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מרכז המחקר  והמידע

מספר  הצעות  החוק שהונחו על שולח ן 

הכנסת 

17) 09-06(4,7994,363424

15) 03-99(4,5664,201303

11)88-84 (1,062769289

5) 65-61 (487204273

1) 51-49 (2302228

סך הכול כנסת

ה צעות חוק 

ה צעות חוק  

פרטיות

ה צעות חוק  

ממשלתיות



מרכז המחקר  והמידע

שיעור הצעות  החוק הפרטיות לעומת  

ההצעו ת הממ שלתיות
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מכלל הצעות החוק



מרכז המחקר  והמידע

חוקים שמקו ר ם בהצעות חוק פ רט יות

17) 09-06(4,799463226

15) 03-99(4,566472241

11)88-84 (1,06229171

5) 65-61 (48728235

1) 51-49 (2302271

סך הכול כנסת

ה צעות חוק 

חוקים חוקים 

שמקורם 

בה צעות חו ק 

פרטיות



מרכז המחקר  והמידע

מהם  תפקי די החקיקה  הפרטית   

בעיצ ו ב המ דיניו ת  החברתית   

? בישראל 



מרכז המחקר  והמידע

הצעות  חוק פרטיות שנדונו בוועדת 

הרווחה והבריאות, העבודה

17) 09-06(22729 %71 %

16) 06-03(15621 %79 %

15) 03-99(22415 %85 %

מספר הצע ות כנסת

חוק שנדונו 

בוועדה

שיעור הצע ות 

החוק  

הממשלתיות

שיעור הצע ות 

החוק  

הפרטיות



מרכז המחקר  והמידע

מקור  החוקים שאושרו  בו ועדה

176245 %55 %

166139 %61 %

157434 %66 %

שיעור חוקים כנסת

החוקי ם 

שמקורם 

מהצעות  

ממשלתיות

שיעור 

החוקי ם 

שמקורם 

מהצעות  

פרטיות



מרכז המחקר  והמידע

, מקור החוקים שאושרו בוועדת העבודה

הרווחה והבריאות בכנסת

17- ה
מקור החוקים שאושרו בוועדה בכנסת ה-17

55%

45%

הצעות חוק פרטיות

הצעות חוק ממשלתיות



מרכז המחקר  והמידע

שיעור החוקים שאושרו בוועדה מכ ל ל 

ההצעו ת מאותו מקור

1743 %21 %

1673 %30 %

1576 %26 %

ש י ע ור ה ח ו קי ם  כנסת 

מכל ל הה צ ע ות  

המ מש לת י ו ת

ש י ע ור ה ח ו קי ם  

מכל ל הה צ ע ות  

הפרט י ו ת 



מרכז המחקר  והמידע

הרווחה , חוקים שאושרו בוועדת העבודה

פי גופים-על, והבריאות

%8% 4%12אחר 

4%3%3%רו ו ח ה 

% %18 %21 14בריא ו ת 

% %31 %29 32ת "תמ

% %40 %35 46בי ט ו ח לא ו מ י 

ח וק י ם גוף 

שמק ור ם 

ממ שלת י 

ח וק י ם 

שמק ור ם 

פרט י 

סך הכ ול  

ח וק י ם 



מרכז המחקר  והמידע

תפקיד י החקי קה הח ברתית  הפר ט ית

התנגדות למדיניות קיימת או למדיניות מוצעת�

קביעת מדיניות בהעדר מדיניות�

תיקון מדיניות קיימת�

או שירות קיימים/עיגון בחקיקה של זכות ו�



מרכז המחקר  והמידע

הצעה  שמש מ עותה התנגדות למדיניות 

קיימת או למדיניות מוצעת 

לרוב ההצעה מביע ה עמדה במחלוקת ערכית אשר �
למדיניות המוצעת

הדוגמאות המובהקות ביותר הן אלה העוסקות �
בהתנגדות להפרטה של שירות מסוים

במקרים רבים לצד מסלול החקיקה הפרטית ישנה �
פעילות פרלמנטרית נוספת ואף מרכזית יותר 

