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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
השעיית חברי כנסת

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א) (קריאה

ראשונה) – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט – הצעות חוק כ-626

מליאת הכנסת | יום שני 28.3.2016 | קריאה ראשונה 

 

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. 

 

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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זכויות האזרחים הערבים-בדווים תושבי הכפרים הבלתי מוכרים 
1. הצעה לסדר היום, דיון מהיר בנושא: הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב הצעה לדיון מהיר של ח"כ מאיר

כהן ; 2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: הפרת זכויות הקהילה הבדואית

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שני 28.3.2016 | דיון 

 
עמדת האגודה (יחד עם במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): האזרחים הערבים-בדווים בנגב מופלים
באופן ברור ומובהק ביחס לאוכלוסייה היהודית באותו אזור: הם חשופים לאפליה בהקצאת משאבי קרקע,

תכנון ודיור, לאי-הכרה בכפריהם ולמניעת שירותים חיוניים מתושביהם, ולאי-הכרה במערכת הקרקעית

המסורתית שלהם. זוהי מציאות חיים בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת. 

 

אם המדינה מבקשת לשים קץ לסכסוך המתמשך בינה ובין הבדווים בנגב ולפתור את מצוקתם של תושבי

הכפרים הבלתי מוכרים על בסיס של שוויון אזרחי, יהיה עליה לאמץ פתרון מערכתי כולל, המבוסס על כיבוד

זכויות האדם של האוכלוסייה הבדווית: יש להכיר הן בכל 35 הכפרים הלא-מוכרים בנגב במקומם הנוכחי על

בסיס אמות המידה התכנוניות האובייקטיביות המקובלות, והן במערכת הקניינית המסורתית של הקהילה

הבדווית. על רשויות המדינה לנהוג בשקיפות ולשתף את הציבור הבדווי בפתרונות המוצעים לו, ולהימנע

מפתרונות חד-צדדיים ודורסניים או מפתרונות שיש בהם העברה כפויה של אוכלוסייה ממקומה. להרחבה 
 

 
שקיפות עבודת הממשלה

הסתרת הליך קבלת ההחלטות הממשלתי מהציבור: השקפת "המעטפה" וחיזוק הפיקוח הציבורי

הוועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שני 28.3.2016 | דיון 

 
עמדת האגודה (במסגרת פורום דמוקרטיה פתוחה): השיח וההידברות של הציבור עם נבחריו לא נעשים
רק באמצעות פתק יחיד המשתלשל לקלפי בבחירות אחת לכמה שנים. כל הצעת חוק שבה דנות הממשלה

או הכנסת, כל הצעה לסדר בוועדה או במליאה, נוגעות במישרין לאזרחים רבים, ואין חולק על חשיבות

השמעת קולם של האזרחים והאזרחיות באשר לכל עניין, קטן כגדול, באוזני נבחריו. 

 

חברות וחברי הכנסת והשרים מקבלים מדי יום פניות רבות מן הציבור בנושאים שונים הנוגעים להם, לבני

משפחותיהם ולחבריהם. אולם קיימים חסמים המקשים על הציבור, כמו גם על הארגונים המייצגים אותו,

להביא את עמדותיהם, להציג רעיונות חדשים ולמעשה לשקף את דעת הציבור בנושאים שונים הנמצאים על

סדר היום של הממשלה והכנסת. חסמים אלה, ובעיקר חסמים הנתפסים לכאורה כחסמים טכניים בלבד,

מקשים גם על הגורמים המקצועיים בגופים אלה לעבוד באופן יותר יסודי ומקצועי ולהפיק תוצרים לטווח

ארוך. 
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פורום דמוקטיה פתוחה, שבו חברה האגודה, מביא שורת המלצות לייעול השקיפות וההידברות עם הציבור.

ההמלצות מתמקדות בשני גופים המהווים ביחד את "אבי העורקים" בגוף הדמוקרטי - הממשלה באמצעות

ועדת השרים לחקיקה והכנסת באמצעות מוסדותיה השונים. אנו תקווה כי ההמלצות תאומצנה ותובלנה

לשיפור ולחיזוק הקשר של נבחרי הציבור עם העם. להרחבה 
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