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 הקדמה

"The office of Prime Minister is what its holder chooses and is able to make of it"               

     -, בספר זיכרונותיו 11-, ראש ממשלת אנגליה בראשית המאה ה(Asquith) כותב לורד אסקויתכך 

"Fifty Years of Parliament"1.   הגם שאסקוית עצמו כתב את הדברים שנים רבות טרם הקמתה של

מדינת ישראל, נראה כי במידה רבה מצליח משפט קצר זה לשקף היטב את מה שאנו נוטים לחשוב לגבי 

שנות קיומה של הדמוקרטיה הישראלית מגלה  40-התבוננות בממשלה בישראל. מעמדו ומקומו של ראש ה

כי במהלך ההיסטוריה הקצרה של האומה הצעירה, נהנו ראשי הממשלה השונים שלה ממעמד מרכזי 

ראשי הממשלה בישראל מזוהים עם רבים מהמהלכים וההכרעות וייחודי בפוליטיקה ובשיח הציבורי. 

האומה, הם מוחזקים אחראים לרבות מההצלחות המזהירות כמו גם לרבים הגורליות ביותר בתולדות 

מהכישלונות המהדהדים בהיסטוריה הישראלית, הם מהווים שחקנים מרכזיים ומכריעים בעיצובה של 

נושאים זוכות לבולטות תקשורתית ניכרת והם מעורבים רחב של מגוון בעמדותיהם הזירה הפוליטית, 

עם זאת, מי שיחפש בספר החוקים את המקור  .ניהול השוטף של המדינהוגע לכמעט בכל תחום ונושא הנ

בציבוריות הישראלית, צפוי לגלות עד מהרה כי היקף  ראש הממשלהלמקומו המרכזי והייחודי של 

 . ממלאאת התפקיד המרכזי שהוא  היטבהסמכויות הנתונות באופן מפורש בידיו, אינו מצליח להסביר 

מנטארי וממשלת קבינט היא שיטת הממשל הנפוצה ביותר בעולם הדמוקרטי, הנוסחה של משטר פרל

והיא מבוססת על ההנחה כי הרשות המבצעת קשורה הדוקות למחוקקת, בניגוד למערכת הרווחת במשטר 

נשיאותי. הסדר זה מבוסס גם על הרעיון של הממשלה כגוף קולקטיבי, בה מהווים השרים גוף שהוא יותר 

 . 2אחראי מול הפרלמנט, ובאמצעותו מול האומה כולה, בכל הנוגע לניהול המדינה מסך חלקיו, ואשר

מבחינה פורמאלית, הכנסת והממשלה בישראל זוכות לסמכות עצומה ולאוטונומיה נרחבת. לכנסת 

 –בישראל סמכות כמעט בלתי מוגבלת להתערב באמצעות חקיקה בכל נושא ועניין. לממשלה בישראל 

סמכות נרחבת לקבל החלטות גורליות בעניינים  –החלטות ונשיאה באחריות  כגוף קיבוצי לקבלת

כל נושא של מדיניות לאומית. כמו כן, החוק הישראלי מפקיד כליים, מדיניים, צבאיים, ובכמעט כל

לשם  ראש הממשלהסמכויות רחבות באופן מפורש בידי השרים השונים, והם אינם נזקקים לאישורו של 

 –תונים לשיקול דעתם. בכל החלטותיהן, הכנסת והממשלה נהנות מאוטונומיה מלאה הכרעה בנושאים הנ

המתבטאת בכך שלראש הממשלה אין זכות וטו על ההחלטות המתקבלות בהן, ובעת הצבעות בגופים אלו, 

  –שבה ועולה השאלה למשקל שווה לזה של כל אחד מעמיתיו. על כן,  אש הממשלהזוכה קולו של ר

 בישראל מקום כה מרכזי בשיח ובמדיניות הציבוריים?  ש הממשלהאמהו שנותן לר

בעבודה זו נובעת מהמתח הבולט שבין התחושה המובילה אותנו האינטואיטיבית נקודת המוצא 

הברורה לפיה ראש הממשלה בישראל הינו דמות חזקה, בעלת סמכויות רבות והשפעה עצומה, לבין חוסר 

תיו, פועלו וקווי המתאר של תפקידו. על מנת לנסות ולעמוד על ההיכרות האמיתית עם תמונת סמכויו

מאפייני המתח הזה, אנו מעוניינים לבחון במחקר את גבולות תפקידו וכוחו של ראש הממשלה בישראל, 

 של סמכויותיו. -הפורמאליים והבלתי פורמאליים  -ולמפות ככל האפשר את המקורות 

                                                           

1
 Herbert Asquith. Fifty Years of Parliament, (London: Cassell & Company, 1926), p.185 

2 Jean Blondel. Cabinets In Western Europe, (New York: Macmillan Press, 1997), p.1 
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מקורות הסמכות הפורמאליים והבלתי מוקים בין שקיימים פערים ע השערת המחקר שלנו היא

פורמאליים, באופן אשר יוצר מעין "ערפול" סביב קווי המתאר של תפקיד ראש הממשלה בישראל. 

מצליח למעשה להעצים את כוחו  -ראש הממשלה   תחת שישמש גורם מחליש עבור -"ערפול" שכזה 

להשפיע על רה של התפקיד באמצעות היכולת לעצב את גבולות הגזכתוצאה מיכולתו  , וזאתבמידה רבה

סדר יומה של הממשלה, למלא את החלל הריק בין המשרדים והרשויות השונות, לשמש בורר בעניינים 

לתמיכה פוליטית וחומרית אשר נזקקים השרים על בנושאים בהם -פוסקחוצי גבולות ולשמש כמנהליים 

במשטר הישראלי נובע גם  ראש הממשלהתח שממלא הם מתקשים לגייס בלעדיו. נוסף על כך, תפקיד המפ

לרוב תהא זו המפלגה הגדולה בכנסת, , אשר הכוח שהוא חולש עליו מתוקף היותו ראש מפלגהמעצם 

ממעמדו כנציג הבכיר ביותר של המדינה במגעיה עם מדינות וארגונים בינלאומיים, בעיסוק האינטנסיבי 

ריתות עם גורמים בתוך ומחוץ למערכת הפוליטית, מהתמיכה בתחזוק הקואליציה וביצירת בושלו ביצירת 

 הציבורית שלה הוא זוכה, מתכונות אישיותו ואף מנסיבות השעה המשתנות.   

, נשתמש בסינתזה של יסודות ראש הממשלהבניסיון להסביר את גבולות תפקידו ומקורות סמכותו של 

יחד לעצב את אופיו של התפקיד המרכזי ביותר חוקתיים, נורמטיביים, פוליטיים וסמליים, אשר חוברים 

כיצד היסודות החוקתיים שעליהם מתבסס המשטר הפרלמנטרי נבקש להדגים בציבוריות הישראלית. 

בהתאם להעדפותיהם, אישיותם,  –הישראלי, יוצרים בסיס אשר ראשי ממשלה יוצקים לתוכו תוכן שונה 

 ת השעה. כוחם הפוליטי, מעמדם הציבורי ואף בהתאם לנסיבו

בבואנו לחקור נושא מורכב ומסועף זה, גילינו עד מהרה כי המלאכה הנדרשת לשם ראוי להדגיש כי 

היא רבה וממושכת. התשתית המחקרית והספרות הרלוונטית דלות  השגת מענה מקיף לשאלת המחקר

כים רבים למדי, ואך מעט נכתב אודות הנושא. יתרה מכך, ככל שהעמקנו את מחקרנו הלכו ונחשפו נדב

ראש הממשלה בישראל, באופן אשר מחייב את תפקיד ומגוונים המרכיבים את הפסיפס הייחודי של 

גודל המשימה חורג מההיקף של עבודה זו, שמנו לנו למטרה לנסות הרחבת היריעה פעם אחר פעם. כיוון ש

כי נצליח להשיא  כמיטב יכולתנו לשרטט את קווי המתאר המרכזיים למענה על שאלת המחקר. אנו תקווה

 תרומה משמעותית להבנת סוגיה חשובה זו, ולבסס קרש קפיצה למחקר עתידי בנושא. 

, כפי שהוא בא לידי ראש הממשלהפורמאלי של תפקיד -מד החוקתייפרק א' של העבודה יעסוק במ

-משפטימד היסמכויות מפורשות; פרק ב' ידון במ ראש הממשלהביטוי בחוקים המרכזיים המקנים ל

, כפי שהוא מצטייר מתוך פסקי דין מרכזיים של בית המשפט העליון ראש הממשלהרמטיבי של סמכויות נו

מקומו של ראש הממשלה בתהליכי קבלת וממסקנות וועדות חקירה אשר נדרשו לנושא; פרק ג' ידון ב

 ומתנהל בתוך תהליך ים ריקיםממלא חללהוא ובאופן שבו ההחלטות הפנימיים של הרשות המבצעת, 

ואת האורגנים  משרד ראש הממשלהפרק ד' יסקור את קבלת ההחלטות הפורמאלי בממשלה ובמדינה; 

 –פורמאליים ובלתי פורמאליים  –' של העבודה ידון בהיבטים נוספים הפרק ; השוני המרכיבים אותו

ת ' יסכם את הדברים, יציג או; פרק ראש הממשלההמשפיעים ומעצבים את גבולות תפקידו וכוחו של 

 המסקנות המרכזיות, ויצביע על כיוון למחקר עתידי.
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  ראש הממשלהמקורות חוקתיים לסמכויות  - 'פרק א

חוקתיים של ראש הממשלה הינה -מתבקשת לעיסוק במקורות הסמכות הפורמאלייםהמוצא הנקודת 

במישרין  התבוננות בחקיקה רלוונטית, הנוגעת להסדרת דרכי פעולתן של רשויות השלטון, ואשר עוסקת

הן כעומד בראשה של הרשות המבצעת  - או בעקיפין בעבודת הממשלה ובסמכויותיו של ראש הממשלה

"חוק הוא חוק המרכזי הצפוי לספק תובנות בעניין זה ה והן בהיותו העומד בראש משרד ראש הממשלה.

 דיון בפרק זה.נקודת המוצא לשישמש כ, יסוד: הממשלה"

 "חוק יסוד: הממשלה"

וד: הממשלה" משמש להגדרת אופן הרכבתה של הממשלה, תפקידיה וסמכויותיה, ומפרט את "חוק יס

. באופן מעניין למדי, מספק החוק מענה 3ממשלה בישראל הכללים והתהליכים המתחייבים לצורך הקמת

לשאלה "מי הוא ראש הממשלה בישראל?". שאלה זו אמנם אינה עומדת במוקד עבודה ופורמאלי ראשוני 

הממשלה.  שלם יש בה בכדי לספק פרספקטיבה טובה לראשית הדיון בתפקידיו וסמכויותיו של ראזו, או

הצליח במלאכת חבר הכנסת ש הינולפיה ראש הממשלה הלקונית תשובה את הלשאלה זו מספק החוק 

  הרכבת הממשלה.

אל, ובקשיים כמובן שתובנה זו בלבד יש בה בכדי לפתוח בדיון מפותל ומעמיק בדבר אופי המשטר בישר

ראוי להדגיש זאת . עם זאת, זהו דיון שלא נקיים במסגרת עבודה זו - 4שכזומינוי הרבים שמעוגנים בשיטת 

כי חובתו של ראש גם כנקודת מוצא לתהליך העיון והחקר שנקיים במסגרות החקיקה השונות. נציין 

ן יסוד במשטר הפרלמנטרי כחבר כנסת, בניגוד לשאר חברי הממשלה, מהווה אב במקבילהממשלה לשמש 

וזו משמשת גם כנקודת ייחוס חשובה להבנת תפקידיו וסמכויותיו, כפי שיבואו לידי ביטוי בהמשך 

 כעת, משציינו זאת, נוכל לשוב ולהתבונן ב"חוק יסוד: הממשלה", ולבחון את תוכנו.  הניתוח.

כן מציין כי העומד בראשה חוק היסוד מגדיר באופן מפורש את הממשלה כרשות המבצעת של המדינה, ו

ראשה של  -הוא ראש הממשלה. בכך מציב החוק פירוש ברור וחד משמעי לתפקידו של ראש הממשלה 

הרשות המבצעת בישראל. עוד בטרם נבודד מכותרת זו את תפקידיו השונים וסמכויותיו של ראש 

שני לא מבוטל. בספרו רהממשלה, יהיה זה נכון לציין כי גם הביטוי "הרשות המבצעת" מציב אתגר פ

משמעי על הישות השלטונית הקרויה -נהלית" עומד יצחק זמיר על הקושי להצביע באופן חד"הסמכות המ

"הרשות המבצעת", ומבחין בהיבטים שונים הנוגעים לסוגיה, כגון הקושי בביצוע אבחנה חדה בין שלוש 

נהליות , על שלל הרשויות המבמובנו הרחב הרשויות בישראל, וכן הצורך לבחון את מושג הממשלה

הנגזרות ממנה. את תובנתו מסכם זמיר כך: "...הממשלה במובן זה, אף אם מבחינה עיונית אין היא 

 .5הרשות המבצעת, מבחינה מעשית היא מוקד הכוח במדינה"

אבחנה זו בלבד יש בה כדי להעיד על מעמדו הייחודי והעוצמה הרבה הטמונה בתפקידו של ראש 

. אולם בכדי לקבל תמונה זמירה , אותו "מוקד כוח", אליבא דמד בראש הרשות המבצעתהממשלה כעו

מגובשת ומפורטת יותר של סמכויותיו, נפנה כעת לבחינה עמוקה יותר של חוק יסוד: הממשלה, 

 .בנוגע לראש הממשלה וההתייחסויות המופיעות בו

                                                           

3
אנו בוחנים את חוק יסוד: הממשלה על פי ניסוחו העדכני, אשר ביטל את שיטת הבחירה הישירה לראש הממשלה  

למרות שהחוק בניסוחו הקודם כלל היגדים רבים היכולים לספק תובנות על תפקיד ראש הממשלה  .1002-ב

 וסמכויותיו, בחרנו כאמור, שלא לעסוק בו ולבחון את השאלה על פי מצב החקיקה העדכני בלבד. 

או לחילופין נציג , הכוונה כמובן לביקורת על ההליך הדמוקרטי ועל כך שראש הממשלה איננו בהכרח "נבחר העם" 4

 המפלגה שזכתה לקולות הרבים ביותר מצד המצביעים, ואין דוגמא טובה יותר מתוצאות הבחירות האחרונות.

 .813-819(, עמ' 2991כרך א', )הוצאת נבו, ירושלים,  -יצחק זמיר, הסמכות המינהלית  5
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כב מראש הממשלה ומשרים )א( לחוק, העוסק בהרכב הממשלה, קובע כי "הממשלה תור5סעיף 

אחרים". זהו ניסוח קצר ולקוני, אשר פותח פתח מעניין לפרשנות על כוונת המחוקק בדבר תפקידו של 

שכן מחד, נוסח זה מבדיל באופן ברור  -ראש הממשלה. במידה רבה מספק הסעיף משמעות אמביוולנטיות 

"אחר", אשר טומן בחובו תפקידים  בין ראש הממשלה לבין שאר חברי הממשלה, ומציבו על כן, במקום

. יחד עם זאת, הנוסח "מראש הממשלה ומשרים ראש הממשלהוסמכויות "אחרים", נוספים, הבלעדיים ל

אחרים", מדגיש את היותו של ראש הממשלה שר, החבר במליאת השרים היושבים סביב שולחן הממשלה, 

פרשנות מוצאים חיזוק גם בסעיפים ה . שני צדי6ומכאן להיותו "שווה ערך" במסגרת הרשות המבצעת

, הנוגע לאחריות בה נושאת הממשלה בפני הכנסת, קובע כי "שר 3אחרים בחוק היסוד. כך לדוגמא, סעיף 

אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה השר". סעיף זה מבהיר באופן מובהק את היותו של 

אותה נושאים השרים כלפיו, ומכאן שמדגיש את ראש הממשלה הממונה על שרי הממשלה ואת האחריות 

)ב(, קובע ש"ראש הממשלה יהיה מבין חברי הכנסת, שר אחר יכול 5עליונותו על פניהם. לצד זאת, סעיף 

להיות שלא מבין חברי הכנסת". הגם שנוסח זה מעמיד, שוב, את ראש הממשלה תחת מחויבות הייחודית 

שגם כאן חוזרת הפרשנות המתבקשת לפיה ראש הממשלה הינו לו בלבד, לשמש במקביל כחבר כנסת, הרי 

לחוק  4מתחזקת אף יותר כאשר אנו מתבוננים בסעיף זו שר, חבר ממשלה, לצד כל יתר השרים. נקודה 

המפרט את תנאי הכשירות הנדרשים למינוי שר. ראש הממשלה אינו זוכה להתייחסות במסגרת סעיפים 

ותו חבר כנסת, תחת סעיפי הכשירות שמגדיר "חוק יסוד: הכנסת". אלו, שכן כשירותו לכהן מקורה בהי

במילים אחרות, בהיבטי תנאי כשירות לתפקיד ראש הממשלה, לא רק שהוא איננו זוכה להתייחסות 

 .7מפורשת או שונה משאר השרים, אלא אף עומד בשורה אחת יחד עם אחרון חברי הכנסת

כפי שמשתקף ב"חוק יסוד: הממשלה", עומד ראש  נראה, אם כן, שבשאלת מקומו של ראש הממשלה

( בקרב הרשות המבצעת, כאשר מחד, "Primus Inter Pares"הממשלה במעמד של "ראשון בין שווים" )

ברורה ומודגשת היותו העומד בראש רשות זו, והיותו בעל סמכויות יתר ועליונות כלפי שרי הממשלה, 

 משרד ראש הממשלה. -ה על משרד, ובמקרה זה  ומאידך, רואה בו גם כשר "לכל דבר", הממונ

הגדרת ראש הממשלה כ"ראשון בין שווים" קיימת בשיטת המשטר הבריטית, אשר במידה רבה תרמה 

תרומה מכרעת לעיצוב משטרה של מדינת ישראל. בספרו "דמוקרטיה ישראלית", מביא זאב סגל את 

אש הממשלה מתייחס לשרים כאל שווים, ואילו "ר הפרשנות הציורית לביטוי, מבית היוצר הבריטי, לפיה

. דוגמא טובה לביטוי מעשי של גישת "ראשון בין שווים" מצויה בסעיף 8הם מתייחסים אליו כאל ראשון"

לחוק יסוד: הממשלה, הקובע את תוכן הצהרת האמונים של ראש הממשלה והשרים בעת השבעתם  03

. מתחייב כראש הממשלה...", ואילו השרים: בעוד שראש הממשלה מצהיר: "אני.. -בפני הכנסת 

לשמור אמונים למדינת הרי שתוכן הצהרת האמונים הוא זהה: " –"אני...מתחייב כחבר הממשלה..." 

 .הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת" /חברישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש

                                                           

א לחוק 5ש הממשלה הוא שר )סעיף בג"צ מתייחס למעמדו הדואלי של ראש הממשלה, ומנתחו באופן הבא: "רא 6

יסוד: הממשלה(. כל דין הנגזר ממעמד של שר, נגזר ממעמד ראש הממשלה. עם זאת, ראש הממשלה הוא שר מיוחד 

, פ"ד עו"ד יוסי פוקס ואחרים נ' ראש ממשלת ישראל ואחרים, 5112605במינו. הוא ראש וראשון לשרים". בג"צ 

 חבה בהמשך העבודה.. פסיקה זו תידון בהר512( עמ' 1נט)

באופן עקרוני, גם כשירותם של שרי הממשלה נובעת באופן ראשוני מהיותם חברי כנסת, בהנחה שאכן כך. ניתן  7

להצביע על כך שסעיף זה בחוק יסוד: הממשלה נועד להסדיר תנאי כשירות המיועדים לשרים שאינם חברי כנסת 

את העדרם של תנאי כשירות ייחודיים לראש ממשלה, ואת בלבד. כך או אחרת, נקודה זו הובאה בכדי להדגיש 

 העובדה שבמובן זה הוא שוב, "שווה ערך".

 .219(, עמ' 2933אביב, -, )משרד הביטחון, תלדמוקרטיה ישראליתזאב סגל,  8
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ן לשאלת מעמדו של ראש הממשלה, אולם עיקרון ה"ראשון בין שווים" מספק אמנם מענה עקרוני ומאוז

תפקידיו וסמכויותיו. נדרשת אם עצם עדיין רחוק כברת דרך ארוכה מלספק תובנות בהירות יותר בדבר 

 כן, צלילה עמוקה יותר לסעיפי חוק יסוד: הממשלה ולתובנות הנוספות המצויות בו.

ף התהליכים הנדרש לכינונה. ככלל, עוסק החוק בהרחבה באופן הרכבתה של ממשלה בישראל, ובאוס 

)א( כי מלאכת הרכבת הממשלה תוטל "על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך". אולם 1החוק קובע בסעיף 

מעבר לחובת היותו של מרכיב הממשלה, ראש הממשלה המיועד, חבר כנסת, מתמקד החוק רובו ככולו 

מקרים שונים  וכן בהסדרת שונים,רחישים בהגדרה פרוצדוראלית של מועדי הרכבת הממשלה תחת ת

ל הרכבת ממשלה חדשה. במילים אחרות, במסגרת כלל הסעיפים שהמחייבים את הטלת האחריות 

הנוגעים להרכבת הממשלה, אין כלל התייחסות לסמכויות, כמו גם למגבלות או מחויבויות החלות על חבר 

בדבר הרכבה של הממשלה  הכנסת הנבחר, והחוק אינו מציב כללים מהותניים לראש הממשלה המיועד

 . 9חופש פעולה נרחב לתמרונים פוליטיים במלאכת ההרכבה ,על פניו ,החדשה. בכך מותירה החקיקה

הממשלה. זהו אותו הסעיף המגדיר את חבר הכנסת ן , העוסק בכינו03בהקשר זה מעניין במיוחד סעיף 

הרשות המבצעת. אולם אשר צלח את משימת הרכבת הממשלה כעומד בראשה, ומכאן כעומד בראש 

משהורכבה הממשלה, תתייצב לפני הכנסת, החלק המרתק יותר בסעיף זה הינו סעיף קטן ד', הקובע כך: "

תודיע על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים, ותבקש הבעת אמון; 

" זהו כאמור סעיף ם לכהונתם.הממשלה תיכון משהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה ייכנסו השרי

ראשית, הסעיף  -מעניין, שכן ניסוחו מצליח לטשטש במידה רבה את תפקידו ומקומו של ראש הממשלה 

תוצאה אל כמו מדלג על תהליך עיצוב המדיניות, הרכבת התיקים וחלוקת התפקידים ומתייחס אליהם כ

מסגרת תהליכים אלו. נראה כי מוגמרת, וכן אינו עוסק במקומו או בסמכותו של ראש הממשלה ב

פוליטי, ואין לנו אלא להניח כי ראש הממשלה משחק -המחוקק בחר להותיר חלק זה למרחב הציבורי

תפקיד מרכזי ואולי אף בלעדי במהלכו. שנית, הניסוח כולו עוסק ב"ממשלה" ולא בראשה: הממשלה היא 

ולמרות שיהיה זה מובן מאליו להניח כי  זו אשר "תתייצב", "תודיע על מדיניותה", "תבקש אמון" וכו',

ראש הממשלה הוא זה שייעשה כן בפני הכנסת, אין החוק קובע כך, ומותיר עבורנו חופש נרחב למדי 

 להבנת תפקידו של ראש הממשלה במסגרת מהלכים אלו.

קו דומה ממשיך גם במסגרת סעיפים רבים אחרים בחוק המעניקים את הסמכויות והתפקידים  

לאחד משרדים, לחלקם, , לשנות חלוקת תפקידים בין שרים", כמו בין השאר, את היכולת ל"ממשלה

, וכמובן נים מסוימיםילמנות ועדות שרים קבועות, זמניות או לעני, לבטלם ולהקים משרדים חדשים

 .10סמכות בלעדית בהחלטה על פתיחה במלחמה ובתיקון תקנות לשעת חירום

הממשלה " :31לממשלה. על פי סעיף , היא וגם בחוק שיורית הניתנתעוד בהקשר זה מעניינת הסמכות ה

". מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת

, כמו גם הסעיפים שתוארו לעיל מציגים תמונה כוללת של סמכויותיה של הרשות 11סעיף משמעותי זה

                                                           

הדוגמא המובהקת לכך היא החופש הרב לו זוכה ראש הממשלה בקביעת היקף הממשלה ומספר השרים, ביכולת       9

 נות שרים ללא תיק וכן לשנות ו"להמציא" תיקים ככל שיחפוץ. למ
10

 ציין כי הסמכויות המוקנות לממשלהבג"צ אף הוא התייחס באופן מפורש להיותה של הממשלה "גוף קולגיאלי", ו  

על פי חוק יסוד: הממשלה "מוענקות לראש הממשלה ולשרים גם יחד, שהרי הממשלה מורכבת מראש הממשלה 

ים.החלטות הממשלה הן על כן החלטות הממשלה כולה, כלומר החלטת השרים השונים המרכיבים אחר ומשרים

 .510, עמ' ואחרים נ' ראש הממשלהואחרים עו"ד יוסי פוקס , 5112605בג"צ  -אותה"

פרופ' שמעון שטרית, "המנהג במשפט  -עוד בעניין הסמכות השיורית של הממשלה וגבולותיה הפרשניים ר'  11

(, עמ' 2998הוצאת נבו, ירושלים, ), יצחק זמיר )עורך(, ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי, בתוך: הציבורי"

501-508. 
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בחנה חדה וברורה לגבי מקומו של ראש הממשלה בה, וכן אינה מציירת קווי המבצעת, אולם לא גוזרת א

 מתאר למכניזם המפעיל סמכויות אלו בתוך הממשלה ולתפקידו של ראש הממשלה בעיצובו והפעלתו.

רמז קטן בלבד למקומו של ראש הממשלה בקביעת זהותם של שרי הממשלה בעת הרכבתה, ניתן למצוא 

הממשלה רשאית, על פי הצעת ראש הממשלה, לצרף שר נוסף לממשלה; י "לחוק, הקובע כ 05בסעיף 

...". כמובן שגם כאן ניתן החליטה הממשלה לצרף שר, תודיע על כך ועל תפקידו של השר הנוסף לכנסת

למצוא את המשכו של הקו הקודם שתואר לעיל, "הממשלה רשאית", "החליטה הממשלה" וכו', אולם 

פי הצעת ראש הממשלה", המדגימה את סמכותו הייחודית של ראש הממשלה  "על –כאן נוספה הפסוקית 

בעיצוב פני הממשלה ובבחירת השרים. וכך, במקום )הדחוק( בו בחר המחוקק להתייחס לתהליכי הרכבת 

 .  12הממשלה במסגרת "חוק יסוד: הממשלה", הוא העניק משקל יתר ברור ומשמעותי לראש הממשלה

, נותן החוק משקל ברור הרכבת הממשלהפקידו של ראש הממשלה בעת בניגוד לעיסוק המועט בת

ולמרכזיותו כעומד בראשה. ביטוי מובהק לעיקרון ניהול הממשלה ומודגש יותר לסמכות ראש הממשלה ב

)ב(, המעניק סמכות לראש הממשלה להעביר שר מתפקידו, וכן בסעיפים אחרים 11זה ניתן למצוא בסעיף 

. אלו הן 13יב את הסכמת ראש הממשלה למינוי סגני שרים במשרדים השונים)א(, המחי15כגון סעיף 

סמכויות המבהירות כי ראש הממשלה הינו בגדר "המוציא והמביא" במסגרת פעולת הממשלה. הוא 

 המנהל אותה והוא הערב לפעילותם של השרים במסגרתה.

הממשלה. אמנם נדרש הוא )ב( בכדי להבחין בכוח הרב שזוכה לו ראש 11די להתבונן בנוסח סעיף 

להודיע לממשלה על כוונתו לפטר שר, אך אין הוא מחויב להסכמתה של הממשלה למהלך זה, וכך גם לגבי 

הכנסת. החוק אינו מציב סייגים או מגבלות לשיקול דעתו של ראש הממשלה בעניין הפיטורין, ולא מצביע 

אחד הסעיפים הבולטים הממחישים את  על טעמים מיוחדים הנדרשים לביצוע מהלך זה. זהו ללא ספק

 .    14מרכזיותו של ראש הממשלה, בו נעסוק  גם בהמשך העבודה

מרכזיות זו של ראש הממשלה מתורגמת גם לשורת הסעיפים העוסקים בהפסקת כהונתו מסיבות אלו 

ת ואחרות, הפסקה אשר יש בה בכדי לפזר את הממשלה כולה. כך במקרה של פטירת ראש הממשלה או בע

)א(. המחוקק מציב, אפוא, 10מחליט להתפטר, לפי סעיף , וכמובן במידה שהוא נבצרות ממושכת מצידו

את ראש הממשלה כציר חיוני בתפקוד הממשלה, אשר אין בלתו, ולמעשה מבטל את זכות קיומה של 

ין להסדיר המחוקק, ב . עיקרון זה מומחש היטב בהבדל, אותו מצא לנכוןהראשהעומד בהממשלה ללא 

בניגוד לנשיא, אשר בעת שהייתו בחו"ל מפסיק זמנית את תפקידו ויו"ר  - נשיא המדינהראש הממשלה ל

הכנסת מקבל את מלוא סמכויותיו, הרי שראש הממשלה ממשיך למלא את תפקידו גם כאשר הוא אינו 

חוק יסוד: שוהה בישראל, ואילו ממלא מקומו אמון על זימון וניהול ישיבות הממשלה בלבד, כך על פי 

 )א(. 04הממשלה, סעיף 

                                                           

אנו שבים ומציינים את הביטוי "בחר המחוקק", אם כי כבר בשלב זה ניתן להעלות תהיות רבות ושונות אם אכן  12

שיבה מקיפה מוקדמת. יש לזכור כי חוק זה האופן בו הורכב, שוכתב ונוסח "חוק יסוד: הממשלה", אכן משקף ח

קיבל את נוסחו הסופי לאחר שנחקק בחופזה יחסית עם ביטול שיטת הבחירות הישירה עובדה העשויה לחזק את 

 .אינו לחלוטין קוהרנטיהרושם כי החוק 

ו סעיף . באותה שנה תוקן חוק יסוד: הממשלה, ונוסף ב2932הסמכות המפורשת לפטר שרים התמסדה רק בשנת  13

לפיו "שר אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה השר". התוספת בטאה את האחריות  5

המיניסטריאלית של השרים בפני ראש הממשלה, והביאה עימה את ההוראה החדשה המקנה סמכות לראש 

 הממשלה להעביר שר מכהונתו.

 .280-282, עמ' שםזאב סגל,  –עוד בהקשר זה ר'  14
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היא  ,סמכות מרכזית נוספת המופיעה בחוק, הקשורה קשר הדוק ליכולת התנהלותה של הממשלה

לפזר את הכנסת. גם כאן המחוקק בחר להעמיד סמכות זו בהקשר של יכולתה  ראש הממשלהסמכותו של 

  –בידיו של ראש הממשלה  ,ךעמיד את הסמכות לבחור בכהשל הממשלה לפעול באופן תקין וסביר, ו

נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד לממשלה, ושעקב כך נמנעת אפשרות לפעולה תקינה של "

". שוב מודגש הממשלה, רשאי הוא, בהסכמת נשיא המדינה, לפזר את הכנסת בצו שיפורסם ברשומות

מבצעת, תוך הענקת סמכות מקומו של ראש הממשלה כאמון על התנהלותה האפקטיבית של הרשות ה

 .15מקרה קצהבייחודית זו 

חוזקו של ראש הממשלה מתבטא גם באותם סעיפים הנוגעים לחקירה, אישום והרשעה של ראש 

הממשלה בעברות פליליות. ראשית, עצם הקדשת פרק נרחב לנושא זה בחוק היסוד מדגישה את הזהירות 

פטיים כנגד ראש הממשלה. תהליכים אלו הרבה והייחודיות שננקטת כאשר מדובר בתהליכים מש

מחייבים את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ומופיעים בחוק היסוד תחת פירוט רב למדי שאינו 

בעוד  –מתקיים כאשר מדובר בחברי ממשלה אחרים. שנית, ראש הממשלה אף זוכה להגנה מיוחדת 

לון, הרי שההכרעה בדבר הפסקת שכהונתו של שר נפסקת באופן מיידי אם הורשע בעברה שיש עימה ק

כהונת ראש הממשלה במקרה כזה עוברת לכנסת. יצוין כי המחוקק אף טרח לציין אבחנה זו מפורשות 

)ג(, הקובע כי "סעיף זה לא יחול על ראש הממשלה". אבחנה זו קיימת גם לגבי חברי כנסת, 13בסעיף 

על מפני תהליכי הפסקת כהונה החלים מגן על ראש הממשלה  ב"חוק יסוד: הכנסת")ה( 01כאשר סעיף 

 .16חברי כנסת מטעמי קלון

אם נסכם את הדיון הארוך על "חוק יסוד: הממשלה" ועל הניסיון לנתח את החוק באופן המבהיר באופן 

חד את המקורות מהם שואב ראש הממשלה את תפקידיו וסמכויותיו, הרי שבסיכומו של דבר מתקבלת 

ברור את ראש הממשלה כעומד  קוהרנטית. החוק אמנם מציב באופן תמונה מורכבת למדי ולא לגמרי

הרשות המבצעת בישראל, אולם מכאן והלאה קיים קושי להצביע על עקרונות קבועים וחד  בראש

מצד אחד מצליחה רוח החוק להבהיר את היות ראש  -משמעיים התוחמים את גבולות הגזרה של תפקידו 

באמצעות עיגון ייחודו ועליונותו של ראש הממשלה על פני השרים הממשלה "ראשון בין שווים", וזאת 

מזה, והדגשת היותו חבר במליאת השרים של הרשות המבצעת מזה. מצד שני, החוק אינו מייצר "משנה 

סדורה" למעמדו של ראש הממשלה, וניתן לאתר מימדים שונים ואף נוגדים בתיאור סמכויותיו. כך למשל, 

ין מלעמוד על מקומו של ראש הממשלה בתהליך הרכבת הממשלה, בחלוקת נמנע החוק כמעט לחלוט

התיקים, באיוש התפקידים בה ובקביעת המדיניות שלה. בתיאור תהליכים אלו, כמו גם אחרים המצויים 

בחוק, נפקד תפקידו של ראש הממשלה והחוק מטיל את האחריות על "הממשלה" כישות העומדת בפני 

של סמכויות הנוגעות לתפעול הרשות המבצעת וניהולה, לאחריות הישירה על  עצמה. לעומת זאת, בשורה

מעניק החוק לראש  -פעילות השרים והסמכות לפטרם וכן לשמירה על פעילותה התקינה של הממשלה  

הממשלה סמכויות ברורות ואף מרחיקות לכת, המדגישות את מקומו הייחודי, את מרכזיותו ואת 

 המבצעת.       חיוניותו לעבודת הרשות 

                                                           

כי סמכות זו לפיזור הכנסת לא הייתה קיימת בנוסח הקודם של חוק יסוד: הממשלה, טרם שינוי שיטת יצוין  15

הבחירה הישירה. סמכות זו "אומצה" אל שיטת הבחירה הישנה מתוך סעיפי חוק יסוד: הממשלה בעת הבחירה 

 הישירה, ולמעשה יצרה מעמד חזק יותר של ראש הממשלה גם ללא בחירה ישירה.

