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

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

  
הכנת חקיקה לשם ביטול ההכרזה על שעת חירום

 

ועדת החוץ והביטחון | יום שלישי 8.3.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: מאז קום המדינה עומדת בעינה ההכרזה על מצב חירום, והיא מוארכת מעת לעת לתקופה
מירבית של שנה. כיום, הסיבה היחידה שבגינה יש צורך בהארכת מצב החירום היא שקיימים דברי חקיקה

שתוקפם תלוי בקיומו של מצב חירום. ויודגש, כי רבים מדברי החקיקה האלה, אין להם דבר וחצי דבר עם

קיומו הממשי של מצב חירום. לקיומו של מצב חירום השלכות קשות על זכויות האדם, באשר הוא מאפשר

הפעלה של חוקים וצווים פוגעניים, שנועדו אך ורק למצבי חירום קיצוניים. 

 

בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח משנת 1999, התחייבה המדינה לבצע את תהליך החקיקה

מחדש של החוקים הנדרשים. עד היום נעשתה עבודת הכנה מקיפה, והרבה מאד מדברי החקיקה כבר

תוקנו או חוקקו מחדש. למרות זאת, דווקא הליכי החקיקה של החוקים הרגישים ביותר שפגיעתם היא

הקשה ביותר טרם הושלמו, ובשל כך נדרשת עדיין הכנסת להמשיך ולהכריז על מצב חירום. אנו סבורים, כי

על הכנסת לעמוד על כך שהממשלה תסיים בדחיפות האפשרית את הליכי החקיקה האמורים. אנו קוראים

לחברי הוועדה לעמוד על כך שיימשך המעקב של הוועדה אחר התקדמות הליכי החקיקה האמורים,

ולהאריך את ההכרזה על מצב החירום בחצי שנה בלבד מקסימום בכל פעם לשם כך. להרחבה 
 
 
 
 
 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=3476224e38bd22add086658b6&id=9060828170
https://us2.campaign-archive.com/?fblike=true&e=[UNIQID]&socialproxy=https%3A%2F%2Fus2.campaign-archive.com%2Fsocial-proxy%2Ffacebook-like%3Fu%3D3476224e38bd22add086658b6%26id%3D9060828170%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fus2.campaign-archive.com%252F%253Fu%253D3476224e38bd22add086658b6%2526id%253D9060828170%26title%3D%25C3%2597%25E2%2580%2593%25C3%2597%25E2%2580%25BA%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25E2%2584%25A2%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25C2%25AA%2520%25C3%2597%25E2%2580%259D%25C3%2597%25C2%2590%25C3%2597%25E2%2580%259C%25C3%2597%25C2%259D%2520%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25E2%2580%25BA%25C3%2597%25C2%25A0%25C3%2597%25C2%25A1%25C3%2597%25C2%25AA%2520%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25C2%25A9%25C3%2597%25E2%2580%2598%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25C2%25A2%2520%25C3%2597%25E2%2580%259D%25C3%2597%25C2%25A7%25C3%2597%25C2%25A8%25C3%2597%25E2%2580%25A2%25C3%2597%25E2%2580%2598&u=3476224e38bd22add086658b6&id=9060828170
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FggDxwf&text=%C3%97%E2%80%93%C3%97%E2%80%BA%C3%97%E2%80%A2%C3%97%E2%84%A2%C3%97%E2%80%A2%C3%97%C2%AA+%C3%97%E2%80%9D%C3%97%C2%90%C3%97%E2%80%9C%C3%97%C2%9D+%C3%97%E2%80%98%C3%97%E2%80%BA%C3%97%C2%A0%C3%97%C2%A1%C3%97%C2%AA+%C3%97%E2%80%98%C3%97%C2%A9%C3%97%E2%80%98%C3%97%E2%80%A2%C3%97%C2%A2+%C3%97%E2%80%9D%C3%97%C2%A7%C3%97%C2%A8%C3%97%E2%80%A2%C3%97%E2%80%98&count=none
http://www.acri.org.il/he/99
http://www.acri.org.il/en/sign-up-legislative-roundup/
http://www.acri.org.il/he/1854
http://eepurl.com/buCwhH
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=cb7e938370
javascript:;


