
 רשימת הנושאים

 תתחילו לחגוג עם כל ההנחות? סיימתם ללמוד•

רוכשי יחידות נופש יוכלו לבטל את  : קלאב הוטל•
 ההסכם

לא יתקיים קיזוז קולות עם : קבעה' יחימוביץ•
 הקואליציה

אוסף זיכרון  "ו הכריז על דפי העד של יד ושם כ"אונסק•
 "  עולם

כל אזרח ייחשב תורם איברים אלא  : משרד הבריאות•
 אם יסרב מיוזמתו  
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 ? סיימתם ללמוד
 תתחילו לחגוג עם כל ההנחות

היום מגיעה לסיומה שנת הלימודים בחטיבות  
העליונות וזה בדיוק הזמן לעשות תוכניות לחופשת  

משרד החינוך מעניק  , אם חסרים לכם רעיונות. הקיץ
תלמידים , לכם כרטיס הטבות מיוחד שנותן לכם

 מלא הנחות בכניסה לאתרים שונים, יקרים
  ynet 20.06.13  :פורסם 

 הכרטיס המיוחד



אני רואה במערכת החינוך גורם משמעותי שאחראי "
אומר שר , "גם לפעילותם של התלמידים בחופשת הקיץ

אלף בני   700-לרגל יציאתם של כ, הרב שי פירון, החינוך
,  לפיכך. לחופשת הקיץ, תלמידי החטיבה העליונה, נוער

כרטיס  בחר משרד החינוך להעניק לכל התלמידים 
 . שיעשיר את בילוי הפנאי שלהם, הטבות

  השר שי פירון
 נועם מושקוביץ: צילום

http://go.ynet.co.il/pic/briut/0%29.pdf
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ג של תלמידי חטיבות הביניים  "שנת הלימודים תשע
.  20.6.2013( 'ה)תיחתם היום ( ב"י-'כיתות ז)והתיכונים 

  70,000-למעלה מחצי מיליון תלמידים ועוד כ, בתוך כך
מערכת . "עובדי הוראה יחלו את חופשת הקיץ שלהם

שמכיר את נוף ארצו  , החינוך שואפת לטפח בוגר משכיל
אמר השר  , "את גיבורי תרבותו ומורשתו, ומולדתו

לכרטיס ההטבות שותף משרד התרבות  . פירון
 .  והספורט

  השר שי פירון
 נועם מושקוביץ: צילום
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,  כאמור, החליט, לקראת יציאת התלמידים לחופשה
להעניק לכל תלמידה , הרב שי פירון, שר החינוך

,  שכולל הנחות לתיאטראות, ותלמיד כרטיס הטבות
פעילויות ספורט  , אתרי מורשת, אתרי טבע, מוזיאונים

 .ותרבות

 

  השר שי פירון
 נועם מושקוביץ: צילום
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בשמורת החולה ובנחל  , בחצבני, לצד הביקורים בשניר
י  "יוכלו התלמידים ליהנות מביקור בבית ש, המשושים

בתיאטרון הבימה ובעוד שורה  , במוזיאון הרצל, עגנון
בעוד  , דריסת רגל באתר אחד. של אתרי מורשת ותרבות

יותירו בסופו של יום חותם בקווי  , אתר ובעוד אתר
  . דמותם ואופיים של התלמידים

  

 שמורת החולה  
 זיו ריינשטיין: צילום



 , יוצמד לתעודת סיום השנה כרטיסה
 כך שכל אחד מהתלמידים יקבלו ביום  

.  ג"תשע, האחרון לסיום שנת הלימודים הנוכחית
,  הכרטיס נועד להרחיב את מגוון הפעילויות החינוכיות

שיעמדו לרשות התלמידים בימי  , הערכיות והתרבותיות
  . חופשתם

יותירו  , בעוד אתר ובעוד אתר, דריסת רגל באתר אחד"
בסופו של יום חותם בקווי דמותם ואופיים של  

השימוש בכרטיס ההטבות  . אמר השר, "התלמידים
גיבורי  , יתרום להכרה טובה יותר של נופי הארץ

התרבות היהודית והישראלית וגיבורי המורשת  
 .הלאומית וההיסטורית

http://go.ynet.co.il/pic/briut/0%29.pdf


לית  "לקראת יציאתם ביקש שר החינוך ממנכ, כמו כן 
להנחות את צוותי החינוך של  , דלית שטאובר, המשרד

