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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

 

הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת
הצעת  חוק יסוד: הכנסת  (תיקון - הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל) של חה"כ שרון גל

ואחרים (פ/1407)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 19.7.2015 | קביעת עמדת הממשלה  

 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להצעת החוק. ההצעה מבקשת להרחיב את עילות הפסילה כך שאפשר
יהיה ללמוד על התקיימות אחת מהעילות (שלילת קיום המדינה, גזענות, תמיכה בטרור) לא רק ממעשיו
האקטיביים של אדם אלא גם מהתבטאויותיו. נוסף על כך מוצע להוסיף חזקה המעבירה את נטל הראיה
לכתפי המועמד/ת, ולפיה מי שהשתתף בפעילות המהווה עבירה נגד מבצע צבאי של צה"ל, או שהביע
בפומבי תמיכה בפעילות טרוריסטית או בלתי חוקית נגד מדינת ישראל או נגד אזרח מאזרחיה, בשל היותו
אזרח ישראלי, יחשב כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח

אחרת. 
דהיינו, ההצעה מבקשת לשייך למועמד או למועמדת תמיכה בטרור על סמך מעשים ואמירות שלו שאין קשר
הגיוני והכרחי בינן לבין תמיכה או השתתפות במאבק מזוין, דבר שיביא לפסילת אפשרותו להתמודד
כמועמד בבחירות. ההצעה מבקשת להרחיב את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת ללא הצדקה, ובאופן הפוגע

באחת מזכויות היסוד החשובות ביותר בדמוקרטיה – הזכות לבחור ולהיבחר. 
 

 

הפרטת ההוראה במערכת החינוך
העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים ("מורי קבלן") – דוח מבקר המדינה 65ג', עמ' 907

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שני 20.7.2015 | דיון  

  
 
 
 

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=3476224e38bd22add086658b6&id=0c80444ed9
https://us2.campaign-archive.com/?fblike=true&e=[UNIQID]&socialproxy=https%3A%2F%2Fus2.campaign-archive.com%2Fsocial-proxy%2Ffacebook-like%3Fu%3D3476224e38bd22add086658b6%26id%3D0c80444ed9%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fus2.campaign-archive.com%252F%253Fu%253D3476224e38bd22add086658b6%2526id%253D0c80444ed9%26title%3D%25C3%2597%25E2%2580%2593%25C3%2597%25E2%2580%25BA%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25E2%2584%25A2%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25C2%25AA%2520%25C3%2597%25E2%2580%259D%25C3%2597%25C2%2590%25C3%2597%25E2%2580%259C%25C3%2597%25C2%259D%2520%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25E2%2580%25BA%25C3%2597%25C2%25A0%25C3%2597%25C2%25A1%25C3%2597%25C2%25AA%2520%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25C2%25A9%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25C2%25A2%2520%25C3%2597%25E2%2580%259D%25C3%2597%25C2%25A7%25C3%2597%25C2%25A8%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25E2%2580%2598&u=3476224e38bd22add086658b6&id=0c80444ed9
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FghfBMX&text=%C3%97%E2%80%93%C3%97%E2%80%BA%C3%97%E2%80%A2%C3%97%E2%84%A2%C3%97%E2%80%A2%C3%97%C2%AA+%C3%97%E2%80%9D%C3%97%C2%90%C3%97%E2%80%9C%C3%97%C2%9D+%C3%97%E2%80%98%C3%97%E2%80%BA%C3%97%C2%A0%C3%97%C2%A1%C3%97%C2%AA+%C3%97%E2%80%98%C3%97%C2%A9%C3%97%E2%80%98%C3%97%E2%80%A2%C3%97%C2%A2+%C3%97%E2%80%9D%C3%97%C2%A7%C3%97%C2%A8%C3%97%E2%80%A2%C3%97%E2%80%98&count=none
http://www.acri.org.il/he/99
http://www.acri.org.il/en/sign-up-legislative-roundup/


 
 

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): ההפרטה המואצת של מערכת החינוך
הציבורית, ובראשה הפרטת ההוראה, גובה מחיר כבד. דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מאשר כי
במערכת החינוך יש כ-19,000 מורות קבלן, שהעסקתן מתאפיינת בתנאי שכר והעסקה נמוכים ובחוסר
בטחון תעסוקתי, המובילים לפגיעה באיכות ההוראה. עוד מציין המבקר כי בידי משרד החינוך אין מידע
מקיף ואמין על אודות מורות הקבלן, הסמכתן והתאמתן, וכי המשרד אינו מפקח על איכות ההוראה ועל

תנאי ההעסקה של המועסקים על ידי גופים מתווכים. 
 

