
 

 ...עשינו, עשינו, עשינו

במשך כמעט חמישה עשורים של פעילות רשמה האגודה לזכויות האזרח שורה של הישגים 

מרשימים, שהפכו לאבני דרך במאבק על קידום זכויות האדם בישראל, חלקם בשיתוף עם 

בעקבות הליכים משפטיים שבהם היינו  ,2019-ארגונים חברים. זה חלק ממה שהשגנו ב

 י מדיניות:מעורבים ופניות לקובע

תושבים בכפר הבדווי כוחלה. זאת לאחר שנותקה בניגוד לחוק  40-לכ אספקת המים. חודשה 1

 למשך כמעט שבועיים בשל חוב של התושבים.

בלב שכונת נווה  התחנה המרכזית . קוצר משמעותית הסכם ההתקשרות להמשך הפעלת2

 שנים. 5.5-שנים ל 24-שאנן בתל אביב, מ

במהלך  התאמה מגדריתלעבור תהליך  הסוהר איפשר לאישה טרנסג'נדרית . שירות בתי3

 המאסר, והעביר אותה לכלא נשים.

כדורגל להגדיל את התמיכה בקבוצות  הורה לעיריית באר שבע . בית המשפט המחוזי4

 בעיר. הנשים

  מסודן שנשוי לאזרחית ישראלית. מבקש מקלטשל  . יוסדר מעמדו5

 .פארקים ציבורייםלגבות כסף בכניסה ל יע שלא יתיר לרשויות מקומיות. שר הפנים הוד6

דרישה מפלה  –כתנאי קבלה לתפקיד מפקח/ת בבחירות  הדרישה לשירות צבאי . בוטלה7

 שהדירה בעיקר חרדים וערבים.

. בית המשפט העליון פסק שחברה קבלנית שזכתה במכרז בנייה על קרקעות מדינה 8

 , ואם לא תעשה זאת היא חשופה לתביעה.לשווק את הדירות באופן שוויוני חייבת

 של הראפר תאמר נפאר באום אל פחם. ביטול ההופעהפסל את  . בית המשפט המחוזי9

לצלם או להקליט את  . יו"ר ועדת הבחירות קבע שאסור למשקיפים מטעם המפלגות10

 ולהפריע למהלך הבחירות. המתרחש במתחם הקלפי

ילדיהם של מבקשי . עיריית פתח תקוה חזרה בה מסירובה לרשום לבתי הספר ולגנים את 11

 החיים בעיר. המקלט והזרים

הראשונים מצעדי הגאווה . המשטרה הסירה דרישות בלתי חוקיות שהציבה בפני מארגני 12

 בבת ים ובנתניה, והאירועים התקיימו כמתוכנן.

סלאם שבירושלים המזרחית, -. הוצבו מכולות אשפה ובוצעו פעולות הדברה בשכונת דחיית א13

 בשכונה השתפר משמעותית. המצב התברואתיו

 את כל המסמכים בבחינות הבגרות. לתרגם לערבית. בג"ץ הורה 14

. בית המשפט המחוזי אסר על אוניברסיטת תל אביב לגבות תשלום עבור אבטחה 15

 .כנס פוליטי בקמפוסטים שארגנו מסטודנ

לאחר ₪  1,000,000. רשות מקרקעי ישראל הטילה על חברת גינדי לשלם פיצוי בסך 16

 .שיווקה דירות באופן מפלהש

בשכונת צור באהר בירושלים המזרחית, שנסגר, שב לפעול ולשרת את  סניף הדואר. 17

 התושבים.



 
 

שנולדו בישראל  מעמד לקטיניםסין לאפשר מתן . בית הדין לעררים הורה לרשות האוכלו18

 להורה שהוא תושב ארעי. משרד הפנים שינה את הנוהל בהתאם.

 , מרביתן בצפון ובדרום הארץ.מיטות שיקום 220. משרד הבריאות התחייב להוסיף 19

באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל  קורסים אקדמיים בתחום חינוך נגד גזענות. העברנו 20

 ביב.א

 

 


