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       לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ וסגנים

 מנהלים ברשויות
 

 
 מכובדי,

 8.13.8 – 8.13.4בתאריכים בכנסת שהתקיימו דיווח על דיונים הנדון: 
 :על ישיבות ועדות הכנסת  להלן דיווח קצר            

 הערות משתתפי הדיון תוצאות הדיון הנושא שם הוועדה תאריך מס'
תקנות הביטוח הלאומי  עבודה ורווחה 4.3.18 .1

)ביטוח סיעוד( )בדיקה 
מחדש של מידת התלות 

בעזרת הזולת של זכאי 
לגמלת סיעוד( )תיקון(, 

 2017-התשע"ז
 

תקנות שהוגשו על ידי את האישרה אות ועדת העבודה, הרווחה והברי
שר הרווחה חיים כץ, לפיהן גם אם יתברר, באמצעות בדיקה מחודשת 
של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד, כי חל שיפור 

לא תישלל או תופחת קצבת  –במצבו התפקודי של האדם הסיעודי 
בשנת הסיעוד שלו. זאת לאור ממצאי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם 

אלף  160מבוטחים בלבד, מתוך  305חל שיפור במצבם של  2016
מתוכם נשללה הגמלה לחלוטין, אך  257-זכאים לגמלת סיעוד; ל

למחציתם הועלתה שוב הגמלה תוך שנה וחצי, בשל הרעה חוזרת 
 .במצבם בשל גילם

במצבו של אדם סיעודי,  החמרה עוד נקבע בתקנות, כי במידה וחלה
בהגדלת שיעור קצבת הסיעוד שהוא מקבל מהמוסד אשר מזכה אותו 

לביטוח לאומי, הוא יקבל את הקצבה המוגדלת תוך שבוע בלבד. זאת 
במקום הצורך להמתין לקבלת הקצבה עד ראשית החודש שלאחר 

  .הבדיקה המחודשת של מצבו, כפי שנהוג כיום

 .חודשים לאחר פרסומן 3התקנות ייכנסו לתוקף 
ציין כי משרד האוצר ומשרד הרווחה , אלאלוף יו"ר הוועדה, ח"כ אלי

, לאחר שחילוקי דעות הגיעו להסכמות ביניהן על תקצוב התקנות
פשרו את אישור התקנות בעבר. הסכמות אלה לא הוצגו בעניין לא א
כינתה את התקנות שהתקבלו ,  ח"כ לאה פדידה .בפני הוועדה

 .""מעולות

 אסא בן יוסף
 מירה סלומון

 

  רות דיין מדר 'פה אחד, לקריאה שניה ושלישית, את פרק דאישרה  ועדת הרפורמותפרק ד' כולו )ספורט(, ועדת  4.3.18 .2



 

 
  

 הרפורמות
 

מתוך הצעת חוק 
ההתייעלות הכלכלית 

)תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב לשנת 

(, 2019התקציב 
 2018-התשע"ח

מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  ספורט
. הפרק קובע כי 2018-(, התשע"ח2019ציב לשנת התקציב יעדי התק

סמכויות ותקציבים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט יועברו 
למשרד התרבות והספורט, כך שהמועצה להסדר ההימורים תהיה 
מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות משחקים ותחרויות 

  .קציב המדינהבספורט בלבד, ותקציב הספורט כולו ייקבע במסגרת ת

הרפורמה בספורט היא מהלך ", יו"ר ועדת הרפורמות ח"כ רחל עזריה
מאד חשוב ואני ממש שמחה וגאה במאמץ המשותף לנתק בין 
ההימורים לספורט. זו יוזמה של שר האוצר משה כחלון שאומר 
בפירוש שאנחנו כמדינה מוכנים לתת לספורט תקציב עצמאי ויציב 

דנו עם הרבה אתגרים מתחילת הדיונים כמו שצריך להיות. התמוד
בחוק. דאגנו שיהיה גידול תקציבי לספורט, שהאגודות הקטנות יהיו 
מוגנות. יצרנו שיטה שתוודא שגופי הספורט יהנו מיציבות כלכלית עם 

באמצעה. הגענו  50%בתחילת שנה ו 50%תזרים מזומנים שיינתן 
לשם כך את  להצלחות והסכמות מול החששות מפוליטיזציה וחזקנו

המועצה הלאומית לספורט ואת הייצוג המקצועי בתוכה. כל זה 
תוצאה של שיתוף פעולה מרשים עם גופי רוחב והאגודות. כל זה יביא 

 ".יתרון גדול וזינוק משמעותי לספורט הישראלי

מתקציבי  50% .את מועדי תקצוב אגודות הספורט הרפורמה תשנה
בחודש  40%הספורט יועברו לאגודות הספורט כבר בחודש ינואר. 

יולי. יתרת התקציב תועבר ברבעון האחרון של השנה. מתוך מטרה 
להקל על אגודות הספורט הקטנות, אלו ייהנו ממסלול בירוקרטי 

 .מיוחד

 גבעתיים
 לוד

 קריית טבעון
 כפר ורדים

 רמת ישי
 הילה זהבי

 מירה סלומון

ישיבת המשך בעניין  עבודה ורווחה 5.3.18 .3
סעיפי פרק ז' להצעת 

חוק ההתייעלות 
הכלכלית בעניין דחיית 
ביצוע התאמות נגישות 

במבנים של רשות 
 ציבורית

החליטה פה אחד כי חובת הנגשת מבני ציבור עדת העבודה והרווחה וו
, ולא עד סוף 2019מוגבלות תושלם עד סוף שנת  קיימים לאנשים עם

מהבניינים הקיימים יונגשו עד  70%כפי שדרשה הממשלה.  2021שנת 
. עוד נקבע כי בקשה להארכת מועד נוספת תדרוש 2018סוף שנת 

אישור נוסף של ועדת העבודה והרווחה, ותכלול פירוט של מועדי 
ם העבודות. בנוסף, הנגשה מדויקים ותכנית להנגשה חלופית עד לסיו

נקבע כי תוך חודש יגיש שר האוצר לוועדה רשימה של כל הבניינים 
חודשים יוגש  3הקיימים שחלה לגביהם חובת הנגשה ומצבם, ובכל 

עדכון של הרשימה שיכלול פירוט של המבנים שהונגשו. הרשימה 
  .תפורסם לציבור

 דב צור 
יוסי וולך עוזר 

 רה"ע
 רות דיין מדר
 צוות נגישות:

 שבע באר
 בני ביטון
 בני ברק

 קריית טבעון
 אלי דלל

 

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_490021.pdf


 

 
  

ן לתת דחייה אינני מוכ" :אמר בדיון,  יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף
גורפת לשלוש שנים. מעתה לא נאשר כל דחייה ללא תמונת מצב 

מבנים  473יונגשו  2018ורשימות מדויקות". עוד ציין כי עד סוף 
ציבוריים; "למרות הכישלון, הממשלה לוקחת אחריות ומספקת לנו 

תמונה עדכנית. זה נושא כאוב ומחייב שיפור, אבל נתחיל לעבוד 
אלאלוף הוסיף כי כלל הגופים ח"כ ". ונסתכל לעבר העתיד

המעורבים, בהם גם הכנסת והנציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלות, 
נציב השוויון לאנשים עם מוגבלות,  .לא תפקדו עד כה באופן מיטבי

הזדעק: "יש גבול. מעולם לא נעשתה חקיקה כזאת  ,אברהם טורם
מקום מהירה. כל הגופים מוכנסים אוטומטית לאותה רשימה, ב

החוק הזה יכניס סוף סוף סדר, " :אלאלוף השיבח"כ  ."לבדוק ולפרק
פיקוח ותהליכים ברורים. אם לא נאשר, אנשים פשוט לא ינגישו 

  ."מבנים

אני מכירה מבנה שנמצא ברשימה והוא לא " :ח"כ קארין אלהרר
אמור להיות בה. אם אלה מבנים שצריך להזיז סנטימטר לכאן או 

זאת מיד. להכניס מבנה כזה לרשימה, זה לספר לנו לשם, אפשר לבצע 
סיפור. התקנות האלה בנות שנים רבות. המדינה נתנה הרבה מאוד 

מנהל המחלקה הקהילתית בבית איזי שפירא, יואב  ."זמן להנגשה
  ."הצטרף לדבריה: "יש כאן גרירת רגליים במשך שנים רבות ,קריים

התרענו מראש " :גיבראש מינהלת הבינוי הממשלתי, גבי שוחט, ה
שלא נעמוד ביישום מלא של ההנגשות במועד. אנחנו מתמודדים עם 

ים לאייש. יש קשיים רבים, הוצאות אדירות, משרות שלא מצליח
תנו פעולה. הרשויות המקומיות מצפצפות גופים שלא משתפים א

ראש המועצה המקומית קריית  ."עלינו. אף אחד לא מנסה להתחמק
מחה על הדברים: "אנחנו לא מצפצפים על אף  ,יטבעון, דוד אריאל

אם הרשויות " :מנהל מינהל הדיור הממשלתי, ערן הראל ."אחד
  ."המקומיות לא יתגייסו לסייע, נעמוד בפני שוקת שבורה

 
 
 

 נקאשציון 
 

הצעת חוק התקציב  כספים 5.3.18 .4
, 2019לשנת הכספים 

דיון בתקציב משרד העבודה, הרווחה  ועדת הכספים קיימה
, בהשתתפות שר העבודה, הרווחה 2019והשירותים החברתיים לשנת 

בהשתתפות שר  פיני קבלו
העבודה, הרווחה 



 

 
  

