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  הקדמה ותודות

ועדות חקירה משמשות ככלי "מעין שיפוטי" לבחית התהלות רשויות השלטון, בתגובה למשבר 

בפעולתן בוחות ועדות החקירה היבטים שלטויים, חברתיים ואישיים בהתרחשותו  .או לאסון

  של אסון או משבר קשים.

עבודתי זו כתבה בעקבות תפקידי כחוקרת בוועדת החקירה לטיפול הרשויות במפוי גוש   

. בעבודה זו חשפתי למשמעות פעולתה של ועדת חקירה ממלכתית 2009-2010קטיף בין השים 

למשבר כאוטי שגע לחייהם של אשים רבים. תחום זה של אופן על רשויות שלטויות, כמו גם 

יין אותי באופן מיוחד. ועדות חקירה מהוות התמודדותה של מדיה עם משבר מתמשך ומורכב ע

  .מאפייים משפטיים, ובכך מצאתי עיין רב אף יותר ותחלק מהתמודדות זו, וושא

כבר בתחילת איסוף החומר הוגע לעבודת מחקר זו, התברר לי שוועדת חקירה הדומה   

רת המדיה בכסת, היא לכשעצמה ארוע לזו שבה עבדתי, שהוקמה בהחלטה של הוועדה לביקו

דיר שארע פעמים ספורות בלבד ולמעשה כמעט לא זכה לכשעצמו (בפרד מוועדות חקירה 

ממלכתיות אחרות) להתייחסות מיוחדת במחקר.  בעבודה זו חשפתי לכתיבה מרתקת לגבי 

לטויים התמודדותן של מדיות עם משברים בהיבטים שוים, כמו גם מהלכים פוליטיים וש

  מרתקים הוגעים להתמודדות זו במשברים שארעו בישראל.

קין, על העזרה, ההחייה, ההדרכה, - ברצוי להודות למחה שלי, ד"ר רען סוליציאו

  והעיין הרב בסוגייה זו, לאורך כל הדרך.

חה פריידין מזכירת הוועדה ועו"ד תומר  תודה תוה לכל הגורמים העוסקים במלאכה,

גם לכל לוי בארכיון הכסת. תודתי -,  וליותן סריבוועדה לביקורת המדיה היועץ המשפטי רוזר

חברי הכסת לשעבר דן תיכון וזבולון  -ק מזמו וידיעותיו למען עבודה זו מי שאות והסכים לחלו

  אורלב, ותא"ל (במיל.) ח"כ לשעבר עמירה דותן.

מוריה  -דיאלה ויסים, אחיי  -יי הור ,הרחבה משפחת שאול, לכל תודה באהבה גדולה

בדרך להגשת הרבה על התמיכה, ההבה, שעות ההשקעה והסבלות  אלי יזרעאלב, -ועובד, וגיסי 

  העבודה.
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  תקציר

רביות. הקמת ועדות חקירה דמית כתגובה כמעט מיידית למשברים ואסוות בדמוקרטיות מע

קה לתהליכים המורכבים והכאוטיים הכרוכים הקמת ועדת חקירה מאפשרת לבצע בדיקה מעמי

בהתמודדות עם אסוות ומשברים, ומהוות "מכשיר" פוליטי, חברתי ומשפטי. ההסברים בדבר 

, ובמסגרת זו מייצגים גישות שוות להבת ההתמודדות השלטוית עם המשברהסיבות להקמתן 

  הגורמים המבצעים.אמצעי להסרת אחריות מצד (גישת ה"הימעות מאשמה") היותן 

הקמת ועדת חקירה ממלכתית בישראל מיוחסת למקרים יוצאים מהכלל, בעיין בעל 

הדין הישראלי קובע שי ד.חשיבות ציבורית יוצאת דופן ורבה, המצדיקה את פעולת המוסד המיוח

סמכות הממשלה וסמכות הוועדה לביקורת  –מקורות סמכות לכיון ועדות חקירה ממלכתיות 

בכסת בהתבסס על ביקורות וממצאים של מבקר המדיה (המובעים בדו"ח פרד מטעמו, המדיה 

חוות דעת או בדו"ח השתי). רוב ועדות החקיקה הממלכתיות בישראל הוקמו בהחלטת ממשלה, 

ורק ארבע ועדות חקירה ממלכתיות הוקמו מכוח סמכות הוועדה לביקורת המדיה בכסת: 

ושלוש ועדות וספות הוקמו בין  קירת משבר מיות הבקים,לח 1985הראשוה הוקמה בשת 

לחקר הסיוע ליצולי שואה, יהול משק המים בישראל והטיפול במפוי גוש  2008-2009השים 

אתייחס להחלטות הספורות הדירות של הוועדה לביקורת המדיה על עבודתי  במסגרתקטיף.

השימוש החריג בסמכות זו בתקופה קצרה הקמת ועדות חקירה ממלכתיות, ואסה להסביר את 

 ותכופה יחסית.

. אבדוק משווה, תוך שימוש בתוים כמותיים-איכותיתאשלב שיטת מחקר  בעבודתי

תוים כמותיים באשר לשכיחות ותדירות הגשת דו"חות פרדים על ידי מבקר המדיה, דיוים 

כדי להתרשם והחלטה על הקמתן בוועדה לביקורת המדיה לגבי הקמת ועדות חקירה ממלכתיות 

. לאחר מכן אסה לאפיין ולהסביר את התופעה באמצעות בחיה מהיקף התופעה הבדקת

  איכותית של כמה מקרים בודדים מתוך כלל התוים שאספו בושא. 

הממצאים העיקריים שעולים מן המחקר מתארים תמוה המורכבת משחקים 

בהוצאת  להקמת ועדות החקירה. פעילותו של מבקר המדיהואיטרסים שוים ששילובם הביא 

רחב להקמת הוועדות. הימעות הממשלה דו"חות פרדים ובתמיכה, אפשרה תשתית וחומר

מהקמת ועדות חקירה בעצמה, אך אי מיעת הקמה זו על ידי הוועדה לביקורת המדיה תרמה גם 

דה עצמו, השיקולים המחים ר הוועהיא. לבסוף, חברי הכסת בוועדה לביקורת המדיה ויו"

אפשרו  , וסיום כהותו של אהוד אולמרט כראש ממשלה,עליית הסוגייה לסדר היוםאותם, 

  הצבעה בעד הקמתה של הוועדה לביקורת המדיה.
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  מבוא. 1

עדות חקירה קמות לאחר התרחשותו של משבר או אסון וכי הן אחת ומקובל להיח שו

מהווים הזדמות לבצע עם אירועים כאלה. מקרי משבר  השלטוייםהדרכים להתמודדות הגופים 

חקירה מעמיקה והוגת, והזדמות "לעשות סדר" בתהליך המורכב של עיצוב ויישום מדייות 

ההחלטה על הקמת ועדת חקירה מוסברת בין השאר בשיקולים פוליטיים, שיקולים  ציבורית.

 & Parker( .ידום למידה ממשבריםשועדו להחזיר את אמון הציבור, ושיקולים לק

Dekker,2008 ,Boin& Hart, 2003, 2008 ,Elliot & McGuiness, 2002 ,Sulitzeanu-Kenan, 

2006A, 2010( .  

בעיין בעל  ,הקמת ועדת חקירה ממלכתית בישראל מיוחסת למקרים יוצאים מהכלל

של מועקה ציבורית רחבה  קיומהא ו. חלק ממאפיייהם ה)2001(קלגסבלד,  בורית רבהחשיבות צי

שבסיסה במשבר אמון כלפי מערכת הממשל, ברצון לשכך מחלוקת ציבורית, והחת דעתו של 

בפועל, הסיבות והמציאות העיקו . )1973ור, -, גל1984(סגל,  בור שעשתה חקירה מתאימההצי

 ומית".פוליטי ואף תפקיד של עריכת "בוררות לא-לוועדת החקירה הממלכתית תפקיד חברתי

ועדת החקירה הממלכתית בישראל מהווה "דגם עליון" של גוף חקירה ציבורי, בין השאר מכיוון 

שבראשותה עומד שופט בית משפט עליון או בית משפט מחוזי ובשל סמכויות החקירה הרחבות 

 .)2011קין, -גזית וסוליציאו- , הולצמן2001(קלגסבלד,  לה שיתו

יתן להקים ועדת חקירה ממלכתית בהחלטת ממשלה או בהחלטת  הישראלי דיןהפי  על

רוב ועדות החקירה על בסיס ממצאי מבקר המדיה.  ,לביקורת המדיה בכסת הוועדה

ורק ארבע ועדות חקירה ממלכתיות הוקמו מכוח סמכות  הממלכתיות הוקמו בהחלטת ממשלה,

לחקירת משבר מיות הבקים  1985הוועדה לביקורת המדיה בכסת: הראשוה הוקמה בשת 

הסיוע ליצולי השואה  - 2008(ועדת בייסקי), ושלוש ועדות חקירה וספות הוקמו במהלך שת 

וטיפול הרשויות במפוי גוש קטיף (ועדת  יהול משק המים בישראל (ועדת ביין) (ועדת דורר),

  . מצא)

שפיעות על אופן תפקוד ועדות החקירה הממלכתיות מטיבן הן גופי חקירה חיצויים, המ

השאלה הממשלה במהלך עבודתן, ועשויות להציע פתרוות בסיום עבודתן עם פרסום מסקותיהן. 

שבראשותה חבר כסת החלטות הוועדה לביקורת המדיה של הכסת (של סיבות כאן עוסקת ב

שלה, למממבקר המדיה, על הקמת גוף חוקר חיצוי  לפי דו"ח שהוגש על ידי) מהאופוזיציה

לפתרון קשיים התפסים כקשיי משילות בפתרון משברים, בעבודת הממשלה.  מדובר אם שיביא 
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 ת המחוקקתיומצד אחד השיוי בהפרדת הרשויות בה הרשו –בבעיה בעלת שי צדדים  ךכ

על עבודת הרשות המבצעת ושיקוליה; מצד שי,  פעילות ועדת חקירהת ומומתערב והמבקרת

שעשויים להביא להפעלת אמצעים קיצויים יחסית של הרשות המבצעת עצמה קשיי המשילות 

  דוגמת ועדות חקירה.

עבודתי עוסקת בסיבות ובהקשרים שהביאו להקמת ועדות חקירה ממלכתיות על ידי 

הוועדה לביקורת המדיה בכסת, בשיתוף מבקר המדיה, במשברים המוחים לפתחה של 

לטות הספורות והדירות שתקבלו בוועדה לביקורת המדיה הממשלה. במסגרת זו אתייחס להח

על הקמת ועדות חקירה ממלכתיות, ואסה להסביר את השימוש החריג בסמכות זו בתקופה 

  .קצרה ותכופה יחסית

מהן הסיבות להקמת ועדות חקירה ממלכתיות  -  בתחילת העבודה תתואר שאלת המחקר

ספרות בה אפרט את הממצאים תהתוצג סקיר . לאחר מכןעל ידי הוועדה לביקורת המדיה

והכתיבה האקדמית העיקרית הקיימת למתן הסבר וחקר סיבות הקמתן של ועדות חקירה. 

ספרות וספת שסקרה קשורה למוסד ועדת החקירה בארץ. בהשוואה לספרות זו, עבודתי מציעה 

ת ומתן הסבר להקמת התייחסות להקמת ועדות חקירה על ידי הוועדה לביקורת המדיה של הכס

השערות המחקרהן כי הקמת ועדות חקירה על ידי הוועדה לביקורת המדיה, ובעת  ועדות אלו.

מריבוי דו"חות פרדים המוצאים על ידי מבקר המדיה, וכן מקיומם של תאים פוליטיים 

המאפשרים זאת ובמסגרת זו הימעות הממשלה מהקמת ועדת חקירה בהחלטה שלה תוך איך 

עת הקמת ועדות חקירה על ידי הכסת, ודחף להעלאת הסוגיה לסדר היום על ידי הוועדה מי

המושפע מהבולטות התקשורתית של הושא ומהתמיכה הקיימת בממשלה  לביקורת המדיה

  המכהת.

ובה חלקים כמותיים. במסגרת זו תיבדק שכיחות  פרשית-שיטת המחקר היה איכותית

י מבקר המדיה. הדו"חות הפרדים המוגשים ימופו על פי אופן הגשת דו"חות פרדים על יד

הטיפול בהם בוועדה לביקורת המדיה, ובהתאם לקיומם של התאים להקמת ועדת חקירה. 

ייסקרו לאחר מכן ייבחו מקרי מבחן בהתאם לסיבות הפוליטיות והשחקים המעורבים בהם. 

לושה מקרים בהם הוגש דו"ח פרד ארבעת המקרים בהם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ש

הקמת ועדת חקירה ממלכתית אך לבסוף לא הוקמה, ושלושה מקרים בהם הוגש דו"ח  דוהו

פרד על ידי מבקר המדיה ואף לא דובר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. על בסיס סקירה זו 

יחסות לסיבות ותוך השוואה בין המקרים, בוצע יתוח קטגורי במעה לשאלת המחקר ותוך התי

  הפוליטיות סביב כל מקרה ומקרה.
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מרבית בתקופה בה הוקמוממצאי העבודה תומכים בחלק מהשערות המחקר. מצא כי 

באופן ועדות החקירה על ידי הוועדה לביקורת המדיה, אכן הוגשו דו"חות פרדים רבים יותר

רחבה יותר להקמתן. , מה שיצר תשתית בהשוואה לתקופות אחרות על ידי מבקר המדיהבולט 

הממשלה מהקמת ועדת המקרים בהם הוקמה ועדהמעה באשר לתאים הפוליטיים, הרי שבכל 

, אך גם ושיקולים וספים בשל החשש מייחוס אשמה לבעלי תפקידים בממשלה ,חקירה בעצמה

כמו כן מצא כי בושאים בהם  את הקמתן על ידי הוועדה לביקורת המדיה.מלסכל  המע

ועדת חקירה (כמו גם בחלק מהמקרים בהם רק דובר על הקמת ועדת חקירה) חלה עלייה  הוקמה

בבולטות התקשורתית של הושא,המצטרפת לשיקולים הפוליטיים המיעים את חברי הכסת 

וברווח הפוליטי הובע מהצבעה בעד הקמת ועדת  בוועדה הקשורים בצורך להציג טיפול בבעיה,

ארבע שהוקמו, ארעה בתקופת חולשה של המצא כי הקמת שלוש ועדות חקירה מתוך חקירה. 

  על הקמתן.סיבות שהקלו הממשלה המכהת ולקראת סוף כהותה, 
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  המחקר שאלת. 2

שאלת המחקר היא מהן הסיבות להקמת ועדות החקירה המוקמות בהחלטת הוועדה לביקורת 

של ועדות החקירה הממלכתיות הללובמתח  ןייעוד. במסגרת שאלה זו אסה להבהיר מהו המדיה

שבין ביקורת על הממשלה לעבודת הממשלה עצמה, ומהו תפקידן של ועדות החקירה המוקמות 

  בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה בהליך הציבורי של פתרון משברים. 

 , דרש להסביר את הבסיסהמחקרכדי לפרט את שאלות המשה שועדו ליתן תשובה לשאלת 

הדין החוקי להקמת ועדות חקירה ממלכתיות, ולהבין מיהם השחקים הרלווטיים בהקמתן. לפי 

  ועדת חקירה ממלכתית עשויה להיות מוקמת בהחלטה של אחת משתי רשויות: הישראלי

 .לחוק ועדות חקירה להורות על הקמת ועדת חקירה 1סעיף מוסמכת בהתאם ל הממשלה .1

האחד, בושא שאיו כלל בדו"ח מבקר  , בשי מקרים:הכסתועדה לביקורת המדיה של וה .2

בושא שכלל בדו"ח שתי בסיבות מיוחדות  ,והשי ;המדיה אלא הוגש כדו"ח פרד

 ). 1948-מבקר המדיה, תשי"ח , לחוק)1(ב14-(ב) ו14פים לפי סעיכל אלו  ( ובתאים מיוחדים

  

לכדי ועדת חקירה ממלכתית היו ארוע  בוועדה לביקורת המדיה השלמתו של ההליך האמור

 -  1985ועדת חקירה הממלכתיתבשת פעם אחת (ראשוה) הוקמה . רק ארבע פעמיםדיר, שארע 

 . 2008בשת  בדרך זו שלוש ועדות חקירה ממלכתיותלחקר משבר מיות הבקים. אחריה הוקמו 

להביא לחשיפת  כדי להסביר את השימוש החריג בסמכות זו בתקופה קצרה יחסית, אבקש

פעילותם של שחקים פוליטיים שלא חקרו עד כה בהקשר של הקמת ועדות חקירה ממלכתיות 

  והפוליטיקה של הקמתן: 

עד כמה משמעותי ומרכזי תפקידו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית?  -תפקיד מבקר המדיה  .1

זה כדי  מהי תפיסתו לגבי כוחו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית וכיצד עשה שימוש בכוח

  להביא להקמת ועדות חקירה ממלכתיות?

איזו עמדה הממשלה תופסת בשאלת ההתמודדות עם המשבר? מיהם  -תפקיד הממשלה  .2

המובילים את ההתמודדות עם המשבר וייצוגו בוועדה לביקורת השחקים מטעם הממשלה 

ומה מיעיהם בשאלת הקמת ועדת חקירה? מהי עמדת הממשלה בשאלת הקמת המדיה 

  דת חקירה (גם על ידה עצמה) לעיין המשבר?וע

תוך הפרדה בין חברי הכסת המרכיבים אותה, שיקוליהם  - תפקיד הוועדה לביקורת המדיה  .3

  הפוליטיים והמפלגתיים, וייחוד תשומת לב לתפקיד יו"ר הוועדה לביקורת המדיה.
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  סקירת ספרות. 3

  ועדות חקירהתפקידן של  3.1

 ולצידם משברים ואסוות,ים שיויים טכולוגיים וחברתיים תכופים,בו מתרחש בעידן המודרי

כשאסוות מתרחשים הציבור חווה  מערכות מורכבות וסבוכות.בת מצד השלטון פעולה דרש

יכים חבריים, פוליטיים וארגויים, תוך שיבוש טווח רחב של תהל משבר כאיום וחוסר ודאות,

מוחים של  מתקשים להתמודד עם בעצמם בירוקרטים ומהיגים גם.ההדורש פעולה מהיר

מצוא סיום למשבר, דבר משבר זמי, בייחוד כשהם שואפים ל הימשכות "סוף פתוח" בעקבות

, פוליטיקה, בירוקרטיה, כלכלה ועוד איטרסים אים יחד עם אלו אפשרי.לעתים בלתי שהיו 

על האיטרס העצמי  ממשיכים לשמור עלמים "למען התמודדות משותפת עם המשבר" אלא

    . )Boin& Hart, 2008( שלהם במסגרת המשבר

במשברים איה מובת מאליה, ושוה מהאחריותיות שמפגיה  שלטוית גילוי אחריותיות

השאלות המתעוררות לאחר משבר בתחום האחריותיות (מי ומה גרם ת יציבות. ממשלה בתקופו

למה שהתרחש? מי אחראי? את מי יש להעיש?) מובילות לקשת רחבת של חקירות רשמיות, 

עיתוות חוקרת, הטלת אשם פוליטי, שאלות מצד הפרלמט, חקירות משפטיות, קמפייים 

  . )Boin& Hart, 2008( ובי שוותהמוהלים על ידי קורבות ומשפחות כמו גם קבוצות ל

משברים  לבירור והבת ציבורית ככלי מרכזי הלך והתגבר השימוש בחקירהבמציאות זו 

יתן להכליל ולומר כי  הציבורי. סדר היוםואסוות המאופייים בסדר גודל רחב ומשפיעים על 

 ציבוריתחקירה ציבורית מתאימה לסיפוק הדעה ה בהם מקריםבועדות החקירה מוקמות 

)Howe, 1999( ,סיבתיתו ה אחת תגובהממוסדת של -ותגובה פורמלית ארעית-"מהוות בעת ועו

  .)2011(גזית וסוליציאו קין,  המדיה על אירועים המזוהים כמשבר אמון"

  

  גישת הלמידה

משברים , אסוות, תאוות ולהסברת המיעים להקמת ועדות חקירה הלמידה""גישת לבהתאם 

מתגלגלים מהווים מקרי מבחן ואתגר להחות היסוד המרכיבות את הורמות והפרקטיקות של 

בר שוה מלמידה בעתות למידה בזמן משבבסיס גישת הלמידה מוחת התפיסה כי יום. -חיי היום

כדי למוע אירועים עתידיים דומים,  התגובה הבסיסית למשבר היא הרצון ללמוד ממושגרה. 

מדוד את ספק תשובה לשאלה מה השתבש, לעשויה ל על ידי גוף מקצועי בלתי תלוי ולמידה
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הצלחת התגובה למשבר ואף להדגיש דרכי מדייות והלים שעשויים לשמש לאירועים עתידיים 

  .)Moyniham, 2008; 2011((גזית וסוליציאו קין,  דומים

לביצוע עבודת החקירה, תפסת כגוף חוקר בעל המהימות והמיומות ועדת החקירה 

דפוסי כחלק משאלה שברוב המקרים תוה במחלוקת,  כשמטרתה היא בירור עובדתי של

יות שמגלים מהיגים וממשלות בעת משבר, שכן חקירות חיצויות תפסות כאמיות יותר האחר

 ,Boin( גרם לאסון בעצמותפס כמי שהגוף שחקירה המוהלת על ידי ללמידת האסון, מאשר 

  הקשיים בגישת הלמידה מצאו ביעילותה ובישימותה:עם זאת,  .)2008

סוכות החלל  –NASA-למידה הארגוית שעשתה בגישת הלמידה בחה באשר ל .1

, ולאור התרסקות המעבורת 1986בעקבות התרסקות המעבורת צ'לג'ר בשת  –האמריקאית 

קירה לאסון הצ'לג'ר ועדת החמצא כי המלצות  .)Boin, 2008( 2003קולומביה בשת 

כשהארגון עצמו לא שש לאמץ ממצאים והמלצות בהקשר מצומצם וקודתי, שיקפה למידה 

ף החוקר וגשהאלו גם מושפעים מכך  משתמעות אלו בשל רצון שלא לשות את ליבת הארגון.

גזית וסוליציאו קין, -החיצוי איו מכיר את המבה הממוסד של הגוף החקר (הולצמן

2011.(  

את תוקף הערכת  ת, המסכובע מהטיית שיפוט בדיעבד"גישת הלמידה"מובה בקושי  .2

שיפוט ועדת כך,  .)1986(ליבליך,  ועדת החקירה ביחס לאירועים שאותם היא חוקרתוממצאי 

מן הידע , ומייצג חוסר יכולת להשתחרר ת הארועמושפע באופן קריטי מטיב תוצאהחקירה 

ועיתוי  התייחסותן לאירועים טרגיים ככלל,של ועדות חקירה, בצירוף דירותן . על התוצאה

מגבילים את היכולת ללמוד ולאתר את  הופעתן בארועים בהם היכולת ללמוד מצאת בשפל,

 1.)1986(ליבליך,  שהיו כביכול מבאיו של הארוע החריג לאור התוצאות."המרכיבים "

להתמודד עם הסיבות המערכתיות תמקדות בטעויות ושגיאות היחיד איה מאפשרת ה .3

הפוליטיקה סביב משברים המועת בדחף לחפש אשמים למידה משמעותית. בלמשברים, ו

מעודדת מגות, והשחקים מטרלים את עצמם מהתוצאות השליליות, מכחישים שיש בעיה 

ומכחישים שהם אחראים לבעיה. זרם האיפורמציה מדוכא או שעשה בה שימוש כתחמושת 

כך, מביאה ת התהגות ולהפחתת אשמה יותר מלסות וללמוד שיעורים שימושיים.להצדק

                                                 
ד"ר קלגסבלד איו מקבל את עמדתו של פרופ' ליבליך ומבהיר כי אין לשלול את תוקף חקירת אירוע רק בשל החשש 1

מציע לצמצם את דוח ועדת החקירה לממצאים עובדתיים בלבד, והותרת  להיכשל בחכמה שלאחר מעשה. קלגסבלד
  ).2001המסקות וההמלצות לפורומים פוליטיים וציבוריים (קלגסבלד, 
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 & Elliot( הפוליטיקה של האשמה להגבלת ההבה ולמידת המדייות לאחר משבר

McGuiness, 2002(.  

  

  הגישת ההימעות מאשמ

ימעות להורים להישרדות פוליטית, מתעוררים דחפים ומוטיבציות הקש בסיבות של משבר

הימעות מאשמה מזוהה כמוטיבציה ).Sulitzeanu-Kenan, 2010( טלת אשמהמה ולהמאש

ית בקרב מקבלי החלטות , הובעת מהטיה שלילהפוליטית הדומיטית ביותר של מעצבי מדייות

"מפסידים" יטו יותר לפעול על בסיס הפסדם, מאשר "מצחים" יפעלו על בסיס לפיה  ,רציואליים

, תוך הימעות מטילת ית אליהםופמסים למזער את האשמה המומעצבי מדייות  ,הצלחתם

  .)2011קין, - גזית וסוליציאו-(הולצמן אחריות אישית בגין האירועים החמורים

ומסגרות בעקבות משבר וצרת "פוליטיקה של משבר" שבמסגרתה מתחרות הגדרות 

של. אסטרטגיות של לי התפקידים ולממלבע במהלך המשבר ומה משמעותושוות לגבי מה קרה 

מהוות חלק חשוב בעיצוב אחריתו של משבר. שחקים עשויים לצייר  המשבר אשמה ושל מסגור

, של כשל אירוע כהפרה של ערכי ליבה, לתאר את המשבר כהפרעה בודדת או סימפטומטית

קרב רשת של או להטיח אשם בצורה מרוכזת בשחקים מסויימים או בכשל במדייות, מערכתי, 

יתרון פוליטי וסף ובע מתפיסת ועדות חקירה כמוסדות  .)Boin& Hart, 2008( שחקים

פוליטיים, כרשות מוסכמת על הכלל, והכלל מקבל כפשוטן את -עצמאיים, אמיים, ייטרליים וא

מכיוון שעצם מיוי ועדת  מסקותיה.  גישת ההימעות מאשמה מעמידה למבחן יתרון פוליטיזה

  .) )Sultzeanu-Kenan, 2010,2006Aובע משיקולים פוליטייםהחקירה 

אם להקים ההחלטה העצם גופים פרדים ועצמאיים מהשפעות פוליטיות, מיויין כעל אף

והיא זו שעשויה להטות את  מים מצאת בידי פוליטיקאים בחריםועדת חקירה במקרים מסוי

.השאלה מדוע פוליטיקאים בוחרים במקרה מסוים למות ועדת חקירה המשברהכף כיצד יסתיים 

החלטות של ממשלת בריטיה  132 קר הציג יתוחחבחה במ ,ולהימע מכך במקרים אחרים

 44-במצא כי ). Sultzeanu-Kenan, 2010( 2003-ל 1984חקירה ציבורית בין השים  קיומה בדבר

המחקר מצביע  ציבורית. מקרים לא הוחלט על חקירה 88-בו חקירה ציבורית,הוחלט על החלטות 

חקירה, אם לאו: מיעי על שלושה גורמים פוליטיים המשפיעים על ההחלטה האם למות ועדת 

) ופופולאריות ועד כמה זכה לכיסוי תקשורתי בולטות הושאבמסגרת זו יום ציבורי (ואשמה, סדר 

  הממשלה.
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קיימת עלות הבאה בחשבון  ומיעי האשמה, מאשמה"אוריית ה"הימעות יבהתאם לת

 ועדת חקירה,יטו יותר למות ויפוליטיקאים.וחקירה שלאחר משבר, במסגרת יהולועדת במיוי 

בקיומה של בעיה, אך מותיר את הליך ההקמה מהווה הכרה ככל שהם אים מושא האשמה. 

לבטל או למסגר ש, להכחיאת הפוטציאל מחד צעד כזה מפחית  שאלת האחריות ללא מעה.

במידה מסוימת גם מעיק שליטה כלשהי בהליך החקירתי ואך מגד , המחדש את הבעי

-Sultzeanu( "רע במיעוטו"היו בחירה במיוי ועדת חקירה . על פי הבה זו,בתוצאותיו

Kenan2010(. ה הכרוכה בהכרה הפומבית בבעיה הפוליטית  עלותהמכו"Loss of 

Acknowledgment" ה שואפים לצמצם ככל האפשר אתכשהממשלה והפוליטיקאי הממ ,

 ,תחומי העיסוק של ועדת החקירהמדט הוועדה המתייחס להשפעותיה (למשל באמצעות הגבלת 

לגורם הממה  . עיין זה עשה משמעותי יותר כשהמשבר מיוחס לגורמים הקרובים)בעת מיויה

עלות במיוי ועדת חקירה הופכת ל"עלות כשלא יתן להכחיש את המשבר, הועדת חקירה. 

במסגרת האיזון החדש, מיוי ועדת .איזון מחודשמתחייבת ממילא, ווצר שקועה" שהייתה 

". venue alterationשיוי זירת ההתרחשות המכוה "יתרון בכך שהוא מביא להחקירה מהווה 

ה"קהל" לאירוע איו עויין כמו במסגרתה מכיוון ש ,הממהלגורם זירה אלטרטיבית זו עדיפה 

 ,Sultzeanu-Kenanועדת החקירה –וצפוי יותר  , האופוזיציה או הציבור, אלא איטיהתקשורת

2010).(  

שוואה לתקופה שאיה רבה לתקופת בחירות יוצרת דפוס שוה של קבלת החלטות, בהיק

ככל שהאשמה ת. בחירוקה יותר לקראת תקופת מוטיבציה להימע מאשמה חזהו ,תקופת בחירות

יווצר מוטיבציה חזקה למיוי ועדת להגם כן , עשויה מכוות רחוק מהגורם הממה את הוועדה

 ,Sultzeanu-Kenanיצוע "תיקון האירוע"בעלות מוכה יחסית לב ה להיות כרוכהעשויש, חקירה

2010)(.  

בין השאר בשל הסיקור  על ההחלטה למות ועדת חקירה כיסוי התקשורתי משפיעה

 מצא כי למספר הפגעים באירוע יש קשר להחלטה למות ועדת חקירה. מספר הפגעיםשיתן ל

  מיד לאחר התרחשות האירוע.- אך רק בטווח הקצר 

, ושיקולי הימעות מאשמה משמשים גם אף לכיסוי תקשורתי קיימת משמעות פוליטית

ראשית, . שורתי, ביחס בין הממשלה לאופוזיציהבהתייחס לסוגיות המצויות על סדר היום התק

 מטופליםעל ידי הציבור כ התפסים ושאיםמפלגות אופוזיציה יקדמו תשומת לב תקשורתית ל

זאת מתוך החה שתשומת לב תקשורתית  ").באופן מיטבי על ידן (ושאים המצויים "בבעלותן
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"חדשות טובות" המשקפות שית, הממשלה מגיבה ומטפחת  ומעקב יובילו לקולות בוחרים.

. הממשלה מגיבה ל"חדשות רעות" רק כשאין לה ברירה, וזאת ממיעים של התפתחות חיובית

 . לעומתה, מפלגות האפוזיציה מגיבות"הימעות מאשמה", וכדי להגן על הלגיטימיות שלה

ות שלילית בטיפול חדשות "רעות" כי הן משקפות התפתחותורמות לעלייתן לסדר היום של 

  ). Thesen, 2012( ממשלתי בבעיותה

לצידה (ולעתים לגדה) של מוטיבציה להימע מאשמה, קיימים מיעים וסוגי מוטיבציה 

כשהדחף המיע את מקבלי ההחלטו במסגרתו  ,""credit claimingוספים: אחד מהם מכוה 

וחזק יותר הוא לגרוף "רווח פוליטי", וכשזה חזק יותר מהחשש להיקלע להפסדים פוליטיים (

שמיעה מעצבי  'good policy'מהדחף להימע מאשמה). וסף לכך קיימת מוטיבציעה לעשיית 

). ההחה היא כי מקבלי Weaver ,1986מדייות לפעול גם אם אין בכך כל תמורה פוליטית (

,  Weaverההחלטות פועלים ככלל להביא למקסימום את הסיכוי שלהם להיבחר בשית. על כן לפי 

מקבלי החלטות יפעלו ככלל לצמצם האשמה המיוחסת להם למיימום, אף אם לא יביאו את 

  2הרווח הפוליטי שיוכלו לגרוף למקסימום.

