
 

 
  

 יג' בשבט תשע"ח
 2018בינואר  29

       לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 מ"מ וסגנים
 מנהלים ברשויות

 
 מכובדי,

  81.1.31 – 81.1.29 בכנסת בין התאריכיםשהתקיימו דיווח על דיונים הנדון: 
 :על ישיבות ועדות הכנסת  להלן דיווח קצר            

 הערות משתתפי הדיון תוצאות הדיון הנושא שם הוועדה תאריך מס'
הצעת חוק המכר  כלכלה 29.1.18 .1

)דירות( )תיקון מס' 
 2016-(, התשע"ו9

 ( 1077)מ/

להכין לקריאה שנייה ושלישית את המשיכה  ועדת הכלכלה
ההצעה הממשלתית לבצע שורה של תיקונים בחוק המכר, 

שנועדו לחזק את ההגנה על רוכשי הדירות ולסייע להם אל מול 
הקבלנים. ההצעה כוללת תיקונים שנועדו לחייב את הקבלנים 

ומוכרי הדירות לציין בחוזה את מועד קבלת היתר הבנייה, 
יום  60לבטל עסקה במקרים בהם חלפו  ולאפשר לרוכשי דירות

מהמועד שצוין בחוזה והיתר הבנייה עדיין לא ניתן היתר בנייה, 
ובמידה ולא צוין מועד לקבלת היתר בחוזה יהיה הקונה רשאי 
לבטל את החוזה כל עוד לא ניתן ההיתר. בדיון היום הצליחה 

הוועדה לאשר סעיף אחד בלבד בהצעה, המטפל בזכות בלעדית 
שת דירה, והיו"ר כבל מתח ביקורת קשה על כל הגורמים לרכי

המעכבים את הדיונים בהצעה ואמר: "כל יום שאנחנו 
  ."מתעכבים פוגע ברוכשים

היו"ר כבל אף מתח ביקורת על כך שמשרד הבינוי והשיכון לא 
, למרות 2014הגיש לוועדה תקנות שהיה חייב להגיש עוד בסוף 

לשר יואב גלנט בעניין. מדובר  תזכורות חוזרות ונשנות שהעביר
בתיקון לחוק שחייב את שר השיכון להגביל בתקנות את שיעור 

ריבית הפיגורים שגובים הקבלנים מרוכשים המאחרים 
בתשלומים. "זה עניין צרכני ממדרגה ראשונה, בייחוד לנוכח 
העובדה שפונים אלי צרכנים שקבלנים דורשים מהם ריבית 

אמר היו"ר כבל והזכיר כי כבר לפני ", 24%פיגורים שנתית של 
 .כמעט שנה פנה בעניין לשר

  יוסי אוחנה



 

 
  

דיון על יישום חוק  כספים 29.1.18 .2
הטבות במס וייעוץ 

במס )תיקוני חקיקה(, 
 – 2015-התשע"ו

עדכון מדד 
הפריפריאליות 

-והמדרג החברתי
 כלכלי

אקונומי -בעקבות פרסום המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו
החדשים ע"י הלמ"ס ולקראת פקיעת התוקף של הוראת השעה 

בנושא הטבות המס ליישובים בפריפריה, שאושרה לאחר 
החלה ועדת  ,24.11.15 חקיקת חוק הטבות המס לפני כשנתיים

הכספים, לדון בדרכים למנוע פגיעה בתושבי היישובים 
ששיעורי הטבות המס שניתנו להם עשויים לקטון. זאת בין 

השאר, גם בשל כניסת יישובים רבים נוספים למסגרת 
יתה תמימות דעים בקרב חברי יההטבות. בדיון הוועדה ה

מנת לפצות יישובים, -הכנסת, כי יש לבצע תיקונים במתווה על
שלדעתם כולם, צריכים לקבל את ההטבות בשיעורים גבוהים, 

 כדוגמת נהריה ויישובים שהם צמודי גדר ממש. 

