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       לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ וסגנים

 מנהלים ברשויות
 

 
 מכובדי,

 
 8.12.28 – 8.12.52בתאריכים 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 התכנית  פנים 25.2.18 .1
הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית 

( 2019התקציב לשנת 
פרק  - 2018-התשע"ח

י': עבודות פיתוח 
 – בתוכנית למגורים

הכנה לקריאה שניה 
 ושלישית

 

עבודות פיתוח  –בדיון על פרק י' בהצעת חוק התוכנית הכלכלית 
בתוכנית למגורים. הצעת החוק מציעה להסמיך את רשות מקרקעי 

ישראל ומשרד השיכון לבצע את עבודות הפיתוח המעכבות שיווק 
 .יחידות דיור בעצמן, במקום העיריה המוסמכת לעשות זאת היום

על התקציבים: "נייצר תהליך, שגם אם ראש סגן הממונה  ,אריאל יוצר
העיר מסרב, אפשר יהיה לקדם את עבודות הפיתוח, וכך לשווק את 
היחידות. מדובר ברשויות ממשלתיות שיש להן שיקול דעת סביר מתי 

  ."יש בעיה, כשיש התנגדות לא עניינית מצד הרשות המקומית

זה סימן טוב.  זה שאתם מגיעים לוועדה" :יואב קיש כיו"ר הוועדה ח"
עקרונית המהלך שאתם מבקשים נכון, אבל אי אפשר לשפוך את 
התינוק עם המים. לפעמים להט הבניה למגורים מייצר בעיות. ראשי 
רשויות שחתמו איתם הסכמי גג מבינים פתאום שזה מתפוצץ להם 
בפנים. אנו נכניס לחוק, שעל כל שקל שאתם גובים, אתם תפרישו סכום 

ה מנגנון שנותן לכם את הזכות לכופף את היד לעירייה, לתשתיות על. ז
לכן אני רוצה שתיקחו את זה בחשבון. אני לא קורא לראשי העיר 

 "?המעכבים סרבנים. אולי יש להם שיקולים אחרים

  
הבהיר לנציגי האוצר: "אקדם את הצעת  יואב קיש יו"ר הוועדה ח"כ

מרכז המועצות 
 האזוריות

 מירה סלומון
 ציון נקאש

 15 –פורום ה 
 שלום זינגר

 -חגי רגב 
 ירושלים

 -מרגליתדרור 
 נס ציונה

 



 

 
  

נים ברורים מתי החוק בשני תנאים: אתם תחזרו לוועדה עם קריטריו
אפשר להפעיל את המנגנון 'עוקף העיריה'. בלי קריטריונים לא יהיה 
חוק, ותציעו נוסחה להעברת חלק מהסכומים שתגבו, לתשתיות על. כמו 

כמה תוכניות תב"ע  –כן לדיון הבא תענו על שאלתה של ח"כ יעל גרמן 
מאושרות מחכות ואינן מקודמות, וכמה מתוכן בגלל עיכובים של 

רשות המקומית. יש לנו כוונה לסייע לשלטון המרכזי לקחת פיקוד ה
   ."כשיש כשל בשלטון המקומי, אבל רק בתנאים האלה

 .דיון נוסף ייקבע כשהאוצר יכין את הצעותיו על פי דרישת הוועדה

פרק ז' כולו )כבאות(,  פנים 26.2.18 .2
מתוך הצעת חוק התכנית 

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
(, 2019לשנת התקציב 

  2018-התשע"ח
  – (1196)מ/

הכנה לקריאה שניה  
 ושלישית

פרק הכבאות בחוק התוכנית הכלכלית יצמצם את הרגולציה המשתקת 
  .רישוי העסקיםאת 

חודשים לא היה לי  3רור ועד לפני ישנה אני מייצר מערכות מיזוג וק 17
פי סי חץ בחולון, מנכ"ל חברת  ,יוסי מתתיהו רישיון עסק", סיפורו של

מדוע מבקש משרד האוצר  ממחיש , אותו שטח בפני ועדת הפנים
להכניס במסגרת חוק התוכנית הכלכלית תיקון לחוק רשות הכבאות. 

