
הידיים?אתכעתלעצמנולקשור"למה

דו־שנתי"תקציבלהעבירסיבהאין
הכלכלייםהצרכיםלפניהפוליטייםצרכיההצבתאתמכליותרמשקפתל-3202-4202דו־שנתיתקציבכעתכברלהובילהממשלהכוונת
למהלרמתנגדיםהםלמהמסביריםבאוצר,בכירותבמשרותבעברכיהנומהםשנייםבכירים,כלכלניםשלושההמדינהשל

טוקרנתי

שרלתפקידכניסתועם

ליכרמןאכינדורהציגוהאוצר,
שי־החדהשינויאתוהממשלה

חול

$TS1$שיחול$TS1$

$DN2$שיחול$DN2$:רמיסתעודלאכהתנהלותם

אינילטוכתהמקצועייםהדרגים

"אתםצריםפוליטייםטרפים

לב־ליברמןאזאמרפקידים",לא
כירי

$TS1$לבכירי$TS1$
$DN2$לבכירי$DN2$.המשרד

שגםהתבררשאט־אטאלא

הדרגיםאתלעקוףיורעליברמן

כךהאוצר.במשרההמקצועיים

ללאכמעטגיבשהואלמשל,
לע־הסיועתוכניתאתשיתופם
צמאים

$TS1$לעצמאים$TS1$
$DN2$לעצמאים$DN2$החל־וכןהאומיקרוןבגל

קים

$TS1$החלקים$TS1$

$DN2$החלקים$DN2$עםלהתמודרותבתוכניות

המחיה.יוקר

שמש־אחדאירועישאםאבל

קף

$TS1$שמשקף$TS1$

$DN2$שמשקף$DN2$הצרכיםהצבתאתמכליותר

הכלכליתטובתהלפניהפוליטיים

להובילהניסיוןזהוהמדינה,של

דו־שנ־תקציבכעתכברבממשלה

תי

$TS1$דושנתי$TS1$

$DN2$דושנתי$DN2$.3202-4202-הד־שלהמטרהל

רג

$TS1$הדרג$TS1$

$DN2$הדרג$DN2$תקציבאתלאשרהיאהפוליטי
הפלתאתלמנועכדיבהקדם,2024

לאפשרוכךזובשנההממשלה

ייכנסלפידיאירשבההרוטציהאת

הממשלה.ראשללשכת

האוצרבמשרדהתקציביםבאגף

האחרוניםבשבועותלגבשהתחילו

חגולאחרהדו־שנתי,התקציבאת

לעצימותייכנסהזההתהליךהפסח
בלוחלעמורכוונהמתוךגבוהה

ולאשרליברמן,שהציבהזמנים

הכ־בממשלה.התקציבאתבמאי

וונה

$TS1$הכוונה$TS1$

$DN2$הכוונה$DN2$התקציבאתסופיתלאשרהיא
ספטמבר.עדבכנסת

הראשוןהדו־שנתיהתקציב
כש־ב-9002-0102,היהבישראל

בנימין

$TS1$כשבנימין$TS1$

$DN2$כשבנימין$DN2$השלטון.לכסחזרנתניהו
ראהשטייניץ,יובלדאז,האוצרשר

במ־ותמךחשובעקרוניהישגבכך

דיניות

$TS1$במדיניות$TS1$

$DN2$במדיניות$DN2$דו־שנתי.תקציבשלקבועה

בקרבהרווחתהדעהשכיוםאלא
דו־תקציבשאישורהיאכלכלנים

שנתי

$TS1$דושנתי$TS1$

$DN2$דושנתי$DN2$טעותהואהזוהזמןבנקודת

אינטרסיםלשרתונועדכלכלית

פוליטיים.

