מושב החורף של כנסת ישראל

ב' חשוון תשע"ח – ב' ניסן תשע"ח
()22/10/2017-18/3/2018

סיכום הפעילות הפרלמנטרית
בנושאי דת ומדינה
דו"ח מרכז ליב"ה

אדר תשע"ח

פתיחה
מרכז ליב"ה מגיש בפניכם דוח לסיכום הפעילות הפרלמנטרית בענייני דת ומדינה במהלך מושב
החורף של הכנסת ה ,20-תשע"ח.
דוח זה עוסק בסקירת פעילות החקיקה של חברי הכנסת  ,פעילות ועדות הכנסת והמליאה ,ומושפע גם
מהזירה הציבורית הכללית ומפעילות חברי הכנסת לשמירת הזהות היהודית של המדינה.

מושב החורף של הכנסת ה 20-היה גדוש באירועים ובפעולות חקיקה בנושאי דת ומדינה.
הפעילות המשמעותית ביותר התקיימה בוועדות הכנסת ,כאשר הועדות השונות קיימו כ 55-דיונים
שנוגעים לתחומי הדת והמדינה .הדבר מדגיש בפנינו שוב עד כמה נעשים ניסיונות כל העת
לפגיעה בזהותה היהודית של המדינה ,ומוטלת חובה על חברי הכנסת לעמוד על המשמר לחיזוק
ולשמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל.
בתחום החקיקה ,כ 12%-מכלל הצעות החוק החדשות שעלו על שולחן הכנסת נוגעות לסוגיות דת
ומדינה .רובן הגדול של הצעות החוק בעייתיות ועלולות לפגוע באופי היהודי של המדינה .מנגד ,הונחו על
שולחן הכנסת רק  11חוקים חיוביים חדשים ,וקודמו הליכי חקיקה במליאה לחמישה חוקים בלבד.
כמו כן ,הוגשו  11שאילתות בנושאי דת ומדינה כאשר אף אחת מהם לא באה מהצד החיובי.
בדוח שלפניכם ניסינו לתת ניקוד לחברי הכנסת על פעולות חיוביות בתחום דת ומדינה .אנחנו מודעים לכך
שקשה מאוד לאפיין פעילות של חברי כנסת ,כיון שחברי הכנסת פועלים במגוון תחומים וחלק גדול
מפעילותם נעשה מאחורי הקלעים .יחד עם זאת אנו רואים חשיבות רבה בנתינת ביטוי להערכה שלנו
לחברי הכנסת שקידמו חקיקה חיובית ,לכן החלטנו לתת ניקוד חיובי בעיקר על פעילות חקיקה:

מובילי הפעילות
הפרלמנטרית לחיזוק
הצביון היהודי של
מדינת ישראל:

ח"כ בצלאל סמוטריץ'

1

2

ח"כ ישראל אייכלר
3

מושב החורף של הכנסת ה20-

ח"כ יואב בן צור
ח"כ אורי מקלב
ח"כ מיכאל מלכיאלי

פירוט מלא של ניקוד פעילות חברי הכנסת בעמ' 9
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.1
הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת
במהלך מושב החורף הונחו על שולחן הכנסת  644חוקים 53 ,מתוכם עוסקים בנושאי דת ומדינה.
מתוכם רק  11הצעות חוק מחזקות את הזהות היהודית של המדינה ,ו 40-הצעות חוק פוגעות בה
באופן בעייתי ביותר:
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.2
הצעות חוק חיוביות שהונחו על שולחן הכנסת
תחום

הצעת החוק
הצעת חוק הרופאים הווטרינרים (תיקון –
הכשרה מעשית בווטרינריה בימי המנוחה),
התשע"ח–2018
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון -
תשלום בשעות המנוחה השבועית),
התשע"ח2017-
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אי
ניכוי הוצאות בגין עבודה בשבת) ,התשע"ח-
2017
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון -
התחשבות במסורת ישראל) ,התשע"ח2017-

שבת
שבת
שבת
שבת

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון  -התקנת
מנגנון שבת למשאבות מים) ,התשע"ח–2018

שבת

בתי הדין
בתי הדין
ישיבות
ישיבות
שונות
שבת

מגישים

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של
גירושין) (תיקון  -מרשם סרבנים אינטרנטי),
התשע"ח2017-
הצעת חוק בתי דין רבניים  -קיום פסקי דין
של גירושין (תיקון  -הגבלת שימוש בכרטיסי
אשראי לסרבני גט) ,התשע"ח2018-
הצעת חוק-יסוד :לימוד תורה
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הסדר
מעמדם של לומדי התורה) ,התשע"ח–2018
הצעת חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו (תיקון
 פסקת התגברות)הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סוף
שבוע ארוך) ,התשע"ח–2018

