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   משרד האוצר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
באג  החשב הכללי ובמינהל הכנסות , באג  הכלכלה והמחקר, באג  התקציבי 

המדינה שבמשרד האוצר נבדק תהלי  הכנתו ועדכונו של תקציב המדינה לשנת 
הבדיקה . בירורי  נעשו ג  בבנק ישראל. 2003 וביצוע התקציב לשנת 2004

הכנת הצעת התקציב , נסות המדינההתייחסה בי  היתר להכנת תחזית הכ
הטיפול בשינויי  , הכנת התקציב המפורט, והגשתה לאישור הממשלה והכנסת

בדיקה פרטנית של הנושא נעשתה . בתקציב והטיפול ברפורמות בשיטת התקצוב
, במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, במשרד החינו  התרבות והספורט

  ).בעיקר בנציבות המי (ת במשרד התחבורה ובמשרד התשתיות הלאומיו
 אג  החשב הכללי

באג  החשב הכללי נבדקו ניהול נכסי מדינה מוחשיי  ורישומ  בדוחות 
, ובדוחות הכספיי  של יחידות ממשלתיות, הכספיי  שמפרס  משרד האוצר

הבדיקה נעשתה ג  במשרד . תאגידי  סטטוטוריי  וחברות ממשלתיות
ה המסחר והתעסוקה וביחידת במשרד התעשיי, במשרד החו$, הבריאות

ובענבל , שמנהלי  נכסי  בהיק  ניכר, האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטי 
 .מ"חברה לביטוח בע

באג  התקציבי  ובחשבות המשרד נבדקו היבטי  אחדי  , באג  החשב הכללי
 מערכת רוחבית &ה "של תהלי  קבלת ההחלטות על פרויקט המחשוב מרכב

דקו תהלי  קבלת ההחלטות על אישורו של נב. כוללת במשרדי ממשלה
מער  הבקרה על ביצוע התקציב והעסקת כוח אד  חיצוני , תקצובו, הפרויקט

  .לצור  ביצוע הפרויקט
 הביטוח והחסכו , אג  שוק ההו 
הביטוח והחיסכו  נעשה מעקב אחר תיקו  הליקויי  שפורסמו , באג  שוק ההו 

פיקוח על ביטוח חיי  משולב ה" של מבקר המדינה בפרק 47בדוח שנתי 
בי  היתר נבדקו פעולות האג  לצמצו  דמי הניהול והשיווק הכרוכות ". בחיסכו 

וכ  פעולותיו לתיקו  העיוות בשיטת חלוקת , בביטוח חיי  משולב בחיסכו 
  .הרווחי  בי  חברת הביטוח לבי  המבוטח
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 רשות המסי  בישראל

במשרד שומה אחד , דות המודיעי ביחי, בנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי 
ובשני משרדי שומה לחקירות נבדקה תרומתה של רשות המסי  למאבק 

 .בירורי השלמה נעשו ברשות לאיסור הלבנת הו . בפשיעה
בנציבות ובשלושה משרדי שומה נבדק מת  אישורי  מקדמיי  על ידי אג  מס 

לאומי של & בי בירורי השלמה נעשו ביחידה למיסוי. הכנסה ומיסוי מקרקעי 
 .הנציבות ובמחלקה הפיסקלית במשרד המשפטי 

 נבדקו ענייני  הקשורי  למיסוי הכנסות 5בנציבות ובמשרד השומה תל אביב 
  .ל"שיש לה   זיקה לחו

✯ 
 

, נבדק נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 
ת שר האוצר ובנציבות הבדיקה נעשתה בלשכ. במסגרת מטלת רוחב בנושא

 ).5'  ראו בדוח זה עמ(שירות המדינה 
נבדק נושא העסקה ותקינת כוח אד  במסגרת מטלת רוחב במספר משרדי 

בנציבות שירות המדינה ובאג  , הבדיקה נעשתה באג  התקציבי . ממשלה
נבדקו סדרי הבקרה והפיקוח של נציבות שירות המדינה על . החשב הכללי

צורות ההעסקה השונות בשירות המדינה , מדינה לסוגיה העובדי  בשירות ה
כ  נבדקו יחסי הגומלי  . סדרי התקינה של משרות עובדי המדינה, והשפעותיה 

בי  יחידות המטה השונות במשרד האוצר העוסקות בכ  ופעולת  לייזו  
 ).39' ראו בדוח זה עמ(ולביצוע שינויי  ארגוניי  כוללי  במשרדי הממשלה 

, יקורת שנעשתה בקרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת במסגרת ב
ברשות החברות , הביטוח והחסכו , באג  שוק ההו , נבדקו בקרנות ההשתלמות

באג  השכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר וביחידה המשפטית , הממשלתיות
מינוי דירקטורי  , הפעולות להפרטת הקרנות, בי  היתר, של משרד האוצר

   .וימי  של תהליכי ההשקעה של הקרנותוהיבטי  מס
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 תקציב המדינה

 תהלי  הכנתו ועדכונו 
 תקציר 

תקציב המדינה הוא הכלי העיקרי שבאמצעותו מיושמת המדיניות הכלכלית של 
ולפיכ  יש לו השפעה מכרעת על התהליכי  הכלכליי  והחברתיי  , הממשלה

שנתית  בודה שנתית או רבהתקציב אמור להיות הביטוי הכספי של תכנית ע. במדינה
של הממשלה ולשק  את יעדי הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה בחלוקת המשאבי  

הדיווח על ביצוע התקציב אמור לשק  לא רק את ההוצאות . העומדי  לרשותה
את אופ  השגת היעדי  ואת התוצאות של הפעולות , ובעיקר, הכספיות אלא ג 

 .שמומנו מכספי התקציב
 בישראל מתמקדת בהקצאת המשאבי  הכספיי  למשרדי הממשלה שיטת התקצוב

התקציב בישראל איננו משק  במידה הראויה את היעדי  ; ולגופי  אחרי 
ומתכונת הדיווח על ביצוע התקציב , שמתכווני  להשיג באמצעות ההרשאה הכספית

 . אינה מספקת את הנתוני  ההכרחיי  לבקרה נאותה על מידת השגת  של היעדי 
 במקצת התכניות הכלולות בחוק התקציב השנתי והתקנות המפורטות שקובע שר רק

משרד האוצר איננו מציג נתוני  כמותיי  . מצויני  נתוני  כמותיי , האוצר בכל שנה
נתוני  על מספר המשרות שמולאו במסגרת שיא כוח ; בדוחות על ביצוע התקציב

 אינה עומדת בכל דרישות אול  מתכונת הדיווח, האד  מצורפי  להצעת התקציב
וג  , עקב כ  לא נית  להשוות את הכמויות שבוצעו ע  הכמויות שתוכנ  לבצע. החוק

זאת . לא נית  להשוות בי  שיעורי הביצוע הכספיי  לבי  שיעורי הביצוע הפיזיי 
בתכניות ובתקנות תקציב המיועדות למימו  פרויקטי  בענפי משק שוני  אי  , ועוד

א  לא בפרויקטי  שבה  נית  בקלות יחסית לקבוע מדדי  ,   כללנתוני  כמותיי
הצגת נתוני  כמותיי  כאמור אינה מאפשרת את קיו  התנאי   אי. כמותיי 

 .ההכרחיי  לבקרה על תוצאות ביצוע התקציב
להל  (לש  הכנת התקציב לשנה שתבוא מכי  אג  הכלכלה והמחקר שבמשרד האוצר 

שהעיקרי שבה  הוא תחזית , כלכליי  ני  מאקרותחזית של משת)  אג  הכלכלה 
משתנה זה משפיע על תחזית ). התוצר המקומי הגולמי(ג "הצמיחה של התמ

נוס  על תחזית . שמכי  מינהל הכנסות המדינה, ההכנסות ממסי  לאותה שנה
  כלכליי   ג קובעת הממשלה עוד שני משתני מדיניות מאקרו"הצמיחה של התמ

ויעד ) שג  הוא משפיע על תחזית ההכנסות(פלציה השנתית השיעור של יעד האינ
כי בשני משתני  אלה היו הבדלי  ניכרי  בי  היעדי  , נמצא. הגירעו  השנתי

 .שנקבעו לבי  הנתוני  בפועל
אחד הנתוני  שאג  הכלכלה מזי  למודל האקונומטרי
1

 המשמש אותו להכנת תחזיות 
 האינפלציה שנקבע בהחלטת כלכליות הוא השיעור הממוצע של יעד מאקרו

__________________ 
כלכלי הוא מערכת של משוואות המתארות את הקשרי  בי  משתני  מרכזיי   מודל אקונומטרי מאקרו 1

 . ובפרט משתני המדיניות, באמצעות המשתני  הכלולי  בו, צר והאינפלציהכגו  התו, במשק
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ואול  הוא אינו מביא בחשבו  את דפוסי ההתנהגות בפועל של בנק ישראל , הממשלה

 היה שיעור האינפלציה 2003 1998בארבע מהשני  . בקביעת המדיניות המוניטרית
החטאות כאלה משפיעות ה  על צד ההכנסות וה  על צד ; בפועל נמו  מיעד האינפלציה

כגו  קיצוצי  , מחייבות ביצוע התאמות במהל  שנת הכספי ההוצאות בתקציב ו
 . בתקציבי המשרדי 

בפועל חרג הגירעו  במידה , א  שיעדי הגירעו  לטווח של כמה שני  שונו מפע  לפע 
 הייתה החריגה מהיעד 2003בשנת . ניכרת ג  מהיעדי  המתוקני  שנקבעו בחוק

הגור  העיקרי . בשיעורו מהתוצר ה  בסכו  הגירעו  וה   המתוק  גדולה במיוחד 
 . עמידה בתחזית ההכנסות לחריגה זו היה אי

כי אי  די תיאו  בי  משרד האוצר לבי  בנק ישראל בעניי  ההנחות וההגדרות , נמצא
ובעניי  הצעדי  שיש , של המשתני  הכלולי  במודל האקונומטרי להכנת התחזיות

 2003בספטמבר . גירעו  שנקבעולנקוט כדי להשיג את יעד האינפלציה ואת יעד ה
הגיש משרד האוצר לממשלה הצעת החלטה בעניי  הגברת השקיפות של המדיניות 

לחלופי  הציע בנק ישראל . א  לפי בקשת בנק ישראל חזר בו מהצעתו, המוניטרית
אול  , שידו  בדרכי  לשיפור השקיפות, להקי  צוות משות  לו ולמשרד האוצר

 . דבר נוסח ההצעההצוות לא הגיע להסכמה ב
 בלשכת 2002שהתקיימו ביולי , 2003בדיוני  על תחזית ההכנסות ממסי  בשנת 

ח את תחזית " מיליארד ש1.5 ל להגדיל ב"החליט המנכ, ל משרד האוצר"מנכ
, דיוני  אלה לא תועדו בכתב; ההכנסות ממסי  שהכי  מינהל הכנסות המדינה

, פי נתוני  של מינהל הכנסות המדינהל. והשינוי בתחזית ההכנסות ממסי  לא נומק
שהתבססה על ההכנסות בפועל שהיו  (2003התחזית המתוקנת של ההכנסות לשנת 

 .ח" מיליארד ש14.2 הייתה נמוכה מהתחזית המקורית ב) 2004ידועות לו בנובמבר 
מסגרת ההוצאה בתקציב נקבעת בהתא  לתחזית ההכנסות וליעד הגירעו  שנקבע 

עוד קוד  שאושרה בכנסת הצעת התקציב לשנת , 2002  שנת שבסו, נמצא. בחוק
תחזית זו .  אופטימית מדי2003כבר היה ידוע כי תחזית ההכנסות לשנת , 2003

איפשרה לקבוע בהצעת התקציב מסגרת הוצאה שהייתה גדולה ממה שאפשר היה 
למרות זאת הוחלט שלא לשנות את הצעת . לקבוע כדי לעמוד ביעד הגירעו  שנקבע

, הצעת התקציב אושרה בכנסת ולאחר קבלתה נעשה. תקציב שהוגשה לכנסתה
 .קיצו+ נרחב בתקציב המדינה, 2003בינואר 

, מתגמולי , נוס  על הכנסות ממסי  יש למדינה הכנסות שוטפות מריבית
וכ  הכנסות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי וממינהל מקרקעי , מדיבידנדי  ועוד

ר שני סוגי הכנסות אלה מכי  אג  התקציבי  שבמשרד את התחזית בדב. ישראל
 היו הפרשי  ניכרי  2003 2001כי בכל אחת מהשני  , נמצא). ת" אג להל  (האוצר 

בי  ההכנסות החזויות לבי  ההכנסות בפועל משני הגופי  , 90% עד כ, מאוד
 2003והמוסד לביטוח לאומי צפו שבשנת ) ל"החשכ(א  שהחשב הכללי . האמורי 

ת בעת הכנת התחזית שלמוסד יהיה עוד  "הניח אג, היה למוסד גירעו  תפעוליי
ת לא סיפק למשרד מבקר המדינה מסמכי  "אג. ח" מיליארד ש2 תפעולי של כ

 . שמבססי  את הערכותיו
לקראת הגשתה לאישור , ת מכי  את הצעת התקציב השנתי לשנה שתבוא"אג

,  התקציב המקורי של השנה השוטפתבאמצעות מנגנו  עדכו  אוטומטי של, הממשלה
דהיינו חישוב התוספות וההפחתות שיידרשו בשנה הבאה בכל סעי  תקציב והוספת  

ת כללי  "כי אי  באג, נמצא).  דפי מעבר להל  (לתקציב המקורי של השנה השוטפת 
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והמשרדי  אינ  , מסודרי  לשיתו  משרדי הממשלה בתהלי  ההכנה של דפי המעבר
 את פרטי החישוב של דפי המעבר די זמ  לפני הדיו  בממשלה על ת"מקבלי  מאג

 . מסגרות התקציב
ת חות  ע  משרדי  על סיכומי  תקציביי  שעניינ  תוספות והפחתות בתקציב "אג

ת לא נקבעו כללי  "שבאג, נמצא. השנה השוטפת או בתקציבי השני  שאחריה
ת " סמכות  של עובדי אגובה  מגבלות על, כתובי  בעניי  החתימה על הסיכומי 

ואי  כללי  לגבי הדרג במשרד ; לחתו  על תוספות תקציב בהתא  להגדרת תפקיד 
ת הודיע למשרד מבקר "אג. הממשלתי שרשאי לחתו  על סיכומי  תקציביי 

וכי , "ליבת הפעילות של אג  התקציבי "המדינה כי הסיכומי  התקציביי  ה  
תשובה זו מחזקת את עמדת משרד מבקר ". זוהי התמחות האג  ומהות עבודתו"

וכי יש לקבוע , כי יש לעג  את ההלי  בנוהל כתוב ובכללי  ברורי  ומחייבי , המדינה
, באיזה היק  כספי, ת ובמשרדי  רשאי  לחתו  על סיכומי  כאלה"אילו דרגי  באג

 .ומי צרי  לאשר את הסיכומי 
וכמה פעמי  לראשי א  שבשני  האחרונות פנה היוע+ המשפטי לממשלה כמה 

משרד האוצר בעניי  הצור  לשנות את סדרי הדיוני  בממשלה באישור הצעות 
לא חל שינוי מהותי בסדרי , 2003כולל הנחיה שקבע בעניי  זה בדצמבר , התקציב

הצעות ההחלטה הופצו לשרי  רק . 2004הדיו  של הממשלה לקראת התקציב לשנת 
, צעות חלופיות או הסתייגויות של משרדי לא הל, כמה ימי  לפני ההצבעה בממשלה
לשכת היוע+ המשפטי לממשלה .  כמקשה אחתוהצבעת הממשלה עליה  נעשתה

כי בדיוני  לקראת התכנית הכלכלית , הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה
משרד המשפטי  ומזכיר , שנערכו בהשתתפות גורמי  במשרד האוצר, 2005לשנת 

יהוו יישו  הול  של "י הליכי העבודה באותה שנה וכי ה  הושגו הבנות לגב, הממשלה
 ". וזאת מתו  מגמה לבחו  המש  שיפור התהלי  בעתיד, ההנחיה נכו  לשנה הנוכחית

 נעשו הפחתות אחידות תכופות בהוצאות המשרדי  כדי לאפשר 2004  ו2003בשני  
וחלו על הפחתות אלה ה. עמידה ביעד הגירעו  שנקבע בממשלה לפי הנדרש בחוק

שה  , לקניות ולתמיכות ועל תקציבי פיתוח, תקציבי  המיועדי  למימו  פעולות
שהמשרדי  אינ  , נמצא. של סעיפי התקציב שמה  נית  לקצ+" גמיש"הבסיס ה

ולכ  אי  , ת מציע לעשות בתקציביה "מקבלי  את הפירוט של חישוב ההפחתות שאג
ת שאלות "לממשלה ולהציג לאגבאפשרות  לבדוק את החישוב לפני הגשת ההצעה 

 . והשגות בעניינו
ההפחתות בתקציבי הפיתוח פוגעות בתכניות העבודה של משרדי הממשלה וה  אחת 

ת "נמצא שאג. הסיבות העיקריות לדחיית מועדי הסיו  של פרויקטי  ממשלתיי 
לא בודקי  את העלויות , האחראי  לביצוע הפרויקטי  האלה, ומשרדי הממשלה

בדיקות אלה . הנזקי  האפשריי  שייגרמו למשק עקב דחיית סיומ העקיפות ו
דרושות כדי לקבוע באופ  מושכל מתקציב  של אילו פרויקטי  אפשר לקצ+ אגב 

שא  הוא נמנה ע  היעדי  העיקריי  , פגיעה מזערית בלבד ביעד הצמיחה של התוצר
 . של הממשלה

ישור הממשלה שוני  ת לא"סכומי ההוצאה הכלולי  בהצעת התקציב שמגיש אג
במהל  הכנת התקציב המפורט . מאלה הכלולי  בהצעה המוגשת לאישור הכנסת

בה  שינויי  , ת אינו מציג לממשלה את השינויי  שחלו בהוצאות בתקציב"אג
שנעשו במסגרות התקציב של המשרדי  עקב החלטות חדשות של הממשלה וחתימה 

 .על סיכומי  תקציביי  ע  משרדי ממשלה
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את . שנתית כי על שר האוצר להגיש תכנית תקציב רב, משק המדינה קובע: יסודחוק 

נמצא . ת לממשלה ולכנסת ע  הצעת חוק התקציב השנתי"התכנית הזו מגיש אג
איננה תורמת , "מעטפות"המוגשת במתכונת של , שנתית שתכנית התקציב הרב

 . ומי לטווח ארו ולתכנו  לא, שנתי של תקציבי המשרדי  תרומה ממשית לתכנו  רב
שאמורי  , להצעה המפורטת של חוק התקציב המוגשת לכנסת מצורפי  דברי הסבר

כי בדברי , הועלה. לפרט את המטרות שלשמ  נועדו הסכומי  שהוקצו בתקציב
ההסבר להצעות התקציב של משרד התחבורה ושל מחלקת עבודות ציבוריות אי  

מקוריי  לבי  אומדני  מעודכני  של כגו  השוואה בי  אומדני  , נתוני  חשובי 
וכי מקצת הנתוני  אינ  מתאימי  לאומדני  שבידי הגופי  , פרויקטי  תחבורתיי 

ליקויי  דומי  הועלו ג  בדברי ההסבר שצורפו להצעות . המבצעי  את הפרויקטי 
ושל משרד )  משרד החינו  להל  (התרבות והספורט , התקציב של משרד החינו 

שהוא מקבל עליו את האחריות , ת הודיע למשרד מבקר המדינה"אג. ו הבינוי והשיכ
מתו  הנחה שהנתוני  שמספקי  , להצעת התקציב ולדברי ההסבר הנלווי  לה

 . המשרדי  ה  אמיני 
 החליטה הממשלה לאפשר למשרדי הממשלה חופש פעולה בהעברות 2001בספטמבר 

שמשרד , לי תקצוב נאותי בכפו  לעמידת  בכל, תקציביות פנימיות בתקציביה 
כי מש  הטיפול של משרד האוצר בבקשות , וקבעה, האוצר יפקח על שמירת 

 ועדת  להל  (לשינויי  תקציביי  עד העברת  לאישור ועדת הכספי  של הכנסת 
: ת אינו מייש  את החלטת הממשלה"שאג, נמצא. יוגבל לעשרה ימי ) הכספי 

, יי  תקציביי  שהגישו משרד החינו מש  הטיפול בחלק גדול מהבקשות לשינו
משרד התחבורה ומשרד התשתיות הלאומיות , המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

בדיקת כל , כמו כ .  היה ארו  מפרק הזמ  שנקבע בהחלטת הממשלה2003בשנת 
כי באותה שנה , האישורי  שניתנו באותה שנה לבקשות לשינויי  תקציביי  העלתה

 מה  הועברו לוועדת הכספי  ואושרו על ידה בחודשי  30% כ בקשות ו1,711אושרו 
העברת בקשות רבות לשינויי תקציב בסו  שנת הכספי  מונעת . נובמבר ודצמבר

אפשרות של דיו  מעמיק בוועדת הכספי  בשינויי  המבוקשי  ומקשה על המשרדי  
 . לנצל ביעילות את התקציב שאושר לה 

קובע הוראות בדבר אישור השימוש בעודפי , 1985 ה"התשמ, חוק יסודות התקציב
ת נוהג "אג. תקציב שנותרו בשנה שהסתיימה והעברת  לתקציב השנה שאחריה

דהיינו סכומי  (העברה של עודפי תקציב מחויבי  , בדר  כלל, לאשר למשרדי 
בדיקת אישורי ). שניתנה לגביה  התחייבות בשנה הקודמת א  תשלומ  טר  בוצע

שבקשות רבות ,  העלתה2003פי תקציב של משרדי  לשנת ת להעברת עוד"אג
 הופנו לוועדת הכספי  רק בנובמבר 2002להעברת יתרת עודפי תקציב מחויבי  משנת 

שבניגוד , עוד הועלה. ל"ת לבי  החשכ"בניגוד להסכ  שנחת  בי  אג, 2003ודצמבר 
 2003  משנת  מעודפי התקציב המחויבי75%ולפיו יועברו , לסיכו  נוס  בי  הצדדי 

הועברו העודפי  למשרדי התחבורה ונציבות ,  עד סו  מרס אותה שנה2004לשנת 
והעודפי  למשרד החינו  הועברו באיחור של יותר , המי  באיחור של חודשיי 

 . משלושה חודשי 
מקצת העודפי  אינ  מועברי  "כי , ת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

י  היתר בעמידה ביעדי המדיניות הכלכלית של בשלב ראשו  וה  תלויי  ב
הפחתת הוצאות לש  עמידה ביעד הגירעו  , לדעת משרד מבקר המדינה". הממשלה

ולא בדר  של עיכוב , ראוי שתיעשה בדר  של קיצו+ ישיר וגלוי על פי סדרי עדיפויות
העברת עודפי תקציב מחויבי  במועד  אי. העברת  של עודפי תקציב מחויבי 
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מאלצת אות  לממ  מתקציב  השוט  , הוודאות במשרדי  ה את אימגדיל
ומקשה עליה  לבצע את פעילות  , התחייבויות תקפות משנת הכספי  הקודמת

 . וא  עשויה לגרו  לעיכוב תשלומי  לספקי , השוטפת בהתא  לתכנו 
דברי ההסבר לתקציב וסדרי הבקרה עליו טעוני  , תהליכי ההכנה של תקציב המדינה

בייחוד ראוי לבחו  את מבנה התקציב ואת כמות הסעיפי  בו ולמצוא . ור ניכרשיפ
. דרכי  למדידה של השגת יעדי התקציב ולקישור ברור בי  ההוצאות לבי  תוצאותיה 

אי  זה סביר שהממשלה תמשי  לנהל את תקציב המדינה כאילו אי  לה צור  חיוני 
,  נשמר סדר העדיפויות שקבעהובלי לבדוק א , לדעת מה קיבלה תמורת ההוצאות

התקציב הוא כלי ניהולי חשוב . א  הוצבו, וא  הושגו היעדי  שהציבה לפניה
ועליה לשכללו כדי שתוכל להפיק ממנו את מלוא התועלת ולשפר את ניהול , לממשלה

  .הפעילות של משרדיה
♦  

ולפיכ  , הממשלהתקציב המדינה הוא הכלי העיקרי שבאמצעותו מיושמת המדיניות הכלכלית של 
התקציב אמור להיות הביטוי . יש לו השפעה מכרעת על התהליכי  הכלכליי  והחברתיי  במדינה

שנתית של הממשלה ולשק  את יעדי הממשלה ואת סדר  הכספי של תכנית עבודה שנתית או רב
הדיווח על ביצוע התקציב אמור לשק  לא . העדיפויות שלה בחלוקת המשאבי  העומדי  לרשותה

רק את ההוצאות הכספיות אלא ג  את אופ  השגת היעדי  ואת התוצאות של הפעולות שנעשו 
 . באמצעות סכומי ההוצאה המדווחי 

 : באמצעות התקציב נית  להשיג בי  היתר ארבע מטרות עיקריות של המדיניות הכלכלית והחברתית
שה  מוצרי  חיוניי  , חינו  ומשפט,  כגו  ביטחו  הקצאת משאבי  למוצרי  ציבוריי  )  א(

חלוקה מחדש של )  ב(;   והאחריות לספק  מוטלת בעיקר על הממשלה, לרווחת האזרחי 
באמצעות מדיניות (להעביר הכנסות מעשירי  לעניי  , בי  היתר,  התקציב מאפשר ההכנסות 

) דורי של פנסיה וקצבאות באמצעות סבסוד בי (מצעירי  למבוגרי  , )המיסוי ותשלומי העברה
 למדיניות  צמיחה ויציבות )  ג(;   )באמצעות הקצאת משאבי  לאזורי פיתוח(ומהמרכז לפריפריה 

בעיקר , כלכליי  והיא משמשת מסגרת להשגת יעדי  מאקרו, התקציבית יש השפעה על כלל המשק
 רצויות על ידי לפעילויות לא תמרו# שלילי  )ד(;   לאבטלה וליציבות מחירי , בכל הנוגע לצמיחה

מימו  אכיפה של חוקי  ותקנות בתחומי איכות הסביבה או הבטיחות , לדוגמה; הקטנת כדאיות 
 .בדרכי 

את מסגרות התקציב הפרטניות ואת ניהול המדיניות , אלה החוקי  המסדירי  את תהלי  התקצוב
 חוק יסודות  להל   (1985 ה"התשמ, חוק יסודות התקציב; משק המדינה: חוק יסוד: התקציבית

 חוק הפחתת  להל   (1992 ב"התשנ, חוק הפחתת הגירעו  והפחתת ההוצאה התקציבית; )תקציבה
משק המדינה :  לחוק יסוד3בסעי  . חוקי התקציב השנתיי  וחוקי ההסדרי  השוני ; )הגירעו 

וכי הצעת חוק התקציב תהיה מפורטת ותכלול את הוצאות , כי תקציב המדינה ייקבע בחוק, נקבע
שמאושרת לו (למעט הצעת תקציב מפורטת של משרד הביטחו  , יות והמתוכננותהממשלה הצפו

בחוק יסודות התקציב . וכ  את אומד  המקורות למימו  התקציב, )מסגרת תקציבית ללא פירוט
החזר חובות , תקציב פיתוח וחשבו  הו , כי חוק התקציב השנתי יכלול תקציב רגיל, בי  היתר, נקבע

הוצאה מותנית , בתקציב יצוינו סכומי הוצאהוכי , מפעלי  העסקיי לבנק ישראל ותקציב ה
 .הרשאה להתחייב ומספרי שיא כוח אד , בהכנסה

אישור חוק התקציב בכנסת מאפשר לרשות המחוקקת להשפיע על קביעת סדרי העדיפות בתקציב 
יווח על שקיפות בהכנת התקציב ובד. ועל אופ  הקצאת הכספי  ולעשות בקרה על השימוש בכספי 



 ב55דוח שנתי  212
השימוש שנעשה בו מאפשרי  ג  ביקורת ציבורית על ניצול המשאבי  המוקצי  למשרדי 

 .הממשלה
 הוא יחידת המטה לניהול המדיניות הכלכלית) ת" אג להל  (אג  התקציבי  במשרד האוצר 

מדיניות זו באה לידי ביטוי . עיקר עבודתו הוא גיבוש המדיניות הכלכלית; תקציבית של הממשלה
 קביעת המסגרת הכוללת של ההוצאה וגודל  הכנת התקציב השנתי )  א:   (י ענייני  מרכזיי בשנ

 . קביעת יעדי התקציב והקצאת המשאבי  לפעילות  של משרדי הממשלה ולענפי המשק, הגירעו 
מקצת השינויי  משפיעי  ישירות על ההוצאה ; ייזו  שינויי  מבניי  ורפורמות במשק)  ב(

כגו  ביטול מונופולי  והגברת , צת  משפיעי  על תהליכי  ארוכי טווח במשקומק, התקציבית
לאחר אישור הממשלה מונחות רפורמות ; יש רפורמות שליישומ  נדרשי  תיקוני חקיקה. התחרות

ת ג  ממלא תפקיד מרכזי בטיפול "אג. 2אלה על שולח  הכנסת במסגרת הצעת חוק ההסדרי 
 .ה  לעשות שינויי  בתקציב  במהל  שנת הכספי בבקשות של משרדי הממשלה לאשר ל

 בדק משרד מבקר המדינה את תהלי  הכנת תקציב המדינה לשנת 2004אוקטובר  בחודשי  מרס
כי חלק ניכר מהנושאי  שנבדקו ה  עקרוניי  ונוגעי  , יצוי . 2003 ואת ביצוע התקציב לשנת 2004

באג  , ת" באג בעיקר במשרד האוצר הבדיקה נעשתה . לפעולות הנעשות בדר  שגרה בכל שנה
ובמינהל ) ל" אג  החשכ להל  (באג  החשב הכללי , ) אג  הכלכלה להל  (הכלכלה והמחקר 

, ) משרד החינו  להל  (התרבות והספורט , כמו כ  נבדק הנושא במשרד החינו . הכנסות המדינה
ובמשרד ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה, במשרד התחבורה

   .נעשו ג  בירורי  בבנק ישראל).  משרד התשתיות להל  (התשתיות הלאומיות 
 מבנה התקציב

בדר  כלל ש  הסעי  מעיד על המשרד הממשלתי (תקציב המדינה מחולק לסעיפי  ראשיי  
. וכל אחד מה  מחולק לתכניות, בכל סעי  יש לרוב כמה תחומי פעולה; )שאחראי לאותו סעי 

בהצעת חוק התקציב המוגשת לכנסת ובחוק התקציב שהיא מאשרת הוא עד רמה של הפירוט 
, בהתא  לסמכותו על פי חוק יסודות התקציב, לאחר אישור חוק התקציב קובע שר האוצר. תכניות

התקנות והשינויי  . 3) תקנות להל  (הוראות מינהל בכל הנוגע לפירוט נוס  של תכניות תקציב 
אלא משמשי  בסיס לניהול הפעילות , נה אינ  מוגשי  לכנסת לאישורהשנעשי  בה  במהל  הש

, חוק מבקר המדינה. ל על ביצוע התקציב"ת ושל אג  החשכ"השוטפת של המשרד ולבקרה של אג
כי שר האוצר חייב להמציא לאחר תו  שנת הכספי  די  , קובע, ]נוסח משולב [1958 ח"התשי

 ). הדוח על ביצוע התקציב להל  (המדינה לאותה שנה וחשבו  כולל על ההכנסות וההוצאות של 
משפיעה על , וממילא ג  של הצעת חוק התקציב המוגשת לכנסת, מידת הפירוט של חוק התקציב

מידת הפירוט של דברי ההסבר המצורפי  לחוק ועל מידת השקיפות של הפעולות המפורטות 
 לא מספיק של תכניות תקציב פירוט. הממומנות מסכומי ההוצאה שנקבעו בתכניות התקציב

עלול לפגוע , או כלולי  בה  יחדיו סוגי  שוני  של פעולות, שאושרו בה  סכומי  גדולי  מאוד
 .בשקיפות כלפי הכנסת ובדיוני הכנסת לקראת אישור תקציבי  לפעילות המשרדי 

__________________ 
 . 44 30' עמ, · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï על עבודת המטה שנעשית לקראת חוק ההסדרי  ראו ב 2
שמשרד האוצר מכי  לכל , )"פירוט נוס$ של תכניות(הוראות התקציב "התקנות מפורטות בחוברת  3

 .משרד או סעי$ ראשי
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  שמתמקד במשאבי  הכספיי, שיטת התקצוב בישראל מבוססת על תקצוב תוספתי לפי פריטי 
רישו  הפעולות שנעשות . המוקצי  למשרדי הממשלה ולגופי  אחרי  בכל אחד מסעיפי התקציב

. דהיינו על פי מועד זרימת המזומני  בגינ , במסגרת התקציב והדיווח עליה  נעשי  על בסיס מזומ 
ואת , שיטת תקצוב זו אינה משקפת את היעדי  שמתכווני  להשיג באמצעות ההרשאה הכספית

 החליטה הממשלה במסגרת הדיוני  על אישור הצעת 2000כי בשנת , יצוי . גת  בפועלמידת הש
אול  ההחלטה ,  לקבוע מדדי תפוקות בתקציביה  של כמה יחידות ממשלתיות2001התקציב לשנת 

 שימוש 90 כי בכמה מדינות מפותחות הוחל כבר בשנות ה, עוד ראוי לציי ). ראו להל (לא יושמה 
 . ב לפי יעדי  ותפוקותחלקי בשיטת תקצו

היה ראוי , כל עוד לא נעשו שינויי  מהותיי  בשיטת התקצוב בישראל, לדעת משרד מבקר המדינה
הצגה כזו . למצער להציג נתוני  כמותיי  בתכניות התקציב המפורטות ובדיווח על ביצוע התקציב

 שימוש מספק אול  ג  במכשיר זה לא נעשה, הייתה מאפשרת בחינה של מידת השגת היעדי 
 .כמפורט להל 

, 5לפי חוק יסודות התקציב. 4שיא כוח האד : בחוק התקציב נכלל נתו  כמותי רק בנושא אחד .1
על מספר ... חות"תו  ששה חדשי  לאחר תו  שנת כספי  פלונית יגיש שר האוצר לכנסת דו"

צאו ומספרי חות ייערכו בצורה שתאפשר השוואת סכומי ההוצאה שהו"הדו... המשרות שמולאו
תחומי הפעולה והתוכניות , המשרות שמולאו לעומת הסכומי  ומספרי המשרות שבסעיפי התקציב

כי בחוברת עיקרי התקציב המוגשת לכנסת ע  הצעת התקציב לשנה , נמצא". שבחוק התקציב
א  לא בהשוואה לחוק , 6מדווח משרד האוצר על מספר המשרות בפועל בשנה שהסתיימה, הבאה

ולא , הדיווח מפורט לפי סעיפי תקציב בלבד. וללא סכומי ההוצאה בגינ , ל אותה שנההתקציב ש
הדיווח במתכונת הקיימת אינו מאפשר השוואה נוחה של מספר המשרות . במתכונת שנקבעה בחוק

 .וההוצאה בפועל ע  הנתוני  בחוק התקציב
2. ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÈ ÈÂˆÓ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ ˙¯·ÂÁ· ,„¯Ù  ‰„ÂÓÚ· Ì˘· Â‡ ˙

‰ ˜˙‰ ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  ,‰˙ÈÓˆ È˙Ï· ‰„Â·Ú È˘„ÂÁ Â‡ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ¯ÙÒÓ ÔÂ‚Î . ¯Á‡Ó
˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰Ó¯ „Ú ˜¯ Ë¯ÂÙÓ ˙Ò Î‰ ˙¯˘‡Ó˘ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ˘ , ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰

˙Ò Î‰ È ÙÏ ÌÈ‚ˆÂÓ Ì È‡ ˙Â ˜˙· ÌÈÓÂ˘¯˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ë¯ÂÙÓ‰ ÁÂ„·)˙Â ˜˙ Ï˘ ‰Ó¯· (
‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  ÌÈÏÏÎ   , ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÎÏÂ

Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÚ . ÏÚ ÁÂÂ„Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ì Ó‡
ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  Ï˘ ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ , ÏÚ ÁÂÂÈ„· Ì˙Â‡ ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ Ì˙Â·È˘Á ·˜Ú ÌÏÂ‡

·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·. 
3. ‡ˆÓ  „ÂÚ ,˙ ˙Â ˜˙·Â ˙ÂÈ Î˙· ÈÎ ˜˘Ó ÈÙ Ú· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜

ÌÈ Â˘ ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  ÏÏÎ ÔÈ‡ , „„Ó ÏÂÏÎÏ ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜· Ô˙È  Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‡Ï Û‡
È˙ÂÓÎ ,¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÔÂ‚Î , Â‡ ˘È·Î Ï˘ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰ ¯ÙÒÓ Â‡ „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ¯ÙÒÓ

‰ÏÈÒÓ Ï˘ .ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓ. 
__________________ 

הוא המספר המרבי של המשרות שנית  להעסיק בה  עובדי  " שיא כוח אד ", לפי חוק יסודות התקציב 4
 .000' בעניי  זה ראו ג  בפרק על ניהול כוח אד  עמ. זמניי  וארעיי , קבועי 

 ). 3)(א(49סעי$  5
תקציב  בהשוואה ל2002 הובאו נתוני המשרות בפועל לשנת 2004בחוברת עיקרי התקציב לשנת  6

 .2004 ולהצעת התקציב לשנת 2003המקורי בשנת 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˜ÂÙ˙Â ÌÈ„ÚÈ Û˜˘Ó Â  È‡ Ï‡¯˘È· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙˘ ¯Á‡Ó ,

 ‰Ó˘Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ Â˙ Ï ÈÂËÈ· ˘È ˙ÈÒÁÈ ˙ÂËÚÓ ˙Â ˜˙· ˜¯˘ ¯Á‡ÓÂ
‰‡ˆÂ‰Ï ‰‡˘¯‰‰ ˙„ÚÂÈÓ , ˜ÂÁ ˙Úˆ‰· ‰·Á¯‰ ¯˙È· ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  ‚Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙Ò Î‰ ¯Â˘È‡Ï ˙˘‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ .˘ ¯Á‡Ó Ï˘ ‰Ó¯· ‡Â‰ È·¯Ó‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ·
˙ÂÈ Î˙ , ¯ÎÈ  ÈÙÒÎ Û˜È‰· Â‡ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â„¯Ù  ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈ Î˙ ÚÂ·˜Ï ˘È) ÔÂ‚Î

˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú"Á( ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˙„¯Ù  ‰„ÂÓÚ· Ô‰· ÔÈÈˆÏÂ . ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ„·
È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  ‚Èˆ‰Ï ˘È ·Èˆ˜˙‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÚÂˆÈ·‰ 

ÌÈÈÊÈÙ‰ ÚÂˆÈ·‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Ï ,·Èˆ˜˙· Â  ÎÂ˙˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ÔÈ·Ï ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ÔÈ· ÔÎÂ.   
 תהלי  ההכנה של הצעת תקציב המדינה

השלבי  . באג  הכלכלה ובמינהל הכנסות המדינה, ת"הכנת הצעת התקציב נעשית בד בבד באג
, הממשלה והכנסת קבועי  בדר  כללוהמועדי  להכנת הצעת התקציב לקראת הגשתה לאישור 

  : כמפורט בטבלה שלהל 
 ˙"˘Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙ Î‰· ‰„Â·Ú‰ È·Ï· ·‡‚: 1טבלה 

ÚÂˆÈ·‰ È„ÚÂÓ ‰„Â·Ú‰ È·Ï˘ 
 כלכליי  מרכזיי  ראשוניי  הגדרת משתני  מאקרו מאי אפריל

 הכנת תחזית ההכנסות  יוני מאי

 הכנת דפי המעבר  יוני מאי
 מדיניות בהנהלת האוצרקבלת החלטות  יולי יוני
 ריכוז הצעות לקיצוצי  ושינויי  מבניי  יולי
 הגשת הצעת התקציב והמדיניות הכלכלית לאישור הממשלה אוגוסט יולי

 הכנת התקציב המפורט  אוקטובר ספטמבר

 הגשת הצעת חוק התקציב לכנסת *סו  אוקטובר
 דיוני  בהצעת התקציב בכנסת ואישורה דצמבר נובמבר

הממשלה תניח על שולח  הכנסת את הצעת חוק ", משק המדינה: לחוק יסוד) 1)(ב(3פי סעי$ ל * 
  ". יאוחר מששי  ימי  לפני תחילת שנת הכספי  לא... התקציב

 כלכליי  הכנת תחזיות למשתני  מאקרו
ובה  שיעור הצמיחה הריאלי של , כלכליי  אג  הכלכלה מכי  תחזיות לכמה מהמשתני  המאקרו

מדדי המחירי  של קבוצות , שערי החליפי , ורכיביו) ג" התמ להל  (המקומי הגולמי התוצר 
בהתבסס על תחזיות אלה מינהל הכנסות המדינה מכי  תחזית של . מוצרי  ושיעור האינפלציה

ת מתחיל בהכנת תקציבי ההוצאה של "בה בעת אג. ההכנסות ממסי  לשנת הכספי  הבאה
המסגרת . ע  כל אחד מה  דיוני  על מסגרת ההוצאה שתיקבע לוובדר  כלל ג  מקיי  , המשרדי 
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נקבעת בהתא  לתחזית ההכנסות לשנה הבאה ובהתא  ליעד ) נטו(הכוללת של ההרשאה להוצאה 
 ).ראו להל  (7הגירעו  ולמגבלות ההוצאה שנקבעו בחוק הפחתת הגירעו 

לויי  במידה רבה בתחזית תחזית התקבולי  וגודל התקציבי  שיוקצו למשרדי הממשלה ת, כאמור
ובעיקר ממס הכנסה , התקבולי  ממסי . כלכליי  שמכי  משרד האוצר לגבי המשתני  המאקרו

שיעורי צמיחה גבוהי  אמורי  להגדיל ; מושפעי  במידה רבה משיעור הצמיחה במשק, מ"וממע
ייה של ובעקבות זאת את הגב, את רווחי החברות ואת הצריכה הפרטית, את תשלומי השכר במשק

במצב של צפי לירידת . ירידת מחירי  ומיתו  ממוש  מקטיני  את ההכנסות. מ"מס הכנסה ושל מע
נדרש לקצ# בהוצאה , הכנסות ונוכח המגבלה על הגירעו  התקציבי שנקבעה בחוק הפחתת הגירעו 

ההוצאה על פעילויות המשרדי  מושפעת ג  מהשינויי  במדדי המחירי  ומשינויי  . התקציבית
  . ועוד, בשכר, שערי המטבעותב

 הנתוני  המוזני  למודל האקונומטרי
 לש  הכנת התחזיות המאקרו)  המודל להל  ( מורכב 8אג  הכלכלה פיתח מודל אקונומטרי

נתוני  על היעדי  והמדיניות ) ב(; נתוני העבר) א: (המודל מוז  בשני סוגי נתוני  עיקריי . כלכליות
בכ  שלא ייעשו שינויי  , בי  היתר, טיב התחזיות תלוי. הבאהשקבעה הממשלה לשנת הכספי  

ובכ  שהממשלה תפעל בהתא  ליעדי  שקבעה ולקווי  המנחי  , למפרע בערכי  של נתוני העבר
יחד ע  גורמי  , התורמי , בשני סוגי הנתוני  האמורי  חלי  במש  הזמ  שינויי . של מדיניותה

ית שהצעת התקציב התבססה עליה לבי  גודל  הממשי של לפער הקיי  בי  התחזית המקור, אחרי 
 .כלכליי  המשתני  המאקרו

ר .1 ב ע ה י  נ ו ת את ) ס" הלמ להל  ( אג  הכלכלה רוכש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נ
ס "הלמ, לדברי אג  הכלכלה. כלכליות רוב הנתוני  שמוזני  למודל לש  בניית התחזיות המאקרו

הדבר נובע בעיקר ממגבלות ; כלכליי  עתיות של משתני  מאקרומתקנת לעתי  תכופות סדרות 
, לדוגמה. ס בקבלת נתוני  מעודכני  מגופי  ציבוריי  וממשלתיי  ובעיבוד "שונות שיש ללמ

; 2000ס למפרע את הערכי  של כמה משתני  מרכזיי  שנוגעי  לשנת " שינתה הלמ2003בשנת 
, 0.8%  ו0.95%שונו בשיעורי  של , למשל, ג"תמוהערכי  של ההוצאה על הצריכה הפרטית ועל ה

ת על הוצאות הממשלה הממוינות לפי סיווג "כגו  נתוני אג, נתוני  שוני , ס"לדברי הלמ. בהתאמה
  ' תשלומי העברה וכו, תשלומי שכר, צריכה ביטחונית,  ההוצאות על צריכה אזרחית כלכלי 

וצאות הרשויות המקומיות מתפרסמי  באיחור וג  נתוני  סופיי  על ה, 9מתפרסמי  באיחור ניכר
ס לקבל נתוני  מיחידות "יש שבקשות של הלמ, יתר על כ . ועקב כ  עליה לתק  נתוני  למפרע; רב

ס הסבירה בתשובתה למשרד מבקר "הלמ. ממשלתיות שונות אינ  נענות בתו  פרק זמ  סביר
הממשלה לתת לה את הנתוני  כי אי  היא יכולה לאכו  על יחידות , 2004המדינה מספטמבר 
 . הדרושי  לעבודתה

ס הסמכות "ניתנת ללמ, 1972 ב"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הסטטיסטיקה ) א(א15שבסעי  , יצוי 
על א  האמור בכל די  האוסר מסירת ידיעות או ", לפי אותו סעי . לדרוש ידיעות ממוסדות המדינה

, ש ממוסד ממוסדות המדינה למסור לו ידיעותרשאי הסטטיסטיק  לדרו, המחייב את שמירת  בסוד
". לצור  עריכת פעולה סטטיסטית בידי הלשכה, 15  ו13, 11רשומות ותעודות בהתא  לסעיפי  

__________________ 
7

 סכו  ההוצאה הממשלתית הריאלית בשנת 2005ולפיה משנת , בחוק הפחתת הגירעו  הוספה הוראה 
 . מסכו  ההוצאה הזאת בשנת הכספי  שקדמה לה1% כספי  לא יגדל ביותר מ

 . לעיל1ראו הערה  8
שהוגשה לכנסת ע  הצעת , ו בחוברת עיקרי התקציב התפרסמ2002הנתוני  הנוגעי  לשנת , למשל 9

 .2003התקציב באוקטובר 
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בפקודה האמורה נקבעה סנקציה פלילית למי שמעכב סטטיסטיק  או עובד מוסמ  אחר או מפריע 

 . לה  בהפעלת סמכות שניתנה לה  לפי הפקודה
Ï‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÓ" È„¯˘Ó ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ˜ÂÁ· ‰Ï ‰ ˙È ˘ ˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú˙ Ò

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „ÂÁÈÈ·Â , ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÌÈ Â˙  ‰Ï ¯ÂÒÓÏ
¯È·Ò. 

אי  זה סביר בעיד  הנוכחי שדוחות כספיי  של "כי , 2004בנק ישראל ציי  בתשובתו מאוקטובר 
מתו    ולפעמי  הרבה יותר  מי  בפיגור של יותר מחצי שנה גופי  ציבוריי  ושל הממשלה מפורס

 ".התקופה הנסקרת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂÁÂ„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈÙÂ‚Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÒ¯Ù˙È
ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ .Ó ˙Â„ÈÁÈ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ˙ÂÈ˙Ï˘Ó ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ Ï‰ ÈÓ ÔÂ‚Î , ˙‡ ÂÓÒ¯ÙÈ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÒ¯ÙÓ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ÌÚ „ÁÈ Ì‰Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ . ÌÂ˜Ó ˘È
ÈÏÎÏÎ ‚ÂÂÈÒ ÈÙÏ ˙Â ÈÂÓÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  Ì‚ ÂÏÏÎÈÈ ‰Ê ÁÂ„·˘ , ÌÈÏÂÏÎ‰

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ·. 
ו .2 ר ק א מ י   ד ע ה י ל ש מ מ ה ל  ש י   י ל כ ל עמידת הממשלה ביעדי  , כאמור :כ

שני . שקבעה במסגרת המדיניות הכלכלית היא אחד משני הגורמי  המשפיעי  על טיב התחזיות
כלכליי  שקובעת הממשלה בדיוני  על מדיניותה הכלכלית ה  כאמור שיעור  המשתני  המאקרו

אלה היו הבדלי  כי בשני נושאי  , נמצא). ראו להל (האינפלציה השנתית ויעד הגירעו  השנתי 
  . כמפורט להל , ניכרי  בי  הנתוני  בפועל לבי  היעדי  שקבעה הממשלה בשני  האחרונות

 ‰ È ˆ Ï Ù  È ‡ ‰  ¯ Â Ú È ˘  È Â Ê È Á 
כי יעד , נקבע, "המדיניות הכלכלית של הממשלה"שעניינה , 2000בהחלטת הממשלה מאוגוסט 

ומשנת ; 3%  ל2% בי    2002בשנת ; 3.5%  ל2.5% יהיה בתחו  שבי  2001האינפלציה בשנת 
בנק ישראל קובע באופ  עצמאי את המדיניות המוניטרית ובאמצעותה . 3%  ל1% בי    ואיל  2003

הכלי המרכזי המשמש את הבנק להשגת . הוא אמור להשיג את יעדי האינפלציה שקבעה הממשלה
. קידי  בויעד זה הוא הריבית המוניטרית שהוא משל  לבנקי  המסחריי  על הכספי  שה  מפ

על פי תוצאות בחינת  של , בעיקר, ההחלטות של בנק ישראל על המדיניות המוניטרית מתקבלות
שיעורי האינפלציה הצפויי  . שיעורי האינפלציה הצפויי  לעומת תחו  שיעורי יעד האינפלציה

נגזרי  מההפרשי  בי  התשואות הנומינליות לתשואות הריאליות של הנפקות ממשלתיות בעלות 
 ). שיעור האינפלציה הנצפה להל  (טווחי  שוני  של זמ  לפדיו  

להל  בטבלה תחו  שיעורי יעדי האינפלציה שקבעה הממשלה ושיעורי האינפלציה  )א(
וכ  שיעורי האינפלציה הצפויי  שחושבו על פי נתוני שוק ; 2003 1998השנתיי  בפועל בשני  

  . סוקרות החודשי  שקדמו לכל אחת מהשני  המ12 ההו  ב
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  ÏÚÂÙ· ‰¯ÂÚÈ˘Â ‰ÈˆÏÙ È‡‰ „ÚÈ * ÌÈ ˘·1998-2003: 2טבלה 
2003 2002 2001 2000 1999 1998  

1% 3% 2% 3% 2.5% 3.5% 3% 4% 4% 4% 7% 10% 
יעד האינפלציה שקבעה 

 הממשלה
 שיעור האינפלציה שנצפה  9.1% 6.2% 5.2% 2.5% 1.9% 3.3%

 ** החודשי  הקודמי 12 ב
מרכז תחו  שיעורי יעד  8.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2%

 האינפלציה
 האינפלציה בפועל 8.6% 1.3% 0 1.4% 6.5%  1.9%
הפער בי" מרכז תחו  שיעורי   0.1   2.7   3.5  1.6  4  3.9

יעד האינפלציה לבי" שיעורה 
 )בנקודות אחוז(בפועל 

 ממשלה ומהדי  וחשבו  של הנתוני  נלקחו מהחלטות. מינואר עד דצמבר, שינוי שנתיי  לפי שיעורי *
 .2003בנק ישראל לשנת 

 .2003הנתוני  נלקחו מהדוח של המחלקה המוניטרית בבנק ישראל לשנת  **
 לא עמד 2003 1999שהשיעור השנתי של האינפלציה בפועל בכל אחת מהשני  , מהטבלה עולה

פלציה בפועל  היה שיעור האינ2003 1998וכי בארבע מהשני  ; בגבולות היעד שקבעה הממשלה
שיעור האינפלציה הצפויה בארבע משש השני  הנסקרות תא  את , ע  זאת. נמו  מיעד האינפלציה

 . תחו  היעד
של בנק ישראל היא להשיג ) והיכולת(כי המטרה ,  נאמר2003בדי  וחשבו  של בנק ישראל לשנת 

י  בכל חודש מאחר שהמחיר. ולא יעד אינפלציה לפרק זמ  מסוי , יציבות מחירי  ממושכת
בדוח שפרסמה . ייתכ  מאוד שיהיו סטיות מהיעד שנקבע, מושפעי  מגורמי  מקריי  רבי 

כי המטרה הראשונה של המדיניות המוניטרית היא ,  נאמר2003המחלקה המוניטרית לשנת 
מטרה נוספת ". שלאור  זמ  הסטיות של האינפלציה החודשית ממרכז תחו  היעד תהיינה מזעריות"

תנודות גדולות . מנע ככל האפשר משינויי  גדולי  או שינויי כיוו  תכופי  בשיעורי הריביתהיא להי
, בריבית הריאלית, בשיעורי הריבית הנומינלית עלולות להביא לתנודות גדולות בשער החליפי 

כי , עוד נאמר בדוח. והדבר עלול לפגוע ביציבות הפיננסית של המשק, במחירי הנכסי  ועוד
המוער  בשנה עד שנה ,  הריבית על האינפלציה באה לידי ביטוי בחלקה לאחר זמ ההשפעה של

שנתיי  ולא  ולכ  שיעור הריבית שנקבע נועד להביא את האינפלציה לתחו  היעד בתו  שנה, וחצי
 . בשנה השוטפת

כי היעד המרכזי של המדיניות המוניטרית של , בתשובת בנק ישראל למשרד מבקר המדינה הודגש
את הריבית מתאימי  כ  שהאינפלציה "וכי ,  הוא לעמוד בשיעור היעד של יציבות המחירי הבנק

בדיעבד מתרחשי  דברי  שלא היו חזויי  והאינפלציה בפועל בדר  כלל תהיה . הצפויה תהיה ביעד
שבנק ישראל לא , כשלעצמה, לכ  עצ  קיומה של סטייה כזו לא מלמדת. שונה מזו שהייתה חזויה

 ".על פי הנתוני  וההערכות שהיו בידיו בעת קבלת ההחלטה על הריביתפעל נכו  
 נאמר בעניי  הפערי  בי  שיעור 2004במסמ  שהכי  אג  הכלכלה במשרד האוצר בפברואר  )ב(

חריגה כלפי מטה מהיעד מגדילה את הוצאותיה הריאליות "כי , האינפלציה בפועל לבי  שיעור היעד
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ה  כתוצאה מהפגיעה של המדיניות המוניטרית המרסנת , תיה ומקטינה את הכנסו10של הממשלה

השפעות אלה . ברמת הביקושי  במשק וה  בשל ירידת המחירי  עצמה המקטינה את בסיס המס
שעלול , מקשות על יכולתה של הממשלה לעמוד ביעדי הגירעו  ומחייבות ריסו  תקציבי נוס 

 ".להעמיק את המיתו  עוד יותר
ה מתמודד ע  סוגיית התאמת שיעור האינפלציה למרכז תחו  שיעורי יעד הדר  שבה אג  הכלכל

האג  מחשב באמצעות . האינפלציה באה לידי ביטוי בשיטת החיזוי של שיעור האינפלציה במודל
המודל שורה של מדדי מחירי  לקבוצות שונות של מוצרי  ושירותי  וגוזר מה  את שיעור השינוי 

א  השיעור החזוי שונה ממרכז תחו  שיעורי יעד האינפלציה . החזוי במדד המחירי  לצרכ 
כלכלני האג  עושי  התאמות במודל ומשני  את התחזית של משתני  , שאישרה הממשלה

בעיקר במשתני  של שער הריבית ושער (מוניטריי  האמורי  להשפיע על שיעורי האינפלציה 
 . באופ  שהמדד החזוי יתאי  למרכז תחו  היעד, )החליפי 

 ¯·ÓËÙÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡2004 ÈÎ " Ï‡¯˘È ˜ ·˘ ÌÈÁÈ Ó Â ‡
‰ ÂÎ  ˙ÂÈ È„Ó· ËÂ˜ È ,‰ Â˜È˙Ï ÏÚÙÈ ‡Â‰ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ „ÚÈÓ ‰‚È¯Á ‰‰ÊÈ ‡Â‰˘ Ú‚¯·Â .

Â Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Á ‰ , „ÚÈ· „ÂÓÚÏ ˙ Ó ÏÚ Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙‡ ‰˘ÚÈÂ ‰˘ÂÚ Ï‡¯˘È ˜ ·˘
‰ÓÈ„˜ ÌÈÈ˙ ˘ „Ú ‰ ˘Ï ‰ÈˆÏÙ È‡‰ .Â È ÈÚ· ‰¯È·Ò ‰Á ‰ ÂÊ , ˙‚ÒÏ Â ÈÏÚ˘ ÌÈ¯Â·Ò Â  È‡Â

‰ ÓÓ." 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡˘ ÈÂ‡¯

 Ï„ÂÓ· ‰ÏÂÏÎ‰ ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ‡˙ÈÂ ÈÂÊÁ‰ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰
˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· Ï‡¯˘È ˜ · Ï˘ ÏÚÂÙ· ˙Â‚‰ ˙‰‰ ÈÒÂÙ„Ï , ˘ ÈÙÎ Ì‰ÈÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È

 ¯·Ú‰ È Â˙  Ï˘ Ûˆ¯‰ ÁÂ˙È Ó)˙ÂÈ˙Ú ˙Â¯„Ò .( ˜ · ‡Â‰ ‰Ê ‡˘Â · ‰ÁÓÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó
Ï‡¯˘È , ˘ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘ÚÈ ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡˘ È ÙÏ ÂÊ ‰‡ÂÂ˘Ó ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ ‰ÂÂÁÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯

‰ÈˆÏÙ È‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÂÊÈÁ Í¯ÂˆÏ . ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙ Ë˜‰Ï ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÏÂÚÙ
Ï ÈÂÊÁ‰ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ÏÚÂÙ· ‰ÈˆÏÙ È‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· , Â ÈÂˆ˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ

ÏÈÚÏ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙˙ ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÏÚ Ï‡¯˘È ˜ · Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
˜ ·‰ Ë˜Â ˘ ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰. 

אנו מסכימי  לחלוטי  ע  מבקר המדינה שיש : " נאמר2004בתשובת אג  הכלכלה מדצמבר 
  ולשפר את משוואת חיזוי האינפלציה שלנו ושל שאר החזאי  במשק באמצעות מידע על לשאו

לפחות לפני ובמהל  תכנו  (נשמח לקבל מבנק ישראל מידע ... ·È˙Ú„התנהגות בנק ישראל 
תוואי הריבית והאינפלציה אותה הוא חוזה לשנה , לגבי פונקצית התגובה האמיתית שלו) התקציב
דות בבסיס המודלי  שלו וכל מידע הרלוונטי לניהול המדיניות המוניטרית ההנחות העומ, הקרובה
„È˙Ú·ההדגשות במקור" ( לש  שיפור המודלי  שלנו .( 

במסגרת הדיוני  , 2003שבספטמבר , משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה )ג(
יפות של המדיניות הוא הציע לממשלה לאשר החלטה בעניי  הגברת השק, 2004על התקציב לשנת 

 :ואלה עיקריה, המוניטרית
, לרבות התפתחות המחירי , בנק ישראל יפרס  בכל חודש תיאור וניתוח של מצב המשק )1(

שיוסבר בה  כיצד הבנק מתכוו  לפעול באמצעות הכלי  העומדי  לרשותו כדי להשיג את יעד 
 .המדיניות המוניטרית שקבעה הממשלה

__________________ 
בתקציב נומינלי נתו  אינפלציה שלילית מגדילה את כוח הקניה של הסכומי  המוקצי  , לדוגמה 10

 .למשרדי 
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העמידה  גיש נגיד הבנק לממשלה דוח המסביר מה היו הסיבות לאיי, א  לא יושג יעד זה )2(
 . וכיצד הבנק מתכוו  לפעול להשגתו, ביעד

, כי המשרד חזר בו מהצעתו האמורה לפי בקשת נגיד בנק ישראל, עוד צוי  בתשובת משרד האוצר
 וכי הנגיד הציע לחלופי  להקי  צוות משות  לבנק ולמשרד האוצר שידו  בדרכי  לשיפור

, לאחר דיוני  והתכתבויות בי  הצדדי  הודיע מנהל היחידה המוניטרית בבנק ישראל. השקיפות
שנוסח ההצעה המתוק  של משרד האוצר בנושא האמור אינו מקובל , 2004בישיבה משותפת ביוני 

 . על הבנק
 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ Ï‡¯˘È ˜ · Â Á·È ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙ÚÈ·˜ È ÙÏ˘ ÈÂ‡¯

Û˙Â˘Ó· , ÔÓÊ ÈÁÂÂËÏ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ „ÚÈ È¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙Ï ÌÈ‡ÂÂ˙ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ
ÌÈ Â˘ . ˙‚˘‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï‡¯˘È ˜ · Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ ÈÁ··

ÂÚ·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ÈÁÂÂË· ÌÈ„ÚÈ‰ ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ;
ˆÂ˙ ÏÚ ÂÒÒ·˙È ‰Ï˘ÓÓ‰ Ú·˜˙˘ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ È„ÚÈÂÊ ‰ ÈÁ· ˙Â‡. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯·‚‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡ Ï˘ Ï„ÂÓ‰ ÏÂÏÎ˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„Úˆ‰
Ï‡¯˘È ˜ · Ï˘ ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ , Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ‰ ‰·ÂÏÈ˘ ˙‡ ¯˘Ù‡È

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‚˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ë˜Â ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÂÏÎÓ· ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ,
¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ˘ÚÂ „ÚÈ È¯ÂÚÈ˘ ÌÂÁ˙ ÔÈ·Ï ÏÚÂÙ· ‰ÈˆÏÙ È‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÌÈ

‰ÈˆÏÙ È‡‰ ,È‡‰ ˙ Ë˜‰Ï ÍÎ ·˜ÚÂ-ÏÏÎ· ˜˘Ó·Â Ë¯Ù· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â‡„Â .  
 תפוקות המודל האקונומטרי

כלכלי מרכזי שמכי  אג  הכלכלה מתו  רשימה של  שיעור הצמיחה החזוי הוא משתנה מאקרו
לנתו  . ג החזוי"וממנו נגזר התמ, מית והמחירי  המופקי  מהמודלמשתני  של החשבונאות הלאו

והוא ג  עשוי ללמד על ציפיות הממשלה בדבר , זה חשיבות רבה בקביעת תחזית ההכנסות
כ  , ככל ששיעור הצמיחה החזוי גדול יותר. ההתפתחויות הכלכליות במשק בשנת הכספי  הבאה

 להגדיל את תקציב ההוצאות או להקטי  את ומתרחבת האפשרות, גדל שיעור ההכנסות החזוי
 . הגירעו  התקציבי

 . 2003 1998שיעור הצמיחה בפועל והפערי  ביניה  בשני  , להל  בטבלה שיעור הצמיחה החזוי
 *ÌÈ ˘· ÌÈÈÏ‡È¯‰ ‰ÁÈÓˆ‰ È¯ÂÚÈ˘1998-2003 : 3טבלה 

2003 2002 2001 2000 1999 1998   
 תחזית 3.0% 2.5% 3.0% 4.5% 1.9% 1.0%

 בפועל 2.0% 2.2% 6.0% 0.6%  0.8%  1.2%

)בנקודות אחוז (פער 1.0 0.3  3.0 5.1 2.7 0.2 

 .לפי נתוני דוחות מינהל הכנסות המדינה לשני  הנדונות* 

.  היה נמו  משיעור הצמיחה בפועל2003  ו2000כי שיעור הצמיחה החזוי לשני  , מהטבלה עולה
 הייתה הגידול 2000 העיקרית לשיעור הצמיחה הגבוה בשנתהסיבה, לפי דוח מינהל הכנסות המדינה
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שיעור הצמיחה החזוי היה גבוה משיעור הצמיחה , בכל יתר השני . המרשי  והבלתי צפוי בייצוא

 . 200211  ו2001הדבר בולט במיוחד בשני  . בפועל
 ÌÈ ˙˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÊÁ˙ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˘È‚È ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Â¯˜‡Ó- „ÚÈÂ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ „ÚÈ È¯ÂÚÈ˘ ÌÂÁ˙ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ ÈÙ ÏÚ Â·˘ÂÁÈ˘ ÌÈÈÏÎÏÎ
ÔÂÚ¯È‚ ,ÂÏˆ‡ Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ Â˙ ÏÂ Û‚‡‰ Ï˘ ÈÂÊÈÁ‰ Ï„ÂÓÏ Ì‡˙‰· .ÒÒ·Ï ˘È ‰Ï‡ ˙ÂÙÂÏÁ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÈ¯ËÈ ÂÓ‰Â ÌÈÈÏ˜ÒÈÙ‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÏÏÎÏ ˙Ú‚Â ‰ ÌÈ Â˙  ˙È˙˘˙ ÏÚ .ÔÎ ÂÓÎ ,
Úˆ·Ï ÈÂˆ¯  ‰ÙÂÏÁ ÏÎ·˙Â˘È‚¯ È Á·Ó˙ÈÊÁ˙‰ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ ˙˘ÓÏ Ú‚Â ·  .

Â¯˜‡Ó‰ ˙ÂÈÊÁ˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÏÎ˘Ï È„Î-˙ÂÈÏÎÏÎ , Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó Ì‚ ˘È
¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓÓ ÌÈ‚Èˆ  ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈ„ , È˙Ï· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ÓÂ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈÙÂ‚Ó

Â¯˜‡Ó ÈÂÊÈÁÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏ„ÂÓ ‚Èˆ‰Ï Â ÓÊÂÈ˘ ÌÈÈÂÏ˙-ÈÏÎÏÎ .„· ¯ÂˆÈÏ Ô˙È  ‰È‰È ÂÊ Í¯
 ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÏÎ˘ÂÓ ÍÈÏ‰˙Â¯˜‡Ó‰- ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘.  
 כלכליות אישור התחזיות המאקרו

כלכליות של  ל משרד האוצר דיוני  בנושא התחזיות המאקרו"מקיי  מנכ, בחודש יולי, בכל שנה
הממונה : משתתפי  מנהלי האגפי  של משרד האוצרבדיוני  . משרד האוצר לשנת הכספי  הבאה

הממונה על השכר והממונה על יחידות , הממונה על הכנסות המדינה, ל"החשכ, על התקציבי 
ל את התחזיות של "קובע המנכ, על פי המלצת אג  הכלכלה והערות ראשי האגפי . המסי 

יר אות  לאישור שר כלכליי  של משרד האוצר לשנת הכספי  הבאה ומעב המשתני  המאקרו
 ל והשר את התחזיות ה  מוגשות לממשלה לקראת הדיו  המאקרו"לאחר שאישרו המנכ. האוצר

 .התחזיות שאושרו מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד האוצר; כלכלי שיתקיי  בה
 ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ì‰Ó˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙¯Â˜È··

Î Ó ˙Î˘Ï· ÂÓÈÈ˜˙‰˘" ÌÈ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰ ˙‡¯˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï2003Â -2004 ,
ÌÈ ÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈÙ‚‡‰ È˘‡¯ Ï˘ ˙Â„ÓÚ‰ ˙Â·¯Ï , ˙ÂÙÂÏÁ‰Â Ì‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰

Â Á· ˘ , ‰ÏÎÏÎ‰ Û‚‡ ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÈÊÁ˙‰ ÈÂ È˘Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÏÚÂ- ˙ÂÈÊÁ˙ ¯˘‡Ï ËÏÁÂ‰ Ì‡ 
˙Â¯Á‡ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„¯˘Ó ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˜Ó ˙ ¯ˆÂ‡‰ 

Â¯˜‡Ó‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ˙ÈÊÁ˙ ¯·„·-‰ÈÏÚ ÒÒ·˙Ó ·Èˆ˜˙‰˘ ÌÈÈÏÎÏÎ , ‰¯˜·‰ ÍÈÏ‰ ÔÂÈˆ ·‚‡
‰˙˘Ú ˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ . 

