
 

 2020עיקרי פעילות האגודה בשנת 

, והיא ארגון זכויות האדם הוותיק והגדול 1972אגודה לזכויות האזרח בישראל נוסדה בשנת ה

בישראל, והיחיד שעוסק בכל קשת הזכויות והחירויות בישראל ובשטחים הכבושים שתחת 

ידומן מפלגתי. היא פועלת להגנה על זכויות האדם ולק-שליטתה. האגודה היא גוף עצמאי ובלתי

באמצעות פעילות משפטית, חינוכית וציבורית ענפה. בדמוקרטיה נטולת חוקה ובתוך חברה מגוונת 

ומקוטבת, האגודה מבצעת תפקיד חיוני של קידום זכויות אדם אוניברסליות והגנה על זכויותיהם 

ת או של כל איש ואישה ללא הבדל גזע, מגדר, מוצא, לאום, דת, השתייכות פוליטית, נטייה מיני

 כלכלי.-רקע חברתי

להגן על זכויות , מלבד תחומי הפעילות השגרתיים, עמד בפני האגודה גם האתגר 2020בשנת 

. במקרים רבים הצלחנו להבטיח את זכויותיהן האדם בסיטואציה יוצאת הדופן של מגפה עולמית

קצבאות קיום(  ות/, אסירים ועצורים, עובדים פלסטינים, מקבליות/)חייביםשל אוכלוסיות פגיעות 

בתקופת המשבר, וכן להנגיש מידע ושירותים לציבור הערבי. עוד פעלנו להבטיח שהפגיעה בזכויות 

האדם במסגרת המאבק בקורונה תהיה עניינית, מידתית, לתכלית ראויה ומצומצמת ככל האפשר, 

 שלטון החוק. ושיישמרו עקרונות הדמוקרטיה ו

 פעילות משפטית 

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

עוסקת במכלול רחב של זכויות  היחידה לזכויות אזרחיות ופוליטיותהאדם והאזרח בישראל. 

טיות, זכויות בהליך וחירויות אזרחיות, ובהן חופש הביטוי, חופש המחאה וההתארגנות, הזכות לפר

נאבקת בחוקים, במדיניות ובנהלים  היחידה לזכויות המיעוט הערביהפלילי, חופש המידע ועוד. 

שמפלים את אזרחי ישראל הערבים, ומקדמת שוויון זכויות לאוכלוסיה הערבית, לרבות שוויון 

העירונית. בהקצאת משאבים ציבוריים, בנגישות לשירותים ציבוריים ובייצוג ברמה הארצית ו

עוסקת בזכויות פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה, ובמגוון רחב של  היחידה להגירה ומעמד

פועלת  היחידה לזכויות חברתיותנושאים אחרים הנוגעים למדיניות ההגירה ולרשות האוכלוסין. 

ותי לקידום ולשמירה על הזכויות לקיום בכבוד, לדיור, למים ולחשמל, לבריאות, לחינוך ולשיר

מטפלת במגוון רחב של הפרות זכויות בידי  היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושיםרווחה. 

 הקו החם לפניות הציבורהרשויות הישראליות בשטחי הגדה המערבית ובירושלים המזרחית. 

מספק מענה ישיר לאזרחים/ות ולתושבים/ות שפונים אלינו כשנפגעו מהפרה של זכויותיהם. נוסף 

המשפטית, עורכות ועורכי הדין מופיעים באופן שוטף בהרצאות, בכנסים ובימי עיון  על הפעילות

 בפני קהלים מגוונים.

 זכויות אזרחיות והגנה על הדמוקרטיה

 ב"כ במסגרת המאבק בקורונה שמעקבי שימוש ב

מעקב אחר בטחון שלה להשתמש יישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה שהורתה לשירותי הב

הצעד הראשון שננקט  במסגרת מאמצי ההתמודדות עם מגפת הקורונה.אזרחים ללא הסכמתם 

בנגיף קורונה ואחר כל מי  טחון הכללי )שב"כ( לעקוב אחר הנדבקיםימתן סמכות לשירות הב יהה

יום לפני קבלת התוצאה. תקנה זו הוחלה באישון לילה, ללא פיקוח  14שהיה "בקרבתם" עד 

, והשימוע הראשון התקיים לבג"ץעתרנו  שעות 24בתוך פרלמנטרי, בתור תקנה לשעת חירום. 

