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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

"חוק הנאמנות בתרבות"
א. קריטריונים חדשים למוסדות תרבות בפריפריה ב.הצגת משרד התרבות והספורט

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום רביעי 27.1.2016 | דיון 

 
הדיון, שהתקיים בשבוע שעבר, נסב סביב הצעתה של שרת התרבות מירי רגב לחוק "נאמנות בתרבות".
ההצעה מבקשת להרחיב את התיקון לחוק, הידוע בכינוי "חוק הנכבה", שמאפשר לשלול תקציב ממוסד
שמציין את יום הנכבה, חולק על אופי המדינה כמדינה יהודית או מבזה את סמלי המדינה. על פי ההצעה,
תועבר הסמכות לשלילת התמיכה ממוסדות תרבות על רקע זה ממשרד האוצר למשרד התרבות, יוגדל

סכום הקנסות, ותתאפשר שלילת תקציבים מראש ולא רק בדיעבד. 
 

עמדת האגודה: שרת התרבות ממשיכה להלך אימים על מוסדות התרבות עם הצעות מיותרות או בלתי
חוקתיות. ברור שמשרד התרבות או כל גוף ממשלתי אחר מחויב שלא לתמוך במוסד תרבותי או אחר
שמסית לאלימות או לגזענות או תומך במאבק מזוין במדינת ישראל. לשם כך אין צורך בתיקון החוק.
הצעתה של שרת התרבות היא פסולה ובלתי חוקתית. היא תפגע בחופש הביטוי האמנותי ותקנה לשרת
התרבות ולפקידי המשרד כוח להתערב בתוכן היצירה. היועץ המשפטי לממשלה כבר הביע את דעתו
שאסור לשרה להתערב בתוכן היצירה, והאגודה קוראת לו לבלום את הצעת החוק המסוכנת והאנטי

דמוקרטית.  
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המחסור בכיתות בירושלים המזרחית
מחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלים

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני 1.2.2016 | דיון 

 

עמדת האגודה: אנו מברכים על נכונותה של ועדת החינוך לקיים דיון חשוב זה ולעקוב אחר התמודדות
הרשויות עם המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית. בפברואר 2011 קיבל בג"ץ עתירה שהגישה
האגודה לזכויות האזרח, וקבע כי על משרד החינוך ועיריית ירושלים לפתור את בעיית המחסור בכיתות
במערכת החינוך בירושלים המזרחית בתוך חמש שנים. כעת, משהסתיימה התקופה שהקצה בג"ץ למדינה,

אין ספק כי הרשויות לא עמדו בחובתן על פי פסק הדין:

רק 40% מכלל הזכאים לחינוך חינם בירושלים המזרחית לומדים כיום בבתי ספר עירוניים. אחוז
זה לא השתנה כמעט כלל ב-5 השנים האחרונות. כל יתר התלמידים נאלצים ללמוד בבתי ספר

שאינם רשמיים, ומשלמים מכיסם אלפי שקלים בשנה.
בחמש השנים האחרונות נבנו רק כ-200 כיתות לימוד חדשות (והושכרו 150 כיתות).

מחצית מכלל הכיתות במערכת החינוך העירונית אינן תקניות (820 כיתות לא תקניות מתוך
1700 כיתות). 

בית המשפט פסק, כי במידה ובתום התקופה האמורה לא יספקו הרשויות את מלוא הדרישה לחינוך רשמי
חינם, יהא עליהן לכסות את עלויות הלימוד של התלמידים שנקלטו במוסדות המוכר שאינו רשמי. הרישום
לשנת הלימודים הקרובה כבר החל, אולם משרד החינוך ועיריית ירושלים לא עשו עדיין דבר כדי להיערך
ליישום פסק הדין. נוכח הפגיעה הקשה והנמשכת בזכות לחינוך של תלמידי ירושלים המזרחית ולאור חוסר
המעש של עיריית ירושלים ומשרד החינוך למרות הדברים המפורשים שנקבעו בבג"ץ, ראוי כי משרד
החינוך ועיריית ירושלים יגישו נתונים בעניין היערכותן ליישום פסק הדין, ובין היתר: כמה כיתות חדשות
צפויות להיפתח בשנת הלימודים הבאה ובשנים הקרובות; כיצד נערכות הרשויות ליישום מנגנון בחינת

הזכאות לכיסוי שכר הלימוד בבתי הספר מוכש"ר; וכיצד הן מיידעות את ההורים בדבר זכאותם.  
 

