
נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מנסה להגן על ציבור
חלש במיוחד שמצוקתו מנוצלת לרעה ע"י גורמים שציבור זה תלוי בהם

ובעזרתם. אמנם זו התערבות ניכרת של המדינה בעסקאות פרטיות
במשק, אך למרות זאת היא מוצדקת.עם זאת, הצעת החוק איננה פותרת
באופן עמוק את בעיית היסוד: עצם הצורך של זכאי קצבאות לשלם עבור
ייצוג אל מול הביטוח הלאומי כדי לזכות במה שהחוק מגדיר שהם זכאים

לו.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון מס' 159) (הגבלת

התשלום בעד טיפול
בתביעה), התשע"ד–2014

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תסייע בהנגשת המידע
לדיירים, והשקיפות והנגישות שלהן תידרש החברה המשכנת תעזור

להכפיף אותה לביקורת ולשפר את פעולתה. היה ראוי שההודעות לדיירים
יותאמו לשפתם לפי הצורך. בכל מקרה, הצעת החוק לא פותרת באופן

יסודי את הבעיות בהתנהלות החברות מול הדיירים, שהיא במקרים רבים
לא הוגנת ופוגענית, אלא מציעה פתרון נקודתי.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור
הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן
מידע לשוכר בדיור ציבורי),

התשע"ה–2014

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק המסדירה ומרכזת לראשונה את
עניין האומנה בישראל, באופן שנותן מענה לאחת האוכלוסיות החלשות -

ילדים ונוער בסיכון. חשיבות הצעת החוק היא בקביעת שלום הילד כעיקרון
העליון בבחינת הצורך באומנה ובהשמה. יש לציין שהצעת החוק אינה
כוללת את כל הדו"ח עליו היא מתבססת וכדאי להוסיף את הסעיפים

החסרים.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד הצעת חוק אומנה לילדים,

התשע"ה–2014

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, שתגביר את השקיפות בעבודת
הכנסת ובכך תתרום למאמץ לצמצם את השפעת ההון על נבחרי הציבור.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

חוק הכנסת (תיקון מס' 42)
(שקיפות בעבודת שדלנים),

התשע"ו–2015
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מעניקה הטבות במס

לשחקנים חזקים במשק, אינה קובעת הגדרות מחייבות לקרן להשכרה
למגורים ולא נראה שתעזור בפתרון הבעיות בשוק הדיור.

עברה ראשונה נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס

הכנסה (מס' 218),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, העשויה לעודד מכירת דירות של
משפרי דיור ויורשים, להגדיל את מלאי הדירות בשוק ולהביא לירידה

במחירן. עם זאת, סביר שהשפעתה תהיה מועטה.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין

(תיקון מס' 85),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, כי מדובר בהסדרה חקיקתית של
פסיקה, שנראית הגיונית כשלעצמה. ובכל מקרה התשלומים המדוברים

רלוונטיים לאוכלוסיות חזקות, שבהחלט יכולות לשלם עליהם מס כעל שכר
לכל דבר. עם זאת, יש גם טענה שזהו חוק שרירותי וגורף של משרד

האוצר, שמטרתו להעמיק את הגבייה.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס

הכנסה, (תיקון מס' 219),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מתירה כליאת מבקשי
מקלט במטרה להרחיקם מישראל, במקום להציע טיפול הולם בצרכיהם.

הכללתם של אבות לקטינים בהחוק, בניגוד לגרסאותיו הקודמות, מעוררת
חשש לפגיעה גם בילדיהם של כלואים.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק למניעת הסתננות
(עבירות ושיפוט) (תיקון מס'

5 והוראת שעה),
התשע"ו–2016

 המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעמיקה את רשת
ההגנה החברתית שהמדינה מעניקה לנשים ומעדכנת את החוק על סמך

מחקרים רפואיים חדשים.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון מס' 172) (תיקון
הגדרת לידה),
התשע"ו–2016
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בכל הצעת החוק המחזקת את הפריפריה. עם
זאת, מדובר בצעד קטן בלבד: כדי לחזק את אילת דרושים צעדים

משמעותיים בהרבה.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד

טיוטת חוק אזור סחר חופשי
באילת (פטורים והנחות

ממסים) (תיקון)(זיכוי ממס
ליחיד להכנסה חייבת מיגיעה

אישית)
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, כי לא ברור מדוע צריך לעודד

בנית מלונות חדשים ולא לטפל ולשפר את הקיימים, ולא ברורה תוספת
המגורים. הצעה מבקשת לעקוף מוסדות תכנוניים קיימים במקום לחזק
את אלה הפועלים כיום, ויכולה להביא לשימוש בקרקע שלא היה עובר

בועדות התכנון הרגילות.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

"הצעת חוק התכנון והבנייה
(תיקון מס' 106 והוראת

שעה), התשע""ו–2016  "

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהגבלת גובה שכר הטרחה
של עורכי הדין המטפלים בתביעות של ניצולי השואה תיטיב עם הניצולים.
הסתייגות: הקטנת התמריץ הכספי לעורכי הדין עשויה להקשות על ניצולי
שואה המבקשים להגיש תביעות. היה ראוי שהמדינה תדאג בעצמה לייעוץ

משפטי לניצולים ותייתר את הצורך בפנייה לשוק החופשי.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק נכי רדיפות
הנאצים (תיקון מס' 22),

התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגדילה את מענק
העבודה המשולם לאבות ואמהות חד-הוריים, משווה את אופן תשלום

המענק לעצמאים ותעודד אנשים לצאת לעבוד וכך לפתח את שוק
העבודה.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה
ולצמצום פערים חברתיים
(מס הכנסה שלילי) (תיקון
מס' 9), התשע"ו–2016

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק כיוון שהיא מציעה מנגנון דורסני
של פינוי כפוי מהבית, כסנקציה על התנגדות לפרויקט פינוי -בינוי, אף
שישנן לעתים סיבות מוצדקות (כמו עלויות גבוהות יותר לאחר השיפוץ)

להתנגדות דיירים לפרויקטים ממין זה.
עברה ראשונה נגד

הצעת חוק פינוי ובינוי
(פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי

בשל סירוב בלתי סביר),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שפינוי ובינוי הוא תופעה
רצויה מבחינת חברתית וכלכלית. הצעת החוק באה להגדיל את הבנת

ההליך אצל הדיירים ובכך מונעת שימוש לרעה בכוחו של היזם מול
הדיירים. חשוב להסדיר את התחום ולקבוע כללי הגינות עסקית על מנת

למנוע פגיעה באוכלוסיות חלשות.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק פינוי ובינוי

(הסכמים לארגון עסקאות
פינוי ובינוי), התשע"ו–2016

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק מכיוון שהדחת נבחרי ציבור
מכהנים מטעמים פוליטיים מהווה פגיעה משמעותית בזכות לבחור

ולהיבחר.
עברה ראשונה נגד

הצעת חוק-יסוד: הכנסת
(תיקון מס' 45) (השעיית חבר
הכנסת שהתקיים בו האמור

בסעיף 7א)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא צפויה להפחית את
התחרותיות בשוק הרכב ולהוריד את מחירי החלפים, להסדיר את שוק

העבודה על כלי הרכב ואת הפיקוח. כל אלו יכולים לעזור להפחית את יוקר
המחיה של בעלי הרכבים בישראל.

עברה ראשונה בעד הצעת חוק רישוי שירותים
לרכב, התשע"ג–2013

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום מחזקת את מגמת
הפוליטיזציה של התקשורת, דבר המסוכן לביקורת הציבורית על מהלכי

הממשלה ולתיקנות הליכי קבלת ההחלטות. העובדה שפוליטקאים ישלטו
בתקשורת ושיוכלו לקבוע באופן לא שיווני אגרות שידור היא חמורה ביותר.

למרות שלכאורה רשות אחת נראית כמו מנהל מסודר יותר ופחות
ביורוקרטיה, יש כאן הגדלת הריכוזיות בפיקוח על התקשורת, והחלשת

האיזונים והבלמים בין רשויות הפיקוח השונות.

עברה ראשונה נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק
ושידורים) (תיקון מס' 57)

(הרשות והמועצה לשידורים
מסחריים), התשע"ג–2013
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגבירה את הפיקוח
ומייעלת אותו מקדמת בעיני את מניעת השימוש לרעה בכוח העסקי.

הגברת הפיקוח על התנהלות המשק היא כלי למניעת שימוש לרעה בכוח
עסקי כלפי הצרכנים. יש לתמוך בחוק למרות שראינו שכאשר עניין כלשהו

חשוב לממשלה היא מצליחה לעקוף את הממונה.

עברה ראשונה בעד הצעת חוק ההגבלים
העסקיים (תיקון מס' 14)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, למרות שהיו קולות רבים שנמנעו
או התנגדו. הנימוקים בעד ונגד: החוק תורם לשוויון בכך שהוא מחליש את
החזקים, במקום לחזק את החלשים. הוא גם יוצר חוסר שוויון בין מבוטחי
הקרנות הוותיקות למבוטחי הקרנות החדשות וגם מאפשר למדינה להסיר

ידיה בהדרגה מהפנסיה.

עברה ראשונה בעד

הצעת חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח)

(תיקון מס' 28), (כריות
ביטחון לקרנות פנסיה

ותיקות), התשע"ד–2014
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מייצרת מנגנון דרקוני

של הפקעת קרקעות, המשלים את המנגנון עוקף התכנון של הוותמ"ל.
בכך הצעת החוק מגבירה את פגיעתה במנגנוני התכנון הקיימים

והמאוזנים.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור

(הוראת שעה) (תיקון מס' 3),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שלדידה המדינה תיקח
אחריות על ניהול משק הדבורים, שכיום מנוהל על-ידי גוף פרטי

מונופוליסטי. ההצעה טובה בעיקר ברמת אסדרת ענף הדבוראות.
הדבורים הינן משאב שיש לשמור עליו ולהשתמש בו לצורך פיתוח

החקלאות וקיום מקומות עבודה רבים, ולכן הפיקוח והניהול הממשלתי
נדרשים.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק להסדרת הצבה

של כוורת וייצור דבש,
התשע"ד–2014

רשות התאגידים היתה ועודנה אחד הגופים המסורבלים והקשים
באספקת מידע. חשוב שהמידע יהיה שקוף יותר. הצעת החוק הזו תביא

לסיומו של מונופול המידע, והיא צפויה להוריד את עלותו של שירות
ציבורי. יש לוודא שהחוק לא יתן לגופים חזקים מידע נגיש לשימוש לרעה

על חברות חלשות. כמו כן כדאי לציין שמדובר בהפרטה של שירות
ממשלתי. אולי היה עדיף לשפר את השירות הקיים.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק החברות (תיקון
מס' 25) (הסדרת ההחזקה
והשימוש במאגר מידע על
חברות), התשע"ד–2014

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מקדמת הקטנה של אי
השוויון תוך יצירת נורמות שכר הוגנות יותר מאלו שרווחות היום. הצעת

החוק מתייחסת למנהלים בחברות הפיננסיות, שמנהלות כספי ציבור, ולכן
הציבור צריך לפקח על משכורות עובדיהן.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק תגמול לנושאי
משרה בתאגידים פיננסיים
(אישור מיוחד ואי-התרת
הוצאה לצורכי מס בשל

תגמול חריג)

הצעת החוק מקדמת תנאי עבודה נאותים ומעגנת את התערבות השר
הממונה במקרים הנדרשים.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק לתיקון פקודת
הבטיחות בעבודה (מס' 8),

התשע"ה–2014
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שיש צורך אמיתי להפחית
בכמות השקיות - והאשפה בכלל - שאנו מייצרים. אמנם מדובר בהוספת

מחיר לסכום הכללי שמשלם הצרכן, אך החוק יכול ל'חנך' את הציבור
להקטין את ייצור האשפה, יפחית את הזיהום שנוצר משקיות האשפה

וייתרגם לחיסכון בהוצאות המדינה.