עליה להמשיך ולהסמיך את השב"כ לנושא רוצה הממשלה אם כי פסק  בג"ץכבר ביום למחרת. 

 בג"ץ אף קבע כי יש לבחון את מידתיות ההסדר ולגבש חלופות אזרחיות.בנושא.  לפעול לקידום חוק
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. בנו ועתרנו לבג"ץ בהתאם להתפתחויותשבהמשך החלה הממשלה לקדם חקיקה בנושא, ואנו 

סמכות קנו לשב"כ השנגד תקנות כאלו ואחרות לבג"ץ  ארבע עתירותול הגישה האגודה בסך הכ

 קיבל בג"ץ חלקית את העתירה 1.3.2021-בשברשותו לצורך המאבק בקורונה. להשתמש בכלי 

של השב"כ, אלא במקרים של  כליבאסר על הממשלה להמשיך להשתמש האחרונה שהגשנו, ו

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

 הכרזה על מצב חירום במערכת המשפט

ר המשפטים בדרישה שיקבע כי מצב החירום שהכריז ש עתרנו לבג"ץ בתחילת תקופת הקורונה

ביטול כל הדיונים בבתי המשפט למעט ההכרזה היה  על מערכת המשפט מבוטל. משמעות

עוד ביקשנו שבית המשפט יקבע כי התקנות שמסמיכות את השר להכריז על . בעניינים דחופים

מצב חירום מיוחד אינן חוקיות. ציינו כי סמכות כזאת יש להסדיר בחקיקה ראשית בלבד, תוך קביעת 

ניתן פסק דין  2.4.2020-ת של בלמים ואיזונים שתבטיח את עצמאות הרשות השופטת. במערכ

שמחק את העתירה, לאחר שמשרד המשפטים התחייב לשקול את הסדרת סמכות השר בחקיקה 

במהלך השנה שלאחר תום משבר הקורונה. עוד קבע בג"ץ שהאגודה תוכל לשוב ולעתור אם השר 

 י.ישתמש בסמכותו באופן לא מידת

 באמנות ובתרבות רגב"מירי "תיקוני 

שהטילו  ,נגד "תיקוני מירי רגב" נועתירתאת חלקית קיבל בג"ץ  לאחר כמעט ארבע שנות מאבק

בג"ץ פסק . שםשכן מופיעים  מיוהעניקו בונוסים להתנחלויות קנסות על אמנים הנמנעים מלהופיע ב

וכי  פוגע הן בשוויון והן בחופש הביטוי,כי הסעיף המעניק בונוסים לאמנים המופיעים בהתנחלויות 

נמנע מהחלטה בנוגע לקנסות המוטלים על אמנים המסרבים בית המשפט יבוטל באופן מיידי. הוא 

 להופיע בהתנחלויות, שכן סנקציות אלו טרם יושמו עד כה.

 החירום החרגת חופש המחאה מתקנות

, בעניין הקורונה הראשונות חירום, מספר ימים לאחר שהועברו תקנות ה2020 באמצע מרץ

את רכבי המפגינים בטענה כי הם חסמו שוטרים  .התאספה שיירת מחאה מחוץ למשכן הכנסת

לאחר התקרית התקיים. לאפשר להפגנה למשטרה בדרישה ל מיד פנינומפרים את ההנחיות. 

הצליחה האגודה  ההפגנות לא אלימות. על בסיס תקדים ז בעניין הקורונההחירום  תקנותמהוחרגו 

נה ליועץ המשפטי לממשלה פנינו למש בין היתר. לערער על הגבלת הפגנות נוספות ברחבי הארץ

ליועץ המשפטי לממשלה בתלונה על ינו ופנ ,הגבלות לא חוקיות על חופש המחאהעל  בתלונה

 המשטרה בזמן מחאות.של התנהגות פסולה 

 אלימות משטרתית, תיוג גזעי )פרופיילינג( ושיטור יתר כלפי קבוצות מיעוט

ממוצא  אלימות משטרתית ושיטור יתר כלפי קבוצות מיעוט, ובעיקר ערבים, יוצאי אתיופיה, אנשים

