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ממשלה

עשרה אהוד אולמרט
ממשלת
הכנסת השבע
ו' אייר תשס"ו 4.5.2006

 הממשלה ה 31-בראשותו של אהוד אולמרט ביום כינונה בבית הנשיא משה קצב

מתוך קווי היסוד

הקווים העיקריים :ממשלת ישראל ,מתוך הכרה באחריותה לפעול
לעיצוב פרק חדש בחיי מדינת ישראל ,תשאף לקידום אחדות
והשכנת שלום בעם ,בסובלנות ,בכבוד הדדי ,באיפוק ובאהבה
תוך צמצום המחלוקות הפנימיות;
הממשלה תשאף להביא לעיצוב גבולות הקבע של המדינה,
כמדינה יהודית עם רוב יהודי וכמדינה דמוקרטית ,ותפעל
לעשות כך במשא ומתן והסכם עם הפלשתינאים ,שיתנהל על
בסיס הכרה הדדית ,הסכמים שנחתמו ,עקרונות מפת הדרכים,
הפסקת האלימות ופירוק ארגוני הטרור מנשקם;
הממשלה תפעל לצמצום פערים חברתיים ,תגבש תכנית
מפורטת למאבק במצוקה החברתית ,תפעל לשיפור מערכת
הבריאות בכלל ותיקון מרכיבי סל הבריאות בפרט ותניח את
היסודות למתן הזדמנות שווה לכל האזרחים בלא הבדל של
גזע ,דת או מין.
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המישור המדיני והביטחוני :ישראל תשלים את גדר הביטחון
במהירות האפשרית על מנת להקנות ביטחון מרבי לאזרחיה
ותושביה ,תוך התחשבות בצרכים ההומניטריים של האוכלוסייה
האזרחית הפלשתינית בניסיון למנוע ממנה סבל מיותר;
הממשלה תבחן אפשרות לצמצום תקציב הביטחון ,החל בשנת
התקציב  2007ואילך .הממשלה תשאף ,באמצעות שר הביטחון
ושר האוצר ,למסד תהליך של בניית תקציב הביטחון ,שליבתו
תהא רב שנתית וזאת נוכח מגבלת התקציב ויעדי המדינה מחד
גיסא ,והצרכים והאיומים הביטחוניים מולם ניצבת המדינה,
מאידך גיסא.
המישור הכלכלי-חברתי :הממשלה רואה בכלכלה יציבה וצומחת
יעד לאומי מן המעלה הראשונה .למטרה זו הממשלה תפעל
בתיאום עם נגיד בנק ישראל שהוא גם היועץ הכלכלי הראשי
של הממשלה .כמו כן תפעל הממשלה לאלתר לסיים את הליכי

 ראש הממשלה אהוד אולמרט מבקר במכון הוולקני  השר לשירותי דת ,יצחק כהן (מימין) ושר
התקשורת אריאל אטיאס
בבית דגן .מימינו רעייתו עליזה אולמרט ושר
החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון

 שר הביטחון עמיר פרץ ואלוף פיקוד הדרום יואב
גלנט בוחנים נזק שנגרם כתוצאה מנפילת טיל
קסאם בשדרות

 ראש הממשלה אהוד אולמרט ושרת החינוך
יולי תמיר בלוויית ילדי כיתה א’ ,עם פתיחת
שנת הלימודים

חקיקת חוק בנק ישראל מעודכן לצורכי התקופה ,תוך שימור
וביצור מעמדו העצמאי והמקצועי של הבנק המרכזי; הממשלה
תחתור להגיע להורדת שיעור האבטלה בתקופת כהונתה
בכ-שליש משיעורו ביום כינונה ולהגדלה בשיעור ההשתתפות
בכוח העבודה.
חינוך :הממשלה תפעל לביצוע רפורמה מוסכמת בחינוך שתעמיד
במרכזה את התלמיד ואת מעמד המורים ,שכרם ,הכשרתם
ומסלולי קידומם; הממשלה תפעל להחזיר את החינוך למקום
הראוי לו במוקד העשייה הציבורית ותפעל להתאמת מערכת
החינוך ליעדיה ,תוך הפניית משאבי ניהול וממון .הממשלה
רואה בהשקעה בתשתית האנושית מנוף עיקרי לצמיחה כלכלית
חברתית וצמצום הפערים בחברה הישראלית; הממשלה תאמץ
גישה יצירתית ועדכנית לביצוע חריש ושידוד מערכות בשדות
ההשכלה הגבוהה בישראל .הממשלה תדגיש את הצורך בטיפוח