כלכליי   כי נגיד בנק ישראל משתת  בדיו  שמקיימת הממשלה בנושא המשתני  המאקרו, יצוי 
 מסמ  המפרט את אול  בנק ישראל אינו מגיש לממשלה לקראת הדיו , ומעיר את הערותיו

לדעת . ורק לאחר הדיו  הוא מפרס  את התחזית שהכי  בדבר הצמיחה, תחזיותיו לגבי משתני  אלה
כלכליות של בנק  ראוי לשקול את האפשרות להציג את התחזיות המאקרו, משרד מבקר המדינה

לאחר , ולשקול, ל משרד האוצר"ישראל כבר בדיוני  המקדימי  בעניי  זה המתקיימי  בלשכת מנכ
 .את שילוב  בתחזיות שמגיש שר האוצר לממשלה , בחינת 

__________________ 
 ;4%חזה משרד האוצר יעד צמיחה של , 2001שהוגשה לכנסת באוקטובר , 2002בהצעת התקציב לשנת  11

עקב כ- . 1.9%  שינה המשרד את תחזית הצמיחה ל, לפני אישור התקציב בכנסת, ה שנהבדצמבר אות
 .ובעקבות זאת ג  קיצו. של מסגרות ההרשאה להוצאה, נדרשו התאמות ניכרות של אומד  ההכנסות
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אנו בהחלט יכולי  להתאי  את עיתוי גיבוש : "בנק ישראל ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה
התחזית המאקרו כלכלית שלנו כ  שתוכל לשמש כתשומה לדיוני  בנושא זה בעת גיבוש התחזית 

קבל מבנק ישראל ג  תשומה לתרגו  של תחזית המאקרו כמו כ  נית  ל... העומדת בבסיס התקציב
   ". לאומד  הכנסות ממסי  והכנסות אחרות

 הכנת התחזית של הכנסות המדינה
מינהל הכנסות המדינה מכי  . הכנת תחזית ההכנסות נעשית בשלושה אגפי  שוני  במשרד האוצר

ותחזית , )מ ומכס"כגו  מע(בכלל זה מסי הכנסה ורכוש ומסי הוצאה , את תחזית ההכנסות ממסי 
ל מכיני  את תחזית ההכנסות מסעיפי הכנסה "ת ואג  החשכ"אג; של ההכנסות מגביית אגרות

  . הכנסות מתמלוגי  ודיבידנדי  והכנסות מהמוסד לביטוח לאומי, כגו  הכנסות מריבית, אחרי 
  תקבולי  ממסי  מינהל הכנסות המדינה 

מסי  , מס הכנסה( התחזיות בדבר התקבולי  ממסי  ישירי  מינהל הכנסות המדינה אחראי להכנת
מס , מכס, מ"מע(ממסי  עקיפי  , )מס רכוש ומס מעסיקי , מס רכישה, מס שבח, על הוצאות שכר

 ).קנסות ורישיונות, כלי רכב(ומאגרות שונות ) מס דלק ומס בולי ,  מס טבק, קנייה
מכי  מינהל , הכנסות לשנת הכספי  הבאהל משרד האוצר על תחזית ה"לקראת הדיו  בלשכת מנכ

אומד  של , תחזית מתוקנת של ההכנסות בשנה השוטפת: הכנסות המדינה את הנתוני  האלה
שינויי  נומינליי  בבסיס המס הנובעי  משיעור הצמיחה החזוי ומשינויי  במדדי המחירי  ואומד  

נתוני  אלה הוא התחזית המקורית הסיכו  של . של השינויי  שיחולו בתקבולי  עקב תיקוני חקיקה
ל משרד האוצר ובידי שר "תחזית זו מאושרת בידי מנכ. של ההכנסות ממסי  לשנת הכספי  הבאה

  .האוצר ומוגשת לממשלה כסקירה לקראת אישור מסגרות התקציב והמדיניות הכלכלית
 ˙  ˘ Ï  Ì È Ï Â · ˜ ˙ ‰  ˙ È Ê Á ˙2 0 0 3 

ל " שנעשו בדיוני  בלשכת מנכ2003ת להל  תיאור תיקוני  בתחזית של ההכנסות ממסי  בשנ
 . משרד האוצר

 הציג מינהל הכנסות המדינה את אומד  ההכנסות ממסי  2002ל ביולי "בדיו  בלשכת המנכ .1
 . לרבות הרכיבי  המסבירי  את אופ  החישוב, 2003בשנת 

זית שכללה כמה תיקוני  לתח, 2003ל אישר את התחזית לשנת "לאחר שהמנכ, באוגוסט אותה שנה
כתב סג  הממונה על מינהל הכנסות המדינה לממונה על הכנסות , שהציע מינהל הכנסות המדינה

 תו  אזכור של הגרסה 2003 לתחזית 2002שלבי המעבר מהכנסות "ובו פירוט של , המדינה מכתב
  ):2002ח ובמחירי שנת "במיליארדי ש(להל  הפירוט ". שלנו שלא התקבלה



 ב55דוח שנתי  222
 Î Ó È Â˜È˙"˘Ó Ï ˙ ˘Ï ÌÈÒÓÓ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯2003: 4טבלה 

Î Ó‰ È Â˜È˙"Ï 
 Ï‰ ÈÓ ˙ÈÊÁ˙ 
‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰  

 2002תחזית גביית המסי  בשנת  148.0 148.0
 )ללא הרפורמה במס(שינויי  בגבייה עקב חקיקה  1.7 1.7
 שינויי  בגבייה עקב הרפורמה במס  1.2  1.0
 קיטו  בהחזרי מס הכנסה 1.0 1.5
 1%צמיחה של  0.8 1.5

151.7 150.3  ˙ ˘· ÌÈÒÓ‰ ˙ÈÈ·‚ ¯·„· ˙È¯Â˜Ó‰ ˙ÈÊÁ˙‰2003  
ל בתחזית ההכנסות היה בתוספת ההכנסות הנובעת מהצמיחה "השינוי העיקרי שעשה המנכ )א(

 תוסי  להכנסות ממסי  1%צמיחה בשיעור של , לפי התחזית של מינהל הכנסות המדינה. במשק
. ח" מיליארד ש1.5החליט כי תוספת ההכנסות בסעי  זה תהיה ל "א  המנכ, ח" מיליארד ש0.8

כי הסיבה להערכה הנמוכה יחסית של , במכתב של סג  הממונה על מינהל הכנסות המדינה הוסבר
מינהל הכנסות המדינה בדבר גביית המסי  הייתה שסעי  הצמיחה כלל רכיבי  המניבי  פחות 

 .מסי 
 ח " מיליארד ש0.5ל משרד האוצר ס  של "הוסי  מנכ" קיטו  בהחזרי מס הכנסה"בסעי   )ב(
 1.5 ותחזיתו בסעי  זה הסתכמה ב, לסכו  שנקבע בתחזית של מינהל הכנסות המדינה) 50%(

 2004לפי נתוני  שמסר מינהל הכנסות המדינה למשרד מבקר המדינה בנובמבר . ח"מיליארד ש
ח " מיליארד ש1.5 זו בלבד שלא קטנו ב החזרי המס לא 2003כי לפי התחזית המתוקנת לשנת , צוי 

 5כפי שנית  לראות בטבלה (ח " מיליארד ש1.7אלא שחל בה  גידול בסכו  מצטבר של , כאמור
 ).שלהל 

Î Ó Ï˘ Â˙Î˘Ï·"˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙ ‡˘Â · ÔÂÈ„‰ Ï˘ ÌÂÎÈÒ ‡ˆÓ  ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï , ÔÎÏÂ
ÈÙÈÚÒ· ˙ÈÊÁ˙‰ Ï„Â‚ È·‚Ï ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ì , ÂÈ‰ ‰ÓÂ

Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰"‰Ï‡ ÌÈÙÈÚÒ· ˙ÈÊÁ˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,ÔÂÈ„‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ „ÂÚÈ˙Ï ,Â· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ , ˘È

‰·¯ ˙Â·È˘Á , ˜ÈÙ‰Ï ÔÎÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ¯ÊÁ˘Ï ¯˘Ù‡Ó ‡Â‰ ÔÎ˘
˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙Ï Ú‚Â · ÌÈÁ˜Ï‰¯Â˘È‡Â ˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙  . ˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙· ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙Ï„‚‰

 ˙ÈÊÁ˙‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏ„‚Â‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÈÂÒÈÎ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÔÂÚ¯È‚‰ ˙Ï„‚‰Ï ÏÈ·Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ
˙Ï„‚ÂÓ‰. 

משרד האוצר אינו מגיש , שלא כנהוג לגבי מסגרות ההוצאה בהצעת התקציב, הביקורת העלתה כי
על א  חשיבותה לקביעת מסגרת , ההכנסותלחברי הממשלה מראש מסמ  המפרט את תחזית 

הנתוני  והתחזיות בעניי  ההכנסות מוצגי  לפני הממשלה בעזרת . ההוצאה הכוללת ויעד הגירעו 
 . פה לשואלי  והדרג המקצועי של משרד האוצר משמיע הסברי  ומשיב בעל, מצגת

 2003ת להל  התחזית המקורית והתחזית המתוקנת של הכנסות המדינה ממסי  לשנ .2
  :2004לפי נתוני  של מינהל הכנסות המדינה מנובמבר ) 2003ח ובמחירי תקציב "במיליארדי ש(
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  ˙ÌÈÒÓÓ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰2003 -˙ ˜Â˙Ó ˙ÈÊÁ˙Â ˙È¯Â˜Ó ˙ÈÊÁ ·˘ ˙ : 5טבלה 
 ÔÈ· ¯ÚÙ‰ 
˙ÂÈÊÁ˙‰ 

 ˙ÈÊÁ˙‰ 
˙ ˜Â˙Ó‰ 

 ˙ÈÊÁ˙‰ 
˙È¯Â˜Ó‰ 

 

 2002הגבייה בשנת  148.0 147.1  0.9
 *תיקוני  לשנת בסיס 1.5  1.7  3.2
  לאחר התיקוני 2002הגבייה בשנת  149.5 145.4  4.1
 שינוי נומינלי בבסיס המס 6.5  1.2  7.7
 שינויי חקיקה 1.9  0.3  2.2

13.9- 144.0 157.9  ˙ÈÊÁ˙Ex Post ˙ ˘Ï 2003**  
 התאמה לגבייה בפועל    0.3  0.3

14.2- 143.7*** 157.9  ˙ ˘Ï ˙ÈÊÁ˙‰2003 
 .בסעי$ זה מוצגי  החזרי מס הכנסה שהוצגו בטבלה הקודמת *

אילו כל המידע על שינויי חקיקה ועל התפתחות בסיסי המס , התחזית שהייתה מתקבלת בתחילת השנה ** 
 .היה ידוע מראש

, המינהל מגדיר זאת כתחזית מתוקנת. 2004לפי נתוני  לא סופיי  של מינהל הכנסות המדינה מנובמבר  ***
 . כי הנתו  המתוק  מייצג את ההכנסות בפועל הרשומות באותו מועדא  

; ח" מיליארד ש14.2 שהתחזית המתוקנת הייתה נמוכה מהתחזית המקורית ב, מהטבלה עולה
ח מפער זה נובעי  מגורמי  שה  חיצוניי  למודל " מיליארד ש13.9, לדברי מינהל הכנסות המדינה

 .כמפורט להל , התחזית
, על פי התחזית המקורית. עמידה ביעד האינפלציה כאמור יקרי לפער הוא איההסבר הע )א(

).  עליית מחירי 3.4%  צמיחה ריאלית ו1% (4.4%ג היה אמור להיות "שיעור הגידול הנומינלי בתמ
 בכל סוגי המס בס  כולל של 2003גידול בשיעור כזה היה אמור להגדיל את הסכומי  שייגבו בשנת 

א  רוב בסיסי , 1.2% ג ריאלית בכ"בפועל גדל התמ). 2002בהשוואה לשנת (ח " מיליארד ש6.5
 2003לפי התחזית המתוקנת ההכנסות ממסי  בשנת , עקב כ . 0.4% והמחירי  ירדו בכ; המס קטנו

 7.7 האמור לעיל מסביר פער בס  כולל של כ. 2002ח בהשוואה לשנת " מיליארד ש1.2 ירדו בכ
 . מתוקנת לתחזית המקוריתח בי  התחזית ה"מיליארד ש

הובא פירוט של רכיבי , )ועד בכלל (2001כי בדוחות שפרס  מינהל הכנסות המדינה עד שנת , יצוי 
השינויי  בהכנסות שכלל הפרדה בי  השינויי  הנובעי  משיעור האינפלציה החזוי לבי  אלה 

עמידה בתחזיות  י לאיכ, מהנתוני  שהובאו בדוחות אלה עולה. 12הנובעי  משיעור הצמיחה החזוי
 הייתה 2001 1998בשני  , לדוגמה. האינפלציה יש השפעה ניכרת על גודל ההכנסה ממסי 

ועקב כ  ההכנסות בפועל היו קטנות מההכנסות , האינפלציה בפועל קטנה מהאינפלציה החזויה
 .)2000בשנת (ח " מיליארד ש4.4 ל) 2001בשנת (ח " מיליארד ש1.7החזויות בסכומי  שבי  
__________________ 

 לא   2004 אוקטובר  עד מועד סיו  הביקורת ( שפרס  מינהל הכנסות המדינה 2002בדוח לשנת  12
שונתה מתכונת הניתוח של הפערי  בי  הסכומי  שנגבו בפועל לבי  ) 2003שנת פורס  הדוח ל

שהוא שילוב של שינוי במחירי  ושינוי , הניתוח עוסק בשינוי הנומינלי בבסיסי המס. הסכומי  החזויי 
מינהל הכנסות המדינה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר . בלי הפרדה ביניה , ריאלי
 .יטת הניתוח החדשה מגבירה את השקיפות ומאפשרת הפקת לקחי  כי ש2004
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, הגורמי  הנוספי  לפער בי  התחזית המקורית לתחזית המתוקנת היו סכומי החזרי המס )ב(

 . שנבעו מעיתוי כניסת  לתוק  של השינויי , וההשפעות של שינויי החקיקה, כאמור
כבר היה ידוע כי תחזית , 2003עוד קוד  שאושר בכנסת התקציב לשנת , 2002כי בסו  שנת , נמצא

באותה עת דחו תשלומי  של החזרי מס בהיק  של , לדוגמה.  אופטימית מדי2003ההכנסות לשנת 
כי דחייה זו , אפוא, היה ברור. 2002ח כדי להקטי  את החריגה מיעד הגירעו  בשנת "כמיליארד ש

. וג  היו סימני  המעידי  על המש  ההאטה בפעילות במשק, 2003תגדיל את החזרי המס בשנת 
 מיליארד 1.4  הגדילו אותה ב2002רד האוצר לתחזית ההכנסות ביולי ל מש"התיקוני  שעשה מנכ

 על הסכומי  שנגבו בפועל 2002יצוי  כי ג  הנתוני  שהצטברו במשרד האוצר בסו  . ח נוספי "ש
 לא 2003באותה שנה הצביעו על כ  שחלה ירידה בהיק  ההכנסות באותה שנה ושהתחזית לשנת 

 . תוכל להתממש
הוחלט שלא , היה ידוע כי הצעת התקציב שהוגשה לכנסת אופטימית מדיא  ש, ת"לדברי אג

במרס . 2003בשל העבודה הרבה הכרוכה בכ  ובשל הקדמת הבחירות לתחילת , לשנותה לפי שעה
 ).ראו להל (נעשה קיצו# נרחב בתקציב המדינה , מיד לאחר הבחירות, 2003

כי ההכנסות ממסי  , שראל צוי  שפרסמה מחלקת המחקר של בנק י2003בדי  וחשבו  לשנת 
סטייה מהתחזית , וכי לדעת ; ח מאלה שנחזו בתקציב" מיליארד ש15 באותה שנה היו נמוכות בכ

 . בכמחצית מסכו  זה הייתה צפויה כבר בעת אישור התקציב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ˙Â ˘Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ¯¯·˙Ó ‰ ˘ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï Ì‡

Ò·˙‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÁ ‰‰‰‡·‰ ‰ ˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ‰Ò , ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˘È
˙Ò Î‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ˙ÂÙÈ˜˘· ‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚ ‚Èˆ‰ÏÂ ˙Â˘„Á‰ ˙Â·ÈÒ Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ . 

ס תחזית הצמיחה "כי א  תינת  ללמ, בתשובת הסטטיסטיק  הממשלתי למשרד מבקר המדינה נאמר
מ  הראוי , לדעת משרד מבקר המדינה. היא תוכל לאמוד לפיה את ההכנסות ממסי , של התוצר

ל משרד האוצר יוכל לקבל מספר תחזיות בלתי תלויות של ההכנסות "כדי שמנכ, שהצעה זו תשקל
 . על מנת לחזק את הבסיס שלו לקבלת החלטות, ממסי 

‰  È „ Ó ‰  ˙ Â Ò  Î ‰  Ï ‰  È Ó  ˙ Â Á Â „ ·  Ì È  Â ˙  ‰  Ë Â ¯ È Ù 
דהיינו רק , על בסיס מזומ רישו  התקבולי  והתשלומי  בתקציב המדינה נעשה , כאמור .1

סכומי  .  בדצמבר של שנת הכספי  נרש  בדוח לאותה שנה31סכו  שהתקבל או שול  עד 
שנובעי  מהפעילות של שנה כלשהי שהתקבלו או שולמו בשנה שלאחריה אינ  נרשמי  בדוח 

 .הביצוע של שנת הפעילות שהסתיימה
 ועדת  להל  (ועדת הכספי  של הכנסת הממונה על מינהל הכנסות המדינה אמר בדיו  שקיימה 

כי בדוחות שפרס  המינהל , 2004 בעניי  תחזית הכנסות המדינה לשנת 2003בנובמבר ) הכספי 
". שמינהל הכנסות ואגפי המסי  נהגו לתת לפני שני  רבות"בשני  האחרונות לא נכללו נתוני  

של המסי  שנגבו אגב הפרדה בי  וכ  פירוט , מדובר בנתוני  על גודל חוב הציבור לאגפי המסי 
כי הוא רואה חשיבות , הממונה הוסי . חובות מס מ  העבר לבי  מסי  הנוגעי  לשנה השוטפת

בתשובתו . 2004וכי בתכנית העבודה של המינהל נכלל יעד של הכנת  כבר בשנת , בנתוני  אלה
, 2003ינהל לשנת כי בדוח השנתי של המ,  ציי  הממונה2004למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

ייכללו דוחות וסטטיסטיקות נוספי  מעבר לאלו שפורסמו עד ", 2004שיפורס  לקראת תו  שנת 
 ".כה
הטבות המס . בדוח השנתי של מינהל הכנסות המדינה יש פרק הד  בתחזית הטבות המס .2

ות של מוגדרות בדוח כהפסד הכנסות הנובע מפטורי  או מהנחות במסי  הניתני  לקבוצות מסוימ
 27.5 שוויי  של הטבות המס מסתכ  ב, 2004לפי התחזית לשנת . אזרחי  או לפעילות כלכלית
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בדוח מובא פירוט של .  מהתוצר5.5% או כ,  מהכנסות המדינה ממסי 18% שה  כ, ח"מיליארד ש
 לפי. וכ  פירוט האומדני  של הטבות המס הנובעי  משינויי חקיקה, רכיבי התחזית לפי סוגי המסי 

בפועל ; תחזית של סכומי  שלא ייגבו בשל הטבות מס תצור  לחוק התקציב, חוק יסודות התקציב
משרד האוצר כולל את אומד  הטבות המס בחוברת עיקרי התקציב המצורפת להצעת התקציב 

 .שמוגשת לכנסת
ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ·˘ÁÓ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ Ï‰ ÈÓ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï , Ì‡˙‰·

Ú ÏÎ· ˙ÂÏÈÚÙÏÛ  . ˙„ÈÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ Ï‰ ÈÓ ‰Ï‡Î ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰·
‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÔÈÎÓ ‡Â‰˘ ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ Ô„ÓÂ‡ Ï˘ ˜ÂÈ„‰ . 

כגו  , כי יש הטבות, הממונה על מינהל הכנסות המדינה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
כמו כ  . להערי  את עלות שאי  עליה  נתוני  המאפשרי  , רי  ואופציות לעובדי "הטבות למלכ

שכ  חלק ניכר , כי אי אפשר להערי  בדוח השוט  את עלות ההטבות בפועל בשנה שהסתיימה, ציי 
לאחר קבלת הדוחות השנתיי  של , מההטבות לא נית  לאמוד את עלות  אלא לאחר שני  מספר

 .יחידי  וחברות וניתוח 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Ë‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ÔÏ˜˘Ó ÁÎÂ ÒÓ‰ ˙Â , ˙‡ ·˘ÁÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÈÂÊÁ‰ ÔÙ˜È‰ ˙ÓÂÚÏ ÏÚÂÙ· ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· Ì‚ ÂÏÂ , ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ
˙Ò ÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ . Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÍÈ¯Ú‰Ï ¯˘Ù‡È ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ È ÂÈÁ ‰ÊÎ ÁÂÂÈ„

˙Â·Ë‰‰ Ô˙Ó Í˘Ó‰· , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ˙Â·Ë‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ
‡ˆÂ‰Ï Ú‚Â ·‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ÁÂ˙È ·Â È˙ËÈ˘ ÛÂÒÈ‡· ÏÈÁ˙‰Ï ÈÂ‡¯

ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ Ï˘ ÔÈÈÂÂ˘ ·Â˘ÈÁ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ . 
החל מהדוח השנתי "כי , הממונה על מינהל הכנסות המדינה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

תייחס לשינויי שי, הקרוב יכלול מינהל ההכנסות ג  ניתוח אקס פוסט חלקי של ההטבות בפועל
 ".החקיקה שהיו בפועל לעומת אלה שתוכננו
החוק  להל   (1959 ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הו : להל  דוגמה לליקוי  בתקצוב הטבות מס

מאפשר למשקיעי  במפעלי תעשייה לקבל סיוע מהמדינה באמצעות מענקי ) לעידוד השקעות הו 
שבו , מסלול מענקי :  כולל שני מסלולי סיועהחוק. השקעה והטבות במסי  על פירות ההשקעה

הטבות . שבו ניתנות הטבות מס במקו  המענקי ,  ומסלול חלופי;ניתני  מענקי השקעה והטבות מס
המס ניתנות לפרק זמ  מוגדר ומתבטאות בשיעורי מס מופחתי  עד כדי פטור מלא ממס חברות 

 . וממס על דיבידנד
 תוקצבה בה 2004ובשנת ,  להטבות המס במסלול החלופית יש תכנית נפרדת"בתקציב משרד התמ

סכו  זה הוא סכו  הטבות המס שהיו צפויות . ח" מיליו  ש201 הרשאה להתחייב בסכו  של כ
והוא חושב , להינת  למפעלי  שקיבלו כתב אישור לתכנית השקעה שהגישו ובחרו במסלול החלופי

וחר במסלול זה זכאי לקבל הטבת מס בסכו  ולפיו כל מפעל שב, "העדפה הנגלית"על פי עקרו  ה
 מס  ההשקעה המאושרת באזור 24%: שווה ער  למענק שהיה זכאי לו אילו בחר במסלול המענקי 

לא , מאחר שמפעלי  במרכז האר# אינ  זכאי  למענקי . ' ממנה באזור פיתוח ב10% ו' פיתוח א
 .  מס  ההשקעה המאושרת12%י תוקצבה הטבת המס בעבור  לפי עקרו  ההעדפה הנגלית אלא לפ

ת לא נמצאו מסמכי  שאפשר ללמוד מה  מה היה הבסיס הכלכלי "במרכז ההשקעות ובאג
, הביקורת העלתה, זאת ועוד. והחשבונאי לקביעת תקצוב שיעור הטבת המס למפעלי  במרכז האר#
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וג  הטבות שניתני  בו ג  מענקי  , כי הטבות המס המיועדות לתכניות השקעה במסלול המענקי 

 .אינ  מתוקצבות כלל, מס
‰Ò Î‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ Ï˘ ¯Â˙ÈÂ ‡È‰ ÒÓ ˙·Ë‰ ,‰·Ë‰‰ Ï·˜ÓÏ ˙˜ ÚÂÓ‰ ‰‡ˆÂ‰Î ‰ÂÓÎÂ ,

‰ÈÈÂÂ˘ Ï˘ ÔÈÓ‡ Ô„ÓÂ‡ Û˜˘È˘ È·Èˆ˜˙ ÈÂËÈ· ‰·Ë‰Ï ‰È‰È˘ ÔÈ„‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏÂ .È‡- Ô·Âˆ˜˙
È‡ ¯ˆÂÈ ÌÈ˜ ÚÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ˙Â ˙È ‰ ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ Ï˘-˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ·Èˆ˜˙· ˙ÂÙÈ˜˘ ,˘ ÔÎ

 ˙Â·Ë‰‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ „Â„ÓÏÂ ˙ÂÒ Î‰‰ ÏÚ ¯Â˙ÈÂÂ‰ Û˜È‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ‡Â‰
Ô‰Ó ˙˜ÙÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ.  

  תקבולי  נוספי  ת "אג
. מדיבידנדי  ועוד, מתמלוגי , נוס  על הכנסות ממסי  יש למדינה הכנסות שוטפות מריבית .1

: לפי הפירוט הזה, ח" מיליארד ש5.3  הייתה כ2003ההכנסה בפועל שנרשמה בסעיפי  אלה בשנת 
 1.6  כ תקבולי  שוני  , ח" מיליארד ש0.9  הכנסות מתמלוגי  ,  מיליארד2.8  הכנסות מריבית 

 . ל"האחריות להכנת התחזיות בנוגע לרוב ההכנסות האמורות מוטלת על אג  החשכ. ח"מיליארד ש
 הו  ומשרד האוצר כולל אות  שמוגדרות הכנסות, מלבד הכנסות אלה יש שני סוגי הכנסות .2

עמידה ביעד שנקבע בעניינ  משפיע על גודל הגירעו   ולפיכ  אי, בחישוב של גירעו  הממשלה
וממינהל )  המוסד להל  (הכנסות אלה ה  ההכנסות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי . בתקציב

י וההכנסות בפועל "להל  בטבלה תחזית ההכנסות מהמוסד ומממ). י" ממ להל  (מקרקעי ישראל 
  ): ח ובמחירי  שוטפי "במיליוני ש (2003 2000בשני  

 *ÌÈ ˘· Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓÓÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙ÂÒ Î‰‰2000-2003 : 6טבלה 
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰  

˘¯Ù‰‰  ˙ÂÒ Î‰‰
ÏÚÂÙ· 

˙ÂÒ Î‰‰ 
˙ÂÈÂÊÁ‰ 

˘¯Ù‰‰  ˙ÂÒ Î‰‰
ÏÚÂÙ· 

˙ÂÒ Î‰‰ 
˙ÂÈÂÊÁ‰ 

 

409 1,459 1,050 1,630 7,120 5,490 2000 

828   277 1,105 2,734  4,100 6,834 2001 

502  286 788 1,767  7,920 9,687 2002 

1,048  103 1,151 3,444  9,200 12,644 2003 
 .2003לפי נתוני  מדוח ביצוע התקציב לשנת  *

בי  , 90% עד כ,  ניכרי  מאוד היו הפרשי 2003 2001כי בכל אחת מהשני  , מהטבלה עולה
 .2003הפרשי  גדולי  במיוחד היו בשנת . ההכנסות החזויות לבי  ההכנסות בפועל

)‡( ‰È Ó Â ‡ Ï  Á Â Ë È · Ï  „ Ò Â Ó ‰ Ó  ˙ Â Ò  Î ל "במסמ  פנימי שכתב סג  החשכ:  ‰
וה  , כי בעבר הרחוק היו למוסד עודפי  תפעוליי , בעניי  השקעות המוסד נאמר, 2003בנובמבר 

הער  המשוער  של יתרת ההשקעות של ; מיוחדות של המדינה) ח"אג(יגרות חוב הושקעו בא
מדי שנה בשנה יש פירעונות של קר  וריבית בגי  . ח" מיליארד ש88  היה כ2002המוסד בסו  שנת 

א  בשנה כלשהי יש למוסד גירעו  . ח חדשות"והמוסד משקיע כספי  אלה באג, השקעות אלה
הסכו  . ח חדשות"בסכו  שנותר רוכש אגהפירעו  לכיסוי הגירעו  והוא משתמש בכספי , תפעולי

) או בניכוי(בתוספת ) קר  וריבית(שנרש  כתקבולי  בתקציב המדינה נובע אפוא מס  הפירעו  
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כי סכומי הפירעו  השנתיי  שהמוסד , מהמסמ  עולה. התפעולי של המוסד) או הגירעו (העוד  
ל את " אמד סג  החשכ2003בשנת ; ני  לחיזוי בדיוק רבח האמורות נית"מקבל מהשקעותיו באג

 ).סכו  זה תוא  ג  את נתוני המוסד(ח " מיליארד ש10.5 הסכומי  האלה בכ
שפרס  מינהל המחקר והתכנו  במוסד , 2002בדברי ההסבר לתקציב התפעולי של המוסד לשנת 

לפי נתוני . ח"מיליארד ש 2.8 כי באותה שנה צפוי גירעו  שוט  של כ, צוי , באמצע אותה שנה
 . ח" מיליארד ש1.7  יהיה כ2003הוא צפה שהגירעו  השוט  בשנת , 2003המוסד מאוקטובר 

תחזית ,  יהיה למוסד גירעו  תפעולי2003ל והמוסד צפו שבשנת "כי א  שאג  החשכ, נמצא
ינו דהי; ח" מיליארד ש12.6 ת הסתכמה ב"ההשקעות של המוסד שאושרה בכנסת על פי הצעת אג

ת בעת הכנת "הניח אג, ח" מיליארד ש10.5 הציפייה הייתה שסכומי הפירעו  יהיו כ, מאחר שכאמור
ת לא סיפק למשרד מבקר המדינה "אג. ח" מיליארד ש2 התחזית שלמוסד יהיה עוד  תפעולי של כ

 .2003  ו2002מסמכי  שמבססי  את הערכותיו בדבר סכומי ההשקעות של המוסד בשני  
, כי בכל שנה, 2004ר והתכנו  במוסד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר מינהל המחק

 ובשני  האחרונות ג  ע  נציגי  ת "מקיימי  נציגי המוסד ישיבות ע  נציגי אג, בחודשי  מאי ויוני
 ובה  המוסד מפרט את אומדני הביצוע המעודכני  של השנה השוטפת וכ  את  ל "אג  החשכ

 .ריההתחזיות לשנה שאח
, בעת הכנת האומדני , נוע#"כי הוא , 2004ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "אג

החמרה במצב , גורמי  אקסוגניי  כדוגמת האטה כלכלית"וכי לעיתי  , "ע  המוסד לביטוח לאומי
 ".2003כפי שקרה בשנת ... אינ  ניתני  לחיזוי... הביטחוני

Â ÌÈÏÂ·˜˙‰ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘‰ ÌÈ Â˙ ‰ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ,„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÁÂ˙È ‰Â ˙ÂÈÊÁ˙‰ Ûˆ¯ , ÔÎÂ
Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È "Ï , ÌÈ ˘·˘ ¯Â¯È·· Â‡¯‰2001-2003)  ˙ ˘· Û‡Â2004 (

ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ˙Â ÂÚ¯È‚ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú ,‰„È¯È ˙Ó‚Ó· ‰È‰ ÔÂÚ¯È‚‰˘ Û‡ . ¯˘Ù‡ È‡ ÔÎ ÂÓÎ
 ˙ ˘· ‰Ú¯È‡˘ ÔÙÂ„ ˙‡ˆÂÈ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï2003Ï Ô˙È  ‰È‰ ‡Ï˘ ‰˙ÂÊÁ . ÍÎ ÌÂ˘Ó

‚‡ ÒÒ·˙‰ ˙ÂÁ ‰Â ÌÈ Â˙  ÂÏÈ‡ ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï" „ÒÂÓ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ Ï˘ ˙ÈÊÁ˙‰ ˙ Î‰ ˙Ú· ˙
 ˙ ˘·2003 . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ÔÈÎÈ ˙
Î˘Á‰ Û‚‡Â „ÒÂÓ‰ ÛÂ˙È˘·"Ï , Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÁ ‰‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ˘·Â‚ÈÂ

ÓÂ‡‰ È ÈÎÓ ÂÒÒ·˙‰Ô„ .ÈÂ‡¯ „ÂÚ , ˙Ò ÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘‚ÂÓ˘ Ô„ÓÂ‡Ï Û¯ˆÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘
 ¯ÒÁ‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ¯·Ò‰)Û„ÂÚ‰ Â‡ ( ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ÈÙÈÚÒ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ‰ ˘· ¯ˆÂ ˘

˙ÈÊÁ˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· , ˙ÂÒ Î‰‰ È·‚Ï ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÁÂ„· ‡·ÂÓ˘ ¯·Ò‰‰ ˙Ó‚Â„Î
˙Â¯‚‡ÓÂ ÌÈÒÓÓ. 

Ï )ב( ‡ ¯ ˘ È  È Ú ˜ ¯ ˜ Ó  Ï ‰  È Ó Ó  ˙ Â Ò  Î ‰ י ערו  על פי "אומד  ההכנסות של ממ:  ‰
 לא עמד 2003 2001שבשני  ,  עולה6מטבלה . יעדי  שהממשלה קובעת בשיווק קרקעות ודירות

 . י ביעדי ההכנסות שנקבעו לו בתקציב המדינה"ממ
י בתחזית ההכנסות נבעה "העמידה של ממ כי אי, 2004ת הסביר למשרד מבקר המדינה ביולי "אג

. י היה קט  מהיקפ  על פי היעדי  שנקבעו בהחלטות הממשלה"ת ששיווק מממכ  שהיק  הקרקעו
 .י בהכנת התחזית"ת כי הוא נוע# ע  ממ" ציי  אג2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
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תקציב ההכנסות , 13כי בהיותו מפעל עסקי, י ציי  בתשובה למשרד מבקר המדינה מאותו חודש"ממ

בעקבות החלטת ממשלה ;  בכלל זה ההעברות לבעלי   ההוצאות שלו חייב להתאז  ע  תקציב
ההחלטה לא ; "אפס" ב2003לבטל את ההנחות הניתנות בשיווק קרקעות תוקצבו ההנחות בשנת 

 ).למדינה ולרשות הפיתוח(ועקב כ  קטנו ההעברות לבעלי  , מומשה בסופו של דבר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÒ Î‰‰ ÔÈ· ÏÂ„‚ ‰Î Í˘Ó  ¯ÚÙ ÏÚÂÙ· ˙ÂÒ Î‰Ï ˙ÂÈÂÊÁ‰ 

˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÔÂ˜È˙Â ‰˜È„· ·ÈÈÁÓ , ÏÚ ¯˙ÂÈ ÍÓ˙Ò‰Ï ‰˙ Î‰ ˙Ú·Â
ÓÓ Ï˘ ˙ÂÈÊÁ˙"È , ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó¯ ¯·„· ˙ÂÈÊÁ˙ ÏÚÂ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÏÚÂÙ· ˜ÂÂÈ˘‰ È Â˙  ÏÚ

‰ÈÈ ·‰ Û Ú·.   
 הגירעו 

  לטווח קצר וה  לטווח ה, הגירעו  התקציבי השנתי משפיע מאוד על המצב הכלכלי במשק .1
, )ראו להל (ובעיקר השקעות בתשתיות , יש כלכלני  הסבורי  כי הגדלת הוצאות הממשלה. ארו 

ברור לכול כי גידול , ע  זאת. יכולה לסייע בהאצת הפעילות הכלכלית כאשר המשק נמצא במיתו 
ל למימו  "אר# ובחובגירעו  הממשלתי מגדיל את החוב הציבורי משו  שהוא מחייב לגייס מלוות ב

 . הגירעו 
 בתקציב השיעור המרבי של הגירעו  המקומיש ,נקבע, 1992שפורס  בשנת , חוק הפחתת הגירעו ב

 1992 יקט  בהדרגה בשני  , שייכלל בתקציב המדינה)ג"באחוזי  מהתמ(המדינה בלא מת  אשראי 
 בדצמבר .14בתקציב המדינה לא יהיה גירעו  מקומי 1995י בשנת כו,  לשיעורי  שנקבעו בחוק1994
בינואר . ושונה התוואי היורד של הגירעו  הממשלתי, חוק הפחתת הגירעו  לראשונה  תוק 1993
תחול  ולפיו הוראת החוק המגבילה את הגירעו  ,חוק הפחתת הגירעו ל 2' תיקו  מס  בכנסתאושר 1997

הדיו  להל  נוגע לגירעו  ( חדיול י" הגירעו  המקומי והגירעו  בחודהיינו ,על הגירעו  הכולללהבא 
 ).  אלא א  כ  צוי  אחרת,בלא מת  אשראי נטוהכולל 

. והתוואי היורד של הגירעו  שונה שוב ושוב, במהל  השני  תוק  חוק הפחתת הגירעו  כמה פעמי 
, חריגה מיעד הגירעו  שנקבע בחוק, )2000חו# מבשנת (נוס  על כ  הייתה כמעט בכל שנה 

  . 15שלהל כמפורט בטבלה 
__________________ 

 .322' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„53 בעניי  זה ראו  13
 · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ולאחרונה , בעניי  זה ראו דוחות שנתיי  קודמי  של מבקר המדינה 14

 .109' עמ, )2004(
ר הגירעו  המאושר והגירעו  בפועל חו# מהחישוב של שיעו (2003"2000ל לשני  "לפי דוחות החשכ 15

 ).שנעשה במשרד מבקר המדינה, 2001" ו2000בשני  
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  ÌÈ ˘· ‰˜È˜Á È Â˜È˙· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂÚ¯È‚‰ È¯ÂÚÈ˘2000-2003ÏÚÂÙ· ÔÂÚ¯È‚‰Â : 7טבלה 
2003 2002 2001 2000 ÔÂ˜È˙‰ „ÚÂÓ 

 ז"התשנ 1.75% 1.5%  
 ס"התש 2.5% * לכל היותר2.25% * לכל היותר2% 1.5%
 )2002פברואר (ב "התשס   3% 2%
  :È‚‰¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ÔÂÚ¯     )2002יוני (ב "התשס    3.5%"3%
 באחוזי  2.5 1.75 3 3
 :‰‚ÏÚÂÙ· ÔÂÚ¯È     ח"במיליארדי ש )" (10.9 )" (8.4 )" (14.7 )" (15.2
 באחוזי  0.7 4.37 3.84 5.7
 ח"במיליארדי ש )"(3.2 )"(21.0 )" (18.7 )" (28.3

שיעור הגירעו   תקבע הממשלה את 2002" ו2001כי בשנות הכספי  , בחוק הפחתת הגירעו  נקבע *
 נקודות האחוז לפחות לעומת שיעור הגירעו  שנקבע לפי 0.25"הכולל באופ  שבכל שנה הוא יפחת ב

 . חוק זה לשנה שקדמה לה
בפועל נוצרו חריגות , כי א  שיעדי הגירעו  לטווח של כמה שני  שונו מפע  לפע , מהטבלה עולה

יפה להגיע לתוואי יורד במהל  אות  וא  השא, גדולות ג  מהיעדי  המתוקני  שנקבעו בחוק
 ה  בסכו    הייתה החריגה מהיעד המתוק  גדולה במיוחד 2003בשנת . השני  לא התממשה

 .עמידה בתחזית ההכנסות הגור  העיקרי לחריגה זו היה אי. ג"הגירעו  וה  בשיעורו מהתמ
 7'  תיקו  מס2004אושר בשנת , 2003בעקבות המש  המיתו  במשק והגירעו  הגדול שנוצר בשנת 