אורי מקלב ,איילת נחמיאס ורבין ,איל בן ראובן ,איציק
שמולי ,אכרם חסון ,אלעזר שטרן ,בצלאל סמוטריץ' ,יוסי
יונה ,יעקב מרגי ,מירב בן ארי ,מרדכי יוגב ,ניסן סלומיאנסקי,
עליזה לביא ,שולי מועלם-רפאלי
ישראל אייכלר

5073

4733

יעקב ליצמן
4881

אורי מקלב ,בצלאל סמוטריץ' ,יואב בן צור ,יעקב אשר ,יעקב
מרגי ,יצחק וקנין ,ישראל אייכלר ,מיכאל מלכיאלי ,מכלוף
מיקי זוהר ,מנחם אליעזר מוזס ,משה גפני
אברהם נגוסה ,אורי מקלב ,אורן אסף חזן ,איציק שמולי,
איתן כבל ,אכרם חסון ,אלי אלאלוף ,בצלאל סמוטריץ' ,דוד
אמסלם ,דוד ביטן ,טלי פלוסקוב ,יהודה גליק ,יואב בן צור,
יעקב אשר ,יצחק וקנין ,ישראל אייכלר ,מיכאל מלכיאלי,
מירב בן ארי ,מכלוף מיקי זוהר ,מנחם אליעזר מוזס ,מרדכי
יוגב ,נחמן שי ,רועי פולקמן
איציק שמולי
קארין אלהרר
רויטל סויד

4732

,5078

4792

בצלאל סמוטריץ
5068

יואב בן צור ,משה גפני ,אורי מקלב ,מיכאל מלכיאלי ,יעקב
מרגי ,מנחם אליעזר מוזס ,יעקב אשר ,ישראל אייכלר ,יצחק
וקנין ,בצלאל סמוטריץ'
יואב בן צור ,משה גפני ,אורי מקלב ,מיכאל מלכיאלי ,יעקב
מרגי ,מנחם אליעזר מוזס ,יעקב אשר ,ישראל אייכלר ,יצחק
וקנין
מיכאל מלכיאלי
בצלאל סמוטריץ

סעיף זה מתייחס להצעות חוק המחזקות את הזהות היהודית במדינה בלבד .לא פירטנו כאן את
הצעות החוק והפעילות הפוגעת בזהות היהודית ,נציין שישנם חברי כנסת שמופיעים לעיתים בשני
צידי המתרס.
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מס' הצ"ח

5189

5190
5219
5201

.3
התקדמות בתהליכי חקיקה חיוביים
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון  -התחשבות במסורת
ישראל) ,התשע"ח - 2017-אושרה בקריאה שניה ושלישית,
ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

"חוק המרכולים"  -הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת
אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים),
התשע"ז– - 2017אושרה בקריאה שניה ושלישית ,ונכנסה
לספר החוקים של מדינת ישראל.

התחשבות במסורת ישראל

✓
✓
אישור
החוק

אישור
החוק

קריאה
שניה
ושלישית

קריאה
ראשונה

קריאה
טרומית

חוק המרכולים
קריאה
שניה
ושלישית

קריאה
ראשונה

קריאה
טרומית

עקרונות המשפט העברי כמקור פרשני

הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון) (עקרונות המשפט העברי),
התשע"ז -)2696( 2017-אושרה בקריאה ראשונה והועברה
לועדה

תזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון –
סמכות בין-לאומית בתביעה לגירושין במקרי עיגון) ,התשע"ח–
422( 2017חק)  -אושרה בקריאה ראשונה והועברה לועדה

אישור
החוק

קריאה
שניה
ושלישית

קריאה
ראשונה

קריאה
טרומית

סמכות בינ"ל לבתי הדין לדון בגירושין
אישור
החוק

קריאה
שניה
ושלישית

קריאה
ראשונה

קריאה
טרומית

הסדר מעמד לומדי התורה – חוק הגיוס

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הסדר מעמדם של לומדי
התורה) ,התשע"ח– -2018אושרה בקריאה טרומית והועברה
לועדה

אישור
החוק

קריאה
שניה
ושלישית

קריאה
ראשונה

קריאה
טרומית

.2
הליכי חקיקה חיוביים שחשוב לקדם במושב הקיץ
מאז תחילת הכנסת ה ,20-חוקים משמעותיים הונחו על שולחן הכנסת בשלבי חקיקה שונים ,אשר חלקם
לא קודמו במושב החורף או קודמו באופן מינורי בלבד ,ואשר חשוב וראוי שחברי הכנסת יפעלו לקידומם
כבר בתקופה הקרובה.

