדקו הפגנות בין השנים שונים

, מצאו שני החוקרים כי "באופן כללי, מגיבה המשטרה בצורה הולמת למדי על ההפגנות... 1979 - 1950

המשטרה 'יד הפגנות בנושאים דתיים זוכות לטיפול רך ומאופק, בעוד שכלפי הפגנות פוליטיות נוקטת 

, 1985ווילציג, -קשה', יחסית, אבל אפילו בשני נושאים אלה אינה סוטה הרבה מהנורמה" )גולדברג וליימן

(. מעניין לציין כי דווקא דתיים ותומכי המפלגות החרדיות )אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל( 226

במחקר נוסף באותו נושא,  .45(227סבורים שטיפול המשטרה בהפגנות הוא בעוצמה רבה מידיי )שם, 

, נמצאו ממצאים דומים: למרות מספרם ההולך וגדל 46שהקיף שנים רבות יותר ומספר רב יותר של הפגנות

של אירועי המחאה במשך השנים, טיפול המשטרה בתופעה השתפר עם הזמן, ו"הטיפול בהפגנות הוא סביר 

המשטרה על פי סוג ההפגנה נמצא שהטיפול  (.  כאשר נבדקה תגובת82, 1992ווילציג, -לחלוטין" )ליימן

במחאה פוליטית הוא נוקשה יחסית, הטיפול במחאה חברתית וכלכלית חלש במקצת והטיפול במחאה 

(. פירושה של תגובת היתר להפגנות פוליטיות היא שזוהי תגובת המשטרה 83דתית מאופק מאד, )שם, 

ין במחקר(, שהרי תומכי הממשלה אינם נוהגים, להפגנות בעיקר של האופוזיציה )למרות שאין הדבר מצו

בדרך כלל, להפגין. כן נמצא "קשר חיובי עקבי למדי בין חברות של המפלגות הדתיות בקואליציה ובין 

הנטייה לתת  תגובה של המשטרה באירועי מחאה על רקע דתי... היחס הזה היה בשיאו בתקופה שד"ר 

(. מסכם הכותב ש"בלי 84ר הדתי היחיד במשרד זה" )שם, הש -( 1984 - 1977בורג שימש שר המשטרה )

שום שליטה והכוונה פוליטית, משטרת ישראל נוטה להגיב על מחאה ציבורית באיפוק בהשוואה לעוצמה 

של המפגינים. רק כאשר מופנית המחאה נגד אדוניהם הפוליטיים )השלטון הלאומי( נוקטים השוטרים יד 

י מסקנה אחת, שאין הכוונה פוליטית של המשטרה, אינה עולה בקנה אחד (. נראה כ85קשוחה יותר" )שם, 

עם המסקנה השניה, שעוצמת תגובת היתר של המשטרה להפגנות פוליטיות גבוהה יותר מתגובת המשטרה 

להפגנות אחרות ושהפגנות דתיות מטופלות בכפפות משי, ובעיקר כאשר המפלגות הדתיות בקואליציה. מה 

ונה מבוססת על חיפוש בארכיונים אחרי הוראות כתובות מן הדרג הפוליטי למשטרה גם, שהמסקנה הראש

ועל סמך ראיונות עם מפקדי המשטרה, ואילו המסקנה השניה, מבוססת על ממצאים יותר אובייקטיביים. 

האם באמת סבר החוקר שימצא הוראה בכתב של שר לקצין משטרה לנהוג באיפוק עם מפגינים הקרובים 

פוליטיות? האם באמת הוא חשב שקצין משטרה יתוודה בפניו ויספר לו על הוראות שקיבל לדעותיו ה

 מהדרג הפוליטי כיצד לטפל בהפגנה זו או אחרת?  

( ש"כאשר יש 1977 ,203 - 204) GAMSON & YUCHTMANממצאים אלה מתאימים למסקנתם של 

ינקטו אוריינטציה פוליטית לנושא כלשהו השלכות על המדיניות הלאומית, טבעי שאותם קצינים 

                                                           
גם בקרב המשתייכים לשמאל רב יותר מספר הסבורים שטיפול המשטרה בהפגנות חזק מידיי, אך אין במאמר הפרדה בין  45

 תיות(, כך שלא ניתן להסיק מסקנות מעניינות מנתון זה.הפגנות של שמאל ובין הפגנות הימין )כפי שיש בין הפגנות דתיות ולא ד
 .1990 - 1950הפגנות  3535, ובמחקר השני 1979 - 1950בשנים  2102במחקר הראשון נבדקו  46
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(, לפחות בכל האמור לטיפול 1988 ,143 - 149) .BREWER ET ALמלכתחילה", וכן למסקנותיהם של  

 בבעיות סדר ציבורי.

