
 

 

  

 

 

 ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת יהדות התורה

 שהונח על שולחן הכנסת  הסכםמסעיפי הים העולים קשיים מרכזיניתוח 

 

ההסכמים  מתפקדת.  וממשלה  ליציבות  זקוקה  ישראל  מדינת 
ומגוונים   רבים  סעיפים  מכילים  התחייבות    -הקואליציוניים 

נטל  ההפחתת    ,הגברת התחרות,  תוך חצי שנה  להעברת חוק אקלים
וקידום  ה לצמצום   one stop shop-מדיניות הבירוקרטי  מחויבות 

פערים חברתיים, למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, העלאת שכר  
 החיילים ועוד.

י מאד: ההסכמים כוללים סעיפים בעייתן  המסתמעם זאת,  הכיוון  
שהכרנו   כפי  השלטון  במערכות  ופגיעה  גבוה  נזק  פוטנציאל  בעלי 

מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינה יהודית    -אותם. אם ימומשו  
ודמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה.  במסמך זה נבקש להאיר את  

 ההשלכות הקשות של מימוש סעיפים אלו.

 

 6סעיף 

"בסמוך להקמת הממשלה ולא יאוחר מהמועד הקובע בחוק, תבטיח הקואליציה העברה מסודרת  
 ". 2024-2023של תקציב מדינה דו שנתי לשנים 

הכנסת מפקחת    ן ידי הכנסת הוא אחת מהדרכים המרכזיות שבההליך אישור התקציב על  
הדבר מוביל לפיזור    – על הממשלה. במידה והממשלה לא מצליחה לאשר תקציב שנתי  

יסוד: משק המדינה נקבע הכלל החוקתי שלפיו התקציב הוא חד שנתי.  -הכנסת. בחוק 
הממשלה זקוקה לאמון הכנסת באישור התקציב על מנת להמשיך לכהן. ברוב המוחלט  

 נתי.   של מדינות העולם, התקציב הוא ש

שנתי. מטעמים שונים,  -, ממשלות נתניהו השתמשו במנגנון של תקציב דו 2009החל משנת  
בית   ביקר  דין,  זאת, במספר פסקי  בעקבות  'הוראת שעה'.  היסוד באמצעות  חוק  תוקן 
המשפט העליון את הפרקטיקה של הארכת משך התקציב לשנתיים. בפסיקתו נקבע כי  

א פרקטיקה  ו שנתי ה-ראת שעה כדי לקבוע תקציב דותיקון חוק יסוד: משק המדינה בהו
פסולה שלא נכון להמשיך ולהשתמש בה. בפרשה האחרונה שבה עסק בג"ץ בנושא נקבע 

שנתי על דרך -במפורש כי "אין עוד מקום לתקן את חוק היסוד ולכונן תקציב שאינו חד
)בג"ץ   לביטול"  הוא  צפוי  ייעשה,  וככל שכך  נ' המרכז    8260/16הוראת שעה;  האקדמי 

 ((. 2017) כנסת ישראל 

שבסעיף   דו  6ההצהרה  לתקציב  חזרה  על  הקואליציוני  להמשך ,  שנתי-להסכם  תוביל 
הפגיעה ביכולת האפקטיבית של האופוזיציה הפרלמנטרית לפקח על הממשלה ולהעמיד  
את מדיניותה למבחן הדמוקרטי. אם הדבר יעשה באמצעות תיקון לחוק היסוד בהוראת 

סתור באופן חזיתי את פסיקת בג"ץ בנושא, אשר שללה את האפשרות לעשות  הדבר י,שעה
     זאת. במקרה כזה, תכונן הוראת שעה המנוגדת לדין שדינה להתבטל.

 

  



 

 31 סעיף

  היועץ   מינוי  כי  שתקבע  הליכוד  מטעם  החוק  בהצעת  יתמכו  הקואליציה  וסיעות"הממשלה  
 אותו"ל  מנכ  ידי  על  אמון  כמשרת  יבוצע  הסמך  ליחידות  וכן  הממשלתיים  למשרדים  המשפטי
 ."הממשלתי המשרד

 

כיום יועץ משפטי של משרד ממשלתי מתמנה במכרז. דרך זו תואמת את מהות תפקידו: 
לסייע למשרד להגשים את מדיניותו מבחינה משפטית, ותוך כדי כך לשמש "שומר סף"  

 המקפיד על כך שהמשרד פועל בהתאם לחוק.  

הקואליציוני   בהסכם  מנכ"ל    קובעתההוראה  יוכל  מכרז,  באמצעות  מינוי  שבמקום 
המשפטי היועץ  את  למנות  אמון  המשרד  נועדה כמשרת  הזו  ההוראה  אחרות,  במלים   .

מינוי והדחת יועץ משפטי ייעשו לפי שיקול דעת המנכ"ל, איש אמונו של השר   לקבוע כי 
 הממונה על המשרד.  

למשרות אמון של המנכ"ל והשר תהפוך אותם לעושי דברם   הפיכת היועצים המשפטיים
חוקיות   על  לשמור  מנת  על  מהם.  שנדרש  כפי  הציבור  למשרתי  ולא  בלבד,  השרים  של 
היועצים המשפטים להיות עצמאים בחוות   נדרשים  ולמנוע שחיתות,  פעולות הממשלה 

לכ לשר.  לא  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  מקצועית  כפופים  והם  המשפטית,  אם דעתם  ן, 
מעמדם,  שייפגע  רק  לא  אמון,  למשרות  הממשלה  במשרדי  המשפטיים  היועצים  יהפכו 
אלא תסוכל יכולתם להגן על שלטון החוק ולמלא את תפקידם כנדרש. התוצאה הצפויה  

לא יוכל לסמוך על כך שהתקיימה בחינה ראויה    ,בעתירות שיגיעו אליו  ,היא שבית המשפט
אמון הציבור במשרדי הממשלה. זהו ניסיון נוסף להגביל  של חוקתיות וחוקיות; ואף יפחת  

 מוסד עצמאי המשמש כשומר סף ולהכפיף אותו לדרג הפוליטי, בניגוד לטובת הציבור.

 

 

 82סעיף 
 
כחלק מהמלחמה בעוני בישראל, הממשלה תתקצב בבסיס התקציב כל שנה את משרד הפנים " 

כרטיסים   חלוקת  עבור  לפחות   ₪ חיוניים במיליארד  ומוצרים  מזון  מוצרי  לצריכת  נטענים 
הנדרשים למחיה בכבוד. החלוקה תתבצע בהתאם לקריטריונים שנקבעו בעניין בתקופת הקורונה, 

 ."באמצעות משרד, הפנים, הרשויות המקומיות והגופים שביצעו זאת בתקופת הקורונה
 

 83סעיף 
רווח העוסקים בחלוקת סלי מזון, הממשלה תרחיב את התמיכות בארגוני רווחה שלא למטרות  "

  100שוברים או כרטיסים מגנטיים לרכישת מזון בלבד בתקופות החגים, בתקציב שלא יעלה על  
לסעיף   ובכפוף  הקיימים  לקריטריונים  בהתאם  וזאת  שח,  התקציב, 3מיליון  יסודות  לחוק  א 

 ”.1985 –התשמ"ה 
 

בחלוקה    -- מיליארד ₪  1.1—סבסוד )בבסיס התקציב( של תלושי מזון ותלושי מזון לחג
לפי קריטריונים שנקבעו בעת החלוקה של תלושים בקורונה, מהווה חזרה למדיניות הסעד 

תלושי המזון מהווה  -עם קריטריונים הנקבעים אד פוליטיות. חלוקת  לפי העדפות  הוק 
מורה להיות הגורם אשר בידיו הפקידה המדינה את שא  ,תמיכה מחוץ למערכת הרווחה

באוכלוסייה   דווקא   הנזקקתהטיפול  המיקוד  גם  המדינה.  שקבעה  לתבחינים  בהתאם 
אינה מדיניות    ,בסלי מזון, אשר אינה משאירה בידי המטופל את הבחירה מה לרכוש והיכן



 

ושים מראה  רווחה אופטימלית. אגב, עיון ברשימת רשתות בהן ניתן היה לממש את התל 
 בבירור הטייה לריכוזי אוכלוסייה חרדית. 

 

 85סעיף 

"בכל תוכניות משרד הרווחה לנוער נושר ומנותק, יוקצו משאבים ותקציבים באופן שוויוני, לרבות 
 " . למגזר החרדי )נוח"ם(

 86סעיף 

לנערים בסיכון מהמגזר החרדי, בדומה   נוער  וכפר  לנערות  נוער  "הממשלה תפעל להקמת כפר 
 ". ודל הקיים בחברה הכלליתלמ

 

מהווה בין  הלהסכם הקואליציוני מתייחסים לנוער חרדי נושר ובסיכון    86-ו   85סעיפים  
 ,. מדובר במגוון רחב של נערים ונערות שבשל קשיים שוניםהנוער החרדימכלל    20%ל   15%

לא מוצאים את מקומם במוסדות החרדים המציבים רף רוחני, חברתי וחינוכי גבוה מאד, 
וזולגים מהם אל מוסדות שוליים ולמצבי סיכון. הגם שכפר נוער הינו אופציה אפשרית, 

אשר יתמודדו עם בני ובנות נוער שזקוקים    ,יש צורך בפתרונות מערכתיים רחבים בהרבה
קצועית, לימודי חול וטיפול רגשי, ואשר אינה מבוססת למסגרת שתעניק להם הכשרה מ

על אדיקותם הדתית וקשריהם הקהילתיים אלא על כישוריהם ויכולותיהם. כמו כן יש  
ועומק  להיקף  החרדית  החברה  של  והפנמה  ובהכרה  חינוכיים  צוותים  בהכשרת  צורך 

 הסוגיה ומסוכנותה.  

 

   87סעיף 
 

והפטורים ומס קנייה על טובין בעניין כלים חד פעמיים "עם הקמת הממשלה, צו תעריף המכס  
ושתיה מתוקה, יתוקן ויבוטל, והממשלה תבחן את נושא השבת מס ליבואנים בציבור המחזיקים 

 ".במלאי

 

המיסוי על משקאות ממותקים נועד לצמצם את הצריכה של מוצרים אלה בשל היותם  
, בהיותו מס על צריכה, ולפיכך מזיקים לבריאות הצרכנים. מס זה הוא אמנם רגרסיבי

צפוי לפגוע מבחינה כלכלית באוכלוסיות החלשות יותר. מנגד, למס זה השפעות ישירות  
על בריאות הצרכנים. צריכה מוגברת של סוכר גורמת לסוכרת, עששת שיניים ולהשמנת  
יתר הגוררת סיכון למחלות לב, לסרטן ולמחלות לא מידבקות אחרות. העלויות הישירות  

מיליארד ₪   6-בכ  2016העקיפות של התחלואה הקשורה להשמנה בישראל הוערכו בשנת  ו
 מההוצאה הלאומית השנתית לבריאות(.   10%-בשנה )כ

כ מכילה  בודדת  משקה  פחית  סוכר.  של  גבוהה  כמות  מכילים  ממותקים    10- משקאות 
שא  סוכר  צריכת  כמות  על  כיום  ממליץ  העולמי  הבריאות  ארגון  בעוד  סוכר  ינו  כפיות 

פירות( של   )כמו  ביום למבוגר.  לפיכך, צעדים שתקדם   12-6ממקור טבעי  כפיות סוכר 
הממשלה הפחתת צריכת משקאות ממותקים צפויות להביא לשיפור משמעותי בבריאות  

 הצרכנים ולהפחתה בהוצאות הבריאות של הפרט ושל המדינה.  



 

יבור להפחית את  הוטל מס על משקאות ממותקים, במטרה לתמרץ את הצ  2022בשנת  
בני   יתר של  גם על חשיפת  נתונים מעידים  הציבור.  בריאות  ולקדם את  צריכת הסוכר, 

מחקרים רבים ברחבי העולם הראו כי  קבוצות סוציואקונומיות נמוכות לסיכונים אלה.  
ממותקים   משקאות  בצריכת  משמעותית  לירידה  הביאו  ממותקים  משקאות  מיסוי 

 ובצריכת הסוכר היומית.  

ל המיסוי על משקאות ממותקים צפוי להחזיר את המצב לקדמותו ולהביא לגידול  ביטו
בצריכת משקאות ממותקים, שבתורם פוגעים בבריאות הציבור הגוררים הוצאות גבוהות  

 על בריאות, הן של הפרט והן של המדינה. 

הוטל מס על ייצור וייבוא של כלים חד פעמיים, במטרה לתמרץ את הציבור    2021בשנת  
 פעמיים.  -צמצם את השימוש בהם ולהעדיף שימוש בכלים רבל

היותם  בשל  אלה  מוצרים  של  הצריכה  את  לצמצם  נועד  פעמיים  חד  כלים  על  המיסוי 
כ הסביבה,  להגנת  המשרד  פי  על  לסביבה.  ישראל    7%- מזיקים  של  הפלסטיק  מפסולת 

ב  60,000נובעת מכלים חד פעמיים ) על כך, כשליש מהזיהום  חופי ישראל  טונות(. נוסף 
פעמיים אחראים לכ וכלים חד  חד פעמיים,  מנפח הפסולת בשטחים    19%-נובע מכלים 

 הציבוריים בישראל.  

פי חמישה מהממוצע   גבוהה  עולמית, הצריכה של כלים חד פעמיים בישראל  בהשוואה 
מהשימוש בכלים חד פעמיים. פי שלושה   27%-האירופי. יצוין כי המגזר החרדי אחראי לכ 

 (. 9%מגודלו באוכלוסייה )

אלף טונות של פסולת פלסטיק הנובעת ממוצרים שהם   370הנתונים הציגו כי מיוצרים  
חד-חד כלים  שקיות,  משקה,  )בקבוקי  במהותם  זו  -פעמיים  פסולת  אריזות(.  פעמיים, 

תופסת מקום הולך וגדל במטמנות, מביאה להגדלת עלויות הניקוי ופינוי אשפה וגורמת 
הים למי  לזיהום  גם  מחלחל  הסביבה  זיהום  הציבורי.  והמרחב  הפתוחים  השטחים   ,

השתייה ולמזון, בין הצומח ובין שמן החי, ובכך מזיק באופן מצטבר גם לבריאות האדם. 
צמצום השימוש בכלים חד פעמיים הוא אם כך אינטרס סביבתי ובריאותי שלוב של כלל  

הס לקדם  פעל  גם  הסביבה  להגנת  המשרד  לחשיבות  האוכלוסייה.  ביחס  בציבור  ברה 
 צמצום השימוש ועידוד חלופות.

בצריכת מוצרים חד פעמיים   50%-על פי המשרד להגנת הסביבה, המס הוביל לירידה של כ 
לקדמותו,   המצב  את  להשיב  צפוי  פעמיים  חד  כלים  על  המס  ביטול  השיווק.  ברשתות 

פעמיים   חד  כלים  של  מוגברת  לצריכה  ולהביא  חלקי,  באופן  לנזקים  לפחות  שמובילה 
 סביבתיים

 

ונגישים שאינם   ברור כי למשקאות ממותקים ולכלים חד פעמיים יש תחליפים נפוצים 
יוצרים סיכונים בריאותיים וסביבתיים. לכן, הטענות כנגד הסדרים אלה, כאילו עניינם 
טענות המתעלמות   הן  החלשות,  או השכבות  המגזר החרדי  של  יוקר המחייה  בהעלאת 

הסדרים, קידום בריאות הציבור והמגזר החרדי בכללו. ההסכמה הפוליטית  ממטרת של ה
 כי יבוטלו, כחלק מן ההסכמים הקואליציוניים, היא מוטעית ותפגע בטובת כלל הציבור.

 

  



 

 89סעיף 
 
הפחתת  " בין  הנכון  האיזון  שיימצא  תוך  החקלאות,  בתחום  חדשה  רפורמה  תקדם  הממשלה 

החקלאים   וחיזוק  הרפורמות  המחירים  יוקפאו  כאמור,  חדש  מתווה  לגיבוש  עד  הישראליים. 
  . "36 -בחקלאות שגובשו ע"י הממשלה ה

 
ליישם  בצורך  הכרה  קיימת  בהן  ארוכות  שנים  לאחר  המחייה,  ביוקר  מהמאבק  כחלק 
רפורמה שעיקרה מעבר מתמיכה בחקלאים באמצעות הגבלת התחרות ופיקוח מחירים, 

בלה החלטה על ידי הממשלה היוצאת ליישום רפורמה  לתמיכה ישירה בחקלאים, התק
נועדה להביא   בענפי החקלאות השונים,  זו. רפורמת החקלאות הכוללת רפורמות  ברוח 
והגברת  שלהם,  הייצור  וכושר  היעילות  שיפור  החקלאיים,  השווקים  של  לליברליזציה 

ממנגנוני ומעבר  סחר,  חסמי  הסרת  באמצעות  זאת,  לייבוא.  והחשיפה  של התחרות  ם 
תמיכה עקיפה בחקלאות המקומית למנגנונים של תמיכה ישירה באמצעות מתן מענקים. 

