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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

פיצויי פיטורים לעובדי קבלן
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - הפסקת עבודה של עובדי קבלן), התשע"ה-2015 של ח"כ שלי יחימוביץ

ואחרים (פ/1751/20) 

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 6.12.2015 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): הצעת החוק מבקשת להבטיח כי עובד
קבלן יזכה לפיצויי פיטורים אם הופסקה עבודתו אצל מזמין השירות, בין אם בשל סיום ההתקשרות בין
מזמין השירות לבין המעסיק ובין אם בשל בקשה של מזמין השירות להפסיק את עבודתו של העובד. הצעת
החוק, הנסמכת על פסיקת בית הדין לעבודה, תוכל לצמצם את הפגיעות בעובדות ובעובדי הקבלן ולחזק את

ביטחונם התעסוקתי, ואנו תומכים בה. להרחבה   
 

 
"חוק הסימון"

הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון כללי - שקיפות), התשע"ה-2015 של

ח"כ סמוטריץ ואחרים (פ/1761/20) 

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 6.12.2015 | קביעת עמדת הממשלה 
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עמדת האגודה: מדובר בהצעת חוק פרטית שהיוותה את הבסיס להכנת הצעת החוק הממשלתית של שרת
המשפטים איילת שקד, שהממשלה מתכוונת לקדם, והיא דומה לה מאוד. לכאורה, עניינה של הצעת החוק
הוא הגברת השקיפות של עמותות שמימונן מגיע מ"ישויות מדיניות זרות", וזאת בשל החשש מפני
התערבות של ישויות אלה בענייני הפנים של המדינה. למעשה, על התרומות שמקבלות העמותות בכלל, ועל
התרומות מישויות מדיניות זרות בפרט, חלות כבר שנים ארוכות דרישות שקיפות מחמירות. בנוסף, הצעת
החוק מתעלמת מתרומות פרטיות, אשר היקפן גדול בהרבה, ושקיפותן לא פחות חשובה לצורך חשיפת
אינטרסים שונים בפני הציבור בישראל. לפיכך, אנו סבורים כי מדובר ברדיפה פוליטית ובניסיון לפגוע בדרך
של סימון ודה-לגיטימציה בעמותות מסוימות בלבד בישראל, שאינן נושאות חן בעייני הרב הפוליטי דהיום.

להרחבה  
 

 
בחירת נשים לתפקיד קאדי 

הצעת חוק הקאדים (תיקון בחירת אישה לתפקיד קאדי), התשע"ה-2015 של ח"כ עיסאווי פריג' ואחרים

(פ/1861/20)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 6.12.2015 | קביעת עמדת הממשלה 

 
עמדת האגודה (במסגרת ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות): יש חשיבות רבה במינוי נשים לתפקיד
קאדי בבתי הדין השרעיים. זאת במיוחד לאור העובדה שלבתי הדין השרעיים הסמכות הבלעדית לדון
בענייני נישואין וגירושין של מוסלמים ומוסלמיות בישראל, וסמכות מקבילה לדון בכל יתר ענייני המעמד
האישי, שלהם חשיבות מכרעת לחיי המשפחה ולזכויות הנשים בפרט. להשקפתנו, מינוי  נשים לתפקיד
קאדי יקדם את זכויות הנשים לייצוג הולם ולשיוויון, ויאותת לנשים המתדיינות שהן והאינטרסים שלהן
מיוצגים גם בתוך מערכת בתי הדין השרעיים, כפי שראוי להיעשות בכל תחומי החיים הציבוריים במדינה.
חשוב מכך, הצעת החוק עשויה להוביל לשיפור משמעותי בהגנה על זכויות נשים וילדים - הן בגרעין הקשה
של דיני אישות, נישואין וגירושין, והן ביתר ענייני האישות, במיוחד לאור העובדה כי רוב ההתדיינויות
בסוגיות החזקת ילדים ומזונות למוסלמים ומוסלמיות ממשיכים להיות נדונים בבתי הדין השרעיים. אנו

קוראים לוועדת השרים לתמוך בהצעת חוק חשובה זו.  
 

 
מעמדם האזרחי של בדווים בנגב 

תעודות זהות ורישיון לישיבת קבע בקרב האזרחים הבדואים בנגב – דיון מהיר

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 8.12.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה: כשבדווים מהנגב פונים למשרד הפנים בבקשה לשירותים (תעודת זהות, דרכון וכו'), הנוהג
הוא לא לסמוך על הסטטוס שלהם שרשום במחשב, אלא לפתוח את התיק הפיזי, ולבדוק מה מעמדם.
הסיבה לכך, לטענת משרד הפנים, היא שכאשר מיחשבו את מרשם האוכלוסין היו לא מעט בדווים תושבי
קבע שנרשמו בטעות כאזרחים. כתוצאה מכך הם החזיקו דרכונים והצביעו בבחירות, אף שהם לא אזרחים.
אם אדם פונה ומתברר שהוא תושב קבע ולא אזרח, הרישום במחשב משתנה והוא לא מקבל דרכון ולא
מצביע עוד בבחירות. אדם כזה יכול להגיש בקשה להתאזרח. עליו לשלם אגרה, ומשרד הפנים בודק את
הבקשה על פי שיקול דעתו והקריטריונים שבחוק (ויתור על אזרחות זרה, אם יש; ידיעת-מה של השפה
העברית; היעדר מניעה פלילית ועוד). בסוף ההליך על האדם להצהיר אמונים, על פי הנוסח שבחוק

