
 23.1.2020 מפגש תקציבים –מדים ממשל עם ממשלה לו

 , אגף תקציבים במשרד האוצר.הרצאה של איליה כץ, רכז צוות מקרוסיכום 

 סיכמה: מיכל שטרנברג

 תיאור האגף: 

 

. לרוב אחרי ארבעה תפקידים לכל  25-40וכלכלנים בין הגילאים כלכלניות  70ולל כ אגף תקציבים כ -

 עות. יבואין קהיותר יוצאים מהאגף 

אינם כפופים אחד לשני אלא פקידים שונים שהם תבעלי  שישה מקבילי מנכלים:משרד האוצר יש ב -

וכל אחד אמון על תחום פעולה אחר של המשרד. על אגף  למנכ"ל המשרד שווים מבחינת היררכיה

 . תקציבים אחראי הממונה על התקציבים

, ראש רשות המיסים, (ל"החשכהחשב הכללי ) רמנכ"ל משרד האוצ לראש אגף התקציבים, יםמקביל -

 . הכלכלנית הראשית, ראש רשות שוק ההון והממונה על השכר 

 

 

 



 מבנה האגף: 

 

מול כל אחד מהמשרדים.   מראה של המשרדים ויש רפרונטרהאגף תקציבים בנוי במבנה של תמונת  -

על פי נושאים  תחת הממונה יש סגנים שאמונים על נושאים שונים תחתיהם רכזים ותחתיהם רפרנטים

 . שונים

שה ורכז מטעם אגף ובין רפרנט לשל של היא של אגף תקציבים במשרד עובד מול צוותהדינמיקה  -

אי על רסגן ממונה תקציבים שאחשיש כשהסגן הממונה הוא אחראי על מספר נושאים. כך  תקציבים. 

כלל הנושאים החברתיים ותחתיו רכזים ורפרפנטים לכל אחד מהמשרדים הרלוונטיים. כשמהצד של 

)תקציבינים וכו( מול  ש העסוקים בתקציב המשרדיאי 100כהמשרד, כשמדובר במשרד גדול יש 

 חמישה אנשים בתוך האגף כך שהרזולוציה היא שונה.  -שלושה

האגף כוללת את גודל העוגה הממשלתית ומקורות התקציב שלה= מדיניות פיסקלית האחריות של  -

. תותכנון ואישור התקציב הממשלתי שהוא הכלי הכי משמעותי לקביעת ושיקוף מדיניות ממשלתי

, כיצד מתחלק הכסף ולאן וגם  בנוסף עוסקים במציאת כשלים מבניים וניהול רפורמות לפתור אותם.

 הולך. 

 

 



 : צוות מקרותפקידו של 

הוא הצוות במשרד האוצר שאחראי לתהליך אישור תקציב המדינה. ובכלל זאתלהציג  צוות מקרו -

לממשלה על בסיס תמונת המצב המקרו כלכלית והתקציבית את האילוצים והצרכים השונים לשנים 

 . העוקבות.

   

ושינויים שקרו בשנים האחרונות שוק העבודה מספר גורמים לדוגמה:  הסביבה המקרו כלכלית כוללת -

במדינת צמיחה ההם  ם נוספים רלוונטייםהאחרון. נתוני בהשתתפות בעבודה בעשור השל עליה גדול

. אתגר נוסף .אשר מציבה אתגרים על הכלכלה הדמוגרפית בראי ההתפחות כןוישראל מבחינת תוצר 

ת המשק היה במשבר וסוג שכפי שניתן לראו 2000 -בניגוד לתחילת שנות ה הוא יוקר המחיה,

 2011מאז מחאת  וביתר בשרת  האתגרים שעסקו בהם נבע מהמשבר והשלכותיו, בשנים האחרונות

  הנושא של יוקר המחייה מקבל הרבה פוקוס

 

 

 כיצד מתמודדים עם האתגרים העולים מתמונת המקרו: 

 

   .ורפורמות תקציברים שהוצגו: שני כלים להתמודדות עם האתג -

-סבסוד או סבסוד עקיף= תקציב תכניות של  -תקציביוקר המחייה ניתן לטיפול באמצעות לדוגמה,  -

 תריכוזיושל מוצרי מזון יקרים ב לדוגמא - רפורמות או באמצעות מ אפס, הורדת מחירי המים."מע



ים קטנים שיתחרו בגדולים צה להכניס יבואנרביבוא, לכן נרצה להגדיל את התחרות במקטע היבוא. נ

. זה לוקח זמן אבל מביא לירידה במחירי המוצרים. זה כלי יותר מורכב ודורש "מת הקורנפלקס"רפורכמו 

 ניתוח עומק אבל גם עושה שינויי עמוק. 

