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אקטואליה של בעיות  
2009משנת –משילות 

ר רשות החשמל להתפטר לאלתר  "השר לנדאו תובע מיו

מתפקידו
זאת בעקבות כוונת רשות החשמל להפחית את תעריפי החשמל לצרכנים החל מהחודש 

לא יתכן שהחלטות  : "תגובת הרשות לחשמל■ " גלובס"הבא עליה דווח לראשונה ב

עמירם ברקת  " מקצועיות לטובת הציבור יהפכו עילה למתקפות על הרשות
24/1/2010

עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות רשות החשמלר "תובע מיו אמנון שפירה , בלשכת 

כי לנדאו יפעל למימוש מהלך ההדחה תוך תיאום עם  " גלובס"השר לנדאו אמרו הערב ל

. שר האוצר ובהסכמתו

בפגישה שנערכה הערב בלשכת השר בהשתתפות  

,  שאול צמח וראש מטה השר, ל המשרד"מנכ

חצית  ": סמדר בת אדם הטיח השר לנדאו בשפירה

את הגבול בין תפקיד הרגולטור לבין קובע  

אופן תפקודך גורם נזק ממשי למשק  ,המדיניות

אפעל בכל  . לא פעם הולכת אותי שולל. החשמל

".הכלים האפשריים כדי להביא לסיום כהונתך

The Marker :מי שמוסמך על ידי  ", לדברי בלינקוב

שר האוצר להתחייב על התקציב הוא רק מי שיש לו  

ברגע  . ראייה כוללת ויודע את האיומים והאילוצים

הוא לא יכול  , שהוא נושא באחריות והסמכות ניטלת

בלינקוב מחה על כך ".למלא בהצלחה את תפקידו

שבניגוד לדעתו התקבלו תוספת לעידוד השקעות הון  

יוגב אמר כי  ". פי שניים ממה שהציע"ולמדען ראשי 

,  קודם לכן. במאי חתם על הסדר לניגוד עניינים5-ב

.  הוא ניהל לא מעט שיחות עם ראש הממשלה ואנשיו

הוא הוסיף כי מילא אחר ההסכם למניעת ניגוד  

,  אייל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ. עניינים

לאף פקיד בממשלה אין זכות וטו על  "אמר כי 

ההחלטה היתה של ראש  . החלטות הממשלה

הממשלה ושר האוצר שראו עין בעין את ההכרעות  

כאשר ראש הממשלה מקבל הכרעה  .הערכיות

תפקידו של משרד ראש הממשלה להוביל את , אחרת

".  התהליך

Ynet באוצר זועמים על עסקת החבילה

בדיונים  , במידה רבה מעל לראשם, הנרקמת

ר  "של ההסתדרות וארגוני המעסיקים עם יו

הוועדה המייעצת של המועצה הלאומית  

לכלכלה והיועץ הכלכלי הבכיר לראש  

הממשלה נתניהו  

http://www.globes.co.il/news/עוזי_לנדאו.tag
http://www.globes.co.il/news/רשות_החשמל.tag
http://www.globes.co.il/news/אמנון_שפירה.tag


משק המים–אקטואליה נוספת 



ואקטואליה מהזירה המשפטית

שרים חסרי יכולת מאשימים  : מני מזוז07:5920/01/10" הארץ"•
מאת תומר זרחיןפקידים בכישלונם

יצא היועץ המשפטי לממשלה במתקפה חריפה  , זמן קצר לפני סיום כהונתו–
נגד הפוליטיקאים הבורחים מאחריות והתעמת שוב עם שר המשפטים  

לשעבר פרידמן

ניהול שטען כי, מזוז התעמת עם שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן–
.המדיניות עבר לפקידות הבכירה

פרידמן הגיב בדבריו לראיון שהעניק לאחרונה היועץ המשפטי לביטאון לשכת –
ואמר כי, בראיון התייחס מזוז לשרי המשפטים שכיהנו בתקופתו. עורכי הדין

".המציאות שלנו בשנים האחרונות היא שיש לנו שרים לעומתיים"

השרים לעומתיים רק לגבי מי שרואה את עצמו  "לכך ענה פרידמן כי –
."כקובע מדיניות



אין אשם אחד–משילות 
של מרכיבים" פאזל"אלא 

:על דוכן הנאשמים•

הפקידות והבירוקרטיה–

"נערי האוצר"–

אקטביזם שיפוטי–

הון ושלטון–

מאזן הכוח הפוליטי–

שיטת הבחירות–

שחיתות במבנה המפלגה– :מריטוקרטיה

א איכותי"כ

כללי משחק ברורים
בין נבחר לפקיד מבצע
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מריטוקרטיה
חומר הגלם

לשירות הציבורי אחרייתיות
Accountability

שקיפות 
וחופש מידע מקצועיות כפיפות 

לאוטוריטה

–הדרג הנבחר-

היוועצות וכיבוד שיקול הדעת המקצועי, לגיטימיות

הדרג המבצע  



שינויים מרכזיים בעשורים האחרונים

השירות הציבורי גדל בהיקפו ובעצמתו ונעשה גורם מרכזי  •
.  במדיניות

נכשלו הניסיונות לערוך בשירות הציבורי רפורמות כדי שיהיה  •
.  אחראי ואפקטיבי יותר

בפרט , בית המשפט העליון נעשה פעיל יותר בקביעת מדיניות•
'.המהפכה החוקתית'כתוצאה מן 

בין  –ניכרת משפטיזציה של קבלת ההחלטות וקרבות יועץ ביועץ •
.משרדים שונים


