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עצם ההצעות והניסיונות לקדם את שלל האיומים על הדמוקרטיה, גם אם הם לא 

מבשילים בסופו של דבר לכדי חוק או ביצוע של ממש, גורמים נזק משמעותי. האיומים 

יוצרים "אפקט מצנן" נרחב על החברה כולה ומרתיעים מפני הבעת דעות, בעיקר כאלה 

מתיחת ביקורת על השלטון. האיומים, בין אם הם החורגות מהקונצנזוס או שיש בהן 

מקודמים ובין אם לא, נמצאים על סדר היום הציבורי ומשפיעים על הלך הרוח, על 

החשיבה ועל תפיסת המציאות בחברה. הם יוצרים אווירה שמקדמת שיח פוגעני ומפלה 

המשפט, לגיטימציה כלפי מיעוטים, ארגוני זכויות אדם והחברה האזרחית, מערכת -ודה

האקדמיה, מרחב האמנות והתרבות וכיוצ"ב. התוצאה היא נזקים החינוך, התקשורת, 

 כבדים לכל אלה, ובתוך כך לדמוקרטיה בישראל.
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 מבוא

, האגודה לזכויות האזרח ערכה מיפוי של 2022בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת בנובמבר 

זכויות האדם ועל הדמוקרטיה האיומים הפוטנציאליים שהממשלה הנכנסת עשויה להציב על 

 בישראל.

המיפוי מתבסס על הצהרותיהם של שרים לעתיד בממשלה הנכנסת, על הצעות חוק שהציעו 

ת, על המשא ומתן הקואליציוני וההסכמים שנחתמו מכוחו, ועל ניירות עמדה ות הקודמובכנס

 שפרסמו מכוני חשיבה מהימין המזוהים עם חברי הקואליציה הנכנסת.

המסמך מדגיש איומים ואתגרים מערכתיים, שעלולים להסב נזק בלתי הפיך לדמוקרטיה בישראל. 

האיומים,  פות אתמל ומטרת ;חיזוי העתידציג פרשנות פוליטית או המתיימר להלא מדובר במסמך 

  מענים שונים.מתן ערכות לי, ולייצר פלטפורמה להבמשמעותם ובהשלכותיהם ההרסניותדיון לעורר 

האגודה לזכויות האזרח מתכוונת להיאבק באיומים הללו, ומזמינה פעילות ופעילים, ארגונים וגופים 

 המעוניינים להגן על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה להצטרף למאבק.

 

 דמוקרטית ולמה היא מסוכנת-מהי פעילות אנטי

 לפי נושאים: 25-בכנסת ההאיומים  פתמ

  איומים על עצמאות מערכת המשפט •

 איומים על חופש הביטוי וחופש המחאה •

 איומים על מערכת החינוך •

 פלסטינית בתוך ישראל-איומים על החברה הערבית •

 איומים על תושבות ותושבי ירושלים המזרחית •

 איומים על הפלסטינים בשטחים הכבושים •

 איומים על זכויות מיעוטים •

 חופש הדתאיומים על  •

 

 דמוקרטית ולמה היא מסוכנת-מהי פעילות אנטי

בראשות נתניהו, מסתמנת  37-של הממשלה ה הקמתהולקראת  25-עם כינונה של הכנסת ה

 איומים על המרחב הדמוקרטי בישראל.תמונה מדאיגה של 

שחיקת ערכי הדמוקרטיה מדובר בנקודת שיא חדשה בתהליך שאנו עדים לו בעשור האחרון, של 

המרכזית  הזירה, באופן מצער ומטריד במיוחדדמוקרטיות. -בישראל וקידום נרחב של יוזמות אנטי

שמשמשת במה לדריסת הדמוקרטיה וערכיה ולפגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים היא בית 

 עליה.ן סמל ולהגלה הדמוקרטיה, שאמור להוות  לב –הנבחרים עצמו 
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בתהליך צמצום המרחב הדמוקרטי הכללים הבסיסיים ביותר של המשחק הדמוקרטי מאותגרים 

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

ם, ובין השאר על הזכות השונות ותפקידיהן, לרבות החברה האזרחית; ההגנה על זכויות האד

עצם ; והגנה על זכויות המיעוטים לשוויון ועל חופש הביטוי והמחאה; המאבק בעריצות הרוב

