
 

 2021יוני -, ינוארעיקרי פעילות האגודה 

, והיא ארגון זכויות האדם הוותיק והגדול בישראל, והיחיד 1972האגודה לזכויות האזרח בישראל נוסדה בשנת 

שעוסק בכל קשת הזכויות והחירויות בישראל ובשטחים הכבושים שתחת שליטתה. האגודה היא גוף עצמאי 

זכויות האדם ולקידומן באמצעות פעילות משפטית, חינוכית וציבורית מפלגתי. היא פועלת להגנה על -ובלתי

ענפה. בדמוקרטיה נטולת חוקה ובתוך חברה מגוונת ומקוטבת, האגודה מבצעת תפקיד חיוני של קידום זכויות 

אדם אוניברסליות והגנה על זכויותיהם של כל איש ואישה ללא הבדל גזע, מגדר, מוצא, לאום, דת, השתייכות 

 כלכלי.-טית, נטייה מינית או רקע חברתיפולי

 פעילות משפטית 

יחידות, ועוסקת בכל קשת נושאי זכויות האדם והאזרח  6המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח כוללת 

עוסקת במכלול רחב של זכויות וחירויות אזרחיות, ובהן חופש  היחידה לזכויות אזרחיות ופוליטיותבישראל. 

היחידה אה וההתארגנות, הזכות לפרטיות, זכויות בהליך הפלילי, חופש המידע ועוד. הביטוי, חופש המח

נאבקת בחוקים, במדיניות ובנהלים שמפלים את אזרחי ישראל הערבים, ומקדמת שוויון  לזכויות המיעוט הערבי

ים ובייצוג ברמה זכויות לאוכלוסיה הערבית, לרבות שוויון בהקצאת משאבים ציבוריים, בנגישות לשירותים ציבורי

עוסקת בזכויות פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה, ובמגוון  היחידה להגירה ומעמדהארצית והעירונית. 

פועלת  היחידה לזכויות חברתיותרחב של נושאים אחרים הנוגעים למדיניות ההגירה ולרשות האוכלוסין. 

היחידה ל, לבריאות, לחינוך ולשירותי רווחה. לקידום ולשמירה על הזכויות לקיום בכבוד, לדיור, למים ולחשמ

מטפלת במגוון רחב של הפרות זכויות בידי הרשויות הישראליות בשטחי  לזכויות האדם בשטחים הכבושים

מספק מענה ישיר לאזרחים/ות ולתושבים/ות  הקו החם לפניות הציבורהגדה המערבית ובירושלים המזרחית. 

ויותיהם. נוסף על הפעילות המשפטית, עורכות ועורכי הדין מופיעים באופן שפונים אלינו כשנפגעו מהפרה של זכ

 שוטף בהרצאות, בכנסים ובימי עיון בפני קהלים מגוונים.

 זכויות אזרחיות והגנה על הדמוקרטיה

 הסלמת האלימות ומבצע שומר החומות 

והמשכם המזרחית ים התרחשו בישראל אירועים אלימים, שתחילתם בהתנהלות המשטרה בירושל 2021במאי 

בירי מעזה על דרום הארץ ועל מרכזה, מבצע צבאי בעזה ואלימות קשה וחסרת תקדים בין יהודים לערבים 

 האגודה פעלההסלימו הכבושים בישראל ובשטחים  הופה שבה האלימות והתסיסבתקבערים המעורבות. 

 , על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק. להגן על זכויות האדםבניסיון 

o והמחאה חופש הביטוי: 

 על פי מול מפגינות ומפגינים למפכ"ל המשטרה בבקשה להנחות את הכוחות בשטח לפעול  פנינו

 .ההנחיות, ולהימנע מתגובה לא פרופורציונלית שתגרום להסלמה

  דינה, ודרשנו לחדד את ההנחיות ליועץ המשפטי לממשלה ולנציב שירות המ פנינויחד עם קו לעובד

 .ביחס להתבטאויות של עובדי מדינה, על מנת למנוע "ציד מכשפות" של עובדי מדינה ערבים

 בעקבות פנייתנו חודדו ההנחיות. 