  דנה דקו מדנס

 -העסקת מורי קבלן  ביקורת המדינה 29.1.18 .3
פגיעה במורים 

החינוך, דוח ובמערכת 
 -ג  65מבקר המדינה 

העסקת עובדי הוראה 
 בידי

 -גופים מתווכים 

לדון במצבם של מורי  ה לביקורת המדינה התכנסה הועד
ג 65הקבלן במערכת החינוך, בהמשך לדו"ח מבקר המדינה 

"העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים".  –( 2015)
אלף עובדי הוראה  27-במערכת עובדים על פי הערכות כ

באמצעות עמותות, חברות עירוניות, חברות כ״א, ותכניות 
מרביתם מלמדים  עודיות שהוצאו למכרז בידי משרד החינוך.יי

כתף אל כתף עם מורי מערכת החינוך, מופלים לרעה בשכרם 
ובתנאיהם, נותרים מובטלים בחופשות, עובדים תחת חרב 

קבועה של איום פיטורים בכל עת שיוצא מכרז חדש, וסובלים 
 .מהיעדר בטחון תעסוקתי

תנאיהם ושכרם של מורי " :'יו"ר הועדה ח"כ שלי יחימוביץ
פרו מעט בשנים האחרונות, אך אין הדבר הקבלן אמנם השת

מתקן כהוא זה את העיוות בעצם ההעסקה הקבלנית של 
מורים, בעובדה שמשרד החינוך אינו יודע כלל מיהם, ובהיעדר 

טחון התעסוקתי בכל פעם שזכיין מתחלף". יש לנו כמה יהב
הישגים אחרי שנים של מאבק, אך למרות מאמצינו הרבים אנו 

לייה במספרם של עובדי הקבלן. קחו למשל ממשיכים לראות ע
שמוריה הם חלק בלתי נפרד ממערכת  –תכנית כמו תכנית קרב 

השעות בבתי הספר היסודיים. שוב הם מוצאים למכרז, שוב 
הם לא יודעים מה יעלה בגורלם אם זכיין אחר יזכה במכרז. אי 

אפשר לסחור במורים כאילו היו ציוד משרדי או נייר טואלט 
 ".ים כל פעם מכרז על רכש שלהםשמוציא

יחימוביץ' פנתה לאנשי משרד החינוך ושאלה: "האם בתנאי 

 עירית ורונין
עיריית ירושלים, 

יפו, -אביב-עיריית תל
עיריית ראשון לציון, 

 עיריית רמת גן

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/News/Pages/24112015a.aspx


 

 
  

המכרזים החדשים של תכניות קרב והיל"ה יש מחויבות של 
הקבלן החדש לשמור על תנאי העובדים, בכפוף לפסיקת בית 
הדין לעבודה? אם לא, מדוע אינכם פועלים כדי להכניס את 

מורים  4,400ניצבים בפני מצב שבו התנאי האמור למכרז? אנו 
פשוט לא  –שמטפלים בילדים שלנו, ועושים זאת במסירות רבה 

יודעים אם הם ימשיכו לעבוד בשנה הבאה כי אתם תקבלו 
  .מזכיין הצעה עם מורים זולים יותר

הצעת חוק המידע  חוקה 29.1.18 .4
הפלילי ותקנת 

-השבים, התשע"ו
( 1071)מ/ 2016

ממוזגת עם הצעת חוק 
 של חה"כ רויטל סויד
הכנה לקריאה שניה 

 ושלישית

הצעת  לקריאה ראשונה אתהחוקה חוק ומשפט אישרה ועדת 
הפטר לחייב מוגבל באמצעים(,  -חוק ההוצאה לפועל )תיקון 

  .שיזמו הח"כים מרב מיכאלי, דוד ביטן ונוספים 2017-התשע"ז
סדר ההפטר שחוקקה הצעת החוק כוללת חמישה תיקונים לה

הכנסת ובהם הבניית שיקול הדעת של רשמי ההוצאה לפועל 
ביחס לאופן בחינת התנאי שלחייב אין נכסים "בעלי ערך" 

הניתנים לעיקול או מימוש. הרשם ייקח בחשבון את עלויות 
המימוש של הנכס ויבחן את התועלת לנושים ממימוש הנכס 

בהיר כי הבחינה אם בהתחשב בעלויות המימוש ועוד. התיקון מ
לחייב יש נכס "בעל ערך" צריכה להיות בחינה מהותית ולא 

טכנית, ואם הנכס בסופו של דבר לא יניב תועלת של ממש 
לנושים, אזי אין בו כדי למנוע את כניסת החייב למסלול 

