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 אג	 התקציבי�

 תהלי� הכנתו ועדכונו של תקציב המדינה

 תקציר

ועל כ� , תקציב המדינה הוא הכלי העיקרי ליישו� המדיניות הכלכלית של הממשלה
שנתית של הממשלה �הוא אמור להיות הביטוי הכספי של תכנית עבודה שנתית או רב

אבי� ולשק� את יעדי הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה לעניי� חלוקת המש
הרשות המחוקקת יכולה להשפיע על קביעת סדרי העדיפויות . העומדי� לרשותה

 . בנוגע לתקציב ועל אופ� הקצאתו ולעשות בקרה על השימוש בכספי�

 

 פעולות הביקורת

כמה היבטי� , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 מאי � 2010בחודשי� אפריל 
דוח זה משמש ג� דוח מעקב אחר . 2009�2012בתהלי  הכנת תקציב המדינה לשני� 

ב55תיקו� ליקויי� שהועלו בדוח 
1

הבדיקה נעשתה בעיקר ).  הדוח הקוד��להל�  (
; בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו . במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה

במשרד ; במשרד להגנת הסביבה; במשרד לביטחו� הפני�; במשרד התחבורה
ובלשכת היוע' המשפטי ; במשרד הבריאות; המסחר והתעסוקה, התעשייה
 .לממשלה

 

 עיקרי הממצאי�

 העלתה שרוב� 2008�2010בדיקת תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשני�  .1
לא הכיל תכניות ותפוקות ארוכות טווח בתחומי הפעולות של המשרדי� שיש בה� כדי 

יות והאג� לא נמצא כי האג� לתכנו� מדינ. לשק� את הפעילות במש  כמה שני�
לתיאו� מעקב ובקרה שבמשרד ראש הממשלה או אג� התקציבי� שבמשרד האוצר 

שנתית בנושא מידת עמידת� �עושי� בדיקה השוואתית רב)  אג� התקציבי��להל� (
 .של משרדי הממשלה בתפוקות שתוכננו ונקבעו בתכניות העבודה

הממשלה כדי נמצא כי אי� די שיתו� פעולה בי� משרד האוצר לשאר משרדי  .2
להבטיח שהמשימות שהוגדרו בתכניות העבודה השנתיות של המשרדי� יתוקצבו 

, הלכה למעשה. באופ� שיאפשר להשיג את היעדי� והתפוקות שנקבעו למשימות אלה
יש נתק בי� תהלי  הכנת תכנית העבודה של המשרדי� ובי� תהלי  התקצוב של 

 לא מפורטי� 2011 לשנת בספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה. עבודת�
והדבר פוגע , התקציבי� הנדרשי� או המאושרי� לש� השגת מטרות המשרדי�

 .באפשרות הפיקוח והבקרה על ביצוע התקציב ותוצאותיו

__________________ 
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נמצא כי משרד ראש הממשלה ואג� התקציבי� לא ביקשו ולא קיבלו ממשרדי  .3
שינויי תקציב א� שחלו , 2008�2010הממשלה תכניות עבודה מעודכנות לשני� 

 . העלולי� לפגוע ביכולת המשרדי� לבצע את משימותיה� ולעמוד ביעדי� שה� קבעו

)  מדרי  התכנו��להל� (מדרי  התכנו� הממשלתי שפרס� משרד ראש הממשלה  .4
אינו מנחה את המשרדי� לקיי� מערכת בקרה והסקת מסקנות על יסוד ביצועיה� 

 .בפרק זמ� של יותר משנה אחת

שאג� התקציבי� מגיש לממשלה ולכנסת בכל שנה , שנתית� התקציב הרבתכנית .5
"מעטפות"במתכונת של 

2
אינה מפרטת את אופ� חלוקת התקציב לכל אחד מהמטרות , 

והיעדי� של הממשלה ואת אופ� חלוקת התקציב למשרדי� על פי המטרות והיעדי� 
 תרומה שנתית אינה תורמת�המתכונת הקיימת של תכנית התקציב הרב. הללו

איננה , שנתי של פעולות המשרדי� ולתכנו� לאומי לטווח ארו �ממשית לתכנו� רב
וממילא איננה מאפשרת לבחו� את מידת , משקפת יעדי� לטווח הבינוני והארו 

 . השגת�

החלטות הממשלה בנושא הפחתות רוחביות מתקבלות בלי שנבחנת השפעת�  .6
לי ההחלטות אינ� מקבלי� מידע מקב. המצטברת של ההפחתות מהשני� הקודמות

ובכלל זה על מידת גמישות� של תקציבי , משרדיי��על מאפייני התקציב הפני�
הדבר פוגע ביעילות ההחלטות בדבר ההפחתות . התחומי� והפעילויות בכל משרד

ואינו מאפשר לה� , מגדיל את הפגיעה בתקציביה� השוטפי�, הנדרשות במשרדי�
 . ופ� מיטבילממש את תכניות העבודה בא

ההפחתות הרוחביות המתבצעות בתקציב מעצימות במרוצת השני� את  .7
שנתית מפורטת על תכניות משרדי �ההשפעות השליליות של היעדר תכנית תקציב רב

אלא שמושתות ,  לא זו בלבד שתמונת ההוצאה העתידית אינה ברורה דייה�הממשלה 
ות העבודה של המשרדי� ואינ� על התקציב הפחתות שאינ� תואמות בהכרח את תכני
עקב כ  הממשלה אינה יכולה . עולות בקנה אחד ע� סדר העדיפויות של הממשלה

 .לוודא שהיא פועלת באופ� מיטבי להשגת מטרותיה ויעדיה

ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה העלתה כי במועד סיו� הביקורת  .8
הנו בתפקיד ממועד פרסומו היועצי� המשפטיי� לממשלה שכי, 2011מאי , הנוכחית

של הדוח הקוד� עדיי� לא פרסמו כל הנחיה מחייבת בנוגע להלי  קבלת ההחלטות 
 .במסגרת דיוני תקציב המדינה

הממשלה לא הבהירה את אופ� חלוקת הסמכויות בי� המועצה הלאומית לכלכלה  .9
 . נהשבמשרד ראש הממשלה ובי� משרד האוצר בכל הנוגע לתהלי  הכנת תקציב המדי

ל המשרד ובאג� התקציבי� לא נמצאו מסמכי "בלשכת מנכ, בלשכת שר האוצר .10
סיכומי דיו� ופרוטוקולי� של ישיבות העוסקות בהכנת התקציב , ניירות עמדה, מטה

השנתי ולא נמצאו סיכומי דיוני� שעסקו בענייני תקציב וכלכלה מהותיי� ושבה� 
 כגו� תהלי  �רכזיי� של השלטו� מתברר כי תהליכי� מ. התקבלו החלטות בנושא

 מתבצעי� ללא רישו� של פרוטוקולי� �הכנת תקציב המדינה בידי משרד האוצר 
 . וללא תיעוד של ישיבות העבודה ושל תהלי  קבלת ההחלטות

 

__________________ 

2
 .יש כמה סעיפי תקציב בעלי מאפייני� משותפי�" מעטפה"בכל   
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 סיכו� והמלצות

שש שני� לאחר שפורסמו ממצאי הדוח הקוד� בעניי� הכנת , במועד סיו� הביקורת
אלא , לא זו בלבד שחלק מהליקויי� שהועלו בו טר� תוקנו, תקציב המדינה ועדכונו

, משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקוד� שהממשלה. שהתגלו ליקויי� נוספי�
אינה בוחנת את הזיקה שבי� אופ� הקצאת התקציב ובי� , לרבות משרד האוצר

ממצאי הביקורת הנוכחית מלמדי� על התמשכות . התוצאות המושגות באמצעותו
. וא� על הפחתה במידת השקיפות שבה נוהג אג� התקציבי� כלפי הציבור, התופעה

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את היעדרה של שקיפות מספקת בביצוע 
, תהליכי� מרכזיי� של השלטו� בדרגי העבודה הבכירי� ביותר שבמשרד האוצר

יכי קבלת רישו� פרוטוקולי� והיעדר תיעוד של ישיבות העבודה ותהל�ובכלל זה אי
 . ההחלטות

לדעת משרד מבקר המדינה ראוי כי אג� התקציבי� ישלי� את תיקונ� של הליקויי� 
כדי לשפר , שהועלו עוד בדוח הקוד� ויתק� את הליקויי� שהועלו בביקורת הנוכחית

לאפשר למשרדי הממשלה להשיג את היעדי� שקבעה לה� , את תהלי  התקצוב
. ימוש בכספי הציבור לש� השגת יעדי� אלהולפקח באופ� הדוק על הש, הממשלה

 ובכלל זה לא שופרו סדרי הכנת �מהעובדה שלא תוקנו ליקויי� שהועלו בדוח הקוד� 
תקציב המדינה ולא הוגבר התיאו� בי� אג� תקציבי� למשרדי הממשלה כדי לפעול 

 אפשר ללמוד כי משרד האוצר לא עשה די �ליישו� הוראות מדרי  התכנו� הממשלתי 
י לחזק את הקשר בי� מדיניות הממשלה ויעדיה ובי� תקציב המדינה וא� לא עשה כד

 . די להגברת השקיפות

 

♦ 
 

 מבוא

ויש לו השפעה , תקציב המדינה הוא הכלי העיקרי לניהול וליישו� המדיניות הכלכלית של הממשלה
 להיות התקציב אמור. על התהליכי� הכלכליי� והחברתיי� ועל מצב הביטחו� במדינה מכרעת

שנתית של הממשלה ולשק� את יעדי הממשלה ואת �הביטוי הכספי של תכנית עבודה שנתית או רב
הדיווח על ביצוע התקציב אמור . סדר העדיפויות שלה בעניי� חלוקת המשאבי� העומדי� לרשותה

לשק� את ההוצאות הכספיות ולשמש רכיב הכרחי לבחינה של מידת השגת היעדי� ושל תוצאות 
חב חובת שקיפות בהכנת , כנאמ� הציבור, משרד האוצר. ת שנעשו באמצעות תקציב המדינההפעולו

התקציב ובדיווח על השימוש בו כדי לאפשר לכנסת ולציבור להפעיל פיקוח ובקרה נאותי� על 
 .ניצול המשאבי� המוקצי� למשרדי הממשלה ועל השימוש בכספי הציבור

מגיש , האחראי להכנת תקציב המדינה, )התקציבי� אג� �להל� (אג� התקציבי� במשרד האוצר 
לממשלה הצעה בדבר המסגרת הכוללת של ההוצאה ומכי� את תכנית ההקצאה של המשאבי� 

אג� התקציבי� ממלא ג� תפקיד מרכזי בטיפול . לפעילות� של משרדי הממשלה ולענפי המשק
 .�בבקשות של משרדי הממשלה לאישור שינויי� בתקציב� במהל  שנת הכספי

כמה היבטי� בתהלי  , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 מאי � 2010בחודשי� אפריל 
דוח זה משמש ג� דוח מעקב אחר תיקו� ליקויי� בהכנת . 2009�2012הכנת תקציב המדינה לשני� 
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הבדיקה נעשתה בעיקר במשרד האוצר ).  הדוח הקוד��להל�  (3ב55תקציב המדינה שהועלו בדוח 
במשרד , במשרד התחבורה, בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו . אש הממשלהובמשרד ר

, )ת" התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה, במשרד להגנת הסביבה, לביטחו� הפני�
 .ובלשכת היוע' המשפטי לממשלה, במשרד הבריאות

 

 

 הקשר שבי� תקציב המדינה לתכניות העבודה של המשרדי� 

 רקע

מחייבת , לרבות הצבת יעדי� ותפוקות מדידות,  עבודה שנתיות של משרדי הממשלהקביעת תכניות
היעדי� הנקבעי� בתכניות העבודה של משרדי . לקיי� קשר הדוק לתהלי  בניית תקציב המדינה

הממשלה אמורי� להיות מושגי� באמצעות ביצוע משימות המתוקצבות בתחומי הפעילות 
יעדי� והמדדי� נדרשת עבודת מטה שבמסגרתה ייבדק א� כדי לאפשר את השגת ה. הרלוונטיי�

 .התקציב המיועד למשימות הרלוונטיות אינו חסר או עוד�

 מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופי� � הצביעה הוועדה הציבורית 1989בשנת 
 על כמה חולשות בתהלי  התקצוב, ל"בראשות מר חיי� קוברסקי ז, הנתמכי� מתקציב המדינה

 : בי� היתר ציינה הוועדה כי. במשרדי הממשלה

בעיקר תשומות כספיות לשכר או , למערכת התקצוב אוריינטציה לתיאור תשומות .א"
אי� בתקציב ; )שג� הוא מהווה תשומה, פרט לאינפורמציה על שיא כוח אד�(פרויקטי� 

י� אפשרות א, כתוצאה מכ . כלשה�' הישגי�'או ' תפוקות, 'תוצאות, מידע על תוכניות
אי אפשר ,  ולא כל שכ��לבחו� את הזיקה בי� הוצאות לתוצאות במסגרת תהלי  התקצוב 

 .להערי  לפיו את היעילות של תכניות

שלא זו , המאופיי� בפירוט רב) Line-Item(' תקציב פריטי�'התקציב הנוכחי הוא  .ב
א ג� פוגע  אלא שהו�בלבד שהוא פוג� ביכולת הראייה הכוללת ובהתמקדות בעיקר 