הרבה יותר כלפי ראש הממשלה והשרים  ותובעניתציין כי במידה רבה התעצבה מציאות משפטית מורכבת ראוי ל 16

על רקע פסיקות שונות של בית המשפט העליון במקרים של הגשת כתב אישום. נקודה זו תובא ביתר פירוט 

ראש הממשלה, בהמשך העבודה, אולם הנקודה המהותית המובאת כאן נוגעת לזכויות היתר שקבע המחוקק ל

 המדגישות את חוזקו.
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הפרשנות המפותלת על כוונת המחוקק ב"חוק יסוד: הממשלה" מייצרת, כאמור, תמונה מעורפלת 

למדי. תמונה זו מטשטשת עוד יותר כשאנו לוקחים בחשבון את כל אותם היבטים בפעילותו של ראש 

פרשנית בנבכי הממשלה שכלל אינם באים לידי ביטוי בחוק זה. במילים אחרות, גם כאשר פילסנו דרך 

"חוק יסוד: הממשלה", עדיין נותרים צדדים רבים הנוגעים למדיניות, עשייה וקבלת החלטות אשר אינם 

באים לכדי ביטוי בחוק, אבל הינם חלק מקווי המתאר של תפקידיו וסמכויותיו של ראש הממשלה 

יסוד נוספים וחוקים בישראל. בניסיון לעמוד על אלה, נבקש להרחיב את הדיון בחקיקה ולבחון חוקי 

 אחרים שעשויים לספק תשובות לשאלות אלו.

 חוקי יסוד נוספים 

בהיותו של ראש הממשלה ישות מרכזית ומשמעותית במשטר החוקתי בישראל, יהא זה סביר להניח כי 

התייחסויות שונות ומגוונות לתפקיד ולסמכויות ראש הממשלה יופיעו בסעיפים שונים של חוקי יסוד 

את מערכת היחסים והמבנה השלטוני בישראל. ברם, עיון בחוקי היסוד מצייר תמונה אחרת  המסדירים

לגמרי, ממנה נפקד לחלוטין אזכורו של ראש הממשלה. כך גם בחוקי יסוד הנוגעים ישירות למערכת 

היחסים של הרשות המבצעת עם רשויות אחרות )כגון "חוק יסוד: הכנסת", "חוק יסוד: הצבא", "חוק 

: משק המדינה"(, וכן בחוקי יסוד הנוגעים למוסדות שלטוניים המקיימים קשר קרוב עם הרשות יסוד

"חוק יסוד: נשיא המדינה"(. עיון בכלל חוקי היסוד מספק שוב -ו המבצעת )דוגמת "חוק יסוד: השפיטה",

 את האבחנה לפיה סמכויות ותפקידים רבים משויכים בחקיקה ל"ממשלה" ולא לראש הממשלה.  

)א( כי 1ך, לדוגמא, ב"חוק יסוד: הצבא", אין כל אזכור לראש הממשלה, אך באופן ברור מציין סעיף כ

הצבא "נתון למרות הממשלה". האם משמעות הדבר שלראש הממשלה אין סמכויות ביטחוניות וצבאיות 

ה לכך, נרחבות, כמו גם יכולת להפעיל את צה"ל וזרועות הביטחון האחרות על פי שיקול דעתו? התשוב

מתוקף  רקלפחות על פי החקיקה הנוגעת בדבר, היא כי סמכותו זו איננה סמכות ישירה, אלא מתקיימת 

 היותו העומד בראשות הממשלה, שהיא המוסמכת לכך. 

ניכר שחוקי היסוד הנוספים, מלבד "חוק יסוד: הממשלה", אינם מספקים תובנות חדשות או מרחיבות 

ל ראש הממשלה, אלא דווקא מדגישים את מקומה של הממשלה כולה, בדבר סמכויותיו או תפקידיו ש

ואת סמכותה הקולקטיבית כזו אשר ממנה שואב ראש הממשלה את כוחו. בנוסף לכך, חוקי היסוד 

הנוספים גם הם אינם מצליחים לחשוף צדדים אופרטיביים ומעשיים בפועלו של ראש הממשלה, ועל כן 

 תובנות נוספות. לנו  לספקהעשויים  ,חוקים אחרים בספר החוקים יהיה עלינו להרחיב את היריעה אל

 חוקים ספציפיים המעגנים סדרי ממשל ונוגעים לעבודת הממשלה וראש הממשלה

כזה הוא  קיים מספר מצומצם של חוקים המסדירים נהלים ותהליכים הנוגעים לעבודת הממשלה.

הבחירה הישירה לראש הממשלה, וכולל  ", אשר נחקק עם ביטול1110–למשל "חוק הממשלה, התשס"א

 . 17שורת הסדרים ונהלים שלא מצאו את מקומם ב"חוק יסוד: הממשלה"

מלבד שורה ארוכה של סעיפים בחוק, הנוגעים להסדרה טכנית של נהלים פורמאליים ופרוצדוראליים, 

יחים לשפוך מוסיף חוק הממשלה היבטים חדשים הנוגעים ישירות לסמכויותיו של ראש הממשלה, המצל

 מעט אור על אופן התנהלותו במסגרת תפקידו:
                                                           

17
יש אף הרואים בחוק הממשלה כמעין "פח הזבל" של "חוק יסוד: הממשלה", ובו כלולים ההסדרים, התיקונים  

והשינויים הנוגעים לממשלה שלא זכו להיכלל בחוק היסוד, ואשר היכולת לחוקק אותם קלה ודינאמית יותר. יצוין, 

", ובו הסדרים מפורטים שלא מצאו את מקומם 2995-"חוק הכנסת, התשנ"ד כי בדומה לחוק הממשלה, קיים גם

בחוק יסוד: הכנסת. חוק הכנסת נוגע לראש הממשלה רק בפרק המסדיר את תפקידו של יו"ר האופוזיציה, ובו, 

, מחויב ראש הממשלה "לזמן ולעדכן את ראש האופוזיציה "בענייני המדינה", בתדירות של לפחות אחת 28בסעיף 

      לחודש.
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לחוק קובע את הקמתה של ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, אשר בראשה יעמוד ראש  4סעיף 

ביטחון לאומי, אשר עבורו  –מקצועי -הממשלה כיו"ר. סמכות זו מצביעה באופן ברור על תחום ענייני

באופן מפורש. הצבעה כעין זו מהווה התייחסות ישירה בחוק מיוחסת לראש הממשלה האחריות והסמכות 

לתחום עיסוק הנוגע לראש הממשלה, ויותר מכך, גם מבהירה וממסדת נוהל עבודה בתחום זה, דרך 

הרכב הוא מציין את  הרכבתה של ועדת שרים. ראוי לציין כי החוק אינו מציין דבר מה נוסף מעבר לכך ש

שלה סמכויות יתר בתוך הועדה מלבד היכולת להציע את צירופם של הועדה, ואינו מעניק לראש הממ

חברים נוספים אליה. ניתן לטעון כי בכך שב ומשתקף עיקרון ה"ראשון בין שווים", והפעם בקרב ועדת 

 שרים מצומצמת, אשר ראש הממשלה עומד בראשה.

משלה. נוסח הסעיף קובע , הנוגע למינוי מזכיר המ1סעיף נוסף וחשוב במסגרת חוק הממשלה הוא סעיף 

כי מזכיר הממשלה ימונה על ידי הממשלה "על פי הצעת ראש הממשלה", ובכך מבהיר כי ניהול הממשלה 

השוטף נתון במידה רבה בידיו של ראש הממשלה, המפקיד את מזכירות הממשלה בידי איש אמונו. אמנם 

כיר הממשלה, אולם כיוון שמזכיר החקיקה אינה מציינת באופן מפורש את תפקידיו וסמכויותיו של מז

הממשלה אמון על ניהול סדרי ישיבותיה ועבודתה של הממשלה, על תכנון דרכי דיוניה ואופן קבלת 

ההחלטות בה, יהיה זה יותר מסביר לטעון כי מזכיר הממשלה הינו זרוע הביצוע של ראש הממשלה 

אי הגדרתם המדויקת של תפקידי לקביעה ושליטה בסדר יומה של הממשלה, ובמובנים רבים, דווקא 

מזכיר הממשלה בחוק מחזקת את מרחב השליטה הזה, ומאפשרת השפעה ועוצמה רבה מצד ראש 

 הממשלה.

מכיוון שהזכרנו בעקיפין את השליטה בסדר יומה של הממשלה, יהיה זה המקום לציין כי סמכות זו 

המספק  ,ה. זהו מסמך חשוב ביותרמוגדרת באופן מפורש בידיו של ראש הממשלה במסגרת תקנון הממשל

מידע רב על הכלים והסמכויות הנרחבים העומדים בידי ראש הממשלה בניהולה השוטף של הממשלה. 

מכיוון שתקנון הממשלה אינו בגדר חוק ויש בידי כל ממשלה לשנותו ולקבוע בו סדרים חדשים, בחרנו 

יין כי על אף שהחקיקה נמנעת כמעט לסקור את תקנון הממשלה בהמשך העבודה. בשלב זה נסתפק בלצ

לחלוטין מלעסוק מפורשות באופני השליטה, הניהול והתפעול של הממשלה, קיימת בה תשתית המאפשרת 

 , ובמידה רבה מאוד מספק תקנון הממשלה את המענה לכך. זאת

קמה , הנוגע להקמת צוות ייעוץ לביטחון לאומי. בפועל, הו1במקור, כלל חוק הממשלה גם את סעיף 

, וסבלה מקשיים רבים ביכולתה למלא את תפקידה. 0222המועצה לביטחון לאומי )המל"ל( רק בשנת 

לחיזוק עבודת המטה התומכת בממשלה הקוראים והקולות הציבורית , עם התגברות הביקורת 1111בשנת 

גוף  את תפקידיהמפרט ", 1111-בתחומי ביטחון לאומי, חוקק "חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח

 ו ואת סמכויותיו. תהמטה, את אופן הרכב

במסגרת סעיפי חוק המטה לביטחון לאומי חוזר ומוזכר ראש הממשלה פעם אחר פעם, שכן כפי שמגדיר 

זאת החוק במפורש: "ראש הממשלה יפעיל את המטה לביטחון לאומי וינחה אותו". המטה, על שלל 

במשרד ראש הממשלה והעומד סמך פועל כיחידת תפקידיו וסמכויותיו המפורטים בחוק, הינו גוף ה

לרשותו של ראש הממשלה, בסיוע, הכוונה, המלצה וליווי של כלל ההיבטים הנוגעים לניהול וביצוע 

 מדיניות הביטחון הלאומי.

העיון בחוק מבהיר היטב את מקומו של ראש הממשלה כדמות הקובעת והמנהלת בתחום הביטחון 

פים פרוצדוראליים הנוגעים להכנת סדר יום, גיבוש המלצות וחלופות,  הלאומי, ובאמצעות שורת סעי

מתקבלת תמונה טובה יותר של פני תפקידו של ראש הממשלה בתחום זה  –ביצוע סקירות עיתיות וכיוב' 

ואת מרכזיותו המובהקת בכל הקשור לעיצוב וגיבוש המדיניות בתחום. בנוסף, מודגשת היטב מרותו של 



12 
 

בכל עת  ומטה, בעצם היותו הממנה הישיר של ראש המטה, ביכולתו להעבירו מתפקידראש הממשלה על ה

 ובסמכותו להכריע במחלוקות הנוגעות לעבודת המטה.

יחד עם זאת ניתן לטעון כי חוק המטה לביטחון לאומי, מביא דווקא לכרסום במעמדו של ראש 

ית, כיוון שעצם קיומו של שחקן הממשלה בתחומים אלו, ולהחלשת עוצמתו, וזאת ממספר טעמים: ראש

פוליטי בישראל( -נוסף וחזק בשדה הביטחון הלאומי )שדה אשר ממילא רווי שחקנים במרחב הממסדי

)א( 4מחליש את הבלעדיות הסמכותית של ראש הממשלה. דוגמא יפה לכך ניתן למצוא למשל בסעיף 

הממשלה יועבר על ידי הגורם שהעביר הקובע ש"כל מידע בענייני החוץ והביטחון המועבר לעיונו של ראש 

 את המידע גם לעיונו של ראש המטה לביטחון לאומי".

שנית, כיוון שההגדרות המחייבות של החוק, המציינות מפורשות את אופני העבודה וסדרי פעולתו של 

המטה, כובלות את ראש הממשלה לחוקי משחק מוגדרים היטב שמקטינים את מרחב התמרון שלו ואת 

כרו במהלך ינלכך ודוגמאות רבות  -ו להפעיל את מדיניותו בדרכים ואופנים מגוונים. שלישית יכולת

הרי שגוף כעין זה עשוי בקלות להפוך למקור לחיכוכים ומחלוקות  –פעילותה של המועצה לביטחון לאומי 

 שונות, אשר "מלבות את האש" בסביבתו של ראש הממשלה ואף עלולות לגרום לתכונה תקשורתית

 רצויה.בלתי וציבורית 

חוק נוסף השב ומזכיר את ראש הממשלה, ונוגע לסדרי עבודה וממשל, הינו "חוק מבקר המדינה, 

". בחוק זה ניתן למצוא ביטוי של ממש לאחריות הכוללת בה נושא ראש הממשלה לניהול 0251-התשי"ח

הביקורת והגשתה כמו גם את ותפעול שלל מוסדות המדינה. הסעיפים השונים בחוק, המסדירים את נהלי 

סדרי התגובה לביקורת ותיקון הליקויים, נוקבים באופן מפורש בראש הממשלה ככתובת לקבלת דו"חות 

הביקורת הן כשמדובר בביקורת ישירה על משרדי הממשלה או מוסדות המדינה, והן כשמדובר בגופים 

רות בת ממשלתיות וכל גוף או מפעל מבוקרים אחרים שהחוק מגדיר )כגון רשויות מקומיות, חברות וחב

 הנתון בקשר זה או אחר עם מוסדות המדינה(.

חוק מבקר המדינה מבטא, אפוא, גבולות גזרה מרחיבים מאוד לאחריותו של ראש הממשלה, וכולל 

למעשה פרשנות מרחיבה לתפקידיו וסמכויותיו. כמובן, שככל שמדובר בסדרי ביקורת, הרי שחוק זה גוזר 

החובה להגיב לביקורת, לטפל בליקויים ולדווח על מדיניות וצעדים אשר ננקטים מצד  עימו גם את

מוסדות המדינה השונים על מנת לתקן ולשפר. למרות שברור שאחריותו של ראש הממשלה במידה רבה 

היא אחריות עקיפה, וכי ההתמודדות עם הביקורת ועם תיקון הליקויים מתבצעת דרך קבע באמצעות שלל 

ם, המוסדות והגופים המבוקרים עצמם, יהיה זה נכון בראייתנו, להצביע על כך שחוק מבקר המשרדי

המדינה דווקא מדגיש את המימד האישי בו נושא ראש הממשלה. בניגוד לחקיקה אחרת אותה סקרנו עד 

כה, נראה שדווקא בחוק זה אין כמעט אזכור ל"ממשלה" כגוף קולקטיבי המקבל את דו"חות המבקר, 

הערותיו בנוגע אליהם ומדווח על מהלכי תיקון ושיפור. כל אלה מכוונים, כאמור, באופן כמעט בלעדי  מעיר

מרחיבה ומשמעותית בדבר מקומו של ראש הממשלה בישראל, הצהרה החוק  נותןלראש הממשלה, ובכך 

 התפקיד. נושא המספקת תובנה לגבי חוזקו ועוצמתו של 

 חוקים "אחרים"

מכויות ותפקידים נוספים של ראש הממשלה, ביצענו סקירה מקיפה על כל על מנת להצביע על ס

החוקים בספר החוקים ואיתרנו אזכורים נוספים לראש הממשלה בשורה ארוכה מתוכם. כמובן שקצרה 

היריעה מלעיין ולנתח כל אחד מהם, ועל כן בחרנו לאתר מכנים משותפים בין חוקים אלו, ולהצביע באופן 

 , להלן: נוספים בהם נושא ראש הממשלה ולחלקם באופן קטגורי כולל על תפקידים
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  :חוקים הנוקבים במפורש בראש הממשלה כאמון על ביצועם .א

באוסף נכבד של חוקים מופיע ראש הממשלה כממונה הישיר על יישום החוק, בין באמצעות הגדרתו 

וא האמון על הביצוע. כשר הממונה ובין באמצעות הקדשת סעיף מפורש המציין כי ראש הממשלה ה

 חוקים מסוג אלה הם רבים ומגוונים, ועל כן ננסה לאפיין גם אותם בחלוקת משנה:

 :חוקים המסמיכים את ראש הממשלה לקבוע תקנות למועדים לאומיים

 "0232–חוק יום העצמאות, התש"ט" 

 "18"0221-חוק יום ירושלים, התשנ"ח. 

 :הנוגעים להנצחת אישים מחיי האומהחוקים 

 "0221–ק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"חחו" 

 1113-"חוק בנימין זאב הרצל )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ד" 

 1115–"חוק זאב ז'בוטינסקי )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ה" 

 19"1115-"חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה. 

  :משלהסמכותו של ראש המ הנתונות תחתשל רשויות ן ממסדים את הקמתהחוקים 

 "0211-חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח" 

 "0221-שה, התשנ"חיחוק הרשות לקידום מעמד הא" 

 1115-"חוק הרשות לפיתוח התרבות התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו" 

 0242-צבי, התשכ"ט-"חוק יד בן" 

 "0221-חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז" 

 1111-רשת גוש קטיף, התשס"ח"חוק המרכז להנצחת מו" 

 :חוקים המסדירים היבטים שונים בתפעול הרשות המבצעת

 "0252 -חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט"  

 "0252-חוק שירות המדינה )סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט" 

 "20"0255-חוק הארכיונים, התשט"ו 

 :הממשלה חוקים הנוגעים לסמכותו הביטחונית של ראש

 "0212-חוק האזנת סתר, התשל"ט " 

 "21"1111-חוק שירות ביטחון כללי, התשס"ב 

                                                           

", אשר בניגוד לחוקים האחרים מסמיך את 2959-נפקד מחוקים אלו "חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט 18

  הממשלה למנות שר ממונה ואינו נוקב מפורשות בראש הממשלה.

 " מטיל אף הוא את הסמכות על הממשלה2931-"חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה תשמ"ו 19

ולא על ראש הממשלה, אם כי על פי פרסומי משרד ראש הממשלה הועבר החוק לסמכות ראש הממשלה מתוקף 

 החלטת ממשלה בעניין.

אמנם החוק אינו נוקב במפורש בראש הממשלה, אולם כל סמכויות הממשלה על פי חוק הארכיונים הועברו לראש  20

 .10.8.55הממשלה בהתאם להחלטת הממשלה מיום 

 וק נרחב בחוק זה, כמו גם בסמכויותיו של ראש הממשלה בהיבטי ביטחון לאומי, בהמשך הסקירה.ר' עיס 21
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  -חוקים המסמיכים את ראש הממשלה ליישום מדיניות בנושא ספציפי 

 " 0225-מית, התשנ"האשהממלכה הירדנית ההלבין ישום חוזה השלום בין מדינת ישראל יחוק" 

  1115-"חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה" 

 "1111–חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח " 

 - 1113אש הממשלה עם פירוק משרד הדתות בשנת חוקים שעברו לרשות הארצית לשירותי דת במשרד ר

 0211-"חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם" 

 0213-"חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג" 

 0213-בתפילין ובמזוזות, התשל"ה "חוק למניעת הונאה" 

כפי שניתן לראות, אוסף החוקים שלעיל מותח קווים שונים לדמותו של ראש הממשלה, ומספק תמונה 

רבת פנים לאוסף תפקידיו וסמכויותיו. מחד, מציירים החוקים הנוגעים בסמלים ובמועדים הלאומיים את 

מנהיג האומה וכעומד בראשה. במקביל, הרושם הברור בדבר מקומו הסימבולי של ראש הממשלה כ

מתקבלת תמונה מובהקת לגבי היותו של ראש הממשלה העומד בראש הרשות המבצעת, דרך חוקים 

המסדירים סמכויות ביצוע שונות הנוגעות לרשות המבצעת כולה, וכן המסמיכים את ראש הממשלה 

רכזיים. מעניינים במיוחד הם להקים ולהפעיל רשויות שונות המבטאות משימות ואתגרים לאומיים מ

אותם חוקים הנוגעים ביישומה של החלטת מדיניות ספציפית, דוגמת תוכנית ההתנתקות וההסכם השלום 

עם ירדן, אשר מעוררים שאלה עמוקה בדבר מהותם והצורך בהם, עת מדובר בהחלטת מדיניות אשר ראש 

 הממשלה, כמו גם הממשלה כולה, עומדים מאחוריה.

, ומבלי לצלול לעומקם של כל אחד מחוקים אלו, לא ניתן שלא לקבל את הרושם לפיו אוסף כך או אחרת

החוקים שלעיל מייצר מסגרת מעורפלת ולחלוטין לא קוהרנטית בדבר תחומי אחריותו ועיסוקו של ראש 

הממשלה. התמונה המתקבלת מעיון בחוקים אלו היא של אוסף חוקים ספוראדי, "מזדמן", אשר אינו 

משנה סדורה מצד המחוקק בשום דרך, ובוודאי שאינו מייצר תשתית חוקתית להבנת תפקידו של  מביע

ראש הממשלה. ניתן בראייתנו אף להרחיק לכת ולציין כי ההתבוננות בחוקים מבטאת במידה רבה תוצאה 

 .ים שוניםחוקיוס" מזדמן של ראש הממשלה לטובת של יחסי כוחות פוליטיים, המשתקפים באמצעות "ג

 לסקירת חוקים נוספים בהם מוזכר ראש הממשלה באזכורים שונים אחרים.עתה נפנה 

  :חוקים המסמיכים את ראש הממשלה למנות נציג מטעמו בגופים נבחרים .ב

בחוקים רבים הנוגעים לתחומי עניין מקצועיים ומשלבים עבודת מטה של מספר משרדים או גופים 

ל גוף מקצועי משותף )ועדה, מועצה, דירקטוריון וכיוב'(. ממשלתיים אחרים מחייב החוק את הקמתו ש

חוקים אלו גם קובעים את הרכבו של הגוף, ואת דרך מינוי נציגיו. מסקירת חוקים אלו עולה כי לראש 

הממשלה קיימת סמכות המוגדרת בחוק למינוי נציגים רבים מאוד לשורה ארוכה של גופים מעיין אלה. 

לציין את ועדת השמיטה הממלכתית, הועדה הארצית לתכנון ובנייה, מנהלת מבין הדוגמאות הרבות ניתן 

השירות האזרחי, המועצה למניעת אלימות בספורט, הועדה למימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, 

הרשות הלאומית לחילופי נוער וצעירים, הועדה לאיסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עם איראן, 

  ועוד ועוד.

להתייחס לסוגיות כגון כישורי הנציג, ההגבלות החלות עליו וטיב קשרו עם ראש הממשלה, נוכל  מבלי

לציין באופן כללי כי זרועו הארוכה של ראש הממשלה הופכת לארוכה עוד יותר כשמדובר בסמכויות מינוי 

אים המצויים נציגים מסוג אלו, אשר כפי שניתן לראות, מצויים בשורה ארוכה ומגוונת של תחומים ונוש

על סדר יומה הממשלה והמדינה. למעשה, אין כלל מאחד או מסדיר לעניין נציגו של ראש הממשלה, 
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ונראה כי בסיכומו של דבר, יכול ראש הממשלה להציב נציג מטעמו כמעט בכל תחום או נושא בו הוא 

אשר החקיקה בחרה  מוצא מקום לכך. נזכיר גם כי אנו סוקרים בשלב זה רק גופים מקצועיים מעין אלה

למסדם, ומותירים שורה ארוכה עוד יותר של ועדות, צוותים ומועצות אשר ראש הממשלה ממנה על בסיס 

שוטף וקבוע, ללא קשר לחקיקה. זהו, ללא ספק, אחד מאמצעי השליטה הברורים של ראש הממשלה, 

שום המדיניות הציבורית, הנותן ביטויו באופני הפעולה המקובלים והשכיחים ביותר במסגרת ניהול ויי

 מעורבות שכזו. ייחס ולקבע סדרים מסוג אלה, מכיר בכך ואף מחזקחר להתבכאשר , קקוחמונראה שה

ראוי להדגיש כי חלק מההסבר למינויים על ידי ראש הממשלה טמון בעצם אופיו של התחום המקצועי, 

ו שמחייב שיתוף פעולה ושילוב אשר איננו משקף באופן חד משמעי שיוך למשרד ממשלתי זה או אחר, א

על. זהו ביטוי לסמכות השיורית המצויה בידי ראש הממשלה, הסמכות והאחריות -זרועות הדורש סמכות

לאותם הנושאים המצויים "בין הכיסאות" או "בין החרכים" של הרשות המבצעת. נעסוק בהרחבה 

 בסמכות שיורית זו ובביטוייה השונים בהמשך העבודה.

  :יחסים למעמדו של ראש הממשלה כסמכות ביטחונית עליונהחוקים המתי .ג

כפי שהדגמנו גם בחלקים קודמים שלעיל, ראש הממשלה משמש סמכות עליונה בנושאי ביטחון לאומי, 

וזו מעוגנת בשורה של הסדרים אשר חלקם מצאו את מקומם גם בחקיקה. ברור כמובן, כי חלק מהותי 

הממשלה, באמצעות משרד ראש הממשלה, הוא האחראי הישיר מסמכות זו נובע מעצם העובדה שראש 

השב"כ, המוסד, הוועדה לאנרגיה אטומית והמכון למחקר  –ברשות המבצעת לזרועות ביטחון שונות 

ביולוגי בישראל. בחלק השני של העבודה נתייחס באופן ממוקד למקורות נוספים, שאינם פורמאליים, 

יותיו, ונבצע אבחנה ברורה המדגישה את עליונותו של ראש מהם שואב ראש הממשלה את כוחו וסמכו

אזרחיים. כיוון שעודנו עוסקים במקור סמכויות -צבאיים על פני חברתיים-הממשלה בתחומים ביטחוניים

פורמאלי, יהיה זה המקום לציין כי באופן מפתיע האחריות על זרועות הביטחון שצוינו לעיל כלל איננה 

 1111בשנת רק "חוק השב"כ", שנחקק  -למעט חוק שירות הביטחון הכללי מעוגנת בהסדרה חוקתית )

)ב( את היות ראש הממשלה המופקד על השב"כ(. כאמור, נעמוד ביתר פירוט על מקור 3ומסדיר בסעיף 

אחריות זו בהמשך, אולם כעת נבקש להצביע על כך שאותה סמכות עליונה נותנת ביטויה בשורה של 

ממשלה בסמכויות מיוחדות הנוגעות לביטחון האומה. כמובן ש"חוק השב"כ" חוקים, בהם אוחז ראש ה

הינו דוגמא מובהקת לחוק שכזה, ואכן החוק כולל שורה ארוכה של סמכויות הניתנות לראש הממשלה 

הנוגעות הן בהליכים פורמאליים כגון מינוי ראש השב"כ, תקנות ונהלים הנוגעים לעובדי השירות וכיוב', 

סדרים ונהלים בתחומים עניינים בעבודת השירות הנוגעים לשמירת סודיות, היבטי סיכול והן בשורת ה

 ומניעה, נהלי אבטחה, היתרי חיפוש ועוד.

לצד חוק השב"כ מופיעות סמכויות "ביטחוניות" לראש הממשלה גם בחוקים רבים אחרים כגון: "חוק 

הפעלה למקור פליטה המוחזק על ידי  ", המותיר לראש הממשלה סמכות לאשר1111-אוויר נקי, התשס"ח

", המאפשר לראש הממשלה 0221-מערכת הביטחון גם ללא היתר פליטה, "חוק חופש המידע, התשנ"ח

חוק התאגידים הביטחוניים )הגנה על אינטרסים לקבוע סייגים לתחולת החוק מטעמי ביטחון, "

יד מסוים הוא תאגיד ביטחוני לקבוע כי תאגהממשלה המסמיך את ראש  "1114–ביטחוניים(, התשס"ו

" המעניק לראש 0255-ובכך להציב מגבלות וסייגים על פעילותו העסקית, "חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו

הממשלה את הסמכות לפסול הודעה של נציב קבילות חיילים אשר יש חומר או ידיעה אשר לדעתו של 

 ראש הממשלה מהווה "עניין לביטחון המדינה".

ם אחרים מדגישים ראשית, את היותו של ראש הממשלה מופקד על זרועות ביטחון חוקים אלו ורבי

הסדירה,  ןוהבטחת פעילות ןעל הנוגעות לשמירה על סודיות-סמכויות תוך הענקתשונות באופן ישיר 

נוגעות לביטחון המדינה. אשר סמכא עליון בהחלטות מדיניות -ברשל ראש הממשלה את היותו  ,ושנית
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ף היותו של המימד הביטחוני נוכח היטב בפועלו של ראש הממשלה, הרי שגם כאן לא ניתן נציין כי על א

סמכויות חוקתי המוסדר באופן חלקי בלבד )ואין דוגמא טובה יותר מ"חוק  מארגלהתעלם מרושם של 

 לא(, ובאוסף חוקים ספוראדי ובלתי סדור.      -כן, "חוק המוסד"  –השב"כ" 

  :יו"ר ועדת שריםלתפקיד הממשלה חוקים המסמיכים את ראש  .ד

יו"ר ועדת השרים תפקיד בחוק הממשלה, המסמיך את ראש הממשלה ל 4כבר הזכרנו לעיל את סעיף 

לענייני ביטחון לאומי. בדומה לכך, קיימים מספר חוקים נוספים הקובעים את ראש הממשלה כעומד 

את הקמתה  5ן לעיל, המחייב בסעיף של ועדות שרים שונות. דוגמאות לכך הן חוק השב"כ שצוי ןבראש

של ועדת שרים לענייני שירות הביטחון הכללי אשר בראשה יעמוד ראש הממשלה, "חוק שירותי הדת 

וכן "חוק שירות  ", הקובע את ראש הממשלה כיו"ר ועדת שרים בנושא זה0210-היהודים, התשל"א

משלה, שתפקידה לבחון את ", אשר מעגן ועדת שרים ובראשה ראש המ1111-המילואים, התשס"ח

ההיבטים השונים הנוגעים להפעלת מערך המילואים, כולל כל נושא הזכויות והתגמולים לחיילי 

 המילואים.