והמערכתהאוצרמשרדאם

הז־בלוחיעמדואכןהפוליטית

מנים,

$TS1$,הזמנים$TS1$

$DN2$,הזמנים$DN2$סופיתיאושר2024תקציב

תחילתלפניחודשים16כמעט

תקופההזאתהתקציבשנת
אישורביןתקדיםוחסרתארוכה

תרשים(.)ראויישומולביןתקציב

ארוךלטווח"תכנון
שנתי"תקציבאבל

לת־הנחרציםהמתנגדיםאחר

קציב

$TS1$לתקציב$TS1$

$DN2$לתקציב$DN2$אביפרופ׳הואדו־שנתי

העברית,מהאוניברסיטהבן־בסט

וקניןעו3רצילום:יוגבאוריטאובמורג/מרכזליאורצילום:בנטלבנימיןפרוס׳סלמןאמילצילום:בן־בסטאביפרוס'

שבת/צהואלבעיה"המקורבנטל:פרוס׳

נופלתהממשלהעובר,לאשהתקציב

אלאסחטנות.להמוןמקוםישולכן

גמישות"לאבדלנוגורםדו־שנתישתקציב

ממהריםאתםלאן

בחודשים*המדינה,תקציבלאישורהזמןמשך

?בכנסתבממשלה
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אושרשתקציבההשנהשלבינוארועדבכנסת,אובממשלהאושרשהוא*מהרבע

ניסיונותשניהיו"בישראלבסט:בןפרופ׳

נכשלוושניהםדו־שנתי,תקציבלעשות
כברמהמתוכנן.ניכרתבחריגהוהסתיימו

נוספת"כווייהשנקבלכדאילאנכוונו

האוצר.משרהכמנכ"לבעברשכיהן

הוארב־שנתי,אודו־שנתי,"תקציב

סיבהלזה"ישאומר.הואבעייתי",

בעולםחייםאנחנואחתמרכזית
אי־ודאות.של

מהוויםבתקציבההוצאה"סעיפי

בכנ־שמאושרתחוקיתהתחייבות

סת.

$TS1$.בכנסת$TS1$

$DN2$.בכנסת$DN2$המדינההכנסותזאת,לעומת

הכלכ־בפעילותתלויותממסים

לית.

$TS1$.הכלכלית$TS1$

$DN2$.הכלכלית$DN2$שוניםאירועיםלהיותיכולים

היקףאתלגבותלנויאפשרושלא
הפ־גםלהיותיכולותשרצינו.המס

תעות

$TS1$הפתעות$TS1$

$DN2$הפתעות$DN2$שמטרידמהאבלחיובית

שליליות".הפתעותזה

לנוהמחישוהאחרונותהשנתיים

חוסר־ודאות.מהי

עללדבראפשר"נכון,בן־בסט:

רל־כולםשכמעטאירועים,כמה

וונטיים

$TS1$רלוונטיים$TS1$

$DN2$רלוונטיים$DN2$.בפעי־מיתוןייתכןכיום

לות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$.להתפתחגםעלולההכלכלית

בפ־כפוילצמצוםשתגרוםמגפה,

עילות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$.אפילואפשרותישהכללית

הכ־בפעילותשיפגעצבאילמבצע

לכלית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$.בישראל

בתקו־נמצאיםעדיין"אנחנו
פת

$TS1$בתקופת$TS1$
$DN2$בתקופת$DN2$הכלכליתוהפעילותהקורונה

וישהמלא,להיקפהחזרהלאעור

למלחמהביטחוני.מתחכיוםגם

השל־להיותעשויותבאוקראינה

כות

$TS1$השלכות$TS1$

$DN2$השלכות$DN2$שתסתיים,אחריגםכלכליות
חומריבאספקתבעיותיצרהוהיא

ונפט".גזבמיוחדגלם

הקריאותאתמכירבן־בסט
מה־כחלקדו־שנתיתקציבלגיבוש

ישראלשלהטווחארוכתפעילות

קדימה.לשניםביעדיםוהעמידה

היעדביןקשראיןלדבריו,ואולם,

דו־שנתי.תקציבגיבושלביןהזה

הבחנהלעשות"צריךלדבריו,

תקצובלביןארוךלטווחתכנוןבין
תכנוןבישראלצריךארוך.לטווח
חייבהתקציבאבלארוךלטווח

הוודאותחוסרבגללשנתילהיות

נת־אםהתקציב.למקורותבנוגע

חייב

$TS1$נתחייב$TS1$

$DN2$נתחייב$DN2$אנחנוארוך,לזמןמראש

גבוהיםבגירעונותלהיתקלעשויים

נוספות".ובבעיותמאור

אףכמעטכימוסיףבן־בסט
רו־שנ־תקציבמפעילהלאמדינה

תי.

