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 תקציר 

מהן , ולבחון מה ניתן ללמוד ההחלטות שמקבלת הממשלה בישראלשל ניתוח מפורט להציג עבודה זו מבקשת 

 ת עבודההחלטות שהתקבלו בשנ 1762 שלסקירה , המבוסס על ראשון מסוגוזהו ניתוח . על פעילות הממשלה

ויישומן,   טייב את החלטות הממשלהלו  משרד ראש הממשלה, כאשר ביקשו אנשיהיוזמה לעבודה הגיעה מאחת.  

שאלת המחקר הראשונה, והמענה , אם כן,  זאת  .מה מחליטה הממשלהמסודר אודות  תיעוד  בנמצא  ינו שאין  והב

סוגיות מ -הממשלה, המאפשר הצצה לתחומי העיסוק של ההחלטותמדוקדק של לה ניתן באמצעות סיווג 

ועדות השרים, פרוצדורליות,  יות  גסוהתקציב,    ,בכלל כךשבמרכז סדר היום הציבורי, ועד לאיזוטריה מנהלתית.  

 .החריג בחקיקה פרטיתעיסוק וה

כפי , נבחנו ארבעה תפקידים של הממשלה, אופי הממשלה כפי שמשתקף מהחלטותיהכדי ללמוד על 

 -נמצא שהחלטות הממשלה בישראל מבטאות תפקוד דומה בעיקרו. דינות בעלות משטר דומהמשתקפים במש

בריבוי תפקידי הממשלה, בהיקף העיסוקים המנהליים, בדומיננטיות של ראש הממשלה, ובהיבטים טכניים של 

בעיקר באמצעות ,  המבטאת את רצון בוחריה  ,מדיניות "מחדשת"הממשלה כנותחו החלטות  ראשית,  הישיבות.  

אשרור. -היא "דירקטוריון" לרשות המבצעת, כפי שניכר במאות החלטותהממשלה  תקציב וחקיקה. שנית,

תפקידה השלישי של הממשלה, כמתאמת עבודת המערכת הקבינטית והקואליציה, נבחן בהחלטות אודות 

המערכת הממשלתית עצמה, וכן העיסוק הרב בהצעות חוק פרטיות )מאפיין ישראלי ייחודי(. לבסוף, משמשת 

 כך נבחנו סעיפי דיון והצהרות הממשלה.בתוך כזירה לדיונים פוליטיים וציבוריים, והמליאה גם 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תודות

שאותו הוביל משרד כחלק מפרויקט טיוב החלטות הממשלה, נוצרו ואיסוף הנתונים למחקר הרעיון לעבודה זו 

אפשרו לי את ד"ר גל אלון ולליאור רשף, אשר הובילו את הפרויקט, ראש הממשלה. תודתי נתונה קודם כל ל

החומר המודפס רבות בהשגת הממשלה עזרו אנשי מזכירות  .נדרשלחומר הגולמי, והגישו כל סיוע  הגישה

, שמזכירות הממשלה בישראל וענו לכל שאלה בסבלנות רבה. בראשם מר אריה זהר,  בעשרות קלסרים, וסידורו

, הסבלנותעל  קינן-ציאנויתודה מיוחדת לפרופ' רענן סול .במשך עשורים רבים בדמותו ובצלמונבנתה 

העבודה את סיום פשר יולצוות בית הספר שא, שהחזירה אותי לתלם וה"דחיפה האחרונה"המקצוענות, 

בנדיבותו מיוחד, שכה חסר בנוף כיום. ואדם  והלימודים למרות הנסיבות. פרופ' אשר אריאן ז"ל היה מורה

 נלקח מאיתנו בטרם עת. יהי זכרו ברוך.הסכים להנחות אותי כברת דרך בעבודה זו, עד ש

 .היקרים מכל שניו גלי, שקד -הדוחפת והמאפשרתתודה למשפחתי התומכת, ואחרונים חביבים, 
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 רשימת התרשימים והטבלאות 

 תרשימים

 18 : החלטות בנושא חקיקה פרטית לעומת שאר ההחלטות1תרשים 

 18 : התפלגות סוגי ההחלטות בהם נעשה שימוש בעבודה2תרשים 

 19 החלטות( 184ממשלה ביצועיות ): סוגים עיקריים של החלטות 3תרשים 

 23 : מיפוי החלטות בנושא חקיקה ממשלתית4תרשים 

 26 החלטות ממשלה פורמליות בעיקרן 282: התפלגות 5תרשים 

 30 ההחלטות בנושא מינויים, לפי סוג המינוי 94: : חלוקת 6תרשים 

 33 החלטות( 125: התפלגות החלטות בנושא עבודת הממשלה )7תרשים 

 37 להצעות חוק פרטיות ס: התפלגות עמדתה של הממשלה ביח8תרשים 

 38 : פילוח החלטות שאינן תמיכה או התנגדות בהצ"ח פרטיות9תרשים 

 40 : חלוקת קואליציה/אופוזיציה בכנסת ובהחלטות הממשלה10תרשים 

 40 בקואליציה: היחס בין החלטות הממשלה לגודל הקואליציה לאור השינויים 11תרשים 

 41 : תמיכת הממשלה בהצ"ח פרטיות של חברי הקואליציה/אופוזיציה12תרשים 

 42 : התפלגות עמדת הממשלה ביחס להצ"ח של חברי סיעת "ישראל ביתנו"13תרשים 

 45 הסעיפים לדיון 158: התפלגות 14תרשים 

 47 הממשלהמספר ממוצע של סעיפים והחלטות בישיבת מליאת  :15תרשים 

 49 : משך הזמן של ישיבות מליאה הממשלה, והזמן המוקדש לכל סעיף )דקות(16תרשים 

 50 : התפלגות סוגי ההחלטות שהתקבלו במשאל שרים17תרשים 

 52 : הרכב הצוותים והועדות המוקמים על ידי הממשלה18תרשים 

 טבלאות

 18 הממשלהמיון סוגי ההחלטות למאפייני עבודת : 1טבלה 

 20 הקצאת תקציב להחלטות ביצועיות מחוץ לדיוני התקציב: 2טבלה 

 39 משקל הקואליציה והאופוזיציה לאורך השנה הנבדקת: 3טבלה 

 62 חוקים בולטים שמכוחם התקבלו החלטות ממשלה: 4טבלה 
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 עבודת הממשלה בישראל בראי החלטותיה ניתוח  :מבוא

השנה הראשונה לכהונת לסיכום , ערך ראש הממשלה נתניהו מסיבת עיתונאים 2010בתאריך שבעה באפריל, 

קיבלנו   זו ממשלה של עשייה."באחד הציטוטים אשר הובאו בהרחבה בעיתונות אמר ראש הממשלה:  ממשלתו.  

 ת ישראלממשלות" בהחלטקבלת  ", מדובר היה בשנה שגרתית של  מעשהאולם ל.  1החלטות"  1,500  -השנה מעל ל

  עבודה זו.ענפה עומד בלב "עשייה" ובועדותיה. הזיהוי השגוי של המספר הגבוה של ההחלטות עם 

, אשר התקבלו במהלך שנה אחת החלטות ממשלה  1700המחקר מתבסס על ניתוח מאגר נתונים ייחודי של מעל  

מאגר הנתונים נבנה באופן ידני, בהזמנת אגף המדיניות  .בממשלת אולמרט (2008אוגוסט  -2007אוגוסט )

כל ההחלטות שמתקבלות, ולמפות את של המשרד לעקוב אחר במשרד ראש הממשלה, בדיוק משום הקושי 

אלו החלטות מקבלת הממשלה   שאלת המחקר הראשונה:מיפוי זה בא לענות על    כתוצאה מכך לפעול ליישומן.ו

, בהתאם לצרכי המשרד וצרכי המחקר )עוד על המתודולוגיה קטגוריות במספר תויגהכל החלטה  בישראל?

המיפוי של החלטות הממשלה.  אחר  בישראל, או על ניתוח מפורט  לא ידוע למחבר על מאגר מידע דומה  .  '(בבפרק  

, מעבר לעיסוק בהחלטות ספציפיות )כפי שבדרך כלל נעשה ניתוח תבניות בעבודת הממשלההמקיף מאפשר 

 מה מלמדות החלטות הממשלה על אופי עבודתה?של העבודה: השניה המחקר  תמכאן שאל. בדיון הציבורי(

בדמוקרטיות פרלמנטריות פעילות קבינטים הרחב יותר של התיאורטי ההקשר  לאור ןתיבחהשניה השאלה 

לאחר סקירה קצרה . על אלו, בפרק א'(עוד )יים של עבודת הממשלה בישראל המחקר )המוגבל( הק, וכן במערב

תפקידים בולטים של "הממשלה" )חבר ארבעה  תיבחנה ההחלטות ואופיין לפי  של כלל מאגר הנתונים )פרק ב'(,  

הרשות  מנהלתכהממשלה החלטות ; )פרק ג'(הנבחרת הביצועית ע זרווכ, "חדשת"מהממשלה כהשרים(: 

את עבודת המשרדים  כמתאמתהחלטות הממשלה ; פרק ד'תיבחנה ב "דירקטוריון על"המבצעת, המשמשת כ

 'ופרק ולבסוף, . )פרק ה'( , אשר העיסוק בחקיקה פרטית מהווה את רובן המכריעוהמערכת הקבינטית עצמה

שניתן את יבחן ' זפרק בנוסף,  .מפלגתיים וציבוריים זירת דיוניםידון בהחלטות המבטאות את היות הממשלה 

 א מקבל. ומההחלטות שה ,ועצמ הקבינטיהמנגנון פעילות ללמוד על 

הן טכניות החלטות מדי חודש, אך רבות מהן  מעל למאה  ממשלת ישראל מקבלת    ,בעבודה  לראותיהיה  פי שניתן  כ

פרק בוכמעט מחצית מההחלטות עוסקות בחקיקה הפרטית החריגה בהיקפה בישראל. ין, יומנהלתיות באופ

 .במסקנות העיקריות ממאגר הנתוניםנדון סיכום ה

 
 html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3400766,00 7.4.2010ראו לדוגמה דיווח ב"כלכליסט" מתאריך  1

 ( 2020בפברואר,  23)נבדק שוב בתאריך 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3400766,00.html
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 ובישראל אירופה פעילותם של קבינטים ב -תהשוואתיסקירה  פרק א':

מתוך כוונה במערב אירופה,  2הספרות הקיימת אודות פעילות קבינטיםאת בקצרה בפרק זה אבקש לסקור 

עקרונות הפעולה הקלאסיים יובאו כאן  , אותם ניתן יהיה לצפות למצוא גם בישראל.למצוא מאפיינים דומים

, ות שממלא פורום זהים בימינו במדינות השונות, בהקשר לפונקציות השוניאופן ביטו, ושל מליאת השרים

ופרטי  של פרוטוקוליםחשאיות דיוני הממשלות מונעת פרסום מלא ככלל,  .שמאפשר זאתהטכני והמנגנון 

סיכומי הדיונים/ההחלטות הגלויים לציבור בלבד, וראיונות עם , ופעמים רבות המחקרים מתבססים על דיונים

בשל כך, אבקש להציג את דפוסי  .נט בפינלנד(נמצא מחקר חריג אודות פילוח ההחלטות של הקבי) המשתתפים

, לא נחקרה רבותבפרט  פעילות מליאת הממשלה בישראל  הקבינט בישראל לאורם.  , ולנתח את  הפעולה הכלליים

בנושא ככל שנמצא מחקר החלטות הממשלה בצורה שיטתית. כלל המנתח את  חומר אקדמי רלבנטי ולא נמצא

עבודתה הקולקטיבית של המליאה, החלטות השני של הפרק, בפרט אודות  ק, הוא יובא בחלבישראל זה

בעת כתיבת הנתונים בבסיס עבודה זו, לא נמצא מאגר בשל ייחודיותו של התקציב, ותוכן החלטות הממשלה. 

 אשר ניתן להשוות אליו את התוצאות. בישראל, מאגר דומה מהעבר העבודה 

 העקרון הקבינטי במשטר הפרלמנטרי

עקרונות היסוד של הדמוקרטיות המודרניות הוא עקרון הפרדת הרשויות. יחד עם זאת, בבסיס השיטה אחד מ

[( כינה את הקשר 1963[1867)  Bagehotהפרלמנטרית, עומד קשר הדוק בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת.  

חוליה המחברת הזה כ"סוד היעיל", המאפשר את השלטון המיטבי. בלב הקשר הצמוד עומד הקבינט, שהוא ה

להביא לפיזור ע, ובאפשרותו נבחר על ידי הגוף המחוקק כדי להיות הגוף המבצו את שתי הרשויות, בהיות

 הפרלמנט שמינה אותו, ובכך מושגים איזון ואחריות של שני הגופים. בצורה ממצה, מוגדר הקבינט כך: 

"The cabinet, in a word, is a board of control chosen by the legislature, out of persons whom it 

trusts and knows, to rule the nation (Ibid., 67).” 

במידה רבה, תפיסה זו לא השתנתה עד היום, גם אם חלו שינויים באופי פעילותם של הקבינטים במדינות 

ראש הממשלה מול  ( מדגיש את מאזן הכוחות המייחד את הקבינט: כוחו של1963: 21) Crossmanהשונות. 

הקבינט, כוחו של הקבינט מול הפרלמנט, והמבנה המיוחד של הקבינט בעצמו, כגוף ובו שרים השווים בכוחם. 

 
לגוף השלטוני המורכב משרים וכולל בדרך כלל מליאה וועדות. בישראל משמש הביטוי  cabinetבספרות נהוג השימוש במונח  2

)"הקבינט הבטחוני"(, והמונח "ממשלה" משמש תכופות לאומי "קבינט" בדרך כלל כשם קיצור לועדת השרים לענייני בטחון 
, על אף שלמעשה מדובר בחלק אחד קטן מה"ממשלה" במובן של הרשות המבצעת. של מליאת הממשלה ר הגוף הקבינטילתיאו

לצורך בהירות, בפרק זה אשתמש ב"קבינט" לתיאור מדינות אחרות, ובחלקים העוסקים בישראל אשתמש בדרך כלל במונח 
 "ממשלה" המוכר יותר.
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בעוד שכל שר אחראי לעניינים השוטפים של משרדו ואחראי כלפי הפרלמנט על פעולות משרדו )המבוצעות בידי 

העקרונות המנחים את פעילותו הן נאמנות  פקידים מקצועיים(, הקבינט מקבל את ההחלטות המרכזיות.

למפלגה, אחריות קולקטיבית וחשאיות. עקרונות אלו אמורים לאפשר לשרים לקבל החלטות חופשיות 

 ומשיקולים זרים, כאשר הם יודעים שעמדותיהם בדיון לא ישפיעו על תפיסתם בציבור. אמנם לאורך השנים חל

 אך ההחלטה הקולקטיבית עדיין עומדת במרכזם.בהמשך(,  ופקטו בקבינטים )רא-שינויים דה

הממשלה הקבינטית היא קולקטיבית וקולגיאלית, משום שהיא זקוקה לאמון קולקטיבי של הפרלמנט שמינה 

אותה. הקבינט קם כקבוצה, ופועל כקבוצה במהלך שלטונו. הפעילות הקולקטיבית היא ייחודית לצורת שלטון 

(. מבנה זה Blondel and Muller-Rommel, 1993: 1-3לות בימינו )זו, ומערימה קשיים על תפקוד הממש

משותף לכל מערב אירופה, ומייחד מדינות אלו, וכן את ישראל, יפן, חלק ממדינות חבר העמים הבריטי ומספר 

 מדינות במזרח אירופה.

 והחלטותיהכיום, המערכת הקבינטית באירופה 

 דוומיסיטי, שעיקרם גידול חד במשימות הקבינט ובהרכבו, במהלך המאה העשרים חלו שינויים בקבינט הבר

(. בעוד שניתן לראות את הקבינט של המאה התשע עשרה מנוהל Burch and Holiday, 1996: 13-20עבודתו )

כמעין "מועדון ג'נטלמנים" ללא החלטות פרוצדורליות חד משמעיות, במהלך מלחמת העולם הראשונה חל 

בכמות הסוגיות שעלו על שולחן הקבינט, והיקפן, נערכה רפורמה שבמסגרתה הוקמו מפנה. לאור עליה דרסטית  

מלחמה פנימי וועדות משנה -(, קבינט, המקביל למשרד ראש הממשלה בישראלCabinet Officeמשרד הקבינט )

 של הקבינט. כמו כן החל השימוש בפרוטוקולים ובהחלטות רשמיות בישיבות.

, אשר דנות בנושאים רבים שאינם עולים השרים  זק עוד יותר מעמדן של ועדותלאחר מלחמת העולם השניה התח

, כאשר באופי הפעילות דומים( מציין שינויים 1988) Burchעל שולחן הקבינט ואף מורשות להחליט בשמו. 

 לפתור במקומות אחרים.עוסק בנושאים שלא ניתן היה זה בעוד ץ לקבינט, מרבית ההחלטות מתקבלות מחו

באופן טבעי, העלייה בדרישה לתשומת לבה של הממשלה והסיבוך של עיסוקיה לא פסחו על שאר מדינות 

( מציין שככל שהקבינטים הפכו לפחות קולגיאליים וקולקטיביים, כך רואים 1993: 78-88)  Thiebaultאירופה.  

ות הקבינט. עם זאת, בפגישת המליאה זירה פחות קריטית לקבלת ההחלטות, לצד עלייה ניכרת במספר ועד

פגישת המליאה עדיין נהנית מחשיבות מהותית וסמלית, ובמרבית המדינות זהו עדיין הפורום המחייב מבחינה 
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הזדמנות לממשלה להכריז על גם חוקתית או מנהגית לאשר הצעות מדיניות ממשלתיות. המליאה היא 

 החלטותיה, בדרך כלל בליווי הודעה לעיתונות.

Blondel  (1997: 6-16  מציין )שרי האוצר קיבלו   כאשר,  פקידו ועצמתו של ראש הממשלה גדלו בכל המדינותתש

תפקידים של מתאמים כלליים של הממשלות. הצורך בתיאום רב יוצר מתח בין המשרדים השונים. גם בנושא 

פקטיביות את זה מסייעות ועדות הקבינט, כאשר המליאה כבר אינה מסוגלת במהלך פגישה שבועית לתאם בא

פעילות המשרדים. אם כך, תהליך קבלת ההחלטות כולל למעשה רשת שנפרשת לאורך כל המערכת הקבינטית: 

מזכירּות הממשלה, הנהגות המפלגות, ועדות הקבינט,  ,ה/ם, ראש הממשלה ומשרדויהשרים והּפקידּות במשרד

 פורמלי כאחד.-מים באופן פורמלי ולאעצמה. התיאום וההכנות ברשת זו מתקיית הממשלה  צוותי עבודה ומליא

Buckley (2006: 29 טוען כי תפקידו הבסיסי של הקבינט הוא הצעת חוקים ווידוא של ביצועם. הוא מונה )

תשעה תפקידים מפורטים של הקבינט המודרני: ההחלטה הסופית על מדיניות שמוצגת לפרלמנט, כאשר 

קבלו במקום אחר; מתן לגיטימציה וסמכות להחלטות בקבינט למעשה רק ניתן אישור רשמי להחלטות שהת

של הממשלה; יצירת הודעה ממשלתית משותפת כלפי התקשורת והפרלמנט; תכנון הנושאים שיידונו בפרלמנט; 

הגברת התיאום בין המשרדים; הכרעה במחלוקות בין משרדים; השליטה העליונה על הרשות המבצעת; הנהגה 

 Eriksenניהול משברים בעתות חירום ובסוגיות עם מחלוקת פוליטית רבה.  פוליטית לפרלמנט ולמפלגה; וכן

 . ( וניהולInnovationתיאום, חידוש )לשלושה: לעיל ( מכליל את כל תפקידי הקבינט 1993)

מבטאת את היותו של הקבינט מכשיר לשינוי חברתי של הממשלה הנבחרת, הנהנה  לחידושהציפייה  .א

המגבילים את יכולת החידוש ישנם גורמים רבים יחד עם זאת, למעשה ממונופול על תהליך החקיקה. 

שמוביל למדיניות  -ראשית, הצורך המתמיד במיקוח, יצירת קונצנזוס והתאמות. של הקבינטים

. לעתים ההחלטות נראות כפשרות המנוסחות בשפה שאינה ברורה למי ששומרת על הסטטוס קוו

שצריך לבצע אותן. שנית, מתן דגש לשרידּות הממשלה על חשבון החידוש. שלישית, קשיים לשנות את 

מכדי וקשיח  ההתחייבויות התקציביות והמדיניות של ממשלות קודמות. רביעית, הִמנהל הציבורי גדול  

לו הקדנציה של השרים קצרה מדי. ולבסוף, אופי פגישות הקבינט עצמן אינו לבצע שינוי אמיתי, ואי

מעודד חדשנות ושיקולים לטווח ארוך, בשל חוסר זמן ומשאבים: הקבינטים עמוסים בהחלטות 

 טכניות, ולשרים אין זמן לדון באסטרטגיות. 

הל הציבורי. מעורבות נובעת מהיותם של השרים גם ראשי משרדים, האחראים על הִמנ  הניהולפונקצית   .ב

הקבינט בתחום זה מוגבלת אך בכל זאת קיימת, הן מסיבות של מחויבויות חוקיות והן מסיבות 
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מהותיות. בשל חשיבותם של מבנה השירות הציבורי וכח האדם שבו לעבודת הקבינט, חייבים 

ליחים השרים הקבינטים לעסוק בקביעת מינויים ובארגון המגזר הציבורי. יחד עם זאת, לרוב לא מצ

לחולל שינוי אמיתי מבחינה אדמיניסטרטיבית, ובדרך כלל הם אף אינם מעוניינים בכך בשל 

הקונפליקטים הנלווים. בכל "כובעיו" לקבינט נודעת השפעה מעטה כגוף דיונים, כאשר החלטות רבות 

זה יכול להגביר מופנות לגופים קטנים יותר כגון ועדות, פגישות של ראש הממשלה ושרים ועוד. תהליך  

והעומס בלוח  את היעילות, אך הוא גם זכה לביקורת בשל ריבוי הפורומים, חוסר התיאום ביניהם,

 הזמנים של השרים הנוכחים בהם.

הוא קשה להשגה והוא מושאם של נסיונות רבים לרפורמה. התיאום הפך לקשה יותר לאור  התיאום .ג

עשורים האחרונים, ביחד עם התרבותן של סוגיות העלייה בגודלו ובמורכבותו של המגזר הציבורי ב

משרדים וסוגיות מורכבות מבחינה טכנולוגית. גם ריבוי המפלגות מקשה על התיאום, לאור -חוצות

 ההצהרות והמטרות הסותרות של השרים. 

כמצב בו מתרחש תהליך   Nousiainen and Blondelתפקידו התדיר של הקבינט כמאשר החלטות מתואר על ידי  

(, המעניק לגיטימציה להחלטות שהתקבלו במקום אחר, ובכל זאת מעניק למשתתפים ratificationל אשרור )ש

 (. 301 :1993את האפשרות להתערב ברגע האחרון, ולעתים אף ליהנות מכח וטו )

 במדינות שונותוההחלטות  פגישות הקבינט

בעוד שבבריטניה נשמרת בדרך כל חשאיות קיצונית אודות המתרחש בקבינט )ותוכן הדיונים מפורסם רק לאחר 

החלטות הקבינט. עיקרי באירופה ישנו יותר מידע, וחלקן אף מפרסמות את שלושים שנים(, במדינות אחרות 

Thiebault  (1993מסכם את הממצאים: סדר היום בכל המדינות נוטה להיקבע בל ) ,עדית על ידי ראש הממשלה

שנעזר במזכירות הממשלה. ישנה שונות באשר לשימוש בהצבעה, כאשר בחלק מהמדינות מעדיפים להימנע 

ממנה ככל הניתן, ובאחרות נעשה בה שימוש, גם אם פורמלי. ככל שנעשה שימוש בהצבעות, וניתנת אפשרות 

צמתי יותר. יכולתו של הקבינט לקבל החלטות לשרים להשתתף בקביעת סדר היום, כך ניתן לצפות לקבינט ע

מושפעת גם ממספר ההחלטות והזמן המוקצה להן. כך, בעוד ששר בשבדיה מבלה יותר מארבעים שעות בחודש 

 רשמיות של הקבינט, בצרפת יבלה אותו שר כעשר שעות בלבד. -בפגישות רשמיות ולא

עניינים הנוגעים לחקיקה . אולם ככלל, בינטבחלק מהמדינות מוגדר בחוק אלו נושאים צריכים להידון בק

יש לציין שבממשלות הנשענות על קואליציה של שותפים שווים   יבואו לדיון בממשלה.תמיד  ולתקציב הממשלה  

יחסית בכוחם, נדונים נושאים ברמה נמוכה יותר, בשל הנטייה של השותפים "לשמור" זה על זה. כך גם מינוי 
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יטית הדורשת התמקחות. במצב כזה, החלטות אדמיניסטרטיביות שגרתיות זוטר עלול להפוך לסוגיה פול

וסוגיות מדיניות ברמה נמוכה יותר, יקבלו דגש רב יותר בתהליך הממשלתי, על חשבון קבלת החלטות 

ישנן דוגמאות רבות אסטרטגיות. העיסוק בסוגיות זוטרות יגבר ככל שהקונפליקטואליות בקואליציה תגבר. 

כפורום ניהולי "רפוי", המהווה שלב אישור אחרון לנושאים עליהם הוסכם מבעוד מועד, כגון  לשימוש בקבינט

 (.Muller-Rommel, 1997; Thiebault, 1993, תפהצעות חוק או מינויים )למשל בגרמניה ובצר

וכיו"ב, לבין דיונים "רשמיים" אודות החלטות ספציפיות, מינויים  דיונים  בפועל בין  ברוב המדינות נהוגה הפרדה  

אקטואליים/פוליטיים בנושאים שעל סדר היום. האחרונים אינם מפורסמים לציבור בחלק מהמדינות. ההפרדה 

מהווה פינלנד . (Bar, 1997)כגון בספרד  יכולה להיות בתוך הישיבה, או בעצם ניהול ישיבות מסוגים שונים

רשמית בערב, בה נדונים נושאים פוליטיים ומדיניות -לאנערכת פגישה שבועית  , כאשר  זודוגמה למיסוד הפרדה  

למחרת בבוקר נערכת פגישה רשמית בה מאושרים עשרות נושאים, ללא דיון מעמיק, המפורסמים ו עקרונית,

קבינט דן  שבסוף המאה העשרים  ההערכה היא  (. על אף היעדר הנתונים המדויקים,  Nousiainen, 1997לציבור )

: כשני שלישים מהן ברמת מדיניות "בינונית" או "גבוהה", הדורשת דיון בשנה סוגיותבכאלף בממוצע י אירופ

 (.Nousiainen, 1993פוליטי, וכשליש הם עניינים שאינם שנויים במחלוקת, ועל הקבינט להחליט עליהם )

כאשר מדובר במקרים קיצוניים: בשבדיה בעיקר ישנם מעט נתונים מספריים אודות החלטות הקבינטים, 

(. Larsson, 1997סוגיות בכל שנה, רובן המכריע פורמליות גרידא ללא דיון אמיתי )  15,000-הקבינט מחליט על כ

רובן פורמליות בלבד. בצורה חריגה, עבור פינלנד נערך פילוח   -סוגיות, גם כאן  4,000-בפינלנד דן הקבינט במעל ל

מההחלטות עסקו  32%, 1989מצא כי בשנת של ההחלטות, בדומה לפילוח אותו מבקשת עבודה זו לעשות. נ

ברשיונות  10%(, Economic Steeringבניהול כלכלי ) 12%בחוקים וצוים,  30%בניהול כח אדם וועדות, 

 (. Nousiainen: 1997בתכניות ממשלתיות ופרויקטים ) 2%בשיתוף פעולה בינלאומי, ורק  6%והרשאות, 

( מתארים את הפרופילים של סדר היום במדינות אירופה 1993: 301) Nousiainen and Blondelלסיכום, 

כדומים בסך הכל, כאשר אופי הקבינט מוגבל יותר על ידי המסגרת המשטרית מאשר על ידי הבדלים מפלגתיים 

 או אידיאולוגיים. גם מנהיגים חזקים לא עורכים שינויים אמיתיים בתבניות הפעולה של הקבינטים.