  

  

  שיקום אמון הציבור –הגישה הסימבולית

, ולספק קתרזיס להעברת מסרים סמליים ועדת החקירה היא לשמש "שופר"פי גישה זו, תכלית ל

; 2011קין, - (גזית וסוליציאו , למשל לקורבות האסוןואסוות לרגשות הצפים לאחר משברים

Elliot &McGuinness, 2002 ;Howe, 1999 ( . לחקירות עצמן יש אופי של אירוע במסגרת זו

בפי עצמן (כך מתרחקת תכליתן מתכלית של למידה והפקת לקחים), ולמעשה רק כשהחקירה 

  האסון עצמו מסתיים. –גמרת 

המידע בדבר הסיבות לאורך השים, ועם השיויים שחלו למשל באמצעי התקשורת, הפך 

להיווצרות המשבר או האסון והגורמים המעורבים בו לגלויים וגישים לציבור. עם זאת ותר 

.במצב ) Sultzeanu-Kenan, 2006A( הצורך האקוטי במיוי ועדת חקירה לאחר אירועים כאלה

". providing confirmation" - , ועדת החקירה משמשת כת עובדותזה תחת  תפקודן במציא

למיוי ועדת  ומייחלעמדה שיפוטית בשלבים מוקדמים יחסית של הפרשה  חלקים מהציבור מגבש

                                                 
  :Weaverכלשוו של  2

 "When push comes to shove, most officeholders seek above all not to maximize the credit they receive 

but to minimize blame. In formal terms, they are not credit-claiming maximizers but blame minimizers 

and credit-claiming and 'good policy' satisficers" 
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 שהתקבלו לאחר האירוע וכמקור להעצמה שור מוסמך לעמדותיויעל מת לספק אהחקירה 

)Sultzeanu-Kenan, 2006A(.  

יד ועדות החקירה לאחר משבר הוא כרשות פרשית וכ"קובעות על פי גישה זו תפק

כי האירוע איו תפס בקרב מקבלי החלטות , המשקפת קיומו של הליך הוגן, המסמל משמעות"

גזית - (הולצמן כאירוע שגרתי, יתת לו משמעות משברית, וקיימת אפשרות לשיפור ושיוי המצב

החקירה כבעלות תפקיד להשבת אמון הציבור  כך, משמשות ועדות.)2011קין, -וסוליציאו

  במוסדות הציבור. 

 11.9.2001 -גישה זו בחה לאור הקמתה של ועדת החקירה לפיגועים שהתרחשו ב 

ים את הגישה הסימבולית התבטאו צרכים המבססה. )(Parker & Dekker, 2008בארה"ב 

בוש לתמוך בוועדה באופן רטורי.  השיא קריאות להקמת ועדת חקירה עצמאית שחייבו אתב

חיפשה צבה את תפקידה כרשות פרשית, , מיהוועדה יסתה לזכות בהכרת הציבורבדרכי עבודתה 

הוועדה אלצה להתעלות מעל  במסגרת זו ליצור הבה משותפת וליצור היגיון באירועים.

ייחסות אחדות הדעים בוועדה השתיקה הת –תוך תשלום מחיר  ,הפוליטיקה האמריקאית

האסטרטגיה התקשורתית של שמה ישירה על שיאי ארה"ב. א לושאים רגישים, ולא הוטלה

הוועדה תוכה כך שתשיא את האמיות והתמיכה שתיתן לממצאיה, כמו שקיפות ומעורבות 

מלאה של התקשורת. בוסף קבעה מסגרת להמשך עבודתה של הוועדה גם לאחר פרסום הדו"ח, 

אף לפי יישום הממצאים. הציבור על מטעם המשיכו להיות מעין "כלב שמירה" כך שחברי הוועדה 

- ועדות חקירה התפסות כבעלות תכוות של עצמאות וא )2011( קין-גזית וסוליציאו- הולצמן

פוליטיות, מתקשרות עם הוגות דיוית המגדילה את האמיות הציבורית שלהן ושל המערכת 

  השלטוית כולה.
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  חקירה ממלכתיות בישראלועדות  3.2

אמצעי לחשיפת  שיפוטיים,- חלק ממארג של גופים מהליים ומעיןועדות חקירה הין  בישראל

עובדות, בירור עייים וקבלת המלצות באירועים שאים מתאימים או שאין רוצים למוסרם 

התהליך לטיפולם של גופי בירור והחלטה קיימים כגון הכסת, בתי המשפט, מבקר המדיה או "

  .)2001; קלגסבלד, 1973ור, -(גל הרגיל של קבלת ההחלטות בממשלה ובמשרדי הממשלה"

  

  סוגי ועדות חקירה בישראל

 ועדות חקירה מסוגים שויםלבדין הישראלי קיימים מקורות סמכות שוים שעשויים להביא 

ות בירור בעיקר . כך למשל, עשויות להיות מוקמות ועד)2011קין, -גזית וסוליציאו-(הולצמן

בושאים פימיים של הרשות הממה, ועדות חקירה מכוח חוק ספציפי, או ועדת חקירה 

חקירה הועדת לחוק יסוד: הכסת.  22פרלמטרית הממוה על ידי מליאת הכסת מכוח סעיף 

ממלכתית מוקמת על פי החלטת ממשלה או החלטת הוועדה לביקורת המדיה של הכסת ה

גופי יתר בהשוואה ל .1968- וק ועדות חקירה, תשכ"טופועלת על פי ח

לאור מבה והרכב  למוסד החקירה בכללותו, "דגם עליון"היה הממלכתית חקירהה,ועדתחקירהה

מקבלת מעמד וחשיבות עדיפים על פי גופי היא ופוליטית, - הוועדה, עצמאותה וזיהויה כא

.לוועדות החקירה )2001קלגסבלד,; 2011קין, -גזית וסוליציאו-(הולצמןהחקירה האחרים

הממלכתיות סמכויות, הגות וחסיויות המועקות בהתאם לחוק ועדות חקירה, ומייחדות אותן 

. כך, חברי הוועדה מתמים על ידי שיא/ת בית המשפט העליון ובראשה עומד משאר גופי החקירה

רים מאפייים ייחודיים בוף או שופט בית המשפט העליון בפועל או בדימוס.  אלו יוצשופט מחוזי 

התלות הפוליטית, ומיוי -: חיזוק אייתוק בין הגוף החוקר לבין הדרג החקרשל  גופי החקירה

שופט בכיר המחזק תפיסה של עצמאות שיקול הדעת, ורמות של ריחוק ומאמץ מודע 

  .)2011קין, -גזית וסוליציאו-לאובייקטיביות(הולצמן

  

  בישראל ממלכתיתתכלית הקמת ועדת חקירה 

בדומה לגופי החקירה שתוארו לעיל, גם ועדת החקירה הממלכתית מבררת סוגיה עובדתית 

ולבסוף מוסרת דו"ח על תוצאות החקירה לגוף שהקימה. אך ייחודה הוא ב"ערך מוסף" הוגע 

כשקיימת מחלוקת ציבורית בעלת חשיבות יוצאת  ,לשיקום משבר האמון בין הציבור לממשלה

  .)2001(קלגסבלד,  המביאה לכדי "בוררות לאומית" דופן,



17 

 

חוסר יכולת או הביקורתיות המובעת כלפי ועדות החקירה הממלכתיות מצביעות על 

 הטייה להעביר שאלות פוליטיות ושאלות של מדייותחוסר רצון לפעול ולמשול מצד הממשלה, ו

" (רובישטיין ומדיה, , כחלק מתופעת ה"משפטיזציהלהכרעות שיפוטיות שויות במחלוקת

ועדת החקירה הושאת סממים כך, . ), הובעת מחוסר האמון הציבורי במערכת הפוליטית2005

, החלישה את כוחה של הממשלה וחיזקה את הרשות השופטת, "עד שקשה להגדיר עוד םשיפוטיי

  .)2001(קלגסבלד,  את ועדת החקירה הישראלית כזרוע של הרשות המבצעת"

  

  על ידי הכסתועדת חקירה ממלכתית הקמת  3.3

הקמת ועדת חקירה ממלכתית שלא בידי הממשלה, אפשרית בהחלטה של הוועדה לביקורת 

לחוק מבקר  14מאת מבקר המדיה, וזאת על פי סעיף  ה, לאור דו"ח מיוחד או דו"ח שתיהמדי

זה היו הסדר ייחודי, מאחר והכסת (בית המחוקקים הישראלי) מפעיל סמכות  הסדרהמדיה.

חקירה כלפי הרשות המבצעת ומעשיה. בשיטת המשפט הישראלית, המבוססת על זו הבריטית, 

 פוצה יותר חקירה על ידי הרשות המבצעת את עצמה, וכך מרבית ועדות החקירה הממלכתיות

ודיות הסדר זה תוצג גם בהשוואה לשיטות האמריקאית ייח הוקמו על ידי הממשלה. בישראל

  והבריטית, לחקירת הרשות המבצעת.

  

  היסטוריה חקיקתית – 14סעיף הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפי 

חקירה הועדת הים  המדיה לחוק מבקר 14ועדת החקירה לפי סעיף שורשיה של 

, ולשוו 1949-המדיה, תש"ט(ד) לחוק מבקר 10סת להקים מכוח סעיף כשיכלה הפרלמטריתה

  היה:

(ד). המבקר רשאי להציע לועדה כי תמוה ועדת חקירה מיוחדת, אם הדבר ראה לו 10"

דרוש מפאת ליקויים חמורים שתגלו בגוף המבוקר, ועל הועדה להביא את ההצעה לפי 

  3הכסת."

בשעתה, כפי שעולה סמכות מצומצמת זו (יחסית לסמכות הקיימת היום) קמו מתגדים מתן אף ל

שטען כי אין צורך להעיק סמכויות  17.5.49האי בישיבת הכסת מיום - רב-מדברי חבר הכסת בר

(ד) כפתח למי ש"איחר 10למבקר המדיה להקמת ועדת פרלמטרית מיוחדת וראה בסעיף 

  ).526(תש"ט,  1הזדמות אחרת להיות אקטיבי בפעולת ביצוע של הממשלה" (דברי הכסת 

                                                 
עולה כי מכיוון שחוק יסוד : הכסת  381/85טיבה ומהותה של ועדת החקירה המיוחדת לא התבהרו, מהאמור בבג"צ 3

לחוק יסוד: הכסת (סמכות הכסת להקים ועדת חקירה  22אז, לא מדובר בשילוב של הוראת סעיף  עוד לא היה קיים
  פרלמטרית.
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-לחוק מבקר המדיה, תש"ט 10שוה סעיף  1958-רת תיקון חוק מבקר המדיה, תשי"חבמסג

  דהיום, ולפיו: 14השאר קבע היסוד לסעיף  ובמקומו בין 1949

  לחוק העיקרי יבוא סעיף זה: 10. במקום סעיף 7"  

  (א)...    

(ב) העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הראים למבקר ראויים לדיון הועדה 

בשל זיקתם לבעיה  –א 11- ו 11מצאת הדין וחשבון על פי סעיפים קודם ה

ימציא המבקר  –עקרוית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת 

רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי  –לועדה דין וחשבון פרד; ואם עשה כן 

הצעת המבקר, להחליט על מיוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימה 

  שר המשפטים ועדת חקירה לפי פקודת ועדות חקירה שתחקור בעין."

הקמת ועדת חקירה לפי פקודת ועדות חקירה, על ידי ועדת  התיקון המאפשר לראשוה את יוזמת

היווה חלק ממגמה  ,של הכסת (הוועדה לביקורת המדיה עוד לא הייתה קיימת) הכספים

), כך 851(תשי"ח)  23ת מדיה (דברי הכסלהחמיר את הביקורת ואת משקלה בידי מבקר ה

שהצעת המבקר להקמת ועדת חקירה יכולה להישקל בוועדה ללא מעורבות של 

להיעשות על ידי הרשות  צריךבמקרה כזה המיוי בהתאם למצב החקיקתי דאז, .כולההכסת

  לעיין.  ושר המשפטים, ללא שיקול דעת -המבצעת 

ה המוקמת לפי חוק מבקר המדיה, מתייחס השיוי הבא שחל בעיין ועדת החקיר

 , 1921להכפפת הוועדה לחוק ועדות חקירה. הרקע לתיקון הוא החלפת פקודת ועדות חקירה, 

ם העקת הצעת חוק פרטית לשח"כ י' ה' קליגהופר הגיש . 1968-בחוק ועדות חקירה, תשכ"ט

ת גם לוועדהמעוגות בחוק ועדות חקירה (וסמכויות אלו בלבד מתוך החוק), 4סמכויות הכפייה

מאחר וחשש כי ללא הפיה מתאימה לחוק  ,לחוק מבקר המדיה 14המוקמת מכוח סעיף  חקירה

. (ב)14ועדות חקירה, תהיה מועה ועדת הכספים מלהחליט על מיוי ועדת חקירה בהתאם לסעיף 

של הוועדה המוקמת עשתה "התאמה" גורפת ח"כ קליגהופרבמהלך אישור הצעת התיקון של 

ידי שיא -, בעיקר בהוראה שלפיה ועדה זו תתמה עלבכללותו לחוק ועדות חקירה, 14מכוח סעיף 

ד"ר  ., בשיויים המחויביםועדות חקירה חוקהוראות כלל המשפט העליון ויחולו עליה -בית

הבה - עקב אית שאיה מוצדקת, שוצרה "העקת סמכוכבספרו קלגסבלד התייחס למהלך זה 

                                                 
תלות בסדרי דין ובדיי ראיות, סמכויות יו"ר הוועדה, דיו של עד, משמעותו של סירוב - הסעיפים העוסקים באי4

  להעיד, הוצאות ושכר למי שהעיד או אסף חומר.
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 5).2001(קלגסבלד,  ", וכ"תקלה חקיקתית"הליכי החקיקה שקדמו לוסח הקייםושורת משגים ב

בק לאומי לישראל בע"מ ' ועדת ( 381/85בבג"צ לעומתו, השיא שמגר הביע עמדה שוה 

 10"דווקא השיוי ההדרגתי הברור בתוכו של סעיף  ולפיה ,)החקירה לעיין ויסות מיות הבקים

(ב) בוסח המשולב), מצביע על הכווה לזוח את רעיון הוועדה המיוחדת, שתפקידיה 14(סעיף 

מוגדרים רק על ידי חוק המבקר או מכוחו, ולפות אל מסגרת חקוקה קיימת כדי לאמץ את כל 

  האמור בה ואת כל מה שובע ממה".

במסגרת תיקון מס'  ע ח"כ דוד מגן, יו"ר הוועדה לביקורת המדיה דאז,הצי 1995בשת 

  6אחרי סעיף קטן (ב), יבוא: 14לחוק מבקר המדיהכי בסעיף  29

) הועדה רשאית, בסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר להחליט על מיוי ועדת 1"(ב

ות הסיפה של ויחולו הורא 20-ו 15חקירה גם בושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים 

  סעיף קטן (ב)".

כלומר, הוועדה לביקורת המדיה הוסמכה להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בכל עיין 

שמופיע בדו"ח של מבקר המדיה. בדברי ההסבר להצעה זו הובהר כי מטרתה "לתק את הזיקה 

יזום הקמת ועדת שבין הכת דו"ח פרד לבין סמכות מבקר המדיה או הוועדה לביקורת המדיה ל

חקירה ממלכתית במקרים מיוחדים". הצעת חוק זו התקבלה ביגוד לעמדת הממשלה, 

ובעקבותיה הגישה הממשלה הצעת חוק ממשלתית לביטול התיקון לחוק שלא התקבל. לבסוף 

הוסכם כפשרה כי הקמת ועדת חקירה ממלכתית על ידי הוועדה לביקורת המדיה של הכסת, 

בדו"ח השתי של מבקר המדיה, תחייב הסכמתם של שי שלישים מחברי לגבי ושא הכלול 

הוועדה לביקורת המדיה. וככל הראה על רקע רצון להקים ועדת חקירה ממלכתית להתהלות 

  ).בעבודה זו 54-59ר' עמ' באסון צאלים ב' (

מצטיירת תמוה לפיה האפשרות להקים ועדת חקירה לסיכום תיקוי החקיקה עד כה, 

ממלכתית, בהתבסס על ממצאי מבקר המדיה (יהיו אלה בדו"ח פרד או דו"ח שתי) הלכה 

כפי שיפורט בעבודה זו.  ,עשה שימוש דיר בסמכות זובפועל והתחזקה ברבות השים, הגם ש

כלומר, כוחו של בית המחוקקים הישראלי להקים ועדת חקירה ממלכתית הלך וגבר ואף התבצר 

) טעות -, מהלך שאף כוה עדות חקירה (מיוי בידי בית המשפט העליוןבהכפפתו לכלל חוק ו

  והאפשרות להקים גם על בסיס דוח שתי של מבקר המדיה.

                                                 
עשה ללא כל דיון משמעותי בהעקת סמכויות או בהכפפת מיוי ועדת החקירה לשיא בית תיקון משמעותי זה 5

המשפט העליון. ראה כי הדבר עשה באבחת יד, כפי שעולה מדברי ח"כ שלמה רוזן: "חבר הכסת קליגהופר הציע 
את שיא בית  , מסמיך לכך1968-כי שר המשפטים ימה את ועדת החקירה, אולם חוק ועדות החקירה, תשכ"ט

המשפט העליון, ועל כן מוצע הסעיף כדלהלן: ימה שיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בעיין. על ועדת 
 .3440(תשל"ב)  64דברי הכסת , בשיויים המחוייבים". 1969- החקירה יחולו הוראות חוק ועדות החקירה, תשכ"ט

 3.7.1995, ח' בתמוז התש"ה, 2418, ה"ח 26תיקון 6
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  ובבריטיה הברית בארצות חקירה ועדות 3.4

  ארה"בועדות חקירה ב

בשוה מבריטיה ומישראל, בארה"ב אין חקיקה המכות מגון להקמת ועדות חקירה עצמאיות, 

בשיטה האמריקאית מקובלת חקירת ושאים המתאימים  מעין שיפוטיות, בושאים רבי חשיבות.

, או במקרים )2001הקוגרס (קלגסבלד,  - לוועדת חקירה ממלכתית באמצעות מוסד פוליטי 

הסמכות 7.)2910/94(ע"פ  בראשות שופט ad hocחריגים הקמת ועדה מיוחדת לבדיקת ושא 

הצורך הציבורי ב"מתן תשובות", ובכדי לעות על  ,לשם חקירה קוגרסה השימוש בוועדותואופן

). סמכות הקוגרס לבצע חקירות Segal, 1984(יקאי טוע מראשית הקמת מערכת הממשל האמר

  פסק כי הוא ובע מסמכות הקוגרס לחוקק.אך  ,איו מפורש בחוקה האמריקאית

כעיין שבשגרה וכחלק ממערך ה"איזוים על ידי הקוגרס הליכי חקירה שוים מתהלים 

 כלפיה. המבצעת והצבת ערך של אחריותיות  והבלמים" בין הרשויות, כאמצעי לפיקוח על הרשות

מלבד מטרות אלו, לחקירה יש משמעות גם להליך החקיקה עצמו, וזו ועדה גם כדי להשיג מידע 

מובן כי לוועדות הקוגרס, בין ת. רלווטי לצרכי חקיקה, כמובן תוך קיומן של השלכות פוליטיו

השאר באמצעות חקירות העשות על ידיהן, תפקיד בהעת דעה ציבורית לגבי ושאים מועדפים, 

  ).McGeary, 1951עיצוב דעת קהל, והיכולת להביך את הממשל (

על ידי הקוגרס ואופן הפעלתה, קבעו על ידי בית המשפט  החקירה סמכותהיקף הפעלת 

ים משפטיים בין הקוגרס לבין הרשות קכעיין שבשגרה מתהלים מאב יקאי.העליון האמר

 ,עם זאת, בשיטה האמריקאית המבצעת והשיא בדבר העברת המידע הוגע לרשות המבצעת.

שבה סמכות החקירה מסורה לרשות המחוקקת, חייבת החקירה לשאת מטרה תחיקתית, ואכן 

גיטימית הוספת על הרצון לספק מידע לציבור. חקירות רבות פסלו בהיעדר מטרה תחיקתית ל

תפקיד הקוגרס מקבל משה חשיבות כשלפי הטעות לא יתן לערוב למהימות חקירה על ידי 

 הממשלה, בפרשות המערבות את בכיריה ובייחוד את בכירי התביעה, ואף ושאות אופי פלילי

  (דוגמת פרשת ווטרגייט).

Segal  בוע מביצוע חקירה על ידי הגוף מצביע על מספר כשליבמאמרום שיכולים ל

האפשרות הוא . כשל אחד (בבריטיה) המחוקק, דוגמת ועדות הקוגרס או ועדות הפרלמט

את ברוב באותה הוועדה, וכי הטיות ולחצים פוליטיים שהדו"ח ישקף דעות של המפלגה שמצ

. ביקורת מעין זו יתן לקרוא גם מד"ר או שתיתפס ככזו, להשפיע על החקירה עשויים

                                                 
  . 11/9/2001), ולפיגועי Warren Commityועדה בראשות שופט הוקמה למשל לחקר רצח השיא קדי (7
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קלגסבלדהמבהיר כי בירור עובדתי של פרשות בעלות חשיבות ציבורית מיוחדת המתאפייות 

בקיומו של משבר אמון ציבורי, צריך להיעשות באמצעות מוסד חקירה ממלכתי ולא באמצעות 

פרשות ייחודיות  שיטות המשפט הסקרות בספרו "הגיעו למסקה שבירור מוסדות פוליטיים.

אלה ייעשה באמצעות חקירה ממלכתית, ולא באמצעות חקירה של מוסד פוליטי" (קלגסבלד, 

). בחירה זו כך מוסבר "ובעת גם ממידת האמון הקיימת בין הציבור לבין בית הבחרים וגם 2001

ת המוטלת על הוועדה, תוך התחשבות בעובדה שושאי החקירה קשורים ימהפוקציה העיקר

  מעט תמיד לתחומים פוליטיים במובן הצר והרחב כאחד של מוח זה".כ

סקפטיות ולא הביא ציבור בואכן, מצא כי הליך החקירה בארצות הברית, התקבל ב

מצביע על מחסור בשיטה האמריקאית, בגוף שיקדם אחריותיות Segal8להשקטת הרוחות.

כים פליליים או משפטיים, אלא ציבורית בדרך של חקירה. הכווה איה לחקירה שתביא להלי

המלצות שעל בסיסן הרשות ת פעולה מצד השלטוות לחשיפת עובדות ולגיבוש במצבים בהם דרש

  המחוקקת או המבצעת תפעל. 

  

  ועדות חקירה בבריטיה

השלטון באגליה (קלגסבלד,  התפתחות ועדות החקירה הממלכתיות שזורה בהתפתחות מוסדות

מכות המלך בוועדת שים לגבי כוח החקירה בין סיריבות ארוכת  ), ומתקיימת במהלכה2001

  .)selectcommittees( הפרלמט באמצעות ועדותיוהחקירה של  , לסמכותהחקירה המלכותית

יוחדה למקרים בהם היו מעורבים הציבור כולו או מלכותיתועדת החקירה ה 19-במאה ה  

 עיקר מהותהמדייות, והחקירה לא היוותה את  עוץ בשאלות שלולמטרה של יי ,בעיות חברתיות

, בין השאר כדי לאפשר בדיקה והמלצה על ידי גוף (ביגוד לתפקידה בתקופות קדומות יותר)

ספציפיים  . חקירת פגמים והאשמותשאיו בא מהרשות המבצעת ושחבריו אים כפופים לה

  .הולך ומתמעט וכיום מספרן של הוועדות המלכותיות שארו בידי ועדות הפרלמט

 ,מעולם בידי ועדות הפרלמט קיים כוח חקירתי, אך זה לא הוגבל באופן פורמאלי

הוק -הסמכויות יתו לבית כולו אך מופעלות רק באמצעות ועדותיו המיוחדות שהוקמו אד

דוחות הוועדות מהווים תוצאה של פשרה בין איטרסים מפלגתיים שוים  לבירור עיין ספציפי.

מצריך זמן רב. על כן לעמדתו של ד"ר קלגסבלד, ועדת החקירה הפרלמטרית איה ויסוחם 

                                                 
egalS8  יין זה על ממצאימסתמך בעSalmon Commission on Tribunals of Inquiry  ם פעלה בהתייחסשאמ

אמריקאית ומצאה כי מיוי ועדת לחקיקה הבריטית בעיין ועדות חקירה, אך בדקה במסגרת זו גם את השיטה ה
חקירה מיוחדת, לושא אד הוק, שבראשה שופט בית משפט עליון, עשוי למוע סכות הקיימות באופן איהרטי 
בוועדות חקירה המוקמות בקוגרס. עוד מצא כי מודל זה של ועדת חקירה שהיא עצמאית ומעין שיפוטית עשוי 

  להתאים לשיטה האמריקאית.  
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מתאימה לעסוק בחקירה המזוהה עם ועדת חקירה ממלכתית שועדה לבירור עובדתי של אירוע 

). פרשת מרקוי 2001בעל חשיבות ציבורית מיוחדת המצוי באחריות הממשלה (קלגסלבד, 

חקרה על ידי ועדת חקירה רתה שחיתות שלטוית, ובמסג 20- בתחילת המאה השהתרחשה 

הביאה לכתיבת שי דוחות שהתפצלו לפי קווים מפלגתיים. הפרשה "סתמה את ו,פרלמטרית

  הגולל" על חקירות פרלמטריות והיוותה גורם מכריע ביצירת מוסד ועדת החקירה הממלכתית. 

(ששימשה בסיס מאוחר יותר לחוק  1921לחקיקה בשת הובילה תוצאות פרשת מרקוי 

ובראשם שופט, של חקירה,  פרדים טריבואליםשבמסגרתה הוקמוועדות חקירה הישראלי) 

בכוחות ובחסיויות של בית משפט. הסיבות לחקיקה זו מתוארות כחוסר שביעות  יםהמצוייד

, במיוחד בושאים שושא מהפוליטיקהתושפעהרצון מוועדות הפרלמט והחשש שהן לעולם 

החקירה הוא בעל מאפייים פוליטיים, ומכך שהגופים הביצועיים דומיטיים בקרב 

ועדת חקירה מכוח חוק זה "איה אלא הוועדה המלכותית ההיסטורית בלבוש חדש" המחוקק.

זרוע של הרשות  - מלכותית ). תפקידה זהה לתפקיד ההיסטורי של הוועדה ה2001(קלגסבלד, 

בתחום אחריות ה ספציפית, בעלת חשיבות מיוחדת, יועדת לחקירה עובדתית בסוגימהעת המבצ

הרשות המבצעת. סמכות חקירה זו, שהייתה במקור בידי הרשות המבצעת, הועברה לתקופה 

  לפרלמט ולבסוף שבה לרשות המבצעת. 

לפי ד"ר קלגסבלד, יתרוות הוועדה הממלכתית ובעים מכך שבהקמתה מופחת החשש 

מהטיה פוליטית (שכן בראשותה מכהן שופט ויתו לה חסיויות מרחיקות לכת), וכן הושוו 

ההתפתחויות ).2001סמכויות הכפייה של ועדת החקירה לאלה של בית המשפט (קלגסבלד, 

עותי של ועדות החקירה שהביאו למוסד ועדת החקירה בבריטיה, מצביעות על תפקיד משמ

  ).Sulitzeanu-Kenan 2006B( בפוליטיקה

  

לסיכום פרק זה, יצויין כי יתן לאפיין ועדת חקירה הקמה בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה, 

המבוצעת על ידי בית המחוקקים כלפי הרשות המבצעת, אך במקרה כיצור כלאיים, בין חקירה 

גם החלטה זו היה החלטה של פוליטיקאים ולה השלכות והסברים  -של הכסת בישראל 

ם כפי שיוסברו בעבודה זו. דהייו, אין בוועדת חקירה כזאת מההפרדת רשויות הקיימת פוליטיי

בחקירת הקוגרס את הממשלה, אך אין המדובר בהחלטת הפוליטיקאים אשר בממשלה בצורה 

  מלאה, אלא תוך קיומה של הסתייגות ומעורבות אופוזיציה (יו"ר הוועדה לביקורת המדיה).
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  השערות המחקר.4

להקמת ועדת חקירה בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה של הכסת אפשרות או הזדמות זו 

. ועדות פקידןומכאן הקושי ללמוד על ת זכתה להתייחסות מועטה בכתיבה לגבי ועדות חקירה

ואין הפרדה בין לבין ועדות חקירה  ככלי בידי הרשות המבצעת,החקירה הממלכתיות מצטיירות 

בעבודה זו אסה להסביר את הקמת ועדות החקירה  .על ידי הכסת מותשעשויות להיות מוק

  הממלכתיות על ידי הוועדה לביקורת המדיה, והשערות המחקר לגבי סיבות אלו הן:

הוצאת דו"ח פרד מתחייב - שכיחות גבוהה של הוצאת דו"חות פרדים על ידי מבקר המדיה   .א

המוקמת על בסיס דו"ח שתי).  וועדהלשם הקמת ועדת חקירה ממלכתית (אלא אם מדובר ב

הוצאת דו"חות פרדים מרובה, עשויה להגדיל את האפשרויות להקמת ועדת חקירה 

הוקמו שלוש ועדות חקירה לידשטראוס, מבקר המדיה מיכהבתקופת כהותו של ממלכתית.

בעצם הוצאת הדו"חות הפרדים המרובה,  על ידי הוועדה לביקורת המדיה. ממלכתיות

הוועדה לביקורת המדיה היתהלה ושעל בסיסו יכ ,באופן פעילותו יצר מצע רחבדשטראוסלי

, בהליך הפשוט יחסית שמאפשר החוק לבחור סוגיות שיתן לקדם עד כדי ועדת חקירה ממלכתית

במסגרת זו, עסקו הדו"חות  .(לעומת ההליך המורכב יותר כשמדובר בושאים שבדוח שתי רגיל)

הפרדים בסוגיות שיכלו להיכלל בדו"חות השתיים (ראיון עם תומר רוזר), אך עצם הבחירה 

להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לשם לעסוק בהם בדוחות פרדים, הגדילה את האפשרות 

 םדו"חות פרדידשטראוס הוציא בימי כהותו השוואה, מבקר המדיה גולדברג, שקדם ללי

בלבד, במצב מעין זה, הסיכוי לאי הקמת ועדת חקירה גדל מאחר ואין דו"חות פרדים  בודדים

ההשערה היא שמאפייי פעילותו של המבקר לידשטראוס,  להקים מתוכם ועדת חקירה.

שבמסגרתה הוציא דוחות פרדים מרובים (בהשוואה למבקרי מדיה אחרים), איפשר הקמתן של 

 ועדות החקירה.

 

הסבר מרכזי להקמת ועדות  - ממלכתיתמם של התאים הפוליטיים להקמת ועדת חקירה קיו  .ב

. על כן, צפוי כי יתן להסביר את "הימעות מאשמה")מוטיבציה הגישה הפוליטית (חקירה, ובע מ

, בקיומם של תאים פוליטיים הקמת ועדות החקירה הממלכתיות על ידי הוועדה לביקורת המדיה

 :ירה על ידי הוועדה לביקורתלמצב פוליטי המאפשר הקמת ועדת חקהמביאיםשוים המביאים 

קיומם של תאים פוליטיים שבעטיים הממשלה מעת מהקמת ועדת חקירה ממלכתית.  .1

הכסת, היא שלוקחת על עצמה את הקמת ועדת  -במצב מעין זה, רשות שאיה הממשלה 

הממשלה מהקמת ועדות חקירה,  החקירה הממלכתית. ימוק זה מבוסס על החשש הכבד של
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כל כך, ממשלה יכולה לעשות דוגמת החשש מצירוף מסקות והמלצות לדוח הוועדה. 

שביכולתה שלא לחקור את אותו עיין או לחקרו באמצעים אחרים, אפילו במחיר המשך 

בלחץ הציבור במסגרת זו יתכן כי גם  9.)2001(קלגסבלד,  המחלוקת הציבורית ומשבר האמון

ועדת בייסקי לחקר משבר מיות הבקים  די כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית.לא יהיה 

הובאה כדוגמה על ידי קלגסבלד שבו הממשלה מאה להקים ועדת חקירה ממלכתית על אף 

הקמת ועדת בייסקי, מובאת אף על  .)2001(קלגסבלד, המלצתו של היועץ המשפטי לממשלה 

שהממשלה תקוט בו יוזמה כוועדה שהוקמה כולה מחוץ לממשלה ומבלי ידי רובישטיין, 

"על אחראי כלשהו . זאת למרות הדרישה הציבורית להצביע על אחריות ממשלות, וכלשהי

 .למפולת משקית בעלת ממדים גדולים ביותר"

 

מקרים שעולים מדובר ב -דחף להעלאת הסוגיה לסדר היום על ידי הוועדה לביקורת המדיה  .2

לסדר יומה של הוועדה לביקורת המדיה (בעיקר באמצעות הדו"חות הפרדים הכתבים 

ותפסים, מסיבות שוות (פוליטיות או ציבוריות) כסוגיות הרות גורל.  מאת מבקר המדיה)

במסגרת סיבות אלו, תיתכן קיומה של בולטות תקשורתית גבוהה לושא המדובר. כלומר, 

ת בתקשורת, בין השאר כדי להצדיק את הקמת ועדת הסוגיה תקבל חשיפה משמעותי

 החקירה הממלכתית על ידי הוועדה לביקורת המדיה.

