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מדי שבוע רואים פעילי המשמר החברתי במו עיניהם כיצד כנסת-
ישראל הולכת ונחלשת ,וצופים בדאגה באחיזת החנק של הממשלה
בכנסת באמצעות ועדת השרים לענייני לחקיקה.
לא נרפה מהמעקב.
נמשיך להשקיף בדיוני ועדות הכנסת ,ונפעל לקדם דמוקרטיה
אמיתית שתקיים את הדרישה לצדק חברתי ולשוויון אזרחי בישראל.

תודות
הכנת המדד החברתי התאפשרה בזכות עשרות אזרחים מתנדבים ,חלק
ממאות פעילי הארגון ,שפעלו במחלקת המחקר של המשמר החברתי ובחבר
המצביעים של המדד.
חישוב המדד בוצע באמצעות כלי האגʼנדות של מערכת כנסת פתוחה ,פרויקט
הקוד הפתוח של הסדנא לידע ציבורי .רשימת החוקים שנכללו במדד ,בצירוף
נימוקים לתמיכתנו או התנגדותנו להם ,מופיעה במדור "אג'נדות" של אתר כנסת
פתוחה ,תחת הכותרת "המדד החברתי":
/http://oknesset.org/agenda/92
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“המדד החברתי”  -סיכום החקיקה בכנס החורף האחרון
המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר חברי-הכנסת ותרומתם לחקיקה
חברתית הוגנת .הוא נועד לסייע לאזרחים להבחין בין נבחרי ונבחרות ציבור שרק
מתיימרים להיות חברתיים ,אבל למעשה סייעו להעביר בכנסת חוקים אנטי-חברתיים ,לבין
אלו שעומדים מאחורי הצהרותיהם.
כיצד חישבנו אותו? חברי הכנסת מדורגים במדד על סמך שני נתונים בלבד -האם הם
הופיעו להצבעות במליאה על הצעות חוק חברתיות-כלכליות ,וכיצד הצביעו בהן?
את מידת ה”חברתיות” של כל הצעת חוק קבענו על פי רשימה מפורטת של קריטריונים ,כפי
שמוסבר בהמשך.
תהליך חישוב המדד החברתי:
 .1מדי שבוע עבר צוות מצומצם על כל הצעות החוק שעלו במליאת הכנסת ,ובחר מתוכן את אלה
הרלוונטיות למדד  -כלומר את ההצעות המשפיעות על הצדק החברתי ,על השוויון האזרחי ועל
ההשתתפות הדמוקרטית בישראל.
 .2מתנדבי המחקר שלנו למדו את הצעות החוק וחיברו להן דברי הסבר ופירושים ,וצוות של  25מצביעים
)מתנדבים ,עובדי “המשמר” ומשקיפים ותיקים שלנו בכנסת( נעזרו בהסברים כדי להצביע בטופס
אלקטרוני בעד או נגד הצעות החוק )כל דברי ההסבר ניתנים לעיון במדור “מאגר החקיקה הפעילה”
באתר המשמר החברתי.(www.hamishmar.org.il :
 .3המצביעים גיבשו את עמדתם על כל הצעת חוק על פי רשימת קריטריונים ,המחולקת ל 10-הקטגוריות
הבאות:
הבטחת דיור לכל אדם | הבטחת זכויות בתחום התעסוקה | הבטחת מזון ומים
הבטחת בריאות גופנית ונפשית | הבטחת חינוך והשכלה גבוהה | הבטחת ביטחון סוציאלי
הבטחת אפשרות פרנסה | חלוקת משאבים צודקת וניהול הוגן של המשק | מניעת אפליה
השתתפות דמוקרטית
מצביעים נימקו את החלטתם בכתב ,ואפשר לעיין בנימוקים בטבלה המפורטת בעמוד  20בחוברת זו.
 .4התמיכה או ההתנגדות שלנו להצעת החוק יכולה להיות מלאה או חלקית .אם לפחות 75%
מהמצביעים תמכו או התנגדו ,אזי התמיכה או ההתנגדות תהיינה מלאות .אם  50%-74%תמכו או
התנגדו  -הן תהיינה חלקיות .כמו כן ,המצביעים דרגו את מידת החשיבות של כל הצעת חוק בסולם בן
ארבע דרגות )על פי מידת ההשפעה של ההצעה ומספר האנשים שיושפעו ממנה( .בחישוב המדד ניתן
להצבעה בעד הצעה חשובה משקל גדול משניתן להצבעה בעד הצעה זניחה .התוצאה המשוקללת היא
עמדת המשמר החברתי לגבי הצעת החוק.
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 .5חברי הכנסת מקבלים נקודה חיובית על כל "הצבעה חברתית" ונקודה שלילית על כל הצבעה "לא
חברתית" .הימנעות או היעדרות אינן מוסיפות או גורעות נקודות .הציון הסופי של כל חברי-הכנסת הוא
סכום הנקודות ,חלקי מספר ההצבעות שבדקנו ,כפול  .100ובמילים פשוטות :ח”כים שנכחו בכל
ההצבעות שנכללו במדד ותמיד הצביעו "בהתאם לעמדת המשמר החברתי" יקבלו  100נקודות .הניקוד
הסופי מושפע איפוא משני מרכיבים :האם חברי הכנסת טרחו להגיע להצבעות החברתיות וכיצד הצביעו
במהלכן.
 .6ידוע לנו כי על חברי סיעות הקואליציה מוטלת לרוב משמעת קואליציונית .בעניין זה לא הסכמנו לתת
לחברי הכנסת שום הנחות :אנחנו תובעים מכל נבחר ונבחרת ציבור להצביע באופן חברתי ,או לפחות
להימנע או להיעדר מהצבעות הסותרות את צו-מצפונם או את הבטחותיהם לבוחרים .הימנעות בהצבעה
היא בעינינו כלי פרלמנטרי לגיטימי שעומד לרשות חברי הכנסת כדי לא להתיישר עם עמדת הקואליציה.
 .7חמש מבין  175הצעות החוק שנמצאו רלוונטיות למדד לא הוכנסו לחישוב בשל מגבלות טכניות של
מערכת המחשב של הכנסת .מאגר ההצבעות הממוחשב אינו כולל הצעות חוק שנערכה עליהן הצבעה
שמית ,ולפיכך לא ניתן היה לכלול אותן בחישוב שבוצע באמצעות מערכת "כנסת פתוחה".
תכונה זו של מערכת ההצבעות בכנסת פוגעת בשקיפות ההצבעות ,שכן דווקא הצעות החוק החשובות
ביותר )כגון חוק יסוד זכויות חברתיות ,חוק התקציב וחוק ההסדרים( עוברות לעתים קרובות בהליך של
הצבעה שמית.
היעדרן של הצבעות אלו ממאגר ההצבעות מוביל לפרדוקס  -ההצבעות השמיות ,שנועדו לחשוף
לציבור את אופן ההצבעה של כל ח"כ ,אינן נגישות לציבור לאחר ההצבעה .המשמר החברתי קורא
ליו"ר הכנסת לתקן במהירות את המעוות לקראת חידוש פעילות הכנסת בקיץ הקרוב.
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

סיעה

הליכוד-ביתנו
)קואליציה(

11-30

(-9)-0

1-10

שם הח”כ

ציון המדד

חמד עמאר

11

ראובן ריבלין

11

יריב לוין

7

גילה גמליאל

7

יצחק אהרונוביץ

6

חיים כץ

5

אורלי לוי אבקסיס

4

גלעד ארדן

4

גדעון סער

2

מירי רגב

2

סופה לנדוור

1

יואל אדלשטיין

1

אביגדור ליברמן

1

לימור לבנת

-1

יאיר שמיר

-2

ישראל כץ

-2

סילבן שלום

-3

משה זלמן פייגלין

-4

דוד רותם

-4

משה יעלון

-4

אופיר אקוניס

-4

דני דנון

-5

צחי הנגבי

-6

שמעון אוחיון

-7

בנימין נתניהו

-8

פאינה קירשנבאום

-8

רוברט אילטוב

-8

זאב אלקין

-9

ציפי חוטובלי

-10

יובל שטייניץ

-10

עוזי לנדאו

-13
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

סיעה

יש עתיד
)קואליציה(

הבית היהודי
)קואליציה(

11-30

(-9)-0

1-10

שם הח”כ

ציון המדד

דב ליפמן

15

בועז טופורבסקי

15

עדי קול

13

יעקב פרי

10

מיקי לוי

9

שמעון סולומון

8

יפעת קריב

8

קארין אלהרר

7

רונן הופמן

7

רינה פרנקל

7

מאיר כהן

6

רות קלדרון

4

עפר שלח

4

פנינה תמנו-שטה

3

יעל גרמן

3

שי פירון

1

יואל רזבוזוב

1

יאיר לפיד

-3

עליזה לביא

-5

שולי מועלם רפאלי

6

יוני שטבון

0

אורי אריאל

-1

אורי אורבך

-1

זבולון כלפה

-5

אורית סטרוק

-5

איילת שקד

-5

נפתלי בנט

-5

אלי בן דהן

-7

אבי וורצמן

-12

מרדכי יוגב

-12

ניסן סלומינסקי

-13
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

סיעה

התנועה
)קואליציה(

העבודה
)אופוזיציה(

ש”ס
)אופוזיציה(

11-30

(-9)-0

1-10

שם הח”כ

ציון המדד

מאיר שטרית

13

עמרם מצנע

11

אלעזר שטרן

10

דוד צור

7

עמיר פרץ

1

ציפי לבני

1

איתן כבל

55

סתיו שפיר

54

נחמן שי

51

משה מזרחי

47

מרב מיכאלי

46

מיכל בירן

45

מיקי רוזנטל

44

חיליק בר

43

עמר בר לב

36

איציק שמולי

32

אבישי ברוורמן

31

שלי יחימוביץ'

28

יצחק הרצוג

22

אראל מרגלית

22

בנימין בן אליעזר

9

אברהם מיכאלי

40

נסים זאב

35

יצחק וקנין

23

משולם נהרי

20

יעקב מרגי

16

דוד אזולאי

15

אריאל אטיאס

13

אמנון כהן

9

יצחק כהן

8

אליהו ישי

-1

אריה דרעי

-1
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

סיעה

יהדות התורה
)אופוזיציה(

מרצ
)אופוזיציה(

חד”ש
)אופוזיציה(

רע”מ-תע”ל
)אופוזיציה(

בל”ד
)אופוזיציה(

קדימה
)אופוזיציה(

11-30

(-9)-0

1-10

שם הח”כ

ציון המדד

אורי מקלב

45

משה גפני

18

ישראל אייכלר

16

מנחם אליעזר מוזס

10

יעקב אשר

9

מאיר פרוש

6

יעקב ליצמן

3

אילן גילאון

47

מיכל רוזין

40

תמר זנדברג

40

ניצן הורוביץ

38

זהבה גלאון

30

עיסאווי פריג'

29

דב חנין

59

עפו אגבאריה

25

מוחמד ברכה

16

חנא סווייד

12

אחמד טיבי

16

מסעוד גנאים

14

אברהים צרצור

7

טלב אבו עראר

6

חנין זועבי

34

באסל גטאס

17

ג'מאל זחאלקה

14

ישראל חסון

13

שאול מופז

11

9
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מפתח צבעים )ממוצע סיעתי(:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

1-10

11-30

) (-10ומטה

(-9)-0

סיעות האופוזיציה
37.7

37.4

40

32

28
24

21.7
16.1

15.3
10.8

16

12
8

0

רע”מ-תע”ל

קדימה יהדות התורה

ש”ס

חד”ש

בל”ד

העבודה

מרצ

סיעות הקואליציה
40
30
20

5.9

7.2

10
0

-3.2

-1.5
-10

הבית היהודי

יש עתיד

הליכוד-ביתנו

10

התנועה
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מפתח צבעים )מצטיינים סיעתיים ועשירונים בולטים(:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

1-10

11-30

(-9)-0

שם הח”כ

מצטיינים סיעתיים
)מקום ראשון בכל סיעה(

שם הח”כ

) (-10ומטה

ציון המדד

סיעה

ראובן ריבלין ,חמד עמאר

הליכוד ביתנו

11

דב ליפמן ,בועז טופורובסקי

יש עתיד

15

איתן כבל

העבודה

55

שולי מועלם רפאלי

הבית היהודי

6

אברהם מיכאלי

ש”ס

40

אורי מקלב

יהדות התורה

45

מאיר שטרית

התנועה

13

אילן גילאון

מרצ

47

דב חנין

חד”ש

59

אחמד טיבי

רע”מ-תע”ל

16

חנין זועבי

בל”ד

34

ישראל חסון

קדימה

13

סיעה

שם הח”כ

ציון המדד

סיעה

ציון המדד

דב חנין

חד”ש

59

שמעון אוחיון

הליכוד ביתנו

-7

איתן כבל

העבודה

55

אלי בן דהן

הבית היהודי

-7

סתיו שפיר

העבודה

54

בנימין נתניהו

הליכוד ביתנו

-8

נחמן שי

העבודה

51

פאינה קירשנבאום הליכוד ביתנו

-8

משה מזרחי

העבודה

47

רוברט אילטוב

הליכוד ביתנו

-8

העשירון
העליון

אילן גילאון

מרצ

47

העשירון
התחתון

זאב אלקין

הליכוד ביתנו

-9

) 12הח”כים
הראשונים(

מרב מיכאלי

העבודה

46

) 12הח”כים
האחרונים(

ציפי חוטובלי

הליכוד ביתנו

-10

מיכל בירן

העבודה

45

יובל שטייניץ

הליכוד ביתנו

-10

אורי מקלב

יהדות התורה

45

אבי וורצמן

הבית היהודי

-12

מיקי רוזנטל

העבודה

44

מרדכי יוגב

הבית היהודי

-12

חיליק בר

העבודה

43

עוזי לנדאו

הליכוד ביתנו

-13

אברהם מיכאלי

ש”ס

40

ניסן סלומינסקי

הבית היהודי

-13

11
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דירוג כללי של חברי-הכנסת )השתייכות לקואליציה /אופוזיציה(:
______________________________________________________________________________
דירוג

שם הח”כ

ציון
המדד

שם הח”כ

דירוג

ציון
המדד

דירוג

שם הח”כ

ציון
המדד

דירוג

שם הח”כ

ציון
המדד

1

דב חנין

59

31

יעקב מרגי

16

61

אברהים צרצור

7

91

אורי אורבך

-1

2

איתן כבל

55

32

ישראל אייכלר

16

62

דוד צור

7

92

אורי אריאל

-1

3

סתיו שפיר

54

33

מוחמד ברכה

16

63

קארין אלהרר

7

93

לימור לבנת

-1

4

נחמן שי

51

34

אחמד טיבי

16

64

רונן הופמן

7

94

יאיר שמיר

-2

5

משה מזרחי

47

35

בועז טופורובסקי

15

65

רינה פרנקל

7

95

ישראל כץ

-2

6

אילן גילאון

47

36

דב ליפמן

15

66

טלב אבו עראר

6

96

יאיר לפיד

-3

7

מרב מיכאלי

46

37

דוד אזולאי

15

67

יצחק אהרונוביץ

6

97

סילבן שלום

-3

8

מיכל בירן

45

38

ג'מאל זחאלקה

14

68

מאיר כהן

6

98

אופיר אקוניס

-4

9

אורי מקלב

45

39

מסעוד גנאים

14

69

מאיר פרוש

6

99

דוד רותם

-4

10

מיקי רוזנטל

44

40

אריאל אטיאס

13

70

שולי מועלם רפאלי

6

100

משה זלמן פייגלין

-4

11

חיליק בר

43

41

ישראל חסון

13

71

חיים כץ

5

101

משה יעלון

-4

12

אברהם מיכאלי

40

42

עדי קול

13

72

אורלי לוי אבקסיס

4

102

אורית סטרוק

-5

13

מיכל רוזין

40

43

מאיר שטרית

13

73

גלעד ארדן

4

103

איילת שקד

-5

14

תמר זנדברג

40

44

חנא סווייד

12

74

עפר שלח

4

104

דני דנון

-5

15

ניצן הורוביץ

38

45

חמד עמאר

11

75

רות קלדרון

4

105

זבולון כלפה

-5

16

עמר בר לב

36

46

עמרם מצנע

11

76

יעל גרמן

3

106

נפתלי בנט

-5

17

נסים זאב

35

47

ראובן ריבלין

11

77

יעקב ליצמן

3

107

עליזה לביא

-5

18

חנין זועבי

34

48

שאול מופז

11

78

פנינה תמנו-שטה

3

108

צחי הנגבי

-6

19

איציק שמולי

32

49

אלעזר שטרן

10

79

גדעון סער

2

109

אלי בן דהן

-7

20

אבישי ברוורמן

31

50

יעקב פרי

10

80

מירי רגב

2

110

שמעון אוחיון

-7

21

זהבה גלאון

30

51

מנחם אליעזר מוזס

10

81

אביגדור ליברמן

1

111

בנימין נתניהו

-8

22

עיסאווי פריג'

29

52

אמנון כהן

9

82

סופה לנדור

1

112

פאינה קירשנבאום

-8

23

שלי יחימוביץ'

