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תרומתו של מבקר המדינה למאבק בשחיתות השלטונית 
  תולשמירה על טוהר המידו

  *יור� רבי� ואלו� רודס

  

  

  

  

  

   רקע לגבי התפתחות תפקידיו של מבקר המדינה. 1

הקימו מוסד ביקורת עליו� ועיגנו את , והרוב המוחלט של המדינות הדמוקרטיות, רוב המדינות

ס� בעל חשיבות רבה לפיקוח  סדות אלה ה� שומרמו. תפקידיו ומעמדו בחוקה או בחוק

ניצני ביקורת המדינה . נבחרי ציבור ורשויות השלטו�, ולבקרה על התנהלות� של פקידי ציבור

התמוטטות� , הראשונה: על רקע שתי מגמות מרכזיות, �19 וה�18המודרנית הופיעו במאות ה

ות� של תפיסות דמוקרטיות לצד התפתח, של משטרי� טוטליטריי� וצמיחת� של דמוקרטיות

הרחבת השירותי�  ,השנייה 1.המכירות באחריותיות שחבי� משרתי הציבור כלפי הציבור

 
ולשעבר היוע� המשפטי למבקר , המכללה למינהל, דמייור� רבי� הוא נשיא המסלול האק' פרופ  *

המכללה , ד אלו� רודס הוא מרצה מ� החו� בבית הספר למשפטי� במסלול האקדמי"עו .המדינה
  .בנושאי� של משפט ציבורי וביקורת המדינה, למינהל

� "לגבי חשיבותה של הביקורת באופ� כללי ראו למשל את דבריה של השופטת ביניש בבג  1
על חשיבותה ועל ): "2000 (415, 410) 3(ד נד"פ, ראש עיריית קרית ביאליק' דואק נ 5743/99

הערובה לקיומו . תפקידיה של הביקורת בכל גו� שלטוני דמוקרטי אי� צור� להרחיב את הדיבור
כדי שמשטר דמוקרטי לא ינצל את כוחו . של משטר דמוקרטי תקי� מצויה בחשיפתו לביקורת

הביקורת על . תו� חשיפת דרכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו, לוילרעה עליו לפעול בג
והיא נשענת על חופש הביטוי ועל זכות , מוסדות השלטו� מעוגנת בעקרונות היסוד של השיטה

מבקרת ' אלוני נ �7805/00 "יה בבג' ראו ג� את דבריה של השופטת פרוקצ."הציבור לדעת
פרסומ� בציבור של מימצאי ביקורת המתבצעת ): "2003 (605, 577) 4(ד נז"פ, עיריית ירושלי�
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 .לצד התרחבות הבירוקרטיה" המדינה המנהלית"שמעניקה המדינה לאזרחי� והתפתחותה של 

 נהלמִ הפ� ה כיו� ,נהל הציבורי מכשיר ששימש את השליט למימוש רצונותיומִ א� בעבר היה ה

   3. והוא חייב לה� חובת נאמנות2,הציבורי לחלק בלתי נפרד מחייה� של האזרחי�

תפקידי� חדשי� הוטלו על . התפקידי� שמילאו מוסדות הביקורת השתנו במרוצת הזמ�

בעבר הלא רחוק . ומטרת קיומה של הביקורת השתנתה בהתא�, מוסדות הביקורת העליוני�

סורתיי� כגו� אימות מסמכי� וביקורת כספי� אשר עסקה ביקורת המדינה בתחומי ביקורת מ

וביתר שאת לאחר מלחמת העול� , בעיד� המודרני. כללה בדיקת מאזני� וסדירות פיננסית

החלו מוסדות הביקורת לקיי� ג� ביקורות ביצועי� וביקורות על תמורות להשקעה , השנייה

,  כיו�4.ות ואפקטיביותיעיל, ולבחו� ביתר שאת היבטי� של חיסכו�, )תועלת�יחס עלות(

ע� זאת חלה . פקידי� וגופי ממשל מחזיקי� במגוו� רחב של סמכויות ובכוח רב, משרתי ציבור

משרתי הציבור . וה� נושאי� באחריות לדווח לציבור על פעולותיה�, עליה� חובת השקיפות

.  ולמענובש� הציבור, מופקדי� על ניהול כלכלת המדינה ועל שמירת הסדר הציבורי והביטחו�

. נהל תקי� ושל שלטו� החוקִמ עליה� לקיי� את החוק ולכבדו ולדבוק בעקרונות של , על כ�

תפקיד מרכזי בפיקוח המערכתי על משרתי הציבור נתו� בידיה� של מוסדות ביקורת עליוני� 

 . המקדמי� שלטו� המבוסס על קיו� החוק ועל ההקפדה עליו
החוק הראשו� אשר עיג� .  כבר בימיה הראשוני�מדינת ישראל ייסדה מוסד ביקורת מדינה