 נשיא ארה”ב ג’ורג’ בוש לוחץ את ידה של
השרה רוחמה אברהם-בלילא עם נחיתתו
בשדה התעופה בן גוריון .משמאלה השרים
שאול מופז ואביגדור ליברמן

 ראש הממשלה אהוד אולמרט ומנכ”ל משרדו
רענן דינור (ראשון מימין) מגיעים לסיור בגבול
הצפון במהלך מלחמת לבנון השנייה

מצוינות ומובילות בקנה מידה בינלאומי בתחומי המחקר
התאורטי ,המדעי והיישומי.
מיעוטים :ממשלת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל
תושביה ,תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל דת ,גזע ומין ותכבד את זכויות האזרחות של האזרחים
מבני המיעוטים בכל תחומי עבודתה ותכניותיה .הממשלה לא
תשלים עם שום גילוי של גזענות במדינה.
מעמד האישה :הממשלה תפעל להגברה מתמדת של שילוב
הנשים בשוק העבודה ,בהנהגה הפוליטית והכלכלית של ישראל,
בהתאם לכישוריהן ולמספרן היחסי באוכלוסייה .תשומת לב
מיוחדת תוקדש לנשים ערביות הנחשפות לאפליה כפולה  -הן
בשל היותן נשים והן בשל היותן ערביות .הממשלה תפעל לשיפור
רמת ההשכלה ועידוד היציאה לעבודה בקרב נשים ערביות.
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אש הממשלה השנים עשר של מדינת ישראל ויו”ר מפלגת “קדימה”.
אולמרט נולד ב 30-בספטמבר  1945במבצר שוני שבמורדות הכרמל,
ומשם עבר למושב נחלת ז’בוטינסקי הסמוך אשר לימים סופח לבנימינה.
הוריו ,בלה ומרדכי אולמרט ,היו פעילים בתנועת בית”ר ,כאשר אביו שימש
כראש תנועת ההתיישבות של חרות וחבר כנסת מטעם המפלגה.
בנובמבר  1963התגייס לחטיבת גולני ,אך לאחר שנתגלו אצלו פציעות ישנות
מהתקופה טרם גיוסו שוחרר זמנית משירות .את שירותו הצבאי השלים סופית
ב 1971-ככתב בשבועון צה”ל “במחנה” ,ובתחילת שנות ה 80-סיים קורס קצינים
במילואים.
בשנים  1968-1965למד פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית .בתקופה זו החל
את פעילותו הציבורית ,במסגרת תא הסטודנטים של תנועת “חרות” וכנציג
הסטודנטים בוועידת המפלגה.
בשנת  1970החל את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית ,אותם השלים
כבוגר הפקולטה שלוש שנים מאוחר יותר .בתום שתי שנות התמחות הוסמך
כעורך-דין.
בשלהי  1973נבחר לחבר כנסת מטעם הליכוד ופתח בקריירה פרלמנטרית
הנמשכת ,למעט קדנציה אחת ,ברציפות עד היום.
בסוף שנת  1988מונה אולמרט לשר בלי תיק ,שהופקד על ענייני המיעוטים .ביוני  1990מונה לשר הבריאות.
במהלך כהונתו כשר הבריאות פעל ליישום רפורמה כוללת במערכת הבריאות אשר במסגרתה הונחו היסודות לשינוי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,שונתה שיטת התמחור של השירותים הרפואיים ,וכן הוגדרה מתכונת חדשה לקידום בתי