 .לה זוכים לפרשנויות מגמתיות ומוטעות ולערעור שיטתיאכל  –התפיסה של דמוקרטיה 

 : אלהים יחד ומשלימים אלה את כרוכ םשכול אמצעים וכלים,בשלל תבצעת הפגיעה בדמוקרטיה מ

המוסדות המרכיבים  – ניסיון לשחוק את כוחם, סמכויותיהם ופעילותם של "שומרי הסף" •

 שלטון חוק,להבטיח ומנסים והבלמים  האיזונים את המבנה הדמוקרטי, מהווים את מערכת

 תקין, הגנה על זכויות אדם ועל מיעוטים, והיעדר שחיתות ועריצות הרוב;  מינהל

ות חדשים לתפיסות של זכויות אדם ולמושגי יסוד של ניסיון להעניק תוכן ומשמע •

באופן שמשרת את הרוב הפוליטי בלבד ומעדיף ערכים לאומניים ודתיים על פני  דמוקרטיה,

הטמעת הרעיונות שדמוקרטיה משמעה רק שלטון  ,למשל .ערכים ליברליים ואוניברסליים

 האת הממשלה שזוכ לבקרבוחרים כל ארבע שנים ואין זה לגיטימי  הכנסתהרוב, או שאת 

 ולנסות לשנות אותה בתקופה שבין הבחירות; לאמונה,

, ובכלל זה דעות או ביקורת ציבורית של ניסיון להשתיק עמדות שעיקרן ביקורת על השלטון •

 מיעוטים חברתיים או פוליטיים; 

 ליריבים פוליטיים, לארגוני זכויות אדם ולמיעוטים; לגיטימציה -דהלייצר ניסיון  •

של מי שעמדותיהם או פעילותם אינן עולות בקנה אחד עם אלה של  ניסיון להצר את צעדיהם •

 הרוב הפוליטי; 

כאויבי המדינה באופן גורף, תוך מתן לגיטימציה לפגוע  לישראבהצגת מיעוטים בחברה  •

 .בזכויותיהם האזרחיות והפוליטיות

פגיעה בעקרונות היסוד של  התוצאה של שלל יוזמות אלו היא הנזק? ולמה זה בעייתי? מה

אם היה מדובר בתיקון  .שנות את פניה באופן בלתי הפיךל ה, שעלולהשיטה הדמוקרטית בישראל

לא היה טעם לדון בו בהקשר של "פגיעה בדמוקרטיה". הקושי הוא שחקיקה כזה או אחר, יתכן 

 .תובתופעה הכללית והמקיפה המסתמנהיוזמות  במכלול

ההצעות והניסיונות לקדם את שלל האיומים על הדמוקרטיה שיפורטו להלן, גם חשוב לציין שעצם 

אם הם לא מבשילים בסופו של דבר לכדי חוק או ביצוע של ממש, עלול לגרום לנזק משמעותי. 

יוצרים "אפקט מצנן" נרחב על החברה כולה, ומרתיעים מפני הבעת דעות, בעיקר  איומיםראשית, ה

יקורת על השלטון. שנית, האיומים הללו, בין אם בס או שיש בהן מתיחת כאלה החורגות מהקונצנזו

הם מקודמים ובין אם לא, נמצאים על סדר היום הציבורי ומשפיעים על הלך הרוח, על החשיבה 

ועל תפיסת המציאות בחברה. הם יוצרים אווירה שמקדמת שיח פוגעני ומפלה ודה לגיטימציה כלפי 

(, ארגוני זכויות האדם והחברה האזרחית, מערכת תהערבי כלפי החברהמיעוטים )ובפרט 

האקדמיה, מרחב האמנות והתרבות וכיוצ"ב. התוצאה היא נזקים החינוך, המשפט, התקשורת, 

 כבדים לכל אלה, ובתוך כך לדמוקרטיה בישראל. 
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:לפי נושאים 25-להלן מפת האיומים בכנסת ה  

 איומים על עצמאות מערכת המשפט 

, היעדר חוקה דלה ויכולת לשנות את חוקי היסוד בקלות – בין היתרבישראל )מבנה הממשל 

הפרדה בין הרשות המחוקקת והמבצעת( מציב את בית המשפט העליון כגורם המרכזי שיכול לאזן 

את מדיניות הממשלה ולפקח עליה. כל חברי הקואליציה הביעו נחישות ונחרצות להגביל את 

 בית המשפט העליון.  עצמאותו ואת יכולת הפיקוח של

באמצעות כמה שכבות של חקיקה. לכל רכיב  ,ככל הנראה ,ערעורה של מערכת המשפט תיעשה

את פניה של מערכת  הם מאיימים לשנות באופן דרמטי ,ביחד הרסנית.תהיה השפעה כשלעצמו 

 המשפט.