 והוא הטיל על מבקר 1949,5את תפקידיו וסמכויותיו של משרד מבקר המדינה חוקק בשנת 

חוק : להל�(מבקר המדינה : יסוד� חוקק חוק1988 בשנת 6.המדינה לקיי� ביקורת ביצועי�

ה הישראלי ישנו תפקיד למבקר המדינ. אשר קבע את מעמדו החוקתי של מבקר המדינה, )היסוד

ואת נדבכיו השוני� של תפקיד , חשוב במאבק בשחיתות הציבורית ובשמירה על טוהר המידות

  .זה נציג להל�

 
בגו� שלטוני הוא עניי� חיוני כחלק מזכות הציבור לדעת וכנגזר מזכותו לקבל די� וחשבו� על 

, ערובה לקיומו של ממשל תקי� היא בהעמדתו לביקורת. אודות מהלכי תפקודו של מוסד ציבורי
� על.  להיות גלויי� וחשופי� לעיני הציבור ולביקורתועל מימצאיה, וכדי שהביקורת תהיה יעילה

כ� פרסו� דוח הביקורת הוא תנאי הכרחי לאמו� הציבור במוסדות השלטו� וליעילות הפיקוח 
 ."הציבורי עליו

 ).2010, מהדורה שנייה (34–33כר� א הסמכות המינהלית יצחק זמיר   2
): 1990( יב ביקורת המדינה בישראל "מבוא"וראו ג� דבריו של אשר פרידברג ; 36' בעמ, ש�  3

זרזו את הקמת� של , החלשות� של המוסדות המחוקקי� והתחזקות� של הגופי� המבצעי�"
. מסגרות ביקורת מדינה שנועדו לתת בידי המחוקקי� כלי לפיקוח על פעולות הגופי� המבצעי�

ת הצור� בהגברת הדגישו עוד יותר א, תהלי� התחזקותה של מדינת הרווחה וריבוי תוכניותיה
 ". הפיקוח מטע� הרשות המחוקקת על הגופי� המבצעי�

היעילות והאפקטיביות , ביקורת החיסכו�). 2005 (4 מבקר המדינה: יסוד�חוקפורת �מרי� ב�  4
מטבע לשו� שטבע מי , )�E’s) "Economy, Effectiveness, Efficiencyשלושת ה"זכתה לכינוי 

 .ביקורת האמריקאישעמד בשנות השבעי� בראש משרד ה
 .33ח "ס, 1949–ט"התש, חוק מבקר המדינה  5
ההכנסות והפעולות המשקיות , הביקורת מתיחסת לחוקיות ההוצאות"כפי שנכתב בדברי ההסבר   6

המפעלי� הכלכליי� , וג� לחיסכו� וליעילות בניהול משק הכספי�, של הגופי� הנתוני� לפיקוח
 .)3ח "ה, 1949–ט"התש, דינההצעת חוק מבקר המ(" והרכוש של המדינה
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  סמכותו של מבקר המדינה לבחו� טוהר מידות. 2

 ביקורת טוהר – תוק� חוק מבקר המדינה והוטל על מבקר המדינה תפקיד חדש 1952בשנת 

 אשר נגעה 7,ביקורת טוהר המידות לא נכללה בהצעת החוק המקוריתמעניי� לציי� כי . המידות

 בדיו� שהתקיי� בכנסת בקריאה הראשונה התייחסו חברי כנסת 8.לתיקוני� אחרי� של החוק

לכ� שראוי להטיל על מבקר המדינה לערו� ביקורת המקדמת מאבק בשחיתות וקראו לכלול 

טוי בהצעת החוק אשר הובאה לקריאה  קריאה זו באה לידי בי9.בהצעת החוק הסדר מתאי�

אשר לפיו על מבקר המדינה לבחו� א� ,  בחוק דאז8יה ושלישית וכללה תיקו� לסעי� ישנ

 28הצעת החוק עברה בכנסת והתקבלה כחוק ביו� ". בטוהר מידות"הגופי� המבוקרי� נהגו 

   1952.10ביולי 

 אינה נפוצה בקרב מוסדות יש לציי� כי הקניית סמכות לערו� ביקורת בתחו� טוהר המידות

מרבית מוסדות הביקורת מכירי� בחשיבות של המאבק בשחיתות , מנ�וא. מקבילי� בעול�

 א� רק לחלק קט� מה� הוקנתה סמכות מפורשת 11,ובאפשרות� לתרו� את תרומת� למאבק זה

 Performance(וברוב� נבחני� תחומי� אלו במסגרת ביקורת ביצועי� , לקיי� ביקורת בנושא זה

audit ( או ביקורת ציות)compliance audit.(12 2 סעי�)מבקר המדינה "לחוק היסוד קובע כי ) ב

