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הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של 

  מבט השוואתי הדמוקרטיה 
גל אלו 
1  

מידת השפעתה של הביקורת הממסדית עלתה בשני  האחרונות שוב ושוב על סדר 

ת שרמת האפקטיביות של ביקורת נראה כי לא רק התחושה הרווח. היו  הציבורי

 אלא ג  אי, המדינה אינה מספקת מביאה את העיתונות והציבור לפקפק ביעילותה

, בניגוד לכמה מדינות בעול . היכולת לאמוד באופ  מדויק את תוצאות פעילותה

בישראל אי  כל סטטיסטיקה רשמית באשר למידת תיקו  הליקויי  ולהיק  החיסכו  

ומבלי להתעל  מהשינויי  הנדרשי  , יחד ע  זאת. ת הביקורתהכספי המושג בעקבו

אשר , קשה לראות במבקר אחראי בלעדי למצב הקיי , בפעילות הביקורת בישראל

 . נובע מגורמי  נוספי  שאינ  בשליטתו הישירה
אשר נהגה למתוח ביקורת קשה על , מהממצאי  שיוצגו כא  עולה שדווקא התקשורת

ממעקב אחר עשרי  ושתיי  :  בפני בעיה חמורה לא פחותניצבת, יעילות הביקורת

שמחצית  נחשפו בעיתונות החוקרת ומחצית  , פרשות אשר יש בה  כדי לסכ  חיי אד 

עולה שלאור  זמ  דווקא המבקר מצליח להביא לידי תיקו  , בדוחות הביקורת

ת א  שהעיתונות מצליחה להביא לתוצאו, )38% לעומת 46%(ליקויי  רבי  יותר 

מהירות יותר
2

 כאשר ביותר ממחצית המקרי  הביקורת הרשמית והבלתי, ע  זאת. 

גובר הצור  בבחינה מעמיקה יותר של המצב הקיי  , רשמית נכשלת במבח  התוצאה

 . ובדרכי  לשנותו
___________ 

מבקר המדינה ? כלבי השמירה של הדמוקרטיה"המאמר מתבסס על נייר העמדה   1
שפורס  על ידי בית הספר לממשל ומדיניות " והעיתונות החוקרת במבח  התוצאה

 .2005 עובד כמאמר ב; 2004באוניברסיטת תל אביב בחודש יולי 

עי  או שסביר כי ה  עלולי  לפגוע באופ  יצוי  שבפרשות שנחקרו נחשפו ליקויי  הפוג 2
תהיה במספר גדול יחסית , א  וכאשר תיגר , כאשר סביר להניח שהפגיעה, פיזי בציבור

הגדרה זו מוציאה מהמחקר ליקויי  העוסקי  בטוהר המידות של . של תושבי ישראל
אי  זה ו, חומרתה של שחיתות ממי  זו אינה מוטלת בספק. נבחרי הציבור ועובדי הציבור

, בלתי סביר שלשחיתות פוליטית יהיו ג  השלכות על התפקוד המקצועי של הפקידי 
ואול  בשל שיקולי  מתודולוגיי  התמקד מחקר זה בליקויי  העשויי  לסכ  פיזית את 

 . שלו  הציבור
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כלבי השמירה "שני , מאמר זה ידו  תחילה במקורות הכוח של הביקורת והתקשורת

). 294' עמ, 1999לביא " (ילות והחיסכו  של המינהלהיע, החוקיות, על טוהר המידות

כוח "מתבסס על ההנחה שבהיעדר סמכויות אכיפה רק קיומו של , המחקר עצמו

החשש הוא שהכוח . מבטיח שהליקויי  הנחשפי  אכ  יתוקנו" אכיפה נורמטיבי

 הנורמטיבי דוע  במהירות כאשר נשחקות שתיי  מאבני היסוד ההכרחיות לקיומו 

ואמונו וערנותו של הציבור הרחב באשר למתרחש , מחד גיסא, שלטונית תקינהתרבות 

מאחר , התקשורת ג  היא יוצאת נפסדת ממצב זה. מאיד  גיסא, במסדרונות השלטו 

שכוחה לשנות את סדר היו  הציבורי והפוליטי אינו מתורג  בהכרח לתיקו  

לה להיות אפקטיבית נביחת  של כלבי השמירה הרי אינה יכו. הליקויי  הנחשפי 

 . וקול  חדל מלהרתיע, כאשר האוזניי  ערלות
לאחר הסקירה התאורטית על מקורות הכוח של הביקורת והתקשורת יוצג המחקר 

בהמש  יוצגו . כולל דוגמאות לכמה פרשות וליקויי  אשר נותחו במסגרתו, עצמו

ות ע  עובדי תוצאות המחקר הכמותי לצד הארות והערות אשר נדונו במהל  הריאיונ

אלה יכולי  להוות קרקע פורייה למחקרי המש  העשויי  למלא את החלל . הציבור

פרק הדיו  והמסקנות יציג כמה הצעות תכליתיות העשויות . המחקרי הקיי  בנושא

הצעות אלה . להגדיל את כוח האכיפה הנורמטיבי של מוסד הביקורת בישראל

נה יש עניי  גדול בתיקו  הליקויי  לפיה למשרד מבקר המדי, מתבססות על ההנחה

  .ולא בחשיפת  גרדא
 מקורות הכוח של מבקר המדינה 

הקובע , מבקר המדינה:  בחוק יסוד2תפקידו של מבקר המדינה מוגדר בסעי  

ההתחייבויות והמינהל של , הכספי , הנכסי , יקיי  ביקורת על המשק"שהמבקר 

היעילות , הניהול התקי , ידותטוהר המ, יבח  את חוקיות הפעולות... המדינה

הרכוש והמינהל ,  המשק אזכור תחומי הביקורת ". והחסכו  של הגופי  המבוקרי 

 נותר על כנו כפי שהיה בנוסחו הקוד  של החוק לאור דרישתו הבלתי  של המדינה 

חששו היה כי נוסח אחר יגרו  לפרשני . יצחק טוניק, מתפשרת של מבקר המדינה דאז

נגרע מסמכויותיו , הושמט יסוד מרכזי של הביקורת" הרחב להסיק כי החוק ולציבור

טוהר "אזכור צמד המילי  ). 3' עמ, 1985טוניק " (של מבקר המדינה והוחלש מעמדו
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 בעקבות הצעתו של חבר הכנסת בנימי  אבניאל 1952נוס  לחוק עוד בשנת " המידות

י חוק מוטל עליו לבדוק אשר הפכה את מבקר המדינה לגור  היחיד שעל פ, )חירות(

גייסט , 1977נבנצל (את טוהר המידות במינהל הציבורי תו  גיבוש אמות מידה בתחו  

 ). 1995ופרידברג 
אול  חוק מבקר , למבקר אי  סמכות לאכו  את תיקו  הליקויי  על הרשות המבצעת

ת בחוק מחייב א) א(16סעי  . המדינה עוסק באופ  נרחב בטיפול בדוח לאחר פרסומו

ראש הממשלה למסור למבקר בתו  עשרה שבועות ממועד פרסו  דוח הביקורת את 

אשר במקרי  רבי  נכללות כבר בדוח (הערותיו ואת תגובות הגופי  המבוקרי  

מחייבי  את הגופי  המבוקרי  ואת ראש ) ג,ב,א(21סעיפי  ). הביקורת המקורי

ועל יישו  התיקוני  הממשלה לדווח בעצמ  ומיוזמת  על הדר  שנבחרה לתיקו  

 הגדיל בצורה משמעותית 2001 לחוק אשר אושר בשנת 33' תיקו  מס, ככלל. בפועל

לדרוש דיווחי  "את יכולת המעקב שיש למבקר המדינה וא  הקנה לו את הסמכות 

 . מהגופי  ומראש הממשלה" נוספי 
,  במקביל לחקיקה המתחמת את גבולות ביקורת המדינה גובשו בעבר חמישה כללי

הביקורת מתבצעת בדר  כלל : אשר הגדירו את עקרונות הביקורת, רשמיי  ג  בלתי

הוא נמנע בנסיבות , אי  המבקר מתערב בשיקול דעתו של הגו  המבוקר, לאחר מעשה

הוא אינו רואה את תפקידו באיתור האחריות , מסוימות מטיפול בענייני  מקצועיי 

טל ( הוראות מחייבות לתיקו  הליקויי  ואי  הוא נות  לגופי , האישית לליקויי 

חלק מהמקטרגי  על אפקטיביות הביקורת ציינו כמה מעקרונות ). 1963גילו  , 1962

דבר המצדיק התייחסות מיוחדת , אלה כסיבות המרכזיות לחולשתו של המוסד

 .העומדי  לעתי  במוקד הויכוח, לשלושה מה 
שכ  לא , בה חיסרו  מרכזי בולטהעובדה שהביקורת מתבצעת לאחר מעשה טומנת בחו

בשני  האחרונות היו , אכ . תקינות מבעוד מועד נית  למנוע ביצוע של פעולות בלתי

כאשר , לדוגמה, כ  היה. כמה וכמה מקרי  שבה  התבצעה הביקורת תו  כדי מעשה

החברה הכלכלית "המלי/ משרד המבקר למדינה לבחו  שוב את האפשרויות למכירת 

עד , ואול  העיקרו  הבסיסי נשמר בדר  כלל. נת למקס  את ערכהעל מ" ירושלי 

אשר הגדיר בדיקת נושאי  , מיכה לינדנשטראוס, לתקופת כהונתו של המבקר הנוכחי

דוח , 2006" (מדיניותו החדשה של משרד מבקר המדינה"מיוחדי  תו  התרחשות  כ
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כות והמשמעויות נראה כי טר  הובהרו במלוא  ההשל). 5' עמ,ביקורת על ההתנתקות

 היא אמנ  עדכנית ורלוונטית יותר בזמ  אמתבעוד ביקורת , ע  זאת. של מדיניות זו

היא עלולה להציב את המבקר כחלק משרשרת קבלת , לגופי  המבוקרי  ולציבור

בזמ  וברור כי אי  היא בהכרח מבטיחה יישו  המסקנות , ולו כגור  מעכב, ההחלטות

  .אמת
באיטליה ובספרד המינהל , באמריקה הלטינית.  בעול מודלי  שכאלה קיימי 

גייסט (הציבורי מחויב לקבל אישור ממבקר המדינה לפני הוצאת כספי  לפעילות 

בגרמניה הפכה פעילותו של המבקר כגו  מייע/ קוד  לקבלת ההחלטות ). 1991

 וראשיו מתגאי  בניהול נכו  יותר של כספי הציבור , לפעילות המרכזית של המשרד
)Zavelberg 1989 .(א נבנצל "ר י"גרס מבקר המדינה השני ד, לעומת זאת, בישראל

הרי בכ  הוא ייהפ  ... לכפות או להפסיק פעולה כלשהיא, א  יוסמ  המבקר לאשר"ש

... לשות  להכרעה וייבצר ממנו לבקר את הפעולה ביקורת בלתי תלויה לאחר ביצועה

המבקר לשל  תמורת הסמכות המוסרית העדר סמכות הכפייה הוא המחיר שעל , לכ 

בשל תפיסה זו המעיט בעבר משרד ). 76' עמ, 1966/1990" (העצומה שממנה הוא נהנה

 .המבקר בישראל בביקורת בזמ  אמת
העיקרו  השני המהווה מוקד למחלוקת מעוג  בעקיפי  בחוק מבקר המדינה ובחוק 