שבת
בהמשך לאישור "חוק המרכולים" ( )4234שמסייע לחיזוק השבת הציבורית ,חשוב לפעול לכך שתעוגן
בחקיקה במפורש שמירת השבת הציבורית וסגירת עסקים בשבת ,בדומה להצעת חוק שהונחה על שולחן
הכנסת בתחילת המושב (.)2112
חוק נוסף ,שנוגע לשמירת זכויות העובד הוא האפשרות לסרב לעבוד בשבת  -הצעת תיקון לחוק שעות
עבודה ומנוחה ( ,)2372שמתקנת את החוק באופן שמאפשר לכל עובד ,גם חילוני ,לסרב לעבוד ביום
המנוחה השבועי .ההצעה נידונה בוועדת העבודה והרווחה לקראת קריאה שנייה ושלישית.1
אנו במרכז ליב"ה פועלים לקדם הצעת חוק לשינוי חוק רישוי עסקים כך שיתנה רישוי עסק בקיום חוק
שעות עבודה ומנוחה.
1

http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8 -%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94 -%D7%92%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D -

/%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8 -%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93 -%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA
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כשרות
בתחום הכשרות חשוב לקדם את הצעת החוק שתחזק את מערך הכשרות על ידי יצירת כללים אחידים
לתעודת הכשר  -הצעת חוק שנועדה להסדיר כללים אחידים למתן תעודת הכשר ( - )2784הונחה על
שולחן הכנסת בלבד ללא התקדמות.

כותל
מתווה הכותל – הממשלה החליטה על הקפאת מתווה הכותל .לאחר החלטת הביטול הופעל לחץ פוליטי
לחזור ליישמו וכן תלויה בבג"ץ עתירה בעניין .עד היום ,הממשלה עדיין לא החליטה על ביטולו הסופי,
חשוב ומשמעותי שהממשלה תבטל את ההחלטה.
בנוסף ,צריך להסדיר בחקיקה את סמכות הרבנות הראשית בכותל לכל אורכו  -תיקון לחוק השמירה על
המקומות הקדושים הקובע את אזורי התפילה ברחבת הכותל המערבי והסמכויות להנהגת סדרי התפילה
לפי מנהג ישראל לפי הוראות הרבנות הראשית ( .)4231ההצעה הונחה על שולחן הכנסת בלבד ללא
התקדמות.

גיור
גיור ממלכתי  -טיוטת חוק הגיור הממלכתי (חק )350שקובע כי הסמכות לגיור מוכר בישראל תינתן רק
למערך הגיור הממלכתי ,ולא יוכרו גיורים פרטיים .החוק הוצע על ידי משרד המשפטים ,ואושר על ידי
ועדת השרים לחקיקה ,אך בעקבות לחץ פוליטי לא עלה להצבעה וסוכם על דחייתו.

בתי הדין
כחלק מחיזוק מערך בתי הדין חשוב לקדם את הצעת החוק למתן סמכות בוררות ממונית לבתי הדין –
הצעת חוק שנועדה להעניק סמכות לבית דין רבני לדון כבורר בעניינים ממוניים ( .)1370הצעת החוק נמצאת
בוועדת החוקה בהכנה לקראת קריאה ראשונה.

משפחה
מבנה המשפחה המסורתי  -יש צורך בקידום הצעות חוק שיחזקו את מבנה המשפחה המסורתי .בנוסף יש
לחדד את חוק האימוץ ולא לאפשר מתן אימץ למסגרות שאינם משפחה.
אנחנו במרכז ליבה מקדמים הצעת חוק שתאפשר לנייד את נקודות הזיכוי במס הכנסה בגין ילדים מהאישה
לבעל במקרה בו האישה אינה עובדת.
סינון אתרים  -הצעת החוק לסינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט ()2522 ;2435
נמצאת בהכנה לקריאה ראשונה.

חינוך
תקצוב מוסדות מוכש"ר  -הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון  -תמיכת המדינה במוסדות מוכרים שאינם
רשמיים) ()4283

הרבנות הראשית
הצעת חוק חשובה לעיגון מעמדה של הרבנות הראשית כסמכות מקצועית בנושאי דת ומדינה ,הונחה על
שולחן הכנסת בתחילת הכנסת ה .)1341( 20-ההצעה קובעת שהכנסת תבקש את חוות דעתה של הרבנות
בנושאי דת ומדינה שנדרשת בהם הכרעה .לא קודם הליך החקיקה במושב החורף הנוכחי.
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.6
פעילות ועדות הכנסת
במהלך מושב החורף נערכו בוועדות הכנסת  55דיונים בנושאי דת ומדינה.

