
לצפייה מיטבית לחצו כאן

 
זכויות האדם בכנסת 

האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת 
ראשון, 14.2.2016

 

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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

כלי נשק במרחב הציבורי 
כנס השקת השדולה לעיצוב מדיניות נשיאת כלי יריה בישראל

יום שני 15.2.2016

 
עמדת האגודה (במסגרת קואליציית "האקדח על שולחן המטבח"): השדולה, שיזם חבר הכנסת אמיר
אוחנה, מבקשת לקדם הקלות נרחבות בקבלת רישיון לשאת נשק, ותפיסה של נשיאת כלי ירייה אישי כחלק
מן "הזכות להגנה עצמית", תוך אימוץ קו חוקי-רעיוני שמיוחס לחוקת ארה"ב ("הזכות לשאת נשק"). קו
רעיוני זה, והרצון  בהרחבה ובהטמעה של מה שמכונה "תרבות הנשק", קיימים בקרב חובבי נשק מזה
שנים, באופן בלתי תלוי באירועי התקופה האחרונה. לעמדת האגודה, "עיצוב מדיניות נשיאת כלי ירייה
בישראל" אינו צריך להיות עניינם של גברים חובבי נשק וביטחוניסטים בלבד, אלא הוא עניינו של כלל

הציבור, לרבות נשים,
 

האגודה מתנגדת לצעדים שיגרמו לתפוצה מוגברת של נשק קל בידיים פרטיות. בעקבות פעילות קואליציית
"האקדח על שולחן המטבח" הוחל לראשונה לפני כשנתיים וחצי באכיפה של סעיף החוק האוסר על חברות
אבטחה לאחסן את נשקן בבתי המאבטחים. מאז אנו עדות לתקופה הארוכה ביותר ללא מקרי רצח
במשפחה בנשק אבטחה שנלקח הביתה; לפני כן אירעו מקרי רצח כאלה מדי שנה, והצטברו לרשימה של
33 קורבנות לפחות מאז 2002. היעדר הרציחות הללו מאז אכיפת החוק מצטרף לעדויות רבות מן העולם,
המצביעות בבירור על ירידה ברציחות ובפשעי ירי אלימים בתנאים של אכיפה מוגברת ושל החמרת חוקי

הרישוי לשאת נשק. 
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אומנה לילדים 
הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014 של חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ שלי

יחימוביץ', חה"כ עליזה לביא, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אילן גילאון, חה"כ מיקי רוזנטל,

חה"כ עפר שלח, חה"כ דב חנין. (פ/1478)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 15.2.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 

עמדת האגודה: הצעת חוק האומנה שמקדמת כיום חברת הכנסת קרין אלהרר, בתמיכת הממשלה,
מסדירה לראשונה את סוגית המעמד המשפטי לאומנים ותוך כדי כך מעגנת את מרבית תחום האומנה
בחקיקה. הצעת החוק חשובה, וניכר כי הוקדשה לה מחשבה רבה. הבעיה המרכזית היא שלמרות שהנחת
היסוד המוצהרת היא כי טובת הילד הבסיסית היא לגדול בחיק משפחתו הביולוגית ולשמור על קשר טוב
ומשמעותי עם הוריו, הצעת החוק שותקת ביחס לאופן שבו הדבר יבוצע הלכה למעשה. שתי סוגיות קריטיות
נותרו ללא התייחסות מספקת: האחת נוגעת ליצירת התנאים לחזרת הילד לבית הוריו הביולוגיים, באמצעות
שיקום המשפחה והקשר בין ההורים לילדים, ככל שהדבר ניתן; השנייה נוגעת להגנה על זכויותיהם של
ההורים הביולוגיים בהליך ההוצאה מן הבית ולאחריו. שתי סוגיות אלה הן קריטיות, במיוחד בהתחשב בכך
שהורים שילדיהם מוצאים מחזקתם הם בדרך כלל אנשים שחיים בעוני, פגיעים ומוחלשים. האגודה הגישה
לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות שורה של הערות והצעות לתיקון נוסח ההצעה. לצערנו חלקן נדחו, אך
אחרות התקבלו, והצלחנו להכניס להצעת החוק כמה שינויים חשובים, ואנו ממשיכים ללוות את הצעת החוק

ולנסות להכניס בה שיפורים נוספים בהיבטים אלה. להרחבה  
 

 

השעיית חברי כנסת
יוזמת ועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקון חוק - יסוד: הכנסת בעניין השעיית חברי כנסת

ועדת החוקה, חוק ומשפט  | יום שלישי 16.2.2016 | דיון  

 
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 – החופש לבחור ולהיבחר, ולזכות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח מחלוקות

אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות. להרחבה 
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פינוי הכפר הבדווי עתיר/אום אלחיראן
1. החלטת הממשלה לעקור יישוב בדואי עתיר - אום אלחירן - הוגשה שוב פעם לשבוע הבא בתיאום היו"ר

הצעה לדיון מהיר של ח"כ טלב אבו עראר; 2. החלטת הממשלה לעקור יישוב עתיר - אום אלחיראן הצעה

לדיון מהיר של ח"כ עיסאווי פריג'; 3. החלטת הממשלה לעקור את היישוב הבדואי עתיר - אום אלחירן

הצעה לדיון מהיר של ח"כ זוהיר בהלול

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 17.2.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: תושבי הכפר הבלתי מוכר עתיר/אום אלחיראן הועברו מכפרם המקורי אל מיקומם הנוכחי
בהוראת צו צבאי בשנות ה-50'. זה למעלה מעשור מנהלים התושבים מאבק נגד החלטת הממשלה לפנותם
מכפרם כדי לבנות במקומו את היישוב היהודי חירן. לתושבים הוצע לעבור לעיירה הבדווית חורה, שסובלת
ממצוקה קשה בתחומים רבים, ובהם התכנון והמגורים, ושאינה מתאימה לצורכיהם. במאי 2015 דחה בית
המשפט העליון דחה ברוב דעות את בקשת רשות הערעור שהגישו התושבים, באמצעות מרכז עדאלה,
בעניין ההחלטה לפנותם. שופטי הרוב קבעו כי על אף שהתושבים אינם פולשים, אלא הועברו למקום
מושבם על ידי המדינה, הרי שזו האחרונה היא בעלת הקרקעות שעליהן יושב הכפר, ועל כן באפשרותה
להרסו ולפנות את תושביו; שופטת המיעוט חשבה כי החלטה זו היא בלתי סבירה, וכי יש להציע לתושבי
הכפר פתרונות חלופיים. בקשה של מרכז עדאלה לדיון נוסף בפסק הדין נדחתה. לעמדת האגודה, החלטת
הממשלה בעניין אום אלחיראן היא המשך המדיניות המפלה כלפי היישובים הבדווים בנגב, שמטרתה לרכז
את הבדווים בתחום קרקע מצומצם, ושמתעלמת מהמציאות בשטח, מזכויותיהם של האזרחים הבדווים

ומזיקתם ההיסטורית לקרקע. 
 

                                    

Website Facebook Twitter YouTube Instagram

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

Subscribe Past Issues Translate

https://secured.israeltoremet.org//donate/acri_membership
https://secured.israeltoremet.org/donate/acri
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=05631d5e65
http://eepurl.com/buCwhH
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370
javascript:;