"תכנית להגברת התחרות בחקלאות", שהתקבלה במסגרת חוק    231החלטת הממשלה  
הפירות   וענף  ביצי המאכל  ענף  ענפי חקלאות מרכזיים:  בשני  בעיקר  עסקה  ההסדרים, 

 והירקות. 

לבי החלטה  התקבלה  הביצים,  יוני  בענף  חודש  בסוף  בענף.  המרכזי  התכנון    2022טול 
בשנת   יבוטל  המרכזי  התכנון  לפיו  חוק  הופחתו  2032התקבל  והירקות,  הפירות  בענף   .

המכסים על מגוון מוצרים חקלאיים למאכל. בנוסף, התקבלה החלטה לביטול הדרישה 
מעבר לתמיכה לקבל רישיון ייבוא על מנת לייבא מוצרים מן הצומח. החלטה זו, כמו גם ה

 הישירה, טרם הושלמו. 

החלטה לבטל את הרפורמה עד לגיבוש מתווה אחר במקום להכניס שינויים נקודתיים  
 תשיג לאחור מרכיב מרכזי של המהלכים לטיפול בבעיה של יוקר המחייה.,במתווה הקיים  
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תושלם חקיקת חוק לאור החשיבות שהעם היהודי העניק ומעניק ללימוד תורה לאורך הדורות,  "
יסוד: לימוד תורה הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, וזאת עד להעברת  

לשנת   ישראל.    .  2023תקציב  במדינת  זו  במורשת  להמשיך  שיש  העברת  מוסכם  עד  בבד,  בד 
,יושלם תיקון לחוק שירות הביטחון להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות   2023התקציב לשנת  

הסכמת כל סיעות הקואליציה. סיעת יהדות התורה מודיעה, שעניין זה הנוגע בנפשה אמור היה ב
להליכים  מודעות  מתוך  אך  הממשלה.  הקמת  קודם  עוד  כתנאי  מבחינתה  מוסדר  להיות 
המתבקשים, נקבע כי חקיקת חוק יסוד: לימוד תורה והתיקון לחוק שירות הביטחון תושלם עד  

 ." 3202להעברת התקציב לשנת 

 

לימוד תורה.  תושלם חקיקת חוק יסוד:  2023קובע כי עד להעברת תקציב לשנת  הסעיף  
"לימוד   לפיו  באופיו,  הצהרתי  הראשון  הסעיף  סעיפים.  שני  להכיל  צפוי  זה  יסוד  חוק 
התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי". הסעיף השני מעשי, ולפיו מי שקיבלו על  

לתקופה ארוכה ייחשבו לעניין זכויותיהם וחובותיהם כמי  עצמם להתמסר לתלמוד תורה  
 העם היהודי. את  שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל ו

אם אכן תתקבל הצעת חוק יסוד זה, מעתה ואילך לימוד בישיבה ייחשב שקול לשירות  
 צבאי, ועל כן בני הישיבות יהיו פטורים משירות צבאי.  



 

פקטו. אלא שכיום המצב של פטור בני הישיבות  -קיים דההצעה זו נועדה לעגן את המצב ה
משירות צבאי נחשב בדיעבד ולא לכתחילה, והוא נתון לביקורת שיפוטית של בג"ץ, שבשם 

שניסו לקבע את פטור בני הישיבות משירות    חוקיםפגיעה בעקרון השוויון כבר פסל בעבר  
בות מלכתחילה ולא בדיעבד. לעגן את פטור בני הישי  מבקשתצבאי. בשונה מכך, הצעה זו 

כמו כן, הרציונל שעומד מאחורי הצעת חוק יסוד זו היא שבג"ץ יהסס מלפסול חוק יסוד,  
ועל כן הוא לא יפעיל ביקורת שיפוטית כלפי חוק יסוד כפי שהפעיל נגד ניסיונות חקיקה  

 קודמים.  

וכ היהודית,  המורשת  של  יסוד  אבן  אכן  הוא  תורה  לימוד  כי  חולק  ראוי  אף שאין  כזה 
   :לימוד תורה לתמיכה ועידוד,  יש כמה סכנות חמורות להצעת חוק יסוד:

הראשונה • חוסר    הסכנה  יש  בנטל.  השוויון  בעקרון  חמורה  פגיעה  היא 
שוויון בוטה בכך שיש היוצאים לקרב ומסכנים את חייהם, בעוד אחרים יושבים  

ְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו ֹפה"?! )במדבר    לבטח על ספסלי הלימוד. "ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלמִּ
 לב, ו(. 

היא פגיעה חמורה בכלכלת ישראל. הפטור משירות צבאי    יההסכנה השנ  •
פוגע ביכולת ההשתלבות של בני הישיבות בכוח העבודה של המשק הישראלי, שכן  
רבות.   שנים  למשך  המדרש  בבית  להישאר  עליהם  צבאי  משירות  להימנע  כדי 
מס   בתשלום  השתתפות  באי  הן  ביטוי  לידי  באה  הישראלית  בכלכלה  הפגיעה 

 . י תרומה לתוצר הלאומיהן באוהכנסה  
השלישית • בישראל  הסכנה  החוקתי  במבנה  פגיעה  הצעת    . היא  מנסחי 

וזאת  מבקשים  החוק   בג"ץ  התערבות  מפני  החקיקתי  ההסדר  את  לשריין 
יסוד בחוק  קיבועה  ביקורת    ,באמצעות  מלהפעיל  יהסס  שבג"ץ  הנחה  מתוך 

חד, הוא עלול  חוק יסוד. מהלך זה טומן בחובו סכנה כפולה. מצד אעל  שיפוטית  
להוות סנונית ראשונה למבול של חוקים נוספים שינוסחו כחוקי יסוד, וזאת כדי  

יתרחב וישמש   לשריין אותם מביקורת בג"ץ. מצד שני, ככל שהמושג "חוק יסוד"
כסות לכל יוזמה חקיקתית בעייתית, עד שלמעשה ירוקן מתוכן, כך יגדל הסיכוי  

 עליהם ביקורת שיפוטית.  שבג"ץ יתערב גם בחוקי יסוד ויפעיל  

לימוד תורה ושירות צבאי עומדים   ,כביכול  לפיה,מפני ההנחה הבסיסית  גם  יש להסתייג  
בסתירה זה לזה, ומצריכים הכרעה בינארית )או לימוד תורה או שירות צבאי(. הנחה זו  
אין לה על מה שתסמוך. עולם ישיבות ההסדר הוכיח כי ניתן ואף ראוי לשלב בין לימוד  

 רה משמעותי לבין שירות צבאי איכותי.  תו
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דתי ו/או החרדי, לרבות בחקיקה ה"הממשלה תפעל למניעת הסתה וגזענות כנגד המגזר  
 " . על פי הצורך

הסתה וגזענות הן תופעות חמורות מאד, אשר יש חשיבות חברתית, ערכית ודמוקרטית  
יש  ואולם,  פליליות חמורות.  כעבירות  נקבעו  ולכן  למיגורן  לפעול  מן המעלה הראשונה 
וגזענות לבין ביקורת חברתית, גם אם היא קשה או מביעה   להמנע מלבלבל בין הסתה 

באוכל קבוצות  של  מפרקטיקות  קבוצות הסתייגות  של  התנהגות  מכלילה  או  וסייה, 
סאטירה,  לרבות  מגוונים  באמצעים  שתתקיים  יכול  חברתית  ביקורת  באוכלוסייה. 
 פארודיה ולגלוג, והיא לגיטימית וכלולה בתחומי חופש הביטוי החיוני לחברה דמוקרטית.  



 

ה, יש לזכור כי חופש הביטוי בחברה הישראלית משמש תדיר את בני כלל הקבוצות בחבר
בוטה,  בביקורת  אחת  לא  נוקטים  הם  כאשר  והחרדי  הדתי  המגזרים  בני  את  לרבות  
מכלילה ומסיתה כנגד אורחות חייו של הציבור החילוני וערכיו. ידוע ומוכר היטב הנוהג  
להתבטא באופן חריף במיוחד ב"פאשקווילים" של הקהילה החרדית כנגד מי שאינם חברי  

ה שאינם מקיימים את ציפיותיה, לגנותם, לכנותם הקהילה או אף כלפי חברים בקהיל
 בכינויים מבזים, לקרוא להחרמתם ועוד. 

והכל יובהר, האיסור הקיים כיום על הסתה וגזענות הוא כללי, וחל על כל הסתה וגזענות 
אין צורך בתיקוני חקיקה להחלתו    בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי־אתני.

שב  בנסיבות  או  השוויונית,  הסתה  כדי  העולים  חמורים  ביטויים  בפועל  מתקיימים  הן 
גזענות. ואולם, ההסכמה הקואליציונית הכלולה בסעיף זה בהסכם, לפיה תפעל הממשלה  

מעלה    -למניעת הסתה וגזענות כנגד המגזר הדתי ו/או החרדי,  ובמידת הצורך גם בחקיקה  
או החרדי בלבד, באופן שיש בו  לכוונה למנוע ביקורת או הסתייגות מן המגזר הדתי  חשש  

משום הפליה, יצירת דין שונה ביחס לאנשים שונים מטעמים לא ענייניים, תוך הרחבה 
לא מוצדקת של המונח גזענות, ותוך פגיעה ממשית של חופש הביטוי במדינה בעיקר ביחס  

 לקבוצות אוכלוסייה שאינו נמנות על הציבור הדתי והחרדי.
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תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית על ידי סיעות הקואליציה אשר יש בה משום "לא  
סיעות   ידי  על  במפורש  עליו  שיוסכם  מה  מלבד  דת  בנושאי  קוו  בסטטוס  שינוי 
חברי  כל  יצביעו  לעיל,  לאמור  בניגוד  דת  בענייני  חוק  הצעת  שתוגש  ככל  הקואליציה. 

סרתה מסדר היום, הן בוועדות  סיעות הקואליציה נגדה ותופעל משמעת קואליציונית לה
הכנסת והן במליאת הכנסת. החלת רציפות על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה, תעשה  

 בהסכמה כל סיעות הקואליציה". 

 

ויחידותיה הממשלה  של  המגוונים  פעולתה  בתחומי  חוק  הכנסת   ,הצעות  בפני  מובאות 
ות ועדת השרים לצורך חקיקתן רק לאחר אישור הממשלה, בדרך כלל באמצעות החלט

לחקיקה. אישור הממשלה מאפשר לשקול את כלל השיקולים הנוגעים לשינוי החקיקה  
המוצע ולגבש עמדה מתואמת. הממשלה מגבשת את עמדתה המשותפת באופן דומה גם 
כלפי הצעות חוק פרטיות, המוגשות על ידי חברי כנסת. עמדתה מחייבת, ככלל, את חברי  

 המקובל הוא "משמעת קואליציונית"(.   הכנסת מן הקואליציה )המונח

פרטית או ממשלתית, אשר    ההסדר המוסכם כאן מגביל את הממשלה מלקדם חקיקה,
"יש בה משום שינוי בסטטוס קוו בנושאי דת", אלא על פי החלטות המוסכמות במפורש 

, על ידי סיעות הקואליציה. כך גם לגבי החלת רציפות על הצעות חוק "בנושאי דת ומדינה"
של   "וטו"למעשה  המשמעות היא  כלומר הצעות חוק שקודמו על ידי הממשלה הקודמת.  

 כל אחת מסיעות הקואליציה על הצעות חוק בנושאים אלה. 

ומדינה"   ו"נושאי דת  כי המונחים "סטטוס קוו"  ההסכם הקואליציוני המפורט מוכיח 
תקשורת כולל  מאד,  רחב  באופן  מ  , תחבורה  ,מפורשים  ועוד.  כי  אנרגיה  חשש  תעורר 

תופעל באופן נרחב ותעקר את האפשרות    ,הדרישה מכוח ההסכם להפעיל סמכויות וטו
 לקיים דיונים עניינים בממשלה בוועדותיה ביחס לחוקים רבים.  
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"בהתאם לסטטוס קוו, טקס דתי ותפילה בכותל המערבי ובמקומות הקדושים ימשיך להיערך על 
)נישואין  רבניים  דין  בתי  שיפוט  חוק  לפי  כמשמעותו  תורה,  דין  פי  על  שהינו  המקום  מנהג  פי 

, שהרבנות הראשית לישראל ורב הכותל והמקומות הקדושים נוהגים  1953  –וגירושין( התשי"ג  
שתי עזרות נפרדות. והיה וידרש לשם שמירת הסטטוס קוו, יחוקקו חוק ותקנות לפיהם וזאת ב

 ".להבטחת ואכיפת האמור בסעיף זה

 

קובע עונש מאסר למי שמחלל    1967  –  חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז
מקום קדוש של אחת הדתות או פוגע בו. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים 

ועוד    1982  –תשמ"א   הכותל  רחבת  את  הארץ   15מגדירות  ברחבי  יהודיים  אתרים 
כמקומות קדושים וקובעות כי במקומות אלה אין לבצע פעולות כגון חילול שבת, קיבוץ  

צילום, רוכלות וכד' וכן עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום. רחבת הכותל    נדבות,
מנוהלת על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי מטעם משרד ראש הממשלה והממונה על  
השר  ידי  על  וממונה  הראשית  הרבנות  במסגרת  הפועל  הכותל  רב  הוא  החוק  אכיפת 

 לשירותי דת.  

נשות הכותל המבקשות לקיים מדי ראש חודש   מאבק בין  1988בכותל ניטש מאז שנת  
תוך   הנשים,  בעזרת  בתורה  וקריאה  הלל  שירת  הכוללת  משותפת  חגיגית  תפילה  עברי 
הרואים   הראשית  והרבנות  הכותל  רב  לבין  תפילין,  ומניחות  טליתות  עוטות  שחלקן 
המשטרה  ואף  הראשית  הרבנות  הכותל,  רב  הקדוש.  במקום  ופגיעה  חילול  במעשה 

סנקציות רואים את תפקידם בשמירה על המסורת האורתודוכסית במקומות  המפעילה  
הקדושים, לפיה נשים מתפללות רק כיחידות )או כקהל למניין גברי(, ללא טלית ותפילין  
ומבלי להחזיק בספר תורה, והם רואים בכל חריגה מכך חילול המקום הקדוש ופגיעה  

 ברגשות המתפללים האחרים.

תבע מן הממשלה שוב    1994פעמים לבית המשפט, אשר החל בשנת    סוגיה זו הגיעה מספר
ובשנת   בעניין  הסדרים  לקבוע  עתירה  2016ושוב  שעיכב  לאחר  בהמתנה    10,  שנים 

 לממשלה, הכיר בזכותן של נשות הכותל לתפילה כדרכן.  

להסכם הקואליציוני מבקש לקבע את כללי הרבנות הראשית בכותל ובמקומות    103סעיף  
ב בהתאם הקדושים  לפעול  ישראל  בעזרת  המתפללים  ומן  הכותל  מנשות  שימנע  אופן 

למנהגיהם. הסעיף קובע כי יש לזהות בין ה'סטטוס קוו' בכותל, 'מנהג המקום' המחייב  
בתקנות השמירה על המקומות הקדושים, ו'דין תורה', קרי, ההלכה היהודית כפי שהיא  

קובע   כן  כמו  הרבניים.  הדין  בתי  ידי  על  בכותל  מפורשת  הראויה  התפילה  כי  הסעיף 
למרות   עזרות.  בשתי  לנשים  גברים  בין  הפרדה  תוך  תיעשה  הקדושים  ובמקומות 
ישראל"   "עזרת  פשרת  את  לכאורה  שוללת  העזרות  שתי  בדבר  המפורשת  שהאמירה 
)"מתווה הכותל"( ואינה שוללת את מעשי נשות הכותל אשר פועלות רק בעזרת הנשים, 

בו יתפרש המושג 'מנהג המקום' ו'דין תורה' בסעיף זה יאסור גם סביר להניח כי האופן  
 על תפילת נשות הכותל.     