. בתי הספר לקיים שיח על התנהלות בטוחה ברשת
כי המרחב האינטרנטי מציע  , בעניין זה ציין שר החינוך

מגוון של אתגרים שמהם עולה הצורך להעניק לילדים  
בדגש על שימוש בטוח  , הדרכה על ידי המבוגרים

 .ומכבד

  השר שי פירון
 נועם מושקוביץ: צילום
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דלית  , לית המשרד"הוציאה מנכ, בהתאם לזאת 
הכולל התייחסות  , חוזר מיוחד למנהלים, שטאובר

להתנהלות נכונה במסגרת הרשתות החברתיות ובכלל  
זה אופן התכתבויות בכלים השונים המצויים בידי בני  

בפרט במהלך חופשת  )הנוער והשפה שבה משתמשים 
הקיץ בה עלולים להיפרץ גבולות האתיקה והמוסר  

 (.הבינאישי

  

  השר שי פירון
 נועם מושקוביץ: צילום
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כי האינטרנט מציע  , במכתב להורים מציין המשרד 
מסקרנות וכן  , מלמדות, לילדים הזדמנויות מרתקות

תפקיד ההורים במרחב האינטרנטי  . מצבים מסכנים
אינו שונה מכל מרחב חיים אחר ועליהם לקבוע לילד  

לקיים עמו שיחות על  , לוחות זמנים לגלישה באינטרנט
לברר היכן הוא גולש ועם מי  , האתרים שבהם הוא גולש

אלה יהוו כלים חשובים בידי ההורים כדי  . הוא מדבר
 .  להוות גורם מכוון בעל משמעות בעבור הילדים

בני הנוער והאינטרנט  
 (shutterstock: צילום)



 פעילויות נוספות של משרד החינוך

 לקראת   -( ד"חמ)המנהל לחינוך דתי 
ערוץ מאיר  "חופשת הקיץ חבר המנהל לחינוך דתי ל

כדי לגבש  " מרכז לציונות דתית", "מעלה"ול" לילדים
.  עמם פעילויות ערכיות אשר יעמדו לרשות התלמידים
תוכני הפעילויות הותאמו למטרות החינוך הממלכתי  

  . דתי

בהן  , ד שורה של פעילויות מהנות"גיבש החמ, כמו כן
חוברת לפעילויות במהלך , עידוד טיולים ברחבי הארץ

בית   -ה"פתיחת במ, סדנאות לאומנויות, החופשה
 .  מדרש להורים



המסגרת מציעה להורים ולתלמידים מגוון רחב של  
הכוללות שיח על אודות תחושות ההורים , סדנאות

וכן נותנת להם כלים  , לקראת היציאה לחופש הגדול
קבוצות  . להתמודדות מיטיבה עם אתגרי הזמן

 .  ההתדיינות יסייעו בגיבוש רעיונות משותפים

  

  



  -המנהל לחינוך התיישבותי 
מוסדות חינוך   65-תלמידים מ 3,000-יותר מ

המוגדרים כנוער בסיכון או עולים בשלבי , פניימיתיים
ממשיכים ללמוד שבועיים נוספים  , קליטה ראשוניים

במסגרת תוכנית לפעילות קיץ ייחודית שיזם המנהל  
לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער במשרד  

החניכים מקבלים תגבור  , במסגרת התוכנית. החינוך
.  לימודי וכן פעילויות פנאי ונופש בתנאי פנימייה מלאים

 .זו השנה השישית שבה מופעלת התכנית

  



 תלמידים הלומדים   22,000-כ
,  פנימיות, כפרי נוער -במוסדות חינוך פניימיתיים 

יצאו השבוע לחופשת  -תיכוניות  אולפנות וישיבות 
שהם חסרי עורף  , עבור חלק מתלמידים אלו. הקיץ

חופשת הקיץ הארוכה  , משפחתי וסביבה תומכת
.  מגבירה את חשיפתם לגורמי סיכון ולהתנהגות שלילית

פנימייתי ועליית הנוער  , המנהל לחינוך התיישבותי, לכן
במשרד החינוך יזם תוכנית פעילות קיץ מיוחדת לחניכי  

 .  הפנימיות

  



 ר  "אומר ד, "במסגרת תוכנית זו"
החניכים ממשיכים  ", מנהל המנהל, יחיאל שילה

לשהות בפנימיות שלהם שבועיים נוספים יחד עם  
הצוות החינוכי וזמן זה מוקדש לתגבור לימודי וצמצום 