28

53

בנימין בן אליעזר

9

83

יואל אדלשטיין

1

113

רוברט אילטוב

-8

24

עפו אגבאריה

25

54

יעקב אשר

9

84

יואל רזבוזוב

1

114

זאב אלקין

-9

25

יצחק וקנין

23

55

מיקי לוי

9

85

עמיר פרץ

1

115

יובל שטייניץ

-10

26

יצחק הרצוג

22

56

שמעון סולומון

9

86

ציפי לבני

1

116

ציפי חוטובלי

-10

27

אראל מרגלית

22

57

יפעת קריב

8

87

שי פירון

1

117

אבי וורצמן

-12

28

משולם נהרי

20

58

יצחק כהן

8

88

יוני שטבון

0

118

מרדכי יוגב

-12

29

משה גפני

18

59

יריב לוין

8

89

אליהו ישי

-1

119

עוזי לנדאו

-13

30

באסל גטאס

17

60

גילה גמליאל

8

90

אריה דרעי

-1

120

ניסן סלומינסקי

-13

ח”כ מהאופוזיציה
ח”כ מהקואליציה
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מפתח צבעים )מדד הנטייה החברתית של חברי הממשלה(:
________________________________________________________________________
 31ומעלה

11-30

(-9)-0

1-10

) (-10ומטה

חברי הממשלה מתלוננים לא פעם שהמדד החברתי מוטה לטובת חברי האופוזיציה ולטובת ח"כים
שאינם שרים או סגני שרים  -שכן נטל העבודה בממשלה מקשה על ח"כים החברים בממשלה להשתתף
בהצבעות בכנסת .ערכנו אפוא השוואה בין חברי הממשלה בלבד ,ובדקנו באיזו מידה הצבעותיהם של
חברי הממשלה  -כשהם טורחים להגיע לכנסת  -נוטות להיות חברתיות.
התוצאות מופיעות בטבלה הבאה בעמודת ה"-נטייה החברתית" ,המציינת את שיעור ההצבעות
החברתיות של חבר הממשלה ,מתוך כלל ההצבעות שהשתתף בהן.
שם השר /סגן השר

נטייה חברתית

)היחס שבין ציון חברי-הממשלה
למספר ההצבעות במליאה בהן
נכחו(

ציון המדד

מספר ההצבעות

נטייה חברתית

יעקב פרי

10

38

0.26

אביגדור ליברמן

1

4

0.25

עמיר פרץ

1

5

0.20

גלעד ארדן

4

26

0.15

יצחק אהרונוביץ

6

71

0.08

מאיר כהן

6

71

0.08

מיקי לוי

9

117

0.08

יעל גרמן

3

45

0.07

ציפי לבני

1

18

0.06

שי פירון

1

19

0.05

גדעון סער

2

47

0.04

סופה לנדור

1

45

0.02

אורי אורבך

-1

74

-0.01

לימור לבנת

-1

38

-0.03

יאיר שמיר

-2

47

-0.04

אורי אריאל

-1

18

-0.06

סילבן שלום

-3

45

-0.07

ישראל כץ

-2

29

-0.07

אלי בן דהן

-7

89

-0.08

אופיר אקוניס

-4

47

-0.09

נפתלי בנט

-5

44

-0.11

יאיר לפיד

-3

22

-0.14

משה יעלון

-4

21

-0.19

ציפי חוטובלי

-10

50

-0.20

אבי וורצמן

-12

58

-0.21

פאינה קירשנבאום

-8

36

-0.22

דני דנון

-5

20

-0.25

עוזי לנדאו

-13

48

-0.27

יובל שטייניץ

-10

33

-0.30

זאב אלקין

-9

26

-0.35

-813

15

-0.53

בנימין נתניהו
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“מצביעים ברגליים”  -שיעורי ההשתתפות של חברי הכנסת
בהצבעות חברתיות-כלכליות
מלבד קידום חקיקה חברתית הוגנת פועל המשמר החברתי גם לחיזוק הכנסת ולביסוס
מעמדה ביחס לממשלה .הכנסת לא צריכה להיות חותמת גומי של הממשלה :היא אמורה
לפקח עליה ,לבקר אותה ,ולבחון בשבע עיניים את החוקים שמשרדי הממשלה מבקשים
לחוקק .לחברי הכנסת יש אמצעי יעיל לקידום המטרה הזו ,שהיא גם מטרתם :זוג רגליים.
כשהציבור רואה בטלוויזיה מליאה ריקה בשעת הצבעות  -האמון שלו בכנסת נשחק .כשחברי הכנסת
משתמטים מדיונים על חוקים חברתיים-כלכליים  -האזרח לומד שלנציגיו לא אכפת ממנו ,ממצוקתו
ומכיסו .רק כאשר המליאה שוקקת ואין קיזוזים יש להצבעות משמעות דמוקרטית אמיתית .בטבלה
הבאה דירגנו את חברי הכנסת על פי שיעור ההצבעות החברתיות-כלכליות שהשתתפו בהן ,בין שהצביעו
בעד ובין שהצביעו נגד .חברת כנסת שהשתתפה בכל  170ההצבעות שבדקנו דורגה בצמרת סיעתה ,בעוד
שחבר כנסת שהבריז מכולן זוכה לגרד את התחתית.
סיעה

הליכוד-ביתנו
)קואליציה(

מספר ההצבעות -
מתוך 170

שיעור ההשתתפות
באחוזים

שם הח”כ
יריב לוין

142

83%

חמד עמאר

134

79%

שמעון אוחיון

106

62%

משה זלמן פייגלין

89

52%

רוברט אילטוב

88

51%

ראובן ריבלין

82

48%

יצחק אהרונוביץ

71

42%

דוד רותם

67

39%

ציפי חוטובלי

50

29%

גילה גמליאל

48

28%

עוזי לנדאו

48

28%

גדעון סער

47

27%

יאיר שמיר

47

27%

אופיר אקוניס

47

27%

חיים כץ

46

27%

סופה לנדור

45

26%

סילבן שלום

45

26%

צחי הנגבי

44

25%

אורלי לוי אבקסיס

42

24%

לימור לבנת

38

22%

מירי רגב

36

21%

פאינה קירשנבאום

36

21%

יואל אדלשטיין

34

20%

יובל שטייניץ

33

19%

ישראל כץ

29

17%

גלעד ארדן

26

15%

זאב אלקין

26

15%

משה יעלון

21

12%

20

11%

בנימין נתניהו

15

8%

אביגדור ליברמן

4

2%

דני דנון

14
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סיעה

יש עתיד
)קואליציה(

הבית היהודי
)קואליציה(

התנועה
)קואליציה(
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מספר ההצבעות -
מתוך 170

שיעור ההשתתפות
באחוזים

שם הח”כ
דב ליפמן

153

90%

מיקי לוי

117

69%

שמעון סולומון

111

65%

רונן הופמן

102

60%

רות קלדרון

97

57%

בועז טופורבסקי

93

55%

עליזה לביא

90

53%

רינה פרנקל

88

52%

עפר שלח

84

49%

יואל רזבוזוב

74

43%

מאיר כהן

71

42%

עדי קול

69

41%

יפעת קריב

68

40%

קארין אלהרר

65

38%

פנינה תמנו-שטה

60

35%

יעל גרמן

45

26%

יעקב פרי

38

22%

יאיר לפיד

22

13%

שי פירון

19

11%

שולי מועלם רפאלי

108

63%

אורית סטרוק

98

57%

אלי בן דהן

89

52%

מרדכי יוגב

83

49%

זבולון כלפה

78

46%

אורי אורבך

74

43%

יוני שטבון

69

40%

איילת שקד

65

38%

ניסן סלומינסקי

60

35%

אבי וורצמן

58

34%

נפתלי בנט

44

26%

אורי אריאל

18

11%

אלעזר שטרן

109

64%

דוד צור

89

52%

עמרם מצנע

64

37%

מאיר שטרית

62

36%

ציפי לבני

18

10%

עמיר פרץ

5

3%

15
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סיעה

העבודה
)אופוזיציה(

ש”ס
)אופוזיציה(

יהדות התורה
)אופוזיציה(
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מספר ההצבעות -
מתוך 170

שיעור ההשתתפות
באחוזים

שם הח”כ
איתן כבל

123

72%

משה מזרחי

104

61%

סתיו שפיר

103

60%

נחמן שי

103

60%

חיליק בר

97

57%

מיקי רוזנטל

93

55%

מרב מיכאלי

86

51%

מיכל בירן

84

50%

עמר בר לב

71

42%

איציק שמולי

66

39%

אבישי ברוורמן

58

34%

שלי יחימוביץ'

57

33%

אראל מרגלית

45

26%

יצחק הרצוג

35

20%

בנימין בן אליעזר

22

13%

נסים זאב

102

60%

אברהם מיכאלי

98

57%

יצחק וקנין

67

39%

יעקב מרגי

49

29%

דוד אזולאי

48

28%

משולם נהרי

45

26%

אריאל אטיאס

36

21%

אמנון כהן

31

18%

יצחק כהן

27

16%

אריה דרעי

13

7%

אליהו ישי

8

5%

אורי מקלב

101

59%

ישראל אייכלר

55

32%

משה גפני

53

31%

יעקב אשר

35

20%

מנחם אליעזר מוזס

30

17%

מאיר פרוש

30

17%

יעקב ליצמן

16

9%

16
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סיעה

מרצ
)אופוזיציה(

חד”ש
)אופוזיציה(

רע”מ-תע”ל
)אופוזיציה(

בל”ד
)אופוזיציה(

קדימה
)אופוזיציה(
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שם הח”כ

מספר ההצבעות -
מתוך 170

שיעור ההשתתפות
באחוזים

אילן גילאון

82

48%

מיכל רוזין

72

42%

תמר זנדברג

66

39%

ניצן הורוביץ

64

37%

זהבה גלאון

55

32%

עיסאווי פריג'

57

33%

דב חנין

101

59%

עפו אגבאריה

44

26%

מוחמד ברכה

31

18%

חנא סווייד

19

11%

אחמד טיבי

34

20%

מסעוד גנאים

22

13%

אברהים צרצור

11

6%

טלב אבו עראר

8

5%

חנין זועבי

66

39%

באסל גטאס

32

19%

ג'מאל זחאלקה

25

15%

שאול מופז

32

19%

ישראל חסון

26

15%
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“מצביעים ברגליים” )עשירונים בולטים ,ממוצעים סיעתיים(:
________________________________________________________________________

העשירון
העליון

) 12הח”כים
הראשונים(

שם הח”כ

סיעה

שיעור
השתתפות

שם הח”כ

סיעה

שיעור
השתתפות

דב ליפמן

יש עתיד

90%

אורי אריאל

הבית היהודי

11%

יריב לוין

הליכוד ביתנו

83%

ציפי לבני

התנועה

11%

חמד עמאר

הליכוד ביתנו

79%

שי פירון

יש עתיד

11%

איתן כבל

העבודה

72%

חנא סוויד

חד”ש

11%

מיקי לוי

יש עתיד

69%

בנימין נתניהו

הליכוד ביתנו

9%

שמעון סולומון

יש עתיד

65%

יעקב ליצמן

יהדות התורה

9%

אלעזר שטרן

התנועה

64%

אריה דרעי

ש”ס

8%

שולי מועלם רפאלי

הבית היהודי

63%

אברהים צרצור

רע”מ-תע”ל

6%

שמעון אוחיון

הליכוד ביתנו

62%

אליהו ישי

ש”ס

5%

משה מזרחי

העבודה

61%

טלב אבו עראר

רע”מ-תע”ל

5%

נחמן שי

העבודה

61%

עמיר פרץ

התנועה

3%

סתיו שפיר

העבודה

61%

אביגדור ליברמן

הליכוד ביתנו

2%

העשירון
התחתון

) 12הח”כים
האחרונים(

סיעות האופוזיציה

76.4

66
54.6
41
18.7

ממוצע אופוזיציה רע”מ-תע”ל

47.6

45.7

48.7

80
60

29

40
20
בל”ד

קדימה

יהדות התורה

ש”ס

חד”ש

סיעות הקואליציה
62.7
44.4

51.8

מרצ

העבודה

77.1
57.8

0

80
60
40
20

ממוצע קואליציה

הבית היהודי

הליכוד-ביתנו

18

התנועה

יש עתיד
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“מצביעים ברגליים” )ממוצעים סיעתיים יחסיים*  -השוואת עבר**(:
________________________________________________________________________

כנס קיץ ʼ13

כנס חורף ʼ14

60%

51%

48%

45%
42%
35%

38%
31%
27%

29%
23%24%

31%
28%

36%

24%

17%

12%

13%
11%
7%

0%
קדימה

רע"מ תע"ל

בל"ד

חד"ש

יהדות התורה

מרצ

ש"ס

העבודה

60%

58%
52%

48%

45%

43%

40%

36%

34%
30%
26%

24%

12%

0%
התנועה

יש עתיד

הבית היהודי

הליכוד-ביתנו

* היחס מחושב על-סמך שיעור הנוכחות הממוצעת של חברי הסיעות מתוך סך ההצבעות שנכללו במדד
החברתי.
** שיעורי ההששתתפות הממוצעים נמדדים ביחס לשיעורים הממוצעים שנמדדו בכנס הקיץ הקודם )מושב
תשע”ג(.
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נספח  -טבלת נימוקים
נימוקי המשמר להכרעה

קישור
לפירוש
הצעת החוק

מס”ד

הצעת חוק

התמיכה
בהצעת
החוק

חשיבות
הצעת
החוק

תחומי ההשפעה
של הצעת החוק

1

חוק הטבות
לניצולי שואה
)תיקון מס' ,(4
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

ההצעה תשפר במעט את
רווחתם של ניצולי השואה
שעודם בחיים ושחלקם במצב
כלכלי קשה .כמו כן היא תאפשר
שימוש חופשי יותר בקצבה שהם
מקבלים.

http://goo.gl/
s4IT52

2

חוק הביטוח
הלאומי )תיקון
מס' ,(150
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

הקצאות לטיפולים
רפואיים ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מוגבלות
פיזית.

ההצעה מרחיבה את זכאותם
של בעלי נכות נפשית לסיוע של
המדינה ולטיפולים רפואיים
ותקטין את הנטל הכלכלי
המוטל עליהם.

http://goo.gl/
csglCw

3

חוק הביטוח
הלאומי )תיקון
מס' ,(151
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה.

ההצעה תצמצם את המצב בו
תמיכת המדינה בשארים תלויה
בחובו של המבוטח שנפטר
לביטוח לאומי .בהתאם לשיקול
דעתו של פקיד בט"ל תתמוך
בזכותם לקיום בכבוד.

http://goo.gl/
Q3yGdt

4

חוק התקשורת
)בזק ושידורים(
)תיקון מס' 59
והוראת שעה(,
התשע"ד–2014

התנגדות
חלקית

2

תנאי העסקה,
אפליה על רקע אזור
מגורים ,תנאים
לפעילות עסקית,
הנגשת מידע ושיתוף
ציבור.

ההצעה אינה מספקת מימון
נאות לחדשות המקומיות ,אינה
מבטיחה את העסקת העובדים
שפוטרו או את רמת החדשות
שיופקו .הסתייגות :ישנה
חשיבות רבה בעצם קיומן של
חדשות מקומיות המדווחות
מהפריפריה על הפריפריה.

http://goo.gl/
HLyQMO

5

חוק דמי מחלה
)היעדרות בשל
מחלת הורה(
)תיקון מס' ,(3
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,הוגנות
השכר ותנאי
העסקה ,אפליה על
רקע גיל ,תנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה מחזקת את זכויות
העובדים ואת הסיוע להורים
החולים .כמו כן היא מבטלת
הפליה בין הורה שנזקק
לתמיכת ילדיו בגיל צעיר ובין
כזה הנזקק לה מעל גיל .65

http://goo.gl/
pV68qE

6

חוק הנוער
)טיפול והשגחה(
)תיקון מס' ,(22
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מוצא,
הנגשת מידע.

ההצעה מגנה על זכויות הילד
והמשפחה במקרה של מחסום
שפה ,תוך איזון התיקון שהיא
מציעה במקרים דחופים .הוצאת
קטין מחיק משפחתו היא מהלך
קיצוני ביותר וההצעה מאפשרת
למשפחה ולקטין להתמודד עמו
בשפתם הם.

http://goo.gl/
SVn8i9

7

הצעת חוק
קביעת מועד
לתחילת הוראת
סימון מזון ארוז
מראש ומכלי
משקה,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

2

איכות ,נגישות
ומחיר של מזון
ושתיה ,יוקר מחיה
והנגשת מידע.

ההצעה מקלה על היצרנים
ומאפשרת משכי זמן ארוכים בין
שינוי לשינוי של אריזה ,תוך
שהיא פוגעת בזכותם של
הצרכנים לקבל את המידע
הנחוץ לבריאותם.
הסתייגות :האפשרות לשנות
אריזות במרווחי זמן גדולים
עשויה להוזיל את עלותם של
מוצרי מזון ושתיה.

http://goo.gl/
PlIwto
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הצעת חוק

התמיכה
בהצעת
החוק

המדד החברתי  -כנס חורף ,תשע”ד הכנסת ה19-
נימוקי המשמר להכרעה

קישור
לפירוש
הצעת החוק

חשיבות
הצעת
החוק

תחומי ההשפעה
של הצעת החוק

8

הצעת חוק ייצוג
הולם
לאוכלוסייה
החרדית במגזר
הציבורי )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ד2013-

התנגדות
חלקית

2

אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ובתנאי
העסקה נאותים,
אפליה על רקע דת
והשקפה.

