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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

שקיפות בוועדת השרים לענייני חקיקה
הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ה-2015 של חה"כ סתיו שפיר (פ/470)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 28.6.2015 | קביעת עמדת הממשלה  

  
הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקולים של דיוניה ואת ההצבעות. 

 
עמדת האגודה (במסגרת פורום דמוקרטיה פתוחה): האגודה תומכת בהצעת החוק. ועדת השרים לענייני
חקיקה היא שער הכניסה של הצעות החוק הפרטיות והממשלתיות אל הכנסת. תמיכתה של ועדת השרים
בהצעת חוק מבטיחה לרוב את תמיכת הקואליציה בכנסת בהצעה זו, ואילו התנגדות השרים בוועדה
משמעה, בדרך כלל, דחיית הצעת החוק בכנסת בשל הרוב הקואליציוני המובטח נגדה. על אף חשיבותה

של הוועדה, דיוניה ותוצאות ההצבעה של השרים נותרים חסויים בפני הציבור הרחב. 
 

להגברת השקיפות של דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה חשיבות רבה הנוגעת הן לנראות הציבורית והן
לזכות הציבור לדעת. הגברת השקיפות תסייע לעבודתם של חברי הכנסת והשרים: היא תאפשר העמקת
הדיון בנוגע להצעות חוק, תגביר את האחריותיות של השרים ושל חברי הכנסת בנוגע לעמדותיהם ולהצעות
החוק שלהם, ותחזק את חופשיות הדיון. לחברי הכנסת ולציבור הרחב הזכות לדעת את נימוקי ההתנגדות
או התמיכה בהצעות החוק, ולהבין את עמדת הממשלה כפי שהיא עולה מדיוני ועדת השרים לענייני חקיקה.
עמדתנו היא כי הצבעת השרים על הצעת חוק שקולה בפועל להצבעה של חבר כנסת בהצבעה כזו בוועדה

או במליאת הכנסת ולכן חלה עליה חובת שקיפות זהה. 
 

 
הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת

הצעת  חוק יסוד: הכנסת  (תיקון  - הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל) של חה"כ שרון
גל ואחרים (פ/1407)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 28.6.2015 | קביעת עמדת הממשלה  
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הצעת החוק מבקשת להרחיב את עילות הפסילה הקבועות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, הקובע מתי
אפשר לפסול אדם מלהתמודד כמועמד בבחירות. 

 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להצעת החוק. ההצעה מבקשת להרחיב את עילות הפסילה כך שאפשר
יהיה ללמוד על התקיימות אחת מהעילות (שלילת קיום המדינה, גזענות, תמיכה בטרור) לא רק ממעשיו
האקטיביים של אדם אלא גם מהתבטאויותיו. נוסף על כך מוצע להוסיף חזקה המעבירה את נטל הראיה
לכתפי המועמד/ת, ולפיה מי שהשתתף בפעילות המהווה עבירה נגד מבצע צבאי של צה"ל, או שהביע
בפומבי תמיכה בפעילות טרוריסטית או בלתי חוקית נגד מדינת ישראל או נגד אזרח מאזרחיה, בשל היותו
אזרח ישראלי, יחשב כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח

אחרת. 
 

דהיינו, ההצעה מבקשת לשייך למועמד או למועמדת תמיכה בטרור על סמך מעשים ואמירות שלו שאין קשר
הגיוני והכרחי בינן לבין תמיכה או השתתפות במאבק מזוין, דבר שיביא לפסילת אפשרותו להתמודד
כמועמד בבחירות. ההצעה מבקשת להרחיב את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת ללא הצדקה, ובאופן הפוגע

באחת מזכויות היסוד החשובות ביותר בדמוקרטיה – הזכות לבחור ולהיבחר. 
 

 

תשלום פיצויים על גרימת נזק במתקן "חולות"
צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מירבי לתשלום פיצויים בשל נזק), התשע"ה-2015

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 29.6.2015 | אישור הצו 

  
הצו קובע את הסכום המרבי שרשאים מנהל "חולות" או סגנו לחייב בו אדם שמוחזק במתקן, כתשלום

פיצויים על נזק שגרם. הסכום יכול להיות עד גובה הנזק, ובלבד שלא יעלה על סך 2,336 ש"ח. 
 

עמדת האגודה: מדובר בהסדר מקביל לזה שנוהג לגבי אסירים בבתי סוהר. כלומר, בעוד הרשויות טוענות
ש"חולות" אינו בית סוהר, הרי שמבחינתן יש לנהוג במוחזקים ב"חולות" בדיוק כמו באסירים. 

 

 

הטיפול בילדים חסרי עורף משפחתי 
טיפול הרשויות בילדים חסרי עורף משפחתי והתמודדות המדינה עם הנושא הצעה לדיון מהיר של ח"כ
אורלי לוי אבקסיס; פנימיות לילדים ובני נוער בסיכון הצעה לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולי; פנימיות לילדים
ובני נוער בסיכון הצעה לדיון מהיר של ח"כ קארין אלהרר; פנימיות לילדים ונוער בסיכון הצעה לדיון מהיר של

ח"כ מירב בן ארי
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי 1.7.2015 | דיון  

  
ילדים חסרי עורף משפחתי הם ילדים ששהותם בבית הוריהם מסכנת את שלומם, שמשפחתם איננה
מתפקדת או שהתייתמו מהוריהם. הדיון יעסוק בטיפולן של הרשויות בילדים אלה, במצב הפנימיות לילדים,

בפיקוח עליהן, במענים לילדים חסרי עורף משפחתי ובטיפול בילדים ונוער דרי רחוב. 
 

עמדת האגודה: בהקשר של ילדים חסרי עורף משפחתי, האגודה עוסקת בעיקר בפעולתן של ועדות
ההחלטה, המטפלות בהוצאת ילדים מהבית. לפני כשנה, בעקבות פרסומו של דוח ועדת סילמן שבחנה את
הנושא, שלחנו למשרד הרווחה את הערותינו לדוח, המתמקדות בצורך להגביר את השקיפות ואת ההליך

ההוגן בפעולתן של הוועדות. להרחבה  
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