 ר שלט שתלה בחלון ביתובעקבות מקרה שבו המשטרה דרשה מתושב ירושלמי להסי, 

 .למשטרה בדרישה לאפשר את המחאה על שלל צורותיה וביטוייה פנינו
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o התנהלות כוחות הביטחון ופעולה בסמכות: 

 טי לממשלה ודרשנו שינחה את השב"כ לחדול לאלתר משליחת מסרונים מאיימים ליועץ המשפ פנינו

 .לאזרחים ולתושבים ערבים

 לבטל את ההכרזה על אירוע חירום אזרחי ואת העוצר בלוד, שנעשו בחוסר סמכות, ולפעול  דרשנו

 .רה לטיפול בהפרות סדרעל פי סמכויות המשט

 ליועץ המשפטי  פנינו, בעקבות דברי ראש הממשלה לשוטרי מג"ב בלוד לא לחשוש מוועדות חקירה

לממשלה ולראש הממשלה וביקשנו כי יבהירו לאלתר ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי 

עלים בתוך היישובים השונים במדינה מחויבים לפעול לפי חוק ובגדר הסמכות השוטרים הפו

 .שניתנה להם בלבד, וכי הם נושאים באחריות למעשיהם

o הזכות לחיים וצרכים בסיסיים: 

 למכתב של ארגונים עמיתים בדרישה לפתוח את מעבר כרם שלום להכנסה של מוצרים  הצטרפנו

 .חיוניים לרצועת עזה

 לשר הביטחון ולפיקוד העורף בדרישה להציב "כיפת ברזל" לצורך  פנינו יחד עם ארגונים עמיתים

ים בנגב, ולהציב מיגוניות או מקלטים זמניים בכל הכפרים והגנה על הכפרים הלא מוכרים הבדו

 .ים בנגב, מוכרים ולא מוכריםוהבדו

 ת המעקבהרחבת סמכויו

בכך להפר זכויות אדם שלה ו המשיכה ממשלת ישראל להרחיב את סמכויות המעקב הקורונהבמהלך משבר 

 2021תחילת ב. כ אחרי אזרחים"של השב המעקב הגורף והשנוי במחלוקתהדוגמה הבולטת היא . בסיסיות

הצלחנו לעצור את המהלך, כאשר  1.3.2021-בשהגשנו לבג"ץ בנושא.  עתירה הרביעיתההמשכנו לנהל את 

אסר על הממשלה להמשיך להשתמש ב"כלי" של השב"כ, אלא במקרים של ו חלקית את העתירהקיבל בג"ץ 

 חולים מאומתים שלא משתפים פעולה עם החקירה האפידמיולוגית או מדווחים על אפס מגעים. 

חשאי, עוצמתי מעקב מאפשר ש, שמחזיק השב"כמאגר הנתונים העצום ל העתירות נחשפנו ללך העבודה עבמה

ליועץ המשפטי  פנינו. ושהתקבל מתחת לרדאר, בחשאיות וללא דיון ציבוריאחר כל אזרחי המדינה,  ופולשני

הוסמך ראש הממשלה ליצור את המאגר ובסמכויות של ראש השב"כ  באופן שבו לממשלה בדרישה לתקן פגמים

 שלא כדין.  הרחבת תפקידי השב"כ, ובעניין כ"השב להורות על חיפוש במאגר

 "עיןת שעושה משטרת ישראל במערכנגד השימוש  ,ארגון פרטיות ישראלעם לבג"ץ, יחד  ונעתר 2021בינואר 

מאגר מידע משטרה להחזיק בומאפשרת ל, לי רכבנתונים על תנועת כ תמתעדת ושומר, תעוקבהנץ". המערכת 

 .המתעד את תנועותיהם של אזרחים שנעים בכבישי הארץ עצום

 חופש הביטוי והמחאה

 בית שמש ובני ברק,  ,בירושלים חרדיותכונות שב זית"במכתהמשטרה במחאה על השימוש ל "למפכ נינופ

  .בורייבמטרה להרתיע אזרחים מלצאת למרחב הצ בניגוש מוחלט לנהלים וללא קשר לפיזור הפרות סדר,

  ליועץ המשפטי של  ינופנ, ראח'ג' את דגל פלסטין במהלך הפגנה בשיחבעקבות מעצרו של מפגין שהניף

 .המדיניות העקבית של משטרת ירושלים המונעת את הנפתו של הדגל הפלסטיני נגדהמשטרה 

 זמניים שהציבו במהלך הורו למפגינים להסיר שלטי מחאה פקחי עיריית ירושלים  בעקבות מקרים שבהם

פוגעת טענו כי התנהלות העיריה . לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים עתרנוות ואירועי מחאה, הפגנ

כי בחוק השילוט, שעליו מסתמכת העירייה, אין דבר שמסמיך אותה ובזכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה, 

 נים באופן שבו היא פועלת.לפעול נגד השלטים והמפגי
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 ופיילינג ושיטור יתרפר

המשפיעה במיוחד על קבוצות מיעוטים כמו אנשים , היא בעיה מערכתית מתמשכת )תיוג גזעי(פרופיילינג 