תקציב  - 2018-התשע"ח
משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים 

 ,2019לשנת 

והשירותים החברתיים חיים כץ, במסגרת הצעת חוק התקציב לשנת 
 .2019הכספים 

במהלך הדיון הציג השר השקעות משמעותיות בתחומים שונים, 
הרצף האוטיסטי  בניהם בפיקוח על הבנייה ובסיוע לאוכלוסייה שעל

ולצד כך ציין כי יפעל לשינוי משמעותי בשימוש בכספי הביטוח 
הלאומי ויפעל להעבירם לניהולו וכי אלה יסייעו לו להוציא חלקים 
גדולים מהאוכלוסייה אל מעל לקו העוני. יו"ר הוועדה ח"כ גפני ציין 
כי יסייע לשר בנושא כאשר יעלה את הסוגיה במסגרת דיון על שיפוי 

יטוח הלאומי בדיוני חוק ההסדרים ולצד כך קרא לו לפעול לסייע הב
למטפלות במשפחתונים הסובלות מתנאים קשים. בנוסף קרא ח"כ 
גפני לאוצר להשוות את תקציב קמחא דפסחא שעמד בשנה שעברה על 

 .₪מיליון  3מיליון ש"ח וכרגע מוקצבים לו רק  14
החברתיים לשנת הצעת תקציב משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

לעומת  -5.2%ברוטו, גידול של כ ₪ מיליארד  10.01 -הוא כ 2019
מיליארד ש"ח נטו מופנים לשירותים אישיים  3.0 -. כ2018תקציב 

וחברתיים, אוכלוסיית היעד לשירותים הניתנים במסגרת זו הינה 
מיליארד ש"ח נטו  1.7 -בודדים, משפחות, ילדים וקהילות ברשויות. כ

לאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מופנים 
אוכלוסיית היעד של האגף היא אנשים עם מוגבלויות שכלית 

נטו מופנים לאגף ₪ מיליון  900-התפתחותית בכל הגילאים. כ
השיקום, אוכלוסיית היעד של האגף הינה אנשים עם נכויות פיזיות 

מיליון ש"ח  40 -וחושיות בכל הגילאים. התקציב כולל תוספות של כ
עבור הגדלת הסבסוד לילדי הורים עובדים במעונות ומשפחתונים 

 .ומימון בינוי מעונות יום חדשים
פתח את הדיון: "היות והיה זמן  יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני

קצר לאשר את התקציב וגם עכשיו אנחנו לא יודעים איפה אנחנו 
ון במשרדים הגדולים עומדים עם העניין הזה, לקחנו על עצמנו לד

  ."והחשובים ביותר כי לא נספיק את כולם
ח"כ גפני התייחס לסוגיית הבחירות וציין: "הערכה שלי שלא תהיינה 
בחירות, אני מדבר עם המפלגות וזו הערכה שלי. בינתיים הבעיה לא 
נפתרת כי כל אחד רוצה להראות גיבור אבל כולם ידעו את הדברים 

 ."מראש

הבנתי שיכול מאוד להיות שהתקציב " :ווחה, חיים כץשר העבודה והר

והשירותים 
החברתיים מר חיים 

 כץ



 

 
  

שנים.  3הזה לא יהיה אם ילכו לבחירות, בכל זאת אני במאי אסיים 
ועם העובדים הכי לא ₪ וחצי מיליארד  5נכנסתי למשרד עם 

מתוגמלים בממשלה, עם קניית שירותים במיליארדים שאני לא יודע 
נים. החלטתי להרוס אם אני מקבל תמורה והנהלה שיושבת עשרות ש

הכל ולבנות מחדש, התחלתי עם העובדים, החלטתי להעלות את מתח 
 ."2018הדרגות של העובדים וזה יבוצע בשנת 

אנשים  36כץ ציין כי ביצע שינוי בתחום מפקחי הבנייה: "נהרגו 
מפקחים, השבתי  18בתאונות בנייה בשנה שעברה, שאלו למה יש רק 

צלי. שכר המקסימום של מהנדסים היה כי אף אחד לא רוצה לעבוד א
פחות ממינימום, אמרתי רכב לכל מי שרוצה, כל אחד חוזה אישי, 

 10בחודש. נקלטו עוד ₪  7,000עד  5,000השכר שלהם עלה בבין 
עובדים ויצאתי למבצע, קבענו תקנות ענישה בהפרות חמורות, קיימנו 

סף לראות אם סיורים, הטלנו עיצומים והחודש נתחיל סיבוב נו 1,000
  ."העיצומים תוקנו

כץ הציג עשייה גם בתחום הטיפול באזרחים שעל הרצף האוטיסט: 
, 18מעיל גיל  2,500אוטיסטים,  12,000"שנכנסתי לתפקיד היו 

עובדים סוציאליים בכל הארץ.  7מיליון ש"ח והיו  180התקציב היו 
 117מיליון והבאנו  380-העלנו את התקציב שנה אחרי זה ל

ציאליים. חילקנו את התקנים באופן יחסי ושקוף לפי ערים. נשים סו
-ל 15נתח נוסף לאוטיסטים. מספרם עולה כל שנה בין  2019בתקציב 

אחוז בשל הרחבת הספקטרום. הגדלנו במאות את מספר הבתים  20
 ."לחיים

ח"כ גפני סיכם את הדיון: "תקציב המשרד גדל, העבודה אצלכם 
פלים סדיר בבעיות ונשתדל לסייע בכל יוצאת מן הכלל, אתם מט

הדרכים. יש אנשים שהגורל התאכזר להם ויש לעזור להם, הרבה 
פעמים אין כסף כי האוצר לקח והלאים כסף של משרד העבודה 
והרווחה. מדובר על הרבה כסף. צריך שתקציב המשרד יגדל יותר, 
 האזרחים משלמים כל הזמן וצריך להחזיר להם שירותים אבל האוצר

מחליט מה עם הכספים. הדבר צריך להשתנות ושמחתי שדיברת על 
הביטוח הלאומי, נעשה כל מאמץ לעזור לך בעניין ויפה שעה אחת 
קודם. כפי שאמרנו נזמן אותך שנדון בשיפוי הביטוח הלאומי. לצד 
כך, לעניין הקמחא דפסחא, אם הנושא לא ייפתר זה מתחיל עידן 

לי עסק אתכם בהם, אם אתם רוצים חדש. היו כבר כמה דיונים שיש 
מיליון פלוס מקדם שיועברו  14בדרך הזו נלך בה. אני דורש שתעבירו 



 

 
  

  ."אחרת המצב יהיה שאנחנו פוגעים באנשים הכי חלשים
  מעמד האישה 5.3.18 .5

הצגת תוכנית העבודה  .1
הרשות לקידום של 

 מעמד האישה.
. דיווח על פעילות 2

הרשות לקידום מעמד 
-2016שנים ל האישה

2017. 

 הציגה גב' אוה מדז'יבוז', מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה
בפני הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי את תכנית 

נכנסה לתפקיד  '. כזכור, מדז'יבוז2018העבודה של הרשות לשנת 
באוקטובר האחרון, זאת לאחר שבראש הרשות לא עמדה מנכ"לית 

. בין היתר עוסקת בימים אלו מדז'יבוז' בהקמת 2016מאז ינואר 
לגיבוש תוכנית בינלאומית למיגור תופעת  הוועדה הבין משרדית 

ההטרדות המיניות, עליה הכריזה לאחרונה השרה לשוויון חברתי 
  .גילה גמליאל

ת תכניות העבודה דיברה מדז'יבוז' בין היתר על פעילות בסקיר
הרשות לקראת הבחירות המוניציפליות הקרובות, הכוללות קמפיין 
הקורא לנשים להתמודד על תפקידי מפתח ברשויות המקומיות 
ולהיות במוקדי ההשפעה. כמו כן יפותח מדריך להטמעת חשיבה 

מטרתו עידוד  מגדרית במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות אשר
קידום הנשים בעמדות פוליטיות. בדבריה הזכירה כי כיום מכהנות 

ועל כן "מוטלת  255בישראל רק שש ראשות רשויות מקומיות מתוך 
גם אחריות על הציבור לבחור רשימות שמשתתפות ומובילות בהן 

  ."לא בוחרים -נשים. יש להביא למודעות הציבור שרשימה דלת נשים
ציבה לעצמה הרשות היא צמצום הפערים בחלוקת מטרה נוספת שה

התקציב המגדרי ופיקוח על הכנת תקציבי משרדי הממשלה לרבות 
אכיפה וענישה במידת הצורך. במסגרת מאמצים אלו בכוונת הרשות 
לכנס כנס הסברה לכל המנכ"לים של משרדי הממשלה, בנושא הכנת 

סיפה תקציב מגדרי ראוי שיעמוד בתנאים של הרשות. עוד הו
המנכ"לית כי "כיום לרשות אין סמכויות אכיפה וענישה. אם לא יהיו 
אכיפה, ענישה או תגמול לא יקרה השינוי הרצוי. אנחנו בודקים את 
האפשרות להפוך לרשות עצמאית, מה שייתן לנו את הסמכויות 
הנחוצות לכך". צעד משמעותי נוסף בתכנית הוא הקמת מאגר נשים 

בעזרת מאגר זה ניתן " 'מדז'יבוז ם. לדברימומחיות בתחומים שוני
יהיה למנוע מארגונים ומשרדים שונים לתרץ אי העסקת נשים מחוסר 

  ."היצע בשוק
מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אורית 

אמרה בהתייחס לתוכנית כי, "אנחנו בארגוני הנשים  סוליציאנו
רב, אני קוראת לרשות להישען על ידע מחזיקים בידע מקצועי וניסיון 