  " גו  מבוקר"במושג שני החוקי  משתמשי  פע  אחר פע  . מבקר המדינה: יסוד

כאשר מעלה המבקר . ואי  בה  כל התייחסות אישית לגורמי  האחראיי  לליקויי 

) 'ג14סעי  " (העניי "החוק מחייב את המבקר להעביר את , חשש למעשי  פליליי 

, אמנ  אי  בחקיקה מניעה מהטלת אחריות אישית. לידיעת היוע/ המשפטי לממשלה

אשר , ר זיגפריד מוזס"הד,  מבקר המדינה הראשו אול  את העיקרו  בנושא קבע

במקרי  , במידה שיש" גרס ש1961במסמ  פנימי של משרד מבקר המדינה משנת 

, שעובד מסוי  עשוי להיות אחראי לליקוי או לפגיעה, נקודת אחיזה להנחה, בולטי 

 'עמ, 1962צוטט בטל " (יש לדרוש את קביעת האחריות האישית על ידי הגו  המבוקר

בהקשר זה חשוב להבדיל בי  הטלת אחריות אישית לבי  פרסו  שמות המעורבי  ). 40

גו  "רשמי המחייב את המבקר לעסוק ב העיקרו  הלא, אכ : במחדלי  השוני 

כאשר דוחות המבקר , ע  זאת. מונע באופ  תאורטי הטלת אחריות אישית" המבוקר

על פניו נית  לטעו  שאי  ,  כבר כוללי  התייחסות לבעלי תפקידי  כאלו או אחרי
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ג  כא  שונתה השנה . לפחות לא על סמ  עיקרו  זה, מניעה לפרסו  שמותיה 

 .באופ  שיצרי  בדיקה ומעקב בעתיד, מדיניות המשרד
  כפי שהיתה עד לאחרונה  מעשה ושאינה אישית  נוס  על היותה ביקורת שלאחר

ג  כא  ההנחה היא . קויי הביקורת ג  אינה אמורה לקבוע את הדר  לתיקו  הלי

אי  למבקר המדינה סמכויות ביצוע או סמכויות שיפוט שיעניקו לו כוח לתת "ש

מאחר שנות  , ולכ " למנגנו  הממשלתי הוראות מה לעשות או מאילו הוצאות להימנע

, אי  זה מ  הראוי", ההוראה עשוי להידרש ג  למעורבות אקטיבית בביצועה

). 12' עמ, 1956מוזס " (סד שהוא מחו/ למנגנו  הממשלתישאחריות כזו תהיה בידי מו

, לתת הוראות"ר מוזס א  סבר כי האפשרות ליפות את כוחו של מבקר המדינה "הד

היתה מטילה ... כדי שיוכל למנוע הוצאות מסוימות או להבטיח את תיקו  הליקויי 

ל מבקר שאינה מתישבת ע  טובת המינהל וע  מעמדו ש, על מבקר המדינה אחריות

 לחוק מבקר 33' שעיקרו  זו עוג  בעקיפי  בתיקו  מס, יצוי ). 12' עמ" (המדינה

ידו  בדרכי  "בחוק קובע שצוות ובראשו ראש הגו  המבוקר ' א21סעי  . המדינה

ובכ  , "יקבל החלטות בדבר תיקונ  וידווח על דיוניו ועל החלטותיו, לתיקו  הליקויי 

קר המדינה צרי  למקד את משאביו בחשיפת מבהיר המחוקק באופ  מפורש שמב

 . הליקויי  ולא במציאת דרכי  לתיקונ 

החוק היבש כשלעצמו , על א  השינויי  האחרוני  שהונהגו במשרד מבקר המדינה

באופ  . אינו מספק קרקע מוצקה לחיזוק כוח האכיפה הנורמטיבי של המוסד

ויי  רק משק  את פרדוקסלי הדגש הרב הנית  בחוק למעקב אחר תיקו  הליק

מאחר שהצור  הגובר במעקב נובע מכ  שהגופי  המבוקרי  , חולשתו של המבקר

לו נהנה המוסד מכוח אכיפה . אינ  מתקני  ליקויי  רבי  המועלי  על ידי הביקורת

הרי שהליקויי  היו מתוקני  ג  ללא השקעת משאבי  , נורמטיבי גדול יותר

 במה תלוי כוח אכיפה זה וכיצד נית  בהקשר זה נשאלת השאלה. מיוחדי  בכ 

 . להעצימו
שתוכ  הביקורת והלגיטימיות אשר לה היא זוכה עומדי  בבסיס כוח , אי  כל ספק

כדי "ש, בהקשר זה ראוי לצטט מדבריו של נבנצאל. האכיפה הנורמטיבי של המשרד

ל בהיותו נטו, המבקר... בט  תרד חדרי] 'כלבי השמירה של הפרלמנט'של [שנביחת  

 " סבירות וכוח מוסרי, תלוי לחלוטי  בכ  שלדבריו יהיו כוח שכנוע, סמכויות נוספות
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, נית  לקבוע לכ  שלגיטימיות הביקורת אינה קשורה רק בתוכנה). 76' עמ, 1966/1990(

אלא נשענת במידה רבה ג  על שמירת הקודי  האתיי  והסטנדרטיי  המקצועיי  

שיתו  הפעולה בי  , בהקשר זה. קורת המדינההבינלאומיי  בעבודתה השוטפת של בי

, ואול .  אסור שיוביל לטשטוש הגבולות וההבדלי  בי  השתיי  הביקורת לתקשורת 

נראה שכוח האכיפה הנורמטיבי , מעבר לסוגיית הלגיטימיות החשובה בפני עצמה

כל אחד . התקשורת והממשלה, הציבור, נבנה במשולב על ידי המערכת המשפטית

  הללו תור  את חלקו לבניית העוצמה אשר אמורה לגרו  לגופי  מהגורמי

 . המבוקרי  לייחס חשיבות רבה יותר לדוחות הביקורת

/ צוקר "ההלכה באשר ליישו  דוחות המבקר המדינה נקבעה בבג: ההיבט המשפטי

השופט בייסקי דחה מכל וכל את טענת עיריית תל אביב לפיה ). 766/87(להט ' נ

מינהל תקי  מחייב כי "ר לנהליה הפסולי  אינה מחייבת וקבע שהתייחסות המבק

". רתו לא תישאר אות מתהוביקורת מהותית של מבקר המדינה לגבי גו  הנתו  לביק

בעקיפי  הציבה הפסיקה שלושה תנאי  מצטברי  כדי להחליט שפעולה של רשות 

י שנתגלה הוא סוג הליקו)  1:   (סבירות קיצונית בניגוד לדוח הביקורת לוקה באי

היחס שנית  לביקורת הוא בגדר )  2(,   ליקוי מהותי הקשור לענייני טוהר המידות

מידת מחויבותה של הרשות למינהל תקי  )  3(,   התעלמות גסה מהליקויי  שנתגלו

נראה מהפסיקה , למרות שהדבר לא הוגדר במפורש. היא מלאה ואינה מוטלת בספק

 . שקל הנדרש לצור  ביטול החלטה של גו  מבוקרשלצירו  שלושת המרכיבי  יש המ
שבו כתבו השופטי  שנית  , )384/71(/ דודאי "התייחסות למעמד המבקר יש ג  בבג

שא  לא כ  ייאל/ , להניח בכלליות שמילתו של המבקר כנציב תלונות הציבור תכובד

 ".להתמודד ע  ההשלכות מול דעת הקהל הישראלית והכנסת"מי שמפר את עצותיו 

צ פנחסי התייחסו השופטי  בחומרה רבה לניסיו  לרמות את מבקר המדינה "בבג

בפרשת ). 4267/93(המחייב את פיטוריו של סג  שר " מעשה של קלו "והגדירו זאת 

א  זאת בשל , / לראשונה חוות דעת של מבקרת המדינה"טרנר אמנ  ביטל בג

באופ  בולט ). 4914/94" (זכות הטיעו  האחרונה"החלטתה שלא לאפשר לטרנר את 

וראוי לציו  נמנעו השופטי  מלדו  בעבודת המבקר לאחר קביעת השופט גולדברג 

התערבותנו ... אי  בית משפט זה יושב כערכאת ערעור על דוחות מבקר המדינה"ש

שנה לאחר מכ  כתבה המבקרת ". הינה מחו/ לגדר הפיקוח השיפוטי, בכגו  דא

אי  , עובדה שלמוסד הביקורת אי  כוח אכיפהפורת שה והשופטת לשעבר מרי  ב 
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זוהי חובתו של הגו  המבוקר לייש  את "שהרי , משמעותה שאי  לו כוח כלל

 ,Ben-Porat 1995" (משקל שיצדיקו החלטה אחרת ההמלצות או לספק הסברי  כבדי
p. 61(

3
 . 

ת סקרי  בנוגע לאמו  הציבור במוסדות השלטו  בישראל חושפי  א: ההיבט הציבורי

 במדג  של 1991ממחקר שנער  בשנת . כוחו הציבורי הרב של מוסד מבקר המדינה

עלה שמוסד המבקר מקבל את אחוזי הלגיטימציה השניי  , כאל  אזרחי  יהודיי 

מזיק / מצאו אותו מזיק1.9%רק , תור  מאוד/ הגדירו אותו כתור 91.1%: בגובה 

 עלה שבממוצע מידת 2001 בשנת מסקר שנער ). 69' עמ, 1994ברזילי ואחרי  (מאוד 

והוא שומר על מעמדו בצמרת רשימת מוסדות הציבור , 64% האמו  במוסד מגיעה ל

בעבר היו שהאמינו כי מבקר המדינה א  , יתרה מכ ). 2001ויגודה ויובל (האמיני  

כ  הוביל דוח הביקורת הקשה על . מחזיק בכוח להעלות ובעיקר להוריד ממשלות

 את מפלגת העבודה לבחירות בססמה 1992ורס  בשנת ממשלת הליכוד שפ

פורת ניצלה היטב את התחושה  המבקרת ב ). 1996דורו  " (מושחתי  נמאסת "

טוב שממשלה תחשוב ותדע שא  המינהל ", הרווחת בציבור ואמרה בראיו  עיתונאי

אלא שזה עשוי להשפיע במידה זו או אחרת , אז לא רק שהדבר באחריותה, לא תקי 

 ). 6.8.1993נגב " (המש  כהונתהעל 
אי  ספק שהעוצמה ממנה נהנה המבקר באות  שני  חיזקה בצורה משמעותית את 

שרי הממשלה . עוצמתו של המשרד והיוותה נדב  נוס  בכוח האכיפה הנורמטיבי שלו

) או לכל הפחות להכריז על כ  פומבית(מצאו עצמ  מחויבי  לדאוג לתיקו  הליקויי  

.  יעמידו שוב למבח  אִמתי בקלפי את עוצמת תגובתו של הציבור הרחב על מנת שלא 

באדישות הציבור ובחוסר , זוהי בדיוק הסכנה הטמונה בפגיעה בלגיטימיות הביקורת

הגור  , שהרי בהנחה שהתרבות השלטונית קלוקלת, האמו  שלו במוסדות השלטו 

ל הציבור הרחב היחיד העשוי להשפיע על נבחרי הציבור הוא החשש מתגובתו ש

___________ 

 :ראו 3

"Even though the state comptroller does not have powers of enforcement great 
weight should be given to his findings and recommendations. Orderly public 
administration requires any governmental authority which does not implement 
the recommendations of the state comptroller, to provide weighty reasons to 
justify such behaviour". 
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ייתכ  שהנבחרי  כלל לא , כאשר אי  חשש לפגיעה אלקטורלית. בבחירות הבאות

תהלי  מעי  זה עלול להשפיע ג  על דרגי  . ייראו את הטע  שבתיקו  הליקויי 

נמוכי  יותר בפקידות הממשלתית ולהוביל לתגובת שרשרת שתפגע עוד יותר בכוח 

 . האכיפה הנורמטיבי של הביקורת
 יחסי הגומלי  בי  התקשורת ובי  המבקר סוללי  למעשה את :ט התקשורתיההיב

א "ר י"ד, מבקר המדינה השני. כוחו הציבורי ומשפיעי  מהותית על תפיסת מעמדו

ייחס לתקשורת השפעה , לפחות בחלק מהזמ " בני ברית"ראה בשני המוסדות , נבנצל

וכמעט , ת השלמה רצויהיש לראות באמצעי התקשורת ההמוני"והסביר כי " כבירה"