עדות נוספת לפוליטיזציה במשטרת ישראל מצא קימרלינג. במאמרו על המשמר האזרחי הוא כותב, 

בות ולתנועתיות, והדבר ניכר גם בגיוס קצינים שבהקמתו הייתה מעין חזרה לעידן היישוב, להתנד

 (.KIMMERLING ,1978 ,120ובקידומם על בסיס פרטיקולריסטי )

מעניין להשוות בין שתי סקירות שונות על פוליטיזציה במשטרת ישראל, תוך התמקדות בנושא חקירת 

הצווארון הלבן  ( כי חקירותSTOTLAND ,1981עבירות צווארון לבן. המסקנה הנחרצת מסקירה אחת )

במשטרת ישראל משוחררות מלחצים פוליטיים, ועל כן הובילו להרשעות של אנשים בתפקידים בכירים 

( היא שבסביבה הפוליטית הקיימת בישראל סביב המשטרה, אין REISER ,1983ביותר. הסקירה השניה )

. אם המערכת הפוליטית אפשרות לבצע חקירות בעבירות צווארון לבן עד תומן, עקב מכשולים פוליטיים

, טוען רייזר, לפיקוד 1949הישראלית תמשיך להיות בעלת אוריינטציה מפלגתית, כפי שהייתה מאז 

(. הסיבה למסקנות המנוגדות היא בכל 33המשטרה יהיה שיקול דעת מוגבל בחקירות מסוג זה בעתיד )שם, 

ואילו רייזר  1977 - 1972ה של מאמר נבדק תיפקוד המשטרה בתקופה אחרת. סטוטלנד בודק את התקופ

. סטוטלנד מונה את התנאים שאיפשרו אי  תלות של 1980 -את חמש השנים הבאות, תוך התמקדות ב 

 (:STOTLAND ,1981 ,279 - 284היחידה לחקירות הונאה במשטרת ישראל באותה תקופה )

י(, מיומנות והקדשה עצמית . המנהיגות של היחידה באותה תקופה, שניחנה בתכונות של יושר )אינטגריט1

 למשימה.

בעיקר מגויסים חדשים, מחוץ למשטרה, על בסיס של התמחות מקצועית  -. הרכב החוקרים ביחידה 2

 אקדמית.

 . תמיכה חזקה של שר המשטרה ושל המפכ"ל, ואי התערבות של שר המשטרה ושל ראש הממשלה.3

 . יועץ משפטי עצמאי ובעל עוצמה רבה מאד.4

 ט עצמאיים ובלתי תלויים במערכת הפוליטית.. בתי משפ5

 . תמיכה ציבורית ותמיכה של אמצעי התקשורת.6

 -בתקופה שנבדקה על ידי רייזר השתנו בעיקר שני תנאים: הסביבה הפוליטית והיועץ המשפטי. החל מ 

עלתה לשלטון מפלגה אחרת, שהקימה קואליציה אחרת. משרד המשטרה עצמו הפסיק להתקיים  1977

ר משרד עצמאי, והפך ליחידה בתוך משרד הפנים. השר שהיה ממונה על המשטרה, לא היה עוד, כפי בתו

שהיה עד אז, מהמפלגה הגדולה ביותר בקואליציה, אלא ממפלגה אחרת )דתית(. כמו כן, התחלף היועץ 

 המשפטי לממשלה. תנאים אלו, איפשרו לשר המשטרה לפטר את המפכ"ל, בעקבות ניסיונו לשמור על

עצמאותו ולאחר שסרב לשתף פעולה עם השר בעניין חקירה נגד שר דתי אחר, חקירה הקשורה במשרד 

 הדתות, שהיה מאז ומתמיד בידיה של מפלגתו של שר הפנים.

