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רשות האסדרה

היבטים של זכויות אדם ושוויון
מוגש לוועדת חוקה חוק ומשפט

תקציר מנהלים

מתהליכיםבירוקרטיה,מעודףנפגעשלאבישראלאדםאיןציבורי.אינטרסהיאמיטביתאסדרה

כלשתבחןרשותשלהקמתהבהם.לעמודניתןשבלתימקריטריוניםרשיון,לקבלתארוכים

ההתנהלותדרכילשיפורלתרוםעשויההשונותהשלטוןרשויותשלידןתחתהיוצאתאסדרה

שלהכלכלייםלהיבטיםרקנוגעתאינהאסדרהכילזכור,ישזאתעםיחדהישראלי.במשק

תחומילכלולחייביםלבחוןתדרשכאמורשרשותכן,אםהנושאים,האזרחית,ההתנהלות

התיחסות רחבי היקף ולכלול התמחויות שונות.

ההיבטיםאתלהדגישזהבמסמךמבקשיםאנושונות,מסיבותלנבועיכוליםבאסדרהכשלים

רבהמורכבותהמבטאים–הכנסתבפנישעומדתבהצעהמספיקביטוימקבליםאינםכישנראה

יותר מאשר "הגברת תחרות" או "צמצום עלויות" גרידא.

מתחוםשאינםלתחומיםהשונותהרשויותשלהעיוורוןהואאסדרה,שלהידועיםהכשליםאחד

אסדרההסביבה,הגנתבתחוםרבותפעמיםלוקהצרכנות,תחומישלאסדרהכךעיסוקם:

הנגשהשללסוגיותעיווריםכלכלייםמשרדיםמיגדריות,להשלכותרגישהאינהתחבורהבנושאי

לבעלי מוגבלות, וחסרה מודעות להתאמה תרבותית ואתנית.

להציףצריכההאסדרהרשותמענה.לתתוצריכהיכולהעצמאית,רשותהללו,בנקודותבדיוק

שאינםהתחומיםבקיאים,הםאיןבהםלאסדרה,הרלבנטייםהתחומיםאתהמאסדרים,בפני

מתחום מומחיותם ולכן עלולים להנזק מאסדרה חדשה כאמור.

הרשויותשלללקונותמענהוליתןכאמור,כוללמבטלהציגתוכלהאסדרהרשותכילהבטיח,כדי

בהתאםהאסדרה.רשותתידרשלהםנוספים,התיחסותתחומיברור,באופןלהגדירישהשונות,

באופןעליה,האמוניםהשריםואתהרשותבמליאתהמכהניםהתפקידיםבעליאתלהתאיםיש



הנוספים,הרביםלהיבטיםאלאאסדרה,שלהישיריםהכלכלייםלהיבטיםרקלאמענהשיתן

שבלעדיהם, מדובר בחוות דעת חלקית וחסרה.

שאינםלהיבטיםהתיחסותישמלכתחילה,החוקבהצעתשהוגדרוהמטרותעל-פיגםויודגש,

בהצעתהמוגדרותלביצועהפרקטיקותלביןכאמורההצהרותביןפערקייםאולםבלבד,ממוניים

לגביהםהנוספיםהתחומיםאתולפרטהרשותומטרותההצהרותאתלהתאיםמציעיםאנוהחוק.

החקיקה,פרטיאתולהתאים"חברתי"הכלליבמושגלהסתפקולא–מוצעתאסדרהלבחוןיש

כך שיתמכו במטרות הללו.

בין הנושאים שהרשות תידרש אליהם יש להוסיף:

באופןשוניםלמיגדריםהתאמה–האסדרהשלמגדרייםהיבטים-ולהט"בנשיםזכויות●

שוויוני

מחקריםמפורשת.כוונהולאמודעותחוסרשלתוצררבותפעמיםהיאמגדריבשוויוןפגיעה

קבלתבעתלבתשומתחוסרבשלובלהט"בבנשיםכלכליתפגיעהעלמצביעיםרבים

עלמגדריותהשפעותבחינתבשוק.בהתמודדותממשיקושישמייצרבאופןהחלטות,

אסדרה חדשה מוצעת חייבת לעמוד בבסיס כל רשות, אשר מטרתה לבחון אסדרה מיטבית.

ישירההשפעההסביבה,הגנתשלהיבטים-האקליםבמשברומאבקסביבתיותזכויות●

על הסביבה, חלופות רלבנטיות, השפעות ארורות טווח על משבר האקלים

ההשלכותהאקלים.במשברלמאבקלפעול–ניכרבאיחוראםגם–החליטהישראלממשלת

שאינולמירבים,בתחומיםונסתרותמסויימיםבתחומיםברורותזהבהקשראסדרהשל

כללבחוןדחוףצורךישהאקלים.במשברובמאבקהסביבהעלבהגנהיום-יומיבאופןעוסק

ברגולציהעסקינןכאשרוחומרקלסביבתית,מבטמנקודתרשותיתאוממשלתיתפעולה

חדשה, האמורה לתת  מענה מעתה והלאה.

מרכזואתנית,לאומיתזהותזהובכללהישראליבציבורשונותקבוצותביןשוויון●

ופריפריה, צורות התישבות שונות

והתיישבותית.גיאוגרפיתגםכמותרבותית,מבחינהמותאמתלהיותחייבתאסדרה

פניעלרובקבוצותהפריפרייה,פניעלהמרכזלטובתפועלתמוצעתאסדרהרביםבתחומים

קבוצות מיעוט. יש להדגיש את המחוייבות לשוויון כאמור.
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האסדרהשלגיללפיבהתאמהצורךישהאם–גילשלהיבטים-ותיקיםאזרחיםזכויות●

ואופן ביצועה, תוך שימת דגש על הנגשה טכנולוגית מותאמת גם לזקנים

צורת האפליה המאופיינת בעיוורון נושאיה יותר מכל צורה אחרת, היא האפלייה על רקע גיל,

יש להבטיח שהרשות תהא מודעת לצרכים ולאופן ההתנהלות המתנה על בסיס גיל ובכלל זה

התאמה טכנולוגית, שלא תפגע בזכויות אנשים, על רקע גילם.