כפי שכבר צוין לעיל, הסמכת ראש הממשלה ליו"ר ועדת שרים מעידה באופן ישיר על תחומי עניין 

הקבועים בחוק המסייעים בהבנת  מקצועיים המשויכים לראש הממשלה, וכן מצביעה על סדרי עבודה

פועלו של ראש הממשלה. לאור האבחנה שצוינה סעיף ג' לעיל, הרי שבהקשר זה מעניינים במיוחד דווקא 

ועדות השרים הפועלות בתחומים אזרחיים בהם מעורב ראש הממשלה, וזאת באותם נושאים הנתפסים 

 . יתישראלהחברה ינאליים בכנושאי ליבה קרד

י תקנון הממשלה שהוזכר לעיל מתייחס גם הוא לסדרי העבודה של ועדות שרים. עיון ראוי לציין, כ

על של ראש הממשלה לעניין ועדות שרים המאפשר לו לעמוד -בתקנוני הממשלות מצביע על הסדרת מעמד

. כאמור, בשלב זה נסקרות ועדות שרים המופיעות בחקיקה 22בראשה של כל ועדה על פי שיקול דעתו

עלינו לזכור כי ככלל, משמשות ועדות שרים ככלי מרכזי בעבודת הממשלה השוטפת ואלו  בלבד, אולם

 קמות חדשות לבקרים סביב נושאים רבים ומגוונים.

אשר על כן יש לראות בחוקים המעטים המגדירים את ראש הממשלה כיו"ר ועדת שרים כקביעה 

לה בשלל תחומי ביצוע של הממשלה, עקרונית אשר סוללת דרך לביטוי מקומו וחשיבותו של ראש הממש

 כפי שגם אכן באה לידי ביטוי בהסדרה מפורשת בתקנוני הממשלה.  

 חוקים "אחרים" המקנים לראש הממשלה סמכויות בתחומים שונים .ה

קבוצה אחרונה זו כוללת שורת חוקים בהם מוזכר ראש הממשלה, בהקשרים שונים ומגוונים. כזו היא 

", הכוללת סמכויות ייחודיות הניתנות לראש הממשלה 0211-התשל"בלמשל "פקודת הסטטיסטיקה, 

מינוי הסטטיסטיקן הממשלתי, מינוי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה וכן סמכות  -בתחום זה, וביניהן

 בלעדית להיתר ביצוע מפקד ציבורי וקביעת היקפו, תכניו ונהליו. 

", אשר מתייחס באופן 1114-רכים, התשס"וחוק נוסף ומעניין הוא "חוק הרשות הלאומית לבטיחות בד

מפורש לראש הממשלה ומטיל עליו סמכות ואחריות, למרות היותו של שר התחבורה הממונה הישיר על 

יישום החוק. החוק מחייב את ראש הממשלה למסור דיווח שנתי לכנסת על פעילות הרשות וכן מעניק 

 כהונתו.לראש הממשלה סמכות במינוי יו"ר הרשות וכן בהפסקת 

                                                           

22
)ב(: "ראש הממשלה ישב בראש כל ועדה כל אימת שיראה צורך 80בתקנון הממשלה הנוכחית, מצוין בסעיף  

  קודמות.להשתתף בישיבותיה, אלא אם החליט שלא לשבת בראשה". סעיף זה מופיע גם בתקנוני ממשלות 
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", 0211-סמכות מעניינת נוספת של ראש הממשלה מופיעה ב"חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

המסמיך את ראש הממשלה לקבוע בצו כי אמצעי תקשורת מסוים הוא חיוני ובכך להטיל מגבלות וסייגים 

 על שלל פעולות הנוגעות להפעלה, סחר, שליטה, מידע ועוד הנוגעות לאמצעי זה.

שניתן לראות, בין חוקים אלו לבין עצמם אין הרבה מן המשותף, אולם ניתן למתוח קו משותף  כפי

מתוכם למאפיינים כאלה ואחרים של תפקיד ראש הממשלה בהם הבחנו עד כה. ננסה, אם כן, לסכם את 

 נוכחותו של ראש הממשלה בספר החוקים לכדי תובנה כוללת ומובחנת.נוגע להדיון הארוך שקיימנו ב

  חוקתי-סיכום הפרק הפורמאלי

קשה שלא לסכם את העיון הארוך בתמונת החקיקה הרלוונטית לבחינת תפקידו של ראש הממשלה 

כמעט בכל ההקשרים בהם מוזכר ראש הממשלה, מורגשת שסדר. אין עוררין על כך -ברושם עמוק של אי

ורה של תחומים המצויים היטב עוצמתו הייחודית, זכויות היתר להן הוא זוכה ומקומו המרכזי בש

במרכזו של סדר היום הלאומי, ובראשם הביטחון הלאומי. יחד עם זאת, החקיקה רחוקה מלצייר קווי 

מתאר חדים וברורים לתפקיד. היא נוגעת בסמכויותיו של ראש הממשלה בהקשרים וזוויות שונות 

-צף ארוך של הקשרים אדהיינו רדומגוונות, אשר מייצרות במידה רבה רושם של "חקיקה מזדמנת", 

הוקיים בהם מצא לנכון המחוקק, מסיבות אלו ואחרות "לשרבב" את ראש הממשלה לסעיפי החוק, 

 ולהחיל עליו סמכויות שונות ומגוונות.    

כפי שכבר נוכחנו, גם חוק יסוד: הממשלה, אשר צפוי היה לספק את עיקר התובנות לגבי סדרי עבודתו 

ופן ברור את גבולות הגזרה של תפקידו, לא מצליח לעשות כן, ובכך נותרות של ראש הממשלה, ולתחום בא

. חלק גדול משאלות אלו נוגע באופן פתוחות שאלות רבות הנוגעות לראש הממשלה, סמכויותיו ותפקידיו

בו מנהל ראש הממשלה הלכה למעשה את הרשות המבצעת, במידת יכולתו להוביל ולנווט את הממשלה, 

הנתון בידיו בכל בשיקול הדעת ובהחלטות של חבריו השרים ובמרחב שיקול הדעת  בסמכותו להתערב

חוקתית אינה מצליחה, כאמור, לספק -התשתית הפורמאלית החלטות.קבלת מדיניות והנוגע לעיצוב 

 תשובות לשאלות אלו ומשאירה עוד מקום רב לבחינה ולפרשנות.

ות" הכולל אוסף רב של הגדרות ונהלים מגוונים סמכוי סבךניתן בראייתנו, לדמות תשתית זו לכדי " 

ומזדמנים, אשר נטווים יחד לאורכו ולרוחבו של תפקיד ראש הממשלה, אך מותירים חללים רבים שאינם 

. עוד לפני שנעבור לפרקים הבאים, ואשר ראשי הממשלה השונים מאפיינים וממלאים בתוכןמוגדרים, 

ראש הממשלה את כוחו, יהיה זה המקום לציין כי אולי העוסקים במקורות סמכות אחרים מהם שואב 

מספקת את  –, בעל חללים כה רבים למילוי הסמכויות" פורמאלי שכז סבך" םדווקא העובדה שקיי

התשתית הנוחה ביותר להפוך את תפקיד ראש הממשלה לתפקיד רב עוצמה. שכן דווקא היכולת לתמרן 

אי הבהירות המלווה צדדים כה רבים בעשייתו,  בתוך החלל הפורמאלי המגדיר את התפקיד, תחת

מאפשרת לראש הממשלה להרחיב ולהעמיק את סמכויותיו, את התערבותו ואת שליטתו. נקודה זו תיבחן 

 בפרקים הבאים. 
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 נורמטיבי-המימד המשפטי -פרק ב' 

לראש את הצעד הבא בחקירת תפקידו של ראש הממשלה בחרנו לצעוד דרך העיסוק בהיבטים הנוגעים 

ביטוי בשורה של אמירות נורמטיביות מצידו של בית המשפט העליון ומצידן של קיבלו אשר  ,הממשלה

ועדות חקירה שונות שבחנו את תפקודו של ראש הממשלה בהקשרים שונים. אנו בוחרים לעשות כן בעיקר 

לספק בידינו  נוכח המסקנות עליהן הצבענו בפרק הקודם, ותחת הסברה שיש באמירות נורמטיביות אלו

סדרי פעולתה במסגרת שהותיר החוק אותם "חללים" האופן בו מתמלאים כל כלים להבנה טובה יותר של 

. במובנים רבים, הפסיקה הנורמטיבית הינה בתוכה תפקיד ראש הממשלהשל הרשות המבצעת ושל 

אר טוב יותר את כדי לחדד ולבהפורמאליים של החוק, ובכך יש בה תמונת הראי המשלימה לקווי המתאר 

 תמונה המתקבלת.

 פסיקות בג"צ מרכזיות הנוגעות לתפקידו של ראש הממשלה

כיוון שקצרה היריעה מלהציג את כלל הפסיקות הנוגעות בדרך זו או אחרת לתפקידיו וסמכויותיו של 

ראש הממשלה, בחרנו להצביע על מספר פסיקות מרכזיות, אשר ניתן לראות בהן "אבני דרך" מהותיות 

עיצוב הפרשנות על אופי התפקיד. כהמשך ישיר לתובנות שהוצגו בסוף הפרק הקודם, מצאנו לנכון ל

לפתוח דווקא במילותיו הבאות של השופט מישאל חשין: "...סמכותו של ראש הממשלה פורשת עצמה על 

א רחבה, עד שנדמית הי-מכל-רחבה –אופק. סמכותו כה רחבה היא -אל-פני מרחבים רבים והיא מאופק

 .23ל"חור שחור" שכמעט כל שיקולים יבלעו בה"

אלו, המביעות היטב את תחושת העוצמה הרבה לה זוכה ראש הממשלה, הינן חלק מפסק הדין ים מיל

עו"ד יוסי פוקס נ' ראש הממשלה, ובו מקיימים השופטים דיון מעמיק ומפורט  ,5140/13שניתן בבג"צ 

ורי השרים ליברמן ואלון, על ידי ראש הממשלה אריאל בסמכויות ראש הממשלה. הרקע לעתירה הוא פיט

. שרון, שהיה מודע להתנגדותם של מרצועת עזה שרון, ערב ההצבעה בממשלה על תוכנית ההתנתקות

לחוק יסוד: הממשלה, פיטר  (ב)11כוונתם להצביע נגד התוכנית, השתמש בסמכותו לפי סעיף להשרים ו

 עברת ההצבעה בממשלה. את השרים ובכך הבטיח את הרוב הדרוש לה

עיון בפסק הדין מספק הזדמנות נדירה לדיון נרחב בתפקידו וסמכויותיו של ראש הממשלה, כפי שאלו 

מתפרשים על ידי הרכב חמשת שופטי בג"צ שדן בעתירה. אמנם העתירה עסקה בעיקרה בשאלת סמכות 

יעה ומספק רקע והקשר להבנת הפיטורין ושיקול הדעת שבהפעלת סמכות זו, אך פסק הדין מרחיב את היר

של ראש הממשלה. נציין כבר כעת, כי ההרכב המורחב דחה  הדעת ההחלטה, ועוסק רבות במרחב שיקול

פה אחד את העתירה, ולמעשה הכשיר באופן מלא את המהלך בו נקט ראש הממשלה שרון, באופן 

שופטים שורה של סייגים המתפרש כגושפנקא נוספת לעוצמתו של ראש הממשלה. יחד עם זאת, ציינו ה

 והערות שונות מהן ניתן לגזור גבולות מרסנים לעוצמתו זו.

השופט ברק מנהל בפסק הדין דיון מעמיק ביחסי הגומלין שבין ראש הממשלה לבין שרי הממשלה וכן 

במערכת היחסים ההדדית של הממשלה עם הכנסת. באופן ברור מצביע ברק על כך שחוק יסוד: הממשלה 

מבקש לחזק את מעמדם ועצמאותם של שרי הממשלה, הוא מגמות נוגדות, כאשר מחד,  ממסד שתי

ומנגד, מעגן את מעמדו החזק של ראש הממשלה, את כוחו ואת סמכויותיו. תחת ההקשר המיוחד של 

מגמות נוגדות אלו, תוך התייחסות לגבולות לעסוק בשאלת האיזון הנכון שבין עתירה זו, מצא לנכון ברק 

דעת של ראש הממשלה. כפי שעשינו גם אנו בפרק הקודם, סוקר ברק את הסמכויות השונות של שיקול ה

ראש הממשלה המופיעות בחוק היסוד תוך שהוא מצביע על מעמדו הייחודי, וקובע כך: "הנה כי כן, ראש 

                                                           

 .571( עמ' 1, פ"ד נט)עו"ד יוסי פוקס ואחרים נ' ראש ממשלת ישראל ואחרים, 5112605בג"צ  23
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הממשלה הוא אמנם חבר בממשלה, אך מעמדו הוא מעמד מיוחד. הוא ראשה של הממשלה. הוא המרכיב 

 .24תה. הוא המעצב את הרכבה וחלוקת התפקידים בה, והוא המנווט את פעילויותיה ויעדיה העיקריים"או

נוגעת ליכולתו אשר "ניהולית" העולה מחוק היסוד, השתמעות הפסק הדין מצביע באופן מפורש על ה

, הרכבהשל ראש הממשלה לנתב את הממשלה לביצוע יעדי המדיניות השונים, כולל הסמכות לבצע שינוי ב

"...ברור כי חוק יסוד: הממשלה ביקש לשמור על מעמדו ועצמאותו של ראש וכך כותבים השופטים: 

הממשלה ועל יכולתו לשנות את הרכב הממשלה לפי צרכים שונים שיתעוררו במהלך תקופת כהונתה, תוך 

 . 25מתן ביטוי לכושרו של ראש הממשלה לנהל את הממשלה ולהוביל אותה..."

הממשלה, עומדת במוקד הדיון אותו את בדבר מעמדו של ראש הממשלה כמנווט ומוביל תובנה זו, 

גבולות שיקול הדעת של ראש הממשלה. בג"צ מפלס את הדרך לאיזון הנדרש  -מקיים בג"צ בפסיקה זו 

בין מגמות חוק היסוד הנוגדות, ומעמיד את יכולת התפקוד וההתנהלות של הממשלה כאמצעי העיקרי 

שיקול דעתו של ראש הממשלה. העיקרון שמניחים בסופו של דבר השופטים קובע לגבי שנית לאבחנה הפר

כי שיקול דעת מאוזן מבחינתו של ראש הממשלה )במקרה זה לעניין פיטורי השרים( יהיה כאשר "ראש 

הממשלה משוכנע כי יש בכך כדי לקדם את יכולת הממשלה לתפקד כראוי כרשות המבצעת של המדינה 

 . 26את יעדי המדיניות הניצבים בפניה" ולהגשים

עיקרון זה מספק אבחנה מרחיבה למעמדו של ראש הממשלה מעבר לזו המופיעה באופן פורמאלי בחוק 

על ורואה בו כקברניט האמון על -היסוד. בג"צ מכשיר למעשה את שיקול דעתו של ראש הממשלה כשיקול

, כאמור, רק "להשתכנע" כי החלטותיו חיוניות תמרונה של הממשלה לעבר יעדיה. על ראש הממשלה נדרש

 לתפקודה של הממשלה, ובכך נסללת לו הדרך לביצוען.

יצוין, כי בג"צ גם מכשיר באופן ענייני את היכולת להעביר שר מכהונתו טרם ההצבעה בממשלה אם 

משלה סבר ראש הממשלה כי יש בהצבעתו בכדי לפגוע ברוב הנדרש לקידום יעדי המדיניות ותפקוד המ

"מה הטעם, על כן, בהמתנה לראות כיצד ייפול דבר, אם מטרת ההעברה מן הכהונה היא קידום  -התקין 

 -פעולותיה של הממשלה? הרי יתכן והפגם שבפעולת השר, שבגינו מבקש ראש הממשלה להעבירו מכהונה 

 .27שמבקש ראש הממשלה להוביל"לצעד הוא עצם ההצבעה וההתנגדות 

אליה מתייחס השופט ברק באופן מפורש במסגרת פסק דין זה נוגעת לשאלת  נקודה חשובה נוספת

סמכותו של ראש הממשלה לכלול שיקולים ונימוקים פוליטיים בשיקול דעתו. תשובתו לשאלה זו הינה 

  -את העיקרון המרכזי שהותווה בפסיקה  תברורה וחיובית, כל עוד תכליתם של שיקולים אלו תואמ

לתפקד כראוי ולהגשים את יעדי מדיניותה. במידה רבה נסמך השופט ברק על  קידום יכולת הממשלה

החלטות קודמות מצידו של בג"צ, אשר עסקו אף הן בנסיבות הפוליטיות בהן פועל ראש הממשלה. נקודה 

 זו תודגש ביתר פירוט בהמשך הסקירה.

                                                           

 .512, עמ' שם 24

-. עוד מציין השופט ברק באותה הפסיקה: "...מדובר, בסופו של יום, בכלי שהופקד בידי ראש515, עמ' שם 25

ך שמירה על לכידותה ועל יכולתה לעמוד הממשלה כדי שיוכל לנווט את ספינת הממשלה לחוף מבטחים תו

הדעת -ביעדים ובאתגרים השונים המונחים לפתחה. רוחב זה של קשת המקרים כמו גם תכלית זו של מתן שיקול

דעת רחב ביותר..."רחב -הדעת המסור בידיו. זהו שיקול-הממשלה משליכים על היקפו של שיקול-דווקא בידי ראש

-הממשלה, כפי שהוא עולה מהוראות חוק-רה גורפת שתסכל את מעמדו של ראשמאד"... אין לתחום אותו בצו-עד

 .519שם, עמ'  –יסוד: הממשלה." 

 .515, עמ' שם 26

 .517, עמ' שם 27
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שיקול דעת רחב שכזה כמובן שבג"צ איננו מסתפק באמירות מרחיבות אלו בלבד, ומציין לצידן כי 

מצידו של ראש הממשלה חייב להתקיים לאורו של "האינטרס הציבורי", וכן מתוקף האמון לו זכתה 

הממשלה מצד הכנסת ומצד הציבור. עוד מציינת הפסיקה כי החלטת ראש הממשלה להעביר שר מתפקידו 

נגזרות ממהלך זה להמשך חייבת להינקט בכובד ראש ותוך זהירות רבה, וכן לאחר בחינת המשמעויות ה

 . 28תפקודה התקין של הממשלה וחלוקת הסמכויות המיניסטריאליות

חרף מגבלות אלו שמציב בג"צ בפני ראש הממשלה, לא ניתן להתעלם מהרושם הכללי המתקבל 

מפסיקה זו לפיו מרחב התמרון של ראש הממשלה הינו רחב עד מאוד. לא רק דבריו של השופט חשין 

פקים רושם זה, אלא שורה ארוכה של אמירות מצד השופטים בעתירה זו. השופט ברק שהובאו לעיל מס

ומסביר כי ככל  ,מותח קו בין היקף סמכויות ראש הממשלה לבין הביקורת השיפוטית על החלטותיו

שקשת הסמכויות רחבה, כך הולכת ומצטמצמת היכולת לקיים ביקורת שיפוטית. "כרוחב הסמכות כן 

מצטט ברק את השופט חשין, ומבהיר בכך עד כמה רחוק יכול למתוח ראש  29סבירות"רוחבו של מתחם ה

הממשלה את שיקול דעתו. השופט חשין עצמו מוסיף על אמירות אלו ומציין כי "נתקשה למצוא שיקול 

קביעת ש את מקומו המוגבל של בית המשפט ב. חשין מדגי30שיימלט מכוח הכבידה של ראש הממשלה"

פוליטי. השופט -על שיקולי ראש הממשלה, ומותיר את עיקר הביקורת למרחב הציבוריסייגים ומגבלות 

אדמונד לוי, אשר אף הוא מצטרף לדחיית העתירה, מרחיק ומצביע על סכנות הטמונות במבנה החוקתי 

הנתון אשר מותירות סמכות ועוצמה רבה לראש הממשלה. לוי מדגיש את הצורך באמצעי בקרה טובים 

הממשלה, ולמעשה מעודד את המחוקק לבצע שינויים בחוק היסוד ולהגביר את הביקורת  יותר על ראש

 . 31והמגבלות החלות על סמכויות ראש הממשלה

 

בניגוד לחופש הפעולה הנרחב העומד לרשותו של ראש הממשלה כפי שמתבטא בפסיקה שלעיל, הרי 

מדובר במישור  ניכרת כאשר שמרחב הפעולה הנורמטיבי שמספק בג"צ לראש הממשלה מצטמצם במידה

האתיקה הציבורית. הכוונה בעיקר לשורת פסיקות הנוגעות ליכולתו של ראש הממשלה למנות או להשאיר 

ציבורי. כפי שניווכח במקרים אלה, גם בהעדר הוראת -בתפקידו עובד ציבור, אשר במינויו נופל פגם אתי

נו מהסס להרחיק לכת ולקבוע נורמות חוק השוללת את התאמתו של איש הציבור לתפקיד, בג"צ אי

 ציבוריות המחייבות באופן ישיר את ראש הממשלה, תוך צמצום ברור של שיקול דעתו. -שלטוניות

בין תרבות שלטון לשלטון המשפט" עומד זאב סגל על שאלת התיחום שבין  –במאמרו "משפט ואתיקה 

ינויו או המשך כהונתו של עובד ציבור. אתיקה למשפט, וסוקר שורת מקרים בהם נידונה שאלת כשירות מ

סגל מצביע על כך שהקביעה השיפוטית לפיה הרשות הממנה לקתה באי סבירות קיצונית הופכת עיקרון 

 .     32אתי לאיסור משפטי, ומציבה בכך סייגים מחייבים לרשויות המדינה

ג"צ בנוגע לעניינם של נורמטיבית כעין זו ניתן למצוא בפסיקת ב-דוגמא מובהקת להתערבות שיפוטית

השר לשעבר אריה דרעי וסגן השר לשעבר רפאל פנחסי, הפוסלת את כשירותם מלכהן בתפקידים אלו 

                                                           

 .511, עמ' שם 28

 .519, עמ' שם 29

 .571, עמ' שם 30

 .578-575, עמ' שם 31

 .159-151)התשס"ה(, עמ'  מח הפרקליטבין תרבות שלטון לשלטון המשפט",  –זאב סגל, "משפט ואתיקה  32
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. פסיקה זו מותחת קו ישיר לחוק יסוד: הממשלה, 33לאחר שגובש כנגדם כתב אישום בעבירות חמורות

ולמעשה מאפשר לראש אשר אינו מציב סייגים או הוראות הפוסלות מינוים של שרים מטעמים אלו 

הממשלה מרחב תמרון רחב בהרכבת הממשלה. ברם, מרגע שניתנה ההכרעה השיפוטית הופכת זו 

שבידי ראש  "סמכות ה"רשות" -להנחיית ביצוע מחייבת כלפי הרשות המבצעת, או במילותיו של סגל 

 . 34שעליו להפעילה" 'חובההממשלה הופכת לסמכות '

קום להתערבות כעין זו, אלא אף במינוים של עובדי ציבור אחרים לא רק במינוי שרים מצא בג"צ מ

למשרות ממשלתיות מרכזיות, אשר יש בהם כדי להצביע על חוסר סבירות מובהק. כך למשל, בפרשת 

גינוסר, פסל בג"צ את החלטת הממשלה למנות למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון את יוסי גינוסר, על רקע 

מועמדותו של אהוד יתום לראש המטה ללוחמה בטרור את וכן פסל  ,35"311מעורבותו בפרשת "קו 

. בג"צ לא היסס מלמתוח ביקורת ישירה על שיקול הדעת של ראש 36בעקבות מעורבותו באותה פרשה

הממשלה במקרה זה, וכך כותב השופט אליהו מצא: "בהחלטתו למנות את יתום לתפקיד ראש המטה 

" 311קל ראוי לעבירות החמורות שעבר יתום בפרשת "קו למלחמה בטרור לא ייחס ראש הממשלה מש

ולזיקה הקיימת בין עבירותיו לבין התפקיד שיועד לו. המסקנה המצערת הנובעת מכך היא כי החלטת 

 .          37ראש הממשלה אינה עולה בקנה אחד עם הנורמות הבסיסיות שעל פיהן היה עליו להנחות את עצמו"

שיקול דעת נרחב בידי בית המשפט, וההכרעה בעניין הפעלת  ןמזמי זה העיסוק בשאלות אתיות מסוג

לעתים קרובות חילוקי דעות של ממש בקרב השופטים. מאמרו של סגל מבהיר היטב את משנה מעוררת 

הזהירות בה נוקטים השופטים בהפיכת כללי אתיקה לכללי משפט מחייבים ואת הבחינה הנדרשת של כל 

סקירת "פרשיות צחי הנגבי" וחילוקי הדעות בקרב השופטים, בובהרת היטב מקרה לגופו. נקודה זו מ

המבהירה היטב את מורכבות השיקולים שעל בית המשפט להעמיד על כף המאזניים בבואו לפסוק בדבר 

 . 38העברת עניין מתחום האתיקה לתחומי המשפט

בוע כי שורת פסיקות מצידו כיוון שבסמכויות ותפקידי ראש הממשלה עסקינן, יהיה זה נכון לסכם ולק

של בג"צ הנוגעות בגבול שבין האתיקה והמשפט מייצרות גבולות וסייגים מחייבים לשיקול דעתו של ראש 

הממשלה בכל הקשור למינוי וכהונה של נבחרי ציבור. כיוון שבית המשפט עומד בפני שאלות אתיות מסוג 

לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, נוכל  אלו חדשות לבקרים, ופוסק על פי מיטב פרשנותו ובכפוף

בהחלט להניח כי פסיקות כעין אלו עתידות להמשיך ולעצב את גבולות הגזרה האתיות בהן נתון ראש 

הממשלה בישראל. במילים אחרות, בית המשפט העליון כבר חצה את הרוביקון בנכונותו להעמיד 

ס לפסוק פסיקה נורמטיבית המחייבת את ראש אתיקה, ולא היסהלביקורת שיפוטית עניינים שבתחום 

הממשלה. בכך מבטא בג"צ מימד קבוע של ביקורת ובלימה שיש בה בכדי להצר באופן ישיר את צעדיו של 

ראש הממשלה. חשוב להדגיש כי הנכונות לפסיקה בשאלות אתיות, כמו גם התקדימים שהניח בג"צ 

תשתית נורמטיבית לביקורת ציבורית אשר תוכל בכל בשורת פסקי דין מסוג אלה, מספקים קרקע פורייה ו

 עת לעמוד למבחן שיפוטי. 

                                                           

, בעניין 505( 5, פ"ד מז)התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל ,8095698בעניין אריה דרעי ר' בג"צ  33

 .552( 5, פ"ד מז)אזרחים למען מינהל תקין וטוהר מידות נ' ראש ממשלת ישראל -אמיתי ,5117698רפאל פנחסי ר' 
34

 .152, עמ' שםזאב סגל,  

 .119( 1, פ"ד מז)אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון 1218691 ר' בג"צ 35

 .115( 1, פ"ד נו)שריד נ' ראש הממשלה 5113602ר' בג"צ  36

 .111 וד, עמשם 37

 .151-111 ודים, עמשםזאב סגל,  –ר' הדיון המקיים סגל בפרשיות הנגבי השונות  38
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הפסיקות שהוצגו לעיל ממחישות את ריבוי השיקולים בהם נוקט בג"צ בהחלטתו להתערב או שלא 

להתערב במהלכיו של ראש הממשלה, כאשר מחד עומדת ההשקפה העקרונית לפיה על בית המשפט לעמוד 

כללי אתיקה ומינהל תקין, ומנגד עומדת ההכרה בשיקול דעתו הנרחב ובמעמדו על המשמר בכל הנוגע ל

ון לייחד התייחסות למשקל הברור הייחודי של ראש הממשלה. בהקשר לזו האחרונה מצאנו לנכ

לגיטימציה שמעניקה הפסיקה למקומו של ראש הממשלה כשחקן פוליטי מרכזי, ולמכלול השיקולים ול

 עלו. הפוליטיים המלווים את פו

פוליטיים אין -עוד בפסק הדין בעניין דרעי, קבע הנשיא שמגר כי "בנושא הכרוך בחיים הפרלמנטריים

. טענה זו קיבלה משנה תוקף 39לשלול את ההבאה בחשבון של שיקולים העולים מן הנסיבות הפוליטיות"

י הנגבי לשר בפסיקת בג"צ ב"פרשת הנגבי השנייה", העוסקת בהרחבה בשאלת סבירות מינויו של צח

לביטחון פנים בממשלת שרון, לאור מעורבותו בפרשת "דרך צלחה". מעניין להבחין כי ראש הממשלה 

, ואלו התקבלו 40עצמו, בתצהירו לבית המשפט העיד כי שיקולים פוליטיים לא נעדרו מהחלטתו למינוי זה

איש לא יחלוק על כך כי " -מפורשות על ידי השופטים כאמצעי לגיטימי המצוי בידיו של ראש הממשלה 

במגוון השיקולים שרשאי ראש הממשלה לשקול לעניין מינוי שר או הפסקת כהונתו יבואו בין היתר 

שיקולים פוליטיים שעניינם יציבות הממשלה, הקמת קואליציה בת קיימא ושיקולים נוספים בעלי אופי 

 . 41ה ומינוי שרים"פוליטי שהם שיקולים לגיטימיים ואף חיוניים בהליך של הקמת ממשל

בג"צ מעמיד, אם כן, את השיקולים הפוליטיים מצידו של ראש הממשלה בשורה אחת עם שלל 

ההיבטים הנשקלים במסגרת קבלת ההחלטות מצידו, ובכך מבטאים היטב את המימד הפוליטי אשר נוכח 

יכום נקודה זו דרך קבע בהתנהלותו של ראש הממשלה, וממלא חלק נכבד בעיצוב ויישום מדיניותו. לס

          בחרנו להביא מדבריו של השופט חשין, שלמרות אורכם מייצגים נאמנה את העיקרון שלעיל:

ל מבינים שעניינינו בנושא טובל עד לשפתו במדיניות ופוליטיקה. המאטריה היא מאטריה של ו"...הכ

טיקה. האטמוספרה היא מדיניות ופוליטיקה. החומר העושה את הממשלה הוא חומר של מדיניות ופולי

סביבותיה של הממשלה הן מדיניות ופוליטיקה.  ,אטמוספרה של מדיניות ופוליטיקה. בכל אשר תפנה

וראש הממשלה ושרי הממשלה חיים ונושמים מדיניות ופוליטיקה. מבוקר עד ערב בכל יום תמיד. וכשם 

בהמשך חייה ובהילוכה של  שנושאי מדיניות ופוליטיקה מביאים להקמתה של ממשלה בהרכבה, כך הוא

הממשלה הן כלפי חוץ והן כלפי פנים. כנדרש מכל אלה, וכדבר הלמד מעניינו, נדע כי לעת העברתו של שר 

 .42ראש הממשלה, בעיקרם, שיקולים של מדיניות ופוליטיקה" מכהונתו יהיו שיקוליו של

ופוליטיקה", ואשר מכיל בקרבו  דוגמא מעניינת לשיקול דעתו של בג"צ בעניין הנוגע ישירות ל"מדיניות

גם מימד חוקתי היא פסיקת בית המשפט בעניין היקף סמכויותיה של ממשלת מעבר. העתירה בעניין זה 

                                                           

39
 .510 ודשלעיל, עמ 8095698בג"צ  

 השיקולים מכלול את ששקלתי לתצהירו לבית המשפט: " לאחר 23ן בסעיף וכך מצהיר ראש הממשלה שרו 40

 לממשלה המשפטי היועץ לביטחון הפנים, עמדת מהשר הנדרשים והיכולות הכישורים - ובכללם ,הרלוונטיים

 הנגבי השר של וניסיונו העבר, כישוריו האחרות מן ובפרשות צלחה"-דרך" בעניין הנגבי השר מעשיו של והשפעת

 המשקל לעיל, את להם, כפי שהצבעתי שהענקתי ולאחר )הדגשה שלנו( – וקואליציוניים שיקולים פוליטיים וכן

 ".קיצוני באופן הסבירות ממידת חורגת שהחלטת המינוי לומר הראוי, אין

. עוד 389(, עמ' 1, פ"ד נז)התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה 2998608השופט א' ריבלין בבג"צ  41

 מתפקידם ולהעברתם שרים למינוי החוקתית קשר זה כותבת השופטת ד' דורנר באותו הבג"צ: "הסמכותבה

בעלי  שרים במינוי הצורך לרבות – פוליטית מדיניות של ואף מדיניות של להגשמת תכליות ביסודה מיועדת

 .  959 וד, עמשם  -הממשלה"  ראש מופקד מילוין שעל – הולמים וניסיון כישורים

 .572 ודשלעיל, עמ 5112605ג"צ ב 42
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התקבלה על רקע המו"מ אותו המשיך לנהל ראש הממשלה אהוד ברק עם הרשות הפלסטינית, וזאת 

כאורה, מעורר מקרה זה שאלה לאחר שהתפטר, וכאשר ברור היה כי הוא אינו זוכה לרוב בכנסת. ל

עלת מכוח ומהותית הנגזרת ישירות מחוק יסוד: הממשלה, אשר מציין באופן מפורש את היות הממשלה פ

אמון הכנסת. בתוך כך טמונה גם שאלת יכולתו של ראש הממשלה לפעול בתנאים כעין אלה ולהפעיל את 

לטווח הארוך על עתידה של האומה והחברה שיקול דעתו, בדגש על תחומי מדיניות הרי גורל בעלי השפעה 

 בישראל. 