והעשרה ' הכנה לבגרויות במועד ב, פערים לימודיים
תרבותית והפגתית באווירה בלתי פורמלית  -חינוכית

הצוותים  , בנוסף. הכוללת גם פעילות פנאי ונופש
החינוכיים שומרים על קשר עם התלמידים לאורך כל  

החופשה במטרה להבטיח שיעברו את חופשת הקיץ  
 ".באופן בטוח

 



 רוכשי יחידות נופש:קלאב הוטל
 יוכלו לבטל את ההסכם 

אין להניח שבידי  : "בית המשפט המחוזי בתל אביב
 "  האדם הסביר הכלים לשקלול העיסקה

 20.06.20132: צבי הראל פורסם ב

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע אתמול בהחלטה 
הנוגעת לאלפי רוכשי יחידות נופש של קלאב  , דרמטית

כי כעת תעמוד לרוכשים הזכות  , הוטל בטבריה ובאילת
לבטל את ההסכם שחייב אותם לשלם דמי אחזקה 

אלו שולמו נוסף על תשלום  -במשך עשרות שנים 
 .דולר 10,000ל־ 4,000חד־פעמי שנע בין 

 ששי חורש :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


ההחלטה התקבלה במסגרת אישור לשתי תביעות  
אחד מארבעת  . ייצוגיות שאוחדו נגד קלאב הוטל

זכות   1984שרכש ב־, התובעים בתיק הוא יצחק דקל
. שימוש ביחידת נופש בטבריה לשבוע אחד במשך שנה

,  דולר 130בתחילה שילם דמי אחזקה בסך , לדבריו
  2,000כבר נדרש לשלם על הסעיף כ־ 2009ואילו ב־
  .שקלים

 ששי חורש :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


 ,  ר שחר ולר"ד ד"עו, פרקליטו של דקל
 טען כי במרוצת השנים רבים מבעלי  

אולם  , יחידות הנופש איבדו עניין בזכות הנופש שרכשו
לאחר שפנו לקלאב הוטל בבקשה להפסיק את  

 - ההתקשרות עימה תוך כדי ויתור על זכות הנופש 
ש יהודה וינשטיין הביע את  "היועמ. פניהם הושבו ריקם

,  לדבריו. עמדתו התומכת בבקשות בעלי יחידות הנופש
והרוכשים זכאים , מדובר בפרשה כואבת וארוכת שנים

היועץ הבהיר . להשתחרר מהחוזה האחיד שבו התקשרו
כי משמעות אישור התביעות היא שגם יורשיהם של 

 .הרוכשים יוכלו להשתחרר מאותם חוזים

 ששי חורש :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


השופטת ענת ברון אמרה כי זכויות הנופש ניתנו  
פרק זמן העולה אף על   -למשך עשרות שנים "לרוכשים 

הרוכש "וכי אין להניח שבידי , "משך חייו של אדם
.  היו הידע והכלים המתאימים לביצוע השקלול" הסביר

קלאב הוטל מסרה בתגובה כי יש לה אמון מלא בבית  
חויבה  , כמו כן. המשפט וכי היא תכבד כל הכרעה

הרשת לשלם לפרקליטי בעלי יחידות הנופש שכר  
 .אלף שקלים 80טירחה של 

 ששי חורש :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


 לא יתקיים:קבעה' יחימוביץ
 קיזוז קולות עם הקואליציה 

 ר האופוזיציה ביטלה את הנוהג  "יו
כ מקביל שייעדר "כ שנעדר מהצבעה מוצא ח"לפיו ח

ההתעקשות תגרום לביטול  : "גם הוא יש עתיד
 "משלחת שנאבקת בהחלטה נגד ישראל באירופה

 20/6/2013| זאב קם 

כחלק ממאבקה של האופוזיציה והניסיון להקשות על  
ר מפלגת העבודה "החליטה יו, הקואליציה של נתניהו

כי מעתה והלאה מפלגתה לא תשתף פעולה עם מסורת  
 . הקיזוזים בין הקואליציה לאופוזיציה

