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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

נשיאת כלי נשק הביתה בידי מאבטחים
טיוטת חוק כלי היריה (תיקון מס' 18) (כלי יריה המשמשים לשירותי שמירה), התשע"ו-2016 160חק השר

לביטחון הפנים

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 3.1.2016 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודה (במסגרת קואליציית "האקדח על שולחן המטבח"): הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב בסוף
השבוע, שבוצע ככל הידוע כעת בנשק אבטחה שלקח היורה מאביו המאבטח, ממחיש את הסכנה בנשיאת
נשק אבטחה אל מחוץ למקום העבודה. בשנים 2013-2002 לפחות 33 חפות וחפים מפשע נפלו קורבן
לנשק אבטחה שנישא מחוץ למסגרת העבודה. רוב הקורבנות – 18 מהם נשים – נרצחו במרחב
הפרטי-משפחתי. נשים וגברים נוספים נפלו קורבן לנשק אבטחה בנסיבות שונות – מקרי רצח במרחב

הציבורי, תאונות, ירי עקב זיהוי שגוי והתאבדויות. 
  

בשנת 2008 תוקן חוק כלי הירייה ונוסף לו סעיף 10ג(ב), הקובע שמאבטח יוכל לשאת את הנשק רק באזור
העסקתו. באוגוסט 2013 החל המשרד לביטחון פנים לאכוף בצורה מוגברת את הסעיף, וכתוצאה מכך חלה
ירידה דרמטית במספר הנרצחות והנרצחים בנשק אבטחה במרחב הביתי – מזה שנתיים וחצי שהתופעה
נעלמה. לא רק שלא דווח ולו על מקרה רצח אחד של בת או בן משפחה בנשק אבטחה – למיטב ידיעתנו גם
לא דווח על מקרה רצח של בת או בן משפחה על ידי מאבטח באמצעים אחרים. אכיפת האיסור, צמצום

היקף הנשק והגברת הפיקוח הצילו חיים במלוא מובן המילה. 
  

תזכיר החוק המוצע מבקש לקבוע חריג לסעיף 10ג(ב), שיאפשר נשיאת כלי נשק מחוץ למקום העבודה,
ובכך למעשה ירוקן אותו מתוכן. להצעה זו אין תרומה משמעותית לבטחון אזרחי ישראל, אם בכלל, ולעומת
זאת יש בה כדי לפגוע משמעותית בבטחונם של הקרובים והקרובות לאנשי האבטחה. ההגנה על הציבור
בישראל מפני מעשי טרור וסכנות דומות מבוצעת כבר כיום על ידי שוטרים, חיילים ושוטרי מג"ב. בנוסף
קיימים אנשי כוחות ביטחון אחרים הנושאים נשק, כגון סוהרי שב"ס, כמו גם מאבטחים הפועלים במסגרת
תפקידם ובעת השמירה, בעלי רשיון אישי לנשיאת נשק ובעלי רישיון לנשיאת נשק ארגוני בארגונים אזרחיים

שמאבטחים את עצמם. במצב כזה אין צורך אמיתי בתיקון החוק, וחסרונותיו עולים על יתרונותיו. להרחבה  
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חינוך נגד גזענות 
1. הצעה לסדר היום בנושא: "אלימות על רקע גזעני במערכת החינוך" הצעה לסדר היום: של ח"כ קסניה

סבטלובה, ח"כ אברהם נגוסה, ח"כ דב חנין, ח"כ סופה לנדבר; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "תחילת

הגזענות השנתית כלפי עולים מברית המועצות לשעבר בשל חגיגת הנובי גוד" הצעה לסדר היום של ח"כ

קסניה סבטלובה

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני 4.1.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בתפיסות עולם גזעניות ואנטי דמוקרטיות המסכנות את
המרחב הדמוקרטי בישראל. דבר זה בא לידי ביטוי במחקרים ובסקרי דעת קהל רבים שפורסמו במהלך
השנים האחרונות, וכן במגוון אירועים חמורים שזכו לפרסום נרחב בכלי התקשורת. ריבוי המקרים האלה
וחומרתם מעידים על הצורך הרב בחיזוק החינוך נגד גזענות במדינה. על רקע זה אי אפשר להדגיש מספיק
את חשיבותו של חינוך אפקטיבי, מקיף ומתמשך נגד גזענות, כחלק מתהליך חינוכי הוליסטי לערכי
דמוקרטיה, לזכויות אדם ולחיים משותפים. יש לשלב את החינוך לערכים אלה בכל קשת הגילים, בכל זרמי
החינוך ובכל רכיבי התהליך החינוכי, להטמיעו במקצועות הלימוד השונים, ולספק למורות ולמורים במהלך
הכשרתם כלים להתמודדות חינוכית ראויה עם גילויי גזענות בכיתות ובבתי ספר, ועם אירועים
אקטואליים. להרחבה: פניית האגודה לוועדת החינוך | גזענות ואפליה – מתוך דוח "זכויות האדם בישראל –
תמונת מצב 2015" | "שיעור לחיים – חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון" – ספר הכולל מאמרים ומערכי

