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שונים  בנושאים  החלטות  כ-4,000  בממוצע  ישראל  כהונה מקבלות ממשלות  מדי 
 – פורמליים  להליכים  נוגעות  בממשלה  המתקבלות  ההחלטות  מרבית  ומגוונים. 
אישור מינויים, דברי חקיקה וכיוצא באלה. כ-10% מהחלטות הממשלה הן החלטות 
ביצועיות או ניהוליות אשר מניעות תהליכי עבודה, מפרטות פעולות וקובעות אחראי 

ומועד לביצוען.

לראשונה בתולדות ממשלות ישראל קבעה הממשלה ה-34 בתקנון עבודת הממשלה 
כי משרד ראש הממשלה ירכז את דיווחי המשרדים אחר ביצוע החלטות הממשלה.1 
דוח זה הוא הדוח הראשון המוגש לממשלה בעקבות החלטה זו, והוא מרכז את דיווחי 
ה-34  בממשלה  שהתקבלו  בהחלטות  למעקב  הסעיפים  כל  על  הממשלה  משרדי 

ומועד ביצועם הסתיים בשנת 2015.

)מהשבעת  עבודה  חודשי  לשמונה  רק  מתייחס  שהוא  ומאחר  ראשוניותו  בשל 
הממשלה במאי 2015 ועד דצמבר 2015(, נכללים בדוח רק ממצאים כלליים ותובנות 
ראשוניות הנוגעות לביצוע החלטות ממשלה. דוח מעמיק ומקיף יותר, לרבות ניתוח 
של הסיבות לאי ביצוע של החלטות ממשלה, יוגש לממשלה ברבעון הראשון של 

שנת 2017 ויתייחס לכל הסעיפים שיועדו לביצוע עד תום שנת 2016.

בברכה, 

אלי גרונר
מנכ״ל משרד ראש הממשלה

1 למעט חריגים המנויים בתקנון עבודת הממשלה
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שיטת העבודה ונתונים: 
סעיפים בהחלטות ממשלה הדורשים דיווח ביצוע

)ועומדת בקריטריונים המנויים בתקנון  ביצועית המתקבלת בממשלה  כל החלטה 
כל  בידי אנשי משרד ראש הממשלה.  פירוק לסעיפים  ועוברת  נסרקת  הממשלה( 

סעיף כולל גורם אחראי אחד, משימה אחת ותאריך גמר ביצוע. 

כך לדוגמה אישרה הממשלה בספטמבר 2015 "תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר 
והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה" )החלטה מס' 529 מיום 6.9.2015(. 
מדובר בהחלטה מורכבת, המטילה משימות רבות ושונות על גורמים רבים. ההחלטה 
כולה פורקה ל-20 סעיפים למעקב ואלה הוטלו על שישה גורמים לדיווח בחמישה 
משרדים שונים. כך לדוגמה, על הממונה על התקציבים במשרד האוצר הוטל להקצות 
5 מיליון ₪ לטובת אוטובוסים המונעים בגז, על מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה הוטל 

להגביר את הפיקוח על אמצעי הפליטה ועוד.

עד סוף שנת 2015 קיבלה הממשלה 82 החלטות למעקב, והן נסרקו ופורקו ל-576 
החלטות  ל-65  השייכים  סעיפים   291 מתוכם,  ביצועית.2  משמעות  בעלי  סעיפים 
שונות, כוללים משימות שהיו צריכות להתבצע עד סוף שנת 2015 ויתרת הסעיפים 

כוללים משימות שאמורות להסתיים בשנים הבאות.

2 תמונה נוספת של מעקב אחר ביצוע ברמת החלטת ממשלה )ולא ברמת סעיפים( ניתן לראות בנספח א׳
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סעיפים למעקב המסתיימים בשנת 2015

291 הסעיפים למעקב שהוזכרו לעיל, אשר מועד הדיווח שלהם פג בסוף 2015 נחלקים 
של  לדומיננטיות המשמעותית  הסיבות  לעיל.  המוצגת  החלוקה  פי  על  לפי שרים 
משרד האוצר על פני משרדי הממשלה האחרים נעוצות בהחלטות הרבות שהתקבלו 

בנושא הדיור, אשר נמצא ברובו באחריות משרד האוצר.

ניתוח שיעור הביצוע לפי סעיפים למעקב 
שמועדם הסתיים בשנת 2015

מתוך 291 הסעיפים למעקב שתאריך ביצועם חל עד סוף שנת 2015, 65% מהסעיפים 
בוצעו באופן מלא. 

סטטוס הביצוע של סעיפי המעקב שלא בוצעו )35%( נחלק כך: 51% בתהליכי ביצוע, 
24% טרם החל ביצועם, 14% דיווח הביצוע שלהם אינו ידוע3 ו-11% בוטלו דה פקטו.