עיריות ומועצות 
מקומיות, יועצות 

 למעמד האישה
ברשויות 

 המקומיות

בהשתתפות גב' אוה 
מדז'יבוז',                               

מנכ"לית הרשות 
לקידום מעמד 

 האישה



 

 
  

זה בפעילותה. חשוב לראות את תחום המגדר כתחום מקצועי ולדאוג 
שלממונות על מעמד האישה יהיה מספיק ידע מקצועי בכדי לבצע את 

עו"ד מיכל גרא מרגליות מנכ"לית שדולת הנשים  ."תפקידן כראוי
הרשות  ציינה כי, "קיים חוסר מודעות כיום לקיומה של בישראל

לקידום מעמד האישה גם מצד הציבור וגם מצד הרשויות והמשרדים 
הממשלתיים ולצד זאת, רשימת הנושאים לטיפול היא ארוכה. יש 
ליצור היררכיה נכונה בין הנושאים בכדי להתקדם להשגת המטרות 

  ."בצורה היעילה ביותר
כי  יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן בסיכום הדיון אמרה

יע הזמן שהרשות תהיה בעלת כוח רגולטורי אבל עד שתהפוך "הג
לרשות סטטוטורית עצמאית יש להישען ולהיעזר בידע ובכוחות 
שנמצאים בארגוני הנשים, בכדי למנוע עבודה כפולה ולנצל את כלל 
המשאבים המוצעים. כמו כן, יש ליצור ייצוג מגוון בתוך הרשות, 

ועדת ההיגוי לתקצוב מגדרי  שיורכב מארגוני שטח שונים, סיוע של
וכמובן סיוע הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת". בנוסף המליצה 
יו"ר הועדה על הקמת ועדה מייעצת שתהווה משאב חיוני לליווי 
הרשות ותסייע בפיתוח רעיונות. לבסוף אמרה כי "גם הועדה וגם 
הארגונים רואות עצמנו שותפות מלאות במאבק של הרשות לקידום 

 .ד האישה ואנו תומכות ברשות לאורך כל הדרךמעמ
פרק ז' כולו )כבאות(,  פנים 5.3.18 .6

מתוך הצעת חוק התכנית 
)תיקוני  הכלכלית

חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית 

(, 2019לשנת התקציב 
 2018-התשע"ח

אישרה את פרק הכבאות בחוק ההסדרים, שמשמעותו ועדת הפנים 
צמצום הרגולציה המשתקת את רישוי העסקים. על פי הצעת החוק, 

מבקשת הממשלה להקים ועדה מייעצת שתמליץ על האמצעים 
ותעביר את המלצותיה לשר לביטחון  הדרושים לצורך מניעת דליקות,

פנים כשמדובר בתקנות, או לנציב הכבאות, כשמדובר בהנחיה 
 .מקצועית

כמה שינוים לנוסח  ,יואב קיש הוועדה הכניסה, על פי הצעת היו"ר 
א. בניגוד לבקשת הממשלה, לא תידרש הסכמת  שהציע הממשלה: 

כלכליות  שר האוצר לתקנות. אם מדובר בהנחיות שיש להן השלכות
במקרה שהוועדה המייעצת תמליץ על הנחיות שונות  -משמעותיות 

מאלה שנציב הכבאות המליץ, והוא לא יקבל את עמדתה, תעבור 
ההכרעה לשר לביטחון פנים ולשר האוצר. בהעדר הסכמה בין שניהם, 

יעבור הנושא לברור אצל ראש הממשלה, כבכל מחלוקת בין שני 
מייעצת נציג ציבור, שיהיה ראש רשות שרים. ב. יתווסף לוועדה ה

מקומית בעבר או מנכ"ל רשות מקומית בעבר, והוא ימונה על ידי שר 

  יוחאי וג'ימה



 

 
  

. במקרה של תיקו 6-הפנים. בכך יגיע מספר חברי הוועדה המייעצת ל
ביניהם יכריע יו"ר הוועדה. ג. הוועדה המייעצת תחליט תוך חודשיים. 

 .ד. עלות הוועדה תמומן מתקציב משרד האוצר
תכנון  : פרק ט'(1 פנים 5.3.18 .7

 32סעיף ובנייה:  
( 5(,)4(, )2(, )1פסקאות )

למעט סעיפים 
א)ג( 62-( ו15()1א)א62

( 9(, )7המוצעים בה , )
( 14) ( עד 12) -(, ו10עד )

מתוך הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית 

 (,2019לשנת התקציב 
  2018-התשע"ח

)מ/1196( – הכנה 
 לקריאה שניה ושלישית

פרק י' כולו )עבודות (2
פיתוח בתכנית 

למגורים(, מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית 

)תיקוני חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית 

(, 2019לשנת התקציב 
  2018-התשע"ח

)מ/1196( - הכנה 
 לקריאה שניה ושלישית

הפרק )פרק י'( העוסק בעבודות פיתוח החליטה לפצל את  ועדת הפנים
בתוכנית למגורים מחוק ההסדרים, והיא תדון בו כחוק בפני עצמו. 

לאריאל  יואב קיש "תחשבו שוב על כל התהליך", אמר יו"ר הוועדה
סגן הממונה על התקציבים, "תמצאו מענה לעניין תשתיות העל,  ,יוצר

ה לכפות על ראש ותמצאו מנגנון שעונה על השאלה כיצד, כשאתה רוצ
עיר תוכנית בניה שהוא אינו מעוניין בה, תוודא שהוא לא יעצור אותך 

 ."בשלב של היתרי הבניה
הוועדה אישרה בפרק ט' של חוק ההסדרים בנושא תכנון ובניה, את 

שונים  לעירוב שימושים קיימותהסעיף המאפשר להרחיב אפשרויות 
הצעת החוק מציעה בקרקע, על מנת לאפשר ניצול יעיל של הקרקע. 

של ועדה מקומית עצמאית. בניגוד   גם להרחיב את סמכויותיה
הרחיב גם את  ,יואב קיש לעמדת הממשלה, יו"ר הוועדה ח"כ

 .סמכויותיה של ועדה מקומית לא עצמאית, בכל הנוגע למבני ציבור

שהצעת חוק פרטית שלו  ,רועי פולקמן יו"ר סיעת 'כולנו', ח"כ
החוק הממשלתית: "קידום דיור בשכירות ואחרים מוזגה בהצעת 

ארוכת טווח ושכירות מוזלת הוא יעד מרכזי שאני מקדם מאז 
שהגעתי לכנסת. חוק עירוב שימושים בשטחי תעסוקה ומסחר הוא 

עוד כלי לקידום שכירות לצעירים ולקשישים גם בשילוב מסחר 
ותעסוקה. החוק יגדיל את היצע השכירות וישפר את איכות החיים 

 ."ירונייםהע

 ."העולם הולך לשימושים מעורבים" :יעקב אשר כח"

עירוב שימושים הוא דבר נכון. אנו מוצאים שבערב " :יעל גרמן ח"כ
אזורי תעשייה ומסחר מתרוקנים. נכון לתת היתרים למלונאות 

 ."שעות 24ולמגורים. עירוב שימושים יגרום שהאזור יהיה חי 
ועדה ח"כ יואב קיש, לפיה גם הוועדה קיבלה את הצעתו של יו"ר הו

במקרים בהם הוועדה המקומית לא נתנה היתר, וועדת הערר קיבלה 
מהאגרות ישולמו לרשות  40%את עמדת היזם שיש לתת היתר בניה, 

 .לאוצר המדינה 60%-המקומית ו

 15 –פורום ה 
 דודי אריאלי 

וראשי רשויות 
 15-פורום ה

 ציון נקאש
 איתן אטיה

 מירה סלומון
 רוביןגדי 

 

בהשתתפות השרה  צחי שלוםישיבה בהשתתפות השרה לשוויון והטכנולוגיה קיימה  ועדת המדע –עיר חכמה  מדע 5.3.18 .8



 

 
  

טכנולוגיה 
בשירות 

 התושבים
 

טכנולוגיה בשירות  –חברתי, גילה גמליאל בנושא "עיר חכמה" 
התושבים. הישיבה התקיימה כדיון המשך ומעקב אחר ישיבה קודמת 
שערכה הוועדה בנושא ואשר כללה דו"ח מיוחד שחיבר מרכז המחקר 
 והמידע של הכנסת עבור הוועדה. בדו"ח נכתב כי "בישראל אין גישה
מתכללת לנושא ערים חכמות, ואין גורם ממשלתי מוביל וכי פעילות 

מנהלת ערים חכמות במשרד התשתיות הופסקה בטרם הספיקה לגבש 
 ."מדיניות ברורה ודרכי פעולה

כי הטמעת  ,יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב בפתח הישיבה, ציין
 היכולות הדיגיטליות ברשויות המקומיות, משליכה על נושאים רבים

שדנים היום בוועדות הכנסת, "בכל תחום יש לטכנולוגיה את הפתרון, 
והגיע העת שאלו ייעשו בצורה הטובה ביותר עבור האזרח. אני מברך 

את הממשלה שבחרה להטיל את הפרויקט על המשרד לשוויון חברתי 
שבראשות השרה גמליאל שיודעת לתת תשומת לב ועבודה נכונה. 