 בישראלהמערכת הקבינטית 

"בעיקרה הלכה השיטה הישראלית ( כך: 1996העקרון הקבינטי בישראל מוגדר על ידי רובינשטיין ומדינה )

הממשלה לא רק  -בעקבות השיטה הבריטית, על פיה הממשלה היא מעין "ועד פועל" של הכנסת עצמה, כלומר
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מעניק לה יציוני בכנסת אשר הרוב הקואל, ולמעשה מתוך (698)שם,  אחראית בפני הכנסת אלא באה מתוכה"

( משרטטים תהליך של ריכוז העצמה בידי הרשות המבצעת בישראל, 2002אריאן ואחרים )את האמון המשטרי.  

שבראשה הממשלה. כחלק מתהליך דומה שחל במרבית הדמוקרטיות המודרניות, עוברת העצמה הפוליטית 

וב תשומת הלב הציבורית והתקשורתית, מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הרשות המבצעת מושכת את ר

ומנהיגי הממשלה הם שיוזמים את מרבית החוקים, באירופה ובישראל. תהליך זה מלּווה בהעמקת הבירוקרטיה 

ובהתרחבות הרשות המבצעת, גם בשל הצורך להתמודד עם המורכבות הגוברת של המשילּות. יחד עם זאת, 

שום עצמתה של הכנסת אלא משום חוזקה היחסי של הממשלה בישראל תהליך השינוי מורגש פחות, אך לא מ

פרידברג מלכתחילה. כך, בניגוד לפרלמנטים אחרים, לכנסת אין את הכלים לפקח כראוי על פעילות הממשלה )

(. מרכזיותו של ראש הממשלה באה לידי ביטוי גם בשליטתו בישיבות הממשלה. ניתן להניח 2009חזן, ו

ם בתהליך קבלת ההחלטות בממשלה, עם דומיננטיות של מליאת הממשלה המנוהלת שבישראל תהיה ריכוזיות ג

 ישירות על ידי ראש הממשלה. 

( מצביעה על הדואליות שבתפקידי הממשלה והרשות המבצעת. מצד אחד, לרשות המבצעת יש 2002כהן )

"ניהולית", במסגרתה פונקציה "ביצועית", הנובעת מהפרדת הרשויות האידיאלית. מצד שני, יש לה פונקציה 

בדומה למדינות מערביות  היא מנהלת את ענייני המדינה, מקבלת החלטות, ועוסקת בתיאום, הנהגה וציווי.

אחרות, גם בישראל פועלת הממשלה על פי עקרון האחריות הקולקטיבית, להלכה לפחות אם לא למעשה. סעיף 

 ,סגל)ראו גם  פני הכנסת אחריות משותפת"בחוק יסוד: הממשלה קובע מפורשות כי "הממשלה אחראית ב 4

 .(, אודות עיקרי האחריות המשותפת138-140 :1988)

 ישיבות הממשלה והחלטותיה

( מתייחס לנושאים העולים על שולחן הממשלה. מנסיונו כמזכיר הממשלה 601-610 :1996רובינשטיין )אליקים 

שנם נושאים שלגביהם מחויבת הממשלה בחוק מציין שלא ניתן למצוא הסבר ולאפיין את הדיונים בפועל. י

להחליט, כגון חקיקה ומינויים. לצידם יש נושאים אשר גם מעצם מהותם יבואו לדיון, כגון התקציב או מדיניות 

שחלק ניכר מדיוני הממשלה נערכים בעקבות דיונים בטחוניים, קרי מוסיף משפטית עקרונית. רובינשטיין 

. יחד עם זאת, מרבית הנושאים המרכזיים בענייני חוץ ובטחון אינם מובאים סקירות שאינן מחייבות בהחלטה

לדיון בממשלה, או שהם מוצגים בפניה רק לאחר מעשה, גם בשל החשש מהדלפות. עוד מוזכרים הסכמים 

 בינלאומיים שמוגשים לאשרור הממשלה והצעות חוק פרטיות, אשר נדונות בועדת השרים לענייני חקיקה. 
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( עסק בנושאים הנדונים בישיבות הממשלה, כאשר 2003קר המדינה אודות עבודת המטה בממשלה )דוח של מב

, העוסקות בנושאי כלכליים 2001-2002המבקר בדק את תוכנן של ארבעים החלטות ממשלה אקראיות מהשנים  

לרמת  "...עולה, שהשרים מעלים לממשלה הצעות החלטה פרטניות רבות )עדאו חברתיים. לדברי המבקר, 

המבקר מצא שרק כרבע (. 17)שם:  המפעל המסוים(, שלא הממשלה היא בהכרח הפורום המתאים לדון בהן"

 מההחלטות עסקו בנושאים מערכתיים הקשורים בתשתיות או בפרויקטים לאומיים, ולא בעניינים נקודתיים.

ים פורמליים רבים מסדר היום דוח מציין כי גם ועדת קוברסקי לשיפור השירות הציבורי הציעה להעביר נושאה

הממשלתי לפורום של מנכ"לי המשרדים. רבים מההיבטים של החלטות הממשלה אינם נחלת הציבור הרחב, 

מוקדש לסקירות ודיונים  השיבהיהחלטה. רוב זמן הנוסח את כאשר מזכירות הממשלה מכינה מבעוד מועד 

 בנושאים העומדים על סדר היום, כשלרוב רק נשמעת סקירה ואין החלטה )אריאן ואחרים, שם(. 

אודות תוכן החלטות הממשלה בישראל, נבדקה שאלת הגעתן של סוגיות לסדר היום  (2006ו של דרי )במחקר

סדר היום מייצגות מחלוקות שלא יושבו פרוצדורליות( שמגיעות ל-הממשלתי. ניכר שהסוגיות העיקריות )הלא

-1999כראוי, או מחלוקות חדשות. עד שלא תיושב הסוגיה כראוי, היא תשוב ותעלה לדיון. כך, בממשלת ברק )

 ( נדונו רק שש סוגיות חדשות מתוך שישים ושלוש סוגיות מדיניּות שנבדקו.2001

דינות אירופה, גם בישראל נהנה שר האוצר מקום מיוחד במהלך השנה נודע לישיבת התקציב. בדומה לשאר מ

מעצמה גבוהה במיוחד לעומת שאר השרים, בתהליך הכנת התקציב ויישומו. למעשה, השרים מקבלים את 

הנתונים המלאים אודות התקציב רק כשבוע לפני הדיון בממשלה, ובכך מנוטרלת בפועל יכולתם להתנגד ולהציע 

תלותו של רה"מ במשרד האוצר מבטאת את מרכזיותו של משרד זה, אשר   (.33-43:  2006שינויים )בן בסט ודהן,  

במהלך עשרים השנים האחרונות צבר עצמה משילותית שאין דומה לה בישראל. ריכוזיותו ועצמתו של משרד 

שם(. התחזקותם של משרד האוצר והפקידות הבכירה בקביעת סדר  האוצר חריגים גם ברמה בינלאומית )שם,

ומי, יחד עם היחלשות המשמעת הקואליציונית וגורמים נוספים, הביאו גם לעלייה חדה בהצעות העדיפויות הלא

(. אלו, הנמנות באלפים מדי כנסת, דורשות 49-57: 2002החוק הפרטיות המוגשות בכנסת )בלאנדר וקליין, 

 . 3משאבים רבים מהממשלה הנדרשת להתייחס אליהן ולפעול לסיכולן או ליישומן

 
, 2018ביוני  4-)פורסם ב html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3739441,00 -דוגמא אחת מני רבות ראו ב 3

 (2020בפברואר  25נצפה ב

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3739441,00.html
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כאמצעי גם ליד הקבינט המלא פועלות ועדות שרים. בעשורים האחרונים השימוש בועדות השרים משמש 

שעל אף מאבקי  ן( מציי609-611(. רובינשטיין )שם: 57-58להשגת רוב בקבינט המפוצל )אריאן ואחרים, שם: 

 היוקרה בין השרים על איוש ועדות השרים, רק מעטות מהן מתפקדות באופן שוטף.

בתקנון הממשלה נקבע שהממשלה תתכנס לישיבה שבועית, שעל סדר יומה נושאים הישיבות, ניהול ר לבאש

שקבע ראש הממשלה. הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה אינם מתפרסמים לציבור, אך החלטות הממשלה 

  .(י בטחוןוועדות נוספות בנושא  למעט החלטות ועדת השרים לבטחון לאומי)  וועדות השרים מתפרסמות במלואן

יש לציין שעל אף שרבות מהחלטות הממשלה מבטאות הסכמה להיקף המחקר של עבודה זו, ומעבר לבסוף, 

פוליטית שהושגה מראש בין השרים הרלבנטיים, אין הדבר אומר שההחלטה תצא לפועל. רק לאחר קבלת 

 נושא.ההחלטה, מתחיל תהליך למידה של הגורמים שצריכים ליישמה, ומתנהל משא ומתן ב
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 ושיטת המחקר  מבנה הדעת': בפרק 

 :מבקשת עבודה זו לענות ןת המחקר עליהושאל

 -ובתוך כך אלו החלטות מקבלת הממשלה בישראל? .1

 מה מלמדות החלטות הממשלה על אופי עבודתה? .2

בנושאים , מעבר להחלטות  כמכלול  אודות החלטות הממשלההמפורטת הראשונה הידועה למחבר  זוהי הסקירה  

של  םמסקירת תפקוד. "תפקיד" מליאת הממשלה המשתקף בהןתיסקרנה בהתאם לההחלטות ספציפיים. 

לסווג את תפקידי מליאת ניתן ותיאור אופי עבודתה של מליאת הממשלה בישראל, הקבינטים באירופה, 

 , כלהלן.תפקידיםלמספר  והמנגנון הקבינטיהממשלה 

 : תפקודים עיקרייםארבעה ממשלה בישראל מליאת הל .א

, המעוניינת לקדם את המדיניות שלשמה הביצועית הראשית במשטר הזרועהממשלה כ"מחדשת",  .1

 -(. בתוך כך, ניהול שני הכלים המרכזיים לשיקוף המדיניותEriksenבמושגיו של  נבחרה )"חידוש"

)על מרכזיותו של  ותקציב המדינה)בו מבטאת הממשלה את כוחה בכנסת(,  תהליך החקיקה בכנסת

משרד האוצר(. היותה של הקואליציה תלויה במספר סיעות, והאופי הקונפליקטואלי של הקואליציות 

בסוגיות ליבה, יחד עם שאיפה לרצות את הסיעות החברות בישראל, צפוי לעודד הימנעות מעיסוק 

 .בממשלה לצורך שרידות

עיסוק רב בתוך כך המשמשת כ"דירקטוריון העל" של הרשות. , הרשות המבצעת כמנהלתהממשלה  .2

(. נושאים אלו Eriksenלפי )"ניהול"  "בבעבודה השוטפת, אשרור החלטות אדמיניסטרטיביות וכיו

במדינות מערב אירופה מהוות ם בעיקרם, כאשר הוסכם עליהם מבעוד מועד. צפויים להיות פורמליי

 . החלטות הממשלהרוב החלטות כאלו את 

במערב  כבמשטרים קואליציוניים אחרים: הממשלה כמתאמת את עבודת המשרדים והקואליציה .1

משרדים על בכלל זאת, השגת הסכמות בין . Eriksenאירופה, פעולת מליאת הממשלה ל"תיאום" לפי 

תחומים, ייזום תהליכי עבודה לתמיכה בקבלת החלטות קולקטיבית, וכן תיאום עמדת -סוגיות חוצות

העומס חסר התוחלת הנובע מהחקיקה על אף    הקואליציה בנושא חקיקה פרטית, הנפוצה מאד בישראל.

 ניתן לשער שהממשלה תתמוך יותר בהצעות חוק של ח"כים מהקואליציה.הפרטית, 

הפוליטי/ציבורי של מליאת הממשלה,  האופייבמישור זה בא לידי ביטוי : כזירת דיונים הממשלה .3

דיוני מדיניות, וכן זירה להבעת דעות מפלגתיות, תגובה לציבור, בתוך כך, המורכבת מנבחרי ציבור. 
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 וכדומה. על אף שפרטי הדיונים אינם מתפרסמים, ניתן לצפות כי ההחלטות יתנו מענה לצורך הפוליטי

 והציבורי בפורום שכזה.

, צפוי שימוש לאוממחקר קודם אודות הממשלה בישר : בדומה למרבית המדינות האחרותהמנגנון הקבינטי .ב

(. כמו כן צפוי Blondel and Muller-Rommel, 1993רב בועדות שרים, גם אם ברמה ההצהרתית בלבד )

. סביר נפליקטיםוולמניעת ק בינטשימוש רב בצוותי עבודה ובועדות, כאמצעי להפחתת העומס על הק

סדר היום של . שהממשלה תדון במאות רבות של סוגיות לאורך השנה, בדומה למדינות מקבילות באירופה

עדיפות לסקירות בטחוניות , ובכלל זאת בישראל את סדר העדיפויות של ראש הממשלההישיבות ישקף 

 תיעוד רב של חילוקי דעות ודיונים מהישיבות. . לא צפויומדיניות

 שיטת המחקר

החלטות רשמיות של הממשלה, אשר התקבלו במשך שנה אחת: בין  1762המחקר מתבסס על סיווג וניתוח של 

. לצורך העבודה נבנה על ידי המחבר מאגר נתונים אודות 2008ביולי,  31, לתאריך 2007באוגוסט,  1התאריך 

שאינן מתפרסמות.  -ליאת הממשלה וועדותיה, למעט החלטות ועדות שרים בנושאי בטחוןכלל ההחלטות של מ

בחודש אוגוסט מתקיים בממשלה הדיון המרכזי אודות התקציב השנתי, ובמידה טווח התאריכים נבחר מכיוון ש

 מסוימת ניתן לראות בכך את התחלתה של "שנת העבודה" במליאת הממשלה.

 .1שלהלן. פירוט רב יותר נמצא בנספח הנתונים תועדו , ההחלטותלערוך מיפוי מקיף של כדי 

: מספר ההחלטה, שמה, תאריך, הפורום שקיבל את ההחלטה )מליאה, ועדה, משאל וכו'(, נתוני מסגרת  .2

עבור ועדות  האם היא משנה החלטה קודמת, ומהי ההחלטה הקודמת שבוטלה )במקרים המתאימים(.

 .החלטה באיזו ועדה התקבלהל כנרשם עבור  שרים,

אופי עשויים ללמד אותנו רבות על סוגי ההחלטות  .: מהו האופי הבסיסי של ההחלטהסוג ההחלטה .3

 :ערכים אפשרייםתשעה  בקטגוריה זו ישנם  הזמן ותשומת הלב הקבינטית.  חלוקת  הדיונים בממשלה, ו

החלטה בנושא הצהרתית, הנעת תהליך עבודה, עיסוק בעבודת הממשלה, החלטה ביצועית, החלטה 

 . ןאו סעיפים לדיו פרטית, אישורים פורמליים, מינויים,החלטה בנושא חקיקה חקיקה ממשלתית, 

בהתאם לצרכי משרד ראש  הערכים נקבעו מראש כטיפוסים עיקריים של החלטת ממשלה,מרבית 

  נת המשך הטיפול והמעקב הנדרשים.כך שיתאפשר סיווג הולם מבחי הממשלה,

 mutuallyבעלות בלעדיות הדדית )ל אינן "הקטגוריות הנשעבור החלטות רבות, חשוב לציין 

exclusive). ולעתים ישנה חפיפה בין סוגים)או יותר( שונים שהן משתייכות לשני סוגים ניתן לטעון , 
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החלטות הממשלה אינן מחויבות מכיוון ש. עבודה()למשל, החלטה ביצועית, אשר גם מניעה תהליך 

יחיד, קשה יהיה למצוא קטגוריות שאינן חופפות , ואינן מוגבלות לסוג פעילות שלטוני בפורמט מסוים

דבר מה החלטה על ביצוע  -על כן הסוגים נבחרו בהתאם ל"גרעין" ההחלטה, ותכליתה העיקריתכלל. 

-םהחלטות "פני;  כלשהובנושא   או הצהרההחלטה(,  -שה איבלבד )למעהנעת תהליך עבודה  ,  )"חידוש"(

גם עיסוק בחקיקה )ממשלתית או פרטית. מובן שחקיקה מבטאת עבודת הממשלה; " על שלטוניות

 (. ratificationאישור בעיקרן )-או החלטותיכולת ביצוע בנושא(; 

: הקצאת תקציב ליישום החלטה יכולה לסמל חשיבות/רצינות רבה יותר להחלטה, בפרט ככל תקציב .4

על מנת לבדוק את התקציבים אותם מקצה הממשלה שהתקציב גבוה יותר, והשינוי אינו חד פעמי. 

 ,)או קיצוצו( תקציב, היקף התקציבבמופרש ליישום החלטותיה, נבחנו מספר קטגוריות: האם הוקצה 

 , וכן האם ההחלטה התקבלה במסגרת חוק ההסדרים.קבועהר בהקצאה חד פעמית או האם מדוב

על מנת לבדוק את ובשל שכיחות החלטות בנושא הצ"ח פרטיות )ראו בפרק הבא(,    :הצעות חוק פרטיות .5

נבדקה עמדתה של הממשלה לגבי הצעות החוק  אופי פעולת הממשלה כ"מתאמת" הקואליציה,

חבר/ת  ם, מיההאם הממשלה תמכה בהצעה להתייחס. לצורך כך נבדק הפרטיות אליהן היא נדרשת

 . הכנסת המציע/ה, ומהו נושא ההחלטה )כאשר הממשלה תמכה(

: זהו צעד "תיאום" נפוץ, אשר עשוי לשמש למניעת חיכוכים. עבור החלטות המקימות הקמת פורומים .6

 גופי עבודה שונים, סווגו הנתונים אודות הרכב הפורום, והאם הוא אמור להיות קבוע. 

: החלטות מחייבות מתוקף חוקים מבטאות פחות שיקול דעת בסדר היום של החלטות מתוקף חוק .7

, י" בנושאים. נבדק האם ההחלטה התקבלה מתוקף חוק מסוים )ומהו(המליאה, ועיסוק יותר "צפו

 .3והנתונים מובאים בנספח 

בשל הקושי על להחלטות )-: לצורך המחקר המקורי נקבעו שמונה תחומיתחום העיסוק של ההחלטה .8

במיפוי בעבודה זו לא נעשה שימוש מקיף בתחום . הנובע ממורכבות/חציית התחומים בהחלטות(

 ההחלטות במקרים רלבנטיים.  לתוכןאם כי ישנה התייחסות ההחלטות, 

בשל נטיית הממשלות שלא לפרסם את החלטות הממשלה במלואן, מיעוט החומר האקדמי בנושא ומגבלת 

משאבים בכתיבת עבודה זו, לא יושוו נתונים פרטניים של החלטות במדינות אחרות עם אלו של ישראל. כמו 

נבדקו מספר מאפיינים של הישיבות אשר אינם זמינים באופן מקוון, אך לעתים כן בשל מגבלת משאבים לא  

 ניתן להשיגם בעותק קשיח: נתוני נוכחות החברים, מי הציג כל נושא, מתי נערכו הצבעות, ותוצאותיהן.
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החלטות בנושא  
חקיקה פרטית

44%

שאר ההחלטות
56%

19%
21%

10%

19%

6% 7%
3%

17%

10% 12%

5%

11%

3% 4%
2%

9%

0%

10%

20%

30%

החלטות  
ביצועיות

החלטות  
בנושא חקיקה  

ממשלתית

החלטות  
בנושא  
מינויים

אישורים  
פורמליים

הנעת תהליכי  
עבודה

החלטות  
בנושא פעילות  

הממשלה

החלטות  
הצהרתיות

סעיפים על 
סדר היום

מתוך ההחלטות ללא חקיקה פרטית מתוך כלל ההחלטות

 סקירה כללית -שנה של החלטות ממשלהפרק ג':  

 הוות את כלל החלטות הממשלה שפורסמו לציבור, המהחלטות ממשלה ממוספרות  1762במסגרת המחקר מופו  

את מספרן הרב ראשית, יש לציין . כאמור בפרק ב', ההחלטות מוינו למספר סוגים עיקריים .4במהלך שנה אחת

קובעת הממשלה את עמדתה אודות הצעות חוק פרטיות. החלטות אלו של החלטות בנושא חקיקה פרטית, בהן 

 .(ו')עוד על כך בפרק  להלן 1, כפי שניתן לראות בתרשים המכלל החלטות הממשלה בשנ 44%ת מהוו

 

 :(2)תרשים  בעבודה בהם נעשה שימוש סוגי ההחלטותהתפלגות  להלן

 

 

 

 

מאפיינים עיקריים של מופו כלל ההחלטות לארבעה הממשלה, ולסוגי פעילות  בהתאם לניתוח הקיים בספרות

 .לפרקיםהסוגים  הממשלה: הממשלה כמחדשת, כמנהלת, כמתאמת, וכזירה לדיונים. להלן מיפויעבודת 

 מיון סוגי ההחלטות למאפייני עבודת הממשלה: 1טבלה 

 מאפיין עבודת הממשלה )פרק בעבודה( סוג ההחלטה

הממשלה כמחדשת, הזרוע הביצועית של השלטון  החלטה ביצועית
 חקיקה ממשלתיתהחלטה בנושא  )פרק ד'(

 אישור פורמלי
 ('הממשלה כמנהלת של הרשות המבצעת )פרק ה

 החלטה בנושא מינויים

 החלטה בנושא עבודת הממשלה
הממשלה כמתאמת פעילות המשרדים והקואליציה 

 הנעת תהליך עבודה )פרק ו'(

 החלטה בנושא חקיקה פרטית

 הצהרתית ההחלט
 ז'(פרק הממשלה כזירת דיונים )

 )ממוספר( לדיוןף סעי

 
( מצוין "ההחלטה בוטלה", ונדמה 2254, 2233ת החלטות. אולם עבור שתיים )החלטו 1765במספור השוטף של ההחלטות נמצאו  4

החלטות ( נשמטה בטעות מהפרוטוקול, ועל כן החלטות אלו לא נכללו בניתוח הנתונים. לאלו יש להוסיף 2954שהשלישית )החלטה 
 .הנתונים, אשר אף הם לא נכללו במאגר (2)לפירוט ראו נספח  שתוכנם אינו ידועות שרים בנושאי בטחון וסעיפים שנדונו בועד
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 החלטות המשקפות את פעילות הממשלה כזרוע ביצועית  -הממשלה כמחדשתפרק ד': 

בתחומים שונים, בהן מליאת הממשלה משמשת כפורום המקדם ביצוע מדיניות בפרק זה ייסקרו החלטות 

 חקיקה ממשלתית בכנסת.ובמרכז החלטות אלו שימוש בשני הכלים העיקריים של הממשלה: התקציב, וקידום  

 החלטות "ביצועיות". 1ד

בהחלטות האלו הממשלה מקצה תקציבים  ההחלטות הביצועיות הן לב עשייתה של הממשלה.ניתן לטעון ש

ליישום מעורבותה במשק, בשוק העבודה,  לתכניות ולפרויקטים המשקפים את מדיניותה, ומחליטה על דרכים

סך מ 10%-כ , והן מהוותמהחלטות הממשלה סווגו כביצועיות בעיקרן 184 במערך התשתיות במדינה ועוד.

ן, התקציבים המוקצים לביצוען וכיו"ב. להלן יההחלטות. יחד עם זאת, ישנה שונות רבה בין ההחלטות ואופי

, ואופן קבלת ההחלטות המשתקף שנמצאו בחומר עיקרייםפוסים טיההחלטות הביצועיות למספר חלוקה של 

  .5סיווגים"-וההחלטות יכולות להיות "חוצות מובן שהחלוקה במציאות אינה "קשיחה" .מהן

 החלטות( 184)החלטות ממשלה ביצועיות  ם עיקריים של: סוגי3 תרשים

 
 להחלטות ממשלתיות, והקצאת תקציבים הדיון על התקציבמרכזיותו של  א.