חלק וסף להשערה זו ובע מהשלב במעגל החיים האלקטורלי בו עשוייה להימצא שאלת 

מאחר וחברי הכסת מטעם הקואליציה מהווים רוב הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. 

טבוועדה לביקורת המדיההשערה היא כי אלמ ,(ו מהאופוזיציההגם שראש הוועדה הי) ה 

אם התמיכה בממשלה מצאת בירידה, לפי המשוער  התמיכה בממשלה משפיע גם הוא.

והממשלה "חלשה", חברי הכסת מהקואליציה וסיעותיהם לא יעמדו בסכה ממשית באם 

  יצביעו בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית ביגוד לעמדת הממשלה.

 

שהקמת ועדת  הגם -ין את הקמת ועדת החקירה הממלכתית הממשלה איה מסכלת לחלוט .3

שאיו רצוי מבחית הממשלה, מהלך חקירה על ידי הוועדה לביקורת המדיה של הכסת היו 

ואולי יכול לסכן חלק מחבריה, עדיין וצרים תאים שבהם חברי הקואליציה החברים בוועדה 

                                                 
בירור ציבורית לבחית  ועדתוד ברק אה דאז הממשלה ראש מיה", 2000 אוקטובר "ארועי המכויםלארועים9

"תפקוד המשטרה באירועי התגשויות עם מפגיים ערבים". משפחות הרוגים פעלו יחד עם ארגוים וספים להביא 
ש כבד התעורר שועדת בירור כפי שפורסם על ידי ארגון 'עדאלה': "חש להקמת ועדת חקירה ממלכתית (ועדת אור).

ציבורית, בהיותה טולת כל סמכות משפטית או מעמד עצמאי, לא תוכל לחקור באופן מלא את האירועים שהביאו 
  למות שלושה עשר אזרחים ערבים ולפציעת מאות וספים".
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לפי השערה זו אילו  לביקורת המדיה, אים מסכלים את הקמת ועדת החקירה הממלכתית. 

הממשלה הייתה מעויית להתגד באופן ממשי, היא הייתה אכן מתגדת להקמת ועדת 

סון הכרמל או חקירת מסמך הרפז (ראיון עם תומר רוזר). חקירה כפי שארע עם חקירת א

בשי מקרים אלו עלתה האפשרות להקמת ועדת חקירה ממלכתית במסגרת הוועדה לביקורת 

 המדיה, אך התגדות ממשלתית חזקה מספיק מעה את הקמתה. 

 

  המחקר מערך. 5

ים את הממצאים א להציג את מערך המחקר שבו ייבחו התוים המבססמטרת פרק זה הי

 .תוך שימוש בתוים כמותיים ובחיה איכותית והמסקות המתייחסים להשערות המחקר

 -האיכותית השימוש בבחיה הכמותית ועדה לעמוד על היקף התופעה הבדקת. השיטה 

י הוועדה דירה כמו הקמת ועדות חקירה ממלכתיות על יד השוואתית, לחקר תופעה שהופעתה

  .לביקורת

היא לזהות את קיומם או העדרם של גורמים המחקר מטרת שיטת מחקר זובסס על בהת

) selection bias) (Geddes1990על מת להימע מהטיית בחירה (דקים. במקרים הבשוים 

בחירת המקרים חייבת לכלול מקרים בהם הוקמה ועדה, לצד מקרים בהם לא הוקמה ועדה. 

יתוח של מקרים הכוללים את שתי התוצאות הפוטציאליות מאפשרת לזהות את הגורמים 

תם של המשתים, הוא ואצירוף הימצאותם או אי הימצהעשויים היו להשפיע על התוצאה. 

החקרת תתרחש. כך למשל, אחד המשתים הרלווטיים  המבה הלוגי לאפשרות שהתופעה

לאחר קביעת המשתים הרלווטיים מדיה? האם הוגש דוח פרד על ידי מבקר ה -שיזוהו הוא 

לזהות את שילוב  והשפעתם (מובילים או לא מובילים להקמת ועדת חקירה ממלכתית) יהיה יתן

הסיבות לבחירה .)Hancke, 2009( וביל להקמת ועדת חקירה ממלכתיתהמשתים שקיומם ה

בשיטת מחקר זו ובעת ממאפייי הקמת ועדות חקירה ממלכתיות על ידי הוועדה לביקורת 

  המדיה:

התופעה התרחשה רק ארבע פעמים ועל כן מדובר באוכלוסיית מחקר  -דירות התופעה החקרת  .1

אפשרות הקמת ועדת  קטה מאוד. אף המקרים בהם הוגש דו"ח פרד וערך דיון בוועדה לגבי

  סטטיסטי.-ספורים. כמות מקרים זו איה מאפשרת לבצע יתוח כמותי -חקירה ממלכתית 

לפי החוק .בכל מקרהדרשים ו,בחוק הקבועיםמסוימים תאיםמחייבת קירה הקמת ועדת ח .2

) ודיון בוועדה לביקורת המדיה (או 1995מאז שת  ח פרד (או דוח שתידרשים תאים של דו
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בהם וסיבות רוב של שי שלישים במקרה של דוח שתי והמלצת מבקר). יתן לבודד מקרים 

התרחשו תאים אלו ולהשוות כיצד התרחשה התוצאה של הקמת או אי הקמת ועדת חקירה 

חלק כאמור, ועדת חקירה ממלכתית היא תולדה של משבר, ו). Hancke,2009ממלכתית (

מהתמודדות עם משבר. משברים הים ארועים מורכבים ביותר, כאוטיים, ושוים זה מזה. 

להקמת ועדת חקירה ממלכתית והשחקים הפועלים לאורך דרך זו  החוקית למרות זאת, הדרך

 ומחוייבים לכך, מאפשרים מימדיםמסויימים של השוואה בין המקרים.

החקרת ארעה פעם אחת בשות השמוים, ושלוש  התופעה -מאפייי פיזור המקרים הדירים  .3

. פיזור זה בהופעתה של ועדת חקירה ממלכתית 2008פעמים בתקופה של חצי שה בשת 

טת הוועדה לביקורת המדיה, מאפשרת לבודד תאים שהתקיימו בפרק זמן קצר המוקמת בהחל

זהות המבקר (למשל:  יחסית של חצי שה, כשחלק מהשחקים ומהמאפייים ותר קבוע

 תה תקופה).ומאפייי פעילותו או יו"ר הוועדה לביקורת המדיה באו

  

  שלבי המחקר 5.1

  מחקר התוים בעבודה זו יבוצע בשלושה שלבים: 

שלב זה ועד לזהות את כלל המקרים בהם  - על ידי מבקר המדיה יםפרד ותדוח תגשה .1

התקיים הטריגר הראשוי להקמת ועדת חקירה שהוא הגשת דוח פרד של מבקר המדיה 

מיפוי ואיתור דוחות מיוחדים של מבקר עשה לצורך כך .כתאי בלעדיו אין)1995(לפחות עד שת 

ת ישיבות בוועדה המדיה על בסיס דוחות המפורסמים באתר מבקר המדיה ועל בסיס סקיר

דע הקיים לגבי הגשת דוחות פרדים החל קורת המדיה.בשלב זה יוצג גרף המרכז את המילבי

בדיקת הגשת הדו"חות הפרדים ).1 מס' בחלוקה לתקופות מבקרי המדיה (תרשים 1980משת 

 1980.10עשתה החל משת 

ורת המדיה לאור הגשת התהלות הוועדה לביקלהשוואהעל פי ומיפוי קבוצות המקרים איתור  .2

שלוש קבוצות מקרים שוות, שבכל אחת מהן פוטציאל אחר בשלב זה ימופו  - דו"חות פרדים

. פוטציאל זה מורכב מקיומם של אשר תשמשה ביתוח ההשוואתילהקמת ועדת חקירה, 

הגשת דו"ח ביקורת פרד והחלטת הוועדה לביקורת המדיה  –תאים חוקיים להקמת הוועדה 

או שימוש בדו"ח שתי של מבקר המדיה בסיבות מיוחדות, בהסכמת מבקר המדיה, וברוב של 

שי שלישים של חברי הוועדה. וספים לתאים החוקיים תאים פוליטיים המביאים לבחירה 

                                                 
לא הוקמו  0198בחרה כקודת התחלה לבדיקת הגשת הדו"חות הפרדים מהטעמים הבאים: לפי שת  1980השה 10

 1985ועדות חקירה ממלכתיות על בסיס דו"חות פרדים, והוועדה הראשוה שהוקמה בדרך זו הוקמה בראשית שת 
  שימשה כקודת זמן מספקת לבחון מה ארע טרם הקמת ועדת החקירה הראשוה. 1980- כך ש
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ההשוואה כוללת את סוגי המקרים הבאים  לקיים דיון בהקמת וועדה. על פי הרכב תאים אלה

  "):קבוצות המקרים(שלושת סוגי המקרים הבאים יכוו לאורך העבודה "

הפוטציאל להקמת ועדת חקירה  -קבוצת המקרים בהם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית   .א

(דו"ח פרד / דו"ח שתי ותאים לווים + תאים פוליטיים) התממש. בקבוצה זו ייבחו 

  ).בקבוצה זו מכלל המקרים 100%רים (ארבעה מק

קבוצת המקרים בהם הוגש דו"ח פרד, ערך דיון בוועדה לביקורת המדיה בשאלה האם   .ב

הפוטציאל  -להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולבסוף לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית 

לעומק להקמת ועדת חקירה "כמעט" והתממש אך לבסוף לא התממש. בקבוצה זו ייבחו 

  ).בקבוצה זומהמקרים  20%י מקרים (ש

קבוצת המקרים בהם הוגש דו"ח פרד ולא התקיים דיון בשאלה האם להקים ועדת חקירה   .ג

במקרים אלו הפוטציאל להקמת ועדת חקירה היה מוך ולא התממש. בקבוצה  -ממלכתית 

בשאלת מהמקרים בהם לא הוגש דו"ח פרד ולא התקיים דיון  6%זו ייבחו שלושה מקרים (

 הקמת ועדת חקירה ממלכתית).

אפשרות זו היה  -קבוצת המקרים בהם לא הוגש דו"ח פרד והוקמה ועדת חקירה   .ד

תאורטית בלבד, ומהווה "קבוצה ריקה" מאחר והוועדה לביקורת איה יכולה להקים ועדת 

  חקירה ללא קיום דיון והצבעה.

קבוצות  ) לפי2בטבלה (טבלה מס' מבקר שהוגשו על ידי ה11דוחות הפרדיםשלב זה רוכזו ה לצורך

  האמורות. המקרים 

כל בחרו זו צורך כךלכאמור,  –מקרים מתוך השלבים הקודמים תשעה בחיה איכותית ויתוח .3

דוה בוועדה האפשרות של מהקבוצה בהמקרים  קרים בהם הוקמה ועדת חקירה, שיארבעת המ

הקמת דוה בוועדה לא  מהקבוצה בה מקריםהקמת ועדת חקירה ולא הוקמה לבסוף, ושלושה 

ביתוח ימופו השחקים המרכזיים בכל מקרה ומקרה ויצוייו  ועדת חקירה ולא הוקמה.

  תפקידיהם ועמדתם בהתייחס להקמת ועדת חקירה (או אי הקמתה).

  

  איסוף התוים 5.2

  התוים שבדקו אספו ממגוון של מקורות ובמגוון דרכים כמפורט להלן:

                                                 
הקמת ועדת חקירה) לפי  במסגרת זו "כוסו" גם המקרים בהם התקיימה אפשרות להקמת ועדת חקירה (דובר על11

 דוח שתי של מבקר המדיה (מקרים בהם לא מוגש דוח פרד אך קיים דיון על הקמת ועדת חקירה לפי דוח שתי).
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ה כפי שפורסמו באתר מבקר המדיה או אותרו באמצעות דוחות פרדים של מבקר המדי .1

  מפתחות המרכזים את ושאי הישיבות של הוועדה לביקורת המדיה.

ועד שת  1980מפתחות המרכזים את ושאי הישיבות של הוועדה לביקורת המדיה משת  .2

  12(מועד תחילת פרסום ישיבות הוועדה באתר הכסת). 1999

  ועד היום. 1980פרוטוקולים של הוועדה לביקורת המדיה משת  .3

  דוחות שתיים של מבקר המדיה. .4

 סקירת כתבות מהעיתוות ומהאיטרט. .5

 בדיקת הבולטות התקשורתית ערכה בשי אמצעים:  .6

הארכיון הממוחשב של 'ידיעות אחרוות' בספרייה הלאומית. תוכה זו מפיקה, בין   .א

בין תאריכים  ות שאותרו (למשל, תחת הערך "ויסות מיות")היתר, את מספר הכתב

למשבר בחצי שה לפי ההחלטה על הקמת  שבדקו. בדקו מילות מפתח המתייחסות

הוועדה, בשבועיים לפי ההחלטה, ובשבוע לפי הקמת הוועדה וחושב ממוצע ליום לצורך 

ין הממוצע ליום בהתאם ליחס ב השוואה בין תקופה של חצי שה לתקופה של שבוע.

לבין הממוצע ליום בחצי השה שלפי ההקמה, יתן היה להיח  13בשבוע שלפי ההקמה

אם קיימת עלייה בבולטות התקשורתית בשבוע שלפי ההקמה, או שלא קיימת עלייה 

  14כזאת (ואז אין בולטות תקשורתית בשבוע לפי ההקמה).

באמצעי זה עשה בדומה לשימוש ארכיון הכתבות באתר האיטרט של 'הארץ'. השימוש   .ב

בארכיון ידיעות אחרוות, ובדקו אותם ביטויים שבדקו בארכיון ידיעות אחרוות. עם 

ולכן בדקו בו רק חלק  זאת ארכיון הכתבות באתר האיטרט של 'הארץ' מוגבל בשים,

תוצאות הבדיקה באתר 'הארץ' אוחדו עם תוצאות הבדיקות מאתר ארכיון  15מהמקרים.

 על שי מקורות.  מבוססותהיעות אחרוות, וכך התקבלו תוצאות יד

                                                 
- המפתחות מסרו מארכיון הכסת, ובהם ושא כל ישיבה וישיבה שהתקיימה בוועדה לביקורת המדיה בשות ה12
כולל "דו"ח מבקר המדיה" וקיימת אידיקציה לכך שמדובר בדו"ח  . מתוך מפתחות אלו בודדו הישיבות שושאן80

פרד, למשל מתוך קריאת פרוטוקול הישיבה עצמה. מובן כי סקירה זו איה ממצה כמו סקירת רשימת הדוחות 
  הפרדים כולם, אך ותת אידיקציה להיקפים בהשוואה לשים מאוחרות יותר.

לא התקיים דיון באפשרות להקמת ועדת חקירה, בדקה הבולטות בשבוע במקרים בהם לא הוקמה ועדת חקירה, א13
לפי הדיון בוועדה לביקורת המדיה. במקרים בהם לא התקיים דיון בוועדה לגבי אפשרות של הקמה, בדקה 

  הבולטות בתקופה שלפי מועד פרסום הדו"ח על ידי מבקר המדיה.
 - ספר הכתבות שמצאו תחת הערך בטווח התאריכים הרלווטי בחולקו מ ממוצע כתבות ליום בחצי שהחשב כדי ל14

ימים. ממוצע כתבות לשבוע חושב על ידי חלוקת מספר הכתבות שמצאו תחת הערך בטווח התאריכים הרלווטי  183
מדובר  1-אם היחס גדול מ ימים. לאחר מכן ממוצע הכתבות ליום בשבוע חולק בממוצע הכתבות ליום בחצי שה. 7-ב

אם היחס שווה לאחד, , ומדובר בירידה בבולטות התקשורתית 1-אם היחס קטן מ, יה בבולטות התקשורתית בעלי
הרי שהבולטות התקשורתית הממוצעת בשבוע שלפי הקמת הוועדה שווה לבולטות הממוצעת בחצי השה שקדמה 

 לוועדת החקירה ולמעשה אין עלייה בבולטות התקשורתית.
יים הוגים ל: הקמת ועדת החקירה לטיפול הרשויות במפוי גוש קטיף, הקמת ועדת באתר 'הארץ' בדקו ביטו15

 המים, הגשת הדוח הפרד בעיין קופות החולים והגשת הדוח הפרד בעיין הסלון הוואירי בפריז.
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 חמישהבסך הכל ערכו –ים בהקמת ועדות החקירה הממלכתיות ראיוות עם גורמים מרכזי .7

ועדת החקירה למיות הבקים), מעורב בהקמת עם חבר הכסת לשעבר דן תיכון ( איוות:ר

לביקורת המדיה בזמן הקמת שלוש ועדות חבר הכסת לשעבר זבולון אורלב (יו"ר הוועדה 

מעורבת בהקמת ועדת החקירה לטיפול הרשויות חקירה), חברת הכסת לשעבר עמירה דותן (

במפוי גוש קטיף), עו"ד תומר רוזר (היועץ המשפטי לוועדה לביקורת המדיה של הכסת 

 ום שם.שהעדיף להישאר בעיל של זבולון אורלב), ועם גורם וסףכיום ובתקופתו 

  

  מגבלות המחקר 5.3

הקושי בשיטת המחקר הוא בידודם וזיהוים של תאים וסיבות קוקרטיים ובלעדיים שהביאו 

להקמתן של ועדות חקירה ממלכתיות. הקושי מתעורר סביב הצורך לזהות משתים מתוך 

ולהצביע עליהם כגורמים המשפיעים על הקמת ועדת חקירה. למשל עולה  ,הסביבה הקיימת

מעבר להגשת דוח פרד, ומחוייבות לושא מצד יו"ר הוועדה לביקורת המדיה לשם  -השאלה 

דוגמה, מה עוד דרש כדי להסביר הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית? מלאכה זו דורשת היכרות 

תקשורתי, וראיוות לשם זיהוי ההתפתחות כל מקרה עם פרוטוקולים מדיוי ועדות, חומר 

המקרים הבחים בעבודה זו משתרעים על פי שלושה עשורים, ). בוסף, Hancke, 2009ומקרה (

לא בחו כלל המקרים בהם דובר על  ר את היקף העשייה בושא. במסגרת זווקיים קושי לסקו

ט זה בחיתם של אירועים שהתרחשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית אך זו לא הוקמה. אף בהיב

ות השמותים מוגבלת בשהמידע הזמין.מבחי   
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  המקרים בהם הוגש דוח פרד על ידי מבקר המדיה: 1. שלב 6

מפרק זה תחל בחית התוים הקיימים התורמים לבחית השערות עד כה תואר מערך המחקר, ו

(מלבד במקרה של הקמה על  עדיו איןעל ידי מבקר המדיה הוא תאי בל הגשת דוח פרד.המחקר

ההשערה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה. 16בסיס דו"ח שתי)

מרובה של דו"חות פרדים עשויה להגדיל את האפשרויות  הגשההיה כי  הראשוה בעבודה זאת

מאחר ואלו יוצרים מצע רחב שעל בסיסו יכולה הוועדה לביקורת המדיה  להקמת ועדת חקירה,

לבחור סוגיות שיתן לקדם לכדי ועדת חקירה. הוצאת דו"חות מרובים וגעת ישירות לתפקיד 

מבקר שיקולו של מדובר ב"כלי" שהשימוש בו תון כולו למבקר המדיה בהקמת ועדות החקירה. 

יוגש דו"ח פרד (להבדיל למשל מהכללת הושא בדו"ח  םהושאים שלגביהבחירת  המדיה:

שתי), מועד פרסומו של הדו"ח השתי, הצגת הדו"ח הפרד בוועדה לביקורת המדיה והשתתפות 

אופן פעולת מבקר המדיה משתה בין מבקר למבקר, ותפיסתו  בדיוים הוגעים לדו"ח הפרד.

ולהסביר  ,קרי המדיה, ועדה לבחון היבט זהבחלוקה למב ,את תפקידו. בדיקת דו"חות פרדים

ארבע ועדות החקירה, בתקופה קצרה במהלך שת תוך בין השאר את הקמתן של שלוש מ

  מיפוי הדו"חות הפרדים שהוגשו בחלוקה למבקרי המדיה מביא לתוצאות הבאות:.2008

  

  1980: הגשת דוחות פרדים על ידי מבקרי המדיה החל משת 1טבלה מס' 

מספר דו"חות פרדים   תקופת כהוה  ר/תמבק

  שהוגשו בכל תקופת הכהוה

ממוצע דו"חות פרדים לכל 

  שת כהוה

    1961-1981  317  1.5בצאל

  0.4  2  1982-1986  טויק

  0  0  1987-1988  מלץ

  1.1  11  1989-1998  בן פורת

  1.29  9  1999-2005  גולדברג

  4.7  33  2006-2012  לידשטראוס

  3  3  2013  שפירא

  

                                                 
התקיימה האפשרות להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בוועדה לביקורת המדיה  1995אמם משת 16

לדו"ח שתי של מבקר המדיה. להחלטה כזו דרשים תאים וספים שאים דרשים במקרה של החלטה על בהתאם 
בסיס דו"ח פרד, והם: קיומן של סיבות מיוחדות, הסכמת מבקר המדיה ותמיכה של שי שליש מחברי הוועדה 

בסס על דו"ח שתי. כמו כן, לביקורת המדיה. תאים אלו מקשים על האפשרות שתוקם ועדת חקירה ממלכתית בהת
ועדות חקירה שהוקמו בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה רק אחת (ועדת המים) הוקמה על בסיס דו"ח  4מתוך 

שתי. לצורך מיפוי אפשרות זו של הקמת ועדת חקירה על בסיס דו"ח שתי, ערכה סקירה של כותרות הדיוים 
  דיוים בהם עלתה אפשרות זו. , כדי לאתר1995בוועדה לביקורת המדיה משת 

, ואיי מתייחסת 1981-1980שלוש הדו"חות בטבלה לגבי תקופת כהותו של המבקר בצאלהוגשו בין השים 17
  . 1980לדו"חות שהוגשו (ככל שהוגשו) לפי שת 
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מהטבלה עולה כי מבקר המדיה לידשטראוס, הגיש באופן יחסי כמות גדולה יותר של דו"חות 

  18פרדים מכל מבקר מדיה אחר (לפחות פי שלוש מכל מבקר מדיה אחר).

) -Yתוים אלו מוצגים בגרף שלהלן. הגרף מתאר את מספר הדו"חות הפרדים (ציר ה

ובו מצוייים שמות ותקופות כהות מבקרי  1980) החל משת X-שהוגשו בכל שה ושה (ציר ה

המדיה. מהגרף עולה בבירור העלייה החדה בהגשתם של דו"חות פרדים במהלך כהותו של 

). כמו כן עולה כי לאורך כל תקופת כהותו כמות 2006המבקר לידשטראוס (בעיקר בשת 

הדו"חות הפרדים שהוגשו בתקופת הדו"חות הפרדים שהוגשו, הייתה רבה ביחס לכמות 

ממצאים אלו עולים בקה אחד עם תפיסתו של לידשטראוס את  כהותם של מבקרים אחרים.

הצורך לקיים ביקורות "בזמן אמת", על מת להציף ליקויים ולקדם את הטיפול בהם במועד 

לת ליקויים התרחשותם. היבט זה מביא להגשת דו"ח פרד, שגם הוא "בזמן אמת", במקום הכל

  והמלצות במסגרת של דו"ח שתי היוצא אחת לשה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
הקים עם השוואות בין כל זוגות המבקרים. כלומר, אין הבדלים מוב ANOVAהבדל זה מובהק ססטיסטית במבחן 18

סטטיסטיים במספר הדו"חות המיוחדים שהגישו המבקרים שקדמו ללידשטראוס, אך מספר הדו"חות שהוא הגיש 

  ) מכל אחד מקודמיו.p< 0.001גדול באופן מובהק (
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  )1980לאורך השים (החל משת הגשת דו"חות פרדים : 1תרשים מס' 
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  קטגוריות של התהלות הוועדה לביקורת המדיה:2. שלב 7

הגשתם של דו"חות פרדים מהווה מצע לקיומם של דיוים בוועדה לביקורת המדיה, בין השאר 

באפשרות להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. התוים המתייחסים להיקף הגשת הדו"חות 

את הפוטציאל הראשוי להקמת ועדת חקירה.  מתאריםהפרדים בחלוקה למבקרי המדיה, 

מפות את התהלות הוועדה לביקורת המדיה ביחס יש ל דים,לאחר מיפוי הדו"חות הפר

כדי להבין מה עשה בדו"חות  (ככל שהתקיימו) לגביהם דיוי הוועדהולבדוק את  ,לדו"חות

העשה בוועדה לביקורת המדיה חולק לקבוצות  .הפרדים לאחר שיצאו מידי מבקר המדיה

ימוש או אי מימוש הפוטציאל להקמת מקרים המסכמות את אפשרויות פעולת הוועדה לקראת מ

מיפוי זה מהווה את השלב הבא לצורך בחירת מקרי החקר, הבחרים מתוך  ועדת חקירה.

  הקבוצות השוות תוך השוואה בייהן. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  19ת הדו"חות הפרדים בהתאם לקבוצות המקרים: חלוק2טבלה מס' 

                                                 
משמעותו דו"ח שפורסם ביואר  1.85בטבלה זו, כל דו"ח מצויין בהתאם לחודש בו פורסם ולשה בה פורסם (למשל 19
וין לעיל, יתן לראות כי האפשרות התאורטית להקמת ועדת חקירה ללא דיון בכך בוועדה לביקורת כפי שצ ').85

  המדיה היא קבוצה ריקה.
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  לא דובר על ועדת חקירה  דובר על ועדת חקירה  
לא 

הוקמה 
ועדת 

  חקירה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מים 12.90 .1

 מכירת מיות הבקים שבהסדר 4.93 .2

בטיחות אימוים בצה"ל (דוח  - 7.95 .3
 לצורך בחית צאלים ב' -שתי) 

 מרחב התפר 7.02 .4

  לבון עורף 5.07 .5

 פלאשמורה (חוות דעת) 9.08 .6

 קופות חולים 11.10 .7

 כבאות והצלה לשעת חירום 12.10 .8

 אסון הכרמל 6.12 .9

 מסמך הרפז 1.13 .10
  

  ביקורת באגודת "קורת גג" בית לזוגות צעירים 3.80 .1

 חברת חיפושי פט (השקעות) בע"מ 2.81 .2

 חברת אל על 11.81 .3

 כרמל קום 11.85 .4

 בק לפיתוח תעשייה בע"מ 12.89 .5

 ' פרוייקטהאסטרא89 .6

 מימון פרוייקטים לפיתוח בעיריית בי ברק - 2.91 .7

 רשויות מקומיותמתן תמיכות למוסדות על ידי  7.91 .8

 יקוז ותיבי איילון 93 .9

 הביקורת בשירות הלאומי 93 .10

 ביטוח שער עסקות ייצוא 1.95 .11

 חברות מהלות במהל מקרקעי ישראל 9.97 .12

 תיב 2.98 .13

 2000באג  8.99 .14

 המוסדות המהלים רשות השידור 12.99 .15

 צאלים ב' 3.99 .16

 מאבק בתאוות דרכים 6.00 .17

 חקירות בשב"כ 9.00 .18

 מהל הכסת 5.04 .19

 מיויים במשרד לאיכות הסביבה 8.04 .20

 אלחן טבוים 7.05 .21

 מיות אלישרא 12.05 .22

 הטלת כופר מס הכסה 2.06 .23

 שירות מידע ממרשם האוכלוסין 2.06 .24

 מיויים במד"א 2.06 .25

 הטבות שכר בבק ישראל 4.06 .26

 משרד החקלאות כרייה בקרקע 5.06 .27

 הוועדה המקומית לתו"ב פ"ת 5.06 .28

 משרד החוץהיבטים בפעילות  6.06 .29

 רכבת ישראל תאוות 7.06 .30

 הרשות לעסקים קטים 8.06 .31

 המועצה לביטחון לאומי 9.06 .32

 יגוד עייים שר התמ"ת 4.07 .33

 אקוואריה 8.08 .34

 המכללה האקדמית להדסה והוועד למען החייל 2.09 .35

 מערכת ההשכלה הגבוהה 3.09 .36

 הסלון האווירי בפריז 10.09 .37

 כפר ופש בפלמחים 12.09 .38

 גזי חממהפליטת  12.09 .39

 קבלת פים יום העצמאות 3.10 .40

 רוכלות בטיילת באילת 8.10 .41

 מיוי הקצוה הבכירה צה"ל 8.10 .42

 האגף לתפקידים מיוחדים 12.10 .43

 עמידות מבים ברעידות אדמה 3.11 .44

  משרות אמון במשרד ראש הממשלה 11.11 .45

 יישום חוק המל"ל והמשט התורכי 6.12 .46

 מחירי מזון וחלב 9.12 .47

 אילןאו' בר  12.12 .48

הוקמה 
ועדת 

  חקירה
  

 ויסות מיות הבקים 1.85 .1

  יצולי שואה 8.07 .2
התתקות  3.06 +  1.06ת (התתקו 1.09 .3

 20סוגיות בפעילות מהלת סל"ע) -

  מים (דוח שתי) - 2006 .4

  

  

) התקיימו מרבית 2005-2012( עולה בבירור שבתקופת כהותו של לידשטראוס 2מס'  מטבלה

 חמישה מקרים מתוך עשרה -הדיוים בהקמת ועדות חקירה שלא הובילו לבסוף לוועדת חקירה 

אלו מצטרפים לממצא הידוע לפיו שלוש ועדות חקירה מתוך ארבע, הוקמו  .בכלל תקופת המחקר

                                                 
ועדת החקירה לטיפול הרשויות במפוי גוש קטיף הוקמה שלוש שים לאחר דוחות בושא שהוגשו ביואר, ומרץ 20

ספק האם הדו"חות המוקדמים אכן שימשו בסיס להקמת  . התעורר2009. דו"ח פרד וסף הוגש בחודש יואר 2006
.  בהתאם לאמור בפרוטוקול 2009ועדת החקירה, שהקמתה אושרה באופן סופי רק על בסיס הדו"ח שהוגש ביואר 

הדיוים בוועדה לביקורת המדיה לגבי הקמת ועדת החקירה, אין ספק כי הדו"חות המוקדמים שימשו בסיס להקמת 
כן הדו"חות כללו בקבוצה שבה התקיים דיון לגבי הקמת ועדת חקירה והוקמה לבסוף ועדת  ועדת החקירה ועל

  חקירה.
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עדת חקירה בתקופת כהותו של לידשטראוס. כלומר, מרבית הדיוים באפשרות של הקמת ו

  עשו על בסיס דו"חות פרדים שהגיש המבקר לידשטראוס.

עוד עולה כי השכיחות להקמת להקמת ועדת חקירה על בסיס דוחות פרדים עלתה 

דוחות פרדים  25בתקופתו של המבקר לידשטראוס. עד תקופתו של לידשטראוס הוגשו 

ידשטראוס הוקמו שלוש ועדות ). בתקופתו של ל1:25והוקמה ועדת חקירה אחת (יחס של 

כי הרחבת האפשרות ראה). כמו כן 1:11דו"חות פרדים (יחס של  33חקירה ממלכתיות והוגשו 

להקמת ועדות חקירה ממלכתיות בהתבסס על דו"ח שתי של מבקר המדיה,  1995החוקית בשת 

  לא הביאה להקמת יותר ועדות חקירה.

 להציג גם בדרך גרפית לפי שים, המתארת את התהלות, יתן 2את התוים בטבלה מס' 

מתאר את הדו"חות הפרדים (ציר  3הוועדה לביקורת המדיה ביחס לדוחות הפרדים. גרף מס' 

Y ים (צירלאורך הש (X(ם לבין הקמת ועדות חקירההגרף האדום מתאר את , ואת הקשר בי .

שרות להקמת ועדת חקירה אך זו לא בהם ערך דיון באפבכל שה מספר הדו"חות הפרדים 

הוקמה, הגרף הכחול מתאר את מספר הדו"חות הפרדים בהם לא ערך דיון באפשרות להקמת 

שלוש  ועדת חקירה והעמודות הירוקות מתארות את המקרים בהם הוקמה ועדת חקירה.

