
 

 תמונת מצב – 20-ה בכנסתדמוקרטית -אנטי חקיקה

 2017למרץ  מעודכן

 קידוםהדמוקרטיה בישראל ו רכיע שחיקת למטרידה ביותר ש למגמהעדים  אנו ותהאחרונ בשנים

 שמשמשתהמרכזיות  הזירות אחתשהעובדה,  במיוחד מדאיגה. דמוקרטיות-אנטינרחב של יוזמות 

 עצמו םבית הנבחרי יאה םבכללי המשחק הדמוקרטיי ולפגיעההדמוקרטיה וערכיה  לדריסתבמה 

 פעילותלו אמירותלסמל לדמוקרטיה הישראלית ולהגנה עליה.  אמור להוותש ,לב הדמוקרטיה –

 ישכאלה הבאים מתוך הכנסת,  במיוחדבמערכת הפוליטית בישראל, ו בכיריםו בכירותשל 

אדם,  ותמרחיקות לכת על הציבור הישראלי ועל עמדותיו והתייחסותו לדמוקרטיה, לזכוי תהשלכו

 מיעוט פוליטי, חברתי או אתני ועוד.  ותלקבוצ

 הדמוקרטי המשחק של ביותר הבסיסיים הכללים, הנוכחית בכנסת לרבות, האחרונות בשנים

 וכיבוד הרשויות הפרדת – השיטה של היסוד אבני. הקצה עד ממש נדחפים ולעתים מאותגרים

 על השאר ובין, אדםה זכויות על ההגנה; האזרחית החברה לרבות, יהןותפקיד השונות הרשויות

 נובעיםה בכלים השימוש; הרוב בעריצות המאבק; והמחאה הביטוי חופש ועל שוויוןל זכותה

 ולערעור ומוטעות מגמתיות לפרשנויות זוכים אלה כל –" מתגוננת דמוקרטיה" של מהתפיסה

 . שיטתי

 להשתיק עמדות בניסיון מתאפיינת בדמוקרטיה פגיעהה ?דמוקרטית-הפעילות האנטי מהי

ביקורת ציבורית של מיעוטים חברתיים או  אודעות  בכלל זהו ,קורת על השלטוןישעיקרן ב

; יעוטיםזכויות אדם ולמ ניפוליטיים, לארגו ליריביםלגיטימציה -פוליטיים; בניסיון לעשות דה

של  אלהבקנה אחד עם  ותלעו ןאינ םפעילות אושל מי שעמדותיהם  צעדיהם אתבניסיון להצר 

תוך מתן  ,המיעוטים בחברה הישראלית כאויבי המדינה באופן גורף בהצגתוהפוליטי;  הרוב

 לגיטימציה לפגוע בזכויותיהם האזרחיות והפוליטיות.

בזכויות יסוד  הפוגעותהצעות חוק  :כוללים והםוהגילויים של יוזמות אלו מגוונים,  ההיבטים

בפני החוק;  שוויוןבו ליטיתהפו המחאהו הביטוי חופשבשבבסיס הדמוקרטיה, ובראש ובראשונה 

 פעילותםמילוליות במי שעמדתם במיעוט בכנסת בעת הזאת; ניסיון לפגוע ב תלחויותהש

 ניסיוןולגיטימציה; -להם דה לעשותרגוני זכויות אדם ושינוי חברתי והלגיטימית והנחוצה של א

 . ותרבותי חופשי מנותיובמרחב א חופשית יהלפגוע באקדמ

 טהבעקרונות היסוד של השי פגיעה היאיוזמות אלו  שלל של התוצאה זה בעייתי? מה הנזק? למה

 בזכותהאדם ו כבודב, והמחאה : פגיעה מתמשכת ומצטברת בחופש הביטויהדמוקרטית בישראל

של  ןלקיומ בלגיטימציהו פלורליזם לקיים באפשרות; ופגיעה התאגדותהבחופש  פגיעה ;שוויוןל

המיעוטים החברתיים,  יכלפ בוהר עריצות ותבבד גובר בדודעות.  , מחשבותתעמדו מגוון

 המיעוטים הללו כולם.  בזכויות פגיעההוהלאומיים, ו יטייםהפול

הללו קורות על רקע של מציאות חברתית ופוליטית, שגם אם אינה חדשה,  ההתרחשויותש ברור

-כוללת את הסכסוך הישראלי . מציאות זוקשה ביותר אף תים, ולעדוהיא תמיד טעונה מא

פליה א כלכליים עמוקים;-חברתייםפערים הכיבוש ומאבקים מזויינים רבים; את פלסטיני, 
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התמודדות עם תופעות של הגירה ופליטות; חילוקי דעות וגזענות נגד קבוצות אוכלוסייה שונות; 

זאת, אנו סבורים כי השימוש הנעשה בדגל "הדמוקרטיה  ם. עועוד ;עמוקים בתחום דת ומדינה

אתני, חברתי או  םאשל קבוצות מיעוט )בין  ןבזכויותיה גועשמבקשים לפ פעםהמתגוננת" בכל 

הופך את  אינו, וניצול לרעה של טענה זו הואטחוני אבל לא רק, י, בעיקר בהקשר הבפוליטי(

להביא בסופו של דבר להרס השיטה  לאנו עדים עלו שלו התהליך. צודקלו יטימיהתהליך ללג

, כאשר זכויות וראוימידתי  פןבאו שותלהיע הצריכ רחיהאז ביטחוןעל המדינה ועל  ההגנה .כולה

 כעת בחוק הישראלי. כבריסוד נשללות ומוגבלות אך ורק במקרים קיצוניים ביותר, כפי שמעוגן 

 הן אם םהצעות החוק ואת היוזמות האמורות, ג את לקדם ןוהניסיו ההצעה םעצ כי, ןלציי חשוב

לאפקט מצנן נרחב  לגרום כדי םשל ממש, יש בה עחוק או ביצו לכדישל דבר  בסופומבשילות  אל

למיעוט הערבי בישראל,  – בדבר הנוגעים לגורמים כבדים םנזקי להסבכולה, ו הישראליתבחברה 

, לתקשורת,  המדינה ולפרקליטות ןהעליו פטהאזרחית, לבית המש והחברה םהאד זכויות לארגוני

 הצעותמכיוון ש זאת. שראלבי לדמוקרטיה כך ךובתו – והתרבות מנותלאקדמיה ולמרחב הא

הציבוריות  של םעל סדר היו נמצאות כבר שונים ןחקיקה או דיו בשלבי תהמצויו יוזמותו

, ראליתהמציאות בחברה היש תפיסת , על החשיבה ועלהרוח לךעל ה משפיעותוהישראלית 

הביטוי החופשי באמנות, בתרבות, בתקשורת ובפעילות  ועל המוסדות על מצנן אפקט ומייצרות

 .בישראל חברהאזרחית ב

  :20-ה בכנסת שעלו דמוקרטיות-אנטי חקיקה ויוזמות הצעות יפורטו להלן

 וארגונים אחרים;  םשל ארגוני זכויות אד צעדיהם אתהמכוונת להצר  חקיקה .1

 של המיעוט הערבי בישראל;  בזכויותהמכוונת לפגוע במעמד או  חקיקה .2

 חוק המכוונות להגבלת סמכותו של בית המשפט העליון;  הצעות .3

 ;בחופש הביטוי ובפלורליזם שפוגעות יוזמות .4

 יוזמות וחקיקה המכוונות לפגוע בתקשורת החופשית בישראל .5

 

 תודמוקרטי-אנטי יוזמותמסמכים נוספים בנושא ראו באתר האגודה לזכויות האזרח: ל

 

 

 של ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים צעדיהם את הצרהמכוונת ל חקיקה. 1

 

 2016-ו"התשע(, תיקון) זרה מדינית ישות ידי על שנתמך מי לגבי גילוי חובת חוקא. 