שר )שהוצעו לה מספר נוסחים(. אם תתקבל, היא תאפ הרכיב הראשון הוא פסקת ההתגברות

או לחסן חוקים חדשים לכנסת לחוקק מחדש חוקים שנפסלו בעבר על ידי בית המשפט העליון, 

ותגביל היבט משמעותי מאוד של פעולתו. הממשלה צפויה להתחיל מפני ביקורת של בית המשפט, 

. אמנם חלק הארי של פעולתו של בית המשפט העליון אינו בעתיד הקרובלקדם את הצעת החוק 

על החקיקה, ומכאן שהוא יוכל להמשיך למלא את רוב תפקידיו גם אם פסקת  קשור לפיקוח

ההתגברות תעבור, ובכל זאת הדבר ישפיע על מרכיב חיוני בסמכות מערכת המשפט, וישאיר 

 קבוצות מיעוט ללא הגנה מפני אפליה.

פסקת ההתגברות תאפשר לכנסת/ממשלה לחוקק חוקים בלתי חוקתיים. החוקים ה"עוקפים" הללו 

מזיקים ביותר מבחינת זכויות האדם, לקדם אי שוויון ואפליה של מיעוטים בישראל, הצפויים להיות 

 יורה של השטחים הכבושים ומדיניות פוגענית כלפי מבקשי מקלט.-סיפוח דה

  למה פסקת ההתגברות מפחידה אותנו?|  שאלות ותשובות –פסקת ההתגברות להרחבה: 

 פסקת ההתגברות צפויים מהלכים נוספים נגד מערכת המשפט, ובהם: בנוסף ל

רמות, כדי לצמצם את סמכותם ואת בכל התפקידי היועצים המשפטיים הגדרה מחדש של  •

אמונים מי שהכוונה היא להפוך את היועצים המשפטיים מ יכולתם לפקח על מדיניות הממשלה.

 מדיניותו.לקדם את דרג הנבחר מי שמסייעים לעל שלטון החוק, ל

ארגונים לא עותרים ציבוריים, ובהם באופן שיגביל את גישתם של  שינוי "זכות העמידה" •

על אף שלא תמיד יש נפגע פרטני ספציפי בכל הנוגע  ,זאת לבית המשפט העליון. ,ממשלתיים

 לעוולות השלטון.

 לפקח על סבירותן של מדיניות והחלטות הממשלהצמצום יכולתו של בית המשפט העליון  •

לבחון  יתקשה ת המשפטהמשמעות היא שבי .)שינוי "עילת הסבירות כעילה מנהלית"(

בשל איזון לא ראוי בין זכויות אדם לבין אינטרסים  הן בלתי סבירותשהחלטות מנהליות ולקבוע 

 .אחרים

ועדה לבחירת שופטים ואולי ושינוי הרכב הלרעיונות היתר עלו בין  :שינוי הליך מינוי השופטים •

ועוד. להוצאתם של שופטים לגימלאות,  ,עריכת שימועים לשופטים בכנסתה, לביטוללאף 

https://www.acri.org.il/faq2
https://www.acri.org.il/post/__838
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פגיעה בגורמים פוליטיים, ו ל ההליך ויצירת תלות של השופטיםהמשמעות היא פוליטיזציה ש

 .רשויות בישראלההפרדת ב

סביר להניח שכל אחד מהצעדים יקודם בנפרד, בזמן שונה, ויוצדק בטיעונים שונים. לכן חיוני 

שהתומכים בעצמאות שיפוטית יבינו את ההשפעה של כל יוזמה בנפרד ושל כולן כמכלול מבחינת 

 ערעור מערכת המשפט. 

 איומים על חופש הביטוי וחופש המחאה

 ן חמור את חופש הביטוי וחופש המחאה.האגודה צופה שהממשלה תנסה להגביל באופ

ההסכם בין הליכוד לבין מפלגת עוצמה יהודית מעניק לשר  התגברות של אלימות המשטרה:

לביטחון לאומי )השר לביטחון פנים( סמכויות חסרות תקדים על מדיניות המשטרה ועל פעולותיה. 