ם שהגיעו אל הוועדה כדי שנוכל לדעת מברך אותה ואת שאר הנציגי
  ."יותר על יישום הפרויקט

כשניגשתי למשימה " :השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל
ישראל דיגיטלית, נוכחתי לדעת כי יש  –המיוחדת שהוטלה על משרדי 

ערים כמו תל אביב שזכתה במקום הראשון בתחרות ערים חכמות 
מיות שאפילו לא היה להם אתר בברצלונה ומאידך יש רשויות מקו

אינטרנט. ועל כן אני מנווטת את הפרויקט באופן כזה שמצד אחד 
ישראל תהיה מובילה בעולם בתחום הדיגיטל ומהצד השני זה יתרחש 

   ."בלי להשאיר אף אחד מאחור
בנתונים שהציגה השרה בפני הוועדה עלה כי ברשויות רבות היה קיים 
מחסור בתקציבים ייעודיים לנושא, היו פערים עצומים באוריינות 
הדיגיטלית בקרב עובדי רשויות והיה קושי לרשויות לגייס כוח אדם 
טכנולוגי איכותי למשימה. "הדבר הראשון אותנו הצבנו כיעד זה 

הרשויות המקומיות" אמרה השרה גמליאל,  יישור קו דיגיטלי בין
"ולכן יצאנו בקול קורא לתמיכות למטרות אלו ברשויות: הקמת 
אתר, דף פייסבוק לרשות, ניהול פניות תושבים, מערכות שונות וכדו'. 
בכל מקום התאמנו את התמיכה לפי הצרכים וכך לדוגמא בעיר בני 

מענה  ברק הצבנו עמדות שירות אינטרנט מותאמות שנותנת
  ."לאוכלוסייה המקומית

רשויות וכולם אף קיבלו את  232בסך הכול הגישו בקשות לתמיכה "

לשוויון חברתי, גילה 
 גמליאל



 

 
  

₪. מיליון  70התמיכות עבור פרויקטים דיגיטליים בסכום כולל של 
עכשיו אנו בשלבים סופיים של קול קורא נוסף לתמיכה לרשויות 

: והפעם יהיה זה כבר עבור מיזמים של ממש לעיר חכמה בכל רשות
פינוי אשפה חכם, התייעלות אנרגטית בחשמל ובמים, תחבורה חכמה, 

 ."שירותים מתקדמים ועוד
סיכם את הישיבה: "שמענו דברים  יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב

חשובים ביותר איך להתכונן וליישם עיר חכמה בישראל. ניכר שאנחנו 
נמצאים במקום אחר ובמקום טוב ממה שמשמענו בסקירה הקודמת 

וועדה, אבל עדיין הדרך ארוכה ואנו נוגעים רק בקצה. ישראל היא ב
חלוצה בתחום הטכנולוגיה אך לפעמים זה רק מתורגם לעולם ולא 

'עניי עירך קודמין' ולכן כשיש מקומות שאנו נחשונים  -אלינו בישראל 
עלינו לפעול שזה יהיה לתועלת ישראל. על כל העוסקים לקחת 

החשוב של הקרינה שעלה בוועדה ולדעת  בחשבון מעתה גם את הנושא
  ."איך גם על הבעיה הזאת הטכנולוגיה יכולה לתת מענה

אי העלאת גיל  כספים 5.3.18 .9
הפרישה לנשים 
וההשלכות, בין 
היתר, על מצבן 

הכספי של 
קרנות הפנסיה 

 הוותיקות

, שזה הגיל הקבוע בחוק כיום. 62 -חייב לעלות מגיל הפרישה לנשים 
ועדת הכספים בנושא. הדבר ולם בדיון נוסף שקיימה כך הסכימו כ

היחיד שמונע מהדבר לקרות בפועל, מחלוקת בין האוצר לוועדת 
הכספים על כל חבריה, קואליציה ואופוזיציה, באשר להגדרת נשים 

לקבוע שיוכלו  במקצועות שוחקים, לגביהן דורשים חברי הוועדה
וכן בעניין הזכאות לקבלת דמי אבטלה לאישה  62לפרוש גם בגיל 

שפוטרה או שפרשה מסיבות שונות קודם לגיל הפרישה הקבוע בחוק. 
ועדת הכספים יושבת על מדוכת גיל הפרישה לנשים כבר קרוב 

ציבורית שבחנה את הנושא, אך  לשנתיים ושר האוצר אף מינה ועדה
ותיו לוועדת הכספים כפי שהדבר מתבקש. אשר טרם הגיש את המלצ

יזם הצעת חוק עליה , גפניכן, יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה -על
חתומים כל חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה, שקובעת שגיל 

שלא עובדות, נשים  55הפרישה יעלה, תוך מתן מענה לנשים בנות 
עוד קובעת בעבודות שוחקות ונשים עניות שמשתכרות שכר נמוך. 

במקרים  67ועד גיל  65ההצעה, כי נשים תקבלנה דמי אבטלה מגיל 
מהרגיל. ההצעה  2.5בהן הן לא תעבודנה וכן מס הכנסה שלילי, פי 

הגיעה זה מכבר לוועדת שרים לחקיקה והדיון בה נדחה פעמיים, 
 בפעם האחרונה עד לחודשי הקיץ. 

יון ואמר: "הסיפור סיכם את הד ,יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני 
הזה התחיל מזה שהיה ברור שצריך להעלות את גיל הפרישה. אישה 

  יני קבלופ



 

 
  

מגיעה לגיל הפנסיה, אך לא מקבלת את כל מה שמגיע לה והמשמעות 
היא שנשים תזרקנה לרחוב ותהיינה רעבות ללחם. נשים כמו גברים 

, אך יש גם קבוצה של נשים 62רוצות לעבוד, פעמים רבות אחרי גיל 
עות שוחקים או נשים שפוטרו או נפלטו מסיבה כזו או אחרת במקצו

משוק העבודה ולא יתכן שלא יינתן לכך מענה. לא יתכן שנרחיק אותן 
עוד מהאפשרות לקבל קצבה ועד שתגענה לגיל הפרישה אחרי 

פנה  גפניח"כ  ."ההעלאה, נותיר אותן רעבות ללחם ולחיות במחסור
ת החשיבה בעניין הזה. כל לאנשי האוצר: "אתם צריכים לשנות א

חברי הכנסת בוועדה מסכימים על תשתית החוק, אף אם לא כולם 
מסכימים על כל נושא ונושא. אבל העיקרון מוסכם. עכשיו האוצר 
צריך לבוא ולומר מה כן ומה לא ועל מה מוכן להתפשר. אבל ברור 
שלא נסכים להעלאת גיל הפרישה אם יהיו נשים שיישארו ללא 

  ."מענה
הצעת חוק חינוך מיוחד  חינוך 5.3.18 .10

(, 11)תיקון מס' 
 2018-התשע"ח

 (1199)מ/
הכנה לקריאה שניה 

 ושלישית

חוק חינוך מיוחד )תיקון מס' ועדת החינוך קיימה דיון נוסף בהצעת 
בישיבה השתתפו מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד,  (.11

עם צרכים מיוחדים ונציגי ארגונים מנהלות בתי ספר, הורים לילדים 
שונים. הצעת החוק עוסקת בכמה נושאים ביניהם: שינוי הרכב ועדות 
ההשמה קביעת סל שירותים לילד בהתאם לרמת תפקודו ולמאפיינים 

המובנים במסגרת החינוכית שבה הוא לומד; מתן אפשרות בחירה 
ו"ר ועדת י   להורי הילדים לגבי סוג המסגרת המתאימה לילדם ועוד.

החינוך, ח"כ יעקב מרגי הרגיע את הנוכחים: "בניגוד לשמועות לא 
יהיה מחטף. נדון לעומק בכל הסעיפים, כולם יאמרו את דברם ואם 

 ."יהיה צורך נשנה ונחדד את הדרוש שינוי
מז"כלית הסתדרות המורים יפה בן דוד הציגה את הסתייגויות 

ללמד ילדים ארגונה: "כיום אין למורים הכשרה מתאימה 
שמעוניינים להשתלב במסגרת הכיתות ולכן ההכשרה חייבת להתחיל 
במכללות. אין מי שמכיר טוב יותר את הילד מאשר ההורים אבל בצד 

המקצועי מי שמכיר את התלמיד היא היועצת וקולה צריך להישמע 
  בוועדות הזכאות

 יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי שיזם את הצעת החוק הודיע כי
הדיון הבא יתקיים בנוכחות מנכ"ל המשרד שמואל אבואב. הוא דרש 
מנציגי משרד החינוך להגיע לישיבה הבאה מוכנים עם תקנות ההסעה 
לילדים ולפעוטות עם צרכים מיוחדים )תקנות שטרם הובאו לאישור 

ועדת החינוך(, וכן עם תוכנית מסודרת להכשרת עובדי הוראה לחינוך 

  מיכל מנקס



 

 
  

דים. עוד ביקש הבהרות לגבי נוסח הצעת החוק ילדים עם צרכים מיוח
כגון כיצד יתבצע המעבר של התקציב בעקבות התלמיד, הגדרה סופית 

של ועדות הזכאות או ועדות אפיון כפי שהציע אחד המשתתפים, 
  .הרכב הסל הבית ספרי ועוד

מה נשאר  - 1325 מעמד האישה 6.3.18 .11
רלוונטי מההחלטה 

 -בישראל למציאות 
לציון יום האישה 

 הבינלאומי

הוועדה לקידום  ימהבמסגרת ציון יום האישה הבינלאומי בכנסת, קי
של  1325ולשוויון מגדרי דיון בנושא יישום החלטה  מעמד האישה 

עוסקת  2000מועצת הביטחון של האו"ם. ההחלטה שהתקבלה בשנת 
בנשים באזורי סכסוך, קוראת להגן עליהן מפני כל סוג של אלימות 
מחד ולהגביר את ייצוגן ומעורבותן בתהליכים פוליטיים ובתהליכי 

. ארגוני הנשים הביעו מחאה לאחר שלדיון לא הגיעה אף שלום מאידך
חברת כנסת מכהנת מלבד יו"ר הוועדה, ח"כ עאידה תומא סלימאן. 

