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 ו"בשבט התשע ב"כ; 8045 בפברואר 4

 
 לכבוד

 הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ר וחברי "יו

 כנסת ישראל

 
 נייר עמדה מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל 

 שרים לענייני חקיקההועדת שקיפות  ענייןב
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 ה המיוחדירקע קצר על ועדת השרים ואופי. א

אשר עוסקות בסמכויות ביצועיות מתחום קביעת המדיניות , בשונה מוועדות שרים אחרות .4

בתהליך שהינו במהותו  "(הוועדה": להלן)עניינה של ועדת השרים לענייני חקיקה , וביצועה

החלטותיה משליכות באופן ישיר על עתידן של הצעות . פרלמנטארי ולא ביצועי-חקיקתי

 .החוק של הרשות המחוקקת

את עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק ממשלתיות  מגבשת ,בהתנהלותה כיום, וועדהה .8

ביחס להצעות חוק  הקואליציהאת עמדת  הוועדהקובעת , הלכה למעשה, אולם. ופרטיות

 .עמדה שבאה לידי ביטוי בהצבעות חברי הכנסת במליאת הכנסת, ממשלתיות ופרטיות

המחייבת את כלל חברי , הממשלה מטילה משמעת קואליציונית, ת הוועדהוהחלטבהתאם ל .9

לא ו, ובכך עמדתה היא זו אשר באה לידי ביטוי במליאת הכנסת, הכנסת מן הקואליציה

על ידי בפועל ת נקבע ופרטיהחוק הת והצעכל של  ןגורל ,לפיכך. עמדות חברי הכנסת עצמם

 . ולא על ידי הכנסת, ממשלהה

שנים לקידום טוהר המידות  83-התנועה למען איכות השלטון פועלת מזה למעלה מ

השרשת נורמות ראויות של מנהל ופועלת ל, בשירות הציבורי ואכיפת שלטון החוק

  .ציבורי תקין

התנועה סבורה כי אופי פעילותה של ועדת השרים לענייני חקיקה מאיין בפועל את 

היעדר השקיפות בעבודתה של הוועדה פוגע , לפיכך. תפקיד הכנסת כמחוקק

הנעשית  חקיקתית-פעילות ציבורית, מעבר לכך. ובהפרדת הרשויות בדמוקרטיה

ליתן דין וחשבון  חובתם של נבחרי הציבורמנוגדת ל, הרחק מעינו של הציבור

מעוררת תחושת חשדנות ויוצרת סדקים באמון הציבור , לציבור הבוחרים

 .אמון אשר יש לפעול כדי להשיבו, בנבחריו

התנועה סבורה כי במדינה דמוקרטית לא ניתן להצדיק הימנעות מפרסום 

וכי , הצבעותיהם של חברי הוועדה ופרוטוקולים של ישיבות הוועדה לציבור הרחב

שהדבר מתחייב  זאת משום ,פוך את ועדת השרים לענייני חקיקה לשקופהיש לה

 תרבות שלטוניתקידום חשוב לוכן , רי של הוועדהאפרלמנט-ה החקיקתיימאופי

  .שלטוןבלהגברת אמון הציבור ובמדינת ישראל  נאותה

 



 (ר"ע)התנועה למען איכות השלטון בישראל  
 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 
 

 9 מתוך 8 עמוד

 

 

 וגעת בעקרון הפרדת הרשויות הוועדה פ. ב

ת רי במדינאבשל המבנה הפרלמנט .לוועדה תפקיד מכריע בהליך החקיקה בישראל ,כאמור .8

לצלוח ולהפוך להיות נורמה , הסיכוי של הצעת חוק פרטית, יחד עם קיומה של הוועדה ישראל

הצעת , ללא אישור הוועדה, על דרך הכלל. ביותרקטן הוא  ,ללא תמיכת הממשלה, מחייבת

ובכך מחליפה הוועדה את מליאת , חוק לא תזכה להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל

 .הכנסת הכנסת ואת ועדות

, בכללמוביל לפגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות  ביצוע תפקיד המחוקק על ידי הוועדה .3

 שכן החלטה בנוגע להצעת חוק ,זאת. ובהגשמת תכליתה של הכנסת כרשות המחוקקת בפרט

 הרשות המבצעת נוטלת לעצמה. הממשלהאלא על ידי , המחוקק ,הריבוןאינה נקבעת על ידי 

 .הכנסתהחלשת מעמד  הליךתפקיד מכריע ב ובכך היא משחקת, את תפקיד המחוקק

 .לגופן חוקההצעות בדיונים את קיום ה לתקופות ארוכותכי הוועדה דוחה  יצוין, מעבר לכך .5

