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 פתח דבר

 

עשר -ציינתי שנה לכניסתי לתפקיד מנכ״לית האגודה לזכויות האזרח בישראל. שנים 2015בחודש מאי 
החודשים האחרונים היו תקופת מעבר מאתגרת בעבור הארגון. אני גאה לומר שיצאנו מן התקופה הזו 
חזקים מתמיד. שינינו את מבנה הצוות שלנו באופן שמנצל את יתרונותינו הייחודיים, ואנחנו ארגון יעיל 

 מתאים יותר להתמודדות עם סוגיות זכויות האדם הבוערות שניצבות בפני ישראל כיום.ותר, יו

לא קפאנו על שמרינו בזמן שעברנו השינויים הללו. התמודדנו עם מערכת בחירות פלגנית, שהבליטה את 
חשיבות ההגנה על חופש הביטוי השברירי בישראל. תפקידה של החברה האזרחית בתור המגן וכלב 

מירה של המוסדות הדמוקרטיים במדינה מעולם לא היה חיוני יותר. עתה, מששקע האבק, אנחנו הש
מוכנים לפעול עם קשת רחבה של יחידים וארגונים במטרה להבטיח את השמירה על זכויות אדם 

 אוניברסליות.

ר ויסק . הסיכום שלהלן2015בעזרת התמיכה שלכם, הגענו להישגים ניכרים במחצית הראשונה של שנת 
בהם הצלחות שמשפיעות על חייהם של מיליוני ישראלים ופלסטינים. ואת היקפם של ההישגים הללו, 

פעילותנו אינה מתמצה בתגובה להפרות זכויות כאשר הן מתרחשות; במקביל, אנו מיישמים גם 
אסטרטגיה פרואקטיבית, שמיועדת להמריץ מחדש את שיח זכויות האדם בישראל. על אף שנמשיך 

עסוק במגוון רחב של תחומים, ההגנה על חופש הביטוי והמאבק בגזענות ובאפליה הם נושאי הדגל ל
 .2015בתוכנית העבודה שלנו לשנת 

כבוד מופלג הוא לכהן בתפקיד מנכ״לית האגודה לזכויות האזרח. אני גאה לעמוד בראש צוות מוכשר 
עם  יחסי ציבור ואנשי מקצוע נוספים. יחד מדיניות, צוות ותחינוך, מקדמ נשותדין,  ותומסור של עורכ

 השותפות המתמידה שלכם, אין לי ספק שנמשיך להיות ארגון זכויות האדם המוביל בישראל.

 דוח זה מפרט את ההישגים שלנו, אולם אנו מודעים היטב לאתגרים הנותרים. 

 

 בכבוד רב,

 ויס-שרון אברהם
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 זכויות אדם בישראל

 

המחלקה לזכויות האדם בישראל באגודה לזכויות האזרח עוסקת בכל קשת נושאי זכויות האדם והאזרח 
היחידה לזכויות אזרחיות ופוליטיות עוסקת במכלול רחב של המחלקה כוללת מספר יחידות: בישראל. 

כויות בהליך בהן חופש הביטוי, חופש המחאה וההתארגנות, הזכות לפרטיות, זוזכויות וחירויות אזרחיות, 
הפלילי, הזכות לייצוג פוליטי ועוד. היחידה לזכויות המיעוט הערבי נאבקת בחוקים, במדיניות ובנהלים 

ומקדמת שוויון זכויות לאזרחי ישראל הערבים, לרבות שוויון  ,מפלים אשר חלים על אזרחי ישראל הערבים
ברמה הארצית והעירונית. היחידה בהקצאת משאבים ציבוריים, בנגישות לשירותים ציבוריים ובייצוג 

לתחום הגירה ומעמד עוסקת בזכויות פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה, וכמו כן במגוון רחב של 
נושאים אחרים הנוגעים למדיניות הגירה ולרשות האוכלוסין. היחידה לזכויות חברתיות וכלכליות פועלת 

יום בכבוד, לדיור, למים, לבריאות ולחינוך. הקו החם בהן הזכות לקו ,לקידום ולשמירה על זכויות חברתיות
של שפונים אלינו כשנפגעו מהפרה  /ותתושביםלו /ותלפניות הציבור מספק מענה ישיר לאזרחים

 זכויותיהם.