מפגינים, לעלייה במספר האגודה נערכת למציאות של אלימות משטרתית מוגברת נגד מפגינות ו

המעצרים, לשימוש באמצעים חדשים ומסוכנים יותר להפעלת כוח נגד מפגינים, לניסיונות להרתיע 

 התנגדות פוליטית, ולהגברת פעולות המעקב נגד פעילים פוליטיים ומפגינים.

לשר החדש לביטחון לאומי, בין  שיינתנוחלק משמעותי נוסף באיום זה הוא הרחבת הסמכויות 

בנגב  הערבית בעיקר חברה)שצפוי שיופעלו כעת נגד ההשאר על גופים כמו הסיירת הירוקה 

 ועל משמר הגבול בשטחים הכבושים, לצד ההבטחה להקים משמר לאומי.( ובערים המעורבות

בשנים האחרונות היינו עדים להקמת מיליציות יהודיות פרטיות, שניסו להחליף את המשטרה או 

שהן יקבלו לגיטימציה וימלאו תפקיד גדול יותר בדיכוי של  יש חששלשתף עמה פעולה. כעת 

 ערים מעורבות, ובהסלמה של גלי אלימות.נגב ובקהילות בחברה הערבית, בראש ובראשונה ב

ות המשך ההשתלחות בערוצי תקשורת ובעיתונאימ יש חשש: יתונאיםעת ובפגיעה בעיתונו

 ה שלכבר פורסמה דרישה לסגירכך למשל, ב. ושעמדתם אינה תואמת את דעת הרועיתונאים 

 ."כאן" תאגיד השידור הציבורימחלקת החדשות ב

לצנזורה על כמו בממשלות קודמות, אנו צופים ניסיונות פגיעה בחופש הביטוי בחינוך ובתרבות: 

תכנים בתרבות, במערכת החינוך ובאקדמיה, באמצעות מדיניות או חקיקה שישללו או יפחיתו מימון 

למוסדות המאפשרים הבעה של התנגדות פוליטית או של חוסר נאמנות לכאורה, במיוחד סביב 

ים לגיטימציה של ביטוי-אנו עדים כבר כיום לאפקט המצנן הנרחב של הדה נרטיבים פלסטיניים.

שונים, שבא לידי ביטוי באופן ההתנהלות הבעייתי של מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות תרבות, 

בקרב  קתובמחלנויים שהותכנים בתי חולים, רשויות מקומיות ועוד, שממהרים לפסול ביטויים 

 .יהודים

מגוון ממשלות קודמות ניסו לעגן בחקיקה ניסיונות להגביל את פעילותם של ארגוני זכויות אדם: 

מיסוי מיוחד על כספים שנתרמו  , בין השאר,מגבלות על ארגוני זכויות אדם. ניסיונות אלה כללו

אך קיימות שלל יוזמות והצעות  ,לארגונים, ואיסורים על גיוס או קבלת כספים מממשלות זרות

לחקיקה כזו עלולה להיות השפעה הרסנית על יכולת הפעולה של ארגונים. בנוסף לכך, נוספות. 

לגיטימציה בתקשורת וברשתות החברתיות. -בקמפיין דהגם כעת מלווה ובעבר לוותה החקיקה 

סיכון נוסף נשקף לארגונים הפועלים בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות האדם הפלסטיניים בגדה 

, על אף תפקידם החשוב בהגנה על זכויות אדם בשטחים רגוני טרורהמערבית שהוכרזו כא
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 פליליים. שיתוף הפעולה של ארגונים ישראלים עם ארגונים אלה עלול להוביל להליכים הכבושים

 נגד הארגונים הישראלים במסגרת החוק למלחמה בטרור.

 איומים על מערכת החינוך

שימוש נרחב שהממשלה הנכנסת תעשה ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, האגודה צופה  נוכחל

במטרה לחסום תכנים ליברליים בתכניות הלימוד וכניסת  , תוך פירוקה המכוון,במערכת החינוך

ה העדפהתקצוב ו. במקביל יוגברו הלבתי הספרוארגונים ליברלים ופלורליסטים ארגוני זכויות אדם 

דמוקרטיים בזירות שונות במערכת החינוך. -ארגונים שמרניים, דתיים ואנטילים ותכנל שיינתנו

משרדי הממשלה, והיכולת לנתב כספים מתוכו להטמעת מהגדולים שבתקציב משרד החינוך הוא 

על כלל אזרחי  המשליכ – הדרת תכנים ליברליים מאידך גיסאלערכים שמרניים מחד גיסא, ו

 המדינה.