ההצעה מבקשת לכפות חובת
ייצוג הולם של אוכלוסייה אשר
בחלקה הגדול ,בשל ההשכלה
שהיא רוכשת ,אינה יכולה
לעמוד בדרישות המכרזים .כמו
כן ,ההצעה חסרה התייחסות
להרכב האוכלוסיה כאשר מדובר
בייצוג הולם ברשויות מקומיות.
הסתייגות :החרדים זכאים
לייצוג הולם כמו קבוצות אחרות
באוכלוסייה.

http://goo.gl/
soetj0

9

הצעת חוק
ההוצאה לפועל
)תיקון – הוצאה
לפועל של
החלטות של
ועדת ערר
לפיצויים
ולהיטל השבחה
לפי חוק התכנון
והבנייה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

2

איכות ומחיר הדיור,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה ,תנאים
לפעילות עסקית
וחלוקת קרקעות.

ההצעה מקלה על בעלי קרקע
שזכו לפיצויים אך לא מקבלים
אותם ,מקצרת הליכים בפניה
להוצאה לפועל ומקלה על
מערכת בתי המשפט .כמו כן היא
שומרת על קניינו של הפרט אל
מול מנגנוני התכנון של המדינה.

http://goo.gl/
ze2VFb

10

חוק השאלת
ספרי לימוד
)תיקון מס` ,(7
התשע"ד2013-

תמיכה
מלאה

3

חינוך ממלכתי עד
סיום לימודים על-
יסודיים ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה.

הצעת החוק עשויה להקל על
ההורים בהוצאות על ספרי
לימוד ,ומקדמת חשיבה ירוקה,
כלכלית ומצמצת פערים.

http://goo.gl/
xinhpA

11

חוק הליכי
תכנון ובנייה
להאצת הבנייה
למגורים )הוראת
שעה( )תיקון(,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

איכות ומחיר הדיור.

הצעת החוק לא מציגה פתרונות
ברורים ,ואינה כוללת שיפור או
הקפדה על תכנון ראוי .כל חזות
החוק היא הגדלת ההיצע ללא
התחשבות בתכנון בהארכת
הוראה שעה ,וללא הפקת
לקחים מהוראת השעה
הקודמת.
הסתייגות :ההצעה עשויה
להטיב עם חלק מהאוכלוסיה
אם יגדל היצע הדירות.

http://goo.gl/
0fgUcU

12

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – הרחבת
מעגל הזכאים
למענק
לימודים(,
התשע"ד–2013

 7בעד; 4
נגד; 4
נמנעים

2

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,חינוך
ממלכתי עד סיום
לימודים על-
יסודיים.

הארכת תקופת הסיוע תקל על
ההורים הזכאים למשך זמן רב
יותר.
הסתייגות :הסכום הוא לא
מוגדל ,אלא אותו הסכום ,ודבר
זה מטעה את הציבור .אלו
שבאמת צריכים את התמיכה
יקבלו פחות ממנה ,ועלולים
לקבל פחות באופן יחסי אם
יאבדו את זכאותם.

http://goo.gl/
js5QRg

13

חוק הביטוח
הלאומי )תיקון
מס' ,(149
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,חינוך
ממלכתי עד סיום
לימודים על-
יסודיים.

העלאת תקרת הכספים עבור
ילדים בסיכון היא פעולה
חשובה למטרה חשובה .ההצעה
עשויה להגדיל את הסיוע
לילדים בסיכון ,על אף הגידול
הזניח בתקרה.

http://goo.gl/
wHvVWO
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הצעת חוק

התמיכה
בהצעת
החוק
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תחומי ההשפעה
של הצעת החוק

נימוקי המשמר להכרעה

קישור
לפירוש
הצעת החוק

חשיבות
הצעת
החוק

14

הצעת חוק
לתיקון פקודת
המסים )גבייה(
)צירוף שובר
לדרישת
תשלום(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

2

מיסוי ,הנגשת מידע.

חוק עשוי לקצר הליכים,
ולהנגיש את המידע לחייב
בצורה נוחה יותר וברורה יותר.

http://goo.gl/
VTzC6E

15

הצעת חוק
לתיקון פקודת
פשיטת הרגל
)הקצבה לזכאי
למזונות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה.

הצעת חוק חשובה" :הנושים"
החשובים ביותר של אדם הם
ילדיו .ראוי להבטיח אתמצבם
כמהלך ראשון בכל הליך של
פשיטת רגל ,ואין להשהות זאת
עד תום ההליך.זאת ,גם אם
ייתכן שקביעת תשלום מזונות
במהלך ההליכים תקשה על
פושט הרגל עודיותר בתקופה
קשה.

http://goo.gl/
01YLNQ

16

הצעת חוק
ההגבלים
העסקיים )תיקון
מס' ,(14
התשע"ד– 2013

תמיכה
מלאה

4

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

החוק המוצע עשוי להביא
לפיקוח הדוק יותר על קרטלים
ומונופולים במשק.

http://goo.gl/
L11BHn

17

הצעת חוק-
יסוד :הממשלה
)תיקון – נבחר
ציבור שהורשע
בעבירה שיש
עמה קלון(

תמיכה
מלאה

3

ייצוג הולם.

נבחרי ציבור שהורשעו בעבירה
שיש עימה קלון לא ראויים לכהן
בממשלה במדינה שלנו .החוק
יעזור אולי להתנהלות תקינה
יותר וישרה יותר.

http://goo.gl/
49zCdq

18

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – קצבת
נכות לעקרת-
בית( ,התשע"ג–
2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מגדר ומוגבלות
פיזית.

הצעת החוק תתרום לגישה
שוויונית כלפי נשים בכלל וכלפי
עקרות בית בפרט ,ותאפשר את
התקיימותן של עקרות הבית
בכבוד.

http://goo.gl/
4PP3BL

19

הצעת חוק
למניעת
הסתננות
)עבירות ושיפוט(
)תיקון מס' 4
והוראת שעה(,
התשע"ד–2013

התנגדות
מלאה

4

איכות הדיור,
נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,חינוך
ממלכתי עד סיום
לימודים על-
יסודיים ,אפשרויות
פרנסה לפי בחירה
ובתנאי העסקה
נאותים ,אפליה על
רקע גזע ,מוצא ,דת
ולאום.

ההצעה פוגעת בחופש התנועה
של מבקשי המקלט ,בזכותם
לפרנסה ,לחיים בכבוד ,למגורים
לפי בחירתם ולהליך משפטי
הוגן ,ומפלה אותם על רקע
מוצאם.

http://goo.gl/
YFM9sw

20

הצעת חוק
נציבות זכויות
הילד ,התשע"ג–
2013

תמיכה
מלאה

3

איכות הדיור,
כמותם ואיכותם של
המזון והשתיה,
נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,חינוך
ממלכתי עד סיום
לימודים על-
יסודיים ,אפליה על
רקע גיל ,דת ולאום
וייצוג הולם.

ההצעה תקדם את זכויותיהם
החברתיות  -בתחום החינוך,
הבריאות ,הזכות לקיום בכבוד -
של ילדים בהתאם לאמנה
הבינלאומית עליה חתומה
ישראל ותגן עליהן במקרה של
חקיקה מנוגדת.

http://goo.gl/
DzjFMP
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21

הצעת חוק
זכויות התורמים
למדינה,
התשע"ג–2013

התנגדות
מלאה

4

איכות ומחיר הדיור,
סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,נגישות
להשכלה גבוהה,
אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ושמירה
על תנאי העסקה,
אפליה על רקע
מגדר ,גזע ,מוצא,
דת ,לאום והשקפה,
וחלוקת קרקעות.

ההצעה מקדמת אפליה בשוק
הפרטי ,במשאבים ציבוריים
ובנגישות לחינוך גבוה של
אוכלוסיית הלא משרתים ,רבים
מהם מקבוצות מודרות ומופלות
מלכתחילה.

http://goo.gl/
h1MgkS

22

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – הכרה
בפגיעה מינית
בעבודה כתאונת
עבודה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,תנאי
העסקה ,אפליה על
רקע מגדר.

ההצעה תעזור לנפגעים
ונפגעות רבים יותר להתלונן ע"י
ההכרה בהטרדה כתאונת
עבודה ,קבלת קצבה והרחבת
משך הזמן להגשת התלונה.
הסתייגות :ההצעה מטילה חלק
מהאחריות הכספית על המדינה
ולא על המעסיק או המטריד.

http://goo.gl/
OdP7Je

23

הצעת חוק
הדיור הציבורי
)זכויות רכישה(
)תיקון מס' ,(6
התשע"ד–2013

התנגדות
מלאה

4

איכות ומחיר הדיור,
סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפשרויות
פרנסה לפי בחירה,
אפליה על רקע מצב
משפחתי ,רכוש
והכנסה ואזור
מגורים ,חלוקת
קרקעות ויוקר
מחיה.

ההצעה מקדמת מעבר מדיור
ציבורי לתמיכה בשכר דירה,
מקטינה את מאגר הדירות
לזכאים ,פוגעת בבטחון
הסוציאלי שלהם ודוחקת אותם
לפריפריה ולמעשה מעקרת את
חוק הדיור הציבורי מתוכנו.

http://goo.gl/
0xrIRx

24

הצעת חוק
ארוחה יומית
לתלמיד )תיקון -
הרחבת תחולת
החוק(,
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

3

כמותם ,איכותם,
נגישותם ומחירם
של המזון והשתיה,
סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה
ואזור מגורים ,ויוקר
מחיה.

ההצעה תרחיב את הנגישות
לארוחות חמות לילדים
מאוכלוסיות מוחלשות ,תגדיל
את הבטחון התזונתי שלהם
ותקטין את הפער בינם לבין
ילדים ממשפחות מבוססות
יותר.

http://goo.gl/
MyHa4M

25

חוק הנכים
)תגמולים
ושיקום( )תיקון
מס' ,(27
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד.

בעיות רפואיות נוטות לבוא
בצרורות ,וההבחנה בין כאלו
שנובעות ישירות מהפציעה ואלו
שלא מלאכותית .גם ריכוז
הטיפול מול גוף אחד יקל על
הנכים.
הסתייגות :יש תהום עצומה בין
נכי צה"ל לבין מי שהוא 'סתם
נכה' .אפשר היה לצפות לצעד
דומה ביחס לנכים בכלל.

http://goo.gl/
j0pr9I

26

הצעת חוק
הנכים )תגמולים
ושיקום( )תיקון
מס` ,(28
התשע"ד2013-

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפשרויות
פרנסה לפי בחירה,
אפליה על רקע
מוגבלות פיזית.

לא נכון מעשית וגם לא מוסרית,
להתנות קצבאות בבטלה
מוחלטת .וזה נכון גםלזכאים
אחרים בהבטחת הכנסה -
בעיקר לאור העובדה שקצבות
אלו לבדן אינןמספיקות לקיום
בכבוד .ההצעה גם מבטלת את
הפער בין לשון החוק למה
שקורהבשטח ,עניין חשוב
לכשעצמו.

http://goo.gl/
0aDfoi
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27

חוק שירותי
רווחה )מענק
הסתגלות
לנשים ששהו
במקלט לנשים
מוכות( )תיקון(

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

המענק המינימלי הזה הוא
תכופות הכסף היחיד שעימו
יוצאת האשה מהמקלט -
רצוישהיא תקבלו באופן מיידי,
כדי שתוכל לשכור דירה ולכסות
הוצאות ראשוניותמינימליות .זה
נכון שבעתיים כשמביאים
בחשבון את ילדיהן של נשים
אלה.

http://goo.gl/
RJKJGy

28

חוק עבודת
נשים )תיקון מס'
 ,(50התשע"ד–
2013

תמיכה
מלאה

3

הקצאות לטיפולים
רפואיים ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,תנאי
העסקה ,אפליה על
רקע מגדר ,מצב
משפחתי ,הורות
ומוגבלות פיזית.

אישה שילדה אושפז זקוקה
לחופשת לידה הולמת .ההצעה
תתרום לרווחת האם ,וגם לזו
של הילוד.

http://goo.gl/
c2g64p

29

חוק דמי מחלה
)היעדרות בשל
מחלת ילד(
)תיקון מס' ,(10
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ותנאי
העסקה.

הצעת החוק תאפשר להורים
לילדים בעלי מוגבלויות לטפל
בילדיהם מבלי לפגוע בפרנסתם
ותועיל בעיקר לבעלי הכנסה
נמוכה ,שאינם יכולים לוותר על
יום עבודה סתם כך.

http://goo.gl/
7gFpyp

30

חוק המכר
)דירות( )הבטחת
השקעות של
רוכשי דירות(
)תיקון מס' ,(7
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

מחיר הדיור ,תנאים
לפעילות עסקית.

נראה שנמשכת מגמה של תיקון
חוק המכר לטובת הקונים ,וזה
תהליך מבורך .כשהרוכש משלם
את מלוא התשלום אין סיבה
שהנכס שלו ישמש כערבות לבנק
בגין משכנתה שהיזם לקח.
התיקון המוצע מסדיר עוד פרט
בהתנהלות תקינה של הבנקים
מול רוכשי הדירות.

http://goo.gl/
pFPy2O

31

הצעת חוק
חובת המכרזים
)תיקון – מוסר
תשלומים(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאי העסקה
והתנאים לפעילות
עסקית.

הצעת החוק הזו חשובה מכיוון
שהיא אמורה להסדיר את מוסר
התשלומים הקלוקל של
המדינה ,ולתקן אותו גם
מבחינה כספית וגם מבחינה
מוסרית .עם זאת ,יש לשים לב
לאפשרויות בחוק לעקוף את
ההסדרים והתיקונים הללו.

http://goo.gl/
k2Cbn0

32

החוק להקלות
בשוק ההון
ולעידוד
הפעילות בו
)תיקוני
חקיקה(,
התשע"ד–2014

התנגדות
מלאה

3

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות.

הפחתת הרגולציה עלולה
לפגוע במשקיעים הקטנים,
ולהפקיר את שוק ההון לכוחות
הגדולים שפועלים בו.
הסתייגות :קשה להעריך את
ההשפעה של יוזמת החקיקה
הזו על מחירי התרופות,
וחברות אלו ממילא גורפות
רווחים נאים.

http://goo.gl/
hre8vr

33

חוק הפטנטים
)תיקון מס' ,(11
התשע"ד2014-

תמיכה
חלקית

2

הקצאות טיפולים
רפואיים ,תנאים
לפעילות עסקית.

חברות התרופות עלולות
להעביר את פעילותן לחו"ל ,אם
לא תהיה השוואה של חוקים
אלו למקובל בעולם.

http://goo.gl/
frDnyB

34

חוק בתי-
המשפט )תיקון
מס' ,(74
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
מגדר ,ייצוג הולם.

צעד חשוב להשגת שוויון מגדרי
במערכת המשפט ,לקידום נשים
במערכת מבחינת כמות
ומבחינת איכות ותפקיד.

http://goo.gl/
9pkJ3F
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35

הצעת חוק
סמכויות לשם
שמירה על
ביטחון הציבור
)תיקון מס' (3
)שירות כלוחם
כשיקול
לכשירות
מאבטח(,
התשע"ד– 2014
) -שם שונה(

התנגדות
חלקית

2

אפשרות הפרנסה
לפי בחירה.

האיסור על נשיאת נשק
לאזרחים בעלי עבר פלילי היא
הגבלה רלוונטית לביטחון
האזרחים.
הסתייגות :יש לאפשר לבעלי
עבר פלילי את הזכות לפרנסה
ולשיקום גם כמועסקים בתחום
האבטחה.

http://goo.gl/
E2ao8G

36

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – חובת
נוכחות מתורגמן
בדיוני ועדה
רפואית(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,הנגשת
מידע.

הבדיקה בוועדה הרפואית היא
רגע חשוב לחולים ,ואם אינם
יכולים להביע עצמם באופן
ברור ,אז המדינה צריכה לסייע
ברגע חשוב זה ,ולאפשר לחולה
לבקש את מה שמגיע לו.

http://goo.gl/
MqSGpR

37

חוק מס ערך
מוסף )תיקון מס'
 ,(44התשע"ד–
2014

תמיכה
חלקית

3

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית.

יישום החלטות ועדת טרכטנברג
הוא ערך בפני עצמו ,הגברת
האכיפה בתחום חשובה גם
היא.
הסתייגות:היוזמה כוללת
דרישות קשות מהעסקים
הקטנים והבינוניים .בדיון
בוועדת הכספיםטענו נציגיהם
של אלה שהדו"חות שיצטרכו
להפיק למס הכנסה יהיו נטל
בלתי נסבלמבחינה כלכלית.

38

חוק לשינוי סדרי
עדיפויות
לאומיים )תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
לשנים 2013
ו) (2014-תיקון(,
התשע"ד–2013

התנגדות
מלאה

4

איכות הדיור ,הזכות
לבריאות גופנית
ונפשית ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע רכוש
והכנסה ,מיסוי,
תנאים לפעילות
עסקית ויוקר מחיה.

לוקחים לעניים  -נותנים
לעשירים :הצעת החוק היא
רגרסיבית ,שכן מכלל הגזירות
שאפשר היה לבטל בזכות
המשאבים החדשים שנתגלו
אחרי גיבוש תקציב המדינה,
היא מבטלת דווקא את זו
הפוגעת בעשירונים העליונים,
ולא את אחת הגזירות הפוגעת
בעשירונים התחתונים .מוטב
היה לתמוך בשכבות החלשות
שאינן מרוויחות מהורדת שיעורי
המס.