להרחבה ופירוט של דיוני הועדות ראה להלן בנספח.

.7
שאילתות במליאת הכנסת
במליאת הכנסת הוגשו במהלך מושב החורף  13שאילתות בנושאי דת ומדינה ,רובן ככולן נועדו
להחליש את זהותה היהודית של המדינה ,למעט שתי שאילתות בנושאים טכניים.
לא הוגשה אף לא שאילתא חיובית אחת המחזקת את הזהות היהודית של המדינה.
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.7
פעילות כללית
כפי שציינו בדברי הפתיחה ,בחורף הנוכחי ממשיכות ללוות אותנו מספר סוגיות משמעותיות
בענייני דת ומדינה ,בעלות השפעה רחבה על צביון המדינה.

א .היתר רשמי לכדורגל בשבת
ב 20/02/2018-התכנסה ועדת ההיתרים (ראש הממשלה ושר העבודה) ,ואישרה היתר כללי
לענף הכדורגל בשבת .היתר זה הוא חריג ותקדימי ומהווה מיסוד חוקי למציאות לא תקינה
של חילול שבת בציבור .בעקבות ההחלטה מקדם שר העבודה חיים כץ תקנות לאישור הפעלת
הענף בשבת.2

ב .הפרדה בין גברים לנשים בלימודים אקדמיים
ב 18/12/2017-הכנסת השיבה לעתירה בבג"ץ בנוגע להפרדה בין גברים לנשים במוסדות
לימוד אקדמאים ,ובתשובתה הצדיקה שיש לאפשר הפרדה במוסדות השכלה גבוהה מטעמי
דת עבור חרדים.3

ג .נוהל הכרה בארוסות וחברות חללי צה"ל
ב 27/02/2018-פרסמה נציבות שירות המדינה נוהל חדש הקובע שהנציבות תכיר בחברות
וארוסות של חללי צה"ל שעובדות בשירות המדינה לעניין זכויות לימי חופשה בעת האבל
וזכויות נוספות ,כמו באלמנת חלל צה"ל .נוהל זה חל על עובדי מדינה ,ומרחיב את המצב
הקיים שרק בנות זוג המשרתות בצה"ל זכאיות לזכויות אלו.
ח"כ עליזה לביא ,שפועלת לקידום הנושא ,מצהירה שתמשיך לקדם את הצעת החוק שלה
שתחייב את כלל המעסיקים במדינה להכיר בארוסות וחברות.4
חשוב לציין כי בראייתנו שינוי זה מטשטש מאוד את משמעות ומעמד מוסד המשפחה..

/http://reshet.tv/item/news/domestic/internal/newsitem-695148 2
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press181217.aspx 3
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/367329 4
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.8
מעקב פעילות פרלמנטרית של חברי כנסת

(לא כולל שרים בממשלה)5

מרכיבי הניקוד
חתימה על הצעת חוק
מעבר שלב להצעת חוק
הובלת הצעת חוק
פעילות בועדות הכנסת
הגשת שאילתא
שת"פ עם ארגוני יהדות חוץ פרלמנטריים
בלימת מהלכים אסטרטגיים
שונות
5

4
4
2
1
1
2
4
2

שרי הממשלה מנועים מהגשת הצעות חוק פרטיות מתוקף תפקידם.

9

ברשימה מופיעים רק
ח"כים שחתמו על יותר
מהצעת חוק בעייתית אחת

נספח
פעילות ועדות הכנסת  -פירוט
במהלך מושב החורף נערכו בוועדות הכנסת  55דיונים בנושאי דת ומדינה:

ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
• 20/11/2017
ייצוג נשים במועצות של הרשויות המקומיות
הועדה לקידום מעמד האשה דנה במסקנות ועדה ציבורית שבחנה את ייצוג הנשים
בשלטון המקומי ,וקבעה שאין מספיק ייצוג לנשים במועצות של הרשויות המקומיות.

6

•

12/12/2017
פקודת השירות המשותף לנשים וגברים בצה"ל
ביוזמת ח"כ עליזה לביא ערכה הועדה דיון בנוגע לפקודת השירות המשותף לנשים
וגברים בצה"ל ,בו טענה כי הפקודה פוגעת בנשים בצה"ל .בדיון השתתף ראש אכ"א
האלוף מוטי אלמוז .גם ח"כ מרב מיכאלי תקפה את הפקודה בטענה שהיא מדירה נשים.