 ' שלי יחימוביץ  
 90פלאש : צילום

http://www.nrg.co.il/


  –קיזוז משמעותו היא ששני חברי כנסת 
 -האחד מהקואליציה והשני מהאופוזציה

מסכמים ביניהם שייעדרו במשותף מהצבעה במליאת  
הדבר . הכנסת ובכך מקזזים האחד את קולו של השני

כים שנאלצים להיעדר מהצבעה  "נועד לאפשר לח
.  כ מהצד השני שאינו יכול להשתתף בהצבעה"למצוא ח

פעולה  ' כרגע סיעות האופוזיציה משתפות עם יחימוביץ
עד , ולא מאפשרות קיזוז לפחות בחודש וחצי הקרובים

חוק ההסדרים והרפורמות  , להעברת חוק התקציב
 .  הקרובות

 ' שלי יחימוביץ  
 90פלאש : צילום

http://www.nrg.co.il/


עלול להוביל  ' בינתיים נראה כי מאבקה של יחימוביץ
.  לביטול נסיעה מדינית של משלחת רשמית של הכנסת

הכל החל כאשר לפני  . כך לפחות טוענים ביש עתיד
(  יש עתיד)שבועיים וחצי נפגשו חברי הכנסת רונן הופמן 

עם נציגי הוועדה המדינית של ( העבודה)ונחמן שי 
 .  מועצת אירופה

 ' שלי יחימוביץ  
 90פלאש : צילום

http://www.nrg.co.il/


נציגי הוועדה ביקרו במדינות האזור והגיעו גם 
הם הכינו דוח , כשחבריה שבו לארצם. לישראל

ולאחר מכן גם נוסחה , ביקורתי נגד מדינת ישראל
הצעת החלטה שאמורה לקבל את אישורה של מועצת  

,  בעקבות הדברים נשלחו הופמן ושי לצרפת. אירופה
ואף הצליחו לרכך במעט  , הופיעו בפני הוועדה המדינית

 .  את נוסח ההחלטה

 ' שלי יחימוביץ  
 90פלאש : צילום

http://www.nrg.co.il/


 "חצייה של קו אדום"

בשבוע הבא מתכנסת מועצת אירופה על מנת לאשר את  
בין היתר כוללת  . ההחלטה שניסחה הוועדה המדינית

,  ההחלטה קריאה להפסקת הבנייה בהתיישבות
וכן לחדול מפינוי או הפקעה  , הפסקת הריסת הבתים

     .של אדמות ביהודה ושומרון
 

 ' שלי יחימוביץ  
 90פלאש : צילום

http://www.nrg.co.il/


 חברי הכנסת הופמן ושי התבקשו 
 על ידי מדור קשרי חוץ של הכנסת 

 להגיע לכינוס ולהגן על האינטרסים 
של ישראל בתוך המועצה שתתכנס בשטרסבורג 

על פי התכנון המקורי אמורים חברי הכנסת  . שבצרפת
אך  . לנסוע ביום ראשון בערב ולחזור לארץ ביום רביעי

באותם ימים מקיימת הכנסת לא מעט הצבעות  
כ הופמן למפלגת העבודה וביקש "כשפנה ח. במליאה

איתו הוא  , כ נחמן שי"להתקזז באותן הצבעות עם ח
מפלגת העבודה : לא ציפה הופמן לתשובה, נוסע

 .הודיעה לו שהסיעה מסרבת לאשר את הקיזוז

  כ נחמן שי"ח  
 אריק סולטן: צילום

http://www.nrg.co.il/


החלטת העבודה מגיעה בהמשך להחלטה דומה  
.  ביחס להצבעות על תקציב המדינה, שהתקבלה השבוע

ביש עתיד ביקשו ביום שני לאפשר קיזוז מול  
שמתאושש בביתו לאחר  )האופוזיציה לשר שי פירון 

כ קארין אלהרר "ולח( שחש ברע בטיסה חזרה מפולין
סירבה  ', ר העבודה יחימוביץ"יו(. שילדה בשבוע שעבר)

 .  לאשר את הקיזוזים
 

  כ נחמן שי"ח  
 אריק סולטן: צילום

http://www.nrg.co.il/


 וגם גורמים במפלגת  , גורמים בכנסת
 הגדירו  , העבודה שמכירים את הפרטים

,  לדבריהם". שערורייה"כ' את ההחלטה של יחימוביץ
אם לא תצא משלחת רשמית של הכנסת בגלל סירוב "

זה חצייה של קו  , כים"של העבודה לקזז את הח
במדור קשרי חוץ של הכנסת הבטיחו לחפש ". אדום