עברה ראשונה בעד הצעת חוק לצמצום השימוש
בשקיות נשיאה חד-פעמיות

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שדרך הארכת התקציב
הדו-שנתי היא פוגעת ביכולתה של הכנסת לפקח על עבודת הממשלה ועל

חלוקת העוגה התקציבית. הצעת החוק גם דוחה את הזמן בו חייבת
הממשלה להניח את התקציב על שולחן הכנסת ולאשר אותו בכנסת, מה
שיאריך את הזמן בו המדינה עובדת על תקציב 1/12 שיוצר פגיעה בגופים

מתוקצבים רבים ומהווה למעשה קיצוץ רוחבי בתקציב.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק-יסוד: תקציב
המדינה לשנים 2009 עד
2014 (הוראות מיוחדות)

(הוראת שעה) (תיקון מס' 4)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק בהסתייגות משמעותית. המגמה
שמסמנת הצעת החוק – מיסוי כבד יותר של אלו שיש להם כדי לאפשר

צמצום פערים מול אלו שאין להם – היא מבורכת. כדאי גם לזכור שהצעת
החוק בעצם מאריכה הוראת שעה שקיימת כבר כמה שנים, ואם לא

תאושר – המס המיוחד על דירה שנייה יבוטל כליל. אלא שאם ההצעה
היא פלסטר קטן על פצע גדול, או שהיא לא הרבה יותר מרוח וצלצולים,
ייתכן שעדיף בלעדיה. כמו כן, יש הטוענים שאישור החוק יביא להכבדת

הנטל על שוכרי הדירות.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) (תיקון מס' 81

והוראת שעה), התשע"ה-
2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מקפלת בתוכה שני
נזקים חמורים: הכבדה נוספת של ההוצאה לפועל, וצמצום השפעתה של

מערכת המשפט, השקולה. אמנם הצעת החוק מאפשרת ערעור על הפניה
הישירה להוצאה לפועל, אך הדילוג מעל הערכאה המשפטית ויתרונותיה
נראים חמורים. מצד שני אנו מצרפים הסתייגות מכיוון שיש להכיר בכך

שהליך זריז שלא כולל פניה שתתברר כמיותרת לבית משפט יכולה לחסוך
הוצאות לחייבים.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק ההוצאה לפועל
(תיקון מס' 46),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, שאמנם מעניקה הטבה לבעלי
הממון, אך נועדה לקדם השקעות בעסקים קטנים.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק המדיניות
הכלכלית לשנים 2011 ו-

2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון
מס' 5) (תעשייה עתירת ידע

– הוראת שעה),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק שתאריך את הוראת השעה.
סמכויות שוטר - כגון שימוש בכוח ועיכוב אזרחים - חייבות להישאר בידי

מי שאומנו והוכשרו במיוחד לכך - השוטרים. בכל מקרה, אסור להן להינתן
לפקחים שעובדים לא מטעם משטרת ישראל והממשלה, אלא מטעם
הרשות המקומית וראשיה. כמו כן, החוק פוגע בעיקרון השיוויון כאשר
רשויות מבוססות כלכלית יכולות להרשות לעצמן כוח שיטור יעיל יותר
מרשויות עניות. כמו חינוך, שגם בו יש היום פערים גדולים בין רשות

מקומית אחת לשניה, גם כאן מדובר בשירות בסיסי שחייב להינתן לכל
האזרחים שווה בשווה.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק לייעול האכיפה
והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה)

(תיקון מס' 2 והוראת שעה),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא משווה את קצבאות
משרתי המילואים לקצבאות נפגעים צבאיים אחרים. יש לפעול לקיום

השיוויון הזה בין כולם, ולוודא שכל נפגע מקבל קצבה שתאפשר לו לחיות
בכבוד. המשמר החברתי מבקש להזכיר שתקציב הביטחון, שממנו
משולמות קצבאות אלו, אינו חשוף לציבור ויש לחשוף אותו בפירוט

האפשרי גם כדי לענות על הצורך שמעלה הצעת החוק הזו וגם לצרכים
אחרים.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק תשלום קצבאות
לחיילי מילואים ולבני

משפחותיהם (תיקון מס' 7),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבקשת להגביר את
השימוש בכלי משמעותי לשיפור איכות החיים והנגישות בתוך ערים,
ומעבירה את ניהול ייזום והנעת תוכניות תמ"א 38 ופינוי-בינוי לרשות

מקצועית, שאינה תלויה בגחמות פוליטיות ובאינטרסים צרים. הסתייגות:
עולה חשש שחלקים נרחבים ברשות החדשה מיותרים, ויתכן שאף

פותחים פתח לשחיתות או לפעולה באיומים מול תושבים. הארגון יעקב
אחר הדיונים בוועדה המיוחדת שהוקמה לעניין ויבחן את עמדתו שוב.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הרשות

הממשלתית להתחדשות
עירונית, התשע"ה–2015
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא נועדה להיטיב עם
החלשים ביותר, ובתוך כך יכולה לתרום ליכולתם של מי שמצויים במצוקה

כלכלית להשתקם ולחיות בכבוד. כמו כן, ההצעה אינה נותנת פטורים
ריקים מתוכן, אלא רק לאחר שהחייב שילם במשך תקופה ארוכה ולא

הדביק את גובה הריבית. יתכן שכדאי להתקין מנגנון ביטוחי כלשהו לפיצוי
בעל החוב כדי לאזן את התיקון.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק ההוצאה לפועל
(תיקון – הפטר לחייב),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מאפשרת לאנשים
להחליט בעצמם כיצד יקבלו את תמיכתה, מתוך הבנה שצרכיהם של כל

הסיעודיים אינם דומים. ישנן סיבות טובות לתשלום במישרין לחברות
הסיעוד כמו גם בהעברת הכסף לזכאי. בכל מקרה יש לוודא שהמדינה
מפקחת היטב על השימוש בכסף, כמו גם על התנהלות חברות הסיעוד,

כדי לשמור על הזכאים ועל העובדים.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון מס' 162) (תשלום
גמלת סיעוד בכסף לזכאי),

התשע"ה–2015

"המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שיש חשיבות רבה בהגדלת
הנגישות לאשראי והורדת מחירו. כמו כן, יש חשיבות גם להחלשת כוחם

של הבנקים וחברות האשראי בשוק האשראי, על מנת לאפשר למשק
לצמוח. <br />המשמר החבר מסייג את תמיכתץו בהצעת החוק משתי

סיבות: ראשית, התיקון לחוק עלול להביא לעלייה דרמטית במחיר
האשראי בטווח הקצר, מה שיכול למנוע התפ]תחותה של תחרות. שנית,

חוסר האפשרות לערער על החלטת רשם ההוצאה לפועל בפני בית משפט
יכולה להתברר כיוצרת נזק עבור חייבים חלשים. עבורם נדרשת

האפשרות לפנות לערכאה משפטית.

עברה ראשונה בעד הצעת חוק הסדרת הלוואות
חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שנראה שהסיבה לאישורה
אינה מקצועית אלא פרסונלית-ספציפית לממשלה הנוכחית. אין סיבה
אמיתית שמשרד האוצר, שחסר את הכלים והניסיון התכנוניים שיש

למשרד הפנים, יקח על עצמו לרכז את נושא התכנון. כמו כן, העברת
הסמכויות יכולה להפוך את תחום התכנון לכזה שנבחן בעיקר דרך החור
שבגרוש, כאשר שיקולים כלכליים יגברו דרך קבע על שיקולים חברתיים,

תכנוניים או אחרים.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד הצעת חוק התכנון והבנייה

(תיקון מס' 104)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא פועלת להגדלת
התחרות בשוק הביטוחים הפנסיוניים וקופות הגמל, תשפר את מצבם של

החוסכים ותצמצם את הכפילויות בתשלום דמי הניהול.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד
הצעת חוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (תיקון מס' 12),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא פועלת להגדלת
התחרות בשוק הביטוחים הפנסיוניים וקופות הגמל, תשפר את מצבם של

החוסכים ותצמצם את הכפילויות בתשלום דמי הניהול.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד
הצעת חוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (תיקון מס' 13),

התשע"ה–2015
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא יוצרת מעמד חדש של
ח"כים שיכולים להיות מפוטרים, מחלישה את מעמד הכנסת ולא תורמת

תרומה ממשית לשיפור עבודתה. יש דרכים מהותיות ויעילות בהרבה
לקדם הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. כמו כן, שינוי כה
משמעותי בחוק יסוד צריך להיבחן לעומק ולא להעשות כהוראת שעה

ובנחפזות.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק הפסקת חברות
בכנסת של חבר הכנסת
המכהן כשר או כסגן שר

(תיקוני חקיקה),
התשע"ה–2015
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, שבפועל צפויה לצמצם עוד יותר
את יכולתם הכלכלית של אזרחים מוחלשים שהבנק מגביל את

פעולותיהם. ההצעה גם מסובכת למדי לאכיפה, וסביר שעוד חוק נגד
תשלום בשחור והעלמת מס לא ירתיע את מי שממילא חוטא בכך. מצד
שני, כדאי לציין באופן מסוייג שהחוק יכול להוות קרש קפיצה לצמצום

העמלות על השימוש באשראי והפיכת כרטיסי חיוב מיידי לנפוצים יותר,
מה שאולי יעזור למעוטי האמצעים להפחית את הנטל הכלכלי המוטל

עליהם.

עברה ראשונה נגד הצעת חוק לצמצום השימוש
במזומן, התשע"ה–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, למרות שבהחלט יתכן שכדאי
להגדיל את הגירעון התקציבי השנתי של ישראל על מנת לאפשר שירותים

חברתיים טובים יותר, עידוד צמיחת המשק ומטרות כלכליות ראויות
אחרות. אך ההגדלה המדוברת היא בגדר "אחרי המבול", כאשר היא
מאפשרת לבזבז הרבה עתה ולחסוך רק לאחר הבחירות הבאות. כלל

ההוצאה הוא חוק בעייתי מאוד משום שהוא מגביל את ההוצאה
הממשלתית על שירותים חברתיים בלי הבחנה ובלי אפשרות לבחון לעומק

מתי יש צורך זמני להגדיל משמעותית את ההוצאה הציבורית ומתי ניתן
להקטין אותה; קביעת התקרה מבטיחה שתמיד נגיע אליה. הוא גם הופך

את הח"כים למי שאינם שותפים לקביעת גובה ההוצאה.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק הפחתת הגירעון
והגבלת ההוצאה התקציבית

(תיקון מס` 15)(שיעור
הגירעון בשנות התקציב

2015 ואילך וסכום ההוצאה
הממשלתית בשנות התקציב
2015 ו– 2016), התשע”ה-

2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תגדיל את הניתוק בין
הרפואה הפרטית והציבורית, תחזק את האחרונה ובכך תקדם טיפול
רפואי שוויוני, שאינו תלוי מעמד כלכלי. הסתייגות: בהצעה יש פגיעה

בזכותו של המטופל לבחור בטיפול וברופא שהוא רוצה, וכתוצאה מכך גם
באיכות הטיפול.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק לתיקון פקודת
בריאות העם (מס' 29),

התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, שתיטיב כלכלית עם בעלי הדירות
להשקעה ויורשי דירות, ובכך תגדיל פערים.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

חוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) (תיקון מס' 82),

התשע"ו–2015
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא קובעת תוספת

רגולטורית ללא זיקה ברורה למטרת החוק, מעלה חשש לזליגת נתונים על
מחזיקי כרטיסי אשראי ממאגר הנתונים ויכולה לפגוע בסיכוייהם לקבל

אשראי בנקאי, ובכך להגדיל את הפערים הכלכליים-חברתיים. הסתייגות:
דירוג האשראי האישי עשוי לצמצם אפליה על בסיס לא רלוונטי של מבקשי
אשראי, כמו לאום, מגדר או רקע כלכלי, ובכך להוזיל את האשראי ולהגדיל

את נגישותו לציבור שהבנקים לא היו מוכנים להלוות לו.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד הצעת חוק נתוני אשראי

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, כי זו אינה הדרך לטפל בבעיית
השוהים הלא-חוקיים בישראל, להשאירם ללא רשת בטחון.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון מס' 163),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא שוללת קצבאות
סוציאליות ממי שהוכרו כזכאים להן בגלל מעשים שאינם קשורים לכושרם
הכלכלי. אין ספק שסיכון חיי אדם הוא פשע חמור ויש להלחם בו, אך אם

המחוקק סבור שהוריו של זורק אבנים אחראים למעשיו, יפעל נגדם
במישור הפלילי, ולא יעמיק את הבור הכלכלי בו הם נמצאים ממילא.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק העונשין (תיקון
מס' 122 והוראת שעה),

התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהאפשרות לשינוי תקצוב
קופות החולים תסייע לקופות לשמור על איזון תקציבי ולחולים לקבל טיפול
רפואי הולם. <br />הסתייגות: יש לקבוע פיקוח הולם להקצאת הכספים

כך שינוצלו למטרותיהם המקוריות.
עברה ראשונה בעד

הצעת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי (תיקון מס' 56),

התשע"ו–2015
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שהעלאה מדורגת של שכר
המינימום תשפר את הכנסתם של העובדים החלשים ביותר ותתרום אגב-

כך לחלוקה שוויונית יותר של התוצר במשק.
עברה ראשונה בעד

הצעת חוק שכר מינימום
(העלאת סכומי שכר מינימום

– הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגדירה באופן ברור
שעות סיעוד לזכאים, המותאמות לצריכהם, ללא תלות במצבם הכלכלי

ועלות השירותים הללו בשוק החופשי. כמו כן, ההצעה מעודדת תעסוקת
עובדים ישראלים בענף הסיעוד.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון מס' 164),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא עשויה לפתוח את שוק
האשראי והשירותים הפיננסיים לתחרות, שיכולה להוביל לשיפור תנאים
ללקוחות ולירידת עמלות. כמו כן היא מסדירה את הפיקוח על תחום לא
מוסדר זה.<br />הסתייגות: בחירת הרגולטור על ידי שר האוצר ומינוף

יתר של נותני השירותים עלולים להוות סכנה בהצעת החוק.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים (שירותים
פיננסיים חוץ-מוסדיים),

התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מאריכה את תוקפה
של הוראת שעה בלי בחינה מהותית של התועלת שהושגה או לא הושגה

עד כה. גרוע מכך, מדובר בהארכת חוק שמגדיל את הפערים באיכות
עבודת השיטור בין רשויות חזקות כלכלית לבין חלשות. דרך חוק זה
המדינה מתנערת מאחריותה לשמור על ביטחון התושבים, ומעבירה

סמכויות שיטור לידי אזרחים עובדי עירייה ללא הכשרה ראויה.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק לתיקון פקודת
העיריות (הוראת שעה)

(תיקון מס' 3),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משוםהשהיא עוקפת את מנגנוני
התכנון הקיימים באופן שעלול להביא לפגיעה סביבתית וחברתית, שעה

שכלל לא ברור אם תביא להורדת מחירי הדירות.
אושרה בשנייה-

שלישית נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה

(הוראת שעה),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא לא תקדם מיסוי הוגן
יותר וצמצום של פערים חברתיים, ומשום שהיא לא מתיימרת לתקן את

בעיית מס החברות האמיתית: שחברות רבות - מן הסתם, הגדולות ביותר
- מקבלות הנחה גדולה בתשלום מסים. נראה שההצעה לא תעזור כלל

לצמצום פערים חברתיים או תתמוך בעסקים, ואוצר המדינה יאבד הכנסה
חשובה שהייתה יכולה לשמש למטרות חברתיות ראויות.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק לתיקון פקודת מס
הכנסה (מס' 217) (הפחתת

שיעור מס חברות),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מניחה הקלות ופרצות
באפשרות המדינה לפקח על תאגידים. לא ברור מדוע מעניקים את
ההקלות לכלל החברות, ולא מגבילים אותן לחברות קטנות בלבד.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד הצעת חוק החברות (תיקון

מס' 28), התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מאפשרת להוריד מעט
את יוקר המחיה על ידי החזרת כספים - אשר כרגע לא נעשה בהם שימוש

- לידי המבוטחים. הסתייגות: ייתכן והיה מקום לקבוע גבול תחתון
להחזרת הכספים ואישור ובקרה של ועדת הכספים של הכנסת.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים (תיקון מס'

25), התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תאפשר למי שאינו
מסוגל לעבוד וזכאי לקצבת אבדן כושר עבודה לקבל את הקצבה כמעט

לכל אורך תקופת המוגבלות, תעניק להם רשת בטחון ותצמצם את הפער
בינם ובין זכאים שנפגעים פחות מאבדן כושר ההשתכרות.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון מס' 169),
התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מורידה באופן ישיר את
יוקר המחיה ומעודדת שימוש בתחבורה ציבורית, מה שבתורו תורם

להפחתת זיהום האוויר ולהגברת הבטיחות בכבישים.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד הצעת חוק תעריפי התחבורה
הציבורית, התשע"ו–2016

http://hamishmar.org.il/m-975/
http://hamishmar.org.il/m-975/
http://hamishmar.org.il/m-975/
http://hamishmar.org.il/m-975/
https://docs.google.com/document/d/1QbIPWwqQfkaW1hfyxLD1iJfDocBemxXhu63Wmy5zNU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QbIPWwqQfkaW1hfyxLD1iJfDocBemxXhu63Wmy5zNU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QbIPWwqQfkaW1hfyxLD1iJfDocBemxXhu63Wmy5zNU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QbIPWwqQfkaW1hfyxLD1iJfDocBemxXhu63Wmy5zNU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YHaMwyUBdbW6VDK2-XIF6WD7uNu6cOPDYTc8F8Mkh8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YHaMwyUBdbW6VDK2-XIF6WD7uNu6cOPDYTc8F8Mkh8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YHaMwyUBdbW6VDK2-XIF6WD7uNu6cOPDYTc8F8Mkh8A/edit?usp=sharing
http://hamishmar.org.il/m-986
http://hamishmar.org.il/m-986
http://hamishmar.org.il/m-986
http://hamishmar.org.il/m-986
https://docs.google.com/document/d/1KFPkiuqqYHEINdX6p5RiFKlze9U5gtxyiTXZWKkRCqU/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/document/d/1KFPkiuqqYHEINdX6p5RiFKlze9U5gtxyiTXZWKkRCqU/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/document/d/10MF5CVjzxran3rHRMxUKdU4W22uJe_Fc0mn_GsBo280/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10MF5CVjzxran3rHRMxUKdU4W22uJe_Fc0mn_GsBo280/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10MF5CVjzxran3rHRMxUKdU4W22uJe_Fc0mn_GsBo280/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ee1PPCkS-ItE6Ss7-TEYuHtXK7284cPIFhvcwl99mcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ee1PPCkS-ItE6Ss7-TEYuHtXK7284cPIFhvcwl99mcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ee1PPCkS-ItE6Ss7-TEYuHtXK7284cPIFhvcwl99mcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16cT38dlQpY9okIRAI-rKfNcMBgoWrJj16VVIUUP9cQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16cT38dlQpY9okIRAI-rKfNcMBgoWrJj16VVIUUP9cQQ/edit?usp=sharing


נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שמתכונת ההפרטה
המוצעת בה מעלה את החשש כי השירות המופרט לא יענה על הצורך
הציבורי בשירותי דואר נגישים וזולים. דואר ישראל קורס, אולם הפתרון

צריך להיות בשיפורו ולא בהפרטתו.
עברה ראשונה נגד הצעת חוק הדואר (תיקון מס'

12), התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תאפשר אפיק חסכון
פנסיוני נוסף, ותעודד את מי שיכול להפריש כספים בסכום המוצע ולמשוך
אותם כקצבה אחרי גיל הפרישה להפרישם. הסתייגות: מאחר ובכל זאת
מדובר ברף הפקדה לא מבוטל, ההצעה תגדיל את  אי השיוויון במערכת
המס, במקום להפנות את המשאבים המוקצים בהצעת החוק (כתוצאה

מהטבת המס)  לטובת חיזוק המערך הפנסיוני לכלל הציבור.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (תיקון מס' 15),

התשע"ו–2016

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תבטיח טיפול רפואי
איכותי באמצעות עדכון קבוע של סל הבריאות, הן ביחס לגידול

באוכלוסיית המבוטחים והן ביחס לכניסת שירותים וטכנולוגיות נוספות.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי (תיקון - תוספת

שנתית לסל שירותי
הבריאות)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מתוך הנחה שזו חובתה של
המדינה לסייע לבעלי מוגבלויות לצמצם פערים ולהביא לשווין הזדמנויות

תעסוקתי. הצעת החוק עושה טוב בכך שהיא מכירה במנגנון הקיים,
שתפקידו לקדם נושאים אלה (נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה) ומחזקת
אותו. מצד שני, ההצעה אינה יוצרת דרכי אכיפה חדשות שיוודאו שהחוק
פועל את פעולתו ואינה מקדישה כספים לצורך יישום החוק, ולכן ישנה

סכנה שהיא תהפוך לאות מתה ולחסרת השפעה מהותית.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק ייצוג הולם

לעובדים עם מוגבלות בגופים
ציבוריים (תיקוני חקיקה),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שמן הראוי שציבור הבוחרים
יידע את מי הוא בוחר ומה האינטרסים האישיים שלה. ההצעה תגדיל את
השקיפות ביחס לאינטרסים הכלכליים הסמויים של חברי הכנסת והשרים,
ותעזור לעקוב יותר טוב אחר התנהלותם והצבעותיהם כשאינטרסים אלו
מושפעים. ההצעת חלשה ואינה מספקת - אפשר יהיה לעקוף את חשיפת
האינטרסים הכלכליים של נציג הציבור די בקלות. אין לוותר על הדרישה

לפרסם את הצהרת ההון המלאה של נבחרי הציבור.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק שקיפות אינטרסים

כספיים וגילוי עניינים של
חברי הכנסת והשרים,

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק המקלה על בעלי נכות משמעותית
ונוגעת לכספי פיצויים שהתקבלו עקב נכותם. עם זאת, מבחינה

פרוצדורלית עדיף היה ששר האוצר ישתמש בכוח שניתן לו בחוק המקורי
כדי לתקן את השחיקה, במקום לעדכן סכומים בחקיקה ראשית.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק לתיקון פקודת מס
הכנסה (פטור על הכנסה

מריבית המשולמת על כספי
פיצויים לעיוור או לנכה),

התשע"ה–2015
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כיוון שהיא תגדיל את השקיפות
בהסכמי הקיזוזים בין חברי כנסת, ותשפר את הביקורת הציבורית על

האינטרסים שכרוכים בהסכמים אלו.
נפלה טרומית בעד

 הצעת חוק הכנסת (תיקון -
גילוי ופרסום הסכמי היעדרות

הדדיים)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא עשויה לשפר את
מצבם של מי שנפגעו מתנהלותן של חברות הביטוח ונגררו לערכאות
משפטיות ללא הצדקה, אך יותר מכך היא עשויה להרתיע את חברות

הביטוח מדחיית תביעות פיצויים ללא הצדקה.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק חוזה הביטוח
(תיקון - פיצויים לדוגמה בשל
חוסר תום לב בבירור חבות

תגמולי הביטוח)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

הצעת החוק שמה לה למטרה להוריד את הפער בין המחיר שהחקלאים
מקבליםפ עבור תוצרתם לבין מה שמשלם צרכן הקצה. לכן ההצעה יכולה
לתרום לטובת שניהם, על חשבון המשווק שכיום גורף אחוז גבוה מהרווח.
זהו צעד חשוב אך אינו מספיק בטיפול בבעית פער התיווך. אלא שמדובר

בדרך ספציפית ועקומה לטפל בבעיה מערכתית ורחבה, ונדרש שינוי
הרבה יותר מעמיק במבנה שוק המזון, בהקטנת הריכוזיות שלו, ולא רק

בתחום הפירות והירקות.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק פיקוח על רווחי
שיווק בתוצרת חקלאית,

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תקל על חולים רבים
לקבל טיפול איכותי קרוב לביתם ולמשפחתם. טיפולי בריאות חייבים
להיות שיוויוניים וללא תלות במיקום גיאוגרפי, מצב כלכלי, או חברות

בקופת חולים. הקריטריון לפיו נקבע בית החולים המטפל לפי ההסכמים
עם קופת החולים אינו הוגן.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי )תיקון - הרחבת

הסדרי בחירה

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שההכרה בפגיעה מינית
כתאונת עבודה, קבלת קצבה והארכת משך הזמן להגשת תלונה יעזרו
לנפגעים ונפגעות רבים יותר להתלונן על הפגיעה. הסתייגות: ההצעה

מטילה חלק מהאחריות הכספית על המדינה ולא על המעסיק או המטריד.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון – הכרה בפגיעה מינית

בעבודה כתאונת עבודה),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק המבהירה שאפליה על רקע מגדרי
היא אפליה אסורה. עם זאת, חשיבותה של הצעת החוק נמוכה משום

שאופייה הצהרתי בעיקר ואין בה כלים משמעותיים לאכיפה.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק הפרשנות (תיקון -
הגדרת הפליה על רקע זהות

מגדרית או נטייה מינית)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מתיימרת לסייע

לאוכלוסיות המוחלשות ביותר במימון אבחונים ובכך לקדם חינוך שיוויוני
יותר. כיום מנגנון האבחונים הפך לתעשייה שמנציחה פערים, וראוי לתקן

זאת.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק זכאות לאבחון
לקויות למידה לילדים

ממשפחות מעוטות יכולת,
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, מכיוון שהחרגת בנקים וחברות
ביטוח - שנמנים עם השחקנים הכלכליים החזקים ביותר במשק - מפיקוח
צרכני, היא עיוות ברור, שיש לתקנו. הסתייגות: קיים חשש שחוק זה דווקא
יחליש את הפיקוח על גופים אלה, לצד העובדה שיהיה כפל פיקוח - יחד

עם הממונה על הבנקים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן
(תיקון - ביטול החרגת

תאגידים בנקאיים וביטוחיים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מתקנת את העיוות
הקיים בחוק כלפי בנות זוג לשעבר של סרבן מזונות וילדיו. הסתייגות:
קיים חשש כי הצעת החוק תגדיל את אי השיוויון בין משלמי מזונות

לסרבנים.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק המזונות (הבטחת
תשלום) (תיקון - החרגת

הכנסה מעבודה או ממשלח
יד ממבחן ההכנסה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעניקה רשת ביטחון
לעצמאיים, ושבעוד עצמאיים משלמים את מלוא המסים לרשויות, כולל
הביטוח הלאומי, הם לא נהנים מאותה הגנה לה זוכים שכירים. רשת

הביטחון שמעניקה הצעת החוק לא רק באה להבטיח חיים בכבוד, אלא
אף יכולה לעודד אנשים לפתוח עסקים קטנים, שהם מנוע צמיחה חשוב

לכלכלה.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון – דמי אבטלה
לעצמאים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, הנותנת תוקף ומחדדת חוק קיים
נגד ניצול פגיעותן של משפחות הנפטרים. עברה טרומית בעד

הצעת חוק שירותי הדת
היהודיים )תיקון - שירותי

הובלת נפטרים
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שחוק הסופרים מיתן בצורה
ניכרת את הפגיעה של הרשתות בסופרים ובחנויות הקטנות. ברמה

הפרודצורלית אין הגיון לבטל חוק חיובי על פניו, לפני שבוחנים את כל
השלכותיו - וכך גם המליצה הועדה המייעצת בנושא.