$TS1$.רושנתי$TS1$

$DN2$.רושנתי$DN2$מתיחותבהןשאיןבמרינות"גם

לאי־סיבותמספיקישביטחונית,

ודאות.

$TS1$.לאיודאות$TS1$

$DN2$.לאיודאות$DN2$ניסיונותשניהיובישראל

ושניהםדו־שנתי,תקציבלעשות

ניכרתבחריגהוהסתיימונכשלו

כראילאנכוונוכברמהמתוכנן.

נוספת".כווייהשנקבל

כזהתקציבלהציעסיכהישאכל

ההש־המשךאתלהכטיחכדי

קעות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$כתשתיות?המדינהשל

הואבתקציבההשקעות"משקל

כ-%04הואהתקציבמאור.קטן

בתשתיתהשקעותבעורמהתוצר

במנגנוןלהשתמשאפשר.2.5%הן
להשקעות,להתחייבהרשאהשל
הביטחון".מערכתעםשנעשהכפי

האמיתיתלסיבהמודעבן־בסט

"אלהרו־שנתי:תקציבלקידום

כלכליות.ולאפוליטיותסיבות

הממשלהשללצורךמודעאני

ממשלהשכלבעדואנילשרוד,

לפ־צריךאבלימיה.אתתמלא

עול
$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$למדי־ביותרהטובהבררך

ל-3202.רקתקציבלהכיןנה

אישורו,2023לתקציבבנוגעגם

לאאנימדי.מוקדםלינראהבמאי

הלחץ".אתמבין
גמישותשישהוכחכקורונה

הממשלהקיים.תקציבכמסגרת

חוץ־תקציביותקופסאותהציגה
לשכחים.שזכוהסיוע,לתוכניות

היהלאבקורונההזה"הניסיון

פר־בצורהנעשהזהמוצלח.הכי

טיזנית.

$TS1$.פרטיזנית$TS1$

$DN2$.פרטיזנית$DN2$עלירענולאאמת,בזמן
כאלהתוכניותיבואומהחשבון

לע־לקשורסיבהכלאיןואחרות.
צמנו

$TS1$לעצמנו$TS1$
$DN2$לעצמנו$DN2$הדרגיםהידיים.אתכעת

להרגלומרצריכיםהמקצועיים

לזה".מתנגדיםשהםהפוליטי

נוחדו־שנתי"תקציב

הבכירה"לפקידותיותר
חוקרבנטל,בנימיןפרופ׳גם

בתחוםמדיניותתחוםוראשראשי

הט־כיסבורטאוב,במרכזהכלכלה

ענה

$TS1$הטענה$TS1$

$DN2$הטענה$DN2$מא־דו־שנתיתקציבשלפיה

פשר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$בעלתאינהטווחארוךתכנון
מילים",יותר"זהמשמעותי.משקל
עלעובדלמשל,"צה"ל,אומר.הוא
לת־הוועדהגםוכךחומש,תוכניות

כנון

$TS1$לתכנון$TS1$

$DN2$לתכנון$DN2$ההשכלהבמועצתולתקצוב

להםמפריעלא)הוות"ת(הגבוהה

רוגמאותלזהישמתקצבים.שלא

לגשראולהתגברהרכיםישרבות.

