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טנו

$TS1$החלטנו$TS1$

$DN2$החלטנו$DN2$הממשלהבתוךרחביםקהליםלשתף

והחסמיםההזדמנויותבמיפוילהומחוצה

האמירהאבלהשניים.אזאמרובמשק״,

נכונה.חצירקהיאהזאת

גו־עם״כלכליסט״שערךמשיחות

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$אתומכיריםבמכרזהמעורבים

אחרת:תמונהעולההממשלה,עבודת

הידועותוהבעיותהדוחקהזמןלמרות

מודיםהמכרזשמנסחיכפימאליהן,

היאלפרסומוהמרכזיתהסיבהבעצמם,

בינ־ייעוץחברתשלדו״חכיהתקווה

לאומית

$TS1$בינלאומית$TS1$

$DN2$בינלאומית$DN2$לחץהפעלתעליקליוקרתית

הקואליציונייםהשותפיםעלציבורי

מו־גםאךהחרדיות,המפלגותבעיקר

קדי

$TS1$מוקדי$TS1$

$DN2$מוקדי$DN2$הדו״חבמסקנותשיעלואחריםכוח

ובכוחם.החייםבאורחלשינוילהסכים

המכ־בפרסוםהגדולההסכנהבינתיים,

רז

$TS1$המכרז$TS1$

$DN2$המכרז$DN2$לאי־פתרוןתירוץעודרקזהכיהיא

עכשיו.כברהבעיות

שבעהבתוךהמכרז,מסמכיפיעל
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היאהראשונהעיקריות:שאלותשתיעל

התכ־תהליכיאתלשפראפשרכיצד

נון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$הממשלהשלהכלכליהאסטרטגי

וסדריההחלטותקבלתתהליכיכולל

אתלהגבירבמטרהבממשלההעבודה

הטווח.ארוכתהראייה
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הארגונילשינויהמלצותבהם,והכשלים

ההחל־לבלתתהליכילשיפורשיידרש

טות

$TS1$ההחלטות$TS1$

$DN2$ההחלטות$DN2$שעברומדינותמשמונהודוגמאות

ברי־צרפת,כגוןארגונישינויתהליכי

טניה,

$TS1$,בריטניה$TS1$

$DN2$,בריטניה$DN2$וסינגפור.אסטוניה

במיפוימתמקדתהשנייההשאלה

הישרא־המשקשלהיחסייםהיתרונות

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$החולשהנקודותומהןהעולםלעומת

ובטווחהבאותהשנים15לקראתשלו
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מה־ניכרחלקלפחותלבצעהטבעית

דו״ח,
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נוספת.בסוגיהלעסוקאפשרותלהם
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לת־האגףיושבבנייןבאותוכלכליות.

כנון

$TS1$לתכנון$TS1$

$DN2$לתכנון$DN2$,אח־המשרדאתרשלפימדיניות

ראי

$TS1$אחראי$TS1$

$DN2$אחראי$DN2$ותהליכיםמצבתמונת״ריכוזעל

נוסףואגףהישראלית״,בחברהומגמות

עלשאחראיובקרהמעקבלתיאום,

תוךוהחלטות,מדיניותתוכניות״ביצוע

כליםויצירתבחסמיםוטיפולאיתור

בפועל״.היישוםאחרלמעקב

הכלכלי,האגףבשםגוףעודויש

תכנוןבתהליכיפעילחלקש״לוקח

כלכליות״.השלכותלהםשישמדיניות

הממשלהראשמשרדבתוךרקכלומר,

תפ־שכלמדיניות,גופיארבעהיושבים

קידם

$TS1$תפקידם$TS1$

$DN2$תפקידם$DN2$להמליץבעיות,מראשלצפותהוא

ייושמו.שאלהולדאוגפתרונותעל

בלישריםשבעהגםיושביםבממשלה

בעליבליכודבכיריםמהםשישהתיק,

פנוי,זמןישלכולםומוערך.מפוארעבר
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מתווהעלנמצאתישראלכימצאו