להציג תעודה מזהה  ממנו שודרל ,רחובב כך למשל, שוטר/ת עשוי לעצור אדם .ערבי ומזרחי, ממוצא אתיופי

התנהלות זו מבוססת על אפליה . החיצונית ובמאגר המידע של המשטרה רק בגלל הופעת את פרטיו קובדלו

של קהילות שלמות ולחוסר אמון וגורמת לניכור  , פוגעת קשות בזכות לשוויון ובזכות לכבוד,ולאום מוצאעל רקע 

 .רשויות אכיפת החוקכלפי 

יחד עם האגודה למען יהודי אתיופיה והוועד הציבורי נגד עינויים שהגשנו  בעתירה ץ"בגפסק  2120בינואר 

להציג תעודה שאינו חשוד בביצוע עבירה  ית/יכול לדרוש מאזרח ת/שוטרהנסיבות שבהן וצמצם את , בישראל

במקרה שבו גם בית המשפט קבע כי וגם של אנשים כחשודים בלא סיבה". "על מנת להימנע מתי – מזהה

או לבדוק את התיק הפלילי  ותועל המשטרה להימנע מלתשאל א, ומבקשים ממנו להזדהות ית/מעכבים אזרח

 . צעד חשוב למיגור פרופיילינג ואפליה מצד המשטרהזהו . ה או כל מידע אישי אחר המופיע במאגריה/שלו

. בית ממוצא אתיופי 16שם נער בן שהגשנו ב תביעת נזיקיןבבית משפט השלום בתל אביב פסק  2020במרץ 

עבר שבהם שלושה מקרים בעקבות , אלף שקלים 20בסכום של ת הנער תפצה אהמשפט פסק שהמשטרה 

  .אין לו תיק פליליאף על פי ש, בשכונת מגוריובידי שוטרים משפיל חיפוש ותשאול 

 התו הירוק והעברת מידע על חיסונים

רק מי שהציגו אישור רשמי לחיסון או להחלמה מנגיף ו ,הירוקמערכת התו הושקה  2021בתחילת פברואר 

האגודה עקבה מקרוב אחר ההשלכות של מערכת זו ואחר הפוטנציאל . קורונה הורשו להיכנס למקומות בילוי

נגד וכן  –בעיות רפואיות מסויימות  עםומטה ואנשים  16בני  כגון –יה נגד אנשים שלא יכולים להתחסן לאפל

עידוד התחסנות נגד קורונה היא , האגודהלעמדת . דוגמת חרדים וערבים, פחות להתחסן שנוטותאוכלוסיות 

האדם, ובפרט בזכויות ת יותכלית ראויה, אך יש לעשות זאת בדרכים שאינן פוגעות יתר על המידה בזכו

 . לתעסוקהלשוויון ו ,לחירותלפרטיות, 

סן ביוזמות פרטיות של רשויות מקומיות, אין מקום לקביעת מגבלות על מי שלא התחלעמדתנו נוסף על כך, 

מעסיקים או בעלי עסקים, וככל שהממשלה סבורה שיש מקום להגבלות כלשהן יש לעשות זאת רק בחקיקה 

משפטי , יחד עם קו לעובד, ליועץ הבין היתר פנינו מפורשת, לאחר דיון ציבורי, ותוך הקפדה על מידתיות.

לממשלה, וביקשנו שיוציא חוות דעת שתבלום יוזמות של מעסיקים פרטיים לחייב עובדים לחלוק עמם את 

במסגרת הקו החם  המידע על בחירתם להתחסן, או לדרוש מהם להתחסן כתנאי להמשך עבודתם הסדירה.

 .לחיסוניםשל פגיעה בזכויות בהקשר על בסיס פרטני לפתור סוגיות לפניות הציבור פעלנו 

מידע רפואי אישי לגבי לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך להעביר למשרד הבריאות תירה שהחקיקה בעקבות 

עם הגשת העתירה הוציא . עמותת רופאים לזכויות אדםלבג"ץ יחד עם  ונעתרשל אזרחים/ות,  מצב ההתחסנות

פג  28.5.2021-ב .הכרעה בעתירהסר על משרד הבריאות להעביר מידע רפואי פרטי עד לאשצו ביניים  ץ"בג

קש להאריך את תוקפו, תוקפו של החוק )שלמעשה מעולם לא יושם(. המדינה הודיעה לבית המשפט שלא תב

 והחוק פקע.