 

 
נשיאת כלי נשק הביתה בידי מאבטחים

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 9.3.2016 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית  

 
עמדת האגודה במסגרת קואליציית "האקדח על שולחן המטבח"): בשנים 2013-2002 לפחות 33 חפות
וחפים מפשע נפלו קורבן לנשק אבטחה שנישא מחוץ למסגרת העבודה. רוב הקורבנות – 18 מהם נשים –

נרצחו במרחב הפרטי-משפחתי. נשים וגברים נוספים נפלו קורבן לנשק אבטחה בנסיבות שונות – מקרי

רצח במרחב הציבורי, תאונות, ירי עקב זיהוי שגוי והתאבדויות. 

  

בשנת 2008 תוקן חוק כלי הירייה ונוסף לו סעיף 10ג(ב), הקובע שמאבטח יוכל לשאת את הנשק רק באזור

העסקתו. באוגוסט 2013 החל המשרד לביטחון פנים לאכוף בצורה מוגברת את הסעיף, וכתוצאה מכך חלה

ירידה דרמטית במספר הנרצחות והנרצחים בנשק אבטחה במרחב הביתי – מזה שנתיים וחצי שהתופעה

נעלמה. לא רק שלא דווח ולו על מקרה רצח אחד של בת או בן משפחה בנשק אבטחה – למיטב ידיעתנו גם

לא דווח על מקרה רצח של בת או בן משפחה על ידי מאבטח באמצעים אחרים. אכיפת האיסור, צמצום

היקף הנשק והגברת הפיקוח הצילו חיים במלוא מובן המילה. 

  

תזכיר החוק המוצע מבקש לקבוע חריג לסעיף 10ג(ב), שיאפשר נשיאת כלי נשק מחוץ למקום העבודה,

ובכך למעשה ירוקן אותו מתוכן. להצעה זו אין תרומה משמעותית לבטחון אזרחי ישראל, אם בכלל, ולעומת

זאת יש בה כדי לפגוע משמעותית בבטחונם של הקרובים והקרובות לאנשי האבטחה. ההגנה על הציבור

בישראל מפני מעשי טרור וסכנות דומות מבוצעת כבר כיום על ידי שוטרים, חיילים ושוטרי מג"ב. בנוסף

קיימים אנשי כוחות ביטחון אחרים הנושאים נשק, כגון סוהרי שב"ס, כמו גם מאבטחים הפועלים במסגרת

תפקידם ובעת השמירה, בעלי רשיון אישי לנשיאת נשק ובעלי רישיון לנשיאת נשק ארגוני בארגונים אזרחיים

שמאבטחים את עצמם. במצב כזה אין צורך אמיתי בתיקון החוק, וחסרונותיו עולים על יתרונותיו.  להרחבה 
 

 

הזכות למים 
משק המים בישראל: פגמים בשקיפות ושיתוף הציבור בניהול משק המים וההשלכות הסביבתיות

והחברתיות לכך

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום רביעי 9.3.2016 | דיון  

 
עמדת האגודה: משק המים בישראל עבר בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת. שינויים אלה לוו
בהשלכות חברתיות קשות, ובהם עלייה של עשרות אחוזים במחירי המים. למרות זאת, כיום זכאים לתעריף

מופחת רק אנשים הסובלים מנכות פיסית המחייבת צריכת מים גבוהה. מן ההסדר מודרות כליל אוכלוסיות

החיות במצוקה כלכלית קשה - מקבלי ומקבלות הבטחת הכנסה ומזונות. 
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נגישות למים היא זכות אדם בסיסית ולא מוצר צריכה. על המדינה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים

בקרב הציבור כולו, ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא אפליה. בדומה להנחות הניתנות בעבור

צריכת חשמל והנחות על תשלומי מיסים מקומיים, יש לפעול לקביעת הנחות בתעריפי המים על בסיס אמות

מידה שיקבעו בחקיקה או בתקנות, שיכללו גם שיקולים סוציו-אקונומיים בנוסף לשיקולים בגין צרכים

רפואיים. 
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