כדי לפשט את הליך הרגולציה הנוגע לכבאות, המעכב את רישוי 
העסקים לכשליש מהעסקים בישראל, מבקשת הממשלה להקים ועדה 

מייעצת שתמליץ על האמצעים הדרושים לצורך מניעת דליקות, ותעביר 
ותיה לשר לביטחון פנים כשמדובר בתקנות, או לנציב את המלצ

 .הכבאות, כשמדובר בהנחיה מקצועית
עובדים ובמעגל המקיף כמות כפולה  55דיווח לוועדה: "יש לי  מתתיהו

של אנשים שפרנסתם במפעל. התקנתי על פי דרישות הכבאות מערכות 
שריפה  אני לא מפעל כימי, גם אם תפרוץ₪. כיבוי ששווין מיליון וחצי 

לא נשקפת סכנה לסביבה. חייבו אותי להקים מאגר מים, משאבות, 
מצברים למשאבות. אני מתקין לפי הדרישות, הם באים לבדוק וכל פעם 

נוספות דרישות חדשות. כל דרישה כזו היא להיות או לחדול. כל מדף 
שאני מזיז צריך לקרוא לכבאות לאשר, אחרת אני חורג מרישיון 

 ."העסק

וי הממשלה מובילה רפורמה בריש" :יואב קיש ועדה, ח"כיו"ר הו
עסקים. פיצלנו אותה מחוק ההסדרים ונדון בה בעדיפות ראשונה. זה 
קריטי למשק. אנו נפתח הרבה שסתומים. אבל פה זה נושא אחר. מבט 

אנחנו לא רוצים שהוועדה המייעצת תהפוך למשהו שעוצר –העל חשוב 
 ."ומונע

 עופר בן אליעזר
 יוחאי וג'ימה

 נפתלי קייקוב

 



 

 
  

הודיע כי הוועדה תקדם את הצעת החוק  קישיואב  יו"ר הוועדה ח"כ
לאחר שתכניס בו כמה שינויים: א. בניגוד לבקשת הממשלה, לא תידרש 

הסכמת שר האוצר לתקנות. ב. יתווסף לוועדה המייעצת נציג משרד 
הפנים או השלטון המקומי. ועדת הפנים תשקול את זהותו עד הדיון 

, או תוך שלושה הבא. ג. הוועדה המייעצת תחליט תוך חודשיים
חודשים, בתנאי שתקיים את הליך הפרסום לציבור במקביל לעבודתה. 

 .ד. עלות הוועדה תמומן מתקציב משרד האוצר

הוועדה המייעצת תתכנס תוך שבועיים " :יואב קיש יו"ר הוועדה
חודשים, או  3ותחליט תוך חודשיים, ולא כפי שהאוצר מבקש תוך 

תבצע ם טיוטת התקנות לציבור ישיתקיימו הליכים במקביל, ופרסו
 במקביל להמשך עבודת הוועדה.

ה .1 חינוך 26.2.18 .3
צעת חוק לימוד 

עזרה ראשונה 
בבתי ספר 

)תיקון( )החזקת 
מכשירי החייאה 

וערכות עזרה 
ראשונה בבתי 

ספר(, 
 2018-התשע"ח

הכנה לקריאה 
 שניה ושלישית

הצעת חוק לימוד  .2
עזרה ראשונה 

בבתי ספר 
הצבת  -)תיקון 

מכשירי החייאה 
במוסדות חינוך(, 

 2017-התשע"ח
הכנה לקריאה 

 ראשונה

לקריאה שניה ושלישית את  ינוך, התרבות והספורט אישרה ועדת הח
הצעת החוק של חברי הכנסת יעקב מרגי ואחמד טיבי הקובעת כי בכל 

תלמידים יוצבו מכשיר החייאה  500-מוסד חינוך בו לומדים למעלה מ
 .וערכת עזרה ראשונה

 500-בית ספר שבו לומדים למעלה מ הצעת החוק קובעת שבכל
מרכזי ונגיש וכן תלמידים יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות במקום 

הוראות החוק יוחלו בהדרגה בשנת הלימודים הבאה,  ערכת החייאה.
 .ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשפ"א
מאיגוד הקרדיולוגיה נמסר בדיון כי מדובר בהצעת החוק החשובה 

ביותר שעברה בשנים האחרונות בכל הנוגע לבריאות הציבור ובפרט 
 .התלמידים

ו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי אמר כי מדובר באחד החוקים י
החשובים ביותר שהעביר. "יזמתי את החוק בעקבות פניות של הורים 
שאיבדו את ילדיהם בעקבות דום לב במהלך שעות הלימודים. לאחר 

שבדקנו שהמכשיר מציל חיים, קל לתפעול ולא עלול לגרום לנזק, 
 ." החלטנו לקדם את הצעת החוק