התגברות הזעם הציבורי נגד , 2020בשנת בישראל.  השכיח התופעיא מזרחי, חרדים ופליטים, ה

כתבי האישום שהוגשו נגד  נוכחהממשלה את משבר הקורונה וחוסר השקט ל ההליהדרך שבה נ

ואיתן כמויות שיא של תקריות שבמהלכן תועדה  ,ראש הממשלה, הובילו לקיומן של הפגנות רבות

להגן על במהלך השנה הקדשנו מאמצים רבים כדי  ת שערורייתית מצד המשטרה.התנהגו

 :בין היתרו ,מפני התנהגות בלתי חוקית מצד המשטרה ות/האזרחים

 מגוון דרכים להפחתת שיטור נווהצע ,, יחד עם ארגונים שותפים, לשר לביטחון פניםינופנ •

 ;נגד אוכלוסיות שונות היתר

חייב את המשטרה לפרסם לעניינים מינהליים בירושלים  בית המשפט, עתירתנובתגובה ל •

 את כלל הנהלים שלפיהם היא פועלת;

https://www.acri.org.il/post/__480
https://www.acri.org.il/post/__388
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https://www.acri.org.il/post/__391
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תופעות רוחב בעייתיות בהתמודדות והצגנו בפניה שורה של  עדת הפניםוול פנינו •

 ;המשטרה עם מחאות

נגד אלימות משטרתית ונגד תמיכתו של השר לביטחון פנים  קמפיין ציבורי נוהפק •

 בהתנהגות המשטרה;

 תוקף מפגינים;כשהוא שתועד  קצין משטרהלהשעות  דרשנו •

 םאזרחים שתיעדו את פעילותתנכלו להשוטרים לאחר עלייה במספר המקרים שבהם  •

הוציאה  ינובעקבות פניותהמשטרה.  פעמיים ליועצת המשפטית שלפנינו באופן חוקי, 

שמבהירה כי לאזרחים מותר לצלם פעולות אכיפה משטרתיות במרחב  הנחיה המשטרה

וכי שוטר אינו רשאי להיכנס לטלפון הסלולרי של המתעד ולבצע בו פעולות, גם  ,הציבורי

 אם יש בסמכותו לתפוס את המצלמה;

ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להורות למשטרה לחדול באופן מיידי מהשימוש  ינופנ •

 בכיתור מפגינים )'קטלינג'( כאמצעי לשליטה בהמון;

התנהלות משטרת ישראל הסוקר את  פרסמנו דוח, בשיתוף הקרן למגיני זכויות אדם •

 .2020בהפגנות בשנת 

 המשטרה והזכות לפרטיות 

, הנץ"מהשימוש במערכת "עין  לממלא מקום מפכ"ל המשטרה בבקשה לחדול ינופנ •

הסדרה  ללא כל, שעוקבת ומתעדת את תנועתם של אזרחים הנוסעים בכבישי הארץ

 פיקוח;ו

עניין השימוש שעושה ב חופש מידע תעתירלבית המשפט לעניינים מנהליים  נוהגש •

 .כנולוגיות זיהוי פניםהמשטרה בט

 ותזכויות חברתיות וכלכלי

 זכות לקיום בכבוד: משיכת קצבאות במזומן בתקופת הגבלות הקורונהה

המקבלים קצבאות קיום ואינם מחזיקים בכרטיסי אשראי או  א/נשים 30,000-בישראל ישנם כ

במזומן. בימים  קצבהבכרטיסי בנקט. הם נסמכים על הבנקים בלבד, שם הם מקבלים את ה

מנע מרבים י הבנקים נותרו פתוחים, והדבר מסניפ 25%הראשונים של משבר הקורונה רק 

הקליניקה למימוש זכויות אדם יחד עם  הקצבאות גישה למזומנים המגיעים להם. ות/ממקבלי

מצוא פתרונות שיאפשרו לבדרישה נגד המפקח על הבנקים  לבג"ץ רנועתבאוניברסיטת חיפה, 

בעקבות העתירה הנפיקו הבנקים כרטיסי בנקט על מנת להקל את למשוך את הקצבאות. לאנשים 

סניפים פתוחים על מנת לאפשר ביצוע משיכה הותירו חלק מהההגבלות על משיכת מזומנים, ו

 באמצעות פקידים. 