 זכויות חברתיות וכלכליות 

 חיסון אוכלוסית האסירים

שה ששירות בתי בדרי, בהם האגודה לזכויות האזרח, חמישה ארגוני זכויות אדם לבג"ץעתרו  2021ינואר ב

בדגש על , שרד הבריאותיחסן את כלל אוכלוסיית האסירים על פי עדיפות החיסון שקבע מ( ס"שב)הסוהר 

ותוך  ,ס לחסן אסירים"שבהחל  הגשת העתירהבעקבות . ואסירים בקבוצות סיכון בריאותי+ 60אסירים בגילאי 
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קיבלו את המנה  –מאוכלוסיית האסירים  74% –שבועיים עדכן כי כל האסירים שהסכימו לקבל את החיסון 

 .נמחקה העתירהלפיכך . הראשונה

 יפו-השגה בתל אביב-בר דיורהגרלות הפסקת האפליה ב

 ציבה עיריית תלהתנאים שנגד  עתירת האגודהפו את י-אביב קיבל בית המשפט המחוזי בתל 4.4.2021-ב

שהדירו , בעתירה נטען כי תנאים אלה. (שכירות מוזלתדיור ב) השגה-רלות לדיור בריפו להשתתפות בהג-אביב

הם אפליה , חודשים בשלוש השנים האחרונות 18שלא עבדו במשרה מלאה במשך  ואנשים 45אנשים מעל גיל 

 . על רקע גיל ואפליה עקיפה עקב מוגבלות

אכן , רק לתושבים ערבים ביפו שנערכה לאחר מכן, ויועדה לדיור בר השגה יפו-ל עיריית תל אביבשהגרלה ב

. אשר מדיר אנשים עם מוגבלות ופנסיונרים, כושר השתכרותמיצוי  לשעדיין הוצב תנאי ן הגיל, אך קריטריוטל וב

 .האגודה פנתה מיידית לעירייה וזו השיבה כי גם תנאי זה יבוטל

 הגירה מעמד ו

  יפו-בתל אביב מקלט מבקשי לילדי נפרד חינוך

, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, לשר החינוך ולראש פנינו 2020נובמבר ב

ו כי קיומם של בפנייה טענ ., בדרישה להפסיק את החינוך הנפרד לילדי מבקשי מקלט בעיריפו-עיריית תל אביב

בתי ספר וגני ילדים נפרדים לילדי זרים ולילדים אזרחי ישראל אינו חוקי, פוגע אנושות בזכותם של ילדי הזרים 

. והוריהם לחינוך, לשוויון ולכבוד, וסותר פסיקה ארוכת שנים האוסרת על הפרדה בחינוך מטעמי מוצא וגזע

החינוך, זאת בין היתר לאחר שגילינו שההפרדה בחינוך מתקיימת ולמשרד  הפנינו שוב לעיריי 2021פברואר ב

בקשות של הורים מבקשי מקלט לשבץ או להעביר את  286גם במערכת החינוך המיוחד. לפנייה זו גם צרפנו 

 ילדיהם למוסד חינוך אינגרטיבי.

 הדין לערריםבית ל מינוי דיינים

ערכאת הביקורת המשמש  –לעררים לבית הדין  יםנדיישני  ,איילת שקד ,מינתה שרת המשפטים 2019בשנת 

 עתרה 2020במאי . עמדותיה הפוליטיותבשל התאמתם ל –ברוב הנושאים הנוגעים להגירה ומעמד  נההראשו

מקטינה  דייניםם במינוי המשפטי תטענה כי המעורבות הפוליטית של שרבשם מספר ארגונים, וץ "לבג האגודה

העוסק בזכויות אדם ומקבל  דיןבית ל ביחסבמיוחד , את העצמאות והאוטונומיה המצופה ממערכת המשפט

 ירושליםתושבי ו, בני משפחה חסרי מעמד של אזרחים ותושבים, מבקשי מקלט, החלטות בנוגע למהגרים

 ים שלהליך מינוילתפעל לתיקון החוק ניתן פסק הדין בעתירה. המדינה הודיעה ש 19.4.2021-ב .רחיתזהמ

 , ונפסק שאם בתוך שמונה חודשים לא יחול שינוי ממשי בהליך החקיקה נוכל לעתור שוב.לבית הדין דיינים

 שטחים הכבושים וירושלים המזרחיתה

 עו בתאונות עבודהאפליה של עובדים פלסטינים שנפצ

נגד המדיניות המפלה של המוסד לביטוח לאומי שלא לבטח עובדים פלסטינים  ץ"לבג נועתר 2021בפברואר 

כי המצב  ובעתירה טענ. מדיניות אשר פוגעת במיוחד בנפגעי תאונות עבודה בישראל ובהתנחלויות, בישראל

בהשוואה לעובדים  העובדים הפלסטינים ומפלה את, פרטיותלו לקניין, שוויוןל, לבריאות תיוהנוכחי פוגע בזכו