 

 זכויות אזרחיות ופוליטיות

 בחודשים אפריל ומאי אירגנו יוצאי אתיופיה אלימות משטרתית כלפי ישראלים ממוצא אתיופי :
 יתהמונים בירושלים ובתל אביב, במחאה על האלימות המשטרתית הממושכת שמופנ הפגנות

הרשויות. ההפגנות הללו דוכאו כלפיה היחס המפלה שבו נוקטות על נגד הקהילה האתיופית ו
לרבות רימוני הלם שנזרקו  –באלימות בידי המשטרה, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות 

שגרמו לפציעתם של עשרות מפגינים.  ,רכובים על סוסיםללא אזהרה מראש בידי שוטרים 
בעקבות זאת אספה האגודה עדויות מן המפגינים ופנתה למפכ״ל המשטרה יוחנן דנינו, כדי 

ציינה האגודה כי על  בפנייתהלהביע דאגה חמורה מן הכוח המופרז שהפעילה המשטרה. 
ה לעשות שימוש באמצעים לפיזור הפגנות בצורה מידתית ובהתאם לנהלים ולהנחיות המשטר

 שהמשטרה עצמה קבעה.

 של  ערעורהתקיים דיון בבית המשפט העליון במסגרת  20159.3.-: בחופש הביטוי בקמפוסים
האגודה על החלטה של ערכאה נמוכה יותר, אשר הותירה על כנו סעיף בתקנון הפעילות 
הציבורית של אוניברסיטת חיפה, לפיו נשיא האוניברסיטה מוסמך להטיל מגבלות גורפות על 

מתח בית לבטל סעיף זה בתקנון. במהלך הדיון  תרשופעילות ציבורית בקמפוס. האגודה ד
יום  60והעניק לה  ,על מדיניות האוניברסיטה להגבלת פעילות ציבורית המשפט העליון ביקורת

 לשינוי התקנון, כך שיהלום את רוח הלכות חופש הביטוי.

 בעניין 2013שהגישה האגודה בשנת  עתירהבדן בג״ץ  201528.5.-: בשיחות אזהרה בשב״כ ,
הודה הנוהג של השב״כ לזמן פעילים פוליטיים ל״שיחות אזהרה ידידותיות״. במהלך הדיון 

כי אין לו סמכות לחייב אזרחים להתייצב לשיחות אזהרה או לענות על שאלות, וכי למרות  השב״כ
פעילים פוליטיים וחברתיים לשיחות כאלו. השב״כ סיפק לבית המשפט חומר  זאת הוא מזמן

 חסוי, שכולל את נהליו בנושא, ודיון נוסף בעניין יקבע במועד מאוחר יותר.

 האגודה בכנס של הרשת מ: בחודש מרץ השתתף עו״ד אבנר פינצ׳וק הזכות לפרטיות
יורק, שהוקדש לסוגיות של מעקב  ( בניוINCLOהבינלאומית של ארגונים לחירויות אזרחיות )

ופרטיות. עו״ד פינצ׳וק דיבר בכנס על עבודת קידום המדיניות ועל הקמפיין הציבורי של האגודה 
 משרד הפנים להקמת המאגר הביומטרי.  ו שללעצירת תוכנית

 

 הגירה, תושבות ומעמד

 תינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה  3,000-: למעלה מתמותה במעונות יום בלתי מפוקחים
מעונות לא בטוחים ובלתי מפוקחים,  70-ומבקשי מקלט מצויים שעות ארוכות מדי יום ביותר מ

בחודש פברואאר מתו במעונות הללו בתנאים מסוכנים ובלתי היגייניים ומחסור חמור בצוות. 
מת בחודשים האחרונים מקייהאגודה  .תינוקות נוספים , ובחודש מרץ מתו שניתינוקות שלושה

http://www.acri.org.il/he/34786
http://www.acri.org.il/he/34786
http://www.acri.org.il/he/24583
http://www.acri.org.il/he/24583
http://www.acri.org.il/he/34185
http://www.acri.org.il/he/34185
http://www.acri.org.il/he/34185
http://www.acri.org.il/he/28085
http://www.acri.org.il/he/28085
http://www.acri.org.il/he/34806
http://www.acri.org.il/he/34806
http://www.acri.org.il/he/34806
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לאחר מקרי המוות ו ,מול משרדי הממשלה הרלוונטייםבנושא קידום מדיניות אינטנסיבי  תהליך
בקמפיין תקשורתי נרחב להעלאת מודעות, במטרה להפעיל לחץ על האחרונים גם פתחה 