 

 מיכל מנקס
 מירה סלומון

 

 

הצעת חוק התקציב  כספים 26.2.18 .4
, 2019לשנת הכספים 

  

דיון בעניין תקציב משרד התחבורה והבטיחות  קיימהועדת הכספים 
בהשתתפות שר  

התחבורה והבטיחות 



 

 
  

 - 2018-התשע"ח
( תקציב משרד 1195)מ/

התחבורה והבטיחות 
 ,2019בדרכים לשנת 

, בהשתתפות 2019בדרכים במסגרת הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 
 .שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ

במהלך הדיון הציגו השר ואנשי משרדו את הנעשה בתחומי המשרד 
. בין היתר הוצג כי 2019-ו 2018וכן את הצפי לשנת  2018 – 2017בשנים 

התחבורה הציבורית על רבדיה השונים, לרבות נתיבי תחבורה ציבורית 
הינה נדבך מרכזי בתוכניות. בנוסף הוצגו תוכניות שחלקן כבר 

מבוצעות, לחיזוק כבישי הפריפריה והגישה אליה וממנה. בנוסף הוצג כי 
בכוונת המשרד לעבור לתשלום דרך כרטיסי תחבורה בלבד בנסיעות 

שר  .מערכים פקחים וללא מעורבות הנהגים עירוניות תוך שילוב
מפת  .תמשיך את "מהפכת התחבורה בישראל 2019התחבורה ציין כי 

יו"ר  ."הכבישים לכל אזורי הארץ היא מפה חברתית למדינת ישראל
הוועדה, ח"כ משה גפני בירך את השר על העשייה הרבה וציין כי תקציב 

קים הכבדים בישראל: המשרד ראוי אך קרא לו לפעול גם לעניין הפק
 .""עליכם לתת מענה גם לבעיות העכשוויות

ח"כ גפני סיכם את הדיון: "אתם בהחלט יכולים לזקוף לזכותך 
ולזכותכם שיש בישראל מערך הסעת המונים וכבישים מוסדרים. אנחנו 

בהחלט  נוסעים בכבישים רחבים, התחבורה הציבורית והנת"צים
צריכים לקבל עדיפות והתקציב שלכם ראוי. יחד עם זאת עד שמגיעים 
לפתרונות הללו יש פקקים בלתי נסבלים, גם בתוך הערים. נכון שאתם 

צריכים לכסות על פיגור של הרבה מאוד שנים אך אתם כאנשי המקצוע 
צריכים לתת מענה גם לבעיות העכשוויות, זה נוגע בציבור בכל עת ובכל 

  ."מקום

בדרכים מר ישראל 
 כ"ץ

פרק ה' כולו )ביטוח  עבודה ורווחה 26.2.18 .5
לאומי(, למעט סעיפים 

()א(, 2)-( ו1)24, 23, 22
)שעניינם שיפוי  25

המוסד לביטוח לאומי(, 
מתוך הצעת חוק 

ההתייעלות הכלכלית 
)תיקוני חקיקה להשגת 

יעדי התקציב לשנת 
(, 2019 התקציב

פרק ה'  - 2018-התשע"ח

על סעיפי חוק  העבודה, הרווחה והבריאותמדיון סוער בוועדת 
ההסדרים בנוגע לתכנית הסיעוד הלאומית, עולה כי עדיין קיימים 

חילוקי דעות רבים בין הצדדים, בהם משרדי הממשלה השונים, חברות 
התמקד  וחברי הכנסת. הדיון שהתקיים הסיעוד, העובדים הסוציאליים

בשירותים המוצעים למי שיוגדר בחלוקת רמות גמלת הסיעוד החדשה 
  .נקודות תלות 3עד  2.5", קרי סיעודי "קל", עם 1כ"רמה 

שקלים בחודש. הצעת  1,000 -כיום, זכאים סיעודיים ברמה דומה ל
שקלים בחודש כברירת מחדל,  1,205משרד האוצר היא להעניק להם 

יחידות שירות למימוש בשירותי סיעוד, כמו  9-אותה יוכלו להמיר ב
ת. לחילופין יוכלו הזכאים לשלב פעילות במרכז יום, אך לא לטיפול בבי

שר  והן ףיו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלו בין שתי האפשרויות. אולם הן

 מאיר דהן
 ןמירה סלומו
 אסא בן יוסף

 יורם מאי

 



 

 
  