 

  



 

 106סעיף 
 

הממשלה תפעל לכך שכל אדם החפץ בכך, יוכל להיקבר בקבורת שדה. ועדת השרים הממונה על "
השדה קבורת  סוגיית  את  תבחן  הוועדה  והשיכון.  הבינוי  שר  יהיה  הוועדה  יו"ר  קבורה.   ענייני 
בישראל לשם מציאת פתרונות לקבורת שדה באמצעות שטחים להקצאה על ידי רשות מקרקעי 
ישראל באזורים פריפריאליים שסמוכים למרכזי הערים בהן ישנה מצוקה של קברי שדה )במרחק 

ק"מ( תוך מתן דגש להסרת חסמים במינהל התכנון. הוועדה תגבש המלצות ליישום   100-של עד כ
ה לממשלה בתוך שלושה חודשים ממועד השבעת הממשלה. הוועדה תגיש  ותגיש את המלצותי

יום חלופת קרקעות זמינה למענה עבור צורכי הקבורה ולוחות זמנים ליישום. עד לתום   90בתוך  
שלושת החודשים האמורים או למועד מאוחר יותר לפי החלטת הוועדה )לפי המאוחר(, התמ"א 

דשות וכלל הפעילות בוועדות המחוזיות ומנהל התכנון החדשה לא תקודם, ויוקפאו ההנחיות הח
לאישור בנייתם של בתי קברות חדשים. בין היתר, תיבחן הוועדה בערים בהן ישנה דרישה גבוהה 
לקבורת שדה, ואת הסמכת הוועדה המקומית של אותן הערים לבחון ולאשר עפ"י שיקול דעתה 

כן יבחן אישור תמ"א לקבורת שדה בלבד הפחתת הציפוף, בהתאם לביקוש ואופי האוכלוסייה.  
בערים בהן קיים עודף היצע של קבורה רוויה. כן תבחן הוועדה פטור מהיטלי מים, ביוב, תיעול,  
כבישים ותשתיות אחרות לבתי עלמין. אחד החברים בוועדה יהיה גם שר התחבורה ונציג משרד 

 ." התחבורה יהיה סגן שר התחבורה

 

  מהווהההסכם הקואליציוני הקובע כי "קבורת שדה" תתאפשר לכל אדם שיחפוץ בכך  
שינוי מגמה במדיניות ההקצאה לשטחי קבורה בישראל. המחסור בקרקע בישראל הוא  

חשיבות  יה, הצורך בהקצאת שטחים נוספים לבנייה אך גם ב י תוצאה של הגידול באוכלוס 
וספים לקבורה, הקצאת קרקע שלא ניתן  שמירה על שטחים ירוקים. הקצאת שטחים נשל  

יהיה לשנות לעולם, תבוא בהכרח על חשבון צרכים אחרים, מגורים, תעסוקה או שטחים  
 ירוקים. זוהי היענות לצרכי המתים על חשבון צרכי החיים. 

דונם משמשים לקבורה. עד כה נקברו    12,400-אלף איש. כ  44- בישראל נפטרים מדי שנה כ
מיליון איש בלבד, פחות מרבע מתושביה שעתידים להיקבר   2-נה כ בישראל מקום המדי

  50%( שלפחות  2511התקבלה החלטת ממשלה )  2004השנים הבאות. כבר בשנת    75בה ב
יותר בקרקע מ רוויה, שהיא חסכונית  לקבורה    4מהשטחים המיועדים לקבורה ישמשו 

מתח    2020ה משנת  ( הנדרשים לכל נפטר בקבורת שדה. דו"ח מבקר המדינ2* 2המטרים )
ביקורת על המשרד לשירותי דת על שלא עמד ביעדים שקבעה הממשלה והזהיר ממחסור  

 נקברו בקבורה רוויה(.  17-2015מהנקברים בשנים  21%-במקומות קבורה בעתיד )רק כ

למצ  2017בשנת   דת  לשירותי  המשרד  לגישות  ו נדרש  התואמים  חלופיים  פתרונות  א 
קב  ,האורתודוקסיות בקבר ביניהם  זה  מעל  זה  או משפחה  זוג  של  )קבורה  ורת מכפלה 

קומות(  -עמוק(, קבורת סנהדרין )קבורה בכוכים בקיר(, קבורת רמה )קבורה במבנה רב 
 5פי עד ל  2.5וקבורת על )העמקת קבר בדיעבד לקבורת מכפלה(. באלה ניתן לקבור בין פי 

)כ בדונם  כ  600  -מתים  מכפלה,  בקבורת  רמ  750  -מתים  וכבקבורה  בקבורת   1,300- ה 
הנקברים בדונם בקבורת שדה. בנוסף, בקבוצת יבנה קברו השנה    250-סנהדרין( לעומת כ

מהקבורה(   שנה  לאחר  קטן  לתא  עצמות"  )"ליקוט  ישראל"  ארץ  ב"קבורת  לראשונה 
מתים לדונם(,   3,500תה נהוגה בתקופת המשנה והתלמוד והיא חסכונית בקרקע )כישהי

 ה.  זולה וידידותית לסביב

  ו להסכם הקואליציוני המציע אפשרות של קבורת שדה לכל המעוניין משמעות  106סעיף  
הסגה לאחור של כל הפתרונות החלופיים, והרחבה בפועל של השטחים המיועדים לקבורה 

אחרים.  צרכים  חשבון  לקבורה    על  הנפטרים  משפחות  של  ההיענות  יצירת  כן,  על  יתר 
בעוד הקבורה הרוויה ניתנה חינם על חשבון הביטוח    הרוויה נוצרה בעזרת תמריץ כלכלי:



 

הלאומי או בזול יחסית )בקנייה בחיים או בהעדפה של בית עלמין מסוים(, קבורת השדה 
להסכם   106תה אלטרנטיבה של קבורה רוויה( עלתה ממון רב. סעיף  י)במקומות בהם הי 

ש העיקרית  במוטיבציה  פוגע  דורש  לכל  חינם  שדה  קבורת  מבטיח  משפחות  אשר  ל 
 הנפטרים לבחור בקבורה הרוויה.

 

 108סעיף 

וכדי לתקן את העיוות בסטטוס קוו שנעשה " לעגן את שהיה נהוג במשך עשרות שנים  על מנת 
ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  במוצרים, בשירותים  הפליה  חוק איסור  יתוקן  לאחרונה, 

תשס"א חרדים   2000-ציבוריים,  של  לימודים  או  תרבות  אירועי  לקיום  האפשרות  שתעוגן  ,כך 
כך המיועדים לציבור כאמור או נושאים אופי דתי מובהק, תוך התחשבות  ודתיים המעוניינים ב

תחשב  לא  הפרדה  אלה  בתנאים  מגדרית.  בהפרדה  לרבות  הדתיים,  ובצרכיהם  באמונותיהם 
לאפליה אסורה. כמו כן יתוקן החוק האמור באופן שיאפשר יצירת וקיום קהילות מגורים על רקע  

פרטי שנמנע מאספקת שירות או מוצר בשל אמונה דתית,   דתי, וכן באופן שימנע פגיעה בבית עסק 
גיאוגרפית  דומה בקרבה  חלופה  להשיג  ושניתן  יחודי  או מוצר שאינו  ובתנאי שמדובר בשירות 

 ”.במחיר דומה

 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 
ולמנ   2000-תשס"א השוויון  את  "לקדם  ציבוריים  נועד  למקומות  בכניסה  הפליה  וע 

ובהספקת מוצרים ושירותים" ובכך למגר אפליה וגזענות ולמנוע פגיעה קשה בכבוד של 
האדם. מאז נחקק, מהווה החוק מסגרת נורמטיבית חשובה ומרכזית המגנה על נשים, 

 .  הםמזרחים, ערבים, להט"בים וקבוצות נוספות, מפני הפליה כלפי

   :מבקש להוסיף שלושה מרכיבים לחוקהתיקון המוצע 

ידי שינוי הגדרתה כך שלא תיחשב   • ההצעה להתיר הפרדה מגדרית על 
 אפליה אסורה  

הפרדה מגדרית הנה אחת מאופניה של הדרת הנשים ומתבטאת בהפרדה הנכפית על נשים 
קבעה כי   2014משנת    1526וגברים, ילדות וילדים במרחבים הציבוריים. החלטת ממשלה 

של  בהפלייתן  המתאפיינת  חמורה  תופעה  היא  הציבורי  במרחב  הנשים  הדרת  "תופעת 
לביעורה אקטיבית  ממשלתית  פעולה  המחייבת  נשים  הן  באשר  על   "...נשים  האיסור 

בחוק,   כיום  המעוגן  הבסיס  הפליה  כדוגמת הוא  שונים,  במקרים  נשים  הדרת  לאיסור 
נפסק כי על הרדיו    שם  . (6897/14"א  פסיקתו של בית המשפט בעניין רדיו קול ברמה )רע

חוק איסור  ב  לאור האמור לחדול ממדיניותו המוצהרת להדיר נשים ולא להשמיען ברדיו,  
ובשירותים. השינוי המוצע   פיוהפליה במוצרים  הפרדה לא תחשב לאפליה אסורה,   על 

כדוגמת  בעבר  נוספים שהתגלו  ומקרים  ברמה  קול  רדיו  עניין  כדוגמת  יאפשר למקרים 
 ניסות נפרדות למרפאות והפרדה כפויה בבתי עלמין, להתקיים.  כ

שאף   • )כפי  דתי  רקע  על  מגורים  קהילות  וקיום  יצירה  לאפשר  ההצעה 
   להסכם( 101מוצע בסעיף 

והיא   בפסיקה  הוכרה  ייחודיותן  את  לשמר  המעוניינות  מיעוט  קהילות  של  הזכות 
בפסיקה   זה  לעניין  שהוגדו  בדרישות  עומדת  עוד  )כל  לחוק  מנוגדת  איננה  כשלעצמה 

בעניין    4906/98בעניין בג"ץ    528/88בעניין קעדאן, בג"ץ    6698/95כדוגמת הלכות  בג"ץ  
הרקע הדתי  בהן  ת ליצור קהילות מגורים אשר עמותת עם חופשי(. יחד עם זאת, האפשרו



 

עלול להוות כסות להפרדה מגדרית מנוגדת לערכי השוויון ומכשירה שלא כדין, הפרדה 
מ מגדרית.   למנוע  יאפשר  בעיר,  התיקון  מרכזיים  באיזורים  קפה  בבתי  לשבת  או  נשים 

 כניסות נפרדות למבנים ציבוריים.  יאפשר

ע מאספקת שירות או מוצר בשל  ההצעה לאפשר לבית עסק פרטי להימנ  •
 אמונה דתית 

להיגרם  המוסרי  הנזק  עוצמת    את  לתארקשה   שיכול   שלהערכית  לתשתית  והחינוכי 
מאספקת  אם  ולתדמיתה,  לדמותה  המדינה,   להימנע  פרטיים  עסקים  לבעלי  יתאפשר 

הכשר   ןהדבר נות   .סובייקטיבי לחלוטין  שירות או מוצר בשל "אמונה הדתית" על בסיס
כנגד   הפליה  נאסרה  בעבר  אם  באוכלוסייה.  שונות  קבוצות  של  נרחבת  להפלייה 

ממוצא מזרחי כתוצאה מאפליה עדתית כנגדן במוסדות חינוך לבנות השייכים  תלמידות 
חברת  ידי  על  משפיל  בבידוק  ערבים  כלפי  הפליה  נאסרה  בירושלים,  יעקב  בית  למוסד 

שינוי    –רק בשל העובדה כי הזוג הינו חד מיני    תעופה ונפסל סירוב לערוך מסיבת חתונה
 על בסיס הטענה של "אמונה דתית".     -את ההפליה במקרים אלה לחוקיתהחוק יהפוך 

 

   110סעיף 

תשט"ו" הדיינים,  חוק  לתיקון  תפעל  נתונים   1955  -הממשלה  יהיו  הרבני  הדין  בית  שדייני  כך 
נציב תלונות דיינים במקום נציב תלונות הציבור לשיפוט משמעתי של דיין בדימוס שימונה בתור  

,כקבוע   2002-לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב  3על שופטים שמונה לפי סעיף  
 ”.לחוק הדיינים 1כיום בסעיף 

 

ב שהוקמה  יחידה  היא  שופטים  על  הציבור  תלונות  למשרד   2002-נציבות  וכפופה 
טים במסגרת מילוי תפקידם וניהול משפט על  המשפטים. תפקידה לברר תלונות על שופ

דיינים,  גם  ובהם  במדינה  השיפוטית  המשרה  נושאי  כלל  הם  שופטים  זה  לעניין  ידם. 
 3קאדים, שופטים צבאיים ונושאי משרה נוספים בעלי סמכות שיפוט מכוח חוק. סעיף  

ת שופט  קובע כי מי שכשיר להתמנו  2002- לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ב
של בית המשפט העליון כשיר להתמנות נציב תלונות הציבור על שופטים. למעשה, עד כה, 

 ארבעת הנציבים שכיהנו בתפקיד הם שופטים לשעבר בבית המשפט העליון.  

קובע כי החוק יתוקן כך "שדייני בית הדין הרבני יהיו נתונים לשיפוט משמעתי    110סעיף 
נ בתור  שימונה  בדימוס  דיין  על  של  הציבור  תלונות  נציב  במקום  דיינים  תלונות  ציב 

 שופטים".  

הוא בכך שהיא תפגע בפעילות החשובה של הנציבות. מחקר של המכון    זוהחשש מהצעה  
הישראלי לדמוקרטיה מצא כי פעילות הנציבות ביחד עם שר המשפטים ומנהל בתי הדין  

הביאה למיגור תופעות פסולות שהיו קיימת בבתי    21-במהלך העשור הראשון של המאה ה 
ם. בנוסף, במחקר נמצא כי גם בעשור הדין הרבניים כדוגמת איחורים והיעדרויות של דייני

מכל  גדול  בפער  כמוצדקות,  התבררו  דיינים  על  תלונות  של  מאוד  גבוה  שיעור  האחרון 
ערכאה שיפוטית אחרת, וכן שרבות מן התלונות המוצדקות על דיינים בבתי הדין הרבניים 

 נוגעות למהות הנורמות השיפוטיות ולפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי.  



 

וא מכך שדיין המתמנה מתוך מערכת קטנה ומשפחתית כמו זו של בתי  ה ה מסעיף ז החשש  
יתקשה לפקח באופן מיטיבי על עמיתיו לשעבר, ובפרט חשש שהנציב, כמו    ,הדין הרבניים

 הדיינים, יהיה מזוהה במובהק עם מפלגות פוליטיות.   
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בהסכמת הצדדים בדיני   הממשלה תפעל לחקיקה המסמיכה את בתי הדין הרבניים לדון כבורר "
 ”.ממונות, וייקבע כי לבתי הדין הרבניים תהיה סמכות בוררות בעניין אזרחי בהסכמת הצדדים

בתי הדין הרבניים בישראל הם בעלי סמכות שיפוטית בענייני נישואין וגירושין )ובתנאים  
בתי הדין  מסוימים גם בעניינים נלווים, כגון מזונות(. לאורך מרבית שנות המדינה, נהגו  

ככל   – כגון סכסוכים בענייני חוזים, קניין ונזיקין    –הרבניים לדון גם בסכסוכים אזרחיים  
הרבניים  הדין  בתי  פעלו  כן,  בעשותם  הצדדים.  בהסכמת  הדין  בית  בפני  הובאו  שאלו 

 כבוררים, והם הכריעו את הסכסוכים על פי דין תורה.

וון שהחוק אינו מסמיך את בתי הדין  , כי כי (בפרשת סימה אמיר)קבע בג"ץ    2006בשנת  
אין להם סמכות לעשות כן. מאז ועד עתה, בתי הדין הרבניים    –הרבניים לדון כבוררים  

מנועים מלדון בענייני ממונות, אף אם שני הצדדים מעוניינים בכך. צדדים המעוניינים 
בשיפוט רבני בענייני ממונות יכולים לפנות לבית דין רבניים פרטיים, אך לא לבתי דין  

 רבניים הפועלים מטעם מדינת ישראל.  

פוט בתי דין דתיים )בוררות(, מבקשת להחזיר את המצב שהיה לקדמותו,  הצעת חוק שי
ולקבוע בחוק את האפשרות של בתי דין דתיים לדון כבוררים בעניין אזרחי, ובלבד שהדבר 
נעשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר. סעיף זה שבהסכם הקואליציוני מבקש להחזיר  

 .  2006לכנו את המצב שהיה עד שנת 

, מאז ומעולם דנו בתי דין רבניים במכלול דיני הממונות וכך היה נהוג שנים מצד אחד
שיחול   הדין  את  לבחור  הפרט  של  לאוטונומיה  ביטוי  שנותן  באופן  בישראל  גם  רבות 
בעניינו, מפחית עומס ממערכת המשפט ומאזן בין האופי היהודי והדמוקרטי של המדינה,  

ים. מן הצד השני יש לחשוש להעדר רצון  וזאת בלא כפיה דתית אלא רק בהסכמת הצדד
בין   ומעמדות  כוח  פערי  יש  בהם  במקרים  הצדדים"  "הסכמת  של  במקרה  גם  חופשי 
הצדדים )מעסיק או משכיר הקובע בחוזה כי מחלוקת עתידית תידון בפני בית דין רבני(  
ובמקרה בו אדם הוא חלק מקהילה דתית וסירובו להתדיין )ואולי אף יותר במקרה של 

 מוגבל ונתון ללחצים. הוא בפועל שים( בפני ערכאה דתית נ

הערבוביה בין תפקידו הרשמי של בית הדין ובין תפקידו כבורר אינה רצויה, ולכל הפחות 
ו הדין  בבית  גירושין המתנהלים  בענייני  כבוררים  לדון  הדין  לבתי  בעניינים  אין לאפשר 

 בהם.   כיםרוכה
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תבוטל והחוק יתוקן בהתאם לעמדת    –י"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית(  רפורמת הכשרות )פרק  "
 " .הרבנות הראשית ובהסכמת כל סיעות הקואליציה

 



 

לה  נכל  2021במסגרת חוק ההסדרים )חוק ההתייעלות הכלכלית( שעבר בכנסת בנובמבר  
רפורמת הכשרות שהוביל השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנא. על פי חוק איסור הונאה  

, המצב החוקי עד לתיקון החקיקה היה שרק רב מקומי שהתמנה  1983- ת תשמ"גבכשרו
מינוי רשמי, או רב שמועצת הרבנות הראשית לישראל הסמיכה למטרה זו, רשאים לתת 
תעודת כשרות. למעשה, מלבד במקרים חריגים, הרבנות הראשית לא העניקה תעודות  

ל את תעודות הכשרות מעניקים כשרות ולא הסמיכה רבנים נוספים לעשות זאת, ובפוע
בעיקר הרבנים המקומיים. במצב זה, רב מקומי רשאי להעניק תעודת כשרות רק במקום 

 כהונתו, ובית עסק רשאי לקבל תעודת כשרות ממלכתית רק מהרב המקומי.  