בלעדי "לביא כתבה כי ). 23 22 'עמ, 1975" (לאפקטיביות של הביקורת, חיונית

' נשקו'"וטענה כי "  נמצאת הביקורת חסרה  השופר המולי  את הקול  התקשורת 

שהוא במידה רבה שיניה של ... של מבקר המדינה הוא הפרסו , הכמעט יחיד, העיקרי

הפרסו  בא לענות על אחד "פרידברג הסביר כי ). 293, 275' עמ, 1999" (הביקורת

, עקרו  הפומביות... העקרונות החשובי  המעוגני  בפעולתה של הביקורת הציבורית

על המשאבי  , על פיו זכאי הציבור לדיווח מהימ  ובלתי תלוי על ניצול אמצעיו

אי  ). 41' מע, 1988" (הציבוריי  שנצברו ועל דרכי ניהולי  של הגופי  המבוקרי 

חולק לכ  שהסיקור הרחב שלו זוכי  דוחות המבקר ע  פרסומ  והקשר הקרוב בי  

התקשורת ובי  הביקורת נובעי  מערכת יחסי  ייחודית בי  שני המוסדות האמורי  

 . לפקח באופ  רשמי ובאופ  בלתי רשמי על מערכות השלטו 
ה ואולי א  בלתי אפשרי נראה שקש, ואול  מבלי לפגוע בחשיבות הסיקור התקשורתי

לכמת את משקל  הסגולי של הגורמי  הבוני  את כוח האכיפה הנורמטיבי של 

". בלעדי"מוטב לכ  להתייחס אליה  כמכלול ולהימנע מלהפו  כוח אחד ל. הביקורת

ראוי לבדוק מה  , לפני הכתרת התקשורת כגור  המרכזי התור  לתיקו  הליקויי 

שמתפרסמת ובי  טיפול בביקורת אשר אי  פרסו  ההבדלי  בי  טיפול בביקורת 

העובדה ששניי  ממרכיבי כוח האכיפה . בצידה כמו זו הקשורה למערכת הביטחו 

אינ  משחקי  תפקיד בביקורת אשר אינה מותרת ) התקשורת והציבור(הנורמטיבי 

עדי  . אי  משמעותה בהכרח שביקורת זו הופכת לחסרת השפעה לחלוטי , לפרסו 

תו  , ו  בעי  ביקורתית את תרומת התקשורת לכוחה הנורמטיבי של הביקורתלכ  לבח

הטורי  , כ  למשל. הסתכלות ג  על הצדדי  הפחות חיוביי  שבמערכת היחסי 

הרבי  הקובלי  על אי תיקו  הליקויי  עלולי  להשפיע לשלילה על הגופי  
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תעל  מממצאי א  אלה ילמדו מהתקשורת כי קיימת נורמה שלטונית לה: המבוקרי 

 .ייתכ  וג  ה  יבחרו לעשות זאת ללא חשש, הביקורת
הממשלה עיגנה שוב ושוב נהלי  המחייבי  התייחסות רצינית : ההיבט הממשלי

, ר ובהחלטות שהתקבלו במהל  השני "עיו  בתקשי. ומעמיקה לדוחות מבקר המדינה

. י הביקורתמשמעיי  בכל הקשור לממצא מגלה שהכללי  שהוגדרו היו ברורי  וחד

סביר ג  שעצ  קיומ  של מנגנוני  מסודרי  לטיפול בממצאי הביקורת מונע מצב של 

ומחייב את הגו  המבוקר ואת עובדיו להעמיק בממצאי " איש הישר בעיניו יעשה"

לא תמיד עולי  הנהלי  בקנה אחד , ע  זאת. הביקורת ולתק  את הליקויי  שאותרו

חשיבות  של ועדת השרי  לביקורת , נ אמ. ע  התרבות השלטונית המתפתחת

האג  לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה והצוותי  הממוני  , המדינה

כאשר סגני שרי  והשרי  , א  ע  זאת, במשרדי  לטיפול בדוחות אינה מוטלת בספק

הרי שהנהלי  והמנגנוני  , עצמ  זוכי  לביקורת חסרת תקדי  בדוחות הביקורת

 . מאבדי  מחשיבות 
אחר סקירת המרכיבי  השוני  הבוני  את כוח האכיפה הנורמטיבי נית  להסתכ  ל

אמנ  . ולהערי  באילו תחומי  אירעו השינויי  הגדולי  ביותר בשני  האחרונות

א  ע  זאת לא תהיה זו , מחקר זה אינו שוא  לבדוק את השינוי מבחינה אמפירית

אדיש ומנוכר יחסית בד בבד ע  יומרנות לטעו  שבשני  האחרונות שילוב של ציבור 

נורמות שלטוניות מתרופפות גרמו לפגיעה משמעותית בכוח האכיפה הנורמטיבי של 

 . המבקר
 חדשות לבקרי  מתפרסמות ונחקרות באגפי החקירות במשטרה :התרבות השלטונית

חלק מפרשות . פרשות מביכות שבמרכז  עומדי  אישי ציבור מכל הקשת הפוליטית

, כדוגמת אלו שבה  היו מעורבי  שר הפני  לשעבר,  פליליות לכל דבראלה ה  פרשות

קבלת דבר במרמה והפרת אמוני  , שהורשע בעֵברות של לקיחת שוחד, אריה דרעי

שהורשע בעֵברות של מעשי  , יצחק מרדכי, ושר הביטחו  לשעבר, )5567/00פ "דנ(

למרות , ה ומוסר ובסופ פרשות אחרות קשורות לענייני אתיק). 8539/02פ "דנ(מגוני  

כ  היה לדוגמה בענייניה  של ראש . אי  כל הרשעה משפטית, המהומה הציבורית

שפעל לקידו  החלטה במינהל מקרקעי ישראל שלכאורה , אריאל שרו , הממשלה

שר המשפטי  , )2003משרד מבקר המדינה (הייתה עשויה להביא לו רווח אישי 
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רי הממשלה בדיוני  על מינויו של יוע/ משפטי שהסתיר מידע מש, צחי הנגבי, לשעבר

שזוכה כי לא , שמחה דיני/, ר הסוכנות היהודית"ויו, )2533/97צ "בג(חדש לממשלה 

פ "ע(ידע שסכומי  שהוציא בכרטיס האשראי הציבורי לא נוקו ממשכורתו הפרטית 

שבמרכז  השר שלמה , לכל אלה נוספות פרשות שחיתות מהעת האחרונה). 4336/96

נראה . נעמי בלומנטל וחבר הכנסת עמרי שרו  השר סגנית, השר צחי הנגבי, ניזריב

השתרשה ג  תופעה , שנוס  על השינוי לרעה שחל בתרבות השלטונית במדינת ישראל

רבי  מאלו המואשמי  כי מעלו באמו  הציבור ": אובד  הבושה"חמורה לא פחות של 

 .קרהכאילו דבר לא , נשארי  במרכז הבמה הפוליטית
נראה כי הולכת ומתפתחת בישראל תופעה של ירידה ברמת האמו  : התנהגות הציבור

 2001 ובשנת 1995מסקרי  דומי  שנעשו בשנת . והעניי  בנעשה במערכת הפוליטית

האמו  בממשלה , 14%  ל41% התברר שבפרק זמ  זה צנח האמו  בכנסת ישראל מ

יוכטמ   פרס ויער( בלבד 11% ל 21% והאמו  במפלגות צנח מ, 16%  ל40% צנח מ

 טענו ער  ויגודה ופני יובל שבישראל יש 2002בשנת ). 2001ירושלמי  בר איל , 1998

 כ": על השלטו  ועל מערכות המגזר הציבורי] מצד האזרח[יכולת השפעה חלשה "

 מהאזרחי  לא האמינו שביכולתו של האזרח להשפיע השפעה ניכרת על 70%

 לא הסכימו שנית  להגיע להישגי  בדר  60% וכ, ההמתרחש במדינה ובממשל

נתוני  אלו עלולי  בהחלט לתרו  ). 14' עמ, 2002(המקובלת של פנייה לאנשי ציבור 

 . שהרי שיניו של הציבור אינ  נושכות כבעבר, "אי  די  ואי  דיי "לאווירה של 
יעמוד , המצב הרצוי במדינה מתוקנת הוא שכאשר היושרה של נבחרי הציבור נשחקת

אול  במצב בו ג  הבוחרי  מעורבי  . הציבור על המשמר ויהווה כוח מרתיע

כאשר שני . הרי שהאיו  האלקטורלי על נבחרי הציבור הול  וקט , ומאמיני  פחות

. יוצאי  מוסד הביקורת ומוסד התקשורת נפסדי , תהליכי  אלה מזיני  זה את זה

  . כוח ההשפעה שלה  הול  ונמוג
 וח של העיתונות החוקרת מקורות הכ

לתפקידה של העיתונות במדינת , בניגוד למוסד מבקר המדינה הפועל מכוח החוק

המחוקק א  טר  מצא לנכו  לעדכ  את , יתרה מכ . ישראל אי  כל הגדרה רשמית

אשר מטילה מגבלות , פקודת העיתונות המנדטורית שהותקנה לפני כשישי  שנה
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למעט מקרי  בודדי  ויוצאי דופ  , אכ . פש הביטויקשות על חופש העיתונות ועל חו

עצ  , וע  זאת, לא משתמשת הרשות המבצעת בסמכויות הניתנות לה בפקודה

,  בפקודה17על פי סעי  . העובדה שחוק זה עדיי  בתוק  היא לעצמה בעלת חשיבות

טע  להאמי  כי ידיעה המופיעה בעיתו  " "מזכיר הראשי"כאשר יש למי שהוגדר אז כ

לפרס  "הוא רשאי לדרוש מעור  העיתו  , "כילה האשמה עובדתית שאינה נכונהמ

על ". בחינ  את ההכחשה שהמזכיר יראה צור  בפרסומה משו  טובת ענייני הציבור

א  ברצונו " בקשה"העור  לפרס  את ההכחשה בגיליו  המופיע מיד לאחר קבלת ה

על חופש " הגנה"יק לכת ב מרח19ג  סעי  . 18להימנע מעונש כספי בהתא  לסעי  

העיתונות במדינת ישראל וקובע ששר הפני  רשאי להפסיק את פרסומו של עיתו  

א  מפרס  "או " א  מתפרס  בעיתו  דבר העשוי לדעתו לסכ  את שלו  הציבור"

כדי לעורר בהלה או , לדעת שר הפני , עיתו  ידיעות שקר או שמועות שקר שיש בה 

 ". ייאוש
עיתונות המבוקרת על ידי "שגרס כי , "מעריב"לשעבר עור  , ניצרהיה זה שמואל ש

מצב ). 133' עמ, 1962" (השלטו  מוכרחה להיהפ  תו  זמ  קצר למכשיר תעמולה בידיו

 " קול הע "צ "בג. זה נמנע בראש ובראשונה הודות להתערבות  של בתי המשפט
ר  לא רק למשפט אשר לאורו נבחנה ופורשה פקודת העיתונות היה אב  ד) 73/53(

צ לא רק "לראשונה בדקו שופטי בג. אלא ג  לחופש הביטוי במדינה בכלל, הישראלי

את שאלת הסמכות הרשמית שבידי הרשות המבצעת אלא ג  את המידתיות 

בעוד פסק הדי  הסדיר חלק ממערכת היחסי  שבי  , ע  זאת. שבהפעלת הסמכות

ובכלל זה לעיתונות ,  העיתונותאי  בו הגדרה כלשהי למקצוע, העיתונות לשלטו 

נראה לכ  שהדיו  היסודי והמעמיק ביותר שהתקיי  בנושא עד כה היה . החוקרת

בדוח . במסגרת הוועדה הציבורית לחוקי העיתונות בראשות השופט חיי  צדוק

מימוש : הסיכו  של הועדה הוגדרו ארבעה תפקידי  לעיתונות בחברה דמוקרטית

מת  שירותי  בתחומי הפרשנות ומת  ,  חופש הביטוימימוש, זכות הציבור לדעת

 . שירותי  בתחומי הביקורת
). Investigative Journalism(התפקיד הרביעי מתייחס למעשה לעיתונות החוקרת 