 המדינה להפגין אחריות באמצעות רגולציה או באמצעות מתן חלופות הולמות ובטוחות. בתחילת
מיליון ש״ח להקמת מעונות יום אלטרנטיביים, לפי  56אפריל הכריזה הממשלה על הקצאת 

 המודל שהציעו המומחים של האגודה.

 לאחר ששירות בתי הסוהר כשל היעדר חימום בחורף במתקן שהייה למבקשי מקלט :
מבקשי המקלט האריתראים והסודנים שמוחזקים במתקן השהייה  2,300-באספקת חימום ל

נגד החוק  עתירה לבג״ץלות״ בנגב )ושאת החזקתם פועלת האגודה לבטל, באמצעות ״חו
האגודה ושני ארגונים נוספים לבג״ץ בינואר, בדרישה לספק אמצעי  עתרולמניעת הסתננות(, 

חימום לשוהים במתקן. זמן קצר לאחר הגשת העתירה, התקין שירות בתי הסוהר מזגנים בעלי 
יכולת חימום וקירור בכל החדרים במתקן, ובחודש פברואר העתירה נמחקה. ההתערבות 

מבקשי  2,300-ת, אשר סיפקה מענה לכהמשפטית המהירה של האגודה הניבה תוצאה מיידי
 המקלט שנפגעו מן המחסור בחימום.

 

 זכויות חברתיות וכלכליות

 במסגרת דיון פגרה מיוחד בחודש פברואר, אישרה ועדת הכלכלה של איסור על ניתוקי מים :
להגבלת כוחם של תאגידי המים לנתק חייבים מאספקת המים. החל מאפריל,  כלליםהכנסת 

כליל מאספקת המים בשל מצבם הכלכלי וחוסר יכולתם לעמוד צרכנים נתק התאגידים לא יוכלו ל
היתר מיוחד. התקנות נכנסו לתוקף לאחר מספר שנים של עבודת קידום קבלת ללא  ,בתשלומים

לבג״ץ. בג״ץ קיים דיון בעתירה בינואר ולחץ על  עתירהמו גם מדיניות מאומצת מטעם האגודה, כ
ליחידים ולמשפחות  זכותוןהממשלה להשלים את תהליך האישור. בחודש אפריל הפיצה האגודה 

 אשר נותקו מאספקת המים.

 לאור הצלחתנו בהפסקת ניתוקי מים לחייבים, החלה האגודה ניתוקים מאספקת החשמל :
לאסוף עדויות מאנשים החיים בעוני, אשר נותקו מן הזרם בידי חברת החשמל. נוהג זה פוגע 

הצוות  מי שחיים בעוני הוא גבוה.ששיעורן בקרב  ,הוריות-בעיקר באמהות חדובמיוחד בנשים, 
 המשפטי של האגודה מכין עתירה לבג״ץ בעניין זה, שאותה אנו מתכוונים להגיש במהלך הקיץ.

 במהלך התקופה הנידונה נקטה האגודה התערבויות משפטיות ועבודת קידום הזכות לדיור :
על זכויותיהם של  השגה, להגן-חקיקה מאומצת במטרה לקדם את הזכות לדיור ציבורי ולדיור בר

 חסרי בית ולהיאבק באפליה בתכנון ובבניה.

