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 959דו"ח מוניטור בנושא יישום החלטת ממשלה  :הנדון

 שלום רב,

עמותה הפועלת בתחומי הממשל ועוסקת באפקטיביות המגזר  נההי  המרכז להעצמת האזרח

הציבורי וביישום התחייבויות הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בקיום התחייבויות הממשל לאזרחים, 

היבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת יישום המדיניות וב

בצע מעקב וניטור אזרחי אחר  ת הציבור. בתוך כך מפעיל המרכז את מיזם "המוניטור", במסגרתו מ

 יישום החלטות ממשלה, חוקים ותקנות.

היישובים  תכנית לפיתוח ולהעצמת , "959במסגרת הפרויקט אנו עוקבים אחר החלטת הממשלה 

 כם:נשמח לעזרתכם במתן התייחסות  ."ם הדרוזים והצ'רקסיי

לגבש בהחלטה, העוסק בפעילויות תרבות וספורט, על משרד התרבות והספורט " 8לפי סעיף  .1

בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, תכנית 

לפעילויות תרבות, מורשת דרוזית וצ'רקסית ופיתוח קהילה ביישובים הכלולים בתוכנית, בהיקף 

דו"ח מסכם ביצוע בהתאם ל" 2019-2016מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים  30כולל של 

הוקצו  גובשה תכנית לפעילויות תרבות ומורשת וכן , נראה כי 2017לשנת  1לההחלטות ממש

   .2016-2017בשנים  לצורך תכנית זו הכספים 

מה היקף התקציב שנוצל עד כה ליישום סעיף זה? במידה ולא נוצל מלואו, מה היו החסמים  •

 לכך?

רבות ספורט לפעילויות ת הדרוזים והצ'רקסיים פועלת כיום תכנית  באילו מהיישובים  •

 ומורשת?

 האם עיקרי התוכנית זמינים לציבור? היכן ניתן לראותם? •

 
1 http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf 

http://www.ceci.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf


 

בהחלטה, העוסק במרכז המורשת של העדה הדרוזית, על משרד התרבות והספורט   30לפי סעיף   .2

שנים. לצורך כך יקצה משרד   4רכז המורשת של העדה הדרוזית בתוך להשלים את הקמת מ"

 ".  מלש"ח 30האוצר למשרד התרבות והספורט  סך של 

האם הוקצו התקציבים לצורך השלמת הקמת מרכז המורשת? מה היקף התקציב שנוצל עד  •

 כה? במידה ולא הוקצה או נוצל במלואו, מה היו החסמים לכך?

 מרכז המורשת של העדה הדרוזית?כיצד מתקדמת השלמת הקמת  •

 

 

 אשמח להרחיב בנושא במידת הצורך ואף להסביר את עשייתנו.

 

 בברכה,

 אמתי שמרון

 מתמחה בפרויקט "המוניטור"

 המרכז להעצמת האזרח 

 

 

 

 