 לא נותר לה� כמעט כל מקו� �כאשר קיי� פירוט רב למנהלי� , שכ�. בגמישות הניהול
ומוכתבות מראש ' רשומות'אלו : להחליט על הנהגת שינויי� בדרכי� להשגת המטרות

 . וכל שינוי בה� מחייב תהלי  ארו  ומסוב  של אישורי�, בתקציב

 מוצגות לפי יחידות ארגוניות ולא לפי  התשומות�כלומר , התקציב אינו פרוגרמטי .ג
 �לא רק שאי� אפשרות לבחו� את יעילות� של תכניות , כתוצאה מכ . תכניות או פעולות

 ".אלא אי� בו אפילו מידע על יעילות�

שיטת התקצוב ומבנה התקציב אינ� מאפשרי� להציג "הנושא שב ונזכר בדוח הקוד� ובו נאמר כי 
אינ� מאפשרי� למשרדי , הכלכלית ואת סדרי העדיפות של הממשלהבבהירות את יעדי המדיניות 

ואינ� מאפשרי� למדוד את , הממשלה להשתמש בתקציב ככלי ניהולי להשגת היעדי� שנקבעו לה�
 ". הקשר בי� ההוצאות שנעשו לבי� התוצאות שהושגו

 

__________________ 
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 מדרי� התכנו� הממשלתי ושילובו בהכנת תקציב המדינה

משרדי בראשות האג� �נכתב בידי צוות בי�)  מדרי  התכנו��ל� לה(מדרי  התכנו� הממשלתי 
שחבריו היו נציגי� ממשרדי ראש , ) האג� לתכנו��להל� (לתכנו� מדיניות במשרד ראש הממשלה 

הצוות . החו' והגנת הסביבה, הרווחה והשירותי� החברתיי�, ת"התמ, הבריאות, האוצר, הממשלה
ראשונה של המדרי  הופצה למשרדי הממשלה בדצמבר וגרסה , 2007החל את עבודתו באוגוסט 

 . עודכ� המדרי  פעמי� מספר2010ממועד זה ועד ספטמבר . 2007

וליצירת בסיס , המדרי  נועד לשמש אחד הכלי� המרכזיי� לחיזוק עבודת המטה במשרדי הממשלה
י  התכנו� הוא מתווה תפיסה ואמצעי� לביצוע תהל. לשיפור יכולות הניהול והבקרה של המשרדי�

 .במשרדי הממשלה וליצירת תשתית מושגית משותפת למשרדי� השוני�

תכניות אלה . מדרי  התכנו� אמור לשמש עבור משרדי הממשלה כלי מנחה להכנת תכניות העבודה
, את היעדי� שהציב לעצמו לתקופה המוגדרת, אמורות להציג את פעילותו המתוכננת של המשרד

כמו כ� נקבעי� .  את השינוי המצופה בעקבות פעולת המשרדהמגדירי�, ואת מדדי התוצאה
 . 4שיאפשרו מעקב אחר ביצוע המשימות, בתכניות העבודה שלבי התארגנות ומדדי תפוקה

שימוש נכו� במדדי תוצאה יכול . מדרי  התכנו� ש� דגש במדידת תוצאות הפעילות הממשלתית
הוא א� יכול לשמש כאמצעי לעדכו� ו, לספק כלי שיטתי ואפקטיבי להערכת מימוש המדיניות

עיגו� "המדרי  מסביר כי . המדיניות לש� הגדלת סיכויי הצלחתה בעתיד ולהגברת היעילות
מסייע בתהליכי קבלת ההחלטות ומאפשר לשדרג , החשיבה התוצאתית בעבודת הממשלה

בירה מג, במקביל לכל אלה. משמעותית את יכולות המעקב והבקרה אחר ביצועי משרדי הממשלה
השימוש במדדי� נהוג במרבית . החשיבה התוצאתית את שקיפות פעולות הממשלה כלפי הציבור

 הובילו בחמש השני� �OECD מהמדינות החברות ב�80%למעלה מ. המדינות המתקדמות
 מהמדינות יוזמות מעי� �40%כאשר ב, האחרונות יוזמה חדשה בנושא מדידת תוצאות בממשלה

למדדי תפוקה ) 32מתו   (OECD מדינות 26כיו� מתייחסות .  מעשוראלה החלו כבר לפני יותר
 ".כאשר מידת הקשר שבי� המדידה לבי� התקציב משתנה, ותוצאה בתהליכי קבלת החלטות

אמור להתבצע מהל  משולב של תהלי  תכנו� פעולות משרדי הממשלה ושל , על פי מדרי  התכנו�
כמפורט במדרי  , זיי� של מהל  משולב זהואלה שלביו המרכ, תהלי  הכנת תקציב המדינה

 :התכנו�

שלב זה נועד לגבש : הערכת המצב של המשרד וגיבוש תכניותיו המרכזיות לשנה הבאה .1
שלפיה ייבחנו סדרי , תמונת מצב מערכתית כוללת עבור גורמי� מרכזיי� במשרד ומחוצה לו

 . עדיפויות וייקבעו כיווני שינוי

על יסוד , משרדי המטה אמורי� לגבש הערכת מצב לאומית כוללתאגפי התכנו� והתקצוב ב .2
 על סמ  הערכה זו ייקבעו יעדי המדיניות של הממשלה וסדרי �הערכות המצב של המשרדי� 

 .העדיפויות שלה לעניי� הקצאת המשאבי�

נדרשי� , לאחר שתדו� הממשלה בתקציב המדינה ותקבע את מסגרות התקציב למשרדי� .3
 .משרדיות לצור  גיבוש תכניות פרטניות�לקבוע את סדרי העדיפויות הפני�משרדי הממשלה 

__________________ 

המטרות המוגדרות בתכניות העבודה המשרדיות ה� ההישגי� הרחבי� אליה� , על פי מדרי� התכנו�  4
יעדי . ומצביעות על כיווני הפעולה של המשרד, ירות את העתיד הרצוימגד, מכוו� המשרד בפעולתו

. המשרד ה� הישגי הביניי� המקרבי� את המשרד למטרתו וה� ניתני� לתרגו� אופרטיבי ולמדידה
�מדרי� . המשימות המפורטות בתכניות העבודה ה� הפעולות שהמשרד מבצע לש� השגת היעדי

" מדדי תוצאה", לתיאור תוצרי הפעילות הממשלתית" תפוקהמדדי "התכנו� משתמש ג� במונחי� של 
, המשקפי� את הער� שיצרה הממשלה בפעילותה, המגדירי� את השינויי� המצופי� בסביבה החיצונית

 .כש� כולל למדדי תפוקה ולמדדי תוצאה" מדדי הצלחה"ו
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. תכנית העבודה של כל משרד מגובשת בד בבד ע� הנחת חוברות התקציב על שולח� הכנסת .4
 .בליווי משרד האוצר, על פי שיקול דעתו, המשרד עצמו אמור להכי� את תקציבו בעצמו

‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰
Ù‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ
˘·˘ ÍÎÏ ÔÂ
Î˙Ï Û‚‡2008-2011 ,
 ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÁ
‰ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰·

ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó , ˙Â‡¯Â‰Ï Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÙÂ‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÏ„·‰ Â¯ÎÈ

Ô˙Â‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì‰˘ ‰„ÈÓ·Â ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó . 

 �להל�  (2011למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר כתב , מר אהוד פראוור, ראש האג� לתכנו�
תהלי  הכנת תוכניות עבודה הינו תהלי  דינמי ומתפתח ועל כ� איננו "כי ) תשובת האג� לתכנו�

לאור  השנה יוצאות הנחיות של , ע� זאת. מעוג� בהחלטת ממשלה או הנחיות מחייבות וקבועות
הכוללות את הסטנדרט המצופה , ממשלהלי משרדי ה"ל משרד ראש הממשלה לכלל מנכ"מנכ

יצמיחו את ' רכי�'ההנחה היא שכלי� ... את שיטת העבודה ואת לוחות הזמני�, מתוכנית העבודה
. בגי� הער  המיוחד של השתכנעות עצמית ובנייה מבפני�' קשי�'מערכת התכנו� טוב יותר מכלי� 

במיוחד בשני� , כנו� בי� המשרדי�הוא אכ� בפערי� ביכולות ובעומק הת, של הגישה הזו' מחיר'ה
, העצמאות שניתנת למשרדי� בבניית התהלי  מניבה השקעה של המשרדי� בתכנו�... הראשונות

והדבר בא לידי ביטוי בהעמקת� של תוכניות , ובהתקשרות ע� חברות יעו', בהקמת אגפי תכנו�
ראוי ,  הממשלהמכל אלו נראה כי המחשבה המקורית לפיה עיגו� המדרי  בהחלטת. העבודה

ונית� יהיה לשקול , מוכיחה את עצמה, לקראת ביסוס נוס� של המהל , שיעשה רק בשלב השני
 ".2013עיגו� כאמור לקראת תוכניות העבודה לשנת 

המעדיפה להטמיע , משרד מבקר המדינה מעיר כי הגישה הניהולית המוצגת בתשובת אג� התכנו�
ולא " השתכנעות עצמית ובנייה מבפני�"אמצעות את שיטת העבודה על פי יעדי� ותפוקות ב

אינה מתאימה לתרבות הארגונית של משרדי הממשלה ואינה , באמצעות הוראות פורמליות
, )ר" התקשי�להל� (מתיישבת ע� הנחיות הפעולה הברורות שנקבעו בתקנות שירות המדינה 

 נדרשת הנהלת משרד ר" לתקשי60.141על פי סעי� , למשל. המחייבות את כלל משרדי הממשלה
ותכניות עבודה )  שני�5�3(לגבש תכנית אב לאיכות בראיה רב שנתית ", בי� השאר, ממשלתי

על תוכניות אלו לכלול יעדי� רב שנתיי� ושנתיי� לרבות . שנתיות הנגזרות ממדיניות האיכות
ש להרחיב את השימו"כמו כ� נדרשת ההנהלה ". מדדי� להערכת מידת השגת� של יעדי� אלו

והרב שנתיי� תו  , במערכות מידע ככלי עזר ניהולי למעקב ובקרה אחר מימוש היעדי� השנתיי�
 60.153סעי� ". שימת דגש על זמינות מידע שהינו חיוני ללקוחות החיצוניי� ולאנשי המשרד

ר קובע כי הנהלות משרדי הממשלה חייבות לתעד בשיטתיות ובאופ� תקופתי את מידת "לתקשי
עדי� שנקבעו בתכניות העבודה ואת מידת העמידה במדדי� שנקבעו בה� ולפרס� את השגת� של הי

 .התוצאות

הוא הוסי� ועדכ� כי בעקבות , 2012מינואר , מר פראוור, בתשובה נוספת של ראש האג� לתכנו�
קיבלה הממשלה בסו� דצמבר , )ועדת טרכטנברג(חברתי �פרסומו של דוח הוועדה לשינוי כלכלי

 �להל�  (5מחייבת את משרדי הממשלה לפעול בהתא� למדרי  התכנו� השנתי החלטה ה2011
כי יחידות הממשלה ומשרדיה יבססו , בי� השאר, בהחלטה נקבע). 2011החלטת הממשלה מדצמבר 

 . את פעולת� על תכניות עבודה שנתיות שיפרטו את אופ� המימוש של יעדי הממשלה ואת מדיניותה

__________________ 

 ."התכנו� והביצוע של הממשלה, חיזוק יכולות המשילות" בנושא 4028' החלטה מס 5
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â
Ï Ì˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙„Â·Ú· ˘¯„
‰ È„ÂÒÈ‰ ÈÂ
È˘‰ ÁÎ
ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰„Â·Ú , Ûˆ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯Âˆ‰Â ÍÎÏ ÌÈ˘¯„
‰ ÌÈ·‡˘Ó‰

ÔÂ˙
 „ÚÂÓ· Ì
Âˆ¯·Â ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â
 Ï˘ Ì˙Â‰Ê· ÈÂÏ˙ Â
È‡˘ ÈÏÂÚÙ˙Â ÈÏÂ‰È
 , ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
 ¯·Óˆ„Ó ‰˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ2011‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ È„È ÏÚ Ì˘ÂÈ˙ . 