39

הצעת חוק
מיסוי מקרקעין
)שבח ורכישה(
)תיקון מס' ,(77
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

3

מחיר הדיור ,מיסוי,
תנאים לפעילות
עסקית.

נראה כהקלה על הרוכשים  -אך
קשה לאזן את דחיית התשלום
מול ביטול הפטור .יתר על כן ,כל
הליך שמצריך בקשות מיוחדות
)ומאפשר שיקולי דעת מיוחדים(
מטריד.

40

הצעת חוק משק
הגז הטבעי
)תיקון – הגברת
התחרות(,
התשע"ד–2014

התנגדות
חלקית

3

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
ניהול משאבי הטבע,
ויוקר המחיה.

ההצעה עלולה להגביר את
הריכוזיות בענף שיווק הדלקים
לטובת מזקקי הגז הקיימים -
בפרט בתי הזיקוק באשדוד.
מכאן שהיא עלולה להפחית את
התחרות ולא להגבירה.
הסתייגות :אפשר שכניסת ספק
נוסף לשוק הגז תוזיל את
מחירו.

25
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41

הצעת חוק
ביטוח בריאות
ממלכתי )תיקון
מס' ) (56מסירת
מידע מרשויות
המדינה
לקופות-
החולים(,
התשע"ד2014-

תמיכה
חלקית

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני.

על פניו נראית כהצעה שתשפר
הן את מצב המטופלים הן את
מצבן של הקופות.
הסתייגות:קיים חשש שהצעת
החוק תאפשר לקופות החולים
להימנע ממתן שירותים
מסוימיםלמבוטחים ,מבלי
להבטיח שהגורם הציבורי
האחראי לספק את השירותים
האלה אכןמספק אותם במקומן.
בכך עלולה להיגרם פגיעה
בזכותם של מבוטחים אלה
לטיפולשוויוני.

42

הצעת חוק
ההוצאה לפועל
)תיקון מס' ,(43
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה,
מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
חופש המידע.

ביטולה לצמיתות של האפשרות
לאסור חייבים תורם להבטחת
זכותו של כל אזרח לחיים
בכבוד ,וכן משפרת את סיכויי
החייב להחזיר את החוב  -דבר
שמשפר את התנאים העסקיים
שלו ושל נושיו כאחד .למערכת
ההוצאה לפועל כלים אחרים
לשיפור הגבייה של חובות.
הסתייגות :פרסום שמו של
החייב בפומבי עלול להוביל
לפגיעה בפרטיותו.

43

חוק קידום
התחרות בענף
המזון,
התשע"ד2014-

תמיכה
מלאה

3

מחיר המזון
ונגישותו ,תנאים
לפעילות עסקית
והנגשת מידע.

ההצעה עשויה ליצור תנאים
הוגנים יותר בענף המזון ,הן
לצרכנים והן למשווקים
הקטנים ,ולהפחית את רווחי
היתר הנובעים מכוחם המופרז
של המשווקים הגדולים .האם
החוק אכן יוריד מחירים? ימים
יגידו .בכל מקרה יש למחות על
ביטול הדרישה למחירים זהים
בסניפים השונים  -המהווה
המשך פגיעה בפריפריה.

44

הצעת חוק
זכויות החולה
)תיקון – זכות
לנוכחות מלווה
בטיפול(,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
אפליה על רקע
מוצא.

ברור שיש לאפשר לחולים
הזקוקים לכך לבוא לטיפולים
עם מלווה  -חשוב שאדם יבין
מה קורה בכל רגע של הטיפול
בו.

45

הצעת חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירות( )תיקון
מס' ) (44שבתון
ביום הבחירות
הכלליות(,
התשע"ד–2014

התנגדות
חלקית

2

חלוקת משאבים
וניהול המשק,
שיתוף ציבור ,ייצוג
הולם.

בחירות לכנסת מחייבות הרבה
אנשים לנסוע למקומות שונים
ברחבי הארץ כדי לממשאת
זכותם להצביע ,ואילו בחירות
לרשויות המקומיות נוגעות למי
שחי במקום.ההצעה לא תפתור
את שיעור ההצבעה הנמוך ,היא
תפגע במעסיקים ותגדיל שלא
לצורך את הוצאות המדינה.
הסתייגות :מחירו של יום אחד
פעם בחמש שנים שווה את
השיתוף הדמוקרטי; יש ערך
להשוואת מעמדן של הבחירות
המקומיות לארציות.

26

קישור
לפירוש
הצעת החוק

http://
goo.gl/
3WxxK2
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46

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – הגבלת
שכר בייצוג בפני
המוסד(,
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

3

הזכות לבריאות
גופנית ונפשית,
סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע רכוש והכנסה
והתנאים לפעילות
עסקית.

בהחלט תחום הדורש הסדרה,
וזו תיטיב כמובן עם מי שאמצעיו
מועטים.
הסתייגות:היה ראוי לחוקק
באופן ברור יותר ,ולמעשה יש
כך הנצחה של הפרטת הייצוג
בפניהמוסד לביטוח לאומי,
במקום להבטיח שהמוסד עצמו
יסייע למבוטחים לממש
אתזכויותיהם ללא תשלום נוסף.

47

הצעת חוק
פיצויי פיטורים
)תיקון – הזכות
לפיצויי פיטורים
בעת סיום יחסי
עובד ומעביד(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאי העסקה.

חוק המיטיב עם השכירים,
ומחליש את כוחם של
המעבידים ,שבמצב הקיים
יכולים "לעודד" עובד להתפטר
ביוזמתו וכך לחסוך בדמי
הפיצויים .הצעת החוק מבטלת
את ההרתעה הכלכלית מפני
התפטרות ,המהווה מעין כבילה
של העובד למקום עבודתו.

48

הצעת חוק
למניעת הטרדה
מינית )תיקון –
העברת נטל
ההוכחה
במקרה של
פיטורין בשל
הגשת תלונה על
הטרדה מינית(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

3

תנאי העסקה,
אפליה על רקע
מגדר והעדפה
מינית.

הצעת החוק תסייע לנשים
להתלונן במקרים של פגיעה
מינית ללא חשש לאבד את מקום
עבודתן.
הסתייגות :העברת נטל
ההוכחה סותרת את חזקת
החפות במשפט הישראלי .כמו
כן ההצעה לא סוגרת פרצה
שאולי נפתחת כאן לסחיטה.

http://goo.gl/
FmuTNU

49

הצעת חוק ספרי
לימוד
דיגיטליים,
התשע"ג2013-

תמיכה
חלקית

3

חינוך ממלכתי עד
סיום לימודים על-
יסודיים.

הספרים הדיגיטליים עשויים
להקל על הלומדים ,לחסוך
בעלויות הנייר ,ולהיות ירוקים
יותר וידידותיים יותר למשתמש.
הסתייגות :חיוה הוצאת ספרי
לימוד דיגיטליים ,ללא הקצאת
מכשירים מתאימים לאוכלוסיות
החלשות ,עלולים להגדיל את
פערי החינוך בין אוכלוסיות
שיש להן לאלו שאין להן.

http://goo.gl/
mmuFIy

50

הצעת חוק
זכויות החולה
)תיקון – איסור
הפליה(,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני.

מדובר בהצעה פופוליסטית
ומיותרת ,שמקבלת מענה כבר
בחוק זכויות החולה ובשבועת
הרופאים .נוסף על כך כמעט לא
נמצאו מקרים שבהם חולים לא
זכו לטיפו מחמת גזעם ,מעמדם
בחברה או דעתם הפוליטית.
הסתייגות :יש בהצעה מיסוד
חוקי של היעדר אפליה.

http://goo.gl/
LK28Rd

51

הצעת חוק בנק
ישראל )תיקון –
ועדה לאיתור
הנגיד(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

2

שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות.

הצעה החוק שמה לה למטרה
להסדיר את הליך מינוי הנגיד.
הסדרה זאת נראית נדרשת לאור
הפארסה במינוי האחרון.
הסתייגות :ועדת איתור קיימת
כבר היום  -ועדת טירקל .כמו כן
לא ברור איך תימנע ועדת
האיתור מהאינטרסים
הפוליטיים הכרוכים בדבר.

http://goo.gl/
BHQlat
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52

הצעת חוק
המועצה
להשכלה גבוהה
)תיקון – שלילת
תשלומים
מתקציב
המדינה עבור
סטודנט
משתמט(,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

4

נגישות להשכלה
גבוהה ,אפשרויות
פרנסה ,אפליה על
רקע מוצא ,דת,
לאום ,השקפה
ומוגבלות פיזית.

הצעת החוק מפלה לרעה את מי
שלא יכול לשרת בצבא .על אף
ההצהרתיות של ההצעה ,היא
לא תחול על שתי האוכלוסיות
הגדולות של הלא מתגייסים -
חרדים וערבים .נשאלת השאלה
האם הצעת החוק הזאת נחוצה
ומה היא מידת ההשפעה שלה,
וכן האם זוהי הדרך המתאימה
להפעיל סנקציות על לא
מתגייסים .ההצעה פוגעת
בזכות לחינוך והשכלה.
הסתייגות :ההצעה עשויה
להיות זרז לגיוס.

http://goo.gl/
HqMuvU

53

הצעת חוק חוזה
הביטוח )תיקון
מס' (6
)התיישנות
ממועד זכות
התביעה(,
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
תנאים לפעילות
עסקית.

הצעת החוק תשפר את סיכוי
המבוטח לקבל את המגיע לו
מחברת הביטוח ,גם אם עבר
זמן ממועד האירוע שבגינו
המבוטח הפעיל את הביטוח
שלו.
הסתייגות :יש לוודא
שהמבטחים לא ישנו את
הפוליסות ולא יגלגלו את
העלות על הציבור.

http://goo.gl/
uZSlcM

54

הצעת חוק
רשות השידור
)תיקון – פטור
מאגרה בבתי
חולים(,
התשע"ג–2013

התנגדות
חלקית

2

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית.

הצעת החוק מבקשת לתת
הטבות מס לחברה המשכירה
את מכשירי הטלויזיה בבית
החולים באצטלה של התחשבות
בחולים .הצעה זו לא תטיב עם
האזרחים והמטופלים.
הסתייגות :יש לוודא שגם
הצרכנים בסוף יהנו מהצעת
החוק ,אם אכן תתקבל.

http://goo.gl/
gu6f5j

55

הצעת חוק
התכנון והבנייה
)תיקון – הגבלת
תקופת
ההפקעה לייעוד
ציבורי(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

3

מחיר הדיור ,חלוקת
קרקעות.

הצעת החוק תביא לכך שלא
תהיה הפקעה ללא ניצול השטח
המופקע.
הסתייגות :לא ברור למה דרוש
פרק זמן ארוך כל כך למימוש
הקרקע שהופקעה.

http://goo.gl/
BgKn4D

56

הצעת חוק
גילויי עניינים
של נבחרי ציבור,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות,
חופש מידע וייצוג
הולם.

השקיפות שמבקשת הצעת
החוק להחיל על נבחרי הציבור
תסייע לציבור להבין ביתר קלות
האם האינטרס הציבורי הוא זה
שמקודם או שמא האינטרס
הפרטי של הנבחר .הגברת
השקיפות לא רק תרחיק את
השחיתות אלא אף תגביר את
מחויבות חברי הכנסת לציבור
בוחריהם.

http://goo.gl/
Ut8xsV

57

הצעת חוק
ביטוח בריאות
ממלכתי )תיקון
– מתן טיפולי
שיניים ,פה
ולסת למבוטח
עם שיתוק
מוחין(

תמיכה
חלקית

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מוגבלות
פיזית.

מטרת החוק ראויה ,ונראה
שהשגת מטרת החוק תעזור
לאוכלוסיות נזקקות.
הסתייגות :לא ברור מדוע
ההצעה מחושבת בנפרד מסל
התרופות .ההצעה מבקשת
לאפשר לקבוצה אחת טיפולים
על חשבון קבוצה אחרת.

http://goo.gl/
uMPwG7
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58

הצעת חוק
חופש המידע
)תיקון – תחולה
על מוסדות
להשכלה
גבוהה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

חופש המידע,
הנגשת מידע.

חוק חופש המידע צריך לחול גם
על עבודת האוניברסיטאות ,ואין
לפטור אותן מחובת השקיפות.
כל זאת ,ללא פגיעה בחומרים
המחקריים של מוסדות אלה.

http://goo.gl/
04PCW2

59

הצעת חוק
הרשויות
המקומיות
)השעיית ראש
רשות מקומית
בשל הגשת כתב
אישום( )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ד2013-

תמיכה
חלקית

4

ייצוג הולם.

הצעת החוק מנסה להיות חומת
מגן בפני השחיתות .טוב שהדבר
יעוגן בקריטריונים חוקיים
במקום לחכות להכרעת בית
המשפט בכל מקרה ומקרה.
הסתייגות :אם יש קריטיונים לא
ברור למה נדרשת ועדה שתחליט
בנושא .ההצעה עלולה לפגוע
בחזקת החפות ובהליך
הדמוקרטי של בחירות.

http://goo.gl/
KI2l5y

60

הצעת חוק
עידוד העסקת
אנשים עם
מוגבלות,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מוגבלות פיזית,
תנאים לפעילות
עסקית.

הצעת החוק תקדם את
ההעסקה של בעלי מוגבלויות,
שיכולתם להתפרנס מעטה שלא
באשמתם .עידוד ההעסקה
תשפר את השתלבותם של בעלי
המוגבלויות בחברה.

http://goo.gl/
xlvjOm

61

הצעת חוק
הגשת עצומות
לכנסת,
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
מגדר ,העדפה
מינית ,מצב
משפחתי ,הורות,
גיל ,מוצא ,דת,
לאום ,השקפה,
רכוש והכנסה,
ייחוס ואזור מגורים,
שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות,
הנגשת מידע ,שיתוף
ציבור וייצוג הולם

ההצעה עשויה להגדיל את
השתתפות הציבור בתהליכי
קבלת ההחלטות ולהשפיע
עליהם .בד בבד ,ההצעה עשויה
לתרום לחיזוק הקשר בין
הציבור לנבחריו ולהביא לאמון
גבוה יותר בהם.

http://goo.gl/
Lt4zfn

62

הצעת חוק
שוויון
ההזדמנויות
בעבודה )תיקון
– נקיטת
אמצעים בידי
מעביד(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

3

הוגנות השכר ותנאי
ההעסקה ,אפליה
על רקע מגדר,
העדפה מינית ,מצב
משפחתי ,הורות,
גיל ,גזע ,מוצא ,דת,
לאום ,השקפה,
ייחוס ומוגבלות
פיזית.

החובה להפעיל אמצעים
למניעת אפליה שההצעה
מטילה על המעביד תסייע לא
רקלמניעת האפליה נגד מגזרים
רבים ושונים אלא גם למודעות
לנושא מצד מעסיקים.
הסתייגות:גלגול האחריות
למניעת אפליה לידי ממונה
מטעם המעביד עלול לבטא
התנערות שלנציבות שוויון
ההזדמנויות בעבודה ,ושל
המדינה ככלל ,מהאחריות
לאכוף אתחוקיה.

63

הצעת חוק
חובת הדיווח
של מוסדות
פיננסיים על
כספים ללא
דורש ,התשע"ג–
2013

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,הנגשת
מידע.

בוודאי ראוי לעזור לאנשים
לאתר את כספיהם שלהם,
שנעלמו אי שם במבוכי
הבירוקרטיות והשנים .זהו סיוע
עקיף של המדינה לבטחון
סוציאלי ובעיקר ליצירת
שקיפות שבעלי עניין בורחים
ממנה .היעדר סנקציה על אי
פרסום פוגע ביעילות ההצעה,
וחבל.
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64

הצעת חוק
לתיקון פקודת
השותפויות )מס'
) (5ממשל
תאגידי
בשותפות
מוגבלת
ציבורית(,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,שקיפות
בתהליכי עיצוב
מדיניות ,הנגשת
מידע ,שיתוף ציבור,
יצוג הולם.

ההצעה משאירה או מעבירה
יותר כח לידי ציבור המחזיקים
ומאפשרת פיקוח רב יותר שלהם
על החברות בהן השקיעו את
כספם .השוק העסקי והפיננסי
פרוץ עד כדי הפקרות ,וראוי
להסדיר ולהגביל את פעילותו.

65

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – הרחבת
הגדרת ילד
לעניין ביטוח
שאירים(,
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

2

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,נגישות
להשכלה גבוהה,
אפליה על רקע מצב
משפחתי וגיל.

לאור השינויים המפליגים
בחברה ,בין השאר בשוק
העבודה ובתוחלת החיים,
מהשנחשב פעם "בגיר" לצורך
פרנסה כבר לא ממש רלוונטי
בימינו .כלומר ,הוריםממשיכים
לתמוך בילדיהם יותר זמן ,ולכן,
באשר נפטרו ,ראוי שהילדים
יהנומתמיכה לתקופה ממושכת
יותר.
הסתייגות :לא ברור מדוע החוק
מתייחס רק למי שלומד  -גם
צעיר בן  18שלא לומד או משרת
בצבא זקוק לתמיכה.

66

הצעת חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירות( )תיקון
– העלאת אחוז
החסימה(,
התשע"ג–2013

התנגדות
חלקית

3

שיתוף ציבור וייצוג
הולם.

