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 91-הצעות חוק מפלות שהוגשו בכנסת ה

 3112עדכון: אוקטובר 

 

הצעות החוק המפלות המסוכנות ביותר שהגישו חברי של רשימה קצרה מובאת מסמך שלפניכם ב

, ועד עתה. הצעות חוק אלה 3112בפברואר  5-, ב11-הפרלמנט הישראלי מאז הושבעה הכנסת ה

מאיימות, ישירות ובעקיפין, על זכויות היסוד של הפלסטינים אזרחי ישראל והפלסטינים תושבי 

יך החקיקה שעוברות הצעות אלה, מבקש השטחים הכבושים. מרכז עדאלה, שעוקב מקרוב אחר תהל

 להביא אותן לתשומת לבכם באופן מיידי.

 

 הזכות לקרקע וזכויות תכנון

בגין )החוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, -תוכנית פראוורליישום הצעת החוק  .9

 1(2192-גהתשע"

בות אישור הצעת חוק ממשלתית זאת היא הזרוע היישומית של תוכנית פראוור. ההצעה הוגשה בעק

הדו"ח שהגישה ועדת פראוור, שמונתה על ידי הממשלה. אם הצעת החוק תתקבל, היא תוביל 

. חלק בנגב לעקירה כפויה של עשרות אלפי פלסטינים בדואים אזרחי ישראל מבתיהם ומאדמתם

מהכפרים הבדואיים המיועדים לפינוי היו קיימים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל; כפרים אחרים 

וקמו בעקבות גירושם של הבדואים על ידי הממשל הצבאי, שנכפה עליהם לאחר הקמת המדינה. ה

האזרחים שייפגעו מהחוק ירוכזו בעיירות בתכנון ממשלתי, שכלל אינן מתאימות לאורח החיים 

ושבה  3113בינואר  2-והפיצוי שהוצע להם מזערי. הצעת החוק הוגשה לראשונה ב ,המסורתי שלהם

, לאחר שוועדת השרים לענייני חקיקה הוסיפה לה כמה 3113במאי  32-שולחן הכנסת בוהונחה על 

החוק עוד יותר. בין השינויים: צמצום השטח שבו אפשר להשתמש  הוראותהמרעים את תיקונים 

בנוסחת הפיצוי הקרקעי שיוצע לנפגעים מהחוק וצמצום מסגרת הזמן ליישום התוכנית מחמש שנים 

 לשנתיים.

. היא תידון בוועדה 4104ביוני  42-: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת בהחקיקה מצב

 .4102באמצע אוקטובר  ,הכנסתייפתח מושב החורף של שלאחר 

 נייר עמדה של עדאלה|  הצעת החוק

 

 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

 21922-הצעת חוק זכויות התורמים למדינה, התשע"ג .2

, מבקשת למסד יחס של העדפה לאזרחים צעת חוק פרטית זאת, שנתמכת על ידי הממשלהה

התורמים למדינה )למשל, באמצעות שירות צבאי או שירות לאומי(. היא יוצרת אפליה של אזרחי 

ישראל הערבים, מפני שהרוב המכריע מקרב אזרחים אלה פטורים משירות בצבא הישראלי מסיבות 

ת. לפי הצעת החוק, צעירים ששוחררו משירות צבאי או משירות לאומי יקבלו היסטוריות ופוליטיו

לימודים במוסדות העדפה בקבלה לעבודה ובשכר עבודה וכן בשירותים כמו מעונות לסטודנטים, 

השכלה גבוהה והקצאת קרקע לבניית יחידות דיור. הצעת החוק קובעת כי העדפות אלה לא ייחשבו 

ק הישראלי. ההצעה כוללת גם הצעות לתיקונים בחוקים אחרים, אפליה, האסורה על פי החו

                                                           
1
 .3112במאי  32-, הוגשה ב261הצעת חוק ממשלתית מס'  
2
 .3112ביולי  31-הוגשה ב, 325/  11 / פהצעת חוק מס'  
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התואמים את יעדיה, ובהם עדיפות בקבלת עבודות בשירות לאומי, במשרות שמוקצות כעת לחברי 

 קבוצות אוכלוסייה מסוימות, ובהן המיעוט הערבי.

נערכו  לאחר מכן. 4102ביוני  01-מצב החקיקה: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק ב

 .4102ביולי  42-בה שינויים והיא הוגשה מחדש ב

 מכתב של עדאלה נגד הצעת החוק, שנשלח לוועדת השרים לענייני חקיקה|  הצעת החוק

מלבד הצעת החוק הזאת הוגשו הצעות חוק נוספות, שנועדו לספק הטבות כספיות שונות לאזרחים 

ביטוח לאומי, הפחתת מוצעות: פטור לארבע שנים מתשלום דמי ששירתו בצבא. בין ההטבות ה

. 3תשלומי מס הכנסה לחיילי מילואים, פטור מתשלום אגרת טלוויזיה וסיוע בלימודי הנדסה וטכנולוגיה

