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       לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ וסגנים

 מנהלים ברשויות
 

 
 מכובדי,

 
 8.12.14 – 8.12.11בתאריכים בכנסת שהתקיימו דיווח על דיונים הנדון: 

 
 :על ישיבות ועדות הכנסת  להלן דיווח קצר            

משתתפי  תוצאות הדיון הנושא שם הוועדה תאריך מס'
 הדיון

 הערות

הצעת חוק הביטוח (1 עבודה ורווחה 12.2.18 .1
 201הלאומי )תיקון מס' 

והוראת שעה( )הגדלת 
-קצבת נכות(, התשע"ח

בהכנה  - 1194מ/ 2018
 לקריאה שניה ושלישית 

הצעת חוק הביטוח (2
 -)תיקון הלאומי 

השוואת קצבת נכות 
לשכר המינימום(, 

כנה הב –, 2016-התשע"ו
 לקריאה ראשונה

את הצעת  העבודה, הרווחה והבריאותועדת  בתום דיון סוער, אישרה
ביעו בעד ח"כים הצ 7החוק הממשלתית להעלאת קצבאות הנכות. 

  .נמנעה, החוק, וח"כ קארין אלהרר

  :עיקרי הצעת החוק שאושרה

שקלים לחודש לאדם,  770עד  470 -קצבת הנכות הבסיסית תעלה ב •
שקלים כבר בפעימה הראשונה. בחישוב זה נכלל מיזוג  3,270ותעמוד על 

הקח"ן )קצבה חודשית נוספת שמקבלים נכים שנקבעה להם דרגת אי 
הנכים הזכאים לקצבת נכות כללית יקבלו קח"ן, ובסכום  כל :(כושר

 .דששקלים בחו 452שווה של 

הסכום לא מספיק כדי " :אמר בדיון, יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף
להשיג את מה שכולנו רוצים, עם זאת הגענו להישגים גדולים ולהעלאות 
משמעותיות בקצבה. העלינו את כלל הנכים מעל קו העוני, ונתנו 
תוספות משמעותיות לאלה שהיו ברף התחתון שלו. נמשיך את הדרך, 

יסתיים עד שהכנים יגיעו למלוא השירותים הנדרשים והמאבק הזה לא 
 ."להם

 

  פיני קבלו



 

 
  

 פנים 12.2.18 .2
 

מעקב אחר תכנית 
העבודה של המשטרה 

למיגור האלימות במגזר 
 הערבי

לעומת המגזר   5שיעור קורבנות הרצח במגזר הלא יהודי גבוה פי 
היהודי, כך עולה ממסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן 

 ונדון בוועדת הפנים בראשות ח"כ ,עאידה תומא סלימן לבקשת ח"כ

 .יואב קיש

האלימות פוגעת קודם כל בחברה " :יואב קיש יו"ר הוועדה, ח"כ
הערבית. המגזר חסר אונים מולה. חוסר האמון וניתוק הקשר המורכב 
בין המגזר לגורמי אכיפת החוק מקשה על השגת תוצאות. זו בעיה 

קשורה לימין ושמאל. בנושא זה כולנו מאוחדים. מצד אמתית שאינה 
אחד אנו עדים לתופעת התבדלות מסוכנת, שמי שנוקט בה פונה לטרור 
ולאלימות, ובזה נילחם בכל הכוח. מצד שני יש מגמה נכונה של אזרחים 
שרוצים להיות שווי זכויות ולהרגיש שרשויות החוק משרתות גם אותם. 

שה כל מה שאני יכול על מנת שאזרחי כבן לתנועת ז'בוטינסקי אע
ישראל הערבים ירגישו שרשויות החוק שומרים על ביטחונם. אני גאה 

  ."שממשלת הליכוד עושה לא מעט לשינוי המצב, אבל הדרך ארוכה

חבר הצוות המצומצם לבחינת מיגור האלימות במגזר:  ,כאמל ריאן
איך למגר "אם לראש רשות אין תוכנית שבועית, חודשית ורבעונית 

אלימות, אז אנו מסתובבים סביב עצמנו. מה שהוצג זה כיוון טוב אבל 
היו יריות. אני מרים טלפון למפקד  אלא מספיק. ליד הבית שלי בכפר בר

התחנה והוא שלח ניידת. ובזה נגמר הסיפור. לא. עכשיו מתחיל הסיפור. 
מה תעשה  –מה תעשה? הרמתי טלפונים למפקד התחנה ולראש הרשות 