הצעת החוק מחזקת את
החזקים ומחלישה את החלשים.
ככלל ,אנחנו בעד ייצוגרב-גוני
ככל האפשר ,בוודאי ובוודאי
ברמה המקומית ,שהיא המיידית
ביותר .יתרעל כן ,לא בטוח
שהשלטון המרכזי צריך להתערב
עד כדי כך בשלטון המקומי.
הסתייגות :יתכן שבבחירות
המקומיות ,שם המחלוקות
האידיאולוגיות פחות עזות,
אפשר לצמצם במספר הרשימות.

67

הצעת חוק
הפחתת הגירעון
והגבלת
ההוצאה
התקציבית
)תיקון מס' ,(14
התשע"ד–2014

התנגדות
מלאה

4

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד; חלוקת
משאבים וניהול
המשק

במסגרת המדיניות הכוללת של
הממשלה ,קשה לצפות לטובות
מהגבלת הוצאותיה כפי שמוצע
כאן .שינוי כלל ההוצאה עתיד
לגרור איתו קיצוצים נרחבים
בהוצאה הציבורית -כחלק
ממגמה מתמשכת של התפרקות
מאחריות המדינה לאזרחיה.

http://goo.gl/
lTTmts

68

הצעת חוק
לתיקון פקודת
העיריות )מס'
) (136מועד
החלטה בדבר
הטלת ארנונה
כללית(,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

מחיר הדיור ,מיסוי,
תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר
המחיה ,שקיפות
בתהליכי עיצוב
מדיניות והנגשת
מידע.

ההצעה תאפשר להתכונן
לשינויי ארנונה זמן רב יותר
מראש ,ובכך תגביר את
השקיפות בהתנהלות הרשויות
המקומיות ,ועשויה להשפיע על
הוצאות עתידיות של משקי בית
ועסקים.

http://goo.gl/
nFGIV0

69

הצעת חוק
לתיקון פקודת
מס הכנסה )מס'
 ,(200התשע"ד–
2014

תמיכה
מלאה

3

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית.

ביטול כפל המס הבלתי מוצדק,
וקירוב ישראל לנורמות של
השוק הגלובלי ,יביא ליצירת
מערכת מס הוגנת יותר.
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70

הצעת חוק
לימוד חובה
)תיקון מס' ,(16
)תיקון מס' ,(9
התשע"ד–2014

התנגדות
מלאה

4

סיוע המדינה
להבטחת קיום
בכבוד ,חינוך ראוי
מגיל הגן ועד סיום
הלימודים העל-
יסודיים ,יוקר
המחיה ושקיפות
שלטונית.

הצעת החוק מספקת דוגמא
לאחת השיטות הבעייתיות של
התחמקות המדינה
מחובותיה:דחייה מדי שנה של
חוק שכבר עבר והתקבל -
במקרה הזה כמענה חלקי
למחאת הקיץ של  .2011ההצעה
פוגעת בכל הילדים שהוריהם
אינם מסוגלים לקנות עבורם
חינוךראוי ,ומנציחה חוסר
שוויון לאורך כל חייהם .מדובר
גם בהעלאת יוקר
המחיה:ההוצאה עבור גני
ילדים מהווה מרכיב משמעותי
בהוצאות משק הבית.
הדחיותהשנתיות גם פוגעות
בשקיפות השלטונית ,ויוצרות
מצב של תעתוע מתמשך:
החוקעצמו עובר וזוכה
לשבחים ,ואחר נדחה כמעט
במסתרים מדי שנה.

http://goo.gl/
s1xn9L

71

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון – חישוב
דמי לידה
למבוטחת
עצמאית(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהטחת קיום
בכבוד ,אפשרות
הפרנסה לפי
בחירה ,בשכר הוגן
ובתנאי העסקה
הולמים ,אפליה על
רקע מגדר והורות,
מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
ויוקר המחיה.

ההצעה מתקנת אפליה
משמעותית נגד נשים
שמתפרנסות כעצמאיות .היא
מעניקה לנשים שבחרו לעבוד
כעצמאיות ,לצד ההורות,
ביטחון כלכלי גדול יותר
בתקופה שלאחר הלידה -
תקופה שמלווה בכל מקרה
בחוסר יציבות .שיטת
"ההעסקה העצמית" הולכת
ומתפשטת בעולם ובארץ,
ומגבירה את הצורך בתיקון
המתבקש הזה.

http://goo.gl/
xgzvTV

72

הצעת חוק
התקשורת )בזק
ושידורים(
)תיקון – עסקה
לרכישת שירות
של צד שלישי
ומסירת פרטי
זיהוי למנוי(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית והנגשת
מידע.

הצעת החוק מטילה על חברות
הסלולר אחריות לקבל את פרטי
העיסקה ,ולוודא שהעסקה
אינה מתבצעת עם קטינים .היא
מקטינה את הסיכוי לניצול
והונאה ,ולכן היא ראויה.
הסתייגות :הרעיון שחברות
הסלולר יקבלו תפקיד מפקח
הוא בעייתי.

http://goo.gl/
toX9zT

73

הצעת חוק
ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב(
)תיקון – פטור
מארנונה לנשים
ששהו במקלט
לנשים מוכות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,מחיר הדיור,
אפליה על רקע מצב
משפחתי ומגדר,
מיסוי ויוקר מחיה.

הצעת חוק ראויה ביותר,
שאמורה לעודד נשים שהוכו
למצוא מגורים לעצמן  -ולא
לחזור לחיות עם הבעל המכה.
הסתייגות:המדינה מטילה את
האחריות הכלכלית לשינוי על
הרשויות המקומיות ,מבלי
להגדילאת תקציביהן .חבל גם
שההצעה מופיעה בתוך חוק
ההסדרים.

http://goo.gl/
5cwm2B
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74

הצעת חוק
ההוצאה לפועל
)תיקון – הפטר
לחייב מוגבל
באמצעים(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,תנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה תמנע שעבוד לצמיתות
של חייבים שהסתבכו בחובות
בלי יכולת החזר ,ובכךתאפשר
להם חיים בכבוד .היא לא
תגרום פגיעה נוספת בנושיהם,
כיוון שהיא תופעלרק כשממילא
אפסו הסיכויים להחזר החוב.
יש לקוות שהמדינה תדע
להפעיל אתמנגנוני הבקרה
שלה כך שתוודא שאנשים
חייבים לא יתנהלו באופן לא
אחראי  -כדילקבל פטור
מחובותיהם.

http://goo.gl/
mNgm3p

75

הצעת חוק
הבנקאות
)שירות ללקוח(
)תיקון מס' ,(19
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר
המחיה ,חופש
המידע והנגשת
מידע.

מדובר בדרישה כמעט ברורה
מאליה להתנהגות מעט פחות
בריונית של הבנקים.
הצעתהחוק משפרת את מעמדו
של הלקוח מול הבנק ומצמצמת
את האפשרות לקנסות ועיקולים
שנובעים מחוסר ידע.

http://goo.gl/
7vCslW

76

הצעת חוק
קליטת חיילים
משוחררים
)תיקון –
השתתפות בשכר
לימוד(,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

נגישות להשכלה
גבוהה ,יוקר
המחיה.

כל זמן שחיילי החובה אינם
משתכרים שכר מינימום ,יש צדק
בהצעות המגדילות אתהתגמול
הניתן להם מבלי להפלות אותם
לטובה מבחינות אחרות )כגון
עדיפות בקבלהללימודים( .אבל
ההצעה לתת דווקא מענק לשנת
לימודים אקדמיים דווקא בעייתי
תומפלה :לא סביר להניח שמי
שאינו מסוגל לממן לימודים
מלאים יחליט ללמוד רקכי
השנה הראשונה בחינם ,ומצד
שני מי שמסוגל לממן לימודים
מלאים יקבל הנחהשל שנה
שיכול היה להסתדר בלעדיה.
בנוסף ,ההצעה מעמיקה את
האפליה ביחסלקבוצות כמו
חרדים וערבים.

http://goo.gl/
KT8IqR

77

הצעת חוק בתי
המשפט )תיקון –
בוררות חובה
בתובענה
כספית(,
התשע"ג–2013

התנגדות
חלקית

4

אפליה על רקע רכוש
והכנסה ,תנאים
לפעילות עסקית
וייצוג הולם.

גם אם ההצעה מציעה פיתרון
חלקי לעינוי הדין בבתי המשפט,
קשה לראות איךההפרטה
המוצעת של המערכת המשפטית
תפטור את הבעיה .ההפרטה
הזו עלולה לפגועבסעד המשפטי
שהאזרח מקבל ,וכן בשקיפות
ההליך המשפטי ,שלא יהיה
כפוף לכלסדרי הדין והפומביות
החלים בבית המשפט .העובדה
שגם עורכי-דין פעילים
יכוליםלהתמנות לבוררים מעלה
את הסכנה שהליך הבוררות
יושפע על ידי הקשרים
העסקיים של עורכי-הדין -
לרעת האזרח הקטן.

http://goo.gl/
OOLqIn
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חוק המכר
)דירות( )תיקון
מס' ,(6
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

2

נגישותו ,איכותו
ומחירו של הדיור,
התנאים לפעילות
עסקית ויוקר
המחיה.

ההצעה מצמצמת במשהו את
היתרון העסקי שיש למוכרי
הדירה על הקונים ,ומשפרתבכך
את תחושת הביטחון של
הקונים  -אם כי ייתכן
שהשפעתה על מחירי הדיור
תהיהזניחה .ההצעה אף
מקדמת את עקרון חופש המידע
 השפעתה המרכזית תהיהבתחום שקיפות העיסקה.
הסתייגות :ייתכן שמדובר
בתחום שאין צורך להסדירו
בחקיקה.

http://goo.gl/
huHECY

79

חוק המכר
)דירות( )תיקון
מס' ,(7
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

נגישות לדיור,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה ,תנאים
לפעילות עסקית
ויוקר המחיה.

הצעה ראויה ,שעשויה להיטיב
את עמדתם של רוכשי הדירות
מול המוכרים ,לשפר אתהתנאים
שבהם הם מתדיינים עם
המוכרים ,ואולי אף להוזיל את
המחיר באחוז או שניים.
הסתייגות :קיים חשש
שהקבלנים ימצאו את הדרך
לגלגל את הסכום בחזרה לתוך
מחיר הדירה.

http://goo.gl/
Spg90v

80

הצעת חוק סל
הקליטה )תיקון
– זכאות יוצאים
לשאלה(,
התשע"ג– 2013-
 -הצבעה שמית

התנגדות
חלקית

2

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע דת והשקפה.

ההצעה פוגעת בחופש הדת של
החרדים ע"י עידוד ותמיכה
ביציאה בשאלה ומציעה
להשתמש בכספי מדינה לשם
ערעור על שלמותה של הקהילה
החרדית.

http://goo.gl/
H8zPxQ

81

הצעת חוק מס
ערך מוסף
)תיקון – פטור
ממס במכירת
תרופות מצילות
חיים שאינן
כלולות בסל
הבריאות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מוגבלות
פיזית ,מיסוי.

ההצעה מפצה באופן חלקי על
אי-הגדלת סל התרופות
ומאפשרת לרבים יותר לקבל
טיפול תרופתי במחיר נמוך יותר.

http://goo.gl/
Q49mWG

82

הצעת חוק
פיקוח על בתי
ספר )תיקון –
העברת מבנה
של מוסד חינוך
מפיקוח ממלכתי
למוכר שאינו
רשמי(,
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

חינוך ממלכתי עד
סיום לימודים על-
יסודיים.

ההצעה "מלבינה" בתי ספר
נטולי אישורים ,אינה פותרת את
בעיות הבטיחות באותם מוסדות
לימוד ופותחת פתח למחדלים
עתידיים.
הסתייגות :ההצעה תקל על בתי
ספר בחינוך הבלתי רשמי לקבל
אישורי הפעלה ותקציבים
שישפיעו על הזכות לחינוך של
תלמידיהם.

http://goo.gl/
hTPNJn

83

הצעת חוק
הצבת מכשירי
החייאה
במקומות
ציבוריים
)תיקון(,
התשע"ב–2012

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
שוויוני והקצאות
טיפולים רפואיים.

ההצעה תקדם התקנת תקנות
להצבת מכשירי החייאה מצילי
חיים ותסדיר את הפיקוח
עליהם.

http://goo.gl/
786RPN
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84

הצעת חוק
הקולנוע
)הוראת שעה(
)תיקון מס' ,(2
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

2

אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ובתנאי
העסקה הולמים,
תנאים לפעילות
עסקית.

ההצעה ממשיכה את תמיכת
המדינה בתעשיית הקולנוע
וביוצרים ,מבטיחה יציבות
יחסית לשוק הקולנוע ולעובדים
בו ומפחיתה את תלותם בגופי
השידור המסחריים.

http://goo.gl/
H5ieoO

85

הצעת חוק
אמנת הפליט
להסדרת מעמד
מבקשי מקלט
ופליטים
בישראל,
התשע"ג–- 2013
הצבעה שמית

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע גזע ,מוצא
ולאום.

הצעת החוק שמה דגש על
זכויות האדם של הפליטים
ראשית כקבוצת אוכלוסייה
הזכאית להגנה ולמחיה ,שנית
מתוקף מחויבותה של ישראל
להסכמים בינלאומיים בנושא,
ושלישית עבור שילוב הולם של
הפליטים בתוך החברה
הישראלי ,תוך הוצאתם מאזורי
הריכוז בשכונות בדרום ת"א
ובאזורים אחרים בארץ.

http://goo.gl/
UyYuz7

86

הצעת חוק
האומנה,
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

4

איכות הדיור ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מצב
משפחתי ,הורות
וגיל.

ההצעה מסדירה את תחום
האומנה ,הן ביחס לזכויות הילד
והן ביחס לחובות וזכויות
משפחות האומנה עצמן.

http://goo.gl/
Dn70mK

87

הצעת חוק
לתיקון פקודת
הבנקאות
)עמלת פירעון
מוקדם(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

4

מחיר הדיור ,תנאים
לפעילות עסקית
ויוקר מחיה.

ההצעה מאפשרת תנאים
הוגנים יותר לפעילות הפיננסית
של משקי הבית מול הבנקים
למשכנתאות ,תוך הגבלת
יכולתם של הבנקים להכתיב את
תנאי סיום ההלוואה .הגבלת
גובה העמלה או ביטולה יקלו
על מחזירי המשכנתא ויגדילו
את התחרות בין הבנקים
במקרה של סיום החוב.

http://goo.gl/
Xqzugb

88

חוק התכנון
והבנייה )תיקון
מס' ,(100
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

איכות ומחיר הדיור,
תנאים לפעילות
עסקית ,חלוקת
קרקעות.

הצעת החוק לא פותרת בעיות
יסודיות של היעדר כוח אדם
במוסדות התכנון ,ועשויה
לפתוח פתח לתכנון לקוי.
הסתייגות :לזכות הההצעה
אפשר לומר שהיא מנסה לפתור
את הליקויים במוסדות התכנון
עצמם ,בניגוד ליוזמות כמו חוק
הווד"לים המבקשות לעקוף את
המוסדות הללו.

http://goo.gl/
YddsSp

89

חוק הפיקוח על
שירותים
פיננסיים )קופת
גמל( )הוראת
שעה(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

2

הזכות לחיסכון
פנסיוני.

הציבור עשוי ליהנות ממשיכת
הכסף ,בעוד שרווחיות הקופה
קטנה.
הסתייגות :לא ברור מה יהיה
שיעור המיסוי והעמלה על
פעולה המשיכה .בלי הוראה
מפורשת בחוק עשויות הקופות
לקבוע עמלה גבוהה.

http://goo.gl/
K8DJnU
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90

חוק לתיקון
פקודת מס
הכנסה )מס'
 ,(199התשע"ד–
2013

תמיכה
מלאה

3

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית.

הצעת החוק תתקן את עוול
חישוב המס המאוחד לבני זוג,
ומדובר בהקלה משמעותית
במיסוי לעסקים קטנים
ומשפחתיים.
הסתייגות :צריך לזכור כי
ההצעה להחיל את החוק באופן
רטרואקטיבי נדחתה ,ולפיכך
ישנם בני זוג שבעניינם הוצאו
שומות מס בגובה מאות אלפי
שקלים על לא עוול בכפם.

http://goo.gl/
nMLvqD

91

הצעת חוק משק
החשמל )תיקון
מס' ,(12
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

דחייה אין סופית בהוראת שעה
עושה צחוק מהליך החקיקה
ומיישומו .כמו כן ,עצם הכוונה
להפריט את חברת החשמל היא
שנויה במחלוקת וספק אם תביא
בשורה לצרכנים.

http://goo.gl/
IcIYjD

92

הצעת חוק
התכנון והבנייה
)תיקון – שימוש
בהפקעות
לקידום דיור בר-
השגה לצעירים(,
התשע"ג–- 2013
הצבעה שמית

תמיכה
חלקית

3

מחיר הדיור ,חלוקת
קרקעות ,יוקר
מחיה.