ההפטר. בנוסף, שיקול הדעת של הרשם יורחב כך שיהיה רשאי 
אי המקל יותר של לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בתנ

התשלומים האחרונים לפי צו  36מתוך  18תשלום של 
התשלומים, או שאינו מסוגל להשלים את כל התשלומים 

החסרים. בנוסף, הפעלת שיקול הדעת לא תוגבל רק לנסיבות 
שבהן אי העמידה בצו התשלומים נבעה מ"הרעה של ממש 
או במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב" 

מ"נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו". עוד מוצע לאפשר לרשם 
ההוצאה לפועל לעשות שימוש בהליך ההפטר כבסיס לגיבוש 

הסדר לפירעון חוב מוסכם בין החייב לנושים שהסכימו להסדר. 
לבסוף, מוצע להאריך את תוקף הוראת השעה שאמורה לפקוע 

 .2018בספטמבר 
חוק ההוצאה לפועל חוקקה הכנסת תיקון ל 2015ביולי 

במסגרתו נקבע כהוראת שעה לשלוש שנים הסדר המעניק 
הפטר בתוך מערכת ההוצאה לפועל לחייבים "מוגבלים 

  מירה סלומון

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2064363
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2064363
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2064363
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2064363


 

 
  

באמצעים" המצויים תקופה ממושכת במערכת ההוצאה לפועל 
מבלי שהם מצליחים להחזיר את חובותיהם, ולהשתקם. 
 חייבים אלה היו זכאים לקבל הפטר לו היו פונים להליכי

פשיטת רגל, ואולם מטעמים שונים נמנעים מפנייה למסלול זה. 
ההסדר נקבע כהוראת שעה כדי להעניק פתרון נקודתי 

שלאחריו יפנו להליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות הפירעון 
החדש שהליכי חקיקתו אמורים להסתיים בשבועות הקרובים 

 .בוועדה
 כלכלה 29.1.18 .5

 
התחבורה . קידום 1

סקירת  -הציבורית 
יו"ר ועדת המשנה 

לתחבורה ציבורית על 
 פעילות הוועדה

. קידום התחבורה 2
 -הציבורית בישראל 

התייחסויות והצעות 
של הציבור וארגוני 

 החברה האזרחית

הליך שימוע ציבורי  ת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, פתח יו"ר ועד
מדובר  נרחב לבחינת המשבר בתחבורה הציבורית בישראל.

בהליך ראשון מסוגו באשר לטיפול בסוגיית התחבורה 
הציבורית, על כל היבטיה, אותו יוביל היו"ר כבל יחד עם יו"ר 
ועדת המשנה לתחבורה ציבורית של ועדת הכלכלה, ח"כ דב 
חנין, ועם ח"כ תמר זנדברג העומדת בראש השדולה לקידום 

היא לאגד תחבורה ציבורית. היו"ר כבל פתח ואמר כי הכוונה 
את כל הכוחות המרכזיים העוסקים בתחום ולשים את הנושא 
על סדר היום בכל הכוח, כשהמטרה היא לרכז פתרונות לטווח 

  .הזמן הקצר והבינוני

נציגי רשויות מקומיות 
 ומועצות אזוריות
 יפו-עיריית תל אביב

 מירה סלומון

 

הרשות הלאומית .1 מדע 29.1.18 .6
 –להגנת הסייבר 

שנות ההקמה סיכום 

דיווח  - (2016-2017)
ראש הרשות היוצא, 

 (מר בוקי כרמלי
היום -הצעה לסדר .2

בנושא: "דרישה 
ממשרד הפנים לתקן 

ליקויים במערכות 
המידע של הרשויות 

המקומיות בשל 
של  -פריצות סייבר" 

חברי הכנסת לאה 

ההקמה דיון לסיכום שנות עדת המדע והטכנולוגיה קיימה ו
( של הרשות הלאומית להגנת הסייבר, במהלכה 2016-2017)

הציג ראש הרשות היוצא, בוקי כרמלי, סיקרה אודות העשייה 
 .במהלך תקופה זו

פתח את הדיון: "הוועדה עוסקת  יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב
בנושא הסייבר על כל מרכיביו והשלכותיו מזה תקופה. למדנו 

