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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 
המחסור בכיתות בירושלים המזרחית

יוזמות חינוך וכיתות לימוד בירושלים - לציון יום ירושלים

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני 6.6.2016 | דיון  

 

עמדת האגודה: בפברואר 2011 קיבל בג"ץ עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, וקבע כי על משרד
החינוך ועיריית ירושלים לפתור את בעיית המחסור בכיתות במערכת החינוך בירושלים המזרחית בתוך
חמש שנים. נראה כי מאז מתן פסק הדין נעשו מאמצים מסוימים על ידי העירייה ומשרד החינוך לצמצום
המחסור בכיתות לימוד בבתי הספר ובגנים הרשמיים. למרות זאת, כעת, משהסתיימה התקופה שהקצה
בג"ץ למדינה, הפער נותר גדול ביותר ואף התרחב ביחס למועד מתן פסק הדין נוכח הגידול באוכלוסיית

התלמידים:

רק 40% מכלל הזכאים לחינוך חינם בירושלים המזרחית לומדים כיום בבתי ספר עירוניים. אחוז זה
לא השתנה כמעט כלל ב-5 השנים האחרונות. כל יתר התלמידים נאלצים ללמוד בבתי ספר שאינם

רשמיים, ומשלמים מכיסם אלפי שקלים בשנה.
בחמש השנים האחרונות נבנו רק כ-200 כיתות לימוד חדשות (והושכרו 150 כיתות).

מחצית מכלל הכיתות במערכת החינוך העירונית אינן תקניות (820 כיתות לא תקניות מתוך 1700
כיתות). 

להרחבה 
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הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 6.6.2016 | הכנה לקריאה שנייה שלישית 

 

עמדת האגודה: לעניין הגבלת השימוש במקום פיזי: החוק הקיים נחקק לפני שנים אחדות על רקע קשיי
אכיפה מיוחדים בתחום הטיפול בעבירות סחר בבני אדם, ועל רקע הפגיעה הקשה בקורבנות של עבירות
אלה. החוק כולל הסדר המאפשר להטיל מגבלות מינהליות על השימוש במקום פיזי, שעל פי החשד משמש
וישמש לביצוע עבירות סחר בבני אדם. זהו הסדר חריג, שכן הוא מאפשר שלילת זכויות יסוד לתקופה
שעשויה להיות ארוכה מאד (או אף בלתי מוגבלת), על סמך חשדות בלתי מוכחים וללא קיומו של הליך
פלילי. הצעת החוק הנוכחית – המדגימה היטב את ה"מדרון החלקלק" בפעולה – מבקשת להרחיב הסדר
חריג זה לרשימה ארוכה של עבירות נוספות – לרבות עבירות על חוק זכויות יוצרים, עבירות לפי פקודת
סימני מסחר, עבירות סמים (לרבות שימוש עצמי), ועבירות ברכב. זאת, מבלי שמציעי ההצעה הסבירו מדוע
נדרשת, כביכול, סטייה זו מהכללים המקובלים של המשפט הפלילי – כללים שנועדו להגן על האזרח מפני

נקיטת צעדים פוגעניים נגדו ללא הוכחת אשמתו. 
 

לעניין חסימת אתרי אינטרנט: הצעת החוק מבקשת לקבוע בפעם הראשונה הסדר, המאפשר למשטרה
ולבית המשפט להורות לספקי אינטרנט לחסום את הגישה לאתרים המשמשים לביצוע עבירות הימורים,
פרסום תועבה הכולל דמות של קטין, וסחר בסמים. יש לנהוג משנה זהירות בתחום רגיש זה, לבדוק היטב
הן את נחיצות ההסדר והן את האפקטיביות שלו, ובכפוף לכך – להבטיח שכל הסדר בנושא, אם יחוקק,
יכלול את הערובות הדרושות, לרבות מעורבות שיפוטית מוקדמת, כדי למנוע שימוש בו באופן שיפגע בחופש

הביטוי מעבר לנדרש. להרחבה
 

 

השעיית חברי כנסת
1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א); 2.

הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד:

הכנסת), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית 

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 7.6.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת ליוזמה לעגן בחוק סמכויות להשעיית חברי כנסת בידי גורמים פוליטיים.
מתן הסמכות לחברי הכנסת להשעות חברי כנסת אחרים תפגע במגוון הדעות מימין ומשמאל, ויש בה
פוטנציאל להדרת קבוצות שלמות מבחינת האפשרות להצגת השקפת עולמן ומבחינת השתתפותן בהליך
הדמוקרטי. העובדה שהצעת החוק מציעה להכניס במקום חברי הכנסת המושעים את הבאים בתור אחריהם
ברשימות לכנסת אינה פתרון לבעיה, כיוון שהזכות לבחור כוללת את האפשרות לבחור את הנציגים

הספציפיים של הרשימות לכנסת. 
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השעיית חברי כנסת על ידי גורמים פוליטיים תגרום לכך שמהחיים הפוליטיים יוצאו יריבים בדרך בלתי
לגיטימית. מדובר במקרה ברור של עריצות הרוב, כאשר הרוב הפוליטי מנצל לרעה את כוחו נגד מיעוט
פוליטי זה או אחר. יש לקחת בחשבון בהקשר זה, שבמדינה שבה יש מיעוט פוליטי ערבי קבוע וכן שסעים
רבים, משמעות הדבר שיש סיכון שקבוצות שלמות באוכלוסייה יודרו מהמערכת הפוליטית דרך קבע ולא יהיו
מיוצגות. האגודה קוראת לחברי הכנסת להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולהגן על אחת הזכויות הבסיסיות
ביותר של הפרט בישראל – הזכות לבחור ולהיבחר ולזכות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח מחלוקות

אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות. להרחבה
 

 
"חוק הסימון" / "חוק העמותות"

1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים

שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית; 2.

הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות), התשע"ה–2015 -

הכנה לקריאה ראשונה; 3. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה-2015

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 7.6.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית  

 

עמדת האגודה: לכאורה, עניינה של הצעת החוק הוא הגברת השקיפות של עמותות שמימונן מגיע
מ"ישויות מדיניות זרות", וזאת בשל החשש מפני התערבות של ישויות אלה בענייני הפנים של המדינה.
למעשה, על התרומות שמקבלות העמותות בכלל, ועל התרומות מישויות מדיניות זרות בפרט, חלות כבר
שנים ארוכות דרישות שקיפות מחמירות. הצעת החוק מתעלמת מתרומות פרטיות, אשר היקפן גדול
בהרבה, ושקיפותן לא פחות חשובה לצורך חשיפת אינטרסים שונים בפני הציבור בישראל. לפיכך, אנו
סבורים כי מדובר ברדיפה פוליטית ובניסיון לפגוע בדרך של סימון ודה-לגיטימציה בעמותות מסוימות בלבד

בישראל, שאינן נושאות חן בעייני הרב הפוליטי דהיום. 
 

לעמדת האגודה, הצעת החוק בלתי ראויה ואנטי דמוקרטית, ופוגעת בזכויות יסוד. החופש לבקר את
השלטון, לפקח על פעילותו ולסייע למי שנפגע ממנו הם דרכי פעולה חיוניים בדמוקרטיה. למרבה האירוניה,
ממשלת ישראל משתבחת בדו"חות שהיא מגישה לאו"ם בחופש הפעולה של ארגוני זכויות אדם ובשיתוף

הפעולה שלה איתם, אך בו זמנית מנסה להצר את צעדיהם. להרחבה
 

 

הנחות במים 
הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות שונות

ועדת הכספים | יום רביעי 8.6.2016 | דיון  

 

עמדת האגודה: חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 מעגן את סמכות שר האוצר לקבוע רשימה של
אוכלוסיות הזכאיות לתעריפי מים מופחתים. כיום זכאים לתעריף מופחת רק אנשים הסובלים מנכות פיסית
המחייבת צריכת מים גבוהה. מן ההסדר מודרות כליל אוכלוסיות החיות במצוקה כלכלית קשה - מקבלי
ומקבלות הבטחת הכנסה ומזונות. מצבן הקשה של אוכלוסיות אלו אף קיבל הכרה בטיוטת הכללים הנוגעים
לניתוקי מים, והן הוכרו כאלו הזכאיות לחסינות מפני ניתוק מים בגין חוב כספי. נגישות למים היא זכות אדם
בסיסית שלמדינה חובה להבטיחה. בדומה להנחות הניתנות בעבור צריכת חשמל והנחות על תשלומי מיסים
מקומיים, יש לפעול לקביעת הנחות בתעריפי המים על בסיס אמות מידה שיקבעו בחקיקה או בתקנות,

שיכללו גם שיקולים סוציו-אקונומיים בנוסף לשיקולים בגין צרכים רפואיים. להרחבה
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הטיפול במבקשי המקלט
גיבוש מדיניות לטיפול בסוגיית המסתננים בדרום תל-אביב - בהשתתפות שר הפנים ח"כ אריה דרעי

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 8.6.2016 | דיון  

 

עמדת האגודה: כליאתם של מיעוט ממבקשי המקלט, שחרורם וכליאתם של אחרים תחתיהם, במעין "דלת
מסתובבת", לא תקל את הלחץ על מרכזי הערים. את היצירתיות והמשאבים שמושקעים בכליאה ובניסיונות
ללחוץ על מבקשי המקלט להתייאש ולעזוב אפשר היה להשקיע בפתרונות שייטיבו הן עם מבקשי המקלט
והן עם התושבים הוותיקים, וימנעו את הצטופפותם של עשרות אלפי מבקשי מקלט באזורים עניים
ומוזנחים. כך, למשל, אפשר להעניק למבקשי המקלט רישיונות עבודה מסודרים; לעודדם לעבוד במקומות
שבהם יש מחסור בידיים עובדות במקום להביא עוד ועוד מהגרי עבודה חדשים; להעניק תמריצים למעסיקים
שיקלטו אותם במקומות שונים; ולספק להם נגישות לשירותי שירותי בריאות, רווחה וחינוך ברחבי הארץ.

במקביל יש להשקיע בשיפור השירותים, התשתיות והביטחון האישי בשכונות דרום תל אביב.
 
 

                                     

Website Facebook Twitter YouTube Instagram

Copyright © 2019 ACRIHebrew, All rights reserved. 
 
 
 להסרה מרשימת התפוצה
 

Subscribe Past Issues Translate

https://secured.israeltoremet.org//donate/acri_membership
https://secured.israeltoremet.org/donate/acri
https://www.round-up.org.il/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
http://www.acri.org.il/he/
http://www.acri.org.il/he/
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://twitter.com/acrionline/
https://twitter.com/acrionline/
https://www.youtube.com/user/Acrionline
https://www.youtube.com/user/Acrionline
http://instagram.com/acrionline
http://instagram.com/acrionline
https://acri.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370&e=[UNIQID]&c=dfe5bc0615
http://eepurl.com/buCwhH
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370
javascript:;

