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 /2620221    ,ד"אדר א תשע ו"כ  : תאריך

 לכבוד

 בנימין נתניהומר 

 ראש ממשלת ישראל

 ירושלים 

 פקסו ל"דוא באמצעות

 

 ,שלום רב

 

 השרים פרסום הצבעות -עמדתך בנוגע לשקיפות פעילות נבחרי ציבור  :הנדון

  בועדת השרים לענייני חקיקה

 

 :הריני פונה אליך כדלקמן "(התנועה: "להלן), בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

בשבועות האחרונים פנינו לשרים החברים בוועדת השרים לענייני חקיקה בבקשה כי  .1

הועברו גם  מפניותינו אלו םהעתקי, בועדת השרים לענייני חקיקה יפרסמו הצבעותיהם

 .אליך

חשיפת שמחנו לגלות כי רבים מחברי וועדת השרים לענייני חקיקה כלל אינם מתנגדים ל .2

 .הצבעותיהם וכי הם מכירים בערכה הרב של שקיפות עמדותיהם בעיני הציבור

–ג"התשע, (ועדת שרים לענייני חקיקה –תיקון )הצעת חוק הממשלה לאחרונה נדחתה  .3

נחמן , איתן כבל, אילן גילאון', שלי יחימוביץ, מירי רגב, כ ניצן הורוביץ"של חה 2013

שעניינה הפיכת ועדת השרים לענייני חקיקה , רוזין תמר זנדברג ומיכל, באסל גאטס, שי

 "(.הצעת החוק"-להלן)לשקופה 

עלתה הטענה כי ראוי להסדיר הנושא במסגרת החלטת ממשלה ותיקון תקנון , בין היתר ./

יערך אנו פונים אליך בבקשה כי , בהמשך ישיר לדברים. עבודת הממשלה בהתאם

יות של השרים ביחס לכל הצעת חוק תיקון כאמור המורה על פרסום הצבעותיהם השמ

 .הנדונה בוועדת השרים יפורסם לציבור

פגיעה קשה משמעות הותרת הצבעות השרים החברים בוועדה במחשכים משמעה  .5

 בקלותהמאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער , בשקיפות ההליך הדמוקרטי

 .מבלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת, מהבטחותיהם לציבור



 (ר"ע)ען איכות השלטון בישראל התנועה למ

  The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل 

 

 

 08-3000045: פקס 08-3000049: טל*  34089ירושלים , 8804. ד.ת: מען למכתבים*  38929ירושלים , 802יפו ' רח           

 3000045-08: فاكس 5000073-02: هاتف  34089 ، القدس8804. ب. ص: العنوان للرسائل  38929 ، القدس802 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 

E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 

 2 מתוך 8 עמוד

טעמינו מדוע מן הראוי לערוך שינוי כאמור ומעבר לכך מדוע אין מניעה  נבקש לפרוט .6

 ;הכל כמפורט להלן, לעורכו

 