בהיעדר קיזוז לא  . "אך לא נחלו הצלחה, פתרון לבעיה
,  "אוכל לצערי לקחת חלק במשלחת למועצת אירופה

אך  , אמנם מדובר באופוזיציה. "כ הופמן"אמר אמש ח
הייתי מצפה מהם לראות את טובת הפרלמנט  

 ".  והמדינה

  כ נחמן שי"ח  
 אריק סולטן: צילום

http://www.nrg.co.il/


בסיעה קיימת החלטה שלא  : "תגובת סיעת העבודה
אין זה סוד  . לאפשר קיזוזים בעת הצבעות על התקציב

כי אנו סבורים שמדובר בתקציב הפוגע קשות בציבור  
בישראל וזוהי חובתנו להגן על ציבור זה בעבודה 

 ".  פרלמנטרית אינטנסיבית
 

  כ נחמן שי"ח  
 אריק סולטן: צילום
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 ו הכריז על דפי העד "אונסק
 "  אוסף זיכרון עולם"של יד ושם כ

 האוסף כולל בין השאר ארכיונים 
 מאז שהחל  . כתבי יד ומפות, חשובים

 מיליון דפים 2.6נאספו ביד ושם  1954-הפרויקט ב

   19.06.2013 ניר חסון

אוסף זיכרון  "הוכרז כ אוסף דפי העד של יד ושם
אוספי  . ם"האושל  ו"אונסקעל ידי סוכנות , "עולם

  299וכוללים עד היום  1995-הזיכרון העולמיים נוסדו ב
שהם בעלי  , אוספים ופריטים ייחודיים מהעולם

 .  חשיבות למורשת העולמית

 . היכל השמות ביד ושם
 פי –אי: צילום
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אוספי כתבי  , בין היתר כלולים בו ארכיונים חשובים
באחרונה קיבל הארגון את פניית  . אוספי מפות ועוד, יד

  2.6-יד ושם להכיר באוסף דפי העד שכולל עד היום כ
-פרויקט רישום ואיסוף דפי העד החל ב. מיליון דפים

והוא מהווה נדבך חשוב בפרויקט איסוף השמות  1954
עד כה הצליח המוסד להגיע לשמותיהם של  . של יד ושם

מהם הופיעו   2.6, וכאמור, מיליון קורבנות השואה 4.2
 . בדפי עד שמולאו בידי בני משפחה ומכרים של הנספים

 . היכל השמות ביד ושם
 פי –אי: צילום



 רבים מהשמות אומתו גם באמצעות  
 ,  כגון רשימות קהילה –מסמכים אחרים 

בשנים האחרונות  . מסמכים של המשטר הנאצי ועוד
מפעיל יד ושם פרויקט של מתנדבים שמגיעים לאנשים  

 .  הביתה ומסייעים להם למלא את דפי העד

אוסף דפי העד מהווה מפעל הנצחה קולקטיבי ענק  "
, אומר מנהל היכל השמות ביד ושם, "לקרבנות השואה

זה מפעל ללא תקדים ", ר אלכסנדר אברהם"ד
הן בממדיו והן בניסיון לשחזר את השמות  , בהיסטוריה

,  זהו מפעל יחודי בעולם. כסמל האנושיות שבאדם
 ".  המכיל מיליוני עדויות רשומות וחתומות בכתב יד

 . היכל השמות ביד ושם
 פי –אי: צילום



דפי העד הם הקשר הפיזי היחיד ליקיריהם , לרבים"
ר הנהלת יד ושם אבנר  "מוסיף יו, "שנרצחו בשואה

,  הגרמנים הנאצים ועוזריהם שאפו לרצוח כל גבר. "שלו
באמצעות  . אשה וילד יהודים ולמחוק כל שריד לקיומם

אנו יכולים להחזיר , פרויקט איסוף השמות בדפי העד
אני קורא לציבור  . את זהותם –להם את שמותיהם 

 ".להנציח את יקיריו שנרצחו בשואה
   

 . היכל השמות ביד ושם
 פי –אי: צילום



כל אזרח ייחשב תורם : משרד הבריאות
 איברים אלא אם יסרב מיוזמתו 

מחדשי , לפי יוזמה חדשה ששרת הבריאות מקדמת
רישיון נהיגה יצורפו ללא אישורם למאגר תורמי  

