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 אחוז נשאלים תפקיד

 46% לים"מנכ

 22% מנהלים ואגפים בכירים מנהלי

 15% לים ומשנים"סמנכ

 9% יועצים בכירים

 8% משרות בכירות נושאי

 100% כ"סה

 אחוז נשאלים אמצעי תקשורת

 53% עיתונות כתובה

 30% טלוויזיה

 9% רדיו

 8% אינטרנט

 100% כ"סה



 משרדים
אחוז  

 נשאלים
 משרדים

אחוז  

 נשאלים

 3% הסביבה המשרד להגנת 11% ס"למ/  מ"משרד רוה

 3% המשרד לביטחון פנים 9% בנק ישראל/  משרד האוצר

/  המים והאנרגיה/ מנהל רשות המים  /תשתיות לאומיות 

 רשות החשמל
 3% המשרד לקליטת עליה 8%

המרכז להגנת  / מקומי  מרכז שלטון /משרד הפנים 

 שירותי דת/ העורף 
 3% משרד התרבות המדע והספורט 7%

 2% המשרד לענייני מודיעין והמשרד לעניינים אסטרטגיים   7% משרד הרווחה

 2% משרד התקשורת 7% המועצה להשכלה גבוהה /משרד החינוך 

 2% המשרד לפיתוח הנגב והגליל 6% רשות ההגבלים העסקיים /משרד המשפטים 

 1% משרד החקלאות 6% מקרקעי ישראל מינהל/ משרד הבינוי והשיכון 

 1% משרד התיירות 5% הביטחון משרד

 1% התעשייה האווירית 4% משרד הבריאות

 1% ההסתדרות 4% משרד החוץ

 4% משרד התחבורה
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 עיתונאים בכירים לשעבר

 5.64 6.25 יכולת קבלת החלטות

 4.76 5.18 מימוש החלטות יכולת
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 עיתונאים בכירים לשעבר תחום

 השלכות חיוביות
השפעה או   אין

 לא יודע

השלכות 

 שליליות

השלכות 

 חיוביות

השפעה או   אין

 לא יודע

השלכות 

 שליליות

החברה והכלכלה  

 הישראלית
22% 25% 53% 13% 21% 66% 

הכנסת שיפורים  

 וחדשנות
18% 22% 60% 16% 30% 54% 
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האחריות הרבה 
יותר גבוהה 

 מהסמכות
33% 

האחריות יותר  
 גבוהה מהסמכות

22% 

האחריות מעט יותר  
 גבוהה מהסמכות

9% 

יש הלימה בין רמת 
 האחריות לרמת הסמכות

22% 

הסמכות מעט יותר גבוהה 
 מהאחריות

1% 

גבוהה  הסמכות יותר 
 מהאחריות

6% 

יותר גבוהה  הסמכות הרבה 
 מהאחריות

6% 

 לא יודע
1% 



האחריות הרבה יותר גבוהה  
 מהסמכות

האחריות יותר גבוהה   33%
 מהסמכות

16% 

האחריות מעט יותר גבוהה 
 מהסמכות

5% 

יש הלימה בין רמת 
האחריות לרמת 

 הסמכות
43% 

הסמכות מעט יותר גבוהה 
 מהאחריות

3% 

גבוהה  הסמכות יותר 
 מהאחריות

6% 

יותר גבוהה  הסמכות הרבה 
 מהאחריות

6% 

 לא יודע
12% 
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 עיתונאים לשעבר בכירים חסמים

 78% 77% עניינים משפטיים

 85% 71% תקציב ענייני

 53% 66% אדם נושאי כוח

 85% 60% ענייני בירוקרטיה

 68% 57% עניינים בין משרדיים

 26% 29% תקשוב וטכנולוגיה

 57% 19% קשר בין הדרג הניהולי לדרג הפוליטי
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 המלצה
אחוז המציינים  

 את ההמלצה

 35% להגדיר מחדש את סמכויות הייעוץ המשפטי

 30% בירוקרטיה להגביר את הגמישות התקציבית ולהקטין

 23% הפוליטי ובין הדרג המקצועי   להפריד בין הדרג

 15% יתר גמישות בגיוס עובדים

סמכויות מנהלים בתחומי תקציב וכוח אדם והחלשת השליטה   הרחבת

 הריכוזית של משרד האוצר ונציבות שירות המדינה
13% 

 9% גמישות בסיום העסקת עובדים לא מתאימים, ביטול הקביעות



לענייני התקציב  , ההמלצות של נושאי התפקידים נוגעות בעיקר לנושאים המשפטיים, לתפיסת החסמיםבמקביל •

