
  
  

  2008 – ח"התשס, הצעת חוק להגברת המימשליות
  

בתחומי� שוני� מדיניות  לקבועהממשלה  להגביר את יכולתהינה מטרת חוק זה  .1

   .בפני הכנסת והציבורלמלא את אחריותה בכ� ווליישמה 

  

 :בחוק זה .2

  

פי� סעילכנסת לפי הממשלה הודיעה על מינויי� ותפקידיה� ש הממשל החברי –" נבחר"

  ;הממשלה: לחוק יסוד 31 !וד 13

וכ# ,  עליו הופקדמשרדשטחי הפעולה של העל  שר או סג# שר אחריות –" אחריות נבחר"

  ;ע#וצילבעל פעולות שנקבע בדי# כי הינו אחראי 

  ; משרד ממשרדי הממשלה–" משרד"

 ממשרדי הממשלהמשרד תחומי הפעולה עליה� הופקד  –" פעולה של משרדשטחי "

 .הממשלה:  לחוק יסוד31 !ד ו13 לפי סעיפי� הבהתא� להודעת הממשל

  

  י ממשלהלמשרדמחייבי�  סדרי עדיפויות –' פרק א

  

בכפו% , משרדבשטחי הפעולה של נבחר רשאי לקבל החלטה בדבר סדרי עדיפויות  .3

  .1985!ה"התשמ,  כמשמעו בחוק יסודות התקציבלמגבלות הקבועות בחוק התקציב

  

 : כתב ויפורטו בהב החלטה בדבר סדרי עדיפויות תינת# .4

  ;נושאי� שהטיפול בה� חייב להיעשות בקדימות המרבית) א(

לצמצ� את , שיש להימנע מלקדמ� המטופלי� במשרד אלהנושאי� מקרב ) ב(

  ;או לעכבוהטיפול בה� 

  .סדרי העדיפויותהטיפול בהתא� לוחות הזמני� לביצוע ) ג(

  

ורמי המשרד האחראי� על היוועצות בגתו� החלטה בדבר סדרי עדיפויות תתקבל  .5

 .בדברהתחומי� הנוגעי� 

  

 עליו חייב את כל גורמי המשרדתתפורס� ולה החלטה בדבר סדרי עדיפויות היא משנתקב .6

 : יחולו הוראות אלה, מבלי לגרוע מכלליות האמור.מופקד הנבחר

 

כל מטלה משרדית לפני ייעשה הענייני� שנקבעו בהחלטה כבעלי עדיפות ביצוע   )א(

 ;א� החליט הנבחר אחרתאלא , אחרת

 בהתא� לסדרי אלא משאבי� של המשרד הלא יקצבעל תפקיד במשרד   )ב(

על ידי הותרת ,  בי# במעשה ובי# במחדל–" הקצאה" ולעני# זה העדיפויות שנקבעו

  ; בעינו!מצב קיי� שאינו תוא� את ההחלטה בדבר סדרי העדיפויות 

 

או ע החלטת סדרי עדיפויות אי ביצו, )ב(או ) א(בסעיפי� קטני� האמור אי קיו�   )ג(

עילה להעברה  ה� – האמור בה בסטייה מהותית מ# המועדי� שנקבעו בהביצוע 

 .הסדר או הסכ�, על א% הקבוע בכל די#, מתפקיד
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  החלטותמת� זמני� לציבת ק: 'פרק ב

 

,  שקבע בתו� תקופה קצובה,לבעל תפקיד במשרדו לקבלבכתב רשאי להורות נבחר ) א( .7

 החלטה ה בה�טר� ניתנא� , כאמורבעל תפקיד הוגשו לש בעני# או קשהבבהחלטה 

 :תקיימו כל אלהובלבד שה, סופית

  

ת המסמכי� י כדי# של הבקשה בלוולפחות מאז הגשתהשישה חודשי� חלפו ) 1(

  ;הדרושי� למת# החלטה

לש� קבלת החיוניי�  ,הפרטי� שהתבקשו על ידי המשרדמסר את המבקש ) 2(

   ;בקשההחלטה ב

החלטה סופית ל עלאחר ששמע את בעל התפקיד האחראי , שוכנעבחר נה) 3(

השתהות בש על העניי# פהבקבלת הכרעה באותו עני# עדיטובת הציבור כי , בעני#

  ;נוספת

  

  ;  במשרדי� שיפוטיי�בעלי תפקידלגבי לא תחול ) א(ק "הסמכות לפי ס) ב(  

    