דינה, כדי למנות את כל ההיבטים מה המשמעות של סייבר למ
וההשלכות לקח זמן. היום נסקור את עשיית הרשות שבמקביל 
אליה קיים גם מטה הסייבר והגופים יתאחדו למערך הסייבר 
הלאומי. חלק עיקרי במערך הינו ההגנה, אי אפשר להיות חלק 

ל היה מוגן וממערך מהיר ונגיש ללא הגנה, לצערנו לא הכ
ה בהצלחה בחלל הזה והתמודדה עם לא מתחילה והרשות פעל

מעט אירועים. במערכת הזו קיימים אנשים עם הרבה עשייה, 
פחות משנתיים והתקיימה עשייה רבה ויש עוד הרבה מה 
לעשות. עם הקמת מערך הסייבר בוקי יסיים את תפקידו. 
אנחנו יודעים שכל ההקמה הייתה לטובת המדינה והאזרחים, 

 ברק שחר
 צחי שלום

 



 

 
  

 ."אנחנו מלאי הערכה פדידה ואורי מקלב
בסיכום הדיון בירך יו"ר הוועדה את כרמלי על עשייתו: 
"הסייבר הוא מערך מאוד חשוב ואתה לקחת גוף חדש ובעזרתו 
העלתה את התחום בכמה דרגות, התחלנו באיחור והבאת 
אותנו לקו אחד מול האתגרים, לאורך כל הדרך הרגשנו את 
האכפתיות והיכולות שלך. אנו מקווים שמערך ההגנה על 

האזרחי ימשיך בעבודה הטובה שהתחלת בה ולא נלך המרחב 
 ."אחורה

הועדה  30.1.18 .7
המשותפת 

לוועדת העבודה, 
הרווחה 

והבריאות 
ולוועדת 

הכלכלה לדיון 
בהצעה לסדר 
היום בנושא: 

בניית תכנית אב 
לאומית בתחום 

  הזקנה

תנאי העסקה של 
עובדים ישראלים 

  בתחום הסיעוד

היו"ר חה"כ בראשות 
 טלי פלוסקוב

 

 

 

 

בראשות ח"כ  הוועדה לבניית תוכנית אב לאומית בנושא הזקנה
דיון מיוחד בנושא תנאי העסקה של , קיימה טלי פלוסקוב

עובדים ישראלים בתחום הסיעוד. בדיון השתתפו מספר 
. ח"כ טלי מטפלות סיעודיות שסיפרו על היחס לו הן זוכות

לטיפול בקשישים לא יגיע על ידי תרון פלוסקוב )כולנו(: " הפ
ניצול המטפלות הסיעודיות אני בעצמי הייתי מטפלת סיעודית 
של קשישים. כולם דואגים לקשישים הסיעודיים ובצדק. אבל 

בדרך שוכחים את ההעסקה הפוגענית של המטפלות 
 30%-הסיעודיות. מדובר בעבודה קשה פיזית ונפשית. רק ל

 ."מהמטפלים יש הכשרה מתאימה
בפתח הדיון עלו טענות חמורות מצד המטפלות על תנאי 
העבודה הקשים, על ההתמודדות עם סוגיות מורכבות מול 
הקשיש ומשפחתו ומול חברות הסיעוד המעסיקות אותן. בין 

הופחת שכר בגלל איחור  היתר, סיפרו המטפלות כי לאחת מהן
על כך שהן נדרשות לעבור בין מספר קשישים  ,שניות 19של 
ם ואינן מקבלות שכר על זמן הנסיעות וכי השכר של מטפלת ביו

שנותנת טיפול לקשיש במצב סיעודי קשה שווה לשכר מטפלת 
  .שנותנת שירות בסיסי לקשיש

 
 
 
 

עו"ס,  –נעמי חדד 
 רווחה ירושלים

 מירי ורמן
רכזת תחום זיקנה 

גוש  -ויועצת רשותית 
 ,עציון

רננה זוהר, עו"ס 
ןקשישים בגוש עציו  

 

 

 

חינוך לאורח חיים  חינוך 30.1.18 .8
 -בריא בבתי הספר 
ציון יום הבריאות 

 בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:
הוועדה עמדה מקרוב על העשייה המשותפת של משרד  .1

החינוך ומשרד הבריאות בתחום החינוך לאורח חיים 

סגן שר בהשתתפות  
הבריאות חה"כ יעקב 

 ליצמן



 

 
  

 בריא. ביוזמת ח"כ יעל גרמן

הכוונה להכניס הוועדה שמעה מסגן שר הבריאות על  .2
שינוי מהפכני בתחנות לטיפול באם ובילד )טיפות חלב ( 
הארכת שעות השירות ושיפור התנאים הפיזיים של 

 התחנות(.