. 20076באוגוסט  12( התקבלו בישיבת התקציב בתאריך 25) מעל לרבעמתוך כלל ההחלטות הביצועיות, 

הן (, וכד' ", הנעת תהליכים במסגרת הדיוןחקיקה כחלק מ"חוק ההסדריםנוספות ) 48 יחד עםבהחלטות אלו, 

מסך החלטות הממשלה בשנה   6%-כיחדיו  ומהוות  ,  הבסיס למדיניות הכלכלית הממשלתית ולתקציב הממשלה

 
, עוסקות "מניעות תהליך עבודה"כהחלטות בעבודה זו פעמים רבות להחלטות הביצועיות נלוות החלטות נוספות, אשר סווגו  5

או אחרות. כמו כן ברבות מההחלטות שהן ביצועיות בעיקרן, ישנם סעיפים העוסקים ביחידות ממשלתיות  ,בחקיקה ממשלתית
 .)הקמה, פירוק, שינוי סמכויות(, בהצהרת מדיניות וכו'. במקרים כאלו, ההחלטה סווגה כביצועית, עם סיווג משני בהתאם

  בתקציב הנכללאך כשבוע לאחר מכן שהתקבלה  2297כולל החלטה 6

תכניות  
,  ממשלתיות

סיוע למגזרים
41%

מעורבות במשק 
ותשתיות

29%

סמלים וטקסים
12%

הכרזות וצוים
4%

שחרור אסירים
2%

אחר
3%

התקציב ואיזונו
9%
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כיוון שמוקדשות כשבע דקות מבאורכה ובכמות ההחלטות המתקבלות בה, וישיבת התקציב הינה חריגה . זו

 .7' לפירוט(חלא מתקיים דיון מסודר בכל החלטה )ראו פרק שלכל החלטה, מובן 

 "תקציב" המספרילא רק בו,  כלכלה והמשקההחלטות הביצועיות במסגרת התקציב עוסקות בנושאי ליבה של ה

, גרידאחשבוניות  לצד אלו, נמצאות החלטות  .  (78בנושא "הסרת חסמים במשק האנרגיה"  2178  ההחלט)למשל,  

ותקני כוח אדם  תקציב הפחתת" אודות 2192)לדוגמא החלטה  ההוצאות עליהן הוחלטאת דו לאזן עאשר נו

( נדון תקציב 24) בישיבת התקציב בכמחצית מההחלטות הביצועיות .("המסחר והתעסוקה במשרד התעשייה,

 (. ועד מאות מיליונים החל מחצי מיליון) שני שלישים עוסקות בקיצוץ תקציבימספרי מסוים. מתוך אלו, 

 ן, ובכללתקציב עצמו ובאיזונו מבחינה חשבונאיתהחלטות מישיבת התקציב סווגו ככאלו שעוסקות אך ורק ב  16

 . עצמהב הצעת התקצי

בעוד שהמשמעות התקציבית של החלטות המתקבלות במסגרת ישיבת התקציב נכללת בהצעת התקציב עצמה, 

החלטות ביצועיות התקבלו  132 .כספים ליישום החלטותיה לאורך שאר השנהבאפשרות הממשלה להקצות 

תקציב, ברוב המקרים מדובר . כאשר כן הוקצה ליישום לא הוקצה תקציבכלל  לרובןמחוץ לישיבת התקציב, ו

רבות מההחלטות הביצועיות אינן מציינות תקציב מסוים למימושן, גם כאשר סביר להניח   .בהקצאה חד פעמית

תכנית למאבק באלימות כלפי זקנים, מוזכרים צעדים עתידיים רבים לביצוע, שתהיה עלות תקציבית. למשל ב

על תכנית ממשלתית בעקבות אירועים שעולים על סדר היום ללא התחייבות לתקציב. זוהי דוגמה טובה להכרזה  

 כוונה ספציפית ליישמה., שניכר שאין 8הציבורי

 : הקצאת תקציב להחלטות ביצועיות מחוץ לדיוני התקציב2 טבלה

 )מלש"ח( תקציב חד פעמי 

 סך הכל 100מעל  100עד  30 30עד  )ללא( 0 

סכום נוסף 
בבסיס 
 התקציב
 )מלש"ח(

 86% 3% 4% 17% 62% )ללא( 0
 7% 0% 0% 3% 4% 30עד 

 3% 0% 1% 0% 2% 100עד  30
 4% 0% 0% 0% 4% 100מעל 

 100% 3% 5% 20% 72% סך הכל
 

 
 .ועוד 111, 105, עמ' תהליך התקצוב בישראלבסט ודהן, -בןלמשל בישיבת התקציב, ראו  מספיקים-הבלתיעוד אודות התנאים  7
 html-articles/0,7340,L/https://www.ynet.co.il.3485599,00 טרור אכזרי"-"האלימות נגד קשישים אולמרט: 8

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3485599,00.html
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 העיקריים.ביצועיות ההחלטות טיפוסי הלהלן סקירת 

 אוכלוסיה, קידום מדיניות, וסיוע למגזרי תכניות ממשלתיות לטיפול בתופעות בלתי רצויותב. 

כלכלית. החלטות -לקידום מדיניות חברתיתרחבות תכניות ממשלתיות עוסקות בההחלטות הביצועיות מ 41%

הממשלה עיסוקה של  להניח שהציבור רואה בהן את עיקר  יש  אלו משקפות את סדרי העדיפויות של הממשלה, ו

 משלה בשנה. מההחלטות שמקבלת המ 4%-רק בכיש לזכור שמדובר , אולם )הן גם זוכות לתהודה תקשורתית(

החלטות עסקו  14רבות מההחלטות הביצועיות עוסקות בסיוע לקבוצות אוכלוסיה שונות במדינה. כך למשל, 

הכוללת  2007בספטמבר  20מתאריך  2379בסיוע למפוני ההתנתקות מרצועת עזה. בולטת בקבוצה זו החלטה 

וך פירוט רב. ניכר שזוהי תכנית מרכזית שהממשלה , תלש"ח(מ 300הקצאת סכום גבוה )עשרות סעיפים ו

מעוניינת לקדמה ושהוקדש זמן רב להכנתה. העובדה שההחלטה מפרטת את השתתפותם המוסכמת של 

משרדים מרכזיים כמו משרד הבטחון, האוצר והחינוך מעידה על כך שגובשה הסכמה מלאה לתכנית בטרם 

לאישור הממשלה הוא רב מדי, ולמעשה מייתר לחלוטין  הבאתה לממשלה. נדמה, אם זאת, שהפירוט המוגש

את הדיון בממשלה. החלטה זו תואמת היטב את ההנחה שגם כאשר מדובר בהחלטות מוסכמות, המהוות את 

כאשר חוששת הממשלה שהחלטה אינה לב העשייה של הממשלה, לא באמת מתקיים אודותן דיון במליאה. 

  . 9בלשון טכנית יבשה, בנסיון לחמוק מתשומת הלב הציבוריתה להשתמש  נוטצפויה להתקבל בחיוב בציבור, היא  

פרי  יש לציין שההחלטות בנושא התכניות הממשלתיות נוטות להיות מפורטות מאד, וברבות מהן מצוין שהן

ניכר שבמרבית המקרים הממשלה מאשרת את התכניות כפי  עבודתם של ועדה או צוות שבחנו את הנושא.

ר שעברו את אישור הדרג המקצועי והשר האחראי על התחום שמגיש את התכנית, ללא דיון שהוגשו לה, לאח

 מהותי בכל אחד מחלקיהן.

 ובתשתיות ג. מעורבות הממשלה במשק

העסקת עובדים זרים, : החלטות ביצועיות המבטאות מעורבות של הממשלה במשק ובשוק העבודה 53נמנו 

רק עבור שלוש מההחלטות הוקצה מחוץ לישיבת התקציב,  ועוד., תקצוב רשויות מקומיות הקמת ישוב חדש

לרבות , והן עסקו בנושאים טכניים ביותר )למשל מימון כביש גישה לבית עלמין(. זאת על אף שכלשהו תקציב

 .)בפרט חמש החלטות אודות תקצוב רשויות( השלכה תקציבית צפויותמההחלטות 

 
כך שיבוטל ת ממשלה קודמת,  תיקון החלטרק  שהתקבלה על ידי ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה קובעת    3458החלטה  כך למשל,   9

לאומית בחינה של ההחלטה המקורית מלמדת שהסעיף המבוטל הוא זה הקובע שהעיר חיפה תסווג כאזור עדיפות . ( בה1)א()3סעיף 
 ב' עבור מפעלים עתירי טכנולוגיה
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 טקסיםו סמליםהחלטות אודות . ד

תשע החלטות ביצועיות התקבלו בנושא אירועי שנת השישים למדינה. ההחלטות עוסקות באישור וייזום 

לעניין אירועים אלו. בנוסף, המיוחדת אירועים קשורים, ותקצובם. רובן המכריע התקבל על ידי ועדת השרים 

עוסקת בנושא זה. רק שתי החלטות בנושא סמלים וטקסים, רובן המכריע על ידי ועדת השרים ה  13התקבלו עוד  

וניתן לשער שהעיסוק בנושא זה במליאה נועד , התקבלו במליאת הממשלהבענייני סמלים וטקסים החלטות 

 .10לתת פומביות לדבר

 הכרזות וצוים לפי חוקים. ה

, מתוקף היותה שמונה החלטות ביצועיות שהתקבלו הן למעשה הכרזות תקופתיות הנדרשות לפי צוים וחוקים

 אמנם ניתן לראות החלטות אלו כאישורים פורמליים בלבד. שלה הסמכות הביצועית העליונהשל הממ

אחר אלא את  איש/, אך מכיוון שהממשלה אינה מאשרת את החלטותיו של גוף)הנסקרים בפרק הבא(

מיוחד אלו עומדות חמש הכרזות על מצב החלטות בראש  ".ביצועיות"החלטותיה שלה, החלטות אלו סווגו כ

 .11בעורף ביישובי עוטף עזה

 שחרור אסירים פלסטיניים. ו

עסקו בשחרור אסירים פלסטיניים. פעמיים החליטה מליאת הממשלה על שחרור ייחודיות ארבע החלטות 

מתקבלת החלטה פרטנית של ועדת השרים לנושא זה אודות אסירים פלסטיניים. לאחר החלטת המליאה, 

 ות בכך שהן עוסקות בנושאי בטחון והן פומביות.החלטות אלו הן חריגהיישום. 

בנוסף לכל ההחלטות שנמנו לעיל, התקבלו חמש החלטות ביצועיות נוספות, שאינן .  החלטות ביצועיות נוספותט.  

מאשרת הממשלה את מתווה העסקה (, בה 2008 ,ביוני 29) 3690החלטה . בולטת בהן חלק מהקטגוריות לעיל

רגב וגולדווסר ז"ל. כיאה לחשיבות ההחלטה, היא עמדה בראש סדר היום של להחזרת החיילים החטופים 

ישיבת הממשלה מאותו היום, ולא התקבלו החלטות בנושאים משמעותיים אחרים. בצורה חריגה, מובא 

ציטוט מדבריו של ראש הממשלה, העוסק בדיון שהתקיים בממשלה, ובו הוא מתייחס לחילוקי בפרסום הציבורי  

אש המוסד וראש השב"כ. זוהי דוגמה לחריגה מהנוהל ושימוש בישיבת הממשלה על מנת להביא הדעות עם ר

 בפני הציבור את עמדתו של ראש הממשלה.

 
 .בפרט ההחלטה אודות הנצחתו של אילן רמון ז"ל, אשר גם הוקצה עבורה תקציב, בצורה חריגה 10
 1951-בהתאם לסמכותה של הממשלה בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 11
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 קיקה ממשלתיתחבהחלטות העוסקות . 2ד

בתהליך החקיקה הממשלתית,  הכלי העיקרי לקידום מדיניות הממשלה הוא תהליך החקיקה.צד התקציב, ל

קנון לפי ת , לפני שהן מוצגות בפני הכנסת.משרדים/השריםמו נדרשת הממשלה לאשר את הצעות החוק שיז

יוזם חוק כלשהו, הוא מופץ לשאר השרים כתזכיר חוק,  לאחר שהשר הממונה על התחום הרלבנטי, הממשלה

 . 12הממונה את טיוטת החוק לאישור הממשלה ובאפשרותם להביע את הסתייגויותיהם. לאחר מכן מגיש השר

 12%-כ החלטות ממשלה שעיקרן עיסוק בהצעת חוק ממשלתית. אלו הן 206במהלך השנה הנבדקת, נמצאו 

 . , לפי הפירוט להלןהחלטות השנתיותמה

 מיפוי החלטות בנושא חקיקה ממשלתית :4 תרשים

 

החלטות העוסקות  43ממשלתית, בולטת קבוצה של מתוך ההחלטות העוסקות בחקיקה : חוק ההסדרים. 1

 . יש לזכור שפעמים רבות עוסקת החלטה שכזו במספר חוקים13בחוקים שאמורים להיכלל ב"חוק ההסדרים"

או  ,ישיבת התקציבהמליאה במהחלטות אלו התקבלו על ידי  84%חוק ההסדרים.מסגרת שישונו ב נפרדים

הן למעשה אישור הפרקים השונים של "חוק . שאר ההחלטות כלההשרים לענייני חברה וכלכהכנה לו בועדת 

חוק, התחומים בהן עוסקות הבשל אופיו של  המיוחדת שהוקמה לצורך זה.ועדת השרים ההסדרים" על ידי 

 הצעות החוק הם מגוונים ביותר. 

 
ב,ג בתקנון(. ועדת השרים 60ה לדיון )סעיף ומובאת בפני ועדת השרים לענייני חקיק עם הגשת הטיוטה היא מופצת לשאר השרים 12

ד(. לאחר 51דנה בטיוטת החוק כבכל הצעת החלטה אחרת, כאשר לשרים שהציגו הסתייגות שמורה הזכות להשתתף בדיון )סעיף 
החלטת ועדת השרים )או מליאת הממשלה במקרה שהדיון הועבר לשם(, מנסח משרד המשפטים הצעת חוק סופית שמפורסמת 

 היא מוגשת לכנסת.(. לאחר ניסוח הצעת החוק, 52ומצורפת לפרוטוקול החלטות הממשלה כהחלטה לכל דבר )סעיף  ברשומות,
 החלטות ביצועיות בעיקרן, שיש בהן גם אלמנט של שינוי חקיקה שייכלל בחוק ההסדרים, ואינן נספרות כאן 17לאלו ניתן להוסיף  13

החלטות בנושא חקיקה ממשלתית
(206)

(43)נכלל בחוק ההסדרים 

מליאת  
הממשלה  
בישיבת  
התקציב  

(32)

ועדת  
השרים 
(4)לכלכלה 

ועדת  
השרים 

לעניין חוק  
ההסדרים  

(6)

הצעת חוק  
ההסדרים  

(1)

(139)הצעות חוק שוטפות 

(86)אישור טיוטות חוק מקדמיות 

טיוטה  
שהועברה  
לאישור  

(44)סופי 

טיוטה  
ששימשה 

גם כהצעת  
החוק  

הסופית  
(35)

טיוטה  
שלא 

הבשילה  
לכדי הצעת  

(7)חוק 
הצעת חוק  

סופית  
לאחר  
53טיוטה 

9ועוד 44)
מתקופה  

(קודמת החלטות  
בנושא  
חקיקה  

ללא הצעות  
(24)חוק 
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ים על ההחלטות האחרות עוסקות, ברובן המכריע, בדיונ 163: חקיקה ממשלתית מחוץ לחוק ההסדרים. 2

 53 ת חוק ואישורן, כולל קביעת שינויים מסויימים בנוסח החוקים או קביעת תנאים להמשך החקיקה.וטיוט

הצעות חוק הוכנו על בסיס החלטות שקדמו )מתוכן תשע  החלטות הן הצעות החוק הסופיות שהועברו לכנסת

הצעת החוק הממשלתית שימשה מיד כאשר טיוטת חוק, אישור חלטות נוספות הן ה 35 לתקופה הנבחנת(.

הצעות חוק או הצעות לתיקונים לחוק,   88במהלך השנה הנבדקת העבירה הממשלה  כלומר,    14.שהוגשה לכנסת

. יש לציין שרבות מההצעות הן תיקונים מינוריים לחוקים, הארכת חוק ההסדריםמעבר ללאישור הכנסת, 

לא העבירה הממשלה אף הצעת חוק )הכנסת  2007טמבר הוראות שעה וכיו"ב. מכיוון שבחודשים אוגוסט וספ

תקציב, הקצאת בדומה ל כתשע הצעות חוק ממשלתיות מדי חודש לאישור הכנסת.בפגרה( יוצא שמועברות 

 שינויי החקיקה ב"חוק ההסדרים"., ככל הנראה בשל ריכוז מרכזימדיניות מדובר בשימוש יחסית מינורי בכלי 

יוטות חוק ממשלתיות לא נמצאה הצעת חוק ממשלתית סופית שאושרה, כולל החלטות שבהן אושרו ט 7עבור 

המדובר במקרים בהם התגלו חילוקי דעות בין המשרד היוזם למשרד האוצר, לאחר תקופת הזמן הנבדקת. 

ההחלטות האחרונות הן החלטות שהתקבלו במליאת  24, וכיו"ב. 15נרשמה התנגדות ציבורית לטיוטת החוק

אישורים עקרוניים ) ת השרים, אשר בצמוד אליהן לא היתה צריכה להיות מוגשת הצעת חוקהממשלה או בועד

 וכד'(.החלת דין רציפות , ת חוקושל טיוט

באשר לפורום המקבל את ההחלטות בנושא החקיקה הממשלתית, מרבית ההחלטות שמבטאות דיון )כלומר  

ללא הצעות החוק שצורפו מנהלית לפרוטוקול( התקבלו, כדרוש, בועדת השרים לענייני חקיקה. במליאת 

יוטת חוק כמחצית מהן הן אישור נוסף של ט, והחלטות בנושא חקיקה ממשלתיתמה  13%הממשלה התקבלו רק  

. מבין כל ההחלטות העוסקות בחקיקה ממשלתית, אחת בלבד התקבלה שלא על 16אושרה בועדת השריםכבר ש

  17ידי מליאת הממשלה או ועדת השרים לחקיקה.

 
הליכי הגשת הצעת החוק הם הארכות של הוראות שעה או נסיבות דומות, בהן רבים מהמקרים בהם בחרה הממשלה לקצר את  14

 ישנה דחיפות לאשר את התיקון לחוק מסוים.
נסיונו של שר המשפטים פרידמן לשנות את חוק הירושה בחוק דיני ממונות. בעקבות התנגדותם של ארגוני זכויות אזרח למשל  15

פורסם במקור  2007 הארץ,. ראו למשל מאותו המין, עצר השר את קידום החוק שטענו שהשינוי יפגע בזכויותיהם של בני זוג
: 5/9/2007 בתאריך

rtPE.jhtml?itemNo=901104&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubChttp://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShA

ontrassID=0  
לא מצוין מדוע נערך דיון נוסף, ולא מצוין שמדובר בערר של אחד השרים. המחצית השניה היא טיוטת חוק שהממשלה אישרה  16

ת החוק. גם כאן לא מצוין מה הסיבה לדיון עקרונית, תוך שהיא מסמיכה את ועדת השרים לחקיקה לאשר את הנוסח הסופי של הצעו
 .הכפול בהצעות, וחלק מהצעות התיקון לחוקים הן מינוריות ואדמיניסטרטיביות באופיין

. ההחלטה התקבלה על ידי ועדת השרים למעקב אחר תהליך יישום 2007באוגוסט,  16שקיבלה תוקף בתאריך  2287זוהי החלטה  17
תזכיר חוק הבא לעדכן ולהסדיר את יעדי המועצה לבטחון לאומי ופעילותה. סוגית המועצה המלצות דו"ח וינוגרד, ונקבע בה 

 לבטחון לאומי זכתה להתייחסות בדו"ח ועדת וינוגרד, וועדת השרים מבקשת לתקן את החוק בהתאם להמלצות הדו"ח

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=901104&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=901104&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0
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ראינו, אם כן, שעל אף שההחלטות ה"ביצועיות" הן חלק קטן מסך החלטות הממשלה, הן אכן משקפות את 

החל מסיוע לקבוצות אוכלוסיה מסוימות, המשך בקביעת  -דום מדיניותה חידושי המדיניות של הממשלה וקי

משקפות לעתים תכנים סמליים, וכלה באישור תכניות מדיניות ייחודיות. יחד עם זאת, גם החלטות "ביצועיות"  

, ובהתאם . מרכזיותו של תהליך התקצוב השנתישנצפה במדינות אחרותעיסוק בנושאים זוטרים ומשניים, כפי 

בחלקן הגבוה של ההחלטות הביצועיות שמתקבלות בישיבת התקציב, וכן בעובדה ניכרת  משרד האוצר, של

שרובן המכריע של ההחלטות מחוץ לישיבה זו אינן זוכות לתקציב מסוים לצורך מימושן. כאשר כן מוקצה 

כך יש להוסיף את ל אשר לא נקבע מנגנון מעשי לאכיפתו.תקציב, לרוב מדובר בסכום חד פעמי, קטן יחסית, 

בשני כלי העיקרי השימוש  .ריכוז יוזמות החקיקה הממשלתית במסגרת דיוני התקציב )ב"חוק ההסדרים"(

 במהלך תקופה קצרה בשנת הפעילות. הביצוע העיקריים של הממשלה נעשה בדרך של "עסקת חבילה"
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 "פורמליים" ומנהלתייםהחלטות ואישורים   -הממשלה כמנהלתפרק ה': 

של החלטות בלבד אישור פורמלי מנהלתיות באופיין, למעשה החלטות  282 במהלך השנה שנבדקה התקבלו

מסך ההחלטות( מהוות ביטוי להיותה  %16החלטות אלו ) 18אחרים.או בעלי תפקידים שהתקבלו על ידי גופים 

עוסקות בנושאים ורמליות הפבעוד שרבות מההחלטות  .של הממשלה "הנהלת" הרשות המבצעת

מליאת הממשלה עשוי להעניק להן נראות או  השריםועדות טכניים/זוטרים, עצם הצורך באשרורן על ידי 

 ציבורית גבוהה יותר ולאפשר הליך תקין יותר לכאורה. 

 , כלהלן.קטגוריותהחלטות מסוג זה חולקו למספר ה

 פורמליות בעיקרןהחלטות ממשלה  282: התפלגות 5 תרשים

 

 אישור אמנות והסכמים בינלאומייםא. 

החלטות מההחלטות השנתיות של הממשלה עסקו באישור או באשרור של הסכמים ואמנות בינלאומיים.  38

( מציג את 793 ע'רובינשטיין ). , אל מול הכנסתהממשלה במשטר בישראלמליאת אלו משקפות את עצמתה של 

קובע שהנשיא הנשיא  :  , כאשר חוק יסודר הסכמים בינלאומיים על ידי הממשלההבעייתיות המשפטית שבאישו

 
. יחד עם זאת, החלטות אלו סווגו בלבד כפורמליותניתן להחשיב גם רבות מהחלטות הממשלה בנושאי חקיקה ממשלתית ופרטית  18

 בנפרד מכיוון שהממשלה מתפקדת בהן כאורגן היוזם את החקיקה בישראל ומנהל את הקואליציה בכנסת.

קבלת תרומות
1%

אישור ספרים
5%

הכרה במוסדות
2% הנפקת בולים  

ומטבעות
הרשאות חתימה2%

4%

אישורים פורמליים  
לרשויות

9%

אמנות בינלאומיות
13%

א"אישורי תמ
12%

אישור נסיעות
18%

מינויים
34%
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. אולם אין הסדרה בחקיקה של אישור אמנות והסכמים על ידי הכנסת, 19יאשרר אמנות שאושרו על ידי הכנסת

והכנסת גם לא עוסקת באישור הסכמים כאלו כדבר שבשגרה. מכאן שהעמדה ההיסטורית של ממשלת ישראל, 

בלה גם אסמכתא של בג"ץ, היתה שמכיוון שהכנסת לא אישרה את ההסכם מלכתחילה, אין צורך אשר קי

בעוד שבמרבית הדמוקרטיות המערביות מסדירה החוקה את הליך האישור של באשרור של נשיא המדינה. 

הממשלה מוסמכת לכרות הסכמים לפיו  הסכמים בינלאומיים, בישראל התפתח במשך השנים מנהג חוקתי

ידי הממשלה לאישור הכנסת לפני אשרורן -אמנות בעלות חשיבות מיוחדת מובאות עלתיים לבדה. ואילו שגר

מזכיר הממשלה יבקש מהשרים להודיע את דעתם אודות אשרור האמנה באמצעות משאל וכניסתן לתוקף. 

אמנות אינו מצריך פעולה מקדמית של הבאת האמנה לידיעת  אישורנקבע שהליך הממשלה גם בתקנון  כתוב.

 (.שאר ההליך זהה לאשרור) הכנסת

, אודות שיתוף פעולה בנושא מסויםהדדיים מההחלטות בדבר הסכמים בינלאומיים עוסקות בהסכמים  78%

 צדדיים עליהם-בהסכמים רבההחלטות עוסקות מ 22% .של הסכמים שכבר נחתמו באשרורעוסקות ורובן 

אמנות שונות. כפי שקובע התקנון,  מאשררתחתומה ישראל, או ביחסיה עם האו"ם. בהחלטות אלו הממשלה 

 מההחלטות בענין הסכמים בינלאומיים התקבלו במשאל שרים.  90%אכן 

בדה שהממשלה עוסקת באישור עשרות הסכמים בינלאומיים מדי שנה ללא דיון בכנסת עלולה לפגום והע

ובשקיפות עבודתה. לכך מצטרפת העובדה שהחלטות הממשלה בתחום זה אינן נדונות בפיקוח על הממשלה 

אפילו במליאת השרים, כי אם מאושרות במשאל שרים, בו לא חלה אפילו החובה של כל שר להביע את הסכמתו 

השבה כמוה כהסכמה(. החובה להניח את ההסכמים על שולחן הכנסת אינה מספקת, ולראייה העובדה -)אי

 שלה אשררה חמישה הסכמים בשנה הנבדקת בתקופות בהן היתה הכנסת בפגרה. שהממ

 רשויות ממשלתיותלאישורים פורמליים לחברות וב. 

ברשות המבצעת, ובין היתר   מסדיר את עבודתן של חברות ממשלתיות  1975-חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה

מסוימות רשויות פרטניים בנושא כמו כן, חוקים  .20כשלוש עשרה פעולות המחייבות את אישור הממשלהמונה 

 התקציב השנתי. , בעיקר בנושא אלו צריכות לקבל את אישור הממשלהקובעים כי 

 
בעוד שרבים מההסכמים הבינלאומיים דורשים רק אישור של הגורם הממשלתי המוסמך לכך, ישנם מקרים בהם מסכימים הצדדים   19

כניסת ההסכם לתוקף נדרש גם אשרור של ההסכם. האשרור מתבצע על ידי הממשלה או הפרלמנט של המדינות החותמות, כי לצורך 
צדדיות כגון אמנות של -בהתאם להסדרים החוקתיים של כל מדינה, לאחר החתימה על ההסכם. בדרך כלל, אמנות בינלאומיות רב

  האו"ם מחייבות אשרור של כל מדינה.
 מצוא שינוי במטרות החברה, שינויים הקשורים במניות החברה וכיו"ב.באלו ניתן ל 20
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 10חברות ממשלתיות. מתוכן, רשויות והחלטות שהן אישור פורמלי של הממשלה לפעילויות של  24נמצאו 

חברת החשמל לגייס הון טת דירקטוריון להחאישור )למשל  החלטות עוסקות בפעילותן של חברות ממשלתיות

, לדוגמא גופים ממשלתיים שוניםלההחלטות האחרות עוסקות באישורים לרשויות ו 14-ו, (באמצעות אג"ח

. חלק מהאישורים הפורמליים הינם בנושאים פעוטים, כדוגמת אישורים לרשות אישור תקציב לרשות העתיקות

ג לאספקת מזון למטוסים. בשתי החלטות מאשרת הממשלה שדות התעופה להתקשר עם חברות קייטרינ

החלטות שקיבל בנק ישראל, וניכר שמדובר בהחלטות מקצועיות שהתקבלו כבר על ידי הנגיד, ללא עדות 

התקבלו בועדת השרים לענייני שני שלישים  לעיל,  ההחלטות שנמנו    מתוך  שהתקיים סביבן דיון אמיתי בממשלה.

