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זכויות האדם בכנסת 

האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת 
חמישי, 30.6.2016

 

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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

הרפורמה בסיעוד 
כנס בכנסת | יום שלישי 5.7.2016, בשעה 13:30 עד 15:30  

 
אחד מכל ארבעה זקנים וזקנות הם סיעודיים, אך מערך הסיעוד הקיים בישראל לא מאפשר להם לקבל
טיפול ראוי ואף פוגע בכבוד האדם. האגודה, בשיתוף עם ארגונים חברתיים, ארגוני זכויות אדם, זכויות

קשישים וגמלאים פועלים  לקידום רפורמה במערך הסיעוד. התופעה נוגעת כמעט לכל משפחה בישראל,
ובני המשפחות נאלצים להתמודד עם נטל נפשי וכלכלי כבד מנשוא. מערך הסיעוד לא נותן היום מענה
מספק לסיעוד בקהילה, מספר השעות הניתנות נמוך מאד, מטיל נטל כבד על המשפחות; הקריטריונים

והבדיקות למתן סיוע סיעודי לקשישים פוגעניים; בנוסף, האשפוז הסיעודי לא נכלל בסל הבריאות
שבאחריות הקופות, והוא באחריות מספר גופים (בהתאם למצב המטופל) , מצב המקשה על בני

משפחותיהם לממש את זכויותיהם, ולכאורה אין לגורמים המטפלים תמריץ למנוע הידרדרות מצבו של
האדם ולמנוע ממנו להגיע למצב סיעודי. על מנת להתמודד עם מצב קשה זה, נדרשת רפורמה מקיפה,

שתכלול, בין היתר: הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד בקהילה ופתרונות נוספים בקהילה (95%
מהסיעודיים נמצאים בביתם); הכנסת האשפוז הסיעודי לסל הבריאות שבאחריות הקופות, ביטול אחריות

בני המשפחה לשאת בחלק מעלות האשפוז, וריכוז כל השירותים תחת גורם מטפל אחד. מדובר בבעיה
המצריכה התייחסות וטיפול דחוף ביותר, וזאת לאור ההזדקנות החדה של האוכלוסייה המביא לגידול

משמעותי במספר האנשים שיגיעו למצב סיעודי, המחייב להיערך, מבחינת כח אדם, מוסדות ופתרונות
מתאימים, על מנת להבטיח כי גם אוכלוסייה שידה אינה משגת לשלם עבור שירות כזה, תקבל אותו באופן

נגיש, ואיכותי. 
  

להלן לינק לנייר עמדה חדש המפרט את הכשלים במערך הסיעוד, ומבהיר מדוע יש צורך דחוף ברפורמה.  
  

להלן לינק לאתר מיוחד שהשקנו על מנת להנגיש את המידע והבעיות בנושא הסיעוד לציבור. 
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השעיית חברי כנסת
1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א). 

2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד:

הכנסת), התשע"ו-2016

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 4.7.2016, בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שניה ושלישית – הנמקת

הסתייגויות והצבעות 

 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת ליוזמה לעגן בחוק סמכויות להשעיית חברי כנסת בידי גורמים פוליטיים.
מתן הסמכות לחברי הכנסת להשעות חברי כנסת אחרים תפגע במגוון הדעות מימין ומשמאל, ויש בה
פוטנציאל להדרת קבוצות שלמות מבחינת האפשרות להצגת השקפת עולמן ומבחינת השתתפותן בהליך
הדמוקרטי. העובדה שהצעת החוק מציעה להכניס במקום חברי הכנסת המושעים את הבאים בתור אחריהם
ברשימות לכנסת אינה פתרון לבעיה, כיוון שהזכות לבחור כוללת את האפשרות לבחור את הנציגים

הספציפיים של הרשימות לכנסת. 
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השעיית חברי כנסת על ידי גורמים פוליטיים תגרום לכך שמהחיים הפוליטיים יוצאו יריבים בדרך בלתי
לגיטימית. מדובר במקרה ברור של עריצות הרוב, כאשר הרוב הפוליטי מנצל לרעה את כוחו נגד מיעוט
פוליטי זה או אחר. יש לקחת בחשבון בהקשר זה, שבמדינה שבה יש מיעוט פוליטי ערבי קבוע וכן שסעים
רבים, משמעות הדבר שיש סיכון שקבוצות שלמות באוכלוסייה יודרו מהמערכת הפוליטית דרך קבע ולא יהיו
מיוצגות. האגודה קוראת לחברי הכנסת להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולהגן על אחת הזכויות הבסיסיות
ביותר של הפרט בישראל – הזכות לבחור ולהיבחר ולזכות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח מחלוקות

אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות. להרחבה
 

 

נציגים חברתיים בוועדות התכנון
1. אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון 

2. אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות 
3. אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות 

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 4.7.2016, בשעה 11:00 | דיון מהיר

 
עמדת האגודה: בתיקון 103 לחוק התכנון והבנייה, שעבר במליאת הכנסת ביום 29.7.15,  נוספו לראשונה
נציגים של ארגונים חברתיים להרכבי המועצה הארצית, הוועדה הארצית לתכנון של תשתיות לאומיות

והוועדה לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור.  
 

על פי התיקון לחוק, למוסדות התכנון הללו ייתוסף "נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר
הרווחה והשירותים החברתיים". נציג זה יהיה אמון על הארת האינטרסים החברתיים בהליכי התכנון ובעת
אישורן של תכניות. ביום 20.9.16 פנתה האגודה בשיתוף עם במקום, סיכוי, הגר ושתיל לשר הרווחה
בבקשה כי יפעל לקבוע קריטריונים למינוי הנציג ומנגנון לבחירתו. עד כה טרם מונו נציגים חברתיים לוועדות

התכנון כפי שנקבע בחוק. להלן לינק למכתב.
 