אחת מהצעות אלה, הצעת החוק לעידוד לימודי הנדסה וטכנולוגיה: הצעת חוק לתיקון חוק קליטת 

 13-, היא הצעת חוק פרטית שעברה קריאה טרומית בכנסת ב3112-חיילים משוחררים, התשע"ג

 .31134ביוני 

 

 זכויות אזרחיות ופוליטיות

. הצעות 5הוגשה סדרה של הצעות חוק להעלאת הרף לייצוג של מפלגות בכנסת 11-בכנסת ה .2

לא יוכלו לעבור  –אם לא כולן  –חוק אלה יפגעו בראש ובראשונה במפלגות ערביות, שצפוי כי חלקן 

כיום  3%-את הסף שייקבע. לפי הצעות החוק החדשות, אחוז החסימה בבחירות לכנסת יועלה מ

משקפות קשת רחבה בבחירות עתידיות. המפלגות הפלסטיניות בישראל  5%-ל 2%לשיעור שבין 

-של עמדות פוליטיות שבהן מחזיקים הפלסטינים אזרחי ישראל, החל במפלגה קומוניסטית / יהודית

לאומית / -תע"ל( וכלה במפלגה ערבית-ג'בהה(, עבור במפלגה איסלאמית )רע"ם-/ אלערבית )חד"ש 

תע"ל ארבעה -(, לרע"ם2.2%תג'מוע(. כיום יש לחד"ש ארבעה מושבים בכנסת )/ חילונית )בל"ד 

(. לפיכך, הצעות חוק אלה הן בגדר איום ישיר על 3.5%שלושה מושבים ) ( ולבל"ד2.2%מושבים )

כל המפלגות הערביות המיוצגות בכנסת ועל ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הפלסטינים 

 בעניינים לאומיים.

החוק להגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה,  –מצב החקיקה: אחת מהצעות החוק האלה 

, זכתה 2%-, שלפיה יועלה אחוז החסימה ל41026-ה, התשע"גתיקון לחוק יסוד: הממשל

 .4102ביולי  20-בתמיכת הממשלה ועברה בקריאה ראשונה בכנסת ב

 הצעת החוק

לשון הרע על לוחמי  –חוק "ג'נין, ג'נין": הצעת חוק לתיקון חוק איסור לשון הרע )תיקון  .4

 21927-צה"ל(, התשע"ג

ה, המאפשרת לחיילי הצבא הישראלי הצעת חוק פרטית זאת מוסיפה לחוק החדש הוראה חדש

רסם לשון הרע בנוגע להגיש תובענה ייצוגית נגד במאי קולנוע, עיתונאי או כל אדם אחר שלכאורה פ

לפעילות צבאית בשטחים הכבושים. לפי החוק הקיים, אם דברי ההשמצה מתייחסים לקבוצה של 

                                                           
3
במרס  12-, הוגשה ב858/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112במרס  12-, הוגשה ב281/  11פ / הצעת חוק מס'  

 18-, הוגשה ב168/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112במרס  12-, הוגשה ב812/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112
 . 3112במרס 

4
 .3112במרס  18-, הוגשה ב868/  11הצעת חוק מס' פ /  
5
-, שהוגשה ב156/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112במרס  12-, שהוגשה ב888/  11/ ראו הצעת חוק מס' פ  

/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112באפריל  31-, שהוגשה ב1121/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112במרס  18
 .3112ביוני  12-, שהוגשה ב1813/  11; הצעת חוק מס' פ / 3112באפריל  31-, שהוגשה ב1161

6
 .3112באפריל  31-, הוגשה ב1122/  11מס' פ / הצעת חוק  
7
 .3112באפריל  31-, הוגשה ב1161/  11הצעת חוק מס' פ /  
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http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F19%2F1160.rtf&ei=Sn1WUujyAuiu4AS40IHQAQ&usg=AFQjCNFzNcOa-9dHoBuNaohAZ_Xh65eBOQ
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F19%2F1160.rtf&ei=Sn1WUujyAuiu4AS40IHQAQ&usg=AFQjCNFzNcOa-9dHoBuNaohAZ_Xh65eBOQ
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לים להגיש תביעת דיבה כקבוצה אנשים, ולא לאדם בודד, חברי הקבוצה שלכאורה הושמצו אינם יכו

אם לא קיבלו אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. התיקון המוצע מבקש לבטל את הדרישה לאישור של 

היועץ המשפטי לממשלה. הצעת החוק מאיימת על זכויותיהם של פלסטינים בשטחים הכבושים, 

ראלי ואת משום שהיא מחזקת עוד יותר את החסינות המשפטית שניתנת לחיילי הצבא היש

 ההימנעות מדרישה להגשת דין וחשבון.