עמדתנו היא כי העסקה באמצעות גופים מתווכים פוגעת בתנאי ההעסקה, בזכויות הסוציאליות ובביטחון
התעסוקתי של נשות ההוראה, פוגעת בתחושת השייכות של המורות, תורמת להיווצרות מעמדות בתוך
חדר המורות, תורמת להגדלת הפערים החברתיים-כלכליים, פוגעת באיכות ההוראה ומייצרת אובדן יכולות
וידע מקצועי במשרד החינוך. מטעמים אלו ועוד, יש להפסיק לאלתר את תהליכי ההפרטה במערכת

החינוך ולהחזיר את המורות להעסקה ישירה. להרחבה 
 

 

הדיור הציבורי 
1. סיוע בדיור לזכאים - דו"ח מבקר המדינה 65ג', עמ' 431; 2. אי מיצוי זכויות חברתיות - דו"ח מבקר
המדינה 65ג' - ישיבת מעקב אחר הדו"ח בנושא משרד הבינוי בלבד; 3. דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא

לזכאי דיור ציבורי דו"ח 64א', עמ' 303
הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שלישי 21.7.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה: בדוח האחרון חזר מבקר המדינה על הנתונים הקשים בדוחות הקודמים שלו ובדוח הוועדה
למלחמה בעוני, לפיהם 300 אלף משפחות בישראל, בעשירונים 3-1, מוציאות סכומים גבוהים מאוד לדיור,
ומשפחות עניות המתגוררות בשכירות מוציאות על דיור כ-60% מהכנסתן – פי שניים מהרף המקסימלי
המקובל, העומד על 30%. המבקר מצביע על מחדל מתמשך של המדינה להעמיד למשפחות אלו
פתרונות אפקטיביים. הזכאות לדיור ציבורי היא מצומצמת ביותר ותור הממתינים הולך ומתארך, שעה

שהממשלה לא עומדת ביעדים שהציבה לעצמה, הן לגבי רכישת דירות והן לגבי הקצאה של דירות ריקות. 
הסיוע בשכר דירה עומד בממוצע על 880 ש"ח, ואינו מתעדכן בהתאם לעליית מחירי השכירות, חרף
המלצות ועדת אלאלוף והביטוח הלאומי. המבקר חשף שמשרד הבינוי ביקש לעדכן את סכום הסיוע בשכר
דירה, אך שהאוצר התנגד לתקצב את העדכון בתקציב 2015. משפחה לא יכולה להתקיים עם נטל דיור כה
משמעותי לאורך זמן על חשבון צרכים חיוניים אחרים, ואם הממשלה לא תמהר לפעול, אנחנו צפויים לראות

עלייה של תופעות של מגורים בצפיפות קשה ובתנאים קשים, ואפילו חסרּות בית. 
המבקר עמד על כך שההוצאה הממשלתית לסיוע בדיור ממשיכה להיות קטנה באופן משמעותי מהממוצע
של מדינות ה-OECD, חרף משבר הדיור החריף. הדיור הציבורי בישראל הוא פחות מ-3% מהדירות,
מהנמוכים במדינות ה-OECD. אנו מצפים מהממשלה לנקוט בצעדים משמעותיים להגדלת מאגר הדיור
הציבורי ולערוך רפורמה במערך הסיוע בשכר דירה, לרבות עדכון סכומי הסיוע והעברת חוק שכירות

הוגנת.  
 

 
הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה
שניה ושלישית - הצבעות

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 21.7.2015 ויום רביעי 22.7.2015 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית  

 
 
 

http://www.acri.org.il/he/34955


 
 
 

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת לאפשרות הקיימת בהצעת החוק להעניק טיפול, ובכלל זה האכלה
של אסיר שובת רעב, בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה לעמדתם של ארגונים
בינלאומיים, של ההסתדרות הרפואית בישראל ושל ארגוני זכויות אדם, המתנגדים להאכלה בכפיה של

שובתי רעב. 
שביתות רעב של אסירים מציבות אתגרים משמעותיים בפני רופאים ובפני רשויות הכליאה. למרות זאת,
קיימת הסכמה במשפט הבינלאומי ובקרב קהילת הרפואה, כי, ככלל, האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי
כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של

האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית. 
זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור
ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על מתן טיפול רפואי והאכלה בניגוד לרצון האסיר.
השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו
ולרצונו בקבלת הטיפול. במיוחד חמורה האפשרות הפתוחה בפני בית המשפט להתיר האכלה בכפיה וטיפול
בניגוד לרצונו של אסיר שובת רעב על יסוד ראיות חסויות. לטעמנו, כל החלטה על מתן טיפול רפואי, ובכלל
זה האכלה, צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, בהתאם לחוק זכויות החולה ולתנאים הקבועים
בו למתן טיפול בהעדר הסכמת החולה. אין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם

רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה. להרחבה 
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 להסרה מרשימת התפוצה
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