עברה טרומית נגד
הצעת חוק להגנת הספרות
והסופרים בישראל )הוראת
שעה( )תיקון - ביטול החוק(

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, שנועדה להגביר את המודעות
הצרכנית ולמנוע גביית תשלומים מיותרים תוך ניצול חוסר תשומת הלב

של הלקוחות.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הגנת הצרכן
)תיקון - הוראות בעניין תכנית

הטבות לצרכן(
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תשווה קיצבה,

שפעמים רבות היא כל הכנסתו של אדם, לסכום אותו המדינה עצמה
קבעה כרף ההכנסה המינימלי לחיים בכבוד. קצבת נכות לרוב מהווה את
פרנסתה של משפחה שלמה. כאשר קיצבה נמוכה יותר מסך הוצאותיו של
אדם היא הופכת בעצמה למחוללת עוני. אמנם הצעת החוק תעלה למדינה

כסף רב, אך זו למעשה השקעה שתחזיר עצמה באיכות חייהם של
הזכאים לקצבה והצאותם ממעגל העוני.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי
(השוואת קצבת נכות לשכר

המינימום)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא פועלת למתן יצוג הולם
של אוכלוסייה מוחלשת וענייה מהממוצע בכל שכבות השירות הציבורי. אם

תיושם, הצעת החוק יכולה לקדם בעקיפין גם אחוז אקדמאים גבוה יותר
מקרב החרדים ולתרום לשיפור מצבם הכלכלי-חברתי. מצד שני, כדאי
לשים לב שחוק יצוג הולם שכולל כמה אוכלוסיות מוחלשות אינו מיושם

הלכה למעשה. כמו כן, אם חרדים הם לרוב בדלנים מרצון ומשום כך רבים
מהם מעדיפים לא לעבוד, לא ברור כיצד הצעת החוק תשנה את המצב

הקיים.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק ייצוג הולם של
יהודים בני המגזר החרדי
בשירות הציבורי (תיקוני

חקיקה), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כי היא מעבירה את הפיקוח על
מעונות יום למקום הטבעי לו - משרד החינוך - ומגדילה את היקפו. עם
זאת, יש להבטיח שהתקנות שייקבעו מכוח החוק אכן ישפרו את המצב

בפועל.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק הפיקוח על
מעונות-יום לפעוטות,

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא פועלת לריסון שיווק
אגרסיבי לאוכלוסיות מוחלשות, והיא צעד מבורך שעשוי להשפיע על

מצבם הכלכלי של אנשים ויסייע במניעת התדרדרות נוספת של מצבם
הכלכלי. אלא שכדאי לציין שזו הצעת חוק קשה לאכיפה, וגם יש בה

פוטנציאל לפגוע בעסקים קטנים ורוכלים קשי-יום שימכרו מוצרים בתום
לב. כדאי גם ךהימנע מאפליה בין אוכלוסיות ולהעניק הגנה רחבה לכלל

הצרכנים.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן
(תיקון - ביטול עסקה

ברוכלות ועסקת מכר מרחוק)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תפצה מפקדים וחיילים
המשרתים ימים רבים במילואים ותצמצם את הפגיעה הכלכלית בהם.

שירות המילואים פוגע בביטחונם התעסוקתי, ועל המדינה לתמוך בהם.
מצד שני, יתכן שההצעה תגרום לאפליה לרעה של אזרחים שאינם

משרתים במילואים, בהם קהלים גדולים כגון נשים, ערבים, חרדים נכים
ואחרים, בכך שתעדיף את המשרתים בהתמודדות במכרזים ממשלתיים

כאנשים פרטיים וכבעלי עסקים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק שירות המילואים

(תיקון - משרת מילואים
פעיל)

המשמר החברתי מכיר בזכות היסוד לדיור ובחשיבותם של פיתרונות דיור
לאנשים עם מוגבלויות. למרות זאת, המשמר החברתי מתנגד להצעת

החוק הזו, הפוטרת מאחריות את המדינה ומטילה את כל נטל
ההתמודדות עם בעיית הביטוח על הבנקים.

עברה טרומית נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות
ללקוח) (תיקון - הלוואה לדיור

לאדם עם מוגבלות)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תסיים מצב בו חיילים
שעובדים עבור הצבא במשרה מלאה מקבלים משכורות נלעגות. כיום

חיילים רבים נאלצים להישען על הוריהם כדי לשרוד כלכלית, אף שמרגע
שמלאו להם 18 והם התגייסו לצבא, המדינה כביכול פרשה עליהם

אחריות. עליה לעמוד מאחורי אחריות זו.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק דמי קיום הוגנים
לחיילים בשירות סדיר,

 המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא עשויה להיטיב עם
עסקים של נשים, שהם לרוב עסקים קטנים וחלשים יותר, המתקשים

להתחרות בעסקים גדולים ומבוססים. הסתייגות: הצלחת ההצעה תלויה
ביכולת להתחרות בעסקים מבוססים ולהגיע לתוצאה גבוהה במכרז. כמו
כן, ההצעה קובעת עדיפות לעסקים של נשים בפטור ממכרז, מה שעשוי

לפתוח פתח לשחיתויות.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת

העיריות (עידוד נשים
בעסקים)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק מכיוון שהיא כוללת רשימת
יישובים שלא נקבעה לפי צורך כלשהו, אלא בהתאם למגזר שאליו

משתייכים תושביו. זאת, חרף העובדה שהצעת החוק מתייחסת לעוול
שראוי לתיקון.

נפלה טרומית נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה

(תיקון - חיבור לחשמל)
(הוראת שעה)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מעניקה הטבות
לציבור אשר אינו נמצא דוקא בדרגת נזקקות גבוהה, ועושה זאת על

חשבון הנושים הממתינים לתשלום.
אושרה בשנייה-

שלישית נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל

(תיקון - מניעת עיקול
מיטלטלין מבתי תפילה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבטיחה את זכותם
של עולים לפנסיה, גם אם הזכאות לה לא נצברה בארץ. כמו כן, מרגע

שהמדינה עודדה את אנשים לעלות לארץ היא אמורה לדאוג להזדקנותם
בכבוד. <br />הסתיגות: ההצעה פוגעת בשיוויון בין עולים להם תדאג

המדינה לפנסיה ובין אזרחים ותיקים, לעתים חלשים אף יותר ובעלי פנסיה
נמוכה יותר.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק הבטחת זכויות
הפנסיה של עולים

"המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תעודד עסקים קטנים
ובינוניים מהפריפריה לגשת למכרזים ותגדיל את סיכוייהם לזכות

בהם.הסתייגות: הצלחת הההצעה תלויה בהשגת תוצאה גבוהה של מגישי
המכרז מהפריפריה, תוצאה שיהיה קשה להשיג אל מול מתחרים גדולים

וחזקים מהמרכז.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק חובת המכרזים
(תיקון – ייצוג עסקים קטנים

ובינוניים באזור פריפריה
במכרז), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תוריד את מחירי
התרופות ודרך כך את יוקר המחיה עבור מי שנזקקים להן. למרות

שההצעה תשפר את המצב הקיים, היא אינה מיטבית. עדיף היה לפעול
כדי להפחית את עלות התרופות בעיקר עבור עניים, שהנטל הכלכלי שלהן
מכביד עליהם במיוחד. הפחתה כזו הינה רגרסיבית ולא תעזור לצמצם את

אי-השיוויון בין עניים לעשירים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף

(תיקון – מס בשיעור אפס על
תרופות), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תומכת בחלשים ואף
מעודדת אותם לשלם את החוב. ריבית הפיגורים משולמת להוצאה לפועל

ולא לבעל החוב, כך שהמדינה יכולה לוותר על הכסף הזה וכך לתמוך
בחייבים. ריבית הפיגורים הגבוהה גוררת את החייב להוצאות נוספות,

שמקשות עליו לצאת ממצבו הכלכלי הקשה. התופעה, של חייבי ההוצאה
לפועל השוקעים בחובותיהם מבלי להיות מסוגלים לצאת ממעגל החובות

ולהשתקם, מוכרת זה מכבר, והצעת החוק יכולה להקל במעט.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל

(תיקון – ביטול ריבית
הפיגורים לחייב משלם),

התשע"ה–2015
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שבמציאות שבה בנייה ללא
היתר היא לא פעם תוצאה של מדיניות תכנון בלתי אפשרית, ראוי לשקול,

לצד כיבוד החוק, גם חריגה ממנו עקב נסיבות סוציאליות מיוחדות.
בהחלט יש עניין שבית המשפט יקבל עוד מידע על משמעות הריסת

הבניין, ותסקיר עובד סוציאלי יכול לדבר מגרונו של מי שאחרת לא יכול
לייצג עצמו בצורה ברורה בבית המשפט. עם זאת, נראה שההצעה חסרה

הסדרים משמעותיים, ושהתועלת המעשית בה מועטה מאוד.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה

(תיקון – תסקיר עובד
סוציאלי), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק הזו משום שבימים בהם הגזענות
חוגגת בארצנו באין מפריע יש משמעות הצהרתית וחינוכית לאסור בחוק

על אפליה. ההצעה תאסור על קריאה לא להשכיר דירות לערבים או
לחרדים, ושם ההצעה תהיה אפקטיבית. מצד שני, אנו מבינים שיהיה

קשה עד בלתי אפשרי ליישם את החוק באופן מלא.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק איסור הפליה
בדיור; הצעת חוק שוויון

הזדמנויות במקום מגורים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שבמהותה היא מקדמת
מדיניות של שימוש במשאבים לטובת הציבור והפחתת זיהום. שימוש

במשאבים לצורך הפקת אנרגיה מתחדשת היא חיונית לעצמאות אנרגטית
ולצמצום הזיהום. אולם קיימת הסתייגות כי הצעת החוק חסרת כל
השפעה מעשיתמכיוון שעמידה במכסות שנקבעו דורשת השקעה

תקציבית משמעותית.

עברה טרומית בעד הצעת חוק ייצור חשמל
מאנרגיה מתחדשת

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא נותנת מענה לשתי
בעיות מתמשכות: סיוע לשכונות שנושאות בעיקר נטל קליטת מבקשי

המקלט, ובמקביל, לאפשר למבקשי מקלט לעבוד תוך מתן זכאות לביטוח
לאומי וביטוח בריאות, בדומה לשאר העובדים תחת החוק הישראלי.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק שיקום שכונות
דרום תל- אביב ותמריצים

לפיזור גאוגרפי של מסתננים
(הוראת שעה)

"המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מחייבת את משרד
החינוך לפעול בשני כיוונים חשובים: אחד, שהצפיפות הגדולה בכיתות

לימוד רבות בישראל תרד, מה שצפוי לעלות את רמת החינוך וההשקעה
בכל תלמיד; שתיים, שיהיה רף צפיפות מקסימלי שיוויוני לכל המגזרים
בישראל, מה שיקדם מדיניות חינוך שיוויונית והוגנת יותר. אף על פי כן,

ההצעה בעייתית מכמה בחינות. ראשית,  העלויות של צמצום מס
התלמידים בכיתה הן עצומות והן יבואו על חשבון דברים אחרים הרבה

יותר נדרשים כדי לדאוג שמערכת החינוך שיוויונית יותר. שנית, יתכן שיש
דרכים טובות יותר להפוך את מערכת החינוך לשיוויונית יותר, כמו פיקוח

פרלמנטרי הדוק ומחייב.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון

- הגבלת מספר התלמידים
בכיתה בבית ספר יסודי)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תסייע למי שאינו יכול
להגיע למשרד עקב מחלה, נכות, עבודה תובענית או טיפול בילדים. החוק
מהווה אמירה חשובה של הנגשת מידע והקלת חיי האזרח. עם זאת, יש
לציין שלעתים קרובות שירותים מקוונים מגדילים את הפער בין תושבים
שונים בשל העובדה שדווקא החזקים נגישים למידע מקוון והחלשים לא.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק לתיקון פקודת
העיריות (חובת פרסום

טפסים מקוונים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תתמרץ חברות
להעסיק בעלי מוגבלויות, תשפר את מצבם הכלכלי ועשויה לעודד בעלי
עסקים וחברות אחרים להעסיק בעלי מוגבלויות ולקדם שוויון הזדמנויות

בעבודה. <br />הסתייגות: ההצעה חסרה מנגנוני פיקוח ואכיפה שיבטיחו
העסקה משמעותית וממושכת ולא ניצול בלבד של החוק.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק חובת המכרזים
(תיקון - חובת ייצוג הולם