מסיכום מחקרים אלו עולה כי האוריינטציה המרכזית של השלטון בישראל, ויהיה השלטון נתון בידי 

. אוריינטציה זו 47ה לערב שיקולים פוליטיים בשיקולים לאומייםמפלגה זו או אחרת, נוטה במידה רב

מתבטאת גם ביחסים שבין שר המשטרה ובין המפכ"ל והמשטרה. אין חולק על כך שהמשטרה צריכה 

להיות כפופה לדרג הפוליטי, אולם עירוב שיקולים פוליטיים בהנחיות השר לפעולות משטרתיות או 

ות הרסני, בעיקר כאשר מדובר בגוף שהמדינה העניקה לו את למינויים בצמרת המשטרה, עלול להי

לצבא(. הפוליטיזציה הבסיסית  -הסמכות הלגיטימית שלה לשימוש בכוח פנימי )להבדיל מכוח חיצוני 

קיימת בצורה לטנטית ולא מתבטאת באופן חיצוני כל הזמן. בנושאים רבים יש למשטרה אוטונומיה 

יום, הטיפול בפשיעה הרגילה, טיפול באירועי רחוב, הגשת עזרה -בתיפקודה, בעיקר נושאים של יום

לאזרחים נזקקים וכיו"ב. יש גם תקופות שהאוטונומיה של המשטרה רבה יותר, כפי שהיה בשנות 

השבעים. אולם האוטונומיה הזו היא מצבית בלבד, ועלולה להשתנות עם חילופי השר או כאשר יש לחצים 

ו או מציבור אותו הוא מייצג או כאשר המשטרה מטפלת בנושאים פוליטיים על השר מתוך מפלגת

מסוימים, כגון הפגנות והפרות סדר של דתיים או חקירות בעבירות של צווארון לבן, שהחשובים בהן 

 מקורבים לשלטון.

  

                                                           
, 1994; 615 - 595, 1991; 642 - 627, 1989ראה, למשל, שלושת דוחו"ת מבקר המדינה בנושא מינויים פוליטיים: מבקר המדינה,  47

917 - 933. 
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 פוליטיזציה ואחריות

רכים אלו למרות שהפוליטיקה היא טעונת ערכים, ותפקידו של הפוליטיקאי הוא להילחם למימוש ע

(, בהעדר אפשרות להגשים את כל הערכים 17, 1990ולקידום האינטרסים של עמו או מפלגתו )אריאן, 

במלואם, הפוליטיקה היא אמנות האפשר. גם ישעיהו ברלין מסכים כי עימות בין ערכים חיוביים הופך 

של חברות מתוקנות הוא התנגשויות חברתיות ופוליטיות לבלתי נמנעות, אך התנאי המוקדם היחיד לקיומן 

(. לכן 29, 1994לטפח ולשמור על שיווי משקל בין הערכים, שיווי משקל המושג על ידי פשרה ביניהם )ברלין, 

יש בפוליטיקה נטיות סטרוקטורליות של פשרה, התחמקות מקבלת הכרעות קשות ומנטילת אחריות 

טייה זו מוצגת בקיצוניותה בתהליך של (. נ207, 1990לתוצאות של הכרעות פוליטיות )הורוביץ וליסק, 

"משפטיזציה" שחל במדינה, על פיו נסמכים פוליטיקאים, יותר ויותר, על הכרעות של יועצים משפטיים, 

ובפרשיות קשות במיוחד בוועדות חקירה, שהפכו, עם הזמן, למכשיר לניהול משברים ולשיכוכם או 

הצורך להחליט בנושא מפיתחם של  למכשיר להכלת קונפליקטים, ובעיקר כמכשיר להרחקת

 הפוליטיקאים.

הפוליטיקה של מדינת ישראל היא, במידה רבה, תוצר של המערכת הפוליטית היישובית, בתקופת טרום 

( ארבעת המאפיינים של החברה הפוליטית היישובית הם: הסכמיות, 189, 1987. לפי ינאי )48המדינה

(.  מאפיינים אלו, הקשורים זה בזה, 24 - 19, 1982גם ינאי,  פוליטיזציה, פיצול ויחסיות ללא הכרעה )ראה

יוצרים מצב שאין בו אחראי אחד לכל החלטה או פעולה, שכן נדרשת הסכמה רחבה לכך. מכאן שכל 

החלטה היא תוצאה של פשרה, וכל השותפים לקבלת ההחלטה ולביצועה חשים שאין זו ההחלטה שהם 

 ם לה. רצו בה, ועל כן אין הם חשים אחראי

השיטה של השתתפות בחברה היישובית דרך אירגונים פרטיקולריסטים חידדה את הקונפליקטים 

החברתיים והפוליטיים בתוך המערכת וגרמה להזנחה של הליכים מינהליים תקינים, כמו למשל הליכים 

ו לשחיתות ביורוקרטיים לפי הטיפוס האידיאלי של ובר. הקונפליקטים מצד אחד והזנחה זו מצד שני תרמ

ולפעילות לרווח אישי,  כתוצאה מהעדר דיפרנציאציה בין הפרטים, הקבוצות שלהם והקולקטיב 

(KIMMERLING ,1978 ,108.) 