 

  2008�2011תכניות העבודה הפרטניות של המשרדי� לשני� 

את . 2008�2011משרד מבקר המדינה בח� את תכניות העבודה של כמה משרדי ממשלה לשני� 
וה� פורסמו באתר האינטרנט של , התכניות הללו העבירו המשרדי� לאג� לתכנו� בשני� האמורות

 . משרד ראש הממשלה

, ל שיפור מתמש  באופ� הצגת תכניות העבודה של משרדי הממשלהמשרד מבקר המדינה מצא כי ח
עדיי� יש הבדלי� , אול� על א� שיפור זה. 2011והוא בא לידי ביטוי בעיקר בתכניות העבודה לשנת 

ניכרי� בי� משרדי הממשלה השוני� באופ� שבו ה� מציגי� את תכניות העבודה שלה� לציבור 
 :יעדי� ותפוקות בתכניות העבודהובמידה שבה ה� מביאי� לידי ביטוי 

המשקפות רק , כמה ממשרדי הממשלה הגישו למשרד ראש הממשלה תכניות עבודה חלקיות .1
כמה משרדי� . ואילו משרדי� אחרי� העבירו תכניות מקיפות יותר, חלק קט� מאוד מהיק� פעולת�

 .נהאול� ה� הגישו למשרד ראש הממשלה רק חלק ממ, הכינו תכנית עבודה מפורטת

משרדי ממשלה מעטי� בלבד ציינו בתכנית העבודה את התקציבי� הדרושי� לש� השגת  .2
 .ואילו רוב המשרדי� נמנעו מכ  לחלוטי� או כמעט לחלוטי�, יעדי� מסוימי�

בחלק ניכר מתכניות העבודה בולטת הימנעות� של משרדי הממשלה מקביעת מדדי�  .3
 .ובקרה על השגת היעדי�א� שהדבר אפשרי ונחו' לפיקוח , כמותיי�

 

 התיאו� בי� הכנת ספר התקציב ובי� תכניות העבודה 

מדרי  התכנו� ש� דגש בקשר ההדוק הנדרש בי� מהל  התכנו� של עבודת משרדי , כאמור
כי , בי� היתר,  הוסבר2010 של המדרי  מספטמבר 4.1בגרסה . ובי� מהל  התקצוב, הממשלה

עד לשני� , ע� זאת. של הכנת תקציב, הדוק וסדור, תיהמערכת הממשלתית כפופה לתהלי  שנ"
ממשי  בקביעת יעדי , המתחיל בהערכת מצב, האחרונות לא התקיי� תהלי  מקביל של תכנו�

קיומו של תהלי  כזה צרי  להבטיח . מדיניות וסדרי עדיפויות ומסתיי� בחלוקת התקציב הקיי�
היות שתהלי  . השנתית ובספרי התקציבשיעדי� מרכזיי� יבואו לידי ביטוי בתוכנית העבודה 

ומפני שתקציב הוא , תהלי  התקצוב הופ  לתהלי  תכנו� הלכה למעשה, התכנו� אינו מפותח דיו
, יתרה מזאת. התוצאה היא שהממשלה חושבת ופועלת במונחי� של תשומות, ביסודו תשומה

נוטה התקציב לשק� , בבהיעדר תהלי  סדור של הפקת לקחי� ודיו� שנתי מסכ� לגיבוש הערכת מצ
העבודה על פי . 'מה שהיה הוא שיהיה'בבחינת , הדינמיקה בהכנתו היא תוספתית. את מה שהיה

נועדה לבנות מהל  תכנו� המקיי� דיאלוג שוט� ע� מעגל התקצוב ומביא ... מעגל התכנו� והתקצוב
 ".להשגת יעדי המשרד

 שיטת העבודה המוצגת במדרי  מ� האמור לעיל עולה כי כדי להטמיע במשרדי הממשלה את
 .התכנו� נדרשי� אג� התקציבי� והמשרדי� לקיי� שיתו� פעולה הדוק ביניה�

 ÍÈÏ‰˙· Û˙˙˘Ó Â
È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
˙˘¯„
‰ ‰„ÈÓ· .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
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משרדי �י צוות בי�גובשה ביד, 2010מספטמבר , נמצא כי המהדורה המעודכנת של המדרי  .1
משרדי שפרס� את המהדורה הראשונה של �יצוי� כי הצוות הבי�. שלא כלל נציג של משרד האוצר

משרד האוצר לא הגיש ). סג� הממונה על התקציבי�(המדרי  כלל נציג בכיר של משרד האוצר 
משרדי שעדכ� את �למשרד ראש הממשלה מסמ  כלשהו שישמש תשתית לעבודת הצוות הבי�

 .ולא נמצאה כל עדות לשיתו� פעולה מצד אג� התקציבי� בעדכונו של המדרי , י המדר

לא נמצא כי אג� התקציבי� ביצע עבודת מטה כדי לבחו� אילו צעדי� עליו לנקוט ליישו�  .2
 . מדרי  התכנו�

לא נמצאו מסמכי� המעידי� שאג� התקציבי� משתמש בהערכות המצב של משרדי הממשלה  .3
 .להכנת הערכת מצב לאומית כוללת ולהקצאת המשאבי� למימושה, קציב המדינהלגיבוש הצעת ת

באג� התקציבי� לא נמצא כל מסמ  המלמד על הזיקה בי� התקציב של תכניות או של תקנות  .4
 .תקציב ובי� משימות הנכללות בתכניות העבודה של משרדי הממשלה

הנחה את עובדי האג� ליצור זיקה )  הממונה�להל� ג� (לא נמצא כי הממונה על התקציבי�  .5
נמצא כי במקרי� . א� שהדבר נדרש לפי מדרי  התכנו�, בי� הצעת התקציב ובי� יעדי� ותפוקות

חריגי� בלבד נקבעו יעדי� ותפוקות מדידי� בסיכומי� תקציביי� שנחתמו בי� משרד האוצר ובי� 
 .משרדי ממשלה

תקציבי� או אג� החשב הכללי במשרד לא נמצא כי במהל  שנת העבודה מקיימי� אג� ה .6
על סמ  מדדי� כמותיי� ואיכותיי� , האוצר בקרה על העברת התקציבי� למשרדי הממשלה השוני�

. על סמ  התקדמות� בביצוע משימותיה� והשגת היעדי� שנקבעו בתכניות העבודה של המשרדי�
ב בשני� הבאות בהתא� על כ� לא מתקיי� תהלי  הפקת לקחי� שיש בו כדי לשפר את אופ� התקצו

 .למטרות וליעדי� שקבעה הממשלה

 2011כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר , מר גל הרשקובי', הממונה על התקציבי�
כי מאחר שמשרדי הממשלה אינ� מחויבי� לפעול על פי מדרי  )  תשובת אג� התקציבי��להל� (

ממילא אג� התקציבי� אינו יכול לבצע עבודת ו, אי� יישו� מלא ואחיד של הוראות המדרי "התכנו� 
לרבות קביעת אופ� התקצוב לפי יעדי� ותפוקות , מטה ליישו� מדרי  התכנו� הממשלתי בעבודתו

בקרה על עמידה ביעדי� ובמדדי� שנקבעו בתכניות אלה , שנקבעו בתכניות העבודה המשרדיות
ותיי� של עמידה ביעדי תכניות ובקרה אחר קצב העברת התקציבי� ביחס למדדי� כמותיי� ואיכ

קיימת בעיה של אי התאמה בלוחות הזמני� של מעגל התכנו� ומעגל ... העבודה המשרדיות
כמוצע במדרי  , בעוד שתהלי  התכנו�, מר'�תהלי  התקצוב מתחיל בחודשי� פברואר. התקצוב

פו של דבר רק ותוכניות העבודה של המשרדי� נקבעות בסו, מתחיל מאוחר יותר, התכנו� הממשלתי
על , משק המדינה:  אחרי המועד שבו על פי חוק יסוד�היינו , בחודש נובמבר שלפני שנת התקציב

כ  יוצא שתוכניות העבודה שמגובשות במשרדי� נעשות . הממשלה להגיש את התקציב לכנסת
וה� , ה� במוב� זה שאינ� מתכנסות למסגרת התקציבית שקבע החוק, במנותק מעבודת התקצוב

אילו היה תהלי  התכנו� ... וב� זה שאינ� משתלבות בלוח הזמני� הרלוונטי לעבודת התקצובבמ
יכול היה אג� , מתנהל בזיקה למסגרות הפיסקאליות הקיימות ובלוחות זמני� שיאפשרו זאת

, התקציבי� להשתת� בהפיכת העבודה על פי מדרי  התכנו� הממשלתי לתהלי  מלא ואפקטיבי
 ".בתקציב המדינהאשר בא לידי ביטוי 

נדרשת הלימה בי� תוכניות העבודה של משרדי הממשלה "הממונה על האג� הוסי� בתשובתו כי 
, כלומר. השוני� לבי� המסגרות הפיסקאליות הרב שנתיות לה� מחויבת ממשלת ישראל על פי חוק

בעה כפי שנק, על תהלי  התכנו� לתת מענה לפערי� שבי� תכניות העבודה לבי� מגבלת התקציב
כפי שזו , יש ליצור זיקה בי� תכניות העבודה לבי� מסגרת התקציב הקיימת לכל משרד, לכ�. בחוק

כפי שמתואר במדרי  התכנו� , כ  למשל. אושרה בחוק בתקציב השנתי של שנת כספי� קודמת
נית� לתכנ� תכניות עבודה המתבססות על שיעור מסוי� של מסגרת התקציב של השנה , הממשלתי

כ  שהמשרדי� השוני� יציגו תכניות המתכנסות ,  ממסגרת התקציב90% � לדוגמא ,הקודמת
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מהל  זה יאפשר הטמעת תכניות העבודה המשרדיות בעת קביעת התקציב של שנת . לתקציב האמור
משרדי הממשלה אינ� , בניגוד למתואר במדרי  התכנו�, כי כיו�, יובהר. הכספי� המתוכננת

בהעדר האחריות הפיסקאלית .  למסגרת התקציב הנתונה לה�מגישי� דרישות תקציב בהתא�
אי� אפשרות לייש� את תהלי  התכנו� , הנדרשת והראויה מהמשרדי� השוני� בתהלי  התכנו�

 ".באופ� מלא בתקציב

 המחייבת 2011 הוסבר כי בהחלטת הממשלה מדצמבר 2012בתשובת ראש האג� לתכנו� מינואר 
ייעשו התאמות , ככל שיידרשו"מדרי  התכנו� נקבע כי את משרדי הממשלה לפעול בהתא� ל

 ".הנדרשות בלוחות הזמני� לצור  התאמה לתהליכי� השנתיי� של יחידות המטה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏ„·‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó Ï˘ ·ÈÈÁÓ Û˜Â˙ ¯„ÚÈ‰
È‡ ˙‡ Â˜È„ˆ‰ ‡Ï ÂÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙
ÈÁ·Ó ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ
-Ó ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ Û‚‡ „ˆ

ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ,‰Ê ÛÈ˜Ó È˙Ï˘ÓÓ ÍÏ‰Ó· ÈÊÎ¯Ó ¯Èˆ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ . ¯·Ò‰ ˜ÙÈÒ ‡Ï Û‚‡‰
È‡Ï ˜ÙÒÓ- È
ÙÏ ·Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙Ï ÔÂ
Î˙‰ ÍÈÏ‰˙ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘‰ ÔÈÈ
Ú· ÂÈ˙Â
ÚË ˙‡ÏÚ‰

Â
ÂÎ„ÚÏÂ ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó ˙·È˙ÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ . Û‚‡ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ,‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï È‡¯Á‡‰Ì‰· ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ¯Â·Èˆ , ÌÈ·‡˘ÓÏ ¯Ú ‰È‰È

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙„Â·Ú· ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ÔÂÈÒÈ
· ÌÈÚ˜˘ÂÓ‰ ÌÈ¯ÎÈ
‰ .
 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙
˘Ó2011 ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙·ÂÁ ¯·„· 

È˙
˘‰ ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó , ÛÂ˙È˘ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÌÚ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ
Ì‰È
È· ‰ÏÂÚÙ‰ , ÔÙÂ‡· ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È
Î˙ ˙
Î‰Ï ÌÈ
ÓÊ‰ ÁÂÏ ˙Ó‡˙‰Ï ‚Â‡„ÏÂ

‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙
Î‰Ï ÌÈ
ÓÊ‰ ÁÂÏ ÌÚ ·Ï˙˘È˘ . 

 

 עדכו� תכניות העבודה במש� שנת הכספי�

תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנה העוקבת , על פי לוח הזמני� שנקבע במדרי  התכנו�
 .ות לציבור בדצמברמושלמות בנובמבר ומוצג

למשל א� , משרדיי��שינויי� ועדכוני� בתכניות העבודה עשויי� להתבצע בהשפעת גורמי� פני�
או בהשפעת גורמי� , משרד ממשלתי משנה במש  השנה את סדר העדיפויות לביצוע משימותיו

 .כגו� הפחתות רוחביות הנקבעות בהחלטות ממשלה, חיצוניי�

Ú‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÈ
˘· ÈÎ ‰˙Ï2008-2010 ˙ÂËÏÁ‰ ‰ÓÎ ÂÏ·˜˙‰ Ô‰·˘ 
ÌÈ„¯˘Ó‰ È·Èˆ˜˙· ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó

˙Â
Î„ÂÚÓ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ
Î˙ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ Â˘˜È· ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â , ˙Â˙ÁÙ‰˘ Û‡
ÓÈ˘Ó ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È·Èˆ˜˙· ‰Ï‡ Ì‰È˙Â

ÌÓˆÚÏ ÂÚ·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‚È˘‰ÏÂ . 