 חשמל זו זכות בסיסית

בדרישה להורות למדינה לאסור על ניתוק  עתירתנון בקיים בג"ץ את הדיון הראשו 2020בדצמבר 

 ,אנשים מחשמל בשל חוב כספי. בית המשפט הורה לחברת החשמל להגיש הסברים בדבר נהליה

 תולנמק את סירובה לציית להנחיות משרד הבריאות בנוגע לאוכלוסיות הזקוקות לחשמל בכל ע

 .מטעמי בריאות

  

https://www.acri.org.il/post/__468
https://www.acri.org.il/post/__487
https://www.acri.org.il/post/__504
https://www.acri.org.il/post/__494
https://www.acri.org.il/post/__494
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e080953f9ec8421b91b6116cc474c1fa.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e080953f9ec8421b91b6116cc474c1fa.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e080953f9ec8421b91b6116cc474c1fa.pdf
https://www.acri.org.il/post/__544
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_94a0e175e8494a169b91b931ccaf3ba7.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_94a0e175e8494a169b91b931ccaf3ba7.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_94a0e175e8494a169b91b931ccaf3ba7.pdf
https://www.acri.org.il/post/__523
https://www.acri.org.il/post/__399
https://www.acri.org.il/post/__275
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 םפליטישי מקלט וקבמ

 החזר כספי למבקשי מקלט –ביטול "חוק הפיקדון" 

ארגוני זכויות אדם,  2017-בשהגישו  העתירהקיבל בג"ץ חלקית וברוב דעות את  23.4.2020-ב

. בג"ץ פסל את ההוראה שמחייבת מעסיק לנכות "חוק הפיקדון"ובהם האגודה לזכויות האזרח, נגד 

משכרו של מבקש מקלט לקרן פיקדון, שאותה אמור מבקש המקלט לקבל בעת עזיבתו את  20%

במשך שלוש שנים שילמו מבקשי המקלט מחיר כבד על החוק, שדחף אותם לעוני כבד  רץ.הא

שנגבו ממבקשי הכספים שהורה בג"ץ  מישראל. ושכל תכליתו היתה להביא לגירושם ר,ומחסו

 יום. 30בתוך המקלט יוחזרו להם 

 ה ובתל אביבבפתח תקו מוסדות חינוךביטול ההפרדה ב

א.ס.ף והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה,  בשיתוף ארגון נו,הגש 2019ביולי 

ילדים מבקשי מקלט  129ה ומשרד החינוך בשם נגד עיריית פתח תקו העתירה הראשונהאת 

ל רישום הילדים נוסף עחינוך.  למוסדות ומהגרים, בעקבות סירובה של העירייה לרשום את הילדים

העירייה בגני הילדים בין ילדים ישראלים ובין ילדים  הצעילהפרדה שב קץלשים דרשנו בעתירה 

ולא לשנות את מדיניותה. אולם משחלפה שנה עירייה עתירה התחייבה הה בעקבות הגשת זרים.

ילדים.  242, הפעם בשם עמיתיםבשיתוף ארגונים  עתירה נוספת 2020ביולי  נוהגשהשתנה דבר, 

ועיריית פתח תקוה חתמה על שולבו במערכת החינוך,  העותריםעשרות מהילדים בעקבות זאת 

ותנאי הרישום והשיבוץ של ילדים מבקשי , תבוטל ההפרדה בכל מוסדות החינוךהסכם שלפיו 

יחד עם הקליניקה  ינופנ. בנובמבר ישראלהמקלט יהיו זהים לאלה של ילדים שהם אזרחי 

בקריאה לבטל את ההפרדה של ילדים  ,באוניברסיטת חיפה לשר החינוך ולראש עיריית תל אביב

 זרים במוסדות החינוך בתל אביב.

 המזרחית השטחים הכבושים וירושלים

 לפועלים פלסטינים שנתקעו בישראלהולמים מחיה תנאי שירותי בריאות ו

התפרצות מגפת הקורונה הובילה לסגירת הגבולות עם השטחים הכבושים, מה שמנע מעשרות 

ם. רבים לשוב לביתשמגיעים לעבודה בישראל  אלפי פועלים פלסטינים תושבי הגדה המערבית

יום מבלי שיהיו זכאים לשירותי בריאות או לתנאי מחיה  60-30 מהם נאלצו להישאר בישראל למשך

קו לעובד ורופאים לזכויות שהגשנו לבג"ץ יחד עם  עתירהבעקבות  המפוקחים על ידי המדינה.