הפוליטיזציה יוצרת גם שותפות בין הדרגים הפוליטיים ובין הדרגים הבכירים במינהל הציבורי )לרבות 

פוליטיות, כמעט ניתן לדבר על )בהגזמה, כמובן,  במשטרה ובצבא(, שותפות למינויים פוליטיים ולהחלטות

אך לא יתרה( "שותפות לדבר עבירה". שותפות זו מחזקת את אי נטילת האחריות, הן על ידי הדרג הפוליטי 

 והן על ידי הדרג הפיקודי. 

( מתאר את דרך קבלת ההחלטות על מבצע קדש. דיין, כרמטכ"ל, לחץ על הדרג 63 - 62, 1994בן אליעזר )

אזרחי למען מלחמה יזומה, ואף פעל לקידום הרעיון , לרבות הקמה מחדש של פיקוד דרום, הקמת ה

חטיבה לכיבוש מצרי טיראן וכו'. זאת למרות שהערכת המצב הייתה שנאצר אינו מתכוון לתקוף את 

היתר ישראל, והנשק, מהעיסקה הצ'כית, נועד לצורכי פנים. אמנם המבצע הצבאי נחשב להצלחה )אולי בין 

שהוא תוצאה  -עקב מניפולציות של תקשורת  וצנזורה(, אך ספק אם הוא היה הצלחה פוליטית. על כישלון 

 של שותפות "בלתי קדושה" כזו, בה הצדדים גוררים זה את זה לקלחת, איש לא ייטול אחריות.

של המשמעת  אך הפוליטיזציה גורמת גם להפרות משמעת: "הגורם הפוליטי הופך למוקד של הפרה חמורה

 (.77, 1973הפנימית, שהיא כמעט היחידה, העשויה לפעול בקרב הצמרת הצבאית" )וייס, 

וועדות החקירה השונות תרמו להתחמקות הדרג הפוליטי מאחריות. כל הוועדות, והראשונה שבהן וועדת 

ת מלוא אגרנט, נמנעו מלהתייחס לאחריות המיניסטריאלית של הדרג הפוליטי, ולעומת זאת הטילו א

. בד בבד עם צמצום האחריות המיניסטריאלית, הרחיבו וועדות החקירה השונות 49האשמה על הדרג הצבאי

את האחריות האישית של הדרג הפיקודי לאחריות רחבה וכוללת, וראו בדרג זה אחראי גם לכשלים 

באשר  לתיפקוד  -בעלי אופי מיניסטריאלי  -אישיים, לכשלים פיקודיים ולכשלים ארגוניים ומערכתיים 

כלל המערכת הכפופה להם. הדרג הפיקודי נדרש, למעשה, לפקח, לבקר ולשלוט על פעולת המנגנון, גם 

 -מעבר לסביר, כדברי השופט שמגר לראש השב"כ: "הגורם העליון ]והכוונה כאן לגורם הפיקודי העליון 

                                                           
שינוי שיטת בחירת ראש הממשלה היה אמור לשנות במידה מסוימת את דפוס הפוליטיקה היישובית, אך כנראה שדווקא דפוס  48

זה השפיע על הפשרה בקבלת התיקונים לחוקי היסוד. במסגרת פשרה זו לא בוצעה הרפורמה במלואה, ולכן חלק מהדפוס היישובי 
 הממשלה החדשה. לא נעלם, והתגלה במלוא עוזו בעת הרכבת

יוצאת מכלל זה הייתה ועדת בייסקי, שקבעה כי גם הדרגים הפוליטיים היו אחראים לויסות של המניות הבנקאיות. עם זאת,  49
מאחר שבעת סיום עבודתה של הוועדה האישים שהיו בדרג הפוליטי בתקופה הרלוונטית, לא היו כבר בתפקידיהם, עקב חילופים 

 כלפיהם מסקנות מעשיות. בצמרת השלטון, לא הוסקו
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ובנושאים בעלי חשיבות עליו לדעת  מ"ג[ אינו רק בגר מי שמפיץ את עיקרי מדיניותו. הוא גם מפקד ומפקח

את המתהווה ולנווט את גיבושה של האסטרטגיה ואף לבחון את הטקטיקה ולבחון צורך בשינוי" )דו"ח 

 (.1996ועדת שמגר, 

דבר זה יצר אצל הדרגים העליונים )בעיקר בצה"ל, מאחר שרוב ועדות החקירה היו על עניינים ביטחוניים( 