כפי שצויין לעיל, חופש הביטוי במערכת החינוך צפוי להיפגע. הדבר נכון  הביטוי:פגיעה בחופש 

גם ביחס לכניסתם של תכנים ליברליים באמצעות ארגונים חיצוניים, וגם ביחס לחופש הביטוי של 

 , תוך יצירת אפקט מצנן חמור.עובדי ועובדות מערכת החינוך עצמם

על פי : תודמוקרטי-אנטי ותכניות לקבע מדיניותו ייצרתקציבים במטרה לבשימוש בסמכויות ו

האגף לתכניות חיצוניות במשרד החינוך הועבר לידי אבי מעוז, ועימו ההסכמים הקואליציוניים, 

 ., ואפשרות לקבוע קריטריונים לכניסת תכניות בעלות אופי מסויםבשנה₪ מיליארד  2תקציב של 

האגף לתרבות יהודית, על תקניו ותקציביו, הועבר לידי אורית סטרוק במשרד למשימות לאומיות, 

וביכולתו לתקצב עמותות חרדיות ודתיות ולפגוע גם בתקצובן הדל ממילא של עמותות יהדות 

 ,דתי הועברה לידי הציונות הדתית-האחריות על מינוי חברי מועצת החינוך הממלכתי .פלורליסטית

יתאפשר, בבוא העת, מינוי חברים בעלי תפיסת עולם קיצונית יותר, כך שגם בחינוך  ובכך

המפלגות החרדיות דורשות הגדלת  .דתי ישלטו תכנים לאומניים, גזעניים והומופוביים-הממלכתי

של ילדי החברה החרדית ללא התניית לימודי ליבה, צעד שיפגע בזכותם חרדיים תקצוב לבתי ספר 

לימודי דת של העמקה  . עוד היא דורשתלתם להשתלב בשוק התעסוקה ובחברהלחינוך, וביכו

גם שבמסגרת ההסכמים הקואליציונים ייתכן לתלמידים חילוניים, תוך פגיעה בזכותם לחינוך מותאם. 

השכלה השר לממשרד החינוך לידי שר אחר )כמו  (ל"גועצה להשכלה גבוהה )המהמה של תידרש הוצא

 רת במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.ך שליטה מוגבגבוהה, אם יוחזר( תו

כבר בכנסת הקודמת התקיימו דיונים החזרת מעורבות שב"כ במינוי מורים בחברה הערבית: 

ויאפשר מעורבות שב"כ  ,בוועדת החינוך בנושא זה, ועולה חשש כי נוהל שבוטל לפני שנים יוחזר

 במינוי אנשי חינוך. 

מערכת החינוך ויכולתה לממש את תפקידה על פי חוק, בחינוך לערכים כל אלו ועוד הם איומים על 

חלק מהצעדים המתוכננים  משמעותם שלותקציבים עצומים, בדמוקרטיים. מדובר בסמכויות נרחבות ו

בחינוך תחלחל אל תוך המערכת באופן שיקשה על חזרה לאחור. כל האיומים תקפים לחברה היהודית )

תקצוב, אפליה -קפים פי כמה כלפי החברה הערבית, שסובלת גם כך מתת( ותלכתי, הדתי והחרדיהממ

 והיעדר לגיטימציה לתכנים המבטאים את תרבותה וזהותה.
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 פלסטינית בתוך ישראל-איומים על החברה הערבית

אפליה נגד החברה הפלסטינית בתוך ישראל. ה חריף אתניסיונות מרובים להמ חוששתהאגודה 

 הם ייצוג פוליטי, אלימות וחופש הביטוי.הנושאים המדאיגים ביותר 

מנהיגים פוליטיים של החברה בעבר היינו עדים לכמה וכמה ניסיונות להסית נגד ייצוג פוליטי: 

לגיטימציה לנציגים הפוליטיים ולסדר היום -הניסיונות לוו בשיח נרחב של דה הערבית בישראל.

של פסילת מפלגות ולהסיר  שלהם. קיים חשש שהממשלה החדשה תנסה לשנות את התהליך

ממנו את הפיקוח השיפוטי, מה שיסלול את הדרך לשלילת ייצוג פוליטי מחלקים גדולים בחברה 

ואת חוק יסוד: החקיקה  הדבר מדאיג במיוחד נוכח הכוונה להעביר את פסקת ההתגברות הערבית.