   ."עכשיו? אין לו תוכנית
סיכם: "המפתח הוא עבודה משותפת. לא  יואב קיש יו"ר הוועדה ח"כ

טרה. גם להנהגה המקומית והארצית יש אחריות. רק לבוא בטענות למש
ראשי רשויות מאוימים חייבים לקבל כל הגנה כדי שלא נידרדר לרמת 

מאפיה. צריך לכמת את הסיסמאות לתוכניות עבודה. יש נכונות 
בממשלה. לא הייתה תקופה שנתנו כל כך הרבה תקציבים ותוכניות 

עשינו כלום. הצוות לנושא, אבל אם אנשים יפחדו להגיש תלונות לא 
המצומצם שמינה יו"ר הוועדה הקודם דודי אמסלם לבחינת מיגור 

האלימות במגזר ימשיך לפעול בראשותי, והוועדה תמשיך לעקוב ולוודא 
 ."שהתוכניות מבוצעות

 
 
 

 חיאם קעאדן
ראשי רשויות 

מקומיות 
 ערביות

-מעלה עירון
עוזר ראש 

 המועצה,
איילת 

 טלבויםייט
מנהלת מחלקת 

ללא  עיר
 אלימות

"רמלה עיר 
 ,עולם"

 כאמל ריאן

 



 

 
  

הסעות תלמידים בחינוך  חינוך 12.2.18 .3
מיוחד הנמצאים 

במשמורת משותפת 
וגרים בשתי רשויות 

 מקומיות

דיון בנושא הסעות לילדי חינוך  קיים ,ח"כ יעקב מרגייו"ר ועדת החינוך 
  משותפת. ם להורים פרודים המקיימים משמורתמיוחד שהם ילדי

"המצב הנוכחי שבו שני הורים גרים ברשות מקומית שונה ורק ברשות 
מקומית אחת יש הסעה למסגרת החינוכית, פוגעת בילדים מפלה לרעה 

למשרד החינוך להגיש  מרגי והורהח"כ צד אחד למשמורת", אמר היו"ר 
יום נוהל מסודר להסעות תלמידי חינוך המיוחד להורים  30בתוך 

ביטון -ת מקומיות שונות. ח"כ יפעת שאשאפרודים הגרים ברשויו
הוסיפה כי יש להתאים את חוזר המנכ"ל למציאות הקיימת היום 

 .המתבססת על פסיקות בית המשפט לענייני משפחה בשטח

  מיכל מנקס

 -רשות החדשנות  מדע 12.2.18 .4
סקירת מנכ"ל הרשות, 

 מר אהרון אהרון

משרדי ממשלה, יזמי הייטק,  מדע והטכנולוגיה אירחהועדת ה
תעשיינים ואורחים רבים לסקירה מיוחדת של הרשות החדשה שהחלה 

'רשות החדשנות' שנועדה  –לפעול בשנה שעברה תחת משרד הכלכלה 
לקידום והגדלת החדשנות בהיי טק. מנכ"ל הרשות, מר אהרון אהרון 

סיפר על המענקים והסיוע שנותנת הרשות לחברות ומרכזי מחקר 
 .פורטת את המשימות הבאות של הרשותיתוח וכן הסביר במצגת מופ

אחד הדברים הגדולים " :יו"ר הוועדה ח"כ אורי מקלב את הישיבה פתח
בפעילות החשובה של הרשות הוא שרואים עכשיו גם את העתיד. עצם 

הקמת הרשות היא תפיסה חדשנית של מדינת ישראל להוביל ולתת את 
החידושים הטכנולוגיים. העתיד הכלכלי, המשאבים הנכונים לכל 

המעמד שלנו וכל נושא אחר קשור היום להייטק ולחידושים 
הטכנולוגיים. הם ממקמים אותנו במקום חשוב ועל ידי זה אנו זוכים 

להערכה גדולה. אנחנו רואים כל העת כי ההצלחות בהייטק הן לאו 
למדו סייבר כך ניתן לציין לדוגמא את אלו ש -דווקא לאנשי אקדמיה 

בקורסים מקצועיים וגם תורמים רבות לחדשנות הטכנולוגית. לכן, 
היעד של הרשות צריך להיות גם עליהם ולאפשר לסייע להם בתמיכה 

  ."וכן להגדיל את המקצועות המותאמות ללימודים כאלו

אל לנו לנוח על זרי " :יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב את הישיבה סיכם
היכן עוד ניתן עוד יותר להרחיב את היריעה. אנחנו  הדפנה וצריך לראות