. חלוקת הסוגיות בין המליאה שרים בלבד(-)רובן המכריע במשאל את הממשלהבמלי השארחברה וכלכלה, ו

לבין ועדת השרים אינה ברורה. מבחינה חוקית, בכל החוקים הרלבנטיים נאמר כי על "הממשלה" לאשר, ללא 

 פירוט הפורום הדרוש.

 אישורי תכניות מתאר ארציות. ג

מתאר ארציות בנושאים שונים. כל ההחלטות האלו התקבלו על החלטות הן החלטות שעניינן אישור תכניות    35

ידי ועדת השרים לענייני פנים ושירותים. ברובן המכריע של ההחלטות לא נמצאה אינדיקציה לדיון מהותי 

ושינויים שהוכנסו על ידי ועדת השרים, אם כי בניגוד לדיונים במליאה, החלטותיהן של ועדות השרים נרשמות 

ההחלטות התקבלו בארבע ישיבות שקיימה   ., כך שיתכן שהתקיים דיון בנושאללא אזכור הדיון בצורה לקונית,

אישור תכניות מתאר ארציות משמשת ועדת השרים כ"מוסד תכנון", , ובעת הועדה בשנת הפעילות הנבדקת

כל תכנית ,  . הממשלה רשאית לאשר, לאשר עם שינויים או לדחות1965-כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

. נדמה שבכך ישנה התייחסות רחבה יותר לסמכותה ולכוחה של הממשלה, מאשר בחוקים אחרים מתאר

בשל כינוס ועדת השרים כ"מוסד תכנון", מוגדר שבשונה מישיבותיהן  של הממשלה.פורמלי המחייבים אישור 

יש לציין שלא אותרו החלטות   כמתחייב בחוק התכנון והבנייה.  קוורוםשל הועדות האחרות, בדיונים אלו נדרש  

 שרים, על אף שבתחום עיסוקה נמצאים גם ענייני השלטון המקומי ושיפור השירותים לאזרח. האחרות של ועדת  

מבטא דילמה אודות "אישורים פורמליים". מובן שישנו אינטרס  הצורך באישור הממשלה לכל שינוי בתמ"א,

ציבורי בכך שהחלטות בנושאים עקרוניים, ודאי כאלו בעלי השלכות ארוכות טווח כגון תכנון, ייבחנו גם בעין 

שאינה מקצועית גרידא )כמו בועדות התכנון(, ויוכל להתקיים דיון ציבורי מפותח יותר. מנגד, הבאת עשרות 

חלטות שכאלו בפני הממשלה מדי שנה אינה מאפשרת דיון אמיתי בתכניות. כמו כן, הבאת מספר רב ומאות ה

קבלת אחריות בדרגים הנמוכים יותר, על אך -של החלטות לאישור הממשלה עלולה ליצור נורמה של אי
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שבדרגים אלו מתקבלות ההחלטות בפועל )אנשי המקצוע יודעים שהחלטתם המקצועית תזכה ל"חותמת 

 הכשר" של הממשלה, שתיאלץ לקחת אחריות ציבורית על החלטותיה(. 

 מינויים ד.

, למעט אחת, את כל ההחלטות הנ"ל. עוסקות במינויים -מכלל החלטות הממשלה 5%-כשהן  –החלטות  94

 שליש התקבלו במשאל שרים בכתב, ושני שלישים בישיבה השבועית. , כאשר קיבלה מליאת הממשלה

אותן על הממשלה לאשר כקבוע הראשון הוא מינוי למשרות בכירות, . סוגיםלמספר את ההחלטות ניתן לחלק 

בעלי תפקידים כגון ינתה הממשלה מהן מ 19-ב החלטות לתפקידים כנ"ל. 23 . בשנה הנבדקת נמצאו21בחוק

ועוד. חלק מההחלטות מהוות הארכה זמנית של בעל תפקיד, כך למשל הארכת  יט המדינההחשב הכללי, פרקל

מינויה בפועל של ממלאת מקום הממונה על הכנסות המדינה, עד להתבררות ההליך המשפטי בענין מועמד 

  .בשירות החוץ קונסולים כללייםושגרירים ממנות אחרות ארבע החלטות . 22אחר

למשרות ציבוריות, לפי סמכות הממשלה הנובעת  אישים מינויהוא ושא מינויים בנהסוג השני של ההחלטות 

)כגון מנכ"ל  המשרות הבכירותשאינם ברשימת  מינויים לבעלי תפקידים ציבוריים, 18מחוקים שונים. נמצאו 

. בהחלטות מצוין שהמינויים נעשים בהמלצות השרים הרלבנטיים היכן שדרוש, או לפי רשות שדות התעופה(

-מינויו של הפטריארך היוונינכלל גם מינוי מיוחד: המלצתה של ועדת האיתור. בקבוצת החלטות זו 

שלוש לכך ניתן להוסיף ; 187523אורתודוקסי, בו מכירה הממשלה לפי תקנות הקיסרות העות'מאנית משנת 

 .בכל פעם שהאחרון עוזב את הארץמינוי ממלא מקום לרמטכ"ל, החלטות על 

, כאשר החלטות העוסקות בכך 30 נמצאו .מינוי חברים ונציגי ציבור בגופים ציבורייםא הסוג השלישי הו

, קיבלה בנוסף(. ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום)למשל  עשר גופים-חברים בתשעה 68 הממשלה מינתה

לקביעת ייעודם של ועדה  ה , כגוןאנשים לועדות מקצועיות זמניות  18החלטות בדבר מינוים של  שלוש הממשלה  

החלטות הלהשלמת קבוצת ההחלטות בנושא מינויים ממשלתיים, יש למנות את שש . עזבונות לטובת המדינה

לחוק שירות   12העוסקות במינויים של מנכ"לים למשרדים ממשלתיים. החלטות אלו מתקבלות בהתאם לסעיף  

 וללא מכרז. ,הממונה בהתאם להמלצת השר םהמדינה )מינויים(, המסמיך את הממשלה למנות

 
 לחוק 23, והממשלה החליטה עליהן לפי סעיף 1959-משרות אלו מנויות בתוספת לחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט 21
 25-פורסם לראשונה ב: "נפתחו הליכים להשעיית שוקי ויטה מתפקיד...", הארץ עקב השעייתו של המועמד ויטה. ראו למשל 22

 https://www.themarker.com/misc/1.435527, 2007בפברואר 
 19בג"ץ הורה לעכב את מינוי הפטריארך היווני", פורסם לראשונה בתאריך : "YNETמינוי זה הביא לעתירה לבג"ץ כנגדו, ראה  23

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3484386,00. 2007בדצמבר 

https://www.themarker.com/misc/1.435527
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3484386,00.html
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שירות המדינה )מינויים(, סוג אחרון של החלטות בנושא מינויים הוא מתן פטור ממכרז למשרות )לפי חוק 

החלטות המעניקות פטור ממכרז למשרות מסוימות. בכל  11בשנה הנבדקת, קיבלה הממשלה (. 1959-תשי"ט

יץ על המועמד המתאים ביותר לתפקיד, ההחלטות נקבע שבמקום מכרז תמונה ועדת איתור מועמדים שתמל

 כל המשרות להן ניתן פטור ממכרז הן משרות בכירות. ולאחר מכן ימונה לתפקיד אדם באישור הממשלה

, לעתים שבוע בתקופה הנבדקתמועמדים  מונו  הנ"ל  המשרות  (. לארבע ממנהל רשות החירום הלאומית)כדוגמת  

 (. ראש מערך ההסברה הלאומי ימינובלבד לאחר ההחלטה על פטור ממכרז )למשל 

 ההחלטות בנושא מינויים, לפי סוג המינוי  94 חלוקת :6 תרשים

 

לאחר בחינת עשרות ההחלטות העוסקות במינויים, ניכר כי בישיבת הממשלה לא מתקיים דיון אמיתי 

מקבל חיזוק מכך במועמדים למינוי, אלא מדובר באישור פורמלי של מועמדים מוסכמים מראש. הדבר כמובן 

כלומר,   שבפני הממשלה מוצג בכל פעם מועמד אחד לתפקיד, כאשר באפשרותה רק לאשר את מינויו או לדחותו.

עיקר המשקל במינוי ניתן לועדת המינויים בשירות המדינה או לועדת האיתור ולשר האחראי על המינוי, כשאלו 

לממשלה הוא למעשה כבר נקבע, ולאחר מכן לא מתקיים אינם מחוייבים לדיון פומבי ושקוף. כאשר המינוי מגיע  

כל פיקוח ציבורי על הפיקוח. הדבר מוחמר עוד יותר לאור העובדה שבניגוד לנהוג במדינות אחרות, לא נערכת 

 כל בחינה של המינויים בכנסת, והם אינם חייבים באישורה.

 

 

מינוי בכירים פטורים ממכרז
20%

חברים ונציגים בגופים  
ציבוריים
32%

בכירים בשירות הציבורי
19%

מינויים בשירות החוץ
4%

לי משרדים"מנכ
7%

חברים בועדות מקצועיות
3%

ל בהיעדרו"מ לרמטכ"מ
3%

מתן פטור ממכרז
12%
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 מתן הרשאות חתימה לעובדי ציבור. ה

. החלטות הממשלה בנושא 1951-ה הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, תשי"אהממשל ההחלטות מעניק 12-ב

והן עוסקות בנושאי משרה במשרדים השונים, התקבלו על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק, 

ומפרטות את הסכומים עליהם הם רשאים להתחייב, כמקובל בכל ארגון. מומלץ להסיר את הנושא מסדר יומה 

על ידי הסמכת שר המשפטים )העומד בראש ועדת השרים( לאשר את הרשאות החתימה, לפי של הממשלה, 

  הצעות ההחלטה המגיעות אליו.

 הנפקת בולים ומטבעות. ו

ת ושש החלטות בשנה הקדישה הממשלה לאישור הנפקת בולים ומטבעות זכרון. ההחלטות התקבלו על ידי ועד

החלטות אלו מהוות אשרור פורמלי . )מטבעות( חברה וכלכלה)בולים( ולענייני  השרים לענייני סמלים וטקסים

 בלבד להחלטות שהתקבלו על ידי בנק ישראל ושר התקשורת.

 היתר לקבלת תרומות. ז

נקבע כי חל איסור על עובדי מדינה  1959-בחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, תשי"ט

לממשלה להרשות , ואלם החוק מאפשר ספים לאיזו מטרה שהיא, זולת לאוצר המדינהלהתרים או לגבות כ

 ממשלתיים.ם לגופי כנ"ל בשנה הנבדקת, אישרה הממשלה שלוש פעמים קבלת תרומות התרמה שכזו.

 הכרה במוסדות להשכלה גבוהה. ח

רה שבוצעה על ידי על הממשלה לאשר הכרה או ביטול הכשקובע  1958-חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

 .)ארבעה אישורים, וביטול הכרה אחד( במהלך השנה, קיבלה הממשלה חמש החלטות לפי חוק זה המל"ג.

 אישור ספרים של עובדי ציבור לשעבר .ט

אחת מועדות השרים הפועלות בממשלה היא ועדת השרים למתן היתר לפרסומים. בראש הועדה עומד שר 

ר הבטחון. אין בהרכבה הבכיר כדי לרמז על תחום עיסוקה. ועדת השרים המשפטים, וחברים בה שר החוץ וש

משמשת אינסטנציה לאישור ספרים ופרסומים של עובדי ציבור ועובדי ציבור לשעבר, שכוללים ידיעות שהגיעו 

אליהם במסגרת מילוי תפקידם. עבודתה של הועדה אינה מוסדרת בחוק העונשין או בכל חוק אחר, והיא אינה 

ספרים שונים. ברוב  11-בנוגע ל ,החלטות 13ת כתחליף לצנזורה הצבאית. בשנה הנבדקת, קיבלה הועדה משמש
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עד כדי עיסוק , ההחלטות אישרה הועדה את פרסום הספר או המאמר, בכפוף למספר שינויים מפורטים

 .24בפסקאות ספציפיות

 נסיעות ראשי המדינה לחו"ל. אי

לתקנון  70אחד הסעיפים המופיעים על סדר יומה של הממשלה הוא אישור נסיעות השרים לחו"ל. סעיף 

בו מפורשות כי למעט מקרים מיוחדים, נסיעת שר לחו"ל נקבע הממשלה מסדיר את נסיעת השרים לחו"ל ו

. מובן שמדובר (נסיעות פרטיות אינן מחויבות באישור, אך יש לדווח עליהן) בתפקיד תהיה באישור הממשלה

באישור החלטות העוסקות  51בסך הכל, קיבלה הממשלה  באישור פורמלי בלבד, ואין דיון בהחלטות אלו.

מאשרות נסיעות של שרים או מודיעות )רובן המוחלט    חלטות השנתיותמהה  3%-כ ראשי המדינה לחו"ל, שהן

. בדרך (בחוק יסוד: נשיא המדינה  18 נשיא בהתאם לסעיףהנסיעותיו של  , והשאר מאשרות את  על נסיעת רה"מ

 כלל אישור הנסיעות הוא הסעיף האחרון בסדר יומה של ישיבת הממשלה.

, ראינו כי מליאת הממשלה מקבלת מאות החלטות מנהלתיות בשנה, אולם ברור שרובן המכריע אינו לסיכום

בעוד שחלק מהן  אחרים.משקף דיון כלשהו, ומדובר למעשה באשרור של החלטות שהתקבלו במקומות 

רבות מינוי בעלי תפקידים בכירים(, )כגון  , ואך טבעי שמליאת הממשלה תעסוק בהןמתחייבות מבחינה חוקית

הן באשר , אשר אולי ניתן היה לאשרן על ידי המשרדים בלבד. מההחלטות המנהלתיות מהוות עיסוק בזוטות

יש לשקול , (השריםלתיים )ואולי אף לגבי נסיעות לאמנות והסכמים בינלאומיים, והן באשר למינויים ממש

 הכנסת בבחינת ההחלטות או אשרורן, על מנת לפקח על תהליך קבלת ההחלטותמעורבות רבה יותר של 

 . , בפרט מכיוון שלא ניכר שמתקיים דיון אמיתי במליאת הממשלה או ועדותיההממשלתי

 שמדובר, על אף ות שנעשו במקומות אחריםבהן הממשלה מאשרת או מאשררת החלטשאר ההחלטות באשר ל

גם אם   .מורכבות מנבחרי ציבוראינן  שות,  יש בתהליך מקום פיקוח ציבורי על רשויות אחרלעתים בזוטי דברים,  

לא תמיד נעשה דיון בסוגיה, עצם הידיעה של מקבלי ההחלטות המקוריים שהדבר יובא לאישור הממשלה 

של  נכונות יותר. בכך מבטאת הממשלה את תפקודה כ"דירקטוריון"ת עודד החלטוויפורסם בציבור, עשויה ל

 פעילות המתבצעת.לתת את הסכמתו להיומיומית, אך נדרש אינו עוסק בפעילות הרשות המבצעת, אשר 

 

 
העוסקת בספרו של יפתח ספקטור "רם וברור". לגבי החלטה זו נכתב "ההחלטה שמורה במזכירות  2603יוצאת דופן היא החלטה  24

ספר זה של ספקטור עורר פולמוס ציבורי ער, כולל ביקורת של המחבר על עבודתה של ועדת . וגת כסודיתהממשלה", והיא מסו
 https://www.haaretz.co.il/misc/1.1463239:"הארץ( ב"2007ליבנה ) למשל,ראו  השרים

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1463239
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 התמודדות עם חקיקה פרטית פעילות הממשלה עצמה ו -הממשלה כמתאמת': ו פרק

עבודת המשרדים  משמשת מליאת הממשלה כ"מתאמת"קבוצת ההחלטות הבאה שתיבחן הן החלטות בהן 

ההחלטות ה"מנהלתיות" בהן פעמים רבות מאשררת הממשלה החלטות של גופים שונים שלא כמו  והקואליציה.  

הצרכים בנסיון לאזן בין    – המיקוד הוא בתיאום עבודת השרים, המשרדים, והקואליציהברשות המבצעת, כאן 

קבוצה זו נמנות החלטות העוסקות בפעילות ב.  של המעורבים בדבר  הפוליטייםים, והשיקולים  המקצועיים השונ

בין  המשמשים להגברת התיאום תהליכי עבודהכולל הנעת  ,)משרדים, ועדות שרים וכד'( הממשלה עצמה

וכן החלטות בדבר עמדת הממשלה כלפי ; במחלוקתבפועל של עיסוק בנושאים -המשרדים ולעתים לדחייה

 חקיקה פרטית )שמבטאות לרוב את הצרכים הקואליציוניים, ללא קשר לתוכן הצעת החוק(.

 הממשלה עצמה החלטות העוסקות בפעילות. 1ו

רבות מהחלטות הממשלה עוסקות בפעילותה של הממשלה עצמה, כגוף ביצועי מורכב. בכלל זאת, נמצאים 

ות לגבי יחידות ממשלתיות שונות. התהליכים החלטו העיסוק בעבודת השרים )ועדות שרים, סמכויות שרים(

נועדו פעמים רבות לטיפול בסוגיות מדיניות, בין בשל מורכבותן, ובין בשל הצורך להגיע להסכמה. כך או כך, על 

אף שהמסגרת לקבלת ההחלטה היא "ביצועית", ההחלטות עצמן עוסקת במנגנוני העבודה של הממשלה ועל כן 

מסך ההחלטות. בפרק זה ישנה  7%החלטות, שהן  126 יווג עיקרי זה מופיעותבסך הכל תחת ססווגו כאן. 

החלטות נוספות שסווגו  36התייחסות רק להחלטות שסווגו כעוסקות בעבודת הממשלה בסיווג הראשי. ישנן 

 בהקשר לו.ככאלו בסיווג משני, כמחציתן התקבלו במסגרת הדיון על תקציב המדינה או 

 החלטות( 125: התפלגות החלטות בנושא עבודת הממשלה )7 תרשים

 

,  ועדות שרים
,  סמכויות שרים

עבודת 
הממשלה

22%

הקמת ופירוק  
יחידות  
ופורומים

13%

סמכויות 
,  תקצוב, יחידות
א"כ

21%

הנעת תהליכים
44%
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 קמת ועדות שרים חדשות. ה1

הועדות הוקמו במטרה לקדם  וועדת משנה אחת(. ,)חמש ועדות שש החלטות עוסקות בהקמת ועדות שרים

שנת השישים(, לקדם נושאים החשובים לסיעות הקואליציה כגון אירועי משרדים )-פעילות בנושאים חוצי

, כגון אפקטיבית ופחות פומביתיותר  ר עבודה  פנסיות לעולים, תכניות סיוע לנוער( ולאפשכגון  ולראש הממשלה )

חוק ההסדרים. השימוש בועדות שרים )או לפחות בהקמתן( עשוי להעיד על החשיבות אישור ועדת השרים ל

מבין הועדות שמייחסים להן השרים וחברי הכנסת, ועל נוחות העבודה באמצעות פורומים אלו. יחד עם זאת, 

 . ם נמצאו החלטות שפורסמושהוקמו במהלך השנה, רק עבור שתיי

הועדה לענייני אירועי שנת השישים שימשה למעשה כצוות העבודה העליון בממשלה וביטאה הכרה כך למשל, 

בצורך לטיפול נרחב באירועים. לראשות הועדה התמנתה שרה בלי תיק, מה שאיפשר להעניק לה סמכויות 

שרים לאישור תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום החלטות ביצועיות בכל זאת. ועדה נוספת שהוקמה היא ועדת 

התקציב )אישור חוק ההסדרים(. ועדה זו מאפשרת לקצר את הליך האישור של התקציב וחוק ההסדרים, 

וחוסכת הן זמן והן ויכוחים פוליטיים בישיבות הממשלה, גלויים לעין הציבורית. פעילות הועדה מאפשרת דיון 

אך בו בזמן מעקרת את הדיון במליאת הממשלה. על אף פעילותה הרחוקה מעין  מעמיק יותר בסעיפי החוק,

בעקבות קריאה מועדת הקליטה של הכנסת   הציבור, בועדת שרים זמנית זו נשמר ייצוג לכל סיעות הקואליציה.

עניין להחליטה הממשלה על הקמתה של "ועדת שרים  2007שבראשה עמד ח"כ מהקואליציה, בחודש ספטמבר 

". יו"ר הועדה )השר ליברמן( הזכויות הסוציאליות שעולים היו זכאים להן בארצות מוצאם  תן והשבתן שלהסדר

לסייע במו"מ עם המדינות השונות, אשר דרשו   וחבריה הדגישו שהעלאת דרג הטיפול בנושא היא חשובה, ועשויה

קה לא נמצאה כל החלטה בשנת הפעילות שנבד יחד עם זאת,. 25שהטיפול יתבצע על ידי הממשלה או הנשיא

כלומר, ניתן לראות את הקמת הועדה כמענה לשתי חזיתות: הפגנת רצינותה של הממשלה בטיפול  של ועדה זו.

 בנושא כלפי מדינות אחרות, והפגנת רצון טוב כלפי ועדה בכנסת, שבראשה ח"כ ממפלגת השלטון. 

 עבודת השרים: סמכויות, חברות בועדות שרים ותפקוד הממשלה. 2

ות על צירופם החלטות עוסקות בשינויים בהרכבן של ועדות השרים ובהוספת שרים לועדות, כולל החלטעשר 

עוסקות בהעברת סמכויות ותפקידים בין נוספות החלטות . שמונה )וסגן שר אחד( של שרים חדשים לממשלה

תקנון ים בעוסקות בשינוישלוש החלטות לבסוף, . שרים. כל ההחלטות התקבלו על ידי מליאת הממשלה

 
 27/11/07, 10/7/07, 14/3/07עשרה, בתאריכים -, הקליטה והתפוצות בכנסת השבעההודעות לעיתונות של ועדת העליי 25
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זימון הישיבות בעת היעדרות רה"מ נוספות עוסקות בנהלי העבודה במליאת הממשלה )שתי החלטות  ו,  הממשלה

 . (מדיני לשרים, בעקבות המלצות "ועדת וינוגרד"-נהלים חדשים להענקת ידע בטחוניוממלאת מקומו, ו

 ן ובאופן פעולתןיחידות ממשלתיות: הקמה ופירוק, ועיסוק בסמכויותיה. 3

 החלטות עוסקות ביחידות ממשלתיות. מתוכן שמונה החלטות עוסקות ישירות בהקמתן של יחידות חדשות 42

ישנה כמובן , אם כי עיקר ההחלטה הוא הקמת הגוףבהחלטות אלו (. המרכז לניהול משברים לאומים)למשל 

רק למערך הגיור נקבע בהחלטה  זמניים.ובדרך כלל גם הקמת של צוותי הקמה לאופן פעולתם, התייחסות גם 

תקציב נוסף לפעולתו. לשאר הגופים נקבע שיקבלו את התקציב הניתן כיום לגופים שיבוטלו או ישונו. שלושה 

)ובהן המשרד  ארבע החלטות עוסקות בפירוק יחידות. מהגופים הוקמו על ידי ועדת שרים, ולא על ידי המליאה

 (.תם של שרי סיעת ישראל ביתנולעניינים אסטרטגיים עקב התפטרו

צוות )כגון    ארבע החלטות נוספות עוסקות בהקמת פורומים ממשלתיים קטנים יותר, שאינם יחידות ממשלתיות

מלבד אלו, ישנן מספר החלטות  .(לאירועי שנת השישיםזמנית הקמתה של מועצה מייעצת או  משרדי קבוע-בין

  ., והן סווגו בנפרדקבועים, אך זו אינה מטרתה העיקרית של ההחלטהבהן הוחלט בין השאר על הקמת צוותים 

הרזולוציה בה , כאשר החלטות נסובות סביב סמכויותיהן של יחידות ממשלתיות, מטרותיהן ואופן עבודתן 14

שינוי מבני בה מאושר  2318עוסקת הממשלה משתנה תדיר. באלו ניתן למנות החלטות כלליות כמו החלטה 

הקרן למורשת הכותל המערבי שתנהל כי  קובעת הממשלה 3404בהחלטה . ולעומתה, בקבוצת מקורותמקיף 

 ותתחזק את בית הכנסת "החורבה" בירושלים. 

עוסקות במישרין בתקצוב פנימי של שירותים ממשלתיים והעברות כספים בין יחידות נוספות שש החלטות 

שש החלטות עוסקות בתנאי העבודה במסגרות שונות, (. לבסוף,  כון הגיאופיסימלהון  )למשל הזרמת    ממשלתיות

 .(התקבלו על ידי ועדת שרים לחברה וכלכלהרובן ) כמו שינוי דרגות הפרישה בשירות המדינה

 הנעת תהליכי עבודה .4

החלטה על   ברבות מהחלטות הממשלה, ודאי אלו שהן בעלות אופי ביצועי, ישנה הנעה של תהליך עבודה כלשהו.

כל אלו הם שלבים בתהליך אופרטיבי   -העברת תקציב, הקמת ישוב, מינוי אדם, אישור שינוי בחברה ממשלתית

החלטות בהן ישנה התייחסות ישירה לתהליך עבודה שצריך להתרחש   150-של הממשלה. בשנה הנבדקת נמצאו כ

 3%) היא לבה של ההחלטהככאלו שבהן הנעת התהליך  החלטות 55זוהו , ומתוכן במסגרת ההחלטה

 "לקנות זמן". על הנסיון , המעידות לעתים אלו סווגו כהחלטות "תיאום" של הממשלהמההחלטות בשנה(. 
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החלטות התקבלו במסגרת ישיבת התקציב. החלטות אלו עוסקות בנושאים הראשית, יש לציין ששתים עשרה מ

 2268מראש. למשל, בהחלטה הצליחו להגיע עליהם להסכמה חוק ההסדרים, אשר לא להקשורים לתקציב או 

של שירותי רווחה על לבחינת אספקה מחליטה הממשלה להורות למשרד הרווחה ולמשרד האוצר להקים צוות 

ות במצוקה, תוך שמירה על מעורבות של הרשויות במימון. ניכר שמשרד האוצר רצה שלא ידי רשויות מקומי

עניק מימון מלא לפעילות הרווחה, אך ישנה הכרה בכך שלא ניתן לסגור את השירותים. על כן הוחלט להקים הל

)למעט  ןבאופן טבעי, ההחלטות מסוג "הנעת תהליך" לא קיבלו תקציב להגשמת צוות שיגבש המלצות בנושא.

 (.בה הוקצו שישה תקני כח אדם לטובת צוות הקמת רשות החירום הלאומית 2368החלטה 

עשרים ושש מההחלטות שהתקבלו מחוץ לישיבת התקציב כוללות את הקמתו של צוות או פורום מקצועי, או 

ם העיסוק את הרכב הצוות, תחובדרך כלל ת וקובע ותהחלטהאת הארכת כהונתם של צוותים קיימים וכיו"ב. 

