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לעצור  יכול  לא  דבר  שום 
את הכוח של מיליוני קולות 

שקוראים לשינוי.

ברק אובמה

תקציר הכלי

מתי אשתמש 
בכלי?

מה תהיה 
התוצאה?

זירה: השתתפות חקיקתית

כלי זה עוסק בהשתתפות שלך, כאזרח/ית במדינת ישראל, בדיון של ועדה מוועדות 

הכנסת. זוהי דרך לממש את הזכויות הדמוקרטיות ולהשפיע על המדיניות, אם באמצעות 

נוכחות וצפייה בלבד בדיוני הוועדה ואם בהשתתפות פעילה ובדיבור בפני הוועדה.

כאשר ברצוני להשפיע ולשנות חקיקה ומדיניות; להשתתף בוועדה מוועדות 

הכנסת כדי לצפות בדיון ולשמוע אותו, לפקח על פעילות הוועדה או להשמיע 

את דעתי בנושא הנדון. 

השימוש בכלי זה יאפשר לך להיות חלק מההליך הדמוקרטי, להיות נוכח בישיבה 

של ועדה מוועדות הכנסת, ללמוד על הסוגייה הנדונה, להיחשף למתרחש 

בוועדה, לקחת חלק בפיקוח על פעילותה ושקיפותה, להשתתף בדיון ולהשמיע 

את דעתך במטרה להשפיע.

1

2

3

קרה לך ששמעת על חוק שעבר או על החלטה שנתקבלה במדינה והרגשת שפשוט 

"לא רואים אותך"? שהחוק אינו צודק ואם רק היו שומעים את הסיפור שלך הדברים היו 

נראים ונשמעים אחרת? גם בדמוקרטיה לפעמים נראה שההחלטות מתקבלות אי-שם 

במסדרונות הכנסת ולנו, כאזרחים, אין יכולת אמיתית להשפיע. יתרה מכך, לפעמים 

מתקבל הרושם שהכול נעשה בחדרי חדרים, בלי שמישהו יכול לפקח או לדעת איך 

ולמה התקבלו ההחלטות כפי שפורסמו. 

האמת היא, שבדמוקרטיה הישראלית יש לך הרבה יותר כוח ואפשרות להיות חלק 

מההליך הדמוקרטי – יש לך אפשרות להשתתף ברוב דיוני ועדות הכנסת, המקום שבו 

נעשית עבודת העומק של הכנסת ובו מתגבשים נוסחי החוקים. אם תרצה, תוכל גם 

לנסות לקבל את רשות הדיבור בוועדה ולהשמיע את דעתך. 

הכלי על רגל אחת
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להלן דוגמאות אחדות למצבים שבהם השתתפות של צעיר או צעירה 
כמוך בוועדה מוועדות הכנסת היא משמעותית ובעלת יכולת להשפיע:

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי עומדת להתכנס לדיון בנושא תקצוב 

לחדרים אקוטיים )חדרי עזרה ראשונה לנפגעי/ות תקיפה מינית(. נ’, בת 27, הותקפה 

לפני כחמש שנים כאשר בילתה עם חברות סוף שבוע באילת. לאחר התקיפה היא 

הגיעה לבית החולים יוספטל באילת וטופלה על ידי רופאי חדר המיון, משום שלא 

היה במקום חדר אקוטי. בשנה שלאחר מכן התפתחה אצל נ’ הפרעת דחק פוסט-

טראומטית. הרופאים שאליהם פנתה סברו, שאם הייתה מטופלת באופן מרוכז על 

ידי גורמי מקצוע בחדר אקוטי, ייתכן שמצבה בהמשך היה טוב יותר. מאז, נ’ עברה 

מסע ארוך של שיקום. חשוב לה להגיע לוועדה ולהדגיש את חשיבות התקצוב 

לבניית חדרים אקוטיים לנפגעי/ות תקיפה מינית בכל בית חולים בישראל.

ב’ הוא תושב נתניה וגולש גלים. לאחרונה גילה כי קיימות תוכניות לבנייה בחוף 

פולג ובעקבות כך הפך לפעיל איכות סביבה והצטרף למאבק לשימור החופים. 