נמשיך בעוד דיונים נוספים בוועדה על השאלות שהוצגו כאן. מסקנת 
הביניים שלי היא שצריך יחד למצוא גורם מתכלל שיעבוד בשותפות עם 

הרשות ויראה בכספי ההשקעה של המדינה בהיי טק גם את הצרכים 
 ."האחרים

 

  



 

 
  

קידום התחבורה  כלכלה 12.2.18 .5
 -הציבורית בישראל 

תכנון ופיתוח תחבורה 
ציבורית ופתרונות 

לשכונות במצור 
 ולישובים מנותקים

בסדרת הדיונים שנפתחו  ועדת הכלכלה המשיכה –ל עומדת" ישרא"
לפני כשבועיים במסגרת שימוע ציבורי שמוביל היו"ר, ח"כ איתן כבל, 

יו"ר ועדת המשנה  לקידום התחבורה הציבורית בישראל, יחד עם
לתחבורה ציבורית, ח"כ דב חנין, וח"כ תמר זנדברג. הישיבה היום 
עסקה בתכנון ופיתוח תחבורה ציבורית בישראל, וכן מתן פתרונות 

בה ילשכונות במצור ולישובים מנותקים. היו"ר כבל פתח את היש
השנייה של השימוע ואמר כי השאיפה היא להוביל לכך שהמדינה תקים 

מטכ"ל" של פתיחת השכונות הנצורות. במהלך הדיון פרץ  "סיירת
עימות בינו לבין ראש מטה הדיור, אביגדור יצחקי, ומנהלת אגף 

התחבורה במינהל התכנון, אילנה שפרן, על רקע מחסור בתכנון שלוקח 
  .בחשבון את התחבורה הציבורית

כבל סיכם ואמר כי בשורה התחתונה ישראל עומדת, ח"כ היו"ר 
ורה הציבורית לא נמצאת בשום סדר עדיפות והקטסטרופה היא והתחב

קודם כל תכנונית. הוא הוסיף כי הוועדה תצטרך ללמוד מה הסמכויות 
של מוסדות התכנון בנושאים תחבורתיים, והאם תחבורה היא חלק 

בלתי נפרד מהתכנון או רק משהו בשביל לסמן עליו וי, ושב וקרא 
מוקדים המרכזיים שחייבים לקבל להקים סיירת תכנון שתבחר את ה

  .טיפול מידי

 שלמה דולברג
 מירה סלומון

מרכז המועצות 
האזוריות, 

נציגי רשויות 
מקומיות 
ומועצות 
 אזוריות

 שביט מס
 ראש העין

 

 

הצרכים של החברה  כספים 13.2.18 .6
 -הערבית ערב התקציב 

 -וח מרכז מוסאוא ד
 )900)אחמד טיבי 

  (9094עיסאווי פריג' )
 (9095חמד עמאר )
 

ועדת הכספים קיימה דיון חשוב על  : ח"כ אחמד טיבי סיכם את הדיון
הצרכים של החברה הערבית לקראת הצבעה על התקציב בקריאה 

ראשונה. צר לי שנציגי הקואליציה לא נכחו בדיון. אני מודה לנציגי 
 משרדי הממשלה שנכחו בדיון. 

, 922מלבד התכנית הוועדה קוראת לעריכת תכנית כלכלית חדשה 
תכנית לסגירת פערים. התכנית אמורה לטפל בכל הנקודות, בכל ממשק 

החיים של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל לרבות הנקודות שלא 
והסכומים שלא היו מתאימים כדי לכסות על צמצום  922נכללו בתכנית 
 וסגירת פערים.

ישיבה זאת המספרים שייכללו בתכנית ערב התקציב כאשר אנחנו ב
קוראים לעשות שינוים בתקציב לקראת הקריאה הראשונה והקריאה 

 השנייה והשלישית, בעיקר השנייה והשלישית, 
אחוזים  15-יש לציין שהוועדה עומדת על כך שיתוקן עוול שנגרם ל

והם: ערים מעורבות, כפרים  922-מהאזרחים הערבים שגם נכללו ב
 ומועצות אזוריות וכפרים לא מוכרים.

הוועדה קוראת להכין תכנית מיוחדת למיגור העוני בחברה הערבית. 

  



 

 
  

החברה הערבית היא האוכלוסייה הענייה ביותר בכל המגזרים במדינת 
הייתה תכנית בכיוון הנכון, היא לא  922ישראל. הוועדה חוזרת ואומרת 

מספקת, היא לא עונה על כל הצרכים. התברר כאן בצורה הברורה 
מיליארד שקלים לא  15מוסמכת ביותר שהמספר ביותר, הרשמית וה

היה נכון, לא היה מדויק בלשון המעטה, והוועדה קוראת להפסיק, 
בעיקר לעיתונות הכלכלית, להשתמש במספר הזה שהוא מספר שיווקי. 
הוועדה קוראת לשקיפות בתקציב לרבות בתקציבים המיועדים לחברה 

-מיוחד להשקעה בהיי הערבית. הוועדה קוראת לעניין מיוחד, לפוקוס
טק בחברה הערבית. יש דרישה של הציבור הערבי, של הצעירים 

 והצעירות בנושא הזה. 
ביקורת  14.2.18 .7

 המדינה
 

כשלים וסחבת בטיפול 
המדינה בניצולי השואה 

דיון מעקב בדוח  -
סיוע  -ביקורת מיוחד 

המדינה לניצולי שואה, 
ישיבת  - 2017אפריל 
 מעקב

דיון מעקב נוסף על הכשלים  לענייני ביקורת המדינה קיימהה הוועד
בהמשך לדו"ח מבקר  –והסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה 

 . .2017המדינה על סיוע המדינה לניצולי שואה מאפריל 

מברכת על מינויו של סגן שר האוצר, " :'יו"ר הועדה ח"כ שלי יחימוביץ
משלה. הוא מחויב ומסור יצחק כהן, לתכלול בין הגופים מטעם המ

  .לנושא, ומצויד בידע רב ובנכונות לצלול לפרטים
ניצולי שואה נפטרים  1,000-על אף ההתקדמות שאנו שומעים עליה, כ

וילגיה להקים ומדי חודש, גם ברגע זה, וזמננו אוזל. אין לנו את הפרי
עוד ועוד ועדות ולחכות: הרבה ניצולים אינם ממצים את זכויותיהם, 

ופים השונים פועלים בסבך סמכויות ותפקידים, פעמים רבות מבלי והג
שהם מדברים אחד עם השני. יחד עם זאת, אנחנו עדים להתקדמות 

ומברכים עליה. כבר בישיבה הקודמת שמענו ממשרד הרווחה על ניצול 
מתקציב השירותים החברתיים לניצולי שואה, וגם בחודש שחלף  98%

תקדמות ניכרת: פתרון הסוגיה המשפטית מאז ישיבתנו הקודמת חלה ה
שעות סיעוד נוספות ללא צורך בהגשת  9כך שמתאפשר כעת לקבל 

תקני עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות,  200-בקשה, תוספת של כ
  .ועוד. נתכנס מידי חודש למעקב צמוד אחרי מה שלא נפתר

אותי ראש הממשלה קיבל החלטה למנות " :יצחק כהן, סגן שר האוצר
לגורם המתכלל את עבודת הגורמים השונים המטפלים בנושא, וזאת 

לאור המלצתו של משרד מבקר המדינה. קיימנו מספר ישיבות בנושא. 
מנוצל  -₪ מיליארד  5.2 –אציין שתקציב הרשות לזכויות ניצולי שואה 

באופן מקסימלי. הממשלה רואה חשיבות עליונה בטיפול בניצולים; 
טרה להגיע לכל ניצול. נכון להיום יש עדיין ניצולים יצאנו לדרך והמ

שלא ממצים את זכויותיהם, ואנחנו פועלים להגיע אליהם כדי שימצו 

 –טליה שבת 
 –עו"ס, ר"צ 

רווחה, ע. רמת 
 -רותי סלם , גן

 –עו"ס, ר"צ 
רווחה, ע. רמת 

מישל  גן,
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האגף  -
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עיריית 
 גבעתיים
 גל שחם

 



 

 
  

  .את כל הזכויות. ברור לכולם שצריך לעבוד מהר
ככל שיש לגורמים אזרחיים שונים רעיונות לדרכים בהם ניתן לטייב את 

רוס, מנהלת הרשות לזכויות הטיפול בנושא ניתן להפנות אותם לעופרה 
 -ניצולי שואה. באשר לרפורמת הסיעוד שקיימת היום בחוק ההסדרים 

הרפורמה עתידה להוסיף תקציבים למתן טיפולי שיניים לקשישים. 
בעיות הייחודיות, שעלו בדיון, בנוגע למצב השיניים של ניצולי השואה 

המזרח  עתידות להיות מטופלות במסגרת הרפורמה. גם יוצאי עדות
 ".מטופלים במסגרת הועדה שהקמנו

 בברכה,                                                                                                             
 דולברג  שלמה            קבלו                                                                                                                          פיני                              

 מנהל כללי              סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                                                   