הפריזמה של האגף היא כלכלית, לכל משרד יש מטרה לקדם תחום מסוים, למשרד האוצר יש נקודת  -

מות כל שבוע ומומלץ לעקוב אחרי יש סקירות כלכליות שמתפרסמבט כלכלית. לכלכן הראשי 

 . בכדי ללמוד על אותה הפריזמה הכלכלית ית בתחוםלהפרסומים ואחרי התקשורת הכלכ

 

 כללי המשחק לתקציב ההמשלתי: 

 

בעיקר לציבור, גופי זרים ההלוואות שהמדינה לקחה ) -כמה הוצאנו, חוב -כמה הכנסנו, הוצאה -מס -

מו גרמניה לא ון כל העת. מדינות שמרניות יותר כנמצאות בגרע. מרבית המדינות (פרטיים םוגופי

אוהבים להכניס את הדור הבא להלוואות ותשלום ריביות. זו היא החלטת מדיניות מה נכון למדינה, 

הוא לוודא את  וכמה חוב לקחת עלינו. האתגר של אגף תקציבים הרבה הוצאות והרבה מסים או הפוך

 גם)יש  רוצה הרבה הוצאות ומעט מיסים , באופן טבעיהעםולחוב. ההלימה בין ההוצאות להכנסות 

 ומי שנבחר על ידו הדרג הנבחר כמייצג העםו סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שהראה את זה(

 את דבר שבהגדרה מגדיל הוצאותיותר  /בפחות מיסיםעשוי, מטבע הדברים, להיות מעוניין גם כן 



לבין הצורך לשמור על הלימה בין  שלנו הוא לאזן בין הרצונות האלואתגר מו מרכזי . תפקידגרעוןה

 .ההוצאות להכנסות

 המדיניות הפיסקלית בעשור האחרון: 

 

ה ציבורית אצבהתאם לכך הוו ענפה פעילות ממשלתית, תה ממשלה רחבהיבתחילת שנות האלפיים הי -

נו אחת המדינות עם יהי 2000-בתחילת שנות ה .בעשור האחרון . כל זאת קטן באופן משמעותיגדולה

ברמה  . זה שינוי דרמטיOECD-חוז מהתוצר והיום מתחת לממוצע ההציבורית הכי גדולה כאוצאה הה

טחון ימהירידה בב 2/3הבין לאומית. זה בעיקר קרה בהוצאות בטחון והוצאות ריבית ושירותים לאזרח. 

ר נמוכות. היום הוצאות יותולות. דהמשבר של תחילת העשור היו הוצאות ריבית יותר ג תוריבית. בתקופ

ינלית ה ירידה נומתהי חשוב להדגיש כי כמעט ולאילדים. הצבאות ק ו לדוגמאירד אזרחיים בשירותים

. מאשר קצב צמיחת התוצר יותר תאיטיהעשור הייתה אף משרד אבל הגדילה בתקציב לאורך בתקציב ל

  . כפי שנראה בעוד מספר שקפים גם נטל המס ירד לאורך השנים לירידה בהוצאה בהלימה

  

" כתוצאה מהכנסות הגז קרן אושר"כשתהיה  ,אין בגדוללנו  ,הןלש מדינות שיש י) למדינה אין חסכנות -

 . (ות הבאיםיהיה לנו חסכון לדור

 לבניית התקציב איננה בוואקוםדת התחלה וכל אלו הן נקודות פתיחה לבניית התקציב הממשלתי. נק -