זכויות אנשים עם מוגבלות●

עםלאנשיםותאפשרוחושית,פיזית–ההנגשהתנאיבכלתעמודשאסדרהלהבטיח,יש

עדייןרביםתחומיםההנגשה,חוקילמרותהישראלי.במשקשוויוןבאופןלהתנהלמוגבלות

עםבאנשיםהפגיעהכילהבטיח,חייביםושוב.שובהיישוםנדחהובאחריםהוסדרולא

מוגבלות לא תימשך וכל כל אסדרה חדשה תיקח בחשבון התנהלות מיטבית בהתאם.

זכויות עובדים - בחינת ההשפעה על עולם העבודה●

הישראליהמשקוכיו"ב.תפקודםאופןמעמדם,עובדים,עלהשלכותלהיותעשויותלאסדרה

שכרהמשתכריםהעובדיםשיעורכאשרהמפותחות,במדינותהגדוליםשכרבפעריםמאופיין

שלמעמדםאתלהבטיחחייביםאסדרהבבחינתועולה.הולךמוגנים,ואינםמינימום

שינוייםשלהמשמעותואתהעסקהבאופןשינוייםעלההשפעותאתלבחוןישהעובדים,

כאמור.

שמירת זכויות - בחינת השלכות ציבוריות של האסדרה ודרך ביצועה●

ישירבאופןשניתןמשירותהרשות,שלפעולתהדרךאתמשנההאסדרההאםלבחוןחייבים

עלנעשיתכאמורהפרטההאםהאםלהדגישזהובכללהמשקיותהשלכותיהומהלהפרטה

כאמור,הפעילותאופןוכיצדרווחיםמיקסוםלמטרתאוציבוריתלמטרההפועליםגופיםידי

עשוי להשפיע על התנהלות המשק לטווח הארוך.

הזכות לפרטיות●

ביןכאמור,מהאסדרההנובעתבפרטיות,האפשריתהפגיעהלנושאתידרשהאסדרהבחינת

האפשריתהפגיעהעלדגשתוךשלו,ההפעלהבדרךוהןהמוגדרמההסדרישירבאופן
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מידעעלהגנהכאמור,מאיסוףוהמנעותמידעאיסוףטכנולוגיים:באמצעיםבשימוש

והאמצעים לביצועה.

הרכב מוסדות הרשות
המפורטות.למטרותמענהשיתןבאופןההרכב,אתלתקןיש–הרשותמוסדותהרכבלעניין

(למעטכלכליהואהעיקריעיסוקםנושאאשרציבור,ונציגיממשלהנציגיכוללהנוכחיההרכב

שר המשפטים).

קבוצותייצוגעלמגדרי,שוויוןעלהאמוניםנציגיםבושיכללוכךההרכב,אתלתקןיש

מיאתלצרףישכןומוגבלות.גילרקעעלושוויוןהתאמההבטחתעלמגוונות,אוכלוסייה

שאמונים על שוויון הזדמנויות בעבודה, ועל היבטים של סביבה ומשבר האקלים.

להלן הצעות מפורטות לתיקון הצעת החוק: פרק א'

החוקמטרות–1לס'והוספהלתיקוןהצעות

זהובכללבציבורשונותלקבוצותנגישותהבטחתתוךוהכליבוא:האמוראחרי),6(בס"ק

אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות.

הבאים:הסעיפיםיבואו8ס"קלאחר

מגדרי;שוויוןוהבטחתמיגדריתהתאמההאפשר,במידתהמבטיח,באופןנקבעתהאסדרה)9(

עקיפיםהיבטיםועלישירבאופןהסביבהעלהשפעתהבחינתתוךנקבעתהאסדרה)10(

העשויים להשפיע על משבר האקלים, תוך בחירה באופן המיטבי מבחינת הסביבה והאקלים.

זהובכללשונותציבורלקבוצותהתאמההאפשר,במידתהמבטיח,באופןנקבעתהאסדרה)11(

קבוצות מיעוט לאומיות ואתניות, מקום מגורים - מרכז ופריפריה וצורות התיישבות.

זהובכללשוניםבגיליםלאנשיםהתאמה-לציבורהנגשתהבחינתתוךנקבעתהאסדרה)12(

לאזרחים ותיקים, הנגשה לאנשים עם מוגבלות.

כןהמאורגנת;העבודהזהובכללהעבודהעולםעלהשפעתהבחינתתוךנקבעתהאסדרה)13(

תוךהפרטה,באמצעותאוישירה,שלטוניתכפעולהביצועה,אופןשלהציבוריותההשפעותיבחנו
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מקסוםלשםהפועליםוגופיםציבוריתמטרהלקידוםהפועליםגופיםבאמצעותפעולהביןאבחנה

רווחים.

עללהגןהצורךעלזהובכלללפרטיותהזכותעלהשפעתהבחינתתוךנקבעתהאסדרה)14(

צמצום,שלבדרךטכנולוגייםבאמצעיםלפעולהצורךעלדגשתוךהפעלתה,בדרךגםפרטיות

ברוריםקריטריוניםוכןשנאסףמידעעללהגנהכלליםוקביעתנתוניםאיסוףשלהניתןככל

לשימוש במידע כאמור.

בברכה,

עינת עובדיה, מנכ״לית

ייעוץ משפטי וכתיבה: עו״ד יפעת סולל
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