מוקם צוות היגוי שמתבקש להגיש לממשלה המלצות בדבר   2979בהחלטה  לדוגמא,  )  שלו ולוח הזמנים לעבודתו

באלו תים.  והחלטות אינן כוללות הקמת צוהשבע עשרה  שאר  .  (הקמת מוזיאון להצגת פריטים מהאוסף הלאומי

 וקים וכד'.מסמיכה הממשלה גופים שונים או שרים לפעול להכנת תכניות, תיקון ח

 חקיקה פרטית. 2ו

לא נכתב מפורשות כי הכנסת בתקנון  26הוא החקיקה הפרטית.המערכת הקבינטית בישראל עיסוק מרכזי של 

מפרט את ההתנהלות כאשר הממשלה  137על הממשלה לקבוע את עמדתה כלפי הצעת החוק, אולם סעיף 

שבאפשרות הממשלה לבקש להשהות את , וכן בשאלת העברת ההצעה לועדהלהתנגד החליטה לתמוך או 

תקנון ב 66סעיף לכך, כלומר ניתן להבין שעל הממשלה לקבוע את עמדתה לפני הדיון. בהתאם  -ההצבעה 

שועדת השרים לענייני , ובכלל כך נקבע  הממשלה מפרט את נוהל קביעת עמדתה של הממשלה לגבי הצעת החוק

כל שר רשאי לערער במשך שבוע על . 27חקיקה תדון בהצעות חוק פרטיות ותקבע את עמדת הממשלה לגביהן

 .28במליאה, והערר ידון בועדה או הועדההחלטת 

 חקיקה פרטיתעומס העיסוק ב .1

לשינויים בנורמות החקיקה: מספר נדמה שנהלי הדיון הממשלתיים בהצעות חוק פרטיות אינם מותאמים 

בהתאם, חלה ירידה משמעותית בשנים האחרונות.  אלפיםל ,הראשונהבכנסת  5-הצעות החוק הפרטיות עלה מ

 
ית כ, למעט שר או סגן שר, רשאי להגיש הצעת חוק. ההבדל המרכזי בין הצעת חוק פרט")א( בתקנון הכנסת קובע כי כל ח134סעיף  26

 ולהחליט האם להעבירה לועדה הרלבנטית אם לאו. הצ"ח פרטית לבין הצעת חוק ממשלתית הוא שיש לקיים דיון מוקדם אודות
 בודדאזכור לכך במהלך השנה הנבדקת נמצא  .במקרה של שוויון בתומכים ובמתנגדים, תהיה עמדת הממשלה התנגדות להצעה 27

 (. 2008ביוני,  26מתאריך  3687)החלטה 
 בכנסת כל עוד לא קבעה הממשלה את עמדתה או טרם הוכרע הדיון בערר, תתנגד הממשלה להצעת החוק, אם זו תעלה לדיון 28
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וזאת ללא שינוי אחוזים בודדים בשנים האחרונות  , עד כדיבסיכויי ההצלחה של הצ"ח פרטיות להפוך לחוק

 29(.85%-כ) באחוזי ההצלחה של הצעות חוק ממשלתיות לאורך כל התקופה

ולא לקראת  הדיון המוקדםעקב ריבוי הצעות החוק, והעובדה שהממשלה צריכה לקבוע את עמדתה לקראת 

בשנת פרטיות בכל קדנציה.  ההצבעה בקריאה ראשונה, מוצאת עצמה הממשלה נדרשת לאלפי הצעות חוק

בהתאם  .מהחלטות הממשלה 44%החלטות ממשלה עסקו בחקיקה פרטית, שהן  773הפעילות שנבדקה, 

שאר , ומההחלטות התקבלו על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק 96% אכן לתקנות הממשלה,

מכלל ההחלטות של ועדת השרים   %89ההחלטות העוסקות בחקיקה פרטית מהוות   30.הההחלטות נדונו במליא

. החלטות העוסקות בחקיקה פרטית מדי חודש  60ועדת השרים קיבלה, בממוצע,   לענייני חקיקה ואכיפת החוק.

התקבלו למעשה , 31בשל פגרת הכנסת בניכוי שלושת החודשים בהם לא קיבלה הממשלה כל החלטה בנושאאך 

 .עסקה הממשלה בנושאאודות חקיקה פרטית בכל חודש בו החלטות  80

 העמדות הנקבעות כלפי הצעות חוק פרטיות .2

בהחלטות הנוגעות להצ"ח פרטיות, מחליטה הממשלה לתמוך בהצעה, להתנגד לה או להביע עמדה אחרת. ברוב 

המכריע של המקרים, תמיכה בהצעת החוק מלווה בסיג שעל חבר הכנסת המציע לתאם את הצעת החוק עם 

תמכה ה, המשרדים הנוגעים בדבר. על אף שריבוי החקיקה הפרטית פוגע ביכולת המשילות של הממשל

לידיעה שמרבית לשיקולים קואליציוניים, ו. זאת ניתן ככל הנראה לייחס מהצעות החוק 25%-הממשלה ב

 מהצעות החוק לא תאושרנה ממילא בסופו של דבר.

 : התפלגות עמדתה של הממשלה ביחד להצעות חוק פרטיות8 תרשים

 

 
 -. המגמה ממשיכה גם מעבר לבדיקת המחקר האקדמי, ראו למשל וכן מתוך אתר הכנסת 2002נתונים מתוך בלאנדר וקליין, ה 29

3739441,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L (2020בפברואר  25, נצפה ב2018ביוני  4-)פורסם ב 
 עקרוניות של הממשלה לבקשת ועדת השריםהן דיונים והחלטות לגבי עררים, דיונים נוספים וקביעת עמדות אלו  30
 2008, אפריל 2007ספטמבר -אוגוסט 31

תמיכה
25%

התנגדות
58%

עמדה  
ראו  )אחרת

(פירוט
17%

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3739441,00.html
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( 45) החלטות אלושליש מריים. באת ההחלטות בהן נקבעה עמדה "אחרת" ניתן לחלק למספר סוגים עיק

בהצעה, וממליצה לחברי הכנסת המציעים לבוא בדברים עם משרדי הממשלה   לדחות את הדיוןמחליטה הועדה  

שכמעט הרלבנטיים. פעמים רבות נקבע שיש לערוך דיון נוסף, אך מבדיקה מדגמית של עשר החלטות, עולה 

לא נערך דיון נוסף. החלטות אלו מעידות על רצונה של הממשלה לבוא בדברים עם חברי הכנסת ולא בכולן 

מאפשרת לחברי כהצ"ח תכן שעצם העלאת הנושא בצורה רשמית וילהתנגד שלא לצורך להצעות חוק פרטיות, 

 ל פורום אחרלהמתין לחוות דעתו שהוחלט מקרים  26-הכנסת לזכות לאוזן קשובה יותר במשרדי הממשלה. ב

במספר מקרים לא אותרה החלטת ממשלה נוספת  .וכד'(חוות דעת מקצועית )ועדה אחרת, מליאת הממשלה, 

להצעת שימשה כמוצא "דיפלומטי"  שהעברת הנושא להחלטה במליאת הממשלה  בנושא פורום כלשהו, וניכר 

 שלא לקדם את ההצעה.ח"כים החוק, ואיתות ל

ושא הנדון, מסכימה בדרך כלל הועדה לתמוך בהצעת החוק בקריאה כאשר מקודמת חקיקה ממשלתית בנ

נהוג שהממשלה   .החלטות(  14)  טרומית בלבד, בתנאי שהח"כ המציע יתמוך לאחר מכן בהצעת החוק הממשלתית

הצעות חוק שכאלו נדונו בשנת  11לא קובעת את עמדתה לגבי חוקים הנוגעים לעבודת הכנסת והמפלגות. 

החלטות עוסקות אך רק בהודעה על עררים   13  32.אחד, למעט מקרה עמדהבהן  לא קבעה    דההועאכן  הפעילות, ו

נקבעות עמדות שונות לגבי הצעות החוק, שעיקרן הימנעות מתמיכה "האחרות"  ההחלטות    27בשאר   או הסרתם.

 . או "הכרה בחשיבות הנושא"( קידום הרעיון ללא חקיקה)למשל,  או מהתנגדות, בדרכים שונות

 : פילוח החלטות שאינן תמיכה או התנגדות בהצ"ח פרטיות9ם תרשי

 

 
, שם החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק העוסקת באיסור השתתפות בבחירות של מועמדים שביקרו במדינות 2599החלטה  32

 (בכירה באחת מסיעות הקואליציה) אויב. יתכן שהממשלה בחרה לנקוט עמדה בשל תוכן ההצעה הספציפית או בשל זהות המגישה

דחיית הדיון  
ח"בהצ

33%

חוות דעת  
מפורום אחר

19%

להמתין לחקיקה  
ממשלתית בנושא

10%

עבודת הכנסת  
והמפלגות

8%

עררים או 
הסרתם

10%

הכרה בחשיבות  
'הנושא וכד

20%
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כאמור, כל שר רשאי לערער בתוך שבוע אודות החלטת ממשלה הנוגעת להצעת חוק פרטית. בשנה הנבדקת, 

 רכלומר ישנו ערר/דיון חוזר עבו  –פרטיות    החלטות הנוגעות לעררים או לדיונים חוזרים בהצעות חוק  103אותרו  

בועדת השרים לענייני חקיקה. כלומר, על אף התקבלו מהחלטות אלו  74%. הצעות חוק פרטיות אחת מכשבע

, ומעיד ועדהאותה הבכל זאת בהדיון בערר מתקיים בדרך כלל , עצמה שמדובר בערעור על החלטות הועדה

  נסיון לשכנע את הממשלה בצורך לשנות את עמדתה.כ ולא ,שהערר משמש ככלי פוליטי להבעת תמיכה בח"כ

 צעות חוק של חברי הקואליציה והאופוזיציהעיסוק הממשלה ביחס לה .ג

חריגותה של תופעת הצעות החוק הפרטיות בישראל באה לידי ביטוי לא רק במספר הגבוה מאד של הצ"ח 

פרטיות בכלל, אלא אף בעובדה שהצ"ח רבות מוגשות על ידי חברי כנסת מהקואליציה עצמה)!(.חלקן של 

ל קרבה רעיונית, ניתן לשער שהממשלה תתמוך יותר בהצ"ח אלו, הן בשאך האחרונות צפוי להיות נמוך יותר, 

 . 33והן בשל הצורך לשמור על תמיכת סיעות הקואליציה

על מנת לתייג את הצעות חברי הכנסת כשייכים לקואליציה או לאופוזיציה, להלן פירוט השינויים בשנה 

 יש לזכור שהדיון הממשלתי בהצעות החוק הפרטיות אינו מתבצע מיד עם הגשתן.הנבדקת. יחד עם זאת, 

 הקואליציה והאופוזיציה לאורך השנה הנבדקת משקל :3טבלה 

חברי  עד תאריך  מתאריך
קואליציה 

שיכולים 
 להגיש הצ"ח 

חברי 
אופוזיציה 

שיכולים 
 להגיש הצ"ח 

יחס 
קואליציה 

 אופוזיציהל

 הערות

באוגוסט  1
2007 

בינואר  18
2008 

53 42 1.26  

  1.26 42 53 1ממוצע משוקלל מחצית 
בינואר  19

2008 
פרישת סיעת ישראל   53 44 2008ביוני  2

 ביתנו
 "גיל"פיצול סיעת   56 41 2008ביולי  13 2008ביוני  3

 צירוף אלי אפללו כשר  56 40 2008ביולי  31 2008ביולי  14
   0.8 54 43 2ממוצע משוקלל מחצית 

  1 48 48 ממוצע משוקלל שנתי
 

 
זיהוי המציע  לצורך קביעת זהות מגיש הצעת החוק נבחן רק שם המציע העיקרי, או מספר המציעים העיקריים אם הדבר מצוין. 33

העיקרי נעשה על פי אופן הצגת הצעת החוק בממשלה, מכיוון שכך גם מוצגת ההצעה לשרים שדנים בה. עבור כל הצעה נקבע האם 
כאשר בהצגת הצעת החוק מוזכר יותר מח"כ אחד, והמציעים ) )או המציעים( הם מהקואליציה, מהאופוזיציה או "מעורבים"המציע 

. גם הצעות חוק של ועדות בכנסת, או החלטת ממשלה אחת לגבי מספר הצעות חוק של (אינם כולם מהקואליציה או האופוזיציה
 ח"כים שונים סומנו כ"מעורב".
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עסקו ש 53%, לעומת הבהצעות של ח"כים מהקואליצימסך ההחלטות בשנה הנבדקת עסקו  38% בסך הכל,

"ח של הקואליציה . משקלן של ההחלטות העוסקות בהצ("מעורבות"והשאר  )  בהצעות של ח"כים מהאופוזיציה

 ,באופן יחסיפחות, של חברי הקואליציה בכנסת. כלומר, הממשלה דנה  1.0לעומת משקל של  0.73על עמד 

 הצעות חוק של הקואליציה.ב

 : חלוקת קואליציה/אופוזיציה בכנסת ובהחלטות הממשלה10תרשים 

 

 תקופותהמפורט יותר של העיסוק בהצעות חוק פרטיות של חברי הקואליציה, נערכה חלוקה לשתי  ניתוח  לצורך  

 . 34המנויות בטבלה לעיל

 היחס בין החלטות הממשלה לגודל הקואליציה לאור השינויים בקואליציה :11 תרשים

 

 
. 2008באוגוסט  1לבין  2008בינואר  19, ומולה התקופה שבין 2008בינואר  18לבין  2007באוגוסט  1הראשונה היא בין התקופה  34

כתקופה נפרדת, אך בתקופה זו כן נספרו הצעות  2008באוגוסט  1לבין  2008ביוני  3לצורך פישוט החישוב, לא נבדקה התקופה שבין 
יעת "גיל" כהצעות חוק של האופוזיציה. יש לזכור כי התאריך שנבדק בנתונים הוא התאריך חוק של שלושת חברי הכנסת הפורשים מס

בו דנה הממשלה בהצעת החוק. כך שיתכן שבעת הגשת ההצעה היה הח"כ חבר בקואליציה/אופוזיציה ובעת הדיון בה כבר לא. יחד 
 יחס לחוק. להלן חלוקת ההחלטות.עם זאת אלו הנתונים אשר עמדו לנגד עיני השרים בבואם לקבוע את עמדתם ב

קואליציה אופוזיציה מעורב

50% 50%

0%

38%

53%

9%

ח"כים שיכולים להגיש הצ"חלק יחסי של הח

חלק יחסי מהחלטות הממשלה

1.26

0.8 0.74
0.94

0.54
0.68

1מחצית  2מחצית  החלק היחסי

כים בקואליציה"יחס ח

ח קואליציה"יחס החלטות בנושא הצ
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ניתן לראות שהירידה בגודלה של הקואליציה אכן הביאה לירידה מוחלטת בזמן המוקצה להצעות חוק של 

יכול נתון זה . 35חברי הקואליציההצעות החוק של בהממשלה של  היחסי העיסוקגם  הקואליציה. בנוסף, ירד

ללמדנו על ירידה יחסית במספר הצעות החוק הפרטיות שמגיש כל חבר קואליציה ככל שהקואליציה קטנה. 

סיבות אפשריות לכך הן הצורך הרב יותר לשמור על אחדות הקואליציה על חשבון נסיונות לקדם את נושאי 

 ל הימנעות מהבכת הממשלה. או מהקפדה רבה יותר ע ,הענין הפרטיים של חבריה

 צעות חוק של חברי הקואליציה והאופוזיציהעמדת הממשלה ביחס לה .ד

 25%וקה לפי גושים בכנסת. כזכור, לתמיכתה של הממשלה בהצעות חוק פרטיות, בחכעת ניתן למדוד את 

בחלוקה  ת.מביעות התנגדו 58%מהחלטות הממשלה בנושא הצעות חוק פרטיות מביעות תמיכה בהצעה, ואילו 

 .פרטיות שהגישו חברי הקואליציה"ח באופן יחסי בהציותר לגושים, ניתן לראות שהממשלה תמכה 

 : תמיכת הממשלה בהצ"ח פרטיות של חברי הקואליציה/אופוזיציה12תרשים 

  

הקואליציה או  כמצופה, הביעה הממשלה באופן יחסי תמיכה רבה יותר בהצעות חוק פרטיות שמקורן בחברי

קיים סיכוי גבוה יותר שהממשלה לא תביע מכך, עבור החלטות כאלו יותר  בחברים "מעורבים" משני הגושים.  

. יתכן שמצב זה יוצר תמריץ המגביר עוד יותר את את התנגדותה להן )תמיכה או "אחר"( מאשר שהיא תתנגד

התנגדותה של הממשלה לכאחת -איות היא  פח  הגשת הצעות החוק הפרטיות מצד חברי קואליציה. מעניינת לא

. גם מצב זה עלול לעודד )תמיכה+"אחר"(מכל שלוש הצעות חוק פרטיות שמועלות על ידי חברי האופוזיציה 

 
: כיצד השתנה בשתי התקופות היחס שבין היחס בין היחסיםעל מנת לבדוק את השינוי היחסי בין התקופות, יש להשוות את  35

כמות ההחלטות שמוקדשות להצעותיהם של חברי הקואליציה לבין משקלם בכנסת. בתקופה הראשונה של השנה עמד יחס זה על 
 (. 0.54/0.8) 0.68(, ואילו במחצית השנייה עמד יחס זה על 0.94/1.26) 0.74

החלטות על 
ח  "הצ

מהקואליציה

החלטות על 
ח מעורבת"הצ

החלטות על 
ח  "הצ

מהאופוזיציה
סך הכל

אחר 19% 21% 15% 17%
התנגדות 44% 42% 70% 58%
תמיכה 37% 37% 15% 25%

תמיכה התנגדות אחר
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 55%פרטיות, "ח החלטות שהביעו תמיכה בהצ 193בסך הכל, מתוך  את חברי האופוזיציה להגיש הצעות רבות.

נוספות תמכו בהצעות "מעורבות". כלומר, אם הממשלה תומכת  13%-תמכו בהצעות של חברי קואליציה ו

  ל חבר אופוזיציה.אשר ש, קיים סיכוי כפול שהצעת החוק תהיה של חבר קואליציה או מעורבת, מ"ח פרטיתבהצ

לסיכום, ניתן לומר שעבור הצעת חוק שמגיש חבר קואליציה ישנו סיכוי רב שהממשלה לא תביע את התנגדותה 

בה. וכן, שאם כבר החליטה הממשלה לתמוך בהצעת חוק פרטית, ברוב המכריע של המקרים  לה, ואף תתמוך

מדובר בהצעה של חבר קואליציה או הצעה "מעורבת". נתונים אלו מאמתים את ההשערה שהממשלה תתמוך 

 באופן יחסי יותר בחברי הקואליציה.

  מקרה בוחן: הצעות החוק של סיעת "ישראל ביתנו" .ד

יין נמצא בהצעות החוק של חברי סיעת "ישראל ביתנו", אשר במשך כחצי מהשנה הנבדקת מקרה מבחן מענ

החלטות העוסקות  88היו חברים בקואליציה, ולאחר מכן פרשו ממנה. בשנת הפעילות הנבדקת ישנן 

 .36החלטות התקבלו לאחר פרישתה 52-התקבלו בתקופה הראשונה ו 36בהצעות חוק של חברי סיעה זו: 

 : התפלגות עמדת הממשלה ביחס להצ"ח של חברי סיעת "ישראל ביתנו"13 תרשים

 

 
יש לציין ששבע מההחלטות בנושא הן הסרה מנהלית של עררים שהוגשו על ידי שרי הסיעה. החלטות אלו נוכו מסך ההחלטות על  36

 מנת לקבל נתונים מהימנים יותר )הכללת החלטות אלו היתה מגבירה עוד יותר את המגמה המתוארת(

לאורך שנה
-1מחצית 

בקואליציה
-2מחצית 

באופוזיציה

התנגדות 52% 31% 62%

אחר 22% 27% 20%

תמיכה 26% 42% 18%

26%
42%

18%

22%

27%

20%

52%
31%

62%

תמיכה אחר התנגדות
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הפרטיות. אולם   , משקל ההחלטות המביעות תמיכה או התנגדות היה דומה למשקלן כלפי סך הצעות החוקשוב

  37(.62%-ל 31%מ) לילה-והסיכוי להתנגדות הוכפל בןעמדת הממשלה השתנתה לאור הפרישה מהקואליציה, 

אכן מלמדות אותנו על שימוש   החלטות הממשלה בנושא עבודת הממשלה עצמהן, בדומה למדינות אחרות,  אם כ

מיעוט הועדות שנעשה בו שימוש רב, הן כדי לרצות את סיעות הקואליציה השונות )ולראיה בועדות שרים ככלי 

משרדים, כגון חוק ההסדרים. -שהוקמו שאכן נפגשו(, והן כדי לתאם ביעילות )ובפחות פומביות( נושאים חוצי

מוקם צוות ליישום מונע תהליך עבודה או רבות בהן  ישנן החלטות ביצועיותבעוד שבאופן טבעי כמו כן, 

להשתמש ל הצורך של ראש הממשלה מעידה ע עשרות ההחלטות אשר זהו עיקרןהימצאותן של ההחלטה, 

 כולה. החלטההמסוג זה עד להשגת הסכמה בין המשרדים, או לדחיית  בפתרונות

, והיקפו ייחודי מבחינה מספרית גרידא, מאפיל העיסוק הממשלתי בהצעות חוק פרטיות על כל נושא אחר

הממשלה מקפידה שהחלטות אלו תתקבלנה בועדת השרים המתאימה אמנם, . למערכת הפרלמנטרית בישראל

שהדבר גוזל זמן רב מהשרים העוסקים )ובכך נמנע עיסוק רב במליאה(, אולם כמות ההחלטות מעידה בבירור 

העובדה שהממשלה אינה מתנגדת למרבית הצעות החוק הפרטיות יכול להתקיים דיון אמיתי. שלא בכך, ו

ליישום נוסף לגיטימי מצעי אהשימוש בחקיקה פרטית כואליציה עשויה ללמד על שמוגשות על ידי חברי ק

יתכן שיש בדבר   ובועדות הכנסת.  בממשלה, בנוסף על חברותן  )או לפחות לפרסומה(  מדיניות סיעות הקואליציה

. השינוי החד בעמדת הממשלה כלפי הצעות החוק של סיעת אף משום ריצוי של חברי הקואליציה שאינם שרים

אכן מדגים את היחס הסובייקטיבי להצעות החוק הפרטיות, מעבר לנושא החוק עצמו.   "ישראל ביתנו" הפורשת

 תאפריוריעובדה שהממשלה אינה מתנגדת האולם, בעוד שהאמור לעיל מבטא את הצורך בשרידות פוליטית, 

מעודדת את האחרונים להמשיך ולהציף את הכנסת , אופוזיציההלכשליש מהצעות החוק הפרטיות של חברי 

 בהצעותיהם, שממילא כמעט לעולם אינן הופכות לחוק. 

 

 

 

 
37

של מיעוט ההחלטות, בחינת המגמה הנ"ל כלפי הצעות חוק של שלושת פורשי סיעת "גיל" היא בעייתית יותר, אך גם כאן נשמרת ב 
התנגדה,  17%-תמכה הממשלה וב 56%-החלטות בנוגע להצעות חוק של ח"כים אלו: ב 18המגמה. בעת שהיו בקואליציה התקבלו 

החלטות אודות  3ליציה, ואף טוב מכך. לאחר פרישתם מהקואליציה, התקבלו רק בדומה ליחס אודות כלל ההצעות של חברי קוא
 הצ"ח של ח"כים אלו, ובכולן התנגדה הממשלה.
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 החלטות הצהרתיות וסעיפים לדיון -כזירת דיוניםהממשלה ': זפרק 

החלטות בעלות אופי נמצאו בפרוטוקולי הישיבות סעיפים שאין החלטה בצדם: , אופרטיביותבצד ההחלטות ה

מוצהרת גם המדיניות   הביצועיות. מובן, ברבות מהחלטות הממשלה  , או סעיפים על סדר היוםהצהרתי בעיקרן

ה היא , אך כאן עסקינן בהחלטות שההצהרהממשלתית בנושא מסוים, ומהן כוונותיה של הממשלה בהחלטתה

תפקודה כ"זירת דיונים" ציבורית ודיונים מבטא את למתן הצהרות השימוש במליאת הממשלה . עיקרן

 .ציבורית גבוההופוליטית, ופורום בעל נראות 

 החלטות הצהרתיות. 1ז

הצהרת מדיניות עקרונית של ן עוסקות במההחלטות בשנה(. כמחצית 2%-כהחלטות ) 30בקטגוריה זו סווגו 

בולטות החלטות זו בקבוצה . , קובעת הממשלה מדיניות בדבר מתן אשרות כניסה לישראללמשל . כךהממשלה

החלטות בהן היא  קבוצה שנייה .(רשימת סדרי הקדימה הממלכתיים ועוד) בנושא סמלים וטקסים ממלכתיים

הדוגמה ההולמת  הממשלה מצהירה על כוונותיה בתחום מסוים, מבחינה אופרטיבית או אדמיניסטרטיבית.

חברתית -בה קובעת הממשלה מהם היעדים למדיניות הכלכלית 2162ביותר להחלטות מסוג זה היא החלטה 

. קבוצה אחרונה מונה שמונה החלטות בהן הממשלה "רושמת לפניה" דיווחים והצהרות 2008-2010לשנים 

שהתקבלה בתום הועידה הממשלה "רושמת לפניה" את הצהרת אנאפוליס,  2668החלטה למשל בשונים. 

 כמחצית מההחלטות התקבלו במליאת הממשלה, והשאר בועדות השרים.הבינלאומית. 

 סעיפים על סדר היום. 2ז

סעיפים אלו ממוספרים בכל ישיבת ממשלה, נמצאים מספר סעיפים על סדר היום בהם לא מתקבלת החלטה. 