הלכה , הפחתות רוחביות עליה� מחליטה הממשלה מבטאות"בתשובת אג� התקציבי� נאמר כי 
ובהכרח ג� את שינוי הפעילות הנובע בכל אחד , את שינוי סדר העדיפויות של הממשלה, למעשה

 ".מהמשרדי�
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈˆÓ ÂÓˆÚ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡˘ ÈÙÎÍ˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ Â˙·Â˘˙· ÔÈ ,
 ÂÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙˘¯„
 ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ıÂÏÈ‡ Ô‰ ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰" ¯Â˜Ó ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ‰‡Â··

‰ÈÂÙˆ È˙Ï· ‰‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ È·Èˆ˜˙ ." ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÂ
È˘ ˙‡Ë·Ó ‰
È‡ ‰˙ÁÙ‰‰ ÍÎÈÙÏ
˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ,ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ‰ËÒ‰ È„È ÏÚ ÈÂ
È˘Ï ˙Ó¯Â‚ ‡Ï‡ ,

ÔÂÈ„ ‡ÏÏ‰Ï˘ÓÓ· È
Ë¯Ù  .È‡- ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ ˙Â·˜Ú· ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ÔÂÎ„Ú
ÂÏ‡ ˙Â˙ÁÙ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ È·‚Ï ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÒÂÁÏ ‡È·Ó .‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ÔÂÎ„Ú , ÈÂ
È˘

 ‡È·‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ Ô˙‚ˆ‰Â Ô‰· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ„ÚÈ‰
‰ ˙Ï‰
‰ Ï˘ ˘„Á‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓÏ Ì‡˙‰· Ì‰Ï˘ „¯˘Ó

˙
Î„ÂÚÓ‰ . Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï Ì‚ ¯˘Ù‡È ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ È„ÚÈ ÔÂÎ„Ú
 ‰Ï˘ÓÓÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ¯È·Ò‰ÏÂ ÌÈ
Î„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ È
Â˙
 ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ˙Â
˜ÒÓ ˙˜Ò‰Â ‰¯˜·

‰
˘‰ ˙ÏÈÁ˙· Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ· „ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ È„È· ‰ÏÚ ‡Ï ÚÂ„Ó. 

:  בה נקבע כי2011היפנה האג� להחלטת הממשלה מדצמבר , 2012ר בתשובת האג� לתכנו� מינוא
משרדי הממשלה יעדכנו באופ� שוט� את תכניות העבודה המשרדיות בהתא� להחלטות ממשלה "

יקד� ' ממשל זמי�'משרד ראש הממשלה בסיוע יחידת . ביצועיות שיתקבלו במהל  שנת העבודה
 ". ול תכניות העבודה ולמעקב אחר ביצוע�הטמעת מערכת ממוחשבת במשרדי הממשלה לש� ניה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˘Ï ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ
 Í˘Ó· Ô
ÂÎ„Ú ¯Á‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘¯„
‰ ÌÈÏÎ‰ ÔÂÈÙ‡

‰
˘‰ , ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ Â¯˘Ù‡ÈÂ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈÏÎ˘ È„Î
˙‚˘‰ÏÚÂÙ· ÔÚÂˆÈ·Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â˜ÂÙ˙‰Â ÌÈ„ÚÈ‰ . 

 

 שנתי ובקרה על השגת יעדי� ועמידה בתפוקות בטווח הארו� �תכנו� רב

אחד היתרונות העיקריי� של שיטת תקצוב המבוססת על הגדרת המשימות ועל קביעת יעדי� 
ל ראייה קצרת טווח שנתיי� הוא מעבר מתהלי  תכנו� ותקצוב שנתי המבוסס ע�ותפוקות רב

הכנת תקציב על פי יעדי� ומשימות בראייה לטווח ארו  . לתהלי  המבוסס על ראייה ארוכת טווח
אפשר לפתור בעיות �בי� היתר משו� שאי, מסדירה ומשפרת את תכנונ� וביצוע� של תכניות עבודה

ית על מידת שנת�בכ  מתאפשרת קיומה של בקרה רב. יסוד ולהשלי� רבי� מ� היעדי� בתו  שנה
תו  בחינת מידת הרצינות והעקביות של הממשלה בטיפול בבעיות היסוד , העמידה ביעדי� שנקבעו

 .של המשק

יש להציב נקודות " נאמר כי 2010 מספטמבר 4.1במהדורה . הנושא בא לידי ביטוי במדרי  התכנו�
  שנת העבודה ציו� שנתיות מדידות בדר  להשלמת� של יעדי� ומשימות המשתרעי� מעבר למהל

לגבי המשימה יוכלו אבני הדר  להיות שלבי ההתארגנות שהסתיימו והשגת חלק . הנוכחית
ולגבי היעד יוכלו אבני הדר  להיות עמידה בפרויקטי� מסוימי� מתו  התוכנית , מהתפוקות

היעדי� והמשימות , לקחת בחשבו� לקראת שנת התכנו� הבאה את המטרות, כמוב�, יש. המלאה
 ". פעל להשגת� בשנת העבודה הקיימתשהמשרד 

˙‡Ê ÌÚ , ÌÈÈ˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ‰Á
Ó Â
È‡ ÔÂ
Î˙‰ ÍÈ¯„Ó ÈÎ ‡ˆÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Á‡ ‰
˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÔÓÊ È˜¯Ù· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÚÂˆÈ· ÒÈÒ· ÏÚ ˙Â
˜ÒÓ ˙˜Ò‰Â ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓ. 
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 ÌÈ
˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ Ï˘ Ô·Â¯ ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ
2008-2010 ÂÏÏÎ ‡Ï 
˘Ó Ì‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó˘ ˙Â

ÎÂ˙Ó ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏÏÎ ‡ÏÂ ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÓÈ

ÌÈ
˘ ‰ÓÎ Í˘ÓÏ , ˙
˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙· ÈÎÂ2011Î -15% „·Ï· 
·¯ Ì‰ ÌÈ„„Ó‰Ó-ÌÈÈ˙
˘ .ÌÂ‡È˙Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 „ÂÚ , ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ

‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÓÈÈ˜Ó Ì
È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ÔÂ
Î˙Ï Û‚‡‰·¯ ˙È˙‡ÂÂ˘‰ ‰
ÈÁ· ÌÈ- ˙È˙
˘
ÂÚ·˜
Â Â

ÎÂ˙˘ ˙Â˜ÂÙ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ˙„ÈÓ ‡˘Â
·. 

אנו מצויי� בעיצומו של תהלי  פיתוח היכולת שתאפשר הסקת "בתשובת האג� לתכנו� נאמר כי 
לאג� לתכנו� מדיניות ברור כי תפיסת התכנו� צריכה לאפשר ... מסקנות מביצועי תוכנית העבודה

רק באמצעות תכנו� רב שנתי נית� לוודא ביצוע� של מטלות בעלות היק� ... ד תכנו� רב שנתיולעוד
ראוי לציי� שקביעתה של תוכנית רב . ולהבטיח יציבות בקידומ� של מהלכי� גדולי�, משמעותי

צעד ראשו� . ובדר  כלל עיגונה בהחלטת ממשלה, שנתית פירושה ג� התחייבות לתוכנית רב שנתית
 יתקיימו מהלכי עדכו� 2012לקראת תוכניות העבודה של ... �2011 במדרי  התכנו� לננקט כבר

 ".שיטת התכנו� אשר מטרת� לתת ביטוי לתכנו� רב שנתי ולאפשר מעקב ובקרה

 

  2011ספרי תכניות העבודה והתקציב לשנת 

 לספר בהקדמה.  פורס� בציבור ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לאותה שנה2011בינואר 
הממשלה ומבטא את  מדיניות את להתוות מסייע הדבר"כי , מר בנימי� נתניהו, כתב ראש הממשלה

את ביצועי המשרדי�  להשוות יהיה נית� זה באופ� .ולהישגיה ליעדיה ביחס לשקיפות מחויבותה
 מעמיק בעבודה הממשלתית ועל על תכנו� מעיד הדבר... הממשלתיות הפעולות של המקורי לתכנו�

-התקציב הדו אישרנו את: "עוד נכתב בהקדמה". בתשומות - שהיה כפי ולא - בתוצאות תמקדותה
 ,כעת עלינו להבטיח. תקציבית יציבה ואחראית מסגרת וקבענו �2012 ו2011לשני�  השני שנתי

תפוקות . שלו יקדמו את המטרות והיעדי� משרד כל של הארגוניות והתשומות שהמשאבי�
 ".שנקבעו בתוכנית ההצלחה למדדי א�בהת יימדדו המשרדי�

ציי� בהקדמה לספר תכניות העבודה לשנת , מר איל גבאי, ל דאז של משרד ראש הממשלה"המנכ
תוכניות העבודה מביאות לידי ביטוי את התהלי  שנעשה על ידי משרדי הממשלה לש� : " כי2011

וזאת , ראל בחוק התקציבבמסגרת התשומות שנקבעו לה� על ידי כנסת יש, קביעת מטרות ויעדי�
 ". לצד הגדרת התפוקות וההישגי� המצופי�

 ˙
˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÈ· ¯È˘È ¯˘˜ ‡ˆÓ
 ‡Ï ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡2011 
È˙
˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÙÒÏ .È„ÂÒÈ Ï˘Î ‡Â‰ ‰Ê ¯˘˜ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ , ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ‰

‰ ÏÎ· ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡ÏÂ ‰˙ÂÈ
È„Ó ˙‡ Ì˘ÈÈÏ‰È‚˘È‰ÏÂ ‰È„ÚÈÏ Ú‚Â
 . 

Ï˘ÓÏ , ˙Â
˜˙· ˙Â·ˆ˜Â˙Ó Ô
È‡ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ¯ÙÒ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â¯È„‚‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰
ÔÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ
 ¯Á‡Â ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ .

˙ÂÈ
Â‚¯‡ ˙Â„ÈÁÈ ÈÙÏÂ ˙ÂÓÂ˘˙ ÈÙÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙
Î‰ , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ
Î˙ ÈÙÏ ‡ÏÂ
Ó‰ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„„ÓÏÂ ÌÈ„ÚÈÏ ÌÈÓ‚¯Â˙ , ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡Â ˙ÂÏÈÚÈ ˙¯˜· Úˆ·Ï ‰˘˜Ó

 Ì‰Ï Â·ˆÂ‰˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â‚È˘‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÂÁ·Ï Ô˙È

ÏÚÂÙ· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÂÏˆÈ
 Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙ÓÂÚÏ. 

יועד לכל בתשובת אג� התכנו� הוסבר כי השלב הראשו� בתהלי  התכנו� הוא הגדרת התקציב המ
 היא 2011האג� הוסי� כי שנת . וכי תכנית העבודה נקבעת על פי התקציב האמור, אחד מהמשרדי�

מעקב ובקרה ולכ� בסו� אותה שנה תיבדק , השנה הראשונה שבה מתבצע מעגל של� של תכנו�
המידה שבה הצליחו המשרדי� להשיג את היעדי� שנקבעו וכ� יבוצע ניתוח רוחבי של הגורמי� 
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האג� הוסי� כי מוקד� להסיק מסקנות . בי� ביצוע של תכניות העבודה ושל השגת יעדיה�המעכ
וכי על פי , בנושא הקשר שבי� ביצוע תכניות עבודה ובי� שימוש בכלי� תקציביי� באופ� ישיר

ניסיו� שהצטבר במדינות אחרות יש חשש שחיבור יתר בי� ביצועי� לתקצוב יגרו� לפגיעה בתהליכי 
ע� זאת האג� הבהיר כי הוא רואה . של באמצעות אימו' אסטרטגיות לסידור הנתוני�למ, התכנו�

ובכלל , חשיבות רבה בהעמקת התפיסה שיש ליצור זיקה בי� התקציב שנקבע ובי� תכנית העבודה
לבחו� את האפשרות לקשר בי� המשימות המופיעות בתכניות העבודה לסעיפי התקציב , זה

 .המאפשרי� את ביצוע�

 הוא החל בתהלי  2011תקציבי� מסר בתשובתו כי במסגרת תכניות העבודה של האג� לשנת אג� ה
לרבות סוגיית תקצוב על פי , הפירוט שלו ומובנותו, ניתוח ובחינה מחדש של מבנה תקציב המדינה

פעולות לעומת תשומות או יחידות ארגוניות ומידת גמישות הניהול של המשרדי� השוני� נוכח 
 בוצע פיילוט בנושא 2011האג� הוסי� כי במחצית הראשונה של שנת .  הנוכחימבנה התקציב

האג� . ובמסגרתו נבחנו מבנה התקציב והתוצאות של שינויו, התקציב של שלושה משרדי ממשלה
 .מסר כי ע� השלמת תהלי  הבחינה הוא יפעל ליישו� מסקנותיו במסגרת הכנת תקציב המדינה

ÒÂ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙ ¯ÙÒ· ÔÂÈÚÓ È„¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ
Î˙Ó ‰ÓÎ ÈÎ ‡ˆÓ
 ·Èˆ˜˙‰ ¯Ù
˙È˙
˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ˙‡ Ì‡Â˙ Â
È‡˘ ÔÓÊ ¯Èˆ È
Ù ÏÚ ˙Â‚ˆÂÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ .¯ÓÂÏÎ , ÌÈ˙ÚÏ

·Èˆ˜˙ ˙Â
˘ ‰ÓÎ ÏÚ ˙ÂÒ¯Ù˙Ó ˙ÂÓÈ˘Ó‰ , ˙È¯„
Ï˜ ÌÈÙÒÎ ˙
˘· ˜ÒÂÚ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÙÒ ÂÏÈ‡Â
˙Á‡ ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì‰È
È· ‰Ó‡˙‰ ˙È˘Ú
 ‡ÏÂ .‰˘˜ ÍÎÈÙÏ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „Â‡Ó 

„ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÁÎÂ
Ï ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·. 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·¯ ‰‚ˆ‰Â ˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜- Ï˘ ˙È˙
˘
 ÈÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÓÊ‰ Í˘Ó· ÌÈ¯È·‚Ó ·Èˆ˜˙Ï ‰˜ÈÊ· ÌÈ„ÚÈ‰

ÂÚÓ˘Ó ‰ÓÂ¯˙ ÌÈÓ¯Â˙Â ÌÈ„¯˘Ó‰ÔÂ
Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ï ˙È˙ .˙ÂÓÈ˘Ó ÈÙ ÏÚ ‰ˆ˜ÂÈ ·Èˆ˜˙‰ Ì‡ ,
ÌÈ„˜Ó ÔÂ
Î˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ,ÏÚÂÙ· ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙ÂÈÂ , ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÂ
È˘· Í¯Âˆ‰ ˙ÁÙÈ

ÌÈÙÒÎ‰ ˙
˘ Í˘Ó· ÌÈ
ÂÎ„Ú·Â . Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯˘Ù‡È Ì‚ ¯·„‰
‰ÓÂ˘ÈÈÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ
È„Ó ÏÂ‰È
Ï ÈÏÎÎ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰. 

