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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 
בסוף השבוע שעבר הושבעה הממשלה החדשה. בימים הקרובים תחל הכנסת ה-20 בעבודתה, ואנו נחזור

ונדווח מדי שבוע על נושאי זכויות האדם העולים לדיון בוועדות השונות ובמליאה. 
 

עם כינונן של הכנסת והממשלה החדשות, ובהמשך למגמת החקיקה האנטי-דמוקרטית בכנסות ה-18
וה-19, אנו עוקבים אחר איומים אפשריים על אופייה הדמוקרטי של ישראל ועל ערכי זכויות האדם, שעשויים
להמשיך ולהיות מקודמים בכנסת ה-20. בשלב זה אין אפשרות לחזות במדויק את היוזמות, מכיוון שהן
נתונות להשפעות פוליטיות שונות. עם זאת, כבר בשלב זה מסתמנים כיוונים מסוימים, כפי שבאו לידי ביטוי

בהסכמים הקואליציוניים ובפרטים שהתפרסמו בתקשורת. בין החששות העיקריים שעולים:

פגיעה במעמדה ובסמכויותיה של הרשות השופטת;
הגבלת חופש הביטוי והמחאה וחופש ההתאגדות של פרטים ושל ארגונים, שעמדתם אינה עולה

בקנה אחד עם דעתו של הרוב הפוליטי;
התערבות בתכני התקשורת הציבורית והגבלתה;

פגיעה בחופש הביטוי של הציבור הערבי, וכן אפלייתו והדרתו בתחומי החיים השונים.

להרחבה 
 

על סדר היום של הממשלה יעמדו גם מגוון נושאים שיש להם היבטים של זכויות אדם וצדק חברתי, אשר אנו
עוקבים אחריהם ומטפלים בהם. חלקם צפויים לקבל ביטוי בתקציב המדינה שיידון בקרוב, ואחרים במסגרת
רפורמות שמתכננת הממשלה. בין השאר, אנו מתכוונים לתמוך ברפורמות בתחומי הסיעוד  ורפואת
השיניים, ולהתנגד להרחבת השר"פ; לנסות לקדם דיור בר השגה ולהיאבק באפליה בדיור; להגן על הזכות
לקיום בכבוד ועל זכויותיהם של מי שמתמודדים עם חובות וניתוקים של חשמל ומים; לקדם זכויות עובדים
ומובטלים ולפעול לצמצום התופעה של עובדי קבלן; להיאבק בפגיעות בזכויות אדם בהליך הפלילי ובזכות
לפרטיות, ובהפרטה של שירותים ציבוריים, לרבות סמכויות המשטרה; ולהגן על זכויותיהם של מהגרי

עבודה ושל מבקשי מקלט. 
 

נושאים נוספים שצפויים להיות על סדר היום של הממשלה והכנסת ומעסיקים את האגודה הם ההסדרה של
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התיישבות הבדווים בנגב, זכויותיהם של הערבים בישראל – ובין השאר הזכות לשוויון, חופש הביטוי,
והסוגיה של הריסות בתים, וכן זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים. 

 
אנו באגודה לזכויות האזרח נמשיך לעקוב באופן שוטף אחר הנעשה בזירה הפוליטית והציבורית ולעבוד הן
מול הדרג הפוליטי והמינהל הציבורי והן בניסיון להשפיע על דעת הקהל, כדי לצמצם את הפגיעות ולקדם

את ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם, השוויון והצדק החברתי.
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