 

 זכויות המיעוט הערבי

 )"הישג משמעותי שימוש בלאום הערבי כקריטריון בבדיקות בשדות התעופה )"פרופיילינג :
של היחידה לזכויות המיעוט הערבי הוא הכנסתה של טכנולוגיה חדשה לבידוק ביטחוני בנמל 

בעניין השימוש בלאום  2007שהגישה האגודה לבג״ץ בשנת  עתירהבות גוריון, בעק-התעופה בן
הערבי כקריטריון לחומרה בבדיקות ביטחוניות בשדות התעופה. בחודש מרץ, לאחר שמונה 

נסו בעקבות שנים של דיונים, נתן בג״ץ פסק דין ובו קבע כי השינויים בתהליך הבידוק, שהוכ
הדיון בעתירה, ייתרו את הצורך בהכרעה שיפוטית בעניין. על אף הצלחתנו, ברור לנו שנדרשת 

ממנה סובלים אזרחים ערבים שעוד עבודה רבה כדי להביא לסיומה של האפליה האתנית 
 בשדות התעופה בישראל.

 הגישה האגודה  201530.3.-: בליתיהיעדר ספרים בערבית בספריות הציבוריות בנצרת ע
לית לספק שירותי ילבית המשפט המחוזי בנצרת, בדרישה לחייב את עיריית נצרת ע עתירה

מאוכלוסיית  19%ספריה ציבורית בערבית לתושבי העיר הערבים. על אף שערבים מהווים 
 המרכזית ובסניפיה.העיר, אין ולו ספר אחד בשפה הערבית בספריה 

 האגודה למשרד התחבורה,  פנתה 2014: בדצמבר שילוט בערבית בתחנות תחבורה ציבורית
בדרישה לשילוב מידע בערבית בשלטים החדשים )הן סטאטיים הן אלקטרוניים( שמתקין 

http://www.acri.org.il/he/33661
http://www.acri.org.il/he/33661
http://www.acri.org.il/he/33768
http://www.acri.org.il/he/33768
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7502.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7502.pdf
http://www.acri.org.il/he/25643
http://www.acri.org.il/he/25643
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/water-zchuton-April2015.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/water-zchuton-April2015.pdf
http://www.acri.org.il/he/1778
http://www.acri.org.il/he/1778
http://www.acri.org.il/he/34562
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/01/shilut021214.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/01/shilut021214.pdf
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עם משרד התחבורה בעניין הצורך  תכתובתרד. במהלך התקופה הנידונה ניהלה האגודה המש
ביישובים  –לשפר את הטמעת השפה הערבית ואת הנגשת המידע בשלטי תחבורה ציבורית 

 ערביים ובישראל כולה.

 

 הקו החם לפניות הציבור

ייעוץ אדם ולההקו החם של האגודה מאפשר ליחידים ולקבוצות לפנות אלינו לקבלת מידע על זכויות 
בקשות פרטניות לסיוע.  900-כשל הפרת זכויותיהם. במהלך התקופה הנידונה טיפלה האגודה בבמקרים 

ת הטיפול משרה חלקית אשת צוות דוברת ערבית, כדי לייעל אבהאגודה גם הוסיפה לצוות פניות הציבור 
 השטחים. /ותערבים ושל תושבי /ותבפניות של אזרחים

 

 

 זכויות אדם בשטחים הכבושים

 

המחלקה לזכויות האדם בשטחים הכבושים פועלת באמצעות התערבות משפטית, קידום מדיניות 
וקמפיינים ציבוריים, כדי לטפל במגוון רחב של הפרות זכויות בגדה המערבית ולמנוע את הפינוי הכפוי של 

 פועלת באמצעות התערבות משפטית, קידום מדיניות מחלקה. במקביל, הCתושבים פלסטינים בשטח 
וקמפיינים ציבוריים כדי לטפל בהפרות זכויות בידי הרשויות בירושלים המזרחית, לרבות הכישלון במתן 

 שירותים עירוניים.

 

 הגדה המערבית

 לאחר כנס ההשקה המוצלח שהתקיים באוניברסיטת  :דוח ״שלטון אחד, שתי מערכות חוק״
״שלטון אחד, שתי מערכות חוק: משטר  דוח האגודה, המשכנו בהפצת 2014תל אביב בדצמבר 

 הדינים של ישראל בגדה המערבית״, שהתפרסם בעברית, בערבית ובאנגלית.