 להעביר את חובת נבחראי הרש, )א(לא קיבל בעל התפקיד החלטה כאמור בסעי% קט# ) ג(

על פי אמות המידה ,  או להחליט בדבר בעצמוההחלטה הסופית לבעל תפקיד אחר

  .החלטה כאמור תהיה מנומקת  .המקובלות להחלטה באותו סוג של בקשות

 

וכל פטור או הגנה המנויי� , תהיה חייבת בגילוי לכל אד� 7 לפי סעי% נבחרשנת# הוראה  .8

 .לא יחולו לגביה 1998 –ח "התשנ, בחוק חופש המידע

  

  

  מזעור סחבתתיאו� בי� גורמי ממשלה לש� : 'גפרק 

  

עניי# הנוגע לשטח פעולה פי די# להחליט ב לעבעלי תפקידי� המוסמכי� כנס  רשאי לנבחר .9

 לש� קבלת % משות#לדיו –  ובי# אינ� נמני� עליומשרדובי# שה� נמני� על , של משרדו

סחבת בענייני� בה� טובת הציבור מחייבת למנוע רה במט , במהירות וביעילותההחלט

 .)"דיו� משות!" –להל# (הכרעה מהירה 

  

כדי לפגוע  9 כאמור בסעי% לדיו# משות%  לכנס בעלי תפקידי� נבחראי# בסמכותו של  .10

כאמור מ# לדיו# משות% שהוזאול� בעל תפקיד ,  בעלי תפקידי� כאמוריה� שלסמכויותב

לגבי ההחלטה שבסמכות� הנדרשת נומקת  המואת עמדתבו ולהביא דיו# חייב להשתת% ב

 .נבחרבלוח הזמני� שקבע ה, לאותו עני#

  

לפי קבע נבתו� פרק הזמ# שאת עמדתו המלאה לדיו# משות% בעל תפקיד הביא לא ) א( .11

אותו בעל תפקיד כי אי הגשת רשאי הנבחר להודיע ל – יו�  45!ואשר לא יפחת מ 10סעי% 

 .למת# אישור המתחייב ממנו על פי כל די#ת בעל התפקיד הסכמליחשב עמדה מלאה ת
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רשאי הנבחר לקצוב לבעל התפקיד זמ# נוס% להגשת עמדתו המלאה , בהודעה כאמור) ב(

והמנומקת ולהודיעו כי א� לא יגיש עמדה מנומקת ומלאה ייחשב הדבר להסכמתו למת# 

 . לכל דבר ועניי#, תחייב ממנוהאישור המ

  

  סמכות הכרעה לראש הממשלה במחלוקות בי� משרדי ממשלה: 'פרק ד

  

משרדי ממשלה ואשר מחמת חילוקי דעות כמה של אחרת מחייב אישור או פעולה העני#  .12

הגיע למבוי שהטיפול בו שהתעוררו בי# המשרדי� לגבי אופ# הסדרתו נזנח הטיפול בו או 

זולת א� החליט ראש הממשלה כי ההכרעה תהיה , ת ראש הממשלה יובא להכרע–סתו� 

 .במליאת הממשלה

 

 .  הכרעת ראש הממשלה תיעשה על פי פניה של אחד המשרדי� הנוגעי� בדבר .13

  

אי# באמור כדי לגרוע מסמכות היוע/ המשפטי לממשלה להכריע בכל סכסו� הקיי� בי#  .14

 יכריע בדבר היוע/ – סיווג העני# התעורר ספק לגבי; משרדי הממשלה בענייני� משפטיי�

  .המשפטי לממשלה

  

  הגברת שקיפות: 'הפרק 

  

לחוק חופש ) 5(!)1) (ב(9המידע הנוגע לענייני� המנויי� להל# יהיה פתוח לציבור וסעיפי�  .15

 :לא יחולו, 1998 –ח "התשנ, המידע

  

 ; לחוק4 סעי% לפי ההחלטת סדרי עדיפויות שניתנ  )א(

 ;)א(7ה קצובה שניתנה לפי סעי% בתו� תקופלקבלת החלטה ה הורא  )ב(

 ;לחוק) ג(7לפי סעי% שניתנה  על העברת סמכות ההחלטה ההחלט  )ג(

 ;על נימוקיה,  לחוק9החלטה לקיי� דיו# משות% לפי סעי%   )ד(

 ; לחוק10לוחות הזמני� שקבע השר לדיו# משות% לפי סעי%   )ה(

 . לחוק13פנית משרד ממשרדי הממשלה לקבלת הכרעת ראש הממשלה לפי סעי%   )ו(

  