, ביצוע התקציב אינו משק� עמידה בתכניות העבודה המשרדיות"אג� התקציבי� ציי� בתשובתו כי 
נית� לבצע את התקציב . ניצול תשומות הנדרשות לביצוע תכנית העבודה, במקרי� מסוימי�, אלא

באופ� מקסימאלי מבלי להשיג את יעדי תכניות העבודה או מנגד נית� להשיג את יעדי תכנית 
 ".בלי להידרש לביצוע כל התקציבהעבודה מ

אי� שיטת דיווח מסודרת של עמידת משרדי , נכו� להיו�"אג� התקציבי� הוסי� בתשובתו כי 
בי� , אג� התקציבי� מבצע מעקב שוט� אחר ביצוע תקציבי המשרדי� השוני�. הממשלה ביעדיה�

נכו� בעיקר (א� בבדיקת עמידת המשרדי� באבני הדר  שנקבעו להוצאה תקציבית מסויימת 
למשל (או במדדי תפוקה אשר סוכ� עליה� בעת הקצאת תקציב לנושא מסוי� , )לתקציבי פיתוח

בעת בניית ). ... החינו  ועוד, הקליטה,  של משרדי הבריאות2012�2011בסיכומי התקציב לשני� 
בוח� אג� התקציבי� את יעילות הקצאת התקציבי� של השני� , תקציב המדינה לשנה העוקבת

הבחינה . וה� בהתייחס לתוצאותיה, ה� בהתייחס למדדי התפוקה שהוגדרו להוצאה, אחרונותה
בשינויי� בתקציב , בי� היתר, ותוצאותיה באי� לידי ביטוי, כאמור נעשית בשיתו� ע� המשרדי�

 ".משנה לשנה
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 Úˆ·˙Ó˘ ‰ÏÂÚ ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ‚Èˆ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÏ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰˙Ì˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙
ÈÁ·ÏÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ È·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜Ú . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙
ÈÁ· Ï˘Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ Ï˘ ‰·¯‰ Ì˙Â·È˘Á ÁÎÂ
Ï

Ì‰È„ÚÈ ˙‚˘‰ÏÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘ ÔÚÂˆÈ·Ï Ì˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÏÈÚÈ , ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ
ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰
 „ÒÓÏ. 

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰
È„ , ˙ËÈ˘ Ï˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ‰¯È‰·Ó ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ˙·Â˘˙
˙ÈÁÎÂ
‰ ·Âˆ˜˙‰ ,˙ÂÓÂ˘˙ Â‡ ˙ÂÈ
Â‚¯‡ ˙Â„ÈÁÈ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÈˆ˜ÂÓ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ . ˙ËÈ˘

˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘ ÔÂ
Î˙ ÏÚ ÒÒÂ·˙˘ ·Âˆ˜˙ , ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙‡ ¯Ù˘˙ ˙Â˜ÂÙ˙Â ÌÈ„ÚÈ
¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ‰ÈÚÂˆÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ .ÏˆÓ ‰·˘ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÁÂÂÈ„ ‚È˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÁÈ

ÂÚ·˜
˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ , ÍÎÏ ·ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ
 ˙„ÈÓÂ ÌÈ

ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ„„Ó· ‰˙„ÈÓÚ ˙„ÈÓ
 ˙ÂÏ‰
‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘ ·¯˜· ˙È˘È‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÂ¯˜Ú ˙ÚÓË‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï Ì‚ ÈÂ˘Ú

ÌÈ„¯˘Ó‰ . 

 ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ· ˙ÓÂÚÏ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ‰
ÈÁ· ·Ï˘Ó‰ È·ÈË˜Ù‡ ‰¯˜· ÈÏÎ ¯„ÚÈ‰
ÎÈ· Ú‚ÂÙ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ Ì˙ÏÂ

˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚È˘‰Ï ÌÈ
ÈÈ
ÂÚÓ Ì‰˘ ˙Â˜ÂÙ˙‰Â ÌÈ„ÚÈ‰ ÈÙ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ .
 ˙ÂÈ
È„Ó‰ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘˙˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙Ú‚Ù
 Ì‚ ÍÎ

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ . 

 

 

 לכלכלההמועצה הלאומית 

 נקבעו ייעודה של המועצה הלאומית לכלכלה 2006 מספטמבר 430' בהחלטת ממשלה מס .1
המועצה נועדה , על פי החלטת הממשלה. תפקידיה והמבנה הארגוני שלה, ) המועצה�להל� ג� (

במטרה לסייע בתהלי  קבלת ההחלטות , גו� מטה לראש הממשלה בנושאי כלכלה"לשמש 
". נתוני� עדכניי� וחשיבה שיטתית ארוכת טווח, ל ניתוחי� מקצועיי�בהתבסס ע, בתחומי� אלו

כמו כ� נקבע בהחלטה כי המועצה תפעל במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה ועל פי 
 .הנחיות ראש הממשלה

 גיבוש יזמות לצעדי מדיניות)  1:   (בי� היתר, בהחלטת הממשלה נקבע כי תפקידיה של המועצה יהיו
 הכנת חוות דעת)  2(;   תו  צמצו� הפערי� הכלכליי�, הביא לידי עידוד הצמיחה במשקהמיועדי� ל

ה� לגבי מסגרת , ובמידת הצור  הצעת חלופות, בדבר הצעת תקציב המדינה לפני הגשתה לממשלה
הכנת חוות דעת מקצועיות בדבר הצעות החלטה )  3(;   התקציב וה� בנושאי תקציב פרטניי�

 . מ� של הממשלה וועדותיה בתחו� הכלכלההעומדות על סדר יו

יצוי� כי בהחלטת הממשלה לא הובהר נושא חלוקת הסמכויות בי� המועצה ובי� משרד האוצר  .2
לעומת זאת נקבע בהחלטה . הנמצא בסמכותו של משרד האוצר, בכל הנוגע להכנת תקציב המדינה

אל המייע' לממשלה בענייני מטבע כי אי� בהקמת המועצה כדי לפגוע בסמכויותיו של נגיד בנק ישר
 . ובענייני� כלכליי� אחרי�

ייזו� , הניסיו� שיצטבר ולאור ,והפעלתה המועצה לאחר הקמת"בהחלטת הממשלה נקבע עוד כי 
משרד מבקר המדינה ". סמכויותיה ותפקידיה, מעמדה, בנושא המועצה חוק הממשלה הצעת ראש

 עדיי� �חמש שני� לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה כ, 2011 מאי �מעיר כי במועד סיו� הביקורת 
 .לא קודמה הצעת חוק כאמור
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הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו , י� קנדל'יוג' פרופ, ראש המועצה הלאומית לכלכלה
משהשתרשו דפוסי הפעולה של , 2010רק משנת "כי )  תשובת המועצה�להל�  (2011מאוקטובר 

נית� היה ג� , שלתית שמעבר לכהונת ראש ממשלה אחדהמועצה ואופ� פעילותה במסגרת הממ
, לאישור המבנה הארגוני הקבוע של המועצה, בתיאו� ע� נציבות שירות המדינה, לפעול כהלכה

שתוצאת� הוא קיבוע תמונת המצב באופ� שמכביד , הליכי חקיקה... מהל  שהושל� רק לאחרונה
לאחר שנצבר די ניסיו� ממועד , ותר בתהלי מקומ� מטבע� רק בשלב מאוחר י, על שינויי� עתידיי�

החלה המועצה , כאמור, בהתא� לניסיו� שנצבר... כפי שנכתב בהחלטת הממשלה, הקמת הגו�
 ".בעבודת מטה פנימית לגיבוש הצעת חוק לפעילותה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙
Î‰ ÍÈÏ‰˙˘ ÔÂÂÈÎ
ÛÒ‡
‰ ·¯ Ú„ÈÓ ÏÚ ÒÒÂ·ÓÌÈ
Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ Ï·˜˙ÓÂ  , ˙‡ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯

 ˙‡ Ï·˜Ï ‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯˙ÈÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÙÏÎ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ
 ˙Â¯Á‡ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰Â ‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ¯·„· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙
Î‰ Ì˘Ï ˘¯„
‰ Ú„ÈÓ‰

˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ . 

צה כלפי משרד האוצר ומשרדי הממשלה בהתייחס למעמדה של המוע"בתשובת המועצה הוסבר כי 
העוצמה והיכולות : הרי שמטבע הדברי� מעמדה הבולט נגזר ונשאב משני ערוצי� מרכזיי�, אחרי�

בהיות המועצה גו� המטה , וכ� מהאמו� שנות� בה ראש הממשלה, המקצועיות של צוות המועצה
 ".המייע' לו בנושאי� כלכליי�

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â‚˘ ÈÂ‡¯ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰
 ÈÙ ÏÚÂ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÂÏÚÙÈ ÔÂËÏ˘‰ ÈÙ ,
 Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ Ì˙ÓˆÚ ÍÓÒ ÏÚ ˜¯ ÂÚ·˜ÈÈ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ Ì‰È
È· ˙ÂÁÂÎ‰ ÈÒÁÈ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï Ì˙·¯˜ ˙„ÈÓ Â‡ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â
. 

 

 

  היעדר הנחיות בעניי� הגשת הצעת התקציב לאישור הממשלה

יש . ל תקציב המדינה בממשלה נעשה בתו  זמ� קצרתהלי  אישורו ש, כפי שצוי� בדוח הקוד� .1
אפוא להבטיח כי הלי  קבלת החלטות הממשלה במסגרת הדיוני� על התקציב יאז� כראוי בי� 
הצור  בקבלת מידע מלא ומנומק שישמש תשתית לקבלת ההחלטות ובי� ההכרח לעמוד בלוח 

 .הזמני� שנקבע לכ 

דאז טיוטת הנחיה שעניינה ) ש" היועמ�הל� ל( הפי' היוע' המשפטי לממשלה 2003בדצמבר 
טיוטה זו ).  הטיוטה�להל� " (החלטות הממשלה במסגרת דיוני התקציב ודיוני� בתוכניות כלכליות"

קבעה עקרו� יסוד ולפיו על הממשלה לקבל החלטות בנושא התקציב רק לאחר ביצוע עבודת מטה 
לרבות נימוקי כל , דות והעמדותשבמסגרתה יובאו לפני חברי הממשלה עיקרי העוב, בנושא

הטיוטה כללה הוראות בדבר דר  הבאת� לאישור של . ולאחר שיידונו ההצעות השונות, הצדדי�
ההיק� הראוי של הנושאי� המובאי� לדיו� , הצעות לתיקו� חקיקה הכרוכות בהצעת התקציב

 .ו� בממשלההבחינה המקצועית המוקדמת של ההצעות שמגיש משרד האוצר ואופ� הדי, בממשלה

. עדיי� לא פורסמה ההנחיה, 2004באוקטובר , בדוח הקוד� צוי� כי במועד סיו� עבודת הביקורת
ההנחיה הכללית בנושא הלי  קבלת "ש דאז השיבה אז למשרד מבקר המדינה כי "לשכת היועמ

עומדת בעינה לעת , 2003ההחלטות במסגרת דיוני תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית מדצמבר 
יהוו , א  יחד ע� זאת הוסכ� כי ההבנות אשר הושגו במסגרת הדיוני� הרבי� שהתקיימו, עתה
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היוע' המשפטי "ש הוסיפה כי "לשכת היועמ". יישו� הול� של ההנחיה נכו� לשנה הנוכחית
 ".ובכוונתו להמשי  בתהלי  יישו� עקרונות ההנחיה, לממשלה אינו מסתפק בשנעשה

ש בעניי� החלטות הממשלה במסגרת "הנחיית היועמ"קוד� כי משרד מבקר המדינה ציי� בדוח ה
, נועדה להסדיר כללי� בנושא שהוא בעל חשיבות מרכזית, דיוני התקציב ודיוני� בתכניות כלכליות

. ויש לו ג� רגישות מדינית וחברתית, ה� לפעילות� של משרדי הממשלה וה� למשק הישראלי
משרד מבקר המדינה ער לכ  שעקב . לפעול על פיהמשנקבעה הנחיה מ� הראוי לפרסמה ו, לפיכ 

ע� זאת יש חשיבות . בהדרגה, נעשי� השינויי� והשיפורי� הנדרשי� בתהלי , רגישותו של הנושא
 ".לעג� בכתב ולתת פומבי להבנות שהושגו כאמור לגבי הליכי העבודה במסגרת דיוני התקציב

 „ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·˙ÈÁÎÂ
‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ , È‡Ó
2011 , Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ‰ÏÚÂ‰˘ ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ Ô˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú- ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ 

 ˙·ÈÈÁÓ ‰ÈÁ
‰ ÏÎ ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó „È˜Ù˙· Â
‰ÈÎ˘ ‰Ï˘ÓÓÏ
‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ È
ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â
·. 