. ראשית, מכיוון שהם מייצגים מספר סיבותמ כ"החלטות"סעיפים אלו לספור לדעתנו, יש . כהחלטות ממשלה

את הנושאים שנמצאים על סדר יומה של הממשלה. יותר מכך, רבים מהסעיפים נמצאים אף בלבו של הדיון 

הממשלתי, הן מבחינת הזמן המוקדש להם והן מבחינת השתתפות השרים והפקידים בדיון. כמו כן, בניגוד לרוב 

בר בתכנית פעולה שנקבעה והוסכמה מראש, אלא בדיון בנושא שעל סדר ההחלטות, בדיון ב"סעיפים" אין מדו

היום. יש לציין שהסעיפים על סדר יומה של המליאה נבדלים זה מזה רבות. חלק מהסעיפים הם למעשה רק 

הודעה של ראש הממשלה בנושא מסוים, וחלק משקפים דיון נוקב בסוגיות מרכזיות. בסך הכל, במשך השנה 

 שלה.החלטות המממ 9%-כ, 38כאןסווגו  158סעיפים, מתוכם  165דיון הנבדקת עמדו ל

 
 בפרקים אלו עוסקים בחקיקה פרטית ושניים עוסקים ישירות בעבודת הממשלה, ועל כן סווגוחמישה סעיפים  38
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 הסעיפים לדיון 158: התפלגות 14 תרשים

 

 א. עניינים בטחוניים ומדיניים2

המכריע נושא את השם "עניינים בטחוניים" בלבד,  םעוסקים בבטחון ובתהליך המדיני. רוב מהסעיפים 20%

בדרך כלל ת על ידי נציגי מערכת הבטחון.  נושא בטחון, המועברובללא פירוט נוסף. בנוסף לאלו, ישנן "סקירות"  

ול דיון בין השרים וניהממוקמים הדיונים ב"עניינים בטחוניים" בראש סדר היום וניכר שמוקצה להם זמן רב  

 מערכת הבטחון.ונציגי 

 ב. התייחסות, תגובה ודיווחים אודות אירועים אקטואליים 2

עוסקים בנושאים שנמצאו על סדר היום הציבורי והתקשורתי בעת ישיבת  לדיוןמכלל הסעיפים  30%-כ

הממשלה, או אירועים אקטואליים אחרים. ההתייחסויות נושאות אופי שונה. בדרך כלל מדובר בהתייחסות 

. לעתים בוחר ראש הממשלה (כגון קריסת חברת "חפציבה") ש הממשלה בלבד לסוגיה המדוברתקצרה של רא

חלק (. כגון תשעים שנה להצהרת בלפוראו מציין ימי שנה רלבנטיים )בדבריו להדגיש את פעילות הממשלה, 

האוצר על מהסעיפים כוללים התייחסות והצהרות של שרים אחרים לסוגיות אקטואליות, כגון הודעתו של שר 

 .שיפור בדירוג האשראי של ישראל

 ג. סקירות ודיווחים מקצועיים2

סעיפים הם סקירות ודיווחים של שרים, פקידים או גופים אחרים בדבר פעילותם השוטפת של מה 31%-כ

 הרשויות והמשרדים, וכן סקירות אחרות. ככלל, מועברות הסקירות על ידי הגורמים המופקדים על התחום

מצב )דיווח רבעוני אודות  . חלק מהסקירות המוצגות לשרים הן תקופתיות(מפכ"ל המשטרה, ישראל בנק)נגיד 

מדיני  
ובטחוני

20%

סקירות 
פעילות 
שוטפת 
ונסיעות

31%
תכניות 
משרדים

4%

מנהלי  
ואישי
15%

תגובה 
לאירועים

30%
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הסעיפים הם דיווחים של השרים מ 11מוצגים דיווחים אודות פרויקטים ממשלתיים. ( וכן הפשיעה בישראל

 .אודות נסיעותיהם המקצועיות לחו"לורה"מ 

 ד. סקירות על פעילותם של המשרדים השונים2

החלו משרדי הממשלה להציג בפני המליאה סקירות אודות פעילות המשרד ותכנית  2008החל מחודש מרץ  

העבודה שלו, בכל פעם משרד אחר. בתקופה הנסקרת ישנן שבע סקירות כאלו וכן סקירה משותפת של מספר 

 משרדים אודות פעילותם בתחום הגנת הסביבה. 

 . הודעות מנהליות ואישיות:ה2

עיפים עוסקים בעבודת הממשלה, ובעיקר בתזכורות של ראש הממשלה אודות החובה לנכוח שבעה מהס

והודעות אישיות של ברכות מהסעיפים הם  9%לבסוף,  במליאת הכנסת או באירועים ממלכתיים לפי הצורך.

 ראש הממשלה, בשם הממשלה )ציון ימי הולדת לשרים, ברכות לחגים וכד'(.

והסעיפים לדיון משמשים כלי מרכזי בידי ראש הממשלה  ותשרבות מההחלטות ההצהרתילסיכום, ניתן לומר 

ציבור, שליטה בסדר היום התקשורתי/ציבורי, או תגובה לו. המקום העמדתם כלפי פומבי של והשרים לשיקוף 

ף הרב המוקצה לסקירות בטחוניות מעיד על החשיבות )וככה"נ גם "היוקרה"( שמייחסים לכך השרים, על א

שמדובר בדיונים שמטבעם אינם אופרטיביים )אלו מתקיימים בועדת השרים לענייני בטחון(. עשרות הסעיפים 

לדיון, בהם אף הסעיפים המנהליים/אישיים, מחזקים את תחושת "האחריות הקולקטיבית" של הממשלה, 

ומאפשרים להם במה  ,accountabilityמגבשים את השרים מהסיעות השונות לכדי גוף קביעת מדיניות בעל 

להשמעת עמדותיהם )לעתים תוך "הדלפה" לציבור של תוכן דבריהם(. בפרט, משקפים הסעיפים את שליטתו 

 .של רה"מ בסדר יומה של המליאה, ובנסיונו לשלוט בסדר היום הפוליטי והציבורי באמצעות ישיבת הממשלה
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 והחלטותיה המנגנון הקבינטי בראי ישיבות הממשלה  ':ח פרק 

ניתוח של אפשר תהחלטות הממשלה המסגרת של  נתונישל בחינה בשל היעדרם של פרוטוקולים פומביים, 

 הראשון של מידע זה.המקיף ככל הידוע, זהו הניתוח  ישיבות הממשלה, ועדות השרים וכו'.: מנגנון הקבינטיה

 ישיבות הממשלה במליאתה .1ח

שישיבות הממשלה תיערכנה בכל יום א', באולם ישיבות הממשלה בירושלים. לתקנון הממשלה קובע  12סעיף 

 יחד עם זאת, רשאי ראש הממשלה לכנס את הישיבות גם בכל מועד אחר ובכל מקום אחר ולהודיע על כך לשרים.

. בכל השנה, רק בחמישה תאריכים 39ישיבת ממשלה אחת מחוץ לירושליםרק  מהלך השנה הנבדקת, התקיימה  ב

 . 41ביום א'המכריע  רובן, ישיבות ממשלה 49 , ובסך הכל נערכו40ם לא התקיימו ישיבות ממשלהמיועדי

. מכאן, 42נדונו בישיבות עצמן  561  הממשלה ולא על ידי ועדת שרים,מליאת  החלטות שהתקבלו על ידי    731מתוך  

כשלושה סעיפים לדיון, ושמונה :  עשר נושאים-נדונו בממוצע כאחדשבישיבותיה השבועיות של מליאת הממשלה  

בממוצע נדונים ובניכויה (, 102בה )שהתקבלו בכמות ההחלטות חריגה ביותר החלטות. ישיבת התקציב 

 .בישיבה שבועית שגרתית כשלושה סעיפים ומתקבלות כשש החלטות

 מספר ממוצע של סעיפים והחלטות בישיבת מליאת הממשלה: 15תרשים 

 

 סדר היום. 2ח

סדר היום מלמדת שהישיבות נפתחו בסקירה של נושאים בטחוניים, הודעות של ראש הממשלה בהתייחס ת  בחינ

הודעות וברכות אישיות. לא נמצא סדר דיון קבוע בישיבות הממשלה, אך בדרך כלל כן ו ,לעניינים אקטואליים

 
 מי בבית שערים, לציון שבוע האהבה לטבע, למים ולסביבהבמרץ ערכה הישיבה ממשלה מיוחדת בגן הלאו 30בתאריך  39
 בשני מקרים עקב חגים, בשני מקרים עקב פגרת הכנסת, ובמקרה אחד עקב היעדרות רה"מ מהארץ 40
 בארבעה מקרים הישיבה נערכה ביום אחר: חגים )פעמיים(, המתנה לחתימה על העסקה עם חזבאללה, וביקור משלחת גרמנית 41
מהן הדבר לא מצוין  11אודות החלטות התקבלו במשאל שרים ) 117-החלטות נוספות הן רק צירוף של תזכיר חוק ממשלתי, ו 53 42

 מפורשות בהחלטה, אך ניכר שכך היה(

החלטות  
שהתקבלו

6.1 8.1

ללא ישיבת התקציב

כלל הישיבות
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נושאים מרכזיים שאינם נדונים ראשונה. לאחר מכן נדונה היא  ,כאשר ישנה סקירה בטחונית על סדר היום

סקירות מפי שרים וגורמי מקצוע. במידה שישנן החלטות נשמעות בטחוניים )כלכלה, תשתיות( ו-מדיניים

א ל תהא אחרונה. נסיעות שריםבנושא פרטיות הן מופיעות בסוף. החלטה "ח או בנושא הצהלתיות גרידא מנ

, אך כאשר מתקיים דיון לתקנון(  17שאילת שאלות/דיון )סעיף  אותרה בפרוטוקולים התייחסות מיוחדת להליך  

חרים הביעו את דעתם ער בנושא שעל סדר היום, לרוב הפרוטוקול מציין ששרים מסוימים שאלו שאלות, א

 והשר הרלבנטי השיב. הפרוטוקול אינו מתייחס לתוכן דבריהם של השרים. 

נדונו מעט נושאים,  2008במרץ  16בישיבה בתאריך למשל, כך אופיו של סדר היום משתנה מישיבה לישיבה. 

דקות בלבד(;  110, ושתי החלטות מנהלתיות. הישיבה ארכה לדיוןסעיפים לא בטחוניים שלושה "קלי משקל" )

וכן נסקרו עניינים  2009ביוני נדונו יעדי המדיניות הכלכלית והתחזית הכלכלית לשנת    10תאריך  ואילו בתאריך 

 דקות )התקבלה בה החלטה אחת(. 195, והישיבה ארכה בטחוניים שוטפים

 . משך הדיון3ח

כמה זמן ארכה הישיבה כולה. באופן מציין שא, אך כן פרוטוקול הישיבות אינו מציין כמה זמן הוקדש לכל נו

טבעי, ניתן להניח שהדיון בנושאים שעל סדר היום ובהחלטות מורכבות אורך זמן רב, ואילו אישורן של 

ההחלטות הפורמליות אורך זמן קצר. מעיון בפרוטוקולים ניתן לראות שבעת הסקירות הבטחוניות מתבטאים, 

ירים את הסקירה, גם שרים רבים, ששואלים שאלות וחווים את דעתם. זוהי דוגמה בנוסף לגורמי המקצוע שמעב

נוספת לחשיבותה של מליאת הממשלה כפורום דיון של ראשי סיעות הקואליציה, הן למטרות הסכמה על 

 מדיניות, והן למטרות פוליטיות/נראות ציבורית. 

 12.5. ישיבת התקציב לבדה ארכה 43דקות 918ארכו מליאת הממשלה ישיבות למעט ישיבת התקציב השנתית, 

יוון שלא קיים תיעוד של משך הזמן שארך הדיון בכל . מכ44תדקו 202-שעות)!(, ומעלה את הממוצע הכולל ל

. הנתונים מלמדים חון את הקשר הכללי שבין אורך הישיבה לכמות הנושאים שנדונו בהנושא, יש מקום לב

קות אם כוללים ד 12) דקות לכל נושא שעל סדר היום 19שלה המממליאת לאורך השנה מקדישה שבממוצע 

. 45שהשונות בין נושא לנושא גבוהה ביותר, אך אין נתונים אודותיהיש לשער . כאמור, את ישיבת התקציב(

 .לכל נושא, על אף שמדובר בהחלטות כבדות משקל כשבע דקותהקדישה ישיבת התקציב הממשלה ב

 
 ביולי, אך ניתן להניח שהיא לא בעלת מאפיינים חריגים 20לא נמצא תיעוד לגבי משכה של הישיבה מתאריך  43
דקות. הישיבה הקצרה ביותר נערכה  385ביוני, ואורכה  22, הישיבה הארוכה ביותר נערכה בתאריך להוציא ישיבת התקציב 44

 נושאים, מעט מעל הממוצע.  13דקות בלבד, ונדונו בה  85בדצמבר, היא נמשכה  23בתאריך 
 בה רק הדו"ח שהעביר חזבאללה בנושא רון ארד. למעשה נדון חריגה בהקשר זה, כאשר  2008ביולי  15הישיבה שנערכה בתאריך  45
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 סעיף )דקות(משך הזמן של ישיבות מליאה הממשלה, והזמן המוקדש לכל  :16תרשים 

 

 נוכחים והצבעות. 4ח

המשתתפים האחרים שלקחו חלק בישיבה. פרוטוקול הישיבות מפרט את השרים שהשתתפו בישיבה ואת כל 

ככלל, נוכחים מרבית השרים בישיבה וכמו כן משתתפים בחלקיה השונים של הישיבה עשרות פקידים, אנשי 

החלטות הממשלה או הודעות מזכירות הממשלה אודות הישיבות אינן כוללות מידע . מקצוע ומוזמנים אחרים

הפרוטוקולים הכתובים של הישיבות מגלה שבדרך כלל לא  על הצבעות, למעט במקרים חריגים. בחינה של

עקרון האחריות נערכת הצבעה כלל, ולמעשה ישנה הסכמה כללית להצעת ההחלטה. הדבר תואם את 

הפרקטיקה המוכרת ממדינות אחרות, כאשר ראש הממשלה ייטה שלא להביא לאישור , ואת 46הקולקטיבית

כת השרים. רק לעתים מעטות מצוין כי נערכה הצבעה תמילזכות בלא עלולה הממשלה הצעת החלטה ש

 בישיבות הממשלה. ו בפירוט מועדי ההצבעות לא נבדקמשאבים מגבלת בשל ותוצאותיה. 

 משאלי שרים. 5ח

רואה צורך בקבלת החלטה דחופה, רה"מ  כאשר  הן  ,  תקנון הממשלה קובע את הנהלים לעריכתו של משאל שרים

החלטות שהתקבלו על   117לה שלא בישיבתה. במהלך השנה הנבדקת נמצאו  הממשוהן בדבר החלטה רגילה של  

 . 47(ולא ועדות שרים) מההחלטות שהתקבלו על ידי מליאת הממשלה 6%1 -כידי הממשלה במשאל, שהן 

ין. שני יבחינה של ההחלטות שהתקבלו במשאלי שרים, מלמדת שרובן ככולן הן אדמיניסטרטיביות באופ

שסווגו כ"ביצועיות" החלטות  12או החלטות בנושא מינויים. בעבודה זו כאישורים פורמליים שלישים סווגו 

 
ו אסתייגויות ההצעה שהובאה לדיון ולהחלטת הממשלה ולא היו לגביה "שקובע ה ב בתקנון הממשלה18סעיף ובא לידי ביטוי ב 46

 "תאושר גם ללא הצבעה על פי הצעת ראש הממשלה -ות הוסרו במהלך הדיון התנגדויות, או שההסתייגויות וההתנגדוי
 מהן לא נכתב הדבר במפורש, אך ניכר שכך היה.  11עבור  47
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נמצאו  .הארכות של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף , למשללמעשהמנהלתיות אולם גם אלו , התקבלו במשאל

ה. כפי הנראה, אלו אינן כל פ-שתים עשרה החלטות לגביהן צוין במפורש שהן התקבלו במשאל דחוף בעל

היו האלו ההחלטות לגביהן הופעל נוהל זה, אך ניתן לבחון אותן כמייצגות קבוצה זו. ניכר שכל ההחלטות 

)למשל, הארכת  דחופות מבחינה אדמיניסטרטיבית, אך לא דחופות במובן של טיפול בהול בסוגיה שעל הפרק

 לפוג וכד'(.מינוי שתוקפו פג, תיקונים בחקיקה שתוקפם עומד 

 החלטות שהתקבלו במשאל שריםה: התפלגות סוגי 17 תרשים

 

 ועדות שרים. 6ח

פרק ג' בתקנון הממשלה מאפשר לממשלה להקים ועדות שרים קבועות, זמניות או לעניינים מסויימים ולקבוע 

את הרכבן וסמכויותיהן. הממשלה רשאית לקבוע שבנושאים מסוימים החלטות הועדה מתקבלות "על דעת 

ל החלטת ממשלה הממשלה", ללא צורך בדיון נוסף במליאה. החלטותיהן של ועדות השרים מקבלות תוקף ש

שבועיים לאחר קבלתן, למעט במקרים מיוחדים, כגון בעת הגשת עררים הדוחים את כניסת ההחלטה לתוקף, 

 או בעת הצורך בקבלת החלטה דחופה של הממשלה על מנת להגיש לאישור הכנסת תיקון להוראת שעה כלשהי. 

הוקמו במהלך השנה מהן חמש , ועדות שרים או ועדות משנה 53בעת כהונת ממשלת אולמרט, התקיימו 

ועדות שרים או ועדות משנה המפרסמות את החלטותיהן )כלומר ללא  45פעלו רשמית הנבדקת בשנה הנבדקת. 

יותר ממחצית מע מש. החלטה אחתלפחות שקיבלו  ועדות 22 רק נמצאוומתוכן  ועדות בנושאי בטחון(,ארבע ה

ניתן להניח שחלק מועדות השרים פעלו כנדרש גם אם  .48מועדות השרים לא פרסמו כל החלטה במשך השנה

 
מחליטה הממשלה  2775יחד עם זאת, ישנן מספר ועדות אשר יתכן שפעלו כרגיל על אף שלא פרסמו החלטות. לדוגמה, בהחלטה  48

 אורתודוקסי של ירושלים. מצוין שההחלטה היא בעקבות המלצת ועדת השרים העוסקת בנושא זה.-היווניאודות מינוי הפטריארך 
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לא פרסמו את החלטותיהן. לדוגמה, תפקידה של ועדת השרים לנושא מינויים בשירות החוץ הוא להמליץ 

 לממשלה בנושא זה, והממשלה קיבלה מספר החלטות בתחום זה במהלך השנה.

. יחד עם זאת, הממשלה מסך החלטות 58%החלטות התקבלו על ידי ועדות שרים שונות, שהן  1029 בסך הכל,

 ( הן החלטות בנושא חקיקה פרטית, שקיבלה ועדת השרים לענייני חקיקה.740רובן המכריע של החלטות אלו )

הוגדר תקציב ליישום. בחינת החלטותיהן של ועדות השרים  2%-ועדות סווגו כ"ביצועיות" ובהמהחלטות  9%

כפורומים מיניסטריאליים מצומצמים המאפשרים את הורדת העומס נעשה בהן שימוש מועט שמלמדת 

. בתחומי החקיקה, הכלכלה והטקסים קיימת ועדת שרים מתפקדת, ממליאת הממשלה )יתכן שבכוונה תחילה(

באופן שגרתי. מליאת הממשלה התחומים עוסקת  תכנסת תכופות לטיפול בעניינים שבסמכותה. בשארהמ

הועדה לענייני פנים ושירותים אמנם קיבלה החלטות רבות, אך כולן בשבתה כ"מוסד תכנון", ללא החלטות 

פחות משלוש  נפגשו בממוצע , שאר הועדות שקיבלו החלטותאודות מדיניות הפנים והשירותים של הממשלה. 

. (לא קיבלו כל החלטהשועדות את הלכך יש להוסיף ) וקיבלו כשתי החלטות מדי ישיבהפעמים במהלך השנה, 

נדמה שקיומן של ועדות שרים רבות כל כך אינו אפקטיבי. לדוגמה, בעת הדיון על התקציב השנתי בממשלה, 

שר האוצר, השר לענייני גמלאים ושר ( שיוקם צוות משותף ל2007מאוגוסט  2274הודיע שר האוצר )החלטה 

הוקמה כבר גיבוש תכנית להעלאת קצבאות הזקנה הבסיסיות. אולם בפברואר באותה השנה , למטרת הרווחה

 לבחינת נושא קצבאות הזקנה. אחרתועדת שרים 

קת . על אף שבמהלך השנה הנבדשימוש רב במינוי ועדות שרים לטיפול בעניינים ספציפייםיחד עם זאת, ניכר 

מספר סוגיות להכרעה  לא קיבלו כל החלטה, עדיין נמצא עיסוק בהרכבן, הועברו אליהןמרבית ועדות אלו 

שבהקמת ועדה שכזו, גם אם אין בה כדי  והוקמו חמש ועדות נוספות. נראה כי ישנו יתרון בנראות הציבורית

על אף שהן  לשכך חיכוכים קואליציוניים.כמו כן, מאפשר הדבר לראש הממשלה  לקדם את הנושא מהותית.

מפרסמות את החלטותיהן בפומבי, ועדות השרים נהנות מ"שקט תעשייתי" יחסי, לעומת ישיבת הממשלה 

בנושאים רגישים יותר, כגון שחרור   השבועית המכוסה באופן נרחב. כך יכולה הממשלה לעסוק במסגרת הועדות

מובאים פרטים רבים יותר אודות  2בנספח או אישור "חוק ההסדרים" ללא תהודה רבה.  ם פלסטינייםאסירי

 .ועדות השרים והחלטותיהן

 הקמת צוותים ופורומים מקצועיים. 7ח

נמצאו  מסדירות את הקמתו של צוות עבודה זמני או קבוע, שיטפל בסוגיה מסוימת.הממשלה רבות מהחלטות 

. באופן טבעי, )כרבע מהן התקבלו בדיון התקציב( מההחלטות 6%-כפורום מקצועי,  החלטות בהן הוקם 111

 29%-בלמעשה רובם המכריע של הפורומים הוקמו במסגרת החלטות מהותיות העוסקות ביישום מדיניות. 



52 

 

מההחלטות מהסוגים "ביצועי", "הנעת תהליך" או "עבודת ממשלה" החליטה הממשלה, בין היתר, על הקמת 

פורומים שונים. זוהי עדות לשימוש הרב שנעשה בכלי הזה, הן  126צוות מקצועי כלשהו. בסך הכל הוקמו 

לצרכים פרקטיים )תיאום מדיניות ויישום בין משרדים שונים( והן לצרכים פוליטיים/ציבוריים )הקמת צוות 

 עבודה כדרך לדחות את ההכרעה בסוגיה(.

 והשאר הם זמנייםמשרדיות לטיפול בנושא מסוים(  -בין)כגון ועדות  ועים  מוצגים כקב  24%הפורומים,  כלל  מתוך  

. הרכב הצוות או הועדה מעידים על החשיבות או בעיקר צוותים מקצועיים לצורך גיבוש המלצות לממשלה()

הנראות המיוחסת לנושא, החל בפקידי ממשלה, עבור במנכ"לי משרדים או שרים, ועד אנשי ציבור ושופטים 

נוספים מורכבים מפקידי  18%( מהפורומים שהוקמו הם של פקידי ממשלה בלבד. 52%כמחצית ) בדימוס.

ממשלה, אך בראשם ניצב מנכ"ל משרד ממשלתי. בכך מבוטאת חשיבות רבה יותר לעבודת הצוות ושליטה טובה 

חלטות בהן . ההאו צוות שרים שרעל ידי  נוהלונקבע שימהפורומים שהוקמו חלק ביותר של הדרג הפוליטי. 

נעשה שימוש בפורמט זה הן כאלו בהן הממשלה מעוניינת להדגיש את חשיבות הסוגיה הנדונה על ידי מינוי שר 

אנשי גם או רק מהפורומים ממונים  13%-. ל49לטיפול בנושא, אך עדיין יש להקים גוף משותף למספר משרדים

 .(מועדות איתור המועמדים למינוי בכירדוגמה לצוותים משולבים ניתן למצוא בחלק ) רציבו

 הרכב הצוותים והועדות המוקמים על ידי הממשלה: 18 תרשים

 

בעלות מדינות מתפקדת באופן דומה בסך הכל לשהמערכת הקבינטית בישראל לסיכום חלק זה, ניתן לומר 

הנושאים שעל סדר נראה שמרבית    ,בהתאם להשערת המחקרכך,  .  חודייםיעם כמה מאפיינים י  ,משטרים דומים

 
מוקם צוות בראשות שר התחבורה ובו נציגי משרדים רבים, ליישום ההחלטה בנושא התמודדות עם הרדיו  2770למשל, בהחלטה  49

 הפיראטי )שמפריע למטוסים(

פקידים בלבד
52%

אנשי ציבור 
בלבד
3%

ועדה בראשות  
שופט

2%

פקידים 
בראשות  

ל"מנכ
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פקידים ואנשי  
ציבור
9%

לים  "מנכ
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המליאה שומרת על עצמאות השרים והמשרדים בנושאים ה"שגרתיים" .  במליאה  היום אינם זוכים לדיון מעמיק

כאשר מנהלתי באופיו, ו/או לקבל אישור  (החשיפה הציבוריתומאפשרת להם להציג תכניות מרכזיות )גם בשל 

בהם מעוניינים השרים נושאים ספציפיים כאשר ישנם  ,אולם .התקבלה בפורום אחרלמעשה ההחלטה כבר 

נושאים בטחוניים, אשר הם  אלו  נדמה כי    מוקצית להם אף ישיבה שלמה. בישראל  ,לעסוק רבותוראש הממשלה  

ו"ח חזבאללה מהווים בנושא דבועדת השרים לענייני בטחון. סקירת המודיעין השנתית והדיון  בדרך כלל נדונים  

תקציב מהווה את דוגמת הנגד, כאשר ראש הממשלה, בתיאום עם שר האוצר, מנהלים . ישיבת הטובהדוגמה 

 . תתיממשלאודות עיקר העשייה הארוכה וצפופה בה אין אפשרות מעשית לדיון אמיתי ישיבה 

אף משתמש במפגש  ובשונה ממדינות אחרותגם בישראל ניכר שראש הממשלה שולט בסדר היום הממשלתי, 

אכן נעשה מוקראים בפומבי.  כאשר הנושא/ים הראשונים על סדר היום  תדרוך עיתונאי פתוח לכל דבר,  השבועי כ

וכן מוקמים עשרות רבות של צוותי עבודה  נפגשות כלל;גם כאשר אלו אינן , שימוש רב בועדות שריםבישראל 

 ולבטא עמדות פוליטיות וציבוריות שונות.מדי שנה, כדי לאפשר למשרדים השונים לתאם את עבודתם 
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 סיכום

בעבודה זו ביקשתי לנתח את הנתונים הזמינים עבור שנה שלמה של החלטות ממשלה בישראל. כאמור, זהו ככל 

צוהר למאפייני עבודת המערכת הקבינטית בישראל. בשל המחסור הידוע הניתוח הראשון מסוג זה, והוא מעניק  

אני סבור   אלו החלטות מקבלת הממשלה בישראל?שאלה הבסיסית  לענות על ה, ראשית ביקשתי  דומהבמחקר  

תוך שיקוף הסוגים השונים, -. ההחלטות נסקרו לפי הסוגים ותתיעל כך ברורהתשובה לקורא סיפק שהמחקר 

היקפן הרב של החלטות "מנהלתיות" ו"פנימיות" באופיין; תחומי העיסוק המגוונים של הממשלה וועדותיה, 

; שימוש הממשלה בתקציב ובחקיקה ככלי המדיניות המרכזיים שלה, ובכלל זאת זוטי דבריםעד כדי 

כלפיה. בדומה הדומיננטיות של ישיבת התקציב; וכן העיסוק הרב והחריג בחקיקה פרטית, ועמדת הממשלה 

בשנה "רגילות" קבינטיות אחרות, גם בישראל קיבלה הממשלה כאלף החלטות -להערכות לגבי דמוקרטיות

 החלטות ייחודיות לישראל בנושא חקיקה פרטית. לכף מאות הנסקרת, ובנוסף 

לצורך כך,  מה מלמדות החלטות הממשלה על אופי עבודתה?בנוסף לסקירה נושאית/טכנית, ביקשתי לבדוק 

הממשלה נבחנו ארבעה תפקידים שונים של הממשלה: מחדשת, מנהלת, מתאמת, ומשמשת כזירת דיונים. 