סעיפים  :ביטוח לאומי -
 18(, 7)-( ו5( עד )1)16

 – 21עד  19)ב(, -)א( ו
 גמלת סיעוד

כבר בפתח הדיון כי הם מתנגדים  והודיע ,העבודה והרווחה, חיים כץ
להצעה זאת. "ברירת המחדל לרמה הזאת צריכה להיות שירותים 

ע לבטל כליל הצי אלאלוףח"כ היו"ר  .כץ השר בפועל, ולא כסף", אמר
ברירת מחדל לרמה ה"קלה", ולחייב את המבוטח לבחור אחת משלוש 

שקלים באישור עובד סוציאלי כי סכום זה  1,205אפשרויות: קבלת 
מתוכן  5יחידות שירות אשר מקסימום  9מספיק לצורכי המבוטח, או 

ימומשו לטיפול אישי בבית, או שילוב בין גמלה בכסף ושירותים אשר 
 .מתוכם ימומשו לטיפול אישי בבית 5מקסימום 

אמרה כי  ,מנהלת תחום רווחה במרכז השלטון המקומי, אסא בן יוסף
אלף זכאי חוק  130-עובדים סוציאליים על כ 84כבר כיום אמונים 

  .הסיעוד

הוצאה  ,יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים הנכנסת, ענבל חרמוני
והוזהרה  והשר כץהיו"ר אלאלוף  מהדיון לאחר שהתפרצה לדברי

וחברי הכנסת כינה את התנהגותה "בריונית",  השר כץ .מספר פעמים
נזפו בה ואמרו כי היא גורמת עוול  פלוסקוב, פדידה ויעקב אשר

 לעובדים הסוציאליים אותם היא מייצגת. לאחר שחזרה לדיון אמרה

אנחנו מתנגדים לבחירה בכסף. הרשויות המקומיות מאוד " :חרמוני
ומופעלים הרבה לחצים. זה פתח לניצול ואין איך לפקח על  פוליטיות

זה. נוכחות אנשים בבית, כמו מטפלים סיעודיים, מסייעת במניעת 
 ."התעללות

אמר: "אנחנו רואים את טובת המבוטחים בלבד. הצעת החוק  השר כץ
הזאת משפרת את מצב הנזקקים באלף מונים. אנחנו תמיד רוצים יותר, 

  ."ביא יותר כרגעאבל לא יודעים לה

אין דבר כזה מושלם, " :מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מאיר שפיגלר
אבל יש כאן שיפור ניכר של המצב הקיים, על בסיס נתונים ובדיקות 

 ."ומחקרים
הודיע כי דיוני המשך בנושא יתקיימו ביום  יו"ר הוועדה ח"כ אלאלוף

  .רביעי הקרוב וכן בשבוע הבא
 

ניתוח מגדרי של הצעת  מעמד האישה 26.2.18 .6
תקציב המדינה לשנת 

2019 

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה דיון בנושא ניתוח 
מחויבים  2014. החל משנת 2019מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 

כלל משרדי הממשלה לבצע בחינה מגדרית של תקציב המשרד. על פי 

 חווה מוסקוביץ
 

 
 
 



 

 
  

החלטת הממשלה בנושא חויבו המשרדים בהחלה הדרגתית של חובת 
הייתה השנה הראשונה בה היו המשרדים  2018הניתוח, כאשר שנת 

וועדת מתקציבם. עם זאת, מהדיון היום עולה כי  100%אמורים לנתח 
ההיגוי שהייתה אמורה לעסוק בתקציב המגדרי ולתת מענים לקשיים 

העולים בתהליך לא התכנסה מעל שנה וכי בניגוד להתחייבות השרה 
חשיבות ואופן לשוויון חברתי, לא בוצעו הדרכות למשרדים אודות 

לוח הזמנים הצפוף שהכתיבה . לצד זאת, ביצוע ניתוח התקציב המגדרי
הממשלה לכנסת לדיון בתקציב המדינה חייב את המשרדים לבצע את 

. על פי דו"ח שכתב מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הניתוח בבהילות
התוצאה היא ניתוח חלקי וטכני, אשר בוצע רטרואקטיבית בלבד ואינו 

צופה פני עתיד. מרבית המשרדים לא ביצעו בחינה מעמיקה של הפערים 
המגדריים ולא בנו תכניות לתיקון עתידי. נציגי המשרד לשוויון חברתי 

 נעדרו מהדיון.  והרשות לקידום מעמד האישה
: יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאןלדברים אמרה  ההתייחס