חר להותיר את תחומי "המדיניות והפוליטיקה" בידיהם של השחקנים גם במקרה זה נראה כי בג"צ ב

המרכזיים בזירה זו, וברוב של ארבעה שופטים מתוך חמישה דחה את העתירה. השופט ברק מבהיר בפסק 

נתונה  –ך פעולתה של הממשלה המכהנת עד לרגע החלפתה הדין כי כל עוד חוק היסוד מאפשר את המש

ההכרעה בין הצורך באיפוק לבין הצורך לפעול רוויה כולה הביקורת, כבשגרה, בידיה של הכנסת: "

... הכרעה בשאלה זו, שמרכיביה הדומיננטיים הם פוליטיים והמצויים במרכז בשיקולי ביטחון ושלום

יעשות בשיח הפוליטי בישראל, באמצעות האורגנים של הכנסת צריכה לה –המחלוקת החברתית בישראל 

 .43"או הצבעת העם

מבלי לפרוט את מכלול השיקולים המובאים על ידי השופטים בפסק דין זה, עלינו להבחין בכך  שפסיקה 

כעין זו ממחישה שוב את הפרשנות המרחיבה לתפקידו וסמכויותיו של ראש הממשלה, וזאת הן מהטעם 

ן מהמעשי. שכן ראשית, קובע למעשה בג"צ כי כל עוד חוק היסוד אינו אוסר זאת מפורשות, התיאורטי וה

רשאי ראש הממשלה לתמרן ולפעול כראות עיניו ולמלא את אותם "חללי סמכות" באופן המשקף את 

שיקול דעתו, תוך "הסתכנות" בביקורת מצד הכנסת והציבור. שנית, וזהו במידה רבה צידו השני של 

דווקא ההכרה בחופש הפעולה הפוליטי והתקשורתי של ראש הממשלה יכולה לאפשר לו לצלוח  -המטבע 

בקלות את משוכות הביקורת, ולהפכן לכמעט בלתי רלוונטיות. נקודה זו אף מתחזקת כאשר מדובר 

 .  44בממשלה שקיצה קרב

 

נוספת מרכזית  בטרם נסכם את הסקירה בעניין פסיקות בית המשפט העליון, עלינו לנקוב באמירה

ההכרה הכללית בכך שבג"צ מבטא מדיניות של ריסון משפטי בכל הנוגע לשאלות  -אותה מחובתנו להזכיר 

של מדיניות. רבות כבר נכתב ונטען על מידת מעורבותו של בג"צ ב"ניהולה של המדינה" וביקורת קבועה 

שפט במהלך העשורים נמתחת על הנטייה לאקטיביזם שיפוטי שמאפיינת את פעולתו של בית המ

, הרי 45האחרונים. יחד עם זאת, וכפי שמובהר היטב במאמרו של זאב סגל "בית המשפט כמעצב חברתי"

שתמונת המציאות מורכבת יותר, ובמסגרתה מפגין בג"צ משנה זהירות בכל הנוגע למתיחת ביקורת 

רות שהוגשו לבג"צ, ועומד שיפוטית על עניינים שבמדיניות מצד הרשות המבצעת. סגל סוקר שורה של עתי

                                                           

43
. עוד בהקשר זה ר' דבריו של 553, עמ' 555(, 1. פ"ד נה) פרופ' הלל וייס נ' ראש הממשלה - 5217600בג"ץ  

 של ותיקונה : "יצירתה715, 759( 2פ"ד מה) ,הממשלה ראש' נ  בסקי'רז'ז  1635/90 ץ"בבג אלון המשנה לנשיא

ועל  זו יצירה על הצמוד הפיקוח עצמם. הפוליטיים הכוחות בידי ובראשונה בראש שיהיו צריך הפוליטית התרבות

בשמו.  ופועלת אותו מייצגת הפוליטית שהרשות בידי הציבור שיהא, צריך הפוליטית הרשות של התנהגותה

הם  עליה והשיפוט זו על פעילות הפיקוח אבל הציבורי המשפט בתחום אכן היא הציבורית של הרשות פעילותה

בשעת  בה אמונו-אי הפוליטית, יביע הרשות את שיבקר הוא והאחרון הציבור משפט בראשונה בתחוםו ראש

 ."מעשיה והתנהגותה לפי הבחירות, דין יום בוא אותה,  וידון הצורך

גם העותרים בבג"צ זה עמדו על חוסר האפקטיביות שבביקורת מצד הכנסת לבלימת מהלכיו של ברק. בג"צ לא  44

 קיבל טענה זו. 

חנה הרצוג )עורכת(,  חברה במראה,בית המשפט כמעצב חברתי" בתוך:  –זאב סגל, "בית המשפט הגבוה לצדק  45 

 .827-812(, עמ' 1000)רמות,
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על האבחנה לפיה בג"צ מקפיד על מגמה עקבית שלא לדון בנושאים בעלי אופי מדיני או צבאי מובהק, וכן 

נמנע מלהיכנס לנעליה של הרשות המבצעת בכל הקשור להתערבות בעצם המדיניות גם בנושאים 

ית כלפי מדיניות שיש עימה פגיעה אזרחיים. עם זאת מציין סגל כי בג"צ כן מוצא מקום לביקורת שיפוט

בזכויות יסוד ובמקרים בהם מופגן חוסר סבירות מהותי, ומסכם כך: "בג"צ מותיר את השטח בידי 

הרשות המבצעת, שתורת הפרדת הרשויות מועידה לה את עיצובה של המדיניות. גישה זו יכולה להיות 

סבירה באופן מהותי וקיצוני, כשברור ראויה במקרים רבים, ובלתי ראויה כשהמדיניות נראית בלתי 

להוציא מקרים חריגים דוגמת מדיניות הפוגעת באופן  –שהיא סותרת את ערכי היסוד של המדינה. גם אז 

נראה שבג"צ יהסס מאוד בטרם יתערב במדיניות שעיצובה נמצא  –קיצוני בערך יסוד חוקתי כשוויון 

 . 46במסגרת סמכותה הפורמאלית של הרשות המבצעת"

תובנות אלו מחזירות אותנו שוב לדיון בראש הממשלה, בהיותו השחקן הראשי בעיצוב ויישום 

המדיניות הממשלתית והעומד בראשה של הרשות המבצעת. אנו מבינים, אם כן, כי נטייתו העיקרית של 

ראש  לשנרחב מאוד הפעולה הבג"צ שלא לדון בענייני מדיניות מובהקים גם היא מעצימה את חופש 

משלה, כל עוד זו, כאמור, עומדת במבחן הסבירות ואיננה מבטאת פגיעה בערכי יסוד. במידה רבה המ

מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הרושם המתקבל מהסקירה שביצענו לעיל. כפי שראינו, בג"צ מצא לנכון 

ת, לבקר את ראש הממשלה ולהצר את צעדיו רק באותם מקרים בהם מצא פגם מהותי ועמוק בשיקול הדע

 מוסרי.-ואלו באו לידי ביטוי בעיקר במישור האתי

, כמובן, אינה אמירה גורפת וחד משמעית שכן עדיין נותר שיקול דעת רב לבית המשפט העליון זו

בהחלטתו להתערב או שלא להתערב בנושאי המדיניות מבית מדרשה של הרשות המבצעת. ניתן בקלות 

ג"צ דוחה על הסף את מעורבותו, בעיקר בתחומים רבה להצביע על שורה ארוכה של מקרים בהם ב

(. 47ביטחוניים )כגון ניהול משא ומתן מדיני, עסקאות לחילופי שבויים, מבצעים צבאיים וכיוב'-מדיניים

לצד זאת, קל להבחין גם באותן הנסיבות בהן בג"צ מחליט "לעקוץ" את הממשלה ולמתוח ביקורת על 

זרחיים )דוגמת מיגון עוטף עזה, אזורי עדיפות לאומית בחינוך אופן התנהלותה, בעיקר סביב נושאים א

 (. 48ואחרים

ביטחוניים לבין התחומים האזרחיים גם היא -יובהר כי האבחנה בין המעורבות בתחומים מדיניים

איננה מוחלטת, מה גם שהפרדה זו איננה דיכוטומית ממילא. עם זאת, מצאנו לנכון לציין זאת על רקע 

ו של ראש הממשלה, ומקומו הבולט והדומיננטי בתחום מדיניות הביטחון הלאומי. עיסוקנו בתפקיד

כי חופש הפעולה היחסי שמאפשר רק נדגיש בהמשך העבודה, אולם לעניינינו תידון בהרחבה נקודה זו 

 בג"צ בתחומים אלו, משליך בהתאמה גם על כוחו של ראש הממשלה.   

 

 

 

                                                           

 .812, עמ' שםזאב סגל,  46

מ.מ.ט.  1057699, בג"ץ 87(, 2, פ"ד מז)תנועת נאמני הר הבית וארץ נ' מר יצחק רבין 5855691בג"צ  –ר' למשל  47

( 8)93על -, תקפולק נ' ממשלת ישראל 7807693, בג"ץ 135( 8)99על -, תקקפי הטרור נ' ממשלת ישראלמטה מות

ארגון נפגעי הטרור  5377698,  בג"ץ 191( 1)95על -, תקארגון "בצדק" נ' ממשלת ישראל 1555695,  בג"ץ 515

 .157( 8)98על -, תקהערבי נ' מדינת ישראל

ועדת , 22218608(, בג"צ 1)1007על -תק 760, ווסר אדוארדו נ' שר הביטחוןעו"ד , 3897601בג"צ  –ר' למשל  48

, 1051605, בג"צ 1008(, 5)1003על -, תקהמעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל

 .307( 5, פ"ד נח)מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל
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ת בג"צ נוכל מצד אחד לחזק את הרושם לפיו ראש הממשלה אם נסכם את הסקירה שביצענו על פסיקו

זוכה למרחב פעולה משמעותי ביותר לביצוע מדיניותו, ומצד שני להצביע על מקומו הברור של בית 

המשפט העליון בשרטוט קווים אדומים במקרים בהם הוא מוצא לנכון להציבם. ראינו כי בג"צ בוחן 

קט במשנה זהירות כאשר עליו לשפוט התנהלות הנוגעת לעניינים בקפידה יתרה את הצורך בהתערבותו ונו

שבמדיניות. נוכחנו כי הצבת גבולות ברורים וחדים לשיקול דעתו של ראש הממשלה ניתנו לרוב על רקע 

ציבורי, בעיקר בכל הנוגע למינויים של אישי ציבור שונים, אותם מצא בית המשפט -פעולות במישור האתי

ם בחוסר סבירות מהותי. משנוקט בג"צ בביקורת כעין זו הוא מקפיד לבחון את כבלתי ראויים ולוקי

המקרה לגופו ולהתייחס למאפייניו הקונקרטיים והייחודיים. בהתייחסו לשיקול הדעת שמפעיל ראש 

הממשלה מעניק בג"צ חשיבות ולגיטימציה גם לשיקולים פוליטיים, קואליציוניים ומפלגתיים, אשר 

י נפרד ומהותי הנגזר מתפקיד ראש הממשלה. בכך מוסיף בג"צ מימד חשוב שלא זוכה נתפסים כחלק בלת

 לביטוי רב במסגרת ההסדרים הפורמאליים חוקתיים המסדירים את מעמדו של ראש הממשלה.

בתובנה לפיה בג"צ איננו מרחיב או מצר באופן מובהק  את מה שנכתב עד כה בפרק,ניתן להבנתנו לסכם 

הצבענו בפרק הקודם, ובמידה רבה מכיר בכוחו וביכולתו של ראש הממשלה  ו" עליהסמכויות סבךאת "

. יחד עם זאת, בג"צ אינו מותיר חופש פעולה מלא במילוי חללים אלו, ואינו מהסס למתוח ולמלא את חללי

קווים אדומים באותם מקרים בהם אופן וטיב ההחלטה מצידו של ראש הממשלה אינם עולים בקנה אחד 

 ול דעת ראוי, מוסרי והגון כפי שמתפרשים על ידי בג"צ.עם שיק

חשוב לציין כי עמדה זו מצד בית המשפט מספקת מימד הרתעתי עבור ראש הממשלה, אשר גם אם אין 

בגדר "שומר סף" קבוע  ובכדי לשנות את ההסדרים הקיימים המאפשרים חופש פעולה רב, הרי שקיומ וב

 בחשבון במסגרת שיקול דעתו. וונוכח מחייבת את ראש הממשלה לקחת

 

כיוון שאנו עוד עוסקים בפרק הבוחן את התשתית הנורמטיבית לסמכויות ראש הממשלה, נפנה כעת 

לבחון את אותם המקרים בהם הצביעה ביקורת ממוסדת על מחדל או כישלון בפעולתו של ראש 

 ות תפקידו. ביקורת זו לספק תובנות נוספות על גבול יכולהאם ההממשלה. ננסה לבחון 

 ביקורת מצד ועדות חקירה שונות על תפקודו של ראש הממשלה

קשה להפריז בחשיבותם של דו"חות ועדות חקירה שונות בכל הקשור למעמדו הציבורי של ראש 

הממשלה בישראל. ועדות חקירה אלו מתמנות על רקע פעולה או מדיניות הננקטת מצידה של הממשלה, 

הדורשים בירור מעמיק. כידוע, קיים מספר סוגים של ועדות חקירה  אשר נתפסת ככישלון או מחדל

)ממלכתית, פרלמנטרית, ממשלתית(, אולם לצורך הדיון איננו עושים את האבחנה בין סוגי הועדות 

 להבנת תפקידיו וסמכויותיו של ראש הממשלה.הוועדות ומתמקדים בעצם תרומתם של דו"חות 

-החקירה השונות הינו משקל מכריע בהתייחס למעמד הציבורי במידה רבה משקלן הסגולי של ועדות

תקשורתי ממנו נהנה ראש הממשלה, וביכולתן לייצר שיח נורמטיבי משמעותי על אופן תפקודו ושיקול 

דעתו של ראש הממשלה יותר מכל כלי ביקורת אחר דוגמת בית המשפט העליון או מבקר המדינה. סיבה 

של ועדות חקירה, אשר קמות כתוצאה מהסכמה רחבה כי בפעולתה של  מרכזית לכך טמונה בעצם אפיונן

הממשלה, ובראשה ראש הממשלה נפל פגם חמור, ועל רקע הציפייה מצד הציבור לקבל תמונה מגובשת 

 וברורה של המהלכים הנחקרים. 

עוד בטרם נתייחס נקודתית למספר דוגמאות הממחישות את תפקידו של ראש הממשלה כפי שעולה 

"חות החקירה, יהיה זה ראוי לציין כי עצם נוכחותו של כלי ביקורתי כעין זה משליכה באופן ישיר על מדו

גבולות הגזרה בהם פועל ראש הממשלה. כפי שנוכחנו גם בסקירת פסיקות בית המשפט העליון, הרי שגם 

יתרה מכך, כאן נתונה האפשרות לעמוד למבחן הציבורי תחת עינה הפקוחה של ועדת חקירה בכל עת. 
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ועדות חקירה מרכזיות שפעלו במהלך העשורים האחרונים בחרו שלא להתמקד בניתוח מערכתי בלבד, 

אלא להתייחס באופן מפורש לתרומה האישית בה נושא בעל התפקיד למחדל או לכישלון. קיומו של כלי 

על אופן פעולתו,  ועדות החקירה מחייב לפיכך את ראש הממשלה להכיר בכך שהוא עשוי לתת דין וחשבון

 שיקול דעתו והפעלת הסמכות מצידו, ולעמוד למשפט ציבורי ותקשורתי על אחריות אישית בה הוא נושא.

פעלו בישראל לאורך שועדות חקירה  תשורמסקנות של עיקרון האחריות האישית הוטבע, כאמור, ב

 ועדת החקירה. סמכותה שלמהשנים ובחרו לראות את המימד האישי כחלק בלתי נפרד מחובתה ו

חנות הפליטים בבירות הבהירו היטב חברי הועדה את החובה מבדו"ח ועדת כהן לחקירת האירועים ב

המוסרית והציבורית התלויה במימד האישי, וכך כותבים: "...העדר כל חוק חרות בעניינים שונים אינו 

חינה ציבורית על פוטר את האדם שמעשיו עומדים לביקורתה של ועדת החקירה מלתת את הדין מב

מעשים או מחדלים המצביעים על חוסר יעילות מצדו, על העדר תשומת לב ראויה לתפקידו ועל מעשים 

שנעשו בפזיזות, ברשלנות בחוסר תבונה ומתוך אי ראיית הנולד... שום ועדת חקירה לא תמלא את 

יו ומחדליו נבחנים, יהא תפקידה כראוי אם לא תערוך ביקורת כזו במהלך סמכויותיה כלפי כל אדם שמעש

עיקרון זה מדגים היטב עד כמה חשוף ראש הממשלה לביקורת אישית על  .49מעמדו הציבורי אשר יהיה"

מרחב הפעולה הרב המצוי בידו בתמרון  -ואולי במידה רבה גם בעקבות  - מעשיו ומדיניותו, וזאת למרות

 מהלכי הממשלה.

ומתו האישית של ראש הממשלה לכישלון, וניתן למנות ועדת כהן לא הייתה כמובן היחידה שעסקה בתר

פוליטי על תפקודו ועתידו הציבורי והלצידה מספר ועדות חקירה אשר הייתה בהן תרומה מכרעת לדיון 

 של ראש הממשלה, וביניהן ועדת אגרנט, ועדת אור וכמובן, ועדת וינוגרד.  

ר לטעמנו מצליח להרחיב את הדיון אנו בוחרים להתעמק באופן מיוחד בדו"ח ועדת וינוגרד, אש

 של ראש הממשלה ולבטא תובנות משמעותיות בעניין זה.  תפקידושל ראש הממשלה אל  תפקודומ

כידוע, ועדת וינוגרד עסקה רבות בשאלת מיסודם של כלי עזר לעיצוב מדיניות, לגיבוש נהלי עבודת מטה 

ידם של מקבלי ההחלטות. במסגרת הדיון של גופים מקצועיים ומיומנים לצפעולתם  מסודרים ולהטמעת

המקיף שמקיימת הועדה בנושאים אלו מודגשת היטב האחריות השלטונית המוחלטת המוטלת על כתפי 

. הועדה חוזרת ומדגישה את העובדה כי בידי ראש ממנהראש הממשלה והמורכבות הייחודית הנגזרת 

יות הנוגעות להובלת הממשלה וקביעת סדר הממשלה סמכויות אישיות רבות, וכי הוא אוחז בעיקר הסמכו

יומה. הדו"ח ממחיש עוד כי מרכזיות זו של ראש הממשלה נובעת בין השאר מכך שהוא למעשה היחיד 

המחזיק בתמונה הכוללת לצורך ניהול המדיניות הממשלתית, וכי הוא מהווה צומת בלעדית המחברת את 

 בכל בקי להיות נדרש ביותר. הוא ותובעני קשה הוא הממשלה של ראש תפקידוכל זרועות המדיניות: "

 של מלבדו נוסף גוף או תפקיד כיום ממלא אין...המדינה יומה של סדר על העומדים המרכזיים הנושאים

 אליו כי העובדה בשל אצלו, ואצלו בלבד. הן נמצא כולו הידע. הידע מכלול את הממשלה המרכז ראש

 שאין רגישים או וידיעות סודיים חומרים אליו שמועברים ווןמכי השונים, והן מהגורמים החומר מועבר

 .50"מלבדו לאיש

על" יחיד ובלעדי, אשר -דברים אלו מצד הוועדה ממחישים את תפקידו של ראש הממשלה כ"מתכלל

סמכויותיו השונות אוצרות בהן את היכולת להתבונן על מרחב המדיניות מקצה לקצה באופן הייחודי 

לבד. וכך, גם אם סמכויותיו אינן מגדירות זאת במפורש, הרי שתמונתן הכוללת לראש הממשלה, ולו ב

מייצרת בסופו של דבר תפקיד יחיד במינו, העומד לביקורת אישית בשעת מבחן, או כדברי הועדה: 

                                                           

 . 77(, עמ' 2938טים בבירות )"ועדת כהן"( )דו"ח ועדת החקירה לחקירת האירועים במחנות הפלי 49

 .209(, עמ' 1007, )"ועדת וינוגרד"(, הדו"ח החלקי )1001דו"ח הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון  50
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והוא בודד  –"ברגעים כאלה עניינים גורליים עשויים להיות תלויים בשיקול דעתו, בידע שלו ובניסיונו 

 .51"בהם מאוד

החקירה שמבצעת ועדת וינוגרד איננה מייצרת תובנה כוללת מעין זו בלבד, אלא גם מספקת היכרות 

קרובה יותר עם אופני הפעולה ודרכי הביצוע של ראש הממשלה בתפקידו. דרך הניתוח של המהלכים 

והוצאתה והפעולות שקדמו וליוו את היציאה למלחמת לבנון השנייה, מתקבלת הצצה אל נבכי המדיניות 

על" לכדי שלל מימדי הביצוע: ניהול תהליך קבלת ההחלטות -אל הפועל, הפורטת את אותו "תכלול

בממשלה ובפורומים הרלוונטיים האחרים, קביעת אופי הישיבות, הרכבן וסדר היום שלהן, הכנת טיוטות 

ולות צבאיות ההחלטה לכל הפורומים, ניהול הקשר הישיר עם גורמי הביטחון והמודיעין, אישור פע

 .   52ממוקדות וכן ניהול המגעים הבינ"ל ותהליכי המו"מ מול המדינות השונות

ההתייחסות הפרטנית למימדי הביצוע השונים, ובייחוד בשעת משבר, מדגימים היטב את הטוטאליות 

שבתפקיד ראש הממשלה. הוא היחיד המצוי בה בעת בכלל גזרות הפעולה ומפעיל את סמכויותיו 

ת באופן שכמעט איננו מוגבל, הן בשליטה בסדר היום על כל המשתמע מכך, והן בניהול בפועל של הייחודיו

 תחומים מיניסטריאליים לפי שיקול דעתו ומיומנותו הפוליטית.

 

צמתיים אלה של הפעלה וניהול, המתבטאים היטב בדו"ח, יובאו בהרחבה בהמשך העבודה, מאפיינים עו

 - פק רקע מהותי להבנת התרומה המרכזית של ועדות החקירה לעניינינויש בהם בכדי לסכבר כעת אולם 

 הצבת גבולות נורמטיביים וציבוריים לאופן תפקודו והתנהלותו של ראש הממשלה.

דו"ח וינוגרד מספק כר נרחב של התייחסויות למחדל מהותי בתפקודו של ראש הממשלה, ואינו חוסך 

ו בהיבטים שונים. די להביט בפסקת הסיום של הפרק הבוחן שבטו בשורה של ציוני "נכשל" על התנהלות

את  מוצאים "אנואת תפקודו של ראש הממשלה להכרה בעומקה של הביקורת המוטחת מצד הועדה: 

 במהלך האחרות ביולי, וההחלטות 01-למערכה ב היציאה על שההחלטה לעובדה אחראי הממשלה ראש

ההכלה. הוא  טעמי מדיניות ושל המערכה זירת של עמוקה בחינה וללא במהירות התקבלו התגבשותה

אחראי  וללא מתווה אסטרטגי ברור. הוא היטב מעובדת תכנית ללא לפעולה לצאת שהוחלט לכך אחראי

 יעדי מסודרת, היחס בין בצורה נבחן, לא ובזהירות, וכי בבהירות נקבעו לא המערכה לכך שמטרות

 ללא נעשתה מורכבת כה למערכה שהיציאה לכך איאחר גם הוא להשגתם. שננקטו והדרכים המערכה

תיאום  שבוצע בעורף, ומבלי הנדרשת ההיערכות שבוצעה מבלי הצבאית, המוכנות רמת את שווידא

 אחריות דעת שיקול להפעלת הנוגע חמור לכשל יחד מצטרפים אלה כל החוץ. משרד עם הדוק

 .53"וזהירות

 

 

 

 

 

                                                           

 .209, עמ' שם 51

 219-280, עמ' שם 52

 . 285-281, עמ' שם 53
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החקירה הינם, אפוא, רחבים ועמוקים לאין ערוך מימדי הביקורת העומדים לרשותה של ועדת 

מהביקורת השיפוטית שהוצגה לעיל. לועדת החקירה עומדת הזכות לרדת לשורשם של היבטי מדיניות 

ואופני הפעלתה, ולבחון רבדים מהותיים באחריות האישית אותה נושא ראש הממשלה. ועדות החקירה 

ור ראש הממשלה, שמבטאות ציפייה להתנהלות מציבות בכך אמות מידה מקצועיות וניהוליות עב

 . 54שלטונית וציבורית בשגרה כמו בחירום

נכון הדבר שועדות חקירה אינן קמות חדשות לבקרים, וכן כי תהליך הביקורת מצד ועדות שכאלה הינו 

ת ארוך ומקיף ואינו מאפשר חוות דעת ותגובה ציבורית מיידית. יחד עם זאת, דווקא ייחודיותן  של ועדו

החקירה והעובדה שאלו קמות במקרי קצה חריגים, מאפשרת לאותן נורמות תפקודיות המוצגות מצידן 

לשמש כחרב איתנה המונפת מעל המנהיגות הנבחרת ובראשה ראש הממשלה. לועדות כגון אלה נוכחות 

ראש  משמעותית בשיח הציבורי והפוליטי, וביכולתן לשמש כנקודת מפנה של ממש בחייו הציבוריים של

הממשלה. לכן בסיכומו של דבר, גם אם ספורים הם המקרים בהם נתנה ועדת חקירה את דעתה באופן כה 

חריף כלפי ראש הממשלה הרי שעצם נוכחותו של כלי ביקורתי מעין זה והסמכות הרחבה הנתונה בידו 

ב בעיצוב יש בו כדי לראות בועדות החקירה גורם חשו –לבחון את מימדי התפקוד של ראש הממשלה 

 גבולות הסמכות של ראש הממשלה בישראל.  

 

 נורמטיבי-סיכום הפרק המשפטי

, ראש הממשלהכאשר הם נדרשים לעניין גבולות תפקידו וסמכותו של  סקירה שלעיל,בכפי שהראינו 

נוטים המחוקקים, השופטים ואף וועדות החקירה השונות, להותיר עבורו מרחב פעולה ושיקול דעת 

ראש , לצד אחריות כבדה לתוצאות ההחלטות שהוא מקבל. כל אלו מותירים את פועלו של רחבים ביותר

למשפטם של הציבור ושל נבחרי הציבור, וממעטים להתערב בפרטי החלטותיו ואופני פעילותו.  הממשלה

עם זאת, יהיה זה מוגזם לקבוע כי ראשי ממשלה בישראל יכולים לנהוג כאוות נפשם בכל נושא. על כן, 

עתה לאופן שבו ממלאים  שתפנה כה, צריראש הממשלהמקורות לסמכותו וגבולות תפקידו של ה ינתבח

ראשי הממשלה השונים את החלל הריק והמרחב העצום לפעולתם, ואת מערכות האילוצים שבתוכן הם 

מבנה הארגוני הההסדרים ו מערכתבתוך  ראש הממשלהמקומו של לשם כך יהיה עלינו לבחון את פועלים. 

    של הרשות המבצעת. זה יהיה עיסוקו של הפרק הבא.

                                                           

חקירה כלפי ראש הממשלה ניתן דוגמא מוצלחת הממחישה את רמת הציפיות הגבוהה המופגנת על ידי ועדת ה 54

ברק: "... מר ברק לא היה ער במידה הנדרשת, בהיותו ראש אהוד דברי ועדת אור על ראש הממשלה ב למצוא 

ממשלת ישראל, לתהליכים המתרחשים בחברה הערבית בישראל, אשר יצרו חשש ממשי לפריצת מהומות בקנה 

יערכות הולמת של משטרת ישראל להתפרצות מהומות מידה נרחב.... לא נתן דעתו  בצורה מספקת לצורך בה

כאמור, וכי בכך נמנע מלתת את דעתו במידה הנדרשת לנושא שהוא בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל 

ולשלום אזרחיה... לא נקט פעולות מספיקות למניעת השימוש באמצעים קטלניים או להגבלתו על ידי המשטרה...  

ראש ממשלת ישראל, בכך שנמנע מלדרוש מן המשטרה או מן הממונים על פעולתה  לא קיים את חובתו, בהיותו

דיווח קונקרטי, מלא ומפורט על אופן פעולתה של המשטרה באירועים ספציפיים בהם נהרגו אזרחים או נפגעו 

ירור ועדת החקירה הממלכתית לב -קשה, ועל הסיבות, בכל אירוע כזה, לתוצאה של פגיעה בחיים או בגוף...." 

 .78, )ועדת "אור"(, שער חמישי, סעיף 1000התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 
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 של הממשלה  קבלת ההחלטות בתהליכי ראש הממשלהמקומו של  – 'פרק ג

  תהליכי קבלת ההחלטות הפנימיים של הממשלה

במסגרת המשטר הפרלמנטרי הישראלי, הנובע גם מסמכויות  נהנית מכוח עצום ,כגוף קיבוצי ,הממשלה

כאמור במצב הקיים בישראל, חלק ניכר  המוקנית לה.דיה, וגם מהסמכות השיורית בי ותמפורששהופקדו 

מההסדרים לפיהם פועלת הרשות המבצעת אינו מוצא את ביטויו בהוראות חוקתיות או בחקיקה 

, ואלו נוטים להתייחס בעיקר להסדרים מבניים של הממשלה הנוגעים לשיטת המשטר ולכוחה 55ראשית

ון בממשלה, מבלי להתייחס לגורמים אחרים ברשות המבצעת, לבד מהממשלה אמ-של הכנסת להביע אי

כחבר שרים. עם זאת, הממשלה בישראל אינה גוף מונוליתי והרמוני אלא דווקא גוף רחב ומגוון ביותר, 

הכולל שרים ממפלגות וממגזרים שונים )ולעתים גם שרים מקצועיים שאינם מזוהים פוליטית(, וכולל גם 

ן האינטרסים והאופי של משרדי הממשלה השונים. הגודל והגיוון, היוצרים קושי בקבלת שוני רב בי

, אינם ייחודיים לישראל, וניתן לומר כי במרבית הדמוקרטיות המבוססות 56החלטות קולקטיבית באמת

ובעיות של תיאום בין חלקי הממשלה  מגלמים החיים הפנימיים של ממשלות מתחים בלתי מבוטלים

מצריך את גיבושם  ,הנתונה באופן קולקטיבי בידי הממשלה ,דבר מביא לכך שמימוש הסמכותהשונים. ה

של תהליכי קבלת החלטות פנימיים, הנגזרים מיחסי הכוחות הפנימיים בתוך כל ממשלה וממשלה, ומכך 

בתוך תהליכים פנימיים אלו צפוי להניב תובנות חשובות  ראש הממשלהמשתמע גם כי ניתוח מקומו של 

 גבי מקורות הסמכות וגבולות הכוח והאחריות שלו במשטר הישראלי.ל

המכשיר המרכזי להסדרת תהליכי קבלת ההחלטות הפנימיים של ממשלות ישראל הוא תקנון  

הממשלה, המאושר על ידי כל ממשלה בתחילת כהונתה, והמפרט את מועדי ישיבותיה, את הנהלים 

ונושאים לדיון על שולחן מליאת הממשלה, את הכללים וההליכים הדרושים לשם הנחת הצעות החלטה 

ליישוב מחלוקות בין חברי הממשלה, את נהלי העבודה של וועדות השרים השונות, ואת ההליכים 

המסדירים את עבודת הממשלה מול גורמים חיצוניים כגון הכנסת, גופים מייעצים ואף מדינות זרות. 

ראש יים לתהליכי עבודת הממשלה ואת מקומו של השורות הבאות יסקרו את קווי היסוד המרכז

 , בראשות ח"כ בנימין נתניהו.31-בתוכם, כפי שהם מצטיירים מתקנון הממשלה ה הממשלה

הישיבה השבועית של ממשלת ישראל מתקיימת בשגרה בימי א', ומזכירות הממשלה מעבירה לשרים 

את ישיבות הממשלה  וא שמנהלה ראש הממשלהאת סדר היום המתוכנן, כמה ימים קודם לישיבה. 

. שרים המעוניינים להניח על שולחן 57וכאשר הוא אינו יכול להגיע לישיבה הוא רשאי לבחור לו מחליף

דברי הסבר המפרטים בצירוף  58הממשלה הצעות לסדר יום, נדרשים להגישן מראש למזכירות הממשלה

נוספים הכוללים הערכות עלות )כמו  תוניםוכן נ ,ןזמנים לביצוע ותלוח ן,את הצורך בהות, הצעלרקע האת 

גם מקורות תקציביים למימונן(, ציון  עמדתם של שרים אחרים הנוגעים להצעות )במידה שיש כאלו(, 

השלכות ההצעות על משק המדינה, מצבת כוח האדם הנדרשת לביצוען, אזכור החלטות ממשלה קודמות 

משפטיות. מזכירות הממשלה היא הגוף האחראי לוודא  בנושא, ציון חלופות להצעות וכמו כן גם חוות דעת

שההצעות העולות על שולחן הממשלה אכן עומדות בנהלים האמורים, ומזכיר הממשלה רשאי לעכב את 

במידה שהן אינן עומדות בקריטריונים. תקנון הממשלה מפרט גם הליכי  ראש הממשלההגשת ההצעות ל

                                                           

55
 .73 ', עמ7דו"ח מזכיר הממשלה, נספח  

56 Jean Blondel. Ibid, p.3 

 .28תקנון הממשלה, סעיף  57

 .5, סעיף שם 58
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, ועבור אישור יזמות חקיקה 59על אמנות בינלאומיותהגשה ואישור מיוחדים עבור חתימת הממשלה 

מלבד כל אלה מציין תקנון הממשלה באופן מפורש סמכויות המוקנות לראש  .60שמקורן במשרדי הממשלה

 הממשלה אותן ניתן לחלק באופן קטגורי, להלן:

 בסדר היום של הממשלה  ראש הממשלהשליטת 

סמכות בלעדית ושיקול דעת בלתי  הממשלה ראשלאחר שהוגשו ההצעות, מעניק תקנון הממשלה ל

קובע אם ומתי תעלה כל הצעה לדיון, כמו גם  ראש הממשלהמסויג בכל הנוגע לקביעת סדר יום הממשלה. 