יטוח רפואי בישראל לכל עובד מחייבות הסדרה של בירום שוציאה הממשלה תקנות שעת חה ,אדם

, והוגדרה במפורש חובת המעסיקים לספק תנאי מחיה הולמים. האגודה פלסטיני עם היתר לינה

 פועלת על מנת לעגן תנאים דומים בחקיקה.

 היתרים לאיחוד משפחות בזמן מגפת הקורונה

בישראל של ה ישהיההיתרי וההגירה שרשות האוכלוסין עם תחילת הגבלות הקורונה הודיעה 

אוטומטית עד  ט, סטודנטים ואנשי דת, יוארכו, מבקשי מקלמהגרי עבודהאוכלוסיות שונות, כגון 

פלסטינים ופלסטיניות שהם בני זוג של לרשות ודרשנו להחיל את ההסדר גם על  פנינו. 2020יוני 

ותושבים ישראלים, ושל ילדיהם הקטינים שנולדו בשטחים, ולפטור אותם מדרישות  אזרחים

דרישתנו נענתה, ואישורי ההתייצבות בלשכות הרשות ובמת"קים לצורך חידוש ההיתר והנפקתו. 

 השהייה הוארכו אוטומטית. 

 סדרהל חוק ההוטיב

"חוק ביטל את יחד עם שלום עכשיו ויש דין, ו 2017-שהגשנו ב העתירהקיבל בג"ץ את  2020 ביוני

מטרת החוק הייתה לתת באופן רטרואקטיבי הכשר חוקי להפקעת אדמות פלסטיניות ההסדרה". 

https://www.acri.org.il/post/__217
https://www.acri.org.il/post/__267
https://www.acri.org.il/post/__535
https://www.acri.org.il/post/__543
https://www.acri.org.il/post/__543
https://www.acri.org.il/post/__543
https://www.acri.org.il/post/__419
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_d9f66375fa3448858702165ac5f3e04e.pdf
https://www.acri.org.il/post/__210
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, מעשה העומד בסתירה מוחלטת למשפט ההומניטרי הבינלאומי. בגדה המערבית בבעלות פרטית

בטל בשל כך שהוא פוגע באופן לא חוקתי  "חוק ההסדרה"ברוב של שמונה נגד אחד שקבע בג"ץ 

 בזכות לשוויון ובזכות לקניין של פלסטינים.

  300צפיפות במחסום 

בין בית לחם לירושלים. העתירה  300צפיפות היתר במחסום לבג"ץ בעניין  עתרנו 2020בדצמבר 

הביאו למסקנה , שבמקום רכז השטח של האגודה ךותצפיות שערמספר ביקורים מבוססת על 

במחסום התנאים בעתירה ציינו כי  המחסום. סיבה העיקרית לעומס הקיצוני היא אופן הפעלתשה

, ועל בימים כתיקונםהן  – זכויותיהם של הפועלים לבריאות ולכבודבמשמעותית גורמים לפגיעה 

 אחת כמה וכמה בתקופת הקורונה, שבה נדרש ריחוק חברתי. 

 ההפרדה בדיקות קורונה בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומת

לשר הבריאות ולמנכ"ל מד"א בדרישה  ינופנורופאים לזכויות אדם, יחד עם המוקד להגנת הפרט 

על מנת לאפשר לצוותי מד"א להיכנס לשכונות ירושלים המזרחית הנמצאות מעבר לגדר ההפרדה 

פרסם משרד הבריאות בעקבות פנייתנו לבצע בדיקות קורונה ולטפל בתושבים שנדבקו בנגיף. 

מספר טלפון שאליו יכולים דוברי ערבית להתקשר ולקבל שירותים באופן ישיר בשפה הערבית, 

 והחלו פעולות תיאום בין הסהר האדום ובין מד"א במחסומים.

