"מוניטור" אזרחי לביצועי ממשל
מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה וחקיקה ראשית

מהו "המוניטור"?
"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח ,המבצע מעקב וניטור אחר יישום
החלטות ציבוריות .המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה ,אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום
מדיניות במגזר הציבורי .מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב
ובקרה אזרחית ,ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים ,הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים
המבצעים .עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי ,התקשורתי והפוליטי בהיבטי
הביצוע של החלטות ציבוריות ,ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים ,קבוצות ופרטים
בחברה הישראלית.

כיצד פועל "המוניטור"?
החל משנת  2015מפעיל המוניטור עשרות סטודנטים המבצעים התמחות במרכז להעצמת האזרח הפועלים
לניטור ההחלטות תוך מעקב שוטף ואקטיבי אחר המידע .התחקירנים במוניטור עוברים הכשרה שנתית
לקבלת כלים להבנת הרשות המבצעת וחסמי ביצוע של הממשל בישראל ,וכן ניתנים בידם הכלים למעקב
אזרחי אחר עבודת הממשלה.
המידע במוניטור מושג באמצעות מידע גלוי (פרסומים ממשלתיים ,הודעות לתקשורת ,פרוטוקולים),
מחקרי אקדמיה ומכוני מחקר ,שיתופי פעולה עם גורמים בחברה האזרחית ובפניה למשרדי הממשלה
באמצעים שונים :החל מיצירת פגישות אישיות עם גורמי מקצוע ועד הגשת בקשות חופש מידע.
למקורות מידע במוניטור
תוצרי המידע של המוניטור מונגשים לציבור הרחב באמצעות אתר זה ,מוגשים למשרדי הממשלה
ולוועדות הכנסת הרלוונטיים בכדי לקדם ולשפר את עבודת הממשלה ,להאיר משימות שנותרו מאחור,
להדגיש נושאים הדורשים פיקוח ובקרה ולזהות בעיות רוחב של המערכת הממשלתית.

אילו החלטות נכללות ב"מוניטור"?
החלטות הממשלה והחוקים אחריהם מבוצע מעקב במוניטור נבחרו מתוך המדיניות שקיבלה הממשלה או
העבירה הכנסת בחמש השנים האחרונות בשל אופיים הציבורי והיישומי .המוניטור עוסק בכל תחומי
התוכן האזרחיים בהם עוסק הרשות המבצעת כגון חינוך ,בריאות ,תשתיות ,רווחה ,תעסוקה קיימות,
מנהל ציבורי ועוד .כמו כן ,מכיל המעקב את הרפורמות המרכזיות אותן קיבלו ממשלות ישראל בשנים
האחרונות בתחומי הדיור ,יוקר המחייה ,המנהל הציבורי וכו'.
לרשימת החלטות במעקב

מה עושים עם תוצרי "המוניטור"?
לאחר השלמת מידע על ביצוע הסעיפים השונים בהחלטות הממשלה ,מתגבש המידע לכדי "דו"ח מוניטור",
המסכם באופן מלא ,נגיש ונוח לקריאה את סטטוס היישום של החלטת הממשלה או החוק .דו"חות
המוניטור נשלחים למשרדי הממשלה הרלוונטיים ,לדרג הפוליטי והמקצועי ,על מנת לספק למקבלי
ההחלטות כלי מעקב איכותי ואפקטיבי .בנוסף ,מועברים הדו"חות ומוצגים בוועדות הכנסת השונות ,על
מנת לחזק ולשפר את עבודת הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת הממשלה .לצד זה ,מופצים דו"חות המוניטור
גם באמצעות התקשורת ,במטרה להציף את הממצאים ואת המסרים העולים מן הדו"ח בנוגע לעבודת
הרשות המבצעת והחסמים העומדים בפני יישום מדיניות .כלל דו"חות המוניטור מוצגים באתר המרכז
להעצמת האזרח ,ומאפשרים לציבור לקבל תמונת מצב מקיפה על יישום החלטות הממשלה.
לקריאת תוצרי המוניטור
לכתבה אודות המוניטור