אלא אם יודיעו למשרד הבריאות על  , האיברים
 התנגדותם

   17.06.2013 דן אבן

http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.678


שרת הבריאות יעל גרמן והמרכז הלאומי להשתלות  
מקדמים סעיף חוק מהפכני שיתווסף לחוק ההשתלות 

ויצרף כל ישראלי שיחדש את רישיון הנהיגה שלו באופן  
אוטומטי למאגר החתומים על כרטיס תורם איברים 

משרד הבריאות מקדם . אלא אם יצהיר על סירובו, אדי
שיאפשר תרומת איברים ללא צורך , שינוי חקיקה נוסף

בחתימת משפחתו של המת על טופס הסכמה למהלך 
 .  אם תתנגד לתרום את איבריו, אלא רק על טופס סירוב



בשנים האחרונות ניכרת במשרד הבריאות אכזבה נוכח  
וכן   המחסור ההולך ומחריף בתורמי איברים בישראל

, בשל שיעור הסירובים הגבוה מצד משפחות תורמים
על רקע רשימת הממתינים הארוכה . 50%הנע סביב 
החליטה השרה גרמן להוסיף לחוק  , להשתלות

את הסעיף שיצרף   2008-ההשתלות שנחקק ב
אוטומטית כל ישראלי למאגר תורמי האיברים בעת  

 .  חידוש רישיון הנהיגה

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1924107


יש רבים בישראל שאינם חותמים כיום על כרטיס “
תורם איברים כי הם לא מוצאים זמן למלא את טופס  

המחלקה  . אמרה, ”הבקשה לכרטיס אדי ולשלוח אותו
המשפטית של משרד הבריאות בוחנת עדיין אם הסירוב  
יצריך יצירת קשר טלפוני עם המשרד או שליחת הודעה 

בדואר על רצונו של אזרח לבטל את כרטיס תורם 
 .  האיברים שיינתן לו עם חידוש הרישיון



חוק מסוג זה כבר קיים במדינות רבות המקדמות  
ובהן שיעורי הסירובים לתרומה בקרב  , תרומת איברים

,  בלגיה, כמו קולומביה, המשפחות נמוכים משמעותית
בהתאם לכך העריך  . פורטוגל ושוודיה, צרפת, ספרד

,  רפאל ביאר’ פרופ, ר המרכז הלאומי להשתלות”יו
כי  , ם בחיפה”המשמש גם מנהל בית החולים רמב

המהלך צפוי להוביל לשינוי בשיעור הגבוה של  
 .  הסירובים לתרומה בישראל



 בישיבה שנערכה בשבוע שעבר 
במרכז הלאומי להשתלות הוחלט לקדם שינוי חקיקה  

שיתיר לתרום איברים גם ללא צורך בחתימה על  , נוסף
 .  הסכמה לתרומה מצד משפחתו של המת

שבו מבקשים מתאמי ההשתלות  , במקום המצב כיום
,  בבתי החולים מבני המשפחה לחתום על טופס הסכמה

במצב המוצע המשפחה תעודכן בדבר הכוונה לתרום 
את איברי יקירה החתום על כרטיס אדי אולם לא  

 . תידרש לחתום על טופס הסכמה



 ההשתלות לא יבוצעו רק אם 
 המשפחה תתנגד להן ותחתום 

מהלך  . טופס סירוב להשתלות -על טופס חדש שיוצע 
זה נועד להתמודד עם מקרים שבהם חרף חתימת המת  

על כרטיס אדי בחייו התנגדה משפחתו לתרום את  
אולי גם נצטרך “. כפי שאירע לכדורגלן אבי כהן, איבריו

לבחון את האפשרות לשלול מהמשפחות את ההחלטה 
במערכת  , למרות דבריה. אמרה גרמן, ”הסופית בעניין

הבריאות יש כיום רבים המתנגדים להשתלת איברים 
גם אם חתמו  , ממתים שמשפחתם סירבה להשתלה

 .  בחייהם על כרטיס אדי





  פונדקאות בארץ גם לחד־מיניים: בתוכניות

-גרמן מתכוונת לקדם גם מסלול פונדקאות לזוגות חד
שיהיה זהה למסלול הפונדקאות  , הוריים-מיניים ולחד

שמתאפשר לזוגות  , החוקי היחיד בישראל
הזכות להורות היא  “. הטרוסקסואליים נשואים בלבד