•

24/12/2017
משפחה
בהזמנת המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,קיימה הוועדה סיור בעיר בית שמש ,והביעה
תמיכה במאבק הארגון בשלטי הצניעות בעיר בטענה ל"הדרת נשים".

•

20/02/2018
"יום הקהילה הגאה"
הוועדה קיימה דיון בנושא המפגש בין הקהילה הטרנסג'נדרית למוסדות המדינה .הדיון
נערך במסגרת ציון יום זכויות לקהילה הגאה בכנסת.6

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.02.18hv.aspx
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•

26/02/2018
הסכמי קדם נישואין
הועדה קיימה דיון בנושא מנגנונים למניעת עגינות-הסכמי קדם נישואים  -לציון יום
העגונה הבינלאומי .7כזכור ,הסכמים אלו בעיתיים מאוד מבחינה ערכית ומבחינה
הלכתית.

•

12/03/2018
הורות משותפת ללסביות
8
הועדה קיימה דיון בנושא "אפליית נשים לסביות באפשרות להורות משותפת"

ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות
• 01/11/2017
מתווה הכותל ועזרת ישראל
הועדה ערכה דיון בנושא "השפעת ביטול "מתווה הכותל" על יחסי ישראל ויהדות
התפוצות" ,בו נמתחה ביקורת על אי יישום מתווה הכותל .במהלך הדיון הצהירו נציגי
משרד רוה"מ על קידום הרחבת הבמה ברחבה הדרומית עבור הרפורמים .בנוסף הדגישו
נציגי רוה"מ שהמתווה גובש לצורך הסדרי תפילה בכותל ,ולא בכדי לאפשר לזרמים לקבל
9
הכרה בנישואין וגיור כפי שהם דורשים כעת.
•

03/01/2018
גיור קונסרבטיבי
הועדה ערכה דיון מהיר לבקשתה של ח"כ יעל כהן פארן "האם משרד הפנים נוקט
10
במדיניות מפלה כלפי מתגיירים קונסרבטיביים ועל רקע ארץ מוצאם?"

•

19/02/2018
הכרה ברבני חו"ל
הועדה ערכה דיון בנושא "הועדה לבחינת הכרת הרבנות הראשית לישראל ברבני חו"ל
התכנסה רק פעם אחת והקרע עם יהדות התפוצות הולך ומעמיק" ,במהלכו נמתחה
ביקורת על התנהלות הרבנות.

•

20/02/2018
יום זכויות הקהילה הגאה – אפליית עולים להט"בים
אפליית להט"ב ממדינות ברית המועצות לשעבר  -לציון יום זכויות הקהילה הגאה

•

12/03/2018
קשיים לכאורה בהליך גיור
גופי הגיור האורתודוקסי מקשים לכאורה על מתגיירים מעבר לנדרש בהלכה

•

12/03/2018
רשימות "טעוני בירור יהדות"
הרשימות השחורות של הרבנות הראשית לישראל שיסווגו אזרחים שיהדותם מוטלת
בספק ,והרשימות "טעוני בירור יהדות" של הרבנות הראשית

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press26.02.18w.aspx 7
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press12.03.18u.aspx 8
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press01.11.17b.aspx 9
http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_cm_488181.pdf 10
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"הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי
• 20/11/2017
הטרדות מיניות של ערבים כלפי יהודיות
הועדה דנה בתופעת הטרדות מיניות בפריפריה בדגש על הטרדות של ערבים כלפי
יהודיות
ח"כים בולטים :מיקי זוהר
•

10/01/2018
תחרויות ספורט בשבת
הועדה קיימה דיון מעקב לבחינת האפליה של ספורטאים שומרי שבת בתחרויות
רשמיות  .בדיון הודיעו נציגי משרד התרבות והספורט שהתקבלה החלטה לשינוי תנאי
הסף למבחני התמיכה באיגודי ספורט כך שהאיגוד יתחייב שלא לקיים משחקים בשבת,
ולמצוא כל חלופה אפשרית למשחקים בשבת.
ח"כים בולטים :מיקי זוהר (יוזם הדיון)

הוועדה לפניות הציבור
• 27/11/2017
"ממשל זמין" – גם לבעלי טלפונים 'כשרים'
הועדה קיימה דיון בנושא פניות על כך ששירותים רבים ממשרדי ממשלה במסגרת
"ממשל זמין" אינם זמינים לבעלי טלפונים כשרים ללא אפשרות קבלת מסרונים .נציגי
"ממשל זמין" הודיעו כי הנושא בהליך פיתוח שאמור לאפשר קבלת קודים בשיחה קולית
ולא בסמס כבר בתחילת .2018
•

