בחלוף שבע שנים מאירועי המחאה החברתית של קיץ  2011ומפרסומו של דו"ח "ועדת
טרכטנברג" שהוקמה בעקבותיהם ,אנו גאים להציג בפניכם דו"ח מעקב ראשון מסוגו
המציג תמונת מצב עדכנית ומפורטת בנוגע לאימוץ ויישום כל אחת מהמלצות הוועדה.
הדו"ח עוסק בכל  165המלצות הוועדה ,בכלל התחומים ובוחן האם אומצו למדיניות
רשמית (בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף או מאוחר) וכמה מהן בוצעו באמת
בפועל.
בשורה התחתונה ,בבחינת אימוץ ההחלטות למדיניות רשמית ,מצאנו כי  128המלצות
( )78%אומצו במלואן והפכו להחלטות ממשלה ,חוקים או מסמכי מדיניות רשמיים של
המדינה 13 .המלצות אומצו באופן חלקי בלבד ו 24-המלצות לא אומצו כלל.
בבחינת יישום ההמלצות בפועל התמונה שונה במעט :רק  44%מההמלצות יושמו
באופן מלא 34% ,יושמו באופן חלקי בלבד ו 22% -לא יושמו כלל.

לקריאת הדו"ח המלא

אז מה קרה ב?2011-
בסדרת פעולות מחאה והפגנות שהתקיימו ברחבי ישראל לאורך קיץ  ,2011ואשר
הגיעו לשיאן עם "צעדת המיליון" ,הציף הציבור הישראלי את דרישותיו להורדת יוקר
המחייה וצמצום אי השוויון החברתי במה שכונה לימים "המחאה החברתית".
בתגובה למחאה הממושכת ולדרישות הציבור ,הקימה הממשלה ה 32-את הוועדה
לשינוי חברתי כלכלי" ,ועדת טרכטנברג" ,בראשות פרופ' עמנואל טרכטנברג,
שהתבקשה להגיש המלצות בתחומים הבאים :שינוי סדר העדיפויות במטרה להקל את
הנטל הכלכלי על אזרחי ישראל ,שינוי בתמהיל המיסים ,הרחבת הנגישות לשירותים
חברתיים ,הגברת התחרותיות והיעלות במשק עבור הפחתת מחירים והתווית צעדי
יישום לתוכנית דיור.
בדו"ח מסכם שפורסם בחודש ספטמבר  ,2011מיפתה ועדת טרכטנברג  165המלצות
בשלל תחומים ,לרבות חינוך ,דיור ,מיסוי ,צמצום ריכוזיות ,הורדת יוקר המחיה ועוד.
דו"ח הוועדה ,שאושר באוקטובר  ,2011זכה גם לתמיכתו הפומבית של ראש ממשלת
ישראל ,בנימין נתניהו וסמוך למועד פרסומו ,אישרה הממשלה  12החלטות ממשלה
אשר הפכו עשרות מהמלצות הוועדה למדיניות רשמית .לאורך השנים ,אומצו המלצות
שונות של וועדת טרכטנברג גם בהחלטות ובתיקוני חקיקה נוספים.

כיצד יושמו ההחלטות?

המלצות מרכזיות של הועדה שאומצו  -אך לא יושמו










פיקוח על מעונות יום – על אף המלצת הוועדה ,לא הושלמה עד היום חקיקת חוק הפיקוח
למעונות יום.
תגבור ההכשרות למטפלות במעונות יום – המלצה זו אושרה בהחלטת ממשלה  4088משנת
 2012ולנושא הוקצו מעל חצי מיליארד  ₪לשנים  .2012-2018הנושא מעולם לא קודם וטופל
(בעיקר בשל אי חקיקת חוק הפיקוח).
פיקוח ואכיפה על מחירי ספרי לימוד.
הכשרה והסמכה ייעודית לקובעי הרגולציה בשירות הציבורי.
הגברת התחרות בתחבורה הציבורית.
חיוב מונופולים בפרסום דו"חות כספיים (בדומה לחברות ציבוריות).
תגבור הפיקוח על נוכחות תלמידי הישיבות במוסדות החרדיים (במטרה לוודא כי הם אכן
זכאים לפטור משירות).
הקלה על הליכי התכנון  -אישור "תמ"א  "1לאיחוד תכניות המתאר הארציות.
הגבלת הגידול בהוצאה הבטחונית השנתית.

קראו על הדו"ח בכתבה בגלובס
"ההמלצות בבריאות יושמו ,המסים עלו והחינוך והדיור
הוזנחו :מה עלה בגורל המלצות טרכטנברג"
לקריאת
הכתבה

שנתיים לדו"ח פלמור למאבק בגזענות
בחודש אוגוסט  2016אישרה הממשלה את
החלטה  ,1958אשר אימצה את המלצות
דו"ח ועדת פלמור למאבק בגזענות כנגד יוצאי
אתיופיה.
במסגרת ההחלטה ,אושרו המלצות רבות
הנוגעות לשורה של משרדי ממשלה ולתחומי
פעולה שונים ,ביניהן הן הקמה של יחידות
ומנגנונים חדשים (היחידה למיגור הגזענות
במשרד המשפטים ,חובות דיווח תקופתיים ,
מינוי ממונים ייעודיים במשרדי הממשלה ועוד) ,והן שיפור וחיזוק פעילותן של
יחידות קיימות (תכניות של משרד החינוך ,הכשרות למורים ,סקרים בקרב עובדי
מדינה ,פעילות נציבות שוויון זכויות בעבודה ועוד).
בחלוף שנתיים מהחלטת הממשלה ,פרסם המרכז להעצמת האזרח דו"ח מוניטור
מיוחד ,המציג תמונת יישום חלקית של ההחלטה.
מחד ,מצאנו כי חלקים משמעותיים מההחלטה קודמו בפועל ,בדגש על פעילות משרד
המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה ,הקמת היחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד
המשפטים ופעילותה.
אך לצד זאת ,מצאנו כי הנחיות רבות המצויות בתחומי האחריות שמחוץ למשרדים אלו
יושמו באופן חלקי בלבד או שלא יושמו כלל  -כך לעניין רוב הפעילויות שהוטלו על
משרדי החינוך והתרבות ולעניין חלקים מהפעילויות שהוטלו על נציבות שירות המדינה.
עיקרי הדו"ח שלנו בנושא פורסמו לידיעת הציבור במוסף ממון של "ידיעות אחרונות"
ואנו העברנו את הדו"ח המלא לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים ,לוועדות הכנסת
העוסקות בנושא ולארגונים שונים במגזר השלישי במטרה לקדם את המודעות לנושא
ואת יישומו של הדו״ח.
לקריאת הדו"ח שלנו הקליקו כאן

להתראות בניוזלטר הבא...