"תקציב המדינה הוא הצהרת כוונות, סדר יום ומדיניות של הממשלה. 
להביאו במחטף של חודשיים זה דבר שיפגע בכולנו בסופו של דבר. זה 
הפקיע מידינו את האפשרות לקיים בקרה אמתית ומהמשרדים לנהל 

דרי בצורה טובה ויסודית ולהטמיע את ההערות מהניתוחים ניתוח מג
הקודמים. וזה אומר שדנו עצמנו לתקציב שימשיך את העוולות עד סוף 

". בנוסף הביעה יו"ר הוועדה צער על כך שהמשרד לשוויון חברתי 2020
והרשות למעמד האישה לא הגיעו לדיון ואמרה כי "תפקידם להתייצב 

דה שוועדת ההיגוי לא התכנסה מעל שנה ולדווח על הפעילות. העוב
ושלא התקיימו הכשרות או פעילויות בשנה שעברה בעניין התקצוב 

המגדרי אינה מקובלת ואני מבקשת להתעדכן בנושאים אלה בהקדם. 
לא ייתכן ששנה שלמה לא נעשה כלום. נפנה למזכיר הממשלה ולשרה 

ממשלה בעניין לשוויון חברתי ונדרוש שידאגו ליישום מלא של החלטת ה
 התקצוב המגדרי". 
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והבנייה )תיקון מס' 

 2017-(, התשע"ז117
הכנה  – (1148)מ/

 117אישרה פה אחד לקריאה שניה ושלישית את תיקון  ועדת הפנים
מכוני הבקרה. בשל העיכוב לחוק התכנון והבניה, המסדיר את פעולת 

של שנתיים בחוק, ובשל העובדה שבניגוד לתוכנית המקורית, לפיה 
תהיה חובה על קבלנים ויזמים להשתמש בשירותי מכוני הבקרה, הם 

 15 –פורום ה 
 יוסי אוחנה

 עוזי סלמן

 



 

 
  

יהיו זכאים לבחור אם לבקש היתרי בניה באמצעות המכונים או  לקריאה שניה ושלישית
מהאוצר שיממן  יואב קיש להסדיר זאת בעצמם, דרש יו"ר הוועדה ח"כ

ת מתווה השיפוי למכונים, ושגם יעודד קבלנים להיעזר במכוני א
 .התנה את קידום החוק בכך קיש הבקרה. ח"כ

 :המתווה הוא
 לכל מכון בקרה שקיבל רישיון ₪  150,000יינתן מענק הקמה של *     
 .מכונים שקיבלו רישיון ועוד שניים בהליכי קבלה אחרונים 4)יש       
  האוצר יסבסד את האגרות המשולמות על ידי היזמים למכוני *    
 הבקרה, ללא תלות בכמות, במשך שנה. בכך יינתן תמריץ ליזם       
  240-שיבקש היתר בניה באמצעות מכון בקרה. תמריץ זה מוגבל ל      
 היתרים למכון אחד. יזם יקבל עבור כל  60-היתרי בניה, ולא יותר מ      
 .₪ 20,000היתר כזו  בקשת      
  למקרה שלא יהיו בכלל פניות יזמים למכוני הבקרה, וכל הקונספט *    
 תובטח הכנסה  –יתברר כ'כשל שוק', תינתן רשת ביטחון למכונים       
 למכון בחודש לא כולל מע"מ. הסכומים ייבחנו ₪ של מאה אלף       
 ל השלמת הכנסה אחת לרבעון. מכון שלא יגיע להכנסה זו, יקב      
 .מהאוצר      

המדינה יצאה לרפורמה שלא עמדה " :יואב קיש כיו"ר הוועדה, ח"
בלוחות הזמנים. אנשים השקיעו כסף רב וזמן בהקמת מכונים על פי 

דרישות האוצר, רק על מנת לגלות שהמדינה אינה מקדמת את 
הרפורמה על פי לוחות הזמנים שתוכננו. הוועדה רתמה את משרד 

צר למהלך שיוכיח שהמדינה כן רצינית, והיא תשפה את המכונים האו
על הפסדיהם ותעודד את הקבלנים לעשות שימוש בהם, ולהצעיד את 