מקדמת את מדיניותה בעיקר באמצעות שני כלים: החלטות אודות תקציב המדינה, וקידום חקיקה   כ"מחדשת"

בות מהן אכן עוסקות מסך ההחלטות, אך ר 10%-מהוות רק כה"ביצועיות" ממשלתית. ראינו שההחלטות 

בנושאי הליבה של המדיניות הממשלתית )בניגוד להחלטות מנהלתיות(. תהליך התקצוב בישראל נשלט 

בדומיננטיות על ידי משרד האוצר )בתיאום עם ראש הממשלה(, וחלקן הגבוה של החלטות תקציביות או כאלו 

ובן המכריע של ההחלטות מחוץ לישיבה רהמקדמות חקיקה, המתקבל בישיבת התקציב מעיד על כך. בתוך כך,  

ספרתי של הצעות חוק מדי -באופן דומה, מעבירה הממשלה מספר חד זו אינן זוכות לתקציב לצורך מימושן.

 חודש לקידום מדיניותה, מחוץ ל"חוק ההסדרים". 

ל שהן למעשה אשרור ש ,תפקודה של הממשלה כמעין "דירקטוריון" לרשות המבצעת מתבטא במאות החלטות

((. כפי 2003החלטות שהתקבלו מבעוד מועד, חלקן בנושאים זוטרים )כפי שנקבע גם בדו"ח מבקר המדינה )

, המליאה מחויבת לעסוק במינויים ובארגון המגזר הציבורי, אך לא ניכר נסיון אמיתי לשיפור Eriksenשמציין 

שלה, ובשל חשיבות הנושאים, התהליכים. מבין ההחלטות המנהליות, בשל היעדר דיון אמיתי במליאת הממ

מומלץ שהחלטות בנושא אמנות ומינויים יעמדו לפיקוח הכנסת. לגבי חלק נוסף של החלטות מנהליות, מוטב 

היה לו היה מתקבל בידי גופים אחרים, אשר באפשרותם לבחון את הנושאים לעומק ולהפחית את העומס על 

 להתבצע על ידי רשות החברות הממשלתיות(.הממשלה )למשל, אישורים לחברות ממשלתיות שיכולים 
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בבחינת עבודתה של הממשלה כמתאמת עבודת המערכת הקבינטית והקואליציה, ניכר שימוש רב בהחלטות 

משרדית ויישום של תהליכים מורכבים, -אשר עיקרן הוא "הנעת תהליכי עבודה", כאמצעי לקדם הסכמה בין

עות גדינות אחרות. בהמשך לכך, ראינו עשרות החלטות הנווכן לצרכי השגת הסכמה בין השרים, בדומה למ

ומלץ לבצע הערכה לועדות השרים )שוב, בדומה למדינות אירופה(. בשל ריבוי הועדות ומיעוט החלטות בפועל, מ

מחדש של תפקודן וסמכויותיהן, להפסיק רשמית את פעילותן של ועדות מסוימות שאינן מתכנסות עוד, לאחד 

 .ככלי לעבודת ממשלה אפקטיביתהשרים בועדות לאפשר שימוש טוב יותר ו ,סמכויות כופלות

מאפיין ייחודי של עבודת הממשלה בישראל הוא העיסוק בחקיקה פרטית. אמנם, כל עוד מתקיים תהליך חסר 

בקביעת עמדת הממשלה כלפי ההצעות. יחד עם זאת, ברור שאין לשרים ישנו הגיון  ,חקיקה פרטיתמגבלות של 

יד ביד עם המלצה על הגבלת הצעות החוק הפרטיות שיכול כל  .מעשית לדון בפירוט במאות ההצעות אפשרות

חבר כנסת להגיש, מומלץ להעביר את הדיון בועדת השרים לשלב מאוחר יותר בתהליך, למשל לקראת ההצבעה 

וז גבוה מהצעות היא תומכת באחכפי שראינו  , בכך ש, גם לממשלה תרומה למצב שנוצרבקריאה ראשונה. אולם

על שיתכן , והחוק הפרטיות, בפרט של חברי הקואליציה. בכך נוצר תמריץ לחברי הכנסת להגיש עוד הצעות

 . למצוא דרכים אחרות לתגמל פוליטית את חברי הקואליציה ההממשל

ה"הצהרתיות" על תפקידה של מליאת הממשלה כזירה לדיונים פוליטיים וציבוריים ניתן ללמוד מההחלטות 

מההחלטות(. רובם מבטאים דיון אמיתי וקבלת סקירות מקצועיות )כאשר  10%-ומהסעיפים שאינם החלטה )כ

 מדיניות(, ומומלץ להרחיב את חלקם של אלו.-ישנה הטיה לסוגיות בטחוניות

ר היום אירופיים אחרים, גם בישראל קובע ראש הממשלה את סד-באשר לניהול הישיבות, כמו בקבינטים מערב

של הישיבות, אשר חלקו נובע מחוקים מחייבים. ניכר ערבוב רב בין סוגי החלטות שונים בישיבות, ומומלץ 

פורמליות, -לשקול את המודל הפיני המפריד בין ישיבות "פורמליות" לקבלת החלטות מנהליות, לבין ישיבות לא

ייחסותו הפומבית של רה"מ לאירועי השעה בהן ניתן לערוך דיונים מעמיקים ביותר בסוגיות מורכבות. את הת

מוטב למסור בתדרוך עיתונאי מחוץ לישיבת המליאה, וכן יש לשקול הזזת הישיבות מימי ראשון בבוקר, על 

 מנת לאפשר לשרים להתכונן כראוי ולהגיע להסכמות לפני הישיבה.

קטלוג בעתיד  שלה. מוצע לערוך  על אף היקפו של מאגר הנתונים, מובן שהוא מייצג רק שנת עבודה אחת של הממ

ממוחשב של החלטות הממשלה לאורך מספר שנים, על מנת שניתן יהיה לבחון מגמות ושינויים בעבודת 

משרד ראש הממשלה, המחבר מקווה שפרסומו כעבודה זה בבמחקר הממשלה. מעבר לשימוש שכבר נעשה 

 , במנהל הציבורי בישראל.זעיר, ולו שיפוריביא לקל על מחקר עתידי בנושא, ובסופו של דבר יאקדמית 
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 ועדות השרים העיקריות בממשלה והחלטותיהן  :1נספח 

בניתוח החלטות הממשלה בישראל, וכן במבט השוואתי במדינות אירופה, ועדות שרים הפכו לכלי  כפי שראינו

י לשיכוך מחלוקות, הענקת נראות ציבורית ללא גיבו -מרכזי בשנים האחרונות בידי ראש הממשלה והמליאה

מעשי בהכרח, ומתן סטטוס לשרי הקואליציה. להלן סקירה קצרה על ועדות השרים העיקריות שפעלו בשנה 

אחוז מההחלטות  98הנבדקת, ומה ניתן ללמוד מכך על עבודת הממשלה. בסך הכל קיבלו הועדות הנסקרות 

 שהתקבלו על ידי ועדות שרים.

-ון לאומי פועלת על פי חוק הממשלה, התשס"אועדת השרים לבטח: ועדת השרים לענייני בטחון לאומי .א

בחוק נקבע גם שבועדה יהיו חברים קבועים ראש הממשלה, ממלא מקומו, שר הבטחון,  6כאשר בסעיף  ,2001

שר המשפטים, שר החוץ, השר לבטחון פנים ושר האוצר. כמו כן רשאית הממשלה להוסיף חברים לועדה, כל 

הממשלה. התקנון קובע שמועדי ישיבות הועדה, דיוניה והחלטותיה הם עוד לא יעלה מספרם על מחצית מחברי  

סודיים. כמו כן נקבע שיירשמו פרוטוקול וסטנוגרמה לדיוני הועדה, אך הפרוטוקול לא יופץ בין השרים. בתקופה 

אינם חברים בה. זאת עד לפרישת שרי ששרים מוזמנים קבועים לועדה,  4שרים ועוד  13הועדה הנבדקת מנתה 

ישראל ביתנו". על ידי הזמנת מספר שרים שאינם חברים בועדה, מתמודדת הממשלה עם ההגבלה אודות מספר "

החברים בועדה. כאמור, חל חסיון על דיוני הועדה והחלטותיה. יחד עם זאת, מנתוני מזכירות הממשלה עולה 

: התקבלו על סדר היום  נושאים 93-כהונתה של הממשלה השלושים ואחת עסקה הועדה בשלוש שנות  שבמהלך  

סעיפים   22החלטות, ונדונו  11התקבלו סעיפים. לגבי השנה הנבדקת הנתונים דומים:  40החלטות ונדונו  53

. נתונים אלו מפתיעים במקצת לאור מרכזיותן של הסוגיות הביטחוניות והמדיניות בסדר היום ללא החלטה

כזי אחד, או שלא מתקבלת אף החלטה ורק נערכים הלאומי. כפי הנראה, בחלק מהישיבות נדון רק נושא מר

להעיד על כוחם הרב של שר הבטחון וראש הממשלה גם  דיונים ארוכים בנושאים שונים. מיעוט ההחלטות עשוי  

בטחונית, כאשר הם אינם רואים צורך להיוועץ בועדת השרים. יש לציין שבממשלה -בקבלת החלטות מדינית

-רות הבטחון הכללי, הפועלת מכוחו של חוק שירות הבטחון הכללי, תשס"בקיימת גם ועדת שרים לעניין שי

 . על דיוני הועדה והחלטותיה חלה סודיות, ואין בידינו נתונים אודות החלטותיה. 2002

כלכלי, מיועדת לעסוק בגיבוש -ועדה זו, המכונה הקבינט החברתי :ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה. ב

כלכלית, בקידום פרויקטים לאומיים ובנושאי כלכלה ושכר. בועדה היו חברים שלושה עשר -מדיניות חברתית

לא נמצא  החלטות בשנה הנבדקת, כארבע החלטות מדי פגישה. 56הועדה קיבלה שרים, בראשות שר האוצר. 

ות הועדה, כאשר הועדה מתכנסת בממוצע אחת לחודש. מעבר לעובדה שבראש הועדה עומד סדר מיוחד בפגיש
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מלש"ח   260-הוקצו כגם  שר האוצר, חשיבותה של הועדה ניכרת בכך שהיא קיבלה החלטות ביצועיות רבות, בהן  

לוש להחלטות, וכן בכך שדנה בארבע הצעות חוק ממשלתיות, הנכללות בחוק ההסדרים. הועדה אף קיבלה ש

החלטות בהן הצהרות אודות מדיניות הממשלה בנושאים כלכליים שונים. כארבעים אחוזים מהחלטות הועדה 

 הן אישורים פורמאליים למהלכים כלכליים בחברות ממשלתיות, להנפקת מטבעות זכרון ועוד. 

ושירותים  ועדת השרים לענייני רווחהניתן ללמוד על עצמתה של ועדה זו, גם כאשר בוחנים אותה מול 

, שאמורה לעסוק למעשה בנושאים ה"משלימים": קביעת מדיניות הרווחה החברתית והטיפול חברתיים

במהלך כהונת הממשלה, מה שיכול להתפרש  2007אמנם הוקמה בחודש אפריל זו באוכלוסיות מצוקה. ועדה 

לה שלוש החלטות כהפגנת מחויבות לנושא הרווחה, אך היא התכנסה פעמיים בלבד במהלך השנה, וקיב

 "סולידיות", ללא החלטה ביצועית משמעותית. החלטות הועדה לא כללו תקציב כלשהו.

מהן בנושא  89%החלטות,  836קיבלה זו בשנת הפעילות ועדה  :ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק. ג

, הועדה קיימה ישיבה אחת לשבוע )בחודשים אוגוסט, 2008יולי ו 2007חקיקה פרטית. בין החודשים יולי 

החלטות. למעט מאות ההחלטות   20ספטמבר ואפריל לא התקיימו ישיבות(, כאשר בכל ישיבה התקבלו בממוצע  

החלטותיה של הועדה עסקו באישור טיוטות חוק ממשלתיות , שאר שנדונו בפרק ו' בנושא החקיקה הפרטית

ובאישור פורמלי של הרשאות חתימה במשרדי הממשלה. על אף שבסמכויות הועדה מוגדר כי היא תעסוק גם 

"בנושאים שונים הנוגעים לאכיפת החוק", לא נמצאו החלטות כאלו. החלטות בנושאי אכיפת החוק התקבלו על 

 .הועדה למאבק באלימותדות שרים ספציפיות, כמו ידי מליאת הממשלה או וע

מוגדר כך: "ועדת השרים תעסוק בענייני שלטון זו תפקיד ועדה  :ועדת השרים לענייני פנים ושירותים. ד

מסמכי מזכירות ) מקומי, אישור תמ"א, תכנון ובניה, הצעות לחיסכון, ייעול ושיפור השירותים לאזרח"

החלטותיה עסקו החלטות. כל    35, וקיבלה  בלבד  התכנסה הועדה ארבע פעמיםהממשלה(. בפועל, במהלך השנה,  

בגופי התכנון וזקוקות לאישור הממשלה. לא נמצאו החלטות ועדה כבר , אשר אושרו באישור תכניות מתאר

בעניין השלטון המקומי או השירותים לאזרח, וכל ההחלטות בנושא שלטון מקומי התקבלו על ידי מליאת 

ועדת השרים לענייני חקיקה )כאשר מדובר בהצעות חוק(. כפי שמצוין בהגדרות הועדה, בעת אישור הממשלה או  

. למעשה, הועדה 1965-תכניות המתאר משמשת הועדה כ"מוסד תכנון", כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

 כונסה אך ורק כ"מוסד תכנון" כמתחייב בחוק, ולא כ"ועדת שרים".

אוכלוסיה מסוים, ומטרתה   מגזרועדה זו היא דוגמה לועדה המוקדשת ל  :תוח הנגב והגלילועדת השרים לפי.  ה

החלטות בנושא   8להפגין את מחויבות הממשלה לנושא וליישמה. הועדה התכנסה פעמיים במשך השנה, וקיבלה  
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ין. רוב החלטות הועדה יהקמת יחידות דיור, מגרשי ספורט וכפרי סטודנטים בפריפריה, כולן ביצועיות באופ

 . מלש"ח לנושא 55-כללו תקציב, ובסך הכל הוקצבו כ

הועדה מיועדת לדון בליקויים ובהמלצות לתיקון בעבודת הממשלה, עליהם   :ועדת השרים לביקורת המדינהו.  

מצביע מבקר המדינה, וכן בפעילות המשרדים הרלבנטיים בעקבות דוחות המבקר. הועדה קיבלה תשע החלטות 

וחות, הגדרת צעדים לביצוע או במהלך השנה )בחמש פגישות(, כולן עוסקות בדוחות של מבקר המדינה: קבלת ד

 הנעת תהליכים ליישום המלצות המבקר )במסגרת הועדה הוקמו ארבעה צוותי עבודה(.

ועדה זו, אשר הוקמה  :2008ועדת השרים לעניין תיקוני חקיקה הנדרשים ליישום חוק ההסדרים לשנת  .ז

ממשלה את נוסח הצעת "חוק , נועדה לאשר על דעת ה2008בהחלטת ממשלה במסגרת הדיון על תקציב שנת 

ההסדרים". במהלך שש ישיבות אשר התקיימו לאחר הדיון הממשלתי על התקציב, קיבלה הועדה שש החלטות, 

 אשר כל אחת מהן היא למעשה אישור של פרק מחוק ההסדרים. 

 חודשיים( במהלך השנה-הועדה התכנסה שבע פעמים )מדי חודש :ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים. ח

החלטות. מעצם טיבה, החלטות הועדה עסקו בטקסים שונים, בהנצחת זכרם של אישים,  30הנבדקת, וקיבלה 

בהנפקת בולים ועוד. כשליש מהחלטות הועדה הן ביצועיות וכשליש בעלות אופי הצהרתי. הועדה לא קיבלה 

 החלטות בעלות השלכות תקציביות.

זמנית, דוגמה לועדת שרים ועדה זו היא  :שים למדינת ישראלועדת השרים לעניין אירועים לציון שנת השי. ט

אשר כפי שניתן להבין משמה הוקמה במיוחד כדי לתאם את אירועי שנת השישים. בשנת הפעילות הנבדקת, 

הועדה קיבלה שבע החלטות בחמש פגישות, העוסקות באישורים רעיוניים ותקציביים לאירועים שונים. שלוש 

. מדובר בהחלטות בהן אושר תקציב לצורך אירוע מסוים, וההחלטה שרים ו במשאלהחלטות נוספות התקבל

קיבלה תוקף עוד באותו היום. כפי הנראה נבע הדבר מצורך דחוף באישור ממשלתי להעברת התקציבים 

 לאירועים שונים. מלש"ח  60-האמורים. רוב החלטות הועדה הן ביצועיות, ונקבע בהן תקציב של כ

הועדה אמנם קיבלה רק חמש החלטות בארבע  :לענייני איכות הסביבה וחומרים מסוכנים ועדת השרים. י

 .ליישומןמלש"ח  115ו פגישות, אך ראוי לציין ששתיים מההחלטות היו החלטות ביצועיות, אשר הוקצ

 .ה'פרק פירוט ב והחלטות בנושא זה, ועל כך רא 13קיבלה  :ועדת השרים למתן היתר לפרסומים יא.

החלטות במהלך השנה, כלומר פחות משתי החלטות לכל  18אחת עשרה ועדות שרים נוספות קיבלו יחדיו 

. מדובר בעיקר בועדות אשר הוקמו למטרת בחינה או טיפול בנושא ספציפי: ביטול חובת קבלת ועדה בממוצע

 רים רוסים, בחינת נושא קצבאות הזקנה, ועדה לטיפול בענייני קבורה ועוד.אשרת כניסה לישראל לתיי
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בחינת ועדות השרים שלא פרסמו אף החלטה במהלך השנה הנבדקת עשויה ללמד על נושאי הענין של הממשלה 

אשר לא מפרסמות את החלטותיהן לא פחות מבחינת ההחלטות שפורסמו. למעט ארבע ועדות בנושא בטחון 

)הועדה לענייני בטחון לאומי, הועדה לענייני שב"כ, ושתי ועדות משנה של ועדת הבטחון הלאומי(,  מתוקף חוק

. ניתן להניח שחלק מועדות השרים פעלו כנדרש גם אם לא פרסמו את ועדות נוספות לא פרסמו אף החלטה 22

יץ לממשלה בנושא זה, החלטותיהן. לדוגמה, תפקידה של ועדת השרים לנושא מינויים בשירות החוץ הוא להמל

 והממשלה קיבלה מספר החלטות בתחום זה במהלך השנה. 

 כל החלטה בשנה הנבדקת )לפי סדר אלפביתי( לא פרסמוועדות שרים אשר 

 בטיחות בדרכים •

 היערכות לטיפול ברעידות אדמה •

 מורשים-המאחזים הבלתי •

 ת מוצאןהסדרתן והשבתן של הזכויות הסוציאליות שעולים היו זכאים להן בארצו •

 העסקת עובדים זרים •

 אורתודוקסי של ירושלים-הפטריארך היווני •

 הפרטה •

 השבת זכויות ורכוש יהודי •

 ועדת המשנה לחברה וכלכלה לבחינת תמונת המצב הלאומית לילדים ובני נוער בישראל •

 משנה לחברה וכלכלה לבחינת ההסדרים הפנסיוניים בישראלהועדת  •

 חיזוק הצפון וחיפה •

 ישבות חלופיתיתכנית ההתנתקות בתחום הסיוע למתיישבים והתיישום  •

 מדע וטכנולוגיה •

 מינויים בשירות החוץ •

 מעקב ובקרה על ביצוע החלטות הממשלה •

 מערך המילואים ומתן הטבות לחיילי מילואים פעילים •

 אזורי-פיתוח כלכלי •

 קידום מעמד האישה בחברה הישראלית •

 קניין רוחני •

 ארכיוני מסווגרשות העיון בחומר  •

 שארית יהודי אתיופיה •

 תיאום הפעולות בין הממשלה להסתדרות הציוניות ולסוכנות היהודית •
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 חוקים שמכוחם התקבלו החלטות ממשלה : 2נספח 

במפורש כי ההחלטה התקבלה לפי סמכות הממשלה המצויינת בחוק נכתב  ברבות מהחלטות הממשלה,  

לממשלה סמכות גורפת בתחום מסוים, וחלקן עוסקות  מסוים. חלק מהסמכויות הן כלליות ומעניקות

בהן מצוין מפורשות בהחלטה שהיא או החלטות    214נמצאו   בסמכות ספציפית כלפי גוף ממשלתי נתון.

ישנן החלטות נוספות חלק ממנה התקבלו בהתאם לחוק מסוים )לא כולל תקנון הממשלה(. בנוסף לאלו,  

החלטות ת )כגון פרסום ספרים( או נהלים ממשלתיים, וכן בהן מצוין שהתקבלו בהתאם לתקנות שונו

בין החוקים הבולטים ניתן .  50אשר ברור כי התקבלו בהתאם לחוק ספציפי, אך הדבר לא צוין מפורשות

למנות את חוק שירות המדינה )לענין מינויים(, חוק התכנון והבניה )לעין אישורי תמ"א( וחוק יסוד: 

 (. להלן פירוט החוקים.הממשלה )לענין סמכויות שרים

 : חוקים בולטים שמכוחם התקבלו החלטות ממשלה4טבלה 

אחוז מסך ההחלטות  מספר החלטות בשנה החוק
 סוג ההחלטות מתוקף חוקים

חוק שירות המדינה 
מינוי בעלי תפקידים,  19% 41 1959-)מינויים(, תשי"ט

 פטור ממכרז וכיו"ב
חוק התכנון והבניה, 

 אישורי תמ"א וכיו"ב 18% 38 1965-תשכ"ה

חוק יסוד: הממשלה וחוק 
סמכויות שרים, ממלא  12% 26 2001-הממשלה, תשס"א

 מקום לרה"מ וכד'
חוק החברות 

-הממשלתיות, תשל"ה
1975 

16 7% 
אשרורי החלטות 

דירקטוריון, תקציבים 
 וכד'

חוק נכסי המדינה, 
עסקות הרשאות לביצוע  6% 12 1951-תשי"א

 ורכש בשם המדינה
חוק רשות שדות 

אישורי תקציב, מינויים  4% 8 1977-תשל"ז התעופה,
 וכד'

אישור נסיעת הנשיא  3% 7 חוק יסוד: נשיא המדינה
 לחו"ל

חוק המועצה להשכלה 
הכרה במוסדות, מינוי  3% 7 1958 -גבוהה, תשי"ח

 חברים
חוק ההתגוננות האזרחית, 

הכרזה על מצב מיוחד  2% 5 1951-תשי"א
 בעורף

-חוק בנק ישראל, תשי"ד
 אשרור החלטות הנגיד 2% 5 1954

סמכות בחוקים  –מינויים 
 מינויים 19% 41 רבים אחרים

 שונות 4% 8 חוקים אחרים

  100% 214 סך הכל

 
 נפקת בולים והוצאת צו חסינות למשלחות בינלאומיותהחלטות בדבר אישורים לה 5למשל,  50
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 פרסום החלטות הממשלה  :3נספח 

לצורך עבודה זו, כמו גם כל מחקר אחר בנושא, נדרשת גישה ציבורית להחלטות הממשלה. בסך הכל, ישנו 

 בהירות חוקית לגבי חובת הפרסום. -פרסום נגיש של חלק מההחלטות, אך חומר רב אינו נגיש, וכן ישנה אי

הפרסום החלים על דיוני הממשלה )א( לחוק יסוד: הממשלה קובע את הסודיות ואיסור  35מבחינה חוקית, סעיף  

והחלטותיה בנושאי בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, וכן בכל ענין אחר שהממשלה החליטה להכריז עליו כסודי 

)ב( קובע שהוראות סודיות אלו אינן חלות על דברים שפרסומם הותר על ידי הממשלה, 35או לשמרו כסוד. סעיף  

שסעיף א' נוסח כך לאחר ויכוחים, כאשר היו מי שהעדיפו   ן( מציי721)ע'    ןאו שהם נדרשים על פי דין. רובינשטיי

להטיל סודיות כברירת מחדל בכל הנושאים, למעט מה שהותר מפורשות לפרסום. בעבר, על מנת למנוע הדלפות, 

 נהגו ממשלות ישראל לכנס ישיבת ממשלה רגילה ולהכריז עליה כישיבה של ועדת השרים לענייני בטחון. עקב

נוהג זה, קבעה ועדה פרלמנטרית בראשותו של יוסי שריד ז"ל כי על ישיבה כזו לא תחול צנזורה אוטומטית, 

 אלא לגבי הנושאים הרלבנטיים המסוימים )שם(. 

קובע כי לכל דיון  71בתקנון הממשלה ישנה התייחסות רחבה יותר לפרסום דיוני הממשלה והחלטותיה. סעיף 

פרוטוקול והוא יוקלט. הפרוטוקולים הם סודיים, והעיון בהן מותר רק במקרים חריגים של הממשלה ייערך 

לצורך מילוי התפקיד של שר או עובד ציבור, באישור הממשלה. הן נשמרות כסודיות למשך ארבעים שנה, או 

לל את (, הכו72חמישים שנה עבור ישיבות בנושאים סודיים. בכל דיון נערך גם פרוטוקול תמציתי )סעיף 

הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות )למעט החלטות שסווגו במפורש כסודיות(. הפרוטוקולים נשלחים לנשיא, 

לשרים, ליועץ המשפטי "ולמי שיקבע ראש הממשלה". אין התייחסות מפורשת לפרסומו של מסמך זה. לאחר 

מפורשות כי מזכיר הממשלה מוסמך   75(, מציין סעיף  73לחוק יסוד: הממשלה בתקנון )כסעיף    35חזרה על סעיף  

 לפרסם עניינים שפרסומים אסור על פי החוק, בהנחיית ראש הממשלה או יושבי ראש ועדות השרים.