שתמשים בהם כשעיר לעזאזל. כתוצאה מכך תבעו, ובעיקר תבע הרמטכ"ל, תחושה קשה שהפוליטיקאים מ

סמכויות רבות יותר מבעבר. ואכן "הרמטכ"לים שמונו לתפקידם אחרי מלחמת יום הכיפורים, בעיקר 

מרדכי גור ורפאל איתן, נהנו ממעמד פוליטי נכבד בכל הנוגע לקביעת מדיניות החוץ והביטחון של המדינה" 

 (.50, 1985)פרי, 

כתוצאה מכך, חש הדרג הפוליטי שאין הוא אחראי לא אישית ולא מיניסטריאלית למתרחש, אך לא יכול 

היה מטעמים של יוקרה וכבוד לתת לכך פומבי. ואילו הדרג הפיקודי, המשיך להיתלות באחריות 

 התיאורטית של הדרג המדיני, ולא לקחת אחריות בעצמו.

קצועית מתייחסת לפקודות הממשלה כמנוגדות לאינטרס של פוליטיזציה מובילה לכך שההנהגה המ

המדינה ולאי ציות, כפי שארע בפרשת שרון במלחמת יום הכיפורים. מצב כזה מוביל לאי נטילת אחריות על 

הדרג המדיני לא ייטול אחריות על ביצוע כושל, כי יראה בגורמי  -ידי שני הצדדים במקרה של כישלון 

או את ההוראה כחוקית או כנכונה עקב חילוקי דעות פוליטיים, כאחראים הביצוע, שבין היתר לא ר

(. 428 - 427, 1977דור, -לכישלון, ואילו הדרג הצבאי יראה בנותני ההוראה הפסולה כאחראים לכישלון )בן

 היחסים בין שר המשטרה ובין המשטרה לא יכולים להיות שונים.
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 סיכום

 

יש מחלוקת עזה בין הגישה הממלכתית ובין הגישה התנועתית, למרות יתרון ברור בציבור הישראלי 

לראשונה )לפחות ככל שהדברים אמורים בהלכה. במעשה אין הדברים תמיד כך, ויעידו האירועים 

האחרונים לגבי מינוי עובדי מדינה בכירים, אחרי הרכבת הממשלה החדשה בכנסת הארבע עשרה(. צה"ל, 

גוריון, נחלה ניצחון ברור, -יה מחוץ לויכוח זה. הגישה הממלכתית, שנקשרה עם שמו של בןמאז ומתמיד, ה

פרשת אלטלנה ופירוק מטה הפלמ"ח. אולם בשאר גופי  -עם סיום משברי המעבר לצה"ל, עם קום המדינה 

 ם.המינהל הציבורי בישראל, נשארה על כנה הגישה התנועתית והפוליטיזציה של מגנוני השלטון השוני

למרות האמונה בדבר העדר פוליטיזציה בצה"ל, יש עדויות לא מעטות, כי לפחות חלק מאמונה זו היא 

מיתוס בלבד. משטרת ישראל הייתה, מאז קום המדינה, ה"אח החורג" של צה"ל, בעיקר בגלל מרכזיותו 

"אח חורג" לא החשש מהתקפות של מדינות ערב על ישראל. כ -של נושא הביטחון, ובמיוחד ביטחון החוץ 

נקשרו לראשה של המשטרה הילות גבורה, אך היא גם לא הייתה במרכז העניינים וההתעניינות. לכן, 

הירשו לעצמם גורמים פוליטיים להתערב בתיפקודה של המשטרה. הנושא החל לעלות לכותרות, בשנות 

ון לבן, רבים מהם השבעים, עם עלייה במספר מעשי שחיתות הציבורית והפוליטית של עברייני צוואר

מאנשי השלטון, ועם העלייה בהפגנות ובהפרות סדר, בנושאים שונים ומגוונים, פוליטיים וחברתיים כאחד. 

אם עד אז הפיתוי לדרג הפוליטי להתערב היה נמוך, הרי מאז ואילך הוא היה רב הרבה יותר. בנוסף 

. 1974 -ל ביטחון הפנים,  ב להתפתחויות הנ"ל, הטילה הממשלה על משטרת ישראל את האחריות ע

השתלבות המשטרה בנושא המרכזי של הפוליטיקה הישראלית, הזיזה את המשרד לכיוון מרכז הזירה 

מהשוליים שם היה בעבר )אם גם למרכז ממש לא הגיע(. כעדות מסייעת לכך, ניתן לראות בעובדה, שמאז 

ולי, שאין עימו הרבה תעסוקה לשר חדל משרד המשטרה להיות "משרד של השר הספרדי", משרד ש 1977

 ואין בו תהילה רבה. 