 ."מערכת התכנון והבניה קדימה
הצעת חוק העונשין  .1 חוקה 27.2.18 .8

( 131)תיקון מס' 
)תקיפת עובד חינוך(, 

  2018-התשע"ח
      הכנה לקריאה שניה      
 ושלישית      

הצעת חוק העונשין  .2
תקיפת  -)תיקון 

עובד חינוך(, 

הצעת  לקריאות שנייה ושלישית אתהחוקה חוק ומשפט אישרה ועדת 
   .2018-( )תקיפת עובד חינוך(, התשע"ח131חוק העונשין )תיקון מס' 

העונש הקבוע בגין עבירת תקיפת עובד ציבור, כשהתקיפה קשורה 
של הנתקף, עומד כיום על שלוש שנות מאסר.  למילוי חובתו או תפקידו

מוצע להוסיף לעבירה נסיבה מחמירה, ולקבוע שאם הנתקף הוא עובד 
 .חינוך, העונש בגין העבירה יהיה חמש שנות מאסר

המורה לתפיסת עולמי משמש , "יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי
זמן היא  שעות כחלק מתפקידו ולכן כל פגיעה וכל הפרעה בכל 24דוגמה 

הפרעה למילוי תפקידו. לשופט נשאר שיקול דעת אבל חייב לצאת מכאן 

  

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2065429
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2065429
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2065429


 

 
  

 2017-התשע"ח
הכנה לקריאה 

 ראשונה

מסר ערכי. למרות שהרתעה היא אלמנט מרכזי אני חסיד גדול יותר של 
חינוך, תפקיד המורים הוא לחנך את הילדים לא לנהוג באלימות אבל 

כאן מפריעים למחנכים לחנך ולכן נדרשת החמרה. חשוב לשבח את שר 
, ההסתדרות וארגוני המורים שלא מוכנים להשלים עם המצב החינוך

הקיים. אנחנו לא רוצים להשלים עם האמירה שאין החמרה בנתונים 
אלא לצמצם את התופעה. אני מקווה שכבר בשבוע הבא הכנסת תאשר 

החוק סופית. אנחנו מצדיעים לעובדי החינוך שעושים עבודת קודש 
  ."ה הציבוריתואנחנו מקוים להביא לשינוי בתפיס

הצעת חוק ממשל זמין, (1 מדע 27.2.18 .9
 ,2016-התשע"ו

הצעתם  - (3073/20)פ/
של חברי הכנסת דוד 

-ביטן, שולי מועלם
רפאלי, מרב מיכאלי, 

 רועי פולקמן ואורי מקלב 
הצעת חוק מתן שירות (2

באמצעות דואר 
-אלקטרוני, התשע"ז

 – (4141/20)פ/ ,2017
הצעתה של ח"כ שרן 

           השכל

ההתקשרות המוכרת לאזרחים עם רשויות מקומיות, משרדי הממשלה, 
המוסד לביטוח לאומי וכדו' הנעשית עד היום רק באופן המיושן של 

לאחר קידום חוק  פקס או משלוח דואר, מקבלת תפנית משמעותית
בוועדת המדע והטכנולוגיה. על פי הצעת החוק של  ממשל זמין שאושר

ביטן ושלתוכה התמזגה הצעתה של חה"כ שרן השכל, כל גוף ח"כ דוד 
ציבורי למעט צה"ל, השב"כ, המוסד ויחידות במשרד הביטחון יחויב 
לאפשר לאזרח לבצע את פנייתו אליו באמצעי קשר דיגיטלי וכן לפרסם 

 .באתר האינטרנט של הגוף דרכי פניה אלו
דה למציעי החוק פתח את הדיון בדברי תו ,יו"ר הוועדה ח"כ אורי מקלב

ח"כ דוד ביטן וחה"כ שרן השכל, ואמר: "לא הרפינו בוועדה עבור 
קידום החוק וככה יהיה עד שהוא יאושר באופן סופי. החוק יחולל 

 ."מהפכה של ממש בשירות של המדינה לאזרח
בתום הדיון, אישרה ועדת המדע והטכנולוגיה תחילה למזג את הצעות 

 ולאחר מיכןח"כ דוד ביטן וחה"כ שרן השכל להצעה אחת אישרה, 
"ח שתאפשר לכל המעוניין לפנות אל אישרה לקריאה ראשונה את הצ

  .גוף ציבורי לעשות זאת גם באמצעות הדואר האלקטרוני

  

 צחי שלום
 יוסי אוחנה

 

 בברכה,                                                                                                             
 דולברג  שלמה                                קבלו                                                                                                      פיני                              

 מנהל כללי              סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                                                   


