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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

התחדשות עירונית 
הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 - הקראה, דיון והצבעות

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית

הכלכלית | יום שני 13.6.2016 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

 

עמדת האגודה (יחד עם במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): מטרתה של הצעת החוק להקים רשות
שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת בהתחדשות
עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול שיוצר
התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים, ובכלל זה דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של בנייה
בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים
הוותיקים היא ברורה ומוחשית. לפיכך, בכל תוכנית או הצעת חוק המתייחסת להתחדשות עירונית יש לתת
משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל

דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. להרחבה 
 

 
"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; 2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי

שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות), התשע"ה–2015; 3. הצעת חוק סוכני חוץ,

התשע"ה-2015

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום רביעי 15.6.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית  
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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
 
 
 

                                     

Website Facebook Twitter YouTube Instagram

Copyright © 2019 ACRIHebrew, All rights reserved. 
 
 
 להסרה מרשימת התפוצה
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.acri.org.il/he/36195
https://secured.israeltoremet.org//donate/acri_membership
https://secured.israeltoremet.org/donate/acri
https://www.round-up.org.il/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
http://www.acri.org.il/he/
http://www.acri.org.il/he/
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://twitter.com/acrionline/
https://twitter.com/acrionline/
https://www.youtube.com/user/Acrionline
https://www.youtube.com/user/Acrionline
http://instagram.com/acrionline
http://instagram.com/acrionline
https://acri.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370&e=[UNIQID]&c=e2a870bc38
http://eepurl.com/buCwhH
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370
javascript:;