העליון  ת המשפטשל בי ואפשרותאת  ונטרליאשר  ,)שיאסור על ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד(

 להתערב בחקיקה מסוג זה.

חברי הקואליציה המסתמנת הצהירו שיקדמו חקיקה שתאסור על  איסור על הצגת דגל פלסטין:

בניסיון לדכא  מדרגה מהווה עליית איסור על הנפת הדגל הצגתו של דגל פלסטין במרחב הציבורי.

מתושבי ק ניכר חלמסמל את זהותם של  מכך שדגל פלסטין, מתעלם את הנרטיב הלאומי הפלסטיני

 .ביטוי, לכבוד ולזהותחופש בזכויות החוקתיות ל, ופוגע המדינה

האגודה מודאגת מכך שהממשלה עלולה לנצל את משבר הפשיעה וחוסר הביטחון האישי  שיטור:

בחברה הערבית כדי להגביר את שיטור היתר בחברה הערבית, להכניס שיטות שיטור חדשות או 

לערב את שב"כ בשיטור בחברה הערבית. המשרד לביטחון לאומי יכלול יחידות שיטור שהיו בעבר 

תפתח הדרך לשליטה חסרת תקדים של המשטרה, בפרט על תושבי במשרדים אחרים, ובכך 

 היישובים הבדואיים בנגב והערים המעורבות.

האגודה מודאגת מהאפשרות של מעגל אלימות נוסף בירושלים המזרחית, בגדה סכסוך אלים: 

-ניסיונות של ישראל לשנות את הססטוס קוו במתחם אלהמערבית ובחברה הערבית בישראל. 

ילו בעבר לעימותים אלימים שהתפשטו לכל רחבי הארץ. כעת צפויים לכהן בממשלה אקצא הוב

שרים שהצהירו על רצונם לשנות את הסטטוס קוו בצורה מהותית, דבר שעלול להוביל להסלמה 

סכסוך אלים עשוי ליצור עבור , בנוסף לסיכון לחיי אדם במהלך הסכסוךולאירועי אלימות קשים. 

מדיניות וצעדים חדשים לדיכוי החברה הפלסטינית, שלאחר מכן עלולים הממשלה הזדמנות לקדם 

 להפוך לקבועים.

לאומנית של -על רקע חוק הלאום החדש והאג'נדה היהודית קידום חקיקה ומדיניות מפלים:

החברה שורה של חוקים מפלים כלפי שהממשלה עלולה לקדם חוששים הממשלה המסתמנת, אנו 

התיישבות יהודית )כמו הרחבה משמעותית של חוק ועדות קידום ליהודים ו: העדפה בדיור תערביה

משאבים מוגבלים שהמדינה אמורה "לחלק" הקצאה של שובים(; העדפת יוצאי צבא ביקבלה לי

חוקי שוק העבודה ועוד; חקיקה מפלה בתחום אכיפת בהשכלה, בבדיור,  –באופן שוויוני לכולם 

 .הסדרת מגורים לערבים בישראל; ועודהבנייה בלי לקדם תכנון והתכנון ו

 ירושלים המזרחיתתושבות ותושבי איומים על 

ביטוי )הפגנות, ההפגיעה בחופש ממיפוי כלל האיומים ובהתבסס על אירועים קודמים, מסתמן כי 

, לרבות מעצרי הנפת דגלים וכיו"ב( וכן אלימות המשטרה והשימוש באמצעים מיוחדים וקיצוניים
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של  אדםהצפויה העמקה בפגיעה בזכויות  כמו כן,. בירושלים המזרחית החריפים ביותרהיו י ילדים,

 .ועודהפלסטינית זהות המחיקת ניסיונות לנישול מנכסים,  – התושבות והתושבים

 איומים על הפלסטינים בשטחים הכבושים

התמיכה במפעל ההתנחלויות וסיפוח השטחים הכבושים ניצבים בראש סדר היום של הקואליציה 

יהודית -החדשה. אנו מעריכים שהממשלה החדשה תשאף להעמיק ולחזק את השליטה הישראלית

מפלגות בהתאם לאג'נדה הכללית של  – , ולדחוק את הפלסטינים מהשטחCבגדה, בעיקר בשטח 

, מקסימום שטחישראל שולטת באופן ישיר על  המבקשות לייצר מציאות שבה ,הקואליציה

פקטו. האיומים הפוטנציאליים הבאים -מינימום פלסטינים, תוך ביסוס של סיפוח דה שנמצאים בו