תכליתו של , במקרי  רבי "בבואה לתאר סוג זה של עיתונות כתבה הועדה כי 

יכול לחשו  , לדוגמא, תחקיר עיתונאי. הפרסו  חורגת מהבאת מידע אל הקורא

כדי להטיל סימ  שאלה על , באופ  מקצועי ואחראי עובדות שיש בה  לפחות לכאורה

... תקינות הפעולות של אד  בעל תפקיד משמעותי או של גו  בעל כוח ציבורי רב

משמשת , וכ ... הפרסו  עשוי להניע תהלי  של הפקת לקחי , במקרי  כאלה
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מדינת ..." ( מ  המנגנוני  של הביקורת החברתיתהעיתונות החופשית בתפקיד אחד

הגדרה זו מחברת למעשה בי  מוסד התקשורת לבי  מוסד ). 8 7' עמ, 1997ישראל 

מביא לציבור תועלת "בעוד הראשו  הוא מנגנו  ביקורת שאינו רשמי אשר : הביקורת

הביא השני הוא המנגנו  הפורמלי אשר ממומ  מכספי ציבור על מנת ל, "רבה ומובהקת

 . אותה תועלת ממש
לעיתונות יש ככלל , בעוד הביקורת פועלת לאור גבולות ועקרונות ברורי , ע  זאת

) 1965  ה "התשכ(המוגבל בעיקר על ידי חוק איסור לשו  הרע , מרחב פעולה רחב יותר

לשני אלה מצטר  תקנו  האתיקה המקצועית ). 1981  א "התשמ(וחוק הגנת הפרטיות 

שהוא דוגמה לרגולציה עצמית של כלי התקשורת המסכלת , )1996(של העיתונות 

נית  ). O’Malley & Soley 2000(לעתי  ניסיונות ממשלתיי  לשלוט בתוכ  המשודר 

להצביע על הבדלי  רבי  נוספי  בי  שני המוסדות ה  באשר למקצועיות ולהכשרת 

 התרבות הארגונית ה  לגבי, ה  לגבי דרכי העבודה הנהוגות, כוח האד  המועסק בה 

ואול  . הנהוגה וה  לגבי תפיסת הגורמי  המקצועיי  את תפקיד  ואת מטרת 

ולא בהבדלי  המבניי  , מחקר זה מתמקד ביכולת ההשפעה של שני המוסדות

 . הקיימי  ביניה 
השלב : נית  לחלק את תהלי  עבודת  של אמצעי התקשורת לשני שלבי , תאורטית

ואילו השלב השני ,  הידיעה או הפצתה לציבור הרחבהראשו  מסתיי  ע  שידור

ביניה  , מתחיל בפרסו  הידיעה ומסתיי  בהשפעות הפרסו  על ציבור הקוראי 

עד פרסו  הידיעה יש בכוחה של שורה . עובדי ציבור ופוליטיקאי , אזרחי  מ  השורה

יצאה א  מהרגע שבו , של גורמי  פנימיי  כדי להשפיע עליה וא  למנוע את הפצתה

. גורלה נתו  בידי גורמי  חיצוניי " סדר היו  הציבורי"לאוויר העול  ועלתה על 

נמצא הגור  המפרס  , במקרה של תחקיר עיתונאי החוש  ליקויי  בפעילות השלטו 

בסופו של , יהיו אלה גורמי  חיצוניי  אשר יקבעו: במצב דומה לזה של משרד המבקר

 . א  יתוק  הליקוי וכיצד, דבר
. ב הראשו  עוסק כאמור בתהליכי  הפנימיי  אשר אינ  חשופי  לעי  הציבורהשל

רוב אמצעי התקשורת בישראל ובעול  מנוהלי  על ידי אנשי עסקי  , עובדתית

פרטיי  המחזיקי  בכוח לקבוע אלו סוגי מידע יעברו את המסננת ויגיעו אל נחלת 

אשר ,  לאמ/ גישה שונהבשני  האחרונות הולכי  וגוברי  הקולות הקוראי . הכלל

ולכ  יש להחיל , העיתונות מוטלת חובה ציבורית למרות היותה רכוש פרטילפיה על 

נשיא בית המשפט העליו  אהרו  זו עמדתו של . עליה את כללי הדואליות הנורמטיבית
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המסביר שהעיתונות אינה ככל דובר פרטי בפינת הרחוב אלא היא משמשת במה , ברק

נועדה למנוע "חובת נאמנות זו . עליה להיות נאמנה ג  לציבורלשיח ציבורי ולכ  

... למנוע השתלטות מעטי  על הבמה הציבורית... צנזורה פנימית בלתי ראויה

דוגמה ). 246' עמ, 1996" (הפע  כוח פרטי ולא כוח שלטוני, להטיל מגבלות על כוח]ו[

ר פוטר מהעיתו  למשמעות המעשית של דיו  תאורטי זה סיפק הפרש  משה נגבי אש

למצות במלואו את חופש הביטוי המוחלט "התעקש , לאחר שלדבריו" מעריב"

בי  השאר בכתיבת טורי  התומכי  במיצוי הדי  , בהסכ  העסקתו] לו[שהובטח 

לגיטימציה נגד המופקדי  על  ובסירוב להצטר  למסע דה, הפלילי ע  מושחתי צמרת

 ). 2001נגבי " (מיצוי זה
ס חופש הביטוי לבי  המציאות שבה בעלי המאה ה  בעלי הכוח לקבוע לפער בי  מיתו

מה ייראה ומי יישמע השלכות מהותיות ג  על כוחה ועל דרכי פעולתה של העיתונות 

מת  "לציבור טומנת בחובה ג  " חובת הנאמנות"מבלי להיכנס לשאלה א  . החוקרת

" כלבי שמירה" ספק שאי , בהתא  להגדרת ועדת צדוק, "שירותי  בתחומי הביקורת

ישנ  דרכי  רבות המאפשרות לבעלי עיתו  להימנע מלהגיע . לא צומחי  יש מאי 

להימנע , לדוגמה, יהיה זה פשוט יותר. למצב בו יש לרס  אות  לאחר מעשה

להערי  קשיי  שאינ  משפטיי  על פרסו  , מלהעסיק עיתונאי  חוקרי  מלכתחילה

נאית המקדשת סיקור פסיבי על פני הטלת ספק להעלי  עי  מתרבות עיתו, תחקירי 

, ככלל. ולהשלי  בשתיקה ע  משבר האמו  שנוצר בי  עיתונאי  לבי  מקורותיה 

מצב שבו דובר מתוחכ  ובקיא יותר מהעיתונאי העובד מולו טומ  בחובו סכנה 

ממצב בו , אגב, לא פחות" (ביקורת ציבורית"מוחשית לאיכותה ולקיומה של אותה 

לא ). מבלי להעמיק בפרטי  המצויי  בפניו, תונאי למתוח ביקורת כדר  הרגלבוחר עי

נית  להימנע מהמחשבה שתנאי ההעסקה הירודי  של מרבית העיתונאי  מעודדי  

מצבי  שכאלה ומעבירי  את מרכז הכוח מהממסד התקשורתי אל תעשיית יחסי 

י  מהעברת מידע סכנה דומה נוצרת כאמור כאשר מקורות חושש. הציבור והדוברות

 שלפיה  זו הסיבה Footדבריו של . חיוני על שחיתות בשירות המדינה ונמנעי  מכ 

 .של העיתונות החוקרת ראויי  לציו  ולעיו " מותה האיטי"המרכזית ל
עולה שאלת כוח ההשפעה של העיתונות לאחר , במקביל למכשולי  עד לפרסו  ידיעה

ונות לחקר השפעות התקשורת שהתפחתו כספי הבחי  בי  שלוש גישות ש. הפרסו 

מסורת ההשפעות החזקות הייתה הדומיננטית בתחילת ). 1995(במאה העשרי  

אז ראו החוקרי  בתקשורת גור  כל יכול שעוצמתו כמעט בלתי מוגבלת , המאה

. ישירה ואחידה על כל הפרטי  הנחשפי , והאמינו בקיומה של השפעה מהירה
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ב בשלהי שנות הארבעי  ושללה את "גבשה בארהמסורת ההשפעות המוגבלות הת

אחד המחקרי  שביססו את הגישה . עקרו  אחידות ההשפעה של אמצעי התקשורת

 ומצא שלא רק אמצעי תקשורת  Lazarsfeld, Berelson and Gaudetנעשה על ידי 

הגילוי שאחוז . אישיי  שוני  אלא ג  קשרי  בי , ההמוני  השפיעו על הבוחרי 

ולא ע  דיווחי " מובילי דעת קהל" מהמתלבטי  נחש  לשיחות ע  יותר גדול

 ). pp. 151-152 ,1948" (שלבית הזרימה הדו"הוליד את תאוריית , תקשורת
ששבה וייחסה עוצמה רבה , בשנות השבעי  החלה להתפתח מסורת המחקר השלישית

החוקרי  בדקו כיצד משפיעה . לאמצעי התקשורת א  במובני  שוני  מבעבר

על הנושאי  המעסיקי  אותה ועל הדר  , תקשורת על ערכיה של החברה המודרניתה

אחת מהאסכולות המובילות שהתפתחו במסגרת זו היא אסכולת . שבה היא מתפתחת

 Bernard Cohenהחוקר המזוהה ביותר ע  האסכולה הוא . סדר היו  הציבורי

בי  ניהול מדיניות אשר בדק את הקשר שבי  העיתונות ל, מאוניברסיטת פרינסטו 

אחת המסקנות שלו היא שהציבור הרחב מכיר את המדינות . החו/ של ארצות הברית

כ  שלמעשה , אלא על פי מידת הסיקור שלה  בתקשורת, שעל הגלובוס לא על פי גודל 

המפה הפוליטית העולמית מצויירת על ידי העיתונאי  והעורכי  ולא על ידי 

. יותר מאשר ספק מידע ודעה"ברור שהעיתונות היא כי , מסקנתו הייתה. הקרטוגר 

א  היא מצליחה , מה לחשובברוב הזמ  היא אמנ  אינה מצליחה לומר לאנשי  

)p. 13 ,1963" (על מה לחשובבאופ  מדהי  להכתיב לקוראיה 
4

על בסיס הממצאי  . 

האחד התמקד בהשפעת התקשורת על סדר : התפצל המחקר בנושא לשני כיווני 

והאחר התמקד בהשפעה על סדר , וליטי ועסק ישירות במקבלי ההחלטותהיו  הפ

 .  על הפוליטיקאי  ודרכו באופ  עקי  , היו  הציבורי
 את המחקר המשמעותי הראשו  1972 פרסמו בשנת McCombs & Shawכ  למשל 

ה  מצאו מתא  גבוה בי  הסוגיות שאות  . שבדק את ההשפעה על סדר היו  הציבורי

 בוחרי  מתלבטי  אמריקאני  כסוגיות המרכזיות במערכת הבחירות ציינו כמאה

 ובי  הסוגיות שזכו להבלטה באמצעי התקשורת שאליה  נחשפו 1968לנשיאות בשנת 

)p. 181 .( בישראל הוכיחו שני מחקרי  את השפעת התקשורת על הפוליטיקאי .

___________ 

 :ראו 4

"The press is significantly more than a purveyor of information and opinions. 
It may not be successful much of the time in telling people what to think, but 
it is stunningly successful in telling its readers what to think about". 