אחת  מהעמודות מתבססות על הגשתו של דו"ח אחד שהובילו להקמת ועדת חקירה. עמודה ירוקה

מתייחסת להגשת שלושה דו"חות פרדים (העמודה הירוקה הגבוהה מבייהן) שהובילה להקמת 

ועדת חקירה אחת. עמודה זו מתייחסת לדו"חות הפרדים שהובילו להקמת ועדת החקירה 

לטיפול הרשויות במפוי גוש קטיף, ועדה שהקמתה התבססה על שלושה דוחות פרדים ולא על 

  שאר הוועדות. דו"ח פרד אחד כמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  : הקשר בין הגשת דו"חות פרדים לבין הקמת ועדות חקירה2תרשים מס' 
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  המקרים חקר .8
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בתגובת הוועדה לביקורת המדיה להגשת עד כה עסקתי בעיקר בתפקיד מבקר המדיה ו 

להקמת  יצירת התשתיתדו"חות פרדים על ידי מבקר המדיה. מבקר המדיה ושא בתפקיד  של 

כדי להבין את התאים הפוליטיים בוועדה  פרדים.דו"חות  הגשת באמצעות ועדת חקירה

לביקורת המדיה, המאפשרים או מועים הקמתה של ועדת חקירה, יש לערוך בדיקה פרטית של 

) Case study( "חקר מקרהתוך השוואה בייהם. לצורך כך יעשה שימוש ב" דומים ושוים מקרים

ה פוצה במחקר איכותי, ורלווטי לעבודה זו מאחר ומדובר במיעוט מקרים בהם היו שיטש

ומתוך כל אחת  ,2מס' התרחשה התופעה החקרת. במחקר זה חקרים מקרים מתוך טבלה 

  21.מהקטגוריות שבהן אין "קבוצה ריקה"

  

  בחירת המקרים 8.1

בייהם,  ולדמיון ים השוואתיים תוך שימת לב להבדלהמקרים השוים בחרו לצרכתשעת

  :, ואלו הםטיים להסקת המסקות לשאלת המחקרהרלוו

 ארבעת המקרים בהם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לאור הגשת דוח פרד או דוח שתי. .1

לא הוקמה ועדת חקירה אךדובר על הקמת ועדת חקירה ממלכתיתמקרים בהם  שי .2

שלא חקירה ממלכתית  להקמת ועדתמקרים אלו היה "פוטציאל" . למעשה בממלכתית

התממש וחשוב להבין את הסיבות מדוע פוטציאל זה לא התממש בהשוואה למקרים בהם 

 הפוטציאל התממש (והוקמה ועדת חקירה): 

לאורו התקיים דיון האם  -   21.4.94 יוםהדוח השתי לעיין בטיחות אימוים בצה"ל מ .א

שוצר במהלך  השיוי החוקי בחר בשללהקים ועדת חקירה לעיין אסון צאלים. מקרה זה 

תיקון חוק מבקר המדיה שאפשר הקמת ועדת   -הדיוים בושא בוועדה לביקורת המדיה 

כדי לאפשר הקמת ועדת החוק תוקן חקירה ממלכתית לאור דוח שתי. אף מתעורר חשד כי 

ון להשתמש ומאחר ולא היה קיים דוח פרד בושא, עשה יסיחקירה לבדיקת אסון צאלים, 

  בצה"ל. בדוח השתי בעיין בטיחות אימוים

בדוח פרד זה כתבה המלצה  - לעיין קופות החולים 15.11.10דוח מיוחד שהוגש ביום ב. 

מפורשת מאת מבקר המדיה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאור הממצאים החמורים שבו. 

זו עוררה עיין לגבי אופן הטיפול זה בלבד. המלצה חריגה פרד המלצה מעין זו מצאה בדו"ח 

                                                 
ה"קבוצה הריקה" היחידה מתייחסת למקרים בהם לא דובר על הקמת ועדה והוקמה ועדת חקירה, ולאחר 21

פורות לפי שהוחלט שהדוחות הפרדים בעיין ההתתקות הובילו להקמת ועדת החקירה הגם שהוגשו שים ס
 ההחלטה בושא, הרי שלא מצאו מקרים המשתייכים לקבוצה זו.
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בדו"ח, שכן לעומת דוחות פרדים ראה כי מבקר המדיה עשה כברת דרך להקמת ועדת 

  חקירה והמליץ בעצמו לעשות כן.

שלושה מקרים בהם הוגש דוח פרד, לא דובר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולא הוקמה  .3

 22תוך קבוצה זו.מקרים אלו בחרו אקראית מ -ועדת חקירה ממלכתית 

  

  יתוח תשעת המקרים שבחרו 8.2

בחלק זה של המחקר יתוארו העובדות והסיבות הרלווטיות לתשעת חקרי המקרה. בכל מקרה 

בקצרה המשבר שאליו הוא מתייחס, ולאחר מכן הסיבות הפוליטיות שסבבו את ההחלטה  יצויין

להקים או לא להקים ועדת חקירה. כך, יתוארו בהרחבה אירועים שוים שהתרחשו בתהליך, 

  גורמים שוים מעורבים ועמדות רלווטיות לפי מאפייי כל מקרה ומקרה.

  

  חקירהארבעת המקרים בהם הוקמה ועדת  8.2.1

  

  משבר המיות הבקאיות (ועדת בייסקי)הקמת ועדת החקירה ל 1.1.28.

מבין הבקים ויסות מיות הבקים התרחש במשך שים שקדמו למשבר, במהלכן שבעה 

מה  ,ערי מיותיהם על ידי יצירת ביקושים וקליטת היצעיםטיפחו את ש בישראל המסחריים

חודש אוקטובר עד כדי סגירת הבורסה ב ,הבקאותשוק ההון ומערכת בשהביא למשבר חמור 

. ועדת בייסקי צייה את אחריות הבקים אך גם מוסדות השלטון והגופים המפקחים 1983שת ב

המשבר היה כרוך גם בפגיעה בשוק המשקיעים, והחשש  על הבקים שידעו ולא השמיעו קולם.

ין המדיה לבין הבקים (להלן: ר את התערבות משרד האוצר והממשלה שגיבשו הסדר בממו גר

לוותה בחילופי ממשלות. המשבר ארע ממש טרם השבעתה של  הקמת ועדת החקירה. "ההסדר")

בראשות יצחק שמיר, והקמת הוועדה התקיימה בתקופת כהותה של ממשלת  20-הממשלה ה

  23אחדות לאומית בעת כהותו של ראש הממשלה פרס.

  

  במשבר מיות הבקים: השתלשלות העייים 3' תרשים מס

השבעת   משבר המיות   השבעת   הגשת דו"ח   הקמת ועדת 

                                                 
לאחר שעשתה רשימת המקרים בקבוצה זו, והמקרים מוספרו, שלפו שלושה מספרים מתוכה ייעודית לשליפת 22

 ).random.orgמספרים באופן אקראי (
. לאחריה הושבעה 28.8.83ותה ביום וסיימה כה 5.8.81 –בראשות מחם בגין הושבעה ב  19-ממשלת ישראל ה23

שהייתה ממשלת  21-הושבעה הממשלה ה 13.9.84. ביום 10.10.83בראשות יצחק שמיר ביום  20-ממשלת ישראל ה
אחדות לאומית על בסיס רוטציה כששמעון פרס שימש במשך שתיים כראש ממשלה ויצחק שמיר יחליף אותו לאחר 

 . 20.10.86 - ותה בשתיים, הממשלה בראשות פרס סיימה כה
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החקירה 
  הממלכתית

פרד ע"י 
מבקר 
  המדיה

ממשלת 
אחדות פרס 

  ושמיר

  ממשלת בגין  הבקאיות

  
ספטמבר     1.1.1985    7.1.1985

1984  
אוקטובר   

1983  
  1981אוגוסט   

  

מהגורמים, הסיבה לכך שלא הוקמה ועדת לפי חלק  - העבודה הפרלמטרית לאחר המשבר

חקירה ולא התקיימה יוזמה לדו"ח פרד מיד לאחר המשבר, היה החשש כי הדבר יפגע במערכת 

של  בעצם הקמתהא תהיה השפעה שלילית כי לוהיה צריך להמתין  הקיימת, והכלכלית הבקאית

דה לביקורת המדיה, בשלבים בווע. )2.1.85, 21.4.86, במליאת הכסת (דברי דן תיכוןועדת חקירה

הראשוים, הגם שהסוגיה עלתה לדיון, ראה כי לא היה ברור מהו הכלי בו יתן לעשות שימוש 

ומשהתברר קיומו של  לאחר חילופי הממשלה,.)31.1.84, 2.11.83  24(הוועדה לביקורת אפקטיבי

סעיף החוק המאפשר הקמת ועדת חקירה לאור דוח פרד של מבקר המדיה, הובלה הקמת ועדת 

חיים החקירה על ידי חברי כסת מתוך הוועדה לביקורת המדיה ובראשם דן תיכון ו

מוטיבציה בולטת שהתקיימה בוועדה גם לאחר הגשת הדו"ח הפרד הוא רצון עז 25.רמון

כשהתקיים חשש שהמשבר היה  26ו את הדין על התהלותם, "ישלמו בראשם",שהבקאים ית

"שאר יתום" (ראיון דן תיכון). וסף לכך, מהלכים אלו שהיה בהם כדי להשפיע על גורמים 

כוועדה של הוועדה לביקורת המדיה העלו את קרה המרכזיים ביותר במשק הישראלי, 

  ו"חוקרת" (ראיון דן תיכון). משמעותית 

בין  לאחר הגשת הדו"ח הפרד על ידי מבקר המדיה, עלה חשש של "מרוץ דו מסלולי"

הכסת לממשלה, ואף עלה חשש שהממשלה תעשה שימוש בדו"ח הפרד ותקים ועדת חקירה, 

  27וחשש זה התקיים ממש כמעט עד להקמת ועדת החקירה עצמה.

אחדות דעים לגבי הקמת  שבהם כבר התקיימה 2.1.85ומיום  1.1.85בדיוי הוועדה מיום 

, שחלקו פוליטייםלהסתמן גושים  , התחילו)7.1.85(שהוקמה ביום  ועדת חקירה ממלכתית

ת לא להקימה כלל או לקוט בדרכים חלופיו 28,ם לעכב את הקמת ועדת החקירהבשאלה הא

                                                 
בכל מקום להלן בו קיימת התייחסות לאמור בפרוטוקול הוועדה לביקורת המדיה, יצויין "הוועדה לביקורת" 24

  ולאחריה יופיע תאריך הפרוטוקול הרלווטי.  
לדברי דן תיכון מתוך הראיון עמו: "אי הלכתי בחשאי לוועדה לעייי ביקורת המדיה; מצאו את הסעיף הזה 25

  להכין דוח מיוחד; וכך יצאו לדרך". –שלא רצה בשלב הראשון  –והכרחו את מבקר המדיה 
כפי שהסביר דן תיכון בראיון עמו: "אחו הודעו למהלי הבקים, שהיו כל יכולים, יותר חזקים מראש הממשלה, 26

אבל התמורה היא שאתם שאתם הפסדתם את הבקים, הבקים יותר לא שלכם, אחו חלץ את הבקים מהמשבר 
מ.ש.) יהרגו אותו ואחו תאושש כי הם לא  - תסתלקו... אבל מהלי הבקים חשבו שכרגיל, שי אלה (תיכון ורמון 

 חשובים, מי שחשוב הם השרים בממשלה...".
שך שה וחצי : הממשלה עמדה מגד במ 1.1.85, וגם לפי חיים רמון בדיון מיום 1.1.85כך לפי דן תיכון בישיבה מיום 27

למרות שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש ממה לקיים דיון בוועדת השרים לעייי כלכלה, היא דחתה אותו ולכן 
  לעמדתו "הפקיעה את זכותה לטפל בושא בכליה".

בקרב חברי הכסת מטעם הליכוד חלקו הדעות בין ח"כ תיכון שביקש לעכב את הקמת הוועדה למרות תמיכתו בה, 28
צומת) ושאקי (מפד"ל) שביקשו לזמן את ראשי -ו שסבר שאין להקימה כלל (לדאו), וח"כ איתן (תחיהח"כ לדא
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על 29הוחלט 7.1.85ביום חברי כסת מהשמאל).(חברי הכסת מהימין), או להקימה באופן מיידי (

 ח"כ ליבאייו"ר הוועדה, ר המדיה. (ב) לחוק מבק14הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפי סעיף 

ציין כי ערך סיכום עם ראש הממשלה לפיו הממשלה תימע מהקמת ועדת החקירה, (עבודה)

והתברר כי טיוטת כתב המיוי לוועדה כתב בשיתוף פקידי ממשלה ודון בוועדת שרים לעיין, 

  תמיכה ורצון של הממשלה כי הוועדה לביקורת המדיה תקים את ועדת החקירה. מה שמצביע על

  

הממשלות הרווחת בדבר הסיבות להקמת ועדת החקירה היא כי הדעה  - עמדת הממשלה

בעיין, בשל סירובם להצביע על האחראים למשבר, ועל כן היה חשש  השוות התערו מאחריות

 לאחר המשבר, בראשות הליכודכיהה מיד ממשלה שלשלא הייתה מוקמת כלל ועדת חקירה. 

המצב הכלכלי שדמה לכאורה כטוב ושימור  30, היה וח להגן על הבקים,(טרם ממשלת האחדות)

, הוא שהביא לכך שבחרה "בזכות" הסיבות הכלכליות שהוביאו לבסוף למשבר עצמו ומשגשג

 שלה עצמה, בהצבעת אי אמוןהקמת ועדת חקירה אף יכלה לסכן את יציבות הממ מלכתחילה.

  .)7.1.85(ועדה לביקורת, 

 31,לרצום של "כמה וכמה שרים משתי המפלגות הגדולות"ועדת בייסקי הוקמה ביגוד 

בכירי הממשלה המכהת (ממשלת לאור קשריהם ההדוקים עם מהלי הבקים. וסף על כך,

היו מעורבים עצמו, ושהתערבה במשבר אחדות לאומית) בעת הקמת הוועדה, כיהו בממשלה 

ב"הסדר מיות הבקים" במסגרתו פעלו להגן על המיות תוך הגדלת מחירו של ההסדר מבחית 

לפי דן תיכון לאחר הגשת הדוח  על ידי המבקר או ועדת החקירה.הממשלה. ושא זה לא חקר 

וך הפרד, התקיימה ישיבת ממשלה בה שכע שר המשפטים דאז, משה יסים, את הממשלה לתמ

גשות בין הממשלה , מחשש להתעל בכירי הממשלה בוועדת החקירה למרות לחצי מהלי הבקים

היועץ המשפטי 32.המעורבות העמוקה של הפוליטיקאים בבקים לכסת, שהייתה עשויה לחשוף

                                                                                                                                            
אמר "בקול רם" כי יש אי הסכמות סיעתיות, בעיקר בקרב חברי הכסת  2.1.85הבקים. בסיום הדיון מיום 

וד) ביקש לדחות את ההצבעה מהליכוד, שהתגדו מסיבות שוות להקמה מיידית של ועדת החקירה, וח"כ זייגר (ליכ
  לקיום "התייעצות סיעתית".

 4 - קואליציה  -תומכים, ליכוד  5 -קואליציה  -חלקו המצביעים בהתאם למפלגות כך: מערך  7.1.85בדיון מיום 29
 ח"כים של הליכוד בקואליציה, אחד של ר"צ מהאופוזיציה.  3תומך. חסרו מהדיון  1 -קואליציה  -תומכים, מפד"ל 

30ה ללא מצרים. כל ראשי הבתפסו כ"כל יכולים", ולפי דן תיכון בראיון עמו: "החבר'ה האלה שלטו במדי קאים
השלטון היו עולים אליהם ללשכות שלהם ומתייעצים איתם מה לעשות". וכן: "... זה הדבר הכי חמור שקרה בתחום 

ת ישראל, לא יכול להיות שלא תקום ועדה שתבדוק את העיין הזה. הממשלה לא תעשה כלום. הם הכלכלי במדי
חברים של מהלי הבקים, הם לא יגעו בהם. מפלגת העבודה שבויה בידי גיורא גזית שהיה מכל בק הפועלים ומימן 
להם את כל המפלגה, כל המפלגות היו להם חובות אדירים לבקים... גיורא גזית אמר לפרס אל תיגע בעיין הזה. 

י אעשה לך פשיטת רגל למפלגה שלך. כל המפלגות כלאו בידי מהלי הבקים. כולם היו אתה תיגע בעיין הזה א
אחו שחק עם ההסדרים  -חייבות, כולם היו במצב של פישטית רגל, לכולם עשו הסדרים, אתה תעשה חכמות 

 שלך".
 , דברי דן תיכון. 9.5.94, וכן דיון מיום 17.2.1993דיון במליאת הכסת מיום 31
הממשלה, דרשה משר המשפטים, שיחסום את ההליך, זאת אומרת הכסת והממשלה צעדו לקראת התגשות "כל 32

חסרת תקדים... פתאום קם שר המשפטים משה יסים ואמר שאי אפשר לחסום את זה, במקום שאתם תצאו גד, 
קאטי אי יודע שאתה גם מודעי אתה איש של יפת, ור -תאשרו את ההמלצות ותלכו עם זה, זה כואב לכם, אי יודע 

כן איש שלהם, אי אפשר לחסום אותם, במקום ללכת גד, תלכו עם... משה יסים ראה התגשות וראית בין הכסת 
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 על הממשלה היה להקים ועדת חקירההחזיק בעמדה קיצוית אף יותר, ולפיו ,לה דאז, זמירלממש

  .הייתה עדיפה על פי ועדת חקירה המוקמת על ידי הוועדה לביקורת המדיה) ,ולעמדת ,(וכזו

  

 כי דו"ח מבקר המדיה הוגבל " להקמת ועדת החקירה, הואהסבר "פורמאליסטי - מבקר המדיה

חיזקה  יתכן וסיבה זו ים המבוקרים לפי חוק מבקר המדיה, ואלו לא כוללים את הבקים.לגופ

 מיצוי הדין "באופן אישי" עם הבקאים. -קירה את אחד הדחפים החזקים למיוי ועדת הח

 הסביר את עמדתו כי. מבקר המדיה למצות את הדין עם הבקאים באופן אישישתאפשר 

  .)7.1.85( "ביקשתי הקמת ועדת חקירה, כי לא מיציו את שאלת האחריות"

קורת סרב להשתתף בדיון בוועדה לביית, קט מבקר המדיה עמדה בדלבתחילה, 

והציע  ,בושא לא רצה להביע את עמדתו, בושא החלטה האם לבקש ממו חוות דעתהמדיה ב

כי הוועדה לביקורת לכלול את הושא בדו"ח שתי מטעמו. לאור התמשכות איסוף החומר, וחשש 

וועדה בסוף לל המבקר יעצהלחקור את הושא (ראיון דן תיכון), המדיה תאלץ לכפות עליו 

 , עם1.1.85ביום .חשיבות הושא לביקורת המדיה לקבל את עמדתו להגשת דוח פרד אף מפאת

, בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה ביע את דעתו החרצתהגשת הדו"ח הפרד, מבקר המדיה ה

  33וכי קיימים גופים שלא חקרו וצריכים להיחקר.

  

  הקמת ועדת החקירה ליצולי שואה (ועדת דורר) 2.1.28.

רצף אירועיםהכולל בין השאר עבודה קדם  יצולי השואה,להקמת ועדת חקירה בושא הסיוע ל

פרלמטרית שמשכה שים אך לא הביאה בסופו של יום לתוצאות משמעותיות, עליית מפלגת 

הציבורי, מחאה ציבורית רחבת סביב וסוגיות הוגעות לקשישים לסדר היום לשלטון הגמלאים 

בעיתויהמסויים בו מאת מבקר המדיה בושא אה ופרסום הדו"ח הפרדהסיוע ליצולי השו

ליקויים חמורים בטיפול בקבוצה רגישה כמו יצולי  יתן להעריך,גורמי "רקע" אלו  .פורסם

, הקלו מאוד על השואה, עיתוי המחאה הציבורית בעיין ועיתוי הוצאת דו"ח מבקר המדיה

  הקמת ועדת החקירה (ראיון עם תומר רוזר).

  במשבר יצולי השואה: השתלשלות העייים 4תרשים מס' 

הגשת דו"ח 
הועדה הבין 

הפגת יצולי   
שואה וחברי 

ישיבת   
ממשלה 

תחילת   
בדיקת ושא 

השבעת   
ממשלת 

                                                                                                                                            
לבין הממשלה, הוא הגיע למסקה שאי אפשר לחסום את העיין, הם ילכו לבג"צ... אתם כולכם יש לכם איטרסים 

חד לא יהיה גד. לא היו ספקות שמי ששלט זה יו"ר בק הפועלים במפלגת בבקים, הכל ייחשף. אז תזרמו עם שאף א
 העבודה" (ראיון עם דן תיכון).

במסגרת זו הבהיר המבקר את החשיבות שיש בהקמת ועדת חקירה למעמדה של הכסת, מעמד שייפגע אם הכסת 33
  לא תורה לחקור באמעות ועדת חקירה גופים שהיו צריכים להיחקר ולא חקרו. 
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משרדית 
לגיבוש 
פתרוות 

  ליצולי שואה

כסת מול 
  משכן הכסת

בושא מצב 
יצולי 

השואה, 
הקרת הסרט 

"מוסר 
  השילומים"

הסיוע ליצולי 
שואה ע"י 

מבקר 
  המדיה

אולמרט 
ועליית מפלגת 

  הגמלאים

  
  2006אפריל     2006אוגוסט     15.4.2007    16.4.2007    2007מאי 

  
  

החלטה 
בוועדה 
לביקורת 

המדיה על 
הקמת ועדת 

  חקירה

ישיבה וספת   
בוועדה 
לביקורת 
  המדיה

דיון ראשון   
בוועדה 
לביקורת 
המדיה 
לקראת 

הקמת ועדת 
חקירה ומתן 

התראה 
לממשלה 

  לתת פתרוות

פרסום דו"ח   
ביקורת על 

הסיוע ליצולי 
שואה ע"י 

מבקר 
  המדיה

צעדת מחאה   
של יצולי 

  שואה

  
7.1.2008    29.10.2007    9.10.2007    15.8.2007    5.8.2007  

  

שיויים בסדר היום הציבורי ועליית מפלגת הגמלאים  לבין מתח בין עבודה פרלמטרית קודמת

שים לפי הקמת ועדת העיסוק בחקירת התחומים הכלכליים הקשורים ליצולי השואה החל  -

החקירה, ובמסגרת זו אף הוקמה ועדת חקירה פרלמטרית לאיתור רכוש קורבות השואה המצוי 

לפי דיווחי חברי  .2004מטעמה פורסם בשת בישראל, בראשות ח"כ קולט אביטל, ודו"ח מסכם 

, חברי הכסת שפעלו לעיין זה התקשו להעביר חוקים ופעלו למען יצולי השואה בכסת השדולה

על כן וצר תסכול שהביא בקרב חברי כסת אלו  מול "אויבים" בעיין זה, לאורך שים רבות.

בראשות אולמרט,  31-משלה הכוה המ 4.4.2006ביום לתמיכה בהקמתה של ועדת חקירה.

מדטים והביאה  7-כשבקואליציה ישבה לראשוה מפלגת הגמלאים בראשות רפי איתן שזכתה ל

לה לסדר היום הציבורי באופן המומטום שבו ושא הקשישים עלהקמת המשרד לעייי גמלאים.

יין יצולי לאורך דיוי הוועדה לביקורת המדיה בעתבטא הכה לאהדה בקואליציה, לי, וזכל

בין מובילי המאבק מתח אחד וצר  - שיוי זה הביא לשי מתחים בסוגיית יצולי השואההשואה.

 הפרלמטרי הוותיק (אשי השדולה בכסת) לבין תופת הטיפול "החדשה" ביצולי השואה לאור

בין הטיפול הכללי הקשישים לצורך  שי וצר מתחעליית סוגיית הקשישים לסדר היום. 

הגמלאים  על אותם משאבים. אשי מפלגת ות ליצולי שואה וכששתי הקבוצות התחרוייחסבהת

 מהצד השיו, ומחוייבים לעמדתההיו חלק מהממשלה והקואליציהעצמם עמדו בפי מתח, מאחרו

  35מהטיפול הלקוי ביצולי השואה. םתוך התרשמות 34מחויבים לייצוג של הציבור שבחר בהם,

                                                 
 יש לציין כי סוגיית הטיפול ביצולי השואה, אמם הופיע כחלק ממצע מפלגת הגמלאים (גיל), אך לא בראשו.34
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 ת  -  יצולי השואההמאבק הציבורי למעןיצולי השואה שהיו  2007בש החל מאבק למען

הייתה להעלות את הושא למודעות הציבור ולהפעיל  ןקבוצות פעילים שוות, שמטרתותלושותפ

תרם  2007די "מוסר השילומים" באפריל וסף לכך הקרתו של הסרט התיעו .לחץ על שר האוצר

שתי הפגות בולטות בעיין זה התקיימו בשת  .יצולי השואה לסדר היום הציבורי להעלאת מצב

ערכה הפגה מול משכן הכסת במחאה על מצבם הכלכלי הקשה של  16.4.2007ביום  :2007

ערכה צעדה של אלפי יצולי שואה, ) nrg ,5.8.07( 5.8.2007, וביום )ynet ,16.4.07( היצולים

  די "למחות על יחס הממשלה ליצולים". סטודטים ואזרחים כ

  

בעקבות טעות חוזרות ושות בדבר מצוקתם  -  פעולות הממשלה בעקבות המאבק הציבורי

הכלכלית של יצולי השואה, לחץ ציבורי שהופעל בושא ופעילות חברי הכסת, הורה שר הרווחה 

ת לגיבוש פתרוות משרדי-והשירותים החברתיים דאז יצחק הרצוג על הקמת הוועדה הבין

למצוקת יצולי השואה, בראשות מכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מר חום 

קיימה ישיבה בושא יצולי השואה  הממשלה .2007, ודו"ח מטעמה הוגש בחודש מאי איצקוביץ

(וואלה,  פגשה עם אשי ארגוי יצולי השואה, בד בבד עם המאבק הציבוריו, לקראת יום השואה

אישרה הממשלה תוכית אשר הביאה לתשלום קצבאות חודשיות  2007.בובמבר )19.8.07

הממשלה את אישרה 2008ביואר וסיוע,צאי מחות וגטאות שלא קיבלו עד אותו שלבלכאלפיים יו

מיום  2534, החלטת ממשלה 13.1.2008מיום  2941החלטת ממשלה (חלקה השי של התוכית 

  .)הממשלה, אתר משרד ראש 4.11.07

בחלק מאמצעי התקשורת עלה כי ראש הממשלה (אולמרט) "תקף" את מאבק יצולי 

יצא כגד לבוש המפגיים במדי אסירים, וכן הביע יד קשה בוגע בכך שהשואה ו"מצעד החיים" 

. בפתח )nrg ,5.8.07( לגובה הקצבאות וכי איו מתכוון להעלות את התקציב שסוכם שבוע לפי כן

התייחס ראש הממשלה לושא והזהיר מפי שימוש ציי ביצולי  5.8.07לה מיום ישיבת הממש

  השואה לצרכים פוליטיים. 

  

                                                                                                                                            
בוועדה לביקורת המדיה, יו"ר הוועדה זבולון אורלב היטיב לתאר את הדילמה: "הטעות שלו  9.10.07בדיון מיום 35

סת מסיעתו עובר מסלול ייסורים אצל פקיד הן כלפי השר ולא כלפי הפקידים. כששר יושב פה ואומר שחבר כ
ממשלתי, זה לא דבר תקין...". בסיכומה של אותה ישיבה, בה מאיים אורלב בהקמת ועדת חקירה ממלכתית אם לא 
ייתו פתרוות בתוך עשרה ימים, הוא מציין כי "הדבר מהווה מבחן "לחבריו" בקואליציה שצריכים להחליט איפה 

 ולי השואה או "שהם מוכים לחפות על מחדלים". לצד יצ –הם עומדים 
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ולדתו של דו"ח מבקר המדיה היו דיון שהתקיים ה - )2007פרסום דו"ח מבקר המדיה (אוגוסט 

בו תבקש מבקר המדיה, לאור ידיעות בתקשורת, לכתוב חוות דעת לושא  5.6.06ביום 

  התייחסות הממשלה ליצולי שואה"."

פרסם מבקר המדיה "דוח ביקורת על הסיוע ליצולי שואה", לאור  15.8.2007ביום 

ציין מבקר המדיה כי . בפתח הדו"ח 2007ועד אפריל  2006בדיקה שערכה בין החודשים אוגוסט 

ת מצא שושא להכת הדוח הועקה עדיפות על פי דוחות מבקר אחרים, "משום שמבחיה ערכי

באמצעי  צולי השואה. על פי כתבות שפורסמוזה חשוב ביותר" כשלגד עייו עמדה מצוקת י

תון  התקשורת, דוח מבקר המדיה פורסם על רקע מאבקם של יצולי השואה לשיפור זכויותיהם.

ולי בעיצומו של מאבקם הציבורי של יצ -זה עשוי להסביר את עיתוי פרסומו של דו"ח פרד זה 

"אולי כדי להדוף  כי פירוט בדבר חשיבות הושא ועדכתבבדו"ח עצמו פתח הדבריםבהשואה.

  מראש טעות על עיתוי הפרסום, בשיאו של גל מחאה".

  

מרכז הארגוים של יצולי השואה בישראל" המהווה 'ארגון גג' " - תפקיד ארגוי היצולים

' השפיע לאורך ישיבות הוועדה והמאבק הציבורי, המאגד עשרות ארגוים של יצולי שואה

לחשיבותם מצאת בהתייעצות שקיים עמם יו"ר  תימוכיןלקידום ומיצוי זכויות היצולים.

הוועדה אורלב בשאלה האם עדיין יש מקום לעמוד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית (ועדה 

  ). 29.10.07לביקורת, 

  

להקמת ועדת החקירה קדמו שלושה דיוים  - המדיההקמת ועדת החקירה בוועדה לביקורת 

קוקרטיים בוועדה לביקורת המדיה, במהלכם שמעו ארגוי היצולים, חברי כסת והוצגה 

  . 7.1.2008, עד הקמת הוועדה ביום עמדת הממשלה

 את הדו"חלידשטראוסהגיש מבקר המדיה בישיבה זו  -9.10.2007מיום ישיבת הוועדה 

ימים, בהשתתפות החשב הכללי וציגי  10הוועדה תתכס בתוך ומה הוחלט כי הפרד. בסיכ

על פי הממשלה, ואם לא ייתו פתרוות "יהיה רוב מוחץ להקמת ועדת חקירה ממלכתית".

בשל העדר משמעת קואליציוית, קיים סיכוי סביר כי הצעתו של אורלב פרסומים בתקשורת "

  ynet ,9.10.07(.36( תתקבל"

                                                 
בישיבה התבטא אורלב כי "רק אם אקבל הוכחות חד משמעיות כי כל ההתחייבויות ליצולי השואה קויימו, אמע 36

את הקמת ועדת החקירה הממלכתית. אם לא, שהממשלה תתמודד עם ועדה אשר לה סמכויות להסיק מסקות 
 אישיות גד האחראים".
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בפתח  37.בדיון זה כחו ארבעה חברי כסת בסך הכל -  29.10.2007הוועדה מיום  ישיבת

הדברים מסביר אורלב כי אחרי הישיבה הקודמת הוא עבר בין הסיעות, "בעיקר סיעות 

הקואליציה", שמסרו לו כי יש לקיים ישיבה וספת ואם אין ברירה גם חברי הקואליציה יתמכו 

לאור דיווח על אפשרות של קידום  .)29.10.07ון ועדה, (די בהקמת ועדת חקירה ממלכתית

הוועדה החליטה לקיים ישיבת רות לתיקון חקיקה, ואפשהסכמות בין הממשלה למרכז הארגוים

  מעקב בשבוע הראשון של חודש יואר לגבי הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

חמישה מהאופוזיציה חברי כסת,  12כחו בישיבה זו -  7.1.2008הוועדה מיום  ישיבת

לדבריו של אורלב הוא   38., וההצעה להקמת ועדת החקירה התקבלה פה אחדושבעה מהקואליציה

"אוי לבושה שכן לא קיים "ישיבות מקדימות" עם חברי כסת ולא יהל משא ומתן עם מפלגות 

 לדיון זה לא הגיע .)29.10.07(דיון ועדה,  אם יתברר שהיו כאן גיוסים וקואליציות ואופוזיציות"

 זה כי בתקשורת התבטא אורלב בעיין, ו, על אף הזמת הממשלהציג בכיר של הממשלה

"היעדרותם של השרים ושל דיור רק משקפת את היחס המשפיל והמזלזל שהממשלה מעיקה 

  ynet ,7.1.08(.39( ליצולי שואה"

  

  הקמת ועדת החקירה לעיין מים 3.1.28.

) 1(ב14עשה, וזו הפעם היחידה, שימוש בכלי "מרחיק לכת" והוא סעיף  הקמת ועדת חקירה זוב

של מבקר  לחוק מבקר המדיה המאפשר הקמת ועדת חקירה בושא הכלול בדין וחשבון שתי

. הדו"ח השתי שעל בסיסו עשה שימוש (להבדיל מושא שעלה במסגרת דו"ח פרד") המדיה

תקופת הקמת ועדת  .2006בשת  שפורסם כשתיים לפי כן,, ב'56בסעיף היו דו"ח מבקר המדיה 

החקירה לוותה במשבר מים קשה מאוד בשל רצף שים שחוות שהגבירו את הלחץ "לעשות 

משבר פעלה למימוש תוכית חירום בעיין  מצידה , והממשלהמשהו" עם ממצאי הדו"ח השתי

משלה באותה עת הייתה של כפי שארע בשתי ועדות החקירה הממלכתיות האחרות, המ. זה

  מפלגת קדימה, בשלהי כהותה.