ג באופ  שלא "ולפיו הממשלה תקבע את שיעור הגירעו  הכולל מ  התמ, לחוק הפחתת הגירעו 
בתיקו  לחוק הוס  סעי  הקובע .  ואיל 2005 משנת 3% ועל 2004 בשנת 4% עד 2.5%יעלה על 

 מסכו  1%  לא יגדל ביותר מ2010 2005שסכו  ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות הכספי  
ובלבד שסכו  , ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה כשהוא צמוד למדד המחירי  לצרכ 

ש  החוק . 16ההוצאה כאמור לא יגרו  לחריגה משיעור הגירעו  שנקבע לאותה שנה לפי חוק זה
 ". חוק הפחתת הגירעו  והגבלת ההוצאה התקציבית"שונה ל

 הממשלתית כדי למנוע ככל האפשר תיקו  זה בחוק מקנה לממשלה כלי נוס  לשליטה על ההוצאה
נית  לראות שכאשר מתברר במהל  השנה , ככלל. חריגה מיעד הגירעו  ופריצה של מסגרת התקציב

הממשלה פועלת לריסו  , שתחזית ההכנסות אינה מתממשת ושההכנסות בפועל קטנות מהצפוי
שוב הגירעו  להל  בטבלה נתוני  על הסכומי  הכוללי  של ההכנסות שנכללו בחי. ההוצאה

ושל ) תקציב מקורי מול ביצוע(של ההוצאות שנכללו בחישוב הגירעו  , )תחזית מקורית מול ביצוע(
  ).ח ובמחירי  שוטפי "במיליארדי ש (2003 2000סכומי הגירעו  בשני  
__________________ 

הוא סכו  ההוצאה הממשלתית ברוטו הנקבע בחוק " סכו  ההוצאה הממשלתית", לפי ההגדרה בחוק 16
ולמעט החזר חובות קר  בלבד שאינו החזר חובות למוסד לביטוח , לרבות מת  אשראי, התקציב השנתי

 .לאומי



 ב55דוח שנתי  230
 ‰‰ÂÒ Î‰‰ ,È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÏÚÂÙ· ÔÂÚ¯È‚‰Â ˙Â‡ˆÂ˙: 8טבלה 

ÔÂÚ¯È‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÂÒ Î‰‰  

ÏÚÂÙ· ˙ÈÊÁ˙‰ ÏÚÂÙ·  ·Èˆ˜˙‰
È¯Â˜Ó‰ ÏÚÂÙ· ˙ÈÊÁ˙‰ ‰ ˘‰ 

3.2" 10.9" 176.7 179.3 173.5 168.4 2000 

21.0" 8.4" 188.5 188.9 167.5 180.5 2001 

18.7" 14.7" 197.6 200.1 178.9 185.4 2002 

28.3" 15.2" 199.1 207.9 170.8 192.7 2003  
שהייתה כאמור , 2000 חו# משנת    הנסקרות כי ההכנסות שהתקבלו בפועל בשני, מהטבלה עולה

עקב כ  .  היו קטנות במידה ניכרת מההכנסות על פי התחזית המקורית שנה של צמיחה גדולה 
אול  קיצוצי  אלה לא הצליחו לכסות את כל , )ראו להל (הוחלט על קיצוצי  נרחבי  בתקציב 

. י שנקבע בחוק הפחתת הגירעו ונוצרו גירעונות בהיק  שחרג מהיעד המרב, הירידה בהכנסות
 . 17ח" מיליארד ש7.5  הוחלט שלוש פעמי  על קיצוצי  וה  הסתכמו בכ2003בשנת , לדוגמה

ל מסמ  "לחשכ, האחראי על ריכוז וניתוח של מידע ניהולי, ל" כתב סג  החשכ2003בפברואר  .2
 קו  את בעיית מטרת ההצעה הייתה לאפשר לע". הצעה לשינוי במדיניות התקציבית"שכותרתו 

הרעיו  ". האמינות האבודה"הוודאות לגבי היק  ההכנסות ולהחזיר למדיניות התקציבית את  אי
שיקשר בי  רמת " תקציב מותר לשימוש"המרכזי של ההצעה היה לקבוע בהחלטת הממשלה 

יבוטלו כל )  א:   (ואלה עיקרי ההצעה. ההכנסות החזויות לאותה שנה לבי  רמת ההוצאה המותרת
וכל הפעילות תתוקצב בפריטי , הרזרבות הייעודיות והרזרבות להתייקרויות בתקציבי המשרדי 

הסכו  המרבי של המחסור הצפוי בהכנסות יופחת מהפעילות המתוקצבת )  ב(;   הרשאה ייעודיי 
" תקציב המותר לשימוש"בכל רבעו  יעודכ  ה)  ג(;   "קיצו# מותנה"של כל משרד ויהיה בגדר 

, א  על פי תחזית זו יהיו ההכנסות גבוהות ממה שנצפה. חזית ההכנסות המעודכנתבהתא  לת
ל " הכי  סג  החשכ2004במאי . ויגדל התקציב המותר לשימוש, "קיצו# המותנה"יבוטל חלק מה

ת "ייעשה באופ  מתוכנ  על ידי אג" קיצו# המותנה"שבה צוי  כי ה, הצעה מתוקנת בעניי  זה
 .בשיתו  משרדי הממשלה

ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ ÂÂÎÓ‰ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ‰˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ , ˙Á‡ ÏÎ·˘ Û‡Â
 ÌÈ ˘‰Ó2001-2003˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈÓ ÏÚÂÙ· ÔÂÚ¯È‚‰ ‚¯Á  , Ô‚Ò ˙Úˆ‰ ‰ Â„  ‡Ï

Î˘Á‰"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰· Ï. 
דל הגירעו  כי אחת הדרכי  להתגבר על חוסר הוודאות לגבי גו,  צוי 2002בדוח בנק ישראל לשנת 

היא לקבוע שביצוע חלק מההוצאות התקציביות יותנה בכ  שההכנסה בפועל לא תפחת מההכנסה 
החלטה מסוג זה תאפשר שליטה טובה יותר על התפתחות הגירעו  בלי צור  לשנות . המתוכננת

וכ  תאפשר להציג ביתר שקיפות את סדרי , תכניות עבודה שהוכנו בהתבסס על התקציב המאושר
כי שיטה כזאת אמנ  מחייבת קיצו# בהוצאות הממשלה בזמ  , בדוח צוי . פויות של המשרדי העדי

אול  עד שתתבסס האמינות של מחויבות הממשלה ליעדי הגירעו  , שהפעילות בה מתונה ממילא

__________________ 
מאחר שנותר עוד. תקציב נטו לא , ההוצאה בפועל באותה שנה הייתה א. קטנה מהתקציב המקוצ# 17

 .מנוצל 
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, נראה כי אי  מנוס מלהעדי , וייווצר תוואי יציב של ירידה במשקל החוב הציבורי לעומת התוצר
 . את קידומ  של מטרות אלה על פני טיפול בהשפעות המחזוריות של הגירעו , בותבשני  הקרו

רזרבה לעמידה ביעד " תקנות תקציביות שהוגדרו 90  נכללו כ2003בתקציב המקורי לשנת  .3
שיהיה נית  להפשירה , להשגת יעד הגירעו " כרית ביטחו "רזרבה זו נועדה לשמש ". הגירעו 

רק א  תתממש במלואה תחזית , ייעודיות בסעיפי התקציב השוני ולהעבירה לתקנות הוצאה 
ההרשאה הכוללת . בלא שיתו  המשרדי , ת"שיעורה של רזרבה זו נקבע בידי אג; ההכנסות

במש  . ח" מיליו  ש480 הסתכמה בכ, שפוזרו בי  רוב הסעיפי  הראשיי , בתקנות רזרבה אלה
יתרת ; ח לתקנות תקציב אחרות" מיליו  ש100 השנה הועבר מתקנות הרזרבה האמורות ס  של כ

בתקציב . והיה בכ  משו  קיצו# נוס  בתקציב המקורי, לא נוצלה) ח" מיליו  ש380בס  (ההרשאה 
וההרשאה , "רזרבה לעמידה ביעד הגירעו " תקנות שהוגדרו 130  נכללו כ2004המקורי לשנת 

 . ח" מיליארד ש1 הכוללת בה  הסתכמה בכ
‡ˆÓ  , ÍÏ‰Ó· ÈÎ ¯‡Â¯·Ù· ‰˘Ú ˘ È·ÁÂ¯‰ ıÂˆÈ˜‰2004 ˙Â ˜˙· ‰‡˘¯‰‰ ‡ÂÏÓ ‰˙ÁÙÂ‰ 

‰Ï‡ ‰·¯Ê¯ , „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰˘ ¯È˘ÎÓ‰ ‰ ˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ‰˘ÚÓÏ ÏËÂ· ÍÎÂ
 „ÚÈÓ ‰‚È¯Á ÚÂ ÓÏÂ ‰Ò Î‰‰ ˙Ó¯Ï ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ¯ˆÂ‡‰

ÔÂÚ¯È‚‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â„ÂÓ ·Èˆ˜˙ ˙ÈÈ · Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰È¯Ï , ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ¯˘Ù‡È˘

‰Ò Î‰‰ ˙Ó¯Ï ‰‡ˆÂ‰‰ , ˙Ù˜˙˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÒÒÂ·Ó
·Èˆ˜˙‰ ÈËÈ¯ÙÓ . Ï˘ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‚·˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÌÈ„¯˘Ó‰)ÌÈ˜ ÚÓ Ô˙Ó·Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó (‰È ˙‰ Ú·˜˙ , ˙‡ˆ˜‰ ‰ÈÙÏÂ
ÚÙÏ ·Èˆ˜˙‰È‡·Â ˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙ ˘ÂÓÈÓ· ˙È ˙ÂÓ ÂÊ ˙ÂÏÈ-ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈÓ ‰‚È¯Á.   

 " הטייס האוטומטי" שיטת  הכנת דפי מעבר 
באמצעות מנגנו  עדכו  , לקראת הגשתה לאישור הממשלה, ת מכי  את הצעת התקציב השנתי"אג

תוספות ת מחשב את ה"אג"). הטייס האוטומטי("אוטומטי של התקציב המקורי של השנה השוטפת 
וההפחתות שיידרשו בשנה הבאה בכל סעי  תקציב ומוסי  אות  לסכו  ההוצאה שאושר לאותו 

בהנחיות פנימיות . 18"דפי מעבר"נתוני  אלה נרשמי  ב. סעי  בתקציב המקורי של השנה השוטפת
כי יש להביא בחשבו  בעת הכנת  תוספות ,  נאמר2004ת בעניי  הכנת דפי המעבר לשנת "של אג
; 2003פעמיות שנכללו בתקציב שנת  הפחתה של הוצאות חד: ות הנובעות מגורמי  אלהוהפחת

כגו  (תוספות והפחתות הנובעות מהחלטות ממשלה שכבר התקבלו ותחולת  בשנת הכספי  הבאה 
חקיקה ; )הפחתות אחידות בבסיס התקציב הנוגעות לכמה שנות כספי  והפחתות בשיא כוח אד 

הכנת דפי . הסכמי  המחייבי  את המדינה; ות בתקציב השנה הבאההמחייבת תוספות או הפחת
ריכוז הנתוני  ; המעבר היא שלב חשוב בקביעת הצעת התקציב המוגשת לאישור הממשלה

__________________ 
רק ; דפי המעבר לשנת הכספי  הבאה נבני  במחירי  קבועי  של התקציב המקורי של השנה השוטפת 18

נה ת את פריטי התקציב בהתא  לתחזית המחירי  לש"לקראת הגשת הצעת התקציב לכנסת מעדכ  אג
ראו להל  בפרק ( השנה הבאה והשנתיי  שאחריה  האג  מכי  דפי מעבר לשלוש שנות כספי  . הבאה

 "). שנתית הכנת תכנית תקציב רב"
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המסכמי  של דפי המעבר מציג תמונה ראשונית של מסגרות ההוצאה לכל סעי  ולכל משרד ושל 

 . מסגרת ההוצאה הכוללת הנדרשת
‡ˆÓ  ,Á Û‡ ÏÚ ÈÎÌÈÈ Î„ÚÂ ÌÈ ÈÓ‡ ÌÈ Â˙  ÏÚ ÌÒÒ·Ï Í¯Âˆ‰Â ¯·ÚÓ‰ ÈÙ„ Ï˘ Ì˙Â·È˘ ,

ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÓ  ·Â¯Ï˘ , ¯·ÚÓ‰ ÈÙ„ ˙ Î‰· ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÛÂ˙È˘‰ ˙„ÈÓ
˙Â˜ÙÒÓ Ô È‡ ¯·ÚÓ‰ ÈÙ„ È·ÈÎ¯ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â .ÍÂ ÈÁ‰ È„¯˘Ó· ‰˙˘Ú ˘ ‰˜È„·· ,

Ó˙‰"˙ ,‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯Ó‡  ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ‰¯Â·Á˙‰ ÌÈÏ·˜Ó Ì È
‚‡Ó" ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ÔÓÊ È„ ¯·ÚÓ‰ ÈÙ„ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ˙

·Èˆ˜˙‰ ,‰·Â‚˙Ï ˙ÂÎÂÊ Ô È‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‰Ï˘ ˙Â‚˘‰Â ˙Â¯Ú‰ ÈÎÂ . 
והמשתני  , כי הכנת דפי המעבר היא עניי  טכני, ת ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

בנושאי  לגביה  . קו  לדיו  ע  המשרדי  בשלב הכנת אי  מ"לכ  ו, הכלולי  בה  ה  עובדתיי 
נעשות הערכות ע  המשרד או ', גמלאות וכו, ריבית, עולי ' מס: נדרשי  הערכות ואומדני  כגו 

לא לש  דיו  אלא , הנתוני  מועברי  למשרדי . הגור  הרלוונטי לש  תאו  וסיכו  בסיסי הנתוני 
ת בעניי  הכנת תקציב "כי בתשובת אג, יצוי ". ויות טכניותלצור  בדיקת נתוני  ווידוא שלא חלו טע

והערות המשרד נלקחות ] התחבורה[דפי המעבר מוצגי  למשרד "כי , משרד התחבורה נאמר
תשובה זו אינה עולה בקנה אחד ע  העובדה שלמשרד התחבורה היו הסתייגויות ". בחשבו 

כי לא , הביקורת העלתה. 2004ת מהותיות מאופ  החישוב של ההפחתה שנעשתה בתקציבו לשנ
ת בעניי  הרכיבי  שיש לכלול בדפי המעבר ובעניי  הסכומי  "תמיד יש הסכמה בי  המשרדי  לאג

 .בכל רכיב
נכללה , 2003ת באוגוסט "שהגיש משרד החינו  לאג, 2004בהצעת התקציב לשנת : להל  דוגמה
בדפי המעבר , לעומת זאת; התלמידי ח בעבור גידול טבעי צפוי במספר " מיליו  ש300תוספת בס  

לא , ולאחר מכ  א  בהצעת התקציב שהוגשה לממשלה ואושרה בה, ת לתקציב המשרד"שהכי  אג
סוכ  בי  , 2003באוקטובר , רק לאחר אישור התקציב בממשלה. נכללה תוספת תקציב לצור  זה

צב את הגידול משרד האוצר מתק"לית משרד החינו  כי "הממונה על התקציבי  למשנה למנכ
כי , עוד נקבע בסיכו ". ה"א  לא מתוקצב הגידול הטבעי לשנת תשס, ד"הטבעי לשנת תשס

ע  , ה"בנושא הגידול הטבעי שרת החינו  משאירה לעצמה את האפשרות לדיו  בנושא לתשס"
כי , ת לבי  משרד החינו " סוכ  בי  אג2004במאי ". 2004קבלת נתוני  עבור שנה זו באוגוסט 

 .ה"  תוספת תקציב בעבור חלק מהעלות של הגידול הטבעי בשנת התשסתינת
כי לא ניתנת תוספת תקציב אוטומטית בעבור גידול טבעי של , ת הסביר למשרד מבקר המדינה"אג

שכ  יש שהמשרד הנוגע בדבר נדרש לספוג את העלות הנובעת מהגידול הטבעי על ידי , האוכלוסייה
ל טבעי יתוקצב רק א  יתקבלו בעניי  זה החלטת ממשלה או סיכו  גידו, לדבריו. הליכי התייעלות
בשל היעדר הנחיות בעניי  . לא נמצא שניתנה הנחיה בכתב בעניי  זה. ת למשרד"מפורש בי  אג

בהירות בהנהלות של משרדי  שוררת אי, שיתו  המשרדי  בתהלי  ההכנה של דפי המעבר
ונמנע מה  להתייחס לנכונות , ור הממשלההממשלה בכל הנוגע להצעת התקציב המוגשת לאיש

 .הנתוני  הכלולי  בדפי המעבר או להעיר על היעדר  של נתוני 
ראש , ת מועברי  אלה לאישור שר האוצר"לאחר סגירת דפי המעבר באג"כי , ת ציי  בתשובתו"אג

  כל שר רשאי להגיש את הסתייגויותיו לממשלה ה  במהל. הממשלה ולאחר מכ  מוצגי  לממשלה
לנושא מאחר ולטעמנו אי  זה ' נוהל'אי  כל סיבה למסד . ותו  כדי הדיו  וה  טר  הדיו  בממשלה

 המקדי  את הלי  טכניאלא תהלי  , מ בי  משרד האוצר למשרדי הממשלה"נושא הפתוח למו
 ). ההדגשה במקור" (מ התקציבי בו יש חשיבות לשיתו  פעולה ע  המשרד"המו
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘ ÔÈÈ Ú· ¯„ÂÒÓ Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ È·Ï˘· . „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰Ï‰ ‰Ï ¯ÂÒÓÏ ‰ÈÁ ‰ ÏÂÏÎÈ Ï‰Â ‰˘ ÈÂ‡¯

ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ,‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù , ÔÈÎ‰˘ Ë¯ÂÙÓ‰ ¯·ÚÓ‰ Û„ Ï˘ ‰ËÂÈË
‚‡"„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ È·‚Ï ˙ .ÏÂÎ‰ ·Â˘ÈÁ‰ ˙ËÈ˘ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ ÂÙ¯ÂˆÈ ‰ËÂÈËÏ ˙‡ ˙ÂÏ

 ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰Â ÌÈ Â˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ· ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰Ï Â‡ ‰ÙÒÂ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÓÈ˘¯
˙Â˙ÁÙ‰‰Â ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ ·˘ÁÏ ˘È Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ . ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰

 ˙˘‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ Ú·˜˙˘ Ì„Â˜ Ì‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ ¯ÈÚ‰ÏÂ Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰Â
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¯Â˘È‡Ï ,È·ÈÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â˘‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ˘ ÍÎÏ ‡

 ÌÂ˘ÈÈÏ ˘¯„ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Î¯Ú‰ ˙‡ ˙Â ÈÓ‡ ¯˙È· ÂÙ˜˘È Ô‰Ï ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰Â
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ .   

 סיכומי  תקציביי  ע  משרדי ממשלה
בי  היתר בעניי  תוספות והפחתות , ת נוהג לחתו  על סיכומי  תקציביי  ע  משרדי ממשלה"אג

החזר ; פעמיות של תקציבי  ושל תקני  העברות חד; יסי התקציב של המשרדי של סכומי  בבס
הסיכומי  נחתמי  בדר  כלל לפני . והסכמי  בעניי  רפורמות; תקציבי  בשל הפחתות קודמות

יש . הגשת הצעת תקציב לממשלה או לכנסת או הגשת תכנית כלכלית לאישור הממשלה
 .יש שה  נוגעי  לתקציב השנה הבאהשהסיכומי  נוגעי  לתקציב השנה השוטפת ו

1. ‚‡ ÌÚ ÌÈÓÂÎÈÒ Ï˘ ‰˜È„·"‰˙ÏÚ‰ Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˜È˙· Â‡ˆÓ ˘ ˙ , ÂÓ˙Á ÈÎ
‚‡ È„·ÂÚ Ì‰ÈÏÚ"ÈË ÂÂÏ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·Â ˙ ,˙ÈÒÁÈ ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈË¯ÂÙÓ Ì·Â¯ ÈÎÂ , Í‡

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈËÙ˘Ó·Â ‰¯ˆ˜· ÌÈÁÒÂ Ó Ì˜ÏÁ , ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚÂ Ì˙ ·‰ ˙‡ ‰˘˜Ó ¯·„‰Â
 ˙ÂÈÂ ˘¯ÙÌÓÂ˘ÈÈÏ ¯˘‡· ˙Â Â˘ . ÈÙÏ‡ ÔÈ· Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÈÒ· ÌÈ Â„ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÓÂÎÒ

˘"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡ÓÏ Á"Á . 
 .ת לבי  משרד החינו "כמה סיכומי  תקציביי  שנעשו בי  אג, להל  לדוגמה

 חתמו שרת החינו  והממונה על התקציבי  על סיכו  בנושא תקציב משרד 2003במרס  )א(
ח בבסיס " מיליו  ש413שייעשה קיצו# של , בי  היתר, בסיכו  נקבע. 2004  ו2003החינו  לשני  

 . 2004התקציב של המשרד לשנת 
לית משרד החינו  והממונה על התקציבי  על סיכו  תקציבי "ביוני אותה שנה חתמו מנכ ) ב(

 2004 למשרד החינו  יוחזר חצי מהקיצו# המוצע ב. 1:  "ובו נאמר כדלקמ , שנכתב בכתב יד
 : מקורות הקיצו# ינתנו כדלהל : 2003 ב. 2).   מיליו  מהבסיס80שמעות הינה החזר המ(
 , P.F.Iח יבילי  מביטול " מיליו  ע15. ב. 2003 ח עודפי  מחויבי  שלא יועברו ב" מיליו  ע40.  א

הנוסח של ". וישארו במשרד האוצר] משרד החינו [ח "לשנת הלימודי  הקרובה לא יועברו למשה
לא נית  לדעת בוודאות לאילו שנות , לסיכו  לא נקבעה כותרת; ה לקוי מאוד ואינו ברורסיכו  ז

והסכו  שצוי  בו כחצי מהקיצו# אינו מתיישב ע  סכו  הקיצו# שנקבע בסיכו  , כספי  הוא נוגע
 .2003ממרס 

 הסכמי  Â¯È„  ÌÈ˙ÈÚÏ˙רק "כי , 2004ת הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר "אג
ברצוני לחזור ולהדגיש שמקרה זה הינו ... ידכ  כפי שהועלה על, יביי  כתובי  באופ  חסרתקצ

 ).ההדגשה במקור" (ת"יוצא דופ  ואינו משק  את אופ  כתיבת  של הסכמי  באג
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לאחר אישור מסגרות התקציב של המשרדי  בממשלה ולפני הגשת הצעת , 2003באוקטובר  )ג(

לית משרד החינו  והממונה על "חתמו המשנה למנכ, ת לאישור הכנס2004התקציב לשנת 
כי בתקציב של שנת , בי  היתר, בסיכו  נקבע. 2005  ו2004התקציבי  על סיכו  תקציבי לשני  

; "מעבר למה שאושר בממשלה"ח " מיליו  ש310פעמי בסכו  של   יינת  למשרד החזר חד2004
ח מתקציב הפיתוח של המשרד "  ש מיליו110פעמית של  וכי תיעשה באותה שנה העברה חד

יצוי  כי .  וייועד לבניית כיתות לימוד2005וסכו  זה יוחזר לתקציב הפיתוח בשנת , לתקציבו הרגיל
המשמעות הכלכלית של העברת סכומי  מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל היא הסטת משאבי  

 .מהשקעה בתשתית לצריכה שוטפת
על דעתו של שר האוצר ובידיעתו של " הסיכו  היה כי, 2004ת הסביר בתשובתו מדצמבר "אג

הממשלה , במהל  ההצבעות על חוק התקציב. מ דאז ונעשה לפני הבאתו לאישור הכנסת"ל רה"מנכ
ת הוסי  כי הסיכו  "אג". יכלה להביע את הסתייגותה מהשינוי שנבע מההסכ  התקציבי האמור

  הארו  לא פגע בתוכנית הפיתוח של ובפרק הזמ"שיק  את סדרי העדיפויות של משרד החינו  
 ". המשרד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·ÚÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ‰˘ ¯Á‡Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ˙¯‚ÒÓÏ ,˙ÈÏÏÎ‰ ‰·¯Ê¯‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÔÈË˜‰ ÏÈ·˜Ó·Â , Â‡È·‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰

˙Ò Î‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÔÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ,Ú „ÂÓÚÏ ‰˙Â‡  ˙Â Ó„Ê‰ Ì‰Ï ˙˙Ï È„Î ‡ÏÂ ÈÂ È˘‰ Ï
˙Ò Î‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘‚Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚÈÏ·‰Ï .„ÂÚ ‰Ó ,

· ˙Ò ÎÏ ‰˘‚Â‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ ˜Â˙Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰˘-31.12.03 , ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ
·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ ¯Â˘È‡ ÏÚ ˙ÂÚ·ˆ‰‰ ÌÂÈ˜ È ÙÏ . 

ובד בבד , ותה שנה החליטה הממשלה על קיצו# רוחבי בתקציב המדינה לא2004בפברואר  .2
 440ת הייתה "התוספת שנקבעה לתקציב משרד התמ. החליטה על תוספות תקציב בכמה סעיפי 

ל משרד האוצר על הסכ  "ת ומנכ"ל משרד התמ"באפריל אותה שנה חתמו מנכ. ח"מיליו  ש
ח מתוספת התקציב " מיליו  ש310כי , בי  היתר, לרפורמה בחוק לעידוד השקעות הו  ובו נקבע

ת יוקצו לשימוש המשרד מיד לאחר שוועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה "יועדת למשרד התמהמ
תוקצה ) ח" מיליו  ש130(והיתרה , תאשר את הצעת ההחלטה המאשררת את הרפורמה האמורה

 . לשימוש המשרד מיד לאחר שוועדת השרי  לענייני חקיקה תאשר את נוסח הצעת החוק
וועדת ): "ש" היועמ להל  (ת ליוע# המשפטי לממשלה "תמל משרד ה" כתב מנכ2004במאי 

השרי  לענייני חברה וכלכלה אישרה את הסיכו  וממילא היה על משרד האוצר להעביר למשרד 
בשיחת טלפו  שקיימתי היו  ... סכו  זה לא הועבר עד היו ; ח" מלש310ת מיידית סכו  של "התמ
בשפה מפורשת שאינה משתמעת לשתי פני  כי אי  .. .הודיע לי... סג  הממונה על התקציבי ... ע 

בשל אי הסכמות ... להעביר למשרד את הסכומי  עליה  התחייב משרד האוצר, לפי שעה, בכוונתו
 ".בי  משרד האוצר לבי  שר התקשורת השר אהוד אולמרט בנושא חוק הרשות לתקשורת

ל "בו ביו  במכתב למנכהשיב , שהיה אחד ממכותבי המכתב האמור, הממונה על התקציבי 
ת למשרד "אנו זקוקי  לשהות מסוימת עד להשלמת ביצועו של הסיכו  בי  משרד התמ: "המשרד
בעניי  תוספת [המבקשת לכבד סיכו  אחד , על מנת להבי  כיצד תיתכ  נורמה התנהגותית זו, האוצר

 הממונה על ]".בעניי  הרשות לתקשורת[ובה בשעה לבטל סיכו  אחר ] ת"התקציב למשרד התמ
ברצוני לשוב ולהדגיש כי בכוונת משרד האוצר לכבד את הסיכו  בי  "התקציבי  הוסי  כי 

 ". המשרדי 
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„ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ,‚‡˘" Ï˘ ÚÂˆÈ· ·ÎÈÚ˘ ÍÎ· ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ· ÈÂ‡¯ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ˙
Î Ó ÔÈ· Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰ Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰"Î ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï"˙ ,

˙‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰ ˙‰ÂÓ˙‰ „¯˘Ó ˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰ ÌÚ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÎÒ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ·Èˆ˜"˙ ,
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÚ‚Â  Ô È‡˘"Â·Èˆ˜˙Ï Â‡ ˙ . 

3. ‚‡ ÔÈ· ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÓÂÎÈÒ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏ‰ ‰Ï ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ)   :‡  ( ˙ÂÏ‰ ‰ ÌÚ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈÓÂÎÈÒ‰
Ú  Ì È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó¯„ÂÒÓ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘ , ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈÏ ÌÈÚ‚Â  Ì‰Ó ˜ÏÁ˘ Û‡

·Èˆ˜˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘ÚÂ ˙Á‡ ÌÈÙÒÎ   ;)·  ( ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡
ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÓÂÎÈÒ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ÔÈÈ Ú· ,‚‡ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó Ì‰·Â" ˙

 Ì„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Ï Ì‡˙‰· ·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÒÂ˙ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ)ÏÎÂ Ë ¯Ù¯· ÏÁ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ· ‰
ÌÈ·Èˆ˜˙‰( ; ÌÈÓÂÎÈÒ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ È‡˘¯‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ‚¯„‰ Â‰ÈÓ Ú·˜  ‡ÏÂ
ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ,ÂÈÏÚÓ˘ ÌÈ‚¯„‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ Â˙ÓÈ˙Á Ì‡Â ,„¯˘ÓÏ È‡¯Á‡‰ ¯˘‰ ÌÏÏÎ· , Ì˘ÈÈÏ

ÌÈÓÂÎÈÒ· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡)   .‚  (‚‡ È˘ ‡ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ‰ÓÎ ÌÈÓ˙Á ˘ ˘È" ÌÈ Â˘ ÌÈ‚¯„ ÔÈ·Â ˙
‰˙Â‡Ï Ú‚Â · „¯˘Ó Â˙Â‡·ÌÈÙÒÎ ˙ ˘  ; ÌÂÎÈÒ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ ¯Á‡Ó

ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÓÂÎÈÒ· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÈ‰ ‰È·‚Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙ ˘Ï ˙ÂÚ‚Â  È·Èˆ˜˙ , ‰˘˜
‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÈÒÓ ÌÈÚ·Â ‰ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ ÂÓ˙‰ È‰Ó ˙Ú„Ï. 

סכמי  נעשי  על כי הה, 2004ת הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובותיו מאוקטובר ומדצמבר "אג
לא תאושר חתימה על הסכ  ללא עבודת מטה מקיפה הכוללת את ניתוח "וכי , פי נוהל מסודר

לכל דרג ... במידה וישנ  כאלו, השלכות ההסכ  לשנת התקציב הנוכחית ולשנות תקציב נוספות
. ניובאג  תקציבי  סמכויות לביצוע הסכמי  תקציביי  באישור הממונה על התקציבי  או אחד מסג

אי  כללי  לגבי הדרגי  ... בלתי סביר שתידרש חתימת הנהלת האג  על כל סיכו  הנחת  באג 
הנהלת האג  תשוב ותחדד את כללי העבודה לכלל , ע  זאת... הרשאי  לחתו  על אי אלו הסכמי 

 ". עובדי האג 
ב המדינה ולכ  כל הסיכומי  התקציביי  הבי  משרדיי  באי  לידי ביטוי בתקצי"כי , ת הוסי "אג

בעת חתימת הסיכו  נבחני  , ע  זאת)... בעת אישור תקציב המדינה(ממילא נדרש אישור הממשלה 
מלבד . בכדי שלא תיווצר סתירה בי  החלטת ממשלה לסיכו  שנחת , כל הפרמטרי  הרלוונטיי 

פי  ובמידת הצור  מעורבי  דרגי  נוס, ההשלכות התקציביות בכל הסכ  נבחנות לעומק , לכ 
Ú Ì˙Á  Ì‡ Ì‚ ÌÎÒ‰ ÏÎ ÈÎ ˘‚„ÂÓ"Ú ¯˘Â‡Ó Ë ¯Ù¯ È" È. ת ובמשרדי  בעת הכנת הסיכו "באג

‰ ÂÓÓ‰ Ô‚Ò ÈË ÂÂÏ¯‰ ... יש לזכור כי מדובר בליבת הפעילות של אג  התקציבי  וכי זוהי התמחות
 ).ההדגשה במקור" (האג  ומהות עבודתו
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Â · ÌÈÓÂÎÈÒ ·ÂÈÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÔÈ· ÌÈ˘Ú ˘ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈ‡

‚‡"‰Ï˘ÓÓÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰Ï Ì„Â˜ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ·Ï ˙ .˙‡Ê ÌÚ , ÁÎÂ 
 Ì˙ÂÈ‰Â ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÈÒ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á"˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙·ÈÏ "‚‡ Ï˘"˙ , Ì ÈÈ Ú· ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯

ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ,·Â˙Î Ï‰Â · Ì ‚ÚÏ ,ÈÂÏ‚Â ·ÈÈÁÓ ,· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ"ÏÚ·˘ ‰¯Â˙-‰Ù "
‚‡· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÓÈÈ˜˘"˙ .‚‡ ÔÈ· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ È ˘" ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ˙

·Â˙Î Ï‰Â · ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ .ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ Ï‰Â · ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÂÏÈ‡
‚‡· ÌÈ‚¯„"ÌÈÓÂÎÈÒ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈ‡˘¯ ÌÈ„¯˘Ó·Â ˙ , Ï˘ È·¯Ó‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ Â‰Ó

Ì‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ È‡˘¯ ‚¯„ ÏÎ˘ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ,‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÈ¯ˆ ÈÓÂÌÈÓÂÎÈÒ ;ÔÎ ÂÓÎ , ˘È
˙Â‡ÈÎ Â„ÚÂ˙ÈÂ ËÂ¯ÈÙ·Â ¯Â¯È·· ÂÁÒÂ È ÌÈÓÂÎÈÒ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï , ÛÈÚÒ ÛÒÂÈ ÌÂÎÈÒ ÏÎ·˘Â

 ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡È Ì‰˘ ÍÎ· ÌÈ ˙ÂÓ ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈÈÂ È˘‰˘ ¯È‰·Ó‰)‰Ï˘ÓÓ‰ ,
ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ Â‡ ˙Ò Î‰ .(ÔÎ ÂÓÎ , ˙È„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÓÂÎÈÒ˘ ÈÂ‡¯

¯˘Ó‰ Ï˘Î Ó‰Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ÔÈ· ÂÚ·˜ÈÈ „"‚‡· ÌÈ‡˙Ó‰ ‚¯„‰ ÔÈ·Ï Ï" ˙
¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â È„ÂÚÈÈ‰ ¯˘‰ ÔÈ· Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· Â‡ ; ÂÓ˙ÁÈÈ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÈÒ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡

‚‡· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ÔÈ·"ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ÔÈ·Ï ˙ ,¯˘ Â ÈÈ‰„. 
ג  על סיכומי  , מטע  משרד האוצר, כי הממונה על התקציבי  חות  בדר  כלל, נמצא

, קואליציוניי  שנעשי  ע  נציגי  של סיעות בכנסת בדבר הקצאת כספי  מהתקציב למטרות שונות
ש " והנחיית היועמ19בעקבות הפסיקה. כדי להבטיח את הצבעת  של חברי הכנסת בעד חוק התקציב

 . 20סיכומי  אלה מונחי  על שולח  הכנסת ומובאי  לידיעת כל חברי הכנסת, בעניי  זה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÓ‡Î È ÂÈˆÈÏ‡Â˜ ÌÂÎÈÒ ÏÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙ÂÚÓ˘Ó ÂÏ ˘È˘

˙˜‰·ÂÓ ˙ÈËÈÏÂÙ ,ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ÌÂ˙ÁÈ ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Â ÈÈ‰„ ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‡ÏÂ .
 ÍÏ‰Ó· Â· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓÏ ˙¯·ÚÂÓ ÌÂÎÈÒ· ‰ÁË·Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙ ÏÏÎ Í¯„·˘ ¯Á‡Ó

˙ÈÏÏÎ‰ ‰·¯Ê¯‰Ó ‰ ˘‰ ,‡ ‚Èˆ‰Ï ˘È ‰˘˜·Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÌÂÎÈÒ‰ ÈË¯Ù ˙
‚‡ ¯È·ÚÓ˘"ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˙. 