05/02/2017
העיכובים במתן התוצאות במבחני הרבנות לדיינות
הועדה קיימה דיון בנוגע לזמן קבלת תוצאות מבחני הרבנות ,והדגישה שלמרות מאמצי
הרבנות עדיין ישנם עיכובים של כחצי שנה למספר נבחנים עד לקבלת הציון .נציגי
הרבנות הודיעו על מאמצי השיפור ועל כך ש 95%מהנבחנים קיבלו תוצאות בזמן.

הועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן ,מזרח והבלקן
• 29/11/2017
פתיחת קברי ילדי תימן
בדיון אודות הצעת החוק לפתיחת קברים של ילדי תימן לצורך בדיקה גנטית ,נציג
המשרד לשירותי דת הדגיש שפתיחת קברים לכל "ספק סביר" לא תוכל לקבל תמיכה
הלכתית .ח"כ נורית קורן התבטאה ש"ההלכה לא מכתיבה לי את החוק ,ואני מצטערת
שבכלל נתתי להם דריסת רגל".11
הועדה לענייני ביקורת המדינה
• 22/11/2017
קבורה אזרחית
הועדה ערכה דיון בנושא הקצאת שטחים בבתי עלמין לקבורה אזרחית לכל מי שרוצה
קבורה חילונית ולא רוצה להיקבר עפ"י ההלכה .נציגי המשרד לשירותי דת הדגישו
שהמשרד כבר הקצה תקציבים ושטחים לקבורה אזרחית חילונית בבתי עלמין רבים
ברחבי הארץ.

11

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press29.11.17q.aspx
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•

05/12/2017
בדיקות יהדות ע"י רשות האוכלוסין ליוצאי ברה"מ
הוועדה קיימה דיון בדוח מבקר המדינה 67ב בנושא הטיפול בהסדרת מעמדם האזרחי
של בני משפחה זרים של ישראלים יוצאי ברה"מ ,בטענה שמשרד הפנים עורך מחדש
בירורי זכאות לאזרחות מכח חוק השבות לגבי מי שמבקש לרשום בן זוג חדש כאזרח.

•

08/01/2018
יישום החלטת הממשלה להעלאת בני הפלשמורה
הועדה ערכה דיון בו נמתחה ביקורת על אי העלאת בני הפלשמורה הממתינים במחנות
באדיס אבבה ובגונדר .העלאה אשר כזכור נתונה בויכוח ציבורי ותורני כיוון שבני
הפלשמורה אינם יהודיים ואינם בני זוג של יהודים .במהלך הדיון ציין ח"כ אברהם נגוסה
שהחלטת הממשלה מ )1911( 2016-להעלאת  1300בני פלשמורה בוצעה ,וקרא להעלות
נוספים .נציגי משרדי הממשלה הדגישו שהזכאות לעליה אינה מכח השבות אלא חוק
הכניסה וכל עליה נוספת מחייבת החלטת ממשלה.

•

12/02/2018
יישום החלטת הממשלה להעלאת בני הפלשמורה
הועדה ערכה דיון נוסף בו הודיעו נציגי הממשלה כי רשות האוכלוסין הגישה למשרד ראש
הממשלה רשימה של אלף בני פלשמורה שהממשלה אמורה לאשר את עלייתם באחת
מישיבות הממשלה הבאות .לדברי רשות האוכלוסין מדובר על אלף הורים שילדיהם עלו
לארץ בעבר.

•

20/02/2018
מעקב טיפול בטרנסג'נדרים
הועדה ערכה דיון מעקב רביעי בנושא התנהלות רשויות המדינה בטיפול ב"קהילה"
הטרנסג'נדרית.12

ועדת הכלכלה
• 27/11/2017
סינון אתרי אינטרנט כברירת מחדל
ועדת הכלכלה דנה בהכנה לקריאה ראשונה של חוק לסינון אתרי פריצות כברירת
מחדל.13
ח"כים בולטים :שולי מועלם ,מיקי זוהר.
ועדת הכספים
• 19/02/2018
שבת
ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק המאפשרת לכל אחד
14
לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי ,גם אם אינו אדם דתי.
ח"כים בולטים :עליזה לביא ,מיקי זוהר ,משה גפני
ועדת החוקה ,חוק ומשפט
• 23/10/2017
חוק הלאום – ימי שבתון והלוח העברי
ועדת החוקה וועדת הכנסת ערכו דיון משותף להכנת "חוק הלאום" לקריאה ראשונה.
במסגרתו הוגדר שבנוסח החוק תוגדר השבת ומועדי ישראל כימי מהנוחה הלאומיים,
15
והלוח העברי יהיה הלוח הרשמי במדינה.
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.02.18p.aspx 12
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press27.11.17b.aspx 13
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press19.02.18p.aspx 14
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press30.10.17dc.aspx 15
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•

סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בנושאי אזרחיים
14/11/2017 o
ועדת החוקה חוק ומשפט ערכה דיון בהצעת חוק שתאפשר לבתי הדין
16
הרבניים לדון כבוררים בנושאים אזרחיים ,בהכנה לקריאה ראשונה.
12/12/2017 o
דיון נוסף בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית
14/02/2018 o
דיון נוסף בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית

•

עקרונות המשפט עברי כמקור פרשני
21/11/2017 o
הועדה ערכה דיון הכנה לקריאה שניה ושלישית ,בהצעת חוק יסודות
המשפט ,המגדירה את עקרונות המשפט העברי ,כמקור פרשני לפסיקה
17
כאשר אין התייחסות בחוק.
05/12/2017 o
הועדה ערכה דיון נוסף בהצעת חוק עקרונות המשפט העברי ,לא התקיימה
18
הצבעה.
ח"כים בולטים :ח"כ ניסן סלומיאנסקי

ועדת הפנים והגנת הסביבה
•

06/11/2017
גביית אגרות מבחני הרבנות
אישור גביית אגרות בעד בדיקת ערעור על בחינה למבחני הרבנות.19

•

19/11/2017
דיון שלא התקיים לתיקון לחוק הכשרות
בסדר היום של ועדת הפנים בראשות ח"כ דוד אמסלם נקבע דיון על תיקון לחוק הכשרות
שאוסר להציג מצג כשרותי אפילו בלי המילה "כשר" (לפתור את בעיית השגחה פרטית
ופסיקת בג"ץ בעניין) .לאחר לחץ של רחל עזריה (יוזמת השגחה פרטית) הדיון התחיל אך
ננעל מיד לאחר פתיחתו ולא התקיים בפועל.

•

05/12/2017
עידוד נשים בעסקים
הועדה דנה בהצעת החוק שנידונה בועדה אמורה לחייב רשויות מקומיות לתת עדיפות
במכרזים לעסקים בבעלות נשים .בכדי לקדם נשים לתפקידים שאינם רק "מסורתיים".

•

28/12/2017
"חוק המרכולים"
28/12/2017 o
ועדת הפנים דנה ב"חוק המרכולים"  -הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות
שמחייבת חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים.20
01/01/2018 o
ועדת הפנים אישרה את "חוק המרכולים" לקריאה שניה ושלישית.21

http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press14.11.17pp.aspx 16
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press21.11.17fv.aspx 17
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press05.12.17x.aspx 18
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press06.11.17.aspx 19
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press28.12.17b.aspx 20
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press01.01.18w.aspx 21
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•

20/02/2018
יום "הקהילה הגאה"
הועדה ערכה דיון בנושא "יחס הרשויות לקהילה הגאה" ,במסגרתו קראו המשתתפים
למינוי יועץ לענייני הקהילה בכל רשות מקומית.22

ועדת המשנה לתחבורה ציבורית
• 28/11/2017
ביצוע עבודות בשבת
ועדת המשנה לתחבורה ציבורית ,בראשות ח"כ דב חנין ,דנה היום בחסמים לפיתוח
23
הרכבת ,תוך קריאות לביצוע עבודות בסופי שבוע.
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
• 20/11/2017
ביקורת על הרבנות בנוגע לרפורמה בתחום היבוא
וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,דנה ב"חסמים (כביכול) ביישום "רפורמת
24
הקורנפלקס" בעקבות דרישות הכשרות של הרבנות הראשית".
•

04/12/2017
חוק הבטחת הכנסה לזוגות חד מיניים
הועדה אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הבטחת הכנסה הכוללת מס'
סעיפים ,ביניהם תיקון מס'  ,2546בנוגע לתשלום גמלת הבטחת הכנסה למי שבחזקתו ילד
עד גיל שנתיים ,שאמור לאפשר לזוגות חד-מיניים לקבל את הגמלה ולבחור מבין שניהם
מי יקבל אותה ,כפי שמודגש בדברי ההסבר.26

