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זכויות האדם בכנסת 

האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת 
חמישי, 15.10.2015

 

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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

הנחות בתעריפי המים 
סוגיית תעריפי המים

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 19.10.2015 | דיון 

 
עמדת האגודה: חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 מעגן את סמכות שר האוצר לקבוע רשימה של
אוכלוסיות הזכאיות לתעריפי מים מופחתים. כיום זכאים לתעריף מופחת רק אנשים הסובלים מנכות פיסית
המחייבת צריכת מים גבוהה. מן ההסדר מודרות כליל אוכלוסיות החיות במצוקה כלכלית קשה - מקבלי
ומקבלות הבטחת הכנסה ומזונות. מצבן הקשה של אוכלוסיות אלו אף קיבל הכרה בטיוטת הכללים הנוגעים
לניתוקי מים, והן הוכרו כאלו הזכאיות לחסינות מפני ניתוק מים בגין חוב כספי. נגישות למים היא זכות אדם
בסיסית שלמדינה חובה להבטיחה. בדומה להנחות הניתנות בעבור צריכת חשמל והנחות על תשלומי מיסים
מקומיים, יש לפעול לקביעת הנחות על תערפי מים על בסיס אמות מידה שיקבעו בחקיקה או בתקנות,

שיכללו גם שיקולים סוציו-אקונומיים בנוסף לשיקולים בגין צרכים רפואיים.  להרחבה 
 

 

חוק המאבק בטרור
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 19.10.2015 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

 
הצעת החוק נדונה בכנסת ה-19, ותידון כעת מחדש. ראשית יידונו ההגדרות שנדונו בזמנו, וייתכן שיאומצו
נוסחים והסכמות לצמצומן שהוסכמו עקרונית בכנסת הקודמת, בכפוף להחלטת הממשלה. הדיונים בהצעת

החוק צפויים להתקיים מדי שבוע.  
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עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת
ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת,
האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות
היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים
בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין
ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח

מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם. 
 

השבוע צפוי להסתיים הדיון בפרק ההגדרות בהצעת החוק. לעמדת האגודה, ההגדרות בהצעת החוק
רחבות מאוד, ועלולות לחול על אנשים ועל ארגונים שאינם עוסקים בטרור. הרחבה גורפת זו מעניקה שיקול
דעת מופרז לרשויות אכיפת החוק לקבוע "מיהו טרוריסט", ופותחת פתח רחב לשימוש באמצעים ובעונשים
הדרקוניים הכלולים בהצעה במקרים שאינם מתאימים לכך. כך למשל, ההגדרה של "מעשה טרור" עלולה
לחול על פעילות מחאה הכוללת הפרות סדר; ההצעה מאפשרת הכרזה על "ארגוני מעטפת", העוסקים
בפעילות הומניטרית, כארגוני טרור לכל דבר, גם אם אינם עוסקים בטרור; ההגדרה של "חבר בארגון טרור"

כוללת גם אנשים שלא נטלו חלק פעיל כלשהו בפעילות הארגון. להרחבה 
 

 

יום העוני הבינלאומי – כנס ודיונים בוועדות 
 

ביום שלישי ה-20.10.2015 תציין הכנסת את היום הבינלאומי למאבק בעוני. היום יתמקד במאבק למען
ילדים החיים בעוני וייערך בהובלת חברי הכנסת אילן גילאון, מאיר כהן, אלי אלאלוף ואיימן עודה

בשיתוף הפורום למאבק בעוני, שבו שותפים האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים. 
 

לו"ז היום: 
בין השעות 13:00-9:30 יתקיימו דיונים בוועדות – לפרטים ולהרשמה ראו להלן. 

בין השעות 16:00-14:00 יתקיים הכנס המרכזי, בהנחיית זיוה מקונן דגו, מנכ"לית האגודה הישראלית למען
יהודי אתיופיה, ורותי יהושע, פעילה מרכזית בפורום למאבק בעוני. 

להרשמה לכנס המרכזי לחצו כאן 
  

הדיונים בוועדות: 
 

9:30, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: 1. יישום המלצות ועדת אלאלוף בתקציב 2015-2016; 2. העוני
בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל – קישור להרשמה   

  
9:30, ועדת החינוך, התרבות והספורט: מענק לימודים למשפחות חד-הוריות – קישור להרשמה   

  
10:00, הוועדה לזכויות הילד: הבטחת תשלום מזונות ע"י הביטוח הלאומי למניעת עוני קישור להרשמה –  

  
10:00, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: עוני בקרב קשישים עולים – קישור להרשמה  

  
10:00, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי: הפנים המגדריות של העוני – קישור להרשמה   

  
10:30, ועדת הכלכלה: הזכות לחשמל, מניעת ניתוקי חשמל – קישור להרשמה  
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עמדת האגודה: הזכות לחשמל היא זכות יסוד בסיסית, שכן חשמל הוא משאב חיוני הנדרש לשם קיום
אנושי בכבוד ובבריאות, ובמקרים של מצב רפואי קשה או מזג אוויר קיצוני הוא אף תנאי לחיים. במדינות
רבות בעולם הוכרה הזכות לחשמל כזכות יסוד החיונית לקיום בסיסי בכבוד, וכך גם במשפט הבינלאומי.
פורום חשמל, שבו חברה האגודה, מבקש להבטיח שכל אישה ואיש, בלא תלות במצבם החברתי-כלכלי,
יהיו זכאים לאספקה של חשמל לצורכיהם הבסיסיים ולקיום בכבוד. בין היתר יש לאסור ניתוקי חשמל
לצרכנים בשל חוב; להרחיב את מעגל הזכאים להנחות; לשנות את דרכי הגבייה של חובות חשמל; ולגבש

כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום ניתוק מהחשמל. להרחבה 
  

11:30, הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול: הקשר בין חומרים ממכרים לעוני – קישור להרשמה  
  

12:00, הוועדה לענייני ביקורת המדינה: סיוע משפטי וחסמים משפטיים במימוש זכויות בקרב מעוטי
יכולת כלכלית   קישור להרשמה   

עמדת האגודה (יחד עם התנועה למלמחמה בעוני): במסגרת הצעת התקציב נכללת החלטת ממשלה
להטיל אגרות על בקשות ביניים בבתי המשפט השלום והמחוזי. הטלת האגרות תביא לפגיעה בנגישות
למשפט של אוכלוסיות מוחלשות ובאיזונים חשובים בהליך המשפטי. יש לבטל את ההצעה, כדי להבטיח את

הזכות הבסיסית לנגישות למשפט ולצדק. להרחבה 
 

(להגדלה לחצו על התמונה) 
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הטבות במס ליישובים 
הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח' נ' ממשלת ישראל 

ועדת הכספים | יום רביעי 21.10.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה בשנת 2012 פסק בג"ץ בעתירות (ובהן עתירת האגודה) נגד תיקון משנת 2005 לפקודת
מס הכנסה, שהעניק הנחות במס הכנסה לתושבי יישובים מסוימים. במקור נועדו ההקלות להיטיב עם
תושבים המתגוררים ביישובי "עוטף עזה", אלא שבהליכי חקיקת החוק התווספו לרשימת הזכאים יישובים
אחרים בשל שיקולים פוליטיים – ללא קריטריונים ענייניים, שוויוניים ושקופים. אף שיישובים ערביים תופסים
את תחתית הדירוג הסוציו-אקונומי בישראל, אף לא אחד מהם נכלל ברשימת הזכאים. בג"ץ ביטל את
ההוספה השרירותית של חמישה יישובים יהודיים לרשימת היישובים הזכאים להטבות, והוסיף אליה שלושה
יישובים ערביים. בית המשפט קבע כי ביטול ההטבה ייכנס לתוקף לאחר תקופת השהיה של שנה, מתוך
תקווה כי בתקופה זו יפעלו הממשלה והכנסת לתיקון החוק באופן הולם ויקבעו קריטריונים ענייניים ושוויוניים
למתן ההטבות. המועד שקבע בית המשפט כבר חלף, והמדינה חזרה וביקשה ארכות.  בימים אלה נדון
העניין בוועדת הכספים של הכנסת. הוועדה מתעתדת לקבוע קריטריונים חדשים למתן הטבות המס, כך

שיעלו בקנה אחד עם הוראות בג"ץ ויבטיחו שוויון. 
 

 

סעיפי הבריאות בחוק התקציב
 

פרק י', סעיפים 342 עד 347 ו-349 (הגבלת כיסוי קופות החולים וחברות ביטוח עבור השתתפות בעלות
ניתוח פרטי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
2015 ו-2016), התשע"ה-2015 - סעיפים 342 עד 347 ו-349 (הגבלת כיסוי קופות החולים עבור

השתתפות בעלות ניתוח פרטי) – 2015 (מ/951)

ועדת הכספים |  יום חמישי 22.10.2015 | דיון  

 
פרק י', סעיף 350 (איסור תשלום ישיר לרופא עבור שירות הניתן במוסד רפואי) מתוך הצעת חוק התכנית

הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות |  יום חמישי 22.10.2015 | דיון  

 
פרק י', סעיף 348 (תקופת צינון בין מתן ייעוץ רפואי למטופל במסגרת הציבורית לבין הטיפול בו במסגרת
פרטית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב

2015 ו-2016), התשע"ה-2015

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום חמישי 22.10.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה במהלך שנים ארוכות של שחיקה תקציבית הטמיעה בתוכה מערכת הבריאות הציבורית
צורות שונות של רפואה פרטית – שר"פ, תיירות מרפא, מלון פרטי ליולדות, ביטוחים משלימים ופרטיים
ועוד. הרפואה הפרטית בלב המערכת הציבורית מושכת אליה את הרופאים הבכירים באמצע יום העבודה,
מעמיקה את הפערים בנגישות לבריאות ופוגעת קשות באמון שרוחש הציבור הרחב למערכת הציבורית ואף
לצוותים הרפואיים עצמם. ערבוב השירותים הפרטיים בתוך המערכת הציבורית פוגע במטופלים הציבוריים
ובפועל נעשה על חשבונם. ההצעות שיידונו השבוע בוועדות הן צעדים בכיוון הנכון של הפרדה בין מערכת
הבריאות הציבורית לשירותי רפואה פרטיים, אולם נדרשים עוד שינויים רבים כדי להחזיר את מערכת

הבריאות הציבורית למקום הנכון והראוי.  להרחבה 
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