
 

 

 פרויקט המוניטור "כללי המשחק"

וחיזוק  הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורילמען  המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל
 מיזם "המוניטור" היא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו. . האמון בין הממשל לאזרחים

 Accountability)) ערכי האחריותיות לאור ,ממשלה"המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות 
 מדיניות וקביעת להצביע על הפער שבין ההצהרה, עבודת הממשל בישראל לטייב אתבמטרה ו והשקיפות
הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני  לבין ביצועה בפועל. מלבד הממשלה
מה היו הסיבות  -, כלומרהחסמים והמאפשרים בכל החלטה נתחים אתמ , העוברים הכשרה מקיפה,המוניטור

 והתנאים שתרמו לביצוע או אי ביצוע סעיפי ההחלטה השונים. 

התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דו"חות ממשלתיים, 
יה אל אנשי המקצוע בממשלה ובחלק דו"חות מבקר המדינה וכד'. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פני

 מהמקרים היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד. 

ום ייש , הצגת סטטוסדו"ח המוניטור כולל התייחסות לרקע, הנסיבות והאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה
המלצות לייעול תהליכים  וכן סיכום ואינטגרציה של המידע ,, ניתוח המאפשרים והחסמיםסעיפיה השונים
  והסרת חסמים.

  החלטות ממשלה למעקב?נבחרות כיצד 

  החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה
 אזרחית. 

  החלטות יישומיות. –החלטות ממשלה אופרטיביות 

 תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל – החלטות אסטרטגיות. 

  בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה,  –החלטות ממשלה מורכבות
 . תהליך ארוך וכד'

 עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה.  -החלטות בשלות 

 אמות מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה
 

שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת וועדות, ביצוע  - סעיפים ביצועיים מסוגים שוניםהחלטות ממשלה כוללות בתוכן 
יושם, לא יושם או  -מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטההמוניטור עבודת מטה ועוד. דו"ח 

 במקרה בו תקציב הוקצה אולם לא מומש(.  -יושם חלקית )לדוגמא
 

 ניתוח חסמים ומאפשרים
 

דו"חות מוניטור לכדי מחקר כמותני  100-האזרח ביצוע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ המרכז להעצמת
 13המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה והתחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 

ביצוע היעדר לוח זמנים מחייב, קושי ב -בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמאחסמים  11מאפשרים ו
צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית,  -התקשרויות, חוסר תיאום בין משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמא

 הגדרת מדדי תוצאה ועוד. 
 

ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה ולהפיק 
 המלצות בכדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל. 