 

"חוק הסימון" / "חוק העמותות" 
הצ"ח חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר

מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו-2015

מליאת הכנסת | יום שני 1.2.2016 | קריאה ראשונה  

 
עמדת האגודה: 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. 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. 
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לעמדת האגודה, הצעת החוק בלתי ראויה ואנטי דמוקרטית, ופוגעת בזכויות יסוד. החופש לבקר את
השלטון, לפקח על פעילותו ולסייע למי שנפגע ממנו הם דרכי פעולה חיוניים בדמוקרטיה. למרבה האירוניה,
ממשלת ישראל משתבחת בדו"חות שהיא מגישה לאו"ם בחופש הפעולה של ארגוני זכויות אדם ובשיתוף

הפעולה שלה איתם, אך בו זמנית מנסה להצר את צעדיהם. להרחבה 
 

 

תעסוקת נשים והכשרות מקצועיות 
עתיד תעסוקת הנשים בישראל - לציון יום מיוחד בכנסת בנושא אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על

הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי  | יום שלישי 2.2.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: נשים בישראל עדיין מרוויחות בממוצע כשליש פחות מגברים. בשנת 2014 כ-32%
מהנשים היו מועסקות במשלחי יד נשיים מסורתיים כגון מטפלות סיעודיות, מטפלות לילדים, מוכרות,
עובדות מזכירות, מנהלות חשבונות, מורות וסייעות. פערים מגדריים בתעסוקה משתקפים לא רק בפערי
שכר אלא גם בשיעורי האבטלה: נשים נפלטות מכוח העבודה בגיל צעיר מגברים, והן נקלעות יותר מגברים

לעומק אבטלה חריף (מעל 270 יום אבטלה). 
 

במדינות המפותחות, יוזמות רבות לקידום תעסוקתי של נשים מתמקדות בהכשרה מקצועית, כגון קידום
נשים למקצועות טכנולוגיים ומדעיים ועידוד כניסתן של נשים למקצועות גבריים, בעיקר כאלה שבהם קיימת
דרישה במשק. בישראל, לעומת זאת, מערכת ההכשרות המקצועיות לא רק שאינה תורמת את חלקה
לצמצום פערים מגדריים, אלא שהיא ממשיכה לשעתק אותם. כך, בשנת 2014 רק כ-42% מבין הלומדים
בקורסים מקצועיים במסלולי יום מתוקצבים היו נשים, בעוד ששיעורן מתוך דורשי העבודה עמד על 55.7%.
יתר על כן, שיעור הנשים הלומדות בקורסים השונים מעיד על הסללה מגדרית ברורה: שיעור הנשים בקורס
מטפלות היה 98%; בקורס הארחה – 44.5%; בקורס מחשבים – 26%; בקורס חשמל ואלקטרוניקה
-21%; ובקורס מתכת ומכונות – 2.6% בלבד. יש לפעול להעלאת היקף ההשתתפות של נשים בקורסים
מקצועיים, בדגש על השתתפותן של נשים מבוגרות, להיאבק בהסללה ובסגרגציה המגדרית ולנקוט

במדיניות אקטיבית המעודדת שילוב של נשים במקצועות הנחשבים לגבריים. 
 

 

חוק ההסתננות 
הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה

שניה ושלישית - דיון והצבעות - בכפוף לאישור בקריאה ראשונה במליאה

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 3.2.2016 | הכנה לקריאה שנייה-שלישית 

 
מדובר בתיקון נוסף לחוק למניעת הסתננות, בעקבות פסק הדין שניתן בעתירת האגודה וארגונים עמיתים
באוגוסט 2015 וחייב את המדינה לקבוע תקופה מידתית יותר להחזקתם של מבקשי מקלט במתקן
"חולות". התיקון החדש מקצר את תקופת ההחזקה המקסימלית במתקן מ-20 חודשים לשנה. התיקון צפוי

לעבור בקריאה ראשונה במליאה ביום שני, ולאחר הדיון בוועדה לעבור בקריאה שנייה ושלישית. 
  
 
 
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.acri.org.il/he/36195
http://www.acri.org.il/he/33661
http://eepurl.com/buCwhH
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370
javascript:;


 
 

עמדת האגודה: התיקון החדש, כמו קודמיו, ממשיך את מדיניות הכליאה הפוגענית, שמצד אחד
פוגעת במבקשי המקלט ומצד שני לא מסייעת למצוקתם של התושבים הוותיקים בדרום תל אביב. במקום
לאשר את התיקון, על מדינת ישראל לקדם פתרונות חלופיים שיתיישבו עם חוקי היסוד שלה ועם
מחויבויותיה לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים. יש למצוא פתרונות שיאפשרו פיזור של מבקשי
המקלט והפחתת הצפיפות בשכונות: בחינת בקשות מקלט והכרעה בהן בהתאם לסטנדרטים המקובלים
בעולם; קידום יוזמות המעודדות את העסקתם של מבקשי המקלט ברחבי הארץ על ידי מתן רישיונות עבודה
סדורים במקום המשך גיוס מהגרי עבודה; והענקת נגישות לשירותי בריאות ורווחה. את המשאבים המרובים

שמושקעים בכליאה יש להשקיע בשכונות המאכלסות מבקשי מקלט. 
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