מצב החקיקה: ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק, שעברה לקריאה טרומית 

 .4102באפריל  44-בכנסת ב

 מכתב של עדאלה לוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת נגד הצעת החוק|  הצעת החוק

 21928-מדינת הלאום של העם היהודי, התשע"ג –הצעת חוק יסוד: ישראל  .5

ת לקבוע באופן חוקתי את זהותה של ישראל כמדינת הלאום של העם בקשהצעת חוק פרטית זאת מ

היהודי. בפועל, הצעת החוק תשנה את ההגדרה הקובעת שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, 

באמצעות הפיכת המרכיב הדמוקרטי למשני למרכיב היהודי. הצעת החוק קובעת שבישראל, הזכות 

בלעדי לעם היהודי. מכיוון שלחוק המוצע יש מעמד של חוק  להגדרה עצמית לאומית שייכת באופן

 יסוד, אישורו יוכל לשמש להצדקת האפליה הנרחבת של הערבים אזרחי ישראל.

 מצב החקיקה: הצעת החוק עדיין לא עלתה לדיון בכנסת.

 הצעת החוק

 

 אסירים ועצירים זכויות

 21999-בטרור, התשע"א המאבקהצעת חוק  .6

עמודים הכוללים הוראות ודברי הסבר,  115-הצעת חוק ממשלתית נרחבת זאת, המחזיקה למעלה מ

ולהוסיף אליהן תקנות ונהלים חדשים, שחלים לשעת חירום תקנות רבות ועדה לעגן בחקיקה קבועה נ

הכבושים ופלסטינים אזרחי ישראל, לכאורה לשם מאבק באופן מפלה על פלסטינים מהשטחים 

הצעת החוק כוללת הגדרות רחבות באופן מטריד של מעשי טרור וארגוני טרור, שסביר כי  בטרור.

שפעילות פוליטית חוקית של פלסטינים מהשטחים הכבושים ופלסטינים אזרחי ינוצלו כדי לקבוע 

חזק תקנות חירום רבות הקיימות היום בחוק ישראל היא בגדר עבירה פלילית. ההצעה מבקשת ל

הישראלי, שחלקן קיימות עוד מאז המנדט הבריטי, בצעד שיפגע פגיעה קשה בזכויותיהם של אסירים 

המכונים "אסירים ביטחוניים". הצעת החוק כוללת אמצעים דרקוניים נוספים שאפשר לנקוט בחקירה 

ף הראיות שהמדינה נדרשת להגיש במקרים של עצירים החשודים בעבירות ביטחון; מנמיכה את ר

ביטוי כלשהו של תמיכה בארגון טרור או הזדהות עמו; זה אלה; יוצרת עבירות פליליות חדשות, ובכלל 

ומגדילה במידה ניכרת את העונשים שאפשר להטיל על אנשים שיורשעו בעבירות ביטחון. הצעת 

מתוך החלה הוגשה שוב במתכונת דומה, , ו18-לכנסת ה 3111החוק המלאה הוגשה לראשונה ביולי 

 על ידי שרת המשפטים  ציפי לבני. ,3112ביוני  1-הרציפות, ב של דין

 .4102ביוני  2-מצב החקיקה: ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק ב

המכון הישראלי דת עמ|  עמדת האגודה לזכויות האזרח בנוגע להצעת החוק|  הצעת החוק

 לדמוקרטיה על הצעת החוק

 

                                                           
8
 .3112ביולי  33-הוגשה ב ,1551/  11הצעת חוק מס' פ /  
9
 .3112ביוני  1-הוגשה ב ,611הצעת חוק ממשלתית מס'  

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1133.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1133.rtf
http://adalah.org/Public/files/Hebrew/Legal_Advocacy/Letters/Letter_On_Jenin_Jenin_Bill_June_2013.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1550.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1550.rtf
http://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-611.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-611.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/06/terror0613.pdf
http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/תזכיר-הצעת-חוק-המאבק-בטרור,-התשע-2010-התייחסות-המכון-הישראלי-לדמוקרטיה
http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/תזכיר-הצעת-חוק-המאבק-בטרור,-התשע-2010-התייחסות-המכון-הישראלי-לדמוקרטיה
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 השטחים הפלסטיניים הכבושים

( )תיקון 7הצעת חוק לתיקון חוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה( )תיקון מס'  .7

 219210-ב(, התשע"ג5בתחילת סעיף 

נגד מדינת ישראל. לפי  את דעת המיעוט בפסק הדין שהתקבל בבג"ץ דיראניהתיקון המוצע מאמץ 

הצעת חוק פרטית זו, לאדם ממדינה המוגדרת "מדינת אויב" אין זכות להגיש בבתי משפט ישראליים 

תביעה רטרואקטיבית בגין נזקים שנגרמו לו. בניגוד אליהם, תושבי "אזורי עימות", כלומר הגדה 

)תחילת  3111הם לפני שנת המערבית ורצועת עזה, יכולים להגיש תביעות רק בגין נזקים שנגרמו ל

 האינתיפאדה השנייה(.

 .4102במאי  0-מצב החקיקה: הצעת החוק עברה קריאה טרומית בכנסת ב

 הצעת החוק
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