  מבט השוואתי הביקורת והתקשורת ככלבי השמירה של הדמוקרטיה ________________

57 

י  כספי מצא עלייה חדה בהיק  ההסתמכות של שאילתות בכנסת על פרסומ

הרי שבכנסת השביעית , 8% א  בכנסת הראשונה שיעור זה הגיע ל: תקשורתיי 

קדמ  השווה ). 1981(למעלה ממחצית מהשאילתות הוגשו בעקבות דיווחי  עיתונאיי  

עוני , כדוגמת ערי פיתוח(נושאי  הקשורי  לרווחה  את הסיקור התקשורתי בתתי

קיי  מתא  גבוה "ישראל ומצא כי לעיסוק הפוליטי בה  בכנסת ) וטיפול בעברייני 

 ). 39' עמ, 1987" (מאוד בי  השניי 
המחקר , 1963 התברר שמשנת Rogers & Dearingמבדיקה השוואתית שערכו 

האמפירי שהתמקד בהשפעה הישירה על הדרג הפוליטי הוביל לכחמישי  פרסומי  

 יבורי לעומת כמאה מחקרי  שבדקו לעומק את השפעת התקשורת על סדר היו  הצ
)1987, p. 561-563 .(ניסו לסכ  באמצעות תרשי  , את שורת המחקרי  שנעשו

זה של הציבור וזה של ,  זה של התקשורת המקשר בי  שלושה סדרי יו  שוני  

הגדירו החוקרי  את הדפוסי  העיקריי  של השפעות , כ . המערכת הפוליטית

           :כפי שבאו לידי ביטוי במחקר המדעי, הגומלי 
  ). 557' עמ, Rogers & Dearing) 1987מודל תהלי  קביעת סדר היו  שפיתחו : 1תרשי  

. אול  תאוריות סדר היו  עוסקות בהיבט מסוי  של השפעת אמצעי התקשורת

, "נעל  מהמשחק"הטענה שעליה מתבסס מחקר זה היא שכאשר הציבור 

הרי שהעלאת נושא ,  והפוליטיקאי  מרשי  לעצמ  שלא לעמוד מאחורי הבטחותיה

ניסיו  אישי ותקשורת בי  אישית בי  
 האליטות ובי  יחידי  אחרי 

של חשיבות ' ל  האִמתיהעו'מימדי  מ
 אירוע או נושא שעל סדר היו 
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ייתכ  מאוד .  אי  משמעותה השפעה אמיתית על הנעשה בשטח על סדר היו  

שבדיקת התבטאויות פומביות של חברי הכנסת תראה שהתקשורת משפיעה על סדר 

אי  כל ערובה שהפרסו  התקשורתי גור  לנבחרי  , ע  זאת. היו  הפוליטי והציבורי

כמו הביקורת ג  התקשורת .  שנתגלו בפעילות ולעובדי הציבור לתק  את הליקויי 

והנורמות השלטוניות , מאבדת מכוח השפעתה כאשר הציבור נהיה אדיש וחסר אמו 

במצב כזה קביעת סדר היו  הציבורי והפוליטי עלולה להתגלות . הולכות ומידרדרות

 . ככלי בעל השפעה מוגבלת ביותר
הוא , מצד אחד. הציבור בתהלי ראוי לתת תשומת לב מיוחדת לתפקידו הכפול של 

. הגור  שאותו מזינות התקשורת והביקורת במידע על אודות פעילות הפוליטיקאי 

הוא הגור  האמור להרתיע את הפוליטיקאי  וכ  לחזק את כוח  של , מ  הצד האחר

חייבי  מוסדות הביקורת לשמר את , על מנת שההרתעה אכ  תושג". כלבי השמירה"

מידת , לעומת האמו  הרב שלו זוכה מבקר המדינה בציבור, ל ואו. אמו  הציבור

 אמר אחד מכל חמישה ישראלי  1991כבר בשנת . האמו  בתקשורת נמוכה במיוחד

' עמ, 1994יוכטמ   סגל ויער, ברזילי(לאינטרס הלאומי " מזיקה מאוד"שהתקשורת 

 אמצעי  הסכימו פחות ממחצית מהישראלי  לומר שה  סומכי  על2003בשנת ). 69

במצב בו התקשורת זוכה לאמו  נמו  מאוד ). 21' עמ, 2003אריא  ואחרי  (התקשורת 

, הרי שלא רק האדישות מצמצמת את כוח הפרסו  ואת כוח ההרתעה, מצד צרכניה

 . אלא ג  הספקנות באשר למידע המדווח
 Fallows. מחקרי  רבי  בעול  ניסו לאפיי  את הסיבות לירידת האמו  בתקשורת

, מאחר שרבי  סבורי  שהיא מתנשאת, ביר כי הציבור האמריקאני בז לתקשורתהס

הרווח בחוסר המידע גדול מהנזק "ומאמיני  ש, צינית ורודפת שערוריות, יהירה

)pp. 3-4 ,1996" (שבחשיפה לתקשורת
5

מרוב : ה  שגרמו לכ , לדעתו, העיתונאי . 

  ב ניסיונ  להיות פופולריי  מרו,  ה  מתנערי  מאחריות ניסיונ  להיות נטרליי  

ומרוב ניסיונ  להיות , ה  משלבי  זונות ופוליטיקאי  בתוכניות אירוח

___________ 

 :ראו 5

"Evidently many people feel that these losses represent a smaller sacrifice 
than being exposed to what the news offers"… "Americans have never been 
truly fond of their press. Through the last decade, however, their disdain for 
the media establishment has reached new levels".  
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 Mindich.  ה  מתעלמי  מהשאלות המטרידות את האזרח הקט  אינטליגנטיי  

אשר אותה " הסגידה לאובייקטיביות"האשי  בהידרדרות האמו  את מה שכינה 

, Christian Amanpour). 1998(מריקאנית של העיתונות הא" עגל הזהב"השווה ל

מת  "בעיתונות כ" אובייקטיביות"קראה א  להגדרה מחדש של , CNN כתבת ה

 הדגיש את Entman). 1996" (א  לא הבטחה לטיפול הוג , שימוע הוג  לכל הצדדי 

רמת  הנמוכה של העיתונאי  ואת התחרות העזה ביניה  המביאה לא אחת 

וגורמת לציבור להסיק את המסקנות , ורי  שחשפו היריבי להתעלמות מכוונת מסיפ

כ  או כ  אי  ספק ). 1989(הנדרשות ממעקב אחר יחס  של העיתונאי  אל עצמ  

שמערכת היחסי  הרעועה בי  הציבור לתקשורת לא מוסיפה לכוח השפעתה של 

  . העיתונות החוקרת וליכולתה להביא לשינוי מציאות
 המחקר

עסקה במצב  הרגיש של הביקורת והתקשורת אל מול הסקירה התיאורטית 

. לכוח ההשפעה של המוסדות, בלשו  המעטה, שאינ  תורמי , התהליכי  החיצוניי 

, היו  אי  כל ערובה לכ  שהליקויי  הנחשפי  אכ  מתוקני  על ידי הדרג המבצע

המחקר . ואי  א  כל מעקב שיטתי המאפשר תהלי  הסקת מסקנות מסודר בנושא

ירי המוצג כא  מנסה להיכנס לחלל זה ולבדוק מה נותר לאחר כתיבת דוח האמפ

מה  ההבדלי  האיכותיי  "לבדוק , מטרתו. הביקורת או פרסו  הכתבה העיתונאית

והכמותיי  בתוצאות פעילות  של העיתונות החוקרת ושל ביקורת המדינה בסוגיות 

 ההשערה היתה ששיעור ".בעלת השפעה מהותית על טווח גדול יחסית של אוכלוסייה

ואמצעי התקשורת יתגלו כיותר אפקטיביי  , 30%תיקו  הליקויי  הכולל לא יעלה על 

 . ויביאו לתיקו  הליקויי  בפרק זמ  יותר קצר
"  ימי 7"לצור  הבדיקה נסקרו דוחות מבקר המדינה ועיתוני סו  השבוע הפופולרי  

 פרשות 22נבחרו , בסופו של דבר. 2002  ל1990אשר פורסמו בי  השני  " סופשבוע"ו

 על ידי העיתונות החוקרת12  מה  נחשפו על ידי ביקורת המדינה ו10, שונות
6

לצור  . 

___________ 

מאחר , יש לציי  כי דר' בחירת הפרשות עשויה הייתה להביא להטיה בתוצאות המחקר  6
פרק הזמ  שעמד לרשות הגופי  המבצעי  לצור' תיקו  הליקויי  היה , שבאופ  טבעי

בהשוואה בי  תוצאות הטיפול , כתוצאה מכ'. נמו' יותר בפרשות שנחשפו מאוחר יותר  
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על הדיווח להיות משמעותי ובעל ) א: (הבחירה הוגדרו ארבעה קריטריוני  מצטברי 

עליו לחשו  ליקויי  הפוגעי  או שסביר להניח שה  עלולי  לפגוע באופ  ) ב(, משקל

 תהיה במספר גדול יחסית של תושבי  ו, א  וכאשר תיגר , הפגיעה) ג(, זי בציבורפי

, למעשה. התערבות שלטונית יכולה היתה לצמצ  את ממדי הסיכו  או הפגיעה) ד(

הגדרות אלה פסלו התייחסות לפרשות שחיתות שלטונית והותירו בעיקר ענייני  

ההנחה היא .   יכול לתקנ וליקויי  מהותיי  העלולי  לסכ  חיי אד  שהשלטו

, שדווקא ענייני  כגו  אלה מחייבי  טיפול רציני ומעמיק של עובדי הציבור ונבחריו

יש לציי  כי המדג  כולל את הפרשות שאותרו במהל  . שהרי לש  כ  בדיוק נועדו

 . קריאת העיתוני  והדוחות אשר התאימו בצורה הטובה ביותר לקריטריוני  שהוגדרו
באופ  ובנוסח אשר ,  הוגדרו בכל אחת מהפרשות הליקויי  שנחשפולאחר הבחירה

הוגדרו ג  הגורמי  הממשלתיי  , עבור כל ליקוי. אפשר מעקב אחר תיקונ 

בדוח הביקורת , למשל, כ . ואליה  הועברה פנייה רשמית לקבלת מידע, האחראי  לו

" נציבות המי היערכות של  אי"על איכות מי השתייה בישראל הוגדר אחד הליקויי  

א  וכאשר ייווצר מחסור באספקת מי השתייה , לאספקת מי  ממקורות חלופיי 

). 301 281' עמ, 1994משרד מבקר המדינה (בשל רמת זיהו  גבוהה בקידוחי המי  

בדיווח העיתונאי על הליקויי  בהליכי רישוי הנשק בישראל הוגדר אחד הליקויי  

אכו  את הוראות החוק באשר למטווחי הצלחה של משרד הפני  והמשטרה ל אי"

 22בסיכומו של דבר הובילו ). 4.8.1995הופמ   רינגל" (רענו  על מחזיקי הנשק בישראל

 2.17בכל תחקיר עיתונאי נמצאו בממוצע . הפרשות להגדרת  של כתשעי  ליקויי 

 . ליקויי  בממוצע שחש  מבקר המדינה6.3לעומת , ליקויי 
. את המציאות המורכבת לפי שני משתני  עיקריי מטרת המחקר הייתה לקודד 

עשייה  אי: "המשתנה האחד ייצג את מידת תיקו  הליקוי וכלל ארבעה ערכי  שוני 

". תיקו  מנהלי או חקיקתי"ו" הנושא על ס  פתרו ", "הנושא בטיפול", "מוחלטת

בהנחה , המשתנה השני שהוגדר הוא פרק הזמ  שעבר ממועד החשיפה ועד לתיקו 

_____________________________ 

, 2000אות הטיפול בפרשה אשר נחשפה בשנת  ובי  תוצ1990בפרשה אשר נחשפה בשנת 
ע  . נית  לרשויות זמ  רב יותר לטפל במקרה הראשו  באופ  המגדיל את הסיכוי לתיקונו

הרי שהחשש להטיה , מאחר שהתפלגות השני  בפרשות שנבחרו היתה אקראית, זאת
 . מהותית של התוצאות צומצ 
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ליקוי אכ  תוק שה
7

, איסו  הנתוני  לצור  הגדרת המשתני  נעשה בכמה דרכי . 