הצעת החוק מנסה להשתמש
בכלים ציבוריים על מנת לפתור
בעיה ציבורית  -בעית הדיור.
שימוש בקרקעות מופקעות לשם
קידום דיור בר השגה הוא
שימוש הולם.
הסתייגות :ההצעה להשמיש
את הקרקע למטרה נוספת אינה
ברורה דייה ,ולא ברור מי ידאג
לכך שאכן יוקצו קרקעות
מופקעות למטרה זו.

http://goo.gl/
hmhSzJ

93

הצעת חוק
לתיקון פקודת
התעבורה
)הגבלת תשלום
למורה נהיגה
בעד שימוש
ברכבו במבחן
נהיגה(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

לומדי הנהיגה הם צרכנים
שבויים ,והרגולציה במקרה זה
היא נדרשת על מנת לשמור על
מחירים סבירים.

http://goo.gl/
GvVQQp

94

הצעת חוק
לעידוד מקצוע
ההוראה,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

חינוך ממלכתי עד
סיום לימודים על-
יסודיים ,השכלה
מקצועית עד השגת
תעודת מקצוע,
נגישות להשכלה
גבוהה.

חינוך הוא הבסיס לצדק חברתי,
וההצעה אמנם פועלת לחיזוקו
באמצעות קידום מעמד המורה.

http://goo.gl/
fPZCuy

95

הצעת חוק
הגנה על
עתודות הגז
למען עצמאות
אנרגטית
לישראל,
התשע"ג–- 2013
הצבעה שמית

תמיכה
מלאה

4

ניהול משאבי טבע.

תושבי ישראל הם אלה שצריכים
ליהנות ממשאבי הגז .מתן
עדיפות לתושבי ישראל בעניין
זה ,וביתר שאת לדורות הבאים,
יביא לחלוקה הוגנת  -צודקת
ובת קיימא  -של משאבי הטבע
ששייכים לכולנו.

http://goo.gl/
KBvgnJ
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96

הצעת חוק
לתיקון פקודת
מסי העירייה
ומסי הממשלה
)פטורין( )פטור
מארנונה לאתרי
הנצחה(,
התשע"ג–2013

התנגדות
מלאה

2

ניקיון ובריאות
הסביבה ,מיסוי,
תנאים לפעילות
עסקית ,חלוקת
קרקעות וניהול
משאבי טבע.

ההצעה מקצצת בתשלומי
הארנונה לרשויות המקומיות,
החלשות בחלקן ,תוך
שהיאמעניקה הטבה למשרד
הבטחון המתוקצב היטב .כמו כן
היא מבטאת
תפישהמיליטריסטית המעדיפה
את זכר המתים על פני
האזרחים החיים.

http://goo.gl/
ssfaYC

97

הצעת חוק
ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב(
)תיקון – הנחה
מארנונה
לסטודנטים
ששירתו בצבא-
הגנה לישראל
או בשירות
לאומי(,
התשע"ג–2013

התנגדות
מלאה

3

מחיר הדיור ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,נגישות
השכלה גבוהה,
אפליה על רקע גזע,
מוצא ,דת ולאום,
מיסוי.

ההצעה מפלה בין קבוצת
הסטודנטים ששירתו שירות
צבאי או לאומי ובין אלו שלא
)בעיקר ערבים וחרדים( ,ועושה
זאת על חשבון ההכנסות של
הרשויות המקומיות.כמו כן ,היא
מצטרפת להטבות שונות
שמקבלים חיילים משוחררים
מגופים שוניםבמקום מענק אחד
מרוכז.

http://goo.gl/
sbTVVe

98

הצעת חוק
הפליה מחמת
גיל )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
אפליה על רקע גיל.

הצעת החוק קובעת שאין
להפלות על רקע גיל ,ובכך
כוללת אמירה ברורה בהקשר
זה.
הסתייגות:חוקים שונים לאיסור
הפליה כבר נקבעו בחקיקה
ראשית .מכאן שיוצא
שהחקיקההנוכחית היא
מיותרת .כמו כן בתחומים
מסוימים עלול להיווצר מצב של
הפליהמוגזמת לטובת מבוגרים
או תינוקות מחשש לתביעות.

http://goo.gl/
Toj9cm

99

הצעת חוק
שירות המדינה
)גמלאות( )תיקון
מס' ,(54
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

3

זכות לחיסכון
פנסיוני.

הצעת החוק מבקשת לאפשר
למי שעבדו בשירות המדינה
ליהנות מתנאי הפנסיה
שנחתמואך לא נכנסו לתוקף
בתקופת עבודתם .בכך היא
משווה את תנאיהם ,לתנאי
חבריהם.
הסתייגות:המימון של הפנסיות
מגיע מכספי משלם המסים .אין
הצדקה שכלל אזרחי
המדינהיממנו חגיגת פנסיות של
עובדים בשירות המדינה ,בשעה
שכלל הציבור סובלהפנסיות
דלות ומצומקות.

http://goo.gl/
LMT0if

100

הצעת חוק
הרחבת הייצוג
ההולם בשירות
הציבורי )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ובתנאי
העסקה הולמים,
אפליה על רקע
מגדר ,גיל ,גזע,
מוצא ,דת ,לאום
ומוגבלות פיזית,
שיתוף ציבור ויצוג
הולם.

ההצעה מקדמת ייצוג הולם
והעסקה של קבוצות מודרות
באוכלוסייה ,דבר שייטיב עימן
ועם החברה בכללה.

http://goo.gl/
eFtrmt
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101

חוק התקציב
לשנות הכספים
 2013ו2014-
)תיקון(,
התשע"ד–2013

התנגדות
מלאה

4

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,הוגנות
השכר ותנאי
העסקה ,מיסוי
ויוקר מחיה.

ההצעה פוגעת בשכבות
החלשות ומגדילה את אי
השוויון ,מקטינה את הכנסות
המדינהכך שתקציבי המשרדים
החברתיים ייפגעו ומיטיבה עם
השכבות החזקות אשר
יהנומהורדה בנטל מס
ההכנסה.

102

הצעת חוק
נכסים של נספי
השואה )השבה
ליורשים
והקדשה
למטרות סיוע
והנצחה( )תיקון
מס' ,(3
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מוצא ולאום,
יוקר מחיה וחופש
המידע.

ההצעה תשפר את מצבם
הכלכלי של ניצולי השואה ע"י
העברת הכסף אליהם,
צמצוםההשקעה באיתור
והנצחה וזירוז סגירת החברה.
את כל אלו יש לעשות בטווח
הקרובלפני שניצולי השואה
שעודם בחיים נפרדים מאתנו.

103

הצעת חוק
לתיקון פקודת
הנישואין
והגירושין
)רישום( )מס' (2
)אזורי רישום
לנישואין של
בני-זוג יהודים(,
התשע"ב–2012

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
בריאותי שוויוני,
תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר
המחיה.

ההצעה עושה צעד קטן לקידום
השוויון -היא מאפשרת יותר
בחירה לזוגות אשר מעוניינים
להתחתן דרך הרבנות,
ומאפשרת גם לזוגות חילוניים
להשתמש בשירותי הדת בצורה
נוחה.

http://goo.gl/
SFjkfN

104

חוק ניירות ערך
)תיקון מס' ,(53
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,שקיפות
בתהליכי עיצוב
מדיניות ,הנגשת
מידע וייצוג הולם.

הצבעה אלקטרונית תאפשר יתר
השתתפות והשפעה של בעלי
המניות ,כלומר ,מקלה
עלה ,99%-ואולי אף תקדם
התפתחות של מנגנוני שיח
דמוקרטי וירטואלי
סביבההצבעות.

http://goo.gl/
WLcYGC

105

הצעת חוק
התקשורת )בזק
ושידורים(
)תיקון מס' (57
)הרשות
והמועצה
לשידורים
מסחריים(,
התשע"ג–2013

התנגדות
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,שקיפות
בתהליכי עיצוב
מדיניות ,חופש מידע
והנגשת מידע,
שיתוף ציבור ,יצוג
הולם.

איחוד כלי הרגולציה בא על
חשבון השקיפות והדמוקרטיות
של אמצעי התקשורת .חסות זו
עלולה לאפשר אפלייה
בתקשורת על בסיס של דעה
והשקפה.

http://goo.gl/
2kxBOC

106

הצעת חוק
לפיקוח על
איכות המזון
ולתזונה נכונה
במוסדות חינוך,
התשע"ב–2012

תמיכה
חלקית

3

נגישות למזון
ואיכותו.

האספקה של מזון בריא לילדי
בתי הספר משפרת את השוויון
בנגישות הילדיםלבריאות  -בלי
תלות ברקע הסוציו-אקונומי
שלהם ולשיקולים מסחריים.
הסתייגות :לא ברור מקור
המימון ,וגם לא ברורים אמצעי
האכיפה.

http://goo.gl/
XcmAbC
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הצעת חוק
הצעת חוק
עבודת נשים
)תיקון – חופשת
אבהות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

תנאי העסקה,
אפליה על רקע
מגדר ,מצב משפחתי
והורות.

האפשרות הניתנת לגברים
להיעדר מן העבודה בתקופה
שאחרי לידת תינוק משפרת
הןאת תנאי העסקתם והן את
התנאים שנהנים מהם היולדת
והילוד .היא מונעת אתאפלייתם
הכלכלית של גברים ,שממילא
נעדרים מן העבודה על חשבונם,
וייתכןשתשפר גם את זכויותיהם
של אבות הומוסקסואלים.

http://goo.gl/
5L4IP6

108

הצעת חוק
אמות המידה
לזכאות לסיוע
מאגפי השיקום
והמשפחות
במשרד הביטחון
)תיקוני
חקיקה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

3

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
חלוקת משאבים.

הצעה חסכונית ,צעד בדרך אל
תקציב ביטחון שפוי .יש היום
אפליה לטובה לגבי מי שנפגעו
בזמן שירותם הצבאי כשבהרבה
מקרים אין לכך כל הצדקה.
הסתייגות :חייל עלול להיפגע
בתאונת דרכים ,בנסיעה
הכרוכה בתפקידו.

http://goo.gl/
TcA373

109

הצעת חוק
לשינוי חברתי-
כלכלי )תיקוני
חקיקה( )הגברת
התחרות(,
התשע"ב–2012

תמיכה
מלאה

4

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

יש בהצעה סעיפים חשובים
הנוגעים במונופולים ובתחרות
בשוק בארץ ,שעשוייםלהשפיע
לטובה על יוקר המחייה .למרות
החשש מתוצאותיה האפשריות
של הפרטת קווים ,זו התגלתה
עד כה כיעילה.

http://goo.gl/
FuHalK

110

הצעת חוק
תחבורה
ציבורית )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ג–2013

התנגדות
חלקית

3

איכות הדיור,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה ואזור
מגורים ,התנאים
לפעילות עסקית,
חלוקת קרקעות
ושיתוף ציבור.

ההיתר לעובד ציבור להיכנס
לשטחו של אדם כרוך בהפרה
יסודית של זכויות קנייןשל
האזרח .כמו כן ההצעה פוגעת
בזכות לפרטיות באמצעות
ההקמה של מאגר מידע.
הסתייגות:ההצעה אמנם תפגע
במעטים ,אולם עשויה להקל על
רבים אחרים ,שייהנו מקווי
התחבורה הציבורית שיוקמו
ומתוספת האכיפה בנתיבים
הייעודיים לתחבורהציבורית.

http://goo.gl/
pVK03k

111

הצעת חוק
לתיקון פקודת
התעבורה )מרכז
שירות ארצי
לעניין כרטיס
רב-קו(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע אזור
מגורים ,תנאים
לפעילות עסקית,
הנגשת מידע.

הצעה חסכונית שתייעל את אי
הסדר שקיים כרגע בתחום
ותשפר את השירות לצרכן.

http://goo.gl/
o9QKcy

112

הצעת חוק
פיקוח על מחירי
מצרכים
ושירותים )תיקון
– פיקוח על
מרווחי שיווק(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

4

נגישותם ומחירם
של מזון ומים ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד,
התנאים לפעילות
עסקית ויוקר
המחיה.

ההגבלה של פערי התיווך,
במקרה של מוצרי יסוד ,מאזנת
בין מנגנון השוק לביןאחריות
המדינה לנגישותם של מוצרים
בסיסיים .ייתכן שתביא להורדת
המחיר לצרכן.
הסתייגות :החוק עשוי לפגוע
רווחי העסקים הקטנים.

http://goo.gl/
YNyP2H
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הצעת חוק
היטל על דירת
מגורים ריקה
באזור היצע
דירות מגורים
נמוך ,התשע"ג–
 - 2013הצבעהשמית

תמיכה
חלקית

3

איכות ומחיר הדיור,
מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
חלוקת קרקעות
ויוקר מחיה.

קביעת היטל מוגדל על דירות
ריקות תביא או להגדלת
הכנסות המדינה ,או למכירת
הריקות ובכך להגדלת היצע
הדיור .משום כך הדבר יתרום
לניצול טוב יותר של מלאי
הדירות הקיים ,ובכך יש גם
יתרון סביבתי על פני בנייה
נוספת.
הסתייגות :לא ברור עד כמה
ההצעה ישימה וניתנת לאכיפה.

http://goo.gl/
kzlFgb

114

הצעת חוק
הגנת הצרכן
)תיקון – חובת
הצגת מחיר
מומלץ של
ירקות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

נגישות ומחיר של
מזון ושתיה ,תנאים
לפעילות עסקית
ויוקר מחיה.

ההצעה מגדילה את כחם של
הצרכנים ואת המידע הנגיש
להם ,מגדילה את התחרות
ועשויה לעזור בהורדת יוקר
המחיה.

http://goo.gl/
hFnnWT

115

הצעת חוק
הפרשנות )תיקון
– הגדרת הפליה
על רקע זהות
מגדרית או
נטייה מינית(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

2

ההצעה משפיעה על
זכויות אישיות ללא
אפליה על רקע:
מגדר/מין והעדפה
מינית.

ההצעה עשויה לבסס בחקיקה
את איסור ההפליה שעל בסיסו
יוכלו בעתיד נפגעים לבוא
בדרישות להגנה חוקית
מהמדינה ומבתי המשפט .כמו
כן היא בעלת חשיבות במימד
ההצהרתי.
הסתייגות :החוקים הקיימים
בנוגע לאיסור הפליה מספיקים,
הבעיה היא בחוסר אכיפה
מספיקה.

http://goo.gl/
pFDObd

116

הצעת חוק
לצמצום הגירעון
ולשינוי נטל
המס )תיקוני
חקיקה( )תיקון(,
התשע"ד2014-

התנגדות
מלאה

4

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,מיסוי ויוקר
מחיה.

ההצעה מעלה את נטל
התשלומים לביטוח לאומי על
העובדים ,בזמן שהיא ממשיכה
לדחות את הגדלת התשלומים
של המדינה לביטוח לאומי.

http://goo.gl/
0QSloi

117

חוק תשלום
קצבאות לחיילי
מילואים ולבני-
משפחותיהם
)תיקון מס' ,(6
התשע"ד–2014

תמיכה
חלקית

3

הקצאות לטיפולים
רפואיים ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע מוגבלות
פיזית ויוקר מחיה.

ההצעה מותירה על כנו את
הפיצוי המוגדל של המדינה למי
שנפצע בעת שירות מילואים,
שירות שהיא עצמה שלחה אותו
אליו.
הסתייגות :ההצעה מפלה בין
נפגעי עבודה לנפגעים
במילואים ,ובין ציבור המשרתים
לאלו שאינם משרתים.

http://goo.gl/
iJyiFL

118

הצעת חוק בית-
המשפט לענייני
משפחה )תיקון
– בני-זוג מאותו
המין( ,התשע"ג–
2013

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
מגדר ,העדפה
מינית ,מצב
משפחתי והורות.

ההצעה תאפשר לזוגות חד-
מיניים להתדיין כתא משפחתי
בבתי משפט ,ובכך היא מבטלת
את האפליה ממנה הם סובלים
בתחום זה ביחס לזוגות של
אישה וגבר.

http://goo.gl/
Vr3gFz

119

חוק לתיקון
פקודת מס
הכנסה )מס'
 ,(198התשע"ד–
2013

תמיכה
מלאה

3

מיסוי ותנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה תסדיר ותצמצם את
היכולת לתכנון מס "מופרז",
ובכך תעלה את הכנסות
המדינה ,תעמיק את הגביה
ותצמצם את אי השוויון בין אלו
שידם משגת ייעוץ מס ואלו שלא.

http://goo.gl/
k0xHl5
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הצעת חוק
הבנקאות
)שירות ללקוח(
)תיקון – הגבלת
הוצאות גבייה,
ריבית פיגורים
ושכר טרחת
עורך-דין(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

מחיר הדיור ,סיוע
המדינה בהבטחת
קיום בכבוד ,אפליה
על רקע רכוש
והכנסה ,מיסוי,
תנאים לפעילות
עסקית ויוקר מחיה.

ההצעה מגבילה את יכולת
הבנקים בהטלת ריביות פיגורים
על לווים ומקלה את הנטל
הכלכלי על לווים שנקלעו
לקשיים.

http://goo.gl/
0aU2N1

121

הצעת חוק
הגנת הצרכן
)תיקון – חובת
הנגשת שיחה
מוקלטת(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה,
חופש המידע,
הנגשת מידע ושיתוף
ציבור.

ההצעה מחזקת את כחם של
צרכנים מול חברות מסחריות,
גופים ציבוריים וחברות
ממשלתיות ,תאפשר להעמיד את
ההקלטות לרשות האזרחים
בכדי לאשר או לסתור טענות
הנוגעות להסכמים שבעל פה.

http://goo.gl/
iDSghe

122

הצעת חוק
רשות השידור
)תיקון – ביטול
אגרות רדיו
וטלוויזיה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

חלוקת משאבים
במשק ,מיסוי.