כמו כן, נציגות הרשות לקידום מעמד האישה, האמונה על יישום 
  .ההחלטה, נעדרו גם הן מהדיון על אף שאישרו את הגעתן

, לפיו בכל 1325 עבר בכנסת שינוי חקיקה ברוח החלטה 2005בשנת 
בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר 
או מנהל כללי של משרד ממשלתי "יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין 

התקבלה  2014-לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה". ב
החלטת ממשלה להקמת וועדה שתגבש תוכנית פעולה כוללת לשוויון 

ברוח עקרונות ההחלטה. עם זאת, ההחלטה לא יושמה עד מגדרי 
 .היום והתוכנית לא גובשה

 :כ עאידה תומא סלימאן"ח ,יו"ר הוועדה בראשית הדיון אמרה

ההחלטה הזו הכירה בעובדה שנשים חוות את מצבי המלחמה בצורה "
אחרת מאשר גברים. היא הכירה בצרכים, ברצונות ובתפישת העולם 

צל נשים על איך פותרים את מצבי הסכסוך ולכן השונה שזה מפתח א
גם הדגישה את החשיבות של השתתפות וייצוג נשים בתהליכים 
השונים". בהתייחס ליישום ההחלטה בישראל אמרה כי "מדינת 
ישראל הייתה אמנם המדינה הראשונה בקרב חברות האו"ם אשר 
הטמיעה בחוק חלק מעקרונות ההחלטה, אבל לא מספיק שניראה 

ים בעיני המוסדות הבינלאומיים כי חתמנו על אמנות או העברנו יפ
חוקים, צריך להעביר את זה למישור הפעולה. בלי רצון אמיתי 
ואמונה שהיישום יביא למצב טוב יותר נישאר במצב הנוכחי, בו 
החלטת הממשלה שאינה מיושמת. עד כה נאמר שההחלטה לא יושמה 

מעמד האישה, בינתיים נכנסה כי לא הייתה מנכ"לית לרשות לקידום 
מנכ"לית אבל בתכניות העבודה שהוצגו כאן אתמול לא ראינו 

  



 

 
  

התקדמות מתוכננת בנושא. נציגות הרשות שהיו אמורות להיות כאן, 
  ."לא הגיעו וכמעט מיותר לציין שנוכחותן כאן היא נדרשת והכרחית

 -תסמונת "ניכור הורי"  זכויות הילד 6.3.18 .12
והתמודדות מאפייניה 

 עמה

בראשית הדיון, הוצגו ממצאי מחקר שערכה ד"ר חניתה קושר 
מהאוניברסיטה העברית, לבקשת מערך ייצוג קטינים באגף לסיוע 
משפטי במשרד המשפטים. המחקר, שכלל בעיקרו סקירת ספרות 

 מהעולם,  מלמד שהעברת משמורת מההורה המנכר להורה המנוכר 
עוד  נמצא כי טיפול משפחתי   אפקטיבית בהפחתת ניכור הורי,

מסורתי  אינו אפקטיבי. החוקרת ציינה שהמחקרים שנמצאו ונסקרו 
לא בחנו את  טובת הילד ומצבו נוכח ההתערבויות השונות,  וכי 

המסקנה העיקרית של המחקר  היא שבעולם, כמו בישראל, מצב 
הידע בתחום לוקה בחסר. נציגת משרד הרווחה אמרה שעובדי 

וגשים הרבה ילדים "לכודים" במצב של ניכור, עם זאת, יש הרווחה פ
שימוש יתר במושג וגם בלבול עם מושגים אחרים כמו סירוב קשר 

שלון קשר.  היא סיפרה שבמשרד עובדים על הבניית גוף ידע יוכ
 לאבחון ולטיפול בנושא. 

 להלן סיכום הישיבה והחלטות הוועדה 
 למשרד הרווחה 

חייב הוועדה קוראת לערוך  מחקר חדש בנושא. המחקר   .1
 לבחון  גם את עמדתו  ומצבו של הילד. 

הוועדה קוראת לפעול להתערבות מיידית במצבים בהם  .2
ילדים מצויים בסכסוך בעל אלמנטים של ניכור הורי וללוות 

 את ההתערבות במחקר.  
הוועדה קוראת להגדיר ילדים המצויים בתוך סכסוך בעל  .3

 נטים של ניכור הורי כ"ילדים בסיכון". אלמ
 למשרד הרווחה, למשרד לבטחון הפנים ולמשרד המשפטים 

הוועדה מבקשת לקבל התייחסות לטענות בדבר תלונות שווא  .4
המוגשות במשטרה, של צד אחד כנגד צד שני,  המצויים 

 בסכסוך גירושין. 

איילת רוזנטל, 
 עירית ב"ש,  עו"ס

 חדוה ביתן,
 עיריית  עו"ס

עפרה ליון, ב"ש, 
סולומון  ראשל"צ

 סמואל , ראשל"צ

 

 מדע 6.3.18 .13
ועדת המשנה 

לקידום 
טכנולוגיות 

לאנרגיה 

קידום פתרונות 
טכנולוגיים לאגירת 

 אנרגיה

לרגל חגיגות יום המדע הבינלאומי בכנסת ישראל, נפתחה בוועדת 
 -והטכנולוגיה של הכנסת תערוכה מיוחדת בשם "חלון קדמי" המדע 

הצצה אל החומרים מהם עשויה חדשנות מדעית פורצת דרך. 
בתערוכה מוצגים ששת מדענים המייצגים מגוון רחב של תחומי דעת 
שבתמיכת הקרן. התמונות בתערוכה מציגות את המדענים בסביבת 

 15 –פורום ה 
מרכז המועצות 

 האזוריות

 



 

 
  

 -מתחדשת 
פיקוח ומעקב 

אחר יישום 
החלטות ועידת 

 פריז

ונה וקשורים העבודה שלהם לצד אובייקטים היוצאים מן התמ
 .לעבודתם ולאופן בו הם רואים את העתיד המדעי טכנולוגי הצפוי לנו

התערוכה בחדר ועדת המדע והטכנולוגיה, נפתחה בישיבה מיוחדת עם 
מנהלי הקרן בארץ ובארצות הברית מתוך מטרה להוקיר את 

תרומתם של החוקרים ומקבלי המלגות וכן על מנת לדון על התנאים 
 .יתוח מחקר ישראלי פורץ דרךהקיימים כיום לפ

פתח את הדיון: "אני גאה ושמח לארח  יו"ר הוועדה ח"כ אורי מקלב
את חברי הקרן הנכבדים שעושים עבודה מופלאה ביותר בשיתוף 

פעולה ייחודי וארוך טווח כאן בישראל למאות אנשי אקדמיה 
וחוקרים מצטיינים שזוכים לייצר מחקרים פורצי דרך. אנו בפני 

חקיקה שתסדיר את יום המדע הלאומי להיות יום מסודר קידום 
וקבוע. בינתיים, אנו מקיימים גם השנה בפעם הרביעית טקס הענקת 

פרסים למדענים צעירים בכנסת. תערוכת חלון קדמי המוצגת כאן 
היא תערוכה ייחודית, יש בה חדשנות בסגנון בו אנו מראים את 

ם בדברי הסבר החוקרים דרך עבודתם, בשילוב חומרים שלה
מיוחדים. המחקר והפיתוח שנעשה הודות לפעילותכם האדירה הופך 

לדברים שמחוללים שינויים רבים בעולם כולו. אני שמח לשמוע על 
חצי הכוס המלאה במחקרים הקיימים אך יחד עם זה מתאכזב 

לשמוע כמה הרבה עוד חסר כדי שזה יקרה בצורה מושלמת. עלינו 
חדשנות מדעית ישראלית פורצת דרך  לפעול ולדאוג בנושא כי

 ."תתקיים רק ע"י תמיכה במחקר
פעילות מרכזי קשר  זכויות הילד 6.3.18 .14

 ילדים  -הורים 
של משרד העבודה,  

השירותים ו הרווחה
  החברתיים

 

ייסוב  פתחה את הדיון: "הדיון יו"ר הוועדה ח"כ יפעת שאשא ביטון
סביב סוגיית מרכזי הקשר להורים לילדים גרושים או פרודים. 
קיבלתי מסמך על מרכזי הקשר שאמונים על התחום. שאלתי בשביל 
מה באמת צריך את מרכזי הקשר? האם רק לשם סיפוק הרצון של 
הורה אחד למנוע מפגש לא מבוקר עם הורה אחר? אנחנו רואים 

צו שיפוטי, והדבר מצריך ומחייב שהפעילות נעשית בדרך כלל על פי 
את ההורים להגיע לפעילות זו. אין שאלה שישנם ילדים שחייבים את 
מרכז הקשר לפגישה עם ההורה, בטח אם ההורה מהווה איום או 

במצבים בהם מפנים למרכזי קשר   סכנה. למרות זאת אני נוגעת
מהסיבה שההורים לא הצליחו לסכם ביניהם הסדרי ראייה. 

נועדו לתמוך בבעיות קשות, אני באה בטענות ולא רק  המרכזים
למערכת הרווחה אלא גם לפסיקות בתי המשפט. רק בגלל ששופט לא 
יכול לכפות הסדר ראייה, הוא מפנה את ההורים למרכזי הקשר? זה 

  יעקב אלמוג
מנהל האגף 
לשירותים 

 חברתיים
עיריית מודיעין 

 מכבים רעות
איילת רוזנטל, 

סדרי דין,  עו"ס
מנהלת מרכז 
 הקשר בב"ש.