 פרסמה האגודה זכותון מקוון  2015בחודש מרץ  :זכויות קטינים פלסטינים בהליכים פליליים
להבהיר לקטינים פלסטינים ולהוריהם את זכויותיהם , במטרה באנגליתו בערבית ובעברית

במהלך עיכוב, מעצר וחקירה בידי כוחות המשטרה והצבא הישראליים הפועלים בגדה. פרסמנו 
גם גרסת כיס מודפסת של הזכותון בערבית ובעברית, ובחודש מאי החל צוות האגודה לקיים 

מאות עותקים של הזכותון  סדנאות לקטינים ולהוריהם בגדה המערבית, במסגרתן חולקו
 המודפס.

 בחודש אפריל הדפסנו, בעברית ובאנגלית, את נייר העמדה שפרסמנו הזכות להפגין בשטחים :
״, שמפרט את הבסיס בשטחים הכבושים מעמדה של הזכות להפגין, ״2014ברשת באוקטובר 

המשפטי של חופש המחאה וההפגנה בשטחים. עשרות עותקים של נייר העמדה המודפס חולקו 
לקובעי מדיניות, לדיפלומטים ולמשפטנים, שהשתתפו בהכשרה שלנו בתחום המשפט 

 ההומניטרי הבינלאומי.

 

 ירושלים המזרחית

 האגודה לרשויות בחודש מרץ בעניין השימוש  פנתה: לאחר איסוף עדויות, שימוש בכדורי ספוג
המסוכן בכדורי הספוג השחורים החדשים לפיזור הפרות סדר בירושלים המזרחית. זאת במטרה 
להביא להפסקת נוהג פוגעני זה, שגרם למקרה מוות אחד ולפציעות מרובות, כולל כמה מקרים 

ניות לאמצעי תקשורת בעברית, יה. כדי לעורר מודעות ציבורית לנושא, יזמנו פישל אובדן רא
 בערבית ובאנגלית, מה שהוביל למיצוב האגודה בתור הארגון המומחה בנושא זה.

http://www.acri.org.il/he/33814
http://www.acri.org.il/he/33814
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/02/zchuton-minors-March2015.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/02/zchuton-minors-March2015en.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/02/zchuton-minors-March2015en.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/10/right-to-demonstrate-OPT2014.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/03/sponge080315.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/03/sponge080315.pdf
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 בעניין שירותי  2010שהגישה האגודה בשנת  עתירהב: בינואר קיים בג״ץ דיון שירותי דואר
לבקשת השופטים, בדיון נכחו ראש עיריית ירושלים ומנכ״ל  הדואר הלקויים בירושלים המזרחית.

חברת דואר ישראל. בעקבות הדיון הורה בית המשפט לחברת דואר ישראל למלא את חובתה 
לספק שירותי דואר ראויים בירושלים המזרחית. העתירה שלנו הובילה להתקדמות ניכרת, 

 נדרשים עוד שינויים רבים. בייחוד במתן שמות לרחובות שקודם לכן היו חסרי שם, אך

  בעברית, בערבית ובאנגלית  –: בחודש מאי פרסמנו ירושלים המזרחית –דוח עובדות ונתונים
תיאר , אינפוגרפיקהשלווה ב הדוח,. ״2015ירושלים המזרחית  –עובדות ונתונים את הדוח ״ –

סובלים מעוני מתמשך ומהזנחה , המצב זכויות האדם המטריד של פלסטינים בירושליםאת 
טחון. הפצנו את הדוח ואת מטעם הרשויות, כמו גם מאלימות מוגברת מצד המשטרה וכוחות הבי

האינפוגרפיקה באמצעות מדיה חברתית. הדוח זכה לסיקור תקשורתי נרחב בעברית, בערבית 
 בניו יורק טיימס. כתבהובאנגלית, לרבות 

 

 

 חינוך לזכויות אדם

 

מחלקת חינוך לזכויות האדם של האגודה מפתחת ומפיצה תכנים פדגוגיים, מקיימת השתלמויות בזכויות 
ופועלת למען מדיניות חינוכית שמקדמת נורמות של זכויות  ,חינוך, לבני נוער ולקהלים נוספיםנשות אדם ל

 אדם וערכים דמוקרטיים.