הוא אף החליט לארגן מחאה חברתית בנושא הבנייה בחוף פולג והמחיר הכבד 

שהיא תגבה גם מהטבע וגם מהתושבים. ב’ גילה, כי ועדת הפנים ואיכות הסביבה 

מתכנסת לדיון בהצעת חוק לשמירה על חופי הארץ. חשוב לו להגיע לוועדה, לשמוע 

וגם להשמיע את דעתו ובמיוחד להעביר לוועדה את נקודת המבט הייחודית שלו 

כגולש גלים. ב’ מבין שאם ירתום למאבק מספר חברי כנסת, שחושבים כמוהו, יש 

סיכוי טוב שיצליח להשפיע על ההחלטות.

הכוח בידיים שלך! בוא/י נראה איך עושים את זה...

יכולת להשפיע
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הידעת?

עד שנות ה-70 לא נערכו כלל 
ישיבות פומביות של הוועדות. 
השביעית  מהכנסת  החל 
)1974-1969( הדיונים הלכו 

ונפתחו לציבור בהדרגה.

• 1 •
וועדות כנסת:

מהן ומיהן?

• 2 •
השתתפות בוועדות 

הכנסת: צעד אחר צעד 

• 3 •
איך עוד אפשר 

להשפיע?
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השתתפות בוועדות 
הכנסת: מה צריך לדעת?

כדי לדעת על החשיבות של השתתפות בוועדות הכנסת, יש, ראשית, להכירן ולהבין מעט 

על אודותן ועל המתרחש בהן. וועדות הכנסת הן המקום שבו מתבצע חלק גדול מהעבודה 

הפרלמנטרית ה”אמיתית”. בשונה ממליאת הכנסת, שבה נערכות ההצבעות על החוקים, 

נשמעים נאומים ומועלות שאילתות של חברי הכנסת, הוועדות הן המקום שבו מתבצעת 

עבודת העומק על החוקים. לרשות הוועדות עומדים כלים שאין למליאת הכנסת: צוות 

חברים קטן, ריחוק קל מהפיקוח המפלגתי על חברי הכנסת, המאפשר להם פעילות 

מעט יותר עצמאית ויכולת לזמן מומחים חיצוניים. לוועדות תפקידים חשובים ובעיקר: 

ביצוע עיקר עבודת החקיקה: אל הוועדות מגיעות הצעות החוק אחרי שעברו קריאה 	 

טרומית )הצעות חוק פרטיות(, לאחר קריאה ראשונה ולעיתים גם אחרי קריאה שנייה. 

הוועדות מכינות את הצעות החוק, מעצבות ומדייקות את הניסוחים. בשלב זה, לוועדה 

כוח עצום בקביעת לשון החוק עד כדי להביא לשינויים גדולים או אף “לקבור” אותו 

כך שלא יגיע לכדי דיון במליאה.

פיקוח מרכזי של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת: בכוחן של הוועדות להשפיע 	 

על הצעות חוק ממשלתיות והן דנות בתקנות ובצווים ממשלתיים הדורשים את אישורן.  

הועדות מקיימות דיונים מסוגים שונים, בהם:

דיונים בהצעות חוק: עיבוד ודיוק הצעת החוק בין הקריאות במליאה לקראת החזרתה 	 

להצבעה )לקריאה( נוספת.

דיונים בתקנות: פיקוח על החלטות של שרי הממשלה והתקנות שהתקינו.	 

דיונים לסדר היום: דיונים ביוזמת הוועדה או ביוזמת אחד מחברי הכנסת, שמטרתם 	 

להעלות נושא מסוים לשיח הציבורי.

1

מה, מי ולמה?

אפשר  הוועדות  לכל  לא 
הדיונים  בכל  ולא  להצטרף 
ניתן להשתתף. דיוני ועדת חוץ 
וביטחון סגורים וכך גם דיונים 
המועברים לוועדה מסיבות כמו 
ביטחון המדינה. הוועדה גם 
יכולה להחליט על דיונים חסוים. 
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מיהן וועדות הכנסת?

בכנסת פועלות 16 וועדות: 12 מהן קבועות בחוק והיתר זמניות ומשתנות. לכל אחת 

מהוועדות תחום פעילות מוגדר שבו היא עוסקת. לעיתים יש תחומים קרובים, שעשויים 

להיות קשורים לוועדות אחדות. במקרה כזה, ועדת הכנסת מחליטה איזו ועדה תדון 

בנושא. מידע נוסף על ועדות הכנסת וחשיבות ניטורן ראו באתר המשמר האזרחי.

מדוע חשוב להשתתף בוועדות הכנסת? 