חדוה ביתן, עו"ס 
 סדרי דין

עופרה  .1

 



 

 
  

פשע. המערכת רופסת, לא מסוגלת לאכוף, ורק מלווה את הסכסוך 
 ."במקום להציע פתרון

כאשר ילד לא יכול  -משרד הרווחה " :את הדיון יו"ר הוועדה סיכמה
לפגוש את אחד מהוריו רק כי ההורה השני לא מציית להוראות בית 
המשפט זה פשע. עלינו לתת כלים למשרד, כלים סמכותיים שיאפשרו 
להם אכיפה מנהלית לקיום הסדרי ראייה. במקום להגיע פעם אחר 

יות. כמו שילד פעם לבית משפט נדרש שאתם תוכלו לנקוט בסנקצ
שמחרים ילד אחר בבית הספר לא מקבל פרס, כך הורה שמנכר לא 
אמור לקבל פרס. צריך לראות איך כחברה מונעים את התופעה הזו 

  ."ומשתמשים לשם כך בכל האמצעים שעומדים לרשותנו

לוין 
 ראשל"צ

סולומון סמואל 
 ראשל"צ

תנאי העסקה של מנהלי  חינוך 6.3.18 .15
מחלקות חינוך ברשויות 

 המקומיות

 בישיבה הועלו הנקודות הבאות:

מנהלי מחלקות חינוך הם הזרוע הביצועית לנושאי חינוך של  •
של ראשי רשויות מקומיות. הם "שרי החינוך ומשרד 

 ברשות המקומית שלהם.  החינוך"

מנהלי מחלקות חינוך חייבים להיות לפחות מורים, וברובם  •
 הגדול היו מנהלי בתי ספר.

מנהלי מחלקות חינוך מאוד מקצועיים. בחלקם הגדול בעלי  •
 תואר שני ואף שלישי. 

שכר של מנהל בי"ס הוא זהה בכל בתי הספר ללא קשר לגודל  •
 82%ביה"ס. מנהל מחלקת חינוך יכול להשתכר, לכל היותר, 

מגובה שכר מנכ"ל הרשות המקומית. במקרים רבים גובה 
השכר של מנהל מחלקת חינוך נמוך בהרבה ממה שהיה שכרו 

 כשהיה מנהל בי"ס. 

כזה שיצדיק את השכר של מנהל מחלקת חינוך צריך להיות  •
המעבר ממשרה של מנהל בי"ס למשרה של מנהל מחלקת 

 חינוך ושייצג את כובד האחריות של התפקיד.

 בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:
הוועדה קובעת שגובה השכר של מנהל מחלקת חינוך חייב לשקף את 
כובד האחריות של התפקיד. לא ייתכן שמנהל מחלקת חינוך יקבל 

 מוך משכר מנהל בית ספר בישוב.שכר נ
הוועדה קוראת למר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי, לפעול 

  עירית ורונין



 

 
  

ולהוביל לשיפור שכר מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות אל 
 מול האוצר.

יו"ר הוועדה יקיים פגישה בהשתתפות: משרד האוצר, משרד החינוך, 
י מחלקות החינוך, כדי מרכז השלטון המקומי, ארגוני המורים ומנהל

למצוא דרכים לשיפור השכר של מנהלי מחלקות החינוך ברשויות 
 המקומיות.

לאחר ישיבה זו, ועם הגעה להסכמה בנדון, תקיים הוועדה ישיבה 
 נוספת.

פרק ח' כולו )רשויות  פנים 6.3.18 .16
מקומיות(, מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית 

ליישום )תיקוני חקיקה 
המדיניות הכלכלית 

(, 2019לשנת התקציב 
הכנה  - 2018-התשע"ח

 לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים החליטה לפצל את פרק ח', שנושאו רשויות מקומיות, 
מחוק ההסדרים, ולדון בו בנפרד. הפרק המוצע הוכן בעקבות דוח 
צוות שמינה היועץ המשפטי לממשלה, "לבחינת הדרכים לחיזוק 

החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי". אחת ההמלצות שלטון 
העיקריות הייתה שינוי הרכב ותפקיד ועדות המכרזים בשלטון 

המקומי. בשלטון המקומי ועדות המכרזים מורכבות מחברי מועצת 
הרשות המקומית בלבד, שלא כפי שנהוג בשלטון המרכזי, שם כוללת 

  .הוועדה גורמים מקצועיים

לקרוא לצוות הזה ולחוק 'חוק טוהר " :יואב קיש יו"ר הוועדה, ח"כ
המידות' זה שקר. פוגעים באלפי אנשים שאין סיבה לפגוע בהם. 

הכינוי לא ראוי. צריך לדון בשיטת עבודה, אבל לטעון כאילו חברי 
המועצה מושחתים והפקידים מושלמים? לצערי ראינו שגם 

גם הדרגים  בפרקליטות, בבתי המשפט ובכנסת אנשים עושים טעויות.
המקצועיים, גם שופטים. אף אחד לא צריך להיות חסין מביקורת 

ראויה, אבל לקרוא לזה חוק טוהר המידות זה עוול לאנשים בשליחות 
 ."ציבורית

בואו לא ניתמם. יש בעיה, של מנהל תקין " :רועי פולקמן ח"כ
ברשויות המקומיות. הרפורמה הייתה יכולה להגן על נבחרי ציבור 

פסולים. לדוגמה במכרזים יש אגרות שרירותיות. אחד נדרש  מלחצים
ש"ח והשני אלפיים. חוסמים את הקטנים. יותר נוח גם  500לשם 

 לנבחרים שהמכרזים יהיו לפי קשרים פוליטיים". 

 מירה סלומון
 חיים ביבס

 

 

 פנים 7.3.18 .17
 

צו לקידום הבניה  .1
במתחמים המועדפים 

לדיור )הוראת שעה( 
תוקף החוק(, )הארכת 

ועדת הפנים תמשיך את הדיון על הארכת הוראת השעה לקידום בניה 
 :יואב קיש כבמתחמים מועדפים לדיור בשבוע הבא. יו"ר הוועדה ח"

ניתן לעשות את עבודת הותמ"ל בלי לקחת קרקע מהמועצות  לא"
המשימה חשובה, אבל יש דרך.  –האזוריות, אבל אני פונה לממשלה 

 מירה סלומון
 15 –פורום ה 

 ראש עיריית פ"ת
חוה ארליך 

 



 

 
  

 2018-התשע"ח

הצעה לסדר היום  .2
אלף  95בנושא: "מתוך 

יחידות דיור שבנייתן 
אפס  –אושרה בוותמ"ל 
 "דירות נבנו בפועל

בקשה לעצירת תהליך  .3
אישור פרויקט בנייה 

מחנה  -חסר אחריות 
סירקין ומתחם סירקין 

 דרום מזרח
בקשה לעצירת תהליך  .4

אישור פרויקט בנייה 
מחנה  -אחריות חסר 

סירקין ומתחם סירקין 
 דרום מזרח

בקשה לעצירת תהליך  .5
אישור פרויקט בנייה 

מחנה  -חסר אחריות 
סירקין ומתחם סירקין 

 דרום מזרח
 
 
 
 

אני לא מתווכח עם ההחלטות שלכם, אבל לא ייתכן שראשי מועצות 
אומרים 'אף אחד לא דיבר איתי'. המתח יהיה, ואתם תוותרו על 

 .א שישמעו אתכםשטחים לטובת מגורים, אבל אנחנו נווד
ההצבעה לא תתקיים היום כי חשוב לתת לכל מי שרוצה להתבטא. 
הותמ"ל הוא צורך חיוני, ולו בזכות זה שהוסיף תחרות מול הוועדות 
המחוזיות. יש ראשי עיר שמאד מרוצים, אנו באמצע תהליך. יש הרבה 
בעיות תשתית ותחבורה ומימון תשתיות על במקומות שחתמו על 

פיצוי ראוי לחקלאים. המתח קיים ולכן נקדיש לו דיון הסכמי גג, ו
 ."נוסף בטרם נכריע בעניין הארכת תוקף החוק

  
 

 מהנדסת פ"ת
 שלום זינגר

בקשות לדיון מחדש  כלכלה 7.3.18 .18
מאת חה"כ איתן כבל 

 1ודיון מחדש בסעיף 
 להצעת החוק בנושאים

 האלה:
הרחבת האיסור  (1

המוצע כך שיחול גם על 
חניה הגורמת להפרעה 

 לרכב אחר.