 .מהגרי עבודהלישראלים ו

 ירי לעבר עובדים פלסטינים החוצים את הגדר

בדרישה להפסיק את  ,למפקד פיקוד המרכז ולתובע הצבאי הראשי קו לעובדיחד עם  וינפנ, 2021 רוארפבב

לחקור את , מדיניות הירי בתחמושת חיה לעבר עובדים פלסטינים החוצים את גדר ההפרדה בצפון הגדה

https://www.english.acri.org.il/post/__302
https://www.acri.org.il/post/__566
https://www.acri.org.il/post/__566
https://www.acri.org.il/post/__543
https://www.acri.org.il/post/__543
https://www.acri.org.il/post/__428
https://www.acri.org.il/post/__428
https://www.acri.org.il/post/__562
https://www.acri.org.il/post/__573
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בהם נורתה לעבר שהמקרים טענו כי ריבוי . תקריות הירי ולהעמיד לדין את החיילים היורים ואת מפקדיהם

 .המחייבת בדיקה שיטתית ומקיפה, מדובר במדיניות מכוונתשחיה מוכיח  אשלסטינים העובדים הפ

 המזרחית  הזכות למחאה בירושלים

נגד המזרחית בירושלים שראח 'ג 'מפגינים מדי שבוע תושבים פלסטינים בשכונת שייח מזה למעלה מעשור

אל . לים לפיזור המחאה הלא אלימהציבה משטרת ישראל כוחות גדוה 2021חילת מאי . בתפינוי בתים בשכונה

, תוך סיכון ילדים וקשישים, לכיוון מבנים סגורים ואשזיות וב"מכת מפעילההאגודה הגיעו עדויות לפיהן המשטרה 

אמצעים ב המשטרההשבוע השתמשה המשך ב. ללא אזהרה לעבר מפגינים לא אלימים רימוני הלם שליכהמו

נגד מתפללים פלסטינים  –גז מדמיע וכדור ספוג , רימוני הלם, ובואש זיות"מכתכולל  – מפגיניםפיזור מסוכנים ל

המחסומים את להסיר מספר פעמים לבכירים במשטרה בדרישה  פנינו. מסגד אל אקצהבבעיר העתיקה ו

ההתנהלות האלימה , ולחקור את ה והביטויהמפרים את חופש התנוע, ראח'ג' בשייחשהציבה המשטרה 

  .השוטרים כלפי המפגינים והמסוכנת של

 נגישות לשירותי חירום

הכבאות וההצלה ולשר לביטחון פנים בדרישה להקים  לנציב, לאלוף פיקוד המרכז, לראש עיריית ירושלים פנינו

מעבר לחומת הנמצאות שיאפשר כניסה מיידית של צוותי כיבוי וצוותי חילוץ לשכונות ירושלים מנגנון תיאום 

או שהגיעו , בעקבות אירועים שבהם שירותי החירום עוכבו במחסומים ולא הצליחו להגיע ליעדם זאת .ההפרדה

 . באיחור ניכר

 שירות התעסוקההנגשה לערבית של 

חל שיפור בהנגשה לערבית של , עןארגון העובדים מו המזרחית רושליםיבשם שלושה תושבי  עתירתנועקבות ב

נמסר כי מועסקים שני עובדים  12.5.2021-בתגובת המדינה מירושלים. שירותי לשכת התעסוקה ברח' יפו ב

יתווסף אליהם עוד פקיד דובר ערבית אחד לפחות,  דוברי ערבית בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו ובקרוב

וכי הוסרה ההודעה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה אשר הפנתה דורשי עבודה תושבי ירושלים 

המזרחית לקבל שירות אך ורק בלשכה ברחוב ואדי אלג'וז בירושלים. במקביל פורטו שורה של צעדים שננקטו 

 עסוקה בוואדי אלג'וז.לצורך שיפור השירות בלשכת שירות הת

 זכויות המיעוט הערבי

  "חוק וסדר"מבצע תנהלות המשטרה בה

והאירועים האלימים בערים המוערבות, הכריזה המשטרה על מבצע "חוק גל המחאות  לאחר, 23.5.2021-ב

אופן שבו התנהלו . היהודים וכל השאר ערבים 13אנשים, מתוכם  302וסדר". בשבוע הראשון למבצע נעצרו 

ליועץ המשפטי  ינופנ. יצירת הרתעה וענישה בקרב החברה הערביתהעלה חשש שמטרתם היא  מעצריםה

לחדד , להורות על בדיקת מדיניות המעצרים, המעצריםגל להפסיק את בקריאה להורות למשטרה לממשלה 