חוק ממשלתית  עתהצ הייתה ,"חוק העמותות"או  "חוק הסימון" שכונתההחוק המקורית,  הצעת

עמותות שעיקר המימון שלהן מגיע מ"ישות מדינית זרה"  עלשורה של חובות  יללהט שביקשה

היתר ביקשה ההצעה לחייב  בין, וכו'(. האירופי, האו"ם, קרנות ממשלתיות חוד)מדינות זרות, האי

עם  דיון בכל, ריעל כך בכל פרסום ציבו הצהיר/או לו זאת צייןל שעליהן יחול החוק העמותותאת 

  .נציגי העמותות לשאת תג מזהה, ועוד את לחייבציבור,  ריונבח ציבורנציגי 

http://www.acri.org.il/he/category/other-issues/democracy/anti-democratic-initiatives
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-בלתי ראויה ואנטי , וטענה שהיאהחוק הצעתל התנגדה בתוקף האזרחלזכויות  האגודה

איננה הגברת השקיפות, אלא רדיפה פוליטית של  ה, ופוגעת בזכויות יסוד. מטרתדמוקרטית

הקיים כבר  החוקהחוק מיותרת, שכן  עתהצהאגודה  לעמדתעמותות ספציפיות וסימונן באות קין. 

 אלהחוק  צעתעל כן, ה יתר. , ובפרט לגבי מימון ממדינות זרותמחייב את העמותות בשקיפות

עמותות המקדמות ממקורות פרטיים, שמהוות מקור מימון משמעותי של  לתרומות כלל התייחסה

עם  מזוהותשל עמותות ש ותלפגוע בלגיטימציה ובפעיל המטרת כל. לפיכך, ברור שאג'נדה ימנית

את הארגונים  מןלס הניסיון .םלמידותיה תפורה שהיאזכויות אדם, ו ניארגו שלוהפוליטי  אלהשמ

ומהווה שלב נוסף במסע ההשמצה נגד ארגוני  ,מטעההמדינות הזרות  טעםשפועלים מ הככאל

 .החברה האזרחית

 כנסתל היהודי הבית סיעתהליכוד ל סיעתהקואליציוני בין  בהסכם הלהצעה זו מופיע התייחסות

 .20-ה

שאושר בסופו של  החוק .11.7.2016שלישית ביום -בקריאה שנייה אושרההחוק  הצעת :סטטוס

דבר הוא לכאורה פחות גרוע מזה שהוצע בהתחלה, מכיוון שהוא לא כולל את חובת נשיאת התג 

ואת הצורך להצהיר על המימון בתחילת כל ישיבה. אלא שעצם קיומו בספר החוקים נועד לפגוע 

 של פעולהוה הגילוי שכן כלולות בו יפגעו ביכולת ההשפעה ודרישות, דובארגונים מסוג מסוים מא

 .הארגונים

 האזרח לזכויות האגודה ולעמדת החוק לנוסח

 : דומות פרטיות חוק הצעות של שורה 20-ה בכנסת קודמו, ל"הנ הממשלתית החוק הצעת מלבד

 ריץ', יוגב וסלומינסקי סמוט"כ מגל, השל ח 2015-חוק עמותות חוץ, התשע"ה הצעת

 (; 1729/20)פ/

  (; 1730/20רוב חברי הכנסת של ישראל ביתנו )פ/ לש 2015-הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה 

 כללי שקיפות(,  –חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה )תיקון  וקח הצעת

  (.1761/20)פ/ ומוזסריץ', אמסלם, אילטוב סמוט"כ השל ח 2015-ה"שעהת

 החוק להצעת וצורפו, טרומית קריאה ועברו הממשלה ידי על אושרו הפרטיות החוק הצעות

 .הממשלתית

 

 חוקית בלתי התארגנות כעל שתיקה שוברים על להכרזה  חוק הצעתב. 

 לקדם מבקשים נוספים כים"וח מועלם שולי הכנסת חברת כי, בתקשורת פורסם 2016 בינואר

 את תוציא ולמעשה, מותרת בלתי התארגנות כעל שתיקה שוברים ארגון על שתכריז חוק הצעת

 .לחוק מחוץ אל הארגון

 .קודם טרם: סטטוס

 

  

http://www.acri.org.il/he/36195
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1729.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1730.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1761.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1761.rtf
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1169436
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 יואב כ"הח של 2016-ו"התשע(, בבחירות פעיל גוף הגדרת – תיקון) מפלגות מימון חוק הצעתג. 

 (2785/פ) ואחרים קיש

 מפלגתיים-חוץ גופים של פעילותם את להגביל מבקשת ,v15 עת חוקהצ גם המכונה, החוק עתהצ

להטיל מגבלות  ההצעהלשם כך מבקשת . בישראל הבחירות תוצאות על להשפיע שמנסים שונים

התארגנויות לא ממוסדות שיוגדרו כגופים פעילים על חמורות על ארגונים ממוסדים ו/או 

אבל פרטי  ,ירות זוכה לתמיכה רחבההכוונה למנוע פגיעה בשוויון והשפעת ממון על הבחבבחירות. 

  בתקופת בחירות. , החשוב במיוחדד ועלולים לפגוע בחופש הביטויוהחקיקה בעייתיים מא

 יםהכולל . עריכת מאגרי מידע1 :פעילות בבחירותמסמנת ארבע פעולות שיוגדרו כהצעת החוק 

בהתאם לעמדותיהם הפוליטיות, לרבות  . הסעת בוחרים לקלפי2מידע על עמדותיהם של פרטים; 

לא או  פנייה לבוחרים בעלי עמדות מסוימות להצביע. 3 מקום מגורים; ל פיעמדות משוערות ע

נגד מועמד או או  פרסום שמטרתו להשפיע להצביע בעד. 4 ; יםמפלגה מסוימלמועמד או ללהצביע 

 . ('"ישראל היום'סעיף "למעט אם לא שולם תמורתו ) ,מפלגה מסוימים

יוגדרו כגופים פעילים ש"ח  100,000גופים שיבצעו פעילויות מסוג זה בעלות כוללת של מעל 

 ויוטלו עליהם מגבלות:  ,בבחירות

 מתורם יחיד )ואם הגוף פועל בהיקף  ש"ח 22,000הגוף הפעיל יוכל לגייס עד : מגבלות מימון

להיות אזרחים ישראלים מתורם יחיד(. התורמים יוכלו  11,000עד  –ש"ח  400,000של 

 גופים לא יוכלו לקבל תרומות מתאגידים, בדומה להגבלות המימון על מפלגות. ה .בלבד

  מגבלות על חופש הפעולה בבחירות: מפלגות יוכלו לתבוע גופים פעילים בבחירות )הצעת

בקש צווי מניעה לפעילות של גופים שנטען כלפיהם שהם לוהחוק כמעט מזמינה אותן לכך( 

ים פעילים בבחירות. כך, גם אם גוף מסוים הוא לא גוף פעיל בבחירות, האפשרות גופ

, עלולות לפגוע בצורה כרוכות בכךההוצאות המשפטיות ה ללהוציא נגדו צו מניעה, על כ

קשה בהשתתפות האזרחית בבחירות. כמו כן, גופים פעילים בבחירות שפעילותם תעלה על 

 500,000שפעילותם תעלה על מי ו, (קנסות)ת מינהליות יהיו חשופים לסנקציו ש"ח 400,000

 .פליליותגם לסנקציות יהיו חשופים  ש"ח

, לסיעה קשור מפלגתי-חוץ גוף כי לקביעה ביותר רחבות הגדרות לקבועאם כן  מבקשת החוק הצעת

 הביטוי בחופש לפגוע כדי בכך יש. משמעותי באופן אלה גופים של פעילותם את להגביל זו ובדרך

 על משמעותי באופן להשפיע המדינה אזרחי של ביותר הבסיסי הפוליטי ובחופש, וההתאגדות

 .בישראל הבחירות

טרם  .שלישית-קריאה שנייההכנה לעדת הכנסת לובובימים אלה נדונה  עת החוקהצ: סטטוס

 אושרה בוועדה.