שיעור | חינוך נגד גזענות בהכשרת מורים ומורות – נייר עמדה והמלצות לפעולה   
 

התחדשות עירונית
הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 - תמרוץ והעמקת מעורבות הרשויות

המקומיות בהתחדשות עירונית והסכמי גג

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובהצעת חוק שירותים פיננסיים

חוץ מוסדיים | יום שלישי 5.1.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: מטרתה של הצעת החוק להקים רשות שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית,
ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת בהתחדשות עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות
במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול שיוצר התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים,
ובכלל זה דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של בנייה בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם
תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים הוותיקים היא ברורה ומוחשית. לפיכך, בכל תוכנית או
הצעת חוק המתייחסת להתחדשות עירונית יש לתת משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות

נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. 
  

בדיון הקרוב יידון תפקידן של הרשויוות המקומיות בתהליכי התחדשות עירונית. עמדתנו היא, כי יש מקום
להרחיב את סמכויותיהן ומעורבותן של הרשויות המקומיות בתהליכי התחדשות עירונית ובכל הנוגע
להחלטות בדבר דיור בר השגה והגנה על אוכלוסיות מוחלשות, וזאת בשל היכרותן המיוחדת עם

האוכלוסיות המקומיות ועם צורכיהן. להרחבה 
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צמצום פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה 
 

ביום שלישי 5.1.2016 ייערך בכנסת יום הבריאות, ביזמת ההסתדרות הרפואית בישראל, בו יתקיימו דיונים
מיוחדים במליאה ובוועדות. בין היתר תקיים שדולת הבריאות בכנסת דיון בנושא בריאות בפריפריה – הזכות

לנגישות. 
  

עמדת האגודה: בישראל קיימים פערים משמעותיים במצבן הבריאותי של קבוצות אוכלוסייה שונות, כמו גם
פערים בשירותי הבריאות הניתנים במקומות שונים. למעשה, בתחום הבריאות באים לידי ביטוי אכזרי ביותר
הפערים בין המרכז לפריפריה – הן זו הגיאוגרפית (נגב וגליל) והן זו החברתית (בין עשירים לעניים). אלה
מתבטאים במדדי הבריאות (כגון תוחלת חיים ושיעורי תחלואה) ובנגישות לשירותי בריאות: במחוזות הצפון
והדרום שיעור הרופאים הפעילים נמוך יותר באופן משמעותי, וכך גם שיעור הרופאים המומחים. הפער

עמוק בשיעור מיטות האשפוז, בפריסת מכשירים רפואיים מתקדמים, בשירותי שיקום ועוד. 
  

על ממשלת ישראל לכונן תוכנית ממשלתית רב שנתית מקיפה לצמצום פערים בבריאות, הכוללת יעדים
כמותיים ולוחות זמנים, ולהקים גוף בין-משרדי שיבצעה. נוסף על כך, יש לקבוע בחקיקה או באמצעות תקנה
ממשלתית סטנדרטים לאספקת שירותי בריאות שיוויונים ברחבי הארץ; לתקן את נוסחת הקפיטציה (חלוקת
הכספים לקופות החולים לפי מספר נפשות וגילן) ולהוסיף לה משתנה שיתחשב בשוליּות החברתית-כלכלית
של היישוב – כלומר בריחוקו החברתי ולא רק בריחוקו הפיזי ממרכז הארץ; להקים בית חולים ולהוסיף
מיטות אשפוז בדרום; לאמץ תכניות לצמצום הפערים הניכרים בשירותי השיקום בין המרכז לפריפריה, ועוד.

להרחבה 
 

פסילת הספר "גדר חיה" 
פסילת משרד החינוך של הספר "גדר חיה" – רומן בין יהודיה לערבי

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום רביעי 6.1.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: החלטת משרד החינוך לפסול את ספרה של דורית רביניאן "גדר חיה" כחלק מתכנית
הלימודים לבגרות המורחבת בספרות היא שגויה ואומללה. פסילת הספר, אשר עומדת בניגוד מוחלט
להמלצת ועדת המקצוע ומפמ"ר ספרות, מונעת משיקולים בלתי ענייניים ואנטי חינוכיים ומתבססת על
הנחות מוצא מופרכות ושגויות; סותרת את מטרות החינוך הממלכתי; מטילה צנזורה פוליטית על ספרות
ואמנות, אשר אין לה מקום במערכת החינוך במדינה דמוקרטית; מפגינה זלזול ביכולתם של מורים
ותלמידים לדון בשאלות מורכבות ושנויות במחלוקת כמו גם בסמכותה ובשיקול דעתה של ועדת המקצוע;

ומשדרת מסר בעייתי ביותר כלפי יוצרים, אנשי חינוך ותלמידים. להרחבה 
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