עבודת הוועדות זקוקה לשיפור ולתיקון בכל הקשור לשקיפות ולנוכחות, כמו גם לסדר 

העדיפויות המוביל את חבריה. השאיפה היא, שהוועדות יעמידו בראש סדר העדיפויות 

שלהן את האינטרס הציבורי ולא אינטרסים אחרים )למשל פוליטיים או כלכליים(. לכן, 

להגעה שלך, כמו גם של אזרחים אחרים, יש יכולת להשפיע על המדיניות ועל החקיקה 

בישראל. לנוכחות אזרחים בוועדות הכנסת יש תרומה בולטת, גם לך באופן אישי וגם 

לכנסת ולהליך הדמוקרטי בכללותו, כמפורט:

החשיבות 
עבורך

החשיבות 
לדמוקרטיה

הזדמנות לקדם ולהשפיע בנושאים החשובים לך: להעלות נושאים לסדר 	 

היום ולהביע את דעתך בנושאים אלה, כאשר דבריך עשויים להשפיע על תהליך 

קבלת ההחלטות במדינה.

צבירת ידע: ידע הוא כוח! השתתפות בוועדת הכנסת היא הזדמנות ללמוד על 	 

הנושא הנדון, על העמדות והלך הרוח של חברי הוועדה בנושא וגם על ההליך 

הדמוקרטי ודרך עבודת הוועדות.

חיזוק מיומנויות אישיות: השתתפות בוועדות, ובמיוחד אם תיקח את רשות 	 

הדיבור ותשתתף באופן פעיל, מהווה הזדמנות מצוינת עבורך לעבוד על 

מיומנויות לחיים, כמו השפעה, אסרטיביות ודיבור בפני קהל.

שמירה על המנגנון הדמוקרטי: נוכחות אזרחים בוועדות מאפשרת פיקוח 	 

על פעילות הוועדה ועל חברי הכנסת החברים בה )האם הם נוכחים בישיבות? 

כיצד הם מצביעים?(, מגבירה את השקיפות ומחזקת העברת מידע לאזרחים. 

תרומה לפיקוח של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת: אזרחים ומומחים 	 

המשתתפים בוועדה מספקים לה מידע )ידע מקצועי של הדובר או ניסיון אישי(, 

המאפשר לוועדה לקבל החלטות המבוססות על מידע בלתי תלוי.

חיזוק הקשר בין נבחרי הציבור לבוחרים: העובדה שדיוני הוועדות פתוחים 	 

והמידע זמין ונגיש, מהווה בסיס ליצירת אמון בין הבוחר לנבחר.

קבלת החלטות מבוססות: המידע שמביאים אזרחים כמוך לוועדות, בנוסף 	 

לדעות מומחים ובעלי מקצוע הנשמעות בהן, מאפשרים לוועדות לקבל החלטות 

המבוססות על מידע אמין ומגוון.

1

2

מי?

למה?
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השתתפות בוועדות הכנסת: צעד אחר צעד

החלטת להגיע לדיון של ועדה מוועדות הכנסת. איך מתקדמים? להלן תרשים קצר 

המתאר את התהליך ובהמשך פירוט על כל שלב: 

איתור הוועדה והדיון להשתתפות

כנס לאתר כנסת ישראל. . 1

בבאנר העליון לחץ על הכותרת “פעילות הכנסת”. . 2

לחץ על הכותרת “הוועדות” או כנסדרך הקישור ל: “סדר יום הוועדות’’.. 3

עיין בנושאים שעל סדר היום ובחר את הישיבה שאליה תרצה להגיע.. 4

2

איך?

לאחר הדיון יום הדיון לפני יום הדיון

הגעה לוועדה	 
השתתפות בדיון	 

הצעדים 	 
הבאים

התהליך המוצג הוא עיבוד 
הבלוג  מתוך  פוסט  של 
רואים  אביאל  תומר  של 
שקוף - בלוג אקלקטי על 
שקיפות עצמית וציבורית.

לעיין  ניתן  נוסף  למידע 
בבלוג.

השתתפות בוועדות 
הכנסת: מה צריך לדעת?

הידעת?

הכנסת היא אחת הרשויות 
השקופות בארץ, הרבה בזכות 
האתר שמנגיש לציבור שפע 
של מידע. כל מה שצריך - 
בכל  שימוש  לעשות  לדעת 

המידע הזמין באתר.