החולים הממשלתיים כתאגידים עצמאיים.
ב 1993-נבחר לראש העיר ירושלים וכיהן בתפקיד זה במשך עשור .בתקופה זו הפכה ירושלים לעיר בעלת תשתיות
התחבורה המתקדמות בארץ :כביש בגין ,כביש  1צפון ,כביש מנהרת הר הצופים וכן הנחת היסודות לרכבת הקלה.
כמו כן הוקמו בעיר כ 100-בתי ספר חדשים 18 ,מתוכם בשכונות הערביות ,הורחבו שכונות קיימות (פסגת זאב,
מלחה) ונבנו חדשות (הר חומה).
לקראת הבחירות לכנסת ה 16-שימש אולמרט כראש מטה הבחירות של הליכוד ובשנת  ,2003כאשר הרכיב אריאל
שרון את הממשלה ה ,30-מונה לממלא מקום ראש הממשלה ולשר התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
כשר התעשייה ,המסחר והתעסוקה (תמ”ת) הציב את נושא היצוא בראש סדר העדיפויות .מדיניותו גרסה כי מתן
תנופה ליצוא תשנה את פני הכלכלה הישראלית ,תגדיל את התעסוקה ותאפשר להגדיל את הכנסות המדינה.
כיום ,ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם לה הסכמי סחר חופשי עם שלושת מרכזי הסחר הגדולים בעולם:
הסכם נפט”א (ארצות צפון אמריקה) ,הסכם עם האיחוד האירופי והסכם עם מרקוסור (מדינות באמריקה הלטינית).
בראשית  ,2006סמוך לסיום כהונתו של אהוד אולמרט במשרד התמ”ת ,עלה לראשונה היקף היצוא הישראלי על
היקף היבוא.
באוגוסט  2005מונה אולמרט לשר האוצר ,תפקיד אותו מילא במשך תשעה חודשים .במשרד האוצר הניח יסודות
למדיניות המנחה את הממשלה גם כיום :שמירה על גבולות התקציב ,המשך הצמיחה ,עמידה ביעדי האינפלציה
וצמצום ממדי האבטלה.
ב 4-בינואר  2006משנבצר מראש הממשלה ,אריאל שרון ,להמשיך ולמלא את תפקידו ,הועברו סמכויותיו לידי
אולמרט .ארבעה חודשים מאוחר יותר ,לאחר שרשימת “קדימה” בראשותו של אולמרט זכתה בבחירות לכנסת ה,17-
הושבע בכנסת לראש ממשלת ישראל.
עם היבחרו לראשות הממשלה החליט אולמרט לשנות את סדר העדיפויות של הממשלה .הרפורמה בחינוך ,ההשקעה
בגיל הרך ,הפעולות לצמצום הפערים והטיפול במגזר המיעוטים קיבלו ביטוי מיידי בקווי היסוד של הממשלה
החדשה.
בין הישגיה הבולטים עד כה של הממשלה בכהונת אולמרט ,ניתן למנות את ביסוס כושר ההרתעה של ישראל,
בהשוואה למצבו ערב פרוץ מלחמת לבנון השנייה .הרחקת החיזבאללה מגבול ישראל והמחיר הכבד שגבתה המלחמה
מארגון הטרור ומלבנון כולה ,תורמים כיום לאופן שבו נתפשת ישראל בקרב שכנותיה.
הישג נוסף הוא התנעת מהלך מדיני אל מול הרשות הפלסטינית ,שזכה לתשומת לב בינלאומית רחבה במסגרת
ועידת אנאפוליס ,והצבתן של סוגיות הליבה על סדר היום המדיני.
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הממשלה
הרכב
חברי הממשלה ותפקידיהם במהלך תקופת כהונתה
שנות ממשלה