 ותכליתה רקע קצר אודות ועדת השרים לענייני חקיקה

בניסיון להתמודד עם  ,בהחלטת ממשלהועדת השרים לענייני חקיקה הוקמה לראשונה  .1

משטרים הפרלמנטריים היא חקיקה פרטית ב; היקף החקיקה הפרטית ההולך ומתעצם

מדינות רבות מציבות , עם זאת. אחד הערוצים המרכזיים בפעילותם של חברי פרלמנט

שתכליתם סינון וצמצום מספר הצעות החוק הפרטיות מתוך שתי מטרות  ,חסמים שונים

לייעל את עבודת הרשות המחוקקת ולסנן מבעוד מועד הצעות חוק , האחת: עיקריות

שאיפתה של הרשות המבצעת להסדיר את , השנייה; לעבור קטנים פרטיות שסיכוייהן

  1.תוך העצמת כוחה ושמירת ידה על העליונה, יחסי הכוחות בינה ובין הרשות המחוקקת

יש מעט , 2מהמכון הישראלי לדמוקרטיה אטמורניר ר "כעולה מבדיקתו של הד, עם זאת .7

דת אך לדיון בעמדות מיוחדת המיוע לשימוש בוועדת שרים מאוד דוגמאות בעולם

 .הממשלה באשר להצעות חוק פרטיות

בוועדה שתכליתה עצירת שטף הצעות חוק פרטיות באמצעות גיבוש מדובר , למעשה .8

תכלית שבמהותה נוגעת בהסדרת הכוחות בבית המחוקקים  -עמדה קואליציונית לגביהן

 .ולא נוגעת באופן ישיר בעבודת הממשלה כזרוע ביצועית

נקבעו הוראות ביחס לניהול פרוטוקול ישיבות  ,33-ה ן עבודת הממשלהלתקנו 72בסעיף  .9

את תוצאות ההצבעה  ,אלא ,לא יכללו בפרוטוקול ןוועדות השרים בכללותן ולפיה

ישנן הוראות ספציפיות לגבי ניהול פרוטוקול , בנוסף. הסופיות של החלטות הוועדות

וכן הוראה המאפשרת לראש ( 51יף סעו( ד)72סעיף )בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 

 ((.ג)72סעיף )ר ועדת השרים להשמיט פרטים סודיים מהפרוטוקול "הממשלה או יו

את  העליוןהדגיש בית משפט , 361, 353( 3)ד מד "פ, פרס' שליט נ 1601290 צ"בבגכבר  .10

על תקינות פעולותיה של הרשות  מהיבט הפיקוח השקיפות חשיבותו של עקרון

אלא גם בבואה לזכות , עין הציבורית היא לא רק ביטוי לזכות לדעתה: "הציבורית

 ". לפקח

                                                 
 .המכון הישראלי לדמוקרטיה, מסמך פנימי, כיצד מתמודדות ממשלות בעולם עם חקיקה פרטית,  ר ניר אטמור"ד 1
 .1ש "ראו הע 2
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שקיפות פעולותיהן של רשויות השלטון מאפשרת לאזרחים להתחקות אחר פעולות  .11

והיא תורמת תרומה , ככל שהדבר דרוש, ואחר השיקולים שעמדו בבסיסן ולבקרן ואל

ת הרשות ביודעה כי ולשיפור איכותה של פעול" היגיינה הציבורית"מכרעת ל

 .פעולותיה ותהליך קבלת החלטותיה חשופים ושקופים לעין הציבור

אחד הנושאים החשובים והמהותיים בתפקודו של שלטון תקין  שקיפות היא, לשיטתנו .12

ומול כלל  בוודאי בכל הנוגע להתנהלותו מול בוחריו, בכלל ושל נבחר ציבור בפרט

 .שקוף ומכבד באופן ,בוודאי בכובעו כמחוקק, הציבור

 

 ועדת השרים לענייני חקיקה אינה כיתר ועדות השרים

ככאלה , קביעת הממשלה את סדרי עבודתה בכלל ואת סדרי עבודתה בוועדות השונות .13

וצריכה  ,החלטה ניהולית שיכלהאינה כורח המציאות כי אם , שאינם שקופים בהכרח

י יש לפרסם את הצבעות העובדה כי תקנון הממשלה אינו קובע כ. להיות שונה ,היתה

כי אם " תורה משמים"אינו בגדר , השרים החברים בוועדת השרים לענייני חקיקה

 .החלטת ממשלה

שרים לה היתה הממשלה לקבוע הוראות שונות לגבי וועדת הויכ, כפי שהבהרנו לעיל ./1

 .למשל, תה ביחס לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומישעכפי ש, לענייני חקיקה

טות ועדת השרים לענייני חקיקה אינן כהחלטות ועדות שרים אחרות והן החל, ודוק .15

משעה שעיקרן עוסק בכובעם של חברות וחברי הקואליציה , ניתנות לאיבחון בקלות

 .כמחוקקות ומחוקקים

, הריכוזיות ועידוד התחרות במשק, ועדת השרים לענייני יוקר המחיהניקח כדוגמא את  .16

קביעת "ב, תר האינטרנט של משרד ראש הממשלהכמפורט בא, אשר מוסמכת לעסוק

הייצוא , בחינה של מגבלות הסחר... מדיניות ממשלתית בתחומי יוקר המחיה

או ועדת " דהקביעת ושינוי הסדרי אסדרה המשפיעה על תחומי פעילות הווע...והייבוא

ושלטון מקומי המוסמכת לאשר תוכניות מיתאר ארציות  יםשירות, השרים לענייני פנים

 סמכויות ביצועיותוניתן להמשיך ולמנות ( ל"תת)ותוכניות תשתיות לאומיות ( א"תמ)