לאנשים עם מוגבלות)

http://hamishmar.org.il/p-20-1519/
http://hamishmar.org.il/p-20-1519/
http://hamishmar.org.il/p-20-1519/
http://hamishmar.org.il/p-20-48/
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, כי היא מבקשת להפוך את הליך
הרישום לאחר נישואין לנגיש יותר עבור ציבורים רחבים, באופן שמפחית
את האפליה הכרוכה בתהליך זה היום. זהו פתרון פרקטי לאנשים רבים,

ופשרה עם הממסד האורתודוכסי. עם זאת, יש שמתנגדים עקרונית
להתגמשות כזו סביב המצב הנוכחי הבלתי-נסבל בנושא הנישואים.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק ברית הזוגיות

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעלה - ולו במעט -
את הקצבה המגיעה למבוטחים סיעודיים. נפלה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - התאמת קצבת
הסיעוד להעלאת שכר

המינימום)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תבטיח באופן חלקי
את הבטחון התזונתי של הזקוקים לכך, ותבטיח תקצוב קבוע לצורך כך.
ההצעה מהווה צעד חשוב והכרחי לטיפול במצב בלתי נסבל של אנשים

חסרי ביטחון תזונתי בישראל. חבל שההצעה מבטיחה רק כמחצית
מהסכום הנדרש בו נקבה המועצה לביטחון תזונתי.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק המועצה הארצית

לביטחון תזונתי (תיקון -
תקציב)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, שפועלת להגברת השוויון בחברה
ע"י תקצוב התרבות לאוכלוסיה הערבית לפי גדלה היחסי בחברה. עם
זאת, ההסתייגויות אומרות שיש לנתק תרבות מפוליטיקה, ודווקא את

התרבות אי אפשר לחלק ברמת המגזר, וכן, שההצעה לא ישימה במצב
הקיים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק התרבות והאמנות

(תיקון הקצאה שיוויונית
בתקציב לחברה הערבית)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שהוספת אזהרה בפרסום
לנטילת הלוואה עשויה לגרום ללווה לחשוב פעמיים, ולא להתפתות לשיווק
האגרסיבי הנהוג בענף הזה. הסתייגות: הטיפול המוצע לא יפתור בהכרח

את הבעיה הקיימת, שכן תועלתן של אזהרות מסוג זה מוגבלת.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק חובת אזהרה
בפרסום ושיווק טלפוני של
הלוואה )תיקוני חקיקה(

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, שהנו חוק חברתי ביסודו, ובא לתת
מענה, ולו חלקי, לבעיית הדיור. עם זאת, יש בו פגיעה בחופש העיסוק של
המתווכים, הוא קשה לאכיפה ולא ישנה לטווח ארוך את מצב שוק הדיור

והשכירות.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק המתווכים
במקרקעין (תיקון - אחריות

לתשלום דמי תיווך)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מפירה את עיקרון
השיוויון בהקצאת משאבים. מספר תדרי הרדיו האזרחיים בישראל מוגבל
והענקת תדרי שידור צריכה להיות רק לאחר הליך ציבורי פתוח. החלת
הצעת החוק רטרואקטיבית נראית גם היא בעייתית ביותר, ומציגה את
ההצעה כולה ככזו שבאה לעזור לאנשים בודדים על חשבון האינטרס

הציבורי.

אושרה בשנייה-
שלישית נגד

הצעת חוק הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו (תיקון –

פיצול שידורים של בעל זיכיון
לשידורי רדיו),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כיוון שמטרתה לפצות עצמאים
המשרתים במילואים בגין העלויות הכספיות המיוחדות הכרוכות בשירותם. עברה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - תגמולים מוגדלים
לעצמאי בשירות מילואים)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מחייבת את
המעסיקים לשאת בנטל החופשה ממילואים, כאשר למעשה "המעסיק"

בתקופה זו הוא המדינה - משרד הבטחון. כמו כן, במהלך שירות מילואים
ממושך יש חופשות לאנשי המילואים, והם מקבלים פיצוי כספי נוסף

בסיומו.

נפלה טרומית נגד הצעת חוק חופשת הסתגלות
לעובד המשרת במילואים

https://docs.google.com/document/d/1As7w_sLV9QaIO6-ANEOZEbuIpy6Gb1G13jI2Ty53Mk4/edit
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שמדובר בהצעת חוק נכונה
מאוד עקרונית. ברור לכל שללא התגייסות הממשלה ותוספת כספית

משמעותית חוק כזה לא יכול להוות את המהפיכה הנדרשת כל כך בענף
העבודה הסוציאלית, אך יש ללחוץ על הממשלה על-ידי העלאת הצעות
חוק כאלו. אף על פי כן היה מוטב שהצעת החוק תפרט כיצד תיעשה

הגבלת מספר התיקים.

עברה טרומית בעד

הצעת חוק שירותי הסעד
(תיקון – הגבלת מספר

התיקים בטיפול עובד סוציאלי
המטפל במשפחות),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שאין סיבה להפלות לטובה
בוגרי מוסד מוכר אחד על פני בוגרי מוסדות מוכרים אחרים. ההצעה

תאפשר למהנדסים ואדריכלים שלא למדו בטכניון להתחיל לעבוד במקצוע
במצב של תחרות הוגנת מול שאר הבוגרים.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק המהנדסים

והאדריכלים (תיקון - זכאות
לרישום בפנקס)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שישנה חשיבות בהצהרת הון
של אנשים שיידעו שביום פקודה תהיה עדותם בפני הממונה ככלי חשוב
לרעתם או לטובתם. ההצעה הינה מהלך נכון לקידום תרבות ציבורית של
ניקיון כפיים. מצד שני, כדאי לשים לב שההצעה לא מחילה דין אחד על
כלל עובדי הציבור ושלוחי הציבור, אלא היא מבקשת להגדיר "בכירים"

לתפקידים מסוימים באופן שלא באמת יוצר ביקורת על הצהרות ההון של
הגורמים השונים. כמו כן, אם כבר מנסים להחיל שקיפות הרי שהיא צריכה

להיות מוחלת החוצה - לציבור - ולא פנימה.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הצהרת הון של

בעלי תפקידים בכירים
בשירות המדינה וברשויות

המקומיות

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מנסה להגן על
אוכלוסייה חלשה במיוחד, ולא לאפשר הפקרות שלהם לעת זיקנה. אלא

שלמרות שהיא תציל את הביטוח הסיעודי של אלפי מבוטחים, הצעת
החוק היא גם טלאי שבעיקר דוחה את הקץ. יש צורך שלכל אדם יהיה

ביטוח סיעודי כללי מתוקף חוק.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים (ביטוח)
(תיקון - ביטוח סיעודי

קבוצתי)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעניקה פיצוי גבוה
יותר לקבוצה אחת על פני קבוצות אחרות ללא נימוק ראוי וסיבה מספקת,

פרט למיקומה הגיאוגרפי.
עברה טרומית נגד הצעת חוק פיצויים לבעלי

זכות במקרקעין מועברים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שעסקים קטנים ובינוניים הם
מנוע הצמיחה של המשק, והצעת החוק תחזק אותם בהתמודדות

במכרזים אל מול עסקים גדולים וותיקים.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק חובת המכרזים
(תיקון – העדפה במכרזים
לעסקים קטנים ובינוניים),

התשע"ה–2015
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק מכיוון שהיא פוגעת באופן ניכר

בזכות לבחור ולהיבחר. פסילת רשימות לכנסת על בסיס שיוך מגדרי של
חברי הרשימה על ידי הכנסת הנוכחית כובלת את הכנסות הבאות, ובכך
פוגעת בזכות זו. הסתייגות: המשמר החברתי תומך בייצוג הולם לנשים

בכלל ובפרט בייצוגן כנבחרות ציבור במערכת הפוליטית

נפלה טרומית נגד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת

)תיקון - מניעת השתתפות
בבחירות בשל היעדר ייצוג

לבני שני המינים

"המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא פוגעת בחופש
המחאה והייצוג של חלק נכבד מאזרחי המדינה ומצמצמת את השיח

הדמוקרטי לכזה המתאים לעמדת הרוב. את ההחלטה מי ייכנס לכנסת ומי
"</ br> .לא יש להשאיר בידי הבוחרים

נפלה טרומית נגד

הצעת חוק מימון מפלגות
(תיקון – שלילת מימון מפלגה

שקוראת להטלת חרם על
מדינת ישראל),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שסגירת סניפי בנק ללא
פיקוח היא מהלך שיפגע בעיקר באוכלוסיות חלשות: קשישים, בעלי

עסקים קטנים ותושבי פריפריה.
עברה טרומית בעד הצעת חוק הבנקאות (רישוי)

(תיקון - סגירת סניפים)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהפתרון למצוקות
הכלכליות של משפחות אינו ביציאה לעבודה של ילדים צעירים יותר, אלא
בשיפור מצב המשפחות ושכרן. חוסר הפיקוח על תנאי העבודה במציאות

ובהצעה עצמה יפגעו בתנאי העבודה של ילדים, ויכולתם של הילדים
העובדים להשלים פערים חינוכיים בקיץ תפגע, זאת לעומת חבריהם

ממשפחות מבוססות, וכך יגדל או יונצח הפער הכלכלי-חברתי ביניהם.

נפלה טרומית נגד
הצעת חוק עבודת הנוער

(תיקון - גיל עבודה בחופשת
לימודים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק התומכת במוזיקאים ומשווה את
זכויות היוצרים שלהם לאלו של יוצרים אחרים. עברה ראשונה בעד

הצעת חוק הארכת תקופת
זכות יוצרים בתקליט וזכויות

מבצעים (תיקוני חקיקה)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא צפויה להטיב באופן

ניכר עם הזכאים שנותרו בדירות הדיור הציבורי, שיוכלו עכשיו לרכוש את
דירותיהם בייתר קלות. כך יכולה אוכלוסייה ענייה מאוד לצבור רכוש

שלאחר זמן יעזור לה לצאת ממעגל העוני, ולא להוריש את הנזקקות לדור
הבא.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הדיור הציבורי
(זכויות רכישה) (תיקון –

העלאת סכום המחיר
הבסיסי), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבקשת להשמיש
דירות שיושבות ריקות, וכך להוריד את מחירי הדיור על ידי העלאת המצאי
במשק. יתכן שזהו לבדו כלי חלש יחסית והוא צריך להצטרף לכלים נוספים
שינסו לעשות זאת (בנייה גדולת היקף, אישור תוכניות התחדשות עירונית

וכו'). בכל מקרה, אם אין דרך להשמיש את הדירה, צריך להיות מנגנון
שיכריז על כך בברור, ואז כל הנושא צריך לעבור למסגרת דיון אחרת. אבל
אם ניתן להשמישה אין סיבה שבעל הבית לא ישלם עליה ארנונה ריאלית.
יחידות דיור ושטח למגורים הם משאב מוגבל ומי שלא עושה שימוש בנכס

שלו תורם למצוקת הדיור הארצית.

עברה טרומית בעד

הצעת חוק לתיקון פקודת
העיריות (קיצור תקופת
הפטור מתשלום ארנונה
לבניין שנהרס או ניזוק

וקביעת סכום מרבי לתשלום),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מרחיבה את מעגל
הנהנים מהחוק.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק לחלוקת חיסכון
פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
(תיקון - הארכת התקופה

להגשת בקשה לרישום פסק
דין שניתן לפני יום התחילה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא היא תורמת לשקיפות
ודיווח לציבור. כך יהיה ניתן להבין טוב יותר את הבעיות ואת הדברים

הטובים שבקבלת ההחלטות הנוגעות לציבור, ובכך לשפר את ההליכים
הציבוריים בישראל. מצד שני, הצעת החוק כללית למדי ויתכן שזה יפגע

ביישומה.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק חובת רישום
סטנוגרמי בגופים ציבוריים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום ההחלטה להפסיק את
תמיכת המדינה בטיפולם של נערים החולים בסוכרת נעורים נראית

תמוהה ושרירותית - הטיפול במחלה ואורח החיים שהיא כופה ממשיך
לעלות כסף להורי הנער.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון - הארכת תקופת
זכאות לקצבה בעד ילד
החולה בסוכרת נעורים)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, המגלגלת את עלות ההטבה על
רשויות מקומיות בפריפריה, שרבות מהן חלשות. ההטבות אף עלולות

להוביל לעליה בשכר הדירה באותם יישובים.
נפלה טרומית נגד

 הצעת חוק הסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה

להשגת יעדי התקציב) (תיקון
- הנחה בארנונה לרופאים

מתמחים בפריפריה)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תמנע מהביטוח
הלאומי לגרור תביעות לאורך זמן רב, בו המבוטח לא יקבל כסף שמגיע לו.
אלא שההצעה מיותרת למדי: החוק הקיים מחייב את שר הרווחה לקבוע
זמן מקסימלי להחלטה בתביעה, אך שרי הרווחה לא טרחו לעשות זאת

במשך שנים רבות. מוטב היה שיעשו זאת בתקנות במקום בחקיקה
ראשית. כמו כן, תביעות שהבירור בהן לא יושלם בזמן המצויין בהצעת