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
המשנה לראש
הממשלה ,שר
לפיתוח הנגב והגליל

ציפי לבני
ממלאת מקום ראש
הממשלה ,שרת החוץ
שרת המשפטים

אהוד ברק
סגן ראש הממשלה
שר הביטחון

עמיר פרץ
סגן ראש הממשלה
שר הביטחון

אלי ישי
סגן ראש הממשלה
שר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה

שאול מופז
סגן ראש הממשלה
שר התחבורה
והבטיחות בדרכים

אביגדור ליברמן
סגן ראש הממשלה
שר לנושאים
אסטרטגיים

יעקב אדרי
רוחמה אברהם-בלילא
שרה (מקשרת בין שר (מקשר בין הממשלה
לכנסת) ,השר לקליטת
הממשלה לכנסת)
עלייה ,השר לפיתוח הנגב
והגליל

יצחק אהרנוביץ
שר התיירות

אריאל אטיאס
שר התקשורת

עמיחי אילון
שר בלי תיק

רפי איתן
השר לענייני גימלאים

זאב בוים
שר לקליטת עלייה
שר הבינוי והשיכון

בנימין בן אליעזר
שר התשתיות
הלאומיות

יעקב בן יזרי
שר הבריאות

רוני בר און
שר הפנים
שר האוצר

אבי דיכטר
שר לביטחון פנים

אברהם הירשזון
שר האוצר

יצחק הרצוג
שר התיירות ,שר
הרווחה והשירותים
החברתיים

איתן כבל
שר בלי תיק

יצחק כהן
שר לשירותי דת

ראלב מג’אדלה
שר המדע ,התרבות
והספורט

משולם נהרי
שר בלי תיק

גדעון עזרא
שר להגנת הסביבה

אופיר פז פינס
שר המדע
והטכנולוגיה

דניאל פרידמן
שר המשפטים

חיים רמון
שר המשפטים
המשנה לראש
הממשלה

מאיר שטרית
שר הבינוי והשיכון
שר הפנים

שלום שמחון
שר החקלאות
ופיתוח הכפר

יולי תמיר
שרת החינוך
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עם הצגת הממשלה בכנסת ,ו’ אייר תשס”ו ()2006

א

תמול חגגה מדינת ישראל את
יום עצמאותה ה .58-מה רב
ההבדל בין מצבו של עם ישראל
ב-ה’ באייר תש”ח ובין מצבו היום .בעת
הכרזת המדינה עמדנו ,שלוש שנים בלבד
אחרי השואה ,וגבנו אל הקיר .דלים מאוד
במשאבים ובכלי מלחמה במגננה נואשת
מול פלישה שמטרתה המוצהרת הייתה
הכחדתה של המדינה שזה אך נולדה .רק
כפסע היה בין קיום וחידלון.
דפי ההיסטוריה של מדינת ישראל מאז
ועד היום מלאים במעשי גבורה ,בהקרבה,
ביצירה אדירה ,בניין ,התיישבות ,קליטת
עלייה המונית וקיום משטר דמוקרטי
חופשי ונאור .מעגל האיבה מסביב,
המלחמות והטרור ,השכול והכאב ,לא
עצרו לרגע את החיוניות השופעת ואת
התקדמותה ושגשוגה של מדינת ישראל.
הנס הזה ,אין שני לו בתולדות העמים.
מיום לידתה של מדינת ישראל דגלנו
בשני יסודות מכוננים  -היסוד היהודי
והיסוד הדמוקרטי.
הערך העליון של “מדינה יהודית” ,לצד
הדרישה הבלתי מתפשרת כי מדינת
ישראל הדמוקרטית תעניק ”שוויון זכויות
חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי
הבדל דת ,גזע ומין”  -שני היסודות הללו
מגלמים את ערכי הליבה של הריבונות
היהודית המחודשת בארץ ישראל .קח
אחד מהם ,נתק אותו מהמדינה ,כאילו
קטעת את פתיל חייה.
לכן ,כל מי שרוצה להביט נכוחה בעברנו,
לראות את מציאות חיינו ולשאת מבט
אל העתיד ,חייב לעשות זאת בשתי
עיניים פקוחות  -בעין יהודית ובעין
דמוקרטית .ורק אז ,כששתי העיניים
פקוחות ,מתחברים יחדיו גוני החברה
הישראלית לכדי תמונה צלולה ,ברורה
ורבת משמעות.
 ...הזירה הפנימית בישראל מחייבת
שינויים מעמיקים .מדינת ישראל חייבת
לשים על ראש סדר מעייניה את טובת
האזרח  -התינוק הנולד ,תלמיד בית
הספר ,החייל ,הסטודנט ,האדם העובד
והקשיש .זכותו של האזרח לחיות בכבוד,
לקבל שירות טוב יותר ממוסדות המדינה,
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ליהנות מרווחה כלכלית תוצר עמל כפיו,
צריכה לעמוד לנגד עינינו.
“זכור כי גר היית בארץ מצרים”  -צו
עילאי זה יקבע את יחסנו אל שכננו.
ו”צדק צדק תרדוף”  -צו עליון זה יקבע
את יחסנו בין איש לחברו” .דברי מנחם
בגין.
תפיסה זו תנחה אותנו ביחסנו לכל אזרח
ואזרח ,יהודי ולא יהודי .זכויות המיעוטים
במדינת ישראל משוועות למימוש ,ואנו
נפעל בנחרצות כדי לממשן .הפערים
בחברה הישראלית אינם מתקבלים על
הדעת .המשך המגמה של גידול בפערים