 .של יתר וועדות השרים עהוקביעת מדיניות וביצנוספות מגזרת תחום 
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לענייני חקיקה בקביעת עמדת הקואליציה השרים  תועדעוסקת , לעומת יתר הועדות .17

ענייננו בתהליך שהינו , נודהיי .חוק ממשלתיות ולהצעות חוק פרטיותביחס להצעות 

 ,ליציה מהסיעות השונותעם של השרים וחברי הקואבמהותו נוגע לכוב

 .כפרלמנטאריים

להבדיל ולאבחן את החלטות השרים בוועדה לענייני חקיקה מיתר בכך יש כדי  .18

שקיפות גבוהה , דווקא בהן, ההחלטות המתקבלות בוועדות השרים השונות ולדרוש

 .רעת עמדנו כבר בראשית דברינועל חשיבותה המכ, יותר

 

 אין בחשיפת הצבעות השרים כדי לפגוע בעקרון האחריות המשותפת

חברי הממשלה אינם מצביעים בניגוד , בהתאם למסורת החוקתית במדינת ישראל .19

עקרון  אחד מבסיסיו שלזהו  -ללא הסכמת הממשלה מראש, לעמדת הממשלה

 .הממשלה: לחוק יסוד /בוע בסעיף הק, האחריות המשותפת של הממשלה כלפי הכנסת

ה פורט ומבהיר מהי משמעותו של עקרון האחריות המשותפת לשהיועץ המשפטי לממ .20

ולהימנע מלחלוק עליהן  בהחלטות הממשלהשכל אחד מחברי הממשלה חייב לתמוך "

ש ממשיך ומבהיר כי עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק "היועמ. 3."לאחר שנתקבלו

בהצבעתם דת השרים לענייני חקיקה והן מחייבות את השרים פרטיות מתקבלת בווע

 4.במליאה

ש ביחס להפרת עקרון האחריות המשותפת מתייחסות "הנחיות היועמ, יתרה מכך .21

הבעת עמדה במליאה עצמה בניגוד בעוד  ,להצבעה בניגוד לעמדת הממשלה כהפרה

 5.לא תחשב כהפרה של עקרון האחריות המשותפת -לעמדת הממשלה

אינה , פרסום הצבעותיהם של השרים ביחס להצעת חוק פרטית או ממשלתית ,משכך .22

שהינה בגדר  ,עסקינן בהצבעה - עיקרון האחריות המשותפתאת  מפרה בשום מובן

בוודאי שאין בפרסום אופן  .עוד קודם לגיבוש והחלטת הממשלה ,הבעת עמדה

  .ןכדי להוביל להצבעה בניגוד להחלטת הממשלה בעניי הצבעות השרים

                                                 
 .3סעיף , "מחוייבות שרים וסגני שרים להחלטות הממשלה" 1.1000ראו הנחית היועץ המשפטי לממשלה  3
 .7סעיף , שם 4
 .3סעיף , "הפרתת עקרון האחריות המשותפת" /1.100ראו הנחית היועץ המשפטי לממלשה  5
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 "משוחרר מלחצים"קבלת החלטות באופן ו האפקט המצנן

 נפרשת תמונה, מהתגובות הבודדות שקיבלנו מהשרים שהתנגדו לפרסום הצבעותיהם .23

אשר יטה ליבו של השר וימנע  ,ולפיה חשיפת הצבעת שר זה או אחר תגרור אחריה לחץ

 .ממנו לקיים דיון כנה

אזרחי מדינת ישראל  -דבריםמטרידה ב בהיר כי יש תחושהנבקש לה, בכל הכבוד הראוי .42

כ זה או אחר ביחס להצעת "של ח ראויים למנהיגים העומדים בלחצים גדולים מאלה

אזרחי מדינת ישראל ראויים למנהיגים שמקבלים החלטות ; החוק אותה הגיש

כ זה או אחר "גם בהינתן ההתמודדות שלהם מול ח, אמיצות התואמות את צו מצפונם

 .לאחר מכן

 השרים נבקש להבהיר כיככזה המונע פרסום הצבעות  "אפקט המצנן"בכל הנוגע ל .25

בהינתן בקשה לחשיפת  -עקרון זה מתייחסת אל ,אשר הכירה בקיומו, הפסיקה

לא , בקשתינו היא כי הצבעות השרים יחשפו, ודוק .פרוטוקולים של דיונים פנימיים

 .דיוןתימלול ה

נבהיר כי דווקא , טוקוליםישה לחשיפת פרוובהינתן גם הדר, מעבר לדברים ,אולם .26

אינה יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש תוך  הרשותקבעה במפורש כי הפסיקה 