הוועדה שמעה על תכנית משרד החינוך ומשרד  .3
כלל בתי הספר יהיו מקדמי  2020עד שנת  -הבריאות 

 בריאות  במסגרת תכנית "אפשרי בריא".

 ע בבי"ס מקדם בריאות.הוועדה תקיים סיור פת .4

הוועדה קוראת למשרד החינוך לבחון שינויים בשיעורי  .5
החינוך הגופני כדי להפוך אותם למהנים ומאתגרים 

 יותר לתלמידים.

הוועדה קוראת לשר החינוך לבחון הקמת חדרי כושר  .6
בבתי ספר שהצטיינו כבתי ספר מקדמי בריאות, כדי 

 לתמרץ אותם.

ת לקדם תכנית בריאות הוועדה קוראת למשרד הבריאו .7
נושאים: מניעת  4-ולקדם מודעות במגזר הערבי ל

 עישון, סוכרת, יתר לחץ דם והשמנה.

 הוועדה תקיים דיון בנושא בריאות עיניים לילדים. .8

 הוועדה תמשיך ותעקוב בנושא. .9

 
 
 
 
 
 
 

טיפול ברשויות  מעמד האישה 30.1.18 .9
המקומיות בהטרדות 

 מיניות

דיון  קיימה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 
בנושא טיפול ברשויות המקומיות בהטרדות מיניות. הדיון נערך 

 יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן,ביוזמת ח"כ עמיר פרץ 
פתחה את הדיון ואמרה כי המטרה היא ללמוד על ההתנהלות 

 פיני קבלו
אורלי בן אהרון יועצת 

מעמד האישה 
 בירושלים

 



 

 
  

הכללית והמדיניות של הרשויות המקומיות והמועצות מול 
התופעה של הטרדות מיניות. לדבריה "במקרים רבים קשה 
לנשים להתלונן על הטרדות במקום העבודה, במיוחד כאשר 

מדובר במישהו בכיר שיש בידו הכוח לקבוע את עתידן 
 זו סוגיה חשובה שיש להציף". המקצועי,

יוזם הדיון, אמר כי "יזמתי את הדיון בעקבות  ח"כ עמיר פרץ,
ומהווה דוגמא לתופעה נרחבת של   מקרה ספציפי שהגיע לפתחי

טיפול לקוי בתלונות בהטרדות מיניות ברשויות המקומיות 
המקרה העלה צורך לבחון את התהליך   ובמועצות האזוריות.

קרים אלה על ידי גורמים שונים, בתוך הרשות ואופן הטיפול במ
וגם גורמים חיצוניים. המתלוננות צריכות לקבל את הכלים 

הנדרשים כדי שיהיה להן יכולות להמשיך ולהתמיד בתביעה 
 שלהן". 

האחראית על מערך , רלי בן אהרון, יועצת למעמד האישהאו
ההכשרות והליווי של מתלוננות במקומות העבודה הסבירה כי 

 10"מרכז השלטון המקומי מקיים אחת לשנה הכשרה בת 
מפגשים, כאשר כל ממונה מטעם משרד אמורה לעבור הכשרה 

זו. דיונים סביב מתחים כגון המקרה הספציפי שעלה נידונים 
עול במקרים דומים. שם, וניתן מענה לממונות כיצד עליהן לפ

מעבר לכך ניתן ליווי מקצועי ואישי לכל סוגיה שמופנית אלינו. 
בנוסף, בקרוב יצא אוגדן מסודר שמאגד את כל הכלים 

להתמודדות עם מתלוננות ברשויות מקומיות. עם זאת, אין 
היום מנגנון של מעקב אחרי התלונות, היקף התופעה והטיפול 

 נון כזה". בה. זה מתבקש וחשוב שיוקם מנג
אמרה בתגובה "הייתי  יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן

מצפה שמרכז השלטון המקומי ייקח צעד קדימה ושראשי 
הרשויות המקומיות עצמם יעברו את ההכשרה הדרושה בכדי 

למנוע הטרדות מיניות ובכדי לדעת כיצד יש עליהם לפעול 
במקרה שזה מתרחש אצלם ברשות. האם יש מעקב כמה 

תלונות הגיעו ומה נעשה עם תלונות אלו? האם יש מעקב אחר 
 הממונות?". 