כי הובא לעיונו סיכו  שנחת  בי  הממונה על , ש לשר האוצר" כתב היועמ2004בדצמבר 
ע  סיעה , כי הסכ  פוליטי מובהק, אי  זה ראוי ותקי "וכי , התקציבי  לבי  נציגי  של סיעה בכנסת

עירוב הדרג המקצועי בהסכ  פוליטי "ש הוסי  כי "היועמ". ידי עובד מדינה ייחת  על, פוליטית
מטע  , הסכ  מעי  זה צרי  להיחת . פוליטיות עליו מושתת שירות המדינה פוגע בעקרו  הא

 ".שר האוצר בענייננו , ידי הדרג הפוליטי על, המדינה
בשונה מהנוהג , 2005ת החל משנ: "2004ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר "אג

י שר "ייחתמו ההסכמי  הקואליציוניי  ע, ש בעניי "עד כה ובהתא  לחוות הדעת של היועמ
   ".האוצר

__________________ 
 .353) 3(ד מד"פ, ËÈÏ˘ 'Ò¯Ù   1601/90  "בג 19
 .11' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„42‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1992 ראו ב 20
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 הגשת הצעת התקציב לאישור הממשלה 
ת "ימי  מספר לפני הדיו  המסכ  בממשלה על הצעת התקציב והמדיניות הכלכלית מפי  אג .1

  שהוצגו לה  בדיוני  המוקדמי  ואת הצעות ההחלטה לשרי  חוברת מקיפה המרכזת את הנתוני
ע  הצעות ההחלטה בעניי  מסגרת התקציב והרכבו מגיש משרד האוצר לממשלה . ת"שגובשו באג

שחלק  לאו דווקא קשורי  , הצעות לשינויי  מבניי  ורפורמות במשרדי הממשלה ובמגזרי המשק
 .21ישירות לתקציב שנת הכספי  הבאה

כי שרי הממשלה יקבלו את הצעות התקציב לא יאוחר , 22 נקבע1997וני בהחלטת ממשלה מי
יוקפד על "וכי , "באופ  שיאפשר הכנה ראויה מצד השרי "משבעה ימי  לפני הדיו  בממשלה 

סטייה מהוראות התקנו  ובמקו  שהדבר . כלשונ  וכרוח , מילוי הוראות תקנו  עבודת הממשלה
כל הצעת החלטה "כי , עוד נאמר בהחלטה". עמי  מיוחדי תיעשה במקרי  חריגי  מט, מותר לפיו

 ". למעט מקרי  חריגי ,  שעות קוד  לדיו 48תובא לידיעת שרי הממשלה לפחות 
: ש לשר האוצר"כתב היועמ, 2004לקראת הדיו  בממשלה על תקציב שנת , 2003בספטמבר 

א% הדיוני  הקשורי  .. .בתקנו  לעבודת הממשלה נקבעו כללי דיו  שנועדו לאפשר דיו  תקי "
, הובאו עשרות רבות של נושאי  לממשלה ביחד... לא תאמו זאת... לתכנית הכלכלית לאור% השני 

חשנו כי גדשה .  יש לפעול במידתיות בכל עניי... לש  קיו  דיו  מאוחד בה  בישיבת ממשלה אחת
ורכבי  ובעלי השלכות ביניה  מ, שוני  מאד זה מזה, הבאת  של מספר כה רב של נושאי . הסאה

עוררה שאלות לא פשוטות מתחו  , תו% מת  זמ  מועט להכנה ולדיו , ציבוריות מרחיקות לכת
 ".המשפט המינהלי

שיכלול , היה מקו  לשינוי משמעותי של ההלי%, כפי שהבהרנו למשרד האוצר"כי , ש הוסי&"היועמ
תו% קביעת דרכי דיו  , י התקציבצמצו  רב של מספר הנושאי  המובאי  לדיו  בממשלה אגב דיונ

... במיוחד אלו שאי  לה  קשר ישיר והכרחי לתקציב השנה הקרובה, אחרות לרבות מבי  ההצעות
יתקיימו הליכי  תקיני  , א% בקשנו לוודא כי כבר בדיוני  הקרובי , אנו ערי  לצור% בהדרגתיות

 ". פרקכיאה לנושאי  החשובי  העומדי  על ה, אשר יאפשרו דיו  רציני
לממונה על התקציבי  ולמזכיר , לשר האוצר, ש לראש הממשלה" הפי  היועמ2003בדצמבר  .2

מוטלת אפוא "כי , בי  היתר, בהנחיה נקבע).  ההנחיה)להל  (הממשלה טיוטה של הנחיה בעניי  זה 
שמיעת עמדות שונות ,  לקבל החלטות על בסיס איסו& נתוני ÈËÙ˘Ó ‰·ÂÁ˙על הממשלה 

שהצעות החלטה יובאו בפני הממשלה , על כ , יש צור%...  דיו  והכרעה)ולאחר מכ  , ושקילת 
 ). ההדגשה במקור" (אחרי עבודת מטה בה שותפי  אנשי המקצוע במשרדי הממשלה הנוגעי  בדבר

כי על חלק נכבד מ  הסעיפי  בהנחיה לא , ש"באותו חודש כתב הממונה על התקציבי  ליועמ
ולפיכ% אי  , וחלק מה  לא הועלו לדיו  כלל, משרדי האוצר והמשפטי התקיי  דיו  ממצה בי  

עד ". בטר  יתקיי  דיו  משות& בנושא בהשתתפות שר האוצר ושר המשפטי "מקו  שיתפרסמו 
 . לא פורסמה ההנחיה) 2004 אוקטובר )מועד סיו  הביקורת 
__________________ 

 כי בשני$ האחרונות מגיש משרד האוצר לממשלה יצוי . 44' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„53 בעניי  זה ראו ב 21
 . שלא במסגרת דיוני התקציב, תכניות כלכליות ג$ באמצע השנה
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ Ù ˙Â¯ÓÏ ÈÎ"‰ ÌÈ ˘· ˘ È˘‡¯Ï ˙Â Â¯Á‡

È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„‰ È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ÂÏÁ ‡Ï
 ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ È˘2004 . ·Èˆ˜˙ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰

 È ÙÏ ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ÌÈ¯˘Ï ÂˆÙÂ‰ Ô‰ÈÏÚ ÂÒÒ·˙‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰Â ‰ ˘ ‰˙Â‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰
 ‰Ï˘ÓÓ· ‰Ú·ˆ‰‰ÌÈ„¯˘ÓÂ ÌÈ¯˘ Ï˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ÂÏÏÎ ‡ÏÂ .‚‡"Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ˙ , ÈÎ

‚‡ ÔÈ·Ï Ì È· ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÏÚÂÓ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰" ˙˘‚‰ È ÙÏ ˙
‰Ï˘ÓÓÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ .‚‡ ˙‡ ¯ËÂÙ Â  È‡ ‰Ê ¯·Ò‰" ÔÂ ˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰˘È¯„‰Ó ˙

‰Ï˘ÓÓ‰ ,Â˘‚ÂÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰· ÂÏÏÎÈÈ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ‰ÈÙÏÂ‰Ï˘ÓÓÏ ˙. 
‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â ˘ ˙‡¯˜Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰ ÈÎ2004  

Â-2005˙Á‡ ‰˘˜ÓÎ ‰Ï˘ÓÓ· ‰Ú·ˆ‰Ï Â˘‚Â‰  ,˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· ÂÓÎ , ˙ÂÚˆ‰ ˙¯·ÂÁ˘ Û‡
Î ‰ÏÈÎÓ ‰ ˘ ÏÎ· ‰Ï˘ÓÓÏ ˙˘‚ÂÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰-100 ÌÈ ÂÂ‚Ó ÌÈ‡˘Â Ï ˙ÂÚ‚Â ˘ ˙ÂÚˆ‰ 

 ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈ˘¯Â„˘ ÌÈ·Î¯ÂÓÂ Û˜È‰ ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÔÓÂ˘ÈÈÏ˘Â
ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡Â. 

ש " היה תאו  ע  היועמ2004) ו2003בשני  "כי , ת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג
יש לזכור כי הערות היוע  המשפטי . וחוברות המחליטי  כפי שהוצגו לממשלה היו על דעתו

 עמד בפני משבר כלכלי עמוק ולייצובו נדרשו צעדי  לממשלה נגעו לשני  בה  המשק הישראלי
נלמדו ויושמו ... הערות היוע  המשפטי לממשלה, למרות האמור לעיל... קיצוניי  ומהירי 

אישר באופ  אישי כל אחת , באופ  שהיוע  המשפטי לממשלה, 2005בקפדנות לקראת הכנת תקציב 
 ".מההצעות שהובאו לדיו  בממשלה

 נערכו מספר דיוני  משותפי  בי  אג& התקציבי  2005לקראת תקציב "כי , עוד נאמר בתשובה
הוצגו נתוני המאקרו ותחזיות משרד האוצר לטווח הקצר ] שבה ... [לי משרדי הממשלה"למנכ

השינויי  המבניי  המוצעי  לשנת ] וכ ... [צעדי מדיניות ויעדי  מרכזי  לשנה הבאה, והבינוני
 מסגרות... ת הרלוונטיי "  פרטניי  בי  נציגי המשרדי  ונציגי אגבמקביל התקיימו דיוני. 2005

, 2005) ו2004בהצעת התקציב לשנת , התקציב של המשרדי  והצעות המחליטי  הופצו לשרי 
י "סוכ  ואושר ע, לאישור הצעת התקציב, הלי% סדרי הדיו  בממשלה. שבוע לפני הדיו  בממשלה

ש "כי במהל% הדיוני  שקיימו היועמ, בתשובה צוי . "היוע  המשפטי לממשלה ומזכיר הממשלה
בהשוואה , והממונה על התקציבי  הוקט  בכמחצית מספר הצעות ההחלטה שהוגשו לממשלה

כי במהל% השבוע שלפני אישור התקציב בממשלה וביו  , כמו כ  צוי . למספר  בחוברת המקורית
 . ה רבותההצבעה העלו השרי  את הסתייגויותיה  ושונו הצעות החלט

וכי , ש קובעת עקרונות כלליי "כי הנחיית היועמ,  צוי 2004ש מדצמבר "בתגובת לשכת היועמ
ש דיוני  מקדמיי  ע  אנשי משרד " קיי  היועמ2005במהל% העבודה על התכנית הכלכלית לשנת 

האוצר ומזכיר הממשלה שבה  הושגו הבנות לגבי הליכי העבודה הראויי  במסגרת דיוני התקציב 
כי ההנחיה הכללית בנושא הלי% קבלת , בדיוני  האמורי  הובהר: "עוד צוי  בתשובה. לאותה שנה

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

היוע  המשפטי "ש הוסיפה כי "לשכת היועמ".  של ההנחיה נכו  לשנה הנוכחיתיישו  הול 
 ". ובכוונתו להמשי% בתהלי% יישו  עקרונות ההנחיה, לממשלה אינו מסתפק בשנעשה

ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰"˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈ ÂÈ„Â ·Èˆ˜˙‰ È ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÔÈÈ Ú· ˘ ,
 ÏÚ· ‡Â‰˘ ‡˘Â · ÌÈÏÏÎ ¯È„Ò‰Ï ‰„ÚÂ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Â·È˘Á , È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ Ô‰

ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘ÓÏ Ô‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ,˙È˙¯·ÁÂ ˙È È„Ó ˙Â˘È‚¯ Ì‚ ÂÏ ˘ÈÂ .ÍÎÈÙÏ , ‰ÈÁ ‰ ‰Ú·˜ ˘Ó
‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰ÓÒ¯ÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‡˘Â ‰ Ï˘ Â˙Â˘È‚¯ ·˜Ú˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈÂ È˘‰ ÌÈ˘Ú  ,‰‚¯„‰· .·È˘Á ˘È ˙‡Ê ÌÚ ·˙Î· Ô‚ÚÏ ˙Â
·Èˆ˜˙‰ È ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰ È·‚Ï ¯ÂÓ‡Î Â‚˘Â‰˘ ˙Â ·‰Ï È·ÓÂÙ ˙˙ÏÂ . 
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לעניי  ייעול " הקי  פורו  של המנהלי  הכלליי  של משרדי הממשלה צוות 2003בשנת  .3
בדצמבר אותה שנה החליט הצוות להקי  צוותי משנה ". עבודת משרדי הממשלה מול משרד האוצר

. החלטה זו עוגנה לאחר מכ  בהחלטת ממשלה; ובה  צוות בנושא תקציב המדינה, בכמה נושאי 
ובה  צוות בראשות הממונה על ,  להקי  חמישה צוותי עבודה23 החליטה הממשלה2004ביוני 

, בהחלטה נקבע. ל משרד הפני "ת ובהשתתפות מנכ"ל משרד התמ"התקציבי  במשרד האוצר ומנכ
צות לשיפור תהליכי  הקשורי  להכנת תקציב המדינה כי הצוות יבח  ויגיש לממשלה המל

לחזק את הכלי  "כי היא התקבלה כדי , בהחלטה צוי . ולשינויי  שנעשי  בו במהל% שנת הכספי 
לי  במשרדי "הסמכות והגמישות הניהולית שבידי המנכ, הניהוליי  ולהרחיב את האחריות

   ".הממשלה
 החלטות הממשלה על הפחתות רוחביות 

ני  האחרונות קיבלה הממשלה כמה החלטות על הפחתות רוחביות בשיעור אחיד בבסיס בש .1
הפחתות אלה נעשו בשל ).  הפחתה רוחבית או קיצו  רוחבי)להל  (התקציב של משרדי הממשלה 
ויש שה  נעשו כמה פעמי  בשנת , ובעיקר ביעד הגירעו , כלכליי )הצור% לעמוד ביעדי  מאקרו

 נקבעו שיעורי 2004) ו2003הממשלה בעניי  ההפחתות שייעשו בשני  בהחלטות . כספי  אחת
בנספח שצור& להחלטות פורטו סכומי ההוצאה שיש להפחית בכל סעי& ו, ההפחתה הרוחביי 

 .בחלק מההחלטות מדובר בהפחתה רוחבית מבסיסי התקציב של יותר משנה אחת. 24תקציב
‡ˆÓ  ,‚‡ ˙ÈÁÙ‰ ÌÈ·¯ ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ· ÈÎ" ·Èˆ˜˙Ó ˙ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ÛÒÂ  ÌÈ„¯˘Ó‰

˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó"·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰Î Âˆ˜Â‰˘ Á , ¯·„ ¯Ó‡  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·˘ Û‡
·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ÈÓÂÎÒ Ï˘ ˙Â˙ÁÙ‰ ÏÚ . 

כי בהחלטות הממשלה בעניי  ההפחתות , 2004ת הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר "אג
חר שכל מה שרשו  בתקציב המקורי ומא, שיופחת בסיס תקציבי המשרדי , הרוחביות נקבע

ת "אג. סכומי ההרשאה להתחייב ג  ה  חלק ממנו, המאושר בכנסת הוא חלק מבסיס התקציב
למימו  ההתחייבויות הנגזרות , במקרי  רבי , בסעיפי פיתוח משמשי  המזומני "כי , הוסי&

חת והיא דחיית אילו הופחתו מזומני  בלבד משמעות הדבר הייתה א... מתקציב הרשאה להתחייב
כי , ת"עוד ציי  אג". לא פתרו  הבעיה אלא העברתה לעתיד תו% שיעבוד העתיד, קרי, תשלומי 

למע  הסר "וכי , ההפחתות בסכומי ההרשאה להתחייב דומות על פי רוב לסכומי  שהופחתו במזומ 
קציבי ג  נספח הפחתות בת...  כל הצעת מחליטי  לממשלה תכיל2005החל מתקציב , ספק בעתיד

 ". ההרשאה להתחייב
__________________ 

 .13.6.04(מ, 2045' החלטה מס 23
גמלאות , )קר  וריבית(ההחלטות האמורות לא הוחלו על סעיפי תקציב המיועדי$ לתשלו$ חובות  24

. וחלק  לא הוחלו על תקציב הביטחו  ועל ההקצבות למוסד לביטוח לאומי, $ לנכי$ופיצויי$ ותגמולי
בהחלטות נקבע כי לא ייעשו הפחתות בסעיפי תקציב שעניינ$ ביצוע חקיקה ראשית ובסעיפי$ שנועדו 

 .לרבות הסכמי שכר, למילוי התחייבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÈ‰È ˙Â˙ÁÙ‰‰ ÈÎ ˙Â˘¯ÂÙÓ ·˙Î  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·

ÁÙÒ · Ë¯ÂÙÓÎ ,·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ÈÓÂÎÒ· ˙Â˙ÁÙ‰ ÏÏÂÎ Â È‡ ¯ÂÓ‡Î˘ ;ÍÎÈÙÏ , ˙Â ˘¯Ù‰
‚‡ Ë˜Â ˘"ÂËÂ˘ÙÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÒÂ Ó ˙ÚÓ˙˘Ó ‰ È‡ ˙ . ÏÏÎ Í¯„·˘ ¯Á‡Ó

¯Á ÚÂ ÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÁÙ‰‰È˙ ˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈÓ ‰‚È , Ï˘ ‰ ÂÂÎ‰˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ ‰Ê ÔÈ‡
 ÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ Ì‚ ˙ÈÁÙ‰Ï ˘È˘ ‡È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰

˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· ˙Â‡ˆÂ‰‰ .·¯‰ ÔÂ Î˙Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ - Ï˘ È˙ ˘
ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ,˙ÂÈ˙˘˙·Â ˜˘Ó ÈÙ Ú· ˙ÂÚ˜˘‰ ÌÂ„È˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,È‰‚‡ ÏÚ ‰" Ë¯ÙÏ ˙

‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ· Â˘ÚÈÈ˘ ˙Â˙ÁÙ‰‰ ˙‡ Ì‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‚‡Â" ·Èˆ˜˙· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ÏÏÂÎ‰ ‰˙ÁÙ‰‰ ÌÂÎÒ Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰· Â¯È‰·È ˙- ÈÓÂÎÒ· Ô‰ 

·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰ ÈÓÂÎÒ· Ô‰Â ‰‡ˆÂ‰‰. 
 2003ממשלה בשני  להל  בטבלה ההפחתות הרוחביות שנעשו בבסיסי התקציב של משרדי ה .2
  ): במחירי  שוטפי  (2004)ו

 ÌÈ ˘· ·Èˆ˜˙· ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ 2003Â -2004 :9טבלה 
2004 2003  

ËÒÂ‚Â‡ ¯‡Â¯·Ù ¯·ÓËÙÒ È ÂÈ Ò¯Ó ¯‡Â È  
  מבסיס 5%

התקציב לשנת 
2005 + 2% 

 מבסיס 
התקציב 
 לשני  
2006 2008 

6%+1% ***
 מבסיס 

 התקציב 
 2004לשנת 

  מבסיס 15%
 יב התקצ
 לשנת 
2004+** 

  מבסיס 2% 
התקציב 
 לשני  
2005 2010 

  מבסיס 2%
 התקציב 

 לשנת 
2003 + * 
  מבסיס 2%

 התקציב 
 2004לשנת 

  מבסיס 10%
 התקציב 

 2003לשנת 

 מבסיס 2.5%
 התקציב 

 לשנת 
2003 

 שיעור 
 ההפחתה

 מיליו  1,500
 ח מבסיס "ש

 התקציב 
 2005לשנת 

 מיליו  2,402
 ח"ש

יליו   מ4,149
 ח מבסיס "ש

 התקציב 
 2004לשנת 

  מיליו  705
 ח מבסיס "ש

 התקציב 
 +2003לשנת 

 מיליו  693
 ח מבסיס "ש

 התקציב 
 2004לשנת 

 מיליו  3,026
 ח"ש

  מיליו  780
 ח"ש

 סכו  
 ההוצאה 
 שהופחת

7,244˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÒÈÒ·Ó Á 
 ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰2004 

4,511˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·Ó Á2003  ÌÂÎÒ‰ 
 Ï˘ ÏÏÂÎ‰

‰˙ÁÙ‰‰ 

 .ח מתקציב משרד הביטחו " מיליו  ש300לא כולל הפחתה של  *
 .ח מתקציב משרד הביטחו " מיליו  ש850לא כולל הפחתה של  **

  .מ"בשל הפחתת שיעור המע ***
שבו מתוקצבי  סכומי  , של התקציב" גמיש"ההפחתות הרוחביות נעשות כמעט תמיד בחלק ה

כגו  סכומי  שהוקצו לקניות של המשרדי  או , חקיקה ראשית או בהסכמי שכרשאינ  מעוגני  ב
, חישוב שעשה משרד מבקר המדינה העלה. סכומי  בתקציב הפיתוח המיועדי  לפרויקטי  חדשי 

 שנעשו בו הפחתות רוחביות במסגרת ההחלטה מספטמבר 2004בתקציב לשנת " גמיש"כי החלק ה
 בלבד ממסגרת התקציב המקורי שאושרה בסעיפי  20%)  כשה, ח" מיליארד ש28) היה כ2003
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 היו 2003ובשנת , בכל פע  שמתקבלת החלטה על הפחתות, יתר על כ . שבה  נעשתה ההפחתה
 . בתקציב" גמיש"ההפחתות חלות שוב ושוב על אותו חלק , כמה החלטות כאלה

לפיתוח , מימו  פעולותל,  חלו בתקציבי  המיועדי  לקניות2004) ו2003עיקר ההפחתות בשני  
ואול  דווקא ההוצאות בתקציבי הפיתוח . בתקציב" גמיש"שה  רוב החלק ה, תשתיות ולתמיכות

בנסיבות אלה נוצר ניגוד בי  . ולפי יעדי התקציב ניתנה לה  עדיפות, מגבירות צמיחה ותעסוקה
בדי  . הגירעו הפעולות הנדרשות כדי לעמוד ביעד הצמיחה לבי  אלה הנעשות כדי לעמוד ביעד 

' קיצו  רוחבי'רוב הקיצו  בהוצאות הוא : "25 נאמר2003וחשבו  השנתי של בנק ישראל לשנת 
צעד המשק& את הקושי של המערכת הפוליטית לקבוע סדרי , בשיעור אחיד בכל משרדי הממשלה

  אמנ' קיצו  הרוחבי'ה" כי 26ע  זאת נאמר בדוח". עדיפויות בבואה לצמצ  את ההוצאות בתקציב
א% הוא עדיי  מאפשר הפעלה של הקיצו  בהתא  לסדרי , אינו משק& סדרי עדיפויות מערכתיי 

 ".עדיפויות פנימיי  בתו% כל משרד ממשלתי
ת אינו מעודד החלטה על הפחתה רוחבית ורואה "יש להדגיש שאג: "ת הסביר בתשובתו"אג

ו בחוק וג  לקבוע סדר בהפחתות נקודתיות שמטרת  הינה ג  לעמוד במסגרות התקציב שנקבע
הממשלה סוברנית לקבוע כי הפחתה רוחבית , יחד ע  זאת... ככלי מועד&, עדיפות של הממשלה

אכ  משמעות ההחלטה הינה הפחתה ... היא פתרו  הול  לצור% עמידה במסגרת ההוצאות בתקציב
 ". 'גמישי 'חוזרת ונשנית של אות  תקציבי  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,˙Â˙ÁÙ‰‰˘ Û‡ ÈÎÎ ˙Â‚ˆÂÓ "„ÈÁ‡ ¯ÂÚÈ˘· ˙È·ÁÂ¯ ‰˙ÁÙ‰" , ÏÚÂÙ·
ÛÈÚÒ ÏÎ· ‰˙ÁÙ‰‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÏ„·‰ ˘È ,‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ Ï˘ ÌÏ˜˘Ó˘ ¯Á‡Ó"ÌÈ˘ÈÓ‚ "

Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰˙ÁÙ‰‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒÓ „Á‡ ÏÎ· ‰ Â˘ . ‰˙ÁÙ‰‰ È¯ÂÚÈ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒÓ „Á‡ ÏÎ· ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡‰ ,ÈÓˆ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰Â ‰Á

˙È˜˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ,‰Ï˘ÓÓ‰ È Ù· Â‚ˆÂÈ . 
להל  בטבלה סכומי ההוצאה שהופחתו מסעי& התקציב הרגיל של משרד החינו% ומסעי&  .3

ח ובמחירי  "במיליוני ש (2004) ו2003 בהפחתות האחידות שנעשו בשני  27פיתוח התחבורה
  ): שוטפי 

__________________ 
 . 185' עמ, 2003בו  די  וחש, מחלקת המחקר, בנק ישראל 25
 .43ש "ה, ש$ 26
 .הוא שר התחבורה" פיתוח התחבורה"הממונה על סעי-  27
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 ‰‰‰Â·Á˙‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È·Èˆ˜˙· ˙Â˙ÁÙ¯: 10טבלה 

 ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó )ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰( ‰¯Â·Á˙‰ ÁÂ˙ÈÙ  

 ‰˙ÁÙ‰‰ ¯ÂÚÈ˘
 ·Èˆ˜˙‰Ó ÏÚÂÙ·

 È¯Â˜Ó‰ 
)ÌÈÊÂÁ‡·*(  ÌÂÎÒ 

‰˙ÁÙ‰‰ 
) È ÂÈÏÈÓ·

˘"Á( 

 ‰˙ÁÙ‰‰ ¯ÂÚÈ˘
 ·Èˆ˜˙‰Ó ÏÚÂÙ·

 È¯Â˜Ó‰ 
)ÌÈÊÂÁ‡·*(  ÌÂÎÒ 

‰˙ÁÙ‰‰
) È ÂÈÏÈÓ·

˘"Á( 

 Â ÓÓ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ· 
 ‰˙ÁÙ‰‰ ‰˙˘Ú  
‰˙ÁÙ‰‰ „ÚÂÓÂ 

     ÒÈÒ· ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰2003 

 2003ינואר  113 2.5 106 0.4
 2003מרס  439 9.8 413 1.7

 2003יוני  79 1.8 75 0.3
     ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·2004** 

 2003יוני  77 1.7 73 0.3
 2003ספטמבר  569 12.6 611 2.5

‰ "Ò 1,665  1,633  ***2004פברואר  388 11.9 355 1.4

 השיעור של סכומי ההפחתה שנקבעו בהחלטות הממשלה מהתקציב המקורי אחוזי$ אלה חושבו לפי *
 .של כל סעי-" גמיש"השיעורי$ שנקבעו בהחלטות הממשלה חושבו מבסיס התקציב ה; של כל סעי-

ואלה ; 2003 חושבו מהתקציב המקורי לשנת 2003שיעורי ההפחתה על פי ההחלטות מיוני ומספטמבר  **
 .2004חושבו מהתקציב המקורי לשנת  2004שלפי ההחלטה מפברואר 

  .כולל ג$ הפחתת הרזרבה לעמידה ביעד הגירעו  ***
כי סכו  ההוצאה הכולל שהופחת בסעי& פיתוח התחבורה דומה מאוד לזה , מהטבלה עולה

א& כי יש הבדל גדול בתקציב המקורי לשנת , שהופחת בסעי& התקציב הרגיל של משרד החינו%
ההבדל נובע ). בהתאמה, ח" מיליארד ש24)ח וכ" מיליארד ש3.2)כ(   שאושר בשני הסעיפי2004

 . בכל אחד מהסעיפי  האמורי " הגמיש"מהשוני במשקלו של החלק 
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÂÈÒ‰ „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ Ì‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙· ÌÈˆÂˆÈ˜‰ ; ÌÈ·ÂÎÈÚ

· ‰„È¯È·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÏÂ„È‚· ÏÏÎ Í¯„· ÌÈÎÂ¯Î Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· Ï˘ ÔÂÂ‰Ó‰ Í¯Ú
Ë˜ÈÂ¯Ù‰Ó ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ .‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ " ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ˙) ¯·Â„Ó

ÌÈÓ‰ ˙Â·Èˆ ·Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ¯˜ÈÚ·28 ,‡˘Â ‰ ˜„·  Ì‰·˘ ( Ì‰ ‰Ó ÌÈ˜„Â· ‡Ï
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ˙ÂÈÁ„ ·˜Ú ‰ È„Ó‰ ˜˘ÓÏ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜Ê ‰Â ˙ÂÙÈ˜Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ .

È·Èˆ˜˙· ıÂˆÈ˜ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ¯„‚· ÔÎ‡ Ô‰ ÁÂ˙ÈÙ  .˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ,
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ıÂˆÈ˜ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ È ÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï . 

כי הזמ  העומד לרשות הממשלה בבואה לקבל החלטה , ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג
 כלכליות כדי לאמוד את הנזקי לעשות בדיקות , על פי רוב, על קיצו  בתקציבה אינו מאפשר

 .שייגרמו למשק מדחיית ביצוע  של פרויקטי  בשל הקיצו 
__________________ 

 .תקציב משק המי$ מתוקצב במסגרת תקציב משרד התשתיות 28
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ¯Á‡Ó
˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙Â˜È„· ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· Ï·˜˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ , Ô˙È 

¯Ù· ˘ÂÓÈ˘ ·‚‡ ‰Ï‡ ˙Â˜È„·· ¯ÊÚÈ‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯ËÓ)Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÔÂ‚Î ( ˙Î¯Ú‰·
·Èˆ˜˙ ÈˆÂˆÈ˜ Ï˘· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ÌÈ·ÂÎÈÚÓ ˜˘ÓÏ ÂÓ¯‚ÈÈ˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ , ˙‡ ‚¯„ÏÂ

Ì·ÂÎÈÚÓ Ì¯‚È˙˘ ˜Ê ‰ ˙„ÈÓ ÈÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ .‚‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÂÎ¯ÚÈÈ ˙
„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÎ¯Ú‰Â ˙Â˜È„· Úˆ·Ï .· ËÈÏÁ‰Ï Ô˙È  ‰È‰È ÂÊ Í¯„· ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡

 ‰ÁÈÓˆ‰ „ÚÈÏ Ô‰Ó Ì¯‚È˙˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏÂ ˙Â˙ÁÙ‰‰ Â˘ÚÈÈ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÂÏÈ‡Ó ¯˙ÂÈ
‰·¯ ˜˘ÓÏ Ì˙ÏÚÂ˙˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ . 

בהחלטות הממשלה על הפחתות מצוי  שיעור ההפחתה וסכו  ההוצאה שיופחת מכל , כאמור .4
 למשרדי  פירוט של רכיבי בסיס ת איננו מעביר"אג. ת"הסכו  מחושב בידי אג; סעי& תקציב

, בחלק מהחלטות הממשלה מדובר בכמה הפחתות רוחביות. התקציב שלפיה  חושבה ההפחתה
 הא  הוא כולל )ולא ברור מה הרכב בסיס התקציב בכל סעי& ראשי שעליו חלה כל אחת מה  

פת חלה על או שכל הפחתה נוס, והא  ההפחתות מצטברות וחלות על אותו בסיס, רזרבות פנימיות
 .בסיס התקציב שנותר לאחר ההפחתה או ההפחתות שקדמו לה

הבסיס לקיצו  הרוחבי הינו הלי% טכני המחריג "כי , ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג
במקרה של . אי  מקו  להשגות המשרדי , אי לכ%. מבסיסו סכומי  המעוגני  בחקיקה והסכמי שכר

, ומשרד רדי  את אופ  חישוב הסכומי  הרלוונטיי  לכל משרדת מפרט בפני המש"אג, אי הבנה
 ".בהתא  לבקשת נציגי המשרדי 

ת בהשגות על אופ  החישוב של הסכו  שצוי  "כי יש שמשרדי  פוני  לאג, הבדיקה העלתה
ת מסר "לא נמצא שאג. בהחלטה על ההפחתה משו  שאינו מתיישב ע  השיעור שקבעה הממשלה

להל  . ל אופ  חישוב הקיצו  בעקבות השגות שהעלו לפניו בעניי  זהלמשרדי  פירוט בכתב ש
 :דוגמה

ח " מיליארד ש1.2 נכללה הוצאה בס% 2003לשנת " פיתוח התחבורה"בתקציב המקורי של הסעי& 
 החליטה הממשלה שהתקציב לפיתוח התחבורה 2003במרס ". פיתוח מסילות ברזל"בתכנית 

כי בשל , בדברי ההסבר להחלטה צוי . ח" מיליארד ש4.3ולתחזוקת כבישי  באותה שנה יהיה 
. ח" מיליו  ש700)חשיבות  של ההשקעות בענ& יוגדל תקציב פיתוח התחבורה באותה שנה ב

באפריל אותה .  הופחת כמעט כל הסכו  שאושר בתכנית שנועדה לרכבת ישראל2003במהל% שנת 
 מסעי& הרזרבה הכללית לתכנית ח" מיליארד ש1שנה אישרה ועדת הכספי  להעביר סכו  של 

 ". הוצאות פיתוח אחרות"בסעי& " רכבת ישראל"חדשה ושמה 
כי בסיס התקציב לשנת , ת" לאג2003ל תכנו  וכלכלה במשרד התחבורה כתב בספטמבר "סמנכ
שממנו נעשו הפחתות בדפי המעבר לקראת הכנת התקציב לשנת , "פיתוח התחבורה" בסעי& 2003
ועקב כ% קוצ  תקציב הפיתוח ,  שכ  הוא כלל ג  את השקעת הממשלה ברכבת,לא היה נכו , 2004

הנושא הועלה בדיו  שקיימו נציגי . ח" מיליו  ש65) בסכו  עוד& של כ2004של המשרד לשנת 
כי נוכח טענות המשרד , ובסיכו  הדיו  צוי ; ת באוקטובר אותה שנה"משרד התחבורה ע  אג

כי התקציב , נמצא. 2003ציב הפיתוח של המשרד עוד בשנת ת אפשרות להגדיל את תק"יבדוק אג
 .  בסעי& האמור לא הוגדל2003לשנת 

הוס& , 2004כי לאחר שאושרה בממשלה מסגרת תקציב הפיתוח לתחבורה לשנת , ע  זאת נמצא
לא נמצאו מסמכי  . ח במסגרת הצעת התקציב שהוגשה לכנסת" מיליו  ש42לתקציב זה סכו  של 

וא& בדברי ההסבר להצעת התקציב לא ; ואי% נקבע סכו  התוספת,  הוגדל התקציבהמסבירי  מדוע
 . נאמר דבר בעניי  זה
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ת ימסור לכל משרד את פירוט התחשיב שלפיו חושבה "מ  הראוי שאג, לדעת משרד מבקר המדינה

כדי לתת , זמ  סביר לפני הגשת ההצעה לאישור הממשלה, ההפחתה שהוא מציע לעשות בתקציבו
ת לפני הגשת ההצעה לממשלה שאלות "ד שהות לבדוק כראוי את החישוב וללב  ע  אגלמשר

 . שיתעוררו אצלו בעניי  זה
ת "לאחר קבלת ההחלטה בממשלה על שיעור ההפחתה ועל סכו  ההפחתה בכל סעי& אג .5

מבקש ממשרדי הממשלה למסור לו בתו% ימי  ספורי  את הצעותיה  לגבי סכומי ההוצאה 
א  הצעות המשרדי  , ת"לפי הנחיות אג. יופחתו בתקנות השונות של תקציביה המפורטי  ש

הוא יעשה , ת עד המועד שנקבע או יוכנו שלא על פי הוראותיו בעניי  זה"בעניי  זה לא יימסרו לאג
 . צדדי)את ההפחתות באופ  חד

לטת שעל פי הח, לי  של משרדי הממשלה" כתב הממונה על התקציבי  למנכ30.3.03)ב )א(
והמשרדי  , 2003 את בסיס תקציבי המשרדי  לשנת 10%)הממשלה מאותו מועד יש להפחית ב

) 3.4.03ת את הצעותיה  בדבר פריטי התקציב שתיעשה בה  ההפחתה עד "התבקשו להגיש לאג
 . ארבעה ימי  בלבד מיו  כתיבת המכתב

ת דרשו "שעובדי אג, ת" משרדי ממשלה לממונה על אג18לי  של " כתבו המנכ25.2.04)ב )ב(
שמדובר , לי  ציינו"המנכ. 29 שעות24מה  לתא  את  את פירוט ההפחתות בסעיפי  השוני  בתו% 