•

19/12/2017
חוק "התחשבות במסורת ישראל"
הועדה אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק "התחשבות במסורת ישראל",
כתחום בו יתחשב שר העבודה בבואו להעניק היתר עבודה בשבת .27.ההצעה אושרה ע"י
מליאת הכנסת בהמשך ונכנסה לספר החוקים.28

•

22/01/2018
פונדקאות לאשה ללא בן זוג וגם ללהט"בים
ועדת העבודה ערכה דיון בהצעת חוק שנועדה להרחיב את הזכאות לפונדקאות עבור
נשים ללא בן זוג אשר להן בעיה רפואית .במהלך הדיון עלתה דרישה לאפשר גם לזוגות
להט"בים להשתמש בהליך פונדקאות .ח"כ מוטי יוגב ביקר בחריפות את הדרישה וקרא:
"מדינת ישראל לא צריכה להיות מובילת הסטיות בעולם"
ח"כים בולטים :ח"כ מוטי יוגב

ועדת החינוך
• 26/02/2018
שינוי חזקת הגיל הרך
הועדה קיימה דיון הכנה לקריאה ראשונה בהצעת החוק לשינוי תחולת חזקת הגיל הרך
לגיל שנתיים במקום גיל שש.
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.02.18nn.aspx 22
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press28.11.17ac.aspx 23
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.11.17d.aspx 24
http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls2_395178.pdf 25
http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls1_324164.pdf 26
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press19.12.17l.aspx 27
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2024737 28
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•

14/03/2018
צביון דתי למכללות דתיות
ועדת החינוך אישרה תקנות בנוגע לחופש הפעולה של מוסד אקדמי לבחור את צביונו,
בכדי לאפשר למכללות דתיות לשמור על צביון דתי במינויים וההתנהלות של המוסד.
בפרסומים תקשורתיים נטען שההחלטה לא קיבלה תוקף בגלל טענות להליך מהיר ולא
עפ"י הנהלים.29

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
• 05/12/2017
מדד שקיפות משרדי הממשלה  -המשרד לשירותי דת
מנכ"ל המשרד לשירותי דת הציג בפני הועדה את פעילות המשרד על פי "מדד השקיפות"
שגובש ע"י הועדה בשיתוף ארגוני חברה אזרחית .בסיכום הדיון הועדה דרשה מהמשרד
להביא לפרסום נתונים הנוגעים לשירותי קבורה ,מקוואות ולהשיב לבקשת מידע
שהוגשה ע"י "נאמני תורה ועבודה".
•

13/02/2018
שקיפות בניהול רחבת הכותל
ביוזמת ח"כ עליזה לביאו וח"כים נוספים נערך דיון בוועדה במטרה למתוח ביקורת על רב
הכותל והקרן למורשת הכותל בנוגע לדרכי ניהול אתר הכותל .כחומר מקדים לדיון קיבלו
הח"כים נייר עמדה מטעם מכון "על משמר הכנסת" שמבקר את פעילות רב הכותל.
ח"כים בולטים :עליזה לביא

ועדת חוץ וביטחון
• 20/12/2017
החתמת בנות על פטור מגיוס בבתי הספר
הועדה קיימה דיון בו נמתחה ביקורת על הכוונה לכך שמיועדות לשירות ביטחון יוחתמו
על "הצהרת דתיות" לפטור מצה"ל בבתי הספר ,במקום בבית הדין הרבני ,שנועה להקל
על הבנות .בעקבות הביקורת בטענה שהדבר יגרום לבנות שלא להתגייס הודיעו נציגי
30
השירות הלאומי שהם יורדים מהרעיון.
•

תקנות שירות בטחון – ביטול פטור גיוס לבנות מטעמי דת
16/01/2018 o
הועדה דנה בתקנות 31שר הביטחון בנוגע לסדרי הדין והרכב הועדה
שאחראית על בחינת פטור מטעמי דת לבנות דתיות .הרכב הועדה על פי
התקנות אינו מאוזן ,ומעניק רוב לאילו שאינם מוכשרים להבחין מי דתיה
ומי לא.32
13/02/2018 o
הועדה אישרה את התקנות ללא תיקון הבעיות.33

•

20/02/2018
צה"ל
הועדה ערכה דיון בנושא "פעילות צה"ל לשילוב הקהילה הלהט"בית".34

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.5908513 29
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.12.17b.aspx 30
http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_bg_396550.doc 31
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press16.01.18jo.aspx 32
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press13.02.18je.aspx 33
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press20.02.18h.aspx 34
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מוגש ע"י
מחלקת המחקר של מרכז ליב"ה
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