ב בכנסת  ברפורמת הכשרות שעברה  המשמעותי  לבתי    2021-השינוי  הוא מתן אפשרות 
מגופי כשרות פרטיים מבלי להזדקק גם לתעודת כשרות של רב עסק לקבל תעודת כשרות  

של  והלכתית  מינהלתית  לרגולציה  הפרטיים  הכשרות  גופי  של  הכפפתם  תוך  מקומי, 
כשרות   תקן  פי  על  יפעל  פרטי  כשרות  גוף  כי  נקבע  ההלכתי  בהקשר  הראשית.  הרבנות 

ם המורכבת תקן שקבעה ועדה של שלושה רבניע"פ  שקבעה מועצת הרבנות הראשית או  
 מרב עיר ושני רבנים נוספים. 

כ האוצר,  משרד  הערכות  ולפיכך   72%-לפי  כפולה,  בכשרות  מחזיקים  כיום  מהעסקים 
מ' ₪ בהוצאות הכשרות. לצד זאת,   640-510-ביטול המונופול צפוי להביא להוזלה של כ

רכות  התחרות צפויה להביא לשיפור והתייעלות הגופים המכשירים, התייעלות שעל פי הע
מ' ₪ בשנה. לצד זאת, עבור עסקים שאינם מחזיקים כיום    65-משרד האוצר מוערכת בכ 

 בתעודה כפולה, התחרות בכשרות עשויה להביא להתייקרות ולעליית מחירים. 

בינואר   במלואה  לתוקף  להיכנס  עתידה  הייתה  הנראה  2023הרפורמה  ככל  היא  אך   ,
להסכם הקואליציוני של הליכוד עם יהדות התורה   114תושעה ובהמשך תבוטל, שכן סעיף  

הראשית   הרבנות  לעמדת  בהתאם  יתוקן  והחוק  תבוטל  הכשרות  "רפורמת  כי  קובע 
 ובהסכמת כל סיעות הקואליציה".  

רק מבקשות למנוע מגופי כשרות פרטיים להעניק תעודות כשרות באופן  ההצעות שעל הפ
 .עצמאי מבלי להזדקק קודם לכן לתעודת כשרות של רבנות מקומית

 מספר חששות עולים מהשינוי המוצע:

ל כשלים נרחבים במערך עדוחות מבקר המדינה לאורך השנים הצביעו   :פגיעה בכשרות
הכש באיכות  הפוגעים  הממלכתי  ונראה  הכשרות  לשחיתות  מובילים  אף  ולעתים  רות 

טיפול   תמנע  הממלכתי  המערך  על  יתירה  והסתכמות  לקדמותו  החוקי  המצב  שחזרת 
 בבעיות אלו.  

: חיזוק מונופול הכשרות יביא לפגיעה בתחרות ויעצים את עלויות מוצרי המזון  עלויות
הוערך   2015בעקבות הכשרות. בדוח שהפיץ משרד האוצר בנושא עלויות הכשרות בשנת  

מיליון    600, מתוכם, לפי הדוח,  ₪מיליארד    2.8-המחיר שמשיתה הכשרות על שוק המזון ב
הישראלי   המכון  של  מדגמי  מחקר  כן,  כמו  הכשרות.  מונופול  של  תוצאה  הם  ש"ח 

מהמוצרים הנמכרים ברשתות המזון יש תעודת כשרות נוספת    88%לדמוקרטיה מצא כי ל־
שב ומכאן  הרבנות.  של  זו  המביא  על  לצורך,  שלא  כשרויות  כפל  יש  המזון  ייצור  תחום 

 לעלויות עודפות.  

עולה החשש כי ההצעות שעל הפרק יביאו להקשחת נהלי הכשרות   :פגיעה בחופש הדת
ו  עסק  מבתי  שימנע  לתפיסת  מבאופן  בהתאם  כשרות  השגחת  שירותי  לצרוך  קהילות 

 עולמם.  



 

התחרות על מתן שירותי כשרות, שימור הדרישה ביטול הרפורמה בכשרות תביא לביטול 
במערך  וההתייעלות  השיפור  מניעת  בישראל,  העסקים  מרבית  עבור  כשרויות  כפל  על 

 הכשרות הנובעים מתחרות בין הגופים ולעלויות גבוהות עבור הצרכן הישראלי. 
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 " .יבוטלו 2022-"תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, תשפ"ב 

 

מטרתו של שינוי זה היא לבטל תקנות שהתקין השר לשירותי הדת הקודם, מתן כהנא, 
בנוגע לבחירה ומשך כהונתם של רבני הערים. התקנות שהתקין כהנא כללו מגוון רחב של 
שינויים בהליכים אלו, רובם טכניים, אך ניתן להצביע על שני שינויים עקרוניים בתקנות  

 שנות: של כהנא לעומת התקנות הי 

הרבנים  .1 כהונת  לתקנות  משך  עד  קצובה   2022:  הייתה  לא  הערים  רבני  של  כהונתם 
קבע כי מעתה והלאה רב עיר יכהן לתקופה בת   2022לתקנות משנת    13לקדנציות. סעיף  

שנים, ומועצת הרשות המקומית שבתחומה הוא מכהן רשאית להחליט להאריך את   10
 שנים נוספות בכל פעם.   10-כהונתו עד ל

הרבנים  .2 בחירת  משנת   :הליך  הבוחרת   2022התקנות  באספה  שונים  שינויים  ערכו 
הנבחרים על ידי ועדה שלשר לשירותי דת   ,ועיקרן היה בהחלפת נציגי בתי הכנסת בעיר

יש שליטה חזקה בה, בנציגים הנבחרים על ידי חברי מועצת העיר. למעשה, התקנות הביאו  
ן לבטל את התקנות נובע  לחיזוק מעמדה של מועצת העיר בבחירת הרבנים ונראה שהרצו

 מהשאיפה לחזק את השר לשירותי דת אל מול מועצת העיר.  

קציבת כהונת רבני הערים וחיזוק מועצת העיר בבחירתם נבעה מהרצון לחזק את הקשר 
לאור זאת, עולה החשש כי ביטול התקנות    .בין הרבנים ובין הקהילות שבהן הם מכהנים

הרבנ  2022משנת   בין  הניתוק  את  של יחזק  היכולת  חוסר  בשל  הן  קהילתם,  ובין  ים 
הגדלת   בשל  והן   מתפקודו,  רצון  שבעת  שאיננה  רב  של  כהונתו  את  לסיים  הקהילה 

 מעורבות השר לשירותי דת בבחירת הרבנים. 
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"הממשלה תחוקק חוק המסמיך את מנהלי בתי החולים לאסור הכנסת חמץ לבתי החולים בחג  
 " .הפסח

 

  1550/18הדין בבג"ץ  - סעיף זה שולב בהסכם בעקבות התנגדות הסיעות החרדיות לפסק
(. בפסק הדין נקבע כי למנהלי בתי חולים 2020)   עמותת הפורום החילוני נ' שר הבריאות

ניהול בתיו  אין סמכות לאסור על הכנסת חמץ קביעת    כוללותחולים אינן  -כי סמכויות 
ידי יחידים לבית החולים. איסור על הכנסת חמץ הוא    איסורים גורפים על הכנסת חמץ על

לי  ופגיעה בזכותם לחירות ובאוטונומיה של הרצון הפרטי, כמו גם פגיעה בחופש מדת, וא 
גם בפרטיות. בפסק הדין נקבע כי "פגיעה זו היא קשה במיוחד מבחינת אדם המאושפז 

ביחס   קשהגיעה זו גם  בבית חולים, נוכח התנאים שהביאו להימצאותו שם מלכתחילה". פ



 

למי שאינם יהודים ולסגל העובדים של בתי החולים. בשל כך נקבע כי לא ניתן להגביל  
הסמכה מפורשת ; וממילא,  של המחוקק  הסמכה מפורשתשתינתן לכך  הכנסת חמץ בלי  

 .  מידתית -ת –זכויבהפגיעה וה ראויה  ר להיות למטכזו חייבת 

ה להסדרת  קריאה  כלל  בג"ץ  של  הדין  חלופות  פסק  וליצירת  פשרה  של  בדרך  נושא 
את  סותר  המוצע  החוק  הפסח.  בחג  אורחותיהם  לפי  לנהוג  האזרחים  לכל  שיאפשרו 
יעדו, שכן ספק אם הסמכות לאסור טומנת   הקריאה האמורה. לא ברור גם שישיג את 
 בחובה את הסמכות מרחיקת הלכת של מאבטחים לחיטוט בתיקו או בבגדיו של אדם

 בתחום המובהק של פרטיותו.  ן, שה ת כשרות המקוםלמטרות של שמיר
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"כל סיעות הקואליציה יתמכו בכל הצעות החוק, לרבות בחוקי יסוד ובתיקונים לחוקי יסוד, כפי 
הרשויות  שבין  היחסים  מערכת  בהסדרת  היתר,  בין  ושיעסקו,  המשפטים,  שר  ידי  על  שיוצעו 
ובית   המשפט  מערכת  לבין  והממשלה  הכנסת  שבין  היחסים  במערכת  ובפרט  ובסמכויותיהן, 

ובשיט העליון  הרשויות. המשפט  בין  הראוי  האיזון  השבת  לשם  זאת  כל  השופטים.  בחירת  ת 
החקיקה כאמור תכלול גם חקיקת חוק יסוד: החקיקה ופסקת התגברות. כל הצעות החוק שעניינן 
הנושאים הנזכרים בסעיף זה תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה, בכל מקרה ונסיבות, על פני כל 

ת ראשונה בהעלאת הצעות למליאה מיד עם הנחתן חקיקה אחרת, לרבות בכל הקשור לקדימו
בכנסת ובהשלמת הטיפול בהן בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפני כל דיון בכל הצעת חוק 

 ."ות”אחרת המונחת על שולחן הוועדה. האמור יחול בכל הקרי

 

,  יסוד  לחוקי  תיקונים  כולל,  החוק  הצעות  בכל  יתמכו הקואליציה  סיעות  כל,  הסעיף  פי  על
, ובפרט בין הממשלה ובית  הרשויות  בין  ביחסים   ויעסקו  המשפטים  שר   ידי  על   שיוצעו   כפי

המשפט העליון ובין הכנסת ובית המשפט העליון, ובכלל זאת חוק יסוד: חקיקה, פסקת 
שינוי שיטת בחירת השופטים. בהסכם נקבע גם כי כל ההצעות בעניינים אלה  והתגברות  

 יקה על פני כל חקיקה אחרת, במליאה ובוועדות.  יקבלו עדיפות בחק

  משטריתמקפל בחובו "מהפכה"    הוא  ,ההסדרים  פרטי   את  כולל   ולא   עמום  שהסעיף  אף
החוקתית  הרשויות  ביןשבלמים  בו  באיזונים  קשות  שתפגע,  ממש  של החולשה  בשל   .

. בחקיקה  מוחלט  כוח  יש, הנשלט על ידי הממשלה,  בכנסת  הקואליציוני  לרובבישראל,  
  לביקורת  בסמכותו. על כן, פגיעה  העליון  המשפט  בית  הוא  הזה  חוכהגורם היחיד המאזן  

  זכות   צמצום  כמו   שונות)בדרכים    מנהלית   ולביקורת פסקת התגברות(  באמצעות)  חוקתית
הגנה    ,(ועוד  הסבירות  עילת  ביטול,  העמידה ללא  בישראל  האדם  זכויות  את  תותיר 

ש  השופטים  בחירת  בשיטת  המוצעים  התיקוניםגם  מהותית.   כאלה  קשות  הם  יפגעו 
באמצעות פוליטיזציה של מינויים, ואולי גם בעצמאות    ןבעצמאותו של בית המשפט העליו 

 (.  עליהם  גם לחול  כדי דיו עמום הסעיף)שכן  המשפט בתי יתר כל

  באופן   ולתמוך  דעתם  משיקולשרים וחברי כנסת לא יכולים להתפרק    תהליכית,  מבחינה
שאלה נזכרים כלל בסעיף    מבלי (יסוד  לחוקי  תיקונים" )כולל  החוק   הצעות"כל  ב  עיוור

 ומבלי שהמתחייבים יידעו למה הם מתחייבים.  

  דומה  סעיף , הופיע  20-ה הקואליציוני של ממשלת נתניהו בכנסת    בהסכםלהזכיר כי    כדאי
והממשלה תנהיג רפורמות מקיפות בשוק התקשורת, סיעת  "ת  “לגבי שוק התקשו היה 

( ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לתמוך  האחרתהליכוד, סיעת )המפלגה  
ות חוק בתחום התקשורת ברפורמות הללו ... סיעות הקואליציה וחבריהן לא יתמכו בהצע



 

הצעה   ו/או  יוזמה  לכל  יתנגדו  וחבריהן  הקואליציה  סיעות  התקשורת.  שר  אישור  בלא 
 ".  בתחום התקשורת ששר התקשורת יתנגד לה

שיקול דעתם של שרי  את  "צ בטענה שהוא כובל  לבג"כ אראל מרגלית עתר נגד סעיף זה  ח
)בג"צ   ה  4748/15הממשלה  הממשלה  נ'    את  דחה   המשפט   בית(.  1521.10.,  34- מרגלית 

 לפנינו טכסט   …אין כאן איפוא סוג של "כרטיס פתוח" לשרש"   קובע   שהוא  תוך ,  העתירה
אינו מנוגד לדין, ואין לראותו כ"נשמע    – בכפוף להערה האמורה    –הצהרתי, שכשלעצמו  

ונעשה" להבדיל מ"נעשה ונשמע". ...משקלו מוגבל להצהרה של כוונה לפעול לרפורמות  
 ולהשיג תמיכה פרלמנטרית בהן ככל שיעברו את מסננת הממשלה." 

מתי   בית בהסכם  שהטקסט  לכך  גדולה  חשיבות  ייחס  שתנהיג  המשפט  לרפורמות  יחס 
. ספק אם יש תוקף חוקי  כאןבהסכם  121לסעיף   בניגוד , זאת . ספציפי שר ולא ,  הממשלה

בכל רפורמה שיביא בפניהם שר המשפטים,   לתמוךשרים וח"כים,   שלמראש  להתחייבות  
 המשפט, ללא שיקול דעת ואף ללא מסננת של החלטת ממשלה.      למערכת  הקשורה

 

 123סעיף 

היועץ   מינוי  כי  שתקבע  הליכוד  מטעם  החוק  בהצעת  יתמכו  הקואליציה  וסיעות  "הממשלה 
 ".המשפטי למשרדים הממשלתיים יבוצע על ידי מנכ"ל אותו המשרד הממשלתי

 

 , לעיל.  31זוהי הוראה דומה, מעט עמומה יותר, לזו הקבועה בהסכם הקואליציוני בסעיף 

 

 125סעיף 

רפורמה   תקדם  החקיקתי  "הממשלה  התיקון  לצד  ממלכתי,  גיור  גוף  באמצעות  הגיור  לקידום 
הנדרש שיקבע כי גיור שנערך בישראל יהיה מוכר על פי דין רק אם בוצע באמצעות מערך הגיור 
הממלכתי שיהיה כפוף לפסיקותיה של הרבנות הראשית לישראל. בכך יושב הסטטוס קוו שהיה 

  ."34-בנושא גיור ערב הקמת הממשלה ה

 

הגיור  125סעיף   לקידום  רפורמה  לקדם  מבקש  הקואליציוני  וזאתלהסכם  רקע    ,  על 
המספר הרב של האזרחים הרואים עצמם יהודים אך אינם יהודים על פי ההלכה )כחצי 
מיליון מקרב משפחות עולי ברה"מ לשעבר, צאצאי יהודים(, ומיעוט המתגיירים מדי שנה  

)כ הרשמיים  הגיור  מ  3,000-במערכי  להניח  2016שנת  בשנה  סביר  צה"ל(.  גיורי  כולל   ,
סיוע  המערך  חיזוק  בנושא הגיור וועידוד  הסברה  באמצעות  בעיקר  קידום הגיור יעשה  ש

למתגיירים. בנוסף, מבקש הסעיף לשלול ולמנוע שני עניינים, האחד הוא פעולתם של בתי  
 הדין הפרטיים והשני הוא קידומה של הצעת החוק מתקופת הממשלה הקודמת. 