ישראלוכיבר־קיימא,שאינוצמיחה

הש־בעיניאטרקטיביתלפחותהופכת

כבה

$TS1$השכבה$TS1$

$DN2$השכבה$DN2$בה.והיצרניתהמשכילה

הכלכלןלאחרונההצטרףזולתחזית

העבודהלשוקמומחהישיב,ערןפרופ׳

ל״כל־בראיוןשאמראביב,תלמאוני

כליסט״

$TS1$ל״כלכליסט״$TS1$

$DN2$ל״כלכליסט״$DN2$״כשהנטלכיהאחרוןבינואר

למעשה,מסיבית״.הגירהתהיהיגבר,

וכלכל־דודבןהגישושנהלפניכבר
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$TS1$וכלכלנים$TS1$

$DN2$וכלכלנים$DN2$ופרופ׳צדקהאפריםכפרופ׳אחרים

דאזהממשלהלראשדו״חהלפמןאלחנן

במע־הבשליםאתשהראהברק,אהוד

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,כפימאז,ועוד.בתשתיותהחינוך

השתפר.לאהמצבלנחש,שאפשר

שניפורסמוהאחרוןקיסריהבפורום

לדמוקר־הישראליהמכוןשלדו״חות

טיה,

$TS1$,לדמוקרטיה$TS1$

$DN2$,לדמוקרטיה$DN2$שרמסורתיבאופןעומרשבראשו

הםגםעסקוהמחקריםהמכהן.האוצר

אי־תעסוקתשלובמשמעויותבבעיות

שינוייםעלוהמליצווערבים,חרדים

מהטכניון,ג׳אבריןיוסףד״ראפשריים.
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בים
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״,
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ועודהתשתיותמצבנמוכים,תעסוקה

התבעיותעלגםגדולדגששמהאך

התוכ־עלוהמשילות.הטווחארוךכנון

נית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$יו״רובהםהמשק,מבכיריכמהעבדו

האוצרמשרדמנכ״להורביץ,אליטבע

דאזהאוצרמנכ״לברודט,דודלשעבר

אולמרטהלפמןואלחנןאריאבירום

החלאולםלתוכנית,תמיכתואתנתן

אתסתמהמכןלאחרשנההממשלהפת

עליה.הגולל

המנכ״לבראשות״ראות״,מכוןגם

התכנוןבשאלותעסקגרינשטיין,גילי

והציגהבאות,השנים15ב־האסטרטגי

הנרהמדרגהקפיצתלביצועתוכנית

15מ־לאחתתהפוךשישראלכדירשת
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שניח״ם

האוצרמשרדמנכ״ל

ההובלהצוותראש

התוכניתשל

קנדליוג׳ץפרופ׳

לכלכלההלאומיתהמועצה

לבצעהטבעיהמועמד

הדו״חמפעולותחלק

שטייביץיובל

האוצרשר

מכתאתהוציא

הממשלתיהייעוץ

ברודטדוד

נאמןשמואלמוסדנציג

ישראלהפיכתאתחקר

בילהלכלכלה

גרינשטייוגידי
ראותמכוןמנכ״ל

בשאלתעסק

האסטרטגיהתכנון

בעולם.המובילותהכלכלות

עלפורסםנוסףמשמעותידו״ח

המפו־המרינות)ארגון0ECDידי

תחות(

$TS1$)המפותחות$TS1$

$DN2$)המפותחות$DN2$כניסתהלקראת2010בינואר

עלמחמאותבצדלארגון.ישראלשל

מוניטריתומדיניותפיסקאליתמשמעת

בש־הדו׳׳חעסקישראל,בנקשלנכונה

לוש

$TS1$בשלוש$TS1$

$DN2$בשלוש$DN2$:ורמתהעוניהעבודה,שוקסוגיות

הממשלהלראשהוגשהדו׳׳חהחינוך.