איתור הוועדה והדיון להשתתפות	 
הרשמה לדיון	 
הכנה לדיון	 

2
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אם אתה כבר יודע באיזו וועדה אתה מעוניין, כנס לאתר שלה )בצד שמאל בפורטלים . 5

של וועדות הכנסת( ותקבל את סדר היום שלה.

הרשמה לדיון

לאחר שבחרת את הדיון המעניין אותך, כתוב לעצמך את שם הדיון, התאריך והשעה.. 6

כנס לעמוד הוועדה. . 7

מצא בבאנר העליון את פרטי ההתקשרות עם הוועדה. . 8

3

צעד אחר צעד

5 4
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צעד אחר צעד

8

שלח בדואר אלקטרוני בקשה לוועדה - להלן נוסח אפשרי:. 9

שלום רב,

שמי ___________   ___________ , אזרח/ית עצמאי/ת.

אבקש להשתתף בדיון הוועדה בנושא ____________ בתאריך _______  

בשעה___________.

בתודה מראש,

שם פרטי ___________ שם משפחה ___________ 

תעודת זהות ______________

מספר טלפון ______________

אם לא קיבלת מענה תוך יומיים או יום לפני הדיון - כתוב שוב לוועדה או התקשר.. 10

הוועדה תאשר את ההשתתפות בדוא”ל באופן ישיר או שתשלח לך קישור להרשמה. . 11

בקישור יש למלא את הפרטים שלך. 

לאחר ההרשמה תקבל בדוא”ל אישור הרשמה. האישור מאפשר לך כניסה 

לכנסת והשתתפות בדיון.
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הכנה לדיוןצעד אחר צעד

אל תגיע לדיון ללא הכנה. מומלץ שתכיר את הנושא ואת החומרים הנוגעים אליו. כך 

ההשתתפות תהיה הרבה יותר מעניינת. אם ברצונך לקבל את זכות הדיבור ולהשתתף 

בדיון באופן פעיל, ההכנה חשובה עוד יותר. תכנן מה לומר והכר היטב את הנושא.

לצד חלק מהדיונים יש קישור לחומר רקע, כנס ועיין בחומרים אלו.. 12

קרא גם באתרי החדשות כל מה שרלוונטי לנושא, כדי שתכיר את מכלול הטיעונים.. 13

תכנן מראש מה לומר )אם ברצונך לבקש את זכות הדיבור(:. 14

12

מה להגיד בפני הוועדה: 

תכנן את דברייך כך שיהיו תמציתיים וברורים: אפשר להיעזר בכלי לסטוריטלינג. 	 

בסס את דברייך על עובדות ולא על השערות: הצטייד בנתונים ובמחקרים 	 

רלוונטיים לנושא.

אם ברצונך להציג מיזם או מאבק שאתה מוביל, הייה קצר ומדויק מאוד.	 

בעת הצגת דברייך, מומלץ להתייחס לצדדים המאתגרים של ההצעה שלך 	 

או לטיעוני נגד, כדי שההצעה תהיה מעמיקה יותר ותילקח ברצינות.
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צעד אחר צעד

טיפ טיפה

אם תצליח, תפוס מקום 
סביב השולחן.מקום סביב 
השולחן מגביר את הסיכוי 

שתוכל לדבר.

טיפ טיפה

את  יקריא  יו״ר  לפעמים 
פי  על  הדוברים  רשימת 
אם  שהוגשו.  הבקשות 
יד  הרם  זאת  עושה  אינו 

ובקש לדבר.

הגעה לוועדה

הגע לשערי הכנסת לפחות חצי שעה לפני תחילת הדיון עקב הבידוק הביטחוני, 	 

שלעיתים לוקח דקה ולעיתים 30 דקות.

לך לקומת הוועדה ומצא את החדר הרלוונטי. יש במקום שילוט וגם סדרני הכנסת 	 

ישמחו לסייע בהתמצאות. זכור: חשוב להגיע לחדר הוועדה לפני תחילת הדיון. ככל 

שתקדים, יעלה הסיכוי לתפוס כיסא סביב השולחן. 

העבר את תג השם שקיבלת ב’קורא הברקוד’ בכניסה לחדר.	 

השתתפות בדיון

אם ברצונך לבקש את רשות הדיבור, מומלץ לפעול בדרך הבאה:

לפני שיו”ר הוועדה וחברי הכנסת ייכנסו, יקדימו אותם חברי הצוות המקצועי של 	 

הוועדה ויתמקמו בחדר. גש אליהם )הם יושבים בצד של ראש השולחן(, חפש את 

מנהל/ת הוועדה )מנהל מהצוות המקצועי שאיננו חבר כנסת והוא יושב/ת לצד 

יו”ר הוועדה(.  

