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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

  
החזרת התרופות המכונות "מצילות ומאריכות חיים" לביטוח המשלים

1. הכללת תרופות מצילות חיים בביטוחים המשלימים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי מקלב; 2. הכללת

תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים בביטוחים המשלימים הצעה לדיון מהיר של ח"כ שולי מועלם-רפאלי; 3.

הכללת תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים בביטוחים המשלימים הצעה לדיון מהיר של ח"כ סופה לנדבר;

4. הכללת תרופות מצילות חיים בביטוחים המשלימים הצעה לדיון מהיר של ח"כ יחיאל חיליק בר

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 22.2.2016 | דיון  

 

עמדת האגודה: (יחד עם רופאים לזכויות אדם ומרכז אדווה): אנו מזדהים באופן מלא עם הדאגה
לבריאות אזרחי ישראל ועם הצורך להבטיח לציבור את הטיפול הרפואי המיטבי. יחד עם זאת אנו מתנגדים
נחרצות להצעה להחזיר את התרופות מצילות החיים לביטוחים המשלימים (שב"נ), בשל שורה ארוכה של
טעמים, ובראשם בשל הפגיעה בשוויון והגדלת הפערים, שכן ל-20% מהאוכלוסייה אין ביטוחים משלימים.
טעמים נוספים הם העובדה שתרופות אונקולוגיות הנכללות בסל פטורות מהשתתפות עצמית, הצפי לייקור
מתמיד של הפרמיות בעקבות הכנסת התרופות לביטוחים המשלימים, קידום אינטרסים מסחריים על פני

בריאותיים ועוד. 
 

תחת זאת אנו קוראים לוועדה:

לחזור ולקדם עדכון אוטומטי וקבוע של סל התרופות, לפיו תקציב התרופות והטכנולוגיות החדשות
יגדל בכל שנה באופן קבוע ואוטומטי ב-2%;

להטמיע את הביטוחים הפרטיים (השב"ן) בסל הציבורי תוך הפיכת הפרמיה למס פרוגרסיבי;
להחיל פיקוח והגבלה על הביטוח המסחרי, גם בתחום התרופות.
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כל אלה יאפשרו לעצור את הכרסום המתמשך בסל התרופות ואת הפגיעה במערכת הבריאות ולהחזיר לה
את אופייה הציבורי והשוויוני. אנו קוראים לחברות ולחברי הכנסת לא להסתפק בפתרון ביניים, שיקפח

חלק גדול מהאוכלוסייה, אלא להיאבק על הפתרון המלא והנכון שייטיב עם כולם. להרחבה 
 

 

הנגשת שירותי משרד התחבורה בשפה הערבית
תחבורה ציבורית בישובים ערבים

ועדת משנה לתחבורה ציבורית | יום שני 22.2.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: כחלק מהשינוי המבורך שבו נוקט משרד התחבורה בהרחבת הנגישות והנוחות בשירותי
התחבורה הציבורית בישראל לציבור, אושר בשנת 2010 תיקון לחוק המסדיר את הנושאים של שילוט ומתן
מידע לציבור. בשנה האחרונה אנו עדים ליישום בפועל של תיקון זה במספר אזורים, אולם השינויים
שמבוצעים אינם מתחשבים דים בצורכי האוכלוסייה הערבית בישראל, ובראשם שילוב השפה הערבית

בשילוט ובהצגת המידע החיוני לנוסעים בתחנות האוטובוסים ומוניות השירות ברחבי המדינה. 
 

ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית במדינת ישראל נובעת חובתן של רשויות המדינה לספק שירות
בשפה זו. יש חשיבות רבה למימוש זכותם של האזרחים הערבים, המהווים כ-20% מתושבי המדינה, לקבל
שירותים בשפתם, ולנוכחות של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל ובתחבורה הציבורית בפרט.
הנגשת השפה הערבית לא רק שתבטיח את הזכות לשוויון ולכבוד של האזרחים הערבים ותאפשר להם
שימוש יעיל ושוויוני בשירותי התחבורה הציבורית, אלא גם תבטיח לכלל הנוסעים את ההרגשה שהתחבורה
הציבורית היא מקום מזמין עבורם, ותקדם סובלנות וקירבה בין האוכלוסייה הערבית והיהודית, וזאת לצד

מאבק בגזענות ודעות קדומות. להרחבה 
 

 