 

 תכנים פדגוגיים

 בחודש מרץ פרסמה מחלקת החינוך של האגודה את הספר ספר לימוד על חינוך נגד גזענות :
למורים כלים למורות ומספק . הספר ״כוןשיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיהייחודי ״

גזעניים ולשילוב חינוך נגד גזענות -להתמודדות עם גזענות בכיתה ושיטות להנחלת ערכים אנטי
בלימוד מקצועות שונים. הספר פורסם בינתיים בעברית ויפורסם בקרוב גם בערבית. האגודה 

 .ות/יםורבתי ספר ולמ ות/ימשרד החינוך, למנהל ות/ילעובד והחלה בהפצת

 במהלך התקופה הנידונה הפיצה האגודה ערכות חינוכיות בערבית ערכות חינוכיות בערבית :
 ולבני נוער, העוסקות בזכויות במהלך מגע עם המשטרה ובזכויות מול המשטרה. ות/יםלמחנכ

 

 הכשרות, סדנאות וכנס לאנשי חינוך

 סדנאות לעשרות מורים ומורות, : במרוצת התקופה הנידונה קיימה האגודה הכשרות וסדנאות
חינוך בהכשרות התמקדו בשיטות להתמודדות עם גזענות, ה .הן במגזר היהודי הן במגזר הערבי

למורים ערבים עסקו גם למורות והנחלת ערכים דמוקרטיים. הסדנאות שהעברנו בלסובלנות ו
-כשרה ארוכתבחינוך התלמידים לגבי זכויות במגע עם המשטרה. האגודה החלה להעביר גם ה

 ותהשנה הראשונה במסלול החינוך היסודי בסמינר הקיבוצים. שישים סטודנטי ותטווח לתלמיד
להשתתף בהכשרה זו. באפריל קיימנו יום הכשרה באקטיביזם  ותלהוראה צפויוסטודנטים 

 ממכללת לוינסקי. ות וסטודנטיםחברתי לארבעים סטודנטי

 ולצוערות יום בנושא זכויות אדם לצוערים נות ב: האגודה ערכה שתי הכשרות פרויקט משטרה
ה יוהשני /ותצוערים 32במכללה הלאומית החדשה לשוטרים בבית שמש, הראשונה בהשתתפות 

 ./ותצוערים 30בהשתתפות 

 בני נוער ערבים,  15-: במרוצת התקופה הנידונה העבירה האגודה סדנה לסדנאות לבני נוער
 בנושא זכויות אדם בכלל וזכויותיהם במגע עם המשטרה בפרט.

http://www.acri.org.il/he/17461
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/EJfacts-and-figures2015.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/EJ2015Infographics.png
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/05/EJ2015Infographics.png
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/middleeast/a-celebration-of-jerusalems-unification-helps-point-up-its-divisions.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/middleeast/a-celebration-of-jerusalems-unification-helps-point-up-its-divisions.html?_r=0
http://www.acri.org.il/education/2015/06/08/a-life-lesson-anti-racism-education-full-version/
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 ערכה האגודה כנס בשיתוף סמינר הקיבוצים, לציון היום הבינלאומי  24.3.2015-: בכנסים
ה בגזענות יגזעית. הכנס עסק בכלים לחינוך נגד גזענות ובהתמודדות עם העליהאפליה הלמיגור 

ם ממכללות ות/יים וסטודנטימורות/איש, ביניהם אישה ו 150השתתפו  ועם גזענות בכיתה. בכנס
 משרד החינוך. ות/ילחינוך, כמו גם עובד

 חינוך ממגוון  /ות: במהלך תקופה זו ניהלנו שולחן עגול בהשתתפות מומחישולחנות עגולים
 מכללות ואוניברסיטאות, בנושא הדיבור על ״האחר״ במסגרת לימודי תנ״ך ודת בבתי הספר.

 

 

 פעילות ציבורית

 

בעבודת  ;הצוות הציבורי של האגודה עוסק בקידום מדיניות מול הכנסת, הממשלה ורשויות נוספות
ובארגון פעילות ציבורית  ;תקשורת ובהעלאת מודעות ציבורית באמצעות תקשורת ממוסדת וניו מדיה

 וקמפיינים.