  במשבר המים: השתלשלות העייים 5תרשים מס' 

הקמת ועדת 
  החקירה

קמפיין   
התראה של 
ממשלת 

ישראל לגבי 

פרסום דו"ח   
מבקר 

המדיה 
  ב'56מספר 

הקמת ועדת   
חקירה 

פרלמטרית 
  למשק המים

                                                 
  ם מהקואליציה (ודלמן וסולודקין) ושיים מהאופוזיציה (אורלב ווילן).שיי37
  כחו חמישה ח"כ מהאופוזיציה ושבעה חברי כסת מהקואליציה.38
באמצעי התקשורת עלה כי יום לפי הדיון בוועדה, פגש ראש הממשלה אולמרט עם ציגי היצולים וסיכם איתם 39

שהממשלה לא עמדה בלוח הזמים המקורי שסוכם עמה לעיין, וואלה,  על לוח זמים חדש להעקת הקצבאות לאחר
7.1.08 . 
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  משבר המים
  

  2001יוי     9.5.2006    2008יולי     28.7.2008
  

  

הוקמה ועדת חקירה  27.6.2001ביום  - ועדת חקירה פרלמטרית –עבודה פרלמטרית קודמת 

פרלמטרית לושא משק המים שהוטל עליה לחקור מהן הסיבות שגרמו למשבר במשק המים, 

הפרלמטרית הוועדה . ולהמליץ על פעולות דחופות וצעדי חירום וגם על פתרוות לטווח הארוך

הסיקה כי משק המים מצא למעלה משלושים שה במשבר עמוק שהגיע לקודה קריטית, שהיו 

"מעשה ידי אדם" ויהול יעיל ואחראי יכול היה למוע אותו. בעת הקמת ועדת החקירה 

הממלכתית עלתה סוגיית ועדת החקירה הפרלמטרית, והדמיון בין השתיים הביא לקריאות שלא 

  .)nrg ,28.7.08, 30.12.09(כלכליסט,  ת חקירה וספתלהקים ועד

  

ועדת החקירה הממלכתית הוקמה ביולי  -  משבר מים חמור בעת מיוי הוועדה ופעולות הממשלה

 לדברי ראש רשות המים דאז .)ynet ,12.11.08( פקד את ישראל משבר מים חמור, בשה בה 2008

הערכה דה בלתי צפויה בהיצע המים הטבעי, בשל ירי המשבר ארע ,בפי ועדת החקירה (פרופ' שי)

. 2%-, כשההסתברות לרצף מעין זה שוצר של שים שחוות הוא פחות מלא כוה של הסיכוים

החורף "האחרון" (לפי הקמת ועדת החקירה) היה שחון באופן קיצוי וממוצע הגשמים בו עמד 

בתחילת חודש יולי הוכיחו כי הכרת  מהממוצע הרב שתי. מדידות שבוצעו בכרת 65%-על כ

הגיעה לקודת שפל, ופרופ' שי העריך כי בתוך חצי שה יגיעו ל"קו השחור" שממו רצוי מאוד 

זבולון סוגיה זו לא עלמה מעיי יו"ר הוועדה,  .)29.7.08, הארץ, nrg ,28.7.08( שלא לשאוב מים

להצביע על סכה מיידית ומוחשית  כדי, שמעבר לפעילות בוועדה יצל את המומטום אורלב

  .)28.7.08(דתילי,  ין המיםבעי

עצמה עלתה גם בישיבות ובפעילות המוסדות המהלים  2008התייחסות למשבר בשת 

(ייר  כדי החלטת ממשלה לתוכית חירום להתמודד עם המשבר הקשהל, שהגיעו יםאת משק המ

התרעה תחת הכותרת  הממשלה בקמפיין בוסף החלה.)10.11.08אגף תקציבים במשרד האוצר, 

"ישראל עוברת מאדום לשחור" שבמסגרתו הוצבו שלטון חוצות שמטרתו לשות את התודעה 

הלאומית בקשר לתפישת משבר המים ולרתום את הציבור למאמץ משותף כדי לעבור את השים 

  .)9.7.08(הארץ,  הקשות עד לפתרוות ההתפלה
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ח הוועדה הפרלמטרית עולה כי מאז הקמת מוסד מבקר מתוך דו" - דו"ח מבקר המדיה

כתבו דוחות חמורים  1987והחל משת  ,המדיה, עסק זה האחרון בהרחבה בושאי המים

  במיוחד. 

בעיין מיעת המלחה  ובו פרק 40ב'56מבקר המדיה מספר  השתי של דו"חהמועד פרסום 

 . עם זאת הדיון באמור בו9.5.2006 היו ,וזיהום של אקוויפרים והקמת מתקים להתפלת מי ים

. ישיבות 28.7.2008לאחר מכן, ביום  למעלה משתיים והקמת ועדת החקירה בעקבותיו ארע

התקיימו במהלכה של שת (לגבי שאר פרקיו) ב'56הוועדה לביקורת המדיה בעיין דו"ח מספר 

התזמון בחר כדי להשיג מעלה חשש כי  2008, ובעיקר בתחילתה. דיון לאחר אמצע שת 2007

  מטרה כלשהי, אולי בהתאם למשבר החמור במשק המים.

שוים בעבודת משרדי הממשלה  לכשלים הביקורת שערך מבקר המדיה הופו מסקות

צעדים שהיה צורך לקוט ולא  הרלווטיים למיעת המלחה וזיהום והקמת מתקים להתפלה,

ים, וחוסר המעש מצד גורמים אחראיים בממשלה , קיומן של מחלוקות שוות בין הגורמקטו

בהתחשב בכך שועדת החקירה הוקמה בשיאו של משבר מים שהתרחש בשת  41לפתרוות התפלה.

מתעורר ספק בדבר הקשר בין הסוגיות העולות בדו"ח מבקר המדיה, היקפן, וחומרתן, , 2008

לא קיים קשר סיבתי בין לבין הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. דווקא בהקשר זה, לדעתי, 

, ועשה שימוש בדו"ח מבקר שהיה דו"ח מבקר המדיה לבין הקמת ועדת חקירה ממלכתית

  ."בהישג יד" כדי להצדיק הקמתה של ועדת חקירה

  

בדיוים סביב משבר המים וכן בדיוים להקמת ועדת חקירה  - משרד האוצר והחקלאים

  איטרסים קוקרטיים:ממלכתית יתן לזהות שתי קבוצות המזוהות עם 

באופן מסורתי זכה להאשמות (גם מצד ועדת החקירה הפרלמטרית וגם  -משרד האוצר  .1

(שהביאו למשל  מהשר בן אליעזר) בדבר יווט משק המים לפי אמות מידה כלכליות

צטרף גם כלפי האוצר הלטעות 42להפחתה בפתרוות התפלה) שהיא זו שהביא למשבר.

                                                 
  31.8.05 - עוסק במערכת הבטחון ופורסם ב 2005א' לשת 56דו"ח 40
הקוקרטית לגורמים רלווטיים בממשלה, ולצעדים שהיה עליהם לקוט אך הם לא  דו"ח המבקר כללההתייחסות41

קטו, ותוצאות מהלכים אלו,  בעבודת השירות ההידרולוגי בציבות המים (עבודות תחזוקה, יכולת הפיקוח 
ן ציבות והבקרה), ממצאים לעיין הקמת מתקים להתפלת מי ים, אי התקת תקות למיעת זיהום מים, מחלוקת בי

המים למשרד לאיכות הסביבה בעיין סמכויותיהם, ליקויים בפעולת מהלת מי השתייה. בסיכום חלק זה הסביר 
מבקר המדיה כי הזקים הגרמים לאקוויפרים כתוצאה משאיבת יתר חזרו ועלו מצידו, אך הממשלה, ציבות המים 

כי לא קודמו די פתרוות לאספקת המים באמצעות והמשרד לאיכות הסביבה לא עשו די לעצור את ההידרדרות, ו
  התפלת מי ים.

בדיון בוועדה לביקורת התבטא בן אליעזר: "אי עומד על כך שהוועדה תקום ותסביר לכולם מה קומץ פקידים, 42
מוכשרים ככל שיהיו, מסוגלים לעולל למדיה שלמה... אי רוצה שהוועדה תקבע חד משמעית מי אשם ולמה, שכן 

 תמיד לראות הכל דרך החור שבגרוש ודרך שת התקציב" –ם משתים אבל הקוספציה שארת הפקידי
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ועל כן אין להתפלא  43ממרצ, שככלל קשור גם לאיטרסים החקלאיים,ח"כ אבשלום וילן, 

 על תמיכה מעין זו ואמירות כלפי האוצר שעשויות "להרחיק את האש" מהחקלאים. 

ם החקלאים מהווים את השדולה הקיימת בעיין המים, ולהם עיין מרכזי במי - חקלאים  .2

על ידי  מאוחר יותר , שאף הוכרהחקלאים תפסים כמייצגי הפן האידיאולוגי.כגורם ייצור

בשל התעקשות על  ,)ynet ,24.3.10( ועדת החקירה כגורם לסטגציה בושא משק המים

היה שלילית מחשש להפיית אצבע  גישתם להקמת ועדת חקירה שיטת תמחור המים.

וחשש כי יהפכו "להיות  מאשימה כלפי התהלותם לאורך השים והפעלת הלובי מטעמם

  .)ynet ,9.8.08( זל של המשבר הוכחי"השעיר לעזא

  

חברי כסת  12כחו  28.7.2008בדיון בושא מיום  - 28.7.2008דיון מיום  -הקמת ועדת החקירה 

לשדר מסר של קבלת  זבולון אורלב יסהמהקואליציה. 5-מהאופוזיציה ו 7חברי ועדה, מהם 

ה ימים כעשר הקואליציה עודכה על ידואופוזיציה. לדבריו  –החלטה ללא מחלוקות קואליציה 

המוקדם שערך בדיון.לא קיבל את עמדתה הוא אך באפשרות הקמת ועדת חקירה, קודם לכן,

את עמדת הממשלה פעם וספת,  פורמאלי לפי דרישת החוק) הוא ביקשבושא (לפי הדיון ה

יתכן  44.)28.7.08, (דיון ועדה מעויין לקבל את תמיכתה ממש עד למועד הדיוןהסביר כי הוא ו

שברטוריקה מעין זו יסה אורלב ליצור מצג לפיו איו כופה ועדות חקירה על הממשלה, אלא 

שעשתה קריאה והזדמות הוגת לממשלה להקים ועדת חקירה בעצמה, אך משלא טלה את 

  המושכות בעיין, "אלצה" הוועדה לביקורת המדיה להקימה.

ר בן אליעזר על "האחריות" שגילה בתמיכתו בהקמת אורלב את הש במהלך הדיון שיבח

ציין כי תמיכה זו מביאה לכך שההחלטה על הקמת ועדת חקירה תתקבל פה ו ועדת חקירה,

חקירה מהפרוטוקול עולה כי בן אליעזר הוא ששכע את זבולון אורלב להקים ועדת 45.אחד

ורה כל כך חרצת בהקמת מודע היטב כי עמדה שלו התומכת בצ היה אליעזרבן השר . ממלכתית

, והוא מודה שאיה מייצגת את עמדת ועדת החקירה, יתכן ויש בה יגוד לעמדת הממשלה

                                                 
התמודד בהצלחה על תפקיד מזכ"ל  17-אבשלום וילן שימש כמזכיר הקיבוץ הארצי, לאחר כהותו בכסת ה43

  התאחדות חקלאי ישראל
לא קיבלתי את עמדת הקואליציה, אי דברי זבולון אורלב בדיון בוועדה: "אי מוכרח לומר שחרף פיה וספת 44

חושב שוועדות חקירה ממשלתיות לא צריכות להיות שדה התגחות בין קואליציה לבין אופוזיציה... אם הממשלה 
תתמוך בעיין הזה אי חושב שוכל היום לעשות היסטוריה בסוגיית משק המים מתוך כווה שלוועדת חקירה 

להביא לתיקון המצב... ישן שתי אפשרויות, האחת שעל פי החוק הממשלה ממשלתית יהיה משקל גדול מאוד כדי 
יכולה להקים ועדת חקירה, האפשרות השייה שוועדת ביקורת המדיה יכולה להקים ועדת חקירה, אי מבין שאחו 

 מעדיפים שוועדת הביקורת תכין...".
י בעיתון ידיעות אחרוות ששר התשתיות ישיבת הוועדה המוקדמת בושא: "אי קורא עיתוים, והבוקר קראת45

הלאומיות הבטיח להצטרף לתמיכה בהקמת ועדת חקירה בושא משק המים, אז אם השר יתמוך בבזה אי מעריך 
מחברי הוועדה. על פי  2/3ח"כים המהווים  10שהוועדה תחליט פה אחד". בסוף הצליח אורלב "לאסוף" הסכמתם של 

משך מספר דקות את הרוב הדרוש והח"כחיםחין ואיתן "התדבו" לגייס ח"כים דיווחי התקשורת התעכב הדיון ל
 להצבעה בוועדה.
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מחברי הכסת  2/3 בסוף התקבלו תמיכתם של.הקואליציה או הממשלה, שבה הוא משמש כשר

  46מהקואליציה. 5-מהאופוזיציה ו 7 שכחו, 

  

  במפוי גוש קטיףהקמת ועדת החקירה לטיפול הרשויות  9.2.1.4

טיפול הרשויות באזרחים שפוו בחודש ועדת החקירה ועדה לחקור את  - רקע על המשבר

במסגרת "תכית ההתתקות"  חבל עזה ובצפון השומרון. הפיוי בוצעבמיישובים  2005אוגוסט 

בוצע על ידי צה"ל והמשטרה ועל הטיפול עצמו . הפיוי שרון אז על ידי ראש הממשלהשהוצגה 

במפוים הופקדה מהלת סל"ע שהוקמה במשרד ראש הממשלה למטרה זו. במועד הקמת הוועדה 

 ות מיוחדים שהגיש בשתשיקום מרבית המפוים טרם הסתיים כפי שדיווח מבקר המדיה בדוח

למרות זיהויו של משבר זה עם ציבור מאוד מסויים, בוועדה לביקורת  .2009וביואר  ,2006

כושא שאיו פוליטי מפלגתי אלא לאומי (ראיון עם עמירה  טופלפוים המדיה מצבם של המ

 -כך הושא אף הוצג  דותן), שיש חשיבות לקדמו, לא משה באיזה צד מדובר במפה הפוליטית.

  אושי ממדרגה ראשוה.-כושא שזוכה לטיפול שאיו פוליטי, אלא חברתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הטיפול במפוי גוש קטיף במשבר: השתלשלות העייים 6תרשים מס' 

הקמת ועדת 
משה לטיפול 

במפוים 
בוועדה 
לביקורת 

תחילת   
כהותה של 
ממשלת 
  אולמרט

הגשת דו"ח   
פרד ע"י 
מבקר 
  המדיה

דו"ח  הגשת  
פרד ע"י 
מבקר 
  המדיה

פיוי תושבי   
גוש קטיף 

וצפון 
השומרון 
בתכית 

                                                 
על פי דיווחי התקשורת, התעכב הדיון למשך מספר דקות כדי להשיג את הרוב הדרוש והח"כים חין ואיתן 46

בה בה הוחלט על הקמת .עוד יצויין כי בישיבה שקדמה לישיynet ,28.7.08"התדבו" ללכת ולגייס ח"כים לוועדה, 
  ועדת החקירה, ועסקה באמור בדוח מבקר המדיה עצמו כחו רק שישה חברי כסת.



50 

 

  ההתתקות  המדיה
  

  2005אוגוסט     2006יואר     2006מרץ     2006מאי     2006יוי 
  

הגשת בג"ץ גד 
החלטת 
הוועדה 

להקים ועדת 
  חקירה

 דיון בוועדה  
לביקורת המדיה 

בהשתתפות 
המשה ליועץ 

המשפטי 
לממשלה, אישור 

הקמת וועדת 
  החקירה

התפטרות   
אולמרט מתפקיד 
ראש הממשלה, 
הממשלה החלה 
לכהן כממשלת 

  מעבר

דיון בוועדה   
לביקורת המדיה 
בהשתתפות מכ"ל 

משרד ראש 
הממשלה והמשה 
ליועץ המשפטי 

. הצבעה לממשלה
על הקמת ועדת 

חקירה בה 
"התחלפו" ח"כ, 
לבסוף וצר רוב 
להקמת ועדת 

  החקירה.

יציבות ממשלת   
אולמרט 

מתערערת: 
התקבלו שלוש 
הצעות אי אמון 
בממשלה ובסוף 
החודש הודיע 
ו אולמרט כי אי

מתכוון להתמודד 
בבחירות לראשות 

  מפלגת השלטון

  
 2008יולי     30.7.2008    21.9.08    24.11.2008    2008דצמבר 

  
  

  
 הגשת דו"ח. 

ע"י  פרד וסף
מבקר 

המדיה, דיון 
בו והצבעה על 
הקמת ועדת 

  חקירה

  

7.1.2009 
  

במפוים קיבל ושא ההתתקות והטיפול  -עבודה פרלמטרית בוועדה לביקורת המדיה 

כבר  , עוד טרם ההחלטה על הקמת ועדת חקירה. במה רחבת במסגרת הוועדה לביקורת המדיה

שועדה הוחלט על הקמת ועדת משה שבראשותה תעמוד ח"כ עמירה דותן (קדימה)  2006בשת 

את ועדת המשה פקדו המפוים וציג הרשות  "לסייע בפיתרון הבעיות כמה שיותר מהר".

באופן שוטף, אך כולם תקלו בקושי "בהזזת הדברים", כולל הרשות המבצעת המבצעת 

שהסבירה בפי ועדת המשה קשיים בתוכה עצמה. מפעילות ועדת המשה שמשכה כשתיים 

ראה כי במקרים רבים "קצרה ידה מלהושיע" הגם שציגי מהלת סל"ע תפסו כעושים "עבודת 

כבמה לקיים דיון וסף הוועדה לביקורת המדיה תפסה ). ועדת המשה ו7.1.08קודש" (דיון 

, וייתכן שמצב זה אף הוא הביא ללחץ להקים על הממשלהבעיין המפוים ולהפעיל לחץ וסף 

  .ועדת החקירה -, שיוכל לסייע בושא פורום שהוא מעל הוועדה לביקורת המדיה

דותן  החקירה.כיוזמת הקמת ועדת  (קדימה) תפקיד משמעותי עמירה דותןח"כ ל

(ראיון עם תומר  כמי שאיה מזוהה עם המפויםהשתייכה למפלגת השלטון, ותפסה בתחילה

כמייצגת מפלגה שחרטה על דגלה את הר ועדת המש. לדבריה שאה בתפקיד יו"רוזר)

יסתה לדבר על  היא .כהכה לפיוי עתידי וסף(ראיון עם עמירה דותן)וכסות", ה"התתוכית
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 או להסכמה אקטיבית ולא זכתה להקשבה -מפלגת השלטון קדימה  -שי מפלגתה ליבם של א

לדבריה היא "איבדה"  47.עם עמדתה בדבר חשיבות הטיפול בושא (ראיון עם עמירה דותן) פעילה

 כי לא שאפה להיות חברת כסת קדציה וספת.בין היתר את המפלגה שלה, אך זה לא עיין אותה

אין בידי ה בתחושה שלה כי קיימת חשיבות עצומה לטיפול בושא, וכי הקמת ועדת החקירה לוות

פגישות ודיאלוג , יויםדלמרות , בהם כסת כלים אמיתיים אפקטיביים לטפל במצבים אלו תחבר

היא איה מצליחה להביא לשיוי מצב קשה ומתמשך.  התזמון של סוף עם כל בעלי העיין, 

יו"ר הוועדה זבולון אורלב (המייצג בין השאר את ציבור ממשלת אולמרט, ושיתוף פעולה עם 

את הקמת ועדת החקירה הממלכתית (ראיון עם עמירה דותן). זבולון ואיפשרו, קידמוהמפוים)

אורלב עצמו עשה פעילות פרלמטרית לגיוס ושכוע חברי כסת להצביע בעד הקמת ועדת 

  החקירה (ראיון עם תומר רוזר).

בשת  יםמיוחד ותדוחשי ההתתקות הגיש מבקר המדיה ביצוע  לאחר -  מבקר המדיה

 כיהיתהבכל אלו, עמדת מבקר המדיה  .בעיין הטיפול במפוים2009ודוח מיוחד וסף בשת  2006

בזמן ההתתקות מבקר המדיה ערך ביקורות "בזמן .קיימים ליקויים רבים בטיפול במפוים

. )10.8.05, 9.8.05(ישיבות הוועדה  בוועדה לביקורת המדיה , והתקיימו גם דיוים בהםאמת"

אמצעי  הקשר הבלתיורמה להעברת מסרים לממשלה, ופהפכו לפלטבמצב זה אשי מבקר המדיה 

 2009את הדו"ח משת פרסםרלקראת הקמת ועדת החקירה, ויתכן כי המבקבין המפוים המשיך 

שהתעורר בדבר הקמתה של 48הספק המשפטי, ולאור בעיין זה לאחר שעה לבקשת המפוים

  .ועדת החקירה

. הקמת ועדת חקירההדוחות המיוחדים ישמשו כמכשיר לשמבקר המדיה תמך בכך 

אל האם הדוחות שהגיש כשח"כ אורלב הקשה וש 30.7.08ה מיום בדיון הוועדה לביקורת המדי

המדיה הבהיר  מבקר–שיכולים לאפשר הקמת ועדת חקירה–הים "רגילים" או "פרדים" 

רלווטיים להקמת ועדת חקירה בין  2006במפורש שמדובר בדוחות פרדים, ואלו של חודש מרץ 

השאר מכיוון שערכו כ"ביקורת בזמן אמת", וכי הפרשות שכעת יתה לדוחות אלו, מאפשרת 

                                                 
דותן מציית בראיון איתה כי גם בושאים אחרים יצאה גד אולמרט (ראש הממשלה המכהן דאז) למשל לאור 47

  התהלותו במלחמת לבון השייה, ובעוד ושאים.
, עסקה 30.7.08הקמת ועדת חקירה זו, ועלתה עוד בדיון הוועדה לביקורת מיום  המחלוקת המשפטית שליוותה את48

לעיין ההתתקות, יכולים לשמש כבסיס להקמת ועדת  2006בשאלה האם הדו"חות שכתב מבקר המדיה בשת 
ים ). לפי הטעה, סמכות החקירה של ועדת החקירה לפי החוק מוגבלת לושא1(1(ב)14חקירה ממלכתית לפי סעיף 

הכללים ב"דין וחשבון פרד" וחלק מהושאים שכללו בכתב המיוי לוועדת החקירה לא דוו בדו"חות מבקר 
. כגד החלטת הוועדה לביקורת המדיה 10618/08. טעה זו גם היוותה את הבסיס להגשת בג"צ 2006המדיה משת 

ו מועד של הוועדה לביקורת המדיה להקים , והחלטה וספת מאות2009עם הגשת דו"ח פרד וסף בחודש יואר 
  , הוכשרה הדרך לוועדת החקירה הממלכתית. 2006ועדת חקירה ממלכתית, על בסיס דו"ח זה והדו"חות משת 

את טעת חוסר הסמכות הביע המשה ליועץ המשפטי לממשלה בישיבות הוועדה לביקורת המדיה, עוד טרם הקימת 
מכתב בעיין זה לח"כ מיכאל איתן, ששימש  4.11.08ת המשפט העליון כתבה ביום ועדת החקירה. כמו כן, שיאת בי

) שיאת בית המשפט 24.11.08אז כיו"ר הוועדה לביקורת המדיה. לדבריו (במסגרת דיון הוועדה לביקורת מיום 
זה אושרה  העליון הבהירה כי אם הוועדה לביקורת תעמוד על ההחלטה היא תמה את חברי הוועדה כדרש. בדיון

הקמת ועדת החקירה. דברים אלו מתעוררים שאלות בדבר עצמאות הרשות המחוקקת והחלטותיה מול הרשות 
  השופטת והרשות המבצעת, שלא יידוו במסגרת עבודה זו.
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וחר בדיון מא 49התייחסות אליהם כפרדים (גם אם לא הייתה כווה שיהיו כאלו במועד הגשתם).

עמדה בהמבקר  חזיקהמשה ליועץ המשפטי לממשלה, ה ) בו השתתף גם24.11.08יותר (

  ה.להקים ועדת חקיר ) 2006דאז (משת  קיימת סמכות לאור הדוחות הקיימיםלפיה "מרחיבה" 

כגד עמדת מבקר המדיה האשים ח"כ אבשלום וילן (מרצ) את המבקר בהתערבות 

חלק בושא כל כך טעון, וכי הקמת ועדת החקירה היא ככלי לא היה צריך לקחת כי  ,פוליטית

  .) )ynet ,30.7.08יגוח ותו לא, שמעורר חשש האם כל פיוי עתידי ילווה בהקמת ועדת חקירה

לא יתן להתעלם מהתזמון בו הוגש דו"ח מבקר המדיה הפרד האחרון וסף על כך, 

על ידי מבקר  הגשת הדוח הפרד. שהוגש בעיין, בעיצומו של הדיון בבג"צ 2009בעיין זה, ביואר 

סיימה את המחלוקת המשפטית בושא, והכשירה את הדרך המשפטית דווקא במועד זה,  המדיה

  לקיומה של ועדת החקירה.

משרד ראש הממשלה הוא המשרד שהטיפול במפוים הוטל תחת  -  עמדת הממשלה

עמדה כי "לממשלה אין מה להסתיר וכי מצד אחד אחריותו. מכ"ל המשרד, רען דיור, השמיע 

ישתפו פעולה עם כל דבר שייבדק" ואף כי "לשכת ראש הממשלה מייחלת ל'מבוגר אחראי שיכריע 

כי אין כל רע טען . בפי הוועדה לביקורת המדיה, )30.7.08(דתילי,  בסוגיה של מפוי גוש קטיף"

ציין וד הרצון שלהם להשתקם ולהתקדם, ועידשיכולה להביא לדרבון המפוים ולבוועדת חקירה 

מזהיר  מהצד השי. )30.7.08(דיון בוועדה  את תרומתה הגדולה של הוועדה בעיין יצולי השואה

דיור כי ועדת חקירה וכלל העיסוק בושא רק מגביר כל הזמן את דרישות המפוים והמגוים 

ול. כמו כן לפי קבלת החלטה על הקמת בהם, ויעכב את מציאת הפתרוות וסיום הטיפהקשורים 

 72%- לפיו "יש פתרון לכל מתיישב" וכי ל ,הממשלה "קמפיין משלה"יהלה ועדת החקירה, 

  .)nrg ,23.7.08( מהמשפחות עומד מגרש לביית ביתם

 חרץ וברור המשפטי לממשלה הוא שיהל מאבק היעוץ,במקביל לעמדתו של רען דיור

הוועדה לביקורת  מהדיון הראשון בשאלת הקמתה. בדיויכגד הקמת ועדת החקירה, עוד 

המשה ליועץ המשפטי לממשלה יהושע שופמן,  ,24.11.08ומיום  ,30.7.08המדיה מיום 

(ב) מכיוון שסיבת הקמתה ובעת 14לוועדה אין כלל סמכות להקים ועדת חקירה לפי סעיף טעןש

וכי הושאים שבעטיים מעוייים להקים את ועדת  ,2006הלך שת מדוחות מבקר שהוגשו במ

  החקירה אים מוזכרים בדוחות המבקר.

,  הייתה סוף כהות ממשלתו של 2008תקופת הקמת ועדת החקירה, ביולי 

היבט זה דחף להקמת הוועדה, מאחר והיה ברור לה שאם לא עמירה דותן גם  ילדבראולמרט.

                                                 
היועץ המשפטי של הוועדה לביקורת המדיה מעיר לו כי יש לציין עיין זה במפורש במסגרת הדוחות ואין מקום 49

  בפרשות משפטית" בעיין זה."להסתפק 
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(ראיון עם מיידי, הטיפול בושא יידחהולא יקבל את הטיפול הראוי  באופן תעשה "מעשה דרסטי"

  תזמון זה גם שכע לדבריה את מבקר המדיה לתמוך בהקמת ועדת החקירה. עמירה דותן).

המפוים מאורגים במסגרת המכוה "ועד  -  ארגוי המפוים וקיומם של "קורבות"

המתיישבים", שייצג את רצוותיהם ובעיותיהם החל מיום הפיוי ועד הקמת ועדת החקירה 

ם בכסת, ובמהלכה. אלו פעלו בשיתוף "שדולת חברי כסת חוצת מפלגות" לקידום מהלכי

ציגי  .בן יוסף)ובסמגרת זאת קידמו את הקמת ועדת החקירה הממלכתית (עבודת דוקטורט, שי 

ועד המתיישבים כחו בדיוי ועדת המשה, ו"הזיו" בקשייהם ובצרכיהם את הדיוים. הם 

למעשה העמידו חזית יעילה ומשכעת כגד פעולות הממשלה, תוך הצבעה שוטפת על כשלים ועל 

  אופן התהלות הרשות המבצעת.

  

עדה לביקורת המדיה בשאלת הקמתה תקיים דיון בווה 30.7.08ביום  - וועדה לביקורת המדיהה

של ועדת חקירה ממלכתית. עוד טרם הדיון בוועדה יו"ר הוועדה אורלב הודיע כי הוא משוכע כי 

ציין ), ובדיון עצמו 23.7.08וש קטיף, (כיוס השדולה למפוי ג ימצא בוועדה הרוב הדרוש להקמתה

כגדו, ח"כ אבשלום וילן (מרצ)  ."כי מדובר בסוגיה "ממלכתית לאומית, ולא פוליטית מפלגתית

מתריס כי אורלב כבר הקים ועדת חקירה אחת באותו שבוע (ועדת המים), כשעיין המים מצוי 

.בדיון זה )30.7.08(הוועדה לביקורת,  בקוצזוס לעומת ושא המפוים שהוא ושא "טעון"

למעשה  50שיים מעו.התגדו ו 3, הצביעו בעד הקמת ועדת החקירה 9חברי כסת,  14השתתפו 

היה מדובר בהצבעה סוערת במיוחד, שבמהלכה "הוחלפו" חברי כסת שלגביהם חששה מפלגת 

קדימה שיצביעו "בעד" הקמת ועדת חקירה, בחברי כסת מטעם קדימה שיצביעו "גד" (ראיון עם 

עדת תוך כדי כך החלה "עבודה גדית" על ידי חברי כסת שהיו בעד הקמת ו 51עמירה דותן).

  להשארת כמה שיותר חברי כסת שיצביעו בעד הקמת ועדת החקירה.החקירה 

התקיים דיון וסף  24.11.08ביום השאלה המשפטית שעוררה הקמת ועדת החקירה, לאור

בראשותו של ח"כ מיכאל איתן לאשרור ההחלטה הראשוית על הקמת ועדת החקירה, בוועדה,

ח"כ איתן העלה את הסוגיות שעלו,  .לב כיו"ר הוועדה(ליכוד), שביתיים החליף את זבולון אור

בדיון זה השתתף גם המשה ליועץ המשפטי לממשלה, וחברי הוועדה אשררו את הקמת ועדת 

  החקירה.

                                                 
בעד ההצעה: אורלב (מפד"ל), מיקי איתן (ליכוד), משה שרוי (צדק לזקן), עמירה דותן (קדימה), אברהם מיכאלי 50

(ש"ס), לימור לבת (ליכוד), יעקב ליצמן (יהדות התורה), ודלמן (קדימה) ורותם (ישראל ביתו); התגדו: אבו וילן 
 ויוחן פלסר (קדימה) מעו: יחימוביץ ושכיב שאן (חברי מפלגת העבודה בוועדה).(מרצ), חאסוויד (חדש) 

כך למשל, הוחלף ח"כ עותיאלשלר שחששו כי יצביע "בעד" הקמת ועדת חקירה, בח"כ יוחן פלסר שהיה ברור כי 51
  יצביע "גד" הקמת ועדת חקירה.
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בעיין הטיפול במפוים והתקיים  וגש דוח פרד וסף מטעם מבקר המדיהה 7.1.09ביום 

באופן מוחלט זיקה בין המדט שיתן לוועדת דיון בדו"ח הפרד העדכי, שמבחיה משפטית יצר 

לאור הגשתו של דוח עדכי  .החקירה הממלכתית לבין הדו"חות הפרדים שהגיש מבקר המדיה

  . , וגם כאן הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית אושרהבו הצבעההוחלט לקיים 

 

  הקמת ועדת חקירה ולבסוף לא הוקמהעלתה האפשרות להמקרים בהם  8.2.2

יוצגו המקרים בהם עלתה האפשרות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אך לבסוף  הבחלק ז

הוועדה לא הוקמה. במקרה אחד (אסון צאלים) עלתה האפשרות להקמת ועדת חקירה לאור דו"ח 

שתי של מבקר המדיה. במקרה השי (קופות חולים) המליץ מבקר המדיה על הקמת ועדת 

  קיים דיון בושא בוועדה לביקורת המדיה. חקירה בדו"ח הפרד שכתב, אך לא הת

  

  אסון צאלים ב' 9.2.2.1

התרחשה בבסיס צאלים שבגב תאות אימוים צבאית בה הרגו  5.11.92ביום  - רקע למשבר

בעקבות התאוה הקים הרמטכ"ל  52.ת מטכ"ל, שכותה "אסון צאלים ב''חמישה חיילים מסייר

האסון עורר הדים מצ"ח, ובתוך צה"ל וכן התקיימה חקירת  ועדה לחקירת הארוע דאז אהוד ברק

ברק טש את שטח התאוה מיד חקיר שקבע כי פורסם בידיעות אחרוות ת 7.7.95יום ב. יםרב

, ואחריותו כמו גם של קציים אחרים , מבלי לדאוג שהפצועים בשטח יטופלולאחר שהתרחשה

קמה סערה ציבורית ביחס להתהגות ברק, בעקבות פרסום התחקיר בידיעות אחרוות  ."טויחה"

  .)1999(דו"ח מבקר המדיה  גברה התעייות הציבור באסון ובחקירתוו

  

  אסון צאלים ב'תרשים מס' _______: השתלשלות העייים 

תיקון חוק 
מבקר 
  המדיה.