תוכנית , מעונות הפנימייה לבעלי פיגור שכלי(
)ויסקונסין



מרכז המחקר  והמידע

הצעת  חוק ביטוח בריאות ממל כתי 

תיקון שירותי הרפואה המונעת ושירותי (

2007-ז"התשס, )הבריאות לתל מיד
זה חוק שמבטא את הרצון הכללי בבית : "כ דב חנין"חה

הנבחרים ואת הרצון הכללי בציבור להגן על 

המערכות החיוניות האלה של שירותי הרפואה 

החוק הוא מאוד פשוט מדובר כאן ... המונעת 

).25.3.2008" (בשאלות ערכיות

הצעת החוק הזו היא הצעת חוק : "נציג משרד האוצר

מבנית ברמה שמדב רת בכלל על איך ממשלה פועלת 

).23.7.2008.." (ואיך ממשלה נותנת שירותים



מרכז המחקר  והמידע

קביעת  מדיניות בהעדר מד יניות

חוסר נכונות לקבוע מדיניות מצד הממשלה �

חוסר יכולת לקבוע מדיניות בנושא מסוים מצד �

הממשלה

-הכרה בצרכים הקיימים או החדשים ועל כן אי-אי�

הכרה בצורך במדיניות שתיתן מענה על  צרכים 

אלה



מרכז המחקר  והמידע

חוק הסדרת העיסוק במקצועות 

 2007-ז "התשס, הבריאות

כ טיבי הוא חוק "החוק של חה: "כ אריה אלדד"חה

מן הראוי היה שמשרד הבריאות היה . חשוב

...מחוקק אותו מזמן ומונע מתן תעודות הכרה

כ טיבי לקח את טיוטת החוק שהיתה מונחת " חה

והפך , כאבן שאין לה הופכין במשרד הבריאות

" אותה להצעת חוק שהכנסת יכולה לעבוד עליה

)8.9.2008.(



מרכז המחקר  והמידע

חוק הסדרת העיסוק במקצועות 

2007-ז "התשס, הבריאות

הסוגיה הזו : "..ל מש רד הבריאות דאז"מנכ, בועז לב

. מונחת לפתחנו הרבה שנים בניסיון להסדיר אותה

שנים ארוכות ניסינו להסדיר את המקצועות 

הרפואיים באמצעות חוק המסגרת למקצועות 

למרות שנים ארוכות והרבה מאוד , הרפואיים

העלינו חרס בידינו , דיונים שהשקענו בנושא הזה

).17.7.2007" (להביא את הנושא הזה לחקיקה



מרכז המחקר  והמידע

הצעת  חוק ביטוח בריאות ממל כתי 

, )סמכות נציב קבילות הציבור-תיקון(

2005-ה "התשס 
, כששאל תי את שר הבריאות: "..כ אריה אלדד"חה

אין , אין לנו אמצעי א כיפה, הוא אמר לי נכון מאוד

תציע  ...כלים בידי הנציבה לאכוף החלטה מחייבת

כשתמהתי למה הממשלה לא עושה . הצעת חוק

הוא סיפר לי את הצרות שלו שהצעת חוק , את זה

" כזאת היתה לוקחת לו שנים ארוכות

)31.5.2005.(



מרכז המחקר  והמידע

תיקון מדיניות קיימ ת

חוסר נכונות מצד הממשלה ל תקן יכול לנבוע מאי �

נכונות לעשות כן בשל -הכרה בצורך לתקן או מאי

עלות תקציבית או בשל מגבלות פוליטיות

במקרים רבים הכנסת מקדמת תיקון מסוים בניגוד �

, לעמדת הממשלה ובהמשך הממשלה  מצטרפת

"למזער נזקים"תוך הבנה שכל שנותר לה הוא 



מרכז המחקר  והמידע

חוק משפ חות חיילים שנספו  במערכ ה 

, ) 28תיקון מספר ) (תגמול ים ושיקום(

  2007-ח "התשס 
הבעיה היא לא רק שהממשל ה : "כ לימור לבנת"חה

לא זזה או תופסת טרמפ על הצעת חוק פרטית 
 חברי כנסת 61 שאני יזמתי והצטרפו אליה עוד 

אלא בכך שהממשל ה לא זזה , מכל סיעות הבית
... עד אשר אני ביחד עם חבריי הכרחנו אותה לזוז