חד־שנ־הואשהתקציבהעוברהבין

תי

$TS1$חדשנתי$TS1$

$DN2$חדשנתי$DN2$לתוכניותלהתחייבהצורךלבין

ארוך".לטווח

תקציבשלהרעיוןכללגישתף,
כמהותו.מעוותהואדו־שנתי

לח־פוליטיתהחלטה"זובנטל:

לוטין,
$TS1$,לחלוטין$TS1$

$DN2$,לחלוטין$DN2$זהבעברגםברורות.מסיבות

לבעיההמקורסיבות.מאותןהיה
עובר,לאשהתקציבשברגעהוא
להמוןמקוםוישנופלתהממשלה
דו־שנתישתקציבאלאסחטנות.

בעולםגמישות.לאברלנוגורם
לאאתהכיום,כמוחוסר־וראות,של

הממשלהשלידיהאתלכבולרוצה

גמישותצריכהלמשל,שכרגע,

צריךהאנרגיה.במשברבטיפול
בעולםהמשתניםלתנאיםגמישות
חיים".אנחנושבוהמשוגע

צריכהכאוצרהבכירההפקידות

הצ־כיןאחראיזוןעללהתעקש

רכים

$TS1$הצרכים$TS1$

$DN2$הצרכים$DN2$לכלכליים?הפוליטיים

ישהבכירה,הפקידות"מבחינת

הפ־דו־שנתי.לתקציבשיקולגם

קידות

$TS1$הפקידות$TS1$

$DN2$הפקידות$DN2$הפו־ללחציםמאודערה

ליטיים

$TS1$הפוליטיים$TS1$

$DN2$הפוליטיים$DN2$אותם.להקטיןמנסיםוהם

חיכוךנקודותפחותשישככללכן,

מבחינתםהפוליטית,המערכתעם

לאאוליהםיותר.שקטיםהחיים

קיים".הזההשיקולאבלבכך,יורו

ישפוליטית"ליציבות

כלכלית"חשיבותגם
מו־יותרפרגמטיתגישה

ביל

$TS1$מוביל$TS1$

$DN2$מוביל$DN2$הממונהלשעבריוגב,אורי

ראששלויועצוהתקציביםעל

נתניהובנימיןלשעברהממשלה

שהובילומיכלכלייםלעניינים

התק־אתנתניהוממשלתמטעם
ציב

$TS1$התקציב$TS1$
$DN2$התקציב$DN2$ב-9002-הראשון,הרו־שנתי

גםהנוכחי,שבעיתויאלא.2010

לפ־העקרוניתברמהמתנגד,יוגב

חות,

$TS1$,לפחות$TS1$

$DN2$,לפחות$DN2$דו־שנתי.תקציבלהעברת

רו־שנתייםתקציביםבער"אני

השנתיהתקציבמהמשוםאםרק

השנהלתוךוהגענוהתעכב

דו־שנתי,תקציבהעברתכלומר,
מהזהנמצאים:שבההשנהכולל

יוגב.אומרב-9002-0102",שהיה

רבעישלושתאנחנוכיום"אבל

התקציבשנתתחילתלפנישנה
מיותר.זהמקצועיתמבחינההבא.

לתקןשניתןמשוםנורא,לאזה
מק־מבחינתאבלהשנה,במהלך

צועית

$TS1$מקצועית$TS1$

$DN2$מקצועית$DN2$מיותר".זה

בעיניך?לגיטימיהפוליטיהשיקול
חוסרשל"בסיטואציהיוגב:

לת־הצדקהישפוליטית,יציבות

קציב

$TS1$לתקציב$TS1$

$DN2$לתקציב$DN2$כמובמקוםבטחדו־שנתי

כלשעברנו.השניםאחריישראל,

אי־העברתהחוק,אתישנולאעוד

יציבותממשלה.מפילהתקציב

מבחינהגםחשובההיאפוליטית

הכלכליהנזקכך,אוכךכלכלית.

אגףראשהייתיאניגםגרול.לא

אזוגם,(2004-2002)תקציבים

נו־תקציבהשנהבמהלךעשינו

סף

$TS1$נוסף$TS1$

$DN2$נוסף$DN2$המשברבשלהבראהותוכנית

תנועהכדיתוךאפשרהכלכלי.

הזמן".כללשנות

הערה