לח־וזכהשטייניץהאוצרולשרנתניהו

שיפה

$TS1$לחשיפה$TS1$

$DN2$לחשיפה$DN2$שגםנראהאךרבה,תקשורתית

ישראל.ממשלתאתהרשיםלאזה

שי־ועדותעודצריכיםלא"אנחנו

גידו

$TS1$שיגידו$TS1$

$DN2$שיגידו$DN2$ברמההואבישראלשהחינורלנו

האי־ששיעורבמערב,ביותרהנמוכה

תעסוקה

$TS1$האיתעסוקה$TS1$

$DN2$האיתעסוקה$DN2$ושמסלולביותרהנמוךהוא

ל״כלכליסט״אומרבמצוקה״,הצמיחה

המצבאת"כשמנתחיםדוד.בןדןפרופ׳

לנושאיןהיאהעיקריתשהבעיהרואים

הב־עםלהתמודדשרוציםפוליטיקאים

עיות,

$TS1$,הבעיות$TS1$

$DN2$,הבעיות$DN2$ייעוץשחברתמשהולאכברוזה

לפתור״.יכולה

כלגוררהמכרזמדוע

ביקורת?הרבהכך

הפולי־מוגדרים,לאהיעדיםכי

טיקאים

$TS1$הפוליטיקאים$TS1$

$DN2$הפוליטיקאים$DN2$דוחקוהזמןמוכניםלא

ישהמכרז,אתשמבקרים״לפני

בתקשו־שהוצגלמהשבניגודלזכור

רת,

$TS1$,בתקשורת$TS1$

$DN2$,בתקשורת$DN2$האס־עיצובאתמוציאאינוהוא

טרטגיה

$TS1$האסטרטגיה$TS1$

$DN2$האסטרטגיה$DN2$למיקור־חוץ,המדיניותותכנון

והניתוחהמידעאיסוףאתבעיקראלא

מנ־גרינשטיין,גידיאומרההשוואתי״,

כ״ל

$TS1$מנכ״ל$TS1$

$DN2$מנכ״ל$DN2$״ראות״.מכון

הגדרתכיאומרגרינשטייןזאת,עם

יותרהרבהלהיותצריכהבמכרזהיעדים

לשחותאנשיםשולח״המכרזמדויקת:

ובעו־בארץוניסיוןידעשלבאוקיינוס

לם.

$TS1$.ובעולם$TS1$

$DN2$.ובעולם$DN2$הסיכוייותר,ברורכיווןמתןבלי

כלומר,מראש״.מוגבלהואלהצליח

הלאומייםהיעדיםהוגדרולאלחברות

דגשלשיםעליהןהאםאוישראלשל

אותשתיותתעשייה,חינור,נושאיעל

תעסוקה.

בינ־ייעוץמחברתדורש״המכרז

לאומית

$TS1$בינלאומית$TS1$

$DN2$בינלאומית$DN2$זמןבמעטקשהלעבודיוקרתית

גורםאומרבתמורה״,כסףמעטולקבל

תוצאה״שוםהמחקר.ממכוניבאחדבכיר

שכזה״.ממכרזלצאתיכולהלארצינית

החמורההבעיהכינראהזאת,עם

התסריטפיעלהזמן.שלזוהיאביותר

המכרזשלהסופיהדו״חביותר,הוורוד

אםגם2012בינוארושנילקנדליוגש

להגישיוכלוהםמאוד,יזדרזוהשניים

הממשלהלראשראשוניותמסקנות

כר.אחרחודשיםכמהרקהאוצרולשר

לשו־תוגש2012באמצע־סוףכלומר

לחן

$TS1$לשולחן$TS1$

$DN2$לשולחן$DN2$ומורכבתגדולהתוכניתהממשלה

גופיםיצירתהמדינה,בעבודתלשינוי

ותחילתוארוךלטווחתכנוןשלחדשים

במשק.לבעיותאמיתיפתרוןשל

הזמניםלוחעלמסתכליםאם

מובנתהלאההנחהתחתהפוליטי

תשליםהנוכחיתשהממשלהמאליה

2013במרץמלאותכהונהשנותארבע

למבחןתעמודהתוכניתכימבינים

בחי־מערכתשלתחילתהעםבממשלה

רות

$TS1$בחירות$TS1$

$DN2$בחירות$DN2$לה־ביותרהטובהזמןבדיוקלא

תעמת

$TS1$להתעמת$TS1$

$DN2$להתעמת$DN2$ויהדותש״סשלמנדטים16עם

שייפגעואחריםכוחמוקדיאוהתורה,

בחירות,יהיומכןלאחרמההמלצות.

ייושם.הגדולהשינויאםיודעומי

מבינותלאשלנושהממשלות״נראה

אומרפוליטית״,אל־חזורנקודתשיש

מהדור״מחציתדוד.בןפרופ׳בעצב

אתמקבלהספרבביתהיוםשנמצא

המערבי.בעולםביותרהגרועהחינוך

עודלמנותהואביותרהגדולהאסון

בבעיותלטפללהתחילבמקוםועדה

שרו־למיבכנסתרובישהיוםמהשורש.