את הוועדה על מנת לדון מחדש בהצעת יו"ר ועדת הכלכלה כינס 
ח"כ לשעבר יעקב פרי, החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי, אותה הגיש גם 

ונועדה לאפשר למשטרה לבצע אכיפה נגד רכבים שחונים בחניונים 
פרטיים, בתים משותפים ומקומות אחרים המשמשים את הציבור 
וחוסמים רכבים אחרים. היו"ר כבל ביקש להרחיב את הצעת החוק 
כך שניתן יהיה לבצע אכיפה גם במקרים בהם הרכב החונה מונע 

 .בניידות לעשות שימוש ברכבו מאדם עם מוגבלות
כבל החליט ליזום את תיקון ההצעה בעקבות ישיבה ח"כ היו"ר 

 מירה סלומון
 15 -פורום ה 

 



 

 
  

הבהרת החלטת (2
הוועדה בעניין חניה 

שאינה מאפשרת לאדם 
עם מוגבלות בניידות 
 לעשות שימוש ברכבו

שקיימה הוועדה לפני כחודש, בה תיארו יו"ר ארגון אהב"ה, אבנר 
עורקבי, ונשיא עמותת נגישות ישראל, יובל וגנר, את המצב הקשה של 

תפיסת הנכים המוגבלים בניידות. בעקבות זאת אמר היו"ר כבל כי 
מקום חניה של נכה זה דבר מקומם ומחוצף. היום אמר היו"ר כבל כי 
אמנם מדובר בהצעת חוק פשוטה, אולם יש לה משמעויות דרמטיות 
על האזרחים בכך שהיא תשים סוף לאחת התופעות המקוממות 

 .ביותר
כאמור, הוועדה אישרה את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית כבר לפני 

ו"ר כבל אמר כי כל נושא חסימת החניות זו אחת כחודש, ואז אמר הי
ההתנהגויות המקוממות ביותר שיש. ח"כ מלכיאלי וח"כ לשעבר פרי 

 יםאנשים שנחסמים שעות בחניונ אמרו אז כי ההצעות הן תוצאה של
ולא יכולים לעשות דבר, והזכירו שבעת הכנת ההצעה לקריאה 

עוסקות בתפיסת  100מהפניות למוקד  20%ראשונה התברר כי 
 .מקומות חניה

סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, 
הסבירה בישיבה בחודש שעבר כי כבר כיום אסור לחסום כניסה 

יבה את האיסור גם על שטח פרטי, למגרש חניה, והצעת החוק מרח
חניות של בניין משותף ועוד. היא הוסיפה כי לאחר שתאושר הצעת 
החוק יוכל המשרד לתקן את צו התעבורה ולקבוע את הקנס בגין 

 250העבירה, כאשר כיום הקנס על רוב עבירות החניה עומד על 
 .שקלים

 
 
 
 

דיווח היחידה לתיאום  האישהמעמד  7.3.18 .19
המאבק בסחר בבני אדם 

 במשרד המשפטים
עדכון לגבי  סדר היום:

התקדמות פרויקט בין 
משרדי למיפוי הצרכים 

אוכלוסיות  והמענים של 
פגיעות מבין אלו שעברו 

 עינויים בסיני

דיון מעקב בנושא  קיימה ועדת המשנה למניעת סחר בנשים ובזנות
המענים הניתנים לקורבנות סחר ועינויים בסיני השוהים בישראל. 

בדרום תל  2017הדיון מתקיים בהמשך לסיור שקיימה הוועדה ביולי 
אביב בשיתוף עמותת א.ס.ף, בו שמעו חבריה עדויות של נשים 

ניצולות מחנות העינויים בסיני ולמדו על היעדר המענה מצד המדינה 
ת. בסיור עלה כי אין בידי המדינה מידע מדויק על מספר לקורבנו

קורבנות הסחר והעינויים השוהים כאן ומאפייניהם וכי אין מדיניות 
שמעו אז  ,הכוללת מענים לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו. בנוסף

נשים אריתראיות ששוהות בישראל  200חברי הוועדה על כך שלפחות 

  

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_0611171.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_0611171.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_0611171.aspx


 

 
  

של ארגוני הסיוע שעלו בדיון  י ההערכותנמצאות במעגל הזנות. על פ
והובע חשש כי  ,נשים 360-כבר עומד על כ הבוקר, המספר כיום

 .המספר אף עלול לעלות בהיעדר מענים טיפוליים מתאימים
בסיור דווח בנוסף שמשרדי הממשלה מתחילים בפיילוט לצמצום 

פערי המידע ולמיפוי הצרכים בתחום זה. בדיון היום דיווחו 
ים, בראשם היחידה למאבק בסחר בבני אדם במשרד המשרד

 .המשפטים, על התקדמות הפרויקט
ביקורת  7.3.18 .20

 המדינה
תאונות עבודה בענף 

דיון מעקב  -הבנייה 
ג 66בדוח מבקר המדינה 

בטיחותם של העובדים  -
 ובריאותם

לדיון מעקב בדו"ח מבקר המדינה לביקורת המדינה התכנסה  הועדה
"בטיחותם של העובדים ובריאותם."  -ג בנושא הקטל בענף הבנייה 66

הועדה שמעה על סדרת התפתחויות חיוביות משר העבודה, חיים כ"ץ, 
ובראשן עלייה במספר תקני המפקחים, כניסה לתוקפן של תקנות 
להטלת עיצומים על מפרי הוראות בטיחות, ואכיפתו של החוק 

שעות של אתרי עבודה שהתרחשה בהם תאונה  48-לסגירה מיידית ל
הוגש מספר זעום של  2017קשה או קטלנית. בד בבד, התברר כי בשנת 

כתבי אישום בעבירות רשלנות בבניין, וכי טרם תוקצבה הקמת יחידת 
החקירות הייעודית במשטרה. רשם הקבלנים מסר כי עדיין אין 

ים בגין ליקויי בטיחות, וכי בחינת בסמכותו לשלול רישיון מקבלנ
  ."האפשרות הזו נמצאת "בתהליך

אין ספק שחלה התקדמות " :'יו"ר הועדה, ח"כ שלי יחימוביץ
מרשימה בשנה האחרונה. הטיפול האינטנסיבי של שר העבודה 

והמשרד כולו בקטל בענף הבניין היא פריצת דרך של ממש, והשר כ"ץ 
ו. אף על פי כן, יש לפנינו עוד דרך הוא הראשון לטפל בה ברצינות כז

אנשים ממשיכים  -ארוכה מאוד. על אף שורת ההישגים שמנינו כאן 
מבשר רעות.  -הרוגים בחודשיים  11 -להיהרג; הקצב מתחילת השנה 

לכן, מיד לאחר הגשת דו"ח המעקב של המבקר בנושא במאי השנה, 
 .הרשויותנכנס את הועדה כדי לשמוע על המשך ההתקדמות בפעולות 

העבריינות בתחום הזה אינה נעשית במחשכים; היא גלויה לעיני כל. 
דווקא בשל כך, אכיפה והגברת הפיקוח לבדם לא יספיקו; דרושה כאן 
גם התגייסות מצד הציבור. אני קוראת מכאן, לעוברי אורח: אל 

כך  -תעלימו עין. כשם שאנו פונים למשטרה במקרה של קטטה ברחוב 
ובה לפנות לרשויות כשאתם נתקלים בפועל בניין חלה עליכם הח

התלוי בין שמים וארץ ללא קסדה או רתמת בטיחות. בפרט אני פונה 
אל רוכשי הדירות, לחשוב באיזה מחיר דמים, חלילה, נבנתה 
דירתכם: דם העובדים זועק אלינו מבין הקירות ויציקות הבטון. אי 

  



 

 
  

 .אפשר למחות מוות של אדם
עבודה והרווחה חיים כ"ץ על כך שהחליט אני מברכת את שר ה

לפרסם את רשימת צווי הבטיחות שהוצאו לקבלנים שהפרו את 
הוראות הבטיחות בשנים האחרונות. ניתן לראות שלא מדובר 
ב"חאפרים"; החברות המפרות הן חברות מכובדת, ו"דניה סיבוס" 
מככבת בראש הרשימה. כאשר חברה בסדר גודל כזה עומדת בראש 

השחורה הזו, הדבר מעיד כאלף עדים על הנוהג הפסול, על  הרשימה
הזלזול בחיי אדם, שהוא בעיקר זלזול בחיי העובדים העניים, 
המוחלשים והמודרים ביותר בחברה. אכן, לצערי יש מדרג אכזרי של 
ערך החיים: רוב מובהק של ההרוגים בענף הבניין הם מקרב ערביי 

 .ישראל ופלשתינים תושבי השטחים

נכנסתי לתפקידי במאי שעבר, " :העבודה והרווחה, ישראל כ"ץ שר
והיקף הפעילות שלנו מאז בתחום תאונות הבניין הוא חסר תקדים 

שנה של זלזול  70במערכת הממשלתית. אנו משנים פה תרבות של 
בבטיחות בענף הבניה. אנו עושים מהפכה של מודעות והרתעה. 

רי זה לא קל. העברנו תקנות ובמגזר הציבו -הכנסנו דם חדש למערכת 
להטלת עיצומים כספיים על מפרי הוראות בטיחות והן נכנו לתוקפן 

מפקחים וגם שיפרנו את תנאיהם  10לראשונה השנה. הכשרנו עוד 
הייתי צריך להעביר אותם לחוזים אישיים, ועשיתי את זה.  -ושכרם 

ת תגמלנו את המפקחים; היום כשנכנס פקח לאתר כולם רצים להראו
את הקסדות, פעם היו צוחקים עליהם. החוק להגברת האכיפה 
שחוקק על ידנו מטיל אחריות גם על המנכ"לים. בכל עיצום או 
עבירה, למנכ"ל אחריות אישית, ובסוף, הקבלנים והיזמים יבינו כי זה 
יפגע להם בכיס. כמו כן בכוונתי להעביר בחוק ההסדרים הקרוב 

נע מחברות קבלניות שהוטלו עליהן תיקון לחוק הביטוח הלאומי שימ
  .עיצומים להשתתף במכרזים ממשלתיים

מענים לפעוטות חולי  זכויות הילד 7.3.18 .21
סוכרת בגילאי לידה עד 

 שלוש

דיון בנושא אותו יזמה ח"כ הוועדה המיוחדת לזכויות הילד קיימה 
 איילת נחמיאס ורבין. 