 

 קידום מדיניות

ים ות/עם מועמד וקיימנו פגישותלקראת הבחירות בחודש מרץ האחרון, שלחנו מכתבים וניירות עמדה 
ים ממפלגות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כדי לבקש שיוסיפו למצעים ולקמפיינים של המפלגות ות/ובכיר

השגה, -רשלהם נושאים שנמצאים על סדר היום שלנו, כגון הזכות לבריאות ולטיפול סיעודי, דיור ב
העסקה ישירה של עובדי קבלן וחוק יסוד זכויות חברתיות. במהלך מערכת הבחירות ובעקבות הקמתה 

מטעם הכנסת החדשה,  דמוקרטיות-יוזמות חקיקה אנטישל ממשלה חדשה, נערכנו לגל הצפוי של 
האזרחית, ם וקולגות מארגוני החברה ות/יעסקים, עיתונאי נשותים, יות/באמצעות פגישות עם פוליטיקא

חברי הכנסת חברות ווגיבוש מסמך לסימון מוקדי סיכון עיקריים. כמו כן, קיימנו פגישות עבודה עם 
-החדשים, במטרה להכיר להם את עבודת האגודה. האגודה מרכזת את המאבק בחקיקה אנטי

 ארגונים נוספים. 20דמוקרטית, בשיתוף 

 

 קמפיינים ציבוריים

 קמפיין מקווןפברואר ומרץ, לקראת הבחירות, השקנו  : במהלך החודשיםמערכת הבחירות 
באתר שלנו וברשתות החברתיות, שהזמין את הציבור לקבוע סדר עדיפויות לממשלה הבאה על 

איש נחשפו  10,000-ידי בחירה של שלושה מתוך עשרה נושאים מוצעים. בממוצע, למעלה מ
 .תתפו בו באופן פעילהש 300-מדי יום לקמפיין ברשתות החברתיות ולמעלה מ

 בשיתוף שישה ארגונים  ״קולות מחולות״: בחודש ינואר השקנו את הקמפיין ״קולות מחולות״
במתקני חולות וסהרונים.  נוספים, במטרה להשמיע את קולם של מבקשי המקלט המוחזקים

במסגרת הקמפיין לוקטו באתר ציטוטים מראיונות עם מבקשי מקלט, והגולשים נתבקשו לבחור 
ציטוט ולהפיץ אותו, בשם מבקש המקלט, ברשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר. מאות אנשים 

בכלי  להתייחסות משמעותיתהשתתפו בקמפיין, ביניהם גם פוליטיקאים ומפורסמים, והוא זכה 
 התקשורת.

 

 פעילות תקשורתית

משיכה האגודה לקבל חשיפה נרחבת בכלי התקשורת בעברית, בערבית ובאנגלית. תקופת הדיווח הב
טית ועל עבודת קידום המדיניות של האגודה, תגובות של החשיפה כללה דיווחים על הפעילות המשפ

האגודה על נושאים שעמדו בראש החדשות, מאמרי דעה שנכתבו בידי צוות האגודה וסיקור אירועים 
 שהאגודה יזמה או השתתפה בהם.

http://www.acri.org.il/he/vote
http://www.acri.org.il/he/vote
http://www.holotvoices.co.il/
http://www.holotvoices.co.il/
http://www.mako.co.il/nexter-internet/social-networks/Article-2edb83ba935ba41006.htm
http://www.mako.co.il/nexter-internet/social-networks/Article-2edb83ba935ba41006.htm
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 אתר ומדיה חברתית

דיוני המשפט, אתר האגודה בעברית, באנגלית ובערבית מתעדכן מדי יום במידע שוטף על דיונים בבתי 
הכנסת ופעילויות האגודה. כל הפרסומים של האגודה זמינים באתר, שנתפס בידי רבים כמאגר מידע 
מוביל בנושא זכויות אדם בישראל. כמו כן, נוכחות האגודה במדיה החברתית גברה בחצי השנה 

ויטר )בעברית . דפי הפייסבוק שלנו )בעברית, ערבית ואנגלית( וחשבונות הטו2015הראשונה של שנת 
ובאנגלית( משמשים אותנו להפצת מידע ולהעלאת מודעות הציבור בישראל ומחוצה לה לנושאים בולטים 

 הקשורים לזכויות אדם בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים שבשליטתה.
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