חקיקה והצעות חוק אנטי דמוקרטיות שעמדו על סדר היום ביוני 3122
הרחבת החריג ומצב החירום (לפי ההיגיון
השמיטיאני)

 .1הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל
באמצעות חרם ,התשע"א( 2011-אלקין ואחרים) –
הוכנה ביוני  2011לקריאה שנייה ושלישית.
 .2הצעת סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת
ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התש"ע-
( 2010ממשלתית) – הצעת החוק מאריכה בשנה
נוספת את הוראת השעה הפוגענית ,המאפשרת
מעצרם של חשודים בעבירות ביטחון לתקופות
ארוכות יותר ללא ביקורת שיפוטית ,והארכת מעצרם
שלא בנוכחותם
הרחבת מצב החירום
החוק עבר בקריאה ראשונה ב 21-ביולי ,2010
ובקריאה שנייה ושלישית ב 20-בדצמבר .2010
 .3הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט)
(תיקון מס'  3והוראת שעה) ,התשע"א– 2011-
הצעת החוק קובעת ,בין השאר ,כי מבקשי מקלט
וילדיהם שייכנסו לישראל דרך גבול מצרים יוכלו
להיעצר לתקופה של שלוש שנים (ולא  60ימים ,כפי
שקובע חוק הכניסה לישראל),
הממשלה הניחה את הצעת החוק ב 28-במרץ ,2011
והעבירה אותה בקריאה ראשונה במליאה יומיים
לאחר מכן ,וביום האחרון למושב החורף .נדונה
בוועדת הפנים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
 .4הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ( )20בית
דין לזרים) (ממשלתית) – על פי הצעת החוק יוקם
במשרד המשפטים "בית דין לזרים" שידון בעניינים
הנוגעים להסדרת מעמד בישראל ,ובכלל זה ,כבר עם
הקמתו ,בהסדרת מעמדם בישראל של ילדים לתושבי
קבע .עם הקמת בית הדין ירוכזו כל הסמכויות
הנוגעות להגירה ולמעמד של מי שאינם יהודים –
הביצועיות ,התחיקתיות והשיפוטיות – בידיהם של
משרד הפנים ומשרד המשפטים.
עברה בקריאה ראשונה ב 20-בדצמבר .2010
נמצאת בוועדת הפנים בדיונים להכנה לקריאה שנייה
ושלישית.

הטלאה ופיצול של חוק האזרחות

 .1הצ"ח האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות בגין
מעשה טרור או ריגול) ,פ( 2377/דוד רותם) – הצעת

החוק מאפשרת שלילת אזרחות מאדם שמורשע
בריגול או במעשה טרור.
החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה ב28-
במרץ 2011
 .2פסיקת בית המשפט העליון בינואר ( 2012לאחר
תום המחאה של הקיץ) ,להשארת התיקון לחוק
האזרחות ,על כנו.
חקיקה גזענית בהצדקה ש"צריך להגן על המדינה"

 .1חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)21התשע"א-
( 2011ממשלתית) – עניינם של הסעיפים הוא
בהגבלתם ,בדרכים שונות ,של רישיונות העבודה
הניתנים למהגרות ולמהגרי עבודה השוהים בישראל.
ההצעה מבקשת להשיב על כנו הסדר כבילה של
העובדים הזרים שנפסל בבג"ץ
במאי  2011אושר החוק במליאה בקריאה שנייה
ושלישית.
" .2חוק הנכבה" – הצעת חוק יום העצמאות (תיקון
– איסור ציון יום העצמאות או הקמת מדינת ישראל
כיום אבל) ,התשס"ט2009-
במרץ  2011עבר החוק בקריאה שנייה ושלישית
במליאה
 .3הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי
ישות מדינית זרה ,פ208/
עברה בקריאה שנייה ושלישית ב 21-בפברואר
2011
 .4הצעת חוק מרשם אוכלוסין (תיקון – הצהרת
נאמנות למדינה ,לדגל ולהמנון) ,התשס"ט2009-
(דוד רותם) – לפיה כל מתאזרח יהא חייב להצהיר
נאמנות לישראל כמדינה יהודית ,דמוקרטית וציונית
 .5הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום הסתה
לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית) ,התשס"ט( 2009-זבולון אורלב) –
לפיה תתוקן עבֵרת ההסתה ,כך שמי שיפרסם קריאה
השוללת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית – ייאסר .המדובר בהרחבה של עברה
פלילית שמטרתה להפליל ביטוי שאינו מקובל על
קבוצה פוליטית מסוימת .סטאטוס :עברה בקריאה
טרומית ב 27-במאי  .2009עשויה להגיע לוועדת
חוקה להכנה לקריאה ראשונה
 .6הצעת חוק יסוד :ישראל מדינת הלאום של העם

היהודי (דיכטר ואחרים) – עניינה של הצעת החוק
היא בהגדרה מחדש של זהות המדינה ואופייה ,ועיגונן
בחוק יסוד
ביטול הערבית כשפה רשמית :מוצע להוריד את
מעמדה של השפה הערבית משפה רשמית ,כפי שהיה
מקום המדינה ועד היום ,למעמד של שפה עם מעמד
מיוחד וזאת לצורך מימוש נגישות לשונית לשירותי
המדינה בלבד.
 .7הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הכרזה על
גורמים עוינים ואיסור על כניסתם לישראל),
התשע"א( 2011-יריב לוין ויעקב אדרי) – לפיה
תיאסר הכניסה לישראל על אזרחים זרים שפועלים
לקידום תביעות בחו"ל של ישראלים בגין פעולתם
הצבאית ,קוראים לחרם או מקדמים חרם על ישראל
או על תוצרתה ,או מכחישים את השואה
 .8הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות
(ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב),
התש"ע20-
עברה בקריאה שנייה ושלישית במליאה ב 22-במרץ
.2011
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