האזרחות. 
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לעמדת האגודה, כיוון שאנשים חיו במשך שנים כאזרחים, משרד הפנים לא יכול להודיע להם שכעת הם
תושבי קבע, והדרך לפתור זאת היא להעניק להם אזרחות. לשר הפנים יש סמכות בחוק האזרחות להעניק
אזרחות גם רטרואקטיבית משום "עניינה המיוחד של המדינה". "טעות" בת כמה עשורים של משרד הפנים,
שבגללה אנשים שחיו כאזרחים הופכים בבת אחת למחוסרי אזרחות (תופעה שעל פי הדין הבינלאומי יש
למנוע אותה), היא בפירוש עניינה המיוחד של המדינה, ועל משרד הפנים להעניק לאנשים אלה אזרחות

באופן רטרואקטיבי מיום שנרשמו ככאלה לפני כמה עשורים - בלי בקשה ובלי אגרות. 
 

 
הסדרי בריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות

1. תקנות עובדים זרים (תיקון – איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור מניכוי מהשכר

בעד דמי ביטוח רפואי), התשע"ו-2015; 2. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים

הוגנים)(סל שירותי בריאות לעובד) - דיון לאישור התקנות והצו

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי 9.12.2015 | אישור התקנות והצו  

 
עמדת האגודה (יחד עם קו לעובד): התיקונים מובאים בעקבות פסק הדין בבג"ץ 1105/06, שקבע כי יש
לקרב את הסדרי הבריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות, ששוהות בישראל מעל 10 שנים, לאלה
החלים על תושבים. בית המשפט קבע כי שינוי יסודי שכזה ראוי שיעשה "בדרך המלך", על ידי החלת חוק
ביטוח בריאות ממלכתי על קבוצה זו של עובדות סיעוד ותיקות, אך הותיר בפני המדינה את האפשרות
לגבש הסדר חלופי, למשל על ידי תיקונו של צו עובדים זרים, תוך הותרת התכליות העיקריות של קירוב
לזכויות תושבים, על כנן. אולם טיוטת התיקון לצו עובדים זרים שהוצעה כוללת, למעשה, תיקון אחד בלבד
לצו: על הביטוח הפרטי שיסדיר מעביד לעובדו לכלול, בחלוף עשר שנים, גם כיסוי לפיצוי חד-פעמי בסך
80,000 ₪ המיועד לעובד שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות, ובלבד שמימש את
זכאותו לטיסה חזרה לארצו. על מנת לממן את הפיצוי החד-פעמי, יוגדל ב-15% סכום הניכוי המותר עבור
ביטוח רפואי משכרן של מהגרות העבודה. האגודה וקו לעובד מתנגדים לתיקון המוצע ודורשים תחת זאת

להחיל את ביטוח הבריאות הממלכתי על עובדות הסיעוד הוותיקות. להרחבה 
 

 
שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל

שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל – דיון

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפות לציבור | יום רביעי 9.12.2015 |

דיון 

 
עמדת האגודה: רשות מקרקעי ישראל אחראית על ניהול קרקעות המדינה, ומועצת מקרקעי ישראל היא
הגוף הקובע את מדיניותה. להחלטות המתקבלות במועצת מקרקעי ישראל יש השלכות מרחיקות לכת על
מדיניות המקרקעין בישראל, על אופן חלוקת משאב הקרקע ועל הנגישות השווה של הציבור לקרקעות.
למרות החשיבות הרבה של הנושאים הנדונים במועצה, היא גוף מאוד לא שקוף. גם בעניין שיתוף הציבור

פעילות המועצה לוקה בחסר. לפיכך יש לקדם שורה של שינויים שיבטיחו שקיפות ושיתוף ציבור. להרחבה 
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התחדשות עירונית

הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 - השתלבות רמ"י במיזמי התחדשות

עירונית והקצאת קרקע משלימה; דיור בהישג יד במסגרת התחדשות עירונית - דיון

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק הממשלתית להתחדשות עירונית | יום רביעי 9.12.2015 | דיון 

 
עמדת האגודה (יחד עם עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): מטרתה של הצעת החוק להקים
רשות שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת
בהתחדשות עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול
שיוצר התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים, ובכלל זה דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של
בנייה בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים
הוותיקים היא ברורה ומוחשית. לפיכך, בכל תוכנית או הצעת חוק המתייחסת להתחדשות עירונית יש לתת
משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל

דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. להרחבה 
 

 
15.10.2015 - כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי 

 
לפרטים ולהרשמה לחצו על התמונה  
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