לאחר , נבחר רשאי לקבוע כי אד� שהוא עובד מדינה נהג בניגוד להוראות חוק זה) א(  .  16

  ;ששמע את טענותיו של האד� הנוגע בדבר

  ;קביעת השר תהא מנומקת ותועבר לנציב שירות המדינה) ב(

, אד� שנהג בניגוד להחלטה או להוראה שניתנה לפי חוק זה, בדרגה ובשכר, לא יקוד�) ג(

  . ושלא תפחת משנתיי�, נציב שירות המדינהשיקבע לתקופה 

  

  דברי הסבר

  

  

החוק המוצע בא להגביר את המשילות 

על בישראל לאפשר קביעת מדיניות ויישומה 

, וחי זמ# סבירי�ובטידי הרשות המבצעת 

, זאת על ידי טיפול בעוד% הבירוקרטיה

בסחבת ובעיכובי� המשבשי� קבלת 

עדר כל ג� בהי, החלטות ומת# אישורי�

תיקו� סדרי   החוק ל.הצדקה עניינית לכ�

 אמור היה 1958 –ט " התשי)הנמקות(מינהל 

, לתת מענה לתופעת עוד% הבירוקרטיה

ה# משו� שאינו נוגע , אול� הוא נכשל בכ�
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בכל מרחב הליקויי� המינהליי� וה# משו� 

  .שלא נאכ% באופ# משמעותי

  

 את הטיפול בחוליות תהחוק מרכזהצעת 

 –קבלת החלטות בזרוע המבצעת תהליכי 

החל מתהלי� קביעת סדרי העדיפויות בכל 

עבור בקציבת , אחד ממשרדי הממשלה

זמני� למת# החלטות בענייני� הנתקעי� 

מעבר לכל טווח זמ# סביר וכלה בתופעת 

הפוקדת החלטות , משרדית!הסחבת הבינ

גורמי  שמצריכות אישורי� ועמדות מכמה

מוסדרי� נושאי� אלה . ממשלה יחדיו

  .להצעת החוק'  ד–' בפרקי� א

קביעת� של סדרי מינהל יעילי� , לבסו%

והענקת סמכויות בידי הנבחרי� האחראי� 

 יאוזנו על ידי –לקביעת המדיניות ויישומה 

הגברת השקיפות לגבי החלטות והוראות 

המוצאות על יד� אגב תהליכי קבלת 

בכ� .  החלטות וביצוע ההחלטות האלה

  . להצעת החוק'עוסק פרק ה

  

ליקוי :  סדרי עדיפויות מחייבי�–' פרק א

מרכזי בהתנהלות הרשות המבצעת נעו/ 

בחוסר היכולת לקבוע סדרי עדיפויות 

' פרק א.  מחייבי� כשגרה מינהלית מחייבת

להצעת החוק בא להסדיר היבט זה ולאפשר 

לאחר , לקבוע, לנבחר המעוניי# בכ�

זת החלטה המרכ, היוועצות בדרגי המשרד

החלטה .  את סדרי העדיפויות המחייבי�

תכלול ג� פירוט של הנושאי� אות� , כאמור

כדי להתמקד בסדרי , יש לעכב או לבטל

מעמד� המחייב של סדרי .  העדיפויות

העדיפויות מתבטא בכ� שמעשה או מחדל 

, בנסיבות המתאימות, בניגוד לה�  יהוו

בכ� יוגש� העקרו# .  עילה להעברה מתפקיד

 (Accountability)י של אחרייתיות הבסיס

תופעות שכיו� אי# , ולאי ביצועלאי עשייה 

החלטת סדרי עדיפויות .  לה# מענה מערכתי

תהא פתוחה לעיו# הציבור ולא תיחשב 

, חוק חופש המידעבמוב# " חומר פנימי"ל

  . 1998 –ח "התשנ

  