על סדר  ראש הממשלה. השפעת 61את משך הזמן שיוקצב לדיון בה ואת הקצאת הזמן שיקבל כל דובר

רגה הנרחבות הנתונות בידיו. שכן, בעוד יומה של הממשלה מתחזקת עוד יותר עקב סמכויות ההח

שההצעות של השרים לסדר היום נדרשות, כאמור, לעמוד במגוון נהלים ופרוצדורות )מבלי שהדבר יחייב 

עצמו אינן נתונות תחת אותם  ראש הממשלהלהביאן למליאת הממשלה(, הצעות  ראש הממשלהאת 

רשאי להעלות בעצמו, או לאשר  ראש הממשלהו. כללים, והוא רשאי להעלות הצעות לסדר יום כראות עיני

, והוא אף רשאי להניח על שולחן הממשלה 62לשרים להעלות הצעות גם כאשר הן אינן עומדות בנהלים

 . 63הצעות אשר לא הופיעו מראש על סדר היום

רשאי לכנס את הממשלה לכינוס מיוחד  ראש הממשלהכמו כן, לשם דיון או החלטה על הצעות שונות, 

, ובסמכותו גם להימנע מכינוסה, ובמקום זאת להורות על העברת החלטות שונות 64מועד שימצא לנכון בכל

. נוסף על כך, במידה שהצעת החלטה עלתה על שולחן הממשלה, ולא 65לאישור במשאל טלפוני בין השרים

רשאי  להראש הממשהתקבלו הסתייגויות לגביה מחברי הממשלה או שההסתייגויות הוסרו במהלך הדיון, 

 . 66להביא לאישורה האוטומטי, מבלי לקיים הצבעה בנושא

ניכרת גם בשלבים אחרים של תהליך קבלת ההחלטות הפנימי של  ראש הממשלהסמכותו העצומה של 

וגשה על ידי אחד השרים, אך אותו שר מעוניין לעכב ההממשלה. לדוגמא, במידה שהצעת חוק ממשלתית 

)כתוצאה מחשש שלא בשלו התנאים להעברתה, למשל(, הדבר מצריך  או למנוע את העלאתה לסדר היום

את אישור וועדת השרים לענייני חקיקה, הרשאית להמשיך את הטיפול בהצעה גם כנגד רצון השר היוזם, 

 .67החליט אחרת ראש הממשלהאלא אם 

 כפוסק ובורר ראש הממשלהמעמדו של 

ב שבו לעתים קרובות מתעורר צורך לתווך כאמור, הגיוון והגודל של ממשלות ישראל יוצרים מצ

בתוך תהליכי  ראש הממשלהולפסוק במחלוקות המתעוררות בין השרים השונים. מקור חשוב לכוחו של 

כפוסק ובורר במחלוקות פנימיות בין  ןקבלת ההחלטות הפנימיים בממשלה, נובע מתפקידו המוסדר בתקנו

כלשהי אשר מספר שרים טוענים כי היא נמצאת  שרים. לדוגמא, כאשר מתעורר הצורך ביזמת חקיקה
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. 68ראש הממשלהבתחום אחריותם, הסמכות לפסוק מי יהיה השר שיטפל בה נמצאת באופן בלעדי בידי 

באה לידי ביטוי גם במקרים שבהם שרים נדרשים לשתף פעולה זה עם זה. לדוגמא,  ראש הממשלהסמכות 

כאמור, מחייב הבאת תגובתם של שרים אחרים  חלק הכרחי בהליך הכנת הצעה לסדר יום הממשלה,

שההצעה נוגעת להם. עם זאת, כאשר השרים הנוגעים לדבר נמנעים מלהגיב לטיוטת ההצעה, הם מקשים 

דבר אשר יכול לשמש  –על השר היוזם להשלים את ההליך ולהביא את ההחלטה למליאת הממשלה 

נים בהעברתן. כאשר שר יוזם נתקל בתרחיש בידיהם כלי לעיכוב הטיפול בהצעות אשר אין הם מעוניי

, הרשאי להעלות את ההצעה גם ראש הממשלהמסוג זה, הוא אינו יכול לקדם את הצעתו ללא התערבות 

. שרים 69ללא תגובת השר הנוגע לדבר, תוך שהוא מציין בפרוטוקול את היעדר תגובת השר לטיוטת ההצעה

בקשים להפעיל סמכות המשותפת להם ולשרים גם במקרים בהם הם מ ראש הממשלהנזקקים לעזרת 

הוא שיכול לסייע בידם בכך  ראש הממשלה, אשר אינם משתפים עמם פעולה. במקרים אלו, רק 70אחרים

שיעלה את הדבר על שולחן הממשלה, אשר בסמכותה לחייבם לשתף פעולה ואף להפקיע תחומי אחריות 

 משרים סרבנים. 

 על-כמנהל ראש הממשלהסמכויותיו של 

בכל  ציבוריותר מסך כל חלקיה, והיא אחראית בפני הכנסת וה נההי ,כגוף קיבוצי ,כאמור, הממשלה

הנוגע לניהול כלל ענייני המדינה. לעתים קרובות מקבלת הממשלה החלטות בנושאים לאומיים כגון 

י משרדים או בנושאים חוצ ,תקציב המדינה, הכרזה על מלחמה ומינוי נושאי תפקיד ברשויות סטטוטוריות

ככל שהממשלה גדולה יותר, וככל שענייני המדיניות הנתונים תחת אחריות השרים הם תובעניים  .ורשויות

ומורכבים יותר, כך הם נוטים לעסוק במידה מוגברת בענייני משרדם, תוך הקדשת תשומת לב והעמקה 

חוצות רשויות, נתקלים  . כמו כן, הביצוע והמעקב אחר ביצוע החלטות71פחותות לעניינים כלל לאומיים

לעתים קרובות בקשיים שמקורם בטריטוריאליות ארגונית, קושי בהפעלת סמכויות משותפות, ואף 

בהתנגדות גורמים שונים במינהל הציבורי. כפי שהראינו בפרקים הקודמים, מבחינה פורמאלית, האחריות 

והשרים אחראים כלפיו על , ראש הממשלהל"תמונה הגדולה" של התנהלות הממשלה מוטלת על כתפי 

לנהל את ענייני הממשלה כראות עיניו  ראש הממשלהענייני משרדיהם. עם זאת, יכולתו האפקטיבית של 

ראשית, שרי הממשלה נהנים מאוטונומיה נרחבת בתחומי  :היא מוגבלת מאד, וזאת עקב מספר גורמים

ג בעניינים שונים הנתונים לתחומי להורות להם כיצד לנהוישירה  אין סמכות ראש הממשלהאחריותם, ול

העיסוק של משרדיהם )סמכות זו מסורה רק בידי הממשלה כולה(. שנית, שרי הממשלה ממונים מתוקף 

ראש , ומשמעות הדבר היא כי במידה ש72הם המקצועייםהסכמים קואליציוניים ולא בהכרח עקב כישורי

שאינו חבר במפלגת )בעיקר שר שהו כל מכהונתו שרמעוניין מסיבה זו או אחרת להעביר  הממשלה

 משבר קואליציוני.בבדרך כלל כרוך (,  הדבר השלטון

להבטיח את ניהולם  ראש הממשלהעם זאת, למרות המגבלות המהותיות המוטלות על יכולתו של 

התקין של משרדי הממשלה, תקנון הממשלה בכל זאת מפקיד בידיו מספר כלים חשובים אשר יכולים 

מעקב  ראש הממשלהבמשימה. ראשית, התקנון מטיל על מזכיר הממשלה לבצע עבור  לסייע לו לעמוד
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)מדובר במעקב בלבד, וכל פעולה אקטיבית נוספת לשם יישום  73שוטף אחר ביצוען של החלטות ממשלה

עליו עוד ידובר בהמשך העבודה(. על  – ראש הממשלההחלטות, מבוצעת על ידי אגף תיאום ובקרה במשרד 

, ויבקש (אך לא פחות מאחת לחודשיים) משלה יפנה בכתב אל השרים מדי פעםמזכיר המ פי התקנון,

בנושאים שעליהם החליט ראש . דיווחים בכתב תוך חודש על ביצוע ההחלטות הנוגעות למשרדיהם

-במקרים של אי. ויקבל דיווחים תוך שבוע ,הממשלה, יפנה מזכיר הממשלה אל השרים אחת לשבועיים

מזכיר  ביצוע שסטה במידה כלשהי מהחלטה, יבררבמקרה של או של החלטה, ביצוע חלקי  ,ביצוע החלטה

הממשלה עם השר הנוגע בדבר את הסיבות לכך ואם יש אפשרות לבצע את ההחלטה כפי שנתקבלה, או 

ראש . שנית, נוגעים בדברהמזכיר הממשלה ידווח על כך לראש הממשלה ולשרים . אם יש צורך לשנותה

לחייב שרים להופיע בפני הממשלה ולבצע סקירות על ענייני  –כל אימת שיחפוץ  –י רשא הממשלה

אשר עליהם להגיש למזכירות  –, והוא יכול גם לדרוש מהם דיווח בכתב על ענייני משרדיהם 74משרדיהם

גם אם  - ראש הממשלההממשלה בתוך שבוע מהיום שבו נתבקשו לעשות זאת. כלים אלו, המסורים בידי 

תמודדים באופן מושלם עם המגבלות המושתות עליו בכל הנוגע למעורבות בניהולם של משרדי אינם מ

בכל זאת מעניקים לו יכולת מסוימת לקבל מידע נדרש, ולהביא למליאת הממשלה עניינים  –הממשלה 

 הדורשים תיקון.

 על מידע ראש הממשלהשליטת 

מודרנית, הביאה הניות ציבורית במדינה מדיויישום המורכבות ההולכת וגוברת בכל הנוגע לעיצוב 

להגברה משמעותית בחשיבותה של עבודת מטה ושל איסוף והצגת מידע בפני מקבלי ההחלטות במדינה. 

למרות הסמכויות הנרחבות המסורות בידיה של הממשלה בישראל, יכולתה האמיתית להשפיע על הכרעות 

ון על הנושאים המונחים על שולחנה. לאור זאת, יש תלויה במידה רבה במידע שיוצג בפניה לפני ובעת הדי

, אשר יוכלו 75אינה מצוידת בגופי ייעוץ כפופים ,כגוף קיבוצי ,השלכות מהותיות לכך שהממשלה בישראל

לסייע לה לקבל החלטות מושכלות. עניין זה יוצר סכנה לכך שהממשלה תתנהל לעתים קרובות כחותמת 

ידי גורמים אחרים, השולטים בידע הרלוונטי. יש בכל זאת לציין,  גומי להחלטות אשר התקבלו למעשה על

המסוגלים לסייע לו בניתוח  ,כי לכל אחד מהשרים יש יועצים אישיים בלשכתו וגופים מקצועיים במשרדו

הצעות שונות. עם זאת, גורמים אלו עוסקים ומתמחים בעיקר בענייני המשרד שבתוכו הם פועלים, כך 

, אינה תחומית-או לתכלל מדיניות רב ות הנמצאות בתחומים מקצועיים אחריםשיכולתם לנתח סוגי

בהכרח מספיקה לשם סיוע לשר לקבל החלטות בנושאים אלו. הדבר מביא לתלות של הממשלה בגופים 

חיצוניים בכל הנוגע למידע הרלוונטי לצורך קבלת החלטות. מרבית המידע מגיע אליה מהמשרדים 

ראש ההצעות השונות, ובמקרים מסוימים הוא מגיע מגופים הנמצאים במשרד והרשויות אשר יזמו את 

. מציאות ראש הממשלה)עליהם ידובר בהמשך(, או מגורמים שהוזמנו לישיבות הממשלה על ידי  הממשלה

מתוקף היותו השר היחידי בממשלה, המסוגל לשמש גורם מאזן  ראש הממשלהזו מעצימה את כוחו של 

צא ברשותם של המשרדים והרשויות היוזמים את ההצעות המגיעות לשולחן מול הידע והכוח הנמ

 הממשלה.

                                                           

73
 .79תקנון הממשלה, סעיף  

 .21, סעיף שם 74

עץ הכלכלי של הממשלה. עם זאת, הוא אינו כפוף לה, אינו משתתף למעשה, נגיד בנק ישראל מוגדר על פי חוק כיו 75

בשגרה בישיבותיה, ומרבית עיסוקיו אינם נוגעים לסדר יום הממשלה. מלבדו, כל גוף מייעץ אחר כפוף ישירות 

 לראש הממשלה או לאחד השרים. 
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לכוון ולנתב את התנהלות הממשלה על ידי שליטה במידע, מועצם אף יותר על  ראש הממשלהכוחו של 

סודיות  עקב 76ידי כך שהוא רשאי למנוע הצגת מסמכים רלוונטיים כתובים בפני הממשלה לפני קיום דיון

או דחיפות, ורשאי, כאמור, גם להעלות נושאים אשר לא הופיעו מראש על סדר היום, ועל ידי כך להגביל 

 את יכולתם של השרים להתכונן מראש לדיון בהם. 

בא לידי ביטוי גם ביכולתו לשלוט על המידע היוצא מן הממשלה כלפי חוץ.  ראש הממשלהכוחו של 

, ומעניק לו 77נוע הופעת דיון בנושא כלשהו בפרוטוקול מטעמי סודיותלמ ראש הממשלההתקנון מאפשר ל

את הזכות לקבוע למי ישלחו העתקי פרוטוקול של ישיבות הממשלה )אם כי התקנון מפרט רשימה של 

אשר הוא מחויב להעביר אליהם עותקי  -כגון נגיד בנק ישראל והיועץ המשפטי לממשלה  -גורמים 

)הוא  שר המתאם בין הממשלה לבין הכנסתהוא שבוחר מי יהיה ה אש הממשלהרפרוטוקול(. נוסף על כך, 

(, והוא רשאי לקבוע מי מהשרים יציג בפני הכנסת את עמדת יכול להטיל על אחד מסגני השרים תפקיד זה

הודעת ממשלה או בקשה לאישור פעולה, הטעונות הודעה  יביא לפני הכנסתהממשלה בנושאים שונים, או 

 . 78הכנסת אישור אתלכנסת או 

 ראש הממשלהועדות השרים ו

נהנה מהשפעה עצומה על סדר יומה של הממשלה,  ראש הממשלהכפי שהראינו עד כה במהלך פרק זה, 

על פתרון מחלוקות בין שרים, על המידע המוצג בפני הממשלה ועל עניינים רבים אחרים המגיעים לשולחן 

וחלק ממנה מתבצע דווקא  ,למליאת הממשלה בלבד הממשלה. עם זאת, עבודת הממשלה אינה מוגבלת

 ראש הממשלהבוועדות השרים השונות, העוסקות במגוון גדול של נושאים, ואשר רק בחלק מהן נוהג 

מיועדות לשפר את איכות הדיון  ,שעבודתן מרוכזת על ידי מזכיר הממשלה ,. וועדות השרים79להשתתף

וועדות שרים  51)הנתונים מלמדים כי קיימות מעל  בהצעות השונות ולהוריד עומס ממליאת הממשלה

(. סמכות הוועדות אינה מוגבלת להכנת הצעות 80שונות בממשלת ישראל, אם כי רק חלקן פעילות באמת

תוך ,  81בלבד, והממשלה יכולה להסמיכן גם לקבל החלטות "על דעת הממשלה" מבלי להביאן למליאה

ערר על ההחלטות שהתקבלו. חלק מהוועדות מוקמות עקב  שהיא מותירה לשרים, במרבית המקרים, זכות

החלטות ממשלה, בעת שקיומן של וועדות אחדות מוסדר בחוק. סדר היום של כל אחת מהוועדות נקבע על 

ידי השר היושב בראשה, וזכות ההצבעה בוועדות מוגבלת לשרים החברים בהן )אם כי שרים הנעדרים 

 (. 82יצביע במקומם מישיבה רשאים למנות להם מחליף אשר

מהשפעה עצומה על התנהלותן.  ראש הממשלהלמרות הביזור הרב המאפיין את עבודת הוועדות, נהנה 

לרוב על פי מפתח קואליציוני,  ,קובע את שיבוצי השרים בוועדות ראש הממשלהיחד עם מזכיר הממשלה, 

שבת בראש וועדה זו או בוחר שלא ל ראש הממשלהורשאי לעמוד בראש כל וועדה שיחפוץ. גם כאשר 

 ,כמו כן, בניגוד לשרים אחרים .83אחרת, הוא רשאי לנהל את ישיבותיה כל אימת שיבחר להשתתף בהן

 ראש הממשלה –אשר רשאים להצביע רק בוועדות שבהם הם חברים )אלא אם הם מחליפים חבר אחר( 

                                                           

 .20תקנון הממשלה, סעיף  76

 .11, סעיף שם 77

 .71-75 ', עמשם 78

 .30 ', עמ7שלה, נספח דו"ח מזכיר הממ 79

 .30 'עמ, שם 80

 .15תקנון הממשלה, סעיף  81

 .85, סעיף שם 82

 .80, סעיף שם 83
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אי גם לקבוע כי בוועדות נהנה מזכות הצבעה בכל הוועדות שבישיבותיהן הוא בוחר להשתתף, והוא רש

 . 84מסוימות לא תהיה ליתר השרים זכות חילוף ומילוי מקום

ככלי נוסף לשליטה על סדר היום של הממשלה, שכן, הוא  ראש הממשלההוועדות יכולות גם לשמש את 

רשאי להסיט הצעות שונות ממליאת הממשלה אל שולחן הוועדות או להיפך, בהתאם לשיקול דעתו 

ידי כך הוא יכול להכתיב במידה רבה את אופן הטיפול בהצעות השונות, כך שהצעות שהוא . על 85הבלעדי

מעוניין לקדם, יידונו רק בפורום שבו סיכויי העברתן הם הגדולים ביותר. באותו אופן, הוא יכול "לקבור" 

ביותר.  הצעות שהוא מעוניין לבלום, על ידי העברתן לפורום שבו קידומן צפוי להתעכב במידה הגדולה

בא לידי ביטוי גם כפוסק ובורר במקרים שבהם קיימת מחלוקת לגבי הוועדה  ראש הממשלהכוחו של 

יכול להחליט באיזו וועדה יידון הנושא האמור,  ראש הממשלהשבתחום אחריותה נמצא נושא כלשהו. 

בי הראש ינהל את ויכול גם לקבוע כינוס משותף של מספר וועדות לדיון בנושא, תוך שהוא מחליט מי מיוש

 .86הישיבה המשותפת

 בעתות חירום ראש הממשלהסמכויות 

תוך הותרת חלל ריק עצום בכל הנוגע לסדרי , כאמור, התייחסות המחוקק אל הממשלה כאל גוף קיבוצי

מעניקה חשיבות עצומה לתהליכים הפנימיים המתקיימים בפועל  ,פעולתה הפנימיים של הרשות המבצעת

חשיבותו רק מתגברת בעת מצב חירום,  –שלה. ככל שהדבר משמעותי בעתות שגרה במסגרת פעילות הממ

אפיינים היוצרים קושי אלו מ .המחייב קבלת החלטות מהירה ולעתים אף מיידית ורמה גבוהה של סודיות

לקיים את ההליכים הנהוגים בפעולת הממשלה בעת שגרה, ועשויים לחייב קבלת החלטות עוד בטרם תוכל 

התכנס. למעשה, גם כאשר מתאפשר לכנס את הממשלה לשם דיון חירום, יתכן כי צרכי הממשלה ל

הסודיות המתחייבים מהמצב יימנעו מראש הממשלה ושר הביטחון מלהעביר לידי הממשלה את כל 

המידע הדרוש לשם קבלת החלטות מושכלת, כך שהיא תמצא עצמה מאשרת החלטות אשר היא אינה 

ולשר הביטחון, אך הן גם  ראש הממשלהת ממין זה מעניקות כוח עצום ל. סיטואציו87מודעת לטיבן

מטילות על כתפיהם אחריות אישית עצומה על ההחלטות שהם מקבלים בהיעדר גיבוי אמיתי מחבריהם 

 לממשלה. 

לאור חשיבותם הרבה בישראל, מקבלים ענייני ביטחון וחירום התייחסות נרחבת בתקנון הממשלה, 

. 88ת מצב חירום, להציע תקנות חירום בתחומי אחריותם ולהביאן לאישור הממשלההמאפשר לשרים, בע

מחויב לכנס את הממשלה בהקדם האפשרי ולדווח לה על  ראש הממשלהמרגע שהוכרז על מצב חירום, 

הנעשה. עם זאת, מרגע שמילא חובה זו, הוא אינו מחויב לכנסה שנית )הדבר הושאר לשיקול דעתו(, והוא 

מתקנון הממשלה כאוות נפשו )התקנון לא מציב סייגים לשיקול דעתו במצבי חירום( בכל  רשאי לחרוג

 . 89הנוגע להתנהלות הממשלה

                                                           

 .19, סעיף שם 84

 .55-51, סעיפים שם 85

 .80, סעיף שם 86

, )"ועדת וינוגרד"(, הדו"ח החלקי 1001דו"ח הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון בהתייחסות לכך ראה  87

 .217-219 'עמ(, 1007)

 .ד.1תקנון הממשלה, נוהל עבודת הממשלה בחירום, סעיף  88
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יכול  ,בשונה מיתר השרים ,ראש הממשלהבמידה שלא ניתן לכנס את הממשלה במהירות הנדרשת, 

בי חירום ניכר גם במצ ראש הממשלה. כוחו של 90להתקין תקנות לשעת חירום באופן מיידי וללא אישורה

נדרש שר הביטחון לקבל את  -עקב מצב חירום בטחוני  –בכך שלשם גיוס חירום של כוחות מילואים 

, בעוד שהסכמת הממשלה אינה הכרחית במידה שדחיפות העניין לא מאפשרת ראש הממשלההסכמת 

בכך שמרגע בעתות חירום בא לידי ביטוי גם  ראש הממשלה. מעמדו המיוחד של 91להמתין לכינוסה

מתמנה באופן מיידי כאחראי על ההסברה הלאומית כלפי פנים  ראש הממשלהשהוכרז על מצב חירום 

בניגוד לעתות שגרה, בהן מבוזרות סמכויות . זאת 92וחוץ, ומינהלת תקשורת לשעת חירום מוקמת במשרדו

 ההסברה בין גורמים שונים בממשלה.

 :והשרים ראש הממשלה

בכל הנוגע לתהליכים הפנימיים של עבודת הממשלה,  ראש הממשלהנות להסמכויות הנרחבות המוק

מתוקף הצורך שלו  –יוצרות תלות ניכרת של השרים בו. תלות זו מתקיימת במקביל לתלות שלו בהם 

לקבל את אישורם להצעותיו, ומתוקף תלותו במפלגותיהם )החברות בקואליציה( לשם העברת נושאים 

נומיה הנרחבת שממנה נהנים השרים בישראל במסגרת תחומי סמכותם שונים בכנסת. למרות האוטו

כל אימת שהם זקוקים לאישור הממשלה או  ראש הממשלהואחריותם, הם עדיין מוצאים עצמם נזקקים ל

הכנסת לצורך קידום ענייני משרדיהם, או במקרים שהם נדרשים לשתף פעולה עם שרים אחרים. תלות זו 

בהם נדרשים השרים  ,ים על קיצוצים או תוספות תקציביות למשרדים השוניםניכרת במיוחד במהלך דיונ

להשיג את שיתוף הפעולה של שר האוצר. במידה שאין הם מסוגלים להגיע עמו להסכמה, אין להם כתובת 

במקרה  ,, אשר נהנה מהשפעה מיוחדת על שר האוצר, ואשר ביכולתו להביאראש הממשלהאחרת מבלעדי 

 מכויות שר האוצר על ידי הבאת עניינים ישירות להחלטת הממשלה. לעקיפת ס ,הצורך

לעתים קרובות דואגים שרים, המעוניינים לקדם רפורמות שונות, לברר מראש את עמדת ראש 

. תלות 93הממשלה, ואת ההיתכנות של גיבוי מצידו, בטרם יחלו בניסיון ליישם את הרפורמות המתוכננות

אה אותם להשתדל לשמור עמו על יחסים טובים ועשויה להקשות , מביראש הממשלהזו של השרים ב

סמכויות החורגות מסמכויותיו  ראש הממשלהעליהם לסרב לבקשות שונות מצידו. הדבר יכול להקנות ל

הפורמאליות, ולאפשר לו להתערב בענייני הניהול השוטף של משרדי הממשלה, תוך העצמת מעמדו כמוקד 

 בתוך הרשות המבצעת.  ייחודי לקידום מגוון נושאים

. , זכינו לדוגמא טובה לכך94בראיון שקיימנו עם שר הרווחה ומזכיר הממשלה לשעבר, יצחק הרצוג

ישיבות  –נוהג להשתתף דרך קבע במה שמכונה "ישיבות חסמים"  ראש הממשלהבראיון סיפר השר כי 

פני ביצוע פרויקטים גדולים משרדיות הכוללות שרים ופקידים בכירים שנועדו להשיג תיאום מראש ל-בין

בהן,  ראש הממשלהוחוצי סמכויות. לישיבות אלו אין כל מעמד פורמאלי, אך לטענת השר, השתתפותו של 

והפרוטוקול שהוא מנהל )"סיכום ראש הממשלה"( מסייעים לקדם פרויקטים מורכבים אשר היו 

                                                           

 .ד.1שם, סעיף  90
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 .א.3, סעיף שם 92
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דוגמא מצוינת לאופן  "ישיבות החסמים" הן .95ראש הממשלהמתקשים להתקדם מבלעדי התערבות 

)חוקתית( של הרשות המבצעת, וליכולתו  יםהבלתי מוגדר חלליםבתוך ה ראש הממשלהפעילותו של 

ראוי לציין לקידום יזמות במגוון תחומי מדיניות.  –לתרום גם באמצעות כלים ופורומים בלתי פורמאליים 

ן ניתן למצוא בחוק ההסדרים לשנת אלו ככלי אפקטיבי למדי, שכ חסמים" ישיבות"ככל הנראה נתגלו כי 

על מנת  ראש הממשלההצעת החלטה לכך שהממשלה תמסד את ישיבות החסמים בראשות  1112-01

 .96לקדם פרויקטים של תשתית

גם מקשה עליהם להתקומם כנגדו במקרים שבהם  ראש הממשלהעל פי השר הרצוג, תלות השרים ב

ר לפקידים הכפופים לשרים אחרים. ראשי ממשלה חורג מסמכויותיו ופונה באופן ישי ראש הממשלה

נהגו לפנות באופן ישיר לקצינים בצבא, רפרנטים במשרד  ,כל אחד לפי נטיותיו האישיות והעדפותיו ,שונים

נוהג אשר הוליד גם  – ריםהאוצר וגורמים שונים ברחבי הרשות המבצעת, תוך שהם עוקפים סמכויות ש

יכולתם של ראשי ממשלות לפעול באפיק זה,  .97ול שרים שוניםעימותים חריפים של ראשי ממשלות מ

המעמד הייחודי  להדגמתהיא  אףאשר אינה קיימת עבור יתר השרים  )מלבד, אולי, שר האוצר( מסייעת 

    .ממנו נהנים ראשי ממשלות במרחב הסמכויות המטושטש של הרשות המבצעת בישראל

בנעשה במשרדים, כמו גם התלות של השרים בו, אינה  להתערב ראש הממשלהכוחו של ראוי לציין כי  

הייתה  , למשל,רשת הקשרים בין ראשי ממשלה, שרי ביטחון ושרי חוץזהה עבור כל משרדי הממשלה. 

. במדינות רבות שר החוץ הוא השני במעלה 98יותר מאשר עם יתר השרים מאז ומתמיד מורכבת ורגישה

יטחוני, היה מעמד זה שמור מאז ומתמיד לשר הביטחון. . בישראל, בגלל המצב הבראש הממשלהאחרי 

הכוח העצום שהוא מגלם, המנגנון המקצועי המנוסה העומד לרשות שר הביטחון, גורליות התפקיד, 

כולם הביאו לכך  –האוטונומיה הנרחבת שמגלם התפקיד ויוקרתם הציבורית של רבים משרי הביטחון 

ות החוץ והביטחון של המדינה, כל אימת שיחסיהם עם שרי שראשי ממשלה רבים התקשו לעצב את מדיני

שמור הביאה רבים מראשי הממשלה לבחור להביטחון עלו על שרטון. הכוח העצום המגולם במשרד זה, 

עם זאת, ראשי ממשלה שלא נהנו . ראש הממשלהלעצמם את תיק הביטחון ולמלאו במקביל לתפקיד 

 ראש הממשלההפקדת שני התיקים ) , ונראה כימם בתפקידמלגיטימציה כאנשי ביטחון התקשו לבסס עצ

  .99ושר ביטחון( בידי אדם אחד מצריכה נסיבות חריגות

מערכת יחסים מורכבת למדי, אם כי לעתים פחות מזו הנוגעת לשר הביטחון, מאפיינת גם את יחסי 

י החוץ של עם שרי החוץ והאוצר. התבטאויותיו של שר החוץ, מתוקף אחריותו לקשר ראש הממשלה

ומכאן, בין  –המדינה, זוכות לחשיפה ניכרת ולהשפעה על יחסי ישראל עם אויבותיה ובעלות בריתה 

השאר, נובעת השפעתו הייחודית של משרד זה, וקיומו כציר מרכזי בממשלה. גם לשר האוצר מעמד מיוחד 

ה להשפעה בכל ( שר מתאם אשר זוכראש הממשלהבממשלה, וזאת בין השאר מתוקף היותו )בדומה ל

 משרדי הממשלה, ואשר מגובה על ידי מנגנון מקצועי מנוסה. 

 

                                                           

ניות של ממש, ניתן למצוא בהצעת חוק ההסדרים דוגמא טובה לנוכחותו של "סיכום ראש הממשלה" ככלי מדי 95

כי "בהתאם לסיכום ראש הממשלה... תינתן למשרד הבריאות  (,7)עמ'  למשל ,מצוין ה, ב 1009-1020לשנת 

 ."תקנים לשיפור השירותים הניתנים על ידי המשרד 110תוספת של 
96

 .101 ', הצעת החלטה לממשלה, עמ1009-1020שינויים מבניים ורפורמות  

 יצחק הרצוג, ראיון. 97

 .255 'עמ, שםיעקבי, גד  98

 .253 ', עמשם 99
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  היחסים בין הממשלה וראש הממשלהפרק  סיכום

לממשלה בישראל סמכויות עצומות, אך היותה גוף רחב ומגוון יוצרת חשיבות עצומה לתהליכי קבלת 

בתוך  ראש הממשלהקומו של ההחלטות הפנימיים שלה, המסדירים את האופן שבו תופעל סמכות זו. מ

תהליך קבלת ההחלטות הפנימי של הממשלה, הוא כזה הנותן לו השפעה עצומה על עיצוב סדר יום 

שליטה בלעדית על סדר יומה של הממשלה, והדבר נותן בידו זכות וטו  ראש הממשלההממשלה. ל

ר את הצעותיו. ייבת לאשוחמה נהממשלה אינ, גם אפקטיבית על החלטות ממשלה שהוא מתנגד להן

תמריץ שלהם להצביע בהתאם התפקידו כבורר ופוסק מוסיף אף יותר לתלות השרים בו ומעצים את 

להצעותיו. גם ההשפעה המכרעת שלו בנוגע לטיב ולהיקף המידע שיקבלו השרים בבואם לקבל החלטות 

משלה, ולדרוש סמכויות לבצע מעקב אחר ביצוע החלטות מ ראש הממשלהמוסיף לכוחו. נוסף על כך, ל

יכולתו מהשרים דיווחים על ענייני משרדיהם, כמו גם כל מידע אחר שהוא מוצא כרלוונטי. במקביל, 

ולהיפך, מקנה לו ערוץ נוסף שבאמצעותו הוא  ת הממשלהלמליאהשרים וועדות לתמרן עניינים שונים בין 

הוא מעוניין לקדם. מעמדו יכול לטרפד הצעות שהוא מתנגד להן, או לטפל באופן מיטבי בהצעות אשר 

הייחודי מקבל משנה תוקף בעת מצב חירום, המעניק לו סמכויות ריכוזיות נרחבות. כל אלו תורמים 

ומסייעים  –ומתוך כך גם במדינה   ,כמוקד המשפיע ביותר בממשלה ראש הממשלהלביסוס מעמדו של 

י מדיניות. מעמדו הייחודי מסוגל להסביר את תלותם של השרים בו, ואת השפעתו על מגוון רחב של תחומ

להתערב בנעשה במשרדי הממשלה ובגופים שונים ברחבי הרשות המבצעת, אפילו  ראש הממשלהלאפשר ל

 כאשר אין הדברים נמצאים בתחומי סמכותו הפורמאלית.  