ולכ  ה  יגישו , בהחלטה כבדת משקל שאמורה להתבסס על שיקולי מדיניות וסדרי עדיפויות
 . ת את תכנית הקיצו  בתו% פרק זמ  סביר"לאג
כי לאחר שהממשלה מחליטה על הפחתה רוחבית נאל  , ת ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

וכי ג  לאחר ביצוע , משרד האוצר לעמוד בלוחות הזמני  שמכתיבי  הכנסת והדרגי  הפוליטיי 
ההפחתה מתקציבי המשרדי  יכולי  המשרדי  להציע שינויי  בתקציביה  שיתאימו לתכניות 

ר שאת ההצעות ליישו  החלטת כי מאח, עוד צוי  בתשובה. העבודה המתוקנות של המשרד
עוד בטר  התקבלה , באפשרות  להכי  מראש, הממשלה על הפחתה רוחבית מגישי  המשרדי 

 .הצעה שתתאי  לכל סכו  של הפחתה רוחבית שיוחלט עליו בממשלה, החלטת ממשלה בעניי  זה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ˘È‚Ó ˙

˙ÁÙ‰ ˙Â-·¯ ˙Â˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÚˆ‰ Ô‰· - ÌÈ ˘‰ ÏÚÂ ˙ÙËÂ˘‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ˙ ˘
 ‰È¯Á‡˘- ÌÈÏÁ Ì‰ Ì‡ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÈˆÈÂ ÌÈ˘¯„ ‰ ‰˙ÁÙ‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Â¯È‰·· ÁÒ È ‡Â‰ 

·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ Ì‚ . ˘È ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ ‰ÓÎ· Ô‰· ¯·Â„Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰·
˙Â˙ÁÙ‰‰ ¯„Ò Â‰Ó Ë¯ÙÏ ,Èˆ˜˙ ÒÈÒ· ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ‰˙ÁÙ‰ ÏÎ ‰ÏÁ È· . ·Â˘Á ÔÎ ÂÓÎ

˙Â˙ÁÙ‰‰ ÂÏÂÁÈ Ì‰·˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈËÈ¯Ù ÔÈÈ Ú· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÚˆ‰‰˘ , ‰ÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˘È˘
·¯Â ˙¯ÎÈ -‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˙ ˘ , ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· Â ÎÂÈ

˙Ò Î‰ ¯Â˘È‡Ï Ô˙‡·‰ È ÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ . ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ Ï˘·˘ ¯Á‡Ó
ÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ·Èˆ˜˙‰˙Ò  , Ì‰È˙ÂÚˆ‰ ˙ Î‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ

˜ÂÁ„ ‡Â‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˙ÁÙ‰‰ ÔÈÈ Ú· , ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ˘‡¯Ó Â ÈÎÈ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
˙Â˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ .   
__________________ 

, מ" בשל הפחתת שיעור המע1% ובהפחתה נוספת בשיעור 6%מדובר בהפחתה אחידה בשיעור של  29
 .2004בפברואר , כאמור, שנעשו
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 הכנת התקציב המפורט 
אחת ההחלטות שהממשלה מקבלת בכל שנה בדיוניה על התקציב מסמיכה את שר האוצר להתאי  

לעדכ  את סכומי ; רדי  להחלטות שהיא קיבלה בעניי  התקציב לשנה הבאהאת תקציבי המש
ולקבוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי ; התקציב שאישרה לפי המחירי  החזויי  לשנה הבאה

. במסגרת הסכו  הכולל שנקבע לאותו משרד, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, פעולה ולתכניות
, ת למשרדי ממשלה במהל% הכנת התקציב המפורט"ו  בי  אגלהל  ליקויי  שהועלו בנושא התיא

 .ולהתנהגות  של משרדי ממשלה בכל הנוגע להכנת התקציב
1. Í Â  È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  · È ˆ ˜ ˙  ˙  Î לאחר אישור הצעת התקציב , 2003בספטמבר  :‰

כל הנושאי  המובאי  בספר "כי , ר ועדת החינו% של הכנסת"כתבה שרת החינו% ליו, בממשלה
לית המשרד "למנכ, יתרה מכ%. ע  מי מהנהלת משרד החינו%,  לא נדונו קוד  לכ כלל, התקציב

 ). ההדגשה במקור" ( הדפסת חוברת התקציבÁ‡Ï¯רק , נודע על קיומ 
כי א& שהממשלה כבר החליטה על אישור מסגרות , ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

ת "סירב משרד החינו% לשת& פעולה ע  אג, ובכלל זה תקציב משרד החינו%, 2004התקציב לשנת 
ת להגיש לכנסת את הצעת תקציב החינו% בלי לתא  אותה "ולכ  נאל  אג, בהכנת תקציבו המפורט

, קיימת בעיה מהותית בכ% שלאחר החלטת ממשלה בעניי  זה או אחר"ת הוסי& כי "אג. ע  המשרד
 ". להחלטת הממשלה האמורהמחליט משרד ממשלתי על סירוב לשיתו& פעולה מכיוו  שהתנגד 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡ ˙˘È‚" ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ˙
Ï‡¯˘È· ,‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÂ¯˜Ú Ì‰·Â , ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘ ÏÚÂ

‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ. 
באוקטובר לית משרד החינו% "ת לבי  המשנה למנכ"בעקבות סיכו  תקציבי שנחת  בי  אג, כאמור
, הצעת התקציב הרגיל של משרד החינו%. ח" מיליו  ש420)הוספו לתקציב המשרד כ, 2003

ואילו הצעת התקציב , ח" מיליו  ש24,264)הייתה כ, שאושרה בממשלה ובקריאה ראשונה בכנסת
  .ח" מיליו  ש24,685)הייתה כ,  ואושרה בה31.12.03)שהוגשה לכנסת ב, 30המתוקנת של המשרד

2. ˙  Î ‰‰ Ï ˘ Ó Ó  È „ ¯ ˘ Ó ·  ‰ „ Â · Ú  ˙ Â È  Î ˙  משרד מבקר המדינה בדק במשרד : 
להל  . ת א  הוכנו בה  תכניות עבודה לפני הגשת הצעת התקציב"  ובמשרד התמ"במע, התחבורה

 לא פנה אג& תקציבי  2004לקראת הגשת התקציב הרגיל לשנת )  א.  (הליקויי  שנמצאו בעניי  זה
 בבקשה שימציאו לו את הצעת  לתכנית עבודה לשנה וכלכלה שבמשרד התחבורה לאגפי המשרד

 לא נדונו הצעות 2004 לקראת הכנת התקציב לשנת 2003בדיוני  שהתקיימו במהל% שנת . האמורה
 הגישו אגפי המשרד את הצעת  2004רק בינואר . פרטניות של האגפי  אלא התקציב הרגיל הכולל

  "  לא פנה לאגפי מע"כלי ותקצוב במעג  מנהל אג& תכנו  כל. לתכנית העבודה לאותה שנה
 . בבקשה להמציא לו את הצעת  לתקצוב אגפיה 

כי לא הייתה פנייה בכתב , 2004משרד התחבורה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 כדי שיכינו את הצעת  לתקציב יחידת  באותה 2004למנהלי האגפי  לקראת הכנת התקציב לשנת 

 יחידות המשרד והגופי  הכפופי  לו היו מעורבי  בהכנת תקציב 2004קציב לקראת ת"אול  , שנה
 " .ת"משרד התחבורה ובהכנת תכנית העבודה שהוגשה לאג

__________________ 
 .קבע משרד החינו , על כל פרטיה,  את הצעת התקציב הזאת,ת"לדברי אג 30
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 )ת לראשונה תכנית יעדי  כללית " הכי  משרד התמ2004לקראת הכנת התקציב לשנת  )ב(
ל המשרד אישר "נכ ומ)הכוללת תכנית עבודה מפורטת לכל יחידה ויחידה , "תכנית האשכולות"

, בתכנית האשכולות ובתכניות העבודה של היחידות נקבעו יעדי  עיקריי . 2004לבצעה בשנת 
 .ובכל אחד מה  נקבעו המשימות העיקריות שיש להשיג  באותה שנה

, אי  בה סדרי עדיפויות; שתכנית האשכולות הציבה יעדי  כלליי  בלבד לפעילות המשרד, נמצא
לפיכ% לא נית  לקשור בינה לבי  . שרי  אותה ע  התקציב המפורט של המשרדואי  בה נתוני  הקו

 .שהוא המסגרת הכספית של פעילות המשרד, התקציב המאושר
שבמשרד התחבורה אי  נוהל המפרט את שלבי הטיפול בהכנת , עוד העלתה הביקורת )ג(

המשרד מסר . התקציב  אי  נוהל להכנת "ג  במע. ת בעניי  זה"לרבות התיאו  ע  אג, התקציב
וכי בפניות , כי יש לו טיוטות נוהל בעניי  הכנת התקציב אול  הדיוני  בה  לא הושלמו, בתשובתו

 . ל המשרד ליחידות המשרד יש הנחיות מפורטות בעניי  זה"מנכ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„¯˘Ó Â˘¯„ÈÈ Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ˙‡¯˜Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ „Á‡ ÏÎÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ÈÙ ÏÚ ˙È˙ ˘ ‰

Ì‰Ó ;‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ,·Èˆ˜˙‰ ‰ ·ÓÏ Ì‡˙Â˙˘ , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ‰ÎÂ¯Ú ‰È‰˙
)È¯ÏÂ„ÂÓ ·Èˆ˜˙ (ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ‰˙ÁÙ‰ Ú·˜È˙ Ì‡˘ È„Î , ÏÎÂÈ

˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜· ‰˘„Á‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓÏ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï „¯˘Ó‰ .Ì‚ ÈÂ‡¯ ¯Á‡Ï˘ 
‚‡ ÁÂÂ„È ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ÌÂ˙"‰Ï˘ÓÓÏ ˙ , ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏÂ ˙Ò ÎÏ

ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· .‚‡" ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ˙2004 , Ì‡ ÈÎ
ÂÊ ÁÂ¯· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ¯˘Â‡˙ ,Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ,Â˙ Î‰Ï È‡¯Á‡ ‡Â‰˘ , ÏÚ ÒÒ·˙È

ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙. 
Â‡¯ „ÂÚ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· Ì˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ È ÈÈ ÚÏ ˙ÂÂˆ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ È

 È ÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰2004 ,‚‡· Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰Ï ‰„Â·Ú Ï‰Â  ÂÚ·˜È"ÌÈ„¯˘Ó·Â ˙ ,
‰ Î‰‰ È·Ï˘ ÏÎ Ï˘ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ Â· ‰È‰˙˘ .¯ÂÓ‡Î ·ˆÓ Ú ÓÈ ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ , Â·

˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ˘È‚Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó‚‡ È„È· ‰ ÎÂ‰˘ È" ÛÂ˙È˘ ‡Ï· ˙
„¯˘Ó‰ .·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î , „Á‡ ÏÎ· Ì‚ Â˙ Î‰Ï Ï‰Â  ÔÈÎ‰Ï ˘È

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ .   
 תקצוב סכומי  בתקנות רזרבה 

, ]לוועדת הכספי [בהודעה לועדה , שר האוצר רשאי: "לחוק יסודות התקציב נקבע) ה(11בסעי& 
לסעיפי תקציב ...  מתו% כל תכנית שנקבעה בחוק התקציב השנתילהעביר כל סכו  או מספר משרות

לקבוע את חלוקת , בהודעה לועדה, שר האוצר רשאי: "נקבע) ג(12בסעי& ". 'רזרבות להתייקרויות'
ובלבד שאלה ישמשו א% ורק לכיסוי התייקרויות ', רזרבות להתייקרויות'סכומי סעיפי תקציב 

 ".בתכניות קיימות
לקבוע את "ממשלה בכל שנה במסגרת דיוני התקציב מוסמ% שר האוצר מקבלת הבהחלטה ש

במסגרת הסכו  , לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניות
דעות יובאו בפני ועדת )חילוקי. דעת השר הנוגע בדבר)על, הכולל שנקבע בסעי& של אותו משרד

על פי הצעת השר הנוגע בדבר : "לחוק יסודות התקציב נקבע) ד(12בסעי& ". השרי  לענייני כלכלה
לקבוע את המטרות , ]לוועדת הכספי [בהודעה , רשאי שר האוצר, או ממונה אחר על סעי& תקציב
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שהיא תשמש כרזרבה או ... בתכנית שנקבע לגביה בחוק התקציב השנתי... אשר לה  יוצאו הסכומי 
 ".כעתודה

יש בתקציב המדינה מאות תקנות שכל סכו  ההרשאה " רבה הכלליתהרז"נוס& על סעי& התקציב 
בדר% כלל המטרה מוגדרת בש  ; שהוקצה בה  ממוי  כרזרבה או כעתודה שנועדה למטרה מסוימת

 ; )ח ועוד"מט, שכר(לממ  התייקרויות )  א:   (התקנות האמורות מיועדות למטרות האלה. התקנה
לשמש עתודה למימו  פעילות מסוימת שעדיי  לא ידוע מה )  ג(;   31לעמידה ביעד הגירעו )  ב(

 . 32כגו  עתודה לתמיכות ועתודה לתביעות משפטיות, תהיה מתכונתה
שלאחר אישור מסגרת התקציב בממשלה ועדכו  התקציב לפי ההחלטות החדשות שקיבלה , נמצא

זרבות האמורות ת את שיעורי הניכוי של הר"קובע אג, הממשלה ולפי תחזית המחירי  לשנה הבאה
בדברי ההסבר להחלטת הממשלה על המדיניות ; ואת תקנות התקציב שמה  ינוכו סכומי ההרשאה

 הוזכרו הרזרבה לעמידה ביעד הגירעו  ושיעור הניכוי מתקציבי המשרדי  2004הפיסקלית לשנת 
יות אינ  ת על הסכומי  שינוכו מסעיפי התקציב ויוקצו כרזרבות להתייקרו"אול  החלטות אג. בגינה

 .מוצגות לפני הממשלה
ת מכניס שינויי  במסגרות התקציב "כי לפני הגשת הצעת התקציב לכנסת אג, מהאמור לעיל עולה
ת ה  שינויי  המתחייבי  מהחלטות חדשות של "עיקר השינויי  שעושה אג. שאישרה הממשלה

השיעורי  ופירוט ; עדכו  התקציב לפי המחירי  החזויי  לשנת הכספי  הבאה; הממשלה
על פי הסמכות שניתנה לשר האוצר בחוק , והסכומי  שיוקצו בתקציבי המשרדי  כרזרבות פנימיות

 .יסודות התקציב ובהחלטות ממשלה
מסגרות התקציב ואופ  המעבר מופיעי  בפרוט "כי , ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

 הוא יציג לממשלה את תחזית 2005 וכי עד יוני, "הראוי בחוברות הצעת התקציב המוגשות לכנסת
 . ובהתא  לכ% את השימוש הצפוי ברזרבה שנועדה לכ%, העמידה ביעד ההוצאה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ˙¯˘‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„·˘ ¯Á‡Ó
Â¯˜‡Ó‰-‰‡·‰ ‰ ˘‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ , ÔÂÚ¯È‚‰ È„ÚÈ Ì‰·

‰ÁÈÓˆ‰Â ,·˜ÓÂÌÈ Â˘ ÌÈ ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï ,‚‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"‰È ÙÏ ‚ÈˆÈ ˙ , ˙ÂÓ„˜˙‰ ÌÚ
Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰ , ·Èˆ˜˙· ˙Â‡ˆÂ‰‰ „ˆ· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡- ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ· 

 ÌÈÈÂÊÁ‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÈÙÏÂ ˙Â˘„Á‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ Â Î„ÂÚ˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ- ˙‡ 
 Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â·¯Ê¯‰ Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Â ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡Â ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ·

˙Â·¯Ê¯· ˘ÂÓÈ˘Ï.   
 הכנת דברי הסבר להצעת התקציב 

שאמורי  לפרט למה נועדו , להצעת חוק התקציב המפורטת המוגשת לכנסת מצורפי  דברי הסבר
מאחר שחוק התקציב מפרט בעיקר נתוני  ).  דברי ההסבר)להל  (הסכומי  שהוקצו בתקציב 

__________________ 
רזרבה זו נועדה לשמש מכשיר לריסו  קצב ההוצאה בתקציב ולהתאמתו לקצב קבלת , כאמור לעיל 31

 . ההכנסות כדי לשמור על יעד הגירעו  שנקבע בחוק הפחתת הגירעו 
 חלק  נפתחו ביוזמת  והיתר , ת"תקנות הרזרבה משני הסוגי  הראשוני  ה  בשליטה מוחלטת של אג 32

 .ת וחלק  ביוזמת הנהלות המשרדי "אג
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, להתחייב ואת הסכומי  המוקצי  לסעיפי התקציב המותרת או ההרשאה כספיי  על היק& ההוצאה

לאילו שימושי  ומטרות הכנסת והציבור אינ  יכולי  ללמוד ממנו , לתחומי הפעולה ולתכניות
לפיכ% חשוב מאוד שדברי ההסבר הנלווי  לחוק יהיו . הוקצו הסכומי  האמורי  בלא דברי הסבר

 . ברורי  ומפורטי 
שכל משרד יכי  דברי הסבר על סעיפי ההוצאה שבהצעת , ת נאמר"יות של אגבהנחיות פנימ

 .ואלה יובאו בהצעת התקציב המוגשת לכנסת, התקציב שלו וכ  תיאורי  של המשרד ופעולותיו
ת להכנת "בנספח להנחיות אג. הוא האחראי לדברי ההסבר המצורפי  להצעת התקציב, ת"לדברי אג

כי יש ; תקציבי  מהותיי  או רגישי  יהיו מפורטי  במידת הצור%כי דברי הסבר ל, התקציב נקבע
לכלול בדברי ההסבר פירוט של מדדי תפוקות הניתני  לכימות מדויק ולהציג חת% השוואתי של 

. וכי יש לשאו& לפירוט מספיק ולבהירות של דברי ההסבר; מדדי  אלה על פני כמה שנות כספי 
שר זה כי הסבר או פירוט נוס& של התקציב אינ  מופיעי  חשוב לזכור בהק"עוד צוי  בנספח כי 

והצעת התקציב היא המקור אליו פוני  כאשר מתעוררת שאלת פרשנות הקשורה , בשו  פרסו  אחר
 ". בתקציב

1. Ú Ó Â  ‰ ¯ Â · Á ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  · È ˆ ˜ ˙ ‰  ˙ Ú ˆ ‰ Ï  ¯ · Ò ‰ ‰  È ¯ · „"ı: 
, קטי  העיקריי בדברי ההסבר המפורטי  לתקציב הפיתוח של משרד התחבורה מוצגי  הפרוי

בדיקת . 2004עירוניי  המתוכנני  בשנת )בכבישי  העירוניי  והבי , שרוב  פרויקטי  המשכיי 
 :דברי ההסבר העלתה את ליקויי  אלה

, בדברי ההסבר אי  השוואה בי  האומד  המעודכ  של עלות הפרויקט לבי  האומד  המקורי )א(
להסברי  . בות הבדלי  הנובעי  מעליית מחירי לר, וממילא אי  הסברי  להבדלי  בי  האומדני 

חלק מנתוני האומד  והביצוע של פרויקטי  שבאחריות )  ב.   (אלה יש חשיבות לש  הפקת לקחי 
חלק מנתוני אומדני העלויות שהוצגו בהצעת .  "  אינ  תואמי  את הנתוני  שברשות מע"מע

י  את הפרויקטי  עבור משרד התקציב אינ  תואמי  את האומדני  שהציגו הגופי  המבצע
בדברי ההסבר יש נתוני  על מערכות להסעת המוני  בירושלי  ובתל אביב ועל )  ג.   (התחבורה

אול  לא הובא בה  אומד  של עלות הפרויקטי  ולא נאמר כמה , מ"חברת כביש חוצה ישראל בע
אול  ,  של כל פרויקטבדברי ההסבר מובא מועד הסיו  המעודכ )  ד(.   2004הושקע בה  עד שנת 

בדיקת דברי . לא צוינו בה  המועד המקורי שנקבע לסיו  הפרויקט והסיבות לפיגור בביצועו
כי ,  נאמר2000שבדברי ההסבר להצעת התקציב לשנת , ההסבר לגבי חמישה פרויקטי  העלתה

 ואילו בדברי ההסבר להצעת, 2002 והחמישי יסתיי  בשנת 2001ארבעה מה  יסתיימו בשנת 
 . 2007)2004 נאמר שמועדי הסיו  של אות  פרויקטי  יהיו בשני  2004התקציב לשנת 

‚‡" ÈÎ Â˙·Â˘˙· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ˙"ÏÏÎÎ , È¯·„ ÔÈÈ ÚÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÓÚ
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ¯·Ò‰‰ ." 

2. Í Â  È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  · È ˆ ˜ ˙ ‰  ˙ Ú ˆ ‰ Ï  ¯ · Ò ‰ ‰  È ¯ ·  בדברי ההסבר :„
, שרתי  ומזכירי  בכל סוגי מוסדות החינו%,  עלות שכר  של עובדי הוראהמובאי  נתוני  רבי  על

. שעות הוראה ובתי ספר המשתייכי  לזרמי החינו% השוני , כיתות, וכ  נתוני  על מספרי תלמידי 
לפרטי  אלה יש חשיבות רבה נוכח גודלו של תקציב החינו% והשפעת החינו% על איכות ההו  

 . צו  הפערי  בתחו  החברתיהאנושי של המדינה ועל צמ
, בפרק הד  בתקציב מוסדות החינו% של מרכז החינו% העצמאי, )120' עמ(ב 54בדוח שנתי  )א(

הובאו נתוני  השוואתיי  על המספר הממוצע של שעות שבועיות תקניות שהוקצו לכל תלמיד ולכל 
היו שוני  במידה , שהתקבלו ממינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינו%, נתוני  אלה; כיתה

 . 2004) ו2003ניכרת מהנתוני  שפורסמו בדברי ההסבר להצעת התקציב של המשרד לשני  
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תקציב אזורי , 2001החל משנת , תקציב המדינה יכלול"כי ,  החליטה הממשלה2000ביולי  )ב(
באמצעות , כחלק מתקציבו הכולל, באופ  שלכל משרד יהיה תקציב משרדי ייעודי לנגב, לנגב

ת לוודא "כי על עובדי אג,  נקבע2004בנספח להנחיות להכנת התקציב לשנת . 33"התקציב' צביעת'
יובא פירוט מיוחד של ) כגו  חינו% והשכלה גבוהה(שבדברי ההסבר הנוגעי  לתחומי  הרלוונטיי  

שנתיות של המשרד )וכ  של התכניות הרב, הפרויקטי  בתחומי  אלה ושל התקציבי  שהוקצו לה 
 . א  יש לו תכניות כאלה, אבנוש

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‚‡ ˙ÂÈÁ ‰· ˘¯„ Ï „Â‚È · ÈÎ" ˙ÂÚˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· ‡·Â‰ ‡Ï ˙
 ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·Âˆ˜˙ ÔÈÈ Ú· Â‰˘ÏÎ ËÂ¯ÈÙ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙‰

·‚ ‰ ¯ÂÊ‡· ÍÂ ÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙· .ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙ È·‚Ï Ì‚ ‰ÏÚÂ‰ ‰ÓÂ„ ÈÂ˜ÈÏ34; 
·Ò‰‰ È¯·„ ‰¯Â¯·Â ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ Â˜ÙÈÒ ‡ÏÂ ÌÈÈÏÏÎ ÂÈ‰ ·‚ · „¯˘Ó‰ ˙ÂÚ˜˘‰Ï ÂÚ‚ ˘ ¯

‰Ï‡ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÓÂÎÒ Ï˘. 
ת מגיש את הצעת התקציב הוא אחראי "הואיל ואג: "ת הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו"אג

טר  הפצת החוברת נעשית בדיקה ... י המשרדי "על א& שזו נכתבת בעיקר ע, לדברי ההסבר בה
 ".של הצעת חוק התקציב ודברי ההסבר הנלווי  המוגשי  לכנסתקפדנית 

‚‡ ˙·Â˘˙Ó"‰ÏÂÚ ˙ , ¯·Ò‰‰ È¯·„ÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó ‡Â‰˘
‰Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ .˙‡Ê ÌÚ , ÂÈ¯·„Ï"˙ÂÁÂ„ ¯ˆÈÈÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡" , ÍÎ· ˙È ˙ÂÓ Â˙ÂÈ¯Á‡Â

ÌÈ ÈÓ‡ Ì‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈ˜ÙÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰˘ .È¯·„ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ  ÌÈ Â˙ ‰Â ¯·Ò‰‰ 
Ì‰· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ,‚‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È"ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘Â ˙ , È¯·„ ÔÎÂ˙ ÔÈÈ Ú· Ô‰

 Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁÎ ˙Ò ÎÏ ÌÈ˘‚ÂÓÂ Ì‰· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙Â ÈÓ‡ ÔÈÈ Ú· Ô‰Â ¯·Ò‰‰
·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡¯˜Ï ‰È ÂÈ„· ‰˙Â‡ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡˘. 

 לוועדת הכספי  בקשות רבות של משרדי ת"במהל% השנה מפנה אג, כפי שיפורט להל  .3
לבקשות אלה מצורפי  דברי הסבר שאמורי  לנמק ; ממשלה לאשר לה  שינויי  בתקציב המאושר

כי ג  דברי הסבר אלה לוקי  , בדוחות קודמי  של מבקר המדינה צוי . ולפרט את הצור% בשינוי
 :להל  דוגמה. 35בחסר
ח מסעי& הפיתוח של " מיליו  ש500ה לאשר העברת ת לוועדת הכספי  בקש" הגיש אג2003ביוני 

ומסעי& הרזרבה להעביר את הסכו  האמור לסעי& , משרד התחבורה לסעי& הרזרבה הכללית
בדיו  בוועדת הכספי  ביולי אותה . בעבור סובסידיה לתחבורה ציבורית" תמיכות במוצרי יסוד"

 : הציבורית נובע משתי סיבותכי הצור% להגדיל את הסובסידיה לתחבורה , ת"שנה ציי  אג
ירידה )  ב.   (שאליו צמודי  רוב ההסכמי  ע  מפעילי התחבורה הציבורית, עליית שער האירו)  א(

שחייבה לשנות את אומדני הפדיו  ,  בפדיו  של מפעילי התחבורה הציבורית2002גדולה בשנת 
 .2003לשנת 

__________________ 
 בנושא תקציב אזורי 28.6.00 מיו  58/מינהל וביקורת המדינה תמ, החלטת ועדת שרי  לענייני תיאו  33

החלטה זו התקבלה בעקבות דוח ביקורת . 13.7.00! מ1965שקיבלה תוק  של החלטת ממשלה , לנגב
 . 15' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„50‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2000 שהתפרס  ב, "ו  האר&ערי פיתוח בדר"בנושא 

 .309' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„54 ראו  34
 .בפרק על המינהל לבנייה כפרית במשרד השיכו+, 350' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„54 ראו  35
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ביצועה  לתחבורה הציבורית נבע ג  מאישהצור  להגדיל את תקציב הסובסידיות , הביקורת העלתה

  ולפיה על שרי התחבורה והאוצר לתק  את ההסכמי  ע  אגד , 200336של החלטת ממשלה ממרס 
מ כדי שתצומצ  הצטיידות  " חברה לתחבורה ציבורית בע אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית וד  

נימוק זה לא . מי  לא תוקנוההסכ. 37ח" מיליו  ש100 בסכו  של 2003באוטובוסי  חדשי  בשנת 
. וממילא לא עלה לדיו  בוועדה, נכלל בדברי ההסבר המצורפי  לבקשה שהוגשה לוועדת הכספי 

 נדונו השינוי בתקציב הסובסידיה להצטיידות באוטובוסי  2003רק בדיו  בוועדת הכספי  באוגוסט 
ימו  רכישת אוטובוסי  מ"לתכנית " תמיכה ישירה בתעריפי "ח מתכנית " מיליו  ש100והעברת 

שהנושא , ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג. והובא ההסבר האמור, "לתחבורה ציבורית
 . נדו  בוועדת הכספי  בשני דיוני  נפרדי  בשל טעות טכנית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Â˘˜·ÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Ï Û¯ˆÏ ˘È˘ ¯·Ò‰‰ È¯·„
 ÏÚ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ ·Èˆ˜˙· ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ÏÚÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÈˆ˜ÂÓ ‰Ó˘Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰

ÏÚÂÙ· ‰˙ÂÏÚ ÔÈ·Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ . ÍÎ ÌÂ˘Ó
ÌÈˆÓÓÂ ÌÈÈ ÈÈ Ú ÂÈ‰È˘ „Â‡Ó ·Â˘Á. 

שנוס# על דברי ההסבר המצורפי  לבקשות , ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג
ציגי  לפני חברי ועדת הכספי  כל בקשה לשינויי  תקציביי  ת מ"לשינויי  בתקציב עובדי אג

ת כי יפעל לשיפור דברי ההסבר "ע  זאת הודיע אג. ועוני  בעל פה לשאלותיה  של חברי הכנסת
   . המצורפי  לבקשות לשינויי תקציב המוגשות לוועדת הכספי 

 הטיפול בבקשות לשינויי  בתקציב 
 בסכומי  שהוקצו 38גע לשינויי  ששר האוצר רשאי לעשותחוק יסודות התקציב קובע כללי  בנו

השינויי  יכול שיהיו העברות של תקציבי הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת ; בסעיפי התקציב
או מסעי# ) על פי הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעי# תקציב(באותו סעי# תקציב 

בוע את המטרות אשר לה  יוצאו הסכומי  וכ  לק". רזרבה כללית"תקציב כלשהו לסעי# תקציב 
בחוק ג  נקבע באילו נסיבות נדרש אישורה של ועדת הכספי  ". רזרבה כללית"שבסעי# התקציב 

נוס# על כ  נעשי  במהל  השנה . ובאילו נסיבות נדרשת רק הודעה לוועדה, לשינויי  המבוקשי 
שינויי  פנימיי  אלה ; ימתשינויי  בסכומי  שהוקצו בתקנות תקציב הכלולות בתכנית מסו

חוק יסודות התקציב ג  קובע הוראות בנוגע . ל"והוא מודיע עליה  לחשכ, ת"מאושרי  בידי אג
 .לאישור השימוש בעודפי תקציב שנותרו בשנה שהסתיימה והעברת  לתקציב השנה שאחריה

 לאישור הוא מעביר לוועדת הכספי  בקשות; ת מרכז את הטיפול בשינויי  התקציביי "אג .1
 בהתא  לכללי  שנקבעו בחוק  וכ  שולח לה הודעות על שינויי  , שינויי  ברמה של תכניות

כי לעתי  קרובות אישור תקציבי אחד כולל עשרות רבות של שינויי  , יצוי . יסודות התקציב
אמנ  ועדת הכספי  מאשרת . חלק  בהיק# כספי ניכר, בתקנות ובתכניות שבכל סעי# תקציב

אול  הפירוט בתקציב המשמש לפעילות המשרדי  ובאישורי  ,  עד רמה של תכניות בלבדשינויי 
 .התקציביי  הניתני  לה  הוא ברמה של תקנות

__________________ 
 .123' החלטה מס 36
 .טובוסי  חדשי להצטיידות באו, בי  היתר, הסובסידיה לתחבורה ציבורית הניתנת לאגד וד  מיועדת 37
 .שרי האוצר אצלו סמכות זו לממונה על התקציבי  ולסגניו 38
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כי ,  והעלה2003משרד מבקר המדינה בדק את כל האישורי  לשינויי  תקציביי  שניתנו בשנת 
 52% כ; )י תקציבבכלל  בקשות להעברת עודפ(ת " בקשות של אג1,711אותה שנה אושרו 

 מה  הועברה 16% ועל כ, ת" מה  אושרו באג31% כ, מהבקשות הועברו לאישור ועדת הכספי 
 מהבקשות לשינויי תקציב באותה שנה הועברו 30% כי כ, עוד עלה מהבדיקה. 39הודעה לוועדה

ר ועדת הכספי  "ממכתב ששלח יו; לוועדת הכספי  ואושרו על ידה בחודשי  נובמבר ודצמבר
.  בקשות לשינויי  תקציביי 24כי באותו יו  אישרה הוועדה ,  עולה22.12.03 ר האוצר בלש

בעת הדיוני  הקדחתניי  על אישור , העברת מספר כה גדול של בקשות כאלה בסו# שנת הכספי 
וג  מקשה על המשרדי  , מונעת אפשרות לדיו  מעמיק בשינויי  המתבקשי , תקציב השנה הבאה

הטיפול בבקשות כה רבות לשינויי  תקציביי  , זאת ועוד.  התקציב שאושר לה לנצל ביעילות את
 .ת ומוועדת הכספי "גוזל זמ  רב ה  מהמשרדי  וה  מאג

שכל , עירוניי   פרויקטי  של כבישי  בי 20 , לגבי כל אחד מ" הגישה מע2003בשנת , לדוגמה
לשש בקשות לשינויי  תקציביי  בי  שלוש , אחד מה  נכלל בתקנה נפרדת בתקציב של אותה שנה

 פרויקטי  של 75, "יצוי  כי באותה שנה תוקצבו בתקציב מע; )לא כולל בקשות להעברת עודפי (
חלק  נועד להגדיל ;  הפרויקטי  הוגשו במהל  אותה שנה כמה בקשות20 לגבי ארבעה מ. כבישי 

כי השינויי  , ר המדינה, הסבירה בתשובתה למשרד מבק"מע. את תקציב הפרויקט וחלק  להקטינו
נדרשו כדי לנצל ניצול מיטבי את התקציב , "שינויי  תקציביי  הפוכי "בכלל  , התקציביי 
 . מאחר שהפרויקטי  אינ  מתקדמי  בקצב אחיד, שאושר לה

‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Â˘˜· Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰Î ˙ÂÓÎ ,‰ÙÂÒ· ¯˜ÈÚ·Â , ÏÚ ‰„ÈÚÓ
˙ÂÈÚ· ‰ÓÎ)   :‡  (‰ ·Èˆ˜˙‰ ÂÈ„ Û˜˘Ó Â È‡ „¯˘Ó ÏÎ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈËÈ¯Ù· ¯˘Â‡˘ È¯Â˜Ó

˙  ÎÂ˙Ó‰ Â˙ÂÏÈÚÙÂ „¯˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡)   .·  ( ÌÈ˜„Â· Ì È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì‚
 ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Â˘˜· ÊÎ¯Ï È„Î Ì˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ·Èˆ˜˙‰ ËÂ¯ÈÙ ÏÂÓ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ „ÚÂÓ·

‚‡Ï Ô¯È·Ú‰ÏÂ ·Èˆ˜˙·"¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ˙)   .‚  (È‡‰ „ÚÂÓ˘ ÏÎÎ ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘ ¯Â˘
‰ ˘‰ ÌÂÈÒÏ ·Â¯˜ ,·Èˆ˜˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ïˆ Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ˘È , ¯ˆÂÂÈÈÂ

‚‡˘ Û„ÂÚ"ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ‰ ˘Ï Â¯È·Ú‰Ï ˘˜·˙È ˙ ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊÂÁÂ. 
וכדי לאפשר את ניצולו , כי התקציב הוא דינמי, ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג

בעניי  תקציבי , ת"בתשובות נוספות ששלח אג, ע  זאת. יי המרבי יש לעשות שינויי  תקציב
והדבר גור  , הוא ציי  כי עליו לטפל בפניות רבות, התחבורה ונציבות המי , ת"משרדי התמ

וכי כדי לייעל את הלי  הטיפול ; לעיכובי  בטיפול ומעיד על חוסר יעילות בפניות המשרדי 
יש לאחד את , )משרדי הממשלה והכנסת, ת"אג(ולחסו  זמ  יקר לכל הגופי  הנוגעי  בדבר 

 .הטיפול בכמה בקשות
 : 40 החליטה הממשלה כדלקמ 2001בספטמבר  .2

ובה בעת , במגמה להגביר את דרגות החופש של משרדי הממשלה בשינויי  תקציביי "
. מופעל הנוהל שיפורט להל , לשמור על עמידה במסגרת התקציב וכללי תקצוב נאותי 