 החוק הצעתמקורי של  נוסחה

 שלישית-לקריאה שנייה עת החוקנוסח עדכני של הצ

 

  

http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2785.rtf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/V15-bill.pdf
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של  2017-מדינת ישראל(, התשע"ז הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מוסד הפועל לטובתד. 

 (3667)פ/ריץ' סמוט"כ בצלאל הח

א לפקודת מס הכנסה( מארגונים "שפועלים 46הצעת החוק מבקשת לשלול את הפטור ממס )סעיף 

נגד מדינת ישראל", שמוגדרים בהצעה כמי שמקדמים חרם או מאשימים את ישראל בחו"ל בפשעי 

מלחמה. עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי גופים שמקבלים את הפטור חייבים לפעול לטובת 

   אל או היהודים בתפוצות.האזרחים בישר

לגיטימציה שמובילה הממשלה בשנים האחרונות -הצעת החוק היא עוד חלק במסע ההשמצה והדה

עם מדיניות הממשלה. הארגונים עולה בקנה אחד נגד ארגוני חברה אזרחית שהאג'נדה שלהם אינה 

או בזכויות של  המסומנים על ידי הצעת החוק )בעיקר ארגונים העוסקים בזכויות האדם בשטחים

פליטים וכיוצ"ב( פועלים בהתאם לחוק, ותחת המעטה של הזכויות הבסיסיות של חופש 

לא, ובהתאם  מהההתאגדות וחופש הביטוי. הצעת החוק מבקשת לקבוע מה מזיק למדינה ו

באופן סלקטיבי, על סמך עמדה פוליטית. היא אינה ו תול אושללבפטור ממס או זו לזכות להגדרה 

מציעה קריטריונים מנהליים שוויוניים לקבלת ההטבה, אלא קריטריונים סלקטיביים ומפלים 

אחד כמקדם את הדמוקרטיה  על ידיהמבוססים על אג'נדה פוליטית של מקדמיה )מה שנתפס 

 מציה לארגונים ספציפיים.לגיטי-נתפס על ידי אחר כמזיק למדינה(, והכל תוך יצירת דה

 .8.3.2017טרומית ביום הצעת החוק עברה בקריאה  סטטוס:

 נוסח הצעת החוק

 

 ממשלתית חת חוקהצ – 2015-תשע"ההאזרחי, הצעת חוק שירות ה. 

שלא הוסדר עד היום. לתוך ההצעה הוטמעו גם תיקונים  ,להסדיר את התחום מבקשת חוקהת הצע

 50%שביקשה למנוע מארגונים שמקבלים מעל ו, אוחנה אמיר "כהח עת חוק שקידםצבעקבות ה

 מימון מישות מדינית זרה, את האפשרות לקבל תקן שירות לאומי.

לבין האפשרות של שירות לאומי בין האפשרות לקבל תקן  מפרידדבר אושר נוסח שבסופו של 

לקבל בגינו מימון מהממשלה. הוחלט כי ארגונים שנותנים טיפול פרטני יוכלו לקבל תקן שירות 

החינוך, בתחומי  ה בישראל או למען תושבי ישראליפועלים למען האוכלוסיהם לאומי, ובלבד ש

כללי  פועלים באופןארגונים ש יוכלו לקבל תקן כן וכמ. הידוד וקליטת עליעיוהבריאות, הרווחה, 

. פניםהטחון יבובטיחות בדרכים הסביבה, ההתרבות, הגנת למען האוכלוסייה בישראל בתחומי 

לתקן  לא יהיו זכאים הפלסטיניםלמען תושבי השטחים רק משמעות הדבר שארגונים הפועלים 

 . שירות לאומי

הרי  –רשות ציבורית  ל ידיעמימון תקן שירות לאומי במקרה שנשקל , כי החוקת הצעת בעועוד ק

 .מימוןשם הל אישור השר הממונהידרש י ,מפעיל שעיקר מימונו מישויות זרותוף שאם מדובר בג

ב הפוליטי ושעמדתם אינה עמדת הר ,חוק נוסף שמטרתו לפגוע בארגונים מסוימים בלבד זהו

  לגיטימציה ציבורית.-הובעיקר לעשות להם ד ,דהיום

 .7.3.2017עדת העבודה ביום וושלישית ב-לקריאה שנייה האושרהצעת החוק  סטטוס:

 שלישית-נוסח לדיון הכנה לקריאה שנייה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2008124
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_370406.pdf
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 "כ אוחנההח מקורית שלה עת החוקהצ

 

 של ,כתבי בית דיןחייב עמותות שמירב מימונן מישות מדינית זרה לציין זאת בל עת חוקהצו. 

 פורר"כ עודד הח

ישות מדינית זרה, תציין עובדה זו בכל מסמך שיוגש יעל פי ההצעה, עמותה שעיקר מימונה מגיע מ

ב הפוליטי בכנסת מבקש לסמן ולגיטימציה לעמותות שהר-המטרה היא לעשות דהלבית המשפט. 

 כסוכנים של מדינות זרות.

 מה.. טרם קודשההצעה הוגשה בתקשורת םפורס 13.2.2017ביום : סטטוס

 

 מישויות מימונם שעיקר לארגונים פטור ביטול – המידע )תיקון חופש חוק הצעת הצעת חוקז. 

 "כ שולי מועלםהח, של 2017-זרות, התשע"ז מדיניות

 ל ידיעמותות הממומנות עגם הצעה זו מכוונת נגד  )ראו לעיל(, "חוק העמותות"בהמשך לחקיקת 

מאגרה לפטור ם לא יהיו זכאיגופים אלה מבקשת לקבוע כי לא רק ש . ההצעהישויות מדיניות זרות

אלא שיחוייבו לשלם  ,שמגיע לארגוני חברה אזרחית בהגישן בקשות חופש מידע לרשויות המדינה

זוהי  מקבלות.הן פועלות נגד המדינה תוך שימוש במידע שעמותות אלה בטענה ש . זאתכפל האגרה

להשתיק קולות ביקורתיים ולסמן את הארגונים שאינם נושאים חן  השמטרת הצעת חוק נוספת

 ב כבלתי לגיטימיים.והר יבעיני

 .מהטרם קודהצעת החוק  סטטוס:

 הצעת החוקנוסח 

 

 

 של המיעוט הערבי בישראל בזכויותאו  דהמכוונת לפגוע במעמ חקיקה. 2

 