אנחנו נמצאים  2019בתחילת . אלא מתבססת על התפתחות המצב הפיסקאלי בשנים הקודמות

לגמישות  חות של בטחוןומעט מאוד מרווחינטל מס יחסית נמוכה עם הוצאות מאוד קש מציאות שלב



ביחד עם ו. אים ריבית, הם התשלומים הראשונים שיוצוך הרכיב הגמיש והרך יותר. תשלומי הבת

( מותירות יחסית מעט -OECDטחון של ישראל הגבוהות ביותר ביהוצאות הב)חה ישהוצאת בטחון ק

.OECD -שכפי שניתן לראות אינן גבוהות בהשוואה לממוצע ה –מרחב עבור הוצאות אזרחיות 

  

 

 )בשנה נורמלית(:  תהליך עבודת בניית התקציב

ספים את של שנה הבאה. בתחילה או תקציבהערך לבניית יממש בתחילת שנה מתחילים לה -

וגידול  )גידול באוכלוסייה בסיסים כמו: תחזית צמיחה, תחזית הכנסותהם יהנתונים הכלכלי

במיסים(, מכאן מחשבים גידול אוטומטי של ההוצאות שקורה בלי מדיניות = הטייס האוטומטי. 

ה ותוספות שניתנות ילדוגמה סל הבריאות גדל אוטומטי בכל שנה כתוצאה מגדילה באוכלוסי

, וכל הסכם של המדינה היא חלק מהטייס )תוספת יוקר( כתוצאה מהחלטות ממשלה, הסכמי שכר

 . יהאוטומט

 

 

 



 יב:קצתהליך בניית הת

בוחנים את ההוצאות וההכנסות הקבועות )הטייס האוטומטי( ועל זה מביאים אילוצים, מדיניות שינויים  -

תגבש לתכנית הכלכלית של שר האוצר שבאה ייחד ל בוהכ טי.יהם מעוניינים הדרג הבכיר והפולבש

ואג'נדה כלכלית. הדרג המקצועי מגיע עם בין שר האוצר לרה"מ. יש פה הרבה עניין של פרסונות  דיוןב

כיר מביא את שלו. לאחר שראש הממשלה מסכים לתכנית הצעות ותכניות אבל הדרג הפוליטי והב

ישנו דיון בממשלה לרוב באזור אוגוסט מהצהרים ועד לפנות בוקר מגיעים להסכמות. בכדי  הכלכלית,

ה. לאחר לשל עובר כהחלטת ממויסים. הכו העלאת מלממן את כל זה מביאים צעדים של קיצוצים ו/א

מכן הופך לחוק בשני חלקים: חלק שעוסק בהגדלה והקטנה של התקציב והחלק השני הוא של 

 ת והשינויים שרצינו לעשות. והרפורמ

. אין שיטה את המשבר במשק דאז וזה נמשך עד היוםכדי לתקן  1985חוק ההסדרים החל ב -

החוק לא בניגוד לעבר ולמיתוס, שזה הולך ביחד וזה בעל דד ליין.  אלטרנטיבית היום. היתרון הגדול הוא

 . מנתבים חלקים ממנו לועדות שונות על פי תחום התמחותןמאושר כמקשה אחת אלא 

 

 

 

 



 נקודות נוספות: 

 . ברורתקציבי אחראית היא מדיניות הכוללת מקור מדיניות  -

פריזמה כלכלית של מה עוזר למשק וכלכלה. פריזמה שניה תפקידו של אגף התקציבים לבחון סוגיות  -

באמצעות חלוקה , בין היתר, היא פריזמה של שיוויון הזדמנויות שגם היא למעשה כלכלית 

 . ככה שפוטנציאל ההון האנושי ממוצה דיפרנציאלית של משאבי המדינה בין החלשים לחזקים

אם נלך לבחירות רביעיות. עובדים על פי  קשהמדובר במצב קשה,  ויהיה עוד יותר  :2020תקציב  -

. ההוצאות יהיו על פי מסגרת שנה שעברה קודם כל על פי חוק, אח"כ הסכם, הוצאות 2019תקציב 

נוכח הוראות  בתעדוףהתחייבויות הקשיחות  נמצאותשכר והיתרה מחולקת בין המשרדים לפעילות. ה