ביניה  פניות ישירות לגופי  הציבוריי  השוני  ובכלל זה פניות המתבססות על חוק 

סקירת דוחות המעקב של משרד ; חופש המידע לגופי  שסירבו לשת  פעולה מרצונ 

, וקולי  של וועדות הכנסתעיו  בפרוט; מבקר המדינה ושל משרד ראש הממשלה

ובדיקת דוחות שפרסמה הלשכה ; ובעיקר של הוועדה לענייני ביקורת המדינה

לעתי  הגורמי  הממשלתיי  שהוגדרו במחקר כבעלי . המרכזית לסטטיסטיקה

אול  א  על פי כ  בסופו , אחריות לתיקו  הליקוי מסרו שהדבר אינו בתחו  אחריות 

 המידע המתאי  שאפשר הערכה באשר למידת של דבר כמעט בכל המקרי  הושג

 . התיקו 
אי  כל ספק שהניסיו  להפו  מציאות מורכבת למספרי  יבשי  אינו מדע מדויק ולכ  

בעוד במקרי  רבי  לא הייתה כל מחלוקת בעניי  . א  עלול לעורר ביקורת והתנגדות

. מספרי במקרי  אחרי  קשה היה להגדיר את המצב ב, הגדרת מצב הטיפול בליקוי

ע  התקדמות המחקר נוצרה ג  התחושה שבמגזר הציבורי בישראל אי  משמעות 

שהרי במקרי  רבי  מצב כזה עלול לטמו  בחובו גל , "על ס  תיקו "מעשית להגדרה 

בעיה זו נפתרה בחלקה על ידי קידודו מחדש של . נוס  של ויכוחי  ארוכי  ומתישי 

נראה שעל א  הקשיי  המתודולוגיי  , ככלל, ע  זאת. המשתנה לשלושה ערכי 

 . תמונת המצב שמצטיירת בעקבות המחקר אינה שונה באופ  מהותי מהמציאות
מפאת קוצר המקו  יובאו להל  דוגמאות לליקויי  מכמה פרשות בולטות אשר נותחו 

הנעות בדר  , תיקו  הליקוי יצוי  שהסקירה אינה כוללת את הסיבות לאי. בעבודה

בעיקר בשל העובדה שמטרת המחקר , זאת. וחלטת למצוקה כספיתכלל מהתעלמות מ

ולא להסביר מדוע נכשלו המשרדי  בטיפול בליקויי  , היא לאתר אילו ליקויי  תוקנו

  . תוקנו שלא
___________ 

ללא קשר לגור  החוש, ( נפתרו  מהליקויי  שהוגדרו44%מאחר ובסופו של דבר רק  7 
הרי שבלמעלה ממחצית מהליקויי  לא נית  היה להגדיר את פרק הזמ  עד , )אות 

 . לתיקו  הליקוי
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 פרשות נבחרות
דוחות מבקר המדינה בנושא היערכות הממשלה לרעידת אדמה ה  דוגמה מצוינת 

 שולח  ועדת החקירה שתקו  לאחר אסו  למסמכי  אשר סביר שיונחו במלוא  על 
מסיכו  הממצאי  ). 286 245' עמ, 2001; 191 187' עמ, 1994; 150 136' עמ, 1991(

עולה שבמש  למעלה מעשר שני  נכשלו ממשלות ישראל ביישו  החלטות שה  עצמ  

 טר  הוכנו הנהלי  2004כ  לדוגמה נכו  לשנת . קיבלו במטרה להיער  לכ 

ואי  כל חובה , יפת התק  הישראלי לבנייה עמידה ברעידות אדמההמתאימי  לאכ

אחריות לאישור . למינוי מהנדס בודק המתמחה בנושא שיבדוק תוכניות בנייה חדשות

הדרישה . החישובי  שמגישי  המתכנני  מוטלת הלכה למעשה על פקידי עירייה

ו מרעידת ממשרד הפני  להכי  רשימה של מתקני  רגישי  אשר יש סכנה שייפגע

נאות המשרד להכי  רשימה בת עמוד אחד הכוללת , לעומת זאת(אדמה לא נענתה 

משרד השיכו  נדרש להכי  תכנית לשיפו/ מבני מגורי  ...). מתקני  רגישי  של סוגי 

קיימי  שאת חלק  הוא עצמו בנה בעבר באזורי  מועדי  בעלי מקד  ססמי גבוה 

ובמקו  לשפ/ את המבני  בחר , תיות יתראול  ג  במקרה זה המשרד הפגי  יציר(

הצעה לתת תמריצי  לבעלי הבתי  ולהגדיל את ...). לערו  סקר על מידת מסוכנות 

אחוזי הבנייה בה  במטרה לטפל במבני העמודי  המסוכני  כלל לא זכתה 

מרשימת הגופי  שהתעלמו מהחלטות , למרבה המבוכה. להתייחסות רצינית

תועלת לבדיקת / אשר לא עשה סקר עלות , וצרהממשלה לא נעדרו משרד הא

וא  משרד המשפטי  אשר לא החליט א  יש צור  , ההשקעה האופטימלית בהיערכות

 . לשנות את החקיקה הקיימת באשר לפיצויי נזיקי  במצב של רעידת אדמה
דוח ביקורת נוס  אשר נדג  בעבודה מתמקד בפיקוח הממשלתי על השימוש 

 201' עמ, 1991( שבה  נעשה שימוש לצור  בדיקות רפואיות בחומרי  רדיואקטיביי 

יש לציי  שמדובר בחומרי  מסרטני  המוזרקי  לגופ  של ). 453 442' עמ, 2001; 208

. שימוש לא נכו  בה  יכול לקצר את זמ  הבדיקה א  ג  לפגוע בחיי אד . נבדקי 

טר  , ה בעניי כשלוש עשרה שני  ממועד הביקורת הראשונ, 2003בשנת , עובדתית

כ  , אושרה מדיניות ברורה ואחידה למת  היתרי  לעיסוק בחומרי  רדיואקטיביי 

נהלי  באשר לרמת  . שלא היו כלל דרישות מחברות שביקשו לבצע בדיקות שכאלה

 אול  רמת 2000המקצועית של הממוני  על בטיחות הקרינה פורסמו רק בשנת 

ניגוד הענייני  הבסיסי , במקביל. ה כללהאכיפה של ההנחיות אפסית או שאי  אכיפ
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אשר מצד אחד מוכר את החומרי  המסוכני  , שבפעילות המרכז למחקר גרעיני

  אמור לפקח על פעילות  מטע  המדינה , ומצד אחר, ומייע/ למכוני  תמורת שכר

בשל ויכוח בי  ועדי עובדי  טר  הוגדרו התנאי  שבה  רופא מומחה . נותר כשהיה

כ  שקרדיולוגי  אשר מעול  לא עברו , ה יכול לעסוק ברפואה גרעיניתבקרדיולוגי

עשו בדיקות במטופלי  בניגוד לחוזר רשמי שפורס  על ידי משרד , הכשרה בתחו 

 לא היה ג  כל פיקוח ממשלתי על מינו  החומר 2003נכו  לשנת . הבריאות

 נבדקי  הרדיואקטיבי המוזרק לנבדקי  במכוני  במטרה למנוע חשיפת יתר של

 מהקרדיולוגי  90%  רשמיות במשרד הבריאות ה  שכ  ההערכות הבלתי. לקרינה

עושי  זאת בשיטה לא נכונה , אשר מבחינה חוקית נאסר עליה  לבצע את הבדיקות

יצוי  שלאחר דוח הביקורת השני . מהפרקטיקה המקובלת" שונה מאוד"שהוגדרה כ

אול  ליקויי  , ת הטיפול בנושאהורגש שיפור משמעותי ברמ, 2001שפורס  בשנת 

 . רבי  טר  תוקנו והחולי  כלל לא מודעי  לנזק העלול להיגר  לה 
בלט התחקיר אשר פורס  בעיתו  , מבי  הפרשות אשר נחשפו מעל דפי העיתונות

רות  " (במרחק מיכלית אחת מהאסו  הבא"תחת הכותרת " ידיעות אחרונות"

נסיונרי  מתנדבי  ה  שאמורי  לאכו  את כתב העיתו  מצא ששני פ). 24.10.1997

תקנות הבטיחות של משרד התחבורה על כל אלפי נהגי המשאיות המובילות חומרי  

התהפכות משאית כזו באזורי  מסוימי  עלולה בקלות להביא לאסו  . מסוכני 

שש שני  לאחר , 2003הרי שרק בשנת , למרות טענות על אי דיוקי  בכתבה. קטלני

צבו שישה תקני  רשמיי  לפקחי  שיאכפו את תקנות הבטיחות על הוק, פרסומה

עדיי  אי  כל מדיניות ברורה של משרדי הממשלה , ע  זאת. בעלי משאיות אלה

לעידוד הובלת חומרי  מסוכני  ברכבת כדי למנוע את הסיכו  הטמו  בהובלת 

 ולא אי  כל הטבות למפעלי  המעונייני  לעשות זאת. חומרי  מסוכני  בכבישי 

 . תועלת לבדיקת כדאיות הנושא/ נעשתה כל בדיקת עלות 
פרשת "שנשא את הכותרת " מעריב"פרשה נוספת שנדגמה התבססה על תחקיר עיתו  

חברת תנובה החדירה בחשאי סיליקו  , על פי הדיווח). 1.9.1995פישר " (החלב האסור

 להסיר פג  תעשייתי החשוד כמסרט  לתו  מליוני ליטרי  של חלב עמיד במטרה

הליקוי המרכזי שנחש  בכתבה עסק בחברת תנובה , אמנ . בתהלי  האריזה של החלב

אול  לא נית  להתעל  מהעובדה שמשרד , שאינה ממשלתית ואינה עומדת לביקורת

הבריאות האמור לפקח על המזו  הנמכר בחנויות לא איתר את הימצאות הסיליקו  
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, למרות זאת. י המוצהר לזה הקיי  בפועלההתאמה בי  ההרכב התזונת בחלב ואת אי

. לא עשו במשרד הבריאות דבר כדי למנוע ליקויי  כגו  אלה בעתיד, מאז הפרסו 

אינו עומד במקרה זה , אשר לפיו מדובר בבדיקות יקרות, הטיעו  שבו נעשה שימוש

שהרי יכול המשרד לחייב את החברות המסחריות לממ  בדיקות , במבח  המציאות

כמה חודשי  לאחר פרסו  עבודת , למרבה הצער.  כאלה אחת לתקופהחיצוניות

, המחקר המקורית הגשי  את עצמו החשש שהובע בה מקיומה של פרשה נוספת

לא יהיה זה בלתי סביר לטעו  כי בדיקות מקיפות הנעשות בהוראת . חמורה יותר

 משווקת מוצר שהרכבו" רמדיה"משרד הבריאות עשויות היו לגלות כי חברת 

שמקורה כפי הנראה , תוצאותיה הטרגיות של הפרשה. התזונתי שונה מזה שהוכרז

 .דווחו בהרחבה בתקשורת, בפג  שנפל בהליכי הייצור
. ארעו התפתחויות הקשורות לשני נושאי  נוספי  שדווחו בו, מאז פרסו  המחקר

