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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
שינוי מדיניות ההפרטה בישראל

הצעת חוק אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה, התשע"ו-2015 של חה"כ יצחק הרצוג ומשה

גפני (פ/2384)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 20.3.2016 | קביעת עמדת הממשלה  

 
עמדת האגודה: הצעת החוק מיועדת לקבוע הליכים ראויים למדיניות ההפרטה בישראל. יוזמי ההצעה הם
חבר הכנסת יצחק הרצוג - יו"ר האופוזיציה, וחבר הכנסת משה גפני - יו"ר ועדת הכספים וחבר הקואליציה.

ההצעה מציעה דרכים ליישוב המחלוקת בין תומכי ההפרטה ומתנגדיה, כדי לגבש הסכמות על עקרונות,

גבולות ודרכי קבלת החלטות. היא נועדה להסדיר את המדיניות הממשלתית, לאחר הפרטות רבות שנעשו

ללא שיקול דעת ופגעו בסופו של דבר במשילות ובאמון הציבור, ולאחר עשורים של דיון ציבורי. 

 

התשתית להצעת החוק הוכנה על ידי ועדה ציבורית של מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים,

האגודה לזכויות האזרח וצוות מומחים. בין היתר, ההצעה קובעת:

הגדרה של סמכויות יסוד שלטוניות ותחומי ליבה אשר אין להפריטם, ואשר ביצועם חייב להיעשות

על-ידי עובדי ציבור. לדוגמה: סמכות שפיטה וכליאה, הסמכות לגביית מיסים, או הסמכות להתקין

רגולציה.

חובה להכין מראש ולפרסם "מסמך קדם הפרטה" שמציג את כל השיקולים הכלכליים, החברתיים,

המשפטיים, הסביבתיים וכו'.

חובה להגדיר יעדים ומדדים לשירות המופרט, וכן מנגנוני פיקוח ובקרה שיש להקימם לצורך ביצוע

של הפרטה.

חובה להקים מנגנונים להמשך האחריות של המדינה על השירות המופרט, כולל האפשרות להשיב

אותו לידיה. להרחבה
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פקודת המיסים (גביה)
דיון ביוזמת חה"כ מרב מיכאלי בנושא פקודת המסים (גבייה)

ועדת החוקה, חוק ומשפט  | יום ראשון 20.3.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: פקודת המיסים (גביה) היא חוק מתקופת המנדט שמאפשר לרשויות ולגופים ציבוריים
בישראל לגבות חובות בצורה מנהלית, תוך שימוש בסמכויות מרחיקות לכת שפוגעות באזרחים. הצעת

החוק לביטול הפקודה הוגשה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי ועליה חתומים חברות וחברי כנסת מכל

הקשת הפוליטית, והיא גובשה בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח. 

  

הליך גבייה מנהלי פוגע בזכויותיהם של החייב או החייבת לפרטיות, לקניין, לכבוד ולהליך הוגן. ההליך לא

מאפשר לחייב לעמוד בפני גורם שיפוטי, לא מאפשר איחוד חובות בהסדר תשלומים אחד, והחובות צוברות

ריביות שמנפחות את החוב. כך הליך זה מדרדר אנשים לעוני ומונע מהם לצאת ממעגל החובות. האגודה

לזכויות האזרח קוראת לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק לביטול פקודת המיסים (גביה) ולזכור שגם

לחייבים יש זכויות. במקום הליך הגבייה המנהלי יש לגבות חובות במנגנונים המאוזנים שכבר קיימים, כמו

מנגנון ההוצאה לפועל, או לקדם חקיקה מודרנית לגביית חובות. להרחבה | "חייבים לשנות" - דוח האגודה

בנושא מנגנוני גבייה 
 

 
הזכות לחינוך של ילדי מהגרים ומבקשי מקלט 

ביקור במסגרות המספקות מענה לילדים ולמשפחות מהקהילה הזרה בדרום ת"א - 11:00 - ביקור בקמפוס

"ביאליק רוגוזין" - רח' העליה 49, תל אביב 12:15 - ביקור בארגון מסיל"ה (מידע וסיוע לקהילה הזרה), של

עירית ת"א - רח' ראשון לציון 3, תל אביב כולל ביקור בגן יוניטף ובמעון פרטי של הקהילה הזרה

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד | יום ראשון 20.3.2016 | סיור  

 
עמדת האגודה: חוק חינוך חובה חל על כלל הילדים בישראל, ללא קשר למעמדם החוקי. לכן גם ילדים ללא
מעמד אזרחי, ובהם ילדי מהגרים ומבקשי מקלט, זכאים להשתלב במסגרות חינוך ישראליות החל מגיל

שלוש. למרות מדיניות רשמית זו של משרד החינוך, אנו נתקלים במקרים שבהם מסרבים לרשום ילדים

למסגרות חינוך ישראליות. 

 

נוסף על כך, בשל היעדר מסגרות מוסדרות לגילאי 3-0 ונסיבות החיים הקשות במיוחד של מבקשי המקלט,

שמתקשים להתפרנס ללא מעמד מוסדר, רבים מילדי הקהילה הזרה שוהים שעות ארוכות במעונות יום לא

מפוקחים, שם הם סובלים מצפיפות והזנחה. מתחילת שנת 2015 חמישה תינוקות של מבקשי מקלט

מאריתריאה מתו במסגרות אלה. כל עוד הם חיים במדינת ישראל, יש לנו מחויבות לדאוג לשלומם הפיזי

ורווחתם של ילדים אלה. לכן האגודה פועלת ליישום החלטת הממשלה להקמת מעונות יום לילדי הקהילה

הזרה, במקום אותם "מחסני ילדים" מסכני חיים שבהם שוהים מאות תינוקת ופעוטות. להרחבה: דוח

מחקר: מיפוי התנאים ההתפתחותיים ב"מחסני הילדים". את הדוח כתבו ד"ר יעל מאיר ופרופ' מישל סלואן

מאוניברסיטת תל אביב, בתמיכת האגודה לזכויות האזרח, נציבות האו"ם לפליטים ויוניסף ישראל. 
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כנס – תמונת מצב המאבק בגזענות 2016

 

אולם נגב | יום שלישי 22.3.2016 בשעה 14:00 
כינוס של השדולה למאבק בגזענות, בשיתוף המטה למאבק בגזענות שבו חברה האגודה. 

 regist.fightracism.org@gmail.com :להגדלה לחצו על התמונה. ההרשמה במייל
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