 .יהם ומגבלות הסמכות שלהםת הדרג הפיקודי במשטרה בדבר חובותנהלים בתחום ולהנחות את המפכ"ל וא

 שטחים הכבושיםשבני/בנות זוגם מהאפליה נגד אזרחים 

את האפליה שהיא נוקטת  בדרישה להפסיקנגד רשות האוכלוסין וההגירה  עתירההגישה האגודה  2021בינואר 

המחייבת את , בעתירה נטען כי מדיניות זו. שבני משפחתם תושבי השטחים הכבושים ישראלים ות/נגד אזרחים

מפרה את זכויותיהם של אלפי  ,אותם אזרחים להוכיח באופן עקבי כי מרכז חייהם נמצא בתחומי ישראל

כגון קבלת שירותי חינוך, בריאות ורווחה  –לכבוד, לשוויון, לפרטיות ולעוד שורה של זכויות חברתיות  ות/אזרחים

הסעד העקרוני שביקשנו נפתר עניינה הפרטני של העותרת.  עקבות הגשת העתירהב. התלויות בהצגת תיעוד –

 לא נדון, אך רשות האוכלוסין לא הכחישה שמדיניות כזו אכן מתקיימת. –לבטל את המדיניות המפלה  –

https://www.acri.org.il/post/__600
https://www.acri.org.il/post/__600
https://www.acri.org.il/post/__590
https://www.acri.org.il/post/__377
https://www.acri.org.il/post/__377
https://www.acri.org.il/post/__626
https://www.acri.org.il/post/__561
https://www.acri.org.il/post/__561
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 ים בתכנון ובפיתוחואפליה של בדו

הכפר הבלתי  מתושבי 32ם מנהליים בבאר שבע בשמם של לבית משפט לענייני עתירההגשנו  2021יוני ב

רשות ערר למועצה הארצית  תושביםלתת למוכר ואדי אלנעם בעניין תוכנית מתאר שהוצעה לכפר. ביקשנו 

תה כנית בטלה נוכח הפגמים המנהליים שנפלו בהליך אישורה ופגיעולתכנון ובנייה, או לחלופין לקבוע כי הת

 ,כניות שקדמו לה, גם התוכנית הזו מתעלמת מרצונותיהם של תושבי הכפרובדומה לת. טענו כי בזכויות אדם

ביחס לאוכלוסייה היהודית, ופוגעת בזכויותיהם לשוויון, לבריאות, לקורת גג, לכבוד, ובזכותן של  םתומפלה א

 אוכלוסיות ילידיות לשמור על תרבותן ועל אורח חייהן.

 ות בתים בנגבהקפאת הריס

למשרד המשפטים ולמשרד האוצר בבקשה , לשוויון אזרחי בנגב קיום-האגודה ופורום דו פנו 2021מרץ תחילת ב

ציינו כי . ים במהלך תקופת הקורונהויעה בגידולים של תושבי הנגב הבדופגהבתים ואת הלהפסיק את הריסת 

הנתונים אך  את האכיפה ואת פעולות ההריסהבתקופה זו הבטיחה המדינה לצמצם  גובה לפניות קודמותבת

 .2019עומת ל 2020ים בשנת וישובים הבדובבהריסות מבנים  13%עלייה של  –מגמה הפוכה מראים 

 גישה לשירותים בערבית

  חלוקתל תוכניתלערבית מידע על ה, תורגם ל משרד הפנים"למנכ 2020בסוף דצמבר  נופנייתבעקבות 

 . תלושי מזון למשפחות בעלות הכנסה נמוכה

  את הצעות המחקר שלהם לבחינות הבגרות להגישערבים לתלמידים משרד החינוך אישר  פנייתנובעקבות 

 .פה הערביתבש

 בדרישה ששירות בתי הסוהר יתרגם את לבג"ץ  עתרנולהגנת הפרט  רופאים לזכויות אדם והמוקד יחד עם

בשפת אמם בעתירה נטען כי זכותם של עצורים ואסירים ערבים לקבל . לערביתשלו והנהלים פקודות כל ה

, ם למידעיהתיוהיא חלק מזכו חיי היום יום שלהם בכלאכללים החולשים על כל תחום בוהאת כל המידע 

 . לשוויוןו לערכאות השילג

 1.3כי ציינו . המקוונים לערבית השירותילתרגם את כל  דאגשתלשירותי בריאות כללית בדרישה  ינופנ 

אך אין  ,מבוטחים בשירותי בריאות כללית, מהחברה הערבית בישראל 71%-שהם כ, מיליון אזרחים ערבים

 . להם גישה למידע ולשירותים בערבית

 ציבור לפניות החם הקו ה

ניות הציבור מטפל בפניות של אזרחים ותושבים ישראלים ושל אנשים חסרי מעמד השוהים בישראל, מוקד פ

מתנדבות  7-בנושאים מגוונים הקשורים לזכויות אדם. צוות היחידה כולל מנהלת, רכזת פניות בערבית וכ

ספק לפונות ולפונים מידע ראשוני, מ וותצהומתנדבים, ומציע מענה בעברית, בערבית, באנגלית וברוסית. 

