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 מקבלות יו  יו  החלטות וביניה  כאלה שיש לה  השפעה רשויות הממשל

דרוש , תהלי  תקי  של קבלת החלטות. משמעותית על המדינה ואזרחיה
יה על דיוני  ממצי  שנסמכי  על מירב שיתבסס על עבודת מטה יסודית הבנו

עבודת מטה ראויה . המידע והנתוני  בנושא בו מדובר ועל שיקולי  רלוונטיי 
תו  קביעת יעדי  וסדרי עדיפויות ונקיטת , כוללת ג  תכנו  לטווח ארו 

 .צעדי  המתחייבי  מראייה כזו בעוד מועד
הדוח מעלה . יי פרקי  בדוח זה מראי  שהדרישות האמורות טר  הופנמו ד

ובכלל זה , ליקויי  יסודיי  בהליכי התכנו  וההקמה של ישובי  חדשי 
ג  . בעבודת המטה לקראת קבלת החלטות של הממשלה על הקמת יישובי 

וביניה  , בתכנו  ובשיווק של קרקע המיועדת לבנייה למגורי  הועלו ליקויי 
תיי  נמצאו ג  ליקויי  משמעו. ליקויי  בעמידה ביעדי  שקבעה הממשלה

בתהלי  קבלת ההחלטות של פרויקט מרכזי להקמת מערכת מחשוב רוחבית 
 .ה" פרויקט המרכב–כוללת במשרדי הממשלה 

הוא כלי . תקציב המדינה הינו למעשה הפרוגרמה המרכזית לעבודת הממשלה
ליעדי  ולסדרי , שאמור לתת ביטוי למדיניות, ניהולי מרכזי של הממשלה

מקצועי ומושכל היא הבסיס , הכנתו בתהלי  תקי . יי העדיפויות הלאומ
כלי זה . לקבלת החלטות וקביעת המדיניות בראיה לטווח קצר ולטווח ארו 

 .אמור ג  לשמש לבדיקת הקשר שבי  ההוצאות שנעשו לבי  התוצאות שהושגו
הביקורת על תהלי  . ג  בהכנתו של התקציב נמצאו ליקויי  משמעותיי 

 תקציב המדינה הצביעה על כ  שהממשלה לא השכילה ההכנה והעדכו  של
ולכ  תמונת המצב , לעשות בו שימוש ראוי כמתחייב מהעקרונות האמורי 
את סדרי העדיפויות , המצטיירת היא שהתקציב לא מבטא כנדרש את היעדי 

ה  מקבלי ההחלטות וה  הציבור לא יודעי  , זאת ועוד. ואת מידת השגת 
הושגו באמצעות ההוצאות שנעשו ועד כמה ה  תרמו אילו תוצאות ותפוקות 

 .לקידו  המשק והחברה בישראל
בדוח זה בחנתי את סדרי קליטת  ותפקוד  של עוזרי השרי  ויועציה  

מהבדיקה עלו חריגות רבות של .  משרות ויותר300 המדובר בכ. במשרות אמו 
עילות העוזרי  והיועצי  מסדרי מינהל תקי  וא" מקרי  לא מעטי  של פ

הדוח עומד על קשיי  של המשרדי  ; אסורה,  אישית ומפלגתית פוליטית 
הממשלתיי  לקיי  על עובדי  אלה בקרה נאותה ועל הצור  בהסדרה מקיפה 

 .של הנושא
ועל , על מינויי  פוליטיי  ובלתי תקיני , דוח זה כמו דוחות קודמי  מצביע

 .פנימיי  לא עמדו בפר$" שומרי ס""כ  ש



תיבת שורות אלה אישרה ועדת שרי  לענייני חקיקה הצעת חוק במועד כ
, אשר יבואו לקיצ , שעלולה לית  הכשר למינויי  פוליטיי  בשירות המדינה

 .ע  סיו  כהונתו של השר הממנה
לפגיעה , א  תתקבל הצעת חוק זו עלול הדבר להביא לפגיעה קשה במינהל

למסקנה כי . לופי השלטו ולקטיעת הרצ" הניהולי ע  חי, באמו  הציבור בו
 יש אחיזה  מינויי  פוליטיי  בישראל לא נועדו להגשי  מטרות ענייניות 

מינויי  פוליטיי  באר$ משמשי  כדי לחלק . איתנה במציאות הישראלית
  . טובות הנאה למקורבי 

✯  
ע  סיו  . הוא הדוח השנתי האחרו  שיתפרס  בתקופת כהונתי, דוח זה

כי הממשל והמינהל הציבורי יטו אוז  קשובה יותר , ווהתפקידי אני מביע תק
  .ולמע  רווחת האזרח, לדוחות מבקר המדינה למע  שיפור המינהל וייעולו

  ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה  אליעזר גולדברג   
 2005 במאי 8  ה"בניס  התשס' כט , ירושלי 
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