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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 
השבוע מתחיל מושב החורף של הכנסת, ואנו חוזרים לעדכן על דיונים הנוגעים לזכויות האדם.  

 

 

הגדלת קצבאות הבטחת הכנסה לקשישים וקצבאות הילדים 
 

פרק ו' (ביטוח לאומי), סעיפים 31 ו-32 (תוספת לגמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת זקנה ולקשישים)
מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015

ו-2016), התשע"ה-2015 - (מ/951)
ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה | יום ראשון 11.10.2015 | דיון 

פרק ו' (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו-(6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(ג), (2) עד (4), 26(20),
27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 - סעיפים 26(1), (5), ו-(6), 26(13)

ו-(14), 27(ב) ו-(ג) (קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לכל ילד) – 015 (מ/951)
ועדת הכספים  | יום ראשון 11.10.2015, יום חמישי 15.10.2015 | דיון 

 
הדיונים הם על שתי הצעות חוק הנוגעות לקצבאות הקיום שמעניקה המדינה לתושביה: הצעה להעלות את
קצבאות הילדים לסכום של 188-150 שקלים, ולהעביר בכל חודש 50 שקלים לטובת חסכון ייעודי עד
להגיעו של הילד או הילדה לגיל 18, והצעה להעלות את קצבת הבטחת הכנסה למי שהגיעו לגיל הפרישה,

ומקבלים קצבת זקנה, שאירים או תלויים. 
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עמדת האגודה: ההצעה להעלות את שיעוריהן של קצבת ילדים והבטחת הכנסה לקשישים היא צעד חיובי
ומבורך. אולם כמו בפעמים קודמות שבהן שונה סכומן של קצבאות הקיום, המדינה עושה זאת שוב מבלי
לדעת מהו הסכום שבאמת צריך על מנת להתקיים. קביעת גובה הקצבאות נעשית שוב בשרירותיות, ואיש
לא בודק אם אדם יכול להתקיים בכבוד באמצעות הקצבאות הללו, או אפילו רק לשרוד בעזרתן. על המדינה
לכונן מנגנון מקצועי שיקבע את סכום הקצבאות לפי צורכי מקבליהן, כפי שנעשה במדינות אחרות בעולם.
המומחים יקבעו סל צרכים שיבטיח קיום בכבוד וימנע שינויים שרירותיים של הורדה והעלאת הקצבאות לפי

צרכים פוליטיים. להרחבה 
 

 

דיור ביישובים הערביים – יישום המלצות "צוות 120 הימים"
 

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
2015 ו-2016), התשע"ה-2015 - הכנה לקריאה שניה ושלישית - פרק ב', סעיפים 2, 5-7 - דיון והצבעות -

הצבעות
ועדת הפנים | יום שני 12.10.2015, יום רביעי 14.10.2015 | הכנה לקריאה שניה ושלישית והצבעות  

 
הסעיפים שיידונו בוועדה מתייחסים לתיקוני חקיקה שעניינם דיור בישובים הערביים, והם מהווים נדבך
ביישום של המלצות "צוות 120 הימים" של הממשלה, שעסק במציאת פתרונות למצוקת הדיור בחברה

הערבית. 
 

עמדת האגודה (יחד עם עמותת סיכוי): נוכח פערים ומדיניות מפלה ארוכת שנים, מצוקת הדיור בחברה
הערבית הולכת ומחריפה משנה לשנה, וביישובים הערביים קיים מחסור רב ביחידות דיור. מחסור זה
משפיע במיוחד על משקי בית חלשים. קיים פער גדול בין היצע הפתרונות המצומצם העומד לרשות החברה
הערבית במענה למגורים אל מול הצורך ההולך וגובר מידי שנה, והחסמים הכרוכים בתכנון ובשיווק הקרקע

מונעים יצירתו של מלאי דיור מספק. 
 

בכדי לתת מענה הולם למצוקת הדיור בישובים הערביים, לא די בצעדים הכלליים בהם נוקטת הממשלה
בתחום זה, אלא יש לנקוט במדיניות המותאמת למאפייני החברה הערבית ולמצוקות הספציפיות של
הישובים הערביים. לשם כך, נדרשות תוכניות ייחודיות, מגוונות ורב מערכתיות, שכן אין מדובר ב"פיתרון
קסמים" אחד ויחיד. בנוסף, יש חשיבות גדולה לכך שכל מהלך יהיה מתואם ומבוסס על אמון החברה

הערבית, דבר המצריך שיתופה בתהליכים. 
להערות לסעיפים ספציפיים בהצעת החוק לחצו כאן.  

 

 

חוק המאבק בטרור
 

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 12.10.2015 | 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. 
 

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 
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