לפונות ולפונים באמצעות תכתובת עם הרשויות או פתיחה בהליכים מסייע במקרים המתאימים ו ,הכוונה וייעוץ

 משפטיים. 

וקד נוגעות להתמודדות של פרטים עם אפליה או עם פגיעה בזכויותיהם מצדן מרבית הפניות שבהן מטפל המ

של רשויות המדינה ומוסדותיה: רשויות הרווחה והביטוח הלאומי, משרד השיכון והחברות המשכנות בדיור 

 .הציבורי, משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, חברות החשמל והמים, המשטרה, הרשויות המקומיות, ועוד

 שאינםלאפליה של עובדים שנגעו  תלונות ושאלות 120-טיפלנו נוסף על כך גם בכ 2021הראשונה של מחצית ב

לפיקוד העורף ולמשרד , לעיריית באר שבע פנינומבצע שומר החומות בתקופת  זר הפרטי., בעיקר במגמחוסנים

  .מקלטים שהוצבו בשתי שכונות בעיר לאנשים עם מוגבלותבדרישה להנגיש  ,השיכון

https://www.acri.org.il/post/__529
https://www.acri.org.il/post/__529
https://www.acri.org.il/post/__585
https://www.acri.org.il/post/__585
https://www.acri.org.il/post/__546
https://www.acri.org.il/post/__563
https://www.acri.org.il/post/__563
https://www.acri.org.il/post/__593
https://www.acri.org.il/post/__593
https://www.acri.org.il/post/__630
https://www.acri.org.il/post/__621
https://www.acri.org.il/post/__621
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 ך לדמוקרטיה וזכויות אדםינוח

ות /אנו פועלים. ולקידום החינוך נגד גזענות, מחלקת החינוך פועלת לקידום חינוך לערכי זכויות אדם ודמוקרטיה

בחברה היהודית ( ותמכללות ובתי ספר לחינוך באוניברסיטא)במערכת החינוך ובמוסדות להכשרת מורים 

 .ות/ות וערבים/הפעילות מתבצעת בשתי שפות על ידי נשות ואנשי חינוך יהודים. ובחברה הערבית בישראל

החינוך  מחלקת, בשל מגפת הקורונה המקוונתהלמידה מהמשיכה להיכנס ולצאת בתקופה שבה מערכת החינוך 

  להם. הרחיב את מגוון הכלים שהיא מציעהולו לנשות ולאנשי חינוךגיע לההמשיכה במאמציה האגודה של 

 מאבק בגזענותאומי לנלהיום הבי

 .ברשתות החברתיותמקוון קמפיין הפקנו , במרץ 21-מצוין מדי שנה בלמאבק בגזענות, שהיום הבינלאומי לציון 

 :ישראלב םוערבי םיהודי ות/הפופולריים בקרב ילדים ות רשת/וכוכבי ות/יוצרים, ות/מניםאבקמפיין השתתפו 

יתפו ים אלה שנמשפיע .רנין בשראת וארי מרזוק, ענת חדיד, נה מיינארטל, גרתום טר, תאמר נפאר, יוסי צברי

 105,000וזכו למעל , חוויותיהם האישיות והעבירו מסר ברור נגד גזענות בערוצי היוטיוב והאינסטגרם שלהםב

לאלפי , שהופצו בעברית ובערבית שיעורמערכי סרטונים אלה הכינה האגודה  בסיסעל . צפיות במהלך הקמפיין

 .יםות/מור

 בימי זעםנוך חי

לסייע לאנשי ונשות חינוך נו פעלות, בהמשבר שסביב מבצע שומר החומות והאלימות בערים המעורבתקופת 

להתמודדות ואפיקים לפעולה. מתוך אמונה בחשיבות עבודתם החינוכית ובמשמעותה בעת  כלים ולהעניק להם

עם מורים/ות, סגלי הוראה במכללות ובאוניברסיטאות מקוונים הזו, סיפקנו ליווי וייעוץ פדגוגי במסגרת מפגשים 

לנשות/אנשי חינוך  קראנו ת.וווסטודנטים/ות לחינוך, והצענו דרכי התמודדות בכיתה עם גל הגזענות והאלימ