 גידול וההחלטה לתקצוב הגידול היא. הבעיה שבהוצאות הקשיחות ישנו חוק יסוד משק המדינה

היקפן מ 70%מנושאים גמישים. דוגמא לכך היא ההחלטה להעמיד את תקציב התמיכות בשלב זה על 

 . 2019בשנת 

 ' סמנכלית תקציבים במשרד החקלאות. רצאה של סיון ינקביץה

  סיכמה: מיכל שטרנברג 

 תפקידו של אגף תקציבים: 

מחים בשדה בכדי לאפשר לאחרים לפרוח, כך עוסק התקציבן בהחלטה כפי שחקלאי עוסק בדילול הצ -

מה לא צריך לקרות כדי לאפשר להתפתחות שירותים ופעולות אחרות... עוסקים בתכנון פעולות 

 המשרד מההיבט התקציבי ולכן עובדים צמוד עם כל העוסקים במלאכה. 

 

 



 

 מה בין תקציבים לחשבות:

במשרדי ממשלה  ,נותול כספים אמון גם על הנהלת החשב"סמנכבניגוד לחברות פיננסיות בהם  -

א נפרדת ונמצאת בחשבות והניהול התקציבי נמצא באגף תקציבים שהוא אגף יהנהלת החשבונות ה

. לעיתים (עליהם דיברתם במפגש הקודם)ל. בנפרד ישנו אגף לתכנון ותכנית עבודה "עצמאי תחת מנכ

 תקציב. האמון על תכניות עבודה אמון גם על ה

 החשב הוא עובד של החשכל באוצר. -

תר רלוונטי אגף תקציבים הוא שאמון על התכנון, התאמה ותיקון התקציב. אגף החשבות הוא אולי יו -

אמון על אופן ביצוע התקציב על פי כלל הנהלים החוקים עבור עמותות וארגוני מגזר שלישי, מאחר והוא 

 .השוויוןועקרון 

, החשבים לא מתערבים במדיניות ואין להם שאיפות ה"רגיל" שנהבמהלך  מה בין החשבות לתקציבים: -

כאלו. אגף התקציבים באוצר הוא בעל האחריות לשמור על הקופה התקציבית ותופס את עצמו כבעל 

אמירה לגבי מדיניות. בהשוואה לעולם, אגף התקציבים בישראל הוא מאוד ריכוזי ומרכז אצלו המון כוח. 

 ת ומורכבת. ויש דינמיקה כוחני

עולם תכנון המדיניות צריך לדבר עם עולם התכנון התקציבי ואף אחד מהם לא עובד בנפרד. למרות  -

שאין הלימה בשנות התכנון ותהליכי התכנון של שני העולמות. זה משתנה ממשרד למשרד ותלוי 

 פרסונות וכו. 

 

 

 



  

 

 :רגילה""תהליך שנת עבודה 



 

במובן המופיע במצגת מבחינת בל היא לא הייתה רגילה תקציב סדורה אחוק שנת  הייתה -2019ת שנ -

. גם 2019שזה מאוד מוקדם לשנת  2018בכנסת במרץ בינואר בממשלה ו מאחר והתקציב אושרהלו"ז. 

, לכן אין המון שנים של תקציב רגיל... העדר היכולת לדבוק בלוז 2016אושר כדו שנתי ב 17-18יב תקצ

קרוב ככל האפשר לשנת התקציב עצמה. כאשר  הליך כולל תחזית וההערכותיא קריטית מאחר והתה

ישנו זמן רב העובר בין ההערכות לבין התקציב עצמו נוצרים פערים וטעויות ואז צריך להתאים את 

 התקציב וזה לרוב אומר קיצוצים. 