החוק יידחו.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - הגבלת התקופה

לבירור תביעה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבססת את ההכרה
בקשר בין יציאה לעבודה לבין הוצאות טיפול בילדים, ובשל העובדה שהיא
מעודדת יציאת נשים לעבודה מחוץ לבית. זאת למרות שמדובר בהטבת
מס וככזו, אינה מסייעת למעוטי ההכנסה אשר ממילא לא מגיעים לסף

המס.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס
הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו

לצורך טיפול בילד)

"המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא צפויה לשפר את
מצבם הכלכלי של ניצולי שואה הזכאים לשתי הקצבאות. אף כי כל הטבה
לניצולי שואה היא בלתי שוויונית מתוקף העובדה שבישראל ישנם נזקקים
רבים נוספים. אך אי-מתן קצבה מספקת לחלק לא צריכה להיות סיבה לא
לתת קצבה מספקת לאחרים. תנאי סף של מחייה בכבוד אינם מובטחים

כלל על ידי קצבאות הקיום של הביטוח הלאומי, ואם יש בכספי הרנטה כדי
לתמוך בקשישים אלה, הרי שעדיף איתן מאשר בלעדיהן.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הטבות לניצולי
שואה (תיקון – ביטול ניכוי

קצבה חודשית לפי הסכם עם
גרמניה), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כיוון שמטרתה לאפשר למערערים
הליך הוגן יותר, הודות לביטול ניגוד העניינים המובנה בעבודת ועדות

הערר כיום.
נפלה טרומית בעד הצעת חוק הרשות לועדות

לערר רפואיות

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שכדי להבטיח כיסוי ביטוחי
לכלל האוכלוסייה, צריך להפוך את הביטוח לחובה. הדבר נכון לפנסיה,
כפי שהוא  נכון לביטוח הבריאות. חובת הפרשה פנסיונית תבטיח גם

לעצמאים בטחון כלכלי לאחר תום ימי העבודה. מאחר ועצמאיים
שמתמודדים בשוק תחרותי לעיתים די קרובות זונחים את החסכון לפנסיה
בגלל צרכי העסק הבוערים בהווה, יש חשיבות בחיוב חסכון כזה. כמו כן
נעשה ניסיון להקל במידת מה על העצמאי ע"י הכרה לצורכי מס בסכום

החיסכון. הסתייגות: ראוי היה לתת תמריצים והקלות נוספות, בייחוד לאור
היחס המפלה לרעה עצמאים מול שכירים. כמו כן, הטבה מרכזית

בהפרשות פנסיוניות היא השתתפות המעסיק בהפרשה, אולם במקרה זה
הנטל נופל כולו על העובד העצמאי.

עברה טרומית בעד הצעת חוק פנסיה חובה
לעצמאים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שגם אם סכום התמיכה
מועט, ניתן לקוות לשינוי עתידי זוחל שייטיב עם הזקוקים למענק זה.

הצעת החוק תסיים את המצב האבדורדי שבו המדינה מעלימה עין מעלות
גידולם של בני נוער מעל לגיל 14.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון - הרחבת מעגל
הזכאים למענק לימודים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעגנת את אחריותה
של המדינה לדאוג לכך שחוסכים לא יאבדו את כספם בגלל התנהלות לא
אחראית של מנהלי הבנק, או לחילופין, בעקבות משבר כלכלי שהחוסכים

אינם אחראים לו. יש לוודא כי הצעת החוק לא שולחת מסר למנהלי
הבנקים שהם רשאים לשחק בכספי החוסכים. זאת יש לעשות על-ידי

החמרת הפיקוח והענישה על התנהלות לא אחראית, בד בבד בהבטחת
כספי החסכונות.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק ביטוח פיקדונות

בתאגיד בנקאי,
התשע"ה–2015
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תקדם תנאי סף
הולמים למחייתם של קשישים נכים. אלא שההצעה עושה עוול בכך שהיא
ממשיכה במסורת כיבוי השריפות, במקום לתת פיתרון אמיתי ובר-קיימא,

למשל, לאפשר כפל קצבאות.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - הכפלת קצבת נכות
בהגעה לגיל הזכאות לקצבת

זקנה)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מאפשרת לאנשים

צעירים לרכוש מקצוע מוכר בחינם, וגם להוסיף תמורה לאלה שמשרתים
בצבא ומשקיעים בו שנים מחייהם. הסתייגות: ההצעה יוצרת ערבוב לא
טוב בין הצבא למערכת האזרחית, ונראה שהיא תעניק יתרון בקבלת

עבודה דווקא למי שאינם נזקקים לתיקון אי-השוויון בקבלה לעבודה. שוק
העבודה הוא משחק סכום אפס, והאוכלוסיות שאינן משרתות - בהן כמה

מהחלשות בישראל - לא יזכו כלל להטבה המוצעת.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק שירות ביטחון
(תיקון - הכרה אזרחית

בהכשרות וקורסים צבאיים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כיוון שמטרתה לספק רשת ביטחון
לעובדים שלא קיבלו את מלוא השכר המגיע להם בנסיבות של הבראת
העסק בו הם עובדים. בכך, היא משווה בין עובדים אלו לעובדים שמקום

העבודה שלהם נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - גמלה לעובדים בעסק

בהליכי הבראה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא שומרת על זכותן של
נשים מוכות דיירות הדיור הציבורי, לרכוש את דירתן גם כאשר נאלצו
לעזוב את ביתן למקלט לנשים מוכות. בכך היא גם מקדמת שמירה על

גופן, חייהן וחיי ילדיהן.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הדיור הציבורי
(זכויות רכישה) (תיקון מס׳ 7)
(שמירת זכויות בשל אלימות

בן-זוג) (דין רציפות)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהצעת חוק מצמצמת את

אי-השיוויון ותיטיב עם נשים עצמאיות.לפי ההצעה, נשים אלו יזכו לתנאים
סוציאליים הוגנים סביב תקופת ההריון והלידה שלהן.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - חישוב דמי לידה של

עובדת עצמאית)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום עוזרת לקדם תנאים טובים

יותר בעבודה לגברים ולנשים כאחד בתקופת ההורות, ותגדיל את השיוויון
בין בני הזוג במידת הגמישות שיהנו ממנה בעבודה במהלך תקופה זו.

מצד שני, כדאי לזכור שהצעת החוק אינה משנה מציאות ברמה מהותית,
אלא מציעה שינוי טכני במהותו. כדאי לשים לב גם שהחוק לא מנוצל לרעה

על ידי מעסיקים של נשים שיגלגלו את חופשת הלידה על האב בניגוד
לרצון הזוג.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק זכויות הוריות

(תיקוני חקיקה),
התשע"ו–2015

המשמר החברתי תומך באופן טבעי בהצעת חוק המפחיתה את גובהה
של אגרה המוטלת על אזרחים. נפלה טרומית בעד

הצעת חוק שירותי הדת
היהודיים (תיקון - הגבלת

גובה אגרת הנישואין)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק כי ראוי לבסס מנגנון פיצוי כספי
לתושבי האיזור, הסובל גם מקשיי הפריפריה הגיאוגרפית וגם מהימצאו

בקו העימות.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק סיוע לשדרות
וליישובי הנגב המערבי
(הוראת שעה) (תיקון -
הארכת הוראת השעה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תאפשר לקשישים
אחרי גיל הפרישה למשוך מקופת הגמל הפנסיה סכומי כסף לא גדולים
שהם זקוקים להם ללא תשלום מס. בכך היא תיטיב את מצבם הכלכלי,

תצמצם את אי השיוויון הכלכלי-חברתי בלי לפגוע בזכותם לחיסכון
פנסיוני,שכן סכום הקיצבה שהיו מפיקים מהקופה הינו זעום.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס

הכנסה (פטור ממס על
משיכה הונית מקופת גמל)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תייצר מנגנון פיקוח על
תשלומי הורים, שאר חותרים תחת העיקרון השיוויוני והציבורי של חוק
חינוך חובה. פיקוח זה עשוי למנוע הגדלה של ההוצא הפרטית לחינוך,
וחזק את הכנסת כגוף המפקח על עבודת הממשלה. הסתייגות: הפיקוח
החלקי הקיים היום על הצו לא מונע את עצם קיומם של תשלומי ההורים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק לימוד חובה )תיקון
- הבטחת פיקוח פרלמנטרי

על תשלומי הורים(

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק, מכיוון שהיא מעודדת את מגמת
ייהוד הנגב על חשבון תושביו הבדואים ובכך פוגעת בעקרון השוויון, פוגעת
ביכולת פיקוח המדינה על קרקעותיה, מביאה לפגיעה בסביבה והשתלטות

פסולה על משאבי טבע.
עברה טרומית נגד הצעת חוק הרשות לפיתוח

הנגב )תיקון מס' 4( )תיקון(

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שהיא תומכת במוצהר בערך
השוויון. עם זאת היה ראוי, שלשון הצעת החוק היתה כוללת גם זהות

מגדרית ונטייה מינית.
נפלה טרומית בעד הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם

וחירותו (תיקון - שוויון)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מעגנת את חופש
הביטוי וחופש העיתונות בחוק יסוד. חירויות אלה הן עמוד השדרה של

הדמוקרטיה, ובהגבלתם או חסימתם אין לדמוקרטיה כל קיום. בית
המשפט העליון עיגן זכויות אלה בפסקי דין כחלק מהזכות לכבוד האדם,

אך חשוב שהן יופיעו גם במפורש בחוק יסוד.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק יסוד: כבוד האדם
וחירותו (תיקון - חופש הביטוי

וחופש העיתונות)

המשמר החברתי תומך בחוק המתקן אפליה בלתי מוצדקת נגד אלמנים
גברים וצפוי להקל על קשישים שרבים מהם חווים מצוקה כלכלית. נפלה טרומית בעד הצעת החוק הביטוח הלאומי

(תיקון- ביטוח שארים לאלמן)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שההגדרה החדשה של יום
תחילת הזכאות לגמלת סיעוד שוויונית יותר, ואינה מפלה באופן שרירותי
בין מי שהגישו את התביעה בתאריכים שונים. כמו כן היא משפרת את
יכולתם של הנזקקים לסיעוד לממן את השירות או לקבלו כגמלה בעין.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - מועד תחילת הזכאות

לגמלת סיעוד)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תגדיל את כח
ההרתעה של תביעות ייצוגיות ובכך תצמצם את השימוש לרעה שעושים
עסקים בכוחם מול צרכנים. הסתייגות: ההצעה עשויה להרתיע עורכי דין
מטיפול בתובענות ייצוגיות ועשויה להקשות בסופו של דבר על התובעים

לקבל פיצוי כלשהו.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק תובענות ייצוגיות

(תיקון – הסדרי פשרה
והסתלקות), התשע"ו–2015

"המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגנה על אוכלוסייה
חלשה שנמצאת בדיור מוגן ובני משפחותיהם, ותעזור לבתי האבות לחזור

ולהשתמש בפקדון כפקדון שמוחזר לבעליו בסופו של דבר.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הדיור המוגן
)תיקון - הבטחת כספי

הפיקדון
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא נותנת למבוטחים -

שהם אוכלוסיה פגיעה במיוחד שהולכת וגדלה - כלים מול חברות הביטוח,
שהתנהלותן כוחנית ופוגענית ויכולה לגרום עוול גדול במיוחד.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק חוזה הביטוח

)תיקון - תשלום פיצוי מיוחד
בביטוח סיעודי

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מבקשת לבטל את
הביקורת השיפוטית על החלטת ועדת הבחירות ותותיר את ההחלטות
לוועדה פוליטית שנשלטת בידי הרוב בכנסת היוצאת. הלכה למעשה זו

עריצות הרוב על המיעוט. לרשות השופטת צריכים להיות כלים לפקח על
עבודת הכנסת ולהגביל אותה בכל הקשור להגנה על מיעוטים.

נפלה טרומית נגד

הצעת חוק-יסוד: הכנסת
)תיקון - שלילת סמכותו של

בית המשפט העליון
מלהתערב בהחלטת ועדת
הבחירות המרכזית לעניין
אישור או פסילת מועמד או

רשימה מלהשתתף בבחירות(
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מקדמת מדיניות מיסוי
צודקת יותר, שבמסגרתה בוגרי לימודים מקצועיים יהנו מזיכוי מס שווה

לזה של בוגרי תואר אקדמי, מה שישפר מעט את מצבם הכלכלי של בעלי
מקצוע.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס

הכנסה )נקודת זיכוי ליחיד
שסיים לימודי מקצוע

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, המשווה בין זכויותיהם של הורים
שכולים ללא קשר לנסיבות השכול. עברה טרומית בעד הצעת חוק גיל פרישה )תיקון

- הורה שכול
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שפרסום הצהרות ההון של
נבחרי הציבור הבכירים יתרום לשקיפות ויעזור למנוע שחיתות או שימוש
לרעה בכחם. הסתייגות: יש להחיל את את חובת הפרסום על כלל חברי

הכנסת.
נפלה טרומית בעד הצעת חוק שקיפות בהצהרת

הון לנבחרי ציבור בכירים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבטיחה פיצוי הולם
לתושבים, שעניינם נגרר עשרות שנים ותאפשר להם לדאוג לעצמם לדיור

חלופי הולם. היא עושה זאת תוך שמירה על כדאיותו הכלכלית של
הפרוייקט, אך לא מאפשרת ליזמים לפגוע בתושבים.