ישיבת   
הוועדה 
לביקורת 
המדיה 

בבקשת חוות 
  דעת המבקרת

פרסום   
תחקיר 
ידיעות 
  אחרוות

דו"ח שתי   
מבקרת 

המדיה ובו 
פרק לגבי 
בטיחות 
אימוים 
  בצה"ל

אסון צאלים   
  ב'

  
18.7.1995    10.7.1995    7.7.1995    1993    5.11.1992  

  
הגשת דו"ח 
פרד בעיין 
אסון צאלים 

  ב'

דיון בוועדה   
לביקורת 
המדיה 
ואפשרות 

                                                 
 שה חיילים מילואים.אסון צאלים א' התרחש שתיים קודם לכן, ובו הרגו חמי52
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להקמת ועדת 
חקירה 
בהתאם 

  לתיקון לחוק
  

15.3.1999    25.7.1995  
  

פעילות פרלמטרית התקיימה חודשים לפי חשיפת ידיעות  - מהלכים פרלמטריים קודמים

(ידיעות  ת חוקואחרוות (אך התגברה משמעותית לאחר הפרסום), וכללה בין השאר הצע

שעסקו באופן ביצוע דיוים בוועדת המשה של הוועדה לביקורת המדיה,ו,)10.7.95אחרוות, 

מחוץ לוועדה לביקורת ריאות להקמת ועדת חקירה שמעו ק תאוות אימוים בצה"ל. תוחקיר

ברקע לפעילות זו עמד בין השאר הדו"ח השתי של מבקרת .)10.7.95(ידיעות אחרוות,  המדיה

  ) שבו הוקדש פרק לבטיחות באימוים בצה"ל.1993לשת  44המדיה (דו"ח שתי 

ר הוועדה לביקורת המדיה דאז, ח"כ דוד מגן (ליכוד), עברה הצעתו של יו" 18.7.95יום ב

הקמת ועדת חקירה על בסיס דו"ח שתי של מבקר שהתאפשרה  כךלתקן את חוק מבקר המדיה, 

גם של מבקרת המדיה 44ווצרה האפשרות להקים ועדת חקירה על בסיס דו"ח שתי  53,המדיה

במסגרת הוועדה לביקורת המדיה וגם במליאת . דוד מגן הכחיש בושא א ייכתב דו"ח פרדאם ל

  .)25.7.95(מליאת הכסת הכסת את הקשר בין תיקון החוק לבין פרשת צאלים ב'

לאור ביקורת  בזהירות ובאיפוקההערכה הייתה כי מבקרת המדיה והגת  - מבקרת המדיה

או מתגד ותבדוק אם הצבא עצמו מצדד , "טרר שחל"בפרשת  השהוטחה בה סביב חוות דעת

.משקיבלה על עצמה לחקור את הדברים, לאחר בדיקה )12.7.95(ידיעות אחרוות,  לקיומה

ם הבדיקה תיב דוח רגיל או מיוחד.בהמשך, במסגרת כי אין לדעת ארכה, הסבירה מקדמית שע

כי זה הוא מקרה לדוגמה לכתיבת דו"ח ואם יהא  בוועדה לביקורת המדיה היא התבטאהדיון 

  מיוחד ייכתב דוח מיוחד.צורך בדוח 

, 18.7.95למבקרת המדיה וצר תפקיד משמעותי לאור תיקון חוק מבקר המדיה מיום 

לפיו דרשת בין השאר הסכמת מבקר המדיה להקמת ועדת חקירה ממלכתית על בסיס דו"ח 

. כפי שהבהיר ח"כ מגן, במידה והייתה 25.7.95בדיון בוועדה לביקורת המדיה מיום  54שתי.

 יתן היה לקדם את ההחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית על ,ת את הסכמתה לכךות

מבקרת המדיה הביעה עמדה  בסיס הדו"ח השתי שכתבה לעיין בטיחות באימוים בצה"ל.

                                                 
עד לתיקון זה, יתן היה להקים ועדת חקירה ממלכתית בהחלטה של הוועדה לביקורת המדיה, רק על בסיס דו"ח 53

 פרד של מבקר המדיה. 
בוועדה  דו"ח שתילחוק מבקר המדיה, החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית על בסיס  1ב14על פי סעיף 54

לביקורת המדיה, תוכל להתקיים בתאים המצטברים הבאים: קיומן של סיבות מיוחדות, בהסכמת מבקר המדיה, 
ברוב של שי שלישים מחבריה לפחות, ובישיבה שועדה לעיין זה בלבד. תאים מצטברים אלו אים דרשים 

 רד.דו"ח פכשמדובר בהחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית על בסיס 
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, ולאחר הבדיקה שתעשה מסוייגת, וכי איה יודעת לאן בדיקתה שהחלה "תתגלגל", ומה תוליד

  בדבריה אין התייחסות לאפשרות הקמת ועדת חקירה ממלכתית. .היא תחליט אם תגיש דו"ח

החל עם פרסום  עיתון ידיעות אחרוותהתפקידו של  - ידיעות אחרוות –תקשורת 

כדי לקבל היתהלקדם את העיסוק הציבורי בושא עמדה אפשרית של העיתון התחקיר בעיין. 

חקירה ממלכתית. ואכן  שיכול היה להביא להקמת ועדת, הכרה בחשיבות פרסום התחקיר

עוד יש לציין את עמדת  55.פורסמו במהלך החודש בעיתון קריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית

מגן ובע מפרסום התחקיר על ידי ן לחוק מבקר המדיה שיזם ח"כ העיתון לפיו התיקו

ל העיתון.פרשות אחרת לתפקיד העיתון היה יסיון פוליטי להשפיע על הקריירה הפוליטית ש

  .)20.2.2002(דברי ח"כ שטיייץ, מליאת הכסת,  אהוד ברק

תקופת האסון בצאלים, כמו גם עליית הסוגיה לסדר היום בחודש  - פוליטיההקשר ה

 -בראשותו של יצחק רבין שהתפזרה ב 25-, הייתה תקופת כהותה של ממשלת ישראל ה1995יולי 

פו לבחירות שהיו אמורות להתקיים רק צי 1995בחודש יולי לאחר הרצחו של רבין.  22.11.95

אמור היה להיבחר  . בחירות אלו היו בחירות בהן לראשוה ראש הממשלה1996בחודש אוקטובר 

, כך שדימויו האישי של מועמד לראשות הממשלה חשוב באופן מיוחד. דבר זה עשוי ישירות

כפי  –אהוד ברק  – דחף להציג פן מסויים בדמותו של מתמודד אפשרי לראשות הממשלהלהסביר 

.השפעה אפשרית וספת על תדמיתו של אהוד ברק, ובעת מכך שעשה, ולהשפיע על תדמיתו

לשר הפים, לאחר שכיהן כרמטכ"ל. היו מי שיסו היה אמור ברק להתמות  2005שבאוגוסט 

לאור ).9.7.95(ידיעות אחרוות,  לעיתוי פרסום התחקירלשר הפים לקשור בין עיתוי מיויו 

הפרסומים והמשמעויות האמורות, הפכה הסוגיה (במותק מהאסון עצמו לעיתים) לזירת 

  .)10.3.99(ידיעות אחרוות,  העבודה לליכוד מפלגות התגוששות פוליטית בין

התועה לאיכות השלטון חברה  - קורבות (הורים שכולים) והתועה לאיכות השלטון

איכות השלטון וההורים משפטיים.עמדת התועה ל להורים השכולים וייצגה אותם במהלכים

הם  .)10.7.95להקים ועדת חקירה" (ידיעות אחרוות, חד משמעית כי "יש  השכולים הייתה

הבהירו כי דרישתם היא למות גוף חיצוי שייקח על עצמו את חקירת הטיפול של כל המערכת 

ים הם ראו בוועדת חקירה כמי באסון וכי מבקרת המדיה מתאימה לכך. לפי התבטאויות ההור

כך וצר לובי חריף  שתביא לצדק, ותוביל לכך שבעלי התפקידים המתאימים יישאו באחריות. 

  ובעל השפעה לכלל מקבלי ההחלטות, בין השאר באמצעות פרסום החומר בידיעות אחרוות. 

                                                 
כך למשל, לאחר שמבקרת המדיה הודיעה כי תחקור את הושא ציין העיתון כי "מדבריה של בן פורת יתן היה 55

לחבר דו"ח מיוחד. דו"ח כזה עשוי להוביל לכיון ועדת חקירה  –על סמך החומר שבידיה  –להבין, כי בקרוב תחליט 
 26.7.95ממלכתית". ידיעות אחרוות 
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ה התקיימה ישיבת הוועדה לביקורת המדי 10.7.95ביום  - הוועדה לביקורת המדיה

לחוק מבקר המדיה על טיפולו של צה"ל  21בעיין "בקשת חוות דעת ממבקר המדיה לפי סעיף 

ח"כ מגן מציין כי הושא מובא לאור "דיווחים בתקשורת ולחצים אלים ב'".וחקירתו את אסון צ

פוליטיים", ומציין כי "שמעת קריאה בציבור להקים ועדת חקירה ממלכתית". בדיון זה ח"כ מגן 

ע סקפטיות לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית לושא, אך מציע לדון במליאת הוועדה כולה מבי

  56לחוק מבקר המדיה. 21בבקשה לקבלת חוות דעת ממבקרת המדיה לפי סעיף 

לחוק  21התקיים דיון בושא "בקשת חוות דעת ממבקר המדיה לפי סעיף  25.7.95ביום 

תייחס ח"כ מגן ו את אסון צאלים ב'". בישיבה זו המבקר המדיה על טיפולו של צה"ל וחקירת

שתמע מהוועדה לביקורת המדיה במהלך הלילה הצעת חוק משלה, להעביר ליסיוות הממשלה 

מכך יתן להבין כי הממשלה  להקים ועדת חקירה בהתבסס על דו"ח שתי של מבקר המדיה.

ת המדיה לעיין, ואף וקטת מתגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית על ידי הוועדה לביקור

ציין כי אין בכוותו לעשות שימוש ח"כ מגן באמצעים משמעותיים כמו הבאת תיקון חוק משלה.

בתיקון החדש לחוק מבקר המדיה ומכחיש כי התיקון עשה על מת לחקור את התאוות בצה"ל 

, עם זאת הוא מציין בהמשך הדיון כי התקיימה אפשרות בדיון זה להקים ואת עיין צאלים בפרט

ועדת חקירה.כגד הדחף של חלק מחברי הכסת כי תתקיים חקירה על ידי המבקרת, ורצון כי 

דוח מיוחד, עומדות העמדות המבקשות להגן על צה"ל, על אהוד ברק, והטעות כי מדובר תגיש 

  .פוליטי על חשבון המשפחותבפוליטיזציה ויסיון לעשות הון 

חברי הוועדה התייחסו לכך שמבקרת המדיה החלה את בדיקת הארוע כבר בשלב זה, 

אין למעשה . ולבדיקתה וראה כי היו תמימי דעים להשאיר את העיין להחלטת מבקרת המדיה

באפשרות להקים ועדת חקירה ממלכתית על בסיס הדו"ח השתי, כפי  ואמיתידיון רציי

או בשל חדשיותו של כלי  עדוד מגן, אולי בשל תחילתה של בדיקה על ידי מבקרת המדיהשהצי

גם ח"כ מגן עצמו לא הציג אפשרות  .שלא אפשרה את יישומו (החוק תוקן רק שבועיים לפי כן) זה

לאור דברים אלו אף לא  שיכולה לקום מתוך הוועדה לביקורת המדיה. 57זאת כאפשרות ממשית

עמדתה של מבקרת המדיה כי  ה באפשרות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.התקיימה הצבע

  לאחר בדיקה שתעשה, היא תחליט אם יש מקום להגיש דוח ובאילו ושאים.

                                                 
"המבקר חייב בהכת חוות דעת בכל עין שבתחום תפקידיו, אם יתבקש חוק מבקר המדיה (א) ל21בהתאם לסעיף 56

לכך מאת הכסת, מאת הועדה או מאת הממשלה. חוות דעת כאמור תוח על שולחן הכסת ותפורסם במועד שיקבע 

הוועדה איה יכולה להביא להקמת ועדת חקירה על ידי  21" בהתאם לחוק חוות דעת בהתאם לסעיף .המבקר
 14לביקורת המדיה (הקמת ועדת חקירה ממלכתית מתאפשרת רק לאור דו"ח פרד או דו"ח שתי בהתאם לסעיף 

 לחוק מבקר המדיה).
ח"כ מגן לא תאם את ושא הסכמת מבקרת המדיה עמה מראש, הוא עצמו מציין בתחילת הדיון כי איו מכוון 57

בודת הכה עם חברי הכסת כדי שיביעו את תמיכתם בהקמת למעשה להקמת ועדת חקירה, ויתכן שלא עשתה ע
  ועדת חקירה.
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להביא להקמת ועדת חקירה היה ל ווהאם יכ 1999הגשת דו"ח מבקר המדיה במרץ 

מבקר  "צאלים ב", על ידיעיין אסון הוגש דוח על ממצאי הביקורת ב 15.3.99ביום ממלכתית

 1999דו"ח מבקר המדיה הוגש במרץ המדיה גולדברג (שהחליף ביתיים את המבקרת בן פורת). 

ולא אותרה כל  7.6.99רק החל מיום  התכסה 15-. הכסת ה14-עם סיום כהותה של הכסת ה

  שעסקה בדו"ח זה.בוועדה לביקורת המדיה ישיבה 

') ועד יומה 95באסון צאלים מתחילת בדיקתה (שת מבקרת המדיה בן פורת עסקה 

, ולבסוף היא לא קשיים לא מבוטלים בפיה עמדומפרסומים בתקשורת עולה כיהאחרון בתפקיד.

המידע שפורסם על ידי השלימה את הדו"ח, והוא הוגש על ידי מבקר המדיה שכס אחריה.

ברק, אהוד ת ההאשמות גד ויקבד, ובמסגרת זו 1995ידיעות אחרוות בכתבות מחודש יולי 

לא בדק על ידי מבקרת המדיה (על פי החלטתה  וסוגיית הטיפול בפצועים מיד לאחר האסון,

תה לא התכווה לעשות החות לברק", בן כספית, "שופטת קפדית כמו העיתואי לדעתו של.שלה)

המחלקה הבטחוית  היו לה "חילוקי דעות קשים עם מי שהיה אז ראשאישרה בפיו כי והיא אף 

דעתה הייתה . מפרסומים וספים )nrg ,7.7.12(במשרד מבקר המדיה, אלוף ותיק במילואים..."

מבקר המדיה (ידיעות אחרוות,  משרדהיה לצידם של אשי (גולדברג) כי המבקר הוכחי 

סם שפורממצאי הדו"ח . יתכן שדברים אלו הביאו לעיכוב בהגשת הדו"ח עד פרישתה. )24.2.99

, 1995תפסו ככאלה ש"מטהרים" את שמו של אהוד ברק מהאשמות שהוטחו בו בשת לבסוף 

 '95ואף סתר את כל הטעות המרכזיות של התחקיר שפורסם בעיין זה בידיעות אחרוות ביולי 

יתכן ומאבק זה שהתקיים בתוככי משרד מבקר המדיה, הביא לבסוף  .)1.5.99(העין השביעית, 

"ח פרד "טול עוקץ" שיכול היה להביא לבסוף להקמת ועדת חקירה, אם היו להגשתו של דו

שימשו את . כאמור, ממצאים אלו 1995מאומתים הממצאים שחשפו בידיעות אחרוות בשת 

  '.95בשת  ח"כ מגן לסות ולהקים ועדת חקירה ממלכתית על בסיס דו"ח שתי

בתקופה שלפי פרישתה של מבקרת - ' 99בשת  המצב הפוליטי עם פרסום הדו"ח

ומי שהסתמן  "ראש ממשלה בדרך"אהוד ברק היה כבר יו"ר אופוזיציה, המדיה, 

יו"ר הוועדה לביקורת המדיה . (ראש הממשלה שכיהן אז) יחידה לבימין תיהוכאלטרטיבה

יר , "שדאג להפציץ את אותו אלוף במילואים בחומרים מטעם ולהעב(של ברק) היה אדם מטעמו

שוחח אתמול עם אהוד ברק והרגיע אותו, שהדו"ח טוב מבחיתו ואף") nrg ,7.7.12( את הזמן"

כלומר, ליו"ר הוועדה לביקורת  .)10.3.99(ידיעות אחרוות,  ולא יפגע במערכת הבחירות לכסת"

זה,  המדיה היה איטרס שלא לעשות שימוש בדו"ח הפרד להקמת ועדת חקירה. במצב דברים
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לא מבקר  –גורם מיע בעל מוטיבציה או איטרס להקמת ועדת חקירה ממלכתית  לא היה

שלא רצתה לעמוד במצב שתפגע  "התקשורת, כמו גם "המדיה ולא הוועדה לביקורת המדיה

הייתה תקופה של מערכת בחירות (שערכו ביום  1999מרץ בסיכוי להחליף את שלטון תיהו.

(ידיעות אחרוות  גד "השימוש הפוליטי" בממצאי הדו"ח), וגורמים שוים יצאו כ18.5.99

11.3.99(.  

  

  קופות החוליםדו"חות  9.2.2.2

זה, בחר ובחן בשל ההמלצה החריגה שבו (שכתבה על ידי מבקר המדיה) להקים  דו"ח פרד

הדו"ח כוה על ידי המבקר כאחד  וחדת.לבדיקת תפקוד ההלת קופת חולים מאועדת חקירה 

החמורים שפורסמו על ידו, אך בסופו של יום לא הוקמה בעטיו ועדת חקירה ממלכתית ואף לא 

  ערך דיון בעיין בוועדה לביקורת המדיה.

  

  קופות החולים - : השתלשלות העייים8תרשים מס' 

סיום כהות   
ממשלת 
  תיהו

הגשת דו"ח   
פרד לגבי 
קופות 
ע"י  החולים

מבקר 
  המדיה

השבעת   
ממשלת 
  תיהו 

  
  18.3.2013    15.11.2010    31.3.2009  

  

שכללו התחייסות הגיש מבקר המדיה "דוחות ביקורת על קופות החולים"  15.11.2010ביום 

הוגע לקופת חולים מאוחדת כלל ממצאים חמורים הכוללים פגיעה בטוהר  הפרקלמספר סוגיות.

כל אלו הביאו את המבקר לקבוע כי יש מקום להטלת אחריות אישית על  .המידות ואי יהול תקין

וכך ם.מהלי הקופה, וכי קיים ספק אם הם יכולים להמשיך ולשמש בתפקידם לאור הממצאי

  צות: אמר בפתח הדו"ח ואף בסיכום ההמל

מסוימות לא התאפשר למשרד מבקר המדיה להעמיק ולחקור מעבר לאמור "בסוגיות 

בדוח, ולכן יש מקום לבחון המשך חקירה ובדיקה. וכח הליקויים החמורים בקופת 

גיוס מבוטחים, סדרי שיווק של שירותי הקופה, סדרי  -חולים מאוחדת בתחומים רבים 

יים מכרזים והתקשרויות, חלוקת טובות היייגודי ע ,אה על חשבון כספי הציבור

על משרד הבריאות,  -שהתגלו בה והחשש לפגיעה בטוהר המידות ולהסתרת מידע 
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הממשלה או ועדת הכסת לעייי ביקורת המדיה לשקול להקים ועדת חקירה לבדיקת 

  "תפקודם של ההלת קופת החולים מאוחדת והמוסדות המהלים שלה.

סביר מבקר המדיה בחשש , הלעיין קופת חולים מאוחדת ועדת חקירהת להקמ את המלצתו

"המסקה היא כי אין מוס אלא  :להסתרת מידע וחשש כבד שבושאים רבים הבדיקה לא מוצתה

 להשלים את הבדיקה בדרך של במיוי ועדת חקירה לבדיקת פעילות מאוחדת בתחומים שוים..."

)The Marker ,15.11.10(יסתה להכשיל ולשבש את .כמו כן מתוא הלת הקופהר מצב בו ה

אף בדוח עצמו ציין המבקר את החשש להסתרת .)16.11.10(ישראל היום,  חקירת מבקר המדיה

  מידע כאחד הגורמים להמלצה לשקול הקמתה של ועדת חקירה.

לאחר פרסום הדוח התברר  - הקשיים בפרסום הדו"ח וההליכים שקיים מבקר המדיה

, The Marker( פרסום הדוח התעכב יותר משתייםהתקיימו קשיים רבים בדרך לפרסומו.  כי

טרם פרסום הדוח היו ,בין השאר לאחר שהתבררה חומרת הממצאים. וסף לכך, )29.6.10

מעורבים כבר היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדיה שזומו כדי לעמוד על חומרת הממצאים 

בכיר לשעבר  ואף גייסה עם עורכי דין, התגוה קופ"ח מאוחדתים.ולפעול ולעצור בזבוז כספ

שפרש "בטריקת דלת" ממשרד מבקר המדיה ארבע שים –מוטי בס  –במשרד מבקר המדיה 

של קופת שעמד לצידה לאחר  קודם לכן תוך חילופי האשמות קשים ביו לבין לידשטראוס,

  ).the marker ,29.6.13( החולים

- שיבה בוועדה לביקורת המדיה והפעולות שקטו לאחר הגשת הדוחאי קיומה של י

"חריג בחומרתו", "אחד , ולאור הגשתו של דו"ח שכוה לא ברור מדוע לאור חומרת הדברים

, 16.11.10(ישראל היום,  הדוחות החמורים של מבקר המדיה מאז ומעולם", ואף "חסר תקדים"

the marker ,15.11.10 (לא התקיימה ישיבה בוועדה  ,מה במערכת הבריאות"שיצר "רעידת אד

  58.לביקורת המדיה בדו"ח זה

טו באופן מיידי לאור דוחות יתן לתאר את הסיבות שסבבו את הגשת הדוחות והפעולות שק

מעורבות היועץ המשפטי ; )15.11.10(הארץ, המבקר ובהם: חקירה משטרתית וביצוע מעצרים 

 The(התקיימו חשדות למעשים פליליים פרשיות בהן  6ופרקליט המדיה בבדיקת  לממשלה

Marker ,29.6.10( ,גלובס) ים משרדית לתפקוד קופת החוליםמשרד הבריאות הקימה ועדה פ ;

; הוצאו מכ"ל משרד הבריאות הורה על כיוס מיידי של דירקטוריון קופת חולים); 22.11.10

                                                 
חיפוש פרוטוקולים עשה על ידי מעבר מתאריך הגשת הדו"ח ועד היום על ראשי הפרקים של דיוי הוועדות, ואף 58

 בכל הוועדות של הכסת לפי מילים כמו "קופות חולים", "מאוחדת" ולא מצא דבר.
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להשבת הטבות השכר שלקחו התפטרות הגורמים המעורבים בקופת צווים כגד בכירי הקופה 

 חולים מאוחדת.

באותה תקופה הממשלה המכהת הייתה ממשלה בראשות בימין תיהו (ליכוד), 

עם הגשת  יו"ר הוועדה לביקורת המדיה .18.3.13עד וכיהה  31.3.09 -שהושבעה ב

סת מטעם סיעת קדימה, ח"כ צעיר יחסית הוא ח"כ יואל חסון שהיה אז חבר כ) 15.11.10(הדו"ח

בכלל ובוועדה לביקורת המדיה בפרט, שהיה חסר את היסיון והמיומויות הפוליטיות להקמת 

עם זאת, הדבר לא מסביר את אי קיומו הכללי של דיון בוועדה לביקורת המדיה  59ועדת חקירה.

  בושא.

ך התמודדות עם הסתרת המידע , בצירוף חקירה בהיקף רחב תויתכן והאמצעים שקטו

והפעולות שעשתה הקופה להגן על עצמה, שימשו כ"אמצעים מחליפים" לאמצעים שהייתה 

מספקת ועדת חקירה ממלכתית, בהיבט התוצאתי ואף בהיבט ההליך שהתקיים מול מבקר 

המדיה. עם זאת, הם אים מספקים בהכרח תשובה לחששות המבקר כי רב המידע הסתר על 

  . יםבהיבט זה בקופת חולים מאוחדת, וכי בדיקתו לא הקיפה את כל הליקויים הקיימהגלוי 

  

  המקרים בהם הוגש דוח פרד, לא דובר על ועדת חקירה ולא הוקמה 8.2.3

שלושת מקרים אלו בחו באופן אקראי, מתוך קבוצת המקרים שבהם מבקר המדיה הגיש דו"ח 

פרד של מבקר המדיה, אך האפשרות להקמת ועדת חקירה על בסיסם לא עלתה במסגרת דיוי 

לא הוקמה ועדת חקירה בעיים. קבוצה זו מהווה קבוצה הוועדה לביקורת המדיה. משכך, גם 

ים, ומבהירה מה ייחודיות שאר המקרים בהם עלתה האפשרות להקמת ועדת משווה לשאר המקר

  חקירה, ואף הוקמה ועדת חקירה.

  

  הביקורת בשירות הלאומי 1.3.28.

, המדיה דאז ת, על ידי מבקרעל הביקורת בשירות הלאומיפרד הוגש דוח  1993ובמבר ב 1-ב

ועמידב, וכן  ,דבות בעם בישראלאגודה להתשתי אגודות: ה. הביקורת ערכה במרים בן פורת

במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים שקשורים עם שתי עמותות אלה לשם קבלת מתדבות של 

יהול מפעל השירות הלאומי, ובמיוחד יהול האגודה להתדבות  אופןכימצאהשירות הלאומי.

  60בעם ישראל, איו תואם את היקף הפעילות ואיו עולה בקה אחד עם מהל ציבורי תקין.

                                                 
ייס את הרוב הדרוש בוועדה לביקורת המדיה להצעתו להקמת ועדת חקירה ממלכתית כך למשל, לא הצליח לג59

  .14.12.10בעקבות הגשת דו"ח מיוחד לעיין היערכות שירותי הכבאות וההצלה לשעת חירום, בדיון שערך ביום 
ובהסכמים  ליו"ר האגודה יש בפועל סמכויות רחבות, כמעט בלעדיות ביהול עייי האגודה, במו"ממצא כי 60

. כמו כן מצאו שחתמה האגודה עם גופים שוים שקיבלו מתדבות ביקשה האגודה ליצור לעצמה מעמד של בלעדיות
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השירות הלאומי. היו"ר דן התקיים דיון בוועדה לביקורת המדיה על  13.12.93ביום 

 הל האגודה (קט מתיכוןיע כי ההודעה על יציאה לחופשה לזמן מוגבל צהאף וילים קשות כלפי מ

ומציין כי טעם רע מאפיין את הדו"ח כמעט לכל אורכו. ציג האגודה  ,תהיה כהתפטרות לאלתר)

סתמן גם מצד מבקרת המדיה השלכם". ראה כי הפתרון שמציין כי "החלטו כי קבל כל הצעה 

גוף ראוי אחר, איי מכתיבה מדייות, בעיין הדוח הוא כי "יש להקים את המועצה הציבורית או 

הסיכום היה שהממשלה ביקשה פרק זמן  שהכל מתהל בסדר". שתבדוק את הדברים ושתוודא

של חודש וסף כדי לקדם הצעת חוק בושא, כמו גם לקבל דיווח לגבי איזה תיקון ליקויים בוצע, 

מועד לא אותר דיון כזה., אך ודשקבע שיתקיים דיון וסף בעוד ח. םצע, ומה מתכווים ליישלא בו

בראשותו של יצחק  25- הגשת הדו"ח היה שה ארבעה חודשים לאחר כיוה של ממשלת ישראל ה 

בראיון שערך עם דן תיכון הבהיר כי מדובר בארוע שאיו  ).22.11.95ועד  13.7.92 - רבין (כיהה מ

  בסדר גודל של הקמת ועדת חקירה ממלכתית (ראיון דן תיכון).

  

  

  סלון האווירי בפריזה 2.3.28.

, ולה יצאה 2009שהתקיים ביוי  בפריז הארוע שבדק הוא המשלחת שיצאה לסלון האווירי

משתתפים ובייהם שר הביטחון ופמלייתו ובעלי תפקידים במשרד  40משלחת של 

והחסכון קויים בשמירה על היעילות הצביעו על לי ,14.10.09, שהוגש ביום ממצאי הדו"חהביטחון.

את דרך התהלותם . המבקר מתאר בחומרה בור שר הבטחון ופמלייתוהליך איתור בתי מלון עב

הוצאות הליה של ומוצא ליקויים בטיפול ב ,מדים בראשו בושא זהשל משרד הביטחון ושל העו

התפרסמו באמצעי התקשורת, בהתייחס באופן ממצאי הדו"ח  .בעלי תפקידים בכירים בחו"ל

  ).ynet 14.10.09, 14.10.09 ,1.7.09 גלובס( ד ברק ולרעייתואישי לאהו

, ח"כ יואל חסון היה, היו"ר בוועדה לביקורת המדיה התקיים דיון בדו"ח 16.11.09ביום 

הסביר כי אהוד ברק בדבריו, . ובדיון וכח גם שר הבטחון עצמו אהוד ברק ומכ"ל משרד הבטחון

יו"ר  "תקלה".על ידו וגם לממצאי הדו"ח המכוים  הוא "אחראי" לכל העשה במערכת הבטחון

  61לא פשוט. יכי שר הביטחון בהחלט שילם על העיין הזה מחיר אישי וציבורציין הוועדה חסון 

  

                                                                                                                                            
ליקויים חמורים בעייי כספים וחשבוות (הטבות מופלגות, אי התאמה, העסקת קרובי משפחה וכו'), כמו גם חוסר 

  תשומת לב של משרד הממשלה בעת ביצוע התשלומים.
  

הוועדה שמעה ומקבלת את העובדה ששר הביטחון לוקח אחריות על העיין הזה באופן אישי. אי גם צריך לומר "61
בכות ששר הביטחון בהחלט שילם על העיין הזה מחיר אישי, ציבורי, לא פשוט, ואי בטוח שמבחיתו זה אחד 

בראש המערכת הזאת, וגם מה שהיה  הדברים המרכזיים שיגרמו לו לשפר את מה שצריך לשפר כל עוד הוא עומד
  "בוועדה וגם מה שהיה בדוח מבקר המדיה.
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  מאבק בתאוות הדרכים 3.3.28.

די המבקרת מרים בן הוגש דו"ח ביקורת בושא המאבק בתאוות דרכים, על י 2000בחודש מאי 

בתופעת תאוות הדרכים, היקפה, הגורמים לגידולה, תוצאותיה והדרכים סק פורת. הדו"ח ע

פעילות הגופים הלחמים בתאוות הדרכים,  הבדו"ח סקר. למלחמה בה, כמשימה לאומית

משרדי הממשלה השותפים למאמץ זה, תוכיות הממשלה בושא, והוועדה המיוחדת שהוקמה 

דרכים שוות כדי להילחם במכת המדיה  לפי הדו"ח הממשלה אמם וקטת בכסת לעיין.

ולצמצם את הפגעים (סלילת כבישים, שיפור בטיחותם, חיוך, הסברה ואכיפת חוקים) אך אין 

  בכך די. 