כמענה לשאלת יו"ר הוועדה אודות איסוף הנתונים על מקרי 
פיני קבלו, סמנכ"ל כנסת   אמר ההטרדות המיניות ברשויות,

תפקידנו לייצג את ראשי " ורווחה במרכז לשלטון המקומי 
יתויות. תפקידנו הוא הרשויות ואנו לא אוספים נתונים על שח

מרכז המועצות 
האזוריות, עיריות 
 ומועצות מקומיות



 

 
  

 לא לעקוב אחר כל הממונים ולספור כמה הטרדות יש". 
אמרה  נעמה אביטן, מנהלת תחום הון אנושי במשרד הפנים

"משרד הפנים אוכף את החוק לפיו ימונו יועצת למעמד האישה 
בכל רשות מקומית. היועצת לקידום מעמד האישה היא זו 

ת ולנו אין את שמטפלת בנושא ההטרדות המיניות ברשויו
האינפורמציה על כמות המתלוננות או מעקב אחר הטיפול 

 בהן". 
התחושה היא שבמרכז השלטון המקומי ח"כ יעל כהן פראן "

ובכלל ברשויות המקומיות, לא הפנימו את הצורך הדחוף לטפל 
בנושאים הללו. אנחנו לא יכולים לאפשר לתופעה הזו להמשיך. 

מישהו צריך לתת למתלוננות את ההגנה והביטחון לבוא 
 ולהתלונן ולא ברור אם החוק מגן עליהן". 

ההכשרה של  הסבירה כי כיאן עורכת הדין אלחאן דאוד מארגון
הממונות היא אינה בגדר חובה ולרוב באזור המרכז ולכן ראשי 

רשויות לא בהכרח מעודדים את הממונים לבצע אותה. רוב 
הממונות מנהלות מחלקות רווחה, אין להן זמן, זהו תפקיד 

ללא שכר תוספתי ולכן לא מתאפשר להן להגיע להכשרות ללא 
עבודה. לדבריה "תפקיד הממונה כל  תשלום וללא כיסוי שעות

כך חשוב בייחוד בחברה סגורה ופטריארכלית. ממונה חייבת 
לחקור, לשאול את השאלות הנכונות ולהעביר לראש הרשות. זו 

עבודה של חוקר שנדרשת עבורה הכשרה מתאימה ויש גם 
 חשיבות רבה לחלק של מניעה ולא רק לטיפול בתלונות". 

ת הישיבה ואומר כי "מעולם לא מסכם א , ח"כ עמיר פרץ
ראיתי כשל כל כך גדול בשאלה שאנו דנים בה. לא מובן מי 

אחראי מבחינה משפטית, האם יש מעקב אחרי התלונות ואחרי 
האכיפה ואופן הטיפול במתלוננות. אנחנו מכניסים את 

נוצר מצב אבסורדי  -הממונות למשימה בלתי אפשרית
לא בטוחה על מי היא שהממונה על הטרדות מיניות ברשות 

צריכה להגן, על הבוס שלה או על המתלוננות. הנושא של 
הכשרת הממונות צריך לעבור למרכז חיצוני והן צריכות לקבל 

 חסינות מפני הממונים עליהן. 
הוסיפה כי "הבעיות  יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן

 המרכזיות בהגדרת תפקיד הממונה הן הסמכות, הגיבוי וההגנה
עליהן. הנטל הכפול של להיות מלווה ומטפלת ומצד שני חוקרת 

יוצר ניגוד אינטרסים. אחת הבעיות העיקריות שאי אפשר 



 

 
  

לעבור עליהן בשתיקה היא שאין בקרה על הממונות, שהן תחת 
לחצים פוליטיים ובו בזמן בקשר עם קולגות בעבודה. אין דיווח 

שמשרד הפנים  על איך הן מטפלות במקרי הטרדות. הגיע הזמן
יקבל על עצמו את האחראיות הזו, לדווח על נתונים של תלונות 
 קיימות והטיפול על הטרדות מראשי הרשויות וחברי מועצות".