 מדאיגים במיוחד:

ה להפעיל כדי להאיץ את הכשרת לולישנם מספר מנגנונים שמדינת ישראל ע הכשרת המאחזים:

ביקורת על או בלי חקיקה חדשה. אם פסקת ההתגברות תעבור יוסר המכשול של המאחזים, עם 

וייפתחו בפני הממשלה אפיקים חדשים שיאפשרו לה להעביר חקיקה  ,בית המשפט העליוןידי 

גורפת להכשרת המאחזים. פסקת ההתגברות יכולה, למשל, לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק 

 2020-ונפסל על ידי בית המשפט העליון ב 2017-במחדש את "חוק ההסדרה", שהתקבל בכנסת 

 בעקבות עתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח, יש דין וארגונים נוספים. 

יורה בבקעת הירדן. בקעת הירדן -הממשלה עשויה לנסות לבסס סיפוח דה סיפוח בקעת הירדן:

מיוחד, שכבר היום היא אזור שמיושב יחסית בדלילות, שבו חיות קהילות פלסטיניות פגיעות ב

נעקרות כתוצאה מאלימות מתנחלים והיעדר אכיפה מצד הרשויות הישראליות, ומצעדים אחרים 

שדוחקים את רגליהן מהאזור. לסיפוח תהיה השפעה מרחיקת לכת על זכויות האדם 

האינדיבידואליות והקולקטיביות של הפלסטינים ושל הקהילות הפלסטיניות, והוא עלול להוביל 

 מציה ולנורמליזציה של מושג הסיפוח.ללגיטי

 צעדים לחיזוק השליטה הישראלית הקבועה:

תהליך רישום המקרקעין  חידוש הסדר הבעלות הסופי )רישום מקרקעין( בגדה המערבית: •

הפורמלי בגדה המערבית הוקפא עם תחילת הכיבוש על מנת להגן על זכויות הפלסטינים 

צעד בלתי הפיך המאפיין משטר קבוע שרישום בעלות סופי הוא מכיוון  ,שנמלטו מאדמותיהם

 דרך עקיפה להחלת הריבונות הישראלית. . רישום הבעלות הוא)ולא כיבוש זמני(

שיהיה ממונה על ההתנחלויות  מפלגת הציונות הדתית צפויה למנות שר במשרד הביטחון, •

יפעל הצהיר כי ר החדש ויקבל אחריות על סמכויות המינהל האזרחי בנוגע למתנחלים. הש

להעברת סמכויות המינהל למשרדי הממשלה, ויאיץ את הכשרת המאחזים. צעדים אלה יעמיקו 

את אי השוויון בין ישראלים לפלסטינים, ויבססו עוד יותר את השליטה הקבועה של ישראל 

 בגדה המערבית.

דה המערבית. יקדם את הסדרת ההתנחלויות בצפון הג ביטול או תיקון של חוק ההתנתקות •

 הדבר יערער את הסטטוס קוו באזור, שהשתפר יחסית מאז ההתנתקות.

הארגונים הפלסטיניים שהוכרזו כארגוני טרור  איומים על ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים:

המשיכו וממשיכים בעבודתם החיונית לקידום זכויות האדם. אנו מודאגים מצעדים  2021בשנת 
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גד ארגונים אלה, כגון הטלת מגבלות כספיות, סגירת משרדים ומעצרים נוספים שעשויים להינקט נ

 של אנשי צוות.

במסווה של מאבק בבנייה  Cשימוש מוגבר בכלים להרחבת השליטה הישראלית על שטח 

נישול של פלסטינים מאדמותיהם באמצעות אנו חוששים מ בלתי חוקית ובהשתלטות חקלאית:

צווי שימוש מפריע נגד פלסטינים, ובמקביל, צמצום או ביטול  הכלים הקיימים, כמו הגברה בהוצאת

מוחלט של צווי שימוש מפריע שיוצאו נגד ישראלים שפולשים לאדמות פלסטיניות פרטיות. כלים 

 נוספים להגברת השליטה הם הקצאה של קרקעות למרעה ושל מים לחקלאות למתנחלים.

