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5 חדשות

אופן  על  הדיון  כי  מאשרים  באוצר 

מצו� בפורום  מתנהל  הכספים  חלוקת 

המדינה.  תקציב  אישור  לאחר  מצם, 

עוד ציינו באוצר כי לעתים כאשר גו�

רמים שונים פונים לקבל סיוע תקציבי 

מהמדינה הם מופנים לוועדת הכספים, 

תוך אזכור שלוועדה יש הכלים לסייע 

שבה  לדרך  בנוגע  לפרט  בלי  להם, 

הדבר מתבצע. 

לא כל חברי הוועדה יודעים
חלק  לוקחים  ספורים  אנשים  רק 

חברי  שלושת  מלבד  כולו.  בתהליך 

הנושא  את  שמרכזים  הכספים  ועדת 

ח"כים  בתהליך  לעתים  משתתפים 

נושאים  לקדם  שמעוניינים  אחרים, 

הח"כים  למשל  שותפו  כך  מסוימים. 

(שתיהן  נוקד  ואורית  יחימוביץ'  שלי 

 2 להוספת  במהלך  העבודה)  ממפלגת 

הן  אך  הנוער,  לתנועות  שקל  מיליון 

לא ידעו כי מדובר בחלק מתהליך רחב 

יותר.

הכס� ועדת  של  הקודם  היו"ר  גם 

ביתנו),  (ישראל  מיסז'ניקוב  סטס  פים, 

מסוים,  בשלב  העניינים  לסוד  הוכנס 

שמט� לגופים  כספים  להעברת  ופעל 

שכלי.  בפיגור  הלוקים  בילדים  פלים 

בתהליך  חלק  לוקחים  האוצר  ממשרד 

רק הממונה על התקציבים וסגניו. בזמן 

דרך  כאמור  שנעשית  הכסף,  חלוקת 

משרדי הממשלה השונים, מיידעים את 

השר הרלבנטי. 

בשנת 2007, בעת שקובי הבר כיהן 

כממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

הצליח הצוות המצומצם לקבל ממשרד 

רשי� עבור  שקל  מיליון  כ�31  האוצר 

מה ארוכה של גופים. 15 מיליון שקל 

נוספים הועמדו לטובת מעונות מקלט 

לנשים מוכות שהיו בסכנת סגירה. 

"אין לנו קליינטים קבועים"
עבודתנו  "במהלך  ריבלין,  לדברי 

בוועדה אנו מתוודעים לבעיות כאובות 

וחסרות פתרון. אנחנו פוסלים על הסף 

מטרות פוליטיות, ומאשרים רק מטרות 

הקונצנזוס  בלב  שנמצאות  ציבוריות 

וחוצות מגזרים. אנחנו גם יודעים בלאו 

הכי שהאוצר יפסול כל מה שיש בו נגי�

עה פוליטית".

אומ� באוצר  ריבלין,  לדברי  בניגוד 

ניתנים  מהכספים  חלק  לפחות  כי  רים 

לפי מפתח פוליטי, כלומר חברי הצוות 

מהמגז� אחד  שכל  מקפידים  המצומצם 

רים שהם מייצגים ייהנה מדי שנה מנתח 

מהתקציב המיוחד.

בתגובה לשאלה כיצד נקבעים סדרי 

ענה  המצומצם  הצוות  של  העדיפויות 

קבועים,  קליינטים  לנו  "אין  ריבלין: 

אנחנו פועלים לגופו של עניין ומבררים 

חברי  לזכותם של  הדברים.  לעומק את 

שמ� ייאמר  האוצר  משרד  ושל  הכנסת 

צריך  חריג.  דבר  שום  נמצא  לא  עולם 

מצליחים  שאנחנו  הכספים  כי  להבין 

על  באים  לא  הללו  למוסדות  להעביר 

ההת� לולא  שכן  אחרים,  גופים  חשבון 

היה  לא  הכי  בלאו  הכסף  שלנו  ערבות 

עובר לאף גורם.

"סמכותה וחובתה של ממשלה לקבוע 

לוועדת  והיא משמרת  עדיפויות,  סדרי 

הזכות  של  קצהו  קצה  איזשהו  הכספים 

להכריע בדבר סדר העדיפויות שיש בו 

נו� היו  "אם  ריבלין.  הוסיף  הצדק",  מן 

תנים לנו 42 מיליארד שקל במקום 40 

מיליון, היינו עושים זאת אחרת. כאשר 

אין  התקציב,  מן  בפרומיל  רק  מדובר 

ברירה אלא לפעול כך, משום שאין לד�

ברים אלה פתרון במסגרת אחרת". 