הייתה ממשלה בראשות  23-ת. הממשלה הוהדו"ח הוגש בתקופת מעבר בין שתי ממשל

 15-בהיא הופלה בכסת בהצבעת אי אמון  '.92וכיהה עד יולי  11.6.90 -שאושרה בכסת ב שמיר, 

  .1990ביוי  11- והמשיכה לכהן כממשלת מעבר עד לכיון ממשלה חדשה ב ,1990במרץ 
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  ממצאים ומסקות. 10

  

  ושכיחות הוצאת דוחות פרדים : תפקיד מבקר המדיה1השערה 

מספירת  חקירה.הוקמו יותר ועדות  -התוים מצביעים על כך שכשהוגשו יותר דוחות פרדים 

מספר הדוחות הפרדים שהוגשו בתקופתו של לידשטראוס, עולה כי השכיחות להקמת ועדת 

הוקמה ביחס למבקרי המדיה הקודמים. עד תקופתו של לידשטראוס ,גבוהה חקירה בתקופתו

), 1:25דוחות פרדים (יחס של  25)כשבתקופה זו הוגשו 1980-2005( תית אחתועדת חקירה ממלכ

 33) הוקמו שלוש ועדות חקירה ממלכתיות והוגשו 2005-2012וד בתקופתו של לידשטראוס (בע

ועדות החקירה הממלכתיות המוקמות בהחלטת הוועדה ). 1:11ות פרדים (יחס של דו"ח

לביקורת המדיה הן אירוע דיר, ולא בכדי. כפי שיובהר להלן, דרש אוסף של סיבות 

יח כלל וכלל, המאפשרים הצבעה בוועדה לביקורת בעד הקמתה של והזדמויות, שחלקן איו שכ

ועדת חקירה (למשל, כשלון של הממשלה למוע הקמתה, תמיכה של חלק מחברי הקואליציה 

בהקמה, התמודדות עם לחצים פוליטיים כבדים והשלכותיהם ועוד). מובן שככל שמבקר המדיה 

" ייווצרו יותר הזדמויות לאוסף סיבות זה ייצור יותר הזדמויות באמצעות "דו"חות פרדים

  להתרחש, ובכך הוצאת דוחות מרובים מגדילה את הסבירות להקמת ועדת חקירה.

אך תפקיד מבקר המדיה איו מתמצה בהוצאת דו"חות פרדים, הגם שאקט זה הוא 

במקרה בו מוקמת ועדת  האקט המשמעותי ביותר מבחית מבקר המדיה, בהקמת ועדת חקירה.

כתאי  להקמת ועדת חקירהדרש מבקר המדיה לתת את הסכמתו חקירה על בסיס דו"ח שתי, 

.המבקרת בן פורת בעיין צאלים, העדיפה להמשיך ולערוך את בדיקתה המקדמית, ולא תה לכך

כפי שהציע ח"כ מגן.  ,את הסכמתה להקמת ועדת חקירה ממלכתית על בסיס דו"ח שתי

השוואה לכך, לא היה כל ויכוח באשר להסכמתו של המבקר לידשטראוס להקמת הוועדה ב

לחקר משק המים, והיא יתה מיד. יתן לשער כי הקמת ועדת החקירה לוותה בברכתו של מבקר 

המדיה עוד טרם שהדבר בא לדיון בפורום הוועדה לביקורת המדיה. באשר להקמה על בסיס 

בעיין משבר המיות מבקר המדיה תן את הסכמתו הברורה להקמת דו"חות פרדים, הרי ש

ועדת החקירה ואף האיץ בחברי הוועדה להקימה. הסכמה זו של המבקר טויק, אף מלמדת כי 

אף מהיקף הדו"חות  62מעצים ומחזק כלפי מוסד המבקר.אקט הקמת ועדת חקירה מהווה 

                                                 
, עם הגשת הדו"ח הפרד, מבקר המדיה מביע את דעתו החרצת בדבר הצורך 1.1.85יום דיון הוועדה לביקורת מב62

ביקורת "אי דואג למעמד של ה ומבהיר את עמדתו באשר לאפשרות של אי הקמת ועדת חקירה: בהקמת ועדת חקיר
המדיה... ככל שייפגע מעמדו של מבקר המדיה, הרי הכסת תיפגע. הבאתי בפיכם הצעה ברורה. אתם שלחתם 
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ה), יתן ללמוד על תמיכתו של המבקר, שהוצא (גוש קטיף) ומועד הוצאת הדו"ח (יצולי שוא

בתמיכה של די מובן כי אין  אלו היו מוקמות חרף התגדותו.חקירה וקשה להאמין שוועדות 

, ובעיין קופות החולים על אף תמיכתו הברורה של מבקר המדיה בהקמת ועדת מבקר המדיה

  חקירה, אפילו לא התקיים דיון באפשרות זו במסגרת הוועדה לביקורת.

תפקיד מבקר המדיה אף מתבטא בהיותו מעין "בחיה מקדימה" להתהלות הממשלה 

בטיפול במשבר. דו"חות שליליים רבים (גוש קטיף למשל) או התהלות שלילית כללית המתבטאת 

כי ועדת החקירה תמצא אף היא הגיוית גם בדו"ח פרד (יצולי שואה), עשויים להביא להחה 

בראיון עמו, הסביר זבולון אורלב כי ועדות חקירה הוקמו מקום שתפקוד ממצאים שליליים. 

התהלות ממשלתית שאיה מספקת  קון רבות שיתו לה.הממשלה כשל למרות אפשרויות תי

לאורך זמן, תוך קיומו של משבר מתמשך, המלווה בדו"חות שליליים של מבקר המדיה, עשויים 

הממשלה. מחקר בושא, מצא כי דו"חות המעלים  לבא דו"ח שלילי של ועדת חקירה כלפי

), Sulitzeanu-Kenan, 2006Aביקורת שלילית כלפי התהלות הממשלה, זוכים לאמון רב יותר (

ועדות על כן, וכי למעשה ועדות חקירה משמשות כמקור לאשרור דעות אודות אחריות הממשלה. 

, כמו כןות מבקר המדיה.החקירה משמשות אשרור למה שמצא מוקדם יותר, כבר בדו"ח

דו"חות שליליים של מבקר המדיה אף משמשים כמוף לחץ פוליטי על חברי הוועדה לביקורת 

  המדיה ומי שעומד בראשה, בהיותם אידיקציה מוסמכת ומבוססת לכשלוה של הממשלה.

לאור הממצאים הכמותיים המעידים על עלייה בכמות הדו"חות הפרדים בתקופת כהותו של 

לידשטראוס בד בבד עם הקמתן של שלוש ועדות חקירה, כמו גם ההסברים לקשר שבין מבקר 

  .1המדיה לוועדות החקירה ואופן התהלותו שהביאו להקמתן, הרי שמצאה תמיכה להשערה  

  

  (ג): תפקיד הממשלה כמעת מאשמה אך לא מתגדת מספיק2-(א) ו2 השערות

משברים משמשים כ"משחק הישרדות ות מאשמה. תפקיד הממשלה מושפע ממודל ההימע

מתייחס להחלטה על הקמת ועדת חקירה כהחלטה פוליטית המושפעת בעיקר המודל פוליטי" ו

להימעות מאשמה. להלן יותחו המוטיבציות המרכזיות שהשפיעו על עמדת הממשלה  משיטות

  והוועדה לביקורת המדיה בהקשר זה.

מיוי ועדת חקירה תפסת כהחלטה שיש בצידה  החלטה על - "הכרה בהפסד" עדיפה

דהייו, הכרה במשבר ובהשלכותיו, בעיקר כשאלו הופכים  .עלות לטווח קצר של "הכרה בהפסד"

לטובת שיוי זירת שעדיף להכיר בהפסד בטווח הקצר כך לבלתי יתים להכחשה, עד כדי 

                                                                                                                                            
אותי לשדה. הכסת מחכה לדו"ח שלי. באמצעותכם הבאתי אותו אליכם, כדי שאתם תעשו מעשה. אם אתם אומרים 

 ם להיחקר, איפה מעמדה של הכסת?".לי: לא עשה דבר אלא חזיר אותו לאותם גופים שלא חקרו וצריכי



66 

 

עלות שקועה ווצר איזון חדש . כך, העלות הפוליטית של מיוי ועדת חקירה, הופכת להמחלוקת

המהווה יתרון כתוצאה משיוי מאזן הכוחות שוצר לאחר הקמת ועדת החקירה. לעלות זו תפקיד 

גדול יותר כשהבעיה מיוחסת לגורמים הקרובים לממה הוועדה, ולכן ככל שהאשמה מיוחסת 

הבולטות כך תהיה פחות טיה להקים ועדת חקירה.דפוס זה מתחזק ככל ש -לגורם הממה 

בהתחשב בכך, שחברי הוועדה לביקורת המדיה הם חברי .גבוהה יותר התקשורתית של המשבר

קואליציה, שהצליחו ליצור רוב בארבעת הדיוים שהביאו להקמת ועדות חקירה, הרי שייתכן 

בדיוי הוועדה  י, אם לא בממשלה אזומוטיבציה זו היוותה חלק מההחלטה לתמוך בהקמתה

ה, שבה הם הקול המכריעלביקורת המדי.  

  

) הגיע לשיאו משבר המים 2008(יולי החקירה הממלכתית לבדיקת משבר המים הקמת ועדת עת ב

בימין בן  -לאור שת הבצורת הקיצוית, ווצר חשש ממחסור במי שתייה. שר התמ"תדאז 

ו באופן מיכתהביע ת, (ורשות המים מצויה תחת משרדו) היה השר האחראי למשק המים -אליעזר 

לפי זבולון אורלב הקמת  .בוועדה לביקורת המדיה בהקמת ועדת חקירה ממלכתיתורחבגלוי

ועדת חקירה זו חשבה למלאכה "קלה" בהשוואה להקמת ועדות החקירה הממלכתיות, לאור 

בהתחשב בכך שמדובר בחשש למחסור במי שתייה שהוא צורך  תמיכה זו של שר בכיר בממשלה.

 ), ובקיומה של בעייה שאיה יתתSchwartz & McConnell, 2008אשוה (מהמעלה הרקיומי 

ועדת חקירה ממלכתית, כיוון  תמוך בהקמתלהכחשה, וצר תמריץ משמעותי לשר התמ"ת דאז ל

ממה התכוון  שלא היה מעויין כי מחסור במי שתייה יתרחש "במשמרת שלו". הסכה הפוליטית

כך, ככל שהיה  .דרסטית אל מול הבעייההאקוטיתלהימע, הייתה האשמה כי לא פעל בצורה 

. מתממש התרחיש הגרוע ביותר, הוא יכול היה להגיד כי תמך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית

להצביע על  בהתחשב בטיבו של משבר המים, שהאחריות לו פרשת על ממשלות רבות, וקשה

הגם  .)הממשלהייתכן שהאיזון השתלם בהצבעה בעד ועדת חקירה( ם קוקרטיים,גורמים אשמי

עלותה של אי ים מכהים, שחקירה יכלה לחשוף פגמים שהיו מטילים אשמה על גורמים פוליטי

בסדר גודל וחוסר התמודדות עם המשבר מבחיתו של בן אליעזר, הקמת ועדת חקירה ממלכתית,

ה מסויימת (כאמור משבר המים פרש על פי ממשלות רבות) , היה גבוה יותר מהטלת אשמכזה

ההתגדות המרכזית בעיין זה באה מכיוון משרד . (ראיון עם זבולון אורלב) יבמשבר הוכח

והוועדה  ,(ראיון זבולון אורלב) האוצר, שהיה מסכל ממילא הקמת ועדת חקירה על ידי הממשלה

. בהתחשב בטיבו של (ראיון עם תומר רוזר) ות זולביקורת המדיה זימה הזדמות לעקוף התגד

  המשבר (מחסור במים), ועדת חקירה יכלה להצטייר כאפשרות האחרוה להציג טיפול במשבר.
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במקרה זה הקמת מתקי –בהיבט זה שימשה ועדת החקירה ככלי לקידום מדייות 

קירה. כך, באמצעות ועדת ח–התפלה לפתרון משבר המים, חרף התגדות של משרד האוצר

כשפעולות הממשלה פימה ובמסגרת "השחקים" הקיימים הגיעה למבוי סתום,  הוכס שחקן 

) לפיה 1בעיין ועדת המים השערה ב( ועדת החקירה הממלכתית. - חדש ומשמעותי ביותר 

  .מקבלת תמיכהאשמה, ייחוס הממשלה לא מקימה ועדת חקירה למשבר בשל החשש מ

  

בן  -לאור המחלוקות הפים ממשלתיות בעיין, שהפכו גלויות וברורות לאור עמדתו של שר בכיר 

אליעזר, ותחושתו של זבולון אורלב כי לא הייתה עמדה ממשלתית לגבי הקמת ועדת חקירה 

הרי (לעומת התגדות ברורה להקמת הוועדות לטיפול במפוי גוש קטיף וביצולי השואה), 

מעת הממשלה גורם משמעותי וסף הוא ש) לפיה 3ה גם השערה ב(במקרה ז שתמכת

ביגוד הקמת ועדת החקירה הממלכתית, ובכך מאפשרת קידום מדייות מלא של לוכימס

  משרד האוצר.לעמדת

  

 באשר להקמת ועדת בייסקי, הרי שבעת המשבר ולאחריו הממשלה המכהת הייתה ממשלת בגין

לממשלה המכהת ולשריה  ברור לכן בהתרחשות המשבר עצמו וסמוך לאחריווצר סיכון (ליכוד).

וכך יתן להסביר מדוע לא קמה ועדת חקירה על ידי הממשלה המכהת בתקופת  ,הבכירים

קמה ממשלת אחדות לאומית לה היו שותפות המפלגות המערך  ,.אחרי ממשלת בגיןהמשבר עצמו

ועדת חקירה על ידי הממשלה, היה הדבר מהווה מיוי ועדת והליכוד, וככל שהייתה מוקמת 

כך שבכיריה היו בסכה ישירה להטלת אשמה.  תחת הממשלה המכהת,חקירה לארוע שהתרחש 

  בכירים בממשלה).  -ראש הממשלה ולשר האוצר לרבה של המשבר (ובכלל זה קירבה 

חקירה ממלכתית  עלות זו בהחלט לקחה בחשבון בהחלטה שלא להקים ועדתראה כי 

בחסדי הבקים  מן (ליכוד, מערך ועוד) היו תלויותוסף על כך, המפלגות עצ על ידי הממשלה דאז.

, ושיקול זה היה משמעותי בהתגדות חברים בכירים עצמם לשם מימון (ראיון דן תיכון)

רה, יש להביא בחשבון כי בהצבעה על הקמת ועדת החקיעם זאת, . בממשלה להקמת ועדת חקירה

מודדות כראה עם (לאחר הת תמכו בהקמה גם חברי כסת מטעם הליכוד

לפי דן תיכון, התמיכה התקיימה לאחר ששר המשפטים עצמו במסגרת .קואליציויות)דילמות

ישיבת ממשלה שיוחדה לעיין, שכע את חברי הממשלה לתמוך בהקמת ועדת חקירה, מאחר ולא 

) לפיה הממשלה לא 1השערה ב( יקת משבר מיות הבקים,בעיין הוועדה לבד היה מכך כל מוצא.

גם תמכת כמו כן,  .זוכה לתמיכהאשמה, ייחוס מקימה ועדת חקירה למשבר בשל החשש מ



68 

 

) לפיה הממשלה איה מסכלת לחלוטין את הקמת ועדת החקירה הממלכתית, אך 3השערה ב(

  איה יכולה להקימה בעצמה.

  

גוש קטיף, ולעיין יצולי השואה, ההתהלות דומה במידה  לגבי ועדות החקירה לטיפול במפוי

גם בשתי ועדות אלו, אין מחלוקת על העובדות ועל הצורך לטפל בבעייה,  .מסויימת למשבר המים

אך קיימת התגדות משרד האוצר להוצאה וספת לצרכים אלו וחשש מהשלכות רוחב של טיפול 

). טעם זה כפי ששימש במשבר המים, שיתק את בקבוצות מסויימות אלו (ראיון זבולון אורלב

היחלצות הממשלה מהמשברים ומהתמשכות הליקויים בטיפול בסוגיה, לפי ממצאי מבקר 

המדיה. כך, הקמת ועדת חקירה שימשה כדרך להיחלצות מהמבוי הסתום, לקידום מדייות של 

. אך בשוה מוועדת הוועדה לביקורת המדיה -טיפול בקבוצות אלו, תוך הכסת "שחקן חדש" 

המים, בשי מקרים אלו לא היה שר בכיר בממשלה שתמך בהקמתן. אמם, חברי כסת 

מהקואליציה הם אלו שהובילו וקידמו תקופה ארוכה את הקמת ועדות החקירה הממלכתיות 

קבוצות של להן גוש קטיף). וספו (קולט אביטל בעיין יצולי שואה ועמירה דותן בעיין 

לדיוים בוועדה לביקורת המדיה, שוחחו עם חברי שהגיעו "קורבות" מאורגות ומיוצגות היטב 

הכסת "אחד אחד" באופן אישי על מת להצביע בעד הקמת ועדת החקירה (ראיון זבולון אורלב) 

 תווה יו"ר הוועדה לביקורת המדיה). בשיוהיוו לובי אפקטיבי לקידום הסוגיה בדרך שה

בעיין גוש קטיף .הייתה מיוחסת לראש הממשלה המכהן ,ככל שהייתה מצאת ,המקרים, אשמה

הטיפול במפוים הוגדר כחלק ממשימות משרד ראש הממשלה עצמו, ובעיין יצולי השואה הטלת 

והוא זה שקידם  ,האשמה בתקשורת באותה עת לטיפול במשבר הוטל על ראש הממשלה עצמו

אמור, בשי מקרים אלו לא היה סיכוי להקמת ועדת חקירה מטעם פתרוות ממשלתיים. כ

הממשלה (ראיון זבולון אורלב). כל יסיון כזה היה תקל בהתגדות של משרד האוצר שהיה מסכל 

  מהלך כזה, ובכל מקרה הייתה מסכת את הממשלה עצמה. 

פי זבולון בשתי ועדות אלו, הממשלה התגדה באופן חד משמעי להקמת ועדת חקירה (על 

שהתגדות זו בעה יתכן  .אורלב, ביגוד לוועדת המים שבה לא הייתה עמדה ממשלתית)

לא ראתה בעצמה לטיפול במשברים, ושהביאו לכך שהממשלה הממשלה המהלכים הרחבים מ

חלקם (הטיפול ביצולי ש ,ו"להכיר בהפסד" שלה בטיפול במשבריםעצמה כמי שצריכה להזדרז 

ל פי ממשלות רבות. התגדות וספת קמה מצד משרד האוצר, משרד בעל מתמשכים ע השואה)

) לפיה 1השערה ב( בעיין ועדות אלוכשהשר העומד בראשו בא ממלפגת השלטון. רב,כוח ממשלתי 

  .תמכתאשמה, ייחוס הממשלה לא מקימה ועדת חקירה למשבר בשל החשש מ
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בעה כגד הקמת הוועדה. אמם בעת עם זאת, הממשלה לא התגדה די הצורך כדי להביא להצ 

הקמת הוועדה למפוי גוש קטיף, יסתה סיעת קדימה להביא לכך שההצבעה בעד הקמת הוועדה 

לא תצלח, אך גם מהלך זה לא הצליח, יתכן בשל מאמצים פוליטיים מוקדמים וסוג הושא 

  ).(ראיון תומר רוזר והובלתו על ידי מי שאיה מזוהה עם המפוים כדי לשוות לו מראה "ייטרלי"

הושאים שבחרו והיקף הכשלים שתגלו בהם כפי שהצטייר בטיפול ממושך בוועדה 

 חברי הכסתלביקורת המדיה (ובראשם מפוי גוש קטיף) לא איפשרו התגדות ציבורית של 

להקמת ועדת חקירה. בעיין זה, אף חבר כסת לא רצה להיתפס כמי שהתגד לחקור כשלים 

, וגם על חברי הטיפול ביצולי שואה ממשלתיים בטיפול במשברים שאים שויים במחלוקת כמו

כי יש הבדל  מסביר זבולון אורלב. הכסת להראות שעשו משהו למען הציבור (ראיון תומר רוזר)

ת שר בממשלה להתהלות חבר כסת. חבר כסת חשוף לביקורת רחבה בהשוואה בין התהלו

. אורלב עשה בהחה זו שימוש )השוים ושאיםבתיבדק הצבעתו חבר כסת תון לחשש ש(לשר

כיו"ר הוועדה, על ידי יצירת לחצים פוליטיים על חברי הכסת שדרשו לתמוך בהקמת ועדת 

להשתתפות התקשורת, כך שהתהלותו של כל חבר כסת פתחו דיוי הוועדה חקירה. וסף לכך, 

להיחשף אליה. מערכת לחצים זו יצרה בסיס לקידום הסכמות היה ל והייתה מתועדת והציבור יכ

הסכמות סיעתיות עם ש"ס שיתמכו בהקמת ועדת החקירה להקמת ועדת חקירה, והביאה למשל ל

דוגמה וספת לכך היא ו בושאים אחרים.לטיפול במפוי גוש קטיף, בתמורה לתמיכה של סיעת

המתח שוצר לגבי הסיוע ליצולי שואה, בקרב חברי הכסת מטעם מפלגת הגמלאים. מצד אחד 

מפלגת הגמלאים הייתה חלק מהממשלה וחברי כסת מטעמה היו מחוייבים לעמדה הסיעתית 

. מצד שי, כחברי , ועל כן התקשו לתמוך בביקורת שהושמעה כלפי הממשלהולמדייות הממשלה

ותוך התרשמות מהטיפול הלקוי כסת וכמייצגים ציבור בוחר בעל איטרס לקידום הסוגייה, 

ביצולים, לא יכלו להרשות לעצמם להצביע כגד הקמת ועדת חקירה, ולצאת כגד מדייות 

  ממשלתית שהם עצמם שותפים לה.

במשבר מיות הבקים.  הסבר וסף לאי התגדות מספקת של הממשלה באה לידי ביטוי

, וכך קרא גם מבקר חברי כסת טעו חרצות כי על הבקאים "לשלם בראשם" על המשבר

המדיה וכתב באמצעי התקשורת. קשה להיח כי הממשלה היא זו שהייתה מביאה לכך 

באמצעות מיוי ועדת חקירה, הגם שלבסוף היא לא התגדה להקמתה ואף תמכה בה. לפי דן 

ים היו מחוייבים כלפי הבקאים בעצמם, ובוסף חששו כבעלי תפקידים בממשלה תיכון השר

להיפגע מממצאי ועדת חקירה (כפי שלבסוף ארע). עם זאת המשבר הוודאי וזקיו האדירים הביאו 

לקריאות תוך ממשלתיות לתמוך בהקמת ועדת החקירה, גם אם לא להקים ועדה כזאת מתוך 

  הממשלה. 



70 

 

די ) לפיה הממשלה התגדה, אך לא התגדה מספיק כ3השערה ב( תמכתבעיין הקמת ועדות אלו 

תמכת במסקה העולה מחקר המקרים, לפיה הרכב  השערה זולמוע את הקמת ועדות החקירה. 

הלחצים המופעלים על פוליטיקאים במסגרת הוועדה לביקורת שוים מהלחצים המופעלים על 

, הלחצים הפוליטיים על חברי הכסתכי לפחות בשי מקרים שבדקו  . מצאשרים בממשלה

המופעלים על כל חבר כסת באופן אישי (להבדיל מממשלה שלמה), הביאו לכך שהצבעה כגד 

הקמת ועדת חקירה הייתה מביאה לתוצאה פוליטית בלתי סבלת ברמת חבר הכסת. לחצים אלו 

  לא הייתה חזקה. מת הוועדות, שאף היאהיו חזקים יותר מההתגדות הממשלתית להק

  

בעת  לעיין אסון צאלים, הרי שהממשלה המכהת -לא הוקמה ועדת חקירה במקרים בהם 

במצב זה קיים סיכון בהקמת ועדת חקירה .הייתה ממשלת עבודה ')99פרסום הדו"ח הפרד (

של האשמה קירבה רבה עקב "הכרה בהפסד" מצד הממשלה כוות ללממשלה, ועל כן אין כאן 

חודש לאחר הפרסום בידיעות אחרוות היה אמור אהוד ברק כמו כן, מדי לגורם הממה.

, ויתכן שהקמת ועדת חקירה והטלת אשם על ברק לשר הפים, לאחר שכיהן כרמטכ"ללהתמות 

באמצעי התקשורת פורסם כי  ,בכל מקרה .הייתה מסכלת את דרכו הפוליטית במפלגת העבודה

הממשלה עצמה מתגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וביטוי לכך יכול להיות בהתגדות 

ממשלתית (שלא צלחה) להצעת החוק של יו"ר הוועדה לביקורת המדיה דוד מגן, לאפשר הקמת 

  ועדת חקירה ממלכתית על בסיס דוח שתי של מבקר המדיה.

דו"ח מבקר בעיןתכן שלאור הפעולות שקטה הממשלה דאז בעיין קופות החולים, י  

המדיה, שכללו שיתוף פעולה בין מבקר המדיה למשטרה, מעורבות היועץ המשפטי לממשלה 

  ופעולות משרד הבריאות, הרי שלא ראה שהיה מקום להכיר בהפסד או שקיים משבר בכלל.

ור יחסית וקשה להאמין שבתאים לפחות לגבי עיין צאלים, שיקול ההימעות מאשמה הוא בר

הפוליטיים שהתקיימו הייתה מוקמת ועדת חקירה על ידי הממשלה. באשר לקופות החולים, הרי 

שהמצב הפוליטי איו ברור מספיק כדי להיח השערה לעיין זה, והאם יתן להסביר את אי 

  הקמת ועדת החקירה בחשש ממשלתי מאשמה שתוטל לפתחה.

  

הביקורת בשירות הלאומי, הסלון האווירי  -א דובר על הקמת ועדת חקירה לגבי המקרים בהם ל

קשה להאמין כי הקמת ועדת חקירה הייתה מאומצת כדרך  -יז והמאבק בתאוות הדרכים בפר

, בסדר גודל כזה של "משברים" הוועדה לביקורת המדיהאו להטיל אשמה על ידי  להל משבר

לבעיות בסדר גודל שגם הטלת  הייתה אמצעי קיצוי מדי , ועדת חקירהשבהם עסק הדו"ח. כלומר

 -אשמה בהן, לא הייתה מחיר משמעותי מבחית האשמים. בעיין הביקורת בשירות הלאומי 
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מדובר בביקורת כלפי עמותות, והטלת אשמה הייתה אולי כלפי גורם מפקח ויש גורם של ריחוק. 

ברק באופן אישי, והוא התחייב שיפקח על בסלון האווירי בפריז כאמור הוטלה אשמה על אהוד 

לא דובר על ארוע ספציפי אלא על התהלותם  - אופן אישי. בעיין תאוות הדרכים ושא חריגות ב

של גורמים רבים ברשות המבצעת (ולא של אשים קוקרטיים) לאורך שים ולאורך תהליכים 

  מרובים כך שקשה להאמין שהיתה מוטלת אשמה באופן קוקרטי.

  

  דחף להעלאת הסוגיה לסדר היום על ידי הוועדה לביקורת המדיה -) 2השערה ב(

השערה זו בחת כמהווה כוח גדי אל מול עמדת הממשלה. הממשלה "מעת מאשמה" ואיה 

 מקימה ועדת חקירה מסיבה זו, ויחד עם זאת לא מסכלת כליל את הקמת ועדת החקירה על ידי

מפוליטיקאים "אחראים" שממים (במקרים  מוסט הזרקורהוועדה לביקורת המדיה. למעשה 

במצב זה  ו חברי כסת ממים ועדת חקירה.בהם ועדת חקירה מוקמת על ידי ממשלה) למצב ב

מי מרוויח פוליטית מהקמת ועדת החקירה, ומה הרווח המתקבל מהקמתה. לאור  - וצרת שאלה 

לעיל, דמה כי משקל הגד המביא להקמת ועדת החקירה, עובר אל עמדת הממשלה שתוארה 

  חברי הכסת המצביעים בעד הקמת הוועדה.

מאפשרת לבעלי  ההסבר השען על כך שהקמת ועדת חקירהסת, במיוי על ידי חברי כ

ושיוי  ),Elliott&McGuinness 2002במהלך האירועים ( "הפסקה"להרוויח תפקידים להתייעץ, 

רלווטיים פחות מאחר וחברי הכסת אים בהכרח ושאים באחריות למשבר,  רחשותם,זירת הת

 הוגשחריות לו. דו"ח ועדת החקירה לסיוע ליצולי שואה וודאי שלא כמו שהממשלה ושאת בא

, והציע פתרוות קוקרטיים לבעיות שהיו ידועות חודשים ספורים לאחר מיוי ועדת החקירה

י הוועדה תקופה ארוכה בטיפול ביצולי השואה, ולווה בהתייצבות חברי ועדת החקירה לדיו

מת לביקורת המדיה בכל הקשור ליישום ההמלצות (ראיון זבולון אורלב). בעיין זה, אמם קיי

המתבטא בהעברת הטיפול במשבר לועדת חקירה, במקום ) venue alteration(זירה" שיוי"

), אך הרווח Sulitzeanu-Kenan, 2010והציבור (בהשארתו בידיים ההפכפכות של התקשורת 

הפוליטי הקיים בכך, אם בכלל, איו לממשלה שלא רצתה בוועדת החקירה מלכתחילה. כך, 

חשפת תועלת שוצרת מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אך במקרה זה התועלת איה וצרת 

ת וליו"ר הוועדה לממשלה מכיוון שהיא איה הממה, אלא כפי שיודגם להלן לחברי הכס

יתן לבא תועלת זו בין השאר באמצעות בחית הבולטות התקשורתיתשלגביה  לביקורת המדיה.

הם אים יכולים להתעלם מסוגיות המצויות בראש  -מתהגים חברי הכסת ככל הפוליטיקאים 
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בהצבעה על הקמת ועדת חקירה אים יכולים להתגד אף במצב זה סדר היום הלאומי, ו

  תית.ממלכ

  

  בולטות תקשורתית

הסיכוי למיוי ועדת חקירה עולה ככל שהכיסוי התקשורתי רב יותר, בין השאר מכיוון בספרות, 

שושא שאיו מכוסה תקשורתית לא מערב שיקולים אלקטורליים. הבולטות התקשורתית 

"בוער" במקום לעסוק בושא אשר  - משפיעה על הטייה לבצע "שיוי זירה" על ידי פוליטיקאים 

בתקשורת, באופוזיציה ובציבור באופן הפכפך וביקורתי, עדיף עיסוק של ועדת חקירה המהווה 

-Sulitzeanu( קהל איטי וצפוי הרבה יותר. כך וצרת אפשרות לשלוט ולקבוע את חוקי המשחק

Kenan, 2010(.  

כי   וועדה לביקורת המדיה עומד ציג אופוזיציה. בספרות מצא ראש הוסף על כך, ב

ובצורה חזקה יותר מהממשלה שמגיבה לחדשות  כשחדשות "עשות גרועות" האופוזיציה מגיבה,

בדרך זו האופוזיציה משפיעה על איך ומה יגיע לסדר היום החדשותי, רעות רק כשאין לה ברירה.  

ברור כי ). Thesen, 2012להפוך סוגיות וושאים לפוליטיים ולהעלותם לסדר היום (יכולה וכך 

 ציג אופוזיציה העומד בראשות ועדה, המוסמכת להקים ועדת חקירה ממלכתית, עשוי לעשות

  להעלות "חדשות גרועות" לסדר היום. שימוש בדחף זה

זבולון אורלב הסביר כי דעת הקהל קריטית בהחלטתו האם סוגיה מתאימה להקמת   

יתן יהיה לגייס את חברי הכ סת לתמיכה בהקמת ועדת ועדת חקירה אם לאו. ללא דעת קהל לא

משברים קודתיים, שהמצוקות הובעות מהן אין מורגשות בקרב הציבור באופן יומיומי חקירה.

(למשל רעידות אדמה), לא יכולים להביא להקמת ועדת חקירה. גם אם דעת הקהל איה קיימת 

דעת קהל או מצאת ברמה לא מספיק גבוהה, אופי המשברים היו כאלה שיתן היה לגייס להם 

הימצאותו של  תומכת מספיק כדי ליצור לחץ על חברי הכסת להצביע בעד הקמת ועדת חקירה.

הושא ממילא על סדר היום (למשל סוגיית הקשישים או משבר המיות) מקל על מוטיבציות אלה 

והקמת ועדת חקירה מהווה המשך טבעי ואמצעי להמשיך ולשמור על "החדשות הרעות" בראש 

  סדר היום.

