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זכויות האדם בכנסת 

האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת 
ראשון, 13.12.2015

 

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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

15.10.2015 - כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי 
 

הכנסת תציין את יום זכויות האדם הבינלאומי במליאה ובוועדות (ראו להלן), וכן בכנס בהובלת חברי הכנסת
קארין אלהרר, זאב ב. בגין ודב חנין ובשיתוף האגודה לזכויות האזרח. בין המשתתפים: חברי כנסת מכל
סיעות הבית, דליה דורנר, שופטת בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות, רז ניזרי, המשנה ליועמ"ש לממשלה
(פלילי), ושרון אברהם-ויס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח. הכנס יתקיים בין השעות 16:00-14:00,

באולם "ירושלים" במשכן הכנסת. לפרטים ולהרשמה לחצו על התמונה. 
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פיקוח על מאבטחים פרטיים 
הצורך בהקמת מנגנון לפיקוח על מאבטחים פרטיים והטיפול בתלונות נגדם – לציון יום זכויות האדם

הבינלאומי

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 15.12.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה: כל אדם בישראל נתקל מדי יום במאבטחים הפרושים בכל מקום כמעט במרחב הציבורי.
המאבטחים רשאים להפעיל כלפיו סמכויות רבות כגון עריכת חיפוש בתיק ועל הגוף, דרישה להזדהות
ועיכוב. למרות שמדובר בסמכויות שלטוניות רגישות ובעלות פוטנציאל לפגיעה בזכויות אדם, אין כיום כל
גורם ייעודי מרכזי אשר מפקח על התנהלות המאבטחים ומטפל בתלונות הציבור נגדם. האפשרות היחידה
הפתוחה כיום בפני אדם שנפגע מהתנהלות מאבטח כלפיו היא להגיש תלונה במשטרה, וזאת אך ורק
במקרה שנעברה עברה פלילית. אין כיום כל אפשרות להגיש תלונה נגד מאבטחים בעניינים הנוגעים
לחריגה מסמכות, התרשלות במילוי תפקיד, התנהגות בלתי הולמת, אי ענידת תג זיהוי, שימוש בכוח שאינו

עולה לכדי עברה פלילית ועוד. 
 

הצורך בהקמת מנגנון לפיקוח ולתלונות על מאבטחים פרטיים דחוף ביותר. ראשית, בשנים האחרונות
הורחבו הסמכויות המוענקות למאבטחים, ומשכך גדל הפוטנציאל לשימוש לרעה בסמכויותיהם ולפגיעה
בזכויות אדם. שנית, לאחרונה חלה עליה מדאיגה במספר מקרי הרצח שמבוצעים על ידי מאבטחים
חמושים, תופעה המעידה על אזלת יד בפיקוח על המאבטחים וככל הנראה על ליקויים בהליך מינוי
המאבטחים. כחלק ממנגנון כזה יש לקבוע סנקציות מנהליות שניתן יהיה לנקוט נגד המאבטחים וחברות
האבטחה בגין התנהגות בלתי הולמת או חריגה מסמכותם (בכפוף, כמובן, לבירור התלונות ומתן זכות
שימוע). להרחבה: פניית האגודה לוועדת הפנים | פניית קואליציית הארגונים "האקדח על שולחן המטבח"

לוועדת הפנים  
 

מעצרים מינהליים  
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא מעצרים מינהליים

הוועדה לביקורת המדינה | יום שלישי 15.12.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה: מעצרים מינהליים משמשים דרך שגרה נגד פלסטינים בשטחים הכבושים, ומאז קיץ 2014
זינק מספרם יחסית לשנים האחרונות. בעקבות אירועי החודשים האחרונים ננקטו מעצרים מינהליים גם נגד
יהודים תושבי השטחים, והרשויות פתחו גם בגל יוצא דופן של צווי הרחקה וצווי הגבלה מינהליים נגד יהודים
המתגוררים בגדה המערבית, בהם גם קטינים, ונגד פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. לאחרונה נעשה
באופן חריג שימוש במעצרים מינהליים גם נגד אזרחית ערביה תושבת נצרת ונגד פלסטינים מירושלים בעלי
מעמד של תושבות קבע, ובהם שלושה קטינים; ככל הידוע, זוהי הפעם הראשונה שבה קטינים בעלי מעמד

בישראל נעצרים במעצר מינהלי. 
 