עברה טרומית בעד הצעת חוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום )כפר שלם(

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שההצעה מאפשר לאבות
להיות חלק מתהליך הלידה והטיפול בילד לאחר הלידה בלי לחשוש

לתנאים הסוציאליים והתעסוקתיים להם הם זכאים.
עברה ראשונה בעד הצעת חוק עבודת נשים

(תיקון - חופשת אבהות)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תיטיב את מצבם של
קשישים רבים שעברו את גיל הפרישה ואין להם פנסיה מספיקה

למחייתם, במימון של כלל האוכלוסיה ובכך תעזור לצמצם את אי השוויון
הכלכלי-חברתי. <br />הסתייגות: ההצעה מותירה בחוץ קשישים רבים
אחרים שמסיבות שונות לא צברו ותק של 35 שנות עבודה ומפלה אותם

לרעה.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הבטחת הכנסה

(תיקון גמלת הבטחת הכנסה
לקשיש)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שמטרתה למנוע אפליה בין
מוסדות מתנדבים המשרתים את תושבי הרשות המקומית לבין מוסדות

המשרתים אוכלוסיה אחרת.
עברה טרומית בעד

 הצעת חוק לתיקון פקודת
מסי העירייה ומסי הממשלה

(פטורין) (תנאים לפטור
מארנונה למוסד מתנדב)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק המפריטה את התִּקנון הישראלי,
מסירה אחריות מצד הממשלה ואף עלולה להביא ייבוא מוצרים בעייתיים

ופגיעה בשוק המקומי. רצוי לשנות את התנהלות מכון התקנים, בלי
להתפשר על איכות התקינה.

עברה טרומית נגד
הצעת חוק התקנים (תיקון -

מעבדה מוסמכת לאישור
ייבוא טובין)

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שכוונתה להדיר אוכלוסייה
שלמה מפני סעד משפטי, ומפלה בין אוכלוסיות שונות באותו שטח.

מערכת המשפט צריכה להיות נגישה באופן שיוויוני.
עברה טרומית נגד

הצעת חוק בתי המשפט
(תיקון - תובענת תושב אזור

עימות)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא צפויה להסדיר את
תחום תמיכת המדינה בטיפול באוטיסטים ובעתיד גם בבעלי מוגבלות
אחרים. הצעת החוק הינה צעד קטן לקראת יצירת פלטפורמה עתידית

לחקיקה דומה עבור בעלי מוגבלות אחרים. טוב היו עושים חברי הכנסת לו
היו מצמידים להצעת החוק הערכה למשקלה התקציבי.

עברה טרומית בעד הצעת חוק שירותי רווחה
לאנשים עם מוגבלות

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תקדם את ערך
השיוויון בקרב המשרתים ותפסיק את ההטבות הכספיות שניתנות לבני

הישיבות בזמן שהם אינם משרתים. אידיאלית, כדאי בכלל לבטל כל
מסלול צבאי מגזרי שבהגדרה יוצר חוסר שיוויון.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק שירות ביטחון
(תיקון - שירות בני ישיבות

הסדר)
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https://docs.google.com/document/d/1XpUMHzMD_PIePJxLafb2nu_ezd8lfhr5bbfRLA7gL2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ldJ0qbKcbco4mNFdoowJcWKckBwZtzHxDXwbyUBjEfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldJ0qbKcbco4mNFdoowJcWKckBwZtzHxDXwbyUBjEfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1CEcRBPcglsnicFS55I1TdqK4E3fUx5RPdVcnGgiKuHM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CEcRBPcglsnicFS55I1TdqK4E3fUx5RPdVcnGgiKuHM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CEcRBPcglsnicFS55I1TdqK4E3fUx5RPdVcnGgiKuHM/edit
https://docs.google.com/document/d/1GMSo_XL37lKP5LELcjrRasg-t1saJ7njXMHL0di7-CA/edit
https://docs.google.com/document/d/1GMSo_XL37lKP5LELcjrRasg-t1saJ7njXMHL0di7-CA/edit
https://docs.google.com/document/d/1GMSo_XL37lKP5LELcjrRasg-t1saJ7njXMHL0di7-CA/edit


נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, המאפשרת לעובדים לסרב לעבוד
בשבת - שהוא יום המנוחה הכללי - ללא קשר למידת דתיותם. עברה טרומית בעד

הצעת חוק שעות עבודה
ומנוחה )תיקון - סירוב לעבוד

ביום המנוחה השבועי(

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק כי היא מעבירה את נטל
ההתמודדות עם רשויות המס מהקבלן המנוסה אל האזרח הפרטי. עברה טרומית נגד

הצעת חוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) (תיקון - קדימות קונה

בהחזר מס ערך מוסף)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שניתוק עמלת ההפצה מדמי

הניהול יבטל את התמריץ לסוכנים ולמשווקים הפנסיוניים להמליץ
ללקוחותיהם על מסלולים בעלי דמי ניהול גבוהים, יפחית את הוצאות

הלקוחות ויבטיח להם בחירה במסלול חיסכון מתאים להם.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (תיקון - ניתוק חישוב

עמלת ההפצה מדמי הניהול)

המשמר החברתי תומך בהצעה משום שבהגבלת גובה דמי הניהול היא
תותיר סכום גדול יותר לחיסכון הפנסיוני, והיא מסייעת לצרכן השבוי בשוק

לא תחרותי.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (תיקון - הגבלת דמי
ניהול בקרנות הפנסיה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תמנע התמשכות
הליכים בהוצאה לפועל, תקטין צבירת ריבית גבוהה לחייב (לרוב הצד

החלש בהליך) ותביא לביצוע החלטות בזמן סביר תוך שמירה על זכויות
הזוכה.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק ההוצאה לפועל
(תיקון - אי חיוב בריבית עקב
שיהוי בביצוע הליכי הוצאה

לפועל)
המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק מכיוון שהיא עוקפת את מנגנוני
התכנון הקיימים באופן שעלול להביא לפגיעה סביבתית וחברתית - וכלל
לא ברור אם אמנם תביא להורדת מחירי הדירות. עם זאת, היא עשויה

לעודד בנייה של דירות קטנות.
עברה טרומית נגד

הצעת חוק התכנון והבנייה
(הוראת שעה) (תיקון - חובת
מתן הקלה לתוספת דירות

מגורים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, המקדמת שוויון בין אמהות לאבות
בכל הנוגע להיעדרות ממקום העבודה וכתוצאה מכך, מקדמת שוויון

הזדמנויות בעבודה.
עברה טרומית בעד

הצעת חוק דמי מחלה
)היעדרות בשל מחלת ילד)
(תיקון - חישוב דמי מחלה
בעת היעדרות לסירוגין של

העובד ובן זוגו)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שמטרתה להגביר את

המודעות הצרכנית לסיכויי הזכייה הנמוכים בהימורים. עברה טרומית בעד הצעת חוק הגבלת הפרסומת
והשיווק של הגרלות והימורים

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק מכיוון שהיא תבטל את האפליה
במתן מענק הלידה על הרקע הלא רלוונטי של מקום הלידה. עברה טרומית בעד הצעת חוק לידה בבית

(תיקוני חקיקה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק המשווה בין קרוביהם של מקבלי
קצבאות נכות אחרות לבין הורי ילדים נכים שנפטרו.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

 הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - מענק פטירה בעד

ילד נכה שנפטר)
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, כי הוא משחרר את הקונים

מהתקשרות של 3 שנים לקבלן, אך יחד עם זאת, הכבילה לקבלן גם לשנה
אחת אינה טובה.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק המכר (דירות)

(תיקון - זכות להחלפת חברת
ניהול)

https://docs.google.com/document/d/1ejCLemsFFmxP21wJLdhBc42dBmkRFN-0ZxA_XIANWns/edit
https://docs.google.com/document/d/1ejCLemsFFmxP21wJLdhBc42dBmkRFN-0ZxA_XIANWns/edit
https://docs.google.com/document/d/1ejCLemsFFmxP21wJLdhBc42dBmkRFN-0ZxA_XIANWns/edit
https://docs.google.com/document/d/1ejCLemsFFmxP21wJLdhBc42dBmkRFN-0ZxA_XIANWns/edit
https://docs.google.com/document/d/1jCNBcq0f9h0AURw9eOM6o3EaWMZE9I5Elpl-AN1Srmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jCNBcq0f9h0AURw9eOM6o3EaWMZE9I5Elpl-AN1Srmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jCNBcq0f9h0AURw9eOM6o3EaWMZE9I5Elpl-AN1Srmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jCNBcq0f9h0AURw9eOM6o3EaWMZE9I5Elpl-AN1Srmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/125SD4f5R25vKYPSMMeHEZlvmcy5O-fTjn28XEW2ROyI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/125SD4f5R25vKYPSMMeHEZlvmcy5O-fTjn28XEW2ROyI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/125SD4f5R25vKYPSMMeHEZlvmcy5O-fTjn28XEW2ROyI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/125SD4f5R25vKYPSMMeHEZlvmcy5O-fTjn28XEW2ROyI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SDraFoDcv-KxoMp8RYaSCRbWdf01H6K2fDf25QldVSc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SDraFoDcv-KxoMp8RYaSCRbWdf01H6K2fDf25QldVSc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14Mk-uv7IdV7Kn_q_0E4ci-Ebsrf_KAcsxa-QN5sOaK4/edit
https://docs.google.com/document/d/14Mk-uv7IdV7Kn_q_0E4ci-Ebsrf_KAcsxa-QN5sOaK4/edit
https://docs.google.com/document/d/14Mk-uv7IdV7Kn_q_0E4ci-Ebsrf_KAcsxa-QN5sOaK4/edit


נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שתמיכת המדינה בבעלי
המוגבלויות לא צריכה להיות שונה בגלל נסיבות המקרה - כולם צריכים

לקבל תמיכה מספקת שתבטיח את מחייתם בכבוד. הביטוח הלאומי קיים
כדי לספק את הצורך הזה, ואין סיבה להפלות את מי שנפגעו בזמן

שירותם לטובה על חשבון האזרחים. מה גם שייתכן שאם כל המקרים
הללו יידונו בביטוח הלאומי תיווצר מסה קריטית אזרחית לשיפור עבודתו,
כך שלא יהיה הבדל בין איכות השירות לאזרח לבין איכות השירות לחייל.

עברה טרומית בעד

הצעת חוק אמות המידה
לזכאות לסיוע מאגפי השיקום
והמשפחות במשרד הביטחון

(תיקוני חקיקה),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שיש למנוע מהחברות לנצל
לרעה את כוחן מול הצרכנים, בכך שהיא תנתק את ההתקשרות בגין

מכשיר אלקטרוני מההתקשרות לקבלת שירות מהחברה. כיום החברות
הסלולריות משתמשות במכשירים הנוספים כמלכודת דבש שללקוחות

קשה להיחלתץ ממנה בהמשך. ההצעה תקדם את התחרות בשוק הסלול,
ותמע מהחברות הסלולריות לנצל לרעה את כוחן כדי לכבול את הצרכנים

אליהן.

נפלה טרומית בעד

הצעת חוק התקשורת (בזק
ושידורים) (תיקון - איסור

קשירת חשבונית חודשית לכל
מכשיר אלקטרוני או מוצר

נלווה)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהמצב כיום מאפשר לעושי
מניפולציות למכור מוצרים שהלקוח לא רוצה לקנות, ולשלם על דברים
שאינו רוצה לשלם. אמנם ישנו חשש להעמסה ביורוקרטית על עסקים

קטנים, אך ההצעה יוצרת איזון ראוי בין הצורך למנוע או להקשות ניצול רב
היקף של לקוחות, לבין הרצון הלגיטימי של עסקים קטנים לגבות חובות

כדי להבטיח את חיי המסחר.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן
(תיקון – משלוח התראת
תשלום לצרכן), התשע"ה

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מאפשרת לחברות
בעלות הבניין לקבל את הנכסים המושכרים לידיהן לאחר סוף התקופה בלי

לשלם מס, ואילו התועלת הצפויה מוטלת בספק שכן אין כל תמריץ
להעברת ההטבות לדיירים עצמם. ההצעה גם אינה מציבה דרישות לגבי
אופי הדיור להשכרה (פרט לאלו הקבועות בחוק), אינה מבטיחה שאמנם

ייבנו דירות חדשות, ואף עשויה לעודד בניית דירות גדולות יחסית.