הראשי   הרב  של  אישורו  את  דורש  בישראל  גיור  )המרה(,  הדתית  העדה  פקודת  פי  על 
לישראל. לפיכך, מוסדות הדת במדינה, כגון לשכת רישום לנישואין, מכירים רק בגיור  
האוכלוסין   במרשם  רישום  ולענין  שבות  מכוח  זכאות  לעניין  מנגד,  רשמי.  אורתודוכסי 

אופן הדרגתי לאורך השנים כי מוכר גם גיור שנערך וההגירה כיהודים, קבעו בתי המשפט ב
ובג"ץ התאחדות    1986על ידי התנועה הרפורמית או הקונסרבטיבית בחו"ל )בג"ץ מילר,  



 

(. בנוסף, נקבע בבית המשפט כי גיור אורתודוכסי  2021( ובארץ )בג"ץ דהן,  1987הספרדים,  
מוכרת דתית  יהודית  קהילה  של  דין  בית  ידי  על  הנערך  באמצעות    פרטי,  שלא  בארץ 

רגצ'ובה   )בג"ץ  ידי המדינה  על  כן  גם  יוכר    125(. סעיף  2016מוסדות הדת של המדינה, 
  34- להסכם הקואליציוני מבקש לחזור לסטטוס קוו בענייני גיור ערב הקמת הממשלה ה

דין    –, כלומר  2015שהושבעה במאי   רגצ'ובה שעניינו הקמת מערך בתי  הדין  ערב פסק 
'גיור כהלכה'. כוונת הסעיף להימנע מרישום   –  2015דוכסיים לגיור בשנת  עצמאיים אורתו

אורתודוכסיות בארץ וכן מי שנתגייר על  -כיהודים של מי שנתגייר על ידי התנועות הלא 
ב מדובר  במספרים  כהלכה".  "גיור  התנועה    1,342  - ידי  במסגרת  ישראלים  מתגיירים 

ירים במסגרת התנועה הקונסרבטיבית בין  מתגי   484  -, ב 2021-2015הרפורמית בין השנים  
  2015בשנת  מתגיירים במסגרת "גיור כהלכה" מאז הקמתו    1,503  -וב  2021-2017השנים  

דו גולדברג, -)נתוני  פינקלשטיין,  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון  של  ומדינה  דת  שנתון 
 (.  2022פז, -רביצקי טור 

זו,   הכרה  באי  יכללו  הפרטיים  החרדיים  הדין  בתי  את גם  גם  להעביר  עליהם  ויהיה 
המתגיירים החרדיים בגוף הגיור הממלכתי כדי לזכות בהכרה.  הסעיף, המבקש לחזור  

, אינו מבקש למנוע הכרה ע"י המדינה ורישום כיהודי  2015קוו כפי שהיה בשנת  -לסטטוס
הלא התנועות  ידי  על  שנתגייר  ובכך  -ממי  בחו"ל  למנוע  אורתודוכסיות  עימות  מקווה 

  ה עם יהודי התפוצות. בנושא ז

הכבדה על גיור למטרות אזרחיות סותרת את עקרון השבות, שהוא מיסודותיה הערכיים 
והחוקתיים של המדינה. היא עלולה להביא לקרע בתוך העם היהודי ולנכר את היהודים 

 שאינם אורתודוקסים כלפי המדינה. 

 
   126סעיף 

 
לאור   לארץ,  יהודים  לעליית  ולהביא  השבות  חוק  תכליות  את  להגשים  הצורך  "לאור 
התפלגות ומאפייני העליה בשנים האחרונות, לאור הקשיים והפרצות שיוצר סעיף הנכד  
בחוק השבות והצורך למנוע התבוללות בישראל ולמנוע שימוש לרעה בזכויות שהמדינה  

דינת מוצאם זמן קצר לאחר עלייתם לישראל, נותנת לעולים על ידי עולים שחוזרים למ
לשנת   המדינה  תקציב  להעברת  עד  לתמיכה    2023יבוצעו  הנדרשים  החקיקה  תיקוני 

בתוך   יסוכם  החקיקה  תיקוני  של  נוסחם  הראויה.  העליה  בוועדה    60במדיניות  יום 
 שתוקם בהשתתפות נציגי כל מפלגות הקואליציה" 

 

א שתוקן בשנת  4הוא סעיף    1950  - ת התש"י  הסעיף המכונה "סעיף הנכד" בחוק השבו
לישראל,   1970 לעלות  הזכות  כלומר  זה...",  חוק  לפי  יהודי  של  "הזכויות  כי  וקובע 

להתאזרח וליהנות מזכויות ומהטבות של עולה "מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג  
והמיר דתו מרצון".    של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי, להוציא אדם שהיה יהודי

 אם הסבא והסבתא חיים או שעלו ארצה.  הבלי קשר לשאלה   ,זאת

קודת המוצא של חוק השבות לדברי בן גוריון הינה כי לכל יהודי ישנה זכות טבועה מראש נ
לעלות לישראל. הוא אינו צריך לבקש, רק לממש. חוק השבות ו"סעיף הנכד" זכו מאז 
למעמד סימבולי מרכזי באפיונה של ישראל כמדינת היהודים, כאילו חזו המחוקקים את 

המועצות ויבקשו בית. יש הרואים בסעיף הנכד תשובה מיליון היהודים שיגיעו מברית  
אם סבא יהודי זו סיבה מספיק טובה להרוג    –ציונית להיטלר ולחוקי נירנברג הנאצים  

אותך, היא גם סיבה מספיק טובה להגן עליך ולתת לך בית וזכויות )כדברי שר החינוך  
זעים מההקבלה ההפוכה לשעבר אמנון רובינשטיין(, אם כי בפועל המחוקקים היו די מזוע

 לחוקי נירנברג והיו מודאגים בכלל מהתבוללות ומנישואי תערובת.  



 

בסעיף   המשתקפת  השבות  חוק  לצמצום  יסודה   126המוטיבציה  הקואליציוני  להסכם 
,  1990במספר ההולך וגובר של לא יהודים העולים לישראל מברה"מ לשעבר. אם בשנת  

,  2005איש ואשה(, הרי שבשנת    172,419הודים ) מן העולים מברה"מ לשעבר היו י  93.1%
איש    3,113היו יהודים )  28.3%, רק  2020איש ואשה(, ובשנת    3,958היו יהודים )  42%רק  

 ( והיתר  מרכז 7,898ואשה(  למחקר  הלמ"ס  של  מיוחדים  )עיבודים  דת  חסרי  ברובם   )
ועומדים החל    (. לאור העובדה שגם מספרי הגיור יורדים 2022המחקר והמידע של הכנסת,  

כ  2016משנת   של  ממוצע  על  צה"ל(  גיורי  )כולל  הממלכתי  הגיור  גיורים   3,000-במערך 
,  2021מתגיירים בשנת    1,506לשנה, אשר רק כמחציתם ממשפחות עולי ברה"מ לשעבר )

שנתון דת ומדינה של המכון הישראלי לדמוקרטיה(, הרי החוששים מהתבוללות  -נתוני דו
 ה.  ישים לצמצם את העליומנישואי תערובת מבק

מוטיבציה לצמצום חוק השבות מגיעה גם משמאל, ממי שרואה בחוק השבות הפליה אל  
מול אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, שקרוביהם אינם זכאים להתאזרחות מהירה, 

 ולפיכך כל צמצום של החוק משמעו צמצומו של חוסר השוויון.   

עיף הנכד ביטוי עמוק לאופייה הציוני והיהודי  לעומת עמדות אלה ישנם רבים הרואים בס
של המדינה ולברית שלה עם יהודי התפוצות. יתר על כן, הם רואים בצאצאי היהודים  
העולים לישראל חלק מן העם היהודי ומגדירים יהדות כעניין סוציולוגי יותר מאשר כעניין  

 הלכתי.  

ל  126סעיף   מצטרף  הוא  כאשר  בעיקר  הקואליציוני,  הכרה   125סעיף  בהסכם  המונע 
בגיורים פרטיים של קהילות מוכרות )רפורמיות, קונסרבטיביות או אורתודוכסיות( אינו  

 נותן פתרון מאוזן לקהילה שלמה של צאצאי יהודים אשר חיים בינינו.     

 128סעיף 

"ישמרו עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקצובו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו )לרבות רשתות  
החינוך, מוסדות הפטור והמוכש"ר( במערכת החינוך הכללית. וזאת אף ככל ויחול שינוי ארגוני, 
מבני או תכני במערכת החינוך הכללית. אם תהיה פגיעה במעמד כאמור תפעל הממשלה לתיקון 

 , בין אם בחקיקה ובין אם בדרך אחרת. הכל לפי העניין והצורך" הפגיעה

 

סעיף זה מקבע את מעמדו האוטונומי של החינוך החרדי ובכך אין כל חדש. הניסוח בדבר 
שינויים ארגוניים ואחרים בחינוך הכללי נועד למנוע מצב שרפורמה בחינוך הכללי שיש 
בה הטבות שכר או הטבות למורים או תלמידים )כפי שהיה למשל בעבר ברפורמת "אופק  

וך החרדי. סעיף זה "מצמיד" את החינוך החרדי לחינוך  את החינ  לא תכלול, (חדש" בעבר
הממלכתי וזאת למרות שהוא איננו ממלכתי וגם אין בו את רמת המחויבות, המעורבות  
והפיקוח של משרד החינוך כמו בחינוך הממלכתי. סעיף דומה של "הצמדה" מתקיים גם 

 (. 131החרדי )סעיף ביחס לזכאות עתידית אפשרית למעונות יום בחינם במוסדות החינוך 

 
 136סעיף 

 
 ." 1953)ב( בתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, תשי"ד 9הממשלה תבחן את ביטול תקנה "
 

התקנה מאפשרת מתן קנס למוסדות פרטיים למחצה, מזרת המוכש"ר המפלים בקבלת  
)אפלייה למרות    התלמידים  וכו,(.  אתיופיים,  תלמידים  מזרחי,  ממוצא  תלמידות  כנגד 

 . שבפועל הסעיף לא נאכף כמעט, ביטולו מהווה מסר שניתן להפלות תלמידים



 

 
   139סעיף 

 

לתקצוב  ובחינות מבחני סאלד בהשוואה  הכנה  גמולי  של שעות  " הממשלה תבחן את תקצובן 
ימשי הסאלד  מבחני  בגרות.  למבחני  תלמידים  )ע"י  הכנת  עצמאות  מתוך  מתוכללים  להיות  כו 

 המרב"ד( כבעבר." 

 

שימוש במבחני סאלד כתחליף לבחינות הבגרות. הדרתן    מוקדש לחיזוק ותמרוץ  139סעיף  
להשתלבות   חסם  מהווה  הבגרות  מבחינות  מלאים,  חול  לימודי  הלומדות  הבנות,  של 
בעדן   ומעכב  השתכרותן,  וכושר  כישוריהן  את  המשביח  אקדמי  תואר  ורכישת 

    במשרות מחוץ לקהילה.  מלהשתלב

 

   143סעיף 

נוהל   קיום  יבחן  החינוך  ו/או "משרד  לתמיכה  חסימה  תבוצע  לא  ולפיו  שכר,  לבקרות  מחייב 
חסימה  תבוצע  לא  מקרה,  בכל  המוסד.  למנהל  שימוע  שיתקיים  מבלי  חינוך  מוסד  לתקצוב 
תקציבית אלא באישור המנכ"ל ולאחר החלטת חשב המשרד. ככל שיוחלט קיזוז, לא יהיה גובהו 

 יותר מגובה החוב". 

 

ש היכולת  את  מאוד  מגביל  זה  על  סעיף  תוכנית  או  תקציבית  לפקח  החינוך  משרד  ל 
המתנהל במערכת החינוך החרדית. אם כיום יכולה הבקרה התקציבית של משרד החינוך  
או   מנהלית  כספית,  בלתי תקינה,  התנהלות  בשל  תקציבים  לקצץ  או  לחסום תקציבים 

קיום  תוכנית )אי עמידה בתוכנית הלימודים(, אפשרות זו תוגבל באמצעות שלושה כלים:  
שימוע למנהל המוסד, "בחינה של תקצוב שוויוני" ואישור מנכ"ל ובדיקת חשב המשרד. 
צעדים אלו הופכים את היכולת לפקח תקציבית על מוסדות החינוך החרדי לכמעט בלתי  

 אפשרית.  

 

 144סעיף 
  

הקריטריונים  לבחינת  צוות  יוקם  יבוטלו.  ולא  כבעבר  יימשכו  אקוויולנטי  לתואר  "הלימודים 
 " .להכרה בלימודים, מבחנים וכו' לבחינת קבלת תואר אקוויוולנטי לצרכי שכר במערכת החינוך

 145סעיף 

"משרד החינוך באמצעות האגף להכשרת עובדי הוראה, ייתן מענה ויאשר לימודי תעודה ללימודי 
 " .תואר אקוויולנטי במוסדות ההכשרה וההשתלמויות בסמינרים

 

מוקדשים לנושא ההכשרה וההכרה בתואר אקוויוולנטי. דרישות    145וסעיף    144סעיף  
פנים  חרדיים מקבילים  -אלו מהוות המשך והרחבה של הנוהג הקיים המכיר בלימודים 

ערך לתואר אקדמי לצרכי שכר במערכת החינוך. לצד ההכרה הראויה בלימודים  כשווי



 

התלמידות לבחינות  שווי ערך לתואר, יש לתת את הדעת אודות תמרוץ המערכות להגשת 
מעיבודים לסקר כוח אדם של הלמ"ס    בגרות ותמרוץ גיוון משלחי היד של נשים חרדיות.

שכ  2015לשנת   משיעור    42%-עולה  מכפול  יותר  בחינוך,  מועסקות  החרדיות  מהנשים 
הנשים היהודיות שאינן חרדיות, והשכר הממוצע של נשים חרדיות פר שעת עבודה נמוך  

אישה לא חרדית. שיעור הנשים החרדיות המועסקות במשרה חלקית  בהשוואה ל  29%-בכ
  שלא מרצון הינו גבוה, ושיעור גבוה מהן מדווחות על הפרה של זכויות בעבודה.  

ריכוזיות גבוהה של נשים  לתחום החינוך יוצרת עיוות שוק של  נשים החרדיותה   הסללת
רבות. עיוות זה מחליש את   על כל משרה פנויה יש קופצות חרדיות בתחום החינוך, ולכן

כוחן, פוגע בכוח המיקוח שלהן ובמעמדן למול העמותות המעסיקות, שחלקן לא מהססות  
לנצל את חולשתן ולפגוע באופן שיטתי בזכויותיהן, בתנאי העסקתן ובשכרן. עידוד גיוון  
משלחי היד יוביל להעלאת שכרן ואיכות תעסוקתן הן של אלו שיבחרו במקצועות אחרים 

 ן של אלו שיבחרו לעסוק בתחום החינוך. וה

 

 148סעיף 

כך,  לצורך  החינוך.  ומעיין  העצמאי  החינוך  רשתות  של  הפדגוגית  העצמאות  ותחוזק  "תישמר 
עצמאי   מעמד  יקבלו  הרשתות  במשה"ח.  הנהוג  המפתח  ע"פ  והנחיה  פיקוח  של  תקינה  תוקצה 
במשה"ח )בדומה לחינוך ההתיישבותי או כל פתרון אחר, ובהתאמה להיות הרשתות עמותות על 

יהיו כל המשתמע מכך. סיעת א ולא  "חינוך התיישבותי"(  למילים  אינה מסכימה  ישראל  גודת 
)תכנית הגפ"ן של שאשא ביטון( בעניין   226כפופות למחוז החרדי. תיבחן מחדש החלטת הממשלה  

התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך, ככל שיוחלט להשאירה היא תתוקן באופן שיותאם 
 . "לרשתות

 

החרדי תחת אחריותו של המחוז החרדי שהוקם במיוחד    בעשור האחרון נמצא החינוך
)ומוציא  זה מפקיע את האחריות על החינוך החרדי מן המחוז החרדי  זה. סעיף  לצורך 

אוטונומי    96.5%ממנו   מחוז  למעשה  ומקים  אותו(  מייתר  ובפועל  אחריותו,  מתחומי 
כן   כמו  החרדי.  החינוך  על  שאחראי  לפיקו  נקבעלחלוטין  יהפוך  של שהפיקוח  פנימי  ח 

הרשתות והמוסדות וימומן באופן מלא על ידי המדינה. סעיף זה מהווה את אחד השינויים 
הדרמטיים במבנה הארגוני של משרד החינוך ובמעמדו האוטונומי של החינוך החרדי. הוא  
הופך את החינוך החרדי לאוטונומי לחלוטין ואת משרד החינוך לחסר כל סמכות ביחס  

ה  במידה  בה  למשרד אליו.  קשור  שאיננו  החרדי  לחינוך  פנימי  פיקוח  מערך  מייצר  וא 
 החינוך אך ממומן על ידו.  

 

 149סעיף 

רשיונות לחידוש  בדרישה  הצורך  יבחן מחדש את  החינוך  החינוך   "שר  של רשתות  לבתי הספר 
ולפי   שנתי  בסיס  על  התקציב,  יסודות  חוק  ע"פ  המתוקצבים  התורני,  החינוך  ומעיין  העצמאי 

 " 1969-( ולחוק הפיקוח על בתי ספר, תשכ"ט5)א()2הצורך יוציא צו בעניין זה לפי סעיף 

י  בתי הספר של רשתות החינוך החרדיות חייבות כיום לחדש את הרישיונות שלהם מד
שנה. סעיף זה נועד לבטל חובה זו ובכך מפקיע מדי המשרד כלי בקרה אודות פעילותם של 

 בתי הספר.  