מעצרים וצווי הגבלה והרחקה מינהליים מתבססים על חומר חסוי. מידת המסוכנות של האדם נאמדת, ככלל,
בהסתמך על מעשים קודמים או על כוונות המיוחסות לו, בלא לדרוש מהמדינה להוכיח את אותם המעשים
או הכוונות מעל לכל ספק סביר, במשפט פלילי הוגן. כך, מעצרים וצווי הגבלה והרחקה מינהליים מהווים
מסלול עוקף ופסול להליך הפלילי הרגיל. הם מאפשרים להגביל את חירותו של אדם ואף לשלול אותה
במשך חודשים ושנים, בלי שיזכה להליך משפטי הוגן ובלי שתעמוד לו הזכות הבסיסית להתגונן מפני

ההאשמות העומדות נגדו.  
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חינוך לדמוקרטיה ונגד גזענות
1. חינוך לדמוקרטיה ונגד גזענות - לציון יום זכויות האדם; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "שנה לשריפת

הנער מוחמד אבו חדיר" הצעה לסדר היום: של ח"כ אחמד טיבי, ח"כ עיסאווי פריג'; 3. הצעה לסדר היום

בנושא: "אלימות על רקע גזעני במערכת החינוך" הצעה לסדר היום: של ח"כ קסניה סבטלובה, ח"כ דב חנין,

ח"כ אברהם נגוסה, ח"כ סופה לנדבר

ועדת החינוך | יום שלישי 15.12.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה: בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בתפיסות עולם גזעניות ואנטי דמוקרטיות המסכנות את
המרחב הדמוקרטי בישראל. דבר זה בא לידי ביטוי במחקרים ובסקרי דעת קהל רבים שפורסמו במהלך
השנים האחרונות, וכן במגוון אירועים חמורים שזכו לפרסום נרחב בכלי התקשורת. ריבוי המקרים האלה
וחומרתם מעידים על הצורך הרב בחיזוק החינוך נגד גזענות במדינה. על רקע זה אי אפשר להדגיש מספיק
את חשיבותו של חינוך אפקטיבי, מקיף ומתמשך נגד גזענות, כחלק מתהליך חינוכי הוליסטי לערכי
דמוקרטיה, לזכויות אדם ולחיים משותפים. יש לשלב את החינוך לערכים אלה בכל קשת הגילים, בכל זרמי
החינוך ובכל רכיבי התהליך החינוכי, להטמיעו במקצועות הלימוד השונים, ולספק למורות ולמורים במהלך
הכשרתם כלים להתמודדות חינוכית ראויה עם גילויי גזענות בכיתות ובבתי ספר, ועם אירועים אקטואליים.
להרחבה: פניית האגודה לוועדת החינוך | גזענות ואפליה – מתוך דוח "זכויות האדם בישראל – תמונת מצב
2015" שפרסמה האגודה  | "שיעור לחיים – חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון" – ספר שפרסמה האגודה

וכולל מאמרים ומערכי שיעור  
 

הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות במסגרת התחדשות עירונית
הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015; ציון יום זכויות האדם הבין-לאומי –

הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות במסגרת התחדשות עירונית; מיסוי – ארצי ומוניציפלי

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק הממשלתית להתחדשות עירונית | יום שלישי 15.12.2015 | דיון   

 
עמדת האגודה: במקומות שבהם מתוכננת התחדשות עירונית חיות היום מגוון אוכלוסיות, שכולן בדרכן
מוחלשות ביחס ליזמי הפרויקטים ולמשקיעים. בין השאר, ישנן משפחות ששוכרות דירה ולא זכאיות לדיור
ציבורי, או שזכאיות לסיוע בשכר דירה מהמדינה. הליכי התחדשות כפי שמתרחשים היום מביאים להרס של
דיור זול שמתאים לאוכלוסיה זו, ולעלייה במחירי השכירות בכל האזור. כמו כן ישנם במתחמים אלו זקנים
ואנשים עם מוגבלות, שעבורם הפינוי הכרוך במיזם ההתחדשות מהווה לעיתים גזירה קשה מנשוא. אנו
סוברים שיש להבטיח במסגרת החקיקה הגנות שונות גם לקבוצות אוכלוסייה אלו. בכך ניתן יהיה להגן מצד

אחד על זכותן לדיור, ומצד שני לקדם ערכים חברתיים חשובים של תמהיל חברתי ומגוון בדיור. 
 