על פי נתוני האגודה לסוכרת נעורים, יש בישראל כמאה וחמישים 
פעוטות בגילאי לידה עד שלוש המאובחנים בסוכרת נעורים. הטיפול 
בפעוטות אלה מורכב וכרוך בניטור רמת הסוכר בדם מדי שעתיים,  

חישוב הערך הפחמימתי של המזון אותו הפעוט אמור לאכול והזרקת 
ם במינון המחושב על פי המדדים אינסולין  מספר פעמים ביו

שהוזכרו. אין ספק ואין חולק על כך שפעוטות אלה זקוקים להשגחה 

 רות דיין מדר
 שולה מנחם

 



 

 
  

ולטיפול רפואי/פולשני  בכל שעות היממה  על ידי אדם מיומן.    
-פעוטות אלה זכאים,  ככלל הילדים חולי הסוכרת עד לגיל שמונה

ת בהיקף עשרה, לקצבת ילד נכה.  כמו כן הם זכאים לליווי של סייע
של ארבע שעות ביום מקסימום, במימון הרשות המקומית.  תפקידה 

של הסייעת  להשגיח על הפעוט והיא אינה  מורשית לתת טיפול 
פולשני ולהזריק אינסולין, כך שבמצב של ירידת סוכר, נקראים 

ההורים להזריק אינסולין לילדם. הורים שהאמצעים בידיהם 
השעות, אז הם רשאים,  מממנים את העסקת הסייעת ביתרת

    כמעסיק, להתיר לסייעת לבצע פעולות טיפוליות פולשניות. 
לעומת הפעוטות, תלמידים חולים בסוכרת נעורים, בגילאי שלוש עד  

תשע, זכאים לסייעת צמודה בכל שעות הלימודים במימון משרד 
החינוך, שמוכשרת ורשאית לבצע טיפולים פולשניים ולהזריק להם 

 אינסולין בעת הצורך. 
 להלן סיכום הישיבה והחלטות הוועדה 

הוועדה קובעת כי הצרכים והדרישות לשילוב ילדים חולי  .1
 סוכרת במערכת ברורים ומוסכמים על כל הנוכחים בדיון. 

הוועדה קובעת שאין להפלות פעוטות חולי סוכרת על רקע  .2
מחלתם ויש לאפשר שילובם המלא במסגרות החינוכיות עד 

 גיל שלוש, תוך מתן מענה של ליווי אישי על ידי סייעת. 
דה קוראת למשרדים למצוא מענה זה לפעוטות חולי הווע .3

 עד לתחילת שנת הלימודים הבאה .הסוכרת 
משותף לבחינת המענים  צוותהוועדה מבקשת שבהמלצות ה .4

ם, בסוגיית לשילוב פעוטות עם צרכים רפואיים מיוחדי
כתב בבירור, ובדרך שלא משתמעת יהפעוטות חולי הסוכרת, י

מענים אלה צריכות לתת  לשתי פנים, שהסייעות לפעוטות
, לנוכח העובדה שהילדים נדרשים רפואיים ופולשניים

לבדיקות רמת סוכר בדם והזרקת אינסולין מספר פעמים 
 ביום, ומתוקף כך, תהיינה מבוטחות בהתאם. 

הוועדה תתכנס בראשית כנס הקיץ של הכנסת לדיון מעקב  .5
 בנושא. 

 33פרק ז' )שונות(, סעיף  חינוך 7.3.18 .22
)דחיית חוק יום חינוך 

ארוך ולימודי העשרה(, 

ועדת החינוך הצביעה בעד תיקון חוק יום חינוך ארוך ולימודי 
העשרה. חברי הוועדה הצביעו ברוב של תשעה חברי כנסת, לעומת 

על פיו: בחוק יום חינוך ארוך  33חמישה מתנגדים בעד תיקון סעיף 

  רות דיין מדר



 

 
  

מתוך הצעת חוק 
ההתייעלות הכלכלית 

)תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב לשנת 

(, 2019התקציב 
 2018-התשע"ח

 (1196)מ/
הכנה לקריאה שניה 

 ושלישית

במקום התש"ף יבוא התשפ"ג , ובכך  1997ולימודי העשרה, התשע"ז 
  .של החוק בשלוש שנים דחתה הוועדה את החלתו המלאה
הוספת שעות  -ומטרתו  1997חוק יום חינוך ארוך נחקק בשנת 

לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך כדי להרחיב 
ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמיד, להוסיף חינוך לערכים 

ל במסגרת מטרות החינוך הממלכתי. החוק וופעילות חברתית, הכ
-רשויות מקומיות, ובגני ילדים ב 107-י ספר יסודיים בהוחל מאז בבת

-רשויות מקומיות. בשנה הנוכחית חל יום לימודים ארוך על כ 92
תלמידים. מועד יישום החוק נדחה בחוק ההסדרים שמונה  300,000

  .פעמים
יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט ח"כ יעקב מרגי קרא למשרד 

לוטין את החוק "במקום להתבזות החינוך ולמשרד האוצר לבטל לח
ולדחותו בכל חוק הסדרים". בנוסף אמר כי "משרד החינוך ומשרד 

האוצר הכניסו בקדנציה הנוכחית תוכניות רבות ומשמעותית 
התורמות לצמצום הפערים בין התלמידים, נוסף על צו יוח"א שחל 

רשויות מקומיות", וכי הוא נמצא במו"מ מול האוצר  107כבר על 
ד החינוך כדי לשנות את מתכונת תשלומי ההורים ולהביא ומשר

   .להורים בשורה
נדב שיינברגר, ראש מטה שר האוצר הסביר את עמדת שר האוצר: 

"דנו בנושא בתוך האוצר במשך שמונה חודשים במטרה להפסיק עם 
הדחיה. אחד השיקולים שבסוף עשינו היה להכניס את "נטו משפחה" 

י הבנו שנוכל להשפיע כך על יותר אנשים ועל ואת סבסוד הצהרונים, כ
יותר שעות. לא בסמכותנו לבטל את החוק". הוא קרא לוועדת החינוך 

להאריך את הדחיה לפחות בשלוש שנים כדי לא לעבור על חוק 
יסודות התקציב. עו"ד טלי ארפי מהייעוץ המשפטי של משרד האוצר 

שעל כל פעולה  הוסיפה כי חוק יסודות התקציב קובע באופן מפורש
תקציבית יש צורך להציג פעולה מאזנת ושאם החוק ידחה רק בשנה 

 .אחת משרד האוצר יאלץ לקצץ במקומות אחרים
הריסות בתים ביישובים  פנים 8.3.18 .23

הדרוזים וביישובים 
הבדואים, דיון מהיר של 

חה"כ איציק שמולי, 
חה"כ אכרם חסון, חה"כ 

נורית  חמד עמאר, חה"כ

קיימה לבקשתם של חברי הכנסת איציק שמולי, אכרם ועדת הפנים 
עראר, -אבקסיס וטלב אבו-חסון, חמד עמאר, נורית קורן, אורלי לוי

דיון מהיר בנושא: הריסות בתים ביישובים הדרוזים וביישובים 
 ויות ונציגי התושבים.הבדואים. בדיון השתתפו ראשי רש

חברי הכנסת יוזמי הדיון טענו כי לאחרונה הואצה מדיניות האכיפה 
בכל ביישובים הדרוזים והיא מופעלת באופן אגרסיבי במיוחד. 

  נביה נאסר אלדין



 

 
  

-קורן, חה"כ אורלי לוי
אבקסיס וחה"כ טלב 

 אבו עראר
 

המקרים האחרונים הבתים המיועדים להריסה נבנים על אדמה 
פרטית הרשומה בטאבו ובתוך הקו הכחול של היישוב, אולם היעדר 

מאושרת מונעת את התפתחות הבניה אשר תוכל לתמוך תכנית מתאר 
 בגידול הדמוגרפי באותם היישובים.

עוד הוסיפו כי, אוזלת היד המתמשכת בתכנון דוחקת אזרחים טובים 
להיות עברייני בניה בעל כורחם מאחר ולא עומדת בפניהם שום 

 ברירה חוקית לבנות את ביתם על אדמתם.
או צווי הריסה והתקיימו הריסות לדבריהם, בשבועות האחרונים הוצ

ידי צעירים מבני העדה הדרוזית, מרביתם -בפועל של בתים שנבנו על
חיילים משוחררים וחלקם אף בנים למשפחות שכולות, ביישובים 

סמיע, מעאר וינוח. הם ביקשו מרשויות התכנון והאכיפה -כסרא
ללכת למהלך של הקפאת המצב לתקופה של שנה ולא להוציא צווי 

ריסה אלא לפנות לתכנון נכון יותר והתחשבות בצרכים המיוחדים ה
 של האוכלוסייה.

 : החלטות הוועדה בסיום הישיבה
הוועדה רואה חשיבות רבה בקיום הדיון ומברכת על השיח  .1

 הפתוח בין הרשויות לבין ראשי המגזר.

הוועדה סבורה כי היעדר תכנון בניה מסודר במגזר הדרוזי  .2
, יצר פערים  בין הביקוש לבין היצע והבדואי לאורך שנים

מקומות הדיור וכי חובת המדינה לפעול לאלתר לצמצום 
 הפערים ולייצר אוויר לנשימה לאוכלוסייה.

התנהלות רשויות האכיפה בהריסת בתים לצעירים דרוזים  .3
שנבנו על קרקע פרטית, בתוך הקו הכחול, מחייבת בחינה 

לקחת בחשבון  מחודשת. הוועדה מדגישה כי התכנון צריך
 מקרים אלו בשלב התכנון.

על מנת לאפשר למינהל התכנון ורשויות המדינה להתקדם  .4
בתכניות המתאר ליישובים אלו, מוטלת על נציגי השלטון 
המקומי החובה לפעול כנגד בניה חדשה שהיא טריגר לסיכול 

 התכנון.  

הוועדה תקיים פגישה עם מינהל התכנון והפרקליטות על  .5
 לעומקם של הדברים.מנת לרדת 

 בברכה,                                                                                                             
 דולברג  שלמה            קבלו                                                                                                                          פיני                              



 

 
  

 מנהל כללי                                                 סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                


