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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

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, 5.7.2015 | קביעת עמדת הממשלה  

  
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. 
 

 

החזרת התרופות המכונות "מצילות ומאריכות חיים" לביטוח המשלים
הנגשת מחקרים ותרופות מצילות חיים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות  | יום שני 6.7.2015 | דיון  
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עמדת האגודה (יחד עם מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם): אנו מזדהים עם דאגתו של ח"כ טיבי
לבריאות אזרחי ישראל ועם רצונו להבטיח לציבור את הטיפול הרפואי המיטבי. יחד עם זאת אנו מתנגדים

נחרצות להצעתו להכניס את התרופות מצילות החיים לביטוחים המשלימים (השב"נ), מהסיבות הבאות:

אנו סבורים כי המהלך המוצע יעמיק וישריש את אי השוויון והפערים במערכת הבריאות בישראל
בהשאירו 20% מהאוכלוסיה (מיליון ושש מאות אלף אנשים שידם אינה משגת לרכוש שב"ן מקופות

החולים) ללא כל אפשרות לטיפול באמצעות תרופות חדשניות מאריכות חיים עתה או בעתיד.
אנו צופים כי סל השב"ן יהפוך ליעד מועדף ללובי של חברות התרופות ויקטין את הסיכוי להכנסת

התרופות המדוברות לסל הבסיסי המשרת את כולנו.
אנו בטוחים כי ההצעה תחמיר את מצב מערכת הבריאות הציבורית ותטה את שיווי המשקל
לכיוון הרפואה הפרטית, תוך שהיא מעצימה את הערבוב בין שתי המערכות, הבא בהכרח ותמיד

על חשבון הציבורית.

יצוין כי שיווק תרופות המכונות "תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן נכללות בסל הציבורי" במסגרת
הביטוחים המשלימים (שב"ן) נאסר במהלך הדיונים על חוק ההסדרים 2008, ביוזמת האוצר, מתוך מטרה

מוצהרת להגן על מערכת הבריאות הציבורית. 
 

קיימות חלופות שנותנות מענה למצוקת כל החולים, והולמות את התפיסה לפיה יש להפריד את הרפואה
הפרטית מהציבורית תוך חיזוק האחרונה, ובראשן: עדכון אוטומטי קבוע של תקציב התרופות והטכנולוגיות
החדשות ב-2% מדי שנה; הטמעת השב"ן בסל הציבורי תוך הפיכת הפרמיה למס פרוגרסיבי; והחלת פיקוח

והגבלה על הביטוח המסחרי, גם בתחום התרופות. להרחבה  
 

 

מחירי המים
הנחה בתעריפי המים לנכים

ועדת כספים | יום שלישי 7.7.2015 | דיון 

  
עמדת האגודה: נוכח השינוי במצב משק המים בישראל, ובהיותם של המים זכות יסוד המבטיחה חיים
ובריאות, יש לפעול להוזלת תעריפי המים לכלל אזרחי ישראל. לכל הפחות, יש להבטיח תעריפי מים
מוזלים לכלל האוכלוסיות הנזקקות לכך – בין אם מטעמים בריאותיים או כלכליים. זאת במקום המצב
דהיום, שמבטיח רק לקבוצה קטנה פתרון, שאינו הנחה במחיר, אלא הגדלת המכסה בתעריף הנמוך בלבד.
עוד יש לפעול לתיקון חוק תאגידי מים וביוב, כך שיקבע כי ההטבות אינן מותנות בתקציב הנתון
לשינויים, וכי האוכלוסיות הזכאיות להטבות והנחות ייהנו מכך באופן רציף שאינו מותנה בבחינה שנתית.

להרחבה  
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