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לכבוד
ראשי המפלגות
הבחירות לכנסת ה21-
שלום רב,

הנדון :הוספת אחריות הממשלה ליישום התחייבויות ולהגברת השקיפות לקווי היסוד של
הממשלה ה35-

המרכז להעצמת האזרח הינה עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,עוסקת בתפקוד ויעילות המגזר
הציבורי וביישום התחייבויותיה של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בחיזוק ושיפור מערכת היחסים
שבין הציבור לבין הממשל ,ביכולתו של השירות הציבורי לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור
ובהגברת אחריות הממשלה לקיום התחייבויותיה כלפי האזרחים.
מזה כשש שנים ,פועל המרכז להעצמת האזרח למול הממשלה לקידום אחריותה ליישום מדיניות,
החלטות ממשלה והתחייבויות חוקיות ולהגברת הדיווח והשקיפות בתחום זה .על אף ההתקדמות
המשמעותית שחלה בשנים האחרונות ,אנו מאמינים כי הדרך לשקיפות מלאה וליישום מלא ואפקטיבי
של מדיניות והתחייבויות הממשל עדיין ארוכה ,וכי נדרשת מחויבות עמוקה ורשמית של הממשלה
לסוגיה זו .אנו מאמינים כי למחויבותה וליכולתה של הממשלה להוציא לפועל את המדיניות עליה
התחייבה ולעמוד בהבטחותיה ,קיימת השפעה מכרעת על חייהם של אזרחי המדינה ועל אמון הציבור
במערכת השלטונית.
לצורך כך ,אנו פונים אליכם בזאת בבקשה להתחייב ,כי ככל שהמפלגות בראשותכם ירכיבו את
הממשלה ה 35-או יצטרפו אליה ,תפעלו לעגן כחלק מקווי היסוד של הממשלה ,את מחויבותה של
הממשלה ליישום מלא של התחייבויותיה לציבור וכן התחייבות מפורשת לשקיפות ציבורית מלאה
בכל הנוגע לפעילותה וליישום החלטותיה והתחייבויותיה החוקיות.
נודה להיענותכם ולפרסום התחייבות חתומה בנושא עד ליום  26מרץ  ,2019שבועיים לפני מועד
הבחירות.

על החתום,
שרגא ברוש
יו"ר הוועד המנהל
המרכז להעצמת האזרח
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לכבוד:
המרכז להעצמת האזרח

כתב התחייבות
הוספת אחריות הממשלה ליישום התחייבויות ולהגברת השקיפות
לקווי היסוד של הממשלה ה35-
אני ,הח"מ ,יו"ר המפלגה ,מתחייב לפעול להגברת אחריות הממשלה ליישום
התחייבויותיה ולהגברת השקיפות בכל הנוגע לפעילותה ,וזאת למען שיפור
עבודת הממשלה עבור הציבור והגברת אמון הציבור בנבחריו.

לשם כך ,הריני מתחייב בזאת כי ככל שהמפלגה בראשותי תצטרף לממשלה ה-
 ,35נדרוש לעגן את מחויבותה של הממשלה ליישום מלא של התחייבויותיה
לציבור ולשקיפות מלאה באשר לפעילותה ,כחלק מקווי היסוד של הממשלה.

על החתום,
________________