 .  ייבח  הנוהל מתו  מגמה להפיק לקחי  בהתא 2003לקראת תקציב 
פי  על, יתאפשר חופש פעולה בהעברות תקציביות פנימיות בתו  תקציב המשרדי  .1

בהמש  ההחלטה פורטו כללי התקצוב הבסיסיי  שתכלית  עמידה [הקריטריוני  הבאי  

__________________ 
 . טר  אושרו, שנכללו בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה, ת"כי כמה בקשות של אג, יצוי  39
 .16.9.01" מ770החלטה  40
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ומטית של יצירת מחויבויות שיביאו להגדלה אוט בפועל במסגרת התקציב השנתית ואי

 ].התקציב בשני  הבאות
כל פנייה לשינוי תקציבי תועבר למשרד האוצר לצור  הבקרה האמורה וכ  לצור  רישו   .2

מש  הטיפול של משרד האוצר בפניות תקציביות של המשרדי  . במערכות החשב הכללי
דת לא יאוחר מפרק זמ  זה תועבר הפנייה התקציבית לאישור וע. יוגבל לעשרה ימי  בלבד

אלא א  כ  נמצא כי היא אינה עומדת בכללי  שפורטו לעיל ובמקרה , הכספי  של הכנסת
 ".שכזה תועבר למשרד תשובה בכתב

כל משרד יכול לעשות שינויי  , מנוסח ההחלטה לא ברור הא  בהתקיי  הקריטריוני  שצוינו בה
 . ת"פנימיי  בתקציבו בלא להידרש לאישורו של אג

,  בתקציבי  של משרדי החינו 2003 לשינויי  התקציביי  שנעשו בשנת בדיקת הטיפול בבקשות
כי לא חל כל שינוי במידת חופש הפעולה של המשרדי  , התחבורה והתשתיות העלתה, ת"התמ

נמצא כי רק חלק . והחלטת הממשלה לא יושמה, בהעברות תקציביות פנימיות ובדר  הטיפול בה 
הטיפול ). עשרה ימי (זמ  שנקבע בהחלטת הממשלה קט  מבקשות המשרדי  נענו בתו  פרק ה
 יו  147עד ; ת" יו  בבקשות של משרד התמ94עד : ברוב הבקשות שאושרו נמש  זמ  רב יותר

 יו  בבקשות של 70 יו  בבקשות של משרד החינו  ועד 97עד ; בבקשות של משרד התחבורה
ת לא אישר חלק " שאג,בדיקת השינויי  בתקציב משרד התחבורה העלתה. משרד התשתיות

בלא לספק למשרד הסבר , מהבקשות שהגיש המשרד או אישר סכומי  שוני  מאלה שצוינו בבקשה
 . על כ 

כי ,  בעניי  תקציב משרד התחבורה2004ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "אג
יות במהירות אג# התקציבי  עושה כמיטב יכולתו על מנת להעביר את הפניות התקציב, ככלל"

ישנ  מקרי  בה  קיימי  חילוקי , יחד ע  זאת. במסגרת הזמ  אותו קבעה הממשלה, האפשרית
ת "אג". ובמקרי  אלה ההתדיינות בי  הגופי  עשויה להתמש , דעות בי  המשרד לאג# התקציבי 

 וכי יש שהוא כולל בפנייה, כי הוא ד  ע  המשרד בכל הבקשות התקציביות שהוא מגיש, הוסי#
לאחר שד  ע  המשרד , התקציבית סכומי  שוני  מאלה שצוינו בבקשה המקורית של המשרד

מכל מקו  הוא אינו נוהג לדחות בקשות של משרדי  ללא נימוק או מנימוקי  ; בעניי  זה
אול  בשל עומס הבקשות וגודש הפרטי  אי  הוא מנהל תכתובת ע  המשרדי  אלא ד  , שרירותיי 

 .   העבודה השוטפתעמ  בעניי  זה במהל
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Â˘˜·‰ Ï˘Â ·Èˆ˜˙· ˙Â ˜˙‰ Ï˘ ·¯‰ Ô¯ÙÒÓ ÁÎÂ 

‚‡˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ·Èˆ˜˙" ¯˘Ù‡ÈÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‚‰ È ˙
Ì‰È·Èˆ˜˙· ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÈÂ È˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ô˙È ‰ ÏÎÎ ‰·¯ ˙Â˘ÈÓ‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ,

Ó ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÛÂÙÎ·¯ÂÓ‡‰ ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ· ‰„ÈÓÚÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚Ò . ˙¯·‚‰
ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÈÂ È˘ È·‚Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˘ÙÂÁ , „¯˘Ó Ï˘ ˙ÓÏÂ‰ ‰¯˜· ÌÂÈ˜ ·‚‡

ÌÈÙÒÎ· ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ , Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È ‰ ˙‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ Ï˜˙
˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· ÂÏˆ Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡˙Â Ì˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ·Èˆ˜˙‰ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ, ˙·Á¯‰ ÌÚ „ÁÈ ÈÎ 

 ˙‡˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ Â·ÈÂÁÈ Ì·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ  ÔÈÈ Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ
Ì‰Ï ¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ Ì‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‡ÂÏÓ· . „ÂÚ

ÈÂ‡¯ ,‚‡ ËÈÏÁÈ˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ˘" ÌÈÈÂ È˘Ï „¯˘Ó Ï˘ ‰˘˜· ˙È˜ÏÁ Â‡ ‰‡ÏÓ ‰ÈÈÁ„ ˙ÂÁ„Ï ˙
Â·Èˆ˜˙· ,È„ÂÈ ‡Â‰˜ÓÂ Ó ·˙ÎÓ· ÍÎ ÏÚ ÂÏ Ú . 

לי  של משרדי הממשלה צעדי  לשיפור הניהול השוט# "כי בכוונתו לתא  ע  המנכ, ת הודיע"אג
משרדי  כי הוחלט להקי  צוות בי , ת הוסי#"אג. לרבות הטיפול בשינויי  תקציביי , של התקציב

 בנוגע לפניות של בי  השאר, ת ע  משרדי הממשלה"לש  גיבוש נוהל עבודה מקובל לעבודת אג
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למש  הזמ  הנדרש לטיפול בה  ולכמות הפניות התקציביות שיוכל , המשרדי  לאישורי  תקציביי 
 . ת במש  פרק זמ  נתו "כל משרד להגיש לאג

 ויותר 30% להל  בטבלה המספר הכולל של תקנות התקציב שהוגדלו בה  סכומי ההרשאה ב
התקציב לאחר השינויי  , המקורי בתקנות אלההתקציב , 200341 2001במהל  כל אחת מהשני  
)  הביצוע להל  (וסכומי ההוצאה בפועל )  התקציב על שינוייו להל  (שנעשו בו במהל  השנה 

  ):ח"במיליוני ש(באות  תקנות 
 Ó ¯˙ÂÈ· ÂÏ„‚ Ô‰· ‰‡˘¯‰‰ ÈÓÂÎÒ˘ ˙Â ˜˙ -30% ÌÈ ˘· 2001-2003:11טבלה 

ÚÂˆÈ·‰ 

‰ÊÓ : ÌÈÙ„ÂÚ
 ‰ ˘Ó Â¯·ÚÂ‰˘

˙Ó„Â˜ 
 ÏÚ ·Èˆ˜˙‰

ÂÈÈÂ È˘ 
 ·Èˆ˜˙‰
 È¯Â˜Ó‰ 

 ¯ÙÒÓ
˙Â ˜˙‰ ‰ ˘‰ 

19,346 1,057 22,030 9,604 1344 2001 

21,013 1,968 26,274 11,087 1494 2002 

48,096 2,149 45,097 22,475 1440 2003  
 ויותר 30% שהתקציב בה  הוגדל ב, שמספר התקנות, חישוב שעשה משרד מבקר המדינה העלה

מהטבלה . 13,000 העומד על כ,  מהמספר הכולל של התקנות בתקציב11.5%  לכ10% היה בי  כ
ובעיקר , שההיק# הכספי הכולל של התקציב על שינוייו בתקנות האמורות גדל בכל שנה, עולה

 ).7% כ(ח " מיליארד ש3 שבה חרגה ההוצאה למעשה מתקציב זה בכ, 2003בשנת 
כי יש ; ר למשרד מה יהיה היק# הביצוע בה ת הסביר בתשובתו כי בתקנות רבות לא ברו"אג

שהמשרד מבקש להשאיר בידיו חופש פעולה ולתקצב בתקנות של רזרבה חלק מסכומי ההרשאה 
וכי יש ; כדי שיוכל להקצותה לתקנות אחרות לפי סדרי העדיפות שלו במהל  שנת הכספי 

כנת התקציב לשנה פרויקטי  שקצב התקדמות  בפועל שונה מקצב ההתקדמות החזוי או שבעת ה
 . הבאה אי  תכניות עבודה מספקות לביצוע 

 1.8 היה 2003 שהסכו  הכולל של התקציב המקורי שאושר לה  לשנת   תקנות 246כי , עוד נמצא
 מיליארד 4.1והסכו  הכולל של התקציב על שינוייו שאושר לה  לאותה שנה היה , ח"מיליארד ש

 תקנות נמנו ע  התקנות 998וכי ; ש השני  שנבדקו נמנו ע  התקנות שבטבלה בכל שלו ח "ש
שיש מאות תקנות שהיה צור  להגדיל שוב ושוב במהל  , מכא . שבטבלה בשתיי  מהשני  שנבדקו

ודאות באשר  תקצוב חסר יוצר במשרדי  אי. השנה את ההרשאה שאושרה לה  בתקציב המקורי
וז זמ  על הגשת בקשות לתוספת וכאמור גור  לבזב, ליכולת  לממ  הוצאות שוטפות קשיחות

הנתוני  שהובאו לעיל בדבר מספר הבקשות לשינויי  . תקציב ועל הטיפול בבקשות אלה
מספר התקנות שנעשו שינויי  תכופי  ורצופי  בתקציב שהוקצה לה  וההיק# הכספי , תקציביי 

 מספר של תקנות אלה מצביעי  על הצור  לעשות סריקה של תקנות התקציב שבה ייבדקו ה 
. התקנות וה  מידת התאמתו של התקציב המקורי שנקבע בה  לצורכי המשרד בשני  האחרונות

 :להל  דוגמאות
 2004לשנת ) ,"בכלל זה מע(בעת הכנת דפי המעבר לתקציב הרגיל של משרד התחבורה  )א(

משו  שתוקצבו תקצוב חסר ) מרכיבי השכר(כי יש גירעו  בחלק מסעיפי התקציב , ת"ציי  אג
 מיליו  7  בכ2003ח ובתקציב " מיליו  ש34  הסתכ  החסר בכ2002בתקציב : בתקציב המקורי

__________________ 
 .על פי חישוב שעשה משרד מבקר המדינה 41
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 כתב 2004בפברואר . החסר הושל  בי  היתר באמצעות תוספת תקציב שניתנה במהל  השנה. ח"ש

ח בתקציב " מיליו  ש30 כי על פי אומד  ראשוני יש חסר של כ, ל"חשב משרד התחבורה לחשכ
שנוצר בתקנות המיועדות לשכר עידוד ושכר בעד , וכי חלק ממנו; 2004לשנת הרגיל של המשרד 

חשבות המשרד נאלצת לעצור את ביצוע . ת נוהג לכסות רק סמו  לסיו  שנת הכספי "אג, כוננויות
 .התשלומי  האלה עד להסדרת תקצוב מתאי 

קציבי  קוצ, תקציב ההוצאה המיועד לשעות נוספות בת2004בהצעת התקציב לשנת  )ב(
בהסכ  היציבות במשק שנחת  בי  ההסתדרות למשרד האוצר לפני . 14.5%המשרדי  בשיעור 

ואול  הסכ  זה לא בא לידי ביטוי בתקציב שאושר , אישור התקציב נקבע כי יש לבטל את הקיצו,
ת הסדיר את "אג. עקב כ  היה הסכו  שיועד בחוק התקציב לשעות נוספות קט  מהנדרש. בכנסת

מ  הראוי , לדעת משרד מבקר המדינה. 2004קציב הנדרשת בשל הקיצו, רק בראשית יוני תוספת הת
 .היה שמלוא התקציב הנדרש למטרה זו יתוקצב עוד בהצעת התקציב המוגשת לאישור הכנסת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ ÈÁ· ·‚‡ ·Èˆ˜˙· ˙Â ˜˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
 ·Èˆ˜˙‰˘ ˙Â·¯ ˙Â ˜˙ Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ Ô‰· ¯˘Â‡Ó‰)˘ ÔÂÈÏÈÓÓ ˙ÂÁÙ"Á ( Ï˘Â

 „Â‡Ó ÏÂ„‚ Ô‰· ¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰˘ ˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙Â ˜˙)˘ „¯‡ÈÏÈÓÓ ¯˙ÂÈ"Á( , È„ Ô‰· ÔÈ‡Â
 ËÂ¯ÈÙ)ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È  ˙Â ˜˙ ÔÈ· ‰Ï‡Î ÌÈ¯ÚÙ .( ˘È ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ÈÁ··

‰ ˘ ÏÎ· ˙ÂÏÏÎ ˘ ˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙Â ˜˙ Ï˘ Ô˙ÂˆÈÁ  ˙‡ „Á‡ „ˆÓ ÏÂ˜˘Ï È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙· 
ÈËÓÂËÂ‡‰ ÒÈÈË‰ ˙ËÈ˘ ·˜Ú , „Â‡Ó ÍÂÓ  Ô‰Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ ¯ÂÚÈ˘ È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÈÎ Û‡) ˘ÈÂ

ÈÒÙ‡ Û‡˘( ; È„Î ˙Â·Â˘Á ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯Á‡ „ˆÓÂ
˙Ò Î‰ ¯Â˘È‡Ï ˘‚ÂÓ‰ Ë¯ÂÙÓ‰ ·Èˆ˜˙· ˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï . 

, בי  משרד התחבורה על שינוי המבנה של תקציב המשרדת ל" סוכ  בי  אג2003כי ביוני , יצוי 
ת יש "לא נמצא שלאג. בעיקר תקנות שכר בכלל זה הפחתה מהותית של מספר תקנות התקציב 

 .משרדי  אחרי  וכי סיכו  כזה נעשה ג  ע , מדיניות כוללת בעניי  זה
ובהסכמת ,  בהתא  להחלטת ממשלה בעניי"כי , ת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג
, לי משרדי הממשלה אשר יכלול בי  היתר"ת ובי  מנכ"מתגבש בימי  אלה סיכו  בי  אג, ת"אג

בתאו  בי  המשרדי  לאג# , 2006סריקה כוללת של תקציב המדינה וצמצו  תקנות התקציב לשנת 
 ".תקציבי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ˙ÂÈ Î˙ ËÂ¯ÈÙÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ·Èˆ˜˙
˙Â ˜˙Ï . ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡Â ˙Â ˜˙‰ Â„ÚÂ  ‰ÓÏ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ¯·ÁÏ ˘È ÍÎ Ì˘Ï

˙Â ˜˙‰ Ï˘ ÌÈÈ·ËÈÓ‰ ÏÈ‰Ó˙‰Â ˙ÂÓÎ‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È˘ ˙ÏÚÂ˙ ˙ÓÂÚÏ .
 ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÈÂ È˘ ÚÂˆÈ·· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ‰Ï‡ ÌÈÏÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓ·

„¯˘Ó ÏÎ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ‰ ;È˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡È‡‰ È‡ ˙Ó Ú·Â ‰ ÌÈÈÂ - ÌÈÏÚÂÙ Ì‰·˘ ˙Â‡„ÂÂ
ÌÈ„¯˘Ó‰ ; ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ‡ˆÂÓ ÌÈÙÒÎ‰˘ ‡„ÂÂÏ Â˙¯ËÓ˘ ‰¯˜· Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡Â

Â„ÚÂ  ÔÓ˘Ï˘ . ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˙¯„‚ÂÓ È‰˘ÏÎ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ˜˙Ó ˙ ÓÂÓÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ÏÎÎ
¯˙ÂÈ ˙Â„È„ÓÂ ˙Â¯„‚ÂÓ ‰ ˜˙ ‰˙Â‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˜ÂÙ˙‰˘ ÏÎÎÂ , ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Ô˙È  ¯ÙÒÓ

˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙„ÈÓ ÔË˜˙˘ ÈÏ· ˙Â ˜˙‰ .   
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 הטיפול בעודפי תקציב 
נותר סכו  עוד# באחד מסעיפי התקציב בחוק תקציב ",  לחוק יסודות התקציב13לפי סעי#  .1

להתיר את השימוש באותו סכו  , בהודעה לועדה, רשאי שר האוצר... שנתי לשנת כספי  פלונית
הותר שימוש בסכו  : "עוד נאמר באותו סעי#". ללבשנת הכספי  שלאחריה לתכנית שבה נכ

 ".יווס# הסכו  לתקציב של שנת הכספי  הבאה בהתאמה כאילו היה חלק ממנו... עוד#
, נותר עוד# בתקציב המשרד", ל"שמפרס  החשכ, ) "התכ(לפי הוראות תקנו  כספי  ומשק 

יאשר את העוד# לשימוש  אג# התקציבי   ולמשרד יש התחייבויות תקפות במסגרת העוד# שנותר 
 בדצמבר 31 בשנה החדשה לאחר קבלת אישור מהחשב הכללי על סכומי התחייבויות התקפות ל

חוק יסודות התקציב אינו ". עודפי  מחויבי "עודפי  אלה נחשבי  ". ועל סכומי העוד# שנותרו
השימוש  ושר האוצר רשאי להתיר את ,מבחי  בי  עודפי  מחויבי  לבי  עודפי  לא מחויבי 

אי  להעביר עודפי  לא , ככלל"ת נקבע כי " בהנחיות לניהול התקציב שמפרס  אג.בשניה 
עודפי  מחויבי  ... מחויבי  כמקור תקציבי בתכנו  התקציבי אי  להתייחס לעודפי  הלא. מחויבי 

יועברו רק לאחר בדיקת עוד# המזומ  בסעי# ובדיקה כי כל ההתחייבויות בגינ  מועבר העוד# 
 ". חויב עדיי  בתוק#המ

כי העברת עודפי תקציב משנה לשנה מגדילה את ההרשאה להוצאה הממשלתית בלא הגדלה , יצוי 
העברת עודפי הרשאה מתקציב השנה הקודמת לתקציב . מקבילה של תחזית התקבולי  והמלוות

בתו  א  הסכו  הכולל של העודפי  שנותרו , השנה השוטפת עלולה להגדיל את הגירעו  בתקציב
 . השנה השוטפת קט  מסכו  העודפי  שהועברו מתקציב השנה הקודמת

במיליוני , נטו (2003 1998להל  בטבלה נתוני  על מסגרות תקציב המדינה ועודפי התקציב בשני  
  ):ח ובמחירי  שוטפי "ש

 *ÌÈ ˘· ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ„ÂÚÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ1998-2003 : 12טבלה 
 ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘

 ·Èˆ˜˙‰Ó 
È¯Â˜Ó‰  

)ÌÈÊÂÁ‡·( 

 ÔÈ· ˘¯Ù‰‰
 ÏÚ ·Èˆ˜˙‰

 ÂÈÈÂ È˘ 
ÚÂˆÈ·Ï 

 ÚÂˆÈ·
·Èˆ˜˙‰ 

 ÏÚ ·Èˆ˜˙‰
 ÛÂÒ· ÂÈÈÂ È˘

‰ ˘‰** 

 ·Èˆ˜˙ ÈÙ„ÂÚ
 ‰ ˘Ó Â¯·ÚÂ‰˘

˙Ó„Â˜ 
 ·Èˆ˜˙‰
È¯Â˜Ó‰ ‰ ˘‰ 

96.4% 14,071 155,524 169,595 7,545 161,288 1998 

97.5% 12,876 166,083 178,959 8,566 170,393 1999 

97.8% 14,975 175,537 190,512 9,586 179,427 2000 

99.4% 13,016 186,900 199,916 11,700 188,066 2001 

98.6% 14,668 196,314 210,982 11,196 199,086 2002 

95.3% 22,911 197,081 219,992*** 13,140 206,780 2003 

 ".ת לבנק ישראלהחזר חובו"ו" החזר חובות"הנתוני  אינ  כוללי  את סעיפי התקציב  *
מעודפי תקציב שהועברו משנה קודמת , סכומי  אלה מורכבי  מסיכו  סכומי התקציב המקורי **

 .לרזרבה הכללית" החזר חובות"ומסכומי  שהועברו במהל, השנה מסעי+ התקציב 
 מיליארד 3.7 הופחתו במהל, השנה מסעיפי התקציב 2003במסגרת הקיצוצי  שנעשו בתקציב שנת  *** 

  .כספיי  אלה נותרו ללא שימוש עד סו+ השנה.  והועברו לרזרבה הכלליתח"ש
והתקציב ,  חל גידול בעודפי התקציב שהועברו משנה לשנה2003 1988כי בשני  , מהטבלה עולה

ההוצאה בפועל בכל אחת מאות  שני  הייתה קטנה א# , ע  זאת. על שינוייו גדל בהתא  לכ 
לה תוספת התקציב הנובעת מהעודפי  שהועברו אליה מתקציב ולמעשה לא נוצ, מהתקציב המקורי
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ת להעברת העודפי  מאפשר לו לשלוט על סכו  "הצור  באישור מוקד  של אג. השנה הקודמת

מהנתוני  . העודפי  שיועבר משנה לשנה ועל מסגרת התקציב על שינוייו הנוצרת בעקבות זאת
הדבר נעשה . אפשר לחרוג מהתקציב המקוריאינו מ) ל"ת ואג# החשכ"אג(כי משרד האוצר , עולה

במסגרת הפיקוח השוט# על תזרי  המזומני  של פעילות הממשלה וכדי למנוע ככל הנית  חריגה 
שבה התקבולי  , 2000כי ג  בשנת ,  עולה8מטבלה . מיעד הגירעו  שנקבע בחוק הפחתת הגירעו 

וג  הגירעו  בפועל , ציב המקוריההוצאה בפועל הייתה קטנה מהתק, בפועל היו גדולי  מהתחזית
 .היה קט  מהיעד שנקבע בחוק

, בעוד שלגבי צד ההוצאות בתקציב המדינה ישנה יכולת בקרה סבירה"כי , ת הסביר בתשובתו"אג
הפער ... אשר אינ  ניתני  לשליטה ללא תיקוני חקיקה, צד ההכנסות מושפע מגורמי  אקסוגניי 

כיוו  , לחריגה ממסגרת ההוצאה, 2000בשנת , ועל לא הובילהגדול בי  יעד הגירעו  והגירעו  בפ
גבוה בישראל באופ  משמעותי מזה השורר במדינות , ג"ביחס לתמ, ששיעור ההוצאה הממשלתית

בשנת . אי  הגיו  בהגדלת הסקטור הציבורי בתקופות של האצה כלכלית, מלבד לכ . המתקדמות
המיתו  העמוק והמצב הביטחוני אליו נקלע עקב ,  חל קיטו  משמעותי בהכנסות המדינה2003

, ביחס לתקציב המקורי, הוביל לתת ביצוע, הפער בי  תחזית ההכנסות וההכנסות בפועל. המשק
 ". תוצר מעל ליעד הממשלה2.6% כאשר הגירעו  בפועל חרג ב

ל לממונה על התקציבי  מועדי  להעברת עודפי  " סוכמו בי  החשכ2003במהל  שנת  .2
כי שני שליש מה  יועברו , הוחלט, 2002לגבי עודפי  מחויבי  שנוצרו בשנת : כדלקמ מחויבי  
 מה  75%כי ,  נקבע2003לגבי עודפי  מחויבי  שנוצרו בשנת .  עד אפריל אותה שנה2003לתקציב 

 . זאת כדי לאפשר למשרדי  פעילות תקינה. 2004יועברו עד סו# מרס 
כי בניגוד לסיכו  האמור ע  ,  עולה2003תקציב לשנת מבדיקת האישורי  התקציביי  בסעיפי ה

כי בקשות רבות , עוד נמצא;  מס  העודפי  המחויבי 20% הועברו רק 2003עד אפריל , ל"החשכ
לגבי העברת . להעברת יתרת עודפי התקציב הועברו לוועדת הכספי  בנובמבר ובדצמבר אותה שנה

 מה  הועבר לתקציביה  של משרד 75% כי ,נמצא 2004עודפי תקציב מחויבי  שהועברו בשנת 
וכי לתקציב משרד ; דהיינו באיחור של חודשיי , 2004התחבורה ונציבות המי  רק בסו# מאי 

דהיינו באיחור של יותר משלושה , החינו  הועברו עודפי  אלה רק בתחילת יולי אותה שנה
 .חודשי 

הועברו , 2004סגרו עד סו# מרס כי במשרדי  שספרי החשבונות שלה  נ, ת הודיע בתשובתו"אג
וכי לפי חוק יסודות התקציב אי  חובה להעביר ;  מהעודפי  המחויבי  עוד באפריל אותה שנה75%

אינו בא לציי  חובה חוקית " עודפי  מחויבי "ולפיכ  המונח , עודפי תקציב משנה לשנה
 . להעברת 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘ ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÈÓÂÎÒ˘ ¯Á‡Ó ÌÈÙÒÎ ˙ ˘Ó Â¯˙Â
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÓÓÏ Â„ÚÂ  ˙Ó„Â˜ , Â¯·ÚÂÈ Ì·Â¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ Ï˘ ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï ,‚‡ ÔÈ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ" Û‚‡Ï ˙

Î˘Á‰" Ï- ÈÙÂÒ ÔÂ˙  ˙Ï·˜ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓÏ ÛÂÙÎ· ˙‡Ê ÏÎ 
ÚÒ· ¯˙Â ˘ Û„ÂÚ‰ ¯·„·Û„ÂÚ‰ ˘˜·˙Ó Â·˘ È˘‡¯‰ ÛÈ .È‡- ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈÙ„ÂÚ ˙¯·Ú‰

 ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘Ó ˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÛËÂ˘‰ Ì·Èˆ˜˙Ó ÔÓÓÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ˆÏ‡Ó „ÚÂÓ·
·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Úˆ·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰˘˜ÓÂ ˙Ó„Â˜‰ , ‰ÏÂÏÚ Û‡Â

ÌÈ˜ÙÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ·ÂÎÈÚÏ ÌÂ¯‚Ï ,ÌÈ Ï·˜ÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Ï. 
מרגע שידוע מהו היק# העודפי  המחויבי  פועל "  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ת ציי"אג
מקצת העודפי  אינ  . לתקציב השנה השוטפת, באישור ועדת הכספי , ת להעברת מרבית "אג

 ".מועברי  בשלב ראשו  וה  תלויי  בי  היתר בעמידה ביעדי המדיניות הכלכלית של הממשלה
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‰ÏÂÚ ÂÊ ‰·Â˘˙Ó ,ÎÈÚ‰ ÈÎ‚‡ ˙‡ ˘Ó˘Ó ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ„ÂÚ ˙ˆ˜Ó ˙¯·Ú‰· ·Â" ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÏÏÂÎ‰ ÁÂ˜ÈÙ· . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ıÂˆÈ˜ Ï˘ Í¯„· ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯ ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ Ì˘Ï ˙Â‡ˆÂ‰ ˙˙ÁÙ‰
ÈÂÏ‚ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ,ÂÚ Ï˘ Ì˙¯·Ú‰ ·ÂÎÈÚ Ï˘ Í¯„· ‡ÏÂÌÈ·ÈÂÁÓ ·Èˆ˜˙ ÈÙ„ . ˙‡Ê
„ÂÚÂ ,¯È·Ò „ÚÂÓ· ÂÈÏ‡ ¯·ÚÂÈ Â·Èˆ˜˙· ¯˙Â ˘ ·ÈÂÁÓ Û„ÂÚ˘ Ú„È „¯˘Ó ÏÎ˘ ·Â˘Á ;È‡-

‚‡ Ï˘ ‰„ÈÓÚ" Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ïˆ Ï ıÈ¯Ó˙ ÌÈ„¯˘ÓÏ ˙˙Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ‚‰Â · ˙
È ÂÈÁ Â È‡ ¯·„‰ Ì‡ Û‡ ˙ÙËÂ˘‰ ‰ ˘‰ ,ÏˆÂ Ó ‡Ï Û„ÂÚ ¯È˙Â‰Ï ‡Ï˘ È„Î ˙‡Ê ÏÎ .   

  היבטי  פרטניי   ת "משרד התמ
 תקציב אזורי פיתוח

Á Â ˙ È Ù  È ¯ Â Ê ‡ ·  „ ˜ Â Ó Ó  Ï Â Ù È Ë Ï  ˙ È  Î ˙ תכנית זו מקורה בהמלצות של ועדה :  ‰
הוועדה ). ועדת גבאי (42ציבורית שבחנה את החוק לעידוד השקעות הו  וכלי מעורבות חלופיי 

וק  לאחר שהממשלה החליטה להפחית את שיעור המענק הנית  על פי הח1996הוקמה ביולי 
אחד מכלי המעורבות . ח בשנה" מיליו  ש500  ההפחתה נאמדה בכ;למפעלי תעשייה באזורי פיתוח

 2000 1997בשני  . החלופיי  שהוועדה המליצה עליה  היה תכנית לטיפול ממוקד באזורי פיתוח
 במקו  ( יישובי  21 התכנית כללה השקעות ב. ח בשנה" מיליו  ש100 70 היה תקציב התכנית כ

: בכל מיני תחומי  שאינ  קשורי  ליעדי המשרד, )היותר על פי המלצת הוועדה  יישובי  לכל10 ב
 . תשתיות לתיירות וכדומה, תשתיות עירוניות, רווחה, חינו  ותרבות

ובכלל  את יישו  התכנית ,  בדק משרד מבקר המדינה את יישו  המלצות ועדת גבאי2000בשנת 
  המעידי  שהפרויקטי  שאושרו במסגרת התכנית דורגו לפי בביקורת לא נמצאו מסמכי. 43האמורה

 הובילה לחלוקת 21 ונמצא שהגדלת מספר היישובי  המשתתפי  בתכנית ל; סדר עדיפויות
ועקב כ  נמנע ביצוע  של פרויקטי  בעלי חשיבות , התקציב שהוקצה לביצועה לסכומי  קטני 

 בעת סיור של שרת התעשייה והמסחר ,2001בשנת , למרות זאת. שלמימוש  נדרש תקציב גדול
 יישובי  31הוסיפה השרה לתכנית הטיפול הממוקד עוד , לשעבר דליה איציק באזורי הפיתוח

 . יישובי 52כ נכללו בתכנית "ובסה, )150% תוספת של כ(
 לבטל את תכנית הטיפול הממוקד אול  המשרד המשי  לנצל את 44 החליטה הממשלה2002ביולי 

ג  לאחר החלטת , 2003שעמדה לרשותו עד סו# ינואר , 2002 שבתקציב לשנת ההרשאה להתחייב
 . הממשלה

ת עשה בדיקה פרטנית של הפרויקטי  הכלולי  בתכנית הטיפול "לאחר שמשרד התמ, 2003בשנת 
 הוא הערי  שלהשלמת  יידרש לו סכו  של , הממוקד שכבר החלו או שניתנה התחייבות בעבור 

ת התנגד לביצוע  של פרויקטי  שטר  החלו ושההרשאה להתחייב "ול  אגוא. ח" מיליו  ש170 כ
ולפיכ  גרס כי הסכו  הדרוש להשלמת פרויקט , בעבור  חויבה לאחר מועד החלטת הממשלה

__________________ 
 ממשלתיי  לאזורי הפריפריה כדי לעודד באמצעות החוק לעידוד השקעות הו  מועברי  משאבי  42

כגו  תכניות בתחומי ; מטרות אלה נית  להשיג ג  בכלי מעורבות חלופיי . תעסוקה ופיזור אוכלוסייה
 .הרווחה והתשתית, התרבות, החינו,

 .542' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„50‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2000 ראו  43
 .30.7.02" מ2366החלטה  44
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היה ראוי שעניי  , לדעת משרד מבקר המדינה. ח בלבד" מיליו  ש75הטיפול הממוקד הוא 

ש כדי שיכריע "או ליועמ, שתבהיר את החלטתהת יובא לממשלה כדי "המחלוקת בי  המשרד לאג
 . בדבר הפרשנות הראויה של ההחלטה

 לא נכלל כל סכו  בתקנות המיועדות לפרויקטי  2004  ו2003בתקציב המקורי של השני  
, 45,"הגישו עתירה לבג) מרו  הגליל ומעלה יוס#(שתי מועצות אזוריות שנכללו בתכנית . האמורי 

 עד מועד ; והמסחר לשעבר הבטיחה לה  שיבוצעו פרויקטי  בתחומ ובה טענו ששרת התעשייה
 .סיו  הביקורת לא נית  פסק די  בעתירה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Úˆ·Ï Ô˙È  ‰È‰È˘ È„Î˘-52˙È Î˙· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰  , ‚‰ 
 ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰· ·ˆ˜Â˙˘ ÌÂÎÒ‰˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ Ï·˜‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÏˆÙÏ „¯˘Ó‰

¯ ¯ÙÒÓÏ ˘Ó˘ÈÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ · .ÔÈÂˆÈ , ‡ÂÏÓ ˙‡ Û˜˘Ï ¯ÂÓ‡ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ·Èˆ˜˙˘
Â ÓÓ ˜ÏÁ ˜¯ ‡ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ . ˙Â„Â·Ú‰ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ·˜Ú

ÌÈ·¯ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ,ÔÈÎÙÂ‰ ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡Î ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰Â ; ¯·Î ‰Ï‡‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ‰Ú·¯‡·
Î ÂÚ˜˘Â‰-48˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 

, ושה מארבעת הפרויקטי  האמורי  היה קט  מעלות  הכוללתסכו  ההרשאה להתחייב בגי  של
א# כי ההרשאה , לעומת זאת, בפרויקט הרביעי. ועקב כ  נוצר פער מימו  שלא איפשר את השלמת 

לא נית  למשרד תקציב הוצאה במזומ  לש  השלמת , להתחייב תאמה את מלוא עלות הפרויקט
הקצאה יעילה של מסגרת התקציב העומדת ת ימצאו דר  ל"מ  הראוי שהמשרד ואג. העבודות

 .כדי לאפשר את השלמת  של הפרויקטי  שיוכח שה  עתידי  לתרו  למשק, לרשות המשרד
‰ È È ˘ Ú ˙  È ¯ Â Ê היזמי  . המשרד מפתח אזורי תעשייה באזורי פיתוח ברחבי האר,:  ‡

צבו  תוק2004בשנת . והמשרד מסבסד את היתרה מתקציבו, משלמי  למשרד חלק מעלות הפיתוח
והוצאה המותנית ; ח" מיליו  ש108הרשאה להתחייב בס  ; ח" מיליו  ש66למטרה זו הוצאה בס  

 .ח בתמורה להשתתפות היזמי  בהוצאות הפיתוח" מיליו  ש50בהכנסה בסכו  של 
1. ‡ˆÓ  , ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÒÈ¯Ù ÈÎ

˘Ó ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡Â „¯˘Ó‰ Ï˘˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ  . ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰ÁÂ„ ÍÎ ·˜Ú
 ˙‡ ÂÓÏÈ˘ ¯·Î˘ ÌÈÓÊÈ Ï˘ Ì˙Â˘¯Ï ÌÈÏÚÙÓ ˙Ó˜‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ Ú˜¯˜‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰Ï

ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÓ„ ;ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙Ó˜‰ ,‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ˜ÙÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ,˙·ÎÚ˙Ó ; ˙‚˘‰ ‰‰˙˘ÓÂ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡ , ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ¯˙ÂÈ· ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Û‡ ÈÏÂ‡Â-˜‰  ˙ Ë

‰ÏË·‡‰ .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
 החל המשרד בהליכי  לקליטת שני מפעלי  שאמורי  להעסיק " 2000שגיא "באזור התעשייה 

 מיליו  5  שילמו שני המפעלי  עבור פיתוח הקרקע סכו  של כ2003באוקטובר .  עובדי 300 כ
 המשרד וסכו  זה נרש  בתקציב המשרד כהכנסה מיועדת ומימ  התחייבויות קודמות של, ח"ש