בשל הקשר בין הבולטות התקשורתית והימצאותה של סוגייה על סדר היום (ובאיזו   

מידה הסוגייה על סדר היום), בדקו הופעתם של ביטויים שוים המאפייים כל משבר ומשבר 

באמצעי התקשורת טרם המועד הרלווטי לקבלת החלטה בדבר הקמת ועדת חקירה או טרם 
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, הסבר (במקרה שלא הוקמה ועדת חקירה או לא דובר על הקמתההמועד בו הוגש דו"ח פרד 

  . )28-29איסוף התוים בעמודים מפורט בדבר אופן חישוב הבולטות התקשורתית ר' בפרק 

  בולטות תקשורתית: 3טבלה מס' 

ביטוי שבדק ותוצאת בדיקת   שם המשבר
  הבולטות

רמת הבולטות בהשוואה 
  לשאר המקרים

גבוהה (בכלל הביטויים הייתה   3.26פי עלייה  -יות משבר המ  מיות הבקים
  8פי עלייה  -מיות הבקים   עלייה בבולטות התקשורתית)

עלייה  -ויסות מיות הבקים 
  26.7פי 

פי עלייה  -ויסות המיות 
23.23  

  ביוית  0.79ירידה פי  -יצולי השואה   סיוע ליצולי שואה
  1.66עלייה פי  -יצולי שואה 

  לא הופיע - סיוע ליצולי שואה 
  ביוית.   0.1ירידה פי  - גוש קטיף   טיפול במפוי גוש קטיף

  1.6עלייה פי  -התתקות 

  63ביוית.  0.87ירידה פי  -משק המים   מים
  כלל לא הופיע - רשות המים 
  2.37עלייה פי  -משבר המים 

(בכלל הביטויים הייתה גבוהה   5.1עלייה פי  -צאלים ב'   צאלים
  5.5עלייה פי  -אסון צאלים ב'   עלייה בבולטות התקשורתית)

  5.9עלייה פי  -אסון צאלים 
  ביוית  0.4ירידה פי  -קופות חולים   קופות חולים

 -קופת חולים מאוחדת 
  7.1עלייהפי 

הביטויים "שירות לאומי",   השירות הלאומי
"עמידב" ו"אגודה להתדבות 
בעם ישראל" כלל לא הופיעו 
בשבוע לפי ישיבת הוועדה, 
ובביטוי "השירות הלאומי" 

  .0.14חלה ירידה של פי 

  מוכה

הביטויים "משלחת מערכת   הסלון האווירי
הבטחון לפריז", "הסלון 
האווירי בפריז", "משלחת 
לפריז", ו"אהוד ברק בפריז" 
כלל לא הופיעו בשבוע לפי 

  הדיון בוועדה.

  מוכה.

  ביוית  .1.1עלייה פי  -תאוות דרכים   תאוות דרכים
ירידה פי  -משרד התחבורה 

0.39  
כלל לא  -בטיחות בדרכים 

הופיע בשבוע לפי הגשת 
  הדו"ח

  

חלה עלייה בבולטות  מקרים בהם הוקמו ועדות חקירה,כי בהממצאים מצביעים 

רק התקשורתית של לפחות ביטוי אחד המתייחס למשבר הרלווטי. כך גם בשי המקרים בהם 

) לפיה חשיפה 2ב( רהעחלק מהעל כן קיימת תמיכה ל דובר על אפשרות להקמת ועדת חקירה.

                                                 
  ).0.36-0.53בבדיקה דומה של הביטויים במוע החיפוש של עיתון "הארץ" חלה ירידה דווקא (בערכים של בין 63
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משמעותית בתקשורת המתבטאת בעלייה בבולטות התקשורתית, מאפיית את המקרים בהם 

הוקמה ועדת חקירה. עם זאת, גם במקרים בהם לא הוקמה ועדת חקירה לעתים וצרה עלייה 

, ועל כן אין המדובר בתאי המסביר לכשעצמו ובאופן בלעדי את הקמת בבולטות התקשורתית

  ירה.ועדות החק

  

בין  הוקמו ועדות חקירה, לא היו יתים להכחשה, יתן להבחין בכך המשברים שלגביהם

מתאימות ביותר לפתור . ועדות החקירה עצמן, תפסו כהבולטות התקשורתיתהשארבהיבט

אירועים מתמשכים, שאים קודתיים, ושהממשלה תפסה כמי שכשלה בפתרון. ועדות חקירה 

חלוקות או ספקות בייטרליות הפוליטית שלהן, הלקחת כמובת מאליה  מעט ואין מעוררות מכ

הפוליטיקאים "משאילים" לגיטימיות מוגברת המיוחסת לשופטים העומדים בראשות ועדת  כך,

  . )Sulitzeanu-Kenan, 2006A( החקירה כדי ליישב את המשבר

לטוי" שאיו עדות החקירה תפסו על ידי יו"ר הוועדה לביקורת המדיה כ"כלי שו

שאים רלווטיים  שיפוטי המספק הזדמות לבחון את מגוון הטעות, ללא מחוייבות לשיקולים

ללא איטרסים (ראיון זבולון ו"לקבל החלטות אמיתיות"  כגון תקציב המדיה, ומסוגל לדעתו

ך קטה למדי לצור -קואליציה או –כמו כן, הוועדה לביקורת המדיה מציעה קבוצה  אורלב).

קבלת החלטה, חברי כסת ספורים. בדרך זו קל לערוך פעולות שכוע שוות, הסכמים עם סיעות, 

  .ולמעשה לקדם מדייות ולהעביר מסר של "טיפול" בבעיה ,ושיחות עם כל אחד מחברי הכסת

  גורמים שוים:ראה כי חברי הכסת החברים בוועדה, מושפעים מ

בהתחשב בושאים בהם מדובר, ובחשיפה  - המחיר של להצביע כגד ועדת החקירה   .א

התקשורתית לה ושאים אלו זכו, המחיר של להצביע כגד הקמת ועדת חקירה הוא גבוה 

מדי. חבר כסת בודד עשוי להרוויח מכך שהוא יתמוך בהקמת ועדה וכך יצטייר כמי שקידם 

מקרים בהם יש קבוצות של קורבות ומשברים את הטיפול במשבר, במיוחד כשמדובר ב

הושאים עמם השפעות הומיטאריות. עם זאת, אם יצביע כגד הקמת ועדת חקירה, עשוי 

חבר הכסת להפסיד את תמיכת הציבור, בהתחשב בכך שהושא והמצוקות הלוות לו מצויות 

לעיל בהתייחס  מחיר זה הוסבר והודגםעל סדר היום, זוכה לעיין ואכפתיות ציבורית. 

לפעולת הממשלה שלא למוע הקמתן של ועדות חקירה על ידי הוועדה לביקורת, ובהשוואה 

 לשיקולי הממשלה לתמוך בהקמת ועדה.

הרווח הפוליטי הוא רב יותר, לאור כשלון הממשלה עצמה בטיפול בבעיה. כך, במצב בו   .ב

במפוי גוש קטיף, הממשלה לא הצליחה לטפל במשבר המים, לטפל ביצולי השואה או 
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ועדת חקירה  - בוועדה לביקורת המדיה הושא טופל על ידי השחקן החזק ביותר שיש בידיה 

חברי הכסת התומכים, הגם שחלקם שייכים למפלגות קואליציה, מצטיירים  ממלכתית.

משרד האוצר, באמצעות הקמת  -חות הרוח" ן "דון קישוט" המביאים למלחמה ב"טכמעי

 אך יתן להסתכל על היבט זה, בצורה ביקורתית פחות.  ועדת חקירה.

שלוש ועדות החקירה (משבר המים, יצולי השואה ומפוי גוש קטיף) בקידום הטיפול במשבר.   .ג

עלה מצב בו אין התקדמות ממשית בטיפול הממשלתי למרות הזדמויות רבות שיתו, 

עם זאת הממשלה כושלת  64.וסיוות רבים לתקן מצב זה (בעיקר לגבי מפוי גוש קטיף)

במסגרות המוסדיות הקיימות לטפל בצורה יעילה במשבר ולקדם פתרון אמיתי. ועדת חקירה 

הממשלה לא מצליחה לטפל בו. בגוש קטיף, ר שאממלכתית הוא אפיק טיפול וסף במשבר כ

לאחר שתיים של עבודה במסגרת של ועדת משה וצרה תחושה כי דרש טיפול שוה שיביא 

לאחר שפעולות חברי הכסת "קצרו מלהושיע". מצב דומה וצר בעיין  ,בסוף לתוצאותל

יצולי השואה. לגבי משבר המים, המחלוקות שוצרו בין בעלי האיטרסים לא אפשרו פתרון 

שיהיה אפשר להסתמך עליו, ובמועד בו הוקמה ועדת חקירה הוצג מצב בו קיים חשש ממשי 

כי גם מאופן פעולה זה יכול להיווצר רווח פוליטי, יחד עם  לקיומם של מי שתייה. מובן

 אפשרות של טיפול במשבר והבאה לסיומו.

המבוססים על ממצאים שעלו מחקר המקרים, מביאים למסקה וספת והיא  ,שיקולים אלו

קיימות מוטיבציות שוות לקידום הטיפול  שלחברי הכסת החברים בוועדה לביקורת המדיה,

 פעל ממוטיבציהראה כי ם, דוגמת זבולון אורלב בעיין הטיפול במפוי גוש קטיף, במשבר. חלק

משרת את בו הוא ) שבמסגרתה יכול להיווצר רווח פוליטי ממשי credit claiming) 'Weaverשל '

יו"ר ועדה, ציג  יתכן שלכלבהיבט זה לאורלב (ו ויכול לסייע לו בבחירות עתידיות. 65,קהל בוחריו

עמירה יתן להתרשם שלעומתו,  אופוזיציה) אין כל הפסד מהקמת ועדת חקירה אלא רק "רווח".

), ולא הייתה תוה לשיקולים שועדו לסייע good policy) 'Weaver'דותן פעלה ממוטיבציה של 

ת ועדת (שהרי מפלגתה לא תמכה בה בהקמ רלה להיבחר בשית, אלא מתוך קידום פתרון למשב

כך, התועלת לקהל בוחרי המפלגה שלה  66)., והיא לא תכה להיבחר לכסת הבאההחקירה

                                                 
במשבר מיות הבקים המוטיבציה להקמת ועדת החקירה, איה דומה לשאר ועדות החקירה בהיבט של פתרון 64

המשבר פתר (עד כמה שהיה אפשר) על ידי הממשלה לאחר התרחשותו. עם המשבר. במשבר מיות הבקים ראה כי 
זאת וצר צורך להביא לכך שפעולות הגורמים שהביאו למשבר, יחקרו ויוסקו מסקות גדם או לגבי בחית המדייות 

 שהביאה למשבר.
  המפד"ל.למעשה המפוים עצמם (ציבור דתי לאומי) מהווים את קהל הבוחרים של אורלב, ממפלגת  65
מפלגתה של ח"כ דותן דאז, מפלגת קדימה, הייתה מפלגת השלטון שהתגדה להקמת ועדת החקירה, משיקולי  66

הימעות מאשמה כמי שכשלה בעיי מבקר המדיה ויו"ר הוועדה לביקורת בטיפול במפוי גוש קטיף. עמירה דותן לא 

 Those who fail to"כי:  Weaverשל  "בואתו"פעלה מאותם מיעים של הימעות מאשמה ו"הגשימה" בכך את 

avoid blame are likely to find themselves unemployed."  
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מתמיכתה בהקמת ועדת החקירה כראה מוכה (לאור התגדות המפלגה), ומבחיתה 'עלות' צעד 

    היה מוכה מאחר ולא היה בכוותה להיבחר שוב לכסת. זה

על חברי הכסת לעיין תמיכה או התגדות בהקמת  יחד עם זאת חשוב לציין כי מערכת הלחצים

אם עמירה דותן הייתה "כעת" לעמדת מפלגתה,  ועדת חקירה ממלכתית, מורכבת ואיה פשוטה.

לסכל את הקמת ועדת החקירה (כפי שהסביר זבולון אורלב, דרש חבר כסת או הדבר יכול היה 

התאים הדרשים להקמת ועדת חקירה על ידי  תייך לממשלה כדי להביא להקמתה).גורם המש

הם חברי קואליציה.  בה רוב החבריםהוועדה לביקורת המדיה, יוצרים קושי בהקמתה מכיוון ש

על בו לחצי הקואליציה  ,שכיח פחותהמצב על כן עמדתה של ח"כ דותן בעיין המפוים הוא ה

  די שאפשר את הקמת ועדת החקירה.מ"חלון הזדמויות" ייחו חבריה אים ושאים פרי, ויוצרים

  

אסון צאלים, הרי שלאחר הגשת הדוח הפרד כלל לא ערך דיון בוועדה לביקורת המדיה.  לעיין

ליו"ר הוועדה לביקורת  בעקבות פרסומי ידיעות אחרוות בושא, כשהסוגייה עלתה לסדר היום

. הסוגייה הייתה ללא ספק על המדיה (ח"כ דוד מגן) יכול היה להיווצר רווח פוליטי לא מבוטל

, תוך הפיית אצבע מאשימה לאהוד סדר היום מבחיה תקשורתית, והיה בה עיסוק ציבורי רחב

 -הקמת ועדת חקירה ממלכתית יימו במועד הדיון לא אפשרו התאים שהתק עם זאת .ברק

האפשרות החוקית הייתה באמצעות סעיף חוק שרק תוקן (הקמת ועדת חקירה ממלכתית 

ובעיקר זהיר כי הושא החל את בדיקתה, ), מבקרת המדיה העבירה מסר בהתבסס על דו"ח שתי

ית וציין אותה רק ח"כ מגן לא עמד במלוא החוזק מאחורי רעיון הקמת ועדת החקירה הממלכת -

התפלגו וחלקם הביעו עמדה  שאר חברי הכסת בוועדה לביקורת המדיה בתור אפשרות. דעות

גד הקמת ועדת חקירה, וכך לא התבססה די תמיכה באפשרות של הקמת ועדת  חרצת ומבוססת

יתכן ויו"ר אחר של ועדה לביקורת המדיה, היה מצליח בתאים אלו (בולטות  חקירה ממלכתית.

ממשלתית) לייצר הקמת ועדת חקירה, אם היה עושה די עבודת  תקשורתית משמעותית, הימעות

  ת בוועדה להצביע בעד הקמתה.הכה מקדימה לגיוס חברי הכס

לעיין קופות החולים, הרי שלא ערך דיון בוועדה לביקורת המדיה באפשרות הקמת ועדת 

  חקירה ממלכתית, הגם שקיימת לושא בולטות תקשורתית מסויימת. 

הבולטות התקשורתית המוכה והדיון עצמו מעידים על עיין מוך של חברי  - לגבי שאר הארועים 

  פתרון הסוגיות, וודאי שלא בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.הכסת ב

  

  תמיכה בממשלה 
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היבט התמיכה האלקטורלית בממשלה, והשלב במעגל החיים האלקטורלי, הקיים בזמן המשבר 

ולאחריו, משמעותי ביותר. כך, משבר יכול לפרוץ סמוך לאחר שממשלה בחרה, והמהיגות 

לה, ויכולה לעשות שימוש במשבר כדי להתחזק ממו, החדשה עוד הית מתקופת "ירח הדבש" ש

וזאת בשוה מהתקופה שלפי הבחירות שבה אין לדעת אם המהיגות הוכחית תמשיך לכהן. 

הקריירה של ראש הממשלה עצמו בחת בהיבט זה וכשמצבו רגיש בשל חוסר תמיכה או אפילו 

ך, תמיכה פוליטית מסוייגת או אם קיים איום בחוסר תמיכה, פגיעות הממשלה גבוהה יותר. כ

קטה, עשויה להחריף בוואקום שיוצר משבר מכיוון שהוא מעלה שאלות בדבר כשירות הממשלה 

). על כן, השלב האלקטורלי והתמיכה בממשלה רלווטית לשאלת Hart &Boin,2008למשול ( 

ועדת חקירה הטייה להקים  -הקמת ועדת חקירה, וההחה היא שבזמן שאין תמיכה בממשלה 

  .)Sulitzeanu-Kenan, 2010(, וקל יותר להקים ועדת חקירה גדול יותר

, 13.9.84, כשממשלת האחדות החלה את כהותה ביום 1985וקמה ביואר ועדת בייסקי ה

כחצי שה לפי כן. לפי הסכם הרוטציה, ראש הממשלה החל את כהותו עם הקמת ממשלת 

ה חודשים לאחר הקמת ועדת , כלומר שה ותשע20.10.86האחדות ויסיים אותה רק ביום 

לכאורה ראה כי במצב מעין זה, בו התמיכה בממשלת האחדות יציבה, יהיה קשה יותר  החקירה.

להקים ועדת חקירה, וחברי הכסת מהקואליציה לא יתו ידם להקמת ועדת חקירה שתחקור 

ועדת החקירה, ואף שעלו חלקים מהממשלה המכהת. בפועל, הממשלה תה הסכמתה להקמת 

דילמות קואליציויות לגבי הקמת ועדת החקירה, אלו יושבו לאחר ישיבת הממשלה בה יתה 

השערה כי במצב בו התמיכה אין תמיכה ל, הוועדה למשבר מיות הבקים לעייןהסכמה זו. 

  .חקירה ועדת להקמתבממשלה גבוהה, קיימת סבירות מוכה 

המים, יצולי השואה והטיפול במפוי גוש קטיף הוקמו בתקופה של ועדות החקירה לעיין 

 4.5.2006אולמרט. ממשלה זו כיהה מיום , בסוף כהותה של ממשלת 2008צי שה, החל מיואר ח

הוד א67חודשים לפי מועדן המתוכן. 8ערכו בחירות,  10.2.2009, כשביום 31.3.2009ועד ליום 

, שרון -קב מצבו הבריאותי של ראש הממשלה לפיו עלראשות הממשלה  אולמרט, הגיע

אירועים שוים  התבררו רקע ועדות החקירהב.ומלכתחילה לא תוכן כי ישמש כראש ממשלה

  שהעיבו על התמיכה בממשלת אולמרט:

                                                 
אך עקב התפטרותו של אולמרט מראשות הממשלהוכשלון המגעים  26.10.10במקור קבעו הבחירות להיערך ביום 67

קבעה ביום  10.2.2009מתן ליום . הקד10.2.2009להרכבת ממשלה חדשה על ידי לבי וברק, הן הוקדמו ליום 
27.10.08. 
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מלחמת לבון השייה, הגישה לחקר משלתית מהבדיקה הועדת  -דת ויוגרד דו"ח וע  .א

כי בעה המלחמה כ"החמצה חמורה", והוועדה ק במסקות. 2008ביואר דו"ח סופי 

 וביהול המלחמה.אולמרט כשל בתפקידו, בקבלת ההחלטות 

חקירות פליליות גד התהלותו של אולמרט  פתחו 2007יואר החל מ -  חקירות אולמרט  .ב

 בסוגיות שוות (הבית ברחוב כרמיה, מעטפות הכסף וכו').

התקבלו ברוב רגיל שלוש  2008ודש יולי בח -הקדמת הבחירות בקיעים בקואליציה, ו  .ג

הודיע אולמרט במסיבת עיתואים שכיס כי  30.7.08עות אי אמון בממשלה וביום הצ

הודיע אולמרט  21.9.2008ביום שלטון. איו מתכוון להתמודד בבחירות לראשות מפלגת ה

  על התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה, והממשלה החלה לכהן כממשלת מעבר.

  

, שה וחודשיים לפי סוף כהות אותה 2008יצולי השואה, הוקמה בחודש יואר להוועדה 

ראה עוד היה קיים מועד  2008ממשלה (למרות שבזמן הקמתה עוד לא ידעו על כך. ביואר 

כמעט שלוש שים לאחר מכן). עם זאת, כבר היו קריאות להתפטרות ראש  - הבחירות המקורי 

  יוגרד הסופי. הממשלה בעקבות פרסום דו"ח ו

טיף (ביולי , בעת הקמת ועדות החקירה לעיין המים והטיפול במפוי גוש קלעומת זאת

קיצה (התקבלו הצעות אי אמון ובאותו שהממשלה הוכחית מתקרבת אל  ) כבר היה ברור2008

  .)להתמודד בבחירות לראשות מפלגת השלטוןיום הודיע אולמרט כי איו מתכוון 

מדיה תקים ועדה ק פועלים לחיזוק הסבירות כי הוועדה לביקורת הבדיו אלו שיקולים

לצל פעולה זו להרוויח הון  חברי הכסת שבסיומה יוכלו ,בתקופה אידיאלית לשם כך חקירה

השיקולים האלקטורליים, וסיום כהות עם זאת, לדברי זבולון אורלב  פוליטי בבחירות.

, ללא הוא יכול היה להקימן בכל עתלטעתו החקירה והממשלה, לא היוו השפעה על הקמת ועדות 

מכיוון שתמיד היה לצידו  , לדבריו,זאת בין השאר .קשר לתמיכה בממשלה שהייתה באותה עת

בוועדת המים היה זה השר בן אליעזר,  -גורם מהממשלה עצמה שתמך בהקמת ועדת החקירה 

ן, ובוועדה ליצולי שואה היו די חברי בוועדה לטיפול במפוי גוש קטיף הייתה זו ח"כ עמירה דות

, למרות דבריו של ח"כ אורלב, לא בטוח שתמיכה כזאת  ."ללא בעיה"כסת מהקואליציה שתמכו 

ר בתקופה בה הייתה מתקבלת אם היה מדוב של גורמים מתוך הממשלה או שסיעתם בממשלה,

מות ועדת חקירה התקיימו כל הזמן, והטיפול בדהייתה הממשלה חזקה. כמו כן, המשברים 

"התפרץ" דווקא בעיתוי מאוד ספציפי מבחיה פוליטית. זבולון אורלב עצמו סיפר כי חלק 

מההסכמות בעו מסיכומים סיעתיים עם חלק מחברי הכסת, כלומר, אם תהיה תמיכה של חברי 
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כסת מסיעה מסויימת בהקמת ועדת חקירה, תתקבל תמיכה ממקום אחר באמצעות סיעה 

ן שסיכום מעין זה לא יכול היה להתקיים בעיתוי פוליטי אחר, למשל כשהממשלה אחרת. ייתכ

  .חזקה יותר

החקירה ליצולי שואה, משבר המים ומפוי גוש קטיף, קיימת תמיכה להשערה כי  לעיין ועדות

  ., קיימת סבירות גבוהה יותר להקמת ועדת חקירהבזמן שהתמיכה בממשלה יורדת

  

ון בו הועלתה האפשרות הממשית להקמת ועדת חקירה התקיים ביום בעיין צאלים, הרי שהדי

פחות משה לפי סיום כהות הממשלה דה פקטו (בעקבות , בתקופת כהות ממשלת רבין, 25.7.95

הייתה חשיבות  ורי לבחירות. כאמור,רצח רבין), ושה ושלושה חודשים לפי המועד המתוכן המק

ברק "יורש העצר" ועל כן לא ראה היה אהוד וחסת לרבה לאשמה שהייתה יכולה להיות מי

ראה כי אף לעיין אסון צאלים קיימת תמיכה  ה ועדת חקירה מעין זו.שהממשלה הייתה מקימ

להשערה הקושרת בין ירידה בתמיכה בממשלה לבין הקמת ועדת חקירה, לאור הבחירות שלא 

  להקמתה. ראו באופק עדיין והתגדות חברי הכסת מטעם הקואליציה 

. כהות ממשלת תיהו החלה 2010בעיין קופות החולים, דוח מבקר המדיה פורסם בובמבר 

כשתיים וחודשיים לאחר פרסום דוח מבקר  22.1.13. הבחירות התקיימו רק ביום 31.3.09ביום 

המדיה. כלומר, חוזקת הממשלה שהחלה את כהותה שה ושבעה חודשים לפי כן יכולה להיות 

ריטי כלפי הממשלה בתקופה מעין זו, ייתכן כי ערכת כיציבה. קשה להעריך את הסיכון בדו"ח קמו

, אך קשה לבחון זאת חוזקת הממשלה הביאה לכך שלא הוקמה ועדת חקירה בסופו של יום

  .בהעדר דיון בדו"ח בוועדה לביקורת המדיה

י בפריז, השירות הלאומי לגבי המקרים בהם לא עלתה אפשרות של ועדת חקירה (הסלון האוויר

ותאוות הדרכים), הרי שקשה מאוד לקשור בין מצבה של הממשלה באותה עת לבין המצב בו לא 

  הוקמה ועדת חקירה.

  

  

  

  

  

  ום המסקות והמלצות למחקרי המשךכסי. 10
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   - דירים  סיבות המסבירות ארבעה ארועיםהשאלה ששאלה בעבודה זו היא מהן ה  

הקמתן של ועדות חקירה ממלכתיות בהחלטת הוועדה לביקורת המדיה. מאפיין וסף הצריך 

הסבר במסגרת עבודה זו, והוא הקמת שלוש מארבע ועדות החקירה שהוקמו בדרך זו, בתקופה 

  .2008של חצי שה בשת 

חס לסיבות לאור יתוח כמותי המתייחס לתפקיד מבקר המדיה, ויתוח איכותי המתיי  

 בארבע ועדות החקירה וצר ולשחקים הכרוכים בהקמתן של ועדות החקירה, המסקה היא כי

קר המדיה תפקידו המשמעותי של מב: צירוף של סיבות המאפשרות הקמתה של ועדת חקירה

שבחלקן סייעו להקמת ועדות החקירה ובחלקן לא הביאו  סיבות פוליטיות(אך לא הבלעדי) ו

מתן. צירוף סיבות זה איפשר את הקמתן של ועדות חקירה ממלכתיות.  אין המדובר למיעת הק

 ןהמורכב מהסיבותשבהתקיימ ,על "צירוף מקרים" גרידא אלא על דפוס החוזר על עצמו

  מתאפשרת הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

תפקיד משמעותי של מבקר המדיה התאפיין בכל ועדות החקירה שהוקמו. בחלקן   

התאפייה בהגשת דו"חות פרדים רלווטיים ובזמן אמת, מתוך תפיסה כי אופן פעולה זה  פעולתו

מחזק את פעולות הביקורת ומביא לתיקון ליקויים מיידי. בחלק מהמקרים באה לידי ביטוי 

תמיכה ממשית של מבקר המדיה בהקמתה של ועדת חקירה (משבר מיות הבקים, משבר 

  המים). 

של מבקר המדיה, ולאחר שזה הגיש את דו"חותיו דרשות סיבות  אך לא די בתפקידו  

פוליטיות מסויימות, המאפשרות במסגרת הוועדה לביקורת המדיה את קידום הקמתה של ועדת 

  המאפייים משותפים כמעט לכל ועדות החקירה שהוקמו וכוללים:חקירה ממלכתית. 

בעיקר בשל חשש מייחוס אשמה  ,סבירות מוכה להקמתה של ועדת חקירה על ידי הממשלה  .א

לבעלי תפקידים בממשלה. מאפיין זה התבטא בכל ארבעת ועדות החקירה שהוקמו, כשדובר 

  במשברים שבחלקם האשמה הייתה יכולה להיות מכוות לראש הממשלה עצמו.

למרות הדחף להימע מאשמה המוע הקמת ועדת חקירה על ידי הממשלה, הממשלה לא   .ב

ות החקירה. במקרה של משבר מיות הבקים הממשלה אף תמכה בפה סיכלה את הקמת ועד

מלא בהקמת ועדת חקירה על ידי הוועדה לביקורת המדיה, במשבר המים שר מהממשלה 

תמך בהקמת ועדת החקירה, ובעיין מפוי גוש קטיף הממשלה לא הצליחה למוע הקמת 

 ועדת חקירה

ה ועדת החקירה. מגמה זו משפיעה על עלייה בבולטות התקשורתית למשבר שבעטיו הוקמ  .ג

חברי הכסת המרכיבים את הוועדה לביקורת המדיה לגריפת רווח פוליטי ומדרבת את 
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פעולת יו"ר הוועדה להציג "חדשות רעות" לרעתה של הממשלה המכהת. פרמטר זה יכול 

, ליםלהביא לכשעצמו להעלאת רעיון להקים ועדת חקירה ממלכתית כפי שארע לגבי אסון צא

וכפי שהתברר גם במקרים שלא  אך אין די בקיומו בלבד כדי להביא להקמת ועדת חקירה

 .הוקמה ועדת חקירה הייתה עלייה בבולטות התקשורתית

התדרדרות התמיכה בממשלה המכהת. במצב כזה חברי הכסת המרכיבים את הוועדה   .ד

הקמת ועדה שתחקור לביקורת, השייכים לקואליציה, אים חוששים לתת את קולם לטובת 

 את התהלות הממשלה המכהת. להיפך, קודת המבט משתה וצופה פי בחירות.

לחברי הוועדה לביקורת עדיפה הצבעה בעד הקמתה של ועדת חקירה מאשר הצבעה כגד   .ה

הקמתה של ועדת חקירה. מצב זה מתאפשר באמצעים פוליטיים שוים (דוגמת חשיפה 

כגד או הסכמים בין סיעות) ובשל מאפייי המשברים תקשורתית שלילית למי שיצביע 

 הומיטריים שחיצות הטיפול הדרסטי בהם איו שוי במחלוקת.-כמשברים אושיים

  

תפקיד ועדות החקירה הממלכתיות שהוקמו על ידי הוועדה בוסף לכך עבודה זו שפכה אור על 

בחיות רבות תפקיד זה מגדר לביקורת. ההקשרים הפוליטיים בהם הוקמו הוועדות, מוציאים מ

תפקיד ה"למידה" או השבת אמון הציבור במערכת השלטוית. תפקידים אלו לא עלו במסגרת 

הראיוות או הפרוטוקולים שהתקיימו. תפקיד אחד שתואר היו תחושה כי יש להביא לכך 

 שהאשמים יתו את הדין על מעשיהם וכי הממשלה לא תביא למצב זה. דחף זה עלה בעיקר

תפקיד אחר שעלה בעיקר לגבי שלוש בהקשר של הקמת הוועדה לחקר משבר מיות הבקים. 

של קידום הטיפול במשבר, והבאת טיפול זה לקודת הוא תפקיד  2008הוועדות שהוקמו בשת 

קיצון שבה הטיפול יוצא מגדר הטיפול הרגיל במשבר של הרשות המבצעת, ועובר ל"זכוכית 

. מובן כי ועדת חקירה איה יכולה לשמש כרשות המבצעת אך יתכן המגדלת" של ועדת חקירה

לגרום להם לממש ולהתקדם עם  והכווה היא ליצור מוטיבציה שוה בקרב הגורמים המבצעים,

מדייותם תחת השגחת גורם חיצוי. אפשרות וספת היא כי ועדת החקירה כגורם התפס 

 ת לא העלתה בעצמה לפתרון מצב מורכב.להציע פתרוות שהרשות המבצעכ"ייטרלי" יוכל 

בהסתכלות ביקורתית על תפקיד זה, הרי שיש מעורבות של הכסת בעבודת הרשות המבצעת תוך 

לתוך עבודה מקצועית. יתכן שפתרון זה עשה כאמצעי גד  -ועדת החקירה  -הכסת רשות וספת 

אוצר. אמירות כגד מדייות אופן הטיפול הממשלתי הקיים במשבר, למשל כגד מדייות משרד ה

, וכי וצרה תקווה שוועדות החקירה 2008זו הושמעו בשלושת ועדות החקירה שהוקמו בשת 

  יעקפו את מדייות משרד האוצר בטיפול במשבר.
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, עבודה זו עסקה בהקשר אחד של טיפול שלטוי במשבר והוא הקמת ועדת חקירה ממלכתית

במידה רבה, מדובר ב"ישה" מאוד מסויימת(אם  .הכסת באמצעות הוועדה לביקרות המדיה של

כי מעיית מאוד) של השימוש בוועדות חקירה בישראל. מחקרים וספים יכולים להיערך 

הוגעים להקמת (או אי הקמת) ועדות חקירה ממלכתיות על ידי ממשלת  בתחומים הבאים

  ישראל:

הסיבות הפוליטיות להקמתן מהן  -הקמת ועדות חקירה ממלכתיות על ידי הממשלה     .א

 .על ידי הממשלה, מתי הממשלה מעת להקים ומתי היא דוחפת להקמתן

בשים האחרוות מעה הממשלה מהקמת ועדת חקירה ממלכתית אלא ביכרה על פיה   .ב

בכלי ועדות  כיצד השתה אופן השימוש "ועדת בדיקה" ממשלתית. מעיין לבדוק

  ל שיוי זה. מה השפיע עהחקירה לאורך השים ו
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  ביבליוגרפיה. 11

  ראיוות

(ראיון אישי), ח"כ ויו"ר הכסת לשעבר, חבר בוועדה לביקורת המדיה בתקופת הקמת דן תיכון, 
  .1.10.13ועדת החקירה למשבר מיות הבקים, 

  

, (ראיון אישי), עו"ד והיועץ המשפטי לוועדה לביקורת המדיה בעת הקמת ועדות תומר רוזר
  .8.10.13למשבר המים והטיפול במפוי גוש קטיף, החקירה 

  
, (ראיון אישי), תא"ל (מיל.) ח"כ לשעבר, יו"ר ועדת המשה בוועדה לביקורת המדיה עמירה דותן

לטיפול במפוי גוש קטיף וחברת הוועדה לביקורת המדיה בעת הקמת ועדות החקירה לטיפול 
  .10.10.13אה, במפוי גוש קטיף, משבר המים וסיוע ליצולי שו

  
, (ראיון אישי), ח"כ לשעבר, יו"ר הוועדה לביקורת המדיה בעת הקמת ועדות זבולון אורלב

  .30.10.13החקירה לטיפול במפוי גוש קטיף, משבר המים וסיוע ליצולי שואה, 
  

  ספרים ומאמרים בעברית
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