ילות תכנו  של פע  והוא אי " מעריב"עשרה שני  בעיתו   פורס  לפני כארבע, האחד

אשר ממקדת מאמצי  רבי  בעֵברות מהירות למרות שמשקל  , משטרת התנועה

כי הנושא נכלל , יצויי ). 21.8.1992ח  ויוחאי (בגרימת תאונות הדרכי  שולי יחסית 

דיווח על שינוי מדיניות של " האר/", ואכ . 1993ח מבקר המדינה לשנת "ג  בדו

האכיפה היו  לא ממוקדת "ה שמשטרת התנועה לאחר שאחד מראשי היחידה הוד

הליקוי השני מתקשר לסיפורו של ). 4.2.2005רטנר " (ולא תואמת את הצרכי 

וחש  " ידיעות אחרונות"אשר פורס  לראשונה ב, הפסיכולוג אלי פלח מרמת השרו 

גילת & קמפנר (את העדר החקיקה בעניי  פסיכולוגי  המנצלי  מינית את מטופליה  

דבר שככל ,  הליכי החקיקה בנושא טר  הושלמו2003 שעד שנת ,מתברר). 13.11.1992

; YNETאתר (הנראה אפשר לפלח להיעצר פע  נוספת בחשד לביצוע מעשי  מגוני  

עובדה , מהידיעה עולה שייתכ  שרישיונו של הפסיכולוג כלל לא בוטל). 6.6.05צור  ב 

 המאסר הראשו  מיד לאחר ששוחרר מעונש, תשע שני  קוד  לכ " מעריב"שנחשפה ב

 ). 13.12.96זאבי (שהוטל עליו 
בחלק לא מבוטל מהמקרי  הצליחו הביקורת והתקשורת להביא לתיקו  , להבדיל

בהקשר של דוחות מבקר המדינה ראוי להזכיר את טיפול . מרבית הליקויי  שהתגלו

את טיפול מערכת הבריאות בדוח שעסק , ל בדוח הביקורת בנושא שדות מוקשי "צה

.  האיידס ואת טיפול בתי הזיקוק בחיפה בזיהו  הסביבתי שהיו אחראי  לובחולי

בהקשר של תחקירי  עיתונאיי  יש לציי  לטובה את תקנות האבטחה המחמירות 
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את סגירתה הסופית של חוות הגז והדלק בפי גלילות ואת , ש"שאימצו מפעלי תע

  . ריאי  ממנוג וממ"סגירת מזבלת חירייה אשר סיכנה מטוסי  הנוחתי  בנתב
 סיכו  הממצאי 

 46%לעומת ,  מהליקויי  שנחשפו באמצעי התקשורת תוקנו לחלוטי 38%נמצא כי 

עוד נמצא שבממוצע יותר ליקויי  שחשפו . מהליקויי  עליה  דיווח מבקר המדינה

כאשר ). 24% לעומת 31%(טיפול מוחלט  אמצעי התקשורת נותרי  במצב של אי

 2.7  הממוצע לתיקו  ליקוי אשר דווח עליו בתקשורת היה פרק זמ, תוקנו הליקויי 

, יתרה מכ .  שני  שנדרשו לתיקו  ליקוי שנחש  על ידי הביקורת3.8לעומת , שני 

  בממוצע כשישה מתו  עשרה ליקויי  שחשפה התקשורת ושתוקנו בסופו של דבר 

קנו זאת לעומת כשניי  מתו  עשרה ליקויי  שתו, טופלו בתו  שנה אחת בלבד

יצוי  שתוצאות המדג  אינ  מובהקות במידה המאפשרת ניבוי . שאות  חש  המבקר

 .ברמת ודאות גבוהה באשר לעתיד
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נפתר על סף פתרון הנושא בטיפול אי-עשייה

תיקון הליקויים שנחשפו בביקורת ובתקשורת: מבט השוואתי

מבקר המדינה נות החוקרת  העיתו
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מידת הטיפול הליקויים שחשפה העיתונות החוקרת

38%

23%

8%

31%

נפתר על סף פתרון הנושא בטיפול  אי-עשייה
מידת הטיפול הליקויים שחשף מבקר המדינה

46%

11%

19%

24%

נפתר על סף פתרון הנושא בטיפול  אי-עשייה
מעבר לבדיקה האמפירית הביאו השיחות ע  עובדי הציבור להסקת כמה מסקנות 

א  בהחלט יכולות להוות בסיס למחקרי , נוספות שלא נבדקו סטטיסטית במחקר זה

מעובדי הציבור הערי  שבנושאי  בעלי מאפייני  מסוימי  לחשיפה אחד . המש 

כ  לדוגמה . התקשורתית של ליקויי  יש עדיפות ניכרת לעומת חשיפה בדוח המבקר

לחלוטי  בדוח המבקר מאחר " נבלעת"סביר שפרשת החלב העמיד של תנובה הייתה 

נמנעת מלהביא את הביקורת הייתה , 2005ולפחות על פי המדיניות שהונהגה עד לשנת 

, במקביל. ומתייחסת א  ורק לרמת בדיקות החלב במשרד, שמות החברות המעורבות

שעצ  ההעמקה שבדוחות , ציינו הפקידי  לטובה את דוחות מבקר המדינה ואמרו

, בסופו של דבר. מחייבת את הגורמי  הרלוונטיי  להתייחס אליה  ולהסיק מסקנות

על משרדי " לגיטימי"קרי  כגור  ביקורת בעוד התקשורת לא נתפסה בחלק מהמ

ובפרט עבודת  המעמיקה , מנגנוני הבקרה המוסדיי  של המבקר, הממשלה
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הביאו לרמת לגיטימיות גבוהה ולהפעלת לח! קבוע על מקבלי ההחלטות , והיסודית

 . לתק  את הליקויי 
 נותני "אחד מאנשי המשרד לאיכות הסביבה הסביר בשיחה שנערכה עמו שבמשרד 

מסתכלי  על מבקר "כי הפקידי  , והוסי"" משקל אדיר להערות של מבקר המדינה

דוחות , הוסבר, לעתי ". ומנסי  לקד  נושאי  שעלו בביקורת, המדינה כמנו"

הביקורת נתנו משנה תוק" לטענות הפקידי  כלפי הדרגי  הגבוהי  יותר וכ  שדרגו 

המבקר בנושא רעש המטוסי  כ  הגדיר גור  ממשלתי את דוח . את יכולת עמידת 

א  הוסי" שבנושא , "שאחריה דברי  התחילו להשתנות ולזוז... אב  דר  בעניי "כ

העיתונות הייתה אפקטיבית ומשמעותית יותר בשל העובדה שמדובר , למשל, חירייה

 .יותר" סקסי"בנושא 
בלי קשר להרגשת  הסובייקטיבית של המרואייני  חש" איסו" הנתוני  למחקר 

דומה שאי  להשוות בי  . לי  גדולי  ביחס של משרדי הממשלה השוני  לביקורתהבד

אמנ  : הטיפול בביקורת בצבא לבי  הטיפול בביקורת במשרדי ממשלה אחרי 

א  בסופו של דבר , הראשו  פעל באיטיות רבה בכל הקשור לפינוי שדות מוקשי 

תייחסות לחשיפות בגופי  אחרי  הה, מאיד  גיסא. טיפולו היה מעמיק וייסודי

אירע ג  . המבקר או לפרסומי התקשורת גבלה לעתי  בזלזול ובהתעלמות של ממש

עד אשר נוצר הרוש  כאילו משרדי  רבי  ניצלו , שהמבקר מצא ליקויי  כה רבי 

את המצב והתחמקו מתיקו  הליקויי  או התמקדו בתיקו  ליקויי  שוליי  ולא 

 . בתיקו  הליקויי  המהותיי 
 

 ומסקנותדיו  
תוצאות המחקר מראות בבירור שכוח ההשפעה של הביקורת והתקשורת בטווח ארו  

שיעור תיקו  : אי  סיבה לאופטימיות, ע  זאת. אינו כה קט  כפי שנית  לחשוב

מעניי  לציי  . הליקויי  רחוק מאוד מהשיעור שאליו צריכי  שני המוסדות לשאו"

שלפיה אמצעי התקשורת , שוניתשהמחקר האמפירי סתר את השערת המחקר הרא

, אמנ  הפער אינו מובהק סטטיסטית. יעילי  יותר בהשוואה למוסד מבקר המדינה

, אול  חמישה מתו  עשרה ליקויי  שנדגמו ונחשפו על ידי מבקר המדינה תוקנו

השיחות ע  . לעומת ארבעה מתו  עשרה ליקויי  אשר חשפה העיתונות החוקרת
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ו נית  לכימות האירו משתני  נוספי  כדוגמת זהות עובדי הציבור והמידע שאינ

מאפייני הליקוי והיק" הדיווח שאות  נית  יהיה לבדוק בצורה , המשרד הממשלתי

 . טובה יותר בעתיד
הממצאי  , אול  בעוד משתני  אלה עוסקי  במידת ההשפעה של ביקורת המדינה

הסבירות שליקוי . אוששו את ההשערה שמהירות ההשפעה של התקשורת גבוהה יותר

יתוק  בתו  פחות משנה א  אמצעי התקשורת חושפי  אותו גדולה פי שלושה 

זאת בהנחה (מהסבירות שהליקוי יתוק  בפרק זמ  זהה א  מבקר המדינה חוש" אותו 

נית  לחפש את הסיבה לפער באופי ). שבשני המקרי  הליקוי יתוק  בסופו של דבר

התקשורת משפיעה באופ  חד : ד מהמקרי ההשפעה ובזהות הגור  המושפע בכל אח

ואילו דוחות הביקורת מזיני  מנגנוני בקרה , ומהיר על סדר היו  הפוליטי והציבורי

עבור הפקידות " אסמכתה"בעוד דוח המבקר עשוי להוות . ממשלתיי  איטיי  יותר

, כתוצאה מכ . של הפוליטיקאי " מקור הסמכות"הרי שהעיתו  הוא , הממשלתית

הרי , וח השפעת  של נבחרי הציבור שונה באופיו מזה של עובדי הציבורמאחר שכ

בייחוד כאשר יש לדווח על כ  , שביכולת  להביא לתיקו  הליקויי  במהירות

 .לעיתונאי בהקד  האפשרי
אול  מועט יחסית למדדי  , יש לציי  ששיעור תיקו  הליקויי  היה רב מהצפוי, ככלל

למרות . ת המדינה בארצות הברית ובבריטניההרשמיי  שמפרסמי  משרדי ביקור

, ההשוואה בי  המשרדי  מעניינת, השוני בדר  עשיית הביקורת ובהיבטי  הנבדקי 

ולו רק בשל העובדה שהמשרד הישראלי הוא היחיד מבי  השלושה אשר לא מפרס  

משרד מבקר המדינה , למשל. כל סטטיסטיקה רשמית למדידת הצלחת פעילותו

 מיליארד דולרי  3& וחיסכו  של כ94%&על שיעור תיקו  ליקויי  של כהבריטי דיווח 

ואילו המשרד האמריקאני , )National Audit Office 2003 (2001& ו1998בי  השני  

 בלבד 2002 מיליארד דולר בשנת 37.7 ועל חיסכו  של 97%&דיווח על שיעור תיקו  של כ

)General Government Accountability Office 2003 .(  שני המשרדי  הציגו ג

בבריטניה על כל פאונד : את היק" החיסכו  ביחס להיק" ההשקעה הציבורית בה 

ב הביא "ואילו בארה, המבקר למשל  המיסי  שמונה פאונדי " חס "שהושקע 

כל השוואה בי  המשרדי  .  דולר על כל דולר של השקעה88של " חיסכו "המבקר ל

אול  א" על פי כ  דומה שכאשר היק" ,  הביקורתמחייבת בדיקת עומק של דרכי
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יש מקו  לתהות א  השיטה , 46%&שיעור תיקו  הליקויי  בישראל נאמד ב

 .הישראלית לא זקוקה לרענו 
במהדורה הקודמת של כתב עת זה הופיע מאמר מרתק אודות הגישה החדשה אשר 