השרים לפי הדיווחים,  המערבית:הקלות בכללי הפתיחה באש לחיילים ולשוטרים בגדה 

סמוטריץ' ובן גביר תומכים בתוקף בהקלות נוספות בהוראות הפתיחה באש, שהוקלו  המיועדים

 2022תרמה לכך בשנת  2021למרות התנגדות הצבא. ההקלה של נובמבר  2021כבר בנובמבר 

ישראליים מזה שבע נרשם המספר הגבוה ביותר של אזרחים פלסטינים שנהרגו על ידי כוחות 

שנים לפחות. צעד כזה רק יוסיף למצב נפיץ ממילא, שבו חיילים נוטים יותר ויותר לירות על 

פלסטינים ללא איום או סיבה נראים לעין. לצד התפתחות מדאיגה זו, הצבא נכשל באופן עקבי 

ים בביצוע בהגנה על פלסטינים מפני אלימות מתנחלים, והיו מקרים שבהם חיילים סייעו למתנחל

 תקיפות אלימות.

בתקופה האחרונה חלה הסלמה הולכת וגוברת באלימות בגדה  הסלמה אלימה של הסכסוך:

האגודה מודאגת הסכסוך עלול להסלים אף יותר.  א,אקצ-על רקע שינוי סטטוס קוו באלהמערבית. 

ראלים מההתגברות המהירה של רדיפות, אלימות ומעצרים של פעילים ופעילות פלסטינים ויש

, ומהשימוש בשטחים צבאיים סגורים כאמצעי למניעת כל צורה של אקטיביזם אזרחי ושל Cבאזור 

 סולידריות.

 איומים על זכויות מיעוטים

 חברי הקואליציה ביטאו כוונות ברורות לערער את זכויותיהן של קבוצות מיעוט שונות בישראל.

גיעה במיוחד, במיוחד אם פסקת מבקשי המקלט פמבקשות וקהילת  :ופליטים מבקשי מקלט

 לתמרץ מבקשי מקלט שמטרתםחוקים פוגעניים ההתגברות תעבור. אנו צופים ניסיונות לחוקק 

מאסר ללא הגבלת זמן של מבקשי מקלט, וכן אפליה לעזוב את ישראל, כמו חקיקה מחדש של 

 .ופגיעה בזכויות סוציאליות בסיסיות כלכלית כבדה

מפלגות הקואליציה מבקשות לקדם את חוק יסוד: ההגירה, שיאפשר לפגוע באופן אנוש  :מהגרים

באפשרות להסדרת מעמדם של בני משפחה של אזרחים ותושבים בישראל. יוזמות נוספות הן 

בשלל תחומים )בזכויותיהם בעבודה, ברווחתם,  מהגרי עבודהמהגרות ולפגוע בזכויותיהם של 

  לעבור ביניהם, ועוד(.בחירותם לבחור מעסיקים ו

כמה ממפלגות הקואליציה ביטאו את הכוונה להכשיר הפרדה מגדרית במרחב הציבורי  נשים:

 ולהגביל את השירות הצבאי לנשים. ייתכן גם שיהיו ניסיונות להגביל את הגישה להפלות.

, ומפלגות הקואליציה נמנעות מלקדם מפלגת נועם שמה את קהילת הלהט"ב על הכוונת להט"ב:

של מימון ממשלתי לארגוני להט"ב המספקים שירותים חיוניים מעצירה  חוששים. אנו זכויות להט"ב

לקהילה, ואיסור או הגבלה של תכנים התומכים בלהט"ב במוסדות ממשלתיים שונים, בפרט 
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ריאות הצליח לקדם , משרד הב2021בחינוך, בתרבות ובמשרד לשוויון חברתי. תחת ממשלת 

מספר התפתחויות בנושאים הקשורים לבריאות עבור הקהילה, והתקדמות זו עלולה להתהפך. 

 ם.סיכונים נוספים נשקפים לזכויות אימוץ ופונדקאות להורים להט"בי

 דתהחופש איומים על 

דתי הפגיעה בפלורליזם  צפויה בין השאר .חופש מדתלדת והצפויה פגיעה בכל הקשור לחופש 

בהסכם הקואליציוני שנחתם עם המפלגות כך למשל, )ביהדות מתן תקציבים לזרמים השונים בו

כמו כן, קיימות כבר יוזמות לשינוי  .ם על סגירת האגף הרפורמי במשרד התפוצות(כהחרדיות הוס

 , להפרדה והדרה של נשים במרחב הציבורי,הססטוס קוו בכל הנוגע להפעלת שירותים בשבת

 וכיוצ"ב.

 