 
 .1952–ב"התשי, )תיקו�(הצעת חוק מבקר המדינה   7
כתחלי� , ההצעה כללה הסדר שלפיו כהונתו של מבקר המדינה תהיה בת חמש שני�, למשל  8

לפיו כהונתו של המבקר תחפו� את תקופת כהונתה של הכנסת שבתקופת שלהסדר המקורי 
 .ודשי� מכינוס הכנסת החדשהכהונתה מונה והיא תפקע בתו� ארבעה ח

מסור למבקר  , שבחוק הקיי�8בהתא� לסעי� : "חבר הכנסת בנימי� אבניאל מתנועת חרות ציי� כי  9
בדר� . וסעי� זה נשאר בלי שינוי. התפקיד הנכבד לבדוק א� המשרדי� התנהלו בחסכו� וביעילות

את המלי� '  בחסכו� וביעילותא� התנהלו'אינני רואה כל סיבה מדוע לא יוסיפו אחרי המלי� , אגב
לא לחברי הבית אני צרי� לספר על . 'ובהתא� למידות הטובות הנדרשות מאת עובד ציבורי'

אבל ג�  ,חלק קט�: או נאמר אפילו, הרנני� שמרנני� פה וש� על ליקויי� וא� שחיתות של חלק
רת של מנגנו� מדוע למסור את הדבר הזה לבדיקה ולביקו, חלק קט� של המנגנו� יכול לקלקל

מדוע לא נטיל עליו ג� את התפקיד ? תלויהמדוע לא נמסור דבר זה לאישיות גבוהה ובלתי ? אחר
חבר ; "לחקור ולבדוק בכל המקרי� שש� מרנני� שמשהו אינו בסדר מבחינת המוסר הציבורי

� התייחס א� הוא לתפקידו של מבקר המדינה במאבק בשחיתות "הכנסת חנ� רובי� ממפלגת מפ
-תות וחוסר אי� למנוע מניעה מוחלטת הופעות של שחי, בשו� ארגו� בשו� מדינה: "ציי� כ�ו

יש . [...] אלא שהציבור ידע, שלא תטושטש שו� הופעה מסוג זה? אבל מה אפשר להבטיח. יושר
: הרי אי� זה תפקיד משרדי בלבד, א� יש למבקר המדינה תפקיד לפי חוק זה: לחזור ולהדגיש
בלתי תלוי ,  תלוי בממשלהבלתי, הוכיח לציבור הרחב שישנו מוסד במדינהתפקידו הוא ל

וזהו המוסד השומר על הטוהר בעבודות המשרדי� ,  פי הבנתו הוא בלבדהפועל על, במפלגות
 ".  הוא הדואג לכ� שהדברי� יגיעו לידיעת הציבורוהוא, הממשלתיי�

 .266ח "ס, 1952–ב"התשי, )תיקו�(חוק מבקר המדינה   10
11  Magnus Borge, The Role of Supreme Audit Institutions (SAI's) in Combating Corruption, 3 

9th INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE (Durban, South Africa, 8 October 
1999). 

12  Ionel Bostan, Bogdan Narcis Firtescu & Vasile Cosmin Nicula, The Role of Supreme Audit 
Institutions in Promoting and Strengthening Ethics and Integrity in the Public Sector. 
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היעילות והחיסכו� של הגופי� , הניהול התקי�, טוהר המידות, יבח� את חוקיות הפעולות

סמכותו של מבקר המדינה לקיי� , בהתא� לכ�". וכל עניי� אחר שיראה בו צור�, המבוקרי�

  . על כל המשתמע מכ�, בעלת מעמד חוקתיסמכות י� של טוהר מידות הינה ביקורת בנושא

א� התייחסות לתוכנו נית� למצוא , "טוהר מידות"החוק אינו כולל הגדרה כלשהי למונח 

התנהגות "כי טוהר מידות הוא שבס ציי� בפסק הדי� בעניי� ברק הנשיא . בפסיקה ובספרות

קיימי� שלושה , לתפיסתו של השופט חיי� כה� בהתא� 13".הוגנת וישרה של עובד הציבור

 מבקרת 14.פגיעה משמעתית ופגיעה מוסרית, פגיעה פלילית: סוגי� של פגיעה בטוהר המידות

מבטא התנהגות מוסרית ' טוהר המידות'הביטוי "פורת סברה כי �המדינה והשופטת לשעבר ב�

חיו , עמדת� של רבי�בהתא� ל 15".והוגנת כיאה לעובדי ציבור ולנושאי משרות ציבוריות

פעולה , עבירת משמעת, פגיעה בטוהר המידות יכולה להיות עבירה פלילית "וינשטיי��ועפרו�

כגו� , בניגוד לכללי האתיקה או פעולה בניגוד לעקרונות היסוד של המשפט הציבורי הישראלי

יס על בס, בחוסר תו� לב, הפליה או משוא פני�, מתו� שרירות לב, פעולה בחוסר סמכות

חשש ,  כפי שיוסבר בהמש�16".מידתיות או בחוסר הגינות� באי, בחוסר סבירות, שיקולי� זרי�

לביצוע� של מעשי� פליליי� או של עבירות משמעת אשר נחשפת במהל� הביקורת מועבר 

א� כל אות� , לגורמי� המוסמכי� שכ� מבקר המדינה אינו אוחז בסמכויות בתחומי� אלו

 סטייה מדר� ההתנהגות המצופה ממשרת הציבור תיחשב א� היא פעולות אחרות אשר מהוות

תפקידו של מבקר המדינה לבחו� את טוהר המידות מתמקד , א� כ�. כפגיעה בטוהר המידות

שבי� מעשה פלילי לבי� ממצאי� שעניינ� מינהל לקוי , בשטחי� אפורי�, בתחו� הדמדומי�"

   17".ובלתי תקי�

מינויי� פוליטיי� והעסקת , "שלטו�� יחסי הו�"� כגו� מבקרי המדינה השוני� עסקו בנושאי

 לעיסוק בנושאי� אלה תרומה 18.וניגודי ענייני� אשר אינ� חוצי� את הר� הפלילי, מקורבי�

תרומה לגילוי מעשי השחיתות והבאת� לידיעת , ראשית. כפולה למאבק בשחיתות השלטונית

תורמת , בכ�. רבות שלטונית נאותהעיצוב נורמות התנהגות ראויה ויצירת ת, שנית. הציבור

 וה� בדר� של חינו� משרתי הרתעהביקורת טוהר המידות למיגור השחיתות ה� בדר� של 

   .הציבור

 
Possible Models and Tools to Follow, 2 JOURNAL FOR ETHICS IN SOCIAL STUDIES 43, 46–48 

(2018). 
 ).2004 (410, 385) 4(ד נט"פ, שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "דנ  13
 ). ה"תשנה (412, 403 ב משפט וממשל" המידות�הרהורי� על טוהר"כה� ' י� החי  14
 .230' בעמ, 4ש "לעיל ה, פורת�ב�  15
 לביקורת גולדברגאליעזר ספר " ביקורת בזמ� אמת"וינשטיי� �יובל חיו וענבל עפרו�, יור� רבי�  16

 ).�2021עתיד לראות אור ב (רשויות השלטו�
רת המדינה בתחו� בדיקת טוהר המידות בשירות הציבורי מקומה של ביקו"אשר פרידברג   17

 .)1995, מהדורה שלישית (274 ביקורת המדינה בישראל הלכה ומעשה" בישראל
מבקר המדינה והבחינה של טוהר המידות "ראו דורו� נבות . דורו� נבות הקדיש רשימה לנושא זה  18

רשימה זו מתייחס נבות לגישות ב). ICON-S-IL Blog) 24.11.2019" בביקורת השירות הציבורי
, באופ� כזה או אחר, של מבקרי המדינה השוני� וכ� נות� דוגמאות לדוחות ביקורת אשר עסקו

 .בהיבטי� של טוהר המידות
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ביקורת המעלה חשש לביצוע מעשה פלילי ויידוע היוע� המשפטי . 3
 לממשלה בעניי� 

, לעילכאמור . פעמי� מעלה הביקורת ממצאי� המעלי� חשש לביצועה של עבירה פלילית

מבקר המדינה אינו אוחז בסמכויות , ע� זאת .ביצועה של עבירה פלילית פוגע בטוהר המידות

מעלה כאשר , לחוק מבקר המדינה) ג(14ובהתא� לסעי� לבדוק או לחקור עבירות פליליות 

 19.היוע� המשפטי לממשלהליידע בדבר את על המבקר , חשש לביצוע מעשה פליליהביקורת 

רת שמבצע מבקר המדינה מעוררת חשש לביצוע מעשי� פליליי� אינ� בה� ביקושהמקרי� 

וישנ� דוגמאות למקרי� אשר הועברו לידיעת היוע� המשפטי בהתא� לנתיב שנקבע , נדירי�

סעי� .  א� הסתיימו בהרשעה� הובילו לפתיחת חקירה וחלק� אשר חלק20,לחוק) ג(14בסעי� 

כאשר החשש ,  לחוק)ג(14שנקבע בסעי� לחוק מבקר המדינה קובע הסדר דומה לזה ) ד(43

לביצועה של עבירה פלילית מתעורר במהל� בירור תלונה שהוגשה למבקר המדינה בכובעו 

אשר יש בה� כדי להניע הליכי� פליליי� נגד עובדי , להסדרי� אלו. כנציב תלונות הציבור

 . תרומה ייחודית למאבק בשחיתות ולשמירה על טוהר המידות, ציבור

 ה על חושפי שחיתויותהגנ. 4

 תוק� חוק מבקר המדינה והוטל על המבקר התפקיד לברר תלונות פרטניות מאת 1971בשנת 

מוסד הידוע בעול� ( בתפקידו זה משמש מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור 21.הציבור