ולאזרחיות/ים מן השורה לקחת אחריות, להיאבק בהסתה ובגזענות ולהצטרף ליוזמות התומכות בחיים 

 .משותפים

מכתב  כתבנו –התארגנות נשות ואנשי חינוך מייסודה של האגודה  –יחד עם פורום חינוך לזכויות אדם 

בנים לעבר ערבים למשרד החינוך בדרישה לנקוט צעדים משמעתיים נגד מנהל בית ספר מרעננה שיידה א גלוי

 קיימנו עם פורום מורי אזרחות בחברה הערבית .בנושא מול משרד החינוך משמרת מחאהבבלוד, והשתתפנו 

 . ים העומדים בפני המורים והמורות בתקופה זושיח משותף על הקשיים והאתגרים הרגשיים והפדגוגי

 חברתייםבשירותים ה טיותהמניעת 

כוח משימה  ת להקיםופועלאנו , ראש הממשלה במשרדלשילוב יוצאי אתיופיה  כנית הממשלתיתוהתבשיתוף 

ויקדם דרכים יעילות להתמודד עם הטיות המשפיעות על מתן שירותים החברתיים העובדות/ים את שיכשיר 

בקרב נותני השירותים  –מקצועיות וארגוניות , אישיות –הטיות  הצוות מפתח מודל להתמודדות עם. שירותיםה

אנשי צוות המייצגים את כל נשות וחמש פגישות עם הפרויקט קיימנו במסגרת . ויעקוב אחר יישומו, הסוציאליים

הובלנו חמש פגישות בנושא , כמו כן. משטרה ובריאות, רווחה, ל חינוךכול, הרשויות המקומיות בתחומים שונים

 .קדומות בתחום האישי והמקצועי דעותוב בהטיותהכרה 

 מערכי שיעור בנושא הדרת נשים פיתוח

המרכז לדמוקרטיה ליברלית לפיתוח מערכי שיעור בנושא  – IDEA-ל ו"האגודה עובדת בשיתוף פעולה עם שתי

תרבותיות -ברב, בהיסטוריה של הדרת נשים, וקבוצות העבודה התמקדו בחינוך פוליטיהפגישות . הדרת נשים

אנשי חינוך יגישו מערכי שיעור שייבחנו ויאושרו ו נשות, בהמשך. ל"ובחקר מקרה שהתמקד בהדרה בצה

החל משנת הלימודים הבאה תוכניות אלה יהיו זמינות . וקהל היעד יהיה בני נוער במוסדות החינוך, בפורום

 .ה רחבה דרך מאגר מקוון ומשותףלהפצ

https://education.acri.org.il/2021/05/24/%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%96%d7%a2%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c/
https://education.acri.org.il/2021/05/24/%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%96%d7%a2%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c/
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew/posts/10157838942897307
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew/posts/10157838942897307
https://www.drove.com/campaign/60a603eb8e10cf8476e423b3
https://www.drove.com/campaign/60a603eb8e10cf8476e423b3
https://www.drove.com/campaign/60a603eb8e10cf8476e423b3
https://www.facebook.com/94258847306/posts/10157860889452307/
https://www.facebook.com/94258847306/posts/10157860889452307/
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 פעילות ציבורית

 בישראל האדם לזכויות נוגעיםה נושאים הציבורית למודעות ולהעלות דיון לייצר פועל האגודה של הציבורי הצוות

, כלים מגוון באמצעות זאת .המדיניות קובעי על ולהשפיע, לציבור מידע ולספק להנגישם, הכבושים ובשטחים

 .וקמפיינים ציבוריים אירועים, אינטרנט ובאתר החברתיות ברשתות, התקשורת מול עבודה ובהם

 85, בערבית 126, בעברית 342: פעמים 562 תקשורתבהוזכרה האגודה  2021הראשונה של מחצית ב

 .צרפתית ויפנית, ספרדית, כולל רוסית, בשפות אחרות 9-באנגלית ו

  :2021, סוף חציון ראשון החברתיות חשיפה ברשתותנתוני 

 לייקים 107,742 – פייסבוק בעברית

 לייקים 28,707 – פייסבוק בערבית

 לייקים 38,131– פייסבוק באנגלית

 עוקבים 23,451– טוויטר בעברית

 עוקבים 4,405 – טוויטר באנגלית

 בחודש ממוצע גולשים ב 30,598 – אתר בעברית

 בחודשממוצע גולשים ב 2,228 – אתר באנגלית

 בחודשממוצע גולשים ב 4,554 – אתר בערבית

 מנויים  15,499 – ערבית-ניוזלטר עברית

 מנויים 4,539 – ניוזלטר באנגלית

 