של העיתונאים נוגעות בעיקר לענייני ביורוקרטיה וטוהר  המלצות . ולקשר בין הדרג הניהולי לדרג הפוליטי

 .ההחלטות

 

 ":משפחות החסמים"פירוט המלצות עיקריות על פי •

 מתן למנהלים סמכויות לחלוקת התקציב בין סעיפים  , גמישות תקציבית וגמישות בבירוקרטיה: התקציביהחסם

הכתבת התקציב לפי הצרכים  , הפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, הסדרת סמכויות היועץ המשפטי,  שונים

 .ולא הצרכים לפי התקציב
ההחלטות לגבי המשרד צריכות להבחן על ידי היועץ המשפטי  , הסדרת סמכויות היועץ המשפטי: החסם המשפטי

כיום התקציב מנוהל על ידי  )לתת יותר סמכויות לדרג המבצע ,  למשרד ולא על ידי היועץ המשפטי לממשלה

 .הפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, גמישות בביורוקרטיה, (האוצר וכוח אדם על ידי נציבות שירות המדינה
הסדרת  , גמישות תקציבית וגמישות בביורוקרטיה, להביא כוח אדם רענן וחיצוני מבחוץ:  ענייני כוח אדם

 ניוד של מנהלים ברמות מקבילות, הסמכויות של היועץ המשפטי
הכרות טובה ועמוקה יותר של המשרדים זה את  , הסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי: עניינים בין משרדיים

העלאת ההבנה של משרד האוצר לצרכים של  , גמישות תקציבית וגמישות בביורוקרטיה, , שיתוף פעולה| זה
 המשרדים השונים ובעיקר של משרד החוץ

גמישות  , הפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, הסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי: ענייני ביורוקרטיה

כיום התקציב מנוהל על ידי האוצר  , כאמור)לתת יותר סמכויות לדרג המבצע ,  תקציבית וגמישות בביורוקרטיה

 .גמישות בביורוקרטיה( וכוח אדם על ידי נציבות שירות המדינה



 עיתונאים לשעבר בכירים

 31% 51% בטוח שניתן

 47% 39% חושב שניתן
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 עיתונאים בכירים לשעבר

 (41%) 2 (52%) 1 ראש הממשלה

 (17%) 4 (28%) 2 ל משרד ראש הממשלה"מנכ

 (16%) 5 (19%) 3 הכנסת  

 (7%) 7 (17%) 4 נציבות שירות המדינה

 (20%) 3 (14%) 5 ל משרד בתחום משרדו"מנכ כל

 (42%) 1 (13%) 6 כל שר בתחום אחריותו

 (13%) 6 (12%) 7 האוצר משרד

 (7%) 9 (4%) 8 שר המשפטים

גופים חוץ ממשלתיים כמו 

 עמותות שונות והאקדמיה
-- 8 (8%) 



 עיתונאים בכירים לשעבר

 41% 52% ראש הממשלה

 17% 28% ל משרד ראש הממשלה"מנכ

 16% 19% הכנסת  

 7% 17% נציבות שירות המדינה

 20% 14% ל משרד בתחום משרדו"מנכ כל

 42% 13% כל שר בתחום אחריותו

 13% 12% האוצר משרד

 7% 4% שר המשפטים

גופים חוץ ממשלתיים כמו 

 עמותות שונות והאקדמיה
-- 8% 
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 עיתונאים בכירים לשעבר תחום

במידה רבה או די  

 רבה

במידה מעטה או  

 כלל לא

במידה רבה או  

 די רבה

או   במידה מעטה

 כלל לא

האם התקשורת 

 מבצעת מעקב ודיווח
42% 58% 55% 45% 

האם מסייעת  

 למימוש ההחלטות
50% 47% 68% 31% 

 עיתונאים בכירים לשעבר תחום

 לא טוב טוב לא טוב טוב

הערכה מסכמת  

 לתרומת התקשורת
53% 45% 67% 32% 
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