הישענות בלעדית על האינטרס הציבורי הכללי הקיים בשמירה על כנות הדיונים ועל 

 הוצאת עיתון הארץ' המועצה להשכלה גבוהה נ 9135203עעמ ) האפקטיביות שלהם

 (.(19.01.2006, פורסם בנבו)

 

 

 ועדת השרים לענייני חקיקה משמעות החלטת

שהממשלה אינה  ,הסיכוי של הצעת חוק פרטית, בשל המבנה הפארלמנטרי במדינה .27

הוא קטן עד בלתי לצלוח ולהפוך להיות נורמה מחייבת במדינת ישראל  ,תומכת בה

 .למעשה ,קיים

היא בעלת השפעה , הוועדה ובוודאי החברות בה, ללא כל ספק, מהדברים הוא כי היוצא .28

על הנורמות שיתקבלו ויהפכו לחוקים , גדולה ונרחבת על מהלכי החקיקה בכנסת

 .מחייבים במדינת ישראל ועל אלה שלא יצליחו כאמור
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פה ונתונה תחת פיקוח וביקורת של אזרחי מן הראוי שתהא שקו, השפעה גדולה שכזו .29

 .שולחיהם של שרי הממשלה המכהנים גם כחברי כנסת, המדינה

 

 

 שקיפות הליך החקיקה בכנסת

 

שקיפות החלטותיו בשנים האחרונות את נושא קדם מבית המחוקקים הישראלי  .30

לצורך בחינה מתמדת של התנהלות  ,ושיכלול האמצעים שהוא מעמיד לרשות הציבור

 .החלטותיהם והצבעותיהם, וקקים בוהמח

 

לתקנון הכנסת קובע כי פרוטוקול המליאה יערך כך שיפרט את  38סעיף , כך למשל .31

ואלה אף מפורסמות באתר " התוצאות המפורטות של ההצבעות האלקטרוניות"

לתקנון הכנסת ישיבות  0/בהתאם להוראות סעיף , בנוסף לכך. האינטרנט של הכנסת

הן ישיבות המליאה והן  -מינות לציבור באתר האינטרנט של הכנסתהכנסת מצולמות וז

גם פרוטוקול דיוני הוועדות נערך באופן מלא ופרטני ומפורסם . ישיבות הוועדות השונות

 .לתקנון הכנסת 118-119בהתאם להוראות סעיפים  ,לציבור

 

 ,חשוב לפרוייקט ועדות מרכזיות בכנסת של השנה האחרונה הצטרפו יושבי ראש במהלך .32

הורות על תיעוד שמי של הצבעות חברי הכנסת לוהתחייבו  ,המשמר החברתי ךשער

, ר ועדת הכלכלה"יו, כ אבישי ברוורמן"חה, בין יושבי הראש נמצאים 6.בוועדותיהם

, ר ועדת העבודה"יו, כ חיים כץ"חה, ר ועדת פנים והגנת הסביבה"יו, כ מירי רגב"חה

כ "חה, ר ועדת החינוך התרבות והספורט"יו, עכ עמרם מצנ"חה, הבריאות והרווחה

ר הוועדה המיוחדת "יו, כ מיכל רוזין"חה, ר ועדת המדע והטכנולוגיה"יו, משה גפני

 . ר הוועדה המיוחדת לשוויון בנטל"יו, כ איילת שקד"לבעיית העובדים הזרים וחה

 

בזמן אמת ומשודרות באתרי הוועדות מכיוון שהישיבות מצולמות  ,ר בהקשר זה כיהיוב .33

אודות הצבעות  המידע –ואף ניתן למצוא את השידורים בארכיון הישיבות המצולמות 

אולם כיום טרם קיימת חובה לציין ההצבעות באופן שמי , חשוף לציבור כים"הח

 .לפרוטוקול דיוני הוועדות

 

 

                                                 
6 http://hamishmar.org.il/shemivaadot3012132 
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 על פופוליזם ושקיפות

 