רשאי להתיר פרסום סדרי היום, הוא היחיד העוסק ב"פרסום ברבים", ומצוין בו שמזכיר הממשלה " 76סעיף 

 77". בסעיף שר קיבלו תוקף של החלטות ממשלההצעות להחלטה והחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים א

מובהר שאסור למשרדים לפרסם ידיעות על דיונים והחלטות הממשלה, אלא אם מדובר במידע שהוכן במשרד, 

והאיסור על פרסומו נובע רק מכך שהוגש לממשלה. לשרים מותר להסביר החלטות ממשלה, כל עוד לא יחלקו 

 מחיל על החלטות הממשלה את הוראות חוק חופש המידע.  78ונים. סעיף  על ההחלטה ולא ימסרו פרטים על הדי

במשרדי מזכירות הממשלה בעותק קשיח, שם נשמרים גם הפרוטוקולים נמצאות כל החלטות הממשלה 

המפורטים של הישיבות וההחלטות המסווגות. לאחר כל ישיבה שבועית של מליאת הממשלה, מפרסם מזכיר 
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, ורק בו נזכרים גם ה"סעיפים" שעל סדר היום, בהם לא התקבלה החלטה. כמו כן הממשלה סיכום של הישיבה

 נכללים בהודעה לתקשורת הסברים על הרקע לדיון, ודברים שאמר ראש הממשלה בנושאים נבחרים.

ככלל, כיום מפורסמות החלטות הממשלה גם באינטרנט, וניתן לגשת אליהן באתר של משרד ראש הממשלה. 

פורסמו בעיקר החלטות של מליאת  2008ואילך. עד לחודש יוני  2004החלטות החל בשנת  באתר מפורסמות

מאז מפורסם ועל כן היה צורך להשיג עותק קשיח של החלטות ועדות השרים עבור עבודה זו. אולם הממשלה, 

ר חיפוש , וכעת מונגש לציבור באתר בהיר יחסית, אשר מאפשהרוב המכריע של החלטות הממשלה שאינן סודיות

 (.  https://www.gov.il/he/departments/policies?limit=10&skip=0ושליפה לפי תאריך, נושא או מספר החלטה )

, וכן הורדה מסודרת זוהי התקדמות מבורכת, אולם ניתן לצפות שהאתר יאפשר חיפוש מקיף יותר לפי טקסט

 .של הנתונים לניתוח ומחקר
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 פירוט אודות שיטת הסיווג ומאגר הנתונים: 4נספח 

כאמור, המחקר מתבסס על סיווג של החלטות רשמיות של הממשלה, אשר התקבלו במשך שנה אחת. לצורך 

העבודה נבנה מאגר נתונים אודות כלל ההחלטות של מליאת הממשלה וועדותיה, למעט החלטות ועדות שרים 

 31-ו ,2007סט,  באוגו  1החלטות הממשלה הנבחנות התקבלו בין התאריכים  בנושאי בטחון שאינם מתפרסמות.  

. ניתוח השנה שבין חודש אוגוסט לחודש אוגוסט הבא אחריו, משולה במידה מסוימת לשנת העבודה 2008ביולי,  

של החלטות הממשלה, כאשר הדיון המיוחד בממשלה נערך באופן מסורתי בחודש אוגוסט, ובו מתקבלות 

התקיים הדיון   ,2007באוגוסט,    12ריך  עשרות ההחלטות שיכתיבו במידה רבה את עבודת הממשלה בהמשך. בתא

 .2009התקיים הדיון על תקציב  ,2008 ,באוגוסט 24ובתאריך  ,2008בממשלה על התקציב לשנת 

 הנתונים ר, כפי שניתן למצוא אותן במאגקטגוריות הסיווג

. ישנן "החלטות" בהתאם למאגר הנתונים נכנסו רק החלטות רשמיות, אשר מוספרו :החלטההמספר  .1

, כדי ללמוד מהם מאגר הנתונים כולל סעיפים אלו .הן למעשה "סעיפים על סדר היום" בלבדשממוספרות 

של ממשלת אולמרט. לגבי  3884עד  2120על אופי הדיונים בממשלה ותכניהם. בעבודה נסקרו החלטות 

משום מה דילגו בפרוטוקול, כך  2954( ועל המספור 2254, 2233החלטות מצוין כי הן "בוטלו" )שתיים מה

 שלא ברור אם התקבלה החלטה אם לאו.

התאריך שנרשם במאגר המידע הוא התאריך בו קיבלה ההחלטה תוקף של החלטת  :החלטההתאריך  .2

התקיימה ישיבת ועדת השרים ך בו  נרשם גם התארי ,ממשלה. עבור החלטות שהתקבלו על ידי ועדות שרים

 בה התקבלה ההחלטה.

במרבית ההחלטות נעשה שימוש בשם המדויק של ההחלטה, כפי שפורסם ברשומות. ישנן  שם ההחלטה: .3

של הצעת   מספרה  ,ההחלטה  שםכבמאגר  נרשם  טכניות    החלטות רבות בנושאי חקיקה פרטית, בהן מסיבות

נוסף. ניתן למצוא את הצעת החוק (, ללא פירוט 1187"הצעת חוק פ/למשל, "החוק בה עוסקת ההחלטה )

 בארכיון הכנסת

islation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSugghttps://main.knesset.gov.il/Activity/Leg

estionsSearch&st=AllSuggestions 

 סיווג בינארי.  :ועדת שריםהאם ההחלטה התקבלה במליאה או ב .4

 מתאימות, עבור החלטות באיזו ועדת השרים התקבלה ההחלטה .5

 , עבור החלטות מתאימותתאריך ישיבת ועדת השרים .6

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=AllSuggestions
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=AllSuggestions


66 

 

תקנון הממשלה מאפשר למליאת הממשלה ולועדות השרים לקבל החלטות שלא   .םמשאל שרים/ועדת שרי .7

סיווג בינארי כן/לא, למעט מספר החלטות קטגוריה זו  בבכתב או בטלפון.    -בעת ישיבה, כי אם במשאל שרים

 אשר ניכר בשל מאפייניהן )תאריך, תוכן וכד'( שהתקבלו במשאל, אך הדבר לא צוין מפורשות. 

סוגי ההחלטות עשויים ללמד אותנו רבות על אופי הדיונים   .הו האופי הבסיסי של ההחלטה: מסוג ההחלטה .8

החלטה  :ערכים אפשרייםתשעה בקטגוריה זו ישנם בממשלה, וחלוקת הזמן ותשומת הלב הקבינטית. 

ביצועית, החלטה הצהרתית, הנעת תהליך עבודה, עיסוק בעבודת הממשלה, החלטה בנושא חקיקה 

 מינויים, או סעיפים לדיוןהחלטות בנושא טה בנושא חקיקה פרטית, אישורים פורמליים, ממשלתית, החל

עבור החלטות רבות ניתן לטעון שהן משתייכות לשני סוגים שונים )או יותר(, ולעתים ישנה  .על סדר היום

חפיפה בין סוגים )למשל, החלטה ביצועית, אשר גם מניעה תהליך עבודה(. מכיוון שהחלטות הממשלה אינן 

ות שאינן מחויבות בפורמט מסוים, ואינן מוגבלות לסוג פעילות שלטוני יחיד, קשה יהיה למצוא קטגורי

חופפות כלל. בהתאם, לעתים נעשה שימוש ב"סוג משני" כדי לשקף את שני ה"סוגים" של ההחלטה. בנוסף, 

 נעשה שימוש בערך "שינוי" כ"סוג משני" עבור החלטות שיש בהן משום שינוי מוצהר של החלטות קודמות.

משלה תבצע. בסוג זה החלטות ביצועיות עוסקות במהלכים אופרטיביים שהמ: החלטה ביצועיתא. 10

כל החלטה אחרת כן ו ,נכללות החלטות הקובעות הקצאת משאבים, יישום מדיניות, התערבות במשק

ממשלתית. ההחלטות הביצועיות מבטאות את מדיניותה של -הקובעת ביצועה פעולה כלשהי שאינה פנים

מיוחדות, החלטות הממשלה ומהוות את עיקר עשייתה הציבורית: הפעלת תכניות סיוע לאוכלוסיות 

. הסוג "ביצועית" ניתן רק כסיווג ראשי כד'תכנוניות מרכזיות, הוספת תקציבים לתכניות קיימות ו

 הם מסוג אחר.חלק מסעיפי ההחלטה להחלטות, גם אם 

ללא היבטי ביצוע  ,החלטות הצהרתיות הן כאלו הקובעות עקרונות מדיניות חלטה הצהרתית:הב. 10

חלטות שעיקרן סקירות והצהרות מדיניות והחלטות בהן הממשלה "רשמה לפניה" אלו ה ,ישירים. כמו כן

את הודעתו של גורם פלוני. יש לציין שהחלטות אשר קובעות עקרונות מדיניות פרטניים אשר ברור כי ישנה 

שמם בהקדם, סווגו כביצועיות. ישנן החלטות ביצועיות הכוללות חלקים הצהרתיים מגובשים יכוונה לי

 או פחות. כאשר היה מקום לכך, צוין הדבר בסיווג משני "הצהרתית".יותר 

מטילות על גורמים שונים לגבש מדיניות או להביא הסיווג זה הוענק להחלטות  :הנעת תהליך עבודהג. 10

. הקמת צוותי עבודה זמניים נכללת בערך זה. "הנעת , בטרם תחליט הממשלה בנושאהמלצות לפעולה

ראשי הוענק רק להחלטות שזו אכן מהותן. בעשרות נוספות של החלטות ביצועיות " כסוג עבודה תהליך

במקרים רבים, על מנת לבצע   ישנה הנעת תהליך עבודה כאלמנט משני, וסיווג משני מתאים הוענק להחלטה.
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להפעיל את סמכותם הביצועית  יםאת המדיניות עליה החליטה הממשלה )בהחלטה ביצועית( נדרשים שר

תית. החלטות כאלו, בהן "מטילה" הממשלה על שר כלשהו לבצע צעדים קונקרטיים סווגו או החקיק

כ"ביצועיות" ולא כ"הנעת תהליך", שהרי אחרת ניתן היה לראות כמעט בכל החלטת ממשלה התחלה של 

 רצף ארוך של הנעת תהליכי עבודה. 

אלו החלטות העוסקות בדרכי עבודתה של הממשלה על סוכנויותיה.  :החלטות בנושא עבודת הממשלה. ד10

ין, אך הן עוסקות אך ורק בנהלי עבודתה הפנימיים של יההחלטות עשויות להיות פורמליות או ביצועיות באופ

הקמת יחידות חדשות, העברת סמכויות בין שרים, הממשלה, ללא התערבות חיצונית בנעשה במשק ובמדינה: 

סיווג זה כולל הקמת חברות ממשלתיות חדשות, אך לא את העיסוק הפורמאלי הממשלה וכיו"ב.    נהלי רכש של

כך, החלטה על הקמתו של צוות היגוי שיגבש מדיניות בנושא מסוים סווגה כ"הנעת בעיקרו בהתנהלות החברות.  

בודת ממשלה. ישנן משרדי קבוע שבסמכותו הטיפול בסוגיה מסוימת תסווג כע-תהליך", אך הקמתו של צוות בין

הוק גורם מסוים לבצע פעולה כפי שנקבעה. מקרים אלו לא סווגו -החלטות רבות בהן הממשלה "מסמיכה" אד

 כ"עבודת ממשלה", מכיוון שאין המדובר בהעברת סמכויות רשמית. 

ת. ות חוק ממשלתיוערך זה ניתן לכל ההחלטות העוסקות בהצע: החלטות בנושא חקיקה ממשלתיתה. 10

לטות יכולות לעסוק באישור זמני של טיוטת חוק, אישור סופי של הצעת חוק לפני העברתה לכנסת, עררים ההח

על הצעות חוק ממשלתיות, קביעה כי הממשלה תפעל לשינוי חוק מסוים וכיו"ב. החלטות הממשלה הנוגעות 

על אישור הצעת חוק לשינוי חקיקה באמצעות חוק ההסדרים סווגו כ"חקיקה ממשלתית". יש לציין שהחלטה 

וקידום חקיקה ממשלתית היא במידה רבה ביצועית, מכיוון שהממשלה מבקשת לקדם באמצעות החוק יישום 

מדיניות מסוימת. יחד עם זאת, מכיוון שההליך הוא פרוצדורלי, ועל החוק לקבל את אישור הכנסת על מנת 

לטות בהן כחלק ממהלכים אחרים תפעל שייכנס לתוקף, ניתן ערך זה להחלטות המתאימות. ישנן מספר הח

סיווג משני. החלטות הנוגעות לחקיקת בהממשלה גם לשינוי חוקים, והחלטות אלו סווגו כ"חקיקה ממשלתית"  

 . הליךהשל מהותית זאת בשל האופי השונה , משנה נדרשת לא סווגו כ"חקיקה ממשלתית"

החלטות העוסקות בהצעות החוק הפרטיות של תחת ערך זה נכללות כל ה  :חקיקה פרטית החלטות בנושאו.  10

חברי הכנסת. בהחלטות אלו קובעת הממשלה את עמדתה כלפי הצעת החוק, כפי שהיא מחויבת. ערך זה לא 

 ניתן כסיווג משני לאף החלטה.

החלטות אלו מהוות אישור פורמאלי של הממשלה להסכם שנחתם, להחלטה של גוף : אישורים פורמלייםז. 10

או להליך כלשהו, כפי שנדרש בחוק. בערך זה נמנים אישורים ואשרורים של הסכמים ואמנות  ממשלתי אחר
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יש לציין כי מרבית ההחלטות ה"ביצועיות" או אלו , אישורי נסיעות שרים, פרסומים מסווגים ועוד.  בינלאומיים

אולם החלטות  העוסקות ב"עבודת הממשלה" הן למעשה אישור פורמלי של תכניות והסכמות שנקבעו מראש.

אלו מתקבלות על ידי הממשלה כגוף אופרטיבי ביצועי. ואילו בהחלטות שסווגו כ"אישור פורמלי" משמשת 

הממשלה כאינסטנציה העליונה, אשר אישורה נדרש כחלק מההליך בנושא המדובר. רק בהחלטות ספורות ניתן 

 ערך זה כסיווג משני. 

, ווגו כל החלטות הממשלה שעוסקות במינויים בגופים ממשלתייםתחת ערך זה ס:  החלטות בנושא מינוייםח.  10

 .ובכלל כך עיסוק במכרזים ופטורים ממכרז, מכיוון שגם בהחלטות אלו המינוי הספציפי עומד מאחורי ההחלטה

 סעיפים ממוספרים שאינם החלטות, בהתאם לתוכן/רישום בפרוטוקול.  :סעיפים לדיון על סדר היוםט. 10

כוללות שינוי או ביטול של החלטות קודמות או חלק מהן. על אף שישנן מסוימות : החלטות ממשלה שינוי. י10

 החלטות שהשינוי הוא עיקר תוכנן, כל ההחלטות העוסקות בביטול או שינוי סווגו בהתאם למהות ההחלטה

זאת מכיוון שהגורם להחלטה לא היה הרצון לבטל ולשנות, כי אם הרצון כסיווג משני בלבד.  שימשו"שינוי" 

 לקבוע מדיניות מסוימת, שדורשת תיקון או ביטול של החלטה קודמת. 

בעבודה זו לא  .על להחלטות-לצורך המחקר המקורי נקבעו שמונה תחומי תחום העיסוק של ההחלטה:  .9

 ההחלטות במקרים רלבנטיים. התייחסות לתוכןאם כי ישנה בניתוח נתונים אלו, יף נעשה שימוש מק

החלטות רבות עוסקות בפעילותם של מספר משרדי ממשלה או בתחומים שהם לא בתחום אחריותו 

הרשמית של משרד אחד. על כן לא סווגו ההחלטות לפי שייכותן למשרדי ממשלה. בשל הקושי למיין במדויק 

העוסקת בשילוב נכים במערכת החינוך יכולה להיות מסווגת בתחום נכים/רווחה או בתחום   )למשל החלטה

על לאפיון -חינוך(, ובשל העובדה שהחלטות הממשלה עוסקות בתחומים רבים ומגוונים, נקבעו מספר ערכי

תחום בהתאם לנושא ההסכם או ההליך שאושר, נקבע הלי" מההחלטות. עבור החלטות מסוג "אישור פור

 ולא על פי העובדה שמדובר בהסכם בינלאומי או הליך כספי. להלן ערכי התחומים.

ש לזכור שהרוב המכריע חוץ ויחסים בינלאומיים, מדיניות ופעילות בטחונית וכיו"ב. י  : מדיניותחוץ ובטחוןא.  11

 של החלטות בנושאים אלו מתקבל בקבינט הבטחוני, שהפרוטוקולים שלו אינם פתוחים לעיון.

רווחה, בריאות, חינוך והשכלה גבוהה, ו  קבוצות אוכלוסייההחלטות בנושאי מסים,  סיוע ל  :חברה וכלכלהב.  11

 , וכיוצא באלו.שיכון, חקלאות, ספורט, תיירות, מדע וטכנולוגיהו קליטה

, תרבות, כיבוי והצלה, אישות והורות, עיתונות,  דתושלטון מקומי,    פנים  החלטות בנושאי:  אזרחי המישורג.  11

  וכיוצא באלו.
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, והתיישבות תכנון, קרקעותו , תקשורת, תשתיותותעופה תחבורההחלטות בנושאי  :תשתיות וסביבהד. 11

 וכיוצא באלו.חופים, זיהום אוויר, התיישבות, גנים לאומיים 

 . בחירות מועצות דתיות,ו מקומיהשלטון פט, הומערכת המש ממשלהבנושא ה החלטות: המגזר הציבוריה.  11

 פלילי.הדין האלימות, סדר פשיעה והגירה בלתי חוקית, ו מדיניות גבולותבנושאי  החלטות: אכיפת החוקו. 11

 : החלטות בנושאי סמלים וטקסים רשמיים של המדינה.סמלים וטקסיםז. 11

 )בדרך כלל ברכות אישיות וכד'(: החלטות שאינן נכללות באחד הסיווגים לעיל אחרח. 11

: בהחלטות שאינן עוסקות בחקיקה פרטית, משמש שדה זה לאפיון פרטני יותר של תחום פרטני עיקרי .10

 תחום העיסוק של ההחלטה )כשמונים ערכים אפשריים, לפי שיקול דעתו של המחבר(

, תועדו מספר נתונים על מנת למפות את התקציבים אותם מקצה הממשלה ליישום החלטותיההקצאת תקציב:  

 אודות כל החלטה רלבנטית, כמפורט מטה. 

: האם ההחלטה התקבלה במסגרת ישיבת התקציב השנתית, וכן קשורה לתקציב )כן/לא(. ישיבת התקציב .11

 ישנה החלטה אחת אשר סווגה כשייכת לישיבה על אף שהתקבלה מספר ימים אחריה.

יש לציין כי ה מפורשות תקציב עבור ביצועה או לא.  : האם בהחלטה הוקצתקציב ספציפיהורדת    /הקצאת   .12

ישנן החלטות רבות אשר ברור כי במידה שתיושמנה תהיינה להן השלכות תקציביות, אך אם לא מצוין 

תקציב מפורש, ההחלטה קיבלה ערך שלילי. גם החלטות אשר עוסקות בהקצאת כח אדם קיבלו ערך שלילי. 

שמשרד מסוים יקצה מימון, גם אם לא מדובר ב"תוספת" תקציבית,   לעומת זאת, החלטות בהן צוין במפורש

קיבלו ערך חיובי בקטגוריה זו. יש לציין כי החלטות אשר עיקרן קיצוץ בתקציב קיבלו ערך חיובי בקטגוריה 

 זו, ובנוסף ערך חיובי בקטגוריה "קיצוץ בתקציב".

נרשם הסכום שהוקצה. התבצעה הפרדה בין עבור כל החלטה שליישומה הוקצה תקציב, : פירוט התקציב .13

הסכום מופה : תקציב חד פעמי או הקצאה בבסיס התקציב. , בעמודות נפרדותשני סוגים של תקציב

עבור החלטות מסוימות קשה היה מלש"ח.  100מלש"ח, או מעל  100עד  30מלש"ח,  20לקטגוריות: עד 

, ס התקציב, וכן מהו הסכום המדויק בו עוסקיםלקבוע האם מוזכרים סכומים חד פעמיים או סכומים בבסי

. כאשר הוקצה תקציב לחמש שנים או יותר, נספר התקציב כתוספת והמחבר פעל לפי מיטב שיקול דעתו

לבסיס התקציב, גם אם הדבר לא הוזכר מפורשות. ישנן החלטות בהן פורט התקציב אותו יקצו חלק 

רה כזה, נספר רק התקציב שפורט. כאשר מוקצה מהמשרדים, אך לא שאר המשרדים הרלבנטיים. במק
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שנים, נרשם הסכום הכולל אליו מתייחסים, בציון מספר השנים עליו  2-4תקציב "חד פעמי" לתקופה של 

 התחייבו. הדבר נובע מכך שלעתים פריסת התקציב בין השנים אינה זהה.  

 בתקציב )בסכום הנקוב קודם( : שדה בינארי המציין "כן" כאשר מדובר למעשה בקיצוץקיצוץ בתקציב .14

: אינדיקציה האם מדובר בתוספת קבועה לבסיס התקציב )ק(, או תוספת האם התקציב קבוע או חד פעמי .15

 פעמית, יתכן למשך מספר שנים )יצוין מספר השנים(, או שילוב-חד

 : בהתאם לכתוב בהחלטה, או שילוב.תקצוב ממקורות קיימים או מתוספת תקציבית .16

 ושאי חקיקה, בפרט חקיקה פרטית, מופו במישורים נוספים.גם החלטות בנ

התקבלה במסגרת   האם ההחלטה)כן/לא(  קטגוריה זו מסמנת    או אמור להיכנס אליו:  חוק הסדריםקשור ל  .17

הדיונים על הצעת חוק ההסדרים. בקטגוריה זו קיבלו ערך חיובי רק החלטות אשר התקבלו ביום הדיון על 

"(, וכן החלטות ועדת השרים לעניין חוק קיקה ממשלתיתי חקיקה )סוג="חהתקציב, ושעוסקות בשינוי

ההסדרים. בנוסף לאלו, נרשמה רק החלטה אחת אשר צוין בה במפורש שתיכלל בהצעת חוק ההסדרים. 

יתכן כי ישנן החלטות נוספות אשר נכללו בסופו של דבר בהצעת החוק, אך הדבר לא צוין לגביהן, ועל כן 

 . יקיבלו ערך שליל

הערך "אחר" ניתן להחלטות בהן לא נקבעה :  כן/לא/אחר. האם הממשלה תמכה בהצעה -הצ"ח פרטיות .18

 וכדומה.   ,לתאם עמדה עם הממשלה, הוצגו עררים  "כעמדה חד משמעית, כי אם הוצע נוסח חלופי, הוצע לח

 י /זהות חברעבור הצעות בהן תמכה הממשלה או קבעה עמדה "אחרת", נרשמה  :חבר/ת הכנסת המציע/ה .19

 .בראש קבוצת הח"כים שהציעו ו/או שעמדהצעת החוק, את ו /הכנסת שהציע 

: האם בעת הדיון בהצעת החוק, היה מגיש הצעת החוק חבר בקואליציה חבר בקואליציה האם המציע/ה .20

 והשני כן.)כן/לא(. אם ישנם שני שמות מגישים שווים, יתכן הערך "מעורב" כאשר אחד המגישים אינו חבר 

כנ"ל, נרשם הנושא הפרטני של חוק פרטיות שהממשלה לא התנגדה להן, עבור הצעות נושא הצעת החוק:  .21

כך ניתן ללמוד על סוג הנושאים שהממשלה עשויה לתמוך בהם )בעיקר סיוע ספציפי או תיקוני   הצעת החוק.

 חקיקה זוטרים שנועדו לסייע לקבוצות אוכלוסיה מסוימות(

: כפי שנסקר בפרק ו', שתי הסיעות ק של חברי סיעות "ישראל וביתנו" וסיעת הגמלאיםתיוג הצעות חו .22

הנ"ל מהוות מקרה מבחן מעניין לתמיכת הממשלה בהצ"ח פרטיות. עבור הצעות חוק רלבנטיות, תויג כאן 

( 1האם המציע/ים חבר/ים באחת הסיעות האלו, ואם כן באיזו תקופה: כאשר הסיעה היתה בקואליציה )

 (2באופוזיציה ) או
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: זהו צעד "תיאום" נפוץ, אשר עשוי לשמש למניעת חיכוכים. עבור הקמת פורומיםהקמת גופי עבודה ופורומים:  

 הבאים.החלטות המקימות גופי עבודה שונים, סווגו הנתונים 

לטות אשר קובעות את הקמתה של יחידה ממשלתית חדשה כן/לא. הח :האם הקימו פורום עבודה חדש .23

זו. בהחלטות רבות הוקם יותר  )חברה ממשלתית, משרד ממשלתי וכו'( לא קיבלו ערך חיובי בקטגוריה

 מפורום אחד. 

: בהתאם לתוכן ההחלטה, האם הוקם צוות פקידים, שרים וכיו"ב. נעשה שימוש אם כן, מהו הרכב הפורום .24

-שפועדה ציבורית; -ועדת שרים; וצ-; ושרים-נציגי ציבור;ש-מנכ"לי משרדים;צ-פקידים;מ-פבתיוג הבא: 

 .עומד בראש הפורוםהוא ה )ר(מי שלידו מצוין . )בדימוס( שופט

: כן/לא. אינדיקציה האם מדובר בפורום זמני או קבוע. בשתי החלטות ישנו פורום קבוע האם הפורום קבוע .25

במספר החלטות קשה לקבוע האם מדובר בפורום זמני או בגוף שאמור להמשיך  ופורום זמני )"מעורב"(.

 ולפעול לאורך זמן. 

בהחלטות רבות )בעיקר אישורים פורמאליים( מצוין שההחלטה התקבלה   :חוק שמכוחו התקבלה ההחלטה .26

ים כנדרש בחוק מסוים, או בהתאם לחוק כלשהו. יש לציין שבהחלטות בהן מטילה הממשלה על אחד השר

להפעיל את סמכותו בהתאם לחוק מסוים לא צוין הדבר כאן, מכיוון שאין הוא קשור לתפקוד הממשלה 

 החוק נמנה רק כאשר הוא מצוין בפורשות בנוסח ההחלטה.כקולקטיב. 

עבור החלטות שהתקבלו בישיבתה השבועית של מליאת הממשלה, צוין :  כמה דקות ארכה ישיבת הממשלה .27

 .יבהמספר הדקות שארכה היש

או שהיא נמצאת רק בעותק קשיח  ,עבור כל החלטה צוין האם ההחלטה זמינה באינטרנטמקור ההחלטה:  .28

 במזכירות הממשלה.

 קישור בו ניתן לצפות בהחלטה במאגר המידע המקוון של מזכירות הממשלה. קישור ההחלטה באינטרנט:   .29

ם זמינים באופן מקוון, אך לעתים ניתן בשל מגבלת משאבים לא נבדקו מספר מאפיינים של הישיבות אשר אינ

 להשיגם בעותק קשיח: נתוני נוכחות החברים, מי הציג כל נושא, מתי נערכו הצבעות, ותוצאותיהן.
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