הוא מתכון בטוח לאובדן הסולידריות
החברתית .הממשלה תפעל ללא לאות
להקטנת הפערים החברתיים והכלכליים.
נגבש תכנית מפורטת למאבק במצוקה
החברתית ,נפעל לשיפור מערכת
הבריאות ולשיפור מרכיבי סל הבריאות.
נמשיך במדיניות כלכלית נכונה במטרה
לצמצם את האבטלה וליצור את האקלים
שיאפשר לרבים יותר בחברה הישראלית
להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס
בכבוד .אחריות בניהול הכלכלה,
השתלבות בכלכלה הבינלאומית ,עידוד
משקיעים זרים ומקומיים ושינוי סדרי
עדיפויות חברתיים בתוך מסגרת ההוצאה

 טקס ציון יום ירושלים בגבעת התחמושת .מימין לשמאל :הרב הראשי לישראל יונה מצגר ,השר אבי
דיכטר ,יושבת ראש הכנסת דליה איציק ,רעיית נשיא המדינה גילה קצב ,נשיא המדינה משה קצב,
ראש הממשלה אהוד אולמרט ,שר הביטחון עמיר פרץ ושרת החינוך יולי תמיר

 יום כינונה של הממשלה ה .31-השר רפי
איתן במליאת הכנסת

 השרה רוחמה אברהם-בלילא נושאת דברים בטקס בנתיבות .משמאלה מנכ”ל משרד ראש הממשלה
רענן דינור וראש הממשלה אהוד אולמרט

הלאומית הכוללת  -הם יסודות המדיניות
הכלכלית שתימשך גם בעתיד.
 ...מקובל לומר כי האחריות הקשורה
במילוי תפקיד ראש הממשלה במדינה
כמו שלנו  -היא כמעט יוצאת דופן
בהשוואה לכל תפקיד דומה במדינות
אחרות בעולם .אני מודע לכובד האחריות
שתוטל עלי ,אם תביעו את אמונכם
בממשלה ,ולמעמסה העצומה שכרוכה
בה .אעשה הכול כדי להיות ראוי לאמון
הזה .למענו אגייס את כל כוחות הנפש,
את הערכים שספגתי בבית הורי  -בלה
ומרדכי אולמרט ,שחינכו אותי ואת
אחי ,שאין דבר החשוב יותר מטובתה,
שלמותה ושגשוגה של המדינה הקטנה,
המיוסרת ,האמיצה והמוכשרת שלנו.
אלפי שנים חי העם היהודי במאבק בלתי
פוסק על זכותו להתקיים .לפני  58שנים
בדיוק הגשמנו את חלום הדורות של
עמנו ,כאן בארץ היפה הזו ,שאין כמוה
בעולם .הקמנו את מדינת ישראל וזכינו
להיות ריבונים על חיינו בארץ שלנו.
עתה ,האחריות להבטיח את עתידה
נמסרה לנו .אני מאחל לחבריי בממשלה
ולי העומד בראשה ,שנהיה ראויים לזכות
הגדולה הזו שניתנה לנו .שנהיה חכמים,
אחראיים ואמיצים לדעת לשמור עליה
ולגונן עליה מפני חורשי רעתה ,שנדע
לשמור על המידות הנכונות והאיזונים
הנדרשים כדי לחזק את התקווה
שמפעמת בלבבות רבים כל כך ולהביא,
בעזרת ה’ ,שמחה ,שלום וביטחון לארצנו
ולאזרחיה.

 ראש הממשלה אהוד אולמרט ומזכיר הממשלה עובד יחזקאל (מימינו) בדרכם לסיור בגבול
הצפון

 ראש הממשלה אהוד אולמרט במהלך הדלקת נרות במעונו .מימין לשמאל :רעיית ראש הממשלה
עליזה אולמרט ,מנכ”ל משרד ראש הממשלה רענן דינור ,מזכיר הממשלה עובד יחזקאל
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