, מקום שקוףשפוליטיקה חדשה ונקייה מתחילה מהתנועה לאיכות השלטון סבורה  ./3

רק מקום בו נבחרי הציבור פועלים בשקיפות מלאה יכול להצמיח , שאין לו מה להסתיר

ונדמה שקשה לטעון  -משוא פנים וניגודי אינטרסים, שלטון חף מלחצים פסולים

 .אחרת

 

אחת הטענות שנשמעו ביחס לדרישה לחשוף את הצבעות השרים החברים בוועדת  .35

. ש בחשיפת הוועדה ובשקיפותה כדי לעודד פופוליזםהשרים לענייני חקיקה היא כי י

, ה כניעה ללחצים אפליםותמשמע -דווקא המשך פעולה במחשכים נבקש להבהיר כי 

 . שאיש לא מודע להם

 

הם אלה אשר יצמצמו את  ,של השריםפרסום הצבעות וחשיפת עמדות אישיות  .36

 . יהם ולא להיפךהיכולת להשפיע השפעה זרה ופסולה על

 

כי שקיפות החלטותיהם של נבחרי לענייני חקיקה ור מי מחברי ועדת השרים ואם סב .37

הינן בגדר  -ציבור הנוגעות להצעות חוק המבקשות להשפיע על חיי הציבור שבחר בהם

על פני פעילות ציבורית , שכזה" פופוליזם"כי עדיף לנו  ידעוהרי ראוי ש, פופוליזם

ולחצים , טית שאינה מגיעה לידיעתופעילות פולי, הנעשית הרחק מעינו של הציבור

 .שהציבור אינו מודע להם כלל

 

הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני היסוד של חברה  .38

היא מזינה את חירות הביטוי , היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי. חופשית

ת כנאמן הציבור וניזונה ממנה והיא משקפת את התפיסה המשפטית לפיה הרשו

-חופש המידע ובית"ברק ' ראו א)מחויבת לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי תפקידיה 

 (.חופש המידע, ברק: להלן) 99-96 ,95( ג"תשס)קרית המשפט ג " המשפט

 

המועצה  9135203עעמ כפי שהובאו ב Gerald Wetlauferדבריו של נביא מבהקשר זה  .39

 :(4991..0.9., פורסם בנבו) הוצאת עיתון הארץ' כלה גבוהה נלהש

 

 “... there is a strong association between secrecy and bad acts. Not that 

secrecy always entails a bad act, but that bad acts always seek 
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outsecrecy... secrecy operates to alienate – to create subjective distance 

between – the secret keeper and the one from whom the secret is kept. 

In the public sphere, such alienation between the governed and the 

governors tends toward hierarchy and away from democracy and 

citizen sovereignty " 7 

 

 סיכום

 

ן בסודות מדינה ובוודאי שלא אין עסקינכי והיא " השורה התחתונה"לבסוף את נזכיר  .0/

 בעמדותיהם כל שמדובר כאן הוא  -אשר עלול לסכן את ביטחון אזרחי המדינה ,במידע

בזכות הצגתן והם יבחנו בהמשך , בין היתר, אשר נבחרו, של נבחרי הציבור תוהאישי

 .אור עמידתם וקידומן של עמדות אלה ממשל

 

, במדינה דמוקרטית ,נראה כי ניתן להצדיקלא  ,כפי שפורטו לעיל ,בהינתן הדברים .1/

 . הימנעות מפרסום הצבעות מקבלי ההחלטות לציבור הרחב

 

המורה על פרסום  לתקון עבודת הממשלהנבקשך לפעול למען קידום תיקון  .2/

נדונה בוועדת השרים לכל הצעת חוק ההצבעותיהם השמיות של השרים ביחס 

 .לעניייני חקיקה

 

 נודה, לתגובתך המהירה .3/

 

 ,בכבוד רב     

 ד"עו, קרטןמיקה קונר               

 מנהלת תחום חקיקה ומדיניות                           

  

 העתק

 ר ועדת השרים לענייני חקיקה"שרת המשפטים ויו, ציפי לבני' הגב -

      מזכיר הממשלה, ד אביחי מנדלבליט"והע.( במיל)האלוף  -

                                                 
 .G. Wetlaufer “Justifying Secrecy: An Objection to the General Deliberative Privilege” [42], at pראו   7

886:) 