 לאישור 2009�2010שנתי לשני� �של תקציב המדינה הדועוד מתברר כי זמ� קצר לפני הבאתו  .2
כמה פניות שבה� מחו הפוני� על , מר מני מזוז, בממשלה הופנו אל היוע' המשפטי לממשלה דאז

 :להל� דוגמאות. האופ� שבו הביא משרד האוצר את הצעות ההחלטה לאישור הממשלה

 בנושא הצעות משרד האוצר �26.4.09מ, מר גדעו� סער, במכתב הפנייה של שר החינו  )א(
מדובר בנושאי� עקרוניי� וכבדי משקל "הנוגעות לתחו� החינו  שהובאו לאישור הממשלה צוי� כי 

קשה להבי� מדוע רואה האוצר עצמו כמי שאמור לעצב את המדיניות בתחו� . מהמעלה הראשונה
השר הוסי� ". � כ המיומנות והמומחיות הנדרשת לש, החינו  ומאי� הוא מתיימר לשאוב הבקיאות

כלל לא , מעיו� בהצעות עצמ�"וכי , "לא התקיי� דיו� ע� משרד החינו  בנושאי� אלה"במכתבו כי 
לא עולה כל דחיפות המצדיקה דיו� חטו� בה� .. ברורות הדחיפות והבהילות שבה מבקשי� להביא�

צר "ד ציי� השר כי עו". שהאחריות למדיניות מוטלת עליו, שאינו כולל ליבונ� ע� המשרד' נוהל'ב
שכ� כל , לי על שבלוח הזמני� הקיי� אי� כל אפשרות להתייחסות כלשהי מעבר לאמור לעיל

 ". וכ  לא אעשה�ללא בחינה ועיו� , כשלעצמה, התייחסות כזאת מצידי הייתה

צוי� , מאותו המועד, דלית דרור' גב, בפניית היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה )ב(
עיו� בהצעות ההחלטה "וכי , ההחלטה שהפי' משרד האוצר הגיעו לידיה רק באותו היו�כי הצעות 

". מספר שינויי� מבניי� מהותיי�, באמצעות חוק ההסדרי�, מעלה כי בכוונת משרד האוצר לערו 
אי� מדובר בתיקוני חקיקה ע� השלכות תקציביות לטווח הקצר או תיקוני� "היועצת הוסיפה כי 

וה� , אלא תיקוני חקיקה בעלי השלכות רחבות אשר מובילי� לשינויי� מבניי�, �ענייניי� דחופי
, ראוי שנושאי� אלה יידונו בהלי  החקיקה הרגיל", לדבריה". בעלי השפעה תקציבית ארוכת טווח

העובדה " עוד ציינה היועצת במכתבה כי ". ולא בהלי  חקיקה מזורז במסגרת חוק ההסדרי�
ששרי� חדשי� שא  זה נכנסו לתפקידיה� נדרשי� להגיב עליו לפרטיו , שמדובר בתקציב דו שנתי

רק מחריפה את מבח� הסבירות ומגבירה את חשיבות� של המגבלות המשפטיות , תו  ימי� אחדי�
 ".על התהלי 

 כי 2011 ובספטמבר 2010לשכת היוע' המשפטי לממשלה השיבה למשרד מבקר המדינה ביוני 
 הנחה היוע' 2004אול� בשנת ,  לא קודמה לכדי הנחיה מחייבת2003טיוטת ההנחיה מדצמבר 

את משרד האוצר בדבר תהליכי העבודה הראויי� בעניי� דיוני , מר מני מזוז, המשפטי לממשלה דאז
הלשכה הוסיפה כי על יסוד הנחיה זו נוהג משרד האוצר להעביר ליוע' המשפטי לממשלה . התקציב

והיוע' המשפטי לממשלה ד� ע� , שא המדיניות הכלכליתטיוטת חוברת של הצעות ההחלטה בנו
נציגי משרד האוצר בדבר מסגרת הדיו� הראוי בכל אחת מההצעות ומעיר הערות משפטיות לגופ� 

כי מאחר , 2009בנוגע לפניית שר החינו  מאפריל , 2011עוד צוי� בתשובה מספטמבר . של ההצעות
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היוע' המשפטי לממשלה הנחה כי , חינו שמדובר בהחלטות אשר לא תואמו כלל ע� משרד ה
 .ההחלטות לא ייכללו בחוברת המחליטי� אלא בהסכמת משרד החינו 

וראש , מר מזוז,  של היוע' המשפטי לממשלה דאז�13.6.04משרד מבקר המדינה בח� סיכו� דיו� מ
היוע' המשפטי לממשלה הוסי� "בסיכו� הדיו� נאמר כי . מר קובי הבר, אג� התקציבי� דאז

והדיוני� , כי בשלב זה אי� כוונה לשנות את הנחיית היוע' המשפטי לממשלה בנושא, והבהיר
ייבח� ,  ולאור התהלי  שיבוצע השנה2006לקראת תקציב שנת . שיערכו יתמקדו ביישו� הנחיה זו

לאזרח שפנה ללשכת היוע' המשפטי לממשלה בבקשה לקבל את טיוטת , ואול�". הנושא שנית
המסמ  אינו מצוי באתר משרד המשפטי� " כי 2007 השיבה הלשכה ביוני 2003ההנחיה מדצמבר 

והוא אינו משק� את עמדתו , וזאת מאחר שלא אומ' כדי הנחיה רשמית, המאגד את הנחיות היוע'
 ". מר מני מזוז, של היוע' המשפטי לממשלה הנוכחי

העובדה שהדיוני� בתקציב  כי 2011השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר , מר מזוז, ש דאז"היועמ
לרבות בהיבט המשפטי , מתקיימי� באופ� אינטנסיבי במסגרת זמ� קצר יחסית מעוררת קשיי� שוני�

 הוא כינס 2004בסמו  לאחר כניסתו לתפקיד בשנת , לדבריו. ובתחו� עבודת המטה המסודרת
, משפטי לממשלהע� מזכיר הממשלה וע� צוות המשני� ליוע' ה, דיוני� ע� הממונה על התקציבי�

ובה� גובשו דפוסי עבודה חדשי� בתחומי� שוני� הנוגעי� לטיפול בחוק התקציב ובסוגיית חוק 
, 2003הוא הוסי� כי בדיוני� פנימיי� הועלו הסתייגויות מנוסח טיוטת ההנחיה מדצמבר . ההסדרי�

ש "היועמ. צרא� כי עקרונותיה הכלליי� היו מקובלי� עליו ושימשו בסיס לדיוני� ע� משרד האו
שנעשו במהל  תקופת ) המשמעותיי�(אי� בידי לומר כי התיקוני� והשיפורי� "דאז הוסי� כי 

בעיקר ע� המשרדי� , תהליכי העבודה, לטעמי. כהונתי הביאו את ההלי  למצב האופטימלי הראוי
יבטי� בעיקר� של דברי� מדובר בסוגיה שאמנ� יש לה ה... עדיי� טעוני� שיפור נוס�, המקצועיי�

, א  ביסודה היא עניי� של עבודת מטה ותהליכי עבודה תקיני� וטובי�, שטופלו כאמור, משפטיי�
 ".ולסוגיה זו יש היבטי� החורגי� מעבר לעני� המשפטי והראויי� לטיפול במסגרות אחרות

 Ï˘ Â˙‡·‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙Â·ÈÈÁÓÂ ˙Â·Â˙Î ˙ÂÈÁ
‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Û‡Â ÍÎ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁÏ Ì¯Â‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„ÓÚ ¯·„· ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ ¯ˆÂÈ .ÔÎ ÏÚ , ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰
È„Ó‰ , ˙ÂÈÁ
‰ Ï˘ Ô
Â‚ÈÚÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ

ÔÈÈ
Ú· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈËÙ˘Ó .ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ Â
ÈÚ· ¯È˙Â‰Ï ÔÈ‡ ,˘ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ‡ Â·
 ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ È„Î ˙˜ÙÒÓ ˙Â‰˘ ÌÈ¯˘ÏÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙‡

‰
È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ‡˘Â
· ‰Ï˘ÓÓ‰ È
ÂÈ„Ï ÈÂ‡¯Î Í¯ÚÈ‰ÏÂ ˙ÂÚˆ‰‰Â . 

 

 

 שנתית�תכנית תקציב רב

כנית הממשלה תכי� לקראת כל שנת כספי� ת)  א"(משק המדינה נקבע כי  : א לחוק יסוד3בסעי� 
שנתית שתכלול את הצעת חוק התקציב לשנה הקרובה וכ� תכנית תקציב לשתי השני� �תקציב רב

שנתית ביחד ע� �הממשלה תניח על שולח� הכנסת את תכנית התקציב הרב)  ב.   (הבאות אחריה
כל הצעת חוק תקציב שתגיש הממשלה לכנסת תתבסס על תכנית התקציב )  ג.   (הצעת חוק התקציב

 ".ית שהוכנה והונחה על שולח� הכנסת לפי סעי� זה בשנה הקודמתשנת�הרב

התקציב הוא תכנית הפעולה הכוללת של "משק המדינה נאמר כי : בדברי ההסבר להצעת חוק יסוד
כדי . הוא קובע את מטרות הממשלה ומשמש מסגרת ובסיס לפעולות המינהל. משרדי הממשלה

מוצע לקבוע כי התכנית תקבע . שנתית�כנית רבלאפשר תכנו� לאומי לטווח ארו  יש צור  בת
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דבר זה יאפשר לבצע שינויי� בסדרי העדיפויות הלאומיי� אשר קשה לבצע� . לשלוש שני�
וכ� יית� תמונה בהירה יותר בכל הקשור לעדיפויות הלאומיות של , במסגרת תקציבי� של שנה

שכל אחת מה� ' מעטפות'ר תכנית ההוצאות תהיה מורכבת ממספ... הסקטור הממשלתי והציבורי
תשלומי , שירותי� חברתיי�: כגו�(תכלול קבוצה של משרדי� או נושאי� בעלי מאפייני� משותפי� 

 )".השקעות בתשתית ועוד, העברה

הוראות  (�2010 ו2009תקציב המדינה לשני� :  התקבל בכנסת חוק יסוד2009באפריל  .1
 התקבל בכנסת חוק 2009ביולי ). וק היסוד ח�להל�  (�2009ט"התשס, )הוראת שעה) (מיוחדות

השינוי העיקרי שנקבע בחוקי� אלה לעומת חוקי� קודמי� . 2009�2010תקציב המדינה לשני� 
שהצעת התקציב תוכ� לכל שנה בנפרד ותובא לאישור הכנסת כהצעה אחת לשתי שנות , בנושא הוא

 . כספי�

  ולשני� 2009�2010שנתי לשני� �ציב דו פורס� תיקו� לחוק היסוד ולפיו ייקבע תק2010ביוני 

 .2011�2012  התקבל בכנסת חוק תקציב המדינה לשני�2010בדצמבר . 2011�20126

היתרונות , בעקבות יישו� החקיקה הנזכרת" נכתב כי 7בדברי ההסבר לתזכיר של תיקו� חוק היסוד
 בהתא� העיקריי� שנחשפו ה� היכולת של כל משרד ממשלתי לתכנ� את פעילות המשרד

וכ� התפנות משאבי� ניהוליי� לחשיבה ; יצירת ודאות גדולה יותר לממשלה ולמשק... לתקציבו
יתרונות אלה משפיעי� לטובה ג� על יכולת העבודה של ... אסטרטגית ולבניית תוכניות לטווח ארו 

י תכנו� תקציב, בנוס�. ממשלתיי� העובדי� מול משרדי הממשלה או הנתמכי� על ידה�גופי� לא
מפורט לשנתיי� מגביר את האמינות הפיסקאלית ה� כלפי גורמי� בסקטור העסקי במשק וה� כלפי 

 ".גורמי� חיצוניי� בינלאומיי�

שנתי טומנת בחובה ג� חסרונות אשר יש �שיטת התקצוב הדו, מאיד "עוד נכתב בדברי ההסבר כי 
� בעיקר מ� הצור  של משרד חסרונות אלה נובעי. להביא� בחשבו� בטר� ביצוע שינוי קבוע בחוק

לגורמי המקצוע ... ה� בצד ההוצאות וה� בצד ההכנסות, לש� בניית תקציב, האוצר לגבש תחזיות
אי� ניסיו� כזה בנוגע לתחזית , בר�. שני� בבניית התחזיות ברמה של שנה אחת�בממשלה ניסיו� רב

 .8"הצופה פני שנתיי� עתידיות

שנתי בדר  של �ע בחינה מלאה של יישו� שיטת תקצוב דומוצע לבצ: "בהמש  לאמור לעיל נכתב
 בהעדר)  1:   (כהוראת שעה לחוק היסוד וזאת משני הטעמי� המרכזיי�, 2011�2012התנסות בשני� 

שנתי �תו  כדי הפעלת התקציב הדו' אמת בזמ�'עיקר הלמידה ייעשה , ניסיו� מוכר במדינות אחרות
שנתי יהיה צור  לבחו� את עצ� �הל  תקופת התקציב הדובמ)  2.   (על פי המוצע, המלא הראשו�

 ".שנתי ולפעול על פיו�היכולת לבנות תקציב דו

 שאושרה בכנסת 2011�2013שנתית לשני� �בטבלה שלהל� תוצג תכנית התקציב הרב .2
 ):ח"במיליארדי ש (2010בדצמבר 

 