 

מחסור במים באיו"ש
אספקת מים באוי"ש

ועדת החוץ והבטחון – ועדת המשנה לענייני אוי"ש | יום שני 4.7.2016, בשעה 11:30 | דיון  

 
עמדת האגודה: לאחרונה פורסם כי מראשית חודש יוני המינהל האזרחי הורה לצמצם את אספקת המים
לכפרים הפלסטינים בצפון הגדה המערבית, וכי רבבות בני אדם סובלים ממחסור חמור במים לשתיה
ורחצה, לתעשייה ולחקלאות. האגודה פנתה ביחד עם רל"א בדרישה למתאם פעולות הממשלה בשטחים
לעצור מיד את הפסקות המים היזומות לכפרים הפלסטינים. הזכות למים היא זכות יסוד במשפט הישראלי
והבינלאומי, על ישראל חלה חובה לדאוג לחיים תקינים של האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש, ובכלל זה
לאספקת מים סדירה. מניעת אספקה סדירה של מים בתקופה זו של השנה מהווה סיכון של ממש
לבריאותם של התושבים. היא פוגעת פגיעה אנושה בפרנסה של חקלאים ופועלים במפעלים. בשל חודש

הרמדאן היא פוגעת גם בזכותם של מאמינים לקיים את מצוות החג לפי אמונתם. להלן לינק למכתב. 
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שוויון בבריאות בפריפריה

מרכזי שיקום רפואיים בפריפריה – בהשתתפות שר הבריאות, יעקוב ליצמן

ועדה מיוחדת לזכויות הילד | יום שני 4.7.2016, בשעה 13:00  

 
עמדת האגודה: חוק ביטוח בריאות קובע שהביטוח הממלכתי בישראל יהיה מושתת על עקרונות של צדק,
שוויון ועזרה הדדית, וכן ששירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו באיכות סבירה, בתוך זמן
סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח. במרבית תחומי הבריאות הכלולים בסל דרישה זו אימה
מיושמת במלואה, אבל בנושא שירותי השיקום המצב חמור שבעתיים. שירותי השיקום הרפואי בישראל
אינם ניתנים באופן צודק, באיכות, בזמן ובמרחק סבירים, והם מפלים בין מבוטחים על פי מקום
מגוריהם. בדצמבר 2015 פנינו, האגודה לזכויות האזרח, ביחד עם מטופלים, ראשי רשויות מהצפון והדרום,
וכן עמותות העוסקות בזכות לבריאות לשר הבריאות ח"כ הרב יעקוב ליצמן בבקשה כי יעשה שימוש
בסמכותו ויקבע סטנדרטים שיבטיחו קבלת שירותי שיקום רפואי בזמן, מרחק ואיכות סבירים בכל מקום
במדינה, ובאופן שוויוני. לטענתנו, החוק והדין מחייבים קביעת  אמות מידה, כך שהקצאת המשאבים תינתן
בצורה הוגנת, שוויונית ושקופה. אי קביעת אמות מידה שניתן לאוכפן הוא שמאפשר את אי השוויון ואת
האפליה במתן השירות.  עוד ביקשנו מהשר לקבוע מנגנונים שיבטיחו את אכיפת אמות המידה שיגובשו, וכן
מנגנון של סנקציות על קופות החולים כפי שקיים בתחומי בריאות אחרים כך שאם המטופל נאלץ לרכוש את
השירות באופן פרטי בגלל אי זמינות השירות באזורו, קופת החולים תצטרך לפצות אותו. עד להיום לא

קיבלנו תשובה. להלן לינק למכתב. 
 

 
החמרת ענישה פלילית לנוער

1. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה – הוראת שעה), התשע"ו–2016 – הכנה

לקריאה שניה ושלישית. 

2. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – קטין שביצע מעשה טרור) התשע"ו–2015 –

הכנה לקריאה ראשונה

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 5.7.2016, בשעה 11:00 

 
עמדת האגודה: תיקון החקיקה המרכזי המוצע בהצ"ח מבקש לאפשר לבתי המשפט להורות על רכיב
מאסר בעונש לקטינים שנגזר דינם בטרם הגיעם לגיל 14 בעבירות הרצח, הניסיון לרצח וההריגה. רכיב
המאסר בעונש ירוצה לפי שיקול דעת בית המשפט, והחל מגיל 14. אנו מתנגדים לתיקון זה. ההוראות
הקבועות כיום בחוק הנוער משקפות את עקרונות העל שבטובת הילד, מבוססות על האמנה הבינלאומית
לזכויות הילד ומותאמות לערכי הדמוקרטיה וערכי המשפט הפלילי. קידומה של הצעת החוק תביא לחריגה
קיצונית מערכים אלה. תחת קידום החוק, אנו סבורים כי יש לקדם ולהרחיב את מגוון הפתרונות הטיפוליים,
החינוכיים והשיקומיים הקיימים בישראל ובפרט בירושלים המזרחית, אשר למרבה הצער בעקבות אישומו

של אחד מן הקטינים בה הצעה זו מקודמת. להלן נייר עמדה מפורט.  
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התחדשות עירונית 

הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית

הכלכלית | יום שלישי 5.7.2016, בשעה 14:00 ובשעה 18:00 | הקראה, דיון והצבעות 

 
עמדת האגודה (יחד עם במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): 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. להרחבה
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