חשש  הביעו  הח"כים  כי  לציין  יש 

שלאור הפרסום משרד האוצר יפסיק את 

העברת הכספים.

shaul.amsterdamski@calcalist.co.il

חברי הכנסת לנושאים חברתיים

בארץ להד"ם

ל
א מעט דברים אפשר להגיד 

על התקציב הסודי של ועדת 

היום.  כאן  שנחשף  הכספים 

אפשר להתעצבן על כך שמדובר בע�

ניין שקיים במחשכים כבר 20 שנה, 

או על כך שמדובר בהחלטות תקצי�

ציבורי  דיון  ללא  המתקבלות  ביות 

וללא שקיפות. אפשר גם לצאת נגד 

העובדה שבפורום מצומצם של שלו�

שה אנשים נגזר גורלם של ארגונים 

חברתיים ושל משימות לאומיות.

הביקורת על ההתנהלות של ועדת 

הזה  בסיפור  ומשרד האוצר  הכספים 

ראויה בהחלט להישמע, אבל ראוי גם 

להגיד ביושר שללא קיומו של התק�

ציב המדובר, ואלמלא היו חברי ועדת 

הכספים יכולים להכניס קצת חמלה 

ושאר רוח לתקציב המדינה, אי אפשר 

היה למצוא אותם בשום מקום אחר.

במקום שבו רבים מתהליכי קבלת 

מבוטל  לא  וחלק  עקומים  ההחלטות 

מהחוקים הם תוצאה של חשבון פוליטי, 

צריך לפעמים לשבור את הכלים ואת 

הכללים. במשרד האוצר ובוועדת הכ�

ספים מכירים את המשפט הידוע, וב�

מקום לנסות לנצח את השיטה החליטו 

בהפקדת  היגיון  יש  אליה.  להצטרף 

פרלמנטרים  שלושה  בידי  המושכות 

מנוסים כמו ליצמן, ריבלין ואורון. 

מה  היא  הגדולה  השאלה  עכשיו 

שהיא  בשעה  הקטנה  לקופה  יקרה 

בפני  ובעיקר   — כל  בפני  נחשפת 

הארגונים החברתיים המשוועים לכל 

שקל ממשלתי. סביר להניח שהדיונים 

הללו לא יוכלו עוד להיעשות במח�

שכים. חבל רק שבמציאות של ימינו 

לא מדובר בהכרח בבשורות טובות.

idan.grinbaum@calcalist.co.il   

  פרשנות    עידן גרינבאום
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בלי ביקורת ובלי פרסום: כך דואגים 

הקופה 
הסודית של 

ועדת הכספים

שאול אמסטרדמסקי

ברבות מישיבות ועדת הכספים מת�

נוקבים  ויכוחים  הדיונים  בחדר  נהלים 

בין נציגי משרד האוצר לחברי הכנסת 

החברים בוועדה, בעיקר סביב תוכניות 

אלא  לקדם.  מבקש  האוצר  שמשרד 

נמצאים  שבהם  הנוקבים,  שהוויכוחים 

חברי הוועדה ונציגי האוצר משני צדי 

המתרס, לא תמיד משקפים נאמנה את 

המציאות שמאחורי הקלעים. 

ל"כלכליסט" נודע כי צוות מצומצם, 

הכולל את חברי ועדת הכספים הוותי�

קים והמנוסים ביותר, פועל בחשאי מול 

משרד האוצר כדי להעביר כספים לקי�

דום נושאים שונים או לגופים מסוימים 

שנמצאים במצוקה תקציבית נקודתית, 

דיוני  במסגרת  מענה  קיבלו  לא  אך 

ועדת הכספים. 

הצוות המצומצם מונה בשנים האח�

אורון  חיים  הכנסת  חברי  את  רונות 

התורה)  (יהדות  ליצמן  יעקב  (מרצ), 

וראובן ריבלין (הליכוד). התקציב העו�

מד לרשותו — באופן לא רשמי — הוא 

35–40 מיליון שקל בשנה. 

ח"כ ריבלין, אחד מחברי הצוות המ�

צומצם, מסביר כיצד הדברים מתנהלים: 

"לאחר סיום הדיונים על התקציב ולא�

חר אישורו מאפשר משרד האוצר לח�

ברי ועדת הכספים הנבחרים לרכז את 

אותם הדברים שעולים על הפרק במה�

לך השנה. מדובר בנושאים שאין להם 

פתרון, אך האוצר מכיר בצורך לתקצב 

אותם. האוצר מאפשר לחברי ועדת הכ�

סכומים  העברת  על  לו  להמליץ  ספים 

לאותם מוסדות, שלולא העזרה התקצי�

בית לא יוכלו להמשיך ולהתקיים".