יוצר תלות של ובכך , בעבודתה של הכנסתוהליך החקיקה במוביל לעיכוב  ה זהאופי עבוד

 .באופן המחליש אותה אף יותר, הרשות המחוקקת ברשות המבצעת

יש במשמעת הקואליציונית הקבועה כדי להוות מקום מפלט עבור חברי כנסת , בנוסף .4

בכך . להתמודד עם הצבעתם ועם הסוגיה שעומדת לפניהםלרוב מונעת מהם ה, מהקואליציה

ומטילים את האחריות על , סירים מעצמם את האחריות הנובעת מתוצאות הצבעתםהם מ

 .הממשלה כולה

 את יםמפר ואופן התנהלותה עצם קיומה של הוועדההתנועה סבורה כי כי , לעניין זה יצוין .2

לחזק את הכנסת  על מנת וכי יש לפעול במהרה, רשויות השלטון השונותבין האיזון העדין 

 . ולבצר את מעמדה כגוף המחוקק של מדינת ישראל

 

 פגיעה באמון הציבור ובשיח הדמוקרטי -היעדר שקיפות . ג

ענייניה נערכים , בהליך החקיקה של מדינת ישראל הוועדהעל אף תפקידה המכריע של  .3

בהצעה זו או תמך  השריםללא פרוטוקול ואף מבלי שהציבור יודע מי מבין , במחשכים

וברובם , נערכים פרוטוקולים דיוניהשבכל , להליך החקיקה של הכנסת בניגוד, זאת. אחרת

 .כך שהציבור יודע כיצד הצביעו נבחריו, לציבור בתוך זמן קצר הם אף מפורסמיםהמוחלט 

שכן העדר השקיפות , התנהלות זו של הוועדה פוגמת אף יותר בהליך הדמוקרטי התקין .40

לרבות אחר שיקולים זרים ) 1תה איננו מאפשר לציבור לפקח אחר נבחריוהמוחלט בעבוד

 .ואיננו מאפשר לציבור לבוא בדין וחשבון עם נבחריו ביום הבוחר( שעלולים לבוא בהצבעתם

כי מיעוט מחברי הוועדה מפרסם באופן יזום ובלתי מחייב את , במאמר מוסגר יצוין

 .הצבעותיו לעיני כל

 

                                                 

1
אלא גם , העין הציבורית היא לא רק ביטוי לזכות לדעת": 954 'עמ ,939( 9)ד מד "פ, פרס' שליט נ 4504030 צ"בג 

 ."בבואה לזכות לפקח
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 נדגיש ונבהיר כי אין מדובר בסודות מדינה ובוודאי שלא במידע אשר עלול לסכן את ביטחון  .44

הוא כנבחר  יבזו אשר מחו, האישית של השר כל שמדובר כאן הוא בעמדתו –אזרחי המדינה 

יש  ,לפעול במחשכים התעקשותם של מרבית השריםדווקא  .י ציבור בוחריוציבור לחשוף בפנ

לפיה יש לשרים רצון להסתיר תחושה , תחושת חשדנות כלפיי נבחרי הציבור יצורבה כדי ל

 .דבר מה ביחס לאופן הצבעתם

אין  בענייננו, כפי שהובהר לעיל .עדות השרים הן סגורותלפי תקנון הממשלה ישיבות וכי  יצוין .48

בהליך  ילאואינטגרמכריע  תפקיד בעלתועדה אלא , בעלת תפקיד ביצועי מדובר בוועדה

השלטון מחויב לכך כי הליך החקיקה יהיה חשוף , בדמוקרטיה. דינת ישראלהחקיקה במ

 . אין בטענה זו ממשועל כן , לעינו הבוחנת של הציבור

, אינה כורח המציאות, קביעת הממשלה כי דיונים הוועדה לא יפורסמו לציבור –ונדגיש  .49

. להיות שונהשיכולה להיות וצריכה , חלטה של מדיניותהכי אם  ,"גזירה משמיים"ואיננה 

העובדה כי תקנון הממשלה אינו קובע כי יש לפרסם את הצבעות השרים החברים בוועדת 

 .הינה אבסורדית ומביאה לתוצאות קשות, השרים לענייני חקיקה

 

העדר השקיפות מובילה לפגיעה משולשת באיתנותה של הדמוקרטיה 

הן ; היכולת של הבוחר לבוא בדין וחשבון עם נבחריוהן בחוסר : הישראלית

והן בפגיעה אנושה באמון הציבור ברשות ; בפגיעה הקשה בהפרדת הרשויות

 .המבצעת וברשות המחוקקת

 

 

 

 

 