לממש את הסמכויות העצומות הנתונות בידיו, תלויה באופן הדוק  ראש הממשלהעם זאת, יכולתו של 

המדיניות העומדים לרשותו. שכן, היכולת לנווט את הממשלה ולקדם מדיניות במגוון תחומים, כמו  בכלי

יהיו מקורות מידע וגופי ניתוח  ראש הממשלהגם לקדם נושאים אסטרטגיים כלליים, תלויה בכך של

ע תלוי גם בסמכויות ביצו ראש הממשלהמדיניות בעלי יכולות מספקות, הכפופים למרותו. כוחו של 

ישירות המופקדות בידיו על פי חוק או על פי החלטת ממשלה, או כאלו שהוא לוקח לעצמו מתוקף היותם 

בלתי משויכים לאף אחד מהשרים האחרים. הדיון בגופי הייעוץ, התיאום, התכנון והביצוע העומדים 

 פרק הבא.יהיה עיסוקו של ה - ראש הממשלההנמצאים רובם ככולם בתוך משרד  – ראש הממשלהלרשות 
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 ראש הממשלהמשרד  – 'פרק ד

, נציין רק כי בנוסף לכל הסמכויות ראש הממשלהבטרם נתחיל בסקירת המבנה והמאפיינים של משרד 

אשר תוארו עד כה בעבודה, ראש הממשלה רשאי לקחת על עצמו גם תיקי ביצוע מרכזיים בממשלה, כגון 

(, משרד האוצר או כל משרד אחר. למעשה, משרד הביטחון )כפי שאכן עשו ראשי ממשלה רבים בעבר

לעתים קרובות בוחרים ראשי ממשלה לאייש תיקי שר הנותרים מיותמים כתוצאה משיקולים 

בין השאר עקב פרישתם של שרים ו/או מפלגות מן הממשלה. בתחילת כהונת  ,קואליציוניים שונים

טתו "לשמור בצד" את תיק גם כשר הרווחה, עקב החל ראש הממשלהממשלת אולמרט, למשל, כיהן 

 הרווחה על מנת להעבירו למפלגת יהדות התורה, במידה שזו תבחר להצטרף לקואליציה. 

לקחת על עצמו כל תיק בממשלה, ולשמש כ"כרית ספיגה" למשרדים  ראש הממשלהעצם היכולת של 

ראש שר בתוך הממשלה והרשות המבצעת. עם זאת, כא ראש הממשלהמיותמים, מעידה על ייחודו של 

מאייש תיק כלשהו בממשלה, סמכויות הביצוע המוקנות לו יהיו אלו המוגדרות עבור אותו  הממשלה

אחר באותו תפקיד, ולפיכך גם אין טעם מיוחד לדון בסמכויות אלו.  נבחרמשרד, ואשר היו מוקנות לכל 

קף היותם בלבד, מתו ראש הממשלהתחת זאת, יוקדש פרק זה לסמכויות ולגופים הנמצאים במשרד 

 ונמצאים ברשותו ללא קשר לתיקים הנוספים שיבחר או ייאלץ לקחת על עצמו. ראש הממשלהייחודיים ל

 

מגלה כי הוא כולל מגוון עצום של גופים השונים בגודלם,  ראש הממשלהעיון במבנה הארגוני של משרד 

. 100מתוקף חוק ראש הממשלהבעוצמתם ובתחומי עיסוקם, אשר רק חלק מהם נמצאים תחת אחריות 

מתוקף אחריותו למגוון  ראש הממשלהחלק מהגופים הם גופי ייעוץ, תכנון ותיאום הנמצאים במשרד 

ראש על של המדינה והממשלה, בעת שגופים אחרים הם כאלו שמקומם במשרד -תחומי מדיניות ולראיית

סמכויות והגופים הדרים אינו מובן מאליו כלל. ככלל, בדומה לטענתנו בפרק א', נראה כי מגוון ה הממשלה

, אינם תוצאה של רציונאל ברור, וקיומם במשרד ראש הממשלהבכפיפה אחת תחת קורת הגג של משרד 

גורמים פוליטיים, טכניים, סמליים ואחרים. השורות הבאות יוקדשו  מארג שלנובע מ ראש הממשלה

ייעצים, גופי תיאום, גופי גופים מ :על פי חלוקה לארבע קבוצות ראש הממשלהלהצגת המבנה של משרד 

 הסמכות והאחריות שהם מתווים עבורו. על קווי  תוך דיון בהשלכות , ראש הממשלהביצוע ושרים במשרד 

  גופים מייעצים

מוקד בתהליך קבלת ההחלטות בתוך מסגרת הקבינט, וועדות השרים  משמשכאמור, ראש הממשלה 

רך להפקיד בידיו כלים שיאפשרו לו לקבל החלטות . עובדה זו מגבירה את הצווכתובת להתייעצות שרים

על סמך מידע מספק. מורכבות הנושאים המגיעים לשולחנו מצריכה כמות גדולה של הכנות, מחקר ותכנון 

של דרכי פעולה אלטרנטיביות. חשיבותם של גופי ייעוץ לראש הרשות המבצעת, נובעת גם מהנטייה של 

להשיג מונופול  - 102והביטחון 101כגון משרדי האוצר –יומן ומנוסה משרדים חזקים ובעלי מנגנון מקצועי מ

על מידע בתחומי פעילותם. הקמתם של גופים מייעצים היא תופעה רווחת ברחבי העולם. בארה"ב, למשל, 

                                                           

100
 . 1 ', עמ1007דין וחשבון לשנת משרד ראש הממשלה:  

, )הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינהדוד דרי ועמנואל שרון.  101

 .17(, עמ' 2995אביב, -לדמוקרטיה, תל

 .12, עמ' שם 102
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קיימת המועצה הלאומית לביטחון במקביל לקיומם של הפנטגון, מחלקת המדינה וגופי המודיעין השונים. 

 .103בעבר צוותי יועצים וצוותי בחינת מדיניות על ידי מפלגת הלייבור גם בבריטניה הוקמו

בישראל, ניסו מספר ראשי ממשלה במהלך השנים להקים יחידות או למנות מומחים כדי לסייע להם 

, ראש הממשלה. לוי אשכול, בתחילת כהונתו הראשונה כ104בתפקידם כיוזמים, מתאמים, ומנהלי מדיניות

)אך האגף הושב עד מהרה בחזרה  ראש הממשלהקציבים ממשרד האוצר למשרד ניסה להעביר את אגף הת

אל משרד האוצר(. גם יצחק רבין, בכהונתו הראשונה, ניסה להקים מטות מייעצים בנושאי רווחה, מודיעין 

וביטחון וחוץ, אך מצא עצמו מוסיף למתחים בתוך הממשלה, עקב תחושתם של שרים ופקידים בכירים 

, כי קיומם של היועצים חותר תחת יכולת המשרדים לפעול ביעילות. בחירתו של רבין במשרדי הממשלה

למנות את אריאל שרון כיועץ לענייני ביטחון, לדוגמא, הביאה למאבקי כוח בין רבין לפרס )שכיהן אז כשר 

. 0211ביטחון(, ואף הייתה אחת מהסיבות לכך שפרס בחר להתמודד נגד רבין על ראשות המפלגה בשנת 

בסיכומו של דבר, אף אחד מהניסיונות הללו לא הוביל להקמת מוסדות קבועים, מקצועיים ומשמעותיים 

נטתה להעלם עם חילופי  ,גם במידה שהייתה קיימת ,של ניתוח מדיניות, והשפעתם של היועצים השונים

 .105השלטון

, צריך לצאת מנקודת להראש הממשעל כן, כל ניסיון לתאר את גופי הייעוץ והתכנון העומדים לרשות 

הנחה כי מדובר בתהליך דינאמי המצוי עדיין בשלבי עיצוב והתרחשות. אם בכל זאת ננסה לבחון את 

, נוכל לראות כי הוא כולל כיום יועצי תקשורת לתחומים ראש הממשלההמערך המייעץ הקיים במשרד 

זכיר צבאי ויועצים נוספים לענייני כנסת, שונים, יועץ פוליטי, יועץ סיורים, יועץ מדיני, יועץ להתיישבות, מ

גם מספר גופי ייעוץ  ראש הממשלהרווחה, דרוזים, פניות ציבור ועוד. נוסף על יועצים אלו, עומדים לרשות 

גדולים יותר, כגון המועצה הלאומית לכלכלה )אשר העומד בראשה, פרופ' מנואל טרכטנברג, מונה על ידי 

(. 106ראש הממשלהלה הקודמת, והתפטר לאחרונה עם מינוי נתניהו לאהוד אולמרט בתחילת כהונת הממש

מתוקף כעת פועל , אשר כולל גם את האגף לתכנון מדיניות, המטה לביטחון לאומי ראש הממשלהמשרד 

אחראית על מתן ייעוץ משפטי שוטף למשרד ראש ה ,, והמחלקה המשפטיתכפי שצוין בפרק א' חוק

לרבות לשרים במשרד ראש הממשלה ולוועדות הציבוריות  ,ך שלוהממשלה על יחידותיו ויחידות הסמ

 .107המוקמות על ידי המשרד או על ידי הממשלה

הוא מטלה בלתי פשוטה, וזאת מאחר , להלןהדיון בכוחם ובהשפעתם היחסית של כל הגופים שהוצגו 

יות ם של ראשי הממשלה השונים, כמו גם בהתאם לדמויהתושהשפעתם משתנה תדיר בהתאם להעדפ

כי  לעתים קרובות מתגלה .ראש הממשלהבין השאר מתוקף יחסי האמון בינן לבין  ,בראשן ותהעומד

פורומים בלתי  –השפעת הגופים המייעצים הינה קטנה בהרבה מזו של ה"מטבחונים" למיניהם 

המייעצים שנזכרו למרבית הגופים כמו כן, . 108נועצים בהם דרך קבעשונים פורמאליים שראשי ממשלה 

להשפעה  ,לרוב ,אין מעמד חוקתי ברור, וגם אלו מהם שנהנים ממעמד שכזה )כמו המל"ל(, לא זוכים

מדגימה שוב כיצד  -המצב שתוארה עד כה לכשעצמה תמונת מצב אך למעשה, ניכרת על נושאי מדיניות. 

                                                           

 .253, עמ' שםיעקבי, גד  103

 .253-259 , עמ'שם 104

 .שם, שם 105

 .17.5.09מרקר", -מוטי בסוק, "פרופסור מנואל טרכטנברג התפטר מראשות המועצה הכלכלית חברתית","דה106

 .50 ', עמשםמשרד ראש הממשלה,  107

של גולדה תחילתו של המונח "מטבחון" היא ב"מטבח של גולדה". בתחילה היה זה באמת מטבח בדירת השרד  108

שם נהגה להתייעץ עם חוג מצומצם של מקורבים.  - 50-מאיר בתל אביב בעת כהונתה כשרת החוץ בשנות ה

 הכינוי לא השתנה גם כאשר עברו הפגישות לחדר האורחים המרווח שלה בבית ראש הממשלה בירושלים.
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לחופש תורם לכוח ו (דהיינו, הערפול בנוגע להגדרות המבנה הפנימי של הרשות המבצעת)החלל הריק 

מקשה , ראש הממשלה, היעדר גופי ייעוץ קבועים ומשמעותיים במשרד מחד. ראש הממשלההפעולה של 

של  'בפרק א טענוכפי שו אידך,. מ109בעבודת הרשות המבצעתוחשובה עבודת מטה מסודרת  על קיום

נימי התופעה מדגימה כיצד הערפול בהגדרות התפקוד הפ -בהקשר של המועצה לביטחון לאומי  העבודה

היעזר בבואם לקבל החלטות ממשלה לבחור מי יהיו יועציהם, ולאפשר לראשי של הרשות המבצעת, מ

ורמים מתוך ומחוץ לתחומי הרשות המבצעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי )כמעט(. מכך נגזר במגוון ג

מעשה ם של הרשות המבצעת יכול למייהפני םתהליכיהגם, כי בסיס חוקתי מפורט יותר של המבנה ו

, אשר חלק גדול מכוחו נובע דווקא ממרחב הפעולה העצום שהוא זוכה לו עקב ראש הממשלהלהחליש את 

  קיום "החלל הריק".

 גופי תיאום

כאמור, נושאי מדיניות רבים מצריכים שיתוף פעולה ותיאום בין מגוון עצום של משרדי ממשלה, רשויות 

אחרים. עם זאת, נושאים חוצי משרדים ממין זה,  סטטוטוריות, רשויות מקומיות וגופים ממלכתיים

נתקלים לעתים קרובות בקשיי תיאום המביאים לנפילת עניינים "בין הכיסאות", ולבעיות הנובעות 

. הקושי ליישם מדיניות חוצת 110מהטריטוריאליות הארגונית המאפיינת את המינהל הציבורי בישראל

יהיו מצוידים בסמכויות ובכלי ניתוח הולמים, ואשר רשויות, מצריך את הקמתם של גופי תיאום אשר 

ראש סמכותם תהיה מקובלת על הרשויות השונות. המקום הטבעי להצבת גופים כאלו הוא משרד 

אחראי על התוויית מדיניות העל של המדינה, ומאחר שהצורך התדיר  ראש הממשלה, מאחר שהממשלה

י לחייבם להתייחס ביתר רצינות להערות ולבקשות , עשוראש הממשלהשל השרים והגופים השונים בסיוע 

עליה כבר דובר  ,מצד הגופים הכפופים לו. הגוף הראשון שניתן לציין בהקשר זה היא מזכירות הממשלה

ואחראית לתיאום בתוך הממשלה ולמעקב אחר ביצוע  ראש הממשלהבפרק הקודם, הנמצאת בתוך משרד 

ף פרוצדוראלי בעיקרו אשר אינו מצויד בידע ובכלי ניתוח החלטות הממשלה. עם זאת, המזכירות היא גו

שיאפשרו לו לדאוג לכך שהחלטות הממשלה אכן יבוצעו. לשם ביצוע תפקיד זה, הוקם האגף לתיאום 

אחר ביצוע החלטות  יםואיכותי יםל מעקב ובקרה כמותיהנאשר אחראי לבמשרד ראש הממשלה, ובקרה 

העברת התראות על אי ביצוע או אי עמידה ביעדים, ראי גם להאגף אח. 111הממשלה ופרויקטים לאומיים

באחריות האגף נמצאים  .החלטות הכנת סקירות ודו"חות תקופתיים על היקפי ביצועלהסרת חסמים ול

ראש  הממשלה בהתאם להנחיות יתיאום עבודת משרדומטה במשרד ראש הממשלה הריכוז עבודת גם 

יאום נוסף במשרד, הפועל על מנת ליישם את חוק מבקר . גוף תראש הממשלהמשרד  מנכ"להממשלה ו

המדינה, הוא האגף לביקורת המדינה המשמש כ"עזר כנגדו" של מבקר המדינה במטרה ליישם את 

 .112המבצעתמסקנות המבקר ולמנוע מחדלים שונים ברחבי הרשות 

רשות המבצעת, נוסף על גופים אלו, האחראים לתיאום מדיניות הנוגעת לכלל התחומים בהם עוסקת ה

גם גופי תיאום אשר תפקידם ליישם החלטות או חוקים ספציפיים, אשר אינם  ראש הממשלהמכיל משרד 

נמצאים תחת אחריותה הבלעדית של אף רשות אחרת במדינה. דוגמא לגוף ממין זה, היא הרשות לקידום 

                                                           

מתקציב המדינה, כרך א', מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים -הוועדה הציבורית 109
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ירושלים: הוצאת האוניברסיטה העברית ), : התפתחות, מבנה ורפורמותמינהל ציבורי בישראלנור, -יצחק גל 110
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ן המינים בישראל, , במטרה לקדם את השוויון בי0221הוקמה על פי חוק בשנת , אשר 113מעמד האישה

ת חוקי שוויון אכיפקידום ו חקיקהיזמות  ,לשוויון חינוךבאמצעות פעילות חוצת רשויות הכוללת 

האחראית  - הזדמנויות במגזר הציבורי ובמשק. דוגמאות נוספות לגופי תיאום מסוג זה הן מנהלת סל"ע

למלחמה בסמים. בדומה לגופי  ליישוב מפוני גוש קטיף, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים והרשות

, בהתאם ראש הממשלההייעוץ, גם האפקטיביות וההשפעה של גופים אלו נוטה להשתנות בהתאם לזהות 

לנטייתו להתערב באופן אישי בנושאים שונים, ובהתאם לזהותם של העומדים בראש גופי התיאום השונים 

 .  ראש הממשלהוליחסיהם עם 

  גופים ביצועיים

והייעוץ אשר תוארו עד כה, גם במידה שהיקף השפעתם האמיתית אינו ברור לחלוטין, הם  גופי התיאום

הוא מתבקש מתוקף מעמדו כראש הרשות המבצעת. עם זאת,  ראש הממשלהגופים אשר מקומם במשרד 

חורגת בהרבה מזו שמבוצעת על ידי גופים אלו, וניתן למצוא בו גם כמות  ראש הממשלהפעילות משרד 

אינו מובן מאליו, ואשר חלקם אף  ראש הממשלהגופי ביצוע מובהקים אשר מקומם במשרד  גדולה של

, ראש הממשלההשתייכו בעבר למשרדי ממשלה אחרים. את הסקירה של גופי הביצוע הנמצאים במשרד 

השב"כ, המוסד,  –נתחיל באזכור גופים העוסקים בסוגיות רגישות וגורליות ביותר לביטחון ישראל 

ם של גופים אלו בכפיפות ישירה ותציונה. הימצא-אנרגיה אטומית והמרכז למחקר ביולוגי בנסהוועדה ל

כוחו העצום של שר הביטחון, ולצייד כלפי  משמעותי משקל נגד ראש הממשלהל מעניקה, ראש הממשלהל

שוטף, את ראש הממשלה בידע בנושאים רגישים במיוחד, כמו גם בגופי מודיעין אשר יוכלו לספק לו באופן 

מידע חלופי לזה שמוגש לו על ידי גורמים במשרד הביטחון. נוסף על גופי הביטחון האמורים, ניתן למצוא 

גם את נציבות שירות המדינה, האחראית לענייני משמעת ומינויים במגזר הציבורי.  ראש הממשלהבמשרד 

תפקדה מחוץ לו במשך  אינו מובן מאליו, אלא שהיא אכן ראש הממשלהלמעשה, לא רק שקיומה במשרד 

(. עם זאת, יש להניח כי 0240-0224שנים רבות )הנציבות הייתה יחידת סמך במשרד האוצר בשנים 

נותנת לו השפעה על מגוון גדול של מינויים, וכוח השפעה ניכר ברחבי  ראש הממשלההימצאותה במשרד 

 המינהל הציבורי במדינה. 

עשויה  ראש הממשלהאשר כפיפותם ל -ו בשורות הקודמות עם זאת, ובניגוד לגופים הביצועיים שתואר

כולל  -להניב עבורו יכולת מוגברת להשפעה על המתנהל בחלקים חשובים של המדיניות הציבורית בישראל 

לשמרם לעצמו היא  ראש הממשלהגם גופים רבים נוספים אשר המוטיבציה של  ראש הממשלהמשרד 

, למשל, ראש הממשלהך הגיור וגורמי דת שונים בתוך משרד פחות מובנת מאליה. בעוד שהימצאות מער

היא תוצאה של פירוק משרד הדתות )כמו גם של הרגישות הכללית של נושאי דת במדינה(, ישנם גופים 

. ביניהם נמנה את ארכיון ראש הממשלהרבים נוספים שקשה מאד להסביר את הימצאם דווקא במשרד 

מנהלת  ,, מרכז מורשת בגין, הקרן למורשת הכותל המערביהמדינה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השרות האזרחי )שלאחרונה הועברה למשרד המדע על רקע דרישת מפלגת הבית היהודי המחזיקה 

ועוד רבים אחרים. יתכן כי הבחירה לכלול אותם במשרד נבעה דווקא מכך שתחומים אלו אינם  במשרד(

לה, וכי הדבר הביא לחשש מפני נפילתם "בין הכיסאות". משתייכים לתחומו של אף אחד ממשרדי הממש

עניק להם חשיבות נובע מהכוונה לה ראש הממשלהלמשרד אלו גופים כי שיוך טיעון אפשרי אחר הוא 

סמלית )במיוחד בכל הנוגע למוסדות ההנצחה הרבים הנמצאים במשרד(, על ידי הצבתם בכפיפות לנושא 

 התפקיד הבכיר ביותר במדינה.
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 ראש הממשלהבמשרד שרים 

ואשר בראשם עומדים פקידים או  ראש הממשלהכל הגופים שנסקרו עד כה בפרק, הם גופים הכפופים ל

ראש מנהלים ממונים, אשר אינם נבחרי ציבור. אך נוסף על אלו, נכללו לאורך השנים בתוך משרד 

אישים אלו זכו  .114גם גופים שבראשם עמדו פוליטיקאים במעמד "שר במשרד ראש הממשלה" הממשלה

למידה שונה של השפעה ולהיקפים שונים של סמכות. ישראל גלילי, למשל, אשר היה לאורך שנים שר בלי 

תיק )תקופה מסוימת שימש כשר ה"אחראי על ההסברה"( בממשלות המערך, זכה להשפעה עצומה על 

 . 115לוי אשכול וגולדה מאירענייני מדיניות, וזאת בעיקר מתוקף יחסי האמון המיוחדים ששררו בינו לבין 

המאפיין המשותף המרכזי של השרים "במשרד ראש הממשלה", הוא שפעילותם אינה שייכת לפעילות 

הליבה המסורתית של משרדי הממשלה, ובמידה רבה משרדים אלו "נתפרים" במיוחד עבור אישים 

תם את התפקיד. דוגמאות ספציפיים, ולעתים קרובות גם נעלמים או חדלים מלהיות מאוישים לאחר עזיב

, תפקיד השר לאיומים ראש הממשלהלמשרדים ממין זה הם המשרד לענייני גמלאים, משרד המשנה ל

אסטרטגיים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, וגם ה"שרים בלי תיק" למיניהם. הקמתם של משרדים אלו 

וא מעוניין לתגמל או למצוא תפקידים לאישים אשר ה ראש הממשלהנובעת, במרבית המקרים, מצרכי 

אם משיקולים קואליציוניים ואם משיקולים פנים מפלגתיים. היתרון המרכזי שבמינוי  –להפיס את דעתם 

טמון בקלות שבה ניתן להקים ולפרק משרדים אלו, בניגוד להקמה )כמו  ראש הממשלהשרים בתוך משרד 

טכניים ופוליטיים ניכרים. על כן,  גם הפיצול והפירוק( של משרדי הממשלה הקבועים, הכרוכה בקשיים

לשמש מכשיר גמיש וזמין לסיפוק צרכיהם הפוליטיים  ראש הממשלהיכולים משרדי השרים שבמשרד 

 המשתנים של ראשי ממשלה. 

  פרק משרד ראש הממשלה סיכום

עיון במבנה הארגוני של משרד ראש הממשלה, לא יכול שלא ליצור את הרושם כי הוא מאגד בתוכו 

עצום של גופים, אשר יש קושי למצוא רציונאל ברור ומאחד אשר יצדיק את קיומם בתוכו. ניתן  מגוון

למצוא במשרד גופי ייעוץ, תיאום, וביצוע מסוגים שונים, אשר נמצאים במשרד מתוקף חוקים, החלטות 

אי ממשלה או ללא כל תוקף פורמאלי. גופים אלו גם נהנים מרמות שונות של יוקרה והשפעה על נוש

החל משירותי דת וכלה במחקר גרעיני. נוסף לכל הגופים  –מדיניות, ועוסקים במגוון רחב של תחומים 

שתוארו, המשרד כולל גם את ה"שרים במשרד ראש הממשלה", אשר מספרם, סמכויותיהם והשפעתם 

 קידים. עם נושאי אותם תפשל ראש הממשלה ומיחסיו האישיים נסיבות פוליטיות בעיקר מ ,משתנים תדיר

, יכולה לנבוע מסיבות מגוונות. ראש הממשלהההצדקה להימצאותם של הגופים השונים דווקא במשרד 

מתוקף עיסוקם בסוגיות רגישות וסודיות במיוחד. חלקם  ראש הממשלהחלק מהגופים נמצאים במשרד 

מדיניות  נמצאים במשרד, ככל הנראה, מתוקף רצונם של ראשי ממשלה להשיג השפעה ישירה על נושאי

ייחודיים הקרובים לליבם, ואשר הם מתקשים להשפיע עליהם כאשר הם מטופלים על ידי רשויות 

גם מתוקף סיבות  ראש הממשלה. יחידות וגופים רבים נמצאים במשרד ראש הממשלהחיצוניות למשרד 

וקף חוק אם מת ,ראש הממשלהם של גופים רבים במשרד ותפוליטיות וסמליות. נוסף על כל אלו, הימצא

נובעת ממעמדו כ"כרית ספיגה" לנושאים רבים אשר עשויים "ליפול בין הכיסאות", כתוצאה  ,לאשואם 

 מכך שתחומי עיסוקם אינם נמצאים בתחומי הסמכות הברורה של יתר השרים והרשויות. עם זאת, הניצול 

ולפי נסיבות  הממשלה ראשוהניהול של כל הגופים והסמכויות שתוארו עד כה, נוטה להשתנות לפי זהות 

  .נסיבות רבות אחרותהשעה הפוליטיות, המדיניות ו
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התמונה המצטיירת מהסקירה שביצענו עד כה מעידה על אוסף נרחב של כלים וסמכויות המצויים בידיו 

של ראש הממשלה בישראל. יחד עם זאת, נראה כי שלל האמצעים שתוארו לעיל אינם חופפים הלכה 

ת האפקטיבית המצויה בידיו. מקומו של ראש הממשלה כשחקן המשמעותי למעשה את היקף הסמכו

בבואו ליישם את כלי המדיניות  פוליטית מעמיד אותו תחת הקשר מרובה אתגרים-ביותר בזירה הציבורית

עדיין נדרש לאישור הכנסת והממשלה כאשר הוא מעוניין  ראש הממשלהלדוגמא, המופקדים בידו. כך 

ים שונים, ותלות זו שלו בהן מגבילה במידה רבה את יכולתו לנצל את כוחו להעביר החלטות בנושא

להשפיע על סדר היום של הרשות המבצעת. כוחו ליישם מדיניות תלוי גם ביחסי הכוחות שלו מול פקידים 

 ושרים בכירים הנהנים מתמיכת מנגנון מקצועי רב עוצמה.

יכולות וכלים מגוונים על מנת לזכות  מימדים אלו ואחרים מחייבים את ראש הממשלה להפעלת 

ניתוח ראוי של פוליטית. -לתמיכה ושיתוף פעולה מצד השחקנים המרובים המצויים בזירה הציבורית

 -מערכת אילוצים זו ומקומו של ראש הממשלה בתוכם מחייבת את פריטתם של אספקטים נוספים 

ראש הממשלה. העיסוק באספקטים אלו  המעצבים את תמונת עוצמתו של - פורמאליים ובלתי פורמאליים

 יהיה נושא הפרק הבא.
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 ראש הממשלהאספקטים נוספים לכוחו וסמכותו של  – 'פרק ה 

כתוצאה מהשפעתו על סדר  –כוח רב בכל הנוגע לקביעת סדר היום במדינה  ראש הממשלהכאמור, ל

לו, וכתוצאה מסמכויות בלתי פורמאליות  היום של הממשלה, כתוצאה מסמכויות ביצוע ישירות המוקנות

שהוא יכול לנכס לעצמו עקב מעמדו הייחודי בתוך הרשות המבצעת. עם זאת, נראה כי היכולת 

האפקטיבית לממש את מלוא הסמכויות שדובר בהן עד כה, נוטה להשתנות באופן חד לאורך תקופות 

נוי חוקתי או טכני בהגדרת סמכויותיהם, שונות ובין כהונות של ראשי ממשלה שונים, גם בהיעדר כל שי

. שינויים אלו מצביעים על כך 116ולעתים גם ללא כל שינוי פורמאלי ביחסי הכוחות הפוליטיים בכנסת

 –בישראל מושפעים ממגוון גורמים דינאמיים  ראש הממשלהשהסמכויות ותחומי האחריות של 

 ים ואחרים. בינלאומיתקשורתיים, חברתיים, אידיאולוגיים, פוליטיים, 

למשול, הוא מלאכה  ראש הממשלהניתוח מעמיק וממצה של מכלול הגורמים המשפיעים על יכולתו של 

בפרק זה לשרטט ככל יכולתנו את קווי ננסה עם זאת, יחד חשובה ומפרכת, החורגת מהיקפה של עבודה זו. 

 דיניות במדינת ישראל. לעצב מ הממשלהשל ראש  והמעצבים את יכולתנוספים המתאר לגורמים מרכזיים 

  בכנסת ראש הממשלהכוחו של 

בישראל הוא התמיכה  ראש הממשלהאחד הגורמים החשובים ביותר ליכולת ההישרדות ולהשפעה של 

לה הוא זוכה בכנסת. היות ששיטת הבחירות בישראל היא יחסית, והיות שהכנסת בוחרת את הממשלה, 

ינו רק גודל המפלגה שהוא עומד בראשה, אלא גם מספר א ראש הממשלההגורם המרכזי לקביעת כוחו של 

. חופש הפעולה ויכולת המשילות של ראש הממשלהחברי הכנסת המשתייכים למפלגות המזדהות עם 

, למשל, הוגבלו במידה רבה עקב מעמדן של המפלגות החרדיות 11-ראשי הממשלה בישראל במהלך שנות ה

נטרי, ומכך שמפלגות אלו לא הזדהו באופן חד משמעי עם אף כלשון מאזניים בכל הנוגע להשגת רוב פרלמ

בעוד שההזדהות האוטומטית של מפלגות השמאל והימין זאת . 117ימין(-אחד מהגושים הגדולים )שמאל

עם מועמדי מפלגות המערך/העבודה והליכוד )בהתאמה(, הייתה כמעט מובנת מאליה בבואם לקבל את 

אתגר מורכב יותר בכך המפלגות החרדיות הציבו  .קמת ממשלהאישור נשיא המדינה לפתוח במגעים לה

בפני הטוענים לכס ראשות הממשלה. יכולתן של מפלגות אלו לקבוע את זהות ראשי הממשלה, ולהפעיל 

מרחב התמרון הפוליטי של עליהם לחץ באמצעות איומי פרישה מהקואליציה, צמצמו במידה רבה את 

ראש נהל את המדינה בהתאם להשקפת עולמם. כוחו של יכולתם לראשי הממשלה ומכאן גם את 

מצטמצם ככל שקטן כושר המיקוח שלו מול שותפותיו הפוטנציאליות, ומכאן נגזר כי כוחו של  הממשלה

צפוי לגדול ככל שמתרבות הקואליציות החלופיות העומדות בפניו, שכן ריבוי כזה שולל  ראש הממשלה

 את היכולת להביא להפלת הממשלה.  מכל אחת מהמפלגות השותפות בקואליציה

ההרכב ויחסי הכוחות בתוך הכנסת, בה בעת שהם קובעים במידה כה רבה את כוחם של ראשי 

הממשלה, אינם נתונים לשליטתם, והם מושפעים ממכלול גורמים, הכוללים את שיטת הבחירות לכנסת, 

. 118זדהות המפלגתית במדינה ככללאת האווירה הציבורית, את התנודות האידיאולוגיות בציבור ואת הה

שיטת הבחירות לכנסת נותרה ללא שינוי במשך מרבית שנות קיום המדינה, אך המציאות הוכיחה כי גם 

תחת כללי בחירה קבועים, יכולים להתרחש שינויים מפליגים בחלוקת הכוח הפוליטי בתוך הכנסת, 

ה העצום של מפא"י בעשורים הראשונים בהתאם לתהליכים חברתיים, אידיאולוגיים וסוציולוגיים. כוח

                                                           

 .258 'עמ, שםגד יעקבי,  116

 . 99(, עמ' 2995, )תל אביב: זמורה ביתן 2990-2935זמן באפור: ממשלות האחדות הלאומית דני קורן,  117

 .85-52, עמ' שם, גד יעקבי 118
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חברי כנסת  40לקיום המדינה, למשל, נבע במידה רבה מכך שלא ניתן היה להקים קואליציה של 

לכוחה של מפא"י בימים ההם, תרמה גם יכולתה לתמרן )במהלך מרבית תקופת שלטונה( בין . 119בלעדיה

ליברלים והמפד"ל(, אשר אף אחת מהן לא מספר שותפות קואליציוניות )בעיקר מפ"ם, אחדות העבודה, ה

יכלה, בכוחות עצמה, לשלול ממפא"י את הרוב הפרלמנטרי. תקופת שלטון מפא"י התאפיינה גם ברמה 

 . 120פוליטיים בכנסת-גבוהה של הזדהות מפלגתית, וביציבות יחסית של כוחם של הגושים האידיאולוגיים

הפכו לדינאמיים יותר, והביאו  0213שעברו מאז עם זאת, יחסי הכוחות המפלגתיים בכנסת בעשורים 

. התמורות העמוקות שחוותה המערכת הפוליטית 121לתוצאות בלתי צפויות ברבות ממערכות הבחירות

בעשורים האחרונים הלכה ופוררה את מבנה הגושים המסורתי, את תמונת ההרכבים הקואליציוניים ואת 

י עומק אחרים אותם חוותה החברה הישראלית כולה מידת ההזדהות הסיעתית. כל אלה, יחד עם תהליכ

הפכה את המלאכה הפוליטית למורכבת ודינאמית לאין ערוך, המשליכה באופן ישיר על מקומו ותפקודו 

דינאמיות זו חייבה את ראשי הממשלה בישראל להקדיש חלק גדול עוד יותר מזמנם  של ראש הממשלה.

