
 

 קצת ממה שעשינו השנה – 2020

 פעילות משפטית 

 חדשים נפתחומשפטיים הליכים  33

 הליכים הסתיימו 35

 הליכים תלויים ועומדים 34

 דוגמאות לנושאי דיונים שבהם הופענו בשנה החולפת: 

 אספקת שירותי חינוך לילדי הכפרים הבלתי מוכרים 

 פרופיילינג בהתנהלות המשטרה ואלימות שוטרים

 כניסה לתושבי העיר בלבד –פארק עפולה 

 מעמד לאם לילד עם מוגבלות

 העמדה לדין של קצין שהרג נער פלסטיני

 אפליית נשים בתקצוב קבוצות כדורגל

 גישה לחומרים בארכיון המדינה

 ה ברבורפינוי גלרי

 ניתוקי חשמל בשל חוב

 ביטול אזרחות בשל הפרת אמונים

 פרסום נוהלי המשטרה

 הסרת תכנים וחסימת אתרים באינטרנט

 שירותי מרשם לתושבי ירושלים המזרחית 

 (918פינוי תושבים פלסטינים באזור מסאפר יטא )שטח אש 

 רישום ילדים של מבקשי מקלט למוסדות החינוך בפתח תקוה

 פירוט בהמשך –קורונה ענייני 

 הליכים חדשים לפי תחומים: 

 14.3% –המיעוט הערבי 

  17.1% –הגירה ומעמד 

 14.3% –זכויות חברתיות 

 25.7% –השטחים הכבושים וירושלים המזרחית 

 28.6% –זכויות אזרחיות 



 

 :קורונה וזכויות האדם

 פניות לרשויות, ניירות עמדה והערות על חקיקה 200-כ

 הליכים משפטיים  16

במקרים רבים הצלחנו להבטיח את זכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות )חייבים, אסירים ועצורים, עובדים 

פלסטינים, מקבלי קצבאות קיום( בתקופת המשבר, וכן להנגיש מידע ושירותים לציבור הערבי. עוד 

ית ראויה ומצומצמת ככל פעלנו להבטיח שהפגיעה בזכויות האדם תהיה עניינית, מידתית, לתכל

 האפשר, ושיישמרו עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק.

 :קידום מדיניות

 ניירות עמדה 70

 דיונים בכנסת  73

 ובכנסיםפאנלים השתתפות ב 33

 וקובעי/ות מדיניות ים צייבור/פגישות חשובות עם נבחרות 69

 :הישגים מרכזיים

 המאבק בקורונה מחייבים חקיקה מיוחדתבג"ץ קבע כי מעקבי שב"כ אחר אזרחים לצורך 

  נפתחו סניפי הבנקים בתקופת מגבלות הקורונה לצורך משיכת קצבאות קיום

 נמצא הסדר תקציבי לאספקת שירותי חינוך לילדי הכפרים הבלתי מוכרים

 ביטול ההחלטה לתת לרחובות בסילואן שמות יהודיים

 ביטול חוק הפיקדון למבקשי מקלט

 הופעה בהתנחלויותביטול הבונוס על 

 חיבור למים מתחם חינוכי בכפר לא מוכר

 ביטול חוק ההסדרה

 שירותים לא ממוגדרים בבתי קפה

  המשטרה תחשוף את כל נהליה

 אם לילד עם צרכים מיוחדים קיבלה מעמד בישראל

בג"ץ קבע בפסק דין תקדימי שיש להעמיד את הרב שמואל אליהו לדין משמעתי בגין התבטאויות 

 תגזעניו

 הוקפאה הכוונה להקים מערכת משטרתית לאיתור התקהלויות

 סוף להפרדת ילדים של מבקשי מקלט במוסדות החינוך בפתח תקוה
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 חינוך לזכויות האדם 

 מפגשים( 20-6בת  אחתהשתלמויות מורים )כל  6

 קורסים אקדמיים לסטודנטים/ות לחינוך 2

 להוראה ותמפגשים לסטודנטי /סדנאות  9

 ים ולפרחי הוראהות/למורהרצאות  4

 במכללות לחינוך נשות סגל סדנאות ל 6

 מכינות קדם צבאיותעם תלמידות/ים במפגשים  20

 שיעורים מצולמים למערכת הלמידה מרחוק של משרד החינוך  14

 ניוזלטרים בעברית ובערבית לאלפי אנשי/נשות חינוך  23

 מורי אזרחות בחברה הערבית מורות ומורים בפורום חינוך לזכויות אדם ובפורום 363

  פעילות ציבורית

 :אזכורים בתקשורת

 568 –עברית 

 134 –ערבית 

 190 –אנגלית 

  3 –אחר 

 :לייקים בפייסבוק

 38,529 –אנגלית , 27,914 –ערבית , 107,158 –עברית 

 :עוקבים בטוויטר

 4,136 –, אנגלית 23,047 –עברית 

 

 בעברית, ערבית ואנגלית  מנויים לניוזלטרים 22,760

 ממוצע גולשים חודשי באתרי האגודה בשלוש השפות – 24,360


