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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 
"חוק הסימון" / "חוק העמותות"

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

- הכנה לקריאה ראשונה; 2. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה-2015; 3. 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

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום שני 20.6.2016 | 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 
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הפחתת תעריפי המים
הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016

ועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה | יום שני 20.6.2016  

 

עמדת האגודה: אנו מברכים על כך שחלק מהמטרות שהתזכיר מבקש לקדם הן הפחתת תעריפי המים.
יחד עם זאת, על סמך הערכות שביצענו, ההפחתה שתתאפשר לאחר יישום החוק המוצע אינה מספקת
ואינה מקלה את נטל תעריפי המים הגבוהים המוטל על תושבי מדינת ישראל. לטעמנו יש לקיים דיון מעמיק
באופן תמחור תעריפי המים ולקדם בחקיקה הוזלה משמעותית יותר בתעריפים, לצד הרחבת קבוצות

האוכלוסייה שיהיו זכאיות להנחות מיוחדות. 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 21.6.2016 | 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
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