החל המשרד בביצוע , שמונה חודשי  לאחר מכ , 2004רק ביוני . בתחו  הפיתוח של אזורי תעשייה
 .עבודות פיתוח במגרשי  המיועדי  למפעלי  אלה

__________________ 
  ).טר  פורס (' ÚÂÓ‰  ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓˆ‰  07348/03 "בג 45 
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2. È‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ·- ¯·Óˆ„2003 ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡ ·Èˆ˜˙· Ô‰ ‰˘˜ ÌÈ ÓÂÊÓ ˙˜ÂˆÓ ‰¯ˆÂ  
„˜ÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ·Èˆ˜˙· Ô‰Â .ÈÒ È˙˘Ó ‰Ú·  ÂÊ ‰˜ÂˆÓ˙Â· :È‡- ÌÂÎÒ· ‰‡ˆÂ‰ ·Âˆ˜˙

·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰ ˙¯‚ÒÓ· „¯˘Ó‰ Ô‰ÈÏÚ Ì˙Á˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Û˜È‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ;È‡Â-
Î˘Á‰Ó ˜ÈÙÒÓ ÔÂÓÈÓ ˙¯·Ú‰"Ï .„¯˘Ó‰ È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ , ·ÂÁ‰ ˙¯˙È ‰˙ÈÈ‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡ È ÂÈ·

Î ÌÈÓÂ˙Á ÌÈÓÎÒ‰Ó ˙Ú·Â ‰ ÌÈ Ï·˜Ï-20˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÌÂÏ˘˙· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ¯Â‚ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙Â
 ÌÈ Ï·˜ÏÎ ‰˙ÈÈ‰-100ÌÈÓÈ  .‚‡"Â˙·Â˘˙· ÔÚË ˙ , ÈÎ" ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „¯˘Ó‰ ˙„ÈÓÚ È‡

]‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ‡˘Â · [‰ÈÂ˜Ï ‰ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙ÓÓ ‡Ï‡ ÈÂ˜Ï ·Âˆ˜˙Ó ‰Ú·  ‡Ï ." ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÏÈ‡Â‰"Â˙Â˘¯Ï ‰„ÓÚ˘ ‰‡˘¯‰Ï Ì‡˙‰· ·ÈÈÁ˙‰ ˙ ,

‚‡ ÏÚ ‰È‰"˘Ù‡È „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÓÂÊÓ‰ ·Èˆ˜˙˘ ‚Â‡„Ï ˙ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÂÏ ¯.   
  היבטי  פרטניי   משרד התשתיות 

 פיתוח מפעלי מי  בניהול חברת מקורות 
מ "הוסמכה מקורות חברת מי  בע)  חוק המי  להל   (1959 ט"התשי,  לחוק המי 46מכוח סעי  

בתוק  תפקידה עוסקת מקורות בהפקת מי  . להיות רשות המי  הארצית)  מקורות להל  (
כמו כ  היא יוזמת את הקמת  של מפעלי מי  חדשי  בהתא  לתחזית הצריכה . פקת  לצרכני ואס

 . שמכינה נציבות המי 
מקורות מגישה תכניות למפעלי , 200246שנחת  בשנת , על פי הסכ  העלויות בי  מקורות לממשלה

). ת השיפוט ועד להל  ( לחוק המי  133שהוקמה מכוח סעי  , מי  לוועדת תכנו  בנציבות המי 
בוחנת את הפרויקטי  , 47ת"שמשתתפי  בה ג  נציגי  של משרדי הממשלה ובה  אג, ועדה זו

כל תכנית להקמת מפעל מי  שאושרה . הכלכלית והמשקית, המוגשי  לה מהבחינה הטכנית
אישור זה נדרש מאחר שעל פי הסכ  העלויות ; ת לקבלת אישורו"בוועדת השיפוט מועברת לאג

את ההפרש בי  הכנסותיה של , באמצעות תקציב התמיכות למחירי מי ,  למקורותהממשלה משלמת
מקורות ממכירת מי  וזכויות מי  לבי  סל הוצאות מוכרות תקניות שנקבע לה בגי  עלות הפקת 

שא  כי מקורות אמורה לממ  את מלוא עלות הפרויקטי  מתקציבה , יוצא אפוא. המי  והספקת 
 . עלות  ממומ  מתקציב המדינהחלק מ, באמצעות גיוס הו 

ת רשימת פרויקטי  שאישרה ועדת השיפוט וכ  הצעת " הגישה נציבות המי  לאג2003באוגוסט 
לא סוכ  נוהל כאמור , 2004ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת". פיתוח פרוייקטי"נוהל לאישור 

נכללו ברשימה עלות הפרויקטי  ש; ת לא אישר את ביצוע הפרויקטי  שנכללו ברשימה"ואג
ת לגבי "נמצא כי יש חילוקי דעות עקרוניי  בי  נציבות המי  לאג. ח" מיליו  ש730 הסתכמה ב

פרויקטי  אלה חשובי  מאוד לפיתוח מערכת ,  לדעת נציבות המי  אישור הפרויקטי  האמורי  
יקטי  ת יש לעכב את אישור  של מקצת הפרו"ואילו לדעת אג, אספקת המי  על פי תחזית הצריכה

 .להל  שתי דוגמאות לבעיות שנוצרו כתוצאה מעיכובי  אלה. משיקולי  כלכליי  והנדסיי 
 כתב נציב המי  לסג  הממונה על התקציבי  בעניי  אחד מהפרויקטי  שנכללו 2004במרס  .1

אינני יכול לחכות לאישור האוצר כדי לקד  ): " פרויקט הקו החמישי לירושלי  להל  (ברשימה 
...  חודשי 19החומר הועבר לאישור לפני . שובה לאספקת מי  לכל אזור איילו  ירושלי מערכת ח

__________________ 
 363' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2002 ראו ב 46
 נציגיו משתתפי  בדיוני הוועדה 2004כי רק החל משנת , ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"אג 47

 . כמשקיפי 
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ל מקורות להתחיל בביצוע "הנציב הוסי  כי הנחה את מנכ". וטר  התקבלה התייחסות כלשהי מכ 

וביקש מסג  הממונה על התקציבי  , לפי החלטות ועדת השיפוט, הקטע הראשו  של הפרויקט
 . ל מקורות שאי  הוא רשאי לבצע את הפרויקט"נכלבטל את הודעתו למ

מת  אישורו לביצוע חלק מהפרויקטי   כי הסיבה לאי, ת הסביר למשרד מבקר המדינה"אג
כנדרש בהסכ  , כלכליות לביצוע  האמורי  היא שנציבות המי  לא הציגה חלופות הנדסיות

גו בה  כמה חלופות כאלה לכל שהוצ, מעיו  בכמה תכניות שהוגשו לוועדת השיפוט עולה. העלויות
 . וכי לפרויקט הקו החמישי לירושלי  הוצגו שבע חלופות, פרויקט

התמשכות הטיפול באישור פרויקט הקו החמישי לירושלי  לאחר , לדעת משרד מבקר המדינה
על , שנבח  ואושר בוועדת השיפוט המקצועית והשהיית התשובה לפניותיו של נציב המי  בעניי  זה

וכ  הוראת הנציב , בות שהוא מייחס לפיתוחה של מערכת אספקת המי  לירושלי א  החשי
. ת אינ  עולות בקנה אחד ע  כללי מינהל תקי "למקורות להתחיל בביצוע הפרויקט בלי אישור אג

ראוי היה שהצדדי  ינסו ליישב את חילוקי הדעות ביניה  כדי להביא לביצוע הפרויקט בתו, פרק 
 . צדדיות או לחילופי  שיביאו את חילוקי הדעות להכרעת הממשלה  פעולות חדזמ  סביר ולא יעשו

ל " בי  נציגי מקורות לנציגי נציבות המי  הודיע מנכ2004בסיכו  דיו  שהתקיי  בספטמבר  . 2
מקורות כי הוא אינו מוכ  לקבל עליו את האחריות למחדל הנובע מעיכוב במת  אישור לביצוע 

 . קני התפלה למערכת הארציתפרויקטי  של חיבור מת
 Úˆ·˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰ÏÙ˙‰‰ È ˜˙Ó ¯Â·ÈÁ Ë˜ÈÂ¯Ù

‰ÏÙ˙‰‰ È ˜˙Ó ˙Ó˜‰ ‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ·48 ;‚‡ Ï˘ Â·Â¯ÈÒÂ" ¯˘‡Ï ˙
 Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈÓ‰ ˙ËÈÏ˜Ï ˙Î¯ÚÓ ‰È‰˙ ‡Ï ˙Â¯Â˜ÓÏ˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ÈÂ˘Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ˙‡

˙‰‰ È ˜˙Ó·‰ÏÙ .‚‡ ÏÚ ÍÎÈÙÏ" ˙‡ Ì„˜ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÌÈÓ‰ ˙Â·Èˆ Â ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÙÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ¯Â˘È‡ . 

ת נוסח של הצעת נוהל " היא שלחה לאג2002כי ביוני , נציבות המי  הסבירה למשרד מבקר המדינה
שעל , הנציבות הוסיפה. ת לא השיב עליו"גאול  א, ת"המסדיר את תהליכי העבודה בינה לבי  אג

. ת להתרכז בהיבטי  תקציביי  בלבד ולא לעסוק בענייני  מקצועיי  שבסמכות נציב המי "אג
 . פה בי  הצדדי  ת כי נוהלי העבודה סוכמו בעל"בעניי  זה השיב אג

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙Â¯È‰·· ¯È„‚‰Ï ·Â˘Á ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ÁÎÂ 
ÂÏÁÌÈÓ ÈÏÚÙÓ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ¯Â˘È‡· ÌÈÏÙËÓ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ :ËÂÙÈ˘‰ ˙„ÚÂ ,

ÌÈÓ‰ ·Èˆ  ,‚‡"˙Â¯Â˜ÓÂ ˙ .‚‡ Ì‡" Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˘È˘ ¯Â·Ò ˙
ÌÈÓ‰ ˜˘Ó , ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ

ÌÈÓ‰ ·Èˆ Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ,˙Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ‡È·È˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÂ È˘ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ 
‰Ê ‡˘Â · ‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÓ„Â˜.  

__________________ 
 מיליו  315תפלת מי י  בהיק+ של  החליטה הממשלה שעל נציבות המי  להיער, לה2003באפריל  48

 ).כלכלי" של הקבינט החברתי5/החלטה חכ(ק בשנה באמצעות מתקני התפלה "מ
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 שנתית  הכנת תכנית תקציב רב
הממשלה תכי  לקראת כל שנת כספי  תכנית תקציב )  א"(, משק המדינה: א לחוק יסוד3לפי סעי  

שנתית שתכלול את הצעת חוק התקציב לשנה הקרובה וכ  תכנית תקציב לשתי השני  הבאות  רב
שנתית ביחד ע  הצעת חוק  הממשלה תניח על שלח  הכנסת את תכנית התקציב הרב)  ב.   (האחרי

 כל הצעת חוק תקציב שתגיש הממשלה לכנסת תתבסס על תכנית התקציב )  ג.   (התקציב
 ".שנתית שהוכנה והונחה על שולח  הכנסת לפי סעי  זה בשנה הקודמת הרב

ונאמר בה  כי היא אינה נקבעת , )ש" תר להל  (שנתית  ת מדובר ג  בתכנית תקציב רב"בהנחיות אג
ש מפורטת "התר. ומידת הפירוט הנדרשת בה אינה כשל התקציב השנתי המפורט" ברמת חוק"

ונחלקת ) יש כמה סעיפי תקציב בעלי מאפייני  משותפי " מעטפה"בכל " (מעטפות"ברמה של 
ותקציב הפיתוח חמש " מעטפות"התקציב הרגיל כולל עשר . לתקציב רגיל ולתקציב פיתוח

ברמה של סעיפי  ) מסגרות תקציב" (גגות"בהנחיות נקבע כי אי  לסכ  ע  המשרדי  ". מעטפות"
תלווה " מעטפות"וכי מסגרת ההוצאה המפורטת ב; לשתי שנות הכספי  שלאחר השנה הבאה

עוד נאמר . ש"ועיקרי התכנית ישולבו בחוברת שתציג את התר, שנתית לכל משרד בתכנית פיתוח רב
ת "בפועל המשרדי  אינ  מגישי  לאג". לא תיסגר חוברת תקציב ללא הגשת תכנית זו"כי , בהנחיות

 .ש"ת אינו מתבסס על תכניות כאלה בהכנת התר"וממילא אג, שנתיות באופ  שוט  תכניות פיתוח רב
 בכנסת  שאושר2006 2004ש לשני  "העיקריות בתר" מעטפות"להל  בטבלה פירוט הסכומי  ב

  ): ח"במיליארדי ש (2004בינואר 
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 ·Èˆ˜˙‰ ˙È Î˙·

 ˙ ˘Ï2006 

 ÌÈÓÂÎÒ‰ 
 ·Èˆ˜˙‰ ˙È Î˙·

 ˙ ˘Ï2005 

 ÌÈÓÂÎÒ‰ 
 ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰·

 ˙ ˘Ï2004 ‰"˙ÂÙËÚÓ" 

   ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰ 
 *משרדי ממשלה 11.3 11.1 11.1

 ביטחו  וביטחו  פני  49.0 47.8 48.3

 שירותי חברה ורשויות מקומיות  50.3 50.2 50.1

 תשלומי העברה לפרטי  29.1 28.2 28.8

 ריבית וסבסוד אשראי 35.7 32.3 31.0

 שונות 13.2 13.3 13.4

182.7 182.9 188.6 Ò"‰
   ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙ 

 תשלו  חובות 51.0 56.3 54.7

 **השקעות בתשתית 5.9 6.1 6.4

 מת  אשראי למשכנתאות 5.5 5.5 5.5

 שונות 3.7 4.5 4.1

70.7 72.4 66.1 Ò"‰ 
253.4 255.3 254.7 Ò"ÏÏÂÎ ‰

 .זו כוללת את כל ההוצאות המינהליות של משרדי הממשלה" מעטפה" * 
בתיירות ובבניית , בתעשייה, במי , זו כוללת בי  היתר את השקעות הממשלה בכבישי " מעטפה" ** 

 .תות לימודכי
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וממילא , ש איננה מפרטת את מסגרת התקציב המיועדת לכל אחד מסעיפי התקציב"מאחר שהתר

 בפועל אי  היא יכולה לשמש למשרדי  בסיס תכנו  תקציבי , אינה מפרטת תכניות בכל סעי 
ש לא נית  לדעת מה ההרכב המפורט של כל "ג  מדברי ההסבר שצורפו לתר, יתר על כ . שנתי רב
ובי  , המיועדת להשקעות בתשתית אינה מפרטת את סוגי התשתיות" מעטפה"ה, לדוגמה". פהמעט"

א  שרוב ההשקעות בפיתוח . שנתית המיועדת לפיתוח התחבורה היתר את תכנית התקציב הרב
שנתי שמבטיח למשרד במידה  אי  תקצוב רב, שנתיי  התחבורה היבשתית ה  בפרויקטי  רב

 .  תזרי  המזומני  שסביר שיידרש לביצוע גדולה של ודאות שיהיה לו
, שנתי של המשרדי  נעשה באמצעות מכשיר ההרשאה להתחייב התקצוב הרב, ת"לדברי אג

המעוג  בחוק יסודות התקציב ומאפשר לממשלה להתחייב בשנת כספי  בגבולות הסכומי  
אלה מגבילי  סכומי  . הנקובי  בהרשאה להתחייב בתכניות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנה

התשלומי  בגי  התקשרויות אלה ; את היק  ההתקשרויות שמותר למשרדי  להתקשר באותה שנה
כלומר ההרשאה להתחייב מאפשרת לגשר על פני כמה שנות . יכולי  להתפרס על כמה שנות כספי 

 . 49שנתיי  כספי  ולבצע פרויקטי  רב
‚‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È‡ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰‰ ÈÎ ˙ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ 

¯˙Ï"˙ÂÈ¯˜ÈÚ ˙Â·ÈÒ È˙˘Ó ˘   :1  .‚‡" ·Èˆ˜˙· ˜¯ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ·ˆ˜˙Ï ‚‰Â  ˙
ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙· ‡ÏÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ ,·¯ ˙Â¯˘˜˙‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˘È ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙· Ì‚˘ Û‡-

 ˙È˙ ˘)˙Â¯ÈÎ˘ ÈÊÂÁ ÔÂ‚Î   .(2  .ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ , ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÈ‡ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ·
È˙Ó‡˙ÌÚ ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ÌÈ„ÚÈ  , Ú·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰˘

Ì˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ˜Â„·˙Â .·¯ ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰·-¯˙· ˙Â·Â‚Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÈ˙ ˘"˘ ,
È·ËÈÓ ‰È‰È ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ˘˘Á ˘È . 

ת "אג, הממשלה תחליט על תקציב רב שנתי"כי א  , ת הודיע בתשובה למשרד מבקר המדינה"אג
יש לזכור כי תחזית ההכנסות לשנה אחת הינה ... ישנה את אופ  התקצוב בהתא  להחלטותיה

כמו כ  סדרי העדיפויות של הממשלה משתני  בהתא  , בעייתית לחיזוי קל וחומר למספר שני 
ברור שיש ... 15% לקואליציה הרלוונטית וכל זאת כאשר חלקו הגמיש של התקציב הינו פחות מ

 ". המעטפות משמעות א  כי השימוש בו מוגבללתקציב 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ È˘Â ÁÂÂË ÈÎÂ¯‡ ˙ÂÈ È„Ó È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È

·¯ ·Èˆ˜˙ ˙È Î˙· ÈÂËÈ· ÂÏ·˜È˘ ÌÈÈ ·Ó-˙È˙ ˘ ;¯˙ ÔÈÎ‰Ï Ô˙È " ÔÂÁËÈ· ÔÈ‡ ¯˘‡Î Ì‚ ˘
‰ ÌÈ ˘· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ¯·„·Â ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ¯·„· ‡ÏÓ˙Â‡· . ·Èˆ˜˙

‰"˙ÂÙËÚÓ "·¯ ÔÂ Î˙Ï È‰˘ÏÎ ˙È˘ÓÓ ‰ÓÂ¯˙ Ì¯Â˙ Â  È‡ ˙ÓÈÈ˜‰ Â˙ ÂÎ˙Ó·- Ï˘ È˙ ˘
ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ÈÓÂ‡Ï ÔÂ Î˙ÏÂ .¯˙‰ Ï˘ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰" ‰  È‡ ˘

ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙ÂÈ Î˙Â ÌÈ„ÚÈ ‰‚ÈˆÓ ,Ì˙‚˘‰ ˙„ÈÓ Ï˘ ‰ ÈÁ· ˙¯˘Ù‡Ó ‰  È‡ ‡ÏÈÓÓÂ .
 ˙¯˘Ù‡Ó ‰  È‡ Ì‚ ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰ËÂ˘Ù ‰ÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ˙Ò ÎÏ

‰"˙ÂÙËÚÓ "¯˙· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ ˘Ï ÂÚ·˜ ˘" ˜ÂÁ· Â¯˘Â‡˘ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ·Ï ˘
‰ ˘ ‰˙Â‡· .   

__________________ 
 .144' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„54 בעניי  זה ראו  49
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 רפורמה בשיטת התקצוב 
הוא ליזו  שינויי  , במסגרת גיבוש המדיניות הכלכלית, ת"אחד מתפקידיו של אג, כאמור .1

 הגישה ועדה ציבורית מקצועית לבדיקה כוללת של 1989ד בשנת עו. מבניי  ורפורמות במשק
 ועדת  להל  (ל "שירות המדינה וגופי  הנתמכי  מתקציב המדינה בראשותו של מר חיי  קוברסקי ז

ועדת . דוח שמסקנותיו נגעו בי  היתר לתהלי, התקצוב והכנת התקציב במשרדי הממשלה) קוברסקי
ובה  חסרונות , ועדיי  קיימת,  התקצוב שהייתה קיימת אזקוברסקי הצביעה על חסרונות בשיטת

 :אלה
או " תפוקות" ואי  בה מידע על, בעיקר תשומות כספיות, מערכת התקצוב מתארת תשומות )א(
משו  כ, אי אפשר לבחו  את הזיקה בי  הוצאות לתוצאות ולהערי, את היעילות של ". הישגי "

 .תכניות ופעולות
והדבר פוגע בי  היתר בגמישות , המאופיי  בפירוט רב, " פריטי תקציב"התקציב הוא  )ב(

 .הניהול ופוג  ביכולת הראייה הכוללת
 .אי  בתקציב המשרדי התמקדות מפורשת בקביעת עדיפויות )ג(
ובדר, כלל הכנת תקציב חדש נעשית על ידי הוספת סכומי  לבסיס , התקציב הוא תוספתי )ד(

בלי לבחו  בשיטתיות ובסדירות את נחיצות  והצדקת  של , ממנוהתקציב הקיי  או הפחתת סכומי  
 .פעולות ותכניות תקציב קיימות

א, מסגרת זמ  זו אינה מספקת פרספקטיבת זמ  מתאימה כדי לבחו  ", התקציב הוא שנתי )ה(
, מסגרת זמ  של שנה יוצרת קשיחות, זאת ועוד. את המשמעות ואת ההשלכות של תכניות ופעולות

 ".לשנות תכניות ופעולות ממשלתיות בתו, שנהשכ  קשה 
, א, המליצה לגבש גישה כוללת, הוועדה לא המליצה לאמ0 בישראל שיטת תקצוב חלופית כלשהי

 .50ולפיה יישמר העיקרו  של תכנו  התקציב ככלי ניהולי וכמכשיר שיבטא את סדרי העדיפויות
ידי  בשקיפות של עיקרי א  שנעשו שיפורי  מתמ. שיטת התקצוב לא שונתה, כאמור .2

בדברי ההסבר ובלוחות הזמני  של דיוני , בפירוט השינויי  בתקציב, בתחזית ההכנסות, התקציב
בדיוני  על , 2000באוגוסט . 51הצור, ברפורמה בתהלי, התקצוב נותר בעינו, הממשלה והכנסת

 :52החליטה הממשלה כדלקמ , 2001אישור התקציב לשנת 
מספר יחידות , בתאו  ע  השרי  הנוגעי  בדבר,  לקבועלהסמי, את שר האוצר .א"

 .ממשלתיות בה  יוגדרו וימדדו יעדי תפוקות כחלק מהלי, בקרת וניהול התקציב
יוגדרו יעדי התפוקות למדידה , בכל אחת מהיחידות הממשלתיות שיקבעו כאמור .  ב

 כל יחידה .כפי שתאשר הממשלה, בהתא  למסגרת ולהרכב התקציב, 2001 תקציב  לעניי
 .ח רבעוני המציג את השגת היעדי  אל מול התכנו "תגיש לשר הממונה ולשר האוצר דו

יהוו מסגרת לדיוני , 2001תוצאות יישו  מדידת יעדי התפוקות במסגרת תקציב  .  ג
 ".2002תקציב 

__________________ 
אול  המלצות הוועדה לא ,  החליטה הממשלה לאשר עקרונית את דוח ועדת קוברסקי1990בינואר  50

 . 16"15' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„53 בעניי  זה ראו ב. יושמו
ל לייש  רפורמה מקיפה במערכת החשבונאות " החל החשכ2003כי בשנת , בעניי  זה ראוי לציי  51

שעיקרה הנהגת כללי חשבונאות על בסיס מצטבר במשרדי הממשלה וניהול מרכזי של , הממשלתית
 .הרכש הממשלתי

 . בעניי  קביעת יעדי תפוקות ומדידת  ביחידות ממשלתיות2245החלטה  52
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שבעקבות ההחלטה , 2004ת הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "אג. ג  החלטה זו לא יושמה

ובה  הלשכה המרכזית ,  ניסיו  להגדיר תקציב תפוקות בכמה יחידות ממשלתיותנעשה
אול  ניסיו  זה לא עלה , לסטטיסטיקה שבמשרד ראש הממשלה ומינהל האוכלוסי  שבמשרד הפני 

 .יפה
משרדית לקידו  רפורמה בדרכי הניהול והתקצוב באמצעות   הוקמה ועדה בי 2003בשנת  .3

. 2004ודוח הוועדה הוגש לשר האוצר מר בנימי  נתניהו במאי , "משלתיותסוכנויות ניהול מ"הקמת 
 . 53הד  בעבודת המטה של משרדי הממשלה, ב53בנספח לדוח הובאו קטעי  מדוח שנתי 

הונהגה , ניו זילנד ושוודיה, קנדה, אוסטרליה, ובה  ארצות הברית, במדינות מפותחות רבות .4
שעיקרה מעבר , ה הדרגתית בשיטת הניהול והתקצובבשנות התשעי  של המאה העשרי  רפורמ

בשיטת תקצוב זו התקציב אמור להיגזר מהמדיניות הכוללת של הממשלה . לתקצוב לפי תפוקות
התכניות . ש"לרבות התר, ומתכניות עבודה של היחידות הממשלתיות) הגדרת יעדי  וסדרי עדיפות(

ויש לקבוע בה  ,  היחידות הממשלתיותוהתקציב אמורי  לשק  את מכלול האמצעי  להשגת יעדי
תכנית אסטרטגית : התקצוב לפי תפוקות מתבסס על שלוש אבני יסוד. מדדי  לתפוקות ולתוצאות

 .תכניות פעולה שנתיות ודוחות ביצוע שנתיי ; שנתית רב
 שמחייב כל סוכנות פדרלית לקבוע 54 אישר הקונגרס בארצות הברית חוק1993בשנת , לדוגמה

 בכרבע מיחידות 1999יישו  החוק החל בהדרגה בשנת . פעולותיה וכ  מדדי  לתפוקותתכנית לכל 
 15כמו כ  אימצו את השיטה . ובה  יחידות כגו  מס הכנסה ומשרד ההגנה, הממשל הפדרלי

בעיקר , בשני  האחרונות יש התקדמות רבה ביישו  השיטה ובהישגיה. ממדינות ארצות הברית
עבודות מחקר שנעשו בנושא העלו את הצור, , ע  זאת. מדידת הביצועבשלבי התכנו  האסטרטגי וב

 .55בעיקר בתחו  הקצאת המשאבי  לפי הביצועי  בפועל, בשיפור השימוש בשיטה
;  הצור, להתמקד בתפוקות ולא בתשומות1989בניו זילנד נקבע כבר בשנת : דוגמאות נוספות

. 56ות ולדווח על השגת מטרות אלה נדרשה הממשלה לקבוע את מטרותיה הפיסקלי1994ובשנת 
במהל, שנות התשעי  של המאה העשרי  החלה אוסטרליה לייש  בהצלחה את שיטת התקצוב לפי 

שירות בתי הסוהר , המשטרה, כגו  משרד הבריאות, תפוקות בכמה גופי  ממשלתיי  וציבוריי 
ופי  אלה ולהגביר הגדרת התפוקות ומדידת  אפשרה לאתר חוסר יעילות בפעילות  של ג. והרכבת

ובו דוגמאות להישגי  , 58 פרס  משרד האוצר האנגלי דוח2004בשנת . 57את הביקורת עליה
מדידת , התמקדות בקביעת מטרות, בי  היתר, שהושגו בעקבות רפורמה בשירות הציבורי שכללה

ההישגי  הבולטי  שצוינו ה  בתחומי הבריאות . הביצוע ובקרה על השגת היעדי  שנקבעו
ומניעת ) שיפור בהישגי התלמידי  במתמטיקה ובלשו (החינו, , )תת מש, ההמתנה לניתוחי הפח(

 ).שינוי במגמת הפשיעה(פשיעה 
__________________ 

53  È˙ ˘ ÁÂ„· Â‡¯53· ,עבודת המטה במשרדי הממשלה"בפרק , ובדוח זה. 94' עמ." 
54 Governmental Performance and Results Act, 1993. 
55  J.Breul, "The Government Performance and Result Act - 10 Years Later", Journal Of 

Government Financial Management (2003). 
56 T.M Carlin & J. Guthrie, "A Review of Australian and New Zealand Experiences with 

Accrual Output Based Budgeting" (2000).  
57 J. Pierce & N. Puthucheary, "Using Performance Measures to Drive Change within the 

Public Sector" (1997). 
58 HM Treasury - Cabinet Office, Devolving Decision Making: 1-Delivering Better 

Public Services: Refining Targets and Performance Management (2004). 
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 ˙ÂˆÏÓ‰· Ë¯ÂÙÓ ÈÂËÈ· Ï·È˜Â ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯·Î ‰ÏÚÂ‰ ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘· ‰Ó¯ÂÙ¯· Í¯Âˆ‰
¯Â·Èˆ È˘ ‡Â ‰ÈÓ„˜‡ È˘ ‡ Ï˘ ¯˜ÁÓ ˙Â„Â·Ú·Â È˜Ò¯·Â˜ ˙„ÚÂ , ˙ËÏÁ‰· Ú·˜  Û‡Â

‰Ï˘ÓÓ ËÒÂ‚Â‡Ó 2000 ;ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ÔÂÈÚ¯‰ ‡ˆÂ‰ ‡Ï ‰Î „Ú ÌÏÂ‡ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰Ê ‡˘Â · ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂ„Ï , ÂÈ·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ- 

·Èˆ˜˙‰ È„ÚÈÂ ˙ÏÏÂÎ‰ ·Âˆ˜˙‰ ˙ÂÈ È„Ó Ï˘ Ì˙ÚÈ·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â , ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡
ÈÈÏ‡È¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Â ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÒ  ÈÙ‰Â Ì

 ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰- ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ÏÚ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ „·· „·Â 
˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ· .  

✯ 
 

 ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ· ‰¯˘Â‡˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ2004Î ‰˙ÈÈ‰ -255˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,
 ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ·Â2003Î -270˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á .‰ ˙ÂÈ È„Ó ‡ËÈ· ÌÈ ˘ Ô˙Â‡Ï ·Èˆ˜˙

‡ÓÈÈ˜ ˙· ‰ÁÈÓˆ Ï˘ ÏÂÏÒÓÏ Â¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÔÂ˙ÈÓ‰Ó ˜˘Ó‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰„ÚÂ ˘ ˙ÈÏÎÏÎ ,
 ˙ÈÏ˜ÒÈÙ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ÏÚ ÛÒÂ - ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ˙È˙‚¯„‰ ‰˙ÁÙ‰ 

¯ˆÂ˙Ï ˙ÈÒÁÈ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ,ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙ Ë˜‰. 
Ó‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯Ë ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â˙ÁÙ‰ Ï˘ ‰¯„Ò ÏÚ

·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ· ,˙È˙˘˙· ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ÂÏÁÂ‰˘ ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙Â˙ÁÙ‰ ÂÈ‰ Ô·Â¯˘ .
‰ÁÈÓˆ ˙ÂÎÓÂ˙ Ô‰ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡Â ,È‡ ‰¯ˆÂ - ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰

ÂÓÚÏ È„Î ˙Â˘Ú ‰ ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ‰ÁÈÓˆ‰ „ÚÈ· „ÂÓÚÏ È„Î ˙Â˘¯„ ‰ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈ· „ . ¯Á‡Ó
 ˜˘Ó‰ ˙Â·ÈˆÈÏ ˙ÈÁ¯Î‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰ÈˆÏÙ È‡‰ „ÚÈ·Â ‰Ï‡ ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ˘

È‡ ˙ Ë˜‰ÏÂ-Â· ˙Â‡„ÂÂ‰ ,Ï‡¯˘È ˜ · ÔÈ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÈÂ‡¯ , ÔÎÂ
 ˙ÂÈ È„ÓÏÂ ˙È¯ËÈ ÂÓ‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ˙ÂÁ ‰‰ ˙‡ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˙È· ‚Èˆ‰Ï

˙ÈÏ˜ÒÈÙ‰ . „ÂÚ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÁÂÂ„È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯ , ÏÚ ¯Â·ÈˆÏÂ ˙Ò ÎÏ
ÌÈÈÏ˜ÒÈÙ‰Â ÌÈÈ¯ËÈ ÂÓ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ , ÌÈ„ÚÈ‰ Â‚˘Â‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·Â

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘. 
È‡Ï ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰-È‡ ‰˙ÈÈ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰-ÈÊÁ˙ ˙Â˘ÓÓ˙‰˙ÂÒ Î‰‰ ˙ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˘ÚÈ˙ ÏÚÂÙ· ˙ÂÒ Î‰Ï ·Èˆ˜˙· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Ó¯ ˙Ó‡˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘· ,È¯ÏÂ„ÂÓ ·Èˆ˜˙· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘Â , ÚÂˆÈ·Ï Â¯˘ÙÂÈ Â ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ˘
˙ÂÒ Î‰‰ ˙ÈÊÁ˙ ˘ÓÓ˙˙ Ì‡ ˜¯ . ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÂÊ Í¯„·

Î˙·Â ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰Ì‰Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ . 
 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ È„ÚÈ ˙‡ ˙Â¯È‰·· ‚Èˆ‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡ ·Èˆ˜˙‰ ‰ ·ÓÂ ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡Â , ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡
Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÈÏÂ‰È  ÈÏÎÎ , ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ „Â„ÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡Â

ˆÂ˙‰ ÔÈ·Ï Â˘Ú ˘Â‚˘Â‰˘ ˙Â‡ . ˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ˘È‚‰Ï ÌÈ˘¯„  Ì È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰
·¯Â-·¯ ·Èˆ˜˙Â È˙ ˘ ·Èˆ˜˙ ˙ Î‰Ï ÒÈÒ· Â˘Ó˘È˘ È„Î ˙ÂÈ˙ ˘-È˙ ˘ , ÌÈ ÈÎÓ Ì È‡ Ì·Â¯Â

‰Ï‡Î ˙ÂÈ Î˙ .·¯ ·Âˆ˜˙Â ÔÂ Î˙- ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈÂ ÌÂÊÈÈ Ì˘Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÈ˙ ˘
ËÏ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ Ì˘ÏÂ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ‰„È„ÓÏ ÌÈÏÎ ˙¯ÈˆÈ ·‚‡ ÍÂ¯‡ ÁÂÂ

·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·· Â„ÓÚ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ Ï˘ ˙È˙ÂÎÈ‡Â ˙È˙ÂÓÎ. 
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‡ˆÓ  ,‚‡˘" Â‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ¯˘‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ·ÎÚ ˙

ÂÎÂ˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯‚ÒÓ· Ì˙Â‡ Â¯˘È‡ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÙÂ‚ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓÂ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ¯È„‚‰Ï

‚‡ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰Â" ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â · ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ·Ï ˙
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ··. 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‚‡Ï˘" ÂÏÂ‰È ÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· „Â‡Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘È ˙

ÛËÂ˘‰ ;‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˘ÙÂÁ ÍÎ ·˜ÚÔË˜ Ì‰È·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È ·  .‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ,
·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘ È„ ÔÈ‡ ÈÎ . ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ

·Â˙Î Ï‰Â Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡ ,‚‡ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ·ÈÈÁÓÂ „ÈÁ‡" ÏÎ· ÌÈ„¯˘ÓÏ ˙
·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙ Î‰Ï Ú‚Â ‰ . 

‚‡"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ˙ ,È˘Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ Â È· ˙Â¯·„È‰‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ¯ÂÙ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ·Ï , ·Èˆ˜˙ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÍÈÏ‰˙· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙Â·ˆÈÈ˙‰ ÁÎÂ  ÈÎÂ

 ˙ ˘Ï ‰ È„Ó‰2005 .‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ , ·Èˆ˜˙Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„ ‰Ê ÏÏÎ·Â
¯ÂÙÈ˘ ÌÈ ÂÚË .ÂˆÓÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ÈËÈ¯Ù ˙ÂÓÎ ˙‡Â ·Èˆ˜˙‰ ‰ ·Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ ‡

˙Â‡ˆÂ˙‰ ÔÈ·Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙„È„ÓÏ ÌÈÎ¯„ . ˙Â·È˘Á ÏÚ· ÈÏÂ‰È  ÈÏÎ ‡Â‰ ·Èˆ˜˙‰
‰Ï˘ÓÓÏ ‰·¯ , ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ˙ÏÚÂ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Â ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ÂÏÏÎ˘Ï ‰ÈÏÚÂ

˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÂ‰È . 
 