 

 

 150 סעיף

₪ מידי שנת תקציב, לתאגיד החינוך העצמאי, לטובת התקשרויות   מליון  15"הממשלה תקצה סך   
 של החינוך העצמאי במיזמים משותפים לפעילויות לטובת תלמידים ילדי עולים חדשים ודור שני"

 

ישנם בתי ספר של החינוך העצמאי שאינם מיועדים לאוכלוסייה חרדית אלא לאוכלוסייה  
)למש בפריפריה  כלל  בדרך  חדשים,  עולים  את של  מגדיל  זה  סעיף  "שובו"(.  רשת  ל 

התקציבים להרחבת ותקצוב בתי ספר אלו שעניינם הוא בעיקר החזרה בתשובה של עולי  
 מדינות חבר העמים.  

 

 151סעיף 

"כאשר ביישוב אחד קיימים בית ספר אחד של החינוך העצמאי ובית ספר שני של החינוך התורני, 
יחיד". בכל הגדרות החוק הרלוונטיות יוכרו הרשתות כנפרדות יוכר כל אחד מהם כ"בית ספר  

 . "בדומה למצב בהסעות ובאגרות חוץ 100%ויתוקצבו ב

 

ישנה זכאות להסעות מכל היישוב למוסד זה.   ,כאשר ישנו בית ספר אחד ברשות/מועצה
. כך, אם יש ביישוב בית ספר אחד  בפני עצמהסעיף זה קובע שכל אחת מן הרשתות עומדת  

ל רשת החינוך העצמאי ושנייה של רשת בני יוסף, כל אחד מהלומדים בהם יהיה זכאי  ש
להסעות גם אם הוא גר סמוך לבית הספר השני. הסעיף מייצר בכך דיפרנציאציה בתוך  

דתי  - החינוך החרדי וזכאות להטבות שאינם מתקיימים בחינוך הממלכתי או הממלכתי
 שגם בהם יש סגנונות שונים של בתי ספר. 

 

 152סעיף 

סמכויות    הבחינה   הרישוי"ייבחנו  לתום  עד  החינוך,  במשרד  קטנים  למוסדות  הרישוי  בוועדת 
  ". 2018כאמור הכשרת מוסדות קטנים במשרד החינוך תיעשה כפי שנעשתה עד לשנת 

 153 סעיף

ובפעימה אחת " ייכנסו באופן מלא  והחינוך העצמאי  כל מוסדות רשתות מעיין החינוך התורני 
ויופעלו    2023לתכנית "אופק חדש" בדומה לחינוך הרגיל. הרשתות יתוקצבו בספר התקציב לשנת  

על פי "אופק חדש" בשנה"ל הקרובה )תשפ"ד(. כמו כן, ההסכמים הקיבוציים והזכויות המוקנות 
 . "לעובדי ההוראה החלים על המורים במגזר הכללי יחולו על מורי הרשתות

 

רכיבים. האחד, הקלה במתן רישוי למוסדות קטנים, כולל    שלושה   יםכולל  סעיפים אלה
החשובים יותר וקובעים    הם השני והשלישי    הרכיביםבתקופה עד לאישור המלא שלהם.  

שכל ההסכמים שנעשו בין ארגוני המורים הארציים למשרד החינוך יכללו גם את החינוך  
למורים החרדים הטבות ניכרות של עשרות אחוזים בשכר   יםמעניק  אלו  פיםהחרדי. סעי



 

ביחס    הוזאת למרות שהם אינם חלק מארגוני המורים. כמו כן אין פיקוח על בתי ספר אל
לקיום המחויבות של המורים לעמידה בהסכם. הסכמים אלו כוללים את אופק חדש )בתי  

 ספר יסודיים וחט"ב( ועוז לתמורה )בתי ספר תיכוניים(.  

 

 154ף סעי

שיש לתת לכל ילדי ישראל שוויון ומתוך ההכרה בקיפוח  37-"לאור ההכרה של ממשלת ישראל ה
ארוך השנים במערכת החינוך החרדי, תקבל הממשלה מיד עם הקמתה החלטה לאמץ וליישם את  
עיקרון השוויון בין כל ילדי ישראל שהממשלה תומכת בו ותפעל ליישומו ותיקונו ככל שיידרש. 

ום עיקרון השוויון עליו החליטה הממשלה יוקם צוות מקצועי מטעם ראש הממשלה שבו לשם ייש
יהיו חברים נציגים ממשרד האוצר, החינוך, השיכון ויו"ר ועדת הכספים. הצוות ישב עם נציגי  
החינוך  רשתות  המוכש"ר,  מוסדות  הפטור,  מוסדות  הילדים,  גני  של:  המקצועיים  הצוותים 

החינוך   ומעיין  המוכש"ר העצמאי  ומוסדות  הסמינרים  ייחודיים,  תרבותיים  מוסדות  התורני, 
תקציב   להשלמת  עד  עבודתו  את  יסיים  הצוות  לאומי.  זה   2023הדתי  עניין  תראה  והממשלה 

משנת   החל  אחת  ובפעימה  מלא  באופן  יכנסו  החרדיים  המוסדות  כלל  ראשונה.    2023בעדיפות 
לחינ בדומה  לתמורה"  ו"עוז  חדש"  "אופק  נושאי לתכנית  יתר  הנדרשות.  בהתאמות  הכללי,  וך 

מהסכום יתוקצב   60%שנות תקציב, כאשר    3ההשוואה, כמופיע בנספח, יתבצעו לכל היותר עד  
, בהתאם להערכות 2025ובתקציב    2024מהסכום בתקציב    20%-והיתרה תתוקצב ב  2023בתקציב  

נכון למועד חתימת הסכם האוצר נכון יום חתימת הסכם זה. ככל שיתברר שהערכות משרד האוצר  
זה גבוהות מהנדרש לצורך ביצוע ההשוואה כאמור, יישום ההשוואה יואץ בהתאם. סיעת יהדות  

ייערך פיקוח . התורה מודיעה שלשם השגת השוויון יש לפעול בהתאם למפורט בנספח להסכם זה
חינוכית    על מנת לוודא שההשוואה התקציבית במערכת החינוך על כל מרכיביה, לרבות פעילות

   ".מלאה ותנאי העסקת עובדים אכן מבוצעת בפועל

 

סעיף זה מפרט את סוגיית התקצוב התוספתי של החינוך החרדי וקובע שכל הרפורמות  
שנעשו בחינוך הממלכתי בישראל בעשרות השנים האחרונות יכללו גם את החינוך החרדי. 
לתמורה"   ו"עוז  חדש"  "אופק  תוכניות  של  מלא  תקצוב  הכנסת  מנגנון  את  מפרט  הוא 

הש בשלוש  לחינוך החרדי  הקואליציוני  נים הקרובות.  ותוכניות אחרות  בנספח להסכם 
תכנית ניצנים )צהרונים(, מבואר שתקצוב החינוך החרדי יכלול שורה ארוכה של תוכניות:  

גמיש  )ניהול  ג.פ.ן.  תוכנית  הסעות,  העשרה,  תוכניות  החופש,  של  בי"ס  הזנה,  תכניות 
המיוחד,   לחינוך  מקצוע  ובעלי  מטפלים  שילוב  שעות  שרתים למנהלים(,  מנהלים 

הניתנת. כמו    ומזכירים, תוכניות לימי החופשות, יום חינוך ארוך וכדו' וכל תכניות אחרת
וק נהרי הקובע את מחוייבות רשויות מקומיות לממן מוסדות חרדיים  כן מופיע בנספח שח

יורחב גם לגני ילדים ולמוסדות על יסודיים. כמו כן, החוק שלא כלל עד היום את מוסדות  
 יורחב ויכלול גם את מוסדות אלו.   הפטור

זה סעיף  של  בנספח   המשמעות  לחינוך    והרחבתו  שיש  היתרון  של  מעשי  ביטול  הינה 
כל תוכנית והטבה החינוך החרדי יזכה ל.  הממלכתי על פני חינוך שאיננו ממלכתי בישראל

אי  . זכאות זו איננה מותנית באותן תנ על אף שהוא איננו כזה  כאי החינוך הממלכתילהן ז
פיקוח ומחויבות המתקיימים בחינוך הממלכתי כך שלמעשה מעמדו של החינוך החרדי  
הופך להיות טוב יותר מאשר החינוך הממלכתי. כמו כן, שינוי זה ייערך רק ביחס לחינוך  

הוא איננו  על כן  החרדי ולא ביחס לחינוך מוכר שאינו רשמי אחר )חינוך כנסייתי ועוד(, ו
 שוויוני.   
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תיבחן על ידי    –רשויות מרחביות לתחבורה    –  11.9.2022של הממשלה מיום    1854"החלטה מספר   
ותוקפא בכל הקשור  יהדות התורה,  שר התחבורה בשיתוף עם סגן שר התחבורה מטעם סיעת 

 לסוגית השבת עד לבחינת המחודשת"

 163סעיף 

 " התעבורהא לתקנות 386הממשלה תוודא את קיום הוראות תקנה "

ניהול תחבורה ציבורית באזורים מטרופוליניים בהם עיר נושקת לעיר והמרחב העירוני  
משתרע על פני שטחים גדולים הוא משימה מורכבת, וניהולה המיטבי מחייב שיתוף פעולה  
בין הרשויות המקומיות הגובלות זו בזו. כך למשל מאחר ומרכזי תעסוקה, שירותים או 

הרשויות הגובלות וניהול יעיל יהיה ניהול אחוד. כך, בוודאי, במהלכים   בילויים יתפזרו בין 
 מקיפים לשיפור תשתיות תחבורה.  

תיאום   גופי  של  ההקמה  לקידום  למהלכים  ישראל  ממשלת  שותפה  שנה  כעשרים  כבר 
ניהול התחבורה הציבורית   פעולה משותפים לרשויות מקומיות סמוכות כדי לטייב את 

נרכש בתחום זה במדינות  ולקדם פרוייקטים של   פיתוח תשתיות תחבורה. נסיון חשוב 
 סייע לתהליכי למידה ולתכנון המהלך בישראל.   OECD -אירופה וארגון ה

ממשלה   ראשוני    22מספט'    1854בהחלטת  מהלך  על  הוחלט  ההסדרים  מחוק  שפוצלה 
יקטים  ומוגבל של יצירת רשות מרחבית לתחבורה. הרשויות המרחביות יתכננו ויבצעו פרו

הגם  נוספות.  ואכיפה  הפעלה  סמכויות  אליהם  יואצלו  ובהמשך  משותפים  תחבורתיים 
הרי   בשבת,  תחבורה  להפעלת  ביחס  דבר  בה  נאמר  לא  וכי  חקיקה  דורשת  שההחלטה 
תחבורה  נסיעת  בתחומן  לאשר  אלה  רשויות  יוכלו  בעתיד  כי  רמזה  התחבורה  ששרת 

וככל הנראה למנוע סמכות זו גם   ציבורית בשבת ומכאן הדרישה להקפיא את ההחלטה 
 בעתיד. 

כלל   לטובת  הציבורית  התחבורה  קידום  את  משמעותי  באופן  לעכב  עלולה  זו  החלטה 
)ואין הדבר מוחלט מן הנוסח( להקפיא את ההחלטה   משתמשיה. זאת, אף אם הכוונה 
"רק לעניין השבת". כל הקפאה ועיכוב פוגעים במקבלי השירות ובציבור הרחב שתחבורה  

ככלל,  צי היא,  החרדית  האוכלוסייה  כי  נזכיר  זה  בהקשר  לו.  מסייעת  יעילה  בורית 
משתמשת כבדה בתחבורה ציבורית וייעולה כמו גם שיפור התשתיות הוא אינטרס שלה,  

 לא פחות משל כלל הציבור.   

הסמכות לאסור תחבורה ציבורית בשבת תוך התחשבות "ככל שניתן במסורת ישראל"  
לפקודת התעבורה שמכוחו נתקנו ע"י שר התחבורה תקנות    1991ת  נקבעה בתיקון משנ

א מאפשרת למפקח על התעבורה לתת רישיון קו להפעלת אוטובוס  386התעבורה. תקנה  
לישוב   ספר,  לישוב  חולים,  לבית  נוסעים  המשרת  קו  של  במקרה  מנוחה  בימי  ציבורי 

שהוא  או  הציבור  לבטחון  חיוני  שהוא  קו  יהודים,  אינם  קיום   שתושביו  מבחינת  חיוני 
שנת   לפני  לרישיון  שזכו  קווים  כי  נקבע  בנוסף,  ציבורית.  תחבורה  יוכלו    1991שירותי 

לדמוקרטיה   הישראלי  המכון  של  ומדינה  דת  שנתון  פי  על  כהרגלם.  לפעול  להמשיך 
קווי אוטובוס    2,913, מבין  22(, נכון לפברואר  2022פז  -)פינקלשטיין, גולדברג, רביצקי טור

( פעילים תדיר לאורך 7%קווים )  210( פעילים בשבת, מהם  10%)  284ם בישראל,  הפעילי
זמן קצר לאחר כניסתה או זמן קצר   – ( פועלים בגבולות השבת  3%קווים )  74-השבת ו 

מפעילים   אלה  קוים  השבת.  צאת  השבת   5,251בטרם  נסיעות  מירב  הכל.  בסך  נסיעות 
ביניהם או  מעורבים  או  ערבים  בישובים  ורק  פועלות  גם    13%,  מגיעות  הנסיעות  מן 



 

בין ישובים יהודיים לישובים ערבים   9%פועלות בישובים יהודיים,    4%לישובים יהודיים )
 או מעורבים(. 
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ליישום המדיניות הכלכלית לשנות " )תיקוני חקיקה  י' לחוק התכנית הכלכלית  )פרק  גודש  מס 
 .ל"יבוט –  )2022– ו 2021התקציב 

 
במסגרת חוק ההסדרים ועלותו לפרט אמורה להביא להפנמה   תוכנית מס גודש אושרה

של ההשפעה השלילית שיש לנסיעה של פרט בשעות העומס על ציבור הנוסעים כולו ובכך 
פנימית,   -לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. לפי התוכנית, גוש דן יחולק לשלוש טבעות  

שלום שונים. שיעורי התשלום ייקבעו ביחס לחצייה  שישמשו כאזורי ת  -תיכונה וחיצונית  
   .של כל טבעת, כאשר התשלום יושפע משעות העומס

, הפעלת אגרת גודש תסייע רבות לבעיית העומס 2019-, שיצא בOECD-לפי דו"ח של ה
מהנהגים ישנו את היקף השימוש   5%בכבישי גוש דן, זאת תחת הנחה לפיה אפילו אם רק  

תהיה    - בין אם באמצעות תחבורה שיתופית או תשלום עבור אי כניסה לעיר    -שלהם ברכב  
ממ ההכנסות  הדו"ח,  קבע  בנוסף,  משמעותית.  השפעה  שנאמדות  לכך  הגודש,  ס 

לשיפור   תנאי הכרחי  ציבורית,  בתחבורה  נרחבת  יאפשרו השקעה  לשנה  בכמיליארד ₪ 
 .  בעיית העומס בכבישים בטווח הארוך

לאחר שהפתרונות של שיפור התחבורה    2025המס החדש היה צפוי להיכנס לתוקף במרץ 
לו לא רק ישאיר  ציבורית באיזור גוש דן היו אמורים להתקדם במידה משמעותית.  ביטו 

 את העומס הרב בעינו, אלא שהוא עוד יגבר עם הגידול המהיר במספר כלי הרכב. 

 
 

 701סעיף 

בהתייחס   2016משנת    1823יום מכינון הממשלה תעודכן ותקודם החלטת הממשלה    60בתוך  "
ו השונים  הדמוגרפיים למרכיביה  לשינויים  העדכניים בהתאם  לא  והצרכים  זו  בהחלטה  יובאו  . 

 ".בחשבון יחידות דיור בעיר כסיף

א קידום של תכנית לתכנון ולשיווק של קרקע ייעודית לאוכלוסייה  ימשמעות סעיף זה ה 
החרדית. בין היתר, מדובר בקידום של תכנית לא רק להרחבת ישובים חרדיים קיימים, 
אלא גם בהקמה והרחבה של שכונות חרדיות בערים הטרוגניות והקמת של ערים חרדיות  

ומנהל   והשיכון  הבינוי  משרד  מנכ"ל  ספציפית,  להכללת  חדשות.  "לפעול  מונחים  רמ"י 
תכנון ושיווק שכונות חרדיות במסגרת הסכמי גג והסכמי פיתוח הנחתמים עם רשויות  

על   עולה  גרעין  15%מקומיות בהן אחוז האוכלוסייה החרדית אינו  ובלבד שיש בהן   ,...
קיים של אוכלוסייה כאמור ובסמיכות לגרעין זה, כך שהשכונות החדשות יוכלו להסתמך, 

היתר, על מוסדות ציבור המשרתים את הגרעין הקיים. שיווק שכונות כאמור ייעשה   בין
" השאלה של מהו "שינוי  .כך שלא יביא לשינוי מהותי של תמהיל האוכלוסייה בעיר כולה

מהותי בתמהיל האוכלוסייה" נותרה עמומה וההגדרה נתונה לשיקול הדעת של הגורמים 
בר פוטנציאל  יש  לכן,  לעיל.  ייעודיות  שצוינו  קרקעות  להקצאת  זה  בסעיף  לשימוש  ור 

לחרדים לא רק בישובים חרדיים או חדשים, אלא גם בישובים בהם יש רוב מוצק של  
 חילונים ודתיים.  