צה

$TS1$שרוצה$TS1$

$DN2$שרוצה$DN2$הקואליציהאםהבעיות.אתלפתור

קואליציהלהקיםאפשרמוכנה,לאהזו

ישראל״.מדינתאתולהצילאחרת

זאתככלמדועאז

המכרז?פורסם

אתאומרמבחוץכשמישהוכי

אחרתנשמעזההדברים,

בנושאשנערכוהרבותהעבודות

נעלמולאהמשקשלהשוניםהבשלים

ציניבאופןהמכרז.כותבישלמעיניהם

האחרון״בעשורכיכותביםהםמעט,

אתלעומקשבחנועבודותכמהבוצעו

שורתעלוהמליצוהישראליהמשקמצב

המשק.ולכלללממשלהמדיניותצעדי

טרםהגואה,הצורראףועלזאתעם

אסטרטגיתתפיסההממשלהגיבשה

הזמןלטווחכוללתכלכלית־חברתית

אפשריהיהשמתוכהוהארור,הבינוני

עדיפות״.וסדרימדיניותצעדילגזור

בעשורישראלממשלותבקיצור,

המ־שללעםמדייותרעשולאהאחרון

חקרים

$TS1$המחקרים$TS1$

$DN2$המחקרים$DN2$מרועכר,אםבפניהן.שהונחו

המכרז?פורסםזאתבכל

כיקנדלשלבאמירהלזלזלאין

חיצו־מחברהאחרתזוויתלקבלחשוב

נית,

$TS1$,חיצונית$TS1$

$DN2$,חיצונית$DN2$מידעיספקשהדו״חלזכורישאבל

ברו־המלצותיקבעבהכרחולאבעיקר

רות.

$TS1$.ברורות$TS1$

$DN2$.ברורות$DN2$במ־גורםמודההעיקרית,הסיבה

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$מש־״ישכיהיאהממשלה,ראש

מעות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$גורםיריעלשנאמרותלאמירות

בינלאומית״.יוקרהבעלחיצוני

מספיקללחוץיוכלכזהגורםאולי

חבריועלהקואליציונייםהשותפיםעל

הנ־השינוייםאתלבצעסורריםכנסת

דרשים.

$TS1$.הנדרשים$TS1$

$DN2$.הנדרשים$DN2$,להיותצפוימהםאחדכאמור

החרדיותלישיבותליבהלימודיהכנסת

מקצועיתהכשרהלבנות,הספרובתי

תעשייהאזוריפיתוחגםואולימסיבית

העריםחשבוןעלערביים,ביישובים

היהודיות.

חשובבינלאומיגורםכילזכורצריר

עלכאמורכתבכבר0ECDאחר,

גדולושינויהישראליבמשקהבעיות

מתנסחיםבארגוןכיאולימזה,יצאלא

ג׳נטלמנית.בעדינות

הממשלהראשבמשרדמקרה,בכל

במשרד,בכירשאמרכפילכר,מודעים

שולחהמכרזגריבשט״ן:

ידעשללאוקיינוסאנשים

ובעולם.בארץוניסיון

יותר,ברורכיווןמתןבלי

הואלהצליחהסיכוי

מראש״מוגבל

לגרוםיכולהלאייעוץחברת״שוםכי

להשתנות״.פוליטייםלתהליכים

והאוצרהממשלהראשממשרדי

ושרהממשלה״ראשבתגובה:נמסר

לכ־הלאומיתהמועצהאתהנחוהאוצר

לכלה

$TS1$לכלכלה$TS1$

$DN2$לכלכלה$DN2$אסטרטגיהגיבושתהליךלהוביל

למדינתטווחארוכתחברתית־כלכלית

אסטר־לגיבושפועלהצוותישראל.

טגיה

$TS1$אסטרטגיה$TS1$

$DN2$אסטרטגיה$DN2$בחברהשונותקבוצותבשיתוף

הישראלית.

ייעוץבחברתלהסתייע״ההחלטה

ההובלהצוותידיעלהתקבלהחיצונית

בעררההכרהמתוךרעים,בתמימות

מקצועיבגורםהסתייעותשלהמוסף

בגיבושבינלאומיניסיוןשלונוסף,

בהתאםכוללת.מדינתיתאסטרטגיה

הממשלתיההובלהצוותהמינוי,לכתב

ההחלטותלקבלתהמחייבהפורוםהוא

האסטר־גיבושתהלירלעיצובבנוגע

טגיה״.

עמוד 2