ם הפורצים חדשות לבקרים. בכל הנוגע להתמודדות עם יפוליטילתחזוק הקואליציה ולפתרון משברים 

להצליח לגבש פשרות בין שותפים  ראש הממשלהאתגרים אלו, נודעת חשיבות עצומה ליכולתו של 

קואליציוניים, לנהל משברים ולמזער מתחים בתוך הקואליציה ומחוץ לה. יכולת זו נובעת לא רק 

ישיותו, מחושיו הפוליטיים, מיכולתו לבנות ולתחזק מסמכויותיו ומיחסי הכוחות בכנסת, אלא גם מא

תכונות אשר צפויות לסייע לו להתנהל בתוך סבך האינטרסים ומוקדי הכוח  -יחסי אמון ואף מסבלנותו 

 .122בפוליטיקה ובחברה הישראלית

ראש באופן פרדוקסאלי, ניתן לטעון כי ריבוי זה של מערכות אילוצים אינו רק גורם מחליש עבור 

בתחזוק שותפים  ראש הממשלה, אלא גם גורם מעצים ומייחד. שכן, העיסוק המתמיד של ההממשל

 ראש הממשלה, יוצר תלות גומלין ומחויבות של רבים מהם כלפיו. תלותם של השרים בקואליציוניים

, למשל, טומנת בחובה גם כוח פוליטי ניכר, היות שהשרים הם לרוב )אשר סוקרה בהרחבה בפרק ג'(

צפויה לסייע לו להשתמש בהם כדי להשיג  ראש הממשלה ולטות במפלגותיהם, ומחויבותם כלפידמויות ב

 ראש הממשלהשל בכך פועל מעמדו מעוניין לקדם.  הואזמות שונות שויעבור את תמיכת חברי סיעתם 

הצורך בתחזוק קואליציוני קבוע למעשה,   סייע לו לחזק גם את שליטתו בכנסת.המ כגורם בתוך הממשלה

גם לכתובת  ראש הממשלהוהעיסוק היומיומי בגיוס רוב להצעות השונות בכנסת ובממשלה, הופך את 

מתבקשת לא רק עבור שרים, אלא גם עבור ח"כים, קבוצות וארגונים המעוניינים לקדם יזמות שונות, 

 אשר מצריכות את אישור בית הנבחרים או הקבינט. 

המכלה חלק  ,שחקן פוליטי מרכזי ראש הממשלהיותו של הבסיכומו של דבר, ניתן לדעתנו לטעון כי 

גם  - גורם מגביל ומתיש עבור ראשי ממשלה לדורותיהם מהווהבה בעת ש - גדול מזמנו בניהול משברים

לכתובת עבור כל  וכמוקד שלטוני ייחודי וחסר תחליף במשטר הישראלי, והופכת אות ומעצימה את מעמד

 ת במדינה.   גורם פוליטי המעוניין לקדם יזמו

 

                                                           

 . 121 'עמ ,(תל אביב: עם עובד), מצוקות באוטופיהליסק. דן הורוביץ ומשה  119

המערכת הפוליטית יציבות ושינוי", בתוך משה ליסק ועמנואל גוטמן,  –. "מפלגות ומחנות גוטמן עמנואל 120

 .285 ', עמ(2979 תל אביב: עם עובד), הישראלית
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מקומו של ראש הממשלה כשחקן הפוליטי המרכזי הינו מימד בעל משמעות עצומה להבנת תפקידו 

וסמכויותיו של ראש הממשלה בישראל. לא יהיה זה מופרז, בראייתנו, להעניק משנה חשיבות למימד זה 

בישראל, ובאופן אשר מגבלותיו של ראש הממשלה שורשי על בניסיוננו לעמוד על מקורות עוצמתו כמו גם 

ראשי ממשלות בישראל הצליחו משליך על כל שלל מימדי הסמכות האחרים שתוארו במהלך העבודה. 

ונכשלו על רקע יכולתם למלא היטב את תפקידם כשחקנים פוליטיים מרכזיים, ובמידה רבה סללה 

 יכולתם זו את דרכה של הקדנציה, יותר מכל יכולת אחרת. 

 בתוך מפלגתו ראש הממשלהמעמדו של 

כאמור, יחסי הכוחות בין המפלגות בכנסת הם גורם מפתח ביכולתם של ראשי ממשלה למשול. עם זאת, 

גם לגורמים פנים מפלגתיים נודעת השפעה משמעותית שכן, המפלגות עצמן עשויות להתפלג סביב נושאים 

ראל לאורך השנים היו . המפלגות ביש123אידיאולוגיים, פרסונאליים או סביב כל תערובת של השניים

ארגונים בעלי קיום עצמאי ורב פנים בתוך הכנסת ומחוץ לה, ואילצו את ראשיהן להתייחס בהתנהלותם 

למערכת אילוצים פנים מפלגתית, אשר הייתה לעתים משפיעה אף יותר מזו שהגיעה מכיוונן של מפלגות 

לשלטונו ממעמד בלתי מעורער של אחרות. מפלגתו של אריאל שרון, לדוגמא, נהנתה בקדנציה השנייה 

מפלגת ציר, אשר ביססה עבורו מעמד של ראש ממשלה בלתי מעורער. עם זאת, כאשר ניגש שרון לבצע את 

בא לידי ביטוי  לאתכנית ההתנתקות מרצועת עזה, גילה כי הרוב הפרלמנטרי הפורמאלי שממנו הוא נהנה, 

לגתו סירבו לתמוך בתכנית ההתנתקות. גם כאשר ביכולתו ליישם את תכניותיו, מאחר שרבים מחברי מפ

הגיעו הדברים להכרעה במוסדות המפלגה, גילה שרון כי הוא אינו מצליח להביא לאישור מדיניותו. בסופו 

של דבר, בחר שרון לצרף את מפלגת העבודה לממשלתו במטרה להשיג את הרוב הפרלמנטרי אשר מורדי 

 מפלגתו שללו ממנו. 

המפלגה הגדולה בכנסת(  גםבדרך כלל תהא אשר גם ראש מפלגה ) ראש הממשלה למעשה, להיותו של

בניגוד  , זאתיכול לפטר ולמנות כל שר ממפלגתו ראש הממשלהנודעת חשיבות בלתי רגילה. על פניו, 

גם  ,לים להביא למשבר קואליציוני. עם זאת, כאמורעלולשרים ממפלגות אחרות, אשר פיטוריהם 

היא מקדמת, אינה מובנת אותה מדיניות הבממשלה ו ראש הממשלהגתו של תמיכתם של חברי מפל

להיות מסוגל להתנהל תוך התחשבות  ראש הממשלהמאליה. על מנת לשרוד בתפקידו ולמשול ביעילות, על 

במוקדי הכוח במפלגתו ותוך הבנה שלעתים עליו למנות לממשלה גם יריבים פוליטיים מבית. עובדה זו, 

חשיבותה אף גברה( גם בעידן הפריימריס. כי  וייתכןמאז קום המדינה, נותרה חשובה ) אשר הייתה נכונה

, לדוגמא, החליט שר הביטחון שמעון פרס להתמודד על ראשות מפלגת העבודה כנגד ראש 0211בשנת 

הממשלה המכהן דאז, יצחק רבין. הניצחון הדחוק שבו זכה רבין בהתמודדות, ערער את הלגיטימיות של 

 . 124ותו והוכיח כי אפילו ראש ממשלה מכהן לא יכול לסמוך על תמיכתה האוטומטית של מפלגתומנהיג

כמו כן, נטישת שיטת הועדה המסדרת לטובת עיצוב רשימות המפלגות באמצעות פריימריס במרכזי 

בתוכם(  ראש הממשלההמפלגות או בקרב מתפקדי המפלגות, החלישה גם את כוחם של ראשי המפלגות )ו

את נאמניהם ולהעניש את המערערים על מנהיגותם. בחירתם של ח"כים מהשורה על ידי חברי  לתגמל

המפלגה משחררת אותם מתלות ביו"ר מפלגתם, ואף מעודדת אותם להתבלט תקשורתית וציבורית 

  .125באמצעות קריאת תגר על עמדת המפלגה והקואליציה
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גתו יכולה גם היא להוות גורם מעצים בענייני מפל ראש הממשלהעם זאת, ההתעסקות השוטפת של 

מתוקף היותו הממנה את השרים והמשפיע על מינוי יושבי ראש וועדות הכנסת  -עבורו. לראש הממשלה 

יכולת עצומה להשיג את תמיכת מפלגתו לשם קידום יזמות שונות, ולשם ביסוס מעמדו  –מטעם מפלגתו 

קיד הבכיר ביותר במפלגתו, וכגורם המקנה כנושא התפ ראש הממשלההפוליטי. כמו כן, מעמדו של 

למפלגה השפעה ניכרת על המתרחש במדינה, מעניקים לו מעמד ייחודי במפלגה שבראשה הוא עומד. 

מחמת החשש כי הדבר ישקף חולשה כלפי חוץ, ויוביל  126מפלגות נוטות שלא להדיח מועמדים מכהנים

 לאובדן השלטון עבור המפלגה כולה. 

 ייםגורמים חוץ מפלגת

נוסף על מערכת האילוצים ומוקדי הכוח בכנסת ובמפלגת השלטון, ראשי ממשלה בישראל מוצאים 

עצמם קושרים קשרים, כורתים בריתות ולעתים קרובות גם נאבקים מול גורמים חוץ מפלגתיים. מאבקים 

דיאולוגיות ובריתות מסוג זה יכולים להתקיים בין הממשלה לבין איגודי עובדים, בעלי הון, קבוצות אי

. ניסיונו ראש הממשלהמאורגנות וכדומה. דוגמא לכוחן של קבוצות אלו ניתנה במהלך כהונת אהוד ברק כ

להטיל מס על קרנות ההשתלמות, הביא להתנגדות הסתדרות  ,אברהם שוחט ,של ברק ושל שר האוצר שלו

שר האוצר על תכניתם. ו ראש הממשלההעובדים אשר הכריזה על כוונתה להשבית את המשק עד שיוותרו 

רוב בכנסת  עבורהאיום זה עשה את שלו, והביא את ברק לוותר על הטלת המס למרות יכולתו לגייס 

מפלגתיים יכולה גם היא להביא -ובין ארגונים חוץ ראש הממשלהובממשלה. עם זאת, תלות הגומלין בין 

 גשים את תכניותיו.  להעצמת כוחו, וליכולת לתמרן בינם לבין הכנסת והממשלה, בבואו לה

  השפעות המינהל הציבורי

. שירות המדינה מציב אתגרים שונים באופיים מאלו שמציבים הגורמים בזירה הפוליטית והאזרחית

בין תפקידם של פקידים כאנשי ביצוע הפועלים תחת שרים קובעי מדיניות, שמתח בלמים ומגאתגרים אלו 

שרים להגשים תכניות שונות או להתערב רצונם של המתנגש עם  מקצועי וניסיוןלבין היותם מוקד של ידע 

בעניינים אדמיניסטרטיביים שוטפים. הרצון לפתח אוטונומיה מול הגורמים המקצועיים במשרדי 

 ותפקידהשל  ההשפעת ולם, א127לגידול בהיקף הצוותים האישיים של שריםלאורך השנים הממשלה, תרם 

 בישראל. חילופים תכופים של שריםעל רקע אף גברה עת רבים דול במינהל הציבורי לא פחתההבכירה 

 –בתוכם  ראש הממשלהו –את השרים  ץמאלמקומם המרכזי של בעלי התפקיד במינהל הציבורי  

, ומציב בפניהם אתגר של במהלך התנהלותם ם המתח שבין הדרג המקצועי והפוליטיעדרך קבע  מודדלהת

אולמרט ובין החשב הכללי  ראש הממשלהמות המתוקשר בין העי .לקידום מדיניותםבכל הנוגע  ממש

להצר את צעדיו של ראש כוחם של פקידים בכירים המחיש היטב את במשרד האוצר, ירון זליכה, 

שהוא עשוי להיתקל בהם בניסיונו להעביר את הקשיים וכן הדגים למשול,  יכולתולהקשות על הממשלה ו

 מתפקידם. פקידים אלו 

התמודדות עם הפקידות הבכירה, על שלל הקשיים הטמונים בה, איננה נחלתו  ראוי להדגיש כי

עם זאת, כוחו של הבלעדית של ראש הממשלה, וזו מאפיינת את סדר יומם של מרבית שרי הממשלה. יחד 

בהתנהלות מול פקידי ממשל בכירים הוא גדול מזה של יתר השרים, מאחר שפקידים אלו  ראש הממשלה

כאשר הם נדרשים לאשר עניינים שונים בממשלה ובכנסת. השתתפותו  ()בדומה לשריםנזקקים לו תדיר 

ב"ישיבות חסמים", ונטייתם של ראשי ממשלה שונים לפנות באופן ישיר לפקידים  ראש הממשלהשל 

                                                           

 .255, עמ' שםגד יעקבי,  126

127 Blondel, Ibid, p.12 
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ולכוחו  ראש הממשלהג'(, הן דוגמאות למעמדו הייחודי של  כפי שתואר בפרקבמשרדים השונים )

 י תפקיד במינהל הציבורי. בהתנהלות מול נושא

מורכבות היחסים עם הדרג הפקידותי, אשר טומנת בחובה קשיים רבים יהיה זה נכון לסכם ולטעון כי 

. במובנים רבים על ראש הממשלהגם  תפוסח האינביישום וקידום יוזמות ופעולות מצד הנבחרים, 

כשמדובר בראש הממשלה. עם  עוד יותר ומתוזמרת מורכבות זו אף עלולה להיות מועצמת, מתוקשרת

עדיין אוחז בידו כלים רבים המבדילים אותו משאר חבריו השרים, אשר מציידים ראש הממשלה  זאת,

  עם מורכבות זו, ואף להדגיש ולחזק עוצמת תפקידו.אותו גם ביכולת טובה יותר להתמודד 

  פופולאריות ותפקידה של התקשורת

גם  ניכרתהשפעה  קיימתלמשול,  ראש הממשלהוגע ליכולתו של נוסף על כל הגורמים שנזכרו עד כה בנ

להגשים  ראש הממשלהלפופולאריות הציבורית לה זוכים הוא ומדיניותו. תמיכה ציבורית יכולה לאפשר ל

גם מטרות החורגות בתחומי סמכותו הפורמאליים, בעת שהיעדר תמיכה יכול למנוע ממנו מלממש את 

אספקט זה, אשר תמיד היה בעל השפעה עצומה, הפך לחשוב אף יותר . 128הסמכויות המוקנות לו בדין

העלייה המטאורית בחשיבותה של המדיה האלקטרונית ההמונית בעידן  .129בעידן תקשורת ההמונים

. הזמינות חסרת התקדים 130מגלמת השלכות גורליות על היכולת למשול במדינה המודרנית מהפכת המידע

 ראש הממשלהל תאפשרמבין נבחרים ובוחרים ושמסורתיות הות מחיצה ה את מסיר אינפורמציהשל 

, תוך שימוש 131של הכנסת והממשלה באמצעות פנייה ישירה לציבור "מעל לראשה"לקדם עניינים שונים 

, שוטף בסקרים. כמו כן, הנטייה של אמצעי המדיה האלקטרונית לפרסונאליזציה ודרמטיזציה של נושאים

 ראש הממשלהמחייבים את  ,המדף" הקצרים של כותרות בתקשורת יחד עם מהירות התגובה ו"חיי

 . 132עמדתו בכל נושא בעל חשיבות ציבורית תלשקיפות רבה למעשיו, למתן דין וחשבון להחלטותיו ולהבהר

עומס אדיר וחושפת אותו לביקורת ציבורית  ראש הממשלהליזציה מטילה על אבה בעת שהפרסונ

ן כי גם היא מסוגלת להעצים אותו, וכי היא מגבירה את החשיפה יומיומית חסרת תקדים, ניתן לטעו

הציבורית שהוא )ולא "הממשלה" או "המפלגה"( מקבל. יש יסוד להאמין, למשל, כי נחישותו של אריאל 

שרון לבצע את תכנית ההתנתקות למרות התנגדות נחרצת בתוך מפלגתו, נבעה במידה רבה מהעידוד 

כה ציבורית עצומה לצעד זה, ומיכולתו למנף תמיכה זו לכדי לחץ על ששאב מסקרים שהצביעו על תמי

 גורמים רבים בכנסת ובמינהל הציבורי. 

דרשת נכמובן שעל מנת לקבל תמונה מלאה ומקיפה של תפקיד ראש הממשלה בעידן תקשורת ההמונים 

פנים -בת ורבתחלק מתמונה מורככמובן שמדובר רק בהרחבה משמעותית של הדיון שאנו מקיימים כעת, ו

מבלי לצלול עמוק מדי לנושא רחב של התעצבות המערכת הפוליטית והדמוקרטית בעשורים האחרונים. 

זה, נסתפק רק בלציין כי הצורך ליישב את המתח שבין התחזקותו של ראש הממשלה כתוצאה מחשיפה 

קשורתי, תוך תקשורתית לבין היחלשותו ממנה, מחייבת אותו להידרש דרך קבע לעיסוק באספקט הת

השקעת זמן ניכר ומשאבים מרובים לצורך כך. היכולת לקרוא נכון את המגמות התקשורתיות, להגיב )ולא 

כל אלה הפכו זה מכבר למנת חלקו של ראש  –להגיב( בזמן הנכון ובאופן הראוי הימנע מגם ל –פחות מכך 

 הממשלה, ומהווים נדבך מהותי בניתוח תפקידו.    

                                                           

 .258 'עמ, שםיעקבי, גד  128
129
 .931, עמ' שם 

130 Samuel Kernell. Going Public: New Strategies of Presidential Leadership, (1986), p.1 

131 Ibid, p.13 

 .251-258 'עמ, שםיעקבי, גד  132
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 צג את המדינה כלפי חוץכמיי ראש הממשלה

כל הגורמים אשר סקרנו עד כה בפרק זה, היו גורמים פנימיים שמקורם בחברה ובפוליטיקה של ישראל. 

בישראל, אינם תלויים רק בגורמים פנימיים,  ראש הממשלהעם זאת, הכוח, האחריות וחופש הפעולה של 

וא הנציג הבכיר ביותר של המדינה גם בישראל ה ראש הממשלהשכן מדינת ישראל אינה פועלת בחלל ריק. 

מעניקה לו  מחוץ לישראל ניםומת יםמשאמפגשים, ביקורים ובמגעיה עם העולם, והיותו נציג המדינה ב

 ראש הממשלה. במקביל, לחצים מחוץ יכולים לאלץ את 133כוח וחשיפה אפילו כאשר מעמדו מבית נחלש

 21-בתחילת שנות ה -משל, כאשר יצחק שמיר נאלץ לנהוג בניגוד לרצון הרוב בכנסת ובממשלה. כך היה, ל

להשתתף בדיונים בוועידת מדריד, למרות חוסר רצונו לעשות זאת, ולמרות שחוסר רצונו קיבל גיבוי  –

 מחבריו לקואליציה. 

מישור המדיני המתבטא אינה נוגעת רק ל ראש הממשלהמערכת האילוצים החיצונית שבתוכה פועל 

, ולא פחות מכך, במישור היהודי שבא לידי ת זרות וארגונים בינלאומיים, אלא גםנציגי מדינוביחסים עם 

בתפוצות. היותה של ישראל מדינת העם היהודי,  ותהיהודיביטוי בקשר עם הציבור היהודי והקהילות 

יהודים ארגונים ומוסדות מביאה לכך שהעומד בראשה מחויב לשמור על קשר ולשתף פעולה עם 

 של יהודים בכל רחבי העולם.שמירה על ביטחונם שאת באחריות על טיפוח הקשר ועל הכן ל, ו134בתפוצות

במידה רבה המישור היהודי הוא ייחודי ובלעדי לראש הממשלה, הן מטעמים סמליים, הנובעים כאמור 

דוגמה לכך מהיותו מנהיג המדינה היהודית, והן מטעמים המוסדרים במסגרת סמכויותיו הפורמאליות. 

, בפרק העוסק במוסד לתפקידים מיוחדים )הכפוף, כאמור, ראש הממשלהצוא בדו"ח משרד ניתן למ

לסמכות ראש הממשלה(, המציין מפורשות כי בתוך מטרות המוסד כלולים "סיכול פעולות חבלניות 

נה מתאפשרת באמצעות העלאת יהודים ממקומות שהעלייה מהן איבמטרות יהודיות בחו"ל", כמו גם "

 .135"המקובלים של מדינת ישראלה ימוסדות העלי

בה בעת שהוא חושף אותו  –כלפי חוץ  ראש הממשלהבדומה לנאמר עד כה בפרק, גם מעמדו של 

פועל גם  -למערכת אילוצים ומגבלות הנובעות מלחץ מדינות זרות, ארגונים בינלאומיים וקהילות יהודיות 

ככתובת כמעט בלעדית  ראש הממשלהמשמש הוא להעצים את סמכותו כלפי פנים. שכן, עבור גורמי חוץ 

כנושא ונותן הראשי של המדינה, כדי  ראש הממשלהבכל מו"מ ומגעים, ובמקביל, כלפי פנים משמש מעמד 

 לאפשר לו לקבל חשיפה והשפעה שאינן נתונות בידי אף גורם אחר.  

 בנושאי חוץ ופנים ראש הממשלההאבחנה בין כוחו של 

לאבחנה בין הפעלת סמכותו של ראש הממשלה  ון לציינה כעת, נוגעתנקודה מעניינת שמצאנו לנכ

ראיונות שקיימנו מדיני. אבחנה זו עלתה במקביל ב-בתחום האזרחי לבין הפעלת סמכותו בתחום הביטחוני

של ראש  נראה כי למרות כוחו הרבאשר מצאו לנכון להדגישה.  ,136ממשלה לשעברהמזכירי שניים מעם 

בענייני דת, מדינה, כלכלה ונושאי  ראש הממשלהעסוק בענייני פנים, השפעתו של בבואו להממשלה, הרי ש

על ידי ביקורת תקשורתית  ,פנים אחרים, מוגבלת במידה רבה על ידי כוחה של הבירוקרטיה הממשלתית

לעומת זאת, . 137המציבים מגבלות וקשיים מגווניםוציבורית, כמו גם על ידי מכשולים קואליציוניים 

                                                           

 .250, עמ' שם 133

 .259 'עמ ,םש 134

 .12 ', עמשםמשרד ראש הממשלה,  135
136

 ח"כ יצחק הרצוג ומזכיר הממשלה היוצא, עובד יחזקאל. 

 .29.1.09בע"פ,  עובד יחזקאל, ראיון 137
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מחופש פעולה ומהשפעה גדולה בהרבה,  ראש הממשלהביטחוניים, נהנה -בעניינים מדינייםבר כאשר מדו

למבצעיים צבאיים או  ראש הממשלההבאה לידי ביטוי בכך הממשלה נוטה לאשר כמעט תמיד את הצעות 

מלחמות )אם כי יזמות מדיניות ומו"מ נתקלים במכשולים קשים יותר(, וגם התקשורת נוטה לגלות 

 ת פחותה בעניינים ממין זה. ביקור

ספק מהגורליות של נושא זה  ללאהייחוד של נושאי ביטחון במסגרת הדיון הציבורי בישראל, נובע 

לקיומה המיידי של המדינה, כמו גם עקב המשך קיומם של אתגרים ביטחוניים ניכרים העומדים בפני 

בנושאים אלו נובע מהחשאיות  ראש הממשלהמקבלי ההחלטות בישראל. ייתכן כי כוחו העודף של 

והסודיות האופפים אותם, אשר מצמצמים את כמות הגורמים שהוא מחויב להיוועץ בהם )ומכאן 

. , ואת מידת הביקורת הציבורית אליה הוא נחשףמופחתת גם כמות הגורמים היכולים להתנגד ליזמותיו(

אלו עם שר הביטחון שלו )במידה חייב לקיים שיתוף פעולה אינטנסיבי בנושאים  ראש הממשלהכמובן ש

זאת עקב שליטתו  –שהוא אינו מכהן בעצמו בתפקיד זה(, אך גם אז צפויה השפעתו להיות משמעותית 

במגוון  ראש הממשלהבגופי מודיעין, ועקב התלות של שר הביטחון בתמיכת  ראש הממשלההישירה של 

ת סדר יומה של הממשלה ובהשפעתו בקביע ראש הממשלהגדול של נושאים )מתוקף מקומו המרכזי של 

המשמעותית על עניינים תקציביים וענייני מדיניות חוץ(. לכל זאת ניתן להוסיף גם את סמכויות החירום 

 )עליהן דובר כבר בפרק ג'(. ראש הממשלההייחודיות והנרחבות המוקנות ל

או מבצע צבאי גדול  כך או אחרת, נראה כי לראש ממשלה בישראל קל יותר להכריז על פתיחה במלחמה

מאשר להניע ולהוביל רפורמות ויוזמות בתחומי כלכלה וחברה. זוהי לכשעצמה אמירה רבת משמעות כלפי 

המשטר הדמוקרטי בישראל ומעוררת תהיות רבות, אולם מעבר לתובנות הציבוריות הגלומות בה, היא 

ן בו מעוצב מרחב התמרון בו מספקת זווית חשובה להתבוננות על תפקידו של ראש הממשלה, ועל האופ

ביטחוני מדגימה כי "סבך הסמכויות" ההולך -הוא פועל. האבחנה שבין המישור האזרחי למישור המדיני

לא רק כאשר אנו מבצעים את  ,ונרקם לאורך עבודה זו הינו מורכב עוד יותר ואינו מתכנס באופן שיטתי

 ות באופן "רוחבי".     חיתוך הסמכויות באופן "אורכי", אלא גם כאשר אלו נבחנ

  פרק האספקטים הנוספים בסמכויותיו של ראש הממשלה סיכום

 –, מושפעים ממגוון גורמים ראש הממשלהבפרק זה סקרנו את האופן שבו כוחו, תפקודו וסמכותו של 

המעצבים במידה רבה את יכולתו לממש את הסמכויות המוקנות לו,  –פורמאליים ובלתי פורמאליים 

גלים להקנות לו יכולת השפעה החורגת מתחום הסמכויות הפורמאלי שלו. הכוח וחופש הפעולה ואשר מסו

אופן בו מממש ראש הממשלה את כוחו כשחקן , תלויים במידה רבה בראש הממשלההמצויים בידי 

ממערך יחסי הכוחות  כןתמיכה ממנה הוא נהנה בתוך הכנסת, והפוליטי המרכזי במערכת, ב

 ראש הממשלהבתוך מפלגתו. נוסף על השפעת כוחו של  ראש הממשלהעמדו של ומ הקואליציוניים

למשול מושפעת גם  ראש הממשלה, מערכת האילוצים המעצבת את יכולתו של מערכת הפוליטית עצמהב

מפלגתיים, ממוקדי כוח במינהל ציבורי, ומלחץ ו/או תמיכה של גורמים בינלאומיים כבדי -מגורמים חוץ

, ואת החשיבות ראש הממשלהתן להוסיף את ההשפעה של מעמדו הציבורי של משקל. לכל אלו ני

 הייחודית שמקבל מעמד זה בעידן תקשורת ההמונים.

הכוח את ל ילהגבשיש בו בכדי שהוא הגם  –ריבוי מערכות האילוצים  כפי שציינו לאורך הפרק כולו,

. הסיבה לכך טמונה בכך להביא גם להעצמתוהרי שיש בכוחו  – ראש הממשלהוחופש הפעולה של 

רבים ומגוונים, מסייע כה בענייני מדיניות ופוליטיקה במישורים  ראש הממשלהשעיסוקו השוטף של 

 ראש הממשלהכוחו של  לייחד את מעמדו ולהפכו למוקד חסר תחליף של תכנון וביצוע מדיניות בישראל.

ולבצע מהלכים  ל ולעצב מדיניותלהוביובעלי בריתו בכל אחד מהמישורים שנזכרו, תורמים ליכולתו 
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 ראש הממשלה, היעדרה של תמיכה במישורים אלו יכולה לחשק משמעותיים ומרחיקי לכת. באותה מידה

לתמרן בין מישורים של ראש הממשלה יכולתו יש לציין כי ולמנוע ממנו את היכולת למשול ביעילות. 

ים אחרים, ובכל מקרה היא הופכת אותו לסייע לו לפצות על חולשה במישור עשויהשונים של פעילות, 

המעוניין לקדם ענייני מדיניות שונים , מארץ או מחוץ, לגורם שלא ניתן להתעלם ממנו, עבור כל גורם

 בישראל. 

הופכים  –שהם רחבים ומשמעותיים בכל מקרה  – ראש הממשלהכמו כן, השפעתו וכוחו של 

נהנה מהשפעה וחופש פעולה גדולים בהרבה מאלו  משמעותיים במיוחד בענייני חוץ וביטחון, בהם הוא

הופך אותו לגורם  ראש הממשלהאזרחיים. שכן, מעמדו המיוחד של -שהוא זוכה להם בעניינים פנימיים

משפיע במיוחד בענייני חוץ וביטחון, בעת שבתחומי פנים נראה כי מערכות האילוצים שהוזכרו מצליחות 

ו. ניתן לשער כי הדבר נובע, במידה רבה, מחמת המרכזיות של במידה רבה להגביל את חופש הפעולה של

ענייני ביטחון בישראל, מהחשאיות המאפיינת את העיסוק בנושאים אלו, והיא מתחזקת גם על ידי 

. לכוחו הייחודי תורמת גם תלותו של שר הביטחון ראש הממשלהסמכויות החירום הייחודיות המוקנות ל

 במגעים בינלאומיים. ראש הממשלהשל  , ומקומו הייחודיראש הממשלהב
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 סיכום - ו'פרק 

העיסוק במקורות הסמכות וגבולות האחריות של ראש הממשלה בישראל, אותו שמנו לעצמנו כמטרה 

נראה כי קיים  ,פנים. כפי שציינו בראשית דברינו-בעבודה זו, מציב אתגר של ממש ומחייב דיון רחב ורב

ו מרכזיותו שלראש הממשלה בישראל, לבין התשתית בסמכותית האופן בו מצטיירת עוצמתבין  מתח

המעניקה לו את עוצמתו זו. בניסיון לעמוד על מאפייניו של המתח הזה, בחרנו לנסות ולבודד ככל האפשר 

 מימדים שונים ומגוונים בקווי סמכותו שלראש הממשלה ולשזרם יחד לכדי תמונה קוהרנטית ומלאה.

, מתוך התחלנו בספר החוקיםשל ראש הממשלה הפורמאליים ות הסמכות הניסיון לבחון את מקוראת 

אלו כיצד לבחון בחר המחוקק להקנות לראש הממשלה, ואותן סמכויות כוונה לברור מתוכו את 

עיון בסמכויות ה .השונות יחסים בין רשויות השלטוןהמעצבת את הבתוך התשתית החוקתית  ותמשתלב

ייצר תמונה ל המצליח הנאיהחקיקה בנושא על פי חוק, מגלה כי ראש הממשלה ובאחריות המוקנות ל

 ית. ישראלההפרלמנטרית דמוקרטיה במסגרת השל ראש הממשלה מקומו המרכזי והייחודי סדורה של 

אשר צפוי היה ובעיקר בחוק יסוד: הממשלה, המעצבים את היחס בין הרשויות,  יסודה יחוקעיון ב

ברור את גבולות הגזרה של  עבודתו של ראש הממשלה, ולתחום באופןלספק את עיקר התובנות לגבי סדרי 

את ראש גדיר מפורשות החוק אמנם מ ספקו תיאור מורכב למדי של תפקיד ראש הממשלה. -תפקידו 

רחוק , אולם מכאן והלאה ואת חיוניותו להמשך כהונתה הממשלה כעומד בראש הרשות המבצעת בישראל

"ראשון בין  ים לתפקידו ולסמכויותיו. ראינו כי ראש הממשלה הינו בגדרהיה מלעצב קווים אחודים וברור

שווים", וזאת באמצעות עיגון ייחודו ועליונותו של ראש הממשלה על פני השרים מזה, והדגשת היותו חבר 

מימדים במקביל נוכחנו כי חוק יסוד: הממשלה אוצר בתוכו במליאת השרים של הרשות המבצעת מזה. 