אזרוח בני זוג זרים נשואים מאותו המין
אזרוח בני זוג זרים נשואים מאותו המין לפי נוהל אזרוח בני זוג נשואים - במסגרת יום זכויות לקהילה הגאה

בכנסת

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 23.2.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: משרד הפנים מנהיג ארבעה הליכים מדורגים שונים להסדרת מעמדם של בני זוג של
אזרחים ושל תושבים: 1) הליך להסדרת מעמדו של בן זוג הנשוי לאזרח; 2) הליך להסדרת מעמדו של בן
זוג הנשוי לתושב קבע; 3) הליך להסדרת מעמדו של בן זוג ידוע בציבור של אזרח ישראלי, ובתוך כך בן זוג
מאותו המין (אף אם בני הזוג נשואים); 4) הליך להסדרת מעמדו של בן זוג ידוע בציבור של תושב קבע,

ובתוך כך בן זוג מאותו המין (אף אם בני הזוג נשואים). 
 

אף על פי שהבדיקות שעורך משרד הפנים לצורך אישור הבקשות של בני הזוג זהות – ויהיו הם נשואים,
ידועים בציבור, אזרחים או תושבים – ההליכים נבדלים זה מזה באורכם; בסוגי הרישיונות הניתנים
במהלכם; במועדים שבהם ניתנים הרישיונות במהלך ההליך ובמועדי שדרוגם; בזכויות הסוציאליות,
הבריאותיות, הפיסקליות והאחרות, הגלומות בתושבות בישראל, שלהן זכאים בני הזוג במהלך ההליך,
ובמועדים שבהם הם זכאים להן; במעמד הניתן בסיום ההליך; ואף באפשרות (או בהיעדר האפשרות)

להסדיר את מעמדם של בני הזוג שאינם ישראלים במקרים של מוות או פרידה. 
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היותם של בני זוג ידועים בציבור (לרבות בני אותו המין, אף אם הם נשואים זה לזה) או תושבי קבע – הם
טעמים מספיקים, לדידו של משרד הפנים, לטיפול שונה ומפלה. אין לכך כל הצדקה. הליכי הסדרת המעמד
הם פועל יוצא של זכויות היסוד לחיי משפחה ולשוויון, המוכרות בישראל כזכויות חוקתיות. לפיכך על משרד
הפנים לפעול לאיחודם של כל ההליכים להסדרת מעמדם של בני זוג ולהחלתו של הליך שוויוני לבני זוג
של אזרחים ותושבים – בין שהם נשואים ובין שהם ידועים בציבור, בין שהם בני מינים שונים ובין שהם

בני אותו המין.  
 

 

השעיית חברי כנסת
יוזמת ועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקון חוק - יסוד: הכנסת בעניין השעיית חברי כנסת

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 23.2.2016 | דיון 

 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת ליוזמה לעגן בחוק סמכויות להשעיית חברי כנסת בידי גורמים
פוליטיים. מתן הסמכות לחברי הכנסת להשעות חברי כנסת אחרים תפגע במגוון הדעות מימין ומשמאל,
ויש בה פוטנציאל להדרת קבוצות שלמות מבחינת האפשרות להצגת השקפת עולמן ומבחינת השתתפותן
בהליך הדמוקרטי. העובדה שהצעת החוק מציעה להכניס במקום חברי הכנסת המושעים את הבאים בתור
אחריהם ברשימות לכנסת אינה פתרון לבעיה, כיוון שהזכות לבחור כוללת את האפשרות לבחור את הנציגים

הספציפיים של הרשימות לכנסת. 
 

השעיית חברי כנסת על ידי גורמים פוליטיים תגרום לכך שמהחיים הפוליטיים יוצאו יריבים בדרך בלתי
לגיטימית. מדובר במקרה ברור של עריצות הרוב, כאשר הרוב הפוליטי מנצל לרעה את כוחו נגד מיעוט
פוליטי זה או אחר. יש לקחת בחשבון בהקשר זה, שבמדינה שבה יש מיעוט פוליטי ערבי קבוע וכן שסעים
רבים, משמעות הדבר שיש סיכון שקבוצות שלמות באוכלוסייה יודרו מהמערכת הפוליטית דרך קבע ולא יהיו
מיוצגות. האגודה קוראת לחברי הכנסת להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולהגן על אחת הזכויות
הבסיסיות ביותר של הפרט בישראל – הזכות לבחור ולהיבחר ולזכות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח

מחלוקות אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות. להרחבה  
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