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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 
בשבוע שעבר הסתיים מושב החורף של הכנסת. במושב זה המשיכה ואף החריפה מגמת החקיקה
האנטי-דמוקרטית המאפיינת את הכנסת בשנים האחרונות. עם סיום המושב הכנו מסמך הסוקר את מאפייני

החקיקה האנטי-דמוקרטית ואת הסכנות שבה, ומביא רשימה של יוזמות החקיקה העיקריות. 
 .

הפגיעה בדמוקרטיה מתאפיינת בניסיון להשתיק עמדות, דעות או ביקורת ציבורית של מיעוטים חברתיים או
פוליטיים; בניסיון לעשות דה-לגיטימציה ליריבים פוליטיים, לארגוני זכויות אדם ולמיעוטים; בניסיון להצר את
צעדיהם של מי שעמדותיהם או פעילותם אינן עולות בקנה אחד עם אלה של הרוב הפוליטי; ובהצגת
המיעוטים בחברה הישראלית כאויבי המדינה באופן גורף, תוך מתן לגיטימציה לפגוע בזכויותיהם האזרחיות
והפוליטיות. באופן מצער, דווקא בית הנבחרים עצמו – סמל הדמוקרטיה – הוא אחת הזירות המרכזיות
לפגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים ולערעור אבני היסוד של השיטה: הפרדת הרשויות, הגנה על זכויות

האדם והגנה על מיעוטים מפני עריצות הרוב. 
 

ההצעות ויוזמות החקיקה האנטי-דמוקרטיות שעלו בכנסת ה-20 כוללות:

חקיקה המכוונת להצר את צעדיהם של ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים, כגון הצעת "חוק הסימון"
שנועד לפגוע בארגוני זכויות אדם וההצעה להוציא מחוץ לחוק את "שוברים שתיקה";

חקיקה המכוונת לפגוע במעמד או בזכויות של המיעוט הערבי בישראל, כגון הצעת "חוק הלאום"
והצעות להקל על פסילת חברי כנסת;

הצעות חוק המכוונות להגבלת סמכותו של בית המשפט העליון, כגון הצעות החוק המבקשות
לאפשר לכנסת לחוקק חוקים הסותרים את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו;

הצעות חוק שפוגעות בחופש הביטוי ובפלורליזם, שאליהן הצטרפו גם יוזמות שונות של משרד
התרבות ומשרד החינוך.
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גם אם לא כל היוזמות וההצעות מקודמות בסופו של דבר, הן משפיעות על הלך הרוח, על החשיבה ועל
תפיסת המציאות בחברה הישראלית, ויוצרות "אפקט מצנן" ומרתיע. הן מסבות נזק כבד למיעוטים, ובראשם
המיעוט הערבי, לבית המשפט העליון, לפרקליטות המדינה, לארגוני זכויות אדם, לתקשורת, לאקדמיה,

לאמנים וליוצרים – ובתוך כך לדמוקרטיה בישראל. 
 

להרחבה: חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-20 – תמונת מצב 
 

לרשימה מהכנסות הקודמות ראו: חקיקה אנטי-דמוקרטית מעודכן לאוגוסט 2012 
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