מאז נעה המשטרה בין פוליטיזציה לעצמאות. ברוב הזמן התנהלו הדברים על מי מנוחות, אך היו תקופות 

 בהן הפוליטיזציה הגיעה לשיא, למשל פיטורי המפכ"ל הרצל שפיר ואולי גם פיטורי המפכ"ל יעקב טרנר.

ישה התנועתית היא לגיטימית, לעתים אך יעילה יותר ואפילו בית המשפט העליון ניתוחנו הראה כי בעוד הג

הפחית מחומרתה של הילכת הרשות המוסמכת העצמאית, ככל שמדובר במינהל הציבורי הרגיל, אין זה 

המצב באשר למשטרה. המשטרה צריכה לנווט עצמה בשביל הזהב בין אוטונומיה ונטילת אחריות ציבורית 

 בין פיקוח של הרשויות הפוליטיות, המייצגות את ההיבט הדמוקרטי של השלטון.על מעשיה ו
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 אישור לפיטורי קצין בכיר עקב דיון משמעתי או פלילי. - 60סעיף  (יב

 ביטול כהונה של דיין שאינו שוטר. - 62סעיף  (יג

 קביעת תקנות סדרי דין לדיון משמעתי. -ב)א( 64סעיף  (יד

 קביעת רשימת נציגי ציבור לצורך דין משמעתי. -)ב( 72סעיף  (טו

 ינוי השופטים בו.הקמת בית דין לערעורים ומ -ג)א( 77סעיף  (טז

 אישור להשעיית קצין בכיר, שמתנהלת נגדו חקירה. -י 77סעיף  (יז

 מינוי נציב קבילות השוטרים. -ב)א( 91סעיף  (יח

 סייגים להודעה של נציב הקבילות שחל עליהן חסיון. -יד 91סעיף  (יט

 הכרזה על המשטרה ככוח צבאי בשעת חירום. - 92סעיף  (כ

 תה בשע"ח.תקנות להנהלת המשטרה ומשמע - 93סעיף  (כא

 הקמת מועצה ציבורית לרווחת השוטרים. -ג 93סעיף  (כב

 השר ממונה על ביצוע הפקודה והתקנת תקנות. - 94סעיף  (כג

 התקנות תקנות בעניינים שיש בהם הגבלת זכויות של שוטרים. -א 94סעיף  (כד

 .1969 -. פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(]נוסח חדש[, התשכ"ט 3

 ות שוטר לעובדי ציבור אחרים.הענקת סמכוי - 4סעיף  (א

 אישור על קביעת תחנות משטרה. - 8סעיף  (ב

 

 

 המפכ"ל

  - 1971 -. פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א 1

 הסמכת קציני שיפוט. - 1סעיף  (א
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שימוש בסמכויות של כל שאר אנשי המשטרה )בתוקף ההוראה הכללית של שוטר  - 8סעיף  (ב

 שוטר בעל דרגה נמוכה משלו(.רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות ל

 פיקוח על מ"י, סדרי ניהולה, הפעלתה ואחריות על הוצאותיה והאפסניה שבה. - 9סעיף  (ג

 הוצאת הוראות המשטרה )באישור השר(. -א)א( 9סעיף  (ד

 הוצאת פקודות המטה הארצי. -א)ב( 9סעיף  (ה

 גיוס שוטרים לפי התקן המאושר. -( 1)10סעיף  (ו

בדרגה ושיחרור מן השירות של בלתי מתאימים, שאינם קצינים  השעיה, הורדה -( 2)10סעיף  (ז

 באישור השר. -בכירים. קצינים שאינם בכירים 

 מילוי משרות שהתפנו, ע"י העלאה בדרגה )עד דרגת קצין בכיר( או בדרך אחרת. -( 3)10סעיף  (ח