פרק זה :  קציבת זמ� למת� החלטה–' פרק ב

ות הניהולית בא להעניק לנבחר את הסמכ

" צווארי בקבוק"המתבקשת לשחרר 

תכלית� של .  הנמצאי� במינהל משרדו

להעניק , בי# היתר, משרדי הממשלה היא

אישור , שירות לציבור הנזקקי� להחלטות

מוצע כי בקשות שטר� .  או מסמכי� שוני�

 חודשי� מאז 6 !נענו למרות שחלפו למעלה מ

הוגשו והומצאו לגביה# כל המסמכי� 

יוכלו להיכנס למסלול ושי� על פי די# הדר

כ� שלא יתנהלו " קציבת זמ# להחלטה"של 

מוב# כי קציבת זמ# .  באי# מועד גג לנתינת#

כאמור חייבת להיעשות בהתא� לאמות 

המידה הנהוגות במשפט המינהלי לגבי אופ# 

שר . ברגר נ, 297/82צ "בג(קבלת החלטות 

. ל נסג, 217/80צ "בג, 29) 3(ד לז "פ, הפני�

, א% כא#).  429) 4(ד לד "פ, שר הפני�

החלטה בדבר קציבת מועד למת# החלטה 

הנסיו# מלמד כי .  תהיה פתוחה לעיו# הציבור

בהעדר סנקציה ממשית אי# להחלטות מסוג 

מוצע לקבוע כי , על כ#.  זה נפקות ממשית

, א� ג� לאחר החלטה בדבר קציבת מועד

שוב לא עמד הפקיד האחראי בחובה 

 חודשי� 6וזאת לאחר , ליט בבקשהלהח

כי , שחלפו בלא כל החלטה בבקשה כאמור

אז יוכל הנבחר להעביר את ההחלטה לאחר 

ההנחה היא כי . או להחליט בה בעצמו

מדובר בצעד שיהא צור� לנקוט בו רק 

של הפרה חוזרת של , בנסיבות קיצוניות

  .החובה לית# החלטה במועד סביר

  

 ממשלה למזעור  תיאו� בי� גורמי–' פרק ג

מצי% את תופעת הסחבת ' פרק ג:  סחבת

המתרחשת כאשר אד� נזקק לאישור 

הצעת החוק באה .  משורה של גורמי ממשלה

לקבוע כי במקרי� בה� מתחייבת הכרעה 

מהירה יידונו בקשות כאלה בפורו� של 

של גורמי ממשלה במטרה " שולח# עגול"

כאשר נשמרת , להתכנס להחלטה במהירות

 של כל אחד מגורמי הממשלה סמכותו

א� מוטלת , להחליט לפי תפקידו וסמכויותיו

עליו רק החובה לפעול על פי פרוצדורה 

תיאו� .  מתואמת ע� יתר גורמי הממשלה
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ה# , זה בי# גורמי ממשלה מקד� את היעילות

מצד האזרח וה# מצד הממשלה ובאופ# זה 

התמונה "יראו כל גורמי הממשלה את 

לת התגובה הממשלתית ותשתפר יכו" כולה

  .לבקשות מורכבות לקבלת אישורי�

  

:  סמכות הכרעה לראש הממשלה–' פרק ד

במקרי� רבי� מתעורר הצור� בתיאו� 

קבלת החלטות וביצוע# בי# כמה משרדי 

אחת הבעיות במצבי� אלה היא .  ממשלה

שחוסר הסכמה בי# משרדי ממשלה מעכב 

, באופ# מהותי ביותר את התהלי� כולו

מוצע אפוא .  � ללא כל הצדקה ענייניתלעיתי

כי כאשר מדובר במחלוקות כאלה שהביאו 

יבוא , את הטיפול בעני# מסויי� למבוי סתו�

הדבר באופ# סדור ומוסדר להכרעת ראש 

אשר בידיו תהא הסמכות להכריע , הממשלה

בדבר בעצמו או להעבירו להכרעה במליאת 

בסעי% , הצעת החוק מדגישה.  הממשלה

כי אי# באמור כדי לגרוע מסמכותו , מיוחד

של היוע/ המשפטי לממשלה להכריע 

במחלוקות בי# משרדי הממשלה כאשר 

מחלוקות אלה סבות על עניי# משפטי 

  ).להבדיל מעני# שבמדיניות(

  

פרק זה מבקש :  הגברת שקיפות–' פרק ה

לאז# את הגברת היכולת להכריע ולבצע 

בהגברה מנגד של השקיפות בדבר 

כיו� קבוע .   של גורמי הביצועהתנהלות�

 פטור 1998 –ח "התשנ, בחוק חופש המידע

גור% מחשיפת מידע פני� משרדי תחת 

של משרדי " חומר פנימי"הכותרת 

חומר "מוצע כי החיסוי של .  הממשלה

לא יחול על החלטות והוראות " פנימי

כדי , בי# היתר, וזאת, שיינתנו לפי חוק זה

וטית לאפשר חשיפת# לביקורת שיפ

הצעת החוק אינה .  במקרה הצור�, מתאימה

מבקשת להעניק סמכויות חסינות מפני 

אלא להעניק יכולת וכוח , ביקורת כזו

להכריע יחד ע� החשיפה המתבקשת 

 .כמקובל במדינת חוק, לביקורת שיפוטית

  

  

  

  