 עצירת הריסות בתים

המנהל האזרחי להקפיא את כל צווי  הסכים ,למשרד המשפטים ולפיקוד מרכזבעקבות פניותינו 

 תקופת השיא של משבר הקורונה.ההריסה שהוצאו נגד מבנים מאוכלסים ב

 ות המיעוט הערביזכוי

 גישה לשירותי בריאות ולמידע

בין המשאבים שהוקצתה  פעלנו לצמצם את הפערבמהלך משבר הקורונה, ובעיקר בתחילתו, 

באמצעות בדיקות, הסברה, הנגשת מידע והנגשת שירותי  –המדינה למאבק בהתפשטות הנגיף 

בחלק מהמקרים חל שיפור בעקבות פניותינו. בחברה הערבית לעומת החברה היהודית.  –בריאות 

 ין היתר:ב

למשרד הבריאות בדרישה לפתוח מתחמי "דרייב אין" לבדיקות קורונה בערים פנינו  •

 ; ערביות, כפי שנעשה באזורים אחרים

ועל דרכי ההתמודדות עימה מידע על המגפה בשפה הערבית את כל הדרשנו להנגיש  •

ובאפליקציה של משרד הבריאות.  באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק הזמין לדוברי עברית

קים להנגיש את מהדורות החדשות בערב וכן מבזדרשנו תאגיד השידור הציבורי מ

 .המספקים עדכונים קריטיים באמצעות תרגום סימולטני לערבית בזמן אמת

דרשנו להנגיש בערבית שירותים ומידע למי שנפגעו מהמשבר הכלכלי שיצרה הקורונה,  •

או אפשרות למלא בערבית  חלוקת תלושי מזון למשפחות מעוטות אמצעיםכגון מידע על 

 טפסים לשם קבלת דמי אבטלה.

את מסלולי חולי הקורונה מכפרים ערביים באתר משרד הבריאות  לפרסםדרשנו  •

נתונים אודות חולי קורונה , ולפרסם ומירושלים המזרחית, הן בעברית והן בערבית

 תושבים. 5,000-בישובים עם פחות מ

לספק את השירות של משלוחי תרופות עד הבית באמצעות מרשם אלקטרוני גם דרשנו  •

 .ביישובים ערביים

https://www.acri.org.il/post/__533
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_51e182944eb34e5f845fc5b895842082.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_51e182944eb34e5f845fc5b895842082.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_51e182944eb34e5f845fc5b895842082.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_ee10eeeadc1a4f68bcc39a2ca4c52a7f.pdf
https://www.acri.org.il/post/__439
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 תיםהריסת ב

להישאר בבתיהם ולפעול לפי תקנות החירום ומגבלות הסגר, המשיכו  נדרשובזמן שאזרחים 

 23לפנייתם של  נוהצטרפ 2020 . במרץםייובדוה כפריםוב יםהערבי יישוביםהריסות הבתים ב

ים וארגונים ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לעצור את פעולות הריסת הבתים ביישובים הבדו

לים המזרחית. כעבור שבוע התקבלה תשובה ממשרד המשפטים לפיה, שאינם מוכרים ובירוש

 פרט למקרים של בנייה חדשה, יוקפאו כל הריסות הבתים בנגב ובירושלים המזרחית.

 מרכזי טהרה עבור ערבים

נים, משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת, נגד משרד הפלבג"ץ  עתירה הגשנו 2020באוגוסט 

האיסלאם, הנצרות  – משלוש הדתותערבים  קורונה לפתוח מרכזי טהרה עבור נפטרי בדרישה

בעת הגשת העתירה היו בישראל ארבעה מרכזי טהרה, כולם עבור האוכלוסייה . והדרוזית

בור נפטרי קורונה היהודית. עבור האוכלוסיה הערבית היה מרכז טהרה אחד בלבד, שיועד רק ע

 בעקבות הגשת העתירה חל שיפור במצב, והיא עדיין תלויה ועומדת.  תושבי אום אלפחם.

 ים נותרו מאחורובדום הילדיה

 נוהזנחה מצד הרשויות, נאלצנוכח העברה שנה קשה במיוחד. ל בדווים בנגב-ם הערביםילדיהעל 

וררים ביישובים לא מוכרים רק כדי לוודא שילדים המתגשנה במהלך המספר פעמים פנות אליהן ל

בדרישה לחבר למים מתחם חינוכי בכפר  עתרנולבתי הספר. כמו כן  הסעותו חינוך שירותייקבלו 

 בלתי מוכר, ובית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע חייב את משרד החינוך לעשות זאת. 

 ציבורפניות החם להקו ה

 מוקד פניות הציבור מטפל בפניות של אזרחים ותושבים ישראלים ושל אנשים חסרי מעמד השוהים

 בנושאים מגוונים הקשורים לזכויות אדם. צוות היחידה כולל מנהלת, רכזת פניות בערביתבישראל, 

בהן שמרבית הפניות  מתנדבות ומתנדבים, ומציע מענה בעברית, בערבית, באנגלית וברוסית. 7-וכ

בזכויותיהם מצדן של רשויות  פליה או עם פגיעהאמטפל המוקד נוגעות להתמודדות של פרטים עם 

המשכנות בדיור  : רשויות הרווחה והביטוח הלאומי, משרד השיכון והחברותוסדותיההמדינה ומ

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

 המקומיות, ועוד.

וייעוץ. במקרים המתאימים  פונים מידע ראשוני, הכוונהפונות ולמספק לפניות הציבור צוות 

באמצעות תכתובת עם הרשויות או  מסייע הצוות לפונות ולפוניםמקרים(  79-ב –)בתקופת הדיווח 

 15% פניות. 2,700-וקד פניות הציבור בכמל פיט 2020במהלך פתיחה בהליכים משפטיים. 

 מגעים ובידוד ביתי. קורונה: תקנות, סגרים, חיסונים, איתור פניות נגעו למה

 חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם

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

( מכללות ובתי ספר לחינוך באוניברסיטאות)במערכת החינוך ובמוסדות להכשרת מורים  ות/פועלים

חינוך  . הפעילות מתבצעת בשתי שפות על ידי נשות ואנשיבחברה היהודית ובחברה הערבית בישראל

 יהודים/ות וערבים/ות.

 כנים חינוכייםת

מונה שיעורים מצולמים שהשתתפנו בכתיבת במהלך השנה, ועם המעבר ללימודים מקוונים, 

בנושא "מדיה בימי קורונה" לגילאי בית הספר היסודי, ששודרו במערכת הלמידה המקוונת של 

משרד החינוך. השיעורים עוסקים בזכויות אדם וגזענות, התמודדות עם הצפת מידע ופייק ניוז, 

https://www.acri.org.il/post/__490
https://www.acri.org.il/post/__507
https://www.acri.org.il/post/__352
https://www.acri.org.il/post/__368
https://www.acri.org.il/post/__449
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ובני נוער בישראל וברחבי העולם.  חופש הביטוי והרשת החברתית, והובלת שינויים על ידי ילדים

 .נוסף על כך נכתבו וצולמו שישה שיעורים בנושאים אלה המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים

 הכשרות, סדנאות וקורסים

סטודנטיות/ים אנשי חינוך וות ונש 1,200-, כ2020שהסתיימה בקיץ  במהלך שנת הלימודים

העברנו השתתפו בתוכניות החינוך מבית האגודה לזכויות האזרח העוסקות בזכויות אדם. להוראה 

בזום, והם המשיכו  לפורמט מקוון של למידהאת קורסי ההכשרה, ההשתלמויות וההרצאות שלנו 

 במהלך השנה התקיימו: כסדרם גם בתקופת הקורונה.

 

 ציבורית פעילות

 ציבורית נושאים הנוגעים לזכויותהצוות הציבורי של האגודה פועל לייצר דיון ולהעלות למודעות ה

 האדם בישראל ובשטחים הכבושים, להנגישם ולספק מידע לציבור, ולהשפיע על קובעי המדיניות.

 זאת באמצעות מגוון כלים, ובהם קידום מדיניות מול הכנסת, הממשלה ורשויות נוספות, עבודה

 .ם וקמפייניםמול התקשורת, ברשתות החברתיות ובאתר אינטרנט, אירועים ציבוריי

פעמים  190פעמים בעברית,  568 תקשורתב, הופיעה האגודה לזכויות האזרח 2020מאז ינואר 

 פעמים בערבית.  134-באנגלית ו

 : 2020לסוף שנת  ני חשיפה במדיה חברתיתונת

 