נפלה טרומית נגד
הצעת חוק עידוד בניית דירות
להשכרה )תיקון - פטור ממס

רכישה(

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שראוי שמי שהורשע
בשחיתות לא יוכל לכהן בתפקידים מסוימים. נציגי הציבור חייבים לקחת
אחריות על מעשיהם יותר מכל אחד אחר. לכן מי שלא עושה זאת ומבצע
עבירות פליליות, לא צריך להיות זכאי לייצג שוב את הציבור. מצד שני,
כדאי לציין שמדובר בהצעת חוק די פופוליסטית. יתכן שהפגיעה בחופש

להבחר חמורה מאשר טוהר המידות.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק המאבק בשחיתות
הציבורית (הרשעה בעבירה

שיש עמה קלון) (תיקוני
חקיקה), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק הזו משום שבימים שבהם הגזענות
חוגגת בארצנו באין מפריע יש משמעות הצהרתית וחינוכית לאסור בחוק
על אפליה. ההצעה תאסור על קריאה שלא להשכיר דירות לערבים או

לחרדים, ושם ההצעה תהיה אפקטיבית. עם זאת, אנו מבינים שיהיה קשה
עד בלתי אפשרי ליישם את החוק במלואו.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק איסור הפליה
בדיור

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהוא מקטין את הפער
התעסוקתי בין הפריפריה למרכז, מבטיח יציבות רבה יותר במקומות
עבודה, הכשרת  ותורם לקידום החלשים במשק. חבל שמדובר שוב

בהארכת שעה בלבד ולא בחוק קבוע.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק חובת המכרזים
(תיקון – העדפת תוצרת
הארץ במכרזי מערכת

הביטחון – הארכת הוראת
שעה)

"המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שביטול חזקת הגיל הרך
המוצע בה יפגע במעמדן הכלכלי של נשים בהליך הגירושין, יציב אותן

בעמדת נחיתות אל מול האב בכל הנוגע לגובה תשלום המזונות או חלוקת
הממון.

נפלה טרומית נגד הצעת חוק הורים וילדיהם,
התשע"ה–2015

http://hamishmar.org.il/p-20-281/
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מצמצמת את תחושת
התלות של האישה בבן הזוג המכה, שהיא הסיבה המרכזית בגינה שבות
נשים מוכות לבני זוגן. הסייג הקיים היום מהווה חסם לתחושת הביטחון
האישי ולעצמאותן של נשים עם בני זוג אלימים. הקלת הנטל על האישה

מהפן הכלכלי היא תמיכה ראויה וחשובה.

עברה טרומית בעד

הצעת חוק הבטחת הכנסה
(תיקון – זכאות לגמלה
בתקופת שהייה במקלט

לנשים מוכות),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא משפרת ומגוונת את
סל הכלים שיעמדו לרשות הממונה על ההגבלים העסקיים. הצעת החוק

מכוונת להגברת הרגולציה על גופים בעלי כוח, והשימוש בכלים אלה
נדרש במציאות הכלכלית הנוכחית. בכך ניתן לעצור את מגמת ההיחלשות
של שומרי הסף והרגולטורים בישראל, וליישר את המגרש לטובת עסקים

קטנים ובינוניים ולטובת הציבור.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק ההגבלים

העסקיים (תיקון - בעל
השפעה מהותית והוראות

שונות)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מטפלת בבעיה חשובה
- עיכוב תשלומים לעצמאיים ועסקים קטנים. מדובר בחיזוק משמעותי
ביותר לאלו שמתקשים לשרוד במציאות של שוטף+המון. שתי בעיות

מעיבות על על ההצעה: ראשית, יתכן שהריבית על פיגור בתשלומים לא
מרתיעה דיה, ושנית לא ברור אם יש מנגנון אכיפה מספק להצעה רחבה

כל כך.

עברה ראשונה בעד
הצעת חוק הגבלת אשראי
ספקים למוסדות המדינה,

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תבטל אפליה בין
קבוצות ניצולים שסבלו מהנאצים בצורות שונות שלאט כולן נכנסו

מלכתחילה בהגדרות המדינה לקצבה. ההפרדה בין גובה הקצבאות
לניצולים לבין הקצבאות הרגילות היא בעיה בחברה הישראלית, וכך גם
מיני הפרדות והבדלים בקרב הניצולים. ההצעה מסייעת גם לניצולים

נוספים לקבל גמלה הוגנת.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק הטבות לניצולי

שואה (תיקון – הכרה בעובדי
כפייה כזכאים לתגמול),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי מתנגד להצעת החוק משום שהיא מסייעת למספר
מצומצם של עולים ממדינות מפותחות על חשבון אוכלוסיות מודרות

תעסוקתית החיות בארץ ושזקוקות לסיוע של חוק ייצוג הולם, ובכך פוגעת
בערכי השוויון וקידום שוויון הזדמנויות בעבודה.

נפלה טרומית נגד
הצעת חוק שירות המדינה

(מינויים) (תיקון - ייצוג הולם
לעולים חדשים)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגנה על חייבים מפני
"טרטורים" שהם חלק מהטקטיקה של הנושים. יש לפעול להקלה על
החייבים ולאפשר להם להתרכז בהשבת חובם ובפתיחת דף חדש.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל
(תיקון – סמכות מקומית),

התשע"ה–2015
העסקת עובדי קבלן פוגעת בעובדים במגוון תחומים: החל מזמניות

העבודה, דרך השכר ותנאי העבודה ועד היעדר תשלומים סוציאליים.
בישראל יש עובדים עניים רבים, חלק לא קטן מהם עובדי קבלן. הצעת
החוק תקדם ערכים כמו ביטחון תעסוקתי ושמירה על תנאי העבודה ועל

כבודם של העובדים.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק עסקאות גופים
ציבוריים (תיקון – איסור

התקשרות קבלנית להעסקת
עובדים), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שכחוק יסוד, הוא יבסס את
ההכרה בזכויות החברתיות כזכויות חוקתיות בפני עצמן, ולא רק ככאלה

הנגזרות מכבוד האדם וחירותו. לחוק יסוד זה עשויה להיות השפעה
מכרעת על חובתה של המדינה להגן על הזכויות החברתיות של תושביה.

נפלה טרומית בעד הצעת חוק-יסוד: זכויות
חברתיות
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תתרום לשקיפות ביחס
לפעולותיהם והצבעותיהם של הח"כים הנכללים בו,  ותעזור למנוע קידום

אינטרסים אישים בתהליך החקיקה במקום דאגה לטובת כלל הציבור.
הסתייגות: החוק צריך לחול, לכל הפחות, על כלל חברי הכנסת ולא רק על

חברי ועדת הכספים והכלכלה.

נפלה טרומית בעד

הצעת חוק חסינות חברי
הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

(תיקון – חובת גילוי של
מסחר בניירות ערך לחבר

בוועדת הכספים או הכלכלה
של הכנסת),

התשע"ה–2015

נפלה טרומית בעד הצעת חוק יסוד: שוויון
האוכלוסייה הערבית

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק ראשית משום שאדמות המדינה
צריכות להיות שייכות למדינה ולא להיות מנוהלות על ידי גוף פרטי, ושנית
משום שקק"ל מקיימת הליכים ציבוריים, וגוף מסוג זה חייב להיות שקוף.

ולהביא את ההליכים הציבוריים שהיא מקיימת לידיעת הציבור. גוף
שמנהל אדמות מדינה ומשפיע באופן עמוק כל כך על שוק הדיור הישראלי

אינו יכול לפעול בחשיכה וללא פיקוח רק בגלל מיקריות היסטורית.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק חופש המידע

(תיקון – קרן קיימת לישראל),
התשע"ה–2015

הצעת החוק תשפר את תנאי העבודה של העובדים מבחינת זכאותם לימי
חופשה. עם זאת מדובר בהצעת חוק בעלת השלכות תקציביות כבדות,
שלא ברור מה הוא המקור למימונה. כמו כן, יש לזכור שהפריון לעובדת

בישראל נמוך בהשוואה לחו"ל. יש לדרוש מהממשלה והכנסת לדון
בתוכנית רחבה יותר להעלות את הפיריון ולשפר את תנאי ההעסקה יד

ביד.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק חופשה שנתית
(תיקון - הארכת תקופת

החופשה לכל שנת עבודה
אצל מעסיק)

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא תורמת לצימצום
פערים כלכליים ותכנוניים בין רשויות מקומיות ומקדמת דאגה לסביבה

בריאה. חבל שההצעה מעט פרוצה בכך שאינה קובעת מה יהיו
הקריטריונים לפיצוי.

עברה טרומית בעד

הצעת החוק לתיקון פקודת
העיריות (חלוקת הכנסות
ממתחם הגורם למפגעים

סביבתיים בין רשויות
מקומיות), התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא חותרת חד משמעית
להיטיב עם החלשים ביותר בחברה. אמנם ביטול המע"מ על מוצרי יסוד
יוצר בעיות כלכליות חדשות ועולה לךמדינה כסף רב, והוא אינו מתמודד
עם הבעיות המבניות בשוק המזון הישראלי, אבל מכיוון שהמדינה לא
מקדמת פתרונות שורשיים ומעמיקים יותר, הוא יעזור להוריד במידה
ניכרת את יוקר המחיה בעיקר עבור אלו שמשוועים להפחתה הזו.

נפלה טרומית בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף

(תיקון – מס בשיעור אפס על
מוצרי מזון בסיסיים),

התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא נועדה לאפשר תנאי
מחייה מינימליים, גם במקום שבו הביורוקרטיה והממסד אינם מאפשרים
בנייה חוקית. חקיקה כזו, שבמידה מסויימת מכשירה בדיעבד עבירה על

החוק, אינה אידיאלית; היה עדיף לפעול למתן אישורי בנייה, תוכניות בנייה
אזוריות ומקומיות וכיו"ב. אבל עד שיסתיים התהליך הרחב הזה, יש צורך

לאפשר חיבור חוקי של חשמל למי שבלית ברירה בנו ללא אישור
ושבתיהם אינם מסוכנים למגורים.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הספקת החשמל

(הוראת שעה) (תיקון –
הארכת תוקף),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק ומייחס לה חשיבות גבוהה. אמנם
היא נוגעת למספר מצומצם של אנשים, אך השיבוש הבירוקרטי שהיא

באה לתקן זועק לשמים.
נפלה טרומית בעד

הצעת חוק הביטוח הלאומי
(תיקון - זכאות להטבות

לקטועי ידיים על פי הסכם
הניידות)
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נימוק סטטוס הצעת
החוק

עמדת המשמר
החברתי שם הצעת החוק

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שחשוב לקדם את השקיפות
כערך בכל הליך ציבורי ובכל רשות ציבורית. הגברת השקיפות גם תזכיר

לעובדי המגזר הציבורי שהם נדרשיםפ לפעול לטובת הציבור. בעניין
הוועדה הזו, חשוב לזכור שריכוזיות - שמתאפשרת במישרין הודות למתן

פטורים על-ידי הוועדה המדוברת - היא מהרעות החולות של המשק
הישראלי ומהגורמים העיקריים ליוקר המחיה. יתכן שהגברת השקיפות

בעבודת הוועדה תעזור להפחית אותה.

עברה טרומית בעד

הצעת חוק ההגבלים
העסקיים (תיקון – הגברת
השקיפות על דיוני הוועדה

לפטורים ולמיזוגים),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מבקשת להשוות את
תנאי העבודה של עצמאיים לאלו של שכירים. עצמאיים משלמים את דמי

הביטוח הלאומי כמו השכירים, ומגמת החקיקה להשוות את כיסויים
הביטוחי לזה של שכירים היא צודקת ומבורכת.

עברה טרומית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון – גמלת אבל),
התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא יכולה להיות צעד
בדרך לשמירה טובה יותר של זכויות מועסקים. הצעת החוק ראויה בעיקר

משום שהיא מטילה את האחריות לפתחו של המעסיק, וחלה באופן
מובהק גם על עובדי הקבלן. אף על פי כן, לא ברור עד כמה הצעת החוק

תשפיע מעשית והאם תיאכף כראוי.

עברה טרומית בעד הצעת חוק למניעת התעמרות
בעבודה, התשע"ה–2015

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מאריכה הגנה חשובה
על ציבור קשישים. לא ברור מדוע החוק אושר מראש כהוראת שעה, ולא

ברור מדוע גם עתה הוא זמני ויפוג בעוד שנה.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד
הצעת חוק נכי רדיפות
הנאצים (תיקון מס' 21)
(תיקון – הארכת מועד),

התשע"ו–2015
המשמר החברתי תומך בהצעת החוק משום שהיא מגינה על זכויות
ההורים כעובדים ולמעשה גם דואגת לבריאותם של הילדים הזקוקים
לליווי. יש לציין, שהורים בעלי אמצעים יכולים לפתור את הבעיה ביתר

קלות באמצעות מלווה בתשלום, ולכן החוק חשוב במיוחד להבטחת שוויון
בתחום הבריאות.

אושרה בשנייה-
שלישית בעד

הצעת חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת

ילד)(תיקון מס' 13)(היעדרות
בשל מחלה קשה),
התשע"ה–2014

המשמר החברתי תומך בהצעת החוק, המקדמת שיוויון ההזדמנויות
בעבודה ועושה צדק עם רבים שלמדו את מקצועם אך מוגבלים ביכולתם

להתפרנס ממנו בגלל בעיות רגולטוריות.
אושרה בשנייה-

שלישית בעד

הצעת חוק הסדרת העיסוק
במקצועות הבריאות (תיקון

מס' 4 – הוראת שעה)(הכרה
בלימודי תעודה),
התשע"ה–2014
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