מתחילת שנות ה�90
לדברי ריבלין, "אין כאן מקח וממכר 

אמירה  כאן  יש  לך'.  ואתן  לי  'תן  או 

שמתקצב  האוצר,  משרד  של  כללית 

את סדר העדיפויות שקבעה הממשלה 

אבל מאפשר במקביל לוועדת הכספים 

לעשות צדק במקום שבו העוול זועק". 

לאחר אישור הרשימה הסופית של הגו�

הוועדה  פים שאליהם מעוניינים חברי 

האוצר  משרד  מחלק  כספים,  להעביר 

את הכסף דרך סעיפים תקציביים שו�

נים של משרדי הממשלה. 

המ� הצוות  בין  האישיים  המפגשים 

צומצם לבין משרד האוצר החלו בתחי�

לת שנות התשעים, בזמן שחבר הכנסת 

לשעבר גדליה גל (העבודה) כיהן כיו"ר 

שוחט  (בייגה)  ואברהם  הכספים,  ועדת 

העשור  בתחילת  האוצר.  כשר  כיהן 

פרישתו  בשל  בעיקר  הופסק,  הסידור 

אורון מהכנסת,  חיים  ח"כ  הזמנית של 

והתחדש לפני כחמש שנים, עם חזרתו. 

את  אישרו  האוצר  במשרד  גורמים 

לד� האמור.  התקציב  של  קיומו  דבר 

בריהם, מדי שנה, בעת דיוני התקציב, 

לא  השולחן  על  הכנסת  חברי  מעלים 

האוצר  למשרד  שאין  נושאים  מעט 

ולכנסת זמן לדון בהם לעומק. ואולם, 

האוצר  משרד  של  ההבנה  בעקבות 

בנושאים  מדובר  מהמקרים  בחלק  כי 

יקב� כי  שראוי  רבה,  משמעות  בעלי 

הנוהל  התגבש  מהמדינה,  תקציב  לו 

שבמסגרתו מעמידים באופן לא רשמי 

הוועדה.  חברי  לרשות  מיוחד  תקציב 

הצבעוני והשקל

א
י אפשר להאשים את בכירי בנק ישראל, ובוודאי לא את 

הנגיד סטנלי פישר, בחוסר אמונה בשוק החופשי. בנק 

ישראל הוא מאדריכלי מהפכת ההפרטה, ממעצבי שוק 

ההון החדש ומיוצרי השוק החופשי במטבע חוץ. לכן, כאשר הבנק 

מתערב באגרסיביות בשוק המט"ח — קונה בממוצע 100 מיליון 

דולר ליום ומצליח (לעת עתה) להעלות את שער הדולר מ�3.20 

ל�3.45 שקלים — יש כאן לקח חשוב לגבי פעולת השווקים החו�

פשיים בעולם הגלובלי. 

השווקים הפיננסיים לא תמיד מתמחרים נכון נכסים שונים: 

מניות, דירות או מטבעות. וזה מה שקרה במקרה של השקל: ערכו 

בשוק היה גבוה מערכו הכלכלי הנכון. תמחור יתר קיצוני קורה 

בבועה ספקולטיבית. כזאת היתה בועת הנדל"ן האמריקאית, שה�

תפוצצותה הכניסה את ארצות הברית למשבר הפיננסי האחרון. 

הצבעונים"  "טירוף  היא  והמפורסמות  המשונות  הבועות  אחת 

(Tulip Mania) בהולנד בשנים 1630–1637. הצבעונים הם פרחים 

יפים לכל הדעות, ועד היום הם מסמליה של הולנד. אולם בזמן 

שיא הבועה, פקעת הצבעונים היתה יקרה יותר ממשקלה בזהב!

האם היתה מיני�בועה בשקל?
כיצד נוצרת בועה? מחירו של נכס כלשהו — שקל, דירה או פקעת 

צבעונים — מתחיל לעלות במהירות. המשקיעים מבינים שזהו נכס 

טוב וקונים אותו, ואז ממשיכה עליית המחירים, אשר מזינה ביקוש 

נוסף, וחוזר חלילה. זהו ביקוש ספקולטיבי נטו: לא קונים את הצ�

בעוני בגלל שזהו ערך השימוש שלו, אלא מפני שמצפים שערכו 

כאשר  אולם,  להאמיר.  ימשיך 

שווי הנכס מתרחק מאוד מערכו 

הכלכלי, מתחיל פקפוק בהמשך 

עליית המחירים. ברגע שעליית 

המחירים נעצרת, מייד מתאפס 

ומחיר  הספקולטיבי,  הביקוש 

הצבעונים צונח לערכו הממשי, 

אנשים  שיעור.  לאין  הנמוך 

שהשקיעו את כל חסכונותיהם 

בן  לעניים  הופכים  בצבעונים 

לילה, ונוצר משבר. 