 שיחרור שוטרים לא מתאימים בתקופת הניסיון. - 12סעיף  (ט

 שים.השבעת קצינים חד - 14סעיף  (י

 אישור לעבודה נוספת. - 16סעיף  (יא

 החלטה על חידוש שירות של בד"א. - 17סעיף  (יב

 אישור לבקשת התפטרות מוקדמת. - 18סעיף  (יג

 שיחרור שוטר מוסף זמני. - 26סעיף  (יד

 גיוס שוטרים לתפקידים מיוחדים )באישור השר( והעסקתם. - 31-34סעיפים  (טו

 העסקת שוטרים בתשלום באירועים. - 36סעיף  (טז

 מינוי מפקדים וקצינים למשא"ז )קצינים בכירים באישור השר(. -ו 49 סעיף (יז

 החלטה על דיון משמעתי בדלתיים סגורות. -ב 51סעיף  (יח

 קביעת ריצוי עונש מחבוש או מאסר וסדריו. - 58סעיף  (יט

 ביטול עונש או המתקתו. - 59סעיף  (כ

 או פלילי.סמכות לפטר )קצינים בכירים באישור השר( עקב דיון משמעתי  - 60סעיף  (כא

ביטול כהונה של קצין משטרה המשמש דיין בדין משמעתי, עקב חקירה או אם  - 62סעיף  (כב

 הורשע בעבירה.

 החלפת דיין בדין משמעתי אם נבצר ממנו לשבת בדין. -א 63סעיף  (כג

 דן יחיד של קצינים מדרגת תנ"ץ ומעלה. - 65סעיף  (כד

 כינון בית דין למשמעת. - 71סעיף  (כה

 צינים בכירים ונציגי ציבור להרכב בי"ד.מינוי ק -)ב( 72סעיף  (כו

 מינוי נשיא לבי"ד למשמעת. -)ג( 72סעיף  (כז

 ישיבה בערעור של נאשם לפסול שופט. - 74סעיף  (כח

הגשת ערעור או מינוי המוסמך להגיש ערעור לבי"ד לערעורים, על החלטת בי"ד  -)א( 77סעיף  (כט

 למשמעת.

 ד לערעורים.מינוי קצין המייצג את המפכ"ל בפני בי" -ד 77סעיף  (ל

 זימון ביה"ד לערעורים.-ה 77סעיף  (לא

 השעית שוטרים שנגדם מתנהל חקירה )קצינים בכירים באישור השר(. -י 77סעיף  (לב

 אישור תשלום חלקי של שכר בתקופת השעיה. -יא 77סעיף  (לג

 איסור הנפת דגל מנימוקים של הפרעה לשלום. -)א( 82סעיף  (לד

  - 1969 -וסח חדש[, התשכ"ט . פקודת סדר הדין הפלילי)מעצר וחיפוש(]נ2

 קביעת תחנות משטרה )באישור השר(. - 8סעיף  (א

 -. הסמכת אנשי משטרה לתפקידים שונים 3

 הסמכה לערוך חיפוש בשעת דחק, ללא צו שופט. - 126חוק העונשין, סעיף  (א

הסמכת קציני משטרה לצורך הגשת בקשות  - 1, סעיף 1979 -חוק האזנת סתר, תשל"ט  (ב

 להאזנות סתר.

 מתן היתר להאזנת סתר במקרים דחופים. -,    1979 -חוק האזנת סתר, תשל"ט  (ג

 מינוי תובעים. - 12, סעיף 1982 -חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  (ד

 סגירת מקום פעולה של ארגון טרוריסטי. - 6, סעיף 1948 -פקודה למניעת טרור, התש"ח  (ה
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 ם מסוימיםסמכויות המשטרה בכלל ובעלי תפקידי

 

 סמכויות כלליות:

פירוט תפקידים של שוטרים )קיום הסדר הציבורי, מניעת הפרעות במקומות  - 5סעיף  -פקודת המשטרה  .1

ציבוריים, טיפול בעבירות במקומות ציבוריים, טיפול באבידות ובמציאות, מעצר חשודים בהחזקת רכוש 

 גנוב(.

 ל"ממונה" לשם מינוי תושבים כשוטרים מיוחדים. פניה של קצין משטרה - 37סעיף  -פקודת המשטרה  .2

 סמכות של קצין משטרה בכיר לצוות על סגירת בתי קפה וכו'.  - 78סעיף  -פקודת המשטרה  .3

סמכויות מיוחדות לשוטרים, לפיזור מתקהלים, לעצור המסרבים להתפזר,  - 79סעיף  -פקודת המשטרה  .4

 .להחרים חפצים מסוכנים של הנמצאים במקום ציבורי

 סמכות למפקד משטרת מחוז להורות על צורך ברשיון לאסיפה או תהלוכה. - 84סעיף  -פקודת המשטרה  .5

 סמכות למפקד משטרת מחוז לרישוי אסיפות ותהלוכות. - 85סעיף  -פקודת המשטרה  .6

 סמכות אישור מפעלים ראויים להחזקת כלי ירייה נתונה למפקח -)ב( 10סעי  - 1949 -חוק כלי ירייה תש"ט  .7

 משטרה מחוזי.