3 דיווחי הביצוע שהועברו אינם כוללים מידע על סטטוס הביצוע של סעיפים אלה
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 שיעור הדיווח 
על פי גופים וסעיפים מדווחים 

בהתאם לתקנון הממשלה הגורם שחייב בדיווח הוא מנכ"ל המשרד או גורם אחר 
הביצועיות שקיבלה הממשלה בשנת  ב-82 ההחלטות  שמונה בהחלטת הממשלה. 
2015 היא מינתה כ-60 גורמים החייבים בדיווח לסעיפים השונים, כ-33 מהם אמונים 

על ביצוע סעיפים שמועדם הסתיים עד סוף 2015.

משרד ראש הממשלה הוציא לכל הגורמים הנחיות מסודרות לרבות פורמט דיווח 
למילוי, והקציב טווח של כשלושה חודשים להשלמת הדיווחים ולהעברתם למשרד 
ראש הממשלה. עד המועד שנקבע הגישו דיווח 10 גורמים מתוך 33. בתום חודש 
על  דיווח  כ-100%  הממשלה  ראש  משרד  השיג  המועד,  לאחר  חודשים  כ-3  מאי, 

ביצועי החלטות הממשלה לשנת 2015. 

ושיעור הסעיפים המדווחים לאותה  דיווח  בגרף מוצגים מספר הגורמים שהעבירו 
ועד  הדיווח למשרד ראש הממשלה  הימים ממועד  זמן, בהתאמה למספר  תקופת 
כשלושה חודשים מתום מועד הדיווח לכלל הסעיפים. ניתן להעריך כי יש קשר בין 
מועד הדיווח להשלמת הביצוע וכי מערכת ריכוז הדיווחים הניבה תשומת לב רבה 

לביצוע החלטות הממשלה.
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תובנות ראשוניות לשיפור ביצוע החלטות ממשלה

שיפור באופן הכתיבה יוביל לשיפור בביצוע החלטות הממשלה

בתהליך ריכוז הדיווחים הוצפו כמה פערים מהותיים המקשים על יישומן של החלטות 
הממשלה:

הם א.  כאלה,  תאריכים  נקבעים  אם  או  מהסעיפים  ניכר  בחלק  יעד  תאריכי  אין 
עמומים ונתונים לפרשנות.

בהחלטות רבות השפה היא שפה פקידותית ומשפטית ואינה ברורה למבצע.ב. 
ברבים מן הסעיפים נקבעים אחראים רבים למשימה אחת או לא נקבע אחראי ג. 

כלל.
בתהליך ד.  האחראים  לגורמים  ברור  אינו  מהסעיפים  בחלק  התקציבי  הסיכום 

התקציב.
כרוניקה של התארכות מועדי ביצוע. על פי ניתוח לוחות הזמנים היא נובעת ה. 

מקביעת זמנים לא ריאליים או מעיכובים בגלל תלות בתשתית הביצועית.

תובנות מרכזיות וסיכום:

לראשונה מתקיים מעקב על ביצוע הסעיפים בהחלטות הממשלה. נכון לשנת א. 
2015 שיעור הביצוע עומד על 65%.

הטמעת ריכוז הדיווחים מכאן והלאה, בשיטתיות ובמועדים קבועים, תגדיל את ב. 
שיעורי הביצוע באופן ממוסד וזאת כתוצאה מהגברת המודעות לנושא. 

ממשלה. ג.  החלטות  על  ולדיווח  למעקב  אחראי  נקבע  לא  המשרדים  במרבית 
כתוצאה מכך חלק מהדיווחים שהתקבלו מהמשרדים מציגים תמונת מצב חלקית 

או סותרת לגבי סטטוס הביצוע.
בד בבד עם דיווחי הביצוע נדרש לבצע ניתוח מובנה של החסמים באי הביצוע. ד. 

חקר מפורט של סיבות לאי ביצוע יהיה זמין בדוח שיסכם את דיווחי הביצוע 
לשנת 2016.



נספח א׳

ניתוח שיעור הביצוע לפי החלטות

כאמור, ההחלטות פורקו לסעיפים שאחריהם בוצע המעקב. על מנת להביא תמונה 

נוספת של שיעורי הביצוע, נבחנו שיעורי הביצוע ברמת החלטות ממשלה שלמות, 

שכלל סעיפיהן היו מיועדים להתבצע עד סוף שנת 2015.

מתוך 82 ההחלטות שאחרי סעיפיהן מתנהל מעקב, 44 מהן עונות להגדרה זו. החלטות 

אלה מהוות כ-53.6% מתוך כלל ההחלטות שאחרי סעיפיהן מתנהל מעקב. 46.4% 

הנותרים הן החלטות אשר חלק מסעיפיהן מסתיימים בשנים שלאחר 2015.

מתוך ההחלטות למעקב שמועד ביצוען הסתיים בשנת 2015, 48% מהחלטות אלו 

בוצעו באופן מלא, 22.7% בוצעו ברובן )מעל מחצית מהסעיפים בהחלטה בוצעו(, 

כלל.  התבצעו  לא  ו-14%  בוצעו(  לא  הסעיפים  )מרבית  חלקי  באופן  בוצעו   15.6% 

חשוב לציין כי פעמים רבות סעיף אחד שלא בוצע אינו מאפשר ביצוע של סעיפים 

רבים אחרים ובכך מוריד את אחוזי הביצוע הכלליים.
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