 דיכטר כ"הח של ,(1989/20/פ) היהודי העם של הלאום מדינת  – ישראל: יסוד-חוק הצעת. א

 אח'ו

חבר  עיצבעקבות ביקורת ציבורית נרחבת שעלתה לגבי נוסחים קודמים שה נהשּוההצעה  נוסח

 כמדינה יהודית. רתההמדינה להגד שלהוכפפה מהותה הדמוקרטית  בהםוש, הכנסת דיכטר

נקבע במפורש כי המדינה תהיה יהודית ודמוקרטית. עם זאת, יש ברוח  נוכחיתהחוק ה עתבהצ

 ישו ,םהדמוקרטיי הלסממניה היהודיים של המדינה על פני אל פהדגש והעד ההצעההכללית של 

המדינה, בשל השחיקה לה  אזרחיהאדם של כלל  כויותחשש כי אף נוסח מתוקן זה עשוי לפגוע בז

החוק, הכוללת הוראות מפלות רבות,  הצעת .יגרום חוק יסוד זה במעמדה של הדמוקרטיה במדינה

 .גזענית בכל תחומי החיים פליהא שלורחבות  ספותנופרקטיקות  הגתאף פותחת את הפתח להנ

 החוק תהצע לנוסח

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2007274
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/863/576.html
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/freedom-of-information-Moalem-bill.pdf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1989.rtf
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הליכוד לכל הסיעות  יעתבין ס 20-ה סתלכנ ונייםמופיעה בהסכמים הקואליצי הלהצע התייחסות

בהסכם עם כולנו נקבע כי נדרשת  החברות בקואליציה: כולנו, יהדות התורה, ש"ס והבית היהודי.

  הסכמה של כל הסיעות לקידום הצעה בעניין זה ולפרטיה.

 פרטיות חוק הצעות הוגשו 20-ה בכנסת וגם, הקודמות בכנסות גם הוגשו דומות חוק הצעות

  :בנושא נוספות

 סיעת ישראל ביתנו  של, מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל -חוק הצעת

 ;(1337/20)פ/

 ( 1990/20)פ/ מגל"כ הח של ,מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל -חוק הצעת– 

  ישראל ביתנו; של הצעהל זהה

 (;  1587/20/פ) בגין"כ הח של ,ישראל מדינת: יסוד-חוק הצעת 

שרים מיוחדת  עדתווהועברו לו ,לחקיקה ריםועדת הש ידי לע ושרואהחוק  הצעות :סטטוס

קיימה דיונים, לא ידוע שוועדה כזו נפגשה ובהן ולהגיע להסכמות בקואליציה.  לדון שאמורה

 עד כה. מוטרם קודעות הצהו

 האגודה לזכויות האזרח לעמדת

 

  כנסת בריח פסילתחוק לגבי  הצעות. ב

להקל על התהליך של פסילת חברי כנסת.  תהאחרונה הוגשו מספר הצעות חוק שמבקשו בכנסת

 חבריו חברותשההצעות מנוסחות באופן ניטרלי, ברור שהן מכוונות בראש ובראשונה נגד  תלמרו

 כנסת מהמיעוט הערבי. 

וגעת בזכות לבחור כנסת פ חבריו חברות של השעיאו ה פסילהלזכויות האזרח,  האגודה לעמדת

 ת, זכות זו מבטאת אנהזכות יסוד חוקתית במשטר דמוקרטי. בראש ובראשו אולהיבחר, שהי

חופשי במסגרת חופש הביטוי שלו,  באופן ורעיונותיו ויתואת השקפ לבטאזכותו של הפרט 

במגוון הדעות, ואף יכולה להביא  וגעת, השעיית חברי כנסת פעל כך נוסף. םמלשם קידו להתאגדו

ממש  השתתפותןמבחינת ההצגה של השקפת עולמן, והן מבחינת  הן –להדרת קבוצות שלמות 

 בהליך הדמוקרטי, שספק שירצו לקחת בו חלק כאשר עמדתן אינה מיוצגת.

ועל  עצמההדמוקרטיה  עללכת  מרחיקות השלכות שלה ,שמדובר בפגיעה בזכויות יסוד מאחר

 ולהעדיף, יש להשתמש באפשרות הפסילה רק במקרי קיצון מובהקים וחד משמעיים, זכויות הפרט

 .פעולה קיצוניות פחות ככל שזה אפשרי רכיד

ישראל(  ינתמזוין נגד מד קבמאב ההנטל להוכחת תמיכ –יסוד: הכנסת )תיקון -חוק הצעת .1

 (1407/20)פ/

את  להרחיב מבקשת, אבקסיס, עמאר וגל-לוי, אילטובהכנסת  בריח גישושההחוק,  הצעת

גם התבטאויות ולא רק מעשים. בנוסף, ההצעה  כללוהעילות לפסילת חברי כנסת כך שי

 .חפותו שלמטילה על המועמד את נטל ההוכחה 

 ההצעה נוסח

http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1337.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1990.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1587.rtf
http://www.acri.org.il/he/33369
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1407.rtf
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כלל סיעת ישראל  ידי שוב על הוגשהלענייני חקיקה, ו שריםה ועדתבו נפלה ההצעה: סטטוס

 (. 2266/20/פביתנו )

סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב  תשליל –יסוד: הכנסת )תיקון -חוק הצעת. 2

מלהשתתף  הפסילת מועמד או רשימ ואישור א ייןבהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לענ

  (2172/20בבחירות( )פ/

סמכות בלעדית לוועדת הבחירות  לתת מבקשת, נוישראל בית סיעת גישהשההחוק,  הצעת

או רשימות מהשתתפות בבחירות לכנסת. הצעת  םבהכרעות לגבי פסילת מועמדי כזיתהמר

 החוק שוללת מבית המשפט העליון את סמכותו להתערב ומונעת ביקורת שיפוטית. 

 ההצעה נוסח

 להעביר החליטהו ,22.11.2015 בתאריך בהצעה דנהחקיקה  לענייני השרים ועדת :סטטוס

 טרם קודם. .הקואליציה הנהלת של להכרעתההחוק  הצעת את

הדחת  – 2016-(, התשע"ו43מס' סת )תיקון (; חוק הכנ44חוק יסוד: הכנסת )תיקון מס' . 3

 תחברי כנס

החוק, שיזם ראש הממשלה, ביקשה לתת לחברי הכנסת סמכות להשעות חברי כנסת  הצעת

ח"כים  10חברות וחברי כנסת מכהנים, מתוכם  70אחרים. בנוסח הסופי של החוק נקבע, כי 

וזה מעודד יוכלו לפתוח בהליך הדחה של חבר/ת כנסת אחר, במקרה  ,האופוזיציהחברים ב

טרור או הסתה לאלימות, דבר שיקבע על ידי ועדת הכנסת. בהתאם לקביעת ועדת הכנסת, 

ח"כים להדיח את חבר/ת הכנסת. נקבע עוד שהחוק לא  90הכנסת תוכל להחליט ברוב של 

יחול בתקופת בחירות, וכי חבר/ת הכנסת יוכל לערער לבית המשפט העליון על החלטת 

 .הכנסת

 לכך תגרום פוליטיים גורמים ידי על כנסת חברי השעיית, האזרח לזכויות האגודה לעמדת

 עריצות של ברור במקרה מדובר. לגיטימית בלתי בדרך יריבים יוצאו הפוליטיים שמהחיים

 לקחת יש. אחר או זה פוליטי מיעוט נגד כוחו את לרעה מנצל הפוליטי הרוב כאשר, הרוב

 משמעות, רבים שסעים וכן קבוע ערבי פוליטי מיעוט יש שבה שבמדינה, זה בהקשר בחשבון

 יהיו ולא קבע דרך הפוליטית מהמערכת יודרו באוכלוסייה שלמות שקבוצות סיכון שיש הדבר

 .מיוצגות

  .19.7.2016-ב במליאה ושלישית יהישנ בקריאה עברה החוק הצעת: סטטוס

 האגודה לזכויות האזרח עמדתול החוק לנוסח

 

מניעת רעש ממערכת כריזה בבית  –הצעת חוק למניעת מפגעים )תיקון  –"חוק המואזין"  ג.