קשת השיטה בבסיסה מב). 2004קולמ  (פותחה בעשר השני  האחרונות בבריטניה 

, לענות מראש על שאלות שלכאורה התשובה עליה  אמורה להינת  בסו" התהלי 

על א" ). 92' עמ" (מה נכלל בהודעה לעיתונות"ו" מה צרי  הדוח לומר"ובכלל זה 

השמרנות הבריטית הטבעית מטרת השיטה שאומצה להפו  את הדוחות לממוקדי  

שלבי  נותני  את הדעת לצרכי  של בכל ה"כ  ש, קצרי  יותר ובהירי  יותר, יותר

הבריטי  מתכנני  את , למעשה). 97' עמ" ( א  לא המומחהיהשומע האינטליגנט

מסרי  אשר לא יוכלו ": Dinner Party"דוחות הביקורת כ  שיעמדו במבח  ה

מנוסחי  מחדש או , נדחקי  לשוליי " ארוחה חגיגית"להיקלט סביב השולח  ב

 אי  המדובר רק על נושאי  של שחיתות וטוהר מידות .נעלמי  כליל מהדוח הסופי

אלא ג  ובעיקר על נושאי  חשובי  אחרי  שלשמ  פועלת , אשר יעלו בהכרח לדיו 

המסמ  המדובר מהווה בסיס לדיו  ישיר ע  הגו" , נוס" על כ . ביקורת המדינה

דבר אשר עשוי להעלות במידה ניכרת את הסיכויי  לאימו! המסקנות , המבוקר

 . לתיקו  הליקויי  בעתידו
בישראל אפשר לנקוט צעדי  נוספי  , מעבר לרעיונות החדשניי  שאומצו בבריטניה

ייתכ  מאוד שעל , ראשית. אשר עשויי  לתרו  להעלאת כוח ההשפעה של הביקורת

 &המשרד להקדיש חלק גדול יותר ממשאביו לצור  מעקב אחר מידת תיקו  הליקויי  

יאפשר הפקת נתוני  אמיני  המתייחסי  לרמת תפקודו של באופ  מערכתי ש, וזאת

יש כמוב  לתת מענה לשאלות מהותיות הקשורות לדר  המדידה . כל משרד ממשלתי

ואול  , וסביר ג  שיתגלעו מחלוקות בי  הגורמי  העוסקי  בדבר, ומושא המדידה

קו  החל משלב הכתיבה וכלה בשלב התי, הדבר עשוי לסייע לתהלי  הביקורת כולו

בי  שהסיבה לכ  היא תחרות בריאה , המינהל הציבורי בישראל יצא נשכר. והפיקוח

ובי  שהסיבה לכ  היא אימת הציבור הרוחש , עובדיה  ומנהליה , בי  המשרדי 

מאחר שרוב הציבור נחש" לחלק מזערי של הדוחות . אמו  רב למוסד הביקורת

 משמעותי את כוח האכיפה הרי שנתו  מספרי קליט עשוי לשפר באופ , השנתיי 

בהקשר זה יש מקו  לשקול פרסו  מדד שנתי ומדד מצטבר . הנורמטיבי של הביקורת

צעד מעי  זה . לי  ולשרי  שמונו לא מכבר"על מנת להצמיד אחריות אישית למנכ
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אלא ג  להקטי  את מש  הזמ  הרב , עשוי לא רק להגדיל את היק" תיקו  הליקויי 

אול  א  חזו  , אי  ספק שהדבר מחייב הקצאת משאבי .  יחסית שחול" עד לתיקו

הרי שטובי  חשיפה של , הביקורת הוא אכ  שינוי ושיפור ולא רק התראה וחקירה

שמונה ליקויי  ותיקונ  של שבעה מחשיפה של עשרה ליקויי  ותיקונ  של חמישה 

 . בלבד
יקי  שמוסד הביקורת ומוסד התקשורת מחז, הממצאי  במחקר זה מראי  עוד

, בעוד הביקורת מביאה שינוי רב יותר א  לאחר תקופה ארוכה. ביתרו  יחסי שונה

ככל הנראה בעיקר בשל יכולתה , הרי שהשפעת התקשורת היא נקודתית ומהירה

ההבדלי  המבניי  . להפעיל לח! ציבורי מהיר ומיידי על מקבלי ההחלטות הבכירי 

הביקורת תעסוק בהרחבה : רוצי משפיעי  ג  על התוכ  שיועבר דר  כל אחד מהע

, לאור מצב זה. בליקויי  חשובי  שהמדיו  התקשורתי עלול להתעל  מה  לחלוטי 

ייתכ  שמשרד המבקר יכול לנצל בצורה טובה יותר את יתרונותיה וחסרונותיה של 

הגדלת מספר הפרסומי  השנתיי  . וזאת מבלי לגרו  לזילות הביקורת, התקשורת

 יחד ע  & כפי שאכ  נעשה לאחרונה & נושאי  מהדוח השנתי 6&5באמצעות הפרדה של 

יודגש שההפרדה . הפצת דוחות מעקב נקודתיי  נפרדי  עשויה להשיג מטרה זאת

במטרה להשיג ) א  ורק לצורכי החשיפה בעיתונות(יכולה להיות מלאכותית בלבד 

דר היו  תו  העלאת ליקויי  רבי  יותר על ס, חשיפה נוספת בעיתוי הראוי לכ 

יוכל ג  , כל עוד לא תהיה הגזמה כלפי מעלה במספר הדוחות המפורסמי . הציבורי

אשר על א" חשיבות  , המבקר לנווט ביתר קלות את ההד הציבורי לנושאי  מסוימי 

אינ  זוכי  לדגש תקשורתי
8

 .   
___________ 

הפיצול נעשה על בסיס . יש לציי  שג  בשני  עברו פורסמו דברי הביקורת בכמה חלקי   8
 15[עד האמור ובלבד שעד למו" לחוק מבקר המדינה אשר התיר את הפיצול 33' תיקו  מס
ההפרדה נעשתה על בסיס , ע  זאת). 'א15סעי# " (יומצא הדי  וחשבו  במלואו] בפברואר

, ח כלל"כאשר כל דו, הגופי  המבוקרי  ולא על בסיס הנושאי  שעלו במהל' הביקורת
שורה ארוכה של נושאי  באופ  אשר לא אפשר התמקדות מלאה כמעט בא# אחד , שוב

חות הראשוני  שפרס  מבקר המדינה החדש מיכה "נראה ע  זאת שהדו. מה 
 . שוני  במיקוד  ובדר' הצגת , לינדנשטראוס
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 סיכו 
לה הידרדרות הנורמות השלטוניות בכל הדרגי  והירידה במידת העניי  והאמו  שמג

נית  . רשמית&הציבור כלפי הממסד לא מוסיפי  לכוחה של הביקורת הרשמית והבלתי

עשויי  להביא , בסופו של דבר, וכ , לשער בצער שתהליכי  אלה מזיני  זה את זה

המדינה עלולה למצוא עצמה ע  . לפגיעה משמעותית באיכות המינהל הציבורי

ע  מגזר , ודעות לתקשורתפוליטיקאי  אשר מקריבי  את העשייה על מזבח הה

בהנחה וזו אכ  (ציבורי אדיש לביקורת אשר איבד תקווה ועניי  ביכולתו לשנות 

ַע  אשר חדל להאמי  בכוחו לקבוע כיצד נבחריו ועובדי הציבור ינהלו   וִע, )קיימת

 . את ענייני המדינה
באופ  מכוו  לא עסק המחקר שעליו מתבסס מאמר זה כלל בפרשות אשר במרכז  

הולמת של &פגיעה בטוהר המידות או התנהגות בלתי, ניגודי ענייני , שחיתות אישית

ההתמקדות הייתה בנושאי  הקשורי  לחייו של כל אזרח אשר היו . פקידי ציבור

אמורי  להיות בראש סדר היו  הציבורי ובמוקד מערכות הבחירות לכנסת ולראשות 

אינ  פוחתי  ,   תמיד פופולריי על א" שאינ, ראוי לזכור שנושאי  אלה. הממשלה

משמעי א  בטיפולה &קשה היה לקבוע באופ  חד. בחשיבות  מנושאי  אחרי 

אבל , בליקויי  אלו הניבה הביקורת תמיד תוצאות טובות יותר מהעיתונות החוקרת

 . לפחות בנסיבות ובתנאי  שנבדקו במחקר זה, נראה שכוחה גדול יותר
מידת תיקו  . רו  לאנשי הביקורת לנוח על זרי הדפנהואול  הנתוני  אינ  צריכי  לג

חדל " כלבי שמירה של הדמוקרטיה"הליקויי  המעטה יחסית מראה שכוח  של 

בעוד המבקר נאל! להשלי  ע  כוח , וכ . מלהרתיע פוליטיקאי  ועובדי ציבור רבי 

התקשורת נאלצת להתמודד ע  העובדה שאי  כל ערובה , אכיפה נורמטיבי נמו 

אלו מגמות . נוי סדר היו  הציבורי והפוליטי יביא שינוי של ממש בשטחששי

המשמש כערובה " משפט הציבור"הנובעות בי  היתר מרפיסותו של , בעייתיות

 . בטיפול  בנושאי  שאינ  פליליי , להצלחת ביקורת המדינה והעיתונות החוקרת
חר באופ  ישיר את הציבור הרחב לא ב. דווקא היו  יש צור  לעצור ולהפיק לקחי 

אול  בשעה שנדמה כאילו הכנסת הפכה , מבקר המדינה ואת עובדי משרדו לתפקיד 

על , ובעוד מספר ראשי ממשלה נחקרו בחשד לפלילי , לגלדה המִגנה על חבריה

לעשות הכול כדי שסוגיות חשובות , כמו ג  העיתונות החוקרת, ביקורת המדינה
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הדר  להשגת יעד זה ". אות מתה"הפו  ללאזרח הקט  לא יוזנחו ומילת  לא ת

שהרי א  הבסיס הערכי לפעילות  של כלבי השמירה יהיה , מחייבת זהירות מירבית

 . האמו  הרב שנות  בה  הציבור ייפגע, רעוע
בזמ  "בביצוע ביקורת , חות רב יותר"בצד היתרונות שבפרסו  מספר דו, ברור לכל

טמוני  ג  סיכוני  שאי  , נותובפרסו  שמות המעורבי  בפרשות השו" אמת

 אסור שיוביל לטשטוש &שיתו" הפעולה בי  הביקורת לתקשורת . להתעל  מה 

וההגינות של , הסבירות, מידת ההעמקה הגבוהה. הגבולות וההבדלי  בי  השתיי 

סביר שככל שתהה הביקורת אפקטיבית , אכ .  אל לה  שתיפגענה&ביקורת המדינה 

ות היוצאי  נגדה ומבקשי  לערער את הלגיטימיות ירבו הקול, ונושכת יותר

ואול  השאלה המרכזית היא זו העוסקת בגבולות ובעקרונות , הציבורית שלה

על מנת שלא . העומדי  בבסיס הלגיטימיות של מבקר המדינה וההכרח לשמור עליה 

 . נדרשת זהירות רבה מצד העוסקי  בתחו , להפר את האיזו  העדי 
ובכלל זה מעקב מתמש  ומקי" אחר תגובת , ירי בתחו העמקת המחקר האמפ

שהרי מחקר זה חש" רק טפח , עשויה לסייע רבות להצלחתו של המהל , הציבור

אי  כל ספק שהדגש המוש  על , בהקשר זה. ממציאות מורכבת ומרובת משתני 

  . חייב להיות רב יותר מבעבר, ולא רק את חשיפת , תיקו  הליקויי 
 ביבליוגרפיה

 2003מדד הדמוקרטיה הישראלית , 2003'' ד, שני', ד, נבות', ד, נחמיאס', א, יא אר

המכו  הישראלי , ירושלי , ) הדמוקרטיה הישראלית במבח  השעה כנס הנשיא (

 .לדמוקרטיה
, תפיסת הציבור את הרשות המחוקקת: מדד הכנסת, 2001', מ, ירושלמי&איל &בר

  .המרכז למחקר ומידע: הכנסת, ירושלי 

 בית המשפט העליו  בעי  החברה ,1994', א, יוכטמ &יער', ז, סגל', ג, ברזילי

 .הוצאת פפירוס,  תל אביב,הישראלית
, 2, ז"כר  כ, משפטי ". המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה", 1996', א, ברק

 .224&248' עמ
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