 כלכלה 30.1.18 .10
ועדת המשנה 

לבטיחות 
 בדרכים

 

עלייה בהיפגעות 
אזרחים ותיקים 
 בתאונות דרכים

הצעה לסדר היום .2
בנושא: "נתוני דו"ח 
 -"אור ירוק" חושפים 

הולכי רגל אזרחים 
 "ותיקים הינם הפקר

עלייה בהיפגעות 
בתאונות דרכים של 

רוכבים ונוסעים 
 באופנועים

ה ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה, בראש
שתי ישיבות שעסקו בעלייה עומד ח"כ יעקב אשר, קיימה 

בהיפגעות אזרחים ותיקים ובעלייה בהיפגעות של רוכבים 
ישיבת  ונוסעים באופנועים בתאונות הדרכים. זאת על רקע

שקיימה ועדת הכלכלה  2017ום של הקטל בדרכים בשנת הסיכ
בשבוע שעבר, והמשך ישיר למעקב שמבצעת ועדת המשנה אחר 

שהוביל יו"ר  השימוע הציבורי לבלימת הקטל בדרכים מסקנות
  .כלכלה, ח"כ איתן כבלועדת ה

כמו כן, לבקשת ח"כ אכרם חסון דנה הוועדה גם בנתוני אור 
ירוק, שלטענתו חושפים כי "הולכי הרגל והאזרחים הוותיקים 

 ."הינם הפקר
פתח את הדיון: "אני רואה  יעקב אשר יו"ר ועדת המשנה, ח"כ

בסיפוק את עבודת הוועדה בשנה וחצי האחרונות של קיומה, 
עילות אנחנו רואים עצירה במספר ההורגים בדרכים על רקע הפ

ואפילו ירידה קטנה, אנחנו מתכננים מספר רב של ישיבות לפי 
נתונים  2לקחנו  2018נושאים להמשך. לישיבה הראשונה של 

עלייה במספר ההרוגים  -שקפצו בנתוני סוף השנה שעברה 
ומעלה, וכן עלייה נוספת  65 –בקרב בהולכי הרגל הוותיקים 

במספר הנפגעים רוכבי האופנועים. אם נדע לסגור את הפינות 
 ."האלה הנתונים בשנה הבאה יהיו טובים יותר

יו"ר ועדת המשנה סיכם את הדיון: "מדובר בדיון ראשון 
להתנעת המהלך, נקיים עוד דיוני מעקב. אני מבקש מהרשות 

הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה והמשרד לשוויון 
הכין יחד תוכנית מסודרת לשנה זו ולהגישה לוועדה חברתי ל

לעניין הורדת המספר הגובה של ההורגים והנפגעים בקרב 
האוכלוסייה הוותיקה. לאחר מכן נקיים דיון ונגיש מסקנות 

ודרכי ביצוע. לעניין הרוכבים נבקש תוכנית דומה ממשרד 
התחבורה והרשות. נשמח לקבל עמדות שיתרמו לגיבוש דרכי 

ה לגבי שנה זו גם מיתר הגופים. אנחנו מתכוונים לפעול הפעול

  

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_1601181.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_1601181.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_1601181.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_030816.aspx


 

 
  

ככל הניתן כדי להוריד את המספרים גם בקרב הרוכבים 
  ."והאזרחים הוותיקים

הוועדה  31.1.18 .11
המשותפת 

לוועדת החוקה, 
חוק ומשפט 

ולוועדה 
המיוחדת לדיון 

פינוי  בהצ"ח
ובינוי )פיצויים( 

( 4)תיקון מס' 
)פינוי בשל 

סירוב בלתי 
 1023סביר( מ/

 

הצעת חוק פינוי ובינוי 
)פיצויים( )תיקון מס' 

( )פינוי בשל סירוב 4
בלתי סביר(, 

דיון  - 2016-התשע"ו
בנושא סוגיית הייצוג 

המשפטי לדיירים 
 בפינוי בינוי

החוקה חוק הוועדה המשותפת לוועדת הרפורמות ולוועדת 
ומשפט, המשיכה את דיוניה במציאת פתרונות ומגנונים אשר 
ימנעו את הצורך להגיע להתדיינות משפטית בשל "סירוב בלתי 
סביר", והדיון היום הוקדש לסוגיה של הייצוג המשפטי 