הצעת חוק למניעת דוד ביטן; "כ מוטי יוגב והשל ח ,(3590/20)פ/ 2016-תפילה(, התשע"ז

של (, 2316/20)פ/ 2015-איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה(, התשע"ו –מפגעים )תיקון 

 רוברט אילטוב ועודד פורר

בשעות הבוקר במסגדים השימוש ברמקולים של המואזין את להגביל מבקשת הצעת החוק 

אך לאחר  ,יםשימוש ברמקולים בווליום מסובכלל סר צעת החוק המקורית נאבההמוקדמות. 

http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2172.rtf
http://www.acri.org.il/he/37480
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מתוקנת לפיה החוק יחול רק יכלל בחוק, אושרה נוסחה ישצופר השבת  וחשששהתנגדות החרדים, 

למניעת חוק המאחר שלבעיות של מטרדי רעש יש כבר פתרון בדמות  בבוקר. 6:00לשעה  23:00בין 

ה המוסלמית בארץ, על סמליה יהדרה ופגיעה באוכלוסי –, נראה כי מטרת החוק שונה מפגעים

לזכויות האזרח, לעמדת האגודה הדתיים והלאומיים, תוך העמקת תחושת האפליה ואי השוויון. 

רגישות מיוחדת למוקדי רעש כאלה, ויש גם אם יש מקום להגביל מטרדי רעש, הרי שיש לגלות 

להעדיף תמיד הידברות על פני אכיפה מפלה של חוקים מפלים וגזעניים, וכפייה של חוקים שנעשית 

מיעוט דתי או ברגשות הדתיים של קבוצה כזו או אחרת, ובפרט כאשר מדובר בקבוצת  תוך פגיעה

  לאומי.

 .8.3.2017קריאה טרומית ביום הצעת החוק עברה ב: סטטוס

 נוסח הצעת החוק של חה"כ יוגב וביטן

 נוסח הצעת החוק של חה"כ אילטוב ופורר

 אזרחעמדת האגודה לזכויות ה

  

 "כ עודד פוררהח , שללתיקון הצהרת האמונים של חברי הכנסת הנבחרים חוק הצעות. ד

יסוד: הכנסת, מחייב את חברי הכנסת להצהיר אמונים למדינת ישראל. מטרת הצעת -כיום, חוק

חוק זו היא לעדכן את הצהרת האמונים כך שתחייב שמירת אמונים למדינת ישראל כמדינה 

נוסח ההצעה מכוונת כלפי חברי הכנסת הערבים, אשר  ברוח מגילת העצמאות. יהודית ודמוקרטית

מהיות חלק מהמדינה  ,כלל המיעוט הערביאת ולמעשה  ,מדיר אותםהצהרת הנאמנות המעודכנת 

 ואזרחים שווי מעמד בה.

 עת החוקנוסח הצ

 מה.טרם קודסטטוס: 

 

 מניעת השתתפות בבחירות בשל התבטאות מועמד(יסוד: הכנסת )עת חוק . הצה

קובע כי רשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, לא ישתתפו בבחירות לכנסת א לחוק היסוד 7סעיף 

ן, במפורש או י"אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העני

לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כדי להסית  במשתמע", כדי

עת הצ .לגזענות או כדי לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל

הרשימה או האדם, כוללת גם את התבטאויותיו. מאחר שזו פעילות מבקשת להבהיר כי  החוק

לגיטימציה לחברי -ברור כי הכוונה של החקיקה לעשות דה הפרשנות המקובלת בפיסקה ממילא,

 הכנסת הערבים ולהציג אותם כמי שפועלים נגד המדינה.

 הצעת החוק נוסח

 תלהיות מאושר הצפויו ,1.3.2017שלישית בוועדה ביום -לקריאה שנייה האושרההצעה  סטטוס:

 במליאה במושב הכנסת הנוכחי.

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2009510
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=571798
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/Moazin-bill-291116.pdf
https://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3922.rtf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_366226.pdf
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 להגבלת סמכותו של בית המשפט העליון מכוונותחוק ה הצעות. 3

 

 )ורגתוקפו של חוק ח –האדם וחירותו )תיקון  ודיסוד: כב חוק הצעתא. 

( 1374/20ומקלב )פ/ גפני הכנסת בריחשל  – זה בנושא זהות חוק צעותשתי ה והוגש 20-ה בכנסת

לכנסת  לאפשר בקשותהחוק מ הצעות(. 202115/ריץ' )פ/סמוט, מגל וסלומינסקיחברי הכנסת  שלו

חברי  61לחוקק חוקים הפוגעים בזכויות המוקנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ברוב של 

 מגבילה את תוקפם של החוקים לתקופה של עד ארבע שנים.  צעהכנסת. הה

הסיעות  רובל דסיעת הליכו בין 20-הקואליציוניים לכנסת ה בהסכמיםלהצעה מופיעה  התייחסות

הקואליציוני בין סיעת  בהסכםעם זאת,  : יהדות התורה, ש"ס והבית היהודי.ליציההחברות בקוא

זו, ועל כן לא תחול עליה משמעת  עיןכולנו התנגדות לחקיקה מ תלסיעת כולנו מביעה סיע דהליכו

 זה. שאקואליציונית בנו

 .מוקוד לא וקהח הצעות: סטטוס

 חוקהת הצע נוסח

  

 המשפט העברי( ונותעקר –המשפט )תיקון  יסודותחוק  הצעתב. 

', בן ריץסמוט, סלומינסקי הכנסת בריחשל  – זה בנושא זהות חוק צעותשתי ה והוגש 20-ה בכנסת

 (.2696/20/פ, מועלם, נגוסה ואחרים )סלומינסקי( ושל חברי הכנסת 2030/20/פ)צור ומכלוף זוהר 

לתת מעמד מועדף למשפט העברי במערכת המשפט הישראלית. קיים חשש  תומבקשהחוק  תוהצע

 תביא לפגיעה בזכויות אדם.  שוויונית לא משפטיתהשופטים למערכת  לשכי הכפפת שיקול הדעת 

 .מוקוד לאהחוק  הצעות: וססטט

  חוקהת הצע נוסח

 

יוזמות האמורות לעיל, אנו עדים בחודשים האחרונים להתבטאויות רבות של שרים ה לענוסף 

הנוגעות לבית וחברי כנסת, ובראשם שרת המשפטים שקד, בדבר כוונתם לקדם חקיקות שונות 

 המשפט העליון, תפקידיו, סמכויותיו ודרך מינוי שופטיו.