רשום לו/לה על פתק שאת מבקשת את רשות הדיבור.	 

אתה יכול לרשום: “אור לוי, אזרח, אשמח לדבר על נושא תאגידי המים”.

הנח את הפתק בידי מנהל/ת הוועדה.	 

ודא בקשר עין שהמנהל/ת ראה/תה את הפתק. 	 

לעיתים יו”ר הוועדה יתעלם מהבקשות הכתובות לרשות הדיבור. במקרה כזה, יש 

ליזום ולבקש שוב בזמן אמת. אל תתבייש. גש לפני סוף הדיון ולחש למנהל הוועדה/

ליו”ר שברצונך לתרום לדיון.

אם התעלמו ממך – נסה בעדינות להתפרץ למיקרופון ולבקש לדבר.	 

חשוב לזכור! 

רצית לדבר בפני הוועדה אך לא ניתנה לך האפשרות לדבר? 

לא נורא! גם השתתפות בוועדה מבלי לדבר בה, מעניקה לך כוח רב – האפשרות 

ללמוד על הנושא, להכיר את הדעות של חברי הוועדה ואת הלך הרוח שבה, 

לזהות גורמי מפתח בתחום ואת מוקדי הכוח. כך גדלה יכולת ההשפעה 

שלך על הנושא. 

הידעת?

לאזרח/ית  הדיבור  רשות 
אחרי  רק  כלל  בדרך  ניתנת 
הציבור  נבחרי  של  דבריהם 
בדיונים  הממשלה.  ופקידי 
רבי-משתתפים הסיכוי שלך 
לפעמים  יותר.  קלוש  לדבר 
גם בכירים במשרדי ממשלה 
ואפילו חלק מחברי הכנסת 
זאת.  לעשות  יספיקו  לא 
בדיונים עם נוכחות דלילה של 
משתתפים הסיכוי גבוה יותר. 
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הצעדים הבאיםצעד אחר צעד

תפח לעצמך על השכם... אתה חלק מההליך הדמוקרטי:	 

אם דיברת בפני הוועדה: דבריך יירשמו בפרוטוקול הוועדה. רוב הפרוטוקולים 

מפורסמים לציבור וניתנים לאיתור באינטרנט.

רבים מדיוני הוועדות כיום מצולמים ומשודרים בערוץ הכנסת.

עקוב אחר החלטות הוועדה והמשך ההתפתחויות בנושא. 	 

שקול ליצור קשר עם גופים אזרחיים הפעילים בהגנה על הדמוקרטיה בהקשרים 	 

של עבודת הכנסת )ראה כמה מובילים מהם בסעיף הבא(.

חפש נבחרי ציבור בעלי דעה דומה לזו שלך ופנה אליהם כדי לרתום אותם למאבק 	 

שלך – ראה הסבר על כך בכלי פנייה לנבחרי ציבור.

איך עוד?

איך עוד אפשר להשפיע? 3

השתתפת בדיון בוועדת הכנסת? היה לך מעניין?

יש עוד דרכים להמשיך ולהשפיע על עבודת הכנסת והממשלה, לדוגמה:

עקוב אחרי בלוגים בתחום, כמו הבלוג של תומר אביאל: רואים שקוף – בלוג . 1

אקלקטי על שקיפות עצמית וציבורית. 

99 – זהו ארגון א-מפלגתי שהוקם כדי לקדם מול כלל מקבלי . 2 הצטרף ללובי 

ההחלטות בישראל את האינטרסים של הציבור הרחב, שאין לו ממון לשכירת 

שתדלנים )לוביסטים(. 

רשום עדויות מהוועדות דרך המשמר החברתי – גוף אשר פועל כדי להביא את . 3

דבר האזרח הקטן אל הכנסת ולהנגיש את הנעשה בכנסת לכלל אזרחי המדינה.

אם אתה מעוניין להשפיע על הצעות חוק ממשלתיות – כנס לאתר התזכירים . 4

הלאומי, שם אפשר, לאחר תהליך קצר של הרשמה, להגיב על תזכירים ולקבל 

ישירות לדוא”ל עדכונים לגבי תזכירי חוק בתחום שבו אתה מתעניין.

5 . .EZGOV עקוב אחרי החלטות הממשלה והגב באמצעות אפליקציית
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