
 

   
 

 

 

 הבטחות והשנה שחלפה

 

   

 אז מה היה לנו השנה?
  

  

פרויקט חדש ומרגש, שבע שנים למחאה החברתית, סדנת "מה בתכנית", מעקב חוקים, 

  והתחייבויות, השפעה על סדר היום הציבורי ומחזור מוניטור חדש. החלטות

  .2018את הפרויקטים הגדולים של שנת  מוזמנים לסכם איתנו
  

 תקיימו!-הבטחתם
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הבטחות ברורות ומפורשות משרים, מנכ"לים או בכירים בממשלה? כמה פעמים  כמה פעמים שמעתם

את עצמכם מה עלה בגורלן של הצהרות חד משמעיות שנשמעו במסיבות עיתונאים, בכנסים שאלתם 

או ברחבי הרשתות החברתיות? כמה פעמים תהיתם האם מישהו באמת עוקב אחר שורת ההתחייבויות 

 הזו המוצגת לציבור כמעט מדי יום?

  

צמת האזרח, שעלה לאוויר בשבועות הפרויקט החדש של המרכז להע ,"הבטחתם תקיימו"גאים ושמחים להציג את 

האחרונים ואשר עוקב אחרי הבטחות שרים ובכירי הממשלה, בודק מה מהן יושם בפועל ומפרסם את המידע לידיעת 

פרויקט "הבטחתם תקיימו" מבצע איתור של הבטחות אשר עד היום היו, לרוב, מתחת לרדאר הציבורי  הציבור הרחב.

ועדות ובמליאת הכנסת, בסיורים ובכנסים ברחבי הארץ, בתקשורת הארצית הבטחות הניתנות בו –והתקשורתי 

המפורשות הניתנות ע"י נבחרי הציבור,  והמקומית וברשתות החברתיות. תחקירני הפרויקט אוספים את ההבטחות

 .ובדף הפייסבוק שלו באתר הפרויקטבודקים את יישומן באופן מקצועי ויסודי ומביאים מידע זה לידיעת הציבור 

  

ולספר לנו עליה, ואנו נבדוק מה  לאתר הפרויקטו בכיר בממשלה? מוזמנים להיכנס נתקלתם בהבטחה של שר א

  בגורלה. עלה

  

 באופן שוטף. של הפרויקט והתעדכנו לדף הפייסבוקאו  "הבטחתם תקיימו"רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר 
  

 דו"חות ופרויקטים מרכזיים
  

  

גם השנה האחרונה הייתה עמוסה בדו"חות מעקב אחר יישום החלטות ממשלה, חוקים 
והתחייבויות, בדו"חות עומק ובהשפעה על סדר היום הציבורי. שמחים לשתף אתכם בכמה 

  דוגמאות מרכזיות לתוצרים שפרסמנו השנה:
  

 

 החברתיתשבע שנים למחאה 

דו"ח מפורט במלאת שבע שנים למחאה  פרסמנו 2018ביולי 

 156הדו"ח בחן את כל  .2011החברתית של 

כלכלי )"ועדת טרכטנברג"( -המלצותיה של הוועדה לשינוי חברתי

 אומצו למדיניות רשמית וכמה מהן יושמו בפועל.  והציג כמה מהן

 

דיניות מהמלצות הוועדה יושמו למ 78% – השורות התחתונות

יושמו   34%מתוכן יושמו במלואן,  44%רשמית של הממשלה, 

 לא יושמו כלל.  22%-באופן חלקי ו

לכתבה באתר  המלא באתר המרכז להעצמת האזרח  לדו"ח

 גלובס

  

  

 

 מיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה

ביולי האחרון פרסמנו דו"ח מעקב אחר יישום המלצות "ועדת 

" למאבק בגזענות, אשר אומצו לשתי החלטות ממשלה פלמור

  מרכזיות.

  

חלקים משמעותיים מתוך החלטות  – השורות התחתונות

הממשלה קודמו בפועל, בדגש על פעילות משרד המשפטים 

והיועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, פעולות רבות המצויות 

של משרדים ויחידות ממשלתיות אחרות טרם בתחום אחריותם 

 יושמו או שיושמו באופן חלקי בלבד.

לכתבה במוסף   לדו"ח המלא באתר המרכז להעצמת האזרח.

   "ממון" של ידיעות אחרונות.
 

  

התחייבויות  –הפיקוח על מעונות היום 
 2012הממשלה משנת 
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 4088כל השנה, עקבנו אחרי יישום החלטת הממשלה לאורך 

בנוגע להגברת הפיקוח על מעונות היום והגברת  2012משנת 

 היצע מעונות היום המפוקחים ברחבי הארץ.

  

אישורו המשמח של חוק הפיקוח על  לצד –השורות התחתונות 

של  מעונות היום בנובמבר האחרון, נדרשת עוד שורה ארוכה

 –צעדים ליישום התחייבויות הממשלה והגברת הפיקוח בפועל 

וקביעת הסטנדרטים לפיקוח, הגדלת  אישור התקנות –ביניהם 

 היצע המעונות, הכשרת מטפלות ועוד. 

לכתבה באתר   .המלא באתר המרכז להעצמת האזרח לדו"ח

 "כלכליסט"

  

  

 

 מעקב אחר פרסום תקנות חובה ע"י הממשלה

עוקב המרכז להעצמת האזרח, באופן שוטף,  בשנתיים האחרונות

בשיתוף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, אחר 

התחייבות הממשלה להשלים פערים בני עשרות שנים בפרסום 

הנדרשות על פי חוק והמהוות תנאי ליישומם המלא  תקנות חובה

  של מאות חוקים בישראל.

  

בות הממשלה , התחיי2018לסוף  נכון –השורות התחתונות 

טרם יושמה  2588להשלמת הפערים המעוגנת בהחלטה 

 מספק. אנו ממשיכים לעקוב אחר יישום ההחלטה. באופן

  .10לכתבה בחדשות ערוץ 

  

  

 המוניטור ממשיך ומתחדש
  

  

 

 

 המוניטור" של המרכז להעצמת האזרח פתח בחודשים האחרונים את מחזור פעילותו החמישי.פרויקט "
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תחקירנים השלימו הכשרה מקצועית ומעמיקה ויצאו לדרך לבדיקת יישומן של החלטות ממשלה והתחייבויות  50-קרוב ל

 שלטוניות מרכזיות.

  

האחרונים, נפרדנו ממנהלת הפרויקט בארבע השנים האחרונות, גב' נועה רוזנפלד וקיבלנו בברכה את מנהלת בחודשים 

תחום ממשל ומנהלת הפרויקט החדשה, גב' מיכל שטרנברג, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית וניסיון רב שנים בשירות 

יך הפרויקט להשפיע על סדר היום הממשלתי הציבורי ובזירה החברתית והמוניציפלית. בטוחים כי בהובלתה ימש

 והציבורי.

  

  

לוודא כי הממשלה  אזרחית מוצלחת ופורייה ומבטיחים להמשיך ולפעול במלוא המרץ על מנת מאחלים לכולם שנה

  עומדת בכלל התחייבויותיה לאזרחים ולשפר את יכולות היישום הממשלתיות.

  
  

 

 

-רוצים לשמוע עוד על פרויקט "הבטחתם
 תקיימו"?

לצפות בראיון ההשקה של מנכ"לית המרכז מוזמנים 

  10להעצמת האזרח לתכנית "בוקר אור" בערוץ 

 צפו עכשיו

  

 

  

             
  

 להתראות בניוזלטר הבא...
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