 בין השאר התפרסמו היוזמות הבאות ששרת המשפטים ו/או אחרים מבקשים לקדם:

הועדה לבחירת  –שינוי מספר חברי ועדת בחירת השופטים הנחוצים כדי לאשר מועמד  .1

שופטים מונה כיום תשעה חברים, מהם שלושה שופטי בימ"ש עליון, ארבעה פוליטיקאים 

ושני נציגי לשכת עורכי הדין. החוק קובע )בהתאם לשינוי חקיקה שקידם בזמנו השר דאז 

גדעון סער( כי נחוצה תמיכתם של שבעה מתוך תשעת החברים בוועדה על מנת לאשר מועמד 

מבקשת שקד ואחרים לשנות את הרב הדרוש לחמישה, על מנת לבטל הצורך לעליון. כעת 

בהסכמות בוועדה. ההצעה אף שימשה כאיום בזמן הליך הבחירה של שופטי העליון בחודשים 

 האחרונים.

http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1374.rtf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2030.rtf
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 שופטי העליון את זכות הווטו על מינוי שופטיםשקד מאיימת לשלול מידיעה באתר "הארץ": 

 .טרם קודם סטטוס:

התפרסמו מספר הצעות לאחרונה שעניינן צמצום זכות  – ץה בבג"דיעמהזכות צמצום  .2

 צ באופן שיפגע באפשרות של עמותות להגיש עתירות."העמידה לבג

 הצעת חוק: צמצום סמכויות בג"ץ: 7ידיעה באתר ערוץ 

 .טרם קודם :סטטוס

 

 בחופש הביטוי ובפלורליזם פוגעותה יוזמות. 4

 

 חרם על ישראל  ליוזמותחוק המתייחסות  הצעות. א

בדיון הציבורי,  ותופוגע ,"תג מחיר" על התבטאויות פוליטיות לגיטימיות ותמטיל האל הצעות

החוקתיות לחופש  זכויותב פגיעה נגרמתביותר במחלוקת. בכך  והשנוייםבנושאים הבוערים  דווקא

את  מראש ירתיעו יקבעוהחריפות ש הסנקציות, היתקבלו חוקים אל אם. ביטוי, לכבוד ולשוויון

 תוגשעוד בטרם  רםייג הנזקמי שיבקשו להביע עמדה פוליטית באמצעות קריאה לחרם, ועל כן 

היא השתקת ביקורת  םלסתימת פיות, שכל תכלית יםחוק םהחרם ה יחוק. םתביעה על בסיס

 .לגיטימית

שלילת מימון ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת  –)תיקון  מפלגותחוק מימון  הצעת .1

 (; 2220/20/פסיעת ישראל ביתנו ) של 2015-ישראל(, התשע"ו

 צעת החוקה נוסח

 : לא קודםסטטוס

מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על -אי –חוק הכניסה לישראל )תיקון  הצעת .2

 (1906/20)פ/ 2015-, התשע"ה)ישראל

תומכים בחרם על התיקון לחוק יאסור על מי שתומכים בחרם על מדינת ישראל או 

ההתנחלויות להיכנס לישראל ולשטחים הכבושים. זאת באמצעות מניעת מתן ויזת כניסה 

לאזרחים זרים, ובאמצעות מניעת מתן  –שדרכה מתבצעת הכניסה גם לשטחים  –לישראל 

 תושבות ארעית או היתר שהייה זמני מטעם הצבא לפלסטינים תושבי השטחים.

עדאלה התנגדו לתיקון לחוק. לעמדת הארגונים, החוק מנוגד  האגודה לזכויות האזרח ומרכז

לכללי דמוקרטיה בסיסיים, בכך שהוא מציב עמדה פוליטית כשיקול למניעת כניסתם של 

זרים לישראל ולשטחים הכבושים. מי שמבקשים להיכנס לישראל בוודאי אינם צריכים 

של החוק צפויה להיות קשה להתיישר עם עמדת הממשלה הנוכחית בסוגיית הכיבוש. פגיעתו 

במיוחד בזכויותיהם של רבבות משפחות פלסטיניות שבהן אחד מבני הזוג מחזיק בתושבות 

ארעית או היתר שהייה זמני בישראל, ומעתה יהיה חשוף לשלילת זכויותיו בעקבות הבעת 

 עמדות פוליטיות.

 . 6.3.2017-התיקון לחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ב סטטוס:

http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3108496
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/339265
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/339265
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2220.rtf
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 חוקהת הצע נוסח

 עמדת האגודה ועדאלה

 

-לשלטון הנאצי או הזדהות עמו )תיקוני חקיקה(, התשע"ה דהחוק איסור הבעת אה הצעתב. 

 (980/20/פלוי ) יקי"כ מהח של 2015

פגיעה  תוךמגבלות חריפות וגורפות על הדיון הציבורי במדינת ישראל,  להטיל מבקשתהחוק  הצעת

השואה היא נושא כאוב וקשה, ושימוש בלתי רגיש בסמלי  .הביטוי שקשה בזכות החוקתית לחופ

הביטוי הוא הזכות להגיד  חופש . אולםרביםהשואה אכן עלול לפגוע קשות ברגשותיהם של אנשים 

 וייםכולל גם את הזכות לעשות שימוש רטורי בדימ והוא ,פוגעיםגם דברים קשים, נוקבים ואפילו 

 ליטיקשים ופרובוקטיביים. שאלת הלגיטימיות החברתית של השימוש בסמלי השואה בשיח הפו

אינה שאלה שיש  "; היאהדעותהיא שאלה גדולה, שראויה לדיון חופשי במסגרת "שוק  בוריוהצי

 .לטפל בה באמצעות החוק הפלילי

 .קודם לא :סטטוס

   חוקהת הצע נוסח

 

 הדגלכיבוד  אוחוק העוסקות בביזוי  הצעותג. 

ביזוי או אי כיבוד הדגל, זאת תוך פגיעה בחופש  עלבהחמרת הענישה  וסקותע שונות חוק הצעות

 של הציבור, לרבות חברי הכנסת.  המצפוןהביטוי ו

 חמירמ חוקל התיקון – 2016-ו"התשע(, 7' מס תיקון) המדינה והמנון הסמל, הדגל חוק. 1

 300 בסך וקנס אחת מאסר שנתמ :ישראל מדינת בדגל שיפגע למי הענישה את משמעותית

  ."חש 58,400 של קנסו מאסר שנות שלושבחוק לפני כן, ל נקבעכפי ש לירות

  החוק נוסח

 .18.7.2016 ביום ושלישית שנייה בקריאה אושרההחוק  הצעת: סטטוס

-ו"התשע(, ציבורי באירוע דגל הצבת – תיקון) המדינה והמנון הסמל, הדגל עת חוקהצ. 2

על  הטיללולחייב את הנפת דגל ישראל בכל אירוע ציבורי,  מבקשתהחוק  עתהצ – 2016

 על אסורלגם  מבקשת חוקה צעתה. "חש 5,000 בגובה קנסיעשו זאת  לאש אירועים מארגני

 הנענש הגוף שייזום אחרים ציבוריים באירועים להשתתף לאירוע שהוזמנו הציבור אישי

 .שנה חצי של לתקופה

 נוסח הצעת החוק

 .קודמה טרם אך הונחה החוק הצעת: סטטוס

 

  

http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/1906.rtf
http://www.acri.org.il/he/39690
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/980.rtf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_347822.pdf
http://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3323.rtf
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 תקצוב בתרבות  בעניין – 2016-והאמנות )תיקון מס'...()...(, התשע"ה התרבות תזכיר חוקד. 