היא . ולכן הממשלה הזדרזה, היה קונסנזוס כללי
" פחדה שנעביר את זה בניגוד לעמדתה

)6.11.2007.(



מרכז המחקר  והמידע

חוק משפ חות חיילים שנספו  במערכ ה 

, )30' תיקון מס) (תגמול ים ושיקום(

2009-ע "התש
-ה חוק הנוכחי יתקן עיוות רב: "שר הביטחון אהוד ברק

לא הסתרתי את ...שנים שיצר שכבה של ידועות בציבור

הנוגע ליסודות הערכיים , דעתי שבנושא מעין זה

נכון שהחוק או , והעמוקים של חיינו כאן כעם וכמדינה

משלא , אולם. תיקונו יהיו ממשלתיים ולא פרטיים

הננו תומכים כאמור , חרף ב קשתנו, נסתייע הדבר

בתיקון המובא היום לה צבע ה וה ממשלה מאשרת בכך 

). 23.11.2009" (גם את הע לות התקצי בית של החוק



מרכז המחקר  והמידע

עיגון זכות או שירות  בחקי קה

עיגון זכות בחקיקה בשל התפתחות נורמה של �

)זכות לישיבה בעבודה(פגיעה בזכות זו 

עיגון החובה לספק שירות מסוים על אף שהוא ניתן �

כדי לחייב את המדינה לתקצב אותו או , שלא בחוק

לקבוע קריטריונים למתן השירות



מרכז המחקר  והמידע

-ז"התשס , חוק הזכות לע בודה בישיבה

2006

זו מסוג הצעות החוק שאתה : "כ שלי יחימוביץ"חה

הרי . יכול לשאול את עצ מך למה בעצם לחוקק זאת

כשאדם עומד במקום אחד ועושה , בסופו של דבר

מדוע , את אותה עבודה שהוא יכול לעשות בישיבה

אבל מתברר שאכן צריך . בעצם לא לתת לו כיסא

).19.7.2006" (חוק בשביל הדבר הזה



מרכז המחקר  והמידע

)  טיפול וה שגחה(הצעת  חוק הנוער 

, )מסגר ת חוץ ביתית לקטין נזקק(

2005-ו"התשס 
לא היה , אילו היינו מדינה מתוקנת: "...כ רן כהן"חה

שאם בית , נאמר בה...צריך את הצעת החוק הזאת
, משפט ב מדינת ישראל או ועדת החלטה

מחליטים להוציא ילד , פי החוק-שמוסמכת  על 
אז המדינה ...מחזקת הוריו כיוון שהוא חי בסכנה

צריכה לדאוג שתהיה לו מסגרת חוץ ביתית שהוא 
נדמה לי כי אין הצעת חוק ...יוכל לחיות בה

..."שהצורך בה פשוט וטבעי יותר



מרכז המחקר  והמידע

)  טיפול וה שגחה(הצעת  חוק הנוער 

, )מסגר ת חוץ ביתית לקטין נזקק(

2005-ו"התשס 
בשעה שאני הייתי במשרד היו : "כ אברהם רביץ"חה

 ילדים בצווי בית משפט  שהיו צריכים להיות 530
המסלול של . ולא היה להם פתרון, במוסדות

בהסכמת ההורים או שלא , הוצאת ילד למוסד
החוק הזה . קיים מבחינה חוקית, בהסכמת ההורים

, בא לעמוד אל מול הקשיים של משרד האוצר
ולחייב את משרד האוצר לעשות את מה שהוא 

לו היינו יכולים לסמוך על . צריך לעש ות גם בלי חוק
משרד האוצר שהוא היה מעלה את הילדים על 

" לא היינו זקוקים לחוק, ראש שמ חתו
)31.10.2006.(



מרכז המחקר  והמידע

אנחנו פעלנו לפי חוק : "מוטי וינטר משרד הרווחה
כאשר לא , כאשר היה לנו מכסות סידרנו, התקציב

מה אומר חוק רן כהן . היה לנו לא סידרנו
זה שצריך ליישם את החלטות בית , האורגינאלי

אבל למה אתה עושה , אין לי בעיה עם זה. משפט
לא יתכן שרק הילדים שנמצאים ...?את החוק

ולשאר , בחוץ ביתי יזכו בהטבות ובכיסוי ובחקיקה
אנחנו חשבנו שהחוק . הילדים לא תהיה התייחסות

, הזה עלול לפגוע במדיניות המרכזית של המשרד
... ולכן התנגדנו, שהיא מדיניות עם הפנים לקהילה

, אני אומר שחוק רן כהן שימש מנוף להרבה מאוד
" בלי זה זה לא היה קורה, וצריך להגיד את זה

)27.2.2008.(



מרכז המחקר  והמידע

תודה ר בה