מיני� כנראה  היתה  בשקל 

בועה, שהטריגר שלה היה ייסוף מהיר ולא צפוי. תחילת הייסוף 

נבעה מגורמים שסיבתם כלכלית: הגיעו הרבה דולרים לישראל 

ובהם קנו שקלים. מקורות העלייה במספר הדולרים שהגיעו ארצה 

היו בין השאר הגידול הפנומנלי ביצוא בשנים האחרונות, שהביא 

לעודף חסר תקדים של 5 מיליארד דולר בחשבון השוטף של מאזן 

התשלומים ולהחזרת השקעות של ישראלים מחו"ל בגלל המשבר 

הפיננסי בארצות הברית. אם כן, השקל התחיל לעלות בגלל סי�

בות אמיתיות. נוסף על כך, החלה להתבסס ציפייה שהשקל ימשיך 

ויאמיר. הציפיות להתחזקות השקל הביאו להשקעה ספקולטיבית 

נוספת בשקל, שהביא להתחזקות נוספת שלו, ונוצרה בועה.

איך מזהים בועה? כאשר ערך הנכס הנובע מגורמי היסוד הכל�

כליים (fundamentals) נמוך בהרבה מערך השוק, יש חשד לבועה. 

פקעת צבעונים שיקרה יותר ממשקלה בזהב היא אינדיקציה לבו�

עה. מחיר של חברת הייטק שגבוה מכל מה שהיא מסוגלת להרויוח 

בעתיד מלמד על בועה. גם שער חליפין של 3.20 שקלים לדולר, 

שיביא להתרסקות חברות מייצאות ולירידת היצוא במיליארדים 

רבים, הוא נמוך מדי, כי אינו מתאים לגורמי היסוד הכלכליים.

איתות לגבי כוונות בנק ישראל בעתיד
הצלחת ההתערבות של בנק ישראל מלמדת על בועה. ההת�

ערבות הנחושה מצליחה להשפיע על הציפיות של הספקולנטים 

בשוק המט"ח לגבי גובה שער החליפין. ההתערבות מצליחה לא 

רק בגלל הקנייה עצמה, אלא גם בהיותה איתות לגבי הכוונות של 

בנק ישראל בעתיד. בשוק המט"ח המקומי בנק ישראל הוא שחקן 

מרכזי, שכוונותיו נלמדות על ידי כל השחקנים האחרים.  

המשק הישראלי ובעיקר היצואנים משלמים את מחיר הפגיעה 

ברווחיות היצוא ובתעסוקה שהשקל החזק גרם. המשק והיצואנים 

הרוויחו מהגלובליזציה, אבל כעת אנו רואים את אחד המחירים 

של ההשתלבות בשוקי העולם: התמחור הלא נכון של השקל. יש 

לקוות שההתערבות תצליח ותשנה את המגמה בשוק המט"ח. לפ�

עמים השוק הוא עדר ללא רועה. אם הרועה יודע את מלאכתו, ואם 

העדר לא השתגע, אפשר להוביל אותו אל הכיוון הנכון.  

הכותב הוא פרופ' לכלכלה באוניברסיטת בן�גוריון, עמית בכיר 
במכון ון ליר בירושלים ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל

לפעמים השוק 
הוא עדר ללא 

רועה. אם הרועה 
יודע את מלאכתו, 

ואם העדר לא 
השתגע, אפשר 

להוביל אותו אל 
הכיוון הנכון 

 אביה ספיבק 

 במת כלכליסט

בלעדי כלכליסט

חברי הצוות הסודי של ועדת הכספים (מימין): רובי ריבלין (ליכוד), חיים אורון (מרצ) ויעקב ליצמן (יהדות התורה)

הרחק מעין הציבור ומכללי המינהל התקין הוקם 
בכנסת צוות סודי, המחלק עם משרד האוצר 

עשרות מיליוני שקלים לשורה ארוכה של גופים 
ופרויקטים חברתיים. רובי ריבלין, חבר הצוות: 
"אנחנו עושים צדק במקום שבו העוול זועק" 

אי
ול

אז
ר 

אי
 מ

בי,
שא

ת 
מי

 ע
ח,

 צ
ים

חי
ם: 

מי
לו

צי