הנאמנות בתרבות", מבקשת  חוקגם " ושמכונהרגב,  רימי תהתרבו שרתהחוק, שמקדמת  הצעת

למנוע תקציבים ממוסדות תרבות שלא על פי קריטריונים  ותלהעניק למשרד התרבות את הסמכ

 סדותממו תקציבים מראש קבעה כי משרד התרבות יוכל לשלול המקורית ההצעהמקצועיים. 

את סמלי  מבזים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שולליםש תרבות

 יולפקיד הלשר שתקנה, חוקתית ובלתי פסולה הצעה זוהיאת יום הנכבה, ועוד.  מצייניםהמדינה, 

 . , ומשמעותה התערבות בוטה בחופש הביטוי האמנותיהמשרד כוח להתערב בתוכן היצירה

 שלפיה דעתחוות  ההמשפטי לממשל יועץפנייתה של האגודה לזכויות האזרח, פרסם ה בעקבות

לאור זאת שונה נוסח ההצעה המקורית, כך  .היצירות בתכני להתערב התרבות לשרת אסור

תרבות תתאפשר רק בדיעבד. גם נוסח מתוקן זה פוגע בחופש היצירה  דששלילת תקציב ממוס

והתרבות, ואף מייצר "אפקט מצנן" שיפגע בחופש הביטוי בישראל, ובמיוחד בנושאים שנויים 

 עליהם. נהבמחלוקת שיש חשיבות מיוחדת להג

 טרם קודם : הוגש תזכיר.סטטוס

  עת החוקהצ נוסח

 

מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד  –הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון ה. 

 (3643"כ שולי מועלם רפאלי ואחרים )פ/השל ח ,2017-צה"ל(, התשע"ז

שוברים שתיקה מבתי הספר, אבל בפועל ארגון להרחיק את  המדובר בהצעת חוק שנועדה

הספר  בתיבלקיים הרצאות מי יכול  הלהעביר את הסמכות לקביעמוצע  .הרבהרחבות ביה השלכות

מטרות  נים, גופים וארגונים תואמים אתתכ לושיחליט איוהוא זה  ,באופן בלעדילידי שר החינוך 

לשר למעשה אפשר ילא. מאחר שמטרות החינוך מנוסחות באופן רחב וכללי, התיקון  לוהחינוך ואי

אינה תואמת את או  גורם שפעילותו או עמדתו אינה נושאת חן בעיניואו  גוף, לפסול כל תוכן

 האג'נדה הפוליטית והערכית שלו.

וצר אפקט המורים. הוא יהמורות והשלכות על חופש הביטוי של עת החוק יש , להצכךמעבר ל 

 מצנן קשה, שמתווסף לפעולות ולהלך הרוח של השנים האחרונות.

 .11.1.2017בקריאה טרומית ביום  העברההצעה  סטטוס: 

 עמיתים ארגוניםהאגודה לזכויות האזרח ונייר עמדה של 

 

הפסקת מימון מוסדות  –למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם )תיקון  הצעת חוקו. 

 פורר ואחריםעודד "כ הח , של2016-להשכלה גבוהה(, התשע"ז

בתיקון מוצע להפחית את תקציבו של מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה שאחד מעובדיו פרסם 

קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל על מנת למנוע מקרים עתידיים בהם עובד המקבל 

נגד המוסד המעסיק  –את משכורתו ממוסד מתוקצב יקרא לחרם נגד מדינת ישראל ובעקיפין 

אותו. המדובר ביוזמה שמשמעה פגיעה בחופש הביטוי ובחופש האקדמי של מוסדות אקדמיים 

 ושל מרצים באוניברסיטה.

http://www.acri.org.il/he/35006
http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42742_x_AttachFile.docx
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/lectures-in-schools-100117.pdf


 

 

 

14 

 

 ת החוקענוסח הצ

 . שרים לחקיקההעדת ולהידון בו ה. צפוימהטרם קודההצעה : סטטוס

 

פגיעה בחופש הביטוי  המהוות נוספות ממשלתיותהחקיקה בכנסת, קיימות יוזמות  מלבד

 ובפלורליזם:

  האמנותי הביטוי בחופש הפוגעות התרבות משרד יוזמות .1

 ותואמנ תרבות יצירותמוסדות תרבות ו נגדהתרבות מירי רגב  שרתפעלה  של יוזמות בשורה

ניסיונות להגביל את מימונן על ידי משרד  מצעות, באעמדות שנויות במחלוקת מבטאותש

 הקרנת ,אלמינא היפואי הילדים תיאטרון, מידאן-אל תיאטרון בעניין היתר ןבי ךהתרבות. כ

 עמותת של" הנכבה סרטי פסטיבל" ,בירושלים הקולנוע בפסטיבל עמיר יגאל על תיעודי סרט

 שתמנע חוק הצעת לקידום במקביל .אירוע בסינמטק בהשתתפות סרבנית מצפוןו זוכרות

, לעיל שנדונה", טרור ועידוד המדינה בסמלי פגיעה, הסתה" בשל ציבוריים גופים של תקצוב

 . דומה וחרב תקציבית לתמיכה קריטריונים התרבות למוסדות השרה הפיצה

 שהוא תרבות באירוע לתמוך צריכה לא שהמדינה ברור כיום החוקי במצב כבר כי לציין חשוב

 ביטויים על צנזורה הטלת. לאלימות או לגזענות ברורה הסתה בו ושיש, החוק על עֵברה בגדר

 הפוליטי הביטוי חופש את מצרה במחלוקת שנויים הם הרשויות שבעיני ואמנותיים פוליטיים

, הספציפיות להחלטות מעבר. ומאתגר נוקב, פתוח להיות שאמור, הציבורי במרחב השיח ואת

 אמנים של עצמית לצנזורה להביא שעלול" מצנן אפקט" יוצרת גם כאלה יוזמות של צטברותה

. ואמנות תרבות יצירות המממנות הקרנות החלטות על ולהשפיע, תרבות מוסדות ושל

 לשרת לממשלה המשפטי ליועץ הִמשנות הבהירו האזרח לזכויות האגודה פניית בעקבות

 וכי, אותן לממן אם בהחלטה אמנות יצירות של תוכנן את לשקול בסמכותה שאין התרבות

 .בלבד ומקצועיים אמנותיים להיות צריכים המשאבים בחלוקת השיקולים

 .לעיל הטקסט בגוף הקישורים ראו הספציפיות היוזמות לגבי האגודה לעמדות

, כליים ובגופים במחול, בתיאטרון התמיכה למבחני תיקונים גם קידמה התרבות שרת

 שנמנע תרבות מוסד על וקנס בהתנחלויות שמופיע תרבות למוסד התמיכה הגדלת הקובעים

 כבוש שטח היא המערבית הגדה כי היא לזכויות האזרח האגודה עמדת. בהתנחלויות מלהופיע

 מעמדן. שנים 49 מזה צבאי שלטון תחת ומצוי ישראל מדינת של הריבוני לשטח מחוץ שנמצא

 המשפט מומחי של המכריע הרוב. בישראל הפוליטית המחלוקת בלב מצוי ההתנחלויות של

 .הבינלאומי המשפט של חמורה הפרה הוא ההתנחלויות שמפעל, בעמדה מחזיק הבינלאומי

 שותפות: בהתנחלויות מלהופיע להימנע ומגוונות רבות סיבות להיות עשויות תרבות למוסדות

 איננו אם אף הביטחוני הסיכון מפני חשש, להתנחלויות התנגדות, הכיבוש לסיום במאבק

 אין עצמו התרבות למוסד אם אף. ועוד ועוד" מיוחדות חריגות ביטחוניות נסיבות" כדי עולה