של כולם ולא ניתן להפלות בין אשה שרוצה להיות אם 
 .  ”הארץ”אמרה ל, ”לגבר שרוצה להיות אב

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2910586&a=a&q=family&k_mode=all&s=37&e=54&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=6415:30:3192:48:24:1570:516&page=3&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=


הוריות שמעוניינים להביא  -זוגות הומואים ונשים חד
כמו  , ילדים נאלצים כיום לנסוע למדינות אחרות

ולעבור תהליך פונדקאות יקר בעלות  , ב והודו"ארה
, גרמן מודעת לכך שהחלטתה. עשרות אלפי דולרים

עשויה לעורר התנגדות  , שתהיה כרוכה בשינוי חקיקה
לא רק בקרב הסיעות החרדיות שבאופוזיציה אלא גם 

 .  ”הבית היהודי“ובהם אנשי , בקרב חברי קואליציה

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2910586&a=a&q=family&k_mode=all&s=37&e=54&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=6415:30:3192:48:24:1570:516&page=3&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=


ידוע לי  “, הוסיפה, ”אני מקדמת גם את ברית הזוגיות“
שתהיה התנגדות ואנסה לפעול במסגרות המתאימות  

שרת המשפטים ציפי לבני  , בתוך כך. ”לקידום התהליך
החליטה לדחות אתמול את ההצבעה על הצעת החוק  

,  שאמורה היתה להסדיר ברית זוגיות לזוגות מאותו מין
 .  כדי לאפשר גיבוש נוסח מוסכם של החוק

 
 יהונתן ליס: השתתף בהכנת הידיעה

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2910586&a=a&q=family&k_mode=all&s=37&e=54&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=6415:30:3192:48:24:1570:516&page=3&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=


 : בעבודה" עוצר יציאות"
 "ל עד אישור התקציב"אין חו"

 2013ביוני  20, חדשות יום חמישי! מערכת וואלה, עמרי נחמיאס: מאת

 לקראת הקרב על התקציב בוועדות  
ר העבודה לחברי "פנתה יו, השונות של הכנסת

ל עד לאישור  "המפלגה וביקשה להימנע מטיסות לחו
 "הנוכחות שלנו חיונית. "באוגוסט 1-התקציב ב

יושבת ראש : מפלגת העבודהב" עוצר יציאות"
ביקשה מחברי הכנסת  ', כ שלי יחימוביץ"ח, המפלגה

של סיעתה שלא לצאת מהארץ עד אישור התקציב  
 .  יום 50-בעוד כ -בכנסת 

 'יחימוביץ
 עומר מרון:צילום

http://tags.walla.co.il/מפלגת_העבודה
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שעותק ממנו הגיע  , במייל פנימי שנשלח לחברי הכנסת
:  'כתבה יחימוביץ, חדשות! לידי וואלה( רביעי)אתמול 

אבל אני  , כבר דיברנו על כך כמה פעמים בישיבת סיעה"
רוצה להזכיר ולחדד שעד תום הדיונים בתקציב אין  

הנוכחות והפעילות שלנו בוועדות הכנסת  . קיזוזים
והימנעות מקיזוזים  , ובהצבעות במליאה היא חיונית

לאפקטיביות  ...( אם כי לא מספיק)היא תנאי בסיסי 
 ".שלנו כסיעה

 'יחימוביץ

 מרוןעומר :צילום

http://www.walla.co.il/


על הממשלה להעביר בקריאה ושנייה ושלישית  
.  באוגוסט 1-במליאת הכנסת את תקציב המדינה עד ל

בעיקר   -עד אז צפויים קרבות בכמה מוועדות הכנסת 
שסעיפי התקציב  , בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה

 .  נידונים בהן
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 לאור העובדה שבתוך הקואליציה  
,  ישנה מחלוקת פנימית סביב סעיפים רבים בתקציב

וכמה מחברי הקואליציה כבר איימו כי לא יצביעו עם  
יש אפשרות , הממשלה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית

אם חברי הכנסת   –שכמה מהגזירות הכלכליות יבוטלו 
 . של האופוזיציה יופיעו לדיונים בנוכחות מלאה

 

מדובר בעיקר בסעיפים הנוגעים להעלאת שיעור מס  
ביטול סבסוד  , הטלת מס על עקרות בית, הכנסה

 .הצהרונים והטלת מס על משפרי דיור
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