תאונות עבודה בענף הבנייה
תאונות עבודה בענף הבנייה – ישיבת מעקב

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות  | יום שלישי 15.12.2015 |  דיון  
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עמדת האגודה: האגודה חברה בקואליציה למאבק בתאונות בענף הבניין, שהקימה עו"ד הדס תגרי,
וחברים בה גם הארגונים קו לעובד, ארגון העובדים מען, רופאים לזכויות אדם, האגף לקידום שוויון
בהסתדרות הכללית, משפטנים מן האקדמיה לרבות הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה, ופעילים
רבים. הקמת הקואליציה נועדה לקדם את המאבק בתאונות הבניין, ההורגות עשרות ופוצעות אלפי עובדים
בשנה, על רקע כשל רב מערכתי מקיף בקידום הבטיחות בענף הבניין, באכיפה ובענישה על הפרת נוהלי

בטיחות, ובפיצוי עובדים שנפגעו.  קבוצת הפייסבוק של הקואליציה    
 

"חוק המישוש"
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת

אלימות, התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום רביעי 16.12.2015 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 
על פי הצעת חוק, שוטרים יוכלו לבצע חיפושים גופניים במקומות בילוי ובסביבתם הקרובה, גם ללא חשד

קונקרטי נגד האנשים שבגופם או בכליהם יתבצעו החיפושים. 
 

עמדת האגודה: הצעת החוק פותחת פתח עצום לחיפושים גופניים שרירותיים ומשפילים ולאפליה על רקע
מוצא, לאום ועוד. זוהי הצעה שהמשרד לביטחון פנים מנסה לקדם כבר שנים בתירוצים שונים, כדי לתת
לגיטימציה לפרקטיקה משטרתית שנפסלה על ידי בתי המשפט, ושבפועל משמשת בעיקר כלפי אנשים כהי

עור ובעלי חזות מזרחית. 
 

כבר היום יש למשטרה סמכויות חיפוש נרחבות – די בכך שאדם מעורר חשד כדי ששוטר יוכל לערוך עליו
חיפוש. הצעת החוק מסמיכה שוטר לעכב אדם ברחוב ולבצע על גופו חיפוש פולשני מבלי שיש חשד כלשהו
או הצדקה אחרת. הניסיון בארץ ובעולם מלמד, ששוטרים שפועלים לפי "תחושת בטן" וללא קריטריונים
ברורים נאלצים להסתמך על סטיגמות ועל דעות קדומות, דבר שמחמיר את שיטור-היתר ואת האכיפה
הסלקטיבית שקיימות ממילא נגד מיעוטים: בארה"ב – אפרו-אמריקאים ולטינים, ובישראל – מזרחים, יוצאי
אתיופיה וערבים. ראוי לציין שסמכות דומה שניתנה למשטרה בבריטניה נפסלה על ידי בית הדין האירופי

לזכויות אדם, בשל פגיעתה בזכות לפרטיות ובכבוד האדם. להרחבה 
 

התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים
התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים, הצעה לדיון מהיר של חה"כ נחמיאס ורבין איילת

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום רביעי 16.12.2015 | דיון 

 
עמדת האגודה: בשלהי 2012 פנו האגודה והתנועה לחופש המידע ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה
שיורה לרשויות ציבוריות לפרסם באופן יזום את הסכמי ההתקשרות שלהן עם גופים פרטיים למתן שירותים
ציבוריים או לשימוש במשאבים ובנכסים ציבוריים. בעקבות הפנייה ופעילותה של היחידה הממשלתית
לחופש המידע, התקבלה בסוף 2013 החלטת ממשלה, שיזמה שרת המשפטים דאז ציפי לבני, ושמחייבת
גופים ציבוריים לפרסם את מסמכי ההתקשרות שלהם עם גופים פרטיים או היתרים שנתנו לגופים פרטיים

בעניין אספקת שירותים או שימוש במשאבים ציבוריים. 
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הסכמי ההתקשרות עם הגורמים הפרטיים כוללים בדרך כלל הסדרים רחבים וארוכי טווח שהם בעלי
חשיבות מכרעת לכלל הציבור, ולעיתים קרובות גם העברה של סמכויות שלטוניות לכל דבר בתחום הגבייה
והאכיפה. לפיכך, חובת הפרסום היזומה וההנגשה של ההסכמים לציבור חשובה ביותר, הן לצורך מימוש
זכויותיו של הפרט בקבלת השירותים המופרטים והן לצורך הבטחת ביקורת ציבורית ופיקוח. אולם לדברי
חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שיזמה את הדיון בוועדה, החלטת הממשלה לא מיושמת בשטח,

והחוזים וההסכמים בין משרדי הממשלה לבין הגורמים הפרטיים נשארים נסתרים מעינו של הציבור. 
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