 .למוסד השותפים מהאמנים מי של עמדתם את לכבד שברצונו ייתכן ,האלה בסוגיות עמדה

 מהופעה הימנעות אי או הימנעות על להצהיר תרבות ממוסד הדרישה בעצם פסול יש

 פסול אף קיים. כלשהי אידיאולוגית עמדה להשתמע עלולה זו כשמהצהרה בהתנחלויות

 .בהתנחלויות מהופעה שנמנע תרבות במוסד מתמיכה בגריעה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2003800
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/culture160615.pdf
http://www.acri.org.il/he/34921
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/culture160615.pdf
http://www.acri.org.il/he/36251
http://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-1.3024571
http://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-1.3024571
http://www.acri.org.il/he/35006
http://www.acri.org.il/he/35006
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  התיקונים נוסח

בטענה כי הם נגד מבחני התמיכה  ץבג"האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה ל: סטטוס

 .מפלים ופוגעים בחופש הביטוי

  לפלורליזם בחינוך הפוגעות החינוך משרד יוזמות .2

 ובחינוך והביטוי המחשבה בחירות פוגעות האחרונה מהעת החינוך משרד של החלטות מספר

 מידאן-אל תיאטרון של "המקביל הזמן" ההצגה הוצאת את כוללות אלה. ולשוויון לפלורליזם

מתכנית הלימודים לבגרות  פסילת הספר "גדר חיה" של דורית רביניאןאת , התרבות מסל

 לרשימת אטלס יהודה של" אוהב שאני הילדה" הספר של הוספתו את, מורחבת בספרות

עריכתו המגמתית של ספר הלימוד  ואת, דתי-הממלכתי לחינוך מתאימים שאינם הספרים

 . נרחבת ציבורית לביקורת שזכתה ,החדש באזרחות

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, החלטות אלה סותרות את מטרות החינוך הציבורי ואת 

לחנך  –אשר חוצה דורות, שרים והשקפות עולם אישיות  –תפקידו של משרד החינוך 

לסובלנות ולפלורליזם, לשוויון, לחירות המחשבה והביטוי, לחזק את כוח השיפוט והביקורת 

סילת יצירות תרבות בשל תכנים שנויים במחלוקת ולטפח סקרנות ומחשבה עצמאית. פ

משדרות מסר בעייתי ביותר כלפי תלמידים, מורים ויוצרים, ומהווה צנזורה אשר אין לה 

מקום במערכת החינוך במדינה דמוקרטית. מעבר לכך, מדיניות זו פוגעת עמוקות בחירות 

טר, שלפיו קיימים המחשבה של החברה כולה, כאשר פעם אחר פעם עובר מסר שלטוני ממש

תכנים ראויים ולגיטימיים ותכנים שאינם כאלה, ושלפיו יש אמת אחת ואין זכות קיום לכל 

 השונה, המורכב, השנוי במחלוקת ומעורר הדיון.

 . לעיל הטקסט בגוף הקישורים ראו הספציפיות היוזמות לגבי האגודה לעמדות

 יהודי לפלורליזם מימון הפסקת .3

פורסם שהתמיכה בארגוני יהדות פלורליסטית הוקפאה. החלטה זו  2016בחודש ינואר 

 תורמת לאווירה של צמצום המרחב הדמוקרטי ופגיעה בריבוי הדעות והקולות בחברה.

 .2014משנת ו 2016ר מינוא ראו כתבות בנושא בעיתון "הארץ"

 

 

 וחקיקות שמכוונות לפגוע בתקשורת החופשית בישראל יוזמות. 4

התקשורת היא "כלב השמירה" של הדמוקרטיה, ותקשורת חופשית שחוקרת ושואלת שאלות 

מושכל בשאלות שעומדות על סדר היום הציבורי. למרות זאת, קשות היא תנאי לקיומו של דיון 

אנו עדים בעת האחרונה לניסיונות מדאיגים של נבחרי הציבור לפגוע בחופש העיתונות והתקשורת 

)עד לאחרונה כאשר  ראש הממשלה דאג להשאיר בידיו את השליטה במשרד התקשורת ל.בישרא

כלל בהסכמים הקואליציוניים סעיף ואף , נגדו(תר על המשרד על רקע חקירות המשטרה וץ לולנא

מעורב באופן  אף היהראש הממשלה  20-במהלך הכנסת ה .התקשורת המשאיר לו זכות וטו בתחום

אישי במתרחש בתחום התקשורת, דבר שהתבטא בין השאר בסדרת מפגשים אישיים עם 

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7263.pdf
http://www.acri.org.il/he/34921
http://www.acri.org.il/he/36711
http://www.acri.org.il/he/36711
http://www.acri.org.il/he/36684
http://www.acri.org.il/he/36684
http://www.acri.org.il/he/36684
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2829535
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2263100
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; את מעשיו מרבים לבקר ועל כך שהם" מנותקים מהעם" על כך שהם הםבהם נזף בש ,עיתונאים

 תחקירים עיתונאיים.של לגיטימציה של עיתונאים ו-דהבבמתקפה ו וכן

בתחום  במקביל התגברו הניסיונות של ראש הממשלה ושל שריה להתערב במינויים ובתכנים

 ל.לסכל את הארכת כהונתו של מפקד גלי צה" פעל ראש הממשלה 2016. בתחילת התקשורת

בהמשך השנה נדרשה התערבות של היועץ המשפטי לממשלה כדי להניא את שר 

הממשלה חקיקה יל הובילה במקבבתכנים שמשדרת התחנה.  מניסיונותיו להתערב הביטחון

את הכנסת. ביקורת ים" ש"מבז ערוץ הכנסת באיצטלה של איסור על תכניםו של להגבלת עבודת

 . לריכוך האיסור ציבורית הביאה

שיא ההתערבות נסובה סביב תאגיד השידור הציבורי החדש, שמיועד להחליף את רשות השידור. 

בעת קידומה הממשלה, זכתה  ל ידיהשר ארדן ואושרה לפני כשנתיים ע ל ידיקודמה עהרפורמה, ש

 אש הממשלהוהתברר לר ,ככל שהתקרב המועד למימוש החוקאולם שראש הממשלה.  ו שללברכת

, הם ביקשו לחזור בהם ולבטלו בתואנות לא החדש אגידיו כי לא תהיה להם שליטה בתולשר

. בסופו של דבר הוחלט, בלחץ שר האוצר, כי התאגיד הטיה פוליטית ועל חיסכון כספי עלמבוססות 

 . ל זאתיוקם בכ

 .כעת לקראת מועד הקמת התאגיד, החל ראש הממשלה לקדם יוזמה חדשה ומרחיקת לכת במיוחד

על כל  גוף רגולציה חדש חדשה שעניינה הקמת עת חוקהצמדובר ב לפי הפרסומים בתקשורת

 הרשות השנייה, מועצת הכבלים והלוויין, תאגיד השידור הציבוריכולל  ,התקשורת בישראל

גם המנכ"ל, ייבחר יהיה היו"ר, ש – הגוף החדש יהיה פוליטי האקטואליה של גלי צה"ל.שידורי ו

יצור ישירות על ידי שר התקשורת, ללא כל ועדת איתור, וימונה בהחלטת ממשלה. הצעת החוק ת

 .תקדים בשוק התקשורת תחסרשליטה פוליטית 

 "2016תמונת מצב  –להרחבה על הפגיעה בתקשורת, מתוך דוח האגודה "זכויות האדם בישראל 
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