 מסמיך קצין משטרה להכריז על התקהלות בלתי חוקית. - 153סעיף  - 1977 -חוק העונשין, תשל"ז  .8

סמכות של מפקד משטרת מחוז לסגור מקומות המשמשים  - 229סעיף  - 1977 -חוק העונשין, תשל"ז  .9

 למשחקים אסורים.

ן משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה לסגור עסק סמכות של קצי - 23סעיף  - 1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .10

 של מכירת משקאות משכרים לצורך השמירה על שלום הציבור.

סמכות של קצין שהוסמך ע"י שר המשטרה לבדוק כלי  - 92סעיף  - 1960 -חוק הספנות )כלי שיט(, התש"ך  .11

 שיט לעצרו.

יגה ע"י קצין משטרה בדרגת פסילת רשיון נה - 47סעיף  - 1961 -פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א  .12

 מפקח ומעלה.

 

 סמכות עיכוב, מעצר ושחרור:

סמכות של שוטר  - 2סעיף  -פסד"פ(  -)להלן  1969 -פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נ"ח[, תשכ"ט  .1

 לעכב חשודים.

 סמכות של שוטר לעצור ללא צו מעצר. - 3סעיף  -פסד"פ  .2

 ושחרור בערובה לקצין משטרה.סמכות מעצר  - 9-11סעיפים  -פסד"פ  .3

 סמכות של שוטר לעצור משוחרר בערובה. - 13סעיף  -פסד"פ  .4

 סמכות לשוטר להשתמש בכוח לשם ביצוע מעצר. - 19סעיף  -פסד"פ  .5

סמכות של קצין משטרה בדרגת רפ"ק  - 29סעיף  - 1982 -חוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשל"ב  .6

 ו"ד.ומעלה לדחות פגישת עצור עם ע

 סמכות מעצר בחשד להחזקה בלתי חוקית של רכוש. -( 5)5סעיף  -פקודת המשטרה  .7

 סמכות מעצר בגין עבירות תעבורה. - 28סעיף  -פקודת התעבורה  .8

 סמכות מעצר בעבירות בגידה וריגול. - 125 - 124סעיפים  -חוק העונשין  .9

 

 סמכויות כניסה וחיפוש:

 בכליו של עצור.סמכות לשוטר לחפש  - 22סעיף  -פסד"פ  .1

 סמכות לשוטר לערוך חיפוש ללא צו שופט בחצריו של אדם. - 25סעיף  -פסד"פ  .2

 סמכות חיפוש באדם ללא צו. - 29סעיף  -פסד"פ  .3

 סמכות לשוטר לתפוס חפצים. - 32סעיף  -פסד"פ  .4

 סמכות שימוש בכוח בכניסה למקום. - 45סעיף  -פסד"פ  .5

סמכות לשוטר לחפש ללא צו שופט אחר  - 25סעיף  - 1973 -פקודת הסמים המסוכנים ]נ"ח[, התשל"ג  .6

 סמים ברכב ועל גופו של אדם.

סמכות להיכנס לחצרים בהם עוסקים בעסק טעון רישוי לבדיקת קיום  - 28סעיף  -חוק רישוי עסקים  .7

 הוראות החוק.
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ם ציבורי סמכות לשוטר להיכנס למקו - 11סעיף  - 1962 -חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג  .8

 לבדוק אם קוימו התקנות לפי חוק זה.

סמכות של שוטר להיכנס לכל מקום שדליקה פרצה בו, לרבות  - 1959 -חוק שירותי הכבאות, התשי"ט  .9

 הריסת רכוש, כדי למנוע התפשטות האש, להגן על רכוש ועל נפש וכו'.

 

 סמכויות חקירה וסמכויות נלוות:

 פתיחה בחקירה. - 59סעיף  -חסד"פ(  -)להלן  1982 -התשמ"ב  חוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, .1

 סמכות של פקד ומעלה להורות שלא לחקור בעבירה שאינה פשע. - 59סעיף  -חסד"פ  .2

סמכות לתובע )בדרגת פקד ומעלה( לסגור תיק חקירה, בעבירה שאינה פשע, מסיבות  - 62סעיף  -חסד"פ  .3

 יבור.של חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לצ

 סמכות לחקירת עדים. -פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(  .4

 סמכות לדרוש מכל אדם להציג תעודת זהות. - 2סעיף  - 1982 -חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, תשמ"ג  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