 אשר העניק למבקר 22, נער� תיקו� נוס� לחוק מבקר המדינה1981בשנת "). אומבודסמ�"כ

עובד הציבור שחש� מעשי "סמכויות להג� על , בכובעו כנציב תלונות הציבור, המדינה

מנ� עובד הציבור המעוניי� לקבל הגנה ו א23".הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקי�, שחיתות

 
העלתה הביקורת "ראו יור� רבי� ותהלה וינוגרד זה להיבטיו השוני� של סעי� המוקדשת רשימה ל  19

עיוני� בביקורת " ר המדינה והסדרי� קשורי�לחוק מבק) ג(14על סעי� : חשש למעשה פלילי
 ).2018 (75, 63 חוברת המדינה

בזבזנות ראוותנית וחשש ': דוח המבקר על הוצאות הזוג נתניהו"ראו למשל אביר� זינו   20
יש לבחו� : ש"מבקר המדינה ליועמ"רוני זינגר ; )17.2.2015(מדיני � פוליטי–מעריב " 'לפלילי�

: מבקר המדינה"גול� חזני ; )12.4.2015( באר� –כלכליסט " ל"קפתיחת חקירה נגד בכירי ק
שאול אמסטרדמסקי ורוני ; )5.1.2016( באר� –כלכליסט " 'חשש לפלילי� בפעילות נשות הדסה'

חתו פחשש לפלילי� בהתנהלות נתניהו לגבי מימו� נסיעותיו ובני מש': מבקר המדינה"זינגר 
ממצאי� : ל"דוח מבקר המדינה על קק"משה כה� ; )24.5.2016( באר� –כלכליסט " 'ל"לחו

מבקר "יובל אזולאי ; )18.1.2017 ( חדשות באר�–מעריב " הועברו ליוע� המשפטי לממשלה
 ).27.3.2019( באר� –גלובס " חשד לפלילי� במער� הרכש של המשטרה: המדינה

כי מבקרי המדינה פורת ציינה �ב�; 112ח "ס, 1971–א"התשל, )5' תיקו� מס(חוק מבקר המדינה   21
, פורת� ראו ב�. עסקו בבירור תלונות מאת הציבור עוד קוד� לעיגו� תפקיד זה בחוק באופ� מפורש

 .27–26' בעמ, 4ש "לעיל ה
 .280ח "ס, 1981–א"התשמ, )11' תיקו� מס(חוק מבקר המדינה   22
23   � .א לחוק מבקר המדינה45כלשו� כותרת סעי
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 א� בדר� כלל 24,לאחר שחש� מעשה שחיתות רשאי לפנות לקבלת סעד ג� בבית הדי� לעבודה

:  עדי� מנקודת מבטו של חוש� השחיתויות מכמה טעמי�נתיב הפנייה לנציב תלונות הציבור

אגרות ,  די�פנייה לבית הדי� לעבודה כרוכה בתשלו� שכר טרחת עור�(חיסכו� בעלויות 

טיפול על ידי אג� מיוחד במשרד מבקר המדינה אשר מתמחה בטיפול בחושפי , )וכדומה

עובדי� , י� שה� פסיכולוגי�האג� כולל ג� עובד(שחיתויות וליווי הוליסטי שאינו רק משפטי 

הסמכויות שניתנו לנציב בתחו� ההגנה על חושפי שחיתויות רחבות ). סוציאליי� וכדומה

 הצווי� אות� מוסמ� הנציב לתת 25.וכוללות את הסמכות לתת סעד אופרטיבי בצורת צווי�

לצוות על ", "כדי להג� על זכויות העובד, לרבות צו זמני, כל צו שימצא לנכו� ולצודק"כוללי� 

בה� הייתה התלונה על כ� שהעובד ש במקרי� " או על מת� פיצויי� מיוחדי�ביטול הפיטורי�

 במסגרת הסמכות 26".לצוות על העברת העובד למשרה אחרת בשירות מעבידו" וכ� ,פוטר

מעניק הנציב צו זמני להגנה מפני פיטורי� וא� מטיל על , לרבות צו זמני, לית� כל צו הכללית