מדובר ברשת שידור ציבורית
שהמדינה צריכה לתקצב .הצעת
החוק הוגנת ,מצמצמת
אתהרגרסיביות של האגרה
ומפחיתה את הצורך בצעדי
גבייה דרקוניים.

http://goo.gl/
21DirG

123

הצעת חוק
הבטחת הכנסה
)תיקון – זכאות
אישה השוהה
במקלט לנשים
מוכות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

הצעה המחזקת את אחת
האוכלוסיות המוחלשות
בישראל  -נשים מוכות ,ולמעשה
גם ילדיהן .הצעה חשובה בגלל
משקלה המוסרי.

http://goo.gl/
6xhuxz

124

הצעת חוק
ההגבלים
העסקיים )תיקון
– פטור לתוצרת
חקלאית(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

נגישות מזון
ושתייה ,תנאים
לפעילות עסקית,
יוקר המחיה.

חלק חשוב מהמאבק בריכוזיות
בתחום המזון :הסיטונאים
התגלו כאחת החוליות
המזיקות בתהליך שמביא את
המזון אל שולחננו .זהו תיקון
חשוב כדי לפטור מן השורש את
בעית יוקר המחייה  -יש לקוות
שהמגדלים הקטנים לא ייפגעו.

http://goo.gl/
lI2zoH

125

הצעת חוק
הלוואות לדיור
)תיקון  -עיכוב
פינוי חייב(,
התשע"ג2013-

תמיכה
חלקית

3

מחיר הדיור ,ביטחון
סוציאלי ,תנאים
לפעילות עסקית

אין להשאיר אדם ללא קורת גג -
במדינה מתוקנת צריכה להיות
זכות יסוד אזרחית לדיור .בשנים
האחרונות מספר המשפחות
המפונות מבתיהם על ידי
חברות ציבוריות ובנקים נמצא
בעלייה .החוק יוצר איזון בין
הצרכים של הבנקים לצורכי
הלווים .הסתייגות :ההצעה
עלולה לעודד אנשים לקחת
משכנתא באופן חסר אחריות,
בתקופהשבה הביטחון
התעסוקתי בשפל .צריך לוודא
שהבנקים לא יגלגלו את עלות
הסיכוןהמוגבר לפתחם של
הלקוחות.

http://goo.gl/
vGmCn7
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הצעת חוק
הרשויות
המקומיות
)מימון בחירות(
)תיקון מס` ,(12
התשע"ד2014-

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
מגדר ,ייצוג הולם.

הכנסתן של נשים למקומות
ריאליים ברשימות מבורכת
ותורמת לתיקון האפליה נגד
נשים בחברה.
הסתייגות :מדובר במנגנון
כפייה שמגביל את זכותם של
ציבורים להרכיב רשימות
לבחירות כפי הבנתם .נשאלת
גם השאלה  ,מדוע מתמקדים
דווקא בנשים ,ולא מרחיבים את
היריעה לציבורים מופלים
אחרים.

http://goo.gl/
FjakXs

127

הצעת חוק
פקודת העיריות
)הוראת שעה(
)תיקון מס' (2

התנגדות
מלאה

3

אפליה על רקע רכוש
והכנסה ומקום
מגורים ,ייצוג הולם.

הצעה המפקידה כוח בלתי
מבוקר בידי אנשים שלא עברו
הכשרה מהספקת ,ומקדמת את
ההפרטה של שירות ציבורי
קלאסי .מתן אפשרות לרשויות
לממן את שירותי השיטור
באמצעות היטל מיוחד אף תיצור
מצב שבו רמת השיטור ברשויות
שונות תשקף את מצבן הכלכלי.
הארכת הוראת השעה ללא
הסבר וללא בדיקת היעילות
אינה תקינה.

http://goo.gl/
pFe7Tl

128

חוק התקנים
)תיקון מס' ,(10
התשע"ד–2013

התנגדות
חלקית

3

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

הצעת החוק מבקשת שנסמוך
על היבואנים ,שיקבלו אישור
לייבוא על סמך תצהיר בלבד.
נשאלת השאלה איזו אכיפה
תהיה על כך ומעקב
שהתצהירים על עמידה בתקנים
מחו"ל אכן נכונים .כמו כן ,לא
ברור שקיצור ההליכים והפחתת
מחיר הייבוא יתגלגלו לכיסו של
הצרכן ,בטח בצורה משמעותית.

http://goo.gl/
RVfYTV

129

הצעת חוק
מכירת רכב
משומש )זכאות
למידע לגילוי
נאות( )תיקון(,
התש"ע–2010

תמיכה
חלקית

1

תנאים לפעילות
עסקית ,יוקר מחיה.

מתן מידע על הרכב לקונה יגדיל
את כוחו של הקונה ויעודד
תרבות עסקית אתית.

http://goo.gl/
9255z8

130

חוק חופש
המידע )תיקון
מס' ,(9
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית ,שקיפות
בתהליכי עיצוב
מדיניות והנגדשת
מידע ,שיתוף ציבור.

החוק מקדם שקיפות ,שתבטיח
שימוש ראוי בכספי הציבור.
הסתייגות :ראוי לדאוג לכך שגם
התרומות יהיו שקופות,
ולהכניס בחוק תקנות שימנעו
התערבות ממשלתית בחלוקת
הכספים.

http://goo.gl/
EL6NOq

131

הצעת חוק
הרשות לפיתוח
הנגב )תיקון מס'
) (4תיקון(,
התשע"ג–2013

התנגדות
חלקית

2

אפליה על רקע גזע,
מוצא ,דת ,לאום
ואזור מגורים,
תנאים לפעילות
עסקית ,חלוקת
קרקעות וניהול
משאבי טבע.

ההצעה אמנם מעודדת מיזמים
חקלאיים ותיירותיים בנגב – אך
היא עושה זאת על חשבון
פגיעה בבדואים ,וכך גם בשוויון
ובדמוקרטיה.

http://goo.gl/
7RdzJS
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הצעת חוק
התקשורת )בזק
ושידורים(
)תיקון מס' (55
)רישיון לשירות
מודיעין(,
התשע"ב–2012

התנגדות
חלקית

2

תנאים לפעילות
עסקית ,חופש
המידע והנגשת
מידע.

הפרטת שירותי  144עלולה
לפגוע בפרטיותם של האזרחים,
עקב מסירת מידע לבעלי
אינטרסים דוגמת חברות
מסחריות .היא מטילה על
האזרח את האחריות לדרוש את
הסרתו מהרשימות במקום
להיפך.
הסתייגות :פתיחת שירותי 144
לתחרות עשויה להוזיל את
מחירם.

http://goo.gl/
fOounT

133

חוק הגנת
הצרכן )תיקון
מס' ,(36
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

2

הוגנות השכר ותנאי
העסקה ,תנאים
לפעילות עסקית.

מאחר שתווי הקניה הפכו
לחלק משמעותי ממשכורתם של
עובדים רבים במשק ,ההצעה
מגנה על זכויותיהם והופכת את
התווים לשקולים יותר לכסף
ממשי.

http://goo.gl/
fHTdk0

134

הצעת חוק
המכר )דירות(
)הבטחת
השקעות של
רוכשי דירות(
)תיקון –
הבטחת נכסי
בעלי דירות
בעסקאות מסוג
של התחדשות
עירונית(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

איכות ומחיר הדיור,
אפליה על רקע
רכוש ,הכנסה ואזור
מגורים ,תנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה מספקת בטחון
וערבויות לבעלי דירות
בפרוייקטים של פינוי-בינוי
במקרה של אי השלמת הבניה,
מגנה על זכויותיהם של דיירים
חלשים ואזרחים ותיקים אל מול
יזמי הפרוייקט.

http://goo.gl/
OVm4pg

135

הצעת חוק זכות
יוצרים )תיקון –
נגישות יצירה
ספרותית לאדם
עם מוגבלות(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

נגישות להשכלה,
אפליה על רקע
מוגבלות פיזית,
הנגשת מידע.

ההצעה תנגיש טקסטים לאלה
שהדבר נמנע מהם כיום ובכך
תצמצם פערים תרבותיים
וחינוכיים ,תוך פגיעה מידתית
בזכויות היוצרים.
הסתייגות :היה רצוי לשפות
איכשהו את המו"לים .חוק
חברתי נבון היה מחייב את
משרד החינוך לממן את עלויות
ההנגשה.

http://goo.gl/
I3K3Hy

136

הצעת חוק
ההוצאה לפועל
)תיקון – הגבלת
רישיון נהיגה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפשרויות
פרנסה לפי בחירה,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה.

ההצעה תמנע את הפגיעה
האבסורדית בחופש העיסוק של
חייבים ,שהחזר החוב שלהם
תלוי בעיסוקם כנהגים .נכון
להגביל את מהלכיה של
ההוצאה לפועל ,ואת יכולתם
של פקידים אלמוניים להרוס את
חייהם של אנשים קשי יום.
מדובר בתיקון חשוב לחוק אלים
המסכן את מטה לחמו של חייב.

http://goo.gl/
4XUNDg

137

הצעת חוק
לתיקון פקודת
בתי-הסוהר )מס'
) (41תעסוקה
אסירים(,
התשע"ב–2011

תמיכה
חלקית

2

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,הוגנות
בשכר ותנאי
העסקה ,זכות
השביתה.

ההצעה תעגן בחקיקה את
זכויות האסירים העובדים
ותגביל את האפשרות הפסולה
לנצל אותם להחלפת עובדים
שובתים .חוק חברתי שמטפל גם
בשכבות שנדחקות
מהאולכוסיה ,ושיקומן הוא חלק
מהתיקון החברתי הכללי.

http://goo.gl/
vX09w5
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חוק הסניגוריה
הציבורית
)תיקון מס' ,(19
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

השתתפות
דמוקרטית וייצוג
הולם.

ההצעה שומרת על זכותם של
אסירים לייצוג משפטי ולהליך
משפטי תקין ,שהן זכויות יסוד.
כמו כן ,ההצעה מצמצמת את
האפליה שבין אסירים בעלי
אמצעים לכאלו שאינם בעלי
אמצעים.

http://goo.gl/
N9EF9s

139

חוק שוויוןן
ההזדמנויות
בעבודה )תיקון
מס' ,(19
התשע"ד2014-

התנגדות
חלקית

2

אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ,הוגנות
השכר ותנאי
העסקה ,אפליה על
רקע מגדר ,מצב
משפחתי ,גיל ,גזע,
מוצא ,דת ,לאום,
השקפה ,ייחוס,
אזור מגורים
ומוגבלות פיזית,
שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות
וייצוג הולם.

הצעת החוק מבקשת לסרבל את
דיוני הוועדה המייעצת תוך
ריבוי של נציגים מאוכלוסיות
שונות .מצב זה שבו אוכלוסיות
סקטוריאליות שונות נדרשות
להיאבק על תקציבים עלול
להביא לא רק לפירוד בין
הקבוצות השונות אלא גם
למסמוס הדיונים ,להפיכתם
ללא ענייניים ,ולבסוף גם
לפגיעה בתקציבים.
הסתייגות :הצעת החוק
מעודדת ייצוג הולם של ציבורים
הנזקקים לקידום ולשוויון
זכויות בשוק העבודה.

http://goo.gl/
47ngUP

140

חוק עבודת
נשים )תיקון מס'
 ,(51התשע"ד–
2014

תמיכה
מלאה

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ובתנאי
העסקה הולמים,
אפליה על רקע
מגדר ,מצב משפחתי
והורות.

ההצעה מרחיבה את ההגנה על
נשים בזמן טיפולי פוריות
מסכנת פיטורים ומשפרת את
הבטחון התעסוקתי שלהן.

http://goo.gl/
C1AwlX

141

הצעת חוק
הצרכן )תיקון
מס' ) (39זיהוי
טלפוני של
עוסק( ,תשע"ד–
2014

תמיכה
חלקית

2

תנאים לפעילות
עסקית והנגשת
מידע.

ההצעה תשפר את שירות
המוצע לצרכן ותקל על
התקשורת שלו עם ספק השירות
או הטכנאי.
הסתייגות :רצון המחוקק
ב"שיפור השירות" אינו הצדקה
מספיקה לחקיקת חוק .כמו כן
ההצעה היתה יכולה לעבור
כתקנה ,אין צורך שחקיקה
תעסוק בעניינים פעוטים כאלו.

http://goo.gl/
6VSj3Z

142

הצעת חוק
למניעת אלימות
במשפחה )תיקון
מס' ) (15הארכת
תוקף צו הגנה(,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מגדר.

ההצעה תשפר את ההגנה על
נפגעי ונפגעות אלימות
במשפחה עד להסרת האיום של
הצד האלים .כמו כן ההצעה
מעניקה גמישות רבה יותר
למערכת המשפטית בבואה לדון
בצווי הרחקה.

http://goo.gl/
NMx8nR

143

הצעת חוק
הגנת הצרכן
)תיקון מס' (40
)שעות ביקור
במענו של צרכן(,
התשע"ד–2014

התנגדות
חלקית

2

אפשרויות פרנסה
לפי בחירה ובתנאי
העסקה הולמים,
תנאים לפעילות
עסקית.

ההצעה עשויה להאריך את
שעות העבודה של הטכנאים
ואינה מספקת הגנה על
זכויותיהם התעסוקתיות .כמו
כן ההצעה מתערבת בשירות
שמספקת חברה ללקוחותיה
ללא הבטחת זכות חברתית
כלשהי.
הסתייגות :הגעת טכנאים
בשעות הערב תקל על לקוחות
העובדים בשעות היום לקבל את
השירות מבלי להפסיד יום
עבודה לשם כך.

http://goo.gl/
wLdaux
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הצעת חוק גיל
פרישה )תיקון –
שינוי גיל
הפרישה
לעובדים בענף
הבניין(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

2

ההצעה משפיעה
על :סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,תנאי
העסקה ,זכות
לחיסכון פנסיוני
ותנאים לפעילות
עסקית.

ההצעה משפרת את תנאי
התעסוקה של קבוצת עובדים
חלשה במשק ועשויה להעלות
את האטרקטיביות של ענף
הבנייה לעובדים ישראלים.
הסתייגות:פרישה כפויה עשויה
להאריך את שנותיו של עובד
הבניין לשעבר כגמלאי עני.
כמוכן ,היעדר מקורות מימון
לעלייה בתשלומי הפנסיה
והירידה בהכנסות
המעסיקיםעשויה להביא
לפגיעה בבטחון הסוציאלי
בטווח הארוך.

http://goo.gl/
16lKHE

145

הצעת חוק
שותפות במיזמי
ביו-רפואה,
התשע"ד–2014

התנגדות
חלקית

3

מיסוי ותנאים
לפעילות עסקית.

לא ברור מדוע המדינה מבקשת
להגדיל את ההשקעות במיזמי
ביו רפואה דרך ההטבה
והקיזוזים של המס על
ההשקעה .אם המדינה רוצה
להשקיע בדבר היא יכולה
לעשותזאת ,אך ההצעה
הנוכחית תפצה על אובדן
ההשקעה מכספי משלם המסים
במקרה של איהצלחה ,או
שבמקרה של השקעה המוצלחת
רק המשקיע ירוויח ולא כלל
החברה.
הסתייגות :עידוד התעשייה
בתחום זה דורשת עידוד
השקעות .במובן הצר הזה
ההצעה עשויה לתרום לחברה.

http://goo.gl/
3MG1jU

146

הצעת חוק
לתיקון פקודת
בריאות העם
)איסור מתן
שירותי רפואה
פרטית בבתי
חולים
ציבוריים(,
התשע"ד–2013

תמיכה
חלקית

4

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה ,תנאים
לפעילות עסקית
ויוקר מחיה.

איסור השר"פ יצמצם את אי
השוויון שבין מטופלים בעלי
ומעוטי יכולת כלכלית,יפחית
תשלומים עבור ביטוחים
משלימים ויחזק את עקרון
השוויון ברפואההציבורית.
הסתייגות :הפגיעה בשכר
הרופאים הבכירים תגרום
לעזיבתם את מערכת הבריאות
הציבורית .כמו כן ,ישנה פגיעה
בזכות החולה לבחור רופא.

http://goo.gl/
Wgu2Hm

147

הצעת חוק
שלילת הזכאות
לדמי הביטוח
הלאומי
והבטחת הכנסה
עקב השתתפות
בפעילות
חבלנית נגד
מדינת ישראל,
תושביה
ואזרחיה
)תיקוני
חקיקה(,
התשע"ד–2014

התנגדות
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

העונש המוטל על כל עבריין
הוא תוצאה של רמת הענישה
המקובלת באותה עבירה ושל
ההגדרות החוקיות המגדירות
את העבירה שלו .שלילת זכויות
סוציאליות מתאפשרת במקרים
חריגים במיוחד ,ואין לעודד
שימוש רווח שלה ,כפי שמצוע
בהצעה הנוכחית.

http://goo.gl/
zZ8C3z
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148

הצעת חוק
כרטיסי חיוב
)תיקון – חובת
פרסום פרטי
ספק( ,התשע"ד–
2013

תמיכה
מלאה

2

תנאים לפעילות
עסקית והנגשת
מידע.

ההצעה תסייע לאזרחים
במעקב אחר הוצאותיהם
ובמניעת חיובים מוטעים .היא
מחזקת את בעלי כרטיסי
האשראי מול החברות
המנפיקות ,ותקל על כלכלת בית
נבונה יותר.

http://goo.gl/
bo3UBT

149

הצעת חוק
הנפט )תיקון –
הבטחת אנרגיה
לישראל והגבלת
ייצוא(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

מיסוי ,תנאים
לפעילות עסקית,
ניהול משאבי טבע
ויוקר מחיה.

ההצעה מאשרת את בעלות
המדינה על משאביה ורואה את
טובת הכלל על פני טובת
היזמים ,ופועלת להבטחת עתיד
אנרגטי לאזרחי המדינה .לכך יש
השפעה על ההוגנות בהקצאת
המשאבים ועל יוקר המחיה
בעתיד.
הסתייגות :העובדה שההצעה
נמנעת מלהגדיר מה תיחשב
לכמות "מספיקה" למשק מעלה
חשש שכוונתה היא הצהרתית
בלבד.

http://goo.gl/
ZGl62j

150

הצעת חוק
הבטחת הכנסה
)תיקון – גמלה
לבני-זוג(,
התשע"ד–2013

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מגדר ומצב
משפחתי ,יוקר
מחיה.

ההצעה מקדמת שוויון מגדרי
לנשים המקבלות הבטחת
הכנסה ,ועשויה להקל על נשים
התלויות בבעליהן במקרים
חריגים.

http://goo.gl/
jQhA7E

151

הצעת חוק
הכניסה לישראל
)תיקון  -החמרת
הענישה על
מסייעים
לשוהים בלתי
חוקיים(,
התשע"ד2013-

התנגדות
חלקית

2

נגישות לדיור ולמזון
ושתיה ,אפליה על
רקע אזור מגורים.

במצב העניינים הקיים ,תושבי
הגדה ימשיכו לחפש עבודה
בישראל  -וישראלים ימשיכו
להעסיק אותם .אין הצדקה
לפגוע בזכותם של כולם למזון
ולקורת גג ,ולהעניש בחומרה מי
שמסייע להם בקבלת צורכי
היסוד הללו ,מתוך הנחה
שכולם טרוריסטים או סייעני
טרור.

http://goo.gl/
0oT9Zp

152

חוק מעמד
ותיקי מלחמת
העולם השנייה
)תיקון מס' ,(2
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

2

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

ההצעה מגדילה את תמיכת
המדינה בקבוצת קשישים
נזקקים ,בדומה לתמיכה
בניצולי השואה.

http://goo.gl/
r2juHN

153

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון מס' (152
)דרישה לתשלום
דמי ביטוח בתוך
שבע שנים(,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,מיסוי
והנגשת מידע.

כמו ההתיישנות על עבירות ,כך
ראוי גם שתהיה התיישנות על
חובות .ההצעה תאפשר לאנשים
לשלם את חובותיהם בזמן,
וימנע צבירת ריבית על חובות
ישנים .ההצעה תאלץ את
הביטוח הלאומי להתייעל
ולנהוג באופן הגון מול
האזרחים.

http://goo.gl/
XF74r4

154

חוק הצעת חוק
לתיקון פקודת
העיריות )מס'
 ,(135התשע"ד–
2014

התנגדות
חלקית

3

אפליה על רקע אזור
מגורים ,תנאים
לפעילות עסקית,
חלוקת קרקעות
ויוקר המחיה.

הצעת החוק תגדיל באופן ישיר
את אי השוויון בין הערים
החלשות לערים החזקות ,תסיר
חסמים בפני תושבי הרשויות
החזקות  -ותדרדר את תושבי
הרשויות החלשות עוד צעד אחד
למטה.

http://goo.gl/
NZZuvw
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155

הצעת חוק
הממשלה )תיקון
– ועדת שרים
לענייני חקיקה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות,
חופש המידע,
הנגשת מידע ,שיתוף
הציבור.

סודיות הדיונים בוועדת השרים
היא אחת הבעיות המשמעותיות
ביותר במבנה השלטון הקיים.
הצעת החוק חשובה הן ברמה
העקרונית של קידום השקיפות,
והן ברמה של חיזוק הכנסת
והשבת האיזון הנכון בין הרשות
המבצעת והמחוקקת.

http://goo.gl/
dDuzXE

156

הצעת חוק
תאגידים לניהול
משותף של
זכויות יוצרים
ומבצעים,
התשע"ד–2014

תמיכה
מלאה

3

אפשרות הפרנסה
בשכר הוגן ובתנאים
נאותים ,זכות
התאגדות לעובדים,
הזכות לחתום על
הסכמים קיבוציים,
והתנאים לפעילות
עסקית.

ההצעה מבקשת להגן על זכותם
של אמנים ,תסריטאים ובמאים
לגבות את התמלוגים המגיעים
להם ,ולאפשר תמיכה באפשרות
להתפרנס מיצירה .אלמלא היו
היוצרים פרילנסרים ,היה
מדובר כאן באופן ברור בזכויות
עובדים.

http://goo.gl/
iLxvEW

157

הצעת חוק
החוזים
האחידים )תיקון
מס' ,(4
התשע"א–2010

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
רכוש ,תנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה מגינה על הצרכן מפני
חוזים דרקוניים שמנוסחים על
ידי חברות פיננסיות גדולות,
שהלקוח מחוייב לחתום עליהם
כלשונם כדי לקבל את השירות.
היא מחזקת את מעמדו מול
חברות גדולות ,במתן אפשרות
לפנייה ישירה לערכאות.

http://goo.gl/
hf9kLL

158

הצעת חוק
שירות חברתי
לגמלאים

התנגדות
חלקית

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד.

במקום להקצות לגמלאים
משאבי מדינה שיאפשרו להם
חיים בכבוד ,ההצעה כורכת את
זכותם לחיות בכבוד
ב"התנדבותם" לעבוד בשכר
נמוך משכר מינימום .בפועל אין
מדובר כלל בהתנדבות של
גמלאים ,אלא בהארכת שנות
עבודתם ,ועוד בשכר זעום ,ללא
הפרשות והטבות המגיעים
בזכות העבודה ,ועבור מספר
שעות עבודה ברמה של משרה
מלאה .כתוצאה מכך היא אף
מפלה לרעה קשישים שאינם
יכולים להתנדב.
הסתייגות :במקרים מסוימים
ההצעה עשויה לסייע לקשישים
מתנדבים לקבל תוספת
להכנסתם שלא הייתה אפשרית
בלעדיה.

http://goo.gl/
jrAc9g

159

הצעת חוק
הנגשה ושימוש
בנתונים
מגדריים )תיקוני
חקיקה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

3

הוגנות השכר ותנאי
העסקה ,אפליה על
רקע מגדר ,תנאים
לפעילות עסקית,
הנגשת מידע.

ההצעה תסייע לנשים בשוק
העבודה ע"י איסוף והנגשת
מידע על פערי שכר מגדריים.
הסתייגות :האפשרות הנתונה
למעסיקים לא למלא אחר
הוראות החוק במקרה בו הוא
כרוך בהוצאה כספית תפגע
ביעילותו ויישומו.

http://goo.gl/
yQHrl1

160

חוק שיקום,
קידום ושילוב
אנשים עם
אוטיזם
בקהילה,
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

3

נגישות לטיפול
בריאותי שוויוני,
סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מוגבלות פיזית.

הצעה נחוצה אשר יכולה להקל
על הסובלים מאוטיזם ועל
משפחותיהם.

http://goo.gl/
bF9aeq
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161

הצעת חוק גיל
הנישואין )תיקון
מס' ) (6העלאת
גיל הנישואין
המותר(,
התשע"ב 2012 -

תמיכה
מלאה

3

אפליה על רקע
מגדר ,מצב משפחתי,
גיל ומוצא.

בחברה שבה הנשים הן בדרך
כלל הנפגעות העיקריות
מנישואי קטינות ,עשויה
ההצעה למנוע את הפגיעה בהן
ולקדם את השוויון המגדרי.
בפרט ,נערות יוכלו לסיים את
חוק לימודיהן בטרם נישואים
וליהנות מפירות השכלתן.
הסתייגות :חסרה בהצעת החוק
הנמקה מדוע המדינה צריכה
להתערב בענייני אישות
באופנים העלולים להתנגש
במסורות של מיעוטים.

http://goo.gl/
VbUJho

162

הצעת חוק
מעונות יום
שיקומיים –
הוספת זכות
לשירותי תזונה

תמיכה
מלאה

2

נגישות לטיפול
רפואי שוויוני,
אפליה על רקע
מוגבלות פיזית.

חוק שייטיב עם חלשים ,ומהלכו
הגיוני ומדוד.

http://goo.gl/
rSn0YW

163

הצעת חוק
שעות עבודה
ומנוחה )תיקון –
פיצוי בגין אי
מתן מנוחה
שבועית(,
התשע"ג–2013

תמיכה
חלקית

3

תנאי העסקה,
אפליה על רקע רכוש
והכנסה.

חוק חשוב ,המגן על זכות
חשובה מבין זכויות עובדים .יש
לציין כאן ,שגם מתן יום חופשה
חלופי ,ביום שאינו יום חופשה
כללי של הציבור ,אינו מהווה
פיצוי מלא.
הסתייגות :באשר לאכיפת
החוק נשאלת השאלה אם לא
עדיף לחזק את ארגוני העובדים
 שייטיבו לייצג את האינטרסשל השכירים ,שעלולים לפחד
לעמוד על שלהם באופן עצמאי.

http://goo.gl/
2JKiEl

164

הצעת חוק גיל
פרישה )תיקון –
ביטול גיל
פרישת חובה(,
התשע"ג–2013

תמיכה
מלאה

4

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפשרויות
פרנסה לפי בחירה,
אפליה על רקע גיל.

פרישת עובדים לפנסיה צריכה
להיות מרצון ועל פי יכולת,
וההצעה עשויה לשנות את
היחס לעובדים המבוגרים.

http://goo.gl/
88ZAwh

165

חוק השקעות
משותפות
בנאמנות )תיקון
מס` (21
)תעודות סל
וקרנות סל(,
התשע"ב2012-

תמיכה
מלאה

3

תנאים לפעילות
עסקית.

הרגולציה בתחום נחוצה כדי
לייצג את האינטרס של הצרכנים
הקטנים מול בעלי ההון.
המהלך עשוי לייצב את שוב
ההשקעות הסולידיות .צריך
לוודא שתהיה לו שיניים.

166

חוק השקעות
משותפות
בנאמנות )תיקון
מס` ,(15
התש"ע2010-

תמיכה
חלקית

2

תנאים לפעילות
עסקית.

לא ברור אם מדובר בהטבה
לאזרחים או באפליה בינם
למוסדיים )שגם מנהלים כספים
פרטיים( .צריך לוודא שההצעה
מדויקת מספיק בהגדרת
המוטבים האפשריים של
ההנחות ,כך שההטבה אכן
תתגלגל לכיוון הציבור.
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167

הצעת חוק
הביטוח הלאומי
)תיקון מס` (151
)דמי לידה
לעובד שבת זוגו
אינה מסוגלת
לטפל בילד
מחמת נכות או
מחלה(,
התשע"ד2013-

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,אפליה על
רקע מגדר ,מצב
משפחתי ,הורות
ומוגבלות פיזית.

הצעת החוק תאפשר למי שזקוק
לקבל את דמי הלידה ,ובכך
ההצעה תקדם טיפול הורי טוב
יותר בתינוק.

http://goo.gl/
2VZ3kx

168

הצעת חוק
הנגשת רשת
אינטרנט
אלחוטית
במוסדות
ממשלתיים
וגופים ציבוריים
לציבור הרחב

תמיכה
חלקית

2

הנגשת מידע.

ההצעה תורמת להנגשת
שירותים ממשלתיים בכך שהיא
מאפשרת לנזקקים לשירותים
אלה ,לנצל את זמנם באופן יעיל.
הסתייגות :לא ברור שזה נושא
הדורש הסדרה בחוק.
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הצעת חוק
נציבי פניות
הציבור בגופים
ציבוריים,
התשע"ג2013-

תמיכה
חלקית

2

הנגשת מידע ,שיתוף
ציבור וייצוג הולם.

כאשר אזרח מתייצב מול מערכת
סבוכה ,טוב שתהיה לו כתובת
אחת ,של גורם שייצג את הצורך
שלו במידע בהיר ומוסמך מול
המערכת.
הסתייגות:לא ברור כיצד
ההצעה תיושם ,כיוון שאם נציב
תלונות הציבור במשרד
מבקרהמדינה אינו יוצא ידי
חובתו ,מה יועילו נת"צים
במשרדים נוספים? מה יהיה
סוגהפניות? עד כמה תהיה
יכולת לטפל בהן? מי יהיה השר
הממונה?
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הצעת חוק
הגנת הצרכן
)תיקון  -סיום או
שינוי תכנית
הטבות לצרכן(,
התשע"ד2014-

תמיכה
מלאה

2

תנאים לפעילות
עסקית ,הנגשת
מידע.

ההתערבות החקיקתית במקרה
הזה רצויה ,לאור העובדה
שהצרכנים שבויים
במערכתמורכבת שקשה לעקוב
אחריה .יידוע מראש על שינוי/
הפסקת הטבות מתבקש
במבוךההתקשרויות.
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הצעת חוק
המכר )דירות(
)תיקון  -שיעור
ריבית פיגורים(,
התשע"ג2013-

תמיכה
מלאה

3

מחיר הדיור ,תנאים
לפעילות עסקית.

הצעה שמתערבת בהתנהלות
השוק  -וטוב שכך .החוק מגן על
קונים חלשים המאחרים
בתשלום  -רוכשים חזקים עדיין
יוכלו להתמקח עם הקבלן
ולהגיע לתוצאות טובות יותר.
אגב 12 ,אחוז הם סכום גבוה
ביותר בהתחשב בריבית בשוק.
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הצעת חוק
לתיקון פקודת
מסילות הברזל
)מס` ,(8
התשע"ג2013-

התנגדות
חלקית

2

תנאים לפעילות
עסקית.

הרגולציה על מפעילי הרכבות
שמאפשרת הצעת החוק נראית
רכה מדי :ביטול הסנקציה
הכספית במקרה של העמדה
לדין פלילי ,אי חיוב בהטלת
סנקציות  -כל אלה פותחים
פתח להפקרות.
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המשמר החברתי hamishmar.org.il
מס”ד

הצעת חוק

התמיכה
בהצעת
החוק

המדד החברתי  -כנס חורף ,תשע”ד הכנסת ה19-
חשיבות
הצעת
החוק

תחומי ההשפעה
של הצעת החוק

נימוקי המשמר להכרעה
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לקידום הבנייה
במתחמים
מועדפים לדיור
)הוראת שעה(,
התשע"ד2014-

התנגדות
חלקית

3

איכות ומחיר הדיור,
חלוקת קרקעות
וניהול משאבי טבע,
שקיפות בתהליכי
עיצוב מדיניות
ושיתוף ציבור.

הסופרטנקרים שהרשות
המבצעת אוהבת לצאת איתם
למערכות מסוכנים מבחינה
סביתית ומבחינת התרבות
הפוליטית שהם מקדמים,
ובסופו של דבר גם לא באמת
מיטיבים עם הציבור ,אלא יותר
עם הקבלנים .לא כך צריך
לפתור את משבר הדיור בישראל.
שוב מדובר בהצעה שעוקפת
הליכי תכנון קיימים ומחלישה
אותם במקום הצורך הקיים
לחזק אותם.
הסתייגות :יתכן שהחוק בכל
זאת יסייע במשהו בפתרון משבר
הדיור.
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הפיקוח על
שירותים
פיננסיים
)תיקוני
חקיקה(,
התשע"ב2012-

התנגדות
חלקית

3

הזכות לחיסכון
פנסיוני ,תנאים
לפעילות עסקית.

ההצעה מאפשרת שורה של
שינויים בתכניות הביטוח
ובמבנה הבעלות על חברת
הביטוח ללא אישור מראש של
הרגולטור ,ובכך היא עלולה
לפגוע בביטחונם של המבוטחים
בחברות ביטוח .כיוון שלחברות
הביטוח יתרון מובנה על
המבוטחים בהבנת ההשלכות
של השינויים האמורים ,ההקלה
בפיקוח מרעה את מצבם של
המבוטחים בשוק הביטוח .ועדת
בכר ,והשינויים בחוק ב2005 -
שלחו את כספי הביטוח
והפנסיה שלנו לשוק ההון,
ומשם למחיקות ענק לטייקונים.
האם הגדלת סמכות הרגולטור
תדחק בו לפעול מול חברות
הביטוח?

http://goo.gl/
zzrxYS
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לתיקון פקודת
מס הכנסה )מתן
נקודות זיכוי
בגין ילדים לבני
זוג מאותו
המין(,
התשע"ד2013-

תמיכה
מלאה

3

סיוע המדינה
בהבטחת קיום
בכבוד ,הוגנות
השכר ,אפליה על
רקע מגדר ,העדפה
מינית ,מצב
משפחתי והורות,
יוקר מחיה.

ההצעה מסיימת אפליה פסולה
שהייתה קבועה בחוק ,ומעניקה
זכויות סוציאליות שוות לזוגות
חד-מיניים ולזוגות לא נשואים.
הסתייגות :אפשר לתהות מדוע
האפשרות לבחור מין מבני הזוג
יקבל את הטבת המס אינה
ניתנת לכלל הזוגות הנשואים.

http://goo.gl/
7dtkqT
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