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זכויות האדם בכנסת 

האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת 
ראשון, 23.5.2016

 

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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
אתמול נפתח מושב הקיץ של הכנסת, שיסתיים בתחילת אוגוסט. על סדר היום יוזמות חקיקה שונות שאנו
נדרש אליהן, ובהן "חוק הסימון"/חוק העמותות, חוק השעיית חברי כנסת, חוק חדלות פרעון, הצ"ח הנוער –
החמרת ענישה נגד קטינים, התחדשות עירונית והכנסת תרופות לשב"נ. בנוסף נקדם במושב הקרוב יוזמות
חקיקה ומדיניות מקדמות זכויות אדם, לרבות חוק יסוד זכויות חברתיות, רפורמה בסיעוד, העסקה ישירה

של עובדי קבלן, הגנה על חייבים פגיעים ועוד. נחזור מעכשיו לעדכן כל שבוע על פעילותנו בכנסת. 
 

 
טיפול המדינה במבקשי המקלט

זרים שאינם בני הרחקה מישראל - דוח מבקר המדינה 64ג

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שני 23.5.2016 | דיון  

 

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): שנתיים חלפו מאז פרסם מבקר המדינה דוח חריף ומקיף
בנוגע לכשלים הרבים של הממשלה והרשויות השונות בטיפול בסוגיית מבקשי המקלט, וממשלת ישראל
בחרה להתעלם באופן כמעט גורף מהמלצותיו: מערכת המקלט אינה מתפקדת, העמימות המכוונת בנוגע
לזכויותיהם של מבקשי המקלט ממשיכה, ומדיניות כוללת, שעל הצורך בה עמד המבקר אינספור פעמים
בדוח – לא גובשה מעולם. בנוסף, המדינה בחרה להמשיך להזניח את האוכלוסיות המוחלשות ביותר, שבהן
דרש הדוח לטפל באופן מיידי: ניצולי מחנות העינויים בסיני, חולים כרוניים ואנשים עם מוגבלות, נשים
נפגעות אלימות במשפחה ועוד. התוצאות של אי יישום המסקנות ניכרות בשטח, ומצבן של אוכלוסיות אלה

הולך ומחמיר. 
 

מאז נכתב הדוח ונבנתה הגדר בגבול מצרים, נעצרה הכניסה לישראל כמעט לחלוטין (ירדה במעל 99%).
זה הזמן ליישם את מסקנות דוח מבקר המדינה באופן מלא. על הממשלה להקנות למבקשי המקלט אישורי
עבודה וזכויות חברתיות-כלכליות, לקיים מערכת בדיקת בקשות מקלט עצמאית ומתפקדת ולפעול באופן
מיידי לפיזור אוכלוסיית מבקשי המקלט ברחבי הארץ. רק כך אפשר לתת מענה אמיתי למצוקת מבקשי

המקלט ולתושבי דרום תל אביב.
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הזכות לשפה ולתרבות: הנגשת שירותים ציבוריים בשפה הערבית
ציון יום השפה הערבית

ועדות שונות | יום שלישי 24.5.2016 | דיונים  

 

לציון יום השפה הערבית תקיים הכנסת מספר דיונים מיוחדים: בוועדת הכלכלה – שילוט בשפה הערבית
בתחבורה ציבורית; בוועדת החוקה, חוק ומשפט – מעמדה החוקי של השפה הערבית; בוועדת החינוך,
התרבות והספורט – הוראת השפה הערבית בבתי הספר; בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – הנגשת
שירותי מערכות בריאות הנפש בשפה הערבית, והנגשת שירותי המוסד לביטוח לאומי בשפה הערבית;
בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי – נשים יוצרות בשפה הערבית; וישיבה משותפת של ועדת
המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בנושא

הנגשת השירותים הממשלתיים המקוונים בשפה הערבית. 
 

עמדת האגודה: האזרחים הערבים בישראל הם קבוצת מיעוט לאומית, לשונית ותרבותית. אחד ממאפייניה
של הזהות התרבותית הנפרדת הוא הלשון הערבית. חובתה של המדינה לכבד את השימוש בה נגזרת
מזכויותיו של המיעוט הערבי לכבוד ולשוויון, מזכותו לשמור על זהותו הלאומית ועל ייחודו התרבותי,
ומזכותם של הערבים אזרחי ישראל ליהנות משירותים וממתקנים ציבוריים כשאר האזרחים. למרות זאת,
מקומה של השפה הערבית נפקד משירותים וממרחבים ציבוריים רבים במדינה. מעבר לפגיעה בזכויות,
העדרה של השפה הערבית "מוחק" את הערבים אזרחי ישראל מהמרחב הציבורי, ומשדר להם ולרוב
היהודי את המסר כי הם אינם שותפים מלאים במרחב זה. בעקבות פעילותם של ארגוני זכויות אדם מושגת
התקדמות בהנגשת המרחב הציבורי והשירותים הציבוריים למיעוט הערבי בתחומים שונים, אם כי לעתים

הדבר נעשה באיטיות, ועדיין לא מתוך תפיסה שהדבר מובן מאליו.
 

 
"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

של חה"כ בצלאל סמוטריץ'', חה"כ דוד אמסלם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ מנחם אליעזר מוזס. (פ/1761)

- הכנה לקריאה ראשונה; 3. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה-2015 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אביגדור

ליברמן, חה"כ חמד עמאר, חה"כ סופה לנדבר. (פ/1730)

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום רביעי 25.5.2016 | 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. 
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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 
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 להסרה מרשימת התפוצה
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