__________________ 

 ).הוראת שעה) (הוראות מיוחדות (2012 עד 2009תקציב המדינה לשני� : חוק יסוד  6

, )תיקו�) (הוראת שעה) (הוראות מיוחדות (2010+ ו2009תקציב המדינה לשני� : יסוד+תזכיר חוק  7
 . לש� קבלת הערות2010שהפי, משרד המשפטי� בפברואר 

ובה� , ות ונקבעה לנוכח נסיבות חריגות ומיוחדותשיטת תקצוב זו הופעלה לראשונה בשני� האמור  8
התמודדות ע� המשבר הכלכלי העולמי וע� חוסר ודאות פיסקאלית שמקורה בכ� שתקציב המדינה 

 . טר� התקבל בכנסת עקב המצב הפוליטי ששרר באותה תקופה2009לשנת 
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 ·Èˆ˜˙‰ ˙È�Î˙
 ˙�˘Ï2013 

) È¯ÈÁÓ·2012( 

 ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰
 ˙�˘Ï2012 

)Ó· È¯ÈÁ2012( 

 ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰
 ˙�˘Ï2011 

) È¯ÈÁÓ·2011( ‰"˙ÂÙËÚÓ" 

   ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰ 

1 משרדי הממשלה  19.5 20.3 20.6

 

63.2 61.2 59.5 �  ביטחו� וביטחו� פני

2 שירותי חברה ורשויות מקומיות  71.8 74.3 75.1

 

52.1 51.2 48.3  �3 תשלומי העברה לפרטי

 

  מוצרי� ושירותי� תמיכות במחירי 2.9 3.2 3.5

  עידוד המגזר העסקי 2.0 2.1 2.2

  תשלו� ריבית וסבסוד אשראי 36.8 38.6 40.4

  רזרבות 6.3 7.9 8.0

265.1 258.8 247.1 ‰Ò"Î 

   ÔÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÁÂ˙ÈÙ ·Èˆ˜˙ 

4 השקעות בתשתית  13.2 14.1 15.1

 

5 מת� אשראי אחר והוצאות הו�  2.5 2.7 2.8

 

 שלו� חובות ת 85.4 90.3 90.1

108.0 107.1 101.1 ‰Ò"Î 

    

373.1 365.9 348.2 ‰Ò"ÏÏÂÎ Î 

 .מעטפה זו כוללת את כל ההוצאות המנהליות של משרדי הממשלה 1

שנתית לשני� +במעטפה זו נכלל לראשונה סעי. קליטת העלייה שהיה סעי. נפרד בתכנית התקציב הרב 2
2009+2011. 

שנתית לשני� +שהיה סעי. נפרד בתכנית התקציב הרב, מענקי שיכו�במעטפה זו נכלל לראשונה סעי.  3
2009+2011. 

, התעשייה, המי�, הרכבות, את השקעות הממשלה בתשתיות הכבישי�, בי� היתר, מעטפה זו כוללת 4
 . במבני ממשלה ובדיור, במוסדות הבריאות, בכיתות הלימוד, האנרגיה

+שהיה סעי. נפרד בתכנית התקציב הרב, למשכנתאותבמעטפה זו נכלל לראשונה סעי. מת� אשראי  5
 � .2009+2011שנתית לשני

 באמצעות �שנתית צומצמה �מנתוני הטבלה שלעיל עולה כי מסגרת הדיווח של תכנית התקציב הרב
" מעטפות"מענקי שיכו� ומת� אשראי למשכנתאות ע� , של קליטת העלייה" מעטפות"איחוד ה

 .אחרות

אחרות הינ� נושאי� שבעבר ' מעטפות'הנושאי� שאוחדו לתו� "ובתו כי אג� התקציבי� ציי� בתש
כיו� . להתייחסות נפרדת במסגרת הדוח' זכו'ועל כ� ... היו קבוצות הוצאה מרכזיות ומשמעותיות

הוצאות אלו אינ� מתוקצבות בהיקפי� משמעותיי� ועל כ� הוחלט להציג� יחד ע� קבוצות הוצאה 
 ".�בעלות מאפייני� משותפי� לה

תכנית התקציב הרב שנתית נקבעת על בסיס המידע המצוי בידי אג� "עוד ציי� אג� התקציבי� כי 
, מידע זה כולל בעיקר החלטות ממשלה רב שנתיות. התקציבי� נכו� לנקודת הזמ� שבו היא מגובשת

מטבע הדברי� מידע זה אינו משק� את . וכ� חקיקה בעלת השלכות תקציביות רב שנתיות
אלא את המסגרות , ות שיחולו בזמ� שיעבור עד בניית התקציב השנתי המפורטההתפתחוי
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ברור שיש , לאור האמור. הפיסקאליות הקבועות בחוק ואת צפי ההוצאה העתידי נכו� לאותה העת
כל ] משרד האוצר[אי� בידי , על כל פני�. א� כי השימוש בו מוגבל, לתקציב המעטפות משמעות
הרכב התקציב נקבע במהל� דיוני התקציב , נתי מפורט מכיוו� שכידועאפשרות להציג תקציב רב ש

אי� באמור למנוע , יחד ע� זאת. בממשלה ובכנסת ואלה אינ� מתנהלי� במתכונת רב שנתית
 ". ממשרדי הממשלה השוני� לתכנ� תכנית הוצאה רב שנתית

מתכונת של שאג� התקציבי� מגיש לממשלה ולכנסת בכל שנה ב, שנתית�תכנית התקציב הרב
אינה מפרטת את אופ� חלוקת התקציב לכל אחד מהמטרות והיעדי� של הממשלה ואת , 9"מעטפות"

המתכונת הקיימת של תכנית . אופ� חלוקת התקציב למשרדי� על פי המטרות והיעדי� הללו
שנתי של פעולות המשרדי� ולתכנו� �שנתית אינה תורמת תרומה ממשית לתכנו� רב�התקציב הרב

וממילא איננה מאפשרת לבחו� את , איננה משקפת יעדי� לטווח הבינוני והארו�, טווח ארו�לאומי ל
 . מידת השגת�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ıÂÓÈ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙�ÈÁ· ÏÚ ÛÒÂ�
Â„ ·Èˆ˜˙-˙ÂÚÈ·˜· È˙�˘ , Ï˘ ‰‚ˆ‰ÏÂ ‰�Î‰Ï ‰ËÈ˘ Ú·˜ÈÂ ˘„ÁÓ ÔÁ·È ‡Â‰˘ Ì‚ ÈÂ‡¯

·¯ ·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙-˙È˙�˘Ì‡˙Â˙˘  ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰„ÚÂ�˘ ˙Î˘ÂÓÓ‰Â ˙È·˜Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ
 ÔÂÈÒÈ�· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÂÚ·˜È˘ ÁÂÂË‰ ÈÎÂ¯‡ ÌÈ„ÚÈ‰Â ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï

‰¯·Á·Â ‰ÏÎÏÎ· ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÚ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï . „¯Ù�· ÂË¯ÂÙÈ ÂÊ ‰ËÈ˘ ÈÙÏ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ
·¯ ‰ÒÈ¯Ù· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ-˙È˙�˘ .˙È ÍÎ ÔÂ�Î˙ ¯˘Ù‡

 ÌÈ�˘Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰Â ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ·Â ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙¯˙È ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰Â ˜ÈÂ„Ó
˙Â‡·‰ .·¯ ·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙ ˙�Î‰- ˙Â˘ÚÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ Â¯˘Ù‡È ‰˙‚ˆ‰Â ÚˆÂÓÎ ˙È˙�˘

 ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ Â¯˘Ù‡È Û‡Â È·ÈË˜Ù‡Â ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È�Î˙·
ÂÊ ˙È�Î˙Ï Ì‡˙‰· Ì‰È˙ÂÈ�Î˙. 

 

 

 החלטות ממשלה בדבר הפחתות רוחביות 

לבצע הפחתות רוחביות בשיעור אחיד בבסיס , במהל� השני� הממשלה החליטה מספר פעמי�
 2003�2010בשני� ).  הפחתה רוחבית או קיצו$ רוחבי�להל� (התקציב של משרדי הממשלה 

ור� לעמוד הפחתות אלה בוצעו בשל הצ.  הפחתות רוחביות�20החליטה הממשלה על למעלה מ
ויש שה� בוצעו כמה , ובעיקר ביעד הנוגע לגירעו� ולמגבלת ההוצאה, כלכליי��ביעדי� מאקרו

עמידה במסגרת "הפחתות רוחביות נקבעות בהחלטות ממשלה בנושא . פעמי� בשנת כספי� אחת
 ".שינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה"או " התקציב

אחיד הנדרש בבסיס התקציב של המשרדי� וכ� בהחלטות הממשלה נקבע שיעור הקיצו$ ה .1
החלטה , למשל. בכמה מ� ההחלטות נקבע ג� שיבוצעו הפחתות בשני� הבאות. סכומי הקיצו$

�2012 ו2011 וג� בשנות התקציב 2010 קבעה כי יתבצעו הפחתות בשנת התקציב 2010 מיולי 2085
ולכ� תחול ג� , ממשלה קודמותעוד מצוי� בהחלטות כי ההפחתה תבוצע על א� האמור בהחלטות . 

וכי ההחלטה הנוכחית מתווספת להחלטות ממשלה קודמות בדבר , על תקציבי� שהוקצו ליישומ�
 .ואינה גורעת מה�, הפחתות מתקציבי משרדי הממשלה

ולפיה כל התוספות והשינויי� הנדרשי� בשנת , תקציב המדינה נבנה ומגובש בשיטה התוספתית
בעקבות הצטברות ההפחתות . בסיס התקציב המקורי של השנה השוטפתהכספי� הבאה מוחלי� על 

__________________ 

9
 .יש כמה סעיפי תקציב בעלי מאפייני� משותפי�" מעטפה"בכל   
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, כאמור. והשינויי� הרבי� שחלי� במרוצת השני� חלי� שינויי� ניכרי� בבסיס התקציב המקורי
הצגת התקציב כתשומות לפי יחידות ארגוניות ולא לפי תכניות עבודה ומשימות מוגדרות אינה 

שנתיות של הפחתות חוזרות �החלטות את ההשפעות הרבמאפשרת למשרד האוצר להציג למקבלי ה
ונשנות על המשימות של המשרדי� ועל יכולת� לממש את יעדיה� בהתא� לסדרי העדיפויות של 

 .הממשלה

 ÌÈ„ÚÂÓ·Â ·Èˆ˜˙‰ È�ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï˘ÓÓÏ ‚Èˆ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ
Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ˙Â˙ÁÙ‰ ¯˘‡Ï ˙˘¯„� ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈˆÂˆÈ˜‰Â ÌÈÈÂ�È˘‰ 

ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ· ÌÈÚˆÂÓ‰ ÂÏ‡ Ï˘Â ¯·Ú· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÈ·ÁÂ¯‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ
 È„¯˘Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·· ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
 Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÏÚÂ Ì‰Ï˘ ÌÈ„ÚÈ·Â ˙ÂÓÈ˘Ó· „ÂÓÚÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰

‰Ï˘ÓÓ‰ . 

סעיפי תקציב "ממשלה בנושא הפחתות רוחביות נקבע כי ה� לא יחולו על בהחלטות ה .2
בה מוגדרי� סכומי או שיעורי התקציב שיש להקצות� לש� יישומה , שעניינ� ביצוע חקיקה

לרבות הסכמי שכר (ובסעיפי תקציב שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה 
 )".יא הוצאה לפי תעריפי� הקבועי� בחוקוהסכמי� אחרי� ולמעט התחייבות להוצ

 כי ההפחתות הרוחביות נעשות בדר� כלל בחלק 10כבר בדוח הקוד� כתב משרד מבקר המדינה
, שבו מתוקצבי� סכומי� שאינ� מעוגני� בחקיקה ראשית או בהסכמי שכר, של התקציב" גמיש"ה

. המיועדי� לפרויקטי�כגו� סכומי� שהוקצו לקניות של המשרדי� או סכומי� בתקציב הפיתוח 
וה� הסתכמו בשני� , בתקציב" גמיש"בדר� זו הצטברו שוב ושוב הפחתות רוחביות באותו חלק 

של תקציב " הגמיש"תהלי� זה מביא לשחיקה מתמשכת בחלקו .  בעשרות אחוזי�2003�2010
דוח עוד צוי� ב. שנתית�המשרדי� ולפגיעה חוזרת ונשנית ביכולת התכנו� והביצוע בראייה הרב

בפועל יש הבדלי� ניכרי� בי� , "הפחתה רוחבית בשיעור אחיד"הקוד� כי א� שההפחתות מוצגות כ
�שונה בכל אחד מסעיפי " גמישי�"משו� שמשקל� של החלקי� ה, שיעורי ההפחתה בכל סעי

 . התקציב שההפחתה חלה עליה�

י הפחתה רוחבית הממשלה סוברנית לקבוע כ: "בתגובתו על הדוח הקוד� הסביר אג� התקציבי�
אכ� משמעות ההחלטה הינה הפחתה ... היא פתרו� הול� לצור� עמידה במסגרת ההוצאות בתקציב

 ". 'גמישי�'חוזרת ונשנית של אות� תקציבי� 

 כתב אג� התקציבי� למשרד מבקר המדינה כי במסגרת ניסיונו למפות תקציבי� 2010בסו� אוגוסט 
לי� של משרדי הממשלה בבקשה למפות את " למנכ הוא פנה2010בינואר , הניתני� להפחתה

אול� לצערו המענה שקיבל לא אפשר את ביצוע , של התקציבי� שבאחריות�" מידת גמישות�"
משמעותה האופרטיבית של הפחתה " כי 2011האג� הוסי� בתשובתו מספטמבר . המיפוי המתוכנ�

לאתר בו , � מחדש את תקציבוהינה הצור� לבחו, מבחינת כל משרד ומשרד, רוחבית בשיעור אחיד
וזאת בהתא� לסדר , ולבחור את אות� פעילויות אשר תקציב� יופחת, את הגמישויות הקיימות

משרד האוצר אינו תומ� בהפחתות רוחביות "עוד הוסי� האג� כי ". עדיפויות עליו מחליט המשרד
הפתרו� ... ת בלתי צפויותכפתרו� ראשו� לבעיות תקציביות כגו� מחויבויות תקציביו... בשיעור אחיד

ע� . המיטבי לבעיות אלה הינו הפחתות מושכלות ונקודתיות בהתא� לסדר העדיפויות של הממשלה
ככל , בנוס� לכ�... קיי� קושי רב להגיע להסכמה בנושא סדר עדיפויות כזה בראייה כוללת, זאת

ציב השונות מתוא� ע� ביצוע ההפחתות הרוחביות בתקנות התק, הנית� במסגרת לוח הזמני� הנתו�
 ".במרבית המקרי� הצעת ההפחתה מוגשת על ידי אגפי התקציבי� של משרדי הממשלה. המשרדי�

__________________ 
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בבואה להצביע על מקור תקציבי למימו� הוצאה בלתי צפויה במהל� "עוד ציי� אג� התקציבי� כי 
ת הפחתה מושכלת ונקודתי, האחת: עשויה הממשלה לבחור באחת משלוש אפשרויות, השנה

הפחתה רוחבית , השנייה. בהתא� לסדר עדיפויותיה, בתקציב מסוי� עליו מצביעה הממשלה
שילוב של שתי , והשלישית, בשיעור אחיד בבסיס התקציב של משרדי הממשלה השוני�

 ". והיא עניי� של מדיניות, הבחירה בי� חלופות אלו הינה תלוית נסיבות. ל"האפשרויות הנ

‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ�‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ·Ï ‰�È„Ó ,
‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ , ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È�ÙÏ ‡È·‰Ï ˘È

 ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰˙ ÚÂ·˜Ï ˘ÈÂ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÚ ·Èˆ˜˙· ÌÈˆÂˆÈ˜‰ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÚ
˘Â�· ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ Â˘È‚È ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â˙¯‚ÒÓ·˘‡ , ÏÏÎ·Â

 ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ‰Ê"ÌÈ˘ÈÓ‚‰ "„¯˘Ó ÏÎ· . È¯„Ò ˙ÚÈ·˜· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ·ÈÈËÈ ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· È�ÙÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ , ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÌˆÓˆÈ

 ÌÈ·Èˆ˜˙·"ÌÈ˘ÈÓ‚‰ "ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ Ì‰È„ÚÈ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡ÈÂ , ˙¯‚ÒÓ· ˙Â·¯Ï
ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ,ÈˆÈ ˙ÈÈ�˜‰ ÍÂ˙ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙È·Èˆ˜˙ ˙Â·. 

ÈÂ‡¯‰ ·Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÚ‚ÂÙ ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ , ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò·
·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÏÈÚÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ . Ô‰ ˙È‡¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï

¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÈÂ‡¯ ˘ÂÓÈ˘ ÚÂˆÈ·Ï Ô‰Â ‰È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ,˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÚ 
˙Â˙ÁÙ‰ ÚÂˆÈ· ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ ˙Ú· ˙Â¯ÂÓ‡‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ˙ÂÈ�Î˙ Ì˘ÈÈÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ˙Â˙ÁÙ‰‰ ˙ÚÈ‚Ù ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
·¯ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ-Ï‡¯˘È· ‰¯·Á·Â ˜˘Ó· „ÂÒÈ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÈ˙�˘ . 

 

 

 נוהלי עבודה בהכנת התקציב

 עבודה סדורי� בכל הנוגע לקבלת החלטות במשרדי� ובגופי� בעלי תפקידי� מרכזיי� תהליכי
מעקב אחר יישו� החלטות והפקת לקחי� , ביצוע עבודות מטה סדורות, בי� השאר, מחייבי�

לאג� התקציבי� יש תפקיד מרכזי בגיבוש חוקי התקציב השנתיי� וכ� בשינויי חקיקה . מהעבר
 .ושאי� חשובי� ובה� הצעות לייזו� שינויי� ארגוניי� ורפורמות במשקהנלווי� אליה� ובתקצוב נ

עובד " כי 6ר נכללו הוראות הנוגעות לתיעוד תהליכי עבודה ובכלל זה נקבע בפרק "בתקשי
לרבות , שמסמכותו לפי די� או לפי הוראת הממוני� עליו להחליט החלטות מטע� משרדו כלפי חו$

את הנימוקי� שהניעוהו , תא� לסידורי� הנהוגי� במשרדובה, ירשו� בתיק... משרדי� אחרי�
תחול חובת רישו� ", כמו כ� נקבע כי במידה שהסמכות נתונה בידי ועדה". להחליט כפי שהחליט

המקבל פונה מבחו$ , עובד"וכי , "על המרכז או על המזכיר של הוועדה, ההנמקה על היושב ראש
או בעניי� אשר ישמש , ונית בעניי� בלתי שגרתיוכ� עובד המקיי� שיחה ישירה או טלפ, לשיחה

מזכר מפורט על , העוסק בנושא השיחה, ירשו� בתיק, בסיס או גור� לקביעת עמדה או החלטה
 ".א� היה כזה, ועל סיכומה, השיחה

לרבות חובת , תיעוד וגילוי, דיווח, $ קבע בכמה פסקי די� עקרונות חשובי� בענייני שקיפות"בג
ובי� היתר ,  נקבעו נורמות בענייני� אלה$200411 מדצמבר "בפסק די� של בג. �רישו� פרוטוקולי

מתו� אמו� ונאמנות ושומה עליו לשוות נגד ... המחזיק בסמכויות על פי די� חייב לפעול"נאמר בו 
חייב הוא ממילא בחובותיו של שליח ... את טובת הציבור ואת טובת הציבור בלבד... עיניו כל העת

__________________ 
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 מה עשה ומה לא � לכלל הציבור �לגלות לשולחיו ... לית� די� וחשבו� על מעשיוובה� החובה 
חייב לגלות כל מעשי� ומחדלי� .  מדוע לא עשה�וכשלא עשה , מדוע עשה כ� ולא אחרת, עשה

שקיפות תבטיח פיקוח . המינהל חייב אפוא בשקיפות פעילותו והחלטותיו... ונימוקיה� בציד�
בעניי� רישו� ".  לבחו� ולבדוק א� פעל המינהל כפי שראוי הוא כי יפעלורק כ� נית� יהא, ובקרה

חייבת ועדה לרשו� פרוטוקול אשר ישק� את עיקרי , כסידרי המינהל התקיני�"פרוטוקול נאמר כי 
החובה לכתיבת פרוטוקול ... המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו מידע

בהעדרו של פרוטוקול ...  ובעקרו� שקיפות פעילותו של המינהלשורשיה במשפט המינהלי הכללי
משלא נרש� פרוטוקול כלל ,  ואי� צרי� לומר�מלא של הדיוני� והשיקולי� ' צילו�'שבו , אמיתי
 יש לראות את החלטתה של הועדה כהחלטה סתומה שאינה יכולה לעמוד לביקורת ומכיוו� �ועיקר 

 ". שכ� דינה להתבטל

˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Î�ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÂÎ˘Ï· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯" Û‚‡·Â Â„¯˘Ó Ï
‰ËÓ ÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ,‰„ÓÚ ˙Â¯ÈÈ� , ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ÔÂÈ„ ÈÓÂÎÈÒ

 ÌÈ�˘Ï ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙�Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈ˜ÒÂÚ‰2009-2012 , ‡Ï Û‡Â
Â Â�Â„� Ô‰·˘ ˙Â·È˘È ÏÚ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰

˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÓ¯ÂÙ¯Â ÌÈÈ�·Ó ÌÈÈÂ�È˘. 

לנציגי משרד מבקר המדינה , מר איל אפשטיי�,  הסביר סג� הממונה על התקציבי�2010באוקטובר 
ההחלטות , לדבריו. וה� מוצגות למקבלי ההחלטות, כי האג� מכי� מצגות המסכמות את עמדתו

המביאות , צגות מעודכנות ולחלופי� בהחלטות הממשלההמתקבלות בדיוני� השוני� מוצגות במ
לידי ביטוי את סיכומי הדיוני� ובכלל זאת את הצעות תקציב ואת ההחלטות בדבר רפורמות מבניות 

 .במשקי� השוני�

ÌÈÈÙÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ È¯ˆÂ˙· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÂÎ� ‡Ï ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ „Ú˙Ï ˘ÈÂ
‰‰ ˙Ï·˜ È˙ÓÂˆ·Â ÏÏÎ· ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰˙Ë¯Ù· ˙ÂËÏÁ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· Ú·˜�˘ ÈÙÎ"¯ .

 ˙ÂËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ Ì‰ ˙Â�Â˘‰ ˙Â·È˘È‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Â „ÂÚÈ˙‰
ÏÂ‰È�‰ È¯„Ò ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈˆÂÁ�Â ÂÈ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ , ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ÔÂ�Î˙‰

‰�È„Ó‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,Â˙� ÒÈÒ· ÌÈ�Â˘ ‰„Â·Ú È˙ÂÂˆ ¯Â·Ú ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰ Â·˘ ÌÈ�
˙ÂÏÂÚÙ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ Ûˆ¯ ¯Ó˘ÈÈ . ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÙÂ‚· ˙Â·È˘Á ‰�˘Ó ˙Ú„Â� Ûˆ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï

 Ì˙ÚÙ˘‰Â ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â� ·Âˆ˜˙Ï Ú‚Â�· ˙ÂÙÂÎ˙ ˙ÂËÏÁ‰
˙Î˘ÂÓÓ ,Ì„‡‰ ÁÂÎ· ÌÈÈÂ�È˘Â ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙ÂÓ¯ÂÙ¯ ¯·„· ÔÂ‚Î. 

„Ó· ‰¯·Á‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â�·‰�È , ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙�Î‰ Ì‰·Â
˙Ò�Î‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ,‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙˘ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á , ˙Ï·˜Â ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙˜È„·
˙ÂÙÈ˜˘· Â˘ÚÈÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ . ˙ÂÙÈ˜˘ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 „¯˘Ó· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰„Â·Ú‰ È‚¯„· ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÎÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ·· ˙˜ÙÒÓ
 ¯ˆÂ‡‰-˘Ï· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÂÎ ,Î�Ó"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï , ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡·Â-È‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â -

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘Â ‰„Â·Ú‰ ˙Â·È˘È Ï˘ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰Â ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯. 
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 סיכו�

 ÌÈ�˘Ï ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙�Î‰· ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰2009-2012 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 
· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â�˜È˙ ‡Ï Ë¯Ù· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ÏÏÎ· ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ Â�ÂÎ„ÚÂ Â˙�Î‰ ÍÈÏ‰

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ¯·Î ÂÏÚÂ‰˘ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„·
ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ . ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ È�˘· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ıÂÁ�

Á‰ ˙Ï·˜ È�ÙÏ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰Â ‰‡ÏÓ‰ ‰�ÂÓ˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˙ÂËÏ
 ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ô‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙‡ ‚È˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ Ô‰ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˘È˘

Ì˙‚˘‰Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ . ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈÚ·Â˜˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ„„Ó‰Â ÌÈ„ÚÈ‰ ÔÈ· ˜Â„‰ ¯˘˜
ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ¯˘Ù‡Ï ¯ÂÓ‡ Ì˙‚˘‰Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ·Â , ‰¯˜·

‰ ˙‚˘‰ ˙�ÈÁ· Ì˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ÂÌÈ„ÚÈ. 

 ÁÂÂË ÈÎÂ¯‡ ˙ÂÈ�Î˙Â ÌÈ„ÚÈ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰˜ÈÊ ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
˙Ò�ÎÏ ˙˘‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ÔÈ·Â .˙ÂÓÈ˘Ó ÈÙ ÏÚ ·Âˆ˜˙ ˙ËÈ˘ , ¯Ù˘˙ ˙Â˜ÂÙ˙Â ÌÈ„ÚÈ

 ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰�ÈÁ· ¯˘Ù‡˙Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ‰ÈÚÂˆÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙‡
Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Ï‡¯˘È· ‰¯·Á·Â ‰ÏÎÏÎ· ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÚ· ÌÚ ˙ . ÁÂÂÈ„

 Ï˘ ÂÏÂˆÈ� ˙„ÈÓ ÏÚÂ Â·ˆÂ‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ
ÍÎ Ì˘Ï ·ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ , ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘ ·¯˜· ˙ÂÈ¯Á‡‰ „ÓÈÓ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï È„Î Ì‚ Â· ˘È

ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�‰Â. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÂ‰È�‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ ˜ÙÒ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ˙ÈÁÎÂ�‰  ,
‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ Â˙¯‚ÒÓ· ‰·Èˆ‰ ‡È‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰Â ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ‰‚È˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ . ÏÚ

‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÏÂ‰È�‰Â ‰�Î‰‰ È¯„Ò ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ , È„¯˘Ó ÏÂÓ „ÂÁÈÈ·
ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ , Ï˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ‰È�ÈÈ�Ú ÏÂ‰È�Ï ‰Ê ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î

‰�È„Ó‰. 

 



 

 