תשלו� פיצויי� במקרי� שבה� בוחר העובד להפסיק לעבוד אצל מעסיקו בעקבות המעסיק 

המאבק נגד השחיתות יכול להסתייע ",  אכ�27.הפגיעה שנלוותה לחשיפת השחיתות מצדו

להתריע על מעשי , שה� חלק מהמערכת השלטונית, רבות בנכונות של אנשי� פנימיי�

אליה פוני� עובדי� המבקשי� שמרכזית  ונציב תלונות הציבור מהווה כתובת 28,"שחיתות

  . הפרת חיקוק או פגיעה במנהל תקי�, הגנה מפני התנכלות בשל חשיפת מעשה שחיתות

 ביקורת בחירות ומימו� מפלגות. 5

הוא ביקורת , התור� א� הוא לשמירה על טוהר המידות, תפקיד נוס� שהוטל על מבקר המדינה

בצע תפקיד זה מכוח חיקוקי� חיצוניי� לחוק המבקר מ. בתחו� הבחירות ומימו� המפלגות

 של המפלגות המתמודדות � אשר מסמיכי� אותו לבקר את חשבונותיה29,מבקר המדינה

. בבחירות לכנסת ושל הסיעות והרשימות המתמודדות בבחירות הנערכות ברשויות המקומיות

ות בוח� המבקר את חשבונותיה� של המועמדי� בבחירות המקדימות במפלג, כמו כ�

ה� , הביקורת עוסקת ה� בניהול החשבונות השוטפי�. והמועמדי� לראשות מועצות אזוריות

בהקפדה על הכללי� לקבלת תרומות וה� בעמידה במגבלות שנקבעו לעניי� ההוצאות המותרות 

בסופו של תהלי� הביקורת מפרס� המבקר דוח הכולל את ממצאיו וכ� . למועמדי� ולמפלגות

 
–ז"התשנ, )בירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקי�חשיפת ע(לפי חוק הגנה על עובדי�   24

1997. 
וה� בכובעו כנציב תלונות בעת מילוי תפקידו כמבקר המדינה ה� שכ� , זהו מצב מיוחד למדי  25

 .המלצותיואת א� אי� לו סמכות לאכו� ,  להמלי� על תיקו� ליקויי�הנציב/מוסמ� המבקרהציבור 
26   � .א לחוק מבקר המדינה45סעי
יוס� חיי� ) בדימוס(השופט , שאלות ותשובות ע� מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור"דוד נהיר   27

 ).2018 (14–13, 5, 63 חוברת עיוני� בביקורת המדינה" שפירא
 .)2019 (690, 667 לז משפטי�" המשפט המינהלי והמאבק בשחיתות השלטונית"ארז � דפנה ברק  28
; 1993–ג"תשנה, )מימו� בחירות(חוק הרשויות המקומיות ; 1973–ג"תשלה, חוק מימו� מפלגות  29

 .1992–ב"תשנה, חוק המפלגות
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דוגמה בולטת לחשיבות . הערבויות שניתנו למפלגות ולמועמדי�את רשימת התרומות ו

 30,פנחסיהביקורת בתחו� זה למניעת נגע השחיתות השלטונית הוא פסק הדי� הנודע בעניי� 

 במהל� מערכות בחירות וכללו וצעובשבו נדונו עבירות שיוחסו לחבר הכנסת דאז פנחסי אשר 

 כוזבי� למבקר המדינה במטרה לקבל את ניהול מערכת חשבונות בניגוד לכללי� ודיווחי�

   31.כספי המימו� הניתני� למפלגות

תפקידו של מבקר המדינה בשמירה על הכללי� למניעת ניגודי ענייני� . 6
  של שרי� וסגני שרי� 

, פעולות של איש ציבור הנעשות בעת שהוא נתו� בניגוד ענייני� מהוות פגיעה בטוהר המידות

המשפט המנהלי א� . לכדי מעשה שחיתות החוצה את הר� הפליליולעיתי� א� עלולות לעלות 

למנוע את הרע בטר� "במטרה , מצאות במצב שבו עלול להיווצר ניגוד ענייני�יאוסר על ה

במש� שני� רבות לא נקבע , חר� הכוח הרב הנתו� בידי שרי� וסגני שרי�,  ע� זאת32".יארע

חלי� על שרי� וסגני שרי� במטרה למנוע הסדר כולל ומפורט לעניי� מגבלות ואיסורי� אשר 

עליה הוטל ש מינתה הממשלה ועדה ציבורית 1977בשנת . מצב אפשרי של ניגוד ענייני�

שבראשה עמד השופט , הוועדה. להמלי� על כללי� למניעת ניגוד ענייני� של שרי� וסגני שרי�

 33.מעת לעת �אשר עדכנה אות, הגישה את המלצותיה ואלו אומצו בהחלטת ממשלה, אשר

תו� הימנעות ממצב , הכללי� קובעי� כי על שרי� וסגני שרי� לבצע תפקיד� בלא משוא פני�

עוד נקבעו הוראות לעניי� ייחוד כהונה ואיסור על עיסוק נוס� וכ� מגבלות . של ניגוד ענייני�

ה הכללי� הטילו על מבקר המדינ. על בעלות ושליטה בנכסי� וניהול ענייני� עסקיי� וכספיי�

 
לחבר הכנסת ). 1995 (661) 1(ד מט"פ, כנסת ישראל' כנסת נ� סג� שר וחבר, פנסחי �1843/93 "בג  30

קשירת קשר , ניסיו� לקבל דבר במרמה, פנסחי יוחסו עבירות של רישו� כוזב במסמכי תאגיד
הדיו� בעבירות נער� אגב שאלת הבקשה להסרת חסינותו של . צהרה כוזבתלביצוע פשע וה

 . פנחסי
כ פנחסי קשר ע� אחרי� קשר "ח, פי האמור בכתב האישו��על":  לפסק הדי�3 'פס, ראו ש�  31

הוא עשה כ� . ס תשלומי� לפעילי� במערכות הבחירות"להימנע מלרשו� בספרי החשבונות של ש
ייב מהתשלו� לפעילי� וכדי לאפשר תשלומי� לפעילי� אשר כדי להימנע מתשלו� מס המתח

 לקיי� מערכות חשבונות מלאות –וע� זאת , 'תורת� אמנות�'הצהירו כי אינ� עובדי� וכי 
כתנאי לקבלת , פי די��ס תוכל לקבל את אישורי מבקר המדינה הנדרשי� על"ותקינות כדי שש

תו� שה� , וש התכניות הפליליות הללוכ פנחסי ואחרי� פעלו למימ"ח. מלוא מימו� המפלגות
קשירת קשר לביצוע ; ניסיו� לקבל דבר במירמה; מבצעי� עבירות של רישו� כוזב במסמכי תאגיד

ה� . ס"במסגרת זו ה� קיבלו הלוואות שלא נרשמו בספרי החשבונות של ש. הצהרה כוזבת; פשע
בהתא� לכ� . אלה בספרי�ה� לא רשמו תשלומי� . משכו כספי� במזומני� כדי לחלק� לפעילי�

וזאת כדי לקבל במירמה אישור לקבלת , הגישו ביודעי� דיני� וחשבונות כוזבי� למבקר המדינה
 ."מלוא התשלומי� של מימו� המפלגות

מועצת ' תקוה נ�בעיריית פתח" הליכוד"סיעת  �531/79 "בבג לפסק דינו של השופט ברק 4' פס  32
 .)1980 (566) 2(ד לד"פ, העיר פתח תקוה

 .2003–ג"תשסה, הודעה בדבר כללי� למניעת ניגוד עניני� של שרי� וסגני שרי�  33
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הכללי� . את התפקיד לבדוק את עמידת� של השרי� וסגני השרי� בהוראות ובכללי� שנקבעו

 וכ� 34,מטילי� על השרי� וסגני השרי� חובות דיווח למבקר המדינה ובה� הצהרה שנתית

 עוד נקבע בכללי� הסדר ייחודי 35.נכסי� וזכויות בעת תחילת הכהונה, הצהרה מפורטת על הו�

שהזכויות בו , י� יהיה חייב השר או סג� השר לגרו� לכ� שעסק פרטילפיו במקרי� מסוימש

הכללי� א� מטילי� על . יועמד לביקורת של מבקר המדינה, עברו לאד� אחר בשל הכללי�

קיו� �מבקר המדינה למנות ועדה המוסמכת לדו� בבקשה של שר או סג� שר לקבל היתר לאי

 הכללי� מעניקי� סמכויות ג� ליוע� 36").ועדת ההיתרי�"הוועדה מכונה (כלל מהכללי� 

א� חלקו של מבקר המדינה בבדיקת העמידה בכללי� למניעת ניגודי , המשפטי לממשלה

ענייני� של שרי� וסגני שרי� הוא משמעותי ומהווה נדב� ציבורי חשוב בשמירה על טוהר 

  . רהמידות מצד שרי� וסגני שרי� שהתנהלות� אמורה לשמש דוגמה חיובית לכלל הציבו

  ביקורת בזמ� אמת ככלי למניעת שחיתות שלטונית. 7

כלומר לאחר שהמעשה , כביקורת לאחר מעשה, בדר� כלל, ביקורתו של מבקר המדינה נערכת

במהל� ביקורת , היינו, "זמ� אמת"קיימת פרקטיקה של ביקורת ב, ע� זאת. השלטוני הושל�

ביקורת בזמ� אמת . ות מתמשכותאו בשלב יישומ� של תוכני, שלבי תכנו� וגיבוש מדיניות

זאת בשונה מבחינת� בדיעבד או , כוללת ג� בחינה של אופ� קבלת ההחלטות בעת התהוות�

אשר אינה מעוגנת ,  לפרקטיקה זו37.בחינת עניי� מסוי� לאחר שזה כבר הפ� למעשה עשוי

 יתרו� מובהק 38.יתרונות וחסרונות, במפורש בחיקוקי� השוני� הנוגעי� לביקורת המדינה

המשמש כטע� המצדיק ביקורת בזמ� אמת הוא תרומתה למניעת פגיעה בטוהר המידות ומעשי 

וגילוי הפג� , ביקורת שלאחר מעשה אינה מאפשרת את מניעת ההתנהגות האסורה. שחיתות

לאחר שהמעשה האסור הושל� אינה מאפשרת במקרי� רבי� לתקנו או לכל הפחות מקשה על 

מצאות בניגוד יקבלת החלטות תו� ה,  במקרי� של חשש להטיית מכרזי�כ� למשל. התיקו�

שכ� ,  לביקורת בזמ� אמת יש יתרו� בזיהוי מוקד� של הפג�39.ענייני� או מינוי פוליטי פסול

   .לאחר השלמת המעשה לא נית� יהיה לגלותו ולמונעושייתכ� 

  

 
34   �הזכויות וההתחייבויות שיש , הנכסי�, ההו�) 1(": על ההצהרה לכלול,  לכללי�10בהתא� לסעי

מקורות ההכנסה של השר  )2( ;לשר ולבני משפחתו בתו� אותה שנה או בתו� תקופת הכהונה
 ". שנה או באותה תקופה וסכומי ההכנסה מכל מקורובני משפחתו באותה

35   � . לכללי�17בהתא� לסעי
 . לכללי��19 ו18סעיפי�   36
 .16ש "לעיל ה, וינשטיי��חיו ועפרו�,  רבי�ה על ביקורת הנעשית בזמ� אמת ראולהרחב  37
 .לדיו� בחסרונות וביתרונות ראו ש�  38
 .ש�,  מהמאמרהדוגמאות לקוחות  39
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  השחיתות השלטונית וער� השקיפות, מבקר המדינה: סיכו�. 8

אשר ממצבי� אותו כשחק� , מבקר המדינהשל  תפקידיו השוני�מה זו עמדנו בקצרה על ברשי

לבי� הקשר בי� המאבק בשחיתות . חוקתי חשוב במניעה של שחיתות ושמירה על טוהר המידות

אור השמש הוא המחטא הטוב "לפיה ש) המעט שחוקה(האמרה . לוברור לכשקיפות שלטונית 

 בקידו� ובשחר המדינה באמצעות דוחותיו יש תפקיד למבק. נכונה בהקשר זה" ביותר

הוא מבקר (הרי המבקר מבחו� ",  כפי שציי� מבקר המדינה לשעבר נבנצל40.השקיפות

חייב לגלות לפרלמנט ולציבור דברי� שאות� יודע המינהל א� אינו רוצה לגלות ) המדינה

חו� . הוצגוהשקיפות שזורה כחוט השני כחלק מההסדרי� השוני� ש,  למעשה41".לה�

, מפרס� המבקר ג� את החלטותיו בעניי� הגנה על חושפי שחיתויות, מפרסו� דוחות הביקורת

לרבות סנקציות שהוטלו ורשימות (את תוצאות הביקורת על מימו� הבחירות והמפלגות 

ההחלטה . וכ� את החלטות הוועדה למת� היתרי� הפועלת מכוח כללי ועדת אשר, )תורמי�

והתפקידי� הנוספי� שהוטלו " טוהר המידות"מדינה לבצע ביקורת בתחו� להטיל על מבקר ה

לפיה למבקר המדינה תפקיד חשוב במאבק שעליו לאור� השני� מקפלי� בתוכ� את התפיסה 

  .את ההבנה כי מדובר בחובה החלה עליו כלפי הכנסת וכלפי הציבור,  מכ� עלויתר, בשחיתות

 
המהווה את אחד ממסמכי היסוד לביקורת מדינה " הצהרת לימה"יבור נכלל בעקרו� הדיווח לצ  40

 The Lima Declaration of Guidelinesראו . לאומי של מוסדות ביקורת עליוני�� לפי הארגו� הבי�
on Auditing Precepts, 1977.  

תפקיד� של מוסדות ביקורת , פיקוח הפרלמנט על המינהל הממשלתי"נבנצל ' יצחק א  41
אשר פרידברג ( 42 )קוב� מאמרי� ומקורות( הלכה ומעשה –ביקורת המדינה בישראל  "ליוני�ע

 ). 1999, עור�


