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       לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 מ"מ וסגנים
 מנהלים ברשויות

 

 
 מכובדי,

 
 8.12.12 – 8.12.18בתאריכים בכנסת שהתקיימו דיווח על דיונים הנדון: 

 
 :על ישיבות ועדות הכנסת  להלן דיווח קצר            

משתתפי  תוצאות הדיון הנושא שם הוועדה תאריך מס'
 הדיון

 הערות

 פנים 18.2.18 .1
 

. הצעת חוק התכנית 1
הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית 

( 2019לשנת התקציב 
פרק  - 2018-התשע"ח

 - 113סעיף  -י"ג: שונות 
הכנה לקריאה שניה 

 ושלישית
הצעת חוק התכנית . 2

הכלכלית ))תיקוני 
חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
( 2019לשנת התקציב 

פרק  - 2018-התשע"ח
 -י"ב: רישוי עסקים 

 1( פרק ב23)108סעיף 
לעניין רישוי עסקים 

 - בעלי חשיבות לאומית

וק סיימה את הדיון על פרק רישוי העסקים בהצעת ח ת הפניםועד
דה תתכנס התוכנית הכלכלית, ושמעה את כל ההסתייגויות. הווע

. על פי הצעת החוק, הממשלה רשאית להחליט, להצבעה על הצעת החוק
כי עסק שיש בפעילותו חשיבות לאומית, יוכל לקבל רישיון עסק, שלא 

כמקובל היום, על ידי הרשות המקומית, אלא באמצעות מנגנון 
משרדי ממשלה )משרד רוה"מ, משרד הפנים בדיקת צוות מנכ"לי   אחר:

ומשרד האוצר(, שייקרא "הצוות המייעץ", שימליץ כי אכן מדובר בעסק 
בעל חשיבות לאומית, והעברת ההמלצה לממשלה, שתקבל את ההכרעה 
הסופית. לאחר שהממשלה תחליט שמדובר בעסק בעל חשיבות לאומית, 

מול הגופים  משרד הפנים יעניק לה רישיון עסק, לאחר שיבדוק
המאשרים שהעסק עומד בכל הדרישות, כגון היתר בניה כחוק ועל פי 

התב"ע, תנאי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, דרישות רשות 
הכבאות, וכו'. הרישיון לא יינתן, אלא אם ניתנה לראש הרשות 

 .המקומית הזדמנות להביע עמדתו

במידה מסוימת אנו לוקחים סמכות " :יואב קיש יו"ר הוועדה, ח"כ
מהשלטון המקומי. לכן אני מחפש איזונים, מצד אחד לפתור בעיה 

שנובעת מראיה צרה של ראש רשות מקומית, שאינו מעוניין במפעל שיש 
לו חשיבות לאומית, ומצד שני לא לפגוע בתושבים שמיוצגים דרך 

עיריית 
ירושלים, 

עיריית תל 
יפו, -אביב

עיריית חיפה, 
עיריית באר 

 שבע
 נפתלי קייקוב
 מירה סלומון

 הילה זהבי
יונה יהב 

וראשי 
הרשויות של 

 15-פורום ה
 ציון נקאש

 –ן אליאס אהרו
מנהל אגף 

רישוי עסקי, 
 עיריית חיפה

 



 

 
  

הכנה לקריאה שניה 
 ושלישית

מקל  השלטון המקומי. אני לא רואה בהעברת הסמכות לממשלה דבר
שיאפשר למפעלים לפעול בניגוד לאינטרס הציבורי. מדובר בתהליך 

 ."מורכב
על פי דרישת יו"ר הוועדה נוספה להצעת החוק הדרישה שבין שהמלצת 

 21הצוות המייעץ תפורסם באתר משרד ראש הממשלה ולציבור יינתנו 
יום להערות שיפורסמו. הערות אלה יובאו בפני הממשלה בבואה 

העניק לעסק את ההכרה כ"עסק שפעילותו בעלת חשיבות להחליט אם ל
  ."לאומית

הציע לתת לאנשי הרשות  ,תומר רוזנר היועץ המשפטי של הוועדה
המקומית רשות כניסה למפעל, בלי סמכויות פיקוח, אך נציגים אלה 

יוכלו לדווח לרשויות על הפרת תנאי הרישיון, והבהיר: "כל הליך 
משרד הפנים, בבואו להעניק את רישוי  התכנון והבניה אינו משתנה.

העסקים, לאחר החלטת הממשלה, יהיה חייב לבדוק התאמה לחוקי 
 ."התכנון והבניה

עו"ד עפרה 
שלו, ראש 

היחידה ליעוץ 
 וחקיקה, 

הצעת חוק ההתייעלות  עבודה ורווחה 19.2.18 .2
הכלכלית )תיקוני 

חקיקה להשגת יעדי 
התקציב לשנת התקציב 

, 2018-(, התשע"ח2019
    1196מ/

 -: פרק ה' על סדר היום
ביטוח לאומי:  סעיפים 

 18(,  7)-( ו5( עד )1)16
  – 21עד  19)ב(, -)א( ו

 גמלת סיעוד
 
 
 

על סעיפי תכנית הסיעוד שהתקיים בוועדת הבריאות בדיון ראשון 
יש " :יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף הלאומית שבחוק ההסדרים, אמר

מקבל השירות.  כאן הרבה אינטרסים ואינטרסנטים. אותנו מעניין רק
הדבר הכי חשוב ברפורמה הזאת הוא הפיקוח, אשר ימנע רשלנות. אני 

לא דואג לתושבי צפון תל אביב. אלה שגרים בשכונות בפריפריה, הם 
הסובלים. אין ברירה אלא לעשות חשבון נפש. בוויכוח בין כסף למתן 

שירותים ישירים, אין אופציה אופטימלית. יהיה גם זה וגם זה. עם 
את, הכנסת רשאית לשנות את הצעת החוק הזאת; לא תהיה הרעת ז

  ."תנאים לאף קשיש
יו"ר ועדת הרווחה של המרכז לשלטון מקומי וראש מועצת מזכרת 

אנחנו מתנגדים לברירת המחדל לשימוש בכסף. " :ןבתיה, מאיר דה
אנחנו חודשים שיש כאן מטרה אחרת, שאינה קשורה לשיפור הטיפול 

כשאתה נותן טיפול ישיר, אתה יכול לפקח ולראות אם הסיעודי. 
הטיפול ניתן ואם הוא טוב. אם יקבלו כסף, יגיעו הקשישים שוב אלינו 

  ."למחלקות הרווחה, אלא שהפעם לא נדע מה לעשות איתם
תהו האם  ,ואיציק שמולי לוף וחברי הכנסת קארין אלהררהיו"ר אלא

 .פיקהשעות בשבוע, מס 8התוספת המקסימלית, של 

  .ל דיון המשךאלאלוף הודיע עח"כ היו"ר 
 

 מאיר דהן
 אסא בן יוסף
 מירה סלומון
 שולה מנחם

 מנהלי רווחה
 איגוד העו"סים

 יורם מאי
 מרסל רובינשטיין

מנהלת מדור 
 רמת גן -סיעוד 

ענת חורב 
 שטיינברג

מנהלת המח' 
 לאזרחים ותיקים

 גבעתיים –
 אסתר )אתי( כהן

מנהלת יחידת 
 השמה ומרכז

 ירושלים -מידע 
 ורד גורן

מנהלת מחלקת 
טיפול באזרח 

 חולון –הוותיק 
 מרים קרפף כוגן,

 



 

 
  

 -עו"ס לזקן 
 אשקלון

 מדע 19.2.18 .3
ועדת המשנה 

לקידום 
טכנולוגיות 

לאנרגיה 
 -מתחדשת 

פיקוח ומעקב 
אחר יישום 

החלטות ועידת 
 פריז

הפחתת  (1
פליטות גזי 

חממה מכלי 
 רכב

השפעת  (2
אסדות 

הפקת הגז 
פליטת  על

 גזי חממה

ועדת המשנה של ועדת המדע והטכנולוגיה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה 
דיון במטרה לקדם פארן קיימה -כ יעל כהןמתחדשת בראשות חה"

יו"ר  .הפחתת פליטות גזי חממה בישראל בכלי הרכב ובאסדות הגז
פארן אמרה בפתח הדיון: "אנו עומדים לקיים -הוועדה, חה"כ יעל כהן

חד המחולק לשני נושאים כשהמטרה היא אחת לצמצם את דיון א
פליטות גזי חממה. השימוש ברכב בעל מנוע בערה פנימי הוא גרוע ביותר 

מכלל פליטות גזי החממה הן מהתחבורה, ועל כן אין ספק כי כמו  25% -
שקורה במקומות רבים בעולם והרכב החשמלי צובר תאוצה, זה משהו 

הקוטן שלנו במדינת ישראל אינו מאפשר שצריך גם להתרחש בישראל. 
לנו להתמהמה בנושא. הגיע העת להתגבר על הכישלון של 'בטר פלייס' 

ולהתקדם קדימה. הממשלה צריכה לקבוע יעדים ברורים למעבר 
  ."לתחבורה מונעת בחשמל בישראל

ן בבקשה למשרדי הממשלה סיכמה את הדיו ,פארן-חה"כ יעל כהן
התושבים שהולכת וגדלה בחודשים יה להתנגדות תלגלות אמפ

הקרובים. "זה נכון שהטענות שלהם מערערת את כל הדברים שהיו 
סגורים מצד הממשלה בסיפור, אבל יש כאן דאגות גדולות של הציבור 

ושאלות איך עדיין מקימים את האסדה והאם יש היתר פליטה. צריכים 
וצריך להתייחס לכוח הציבורי, לשבת עמו ולספק תשובות ובמידה 

 .פארן-מותר שתהיה גם חשיבה נוספת על כל הנושא", סיכמה כהן

מרכז המועצות 
האזוריות; 

נציגי עיריות 
 ומועצות
 אזוריות

 

פרק ו' כולו )צמצום  עבודה ורווחה 19.2.18 .4
פגיעה בעבודה(, מתוך 

הצעת חוק ההתייעלות 
הכלכלית )תיקוני 

חקיקה להשגת יעדי 
התקציב לשנת התקציב 

 2018-התשע"ח (,2019

חילוקי דעות קשים בין נציגי משרד האוצר לנציגי המוסד לביטוח 
לאומי, חברי כנסת ונציגי מעסיקים בדיון ראשון בסעיפי חוק ההסדרים 

 .הנוגעים לביטוח נפגעי עבודה
הצעת החוק מבקשת להעלות למעסיקים את תעריפי הביטוח שהם 

אפשרויות לבחירתם: או משלמים עבור תאונות עבודה, באמצעות שתי 
למוסד לביטוח לאומי )כיום, המעסיקים  נוסף באמצעות תשלום אחיד

מעבירים למוסד לביטוח לאומי פרמיה אחידה לכל עובד, ללא קשר 
מהשכר(, או באמצעות פנייה לחברות ביטוח  1.96%למקצועו, בסך 

פרטיות ותשלום להן על פי פרמיה שידרוש המבטח לפי הערכת סיכון 
העיסוק. תגמולי הביטוח יועברו על ידי חברות הביטוח למוסד  ענף

לביטוח לאומי וממנו לעובד. אופן ההתחשבנות תיקבע על ידי שרי 
  .האוצר והרווחה בתקנות שיוגשו בהמשך

הודיע כי דיון נוסף בהצעת החוק ייערך  ,יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף

 עופר בן אליעזר
 יורם מאי

 סלומוןמירה 
 

 



 

 
  

  .קרובב
הצעת חוק התכנון  פנים 19.2.18 .5

והבנייה )תיקון מס' 
 2017-(, התשע"ז117
הכנה  - (1148)מ/

 לקריאה שניה ושלישית

דרשה ממשרד האוצר להגיש  יואב קיש ועדת הפנים בראשות ח"כ
לוועדה עד מחר מתווה להסדרת מכוני הבקרה, במסגרת הצעת חוק 

יואב  ושלישית. יו"ר הוועדה ח"כ התכנון והבניה, הכנה לקריאה שניה
אם לא נעשה כלום, מכוני הבקרה, שהוקמו כדי לפקח על " :קיש

סמכות מלאה, מבלי שמשרד האוצר  1.4בטיחות בנייני מגורים, יקבלו ב
  ."ערוך לכך, ומבלי שניתן להם רישיון

מכוני בקרה הוסמכו עד כה על ידי הרשות הלאומית להסמכת  4
פים בתהליך אישור. אף מכון טרם אושר על ידי מעבדות, ושניים נוס

מנכ"ל הרשות להסמכת מעבדות,  ,אתי פלר משרד האוצר. על פי הערכת
מכוני בקרה.  8-על סמך הבקשות שהוגשו לרשות, יהיו בסוף התהליך כ

אלה שאושרו נמצאים תל אביב, ירושלים ויבנה, אם כי אין חשיבות 
 .יגיטלילמיקומם הפיזי, שכן כל ההליך יהיה ד

סגן הממונה על התקציבים באוצר: "אני מקווה שהוועדה  ,אריאל יוצר
השתכנעה שכדאי להתחיל עם הפעלת מכוני הבקרה באופן מדורג. לא 

נכון להתחיל תהליך דרמטי באופן חד. אני מבין שזה שינוי במודל 
אם לא תחול " :יואב קיש העסקי של מכוני הבקרה". יו"ר הוועדה ח"כ

 :יוצר ."היתרי בנייה באמצעות מכוני הבקרה, יש בעיה חובה לבקש

תהליך קבלת היתרי בנייה יהיה מהיר יותר באמצעות מכוני הבקרה. "
וני וולכן החובה לא אמורה לשנות. זמן שווה כסף והיזמים ילכו לכ

הבקרה כדי לזרז את היתרי הבניה. מצד שני אני מסכים שבשל 
שהם בנו. אני מבקש עוד זמן קצר העיכובים, שינינו את המודל העסקי 

 ."כדי לנתח את המשמעות הכספית של עיכוב פתיחת מכוני הבקרה
. אם תבואו עם מתווה, נדון בו, דיוןיתקיים " :יואב קיש יו"ר הוועדה

אם לא, הוועדה תחליט, כולל פיצויים על כל חודש בו אין חובה לבקש 
ת החובה לגשת היתרים באמצעות מכוני הבקרה. אני מוכן לדחות א

חודשים, במהלכם אם המכון לא יגיע למינימום  6-למכוני בקרה ב
חודשים תהיה  6הכנסות שנקבע, האוצר יצטרך לשפות אותו. בעוד 

חובה לקבל היתר בניה לבנייני מגורים חדש בבניה רוויה, שאינו רב 
 ."קומות, ובעדו שנתיים זה יהיה חובה על כולם

יט גם שסמכות השר הממונה לקבוע את החל ,יואב קיש יו"ר הוועדה
יום, ואם לא  90-תנאי הכשירות של הבקרים במכוני הבקרה תוגבל ל

ארגון המועצות 
האזוריות, 
 שלום זינגר

 

 



 

 
  

 .יקבע תנאים אלה בזמן שהוקצב לו, הסמכות תעבור לידי שר האוצר

המשרד להגנת הסביבה: "המשרד שלנו הוא גורם מאשר  ,טל זקס
את הסכמת בעיקר לפי תוכנית. אנו חושבים שבכל מקרה חייבים לקבל 

אבל אני לא מחכה לו לנצח. המטרה " :יואב קיש השר". יו"ר הוועדה
יום, ואם הוא לא עושה שימוש  90-שזה יזוז. השר הממונה יוגבל ב

 90בסמכותו, זו עוברת לשר האוצר. תקבעו את תנאי הכשירות תוך 
 ."יום

ביקורת  19.2.18 .6
 המדינה

דיון מהיר בנושא: "אי 
יישום החלטות ממשלה 

מיליארד  1.6בהיקף של 
שקל" של חה"כ אילת 

ורבין וחה"כ -נחמיאס
 מסעוד גנאים

״המחקר של המרכז להעצמת האזרח שחשף  :ח"כ איילת נחמיאס ורבין
מיליארד  1.6החלטות ממשלה מדגמיות ששווין המצרפי  30כי ישנן 

ישנם ציבורים גדולים בישראל שלא משמעותו כי  –ש"ח אשר לא בוצעו 
קיבלו את מה שמגיע להם וכי הצרכים החברתיים שלהם לא מולאו. 

הדבר פוגע בציבורים רחבים שחלק גדול מהם מוחלש כמו עולים 
חדשים, קשישים, דיירי דיור ציבורי, אבל גם ציבור כללי אשר אינו 

 .נהנה מתקציבים אלה באזורי עדיפות לאומית, שכונות וכו׳
החלטות אבל, במציאות שבה אנו יודעים  30-המחקר כאמור בדק רק כ

בשנה(, אנו  -80שלאורך השנים הממשלה מקבלת אלפי החלטות )כ 
יכולים להיות סמוכים שתקציבים רבים אינם מגיעים כדי ניצול. יש 

מקבלת  -פגמים קשים לאורך כל תהליך הוצאתה לפועל של החלטה 
ואם את ההחלטה ועד אי התקנות ההחלטה, דרך העברת החוק שת

 .התקנות הנדרשות על מנת שהחוק ייושם
לפועל של ההחלטה, גורם   ברור כי לא אחת העיכוב בהוצאה ,כמו כן

לכך שהחלטה הופכת לא רלוונטית באופן שבו נתקבלה. חייבים לייצר 
קנס למשרדי ממשלה אשר משתהים עם הוצאה -תהליך דמוי פרס

ים באופן חלקי בלבד את התקציב אשר זמן לפועל של החלטות ומנצל
 קצר קודם נלחמו עליו.״

אי יישום החלטות " :'בסיום הדיון אמרה יו"ר הועדה ח"כ שלי יחימוביץ
ממשלה היא תופעה חוזרת ונשנית המתגלה שוב ושוב בדוחות מבקר 

המדינה, מביאה לבזבוז כספי ציבור, ואף עולה כדי פגיעה במנהל 
יוצא שכל החלטת ממשלה שמתקבלת, גם אם היא  התקין. מהדיון היום

. אני מצפה 70%-מתוקצבת בסעיף תקציבי, סיכויי התממשותה הם כ
לקבל בתוך כשבוע עדכון ממשרד רוה"מ על קצב התקנתן של תקנות 

שטרם הותקנו. אנחנו נמשיך לעקוב אחר חלק מהנושאים שהועלו כאן 
ועדות אחרות; אולם ובעדה הזו, וחלקם מטבע הדברים יידונו והיום בו

  



 

 
  

אני מודיעה כאן ועכשיו כ אי יישום ההחלטה על קביעתו של קוד אתי 
 ".ועדה לביקורת המדינהולחברי הממשלה יידון ב

מהפיכת "האינטרנט של  מדע 19.2.18 .7
 –( IOTהדברים" )

 אתגרים וסיכונים

חיבור   הדיון נסוב סביב סיכוני אבטחת המידע והיישום של טכנולוגיות
אביזרים/ מערכות לרשת האינטרנט ברמת העיר החכמה אבל גם ברמה 

ה, מקרר והסכנות של העברת מידע פרטי ואישי יויזוהפרטית כגון טל
 .כתוצאה מחיבור שכזה

 יתקיים דיון המשך.

  צחי שלום

ישיבה  19.2.18 .8
משותפת של 

ועדת העבודה, 
הרווחה 

והבריאות ושל 
ועדת החינוך, 

 התרבות
 והספורט

מעקב אחר יישום חוק 
המועצה לגיל הרך, 

 2017-התשע"ז

בשיתוף ועדת החינוך, עולה  דיון שהתקיים בוועדת העבודה והרווחהב
כי חרף החובה בחוק להקים את המועצה לגיל הרך עד תחילת חודש 

 ,יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף ., המועצה טרם הוקמה2018פברואר 
אשר יזם את החוק יחד עם חבר הכנסת לשעבר מנואל טרכטנברג: 

חודשים שלמים לקבוע את  7"גופים כמו הות"ת לא מצאו זמן במשך 
נציגם לוועדה. כמו כן לא נקבע סגן יו"ר, אשר יכהן תחת שר החינוך 
שהוא גם יו"ר המועצה. המשרדים מחויבים לאייש את המועצה, לפי 

כה לזה, הילדים הרכים משוועים החלטת הממשלה. המערכת מח
  ."לטיפול מסודר ורצוף

הזמן יוכיח אם המועצה מצליחה " :שר החינוך נפתלי בנט השיב
ל כדי שזה וואפקטיבית, או שזה חלילה גוף ביורוקרטי נוסף. אעשה הכ

יצליח. הדבר הנכון הוא שהחל מגיל לידה ילדים יהיו תחת אחריות 
יהיו תחת משרד העבודה והרווחה? מה משרד החינוך. מה פתאום שהם 

הקשר? אני לא מחפש עוד כוח, אותי מעניינים ילדי ישראל. משרד 
בהתייחס לעיכוב  ."החינוך הרבה יותר מתאים, פדגוגית ובנהלי עבודה

במנוי סגן יו"ר למועצה, אמר השר: "אני מחפש אדם שיודע לנהל, 
מנכ"ל  ."נוכיתלעבוד מול מספר רב של גורמים, והוא בעל הבנה חי

עדכן כי המליץ בפני שר  ,משרד העבודה והרווחה, ד"ר אביגדור קפלן
 .החינוך למנות לתפקיד את פרופ' אבי שגיא

 30הודיע: "נקבע דיון מעקב בעוד  ,יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי
  ."יום, כדי לוודא שהמועצה מתגבשת

בודה והרווחה, לפי הצעת החוק, אשר אושרה בשנה שעברה בוועדת הע
תקום מועצה לאומית לגיל הרך, אשר תכין תכנית לאומית סדורה 

וארוכת טווח להשקעה וטיפול בגיל הרך בישראל, תגדיר סדרי עדיפויות 
בנושא ותחבר בין גורמים שונים המעורבים בטיפול וחינוך ילדים בגיל 

בהשתתפות שר  מירה סלומון
החינוך השר נפתלי 

 בנט



 

 
  

 הרך, בין היתר לצורך איתור וזיהוי מוקדם של ילדים במצבי סיכון,
קשיים בתפקוד הורי ועיכוב בהתפתחות תינוקות ופעוטות. שר החינוך 

נציגים עם זיקה לתחום הגיל  22יהיה יו"ר המועצה, ויהיו חברים בה 
הרך ממשרדי הבריאות, הרווחה )כולל האגף למעונות יום 

ומשפחתונים(, האוצר, החינוך, הפנים וכן נציגי אקדמיה בנושאי הגיל 
 .רגונים בתחוםהרך, נציגי הורים וא

הצעה לסדר היום  עבודה ורווחה 20.2.18 .9
במסגרת דיון מהיר של 

חברי הכנסת איציק 
שמולי, אורלי לוי 

אבקסיס, עליזה לביא, 
אחמד טיבי ועיסאווי 

נתונים פריג' בנושא: 
חדשים חושפים: תחום 

העבודה הסוציאלית 
בקריסה מוחלטת: מצוי 

-עובד סוציאלי אחד ל
 מטופלים 650

עסק בעומס הרב על העובדים בוועדת העבודה והרווחה אשר  בדיון
המערכת הזאת " :יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף הסוציאליים, אמר

זקוקה לשינוי. להמשיך ולספור תיקים, זה ישראבלוף. אני לא מתרשם 
שאפילו לא הגעתם לאחד. אז  תיקים לכל עובד. זה סימן 300מכך שיש 

בשביל מה אתם מקבלים משכורת? על העובדים הסוציאליים לעשות 
חשבון נפש. איזה שינוי הביאו למערכת בעשר השנים האחרונות? אני 

מעריץ את העבודה שלכם, אבל מדוע התנגדתם להפוך את לשכות 
את הרווחה למרכזים למיצוי זכויות? זה יכול להיות כלי אדיר. תבדקו 

   ."עצמכם
מיוזמי הדיון, הציג נתונים עדכניים שקיבל ממשרד  ,ח"כ איציק שמולי

הרווחה לגבי עומס העבודה של עובדים סוציאליים, לפיהם כל עובד 
נפשות לעובד סוציאלי אחד. היישובים  340-תיקים ו 121מטפל בממוצע 

מעיליא, שער הנגב ורמת ישי, בהם יש מועצה מקומית השיאנים הם 
תיקים לכל עובד. לעומתם, המצב הטוב ביותר בתחום זה  220-למעלה מ

(. 16( וחריש )22תיקים למטפל(, חברון ) 42נרשם ביישובים עמנואל )
ח"כ שמולי אמר בדיון: "לא פעם, חוסר המענה מוביל לאלימות מצד 

 ."המטופל כלפי העובדים הסוציאליים

אמר בדיון כי יש  ,לןמנכ"ל משרד העבודה והרווחה, ד"ר אביגדור קפ
להעלות את שכרם של העובדים הסוציאליים, ומשרד הרווחה יסייע 

תקנים של  550בכך. עם זאת, ציין כי בשלוש השנים האחרונות הוספו 
תקנים.  290יתווספו עוד  2019-עובדים סוציאליים ברחבי הארץ, וב

  ."םתקנים בארבע שני 850-אחוז, ו 17%"מדובר בגידול לא מבוטל, של 
יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, צפרא דוויק, ויו"ר עושים  אולם

ציינו כי סטודנטים המסיימים לימודיהם  ,שינוי, שובל יצחקי כהן
 .נמנעים מלעסוק במקצוע בגלל העומס הרב, האלימות והשכר הנמוך

יום אחד זה יתפוצץ. " :מנהלת לשכת הרווחה באור יהודה, אסתי אשל

 אסא בן יוסף
 שולה מנחם

 מאיר דהן

 



 

 
  

 ."ה כל יום ומתפללת שלא יקרה אסוןאני הולכת הבית
הועדה  20.2.18 .10

המשותפת 
לוועדת 

העבודה, 
הרווחה 

והבריאות 
ולוועדת 

הכלכלה לדיון 
בהצעה לסדר 
היום בנושא: 
בניית תכנית 

אב לאומית 
 בתחום הזקנה

התמודדות עם עוני בקרב 
זקנים במדינות שונות; 

העוני סיכום פרק 
בתכנית אב לאומית 

בתחום הזקנה סיכום 
והמלצות פרק העוני 
לתכנית אב לאומית 

 בתחום הזקנה
בראשות חה"כ טלי 

 פלוסקוב

דיון ביישום המלצות ועדת העבודה והרווחה קיימה  יום העוני בכנסת:
דו"ח הוועדה למלחמה בעוני, אשר הגישה את המלצותיה לממשלה 

   .י אלאלוףובראשה עמד ח"כ אל 2014בשנת 
שערכה נטע משה מיחידת כת"ף לתיאום הפיקוח  מדו"ח פיקוח

 הפרלמנטרי עולה כי:

מיליארד שקלים למלחמה  33משרד האוצר מתכנן הקצאה של  •
 2015-2019בעוני, בשנים 

שני רכיבי התקציב הגדולים ביותר בהקצאה זו הם "חיסכון  •
 (דמיליארד שקלים ביח 13לכל ילד" והגדלת קצבת הנכות )

משרד הבריאות מבצע את מרבית ההמלצות בתחומו, בהן:  •
סבסוד טיפולי שיניים לילדים וקשישים, החזרת שירותי 

בריאות התלמיד, הדרכות והכשרות לטיפול באנשים הסובלים 
מעוני. טרם בוצעו: הפחתת השתתפות עצמית בתרופות והחזר 

 .תשלומים על נסיעות לטיפולים
מבצע את מרבית ההמלצות בתחומו, גם משרד הבינוי והשיכון  •

בהן: הגדלת סכום הסיוע בשכר דירה והגדלת מלאי הדיור 
הציבורי. אולם בשל היעדר הסכמה תקציבית אין סיוע בשכר 
דירה ליחידים ללא מבחן גיל, לא מתקיימים מבחני התאמה 

 לפי מספר ילדים ועוד
משרדי האוצר והרווחה העבירו לכנסת דיווחים חלקיים בלבד  •

 בנושא, ומשרד החינוך לא העביר דיווח כלל

ציין כי ההשקעות התקציביות במלחמה בעוני הן , יו"ר הוועדה ח"כ אלי
משמעותיות מאוד: "מיליארדים נוספים בכל שנה, חלקם בבסיס 

התקציב. בעקבות הגדלת קצבאות הנכות, אף נכה לא נשאר מתחת לקו 
ניברסליות ולהנהיג העוני". אלאלוף הדגיש כי יש לבטל קצבאות או

דיפרנציאציה. עוד אמר, כי ממשלות ישראל הזניחו את הטיפול בעוני 
במגזר הערבי לאורך השנים. "נחזור ונקיים דיון בכל חצי שנה, 

באמצעותו נפקח על מחויבות הממשלה למגר את העוני", הוסיף 
  .אלאלוף

 אסא בן יוסף
פלורה 
 דיין-סוויסה

פ.סעד לחוק 
העו"סים, 

 –לזקן עו"ס 
רווחה, 

 ירושלים
 

 

  רות דיין מדרמתוך הצעת חוק  ספורט 'את דיוניה בפרק דהחלה  ועדת הרפורמות,ההתייעלות  תכניתהוועדה  20.2.18 .11



 

 
  

המיוחדת לדיון 
בהצעות 

הבאות: הצ"ח 
עבודת נשים 

תקופת  -)תיקון
לידה והורות 

לבן זוג של 
עובדת שילדה 

יותר מילד 
 אחד(

 ,(3473)פ/
 

-, התשע"חהכלכלית
2019 , 

פרק ד': הצ"ח להסדר 
 .ההימורים בספורט

 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 
 ,, בדיון בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר2018-(, התשע"ח2019התקציב 

 .יוסי שרעבי ,ומנכ"ל משרד התרבות והספורט ,שי באב"ד
להסדר בפרק זה מוצע להעביר סמכויות ותקציבים מהמועצה 

ההימורים בספורט למשרד התרבות והספורט, כך שהמועצה להסדר 
ההימורים תהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות משחקים 
ותחרויות בספורט בלבד, ותקציב הספורט כולו ייקבע במסגרת תקציב 

  .המדינה
מאגף התקציבים באוצר הציג את עיקרי המהלך ואמר:  תמיר כהן

בגופי הספורט ובבניית מתקני ספורט היא על בסיס  "כיום התמיכה
רווחי ההימורים בטוטו. לעולם הספורט אין ודאות תקציבית מעבר 

לשנה קדימה ולממשלה יש קושי לקבוע מדיניות במצב הקיים ולפקח 
על ההקצאות בפועל. אנו רוצים לנתק את התלות של הספורט מרווחי 

, ולקבוע לו תקציב קבוע, ההימורים, אשר יועברו להכנסות המדינה
בבסיס התקציב, כפי ששאר משרדי הממשלה עושים לגופים 

באחריותם, ושהבסיסי התקציבי יהיה גבוה יותר ממה שהועבר להם עד 
 ."היום

באב"ד אמר: "חשיבותו של הספורט גרמה לזה שעד היום מצאנו 
הצדקה מוסרית להימורים. כעת, הכנסת תוכל לאשר תקציב מלא, ודאי 

בוע לספורט ואז אפשר יהיה גם לטפל בבעיית ההימורים. כמו שאמר וק
גם ביצוע  –המנכ"ל לפני, כבר הקנו צוות לבחינת כל השכלות היישום 

והמהלך הזה לא יצא לדרך עד שנוודא שכסף יגיע עד  –וגם פיקוח 
הקצה בלי בעיה. בדיונים בוועדה זו בשנה שעברה הביעו חששות 

יטול ההימורים על המרוצים, והכנסות הפיס מסגירת מכונות המזל וב
והטוטו לא נפגעו מזה, ועכשיו נפריד את ההימורים מהספורט בלי לפגוע 

אמר כי מסקנות הצוות לא צריכות להיות , ח"כ יואל רזבוזוב ."בתקציב
מאושרות רק ברמת השרים, אלא יובאו לאישורה של הכנסת, ובאב"ד 

  .הסכים

יית טבעון: "השלטון המקומי מתנגד לכך ראש מועצת קר ,דוד אריאלי
שמהלך כזה גדול נעשה בחוק ההסדרים ולא במסגרת חקיקה רגילה, כי 

מדובר בתהליך מורכב מאוד. בסופו של דבר הכנסות הטוטו, גם אם 
מנוכות מהן עלויות תפעול וזכיות, עדיין צבועות לטובת הספורט, ואם 

יו נתונות לשקול דעת שר יועברו למאגר הכללי של הכנסות המדינה, יה

 גבעתיים
 לוד

 קריית טבעון
 כפר ורדים

 רמת ישי



 

 
  

כזה או אחר, ולסכנת קיצוץ רוחבי. כרגע, למשל, משרד הספורט לא 
מתוך  7-10מתקצב עשרות רשויות מקומיות ברמות סוציואקונומיות 

יש רשויות מקומיות רבות שטרם מימשו תקציבים   מדיניות. בנוסף,
א , וחשוב לווד2027שמגיעים להם במסגרת תכנית המתקנים הלאומית 

 ."שזכויותיהן יישמרו
בסיכום הדיון אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ רחל עזריה: "הספורט לא תמיד 

מקבל מספיק מקום בכנסת, אבל בכל בית בארץ הוא גורם מרכזי 
וחיובי מאד. ספורט מגבש קהילות, מייצר הזדמנויות, מפתח ערים 
ומייצג את ישראל בעולם. לעומת הספורט שהוא חיובי, ההימורים 

געים בציבור. כבר הרבה מאד שנים אנחנו נחשפים לנזקים שהימורים פו
יוצרים, הם מחלישים את החלשים ומפרקים משפחות. יש פה מהלך 
מאד משמעותי של שר האוצר משה כחלון ומשרד האוצר לצמצם את 

  ."הימורים בצורה משמעותית

ההפרדה בין הספורט להימורים היא נכונה וחשובה. המטרה בהצעת "
חוק היא לבצע את ההפרדה הזאת בדרך שלא תפגע ואף תטיב עם ה

הספורט בישראל. עלו פה בדיון מספר נקודות. החשש של ארגוני 
הספורט לגבי התזרים התקציבי והצורך במענה לטווח ארוך. שמירה על 

ההתחייבויות התקציביות לרשויות המקומיות וביניהם מעמדם של 
פורט קטנות. הצורך בשקיפות מרכזי הספורט והדאגה לאגודות ס

בהגשת הבקשות וחלוקת הכסף. ולסיום גם שמירה על מעמדה של 
ישראל במוסדות הספורט הבינלאומיים ומניעת פוליטיזציה של 

  ."התחום

אני אשב עם משרד האוצר ומשרד הספורט לפני הדיון הבא ונעבוד כדי "
ונפעל כדי  להגיע ולפתור את הנקודות שהעלו. אנחנו נייצר את השיטה

שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות, המטרה היא שהמנגנון יהיה טוב יותר 
 ."אחרי הדיונים

 
 

פרק ו' )תחבורה(,  כלכלה 20.2.18 .12
)אכיפת  24-ו 22סעיפים 

עבירות תעבורה 
באמצעים טכנולוגיים(, 

התכנית מתוך הצעת חוק 

לקריאה שנייה ושלישית את סעיפי התחבורה אישרה  כלכלהועדת ה
העוסקים באכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים, מתוך הצעת 

נועדה לסייע  חוק התוכנית הכלכלית )חוק ההסדרים(. ההצעה שאושרה
בצמצום העומס בכבישים, באמצעות מתן אפשרות לרכבים מרובי 
נוסעים להשתמש בנתיבי התחבורה הציבורית. היו"ר כבל אמר כי 

 ציון נקאש
 מירה סלומון
 יוחאי וג'ימה

 

 



 

 
  

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
(, 2019לשנת התקציב 

  2018-התשע"ח
 (1196)מ/

ההצעה היא המשך ישיר של השימוע שמקיימת הוועדה בנושא 
התחבורה הציבורית, והמשך לישיבות שקיימה הוועדה בעבר בעניין 

הוא דרש לוודא שהצילום יעשה בדרך שלא הנסיעה השיתופית. עם זאת 
 .תזהה את המצולמים ותשמור על פרטיות הציבור

רכז תחבורה באגף התקציבים באוצר, דור בלוך, הציג את ההצעה ואמר 
כי היא נועדה לתקן את פקודת התעבורה כך שזיהוי מספר הנוסעים 

ברכב, באמצעות מצלמה או רשומה אלקטרונית, תהווה ראיה קבילה 
ספר הנוסעים בו וכך ניתן יהיה לאפשר לרכבים מרובי נוסעים למ

להשתמש בנתיבי תחבורה ציבורית. הוא הוסיף כי למרות הגודש 
בכבישים רק מיעוט קטן בוחר להגיע לעבודה בנסיעה שיתופית או 

בתחבורה ציבורית. לדבריו, כבר כיום ניתן להיכנס לנתיב המהיר לתל 
תשלום, והדבר השפיע דרמטית על אביב ברכב מרובה נוסעים ללא 

   .העומס
מנכ"ל סייפר פלייס המספקת מערכות צילום נת"צים לעיריית תל אביב, 

אורי קריב, אמר כי המצלמות מבצעות צילום ברזולוציה המאפשרת 
זיהוי מספר הנוסעים ברכב, ומיד לאחר מכן מבצעות טשטוש של 

איילון, המפעילה  הפנים. נציג אגף תפעול וטכנולוגיה בחברת נתיבי
אכיפה כזו בנתיב המהיר, אליצח דמבינסקי, הסביר כי לא ניתן לקבל 

תמונה שמזהה פנים וכי התמונות גם אינן נשמרות במאגר כלשהו. 
לדבריו, רק כאשר המערכת מזהה הפרה היא מעבירה את התמונה 

המטושטשת שממנה אפשר לזהות את מספר הרכב שביצע את העבירה. 
בהיר כי לא יאפשר הוצאת מכרז שונה, שעלול לפגוע היו"ר כבל ה

 .בפרטיות הציבור
הצעת חוק ההתייעלות  עבודה ורווחה 21.2.18 .13

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 

התקציב לשנת התקציב 
, 2018-(, התשע"ח2019

 1196מ/
 -על סדר היום: פרק' ה' 

לאומי: סעיפים ביטוח 
 -)ד( -)ג( ו18(, 6)16

 שיבוב

דיון בסעיפי חוק ההסדרים  קיימה עבודה, הרווחה והבריאותועדת ה
הנוגעים להתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לחברות ביטוח פרטיות, 

  .על תשלומים לנפגעי תאונות דרכים
כיום, אם אדם נפגע בתאונת דרכים ונמצא זכאי לגמלה, הגמלה 

לו על ידי המוסד לביטוח לאומי. למוסד לביטוח לאומי יש  משולמת
זכות לתבוע מחברת ביטוח בה מבוטח הנפגע באופן פרטי, פיצוי על 

הגמלאות ששילם ושעתיד לשלם למבוטח שנפגע. אולם המוסד לביטוח 
לאומי אינו מצליח לגבות את חלקם מחברות הביטוח והצדדים מגיעים 

בוע הסדר התחשבנות כולל )גלובלי(, להסדרים מקלים. לכן מוצע לק
במסגרתו יעבירו חברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי סכום שנתי 

אחיד, במקום התחשבנויות ספציפיות. הסכום השנתי, אופן החלוקה 

 יורם מאי
 אסא בן יוסף
 מירה סלומון
 שולה מנחם

 



 

 
  

של הסכום הכולל בין חברות הביטוח ומנגנון העדכון של הסכום, ייקבעו 
  .בתקנות שיגיש שר האוצר

המנגנון הקיים " :הסבירה ,בים במשרד האוצריעל אגמון מאגף התקצי
כיום ביורוקרטי, מאוד לא יעיל ודורש תשומות מהמוסד לביטוח 

הלאומי שלא בליבת העיסוק שלו. בנוסף, נוצר עומס גדול של תביעות 
הסכום  .על מערכת המשפט, וגם האזרח מטורטר כשנדרש לבוא להעיד

הקבוע שיועבר מחברות הביטוח ישקף את הסכומים אותם שילמו 
החברות למוסד לביטוח לאומי עד היום. נחיל את החוק רטרואקטיבית 

, מכיוון שמאותה שנה ואילך הבט"ל טרם הספיק לגבות את 2014משנת 
  ."חובותיו מחברות הביטוח

הלך הדיון, הטיחו בנציגי חברות הביטוח במ ,אלהררח"כ אלאלוף ו ח"כ
אתם מנצלים את " :כי הם מעכבים את ההחזרים למוסד לביטוח לאומי

החולשה של הביטוח הלאומי כדי לא לשלם, הרי יש לכם את כל 
הנתונים ואתם יכולים להפסיק את ההתחשבנות ברגע. מי מונע מכם 

לשלם עכשיו? אתם מחכים שיתבעו מכם. בואו נפסיק להיתמם", אמר 
לא סבורה שחברות הביטוח ממהרות לסגור את  אלאלוף. "אניח"כ 

  .התיקים", אמרה אלהרר

אנחנו מברכים על הצעת " :עו"ד רועי קרת מהמוסד לביטוח לאומי
החוק הזו. היא תייעל ותחסוך לנו מנגנון יקר של ניהול הליכים 

  ."משפטיים. אנחנו ערוכים לביצוע מיידי של התיקון הזה

אשר נשכר לבדוק את  ,ל הרשקוביץמנכ"ל חברת הייעוץ סיטרין, ג
הנושא: "כיום לוקח שבע שנים בממוצע, מרגע קרות התאונה ועד 

עמד על  2011עד  2005סגירת התיק. מספר התיקים שהצטברו בשנים 
מיליון שקלים, עד שהמוסד לביטוח  292, וסכום התביעות היה 995

 ."לאומי הגיע להסדר כולל עם חברות הביטוח

אנחנו תומכים עקרונית בסכום " :גוד חברות הביטוחגיל סלומון מאי
גלובלי שישולם למוסד לביטוח לאומי, אך התחשיבים עשויים להיות 

מורכבים מאוד, לכן פרק הזמן המוצע לכניסת החוק לתוקף, אשר עומד 
  ."יום, הוא קצר מדי ואנחנו מבקשים חצי שנה 30על 

  .דיון נוסף בהצעת החוק יתקיים בשבוע הבא
מחסור, מעמד,  –קב"סים  חינוך 21.2.18 .14

 שכר ודרכי פתרון
 הוועדה קיימה היום ישיבת מעקב  בנושא שבנדון.

 
  עירית ורונין



 

 
  

מעמדם של הקב"סים לא מוסדר, על אף דרישתה של הוועדה  •
להסדיר את הנושא   7.6.16מישיבתה הקודמת בתאריך 

 בדחיפות.

 623קיים מחסור חמור באיוש תקנים של קב"סים. כיום ישנם  •
תקנים לא  40תקנים.  583תקנים, מתוכם מאוישים רק 

 מצליחים לאייש.

 בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:
הוועדה רואה במצוקתם של הקב"סים, הן במעמדם ושכרם והן  .1

של  בקושי באיוש תקנים, בעיה מרכזית בטיפול במניעת נשירה
 תלמידים ממערכת החינוך, ומניעת התנתקות הנוער מהחברה.

יו"ר הוועדה יקיים ישיבה בהשתתפות: שר החינוך או מנכ"ל  .2
משרדו, יו"ר מרכז השלטון המקומי, ומזכ"ל הסתדרות 

המורים כדי למצוא הגדרה חדשה למעמדו, שכרו ותפקידו של 
 הקב"ס.

 בברכה,                                                                                                             
 דולברג  שלמה            קבלו                                                                                                                          פיני                              

 מנהל כללי                                                 סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                


