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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

אפליית בני זוג ידועים בציבור בהליכי הסדרת מעמד 
תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ה-2015

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 9.11.2015 | אישור התקנות

 
הוועדה תדון בבקשת שר הפנים לתקן את תקנות הכניסה לישראל, ולקבוע בהן, בין היתר, אגרה בשיעור
של 2,850 ש"ח להליכים להסדרת מעמדם בישראל של בני זוג ידועים בציבור של אזרחים ותושבים

ישראלים, ובהם בני זוג מאותו המין.  
 

עמדת האגודה: סכום האגרה שמבקש שר הפנים לקבוע עבור בני זוג ידועים בציבור גבוה ב-1,225 ש"ח
מסכום האגרה הנגבית מבני זוג הנשואים לאזרחים, וזאת ללא כל הצדקה. במכתבו לוועדה עמד שר הפנים
על כך, שרוב הבקשות להסדרת מעמד של בני זוג כיום הן בקשות של בני זוג ידועים בציבור. הסיבה לכך
פשוטה: ישראלי ומי שאינו ישראלי שהם בני דתות שונות או מאותו המין אינם יכולים להינשא
בישראל ולהשתלב בהליך להסדרת מעמד לבני זוג נשואים, ועל כן ההליך לבני זוג ידועים בציבור הוא
ההליך המתאים עבורם. הליך זה ארוך יותר מההליך שחל על בני זוג נשואים, ומפלה גם מבחינות אחרות,
כגון: סוגי הרישיונות הניתנים; הזכויות הסוציאליות, הבריאותיות, הפיסקליות והאחרות שלהן זכאים בני הזוג
במהלך ההליך; המעמד הניתן בסיום ההליך; ועוד. כעת מבקש משרד הפנים להעמיק את אפלייתם לרעה
של בני זוג ידועים בציבור גם על ידי קביעת אגרות גבוהות מאלה שנגבות מבני זוג נשואים שהם גבר

ואישה. להרחבה 
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"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 11.11.2015 | הכנה לקריאה שנייה 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 
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