 .לדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית
יו"ר הוועדה פתחה ואמרה כי הייצוג המשפטי הוא לכאורה 

הו שאמור להפיג חששות, אך מצב הדברים כיום מביא מש
לחשדנות מצד הדיירים אל מול עוה"ד, והדיון היום יתמקד 

בו  –ברעיונות לפתור את המצב הקיים של ניגוד עניינים מובנה 
היזם הוא זה שממן את הייצוג המשפטי לדיירים, ושכר 
הטרחה לעו"ד המייצג משולם רק במידה והפרויקט יוצא 

 .לפועל
יו"ר הוועדה, ח"כ עזריה, סיכמה: "נדמה לי שכמו בחוק 
המארגנים, כולנו מסכימים שיש צורך בהבהרה והסדרה של 
הכללים, בכדי לפתור את המתח המובנה במצב הדברים 

  ."הקיים, שממנו קל מאוד להגיע לחוסר אמון, חששות וסירוב
משרד המשפטים והרשות להתחדשות עירונית יגבשו, יחד עם 

כת עורכי הדין, כללים והנחיות להתקשרות דיירים עם ייצוג לש
על מי הוא  –משפטי, ובמיוחד לסוגיית תשלום שכר הטרחה 

מוטל ובאיזה אופן, כמו הרעיונות של נאמנות ותשלום ב'אבני 
 ."דרך' שעלו פה

יו"ר הוועדה, פנתה לנציגי משרד הבינוי ואמרה "חוק זה חוק, 
רוב תעשה הפסקה מדיונים בנושא ויש לקיים אותו. הוועדה בק

זה, בשל חוק ההסדרים, אך לאחר מכן אני מצפה שהתקנות 
כבר יוגשו לכנסת, כמו גם פעולות אחרות שהרשות מחויבת 
להן, כמו גיבוש נוסח מומלץ להתקשרות בפרויקט, ועל הנושא 

  ."של עזרה בהנגשת הדברים בשפות שונות

  יוסי אוחנה

ול מזוהם בגני ח הילדזכויות  31.1.18 .12
ובמעונות  הילדים

 דיון מעקב – היום 

 להלן סיכום הדיון והחלטות הוועדה:
 למשרד החינוך, למשרד הבריאות ולמרכז השלטון המקומי 

 הוועדה מברכת את השותפים על גיבוש ההנחיות החדשות. (1
 למשרד החינוך 

  רות דיין מדר



 

 
  

הלים באמצעות הוועדה מבקשת לפקח על הטמעת הנ(2
 מפקחות הגנים. 

הוועדה מבקשת לקבל עדכון כאשר ההנחיות יתורגמו לחוזר (3
 מנכ"ל. 

הוועדה מבקשת שהמשרד יקפיד על קבלת דו"חות מהרשויות (4
 המקומיות בנוגע לביצוע הבדיקות התקופתיות הנדרשות. 

הוועדה מבקשת מהמשרד לנקוט  אמצעים שימנעו, באופן (5
 הרמטי,  כניסה של בעלי חיים.  

 למשרד החינוך למרכז השלטון המקומי 
הוועדה ממליצה על פרסום טופס בדיקה בטיחותית בכל גן. (6

פרסום זה ישפר את השקיפות מול ההורים  ויאפשר למשרדים 
 מעקב ובקרה. 

 למשרד הבריאות 
קשת לבצע דגימות חול יזומות ולקבל נתונים על הוועדה מב(7

 בדיקות שנעשו. 
הוועדה מבקשת לקבל דיווח על אופן הפיקוח והבקרה על (8

 החול במוסדות חינוך.  
 למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 הוועדה דורשת לאמץ את ההנחיות החדשות. (9
 למכון התקנים 

הוועדה מבקשת לקבל הוועדה מבקשת לקדם תקן חול. (10
 חודשים.  3סטסטוס טיפול מדי 

 בברכה,                                                                                                             
 שלמה דולברג                                                                                                                                     קבלוי פינ                              

 מנהל כללי                                           סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                      