 

מהדירות שמשווקות בשנה לחרדים בלבד, כפי שקובע ההסכם, יאפשר   20%סימון של  
ש שקלים  אלפי  מאות  של  מהנחות  ליהנות  זו  אוכלוסייה  הדיור  לקבוצת  תוכנית  מקנה 

לגור   יכול  שאינו  חרדי,  שאינו  הכללי  הציבור  של  אפלייה  תוך  זאת  כל  הממשלתית. 
 בשכונות שללו ולכן ההגרלות בהן לא יהיו רלוונטיות לו 
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תיבחן האפשרות לתיקון הוראות בנק ישראל באופן שתאושר הלוואה לכל מטרה כנגד שעבוד "

 (."י שתוקן בתקופת הקורונהכפ) 70%נכס בשיעור מימון של
 

חשש לפגיעה בעצמאות הפיקוח על הבנקים )שנמצא בתוך בנק ישראל(,   סעיף זה מעורר
בראשם הציבור    –וביכולת שלו לשמור על יציבות הבנקים ועל האינטרס של ציבור הלווים  

החרדי, שהרחבת החובות שלו תקל עליו בטווח הקצר, אך תסבך אותו בחובות שיתקשה 
 להחזיר בטווח הארוך.  

כלומר   –השוררת כיום בשוק מפריעה למי שנמצא בגירעון    ברור לכל שהריבית הגבוהה 
ההתנהלות   על  במחקרם  החרדי.  הציבור  רוב  הוא  וכזה  חוסך,  שהוא  ממה  יותר  לווה 

( שהחוב הממוצע  2022הכלכלית של משקי הבית החרדים מצאו לוונטל, גורדון ומלאך )
ל )נכון   ₪ מיליון  כחצי  על  עומד  חרדי  בית  משק  חי2019-של  לעומת  של  (  ממוצע  סכון 

גם   נמצא  מכך.  רבה   שההוצאהכעשירית  במידה  גבוהה  חרדי  בית  משק  של  הממוצעת 
 מההכנסה. גירעון כזה מאלץ למצוא מקור מימון חלופי, זול ככל שניתן.  

הלוואות   לוקחים  החרדיים  הבית  ממשקי  למחצית  קרוב  כי  מראים  עדכניים  נתונים 
חסדים(   )גמילות  נ  – מגמ"ח  שאינן  מי  הלוואות  מוגבל.  סכומן  אך  ריבית,  ושאות 

מחפש מקור נוסף ומכאן הרעיון לקחת הלוואה    –שהסכומים מהגמ"ח אינם מספיקים לו  
 לכל מטרה מהבנק.  

הצוות הבינמשרדי  )בדוח של  פורסם  להגברת ההכלה    לאחרונה  תכנית לאומית  לגיבוש 
לווים   –( שהבנקים שמחים לתת הלוואות לחרדים  2022יולי    –הפיננסית   נחשבים  הם 

טובים בעלי סיכויים נמוכים להגיע לחדלות פירעון. הבנקים יודעים שיקבלו את הכסף 
מדוע נדרשת התערבות של הממשלה בהוראות בנק ישראל? כיוון שגם   –בחזרה. אם כך  

הזו   המגבלה  ואת  הנכס(,  לשווי  )ביחס  בסכום  מוגבלת  מטרה  לכל   מבקשת ההלוואה 
זו עשויה להיות הטבה אחת יותר אלא שמפלגת יהדות התורה להוריד, או לפחות לרכך.  

לווים רבים יותר    , שכן מדי. היא צפויה דווקא לפגוע בחרדים ובשם הטוב שלהם כלווים
לחדלות   והארוך  הבינוני  בטווח  ההלוואות  יגיעו  שיעור  את  להגדיל  האפשרות  פירעון. 

תעמיק את ה"בור" הפיננסי שנמצאות בו משפחות חרדיות רבות, באופן שעתיד לפגוע בהן  
לנסות   הוא  כולו  ולמשק  החרדיות  למשפחות  עדיף  פתרון  כולה.  החרדית  ובאוכלוסייה 

 ולהגדיל את ההכנסות מעבודה, בעיקר בקרב גברים חרדים.
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"לאור העובדה שממשלות ישראל הכירו לאורך השנים בצורך להקים עיר חרדית חדשה ובהמשך 
להקמת עיר חרדית, משרדי השיכון   14.3.2022מיום    1821היוצאת מס'    36-להחלטת הממשלה ה

בתוך   לממשלה  יגישו  התכנון,  ומנהל  ישראל  מקרקעי  רשות  בשיתוף  הצעה    90והפנים,  יום 
ירוני בעל הצביון החרדי, בשים לב לנגישות למוקדי תעסוקה והזדמנויות למיקומו של היישוב הע

 להתפתחות כלכלית של היישוב החדש, לרבות בהיבט של זמינות תשתיות נדרשות לצורך כך".

 



 

השיקול התעסוקתי והתחבורתי    ,אכן  . הקמתה של עיר חרדית היא צורך דמוגרפי דחוף
מרות שהמחקר מראה כי מחוזות ת"א והמרכז , ולזאתצריך שיהוו שיקולים מרכזיים. עם  

של   תעסוקה  והיקף  הכנסה  רמת  על  משמעותית  חיובית  השפעה  בעלי  הגירה  יעדי  הם 
ורמות מחירים  קטנות  עתודות קרקע  שבשל  הרי  מירושלים,  משפחות חרדיות שהיגרו 
נצפתה   גבוהות, יש להעדיף אזורים פריפריאליים, ובעיקר מחוזות חיפה והדרום, בהם 

 יה קלה בהכנסות ובתעסוקה למשפחות חרדיות שהיגרו מירושלים.  על
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מספר  " החלטה  את  מחדש  תאשר  ליכוד  663הממשלה  ממשלת  מיום    -של  לבן   - הכחול 
, בשינויים מחייבים כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון ולטובת מימוש ההחלטה יקצה 22.12.2020

 ".מיליון ₪ על פני שלוש שנים 120משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון סך של 

הבינוי   בתחום  הטבות  במתן  שעוסקת  ממשלה  החלטת  של  ובשינוי  בהארכה  מדובר 
ם לב לא רק לכך שלשר הבינוי והשיכון תינתן  והשיכון לאזורי עדיפות לאומית. יש לשי

הסמכות לקבוע את "השינויים המתחייבים", אלא שבפועל מדובר במתן של מענקים בסך 
גודל   100,000 ₪ בתנאים שניכר שהם מותאמים באופן חד למשפחות חרדיות: לא רק 

רוו  בבנייה  שנייה  יד  דירת  "רכישת  זו  שתהיה  הדרישה  בעיקר  אלא  הדירה,  יה  ומחיר 
 . 'ב-' כמפורט בנספחים א' ו2א- ' ו1ביישובים הנכללים בקבוצות א
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של  "ה סך  תתקצב  העבודה   15ממשלה  בזרוע  ההגדרה  כפי  בוסט"  "מלגות  עבור  ש"ח  מיליון 
המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית )מה"ט( לקבל סיוע פיננסי  ותאפשר גם ללומדים במסלולי 

 ."ההכוון החרדיים של זרוע העבודה  הקריטריונים יקבעו בתאום עם מרכזיבתקופת הלימודים. 

השכלה טכנולוגית ומקצועית איכותית לא רק מעצימה את ההון האנושי אלא גם תורמת 
למשק  התועלת  בחברה.  הפערים  ולצמצום  העבודה  פריון  להגברת  הכלכלה,  לפיתוח 

ש פרטי  מעסיק  שרואה  התועלת  על  עולה  מקצועית  ועל  בהכשרה  העובד  את  יכשיר 
התועלות לעובד עצמו. ההצדקה הכלכלית למעורבות ממשלתית ברכישת השכלה בכלל  
את   המלוות  חיוביות  חיצוניות  בהשפעות  אפוא  נעוצה  בפרט  מקצועיות  ובהכשרות 

 ההשקעה בהון אנושי. 

כיום בישראל ניתן לקבל מלגת קיום רק עבור השתתפות בהכשרות מתוקצבות, ורק אם 
הן    המשתתף הקיום מצומצם  מלגות  של  היקפן  דמי אבטלה.  ואינו מקבל  מועסק  אינו 

מ־  )פחות  המלגות  את  שמקבלים  המשתתפים  מספר  משתתפי    0.5%מבחינת  מכלל 
ש"ח לכל    6,000ש"ח לחודש, ועד    1,500ההכשרות המקצועיות( והן מבחינת סכום המלגה )

 תקופת ההכשרה(. 
 

)  שערך המכון  ממחקר   פורת,  ויזל שגית– אזאריהישראלי לדמוקרטיה   יעל מלצר אלון 
המתבסס על סקרים בקרב בוגרי  (,  מלגות קיום בתוכניות להכשרה מקצועית,  ירדן קידרו

מהכשרות   ונושרים  מקצועיות  לא  הכשרות  השפעה  קיום  שלמלגות  עולה  מקצועיות 
מהנשאלים שקיבלו מלגות קיום    80%- מבוטלת על הנכונות להירשם להכשרה. למעלה מ

אף טענו שללא מלגות    30%- טענו שלמלגה הייתה השפעה על החלטתם להירשם לקורס וכ
קיום הם לא היו נרשמים. ממצאים אלו מתיישבים עם ממצאי מחקרים בינ"ל שמצאו   



 

לקורסים ההרשמה  שיעורי  על  מלגות  של  וחיובית  מובהקת  בהם,   השפעה  וההתמדה 
 הכנסות נמוכות. בעיקר בקרב בעלי  

 
למימון מלגות "בוסט", כפי שמציע הסעיף, יכולה לכן להיות השלכה חיובית על שדרוג  
יש  זאת,  עם  לברך.  יש  כך  ועל  ומקצועיים,  טכנולוגיים  בתחומים  העובדים  מיומנויות 

ההכוון   לוודא שהדגש בהסכם על כך שהקריטריונים צריכים להיקבע בתאום עם מרכזי
זרוע   של  להנות  החרדיים  יוכלו  לא  חרדיים  שאינם  שפרטים  משמעותו  אין  העבודה, 

 ממימון ממשלתי בזמן ההכשרות.
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נמוך, " ולשלב אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלהן בשוק התעסוקה  לעודד תעסוקה  על מנת 
משרד  האוצר,  משרד  המדינה,  שירות  נציבות  נציגי  בהשתתפות  מקצועי  צוות  תמנה  הממשלה 
המשפטים, משרד החינוך, משרד הדתות, נציגי סיעות ש"ס ויהדות התורה, וכן גורמים נוספים, 

כך שנציבות  ,של תעודות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר ראשון כללי  .הכרתן  192.1שייבחן:  
שירות המדינה תכיר בתעודת "יורה" או "ידין" של הרבנות הראשית, טוען רבני, דרך ארץ, תעודת  

אקוויוולנטי, כתואר ראשון כללי, לצורך כשירות    A.B .רו"ח, תעודת הוראה מסמינרים ובתואר
ים תואר כללי וכן לעניין דירוג השכר והוותק בשירות המדינה. כמו כן  למכרזים ומינויים הדורש

משרד הפנים יכיר בתעודות הנ"ל לצורך כשירות להתמודד במכרזי הרשויות המקומיות. ניסיון 
.את סוגי התפקידים והמשרות   192.2שנים, ייחשב כתחליף לתואר;    5תעסוקתי משמעותי של  

טי שהסמכה לרבנות המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל בשירות הציבורי, בהן נכון ורלוונ
  192.4.הכרה בלימודים גבוהים תורניים;    192.3תיחשב כתואר רלוונטי לענין הכשירות הנדרשת;  

מס'   הממשלה  להחלטת  אימהות   4193.בדומה  של  זכאותן  תיבחן  הערבי,  למגזר  המתייחסת 
זכאות דרגת  לקבלת  לאוכלוסייה החרדית  מ  המשתייכות   192.5 ש"ש  24-להשתתפות המדינה 

חברות  . של  בדירקטוריונים  החרדי  לציבור  מתקנת(  אפליה  באמצעות  )לרבות  הולם  ייצוג 
הולם  לייצוג  בדומה  סטטוטוריות,  רשויות  של  ובמועצות  סטטוטוריים  תאגידים  ממשלתיות, 

לות וכן ליוצאי הניתן לנשים, לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לאנשים עם מוגב
 " .אתיופיה

 

כיום נדרש תואר ראשון כתנאי סף להגשת מועמדות לחלק הארי של המשרות בשירות  
המדינה )מדרג בינוני ומעלה(. דרישה זו משמשת כסנן המבצע ניפוי בסיסי ומעביר לשלב 

הדרישה להעלאת אחוז המועסקים בני החברה החרדית    המבחנים הון אנושי גבוה יותר.
 הציבורי נתקלת בקושי מציאותי בשל היעדר מועמדים העומדים בתנאי הסף. בשירות 

על מנת להתגבר על הבעיה, מבקשים מנסחי ההסכם לבצע שינוי בתנאי הסף הנדרשים על  
 מנת להגיש מועמדות למשרה בשירות הציבורי. 

מסמינרים תיבחן הכרה של תעודות מקצועיות הכוללות תעודות הוראה    192לפי סעיף  
הדורשים  ומינויים  למכרזים  כשירות  לצורך  ברבנות,  ומבחנים  לבנות(  לימוד  )מוסדות 

 תואר כללי בשירות הציבורי. כמו כן נכתב, תיבחן הכרה בלימודים גבוהים תורניים. 

  ( 193)ראו להלן סעיף    שינוי נוסף שמבקשים לעשות נוגע להכשרת נשים למקצועות הטיפול

)סעיף  נפרדיאמנם  הסעיפים   עוסק   192ם, והשדות בהם הם עתידים לחול הינם שונים 
בהכשרה פנימית של מטפלות לילדי הקהילה(,   193בשילוב חרדים בשירות הציבורי וסעיף  

אחד   כולל  ברציונל  מדובר  החרדית    - אולם  המקצועית  ההכשרה  את  להתאים  במקום 



 

המוענקת בחברה   לסטנדרטים המקובלים, יש להתאים את הסטנדרטים המקובלים לזו
 החרדית. 

 המהלך הכולל הזה הינו בעייתי מכמה סיבות: 

פגיעה בעקרון השוויון. בעוד שכל מי שאינו חרדי   • סיבה ראשונה הינה 
יצטרך לרכוש תואר ראשון על מנת להגיש מועמדות לתפקיד בשירות הציבורי,  

שגם    רעהו החרדי יוכל להגיש מועמדות על סמך תעודות שאינן אקדמיות וייתכן
על סמך הכרה בלימודים תורניים גבוהים. גם הנשים החרדיות תוכלנה להגיש  

 מועמדות רק על סמך תעודת לימודים בסיסית שאינה אקדמית. 

סיבה שניה היא הפגיעה במקבלי השירותים. הנמכת רף הכניסה לשירות   •
הציבורי יפגע בכלל אזרחי המדינה המקבלים שירותים מהמערכת המדינתית. גם  

כרה בהכשרת מטפלות בסמינרים עלולה לפגוע אנושות בטיב השירות אותו  הה
 יקבלו ילדים הזקוקים לטיפול המקצועי הטוב ביותר. 

סיבה שלישית הינה הפגיעה בשילוב החרדים הראוי שמתבצע, גם אם   •
מיליוני   מאות  השקיעה  המדינה  וחצי  כעשור  מזה  האחרונות.  בשנים  לאיטו, 

השכ והנגשת  בעידוד  ותארים.  שקלים  מקצועות  בשלל  לחרדים  אקדמית  לה 
המטפלות החרדיות שרכשו תואר ראשון ומתקדם, והכשרה מקצועית מובחרת,  
בנשים שלמדו במסגרת הסמינר. אלו שהשקיעו שנים   תמצאנה עצמן מתחרות 
רבות, עמל וכסף רב ורכשו תואר אקדמי וקיוו להשתלב בשירות הציבורי ימצאו  

רב  מול  כתף  אל  כתף  תורניים  עצמם  "לימודים  ובעלי  שונות  תעודות  בעלי  בות 
 שם קוד לכמעט כל גבר חרדי באשר הוא.  –גבוהים" 

יפגע אנושות בשילוב החרדים בו השקיעה המדינה סכומי  שינוי חוקי המשחק מיסודם  
ומרצם  כספם  זמנם,  ממיטב  להשקיע  האם  שישקלו  החרדית  החברה  מבני  אלו  עתק. 

