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לכבוד:
שי באב"ד
מ כ"ל משרד האוצר

א ו פו ים אליך במכתב זה מתוך תחושת מחויבות עמוקה להצלחת תפקידו המקצועי של משרד האוצר,
במיוחד בתקופה משמעותית ומאתגרת זו.
אגף התקציבים מהווה דבך חשוב בעבודת משרד האוצר וכן בעיצוב וגיבוש מדי יותה הכלכלית של
הממשלה .המסורת ארוכת הש ים של אגף התקציבים ב תה על מקצועיות ועבודה קשה ,תוך התבססות
על א שים אשר רואים בעבודתם שליחות ציבורית ,המשקיעים את כל מרצם וזמ ם ב יסיון להביא לייעול
עבודת הממשלה ושיפור כלכלת ישראל ,וכל זאת במטרה להביא לשגשוג וצמיחה לכלל אזרחיה .כך היה
ש ים רבות וכך יימשך בעתיד.
לצער ו ,במהלך החודשים האחרו ים א ו עדים למספר תהליכים המקודמים על ידך ,אשר פוגעים בעבודת
אגף התקציבים ועובדיו ,ועלולים לפגוע ביכולתו של אגף התקציבים למלא את תפקידו ,כפי ש פרט
באופן חלקי להלן.
כך למשל ,לאחרו ה החלטת שלא לזמן את א שי אגף תקציבים לישיבות מקצועיות שו ות ה ערכות בתוך
משרד האוצר ומחוצה לו ,על אף שמדובר בישיבות בהן וכחותו של אגף תקציבים הי ה חיו ית ו דרשת,
ועל אף שכך הוג מאז ומתמיד.
ב וסף ,ה ך מעכב אישור התקשרויות עם יועצים מקצועיים ה דרשים כחלק מעבודתו המקצועית של
האגף לצורך הבטחת קידום רפורמות משמעותיות עליהן הוחלט זה מכבר .יתרה מכך ,עוכבה על ידך
התקשרות התומכת במערכות המחשוב של תקציב המדי ה; ה ך פועל לעכב מי וי ציגים מקצועיים
מטעם אגף התקציבים לרשויות וחברות ממשלתיות באופן אשר פוגע בקידום תהליכים חשובים למשק
וקבלת החלטות דרשות; ועד לאחרו ה עיכבת הליך של סיווג בטחו י ה דרש לצורך עבודתו המקצועית
של האגף ופרסום מכרז כוח אדם .כל אלו ,מבלי שהושמעה בפ י ו כל טע ה ע יי ית לכך ותוך כדי הת יות
פסולות מצדך.
מעבר לאמור לעיל ,א ו עדים חדשות לבקרים להתבטאויות חריפות שלך כ גד עובדי אגף התקציבים .כך
לדוגמא ,לאחרו ה הופיע בעיתון גלובס ציטוט מפיך ,שלא הוכחש ,המציין כי תפ ה ל ציבות שירות
המדי ה משום שבאגף התקציבים והלו מכרזים תפורים .מדובר בהטלת דופי חמורה ביותר הפוגעת
ביושרם של כל עובדי האגף ובראשם החתומים מטה ,וזאת למרות שהאגף פועל בהתאם ל והל שאך
אושרר בש ה האחרו ה ע"י הגורם המוסמך לע יין זה  -ציבות שירות המדי ה.
על אף כל האמור ,א ו ,ה הלת האגף ,וכל עובדי אגף התקציבים ,ממשיכים במשימתו העיקרית של משרד
האוצר ואגף תקציבים והיא יהול תקציב המדי ה וגיבוש צעדים כלכליים לטובת המשק וצמיחתו.
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מפאת הכבוד לתפקיד מ כ"ל משרד האוצר בחר ו בשלב זה לציין כאן דוגמאות חלקיות ,אך הן מבטאות
בצורה ברורה את הלך הדברים .א ו פו ים אליך באופן אישי ,בלתי אמצעי וישיר בבחי ת "מע ה רך,
ישיב חמה" )משלי ,טו ,א( ומתוך אמו ה שהדברים אשר יוצאים מליב ו יילקחו לתשומת ליבך ויביאו
להפסקת הת הלות זו.
א ו סבורים כי החזרת העבודה לפסים מקצועיים ,תאפשר ל ו ולכלל האגפים המקצועיים במשרד ,ל צל
את זמ ו לעבודה והיערכות מיטבית להתמודדות עם אתגרי המשק בתקופה מורכבת זו כפי שכול ו,
כמשרתי ציבור ,מחויבים לעשות.
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