
2017סיכום פעילות 

18.6.18, אסיפה כללית



2017במספרים האגודה 
[  2016נתוני –בסוגריים מרובעים ]

התדיינויות משפטיות :

[65( ]חלקם תלויים ועומדים)הליכים טופלו 92

קידום מדיניות:
[118]דיונים בכנסת 163-השתתפנו ב

[30]ניירות עמדה לגבי תזכירים והצעות חוק 63-הגשנו כ

[700]740: חברות וחברים באגודה

[200]360: מעגלים לטובה

 מספר ממוצע חודשי של מבקרים שונים –תעבורה באתרי האגודה(unique  :)

–אתר באנגלית ; [ 2,253]2,453–אתר בערבית ; [20,046]23,910–אתר בעברית 

1,843[2,087]  ;

[2,692]3,902–ערבית ; [1,706]1,603–עברית (: חינוך" )הסדנא"אתר 



2017במספרים האגודה 

 בפייסבוק( לייקים)אוהדים  :

12,427–אנגלית , [14,320]22,171–ערבית , [47,013]75,744–עברית 

[5,707]

 [3,208]3,660–אנגלית, [12,100]21,430–עברית:בטוויטרעוקבים

לקט כנסת שבועי בעברית , ידיעון שבועי בעברית ובאנגלית: ידיעוני האגודה

-סך כל המנויים כ–חינוך בעברית ובערבית ות/ידיעונים לאנשי, ובאנגלית

20,300[ .20,000]

 ממוצע חודשי–מספר האזכורים של האגודה בכלי התקשורת  :

22–ערבית , 99–עברית 

 [3,100-כ]3,100-כ: (שנתי)מספר פניות ציבור



(רשימה חלקית)2017הישגי 

1 .בעקבות מאבק ארוך שנים שלנו בוטלה סוף סוף פקודת  : חופש לעיתונות

ממשרד הפנים כדי להוציא עיתון ושאפשרה לשר  שחייבה רישיון , העיתונות

.הפנים לסגור עיתונים

2 .קמפיין שלנו עם ארגונים עמיתים תרם לשינוי השיח הציבורי : להזדקן בכבוד

.של הכנסת והממשלה לטפל בנושאהסיעוד ולהתעוררות בנושא 

3 .השופט רובינשטיין בחר לפרוש מבית המשפט  : הזכויות לא נעצרות בסורגים

שקיבל את דרישתנו להגדיל את שטח המחייה המוקצה  , דין תקדימיהעליון בפסק 

.לכל אסיר ועצור בישראל

4 .ץ כדי שהם יורשו "כשמדובר במבקשי מקלט צריך לעתור לבג: הזכות לשמפו

בעקבות עתירה שלנו שופרו גם . שבו כולאים אותם" חולות"שמפו למתקן להכניס 

.נוספים במתקןתנאי חיים בסיסיים 



(רשימה חלקית)2017הישגי 

5 .משרד  פירסם, בעקבות עתירתנו, שנים21לראשונה מזה : דיני נפשות

רבות מהדרישות שלנו להליך הוגן בוועדות העוסקות שאימץ , חדשהרווחה תקנון 

.בהוצאת ילדים מביתם

6 .הכנסת אישרה חוק המסדיר את יחסי השכירות  : שכירות קצת יותר שפויה

.מטרה שלמענה פעלנו בשנים האחרונות, למשכיריםבין שוכרים ומאזן טוב יותר 

7 .בעקבות פניות שלנו הבהיר היועץ המשפטי  : שמים גבול לשרת התרבות

כי אסור לה למנוע מימון ממוסדות תרבות בגלל שהיא  לשרת התרבות לממשלה 

.לא אוהבת את מה שהם אומרים

8 .ץ ביטל את החלטת הרשות השנייה לפסול מספר משפטים מתוך "בג! ניצחנו

את חשיבותן של זכויות האדם כאלמנט מרכזי ומוסכם  והדגיש , שלנותשדיר 

.ישראלבמשטר הדמוקרטי של 



(רשימה חלקית)2017הישגי 

9 .בעקבות פנייה שלנו הובהרה מדיניות המשרד  : הזכות להיקבר במגדר שלי

במגדר שבו  נדרים'טרנסגלקבורה של אנשים ונשים בנושא הזכות לשירותי דת 

.חיו

10 .מהקרקעות  93%: חובה למנות חבר ערבי במועצת מקרקעי ישראל

0%מאזרחי ישראל 20%-לועד היום הייתה , י המועצה"עבישראל מנוהלים 

.החלטותיההשפעה על 

11 .ן לא יכולה לשווק דירות "בית המשפט פסק כי חברת נדל: דיור בלי אפליה
על  ₪ 70,000-בחברת בנייה פיצתה זוג ערבים . לאומי בלבדלציבור דתי 

.אפליה בדיור

12 .המקל על קיום אירועי  , עיריית ירושלים פרסמה נוהל חדש: זכותנו למחות

.במרחב הציבורימחאה 