בחשבו ייקחו  אקדמית  לטמיון,  בהכשרה  תרד  השקעתם  שכל  בהחלט  ייתכן  שבעתיד  ן 
 . בהתאם להסכם
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"על מנת לקדם שילוב בשוק התעסוקה ועל מנת לשפר את השירות לילדים הנזקקים בהתאמת  
המטופלת לקהילה  גורמי   ,המטפל  עם  התייעצות  לאחר  דלקמן  החוקים  את  תקדם  הממשלה 

רלוונטיים:   יכיר   193.1מקצוע  המנהל  כי  שיקבע  הבריאות,  במקצועות  העיסוק  לחוק  .תיקון 
לימודים  תוכנית  עבור  מקצועית,  להכשרה  מוסדות  ידי  על  שינתנו  מקצועית  הכשרה  בתעודות 

מחזיק   וכי  ראשון  תואר  לבוגרי  דומה  מעשית  במסגרות  והכשרה  בתחום  לעסוק  יוכל  תעודה 
וטיפול בקהילה בלבד להוראת שעה שנקבעה בתיקון   ,החינוך  )בדומה  ללא תואר אקדמי   4גם 

אומנויות,  193.2.לחוק( באמצעות  הטיפול  מקצוע  להסדרת  התורה  יהדות  סיעת  הצעת  את 
אקווי לימודים  לבוגרי  גם  יתאפשר  ושעות  וובמסגרתה  לימודים  שעות  בהיקף  הכשרה לנטים 

מעשית זהים ללומדי תואר ראשון, לקבל תעודת מטפל באמצעות אומנויות, על ידי לימודי תעודה 
 ".בהיקף שעות לימודים ושעות הכשרה מעשית זהים ללימודי תואר שני בתחום

הוספת הסעיף נובעת משני צרכים, צורך תעסוקתי בקהילה החרדית, וצורך של מטופלים. 
לחרדים ולשלבם בשוק התעסוקה. וכן הוא שואף לשפר את הסעיף מבקש לספק תעסוקה  

השירות שיינתן למטופלים, מתוך הטענה כי התאמת המטפל )החרדי( לקהילת המטופל  
 )החרדית( תסייע בכך.  



 

- ( במקצועות הבריאות )רפואה משלימה ומקצועות פרא193.1עניינו של הסעיף הראשון )
פואיים כמו ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות תקשורת, דיאטנות ועוד(, בהם ר

יוכלו לעסוק בקהילה גם מי שאין בידו תואר אקדמי, וכגון מי שקיבלה תעודת הכשרה 
( השני  הסעיף  יעקב.  בית  בא 219.בסמינר  מטפלים  בהכשרת  עוסק  מבקש (  הוא  ומנות. 

סמינרים  בוגרות  של  הכשרתן  כמו  אקדמית,  ולא  מקצועית,  הכשרה  לבעלי  לאפשר 
שברשותן תעודת הוראה מהסמינר )בית יעקב לדוגמא(, לקבל תעודת טיפול באומנויות  
לאחר הכשרה שאינה אקדמאית, במקום תואר שני. המודל המוצע מאפשר, אם כן, למי  

שהיא, להעניק טיפול נפשי למטופלים המתמודדים עם שלא קיבלה כל הכשרה אקדמית  
 הפרעות ברמות חומרה שונות. 

לנזקים   לגרום  עלולים  המוצעים  חרדיםההסדרים  ממי    למטופלים  טיפול  שיקבלו 
טיפול   במלואה,  מפוקחת  ואינה  מלאה,  אינה  נפשיים שהכשרתו  לנזקים  לגרום  העלול 

דרה שיספקו תעודה שווה גם למי שלא  רגולציה, מתן תקן ואספגיעה כפולה.  ול  מורכבים
המקובל   בסטנדרט  בני    -עומד  חרדים  הסתם,  מן  שיהיו,  למטופלים,  גדול  עוול  הינם 

שאינם   החלשות,  וההכשרות  השכבות  הטיפולים  מנעד  אודות  אמין  למידע  נגישים 
 העשירים יוכלו לממן לעצמם טיפול מקצועי יותר.  האפשריים, בעוד  

. מודל התעודות  בכלל המטופלים בישראלטופלים חרדים אלא  הסדר כזה יפגע לא רק במ
שתינתנה בסמינרים יועתק עד מהרה למוסדות הכשרה קצרי טווח למיניהם, שיזהו את 
הפוטנציאל הכלכלי שבהכשרות אלה, ויציעו אף הם לימודי תעודה. מצב זה יהווה בעיה  

עלול-כלל זו  פרצה  החרדי.  הציבור  של  אסונו  רק  ולא  למדרון  מדינתית,  להוביל  גם  ה 
סיעוד   לימודי  כמו  נוספות  הכשרות  לספק  לסמינרים  לאפשר  עלולים  ובהמשך  חלקלק 

   שיינתנו בקהילה.

בין מקבלות ההכשרה המקוצרת בסמינרים לבין סטודנטים לתואר    ההסדר מביא להפליה
 שני אשר יקבלו תעודה זהה רק לאחר שנות לימוד ארוכות והוצאות כספיות נכבדות 

'תעודת מטפלת' תייצר אצל לא בהכרח תרווחנה מהחוק המוצע.    מקבלות ההכשרה גם  
המחזיקה בה דימוי עצמי של מטפלת מקצועית עד שתווכח שהכשרתה לא תואמת את 

והמטופלים.   השוק  "טעימות"  צרכי  לתלמידות  תספק  בסמינר  ההכשרה  תוכנית 
ן הכלים לעזור למטופלים  ממקצועות בריאות הנפש, ובמהלך עבודתן, תגלינה שאין לה 

   ועליהן להשלים לימודים ופערי ידע.
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"הממשלה תפעל להגברת הייצור הסולארי במרחב הבנוי ובהסרת חסמים ובסיוע לכלל הרשויות 
רשות   המקומיות המעוניינות בהקמת מיקרוגרידים הכוללים אגירת חשמל המשתלבים באסדרות

החשמל. תקודם החלטת ממשלה רחבה בנושא עידוד אנרגיה ירוקה ומתקני אגירה בתיאום סיעת 
האנרגיה   משרד  מנכ"ל  בראשות  ועדה  תוקם  זה  סעיף  מימוש  לשם  בנוסף,  התורה.  יהדות 
בהשתתפות רשות החשמל, חברת החשמל, רמ"י ונציגים רלוונטיים נוספים, יוזמנו להופיע בפני 

י טכנולוגי  עטכנולוגיים ומקצועיים כגון הוועדה לענייני אנרגיה בשבת, המכון המד  הוועדה נציגים
 וגופים מקצועיים אחרים." 

 

נושא אגירת אנרגיה חשמלית הוא אתגר טכנולוגי גדול, חיוני להתפתחות משק החשמל  
בחשמל   השימוש  למשל,  כך  מיוחד.  באופן  המתחדשת  האנרגיה  ותחום  כללי,  באופן 



 

יה סולארית הוא לעת הזו בשעות השמש בלבד, ללא יכולת ממשית ישימה  המיוצר מאנרג
לאגור חשמל לשם שימוש בשעות ומועדים ללא קרינת שמש מספיקה. פיתוחים ישימים  
ויעילים לאגירת חשמל הם בעלי ערך כלכלי רב למשק ולסביבה, לייעול השימוש במקורות  

לפיתוח תש  ולייעול הקצאה המשקית  אנרגיה,  לרף  לייצור  אנרגיה בהתאם  ייצור  תיות 
 המקסימלי של צריכה צפויה בשיאי צריכה.   

מדובר באתגר טכנולוגי והנדסי ולא בעניין של יחסי דת ומדינה או בעניין ספציפי לשבת, 
הפרדתו   תוך  לכאורה  בשבת,  מתקנים  להפעלת  אגור  בחשמל  להסתייע  ניתן  אם  גם 

בחלק מן הקהילות החרדיות נמנעים    מחשמל המיוצר בשבתות בתחנות כח. במצב הקיים
פיראטיים   בחיבורים  מתחברים  ותחתיה  החשמל,  לרשת  מחיבור  וחגים  בשבתות 
לגנרטורים פיראטיים. אלה מותקנים לא אחת באופן לא בטיחותי, המסכן את הציבור  

 וההסדר כולו בעייתי גם לרשת החשמל הכללית.  

ס  עם  לתיאום  והכפפתו  חרדי  לאינטרס  הנושא  מן  ייחוס  מתעלם  התורה  יהדות  יעת 
העובדה שפתרונות הולמים לנושא האגירה אינם עניין פוליטי אלא הם אתגר כללי בעל  

 פוטנציאל רחב לייעול משק האנרגיה ומחייב ידע מקצועי וטכנולוגי מתקדם וייחודי. 

 
 

 199סעיף 
 

שר   ידי  על  שקודמו  הכשרים  לקווים  הנוגעות  התקשורת  משרד  החלטות  התקשורת  יבוטלו 
ה חוק    יום  30תוך    36-בממשלה  הצעת  על  רציפות  תחיל  הממשלה  הממשלה.  הקמת  מיום 

מס'   )תיקון  ושידורים(  )בזק  מפלגת 76התקשורת  עמדת  הקואליציה.  סיעות  כל  עם  בתיאום   )
רציפות על הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון אגודת ישראל היא, שהממשלה תחיל  

, והחוק יקודם 2022  –( )הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת(, התשפ"ב  76מס'  
. כמו כן תבוטל 30.1.23ויאושר בהתאם לאמור בהצעת החוק הרצופה בזה, וזאת לא יאוחר מיום  

תחרו חסמים  "הסרת  בעניין  התקשורת  משרד  מיום  החלטת  כשר"  קו  בשירות    1.5.22תיים 
ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כמו כן תבוטל החלטת משרד התקשורת בעניין "הוראות לאיסור  

ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כמו   25.7.21חסימת אפשרות החיוג למספרים מסויימים" מיום  
ות בטכנולוגיות ישנות" כן תבוטל החלטת משרד התקשורת בעניין "סגירת רשתות רט"ן הפועל

ותיקוני הרישיון שנעשו בהתאם. כל האמור יבוצע לא יאוחר מחודש ממועד חתימת    27.6.21מיום  
בקריאה שניה ושלישית יוצג נוסח מוסכם על מועצות   24/3637קודם העברת החוק פ/  הסכם זה.

 ." גדולי התורה של אגודת ישראל ושל דגל התורה

 

ה הייתה, בין היתר, לאפשר לחרדים לעבור לשירות טלפון  מדובר בביטול רפורמה שאמור
כשר שלא קיבל הכשר מוועדת הרבנים. יש להדגיש שהרפורמה לא מנעה מחרדים להיות  

אלא נועדה לאפשר לאדם חרדי שמספר הטלפון שלו בעל קידומת  רשומים לטלפון כשר  
שר מוועדת הרבנים המשויכת לקו טלפון כשר יוכל לעבור לשירות כשר אחר שלא קיבל הכ

בנוסף,  .לתקשורת, או לרכוש שירות טלפון שאינו כשר ולהישאר תחת אותו מספר טלפון
לתיוג   גם  אלא  התוכן,  לשיטור  רק  לא  דרך  מהוות  הכשרים  המספרים  של  הקידומות 
חברתי באוכלוסייה החרדית )לדוגמא, קבלה למוסדות חינוך חרדיים ספציפיים מותנית  

 עם קידומות ספציפיות.( בהצגת מספרי טלפון  
 

החלטות משרד התקשורת ביחס לקווי טלפון כשרים. החלטות   קובע כי יבוטלו 199סעיף 
את   שר להסדיר  ובראשונה  בראש  נועדו  הכשרים  הטלפונים  בתחום  היוצא  התקשורת 



 

התחום ולשלב תחרות לטובת משתמשי הטלפונים הכשרים וכן לקדם את השימוש שלהם 
יותרברשתות   לטובת זאת,    .הטכנולוגיה המתקדמות  לפנות תדרים  מנת שיתאפשר  על 

ההחלטות המתבטלות נוגעות לאפשרות    ,שימושים אזרחיים ובטחוניים אחרים. כך למשל
החופשית לניוד מספרים כשרים, לאיסור חסימת מספרי טלפון מקוצרים למוקדי חירום 

התנגדות החרדים להחלטות אלה  ולמדינה ומוסדותיה וכן למעבר לרשתות מתקדמות.  
על השימוש ההולך     "ועדת הרבנים לענייני תקשורת"יסודה בניסיון לשמר את הפיקוח של  

נחל עד כה הצלחה רבה ומחקר  וגובר בטלפונים סלולריים בחברה החרדית. פיקוח זה 
מתוך   כי  מראה  לדמוקרטיה  הישראלי  במכשיר   97%המכון  המשתמשים  החרדים  מן 

הרבנים,    72%סלולרי,   ועדת  לפיקוח  הנתון  חכם  לא  כשר  במכשיר  זאת    12%עושים 
  16%משתמשים בטלפון חכם וכשר שאינו מפוקח אולם חסום לתכנים לא רצויים ורק  

מפוקחת   אינה  היא  כמונופול,  מתנהלת  הרבנים  ועדת  ופתוח.  חכם  בטלפון  משתמשים 
אלפי תלונות למשרד והתנהלותה הביאה לביקורת ציבורית קשה, לעצומות משתמשים ול 

 התקשורת בנושאים אשר משרד התקשורת פתר באמצעות ההחלטות שכעת יבוטלו.  

ניתן להעניק שירותים מותאמים לטלפונים כשרים,  גם ברשתות המתקדמות  יובהר כי 
להישאר את הציבור  אין סיבה לחייב    -ולכן, גם במסגרת השמירה על "הגבהת הגדרות"  

 ברשתות דור קודם.  

 
ל הרפורמה גם השלכות כלכליות על האוכלוסייה החרדית, כיוון שאלו המעוניינים  לביטו 

 בגישה לתוכן "פתוח" נאלצים לקנות ולממן שני מכשירים וקווי טלפון במקביל.  
 

 

 205לסעיף 
 

את השירותים הממשלתיים והציבוריים שניתנים לציבור באמצעות   "הממשלה תתאים ותנגיש
יוכל לקבל   –האינטרנט   נגישות או משתמשות באינטרנט, באופן שכל אדם  לאוכלוסיות שאינן 

 "  .שירות ממשלתי לפי מצפונו ואורח חייו

 

שניתנים   והציבוריים  הממשלתיים  השירותים  כי  קובע  הקואליציוני  להסכם  זה  סעיף 
אמצעות האינטרנט, יותאמו כך שכל אדם יוכל לקבל שירות ממשלתי גם שלא  לציבור ב

של קבוצות באוכלוסייה שאינן    ן באמצעות האינטרנט. לכאורה, זהו הסדר הרגיש לצרכיה
סיבות   ממגוון  באינטרנט,  לשימוש  אוריינות    –נגישות  והעדר  לקויות  תשתיות  כמו 

ואכן,   "דיגיטאלית.  של  ממשית  בעיה  בכלל    , "דיגיטאליפער  קיימת  בעיה  שהיא  אלא 
, או  אצל קשישים נעדרי אוריינות דיגיטאלית, בפריפריה ללא תשתיות   , כמוהאוכלוסייה

יש חשיבות להתמודד עם בעיה  וכו'.    באוכלוסיות המתקשות בשל קשיי שפה או מוגבלויות
   זו ולצמצם את הפגיעה שנלווית אליה.

ציבוריים   ששירותים  היא  הדיגיטאלי  הפער  עם  להתמודדות  המוצא  שנקודת  אלא, 
באמצעות האינטרנט משפרים את השירות לציבור ואת יעילות השירותים הממשלתיים 
באופן משמעותי ביותר. מהפכת התקשוב שממשלת ישראל קידמה בעשור האחרון שיפרה 

וזמינותם   הממשלתיים  השירותים  את  משמעותי  מצויה  באופן  ישראל  ועדיין  לציבור 
ה  מדינות  למרבית  יחסית  נמוך  המידע   CD OE  -במקום  מרכז  מסמך  שמצביע  )כפי 

 "היבטים בקידום ממשל דיגיטאלי: מבט משווה"(.   2020והמחקר של הכנסת מפברואר 



 

נעשה בדרך כלל   ההתמודדות עם פער דיגיטאלי, המונח גם לפתחן של מדינות אחרות, 
הא קירוב  בהעמדת באמצעות  כמו  באינטרנט,  לשימוש  וסיוע  המתקשות  וכלוסיות 

עם  יחד  ציבוריות,  בספריות  הציבור  לשימוש  האינטרנט  לרשת  המחוברים  מחשבים 
שירותי ייעוץ והנחיה. אמנם, ייתכנו בהחלט מצבים בהם יש להמשיך ולהנגיש שירותים 

לא נגישות-בדרכים  אוריינות,  לקדם  רב  מאמץ  מושקע  אך  ופתרונות    דיגיטאליות, 
 מתווכים אחרים לקידום השימוש הכללי בכלים הדיגיטאליים.  

בהסכם לא מבוססת על  לעומת זאת,  ניסוח סעיף זה בהסכם מעורר חשש כי הכללתו  
אוכלוסיות   לשילובם טובת  הפתרונות  למציאת  עד  אוריינות,  נעדרות  או  מוחלשות 

ינם מוטרדים מצרכיהם של המתאים ונגישותם לשירותים יעילים אלה, ומנסחי הסעיף א
ב שירות  אלה. אלא, שהכללת הסעיף בהסכם מתמקדת  לקבל  הנתונה  לכאורה  "זכות" 

 של אדם.    "מצפונו" ו"אורחות חייו"  דיגיטאלי בשל -לא ממשלתי 

 

 

 

 