גדים בתיאור סמכויותיו של ראש הממשלה, באופן אשר מעצים את מקומו הייחודי בעיקר נים ואף נושו

הממשלה בתהליך בתחום תפעול הרשות המבצעת וניהולה, אך נמנע מלהדגיש את תפקידו של ראש 

 הרכבת הממשלה, בחלוקת התיקים, באיוש התפקידים בה ובקביעת המדיניות שלה.

לא הצליחה לחדד את התמונה המעורפלת המצטיירת  ,ם חוקי יסודשאינ ,בחוקים אחרים תבוננותגם ה

מסקירת סמכויותיו הפורמאליות. למרבה הקושי, בחינת שלל החוקים בהם מופיעה התייחסות ישירה או 

חד, כי מעקיפה לראש הממשלה הביאה אף לטשטוש גדול עוד יותר של פני תפקידו וסמכויותיו. ראינו 

, מורגשת היטב עוצמתו הייחודית, זכויות היתר בחוק כר ראש הממשלהכמעט בכל ההקשרים בהם מוז

ומקומו המרכזי בשורה של תחומים המצויים במרכזו של סדר היום הלאומי, ובראשם  ,להן הוא זוכה

היא נראה כי ו , , החקיקה רחוקה מלצייר קווי מתאר חדים וברורים לתפקידמאידךהביטחון הלאומי. 

אש הממשלה בהקשרים וזוויות שונות ומגוונות, אשר מייצרות במידה רבה רושם נוגעת בסמכויותיו של ר

הוקיים בהם מצא לנכון המחוקק, מסיבות אלו -היינו רצף ארוך של הקשרים אדדשל "חקיקה מזדמנת", 

 ואחרות "לשרבב" את ראש הממשלה לסעיפי החוק, ולהחיל עליו סמכויות שונות ומגוונות.

לה הלכה למעשה את הרשות אופן בו מנהל ראש הממשת האמור, נוגע לחלק גדול מחוסר הבהירו

הדעת ובהחלטות של  סמכותו להתערב בשיקולכולתו להוביל ולנווט את הממשלה, למידת יהמבצעת, ל

למרות  עיצוב מדיניות וקבלת החלטות.כל הנוגע לבהנתון בידיו מרחב שיקול הדעת חבריו השרים ול

סמכות ראש והגבולות של ייצר תמונה ברורה למקורות אינה מצליחה לחוקתית -התשתית הפורמאליתש

סמכויות" הכולל אוסף רב של הגדרות ונהלים  סבך"הממשלה, ניתן בכל זאת לומר שעל בסיסה נוצר מעין 

תירים חללים רבים נטווים יחד לאורכו ולרוחבו של תפקיד ראש הממשלה, אך מוהמגוונים ומזדמנים, 

 , תחת הקשרים ונסיבות שונות.למלא בתוכןותם יכולים ראש הממשלה א  ,שאינם מוגדרים
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בחרנו להמשיך , לבחינה ולפרשנותרחב גדול ממותיר קיומם של "חללים ריקים" רבים ומגוונים היות ש 

לסמכות ולאחריות ראש הממשלה, כאשר נדרשו לנושא, שופטים וועדות חקירה התייחסו ולבחון כיצד 

 .מפורטותפסיקות נורמטיביות מסקנות או באמצעות  "החלל הריק"לא את למבחרו את האופן בו ו

זוכה למרחב פעולה  הואאת הרושם לפיו  הזקחהנוגעות לראש הממשלה, פסיקות בג"צ ת סקיר

לשקול שיקולים נרחבים בהפעלת רחבה וללגיטימציה  לביצוע מדיניותומצד בית המשפט משמעותי ביותר 

מעניק בג"צ חשיבות ולגיטימציה גם  ,ו לשיקול הדעת שמפעיל ראש הממשלהבהתייחסנוכחנו כי  סמכותו.

מתפקיד ראש לשיקולים פוליטיים, קואליציוניים ומפלגתיים, אשר נתפסים כחלק בלתי נפרד ומהותי 

מימד חשוב שלא זוכה לביטוי רב במסגרת ההסדרים הפורמאליים חוקתיים בג"צ בכך מוסיף ו הממשלה,

 של ראש הממשלה. המסדירים את מעמדו

מקומו הברור של בית המשפט העליון בשרטוט קווים אדומים במקרים בהם בבמקביל עם זאת הבחנו  

 לשיקול דעתו של ראש הממשלה נעשתה הצבת גבולות ברורים וחדים ,בפועלהוא מוצא לנכון להציבם. 

ישי ציבור שונים, אותם מצא ציבורי, בעיקר בכל הנוגע למינויים של א-לרוב על רקע פעולות במישור האתי

אפילו במקרים אלו, נראה כי בג"צ  ולםאבית המשפט כבלתי ראויים ולוקים בחוסר סבירות מהותי. 

תחת  ,של אותו המקרה הקונקרטיים והייחודיים כל מקרה לגופו ולהתייחס למאפייניםמקפיד לבחון 

 . אוניברסאלייםו שיגזור מהם כללים רחבים

המציב בפניו עבור ראש הממשלה, קבוע ונוכח ת המשפט מספקת מימד הרתעתי עמדה זו מצד ביהגם ש

כדי לשנות את ההסדרים הקיימים המאפשרים חופש הרי שאין בה  –סייגים נורמטיביים לשיקול דעתו 

ועוצמה רבה לראש הממשלה. למעשה, מותיר בג"צ את "סבך הסמכויות" הפורמאלי כפי שהוא,  פעולה רב

, וזאת בין השאר, על רקע נטייתו מהותי לאותם "חללים ריקים" חוקתיים בהם הבחנומבלי לצקת תוכן 

הכללית של בית המשפט העליון לבחון בקפידה יתרה ולנקוט במשנה זהירות את הצורך להתערב בתחומי 

 מדיניות לאומית.

שונות  את הדיון באמות המידה החלות על ראש הממשלה המשכנו דרך סקירת מקומן של ועדות חקירה

שנדרשו לתרומתו האישית של ראש הממשלה במקרה של מחדל או כישלון. נוכחנו כי חרף העובדה שועדת 

 –הקמתן איננה שכיחה עד מאוד שחקירה בוחנות את תפקודו של ראש הממשלה באופן רטרואקטיבי, וכן 

ם של היבטי הרי שמימדי הביקורת העומדים לרשותה הינם רחבים ועמוקים, ומאפשרים לרדת לשורש

 מדיניות ואופני הפעלתה, ולבחון רבדים מהותיים באחריות האישית אותה נושא ראש הממשלה. 

שמציבות הועדות לראש הממשלה, והאפקט ניהוליות המקצועיות והמידה האמות מצאנו כי עוד 

, שלהלשמש כנקודת מפנה של ממש בחייו הציבוריים של ראש הממציבורי העומד בצידן עשוי -התקשורתי

 גבולות הסמכות של ראש הממשלה בישראל.  את עצב ולשמש ככלי ביקורתי נוכח ועוצמתי שיש בו בכדי ל

סקירת ממצאי ועדות החקירה השונות ספקו לנו גם הצצה חלקית לתוך "קרביה" של ההתנהלות 

שונים  על", ועל כלים-המלווה את תפקידו של ראש הממשלה, ממנה למדנו על מקומו הייחודי כ"מתכלל

 העומדים לרשותו והמעצבים את התמונה המלאה והמורכבת של "סבך הסמכויות" שלו.

מקומו בתוך  באמצעות בחינת סמכותו וגבולות תפקידו של ראש הממשלה בחינתמכאן קצרה הדרך ל

לממשלה בישראל סמכויות עצומות, שכן,  .עצמה צעתמבנה הארגוני של הרשות המבהההסדרים ו מערכת

גוף רחב ומגוון יוצרת חשיבות עצומה לתהליכי קבלת ההחלטות הפנימיים שלה, המסדירים  אך היותה

מקומו של ראש הממשלה בתוך תהליך כי  ראינועיון בתקנון הממשלה מאת האופן שבו תופעל סמכות זו. 

מה. השפעה זו קבלת ההחלטות הפנימי של הממשלה, הוא כזה הנותן לו השפעה עצומה על עיצוב סדר יו

, ויוצרת תלות ניכרת של זכות וטו אפקטיבית על החלטות ממשלה שהוא מתנגד להן, למעשה, בידונת נות

 השרים בו. 
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תמריץ שלהם להצביע בהתאם התפקידו כבורר ופוסק מוסיף אף יותר לתלות השרים בו ומעצים את 

ם לקבל החלטות להצעותיו. גם ההשפעה המכרעת שלו בנוגע לטיב ולהיקף המידע שיקבלו השרים בבוא

לכוחו. נוסף על כך, לראש הממשלה סמכויות לבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה, ולדרוש  פהמוסי

יכולתו מהשרים דיווחים על ענייני משרדיהם, כמו גם כל מידע אחר שהוא מוצא כרלוונטי. במקביל, 

ערוץ נוסף שבאמצעותו הוא ולהיפך, מקנה לו  השרים למליאת הממשלהוועדות לתמרן עניינים שונים בין 

יכול לטרפד הצעות שהוא מתנגד להן, או לטפל באופן מיטבי בהצעות אשר הוא מעוניין לקדם. מעמדו 

הייחודי מקבל משנה תוקף בעת מצב חירום, המעניק לו סמכויות ריכוזיות נרחבות. כל אלו תורמים 

ומסייעים  –תוך כך גם במדינה ומ –לביסוס מעמדו של ראש הממשלה כמוקד המשפיע ביותר בממשלה 

מעמדו למעשה, להסביר את תלותם של השרים בו, ואת השפעתו על מגוון רחב של תחומי מדיניות. 

הייחודי מסוגל לאפשר לראש הממשלה להתערב בנעשה במשרדי הממשלה ובגופים שונים ברחבי הרשות 

 ת.  המבצעת, אפילו כאשר אין הדברים נמצאים בתחומי סמכותו הפורמאלי

יכולתו של ראש הממשלה לממש את הסמכויות העצומות הנתונות בידיו, תלויה מצאנו כי עם זאת, 

באופן הדוק בכלי המדיניות העומדים לרשותו. שכן, היכולת לנווט את הממשלה ולקדם מדיניות במגוון 

ות מידע תחומים, כמו גם לקדם נושאים אסטרטגיים כלליים, תלויה בכך שלראש הממשלה יהיו מקור

וגופי ניתוח מדיניות בעלי יכולות מספקות, הכפופים למרותו. כוחו של ראש הממשלה תלוי גם בסמכויות 

ביצוע ישירות המופקדות בידיו על פי חוק או על פי החלטת ממשלה, או כאלו שהוא לוקח לעצמו מתוקף 

 היותם בלתי משויכים לאף אחד מהשרים האחרים. 

של סמכויות ראש הממשלה ועמידה על טיבם של כלי המדיניות המצויים לצורך הבנת אופן הפעלתן 

גופי הייעוץ, התיאום, התכנון והביצוע מקומם של דיון בבידו פנינו לסקירת משרד ראש הממשלה, תוך 

 . גם כאן, בדומה לתובנות שגזרנו מהפרקים המוקדמים,עומדים לרשות ראש הממשלהאשר מצויים בו ו

מאגד בתוכו מגוון עצום של גופים, אשר יש  ראש הממשלהמשרד  לפיואת הרושם  קבלשלא ל נולא יכול

 ונמצאים בם הקושי למצוא רציונאל ברור ומאחד אשר יצדיק את קיומם בתוכו. ניתן למצוא במשרד גופי

רמת בגם נבדלים זה מזה גופים אלו כמו כן, מתוקף חוקים, החלטות ממשלה או ללא כל תוקף פורמאלי. 

, בעלי שונות רבה של תחומים הרחב ניפהעוסקים במהם על נושאי מדיניות, ושלהם השפעה הו יוקרהה

. נוסף לכל הגופים שתוארו, המשרד כולל גם את ה"שרים במשרד ראש במידת חשיבותם ומרכזיותם

בעיקר כתוצאה מצרכיו הפוליטיים  –הממשלה", אשר מספרם, סמכויותיהם והשפעתם משתנים תדיר 

 ל ראש הממשלה, ומיחסיו האישיים עם נושאי אותם תפקידים. המשתנים ש

. חלק מהגופים היא מגוונת ההצדקה להימצאותם של הגופים השונים דווקא במשרד ראש הממשלה

נמצאים במשרד ראש הממשלה מתוקף עיסוקם בסוגיות רגישות וסודיות במיוחד. חלקם נמצאים 

לה להשיג השפעה ישירה על נושאי מדיניות ייחודיים במשרד, ככל הנראה, מתוקף רצונם של ראשי ממש

הקרובים לליבם, ואשר הם מתקשים להשפיע עליהם כאשר הם מטופלים על ידי רשויות חיצוניות למשרד 

צרכים ונסיבות גופים נמצאים במשרד ראש הממשלה מתוקף היחידות וחלק מהראש הממשלה. 

לו, הימצאותם של גופים רבים במשרד ראש הממשלה  . נוסף על כל איםסמליפוליטיות, ואחרים מטעמים 

 נובעת ממעמדו כ"כרית ספיגה" לנושאים רבים אשר עשויים "ליפול בין הכיסאות", כתוצאה מכך שתחומי 

 עיסוקם אינם נמצאים בתחומי הסמכות הברורה של יתר השרים והרשויות.  
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של ראש הממשלה אינה מתמצה רק היכולת לצייר תמונה קוהרנטית ואחידה של תפקידו ומעמדו 

מסינתזה של מארג סמכויותיו וכלי המדיניות העומדים לרשותו. לאלה עלינו להוסיף ולפרוט את אוסף 

פוליטי בו פועל ראש הממשלה, אשר נוטים להשפיע על -השדה הציבוריהמימדים האחרים המעצבים את 

של  וזהותוזאת, במידה רבה, בהתאם ל, כל הגופים והסמכויות שתוארו עד כההיכולת לנצל ולנהל את 

 סיבות השעה הפוליטיות, המדיניות וכדומה., נראש הממשלה

הכוח וחופש הפעולה המצויים בידי ראש הממשלה, תלויים במידה רבה באופן בו מממש ראש הממשלה 

 את כוחו כשחקן הפוליטי המרכזי במערכת, בתמיכה ממנה הוא נהנה בתוך הכנסת, וכן ממערך יחסי

הכוחות הקואליציוניים ומעמדו של ראש הממשלה בתוך מפלגתו. נוסף על השפעת כוחו של ראש הממשלה 

במערכת הפוליטית עצמה, מערכת האילוצים המעצבת את יכולתו של ראש הממשלה למשול מושפעת גם 

ים כבדי מפלגתיים, ממוקדי כוח במינהל ציבורי, ומלחץ ו/או תמיכה של גורמים בינלאומי-מגורמים חוץ

משקל. לכל אלו ניתן להוסיף את ההשפעה של מעמדו הציבורי של ראש הממשלה, ואת החשיבות 

 הייחודית שמקבל מעמד זה בעידן תקשורת ההמונים.

מצאנו לנכון לציין כי מידת השפעתו וכוחו של ראש הממשלה, הרחבה ממילא, הופכת משמעותית עוד 

ה מהשפעה וחופש פעולה גדולים בהרבה מאלו שהוא זוכה להם יותר בענייני חוץ וביטחון, בהם הוא נהנ

אזרחיים. מעמדו המיוחד של ראש הממשלה הופך אותו לגורם משפיע במיוחד בענייני -בעניינים פנימיים

חוץ וביטחון, בעת שבתחומי פנים נראה כי מערכות האילוצים שהוזכרו מצליחות במידה רבה להגביל את 

שער כי הדבר נובע, במידה רבה, מחמת המרכזיות של ענייני ביטחון בישראל, חופש הפעולה שלו. ניתן ל

מהחשאיות המאפיינת את העיסוק בנושאים אלו, כמו גם עקב סמכויות החירום הייחודיות המוקנות 

לראש הממשלה. לכוחו הייחודי של ראש הממשלה תורמת גם תלותו של שר הביטחון בו, ומקומו הייחודי 

 במגעים בינלאומיים.של ראש הממשלה 

המלווה את ראש הממשלה ואת הצורך הקבוע שלו לתמרן ריבוי מערכות האילוצים כאשר פרטנו את 

להגבלת הכוח וחופש הפעולה של  יםמביא אלהבה בעת שולתחזק אותן, הובלנו דרך קבע אל התובנה, כי 

הממשלה ומידת הצלחתו  כוחו של ראש .העצמתוחיזוקו ולהביא גם ליש בהם גם בכדי  –ראש הממשלה 

ובביצוע מהלכים משמעותיים ומרחיקי לכת תלויים, אפוא, במידת יכולתו לתמרן,  ית מדיניותובהתו

ככל שישכיל לעשות כן כך יועצם מעמדו כמוקד חסר לפעול ולזכות לתמיכה בכל אחד מהמישורים שציינו. 

 פוליטית בישראל.-רכת הציבוריתתחליף של תכנון וביצוע מדיניות, וכגורם חיוני שאין בלתו במע

 

מציירים  ,עבודהההובאו במהלך אשר  והדיון בהם, סמכות ראש הממשלה בישראלההמקורות תיאור 

מקומו של ראש ורבת פנים לתפקידו של ראש הממשלה בישראל. פריטת קווי המתאר של תמונה מורכבת 

יסודות חוקתיים, שילוב של על  תנהנשעת, דינאמיו פתמסועסבוכה, מכויות מערכת ס תהממשלה מייצר

השינוי תהליך , כמו גם זומערכת מורכבת ואף בינלאומיים.  םציבוריי, ותייםנורמטיביים, פוליטיים, אישי

 ורב מימדי של קיום דיון מעמיקחשיבות האת  יםמדגימ רבים מהגורמים שתיארנו,המתמיד שבו מצויים 

)ואולי גם במשטרים פרלמנטריים  ה במשטר הישראליהמרכזי של ראש הממשלעמוד על מקומו ניסיון לב

עבודה זו, אולם אנו מאמינים כי יש בתובנותנו עד חורגת מהיקף המטלה מחקר מעמיק שכזה הוא  .כלל(ב

הבנת גבולות הסמכות והאחריות של ראשי ממשלה כה בכדי להעמיד תשתית ראויה שתשמש בסיס ל

-התנהלות המרחב הפוליטי נוספים שלמאפיינים  יןהבלת בישראל, ועל ידי כך גם לסייע במידה מסוימ

 . למחקר עתידי בנושא מהותי כעין זה, כך אנו מקווים, יוכל לשמש קרש קפיצה בסיס זה ציבורי בישראל.
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 טבלה מסכמת -סמכויות ראש הממשלה  -נספח 

ממדי 
 הסמכות

 תוקף הסמכות תוכן הסמכות

ניהול הרשות 
 המבצעת

 )ג(93חוק יסוד: הממשלה סעיף  המבצעתעומד בראש הרשות 

 4חוק יסוד: הממשלה, סעיף  הם נושאים באחריות כלפיו -ממונה על השרים 

 7חוק יסוד: הממשלה, סעיף  אמון על הרכבת הממשלה

 91חוק יסוד: הממשלה סעיף  מציע צירוף שרים נוספים לממשלה

 )ב(2חוק יסוד: הממשלה, סעיף  רשאי להעביר שר מכהונתו

 )א(21חוק יסוד: הממשלה, סעיף  נותן הסכמתו למינוי סגני שרים

 8חוק הממשלה, סעיף  מציע את מינוי מזכיר הממשלה

משמש כתובת לקבלת דוחות ביקורת ממבקר 
 המדינה

 91,92,21,29חוק מבקר המדינה, סעיפים 

ממנה נציג מטעמו בשורת מועצות, ועדות 
 ודירקטוריונים ציבוריים 

 חוקים שונים

רשאי לדרוש דיווח משרים תוך שבוע. עוקב אחר 
ביצוע החלטות ממשלה באמצעות מזכיר 

 הממשלה
 71תקנון הממשלה,  סעיף 

  -  מחזיק ביועצים במגוון תחומים

 חוקים שונים אמון על גופי תיאום ובקרה

מתן תוקף 
לפעולת 
 הממשלה

בצרותו דינה התפטרות התפטרותו/פטירתו/נ
 שלההממ

 91,21,29חוק יסוד הממשלה, סעיפים 

 21חוק יסוד הממשלה, סעיף  רשאי לפזר את הכנסת 

 )ג(23, 98, 97חוק יסוד הממשלה, סעיפים  זוכה להגנות מיוחדות במקרה של פלילים

אחריות לביטחון 
 לאומי

 2חוק הממשלה, סעיף  עומד בראש ועדת השרים לביטחון לאומי

 )ג(9חוק המל"ל, סעיף  את המטה לביטחון לאומימנחה, מפעיל וממנה 

 )ב(4חוק השב"כ, סעיף  אמון על השב"כ

  -  אמון על המוסד

  -  אמון על הוועדה לאנרגיה אטומית

  -  אמון על המכון למחקר ביולוגי

 91חוק האזנות סתר, סעיף  אמון על תקנון תקנות בנושא האזנות סתר

 חוקים שונים ם מידע מטעמי ביטחוןרשאי למנוע הפצה ופרסו

רשאי לקבוע היתרים ו/או סייגים על פעילות 
 משקית מטעמי ביטחון 

 חוקים שונים

רשאי להתקין תקנות לשעות חירום אם לא ניתן 
 לכנס את הממשלה בעת חירום

 18תקנון הממשלה, סעיף 

 3 תקנון הממשלה, סעיף רשאי להורות על הפעלת הממשלה בנוהל חירום

רשאי לקבוע ישיבות ממשלה לפי הצורך בעת 
 חירום

 )א(1תקנון הממשלה, סעיף 

רשאי לשנות את התקנון לעבודת הממשלה בעת 
 חירום 

 )ג(1תקנון הממשלה, סעיף 
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נותן אישורו לגיוס חיילי מילואים על ידי שר 
 הביטחון

 )ו(2תקנון הממשלה, סעיף 

ת אמון על  ההסברה הלאומית מול תקשור
לאומית וזרה ועל תיאום בין מערכי דוברות שונים 

 בעת חירום 
 )א(8תקנון הממשלה, סעיף 

מסמיך את המודיע על החלטות הממשלה בעת 
 חירום 

 )ד(8תקנון הממשלה, סעיף 

קביעת סדר יום 
 הממשלה

קובע באופן בלעדי את סדר היום של ישיבות 
 הממשלה.

 9תקנון הממשלה: סעיף 

הצעות שלא עומדות בנהלים, רשאי להחריג 
 ולאפשר את הנחתן על שולחן הממשלה

 3.ה.4תקנון הממשלה: סעיף 

: מועדי הגשת הצעה, 3-7רשאי להחריג סעיפים 
פורמט סטנדרטי, חוות דעת שרים, אשרור 

 אמנות, פרסום ברשומות
 8תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי להחריג הצעות שלא עומדות בנהלים, 
 ן על שולחן הממשלהולאפשר את הנחת

 3.ה.4תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי להעלות הצעה הכרוכה בפעולת שר 
 ושהשר לא מגיב אליה

 .ב1תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי לכנס ישיבה בכל מקום ובכל זמן )ברירת 
 המחדל: ימי א'(.

 .ב92תקנון הממשלה: סעיף 

מנהל את ישיבות הממשלה אך יכול למנות לו 
 ן.מחליף לעניי

 93תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי להביא לדיון נושא שלא הועמד מראש על 
 סדר היום.

 94תקנון הממשלה: סעיף 

קובע את סדר הדיון בישיבה עצמה: כמה זמן לכל 
 נושא, וכמה ממנו יוקצה לכל דובר.

 .א91תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי למנוע הורדת הצעת שר מסדר היום, גם 
 בכךאם השר מעוניין 

 .ב91תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי להעביר הצעה ללא הצבעה אם להצעה אין 
 הסתייגויות והתנגדויות )או שהוסרו במהלך דיון(

 .ב91תקנון הממשלה: סעיף 

 .א21תקנון הממשלה: סעיף  רשאי לקבוע כי נושא דחוף יוכרע במשאל שרים.

מאשר משיכת הצעת חוק באופן דחוף לבקשת 
 שרים

 .ב11הממשלה: סעיף  תקנון

בורר ופוסק 
במחלוקות בין 

 שרים

הצעה הכרוכה בפעולת שר והשר העלות לרשאי 
 לא מגיב אליה

 .ב1תקנון הממשלה: סעיף 

בורר במקרה בו שר שביקש מידע משר אחר ולא 
 האם להעלות בישיבה. -נענה 

 .א97תקנון הממשלה: סעיף 

פוסק במקרה שיש ספק לגבי זהות השר 
 שבתחום סמכותו צריך לחוקק

 41תקנון הממשלה: סעיף 

בורר במקרה בו שר ביקש להפעיל סמכות 
 משותפת ולא נענה

 1תקנון הממשלה: סעיף 

שליטה על 
כניסה ויציאת 

 מידע מהממשלה

רשאי למנוע הצגת מסמכים כתובים רלוונטיים 
 לפני קיום דיון )בגלל סודיות או דחיפות(.

 .ג91תקנון הממשלה: סעיף 
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רשאי למנוע הצגת נושא בפרוטוקול מטעמי 
 סודיות

 .ג22תקנון הממשלה: סעיף 

קובע למי יישלחו העתקי פרוטוקול של ישיבות 
 המליאה והוועדות

 .ד22תקנון הממשלה: סעיף 

אחראי לקבוע איזה שר ידבר בשם הממשלה בכל 
 נושא

 72-71תקנון הממשלה: סעיפים 

השפעה על 
 ועדות השרים

אי לקבוע כי בוועדת שרים לא תהיה זכות רש
 החלפה.

 21תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי לשבת בראש כל וועדה שהוא משתתף 
 בישיבתה

 .ב31תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי לקבוע באיזו ועדה יידון נושא אשר שייך 
 למספר וועדות, רשאי גם לכנסן במשותף

 .ב33תקנון הממשלה: סעיף 

 .ה31תקנון הממשלה: סעיף  בכל וועדה בעל  זכות הצבעה 

רשאי להסיט הצעות לסדר יום מליאת הממשלה 
 לכיוון הוועדות )לשם בירור או קבלת החלטה(

 41תקנון הממשלה: סעיף 

רשאי להסיט הצעות לסדר יום הוועדות לכיוון 
 מליאת הממשלה

 42תקנון הממשלה: סעיף 

אחריות 
מיניסטריאלית 
תחת משרד 

 רוה"מ

 )א(9חוק המל"ל, סעיף  ן על המטה לביטחון לאומיאמו

 27חוק הרשות למלחמה בסמים, סעיף  אמון על הרשות למלחמה בסמים

 אמון על הרשות לקידום מעמד האישה
חוק הרשות לקידום מעמד האישה, סעיפים 

2,24 

אמון על הרשות לפיתוח התרבות התיירות וקשרי 
 החוץ של ירושלים

ח התרבות התיירות וקשרי חוק הרשות לפיתו
 23החוץ של ירושלים, סעיף 

 רותי דתיאמון על הרשות הלאומית לש
החלטת ממשלה על פירוק משרד הדתות 

 2113דצמבר 

 חוק יישום תכנית ההתנתקות אמון על מנהלת סל"ע

 -  אמון על הרשות לפיתוח כלכלי במגזר מיעוטים

  -  אמון על מערך הגיור

  -  ות שירות המדינהאמון על נציב

ממנה שרים ושרים בלי תיק במשרד ראש 
 הממשלה

 - 

סמכות 
סימבולית 

 כמנהיג האומה

 חוג יום העצמאות, חוק יום ירושלים אמון על תקנון התקנות לימי חג לאומיים

 חוק להנצחת בגין/ז'בוטינסקי/הרצל/זאבי אמון על חוקי הנצחת מנהיגים 

 דות לאומייםאמון על חוקי להקמת מוס
חוק יד בן צבי, חוק המרכז להנצחת רבין, חוק 

 להנצחת גוש קטיף

סמכות להסדרת 
 תחומים שיוריים

 11חוק שירות המדינה, סעיף  אמון על תקנון תקנות בתום שירות המדינה

אמון על תקנון תקנות ומינויים בתחום ארכיוני 
 המדינה

 9111חוק הארכיונים והחלטת ממשלה מרץ 

 חוק שירותי הדת היהודיים ד בראש ועדת השרים לשירותי דת יהודיים עומ

 )א(29חוק שירות המילואים, סעיף  עומד בראש ועדת השרים לענייני מילואים

 טיקהספקודת הסטטי אמון על תחום הסטטיסטיקה בשירות הממשלה
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 :שימת מקורותר

 :ספרות

 -, תל אביב: זמורה10-יקה ומשטר לקראת המאה ההרפובליקה הישראלית השנייה: פוליט .אשר ,אריאן
 .0221 ,ביתן

המערכת הפוליטית יציבות ושינוי", בתוך משה ליסק ועמנואל גוטמן,  –עמנואל. "מפלגות ומחנות  ,גוטמן
 .0212 ,, תל אביב: עם עובדהישראלית

האוניברסיטה , ירושלים: הוצאת מינהל ציבורי בישראל: התפתחות, מבנה ורפורמות .יצחק ,נור-גל
 .1111 ,העברית

, הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינהדוד ועמנואל שרון.  ,דרי
 .0223אביב, -לדמוקרטיה, תל

 .0221, , תל אביב: עם עובדמצוקות באוטופיהדן ומשה ליסק.  ,הורוביץ

 .0224ושלים, הוצאת נבו, ירכרך א',  -הסמכות המינהלית  .יצחק ,זמיר

, תל אביב: בחירת מועמדים בישראל: המצוי והרצויגדעון רהט, : ראובן. "בחירת מועמדים", בתוך ,חזן
 .1114 ,המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר

 .0211 ,, תל אביב: עם עובדהממשלה .גד ,יעקבי

 .0211אביב, -משרד הביטחון, תל, דמוקרטיה ישראליתסגל, זאב. 

 תשס"ה. ,מח הפרקליטבין תרבות שלטון לשלטון המשפט",  –"משפט ואתיקה  .אבז ,סגל

חנה הרצוג  חברה במראה,בית המשפט כמעצב חברתי" בתוך:  –"בית המשפט הגבוה לצדק  .זאב ,סגל
 .1111 )עורכת(, רמות,

 .0213, רמת גן: הוצאת לוין אפשטיין, הממסד: מי שולט בישראלאליהו ויובל אליצור,  ,סלפטר

 .0223 ,ביתן-, תל אביב: זמורה0221-0213זמן באפור: ממשלות האחדות הלאומית  .דני ,קורן

, יצחק זמיר )עורך(, ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי"המנהג במשפט הציבורי", בתוך:  .שמעון ,שטרית
 .0223הוצאת נבו, ירושלים, 

Asquith, Herbert. Fifty Years of Parliament, London: Cassell & Company, 1926. 

Blondel, Jean. Cabinets In Western Europe, New York: Macmillan Press, 1997. 

Kernell, Samuel. Going Public: New Strategies of Presidential Leadership, 1986. 

 :וועדות חקירה ובדיקה

 .0213ת )"ועדת כהן"( ליטים בבירודו"ח ועדת החקירה לחקירת האירועים במחנות הפ

 .(1111, )"ועדת וינוגרד"(, הדו"ח החלקי )1114דו"ח הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

)"ועדת מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה, -הוועדה הציבורית
 .(0212כרך א', ירושלים: דפוס הממשלה )קוברסקי"(, 

 :פסיקות בג"צ

 .עו"ד יוסי פוקס ואחרים נ' ראש ממשלת ישראל ואחרים - 5140/13ג"צ ב

 .התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל -  3123/23בג"צ 

 .אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון -  4043/21בג"צ 

 .שריד נ' ראש הממשלה -  3441/10בג"צ 
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 .התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה - 0223/13בג"צ 

 .פרופ' הלל וייס נ' ראש הממשלה - 5041/11בג"ץ 

 .הממשלה ראש' נ  בסקי'רז'ז - 1635/90 ץ"בבג

 .תנועת נאמני הר הבית וארץ נ' מר יצחק רבין - 3353/21בג"צ 

 .מ.מ.ט. מטה מותקפי הטרור נ' ממשלת ישראל - 4151/22בג"ץ 

 .פולק נ' ממשלת ישראל - 1311/21בג"ץ 

 .ן "בצדק" נ' ממשלת ישראלארגו - 1355/23בג"ץ 

 .ארגון נפגעי הטרור הערבי נ' מדינת ישראל - 3111/23בג"ץ 

 .עו"ד ווסר אדוארדו נ' שר הביטחון - 1321/14בג"צ 

 .ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל - 00043/13בג"צ 

  .מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל - 1154/13בג"צ 

 :ראיונות

 .1.3.12יצחק הרצוג, ראיון בע"פ, השר 

 .02.1.12עובד יחזקאל, ראיון בע"פ, 

 :אחר

 ספר החוקים.

 .תקנון הממשלה

 .דו"ח מזכיר הממשלה

 .1111משרד ראש הממשלה: דין וחשבון לשנת 

 ."מרקר-דה"עיתון 

 ., הצעת החלטה לממשלה"1112-1101רפורמות ושינויים מבניים "

 


