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החלטות ממשלה

 מערך

02

רוב  ידי  על  שבוע  מדי  המתקבלות  החלטות  הן  ממשלה  החלטות 
חברי הממשלה. ההחלטות נוגעות לתחומים שונים עליהן הממשלה 

אחראית כמו: כלכלה, חברה, עולם יהודי ועוד.    

החלטות הממשלה שהתקבלו בישיבת הממשלה מפורסמות באתר משרד ראש 
הממשלה. החיפוש שלהן באתר הוא בעזרת הקלדת מספר או שם ההחלטה.

למה זה חשוב?

מי אחראי לבצע 
את ההחלטות?

הממשלה הנבחרת על ידי הציבור, מקבלת החלטות כדי להוציא לפועל את המדיניות שהיא 
קובעת. ההחלטות הן כלי משמעותי לניהול מדיניות הממשלה ולביצוע של משימות ורפורמות, 

הנמצאות על סדר היום הציבורי

על  שאחראים  הממשלה  בתוך  הגורמים  מפורטים  החלטה  בכל 
ביצוע ההחלטה. במרבית המקרים האחריות לביצוע ההחלטה היא 
את  מבצעים  השרים  אחריותם.  לתחום  בהתאם  שרים,  מספר  של 

ההחלטה בעזרת הגופים שבראשם הם עומדים.

איפה זה נמצא?

איך יודעים אם 
ההחלטות בוצעו?

משנת 2015 מפורסם באתר משרד ראש הממשלה דו”ח שנתי, שעוקב 
מהפעולות  אחת  כל  של  הביצוע  הממשלה.  החלטות  ביצוע  אחר 

המרכיבות את החלטות הממשלה מדווח בדו”ח השנתי.

מה זה החלטות 
ממשלה?
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78% מהפעולות עליהן החליטה הממשלה בין השנים 2015-2017 בוצעו. 

ואיך זה קשור אלינו?

אם יש לי שאלה – 
למי אפשר לפנות?

איך קוראים החלטת ממשלה?

היכרות עם החלטות הממשלה ומידת ביצוען מאפשרת לנו ללמוד מה הממשלה מתכננת לעשות 
ובאיזו מידה היא מצליחה ליישם את תוכניותיה.   

אחר  המעקב  בדו"ח  מופיע  ולא  לכם  שחשוב  נושא  יש  אם 
לדעת  אתכם  שמעניין  נושא  שיש  או  ממשלה,  החלטות  ביצוע 
 - ולבקש תשובות  זה  למייל  לפנות  יכולים  – אתם  אתו   מה קרה 

.education@pmo.gov.il

כמה מההחלטות באמת בוצעו?

שם ההחלטה

מספר ההחלטה
תאריך קבלת ההחלטה

רקע

איך לבצע?

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Pages/transparency.aspx
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149  |  דו"ח מסכם 2017: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 714

החלטת ממשלה מס' 714: תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה
בבית הספר לחינוך היסודי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des714.aspx :קישור להחלטה

הפעולות המתחייבות מההחלטה שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 0
הפעולות המתחייבות מההחלטה שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבפעולה

סעיף א / הקטנת מספר התלמידים בכיתה 
בבתי הספר היסודיים על-פי המתווה המפורט 

בהחלטה. ההקטנה תושלם בהדרגה עד שנת 
הלימודים תשפ"א

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

סעיף ד, 1 / הוספה של 125 מלש"ח לבסיס 
התקציב של משרד החינוך.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

סעיף ד, 1 / הוספה של 125 מלש"ח לבסיס 
התקציב של משרד החינוך.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

הפעולות המתחייבות  מההחלטה שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבפעולה

סעיף א / הקטנת מספר התלמידים בכיתה 
בבתי הספר היסודיים על-פי המתווה המפורט 

בהחלטה. ההקטנה תושלם בהדרגה עד שנת 
הלימודים תשפ"א.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

סעיף ד, 2 / הוספה של 125 מלש"ח לבסיס 
התקציב של משרד החינוך.

 כןהממונה על התקציבים שר האוצר

מספר הפעולות המתחייבות מההחלטה שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2017: 2

דוגמא לדיווח על ביצוע ההחלטה מתוך דו”ח המעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה

איך יודעים אם ההחלטה בוצעה?

ע
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שם ומספר ההחלטה. 1

קישור להחלטה עצמה . ע

פעולות שצריך לבצע בשנת 2016 . 3

השר האחראי. 4

האם הפעולה בוצעה?. 5

פעולות שצריך לבצע בשנת 2017. 6

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_des714
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מהן החלטות הממשלה? 

בישיבות הממשלה מתקבלות החלטות על כלל הנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה. כל שר בממשלה 
אחראי לביצוע ההחלטות הנמצאות תחת תחום אחריותו.  

מהו תהליך קבלת ההחלטה?

שר או גורם בממשלה אשר מבקש להעלות החלטה לאישור הממשלה, יגיש למזכירות הממשלה את 
ההצעה לנוסח ההחלטה טרם ישיבת הממשלה. החלטה שראש הממשלה מחליט להכניס לסדר יום 

ישיבת הממשלה,  תאושר במידה ותקבל את רוב הקולות של חברי הממשלה.  

ממה מורכבת ההחלטה?  

ההחלטות בעלות מבנה אחיד הכולל שם, מספר, תאריך אישור, רקע והנחיות פרטניות לביצוע.  

מה התוקף של ההחלטה? 

החלטות הממשלה מעוגנות בתקנון עבודת הממשלה. ההחלטות אינן בעלות תוקף סטטוטורי, אלא 
משקפות הסכמה פורמאלית בין חברי הממשלה. 

מה החשיבות?

חשיבותן של החלטות הממשלה נובעת מכך, שהן מהוות כלי יעיל עבור הממשלה להוציא לפועל את 
המדיניות אותה היא שואפת ליישם.  

מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה

מה הוא המעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה?

מידי שנה מפרסם משרד ראש הממשלה דו”ח שנתי אשר עוקב אחר ביצוע החלטות הממשלה. בדו”ח 
הפעולה  בה  השנה  בדיווח,  האחראי  השר  בוצעו,  בהחלטה  סעיפים  אילו  החלטה  כל  עבור  מפורט 

צריכה להתבצע והסבר ציבורי במידה והפעולה לא בוצעה. 

מתי החל המעקב? 

בשנת 2015 ממשלת ישראל עדכנה את תקנון עבודת הממשלה, וקבעה שעל כל משרד לדווח האם 
הסעיפים הביצועיים בהחלטות שתחת אחריותו בוצעו או לא. בצעד זה הפכה ממשלת ישראל לממשלה 
הראשונה בעולם אשר עוקבת אחר ביצוע החלטות הממשלה, ומפרסמת את המעקב לציבור הרחב.  

מה החשיבות במעקב? 

של  לבחינה  בסיס  מהווים  ביצוען,  מידת  פרסום  לצד  ממשלה,  החלטות  אחר  במעקב  התמקדות 
של  האפקטיביות  במידת  מתמיד  שיפור  וליצירת  וכלכליות,  חברתיות  בסוגיות  הממשלה  התקדמות 

שירות המדינה.   

הרחבה למורה – החלטות ממשלה
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