אז לתפקידים  יה קשה להתחיל דיוני תקציב במאי כי השרים )במקרה הטוב( יכנסו רקבשנה הקרובה יה -

 היה דומה ללוז המוצג. תאבל שאר השנה 

של האגפים השונים וזה  לפני דיוני התקציב מול האוצר מתקיים שלב פנים משרדי בו נאספים הצרכים -

אתם עובדים. חשוב  וב לארגוני החברה האזרחית לדיון עם היחידות המקצועות עמןשהשלב הח

ירות ושקפים טובים שמסבירים את הצורך בתחום ם שלהם יהיו להם נייכשכשהם נשאלים מה הצר

ם לכם לגבי צרכים יוונטילרשוב שתהיה שם אמירה מול האגפים הח 2020שלכם. במרץ ואפריל 

 משנה אחת קדימה.  רוספות כי התקציב יתוכנן ליותתו

מאי מול אגף תקציבים לגבי הצרכים של המשרד.  -מתנהלים מאפרילאנשי אגף תקציבים במשרד  -

 השני עובדים מול כל אגף על מה התקציב שלו ומה העבודה שהוא הולך לעשות. בשלב 



 המשרד. מנכלובין שלב אסיפת הצרכים לבין העובדה מול משרד האוצר ישנו שלב של עבודה מול שר  -

ככל שהשיח יהיה יותר מקצועי הורדה של תקציב בהתאם למדיניות שלהם. /לגבי צרכי המשרד והוספה

 א יותר מקצועי כך יהיה יותר קל לשכנע שזה תהליך המדיניות הנצרך. והחומר שמגיע הו

 מבנה התקציב: 

ספרות של תקנה. הכנסת  8הכי נמוך זה ספרות.  4משרד החקלאות( תחום= 33משרד=סעיף )תקציב  -

 מאשרת ברמת שש ספרות. 

עמוק וצמצמו את כמות התכניות בכדי לאפשר גמישות בהפעלת התקציב  בשנים האחרונות עשו חריש -

 צמצם את השקיפות לציבור. לת מעבור המשרדים ובמידה מסוי

הנושא מורכב ביותר גם  יות בהסתת תקציב: בעולם הפרטי ניתן להזיז בקלות אך במשרד ממשלתגמיש -

מי ובסכומים נמוכים מאוד. רק בשלב הפנית התקציב עצמו לוקח המון זמן. אבל יל לגיטוכאשר הכ

נוי ישהכנסת והשינוי אומר חזרה לכנסת והבירוקרטיה היא לא סתם כי מדובר בחוק שהוחלט על ידי 

 חקיקה ברמה מסוימת. 

שלוש ל בין שתי תקנות באותה תכנית אין צורך בדיון בכנסת אבל צריך באוצר שני סבבי חתימות ש -

מיקה שמביאה הרבה ינל הרפרנטורה באגף תקציבים באוצר. זו דחתימות. וזה אחרי שכנוע ש

צריך  תכניתמעורבות ברזולוציה נמוכה. מעל רמת  וקחים לעצמםקונפליקטים עם האוצר מאחר והם ל

 . זה ואישור ועדת כספים בכנסת בנוסףאת כל 

 המשרד.  יבור אבל גמיש לניהולר לא שקוף לצתחת לתקנה יש מרכזי קרנות וזה כב -

מה שקובע מה בתקנה ומה בתכנית זה לא הכמות ולא המהות. לעיתים כתוב בחוק שהתקציב  -

 ה נפרדת וכך קורה. להספציפי צריך להיות בתכנית פעו

 ללא תקציב:  2020שנת 

קודם כל  ל"ל להיות אמון על חלוקת התקציב. והחשכ"חוק יסודות התקציב ממנה את החשכ – 1/12 -

ואז התחייבויות כולל תשלומי ריבית של תחילת שנה, ואת מה  ודחופים משלם שכר ואז נושאים חיוניים

 שר מחלקים לכל השאר. תהליכים שהם לא קריטיים רכים וגמישים יכולים להגיע לאפס. ששנ

 החשב הכללי הוא הריבון.  -

חריגים ולקבל אישור לביצוע הפעולה. עדת וכל דבר שהוא לא בהגדרות צריך להגיע לו -ועדת חריגים -

 ל המון כוח. הגמישות כרגע קשוחה מאוד בגלל הגרעון. "נותן לחשכ

 וזה קריטי.  ם לא יאושרו אלא אם כן ישנו מקרה חרוםדברים חדשי -

       .כדאי לעסוק בתכנון והסתכלות לקראת שנה הבאה -


